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  الرمحن الرحيمبسم اهللا 
  

  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن
ماختاشــــالر ئالهملهرنىــــڭ پهرۋەردىگــــارى ۋە  ئهڭ مــــۇكهممهلبــــارچه مهدھىــــيه ۋە 

ئــالالھ تائاالغــا مهۋجۇداتنىــڭ . مۆمىنلهرنىــڭ مهدەتكــارى جانــابى ئــالالھ تائاالغــا خاســتۇر 
ھهق دىننى ئىنسانىيهتكه يهتكۈزۈش ئـارقىلىق  . اختايمهنمۇنى مهدھىيه ئوقۇپ، ئسانىچه 

ئـــۇالرنى كـــۇپرى، زااللهت ۋە ئازغۇنلۇقنىـــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىـــدىن قۇتۇلـــدۇرۇپ، ئىمـــان،  
ــتهكلىگهن  ــدايهت ۋە ھهقىقهتنىــڭ نۇرىغــا يې  ، ئىنســانىيهتنىڭ ئىپتىخــارلىق ئۈلگىســى ھى

ــۇھهممهد   ــى مـ ــز ھهزرىتـ ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىـ ــ سـ ــائىله ئهلهيهىسسـ ــڭ ئـ ــ  االمغا، ئۇنىـ ــ
تاۋابىئاتلىرىغــا ۋە ئۇنىــڭ يــولىنى داۋامالشــتۇرۇپ بىــزلهرگىچه يهتكــۈزگهن ســاھابىلىرىغا،  

ســاالم  ئامــانلىق تىلهيــمهن ۋە شــۇنداقال تــا قىيــامهتكىچه ھهق يولــدا يــۈرگهن مــۆمىنلهرگه
  .يولاليمهن
نـاملىق  ” )ۋابسوئالغا جـا  ٢٠٠٠(دىن ۋە ھايات “قولىڭىزدىكى ! رمهتلىك كىتابخانھۆ

دېــگهن  ”)ســوئالغا جــاۋاب١٦٠٠(ت دىــن ۋە ھايــا“ئىلگىــرى نهشــىر قىلىنغــان بــۇ ئهســهر 
بولۇپ، بۇنىڭغا بىر قـانچه يېڭـى    ن ۋە قايتا تهھرىرلهنگهن نۇسخىسىئهسهرنىڭ تولۇقالنغا

قال ماۋزۇالرنى كىرگۈزدۈم، قۇرئان كهرىـم بىـلهن سـۈننهت ھهققىـدىكى بايـانالرنى، شـۇندا      
  .ۈمىنى تولۇقلىدىمئهخالق بۆل

كىتابىمنىــــڭ بىرىنچــــى نهشــــرىنىڭ ئوقۇرمهنلىرىمىزنىــــڭ قىــــزغىن ئالقىشــــىغا      
كـۈنگه كۆپىيىۋاتقـانلىقىنى   -ئېرىشكهنلىكى ۋە بـۇ كىتـاب ھهققىـدىكى تهلهبنىـڭ كۈنـدىن     

  .مېنى تېخىمۇ كۆپ ئىزدىنىشكه ۋە تېخىمۇ ياخشى نهرسىلهرنى يېزىشقا قىزىقتۇردى
مىــگه ئاممىبــاپ، چۈشىنىشــلىك ھهم ئىخچــام قىلىــپ كىچىــك ھهم –چــوڭ بــۇ ئهســهر 
تــوغرا ۋە ئهڭ بــۇ كىتــاب ســىزنىڭ ئىســالم دىنىنــى ئهڭ قىســقا يــول بىــلهن   . ھازىرالنــدى

 مهسـىلىلىرى  شۇنىڭدەك سىزنى دىن ۋە ھايـات . مۇكهممهل چۈشىنىشىڭىزگه ياردەم قىلىدۇ
  .ھهققىدە كۆپلىگه قىممهتلىك بىلىملهر بىلهن تهمىنلهيدۇ

  :نىڭ تۈزۈلىشى مۇنداق بولدىبۆلۈمدىن تهركىپ تاپقان بولۇپ، ئۇ ١٣ كىتاب
  ئېتىقاد :بىرىنچى بۆلۈم

  ئىبادەت: ئىككىنچى بۆلۈم
  ئهخالق: ئۈچىنچى بۆلۈم
  ھاياتىدىن ئۆرنهكلهرمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ : تۆتىنچى بۆلۈم
  مۇئامىله: بهشىنچى بۆلۈم



 ىرىش سۆزك  ٦  

  ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر :ئالتىنچى بۆلۈم
  قۇرئان ۋە سۈننهت: يهتتىنچى بۆلۈم

  ئىسالمىي بىلىملهر: سهككىزىنچى بۆلۈم
  قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىسى: توققۇزىنجى بۆلۈم

  مۇقهددەس جايالر ئىسالمدىكى: مئونىنچى بۆلۈ
  ئاتېئىزم ۋە ئالالھنىڭ بارلىقى: ئون بىرىنچى بۆلۇم

  شۈبهىلهرگه رەددىيه-شهك: ى بۆلۈمئون ئىككىنچ
  ئىسالم دۆلىتى ۋە ئىسالم خهلىپىلىكلىرى: ى بۆلۈمئون ئۈچىنچ

 –كىتابىمنىڭ بىرىچى، ئىككىنچى ، ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى بۆلـۈملىرى ئاساسـهن يـاش    
ــانلىقتىن، ســوئالالرنىڭ جــاۋابلىرى ئىخچــام     ئۆســمۈرلهرگه مۇناســىب شــهكىلدە ھازىرالنغ

ــىال     ــدى ۋە تهپس ــرى بېرىلمى ــىلىلهرنىڭ مهنبهلى ــۇپ، مهس ــدىتلىرىغا كىبول ــا  .رىلمى ئهمم
بۆلۈملىرى ئومـۇمهن چوڭالرغـا مۇناسـىبرەك بولغـانلىقتىن، جـاۋابالر       كېيىنكىكىتابىمنىڭ 

  .بىر ئاز كېڭهيتىپ بېرىلدى ۋە مهسىلىلهرنىڭ مهنبهلىرى ئىمكان قهدەر تولۇق بېرىلدى
فىقهى مهسىلىلهردە ئىمام ئهزەم ئهبۇ ھهنىفهنىڭ مهزھىبى ئاسـاس قىلىنىـپ، ھهنهفىـي    

تـالالپ   ىرىئهڭ كۈچلۈك ۋە ھهممه بىرلىككه كېلىنگهن ئىختىالپسىز مهسىلىل ىنىڭمهزھىب
ھهنهفىي مهزھىبىنىڭ رەيى قانائهتلىك بولمىغـان قىسـمهن مهسـىلىلهردە باشـقا      .ئېلىندى

  .مهزھهبلهرنىڭ كۈچلۈك قاراشلىرى تالالپ ئېلىندى
ىدىغان مۇستهھكهم بىرىنى تاكامۇلالشتۇر -ئىمان بىلهن ئهخالق ئوتتۇرىسىدىكى بىرى

ھهقىقىـي  . ئـورۇن بهردىـم  كىتابىمـدا، ئهخالققـا ئاالھىـدە كهڭ    باغلىنىشنى كـۆزدە تۇتـۇپ،   
دىندارلىقنىڭ ۋە تهلهبكه اليىق مۇسۇلمانلىقنىڭ پهقهت سـاغالم ئېتىقـاد ۋە گـۈزەل ئهخـالق     
ــاش دەرىجىــدە        ــلهن ئوخش ــان بى ــڭ مهرتىبىســى ئىم ــدىغانلىقىنى، ئهخالقنى ــلهن بولى بى

كىنــى، گــۈزەل ئهخالقنىــڭ ئىبــادەت ئىكهنلىكىنــى، تهلهبــكه اليىــق قىلىنغــان        ئىكهنلى
ئىبادەتلهرنىڭ چوقۇم ئهخالقنى ئىسالھ قىالاليدىغانلىقىنى، ئهكسىچه بهزى دىنـدارالرنىڭ  

ۋە روھنــى  پــاكالش ئهخالقىــدىكى ناچــارلىقالر ئــۇالر قىلغــان ئىبادەتلهرنىــڭ نهپســنى     
تىن ئىبـــارەت مېۋىســـىنى بېرەلمىگهنلىكـــى ، ئهخالقنـــى ئىســـالھ قىلىشـــيۈكســـهلدۈرۈش
  .هنلىكىنى چۈشهندۈرۈشكه تىرىشتىمسهۋەبتىن ئىك

كرىـزىس   چـوڭ ئهڭ  بـاش كۆتـۈرگهن  ھـازىرقى زامـان مۇسـۇلمانلىرى ئىچىـدە     چـۈنكى  
 قىلىــپ بىــرىگه باغلىيالماســلىق، ئېنىقــراق  –دىيــانهت بىــلهن ئهخــالق ئىككىســىنى بىــر  

ئىبـــادەتلهرنى ئورۇنـــداپ قويـــۇش بىـــلهن      شـــهكلىي بهزى كىشـــىلهرنىڭ  ئېيتقانـــدا، 
-ى، يهنه بهزىلهرنىــڭ ئهدەبكۇپايىلىنىــپ، ئهخالقىــي تهرەپــلهرگه ئهھمىــيهت بهرمهســلىك

ئهخــالق ئىشــلىرىغا ئهھمىــيهت بېرىــپ، ئىبــادەت مهســىلىلىرىگه كۆڭــۈل بۆلمهســلىكىدىن  



 ٧  ىرىش سۆزك  

  .ئىبارەت بولغان كرىزىستۇر
بــۇ . جاپــالىق ئهمــگهك بولــدىبــۇ ئهســهرنى ھــازىرالش ئــۇزۇن مۇددەتلىــك قىــيىن ۋە  

ئهســهرنىڭ ئومۇمغــا مهنپهئهتلىــك، چۈشىنىشــلىك ۋە تولــۇق بىــر ئهســهر بولــۇپ چىقىشــى  
ئۈچۈن ئىقتىدارىمنىڭ يېتىشىچه تىرىشتىم، ئهڭ ئىلغـار ۋە ئومـۇمىي مۇسـۇلمانالر ئارىسـىدا     

ىنـى  دوسـتلىرىمنىڭ، كهسىبداشـلىرىمنىڭ پىكىرلىر  . ئىختىالپسىز پىكىرلهر بىلهن بېيىتتىم
  .ئالدىم ۋە ئاخىرقى نۇسخىنى ئۇالر كۆرۈپ چىققاندىن كېيىن مۇقىمالشتۇردۇم

نىڭ ھهر قايسـى  سهئۇدى ئهرەبىسـتانى ئىشىنى ىش پ چىقنى كۆزدىن كهچۈرۈئهسهربۇ 
ئــالىي بىلىــم يۇرتلىرىــدا، پاكىســتان ئىســالم ئۇنىۋېرســىتېتلىرىدا، شــۇنداقال مىســىر ئهزھهر 

وكتورلــۇقتىن باشــالپ تــۆۋىنى ســىل قىلىــپ، يۇقىرىســى دئــالىي بىلىــم يۇرتىــدا ئىلىــم تهھ
  .ئۇنۋانلىرىنى ئالغان ياش ئالىمالر ئۈستىگه ئالغان ئىدى ۋۇرلۇقباكال

بىـــرلىككه كېلىـــنگهن ئىســـالم  مۇســـۇلمانالر ئارىســـىدا ، بـــۇ ئهســـهرنىڭدېمهكچىكــى 
شـهك  ئىكهنلىكىـدە   ئۇيغـۇن پرىنسىپىغا، قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىسلهرنىڭ روھىغـا تامـامهن   

  .ئوقۇرمهنلهرنى بۇ جهھهتته خاتىرجهم قىلىشنى خااليمهن. يوق
مۇناسىۋەت بىلهن مهزكـۇر يـاش ئالىمالرغـا، شـۇنداقال بـۇ ئهسـهرنى يېزىشـىمدا ماڭـا         بۇ 

ئهزھهرىي دوكتـور ئابـدۇلئهزىز    –قىممهتلىك پىكىرلىرىنى بهرگهن دوستۇم ۋە ساۋاقدىشىم 
  .رەھمهتۇلالغا رەھمهت ئېيتىمهن

  .نىڭ ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆيىدە بىر نۇسخىدىن بولىشىنى ئۈمىد قىلىمهنبۇ ئهسهر
  .جانابى ئالالھتىن بۇ ئاددى ئهمگىكىمنى قوبۇل قىلىشىنى سورايمهن

  مۇھهممهد تۇرسۇن مۇھهممهد يۈسۈپ

  كۈنى- ٢١ئاينىڭ - ٦ يىلى- ١٤٣١ھىجرىيه

  كۈنى - ٤ئاينىڭ- ٦ يىلى- ٢٠١٠يه مىالدى
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 ٧١٩ ........................................ گۇۋاھلىق ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

 ٧١٩ ......................................................... گۇۋاھلىقتىن ئۆتۈشنىڭ ھۆكمى
 ٧١٩ .............................................. يالغان گۇۋاھلىق بېرىش ۋە ئۇنىڭ گۇناھى

 ٧٢٠ ................................................................... گۇۋاھلىقنىڭ تۈرلىرى
 ٧٢١ .................................... گۇۋاھلىق بېرىشكه ساالھىيهتلىك بولۇشنىڭ شهرتى

 ٧٢١ ......................................................... گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ شهرتلىرى
 ٧٢٢ ....................................................... گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدىغانالر

 ٧٢٢ ............................................................... گۇۋاھلىقنىڭ دەرىجىلىرى
 ٧٢٥ ............................................ قهسهم ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

 ٧٢٥ ...................................... قهسهم قىلىش ۋە ئۇنى قوبۇل قىلىشنىڭ شهرتلىرى
 ٧٢٥ ...................................................................... قهسهمنىڭ تۈرلىرى

 ٧٢٦ ................................................................ قهسهم قىلىشنىڭ ھۆكمى
 ٧٢٧ ............................................................. قهسهمنى بۇزغاننىڭ جازاسى
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 ٧٢٨ ...................................................................... قهسهمنىڭ كاپارىتى
 ٧٢٨ ................................................................. كاپارەت بېرىش تهرتىبى

 ٧٣١ .............................................. ىدە قىسقىچه چۈشهنچهھارام ھهقق–ھاالل
 ٧٣١ .................................................................. ھاالل ھارامدىن كۆپتۇر

 ٧٣٢ ...................................................... ھاالل نهرسىلهردىمۇ ھارام تېپىلىدۇ
 ٧٣٣ ................................. ھارام ئىنساننىڭ تاقىتىگه يارىشا بهلگىلهنگهن –ھاالل 

 ٧٣٤ ................................................................. ھاالل بىلهن ھارام ئېنىق
 ٧٣٥ ............................................. ھاالل بىلهن ھارام ئوتتۇرىسىدىكى نهرسىلهر

 ٧٣٦ .................................... ھاالل بىلهن ھارامنىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل ئهمهس
 ٧٣٩ ...................................... مهسىلىلهر ھارام ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتلىك–ھاالل

 ٧٣٩ .................................................................... ھارام ئۇقۇمى –ھاالل 
 ٧٣٩ ......................................................... ئىچمهكلهردىكى ھاالل –يېمهك 
 ٧٣٩ .......................................................... ئىچمهكلهردىكى ھارام –يېمهك 

 ٧٣٩ ......................................... ردىكى ھااللھهرىكهتله - ئېتىقاد، پىكىر ۋە ئىش
 ٧٤٠ .......................................... ھهرىكهتلهردىكى ھارام - ئېتىقاد، پىكىر ۋە ئىش

 ٧٤٠ .............................................. ھاالل بىلهن ھارامنى بىلىشنىڭ ئهھمىيىتى
 ٧٤١ ...................................................... ھارامدىن ساقلىنىشنىڭ زۆرۈرلىكى

 ٧٤٢ ............................................... ھارام –ئىچمهكلهردىكى ھاالل  –يېمهك 
 ٧٤٢ ....................................... ھاالل نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلىشنىڭ پايدىلىرى

 ٧٤٣ ............................................... مال بۇغۇزالشقا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
 ٧٤٥ ............................... ار يېمهكلىكلهر ھهققىدەبازارالردىن سېتىۋېلىنغان تهيي

 ٧٤٦ ............................... ئاشخانىالرغا كىرگهندە دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر
 ٧٤٧ ................................. ئىچمهكلهردىن يېيىش ھارام بولىدىغانلىرى –يېمهك 

 ٧٤٩ .............................. هكلهنگهن نهرسىلهرزىياننى توسۇش يۈزىسىدىن يېيىش چ
 ٧٤٩ .................................. پاسكىنىلىقى يۈزىسىدىن يېيىش چهكلهنگهن نهرسىلهر

 ٧٤٩ ................... جاننى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغان ھارام مىقدارى
 ٧٥٠ ................................... ىش ھارام قىلىنغانلىرىسۇيۇقلۇقالردىن ئىستېمال قىل

 ٧٥١ ..................................................................... ھاراق دورا بواللمايدۇ
 ٧٥٤ ................................................. ھايۋان ۋە قۇشالردىن ھاالل ۋە ھارامالر

 ٧٥٤ .................... ھايۋانالرنىڭ تۈرلىرى ۋە ئۇالردىن يېيىش ھاالل ۋە ھارام بولغانلىرى
 ٧٥٥ ............................................ قۇشالردىن يېيىش ھاالل ۋە ھارام بولغانلىرى

 ٧٥٧ .................................................. ئوۋ ئوۋالشقا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
 ٧٥٧ ............................................................... ئوۋ ئوۋالشنىڭ شهرتلىرى

 ٧٥٩ ................................ )چهكلهنگهن ئىشالر(امالرئېتىقاد مهسىلىلىرىدىكى ھار
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 ٧٦٠ ...................... ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش ۋە ئۇنىڭغا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر
 ٧٦٤ ........................................................ پال سېلىش ۋە غهيبتىن سۆزلهش
 ٧٦٤ .......................................................... ئىسالم دىنىنى مهسخىرە قىلىش

 ٧٦٥ .............................................. شېرىك دائىرىسىگه كىرىدىغان تۇمار تۈرى
 ٧٦٧ .............................................................................. دەم سېلىش

 ٧٦٨ ...................................................... ئائىله ھاياتىدا چهكلهنگهن ئىشالر
 ٧٦٩ ........................... قىز ـ ئوغۇلالرنىڭ ئۆزلىرىگه اليىق تالالشتىكى ئهركىنلىكى

 ٧٦٩ ....................... مۇسۇلمان ئهرنىڭ مۇسۇلمان ئهمهس ئايالغا ئۆيلىنىش مهسىلىسى
 ٧٧٠ ................. مۇسۇلمان قىزالرنى مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه ياتلىق قىلىشنىڭ ھاراملىقى

 ٧٧١ ............................................ سىلىسىھامىله بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش مه
 ٧٧١ ............................................ قورساقتىكى بالىنى چۈشۈرۈۋېتىش جىنايىتى

 ٧٧٣ ........ ھهيز ياكى نىپاسلىق ئايال بىلهن جىنسىي ئاالقه قىلىشنىڭ ھاراملىقى ۋە زىيىنى
 ٧٧٤ ......................................... ڭ ھاراملىقىئايالالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه كېلىشنى

 ٧٧٤ ..................................... خوتۇنچىلىق سىرلىرىنى ساقالشنىڭ زۆرۈرلىكى -ئهر
 ٧٧٥ ........................................ ھهيزدار ئايالنى تاالق قىلىشنىڭ چهكلهنگهنلىكى

 ٧٧٦ ...................................... بالىالر ئارىسىدا ئادالهتلىك بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكى
 ٧٧٧ ........................................................ نهسهبنى قوغداشنىڭ زۆرۈرلۈكى
 ٧٧٧ ........................................................ ئاتىنىڭ بالىسىغا تېنىشى دۇرۇس

 ٧٧٨ ...................................................... سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش مهسىلىسى
 ٧٧٩ .......................................... مهسبالىالرنىڭ ئاتىسىدىن تېنىشى دۇرۇس ئه

 ٧٧٩ .......................................... ئانىنى قاقشىتىشنىڭ گۇناھى ۋە جازاسى -ئاتا 
 ٧٨١ .............................................. ئومۇمىي ھاياتتا چهكلهنگهن ھارام ئىشالر
 ٧٨٢ ............................................. كىيىنىش ۋە ياسىنىشتا چهكلهنگهن ئىشالر
 ٧٨٢ .............................................. تۇرمۇشتا قوللىنىش ھارام بولغان نهرسىلهر

 ٧٨٣ .......................... ئهرنىڭ ئايالغا، ئايالنىڭ ئهرگه ئوخشىۋېلىشى دۇرۇس ئهمهس
 ٧٨٤ ......................................... ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگهرتىشنىڭ گۇناھى

 ٧٨٦ .......................... ىككى جىنس ئوتتۇرىسىدا چهكلهنگهن ئىشالرئايال ئ –ئهر 
 ٧٨٨ ............................ ئۆزىنى مۇسۇلمان ئهمهس قهۋملهرگه ئوخشىتىش تۈرلىرى
 ٧٨٨ .......................... مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهردىن ئۆگىنىشكه بولىدىغان ئىشالر

 ٧٨٨ .................... مهس مىللهتلهرنى دوراشنىڭ چهكلىنىدىغان تهرەپلىرىمۇسۇلمان ئه
 ٧٨٩ ..................................................................... قهبىرلهرنى قاتۇرۇش

 ٧٨٩ ............................................................. تۇغۇلغان كۈننى خاتىرىلهش
 ٧٩٠ ................................................. مهشۇقالر بايرىمىنى خاتىرىلهش - ئاشىق

 ٧٩٠ ........................................ نى قۇتالش)مىالدىيه بايرىمى(يىل بېشى بايرىمى 
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 ٧٩٣ ..................................................................... ساالمنى ئۆزگهرتىش
 ٧٩٤ ..................................... چىراغالرنى رېستورانالردا ئۆتكۈزۈش ئادىتى –نهزىر 

 ٧٩٤ ...................... ىڭ ھهممه بىر يهردە ئولتۇرۇشىئايالالرن –ئاممىۋى سورۇنالردا ئهر 
 ٧٩٥ ......................... تېلېفون زىلى ئۈچۈن دۇئا ياكى ئايهت ياكى ئهزاننى ئىشلىتىش

 ٧٩٧ ............................................... ئىقتىسادىي مهسىلىلهردىكى ھارام ئىشالر
 ٧٩٧ .................................................................... ھارامدىن پۇل تېپىش
 ٧٩٧ .................................................................... جازانىخورلۇق قىلىش

 ٧٩٨ .............................................................. يېتىمنىڭ مېلىنى يهۋېلىش
 ٧٩٨ ...................................................................... زاكاتنى بهرمهسلىك

 ٧٩٩ ............................................................................. ئىسراپچىلىق
 ٧٩٩ ............................................................ لىشالتارىيه بېلىتىنى سېتىۋې

 ٧٩٩ ......................................... باشقا پهرزنى قايرىپ قويۇپ تهكرارا ھهج قىلىش
 ٨٠١ .............................. كىشىلهرگه قىلىنىدىغان مۇئامىلىدە چهكلهنگهن ئىشالر

 ٨٠١ ....................................... مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىرقىي ئايرىمىچىلىق قىلىش
 ٨٠١ ............ مۇسۇلمانالرنى پىكىر ياكى مهزھهپ ئايرىمىچىلىقى سهۋەبلىك چهتكه قېقىش

 ٨٠٢ .......................... مۇسۇلمان بولمىسىمۇ تىنچلىقپهرۋەر كىشىلهرنى چهتكه قېقىش
 ٨٠٣ ......................................... مۇسۇلمانالر يامان كۆرۈشكه تېگىشلىك كىشىلهر
 ٨٠٤ ....................................... ھايۋانالرغا مۇئامىله قىلىشتا چهكلهنگهن ئىشالر

 ٨٠٥ .......................................................... ھايۋانالرنى قىيناشنىڭ جازاسى
 ٨٠٦ ............................................... ھايۋانالرنى بوغۇزالشتا چهكلهنگهن ئىشالر

 ٨٠٨ ..................................................... مۇزىكا ئاڭالش مهسىلىسى –ا ناخش
 ٨٠٩ ............................................... مۇزىكىالر -ئاڭالش ھارام بولىدىغان ناخشا

 ٨٠٩ .................................................. مۇزىكىالر –ئاڭالشقا بولىدىغان ناخشا 
 ٨١٠ ........................... مۇزىكىالر-ھاالللىقى ياكى ھاراملىقىغا ئېهتىمالى بولغان ناخشا

 ٨١١ ................ مۇزىكا ئاڭالشنى ھاالل دېگهن ئۆلىماالرنىڭ قويغان شهرتلىرى –ناخشا 
 ٨١٤ ............................. جاۋابالر –تېلېۋىزور كۆرۈش مهسىلىسى ھهققىدە سوئال 

 ٨١٤ ............................. تېلېۋىزور پروگراممىلىرىكۆرۈش كهسكىن ھارام بولىدىغان 
 ٨١٥ ........................................... كۆرۈش تهشهببۇس قىلىنىدىغان پروگراممىالر
 ٨١٦ ............................................ تېلېۋىزورنىڭ زىيىنىدىن ساقلىنىش چارىسى

 ٨١٧ ................................. جاۋابالر-تىياتىرالرنى كۆرۈش ھهققىدە سوئال –كىنو 
 ٨١٧ ......................................... تىياتىرالر-ھاالللىق دائىرىسىگه كىرىدىغان كىنو
 ٨١٨ ......................................... تىياتىرالر-كۆرۈش قهتئىي ھارام بولىدىغان كىنو
 ٨١٩ .................................................... ھهيكهلتاراشلىق ۋە ئۇنىڭ ھاراملىقى

 ٨١٩ ............................. ئۆي ياكى ئىش ئورۇنلىرىدا ھهيكهل بىلهن بېزەش ھارامدۇر



 ٢٩  ۇندەرىجهم  

 

 ٨٢١ ........................ جانلىقالرنىڭ سۈرەتلىرىنى سىزىش ياكى ساقالش مهسىلىسى
 ٨٢٣ .............................................. ئىنسان ئورگانلىرىنى يۆتكهش مهسىلىسى

 ٨٢٣ ...................... ىگىسى بولمىغان بىرى ئورگىنىنى باشقىسىغا بېرەلمهيدۇئىختىيار ئ
 ٨٢٤ ....................................................... ئورگان يۆتكهشته دىن پهرقى يوق
 ٨٢٤ ....................................................... ئادەم ئورگىنىنى سېتىشقا بولمايدۇ

 ٨٢٥ ..................................... جاۋابالرئورگان يۆتكهشكه مۇناسىۋەتلىك سوئالالرغا 
 ٨٢٧ ................................................. پارىخورلۇق ۋە ئۇنىڭ گۇناھى ھهققىدە

 ٨٢٧ ......................................... پارا بېرىش ياكى ئېلىشنىڭ گۇناھى ۋە خهتىرى
 ٨٢٧ ........................................ ساالم بېرىشنىڭ ھهر قاندىقى پارا ئهمهس -سوۋغا

 ٨٢٨ ........................................... ساالم ھارامدۇر-پارىنى مهقسهت قىلغان سوۋغا
 ٨٢٨ .................................................. پارا بېرىشنى جائىز قىلىدىغان سهۋەبلهر

 ٨٣٠ ................................. ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتته چهكلهنگهن ئىشالر ھهققىدە
 ٨٣١ ........................................................ ېلىشنىڭ جازاسىئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋ

 ٨٣١ ....................................... بىراۋغا قارا چاپالشنىڭ خهتىرى ۋە ئۇنىڭ جازسى
 ٨٣٢ .................................................... يالغان گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ ئاقىۋىتى
 ٨٣٣ ...................................................... غهيۋەت، ئۇنىڭ خهتىرى ۋە گۇناھى

 ٨٣٤ ............................................................ خىيانهت ۋە ئۇنىڭ رەزىللىكى
 ٨٣٥ ..................................................................... خىيانهتنىڭ تۈرلىرى

 ٨٣٦ ................................................................... زۇلۇم ۋە ئۇنىڭ جازسى
 ٨٣٧ .......................................................... يالغانچىلىق ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋىتى

 ٨٣٨ ............................................................ زلىمهيدۇمۇسۇلمان يالغان سۆ
 ٨٣٩ ............................................ سۆزىدە تۇرماسلىق كېسىلى ۋە ئۇنىڭ زىيىنى

 ٨٤٠ ......................................... ئۆچلۈك، ئاداۋەت ساقالشنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى
 ٨٤١ ................................................ كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەش رەزىللىك
 ٨٤٢ ................................................. كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىشنىڭ گۇناھى

 ٨٤٣ .......................................................... كۆرەلمهسلىك مهنىۋى ئاغرىقتۇر
 ٨٤٣ ....................................... گهپ توشۇش ۋە ئۇنىڭ ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلىرى

 ٨٤٤ .................................................. كىشىلهرگه لهقهم قويۇش ئهدەپسىزلىك
 ٨٤٥ ............................................................... ئىمانسىزلىقتۇر- ھاياسىزلىق

 ٨٤٦ ................................................. گۇمانخورلۇق ۋە ئۇنىڭ ئاۋارىچىلىقلىرى
 ٨٤٦ ......................................... ۋاپاسىزلىقنىڭ رەزىللىكى ۋە ۋاپاسىزلىق تۈرلىرى

 ٨٤٧ .............................................. خهتهرلىرى ۋە جازاسى چېقىمچىلىق، ئۇنىڭ
 ٨٤٨ ............................................... ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشنىڭ زىيىنى ۋە گۇناھى

 ٨٤٩ ........................................................ ئىسراپخورلۇقنىڭ يامان ئاقىۋىتى
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 ٨٥٠ ........................................ زىيىنى ئهڭ چوڭ بولغان ھاالكهتلىك گۇناھالر
 ٨٥١ ......................................................... تاماكا ۋە ئۇنىڭ زىيىنى ھهققىدە

 ٨٥١ .............................. تاماكا ۋە تاماكا چېكىش ئادىتىنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى
 ٨٥١ .................................................. تاماكا تهركىبىدىكى زەھهرلىك ماددىالر

 ٨٥٢ ...................................... ىپ قېلىشنىڭ سهۋەبلىرىتاماكا چېكىشكه ئادەتلىن
 ٨٥٢ .............................................. تاماكا يامان يولغا مېڭىشنىڭ مۇقهددىمىسى

 ٨٥٣ ....................................... تاماكىنىڭ كىچىك بالىالرغا بولغان يامان تهسىرى
 ٨٥٣ ............................................. تاماكىنىڭ تهن ساقلىقىغا بولغان زىيانلىرى

 ٨٥٤ ..................................... تاماكىنىڭ نهپهسلىنىش تۇرۇبىلىرىغا بولغان زىيىنى
 ٨٥٤ ....................................................... تاماكىنىڭ ئۆپكىگه بولغان زىيىنى
 ٨٥٤ ..................................................... تاماكىنىڭ ئاشقازانغا بولغان زىيىنى

 ٨٥٥ ............................................ ىشنىڭ دىنىي جهھهتتىكى زىيىنىتاماكا چېك
 ٨٥٥ .................................................... تاماكىنىڭ خاراكتېرغا بولغان زىيىنى

 ٨٥٥ ........................ تاماكا چېكىشكه ئادەتلىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىشنىڭ زۆرۈرلىكى
 ٨٥٦ ............................... ىن ئاگاھالندۇرۇشىدۇنيا سهھىيه تهشكىالتىنىڭ تاماكىد

 ٨٥٧ .............................. تاماكا چېكىش ھازىرقى ئهسىرنىڭ ئهڭ پاالكهتلىك ئاپىتى
 ٨٥٧ ............................ تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش تهدبىرلىرى

 ٨٥٨ ......................... قېلىشتىن ساقالش ئۇسۇلى بالىالرنى تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ
 ٨٥٩ .......................................... تاماكىنى تاشالش چارىلىرى ۋە بهزى تهكلىپلهر

 ٨٦٣ ......................................................... ھاراق ۋە ئۇنىڭ زىيىنى ھهققىدە
 ٨٦٣ ............................. ئادەمنى مهست قىلىدىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ھاراقتۇر

 ٨٦٣ ................................................ ھاراق پۈتۈن يامانلىقالرنىڭ باشالمچىسى
 ٨٦٤ ................................................................ ھاراقنىڭ زىيانلىرى كۆپ

 ٨٦٧ .......................................... زەھهرلىك چېكىملىكلهرنىڭ زىيىنى ھهققىدە
 ٨٦٧ ..................................... خهتهرلىك زىيانلىرىزەھهرلىك چېكىملىكنىڭ ئهڭ 

 ٨٦٨ ................. كىشىلهرنىڭ زەھهرلىك چېكىملىكلهرگه كۆنۈپ قېلىشىنىڭ سهۋەبلىرى
 ٨٦٩ .................................... زەھهرلىك چېكىملىكلهردىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى

 ٨٧٠ ........................................................... قىمار ۋە ئۇنىڭ يامان ئاقىۋىتى
 ٨٧٠ .................................................. قىماردىن تاپقان پۇل شهكسىز ھارامدۇر

 ٨٧٠ ........................................ قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ بهزى ھېكمهتلىرى
 ٨٧٢ .................................................................... زىنا ۋە ئۇنىڭ خهتىرى
 ٨٧٢ ............................................................... تلىرىزىنانىڭ يامان ئاقىۋە

 ٨٧٣ ................................................... زىنانىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل ئهمهس
 ٨٧٥ ............................................ زىنادىن چوڭ ئىككى زىنا ۋە ئۇنىڭ جازاسى
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 ٨٧٥ ......................................................................... لهۋاتنىڭ جازاسى
 ٨٧٦ ....................................................................... سىهاقنىڭ جازاسى

 ٨٧٧ .......................................................... ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 ٨٧٧ ...................................... سېتىق ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى –سودا 

 ٨٧٨ ............................................. ئىجتىمائىي ھاياتتىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى
 ٨٧٩ ............................................................... زىيانلىرىئالدامچىلىقنىڭ 

 ٨٨١ ..................................... سېهىر قىلىش ۋە قىلدۇرۇشنىڭ گۇناھى ھهققىدە
 ٨٨٢ ............................. سېهىردىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى

 ٨٨٢ .................................................... سېهىردىن شىپا تېپىشنىڭ چارىلىرى
 ٨٨٤ ................................ كۆزدىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى

 ٨٨٤ ......................... قۇرئان كهرىم بىلهن ئىسالمىي دۇئاالر مۆمىنلهر ئۈچۈن شىپادۇر
 ٨٨٥ ................................................. كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى

 ٨٨٦ .......................................... تهگكهندىن كېيىن شىپا تېپىش چارىلىرى كۆز
 ٨٨٧ ......................................... جىنايهت ۋە جازاالرغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

 ٨٨٧ ............................................. ئىسالمدا جازانى ئىجرا قىلىشنىڭ شهرتلىرى
 ٨٨٨ ................................ چوڭ جازا ٥كىتىلگهن ئىسالم جازا قانۇنىدا كهيپىيىتى بې

 ٨٨٨ ................................................................. قاتىللىقنىڭ جازاسى) ١(
 ٨٨٩ ................................ قاراقچىلىق، سويغۇنچىلىق ۋە رېكوتېرلىقنىڭ جازاسى) ٢(
 ٨٨٩ .................................................... ئوغرىلىقنىڭ جازاسىنىڭ تۈرلىرى) ٣(

 ٨٩٠ .......................................................... ئوغرىنى جازاالشنىڭ شهرتلىرى
 ٨٩١ ..................................................................... زىنانىڭ جازاسى) ٤(

 ٨٩٢ ................................................ زىنا قىلغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شهرتلىرى
 ٨٩٢ ................................................ جازاسى) قاراچاپالشنىڭ(تۆھمهتنىڭ ) ٥(

 ٨٩٣ ..................................................... كهچۈرۈم قىلىش جازاالشتىن ئهۋزەل
 ٨٩٥ .............................. زىنا بىلهن ئوغرىلىق جازاسىنىڭ ئېغىر بولىشىنىڭ سهۋەبى

 ٨٩٧ .............................................................. ئىستىغفار ھهققىدە –تهۋبه 
 ٨٩٨ ............................ مهسىيهتلهر –ن گۇناھ ئالالھنىڭ ھهققىگه قارشى ئىشلهنگه

 ٨٩٨ ................................................. مهخلۇقاتقا قارشى ئىشلهنگهن قىلمىشالر
 ٨٩٩ .......................................................... تهۋبىنىڭ قوبۇل بولۇش شهرتى

 ٨٩٩ ......................................................... ئىستىغفارنىڭ پايدىسى –تهۋبه 
 ٩٠٣ ............................ دىنىنىڭ ئاساسلىق دەستۇرى قۇرئان ۋە سۈننهتتۇر ئىسالم

 ٩٠٣ .............................................................................. قۇرئان كهرىم
 ٩٠٣ .............................................................. ()قۇرئان كهرىمنىڭ تهرىپى

 ٩٠٤ ..................................................... قۇرئان كهرىمنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى
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 ٩٠٥ ................................................................... نىڭ ئىسىملىرىقۇرئان
 ٩٠٦ ................................................................... قۇرئاننىڭ سۈپهتلىرى

 ٩٠٧ ......................................................... قۇرئان كهرىمنىڭ چۈشۈرىلىشى
 ٩٠٧ ..................................................... قۇرئان كهرىمنىڭ چۈشۈش جهريانى

 ٩٠٨ ......................................................................... :بىرىنچى سهۋەب
 ٩٠٩ ....................................................................... :ئىككىنچى سهۋەب
 ٩٠٩ ........................................................................ :ئۈچىنچى سهۋەب
 ٩١٠ ......................................................................... :تۆتىنچى سهۋەب
 ٩١٠ ........................................................................ :بهشىنچى سهۋەب
 ٩١١ ........................................................................ :ئالتىنچى سهۋەب
 ٩١١ ........................................................................ :يهتتىنچى سهۋەب

 ٩١١ .................................................................... :سهككىزىنچى سهۋەب
 ٩١١ ............................................................... قۇرئان كهرىمنىڭ تهرتىبى

 ٩١٢ ........................................................................ ئايهتنىڭ مهنىسى
 ٩١٣ ............................... قۇرئان ئوقۇتۇشى جىبرىلنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى

 ٩١٤ ................................................................ ۋەھيى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 ٩١٥ ............................................. قۇرئان كهرىمنىڭ يېتىپ كېلىش جهريانى

 ٩١٥ .......................................................... ()قۇرئان كهرىمنىڭ ساقلىنىشى
 ٩١٩ ............................... توپلىنىش ۋە كۆپهيتىلىش باسقۇچىقۇرئان كهرىمنىڭ 

 ٩١٩ ........................................... قۇرئان كهرىمنىڭ كىتاب ھالىغا كهلتۈرۈلىشى
 ٩٢٢ ............................................. قۇرئان كهرىمنىڭ نۇسخىالرغا كۆپهيتىلىشى

 ٩٢٤ ........................................... قۇرئان كهرىمنى نهشر قىلىش ئاكادېمىيىسى
 ٩٢٤ ................................. نىڭ تهسىس قىلىنىشى»قۇرئان بېسىش ئاكادېمىيىسى«

 ٩٢٤ ................................................. قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمه نۇسخىلىرى
 ٩٢٥ ........................... ئايهتلهرگه ئوقۇش قائىدىلىرى ۋە بهلگىلىرىنىڭ قويۇلىشى

 ٩٢٥ ............... قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىگه ئوقۇش قائىدىلىرى ۋە بهلگىلىرىنىڭ قويۇلىشى
 ٩٢٧ ............................................... قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىلىك تهرەپلىرى

 ٩٢٨ .................................... شهرىئهت ئهھكاملىرى ئۆز ئىچىگه ئالغان پرىنسىپالر
 ٩٣٠ ......................................... ئايهت ۋە سۈرىلهرگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

 ٩٣٠ ................................................... مهككه سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى
 ٩٣٠ ................................................... مهدىنه سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى

 ٩٣١ ............................................................... ئايهت ۋە سۈرىلهر ھهققىدە
 ٩٣٢ ........................................................... قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمىسى

 ٩٣٧ .................................................................................... سۈننهت
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 ٩٣٧ ..................................................................... ()سۈننهتنىڭ تهرىپى
 ٩٤١ .................................................... قۇرئان، ھهدىس ۋە ھهدىس قۇدسىي

 ٩٤٣ .................................................... پرىنسىپلىرىھهدىسلهرنى ئېنىقالش 
 ٩٤٣ .................................................... ھهدىسلهرنى قوبۇل قىلىش پرىنسىپى

 ٩٤٥ .......................................................................... سهنهد ۋە مهتىن
 ٩٤٨ ................................................................... ھهدىسلهرنىڭ تۈرلىرى

 ٩٤٨ ......................... ()بۆلۈنۈشى ھهدىسنىڭ بىزگه يېتىپ كېلىش جهھهتتىن تۈرگه
 ٩٤٩ ......................... ھهدىسنىڭ قوبۇل قىلىش ۋە رەت قىلىش تهرەپتىن تۈرىلىنىشى

 ٩٥٠ ....................................................... مهقبۇل ھهدىس ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 ٩٥٠ ....................................................................... ھهدىس» سهھىه«
 ٩٥٠ ......................................................... دىسنىڭ شهرتلىرىھه» سهھىه«

 ٩٥١ ...................................................... ھهسهن ھهدىس ۋە مهردۇد ھهدىس
 ٩٥٢ ........................................................................... يالغان ھهدىس

 ٩٥٤ ..................................................... سۈننهتنىڭ توپلىنىش باسقۇچلىرى
 ٩٥٤ ........................................................ سۈننهتنىڭ دەسلهپكى توپلىنىشى

 ٩٥٤ ............................. سۈننهتنى يېزىشقا بۇيرۇغان ھهدىسلهر ۋە توسقان ھهدىسلهر
 ٩٥٧ ...................................... دەسلهپته سۈننهتنى يېزىشتىن توسۇشنىڭ سهۋەبى
 ٩٥٨ ......................................... ساھابىالر زامانىدا يېزىلغان ھهدىس توپالملىرى

 ٩٥٩ ...................................... ئهسىردە رەسمى توپلىنىشى-٢سۈننهتنىڭ ھىجرىيه 
 ٩٦٠ ....................................... ئهسىردىكى ھهدىس توپالش دولقۇنى - ٣ھىجرىيه 

 ٩٦٠ ......................................................................... :بىرىنچى ئۇسۇل
 ٩٦١ ....................................................................... :ئىككىنچى ئۇسۇل

 ٩٦٢ ........................................ سۈننهتنىڭ ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىدىكى ئورنى
 ٩٦٣ .............................................. سۈننهتكه ئهھمىيهت بېرىشنىڭ زۆرۈرلىكى
 ٩٦٣ ................................................ سۈننهتنىڭ قۇرئان كهرىمنى ئوچۇقلىشى

 ٩٦٥ ................................. ()ن شهرىئهت ئهھكاملىرىسۈننهت ئارقىلىق بېكىتىلگه
 ٩٦٦ ...................................................................... سۈننهت مۆجىزىلىرى

 ٩٦٦ .............................. سۈننهت مۆجىزىلىرى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇسلۇبى
 ٩٦٩ ....................................................... ھهدىسلهردىكى ئىلمىي مۆجىزىلهر

 ٩٦٩ ................................. ھهدىسلهردىكى ئىلمىي مۆجىزىلهرنىڭ بهزى مىساللىرى
 ٩٧٣ .................................... سۈننهتنىڭ شهرىئهت ئهھكاملىرىدىكى مۆجىزىسى
 ٩٧٣ ....................................... سۈننهتنىڭ شهرىئهت ئهھكاملىرىدىكى مۆجىزىسى

 ٩٧٨ ..................................................................... ىيهقۇرئانچىالرغا رەدد
 ٩٨٠ ............................ ھهدىسالرغا ئىشهنچ قىلغىلى بولمايدۇ دېگۈچىلهرگه رەددىيه



 ۇندەرىجهم  ٣٤  

 

 ٩٨٥ ........................................ ئىسالمىي ئىلىملهر ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه
 ٩٨٦ ........................... ئوقۇش ۋە ئۆگىنىشنىڭ زۆرۈرلىكى ھهققىدىكى مهسىلىلهر

 ٩٨٦ .................................................... ئىلىمنىڭ ئاۋۋىلى ئالالھنى تونۇشتۇر
 ٩٨٧ .......................................................... ئىسالمىي ئىلىملهرنىڭ تۈرلىرى

 ٩٨٨ .............................................. ئېتىقادقا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملهر ھهققىدە
 ٩٨٨ ............................................. ۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرتهۋھىد ۋە ئۇنىڭغا م
 ٩٨٨ ..................................................................... تهۋھىدنىڭ تۈرلىرى

 ٩٩١ ........................................... بىدئهت ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
 ٩٩١ .......................................................... دىندا پهيدا قىلىنغان بىدئهتلهر

 ٩٩٢ .................................................. رنى مهنئى قىلىشىنىڭ سهۋەبىبىدئهتله
 ٩٩٤ ........................................... بىدئهتلهرنى مهنئى قىلغانلقىنىڭ نهتىجىلىرى

 ٩٩٧ ................................................................ كۇپرى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 ٩٩٧ ....................................................................... كۇپرىنىڭ تۈرلىرى

 ٩٩٧ ................................................ كۇپرىلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى ئېتىقادتىكى
 ٩٩٩ ........................................................ ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى

 ١٠٠٢ ................................................................. نىفاق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 ١٠٠٢ ...................................................................... ئېتىقادتىكى نىفاق
 ١٠٠٣ ........................................................................ ئهمهلدىكى نىفاق
 ١٠٠٥ ...................................................................... ھىدايهت ۋە زااللهت

 ١٠٠٥ .................................................................... ھىدايهتنىڭ مهنىسى
 ١٠٠٥ .................................................................... ھىدايهتنىڭ تۈرلىرى
 ١٠٠٧ ...................................................................... زااللهتنىڭ مهنىسى
 ١٠٠٨ ....................................................... سهۋەبلىرى مۇرتهدلىك ۋە ئۇنىڭ

 ١٠٠٨ ................................................ مۇرتهد بولۇشقا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر
 ١٠١٠ .................................................................... تهقۋالىق ۋە پاسىقلىق
 ١٠١٠ .................................................................... تهقۋالىقنىڭ مهنىسى

 ١٠١٠ ................................................................. تهقۋالىقنىڭ ئهھمىيىتى
 ١٠١١ ................................................................... پاسىقلىقنىڭ مهنىسى

 ١٠١٢ ............................................................. زاھىدلىق ۋە تهركىدۇنيالىق
 ١٠١٢ ................................................................... زاھىدلىقنىڭ مهنىسى

 ١٠١٣ ........................................................... ھهقىقىي مهنىدىكى زاھىدلىق
 ١٠١٤ .............................................. لىق بىلهن تهركىدۇنيالىقنىڭ پهرقىزاھىد

 ١٠١٥ .............................................................. زاھىدلىقنىڭ پهزىلهتلىرى
 ١٠١٦ .............................................. دۇئا ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
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 ١٠١٦ .................................................... دۇئا ئىجابهت بولىشىنىڭ شهرتلىرى
 ١٠١٨ ..................................................... دۇئا سهۋەبتىن بىهاجهت قىاللمايدۇ
 ١٠١٩ .................................................... دۇئا تهقدىرنى بېكار قىلىۋېتهلمهيدۇ

 ١٠٢٠ ............................................. دۇئا بىراۋنىڭ ۋاسىتىسىگه مۇھتاج ئهمهس
 ١٠٢٢ ..................................................................... دۇئانىڭ ئهدەبلىرى

 ١٠٢٥ ............................................... دۇئا ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىن ۋاقىتالر
 ١٠٢٥ ..................................................... دۇئادىن بىهاجهت بولۇشقا بولمايدۇ

 ١٠٢٧ .......................................................... ۋەسىله ھهققىدىكى مهسىلىلهر
 ١٠٢٧ ....................................................................... بۇيرۇلغان ۋەسىله

 ١٠٢٩ ................................................................ مهنئىي قىلىنغان ۋەسىله
 ١٠٢٩ ..................................................... شهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغا ۋەسىله

 ١٠٣١ ............................................. ئهخالق ئىلمىگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
 ١٠٣١ ................................................... ئهخالق ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئىشالر

 ١٠٣٣ .......................................... مۇئامىله ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
 ١٠٣٣ .............................................. مۇئامىله ئىشلىرىنىڭ مهنبىئى ۋە ئۆلچىمى

 ١٠٣٤ ........ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىالرنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملهر
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  دىن ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه

نهرسه ئالالھ تهرىپىـدىن يارىتىلغـان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ يارىتىلىشـى       دۇنيادىكى ھهممه
ئىنسـانالرمۇ  . بىـلهن داۋام قىلماقتـا   سىسـتېما  –مۇئهييهن بىر مهقسهت ۋە مهلۇم بىر قانۇن 

ئــالالھ ئىنســانالرنى . ئـالالھ ياراتقــان بـۇ مهۋجۇداتالرنىــڭ بىــرى ۋە ئهڭ ئهھمىيهتلىكىـدۇر   
پهرمـانلىرى بـويىچه ئىـش كۆرۈشـى      -لىشى ۋە ئۇنىڭ ئهمـر ئالالھنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قى

باشــقا مهۋجــۇداتالر بــۇ قۇلچىلىــق ۋەزىپىســىنىڭ ئورۇندىلىشــى يولىــدا   . ئۈچــۈن ياراتقــان
  .ئىنسانالرغا ياردەمچى ۋە خىزمهتچى سۈپىتىدە يارىتىلغان

ئادەم ماددىي ۋە مهنىۋى ئىككى نهرسىدىن مۇرەككهپ بولغان بولـۇپ، مـاددىي تهرىپـى    
ئالالھ ئىنساننىڭ ماددىي ئېهتىيـاجلىرى  . ۇنىڭ بهدىنى، مهنىۋى تهرىپى ئۇنىڭ روھىدۇرئ

دۇنيـادىكى  . ئۈچۈن ھهرتۈلۈك نازۇنېمهتلهرنى ياراتتى ۋە ئۇالرنى ئىنسـانالرغا ئاتـا قىلـدى   
ــېمهك   ــارلىق ي ــيىم   –ب ــلهر، كى ــۈملۈكلهر،    –ئىچمهك ــالر، ئۆس ــىپالىق دورى ــېچهكلهر، ش ك

  .نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى بۇ غايه بىلهن يارىتىلدى ھايۋانالر ۋە باشقا مهدەنلهر، بايلىقالر،
ئىنســـاننىڭ مهنىـــۋى تهرىپـــى بولغـــان روھىنىڭمـــۇ ئېهتىيـــاجلىرى بـــار بولـــۇپ، بـــۇ 

ــان    ــڭ ئىم ــىدا ئۇنى ــڭ ئهڭ بېش ــدۇ   –ئېهتىياجالرنى ــاجى كېلى ــان ئېهتىي ــا بولغ . ئېتىقادق
ــا  ــاد ئېهتىي ــدا دىنىــي تۇيغــۇ اق قىلىــپ ئېنى، ئوچــۇقرجئىنســاندىكى ئېتىق ــالالھ يتقان نى ئ

 ، ئۇالرغـا نىڭ بـۇ مهنىـۋى ئېهتىيـاجىنى قانـدۇرۇش يۈزىسـىدىن     الرئـالالھ ئىنسـان  . ياراتقان
ــارقىلىق ــبهرلهر ئ ــا پهيغهم ــكهنئارقىــدىن  -ئارق ــۇپ  . دىنالرنــى ئهۋەت ــۇنجى ئىنســان بول ت

جى ئاتىسـى  يارىتىلغان ھهزرىتى ئـادەم ئهلهيهىسسـاالممۇ ئهينـى ۋاقىتتـا ئىنسـانالرنىڭ تـۇن      
ئــــادەم . بولۇشــــى بىــــلهن بىــــرگه ئۇالرغــــا ئهۋەتىلــــگهن تــــۇنجى پهيغهمــــبهر ئىــــدى 

ئهلهيهىسساالمنىڭ نهسلىدىن تارقالغان ئىنسـانالر زاماننىـڭ ئۆتىشـى بىـلهن كۆپهيـدى ۋە      
بىرىــدىن  –دۇنيانىــڭ ھهر قايســى جايلىرىغــا تارقىلىــپ، بىــر  . پۈتــۈن دۇنياغــا تارقالــدى

ــۇ ئ  ــاۋاتقان ب ــىز ياش ــانالرخهۋەرس ــى    ىنس ــدىن پهيغهمبهرلهرن ــڭ ئىچى ــا ئۆزلىرىنى توپلىمىغ
ــارقىلىق كىتــابالرنى چۈشــۈردى     ــپ، ئــۇالر ئ ــۇ پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئاخىرقىســى   . چىقىرى ب

ئــالالھ تهرىپىــدىن . بىزلهرنىــڭ پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئىــدى
  .ۇرچۈشۈرۈلگهن كىتابالرنىڭمۇ ئهڭ ئاخىرقىسى قۇرئان كهرىمد

  ئىنسان ۋە دىن
. ئىنسانىيهتنىڭ يارىتىلىشى بىلهن بىرگه ئۇنىڭ ئهقلى ۋە ئهقىدىسى تهڭال يارىتىلغان



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٤٨  

 

قىلىـش ۋە تاكامۇللىشـىش يولىـدا ئۆرلىگهنسـېرى، ئۇالرنىـڭ       تهرەققىـي ئىنسانىيهت ئهقلى 
ر ئهقىدىسىمۇ، پهيغهمبهرلهرنىڭ ئالالھقا باشاليدىغان ئىالھىي دەۋەتلىرىگه ئهگىشـىپ ئـۇال  

ئىنسـانالر بىـر زامـانالر، ھهق دىننىـڭ     . بىلهن بىرگه تاكامۇللىشىش يولىغا كىرىپ كهلـدى 
روھىــدىن پۈتــۈنلهي يىراقلىشــىپ، كــۇپرى، زااللهتنىــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىــدا تىڭىرقىغــان       
بولسىمۇ، ئالالھ تائاالنىڭ ئارقا ـ ئارقىـدىن پهيغهمبهرلهرنـى ئهۋەتىشـى نهتىجىسـىدە، ئـۇالر       

ــا ــدى يهنه ھهق دىنغ ــا   . قايتىــپ كهل ــاال ئىنســانالر جهمئىيىتىنىــڭ تهرەققىياتىغ ــالالھ تائ ئ
ئهگهشتۈرۈپ، دىننىمۇ تهدرىجىي ھالـدا تاكامۇلالشـتۇرۇپ كهلـدى ۋە ئـۇنى ئىنسـانالرنىڭ      
ســهرخىلى، پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئاخىرقىســى ۋە ئىســالم دىنىنىــڭ پهيغهمبىــرى ھهزرىتــى       

. لهن ئهڭ ئــاخىرقى كامالىغــا يهتكــۈزگهنمــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا يېتىــپ كېلىشــى بىــ
ئىسـالم  . سـىلهرگه نېمىتىمنـى تاماملىـدىم   . بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلـدىم ﴿

  .)١(﴾ىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىمدىنىنى سىلهرن

  يارىتىلغان دىنىي ئاڭ ئىنسانالر بىلهن بىرگه
ۇ توغۇلۇشـىدىن دىيانهتلىـك   ئىنسان ئۆز تهبىئىتىدە مهدەنىي مهخلۇقات بولغىنىدەك، ئـ 

قهدىمىـي   ۇپ كهلـگهن ئىنسانالردا بىـرگه بولـ   دىنىي ئاڭ يارىتىلىشتىن بىرى. مهخلۇقاتتۇر
غهربلىـك تارىخشۇناسـالردىن   . مهسىله بولۇپ، ھهر زامان ئۇالرغـا ھهمـراھ بولـۇپ كهلـگهن    

 بولمىغـان  سـهنئىتى -ىتى ۋە تىياتېرمهدەنىي ،پهن -ئهلۋەتته، ئىلىم  «: بىرى مۇنداق دېگهن
بىرمـۇ ئىنسـانالر    ىتى بولمىغـان دىيـان  بىـراق  ئىنسانالر جهمئىيىتـى تېپىلغـان ۋە تېپىلىـدۇ،   

دىنى ئاڭنىـڭ ئىنسـانالرنىڭ يارىتىلىشـىدىن    . دېگهن ئىكهن» جهمئىيىتى تېپىلغىنى يوق
ۋاقىـت ھهق دىنـدىن    گهرچه ئىنسانالر مهلۇم )٢(.كېيىن قالغانلىقىغا ھېچقانداق دەلىل يوق

بـۇ خىـل ئهھـۋال     بولسـىمۇ، قالغـان  بوشلۇقتا  يىن ئايرىلىپ قېلىپ روھىىدئهقىدغرا توۋە 
چـۈنكى دىـن ئهزەلـدىن    . ى ئالدىدىكى قىسـقىال ۋاقىـت ئىـدى   قايتىشئۇالرنىڭ ھهقىقهتكه 

  .ئىنسانالرنىڭ تهبىئهتلىرىدە مهركهزلهشكهن، قهلبلىرىدە ئورۇن ئالغان بىر خىسلهتتۇر

  ردۇربىئهزەلدىن ئالالھنىڭ دىنى 
ئىنسانىيهتنىڭ يارىتىلىشى بىلهن بىرگه مهيدانغا كهلگهن ۋە ئادەم ئهلهيهىسسـاالمدىن  
مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغىچه بولغـان پۈتـۈن پهيغهمـبهرلهرگه ۋەھيـى قىلىنىـپ كهلـگهن        
دىنالرنىڭ ھهممىسى ـ مهيلى قانداق ئىسىمالر بىلهن ئاتالمىسۇن ـ ئهسلىدە ۋە ماھىيىتىـدە    

                                                 
  ـ ئايهت ٣مائىدە سۈرىسى   )١(
  .بهتكه قاراڭ -٧٥ناملىق ئهسىرى » دىن«دوكتور دىرازنىڭ   )٢(



 ٤٩  ۈشهنچهچ هقىسقىچ هققىدەھ دىن  

 

بىــز پهيغهمــبهرلهر «: هيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ ھهقــته مۇنــداق دېــگهن  پ. بىــر دىنــدۇر
ــهرىئهتلىرىم     ــر، شـ ــز بىـ ــالىلىرىمىز، دىنىمىـ ــڭ بـ ــمىغان ئانىالرنىـ ــى، ئوخشاشـ ز ىجامائهسـ

ئـۇ  . ھازىر دۇنيادا ئهسلىدىكى دىنغا ۋەكىللىك قىالاليدىغان بىرال دىن بـار  .)١(»پهرقلىقتۇر
  .بولسىمۇ، ئىسالم دىنىدۇر

  ھهق دىن بىردۇر دۇنيادا
ــبهرلهرگه ۋە      ــگهن پهيغهمـ ــۆزلىرىگه ئهۋەتىلـ ــمى ئـ ــر قىسـ ــانالرنىڭ بىـ ــا ئىنسـ ئۇالرغـ

بۇنىـڭ بىـلهن ئـۇالر دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىـك      . چۈشۈرۈلگهن ئىالھىـي كىتابالرغـا ئهگهشـتى   
ۋە  ئـاخىرەتته نىجاتلىققـا  ۋە  ئىنسـانالرنى دۇنيـا  . يوللىرىنى تاپقـان بولـدى   سائادەت-بهخت

ھـازىر دۇنيـادا بـۇ     .دېيىلىـدۇ » ھهق دىـن «دىـن   ئېرىشتۈرگهن بـۇ  جهملىككهمهڭگۈ خاتىر
  .خۇسۇسىيهتكه ئېگه بىرال دىن ئىسالم دىنىدۇر

ــا   ــۆزلىرىگه ئ ــىلهر ئ ــۇ دىن  بهزى كىش ــى ۋە ب ــگهن ھهق دىنن ــدىن كهل ــڭ لالھ تهرىپى نى
تۈرلـــۈك خاتالىقالرغـــا ۋە  دىن كېـــيىن، ئـــۇالركىتـــابلىرىنى ئۆزگهرتىۋەتكهنـــمـــۇقهددەس 

بـۇ ئىككـى   . ئۇالر دەل يهھۇدىيالر بىـلهن خرىسـتىئانالردۇر  . غۇنلۇقالرغا ئۇچراپ كهلدىئاز
دىن ئهسلىدە ئالالھتىن كهلگهن ھهق دىن بولغان بولسـىمۇ، زامانالرنىـڭ ئۆتىشـى بىـلهن     
ــاقالپ       ــلهردىن س ــابلىرىنى ئۆزگهرتىش ــان ۋە كىت ــداپ قااللمىغ ــى قوغ ــۆز دىنلىرىن ــۇالر ئ ئ

ئۇالرنىڭ دىنلىرى ئهسلى ئۆزگهرگهن خۇراپى دىنالرغـا ئايلىنىـپ   قااللمىغانلىق سهۋەبتىن 
  .قالغان

دىن پۈتۈنلهي ئايرىلىـپ  دىن ئۆزلىرىگه كهلگهن ھهق دىنبهزى ئىنسانالر ئالالھ تهرىپى
قېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئېتىقاد ئېهتىياجلىرىنى قامداش يولىـدا، ئـۆزلىرى بىلگهنـچه خالىغـان     

. ا ئېتىقــادالر بىــلهن ئۆمــۈر سۈرۈشــكه داۋام قىلغــان دىنالرنــى ئويــدۇرۇپ چىققــان ۋە خاتــ 
بـۇددىزم دىنـى، ھىنـدى    . ئويدۇرۇپ چىقىلغان مۇنداق دىنالر باتىـل دىـنالر دەپ ئاتىلىـدۇ   

  .دىنىي ۋە ئاتهشپهرەستلىك دىنى بۇالرنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇ

  ئورتاق دىنئالالھنىڭ دىنى پۈتۈن ئىنسانىيهتكه كهلگهن 
ئهلــۋەتته  ئــالالھ تائــاال بولمىســۇن، ھهرقانــداق بىــر قهۋمــگهېرىــدە يدۇنيانىــڭ قانــداقال 

ــا چاقىرغــان   ــۇالرنى ھهق دىنغ ــكهن ۋە ئ ــبهر ئهۋەت ئىنســانالر ئارىســىدا تارقىلىــپ  . پهيغهم
دەيــدىغان ســۆز خاتــا ســۆز بولــۇپ،  » شــهرق ئــۆزى يــالغۇزال دىننىــڭ بۈشــۈكى «كهلــگهن 

كــلهرگه ســهۋەب بولــۇپال قالماســتىن،  ئىنســانالرنىڭ ئارىســىدا ئــايرىمىچىلق ۋە مىللهتچىلى

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
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، )١(﴾قانــداقال بىــر ئــۇممهت بولمىســۇن ئۇنىڭغــا پهيغهمــبهر كهلــگهن ﴿قۇرئــان كهرىمنىــڭ 
  .دېگهن خهۋەرلىرىگه زىت كىلىدۇ )٢(﴾ئۆتكهن ھهربىر ئۈممهتكه پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهن﴿

  دىن ئىجتمائىي زۆرۈرىيهتتۇر
ــائىي   ــىلىك ۋە ئىجتىم ــڭ كىش ــانالر ئۆزلىرىنى ــى    ئىنس ــخهتهر ئۆتكۈزۈش ــىنى بى تۇرمۇش

چـۈنكى  . ئۆزلىرىگه رەھبهرلىك قىلىدىغان بىرەر توغرا دىنغا ئىنتـايىن موھتاجـدۇر   ئۈچۈن،
يهر يۈزىــدە قانۇنغــا ھــۆرمهت قىلىــش، جهمئىــيهت ئامــانلىقىنى ســاقالش ۋە ئىنســانالرنىڭ  

 نچـى بىـر  ئىككىخاتىرجهملىكىنى كاپالهتلهندۈرۈشكه دىننىڭ كۈچىگه تهڭ كېلهلهيدىغان 
  .كۈچ يوق

ئىنسان كائىناتتىكى پۈتۈن مهخلۇقاتالردىن ئاالھىدە پهرقلىق : بۇنىڭدىكى سىر شۇكى
ــۇغ  -بىــر مهۋجــۇدات بولــۇش ســۈپىتى بىــلهن، ئۇنىــڭ ئىختىيــارى ئىــش    يارىتىلغــان ئۇل

ھهرىكهتلىــرى كــۆز بىــلهن كــۆرگىلى، قــۇالق بىــلهن ئــاڭلىغىلى ۋە قــول بىــلهن تــۇتقىلى  
ــر   ــدىغان بى ــدۇ  بولماي ــتىدا بولى ــىنىڭ باشقۇرۇشــى ئاس ــاندىكى  . نهرس ــىمۇ، ئىنس ــۇ بولس ئ
  .دەپ ئاتىلىدۇ” ۋىجدان ۋە ئهقىدە“ئۇ ! ئىنسانىي روھتۇر

  ئىنسانالر ئىچكى دۇنياسىدىن باشقۇرىلىدۇ
ســىدىن ـ    ئىچكــى دۇنيائاساســلىقى بهلكــى ال ئهمهس، ئىنســانالر تاشــقى دۇنياســىدىن 

ھوقــۇقالرنى -ت تهرتىبىنــى ســاقلىغىلى ۋە ھهقۇلمىغىچه جهمئىــيهۋىجدانىــدىن ـ باشــقور  
كىشىلهرنىڭ ھهق ـ ھوقۇقلىرىنى ھىمايه قىلىدىغان، ھهقسىزلىككه  . قوغدىغىلى بولمايدۇ 

ــك  ــدىغان، ئادالهتلى ــول قويماي ــكي ــا    ، پهزىلهتلى ــى بهرپ ــر جهمئىيهتن ــك بى ۋە مهدەنىيهتلى
چـۈنكى جـازادىن،   . سقىلىشتا، دۆلهت قانۇنلىرى ۋە ھۆكـۈمهت دائىرلىـرى يېتهرلىـك ئهمه   

ــۇرۇپ، ھهق ـ        ــۇپ ت ــدىغانالر ۋە قورق ــپه ئۆتهي ــۇپ ۋەزى ــدىن قورق ــدىن ۋە جهرىمانى تۈرمى
ھوقۇقالرغا ھۆرمهت قىلىـدىغانالر، قانۇننىـڭ ئارغامچىسـىدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن چىقىـش       

ئـــۇالر قانۇننىـــڭ كونترولـــدىن چىققـــان ھامـــان، . يـــولى تاپقىچىلىـــك شـــۇنداق قىلىـــدۇ
ئهمما ئالالھتىن ئهيمىنىپ، ئۇنىڭ غهزىـپىگه يولۇقۇشـتىن   . ىنى قىلىدۇئۆزلىرىنىڭ بىلگىن

ــۇقالرنى        ــدا، ھهق ـ ھوقـ ــالغان ھالـ ــۇالق سـ ــا قـ ــدانىنىڭ ئاۋازىغـ ــۆز ۋىجـ ــان ۋە ئـ قورققـ
ــادا     ــاتلىقتىكى ئــۆز ۋەزىپىلىرىنــى ئــالالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن تولــۇق ئ قوغدايــدىغانالر ۋە ھاي

رۇن بولسۇن، ئۆزلىرىنىڭ ھېچ ۋاقىت ئالالھنىـڭ  قىلىدىغانالر، مهيلى ئاشكارا، مهيلى يوشۇ

                                                 
 .ـ ئايهت ٢٤فاتىر سۈرىسى  )١(
 ئايهت ٤٧يونۇس سۈرىسى ـ  )٢(



 ٥١  ۈشهنچهچ هقىسقىچ هققىدەھ دىن  

 

يـدىغانلىقىغا ھهقىقىـي ئىمـانى بولغاچقـا، ئـۇالر ئالالھقـا       قۇتۇاللمادىن قېچىـپ  لىقىكونترول
ئاسـىيلىق قىلىـش، جهمئىــيهت ئامانلىقىغـا بوزغۇنچىلىــق قىلىـش ۋە كىشــىلهرنىڭ ھهق ـ       

ــاۋۇز ىھوقۇقل ــا تاج ــدۇ ـ دە،       رىغ ــاتتىق ھهزەر قىلى ــتىن ق ــڭ  قىلىش ــتا، ئۆزلىرىنى ھهر ئىش
  .ئىنسانىي بۇرچلىرىنى ئادا قىلىشىنى ئاۋۋالقى ئورۇندا قويىدۇ

  پهن دىننىڭ رولىنى ئوينىيالمايدۇ –ئىلىم 
دىنىي تهربىيه بىلهن ئهخالقنى كۈچهيتمهستىن، ئىلىم ـ پهن ۋە مهدەنىيهتنى تهرەققىـي   

خاتىرجهملىـك يارىتىشـقا    ۋە بهخـت قىلدۇرۇشنىڭ ئۆزىال جهمئىيهتته ئامـانلىق، تۇرمۇشـتا   
ــادۇر   ــايىن خات ــدۇ، دەپ ئــويالش ئىنت ن ئىككــى چــۈنكى، ئىلىــم ـ په   . كاپالهتلىــك قىالالي

ئۇنىڭ بىلهن ئىسـالھ قىلغىلـى بولغىنىـدەك،     ىغان نهرسه بولۇپ،بىسلىق پىچاققا ئوخشايد
خــۇددى ئىلىــم ـ پهن سايىســىدا، دۇنيــانى بىــر ئانــدا دىمـــار          . بۇزىۋەتكىلىمــۇ بولىــدۇ  

ــىلهرگه   قىلى ــتا كىشـ ــدەك، تۇرمۇشـ ــىغىلى بولغىنىـ ــىنى ياسـ ــاتوم بومبىسـ ــدىغان ئـ ۋېتهلهيـ
راللىرىنى ۋە ۇ، قاتنـاش قـ  ا قـۇراللىرىنى ۇرپ بېرىدىغان پهن ـ تېخنىكـ  ئۇڭايلىقالرنى تۇغدۇر

ياخسـى   ڭپهن تېخنىكىسـى بۇنىـڭ ئه   زامـانىمىز . ئۇچۇر ۋاسـىتىلىرىنى يـاراتقىلىمۇ بولىـدۇ   
ــد. گۇۋاھچىســىدۇر ــدا ـ ئىنســانالرنىڭ        ئهھــۋال بۇن ــۆز يولى اق ئىــكهن، ئىلىــم ـ پهننــى ئ

ــۈن    ــى ۋە جهمئىيهتنىــڭ تهرەققىيــاتى ئۈچ ئهخالقىــي ، ـ قولالنمــاقچى بولســاق     مهنپهئهت
 ئۇ بولسىمۇ، ئهقىدە. ئۇنىڭ يېنىدا بىرەر كۈزەتچىنىڭ بولۇشى ئىنتايىن زۆرۈردۇرتهرەپتىن 
لىـك،  مىگهن ھهرقانـداق ۋەتهنپهرۋەر ۆلهنئهخالق بىـلهن دىيـانهتكه يـ   «شۇڭا، . ۋە ئىماندۇر

نىـڭ  دىن دېـمهك، . دەپ تـوغرا ئېيتىلغـان  » خۇددى يېقىلغىلى ئاز قالغان بىناغا ئوخشـايدۇ 
  .هندىكى رولىغا ئوخشاشتۇرترمۇشتىكى رولى خۇددى يۈرەكنىڭ تۇ

  ئىسالم دىـنـى
ئىنسـانىيهتنىڭ ئهقىـل ـ پاراسـىتى پىشـىپ يېـتىلگهن، ئىلىـم ـ پهن،         ― ئىسـالم دىنـى   

قىلىشـــقا باشـــلىغان بىـــر ۋەزىيهتـــته، ئـــالالھ تائـــاال تهرىپىـــدىن   تهرەققىـــيمهدەنىيىتـــى 
ئىنسانىيهتنىڭ ئىپتىخارى، ياخشلىقالرنىڭ ئۈلگىسى ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى 
ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئهڭ پۈتـۈنلهنگهن ۋە ئهڭ كامالىغـا يهتـكهن ھالـدا تـا      

يۈزىدىكى پۈتـۈن ئىنسـانالرنىڭ بىـرال تـوغرا دىنـى بولـۇپ تالالنغـان        قىيامهتكىچىلىك يهر 
  .ئىمتىيازى بىلهن چۈشۈرۈلگهن ئهڭ توغرا ۋە ئهڭ ئىلغار بىر دىندۇر

رىدە قوبۇل بولىدىغان دىن پهقهت ئىسالم دىنى ئىكهنلىكىنى ەئۆزىنىڭ نهز ئالالھ تائاال
دىـن   ــــدە قوبـۇل بولغـان   نهزەرىھهقىـقهتهن ئـالالھ تائاالنىـڭ    ﴿: جاكارالپ مۇنداق دەيـدۇ 



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٥٢  

 

  .)١(﴾دۇر)دىنى( ئىســــــــالم
بـۇرۇن  (كېلىشى بىلهن ئىسالم دىنىدىن باشـقا سـاماۋىي    شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىسالم دىنى

شـۇڭا ئىسـالم   . دىنالرنىـڭ ھهممىسـى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلغان    ) ئالالھ تهرىپىدىن كهلـگهن 
تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبـۇل قىلىنمايـدۇ،   دىنىدىن باشقا دىن تۇتقانالرنىڭ دىنلىرى ئالالھ 

باشـقا دىننـى تىلهيـدىكهن،    ) دىنـدىن (م كىمكـى ئىسـال  ﴿: ئالالھ بۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ   
  .)٢(﴾تاتقۇچىدۇر ئۇ ئاخىرەتته زىيان. قوبۇل قىلىنمايدۇ) يهنى ئۇنىڭ دىنى(ھهرگىز ئۇ 

ــالال     ــاجىمىزنى ئ ــاد ئېهتىي ــان ئېتىق ــدىن يارىتىلغ ــالالھ تهرىپى ــز ئ ــكهن ھهق بى ھ ئهۋەت
سـاغالم ئىمانغـا ئىـگه    . پهيغهمبهر ئېلىپ كهلگهن ھهق دىن بىلهن تهمىن ئېتىشىمىز الزىـم 

بولىشىمىز ئۈچۈن ئۇلۇغ دىنىمىزنىڭ ئېتىقـاد سىستېمىسـىدە كۆرسـىتىلگهن مهسـىلىلهرنى     
ياخشى ئۆگىنىپ، دىنىمىزدا بۇيرۇلغان ئىبادەتلهرنى بـۇ سـاغالم ئېتىقـادىمىز بىـلهن بىـرگه      

  .ڭ ياخشى شهكىلدە ئورۇنداشقا تىرىشىشىمىز الزىمئه
دىنىمىزدىكى ئىمان ئاساسلىرىنى توغرا ۋە تولۇق ئۆگهنمىگهندە، ئىبـادەتلهردىن ھـۇزۇر   

ــدۇ    – ــۆرگىلى بولماي ــاۋابىنىمۇ ك ــدۇ، س ــالغىلى بولماي ــاالۋەت ئ ــۇلماننىڭ  . ھ ــر مۇس ھهر بى
ئهخـــالق، مۇئـــامىله   دىنىمىزدىكـــى ئىمانغـــا مۇناســـىۋەتلىك مهســـىلىلهرنى، ئىبـــادەت،    

پرىنسىپلىرى ۋە ئۇسۇللىرىنى ئهڭ ياخشى شهكىلدە ئۆگىنىـپ شـۇ بـويىچه ئهمهل قىلىشـى     
  .ئىنتايىن زۆرۈردۇر

                                                 
  ئايهت - ١٩ىسى ئال ئىمران سۈر  )١(
  ـ ئايهت ٨٥ئال ئىمران سۈرىسى   )٢(



 ٥٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ېتىقادقائ  

 

  

  ئېتىقادقا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  الرنىڭ تۈرلىرىدىندىن ۋە 
  ئىنسانالر نهدىن پهيدا بولغان؟ :سوئال    .١

  .نسانالر ئالالھ تهرىپىدىن يارىتىلغانئى :جاۋاب    
  سانالر نېمه ئۈچۈن يارىتىلغان؟نئى :سوئال    .٢

ياشـاش   ھالـدا  ئۇيغـۇن ئالالھقا قۇلچىلىق قىلىش يهنى ئالالھنىڭ ئهمرىگه  :جاۋاب    
  .ئۈچۈن يارىتىلغان

  نېمه؟ دىن دېگهن :سوئال    .٣
ســــائادەتلهرگه  –ئىنســــانالرنى ئىختىيــــارىي ھالــــدا بهخــــت –دىــــن  :جــــاۋاب    

ــڭ     ــۇپ، ئالالھنىـ ــانۇن بولـ ــي قـ ــتۈرىدىغان ئىالھىـ ــان  ئېرىشـ ــبهرلهرگه قىلغـ پهيغهمـ
  .لىرىدە ئىپادىسىنى تاپقانۋەھيى

  دىننىڭ مهنىبىئى نېمه؟ :سوئال    .٤
 ئالالھ ئىنسانالرنى دىني ئېتىقادقا ئېهتىياجلىق. ئالالھتۇر دىننىڭ مهنبىئى :جاۋاب    

دىننــى  نى قانــدۇرۇش ئۈچــۈنىبــۇ ئېهتىيــاجئىنســانالرنىڭ  ئانــدىن. قىلىــپ ياراتقــان
  .ئۇنى ئىنسانالرغا ئۆگهتكهنپهيغهمبهرلهر ئارقىلىق  چۈشۇرۈپ

  ه بۆلۈنىدۇ؟دۇنيادىكى دىنالر قانچه تۈرگ :سوئال    .٥
» باتىـل دىـن  «ۋە » ئـۆزگهرتىلگهن دىـن  «، »ھهق دىن«دۇنيادىكى دىنالر  :جاۋاب    

  .كه بۆلۈنىدۇ ٣دەپ 
  قايسى؟ ھهق دىن دېگهن نېمه ۋە ئۇ :سوئال    .٦

ئالالھ تهرىپىدىن پهيغهمبهرنىڭ ۋاسىتىسى بىـلهن كهلـگهن ۋە    -ھهق دىن :جاۋاب    
ۆزگهرمهستىن داۋام قىلغان دىـن بولـۇپ، بـۇ ئاالھىـدىلىككه ئىـگه دىـن بىـرال        ئهسلى ئ

  .ئىسالم دىنىدۇر
  ۋە ئۇالر قايسىالر؟ نېمهئۆزگهرتىلگهن دىن دېگهن  :سوئال    .٧

مبهر ۋاسىتىسى بىلهن ئهسلى ئالالھ تهرىپىدىن پهيغه -ئۆزگهرتىلگهن دىن :جاۋاب    
ــگهن ب ــىمۇولكهل ــنالردۇر    س ــۋېتىلگهن دى ــدىن ئۆزگهرتى ــانالر تهرىپى ــنچه ئىنس . ، كېيى

  .يهھۇدىي ۋە خرىستىئان دىنلىرىغا ئوخشاش
  قانداق دىن ۋە يهھۇدىيالر كىملهر؟ دىنى دېگهن يهھۇدىي :سوئال    .٨

ن كهلـگهن دىـن   ئـالالھ تهرىپىـدى   مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمغا   -يهھۇدىي دىنـى  :جاۋاب    



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٥٤  

 

ئهممــا ھــازىرقى . دېيىلىــدۇ الربولــۇپ، بــۇ دىنغــا ئېتىقــاد قىلىغــان كىشــىلهر يهھــۇدىي 
  .يهھۇدىي دىنى ئهسلى ئۆزگهرتىۋېتىلگهن دىندۇر

  دېگهن قانداق دىن ۋە خرىستىئانالر كىملهر؟ دىنى خرىستىئان: سوئال    .٩
ىسا ئهلهيهىسساالمغا ئـالالھ تهرىپىـدىن كهلـگهن دىـن     ئ -خرىستىئان دىنى :جاۋاب    

بۇ دىنغا ئېتىقاد قىلىـدىغان كىشـىلهر خرىسـتىئان    . بولۇپ، ناسارا دىنى دەپمۇ ئاتىلىدۇ
ئهممـا ھـازىرقى خرىسـتىئان دىنـى ئهسـلى ئۆزگهرتىـۋېتىلگهن       . ياكى ناسـارا دېيىلىـدۇ  

  .دىندۇر
  ۋە ئۇالر قايسىالر؟ قانداقدېگهن  الرل دىنباتى: سوئال  .١٠
ئالالھ تهرىپىـدىن كهلمىـگهن، پهقهت ئىنسـانالر تهرىپىـدىن      -باتىل دىنالر :جاۋاب    

  .بۇددا، ھىندى دىنلىرىغا ئوخشاش: مهسىلهن. ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان دىنالردۇر
  قانچىگه بۆلۈنىدۇ؟ ئېتىقاد جهھهتتىن ئىنسانالر: سوئال  .١١
كه  ٤ئىنسانالر ئېتىقاد جهھهتتىن مۆمىن، مۇناپىق، كاپىر ۋە مۇشـرىك دەپ   :جاۋاب    

  .بۆلۈنىدۇ
  مۆمىن دېگهن كىملهر؟ :سوئال  .١٢
ئىسالم دىنىغا چىن قهلبىدىن ئىشـىنىپ ئېتىقـاد قىلىـدىغان، بـۇ      –مۆمىن  :جاۋاب    

رىئـايه قىلغـان    كۆرسـهتمىلىرىگه ن ۋە ئىسالم دىنىنىـڭ  ۇق ئېالن قىلغائېتىقادىنى ئوچ
  .ھالدا ياشاشقا تىرىشىدىغان كىشىلهردۇر

  مۇناپىق دېگهن كىملهر؟ :سوئال  .١٣
ئىسالم دىنىغا كۆڭلىدىن ئىشهنمهيدىغان تـۇرۇپ، ئۆزلىرىنىـڭ    -مۇناپىقالر :جاۋاب    

مۇســۇلمان  .هنلىكىنــى ســۆزلهيدىغان، ئىككــى يۈزلــۈك كىشــىلهردۇر ئىك دىنمۇســۇلمان
  .قىياپىتىگه كىرىۋالغان ئالدامچىالر بۇالرنىڭ مىسالىدۇر

  كاپىر دېگهن كىملهر؟ :سوئال  .١٤
ئالالھقــا ئىشــهنمهيدىغان ۋە ئــۇنى ئوچــۇق ســۆزلهيدىغان يــاكى    –كــاپىر  :جــاۋاب    

 .ن ئېيتىش كېرەك بولغان مهسىلىلهردىن بىرەرسىگه ئىنكار قىلغـانالردۇر ئىسالمدا ئىما
  .ۋە زامانىمىزدىكى كوممۇنىستالر بۇنىڭ مىسالىدۇر )١(دەھرىيلهر: مهسىلهن

  مۇشرىك دېگهن كىملهر؟ :سوئال  .١٥
ــاۋاب     ــ   :جـ ــا شـ ــقىالرنى ئالالھقـ ــادەتلهردە باشـ ــاكى ئىبـ ــا يـ ېرىك قىلىـــپ ئېتىقادتـ

ــۇۋالغۇچىالردۇر ــىلهن. قۇشــ ــا،  : مهســ ــا، مازارالرغــ ــالمىش بۇتالرغــ ــا ئاتــ ئهۋلىياالرغــ

                                                 
پهقهت ). يهنـى تۇغـۇلىمىز  (ھايات دېگهن پهقهت دۇنيادىكى ھاياتىمىزدۇر، ئـۆلىمىز ۋە تىرىلىمىـز   « -دەھرىيلهر  (١)

  ).ئايهت-٢٤جاسىيه سۈرىسى. (دەيدىغانالردۇر» زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن يوق بولىمىز



 ٥٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ېتىقادقائ  

 

  .غا ئوخشاشۇچىالرچوقۇنغ
  بىزنىڭ دىنىمىز قايسى دىن؟ :سوئال  .١٦
ــز :جــاۋاب     ي دىنالرنىــڭ ئهڭ ئاخىرقىســى بولغــان ئىســالم  ســاماۋى بىزنىــڭ دىنىمى

  .دىنىدۇر

  ۋە ئۇنىڭ غايىسى الم دىنىئىس
  ئىسالم دىنى قانداق دىن؟ :سوئال  .١٧
 پهرىشته جىبرىلنىڭ ۋاستىسـى بىـلهن   تهرىپىدىنتائاال ئىسالم دىنى ئالالھ  :جاۋاب    

ــز ــى  پهيغهمبىرىمىـ ــاالم ھهزرىتـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــېچ   غامـ ــلى ھـ ــگهن ۋە ئهسـ كهلـ
  .پېتى داۋام قىلىۋاتقان ھهق دىندۇرئۆزگهرمهستىن، كهلگهن 

  ئىسالم دىنىنىڭ مهقسىتى نېمه؟ :سوئال  .١٨
ئىسالم دىنىنىڭ مهقسىتى ۋە غايىسى ئىنسانالرنى بـۇ دۇنيـادا ۋە ئـاخىرەتته     :جاۋاب    

  .بهختكه ئېرىشتۈرۈشتۇر
  نى كىشىلهرنى ئهڭ ئاۋۋال نېمىلهرگه بۇيرۇيدۇ؟ئىسالم دى :سوئال  .١٩
  .ئىسالم دىنى كىشىلهرنى ئهڭ ئاۋۋال ئىمان، ئىبادەت ۋە ئهخالققا بۇيرۇيدۇ :جاۋاب    
  ئىمان دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٠
ــان  :جــاۋاب     ــدۈرۈلگهن    –ئىم ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا بىل ــدىن م ــالالھ تهرىپى ئ

قىقهتلهرنىڭ راست ئىكهنلىكىگه چىن ئىشىنىپ قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنى تىـل بىـلهن   ھه
  .سۆزلهشتۇر

  ئىماننىڭ ئاساسىي پرىنسىپى
  ئىماننىڭ ئاساسىي پرىنسىپى نېمه؟ :سوئال  .٢١
ھهقىقهتـكه چىـن ئىشـىنىپ     ٦تۆۋەنـدىكى   ئىماننىـڭ ئاساسـىي پرىنسـىپى    :جاۋاب    

  :اد قىلىشتىن ئىبارەتئېتىق
  .ۋە بىرلىكىگه چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش غائالالھنىڭ بارلىقى) ١(    
  .ئالالھنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش) ٢(    
  .ئالالھنىڭ پهرىشتىلىرىنىڭ بارلىقىغا چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش) ٣(    
  .تىقاد قىلىشئالالھنىڭ كىتابلىرىغا چىن ئىشىنىپ ئې) ٤(    
  .قىيامهت كۈنىنىڭ بولىدىغانلىقىغا چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش) ٥(    
ــن     ) ٦(     ــدىغانلىقىغا چى ــلهن بولى ــدىرى بى ــڭ تهق ــانلىق ئالالھنى ــىلىق ۋە يام ياخش

  .ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٥٦  

 

  اليدۇ؟قانداق كىشى ھهقىقىي مۆمىن ۋە مۇسۇلمان بوال :سوئال  .٢٢
پرىنسـىپىغا، ئۇنىڭـدىن باشـقا قۇرئـان كهرىـم ۋە       ٦ئىماننىڭ يۇقىرىـدىكى   :جاۋاب    

ــۈن    ) ئىشــهنچلىك(ه ســهھى ــارقىلىق ئىمــان كهلتۈرۈشــكه بۇيرۇلغــان پۈت ھهدىســلهر ئ
مهسىلىلهرگه چىن ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرگهن ۋە ئىسالم شهرىئىتىدە بۇيرۇلغان جىمى 

ــپ، ئهمهل  ــۇل قىلى ــامالرنى قوب ــۇلمان    ئهھك ــۆمىن ۋە مۇس ــي م ــان كىشــى ھهقىقى قىلغ
  .بوالاليدۇ

  ئىبادەت ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
  ئىبادەت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٣
 ەزىپىمىزنــى ئورۇنــداش ۋە ئۇنىــڭبۇيرىغــان بهنــدىچىلىك ۋتائــاال ئــالالھ  :جــاۋاب    

  .خالىغىنى بويىچه ياشاشتۇر
  ؟نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ئىبادەت :سوئال  .٢٤
 تائــاال ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم  ئــالالھئىبــادەت  :جــاۋاب    

سـۆز ۋە تـوغرا    –ھهرىكهت، گهپ  –ئىش ھهرقانداق ياقتۇرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان 
ئهخالقلىـق   -ھهر ئىشتا ئهدەپ: مهسىلهن .نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇنىيهتلهرنىڭ ھهممىسى

زاكــات  ،روزا تۇتــۇشقۇرئــان ئوقــۇش، نامــاز ئوقــۇش، بولــۇش، ئوقــۇپ بىلىــم ئــېلىش، 
ئـانىنى قهدىـرلهپ، ئۇالرنىـڭ خىزمىتىنـى قىلىـش،      –ئاتـا ئـۆمرە قىلىـش،   -، ھهجبېرىش

ــۇرۇش،  ــوقالپ ت ــانالرنى ي ــال  توغق ــڭ ھ ــۇالردىن كهمبهغهللهرنى ــدىن خهۋەر -ئ ئهھۋالى
ياخشـى مۇئـامىله قىلىـش،     وشـنىالرغا ق ادار بولۇش،ۋاپۋەدىگه  ۆزلهش،راست س تېپىش،

ۋە ھهققانــاىي  ، راســتچىلپۈتــۈن ئىشــالردا ئادالهتلىــكيېتىملهرنىــڭ بېشــىنى ســىالش، 
  .ۋە باشقىالر بولۇش

  ئهھمىيىتىتۈرلىرى ۋە ئهخالق، ئۇنىڭ 
  ئهخالق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٥
ئــادەتكه ئايلىنىــپ قالغــان    ئىنســاننىڭ روھىــدا يهرلىشــىپ   -ئهخــالق  :ابجــاۋ    

  .قىلىقالردۇر
  ئهخالق قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ :سوئال  .٢٦
بىـرى، گـۈزەل ئهخـالق، يهنه بىـرى ناچـار      . ئهخالق ئىككى تۈرلـۈك بولىـدۇ   :جاۋاب    

  .ئهخالق
  ئهھمىيىتى نېمه؟ گۈزەل ئهخالقنىڭ :سوئال  .٢٧
گــۈزەل ئهخــالق ئىماننىــڭ تولۇقالنمىســى بولــۇپ، ئهخالقســىز كىشــىنىڭ    :جــاۋاب    



 ٥٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ېتىقادقائ  

 

  .ئىمانى كهمدۇر

  مهنىسى نىڭۋە ئۇ كهلىمه تهييىبه
  كىشىلهر ئىسالم دىنىغا قانداق كىرىدۇ؟ :سوئال  .٢٨
ــ الئىالھه ئىللهلالھو، الإله إال اهللا محمد رسول اهللا ﴿ئىسالم دىنىغا كىشىلهر  :جاۋاب    

دېگهن كهلىمه تهييىبهنى مهنىسنى بىلىپ ئوقـۇپ، ئۇنىڭغـا   ﴾مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ 
  .ئىقرار قىلىش بىلهن كىرىدۇتىلى ئىشىنىپ، 

  ېمه؟بۇ كهلىمه تهييىبهنىڭ مهنىسى ن :سوئال  .٢٩
ئالالھتىن باشقا ئىبادەتكه ھهقلىق بولغـان  : بۇ كهلىمه تهييىبهنىڭ مهنىسى :جاۋاب    

ھهقىقىـــي ئىـــالھ يـــوق، مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ئالالھنىـــڭ ئهلچىســـى ۋە بهرھهق 
  .پهيغهمبىرى دېگهنلىكىتۇر

  ؟نېمىنى تهقهززا قىلىدۇ ۆزىسدېگهن شاھادەت » الئىالھه ئىللهالھۇ«: سوئال  .٣٠
بىــر ئــالالھ تائــاالدىن باشــقا : ېــگهن شــاھادەت ســۆزىد» الئىــالھه ئىللهالھــۇ« :جــاۋاب  

ئېتىقاد ۋە ئىبادەت قىلىنىدىغان ھهقىقىي ئىالھىي مهبۇد يوق ئىكهنلىكىنـى يـۈرەكتىن   
  .تهسدىق قىلىپ ئېتىقاد قىلىش دېگهننى تهقهززا قىلىدۇ

ــوئال  .٣١ ــۇلۇلالھ «: س ــۇھهممهدۇن رەس ــى تهقهززا   » م ــۆزى نېمىن ــاھادەت س ــگهن ش دې
  ؟قىلىدۇ

ــاۋاب     ــۇلۇلالھ « :جـ ــۇھهممهدۇن رەسـ ــۆزى » مـ ــاھادەت سـ ــگهن شـ ــۇھهممهد : دېـ مـ
ــپ    ــدىق قىلىــ ــى تهســ ــدۈرگهنلىرىنى، بهرگهن خهۋەرلىرىنــ ــاالمنىڭ بىلــ ئهلهيهىسســ

ىدىن يېـنىش ۋە ئىبـادەتنى ئۇنىـڭ    ىرنلىرىنى ئىجرا قىلىش، توسقانلئىشىنىش، بۇيرىغا
  .كۆرسهتكىنى بويىچه ئورۇنداش قاتارلىقالرنى تهقهززا قىلىدۇ

  ئىسالم دىنى باشقا دىنالرغا قانداق قارايدۇ؟ :سوئال  .٣٢
ىشـىنى  ۇپ بهختلىـك بول پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ مۇسۇلمان بولـ  ئىسالم دىنى :جاۋاب    

باشـقا دىنالرنـى ۋە ئـۇ    . لېكىن كىشىلهرنى مۇسۇلمان بولۇشقا زورلىمايـدۇ . ىدۇئارزۇ قىل
ــا مهنســـۇپ بولغـــان كىشـــىلهرنى كهمســـىتمهيدۇ، چهتـــكه قاقمايـــدۇ   ــقا . دىنالرغـ باشـ

دىنـــدىكىلهرنىڭمۇ ئىســـالم دىنىنـــى ۋە مۇســـۇلمانالرنى كهمسىتمهســـلىكىنى، چهتـــكه  
  .قاقماسلىقىنى كۈتىدۇ

  ۋەزىپىسى ئىنساننىڭ
  ئىنسان نېمه ئۈچۈن يارىتىلغان؟: سوئال  .٣٣
كائىناتتىكى شهيئىلهر ئۈستىدە ياخشى ئويلىنىپ، تهپهككۇر قىلغان كىشى : جاۋاب    



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٥٨  

 

ــانلىقى ۋە     ــدىن باشقىســى ئۈچــۈن يارىتىلغ ــداق نهرســىنىڭ، ئۆزى ــاتتىكى ھهرقان كائىن
ــدۇ   ــانلىقىنى كۆرى ــزمهت قىلىۋاتق ــى -يهرســۇ : مهســىلهن. باشقىســى ئۈچــۈن خى زېمىنن

ئىنسـانالر   ئۈسـۈملۈكلهر نى چىقىرىش ئۈچـۈت،  ئۈسۈملۈكلهرياشارتىش ئۈچۈن، زېمىن 
ۋە ھايۋاناتالرنى ئوزۇقالقدۇرۇش ئۈچۈن، ھايۋاناتالر ئىنسـانالرنىڭ مهنپهئىتـى ئۈچـۈن    

ا ئۇنـداقت  .ئۆمۈر سۈرىۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇالر ئۈچـۈن خىـزمهت قىلىۋاتقـانلىقىنى كـۆرىمىز    
  ئىنسان نېمه ئۈچۈن يارىتىلغان؟

ئىنساننىڭ پۈتۈن كائىناتتىكىلهرنىڭ ئولۇغراقى بولۇپ يارىتىلغانلىق ھـۆرمىتىگه    
مۇۋاپىق، ئهقىلـگه ئۇيغـۇن كېلىـدىغان بىردىنبىـر ئهڭ تـوغرا جـاۋاب شـۇكى، ئىنسـان         

ــالالھ ئۈچــۈن ــادەت قىلىــش  -ئ ــاد ۋە ئىب ــا ئېتىق ــۇش، ئۇنىڭغ ــالالھنى تۇن ــۇ رازى  ئ ۋە ئ
شۇ ۋەجىـدىن، كائىنـات ۋە   . يارىتىلغان-ئۈچۈن  ىدىغان تهرىقىدە ھايات كهچۈرۈشبول

ئۇنىڭدىكى بـارلىق مهۋجـۇداتالر پهقهت ئىنسـاننىڭ مهنپهئىتـى ئۈچـۈن يارىتىلغـان ۋە       
  .ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇپ بېرىلگهن

ھهر قانداق بىر ئىجادكار ئۆزى ئىجاد قىلغـان نهرسىسـىنىڭ سـىرىنى، ئـونى نـېمه        
ــارلىق كائىناتنىــڭ،    ئۈچــۈن ئ ــدەك، ب ىجــاد قىلغانلىقىنىــڭ ســهۋەبىنى ياخشــى بىلگهن

دەپ  »ئىنسـان «جۈملىدىن ئىنساننىڭ ئىجادكارى ۋە ياراتقۇچىسى بولغان ئالالھ تائاال 
ــۋەتته ياخشــى     ئاتالغــان بــۇ مهخلۇقــاتنى نــېمه ئۈچــۈن ياراتقانلىقىنىــڭ ســهۋەبىنى ئهل

  .بىلىدۇ
ــدائــالالھ تائــاال ناھــايىتى ئىخچــام ھ    جىنالرنــى ۋە ئىنســانالرنى پهقهت ماڭــا  : ال

يهنـى مېنىـڭ ئىسـتىگىنىم بـويىچه ۋە مهن رازى      )١(ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال يـاراتتىم  
  .بولىدىغان شهكىلدە ياشىسۇن ئۈچۈن ياراتتىم دېگهن

بــۇالر قانــداقمۇ ئىنســان . شــهيئىلهردىن ئۇلۇغــدۇر كائىنــاتتىكىئىنســان ئهلــۋەتته،   
شۇڭا ئىنساننىڭ قۇياش، ئاي، يۇلتـۇز، ئـوت، كـاال ۋە باشـقا     ! لىسۇن؟ئۈچۈن ئىالھ بوال

مهخلۇقاتالرغــا چوقۇنۇشــى ئۆزىنىــڭ ئىنســانلىق ھــۆرمىتىنى ھــايۋانلىق دەرىجىســىگه   
ئېتىقــاد ۋە ئىبــادەت  تائــاالدىن باشقىســى ئىنســان ئۈچــۈن ئــالالھ. هنلىكىدۇرچۈشــۈرگ

  .ئهرزىمهيدۇقا قىلىش

  ن ئامىلالرئادەمنى ئىماندىن چىقىرىدىغا
ئىمــان ۋە ئىســالمدىن چىقىــپ كېتىشــكه ســهۋەب بولىــدىغان ئــامىلالر       : ســوئال  .٣٤

  قايسىالر؟
                                                 

 .ـ ئايهت ٥٦زارىيات سۈرىسى   )١(



 ٥٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ېتىقادقائ  

 

  :ئۇالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت: جاۋاب    
  .ئىسالم دىنىغا ئىنكار قىلىش )١(  
  .ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش)٢(  
ــ  )٣(   ــدا مۇسـ ــى ئېغىزىـ ــاپىقلىق، يهنـ ــدا  مۇنـ ــۇپ، دىلىـ ــۆزلهپ قويـ ۇلمانلىقىنى سـ

  .ئىشهنمهسلىك ياكى ئۇنىڭغا شهك قىلىش
ئهمهل ـ ئىبادەتنى ياكى دۇئانى ئالالھنىـڭ غهيـرىگه قىلىـپ، ئـۇالر ئـارقىلىق       ) ٤(  

  .ئالالھقا يېتىدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىش
ــق     ) ٥(   ــدىن رازىلىـ ــا كۆڭۈلـ ــان يوللىرىغـ ــا ۋە تۇتقـ ــڭ ئېتىقادلىرىغـ كۇففارالرنىـ

  .شبىلدۈرۈ
باشقىالرنىڭ تۇتقان يوللىرىنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىـدىن ئهۋزەل  )٦(  

  .كۆرۈش
قۇرئان ۋە سـهھى ھهدىسـلهر بىـلهن سـابىت بولغـان ئىسـالم ئهھكاملىرىنىـڭ        )٧(  

  .بىرەرسىگه ئىنكار قىلىش
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنــى ئىنكــار قىلىــش يــاكى ئــۇنى  )٨(  

  .ىشمهسخىرە قىل
  .مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا كۇففارالر بىلهن بىرلىشىش)٩(  
  .باشقا قانۇنالرنى ئىسالم شهرىئىتىدىن ئهۋزەل كۆرۈش )١٠(    

  .سېهرىگهرلىك قىلش ياكى سېهىرگه ئىشىنىش)١١(  
  .ئىسالم تهلىماتلىرىدىن يۈز ئۆرۈش ياكى ئۇالرنى مهسخىرە قىلش) ١٢(  
ــابى ۋە پهيغه) ١٣(   مــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســهھى ھهدىســلىرى  ئالالھنىــڭ كىت

بويىچه ھۆكۈم قىلىشـقا قايىـل بولماسـلىق يـاكى شـهرىئهتنى كهمسـىتىش، يهنـى ئـۇنى         
  .ھازىرقى زامانغا ماسالشمايدۇ، دېيىش

. داخان، پالچى ۋە رامچىالرنىـڭ غهيبـتىن سـۆزلىگهن سـۆزلىرىگه ئىشـىنىش     ) ١٤(  
ھىنالرىنڭ سۆزلىرىگه ئىشـىنىدىكهن، ئـۇ   كىمكى داخان، كا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .)١(ندەپ كۆرسهتكه» كهلگهن دىنغا كاپىر بولغان بولىدۇ) يهنى ماڭا(مۇھهممهتكه 
ئالالھنىڭ ئهمرـ پهرمانلىرىنى ئاشكارا رەت قىلىش، يهنى ھهقىقهتـكه ئىقـرار   ) ١٥(  

ىسـمۇ  شـهيتانالرنىڭ ئاتىسـى ئىبل  . قىلىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىن باش تارتىش
بىــراق ئىــبلىس تهكهببۇرلــۇقتىن . ھهقىقهتنــى بىلهتتــى ۋە ئــالالھنى ئېتىــراپ قىالتتــى

ئالالھنىــڭ پهرمانىغــا ئاشــكارا قارشــى چىققــانلىقى ســهۋەبتىن، ئــۇ كــاپىرالردىن بولــۇپ 

                                                 
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٦٠  

 

ئـالالھ بـۇ ھهقـته مۇنـداق     . كهتكهن ۋە ئالالھنىڭ رەھمىتىـدىن مهڭگۈلـۈك قوغالنغـان   
  :دەيدۇ

 دېدۇق، ئىبلىسـتىن باشـقا   ” ئادەمگه سهجدە قىلىڭالر“: تىلهرگهئۆز ۋاقتىدا پهرىش
بـاش تـارتتى، تهكهببۇرلـۇق    ) سـهجدە قىلىشـتىن  (ھهممىسى سهجدە قىلـدى، ئىـبلىس   
  .)١(قىلدى، ئۇ، كاپىرالردىن بولۇپ كهتتى

يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان كۇپرىنىــڭ تۈرلىرىــدىن قايســى بىرىنــى ســادىر قىلغــان    
ئــالالھ تائــاال ھهممىمىزنــى ئىمــانىمىزدا  . نــدىن چىققــان بولىــدۇ كىشــى ئىســالم ۋە ئىما

  !ئامىين.. مهھكهم قىلسۇن

                                                 
 .ـ ئايهت ٣٤بهقهرە سۈرىسى   )١(



 ٦١  هلتۈرۈشئىمان ك ئالالھقا  

 

  

  ئالالھقا ئىمان كهلتۈرۈش

  ئالالھقا قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ :سوئال  .٣٥
نــاتنى ئۇنىــڭ پۈتــۈن كائى. ئــالالھ ئهزەلــدىن بــار بولغــان يــالغۇز ئىالھتــۇر :جــاۋاب    

ئـۇ، ئۆزىنىـڭ كامـالى    . يارىتىشتا ۋە ئۇنى پهرۋىـش قىلىشـتا ھـېچ بىـر شـېرىكى يوقتـۇر      
ئـۇ بـارلىق ئهيىـب ـ نوقسـان ۋە      . سۈپهتلىرى بىلهن ھهمىشه سۈپهتلىنىپ تۇرغۇچىـدۇر 

  .كهمچىلىكلهردىن ئهلۋەتته پاكتۇر، دەپ ئىمان ئېيتىش كېرەك

  ھهقىقهتلهردىغان ا ئىمان كهلتۈرۈش ئۆز ئىچىگه ئالىقئالالھ
  ئالالھ تائاالغا ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ :سوئال  .٣٦
ھهقىقهتـــكه ئىمـــان  ٤ئـــالالھ تائاالغـــا ئىمـــان كهلتـــۈرۈش تۆۋەنـــدىكى   :جـــاۋاب    

  :كهلتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  .گه چىن ئىشىنىشئالالھ تائاالنىڭ ئهزەلدىن بار ئىكهنلىكى) ١(    
ئــالالھ تائاالنىــڭ ھهممىنــى يــاراتقۇچى ۋە ھهممىنــى ئىــدارە قىلغــۇچى مــۇتلهق ) ٢(    

ــاد قىلىـــش   ــن ئېتىقـ ــگه چىـ ــار ئىكهنلىكىـ ــىلهرنىڭ  ﴿. پهرۋەدىگـ ــالالھ سـ ــۇ ئـ ئهنه شـ
پهرۋەردىگارىڭالردۇر، ئالالھتىن بۆلهك ھېچ مهبۇد بهرھهق يوقتۇر، ئۇ ھهمـمه نهرسـىنى   

  .)١(﴾ڭالر، ئۇ ھهر نهرسىگه ھامىيدۇرا ئىبادەت قىلىياراتقۇچىدۇر، ئۇنىڭغ
ئىكهنلىكىگه چىـن   مهبۇدېگانه ئىالھ، بىرال ھهقىقىي ئالالھ تائاالنىڭ يهككه ـ ي ) ٣(    

ــىنىش ــۇد      ﴿. ئىش ــېچ مهب ــقا ھ ــدىن باش ــۇر، ئۇنىڭ ــر ئىالھت ــالر بى ــىلهرنىڭ ئىالھىڭ س
  .)٢(﴾باندۇرتلىكتۇر، ناھايىتى مېهرىئۇ ناھايىتى شهپقه. يوقتۇر) بهرھهق(
ئالالھ تائاالنىڭ ئىسـىم ـ سـۈپهتلىرىگه ئىمـان كهلتـۈرۈش، يهنـى ئـالالھ تائـاال         ) ٤(    

ــۆزىگه      ــارقىلىق ئ ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھهدىســلىرى ئ ــاكى م ــم ي ــان كهرى قۇرئ
مهنســۇپ قىلغــان ئىســىم ـ ســۈپهتلهرنى ئۆزگهرتىۋەتمهســتىن، ئــالالھ تائاالنىــڭ ئــالىي   

ئۇنىڭغا مهنسۇب قىلىش ۋە ئۇنى شـۇ ئىسـىم ـ سـۈپهتلىرى بىـلهن      ماقامىغا اليىق ھالدا 
بىـلهن  ) گـۈزەل ئىسـىملىرى  (ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسملىرى بـار، ئـالالھنى شـۇ    ﴿. ئاتاش

. ئاتاڭالر، ئالالھنىڭ ئىسىملىرىنى كهلسه ـ كهلـمهس قوللىنىـدىغانالرنى تهرك ئېـتىڭالر    

                                                 
  ـ ئايهت١٠٢ئهنئام سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ١٦٣بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٦٢  

 

  .)١(﴾دۇىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىق) ئاخىرەتته(ئۇالر 
  نېمه؟ تىن مهقسهتالالھقا ئىمان كهلتۈرۈشئ :سوئال  .٣٧
ھهقىقهتنىـڭ   - مهقسـهت ئاساسـلىق   تىن بولغـان ۈرۈشـ ئالالھقا ئىمان كهلت :جاۋاب    

چاقىرىقىغــا ئهگهشــكهن ھالــدا، ئالالھقــا ئېتىقــاد ۋە ئىبــادەت قىلىــپ، ئىنســان بولــۇپ   
ــ سـائادەتلهرنى قولغـا     ش ئارقىلىق، ئىككى ئالهملىك بهخـت ئۆته يارالغانلىق بۇرچىنى

  .كهلتۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر

  نى تونۇشنىڭ ۋاسىتىلىرىتائاال ئالالھ
  ؟قانداق تونۇغىلى بولىدۇنى تائاال ئالالھ: سوئال  .٣٨
پ، ئهممــا ئــۇالرنى نى تونۇشــنىڭ ۋاســىتىلىرى ئىنتــايىن كــۆ تائــاال ئــالالھ :جــاۋاب    

بىـرى، ئهقىـل بىـلهن ئىلىـم،     : تۆۋەندىكى ئىككىگه قىسقارتىپ چۈشهندۈرۈش مۇمكىن
  .سۈپهتلىرىدىن ئىبارەتئىسىم ۋە يهنه بىرى، ئالالھنىڭ 

  نى ئهقىل ۋە ئىلىم ئارقىلىق قانداق تونۇغىلى بولىدۇ؟تائاال ئالالھ: سوئال  .٣٩
ئىنسـان  . ئىنساندىكى ئورگانالرنىڭ ھېچبىرى بىكارغا يارىتىلغـان ئهمهس  :جاۋاب    

ئهقىلنىـڭ ۋەزىپىسـى ـ تهپهككـۇر     : ۋۇجۇدىنىڭ يېتهكچىسى بولغان ئهقىلنـى ئـااليلۇق  
ئهگهر ئىنســان ئهقلىنــى ئىشــلىتىپ، ئهتراپىــدىكى . قىلىــش ۋە ئىزدىنىشــتىن ئىبــارەت

كهن، ئــۇ، ئهقىلنىــڭ ۋەزىپىســىنى شــهيئىلهر ئۈســتىدە پىكىــر يۈرگــۈزۈپ، ئىزدەنمهيــدى 
. جـارى قىلـدۇرمىغان، ھهتتـا بـارا ـ بـارا ئهقىلنىـڭ رولىنـى تامـامهن يوقاتقـان بولىـدۇ            

ئىسالم دىنى ئهقلىي بىلىش ئۈستىگه قۇرۇلغان بىر دىن بولۇپ، ئۇنىڭ دەۋىتـى پهقهت  
الم ئىسـ . كىشىلهرنى پىكىر يۈرگۈزۈپ ئىزدىنىشكه چاقىرىـدۇ . ئهقىلالرغا خىتاب قىلىدۇ

ئـۇ  . دىنى كىشـىلهرنىڭ ئۇنىڭغـا قـارىغۇالرچه ئېتىقـاد قىلىشـىنى قهتئىـي رەت قىلىـدۇ       
كىشىلهرنى ئهقىل ئىشلىتىپ ئـويالپ، پىكىـر يۈرگـۈزۈپ، ياخشـى چۈشـىنىپ، ئانـدىن       

قۇرئـان كهرىمـدە، ئالالھنىـڭ ئاسـمان،      شـۇڭا . ىغا كىرىشىنى تهلهب قىلىدۇئىسالم دىن
ــىدىكى گــ   ــڭ ئارىس ــن ۋە ئۇالرنى ــر   زېمى ــپ، پىكى ــتىدە ئويلىنى ــهنئهتلىرى ئۈس ۈزەل س

ايىن كۆپ سـاۋاب  يۈرگۈزۈشنى ئىبادەتنىڭ جهۋھىرى دەپ قارىغانلىقتىن، ئۇنىڭغا ئىنت
  .ۋەدە قىلىنغان بېرىلىدىغانلىقى

قىنكــى، ئېيت﴿: ئــالالھ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا خىتــاب قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ     
  .)٢(﴾ى كۆزىتىڭالرئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نهرسىلهرن

                                                 
  ـ ئايهت ١٨٠ئهئراق سۈرىسى   )١(
 ـ ئايهت ١٠١يۇنۇس سۈرىسى   )٢(



 ٦٣  هلتۈرۈشئىمان ك ئالالھقا  

 

بۇ ئايهتتىكى كۆزىتىشتىن مهقسهت، ئالالھنىڭ كائىناتتىكى ئاجايىـب قـۇدرەتلىرى     
ــالالھنى     ــارقىلىق ئ ــر يۈرگــۈزۈش ئ ۋە كامالىغــا يهتــكهن ســهنئهتلىرى توغرىســىدا پىكى

  .تونۇشتۇر
ئالالھ سىلهرنى ئاناڭالرنىڭ قارنىـدىن ھـېچ نهرسـىنى    ﴿: ئالالھ يهنه مۇنداق دەيدۇ    

هيدىغان ھالىتىڭالر بىلهن چىقاردى، ئالالھ سىلهرگه شۈكۈر قىلسۇن دەپ، قـۇالق،  بىلم
  .)١(﴾كۆز ۋە يۈرەكلهرنى ئاتا قىلدى

ئالالھ كائىناتتىكى ئۆزىنىڭ قۇدرىتىگه دااللهت قىلىـدىغان ئـاالمهتلهردىن ئىبـرەت      
بىـلهن  ئـۇالر زېمىنـدا سـهير قىلمىـدىمۇ؟ شـۇنىڭ      ﴿: ئالمىغانالر ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ

چۈشىنىدىغان دىلالرغا، يـاكى ئاڭاليـدىغان قۇالقالرغـا ئىـگه     ) يهنى سهير قىلىپ(ئۇالر 
لــېكىن كــۆكرەكلهردىكى قهلــبلهر   . بولمىــدىمۇ؟ ھهقىــقهتهن كــۆزلهر كــور بولمايــدۇ    

  .)٢(﴾كوردۇر
  قۇالق، كۆز ۋە دىلنىڭ ۋەزىپىسى نېمه؟: سوئال  .٤٠
لالھ ئىنساندىكى قـۇالق، كـۆز ۋە يـۈرەك قاتـارلىق ئورگانالرنىـڭ بىكارغـا       ئا :جاۋاب    

يهنـــى ســـهزگۈ (قـــۇالق، كـــۆز، دىـــل ﴿: يارىتىلمىغـــانلىقى توغرىلىـــق مۇنـــداق دەيـــدۇ
  .)٣(﴾نىڭ قىلمىشلىرى ئۈستىدە سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ)ئهزالىرى

ۈن قىلىـدىغان  قۇالق، كۆز، قهلب قاتارلىق سهزگۈ ئهزاالرنىڭ ئىنسان ئۈچـ : دېمهك  
خىزمهتلىــرى كــۆپ ۋە بــۇ ئهزاالرنىــڭ ئالالھنىــڭ ئالدىــدىكى مهســئۇلىيىتى ئېغىــر        

. بولغانلىقىدىن، ئـالالھ بـۇ ئهزاالرنـى قۇرئانـدا بىـر قـانچه يهردە تهكـرار بايـان قىلغـان         
چۈنكى ئىنسان قـۇلىقى بىـلهن ئالالھنىـڭ كـاالمىنى ۋە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ       

كۆزى بىـلهن ئالالھنىـڭ كائىنـاتتىكى گـۈزەل سـهنئهتلىرىنى،      . يدۇھهدىسلىرىنى ئاڭال
قهلبـى  . ئۇنىڭ بارلىقى ۋە بىرلىكىنى نامايان قىلىـدىغان تۈرلـۈك ئـاالمهتلهرنى كۆرىـدۇ    

ــدۇ     ــان ئېيتى ــا ئىم ــىنىپ، ئالالھق ــلهرگه ئىش ــان ھهقىقهت ــۆرگهن ۋە ئاڭلىغ ــلهن، ك . بى
ئهقىل ئۆز . ىتىسى بىلهن بولىدۇيۇقىرىقى ئۈچ ئهزانى ئىشلىتىش پهقهت ئهقىلنىڭ ۋاس

  .يولىدا ئىشلىتىلگهندىال، يۇقىرىقى ئۈچ ئهزامۇ ئۆز ۋەزىپىلىرىنى ئادا قىالاليدۇ

  ئىسالم دىنىدىكى ئورنىۋەزىپىسى ۋە ئۇنىڭ ئهقىلنىڭ 
  ئهقىلنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى نېمه؟: سوئال  .٤١

                                                 
 ـ ئايهت ٧٨نهھل سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٤٦ھهج سۈرىسى   )٢(
  تـ ئايه ٣٦ئىسرا سۈرىسى   )٣(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٦٤  

 

نـى، ئـالالھ تائـاال    »ئهقىـل «نى تونۇشـنىڭ ۋاسىتىسـى بولغـان    ئـالالھ تائـاال   :جاۋاب    
ئالالھنىـڭ  . ئورۇندا ماختىغـان  ١٠نى »ئهقىل ئىگىلىرى«ئورۇندا،  ٥٠قۇرئان كهرىمدە 

بارلىقى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان كائىنـاتتىكى تۈرلـۈك ئـاالمهتلهر بايـان قىلىنغـان      
ئالالھنىڭ بارلىقى (قهۋم ئۈچۈن  چۈشىنىدىغان﴿ :كۆپلىگهن ئايهتلهرنىڭ ئاخىرلىرىنى

ئهقىـل ئىشـلىتىپ   ﴿. ﴾ئـاالمهتلهرنى بايـان قىلـدۇق   ) ۋە بىرلىكىگه دااللهت قىلىـدىغان 
دېگهنـگه ئوخشـاش    ﴾!ئىبرەت ئېلىڭالر ئـى ئهقىـل ئىگىلىـرى   ﴿ۋە  ﴾چۈشهنمهمسىلهر؟

. ئىنســاننىڭ ئهسـلى تهبىئىتــى ئــونى ئالالھقــا باشــاليدۇ . جـۈملىلهر بىــلهن تــۈگهتكهن 
اندىكى بۇ خىل تهبىـئهت يـاكى قـابىلىيهت يـالغوز ۋىجـدانال ئهمهس يـاكى يـالغوز        ئىنس

ئهقىل يالغۇز ئـۆزىال  . ئهقىلال ئهمهس، بهلكى ئۇ ۋىجدان بىلهن ئهقىلنىڭ بىرىكىشىدۇر
ئىنســـان ئهقلـــى . ئالالھقـــا ئىمـــان كهلتۈرۈشـــنى تهبىئىـــي زۆرۈرىـــيهت دەپ بىلىـــدۇ 

ا نمهسـتىن ئهڭ ئـاۋۋال سـهۋەبلهر قانۇنىغـ    شۇنداقكى، ئۇ ھېچ ئوقۇماسـتىن يـاكى ئۆگه  
ــر    ( ــداق بى ــدىغانىلىقىغا ۋە ھهرقان ــا كهلمهي ــى ھــېچ نهرســىنىڭ سهۋەبســىز ۋۇجۇدق يهن

. ئىشنىدۇ) سهنئهتنىڭ بىرەر سهنئهتكارنىڭ مېهنىتى ئارقىلىق بارلىققا كېلىدىغانىلقىغا
ــهنمهيدۇ  ــا كېلىشـــىگه ئىشـ ــهيئىنىڭ ۋۇجۇدقـ ە ئىلىـــم ـ پهن ۋ   . سهۋەبســـىز بىـــرەر شـ

ــالالھ توغرىلىــق ســورالغىنىدا،      ــادەم ئ ــر ئ ــراق ياشــىغان ســهھرالىق بى ــتىن يى مهدەنىيهت
سهۋەبلهر قانۇنىنى قوللىنىپ، ئۆزىنىڭ تۇغمـا قـابىلىيىتى بىـلهن مۇنـداق دەپ جـاۋاب      

قۇملۇقتىكى تۆگه ئىزى بۇ جايدىن تۆگىنىـڭ ئـۆتكهنلىكىگه، ئـۇالق    «:بهرگهن ئىكهن
يۇلتـۇزالر بىـلهن   . ئـۆتكهنلىكىگه ئىشـارەت قىلىـدۇ    ئىزلىرى بـۇ جايـدىن كارۋانالرنىـڭ   

قاپالنغان ئاسمان، قىتئهلهر ۋە تۈرلۈك يولالر بىلهن كـېڭهيگهن زېمىـن ۋە دولقـۇنالرنى    
ئۆز ئىچىگه ئالغان دېڭىزالر ئـۇالرنى ياراتقـان يهكـكه ـ يېگـانه زات ـ ئالالھقـا قانـداقمۇ         

  »؟!دااللهت قىلمسىۇن
دىـن ئىبـارەت ئهقلىـي    » رسه بىرەر ئىش قىاللمايـدۇ ئۆزى يوق نه«دۇنيادا ھېچكىم 

ــدۇ  ــدىغان بولســاق   . پرىنســىپنى ئىنكــار قىاللماي ــۇ ئهقلىــي پرىنســىپنى تهتبىقالي ــز ب بى
بــۇ پايانســىز كائىناتتــا، ھهر لهھزىــدە مىليونلىغــان  : تۆۋەنــدىكى نهتىجىــگه ئېرىشــىمىز

، مىڭــالرچه جــانلىق ئاددىيســى. يــېڭىلىقالر، ھادىســىلهر ۋە ۋەقهلهر يــۈز بېرىــپ تۇرىــدۇ
بىزنىــڭ ئهقلىمىــز . ئۆلــۇپ يهنه مىڭالرچىســى ھاياتقــا يېڭىــدىن كــۆز ئېچىــپ تۇرىــدۇ 

ــدا قىلغۇچىســـى ۋە    ــرەر پهيـ ــىنىڭ بىـ شـــۇنداق جهزم قىلىـــدۇكى، ھهرقانـــداق ھادىسـ
ھهرقانداق بىر سهنئهتنىڭ بىرەر سهنئهتكارى بولغىنىدەك، ئـالهمنىڭمۇ ياراتقۇچىسـى ۋە   

چــۈنكى ئــۆزى يــوق نهرســه بىــرەر ! ئــۇ بولســىمۇ ئــالالھتۇر. دۇرئىــدارە قىلغۇچىســى بــار
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  !دە-نهرسىنى پهيدا قىاللمايدۇ
 )١(﴾ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئـۇالر ئـۆزلىرى يـاراتقۇچىالرمۇ؟   ﴿  

يولدا كېتىۋاتقان ئاپتوموبىلنى يىراقتىن كۆزەتكهن ھهرقانـداق ئـادەم ئۇنىـڭ توختـاش     
تــاپ، تــار كــوچىالردا بىــرەر نهرســىگه ئورۇلــۇپ بهرمهســتىن، قائىــدە ئىشــارەتلىرىدە توخ

ــر       ــاالھىيهتلىك بى ــۇم س ــدە چوق ــڭ ئىچى ــۆرۈپ، ئۇنى ــانلىقىنى ك ــپ بارغ ــويىچه كېتى ب
ــدۇ  ــارلىقىنى جهزم قىلىـــ ــوپۇرنىڭ بـــ ــىز  . شـــ ــڭ شوپۇرســـ ــۈنكى ئاپتوموبىلنىـــ چـــ

ە باشـقا  خۇددى شـۇنىڭدەك، قۇيـاش، ئـاي، زېمىـن ۋ    . يۈرمهيدىغانلىقىنى ئېنىق بىلىدۇ
پالنېتالرنىـــڭ بهلگىلهنـــگهن سىســـتېما بـــويىچه ئىنتىزامچـــانلىق بىـــلهن ھهرىـــكهت  
قىلىۋاتقانلىقى، كېچه بىلهن كۈندۈز ۋە پهسىللهرنىڭ بـۇ تـوغرا ھهرىكهتـلهر ئارقىسـىدا     
ــاتنى       ــۇ كائىن ــادەم ب ــداق ئ ــگهن ھهر قان ــانلىقىنى بىل ــدا ئالمىشــىپ تۇرىۋاتق ــۆز ۋاقتى ئ

ۈپ تۇرىدىغان ئىلىم ـ ھېكمهتلىـك ۋە كـۈچ ـ قۇدرەتلىـك      باشقۇرۇپ ۋە ھهرىكهتلهندۈر
  بىر زاتنىڭ بارلىقىنى چوقۇم جهزم قىلىدۇ ئهمهسمۇ؟

دەيــدىغان ئهقلىــي قائىــدە بــويىچه » ئــۆزى يــوق نهرســه بىــرەر ئىــش قىاللمايــدۇ«  
ئېيتقاندىمۇ، ئهگهر ئالالھ مهۋجۇد بولمىغان بولسا ئىدى، يۇقىرىقىالرنىـڭ بـار بولۇشـى    

ى؟ كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق شهيئىلهرنىڭ مهۋجۇد بولۇپ تۇرغـانلىقى  مۇمكىنمىد
  !ئالالھ تائاالنىڭ مهۋجۇدلىقىنىڭ دەلىلى ئهمهسمۇ؟

دەيـدىغان ئهقلىـي   » سهنئهتكارىسىز سهنئهت ۋە ئاپتورىسىز ئهسهر ۋۇجۇتقـا چىقمايـدۇ  «  
بــارلىق  قائىــدە بــويىچه ئېيتقانــدىمۇ، كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى جــانلىق ـ جانســىز           

ــل        ــا دەلى ــڭ بارلىقىغ ــان ئالالھنى ــۇالرنى ياراتق ــى ئ ــا كهلگهنلىك ــهيئىلهرنىڭ بارلىقق ش
  !بواللمامدۇ؟

  ئالالھنى تونۇشنىڭ ۋاسىتىسىدۇر ئالالھنىڭ سۈپهتلىرى
  ئالالھنىڭ سۈپهتلىرىنى قانداق بىلگىلى بولىدۇ؟: سوئال  .٤٢
لىرىنى ئۇنىڭ مهخلۇقاتلىرى ئۈستىدە پىكىـر يۈرگـۈزۈش   ئالالھنىڭ سۈپهت :جاۋاب    

  .ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىدىن ئۆگىنىشتىن ئىبارەت ئىككى يول بىلهن بىلگىلى بولىدۇ
ئالالھنىڭ سۈپهتلىرىنى ئۇنىڭ مهخلۇقاتلىرى ئۈسـتىدە پىكىـر يۈرگـۈزۈش    : سوئال  .٤٣

  ىدۇ؟ئارقىلىق قانداق بىلگىلى بول
سهنئهت ـ سـهنئهتكارنىڭ بهزى سـۈپهتلىرىنى ۋە ماھـارىتىنى كۆرسـىتىپ      « :جاۋاب    

ــدۇ ــدۇ   » بېرى ــم ياخشــى بىلى ــدىنى ھهركى ــي قائى ــدىغان ئهقلى ــدىنى  . دەي ــۇ قائى ــز ب بى

                                                 
 ـ ئايهتلهر٣٦ـ٣٥تۇر سۈرىسى   )١(
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  :تهتبىقالپ كۆرگىنىمىزدە، تۆۋەندىكىلهرنى بىلهلهيمىز
غانلىقىنى، ســهنئهتتىكى ئۇيۇمچــانلىق ســهنئهتكارنىڭ ھېكمهتلىــك ئىــش قىلىــدى      

سهنئهتتىكى گۈزەللىك سهنئهتكارنىڭ گۈزەللىكلهرنى يارىتىىشـقا قـادىر ئىكهنلىكىنـى،    
سهنئهتتىكى ئۆزگىچىلىك سهنئهتكارنىڭ خالىغىنىنى قىلىشقا يېتهرلىـك ئىـرادە، ئىلىـم    

  ....ۋە كۈچ ـ قۇۋۋەتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ ۋاھاكازاالر
اق ئهقىــل ئىگىســى كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى بــارچه ئهھــۋال بۇنــداق ئىــكهن، ھهر قانــد  

شـهيئىلهر ئۈسـتىدە تهپهككـۇر قىلىــدىغان بولسـا، ئهلـۋەتته، بۇالرنىـڭ ياراتقۇچىســى ۋە       
ئىـدارە قىلغۇچىسـى بولغـان زات ـ ئالالھنىـڭ ھېكمهتلىـك ئىـش قىلغـۇچى، ھهممىـگه          

..... چىقــادىر، ھهممىنــى بىلگــۈچى، خالىغــاننى يــاراتقۇچى، ھهممىنــى پهرۋىــش قىلغــۇ
ئاپتوموبىــل توغرىلىــق پىكىــر    زبىــ: مهســىلهن .ئۇلــۇغ زات ئىكهنلىكىنــى بىلهلهيــدۇ  

ــڭ     ــىغان ئىنژېنېرنى ــاپتوموبىلنى ياس ــڭ قۇرۇلمىســى ئ ــۈزگىنىمىزدە، ئاپتوموبىلنى يۈرگ
ئاپتوموبىلغا يېتهرلىك تۆمۈرلهرگه ۋە ئـۇنى مۇناسـىپ شـهكىلدە كېسـىدىغان ھـۈنهرگه      

تۇرۇپ ئاپتوموبىـل قىلىشـقا قـادىر ئىكهنلىـك سـۈپىتىنى      ئىگه ۋە ئۇنى چىرايلىق قۇراشـ 
  .كۆرسىتىدۇ

ئاپتوموبىلنىــڭ ئهينهكلىــرى، ئــاپتوموبىلنى ياســىغان ئىنژېنېرنىــڭ ئاپتوموبىلغــا    
يېتهرلىك ئهينهكلهرگه ۋە ئهينهكلهرنـى ئاپتوموبىلنىـڭ مودىسـىغا مۇناسـىپ شـهكىلدە      

  .ىتىدۇكېسهلهيدىغان ھۈنهرگه ئىگه ئىكهنلىك سۈپىتىنى كۆرس
ئاپتوموبىلدىكى پۈتۈن زاپچاسالر، ئاپتوموبىلنى ياسىغان ئىنژېنېرنىڭ بـۇ زاپچاسـالرنى     

ئۆز ئورۇنلىرىغا ئورۇنالشتۇرااليدىغان ھۈنهر ۋە تهجرىبىگه ئىـگه ئىكهنلىـك سـۈپىتىنى    
  .كۆرسىتىدۇ

مۇندىن باشقا، ئاپتوموبىلنىڭ موتورىدىن باشالپ، ئۇنىـڭ چىراقلىـرىغىچه بولغـان      
ــاھىرلىقى،       ھهر  ــڭ م ــىغان ئىنژېنېرنى ــۇنى ياس ــى، ئ ــى ۋە مودىس ــى، رەڭگ ــر پارچىس بى

  .ئۇستىلىقى ۋە باشقا كۆپلىگهن سۈپهتلىرىنى كۆرسىتىدۇ
بىز بۇ ئاددى بىر ئاپتوموبىل توغرىلىق پىكىر يۈرگۈزۈش ئارقىلىق، ئـۇنى ياسـىغان     

ــالالھ تا     ــاش، ئـ ــا ئوخشـ ــۈپهتلىرىنى بىلىۋالغىنىمىزغـ ــڭ بهزى سـ ــڭ ئىنژېنېرنىـ ئاالنىـ
كائىنـــاتتىكى مهخلۇقـــاتلىرى ۋە گـــۈزەل ســـهنئهتلىرى ئۈســـتىدە پىكىـــر يۈرگـــۈزۈش  

ئالالھنىــڭ : مهســىلهن. ئــارقىلىقمۇ، ئــالالھ تائاالنىــڭ بهزى ســۈپهتلىرىنى تونۇيــااليمىز
ياراتقان شهيئىلىرىدىكى ئىنتـايىن مـۇكهممهل ئورۇنالشـتۇرۇلغان ئاجايىـب ئىشـالردىن      

ئالالھنىڭ ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلىـدىغانلىق سـۈپىتىنى       بىرەرسىنى بايقىغىنىمىزدا،
  .تونۇيااليمىز

قۇيــــاش، ئــــاي، زېمىــــن ۋە ئــــۇالردىن باشــــقا ســــهييارىلهرنىڭ ھهرىــــكهت         
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سىستېمىسىدىكى مۇكهممهل قانۇنىيهتنى بىلگىنىمىزدە، ئالالھ تائاالنىـڭ ھهر شـهيئىنى   
قــادىر ئىكهنلىــك  شــۇنداق مــۇكهممهل يــارىتىش ۋە بېكىتىشــنى بىلىــدىغان، ھهممىــگه

  .سۈپىتىنى تونۇيااليمىز
ــزام ۋە سىســتېمىالرنىڭ نۇقسانســىز داۋام      ــتكهن نى ــاال بېكى ــالالھ تائ ــاتتىكى ئ كائىن

قىلىۋاتقــانلىقى ئۈســتىدە پىكىــر يۈرگــۈزگىنىىمىزدە، ئــالالھ تائاالنىــڭ ھهمىشــه تىرىــك  
اك بولغــۇچى ۋە ھهممىنــى ئىــدارە قىلىــپ تۇرغــۇچى ۋە بــارچه كهمچىلىكلهردىــن پــ       

  .ئىكهنلىك سۈپهتلىرىنى تونۇيااليمىز
ا ئالالھ تائاالنىـڭ دۇئـاالرنى ئىجـابهت قىلغىنـى، ھهتتـا قۇرغـاقچىلىقتىن ئىستىسـق         

ــالالھتىن ســـۇ تىلىگهنـــلهرگه يـــامغۇر ياغـــدۇرۇپ   )ســـۇ ســـوراش( نـــامىزى ئوقـــۇپ ئـ
 بهرگىنىدىن، ئۇنىڭ ھهر قانداق دۇئا ۋە مۇناجاتالرنى ئاڭالپ تۇرىدىغانلىق سـۈپىتىنى 

  .تونۇيااليمىز
تهبىئهتنىڭ ئـادەمنى ھهيـران قالـدۇرارلىق گـۈزەل مهنزىرىسـىنى كـۆرگىنىمىزدە، ئـالالھ          

تائاالنىــڭ شــهيئىلهرنى خالىغــانچه ھهرخىــل گــۈزەل شــهكىللهردە يارىتىشــقا قــادىر        
  .ئىكهنلىك سۈپىتىنى تونۇيااليمىز

 گىنىمىزدە، ئالالھتهبىئهتنىڭ ئادەمنى ھهيران قالدۇرارلىق گۈزەل مهنزىرىسىنى كۆر  
ــادىر       ــقا ق ــهكىللهردە يارىتىش ــۈزەل ش ــل گ ــانچه ھهرخى ــهيئىىلهرنى خالىغ ــڭ ش تائاالنى

  .ئىكهنلىك سۈپىتىنى تونۇيااليمىز
ــالغىنىمىزدا،           ــپ ق ــۇقىغا كېلى ــڭ تۇمش ــتىم ئۆلۈمنى ــۆپ قې ــاكى ك ــرەر ي ــاتىمىزدا بى ھاي

خهۋپ ـ خهتهرلهردىـن   ئۇنىڭدىن ئامان قالغىنىمىزنى ئويلىغىنىمىزدا، ئـالالھ تائاالنىـڭ   
  .ساقلىغۇچى ئىكهنلىك سۈپىتىنى تونۇيااليمىز

ــان        ــتىن ياتق ــرەر ۋەقهگه ئۇچرىماس ــاكى بى ــتىن ي ــهللىك تارتماس ــداق كېس ھېچقان
يېرىدىال ئۆلۈپ كهتـكهن بىراۋنـى كـۆرگىنىمىزدە، ئـالالھ تائاالنىـڭ ئۆلتۈرۈشـكه قـادىر        

  .ئىكهنلىك سۈپىتىنى تونۇيااليمىز
ــاق   ــارتىپ   ئالالھنىـــڭ قۇرغـ ــا ياشـ ــلهن قايتـ ــامغۇر بىـ ــى، يـ ــۆلگهن زېمىننـ چىلىقتىن ئـ

ــدىغانلىق ســۈپىتىنى    ــۈكلهرنى تىرىلدۈرى ــدۈرگىنىنى كــۆرگىنىمىزدە، ئۇنىــڭ ئۆل تىرىل
  .تونۇيااليمىز

مۇندىن باشقا، كائىناتتىكى ھهر بىر مهخلۇقات ئۈسـتىدە پىكىـر يۈرگـۈزگىنىمىزدە،      
: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيـدۇ  .نى تونۇيااليمىزئالالھ تائاالنىڭ كۆپلىگهن ئالىي سۈپهتلىرى

ئۇنىـڭ كامـالىي قـۇدرىتىنى    ( ئۈچـۈن ئاسمانالردا ۋە زېمىنـدا ئالالھقـا ئىشـهنگۈچىلهر    ﴿
سىلهرنىڭ يارىتىلىشىڭالردا ۋە ئالالھ . ھهقىقهتهن نۇرغۇن دەلىللهر بار) كۆرسىتىدىغان

جهزمهن ئىشــىنىدىغان ) گهئالالھنىــڭ قــۇدرىتى(زېمىنــدا تــارقىتىۋەتكهن جــانىۋارالردا  
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كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنىڭ نۆۋەتلىشـىپ تۇرۇشـىدا،      . قهۋم ئۈچۈن نۇرغۇن دەلىللهر بار
يامغۇر ياغدۇرۇپ ئۇنىڭ بىلهن رىزىقالندۇرۇپ ئۆلگهن ) كۆكتىن(ن ئالالھنىڭ بۇلۇتتى

زېمىننـــى تىرىلدۈرۈشـــىدە ۋە شـــامالالرنىڭ يۈزلىنىشـــىنى ئۆزگهرتىـــپ تۇرۇشـــىدا،      
نۇرغـۇن دەلىلـلهر   ) ئالالھنىڭ بىرلىكىنـى كۆرسـىتىدىغان  (هۋم ئۈچۈن چۈشىنىدىغان ق

ئـۇنى سـاڭا ھهقلىـق بىـلهن     ! ئـى مـۇھهممهد  . ئهنه شۇالر ئالالھنىـڭ ئايهتلىرىـدۇر  . بار
كۇففــارالر ئــالالھنى ۋە ئۇنىــڭ ئــايهتلىرىنى قويــۇپ قايســى  . تىــالۋەت قىلىــپ بېرىمىــز

  .)١(﴾سۆزگه ئىشىنىدۇ؟
ــارقىلىق    : ســوئال  .٤٤ ــاتلىرى ئۈســتىدە تهپهككــۇر قىلىــش ئ ــالالھ تائاالنىــڭ مهخلۇق ئ

  ئالالھنىڭ ھهممه سۈپهتلىرىنى تونۇغىلى بوالمدۇ؟
ــاۋاب     ــۇغىلى     :ج ــىنى تون ــۈپهتلىرىنىڭ ھهممىس ــڭ س ــارقىلىق ئالالھنى ــۇر ئ تهپهكك

مهزكۇر ئـاپتوموبىلنى  خۇددى ئاپتوموبىل توغرىسىدا تهپهككۇر قىلغىنىمىزدا، . بولمايدۇ
ــاھىرلىقى، ئۇســتىلىقى ۋە     ــاپتوموبىلنى ياســاپ چىقىشــتىكى م ياســىغان ئىنژېنېرنىــڭ ئ
بۇساھهدە يېتىشكهن ئىنژىنېر ئىكهنلىكىگه ئوخشىغان بهزى سۈپهتلىرىنى تونۇيالىغـان  
بولســاقمۇ، ئۇنىــڭ بــويى ئىگىزمــۇ يــاكى پاكــارمۇ، ئــۇ مهرتمــۇ يــاكى بېخىلمــۇ، ئۇنىــڭ   

مۇ يـاكى ناچـارمۇ ۋە باشـقا سـۈپهتلىرىنى بىلهلمىگىنىمىـزگه ئوخشـاش،       ئهخالقى ياخشى
ئــالالھ تائاالنىــڭ كائىنــاتتىكى ســهنئهتلىرى ئــارقىلىق ئۇنىــڭ بــارچه ســۈپهتلىرىنىڭ   

  .ھهممىسىنى تولۇق بىلهلمهيمىز
هنمـۇ بىلهلمىـگهن   ئالالھنىڭ مهخلۇقاتلىرى ئۈستىدە تهپهككۇر قىلىـش بىل : سوئال  .٤٥

  سۈپهتلىرىنى قانداق بىلىمىز؟
ــم ۋە     :جــاۋاب     ــان كهرى ــى قۇرئ ــلهن، يهن ئالالھنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ ۋاسىتىســى بى

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسـته . ھهدىسالرغا مۇراجىئهت قىلىش بىلهن بىلىمىز
ئـالالھ  . ان قىلغـان ئىسىم ـ سۈپهتلىرى بار ئىكهنلىكىنى باي  ٩٩ئالالھ تائاالنىڭ جهمئى 

ئـالالھنى شـۇ   . ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بـار ﴿: قۇرئان كهرىمدە يهنه مۇنداق دەيدۇ
  .)٢(﴾بىلهن ئاتاڭالر) گۈزەل ئىسىملىرى(

ئالالھنىڭ قۇرئـان ۋە ھهدىسـالردا بايـان قىلىنغـان گـۈزەل ئىسـىملىرى ۋە ئېسـىل          
، ئالالھنىـــڭ بـــارچه ســـۈپهتلىرى توغرىلىـــق پىكىـــر يۈرگـــۈزگهن ھهرقانـــداق ئـــادەم 

  .كامالهتلهرگه ئىگه، نهقهدەر كاتتا ۋە ئۇلۇغ زات ئىكهنلىكىنى تونۇيدۇ

                                                 
 ـ ئايهتلهر ٦ـ  ٣جاسىيه سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ١٨٠ئهئراف سۈرىسى   )٢(



 ٦٩  هلتۈرۈشئىمان ك ئالالھقا  

 

  دىن تونۇشئالالھنى قۇرئان ۋە ھهدىسالردا كهلگهن ئىسىم ـ سۈپهتلىرى
رى ئالالھ تائاالنى ئۇنىڭ قۇرئان ۋە ھهدىسالردا كهلـگهن ئىسـىم ـ سـۈپهتلى    : سوئال  .٤٦

  ئارقىلىق قانداق تونۇغىلى بولىدۇ؟
ئىنســــاندا بهش ھېسســــىي ئهزا بولــــۇپ، كائىنــــاتتىكى بهزى مــــاددىي  :جــــاۋاب    

ئىنسـان كـۆزى بىـلهن    : شهيئىلهرنى شۇ ھېسسىي ئهزالىرى ئارقىلىق بىلىدۇ، مهسىلهن
شــهيئىلهرنى كــۆرۈپ بىلىــدۇ، قــولىقى بىــلهن ئــاۋازىنى ئــاڭالپ بىلىــدۇ، قــولى بىــلهن  

نى تۇتۇپ بىلىدۇ، بۇرنى بىلهن ھىدىنى پۇراپ بىلىدۇ ۋە تىلى بىلهن تهمىنى شهيئىلهر
ئىنسان بۇ بهش ھېسسىي ئهزاسـى ئـارقىلىق بىلهلمىـگهن شـهيئىلهرنى     . تېتىپ بىلىدۇ

ــدۇ   ــاڭالپ بىلى ــارقىلىق ئ ــهنچلىك خهۋەرلهر ئ ــىلهن. ئىش ــۆرمىگهن  : مهس ــى ك مهككىن
ــارقىلىق مهككى   ــاڭالش ئ دا ســهئۇدى ئهرەبىســتانىنىــڭ كىشــىمۇ، ئۇنىــڭ خهۋىرىنــى ئ

بىرىنچـى ۋە ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـلىرىنى كـۆرمىگهن      . بارلىقىغا ھېچ شهك قىلمايدۇ
ــۇ        ــارقىلىق ب ــاڭالش ئ ــى ئ ــك خهۋىرىن ــۇپ ئۆتكهنلى ــالرنىڭ بول ــۇ ئۇرۇش ــاقمۇ، ب بولس

  .ئۇرۇشالرنىڭ يۈز بهرگهنلىكىدىن ھېچ شهك قىلمايمىز
ــارقىلىق بىلهلمىــگهن شــه    يئىلهرنى يــوق دەپ ئىنكــار قىلىــش  ھېسســىي ئهزاالر ئ

رادىئــو دولقــۇنلىرى ھهر ۋاقىــت ۋە ھهر جايــدا بــار، : مهســىلهن. قهتىئىــي تــوغرا ئهمهس
تــوك ســىىمىدا توكنىــڭ بــارلىقىنى . ئهممــا رادىئــو بولمىســا ئــۇنى ئــاڭلىغىلى بولمايــدۇ 

كـــۆرگىلى بولمايـــدۇ، پهقهت المپـــۇچكىنى ئۇنىڭغـــا چاتقانـــدىال توكنىـــڭ بـــارلىقىنى  
دۇنيــادا ھېسســىي ئهزالىرىمىــز ئــارقىلىق بىلگىلــى ۋە كــۆرگىلى      . ىلى بولىــدۇكــۆرگ

ھــازىرقى ئىلىــم ـ پهن دۇنيــادىكى مــاددىي        . بولمايــدىغان نۇرغــۇن شــهيئىلهر بــار   
ــدىغانلىقى   ٣.٥%شــهيئىلهرنىڭ پهقهت  ــلهن كــۆرگىلى بولى ــال كــۆز بى ۋە قالغــان  نىنى

ــپاتلىدى   ٩٦.٥% ــدىغانلىقىنى ئىس ــۆرگىلى بولماي ــى ك ــدا نهپهس  . ن ــاۋادىن ھهر ئان ھ
ــۇرىمىز ــارقىلىق   . ئېلىـــپ تـ ــز ئـ ــىي ئهزالىرىمىـ ــاھىيىتىنى ھېسسـ ــېكىن ھاۋانىـــڭ مـ لـ

ــارقىلىق ئالالھنىــڭ   . بىلهلمهيمىــز شــۇنىڭغا ئوخشــاش، ئىنســان ھېسســىي ئهزالىــرى ئ
چــۈنكى ھېسســىي ئهزاالر ئــارقىلىق پهقهت بهزى مــاددىي  . زاتىنــى ئىــدراك قىاللمايــدۇ

  .ھالبۇكى ئالالھنىڭ زاتى ماددا ئهمهس. ى بولىدۇشهيئىلهرنىال بىلگىل
شۇڭا، ئىنساننىڭ كۆرۈش ئىقتىدارى چهكلىك بولغانلىقى سهۋەبتىن، ئۇ، ئالالھنى   

كــۆزى بىــلهن كــۆرۈپ تونۇشــقا قــادىر بواللمىغــانلىقى ئۈچــۈن، ئــالالھنى ئىشــهنچلىك 
رىـم ۋە سـهھىي   دۇنيادا ئهڭ ئىشهنچلىك خهۋەر قۇرئـان كه . خهۋەرلهر ئارقىلىق تونۇيدۇ

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمدىن كهلگهنلىكـــى شۈبهىســـىز دەرىجىـــدە ئىســـپاتالنغان،  (
  .ھهدىسلهرنىڭ بهرگهن خهۋەرلىرىدۇر) ئىشهنچلىك

  ئالالھ تائاالنىڭ ئىسىملىرىنى ۋە سۈپهتلىرىنى بىلىشنىڭ پايدىسى نېمه؟: سوئال  .٤٧
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پهرز قىلغـان   ئهڭ ئـاۋۋال بهنـدىلىرىگه  تائـاال  ىسـىزكى، ئـالالھ   شهك ـ شۈبه  :جاۋاب    
تونىغـان  ھهقىقىـي رەۋىشـته   نهرسه، ئۇالرنىڭ ئالالھنى بىلىشىدۇر، ئىنسانالر ئـالالھنى  

ئـالالھ   .قىالاليـدۇ  توغرا يوسـۇندا نى لىرىئىبادەت ، ئۇالرنىڭ ئىمانى تولۇقلىنىدۇ،چاغدىال
) بهرھهق(نكـى، ئـالالھتىن باشـقا ھـېچ مهبـۇد      بىلگى﴿: تائاال بۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ   

ــن    ــرەت تىلىگى ــۈن مهغپى ــڭ ئۈچ ــۇر، گۇناھى ــڭ كهڭ   .)١(﴾يوقت ــڭ رەھمىتىنى ئالالھنى
ئىكهنلىكىنــى ئهســلهش بهنــدىنى ئۈمىدلهندۈرىــدۇ، ئازابىنىــڭ قــاتتىق ئىكهنلىكىنــى   

ئۇنىڭ نېمهتلهرنى تهنها ئـۆزى بهرگـۈچى ئىكهنلىكىنـى    . ئهسلهش بهندىنى قورقىتىدۇ
  .هسلهش بهندىنى شۈكرى قىلىشقا ئۈندەيدۇئ
  سۈپهتلىرى قايسىالر؟-تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىم ئالالھ: سوئال  .٤٨
ئالالھنىـڭ گـۈزەل ئىسـىملىرى بـار، ئـالالھنى      ﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ :جاۋاب    

ر ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۇنــداق پهيغهمــبه .)٢(﴾بىــلهن ئاتــاڭالر) گــۈزەل ئىســىملىرى(شــۇ 
ئىسـمى بـار،    ٩٩ -ئـالالھ تائاالنىـڭ يـۈزگه بىـرى كهم    «: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

  .)٣(»رىدۇىكىمكى ئۇنى سانىسا جهننهتكه ك
 نېمه؟دېگهن ئىبارىنىڭ مهنىسى » سانىسا« ھهدىستىكى  

ــارە تۆۋەندىكىــدەك  » سانىســا«ھهدىســتىكى    ــگهن ئىب خىــل مهنىــگه ئىشــارەت  ٣دې
  :قىلىدۇ
دېگهنلىك بولـۇپ، تىلـى ۋە قهلبـى     ىپ ئوقۇساسانىنى سانىسا ۋە تهلهبپۇز قىل )١( 

  .بىلهن ئۇالرنى زىكىر قىلغاننى ئىپادىلهيدۇ
ــ )٢(   دېـــگهن مهنىنـــى ۋە ئېتىقـــاد قىلســـا پ ئىمـــان ئېيتســـا ىنىمهنىســـىنى چۈشـ

ئىـش   ئـالالھ ھـېكمهت بىـلهن   « ﴾الحكـيم ﴿: ئهگهر بىر كىشـى  :مهسىلهن. ئىپادىلهيدۇ
ــدۇر ــدۇ   » قىلغۇچى ــا تاپشــۇرغان بولى ــمه ئىشــلىرىنى ئالالھق ــاد قىلســا، ھهم . دەپ ئېتىق

. چۈنكى پۈتـۈن ئىشـالر ئالالھنىـڭ ھېكمىتىنىـڭ تهقهززاسـى بـويىچه بارلىققـا كېلىـدۇ        
ئـادالىتىگه قايىـل   دەپ ئېتىقاد قىلسا، ئالالھنىڭ » ئادالهتلىكتۇرئالالھ « ﴾العدل﴿ياكى 

اخىرەتلىــــك ئىشــــلىرىدا تېگىشــــلىك ھهققىــــگه ئىـــــگه     دە، دۇنيــــا ۋە ئ -بولىــــدۇ 
  .بوالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىپ، خاتىرجهم، بهھۇزۇر ھايات كهچۈرۈشكه داۋام قىلىدۇ

: بـۇ ئىككـى تۈرلـۈك بولـۇپ    . سۈپهتلىرى بىلهن دۇئا قىلىش-ئالالھنىڭ ئىسىم )٣(  
ھتىن ئــالال: ئىككىنجىســى. ئــالالھنى مهدھىــيىلهش ۋە ئــۇنى يــاد ئېــتىش: بىرىنچىســى

                                                 
 ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى ١٩سۈرە مۇھهممهد،   )١(
 ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى ١٨٠سۈرە ئهئراف،   )٢(
  ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان  )٣(



 ٧١  هلتۈرۈشئىمان ك ئالالھقا  

 

ــارلىقالرمۇ ئالالھنىــڭ ئىســىم   ــانلىق  -ھــاجىتىنى ســوراش قات ســۈپهتلىرىگه ئهمهل قىلغ
  .بولىدۇ

  سۈپهتلىرى- ئالالھنىڭ ئىسىم
  مهنىسى ئوقۇلىشى ئىسىم
ئىگىسى، ئىبـادەتكه ۋە  يېگانه  بارچه مهۋجۇداتنىڭ  ئالالھ اهللا

مهبۇدنىـڭ   بويسۇنۇشقا ھهقلىـق بولغـان ئىالھىـي   
  .ئىسمى

نمحــۈن    هررەھمانئ الر ــاتلىرى ئۈچــ ــۈن مهخلۇقــ ــڭ پۈتــ ئالالھنىــ
رەھمىتىنىـــڭ كهڭلىكـــى ۋە شـــامىللىقىغا دااللهت 
قىلىــدىغان ئىســىم بولــۇپ، ئــالالھتىن باشقىســىغا 

  .ئىشلىتىلمهيدىغان خاس ئىسىمدۇر

يمحشـهپقهت  -مۆمىنلهرگه بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته رەھىم ئهررەھىيم الر
الالھنىـــڭ قىلغـــۇچى دېـــگهن مهنىـــدە بولـــۇپ، ئ

مـــۆمىنلهرنى بـــۇ دۇنيـــادا ئىســـالمغا ھىـــدايهت     
قىلغــــانلىقى ۋە ئــــاخىرەتته جهنــــنهت بىــــلهن    
ــۈپىتىنىڭ    ــم س ــڭ رەھى ــدىغانلىقى ئۇنى مۇكاپاتالي

  .تهقهززاسىدۇر

فُوالردىن خالىغـــــان ھهقلىـــــق بولغـــــان  جازاغـــــا ئهل ئهفۋۇ الع
ــالىقىنىگۇنــــــــاھىنى كىشــــــــىلهرنىڭ  ، خاتــــــ

ــۇ قىل  ــگهن غــۇچى كهچۈرگــۈچى، جــازادىن ئهپ دې
  .مهنىدە

فُورگۇناھ قىلغـۇچىنى رەسـۋا قىلماسـتىن، گۇنـاھىنى      ئهل غهفۇر الغ
  .يۆگۈگۈچى ۋە جازادىن ئهپۇ قىلغۇچى ئالالھتۇر

فَّارئالالھنىـــڭ بهنـــدىلهرنى ناھـــايىتى مهغپىـــرەت     ئهل غهففار الغ
قىلغــــۇچى زات ئىكهنلىكىنــــى ئىپادىلهيــــدىغان 

 .ئىسمى



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٧٢  

 

ءوفــان   رەھ ئهررەئۇف الر ــالىتى بولغـ ــهپقهتنىڭ كامـ ــڭ ۋە شـ مهتنىـ
ــات      ــۈن مهخلۇق ــادا پۈت ــۇ دۇني ــۇپ، ب ــۈپهت بول س
ــاخىرەتته ئالالھنىـــڭ مـــۆمىن   ــۇم، ئـ ئۈچـــۈن ئومـ
بهندىلىرى ئۈچۈن خاس بولغان رەھمهتنىـڭ ئهڭ  

  .ىغان ئىسىميۇقىرى ئىپادىسىنى بىلدۈرىد

يماپ كۈچى يېتىدىغان تۇرۇپ گۇناھكارالرنى ئالـدىر  ئهل ھهلىيم احلَل
ــڭ   ــى تهۋبه قىلغۇچىالرنىـ ــدىغان، بهلكـ جازالىمايـ
گۇنـــاھلىرىنى ئهپـــۇ قىلىـــپ كهچۈرىۋەتكـــۈچى    

  .ئالالھتۇر

وابــۇۋەپپهق    ئهتتهۋۋاب الت ــقا م ــدىلىرىنى تهۋبه قىلىش ــان بهن خالىغ
ــۇچى    ــۇل قىلغــ ــى قوبــ ــۇچى ۋە تهۋبىلهرنــ قىلغــ

  .ئالالھتۇر

تريــالىق   ئهسسىتر الس ــى، خاتــ ــدىلىرىنىڭ ئهيىبلىرىنــ لىرىنى، بهنــ
گۇناھلىرىنى ئىنسانالر ئارىسىدا ئېچىـپ، ئـۇالرنى   

  .دېگهن مهنىدە رەسۋا قىلماستىن، يۆگىگۈچى

نِيتهڭداشســـىز ۋە  مـــۇتلهق تهڭداشســـىز كامـــالهتكه ئهل غهنى الغ
ــۇدرەتكه ــدىن   قـ ــانلىقتىن، بهندىلىرىـ ــگه بولغـ ئىـ

ھېچبىرىگه مۇھتاج بولمىغـان، پۈتـۈن مهخلۇقـات    
ــامى ۋە  ان ۋەئۇنىڭغــا مۇھتــاج بولغــ  ئۇنىــڭ ئىنئ

 زات يــاردىمى ھېچقاچــان توختــاپ قالمايــدىغان 
  .دېگهن مهنىدە

ى مــول، خالىغــان ئىهســان-ياخشــىلىقى كــۆپ، ئاتــا ئهل كهرىم الكَرِمي
ــۇن،    ــاكى سورىمىســ ــۇن يــ ــىگه سورىســ بهندىســ

  .خالىغانچه بېرىدىغان زات

  

مڭدىشى يـوق،  قىلىشتا ته ئىهسان-سېخىيلىقتا، ئاتا ئهل ئهكرەم اَألكْر



 ٧٣  هلتۈرۈشئىمان ك ئالالھقا  

 

ياخشــــىلىق پهقهت ئۇنىــــڭ قولىــــدا بولغــــان،    
ــدىغان،     ــام قىلى ــدىن ئىنئ ــۆز پهزلى ــۆمىنلهرگه ئ م
ــۆز     ــۈرۈپ ئـ ــىيالرنى كېچىكتـ ــاپىرالرنى ۋە ئاسـ كـ

  .ئادالىتى بىلهن جازااليدىغان زات

ابهــۈچى ۋە    ئهل ۋەھهاب الو ــىز بهرگـــ ــۈچى، بهدەلســـ ــۆپ بهرگـــ كـــ
  .قىلغۇچى زات ئىهسان–سورىمىسىمۇ ئاتا

  

ادئىهسـان -ھېسابسىز بهرگۈچى، بهندىلىرىگه پهزلى ئهل جهۋۋاد اجلَو 
قىلغــۇچى، مــۆمىنلهرگه تېخىمــۇ كــۆپ بهرگــۈچى  

  .زات

دودھهقىقىي مۆمىن بهندىلىرىنى ياخشى كۆرىـدىغان،   ئهل ۋەدۇد الو
بېرىـــدىغان،  ئهڭ ئـــالىي مۇكاپـــاتالرنى ئۇالرغـــا 

ل ئۇالردىن رازى بولىـدىغان ۋە ئهمهللىرىنـى قوبـۇ   
  .قىلىدىغان شهپقهتلىك زات

خالىغــان بهندىســىگه ياخشــىلىق خهزىنىلىرىــدىن  ئهل مۇئتى املُعطي
ھېسابسىز بهرگۈچى، مۆمىن بهندىلىرىگه تېخىمـۇ  
 كۆپ نېسـىۋە بهرگـۈچى، ھهر نهرسـىنى چىرايلىـق    

  .ياراتقۇچى زات شهكىلدە

عاسئىهســــانى سانســــىز-ئاتــــا ،كــــۆپ ىياخشــــىلىق ئهل ۋاسىئ الو ،
شـــــاھلىقى، ئۇلـــــۇغلىقى، مهغپىرىتـــــى كهڭ، پادى

  .شهپقىتى چهكسىز زات

ِسنزاتىــدا، ســۈپهتلىرىدە، ئىســىملىرىدا كامالىيهتنىــڭ  مۇھسىنئهل املُح
-ئاتـا ئهڭ يۇقىرى پهللىسى بولغان، ھهر شهيئىگه 

پۈتىـــۋەتكهن، بهنـــدىلىرىگه ھهمىشـــه  ئىهســـاننى
  .ياخشىلىق ئاتا قىلىدىغان زات

ازِقــۈچى   قئهررەززا الر ــزق بهرگ ــگه رى ــۈن خهلقى ــاتنى پۈت ، مهخلۇق



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٧٤  

 

  .ئۈستىگه ئالغان زاتئۆزرىزقالندۇرۇشنى

اقزپۈتـــۈن مهخلۇقـــاتلىرىنى ھهمىشـــه   ئالالھنىـــڭ  ئهررازىق الر
ىــدىغانلىقىنى ئىپادىلهيــدىغان رىزىقالنــدۇرۇپ تۇر

چۈنكى ئـالالھ تائـاال بهنـدىلىرىگه ئۇالرغـا     . ئىسىم
ــدۇ،   ــزق بېرىـــــ ــتىن رىـــــ ــا سورىماســـــ ھهتتـــــ

  .رىزق بېرىدۇ ، كۇپپارالرغىمۇگۇناھكارالرغىمۇ

يفئىشالرنىڭ ۋە شهيئىلهرنىڭ ئىنچىكه تهرەپلىرىنـى   ئهللهتىف اللَّط
ــان     ــا پىنهــ ــه ئۇنىڭغــ ــېچ نهرســ ــۈچى، ھــ بىلگــ
ــۇالر   ــدىلىرىگه ئ ــدىغان، ياخشــىلىقالرنى بهن قالماي
ھېس قىلمىغـان شـهكىلدە ھېسابسـىز يهتكـۈزۈپ     

  .بېرىدىغان زات

شـــهيئىلهرنىڭ يوشـــۇرۇن تهرەپلىرىنـــى خـــۇددى  خهبىيرئهل رياخلَبِ
تهرەپلىرىنى بىلگهندەك تولـۇق بىلگـۈچى،    ئاشكارا

ئـۆز ئىچىـگه ئـالغۇچى     ئىلمى، مهلۇماتى ھهممىنـى 
  . زات

احــدىن ۋە   ئهل فهتتاھ الفَت ــدىن، رەھمىتىــ ــىلىق خهزىنىلىرىــ ياخشــ
رىزقىدىن ئۆز ھېكمىتىنىڭ تهقهززاسىغا ئاساسهن 

ــانچه ئاچىـــــــدىغان ۋە بهنـــــــدىلىرىنى خالى غـــــ
  .تهمىنلهيدىغان زاتتۇر

يملئىلمى شهيئىلهرنىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن، ئىچكـى   ئهل ئهلىيم الع
ۋە تاشقى پۈتـۈن تهرەپلىرىنـى تهپسـىلى ۋە ئېنىـق     
بىلگۈچى، ئۆتمۈش، ھـازىر ۋە كـېلهچهككه ئائىـت    

  .ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى بىلگۈچى زاتتۇر

رــا ئاتـــا    ررۇئهل بى الب ــدىلىرىگه ۋە جىمـــى مهخلۇقاتلىرىغـ -بهنـ
قىلىشــــتا قــــولى كهڭ، بهرگهنلىرىنــــى  ئىهســــان

ــىدە    ــدىغان، ۋەدىســ ــاناپ بواللمايــ ــېچكىم ســ ھــ
راســــــتچىل، بهنــــــدىلىرىنىڭ خاتــــــالىقلىرى ۋە 
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ــاردەم   ــا يــ ــۈچى، ئۇالرغــ ــاھلىرىنى كهچۈرگــ گۇنــ
  .قىلغۇچى ۋە قوغدىغۇچى زاتتۇر

يمايىــــدا قىلغــــۇچى، قىلغانلىرىــــدا ھهر ئىشــــنى ج ئهل ھهكىيم احلَك
ــك    ــاكى زىيادىلىـــ ــلىق يـــ ــداق ناقىســـ ھېچقانـــ

  .بولمايدىغان زاتتۇر

ئهل ھهكهم احلَكَم 
  
  

بهندىلىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئادالهت بىلهن ھۆكـۈم  
  قىلغۇچى، ھېچكىمگه قىلچه زۇلۇم

قىلمايدىغان، ئىنسانالر ئارىسـىدا ئـادالهت مىزانـى    
  .زاتتۇرقىلىپ ئۇلۇغ قۇرئاننى چۈشۈرگهن 

راكئىتــائهت قىلغــۇچىالرنى ماختايــدىغان ۋە شــهنىنى  ئهل شاكىر الش
ــاۋاب    ــۆپ ســ ــگه كــ ــاز ئهمهلــ ــدىغان، ئــ كۆتۈرىــ
بېرىدىغان، نېمهتكه شۈكۈر قىلغۇچىالرغا دۇنيا ۋە 
ئــاخىرەتته تېخىمــۇ زىيــادە بېــرىش بىــلهن جــاۋاب  

  .بېرىدىغان زاتتۇر

كُورهللىــرى، ئۇنىــڭ دەرگاھىــدا بهنــدىلهرنىڭ ئــاز ئهم ئهل شهكۇر الش
كـــۆپ بولـــۇپ قوبـــۇل قىلىنىـــدىغان، مۇكاپـــاتنى 

ئــــــالالھ . ھهسســــــىلهپ بېرىــــــدىغان زاتتــــــۇر
بهندىلهرنىڭ قىلغان شۈكۈرلىرىگه ساۋاب بېرىدۇ 

  .ۋە ئىبادەتلىرىنى قوبۇل قىلىدۇ

سـۈپهتلىرىدە ۋە پۈتـۈن ئىشـلىرىدا    -زاتىدا، ئىسـىم  ئهل جهمىل اجلَميلُ
لىكلهرنىـڭ مهنبىئـى بولغـان    گۈزەل، بـارچه گۈزەل 

  .زاتتۇر

ئاســــمانالر ۋە زېمىنــــدىكى مــــۇتلهق ئىپتىخــــار،   ئهل مهجىيد املَجيد
ــر   ــززەت ۋە قهدى ــۆرمهت، ئى ــازاۋەر  -ھ ــكه س قىممهت

  .بولغان زاتتۇر

يلمهخلۇقاتىنىــــــڭ ئىشــــــلىرىنى باشــــــقۇرغۇچى،  ئهل ۋەلىي الو
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ــۇچى،     ــدارە قىلغـ ــۇكهممهل ئىـ ــاھلىقىنى مـ پادىشـ
  .ياردەم ۋە نۇسرەت بهرگۇچى زاتتۇرمۆمىنلهرگه 

ــىم  ئهل ھهمىيد  احلَميد ــى، ئىس ــلىرى   –زات ــۈن ئىش ــۈپهتلىرى ۋە پۈت س
ماختـــــالغۇچى، باياشـــــاتلىق ۋە قىيىنچىلىـــــق،   
قاتتىقلىق ۋە خوشاللىق ھهمـمه ھـالهتته مهدھىـيه    
ئوقۇلغۇچى، ماختاشقا، شۈكرى قىلىشـقا ھهقىقىـي   

  .ھهقلىق بولغۇچى زاتتۇر

ــۆمىنلهرنى   مهۋالئهل املَولَى ــايىن، مـ ــاھ، خوجـ ــچى، پادىشـ پهرۋىشـ
  .ئۇالرغا ياردەم قىلغۇچى زاتتۇر قوللىغۇچى ۋە

ريصياردىمى بىلهن خالىغان بهندىسـىنى قوللىغـۇچى،    ئهننهسىير الن
بولمىغـان   ئۇ ياردەم بهرگهنلهرگه غالىپ كهلگۇچى

ئىززەتلىــــك قىلغــــۇچى  ۋە ئــــۇ خــــار قىلغــــاننى
ھهممىـگه غالىـب    ر ئىشـتا، بولمىغان، ھهمىشـه، ھه 

  . كهلگۈچى زاتتۇر

يعمــاالرنى    ئهسسهمىيئ الس ــاتالرنى، دۇئ ــاقىرىق، مۇناج ــداق چ ھهر قان
ئاڭالپ تۇرغۇچى، ھهر قانـداق مهخپـى ۋە ئاشـكارا    
ــڭ    ــا قىلغۇچىنىــ ــاڭلىغۇچى، دۇئــ ــاۋازالرنى ئــ ئــ
دۇئاســـىنى قوبـــۇل قىلغـــۇچى ۋە تىلىگهنلىرىنـــى 

  .بهرگۈچى زاتتۇر

ريصــۈن   هل بهسىيرئ الب ــالهملهردىكى پۈتــ ــكارا ئــ ــۇرۇن ۋە ئاشــ يوشــ
شهيئىلهرنى ۋە ھهرىكهتلهرنـى كـۆرۈپ تۇرغـۇچى،    

مهيلـــى چـــوڭ -ھهر قانـــداق مهخپـــى نهرســـىنىمۇ
ناھـايىتى ئېنىـق    -بولسۇن ياكى كىچىك بولسـۇن 

  .ۋە ئوچۇق كۆرگۈچى زاتتۇر

هيدھ بهندىلىرىنى كۈزەتكۈچى، ئۆزىنىـڭ يېگـانه ئىـال    ئهششهھىيد الش
ئىكهنلىكىــــــگه، ئــــــادالهت بىــــــلهن ئىــــــش    
قىلىــدىغانلىقىغا گــۇۋاھ بولغــۇچى، مۆمىنلهرنىــڭ  
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  .راستچىللىقىغا گۇۋاھلىق بهرگۈچى زاتتۇر

قيبــى    ئهررەقىيب الر ــۇرۇن جىمــ ــكارا ۋە يوشــ ــدىلهرنىڭ ئاشــ بهنــ
ــپ،  ــلىرىنى بىلىـ ــا   -گهپ ئىشـ ــۆزلىرىنى، ھهتتـ سـ

 يوشۇرۇن پاراڭلىرىنىمۇ ئاڭالپ، ئۇالرنى كۈزىتىپ
تۇرغۇچى، بىـر لهھزىـدە ھهممىنـى ئىـدارە قىلىـپ،      

  .بىلىپ، كۈزىتىپ ئۈلگۈرگۈچى زاتتۇر

فيقئىشــــلىرىدا، بهلگىلىمىلىرىــــدە، تهقســــىماتلىرىدا  ئهررەفىيق  الر
مېهرىبــــانلىقنى ئالــــدىنقى ئورۇنــــدا قويغــــۇچى، 

شـــهپقهت بىـــلهن -بهنـــدىلىرىگه ھهمىشـــه مېهىـــر
ــۆزل    ــانلىقنى كـ ــدىلهرگه ئاسـ ــارىغۇچى، بهنـ  هپقـ

ــلهن     ــك بى ــۇ تهدرىجىلى ــهرىئهت تهكلىپلىرىنىم ش
ــدىغان   ــاقهت قىاللمايــ ــۇالر تــ ــۈرگۈچى، ئــ چۈشــ

  .ئىشالرنى تهكلىپ قىلمايدىغان زاتتۇر

ــۈن    ئهل قهرىيب القَرِيب ــلهن پۈتـ ــهپقىتى بىـ ــۇدرىتى ۋە شـ ــى، قـ ئىلمـ
ــدىنمۇ بهك    ــگه ئۇالرنىــڭ گــۆرەن تومۇرلىرى خهلقى

ــاردىمى،   ــۆمىنلهرگه يــ ــېقىن، مــ ــرىتى ۋە  يــ نۇســ
ــۇچى    ــېقىن تۇرغ ــه ي ــلهن ھهمىش ــانلىقى بى مېهرىب

  .زاتتۇر

ــا قىلغۇچىنىــڭ دۇئاســىنى ۋە ســورىغۇچىنىڭ   ئهل مىجىيب املُجيب دۇئ
تهلهبلىرىنــــى قوبــــۇل قىلغــــۇچى، ھېكمىتــــى ۋە 
ــانچه     ــهن خالىغـ ــىغا ئاساسـ ــڭ تهقهززاسـ ئىلمىنىـ

  .بهرگۈچى زاتتۇر

يتقتقـــــــان، رىزقالرنـــــــى ۋە ئوزۇقلـــــــۇقالرنى يارا  ئهل مۇقىيت الْم
ــكه    ــۈزۈپ بېرىشـ ــۇالرنى يهتكـ ــا ئـ مهخلۇقاتلىرىغـ

ــدىلىرىنى ۋە   ــان، بهن ــك قىلغ ــڭ  كاپالهتلى ئۇالرنى
ھهرىكهتلىرىنــى نوقسانســىز  -رىزقلىرىنــى، ئىــش 

  .مۇھاپىزەت قىلىپ تۇرغۇچى زاتتۇر
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ئهل احلَسيب
ــلىرىنىڭ   :   ھهسىيب ــالىق ئىش ــن ۋە دۇني ــدىلىرىنىڭ دى بهن

هرگه ھهممىســــىگه كۇپــــايه قىلغــــۇچى، مــــۆمىنل 
ئاالھىدە ئىنئام قىلغۇچى ۋە ئۇالرنى قوغـدىغۇچى،  
بهنــدىلهرنىڭ دۇنيــادا قىلغانلىرىنىــڭ ھېســابىنى 

  .ئالغۇچى زاتتۇر

نمپهيغهمبهرلىرىنىڭ ۋە مۆمىنلهرنىڭ راسـتچىللىقىغا   ئهل مۇئمىن املُؤ
گــۇۋاھ بولغــۇچى، تهســتىقلىغۇچى، ياخشــى ئىــش  

ســتىن، قىلغانالرغــا قىيــامهت كۈنىــدە زۇلــۇم قىلما 
كهم قىلماســـتىن ئهجىرلىرىنـــى تولـــۇق بېرىشـــكه 
كاپالهتلىك قىلىپ، ئـۇالرنى خـاتىرجهم قىلغـۇچى    

  .زاتتۇر

ــا ئهل مهننان املَنانَّ ــان-ئات ــايىتى  ئىهس ــرى ناھ ــۆپ، نېمهتلى ى بهك ك
ــىز    ــىلىقلىرى ھېسابسـ ــدىلىرىگه ياخشـ ــول، بهنـ مـ

  .زاتتۇر

بردىن پـاك، پـاكىز،   ھهر قانداق ئهيىـب ۋە نوقسـانال   ئهتتهييىب الطَّي
ساق ۋە تولۇق، كامالهتته مۇتلهقلىق ئۇنىڭفا خاس 

لىرى كـــۆپ ئىهســـان-بولغـــان، بهنـــدىلىرىگه ئاتـــا
ــهدىقىلهرنى    ــات ۋە س ــان زاك ــاك بولمىغ ــان، پ بولغ
ــلهن    ــيهت بىـ ــى نىـ ــدىغان، ياخشـ ــۇل قىلمايـ قوبـ

  .قىلىنمىغان ئهمهللهرنى رەت قىلىدىغان زاتتۇر

ــبلهرگه ئهششافىي الشافي ــۈچى   قهلـ ــىپالىق بهرگـ ــلهرگه شـ ۋە بهدەنـ
ــۇر ــى  . زاتتـــ ــىپالىق تېپىشـــ ــهللهرنىڭ شـــ كېســـ

بهنـــدىلهرنىڭ قولىـــدا ئهمهس، بهلكـــى شـــىپالىق 
ئالالھ ساقايتىشنى خالىغان كېسـهل  . ئالالھتىندۇر

ــدىلىق    ــوللىرىنى ۋە پايــ ــنىش يــ ــۈن داۋالىــ ئۈچــ
  .دورىالرنى مۇيهسسهر قىلىپ بېرىدۇ

ىرىنى ۋە ئۇالرنىـــڭ ئهمهللىرىنـــى مــۆمىن بهنـــدىل  ئهل ھهفىيز احلَفيظُ
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قوغدىغۇچى ۋە پۈتۈن مهخلۇقاتالرنى سـاقلىغۇچى  
  .زاتتۇر

ئالهملهرنى ئىـدارە قىلىـش ئىشـىنى ئـۆز ئۈسـتىگه       ئهل ۋەكىيل الوكيلُ
ئالغان، يارىتىش ۋە باشقۇرۇش ئىشـلىرىدا يېگـانه   
ــۇرغان    ــا تاپشــ ــلىرىنى ئۇنىڭغــ ــۇچى، ئىشــ بولغــ

ــلىر  ــڭ ئىشــ ــائهتمهن مۆمىنلهرنىــ ــگه ئىتــ ىغا ئىــ
بولغۇچى، ئۇالرغا ھاالل رىزق تېپىش، ئىبـادەت ۋە  
پۈتــۈن ھايــاتلىق ئىشــلىرىدا يــاردەم بهرگــۈچى ۋە  
ئۇالرنىڭ قىلغـان شـۈكۈرلىرى ئۈچـۈن نېمىتىنـى     

  .زىيادە قىلىپ بهرگۈچى زاتتۇر

ئالالھنىـــڭ ياراتقانلىرىنىـــڭ كـــۆپلىكىگه دااللهت  ئهل خهلالق اخلَالَّق
ــىم ــدىغان ئىسـ ــالال. قىلىـ ــپ  ئـ ــه يارىتىـ ھ ھهمىشـ

ــدۇ ــلهن ئهبهدى . تۇرىـــــ ــاراتقۇچىلىقى بىـــــ يـــــ
  .سۈپهتلىنىدۇ

قۋە ياردەمســـىز ھالـــدا  ھهر نهرســـىنى تهڭداشســـىز ئهل خالىق اخلَال
  .ئۆزى ياراتقۇچى زاتتۇر

ارِئئۆزى تهقدىر قىلىـپ بهلگىلىگهنلىرىنـى ۋۇجۇدقـا     ئهل بارىئ الب
  .چىقارغۇچى زاتتۇر

روئهل املُص
ھهر بىــر مهخلۇقــاتنى ئۆزىنىــڭ ھېكمىتــى تهقهززا   ىرمۇسهۋۋ

قىلغــان شــهكىلدە شــهكىللهندۈرگۈچى ۋە گــۈزەل 
  .سۈرەتلهردە ياراتقۇچى زاتتۇر

بلىرى ئىهســان-مهخلۇقــاتلىرىنى نېمهتلىــرى ۋە ئاتــا ئهررەب الر
ئــالالھ ئۆزىنىــڭ . بىــلهن پهرۋىــش قىلغــۇچى زات

ئىتـــائهتمهن مـــۆمىن بهنـــدىلىرىنى مهخســــۇس    
ــتۈرىدۇ تهر ــدۇ ۋە يېتىشــ ــۇ  . بىيىلهيــ ــۈنكى ئــ چــ

  .ياراتقۇچى ۋە ئىگه بولغۇچى خوجايىندۇر
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يمظســۈپهتلىرىدە ۋە جىمــى ئىشــلىرىدا-زاتىــدا، ئىســىم ئهل ئهزىيم الع 
. مۇتلهق كامالهت ۋە مۇتلهق ئۇلۇغلۇققـا ئىـگه زات  

شۇنىڭ ئۈچۈن بهندىلهرنىڭ ئۇنى ئۇلۇغلىشـى ۋە  
ۇنىــڭ بــۇيرۇق ۋە شــۇنداقال ئ. قهدىرلىشــى پهرزدۇر

  .چهكلىمىلىرىنى ئۇلۇغالش پهرزدۇر

رمهخلۇقاتلىرى ئۈسـتىدە ھۆكۈمرانلىـق قىلغـۇچى،     ئهل قاھىر القَاه
مهخلۇقـــاتالر ئىختىيـــارى ۋە ئىختىيارســـىز ھالـــدا 

بهنـــدىلهرنى . ئۇنىڭغـــا بـــاش ئهگكـــۈچى زاتتـــۇر
  .مۇتلهق بويسۇندۇرغۇچى كامالهتلىك زاتتۇر

ارئهل قهھهار القَه 

نميئهل املُه
ــاقلىغۇچى،     مۇھهيمىن ــۇچى ۋە س ــدارە قىلغ ــهيئىنى ئى ھهر ش

  .شۇنداقال ئۇنىڭ ھهر تهرىپىنى بىلگۈچى زاتتۇر

زِيزئىـــززەت ۋە قـــۇدرەت مهنىلىرىنىـــڭ ھهممىســـىنى   ئهل ئهزىز الع
ــا     ــېچكىم ئۇنىڭغ ــان، ھ ــهم قىلغ ــۆزىگه مۇجهسس ئ
غالىــب كېلهلمهيــدىغان، ھــېچكىمگه ھــېچ ئىشــتا  

ج بولمايدىغان، ئۇنىڭ ئىزنىسىز ھېچ نهرسه مۇھتا
ئورنىدىن مىدىرلىمايدىغان مىسلىسـىز قـۇدرەت ۋە   

  .كۈچ ئىگىسى بولغان زاتتۇر

ارــرى ۋە    ئهل جهببار اجلَب ــدىلىرىنى قهھ ــۇچى، بهن ــالىغىنىنى قىلغ خ
ــه   ــۇچى، ھهر نهرسـ ــتىدا تۇتقـ ــۈمرانلىقى ئاسـ ھۆكـ
ــدا بــاش ئهگكــۈچى،   ئۇنىــڭ ھۆكــۈمرانلىقى ئالدى

ــى    ئۇ ــۇنغۇچى، قىيىنچىلىقن ــۆكمىگه بويس ــڭ ھ نى
ئاسان قىلغۇچى، پېقىرنى باي قىلغۇچى، ئاسـاننى  
قىــيىن، قىيىننــى ئاســان قىلغــۇچى، كېســهللهرنى  
ــا قىلغــۇچى    ــات ئات ــدارالرغا ھاي ســاقايتقۇچى، يارى

  .زاتتۇر

ركَبئهل املُت
ــانلىقتىن ئۈســتۈن،     مۇتهكهببىر ــداق ناقىســلىق ۋە يام ھهر قان

ه زۇلۇم قىلىشـتىن يىـراق، كـاتتىلىق ۋە    بهندىلهرگ
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چونلـــــۇق بىـــــلهن ھهمىشـــــه ســـــۈپهتلهنگۈچى 
ئۇنىڭـــدىن بـــۇ كـــاتتىلىقنى تاالشـــقۇچىالرنىڭ    

  .ئهدىبىنى بهرگۈچى زاتتۇر

سۈپهتلىرىدە ۋە ئىشـلىرىدا كاتتـا ۋە   -زاتىدا، ئىسىم ئهل كهبىير الكَبِري
ــۇغ زات ــېچكىم   . ئۇل ــا ھ ــۇغ ۋە كاتت ــالالھتىن ئۇل ئ

ئالالھنىـڭ ئالدىـدا    ھتىن باشـقا ھهمـمه  ئالال. يوق
  .كىچىك ۋە ئاددى سانىلىدۇ

ئۆزىنىڭ كاتتا ماقامىغا اليىق ھالدا ھايـا ئىگىسـى    ئهل ھهييۇ احلَيِي
ــان زات ــى ســېخىيلىق ۋە   . بولغ ــڭ ھاياس ئالالھنى

ــى ــان-پهزلــــ ــۈكلىكنى تهقهززا ئىهســــ نى ۋە بۈيــــ
  .قىلىدىغان ھايادۇر

ۈك ھاياتنىڭ ئىگىسـى، ئهۋۋىلـى   ھهقىقىي مهڭگۈل ئهل ھهي احلَي
ۋە ئاخىرى بولمىغان ئهبهدىي ھاياتنىـڭ ئىگىسـى   

دۇنيـــادىكى ھاياتنىـــڭ ھهممىســـى . بولغـــان زات
ئــالالھ ھاياتلىقنىــڭ يېگــانه . ئۇنىڭــدىن كهلــگهن

  .مهنبىئىدۇر

ومئۆز زاتى بىـلهن ھهمـمه ئىشـنى ئىـدارە قىلغـۇچى،       ئهل قهييۇم القَي
ن بىهاجهت بولغـۇچى  مهخلۇقاتلىرىنىڭ ياردىمىدى

ۋە ئاســـمانالر ھهم زېمىنـــدىكى ھهمـــمه نهرســـىنى 
يالغۇز ئىـدارە قىلغـۇچى، ھهمـمه ئۇنىڭغـا مۇھتـاج      

  .بولغۇچى زاتتۇر

پۈتـــۈن مهۋجـــۇدات يوقالغانـــدىن كېيىنمـــۇ داۋام  ئهل ۋارىس الوارِثُ
ــۇچى زات ــۈز  . قىلغـ ــا يـ ــه پانىيلىققـ ــمه نهرسـ ھهمـ

ــا قاي   ــڭ دەرگاھىغ ــيىن ئۇنى ــدىن كې ــدۇتۇتقان . تى
قولىمىزدىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسـى ئۇنىڭـدىن   
  .بىزگه ئامانهت بولۇپ ھهممىسى ئۇنىڭغا قايتىدۇ

ــدارە    ئهددەييان الديانُ ــۇندۇرغۇچى ۋە ئى ــۇداتنى بويس ــۈن مهۋج پۈت
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قىلغۇچى، بهندىلىرىنىڭ قىلغانلىرىغا مۇكاپـات ۋە  
جازا بهرگـۈچى، ياخشـىالرنىڭ ياخشـىلىقىغا كـۆپ     

ــۈچى، ــاۋاب بهرگـــ ــانالرنى  ســـ ــانلىق قىلغـــ يامـــ
كهچۈرگۈچى ياكى قىلغانلىرىغا كۆرە جـازالىغۇچى  

  .زاتتۇر

كــان،     ئهل مهلىك املَل ــاكىمىيىتى بولغ ــۇتلهق ھ ــتىدە م ــى ئۈس خهلق
ــتىن      ــان ئىشـ ــۇيرۇپ، خالىغـ ــقا بـ ــان ئىشـ خالىغـ
ــهررۇپ     ــالىغىنىچه تهس ــى خ ــىدىغان، ھهممىن توس

  .قىلىدىغان ، ھهممىنى ئۆزى قىلىدىغان زاتتۇر

پادىشاھلىقى ئۆزىنىـڭ ھهققـى ۋە ئـۆزىگىال خـاس      ئهل مالىك مالكالْ
ــدا ھــېچكىم    ــدا يېنى بولغــان، مهۋجــۇداتنى ياراتقان
بولمىغـــان، بـــارچه مهخلۇقـــاتالر يـــوق قىلىنغـــان 
ۋاقىتتىمــۇ ئۇنىــڭ پادىشــاھلىقى داۋام قىلىــدىغان  

  .زاتتۇر

يكن ئىســىم مــۇتلهق پادىشــاھلىققا دااللهت قىلىــدىغا ئهل مهلىيك املَل
ــۇپ،  ــك«بول ــاھ(»المل ــۇر  ) پادىش ــۆزىدىن چوڭق س

  .مهنىگه ئىگه

بوحھهر قانداق ئهيىب ۋە نۇقسـاندىن پۈتـۈنلهي پـاك     ئهسسۇببۇھ الس
بارلىق گۈزەل كامالىي سـۈپهتلهر ئـالالھقىال   . زاتتۇر

  .مهنسۇپ

وسئهل القُد
قايسى بىر تهرەپـتىن بولمىسـۇن، ھهر قانـداق بىـر       قۇددۇس

چـۈنكى  . ۋە يېتهرسىزلىكلهردىن پـاكتۇر  ناقىسلىق
ئــــالالھ مــــۇتلهق كامــــالىي ســــۈپىتى بىــــلهن     

  .سۈپهتلهنگهن يېگانه زاتتۇر

المســـۈپهتلىرىدە ۋە پۈتـــۈن ئىشـــلىرىدا ھهر -ئىســـىم ئهسسهالم الس
قانداق نوقسان ۋە كهمچىلىكلهردىن خـالى، دۇنيـا   
ۋە ئــــــــاخىرەتتىكى بــــــــارلىق تىنچلىــــــــق ۋە   



 ٨٣  هلتۈرۈشئىمان ك ئالالھقا  

 

  .بىئى بولغان زاتتۇرساالمهتلىكلهرنىڭ مهن

ــىم  ئهل ھهق احلَق ــدا، ئىســــ ــۈپهتلىرىدە-ئىالھلىقىــــ ھهق  ،ســــ
ئىكهنلىكىــدە قىلــچه شــهك بولمىغــان، ئۇنىڭــدىن 

  .باشقا ھهقىقىي ئىالھ مهبۇد بولمىغان زات

يېگانه ئىالھلىقىـدا، ھېكمهتلىرىـدە ۋە رەھمىتىـدە     ئهل مۇبىين املُبِني
نــدىلىرىگه ئوچــۇق، ئېنىــق ۋە ئاشــكارا بولغــان، به

ــولنى ئوچــۇق   ھهقــكه ئهگىشىشــى ئۈچــۈن ھهق ي
  .زات كۆرسىتىپ بهرگۇچى

ــۈچ ئهل قهۋىي القَوِي ــىز كـــ ــۇتلهق -تهڭداشســـ قۇۋۋتنىـــــڭ ۋە مـــ
  .نىڭ يېگانه ئىگىسى بولغان زاتئىختىيار

نيــۈچ  ئهل مهتىين املَت ــدە، ئهڭ  –كـ ــدە، قۇدرىتىـ ــكهمقۇۋۋىتىـ ، مهھـ
ــدىغان    ــاپ قالماي ــتا چارچ ــداق ئىش ــا ھېچقان ، جاپ

  .تارتىپ قالمايدىغان زات

رھهممىگه كـۈچى يېتىـدىغان، ئاسـمان ۋە زېمىنـدە      ئهل قادىر القَاد
ــتۇرالمايدىغان ۋە    ــۇنى ئاجىزالشـ ــه ئـ ــېچ نهرسـ ھـ

ۋۇجۇدقـا  خالىغان نهرسىنى ئـۆز خاھىشـى بىـلهن    
  .زات چىقىرىدىغان

يرــادر« ئهل قهدىير القَد ــى  » القـ ــالىي ئىپادىسـ ــۈپىتىنىڭ ئهڭ كامـ سـ
ــۈچ   بو ــۇدرەت ۋە كـ ــۇتلهق قـ ــۇپ، ئالالھنىـــڭ مـ لـ

  .ئىگىسى ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ

ردئهل املُقْت
ئالالھنىڭ قۇدرىتى ۋە تهقدىر قىلغـان ئىشـلىرىنى     مۇقتهدىر

 -تهڭداشســـىز ئىختىيـــار ۋە كـــۈچ  يۈرگۈزۈشـــته 
قـــۇۋۋەتكه ئىـــگه ئىكهنلىكىنـــى تهكىتلهيـــدىغان  

  .سۈپهت

يلاتىنىڭ، قهھرى كۈچىنىڭ، شـهنىنىڭ  ئالالھنىڭ ز ئهل ئهلىي الع
 ئهل ئهئال األعلى
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ئۈســتۈنلىكىنى ۋە ھهر نهرســىنىڭ ھۆكــۈمرانلىقى  
ــى     ــتىدا ئىكهنلىكىنــ ــى ئاســ ــدا ۋە خاھىشــ قولىــ

ــۈپهت ــدىغان ســ ــتۈن . ئىپادىلهيــ ــا ئۈســ ئالالھقــ
  .كېلىدىغان ھېچ نهرسه يوقتۇر

رسـه خـارلىق   ئۇلۇغلىقى ۋە قۇدرىتى ئالدىدا ھهر نه ئهل مۇتهئال املُتعالُ
ھــــالىتىگه چۈشــــۈپ قالىــــدىغان، تهڭدىشــــى    
ــداق    ــه ۋە ھهر قانـ ــى ھهر نهرسـ ــان، بهلكـ بولمىغـ
ــات ئۇنىــڭ تهســهررۇپى، پادىشــاھلىقى ۋە   مهخلۇق

  .قهھرى ئاستىدا بولىدىغان زاتتۇر

مئهل املُقَد
ھهر نهرســـــــىنى ئـــــــۆز خاھىشـــــــى بـــــــويىچه   مۇقهددىم

ئورۇنداشــــتۇرىدىغان، ئىلمــــى ۋە ھېكمىتىنىــــڭ 
ــىنى   تهق ــدىن بهزىس ــهن خهلقلىرى ــىغا ئاساس هززاس

ــدىغان    ــرى قىلى ــاكى ئىلگى ــتۈن ي بهزىســىگه ئۈس
  .زاتتۇر

رئهل املُؤخ
بهزى نهرسىلهرنى تـۆۋەن قىلىـپ، خالىغـانلىرىنى      مۇئهخخىر

ــان     ــدىغان، خالىغ ــتۈن قىلى ــاكى ئۈس ــرى ي ئىلگى
ئىشنى ئۆز خاھىشـى ۋە ھېكمىتىنىـڭ تهقهززاسـى    

ــدىغان،   ــويىچه كېچىكتۈرىـ ــدىلىرىنى تهۋبه بـ بهنـ
ــاھلىرى ســهۋەبلىك    قىلســۇن دەپ ئۇالرنىــڭ گۇن

  .ئۇالرنى ئازابالشنى كېچىكتۈرىدىغان زاتتۇر

رعئهل املُس
شهيئىلهرنىڭ قىممىتىنـى، ئـورنىنى، دەرىجىسـىنى      مۇسهئئىر

ۋە تهسـىرىنى خالىغـانچه كۆتۈرىـدىغان يــاكى كهم    
ــهن بهزى   ــتىگه ئاساســــ ــدىغان، ھېكمىــــ قىلىــــ

ــىلهرنى  ــىنى ئهرزان  نهرســـ ــالىق ۋە بهزىســـ باھـــ
  .قىلىدىغان زاتتۇر

ــويىچه      ئهل قابىز القَابِض ــى ب ــدىغان، ھېكمىت ــز قىلى ــى قهب روھالرن
بهزى بهنـــدىلىرىنى ســـىناش ئۈچـــۈن ئۇالرنىـــڭ 
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قــۇدرىتىنى، كــۈچىنى ۋە قــابىلىيىتىنى، شــۇنداقال  
  .رىزقلىرىنى تار قىلىدىغان زاتتۇر

تى بىــلهن بهزى بهنــدىلىرىنىڭ رەھمىتــى، شــهپقى ئهل باسىت الباسطُ
رىزقىنــى مــول، تۇرمۇشــىنى باياشــات قىلىــدىغان،  
ئانــدىن ھېكمىتــى بــويىچه ئــۇالرنى ســىنايدىغان، 
تهۋبه قىلغۇچىالرغا مهغپىرەت قولىنى سـۇنىدىغان  

  .زاتتۇر

ھېچ نهرسه يوق ۋاقىتتىمۇ بولغان، ھهمـمه نهرسـه    ئهل ئهۋۋەل اَألولُ
لىشـى بىـلهن پهيـدا    ئۇنىڭ يارىتىشـى ۋە ئىجـاد قى  

بولغــان، ئۆزىنىــڭ باشــلىنىش تــارىخى بولمىغــان  
  .زاتتۇر

رھهر نهرســـه پـــانى بولغانـــدىمۇ داۋام قىلىـــدىغان،  ئهل ئاخىر اآلخ
ھهمــــمه نهرســــه ئــــاخىرى ئۇنىــــڭ دەرگاھىغــــا 
قايتىــدىغان، تۈگهنجىســى يــوق مهڭگۈلــۈك بــاقى  

  .زاتتۇر

رهرسـىنىڭ ئۈسـتىدە   ھهممىدىن ئۈستۈن، ھهمـمه ن  ئهززاھىر الظَّاه
ــۇپ     ــان بولـ ــۇدرىتى نامايـ ــۇچى، قـ ــكارا بولغـ ئاشـ
تۇرغــۇچى، ھهممىــگه ھــامىي ۋە ھهممىنــى ئىــدراك 

  .قىلغۇچى زاتتۇر

ناطــدىلىرىگه ئهڭ   ئهل باتىن الب ــي، بهن ــۆزلهردىن مهخپى ــى،  ك ئىلم
قۇدرىتى، ھېمايىسى ۋە قوغدىشى جهھهتـتىن ئهڭ  

  .يېقىن زاتتۇر

رېگـانه، شـېرىكى يـوق يـاكى ياردەمچىسـى      ي-يهككه ئهل ۋىتر الوِت
  .ياكى بالىسى ياكى ئوخشىشى بولمىغان زاتتۇر

ديــاكىمىيهت   ئهسسهييىد الس ــۇتلهق ھـ ــتىدە مـ ــاتلىرى ئۈسـ مهخلۇقـ
ئىگىســى، ئۇالرنىــڭ پادىشــاھى ۋە ياراتقۇچىســى    
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 .بولغان زاتتۇر

دمــدا،    ئهسسهمهد الص ــان، خوجايىنلىقى ــاج بولمىغ ــېچكىمگه مۇھت ھ
خلۇقاتلىرى ئۈستىدە ھۆكۈمرانلىقىدا تهڭدىشى مه

ــان،    ــاج بولغـ ــا مۇھتـ ــمه ئۇنىڭغـ ــان، ھهمـ بولمىغـ
ــۇالردىن   ــدىغان ۋە ئ ــاتلىرىنى رىزقالندۇرى مهخلۇق

  .رىزق كۈتمهيدىغان يېگانه زاتتۇر

داحيېگــانه بولغــان، ئوخشىشــى بولمىغــان،   هتتهكامــال ئهل ۋاھىد الو
ــۇر  ــان زاتتـ ــېرىكى بولمىغـ ــۈن . شـ ــۇنىڭ ئۈچـ  شـ

ئالالھنى بىر بىلىپ ئېتىقاد قىلىش، ئىبـادەتلهرنى  
. ئۇنىڭغىال قىلىش مۇسۇلمانچىلىقنىڭ تهقهززاسـى 

ئېتىقــاد ۋە ئىبــادەتنى ئــۇنىڭغىال خــالىس قىلىــش  
  .زۆرۈر بولغان تهڭداشسىز زات

دئهل ئهھهد اَألح 

ھهقىقىي مهبۇد بهرھهق، ئىبادەت قىلىشـقا تولىمـۇ    ئهل ئىالھ اِإللَه
  .بولغان زاتتۇرھهقلىق 

  ئالالھ تائاالنىڭ ئىسىملىرى بىلهن سۈپهتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى پهرق
ــوئال  .٤٩ ــۈپهتلىرى  : س ــلهن س ــىملىرى بى ــڭ ئىس ــالالھ تائاالنى ــداق   ئ ــىدا قان ئوتتۇرىس

  پهرقلهر بار؟
دىكى پهرق ئوتتۇرىســى ئــالالھ تائاالنىــڭ ئىســىملىرى بىــلهن ســۈپهتلىرى : جــاۋاب    

  :پادىلىنىدۇىتۆۋەندىكى ئىككى ئىشتا ئ
ۋەكىللىـك قىلىـدىغان ھهر    ۋە ئۇنىڭدىكى سـۈپهتلهرگه  ئالالھ تائاالنىڭ زاتىغا) ١(  

ــىم     ــڭ ئىس ــالالھ تائاالنى ــىم ئ ــداق ئىس ــانىلىدۇقان ــىلهن. لىرىدىن س ــۈچى،  :مهس بىلگ
  .ئاڭلىغۇچى، كۆرگۈچى دېگهنگه ئوخشاش

ېسـىل سـۈپهتلهرنىال ئىپادىلهيـدىغان ھهر قانـداق سـۈپهت      ئالالھ تائاالنىڭ زاتىـدىكى ئ   
ــانىلىدۇ   ــالالھ تائاالنىــڭ ســۈپهتلىرىدىن س ــۆرۈش،  : مهســىلهن. ئ ــم، ك ھــېكمهت، ئىلى

  .ئاڭالش دېگهنگه ئوخشاش
دېمهك، ئالالھ تائاالنىڭ ئىسىملىرى ئۇنىڭ زاتى ۋە سۈپهتلىرىدىن ئىبارەت ئىككـى    

النىــڭ ســۈپهتلىرى پهقهت ئۇنىــڭ ســۈپهتلىنىال ئهممــا ئــالالھ تائا. ئىشــنى ئىپادىلهيــدۇ
  .ئىپادىلهيدۇ
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ئۇنىــــڭ . ئــــالالھ تائاالنىــــڭ ســــۈپهتلىرى ئۇنىــــڭ ئىســــىملىرىدىن كــــۆپ ) ٢(  
ئـالالھ تائاالنىـڭ كـېلىش، بېـرىش،     : مهسـىلهن . تۈرەلمهيدۇ سۈپهتلىرىدىن ئىسىملىرى

ــۈچى      ــپ، كهلگ ــدا قوللىنى ــىم ئورنى ــۈپهتلىرىنى ئىس ــىغان س ــگه ئوخش ــۇرۇش دېگهن ، ت
چـۈنكى ئـالالھ تائاالنىـڭ بۇنـداق ئىسـىملىرى      . بارغۇچى، تۇرغـۇچى دېگىلـى بولمايـدۇ   

  .يوق
. ھهرىكهتلىرىــدىن ئىســىملىرى تۈرلهنمهيــدۇ-شــۇنىڭدەك، ئــالالھ تائاالنىــڭ ئىــش  

ــنىش: مهســىلهن ــالالھ تائاالنىــڭ ئىــش  غهزەبلى ــرى -ئ ــدىن بى ــا . ھهرىكهتلىرى ئهمم
غهزەب «چۈنكى ئالالھ تائاالنىـڭ  . رلهنمهيدۇەپ ئىسىم تۈد» غهزبلهنگۈچى«ئۇنىڭدىن 
  .ەيدىغان ئىسمى يوقد» قىلغۇچى

ئالالھ تائاالنىڭ ئىسىملىرىدىن ھهر بىرى ئۇنىڭ زاتىغا ۋەكىللىـك قىلىـش بىـلهن      
ئــالالھ تائاالنىــڭ : مهســىلهن. ئۇنىڭــدىكى بىــرەر ســۈپهتنىمۇ ئىپادىلهيــدۇ ۋاقىتتــا بىــر
رەھمان هتنى، دېـگهن سـۈپ  » رەھمهت«ئىسمىنىڭ كۆرگـۈچى    دېـگهن ئىسـمىنىڭ
ېــگهن د» ئــاڭالش«دېــگهن ئىسـمىنىڭ   ئــاڭلىغۇچىېــگهن سـۈپهتنى،  د» كـۆرۈش «

  .سۈپهتنى ئىپادىلىگىنىگه ئوخشاش

  ئالالھ تائاالنىڭ سۈپهتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى پهرق
  دۇ؟ئالالھ تائاالنىڭ سۈپهتلىرى قانچىگه بۆلۈنى: سوئال  .٥٠
ئالالھ تائاالنىڭ سۈپهتلىرى زاتـى سـۈپهت، پېئىلـى سـۈپهت دەپ ئىككىـگه       :جاۋاب    

  .بۆلۈنىدۇ
  ئالالھ تائاالنىڭ زاتى سۈپهتلىرى قانداق سۈپهتلهر؟: سوئال  .٥١
ــالالھ تائاالنىــڭ زاتــى ســۈپهتلىرى  :جــاۋاب     ــدا   -ئ ــالالھ تائاالنىــڭ زاتى ــدىن ئ ئهزەل

: مهسـىلهن . غان، ھهمىشه شۇنداق داۋام قىلىدىغان، سابىت سۈپهتلهرنى كۆرسىتىدۇبول
  .ئالالھ تائاالنىڭ ھايات، ئىلىم، قۇدرەت قاتارلىق دائىمىي سۈپهتلىرىگه ئوخشاش

  ئالالھ تائاالنىڭ پېئىلى سۈپهتلىرى قانداق سۈپهتلهر؟: سوئال  .٥٢
ئهســلى ئۆزگهرمهيــدىغان، ئهممــا   -تائاالنىــڭ پېئىلــى ســۈپهتلىرى  ئــالالھ :جــاۋاب    

: مهســىلهن. نهتىجىســى ئۆزگــۈرۈپ، يېڭىلىنىــپ تۇرىــدىغان ســۈپهتلهرنى كۆرســىتىدۇ 
يــارىتىش، رىزىــق بېــرىش، كهچــۈرۈش، جــازاالش قاتــارلىق يېڭىلىنىــپ، تهكرارلىنىــپ   

  .تۇرىدىغان سۈپهتلىرىگه ئوخشاش
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  •ئالالھنىڭ زاتىي سۈپهتلىرى
  سۈپهتلىرى قايسىالر؟ زاتىيئالالھنىڭ : سوئال  .٥٣
سـهككىز سـۈپهتنى   ئـۇالردىن  تۆۋەنـدە،   .زاتىي سۈپهتلىرى كـۆپ ئالالھنىڭ : جاۋاب    

  :بايان قىلىش بىلهن كۇپايىلىنىمىز
  )ھهمىشه تىرىك بولغۇچى( حيٌّ) ١(  
  )٢ (مالع )ھهممىنى بىلگۈچى(  
  )ھهممىگه كۇچى يېتىدىغان قادىر( درقَا) ٣(  
  )٤ (رِيدم )ئىرادە قىلغۇچى(  
  )ئىجاد قىلغۇچى( مكَونٌ) ٥(  
  )٦ (كَلِّمتم )سۆزلىگۈچى(  
  )٧ (يعمس )ئاڭلىغۇچى(  
  )٨ (ريصب )كۆرگۈچى(  

  كهلتۈرۈش كېرەك؟ئالالھنىڭ تىرىك ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان : سوئال  .٥٤
ئالالھنىڭ تىرىكلىكى . ئالالھ ئهزەلدىن تىرىك بولۇپ، ئۇ ھهرگىز ئۆلمهيدۇ: جاۋاب    

. جان ۋە جىسىم بىلهن بولماستىن، بهلكى ئۇ، ئۆزىگه اليىق سـۈپىتىى بىـلهن تىرىكتـۇر   
ھهممىنى ئىـدارە  . ئالالھ ھهمىشه تىرىكتۇر. بىر ئالالھتىن باشقا ھهقىقىي ئىالھ يوقتۇر﴿
  .)١(﴾ىپ تۇرغۇچىدۇرقىل

ئىكهنلىكىــگه قانــداق ئىمــان كهلتــۈرۈش  ھهممىنــى بىلگــۈچىئالالھنىــڭ : ســوئال  .٥٥
  كېرەك؟

ئالالھ ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، كائىناتتىكى شهيئىلهرنىڭ ھېچبىـرى  : جاۋاب    
ل ۋە زېهىــن بىــلهن ئالالھنىــڭ بىلىشــى ئهقىــ. ئۇنىــڭ ئىلمىنىــڭ ســىرتىدا ئهمهســتۇر 

ئــالالھ ھهمــمه ﴿. بولماســتىن، بهلكــى ئــۇ، ئــۆزىگه اليىــق ســۈپىتى بىــلهن بىلگۈچىــدۇر
  .)٢(﴾نهرسىنى بىلگۈچىدۇر

  ئالالھنىڭ ھهممىگه قادىر ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟: سوئال  .٥٦
ئـۇ، ھـېچ نهرسـىدىن ئـاجىز     . يهتكۈچىـدۇر ئالالھ ھهمـمه نهرسـىگه كـۈچى    : جاۋاب    

ئـــالالھ ھهمـــمه نهرســـىگه ﴿. كهلمهيـــدۇ، ھـــېچ نهرســـه ئۇنىڭغـــا غالىـــب كېلهلمهيـــدۇ

                                                 
 .ناملىق ئهسهرىدىن»ئهقائىد زۇرۇرىي«ڭمهرھۇم ئابدۇلقادىر دامولالمنى  •
  ـ ئايهت ٢٥٥بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٢٩بهقهرە سۈرىسى   )٢(
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  .)١(﴾قادىردۇر
  ئالالھنىڭ ئىرادە قىلغۇچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟: سوئال  .٥٧
ئىگىسى بولۇپ، ھهممه ئىـش ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى     ئالالھ مۇتلهق ئىختىيار: جاۋاب    

. بىلهن بولىدۇ، ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى ۋە خاھىشىسـىز ھـېچ نهرسـه ۋۇجۇدقـا چىقمايـدۇ       
  .)٢(﴾ئالالھ خالىغىنىنى قىلىغۇچىدۇر«
  ئالالھنىڭ سۆزلىگۈچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟: سوئال  .٥٨
. ئالالھ ئهزەلدىن سۆزلىگۈچى بولـۇپ، قۇرئـان كهرىـم ئالالھنىـڭ سـۆزىدۇر     : جاۋاب    

ئالالھنىڭ سۆزلىشى تىل ۋە ئېغىز بىلهن بولماستىن، بهلكى ئۇ، ئـۆزىگه اليىـق سـۈپىتى    
  .)٣(﴾سۆز قىلدى) بىۋاسته(ئالالھ مۇساغا ﴿.بىلهن سۆزلىگۈچىدۇر

  لالھنىڭ ئىجاد قىلغۇچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ئا: سوئال  .٥٩
كائىنـات ۋە ئۇنىڭـدىكى   . ئالالھ پۈتۈن مهخلۇقاتنىڭ پهيدا قىلغۇچىسـىدۇر : جاۋاب    

ئـالالھ  ﴿. بارلىق شهيئىلهر ئالالھنىڭ يارىتىشى ۋە ئىجاد قىلىشى بىلهن پهيدا بولغاندۇر
  .)٤(﴾ھهممه نهرسىنى ياراتقۇچىدۇر

  ئالالھنىڭ ئاڭلىغۇچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟: سوئال  .٦٠
. ئـالالھ ھهر قانـداق ئـاۋازالرنى، دۇئـاالرنى ۋە مۇناجـاتالرنى ئاڭلىغۇچىـدۇر      : جاۋاب    

ئالالھنىڭ ئاڭلىشى قۇالق بىلهن بولماستىن، بهلكى ئۇ، ئۆزىگه اليىـق سـۈپىتى بىـلهن    
ــدۇرئ ــۋالىنى    ﴿. اڭلىغۇچى ــدىلىرىنىڭ ئهھ ــدۇر، بهن ــاڭالپ تۇرغۇچى ــى ئ ــالالھ ھهممىن ئ

  .)٥(﴾بىلىپ تۇرغۇچىدۇر
  ئالالھنىڭ كۆرگۈچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟: سوئال  .٦١
قـارا تـاش    ئـالالھ ھهممىنـى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر، ھهتتـا قـاراڭغو كېچىـدە       : جاۋاب    

ئـالالھ  ﴿. ئۈستىدىكى قارا چۈمۈلىلهرنىڭ ھهرىكهتلىرىنىمۇ ئېنىق كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر  
  .)٦(﴾بهندىلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ھهممه ئىشلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

                                                 
  ـ ئايهت ٢ھهدىد سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ١٦بۇرۇج سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ١٦٤نىسا سۈرىسى   )٣(
  ـ ئايهت ٦٢زۇمهر سۈرىسى   )٤(
  ـ ئايهت ٧٦مائىدە سۈرىسى   )٥(
  ـ ئايهت ١٥ئال ئىمران سۈرىسى  )٦(
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  مايدۇاالنى كۆز بىلهن كۆرگىلى بولتائ ئالالھ
  ن كۆرگىلى بوالمدۇ؟تائاالنى كۆز بىله ئالال: سوئال  .٦٢
نى دۇنيادا كـۆرگىلى بولمايـدىغانلىقىغا، مۆمىنلهرنىـڭ    تائاالئىسالم ئۇممىتى ئالالھ  :جاۋاب  

ئـالالھ  . ئالالھ نى مهھشهرگاھ مهيدانىـدا ۋە جهننهتـته كۆرىـدىغانلىقىغا ئىتتىپـاق كهلـگهن     
) ئـۇالر (  .ىـدۇ يـۈزلىرى نۇرلـۇق بول  ) سـائادەتمهنلهرنىڭ (بـۇ كۈنـدە،   : تائاال مۇنـداق دەيـدۇ  

  .)١(پهرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرىدۇ
  

                                                 
 ـ ئايهتلهر ٢٣ــــ  ٢٢سۈرە قىيامهت،   )١(



 ٩١  هملهرئال روھىي  

 

  

  روھىي ئالهملهر

  روھىي ئالهملهر دېگهن نېمىلهر؟ :سوئال  .٦٣
روھىــي ئــالهملهر ـ ئىنســانالر ئىــدراك قىاللمايــدىغان يوشــۇرۇن ئــالهملهر      :جــاۋاب    

ئۇالرنىــڭ بىــرى، ئىنســاندىكى . كائىنــاتتىكى شــهيئىلهر ئىككــى تۈرلۈكتــۇر. دېمهكتــۇر
ئـادەم، ھـايۋان،   : ھېسسىىي ئهزاالر ئارقىلىق بىلگىلى بولىدىغان شهيئىلهر بولۇپ، ئۇالر

ۋە باشقا ھهر قانداق مـاددىي شـهيئىلهر، يهنه بىـرى، ھېسسـىي      تاغ، دەريا، تېرىم، دەرەخ
 ىلهر، جىـنالر، پهرىشـت : ئهزاالر ئارقىلىق بىلگىلىى بولمايـدىغان شـهيئىلهر بولـۇپ، ئـۇالر    

بۇخىل شهيئىلهرنى ئىنسانالر ھېسسىي ئهزالىرى بىـلهن ئىـدراك   . شهيتانالر ۋە باشقىالر
  .قىاللمىغانلىقلىرى ئۈچۈن، بۇالر غهيبىي ئالهملهر ياكى روھىي ئالهملهر، دەپ ئاتىلىدۇ

لمىـگهن شـهيئىلهرنى قانـداق    ھېسسـىي ئهزالىـرى ئـارقىلىق بىله    ئىنسـانالر  :سوئال  .٦٤
  بىلىدۇ؟

ــاۋاب     ــهيئىلهرنى      :جـ ــگهن شـ ــارقىلىق بىلهلمىـ ــرى ئـ ــىي ئهزالىـ ــانالر ھېسسـ ئىنسـ
ئــامېرىكىنى كــۆرمىگهن ئــادەم : مهســىلهن. ئىشــهنچلىك خهۋەرلهر ئــارقىلىق بىلهلهيــدۇ

ئامېرىكـــا دېـــگهن دۆلهتنىـــڭ بـــار ئىكهنلىكىنـــى ئـــاڭالش ئـــارقىلىق، ئامېرىكىنىـــڭ  
ئىــي شــهك قىلمىغىنىــدەك، مۇســۇلمانالر غهيبىــي ئــالهملهرنى ھېسســىي  بارلىقىــدىن قهت

ئهزالىرى بىلهن بىلهلمىگهن بولسىمۇ، قۇرئـان ۋە ھهدىسـالرنىڭ خهۋەرلىـرى ئـارقىلىق     
  .ئۇالرنىڭ بارلىقىنى بىلىدۇ ۋە ئىشىنىدۇ

  



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٩٢  

 

  

  گه ئىمان كهلتۈرۈشپهرىشتىلهر

  ر قانداق بهندىلهر؟پهرىشتىله :سوئال  .٦٥
نىـڭ  ئالهمئۇالر كۆرۈنمهيدىغان . پهرىشتىلهر ـ روھىي ئالهملهرنىڭ بىرىدۇر  :جاۋاب    

مــاھىيهت جهھهتــته، ئــۇالردا بىــرەر نهرســه ئىســتېمال قىلىــش يــوق ھهمــدە . بىرقىســمى
ــاج ئهمهس  ــقىمۇ موھت ــدۇ  . ئۇخالش ــال دېيىلمهي ــاكى ئاي ــۇالرنى ئهر ي ــتىلهردە، . ئ پهرىش

پهرىشــتىلهرنىڭ بارلىقىغــا . ۋانالردا بولغىنىــدەك، شــهھۋانىيلىق يوقتــۇرئىنســان ۋە ھــاي
ئۇالرغـا ئىنكـار قىلىـش    . ئىمان كهلتۈرۈش ئىماننىڭ ئاساسلىق ماددىلىرىدىن بىرىـدۇر 

  .كۇپرىنىڭ جۈملىسىدىندۇر
  پهرىشتىلهرگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ :سوئال  .٦٦
ئالالھنىڭ پهرىشتىلىرىنىڭ بـارلىقى ھهقتـۇر، ئـۇالر ھهمىشـه      پهرىشتىلهرگه :جاۋاب    

ئالالھنىـڭ تـائهت ـ ئىبـادىتى بىــلهن مهشـغۇل بولغـۇچى ھۆرمهتلىـك، ئىتائهتچــان ۋە         
  .گۇناھسىز بهندىلهردۇر، دەپ ئىمان ئېيتىش كېرەك

  پهرىشتىلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ھهقىقهتلهر
  پهرىشتىلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ :سوئال  .٦٧
مهسىلىگه ئىشىنىپ ئېتىقـاد   ٤پهرىشتىلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش تۆۋەندىكى  :جاۋاب    

  :قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ــىنىش ) ١(     ــا ئىش ــڭ بارلىقىغ ــار ئىكهن . ئۇالرنى ــتىلهرنىڭ ب ــۈنكى، پهرىش ــگه چ لىكى

  .ئىشىنىش ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق ئهقىدىلىرىدىن سانىلىدۇ
، ئىسرافىل، مىكائىـل ۋە ئهزرائىلالرغـا ئوخشـاش بىـزلهرگه ئىسـىملىرى      جىبرىل )٢(    

مهلۇم بولغان پهرىشـىتلهرگه تهپسـىلىي، ئىسـىملىرى بىـزلهرگه مهلـۇم بولمىغـان جىمـى        
  .پهرىشتىلهرگه ئىجمالىي ئىمان كهلتۈرۈش

ــتىلهرنىڭ    جىبرىل )٣(     ــان پهرىشـ ــۇم بولغـ ــۈپهتلىرى مهلـ ــزگه سـ ــاش بىـ ــا ئوخشـ غـ
  .سۈپهتلىرىگه ئىمان كهلتۈرۈش

پهرىشتىلهرنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن تاپشۇرىۋالغان ۋەزىپىلىـرى ۋە ئهمهللىرىـدىن   ) ٤(    
نىـڭ ۋەزىپىسـى، ئـالالھ بىـلهن     جىبرىل: مهسـىلهن . بىزگه مهلۇم بولغانلىرىغا ئىشـىنىش 

ئهزرائىلنىڭ ۋەزىپىسى، ئهجهلى . رلىرى ئوتتۇرىسىدا ئهلچىلىك قىلىشئۇنىڭ پهيغهمبه
مىكائىلنىـڭ ۋەزىپىسـى، ئالالھنىـڭ ئهمـرى بىـلهن      . توشقانالرنىڭ جـانلىرىنى ئـېلىش  

شــامالالرنى قوزغــاش ئــارقىلىق بۇلــۇتالرنى ھهرىكهتلهرنــدۈرۈپ، زېمىننىــڭ ئــالالھ       



 ٩٣  هلتۈرۈشئىمان ك هرىشتىلهرگهپ  

 

نىڭ ۋەزىپىسـى، قىيـامهت قـايىم    ئىسـرافىل . خالىغان جايلىرىغـا يـامغۇرالرنى ياغـدۇرۇش   
بولـۇش ئالدىـدا، بىرىنچـى قېتىملىـق سـۈرگه پـۈۋلهش ئـارقىلىق بـۇ دۇنيـا ھاياتىنىـڭ           
ئاخىرالشقانلىقىنى ۋە ئاخىرەت ئالىمى باشالنغان كۈنىدە، ئىككىنچى قېتىملىـق سـۈرگه   

  .ئېالن قىلىشتۇر پۈۋلهش بىلهن ئىنسانالر تىرىلدۈرۈلۈشكه باشلىغانلىقىنى
  پهرىشتىلهر نېمىدىن يارىتىلغان؟ :سوئال  .٦٨
) يهنـى يورۇقلـۇق  (»نۇر«ئىنسانالر تۇپراقتىن يارىتىلغان بولسا، پهرىشىتىلهر :جاۋاب    

  .دىن يارىتىلغان

  ۋە ۋەزىپىلىرى پهرىشتىلهرنىڭ خاراكتېرى
  راكتېرى قانداق؟پهرىشتىلهرنىڭ خا :سوئال  .٦٩
پهرىشـــتىلهرنىڭ خـــاراكتېرى ـ ئالالھقـــا مـــۇتلهق ئىتـــائهت قىلىشـــتىن     :جـــاۋاب    

ئـۇ  ﴿. ئۇالردا كهمچىلىك ئۆتكـۈزۈش ۋە ئالالھقـا ئاسـيىلىق قىلىـش يوقتـۇر     . ئىبارەتتۇر
ــدۇ  ــدىن چىقمايـ ــتىلهر ئالالھنىـــڭ بۇيرىقىـ ــېمى. پهرىشـ ــرا  نـ ــۇنى ئىجـ ــا شـ گه بۇيرۇلسـ

  .)١(﴾قىلىدۇ
  پهرىشتىلهرنىڭ ۋەزىپىلىرى نېمه؟ :سوئال  .٧٠
ــاۋاب     ــايرىم      :ج ــۇرۇلغان ئ ــدىن تاپش ــالالھ تهرىپى ــڭ ئ ــتىلهردىن ھهر بىرىنى پهرىش

ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى بهنــدىلهرنىڭ ياخشــى ـ يامــان ئهمهللىرىنــى   . ۋەزىپىلىــرى بــاردۇر
كـېچه ـ كۈنـدۈزنىڭ بـااليى ـ      خاتىرىلهش بىلهن مهشغۇل بولسا، بهزىلىرى ئىنسانالرنى 

بهزىلىـرى  . ئاپهتلىرى ۋە خهۋپ ـ خهتهرلىرىدىن مۇھاپىزەت قىلىش بىلهن مهشـغۇلدۇر  
بهنــدىلهرنىڭ جــانلىرىنى قهبــزى روھ قىلىــش بىــلهن مهشــغۇل بولســا، بهزىلىــرى         

ئۇالرنىـڭ بهزىلىـرى قۇرئـان    . ئۆلگهنلهردىن سوراق ـ سوئال قىلىش بىلهن مهشغۇلدۇر 
ئـالالھتىن   الھ ياد قىلىنغـان ئورۇنالرغـا ۋە مهسـچىتلهرگه بېرىـپ ئۇالرغـا     ئوقۇلغان، ئال

مهغپىرەت ۋە رەھمهت تىلهش بىلهن مهشغۇل بولسا، بهزىلىرى ھهمىشه ئالالھقا سـهجدە  
ــغۇلدۇر   ــلهن مهشـ ــيىلهش بىـ ــالالھنى مهدھىـ ــارقىلىق ئـ ــتىلهرنىڭ . قىلىـــش ئـ پهرىشـ

  .افىل ئهلهيهىسساالمالردۇرجىبرائىل، ئهزرائىل، مىكائىل ۋە ئىسر: مهشهۇرلىرى
ــوئال  .٧١ ــىلهرگه      :ســ ــدىغان نهرســ ــى بولمايــ ــارقىلىق بىلگىلــ ــىي ئهزاالر ئــ ھېسســ

  ئىشهنمهيدىغانالرغا نېمه دەيمىز؟
ئىنسانالرنىڭ ھېسسىي ئهزالىرى ئارقىلىق بىلهلمىـگهن شـهيئىلهرنى يـوق،     :جاۋاب    

ئىنكــار قىلمــاقچى  چــۈنكى ئــۇالر بــۇ شــهيئىلهرگه. هسدەپ ئىنكــار قىلىشــى تــوغرا ئهم

                                                 
  ـ ئايهت ٦تهھرىم سۈرىسى   )١(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٩٤  

 

، ئالدى بىلهن كۆڭۈل، جان، ئهقىـل ۋە ۋىجـدان قاتـارلىقالرغىمۇ ئىنكـار قىلشـىغا      بولسا
، كۆرگىلى زاالر ئارقىلىق بىلگىلى بولمايدۇچۈنكى بۇالرنىمۇ ھېسسىي ئه. توغرا كېلىدۇ

كهنلىكىنـى كـۆرگهن كىشـى    كۆڭۈل، جان، ئهقىـل قاتارلىقالرنىـڭ قانـداق ئى   . بولمايدۇ
ھالبۇكى دۇنيادا ھېچكىم تىرىك نهرسىدە جاننىڭ، ئهقىل ـ ھۆشى جايىدا بولغان  . يوق

  .ئادەمدە ئهقىل ۋە كۆڭۈلنىڭ بارلىقىنى ئىنكار قىلمايدۇ
  پهرىشتىلهر نهدە؟ :سوئال  .٧٢
ىلهرنىڭ كۆپ قىسـمى ئاسـمانالردا   ئالالھنىڭ بهلگىلىمىسى بويىچه، پهرىشت :جاۋاب    

تـۇرۇپ ئالالھنىـڭ ئهمـر ـ پهرمـانلىرىنى ئىجـرا قىلسـا، ئۇالرنىـڭ بىـر قىسـمى زېمىنـدا             
دېــمهك، ئــۇالر ئاســمانالر بىــلهن زېمىــن . يــۈرۈپ ئالالھنىــڭ بــۇيرۇقلىرىنى يۈرگۈزىــدۇ

  .ئارىسىدا ئالالھقا ئىتائهت قىلىش يولىدا سهير قىلىدۇ

  كتېرىۋە ئۇالرنىڭ خاراجىنالر 
  جىنالر قانداق مهخلۇقالر؟ :سوئال  .٧٣
ــاۋاب     ــنالر      :جـ ــۇپ،    جىـ ــالهملهردىن بولـ ــي ئـ ــاش غهيبىـ ــتىلهرگه ئوخشـ ـ پهرىشـ

ــدۇ جىنپهرىشــتىلهرنى كــۆرگىلى بولمىغانــدەك،   جىنالرنىــڭ . الرنىمــۇ كــۆرگىلى بولماي
ىن بولمىسـىمۇ، ئۇالرنىـڭ بارلىقىغـا    بارلىقىغا ئىشىنىش ئىماننىڭ ئاساسلىق ماددىلىرىد

ــڭ       ــش كۇپرىنى ــار قىلى ــرى، ئىنك ــدىن بى ــك ماددىلىرى ــڭ كېرەكلى ــىنىش ئىماننى ئىش
چۈنكى، قۇرئـان كهرىمـدە جىنالرنىـڭ بـارلىقى ئوچـۇق بايـان       . جۈملىسىدىن سانىلىدۇ

ئۇالرنىڭ بارلىقىغا ئىنكـار قىلىـش قۇرئـان كهرىمنىـڭ خهۋەرلىـرىگه ئىنكـار       . قىلىنغان
  .لىق بولۇب، قۇرئان كهرىمنىڭ خهۋەرلىرىگه ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر بولىدۇقىلغان

  جىنالر نېمىدىن يارىتىلغان؟ :سوئال  .٧٤
يارىتىلغــان بولســا، جىــنالر ئــوت     )نــۇردىن(ن پهرىشــتىلهر يورۇقلــۇقتى  :جــاۋاب    

ــدىن يارىتىلغــان ــرى تۈتۈ﴿. يالقۇنى ــى ئىلگى ــان  نســىز جىنالرن ــدىن ياراتق ــوت يالقۇنى ئ
  .)١(﴾ئىدۇق

  جىنالرنىڭ خاراكتېرى قانداق؟ :سوئال  .٧٥
جىنالرنىــڭ خــاراكتېرىمۇ ئىنســانالرنىڭ خــاراكتېرىگه ئوخشاشــتۇر، يهنــى   :جــاۋاب    

ــۇ، يامــان،        ــۇلمان، ياخشــى تهقۋاالرم ــانالرغا ئوخشــاش مۇس ــڭ ئارىســىدا ئىنس ئۇالرنى
  .ناھكار، ئاسىيالرمۇ باردۇرگۇ

: ئــالالھ قۇرئــان كهرىمــدە جىنالرنىــڭ ســۆزلىرىنى ھېكــايه قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ      

                                                 
  ـ ئايهت ٢٧ھىجر سۈرىسى   )١(



 ٩٥  هلتۈرۈشئىمان ك گههرىشتىلهرپ  

 

ر تــوغرا بىــزدىن مۇســۇلمانالر ۋە ھهق يولــدىن چىققۇچىالرمــۇ بــار، مۇســۇلمان بولغــانال﴿
  .)١(﴾يولنى ئىزدىگهن بولىدۇ

  مىشلىرىدىن جاۋابكارلىققا تارتىالمدۇ؟جىنالرمۇ قىل :سوئال  .٧٦
دۇنيــادىكى بــارلىق  جىنالرمــۇ قىيــامهت كۈنىــدە ئىنســانالرغا ئوخشــاش بــۇ :جــاۋاب    

ــدۇ       ــا تارتىلىـ ــۋەتته جاۋابكارلىققـ ــلىرىدىن ئهلـ ــان قىلمىشـ ــى ـ يامـ ئۇالرنىـــڭ . ياخشـ
ــاۋابقا    ــانلىرى ســ ــالالھنى رازى قىلغــ ــالرنى قىلىــــپ ئــ ــىدىنمۇ ياخشــــى ئىشــ ئارىســ

ەك، يامان ئىشـالرنى قىلىـپ ئالالھقـا ئاسـىيلىق قىلغـانلىرى ئازابقـا دۇچـار        ئېرىشكىنىد
ئىبــادەت قىلىشــقا ئېتىقــاد ۋە چــۈنكى ئۇالرمــۇ ئىنســانالرغا ئوخشــاش ئالالھقــا . بولىــدۇ

ئــالالھ بــۇ ھهقــته مۇنــداق . چاقىرىلغــان ۋە ئىبــادەت ئۈچــۈن يارىتىلغــان مهخلۇقــاتتۇر
يهنـى   )٢(﴾ىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىمماڭا ئجىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ﴿: دەيدۇ

ــۈن       ــۇن ئۈچ ــهكىلدە ياشىس ــدىغان ش ــويىچه ۋە مهن رازى بولى ــىتىگىنىم ب ــڭ ئس مېنى
  .ياراتتىم

  جىنالر غهيبنى بىلهمدۇ؟ :سوئال  .٧٧
هرنـى  چـۈنكى غهيبل . جىنالرمۇ ئىنسـانالرغا ئوخشـاش غهيبلهرنـى بىلمهيـدۇ     :جاۋاب    

هن بهزى لــېكىن جىــنالر ئىنســانالر كــۆرمىگ   . ئــالالھتىن باشــقا ھــېچكىم بىلمهيــدۇ   
  .هيدۇنهرسىلهرنى كۆرەل

  ېرىخاراكتۋە ئۇالرنىڭ شهيتانالر 
  شهيتانالر قانداق مهخلۇقالر؟ :سوئال  .٧٨
، ئــــۇالر ـ جىــــنالردىن كېلىــــپ چىققــــان كــــاپىرالر بولــــۇپشهيتانالرــــ :جــــاۋاب    

شهيتانالر ھهمىشه ئىنسـانالرنى تـوغرا يولـدىن    . ئىنسانىيهتنىڭ ئهشهددى دۈشمىنىدۇر
شـهيتانالرمۇ جىنالرغـا ئوخشـاش جىسىمسـىز مهخلۇقـات      . ئازدۇرۇش ئۈچۈنال تىرىشىدۇ

شهيتانالر ھهرقانـداق  . ئهمما ئۇالر بىزلهرنى كۆرىدۇ. بولۇپ، ئۇالرنى كۆرگىلى بولمايدۇ
ــوغرا يولـــدىن ئـــازدۇرۇپ، ئۆزلىرىنىـــڭ تهۋەلىرىـــدىن  يـــولالر بىـــلهن ئىنســـ انالرنى تـ
ــالالھ ئىنســانالرنى شــهيتانالرنىڭ شــهررىدىن  . قىلىۋېلىشــقا تىرىشــىدۇ يهنــى (شــۇڭا ئ

ساقلىنىشقا ۋە ئالالھتىن ئۇالرنىڭ شهررىدىن پاناھ ) يامانلىقلىرى ۋە ئازدۇرۇشلىرىدىن
  .تىلهشكه چاقىرىدۇ

  ئىبلس دېگهن كىم؟ :سوئال  .٧٩

                                                 
  ـ ئايهت ١٤جىن سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٥٦زارىيات سۈرىسى   )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٩٦  

 

جىـنالردىن كېلىـپ چىققـان رەزىـل      ئـۇ . ئىـبلىس ـ شـهيتانالرنىڭ ئاتىسـى     :جاۋاب    
ئىبلىس ـ ئهڭ ئهشهددى كاپىر بولـۇپ، ئۇنىـڭ كـاپىر بولـۇپ كېتىشـىنىڭ        .مهخلۇقتۇر

ئــالالھ تائــاال ئــادەم ئهلهيهىسســاالمنى يارىتىــپ بولغىنىــدىن كېــيىن، : ســهۋەبى مۇنــداق
ســـنى پۈتـــۈن پهرىشـــتىلهر بىـــلهن بىـــرلىكته ئـــادەم ئهلهيهىسســـاالمغا ھـــۆرمهت  ئىبلى

بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن ســهجدە قىلىشــقا بۇيرۇغانــدا، ھهمــمه پهرىشــتىلهر ســهجدە قىلســا،  
بـۇ  . ئىبلىس تهكهببۇرلۇق قىلىـپ ئالالھنىـڭ بـۇيرۇقىنى ئورۇنداشـتىن بـاش تارتىـدۇ      

. پىرالرنىڭ قاتارىدىن قىلىۋېتىـدۇ ئۇنى ئۆز ھىمايىسىدىن قوغالپ، كا سهۋەبتىن ئالالھ
ئىبلىس ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ سهۋەبى بىـلهن ئالالھنىـڭ لهنىـتىگه ئـۇچراپ، كـاپىر      

ئۈچـــۈنال، ئـــادەم ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئهشـــهددىي دۈشـــمىنىگه   ىهنلىكـــبولـــۇپ كهتك
ــدۇ ــىگىمۇ      . ئايلىنى ــپ كېتىش ــتىن چىقى ــڭ جهننهت ــازدۇرۇپ، ئۇنى ــۇنى ئ ــدە، ئ نهتىجى

شۇندىن باشالپ ئىبلىسنىڭ ئهۋالدلىـرى بولغـان شـهيتانالرمۇ ئـادەم     . ىدۇسهۋەبچى بول
ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئهۋالدلىـــرى بولغـــان ئىنســـانالرغا مهڭگۈلـــۈك دۈشـــمهن بولـــۇپ  

  .كهلمهكته
  شهيتانالرنىڭ خاراكتېرى قانداق؟ :سوئال  .٨٠
ــاۋاب     ــۈن      :ج ــاراكتېرى ـ پۈت ــهيتانالرنىڭ خ ــۇپ،   ش ــارەت بول ــانلىقتىن ئىب لهي يام

شــــهيتانالر ھهرخىــــل يــــولالر بىــــلهن ئىنســــانالرنىڭ كۆڭــــۈللىرىگه يامانلىقنىــــڭ، 
ئازغۇنلۇقنىڭ ۋەسۋەسىلىرىنى سېلىىش ئـارقىلىق، ئـۇالرنى تـوغرا يولـدىن ئازدۇرۇشـقا      

. شهيتان ھهقىقهتهن سىلهرگه دۈشـمهندۇر ﴿: ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. تىرىشىدۇ
ھلــى دوزاخــتىن بولۇشــقا شــهيتان ئۆزىنىــڭ تهۋەلىرىنــى ئه. دۈشــمهن تۇتــۇڭالر ئــۇنى

  .)١(﴾چاقىرىدۇ
  شهيتانالر كىملهرنى ئازدۇرااليدۇ؟ :سوئال  .٨١
شــهيتانالر ئالالھنىــڭ تائىتىــدىن يىراقالشــقان، ئىمــانى ئــاجىز، ئىرادىســى   :جــاۋاب    

ئهممــا ھهمىشــه ئالالھنىــڭ . رنى ئــازدۇرۇپ كېتهلهيــدۇمۇســتهھكهم بولمىغــان كىشــىله
ئىتائىتىدە بولغۇچى، تهقـۋادار، ئىرادىلىـك ۋە ئىخالسـمهن زاتالرنـى شـهيتانالر ھېچبىـر       

ئــالالھ تائــاال شــهيتانالرنىڭ ئاتىســى ئىبلىســنىڭ . يــول بىــلهن ئــازدۇرۇپ كېتهلمهيــدۇ
ئىززىتىـڭ  ) ئېيتتىكـى  ئىـبلىس (﴿: بۇھهقتىكى ئىقرارىنى ھېكايه قىلىپ مۇنداق دەيـدۇ 

بىلهن قهسهمكى، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى چوقۇم ئازدۇرىمهن، ئۇالردىن پهقهت تالالنغان 
  .)٢(﴾)يهنى ئۇالرنى ئازدۇرالمايمهن(بهندىلىرىڭال بۇنىڭدىن مۇستهسنا 

                                                 
  ـ ئايهت ٦فاتىر سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهتلهر ٨٣ـ  ٨٢ساد سۈرىسى   )٢(



 ٩٧  هلتۈرۈشئىمان ك هرىشتىلهرگهپ  

 

ئالالھنىڭ تالالنغـان بهنـدىلىرى ئىمـانى كامىـل، تهقـۋادار، ئىرادىلىـك ۋە ئىخالسـمهن          
  .زاتالردۇر

  ئالالھ نېمه ئۈچۈن شهيتانالرنىڭ ئىنسانالرنى ئازدۇرۇشىغا يول قويغان؟ :سوئال  .٨٢
دۇنياســـى بولـــۇپ، يامـــانلىق بولمىســـا ۋە ســـىناق بـــۇ دۇنيـــا ئىمتىهـــان  :جـــاۋاب    

شـۇڭا ئـالالھ جهننهتنـى يـارىتىش بىـلهن      . ياخشىلىقنىڭ قهدىر ـ قىممىتـى بىلىنمهيـدۇ   
ــرگه دۇ ــان بى ــۇ ياراتق ــى      . زاخنىم ــر ـ قىممىت چــۈنكى دوزاخ بولمىســا جهننهتنىــڭ قهدى

ــى ــان       . بىلىنمهيتت ــۇ ئىمتىه ــانالرنى ب ــهن ئىنس ــتىگه ئاساس ــۆز ھېكمى ــالالھ ئ ــۇڭا ئ ش
ــكهن ۋە     ــا شــهيتانالرنىمۇ ئهۋەت ــرگه ئۇالرنىــڭ زىيىنىغ ــلهن بى دۇنياســىغا ئهۋەتىــش بى

ــابىلىيىتىنى ب   ــازدۇرۇش قــ ــانالرنى ئــ ــهيتانالرغا ئىنســ ــادەم  . هرگهنشــ ــدە ئــ قهدىمــ
ئهلهيهىسساالم توغرا يـول ۋە ياخشـىلىقنىڭ، ئىـبلىس بولسـا ئـازغۇنلۇق ۋە يامانلىقنىـڭ       

ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدلىرىدىن بىر قىسـىم   ھازىرۋەكىلى بولۇپ ئۆتكهن بولسا، 
ى كىشىلهر، يهنى پهيغهمبهرلهر ۋە ئۇالرغا ئهگهشكهن مۆمىن زاتـالر تـوغرا يـول ۋە ياخشـ    

ئىشالرغا، شهيتانالر ئازغۇنلۇق بىلهن يامـان ئىشـالرغا ۋەكىللىـك قىلغـان ھالـدا ئۆمـۈر       
  .سۈرمهكته

  



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ٩٨  

 

  

  غا ئىمان كهلتۈرۈشئالالھنىڭ كىتابلىرى

  ئالالھنىڭ كىتابلىرى قانداق كىتابالر؟ :سوئال  .٨٣
هرلهرگه چۈشـۈرگهن مـۇقهددەس   ئالالھنىـڭ كىتـابلىرى ـــ ئـالالھ پهيغهمـب      :جاۋاب    

  .ئۇالر ساماۋىي كىتابالر دەپ ئاتىلىدۇ. كىتابالردۇر
  ئالالھ بۇ كىتابالرنى نېمه ئۈچۈن چۈشۈرگهن؟ :سوئال  .٨٤
ئالالھ بۇ كىتابالرنى ئىنسانالرنى يامان يولالردىن قايتۇرۇپ، بىـر ئـالالھقىال    :جاۋاب    

ــاد ۋە  ــا ۋە ئاخىرەتنىــڭ    ئىئېتىق ــۇالرنى دۇني ــا باشــالپ، ئ ــوغرا يولغ ــادەت قىلىشــتهك ت ب
  .سائادەتلىرىگه ئېرىشىتۈرۈش ئۈچۈن چۈشۈرگهن

  ئالالھ چۈشۈرگهن كىتابالردا نېمىلهر يېزىلغان؟ :سوئال  .٨٥
ۇنىـڭ پهرۋىـش   ئالالھ چۈشۈرگهن كىتابالردا، كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى ۋە ئ :جاۋاب    

يالغۇز ئـالالھ ئىكهنلىكـى ۋە ئـالالھتىن باشـقا ئىبـادەتكه ھهقلىـق بولغـان         قىلغۇچىسى
مهبـــۇد بهرھهق يـــوق ئىكهنلىكىنىـــڭ بايـــانى، ئىنســـانالرنىڭ دۇنيـــا ۋە ئاخىرەتلىـــك 
سائادەتلىرى ئۈچۈن كېرەكلىك مهسىلىلهر، ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهر ۋە ئۇممهتلهرنىـڭ  

ك پايدىلىق ۋەز ـ نهسىههتلهر، ئـاخىرەت ئالهمىنىـڭ خهۋەرلىـرى،     قىسسىلىرى، ھهرتۈرلۈ
دۇئا ۋە ئىبادەتلهرنىڭ ئۇسـۇل ۋە سىسـتېمىلىرى، ئىجتىمـائىي ۋە كىشـىلىك ھاياتنىـڭ      

  .قانۇن، پرىنسىپلىرى قاتارلىقالر يېزىلغان

  ئالالھ چۈشىۈرگهن كىتابالر
  ڭ ھهممىسىگه كىتاب چۈشۈرۈلگهنمۇ؟پهيغهمبهرلهرنى :سوئال  .٨٦
پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ھهممىســـىگه كىتـــاب چۈشـــۈرۈلگهن ئهمهس، بهلكـــى  :جـــاۋاب    

ال ۋەھـيى ئۇالرنىڭ ئاز قىسمىغا كىتاب چۈشۈرۈلگهن بولسىمۇ، كۆپىنچىسىگه ئـالالھتىن  
ــى ــگهن  . كېلهتت ــالالھتىن كهل ــۇالر ئ ــۇممهتلىرىگه يهتكــۈزۈش   ۋەھيىئ ــى ئ نىــڭ روھىن

  .الرنى دىنغا دەۋەت قىالتتىئارقىلىق، ئۇ
  ئالالھ تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن كىتابالر قايسىالر؟ :سوئال  .٨٧
  :ئالالھ تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن كىتابالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت :جاۋاب    
  ).مۇسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن(تهۋرات ) ١(    
  ).لهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهنداۋۇد ئه(زەبۇر ) ٢(    
  ).ئىسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن(ل ئىنجى) ٣(    
  ).مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن(قۇرئان ) ٤(    



 ٩٩  هلتۈرۈشكىتابلىرىغا ئىمان ك ڭئالالھنى  

 

بهزى پهيغهمــبهرلهرگه ســاماۋىي كىتــابالر چۈشــۈرۈلگهنلىكى   يــۇقىرىقىالردىن باشــقىمۇ  
  :ئۇالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت. مهلۇم

ــادەم ئهلهيهىس   ــاالمغا ئ ــاالمغا   ١٠س ــراھىم ئهلهيهىسس ــك، ئىب ــك، شــىش   ١٠بهتلى بهتلى
ــاالمغا  ــاالمغا    ٥٠ئهلهيهىسسـ ــدىرىس ئهلهيهىسسـ ــك، ئىـ ــابالر   ٣٠بهتلىـ ــك كىتـ بهتلىـ

  .دەپ ئاتىلىدۇ» سۇھۇف«بۇالر  .چۈشۈرۈلگهن
  هن؟بۇ كىتابالر ئالالھتىن قانداق رەۋىشته چۈشۈرۈلگ :سوئال  .٨٨
قۇرئـان كهرىمـدىن ئىلگىرىكـى سـاماۋىي كىتـابالر پهيغهمـبهرلهرگه ئـالالھ         :جاۋاب    

تهرىپىــدىن دىــۋان قىلىنغــان ھالــدا، بىــر يــولى چۈشــۈرۈلگهن بولســا، قۇرئــان كهرىــم   
ئالالھنىــڭ ئهمــرى بىــلهن جىبرائىــل ئهلهيهىسســاالمنىڭ مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا   

نىڭ تهقهززاســىغا مۇناســىپ ھالــدا، ئــاز ـ ئــازدىن    ۋەقهلهرنىــڭ تهلىــبىگه ۋە شــارائىتالر
يىـل ئىچىـدە تهدرىجىـي     ٢٣تولـۇق   يـولى بىـلهن   ۋەھيـى ئوقۇپ بېرىشـى نهتىجىسـىدە،   

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم جىبرائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاستىسـى بىـلهن   . چۈشۈرۈلگهن
ـ زىيـادە    ئالالھتىن تاپشۇرۇپ ئالغان قۇرئان كهرىمنـى ئـالالھتىن چۈشـكهن پېتـى كهم    

قىلماستىن، بىـرەر ھهرىـپكه چـاغلىق ئۆزگهرتىۋەتمهسـتىن ئىسـالم ئـۇممىتىگه ئهيـنهن        
  .بۇرچىنى مۇكهممهل ئادا قىلغان پهيغهمبهرلىكيهتكۈزۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ 

  دېگهن نېمه؟ ۋەھيى :سوئال  .٨٩
شـهرىئهت  گهنلىـك بولـۇپ،   هـام دې ئىلسۆزىنىڭ لۇغهتتىكى مهنىسى  ۋەھيى :جاۋاب    

ئالالھنىـــڭ پهيغهمـــبهرگه بىۋاســـىته يـــاكى پهرىشـــتىنىڭ : دىكى مهنىســـىئىســـتىالھى
ــۇر   ــلهن ســۆز قىلىشــى دېمهكت ــداق   . ۋاسىتىســى بى ــان كهرىمــدە مۇن ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ئ

ئارقىلىق يـاكى پهردە ئارقىسـىدا يـاكى     ۋەھيىئالالھ ھهرقانداق ئادەمگه پهقهت :دەيدۇ
ى نـ ىىن بولغان بىر ئهلچىنى ئهۋەتىپ ئۆز ئىزنى بىلهن ئۇنىڭغا خالىغان ۋەھيپهرىشتىد

  .)١(قىلىش ئارقىلىقال سۆز قىلغان
  ئالالھنىڭ كىتابلىرىغا قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ :سوئال  .٩٠
رغا پهيغهمبهرلهرنـى  ئالالھنىڭ ئىنسانالرنى توغرا يولغا باشالش ئۈچۈن ئۇال :جاۋاب    

ئهۋەتىپ، شـۇ پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋاسىتىسـى بىـلهن كىتـابالرنى چۈشـۈرگهنلىكى ۋە بـۇ        
كىتابالر ئارقىلىق ئىنسانالرغا توغرا يولنى كۆرسىتىپ، ئـۇالرنى ئۇنىڭغـا چاقىرغـانلىقى،    
ئــۇالرنى يامــان يــولالردىن توســۇپ ئۇنىــڭ ئاقىۋىتىــدىن ئاگاھالنــدۇرغانلىقى ھهق ۋە  

  .دەپ ئىمان ئېيتىش الزىم راستتۇر،

                                                 
  ـ ئايهت ٥١شۇرا سۈرىسى   )١(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٠٠  

 

  غان ھهقىقهتلهرىئالالھنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈش ئۆز ئىچىگه ئالىد
  ئالالھنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ :سوئال  .٩١
مهسىلىگه ئىشىنىپ  ٤ى ئالالھنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈش تۆۋەندىك :جاۋاب    

  :ئېتىقاد قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
پهيغهمــبهرلهرگه كهلــگهن ســاماۋىي كىتابالرنىــڭ راســتىنال ئــالالھ تهرىپىــدىن  ) ١(    

  .چۈشۈرۈلگهن ھهق كىتابالر ئىكهنلىكىگه چىن ئىشىنىش
ۇر ئالالھ تائاال بىزگه ئىسىملىرىنى بىلدۈرگهن قۇرئان، تهۋرات، ئىنجىـل ۋە زەبـ  ) ٢(    

قاتــارلىق ســاماۋىي كىتابالرغــا تهپســىلىي؛ ئىســىملىرى بىــزگه مهلــۇم بولمىغانلىرىنىــڭ   
  .ھهممىسىگه ئىجمالىي ئىمان كهلتۈرۈش

قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ پۈتـــۈن خهۋەرلىـــرىگه ۋە باشـــقا ســـاماۋىي كىتابالرنىـــڭ ) ٣(    
ا ئۆزگهرتىلىشتىن سـاقلىنىپ قالغـان خهۋەرلىرىـدىن قۇرئـان كهرىـم تهسـتىقلىغانلىرىغ      

  .ئىشىنىپ، ئۇنى تهستىق قىلىش
ســاماۋىي كىتابالرنىــڭ قۇرئــان كهرىمــدە كېلىــپ، قۇرئــان كهرىــم بــۇ توغرىــدا  ) ٤(    

مىغان ئهھكاملىرىغـا ئهمهل  دۇرئهمهلـدىن قالـ  قويمىغـان ۋە   باشقىچه ھۆكـۈم ئوتتۇرىغـا  
  .قىلىش

  قۇرئان كهرىم
  ؟داق كىتابقانقۇرئان كهرىم : سوئال  .٩٢
پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى مـۇھهممهد    ئالالھ تائاالنىڭ سـۆزى،  قۇرئان كهرىم : جاۋاب    

ۋە ئىســالم دەســتۇرى  مۇســۇلمانالرنىڭ ئهڭ ئاساســلىقئهلهيهىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى، 
بۇنىڭغـا پۈتـۈن ئىسـالم ئهھلـى     . قانۇنشۇناسلىقىنىڭ بىرىنچـى ئاساسـلىق مهنبىئىـدۇر   

ئــى ﴿: لالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمنــى تهرىــپلهپ مۇنــداق دەيــدۇئــا. بىــردەك ئىتتىپــاقتۇر
كىتابالرنى ئېتىـراپ قىلغـۇچى ۋە   ) ساماۋىي(بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرىكى !) مۇھهممهد

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئـالالھ  . نى چۈشۈردۇق)قۇرئان(بولغۇچى ھهق كىتاب  گۇۋاھئۇالرغا 
ــان   ــويىچه ھۆكــۈم) ئهھكــاملىرى(ســاڭا چۈشــۈرگهن قۇرئ ــگهن   ب ــن، ســاڭا كهل قىلغى

  .)١(﴾ھهقتىن بۇرۇلۇپ، ئۇالرنىڭ نهپسىي خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن
  مۆجىزە دېگهن نېمه؟: سوئال  .٩٣
ئىنسانالرنى توغرا يولغا باشالش ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغـان   -مۆجىزە : جاۋاب    

پهيغهمبهرلهرنىڭ، ئۆزلىرىنىڭ راستىنال ئالالھنىڭ ھالدا، ئالالھ تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن 
                                                 

  ئايهت - ٤٨ئىدە سۈرىسى ما  )١(



 ١٠١  هلتۈرۈشكىتابلىرىغا ئىمان ك ڭئالالھنى  

 

ئهلچىلىرى ئىكهنلىكلىرىنى كىشىلهرگه ئىسـپاتالپ بېرىشـلىرى ئۈچـۈن ئـالالھ ئۇالرغـا      
دەلىل، ئىسپات ۋە پاكىـت ئورنىـدا ئاتـا قىلغـان، باشـقىالرنىڭ قولىـدىن كهلمهيـدىغان        

  .ئىشالر دېمهكتۇر) ئادەتتىن تاشقىرى(خارىقى ئادەت 
كهرىــم تېكىســتى، مهنىســىى، بايــان قىلىــش ئۇســلۇبى، ئايهتلىرىنىــڭ       قۇرئــان   

دۇنياغــا دۇئىــل ئــېالن ، تهركىبلىنىشــى ۋە بهدىئىــي ئىپــادىلهش ئۇســلۇبلىرى بــويىچه 
  .مهڭگۈلۈك مۆجىزىدۇر قىلىپ كهلگهن بىردىنبىر

ا يهنه قانـداق مۆجىزىسـى   قۇرئان كهرىمنىڭ ئهدەبىـي مۆجىزىسـىدىن باشـق   : سوئال  .٩٤
  بار؟

قۇرئان كهرىمنىڭ ئهدەبى مۆجىزىسىدىن باشـقىمۇ، ئىلمىـي ۋە كىشـىلهرنى    : جاۋاب    
ئۆزىگه تارتىشتهك سېهرىي مۆجىزىلىرى، كېلهچهكـتىن خهۋەر بېرىشـتهك مـۆجىزىلىرى    

  .ئىنتايىن كۆپتۇر
  ۋە قانچه ئايهتتىن تهركىب تاپقان؟ قانچه سۈرە قۇرئان كهرىم :سوئال  .٩٥
پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئالالھ تهرىپىـدىن چۈشـۈرۈلگهن    :جاۋاب    

ھهرپـتىن تهركىـب    ٣٢٥٧٤٣سـۆز ۋە   ٧٧٤٣٩ئـايهت،   ٦٢٣٦سـۈرە،   ١١٤قۇرئان كهرىـم  
ئۇنىــڭ ھهر بىــر پارىســى ئىككــى . پارىغــا بۆلۈنىــدۇ ٣٠قۇرئــان كهرىــم بــاراۋەر . تاپقــان

ھىـزب،   ٦٠پارا،  ٣٠نهتىجىدە قۇرئان . ھىزبىغا، ھهربىر ھىزبىسى تۆت روبئىغا بۆلۈنىدۇ
  .روبئىدىن تهركىب تاپقان بولىدۇ ٢٤٠ۋە 

ــوئال  .٩٦ ــداق    :ســ ــابالردىن قانــ ــاماۋىي كىتــ ــى ســ ــڭ ئىلگىرىكــ ــان كهرىمنىــ قۇرئــ
  ئارتۇقچىلىقلىرى بار؟

ىڭ ئىلگىرىكى ساماۋىي كىتابالردىن ئارتۇقچىلىقى كۆپتـۇر،  قۇرئان كهرىمن :جاۋاب    
ئاالھىــدىلىكىنىال بايــان قىلســاق شــۇ يېتهرلىــك دەپ  ٧ئهممــا بىــز بــۇيهردە قۇرئاننىــڭ 

  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. ئوياليمىز
قۇرئان كهرىمدىن باشقا ساماۋىي كىتابالرنىڭ ھهممىسى ئىنسانالر تهرىپىـدىن  ) ١(    

نهتىجىدە، ئۇالرنىـڭ ئـالالھتىن   . ۋە بورمىلىنىشالرغا ئۇچرىغاندېگۈدەك ئۆزگهرتىلىش 
ــلى  ــۈرۈلگهن ئهسـ ــابلىرى چۈشـ ــان كىتـ ــىلهن. يوقالغـ ــى،  : مهسـ ــۇدىيالر تهۋراتنـ يهھـ
  .قايتا يېزىپ چىققانخرىستىئانالر ئىنجىلنى 

ئــالالھ تهرىپىــدىن مۇســا ئهلهيهىسســاالمغا بېــرىلگهن ئهســلى تهۋرات بىــلهن ئىســا          
ېرىلگهن ئهسلى ئىنجىل ئۆزگهرتىلىش ۋە بورمىلىنىش ئارقىلىق ئـۆز  ئهلهيهىسساالمغا ب

ئهسـلىنى يوقاتقـان ۋە كېيىـنچه يهر يۈزىـدىن تامـامهن يوقالغانـدىن كېـيىن، ھــازىرقى        
يىل كېيىن،  ٧٥٠يهھۇدىيالرنىڭ قولىدىكى تهۋرات مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن 

ك بىــر كــاھىن تهرىپىــدىن يېزىــپ ـ يىلــى ئهزرا ئىســىملى   ٦٢٢مىالدىــيهدىن بــۇرۇنقى 



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٠٢  

 

مـاركۇس  «،»لۇقـا ئىنجىلـى  «ھازىرقى خرىستىئانالرنىڭ قولىدىكى. چىقىلغانلىقى مهلۇم
دەپ ئاتىلىـدىغان تـۆت ئىنجىـل    » ئىنجىلـى  يۇھهننـا « ۋە» مهتتا ئىنجىلـى «،»ئىنجىلى

تىن كۆپرەك ئىنجىلدىن تاللىنىپ چىقىلغـان   ٧٠كىشىلهر تهرىپىدىن يېزىپ چىقىلغان 
ىش لىھهرقانـداق ئـۆزگهرتى  تائاال ئهمما قۇرئان كهرىم بولسا، ئونى ئالالھ . لالردۇرئىنجى

ــم  . ۋە بورمىلىنىشــالردىن ســاقالپ قالغــان  ــۇ ســهۋەبتىن قۇرئــان كهرى  ئهســىردىن ١٤ب
ــتىن ــۆپرەك ۋاقىتـ ــالرغا        كـ ــادە قىلىشـ ــۆزگهرتىش ۋە كهم ـ زىيـ ــداق ئـ ــرى ھېچقانـ بېـ

چـۈنكى ئـالالھ ئـۇنى    . قىلىـپ كهلمهكـته   ئۇچرىمىغان ھالـدا، بىـر خىـل نۇسـخىدا داۋام    
ــان    ــقا ۋەدە قىلغـ ــاپىزەت قىلىشـ ــامهتكىچه مۇھـ ــۆزى قىيـ ــقا ۋە ئـ ــاننى ﴿: ساقالشـ قۇرئـ

  .)١(﴾ق ۋە چوقۇم ئونى قوغدايمىزچۈشۈردۇھهقىقهتهن بىز 
قۇرئان كهرىم ساماۋىي كىتابالرنىـڭ ئهڭ ئاخىرقىسـى بولـۇپ، ئـۇ، ئىلگىرىكـى      ) ٢(    

سىنى ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە مهزكۇر كىتـابالردىكى ئىالھىـي   ساماۋىي كىتابالرنىڭ ئهسلى
ــگه      ــۈچكه ئى ــانلىرىنى ك ــۆزگهرتىلمهي قالغ ــڭ ئ ــهرىئهت ھۆكۈملىرىنى ــاتالر ۋە ش تهلىم

  .قىلغۇچىدۇر
بهلكــى . قۇرئــان كهرىــم ھېچقانــداق بىــر ئىلمىــي ھهقىقهتــكه زىــت كهلمهيــدۇ   )٣(    

ا كهلـگهن ئىلمىـي ھهقىقهتـلهر    زامـانىمىزدا مهيـدانغ  . ئۇنىڭ بىلهن تامامهن ماسلىشىدۇ
  .ئهمما باشقا ساماۋىي كىتابالردا بۇنداق ماسلىشىش يوق. بۇنى ئىسپاتلىماقتا

قۇرئـــان كهرىـــم ـ مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ بىردىنبىـــر دائىملىـــق           ) ٤(    
  .باشقا ساماۋىي كىتابالر ئۆز زامانىسىدىمۇ مۆجىزە ئهمهس ئىدى. مۆجىزىسىدۇر

ىــڭ ھۆكــۈملىرى تــا قىيــامهتكىچه داۋام قىلىــدۇ ۋە قهتئىــي      قۇرئــان كهرىمن) ٥(    
  .ئهمما باشقا ساماۋىي كىتابالر ئاللىبۇرۇن ئۆزگهرتىلىپ بولغان. ئۆزگهرتىلمهيدۇ

ئـۇ، تىلغـا ئېغىـر    . ڭـاي كىتـابتۇر  وولىمـۇ ئ قۇرئان كهرىم ـ ئوقۇش ۋە يادالشقا ت ) ٦(    
كىتــابالر بۇنىــڭ ئهكســىچه باشــقا ســاماۋىي . سۆزـــ كهلىمىلهردىــن ئهلــۋەتته خالىيــدۇر 

دىن . ئۇ كىتابالرنى ئوقۇشنى بىلىدىغانالر ئىنتايىن ئاز ئىدى ئۆز زامانىسىدىمۇبولۇپ، 
  .ئادەملىرىدىن باشقىالر ئوقۇشنى بىلمهيتتى

قۇرئــان كهرىــم ـ ئۇنىــڭ ئهھكــاملىرى بىــلهن ئهمهل قىلىنىــدىغان، تىالۋىتــى    ) ٧(    
ئهممـــا باشـــقا ســـاماۋىي . دەســـتۇردۇر بىـــلهن ئىبـــادەت قىلىنىـــدىغان ئاالھىـــدە بىـــر

. كىتابالرنىڭ ئهھكاملىرى ئۆزگىرىپ كهتكهنلىكـى ئۈچـۈن ئۇالرغـا ئهمهل قىلىنمايـدۇ    
ئهممــا . قۇرئانــدىن باشــقا ھېچقانــداق بىــر كىتــابنى ئوقۇغانغــا ســاۋاب يېزىلمايــدۇ       

  .ھهدىسالرنى ۋە ئىسالمىي كىتابالرنى ئوقۇپ ئهمهل قىلغانغا ساۋاب يېزىلىدۇ
                                                 

  ـ ئايهت ٩ھىجر سۈرىسى   )١(



 ١٠٣  هلتۈرۈشئىمان ك هيغهمبهرلهرگهپ  

 

  

  ئىمان كهلتۈرۈشهمبهرلهرگه پهيغ

  پهيغهمبهر دېگهن كىم؟ :سوئال  .٩٧
  .ئالالھنىڭ ئهلچىسىدۇر –پهيغهمبهر  :جاۋاب    
  پهيغهمبهرلهر قانداق زاتالر؟ :سوئال  .٩٨
تــالالپ چىقىرىــپ، ئــۆز پهيغهمــبهرلهر ـ ئالالھنىــڭ ئىنســانالر ئارىســىدىن     :جــاۋاب    

پهيغهمبهرلهر بارلىق گۇنـاھ ـ مهسـىيهت ۋە    . تهرىپىدىن ئۇالرغا ئهۋەتكهن ئهلچىلىرىدۇر
  .زاتالردۇر) گۇناھسىز(م كهمچىلىكلهردىن ئهلۋەتته پاك، مهسۇ

  پهيغهمبهرلهر نېمه ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن؟ :سوئال  .٩٩
ئىنسانالرغا ئالالھنىڭ دىنىنى يهتكـۈزۈش ئـارقىلىق ئـۇالرنى     پهيغهمبهرلهر :جاۋاب    

ــلهرگه         ــايتۇرۇپ ياخشــى ئهمهل ــان ئىشــالردىن ق ــاھ ـ يام ــا باشــالش ۋە گۇن ــوغرا يولغ ت
  .چاقىرىش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن

  پهيغهمبهرلهرنىڭ سانى
  يسىالر؟پهيغهمبهرلهرنىڭ سانى قانچه ۋە ئۇالر قا :سوئال  .١٠٠
ئىنســانالر يارىتىلغانــدىن بېــرى نۇرغــۇن پهيغهمبهرلهرنىــڭ كهلگهنلىكــى   :جــاۋاب    

ئهمما ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئىسىملىرى بايـان قىلىنمىغـان، قۇرئـان كهرىمـدە     . مهلۇم
  .پهيغهمبهرنىڭ ئىسىملىرى تىلغا ئېلىنغان ٢٥پهقهت 

  پهيغهمبهر كىملهر؟ ٢٥رىمدە ئىسىملىرى بايان قىلىنغان قۇرئان كه :سوئال  .١٠١
ــاۋاب     ــان      :ج ــان قىلىنغ ــىملىرى باي ــدە ئىس ــان كهرىم ــبهر ٢٥قۇرئ ــادەم،  :پهيغهم ئ

ئىــدرىس، نــوھ، ھــۇد، ســالىه، ئىبــراھىم، لــۇت، ئىســمائىل، ئىســهاق، يهئقــۇب، يۈســۈپ، 
ــاس،       ــۇس، ئىلي ــۇاليمان، يۇن ــارۇن، داۋۇد، س ــا، ھ ــۇئهيب، مۇس ــۇب، ش ــه، ئهيي ئهليهس

  .زۇلكىفل، زەكهرىيا، يهھيا، ئىسا ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمالردۇر
بۇالرنىڭ ئىچىدىن نـۇھ، ئىبـراھىم، مۇسـا، ئىسـا ۋە مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمدىن         

  .يهنى ئىرادىلىك پهيغهمبهرلهر دەپ ئاتىلىدۇ» ئۇلۇل ئهزم«پهيغهمبهر  ٥ئىبارەت 
  يۇقىرىقىالردىن باشقىالرنىمۇ پهيغهمبهر دېيىشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٠٢
ىق ئـۈچ زاتنىـڭ   يۇقىرىقىالردىن باشقا، ئۇزەير، لوقمان ۋە زۇلقهرنهين قاتـارل  :جاۋاب    

تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ، بۇالرنىڭ پهيغهمـبهر ئىكهنلىكـى    كهرىمدە ئىسىملىرى قۇرئان
م يـــاكى ھهدىســـالردا ئېنىـــق مهلۇمـــات ق قۇرئـــان كهرىـــرۇلـــۇيـــاكى ئهمهســـلىكى توغ

شۇڭا قىسمهن ئالىمالر يـۇقىرىقى ئـۈچ زاتنـى پهيغهمـبهرلهردىن سـانىغان      . بېرىلمىگهن



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٠٤  

 

بولسىمۇ، كۆپ ساندىكى ئىسـالم ئـالىملىرى ئـۇالرنى پهيغهمـبهرلهردىن ئهمهس، بهلكـى      
ــۋا،   ــانايدۇ ئىرادىلىــك زاتياخشــى، تهق ــان  . الرنىــڭ جۈملىســىدىن س شــۇنىڭدەك، قۇرئ

رىمدە ئىسىملىرى بايان قىلىنمىغان پهقهت بهزى ھهدىسـالردا ۋە تـارىخ كىتابلىرىـدا    كه
ئىســملىرى بايــان قىلىنغــان ۋە پهيغهمــبهر ئىكهنلىكلىــرى ســۆزلهنگهن بهزى كىشــىلهر 

شــىش، يۇشــهئ، خىزىــر، بهشــىر، دانىيــال، ئىشــموئىل، ئهرمىيــا، ھهزقهل، : بولــۇپ، ئــۇالر
  .هىسساالمالردۇرجىرجىس، ھهبقوق ۋە ھهنزەله ئهلهي

پهيغهمبهرلهرنىــڭ بهزىســىگه ئىمــان ئېيتىــپ، بهزىســىنى ئىنكــار قىلىــش    :ســوئال  .١٠٣
  توغرىمۇ؟

پهيغهمبهرلهرنىڭ بهزىسىگه ئىمـان ئېيتىـپ، بهزىسـىگه ئىمـان ئېيتمىغـان       :جاۋاب    
ئـالال بـۇ ھهقـته    . واللمايـدۇ نهتىجىدە، ئۇ مۇسۇلمان ب. كىشىنىڭ ئىمانى قوبۇل بولمايدۇ

شۈبهىسىزكى، ئالالھنى ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىنـى ئىنكـار قىلغـانالر،    ﴿: مۇنداق دەيدۇ
ئالالھقا ئىشـىنىپ، پهيغهمبهرلىـرىگه   (ئالالھ بىلهن ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ ئارىسىنى 

هزىسىگه ب) پهيغهمبهرلهرنىڭ(ئاجرىتىۋەتمهكچى بولغانالر، ) ئىشهنمهيمىز دېيىش بىلهن
) يهنى ئىمان بىلهن كۇپرىنىڭ(ئىشىنىمىز، بهزىسىگه ئىشهنمهيمىز دېگۈچىلهر ـ ئۇنىڭ  

) ئىمـاننى دەۋا قىلغـان تهقـدىردىمۇ   (وتتۇرىسىدا يول تۇتماقچى بولغـانالر، ئهنه شـۇالر   ئ
شـۇڭا مـۇھهممهد    .)١(﴾ا خورلىغۇچى ئازاب تهييارلىدۇقكاپىرالرغ. راستىنالر كاپىرالردۇر

ئىنكــار قىلغانالرنىــڭ ئىمــانى دۇرۇس  يــاكى ئىســا ئهلهيهىسســاالمنى االمنىئهلهيهىسســ
  .ئهمهس

  دەلىللىرى پهيغهمبهرلهرنىڭ
  پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان ئاالمهتلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٠٤
ــالالھ تهرىپىـــدىن كهلـــگ  :جـــاۋاب     ــبهرلهر پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئـ هن بهرھهق پهيغهمـ

ئىكهنلىكلىرىنــــــى ئىســــــپاتاليدىغان ۋە ئۇالرنىــــــڭ پهيغهمبهرلىــــــك ئهھــــــۋالىنى 
ــان      ــا قىلىنغــ ــدىن ئاتــ ــالالھ تهرىپىــ ــا ئــ ــاالمهتلىرى ئۇالرغــ ــدىغان ئــ كۈچلهندۈرىــ

  .مۆجىزىلىرىدۇر
  قىسى كىم؟پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاۋۋالقىسى كىم ۋە ئهڭ ئاخىر :سوئال  .١٠٥
پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئهڭ ئاۋۋالقىسـى ئىنسـانالرنىڭ ئاتىسـى ھهزرىتـى ئـادەم        :جاۋاب    

ئهلهيهىسســـاالم ۋە ئهڭ ئاخىرقىســـى ھهمـــدە ســـاماۋىي دىنالرنىـــڭ پهيغهمبهرلىكىنـــى  
  .تاماملىغۇچى، بىزلهرنىڭ پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدۇر

                                                 
  ـ ئايهت ١٥٠ـ  ١٥١نىسا سۈرىسى   )١(



 ١٠٥  هلتۈرۈشئىمان ك هيغهمبهرلهرگهپ  

 

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن كېيىن پهيغهمبهر كېلهمدۇ؟ :سوئال  .١٠٦
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمدىن كېــيىن پهيغهمــبهر كهلمهيــدىغانلىقى ۋە      :جــاۋاب    

ئۇنىــڭ پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئهڭ ئاخىرقىســى ئىكهنلىكــى مۇنــازىرە قوبــۇل قىلمايــدىغان  
م ئـالالھ تهرىپىـدىن كهلـگهن    چـۈنكى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاال   . بىردىنبىر ھهقىقهتتـۇر 

ئۇنىڭ بىـلهن پهيغهمبهرلىـك   . پۈتۈن ساماۋىي دىنالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبىرىدۇر
مــۇھهممهد ئــاراڭالردىكى ئهرلهردىــن ﴿: ئــالالھ بــۇ ھهقــته مۇنــداق دەيــدۇ. تامامالنغــان

پهيغهمبهرلهرنىـڭ   ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئهمهس، لېكىن ئۇ، ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى ۋە  
  .)١(﴾خىرقىسىدۇرئا
  پهيغهمبهرلهرگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ :سوئال  .١٠٧
پهيغهمبهلهرنىـڭ ئـالالھ تهرىپىـدىن ئىنسـانالرغا تـوغرا يـولنى كۆرسـىتىش         :جاۋاب    

ئـۇالر ئالالھنىـڭ دىنىنـى كىشـىلهرگه كهم ـ      . ئۈچۈن كهلگهنلىكلىـرى ھهق ۋە راسـتتۇر  
دە قىلماستىن، ئالالھ كۆرسهتكهن بويىچه تولۇق يهتكۈزۈش ئارقىلىق، ئۆزلىرىنىـڭ  زىيا

دەپ ئىمــان ئېيــتىش  ئهلچىلىــك ۋەزىپىلىرىنــى كامىــل ئــادا قىلغــان ئۇلــۇغ زاتــالردۇر، 
  .كېرەك

  ىدىغان ھهقىقهتلهرپهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش ئۆز ئىچىگه ئال
  پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ :السوئ  .١٠٨
ــدىكى تــۆت مهســىلىگه ئىمــان     :جــاۋاب     ــۈرۈش تۆۋەن ــبهرلهرگه ئىمــان كهلت پهيغهم

  .كهلتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
 ئـاال تهرىپىـدىن كهلـگهن ھهق دىـن    نىڭ ئالالھ تاپهيغهمبهرلهرگه كهلگهن دىن) ١(    

ئالالھنىـڭ  . بهرلهرنىڭ ھهممىسـىگه بىـردەك ئىمـان كهلتـۈرۈش    ئىكهنلىكىگه ۋە پهيغهم
پهيغهمبهرلىرىنىـــڭ بىرەرســـىگه ئىنكـــار قىلغـــانلىق، ئۇالرنىـــڭ ھهممىســـىگه ئىنكـــار  

نۇھنىـڭ قهۋمـى پهيغهمبهرلهرنـى ئىنكـار     :قۇرئان كهرىمنىڭ. قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ
ىسسـاالمنىڭ قهۋمىـگه   چۈنكى نـۇھ ئهلهيه . دېگهن ئايىتى بۇنى ئىپادىلهيدۇ )٢(قىلدى

نۇھ ئهلهيهىسساالمدىن باشقا پهيغهمبهر كهلمىگهن، ئۇالر نۇھ ئهلهيهىسساالمنىال ئىنكار 
نى پۈتـۈن پهيغهمبهرلهرنـى ئىنكـار قىلغـانالردىن     الرقىلغان تۇرۇقلـۇق ئـالالھ تائـاال ئـۇ    

  .سانىغان
رنىــڭ پهيغهمــبهرگه ۋە ئۇال ٢٥قۇرئــان كهرىمــدە ئىســىملىرى بايــان قىلىنغــان ) ٢(    

                                                 
  ـ ئايهت ٤٥ئهھزاب سۈرىسى   )١(

  ئايهت-١٠٥شهئهرا سۈرىسى   (٢)



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٠٦  

 

ئارىسىدىكى نوھ ، ئىبـراھىم، مۇسـا، ئىسـا ۋە مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمالردىن ئىبـارەت       
ئىرادىلىــــك پهيغهمــــبهرلهرگه تهپســــىلىي؛ قۇرئــــان كهرىمــــدە ئىســــىملىرى بايــــان  
قىلىنمىغانلىقتىن، ئىسىملىرى بىزگه مهلۇم بولمىغان پۈتۈن پهيغهمـبهرلهرگه ئىجمـالىي   

  .ئىمان كهلتۈرۈش
مبهرلهرنىڭ ـ ئۇالردىن سادىر بولغانلىقى ئېنىق بىلىنىـپ ئىسـپاتالنغان ـ     پهيغه) ٣(    

  .خهۋەرلىرىگه چىن ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرۈش
بىزگه ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شـهرىئىتىگه ئهمهل  ) ٤(    

پهرۋەدىگارىـڭ بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇالر ئـۆز ئارىسـىدىكى       !) ئـى مـۇھهممهد  (﴿. قىلىش
دەتاالشــقا ســېنى ھۆكــۈم چىقىرىشــقا تهكلىــپ قىلمىغىــچه، ئانــدىن ســېنىڭ چىقارغــان 
ھۆكمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غوم بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋە ئـۇالر پۈتـۈنلهي   

  .)١(﴾مىغىچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇبويسۇن

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم كىم؟ :سوئال  .١٠٩
مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ـ بىزلهرنىـڭ پهيغهمبىرىمىـز، ئىنسـانالرغا ئـالالھ         :جاۋاب    

تهرىپىدىن ئىسالم دىنىنى ئېلىپ كېلىش بىلهن سـاماۋىي دىنالرنـى تولۇقلىغـان ۋە بـۇ     
ــالالھ . دىنالرنىـــڭ غايىســـىنى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرغان ئهڭ شـــهرەپلىك پهيغهمـــبهردۇر  ئـ

پىدىن كهلگهن ھهر بىر پهيغهمـبهر بىـر مهخسـۇس مىلـلهت ئارىسـىغا ئهۋەتىلـگهن       تهرى
ــا، ــان       بولس ــانىيهتكه قارىتىلغ ــۈن ئىنس ــاالم پۈت ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــز م پهيغهمبىرىمى

ــالهمگه پهيغهمــبهر بولــۇپ     ــدا پۈتــۈن ئ ئومۇميۈزلــۈك بــۇرچىنى زىممىســىگه ئالغــان ھال
ــگهن ــۇن . ئهۋەتىل ــاالم مۇش ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــانلىقى  م ــبهر بولغ ــدە پهيغهم داق ئاالھى

ۋە جىمـى سـاماۋىي دىـن     ئۈچۈن، ئۇنىڭ پهۋقۇلئاددە رولى ئارقىسـىدا، مۇسـۇلمانالرنىڭ  
ھــۆرمهت قىلىشــى بــارلىق ئىمــان ئېيــتىش ۋە مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا  ئهھلىنىــڭ

ــبهرلهرگه  ــانلىق ۋە  پهيغهم ــان ئېيتق ــا    ئىم ــاراۋەر ئورۇنغ ــلهن ب ــانلىق بى ــۆرمهت قىلغ ھ
  .ۆتىرىلگهنك
پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهق پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىنـى    :سوئال  .١١٠

  ئىسپاتاليدىغان دەلىللهر قايسىالر؟
پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالالھنىــڭ ھهق ئهلچىســى   :جــاۋاب    

ــار ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتاليدىغان دەلى ــلهر مىڭــالپ ب ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ . ل م

                                                 
  ـ ئايهت ٦٥نىسا سۈرىسى   )١(



 ١٠٧  هلتۈرۈشئىمان ك هيغهمبهرلهرگهپ  

 

مــۆجىزىلهر، غهيبــتىن خهۋەر بېرىشــى،  قولىــدا مهيــدانغا كهلــگهن ھېسســىي ۋە مهنىــۋى
، ئۇنىــڭ دۈشــمهنلىرىنىمۇ قايىــل باشــقا دىنالرنىــڭ كىتابلىرىــدا بېــرىلگهن بېشــارەتلهر

ھهقىـقهتهن  ۋە ئۇنىڭ شـانلىق ھاياتىـدىكى جـانلىق پـاكىتالر      قىلغان ئېسىل ئهخالقى
  .ئهلچىسى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ تائاالنىڭ ئۇنىڭ ئالالھ

  پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١١١
ــاۋاب     ــۆجىزىلىرى      :ج ــۆپلىگهن م ــاالمنىڭ ك ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــز م پهيغهمبىرىمى

ممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى ئىچىدىكى ئهڭ ئۇلۇغ ۋە مهڭگۈلۈك مۇھه. بولغان
  .قۇرئان كهرىم دائىمىي مۆجىزىدۇر. مۆجىزە ـ قۇرئان كهرىمدۇر

  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى دوست تۇتۇش نېمه بىلهن بولىدۇ؟ :سوئال  .١١٢
وسـت تۇتـۇش ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىـش ۋە      پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى د   :جاۋاب    

پهيغهمـبهرگه ئىتـائهت قىلماسـتىن،    . ئۇنىڭ يولىغا ئىزچىـل ئهگىشـىش بىـلهن بولىـدۇ    
ــۇرۇق        ــك پهقهت ق ــۇتىمهن، دېگهنلى ــت ت ــۇنى دوس ــتىن ئ ــا ئهگهشمهس ــڭ يولىغ ئۇنى

  .دەۋادىنال ئىبارەت بولۇپ ھېچقانداق پايدا بهرمهيدۇ
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قانداق دوست تۇتۇش كېرەك؟ :سوئال  .١١٣
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنى، ئـالالھتىن باشـقا ھهممىـدىن ئـارتۇق ياخشـى        :جاۋاب    

كۆرۈپ، ئۇنىڭغا چهكسىز ئىخالس ۋە چوڭقۇر مۇھهببهت قىلىش، ئۇنى چىـن قهلبـتىن   
ىسسـاالم بـۇ ھهقـته مۇنـداق     پهيغهمـبهر ئهلهيه . سۆيۈش ئارقىلىق دوست تۇتۇش كېرەك

ــدۇ ــىدىن، بالىســىدىن ۋە دۇنيــادىكى      ﴿: دەي ــېچ بىــرىڭالر مېنــى ئاتىس ســىلهرنىڭ ھ
ىن ســـۆيمىگىچه مـــۆمىن  ھهرقانـــداق كىشـــىلهردىن بهك دوســـت تۇتـــۇپ، يـــۈرەكت    

  .)١(﴾بواللمايدۇ
  قانداق ئهھمىيىتى بار؟پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىشنىڭ  :سوئال  .١١٤
ــاۋاب     ــتىش ئهڭ پهزىلهتلىـــــك     :جـــ ــاالمغا دۇرۇد ئېيـــ ــبهر ئهلهيهىسســـ پهيغهمـــ

ئـالالھ ھهقىـقهتهن   ﴿: ئالالھ بىزلهرنى ئۇنىڭغا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ. ئىبادەتلهردىندۇر
ــدۇ   ــمهت يولالي ــبهرگه رەھ ــىنى   (پهيغهم ــدۇ، دەرىجىس ــهنىنى ئۇلۇغالي ــى ش ــۇقىرىيهن  ي

ئــى . قىلىــدۇ تهلهبمهغپىــرەت ) پهيغهمــبهرگه(رمۇ ھهقىــقهتهن پهرىشــتىله) كۆتۈرىــدۇ
  .)٢(﴾ېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالرسىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئ! مۆمىنلهر

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئېيتىلىدىغان ئهڭ ئهۋزەل دۇرۇد قايسى؟ :سوئال  .١١٥
ئـۆگهتكهن مۇنـۇ    لىرىغاهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىپهيغئهڭ ئهۋزەل دۇرۇد  :جاۋاب    

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ـ ئايهت ٥٦ئهھزاب سۈرىسى   )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٠٨  

 

لَّلهم صلِّ على محمد، وعلى آلِ محمد، كَما صلَّيت على إِبراهْيم وعلـى آلِ  اَ﴿: دۇرۇدتـۇر 
دجِيم ديمح كإِن مياهرآلِ  .إِب لىعو دمحم لىع ارِكب مألَّله مياهرإِب لىع كْتارا بكَم ،دمحم

دجِيم ديمح كإِن نيالَميْ العف مياهرآلِ إِب لىع١(﴾و(.  
ئىبراھىم ئهلهيهىسسـاالم ۋە ئۇنىـڭ ئائىلىسـىگه رەھـمهت ئاتـا      ! ئى ئالالھ«: تهرجىمىسى  

. رەھــمهت ئاتــا قىلغىــن قىلغانــدەك مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىســىگه
ئىبـــراھىم ! ئـــى ئـــالالھ  .گه اليىـــق ئۇلـــۇغ زاتســـهن  ىســـهن ھهقىـــقهتهن مهدھىـــي  

ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ۋە ئۇنىـــڭ ئائىلىســـىنىڭ شـــهنىنى كۆتۈرگىنىڭـــدەك مـــۇھهممهد  
سهن ھهقىـقهتهن  . ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىنىڭ شهنىنى يۇقىرى قىلغىن

  .»گه اليىق ئۇلۇغ زاتسهنىمهدھىي
  

                                                 
  ىتىئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋاي  ١)(



 ١٠٩  هلتۈرۈشئىمان ك هدەرگهق ۋە قازا  

 

  

  گه ئىمان كهلتۈرۈشقازا ۋە قهدەر

  دېگهن نېمه؟) تهقدىر(قهدەر :سوئال  .١١٦
ھادىسـىلهرنى ۋە  ۋەقه ۋە ـ ئالالھنىڭ كائىناتتا بولىدىغان ھهرقانـداق  قهدەر :جاۋاب    

 –گهپ  قىلىدىغان بـارلىق ياخشـى ـ يامـان     ، خۇسۇسهن ئىنسانالرنىڭمهخلۇقاتالرنىڭ
بىلىـپ شـۇنداق يارىتىشـى    ئالـدىنئاال   ڭ ھهممىسىنىتلىرىنىھهرىكهئىش ـ   ۋە لىرىسۆز
  .ئۇالرنى شۇ بويىچه بهلگىلىشى دېمهكتۇر ۋە

بىـز ھهقىـقهتهن ھهمـمه نهرسـىنى ئۆلچهملىـك      ﴿: ئالالھ تائاالنىڭ قۇرئان كهرىمـدىكى   
ىن كىچىـك يـاكى   ئاسمان، زېمىندىكى زەررە چاغلىق نهرسه ۋە ئۇنىڭد﴿ ۋە )١(﴾ياراتتۇق

چوڭ نهرسه بولسۇن، ھېچقايسىسى ئالالھنىڭ بىلىشىدىن چهتنهپ قالمايدۇ، ئۇالرنىـڭ  
  .دېگهن سۆزلىرى بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ )٢(﴾ھهممىسى لهۋھۇلمهھپۇزدا خاتىرىلهنگهن

  قازا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١١٧
ۋە بهلگىلىگىـنىگه ئاساسـهن، كائىناتتـا     يـاراتقىنى ال ئالـدىنئا  ئالالھنىڭ شۇ :جاۋاب    

 –گهپ  ئىنسانالر تهرىپىدىن سادىر بولىـدىغان  نى،ھادىسلهرۋەقه ۋە  بولىدىغان بارلىق
  .تلهرنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشى دېمهكتۇرھهرىكهئىش ـ  سۆز ۋە

  قازا ۋە قهدەرنىڭ مهنىسى
  ؟نى قانداق چۈشىنىش كېرەكقهدەرنىڭ مهنىسىقازا ۋە  :سوئال  .١١٨
  :كېرەك شنى مۇنداق چۈشىنىقازا ۋە قهدەرنىڭ مهنىسى :جاۋاب    
تهقـــدىر دېـــمهك باشقىســـىنى تـــالالش ئىختىيـــارى بولمايـــدىغان بىـــرال يـــول ) ١(    

 ئىنسـاننىڭ تاللىشـىغا قـاراپ بىـر قـانچه تارمـاقلىق      بهلكى تهقـدىر  . دېگهنلىك ئهمهس
ۇپ، ھهر بىر يولنىڭ ئاخىرقى مهنزىلى سىزگه نىسبهتهن قاراڭغۇلۇق يولغا ئوخشاش بول

. خۇددى خهرىتىگه ئوخشـاش ناھـايىتى ئېنىقتـۇر   كۆرۈنسىمۇ، ئالالھ تائاالغا نىسبهتهن 
شهرق تهرەپكه ماڭسىڭىز پاالنى جايغا، غهرب تهرەپكه ماڭسىڭىز پاالنى جايغا : مهسىلهن

خهتهر يېتىپ بارىسىز، ھـاۋادىن ماڭسـىز تېـز    قۇرۇقلۇقتىن ماڭسىڭىز بى. يېتىپ بارىسىز
دەپ  يېتىپ بارىسـىز، دېڭىـز ئـارقىلىق ماڭسـىز خېـيىمخهتهرگه ئۇچرىشـىڭىز مـۇمكىن،       

                                                 
  ئايهت -٤٩قهمهر سۈرىسى   )١(
  ئايهت -٦١يۇنۇس سۈرىسى   )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١١٠  

 

. تهقـدىرنى ئهنه شـۇنداق بهلگىلىـگهن    ئالالھ تائـاال  .سىزىپ كۆرسىتىلگهنگه ئوخشاش
چـۈنكى  . رئهركىنـدۇ مـۇتلهق  ئىنسانالر يول تالالش ۋە قانـداق سـهۋەبلهرنى قوللىنىشـتا    
ــارىنى بهرگهن   ــالالش ئىختىي ــاال ئىنســانالرغا ت ــالالھ تائ ــاال ئىنســانالرنىڭ  . ئ ــالالھ تائ ئ

نى قوللىنىـدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىـڭ   قايسىبىر مهقسهتكه يېتىش ئۈچۈن قانداق سـهۋەبلهر 
چۈنكى ئالالھ تائاالغا نىسـبهتهن بۇالرنىـڭ ھهممىسـى    . نى ئېنىق بىلگۈچىدۇرنهتىجىس

ــدىيو پال  ــۇددى ۋى ــا ئوخشاشــ   خ ــاقالنغان ئارخىپق ــپ س ــتىنكىلىرىغا ئېلىنى ــىز  .تۇرس س
ــڭ       ــالالھ تائاالنى ــىز ئ ــاڭ س ــهۋەبلهرنى قولالنم ــداق س ــاڭ ۋە قان ــولنى تاللىم ــىبىر ي قايس

چۈنكى سـىز تالاليـدىغان يـولالر، قىلىـدىغان     . تهقدىرى بويىچه ئىش كۆرگهن بولىسىز
نىـــڭ ھهممىســـى تهقـــدىر   تهدبىرلهر -ۋەبلهر، چـــارە ســـهئىشـــالر ۋە قوللىنىـــدىغان  

ــا   ــورۇن ئالغــان ۋە قايسىســىنى ت ــارى ســىزگه خهرىتىســىنىڭ ئىچىــدىن ئ لالش ئىختىي
سىزنىڭ قايسى شهھهردە ئولتۇراقلىشىشـىڭىز، قايسـى خىزمهتنـى    : مهسىلهن .بېرىلگهن

 ئوچاقلىق بولىشىڭىز، كىملهر بىلهن دوست بولىشـىڭىز  –قىلىشىڭىز ، كىم بىلهن ئۆي 
 ھهممىســى ســىزگه بېــرىلگهن ئىختىيارنىــڭ بىــر قىســمى بولــۇپ، قاتــارلىق ئىشــالرنىڭ

تاللىغـان ۋە تاللىمىغـان    تهقـدىردە سـىز  . باشقىسىنى تالالش ئىختىيارىڭىزمۇ بـار ئىـدى  
ئـۇنى تاللىغـان    .ئىختىيارالرنىڭ ھهممىسـىنىڭ نهتىجىلىـرى ئېنىـق يېزىلغـان بولىـدۇ     

نهتىـجه بۇنـداق بـوالتتى، ئهممـا     بولسا، نهتىجه مۇنداق بوالتتى، بـۇنى تاللىغـان بولسـا،    
 مانـا بـۇ   .بۇنى تاللىدى، ئۇنىڭ نهتىجىسـى مۇنـداق بولىـدۇ، دەپ يېزىلغانغـا ئوخشـاش     

ــقىرى قىـــل تهۋرىمهيـــدۇ « ــالالھ تائاالنىـــڭ تهقدىرىـــدىن تاشـ دېـــگهن ســـۆزنىڭ » ئـ
  .مهنىسىدۇر

ــهنگهندەك ) ٢(     ــىلهر چۈشـ ــدىربهزى كىشـ ــۆزى   ، تهقـ ــڭ ئـ ــگهنئالالھنىـ  بهلگىلىـ
ــىگه  ــانلىقى ئهمهس نهرسىس ــدىلهرنى زورلىغ ــان   . بهن ــىچه، ئىنس ــڭ ئهكس ــى ئۇنى بهلك

ئـالالھ شـۇڭا ئىنسـانغا    . خالىغان ئىشنى قىلىش ياكى قىلماسـلىقتا مـۇتلهق ئهركىنـدۇر   
خاھىشنى ۋە ئۇنىڭغا  -تهرك ئېتىشته ئهركىن ئىرادە  اكىھهرقانداق ئىشالرنى قىلىش ي

ــابىلىيهتنى بهرگهن ئهقىــل ۋە يېتهرلىــك ــدىنىڭ كېلهچهكــته   ھنىــڭئالال. ق ــرەر بهن بى
ۋە ئهمهلىيهتـته   لىكـى نبهلگىلىگهقىلىدىغان ئىشلىرىنى ئالدىنئاال بىلىپ ئۇنى شـۇنداق  

قـا چىقىـپ ئهمهلـگه    گىنـى ۋە بهلگىلىگىنـى بـويىچه ۋۇجۇد   بۇ ئىشالرنىڭ ئالالھنىڭ بىل
. ئىــش ئهمهسئاشــقانلىقى ئــۇ بهنــدىنىڭ ئىرادىســى ۋە خاھىشــىنىڭ ســىرتىدا بولغــان 

چۈنكى ئىنسـاندا  . ئهمهلگه ئاشقان ئىش هلكى بهندىنىڭ ئىرادىسى ۋە خاھىشى بىلهنب
  .تهرك ئېتىشته ئهركىن ئىرادە بار ھهر قانداق بىر ئىشنى قىلىش ياكى

ئىنســانالرنىڭ ياخشــى ئىــش قىلىشــىنى ياقتۇرىــدۇ، يامــان ئىــش  ئــالالھ تائــاال) ٣(    
خاالپ، ئۇنىڭغا بهل باغلىغاندا، ئـالالھ   ئهمما ئىنسان يامانلىقنى. قىلىشىنى ياقتۇرمايدۇ
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يامــان ئىشــقا رازى بولغانلىقىــدىن   بــۇ ئــالالھ تائاالنىــڭ . تائــاال ئۇنىڭغــا يــول قويىــدۇ 
ــانلىقى      ــڭ بولغ ــانلىقنى قىلىــش ئىختىيارىنى ــاننىڭ شــۇ يام ئهمهس، بهلكــى شــۇ ئىنس

ــاال. ســهۋەبتىندۇر ــالالھ تائ ــان كهرىمــدە ئ ــالالھ خالى﴿: قۇرئ ــدىئ ــدىال، ئان ن ســىلهر غان
يامـان   -سىلهر قىلماقچى بولغان ياخشى : بۇ ئايهتنىڭ مهنىسى .دېگهن )١(﴾يسىلهرخاال

تائاال يول قـويمىغىچه سـىلهر ئـۇنى ئهمهلـگه ئاشۇرالمايسـىلهر،       قانداقال بىر ئىشقا ئالالھ
  .دېگهنلىكتۇر

  ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ھهقىقهتلهر قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش
  قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ :سوئال  .١١٩
قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتـۈرۈش تۆۋەنـدىكى تـۆت ھهقىقهتـكه ئىشـىنىپ       :جاۋاب    

  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. ئېتىقاد قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
نىـڭ  ريامغۇ: پايدىلىق ھادىسلهر، مهسىلهن كائىناتتا بولۇپ تۇرغان ھهرقانداق) ١(    

، دەرەخلهرنىـڭ مېـۋە بېرىشـى   مېۋىلىـك  يېغىشى، زىرائهتلهرنىڭ مول ھوسـۇل بېرىشـى،   
يهر : ىسـلهر، مهسـىلهن  دۇنيادا يـۈز بېرىـپ تۇرغـان ھهر قانـداق زىيـانلىق ھاد      شۇنداقال

ــهل تهۋرەش،  ــۇق كېس ــڭ ھهممى   يوقۇمل ــاپىتى قاتارلىقالرنى ــۇ ئ ــاقچىلىق، س ــى ، قۇرغ س
بـــۇ ھادىســـىلهرنى ۋە ئۇالرنىـــڭ . ئالالھنىـــڭ تهقـــدىرى ۋە قازاســـى بىـــلهن بولىـــدۇ 

ئـالالھ بـۇ ھهقـته مۇنـداق     . ، دەپ ئىشـىنىش نىڭ ھهممىسىنى ئالالھ ياراتقـان سهۋەبلىرى
ــدۇ ــز    ﴿: دەي ــۆزۈڭالر ئۇچرىغــان مۇســىبهتلهر بى ــۈن ھادىســىلهر ۋە ئ ــدىكى پۈت يهر يۈزى

ــۇرۇن لهۋھۇلمهھپ  ــۇالرنى يارىتىشــتىن ب ــۇ  ئ ــان، ب ــا يېزىلغ ، شۈبهىســىزكى) ئىــش(ۇزغ
  .)٢(﴾ئالالھقا ئاساندۇر

ــدىغان ) ٢(     ــانالرغا يېتىـ ــىلهن  ئىنسـ ــىلىقالر، مهسـ ــداق ياخشـ ــق، : ھهر قانـ تىنچلىـ
ــاتلىق ۋە ئۇنىڭـــدىكى ھهر قانـــداق   ــاقلىقى، خاتىرجهملىـــك، باياشـ ــانلىق، تهن سـ ئامـ

پــا ـ مۇشــهققهتلهر   ئــۇرۇش، ئۆلــۈم، كېســهللىك، دەرت، جا: بهختســىزلىكلهر، مهســىلهن
ھهممىســى ئالالھنىــڭ تهقــدىرى ۋە قازاســى بىــلهن بولىــدۇ، بــۇالرنى ۋە بۇالرنىــڭ        

ئــالالھ بــۇ ھهقــته . ســهۋەبلىرىنىڭ ھهممىســىنى ئــالالھ ئــۆزى ياراتقــان، دەپ ئىشــىنىش
ئهگهر ئـالالھ سـاڭا بىـرەر كـۈلپهت يهتكۈزسـه، ئـۇنى ئـالالھتىن باشـقا         ﴿ :مۇنداق دەيدۇ

ئـۇ چاغـدا   (ئهگهر ئالالھ ساڭا بىـرەر ياخشـىلىق يهتكۈزسـه    . مهيدۇھېچكىم كۆتۈرۈۋېتهل

                                                 
  ئايهت -٢٩تهكۋىر سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٢٢ھهدىد سۈرىسى   )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١١٢  

 

  .)١(﴾ى ئالالھ ھهر نهرسىگه قادىردۇر، چۈنك)ئۇنىڭغا ھېچكىم ئارىلىشالمايدۇ
الرنىڭ يۈرۈش ـ تـۇرۇش، يېـيىش ـ ئىچىـش ۋە باشـقا بـارلىق ئىشـلىرى         ئىنسان) ٣(    

بـۇ ئىشــالرنى يــارىتىش   ئــالالھ. پهقهت ئالالھنىـڭ تهقــدىرى ۋە قازاســى بىـلهن بولىــدۇ  
بىـــلهن بىـــرگه ئىنســـانالرغا ئـــۇالرنى قانـــداق يوســـۇندا قـــوللىنىش ئىختىيـــارىنى ۋە   

ئالالھ سىلهرگه زېمىننـى  ﴿: ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. قابىلىيىتىنى بهرگهن، دەپ ئىشىنىش
رىزقىـدىن  ) بهرگهن(ئالالھنىڭ . مېڭىشقا ئاسان قىلدى، زېمىننىڭ ئهتراپىدا مېڭىڭالر

  .)٢(﴾ھنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرىلىسىلهرسىلهر تىرىلگهندىن كېيىن ئالال يهڭالر،
ئىنســانالرنىڭ قولىــدىن كېلىــدىغان ھهر قانــداق ياخشــىلىق ۋە يامــانلىقنى      ) ٤(    

قايسىسىنى قىلىـش يـاكى تهرك   ئىشالرنىڭ  لېكىن بۇ. دۇرتائاال تهقدىر قىلغۇچى ئالالھ
ىختىيـارنى ئۇالرغـا ئـالالھ بهرگهن، دەپ    ئېتىش ئىنسانالرنىڭ ئىختىيارىدا بولۇپ، بـۇ ئ 

  .ئىشىنىش
ئالالھ ئهزەلدە ئىنسـانالرنىڭ كېلهچهكـته قىلىـدىغان ياخشـى ـ يامـان ھهر قانـداق          

ئىشلىرىنى ئېنىق بىلگهنلىكـى ئۈچـۈن، ئـۇالرنى شـۇ بـويىچه بولۇشـقا بهلگىلىـگهن ۋە        
ار ۋە ئىرادە بىـلهن  ئىنسانالرنى خالىغانلىرىنى قىلىش ياكى قىلماسلىقتا ئهركىن ئىختىي

ئىنسـانالر بىـرەر ئىشـنى قىلىـش يـاكى قىلماسـلىقتا       . بۇ ئىمتىهان دۇنياسىغا ئهۋەتكهن
ئـۇالر بـۇ دۇنيـادىكى بـارلىق      ئهركىن ئىختىيار ۋە ئىرادىگه ئىگه بولغانلىقلىرى ئۈچۈنال

ــا تارتىلىــدۇ  ــالالھ ئىنســانالرغا ياخشــىلىقنىڭ  . قىلمىشــلىرىدىن جاۋابكارلىقق چــۈنكى ئ
ــول ــىلىقالرنى     ي ــۇالرنى شــۇ ياخش ــارقىلىق ئ ــرىش ئ ــىتىپ بې ــۈرلىرىنى كۆرس لىرىنى ۋە ت

قىلىشقا تهرغىـب قىلـدى، يامانلىقنىـڭ يـوللىرىنى ۋە تـۈرلىرىنى بايـان قىلىـپ بېـرىش         
ئــارقىلىق ئــۇالرنى بــۇ يامــانلىقالرنى تهرك ئېتىشــكه بــۇيرۇپ، ئــۇالرنى يامانلىقالرنىــڭ   

  .ئاقىۋەتلىرىدىن ئاگاھالندۇردى

  بىلهن سهۋەبنىڭ مۇناسىۋىتى ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش قازا
  ؟ بىلهن سهۋەبنىڭ مۇناسىۋىتى نېمه قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش :سوئال  .١٢٠
ــاۋاب     ــۈرۈش  :جـ ــان كهلتـ ــازا ۋە قهدەرگه ئىمـ ــىۋىتى   قـ ــهۋەبنىڭ مۇناسـ ــلهن سـ بىـ

  :تۆۋەندىكىچه
ــانالرنى) ١(     ــاپهت،      ئىنسـ ــهللىك، دەرت ـ ئهلهم، بااليىئـ ــگهن كېسـ ــىغا كهلـ ڭ بېشـ

يوقســۇللۇق ۋە جاپــا ـ مۇشــهققهتلهرنىڭ ھهممىنــى ئالالھنىــڭ تهقــدىرى ۋە ئىرادىســى    

                                                 
  ـ ئايهت ١٧ئهنئام سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ١٥مۇلك سۈرىسى   )٢(
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بىــلهن بولىــدۇ، دەپ ئىشــىنىش بىــلهن بىــرگه بــۇالردىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن قولىــدىن  
شىنى سوراپ دۇئـا  كهلگهن سهۋەبلهرنىڭ ھهممىنى قىلىش، ئالالھقا ئۇالرنى كۆتۈرىۋېتى

تارتقـان  ) يهنى يـۇقىرىقى كۈلپهتلهرنىـڭ سـهۋەبىدىن   (قىلىش ۋە بۇالرنىڭ سهۋەبىدىن 
ــڭ     ــىنىش ئىماننىـ ــدىغانلىقىغا ئىشـ ــاۋاب بېرىـ ــڭ سـ ــگه ئالالھنىـ جاپاالرنىـــڭ بهدىلىـ

  .جۈملىسىدىندۇر
ــالرنى      ــېلهچهككه ئائىــت ئىش ــراق ك ــا شــۇ     «بى ــدە نــېمه بولس ئالالھنىــڭ تهقدىرى

دەپ » ئۈژمه پىش ئاغزىمغـا چـۈش  «ئىشلىمهستىن، سهۋەب قىلماستىن، دەپ »بولىدىغۇ
ئولتۇرىـــۋېلىش ئىنســـانلىقنىڭ شـــهنىگه ياراشـــمايدىغان تهييارتـــاپلىق ۋە ئىنســـانلىق 

  .ھۆرمهتنىڭ ھېسابىغا ئىشلهنگهن جىنايهتتۇر
ــاجىزلىق ۋە يوقســۇللۇقالرنى  ) ٢(     ــكهن كېســهللىك، ئ ئالالھنىــڭ « ئىنســانالرغا يهت

. دەپ ئــۇالردىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن ســهۋەب قىلماســلىق چــوڭ خاتــالىقتۇر، »تهقــدىرىغۇ
چۈنكى ئالالھ يۇقىرىقى كۈلپهتلهرنى ياراتقان بولسا، ئىنساندا ئهقىل بىـلهن ئىرادىنىمـۇ   

ئىنساننىڭ ئالالھ بهرگهن بۇ ئهقىل، ئىرادە بىلهن سهۋەب قىلىشىمۇ ئىماننىـڭ  . ياراتتى
، دەپ سـهۋەب قىلماسـتىن ئۆلـۈش    »بولدۇمغۇتهقدىر بىلهن كېسهل « .جۈملىسىدىندۇر

ق قىلىـش ئېغىـر گۇنـاھ    رىلىـ دەپ ئوغ »تهقدىر بىلهن ئـوغرى بولـۇپ قالـدىمغۇ   «ياكى 
چـۈنكى ئـالالھ قانـداقال بىـر كېسـهللىكنى يـاكى       . ھهمدە ئالالھقا تۆھمهت قىلغانلىقتۇر

ىكى ئىرادە ۋە ئىنسان ئۆزىد. دەرتنى ياراتقان بولسا، ئهلۋەتته ئۇنىڭ شىپاسىنى ياراتقان
ئـالالھ  . ئهقىل بىلهن سهۋەب قىلىش ئـارقىلىق ئۇنىـڭ شىپاسـىنى تېپىشـقا بۇيرۇلغـان     

يامانلىقنى ياراتقان بولسا، ئۇنىـڭ دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتتىكى ئېچىنىشـلىق ئـاقىۋەتلىرى ۋە      
ئىنسانالرنى ئاگاھالندۇرۇپ، ئۇالرنى ئۇنىڭدىن يىـراق بولۇشـقا بۇيرىـدى     جازالىرىدىن

يامان ئىشالرنى قىلىـش يـاكى ئـۇالردىن يېـنىش ئىختىيـارىنىمۇ ئىنسـاننىڭ       ۋە بۇنداق 
  .ئۆزىگه بهردى

  قازا ۋە قهدەرگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ :سوئال  .١٢١
كائىناتتــا بولىــدىغان ھهرقانـــداق ھادىســه، ئىنســانالرنىڭ قىلىـــدىغان      :جــاۋاب     

ھهرقانــداق ئىشــلىرى ئالالھنىــڭ تهقــدىرى ۋە قازاســى بىــلهن   ياخشــىلىق ـ يامــانلىق  
ئىنسان ھهرقانداق ئىشنى قىلىشتا ياكى قىلماسـلىقتا ئـالالھ بهرگهن ئىختىيـار    . بولىدۇ

ــدۇر  ــلهن ئهركىن ــالرغا رازى     . بى ــان ئىش ــى، يام ــالرغا رازىك ــى ئىش ــالالھ ياخش ــېكىن ئ ل
  .ئهمهستۇر، دەپ ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك

  پايدىسىئىمان كهلتۈرۈشنىڭ  قازا ۋە قهدەرگه
  نېمه؟ پايدىسىقازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ  :سوئال  .١٢٢



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١١٤  

 

قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتـۈرگهن كىشـى كائىنـات ۋە ئۇنىڭـدىكى بـارلىق       :جاۋاب    
ىــكهت بىــر ئىالھىــي قانۇننىــڭ ھىمايىســى ئاســتىدا ھهر  شــهيئىلهرنىڭ ئهڭ كۈچلــۈك

قىلىۋاتقانلىقىغا ۋە ھهممه ئىش ئالالھنىڭ تهقدىرى ۋە قازاسـى بىـلهن بولىـدىغانلىقىغا    
نهتىجىدە، ئۇنىڭ بېشىغا بىرەر باال ـ قازا ياكى ئېغىر كۈلپهتلهر كهلسـه    . چىن ئىشىنىدۇ

ئــاھ ئــۇرۇپ ئــۆزىنى يوقىتىــپ قويمايــدۇ، بىــرەر مــۇۋەپپهقىيهت قازانســا خوشــاللىقتىن   
. چـۈنكى ئـۇ ھهممىنـى ئـالالھتىن دەپ بىلىـدۇ     . كۆرەڭلهپ كهتمهيدۇئۆزىگه ئىشىنىپ 

قىلىـدۇ، مـۇۋەپپهقىيهت قازانغانـدا ئالالھقـا شـۈكۈر       سـهۋر شۇڭا ئۇ، باال ـ قازا يهتكهندە  
ئىنسان مهغلۇبىيهتكه ئاھ ئۇرۇپ كهتمهيدىغان ۋە مـۇۋەپپهقىيهتكه كـۆرەڭلهپ   . قىلىدۇ

ئىمـان ئهنه  . ى پىشـىپ يېـتىلگهن بولىـدۇ   كهتمهيدىغان دەرىجىگه يهتكهندە، ئۇ ھهقىقـ 
بۇ قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈشـنىڭ بـۇ دۇنيـالىق     .هرنى يارىتىدۇئهزىمهتلشۇنداق 

ىڭ ئاخىرەتتىكى پايدىسى جهننهتلهردە مهڭگۈلـۈك  ئهمما ئۇن. پايدىلىرىدىن بىر قىسمى
  .بهختلىك ھايات كهچۈرۈشتۇر

  ھىدايهت ۋە زااللهت
  ؟ھىدايهت دېگهن نېمه: سوئال  .١٢٣
  .توغرا يول، يېتهكلهش دېگهنلىكتۇر –ھىدايهت  :جاۋاب    
  ؟زااللهت دېگهن نېمه: سوئال  .١٢٤
  .ئازغۇنلۇق، توغرا يولدا بولماسلىق دېگهنلىكتۇر -زااللهت  :جاۋاب    
بهندىلهرنى توغرا يولغا ھىـدايهت قىلىـش يـاكى ئۇنىڭـدىن ئـازدۇرىۋېتىش       :سوئال  .١٢٥

  ئالالھتىنمۇ؟ راستتىنال
تــوغرا، بهنــدىلهرنى تــوغرا يولغــا ھىــدايهت قىلىــش يــاكى ئۇنىڭــدىن         :جــاۋاب    

ــدۇر ــازدۇرىۋېتىش ئالالھتىن ــالالھتىن باشــقا ھــېچكىم ئۇنىــڭ ئىزنىســىز  . ئ ــىئ  ، بىراۋن
ئــالالھ ﴿ :ئـالالھ بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ     . لمايدۇ ۋە ئازدۇرالمايـدۇ كه باشـلىيا ھىـدايهت 

  .)١(﴾خالىغان كىشنى ھىدايهت قىلىدۇ ھهقىقهتهن خالىغان كىشىنى ئازغۇن قىلىدۇ ۋە
ئالالھ قانداق ئادەملهرنى توغرا يولغا ھىدايهت قىلىدۇ ۋە قانداق ئادەملهرنى  :سوئال  .١٢٦
  ىدايهت قىلمايدۇ؟ھ

ھىــدايهت  ئــالالھتــوغرا يولغــا ھىــدايهت تېپىشــنى خالىغــان كىشــىنى       :جــاۋاب    
ــش ــتهكلهش (قىلى ــا يې ــوغرا يولغ ــنىڭ     )ت ــول تېپىش ــوغرا ي ــىگه ت ــرگه ئۇكىش ــلهن بى بى

ئالالھ ھىـدايهت تـاپقۇچىالرنى ئۇبـدان    ﴿ چۈنكى. ۋاسىتىلىرىنى ئوڭايالشتۇرۇپ بېرىدۇ
                                                 

  ـ ئايهت ٨فاتىر سۈرىسى   )١(



 ١١٥  هلتۈرۈشئىمان ك هدەرگهق ۋە قازا  

 

ى خالىمــاي ئــازغۇنلۇقنى ئــۆزىگه راۋا كــۆرگهن كىشــىگه  ھىــدايهتن ئــالالھ. )١(﴾بىلىــدۇ
ــدۇ    ــوللىرىنى ئوڭايالشــتۇرۇپ بېرى ــازغۇنلۇقنى نهســىب قىلىــدۇ ۋە ئۇنىــڭ ي ــۇالر ﴿. ئ ئ

ھهقىقهتـتىن بۇرۇلــۇپ كهتكهنــدىن كېــيىن، ئــالالھ ئۇالرنىــڭ دىللىرىنــى ھىــدايهتتىن  
  .)٢(﴾قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ بۇرىۋەتتى، ئالالھ پاسىق

غرا يولغا ھىدايهت تېپىش پهقهت ياخشى نىيهت ۋە ياخشى ئهمهللهرنىـڭ  چۈنكى تو  
ئالالھنىڭ بىر ئادەمنى توغرا يولغا ھىدايهت قىلغانلىقى ئۇ كىشـىگه ئهڭ  . نهتىجىسىدۇر

دۇنيـادا تـوغرا يولغـا ھىـدايهت تېپىشـتىن زور ئۇتـۇق       . كاتتا نېمهت ئاتـا قىلغانلىقىـدۇر  
 ھهرگىزمـــۇ ئۇنىڭغـــا ئىنتىلمهســـتىن، ئـــارزۇئالالھنىـــڭ بـــۇ كاتتـــا نېمىتـــى . يوقتـــۇر

شــۇڭا، ئــالالھ، گۇناھلىرىغــا تهۋبه قىلىــپ . قىلىنماســتىن ۋە سورالماســتىن بېرىلمهيــدۇ
: ئـالالھ بـۇھهقته مۇنـداق دەيـدۇ    . ئالالھنىڭ يولىغا ئهگهشكۈچىلهرنى ھىدايهت قىلىدۇ

  .)٣(﴾به قىلغانالرنى ھىدايهت قىلىدۇئالالھ تهۋ﴿
  قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش سهۋەب قىلىشقا زىت كېلهمدۇ؟ :سوئال  .١٢٧
. قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش سهۋەب قىلىشقا ھهرگىز زىـت كهلمهيـدۇ   :جاۋاب    

كىشـىگه يهتـكهن ياخشـىلىق ـ يامـانلىق، مۇسـىبهت ـ خوشـاللىق، پايـدا ـ زىيانالرنىـڭ             
ئۆتكهن ھهر قانداق بىر ئىشنى ئالالھنىڭ تهقـدىرى بىـلهن   ھهممىنى، شۇنداقال بولۇپ 

كېلهچهكـته بولىـدىغان ھهر   . بولدى، دەپ ئېتىقاد قىلىش ئىماننىـڭ بىـر پارچىسـىدۇر   
. قانداق ئىشالرنىمۇ ئالالھنىڭ تهقدىرى بىلهن بولىدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىـش ئىمانـدىن  

ەپ ســهۋەب قىلماســلىق د» ئالالھنىــڭ تهقدىرىــدە نــېمه بولســا شــۇ بولىــدىغۇ  «بىــراق 
ــالىقتۇر   ــدىن ئهمهس، بهلكــى چــوڭ خات ــى ۋە  . ئىمان ــى، ئهجهل ــاننىڭ رىزق گهرچه ئىنس

ياخشى ـ يامان پۈتـۈن ئىشـلىرى ئالالھنىـڭ تهقـدىرى بىـلهن بولىسـىمۇ، ئىنسـان شـۇ          
ــدىلىق       ــتىگه پاي ــۆزى ھهم جهمئىيى ــداش ۋە ئ ــى قوغ ــش، جېنىن ــىل قىلى ــى ھاس رىزقن

ئالالھقـا  «ئهگهر ئـۇ،  . چۈن سـهۋەب قىلىشـقا بۇيرۇلغـان   ئىشالرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈ
دەپ سهۋەبنى قولدىن بېرىدىكهن، ئۇ چوقـۇم گۇناھكـار بولىـدۇ ۋە     »تهۋەككۈل قىلدىم

چــۈنكى ئــالالھ بــۇ دۇنيــادا . تهۋەككۈلنىــڭ مهنىســىنى سۇيىئىســتېمال قىلغــان بولىــدۇ 
ر كىشـى سـهۋەب   ھه. بـۇ دۇنيـا سـهۋەب دۇنياسـى    . ھهممه ئىشنى سهۋەبلهرگه باغلىغان

ئىنسـان  ﴿ :ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. قىلىپ ئىشلىگىنىگه يارىشا نهتىجه قازىنىدۇ

                                                 
  ئايهت-٣٠نهجم سۈرىسى  )١(
  ـ ئايهت ٥سهف سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ٢٧سۈرىسى رەئد   )٣(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١١٦  

 

  .)١(﴾گهن ئىشىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىدۇپهقهت ئۆزىنىڭ ئىشلى

  ۋە ئۇنىڭ شهرتى تهۋەككۈل
  تهۋەككۈل قىلىش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .١٢٨
تهۋەككۈل سۆزىنىڭ لۇغهتتىكى مهنىسى ـ بىرەر ئىشنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـقا     :ابجاۋ    

دىكى مهنىسـى ـــ   ىالھىئهمما ئۇنىڭ شـهرىئهت ئىسـت  . رقىلىش دېمهكتۇ تهلهبكاپالهت 
  .ئالالھقا چىن ئىشهنچ بىلهن يۆلىنىش دېمهكتۇر

  ېمه؟تهۋەككۈل قىلىشنىڭ شهرتى ن :سوئال  .١٢٩
تهۋەككۈل قىلىشـنىڭ شـهرتى ـ تهۋەككـۈل قىلمـاقچى بولغـان ھهر قانـداق         :جاۋاب    

ئىش ئۈچـۈن ئـاۋۋال قولىـدىن كېلىشـى ۋە كۈچىنىـڭ يېتىشـچه سـهۋەبلهرنى قىلىـش،         
ئالالھقا تاپشۇرۇپ، ئالالھقا چىن ئىشهنچ بىلهن  نهتىجىسىنىدىن كېيىن ئۇنىڭ ئۇنىڭ

ددى بىــر دېهقــان ئالالھقــا تهۋەككــۈل قىلىشــتا، ئــا: مهســىلهن. يۆلىنىشــتىن ئىبــارەتتۇر
ئالــدى بىــلهن يهرنــى ھهيــدەپ يۇمشــىتىدۇ، ئۇنىڭغــا يېتهرلىــك ئــۇرۇق ۋە ئوغــۇتالرنى 

ــقا      ــدىن باش ــدۇ، مۇن ــپ تۇرى ــدا بېرى ــۇنى ۋاقتى ــدۇ، س ــۈن   چاچى ــڭ پۈت دېهقانچىلىقنى
ــدۇ   ــۇق ئۇرۇنالي ــهرتلىرىنى تول ــۈپ    . ش ــاالمهت ئۈن ــڭ س ــيىن زىرائهتنى ــۇنىڭدىن كې ش

ئـالالھ خالىسـا   . ىشى ۋە مول ھوسۇل بېرىشىنى ئالالھقا تاپشۇرۇپ تهۋەككۈل قىلىدۇچىق
خالىسـا تهبىئهتنىـڭ تۈرلـۈك    . ئۇنى ساالمهت ئۈندۈرۈپ مول ھوسۇل چىقىرىـپ بېرىـدۇ  

شـۇڭا ھهر  . ئاپهتلىرىگه ئهمر قىلىدۇ ـ دە، زىرائهتلهرنى بىـر ئانـدىال نـابۇت قىلىۋېتىـدۇ     
. هن بىرگه ئالالھقا يۆلىنىش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشـىدۇ قانداق ئىش سهۋەب قىلىش بىل

سهۋەبلهرگىال چوقۇنۇپ كېتىپ ئالالھنى ئۇنتۇپ قـېلىش تـوغرا بولمىغانـدەك، ئالالھقـا     
تهۋەككـۈل پهقهت  . تهۋەككۈل قىلدىم دەپ سهۋەب قىلماسـلىق تېخىمـۇ تـوغرا بولمايـدۇ    

  .ڭ جۈملىسىدىندۇرئالالھقا تهۋەككۈل قىلىش ئىبادەتنى. ئالالھقىال قىلىنىدۇ

  الرقازا ۋە قهدەرگه مۇناسىۋەتلىك سوئالالرغا جاۋاب
  توغرا يولغا ئهگهشمهسلىك ۋە يامان ئىشالنى تهقدىردىن كۆرۈش توغرىمۇ؟ :سوئال  .١٣٠
ــوغرا يولغــا ئهگهشــمىگهنلىكىنى ۋە باشــقا يامــان ئىشــالرنى تهقــدىردىن    :جــاۋاب     ت

. ىــقهتهن ئهقىلســىزلىق ۋە ئهينــى ۋاقىتتــا ئالالھقــا تــۆھمهت قىلغــانلىقتۇر كــۆرۈش ھهق
چۈنكى ئـالالھ ئىنسـانالرغا پهيغهمـبهرلهر ئـارقىلىق كىتـابالرنى چۈشـۈرۈپ بېرىـپ، بـۇ         
ــاتىلنى، ياخشــىلىق بىــلهن يامــانلىقنى ئېنىــق     ــا ھهق بىــلهن ب كىتــابالر بىــلهن ئۇالرغ

                                                 
  ـ ئايهت ٣٩نهجم سۈرىسى   )١(



 ١١٧  هلتۈرۈشئىمان ك هدەرگهق ۋە قازا  

 

ــال    ــى ئىش ــىپ ياخش ــكه ئهگىش ــدۈردى ۋە ھهقىقهت ــاقىردى بىل ــقا چ ــالالھ . رنى قىلىش ئ
ــۇالرنى يــول تالالشــتا     ــارقىلىق ئ ــارنى بېــرىش ئ ــرادە ۋە ئىخىتىي ئىنســانالرغا ئهقىــل، ئى

نهتىجىدە ھىدايهتنى زااللهتتىن ئهۋزەل كۆرۈپ ئهقىـل ۋە ئىرادىسـىنى   . ئهركىن ياراتتى
ايهتتىن ئهممـا ھىـد  . يولىدا ئىشلهتكهن كىشىلهر ئالالھ چاقىرغان توغرا يولغا ئهگهشـتى 

ــا كىرىشــنى خالىمىــدى يــاكى        ــى ئهۋزەل كــۆرگهن كىشــىلهر ھىــدايهت يولىغ زااللهتن
شـۇنىڭ بىـلهن   . ئىزدەنمىدى، ئۆزلىرىنىڭ تۇتقان يوللىرىنى تـوغرا دەپ ھـېس قىلـدى   

ئىنسـان ئۈچـۈن ئىككـى    ﴿: ئالالھ مۇنداق دەيـدۇ . ئۇالر ئازغۇنالرنىڭ قاتارىدىن بولدى
هن يامـان يـولنى   اراتمىدۇقمۇ؟ ئۇنىڭغا ياخشى يـول بىـل  كۆز، بىر تىل، ئىككى كالپۇك، ي

  .)١(﴾كۆرسهتمىدۇقمۇ؟
ئالالھ مۇشرىكلهرنىڭ، ئۆزلىرىنىڭ ئالالھقا شـېرىك كهلتـۈرگهنلىكىنى تهقـدىردىن      

ئهگهر ئالالھ خالىسـا ئىـدى بىـز ۋە    “مۇشرىكلهر ﴿: كۆرگهنلىكىگه كايىپ مۇنداق دەيدۇ
. دەيـدۇ ” ۇق ۋە ھېچ نهرسىنى ھارام قىلمـايتتۇق  ئاتا ـ بوۋىلىرىمىز شېرىك كهلتۈرمهيتت 

ئـازابىمىزنى تېتىغانغـا   ) تـاكى بىزنىـڭ ئـازابىمىز چۈشـۈپ    (ئۇالردىن بۇرۇنقى كىشـىلهر  
  .)٢(﴾مۇشۇنداق ئىنكار قىلغان ئىدى) سىنى مۇشرىكلهر ئىنكار قىلغاندەك(قهدەر 

  يېزىپ بولغانلىقى شۇ ئىشقا زورلىغانلىقى بوالمدۇ؟ئالالھنىڭ تهقدىردە  :سوئال  .١٣١
ئالالھنىڭ بىـر ئىشـنىڭ بولىـدىغانلىقىنى ئالـدىن يېزىـپ قويغـانلىقى شـۇ         :جاۋاب    

  .ئىشقا زورلىغانلىقى ئهمهس
ــۇنى   ــدۇ   ب ــكه بولى ــداق چۈشهندۈرۈش ــى    :مۇن ــۋالىنى ياخش ــڭ ئهھ ئوقۇغۇچىلىرىنى

ىم ئىمتىهـان سـوئاللىرىنى تهييـارالش    بىلىدىغان تهجرىبىلىك ۋە ئهقىللىـق بىـر مـۇئهلل   
جهريانىدا، ئوقۇغۇچىلىرى ئىچىدىن بۇ ئىمتىهاندىن ئۆتهلمهي سىنىپتا قالىـدىغانلىرى  

ئۆتـۈپ سـىنىپ كۆچىـدىغانلىرىنى ئۆزىنىـڭ بىلىشـىگه ئاساسـهن        بىلهن ئىمتىهاندىن
ئايرىــپ چىقىــپ، شــۇ بــويىچه بىــر قهغهزگه يېزىــپ قويغــان بولســا، كېــيىن ئىمتىهــان   

شــلىنىپ ئىمتىهــان نهتىجىســى خــۇددى مۇئهللىمنىــڭ بىلگىنــى ۋە يــازغىنى بــويىچه  با
چىقســا، ئىمتىهانــدىن ئــۆتهلمهي قالغــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ مــۇئهللىم يازغــان قهغهزنــى  

ئهگهر مـۇئهللىم بىزنـى ئۆتهلمهيـدۇ    «كۆرگهندىن كېيىن، ئۇنى باھانه قىلىـپ تـۇرۇپ،   
دەپ  »ىن ئۆتـــۈپ كهتـــكهن بوالتتـــۇقدەپ يازمىغــان بولســـا ئىـــدى، بىـــز ئىمتىهانــد  

دەۋالىشىشى توغرىمۇ؟ ئۇالرغا نېمه دەپ جاۋاب بېرىلىـدۇ؟ ئۇالرغـا بېرىلىـدىغان جـاۋاب     
ــۇم ــدۇ  چوقــ ــداق بولىــ ــدىن   «: مۇنــ ــىلهرنىڭ ئىمتىهانــ ــازغىنى ســ ــڭ يــ مۇئهللىمنىــ

                                                 
  ـ ئايهتلهر ١٠ـ  ٨بهلهد سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ١٤٨ئهنئام سۈرىسى   )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١١٨  

 

ــىۋەتلىك ئىـــش  ــۆز ئىلمىـــگه مۇناسـ ــا . ئۆتهلمهيـــدىغانلىقىڭالر توغرىســـىدىكى ئـ ئهممـ
ىيهتــته ئىمتىهانــدىن ئــۆتهلمىگىنىڭالر ئۆزۈڭالرنىــڭ ياخشــى ئوقــۇپ  ســىلهرنىڭ ئهمهل

  »!بۇنى ئۆزۈڭالردىن كۆرۈڭالر. تهييارلىق قىلمىغانلىقىڭالرغا مۇناسىۋەتلىك مهسىله

  ئىنساننىڭ ئىختىيارىدا بولمايدىغان ئىشالر
  ر قايسىالر؟ئىنساننىڭ ئىختىيارىدا بولمىغان ئىشال :سوئال  .١٣٢
قازا ۋە قهدەرنىڭ جۈملىسىدىن بهزى ئىشـالر بـاركى، ئـۇالرنى ئـالالھ تائـاال       :جاۋاب    

ــاكى خالىمىســۇن،  ــاكى ھــېس قىاللمىســۇن  ئىنســانالر خالىســۇن، ي ، ھــېس قىلســۇن ي
ــۆز خاھىشــى بىلهنــال بېكىتىــۋەتكهن   ســىزنىڭ نهدە ۋە قاچــان : مهســىلهن. بىۋاســىته ئ

زنىڭ كىملهر بولىشى، بويىڭىزنىڭ ئېگىز ياكى پاكار بولىشى، تۇغۇلىشىڭىز، ئاتا ـ ئانىڭى 
چىرايىڭىزنىــڭ چىرايلىــق يــاكى كۆرۈمســىز بولىشــى، ئهقلىڭىزنىــڭ ئۆتكــۈر يــاكى كهم  

قاتـارلىق   زنىـڭ قانچىلىـك بولىشـى   بولىشى، خاراكتېرىڭىزنىڭ قانداق بولىشى، ئۆمرىڭى
تىن، ئىنسـانالر ئۇنىڭـدىن   ئىشالر بهندىنىڭ ئىختىيارى سـىرتىدىكى ئىشـالر بولغـانلىق   

  .جاۋابكار ئهمهس، ئهلۋەتته
  لهۋھۇلمهھپۇز دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣٣
كائىناتتــا  ،لهۋھۇلمهھپــۇز ـ ئــالالھ ئهزەلــدە تهقــدىر قىلىــپ بهلگىلىــگهن     :جــاۋاب    

ــان    ــۋالى ۋە ئىنسـ ــڭ ئهھـ ــىلهر، مهخلۇقاتالرنىـ ــداق ھادىسـ ــدىغان ھهر قانـ الرنىڭ بولىـ
 چـوڭ دەپـتهر  قىلىدىغان ھهر قانداق ياخشى ـ يامـان بـارلىق ئىشـلىرى خـاتىرىلهنگهن      

ــۇرگهنلىدې ــۇقىرى تهبىقىســىدە  . كت ــورنى ئاســمانالرنىڭ ي ــۇ . ئۇنىــڭ ئ ــان كهرىمم قۇرئ
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈشتىن ئىلگىرى لهۋھۇلمهھپۇزغا يېزىلىـپ سـاقالنغان   

  .)١(﴾زدا ساقالنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇربهلكى ئۇ، لهۋھۇلمهھپۇ﴿. ئىدى
  بهندىلهرنىڭ ئىشلىرى قانداق خاتىرىلىنىدۇ؟: سوئال  .١٣٤
يامان پۈتـۇن ئىشـلىرى ئـالالھ تائاالنىـڭ مهخسـۇس      -بهندىلهرنىڭ ياخشى: جاۋاب    

ئــۇالر ﴿ .ق يېزىــپ، خاتىرىلىنىــپ تۇرىــدۇپهرىشــتىلىرى تهرىپىــدىن تهپســىلى ۋە ئېنىــ 
نى يېزىـپ  )سىلهرنىڭ سۆزلىرىڭالرنى ۋە ئهمهللىرىڭالر(ھۆرمهتلىك پهرىشتىلهر بولۇپ، 

  )٢(﴾ئۇالر قىلمىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ.تۇرىدۇ
ــى      ﴿   ــدىغان ئىكك ــۇرۇپ خاتىرىلهي ــدە ئولت ــول تهرىپى ــدە ۋە س ــوڭ تهرىپى ــاننىڭ ئ ئىنس

ۋاقىتتـا، ئـۇ قانـداق بىـر     ) ھهرىكىتـى خاتىرىلىنىۋاتقـان  -ئىنسـاننىڭ سـۆز  (پهرىشته بار، 

                                                 
  ـ ئايهتلهر ٢٢ـ  ٢١بۇرۇج سۈرىسى   )١(
 ئايهتلهر-١٢-١١ئىنفىتار سۈرىسى  )٢(



 ١١٩  هلتۈرۈشئىمان ك هدەرگهق ۋە قازا  

 

  .)١(﴾سۆزنى قىلمىسۇن، ئۇنىڭ ئالدىدا ھامان پهرىشته ھازىر بولۇپ، كۆزىتىپ تۇرىدۇ
ــم   ــۈرۈپ      -ئىلى ــگه كهلت ــۇرۇنقىالر ئهقلى ــدە، ب ــۇر دەۋرى ــۇ ئۇچ ــان ب ــي قىلغ پهن تهرەققى

ــۋاتىمىز   ــالرنى كۆرى ــپ ئىش ــان ئاجايى ــۈن   . باقمىغ ــدىلهرنىڭ پۈت ــڭ بهن ــالالھ تائاالنى ئ
تۇرىشــى  پنى بىلىــپ تۇرىشــى ۋە پهرىشــتىلهرنىڭ كۆزىتىشــى ھهم خــاتىرىله  ئىشــلىرى

يىراقتىن كۆزىتىدىغان  -ھازىرقى زاماننىڭ ئهڭ تهرەققىي قىلغان كۆزىتىش ۋاسىتىسى 
ــاراتالر ــوق  دىنمــۇ -ئاپپ ــدا شــهك ي ــر ئۇســۇلدا ئېلىــپ بېرىلىدىغانلىقى ــۇنى . ئىلغــار بى ب

  .روشهن ئىپادىلهپ بېرىشى مۇمكىنپهن تهرەققىياتى تېخىمۇ -كېلهچهكتىكى ئىلىم
قۇرئــان كهرىــم ھهر زامــان ۋە ھهر ماكانــدىكى كىشــىلهرنىڭ ئهقلىيىــتىگه تامــامهن   

مۇۋاپىـــق كېلىـــدىغان ئىالھىـــي دەســـتۇر بولـــۇپ، ئـــۇ ئىنســـانالرنىڭ ئهقلـــى قوبـــۇل 
شـۇڭا ئۆتمۈشـتىكىلهرگه ئۆتمۈشـنىڭ ئهقلىيىتـى     . قىاللمايدىغان بايانالردىن خالىيدۇر

 ، كېيىنكى تهرەققىيات دەۋرلىرىدىكى ئىنسـانالرنىڭمۇ ىسى قوبۇل قىالاليدىغانۋە سهۋىي
ئهقلىگه مۇۋاپىـق كېلىـدىغان بايـانالر بىـلهن خىتـاب قىلغـان ۋە        بىلىم سهۋىيىسىگه ۋە
پهن سهۋىسـى ھهم پهن تېخنىكـا تهرەققىياتىنىـڭ ئىلگىرىلىشـىگه     -ئىنسانالرنىڭ ئىلىم

يىــپ ئــۇچلىرىنى  مه ئىلىملىرىــدىن مهلــۇچۈشىنىۋېلىشــى ئۈچــۈن ھهرســاھئهگىشــىپ 
  .بهرگهن

  

                                                 
 ئايهت-١٨قاف سۈرىسى  )١(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٢٠  

 

  

  كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش تقىيامه

  قىيامهت كۈنى دېگهن قانداق كۈن؟ :سوئال  .١٣٥
قىيامهت كۈنى ـ بۇ دۇنيا ھاياتى پۈتۈنلهي ئاخىرلىشـىپ، ئـالالھتىن باشـقا      :جاۋاب    

ئاخىرەت ئىسىملىك يېڭـى بىـر ھاياتنىـڭ باشلىنىشـى     ھهممه پانىي بولغاندىن كېيىن، 
  .دېمهكتۇر

  قىيامهت كۈنىدە قانداق ئىشالر بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٦
ئـۇالرنى   ،قىيامهت كۈنىدە ئالالھ ئىنسانالرنى قايتا تىرىلدۈرگهندىن كېيىن :جاۋاب    

ھهر بىر ئىنسان ئۆزىنىڭ بـۇ دۇنيـادىكى   ھېساب مهيدانىدا . ھېساب مهيدانىغا توپاليدۇ
بـۇ  . ھاياتىدا قىلغان ياخشى ـ يامـان بـارلىق ئهمهللىرىـدىن تهپسـىلىي ھېسـاب بېرىـدۇ       

ئــالالھ بــۇ كۈنــدە زەررە چــاغلىق  . كۈنــدىكى ھېســابنى ئــالالھ ئــۆزى بىۋاســىته ئالىــدۇ 
ــىتىدۇ ۋە زەر    ــاتىنى كۆرس ــادەمگىمۇ شــۇ ياخشــىلىقىنىڭ مۇكاپ ــان ئ رە ياخشــىلىقى بولغ

  .چاغلىق يامانلىقى بولغان ئادەمگىمۇ شۇ يامانلىقىنىڭ جازاسىنى تېتىتىدۇ
  قىيامهت كۈنىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ :سوئال  .١٣٧
قىيامهت كۈنىنىڭ بولىدىغانلىقى، ئۇ كۈنـدە ھهركىـم ئۆزىنىـڭ بـۇ دۇنيـادا       :جاۋاب    

ــ       ــان بـ ــى ـ يامـ ــان ياخشـ ــىنى   قىلغـ ــاكى جازاسـ ــاتىنى يـ ــڭ مۇكاپـ ارلىق ئهمهللىرىنىـ
كۆرىدىغانلىقى ۋە جهننهتكه مۇيهسسهر بولغانالر جهننهتته، دوزاخقـا مهنسـۇب بولغـانالر    

، ئـاخىرەتته بولىـدىغان تىـرىلىش، تـوپلىنىش،     دوزاختا ئۆز ئـورۇنلىرىنى تاپىـدىغانلىقى  
  .كهلتۈرۈش كېرەكدەپ ئىمان  ھهق ۋە راستتۇر، ھېساب بېرىش قاتارلىق ئىشالر

  ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئىككى ھهقىقهت قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش
  قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ :سوئال  .١٣٨
قىيامهت كۈنىگه ئىمـان كهلتـۈرۈش تۆۋەنـدىكى ئىككـى ھهقىقهتـكه چىـن        :جاۋاب    

  :نىپ ئېتىقاد قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئىشى
قىيامهت كۈنىدە بولىدىغان پۈتۈن ئىشالرغا، جهنـنهت بىـلهن دوزاخنىـڭ ھهق    ) ١(    

  .ۋە راست ئىكهنلىكىگه چىن ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرۈش
قىيــامهت قــايىم بولغىچىلىــك قهبىــردە بولىــدىغان بهرزەخ ئــالهمىگه ئائىــت       ) ٢(    

ســوئال قىلىنىــدىغانلىقى،  دە تىرىلىــدىغانلىقى، ســوراق ـ  مېيتنىــڭ قهبىــر -ئىشــالرنىڭ 
ــڭ راھهت ۋە     ــدىغانلىقى، بهزىلىرىنىـــ ــازاب تارتىـــ ــڭ ئـــ ــردە بهزى مېيتالرنىـــ قهبىـــ

ھهق ۋە راسـت ئىكهنلىكىـگه    -خاتىرجهملىككه ئېرىشىدىغانلىقى قاتـارلىق ئىشـالرنىڭ   



 ١٢١  هلتۈرۈشئىمان ك ۈنىگهك هتقىيام  

 

  .ئىمان كهلتۈرۈش
  مهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ پايدىلىرى قايسىالر؟قىيا :سوئال  .١٣٩
قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈشـنىڭ پايـدىلىرى ئىنتـايىن كـۆپ بولـۇپ،       :جاۋاب    

ئىماننىـــڭ  ٦ئۇنىـــڭ ئهڭ چـــوڭ پايدىســـى مۇســـۇلمان بولۇشـــنىڭ شـــهرتى بولغـــان  
چــۈنكى قىيــامهت كــۈنىگه ئىشــهنمىگهن كىشــىنىڭ ئىمــانى قوبــۇل   . تولۇقلىنىشــىدۇر

  .لمايدۇبو
كه قىسقارتىشـقا   ٣قىيامهت كۈنىگه ئىمـان كهلتۈرۈشـنىڭ باشـقا پايـدىلىرىنى تۆۋەنـدە        

  .بولىدۇ
ئالالھ تائاالنىڭ ئاخىرەتته بېرىدىغان ساۋابىنى كۆزلهپ تـائهت ـ ئىبـادەتلهرنى     ) ١(    

بـۇ ئـارقىلىق ئـالالھ تائاالنىـڭ ھېمايىيىسـىدە ئىككـى ئالهملىـك        . ئورۇنالشقا ئالدىراش
  .سائادەتلهرگه ئېرىشىش-بهخت

ــاھ، يامــان ئىشــالرنى    ) ٢(     ــازابتىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن گۇن ــامهت كۈنىــدىكى ئ قىي
زەخمهتلهردىـن  -بۇ ئـارقىلىق ئـۆزىنى دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته زىيـان      .قىلىشتىن توسۇلۇش

  .قوغداش
تارتقــان جهۋر ـ جاپــاالر، يولۇققــان     بــۇ دۇنيــادا ياخشــى ئىــش قىلىــش يولىــدا ) ٣(    

لهر ۋە مۇســـــىبهتلهرنىڭ بهدىلىـــــگه، ئـــــاخىرەتته ئهجىـــــر ۋە ســـــاۋابقا ھهقســـــىزلىك
  .ئېرىشىدىغانلىققا ئىشىنىپ، خاتىرجهملىك ھېس قىلىش

  قايتا تىرىلىشكه ئىنكار قىلغۇچىالرغا رەددىيه
 ئۆلگهنــدىن كېيىنكــى تىرىلىشــكه ئىنكــار قىلغۇچىالرغــا قانــداق رەددىــيه   :ســوئال  .١٤٠

  بېرىلىدۇ؟
ــاۋاب     ــته      :ج ــپ كهلمهك ــار قىلى ــنى ئىنك ــى تىرىلىش ــدىن كېيىنك ــاپىرالر ئۈلگهن . ك

، ئهقىــل ۋە ھېسســىي )قۇرئــان ۋە ھهدىــس دەلىللىــرى(ئۇالرنىــڭ بــۇ ئىنكــارى نهقىــل 
  .دەلىللهر بىلهن رەت قىلىنىدۇ

  نهقلىي دەلىل) ١(    
ــبهر ئهلهيهىس      ــايهتلىرى ۋە پهيغهمـ ــۆپلىگهن ئـ ــڭ كـ ــان كهرىمنىـ ــاالمنىڭ قۇرئـ سـ

مۇنـدىن باشـقا   . ھهدىسلىرى قىيامهت كۈنىنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىنى تهكىتلىمهكـته 
ساماۋىي كىتابالرنىڭ ھهممىسـى بـۇ كۈننىـڭ چوقـۇم مهيـدانغا چىقىـدىغانلىقىغا ۋە ئـۇ        

  .كۈندە ئۆلۈكلهرنىڭ تىرىلدۈرىلىدىغانلىقىغا بىردەك ئىتتىپاقتۇر
  ئهقلىي دەلىل) ٢(    
  :ئىككى يول بىلهن قىيامهتنىڭ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇئهقلىي دەلىللهر   



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٢٢  

 

ــۈل     ①    ــىدىكى پۈتكـ ــڭ ئارىسـ ــى ۋە ئۇالرنىـ ــمانالرنى، زېمىننـ ــاال ئاسـ ــالالھ تائـ ئـ
مهخلۇقاتالرنى يـوق قىلىـش   . مهۋجۇداتنى يوقتىن بار قىلغان تهڭداشسىز ياراتقۇچىدۇر

ىلىشـقا قـادىر بولغـان زات    مهۋجـۇداتنى يـوقتىن بـار ق   . ۋە بار قىلىش ئالالھقا ئاسـاندۇر 
ئـالالھ تائـاال   . ئۇالرنى ئۆلگهندىن كېيىن، قايتىدىن تىرىلدۈرۈشـكه ئهلـۋەتته قـادىردۇر   

ــدۇ  ــداق دەي ــلهپته  ﴿: مۇن ــاتنى دەس ــوقتىن(مهخلۇق ــۇنى   ) ي ــدىن ئ ــدىغان، ئان ــار قىلى ب
ــيىن( ــدىن كې ــۇ  ) ئۈلگهن ــالالھ ئهنه شــۇدۇر، ئ ــدىغان ئ ــۆلگهنلهرنى  (تىرىلدۈرى ــى ئ يهن

  .)١(﴾ئوڭايدۇر) قىلغانغا قارىغاندا ۈش دەسلهپته يوقتىن بارتىرىلدۈر
. زېمىن ئهسلىدە دەل ـ دەرەخ ۋە يېشىللىقالردىن خالىي ئۆلۈك ھالىتىـدە بولىـدۇ    ②  

ئۇنىڭغــا يــامغۇر ياغقانــدىن كېــيىن، قاقــاس زېمىــن تىرىلىــپ ئۇنىڭــدا تۈرلــۈك دەل ـ     
ى يامغۇر بىلهن تىرىلدۈرۈشـكه  ئۆلۈك زېمىنن. دەرەخلهر ۋە يېشىل ئۆسۈملۈكلهر ئۆسىدۇ

قادىر بولغان ئالالھ ئهلۋەتته، ئۆلگهن جانلىقالرنىمۇ تىرىلدۈرۈپ ئهسلىدىكى ھـالىتىگه  
بىرلىكىنـى  (ئالالھنىـڭ  ) بۇمۇ(﴿: ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. كهلتۈرۈشكه قادىردۇر

ۆرىسـهن،  ئاالمهتلىرىدىندۇركى، سهن زېمىننى قاقـاس ك ) ۋە قودرىتىنى كۆرسىتىدىغان
ئۇنىڭغا يامغۇر ياغدۇرغان ۋاقتىمىزدا، زېمىن كۆتۈرىلىدۇ ۋە كۆپىشـىدۇ، شۈبهىسـىزكى،   

هقىقهتهن ھهر ئۇ ھ. زېمىننى تىرىلدۈرگهن زات ئۆلۈكلهرنى ئهلۋەتته تىرىلدۈرگوچىدۇر
  .)٢(﴾نهرسىگه قادىردۇر

  ھېسسىي دەلىل )٣(    
هنلكىنـى بهنـدىلىرىگه مۇشـۇ    ئالالھ تائاال ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرۈشنىڭ مۇمكىن ئىك  

ــۈكلهرنى تىرىلدۈرۈشــكه ئالالھنىــڭ  . دۇنيــادىال كۆرســهتكهن بىــرال ســۈرە بهقهرەدە ئۆل
  .مىسال كۆرسىتىلكهن ٥قادىر ئىكهنلىكىگه 

بىز ئـالالھنى ئاشـكارا ھالـدا كۆرمىسـهك سـاڭا      «مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمى ①   
ىشتىن باش تارتقاندا، ئـالالھ ئـۇالرنى   دەپ، مۇسا ئهلهيهىسساالمغا ئهگىش» ئىشهنمهيمىز

ئالالھ بۇ ھهقته ئىسرائىل ئهۋالدىغا خىتـاب قىلىـپ   . ئۆلتۈرۈپ قايتىدىن تىرىلدۈرگهن
ئالالھنى ئوپئوچـۇق كـۆرمىگىچه سـاڭا ھهرگىـز     ! ئى مۇسا“ئۆز ۋاقتىدا ﴿: مۇنداق دەيدۇ
ىنىڭالر ھالدا كۆرۈپ تۇرغ) سىلهرگه چۈشۈرۈلگهن ئازابنى(دېدىڭالرـ دە،” ئىشهنمهيمىز

ســـىلهرنى چاقمـــاق ســـوقتى، ئانـــدىن كېـــيىن ســـىلهرنى شـــۈكۈر قىلســـۇن دەپ        
  .)٣(﴾ردىن كېيىن قايتا تىرىلىدۈردۇقئۆلگىنىڭال

                                                 
  ـ ئايهت ٢٧رۇم سۈرىسى   )١(
  يهتـ ئا ٣٩فۇسسىلهت سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ٥٦ـ  ٥٥بهقهرە سۈرىسى   )٣(



 ١٢٣  هلتۈرۈشك ئىمان ۈنىگهك هتقىيام  

 

ق ئىســرائىل ئهۋالدى جهڭگــى ـ جېــدەل    رۇلــۇقــاتىلى بىلىــنمىگهن ئۆلــۈك توغ②   
ق قىلىشـقا  قىلىشقاندا، ئالالھ ئۇالرنىڭ قاتىلنى تېپىشى ئۈچـۈن ئـۇالرنى كـاال قۇربـانلى    

ــدۇ     ــداق دەي ــالالھ مۇن ــىدە ئ ــدىكى قىسس ــانلىقى ھهققى ــۆز﴿: بۇيرىغ ــىلهر   ئ ــدا س ۋاقتى
توغرىســـىدا دەتـــاالش قىلىشـــقان ) قاتىلنىـــڭ كىملىكـــى(بىركىشـــىنى ئۆلتـــۈرگهن ۋە 

ــدىڭالر ــىنى   . ئى ــان نهرس ــۇرماقچى بولغ ــىلهر يوش ــڭ ئىشــنى (س ــى قاتىلنى ــالالھ ) يهن ئ
دېدۇقكى، كالىنىڭ بىر پارچىسى بىلهن ) قىلىقسىلهرگه مۇسا ئار. (ئاشكارىلىغۇچىدۇر
ئۆلـۈكلهرنى شـۇنداق    ، ئـالالھ )ئۇ تىرىلىپ قاتىلنى ئېيتىـپ بېرىـدۇ  (ئۆلۈكنى ئۇرۇڭالر 

ســـىلهرنى . تىرىلدۈرىـــدۇ) يهنـــى كـــۆز ئالـــدىڭالردا بـــۇ ئۆلـــۈكنى تىرىلدۈرگهنـــدەك (
  .)١(﴾كۆرسىتىدۇ مهتلىرىنى سىلهرگهچۈشهنسۈن دەپ قۇدرىتىنىڭ ئاال

لۈمدىن قورقۇپ ۋەتىنىدىن قېچىپ چىققاندىن كېيىن، ئالالھ تائـاال ئـۇالرنى   ئۆ③   
: ئۆلتۈرۈپ قايتىدىن تىرىلىدۈرگهن قهۋمنىڭ قىسسىسى ھهققىدە ئالالھ مۇنداق دەيـدۇ 

ــان     ﴿ ــپ چىقق ــدىن قېچى ــۇپ يۇرتلىرى ــدىن قورق ــۇق ئۆلۈم ــالرچه تۇرۇقل ــۆزلىرى مىڭ ئ
ــۈڭالرئ“كىشــىلهردىن خهۋىرىــڭ يوقمــۇ؟ ئــالالھ ئــۇالرنى   ، )ئــۇالر ئۆلــدى(دېــدى ” ۆل
ئـــالالھ ئىنســـانالرغا ھهقىـــقهتهن   . ئانـــدىن كېـــيىن ئـــالال ئـــۇالرنى تىرىلـــدۈردى    

شـۈكۈر  ) ھنىـڭ نېمىـتىگه  ئالال(مهرھهمهتلىكتۇر ۋە لـېكىن ئىنسـانالرنىڭ كـۆپچىلىكى    
  .)٢(﴾قىلمايدۇ

 قالغــانئــۇزەير ئهلهيهىسســاالم تــام ـ ئــۆگزىلىرى يېقىلىــپ خــارابىگه ئايلىنىــپ    ④  
بـۇ شـهھهرنىڭ ئـۆلگهن ئاھالىسـىنى     “س شهھىرىدىن ئۆتكهن ۋاقتىدا، ئۇ هقدىبهيتۇلم

ــدۈرەر؟  ــداق تىرىل ــالالھ قان ــۇنى ” ئ ــڭ ئ ــدە ئالالھنى ــۈرۈپ  دەپ ئهجهبلهنگهن  ١٠٠ئۆلت
ياكى سـهن  ﴿: ق قۇرئان كهرىم مۇنداق دەيدۇرۇلۇىن كېيىن تىرىلدۈرگهنلىكى توغيىلد

) ئــۆزەيرنى(دىن ئـۆتكهن كىشـىنى   غـان شــهھهر ىرى يېقىلىــپ ۋەيـران بول تـام ـ ئـۆگزىل    
ئـۆلگهن ئاھالىسـنى قانـداق     ئـالالھ بـۇ شـهھهرنىڭ   “؛ )ئهجهبلىنىـپ (كورمىدىڭمۇ؟ ئـۇ  

كامـالى  (يىل ئۆلۈك ھالىتىدە تۇرغۇزۇپ ئانـدىن   ١٠٠ئالالھ ئۇنى . دېدى” تىرىلدۈرەر؟
: ىڭـدىن ئۇن) پهرىشـته ئـارقىلىق  (ئـالالھ  . تىرىلـدۈردى ) قودرىتىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن

بىركــۈن يــاكى بىركــۈنگه “ئــۇ، . دەپ ســورىدى” قانچىلىــك تــۇردۇڭ؟) بــۇ ھــالهتته(“
يىـل   ١٠٠) تولـوق (ئۇنداق ئهمهس “ئالالھ ئېيتتى . دېدى” يهتمهيدىغان ۋاقىت تۇردۇم

ئۇنىـڭ  (يېمهك ـ ئىچمىكىڭگه قارىغىنكى، بۇزۇلمىغان؛ ئىشگىڭگه قـارىغىنكى   ! تۇردۇڭ
ــادەتتىن تاشــقىرى ئىشــالرنى  ســ(، )ســۆڭهكلىرى چىرىــپ كهتــكهن  اڭا يۇقىرىقىــدەك ئ

                                                 
  ـ ئايهت ٧٣بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٢٤٣بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٢٤  

 

بـۇ  . دەلىلـى قىلىـش ئۈچۈنـدۇر   ) قۇدرىتىمىزنىـڭ (سېنى بىز كىشىلهرگه ) قىلغانلىقىمىز
ئانـــدىن ئۇنىڭغـــا گـــۆش . ســـۆڭهكلهرگه قـــارىغىنكى، ئـــۇنى قانـــداق قۇراشـــتۇرىمىز

ــدۇرىمىز ــۇقىرىقى ئىشــالر. (قون ــدا  ) ي ــا ئېنىــق بولغــان چاغ ــۇ روشــهن (ئۇنىڭغ ــى ئ  يهن
ادىر ئىكهنلىكىنى مهن ئالالھنىڭ ھهممه نهرسىگه ق“ئۇ، ) مۆجىزىلهرنى كۆرگهن چاغدا

  .)١(﴾دېدى” بىلدىم
ــۈكلهرنى قانــداق تىرىلدۈرىــدىغانلىقىنى كورســىتىپ بېرىشــىنى    ⑤     ئــالالھتىن ئۆل

: سورىغان ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلىپ ئالالھ مۇنـداق دەيـدۇ  
ئۆلۈكلهرنى قانداق تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنى ! ئى پهرۋەردىگارىم“: ئىبراھىم ئۆز ۋاقتىدا﴿

ــهتكىن ــا كۆرســ ــدى” ماڭــ ــالالھ . دېــ ــدىغانلىقىمغا(“ئــ ــۈكلهرنى تىرىلدۈرەلهيــ ) ئۆلــ
قـارار تاپسـۇن   ) تېخىمـۇ (ئىشهندىم، لېكىن كۆڭلۈم  “:دېدى، ئىبراھىم” ئىشهنمىدىڭمۇ

قۇشتىن تۆتنى ئالغىن، ئـۇالرنى  “تتى ئالالھ ئېي. دېدى” )كۆرۈشنى تىلهيمهن(ئۈچۈن 
يهنــــى ئـــۇالرنى پـــارچىالپ پهيلىــــرى بىـــلهن گۆشــــلىرىنى    (ئـــۆزەڭگه تـــوپلىغىن   

، ئاندىن ھهر بىر تاغقا ئۇالردىن بىر بۆلىكىنى قويغىن، ئاندىن ئۇالرنى )ئارىالشتۇرغىن
ــدۇ    ــان كېلى ــۇالر چاپس ــدىڭغا ئ ــېنىڭ ئال ــاقىرغىن، س ــالىبتۇر،  . چ ــالالھ غ ــى ئ بىلگىنك

  .)٢(﴾”هت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرمھېك
ــگه        ــادىر ئىكهنلىكى ــكه ق ــۈكلهرنى تىرىلدۈرۈش ــڭ ئۆل ــالالر ئالالھنى ــۇقىرىقى مىس ي

  .كۆرسىتىلگهن ھېسسىي ۋە ئهمهلىي مىسالالردۇر

  قىيامهت ۋە ئۇنىڭ ئاالمهتلىرى
  قىيامهت قاچان بولىدۇ؟ :سوئال  .١٤١
ئــۇ ئــالالھقىال . ڭ ۋاقتىنــى ئــالالھتىن باشــقا ھــېچكىم بىلمهيــدۇقىيامهتنىــ :جــاۋاب    

ئـۇالر سـهندىن   !) ئـى مـۇھهممهد  (﴿: بـۇ ھهقـته ئـالالھ مۇنـداق دەيـدۇ     . خاس ئىلىمدۇر
ــورايدۇ  ــدىغانلىقىنى ســ ــان بولىــ ــان  . قىيامهتنىــــڭ قاچــ ــى، ئۇنىــــڭ قاچــ ئېيتقىنكــ

ىــگهن ۋاقىتتــا  ئــۇنى پهقهت بهلگىل. بولىــدىغانلىقىنى پهقهت پهرۋەردىگــارىم بىلىــدۇ  
ئـۇ  . رقىيامهت ئاسـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـڭ ئهھلىـگه ئېغىـر ۋەقهدۇ    . مهيدانغا چىقىرىدۇ

  .)٣(﴾سىلهرگه تۇيۇقسىز كېلىدۇ
  قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٢

                                                 
  ـ ئايهت ٢٥٩بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٢٦٠بهقهرە سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ١٨٧ئهئراف سۈرىسى   )٣(
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ــاۋاب     ــاال     :ج ــوڭ ئ ــاالمهتلهر ۋە چ ــك ئ ــاالمهتلىرى، كىچى ــڭ ئ مهتلهر دەپ قىيامهتنى
  :ئىككىگه بۆلۈنىدۇ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه

ــاالمهتلىرى ) ١(     ، دىنىــي ئىلىملهرنىــڭ ئازىيىــپ كېتىشــى : قىيامهتنىــڭ كىچىــك ئ
ــڭ   ــا ۋە ھاراقنى ــى، زىن ــڭ ئومۇملىشىش ــىنىڭ جاھالهتنى ــۈم مۇئامىلىس ــى،  ، ئۆس كۆپىيش

گه ئىـگه  الياقهتسىز كىشىلهرنىڭ ئىش باشقۇرىشى، ياالڭتۆشـلهرنىڭ ئېسـىل قهسـىرلهر   
  .كېتىشى ۋە باشقىالر ئهرلهرنىڭ سانىدىن ئېشىپ بولۇشى، ئايالالرنىڭ كۆپىيىپ

  :قيىامهتنىڭ چوڭ ئاالمهتلىرى تۆۋەندىكىچه) ٢(    
  دەججالنىڭ چىقىشى①     
دەججــال چىققانــدىن كېــيىن، ئــۇ خۇدالىــق دەۋاســى قىلىــپ كــۆپ كىشــىلهرنى ئــۆزىگه   

ئىشـهنگهن كىشـى ئىمانـدىن ئايرىلىـپ     دەججالنىڭ سـۆزلىرىگه  . ئىشهندۈرۈپ كېتىدۇ
ــدۇ ــڭ     . قالى ــىغىنىپ دەججالنى ــا س ــزلهرگه ئالالھق ــاالم بى ــبهر ئهلهيهىسس ــۇڭا پهيغهم ش

  .شهررىدىن پاناھ تىلهشنى تهۋسىيه قىلغان
  ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاسماندىن چۈشىشى②     
يوقىتىـدۇ  ئىسا ئهلهيهىسساالم قىيامهتكه يېقىنالشـقاندا ئاسـماندىن چۈشـۈپ،دەججالنى      

  .ۋە ئالالھنىڭ ئهمرى بىلهن يهر يۈزىدە ئىسالم شهرىئىتىنى قايتىدىن گۈللهندۈرىدۇ
  قۇياشنىڭ كۈن پېتىشتىن چىقىشى③     
قۇياشنىڭ مهغرىبتىن چىقىشـى بىـلهن ئىمـان ۋە تهۋبىنىـڭ ۋاقتـى تـۈگىگهن بولىـدۇ،          

شـۇنىڭدىن  . ۇيهنى بۇ ۋاقىتتا ئېيتقان ئىمـان ۋە قىلغـان تهۋبىنىـڭ پايدىسـى بولمايـد     
  .كېيىن قىيامهت قايىم بولىدۇ

  تىرىلىش ۋە ئۇنىڭ دەلىللىرى قهبىردىكى
  قهبىردە مېيتتىن نېمه دەپ سورىلىدۇ؟ :سوئال  .١٤٣
مېيت دەپىنه قىلىنىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئـالالھ تهرىپىـدىن ئهۋەتىلـگهن        :جاۋاب    

ڭ يېنىغا ھازىر بولۇپ، ئۇنى ياتقان يېرىدىن تۇرغۇزىدۇ ئىككى پهرىشته قهبىردە مېيتنى
دېـگهن سـوئالالرنى   ” رەببىڭ كىم؟ دىنىڭ نېمه؟ ۋە پهيغهمبىرىڭ كىـم؟ “ۋە ئۇنىڭدىن 

رەبـبىم ئــالالھ، دىــنىم  “مېيــت ئهگهر مۇســۇلمان بولسـا، يــۇقىرىقى ســوئالالرغا  . سـورايدۇ 
ئاندىن ئۇنىڭغـا  . اب بېرەلهيدۇدەپ جاۋ” ئىسالم، پهيغهمبىرىم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم

مۇسـۇلمان   دوزاختىن بىر كۆرۈنۈش كۆرسىتىپ، سېنىڭ ئورنۇڭ ـ ئهگهر ئىمان ئېيتىپ 
ئـالالھ سـېنىڭ ئىمانىڭنىـڭ سـهۋەبى بىـلهن ئورنـۇڭنى       . بولمىغان بولساڭ ـ بـۇ ئىـدى   

ــۈزىنى شــۇ     ــتىن بىــر كۆرۈنــۈش كۆرســىتىدۇ ۋە ي ــنهتكه بهلگىلىــدى، دەپ جهننهت جهن
. ئۇنىڭ نېمهتلىرىـدىن تـا قىيـامهت كـۈنىگىچه ھۇزۇرلىنىـدۇ     . ىتىپ قويىدۇتهرەپكه قار
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ــا      ــدۇ، ئۇنىڭغ ــاۋاب بېرەلمهي ــوئالالرغا ج ــۇقىرىقى س ــا ي ــۇلمان بولمىس ــت ئهگهر مۇس مېي
جهننهتتىن بىر كۆرۈنۈش كۆرسىتىپ، ئهگهر سـهن ئىمـان ئېيتىـپ مۇسـۇلمان بولغـان      

زاخ بولىــدۇ، دەپ يــۈزىنى بولســاڭ ئورنــۇڭ مۇشــۇ ئىــدى، ئهمــدى ســېنىڭ ئورنــۇڭ دو  
  .ئۇ تا قىيامهت كۈنىگىچه ئازاب چېكىدۇ .دوزاخقا قارىتىپ قويىدۇ

  بهرزەخ ئالهمى
  بهرزەخ ئالهمى دېگهن قايسى ئالهم؟ :سوئال  .١٤٤
ئايرىلىــپ، ئــاخىرەت ئــالهمىگه يېتىــپ     بهرزەخ ـ بــۇ دۇنيــا ئالهمىــدىن      :جــاۋاب    

ئۆلـۈكلهر تـا قىيـامهت قـايىم بولغـان      . ولغان ئارىلىقتىكى ئالهم دېمهكتـۇر بارغىچىلىك ب
بهرزەخ سۆزىنىڭ لـۇغهتتىكى مهنىسـىمۇ ـ ئىككـى     . كۈنگه قهدەر بهرزەخ ئالهمىدە بولىدۇ

  .نهرسىنىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىپ تۇرىدىغان توساق ياكى توسما دېگهنلىكتۇر

  ئازابى نېمىتى ۋە قهبىرنىڭ
  قهبىرنىڭ ئازابى كىملهرگه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٤٥
قهبىرنىــڭ ئــازابى ـ كاپىرالرغــا، مۇناپىقالرغــا ۋە مۇســۇلمانالردىن بولغــان      :جــاۋاب    

مهيلــى ئۇالرنىــڭ جهســهتلىرى  . ئاســىي ـ گۇناھكــار كىشــىلهرنىڭ بهزىســىگه بولىــدۇ    
ۇن، مهيلـى يىرتقۇچالرغـا   قهبىرلهرگه كۆمۈلمهستىن كۆيۈپ كۈل بولـۇپ كهتـكهن بولسـ   

يهم بولۇپ تۈگهشكهن بولسۇن، مهيلى قانداقال ھالهتته بولمىسۇن، ئـالالھ ھهر ھـالهتته   
  .ئۇالرنىڭ جانلىرى بىلهن جهسهتلىرىنى ئازابالشقا قادىردۇر

  قهبىرنىڭ نېمىتى كىملهرگه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٤٦
  .تى ۋە راھىتى ھهقىقىي مۆمىنلهرگه بولىدۇقهبىرنىڭ نېمى :جاۋاب    
  ئىنكار قىلغۇچىالرغا قانداق رەددىيه بېرىلىدۇ؟ رنىئىشال ىكىدىرقهب :سوئال  .١٤٧
 قهبىردە مېيتنىڭ تىرىلىشـىگه، قهبىرنىـڭ ئـازابى ۋە    بهزى ئازغۇن كىشىلهر :جاۋاب    

يغـۇن ئهمهس، قهبىردىكـى مېيتنـى ئاچقانـدىن     ۇا ئىگه ـ بۇنداق بولۇش رىئاللىققـ  نېمىت
 ىقـانه خمهئ گه ئوخشـىغان دېگهنـ  ،كېيىن ئـۇ ئهسـلىدىكى كۆمـۈلگهن ھالىتىـدە ياتقـان     

ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىنكـارى نهقىـل، ئهقىـل ۋە      . ـ ئىنكار قىلىـپ كهلمهكـته   بىلهن سۆزلىرى
  .ھېس دەلىللىرى بىلهن رەت قىلىنىدۇ

  :لهرنهقلىي دەلىل)١(    
يهنـى  (ئـۇالرنى ئىككـى قېـتىم     :ئاال قۇرئـان كهرىمـدە كـاپىرالر توغرۇلـۇق    ئالالھ تا  

. جـازااليمىز ) ۋە ئهسىر ئېلىش بىلهن، ئۆلگهندە قهبىـر ئـازابى بىـلهن    ئولتۈرۈشدۇنيادا 



 ١٢٧  هلتۈرۈشئىمان ك ۈنىگهك هتقىيام  

 

دېـيىش   )١(قايتۇرۇلىـدۇ ) يهنـى دوزاخ ئازابىغـا  (چـوڭ ئازابقـا   ) ئاخىرەتته(ئاندىن ئۇالر 
  .لىقىغا ئىشارەت قىلغانىنىڭ راستئارقىلىق قهبرە ئازاب

سهھىهۇلبۇخارىدا ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـۇ ھهدىسـى رىـۋايهت          
ــان ــاالم : قىلىنغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــڭ بهزى  پهيغهمـ ــىدىن  باغمهدىنىنىـ ــڭ ئارىسـ لىرىنىـ

بـۇ ئىككـى   « :چىقىۋېتىپ ئىككى ئادەمنىڭ قهبىرلىرىدە ئازابلىنىۋاتقان ئاۋازىنى ئاڭالپ
ــا ــدۇقهبىردىكــى ئ ــدىغان  . دەملهر ئازابلىنىۋاتى ئۇالرنىــڭ بىــرى ســۈيدۈكتىن پاكالنماي

نچى ئـادەم  غان سـۇخه ئادەم، يهنه بىـرى، كىشـىلهرنىڭ ئارىسـىدا گهپ توشـۇپ يۈرىـدى     
  .بۇ ماۋزۇدا كهلگهن مۇندىن باشقا ئايهت ۋە ھهدىسلهر كۆپ .دېگهن )٢(»ئىدى

  :لهرھېسسىي دەلىل)٢(    
ئىنسان مۇشـۇ ئالهمـدە ئۆزىنىـڭ    . دىن ئايرىم بىر ئالهمبهرزەخ ئالهمى بۇدۇنيا ئالهمى  

ئهتراپىدا بولىۋاتقان نۇرغۇن ئىشالرنى بىلمهيدىغان ۋە ھېس قىاللمايـدىغان تۇرسـا، ئـۇ    
  !باشقا بىر ئالهمدە بولىدىغان ئىشالرنى قانداقمۇ بىلهلىسۇن؟

ئانىنىـــڭ قۇرســـىقىدىكى بـــوۋاق تۇغـــۇلغىچه ئۇنىـــڭ ئهھـــۋالىنى، خوشـــاللىقىنى،   
چۈنكى ئۇ باشقا بىر ئالهمدە، بىز باشقا بىـر  . ەرتلىرىنى ۋە باشقا ئىشلىرىنى بىلهلمهيمىزد

  !ئالهمدە ئهمهسمۇ؟
گاھىــــدا ئــــادەم چۈشــــىدە، ئۆزىنىــــڭ كهڭــــرى بىــــر جــــايالردا نــــېمهتلهردىن    

ھۇزۇرلىنىۋاتقانلىقىنى ياكى تار بىر جايدا ئازابلىنىۋاتقـانلىقى ۋە قورقۇنچىـدىن يـۈرىكى    
ــدۇ ئاغزىغــا كې  كــۆرگهن چۈشــىدىن قورققىنىــدىن چۆچــۈپ . لىــپ قالغــانلىقىنى كۆرى

ئويغىنىــپ كېتىــپ قارىســا ئــۆزىنى بۇرۇنقىــدەكال ياتقــان يېرىــدە بهھــۇزۇر يېتىۋاتقــان   
ىمۇ ئۇنىڭغا نېمه ئىشـالرنىڭ بولىۋاتقـانلىقىنى   ھهمراھلىرئۇنىڭ يېنىدا ياتقان . كۆرىدۇ

  .ھېس قىلمايدۇ
  :لهرهقلىي دەلىلئ) ٣(    
ھهتتـا  . ىغان كىشـى چۈشـىدە رىئاللىققـا مۇۋاپىـق ھهق چۈشـلهرنىمۇ كۆرىـدۇ      ئۇخل  

ــدۇ    ــۆز ســۈرىتى بىــلهن كۆرى . بهزى كىشــىلهر چۈشــىدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنى ئ
لېكىن ئۇ كىشى ئويغانغاندىن كېيىن ئۆزىنى چۈشـىدە كۆرگهنلىرىـدىن بهكمـۇ يىـراق     

اق ئىشـالر بـۇ دۇنيـادا رىئاللىقتـا     مۇنـد . بىـر جايـدا ـ ئۆزىنىـڭ ياتـاق جايىـدا ـ كۆرىـدۇ         
  ؟!بولىۋاتقان تۇرسا، ئاخىرەت ئالهمىدە قانداقمۇ بولمىسۇن

. مېيتنىـڭ ئـۆزىال بىلىـدۇ    قهبىرنىڭ ئازابى، نېمىتى، ئۇنىڭ كېڭىيىشى ۋە تارلىشىشىنى  

                                                 
  ئايهت-١٠١تهۋبه سۈرىسى  (١)

  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٢٨  

 

خــۇددى ئۇخلىغــان كىشــىنىڭ چۈشــىدە تــار بىــر جايــدا   . باشــقىالر ئــۇنى بىلهلمهيــدۇ 
هتتــا قورقۇنچىــدىن نــاله ـ پهريــاد قىلغــانلىقىنى ئۇنىــڭ قوينىــدا    ۋاتقــانلىقى، ھقىينىلى

ياتقان جورىسىمۇ بىلمىگىنىدەك، ئۆلۈكنىـڭ يېنىـدا تۇرغـان كىشـىلهرمۇ ئۇنىڭغـا نـېمه       
ــانلىقىنى قهتئىــي بىلمهيــدۇ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا گاھىــدا  . ئىشــالرنىڭ بولىۋاتق
ئهممـا   .كېلهتتـى  ۋەھيـى ىـدا، ئۇنىڭغـا   ساھابىلىرى بىلهن بىرگه ئولتۇرىۋاتقان ۋاقىتلىر

بىلمهيتتــــى، پهقهت چىرايىنىــــڭ ئۆزگهرگهنلىكىــــدىن، گاھىــــدا  ســــاھابىالر ئــــۇنى
  .تتىھېس قىال چېكىسىدىن ئاققان تهردىن ئۇنىڭغا ۋەھيى كېلىۋاتقانلىقىنى

  نىڭ جانلىرى نهدە قارار تاپىدۇ؟ئۆلگهنلهر :سوئال  .١٤٨
ــا     ــڭ ئهڭ    :ۋابج ــانلىرى جهننهتلهرنى ــڭ ج ــۇقىرىپهيغهمبهرلهرنى ــدە  ي تهبىقىلىرى

ــدۇ ــن ئۇچــۇپ    . نېمهتلىنى ــنهتلهردە ئهركى ــانلىرى جهن ــڭ ج ــېهىدالردىن بهزىلىرىنى ش
يۈرىدۇ، بهزىلىرىنىـڭ جـانلىرى ـ ئـۇالردا باشـقىالرنىڭ قهرزى يـاكى ئامـانىتى بولـۇپ،         

لىــپ تىنىــڭ ئىشــىكى ئالدىــدا توختىئــۇنى ئــادا قىلمىغــانلىقلىرى ســهۋەبلىك ـ جهننهت  
تهقـۋادار، ياخشـى زاتالرنىـڭ جـانلىرى جهنـنهتلهردە خۇشـپۇراقالر ئارىسـىدا        . ىـدۇ قويىل

ئـادەتتىكى مۇسـۇلمان كىشـىلهرنىڭ جـانلىرى ئۆزلىرىنىـڭ ئهمهللىــرىگه      . ھۇزۇرلىنىـدۇ 
مۇسـۇلمانالردىن بولغـان ئاسـىي ـ گۇناھكارالرنىـڭ      . اليىـق جهننهتـتىن ئـورۇن ئالىـدۇ    

كۇففـارالر ۋە مۇناپىقالرنىـڭ   . جانلىرى زېمىندىن كۆتىرىلمىگهن ھالىتى بىـلهن قالىـدۇ  
قـان   پۇرايـدىغان جانلىرى دوزاخنىڭ ئهڭ ئاستىن قېتىدىكى ھىدى ئىنتايىن سېسـىق  

  .ۋە يىرىڭ دېڭىزىغا غهرق بولىدۇ

  قىيامهت كۈنىدە بولىدىغان ئىشالر
  قىيامهت قانداق باشلىنىدۇ؟ :سوئال  .١٤٩
قىيامهت، كائىناتتا ئومۇميۈزلـۈك چـوڭ ئۆزگىرىشـنىڭ يـۈز بېرىشـى بىـلهن        :جاۋاب    

ئۇ كۈندە ئاسماننىڭ يېرىلىشى، يۇلتۇزالرنىـڭ ۋە باشـقا پالنېتالرنىـڭ بىـر ـ      . باشلىنىدۇ
 رچهيوقىلىشى، زېمىننىڭ تهۋرەپ پارچه ـ پـا  پارچىلىنىپ بىرىگه ئورۇلۇش نهتىجىسىدە 
تالقان بولۇپ، بىـر دۆۋە قۇمغـا ئايلىنىشـى قاتـارلىق      نۈكۈبولۇپ كېتىشى، تاغالرنىڭ ك

  .ۋەقهلهر يۈز بېرىدۇ
  بهئس دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٠
بهئس ـ قىيامهت قايىم بولغان كـۈنى ئىسـرافىل ئهلهيهىسسـاالم ئىككىنچـى       :جاۋاب    

بىرىنچـى قېتىملىـق پۈۋلىشـى بىـلهن پۈتـۈن      (ىدىن كېـيىن  قېتىملىق سۈرگه پۈۋلىگىن
  .پۈتۈن جانلىقالرنىڭ تىرىلىشى دېمهكتۇر) خااليىق ئۆلىدۇ

  قىيامهت كۈنىدىكى تىرىلىش قانداق ھهيئهتته بولىدۇ؟ :سوئال  .١٥١



 ١٢٩  هلتۈرۈشئىمان ك ۈنىگهك هتقىيام  

 

ۇ ئالالھقـا  بـ . هن بىـلهن بولىـدۇ  ت ھهمامهت كۈنىـدىكى تىـرىلىش جـان    قىي :جاۋاب    
ئىنساننى دەسلهپته يـوق يهردىـن بـار قىلغـان ئـالالھ مهيلـى       . ھهرگىزمۇ قىيىن ئهمهس

ئۇنىڭ جهسىدى چىرىپ تۇپراققا ئايلىنىپ كهتكهن بولسـۇن، مهيلـى يىرتقۇچالرغـا يهم    
تۈگىشىپ كهتكهن بولسۇن، مهيلى كۆيۈپ كۈل بولۇپ كهتكهن بولسۇن، مهيلى  بولۇپ

ولــۇپ كهتــكهن بولســۇن، ھهر ھــالهتته ئــۇنى بىرلهشــتۈرۈپ تىتىلىــپ پــارچه ـ پــارچه ب  
  .ئهسلىدىكى ھالىتىگه كهلتۈرۈشكه ئهلۋەتته قادىردۇر

  ئىنسان قىيامهت كۈنىدە قايسى تهرىقه بىلهن ئهسلىگه كهلتۈرىلىدۇ؟ :سوئال  .١٥٢
شـۇ ۋاقىتتـا، خـۇددى    . دۇقىيامهت قايىم بولغان كۈنى قـاتتىق يـامغۇر ياغىـ    :جاۋاب    

ــاننىڭ     ــدەك، ئىنســـ ــۈپ چىققانـــ ــۇرۇقتىن ئۈنـــ ــگهن ئـــ ــرائهتلهر يهرگه تىكىلـــ زىـــ
تهركىبىلىنىشىدىكى ئۈچ ئاساسلىق ماددىنىڭ بىرىنچىسـى بولغـان ئـۇرۇقتىن ئىنسـان     

  .ئۈنۈپ چىقىدۇ
  ھهشىر دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٣
ــاۋاب     ــامهت     :ج ــىر ـ قىي ــڭ     ھهش ــيىن، ئۇالرنى ــدىن كې ــانالر تىرىلگهن ــۈنى ئىنس ك

ئالالھ ھهشـىر  . قهبىرلىرىدىن قوزغۇلۇپ چىقىپ ھېساب مهيدانىغا توپلىنىشى دېمهكتۇر
قىيامهت كۈنى تهقۋادارالرنى مهرھهمهتلىـك پهرۋەردىگارنىـڭ   ﴿: ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ

ان ھالـدا جهھهنـنهمگه   گۇناھكارالرنى ئۇالر چاڭقىغـ . دەرگاھىغا ئىززەت بىلهن يىغىمىز
  .)١(﴾ھهيدەيمىز

  مىزان دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٤
ــاۋاب     ــى         :ج ــان ئهمهللىرىن ــدىلهرنىڭ ياخشــى ۋە يام ــۈنى بهن ــامهت ك ــزان ـ قىي مى

قىيـامهت كـۈنى بىـز    ﴿: ئـالالھ بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ     . تارتىدىغان تارازى دېمهكتۇر
ھـېچ ئـادەمگه قىلـچه ئـۇۋال     . ئـادالهت تارازىسـىنى ئـورنىتىمىز   ) لىدىغانئهمهللهر تارتى(

بهنـدىلهرنىڭ  . ئهگهر قىچا چاغلىق ئهمهلـى بولسـىمۇ ئـۇنى ھـازىر قىلىمىـز     . قىلىنمايدۇ
  .)٢(﴾ھېساب ئېلىشقا بىز يېتهرلىكمىزئهمهللىرىدىن 

  ھېساب دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٥
ھېســاب ـ بهنــدىلهرنى، ئۆزلىرىنىــڭ قىلمىشــلىرىغا ئېتىــراپ قىلــدۇرۇش      :بجــاۋا    

ــامه ـ     ــا بېرىــپ     ئۈچــۈن، ئۇالرنىــڭ ن ــابنى ئۇالرنىــڭ قولىغ ــان كىت ــرى يېزىلغ ئهمهللى
ئـارقىلىق ئـۇالردىن    ۋە ئۇالرنى ئۆز قىلمىشلىرىغا ئىقرار قىلدۇرۇش ئۆزلىرىگه ئوقۇتۇش

مه ئـادەم ئوقۇشـنى بىلىـدىغان ھالغـا     قىيامهت كۈنىـدە ھهمـ  . ھېساب ئېلىش دېمهكتۇر

                                                 
  ـ ئايهتلهر ٨٦ـ  ٨٥ مهريهم سۈرىسى  )١(
  ـ ئايهت ٤٧ئهنبىيا سۈرىسى   )٢(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٣٠  

 

نامه ـ ئهمالى ئوڭ تهرىپىدىن بېـرىلگهن   ﴿: ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. كهلتۈرىلىدۇ
نـامه  . ئائىلىسىگه خوشال قايتىدۇ) ئۇ جهننهتتىكى. (ئادەمدىن ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ

ئـارزۇ   ئۆلـۈمنى  يهنـى (دەپ توۋاليـدۇ  ” ۋاي“ئارقا تهرىپىدىن بېـرىلگهن ئـادەم    ـ ئهمالى
  .)١(﴾دوزاخقا كىرىدۇ) قىلىدۇ

  ؟قىلمىشالرغا ئىقرار قىلدۇرۇش قانداق شهكىلدە بولىدۇ: سوئال  .١٥٦
چـۈنكى  . ئىسالم دىنى مۇكاپاتالش ۋە جازاالشتا مهۋقىئهسى ئېنىـق بىـردىن   :جاۋاب    

ئىالھىــي  قىلغــانالرنى جــازاالشيامــان ئىــش  ياخشــى ئىــش قىلغــانالرنى مۇكاپــاتالش،
قىيـامهت كۈنىـدە ئۇالرنىـڭ    ﴿: ئالالھ تائـاال مۇنـداق دېـگهن   . ئادالهتنىڭ تهقهززاسىدۇر

ئېغىزلىرىنى پېچهتلىۋېتىمىز، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى قوللىرى بىزگه سـۆزلهپ بېرىـدۇ،   
الرنى يهنى ھهر بىر ئورگىنى ئۇنىڭدىن سادىر بولغـان ئىشـ  ( پۇتلىرى گۇۋاھلىق بېرىدۇ

  )٢(﴾)سۆزلهپ بېرىدۇ
سـوئال قىلىـش ئۇسـۇلىدىن    -تائاالنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى سـوراق  ئالالھ بۇ ئايهت  

دۇنيادىكى سوتچىالر جىنايهتچىنى سوتلىغاندا، جىنايهتچىنى ئۆزىنىـڭ  . خهۋەر بهرگهن
، گــۇۋاھچىالرنى پ يــازدۇرۇشى ئېغىــز ئــارقىلىق ئىقــرار قىلــدۇرۇجىنــايهت پــاكىتلىرىن

ىلىش ۋە بار ئىسـپاتالرنىڭ ھهممىسـىنى قـوللىنىش ئـارقىلىقمۇ يهنىـال كـۆپ       تهكلىپ ق
نـاھهق،  دۇنيادىكى سوت مهھكىمىلىـرى  شۇڭا . ھالالردا ئادالهتنى جارىي قىلدۇرالمايدۇ

  .يالغان، ساختا، خاتا دېلوالردىن خالىي بواللمايدۇ
تــۈپتىن  بۇالرغــا) سوتلىشــى(ســوئال قىلىشــى -ھــالبۇكى، ئــالالھ تائاالنىــڭ ســوراق  

بىـرلهپ  -ئـالالھ تائـاال جىنايهتچىنىـڭ پۈتـۈن ئورگـانلىرىنى بىـر       چـۈنكى . ئوخشىمايدۇ
ئـالالھ تائـاال قۇرئـان    . سۆزلىتىش ئارقىلىق ئۆز قىلمىشلىرىنى بايان قىلىشـقا بۇيرۇيـدۇ  

 .دەيـدۇ  )٣(﴾شۈبهىسىز ئهڭ چىرايلىق شهكىلدە ياراتتۇق-بىز ئىنساننى شهك﴿: كهرىمدە
نسـاننى ياراتقانـدا، ئىنسـان ئورگـانلىرىنىمۇ ئهڭ چىرايلىـق شـهكىللهردە       ئالالھ تائـاال ئى 

. يارىتىـــپ، ئۇالرنىـــڭ ھهر بىـــرىگه مهخســـۇس ئىقتىـــدار ۋە ۋەزىپىلهرنـــى تاپشـــۇرغان
ــاڭالش، بۇرۇننىــڭ    : مهســىلهن ــۆرۈش، قۇالقنىــڭ ۋەزىپىســى ئ كۆزنىــڭ ۋەزىپىســى ك

سـهزگۈ   تېـتىش بولـۇپ،  ۋەزىپىسى پۇراش، تىلنىڭ ۋەزىپىسى سۆزلهش، تهم ئـېلىش ۋە  
ئـــالالھ تائـــاال خالىغـــان ۋاقتىـــدا، بـــۇ ئورگـــانالرنى   .ئىقتىـــدارى تېـــرىگه بېـــرىلگهن
ئهماالرنىــڭ كــۆزى، گاســالرنىڭ قــۇلىقى  : مهســىلهن. ئىقتىــداردىن مهھــرۇم قىالاليــدۇ

                                                 
  ـ ئايهتلهر ١٢ـ  ٧ئىنشىقاق سۈرىسى   )١(
 ئايهت-٦٥ياسىن سۈرىسى   )٢(
 ئايهت-٤تىن سۈرىسى  )٣(



 ١٣١  هلتۈرۈشئىمان ك ۈنىگهك هتقىيام  

 

چۈنكى بۇالرنىڭ كۆزى بار تۇرۇپ كۆرەلمهسلىكى، قـولىقى بـار تـۇرۇپ     .بۇنىڭ مىسالى
ئۇالردىن كۆرۈش ۋە ئـاڭالش ئىقتىـدارىنىڭ ئېلىـپ تاشـالنغانلىقتىن     ئاڭلىيالماسلىقى 

  .بولىدۇ
ــلىرىنى          ــان ئىش ــادا قىلغ ــۇ دۇني ــڭ ب ــولنى ئۆزىنى ــۈنى ق ــامهت ك ــاال قىي ــالالھ تائ ئ

سۆزلهشكه؛ پۇتنى ئۆزىنىڭ بۇ دۇنيادا ماڭغان يـوللىرىنى سۆزلهشـكه؛ كـۆزنى ئۆزىنىـڭ     
ئۆزىنىـڭ بـۇ دۇنيـادا ئاڭلىغانلىرىنىـڭ     بۇ دۇنيادا كـۆرگهنلىرىنى سۆزلهشـكه؛ قـۇالقنى    

مىشـلىرىنى  قىلندىكى ھهر بىر ئورگـاننى ئۆزىنىـڭ   تههممىسىنى سۆزلهشكه بۇيرۇيدۇ؛ ھ
. بىــرلهپ نهزەردىــن ئۆتكۈزىلىــدۇ -يامــانلىقمۇ بىــر-سۆزلهشــكه بۇيرۇيــدۇ؛ ياخشــىلىقمۇ 

قـاراپ مـۇتلهق    ئاندىن ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ بايانى ۋە ئىقرارىغا، تارازىدىكى ئۆلچىمىگه
  .ئادالهتلىك ھۆكۈم چىقىرىدۇ

  ئىنساننىڭ ئورگانلىرى قانداق سۆزلهيدۇ؟: سوئال  .١٥٧
ــاۋاب     ــدۇ    :ج ــداق دەي ــدە مۇن ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــتۈن  ﴿: ئ ــدىن ئۈس ھهممى

يـاراتتى،  ) نىپۈتـۈن مهخلۇقـات  (ئۇ . پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلغىن
  )١(﴾مهخلۇقاتقا پايدىلىق ئىشالرنى كۆرسهتتى. بېجىرىم قىلدى) ئۇالرنى(

تىـن ئىبـارەت ئىككـى مهسـىله نوقتىلىـق      ”ۋە كۆرسىتىش” يارىتىش“بۇ ئايهتلهردە   
ئـالالھ تائـاال    بۇنىڭ مهنىسى شۇكى، ئىنساننىڭ ماددىي ئورگانلىرىنى. بايان قىلىنغان

بهرگهن ۋە ئىشـلهش   ئـالالھ تائـاال   سىسـىنىڭ ئىقتىـدارىنىمۇ  ياراتقان، ئۇالرنىڭ ھهر قاي
ئىنسـان  ئـالالھ تائاالنىـڭ ئىلكىـدە بولـۇپ،      بۇالرنىـڭ ھهممىسـى  . يولىنى كۆرسـهتكهن 

تىل سۆزلىيهلهيدۇ، ئهممـا سـۆزلهش ئهسـلى تىلـدا     . ئهزەلدىن بار ھالهت ئهمهس تېنىدە
. ئىـرادە بولمايـدۇ   خـاھىش، ا ماددىد .بىر ماددا تىل دېگهنچۈنكى . بار ئىقتىدار ئهمهس

گاچىـــدا تىـــل بولســـىمۇ : مهســـىلهن. ئۇنىڭـــدىكى ئىقتىـــدارنى ئـــالالھ ئاتـــا قىلغـــان
ــۆزلىيهلمىگهنگه ئوخشــاش  ــاننىڭ     .س ــدە ئىنس ــامهت كۈنى ــڭ قىي ــالالھ تائاالنى شــۇڭا ئ

تىلىــنىال ئهمهس، بهلكـــى پۈتــۈن ئورگـــانلىرىنى ســۆزلىتىدىغانلىقى ئهجهبلىنهرلىـــك    
دۇنيا ھاياتىـدا سـۆزلهش ۋەزىپىسـى ۋە    . ھهممىگه قادىردۇر ھ تائاالچۈنكى ئالال. ئهمهس

  .ئىقتىدارىنى تىلغا، ئهمهس باشقا بىر ئورگانغا بېرىشكىمۇ قادىر ئىدى، ئهلۋەتته
  الرنى ئىقرار قىلدۇرىدۇ؟ئىنسانبىلىپ تۇرۇپ، نېمه ئۈچۈن  ھهممىنىئالالھ : سوئال  .١٥٨
-ھهممنـى تولـۇق بىلىـپ تۇرسـىمۇ ۋە ھهر بىـر ئادەمنىـڭ نـامه        ئالالھ تائاال :جاۋاب    

 ى ۋە يامان پۈتۈن قىلغانلىرى تهپسىلى يېزىلغان بولسـىمۇ، نىڭ ياخشئهمال كىتابىدا ئۇ
ئۆزىنىڭ ئادالىتىنى نامايان قىلىش ۋە ئىنكارچىالرنىڭ تىللىرىنـى بـاغالش    ئالالھ تائاال

                                                 
 ئايهتلهر-٣-١ئهئال سۈرىسى   )١(



 ئېتىقاد: بۆلۈم-١  ١٣٢  

 

دۇنيــا ھاياتىــدا چــۈنكى . ئىقــرار قىلدۇرۇشــنى خااليــدۇئۈچــۈن ئــۇالرنى قىلمىشــلىرىغا 
كۆرىۋاتىمىزكى، ئىنسان ئۆزىگه زىيانلىق بولغان ئىشالرغا ئاسانلىقچه ئىقـرار قىلمايـدۇ،   
ــقا ۋە      ــلىرىنى يوشۇرۇش ــىچه قىلمىش ــڭ يېتىش ــدۇ، كۈچىنى ــار قىلى ــلىرىنى ئىنك قىلمىش

  .ئۆزىنى ئاقالشقا تىرىشىدۇ
  جازا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٩
يامــان ئهمهللىــرىگه  جــازا ـ بهنــدىلهرنىڭ بــۇ دۇنيــادا قىلغــان ياخشــى ـ       :جــاۋاب    

بـۇ ھهقـته ئـالالھ مۇنـداق     . ئېالن قىلىنىشـى دېمهكتـۇر   بېرىلگهن مۇكاپات ۋە جازانىڭ
ىـڭ  ئـۇالر ئالالھن . شۇ كۈندە ئالالھ ئۇالرغا تولۇق تېگىشلىك جازاسىنى بېرىدۇ﴿: دەيدۇ

  .)١(﴾اشكارا ھهق ئىكهنلىكىنى بىلىدۇئ
  سىرات دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٦٠
سىرات ـ دوزاخنىڭ ئۈسـتىگه قويۇلغـان كـۆۋرۈك بولـۇپ، جىمـى ئىنسـانالر         :جاۋاب    

جهنـنهتكه مۇيهسسـهر   . ھېساب مهيدانىدىن قايتىپ شۇ كۆۋرۈكنىڭ ئۈستىدىن ئۆتىدۇ
ــانالر جه ــدۇ بولغ ــۈپ كېتى ــۇدۇل ئۆت ــنهتكه ئ ــنهم  .ن ــى دوزاخ(جهھهن گه مهنســۇپ ) يهن

ئالالھ بۇ ھهقـته مۇنـداق   . بولغانالر كۆۋرۈكتىن ئۆتهلمهيدۇ ۋە دوزاخقا چۈشۈپ كېتىدۇ
) يهنـــى دوزاخنىـــڭ ئۈســـتىدىكى ســـىراتقا(ســـىلهرنىڭ ئـــاراڭالردا دوزاخقـــا ﴿: دەيـــدۇ

. رىڭنىـڭ ئـۆزگهرمهس ھۆكمىـدۇر   بـۇ پهرۋەردىگا . بارمايدىغان بىرەر كىشـىمۇ قالمايـدۇ  
ــۇزىمىز   ــۋادارالرنى قۇتق ــدىن تهق ــا تى . ئان ــى دوزاخق ــدا   زالىمالرن ــان ھال ــپ ئولتۇرغ زلىن

  .)٢(﴾قويىمىز

  جهننهت بىلهن دوزاخ ۋە ئۇالرنىڭ مهڭگۈلىكى
  دوزاخ قانداق جاي؟ :سوئال  .١٦١
ــوت قاينىمىــ     :جــاۋاب     ــاپىرالر،    دىندوزاخ ـ دەھشــهتلىك ئ ــۇ ك ــۇپ، ئ ــارەت بول ئىب

مۇنـاپىقالر ۋە مۇسـۇلمانالردىن بولغـان ئاسـىي ـ گۇناھكارنىـڭ بىـر قىسـمى بارىـدىغان          
ئـۆزەڭالر ۋە بـاال ـ چاقـاڭالرنى     ! ئـى مـۆمىنلهر  ﴿: ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. جايدۇر

هرىشــتىلهر ئىنســان ۋە تاشــالر يېقىلغــۇ بولىــدىغان، رەھىــم قىلمايــدىغان قــاتتىق قــول پ
  .)٣(﴾كهل بولغان دوزاختىن ساقالڭالرمۇئهك

  جهننهت قانداق جاي؟ :سوئال  .١٦٢

                                                 
  ـ ئايهت ٢٥نۇر سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهتلهر ٧٢ـ  ٧١مهريهم سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ٦تهھرىم سۈرىسى   )٣(



 ١٣٣  هلتۈرۈشئىمان ك ۈنىگهك هتقىيام  

 

باغچه بولۇپ، ئۇ، مۇسـۇلمان   جهننهت ـ بۈك ـ باراقستان بوستانلىق، گۈزەل   :جاۋاب    
مۇنــداق  ئــالالھ جهننهتنــى تهرىــپلهپ. تهقــۋادار زاتالرنىــڭ مهڭگۈلــۈك قــارار گاھىــدۇر 

بـاغالردا بۇالقالرنىـڭ ئارىسـىدا    . تهقۋادارالر ھهقىقهتهن بىخهتهر جايدا بولىـدۇ ﴿: دەيدۇ
قارىشــىپ  بىـرىگه  ئـۇالر قــېلىن ـ يۇپقــا ـ يېــپهك كىيىملهرنـى كىيىــپ، بىـر ـ         . بولىـدۇ 

شـهھال  . مۇشـۇنداق ئىكـرام قىلىنىـدۇ   ) ئـۇالر تۈرلـۈك ھـۆرمهتلهر بىـلهن    . (ئولتۇرىشىدۇ
ــۈك ھــۆرلهرنى ــز  كۆزل ــا جــۈپ قىلىمى ــته . ئۇالرغ ــۇالر جهننهت ــدە ئېغىرلىشــىش ۋە (ئ مهي
ــهللىكلهردىن ــۋىلهرنى     ) كېسـ ــمه مېـ ــزمهتچىلهردىن ھهمـ ــدا خىـ ــان ھالـ ــن بولغـ ئهمىـ

ــىنى  ــدۇ تهلهبكهلتۈرۈش ــته     . قىلى ــقا جهننهت ــدىن باش ــادىكى ئۆلۈم ــۇ دۇني ــۇالر مۇش ئ
بـــۇ . اقاليدۇئازابىـــدىن ســـ ئـــالالھ ئـــۇالرنى دوزاخ. ھېچقانـــداق ئۆلـــۈمنى تېتىمايـــدۇ

  .)١(﴾بۇ زور مۇۋەپپهقىيهتتۇر. تىدۇرپهرۋەردىگارىڭنىڭ مهرھىمى
  جهننهت بىلهن دوزاخ مهڭگۈلۈكمۇ؟ :سوئال  .١٦٣
ــاۋاب     ــڭ      :ج ــۇپ، بۇالرنى ــۈك بول ــى مهڭگۈل ــلهن دوزاخ ھهر ئىككىلىس ــنهت بى جهن

ــۇر  ــى يوقت ــىدىغان چېك ــلهن دوز ج. ئاخىرلىش ــنهت بى ــوق هن ــۈم ي ــا ئۆل ــنهتكه . اخت جهن
ــدۇ   ــۈك قالى ــدا مهڭگۈل ــرگهنلهر ئۇنىڭ ــاپىرالر . كى ــرگهن ك ــا كى ــاپىقالرمۇ  دوزاخق ۋە مۇن

ئهمما مۇسۇلمانالردىن بولغان ئاسىي ـ گۇناھكـارالر دوزاختـا    . دوزاختا مهڭگۈلۈك قالىدۇ
ــانلىرى      ــڭ ئىمـ ــيىن، ئۇالرنىـ ــدىن كېـ ــپ بولغانـ ــلىك ئازابلىنىـ ــا تېگىشـ گۇناھلىرىغـ

بـۇ ئالالھنىـڭ پهزلـى    . ىن ئۇالر دوزاختىن چىقىرىلىپ جهننهتكه كىرگۈزۈلىدۇسهۋەبىد
ــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ شــاپائىتى بىــلهن بولىــدۇ   ۋە . پهيغهمبىرىمى

ئهھلـى كىتـابتىن ۋە مۇشـرىكلهردىن كـاپىر بولغـانالر      ﴿: ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ
ئهنه شــۇالر مهخلۇقاتنىــڭ  . هڭگــۈ قالىــدۇ دوزاختــا م. ھهقىــقهتهن دوزاخقــا كىرىــدۇ  

ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنـى قىلغـانالر ـ ئهنه شـۇالر مهخلۇقاتنىـڭ      . يامىنىدۇر
) ئۇالرنىـڭ (ئۇالرغا پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىـدا بېرىلىـدىغان مۇكاپـات    . ياخشىسىدۇر

دۇركـى، ئـۇالر   تۇرار جايى بولغان، ئاستىدىن ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهننهتلهر   
ئۇالرمـۇ ئـالالھتىن مهمنـۇن    . ئالالھ ئـۇالردىن رازى بولىـدۇ  . جهننهتلهردە مهڭگۈ قالىدۇ
  .)٢(﴾گارىدىن قورققان ئادەم ئېرشىدۇبولىدۇ، بۇنىڭغا پهرۋەردى

                                                 
  ـ ئايهتلهر ٥٧ـ  ٥١دۇخان   )١(
  ـ ئايهتلهر ٨ـ  ٦بهييىنه سۈرىسى   )٢(
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  ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه تئىبادە

ــا    ــالم دىنىغ ــۇپ، ئىس ــۇلمان بول ــىلهر مۇس ــالالھ    كىش ــا ئ ــيىن، ئۇالرغ ــدىن كې كىرگهن
ئـالالھ تائاالغـا بولغـان    ― ئىبـادەت  . تائاالنىڭ ئهڭ ئاۋۋال بۇيرىغان نهرسىسى ئىبـادەتتۇر 

ــا قىلغــان ســان     ــاال ئات ــالالھ تائ ــان قىلىــش ۋە ئ ساناقســىز ۋە ھېسابســىز  -ئىمــاننى ناماي
ه ئىتـائهت قىلغـان   نېمهتلهرگه شۈكۈر ئادا قىلىش يۈزىسـىدىن، ئـالالھ تائاالنىـڭ ئهمـرىگ    

  .نىيىتى بىلهن قىلىنىدۇ ئورۇنداشھالدا، ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى 
بـار قىلىـپ، ئۇنىڭغـا تۈرلـۈك نېمهتلهرنـى       تىنڭ ئهسلى تهبىئىتى ئۇنى يـوق ئىنساننى

غـا شـۈكۈر ئـادا قىلىـش يۈزىسـىدىن      ئـالالھ تائاالغـا   ― ئاتا قىلغان شهپقهتلىك ئىگىسـى  
  .ېگىشلىك تهبىئىي بۇرچ دەپ تونۇيدۇئىبادەت قىلىشنى ئۆتهشكه تئۇنىڭغا 

ئـــادەم ئهلهيهىسســـاالمنىڭ دەۋرىـــدىن باشـــالپ مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمغا قهدەر  
كهلگهن پۈتـۈن پهيغهمـبهرلهر ۋە ئۇالرنىـڭ ئهينـى زامانـدىكى ئۈممهتلىرىنىـڭ ھهممىسـى        

ن ئــالالھ تائاالغــا ئىبــادەت قىلىــپ ئــۆتكهن بولســىمۇ، پهيغهمبهرلهرنىــڭ زامانىــدىن كېــيى 
ــۇپ     ــوللىرىنى ئۇنتــ ــان ھهق يــ ــۇپ ماڭغــ ــڭ تۇتــ ــانالر بۇرۇنقىلىرىنىــ ــگهن ئىنســ كهلــ
ــارلىق     ــاي، ئــوت، ســۇ قات ــاش، ئ ــاالنى ئۇنتــۇپ قۇي ــالالھ تائ كهتكهنلىكــتىن، بهزىلىــرى ئ
تهبىئهت كۈچلىرىگه ۋە كاال قاتارلىق ھايۋانالرغا چوقۇنغان بولسا، بهزىلىرى ئالالھ تائاالغا 

ى ئۇنتــۇپ كېتىــپ، بــۇتالرنى، ئىنســانالرنى ئــالالھ تائاالغــا  ئىبــادەت قىلىشــنىڭ يــوللىرىن
شـۇنداق قىلىــپ ئىنسـانالر ئــالالھ كۆرسـهتكهن ئېتىقــاد ۋە ئىبــادەت    . شـېرىك قىلىۋالغــان 

سىستېمىلىرىدىن ئۇزاقلىشىپ كهتكهنلىكتىن ئـالالھ تائاالنىـڭ ھهق دىنىـدىن ئايرىلىـپ     
ۈز تۇتقان ھهر بىر دەۋردە ئـالالھ تائـاال   ئىنسانالر ھهق دىننى ئونتۇپ، كۇپرىلىققا ي. قالغان

ــا  ــايتۇرۇپ    –پهيغهمبهرلهرنــى ئارق ــارقىلىق ئــۇالرنى ھهق دىنغــا ق ئارقىــدىن ئهۋەتىــش ئ
ر يهنه قايتىــدىن تۇرغــان بولســىمۇ، پهيغهمــبهرلهر ئالهمــدىن ئۆتكهنــدىن كېــيىن ئىنســانال

  .ىغا قايتىپ تۇرغانرىلىقبۇرۇنقى كۇپ
 ىنـى تـا قىيـامهتكىچه ئـۆزگهرمهس،    ېكمىتـى ئىسـالم دىن  ئاخىرىدا، ئالالھ تائاالنىـڭ ھ 

بـۇ ئـاخىرقى    مهڭگۈلۈك دىن قىلىپ بهلگىلهپ، مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى ۋە  بۇزۇلماس
ئــالالھ تائــاال مــۇھهممهد . نى تهقهززا قىلغــانئــاخىرقى پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتىشــ دىنغــا

ۇشـتىن ئىبـارەت ئازغۇنلۇقنىـڭ    ئارقىلىق ئىنسانىيهتنى مهخلۇقالرغا چوقۇن ئهلهيهىسساالم
ــۈزۈل  ــدىن ئ ــدىغان      -ھاالكهتلىرى ــادەت قىلى ــا ئىب ــالالھ تائاالغ ــپ، ئ ــازات قىلى ــىل ئ كېس
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  .مهقسهت قىلىپ ئىسالم دىنىنى چۈشۈرگهنچىقىرىشنى  ھهقىقهت نۇرىغا
دىن بېـرى ئىسـالم دىنـى پۈتـۈن ئىنسـانىيهت ئۈچـۈن ئىالھىـي بىـر مهشـئهل          ىڭشۇن

ــته  ــاپ كهلمهك ــۇپ چاقن ــۇ. بول ــالالھ     ب ــۇ ئ ــدۇ، ب ــۈ ئۆچمهي ــامهتكىچه مهڭگ مهشــئهل تاقىي
  .تائاالنىڭ ۋەدىسىدۇر

  ئىبادەت روھنىڭ غىزاسىدۇر
يهيـــدىغان، ئىچىـــدىغان، ― بىـــز تاشـــقىرىدىن كۆرىۋاتقانـــدەك  -ئىنســـان دېـــمهك 

ــاننىڭ      ــى ئىنس ــىمال ئهمهس، بهلك ــاددىي جىس ــدىغان م ــكهت قىلى ــۆزلهيدىغان ۋە ھهرى س
قىممهتلىـك بىــر جهۋھهر بولــۇپ، ئىنسـان بــۇ جهۋھهرنىــڭ   شــۇنداق  ھهقىقىـي مــاھىيىتى 

دىن كائىناتتىكى پۈتۈن مهخلۇقاتالرنىڭ ئهڭ شهرەپلىكى ۋە ئۇالرنىـڭ خوجـايىنى   سىيۈزى
ئـالالھ تائاالغـا ئىبـادەت    . بۇ جهۋھهر بولسىمۇ، ئىنساندىكى روھتۇر. بولۇشقا اليىق بولغان

  .نىدۇمهنىۋى غىزاسى تولۇقلى قىلىش ئارقىلىق بۇ روھنىڭ
دۇنيا ھاياتى ئۆتكۈنچه ھايات بولـۇپ، دۇنياغـا كهلـگهن ھهر بىـر ئىنسـان مهلـۇم بىـر        

ئــالالھ . ۋاقىتــتىن كېــيىن بــۇ دۇنيــادىن ئايرىلىــپ ئــاخىرەت ھاياتىغــا قهدەم باســىدۇ       
ــا      ــازۇنېمهتلهرنى ئات ــۈك ن ــا تۈرل ــپ، ئۇنىڭغ ــق شــهكىلدە يارىتى ــانالرنى ئهڭ چىرايلى ئىنس

ن مهۋجۇداتنى ئۇنىڭ خىزمىتىگه سېلىپ بېرىپ، ئۇنى شـۇنچه  قىلىپ، بۇ دۇنيادىكى پۈتۈ
ــك قىلغاننىــڭ بهدىلىــگه ئىنســانالردىن ئــالالھنى ئۇلــۇغالپ، پهقهت ئۇنىــڭ        ھۆرمهتلى

  .ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىنى تهلهب قىلدى
، ئۇنىــڭ دۇنيــادا قانــداق ياشــىغان بولســا ئىنســانالر ئــاخىرەت ھاياتىغــا بارغانــدا، بــۇ

بـۇ دۇنيـادا   . جازاسىنى كۆرىدۇ يامانالر ،مۇكاپاتىنى ياخشىالر -م كۆرىدۇنهتىجىسىنى چوقۇ
اپ، نى ئورۇنـــدۇنىـــڭ بۇيرىغـــانلىرى ھالـــدا ياشـــاپ، ئ  ئۇيغـــۇنه ئالالھنىـــڭ ئهمـــرىگ 

توســقانلىرىدىن يېــنىش ۋە ئىنســانالرغا پايــدىلىق ئىشــالرنى قىلىــش ئــارقىلىق ئــۆمرىنى   
جهنــنهتلهرگه ئېرىشــكىنىدەك، بۇنىــڭ ئــاخىرەتته ئېســىل  ئىبــادەت بىــلهن ئۆتكــۈزگهنلهر

باشـقا   ،يىراق ھالـدا  قىلىشتىن ئىبادەتئالالھ تائاالدىن ۋە ئۇنىڭغا ئهكسىچه ئىش كۆرۈپ 
  .جانلىقالرغا ئوخشاش ياشاپ ئۆمرىنى تۈگهتكهنلهر دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ
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  ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرئىبادەت 

  ئىبادەتنىڭ ماھىيىتى نېمه؟ :سوئال  .١٦٤
ئـالالھ تائاالغـا ئهڭ كهمتهرلىـك ۋە ئهڭ     ―ئىبادەتنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتى  :جاۋاب    

  .سهمىمى مۇھهببهت ھهم ئىخالس بىلهن ئىتائهت قىلىش دېمهكتۇر
  ىۋىتى بار؟ئىبادەتنىڭ ئىمان بىلهن قانداق مۇناس :سوئال  .١٦٥
ئىمانسـىز كىشـىنىڭ   . ئىمان ئىبادەتنىـڭ قوبـۇل بولىشـى ئۈچـۈن شـهرتتۇر      :جاۋاب    

. ندىسـىدۇر ئىبـادەت ئىماننىـڭ نامايه  . قىلغان ئىبادىتىنى ئالالھ تائاال قوبۇل قىلمايـدۇ 
بۇيرۇلغــان ئېتىقــاد مهســىلىلىرىدىن     قاشــىنىپ ئىمــان ئېيتىشــ   ىئ دىنىمىــزدا، ئهممــا  

ــار قىلم ــىگه ئىنكـ ــانبىرەرسـ ــۈپهيلى   ،ىغـ ــهۋەبلهر تـ ــقىمۇ سـ پهقهت ھورۇنلـــۇق ۋە باشـ
كـاپىر   ئىبادەتلهرنى ئورۇندىمىغان ئادەم گۇناھكـار بولسـىمۇ، مۇسـۇلمانلىقتىن چىقىـپ    

  .كهتمهيدۇ بولۇپ

  ئىبادەتلىرى ئاساسلىقئىسالم دىنىنىڭ 
  قايىسالر؟ هرئىبادەتل دىغانئاساسىنى تهشكىل قىلىئىسالم دىنىنىڭ  :سوئال  .١٦٦
بهش بولـۇپ،   هرئىبـادەتل  ئاساسـىنى تهشـكىل قىلىـدىغان   ئىسالم دىنىنىڭ  :جاۋاب    

  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه
ئالالھ تائاالدىن باشقا ئېتىقاد ۋە ئىبادەت قىلىنىشقا ھهقلىق بولغان ئىالھ يـوق  ) ١(    

ىپىـدىن ئهۋەتىلـگهن ھهق   ئىكهنلىكىگه، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھ تائـاال تهر 
 پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىـش ۋە شـۇنداق گۇۋاھلىـق بېـرىش    

  ).يهنى ئىمانىنى ئېالن قىلىش(
  .ھهركۈنى بهش ۋاخ نامازنى ئىسالم دىنىدا كۆرسىتىلگهن بويىچه ئادا قىلىش) ٢(    
ىــر قېــتىم زاكــات ھهر يىلــى ب ،مــۈلكى زاكــات بېــرىش مىقــدارىغا يهتســه  -مــال ) ٣(    

  .ئايرىىش
  .ھهر يىلى بىر ئاي رامىزان روزىسنى تۇتۇش) ٤(    
ئىقتىسادى يېتهرلىك بولۇپ، قۇدرىتى يهتكهن كىشـىنىڭ ئـۆمرى ئىچىـدە بىـر     ) ٥(    

مهلـۇمكى يـۇقىرىقىالر ئاساسـلىق مهشـهۇر ئىبـادەتلهر       .قېتىم بهيتۇلالھنى ھهج قىلىشى
  .ئىبادەتنىڭ تۈرلىرى كۆپتۇر. نىپ قالمايدۇبولۇپ، ئىبادەتلهر بۇالر بىلهنال چهكلى

  ئىبادەت قىلىشتىن مهقسه نېمه؟-ئهمهل: سوئال  .١٦٧
ــاۋاب     ــتىن مهقســهت -ئهمهل: ج ــادەت قىلىش ــڭ  -ئىب ــم ئۆزىنى ــۇلمانلىق  ھهركى مۇس
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ــۆز      ــا ئېرىشــىش ۋە ئ ــڭ رازىلىقىغ ــالالھ تائاالنى ــارقىلىق ئ ــادا قىلىــش ئ ــۇرچىنى ئ ىنى ب
. تۇرئېســىل پهزىلهتلىــك ئىنســانالردىن بولۇشــ  ،ئىبــادەتلهر سايىســىدا ئىســالھ قىلىــپ 

ــۈنكى  ــۆز -ئهمهلچ ــادەت ئ ــىلىقالرغا    ىئىب ــانالرنى ياخش ــى ئىنس ــايه ئهمهس، بهلك ۋە غ
  .ئېرىشتۈرۈشنىڭ ۋاسىتىسىدۇرئېسىل پهزىلهتلهرگه 

  ىبادەت قىلىش كېرەك؟ئالالھقا قانداق ئ: سوئال  .١٦٨
ئالالھقــا ئــالالھ ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلغــان ھالــدا، ئــالالھ   : جــاۋاب    

ــادەت      ــويىچه ئىب ــهتكهن ب ــان ھهم كۆرس ــاالم قىلغ ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــان ۋە م بۇيرىغ
ئالالھقــا ئىتــائهت ! ئــى مــۆمىنلهر﴿: ئــالالھ بــۇ ھهقــته مۇنــداق دەيــدۇ. قىلىــش كېــرەك
) كۇپرى، نىفاق ۋە رىيـا بىـلهن  (مبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر، ئهمهلىڭالرنى قىلىڭالر، پهيغه

كىمكـى ئهمهلىنـى   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دەيـدۇ   .)١(﴾بىكار قىلىۋەتمهڭالر
بىزنىــڭ دىنىمىــزدا كۆرســىتىلگهن بــويىچه قىلمايــدىكهن، ئۇنىــڭ قىلغــان ئهمهللىــرى 

  .)٢(»بىكاردۇر

  رىنسىپىئىبادەتنىڭ قوبۇل بولۇش پ
  قانداق قىلىنغان ئىبادەت قوبۇل بولىدۇ؟: سوئال  .١٦٩
ئىبادەتنىڭ ئالالھ دەرگاھىدا قوبـۇل   –ئىسالم دىنىدا ھهرقانداق بىر ئهمهل : جاۋاب    

  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. بولىشىنىڭ ئىككى ئاساسلىق شهرتى بار
الھ تائاالنىـڭ رازىلىقىغــا ئېرىشىشـتىن ئىبــارەت   ئىبـادەتنى پهقهت ئــال  –ئهمهل ) ١(    

ئالالھ تائـاال ئۈچـۈن قىلىنماسـتىن، باشـقا قانـداقال بىـر       . خالىس نىيهت بىلهنال قىلىش
  .ئىبادەت بىكاردۇر –غهرەز بىلهن قىلىنغان ھهرقانداق ئهمهل 

ئىبــادەتلهرنى ئــالالھ ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى كۆرســهتكهن بــويىچه       -ئهمهل ) ٢(    
قۇرئــان كهرىــم ۋە ســهھىه ھهدىســالردا ئــۆگىتىلگهن ئۇســۇل ۋە قائىــدىلهرگه  . قىلىــش
  .ئىبادەت بىكاردۇر –قانداق ئهمهل  كهلمىگهن ھهر ئۇيغۇن

  ئامىلالرقوبۇل بولىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئىبادەتنىڭ 
  ر قايسىالر؟ئىبادەت ئهسناسىدا تهلهب قىلىنىدىغان ئىشال: سوئال  .١٧٠
ــدى : جــاۋاب     ــادەت ئهسناســىدا تهلهب قىلىنى ــادەتنى  :ان ئاساســلىق ئىشــالرغئىب ئىب

ۋە  مـۇھهببهت ئالالھقـا بولغـان چىـن     بىـلهن يـۈزلهنگهن ھالـدا،    ئالالھقا چىن ئىخالس

                                                 
  ـ ئايهت ٣٣مۇھهممهد سۈرىسى   )١(
  ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
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تهرىقىسـىدە   سـان سۆيگۈ بىـلهن ئۇنىـڭ ئالدىـدا ئـۆزىنى ناھـايىتى تـۆۋەن تۇتـۇپ، ئىه       
  .ن ئىبارەتتۇرئورۇنداشتى

  هسان دېگهن نېمه؟ىئ: سوئال  .١٧١
ــاۋاب     ــان ـ    ىئ: ج ــپ     هس ــپ، قېتىرقىنى ــۈرەكتىن بېرىلى ــنى ي ــر ئىش ــداق بى ھهر قان

ــۇپ،   ــادەتلهر ئهمهلئورۇنــداش دېگهنلىــك بول ــ ئىب ــالالھنى  دىكى ئىهســانـ خــۇددى ئ
لهيهىسسـاالم مۇنـداق   پهيغهمـبهر ئه . ۇرتۇرۇشـت كۆرۈپ تۇرغاندەك ھېس ـ تۇيغۇ بىـلهن   

ـ خۇددى سهن ئالالھنى كـۆرۈپ تۇرغانـدەك ئىبـادەت قىلىشـىڭدۇر،      هسانىئ«: ېگهند
  .)١(»گهرچه سهن ئالالھنى كورمىسهڭمۇ، ئالالھ سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ

  ئىخالس دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٧٢
) كىشـىلهرگه كۆرسـىتىش  (رىيا  ادەتنىئىب-ھهر قانداق بىر ئهمهلئىخالس ـ  : جاۋاب    

 ئۈچــۈن ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى پهقهت ئــالالھ رازىلىقىغــا ئېرىشــىش نىيىتىــدە، ئــالالھ
، هنگه ئوخشـاش ساختا پۇل بانكىدا ئۆتمىگ“خۇددى  گهنلىك بولۇپ،خالىس قىلىش دې

  )٢(.”ئىخالسسىز ئهمهل ـ ئىبادەتلهرمۇ ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولمايدۇ
  نىيهت دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٧٣
ئهمهللهرنىـڭ ئالالھنىـڭ دەرگاھىـدا    . نىيهت ـ دىلدىكى مهقسهت دېمهكتۇر : جاۋاب    

ــاغلىقتۇر   ــيهتلهرگه بـ ــى پهقهت نىـ ــاكى رەت قىلىنىشـ ــى يـ ــۇل بولۇشـ ــبهر . قوبـ پهيغهمـ
شــى پهقهت نىــيهتلهرگه  ئهمهللهرنىــڭ قوبــۇل بولۇ «: ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ  

  .)٣(»ھهرقانداق كىشى ئۆزىنىڭ نىيهت قىلغان نهرسىسىگه ئېرىشىدۇ. باغلىقتۇر

  ئىبادەت ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئىشالر
  ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ نىمىلهرنېئىبادەت : سوئال  .١٧٤
ان يـاكى ئوچـۇق بۇيرىمىغـان    بۇيرۇغـ  تائـاال ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى    ئـالالھ : جاۋاب    

ئىبــادەت قاتارىغــا  رازى بولىــدىغان ئىشــالرنىڭ ھهممىســى تائــاال ئــالالقىلســا  ،بولســىمۇ
ئــۆمرە  –ئــۇالر قىســقىچه، نامــاز ئوقــۇش، زاكــات بېــرش، روزا تۇتــۇش، ھهج   . كىرىــدۇ
توغرا ۋە راسـت سـۆزلهش، ئامـانهتنى ئـادا قىلىـش،      ئهخالقلىق بولۇش، -ئهدەبقىلىش، 
رەھىـم   -تۇغقانالرغـا سـىله    -ئانىغا ياخشـىلىق قىلىـش، ئـۇرۇق     -ۆگىنىش، ئاتا ئىلىم ئ

ــانلىقالردىن      ــۇيرۇش، يام ــش، باشــقىالرنى ياخشــىلىقالرغا ب ــا قىلى ــگه ۋاپ ــش، ۋەدى قىلى

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  .ناملىق ئهسهرىدىن» مۇسۇلماننىڭ ئهقىدىسى«مهرھۇم ئۇستاز مۇھهممهد غهزالىينىڭ   )٢(
  ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ئىمام بۇخارىي  )٣(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٤٢  

 

توسۇش، ھاالل رىزىـق ئۈچـۈن ئىشـلهش، پهرزەنتلىرىنـى ياخشـى تهربىـيىلهش، ئـالالھ        
رغــا، يېتىمالرغــا، مۇســاپىرالرغا ياخشــىلىق  وشــنىالرغا، پېقىرالقيولىــدا جىهــاد قىلىــش،  

قىلىــش، ھايۋانالرغــا رەھىــم قىلىــش، قۇرئــان ئوقــۇش، ئالالھقــا دۇئــا قىلىــش، زىكىــر   
ئېيتىش، ئالالھ تائاالغا ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه مـۇھهببهت، ئىخـالس قىلىـش، ئـالالھ       

ل قىلىـپ  تائاالنىڭ ئازابىدىن قورقۇش، رەھمىتىدىن ئۈمىد كۈتۈش، ئۇنىڭغا تهۋەككـۈ 
قازاالرغا سهۋر قىلىش، ئۇنىـڭ نېمهتلىـرىگه    -يۆلىنىش، ئۇنىڭدىن ياردەم سوراش، باال 

  )١(.شۈكۈر قىلىش ۋە باشقىالردۇر
دۇرۇس بولىشـى   -ئالالھ رازىلىقىنى كۆزلهشتىن ئىبارەت-مۇندىن باشقا، نىيهتنىڭ   

ــا ئىشــلىرىمۇ ئىبــادەت مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ شــهرتى بىــلهن  ــادەتتىكى دۇني قاتارىغــا  ئ
  .دۇۋېكىرى

  ئىبادەتلهرنىڭ تۈرلىنىشى
  ئىسالم دىنىدا قانچه تۈرلۈك ئىبادەت بار؟ :سوئال  .١٧٥
جىســمانىي، ئىقتىســادىي ۋە ھهم   ئىســالم دىنىــدا بۇيرۇلغــان ئىبــادەتلهر    :جــاۋاب    

  .بۆلۈنىدۇكه ٣ ي ھهم ئىقتىسادىي ئىبادەتلهر دەپجىسمانى
  جىسمانىي ئىبادەت دېگهن قايسى؟ :سوئال  .١٧٦
هننىـڭ ھهرىكىتـى بىـلهن قىلىنىـدىغان ئىبـادەتلهر      تجىسمانىي ئىبادەتلهر  :جاۋاب    

ئـالالھ يولىـدا    ئانىنىـڭ خىزمىتىنـى قىلىـش،    –بولۇپ، ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش، ئاتـا  
ئاجىزالرنىــڭ  تىرىشــىپ ئىشــلهش،  رىــزق تېــپىش ئۈچــۈن  -جىهــاد قىلىــش، ھــاالل  

  .ئىشلىرىنى قىلىپ بېرىش ۋە باشقىالر
  ئىقتىسادىي ئىبادەت دېگهن قايسىالر؟ :سوئال  .١٧٧
مـال سـهرپ قىلىـش بىـلهن ئورۇندىلىـدىغان       -ئىقتىسادىي ئىبادەتلهر پـۇل  :جاۋاب    

ئالالھنىـڭ  ، ئـادا قىلىـش   نىىر سهدىقىسىبېرىش، فىت ، سهدىقهئىبادەتلهر بولۇپ، زاكات
قىلىـش ۋە   ئىهسـان  –پېقىرالرغـا، يېـتىملهرگه خهيـر    مـال سـهرپ قىلىـش،    -يولىغا پـۇل 
  .باشقىالر

  جىسمانىي ھهم ئىقتىسادىي ئىبادەتلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٧٨
 ھهم مــال ســهرپ قىلىــش –جىســمانىي ھهم ئىقتىســادىي ئىبــادەتلهر پــۇل  :جــاۋاب    
هننىــڭ ھهرىكىتــى بىــلهن ئورۇندىلىــدىغان ئىبــادەتلهر بولــۇپ، ھهج، ئــۆمرە قىلىــش، ت

ۋە  پــۇل خهرج قىلىــپ ســهپهر قىلىــشبىلىــم ئــېلىش ۋە ياخشــى ئىــش قىلىــش يولىــدا  

                                                 
  بهت - ٢ناملىق ئهسىرى »العبودية«شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيهنىڭ  )١(



 ١٤٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ەتئىباد  

 

  .باشقىالر

  ئىبادەت قىلىش يوللىرى
  قايسىالر؟ لىرىئىبادەت قىلىشنىڭ يول: سوئال  .١٧٩
ئۇالرنىـڭ بهزىسـى   . ئىبادەت قىلىشنىڭ يوللىرى ئىنتايىن كۆپ ۋە كهڭدۇر :جاۋاب    

  :تۆۋەندىكىچه
  تهپهككۇر بىلهن ئىبادەت قىلىش )١(    
ئاســمان ۋە زېمىنــدىكى ئالالھنىــڭ مهخلۇقــاتلىرى، ئىنســاننىڭ ئــۆز زاتىــدىكى         

هر ئۈسـتىدە پىكىـر يۈرگـۈزۈپ    ئالالھنىڭ كامالى قۇدرەتلىرىنى كۆرسىتىدىغان ئـاالمهتل 
مــۇالھىزە قىلىــش ئــارقىلىق ئالالھنىــڭ كامــالى قــۇدرەتلىرى ۋە گــۈزەل ســهنئهتلىرىنى  

  .قىلغانلىقتۇر تونۇش تهپهككۇر بىلهن ئىبادەت
قۇرئــان كهرىمــدە تهپهككــۇر قىلىــش ۋە ئهقىلنــى ئىشلىتىشــكه چاقىرغــان ئــايهتلهر   

ھقــا چىــن ئېتىقــاد قىلىــدىغانالر ئۈچــۈن زېمىنــدا ۋە ئــۆزەڭالردا ئالال﴿ .ئىنتــايىن كــۆپ
) بــۇنى(نۇرغــۇن ئــاالمهتلهر بــار ) ئالالھنىــڭ بىرلىكىنــى ۋە قــۇدرىتىنى كۆرســتىدىغان(

  .)١(﴾كۆرمهمسىلهر؟
  قهلب بىلهن ئىبادەت قىلىش)٢(  
ئــالالھ ۋە . قهلــب بىــلهن ئىبــادەت قىلىــش ھېسســىيات ۋە تۇيغــۇالر بىــلهن بولىــدۇ  

ىخـالس قىلىـش، ئالالھقـا تهقۋالىـق قىلىـش، ئۇنىـڭ       ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنـى سـۆيۈش، ئ  
ياردىمى ۋە رەھمىتىدىن ئۈمىد كۈتۈش، غهزىـبىگه ئۇچراشـتىن ھهزەر قىلىـش، ئۇنىـڭ     
ھۆكمىگه ۋە تهقسىماتىغا رازى بولۇش، نېمهتلىرىگه شۈكۈر قىلىش، ئۇنىڭغا تهۋەككۈل 

ڭ قىلىــــش، بــــاال ـ قازاغــــا ســــهبىر قىلىــــش قاتارلىقالرنىــــڭ ھهممىســــى قهلبنىــــ    
  .ئىبادەتلىرىدىندۇر

  تىل بىلهن ئىبادەت قىلىش )٣(    
 پ ئۇنىڭغـا مهدھىـيىله نى تىـل بىـلهن ئىبـادەت قىلىـش ـ قۇرئـان ئوقـۇش، ئـالالھ           

) ئالالھنىـڭ نۇقسـانالردىن پـاك ئىكهنلىكىنـى    (ھهمدۇ سانا ئېيـتىش، زىكىـر ـ تهسـبىه     
ئـالالھتىن  (ل ھلىـ ته ،)ئالالھنىڭ ئۇلۇغلىقىنى سۆزلهش(ئېيتىش، دۇئا قىلىش، تهكبىر 

جاكـارالش بىـلهن   )باشقا ھهقىقىي ئىالھ يوق، ئۇنىڭ شـېرىكى ھهم يـوق ئىكهنلىكىنـى   
ئــالالھنى كــۆپ يــاد ! ئــى مــۆمىنلهر﴿: بــۇ ھهقــته مۇنــداق دەيــدۇتائــاال ئــالالھ . بولىــدۇ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر ٢١ـ  ٢٠زارىيات سۈرىسى   )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٤٤  

 

  .)١(﴾ قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ئهتىگهن ـ ئاخشامدا تهسبىه ئېيتىڭالر
  هن بىلهن ئىبادەت قىلىشت) ٤(    
نىڭ لهززەتلىرىـدىن  نهپسـ هننىـڭ ھهرىكىتـى يـاكى    تهن بىلهن ئىبادەت قىلىش ـ  ت  

رامىزانـدا روزا تۇتقانـدا نهپىسـنىڭ    : مهسـىلهن . ۋاقىتلىق ۋازكـېچىش ئـارقىلىق بولىـدۇ   
ھهۋەسلىرىدىن ۋازكهچكهنگه، ناماز ئوقۇغاندا پۈتۈن بهدەننىڭ ئىشتىراك قىلغىنىغـا ۋە  

ــدا  ــول ۋە ئىسســ تهنھهج قىلغان ــڭ ي ــنىگه ئوخشــاش   نى ــا بهرداشــلىق بهرگى ىق ئازابىغ
  .ئىبادەتلهردۇر

  پۇل ـ مال بىلهن ئىبادەت قىلىش )٥(    
پۇل ـ مال بىلهن ئىبادەت قىلىش ـ زاكات، سهدىقه بېـرش، ھـاجهتمهنلهرگه خهيـر ـ         

قىلىش، ئىلىم تهھسىل قىلىش ۋە ھهج ـ ئۆمرە ئۈچۈن پۇل ـ مال سهرپ قىلـش     ئىهسان
  .بادەتتۇربىلهن بولىدىغان ئى

  جاننى پىدا قىلىش بىلهن ئىبادەت قىلىش )٦(    
جاننى پىـدا قىلىـش بىـلهن ئىبـادەت قىلىـش ـ ئالالھنىـڭ يولىـدا جىهـاد قىلىـش،             

ئىسالم دەۋىتىنى تهشۋىق قىلىش ۋە ھهقىقهتنـى قوغـداش يولىـدا جـاننى پىـدا قىلىـش       
كى، ھهقىقىي مۆمىنلهر شۆبهىسىز﴿: بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇتائاال ئالالھ  .بىلهن بولىدۇ

شـــهك ) ئىمانىـــدا(ئالالھقـــا ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىـــرىگه ئىمـــان كهلتـــۈرگهن، ئانـــدىن  
. كهلتۈرمىگهن، ماللىرى بىلهن، جانلىرى بىلهن ئالالھنىڭ يولىـدا جىهـاد قىلغـانالردۇر   

  .)٢(﴾راستچىلالردۇر) ئىمان دەۋاسىدا(ئهنه شۇالر 
  ىلىشۋەتهندىن ئايرىلىش بىلهن ئىبادەت ق )٧(    
ــادەت قىلىــش     ــايرىلىش بىــلهن ئىب ــ جىهــاد، ھهج ۋەتهنــدىن ئ ــۆمرە ۋە ئىلىــم   ـ ــ ئ ـ

: تائاالنىـڭ بۇ ھهقـته ئـالالھ   . دەگهنلىكتۇرتهھسىل قىلىش يولىدا ۋەتهندىن ئايرىلىش 
ئىچىـدىكى ھهربىـر جامـائهدىن يهنه بىـر تۈركـۈمى      ) يهنى مۇسۇلمانالرنىڭ(ۇالرنىڭ ئ﴿

ىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېـيىن، قهۋمىنىـڭ ئالالھنىـڭ    دىنىي ئالىم بولۇپ، ئۇالر قهۋم
تهقــۋا بهندىلىرىــدىن بولۇشــى ئۈچــۈن، ئــۇالرنى ئاگاھالنــدۇرۇش مهقســىتىدە نېمىشــقا 

  .)٤(دېگهن سۆزى بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ )٣(﴾ چىقمىدى) ئىلىم تهھسىل قىلىشقا(
ادەتلهرنى ئورۇنــداش ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگه ئالغــان قانــداق كىشــىلهر ئىبــ :ســوئال  .١٨٠

                                                 
 .ـ ئايهتلهر ٤٢ـ  ٤١ئهھزاب سۈرىسى   )١(
 .ـ ئايهت ١٥ھۇجۇرات سۈرىسى   )٢(
 .ـ ئايهت ١٢٢تهۋبه سۈرسى   )٣(
 .ناملىق كىتابىدىن» ىسالمدا ئىبادەتئ«دوكتۇر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ  )٤(



 ١٤٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ەتئىباد  

 

  بولىدۇ؟
ئىبـادەتلهرنى ئورۇنداشـقا سـاالھىيهتلىك بولغـان كىشـىلهرال ئىبـادەتلهرنى        :جاۋاب    

  .ئورۇنداش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان بولىدۇ
  شنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ئىبادەتلهرنى ئورۇنداشقا ساالھىيهتلىك بولۇ :سوئال  .١٨١
  :بولۇپ، ئۇالر ٣ئىبادەتلهرنى ئورۇنداشقا ساالھىيهت بولۇشنىڭ شهرتى  :جاۋاب    
  .ۇسۇلمان بولۇشم) ١(    
  .ئهقلى جايىدا بولۇش) ٢(    
  .باالغهتكه يهتكهن بولۇش) ٣(    

  بالىالرنىڭ باالغهتكه يېتىشى ۋە ئۇنىڭ ئاالمهتلىرى
ــوئال  .١٨٢ ــاۋاب     :س ــدۇ ۋە س ــاالغهتكه يېتى ــان ب ــالىالر قاچ ــدىن   –ب ــاھلىرى قاچان گۇن

  يېزىلىشقا باشاليدۇ؟
ياشــتىن باشــالپ بــاالغهتكه يېتىشــكه قهدەم   ١٢يــاش، ئوغــۇلالر  ٩قىــزالر  :جــاۋاب    

يــاش  ١٥ئوغۇلالرنىــڭ بــاالغهتكه يېتىشــىنىڭ ئهڭ ئــاخىرقى پهللىســى  –قىــز . باســىدۇ
اشقا تولۇشتىن بۇرۇن ئۇالردا بـاالغهتكه يهتكهنلىكنىـڭ ئـاالمهتلىرى    ي ١٥بولۇپ، ئۇالر 

بـۇرچى   ئورۇنـداش كۆرۈلسه، كۆرۈلگهن شۇ كۈنـدىن باشـالپ ئۇالرنىـڭ ئىبـادەتلهرنى     
باشلىنىدۇ ۋە قىلغان ياخشى ۋە يامان ئىشلىرى ئۈچۈن ساۋاب ۋە گۇنـاھالر يېزىلىشـىقا   

يىنمۇ ئـۇالردا بـاالغهتكه يهتكهنلىكنىـڭ    ياشقا توشقاندىن كې ١٥ئهگهر ئۇالر . باشاليدۇ
ياشــقا كىــرگهن كۈنىــدىن باشــالپال   ١٥ئاالمهتلىرىــدىن ھېچبىــرى كۆرۈلمىســه، ئــۇالر  

  .باالغهتكه يهتكهن بولۇپ ھېسابلىنىىدۇ
  قىز ۋە ئوغۇلالرنىڭ باالغهتكه يهتكهنلىكىنىڭ ئاالمهتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٨٣
نورمـال ئايالالرغـا    قىزالرنىڭ باالغهتكه يهتكهنلىكىنىـڭ ئـاالمىتى ئـۇالردىن    :جاۋاب    

، ئوغۇلالرنىـڭ ئىهـتىالم   )ھهيز كۆرۈشى(ى كه باشلىشئوخشاش ئايلىق ئادەتنىڭ كېلىش
  .دۇر)سپېرمىنىڭ شهھۋەت بىلهن ئېتىلىپ چىقىشى(بولۇشى 
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  ۋە ئۇالرنىڭ مهنىسىشهرىئهت ئىستىالھلىرى 

  بىلىش زۆرۈر بولغان شهرىئهت ئىستىالھلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٨٤
ئىبــادەتكه ســاالھىيهتلىك بولغــان ھهر قانــداق كىشــىنىڭ بىلىشــى زۆرۈر   :جــاۋاب    

پهرز،  :بولــۇپ، ئــۇالر ٧ ھهنهفىــي مهزھىــبىگه كــۆرە  بولغــان شــهرىئهت ئىســتىالھلىرى 
  .مۇباھتۇر ۋە تهھرىمى، مهكرۇھ تهنزىهى مهكرۇھ ۋاجىب، سۈننهت، ھارام،

  پهرز
  پهرز دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٨٥
ــانلىقى قۇرئـــان كهرىـــم ۋە مـــۇتهۋاتىر   -پهرز  :جـــاۋاب     راســـتىنال (ئۇنىـــڭ بۇيرۇلغـ

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن كهلگهنلىكى بىر توپ جامائهت تهرىپىدىن بىرخىل ئىبارە 
ھهدىسـلهرنىڭ ئېنىـق ۋە   ) ن رىۋايهت قىلىنىپ، شۈبهىسىز دەرىجىدە ئىسـپاتالنغان بىله

  .كهسكىن دەلىللىرى بىلهن بېكىتىلگهن ئهمهللهر دېمهكتۇر
قۇرئان كهرىمنىڭ دەلىللىـرى بىـلهن بېكىـتىلگهن بهش ۋاخ نامـاز، زاكـات،      : مهسىلهن  

ــۇتهۋاتىر ھهدىســلهرنىڭ دەلىللىــ   ــا، م ــتىلگهن  روزا ۋە ھهج قاتارلىقالرغ ــلهن بېكى رى بى
  .نامازدا قۇرئان ئوقۇش ۋە باشقىالرغا ئوخشاش ئهمهللهر

  پهرزنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .١٨٦
غان كىشـى سـاۋاب   ئورۇنـدى . زۆرۈردۇر ئورۇنـداش ئـۇنى   :پهرزنىڭ ھـۆكمى  :جاۋاب    

ن كىشـى ئـالالھ تائاالنىـڭ    مىغائورۇنـدى ئۇنىڭغـا ئهھمىـيهت بهرمىگهنلىكـتىن    . تاپىدۇ
ئۇنىـڭ  . ئالدىدا قاتتىق گۇناھكار بولىدۇ ۋە ئۆزىنى ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا تۇتقان بولىـدۇ 

  .پهرز ئىكهنلىكىگه ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر بولىدۇ
  پهرز قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ :سوئال  .١٨٧
ئۇالرنىڭ بىرى، پهرز ئهيىـن، يهنه بىـرى، پهرز   . دۇپهرز ئىككى تۈرلۈك بولى :جاۋاب    

  .كىفايهدۇر
  پهرز ئهين دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٨٨
ــاۋاب     ــن  :ج ــۆزى     ― پهرز ئهيى ــىته ئ ــنىڭ بىۋاس ــر شهخس ــۇلمانالردىن ھهر بى مۇس

ۋە  ھـارام  بهش ۋاخ نامـاز ئوقـۇش،   :مهسـىلهن  .شىغا بۇيرۇلغـان پهرز دېمهكتـۇر  ئورۇندى
يامــان ئىشــالردىن يىــراق بولۇشــقا ئوخشــاش ھهر بىــر شهخســنىڭ ئــۆزىگه بۇيرۇلغــان   

اپ قويۇشى بىـلهن  دپهرز ئهيىن دەپ ئاتالغان ئهمهللهر باشقىالرنىڭ ئورۇن .ئهمهللهردۇر
  .ئادا تاپمايدۇ
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  پهرز كىفايه دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٨٩
ــاۋاب     ــايه  پهرز :ج ــان پهرزدۇر    -كىف ــتىگه بۇيرۇلغ ــۇلمانالرنىڭ ئۈس ــۇمىي مۇس . ئوم

جىهاد قىلىش، كىشىلهرگه نهسـىههت قىلىـپ، ئـۇالرنى ياخشـى      ئالالھ يولىدا: مهسىلهن
ئىشــالرغا بــۇيرۇپ، يامــان ئىشــالردىن توســۇش، دىنــى ئىلىــم يــاكى پهن تېخنىكــا         

زىغـــا قاتنىشـــىش ســـاھهلىرىدىن قايســـىبىرىدە مۇتهخهسســـىس بولـــۇش، جىنـــازا نامى 
پهرز كىفايه ئهمهللىرىنـى مۇسـۇلمانالر ئاممىسـىدىن     .قاتارلىقالرغا ئوخشاش ئهمهللهردۇر

ــۇ     ــدىمىغانالرنىڭ ئۈســتىدىكى ب ــر تۈركــۈم كىشــىلهرنىڭ ئورۇندىشــى بىــلهن ئورۇن بى
ئهگهر مۇسـۇلمانالردىن ھېچبىرسـى بـۇ پهرزنـى     . پهرزنى ئورۇنداش بۇرچى ئـادا تاپىـدۇ  

سا، پۈتۈن مۇسۇلمان ئاممىسى گۇناھكار بولىدۇ ۋە تهرك قىلىنغان بۇ ئورۇندىمىغان بول
  .پهرز ئۈچۈن ھهممىسى جاۋاپكارلىققا تارتىلىدۇ

  پهرز كىفايه بولغان ئىشالر پهرز ئهينغا ئايلىنامدۇ ؟ :سوئال  .١٩٠
: مهسـىلهن . ايلىنىپ قالىـدۇ پهرز كىفايه بولغان ئىشالر گاھىدا پهرز ئهينغا ئ :جاۋاب    

مهلۇم بىر مهھهللىدە ياكى بىرەر شهھهردە بىر كىشـىدىن باشـقا دىننىـڭ ئهھكـاملىرىنى     
ــقه   ــا، خهلق ــادەم چىقمىس ــدىغان ئ ــا    –ۋەز  بىلى ــوغرا يولغ ــۇالرنى ت ــپ، ئ ــىههت قىلى نهس

ك، بىـرەر  شـۇنىڭدە . چاقىرىش شۇ ئادەمنىـڭ ئۈسـتىگه پهرز ئهيـن بولـۇپ بهلگىلىنىـدۇ     
ئادەتته پهرز كىفـايه بولـۇپ، مهلـۇم بىـر      ھهسىدە ئوقۇپ مۇتهخهسسىس بولۇشئىلىم سا

 ۇپ مۇتهخهسسىس بولۇشئۈچۈن شۇ ساھهدە ئوق الرتالالنغان ئىلىم ساھهسىدە ئوقۇشقا
شۇنىڭدەك، مۇسۇلمانالرنىڭ مهملىكهتلىرىدىن بىرىگه دۈشـمهن  . پهرز ئهينغا ئايلىنىدۇ

الرنىڭ جىهـاد سـهپهرۋەرلىكىگه ئاتلىنىشـى    بېسىپ كىـرگهن ۋاقىتتـا، پۈتـۈن مۇسـۇلمان    
  .پهرز ئهينغا ئايلىنىدۇ

  ۋاجىب
  ۋاجىب دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٩١
بۇيرۇلغــانلىقى قۇرئــان كهرىــم دەلىللىــرى بىــلهن ئىســپاتالنغان  -ۋاجىــب  :جــاۋاب    

ئــايهتلهر ۋە غهيــرى بولســىمۇ، شــۇ مهســىلىگه نىســبهتهن دااللىتــى كهســكىن بولمىغــان 
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمدىن كهلگهنلىكــى بىــر يــاكى ئىككــى ســاھابه       (مــۇتهۋاتىر

تهرىپىدىن رىۋايهت قىلىنغانلىقى سـهۋەبلىك، كهسـكىن دەلىـل ـ ئىسـپاتالر قاتارىـدىن       
ــلهر دېمهكتــۇر ) ئــورۇن ئااللمىغــان : مهســىلهن. ھهدىســلهر بىــلهن بېكىــتىلگهن ئهمهل

  .ر سهدىقىسى، ھېيت نامازلىرى، ۋىتىر نامىزى قاتارلىقالرقۇربانلىق قىلىش، فىتى
  ۋاجىبنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .١٩٢



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٤٨  

 

ۋاجىـــب . خـــۇددى پهرزگه ئوخشـــاش زۆرۈردۇر  ئورۇنـــداشۋاجىبنـــى  :جـــاۋاب    
ئۇنى تهرك ئهتكهن كىشـى پهرزنـى تهرك   . غان كىشى ساۋاب تاپىدۇئورۇندىئهمهللهرنى 

ۋاجىبقا ئىنكـار قىلغـان   . گۇناھكار بولىدۇ هتكهننىڭ گۇناھىدىن بىر دەرىجىدە تۆۋەنئ
  .كىشى كاپىر بولمايدۇ، بهلكى قاتتىق گۇناھكار بولىدۇ

  سۈننهت
  سۈننهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٩٣
منىڭ سـۆزلىرى،  پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاال  -سۈننهت :جاۋاب    

ئىبادەتلىرى ۋە باشـقىالردىن سـادىر بولغـان ئىشـالردىن      -ئىش ـ پائالىيهتلىرى، ئهمهل  
  .كېلىدىغانلىرىنى مۇۋاپىق كۆرگهنلىرى دېمهكتۇر ئۇيغۇنشهرىئهتكه 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم پهرز، ۋاجىــب  مهنىســى ئىســالم فىقهىــدىكىســۈننهتنىڭ   
-ئهمهلبىزنىمـــۇ قىلىشـــقا تهۋســـىيه قىلغـــان     ئهمهللهرنىـــڭ ســـىرتىدا قىلغـــان ۋە  

بهش ۋاخ نامازنىڭ سۈننهتلىرىنى ئوقـۇش، تاھـارەت ئالغانـدا    : مهسىلهن. ئىبادەتلهردۇر
  .مىسۋاك قوللىنىشقا ئوخشىغان ئهمهللهر

  سۈننهت قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ :سوئال  .١٩٤
ئۇالرنىڭ بىرى، تهكىتلىـك سـۈننهت، يهنه   : ىدۇسۈننهت ئىككى تۈرلۈك بول :جاۋاب    

  .بىرى، تهكىتسىز سۈننهتتۇر
  تهكىتلىك سۈننهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٩٥
ــاۋاب     ــۈننهت   :ج ــاالم ھهمىشــه    -تهكىتلىــك س قا ئورۇنداشــپهيغهمــبهر ئهلهيهىسس

بهش : مهسـىلهن . هللهر دېمهكتۇرئادەتلهنگهن ۋە ئۆزۈرسىز قهتئىي تهرك ئهتمىگهن ئهم
ــاش     ۋاخ ــقا ئوخشـ ــۋاك قوللىنىشـ ــارەتته مىسـ ــۇش، تاھـ ــۈننهتلىرىنى ئوقـ نامازنىـــڭ سـ

ــلهر ــاۋابقا      .دۇرئهمهل ــدىغان كىشــى س ــى ئورۇن ــان ئهمهللهرن ــۈننهت بولغ ــك س تهكىتلى
ــىدۇ ــدۇ  . ئېرىش ــار بولماي ــى گۇناھك ــكهن كىش ــىغا   . تهرك ئهت ــڭ كايىش ــراق ئالالھنى بى

  .ئۇچراش خهۋپى بار
  تهكىتسىز سۈننهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٩٦
قا ئـادەتلهنمىگهن  ئورۇنداشـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم   -تهكىتسىز سۈننهت  :جاۋاب    

ــلهر دېمهكتــۇر ئورۇنــدىبولــۇپ، گاھىــدا  . غان، گاھىــدا ئۆزۈرســىز تهرك ئهتــكهن ئهمهل
ۇرۇنقى تــۆت رەكــئهت ســۈننهتنى ئوقۇشــقا  ئهســىر نامىزىنىــڭ پهرزىــدىن بــ : مهســىلهن

تهكىتســىز  .دەپ ئاتىلىــدۇ» مۇســتهھهب« تهكىتســىز ســۈننهت . ئوخشــاش ئهمهلــلهر 
سۈننهت بولغان ئهمهللهرنى ئورۇندىغان كىشى ساۋابقا ئېرىشىدۇ، تهرك ئهتكهن كىشى 

  .ئالالھ تائاالنىڭ كايىشىغىمۇ ئۇچرىمايدۇ. گۇناھكار بولمايدۇ
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  ھارام
  ھارام دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٩٧
ــاۋاب     ــارام  :ج ــم ۋە      -ھ ــان كهرى ــانلىقى قۇرئ ــى قىلىنغ ــۈردە مهنئ ــي ت ــڭ قهتئى ئۇنى

دەلىللىرى بىلهن شۈبهىسىز ۋە كهسـكىن ھالـدا ئىسـپاتالنغان     مۇتهۋاتىر ھهدىسلهرنىڭ
ش قاتارلىقالرغـا  زىنا قىلىش، ھاراق ئىچىـش، ئۆسـۈم يېـيى    :مهسىلهن .ئىشالر دېمهكتۇر

يهنــى (باشــقىالرنىڭ سودىســىنىڭ ئۈســتىگه ســودا قىلىــش     ۋە  ئوخشــاش گۇنــاھالر 
ــۇزۇش  ــۇ  )باشــقىالرنىڭ سودىســىنى ب ــا ئ  ، باشــقا بىــرى نىكاھالنمــاقچى بولغــان ئايالغ

  .ھهقسىزلىكلهر ھارامدۇر نىكاھلىنىۋېلىش قاتارلىق ۋازكهچمهستىن
  ھارامنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .١٩٨
تهۋبه . گۇناھكـار بولىـدۇ   ھارام قىلىنغان ئىشالرنى قىلغـان كىشـى قـاتتىق    :جاۋاب    

ھـارامالرنى تهرك ئهتـكهن كىشـى    . قىلىپ قايتمىسـا دوزاخنىـڭ ئازابىغـا دۇچـار بولىـدۇ     
  .ھارامنى ھاالل سانىغان كىشى كاپىر بولىدۇ. ساۋابقا ئېرىشىدۇ

  مهكرۇھ تهھرىمى
  مهكرۇھ تهھرىمى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٩٩
 ياقتۇرۇلمايـدىغان ئىـش دېگهنلىـك بولـۇپ، مهكـرۇھ تهھرىمـى       -مهكـرۇھ   :جاۋاب    

ــالر       ــپاتالنغان ئىش ــارقىلىق ئىس ــلهر ئ ــۇتهۋاتىر ھهدىس ــرى م ــانلىقى غهي ــى قىلىنغ مهنئ
. ۈكرەك بولغـان ئىشـالردۇر  مهكرۇھ تهھرىمى ھارام تهرەپكه ئېهتىمـالى كۈچلـ  . دېمهكتۇر
تاھـارەت ئالغانـدا سـۇنى ئىسـراپ قىلىـش يـاكى نورمالـدىن ئـاز قـوللىنىش،          : مهسىلهن

ـ بۇياققا قاراش قاتارلىقالرغـا ئوخشـاش    ندا كۆزىنى يومۇۋېلىش ياكى ئۇياقنامازدا تۇرغا
  .ئىشالر

ك مهكرۇھ تهھرىمىنى ئىشلىگهن كىشى ھـارامنى ئىشـلىگهندىن بىـر دەرىـجه تـۆۋەنرە     
مهكـرۇھ تهھرىمىنـى   . ئۇنى تهرك ئهتـكهن كىشـى سـاۋابقا ئېرىشـىدۇ    . گۇناھكار بولىدۇ

  .بهلكى گۇناھكار بولىدۇ. ھاالل سانىغان كىشى كاپىر بولمايدۇ

  مهكرۇھ تهنزىهى
  مهكرۇھ تهنزىهى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٠٠
نغــانلىقى غهيــرى مــۇتهۋاتىر ھهدىســلهر مهنئــى قىلى― مهكــرۇھ تهنزىهىــى  :جــاۋاب    

ھــاالل تهرەپــكه ئېهتىمــالى  مهكــرۇھ تهنزىهــى. ئىشــالر دېمهكتــۇربىــلهن بېكىــتىلگهن 
ــالردۇر  ــان ئىش ــۈكرەك بولغ ــىلهن .كۈچل ــجىدلهرگه  : مهس ــورۇنالرغا ۋە مهس ــاممىۋى س ئ

بـۇيى   -بېرىپ تۇرىدىغان كىشـىلهرنىڭ خـام سامسـاق ۋە خـام پىيازغـا ئوخشـاش ھىـد        



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٥٠  

 

مهكــرۇھ تهنزىهىنــى   .ز نهرســىلهرنى ئىســتېمال قىلغىنىغــا ئوخشــاش ئىشــالر يېقىمســى
  .ئهمما ئۇنى تهرك ئېتىش ئهۋزەلدۇر. ئىشلىگهن كىشى گۇناھكار بولمايدۇ

  مۇباھ
  مۇباھ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٠١
ز ئىختىيارىغـا  ئۇنى قىلىش يـاكى تهرك ئېـتىش ھهر كىشـىنىڭ ئـۆ     -مۇباھ  :جاۋاب    

قوپۇشـالرغا   -ئىچـش، ئولتـۇرۇش    -يېـيىش   :مهسـىلهن  .تاپشۇرۇلغان ئىشالر دېمهكتۇر
  .ئوخشاش ئىختىيارىي ئىشالر

  مۇباھنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .٢٠٢
مۇباھ بولغـان ئىشـالرنى ئىشـلهش يـاكى تهرك ئېـتىش بىـلهن ھېچقانـداق         :جاۋاب    

  .كى ساۋاب بولمايدۇگۇناھ يا

  مۇباھ ئىشالرنىڭ ئىبادەت قاتارىغا ئۆتۈشى
  قانداق قىلغاندا مۇباھ ئىشالرنى ئىبادەت قاتارىغا ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ؟ :سوئال  .٢٠٣
ــاھ ئىشــالرنى ياخشــى نىــيهت بىــلهن ئىبــادەت قاتارىغــا ئۆتكــۈزگىلى     :جــاۋاب     مۇب

ۋە ئىبـــادەتلهردە  ئورۇنـــداشئـــالالھ تائاالنىـــڭ بۇيرىغـــانلىرىنى : مهســـىلهن. بولىـــدۇ
پائالىيهتچان بولۇش نىيىتى بىلهن يېيىش ۋە ئىچىش، مېڭىنى ياخشـى دەم ئالـدۇرۇش   

ــۇ ياخشــى     ــى تېخىم ــڭ ئهمرلىرىن ــالالھ تائاالنى ــارقىلىق ئ ــداشئ ــلهن   ئورۇن ــى بى نىيىت
ــارقىلىق شــهرىئهت كۆرســه   تمىلىرىنى ياخشــى ئــۇخالش ۋە تهن ســاقلىقىنى ســاقالش ئ

ــداش ــارلىق ئىشــالرنىڭ ھهممىســى     ئورۇن ــكهت قىلىــش قات ــلهن تهن ھهرى ــى بى نىيىت
چوقــۇم ئىبادەتنىــڭ  -ئــۆز پهزلىــدىن  -ئىبــادەتكه ياتىــدۇ ۋە بــۇ ئىشــالرغا ئــالالھ تائــاال 

  .ۇساۋابىنى بېرىد
ادەتلهر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋىتى    ئىبـ -شهرىئهت ئىستىالھلىرىنىڭ ئهمهل: سوئال  .٢٠٤

  نېمه؟
ئىبــادەتلهر بىــلهن بولغــان -يــۇقىرىقى شــهرىئهت ئىســتىالھلىرىنىڭ ئهمهل: جــاۋاب    

  :مۇناسىۋىتى تۆۋەنكىدەك ئىپادىلىنىدۇ
ئىبادەتلهردىكى پهرز ئىسمىنى ئالغان ئىشالردىن بىرەرسى  -ھهر قانداق ئهمهل ) ١(    

قىلىنسـا   بىـلهن تهرك ) انلىق ياكى بىلمىگهنلىكئۇنتۇپ قالغ(قهستهن ياكى سهۋەنلىك
بولىدۇ، ئۇنى قايتىـدىن   ئىبادەتلهر بۇزۇلغان -ياكى نۇقسان بىلهن قىلىنسا، شۇ ئهمهل 

  .قا توغرا كېلىدۇئورۇنداش
نامازنىڭ پهرزلىرىدىن بولغـان پائـالىيهتلهردىن رۇكـۇ يـاكى سـهجدىلهردىن      : مهسىلهن  



 ١٥١  هنىسىم ۇالرنىڭئ ۋەئىستىالھلىرى  هرىئهتش  

 

  .امازنىڭ ئىناۋەتسىز بولغىنىغا ئوخشاشن بىرەرسىنىڭ تهرك قىلىنىشى بىلهن
ــداق ئهمهل ) ٢(     ــالردىن     -ھهر قان ــان ئىش ــمىنى ئالغ ــب ئىس ــادەتلهردىكى ۋاجى ئىب

. ئىبــادەتلهر بۇزۇلمايــدۇ، ئىناۋەتســىزمۇ بولمايــدۇ  -بىرەرســى تهرك قىلىنســا، بــۇ ئهمهل 
  .ن كىشىنىڭ ئىبادىتى بۇزۇلىدۇئهتكهتهرك  قهستهن ئهمما ۋاجىبنى

ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ نامازالرنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدىن كېيىنكــى   :مهســىلهن  
ئولتۇرۇشنى سهۋەنلىكتىن تهرك ئهتكهن كىشىنىڭ نامازنىڭ ئاخىرىـدا سـهجدە سـهھۋە    

ئهممـــا ۋاجىبنـــى قهســـتهن تهرك . قىلىشـــى بىـــلهن نـــامىزى تولۇقالنغانغـــا ئوخشـــاش
رەكئهتته فاتىهه سۈرىسنى نامازنىڭ ۋاجىبلىرىدىن بولغان ھهر : ئهتكهنلىكنىڭ مىسالى

ــۇزۇلغىنى ۋە ئىناۋەتســىز     ــلهن نامازالرنىــڭ ب ئوقۇشــنىڭ قهســتهن تهرك قىلىنىشــى بى
  .بولغىنىغا ئوخشاش

ئىبــادەتلهردىكى ســۈننهت نــامىنى ئالغــان ئىشــالردىن      -ھهر قانــداق ئهمهل ) ٣(    
بىرەرسىنىڭ ياكى ھهممسـىنىڭ قهسـتهن يـاكى سـهۋەنلىكتىن تهرك قىلىنىشـى بىـلهن       

  .ئىبادەتلهر بۇزۇلمايدۇ ۋە نۇقسان بىلهنمۇ سۈپهتلهنمهيدۇ -ۇ ئهمهل ش
 نامازنىـــڭ ســـۈننهتلىرىدىن بولغـــان ھهر رەكئهتنىـــڭ بېشـــىدا بىســـملالھ: مهســـىلهن  

نامازنىــڭ نۇقســانلىق بىــلهن ســۈپهتلهنمىگىنىگه   دېيىشــنىڭ تهرك قىلىنىشــى بىــلهن
  .ئوخشاش

كـرۇھ دېـگهن ئىشـالردىن بىرەرسـىنى     ھهر قانـداق ئهمهل ـ ئىبـادەتلهردىكى مه   ) ٤(    
ياكى بىردىن كۆپىنى سـادىر قىلىـش بىـلهن شـۇ ئهمهل ـ ئىبادەتلهرنىـڭ دۇرۇسـلىقىغا        

  .تهسىر يهتمهيدۇ
) فــاتىهه سۈرىســىدىن باشــقا(ن پهرز نامــازالردا بىرىنچــى رەكــئهتكه ئوقۇغــا : مهســىلهن  

ئهممـا  . ۇھتـۇر سۈرىنىڭ ئـۆزىنى ئۆزۈرسـىز ھالـدا، ئىككىنچـى رەكـئهتكه ئوقـۇش مهكر      
ــدۇ      ــىر يهتمهي ــي تهس ــىغا قهتئى ــۇل بولىش ــۈپىتىگه ۋە قوب ــڭ س ــلهن نامازنى ــڭ بى . ئۇنى

ــدەك ـ ياقتۇرۇلمىغــان ئىــش         »مهكــرۇھ«چــۈنكى ــدا ئېيتىلغان نىــڭ مهنىســى ـ يۇقىرى
  .دېگهنلىك بولۇپ، ئىبادەتنى بۇزمايدۇ، سۈپىتىگىمۇ تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ

ئېشىشـى ئۈچـۈن مهۋجـۇد بولۇشـى شـهرت      بىرەر ئهمهلنىڭ ئهمهلـگه  ― شهرت ) ٥(    
. ئهممــا شــۇ ئهمهلنىــڭ ماھىيىتىــدىن ســانالمايدىغان نهرســه دېمهكتــۇر       قىلىنغــان،
. تاھـارەت بولمىسـا نامـاز ئوقـۇغىلى بولمايـدۇ     . نامازنىـڭ شـهرتىدۇر   تاھارەت: مهسىلهن

  .بىراق تاھارەت نامازنىڭ قاتارىدىن سانالمايدۇ
ــائىز ) ٦(     ــا ب ―جـ ــى قىلسـ ــۇردۇرۇس يهنـ ــدۇ، دېگهنلىكتـ ــىلهن. ولىـ ــاز : مهسـ نامـ

ئوقۇيدىغان جايدا نىجاسهت بولسـا، ئـۇنى تـازىالپ، ئهسـىرىنى يـوقىتىش ئـارقىلىق بـۇ        
  .دېگهنلىكتۇر» دۇرۇس«جايدا ناماز ئوقۇش جائىز دېگهنلىك 



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٥٢  

 

  

  پاكىزلىق ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  م دىنىدا پاكىزلىقنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ئىسال :سوئال  .٢٠٥
ئىســالم دىنــى پــاكلىق ۋە پــاكىزلىق ئۈســتىگه قۇرۇلغــان بىــر دىــن بولــۇپ،  :جــاۋاب    

ــا ئهڭ زور ئهھمىــيهت بېرىــپ    -٦مۇســۇلمانالر  ئهســىردىكى چــاغالردىن بىــرى تازىلىقق
ىــدىن چــۈنكى مهنىــۋىي كىــرالردىن تــازىلىنىش ئىماننىــڭ تهلهبلىر. كهلــگهن خهلقتــۇر

نىڭ ئالدىنقى شهرتى ئورۇنداشئىبادەتلهرنى بهزى ھېسسىي پاكلىق بىرى بولغىنىدەك، 
پـــاكىزلىق ئىماننىـــڭ «: ئىســـالم پهيغهمبىـــرى مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم. قىلىنغـــان
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»يېرىمىدۇر

  پاكىزلىق قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ :سوئال  .٢٠٦
بىــرى، تاشــقى پــاكىزلىق، يهنه بىــرى، : پــاكىزلىق ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ :جــاۋاب    

  .ئىچكى پاكىزلىق
  تاشقى پاكىزلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٠٧
ئىچمهكنىـڭ   -بهدەننىڭ، كىيىمنىڭ، يـېمهك   -تاشقى پاكىزلىق دېگىنىمىز  :جاۋاب    

  .پاسكىنىلىق ۋە كىرالدىن پاكىز بولىشى دېمهكتۇر ۋە ناماز ئوقۇيدىغان جاينىڭ
  ئىچكى پاكىزلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٠٨
نهپسـنىڭ ۋە قهلبنىـڭ يامـان غهرەز ۋە ناچـار      -ئىچكى پاكىزلىق دېگىنىمىز  :جاۋاب    

ئىككــى  ئىســالم دىنــى مۇســۇلمانالرنى ھهر  . ئهخالقالردىــن پــاك بولىشــى دېمهكتــۇر   
  .پاكىزلىققا بۇيرۇيدۇ

  لىققا بۇيرۇلۇشنىڭ ھېكمىتى نېمه؟ىزتاشقى پاك :سوئال  .٢٠٩
ئهھمىـيهت بېرىـپ، مۇسـۇلمانالرنى    ۋە پاكىزلىققـا  ئىسالم دىنىنىڭ پاكلىققـا   :جاۋاب    

ئىنتـايىن   ىـۋىيىتىگه مهنىنساننىڭ تهن ساقلىقىغا ۋە تازىلىققا ۋە پاكىزلىققا بۇيرۇشىدا، ئ
سـۇ بىـلهن پـاكلىنىش    . پايدىلىق بولغان نۇرغۇنلىغان ئالىي مهقسهتلهر غايه قىلىنغـان 

ئىبــادەت ۋە  .پائالىيهتچــانلىقنى ئاشــۇرىدۇ. بهدەنــدىكى يېقىمســىز ھىــدالرنى يوقىتىــدۇ
شــۇڭا . دۇنيــالىق ئىشــالر ئۈچــۈن ئىنســاننىڭ ھىممىتىنــى، جوشــقۇنلىقىنى يېڭىاليــدۇ 

ــى ــاكىزلىقنى پهرز    ئىســالم دىن ــازىلىقنى، پ ــا ت ــۇيرۇپ، ئۇالرغ ــا ب مۇســۇلمانالرنى پاكلىقق
  .قىلدى ۋە كۆپلىگهن ئىبادەتلهر ئۈچۈن پاكلىقنى شهرت قىلدى

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ١٥٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋەپاكىزلىق   

 

  لىققا بۇيرۇلۇشنىڭ ھېكمىتى نېمه؟ىزئىچكى پاك :سوئال  .٢١٠
ىنىنىـڭ سـىرتىدا، ئۇنىـڭ قهلبـى     ئىنساننىڭ تاشقى ئهزالىرىنىڭ پاكىز بولغ :جاۋاب    

بىلهن نهپسىدىن ئىبارەت ئىچكى دۇنياسىنىڭمۇ ئۆزىنى چوڭ تۇتـۇش، كۆرەلمهسـلىك،   
پـاكىز بولغـان    -ۋە باشـقا سـهلبىي ئهخالقالردىـن پـاك      ئـاداۋەت -دۈشمهنلىك، ئۆچلـۈك 

ھ ھالدا، بىر پۈتۈن پاكلىق ئىچىدە، ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىغا يۈزلىنىشى ئارقىلىق ئـالال 
تائاالنىــڭ نېمىــتىگه ۋە رەھمىــتىگه ئېرىشىشــى ئۈچــۈن ئىســالم دىنــى مۇســۇلمانالرنى    

  .ئىچكى ۋە تاشقى پاكلىقالرغا ئهمر قىلغان
  پاسكىنىلىقالر ۋە كىرالردىن نېمه بىلهن پاكلىنىش كېرەك؟ :سوئال  .٢١١
. سۇ بىلهن يۇيۇپ پـاكلىنىش كېـرەك   ھهر قانداق كىر ۋە پاسكىنىلىقالردىن :جاۋاب    

ئهســـلىدىكى ئـــۆز  ســـۇ. چـــۈنكى پـــاكلىغۇچى ماددىالرنىـــڭ ئهڭ ياخشىســـى ســـۇدۇر 
  .يوقاتقان بولىدۇ ش خۇسۇسىيىتىنىيوقىتىپ قويۇشى بىلهنال پاكالتهبىئىتىنى 

  سۇالرنىڭ تۈرلىرىپاكلىنىشقا بولىدىغان 
  رلۈك سۇ بار؟قانچه تۈ :سوئال  .٢١٢
  :تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه ٤سۇ  :جاۋاب    
مۇنداق سـۇ مـۇتلهق پـاكتۇر ۋە پـاكالش     . ھېچنهرسه ئارىالشمىغان تهبىئىي سۇ) ١(    

گهرچه  ئهممـا دەرەخـتىن يـاكى مېۋىـدىن چىقىرىلغـان سـۇ      . خـاراكتېرىگه ئىـگه سـۇدۇر   
  .ىغا ئىشلىتىشكه بولمايدۇنى تاھارەت ۋە باشقا پاكالش ئىشلىرپاكىز بولسىمۇ، ئۇ

. چېلهك، تۇڭ ۋە كوزىالرغا قاچىالنغان سۇالردىن مۈشـۈك ئىچىـپ قويغـان سـۇ    ) ٢(    
مۇنـــداق ســـۇ پـــاكتۇر، بىـــراق تاھـــارەت ۋە باشـــقا پـــاكلىنىش ئىشـــلىرىغا ئىشـــلىتىش 

  .مهكرۇھتۇر
ــاكى     ) ٣(     ــكهن ي ــىلهر چۈشــۈپ كهت ــا پاســكىنا نهرس ــۇپ، ئۇنىڭغ ــاز بول ــدارى ئ مىق

تاھـارەت ۋە باشـقا پـاكلىنىش     مۇنـداق سـۇنى  . چۈشۈپ ئـۆلگهن تۇرغـۇن سـۇ   جانلىقالر 
  .ئىشلىرىغا ئىشلىتىشكه قهتئىي بولمايدۇ

پاكلىقى شۈبهىلىك بولغان سۇ بولۇپ، ئۇ ئىشهك ياكى خېچىر ئىچىپ قويغـان  ) ٤(    
  .مۇنداق سۇنى مهجبۇر بولۇپ قالغان شارائىتنىڭ سىرتىدا ئىشلىتىشكه بولمايدۇ. سۇ
  پاكالش ۋە پاكلىنىش ئۈچۈن قانداق سۇنى ئىشلىتىش كېرەك؟ :سوئال  .٢١٣
كلىنىشـقا ۋە كىيىملهرنـى   تاھارەت ئېلىش ياكى غۇسلى قىلىش ئـارقىلىق پا  :جاۋاب    

  :سۇالر تۆۋەندىكى يهتته خىل سۇدۇر الشقا، شۇنداقال ئىچىشكه بولىدىغانتازىيۇيۇپ 
  يامغۇرسۈيى) ١(    
  دېڭىز، دەريا، ئېرىق، ئۆستهڭ سۇلىرى) ٢(    



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٥٤  

 

  قۇدۇق سۈيى) ٣(    
  بۇالق سۈيى) ٤(    
  قار ۋە مۇزدىن ئېرىگهن سۇ) ٥(    
  كۆل سۈيى) ٦(    
  سۇپاكىز تۇرۇبىدىن كهلگهن ) ٧(    
رەڭگى ياكى تهمى ياكى پۇرىقى ئۆزگهرمىگهن بولۇش  يۇقىرىقى يهتته خىل سۇنىڭ    

. تـازىلىقالر ۋە ئىچىـش ئۈچـۈن قوللىنىشـقا بولىـدۇ      شهرتى بىلهن، بـۇ سـۇالرنى پۈتـۈن   
ئهگهر ســۇنىڭ تهمــى يــاكى رەڭگــى يــاكى ھىــدى ئۆزىنىــڭ ئهســلىدىكى تهبىئىتىــدىن 

  .ئۆزگهرگهن بولسا، بۇ ۋاقىتتا ئۇنى ئىشلىتىشكه بولمايدۇ

  شۈبهىلىك سۇالر ھهققىدىكى مهسىلىلهر
  نهرسىلهر ئارىلىشىپ قالغان سۇنى ئىشلىتىشكه بوالمدۇ؟ زباشقا پاكى :سوئال  .٢١٤
ســۈت ۋە زەپهگه ئوخشــاش پــاكىز نهرســىلهر ئارىلىشــىپ قــېلىش تــۈپهيلى  :جــاۋاب    

ئىشلىتىشــكه ۋە  مهزكــۇر ئــۈچ خىــل ســۈپىتىدىن بىرەرســى ئۆزگىرىــپ قالغــان ســۇنى   
تكهن يـاكى  ئهمما ئارىالشقان نهرسه سـۇنىڭ تهبىئىتىنـى ئۆزگهرتىـۋە   . ئىچىشكه بولىدۇ

پــاكىزلىق ئىشــلىرى ئۈچــۈن    ســۇنىڭ ھهجمىــدىن كــۆپ بولغانــدا، مۇنــداق ســۇنى     
  .ئىشلىتىشكه بولمايدۇ

ئاز بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن ھـايۋانالر ئىچىـپ قويغـان تۇرغـۇن سـۇنى         مىقدارى :سوئال  .٢١٥
  ئىشلىتىشكه بوالمدۇ؟

ن ھايۋانالر ئىچىپ قويغان تۇرغۇن سۇالرنىڭ مىقدارى ئاز بولۇپ، ئۇنىڭدى :جاۋاب    
  :تۆت تۈرلۈك بولىدۇتۆۋەندىكىدەك ھۆكمى 

گۆشـى يېيىلىـدىغان ھـايۋانالر ئىچىـپ قويغـان سـۇ        ئوخشاش قائات ياكى ئادەم) ١(    
ئىچىــش يــاكى يۇيۇنــۇش يــاكى كىيىملهرنــى يۇيــۇپ تــازىالش قاتــارلىق ئــۇنى . پــاكتۇر

  .دۇئۈچۈن قوللىنىشقا بولىئېهتىياجالر 
ئــۇنى . ئىــت يــاكى چوشــقا يــاكى يىرتقــۇچالر ئىچىــپ قويغــان ســۇ نىجىســتۇر   )٢(    

  .قوللىنىشقا قهتئىي بولمايدۇ
مۈشۈك ياكى قويۇپ بېرىپ بېقىلغان توخۇ ياكى گۆش يهيـدىغان ئۇچـارلىقالر   ) ٣(    

  .بىراق باشقا سۇ بولغان يهردە، بۇنى ئىشلىتىش مهكرۇھتۇر. ئىچىپ قويغان سۇ پاكتۇر
باشـقا سـۇ    .ئېشهك ياكى خېچىر ئىچىپ قويغان سۇ پاكلىقى شۈبهىلىك سۇدۇر )٤(    

بىـراق بـۇ سـۇ بىـلهن     . تېپىلمىغان شارائىتالردا، بۇ سۇنى تاھارەتكه قوللىنىشـقا بولىـدۇ  
  .ئالغان تاھارەتنىڭ ئۈستىگه تهيهممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇش الزىم كېلىدۇ



 ١٥٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋەپاكىزلىق   

 

  مىقدارى ئاز سۇ دېگهن قانداق سۇ؟ :سوئال  .٢١٦
تـۆت بۈرجهكلىـك   : سۇ مىقدارىنىڭ ئاز ياكى كـۆپلىكى مۇنـداق ئۆلچىنىـدۇ    :جاۋاب    

ســانتىمېتىردىن، تــۆت تهرىپىنىــڭ ھهر بىــر تهرىپىنىــڭ  ٤٦بىــر كۆلنىــڭ چۇڭقــۇرلىقى 
سانتىمېتىردىن كهلمىسه ياكى كۆل يـۇمىالق بولـۇپ،    ٦مېتىر،  ٤ئۇزۇنلىقى ئاز دېگهندە 

سانتىمېتىردىن كهم بولسـا، مۇنـداق سـۇ     ٢٤مېتىر،  ٢٤ئهتراپىنىڭ ئومۇمىي ئايالنمىسى 
بۇنــداق مىقــدارى ئــاز ســۇغا چۈشــكهن نىجاســهتنىڭ  . دېيىلىــدۇ» مىقــدارى ئــاز ســۇ«

  .ئهسىرى كۆرۈلسۇن ياكى كۆرۈلمىسۇن، ئۇ پاسكىنا سۇدۇر

  ۋە ئىستىبرا ھهققىدىكى مهسىلىلهر ئستىنجا
  ئىستىنجا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢١٧
  .تهرەت قىلىدىغان ئورگانالرنى يۇيۇپ تازىالش دېمهكتۇر -ئستىنجا  :جاۋاب    
  ئىستىنجا قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ :سوئال  .٢١٨
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. قىلىش ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ ئستىنجا: جاۋاب    
ئىنساننىڭ ئالدى ۋە كهينىـدىن ئىبـارەت ئىككـى تهرەت قىلىـش ئورگىنىـدىن       )١(    

، بولسـا چىققان نهرسىلهر بۇ ئىككى ئورگاندىن بهدەننىڭ باشـقا جايلىرىغـا تهگمىـگهن    
بىــلهن قۇرۇقداشــقا كۇپــايه قىلىــپ ســۇ  ۇپراققهغهز، چالمــا يــاكى تــ تهرەت ئــورگىنىنى

  .بىلهن ئىستىنجا قىلىش سۈننهتتۇر
ككى ئورگاندىن چىققـان نهرسـىلهر بىـر تهڭـگه مىقدارىـدا بهدەننىـڭ باشـقا        ئى) ٢(    

ئۇ يهرنى قهغهز يـاكى چالمـا بىـلهن تازىلىغانـدىن     جايلىرىغا تهككهن بولسا، بۇ ھالهتته 
  .سۇ بىلهن يۇيۇپ ئستىنجا قىلىش ئارقىلىق ئۇنى پاكالش ۋاجىبتۇرتاشقىرى، 

مىقدارىــدىن كــۆپرەك بولســا، بــۇ  بهدەنــگه تهكــكهن پاســكىنىلىق بىــر تهڭــگه  ) ٣(    
ــدۇ     ــش پهرز بولى ــتىنجا قىلى ــلهن ئس ــۇ بى ــالهتته س ــول    . ھ ــول ق ــتا س ــتىنجا قىلىش ئس

  .ئىشلىتىلىدۇ
  تاھارەت ئېلىش ئۈچۈن ئىستىنجا قىلىش شهرتمۇ؟ :سوئال  .٢١٩
ــاۋاب     ــاقچى بول     :ج ــارەت ئالم ــادەم تاھ ــان ئ ــوڭ تهرەت قىلغ ــك ۋە چ ــدا، كىچى غىنى

ئهممـا ئۇخلىغـانلىق يـاكى    . يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن بويىچه ئىستىنجا قىلىشى شـهرتتۇر 
ياكى تهرەت ئورگانلىرىدىن باشقا بهدەننىڭ قايسىبىر يېرىـدىن قـان،   يهل چىقارغانلىق 
تاھـارىتى سـۇنغان كىشـى ئۈچـۈن ئىسـتىنجا قىلىـش الزىـم         تۈپهيلى يىرىڭ چىققانلىق

ــالىمالر بىــردەك ئىتتىپــاقتۇر ئهمهســلىكىدە پۈتــۈن فىقه چــۈنكى ئىســتىنجا . ىشــۇناس ئ
ــۈنال      ــاكالش ئۈچـ ــكىنىلىقالرنى پـ ــان پاسـ ــدىن چىققـ ــى تهرەت ئورگىنىـ پهقهت ئىككـ

  .بۇيرۇلغان



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٥٦  

 

  ئىستىنجا قىلغاندا قانداق نهرسىلهرنى ئىشلىتىشكه بولىدۇ؟ :سوئال  .٢٢٠
. لىتىدىغان ماددىالرنىــڭ ئهڭ ياخشىســى ســۇدۇر ئىســتىنجا قىلىشــتا ئىشــ  :جــاۋاب    

سـۇ بىـلهن ئىسـتىنجا قىلىشـقا ئىمكـانىيهت      . يوقتـۇر  پاكاليدىغان مادداسۇدىن ياخشى 
بولمىغاندا، چالما، تاش، رەخـت پارچىسـى، قهغهز ۋە ئامالسـىز قالغانـدا ياغـاچ ۋە ئوتـۇن       

مـاقچى  ئىسـتىنجا قىل  .قىلىشقا بولىدۇقاتارلىق ماددىالرنىڭ قايسىبىرى بىلهن ئستىنجا 
بولغاندا، ئادەم كۆرمهيدىغان مهخسۇس جاينى تـالالپ، ئىسـتىنجانى شـۇ يهردە قىلىـش     

چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش    . ئهۋرەت جـايالرنى كىشـىلهرگه كۆرسىتىشـكه بولمايـدۇ     .الزىم
  .ھارامدۇر

  ۇ؟ئىشلىتىشكه بولمايد غاندا قانداق نهرسىلهرنىئىستىنجا قىل :سوئال  .٢٢١
ياكى ھايۋانالر يهيدىغان تائـام  ، كۆمۈر، تۆمۈر، ئهينهك، ھاك، ئىنسان خىش :جاۋاب    

  .بولمايدۇ تا ئىشلىتىشكهئىستىنجا قىلىش نىقايسىبىرىقاتارلىقالرنىڭ 
قا هن ئىستىنجا قىلىشـ ۋاراقلىرى بىل كىتابالرنىڭ ۋە ژۇرنالالرنىڭ –گېزىت  :سوئال  .٢٢٢

  بوالمدۇ؟
ئهرەب ھهرپى بىلهن يېزىلغان كىتاب، ژۇرنال ۋە گېزىتلهرنىڭ ۋاراقلىرىنـى   :جاۋاب    

ئهممـا ئهرەب ھهرپـى بىـلهن ئهمهس، بهلكـى التىـن،       .ئىستىنجادا قوللىنىشـقا بولمايـدۇ  
ە رۇس، خىتاي ۋە باشقا ھهرپلهر بىـلهن يېزىلغـان، دىنىـي بولمىغـان كىتـاب، ژۇرنـال ۋ      

  .گېزىتلهرنى ئستىنجادا قوللىنىشقا بولىدۇ
  ئىستىبرا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٢٣
ــاۋاب     ــتىبرا  :ج ــگهن     -ئىس ــدىن كهل ــىي ئورگان ــاۋۋال جىنس ــتىن ئ ــارەت ئېلىش تاھ

ــۇر    ــاكلىنىش دېمهكت ــۇق پ ــدىن تول ــۈيدۈكنىڭ قالدۇقلىرى ــلهن   . س ــۇل بى ــى ئۇس قايس
تۇرۇبىسىدىن سېزىپ كېلىدىغان سـۈيدۈك قالدۇقلىرىـدىن تولـۇق    بولمىسۇن سۈيدۈك 
ســـۈيدۈكنىڭ قالدۇقلىرىـــدىن تولـــۇق خـــاالس بولمـــاي تـــۇرۇپ . پـــاكلىنىش پهرزدۇر

  .تاھارەتكه باشالشقا بولمايدۇ

  ھاجهتخانىغا كىرىش ۋە چىقىش ئهدەپلىرى
  پلىرى قايسىالر؟ھاجهتخانىغا كىرىشنىڭ ئهدە :سوئال  .٢٢٤
  :ھاجهتخانىغا كىرىشنىڭ ئهدەپلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
ــاۋۋال ) ١(     ــا كىرىشــتىن ئ ــيم   «: ھاجهتخانىغ ــۇزۇ بىلالھــى مىنهششــهيتانىر رەجى ئهئ

دېىــيىش، » )قوغالنــدى شــهيتاننىڭ شــهررىدىن پانــاھ تىلهيــمهن ئالالھقــا ســېغىنىپ (
ـــ چىشــى   ســېغىنىپ ئهركهك ســاڭا! ئــى ئــالالھ ﴿: ئانــدىن ھاجهتخانىغــا كىرىشــته  

  .دېگهن دۇئانى ئوقۇش ﴾شهيتانالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن پاناھ تىلهيمهن
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  .ىقىنى تۈرۈشقھاجهتخانىغا كىرىشتىن ئاۋۋال ئىشتاننىڭ پاچ) ٢(    
ھاجهتخانىغا كىرىشته پۇتىغا ئاياق كىيىپ كىرىش ۋە يېنىـدا ئـالالھ تائاالنىـڭ    ) ٣(    

ــىم  ــان   –ئىس ــاكى قۇرئ ــۈپهتلىرى ي ــا     س ــىلهر بولس ــان نهرس ــايهتلىرى يېزىلغ ــم ئ كهرى
  .ئېلىۋېتىش

ھاجهتخانىــدا ئولتۇرغانــدا ســول تهرەپــكه تايىنىــپ ئولتــۇرۇش ۋە ئېهتىياجســىز ) ٤(    
  .سۆزلىمهسلىك

  .ھاجهتخانىدا سول قولنى ئىشلىتىش) ٥(    
توسالغۇ بولمىغان جايدا، قىبله تهرەپكه ئالدىنى ياكى كهينىنـى قىلىـپ تـۇرۇپ    ) ٦(    

  .جهت قىلماسلىقھا
. ســۇغا، يــول ئۈســتىگه، مېۋىلىــك دەرەخلهرنىــڭ ئاســتىغا ھــاجهت قىلماســلىق ) ٧(    

  .شۇنىڭدەك شامالغا قاراپ ھاجهت قىلماسلىق
  .ئۆرە تۇرۇپ تهرەت قىلماسلىق ئۆزۈرسىز) ٨(    
  .ھاجهتخانىدىن چىقىشتا ئوڭ پۇت بىلهن چىقىش) ٩(    
گۇنـــاھلىرىمنى كهچۈرگهيســـهن،  !ئـــى ئـــالالھ«: ھاجهتخانىـــدىن چىقىشـــتا) ١٠(    

ھقـا ھهمـدۇ سـانا    مهندىن زىيان ـ زەخمهتنى يوق قىلغان ۋە مېنى ساالمهت قىلغان ئالال 
  .دېگهن دۇئانى ئوقۇش )١(»ئېيتىمهن

قىالر ھاجهتخانىغا كىرىش ۋە چىقىشـنىڭ ئهدەبلىـرى بولـۇپ، شـۇ بـويىچه ئىـش       يۇقىرى  
  .يه قىلمىغان كىشى گۇناھكار بولمايدۇئهمما بۇالرغا رىئا. كۆرۈش سۈننهت ۋە ئهدەپتۇر

  ئۇسۇلى نىجاسهتنىڭ تۈرلىرى ۋە پاكلىنىش
  قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟) پاسكىنىلىق(ت نىجاسه :سوئال  .٢٢٥
 نىجاســهت ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىــرى، ئېغىــر نىجاســهت، يهنه بىــرى،  :جــاۋاب    

  .يېنىك نىجاسهتتۇر
  ئېغىر نىجاسهتلهر دېگهن قايسىالر؟ :سوئال  .٢٢٦
ھارام بولغـان مالنىـڭ گۆشـى ۋە تېرىسـى،      يىرىڭ، قان،: ئېغىر نىجاسهتلهر :جاۋاب    

گۆشى يېيىلمهيدىغان ھايۋانالرنىڭ سۈيدۈكى، ئىتنىڭ، چوشقىنىڭ ۋە يىرتقۇچالرنىڭ 
اتارلىقالرنىــڭ مايــاقلىرى ۋە ئىنســاننىڭ تهرىتــى ۋە شــالۇكلىرى، توخــۇ، ئــۆردەك، غــاز ق

: بهدىنىــدىن چىقىشــى بىــلهن تاھــارەتنى بۇزىــدىغان ھهرقانــداق نهرســىلهر، مهســىلهن
جىنســى ھهۋەس قوزغالغانــدا ئېتىلمــاي (، يىرىــڭ، مهزى چــوڭ تهرەت، قــان -كىچىــك 

                                                 
  بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
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گاھىــدا كىچىـك تهرەتــتىن  (، ۋەدى )چىقىـدىغان، ســپېرمىغا ئوخشـاپ كېتىــدىغان سـۇ   
  .قاتارلىقالر) ىقىدىغان دۇغا، ئاق سۇكېيىن چ

  يېنىك نىجاسهتلهر دېگهن قايسىالر؟ :سوئال  .٢٢٧
ــاۋاب     ــهتلهر  :ج ــك نىجاس ــدىغان     : يېنى ــى يېيىلى ــاش گۆش ــا ئوخش ــات ۋە ئۇنىڭغ ئ

  .ھايۋانالرنىڭ ماياقلىرى، سۈيدۈكلىرى، ئۇچارلىقالرنىڭ ماياقلىرى قاتارلىقالردۇر
  نامازدا قانچىلىك نىجاسهت كهچۈرۈم قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٢٢٨
ــاۋاب     ــدار    :ج ــگه مىق ــر تهڭ ــهتلهردىن بى ــر نىجاس ــرام ٣.١٧(ى ئېغى ــك  )گ ــا، يېنى غ

ــرىگه يهتمىگىنــى كهچــۈرۈم     ــۆتتىن بى ــاكى بهدەننىــڭ ت نىجاســهتلهردىن كىيىمنىــڭ ي
ىنىشنىڭ مهنىسى شۇكى، نامـاز ئوقۇغـان كىشـى    بۇ ئورۇندىكى كهچۈرۈم قىل. قىلىنىدۇ

بهدىنــى يــاكى كىيىمىــدىكى يــۇقىرىقى مىقــداردىن ئــاز نىجاســهتنى كــۆرمىگهنلىكتىن   
ئۇنىڭ بىلهن ناماز ئوقۇغان بولسا، ئۇ كىشىنىڭ بۇ نىجاسهتلهر بىلهن ئوقۇغان نامىزى 

ز نىجاسـهت  ئهگهر نامـاز ئوقۇغـان كىشـى يـۇقىرىقى مىقـداردىن ئـا      . ئادا تاپقـان بولىـدۇ  
بولسىمۇ، ئۇنى كۆرۈپ تۇرۇپ، ئۆزۈرسىز ھالدا ئۇنىڭدىن تازىالنماستىن ناماز ئوقۇغـان  

نىجاسهتلهردىن پاكلىنپ نامازنى قايتا ئوقۇشـى  . بولسا، ئۇنىڭ نامىزى دۇرۇس ئهمهس
  .الزىم كېلىدۇ

  نىجاسهتلهرنى قانداق تازىالش كېرەك؟ :سوئال  .٢٢٩
  :نىجاسهتلهرنى تازىالش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچه بولىدۇ :جاۋاب    
قــان، يىرىــڭ ۋە چــوڭ تهرەتــكه ئوخشــاش كــۆرگىلى بولىــدىغان نىجاســهتلهر   ) ١(    

بىلهن پاسـكىنا بولغـان نهرسـىلهر نىجاسـهتنىڭ ئـۆزىنى سـۇ بىـلهن يۇيـۇپ يـوقىتىش          
ــدۇ  ــارقىلىق پاكلىنى ــىرىنىڭ قېل   . ئ ــڭ ئهس ــۇ ئۇنى ــدىن كېيىنم ــڭ  يۇيۇلغان ــى ئۇنى ىش

قانغا بويالغان كىيىمنى يۇيۇپ تازىلىغانـدىن  : مهسىلهن. پاكلىقىغا تهسىر يهتكۈزمهيدۇ
ئـۇ   كېيىن، قاننىڭ ئهسـىرىدىن قالغـان سـېرىق رەڭ كىيىمـدىن يوقالمىغـان بولسـىمۇ،      

  .كىيىم پاسكىنا دېيىلمهيدۇ، بهلكى پاكتۇر
ــۆرگىلى  ســـۈيدۈك) ٢(     ــا كـ ــقىالرغا ئوخشـــاش قـــۇرۇپ قالسـ ــدىغان  ۋە باشـ بولمايـ

نىجاسهتلهر بىلهن نىجىس بولغان نهرسـىلهر ئـاز دېگهنـدە ئـۈچ قېـتىم يۇيـۇش ۋە ھهر       
  .ئۇنى سىقىش بىلهن پاكلىنىدۇ قېتىم يۇغاندا

قانــداقال بىــر نىجاســهت بىــلهن پاســكىنا بولغــان زېمىنــدىن نىجاســهتنىڭ        ) ٣(    
ستىدە ناماز ئوقۇشقا ئۇنىڭ ئۈ. ئهسىرىنى يوقىتىش بىلهن بۇ زېمىن پاك بولغان بولىدۇ

  .بىراق ئۇ جايدا تهيهممۇم قىلىشقا بولمايدۇ. بولىدۇ
قانداقال بىر نىجاسهت بولمىسۇن، ئـۇ ئـۆز ئهسـلىدىن ئۆزگىرىشـى بىـلهن پـاك       ) ٤(    

قـۇرۇپ تۇزغـا ئايالنغىنىغـا،     ھايۋانالرنىـڭ سـۈيدۈكلىرىنىڭ  : مهسىلهن. بولغان بولىدۇ
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ىرىنىڭ كۆيدۈرۈلۈش بىلهن كـۈلگه ئايالنغىنىغـا   ھايۋانالر ۋە ئىنسانالرنىڭ چوڭ تهرەتل
    .تۇز بىلهن كۈل پاك ماددىالردۇر. ئوخشاش

ئىت ۋە چوشقىنىڭ نىجاسـهتلىرى بىـر قېـتىم تـۇپراق بىـلهن، ئـالته قېـتىم سـۇ         ) ٥(    
ــدۇ     ــارقىلىق پاكلىنى ــۇش ئ ــتىم يۇي ــته قې ــى يهت ــلهن جهمئ ــبهر   . بى ــىله پهيغهم ــۇ مهس ب

چــۈنكى تــۇپراق تهركىبىــدە   . ســابىت بولغــان ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھهدىســى بىــلهن   
مىكروبالرنى ئۆلتۈرۈش كۈچىگه ئىگه مـاددا بـار بولغـانلىقتىن، قـاچىنى تـۇپراق بىـلهن       

. ىدىن يۇققـان مىكـروبالر ئۆلىـدۇ   سـ بىر قېتىم سۈرتۈش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئىتنىـڭ شالۇ 
المىغـان  سۇ بىلهن يهنه ئـالته قېـتىم يۇيـۇش ئـارقىلىق قاچىـدا مىكروبنىـڭ ئهسـىرى ق       

  .چوشقىمۇ شۇنداق. بولىدۇ
ئانىسىنىڭ سۈتى بىلهنال غىزالىنىدىغان، تېخى تاماق يىگۈچى بولمىغان ئوغۇل ) ٦(    

بۇۋاقنىڭ سۈيدۈكى يۇقۇپ قالغان كىيىمنىڭ ئۈستىگه سۇ تۆكۈش بىـلهن كىـيىم پـاك    
اك ئهمما قىز بوۋاقنىڭ سۈيدۈكى يۇققان كىيىم سۇ بىلهن يۇيـۇش ئـارقىلىقال پـ   . بولىدۇ
ئهمما ھهر ئىككىسـىنىڭ تهرىتـى تېگىـپ قالغـان نهرسـىلهر پهقهت سـۇ بىـلهن        . بولىدۇ

  .يۇيۇش ئارقىلىقال پاكلىنىدۇ

  سپېرما ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
  پاكىزىمۇ ياكى پاسكىنىمۇ؟) مهنى(سپېرما : سوئال  .٢٣٠
ېرمىنىڭ پـاكىزلىقى يـاكى پاسـكىنىلىق مهسىلىسـىدە     ئىسالم ئۆلىمالىرى سپ :جاۋاب    

  .ئىختىالپقا چۈشۈپ ئۈچ مهزھهبكه بۆلۈنگهن
ــى مهزھهب   ــلىك    : بىرىنچـ ــراق يىرگىنىشـ ــاكىز، بىـ ــىنى پـ ــاننىڭ سپېرمىسـ ئىنسـ

، سـهئد ئىبنـى ئهبـۇ ۋەققـاس، ئابـدۇلال      )١(هدېگۈچىلهر سـاھابىالردىن ئائىشـ  . نهرسىدۇر
رىدىن ئىمام شافىئىي، ئىسـهاق، داۋۇد، ئىبنـى مـۇنزىر    ، مهزھهب پېشىۋالى)٢(ئىبنى ئۆمهر

قاتارلىق كاتتا ئۆلىماالر سپېرما پاسكىنا ئهمهس، پهقهت ئادەم يىرگىنىـدىغان بهلـغهم ۋە   
ــدۇ    ــه دەپ قاراي ــال نهرس ــۈرۈككه ئوخشاش ــڭ   . تۈك ــۇ ئهنهانى ــه رەزىيهلالھ ــۇالر ئائىش : ب

ېرمىنى ئـۇۋۇالپ ئهسـهرىنى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كىيىمىگه يۇقۇپ قالغان سپ«

                                                 
ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا بىرىنچـى خهلىـپه ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى سـىددىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ قىـزى،              )١(

ــالىملىرىم     ــاھابىالرنىڭ ئ ــالىمه، س ــا ئ ــالى ۋە ئهڭ كاتت ــالمنىڭ ئاي ــبهر ئهلهيهىسس ــي  پهيغهم ــۆپلىگهن دىنى ۇ ك
 .قىالتتى ۋە ئۇنىڭدىن ئۆگىنهتتى مهسىلىلهردە، ھهزرىتى ئائىشهگه مۇراجىئهت

ئىككىنچــى خهلىــپه ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ ئــوغلى بولــۇپ، ســاھابىالرنىڭ ھهمــمه  -ئابــدۇلال ئىبنــى ئــۆمهر  )٢(
ېنىدا بولغان ۋە ئۇنىـڭ ئـالىم   بىردەك ئېتىراپ قىلغان كاتتا ئۆلىماسى، ھهمىشه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ي
 .بولىشى ھهققىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهخسۇس دۇئاسىنى ئالغان زات
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دېـگهن ھهدىسـى بىـلهن     )١(»يوق قىالتتىم، ئاندىن شـۇ كىـيىم بىـلهن نامـاز ئوقـۇيتتى     
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســپېرما يۇقــۇپ قالغــان كىــيىم «: ئابـدۇلال ئىبنــى ئۆمهرنىــڭ 

ئـۇنى   .ئۇ پهقهت بهلـغهم ۋە تۈكۈرۈكنىـڭ ئورنىـدىكى نهرسـه    “توغرۇلۇق سورىلىۋىدى، 
دېـگهن ھهدىسـىنى دەلىـل     )٢(»دېـدى ”اكى التـا بىـلهن ئېيتىۋەتسـهڭ بولىـدۇ    ياغلىق يـ 
شۇڭا بۇ مهزھهبكه كۆرە، سپېرما ھۆللۈك ھالىتىـدە يۇيۇلىـدۇ، قـۇرۇپ قالغـان     . قىلىغان

 :ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا يهنه .بولســا، ئــۇۋۇالپ ئهســىرىنى يــوق قىلىۋەتســه بولىــدۇ 
ئهگهر قـۇرۇپ قالغـان بولسـا،     ايۇققان سـپېرم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كىيىمىگه «

ئــۇنى ئــۇۋۇالپ ئهســىرىنى يــوق قىلىــش بىــلهن، ھــۆل ھالىتىــدە بولســا يۇيــۇش بىــلهن 
  .دېگهن )٣(»تازىاليتتىم

ئىنساننىڭ سپېرمىسى خۇددى سۈيدۈككه ئوخشاشال پاسـكىنا  : ئىككىنچى مهزھهب  
ىلهن يۇيۇپ تـازىالش الزىـم   سۇ ب ،نهرسه، ئۇنى ھۆل ۋە قۇرۇق قانداقال ھالهتته بولسۇن

كېلىدۇ، دېگۈچىلهر بولۇپ، مهزھهب پېشىۋالىرىدىن ئىمـام مالىـك، ئهۋزائىـي، سـهۋرىي     
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   «: بـۇالر ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ    . قاتارلىق ئالىمالردۇر

س بـۇ ھهدىـ  . دېگهن ھهدىسىنى دەلىل قىلغان )٤(»كىيىمىگه يۇققان سپېرمىنى يۇياتتى
چـۈنكى بهلغهمـگه ئوخشـىغان پاسـكىنا     . سپېرمىنى پاسكىنا دېيىشكه دەلىـل بواللمايـدۇ  

 ئهمهس نهرسىلهر يۇقۇپ قالغان يـاكى مېۋىنىـڭ سـۈيى تۈكۈلـۈپ كهتـكهن كىيىمنىمـۇ      
بىـر  . ئادەتته كىيىم كىرلىشىپ قالسىمۇ يۇيۇپ تـۇرىمىز  يۇيۇشقا توغرا كېلىدۇ ئهمهسمۇ؟
  .نىلىقىنى ئىپادىلىمهيدۇ، ئهلۋەتتهنهرسىنى يۇغانلىق ئۇنىڭ پاسكى

ئىنسـاننىڭ سپېرمىسـى پاسـكىنا، بىـراق ئـۇنى قـۇرۇپ قالغـان        : ئۈچىنچى مهزھهب  
بولسا ئۇۋۇالپ ئۇنىڭ كىيىمدىكى ئهسـىرىنى يـوق قىلىۋەتسـه، كىـيىم پـاك بولىـدىغان       
نهرسه دېگۈچىلهر بولۇپ، ئـۇالر ئهبـۇ ھهنىـفه باشـچىلىقىدىكى ھهنهفىـي مهزھىبىنىـڭ       

  .الىرىدۇرئۆلىم
ــاكىز       ــپېرمىنىڭ پـ ــانلىقى سـ ــۆپ سـ ــۇتلهق كـ ــان ئۆلىمالىرىنىـــڭ مـ ــازىرقى زامـ ھـ

ــگه ئىتتىپاقالشــقان ــوغرا ئهمهســلىكىنى   بولســىمۇ، ئىكهنلىكى ســپېرمىنى ئىچىشــنىڭ ت
  .تهكىتلىگهن

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
 .دار قۇتنىي ۋە بهززاز رىۋايىتى  )٣(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٤(



 ١٦١  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋەپاكىزلىق   

 

  سىلىسىمهسپېرما يۇقۇپ قالغان كىيىم بىلهن ناماز ئوقۇش 
  ؟يۇقۇپ قالغان كىيىم بىلهن ناماز ئوقۇسا بوالمدۇېرما سپ: سوئال  .٢٣١
ــاۋاب     ــدەك    :جــ ــىلىدە تۆۋەندىكىــ ــۇ مهســ ــالىملىرى بــ ــۇناس ئــ ــالم فىقهىشــ ئىســ

  :ئىختىالپالشقان
ــۇۋېتىش ئهۋزەل  ) ١(     ــاكى بهدەنــگه يۇقــۇپ قالغــان ســپېرمىنى يۇي ئهممــا . كىــيىم ي

بـار تـۇرۇپ ئۇنىـڭ     ئۇنتـۇپ قالغـان يـاكى ئېسـىدە    . يۇيۇۋەتمىسىمۇ ھېچ ۋەقهسـى يـوق  
بـــۇ شـــافىئىي، مـــالىكىي، زاھىرىـــي . بىـــلهن نامـــاز ئوقۇســـا، نـــامىزى دۇرۇش بولىـــدۇ

  .مهزھهبلىرىنىڭ رەيى
سپېرما ھۆل ھالىتىدە يۇيۇلىدۇ، ئهگهر قۇرۇپ قالغان بولسـا ئـۇۋۇالپ ئهسـهرى    ) ٢(    

نىـڭ  بۇ ھهنهفىي مهزھىبىنىڭ ۋە ھهنبهلىي مهزھهبنىڭ بهزى ئۆلىمالىرى. يوق قىلىنىدۇ
  .رەيى

سپېرما يۇقۇپ قالغـان كىـيىم يـاكى بهدەننـى مهيلـى قـۇرۇپ قالغـان بولسـۇن،          )٣(    
پاكىزلىماسـتىن ئوقۇلغـان   . مهيلى ھۆل بولسۇن، سـۇ بىـلهن يۇيـۇپ پـاكىزالش پهرزدۇر    

  .بۇ مالىكىي مهزھهبنىڭ رەيى. نامازنى قايتا ئوقۇش الزىم كېلىدۇ
ي مهزھهبلىرىنىـڭ رەيىنـى ھـازىرقى زاماننىـڭ     بۇ مهسىلىدە، شافىئى، مالىكىي ۋە زاھىرى  

  .مۇۋاپىق دەپ قارايدۇ كۆپ ساندىكى ئۆلىمالىرى

  ھايۋانالرنىڭ سپېرمىسى
ھايۋانالرنىڭ سپېرمىسىنىڭ پاكىزلىقى ياكى پاسكىنىلىقى توغرۇلۇق ئىسالم ئۆلىمـالىرى    

  :ئۈچ مهزھهبكه بۆلۈنگهن بولۇپ، ئىمام نهۋەۋىي بۇنى مۇنداق بايان قىلغان
بـۇ  . ئىت بىلهن چوشقىدىن باشـقا پۈتـۈن ھايۋانالرنىـڭ سپېرمىسـى پـاكىزدۇر     ) ١(

  .ئادەمنىڭ سپېرمىسىگه ۋە تۇخۇمغا قىياس قىلغان ھۆكۈم
  .جىمى ھايۋانالرنىڭ سپېرمىسى پاسكىنا) ٢(  
گۆشـى يېيىلىـدىغان ھايۋانالرنىـڭ سپېرمىسـى پـاكىز، گۆشـى يېيىلمهيــدىغان       ) ٣(  

  .)١(ىدۇرھايۋاننىڭ سپېرمىسى پاسكىن
  

                                                 
 .دىنناملىق ئهسهرى»ئهل مهجمۇئ«ئىمام نهۋەۋىينىڭ  )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٦٢  

 

  

  مهسىلىلهرمۇناسىۋەتلىك  ۋە ئۇنىڭغا تاھارەت

  تاھارەت قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ :سوئال  .٢٣٢
  .تاھارەت ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ :جاۋاب    

ناماز ئوقۇش، قۇرئاندىن سهجدە ئـايىتىنى تىـالۋەت قىلغانـدا سـهجدە قىلىـش،      ) ١(  
  .تاھارەت ئېلىش پهرزدۇرقۇرئاننى تۇتۇش ئۈچۈن 

  .كهبىنى تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن تاھارەت ئېلىش ۋاجىبتۇر )٢(  
  .تاھارەت ئېلىش سۈننهتتۇر تاھارەت بىلهن يېتىش ئۈچۈن) ٣(  

  ۋە سۈننهتلىرى تاھارەتنىڭ پهرزلىرى
  تاھارەتنىڭ پهرزلىرى قانچه؟ :سوئال  .٢٣٣
  :پهرزلىرى تۆت بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهر تاھارەتنىڭ :جاۋاب    

ــى      ) ١(   ــتىغىچه ۋە ئىكك ــڭ ئاس ــدىن باشــالپ زاڭاقنى ــۈنگهن يېرى ــاچ ئ ــڭ چ يۈزنى
  .قۇالقنىڭ يۇمشاقلىرىغىچه بولغان جايلىرىنى يۇيۇش

  .ئىككى قولنى جهينهكلىرى بىلهن قوشۇپ يۇيۇش) ٢(  
  .ئىككى پۇتىنى ئوشۇقلىرى بىلهن قوشۇپ يۇيۇش) ٣(  
  ).سۇ بىلهن سىالش(شنىڭ تۆتتىن بىرىگه مهسهى قىلىش با) ٤(  

  تاھارەتنىڭ سۈننهتلىرى قانچه؟ :سوئال  .٢٣٤
  :تاھارەتنىڭ سۈننهتلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

  .تاھارەت ئېلىشنى نىيهت قىلىش )١(  
  .بىلهن باشالش» بىسملالھ«تاھارەتنى) ٢(  
  .ىلهكلىرىگىچه يۇيۇشئىككى قولنى ب) ٣(  
  .چىشالرنى مىسۋاك بىلهن، مىسۋاك بولمىسا بارماق بىلهن تازىالش) ٤(  
  .ېغىزغا ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىپ چايقاشئ) ٥(  
  .بۇرۇنغا ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىپ تازىالش) ٦(  
  .ئارىسىنى سۇ بىلهن سىالپ يۇيۇش بارماقالرنىڭ) ٧(  
  .ھهر ئهزانى ئۈچ قېتىمدىن يۇيۇش)٨(  
  .ىككى قۇالققا مهسهى قىلىشئ) ٩(  
  .تاھارەتنى تهرتىب بىلهن ئېلىش) ١٠(  
ئــاۋۋال ئــوڭ قــولنى : مهســىلهن. ئهزاالرنــى يۇيۇشــتا ئــوڭ تهرەپــتىن باشــالش) ١١(  



 ١٦٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ەتتاھار  

 

  .ئاندىن سول قولنى يۇغانغا ئوخشاش
  .گهدەنگه مهسهى قىلىش) ١٢(  
  .ساقىلى بار كىشىنىڭ ساقىلىنىڭ ئارىلىرىنى سۇ بىلهن سىلىشى )١٣(  
  .ھهر ئهزانى يۇيۇشتا ئۇۋۇالپ پاكىز يۇيۇش )١٤(  
  .باشنىڭ ھهممىنى بىر قېتىم مهسهى قىلىش )١٥(  
  .ئارقىدىن يۇيۇش –تاھارەتته يۇيۇلىدىغان ئهزاالرنى يۇيۇشتا ئارقا  )١٦(  
روزا تۇتمىغان ۋاقىتالردا، ئېغىزغا سۇ ئالغاندا، سۇنى گالغـا يهتكـۈزۈپ غارغـار     )١٧(  

ئهممــا روزا . ۇ ئالغانــدا، ســۇنى دىماققــا يهتكــۈزۈپ مهزمهزە قىلىــشقىلىــش، بۇرۇنغــا ســ
تۇتقان ۋاقىتالردا سـۇنىڭ گالـدىن ئۆتـۈپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن سـۇنى ئېغىـز بىـلهن         

  .بۇرۇنغا دىققهت بىلهن ئېلىش
  تاھارەتتىكى مهكرۇھالر قايسىالر؟ :سوئال  .٢٣٥
  :تا مهكرۇھ بولىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچهتاھارەت ئېلىش :جاۋاب    

  .سۇنى ھهددىدىن ئارتۇق ئىشلىتىپ ئىسراپ قىلىش )١(  
  .سۇنى نورمالدىن ئاز قوللىنىش )٢(  
  .سۇ بىلهن يۈزگه ئۇرۇش) ٣(  
  .تاھارەت ئېلىۋاتقاندا دۇنيالىق سۆزلهرنى دېيىشىش) ٤(  
  .تكه ياردەم سوراشتاھارەت ئېلىۋاتقاندا ئۆزۈرسىز باشقىالردىن تاھارە )٥(  
  .بىر قېتىم قىلىدىغان مهسهىنى يېڭى سۇ بىلهن بىر قېتىمدىن ئارتۇق قىلىش )٦(  

  تهرتىبى -نىڭ قائىدەئېلىش تاھارەت
  تاھارەتنى قانداق ئېلىش كېرەك؟ :سوئال  .٢٣٦
  :تاھارەتنى تۆۋەندىكىدەك ئېلىش كېرەك :جاۋاب    

  .نىيهت قىلىمىز دە تاھارەت ئېلىشنىكۆڭلىمىز) ١(  
  .ئىمكانىيهت بولسا، ئىگىزرەك جايدا قىبلىگه قاراپ ئولتۇرىمىز) ٢(  
  .دەيمىز ﴾بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم﴿ )٣(  
قولالرنى يۇغاندا بارماقلىرىنىـڭ ئارىسـىنى   . قولىمىزنى ئۈچ قېتىم پاكىز يۇيىمىز) ٤(  

  .ئارىالپ پاكىز يۇيىمىز
مىسـۋاك بولسـا   . ىمىز بىلهن ئېغىزىمزغا ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىپ چايقـايمىز ئوڭ قول) ٥(  

  .ئۇنىڭ بىلهن، مىسۋاك بولمىسا بارمىقىمىز بىلهن چىشلىرىمىزنى تازىاليمىز
 بۇرنىمىزغا ئۈچ قېـتىم ئـوڭ قـولىمىز بىـلهن سـۇ ئېلىـپ، سـول قـولىمىز بىـلهن         ) ٦(  

  .تازىاليمىز



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٦٤  

 

توختىغان يېرىدىن زاڭاقنىڭ ئاستىغىچه  يۈزىمىزنى پىشانىمىزنىڭ چاچ ئۈنۈپ) ٧(  
ۋە ئوڭ قۇالقنىڭ يۇمشىقىدىن سول قۇالقنىڭ يۇمشىقىغىچه ھهممىنـى تولـۇق ۋە پـاكىز    

ســاقىلى بــار كىشــى ســاقىلىنىڭ ئــارىلىرىنى ســۇ بىــلهن ســىالپ . (قېــتىم يــۇيىمىز ئــۈچ
  ).چىقىدۇ

بىـلهن سـول   ئاۋۋال سول قولىمىز بىلهن ئوڭ قولىمىزنى، كېـيىن ئـوڭ قـولىمىز     )٨(  
  .قولىمىزنى جهينهكلىرى بىلهن قوشۇپ يۇيىمىز

ئوڭ قولىمىزنىڭ ئـالقىنىنى قايتـا ھـۆل قىلىـپ، بېشـىمىزنىڭ تـۆتتىن بىرىنـى        ) ٩(  
  .باكى ھهممىسىنى ساليمىز

ئىككـــى قولىمىزنىـــڭ بىگىـــز يـــاكى كىچىـــك بارمـــاقلىرى بىـــلهن ئىككـــى  ) ١٠(  
ــاقلىرى بىــلهن ئىك   كــى قولىقىمىزنىــڭ ئارقىســىنى  قولىقىمىزنىــڭ ئىچىنــى، بــاش بارم

  .سىاليمىز
  .ئاۋۋال ئوڭ، ئاندىن سول پۇتىمىزنى ئوشىقى بىلهن قوشۇپ يۇيىمىز) ١١(  

  ۋە ئۇنىڭ ئهھمىيىتى مىسۋاك
  مىسۋاك دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٣٧
خىنىـڭ يـاش   دەرى» ئىراك«دەپ ئاتىلىدىغان » سالۋادورا پېرسكا«مىسۋاك ـ   :جاۋاب    

بــۇ ياغــاچتىن بىــر غېــرىچ  . نوتىســدىن كېســىپ ئېلىنىــدىغان ھــۆل ياغــاچ دېمهكتــۇر  
ــۇچىنى    ــڭ ئ ــىپ، ئۇنى ــدا كېس ــاكى  ١مىقدارى ــالپ    ٢ي ــۇغا چى ــۇچالپ س ــانتىمېتىر ئ س

مىسۋاك سۇدا يۇمشـىغاندىن كېـيىن خـۇددى چىـش     . يۇمشىتىش ئارقىلىق قوللىنىلىدۇ
تهۋســىيه قىلغــان  همــبهر ئهلهيهىسســاالمپهيغ. چوتكىســىدەك پۇرشــىلىق ھالغــا كېلىــدۇ

بـۇ دەرەخ شـهرقىي ئافرىقىـدىن، ھىندىسـتانغىچه     . مىسۋاك دەل بۇ دەرەخنىـڭ ئۆزىـدۇر  
  .يېتىشىدۇ بولغان مهملىكهتلهردە

  مىسۋاكنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ :سوئال  .٢٣٨
ــاۋاب     ــنىڭ بىردىنب   :ج ــوغرا سۆزلهش ــۇق ۋە ت ــالرنى   تول ــان چىش ــى بولغ ــر ۋاسىتىس ى

ئېغىـزدا چىشـالر تولـۇق بولمىغانـدا     . ئاسراش ئىنسـان ئۈچـۈن بهكمـۇ ئهھمىيهتلىكتـۇر    
چىشــــالرنىڭ ئهڭ چــــوڭ دۈشــــمىنى . پســــخولوگىيىلىك ســــهلبىياتالرمۇ كۆرىلىــــدۇ

ئېغىــز، . چىشــالرنىڭ ئارىلىقىــدا تاماقنىــڭ قالدۇقلىرىــدىن توپالنغــان بــاكتېرىيهلهردۇر
رنىڭ ئهتراپىدىكى گۆشلهرنى باكتېرىيهلهردىن ساقالش ئۈچۈن چىـش  چىش ۋە چىشال

ــۇر  ــوللىنىش ئهھمىيهتلىكتــ ــىنى قــ ــلهن   . چوتكىســ ــى بىــ ــش چوتكىســ ــراق چىــ بىــ
ئـۇ،   نورمالدىن ئـارتۇق تهملىـك بولغاچقـا،   ) ياگوالر(ئىشلىتىلىدىغان چىش پاستىلىرى 

ياخشـى تهمــى   ئهممـا مىســۋاك ئۆزىنىـڭ نورمـال پـۇرىقى ۋە    . تهمىنـى بۇزىـدۇ   نىـڭ ئېغىز
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شۇڭا چىـش  . بىلهن ئاالھىدە خۇسۇسىيهتكه ئىگه بولغاچقا، ئېغىزنىڭ تهمىنى بۇزمايدۇ
  .چوتكىسىدىن مىسۋاكنىڭ ئهھمىيىتى كۆپتۇر

  تاھارەتنى بۇزىدىغان ئامىلالر
  قايسىالر؟ تاھارەتنى بۇزىدىغان ئامىلالر :سوئال  .٢٣٩
  :تۆۋەندىكىلهرنىڭ بىرەرسى بىلهن بۇزۇلىدۇتاھارەت  :جاۋاب    

ئىنساننىڭ ئالدى ۋە كهينىدىن ئىبارەت ئىككى تهرەت ئورگىنىدىن سـۈيدۈك،   )١(  
  .چوڭ تهرەت، يهل، سپېرما، ۋەدى، مهزى ۋە باشقىالرنىڭ چىقىشى

سـېرىق  (. بهدەننىڭ قايسىبىر يېرىدىن قان، يىرىڭ ۋە سېرىق سـۇنىڭ ئېقىشـى   )٢(  
ئاغرىماسـتىن ئاققـان    ردۇ، ئهگهبۇزۇلىـ بىدىن ئاققـان بولسـا تاھـارەت    سۇ ئاغرىق سـهۋە 
  ).بولسا سۇنمايدۇ

  .ئېغىز توشقىچه قۇسۇش )٣(  
ئهمما تۈكرۈكتىن ئاز بولسا ياكى تۈكرۈكنىڭ رەڭگـى  (ئېغىزدىن قان چىقىشى  )٤(  

  ).قىزارمىسا زىيىنى يوق
  .ھوشىدىن كېتىش )٥(  
  .مهس بولۇش) ٦(  
 –نىــڭ جىنســىي ئورگانلىرىنىــڭ ئارىــدا توســاق بولماســتىن بىــر ئايالالر –ئهر  )٧(  

  .بىرىگه تېگىشى
ئهمما نامـازدا ئـۆرە تۇرغانـدا ئېگىلمهسـتىن، ئولتۇرغانـدا بىـر يهرگه       . (ئۇخالش )٨(  

  .)يۆلهنمهستىن مۈگدەش تاھارەتنى بۇزمايدۇ
  .نامازدا قاھقاھالپ كۈلۈش) ٩(  

  تاھارەتنى بۇزمايدىغان ئىشالر
  تاھارەتنى بۇزمايدىغان ئىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .٢٤٠
  :تاھارەتنى بۇزمايدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

بهدەننىڭ قايسـىبىر يېرىـدىن قـان چىقىـپ، ئاقماسـتىن ئـۆز ئورنىـدا توختـاپ          )١(  
  قالغان بولسا؛

بولسىمۇ، قان چىقمىغـان  بهدەننىڭ قايسىبىر يېرىدىن گۆش ئاجراپ چۈشكهن  )٢(  
  بولسا؛

  بهدەندىكى يارىدىن قۇرۇت چىققان بولسا؛ )٣(  
  ئېغىز تولمىغان مىقداردا قۇسقان بولسا؛ )٤(  
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  بولسا؛ تۇتقانشهھۋەتسىز ھهر قانداق بىر ئايالنى  )٥(  
  جىنسىي ئورگاننى ھېسسىياتنى قوزغىمىغان دەرىجىدە تۇتقان بولسا؛ )٦(  
  .مۈگدەپ قالغان بولسا تاھارەت بۇزۇلمايدۇ ئۆرە ياكى ئولتۇرۇپ )٧(  

  ؟ته شهككه چۈشۇپ قالغاندا قانداق قىلىش كېرەكتاھارەت: سوئال  .٢٤١
ــاۋاب     ــاكى      :جـ ــان يـ ــڭ بۇزۇلغـ ــا ئۇنىـ ــار، ئهممـ ــىدە بـ ــانلىقى ئېسـ ــارەت ئالغـ تاھـ

ــدا ئىككىلى ــبۇزۇلمىغانلىقى ــادەم تا نى ــار دەپ  پ شــهككه چۈشــۈپ قالغــان ئ ھــارىتىنى ب
بىراق تاھارىتىنىڭ بۇزۇلغانلىقى ئېسىدە بار، ئهمما شـۇنىڭدىن كېـيىن   . ھېسابقا ئالىدۇ

تاھـــارەت ئالغـــان يـــاكى ئالمىغانلىقىـــدا شـــهكلىنىپ قالغـــان ئـــادەم تاھـــارىتى يـــوق  
دېـگهن قائىـدىگه ئاساسـالنغان    » شهك ئىشهنچنى يـوق قىاللمايـدۇ  « بۇ  .ھېسابلىنىدۇ
  .ھۆكۈمدۇر
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  مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر قامهسهى قىلىش ياكى پايپاققا ياقئا

  مهسهى قىلىش دېگهن نېمه؟ ياكى پايپاققا ئاياق :سوئال  .٢٤٢
ــاۋاب     تاھــارەت ئالغانــدا پــۇتالرنى   ― مهســهى قىلىــش   يــاكى پايپاققــا  ئايــاق :ج

نى ئۈسـتى ھىيهتلىك ئاياقالرنىـڭ  يۇيۇشنىڭ ئورنىغا تاھـارەت بىـلهن كىـيىلگهن، سـاال    
  .ھۆل قول بىلهن سىالش دېگهنلىكتۇر

  مهسهى قىلىشنىڭ شهرتى نېمه؟ ياكى پايپاققا ئاياق :سوئال  .٢٤٣
  :مهسهى قىلىشنىڭ شهرتى تۆۋەندىكىچه ياكى پايپاققا ئاياق :جاۋاب    

كېــيىلگهن  لىــپ بولغانــدىن كېــيىنئېكامىــل تاھــارەت  يــاكى پايپــاقنى ئايــاق )١(  
  .بولىشى

  . بولىشى پاكىز ياكى پايپاقنىڭ ئاياق )٢(  
جۇنـۇپ بولماسـلىق، يهنـى غۇسـلى قىلىشـى پهرز بولـۇپ       مهسهى قىلغۇچىنىـڭ   )٣(  

ــايىغىنى . قالغــان كىشــىنىڭ مهســهى قىلىشــى جــائىز ئهمهس   ــاكى  غۇســلى قىلىــپ ئ ي
  .ىن ئۇنىڭغا مهسهى قىلسا بولىدۇپاكلىق ئۈستىگه كىيگهن بولسا، ئاند پايپىقىنى

  )١(.مهسهىنىڭ مۇددىتىگه رىئايه قىلىش) ٤(  

                                                 
پايپاققـا مهسـهى قىلىـش پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئىشـهنچلىك ھهدىسـلىرى بىـلهن سـابىت بولغــان ۋە            (١)

مـۇغىرە  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن باشالپ، ساھابىالر، تابىئىنالر ۋە مۇجتهھىد ئۆلىماالر قىلغان بىـر ئىـش  
 قـا ىـدا پايپاق گاھغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئاياققـا   پهي«:ئىبنى شهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

نـى  بئىبنـى خـۇزەيمه ۋە ئى   ،ن، بهيههقىيئىمام ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھىببا( » مهسهى قىالتتى
  ).ھهدىس» سهھىه«ۇناسالر ھهدىس توپالملىرىدا رىۋايهت قىلغان شئهبۇ شهيبه قاتارلىق ھهدىس

ائ     نىڭ ج هى قىلىش ا مەس نگەن ۋە    ١٣ىزلىقى پايپاقق پ آېلى ۋايەت قىلىنى اهابىدىن رى ېقىن  ١٥س آە ي
از،        .فىقهىشۇناس ئالىم جائىز سانىغان آۈچلۈك مەسىلىدۇر ى ب الىرى ئىبن ا ئۆلىم ازىرقى زاماننىڭ آاتت ه

االر   ئىبنى جىبرىن، مۇهەممەد ئىبنى مۇنەججىد  سالىه ئىبنى فەۋزان، يۈسۈپ ئەل قەرداۋىي قاتارلىق ئۆلىم
  .قولاليدۇبۇنى 

دۇ      ەت قىلى نى مەقس ايلىق يارىتىپ بېرىش تا ئوڭ ىلەرگە هەر ئىش ى آىش الم دىن اال  .  ئىس الاله تائ ۈنكى ئ چ
دۇر  ايىتى مېهرىبان دىلىرىگە ناه ا     . بەن ۆپ ئوڭايلىقالرغ ۇ آ ىلەر تېخىم دا آىش ازىرقى زامان ەن ه خۇسۇس

اج ادەت. مۇهت ى ئىب ۇڭا مەيل ۇن، تەش ىلىلەردە بولس قا مەس ى باش اننى قىلىش   ، مەيل اي بولغ ا ئوڭ اهال بولمىس گۇن
اهال         «:بىر هەدىستە. ياخشى وغرا آەلگىنىدە گۇن قا ت ى تالالش پەيغەمبەر ئەلەيهىسساالم ئىككى ئىشتىن بىرىن
 .)دېگەن هەدىس»سەهىه«ئەلالمە ئالبانىي.(دەپ آەلگەن»ئوڭاي بولغاننى تالاليتتى ابولمىس

پهيغهمــبهر . پايپاققــا مهســهى قىلىــش مــۇتلهق جــائىزدۇر « : هنشهيخۇلئىســالم ئىبنــى تهيمىــيه مۇنــداق دېــگ   
بـۇ ھهقـته ھهدىـس كهلمىـگهن تهقـدىردىمۇ، قىيـاس       . ئهلهيهىسساالم ئاياققىمۇ ۋە پايپـاققىمۇ مهسـهى قىلغـان   

ــدۇ  ــائىزلىقىنى تهقهززا قىلى ــڭ ج ــدىن     . ئۇنى ــاكى يۈڭ ــتىن ۋە ي ــاكى رەخت ــگهن ي ــدىن تىكىل ــڭ تېرى پايپاقنى
  .)ئهلالمه يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ ماقالىسىدىن ئېلىندى( ».پهرقى يوقتوقۇلغان بولىشىنىڭ 
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ئاياق يـاكى  . پايپاقالرغا مهسهى قىلىشتا پايپاقالر نېپىز ياكى قېلىن دەپ ئايرىلمايدۇ  
  .ئايال ھهر قانداق بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن جائىزدۇر-پايپاققا مهسهى قىلىش ئهر

  مهسهى قىلىش ئۇسۇلى
  قىلىش كېرەك؟قانداق  نىمهسهى :سوئال  .٢٤٤
مهسهى قىلىشـتا، قـولالرنى ھـۆل قىلىـپ، ئـوڭ قولنىـڭ        ياكى پايپاققا ئاياق :جاۋاب    

ــلهن ســول پۇتنىــڭ      ــاقلىرى بى ــوڭ پۇتنىــڭ، ســول قولنىــڭ بارم ــلهن ئ ــاقلىرى بى بارم
  .چه بىر قېتىم سىلىنىدۇئۇچلىرىدىن باشالپ پۇتالرنىڭ ئايرىلىدىغان بېغىشلىرىغى

  مهسهىنىڭ مۇددىتى
  مهسهىنىڭ مۇددىتى قانچىلىك؟ :سوئال  .٢٤٥
كۈنــدۈز، مــۇقىمالر  -مهســهىنىڭ مــۇددىتى يولــۇچىالر ئۈچــۈن ئــۈچ كــېچه  :جــاۋاب    

بۇنىڭغــا بىنــائهن، يولــۇچىالر ئايــاقلىرىنى تاھــارەت  .كۈنــدۈزدۇر –ئۈچــۈن بىــر كــېچه 
ۈستىگه كىيگهندىن كېيىن، شـۇ تاھـارىتى بۇزۇلغـان ۋاقىتـتىن باشـالپ ئـۈچ كـېچه ـ         ئ

ــدۈز  ــائهت ٧٢(كۈنـ ــدۈز   )سـ ــېچه كۈنـ ــر كـ ــۇقىمالر بىـ ــائهت ٢٤(، مـ ــاقلىرىنى ) سـ ئايـ
  .يهشمهستىن، ئۈستىگه مهسهى قىلىدۇ

  مهسهىنى بۇزىدىغان ئامىلالر
  قايسىالر؟ غان ئامىلالرمهسهىنى بۇزىدى :سوئال  .٢٤٦
  :مهسهىنى بۇزىدىغان ئامىلالر تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
بـۇ ۋاقىتتـا تاھـارەت ئېلىـپ،     . تاھارەتنى بۇزىدىغان ئامىلالر مهسهىنىمۇ بۇزىدۇ )١(    

  .ئاياقالرنىڭ ئۈستىگه قايتا مهسهى قىلىنىدۇ
                                                 

ھهنهفىي مهزھىبىنىڭ پېشىۋاسى ئىمام ئهزەم پايپاققا مهسهى قىلىسـنى جـائىز   « :ئىمام كاسانى مۇنداق دېگهن  
قـا  ئهمما ئۇنىـڭ شـاگىرتلىرىدىن ئىمـام ئهبـۇ يۈسـۈپ بىـلهن ئىمـام مـۇھهممهد ۋە زۇپهرلهر پايپاق        . كۆرمهيتتى

ئىمــام ئهزەم ئۆرىنىــڭ ئاخىرىــدا ئــۆز رەيىــدىن يېنىــپ      . مهســهى قىلىشــنىڭ جائىزلىقىــدا چىــڭ تــۇراتتى    
  ».شاگىرتلىرىنىڭ رەيىگه قايتقان

سهئۇدى ئهرەبىسـتانىنىڭ كاتتـا ئۆلىمالىرىـدىن مـۇھهممهد ئىبنـى سـالىه ئهل ئۇسـهيمىن فىقهىشۇناسـالرنىڭ           
اسـلىقى شـهرت   مى يېپىـپ تۇرىـدىغان بولىشـى، يىرتىـق بول    ئاياققا مهسهى قىلىش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ ئوشـۇقالرن   

نىڭ هربـۇ شـهرتل   قويغـان  فىقهىشۇناسـالر « :دېگهنگه ئوخشىغان سۆزلىرىگه رەددىـيه بېرىـپ مۇنـداق دېـگهن    
سۈننهتته پايپاقالرغا مهسـهى قىلىشـنىڭ جـائىزلىقى شهرتسـىز كهلـگهن      . قۇرئان ياكى سۈننهتتىن دەلىلى يوق

مـۇتلهق كهلـگهن شـهرىئهت ئهھكاملىرىغـا شـهرتلهرنى قويـۇش       . تسىز قوبۇل قىلىمىـز ئىكهن، بىزمۇ ئۇنى شهر
يىرتىـق ئايـاقالرغىمۇ مهسـهى    ئهھۋال بۇنداق ئىـكهن،  . ئۈچۈن قۇرئان ياكى سۈننهتتىن دەلىل بولىشى كېرەك

  .قىلىش جائىزدۇر



 ١٦٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكقىلىشقا م هسهىئاياق ياكى پايپاققا م  

 

ىن چىقىـپ  الرديـاكى پايپـاق   پۇتالرنىڭ بىرەرسـى يـاكى ئىككىلىسـىنىڭ ئايـاق     )٢(    
پۇتالرنىڭ ئازراق قىسمى چىقىپ كېتىشى بىلهنمۇ مهسـهى  . كېتىشى ياكى چىقىرىلىشى

  .بۇزۇلىدۇ
  .مهسهى مۇددىتىنىڭ تۈگىشى )٣(    
سـۇ   ئىككىلىسـى الرنىـڭ ئىچىـدە پۇتالرنىـڭ بىرەرسـى يـاكى      ياكى پايپاق ئاياق )٤(    

  .ئۆتۈپ كهتكهنلىكتىن ھۆل بولۇپ كېتىشى
 ھالالردا پـۇتالر تاھـارەت ئـارقىلىق يۇيۇلغانـدىن كېـيىن ئايـاق       - ٤ – ٣ – ٢يۇقىرىقى   

  .قايتا كىيىلىدۇ ياكى پايپاق

  مهسهىگه مۇناسىۋەتلىك ئىشالر
  قانداق مهسهى قىلىش كېرەك؟ تېڭىقنىڭ ئۈستىگه :سوئال  .٢٤٧
ــارا، ســۇنۇق ۋە چىقىقالرنىــڭ ئۈســتىگه تېڭىلغــان تېڭى  :جــاۋاب     قالرنــى يېشــىپ، ي

ئۇنىــڭ ئاســتىنى يۇيــۇش يــاكى ھــۆل قىلىــش زىيــانلىق بولغــان ھــالالردا، تېڭىقنىــڭ   
ئـاز  . ئۈستىنى ھۆللهنگهن قول بىـلهن بىـر قېـتىم سـىالش يۇيۇشـنىڭ ئورنىـدا تۇرىـدۇ       

  .بارماق بىلهن بىر قېتىم سىالش شهرتتۇر ٣دېگهندە 
يهنـى تېڭىلغـان ئورگـان    . ۇرتېڭىقالرنىڭ ئۈستىگه قىلىنغان مهسهىنىڭ مۇددىتى يوقت  

تېڭىقالرغـا مهسـهى   . باشتا قىلغان بىر قېتىملىـق مهسـهى يېتهرلىكتـۇر    ساقايغانغا قهدەر
. قىلىش ئۈچۈن ئۇنىـڭ تاھارەتلىـك بولغـان ھالـدا تېڭىلغـان بولىشـى شـهرت ئهمهس       

  .شۇنداقال، تېڭىقنى ئالماشتۇرۇش بىلهنمۇ، مهسهىنى يېڭىالش الزىم كهلمهيدۇ
  ئۆزۈرلۈك كىشىلهر قانداق قىلىشى كېرەك؟ :سوئال  .٢٤٨
ــاكى     :جــاۋاب     ــدىغان ي ــى توختىماي ــاكى تهرىت ــدىغان ي ــۇرنى قاناي توختىماســتىن ب

كۆزىدىن يـا قۇلىقىـدىن سـېرىق سـۇ ئېقىـپ تۇرىـدىغان كىشـىلهر ئۆزۈرلـۈك كىشـىلهر          
بهلكــى بــۇ . تىن چهكلىيهلمهيــدۇبۇنــداق كىشــىلهرنى بــۇ ئــۆزۈرلهر ئىبــادەت . دېيىلىــدۇ

پهقهت ئـۇالر، بىـر ۋاخ نامـاز ئۈچـۈن     . ھالهتلهردىمۇ تاھـارەت ئېلىـپ نامـاز ئوقۇيااليـدۇ    
بىـر ۋاخ نامـاز    بهلكـى ھهر . ئالغان تاھـارەت بىـلهن يهنه بىـر ۋاخ نامـازنى ئوقۇيالمايـدۇ     

  .ئۈچۈن ئايرىم تاھارەت ئېلىشى الزىم
  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٧٠  

 

  

  نىڭ ئهھكاملىرىرالۋە ئۇ هتلهرئايالالرغا خاس ھال

  بار؟ لهتئايالالرغا خاس قانچه ھا :سوئال  .٢٤٩
  :بار بولۇپ، ئۇالر هتئۆزلىرىگه خاس ئۈچ ھال ئايالالردا: جاۋاب    
  ).تىزدارلىق ھالىھهي(ى تئايلىق ھالى) ١(  
  ).تىنىفاسلىق ھالى(ى تتۇغۇتلۇق ھالى) ٢(  
  ).تىۇستهھازىلىك ھالىم(ى تئۆزۈرلۈك ھالى )٣(  

  ىتىئايالالرنىڭ ئايلىق ھال
  دېگهن نېمه؟ تىئايالالرنىڭ ئايلىق ھالى :سوئال  .٢٥٠
ئايلىق ئادەتنىڭ قېنىنـى كـۆرۈش يېشـىدىكى     - تىئايالالرنىڭ ئايلىق ھالى :جاۋاب    

ىق ئــادىتى بــويىچه بــاال ئايالالرنىــڭ، كېســهللىكتىن ئهمهس، بهلكــى نورمالــدىكى ئــايل 
  .ياتقۇلىرىدىن ئايلىق قېنىنىڭ كېلىشى دېمهكتۇر

  ئايالالرنىڭ ئايلىق ئادىتىنىڭ مۇددىتى قانچىلىك؟ :سوئال  .٢٥١
كـۈن،   ١٠ئايالالردىكى ئايلىق ئادەت مۇددىتىنىڭ ئېزى ئـۈچ كـۈن، كـۆپى     :جاۋاب    

  .هن يهتته كۈن ئارىسىدا بولىدۇنورمال مۇددىتى بهش كۈن بىل

  تىئايالالرنىڭ تۇغۇتلۇق ھالى
  دېگهن نېمه؟ تىئايالالرنىڭ تۇغۇتلۇق ھالى :سوئال  .٢٥٢
تۇغـۇتتىن كېـيىن، توغۇتنىـڭ قېنىـدىن      - تىئايالالرنىـڭ تۇغۇتلـۇق ھـالى    :جاۋاب    

  .پاكالنغىچىلىك بولغان مهزگىل دېمهكتۇر
  نىڭ مۇددىتى قانچىلىك؟تىئايالالرنىڭ تۇغۇتلۇق ھالى :سوئال  .٢٥٣
توغۇتنىــڭ قېنىنىــڭ تۈگىشــى بىــلهن     تىئايالالرنىــڭ تۇغۇتلــۇق ھــالى   :جــاۋاب    

. كۈنـدۇر  ٤٠قاننىڭ تۈگهش مۇددىتىنىڭ ئېزى بىرقـانچه مىنـۇت، كـۆپى    . تاماملىنىدۇ
  .ھېسابلىنىدۇ تىۆزۈرلۈك ھالىقىرىق كۈندىن ئېشىپ كهتكىنى ئ

تۇغــۇتتىن كېيىنكــى قېنىــدىن پاكلىنىــپ  يــاكىئايــالالر ئــادەت كــۆرگهن  :ســوئال  .٢٥٤
  بولمىغان ۋاقىتلىرىدا قانداق ئىشالرنى قىلمايدۇ؟

توغۇتنىـــڭ قېنىـــدىن پاكالنمىغـــان مـــۇددەت  يـــاكىئـــايلىق ئادەتنىـــڭ  :جـــاۋاب    
  :يالالر ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر تۆۋەندىكىچهئىچىدىكى ئا

  .ناماز ئوقۇش )١(  



 ١٧١  هھكاملىرىئ ۇالرنىڭئ ۋە هتلهرئايالالرغا خاس ھال  

 

  .روزا تۇتۇش )٢(  
  ).ئهگهر قاپچۇقى بىلهن تۇتسا بولىدۇ. (قۇرئاننى تۇتۇش ۋە ئوقۇش )٣(  
  .مهسجىدكه كىرىش )٤(  
  .تىالۋەت سهجدىسى قىلىش) ٥(  
  .ئېتىكاپ قىلىش )٦(  
  .كهبىنى تاۋاپ قىلىش) ٧(  
  .ۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشجىنسىي م )٨(  
  .ئايالالر قانلىرىدىن پاكالنغاندىن كېيىنال غۇسلى قىلىشى ۋاجىبتۇر  

  قانداق قىلىدۇ؟ قىاللمىغان ئىبادەتلىرىنى هتلىرىدەئايالالر يۇقىرىقى ھال :سوئال  .٢٥٥
امازلىرىنىـڭ قازاسـىنى   سهۋەبلىك ئوقۇيالمىغان ن هتلهرئايالالر يۇقىرىقى ھال :جاۋاب    

  .ئهمما تۇتالمىغان رامىزان روزىسىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ. قىلمايدۇ

  تىئايالالرنىڭ ئۆزۈرلۈك ھالى
  دېگهن نېمه؟ تىئايالالرنىڭ ئۆزۈرلۈك ھالى :سوئال  .٢٥٦
ىتى ئىچىـدىكى  ئايلىق ئادەت كۆرۈش مـۇدد  - تىئايالالرنىڭ ئۆزۈرلۈك ھالى :جاۋاب    

ئايالالرنىـــڭ ئـــۈچ كۈنـــدىن ئـــاز يـــاكى ئـــون كۈنـــدىن كـــۆپ، تۇغۇتلـــۇق مـــۇددىتى 
ئىچىدىكىلهردىن قىرىق كۈندىن كۆپ، قىـزالردىن توققـۇز ياشـقا تولۇشـتىن بـۇرۇن ۋە      

ــكهن   ــۈپ كهتـ ــىدىن ئۆتـ ــۆرۈش يېشـ ــادەت كـ ــالالردىن  ئـ ــوڭ ئايـ ــاال ئۇالرنىـــڭ (چـ بـ
  .دېيىلىدۇ تىۈرلۈك ھالىقان كېلىشى ئايالالرنىڭ ئۆز )ياتقۇلىرىدىن

  ئىبادەتلهرنى قىالالمدۇ؟ دىكى ئايالالرتىئۆزۈرلۈك ھالى :سوئال  .٢٥٧
ھهتتـا قـان   . ئىبـادەتلهرنى قىالاليـدۇ   لىتىدىكى ئايـالالر ئايالالر ئۆزۈرلۈك ھا :جاۋاب    

ارەت ئېلىــپ نامــاز توختىمــاي ئېقىــپ تۇرســىمۇ، ھهر بىــر نامــاز ئۈچــۈن ئاالھىــدە تاھــ  
ئايـالالر  . نامازنىڭ ۋاقتى چىقىشى بىلهن ئۇالرنىڭ تاھـارىتى سـۇنغان بولىـدۇ   . ئوقۇيدۇ

  .ىدىمۇ جىنسىي مۇناسۋەتته بوالاليدۇهتلىرئۆزۈرلۈك ھال

  تاھارەتسىز ۋە جۇنۇپ كىشى ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر
  قايسىالر؟ ىشىلهر ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالرتاھارەتسىز ك :سوئال  .٢٥٨
  :هر ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر تۆۋەندىكىلهرتاھارەتسىز كىشىل :جاۋاب    

  .ناماز ئوقۇش) ١(  
  .قۇرئاننى تۇتۇش)٢(  
  .كهبىنى تاۋاپ قىلىش) ٣(  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٧٢  

 

  الر قايسىالر؟جۇنۇپ كىشى ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىش :سوئال  .٢٥٩
ئۈچـۈن، تاھارەتسـىز   ) غۇسـلى قىلىشـى پهرز بولـۇپ قالغـان كىشـى     (جۇنۇب :جاۋاب    

كىشىلهر ئۈچۈن مهنئـى قىلىنغـان يـۇقىرىقى ئـۈچ ئىـش بىـلهن بىـرلىكته، تۆۋەنـدىكى         
  :ئىككى ئىش مهنئى قىلىنىدۇ

ــۇش  رقۇ )٤(     ــىمۇ ئوق ــىغا بولس ــاننى يادىس ــايهتنىمۇ   . ئ ــرەر ئ ــىنىڭ بى ــۇپ كىش جۇن
  .ىغا ياكى قاراپ ئوقۇشى قهتئىي مهنئى قىلىنىدۇيادىس

جۇنـۇپ كىشـىنىڭ قايسـىبىر    . مهسجىدكه كىرىش ۋە ئۇنىڭدا ئېتىكاپ قىلىـش  )٥(    
  .سهۋەب بىلهن بولمىسۇن، مهسجىدكه كىرىشى ۋە ئۇنىڭدا ئولتۇرۇشى مهنئى قىلىنىدۇ

  



 ١٧٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇسلىغ  

 

  

  غۇسلى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  غۇسلى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٦٠
پاكلىنىش نىيىتى بىلهن پۈتۈن بهدەننى پاكىز يۇيـۇش ئـارقىلىق    -غۇسلى  :جاۋاب    

  .ئومۇمىي چوڭ تازىلىق قىلىش دېمهكتۇر

  غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان ئىشالر
  ن ئىشالر قايسىالر؟غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغا :سوئال  .٢٦١
  :غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

 -گهرچه سپېرما چىقمىغان تهقـدىردىمۇ، ئهر  . (جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش )١(  
  ).ئايال ھهر ئىككىسى ئۈچۈن غۇسلى قىلىش پهرزدۇر

  .قايسىبىر سهۋەب بىلهن سپېرمىنىڭ ئېتىلىپ چىقىشى )٢(  
  .يقۇدا قانداقال بىر كهيپىيات بىلهن بولمىسۇن، سپېرمىنىڭ چىقىشىئۇ )٣(  
  .تۇغۇت ۋە ئايلىق ئادەتنىڭ قانلىرىنىڭ توختىشى )٤(  
ــدە ســپېرما     )٥(   ــگهن كىشــىنىڭ ئۆزى مهســلىكتىن، ھۇشســىزلىقتىن ئهســلىگه كهل

  .جىنسىدىن بىر ھۆللۈكنى بايقىشى

  نىڭ تۈرلىرىغۇسلى
  غۇسلى قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ :سوئال  .٢٦٢
ــرى   :جــاۋاب     ــۇپ، بى ــۈك بول ــۈچ تۈرل ــرى،  : غۇســلى ئ پهرز بولغــان غۇســلى، يهنه بى

  .سۈننهت بولغان غۇسلى، ئۈچىنچىسى مۇستهھهب بولغان غۇسلىدۇر
  پهرز بولغان غۇسلى قايسى؟ :سوئال  .٢٦٣
كېرەك قىلىـدىغان ئىشـالردىن بىرەرسـى يـۈز بهرگهنـدىن       غۇسلى قىلىشنى :جاۋاب    

  .كېيىن غۇسلى قىلىش پهرزدۇر
  سۈننهت بولغان غۇسلى قايسىالر؟ :سوئال  .٢٦٤
  .تۆۋەندىكى تۆت ئىش ئۈچۈن غۇسلى قىلىش سۈننهتتۇر :جاۋاب    
جـۈمه  : ۇنۇشـنىڭ ۋاقتـى  سـۈننهت بولغـان يۇي  ( .جۈمه نامىزىغا بېـرىش ئۈچـۈن  ) ١(    

  .)كۈنى ئهتىگهندىن جۈمهنىڭ ۋاقتىغىچه بولىدۇ
  .ھېيت نامازلىرىغا بېرىش ئۈچۈن) ٢(    
  .ھهج ياكى ئۆمرىگه ئېهرام باغالش ئۈچۈن) ٣(    



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٧٤  

 

ھهج قىلغــان كىشــىنىڭ ئهرەپاتتــا ئىمكــانىيهت بولســا، قۇيــاش كــۈن پېــتىش   ) ٤(    
  .تتۇرندىن كېيىن غۇسلى قىلىشى سۈننهئېگىلگهتهرەپكه 

  مۇستهھهب بولغان غۇسلى قايسىالر؟ :سوئال  .٢٦٥
  :بولغان غۇسلى تۆۋەندىكىلهر)تهكىتسىز سۈننهت(مۇستهھهب  :جاۋاب    
  .مهسجىدى ھهرەمگه كىرىش ئۈچۈن غۇسلى قىلىش) ١(    
  .مهسجىدىگه كىرىش ئۈچۈن غۇسلى قىلىش ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر) ٢(    
  .ئىمكانىيهت بولسا، مۇزدەلىفهدىمۇ غۇسلى قىلىش) ٣(    
  .مېيىتنى يۇغاندىن كېيىن غۇسلى قىلىش) ٤(    
  .قان ئالدۇرغاندىن كېيىن غۇسلى قىلىش) ٥(    
  .قهدىر كېچىسىنى ئۇچراتقاندا غۇسلى قىلىش) ٦(    
  .ھۇشىدىن كېتىپ ئهسلىگه كهلگهندىن كېيىن غۇسلى قىلىش) ٧(    
  .ن ئوڭشالغاندىن كېيىن غۇسلى قىلىشساراڭلىقتى) ٨(    
  .مهسلىكتىن يېشىلگهندىن كېيىن غۇسلى قىلىش) ٩(    
سـتىن  بولما )١(ميـاكى ئېهـتىال   كۆرمهسـتىن ) ھهيز(ت سهبى قىز ـ ئوغۇلالر ئادە ) ١٠(    

ياشقا كىرسه، ئۇالرنى باالغهتكه يهتتى دەپ قارالغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ غۇسـلى      ١٥
ئهممــا قىــزالر ئــادەت كــۆرگهن، ئوغــۇلالر ئىهــتىالم بولغانــدا،   ( .قىلىشــى مۇســتهھهبتۇر

  .)ئۇالرنىڭ غۇسلى قىلىشى پهرزدۇر
  .كاپىر كىشى مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن غۇسلى قىلىشى)١١(    

  ۋە سۈننهتلىرى غۇسلىنىڭ پهرز
  غۇسلىنىڭ پهرزى قانچه؟ :سوئال  .٢٦٦
  :هرزى ئۈچ بولۇپ، ئۇالرغۇسلىنىڭ پ :جاۋاب    
  .ئېغىزغا سۇ ئېلىپ تولۇق چايقاش )١(    
  .بۇرنىغا سۇ ئېلىپ تازىالش )٢(    
  .پۈتۈن بهدەننى پاكىز يۇيۇش )٣(    

                                                 
ئېتىلىـپ چىقىشـى دېگهنلىـك    ئېهتىالم ـ ئهر ـ ئايـالالردىن ئىختىيارسـىز ھالـدا سـپېرمىنىڭ شـهھۋەت بىـلهن          (١)

گاھىـدا  . بولۇپ، كۆپىنچه، ئۇخالۋاتقاندا چۈش كۆرۈش ئـارقىلىق، گاھىـدا چـۈش كۆرمهسـتىنمۇ يـۈز بېرىـدۇ      
ئېهـتىالم ـــ كىچىـك ئوغـۇل ـ قىـزالردا بـاالغهتكه        . ئويغاق ۋاقىتتىمۇ قايسىبىر سهۋەب بىلهن ئهمهلگه ئاشـىدۇ 

كىشــى ئهگهر . كىشــى ئۈچــۈن غۇســلى قىلىــش پهرز بولىــدۇ  ئېهــتىالم بولغــان. يهتكهنلىكنىــڭ ئاالمىتىــدۇر
چۈشىدە ئېهتىالم بولغىنىنى كۆرگهن بولسىمۇ، ئۇيقۇسـىدىن ئويغانغانـدىن كېـيىن، كىيىمىـدە يـاكى ئهۋرەت      

  .جايلىرىدا مهنىنىڭ ئهسىرىنى كۆرمىگهن بولسا، ئۇنىڭغا غۇسلى قىلىش الزىم كهلمهيدۇ



 ١٧٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇسلىغ  

 

  غۇسلىنىڭ سۈننهتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٢٦٧
  :غۇسلىنىڭ سۈننهتلىرى يهتته بولۇپ، ئۇالر :جاۋاب    
  .لى قىلىشنى نىيهت قىلىشغۇس) ١(    
  .بسمىلالھىر رەھمانىر رەھىم دېيىش) ٢(    
  .ئىككى قولنى بېغىشىغىچه يۇيۇش )٣(    
  .بهدەندە سپېرما ياكى نىجاسهت بولسا ئۇنى غۇسلىدىن ئاۋۋال يۇيۇپ تازىالش) ٤(    
  .جىنسىي ئهزانى يۇيۇش) ٥(    
  .نامازغا تاھارەت ئالغاندەك تاھارەت ئېلىش) ٦(    
  .ۈتۈن بهدەننى ئاز دېگهندە ئۈچ قېتىم يۇيۇشپ) ٧(    

  تهرتىبى –غۇسلى قىلىشنىڭ قائىدە 
  تهرتىبى قانداق؟ –غۇسلى قىلىشنىڭ قائىدە  :سوئال  .٢٦٨
  :ندىكى تهرتىب بويىچه قىلىنىدۇغۇسلى تۆۋە :جاۋاب    
  .دەيمىز ر رەھمانىر رەھىيمبىسمىلالھىئاۋۋال غۇسلى قىلىشنى نىيهت قىلىپ،) ١(    
ى يـۇيىمىز، ئانـدىن   ئىككى قولىمىزنى پـاكىز يۇغانـدىن كېـيىن جىنسـىي ئهزانـ     ) ٢(    

  .نىجاسهتلهر بولسا، ئۇنى تازىاليمىز ياكى ىنىڭ قالدۇقىبهدەندە سپېرم
ئهگهر يۇيۇنغـان  . (نامازغا تاھارەت ئالغاندەك تاھـارەت ئـالىمىز   اندىن خۇددىئ) ٣(    

شقان يهر بولسـا، ئىككـى پـۇتىمىزنى يۇيۇشـنى كېچىكتـۈرۈپ، غۇسـلىنىڭ       يهر سۇ توپال
  ).يۇيىمىزچهتكه چىقىپ تۇرۇپ ئاخىرىدا 

تاھـارەت ئېلىـپ بولغانــدىن كېـيىن، ئـاۋۋال بېشــىمىزغا ئانـدىن ئـوڭ ۋە ســول       ) ٤(    
مۈرىلىرىمىزگه ئهڭ ئاز ئۈچ قېتىم سۇ قويۇپ، ھهر قېتىم سۇ قۇيغاندا بهدەننىڭ پۈتـۈن  

بهدەندە يىڭنىنىڭ ئـۇچى چـاغلىق قـورۇق يهر قالماسـلىقى     . ىنى ئۇۋۇالپ يۇيىمىزئهزالىر
  .بۇنىڭ بىلهن غۇسلىنى تاماملىغان بولىمىز. شهرت

ــمه يهرلىــرىگه ســۇنى يهتكۈزۈشــى          ــلى قىلغانــدا، ئهرلهرنىــڭ چاچلىرىنىــڭ ھهم غۇس
ــۆرەلگهن چــاچلىرىنى يېشىشــى شــهرت ئهمهس  . شــهرتتۇر  پهقهت. ئهممــا ئايالالرنىــڭ ئ

ئــۆرەلگهن چــاچنى ھــۆل قىلمىســىمۇ . چاچنىــڭ ئاســتىغا ســۇ يهتكۈزۈشــى يېتهرلىكتــۇر
  .بولىدۇ
شـۇڭغۇش غۇسـلىنىڭ    دەرياالرغـا -يـاكى دېڭىـز   ئاقىدىغان سۇ ياكى چـوڭ كـۆلگه    

  .ئورنىدا تۇرىدۇ



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٧٦  

 

  

  تهيهممۇم ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  ۇم دېگهن نېمه؟تهيهمم :سوئال  .٢٦٩
سۇ بىلهن تاھارەت ئېلىشقا ياكى غۇسلى قىلىشقا ئىمكـانىيهت  ― تهيهممۇم  :جاۋاب    

بولمىغاندا، قولالرنى پاكىز تۇپراققا ئـۇرۇپ مهلـۇم ئهزاالرنـى سـىالش ئـارقىلىق پـاكلىق       
  .ھۆكمىگه كىرىش دېمهكتۇر

  سهۋەبلهرتهيهممۇمنى كېرەك قىلىدىغان 
  قايسىالر؟ سهۋەبلهرتهيهممۇمنى كېرەك قىلىدىغان  :سوئال  .٢٧٠
تۆۋەندىكى ھـالالردا تاھـارەت يـاكى غۇسـلى قىلىشـنىڭ ئورنىغـا تهيهممـۇم         :جاۋاب    

  :قىلىنىدۇ
  تاھارەت ياكى غۇسلى ئۈچۈن يېتهرلىك سۇ تېپىلمىسا؛) ١(    
  :سۇ تېپىلغاندىمۇ) ٢(    

  سۇ بار جايدا ھاالكهت بولسا؛ ①  
ۇپ، ئـۇنى ھاسـىل   يىراقلىقتـا بولـ  ) مېتىـر ١٨٤٨( سۇ ئهڭ ئاز دېگهنـدە بىـر مىـل    ②  

  سا؛قىلىش راستىنال قىيىنغا توختىسا ياكى مۇمكىن بولمى
سۇ قـوللىنىش بىـلهن كېسـهل بولـۇش يـاكى كېسـهلنىڭ ئېغىرلىشىىشـى يـاكى          ③  

  ساقىيىشىنىڭ كېىچىكىشىدىن قورقۇلسا؛
 ۈن قوللىنىلســا ئۆزىنىــڭ يــاكى   مهۋجــۇد ســۇ تاھــارەت يــاكى غۇســلى ئۈچــ     ④   

  ھايۋانلىرىنىڭ سۇسىز قېلىشىدىن قورقۇلسا؛
يول ئۈستىدە بولۇپ قـاتتىق سـوغۇق سـهۋەبلىك سـوغۇق سـۇنى ئىشلىتىشـتىن        ⑤  

  ؛قورقۇلسا
تاھــارەت ئــاالي دېســه، جىنــازا ۋە ھېيــت نامازلىرىغــا ئۈلگۈرەلمهســلىكىدىن        ⑥  

ئهمما جۈمه نامىزىغـا  . قايتا ئوقۇيالمايدۇ چۈنكى بۇ نامازالرغا ئۈلگۈرەلمىسه(ئهنسىرىسه؛ 
نىــڭ ئورنىغــا غــا ئۈلگۈرەلمىســه، ئۇچــۈنكى جــۈمه نامىزى. تهيهممــۇم قىلىشــقا بولمايــدۇ

ــامىزى ئوقــۇغىلى بولىــدۇ  شــۇنىڭدەك، مېيىتنىــڭ ئېگىلىــرى بىــلهن ئىمــام  . پىشــىن ن
چــۈنكى ئۇالرنىــڭ جىنــازا نــامىزىنى    . ئۈچۈنمــۇ تهيهممــۇم قىلىــش جــائىز بولمايــدۇ    

  ).كېچىكتۈرۈش ھوقۇقى بار
يۇقىرىقى ھالالرنىـڭ قايسـىبىرىگه دۇچ كهلگهنـدە، تهيهممـۇم قىلىـش تاھـارەت بىـلهن          

ــدۇ  ــدا تۇرىـ ــلىنىڭ ئورنىـ ــڭ   . غۇسـ ــدىغان ئىبادەتلهرنىـ ــقا بولمايـ ــىز قىلىشـ تاھارەتسـ



 ١٧٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە هيهممۇمت  

 

  .ھهممىسىنى تهيهممۇم بىلهن قىلىشقا بولىدۇ

  لىرى ۋە سۈننهتلىرىتهيهممۇمنىڭ پهرز
  تهيهممۇمنىڭ پهرزى قانچه؟ :سوئال  .٢٧١
  :تهيهممۇمنىڭ پهرزى تۆت بولۇپ، ئۇالر :جاۋاب    

 ، قۇم، شېغىل ۋە تاشقا ئوخشـىغان پـاك نهرسـه   تهيهممۇم قىلىش ئۈچۈن تۇپراق) ١(  
  .تېپىش

  ).يهنى كۆڭلىدە مهقسهت قىلىش(تهيهممۇم قىلىشنى نىيهت قىلىش ) ٢(  
  .سىالش بىر قېتىم ئالىقاننى تۇپراققا ئۇرۇپ ، ئۇالر بىلهن يۈزنىئىككى ) ٣(  
ئىككــى ئالىقــاننى تۇپراققــا ئــۇرۇپ، ئــۇالر بىــلهن ئىككــى قــولنى جهينهكلىــرى ) ٤(  

  .سىالش بىر قېتىم بىلهن قوشۇپ
  تهيهممۇمنىڭ سۈننهتلىرى قانچه؟ :سوئال  .٢٧٢
  :سۈننهتلىرى يهتته بولۇپ، ئۇالر تهيهممۇمنىڭ :جاۋاب    

  .نى تولۇق ئوقۇش»بسىملالھ«)١(  
  .ئىككى ئالىقاننى تۇپراققا ئۇرغاندا، بارماقالرنى ئېچىپ تۇرۇپ ئۇرۇش) ٢(  
تۇپراققــا ئۇرۇلغــان ئىككــى ئالىقــاننى ئالــدى ۋە كهيــنىگه ھهرىكهتلهنــدۈرۈش   )٣(  

  .ئارقىلىق تۇپراققا سۈرتۈش
ككى ئالىقاننى يۈزگه ئاپىرىشتىن ئاۋۋال قـولالرنى قـېقىش   تۇپراققا ئۇرۇلغان ئى )٤(  

بـۇ يـۈزنى كىرلهتمهسـلىك    . ياكى سىلكىش ئـارقىلىق تۇپراقنىـڭ ئهسـىرىنى يـوقىتىش    
  ئهمما قولنى باشقا بىر نهرسه بىلهن سۈرتىۋېتىشكه بولمايدۇ. ئۈچۈندۇر

منىڭ ئارىسـىنى  تهيهممۇم تامامالنغانغا قهدەر، باشقا مهشغۇالتالر بىلهن تهيهممۇ) ٥(  
  .ئايرىۋەتمهسلىك

  .تهرتىبكه رىئايه قىلىش) ٦(  

  تهرتىبى- نىڭ قائىدەقىلىش تهيهممۇم
  تهيهممۇمنىڭ قائىدىسى قانداق؟ :سوئال  .٢٧٣
  :تهيهممۇم قىلىشنىڭ قائىدىسى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

  .تهيهممۇم قىلىشنى نىيهت قىلىمىز) ١(  
  .دەيمىز »ىر رەھمانىررەھىيمسملالھبى«)٢(  
ــاكىز   ) ٣(   ــىدىن بولغـــان پـ ــۇپراق جىنسـ ــاكى تـ ــۇپراق يـ ــاكىز تـ ــانلىرىمىزنى پـ ئالقـ

نهرســىلهرگه ســۈرتىمىز بــۇ سۈرتۈشــته، ئالقــانالرنى ئــاۋۋال ئالــدىغا، ئانــدىن كهيــنىگه   



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٧٨  

 

  .ماڭدۇرىمىز
  .ئاندىن تۇپراققا سۈرتۈلگهن ئالقانالرنى سىلكىۋېتىمىز )٤(  
  .نلىرىمىز بىلهن يۈزىمىزنىڭ ھهممه يېرىنى سىاليمىزئالقا )٥(  
ئالقـــانلىرىمىزنى يهنه تۇپراققـــا ئـــۇرۇپ، يۇقىرىقىـــدەك ســـۈرتكهندىن كېـــيىن ) ٦(  

قوللىرىمىزنى بارماقلىرىمزنىڭ ئۇچىلىرىدىن باشـالپ، جهينهكلىرىمىـز بىـلهن قوشـۇپ     
  .ىقى شهرتقولالردا ياكى يۈزدە سىالنمىغان ئازراقمۇ جاي قالماسل. سىاليمىز

  تهيهممۇمنى بۇزىدىغان ئامىلالر
  تهيهممۇمنى بۇزىدىغان ئامىلالر قايسىالر؟ :سوئال  .٢٧٤
  :تهيهممۇمنى بۇزىدىغان ئامىلالر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

  .تهيهممۇمنىمۇ بۇزىدۇ تاھارەتنى بۇزىدىغان ھهرقانداق ئامىلالر) ١(  
  .سۇنىڭ تېپىلىشى)٢(  
  .سۇنى قوللىنىشقا توسالغۇ بولغان ئۆزۈرنىڭ يوقىلىشى)٣(  
  .يۇقىرىقى ھالالرنىڭ قايسىبىرىدە تهيهممۇم بۇزۇلىدۇ  

  



 ١٧٩  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەناماز   

 

  

  ئهھكاملىرى ۋە ئۇنىڭناماز 

  نامازنىڭ ئهھمىيىتى ۋە ئىسالمدىكى ئورنى
  ناماز دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٢٧٥
ا تائاالغـــ هننىـــڭ ھهرىكىتـــى بىـــلهن ئـــالالھتۋە  ئهقىـــل، قهلـــب -نامـــاز :جـــاۋاب    

  .مهخسۇس مۇناجاتتۇرقىلىنىدىغان 
  ؟قانداق ئىبادەتناماز : سوئال  .٢٧٦
ناماز ئىماندىن كېيىنال بۇيرۇلغان ئهڭ مۇھىم ئىبادەت ۋە ئىسـالم دىنىنىـڭ    :جاۋاب    
چـوڭ ئاساسـلىق   ٥پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ    . پهرزىـدىن بىرىـدۇر   چوڭ ئاساسلىق٥

 ئىسـالم بهش ئاساسـنىڭ ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان    «: مۇنـداق دېـگهن   پهرزنى بايـان قىلىـپ  
ئىالھ يوقلىقىغا، مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    ىقىين باشقا ھهقتىئالالھ: بولۇپ، ئۇالر

كهنلىكىگه چىن ئىشىنىپ، گۇۋاھلىـق  ئالالھ تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ھهق پهيغهمبهر ئى
قـۇدرىتى يهتسـه    ،رامىزان روزىسىنى تۇتۇش، قىلىش زاكاتنى ئادا، ناماز ئوقۇش بېرىش،
  .)١(»تىن ئىبارەتتۇرنى ھهج قىلىشھبهيتۇلال

  ؟قاچان پهرز قىلىنغانناماز بهش ۋاخ : سوئال  .٢٧٧
 ٣همبهر ئهلهيهىسسـاالم مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىشـتىن     بهش ۋاخ ناماز پهيغ: جاۋاب    

  .)٢(نيىل ئىلگىرى مهككىدە پهرز قىلىنغا
  نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى نېمه؟: سوئال .٢٧٨
. ئىماندىن كېيىنال مۇسۇلمانالرغا ئهڭ ئـاۋۋال بۇيرۇلغـان ئىبـادەت نامـازدۇر    : جاۋاب    

ــدىغان ئىككىنچــى بىــر    ائىســالم دىنىــد نامازنىــڭ مهرتىۋســىگه ۋە ئۇلۇغلىقىغــا يېتهلهي
  :بۇ مۇنداق. ئىبادەت يوقتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق   . رىكىدۇرۈۋناماز ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسىي ت) ١(    
  .)٣(»رىكى نامازدۇرۈۋنىڭ ئاساسلىق تدىننىڭ بېشى ئىسالم، ئۇ«: دەيـدۇ

. نى ئهڭ ئـاۋۋال ھېسـاب ئېلىنىـدىغان بىردىنبىـر ئىبـادەتتۇر     ناماز قىيامهت كـۈ ) ٢(    
ئىنسانالرغا دىنـدا ئهڭ ئـاۋۋال پهرز   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

                                                 
 بۇخارى رىۋايىتى  )١(
نـاملىق  »پهتىـۋاالر «بىستانىنىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن ئهلالمه مۇھهممهد سـالىه ئهل ئۇسـهيمىننىڭ  سهئۇدى ئهرە  )٢(

  .ئهسهرىدىن
  تىرمىزى رىۋايىتى  )٣(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٨٠  

 

ــازدۇر  ــادەت نام ــان ئىب ــازدۇر  . قىلىنغ ــادەتمۇ نام ــىدىغان ئىب ــاخىرغىچه داۋاملىش . ئهڭ ئ
  .)١(»مهلمۇ نامازدۇرئېلىنىدىغان ئهقىيامهت كۈنى ئهڭ ئاۋۋال ھېساب 

چــۈنكى نامــاز . دىــن يوقالمايــدىكهن قهتئــى يوقالمايــدىغان ئىبــادەتتۇر -نامــاز ) ٣(    
  .دىننىڭ شۇئارىدۇر

ــىيىتىدۇر   ) ٤(     ــاخىرقى ۋەسـ ــاالمنىڭ ئـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــاز پهيغهمـ ــبهر . نامـ پهيغهمـ
! رنامــازنى تهرك ئهتمهڭــال«ئهلهيهىسســاالم ۋاپــات بولــۇش ئالدىــدا، ســهكهراتتا تــۇرۇپ  

  .دەپ ۋەسىيهت قىلغان )٢(»!ئهتمهڭالرنامازنى تهرك 
نامازنىــڭ نهقهدەر ئۇلــۇغ ۋە مــۇھىم    نامازنىــڭ پهرز بولغــانلىق قىسسىســىمۇ،   )٥(    

چــۈنكى پۈتــۈن ئىبــادەتلهر زېمىنــدا پهرز    . ئىبــادەت ئىكهنلىكىــگه ئــايرىم دەلىلــدۇر   
ۇھهممهد مىــــراج كېچســــى ئــــالالھ مــــ -قىلىنغــــان بولســــا، بهش ۋاخ نامــــاز ئىســــرا 

لىــش ئــارقىلىق ئهلهيهىسســاالمنى ئاســمانغا ئېلىــپ چىقىــپ ئۇنىڭغــا بىۋاســىته ئهمــر قى
  .غانئاسماندا پهرز قىل

  مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ىغانامازنىڭ تهلهبكه اليىق ئوقۇلىش
  ۇ؟قانداق قىلغاندا نامازنى تهلهبكه اليىق ئوقۇغىلى بولىد :سوئال  .٢٧٩
ئىسالم دىنىدا تهلهب قىلىنغان نامـاز ئهقىـل بىـلهن قهلـب پهرۋاسـىز ھالـدا        :جاۋاب    

بهلكـى تهلهبـكه   . ئهمهس رەسمىيهتننىڭ ھهرىكىتى بىلهنال ئورۇندىلىدىغان ۋە تهتىل 
اليىق، ھهقىقىي ناماز ــ ئۇنىڭدا ئهقىل، قهلب ۋە پۈتـۈن ھېسسـىي ۋە غهيـرى ھېسسـىي     

ىڭ ھۇزۇرىغا يۈزلىنىشـتىن ئىبـارەت بولغـان ئـۆز نېسىۋىسـىنى      ئهزاالرنىڭ ئالالھ تائاالن
  .ئااللىغان نامازدۇر

ــالالھ         ــڭ ھهممىســى ئ ــىي ئهزاالرنى ــرى ھېسس ــب، ھېسســى ۋە غهي ــل، قهل ــازدا ئهقى نام
  .تائاالنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىشتا بىرگه ئىشتىراك قىلىدۇ

  ئهقىلنىڭ ئهمهللىرى
لدىدا ئۆزىنىـڭ ئـاجىزلىقىنى ئېتىـراپ قىلغـان     نامازدا ئهقىل ئالالھ تائاالنىڭ ئا) ١(    

  .ھالدا، پۈتۈن خىيالىنى يىغىپ ئالالھ تائاالنىڭ ئۇلۇغلىقىنى ئويالپ تۇرىدۇ
نامازدا ئهقىل بارلىق ھىممىتـى ۋە كـۈچىنى ئـالالھ تائاالنىـڭ ھۇزۇرىـدىكى بـۇ       ) ٢(    

  .ئۇلۇغ مۇالقاتقا بېغىشالپ تۇرىدۇ

                                                 
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان  )٢(



 ١٨١  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەناماز   

 

ا ھهممىدىن ئايرىلغـان ھالـدا كهمتهرلىـك بىـلهن     نامازدا ئهقىل ئالالھتىن باشق) ٣(    
  .تۇرىدۇ

ــدا، بىــر  ئايرىلغــانقهتئىــي  خىيــالالردىن-پىكىــرنامــازدا ئهقىــل دۇنيــالىق ) ٤(     ھال
  .تۇيغۇ بىلهن ئهيمىنىپ تۇرىدۇ -ئالالھقىال قاراپ تۇرغاندەك ھېس 

  قهلبنىڭ ئهمهللىرى
  .نىڭ بىلهنال بولىدۇنامازدا قهلب ئالالھقىال بېغىشالنغان ھالدا، ئۇ)١(    
  .نامازدا قهلب ئالالھ تائاالنىڭ ھهيبىتىدىن ئهيمهنگهن ھالدا تۇرىدۇ) ٢(    
  .نامازدا قهلب ئالالھ تائاالغا يېلىنىش ۋە يالۋۇرۇش بىلهن تۇرىدۇ) ٣(    
  .نامازدا قهلب ئالالھ بىلهن بىۋاسىته مۇالقاتتا بولۇپ تۇرىدۇ) ٤(    

  ھېسسى ئهزاالرنىڭ ئهمهللىرى
  .نامازدا تىل ئالالھ تائاالنى زىكىر قىلىش بىلهن مهشغۇل بولۇپ تۇرىدۇ) ١(    
نامازدا كۆز پۈتۈن ھهرىكهتلىرىنى يىغىپ، سهجدە قىلىـدىغان يهرگه تىكىلىـپ   ) ٢(    

  .دىققهت بىلهن تۇرىدۇ
نامازدا قۇالقالر نامازدىكى قىرائهتتىن باشقا بارلىق ئاۋازالرنى ئاڭالشتىن گـاس  ) ٣(    

  .لدا تۇرىدۇبولغان ھا
نامــازدا ئىككــى قــول ئـــالالھ تائاالغــا ئهڭ ئــالى ئېهتىــرام بىلـــدۈرگهنلىكنى       ) ٤(    

  .ئىپادىلىگهن ھالدا كىندىكنىڭ ئۈستىدە باغلىنپ تۇرىدۇ

  تاشقى ئهزاالرنىڭ ئهمهللىرى
نامازدا ئىككى پۇت، ئالالھ تائاالنىڭ ھهر قانداق پهرمانىغا ھازىر ئىكهنلىكىنـى  ) ١(    

  .ھالدا تۈپتۈز ۋە راۋۇرۇس تۇرىدۇ ئىپادىلىگهن
نامازدا باش ئالالھ تائاالغا چوڭقۇر ھـۆرمهت بىلـدۈرگهن ھالـدا كهمتهرلىكـتىن     ) ٢(    

ــدۇ  ــاڭگىالپ تۇرى ــۆرمهت      . س ــۇرراق ھ ــۇ چوڭق ــا تېخىم ــالالھ تائاالغ ــۇدا ئ ــدىن رۇك ئان
ئــارقىلىق ئــالالھ  قويۇلــۇشئانــدىن ســهجدىدە يهرگه . بىلــدۈرۈپ تــۆۋەنگه ئىگىلىــدۇ

  .بولغان قۇلچىلىقنى ۋايىغا يهتكۈزىدۇ االغاتائ
ســهجدىدە . نامـازدا يـۈز ئــالالھ تائاالنىـڭ مهنىـۋى مۇالقاتىغــا يۈزلىنـپ تۇرىـدۇ      ) ٣(    

بولسا، ئـالالھ تائـاالنى ئهڭ كۆرۈنهرلىـك رەۋىشـته ئۇلـۇغالش ۋە ھهقىقىـي قـۇلچىلىقنى        
  .ته يهرگه قويۇلىدۇئالته ئهزا بىلهن بىرلىك ئىپادىلهش يۈزىسىدىن بۇ ھۆرمهتلىك يۈز

نامــازدا رۇكــۇ قىلغانــدا بهل ئــالالھ تائاالغــا ھــۆرمهت بىلــدۈرۈش يۈزىســىدىن   ) ٤(    
  .ئىشتىراك قىلىدۇ يۇقىرىقىالرغا باشقا ئهزاالرمۇ. ئىگىلىدۇ



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٨٢  

 

  

  نامازنىڭ جېنىدۇر» خۇشۇئ«

  دېگهن نېمه؟» خۇشۇئ« :سوئال  .٢٨٠
نامـازدا تۇرغانـدا، ئـالالھ تائاالنىـڭ ئۇلـۇغلىقى ۋە ھهيبىتىـدىن        -»خۇشۇئ« :جاۋاب    

خىيالىنى ئـالالھ   –ئهيمهنگهن، كۆڭۈلنى ناماز بىلهنال مهشغۇل قىلغان ۋە پۈتۈن پىكىر 
  .تائاالغىال بېغىشلىغان ھالدا، كهمتهرلىك ۋە ھوشيارلىق بىلهن تۇرۇش دېگهنلىكتۇر

. ىنســان ئورگانلىرىــدا كۆرۈلىــدۇىــڭ ئــورنى قهلــب، ئۇنىــڭ مېۋىســى ئن»خۇشــۇئ«  
 نامـازدا بىراۋنىـڭ كـۆڭلى   . چۈنكى ئىنسـاننىڭ بـارچه ئورگـانلىرى قهلـبكه ئهگىشـىدۇ     

خىيالالرغــا چۆكــۈش ۋە شــهيتان ۋەسۋەســىلىرى  –غهپلهتــته قــېلىش، دۇنيــالىق پىكىــر 
سـى بۇزۇلغـان ۋاقتىـدا، پۈتـۈن ئورگانالرنىـڭ ئـالالھ تائاالغـا        »خۇشۇئ«تۈپهيلى ئۇنىڭ

ــدۇ قىلىۋا ــۇ بۇزۇلىـ ــان قۇلچىلىقىمـ ــانالر   . تقـ ــقا ئورگـ ــدان، باشـ ــۈنكى قهلـــب قومانـ چـ
ــكهرلهردۇر ــۇبىيهتكه    . ئهس ــكهرلهرنىڭ مهغل ــان ئهس ــاالھىيهتلىك بولمىغ ــدىنى س قومان

ــاالھىيىتىمۇ      ــڭ س ــقا ئورگانالرنى ــدا، باش ــاالھىيهتتىن قالغان ــب س ــدەك، قهل ئۇچرىغىنى
  .يوقىلىدۇ

  نىڭ ھۆكمى» خۇشۇئ«
  نىڭ ھۆكمى نېمه؟» خۇشۇئ« :سوئال  .٢٨١
شهيخۇلئىسـالم  . بىـلهن ئوقـۇش پهرزدۇر   »خۇشـۇئ «شۈبهىسـىزكى نامـازنى    :جاۋاب    

سـهۋر قىلىـش، نامـاز ئوقـۇش     ﴿قۇرئـان كهرىمـدىكى   نىـڭ ئـالالھ تائاال  )١(هئىبنى تهيمىي
ى ۋە ھهيبىتىــدىن ىقنامــاز ئالالھنىــڭ ئۇلــۇغل. يــاردەم تىلهڭــالر) ئــالالھتىن(ئــارقىلىق 
تۇرغۇچىالردىن باشـقىالرغا ھهقىـقهتهن مۇشـهققهتلىك ۋە    ) بىلهن»خۇشۇئ«(ئهيمىنىپ 

ڭ پهرز نىـ » خۇشـۇئ «دېگهن سۆزىنىڭ تهقهززاسىغا ئاساسهن، نامازدا  )٢(﴾ئېغىر ئىشتۇر

                                                 
دېـگهن جايـدا    ھـازىرقى سـۈرىيىنىڭ شـىمالىدىكى ھهرران   ) م١٢٦٢(يىلى -٦٦١ھىجرىيىنىڭ  -ئىبنى تهيمىيه  (١)

ــگهن، ئىســالم دۇنياســىدا تهســىرى ئهڭ زور بولغــان،   ــالىم  دۇنياغــا كهل . بۈيــۈك ئىســالھاتچى ۋە مۇجتهھىــد ئ
مۇســۇلمانالر ئارىســىدا كهڭ تارقالغــان بىــدئهت ئىشــالرغا قارشــى كــۈرەش قىلغــان، كــۆپلىگهن قىممهتلىــك    

نيادا بىر جهننهت بار، ئۇنىڭغـا كىـرەلمىگهن   بۇ دۇ“ تهقۋالىقتىمۇ تونۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ . ئهسهرلهرنى يازغان
دېگهن سـۆزى شـۇ سـهۋەبتىن    ” ئۇ بولسىمۇ، ئالالھنىڭ زىكرىدۇر. ئادەم ئاخىرەتتىكى جهننهتكىمۇ كىرەلمهيدۇ

  .يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن ٦٧) م١٣٢٧(يىلى -٧٢٨ھىجرىيىنىڭ  .ئېيتىلغان
  ئايهت - ٤٥بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ١٨٣  ېنىدۇرج ڭنامازنى »ۇشۇئخ«  

 

  .ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهن
  پهرز؟ »شۇئخۇ«نېمه ئۈچۈن نامازدا  :سوئال  .٢٨٢
ــاۋاب     ــۈنكى  :ج ــۇئ«چ ــىنى     » خۇش ــدىن نېسىۋىس ــۇپ، ئۇنىڭ ــى بول ــڭ جېن نامازنى

چـۈنكى ھهركىمنىـڭ نامـازدىن ئالىـدىغان نېسىۋىسـى      . ئااللمىغان ناماز ئۆلۈك نامازدۇر
شۇڭا . ئويغاق تۇرغان قىسمى بىلهنال چهكلىنىدۇ ھوشيار، قهلبى پهقهت ئۇنىڭدا ئهقلى

نامىزىڭـدىن پهقهت نـېمه دېـگهن ۋە نـېمه     «: هلالھۇ ئهنهۇھهزرىتى ئىبنى ئابباس رەزىي
  .دېگهن )١(»قىلىۋاتقىنىڭنى بىلىپ، ھېس قىلىپ تۇرۇپ ئوقۇغىنىڭال ساڭا ئائىتتۇر

ناماز ئوقۇغانالرنىڭ . غا قاراپ بولىدۇ»خۇشۇئ«ناماز ئوقۇغانغا بېرىلىدىغان ساۋابمۇ  
ۋە بهزىســى يېرىمــدىنمۇ ئــاز  بهزىســى تولــۇق ســاۋابقا ئېرىشســه، بهزىســى يېــرىم ســاۋابقا

ــىدۇ  ــاۋابقا ئېرىش ــانلىقىنىمۇ      . س ــش قىلىنغ ــېمه ئى ــان ۋە ن ــېمه ئوقۇلغ ــازدا ن ــا نام ئهمم
. انـداق سـاۋابقا ئېرىشـهلمهيدۇ   بىلمهستىن ئۇنىڭغا كىرگهن پېتى چىققـان كىشـى ھېچق  

بهندە ناماز ئوقۇغان بىلهن ئۇنىڭغـا  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن چۈنكى
زىلىدىغان ساۋاب يا ئوندىن بىرى، يـا توققـۇزدىن بىـرى، يـا سـهككىزدىن بىـرى، يـا        يې

يـا ئـۈچتىن    يهتتىدىن بىرى، يا ئالتىدىن بىرى، يـا بهشـتىن بىـرى، يـا تـۆتتىن بىـرى،      
  .)٢(»بىرى، يا يېرىمىدۇر

  نى ھاسىل قىلىشنىڭ چارىلىرى»خۇشۇئ«
  نى ھاسىل قىلىشنىڭ چارىلىرى قايسىالر؟»خۇشۇئ« :سوئال  .٢٨٣
  :نى ھاسىل قىلىشنىڭ چارىلىرى تۆۋەندىكىلهر»خۇشۇئ« :جاۋاب    
نــى ھاســىل قىلىشــنىڭ ئهڭ ئالــدىنقى چارىســى نامــازدا تۇرىۋاتقــان  »خۇشــۇئ« )١(    

كىشى ئۆزىنىڭ نـېمه دەۋاتقـانلىقى ۋە نـېمه قىلىۋاتقـانلىقىنى بىلىشـى، خـۇددى ئـالالھ        
تۇيغــۇ بىــلهن ئۇنىڭغــا مۇناجــات قىلىشــتىن   -تۇرىۋاتقانــدەك ھــېس تائــاالنى كــۆرۈپ 

  .ئىبارەتتۇر
نامــازدىكى رۇكــۇ ۋە ســهجدىلهر ئارىســىدىكى يۆتكىلىشــلهرنى ئالدىرىماســتىن  ) ٢(    

تهمكىنلىك بىلهن قىلىش، ھهر بىر يۆتكىلىشته ئورگـانالر ئـۆز ئورنىغـا تولـۇق كېلىـپ      
) نامازدىكى ھهر بىـر يۆتكىلىشـته  (هىسساالم پهيغهمبهر ئهلهي«.بولغىچىلىك ئارام ئېلىش

  .)٣(»لىپ بولغىچىلىك ئارام ئاالتتىھهر بىر سۆڭهك ئۆز ئورنىغا كې

                                                 
  بهت - ٦١٢توم  - ٢٢ناملىق ئهسىرى »موعة الفتاوىمج«ئىبنى تهيمىيهنىڭ   )١(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
  بهت - ٣٠٨توم  - ٢فهتهۇلبارىي   )٣(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٨٤  

 

. نـى ھاسـىل قىلىشـى مـۇمكىن ئهمهس    »خۇشـۇئ « نامازنى ئالدىراپ ئوقۇغان كىشىنىڭ  
  .غا پۇرسهت بهرمهيدۇ»خۇشۇئ«چۈنكى نامازدىكى تېزلىك

ــامىزىنى ئوقۇغانــدەك ئوقــۇش  نامــازنى ئۆمرىنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى ) ٣(     . قېتىملىــق ن
ــگهن   ــداق دې ــر ســاھابىگه مۇن ــبهر ئهلهيهىسســاالم بى ــاد  «: پهيغهم ــۈمنى ي نامىزىڭــدا ئۆل

. ئهتكىن، چۈنكى نامىزىدا ئۆلۈمنى ياد ئهتكهن كىشى نـامىزىنى ياخشـى ئـادا قىالاليـدۇ    
ىشـىدەك  ى ئوقۇۋاتقـان ك نامىزىڭنى خۇددى ئۆمرىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىـق نـامىزىن  

  .)١(»ئوقۇغىن
تهبىئىيكــى، ئۆلــۈش ئالدىــدىكى ئهڭ ئــاخىرقى قېتىملىــق نامــازنى ئوقۇغــان ئــادەم بــۇ    

  .ىلهن ئوقۇيدۇب» خۇشۇئ«نامازنى چوقۇم ۋايىغا يهتكهن 
نامازدا ئوقۇلغان قىرائهت، دۇئـا ۋە تهسـبىهلهرنىڭ مهنىسـىنى بىلىـپ، كۆڭـۈل      ) ٤(    

نهسـىههت   –سـىنى بىلىـپ، ئۇنىڭـدىن ۋەز    چۈنكى قۇرئان كهرىم مهنى. قويۇپ ئوقۇش
ئايهتلهرنىــڭ مهنىســىنى بىلمهيــدىغانالر . ئــېلىش ئۈچــۈن چۈشــكهن ئىالھىــي كىتــاب 

 سـۆز مهن ئالالھ تائاالغا مۇناجات قىلىۋاتىمهن، ئـۇ ماڭـا   «نامازدا ئوقۇلىۋاتقان قىرائهتكه
الغۇز نامـاز  ئۆزى يـ . تۇيغۇ بىلهن قۇالق سالسا يېتهرلىكتۇر –دېگهن ھېس  »قىلىۋاتىدۇ

تۇيغۇ بىـلهن ئوقۇشـى تهلهب    –ئوقۇغان كىشىمۇ، ئۆزى ئوقۇغانلىرىنى شۇنداق ھېس 
  .قىلىنىدۇ

  قۇرئان كهرىمنى قانداق ئاڭالش كېرەك؟ :سوئال  .٢٨٤
قۇرئان كهرىمنى مۇنۇ ئايهتته سۈپهتلهنگهن مۆمىنلهرگه ئوخشاش ئـاڭالش   :جاۋاب    

نىـڭ  ئالالھياد ئېتىلسه دىللىرىـدا قورقـۇنچ پهيـدا بولىـدىغان،      ئالالھپهقهت  ﴿: كېرەك
ــۈل     ــا تهۋەككـ ــدىغان، پهرۋەردىگارىغـ ــانى كۈچىيىـ ــا ئىمـ ــالۋەت قىلىنسـ ــايهتلىرى تىـ ئـ

  .)٢(﴾ مۆمىنلهردۇر) كامىل(قىلىدىغان كىشىلهرال 
ــازدا ئوقۇلغــان قۇرئــاننى ئــايهت    ) ٥(     ــايهت ئوقــۇش  –نام چــۈنكى پهيغهمــبهر  . ئ

گهرچه . ھهر بىر ئايهتنىڭ بېشىدا توختاش سـۈننهتتۇر . ئهلهيهىسساالم شۇنداق قىالتتى
ئالدىنقى ئايهتنىڭ مهنىسى كېيىنكى ئايهت بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولسـىمۇ، بـۇ ئىككـى    

ھهر بىـر ئـايهتتىن كېـيىن توختـاپ ئوقـۇش      . ئايهت ئوتتۇرىسـىدا توختـاش ئهۋزەلـدۇر   
  .پايدىلىقتۇرنىڭ ھاسىل بولىشى ئۈچۈن »خۇشۇئ«
دانه چىقىرىـــــپ تهرتىـــــل بىـــــلهن  –قۇرئـــــاننى ھهر بىـــــر ھهرپنـــــى دانه ) ٦(    

سىر قىلغاندەك ئوچۇق ھهرپ تهپ–پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىرائهتنى ھهرپ «.ئوقۇش

                                                 
  ھهدىس - ١٤٢١دىن » سهھىه ھهدىسلهر توپلىمى«شهيخ ئهلبانىنىڭ   )١(
  ئايهت - ٢ئهنفال سۈرىسى   )٢(



 ١٨٥  ېنىدۇرج ڭنامازنى »ۇشۇئخ«  

 

  .)١(»ئوقۇيتتى
. تۇيغۇ بىلهن تـۇرۇش  -نامازدا ئالالھ تائاال ماڭا سۆز قىلىۋاتىدۇ، دېگهن ھېس ) ٧(    

ماڭـا سـۆز    ئـالالھ تائـاال  “مازدا تۇرغان ئـادەم فـاتىهه سۈرىسـىنى ئوقۇغانـدا،     ئاددىسى، نا
ــۋاتىمهن  ــا مۇناجــات قىلى ــدۇ، مهن ئۇنىڭغ ــگهن ھــېس ”قىلىۋاتى ــلهن  –، دې تۇيغــۇ بى

  .نى ھاسىل قىالاليدۇ ۋە تىلىگهنلىرىگه ئېرىشىدۇ» خۇشۇئ«ئوقۇيدىكهن، چوقۇم

  ئىشالرغا زىيان يهتكۈزىدىغان  »خۇشۇئ«
نىڭ يوقىلىشىغا ياكى ئاجىزلىشىشىغا سـهۋەب بولىـدىغان ئىشـالر    »خۇشۇئ« :سوئال  .٢٨٥

  قايسىالر؟
نىڭ يوقىلىشىغا ياكى ئاجىزلىشىشىغا سـهۋەب بولىـدىغان ئىشـالر    »خۇشۇئ« :جاۋاب    

  :تۆۋەندىكىچه
خۇسۇسـهن،  . ۇنـى بۇزىـد  »خۇشۇئ«يانفونالرنى يېپىۋەتمهستىن نامازغا تۇرۇش ) ١(    

نهتىجىــــدە، . يانفونالرنىــــڭ مۇزىكىلىــــق ئــــاۋازى ئهلــــۋەتته دىققهتنــــى بۇزىــــدۇ     
شۇڭا مهيلى مهسجىدته، مهيلى ئۆز ئۆيىدە، مهيلـى  . نى يوق قىلىدۇ» خۇشۇئ«نامازدىكى

جامائهت بىلهن، مهيلى ئۆزى يالغۇز ناماز ئوقۇماقچى بولغان ھهر قانـداق ئـادەم نامازغـا    
بىــلهن ئــادا »خۇشــۇئ« ىكى يــانفونىنى يېپىۋېتىشــى نامازنىــڭتۇرۇشـتىن بــۇرۇن يېنىــد 
  .تېپىشى ئۈچۈن شهرتتۇر

نامازغا تـۇرۇش نامازنىـڭ ۋە مهسـجىدنىڭ ھـۆرمىتىنى      يانفونالرنى يېپىۋەتمهستىن  
خۇسۇســهن مهســجىدكه يــانفونىنى يېپىۋەتمهســتىن كىــرگهن . ســاقلىمىغانلىق بولىــدۇ

ىنـى بۇزغـان ۋە مهسـجىد    »خۇشـۇئ «ئهتنىـڭ ئادەم ئۆزىنىڭال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن جاما
ــدۇ   ــازار بهرگهن بولى ــگه ئ ــدۇ  . ئهھلى ــار بولى ــدە، گۇناھك ــادەتتىكى  . نهتىجى ــۈنكى ئ چ

ۋاقىـــــتالردا كىشـــــىلهرگه ئـــــازار قىلىـــــش ھـــــارام بولغـــــان يهردە، كىشـــــىلهرنىڭ  
ھارامنى ئىشلىگۈچىلهر ئۆزلىرىنى . ىنى بۇزۇش قاتمۇ قات ھارامدۇر»خۇشۇئ«نامازدىكى
  .ئاالنىڭ ئازابىغا تۇتقۇچىالردۇرئالالھ تا

نــى » خۇشــۇئ«نامــاز ئوقۇيــدىغان جايــدىكى دىققهتنــى تارتىــدىغان نهرســىلهر   )٢(    
ھهتتــا كهبىنىــڭ ســۈرىتى  –بۇنىڭغــا بىنــائهن، نهقىشــلهنگهن جاينامــازالردا   .بۇزىــدۇ

ــازالردىمۇ   ــۈرۈلگهن جاينامـ ــى ئهمهس  –چۈشـ ــۇش ياخشـ ــاز ئوقـ ــاز  . نامـ ــۈنكى نامـ چـ
نـى ھاسـىل   »خۇشۇئ«نهتىجىدە، . نهقىشلهر ۋە سۈرەتلهر دىققهتنى بۇزىدۇ جاينامازدىكى

ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت . قىلىشــقا توســـالغۇ بولىـــدۇ 

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٨٦  

 

قىلىنىدۇكى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئۆيىنىڭ بىر تهرىپىـدە نهقىشـلهنگهن پهردە   
ئـۇنى ئېلىۋېتىـڭ، ئۇنىـڭ نهقىشـلىرى     « :بار ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغـا  

  .دېگهن )١(»ۆزۈمگه چېلىقىپال تۇردىنامىزىمدا ك
كىشـــىلهر بـــازارالردا، رەســـتىدە، شـــۇنداقال، ئـــادەم ئۆتـــۈپ تۇرىـــدىغان جـــايالردا،   

ــورۇنالردا نامــاز ئوقــۇش چــۇرۇڭ بول –پاراڭلىشــىۋاتقان ســورۇنالردا ۋە ۋاراڭ   ىۋاتقــان ئ
  .ياخشى ئهمهس

ــاكى خهت يېزىلغــان كىــيىملهر   نهقىشــلهن) ٣(     ــاكى ســۈرەت چۈشــۈرۈلگهن ي گهن ي
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن رىــۋايهت . نــى بۇزىــدۇ» خۇشــۇئ«بىــلهن نامــاز ئوقــۇش 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســىزىقچىالر بىــلهن نهقىــش قىلىنغــان بىــر   «: قىلىنىــدۇكى
بـۇ جهھـم ئىبنـى    بـۇ كىيىمنـى ئه  “كىيىمنى كىيىـپ نامـاز ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن،      

ھۇزەيفه دېگهن كىشىگه ئاپىرىپ بېـرىڭالر ۋە ماڭـا سـاددا كىـيىم ئېلىـپ كـېلىڭالر، بـۇ        
  .)٢(»دەپ بۇيرىدى” كىيىمدىكى سىزىقچىالر نامازدا دىققىتىمنى بۇزدى

ــۈرەتلىك        ــان يهردە، س ــۇش ياخشــى بولمىغ ــاز ئوق ــلهن نام ــيىملهر بى نهقىشــلهنگهن كى
الرنىـڭ سـۈرىتى چۈشـۈرۈلگهن كىـيىملهر بىـلهن      كىيىملهر بىـلهن، خۇسۇسـهن جانلىق  
  .ناماز ئوقۇش تېخىمۇ ياخشى ئهمهس

پهيغهمـبهر  . نـى بۇزىـدۇ  »خۇشـۇئ «تائام ھازىر بولغـان ۋاقىتتـا نامازغـا تـۇرۇش     ) ٤(    
ــا  « :نىڭئهلهيهىسســاالم ــام ھازىرالنغــان ۋاقىتت ــوق تائ ــاز ئوقــۇش ي دېگهنلىكــى  )٣(»نام

ن تائامدىن تۇرۇپ كېتىـپ نامازغـا تۇرغانـدا،    چۈنكى ھازىرالنغا .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىدى
نـى ھاسـىل   »خۇشـۇئ «كۆڭلى تائامدا بولۇپ قالغـان ئـادەم نامـازدا    . كۆڭۈل تىنجىمايدۇ

  .قىاللمايدۇ
چـۈنكى ئۇنىـڭ   . نـى بۇزىـدۇ  »خۇشـۇئ «تهرىتى قىستاپ قالغاندا نامازغا تۇرۇش) ٥(    

ۋاتقـان تۇرسـا، ئـۇ    كۆڭلى ئۆزىنى تېزرەك بوشـىتىپ راھهتلىـنىش بىـلهن مهشـغۇل بولى    
ــامىزىنى  ــداقمۇ ن ــۇئ«قان ــۇن؟  »خۇش ــلهن ئــادا قىاللىس ــهۋەبتىن پهيغهمــبهر   ! بى ــۇ س ش

ئهلهيهىسســاالم تهرىتــى قىســتاپ قالغــان كىشــىنىڭ ئــۆزىنى بوشاتماســتىن نامازغــا        
ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر ھاجهتخانىغـا بــاراي دەپ تۇرغىنىــدا  «. تۇرۇشـىنى مهنئــى قىلغـان  

  .)٤(»ى ھاجهتخانىدىن باشلىسۇنئىشن ناماز باشلىنىپ كهتسه،
نامـازنى مۈگـدەپ ئوقۇغـان كىشـىنىڭ     . نـى بۇزىـدۇ  » خۇشۇئ«نامازدا مۈگدەش) ٦(    

                                                 
  بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ۋايىتىمۇسلىم رى  )٢(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
  مۇسلىم ۋەتىرمىزى رىۋايىتى  )٤(



 ١٨٧  ېنىدۇرج ڭنامازنى »ۇشۇئخ«  

 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . نى ھاسىل قىاللىشـى ھهرگىزمـۇ مـۇمكىن ئهمهس   »ئخۇشۇ«
سـىلهرنىڭ بىرىڭالرنـى   «: قىلىـپ مۈگدەك باسـقان كىشـىنىڭ نامـاز ئوقۇشـىنى مهنئـى      

ــازدا ئۇيقــــۇ  ــا، نامــ ــېمه ) نامــــازنى توختىتىــــپ(بېسىۋالســ ئۇخلىســــۇن، نامــــازنى نــ
  .دېگهن )١(»ئوقۇسۇن ەئوقۇۋاتقانلىقىنى بىلگىدەك ھالغا كهلگهند

. بۇ ھهدىس پهرز، ۋاجىب، سۈننهت ۋە نهپله قاتارلىق ھهر قانداق نامازغا شـامىلدۇر   
  .بىراق پهرز نامازالرنىڭ ۋاقتى چىقىپ كهتمهسلىكى شهرتتۇر

دا تۇرۇپ سهجدە قىلىدىغان جاينى سۈرتۈش ياكى تازىالش ياكى تۈزلهش ناماز) ٧(    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم نامـازدا    . نـى بۇزىـدۇ  »خۇشـۇئ «بىلهن كۆپ مهشغۇل بولـۇش  

ئهگهر «: تۇرۇپ سهجدە قىلىدىغان يېرىنى تۈزلهۋاتقـان بىـر ئـادەمنى كـۆرۈپ، ئۇنىڭغـا     
  .دېگهن )٢(»مىسا بىرال قېتىم قىلغىنزادى قىلمىساڭ بول

پهيغهمـبهر  . نـى بۇزىـدىغان ئامىلالردىنـدۇر   »خۇشۇئ«نامازدا يۈز ۋە پىشانىنى سۈرتۈشمۇ  
ئهلهيهىسساالم گاھىدا سـۇ يـاكى تۇپراققـا سـهجدە قىلغىنىـدىمۇ پىشانىسـىنى تـازىالش        

  .بۇنداق قىلىشنىمۇ ئۇنتۇلدۇرىدۇ»خۇشۇئ«چۈنكى نامازدىكى. ئۈچۈن سىلىمىغان
چۈنكى كۆزنىڭ ھهرىكىتى . نى بۇزىدۇ»خۇشۇئ«ياققا قاراشبۇ –نامازدا ئۇياق ) ٨(    

. يوقىلىــدۇ »خۇشــۇئ«قهلــب مهشــغۇل بولغانــدا نامــازدىكى . قهلبنــى مهشــغۇل قىلىــدۇ
بۇياققا قارىماسـتىن   –بهندە نامىزىدا ئۇياق «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ۇ بىرەر تهرەپكه بۇرۇلىشـى بىلهنـال   ئ. تۇرغاندا، ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا نهزەر سېلىپ تۇرىدۇ
  .)٣(»دىن ساقىت قىلىدۇنهزەرىئالالھ تائاال ئۇنى 

بىرى، قهلب بىـلهن بۇرۇلـۇش، يهنه بىـرى    : نامازدا بۇرۇلۇش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ  
كۆڭــۈلنى نامازنىــڭ ســىرتىدىكى  -قهلــب بىــلهن بۇرۇلــۇش . كــۆز بىــلهن بۇرۇلۇشــتۇر

. بۇياققـا قاراشـتۇر   –ئۇيـاق   -ز بىـلهن بۇرۇلـۇش   كـۆ . ئىشالر بىلهن مهشغۇل قىلىشـتۇر 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم نامـازدىكى   . ھهر ئىككى تۈرلۈك بۇرۇلۇش مهنئى قىلىنغاندۇر

ــورالغىنىدا  ــتىن س ــامىزىنى     «: بۇرۇلۇش ــڭ ن ــهيتاننىڭ بىراۋنى ــۇپ، ش ــق بول ــۇ ئوغرىلى ئ
  .دېگهن )٤(»ئوغۇرلىغىنىدۇر

  

                                                 
  بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  دەپ باھاالنغان ھهدىس«سهھىه»ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى،  )٣(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٤(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٨٨  

 

  

  رىنىڭ تۈرلىئىسالم دىنىدىكى نامازالر
  ئىسالمدا قانچه تۈرلۈك ناماز بار؟: سوئال  .٢٨٦
  :ئۇالر. تۈرلۈك ناماز بار ٥ئىسالمدا : جاۋاب    

  .پهرز نامازالر )١(  
  .ۋاجىب نامازالر) ٢(  
  سۈننهت نامازالر )٣(  
  .مۇستهھهب نامازالر )٤(  
  .نهپله نامازالر) ٥(  

  پهرز نامازالر قايسى نامازالر؟: سوئال  .٢٨٧
  :پهرز نامازالر تۆۋەندىكىلهردۇ ر: جاۋاب    

  .كۈنلۈك بهش ۋاخ ناماز )١(  
  .جىنازا نامىزى )٢(  
ــامىزى ) ٣(   ــۈمه ن ــۈن ج ــلىرى پهرز   .(ئهرلهر ئۈچ ــامىزى ئوقۇش ــۈمه ن ــڭ ج ئايالالرنى

سـاقىت  ئـۇالردىن  نـامىزى   ئهمهس، ئهگهر ئوقۇسا ساۋاب بولىدۇ ۋە شۇكۈننىڭ پىشـىن 
  .)بولىدۇ

  ۋاجىب نامازالر قايسىالر؟: سوئال  .٢٨٨
  :ۋاجىب نامازالر تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب    

  .ۋىتىر نامىزى )١(  
  .ئىككى ھېيت نامازلىرى )٢(  
  .ئاتىۋەتكهن نامازالر) نهزرە قىلىپ(ئوقۇشنى  )٣(  

  سۈننهت نامازالر قايسىالر؟: سوئال  .٢٨٩
  :سۈننهت نامازالر تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب    

  .بهش ۋاخ نامازنىڭ سۈننهتلىرى )١(  
  .تهراۋىه نامىزى )٢(  
  .نامىزى) تهھىيهتۇل مهسجىد(مهسجىدكه كىرگهندە ئوقۇلىدىغان  )٣(  

  ازالر قايسىالر؟مۇستهھهب نام: سوئال  .٢٩٠
  :مۇستهھهب نامازالر مۇنۇالر: جاۋاب    

  .چاشگاھ نامىزى )١(  
  .نامىزى) كېچه(دتهھهججۇ )٢(  



 ١٨٩  ېنىدۇرج ڭنامازنى »ۇشۇئخ«  

 

  .تاۋاپ نامىزى )٣(  
  نهپله نامازالر قايسىالر؟: سوئال  .٢٩١
  :نهپله نامازالر تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب    

  تهۋبه نامىزى) ١(  
  نامىزى ئستىخارە )٢(  
  ھاجهت نامىزى )٣(  
  ئهۋۋابىين نامىزى )٤(  

  تهرك ئېتىشنىڭ گۇناھىئۇنى نامازنىڭ ھۆكمى ۋە بهش ۋاخ 
  بهش ۋاخ ناماز ئوقۇشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .٢٩٢
ھهرقانداق بالىغ، ئاقىل بولغان مۇسـۇلمان كىشـىگه كۈنـدە بهش ۋاخ نامـاز      :جاۋاب    

  .ۇش پهرز ئهيندۇرئوق
: ئىكهنلىكىنـى ئـېالن قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ      ئالالھ قۇرئان كهرىمدە نامازنىڭ پهرز  
پهيغهمـبهر   )١(.﴾قتـى بهلگىلهنـگهن پهرز قىلىنـدى   شۈبهىسىزكى، نامـاز مـۆمىنلهرگه ۋا  ﴿

ــگهن  ــداق دې ــاز ئوقۇشــنى پهرز  «: ئهلهيهىسســاالم مۇن ــدىلهرگه بهش ۋاخ نام ــالالھ بهن ئ
بهش ۋاخ نامازنى ئهھمىيهتسىز ساناپ، ئـۇالرنى زايـا قىلىۋەتمهسـتىن،    قىلدى، كىمىكى 

تولۇق ئادا قىلىدىكهن، ئالالھ تائاالنىڭ ئۇ كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزۈشكه ئهھدىسـى  
كىمكــى بهش ۋاخ نامــازنى ئــادا قىلمايــدىكهن، ئــالالھ تائاالنىــڭ ئــۇ كىشــىگه   . بــاردۇر

ــا    ــدۇ، خالىس ــا ئازابالي ــۇر، خالىس ــى يوقت ــاھىنى ئ ئهھدىس ــنهتكه   گۇن ــپ جهن ــۇ قىلى هپ
  .)٢(»كىرگۈزىدۇ

  نامازنى تهرك ئېتىشنىڭ جازاسى قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .٢٩٣
نامازالرنىـڭ پهرز ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ تـۇرۇپ، قهسـتهن تهرك ئېتىشـنىڭ        :جاۋاب    

ــلهنگهن      ــگه ئىش ــڭ ھهققى ــالالھ تائاالنى ــاھ ۋە ئ ــوڭ گۇن ــايهت  ئهڭ چ ــر جىن ئهڭ ئېغى
ئىكهنلىكىدە، نامـازنى تهرك ئهتكۈچىلهرنىـڭ ئـالالھ تائاالنىـڭ قـاتتىق ئازابىغـا دۇچـار        

بۇ مهسىلىدە ئىسالم ئۆلۈمالىرى ئارىسىدا ھېچبىر . بولىدىغانلىقىدا شهك ـ شۈبهه يوقتۇر 
نامــازنى تهرك ئهتكۈچىلهرنىــڭ ھــۆكمى تۆۋەندىكىــدەك ئــۈچ تۈرلــۈك . ئىخــتىالپ يــوق

  :بولىدۇ
نامازنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلغانلىق ۋە ئۇنىڭ ئىبادەت ئىكهنلىكىنـى  ) ١(    

                                                 
  ئايهت – ١٠٣نىسا سۈرىسى   )١(
  نهسائىي رىۋايىتى  )٢(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٩٠  

 

شهكسـىز   ئېتىراپ قىلمىغانلىق يۈزىسىدىن نامازنى تهرك ئهتكۈچىلهر بولۇپ، مۇنـداقالر 
ھهدىســلهر ئــارقىلىق  )شۈبهىســىز(ه چــۈنكى قۇرئــان كهرىــم ۋە ســهھى   . كــاپىرالردۇر

  .ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر بولىدۇ سىگهبېكىتىلگهن ئهھكامالرنىڭ بىرەر
نامازنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى بىلمىگهنلىكتىن ناماز ئوقۇمىغان كىشىلهر بولـۇپ،  ) ٢(    

بىرىنچىسى، دۇنيادىن پۈتـۈنلهي ئاالقىسـىز   : بۇالر تۆۋەندىكى ئىككى خىل كىشىلهردۇر
ىقالردا ھالــــدا، ئــــادەمزات بارمايــــدىغان يىــــراق چــــۆللهردە، تــــاغالردا ۋە ئورمــــانل      

ــىغانلىقىدىن، ــڭ ئارىســىدا      ياش ــى بىلمىگهنلىكــى، ئۇالرنى نامازنىــڭ پهرز ئىكهنلىكىن
ســوراپ ئــۆگىنىش ئۈچــۈن، دىننىــڭ ئهھكــاملىرىنى بىلىــدىغان بىــرەر ئــالىمنىڭمۇ        
بولمىغانلىقى سهۋەبىدىن، ھاياتىدا بىـرەر قېـتىم بولسـىمۇ نامازنىـڭ پهرز ئىكهنلىكىنـى      

  .ناماز ئوقۇمىغان كىشىلهر ئاڭالپ باقمىغانلىقى تۈپهيلى
نامازنىـــڭ پهرز  يهنه بىـــرى، ئىســـالم دىنىنـــى ئهمـــدىال قوبـــۇل قىلغـــان بولـــۇپ،   

ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇنى ئوقۇشنىڭ قائىدە ـ تهرتىبلىرىنى ئۆگىنىـپ بولغىچىلىـك ئۆلـۈپ     
ــىلهر    ــان كىش ــاز ئوقۇيالمىغ ــهۋەبىدىن نام ــك س ــۈك   . كهتكهنلى ــى تۈرل ــۇقىرىقى ئىكك ي

ئوقۇمىغـانلىقتىكى ئـۆزۈرلىرى قوبـۇل قىلىنىـپ، ئـۇالردىن نامـازنى        كىشىلهرنىڭ نامـاز 
ئــالالھ قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق . تهرك ئهتكهنلىكىنىــڭ گۇنــاھى كهچــۈرۈم قىلىنىــدۇ

  .)١(﴾ىغىنىمىز يوقجازال) ھېچ ئادەمنى(پهيغهمبهر ئهۋەتمهي تۇرۇپ﴿: دەيدۇ
ـ پۇچقىقىـدا ياشـىغان   بىراق ھازىرقى ئۇچـۇر دەۋرىـدە، دۇنيانىـڭ قايسـىبىر بولـۇڭ         

نامازنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنـى بىلمىـگهن ۋە ئاڭلىمىغـان بىـرەر مۇسـۇلماننىڭ       بولمىسۇن
  .تېپىلىشى تهسهۋۋۇردىن يىراق، ئهلۋەتته

نامازنىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ، ئــۇنى ئېتىــراپ قىلىــپ تــۇرۇپ، نامازغــا    )٣(    
لـۇپ، ئـۇالر قـاتتىق گۇناھكـار     ئهھمىيهت بهرمىگهنلكتىن نامازنى تهرك ئهتكـۈچىلهر بو 

ــدۇ ــدۇ   . بولىـ ــار بولىـ ــا دۇچـ ــڭ ئازابىغـ ــالالھ تائاالنىـ ــاخىرەتته ئـ ــاز  . ئـ ــڭ نامـ ئۇالرنىـ
  .ئوقۇمىغانلىقتىكى ھېچقانداق ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

  

                                                 
  ئايهت - ١٥ئىسرا سۈرىسى   )١(



 ١٩١  هرتلىرىش ڭنامازنى  

 

  

  نامازنىڭ شهرتلىرى

  نامازنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .٢٩٤
  :بولۇپ، ئۇالر ٦مازنىڭ شهرتلىرى نا: جاۋاب    

  .پاكىز بولىشى –ناماز ئوقۇيدىغان جاينىڭ ۋە كىيىمنىڭ پاك ) ١(  
  ).غۇسلى بىلهن تهيهممۇمنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ(تاھارەت ئېلىش ) ٢(  
  .ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى) ٣(  
  .ئهۋرەت جايالرنى يۆگهش) ٤(  
  .قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈش) ٥(  
  .نىيهت) ٦(  
شــهرتلىرى بولغــان پــاكلىق بىـلهن تاھارەتنىــڭ بايــانى يۇقىرىــدا  -٢ۋە-١مازنىـڭ  نا 

  .تۆۋەندە نامازنىڭ قالغان شهرتلىرى ئۈستىدە توختىلىمىز. ئۆتتى

  نامازنىڭ ۋاقىتلىرىبهش ۋاخ 
  بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتى قاچان كىرىدۇ؟ :سوئال  .٢٩٥
تاڭنىـڭ ئاقىرىشـى بىـلهن باشـلىنىپ، قۇيـاش      : زىنىـڭ ۋاقتـى  بامـدات نامى  :جاۋاب    

  .چىققانغا قهدەر داۋام قىلىدۇ
  پىشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى قاچان كىرىدۇ؟ :سوئال  .٢٩٦
قۇيــاش كــۈن پېــتىش تهرەپــكه ئېگىلگهنــدىن  -پىشــىن نامىزىنىــڭ ۋاقتــى :جــاۋاب    

ــى ئ  ــىنىڭ سايىس ــالپ، ھهر نهرس ــىگه قهدەر    باش ــى ھهسسىس ــاكى ئىكك ــر ي ــڭ بى ۆزىنى
ئالدىنقىسى ئىمام ئهزەمگه كۆرە، ئىككىنچىسـى ئهبـۇ   . (ئۇزارغان ۋاقىتقىچه داۋام قىلىدۇ

  ).يۇسۇف ۋە مۇھهممهدلهرگه كۆرەدۇر
  ئهسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى قاچان كىرىدۇ؟ :سوئال  .٢٩٧
 پىشىن نامىزىنىـڭ ۋاقتـى چىققانـدىن باشـلىنىپ،    : ۋاقتىئهسىر نامىزىنىڭ  :جاۋاب    

  .قۇياش پاتقانغا قهدەر داۋام قىلىدۇ
  شام نامىزىنىڭ ۋاقتى قاچان كىرىدۇ؟ :سوئال  .٢٩٨
ــان    -شــام نامىزىنىــڭ ۋاقتــى  :جــاۋاب     ــدىن باشــلىنىپ، قۇيــاش پاتق قۇيــاش پاتقان

  .يوقالغانغا قهدەر داۋام قىلىدۇ )لىقياكى ئاق(يهردىكى قىزىللىق 
  خۇپتهن نامىزىنىڭ ۋاقتى قاچان كىرىدۇ؟ :سوئال  .٢٩٩
شـام نامىزىنىـڭ ۋاقتـى چىققانـدىن باشـلىنىپ،       -خۇپتهن نامىزىنىڭ ۋاقتى :جاۋاب    



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٩٢  

 

  .دۇقهدەر داۋام قىلى) بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتىغا(ئىككىنچى تاڭ ئاقارغانغا 
  ۋىتىر نامىزىنىڭ ۋاقتى قاچان كىرىدۇ؟ :بسوئال :سوئال  .٣٠٠
نامىزىنىڭ  خۇپتهندىن كېيىن باشلىنىپ، بامدات -ۋىتىر نامىزىنىڭ ۋاقتى  :جاۋاب    

  .ۋاقتىغىچه داۋام قىلىدۇ
  لىدۇ؟جۈمه نامىزى قاچان ئوقۇ :سوئال  .٣٠١
  .جۈمه نامىزى جۈمه كۈنلۈكته پىشىن نامىزىنىڭ ۋاقتىدا ئوقۇلىدۇ :جاۋاب    
  ھېيت نامازلىرى قاچان ئوقۇلىدۇ؟ ئىككى :سوئال  .٣٠٢
ئىككى ھېيت نامازلىرى روزى ۋە قۇربان ھېيتلىرىنىڭ بىرىنچى كۈنلىرىدە  :جاۋاب    

  .ىن كېين ئوقۇلىدۇمىنۇت ئۆتكهند ٤٥كۈن چىقىپ 
  ناماز ۋاقتىنى بىلهلمىگهن ئادەم قانداق قىلىدۇ؟ :سوئال  .٣٠٣
ھاۋانىڭ بۇلۇتلۇق بولىشى يـاكى قـاراڭغۇ ئۆيـدە مهھبـۇس بولـۇپ قـېلىش        :جاۋاب    

قاتارلىقالرغا ئوخشاش شارائىتالردا باشقىالر بىلهن كۆرۈشۈشنىڭ يوللىرى كېسـىلگهن،  
يېنىدا ۋاقىتنى بىلىدىغان بىرەر كىشىنىڭ بولمىغانلىقى، ياكى ۋاقىتنى بهلگىلهيـدىغان  
ســائهتنىڭ بولمىغــانلىقى ۋە ئهزاننىــڭ ئاڭالنماســلىقى ســهۋەبىدىن نامازنىــڭ ۋاقتىنــى  

ئــۆز قانـــائىتىگه تايىنىــپ ۋاقىتنـــى    يهنـــى(بىلهلمىــگهن كىشــى ئىجتىهـــاد قىلىــدۇ،    
قىلىــپ كۈتــۈپ باققانــدىمۇ، نامــاز  ســهۋربىــر ئــاز ئهگهر مۇنــداق كىشــى ). بهلگىلهيــدۇ

ئۇنىـڭ ئـۆز    ۋاقتىنى بىلىش ئىمكـانىيىتىگه ئېرىشىشـتىن پۈتـۈنلهي ئۈمىدسـىز بولسـا،     
  .ئىجتىهادى بىلهن ۋاقىت بهلگىلهپ ناماز ئوقۇشى ۋاجىپتۇر

  ناماز ئوقۇش مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالر
  قايسىالر؟ ئوقۇش مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالرناماز  :سوئال  .٣٠٤
بهش بولـۇپ، قانـداقال بىـر نامـازنى      ناماز ئوقۇش مهنئى قىلىنغـان ۋاقىـتالر   :جاۋاب    

ئوقۇش ئۈچۈن ساالھىيهتلىك بولمىغانلىقى سهۋەبلىك مهنئى قىلىنغان ۋاقىت ئـۈچ ۋە  
ــان      ــى قىلىنغ ــهۋەبلىك مهنئ ــانلىقى س ــىپ بولمىغ ــقا مۇناس ــاز ئوقۇش ــله نام ــت  نهپ ۋاقى

  .ئىككىدۇر
قانداقال بىر نامازنى ئوقـۇش ئۈچـۈن سـاالھىيهتلىك بولمىغـانلىقى سـهۋەبلىك      ) ١(    

  :مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالر
  .قۇياش چىقىۋاتقاندا، ئۇ نهيزە بويى كۆتۈرۈلگهنگه قهدەر①   
) چىــپ ئوتتۇرىســىغا كهلــگهن يهنــى قۇيــاش ئاســماننىڭ(ن كــۈن قىيــام بولغــا ②  

  .ىش تهرەپكه ئېگىلگهنگه قهدەرۋاقىتتىن، كۈن پېت
  .قۇياش سارغايغان ۋاقىتتىن، قۇياش پاتقانغا قهدەر③   



 ١٩٣  هرتلىرىش ڭنامازنى  

 

همما ھازىر قىلىنىپ بولغان جىنازا نامىزىنى، شۇ كۈننىـڭ ئهسـىر نـامىزىنى، تاۋاپنىـڭ     ئ  
شۇ ۋاقىتتا ئوقۇلغان  ئىككى رەكئهت نامىزىنى، تهھىيهتۇل مهسجىد نامىزىنى ئوقۇش ۋە

  .الۋەت سهجدىسىنى قىلىش جائىزدۇرسهجدە ئايىتىنىڭ تى
ــان       )٢(     ــى قىلىنغ ــهۋەبلىك مهنئ ــانلىقى س ــىپ بولمىغ ــقا مۇناس ــاز ئوقۇش ــله نام نهپ

  :ۋاقىتالر
  .بامدات نامىزىدىن كېيىن، قۇياش نهيزە بويى كۆتۈرۈلگهنگه قهدەر ①  
  .ئهسىر نامىزىدىن كېيىن، قۇياش پاتقانغا قهدەر ②  
بىـراق ئوقۇسـا   . نهپله ناماز ئوقـۇش مهنئـى قىلىنىـدۇ   ۇ ئىككى ۋاقىتتا قانداقال بىر ب  

  .مهكرۇھلۇق بىلهن ئادا تاپىدۇ
  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٩٤  

 

  

  ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرى ئهزان

  ئهزان دېگهن نېمه؟: سوئال  .٣٠٥
  .كتۇرگهنلىىڭ كىرگهنلىكىنى ئېالن قىلىش دېناماز ۋاقتىن -ئهزان : جاۋاب    
  ؟قاچاندىن بېرى يولغا قويۇلغانئهزان : سوئال  .٣٠٦
مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــهھىرىدە  )م٦٢٢(ئهزان ھىجرىيىنىــڭ بىرىنچــى يىلــى :جــاۋاب    

  . بۇيرۇلغان
  ئهزان قايسى نامازالر ئۈچۈن ئوقۇلىدۇ؟: سوئال  .٣٠٧
نـــامىزىنى ئهرلهرنىـــڭ جامـــائهت بولـــۇپ بهش ۋاخ نامـــاز بىـــلهن جـــۈمه : جـــاۋاب    

ھېيت ۋە جىنازا نامـازلىرى ۋە  . ئوقۇشلىرى ئۈچۈن ئهزان ئوقۇش تهكىتلىك سۈننهتتۇر
ئهزان ئوقــۇش . باشــقا پهرز بولمىغــان نامــازالر ئۈچــۈن ئهزان ئوقۇشــقا ھــاجهت يوقتــۇر

مهيلـى   .يدۇئهمما ئايالالر قايسىبىر ناماز ئۈچۈن ئهزان ئوقۇما. تۇرئهرلهر ئۈچۈن سۈننهت
ۋاقتىدا ئوقۇيالماي ۋاقتى چىققانـدىن  (بولسۇن، مهيلى قازا ) ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز(ئادا 

ياكى ئۆز يۇرتىدا بولسۇن  ياكىسهپهر ئۈستىدە مهيلى بولسۇن ، ) كېيىن ئوقۇلغان ناماز
  .ھهر قانداق شارائىتتا، پهرز نامازالر ئۈچۈن ئهزان ئوقۇش سۈننهتتۇر

  ئهزاننىڭ تېكستى قايسى؟: سوئال  .٣٠٨
  :ئهزاننىڭ تېكستى تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب    

  .ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر                   أَكْبر ُهللاَ أَكْبر ُهللاَ    

  .ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر              أَكْبر ُهللاَ أَكْبر ُهللاَ    

  .ئهشههدۇ ئهنالئىالھه ئىللهلالھ  شهد أَنْ ال إِله إِالَّ اهللاأَ    

  .ئهشههدۇ ئهنالئىالھه ئىللهلالھ  أَشهد أَنْ ال إِله إِالَّ اهللا    

    داً رحمأَنَّ م دهأَشئهشههدۇ ئهننه مۇھهممهدەن رەسۇلۇلالھ  ولُ اِهللاس.  

    داً رحمأَنَّ م دهأَشدۇئهننه مۇھهممهدەن رەسۇلۇلالھئهشهه  ولُ اِهللاس.  

    ع يحلى الَةھهييه ئهلهسساالھ                   الص.  

    ع يحلى الَةھهييه ئهلهسساالھ                   الص.  

    ع يحھهييه ئهلهلفهالھ                   الْفَالَحِ لى.  

    ع يحھهييه ئهلهلفهالھ                   الْفَالَحِ لى.  



 ١٩٥  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋە هزانئ  

 

  .ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر        أَكْبر ُهللاَ أَكْبر ُهللاَ    

  .الئىالھه ئىللهلالھ   إِله إِالَّ اُهللا الَ    
ــۈن         ــرى ئۈچ ــڭ ۋاقىتلى ــۈن پهرز نامازالرنى ــقا پۈت ــدىن باش ــدات نامىزى ــۇقىرىقىالر بام ي

 لـى حـي ع  ﴿امىزىنىڭ ۋاقتى ئۈچۈن ئهمما بامدات ن. ئوقۇلىدىغان ئهزاننىڭ تېكستى
دىن كېـيىن  دېـگهن جۈملىـ  ) ناماز ئارقىلىق نىجات تېپىشقا ئالـدىراڭالر (ى يهن ﴾ الْفَالَحِ

دىن ئـاۋۋال  ملىـ دېـگهن جۈ  )ھهممىـدىن چوڭـدۇر   ئالالھ( يهنى﴾ أَكْبر ُهللاَ﴿ۋە ئاخىرقى 

دېـگهن  ) نامـاز ئۇيقـۇدىن ياخشـى   ( يهنـى ﴾ مِوالن نم ريخ ةُالَلصاَ ،مِوالن نم ريخ ةُالَلصاَ﴿
  .ىلهر ئوقۇلىدۇجۈمل

  ئهزان ئوقۇشنىڭ شهرتلىرى
  ئهزان ئوقۇشنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .٣٠٩
  :ئهزاننىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه: جاۋاب    

  .ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى) ١(  
  .ىلىدا ئوقۇلۇشىئهزاننىڭ ئهرەب ت) ٢(  
  .ئهزاننىڭ ئۈنلۈنك ئوقۇلىشى) ٣(  
  .ئهزان تېكىستلىرىنىڭ ھهممىسى بىر مۇئهززىن تهرىپىدىن ئوقۇلۇشى) ٤(  
  .مۇئهززىننىڭ مۇسۇلمان، ئهر، ئاقىل، بالىغ بولۇشى) ٥(  
 –ئهزاندا ئوقۇلىـدىغان تېكىسـتلهرنىڭ تهرتىبلىـرىگه رىئـايه قىلىـش ۋە ئارقـا       ) ٦(  

  .ئارقىدىن ئوقۇش
  ئهزان ئوقۇلىۋاتقاندا نېمه قىلىش كېرەك؟: سوئال  .٣١٠
ئهزاننى ئاڭلىغان كىشىنىڭ مۇئهززىننىـڭ ئېيتقـانلىرىنى قايتىلىشـى يهنـى     : جاۋاب    

مــۇئهززىن ئېيتىقــان ئهزان تېكســتىنىڭ ھهممىســىنى مــۇئهززىن ئوقۇغانغــا ئوخشــاش   

دېگهنـدە،   ﴾ الْفَـالَحِ  لىحي ع،  الصالَة لىحي ع ﴿قهت شهكىلدە قايتىالپ ئوقۇشـى، په 

ـ الَو لَوحالَ﴿ ـ  الَّا ةَوقُ ئالالھنىـڭ يـاردىمى بولمىسـا قـولىمىز ھـېچ ئىـش       (يهنـى   ﴾اِهللا بِ
  .، دەپ ئىككى قېتىم قايتىلىشى مۇستهھهپتۇر)كهلمهيدۇ

  كېيىن قايسى دۇئا ئوقۇلىدۇ؟ئهزاندىن : سوئال  .٣١١

ـ فَالْةَ ولَيسوداً الْمحة آت ممقائالصالة الْو امةة التوعالد هب ٰهذر اَللَّهم﴿: جاۋاب     ضةَ، لَي
وابعقَ ثْهماماً محوداً ام لَّـذعي و ـهتئـى مۇشـۇ ئۇلـۇغ چاقىرىقنىـڭ ۋە     «: تهرجىمىسـى  ﴾ د



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٩٦  

 

پهيغهمبىرىمىــــز ھهزرىتــــى مــــۇھهممهد ! ىغان نامازنىــــڭ ئىگىســــى ئــــالالھئوقۇلىــــد
ۋە ئــۇنى ســهن ۋەدە  نىڭ جهننهتتتىكــى دەرىجىســىنى يــۇقىرى قىلغىــن مئهلهيهىسســاال

  .)١(»قىلغان ئالىي ماقامغا ئېرىشتۈرگىن

  ئهھكاملىرىئۇنىڭ ۋە  تهكبىر
  ؟تهكبىر دېگهن نېمه: سوئال  .٣١٢
ئهزانــدىن كېــيىن، پهرز نامــازالرنى ئوقــۇش ئالدىــدا، نامازنىــڭ   -تهكبىــر : جــاۋاب    

  .باشلىنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان ھالدا ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغالش دېمهكتۇر
  تهكبىرنىڭ ھۆكمى نېمه؟: سوئال  .٣١٣
يهنـى پهرز نامـازالر   . ئوخشاشـتۇر تهكبىرنىـڭ ھـۆكمى ئهزاننىـڭ ھـۆكمىگه     : جاۋاب    

ئۈچۈن، مهيلى ئادا بولسۇن، مهيلى قازا بولسۇن، مهيلى يـول ئۈسـتىدە بولسـۇن، مهيلـى     
تهكبىرنىـڭ  . ئۆز يۇرتىدا بولسۇن پۈتۈن ھالالردا ئهرلهرنىڭ تهكبىر ئوقۇشى سۈننهتتۇر

  :ئهزانغا ئوخشمايدىغان تهرەپلىرى تۆۋەندىكىچه
تهكبىـر  . ى جامائهت بىلهن ئـادا قىلىـش ئۈچـۈن ئوقۇلىـدۇ    ئهزان پهرز نامازالرن) ١(    

بولسا، جامائهت بىلهن ئوقۇلسۇن ياكى يـالغۇز ئوقۇلسـۇن پۈتـۈن پهرز نامـازالر ئۈچـۈن      
  .ئوقۇلىدۇ

تهكبىر ئېيتقـان  . تهكبىر، ئۇنىڭ ھهرپلىرى بىلىنىدىغان رەۋىشته تېز ئوقۇلىدۇ) ٢(    
تۈرگهن ھالـدا، كېيىنكـى سـۆزنى بىـر     كىشى ئىككى سۆزنى بىرال نهپهس بىلهن بىرلهش

  .ئاۋاز بىلهن ئوقۇيدۇ
تهكبىرنـى، ئهزاننىــڭ ئهكســىچه، مۇنارىــدا ۋە مۇنارىغــا ئوخشــاش ئېگىــز جايــدا  ) ٣(    

  .ياكى مېكروفوندا ئوقۇش شهرت ئهمهس
  تهكبىرنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .٣١٤
  .لىرى ئهزاننىڭ شهرتلىرىنىڭ ئهينىسىدۇرتهكبىرنىڭ شهرت: جاۋاب    
  تهكبىرنىڭ تېكستى قايسى ؟: سوئال  .٣١٥
  :تهكبىرنىڭ تېكستى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ: جاۋاب    

  .ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر           أَكْبر ُهللاَ أَكْبر ُهللاَ    

  .ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر           برأَكْ ُهللاَ أَكْبر ُهللاَ    

  .ئهشههدۇ ئهنالئىالھه ئىللهلالھ          أَشهد أَنْ ال إِله إِالَّ اهللا    

                                                 
 بۇخارىي رىۋايىتى  (١)



 ١٩٧  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋە هزانئ  

 

  .ئهشههدۇ ئهنالئىالھه ئىللهلالھ             أَشهد أَنْ ال إِله إِالَّ اهللا    

    داً رحمأَنَّ م دهأَشهدۇ ئهننه مۇھهممهدەن رەسۇلۇلالھئهشه        ولُ اِهللاس.  

    داً رحمأَنَّ م دهأَشئهشههدۇئهننه مۇھهممهدەن رەسۇلۇلالھ  ولُ اِهللاس.  

    ع يحلى الَةھهييه ئهلهسساالھ              الص.  

    ع يحلى الَةھهييه ئهلهسساالھ              الص.  

    ع يحھهييه ئهلهلفهالھ              الْفَالَحِ لى.  

    ع يحھهييه ئهلهلفهالھ              الْفَالَحِ لى.  

  قهد قامهتىسساالھ،              قَد قاَمت الصالَةُ    

  قهد قامهتىسساالھ،              قَد قاَمت الصالَةُ    

  .ئهكبهرئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ               أَكْبر ُهللاَ أَكْبر ُهللاَ    

  .الئىالھه ئىللهلالھ              إِله إِالَّ اُهللا الَ    



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ١٩٨  

 

  

  چېگرىسى-ۋە ئۇنىڭ چهك ئهۋرەت

  ئهۋرەت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٣١٦
ئىنســاننىڭ ئېچىلىــپ قالســا ئهيىــب بولىــدىغان ۋە ئۇنىڭغــا        -ئهۋرەت  :جــاۋاب     

نامـاز ئوقۇغانـدا، ئهۋرەت ئهزاالرنـى    . انلىرى دېمهكتۇرقاراشتىن ھايا قىلىنىدىغان ئورگ
  .نامازنىڭ قوبۇل بولۇشىنىڭ شهرتلىرىدىن بېرىدۇر يۆگهش

  چېگرىسى-ئهرنىڭ ئهۋرەت جايلىرىنىڭ چهك
  ئهرلهرنىڭ ئهۋرەت ئهزالىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٣١٧
زاســى ئۇنىــڭ كىنــدىكى بىــلهن ئىككــى ئهرنىــڭ ئهۋرەت ســانىلىدىغان ئه :جــاۋاب    

. بۇنىڭـــدىن باشـــقا ئهزالىـــرى ئهۋرەت ئهمهس  . تىزىنىـــڭ ئارىســـىدىكى جـــايالردۇر  
ئهرلهرنىــڭ مهيلــى نامــازدا، مهيلــى ئــادەتتىكى ۋاقىــتالردا ئهۋرەت ســانالغان ئهزالىرىنــى  

ئهرنىـڭ كىنـدىكى   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. يېپىپ يۈرىشى پهرزدۇر
  .)١(»لهن ئىككى تىزىنىڭ ئارىلىقى ئهۋرەتتۇربى

  چېگرىسى-ئايالنىڭ ئهۋرەت جايلىرىنىڭ چهك
  ئهۋرەت ئهزالىرى قايسىالر؟ ايالنىڭئ: سوئال  .٣١٨
ــاۋاب     ــى  : ج ــڭ ئهۋرىت ــدۇ ٣ئايالنى ــل بولى ــات ئهر ۋە   : خى ــڭ ي ــى، ئايالنى بىرىنچىس

دىــدا ئهۋرەت ســانىلىدىغان جــايلىرى، ئىككىنچىســى،    مۇســۇلمان ئهمهس ئايــالالر ئال 
ــڭ       ــى، ئايالنى ــايلىرى ئۈچىنچىس ــانالغان ج ــدا ئهۋرەت س ــرى ئالدى ــڭ مهھرەملى ئايالنى

ــۇلمان  ــدۇر   مۇسـ ــانالغان جايلىرىـ ــدا ئهۋرەت سـ ــلىرى ئالدىـ ــال جىنسـ ــڭ  .ئايـ بۇالرنىـ
  :تهپسىيالتى تۆۋەندىكىچه

ئالدىدا ئهۋرەت سانىلىدىغان  ئايالنىڭ يات ئهرلهر ۋە مۇسۇلمان ئهمهس ئايالالر
  جايلىرى

مۇسۇلمانالردىن بولغان دىيانهت ۋە  مۇسۇلمان ئهمهس ئايالالر ،ئايالنىڭ يات ئهرلهر    
ۋە ئىككـى   ئىككـى ئـالىقىنى  ، ۋە ئهخالقتىن نېسىۋىسى بولمىغان ئايـالالر ئالدىـدا يـۈزى   

  .دىن باشقا پۈتۈن بهدىنى ئهۋرەتتۇرپۇتى
                                                 

 داراقۇتنى، بهيههقىي رىۋايىتى   (١)



 ١٩٩  ېگرىسىچ- هكچ ۇنىڭئ ۋە هۋرەتئ  

 

نىـڭ، مۇسـۇلمان ئهمهس ئهر يـاكى ئايالنىـڭ مۇسـۇلمان      مۇسۇلمان يات ئهر چۈنكى    
ھهتتـا دىيـانهت ۋە   . ئايالنىڭ ئهۋرەت سـانىلىدىغان جـايلىرىنى كۆرىشـى تـوغرا ئهمهس    

نىــڭ ئهۋرەت ئهخالقــتىن نېســىۋە ئااللمىغــان بهزى مۇســۇلمان ئايالالرنىــڭ دىنــدار ئايال
بېرىشــى يــاكى  ئهرلهرگه ســۈپهتلهپ ئۇالرنىــڭ . كۆرىشــى تــوغرا ئهمهس جــايلىرىنى 
ــا ئهســـىرىدە ئۇنىـــڭ -پهن ھـــازىرقى ــانالغان  ئۈچـــۈن ئهرلهريـــات تېخنىكـ ئهۋرەت سـ

جــايلىرىنى رەســىمگه تارتىۋېلىــپ، يامــان نىيهتلىــك ئــادەملهرگه تــارقىتىش ئېهتىمــالى 
شـــۇ ســـهۋەبتىن مۇســـۇلمان ئايـــال ئۆزىنىـــڭ ئىپـــپهت، نومۇســـىنى قوغـــداش  .كـــۆپ

  .ئهۋرەت جايلىرىنى ئاچماسلىقى الزىم يۈزىسىدىن مۇنداق ئهخالقسىز ئايالالرغا
ئهمما ئايالنىڭ زۆرۈرىـيهت يۈزىسـىدىن يـاكى دوختۇرغـا كۆرۈنـۈش ئۈچـۈن بهزى           

چـۈنكى ئىسـالم   . جايلىرىنى ئېچىشى رۇخسهت قىلىنغـان ئىشـالر قاتارىـدىن سـانىلىدۇ    
  .ەيدىغان پرىنسىپ بارد» زۆرۈرىيهت مهنئى قىلىنغان ئىشالرغا يول قويىدۇ«: قانۇنىدا

  ئايالنىڭ مهھرەملىرى ئالدىدا ئهۋرەت سانالغان جايلىرى
ــرى  «     ــڭ مهھرەملى ــدىغان (ئايالنى ــاھى باغالنماي ــانلىرى نىك ــدا ئهۋرەت  )تۇغق ئالدى

، ئىككــى ئۇيـاتلىق ئــورگىنى ىســى، ئىككــى دۈمبسـانالغان جــايلىرى ئۇنىــڭ قورسـىقى،   
ــۇالردىن باشــقا جــايلىرى ئهۋرەت ســانالمايدۇ   ــۇپ، ب ــزى بول ــى،  ئۇال. تى ــا بىلهكلىرىن رغ

ئايالنىـڭ  . )١(»، بويـۇنلىرىنى ۋە چېچىنـى ئاچسـا گۇنـاھ بولمايـدۇ     كۆكسىنىپۇتلىرىنى، 
مهھرەملىــرى ئالدىــدىكى ئهۋرەت جــايلىرى نــۇر سۈرىســىنىڭ مۇنــۇ ئايهتلىرىــدە ئېنىــق 

ــان  ــان قىلىنغ ــامهھرەملهرگه تىكىلىــپ قارىمىســۇن،   ﴿: باي ــۆمىنهلهرگه ئېيتقىنكــى، ن م

                                                 
يىلـى مىسـىرنىڭ غهربىـيه    -١٩٢٦ –دوكتـور يۈسـۈپ قهرداۋى   . دوكتور يۈسـۈپ ئهل قهرداۋىينىـڭ نۇتقىـدىن      (١)

. رايونىــدا دۇنياغــا كهلــگهن بولــۇپ، قهدىمىــي ئىلىــم يــۇرتى ئهزھهردە ئوقــۇپ يېتىشــكهن ئىســالھاتچى ئــالىم 
جامائىتىنىــڭ غوللــۇق ئهزالىرىــدىن بىــرى بولغــانلىقى ســهۋەبلىك ” ئهل ئىخۋانــۇل مۇســلىمۇن“ ىكى مىســىرد
يىلـى قاتـار    -١٩٦١كېيىن بولۇپ ئۈچ قېتىم تـۈرمىگه ئېلىنغـان،   -يىللىرى ئىلگىرى -١٩٦١ۋە  -١٩٥٤-١٩٤٩

ــۇدى       ــتتوتىنىڭ م ــالم ئېنىس ــدا ئىس ــۇ جاي ــۆتكهن ۋە ئ ــىغا ئ ــۇجاينىڭ نوپۇس ــپ، ش ــتىگه بېرى ــۇپ دۆلى رى بول
ئۆزىنىڭ مـول بىلىمـى ۋە ئىسـالم دۇنياسـى     . يىلى قاتار ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇدىرى بولغان-١٩٧٧ئىشلىگهن، 

ــلهن      ــاالنتى بى ــا قويۇشــتىكى ت ــارىلىرىنى ئوتتۇرىغ ــىلىلهرنى ھهل قىلىــش چ ــان مهس ــالم “دۇچ كېلىۋاتق ئىس
ــى  ــات بانكىس ــاتى  “، ”تهرەققىي ــهل مۇكاپ ــاھ فهيس ــىيا ئىســ “، ”پادىش ــىتېتىمااليش ــاي ” الم ئۇنىۋېرس ۋە بۇرۇن

نىـڭ رەئىسـى،   ”دۇنيـا ئىسـالم ئۆلىمـاالر ئىتتىپـاقى    “ھازىر ئـۇ  . سۇلتانى تهرىپىدىن مۇكاپاتالرغا نائىل بولغان
مىسـىر ئىسـالم تهتقىقـات ئاكادېمىيىسـىنىڭ ئهزاسـى،      “نىـڭ رەئىسـى،   ”ياۋروپا تهتقىقـات ۋە پهتىـۋا كېڭىشـى   “
قاتـــار ئىســـالم “ئىســـالم فىقهـــى ئاكادېمىيىســـىنىڭ ئهزاســـى، “ ىكىتهركىبىـــد”ئىســـالم دۇنيـــا ئىتتىپـــاقى“

نىـڭ ئهزاسـى، كۇۋېيـت    ”ئافرىقـا ئىسـالمىي دەۋەت تهشـكىالتى   “نىڭ كۆزىتىش كومىتېتى ئهزاسـى،  ”بانكىسى
تـور بېكىتىنىـڭ مـۇدىرى    ” ئىسـالم ئـونالين  “نىـڭ مۇئـاۋىن مـۇدىرى،    ”زاكـات ئىشـلىرى كـومىتېتى   “دۆلىتى 

 .ئىشلىمهكتهقاتارلىق خىزمهتلهرنى 



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٠٠  

 

ــى ياپ ــى     ئهۋرەتلىرىنـ ــقا زىننهتلىرىنـ ــمىدىن باشـ ــدىغان قىسـ ــۈپ تۇرىـ ــۇن، كۆرۈنـ سـ
ــۇن،     ــۆكرەكلىرىنى ياپس ــلهن ك ــرى بى ــۇن، لېچهكلى ــ (ئاشكارىلىمىس ــادەتته كۆرۈن پ ۈئ

ــدىغان قىســمىدىن باشــقا  ــيىن   ) تۇرى ــا قې ــدىن، ي ــدىن، ئاتىلىرى ــى ئهرلىرى زىننهتلىرىن
ۆز قېرىنداشـلىرىدىن،  ئاتىلىرىدىن، يا ئوغۇللىرىدىن، يا ئهرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا ئ

يا قېرىنداشـلىرىنىڭ ئوغۇللىرىـدىن، يـا ھهمشـىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىـدىن، يـا دىنـداش        
ئايـــالالردىن، يـــا قـــول ئاســـتىدىكى چـــۆرىلهردىن، يـــا خوتۇنالرغـــا ئېهتىيـــاجى يـــوق  

دىـن، يـا   ) يهنى قېرى، دەلدۈش بولغانلىقتىن جىنسىي شـهھۋىتى يـوقالر  (خىزمهتچىلهر 
بـالىالردىن باشـقا   ) بـاالغهتكه يهتمىـگهن  (تلىق جايلىرىنى ئۇقمايدىغان ئايالالرنىڭ ئۇيا

كىشىلهرگه كۆرسهتمىسۇن، زىننهتلىرىنى كىشىلهرگه بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن ئايـاغلىرىنى    
بهخــتكه ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن ھهممىڭــالر ئالالھقــا ! يهرگه ئۇرمىســۇن، ئــى مــۆمىنلهر

  .)١(﴾تهۋبه قىلىڭالر
ا، ئايــال ئۆزىنىــڭ مهھرەملىــرى ئالدىــدا نورمالــدا ئــۆي  ئومــۇمهن قىلىــپ ئېيتقانــد    

  .)٢(جايلىرىنى ئېچىپ يۈرسه بولىدۇ ئهيىبكه بۇيرۇلمايدىغانئىچىدە ئېچىپ يۈرسه 

  ئايال جىنسلىرى ئالدىدا ئهۋرەت سانالغان جايلىرىدىنداش ئايالنىڭ 
ــدا ئهۋرەت ســانالغان جــايلىرى ئۆزى        ــالالر ئالدى ــات ئاي نىــڭ ئايالنىــڭ مۇســۇلمان ي

چــۈنكى پهيغهمــبهر   .ئالدىــدا ئهۋرەت ســانالغان جايلىرىنىــڭ ئۆزىــدۇر    لىــرىمهھرەم
ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىن ھازىرغىچه داۋام قىلىپ كهلگهن ئىسـالمىي ئـادەت مۇشـۇ    
بولۇپ، مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ئىش ئورۇنلىرىدا، ئۆي ئىچىدە ۋە مۇسۇلمان ئايالالرنىـڭ  

ىنى، پـۇت ۋە قـوللىرىنى، شـۇنداقال ئېچىـپ يۈرسـه ئـادەتته       ئارىسىدا بېشـىنى، بويـۇنلىر  
 .)٣(ئهيىب سانالمايدىغان جايلىرىنى ئوچۇق قويۇپ يۈرىشى جائىزدۇر

كهڭ، ئازادە ۋە ئۇزۇن كىيىملهرنى كىيىشـى، يـۈزى،   ھهمىشه مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ     
دىن باشـقا  ىـ غا ئوخشىغا ئادەتته ئوچـۇق تۇرىـدىغان ئهزالىر  ئىككى قولى ۋە ئىككى پۇتى

  .ئىسالمىي گۈزەل ئهخالقنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇنى يېپىپ يۈرۈشى جايلىرى
ئهمما تېخى ئادەت كۆرۈش يېشىغا يهتمىگهن نارىسىدە قىزالرنىڭ نامـازدا بولسـۇن،       

ياكى نامـاز سـىرتىدىكى نورمـال ۋاقىـتالردا بولسـۇن، بهزى ئهۋرەت ئهزالىـرى ئېچىلىـپ        
  .ولمايدۇ ۋە ئوقۇغان نامازلىرىمۇ بۇزۇلمايدۇقالسىمۇ، ئۇالرغا گۇناھ ب

                                                 
 ئايهتلهر-٣١-٣٠نۇر سۈرىسى   (١)
 .دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ پهتىۋالىرىدىن  ) (٢

 .سهئۇدى ئهرەبىستانى پهتىۋا كۆمىتېتىنىڭ پهتىۋاسىدىن   (٣)



 ٢٠١  هسىلىلهرم ۇلۇقتوغر هتنىي ۋە هقىبل  

 

  

  لهرىتوغرۇلۇق مهسىلۋە نىيهت ه قىبل

  قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٣١٩
مهسـجىدى  نامازدا يۈزىنى ۋە پۇتـۈن ۋۇجـۇدىنى    –قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈش  :جاۋاب    

  .كتۇرگهنلىدې ىپ تۇرۇشقارىتھهرەمدىكى كهبه تهرەپكه 
  قىبلىگه قاراشقا ئىمكانىيهت بولمىسا قانداق قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .٣٢٠
ــاۋاب     ــات    :جـ ــمهندىن ئېهتىيـ ــانلىق، دۈشـ ــدا بولغـ ــورۇش مهيدانىـ ــهللىك، ئـ كېسـ

راپ ناماز قىلغانلىق، قاتناش قوراللىرىنىڭ ئۈستىدە بولغانلىق سهۋەبلهردىن قىبلىگه قا
ئوقۇشقا ئىمكانىيهت بولمىغان شارائىتالردا، پىيـادە بولسـۇن يـاكى قاتنـاش قوراللىرىـدا      

قىـبلىگه يۈزلىنىشـكه   بولسۇن، شۇ ۋاقىتتىكى شارائىتقا قاراپ، ئىمكـان قهدەر قىـبلىگه،   
  .)١(ئىمكانىيهت بولمىسا قايسىبىر تهرەپكه قاراپ ناماز ئوقۇسا بولۇۋېرىدۇ

  قىبلىنى تاپالمىغان چاغدا قانداق قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .٣٢١
سهپهر ئۈستىدە قـاراڭغۇلۇق يـاكى ھاۋانىـڭ بۇلۇتلـۇق بولغـانلىقى سـهۋەبى        :جاۋاب    

بىلهن قىبله تهرىپىنى بىلهلمىگهن كىشى قىبلىنـى سـوراپ بىلىشـكه ئـادەم تاپالمىغـان      
سـهتكۈچ سـايمانلىرىمۇ بولمىغـان شـارائىتتا،     ياكى كومپاسقا ئوخشـاش تهرەپلهرنـى كۆر  

قىبلىنى تېپىش ئۈچۈن ئىزدىنىپ ئۆز قانائىتىگه كۆرە قىـبله تهرەپنـى بهلگىـلهپ نامـاز     
  .ئۇنىڭ بۇ ۋاقىتتىكى نامىزى دۇرۇس بولىدۇ. ئوقۇيدۇ

  قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈشنىڭ ئهدەپلىرى
  كهلتۈرۈشنىڭ ئهدەپلىرى قايسى؟قىبلىگه يۈز  :سوئال  .٣٢٢
ــۈزىنى قىــبله تهرەپــكه قاراتقــان كىشــى،     :جــاۋاب     ــدا، كۆكســىنى ۋە ي نامــاز ئوقۇغان

ئهلۋەتته قهلبىنىمۇ، دۇنياۋى غهرەزلهردىن، نهپسىي ھهۋەسلهردىن ئازات قىلغان ھالـدا،  
ــۈن    ــى، شــۇنداقال پۈت ــى، پىكرىن ــا يۈزلهندۈرۈشــى ۋە ئهقلىن ــالالھ تائاالنىــڭ ھۇزۇرىغ  ئ

ــا بېغىشلىشــى     ــالالھ تائاالغ ــۆزى مۇناجــات قىلمــاقچى بولغــان ئىگىســى ئ ۋۇجــۇدىنى ئ
  .قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈشنىڭ ئهدەپلىرىدىندۇر

  نامازدا نېمه ئۈچۈن كهبه تهرەپكه يۈز كهلتۈرۈش كېرەك؟ :سوئال  .٣٢٣
ج، ئۆمرە ئادا قىلغاندا، كهبىنىـڭ  نامازدا كهبه تهرەپكه يۈز كهلتۈرۈش ۋە ھه :جاۋاب    

                                                 
 بهت - ١٧نور اإليضاح ونجاة األرواح   (١)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٠٢  

 

ئهتراپىنى ئايلىنىپ تاۋاپ قىلىشتىكى مهقسهت كهبىگه چوقۇنۇش يۈزىسىدىن ئهمهس، 
دەپ  )١(﴾يۈزۈڭنى مهسجىدى ھهرەم تهرەپكه قىلغىـن ) نامازدا(﴿بهلكى ئالالھ تائاالنىڭ 

قـارايمىز   بۇيرىغان ئهمرىگه بىنائهن، ئالالھقا ئىبادەت قىلىش يۈزىسىدىن كهبه تهرەپكه
ئىبـادەت پهقهت  . ۋە ھهج، ئۆمرىنى كهبىنىڭ ئهتراپىنـى تـاۋاپ قىلىـش بىـلهن قىلىمىـز     

بهزى كىشىلهرنىڭ بـۇ ئهمرنـى خاتـا چۈشـىنىپ      شۇڭا ئالالھ تائاال .ئالالھقىال قىلىنىدۇ
نىــڭ پهرۋەردىگارىغــا ئىبــادەت )يهنــى بهيتــۇلال(ئــۇالر بــۇ ئــۆي ﴿: قالماســلىقى ئۈچــۈن

  .چۈشۈرگهن ئوخشىغان ئايهتلهرنى دېگهنگه )٢(﴾قىلسۇن

  توغرۇلۇق مهسىلىلهر نىيهت
  نىيهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٣٢٤
ــاۋاب     ــيهت  :ج ــۇر   -نى ــهت دېمهكت ــى مهقس ــى   .قهلبتىك ــڭ نىيىت ــالالھ ― نامازنى ئ

نى نىيهتنىـڭ ئـور   رازىلىقى ئۈچۈن ناماز ئوقۇشنى كۆڭۈلگه پۈتۈش دېگهنلىـك بولـۇپ،  
ــاقچى         ــازنى ئوقۇم ــى نام ــىنىڭ قايس ــان كىش ــاقچى بولغ ــاز ئوقۇم ــا، نام ــب بولغاچق قهل

. نىيهتنى تىل بىلهن سۆزلهش شـهرت ئهمهس . بولغانلىقىنى كۆڭلىگه پۈتۈشى شهرتتۇر
  .ئهمما تىل بىلهنمۇ سۆزلىسه بولىۋېرىدۇ

  نىيهتنىڭ ۋاقتى قاچان؟ :سوئال  .٣٢٥
. نامازغا باشالش تهكبىرىنـى ئالغـان ۋاقىتتـۇر    -نامازدىكى نىيهتنىڭ ۋاقتى  :بجاۋا    

نىـڭ ئارىسـىنى ئايرىۋېتىـدىغان ئىـش يـۈز بهرمهسـلىك       نىيهتنى نىـيهت بىـلهن تهكبىر  
  .شهرتى بىلهن تهكبىرنىڭ ئالدىدا قىلسىمۇ بولىدۇ

  بهش ۋاخ نامازنىڭ رەكئهتلىرى
  رەكئهت دېگهن نېمه؟: ئالسو  .٣٢٦
نامازغـا باشـالپ، قىيـام، قىـرائهت، رۇكـۇ ۋە ئىككـى سـهجدىنى        ― رەكئهت : جاۋاب    

  .تاماملىغۇچىلىك بولغان ھهرىكهتلهرنىڭ ھهممىسى رەكئهت دېيىلىدۇ
  بامدات نامىزى قانچه رەكئهت ۋە تهرتىبى قانداق؟: سوئال  .٣٢٧
 ٤رەكـئهت پهرز بولـۇپ، ھهممىسـى     ٢رەكـئهت سـۈننهت،    ٢امدات نـامىزى  ب: جاۋاب    

  .ئاۋۋال ئىككى رەكئهت سۈننهت، كېيىن ئىككى رەكئهت پهرز ئوقۇلىدۇ. رەكئهتتۇر
  پىشىن نامىزى قانچه رەكئهت ۋە تهرتىبى قانداق؟: سوئال  .٣٢٨

                                                 
 ئايهت -١٤٤بهقهرە سۈرىسى   (١)
  ئايهت -٣قۇرەيش سۈرىسى   (٢)



 ٢٠٣  هسىلىلهرم ۇلۇقتوغر هتنىي ۋە هقىبل  

 

رەكـئهت   ٢رەكـئهت پهرز ۋە   ٤دىنقى سۈننهت، رەكئهت ئال ٤پىشىن نامىزى : جاۋاب    
ئاۋۋال تۆت رەكـئهت سـۈننهت، كېـيىن    . رەكئهتتۇر ١٠كېيىنكى سۈننهت بولۇپ، جهمى 

  .تۆت رەكئهت پهرز، ئهڭ ئاخىرىدا ئىككى رەكئهت سۈننهت ئوقۇلىدۇ
  داق؟ئهسىر نامىزى قانچه رەكئهت ۋە تهرتىبى قان: سوئال  .٣٢٩
رەكـئهت   ٤رەكـئهت تهكىتسـىز سـۈننهت، ئانـدىن      ٤ئهسىر نـامىزى ئالدىـدا   : جاۋاب    

ئاۋۋال تۆت رەكئهت تهكىتسىز سـۈننهت، كېـيىن تـۆت    . رەكئهتتۇر ٨پهرز بولۇپ، جهمى 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهزىدە قىلغـان   –تهكىتسىز سۈننهت . (رەكئهت پهرز ئوقۇلىدۇ

  .)دېگهنلىكتۇر ۋە بهزىدە قىلمىغان ئىشالر
  شام نامىزى قانچه رەكئهت ۋە تهرتىبى قانداق؟: سوئال  .٣٣٠
 ٥رەكـــئهت ســـۈننهت بولـــۇپ، جهمـــى  ٢رەكـــئهت پهرز،  ٣شـــام نـــامىزى : جـــاۋاب    

  .ئاۋۋال ئۈچ رەكئهت پهرز، كېيىن ئىككى رەكئهت سۈننهت ئوقۇلىدۇ. رەكئهتتۇر
  خۇپتهن نامىزى قانچه رەكئهت ۋە تهرتىبى قانداق؟: سوئال  .٣٣١
ــاۋاب     ــامىزى  : ج ــۇپتهن ن ــۈننهت،    ٤خ ــىز س ــئهت تهكىتس ــئهت پهرز ۋە  ٤رەك  ٢رەك

ئـاۋۋال تـۆت رەكـئهت تهكىتسـىز سـۈننهت، ئانـدىن تـۆت رەكـئهت         . رەكئهت سۈننهتتۇر
  .پهرز، كېيىن ئىككى رەكئهت سۈننهت ئوقۇلىدۇ

  ۋىتىر نامىزى قانچه رەكئهت ۋە قاچان ئوقۇلىدۇ؟: سوئال  .٣٣٢
رەكئهت بولـۇپ، خـۇپتهن نامىزىـدىن كېـيىن يـاكى ئـايرىم        ٣ۋىتىر نامىزى : جاۋاب    

  .ۋىتىر نامىزى خۇپتهن نامىزىدىن ئايرىم بىر نامازدۇر. ئوقۇلىدۇ
  بهش ۋاخ نامازالرنىڭ پهرزلىرىنىال ئوقۇش كۇپايه قىالمدۇ؟: السوئ  .٣٣٣
بــۇ . ئۇالرنىــڭ پهرزلىرىــدۇرپهقهت ئــالالھ تائــاال بۇيرىغــان بهش ۋاخ نامــاز : جــاۋاب    

تهرتىبلىـرىگه تولـۇق رىئـايه قىلغـان      -پهرزلهرنى بارلىق شـهرتلىرىگه ۋە جىمـى قائىـدە    
ا بۇيرۇلغــان بهش ۋاخ نامــازنى ئــادا ھالــدا، كامىــل ئــادا قىلغــان كىشــى ئىســالم دىنىــد 

ــان بولىــدۇ  ــهۋەبلىك ئهيىــبكه بۇيرۇلمايــدۇ ۋە     . قىلغ ــۈننهتلهرنى ئوقۇمىغــانلىقى س س
  .گۇناھكارمۇ بولمايدۇ

بــۇ ســۈننهتلهرنى ھهمىشــه ئوقۇشــنى ئــۆزىگه ئــادەت   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمئهممــا   
ــان مچىلىكلهردىــن، ئىنســان بهرىبىــر كه چــۈنكى . ، ئۆزۈرســىز تهرك ئهتمىــگهن قىلغ

بـۇ سـهۋەبتىن ھـېچكىم نامـازلىرىنى     . خاتالىقالردىن ۋە نۇقسانالردىن خالىي بواللمايـدۇ 
شۇڭا بهش ۋاخ . ئالالھ تائاال تهلهب قىلغان رەۋىشته تولۇق ئادا قىلدىم دەپ ئېيتالمايدۇ

بهش ۋاخ نامازنىـڭ  . نامازنى سۈننهتلىرى بىلهن قوشـۇپ ئوقۇشـقا زور ئېهتىيـاجلىقمىز   
ــۈنن ــدۇ   س ــانالرنى تولۇقالي ــلهر ۋە نوقس ــدەهتلىرى پهرزلهردىكــى كهمچىلىك ــايرىم  ھهم ئ

  .ساۋابقا ئېرىشتۈرىدۇ



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٠٤  

 

  

  پهرز، ۋاجىب ۋە سۈننهتلىرىنامازنىڭ 

  لىرىنامازنىڭ پهرز
  نامازنىڭ پهرزلىرى قانچه؟ :سوئال  .٣٣٤
  :تۆۋەندىكىلهربولۇپ، ئۇالر  ٦نامازنىڭ پهرزلىرى  :جاۋاب    

  . )نامازنى باشالش تهكبىرى(تهكبىر تهھرىمى ) ١(  
  .)نامازدا ئۆرە تۇرۇش(قىيام ) ٢(  
  . )نامازدا قۇرئان سۈرىلىرىدىن ئوقۇش(قىرائهت ) ٣(  
  . )قولنى تىزغا قويۇپ يهرگه ئېگىلىش(رۇكۇ ) ٤(  
  . )نامازدا پېشانىنى يهرگه قويۇش(سهجدە ) ٥(  
  . )نىڭ ئاخىرىدىكى ئولتۇرۇشناماز(قهئدە ئاخىر) ٦(  

  تهكبىر تهھرىمى قانداق ئېيتىلىدۇ؟ :سوئال  .٣٣٥
دەپ ئهرەب تىلـى بىـلهن   ) ئـالالھۇ ئهكـبهر  ( »اهللا اَكْبـرْ « -تهكبىر تهھرىمـى   :جاۋاب    

ئـــۆزى يـــالغۇز نامـــاز ئوقۇمـــاقچى بولغـــان ئادەمنىـــڭ تهكبىرنـــى ئـــۆزى  . ئېيتىلىـــدۇ
ئهمما ئىمـام بولغـان كىشـىنىڭ جامـائهت     . تكۈچىلىك ئاۋازدا ئېيتىشى يېتهرلىكتۇرئىشى

  .ئىشتكۈچىلىك ئۈنلۈك ئاۋازدا ئېيتىشى كېرەك
  ؟قىلىنىدۇ قانداق نامازالرنى ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇش شهرت :سوئال  .٣٣٦
هرز يــاكى ۋاجىــب نامــازالرنى، پ .نامــاز ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇلىــدۇ ھهر قانــداق :جــاۋاب    

ئاالھىــدە مــۇھىم ســۈننهت بولغــانلىقى  (ســۈننهت نامــازالردىن بامــداتنىڭ ســۈننىتىنى  
سۈننهت ۋە نهپله نامازالرنى ئۆرە تـۇرۇپ ئوقـۇش   . ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇش پهرزدۇر) ئۈچۈن

ا ئۆرە تۇرۇشقا ماجالى يېتىدىغان تۇرۇپمۇ بۇ نامازالرنى ئولتـۇرۇپ ئوقۇشـق  . پهرز ئهمهس
نىڭ ھهر قانـداق بىـر   شـۇڭا تېنـى سـاق كىشـى    . بىراق سـاۋابى كهمـرەك بولىـدۇ   . بولىدۇ
  .ئهۋزەل غىنىئۆرە تۇرۇپ ئوقۇ نامازنى

  ؟مۇئوقۇش پهرز ھهر قانداق بىر نامازدا قۇرئان :سوئال  .٣٣٧
 سۈننهت، ۋاجىـب . ۇربىر نامازدا فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇش پهرزدھهرقانداق  :جاۋاب    

نامازالرنىڭ پۈتۈن رەكئهتلىرىدە، ئىككى رەكئهتلىـك پهرز نامازالرنىـڭ ھهمـمه     ۋە نهپله
رەكئىتىــدە ۋە ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ پهرز نامازالرنىــڭ ئالــدىنقى ئىككــى رەكئىتىــدە 
فاتىهه سۈرىسـىدىن كېـيىن قۇرئـان كهرىمـدىن بىـرەر سـۈرە يـاكى  بىـر قـانچه ئـايهت           

  .دەپ ئاتىلىدۇ» قىرائهت«بۇ . ۇرپهرزدئوقۇش 



 ٢٠٥  ۈننهتلىرىس ۋە ۋاجىب هرز،پ ڭنامازنى  

 

  ؟قىرائهتنىڭ مىقدارى قانچىلىك بولىدۇ: سوئال  .٣٣٨  
قىرائهتنىڭ ئهڭ ئاز مىقدارى، قىسقا ئايهتلهردىن ئۈچ ئـايهت يـاكى ئـۇزۇن    : جاۋاب    

بۇنىڭـدىن   .ئۈچ ئايهتكه تهڭ كېلىدىغان بىر ئايهت ئوقۇشتۇر ئاز دېگهندە ئايهتلهردىن
  .كۆپ ئوقۇشنىڭ چېكى يوق. لمايدۇئاز قۇرئان ئوقۇغان كىشىنىڭ نامىزى قوبۇل بو

  رۇكۇ قانداق قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٣٣٩
ئــازادە يهتكىچىلىــك  تىزالرغــا ئىككــى قــولبــاش بىــلهن دۈمبىنــى  -رۇكــۇ  :جــاۋاب    

ىشـى ھالـدا بـاراۋەر بولۇشـى     كلهن دۈمبه تهئېگىش دېگهنلىك بولۇپ، رۇكۇدا بويۇن بى
رۇكـۇدا  . ئىككى قولنىڭ بارماقلىرى ئېچىلغان ھالدا تىزالرنى تۇتـۇپ تۇرىـدۇ  . شهرتتۇر

ئهمما ئايالالر جهينهكلىرىنى قورسـىقىغا  . ئهرلهر جهينهكلىرىنى قورسىقىغا تهككۈزمهيدۇ
  .چاپالپ تۇرىدۇ

  هجدە قانداق قىلىنىدۇ؟س :سوئال  .٣٤٠
پېشــانه، بــۇرۇن، ئىككــى قــول، ئىككــى تىــز ۋە ئىككــى پــۇتتىن   -ســهجدە  :جــاۋاب    

  .ئىبارەت يهتته ئهزانى يهرگه تهكشى قويۇش بىلهن قىلىنىدۇ
  نامازنىڭ ئاخىرىدىكى ئولتۇرۇشنىڭ مىقدارى قانچىلىك؟ :سوئال  .٣٤١
ــاۋاب     ئاخىرىـــــدىكى ئولتۇرۇشـــــنىڭ پهرز بولغـــــان مىقـــــدارى   نامازنىـــــڭ :جـــ

ئهممـا   .ئۇنىڭـدىن ئـارتۇقى سـۈننهت   . نى ئوقۇپ بولغىچىلىـك ۋاقىتتـۇر  »ئهتتهھىياتۇ«
  .نى ئوقۇش ۋاجىبتۇر»ئهتتهھىياتۇ«

  نامازنىڭ ۋاجىبلىرى
  نامازنىڭ ۋاجىبلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٣٤٢
  :ىڭ ۋاجىبلىرى تۆۋەندىكىلهرنامازن :جاۋاب    
  .دېگهن تهكبىرنى ئېيتىش» )ئالالھۇ ئهكبهر(اهللا َاْكَبْر «باشلىغاندا  نامازنى) ١(    
رەكئهتلىرىــدىن باشــقا پۈتــۈن نامــازالردا، فــاتىهه   - ٤ۋە  - ٣پهرز نامازالرنىــڭ ) ٢(    

  .ئايهت ئوقۇش ئۈچ سۈرىسىدىن كېيىن، بىر سۈرە ئوقۇش ياكى ئاز دېگهندە
  .سهجدىدە، بۇرۇن بىلهن پېشانىنى باراۋەر يهرگه تهككۈزۈش) ٣(    
  .ئارقىدىن قىلىش -ئىككى سهجدىنى ئارقا ) ٤(    
ــيىن    ) ٥(     ــدىن كېـ ــى رەكئىتىـ ــۆپ نامازالرنىـــڭ ئىككىنچـ ــتىن كـ ــى رەكئهتـ ئىككـ

  .ئولتۇرۇش
ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ نامازالرنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدىن كېيىنكــى       ) ٦(    

نــى ئوقــۇپ بولــۇپال كېچىكمهســتىن ئــۈچىنچى رەكــئهتكه » تتهھىيــاتۇئه«ئولتۇرۇشــىدا 
  .تۇرۇش



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٠٦  

 

نامازدىكى پائالىيهتلهرنىڭ تهرتىبلىرىگه رىئايه قىلىش ۋە ھهر بىـر پائـالىيهتنى   ) ٧(    
  .ئالدىرىماستىن قىلىش

ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ نامازالرنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدىن كېيىنكــى       ) ٨(    
  .نى ئوقۇش» ئهتتهھىياتۇ«اخىرقى ئولتۇرۇشىدا نامازنىڭ ئ ئولتۇرۇشتا ۋە

ۋىتىر نامىزىدا قۇنـۇت دۇئاسـىنى ئوقـۇش ئالدىـدا تهكبىـر ئېيـتىش ۋە قۇنـۇت        ) ٩(    
  .دۇئاسىنى ئوقۇش

  .نامازنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا، ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىش )١٠(    
هراۋىـه، ۋە  بامدات، جۈمه، ھېيـت، ت : جامائهت بىلهن ئوقۇلىدىغان نامازالردىن) ١١(    

ۋىتىر نامازلىرىنىڭ ھهر بىـر رەكئىتىـدە؛ شـام، خـۇپتهن نامازلىرىنىـڭ ئـاۋۋالقى ئىككـى        
رەكئىتىدە، مهيلى ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز بولسۇن، مهيلى قـازا نامـاز بولسـۇن ئىمامنىـڭ     

ــ ــۈرىنى  (ى قىرائهتن ــدىغان س ــيىن ئوقۇلى ــاتىهه ۋە ئۇنىڭــدىن كې ــاۋازلىق  ) ف ئاشــكارا، ئ
  .ئوقۇشى

جامائهت بىـلهن ئوقۇلىـدىغان نامـازالردىن پېشـىن بىـلهن ئهسـىر نامازلىرىـدا        )١٢(    
  .ئىمامنىڭ قىرائهتنى مهخپى ئوقۇشى

  .قىرائهتته فاتىهه سۈرىسىنى باشقا سۈرىدىن ئاۋۋال ئوقۇش) ١٣(    
ئۆزى يالغۇز ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ قىرائىتى مهخپى ئوقۇلىـدىغان پېشـىن،   ) ١٤(    

ۋاخ نامازنىـڭ سـۈننهتلىرى ۋە نهپـله نامـازالردا قىرائهتنـى مهخپـى        ئهسىر، ۋىتىـر، بهش 
ئوقۇشى، ئهمما بامداتنىڭ پهرزى، شـام ۋە خۇپتهننىـڭ پهرزلىـرىگه ئوخشـاش قىرائىتـى      

مهيلى ئۇ ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز بولسۇن، مهيلى قـازا  ― ئاشكارا ئوقۇلىدىغان نامازالردا 
يـاكى ئاشـكارا ئوقـۇش ئىختىيـارى بـويىچه       قىرائهتنـى مهخپـى ئوقـۇش    -ناماز بولسۇن 
  ).ئهمما ئاشكارا ئوقۇش ئهۋزەلدۇر. (ئىش كۆرۈشى

  .سهۋەبلىرى تېپىلغاندا سهجدە سهھۋى قىلىش نىڭسهجدە سهھۋى قىلىش) ١٥(    
 نىــڭ قىرائىتىنــىجامــائهت بىــلهن ئوقۇلىــدىغان نامــازالردا جامائهتنىــڭ ئىمام) ١٦(    

  .جىم تۇرۇپ ئاڭلىشى
  .نامازلىرىنىڭ ئارتۇق تهكبىرلىرىنى ئېيتىشھېيت ) ١٧(    

  نامازنىڭ سۈننهتلىرى
  نامازنىڭ سۈننهتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٣٤٣
  :نامازنىڭ سۈننهتلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
نامازغا باشلىغاندا، ۋىتىـر نامىزىنىـڭ قۇنـۇتىنى ئوقۇشـقا باشـلىغاندا ۋە ھېيـت        )١(    
مازلىرىنىڭ تهكبىرلىرىنى ئېيتىقاندا، ئهرلهرنىڭ قـوللىرىنى قۇالقلىرىنىـڭ يۇمشـىقىغا    نا



 ٢٠٧  ۈننهتلىرىس ۋە ۋاجىب هرز،پ ڭنامازنى  

 

  .قهدەر، ئايالالرنىڭ قوللىرىنى ئىككى مۈرىسىنىڭ باراۋىرىدە كۆتۈرۈشى

 كانحبس(نامازنىڭ بىرىنچى رەكئىتىنىڭ باشلىنىشىدا مهخپى ھالـدا، سـانا    ھهر) ٢(    
  .نى ئوقۇش...)سۇبهانهكهلالھۇممه - ملهالَّ

ئهئـۇزۇ بىلالھـى   ( ﴾مِيجِالر انطَيالش نهللا مبِاوذ أع ﴿فاتىهه سۈرىسـىدىن ئـاۋۋال   ) ٣(    

بىسـمىلالھىررەھمانىر  ( بىـلهن ﴾  مِيحالـرّ  نِمحاهللا الر مِسبِ ﴿ۋە  )مىنهششهيتانىر رەجىيم
  .نى ئېيتىش) رەھىيم

 »ئـامىين «يىن، مهخپـى يـاكى ئاشـكارا    فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇپ بولغاندىن كې) ٤(    
  .دېيىش

تۇرغاندا ئهرلهرنىڭ ئوڭ قولىنى سول قولىنىڭ ئۈسـتىدە قويـۇپ   ) ئۆرە(ا قىيامد) ٥(    
  .تۇتۇشى، ئايالالر قوللىرىنى كۆكسىدە تۇتۇشى) ياكى كۆكسىدە(كىندىكىنىڭ ئاستىدا 

ېگهندە تـۆت بارمـاق   ئارىلىقىنى ئهڭ ئاز د نامازدا ئۆرە تۇرغاندا، ئىككى پۇتنىڭ) ٦(    
  .ئازادە سىغقۇدەك ئوچۇق تۇتۇش

ۋە » )سـهمىئهلالھۇلىمهن ھهمىـدەھ  (»ُهدمح نمل اُهللا عمس«رۇكـۇدىن تۇرغانـدا،   ) ٧(    

»ربا نلَوحلَاْ كمدېيىش» )رەببهنا ۋەلهكهلههمدۇ( »ــد.  
ــۇرۇش، ئىككىنچــ   ) ٨(     ــرىش، بىرىنچــى ســهجدىدىن ت ــۇ ۋە ســهجدىلهرگه بې ى رۇك

سهجدىگه بېرىش، يهنه سـهجدىدىن تـۇرۇش قاتـارلىق يۆتكىلىشـلهرنىڭ ھهممىسـىدە،      

  .دەپ تهكبىر ئېيتىش» )ئالالھۇ ئهكبهر( ربكْاَ ُهللاَ«

نـى، سهجدىــــــــــــدە   »)سۇبهانه رەببىـيهل ئهزىـم  ( »ميظعالْ يبر انَحبس«رۇكۇدا) ٩(    

»سباَحن رياْالَ بعئهڭ ئاز ئۈچ قېتىمدىن دېيىش نى»)رەببىيهل ئهال سۇبهانه( »لى.  
ئهرلهر بېلىنـى  (قولالرنىڭ بارماقلىرىنى ئاچقان ھالدا تىزالرنى تۇتـۇپ،  رۇكۇدا) ١٠(    

  .تۇرۇش) تۈز قىلىپ
ســهجدىگه بېرىشــتا ئــاۋۋال تىزالرنــى، ئانــدىن قــولالرنى، ئانــدىن پېشــانىنى   ) ١١(    

  .بنىڭ ئهكسىچه ئىش كۆرۈشيهرگه قويۇش، سهجدىدىن تۇرۇشتا بۇ تهرتى
نامــازدىكى ئولتۇرۇشــتا، ئهرلهرنىــڭ ســول پــۇتلىرىنى يــاتقۇزۇپ ئۈســتىگه       ) ١٢(    

ئولتۇرغان ۋە ئوڭ پۇتلىرىنىڭ بارماقلىرىنى قىـبلىگه قارىتىـپ تىكلىـگهن، ئايالالرنىـڭ     
سول ۋە ئوڭ پۇتلىرىنى ئوڭ تهرەپكه ياتقۇزۇپ ئۆزى يهرگه ئولتۇرغان ھالدا، قـوللىرىنى  

  .ئولتۇرۇشى ىنى قىبلىگه قارىتىپلىرئۇچ لىرىنىڭ، بارماقلىرىنىڭ ئۈستىدە قويۇپتىز
دىــــن كېــــيىن » ئهتتهھىيــــاتۇ«نامازنىــــڭ ئهڭ ئــــاخىرقى ئولتۇرۇشــــىدا، ) ١٣(    

دۇئاسـىنى  » رەببهنـا «دۇرۇدلىرىنـى ۋە  » ئالالھۇممهسهللى ئهال، ئـالالھۇممه بارىـك ئهال  «



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٠٨  

 

  .ئوقۇش
ڭ تهرەپــكه، ئانـدىن ســول تهرەپـكه باشــنى ســىلىق   سـاالم بېرىشــته ئـاۋۋال ئــو  ) ١٤(    

ـ حرو مكُيلَع مالَلساَ«: چـۆرىگهن ھالـدا   ئهسسـاالمۇ ئهلهيكـۇم ۋەرەھمهتـۇلالھ   (»اِهللا ةُم( «
  .ېيىشد
تهشــهھهۇد ئوقۇغانــدا، ئــوڭ قولنىــڭ كۆرســهتكۈچ بــارمىقى بىــلهن قىــبلىگه  ) ١٥(    

  .ئىشارەت قىلىپ ئولتۇرۇش
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  تهرتىبلىرى –دە ناماز ئوقۇشنىڭ قائى

  ئوقۇلىشى بامدات نامىزىنىڭ
  بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٣٤٤
نامازنىڭ شهرتلىرىنى ھازىرالپ بولغاندىن كېـيىن، تاھـارەت بىـلهن پـاكىز      :جاۋاب    

. بولسـا، جاينامـاز ئىشـلىتىمىز   ئېهتىمالى  ئهگهر يهرنىڭ پاكىز بولماسلىق. يهرگه بارىمىز
جاينامازنىڭ يۆنىلىشىنى قىبلىگه قارىتىپ سېلىپ، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه كېلىـپ، قىـبلىگه    

ئــالالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن بامــدات  «يــۈزلهنگهن ھالــدا تۈپتــۈز ئــۆرە تــۇرۇپ ئىچىمىــزدە  
دەپ نىـيهت قىلىمىـز ۋە   » نامىزىنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىنى ئوقۇشقا نىيهت قىلدىم

دەپ تهكبىر ئېيتىپ ئىككى قولىمىزنى ئىككـى قۇالقنىـڭ   » )ئالالھۇ ئهكبهر(»ربكْاَ ُهللاَ«
ئايالالر تهكبىـردە ئىككـى قـولىنى    . (ئالقانالرنى قىبلىگه قارىتىمىز. باراۋىرىدە كۆتۈرىمىز

  ).ئالقانلىرىنى ئهرلهرگه ئوخشاش قىبلىگه قارىتىدۇ. ئىككى مۈرىسىگىچه كۆتۈرىدۇ
ــر ئېيتىــپ    ــدىكىمىزنىڭ ئاســتىغا   تهكبى ــوللىرىمىزنى چۈشــۈرۈپ كىن ــدىن ق بولغان

ــالقىنىنى ســول قولىمىزنىــڭ     ــۇرىمىز، يهنــى ئــوڭ قولىمىزنىــڭ ئ قويــۇپ قــول بــاغالپ ت
ئالقىنىنىڭ دۈمبىسى ئۈستىگه ئېلىپ، ئوڭ قولىمىزنىڭ باش ۋە چىمىلتـاق بارمـاقلىرى   

ــ    ــىنى تۇت ــڭ بېغىش ــول قولىمىزنى ــلهن س ــۇربى ــالالر ق(. ىمىزۇپ ت ــدا،  ئاي ــدا تۇرغان ىيام
ــدۇ   ــوللىرىنى كۆكرەكلىرىنىــڭ ئۈســتىگه قويــۇپ تۇرى ــولىنى ســول قولىنىــڭ  . ق ئــوڭ ق

كـۆزلىرىنى سـهجدىگاھقا قارىتىـپ، پـۇتلىرىنى ھىـم جۈپلهشـتۈرىدۇ،       . ئۈستىگه قويىدۇ
  ).تىزلىرى تىك تۇرىـــدۇ

رىـدۇ،  ئهر ۋە ئايال ھهرقانداق كىشى قىيامدا تۇرغاندا كۆزلهر سهجدىگاھقا قاراپ تۇ  
شـــۇنداقال كـــۆزلهرنى . تـــۆۋەنگه قاراشـــقا بولمايـــدۇ - يـــۇقىرىســـولغا يـــاكى  -ئـــوڭ 

 ئـازادە  تـۆت بارمـاق  ئهڭ ئاز دېگهندە ئىككى پۇتنىڭ ئارىلىقى . يۇمۇۋېلىشقىمۇ بولمايدۇ
ىمىز، ۇپ تـۇر تىزالرنى ئهگمهستىن تىك تۇت. ئوچۇق قالدۇرىلىدۇ ،سىغقۇدەك كهڭلىكته

  .ساڭگىالپ تۇرىدۇئازراق ۋرەنمهستىن سولغا ته -باش گهۋدە ئوڭ 

 ملـه الَّ كانحبس«: تهكبىر ئېيتىپ قول باغلىغاندىن كېيىن، مۇنۇ سانانى ئوقـۇيمىز   
بِوحمدك وتبارك اسمك وتالَعى جدك الَو لَاغَ هيممه ۋەبىههمـدىكه ۋە  ھۇسۇبهانهكهلال( »ُكر

 انطَيالش نهللا مبِاوذ أع﴿، ئانـدىن »كه ۋەال ئىالھه غهيـرۇك تهبارەكهسمۇكه ۋەتهئهال جهددۇ
جِالرـ بِ ﴿ۋە  )ئهئۇزۇ بىلالھى مىنهششـهيتانىر رەجىـيم  ( ﴾مِي مِس  اهللا الـرنِمح  ّالـرحمِي ﴾
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  .دەيمىز)بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم(
  .ئاندىن فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇيمىز  

 ●مالك يومِ الدينِ  ●الرحمـنِ الرحيمِ  ●رب الْعالَمني  الْحمد للّه﴿: فـاتىهه سۈرىسـى    
 نيعتسن اكوإِي دبعن اكإِي●  يمقاطَ املُسترــــا الصناهد●   لَـيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص

 ـالِّنيالَ الضو لَيهِموبِ عدۇ لىلالھـى رەببىـل ئـالهمىين   ئهلههمـ «: ئوقۇلىشـى  ﴾غَريِ املَغض .
. ئىييــاكه نهئبــۇدۇ ۋە ئىييــاكه نهســتهئىين. مــالىكى يهۋمىــددىين. ئهررەھمــانىر رەھىــيم

ئىهدىنهس ـ سىراتهل مۇستهقىيم، سىراتهللهزىينه ئهنئهمـته ئهلهيهىـم غهيرىـل مهغزۇبـى       
  !ئامىين»ئهلهيهىم ۋەلهززاللىين

سۈرە ياكى ئـاز دېگهنـدە ئـۈچ     ه بىرفاتىهه سۈرىسى ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، يهن  

فَذَلك الَّذي  ● أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ﴿: مـائۇن سۈرىسـى  : ئايهت ئوقۇيمىز، مهسىلهن
 يمتالْي عدنيِ  ●يكسامِ الْملَى طَعع ضحلَا يو●  لِّنيصلٌ لِّلْميفَو●    هِمـلَاتـن صع مه ينالَّذ

ئهرە ئهيـتهللهزى  «: ئوقۇلىشـى ﴾ويمنعـونَ الْمـاعونَ   ●الَّذين هـم يـراؤونَ    ●هونَ سا
ــددىين  ــۇ بى ــيم  . يۇكهززىب ــۇل يهتى ــلهزى يهدۇئئ ــل  . فهزالىكهل ــۇززۇ ئهال تهئامى ۋەال يهھ

. ئهللهزىيـــنه ھـــۇم ئهن ســـاالتىهىم ســـاھۇۇن. فهۋەيلـــۇن لىلمۇســـهللىين. مىســـكىين
  .»ۋەيهمنهئۇنهل مائۇۇن. نئهللهزىينه ھۇم يۇرائۇۇ

. رۇكـۇ قىلىمىـز   دەپ تهكبىر ئېيتىـپ  )ئالالھۇ ئهكبهر( »ربكْاَ ُهللاَ«ئۇنىڭدىن كېيىن  
رۇكۇدا ئىككى قولىمىزنىڭ بارماقلىرىنى ئاچقان ھالدا، ئىككى تىزىمىزنـى تۇتـۇپ بـاش    

  .بىلهن بهل قسىمىنى ئوخشاش تهكىشىلىكته تۈز ئىگىمىز
بارمـاقلىرىنى  . قوللىرىنى تىزلىرىنىڭ ئۈستىدە تـۈز تۇتىـدۇ  . دۇئايالالر يېرىم ئېگىلى  

  .ئاچمايدۇ

  .دەيمىز )سۇبهانه رەببىيهل ئهزىيم( »ميظعالْ يبر انَحبس« رۇكۇدا ئۈچ قېتىم  

ـ ل اُهللا عمس«رۇكـۇدىن تۇرۇشـتا     من ـ ح مدەپ  )سـهمىئهلالھۇلىمهن ھهمىـدەھ  ( »ُهد
بولغانـدىن كېـيىن، قـوللرىمىزنى يـان تهرەپلىرىمىـزگه       ئـۆرە  رۇكۇدىن تـۇرۇپ . تۇرىمىز

) رەببهنـا ۋەلهكهل ھهمـدۇ  ( »ـــد محلَاْ كلَوا نبر«قويۇپ بهرگهن ھالـدا، تـۈز تـۇرۇپ    
  .دەيمىز ۋە بىر ئاز تۇرىمىز

سهجدە . دەپ تهكبىر ئېيتىپ سهجدىگه بارىمىز )ئالالھۇ ئهكبهر(»ربكْاَ ُهللاَ«ئاندىن   
ل تىزلىرىمىزنـــى، ئانـــدىن قـــوللىرىمىزنى، ئانـــدىن پىشـــانىمىزنى، ئهڭ قىلىشـــتا ئـــاۋۋا

ــۈزىمىز  ــۇرنىمىزنى يهرگه تهككـ ــدا بـ ــىغا  . ئاخىرىـ ــى قولنىـــڭ ئوتتۇرىسـ ــانه ئىككـ پېشـ
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. يوتا قورسـىقىمىزغا تهككۈزۈلمهيـدۇ   جهينهكلهر يهرگه تهگمهيدۇ، ئىككى. توغرىلىنىدۇ
قــول ۋە پــۇت بارمــاقلىرىمىز . زبىــرىگه جۈپلهشــتۈرۈپ تــۇرىمى -ئىككــى پــۇتىمىزنى بىــر 

. ئايــالالر پــۇتلىرىنى ئــوڭ تهرەپــكه يــانتۇ قىلىــپ ياتقۇزىــدۇ      . (قىــبلىگه قارىتىلىــدۇ 
  ).تىزلىرىنى قورساقلىرىغا چاپالپ تۇرىدۇنى بېقىنىغا، جهينهكلىرى

دەيمىز ) سۇبهانه رەببىيهل ئهال( »لىعاْالَ بين راَحبس«سهجدە ئهسناسىدا، ئۈچ قېتىم   

سـهجدىدىن تۇرۇشـتا   . ەپ باشنى كۆتـۈرۈپ ئولتـۇرىمىز  د» )ئالالھۇ ئهكبهر( اَكْبر اهللا«ە ۋ
ئىككـى سـهجدە ئوتتۇرىسـىدىكى    . ئاۋۋال يۈز، ئاندىن قولالر، ئاندىن تىزالر كۆتۈرىلىدۇ

دېگۈچىلىك ۋاقىت ئولتۇرىمىز ) سۇبهانهلالھ( »اهللان اَحْبس«ئولتۇرۇشتا ئهڭ ئاز دېگهندە

ــبهر ( ــدا پهيغهم ــۇ ئارى ــي«ئهلهيهىسســاالم ب ْرلاغْف بــي، ر ْرلاغْف بــي، ( »ر رەببىغفىرلى

 »ربــكْاَ ُهللاَ« ئانــدىن قايتـا . )دەپ ئـالالھ تائــاالدىن مهغپىـرەت تىلهيتتـى   )رەببىغفىرلىـي 
 سهجدىدە يهنه ئۈچ قېـتىم . دەپ تهكبىر بىلهن يهنه سهجدىگه بارىمىز )ئالالھۇ ئهكبهر(
»سباَحن رياْالَ بعدەيمىز )سۇبهانه رەببىيهل ئهال(»لى.  

دەپ تهكبىــر  )ئــالالھۇ ئهكــبهر( »ربــكْاَ ُهللاَ« ئىككىنچــى ســهجدىدىن كېــيىن يهنه  
ئىككىنچـــــى . ئېيتىىـــــپ ئـــــۆرە تـــــۇرىمىز ۋە ئىككىنچـــــى رەكـــــئهتكه باشـــــاليمىز 

ئانــدىن فــاتىهه سۈرىســىنى . نــى ئوقــۇيمىزبىســمىلالھىر رەھمــانىر رەھىــيمرەكئهتــته
يـاكى ئـاز    قۇرئاندىن خالىغـان سـۈرىدىن بىـر   ئاندىن . دەيمىز» ئامىين«ئوقوپ بولۇپ،

فَصـلِّ   .َإِنا أَعطَيناك الْكَوثَر ﴿كهۋسهر سۈرىسى: مهسىلهن. دېگهندە ئۈچ ئايهت ئوقۇيمىز
رحانو كبرل. رتالْأَب وه انِئَكفهسـهللى  . سـهر ئىننـا ئهئتهينـا كهلكهۋ  «: ئوقۇلىشـى  ﴾إِنَّ ش

  .»ئىننه شانىئهكه ھۇۋەل ئهبتهر. لىرەببىكه ۋەنههر
ئاندىن خۇددى بىرىنچى رەكئهتته قىلغىنىمىزغـا ئوخشـاش رۇكـۇ ۋە سـهجدىلهرنى       

  .دەپ تهكبىر ئېيتىىپ ئولتۇرىمىز )ئالالھۇ ئهكبهر( »ربكْاَ ُهللاَ« ،تامامالپ بولۇپ
بۇنىـڭ  . رمـاقلىرىنى قىـبلىگه قارىتىـدۇ   نامازدا ئولتۇرغاندا، ئهرلهر ئـوڭ پۇتىنىـڭ با    

ئۈچۈن ئهرەلهر ئوڭ پۇتىنى تىك تۇتىدۇ، سول پوتىنى ئـوڭ تهرەپـكه يـاتقۇزۇپ ئۇنىـڭ     
ئىككى قولىنى بارماقلىرىنى ئهركىن ئاچقان ھالـدا ئىككـى   . ئۈستىگه بېسىپ ئولتۇرىدۇ

ۇتىنى ئـوڭ  ئايالالر ئىككـى پـ  . (قويىدۇ ۋە كۆزىنى قۇچىقىغا قارىتىدۇ تىزىنىڭ ئۈستىگه
قـوللىرىنى تىزلىرىنىـڭ ئۈسـتىگه    . تهرىپىگه ياتقۇزۇپ، پاقـالچىقىنى بېسـىپ ئولتۇرىـدۇ   
  .قويۇپ، كۆزلىرىنى ئىككى تىزىنىڭ ئارىسىغا قارىتىدۇ

  .ۇئاسى ئوقۇلىدۇد» ئهتتهھىياتۇ«ئولتۇرغاندا ئاۋۋال تهھىيات  
  :تهھىيات دۇئاسى  
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ام لَاته، السةُ اِهللا وبركَمحي وربِك أَيها النيلَم عالَالس ،باتات والطيولَالصلّه ول ياتحلتاَ﴿  
لَعينا ولَعى عباِهللا الص ادالحين أَشأنْه الَ د أَنَّ م دإالّ اُهللا، وأشه إٰلهحمداً عبو هدرسولُه﴾.  

ۇ ۋەتتهييىبـاتۇ ئهسسـاالمۇ ئهلهيـكه،    ئهتتهھىيـاتۇ لىلالھـى ۋەسسـهلهۋات   «: ئوقۇلىشى  
ئهييۇھهننهبىييۇ ۋەرەھمهتۇلالھى ۋەبهرەكاتۇھۇ، ئهسساالمۇئهلهينا ۋەئهال ئىبـادىلالھىس  

ئهشــههدۇ ئهن الئىــالھه ئىللهلالھــۇ ۋە ئهشــههدۇ ئهنــنه مــۇھهممهدەن      . ســالىهىين -
  .»ئهبدۇھۇ ۋە رەسۇلۇھۇ

، ئالالھنىــڭ ســاالمى،  ولســۇنۋە ســاالمالر ئالالھقــا ب  مهدھىــيىلهر«: تهرجىمىســى  
نامازغـا ھـازىر بولغـان    (بىز! ئۇلۇغ پهيغهمبهر هيمىتى ۋە بهرىكىتى سىزگه بولسۇن ئرەھ

گه ۋە ئالالھنىــڭ ياخشــى بهنــدىلىرىگىمۇ ئالالھنىــڭ )بــارلىق جامــائهت ۋە پهرىشــتىلهر
هد ئـالالھتىن باشـقا ھهقىقىـي ئىـالھ يوقلىقىغـا، مـۇھهمم      . ئاپىيىتى ۋە ئامانلىقى بولغاي

ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالالھنىــڭ بهندىســى ۋە بهرھهق پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكىــگه چىــن  
  .»قهلبىمدىن گۇۋاھلىق بېرىمهن

  .الر ئوقۇلىدۇ»ئالالھۇممه سهللى ۋە بارىك رەببهنا«ئاندىن كېيىن،   
  :ئالالھۇممه سهللى ئهال دۇرۇتى  

 مياهإبـر  آلِ وعلَى يماهإبر لىع تلَّيا صم، كَدمحم ى آلِلَعو دمحم لىلِّ عص ملهلَّاَ﴿  
إنك حميم جِديد﴾.  

ئهلالھـۇممه سـهللى ئهال مـۇھهممهدىن ۋەئهال ئـالى مـۇھهممهدىن كهمـا       «: ئوقۇلىشى  
  .سهللهيته ئهال ئىبراھىيمه ۋەئهال ئالى ئىبراھىيمه ئىننهكه ھهمىيدۇن مهجىيد

ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالم ۋە ئۇنىـڭ ئائىلىسـىگه رەھـمهت      ! ئى ئالالھ«: تهرجىمىسى  
. ھمهت ئاتـا قىلغىـن  االمغا ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىگه رەئاتا قىلغاندەك مۇھهممهد ئهلهيهىسس

  .»سهن ھهقىقهتهن مهدھىيهگه اليىق ئۇلۇغ زاتسهن
  :ئهال دۇرۇتى بارىكئالالھۇممه   

م يهآل إبـراَ  وعلَى يماهى إبرلَع تكْارا بم، كَدمحم ى آلِلَعو مدحى ملَع كارِب ملهلَّاَ﴿  
إنك حم يديِجمد﴾.  

ئـالالھۇممه بارىـك ئهال مـۇھهممهدىن ۋە ئهال ئـالى مـۇھهممهدىن كهمـا       «: ئوقۇلىشى  
  .»بارەكته ئهال ئىبراھىيمه ۋە ئهال ئالى ئىبراھىيمه ئىننهكه ھهمىيدۇن مهجىيد

گه بهرىـكهت  ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىـڭ ئائىلىسـى  ! الالھئئى «: تهرجىمىسى  
ــا قىلغىنىڭــدەك،  ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىســى   ئات ــكهتم ــا  گه بهرى ئات

  .»گه اليىق ئۇلۇغ زاتسهنىسهن ھهقىقهتهن مهدھىي. قىلغىن
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  :رەببهنا دۇئاسى  

  ﴿ي اآلخفةً ونسا حيني الدا فنا آتنبارِرالن ذَابا عنقةً ونسح ةر﴾.  
رەببهنــا ئاتىنــا فىــددۇنيا ھهســهنهتهن ۋەفىــل ئــاخىرەتى ھهســهنهتهن «: ئوقۇلىشــى  

  .»ۋەقىنا ئهزابهننار
بىــزگه دۇنيــادا ياخشــىلىق ئاتــا قىلغىــن، ئــاخىرەتتىمۇ  ! ئــى ئــالالھ«: تهرجىمىســى  

  .»بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن. ياخشىلىق ئاتا قىلغىن
 سىلىق چـۆرۈپ  يۇقىرىقىالر ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، باشنى ئاۋۋال ئوڭ تهرەپكه  

ـ حرو مكُيلَع مالَلساَ« دەيمىـز، ئانـدىن    )ئهسسـاالمۇ ئهلهيكـۇم ۋە رەھمهتـۇلالھ   ( »اِهللا ةُم

لهيكۇم ۋە ئهسساالمۇ ئه( »اِهللا ةُمحرو مكُيلَع مالَلساَ«باشنى سول تهرەپكه سىلىق چۆرۈپ 
بۇنىڭ بىلهن بامدات نامىزىنىڭ سـۈننىتىنى ئوقـۇپ    .دەپ ساالم بېرىمىز )رەھمه تۇلالھ

  .بولغان بولىمىز
  بامدات نامىزىنىڭ پهرزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٣٤٥
 بامـدات نامىزىنىـڭ پهرزىنىـڭ ئوقۇلىشـىمۇ، خـۇددى ئۇنىـڭ سـۈننىتىنىڭ        :جاۋاب    

چـۈنكى سـۈننهتكه سـۈننهت،    . پهقهت نىيهت پهرقلىـق بولىـدۇ  . ئوقۇلىشىغا ئوخشاشتۇر
يهنه بىـر پهرقـى شــۇكى، بامـدات نامىزىنىــڭ    . پهرزگه پهرز دەپ نىـيهت قىلىـش كېــرەك  

ئايالالرغـا كېـرەك   . (پهرزىنى ئوقۇش ئالدىدا ئهرلهر ئۈچۈن تهكبىـر ئېيـتىش سـۈننهتتۇر   
پهرزىنـى   مۇشۇ ۋاقىتنىڭئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن «ه بامدات نامىزىنىڭ پهرزىگ). ئهمهس

  .ەپ نىيهت قىلىنىدۇد» ئوقۇشقا نىيهت قىلدىم

  ئوقۇلىشى نىڭنامىزى پىشىن
  ئاۋۋالقى سۈننىتى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ پىشىننىڭ :سوئال  .٣٤٦
. ن نىيهت قىلىمىـز ئاۋۋال پىشىننىڭ تۆت رەكئهت سۈننىتىنى ئوقۇش ئۈچۈ :جاۋاب    

. ئاندىن بامدات نامىزىنىـڭ سـۈننىتىگه ئوخشـاش ئىككـى رەكـئهت ئوقـۇپ ئولتـۇرىمىز       
. ۇئاسـىنىال ئوقـۇيمىز، ئانـدىن ئـۈچىنچى رەكـئهتكه تـۇرىمىز      د» تهھىيـات «ئولتۇرغاندا، 

ئۈچىنچى ۋە تـۆتىنچى رەكئهتلهرنىمـۇ ئـاۋۋالقى ئىككـى رەكـئهتكه ئوخشـاش شـهكىلدە        
الرنـى  »تهھىيـات، سـهللى، بارىـك ۋە رەببهنـا    «بۇ ئولتۇرۇشتا . رىمىزئوقۇپ بولۇپ، ئولتۇ

  .ئاندىن ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىمىز. تولۇق ئوقۇيمىز
  پىشىننىڭ پهرزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٣٤٧
نــى ئوقۇشــقا نىــيهت تهكبىــر ئېيتىــپ بولغانــدىن كېــيىن پىشــىننىڭ پهرزى :جــاۋاب    

ــرب«قىلىمىــز ۋە  دەســلهپكى ئىككــى . دەپ نامازغــا باشــاليمىز» )ئــالالھۇ ئهكــبهر( اهللا أك
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ئىككىنچى رەكئهتتىن . رەكئهت خۇددى بامدات نامىزىنىڭ پهرزىگه ئوخشاش ئوقۇلىدۇ
دۇئاسىنىال ئوقۇيمىز ۋە ئۈچىنچى رەكئهتكه » تهھىيات«ئولتۇرۇشتا، . كېيىن ئولتۇرىمىز

ئـــۈچىنچى ۋە تـــۆتىنچى رەكـــئهتلهردە پـــاتىهه سۈرىســـىدىن كېـــيىن ســـۈرە  . تـــۇرىمىز
تهھىيــات، ســهللى، بارىــك ۋە «تــۆتىنچى رەكئهتنىــڭ ئاخىرىــدا ئولتــۇرۇپ . ئوقۇمــايمىز

  .الرنى ئوقۇيمىز ۋە ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىمىز» رەببهنا
  تى قانداق ئوقۇلىدۇ؟پىشىننىڭ ئاخىرقى سۈننى :سوئال  .٣٤٨
ئـاۋۋال پىشـىننىڭ ئـاخىرقى ئىككـى رەكـئهت سـۈننىتىنى ئوقۇشـقا نىـيهت          :جاۋاب    

ئاندىن ئۇنى خۇددى بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىگه ئوخشـاش  . قىلىمىز
  .ئوقۇيمىز

  ئوقۇلىشى ئهسىر نامىزىنىڭ
  ڭ تهكىتسىز سۈننىتى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ئهسىر نامىزىنى :سوئال  .٣٤٩
. ئاۋۋال ئهسـىر نامىزىنىـڭ تهكىتسـىز سـۈننىتىنى ئوقۇشـقا نىـيهت قىلىمىـز        :جاۋاب    

ئاندىن بۇ سۈننهتنى خـۇددى پېشـىن نامىزىنىـڭ ئالـدىنقى تـۆت رەكـئهت سـۈننىتىگه        
  .ئوخشاشال ئوقۇيمىز

  ىڭ پهرزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ئهسىر نامىزىن :سوئال  .٣٥٠
ئــاۋۋال تهكبىــر ئېيتىــپ بولغانــدىن كېــيىن، ئهســىر نامىزىنىــڭ پهرزىنــى    :جــاۋاب    

ئاندىن، ئۇنى خۇددى پېشـىن نامىزىنىـڭ پهرزىـگه ئوخشاشـال     . ئوقۇشقا نىيهت قىلىمىز
  .ئوقۇيمىز

  ئوقۇلىشى شام نامىزىنىڭ
  زىنىڭ پهرزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟شام نامى :سوئال  .٣٥١
ئاۋۋال تهكبىر ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن، شام نامىزىنىڭ پهرزىنى ئوقۇشـقا   :جاۋاب    

شـام نامىزىنىـڭ پهرزى ئـۈچ رەكـئهت بولـۇپ، ئـۇ، بامـدات نامىزىنىـڭ         . نىيهت قىلىمىـز 
ــدۇ    ــيىن، ئولتۇرىلى ــدىن كې ــۇپ بولغان ــگه ئوخشــاش ئىككــى رەكــئهت ئوقۇل ــۇ . پهرزى ب

ئــۈچىنچى . ۇئاســىنىال ئوقــۇپ ئــۈچىنچى رەكــئهتكه تــۇرىمىزد» تهھىيــات«شــتا، ئولتۇرۇ
رەكئهتته فاتىهه سۈرىسىنىال ئوقۇيمىز، ئاندىن رۇكۇ ۋە سهجدىلهرنى قىلىپ بولغانـدىن  

ئىككـى تهرەپـكه    الرنـى ئوقـۇپ  »تهھىيات، سهللى، بارىك ۋە رەببهنا« كېيىن، ئولتۇرۇپ
  .ساالم بېرىمىز

  شام نامىزىنىڭ سۈننىتى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٣٥٢
ــيهت      :جــاۋاب     ــۈننىتىنى ئوقۇشــنى نى ــئهت س ــاۋۋال شــام نامىزىنىــڭ ئىككــى رەك ئ
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  .خۇددى بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىگه ئوخشاش ئوقۇيمىز قىلىمىز، ئاندىن ئۇنى

  ئوقۇلىشى خۇپتهن نامىزىنىڭ
  خۇپتهن نامىزىنىڭ پهرزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٣٥٣
ئـاۋۋال تهكبىـر ئېيتىـپ بولغانـدىن كېـيىن، خـۇپتهن نامىزىنىـڭ پهرزىنـى          :جاۋاب    

ئاندىن ئـۇنى، خـۇددى پىشـن نامىزىنىـڭ پهرزىنـى ئوقۇغانغـا       . ئوقۇشقا نىيهت قىلىمىز
  .ئوخشاش ئوقۇيمىز

  خۇپتهن نامىزىنىڭ سۈننىتى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :السوئ  .٣٥٤
ئانـدىن  . ئاۋۋال خـۇپتهن نامىزىنىـڭ سـۈننىتىنى ئوقۇشـقا نىـيهت قىلىمىـز       :جاۋاب    

  .ئۇنى خۇددى بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىگه ئوخشاشال ئوقۇيمىز

  ۋە ئۇنىڭ ئوقۇلىشى ۋىتىر نامىزى
  نامىزى دېگهن قانداق ناماز؟ۋىتىر  :سوئال  .٣٥٥
تاق ناماز دېگهن مهنىدە بولۇپ، ئاخشىمى ئوقۇلىدىغان ئـۈچ  –ۋىتىر نامىزى :جاۋاب    

ــازدۇر  ــك نام ــامىزى . رەكئهتلى ــر ن ــۇر ۋىتى ــۇش ۋاجىبت ــيىن  . نى ئوق ــدىن كې ــۇ، خۇپتهن ئ
رامىزانــدا . ئوقۇلىــدۇ ئــادەتته جامــائهت بولمــاي يــالغۇز ھالــدا ۋىتىــر نــامىزى. ئوقۇلىــدۇ

رامىزانـدىن باشـقا    نىۋىتىر نـامىزى . اۋىه نامىزىدىن كېيىن جامائهت بىلهن ئوقۇلىدۇتهر
ئهممـا جامـائهت بولـۇپ ئوقۇســا    . ۇش ســۈننهت ئهمهسدا جامـائهت بولـۇپ ئوقـ   ۋاقىـتالر 

  .بولىۋېرىدۇ
  ۋىتىر نامىزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٣٥٦
ئانـدىن بامـدات نامىزىنىـڭ    . نامىزىنى ئوقۇشقا نىيهت قىلىمىزئاۋۋال ۋىتىر  :جاۋاب    

بـۇ  . سۈننىتىگه ئوخشاش ئىككى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن ئولتـۇرىمىز      
ئــۈچىنچى . دۇئاســىنىال ئوقــۇپ، ئــۈچىنچى رەكــئهتكه تــۇرىمىز» تهھىيــات« ئولتۇرۇشــتا

بولغاندىن كېيىن يهنه بىـر  رەكئهتته بىسمىلالھنى تولۇق ئوقۇپ، سۈرە فاتىهه ئوقۇلۇپ 

ئـالالھۇ  ( »ربكْاَ ُهللاَ«سۈرە ئوقۇپ بولۇپ، قولالرنى ئىككى يانغـا قويـۇپ بهرگهن ھالـدا،    
ئاندىن . كۆتۈرىمىز يۇقىرىدەپ تهكبىر ئېيتىپ قولىمىزنى قوالق ئېگىزلىكىدە ) ئهكبهر

  .يمىزدۇئاسىنى ئوقۇ» قۇنۇت«قولالرنى قايتىدىن كىندىك ئاستىغا قويۇپ تۇرۇپ،
  :قۇنۇت دۇئاسى  

ونستغفرك ونؤمن بِك و نتوكَّلُ علَيك ونثْنِي علَيك الْخير نشـكُرك   اناَ نستعينك ملهلَّاَ﴿  
ككْفُرالَ نو نم لَعخنو كرفْجلَّاَ .يلهإِ مياك نعبد لَوك نلِّصي ونسجد لَإِويك ـ ن سعى ونـ ح فد 
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ونرجو رحمتك ىوَشخن ذَعابك قلْحبِالْكُفَّارِ م كذاَبنَّ عا﴾.  
ئالالھۇممه ئىننا نهسـتهئىينۇكه ۋە نهسـتهغفىرۇكه ۋە نۇئمىنـۇ بىـكه ۋە     «: ئوقۇلىشى  

رۇكه ۋە نهتهۋەككهلــۇ ئهلهيــكه ۋە نۇســنى ئهلهيــكهل خهيــرە، نهشــكۇرۇكه ۋەال نهكفــۇ      
ئالالھۇممه ئىيياكه نهئبۇدۇ ۋە لهكه نۇسهللى ۋە نهسـجۇدۇ ۋە  . نهخلهئۇ مهن يهفجۇرۇكه

ئىلهيكه نهسئا ۋە نهھفىدۇ نهرجـۇ رەھـمهتهكه ۋە نهخشـا ئهزابهكه، ئىنـنه ئهزابهكه بىـل      
  .»كۇففارى مۇلهىق

ىز، سهندىن مهغپىرەت تىلهيم سېنىڭدىن ياردەم سورايمىز،! ئى ئالالھ«: تهرجىمىسى  
ــلهن        ــپلهر بىـ ــى تهرىـ ــېنى ياخشـ ــز، سـ ــۇل قىلىمىـ ــاڭا تهۋەككـ ــىنىمىز، سـ ــاڭا ئىشـ سـ
ــىيلىق       ــاڭا ئاس ــايمىز ۋە س ــۈكۈرلۈك قىلم ــز، ناش ــۈكۈر قىلىمى ــاڭا ش ــز، س مهدھىيىلهيمى

ســاڭىال ئىبـادەت قىلىمىـز، ســهن ئۈچـۈنال نامــاز    ! ئـى ئـالالھ  . قىلغانـدىن يـۈز ئــۆرۈيمىز  
ــز، ســېنىڭ رازى  ــۇيمىز ۋە ســهجدە قىلىمى ــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن تىرىشــىمىز ۋە  ئوق لىقىڭغ

ھهقىـقهتهن سـېنىڭ   . ئالدىرايمىز، رەھمىتىڭنى ئۈمىت قىلىمىز ۋە ئازابىڭدىن قـورقىمىز 
  .»ئازابىڭ كۇففارالرغا يهتكۈچىدۇر

  نامازدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئاالر
  ئوقۇش ياخشى؟نامازدىن كېيىن قانداق دۇئاالرنى  :سوئال  .٣٥٧
  :رسۈننهتتۇنامازدىن كېيىن تۆۋەندىكى دۇئاالرنى ئوقۇش  :جاۋاب    

اَستغفراَهللا اَستغفراَهللا اَستغفراَهللا، اَللَهم اَنت السالَم، و منك السـالَم، تباَركْـت يـاَذاَ    ﴿  
اِإلكْراَمالَل وسـهن  ! ئى ئالالھ. ىرەت تىلهيمهنئالالھ تائاالدىن مهغف«: تهرجىمىسى ﴾الْج

ئـى ئۇلۇغلـۇق ۋە پهزلـى ـ كهرەم     . زادى سـېنىڭدىن  تىنچلىـق تىنچلىـق بهرگۈچىسـهن،   
  .)١(»بولغان ئالالھ سهن ھهقىقهتهن كاتتىالرنىڭ كاتتىسىسهن ئىگىسى

ع فَنيالَت، ونعا ممي لطمعالَت، ويطَا أعمع لانِمم الَلهالَّ،َ هك لَيرِشالَوحده  اُهللا ه إالَّإلَالَ﴿  
بىر ئالالھ تائاالدىن باشـقا ھهقىقىـي ئىـالھ يوقتـۇر،     «: تهرجىمىسى ﴾ دجك الْنم جدا الْذَ

ــۇر    ــالغۇزدۇر، ئۇنىــڭ ھــېچ شــېرىكى يوقت ــالالھ ي ــالالھ . ئ ــى ئ ــاننى  ! ئ ــا قىلغ ســهن ئات
ڭ دەرگاھىڭـدا بايالرنىـڭ   توسىۋالغۇچى يوق ۋە سهن توسـقاننى بهرگـۈچى يـوق، سـېنى    

  .)٢(»بايلىقى ئهسقاتمايدۇ

  ﴿   ،يرٍء قَـدـيلَٰى كُلِّ شع وهو ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحو إِالَّ اللّه الَ إِٰله
                                                 

 .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغانپهيغهمبهر   (١)
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋايىهت قىلغان  (٢)



 ٢١٧  هرتىبلىرىت – ەقائىد ۇشنىڭناماز ئوق  

 

مة، ولَه الفَضلُ والثَّناُء الْحسن، لَا إِٰله نعبد إِلَّا إِياه، لَه املَن، ولَه النع الَالحولَ وال قوةَ إال باهللا، 
  .﴾إِلَّا اللَّه مخلصني لَه الدين، ولُو كَرِه الْكَافرونَ

يـالغۇزدۇر،   بىر ئالالھ تائاالدىن باشقا ھهقىقىي ئىـالھ يوقتـۇر، ئـالالھ   «: تهرجىمىسى  
الر ئۇنىڭغـا خاسـتۇر، ئـۇ ھهر    پادىشاھلىق ۋە ھهمـدۇ سـانا   ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر،

بىـز پهقهت ئـالالھقىال   . كـۈچ ـ قـۇۋۋەت پهقهت ئـالالھ تائاالدىنـدۇر     . نهرسىگه قـادىردۇر 
مهدھىـيه ۋە  ئىبادەت قىلىمىز، ئۇ نېمهت ۋە پهزلـى ـ كهرەم ئىگىسـىدۇر، ئـۇ ئهڭ ئېسـىل      

الر يامـان  كـاپىر . ئـالالھ تائـاالدىن باشـقا ھهقىقىـي مهبـۇد يوقتـۇر      . اليىقتۇر ماختاشالرغا
، ھهق دىنغـا ئېتىقـاد   ھالـدا  كۆرگهن تهقدىردىمۇ بىز ئىبادەتنى ئالالھقـا خـاس قىلغـان   

نى ھهر نامـازدىن كېـيىن   دۇئـا  بۇ«، تههمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسپهيغ .)١(»قىلىمىز
» ئوقۇغان كىشىنىڭ دېڭىزنىڭ كۆپۈكىدەك كۆپ گۇناھى بولسىمۇ مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  .)٢(دەپ كۆرسهتكهن

  ﴿كتباَدنِِِِ عسحو كْرِكشو ذَكْرِك لىناَّ عأع ماَللَّه﴾.  
بىزگه سېنى ياد ئېتىش، ساڭا شـۈكۈر قىلىـش ۋە ياخشـى    ! ئى ئالالھ«: تهرجىمىسى  

  .»ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن مهدەت بهرگىن

  ﴿سبلْاَ، انَ اِهللا ححمل د أَكْاَ، لّه للّهبر﴾  
  )٣(»)قېتىمدىن٣٣(هانهلالھ،ئهلههمدۇلىلالھ، ئالالھۇ ئهكبهر سۇن«: ئوقۇلىشى  
  .»ئالالھ پاكتۇر، ھهمدۇ سانا ئالالھقا خاستۇر، ئالالھ ئهڭ بۈيۈكتۇر«: تهرجىمىسى  

ـٰنِ ٱلرحيمِ﴿   ـ  .لَم يلد ولَم يولَد  .اللَّه الصمد  .قُلْ هو اللَّه أَحد ، بِسمِ اللَّه ٱلرحم م ولَ
دكُفُواً أَح كُن لَّهي﴾.  

ئـالالھ تائاالنىـڭ ئىسـمى بىـلهن      نناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبـا «: تهرجىمىسى  
ئــالالھ بــاال . ھهمــمه ئالالھقــا موھتاجــدۇر. ئــالالھ بىــردۇر باشــاليمهن، ئېيتقىنكــى، ئــۇ

  .)٤(»ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ. تاپقانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغانمۇ ئهمهس

ـٰنِ ٱلرحيمِ﴿   ومن شر غَاسـقٍ   .من شر ما خلَق  .قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ، بِسمِ اللَّه ٱلرحم
 قَبإِذَا و. قَدي الْعف فَّاثَاتالن رن شمو. دسإِذَا ح داسح رن شمو﴾.   

                                                 
 .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان  (١)
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان  (٢)
 .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغانپهيغهمبهر   (٣)
 ئىخالس سۈرىسى  (٤)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢١٨  

 

ئـالالھ تائاالنىـڭ ئىسـمى بىـلهن      نناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبـا «: تهرجىمىسى  
مهخلۇقاتنىــڭ شــهررىدىن، قــاراڭغۇلۇقى بىــلهن كىــرگهن كېچىنىــڭ      "باشــاليمهن، 

شـــهررىدىن، تۈگـــۈنلهرگه دەم ســـالغۇچى ســـېهىرگهرلهرنىڭ شـــهررىدىن ســـۈبهىنىڭ 
  .)١(»دېگىن"پهرۋەردىگارى ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن

  ﴿حـٰنِ ٱلر من شـر   .إِلَه الناسِ  .ملك الناسِ  .قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ، يمِبِسمِ اللَّه ٱلرحم
  .﴾من الْجِنة و الناسِ .الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ  .الْوسواسِ الْخناسِ 

ئـالالھ تائاالنىـڭ ئىسـمى بىـلهن      نناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبـا «: تهرجىمىسى  
ئىنســانالرنىڭ پهرۋەردىگــارى، ئىنســانالرنىڭ پادىشــاھى، ئىنســانالرنىڭ  "اشــاليمهن، ب

ئىالھى ئالالھقا سېغىنىپ، كىشـىلهرنىڭ دىللىرىـدا ۋەسۋەسـه قىلغـۇچى جىـنالردىن ۋە      
ــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىســـىنىڭ شـــهررىدىن پانـــاھ    ــانالردىن بولغـــان يوشـــۇرۇن شـ ئىنسـ

  .)٢(»دېگىن"تىلهيمهن

الَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات ومـا فـي   الَ إِلَـه إِ اُهللا﴿  
 بِشـيٍء  اَألرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم والَ يحيطُونَ

 هلْمع نم    ـيلالْع ـوهـا ومفْظُهح هودؤالَ يو ضاَألرو اتاومالس هيسكُر عساء وا شإِالَّ بِم
يمظالْع﴾.  

بىر ئالالھ تائـاالدىن باشـقا ھهقىقىـي ئىـالھ يوقتـۇر؛ ئـالالھ ھهمىشـه        «: تهرجىمىسى  
دۇ، ئــۇنى ئۇيقــۇ تىرىكتــۇر، ھهممىنــى ئىــدارە قىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر؛ ئــۇ مۈگــدەپ قالمايــ

باسمايدۇ؛ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھهممه نهرسه ئالالھ تائاالنىڭ مۈلكىدۇر؛ ئالالھ 
تائاالنىـڭ رۇخسىتىســىز كىممــۇ ئــالالھ تائاالنىــڭ ئالدىــدا شــاپائهت قىاللىســۇن؛ ئــالالھ  

) ئــاخىرەت ئۈچــۈن تهييارلىغــان  (، كهينىــدىكى )دۇنيــادىكى(ئۇالرنىــڭ ئالدىــدىكى  
ھهممىســىنى بىلىــپ تۇرىــدۇ؛ ئــۇالر ئــالالھ تائاالنىــڭ مهلۇماتىــدىن ئــالالھ  ئىشــالرنىڭ 

ئۇالرغــا بىلدۈرۈشــنى خالىغــان نهرســىلهردىن باشــقا ھــېچ نهرســىنى بىلمهيــدۇ، ئــالالھ 
ئاسـمان ـ زېمىننـى    . تائاالنىـڭ مهلۇمـاتى ئاسـمانالرنى ۋە زېمىننـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ       

 .)٣(»مهرتىبىلىكتۇر، ھهممىدىن ئۇلۇغـدۇر  رىيۇقىئۇ . ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كهلمهيدۇ
  .يۇقىرىقى سۈرىلهر ھهر نامازدىن كېيىن بىر قېتىمدىن ئوقۇلىدۇ

                                                 
 فهلهق سۈرىسى  (١)
 ناس سۈرىسى  (٢)
  ئايهت -٢٥٥بهقهرە سۈرىسى   (٣)



 ٢١٩  هرتىبلىرىت – ەقائىد ۇشنىڭناماز ئوق  

 

بِيده الْخيـر   ويميت ييحيِ ه إِالَّ اللّه وحده الَ شرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد،ـٰالَ إِل﴿  
ٍء قَديلَٰى كُلِّ شع وهوير﴾.  

بىر ئالالھ تائاالدىن باشقا ھهقىقىي ئىـالھ يوقتـۇر، ئـالالھ يـالغۇزدۇر،     «: تهرجىمىسى  
ئـالالھ  . پادىشـاھلىق ۋە ھهمـدۇ سـاناالر ئۇنىڭغـا خاسـتۇر      ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر،

ــدۇر    ــڭ قولىدىـ ــىلىق ئۇنىـ ــدۇ، ياخشـ ــدۇ، تىرىلدۈرىـ ــىگه  . ئۆلتۈرىـ ــالالھ ھهر نهرسـ ئـ
  .قېتىمدىن ئوقۇلىدۇ ١٠شام نامازلىرىدىن كېيىن بامدات ۋە  .)١(»قادىردۇر

  .﴾اللّهم إني أَسأَلُك علْماً نافعاً، ورِزقاً طَيباً، وعمالً متقَبالً﴿  
ســېنىڭدىن مهنپهئهتلىــك ئىلىــم، ھــاالل رىزىــق ۋە     ! ئــى ئــالالھ «: تهرجىمىســى  

  .)٢(»تىلهيمهندەرگاھىڭدا قوبۇل بولىدىغان ئهمهلگه مۇيهسسهر قىلىشىڭنى 
ــدۇر    ــاالرنى ئوقـــۇش ئهۋزەلـ ــۇقىرىقى دۇئـ ــۇالرنى ئوقـــۇش نامازنىـــڭ  . يـ ــراق بـ بىـ

دۇئاالر ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن دۇئاغـا  . بهلكى مۇستهھهبتۇر. شهرتلىرىدىن ئهمهس
  .سورايمىز قول كۆتۈرۈپ ئۆزىمىزنىڭ تىلهكلىرىنى ئالالھ تائاالدىن

  غان ئامىلالرنامازدىكى مهكرۇھالر ۋە نامازنى بۇزىدى
  نامازدىكى مهكرۇھالر قايسىالر؟ :سوئال  .٣٥٨
ــاز     :جــاۋاب     ــدا تۆۋەنــدىكى ئىشــالردىن بىرەرســى ســادىر بولســا نام ــاز ئوقۇۋاتقان نام

  .مهكرۇھلۇق بىلهن ئادا تاپقان بولىدۇ
: مهسـىلهن . ۋاجىب دېـيىلگهن ئىشـالردىن بىرەرسـىنى قهسـتهن تهرك ئېـتىش     ) ١(    

فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇشنى تهرك ئېتىش ياكى ئـۇنى باشـقا سـۈرىدىن كېـيىن ئوقـۇش      
  .ياكى مهخپى ئوقۇلىدىغان نامازالرنى ئۈنلۈك ئوقۇغانغا ئوخشاش

. سـۈننهت دېـيىلگهن ئىشـالردىن بىرەرســىنى يـاكى ھهممىسـىنى تهرك ئېــتىش     ) ٢(    
تهسـبىهلهرنى تهرك ئهتكهنـگه   سانا ئوقۇشنى ياكى رۇكۇ ۋە سهجدىلهردىكى : مهسىلهن
  .ئوخشاش

ــازدا) ٣(     ــدا بىــر يهرگه يۆلىنىــۋېلىش، ئــوڭ    نام ــۆرە تۇرغان ــنىش ۋە  -ئ ســولغا تهۋرى
  .قهستهن بىر نهرسىنى پۇراش

نامـــازدا ئۆزۈرســـىز بهدەشـــقان قـــورۇپ ئولتـــۇرۇش ۋە ئىنســـان يـــاكى باشـــقا  ) ٤(    
  .وقۇشجانلىقالرنىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن كىيىملهر بىلهن ناماز ئ

                                                 
 .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام تىرمىزى رىۋايهت قىلغان  (١)
 .نى ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغانپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقى  (٢)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٢٠  

 

  .توخۇ دان چوقۇغاندەك ئالدىراپ قىلىش رۇكۇ ۋە سهجدىلهرنى) ٥(    
  .نامازدا ئۆزۈرسىز كېرىلىش) ٦(    
ئهگهر سـۆز  (بىراۋ ساالم قىلسـا، قـول يـاكى بـاش ئىشـارىتى بىـلهن قـايتۇرۇش        ) ٧(    

 ئهمما جامائهت بىلهن ئوقۇلغان نامازدا ئىمام قىـرائهتته ). بىلهن قايتۇرسا ناماز بۇزۇلىدۇ
  .خاتاالشسا لوقما سېلىش جائىزدۇر

ــوڭ    )٨(     ــاكى ئ ــۇۋېلىش ي ــۆزنى يوم ــازدا ك ــاراش ۋە    –نام ــمانغا ق ــاكى ئاس ــولغا ي س
  .كۆزنى سۈرتۈش -ساالمدىن بۇرۇن باش 

باشقىالرنىڭ يېنىغا كىيىپ چىققىلـى بولمايـدىغان ناچـار كىيىملهرنـى كىيىـپ      ) ٩(    
  .نامازغا تۇرۇش

ۈشــته تهكبىرلهرنــى ئــۆز ۋاقتىــدا تهرتىــب بــويىچه  رۇكــۇ ۋە ســهجدىلهرگه ئۆت) ١٠(    
  .ئېيتماسلىق

نامازدا تۇرۇپ سهجدە قىلىدىغان يهردىكى شـېغىل يـاكى باشـقا نهرسـىلهرنى     ) ١١(    
  .ئېلۋېتىش بىلهن بىر قېتىمدىن ئارتۇق مهشغۇل بولۇش

م ئـادە پاكىزلىقى شۈبهىلىك جايالردا، چىركـاۋالردا، بۇتخـانىالردا، مـۇنچىالردا،    ) ١٢(    
  .ناماز ئوقۇش يولالردائۆتۈپ تۇرىدىغان 

بىرىنچـى رەكئهتـته   ) باشقا سۈرىلهرنىمۇ بىلىدىغان كىشـىنىڭ (پهرز نامازالردا ) ١٣(    
ئوقۇغـان سۈرىســىنى ئىككىنچــى رەكئهتتىمـۇ قايتــا ئوقۇشــى يـاكى قۇرئــان كهرىمنىــڭ    

نى، سۈرىسـى » ئىخـالس «بىرىنچـى رەكـئهتكه  : مهسـىلهن . تهرتىبىگه خىالپلىـق قىلىشـى  
تهرتىــب بۇنىـــڭ   .سۈرىســىنى ئوقۇغانغــا ئوخشــاش   » لهھهب«ئىككىنچــى رەكــئهتكه  

  .ئهكسىدۇر
 جامائهت بىلهن ئوقۇلغان نامازالردا، ئالدىنقى سـهپته بـوش ئـورۇن بولسـىمۇ،    ) ١٤(    

  .ئارقا سهپته تۇرۇش
يېنىۋاتقان ئوتقـا يـاكى جانلىقالرنىـڭ رەسـىمىگه يـاكى قهبىـرگه قـاراپ نامـاز         ) ١٥(    

  .ئوقۇش
  .تهرىتى قىستاپ قالغان ۋاقىتتا ناماز ئوقۇش) ١٦(    
ــلهن     ) ١٧(     ــۈش بى ــۋىنلهرنى ئۈركۈت ــلىتىش، چى ــاقالرنى قاراس ــۇرۇپ بارم ــازدا ت نام

چايان ۋە ھهر قانـداق زىيـانلىق ھاشـارەتلهرنى نامـازدا      –ئهمما يىالن . مهشغۇل بولۇش
  .تۇرۇپ ئۆلتۈرۈش جائىزدۇر

  .رەكئهتته ئوقۇغىنىدىن ئۇزۇن سۈرە ئوقۇش ئىككىنچى رەكئهتته بىرىنچى) ١٨(    
رۇكۇ ۋە سهجدىلهردە ئوقۇلىدىغان تهسبىهلهرنى قول بىلهن سـاناش ۋە ھـازىر   )١٩(    

غـا توسـالغۇ   »خۇشـۇئ «چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش   . بولغان تائامنى قويۇپ نامازغا تـۇرۇش 



 ٢٢١  هرتىبلىرىت – ەقائىد ۇشنىڭناماز ئوق  

 

  .بولىدۇ
ــا) ٢٠(     ــهجدىدە پېشـ ــهللهسـ ــتىن سـ ــا نىنى يهرگه تهككۈزمهسـ ــاكى دوپپـ ــا يـ  كىيـ

  .نىڭ ئۈستىگه سهجدە قىلىشقوالقچى
ياقتۇرۇلمىغان ئىش دېگهنلىك بولۇپ، ئۇنىـڭ بىـلهن ئىبـادەتلهر     –مهكرۇھ : مۇالھىزە  

شـۇنداقتىمۇ مهكـرۇھ سـانالغان    . ئىبادەتنىڭ سۈپىتىگىمۇ تهسـىر يهتمهيـدۇ  . بۇزۇلمايدۇ
  .ئىشالرنى قىلمىغان ياخشى

  نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر قايسىالر؟ :سوئال  .٣٥٩
  :نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

  .نامازدا قهستهن ياكى سهۋەنلىكتىن سۆزلهش) ١(  
نامازدا باشـقىالر ئاڭلىغىـدەك   ئهمما . نامازدا ئۆزىگه ئاڭالنغىدەك ئاۋازدا كۈلۈش) ٢(  

  .ئىككىلىسى بۇزۇلىدۇ قاھقاھالپ كۈلۈش بىلهن ناماز ۋە تاھارەت ھهر
  .نامازدا ئاھ ـ ئۇھ، ۋاي ـ ۋۇي دېيىش) ٣(  
  .ئاۋازلىق ھالدا يىغالش نامازدا دۇنيالىق ئىشالر ئۈچۈن)٤(  
نامازدا تۇرۇپ ھهرقانداق بىر سـوئالغا يـاكى چاقىرغۇچىغـا سـۆز بىـلهن جـاۋاب       ) ٥(  

  .بېرىش
  .نامازدا كۆكسنى قىبله تهرەپتىن باشقا تهرەپكه چۆرۈش) ٦(  
  .نامازدا باشقىالرنىڭ قولىدىن بىر نهرسه ئېلىش)٧(  
ــش،     ) ٨(   ــيىش ۋە ئىچىـ ــه يېـ ــر نهرسـ ــهۋەنلىكتىن بىـ ــاكى سـ ــتهن يـ ــازدا قهسـ نامـ

ئهمما چىشـالرنىڭ ئارىلىقىـدا قالغـان تامـاق قالدۇقلىرىـدىن      . چايناش)پوپۇرتاڭ(سېغىز
  .نوقۇت مىقدارىدىن كىچىك نهرسىنى يۇتۇپ سېلىش بىلهن ناماز بۇزۇلمايدۇ

ئىمامنىـڭ  (ئهمما ئىختىيارسـىز يـاكى ئېهتىيـاج    . ئۆزۈرسىز ھالدا گالنى قىرىش) ٩(  
يۈزىسـىدىن  ) خاتالىقىنى ئهسكهرتىش ياكى ئۆزىنىڭ نامازدا ئىكهنلىكىنى بىلـدۈرۈرش 

  .گالنى قىرىش بىلهن ناماز بۇزۇلمايدۇ
 كىتـاتىالش يـا   نامازدا ئۈچ قېتىمدىن ئـارتۇق بىـر يهرلىرىنـى قاشـالش يـاكى      )١٠(  

  .سىالش
  .ھهر قانداق بىر ئاغرىق ئۈچۈن ئاۋاز بىلهن ئاھ تارتىش) ١١(  
  .نامازدا قايسىبىر سهۋەب بىلهن تاھارەتنىڭ بۇزۇلۇشى) ١٢(  
ئهمما بىر قول بىـلهن كىيىمىنـى   . نامازدا كىچىك ھهرىكهتلهرنى كۆپ قىلىش) ١٣(  

  .تۈزەش بىلهن ناماز بۇزۇلمايدۇ
  .راقال يهردىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىسهجدىدە ئىككى پۇتنىڭ بى) ١٤(  
يات ئايال بىلهن بىلله تۇرۇپ ياكى ئۇنىڭغا ئىمام بولۇپ نامـاز  يالغۇز  نىڭئهر) ١٥(  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٢٢  

 

باغالنمايـدىغان ئايـال   ئۇنىڭغـا  ئهمما ئهرنىڭ ئۆزىنىڭ ئايالىغا ياكى نىكـاھى   .ئوقۇشى
  .)١(تۇغقانلىرىدىن بىرەرسىگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇشى جائىزدۇر

ــش     )١٦(   ــۇرۇن قىلى ــدىن ب ــالىيهتنى ئىمام ــرەر پائ ــدا بى ــتهن ھال ــىلهن. قهس : مهس
ئهممـا سـهھۋەنلىكتىن   . ئىمامدىن بـۇرۇن رۇكـۇ يـاكى سـهجدىگه ئـۆتكهنگه ئوخشـاش      

  .قىلىپ سېلىپ دەرھال قايتىپ ئىمامغا ئهگهشسه ناماز بۇزۇلمايدۇ
  .نامازدا كىشىلهر بىلهن سۆزلهشكهندەك دۇئا قىلىش )١٧(  
نىڭ سوئالىغا جاۋاب بېـرىش مهقسـىتى بىـلهن قۇرئانـدىن بىـرەر ئـايهت       بىراۋ) ١٨(  

  .ئوقۇش
  .رىجىدە ئېچىلىپ قېلىشىجايالرنىڭ مهنئى قىلىنىدىغان دە نامازدا ئهۋرەت )١٩(  
  .نامازدا ئايهتلهرنى مهنىسى بۇزۇلىدىغان دەرىجىدە خاتا ئوقۇش) ٢٠(  
  .نامازدا ھوشىنى يوقىتىپ قويۇش) ٢١(  
  .رنىڭ ناماز ئۈستىدە ئايلىق ئادىتىنىڭ كېلىشىئايالال) ٢٢(  
تهيهممۇم بىلهن نامازغا تۇرغـان كىشـىنىڭ، نامـازدا تـۇرۇپ سـۇنى كۆرۈشـى،       ) ٢٣(  

  .ئاياقلىرىغا مهسهى قىلغان كىشىنىڭ مهسهى مۇددىتى تۈگىشى
ــتىش  ) ٢٤(   ــتهن تهرك ئېـ ــىنى قهسـ ــالردىن بىرەرسـ ــيىلگهن ئىشـ ــازدا پهرز دېـ . نامـ

  .اكى رۇكۇنى تهرك ئهتكهنگه ئوخشاشسهجدىنى ي: مهسىلهن

                                                 
ــگهن    )١( ــداق دې ــي مۇن ــام نهۋەۋى ــدىن    «: ئىم ــال تۇغقانلىرى ــدىغان ئاي ــاكى نىكــاھى باغالنماي ــا ي ئهرنىــڭ ئايالىغ

ئهمما يـالغۇز ئهرنىـڭ يـالغۇز يـات ئايـال      . بىرەرسىگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇشى مهكرۇھلۇق بىلهن ئادا تاپىدۇ
  »اإلسالم سؤال وجواب islamqa.com«. »مدۇربىلهن بىلله ناماز ئوقۇشى ھارا

ھهنهفىــي . ئارقىســىدا ئــايرىم ســهپ تــۈزۈپ تۇرۇشــىدۇر شــۇنىڭدەك، قائىــدە ئايالالرنىــڭ نامــازدا ئهرلهرنىــڭ  
شـۇنىڭدەك،  . مهزھىبىگه كۆرە، ئايال كىشىنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇغـان كىشـىنىڭ نـامىزى بۇزۇلىـدۇ    

ئهرلهر سېپىدە ناماز ئوقۇغاندا، ئۇ ئايالنىڭ ئىككى يېنىـدىكى ۋە ئارقىسـىدىكى   ھهنهفى مهزھىدە، ئايال كىشى 
ئايـال كىشـى بىـلهن بىـر     «: ئهمما ئىمام نهۋەۋىي مۇنداق دېـگهن . جهمى ئۈچ ئهرنىڭ نامىزى بۇزۇلىدۇ، دەيدۇ

ۈپىتىدە مهيلى ئۇ ئىمام بولۇپ ئوقۇغـان بولسـۇن، مهيلـى جامـائهت سـ     (سهپته تۇرۇپ ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ 
شـۇنداقال ئايـال كىشـىنىڭ ئارقىسـىدا تـۇرۇپ نامـاز       . ياكى شۇ ئايالنىڭ نامىزى بۇزۇلمايـدۇ ) ئوقۇغان بولسۇن

بۇنىڭغــا بىنــائهن، ھــازىرقى زامــان . »ئوقۇغــان كىشــىنىڭ نــامىزىمۇ بۇزۇلمايــدۇ، ئۇنىــڭ نــامىزى دۇرۇســتۇر 
ئوقۇشىنى جائىز دەپ قارايدۇ، شـۇنداقال ئـۇالر    ئۆلىمالىرى ئهرلهرنىڭ ئايالالر سېپىنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ناماز

. ئايالالرنىڭ ئهرلهر سېپىدە تۇرۇپ نامـاز ئوقۇغىنىـدا ھېچبىرىنىـڭ نـامىزى بۇزۇلمايـدىغانلىقىنى سـۆزلىمهكته      
ــىلهن ــاز        : مهس ــۇرۇپ نام ــىدا ت ــڭ ئارقىس ــانلىقتىن، ئهرلهر ئايالالرنى ــۆپ بولغ ــادەم ك ــدە ئ ــجىدى ھهرەم مهس
  .الر دۇرۇس سانايدۇبۇنى ئۆلىما. ئوقۇۋېرىدۇ

دېگهن يېزىسىدا دۇنياغـا كهلـگهن، فىقهـى،    » نهۋا«دىمهىشقنىڭ ) م١٣٠٠-١٢٥٥/ ھ٨٧٦-٦٣١(ئىمام نهۋەۋىي   
ــۈن ئولىماالرنىــڭ       ــۆز زامانىســىدا پۈت ــان، ئ ــهرلهرنى يازغ ــۆپلىگهن قىممهتلىــك ئهس ــدە ك ھهدىــس ئىلىملىرى

نـاملىق  » قىرىـق ھهدىسـنىڭ شـهرھى   «، »)سـى ياخشـىالرنىڭ باغچى (ن رىيادۇسسـالىهى «. ئۇستازى سانىالتتى
  .ئهسهرلىرى ئاۋام خهلق ئهڭ كۆپ ئوقۇيدىغان ئهسهرلىرىدىن سانلىدۇ



 ٢٢٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكنامازغا م  

 

  

  نامازغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  ياكى جائىز قىلىدىغان ئىشالر ۋاجىبېچىكتۈرۈشنى نامازنى توختىتىش ياكى ك
نامازنى توختىتىش ياكى كهينىگه سۈرۈشنى ۋاجىـب قىلىـدىغان سـهۋەبلهر     :سوئال  .٣٦٠

  قايسىالر؟
نامازنى توختىتىش ياكى كهينىگه سۈرۈشنى ۋاجىـب قىلىـدىغان سـهۋەبلهر     :ابجاۋ    

  :مۇنۇالر
چراش، سـۇغا چۆكـۈپ   ۇكى يىرتقـۇچ ھايۋاننىـڭ ھۇجۇمىغـا ئـ    يا بىرەر زالىمنىڭ )١(    

كېتىش، بوغۇلۇپ قېلىش، ئوت ئىچىدە قېلىش تۈپهيلى ھاالكهتلىـك ئهھۋالـدا قىلىـپ    
دەرھـال تـوختىتىش    رۈرىىيتـى تۇغۇلسـا نامـازنى   ياردەم سـورىغانالرغا يـاردەم بېـرىش زۆ   

  .ۋاجىبتۇر
بىرەرسى جىددىي ياردەمگه ئېهتىياج بولۇپ چاقىرغـان بولسـا،    ئانىسنىڭ -ئاتا ) ٢(    

  .پهرز نامازدا تۇرغان بولسىمۇ ئۇنى توختىتىش ۋاجىبتۇر
ــازدىن باشــقا نامــازالرنى      ــادەتتىكى ئىشــالر ئۈچــۈن چاقىرغــان بولســا، پهرز نام  ئهممــا ئ

  .توختىتىشقا بولىدۇ
بالسىنىڭ ئۆلۈپ كېتىشى ياكى بېشىغا بىرەر ھادىسه كېلىشىدىن قورققان ئاتـا   )٣(    

  .ئانىنىڭمۇ نامازنى توختىتىشى ياكى كهينىگه سۈرۈشى ۋاجىبتۇر -
يىرتقۇچالرنىڭ مالالرغا ھۇجۇم قىلىدىغانلىقىنى ياكى بىـرەر ئهمانىـڭ قۇدۇققـا    ) ٤(    

شـۈپ كېتىـدىغانلىقىنى ئېنىـق تهخمىـن قىلغـان كىشـىنىڭ       ياكى تامدىن تـۆۋەنگه چۈ 
  .ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن نامازنى توختىتىشى ۋاجىبتۇر

ئهمما ھاالكهت ئېهتىمالى كۈچلۈك بولمىسا، نامازنى توختىتىش ۋاجىب ئهمهس، بهلكـى    
  .جائىز بولىدۇ، يهنى خالىسا توختىتىدۇ، خالىسا توختاتمايدۇ

نامازنى توختىتىش ياكى كهيـنىگه سۈرۈشـنى جـائىز قىلىـدىغان سـهۋەبلهر       :سوئال  .٣٦١
  قايسىالر؟

نامازنى توختىتىش ياكى كهيـنىگه سۈرۈشـنى جـائىز قىلىـدىغان سـهۋەبلهر       :جاۋاب    
  :تۆۋەندىكىلهر

گهرچه مــال  (مــال ـ مۈلكىنىــڭ ئوغۇرلىنىشــىدىن ئهنســىرىگهن كىشــىنىڭ          )١(    
  .نامازنى توختىتىشى جائىزدۇر) لسىمۇباشقىالرنىڭ بو

ــى      ) ٢(     ــاز ۋاقتىن ــڭ نام ــان يولوچىنى ــدىن قورقق ــدىن، كهلكۈن ــدىن، قاراقچى ئوغرى
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  .كهينىگه سۈرىشى جائىزدۇر
ــىدىن     ) ٣(     ــۈپ كېتىش ــڭ كۆي ــاكى تاماقنى ــىدىن ي ــاپ تېشــىپ كېتىش ــازىنى قاين ق

  .ئهنسىرىگهن ئايال كىشىنىڭ نامازنى توختىتىشى جائىزدۇر
ېچىپ كېتىۋاتقان ھايۋاننى تۇتۇۋېلىپ ئىگىسىگه قايتۇرۇش ئۈچـۈن نامـازنى   ق) ٤(    

  .توختىتىش جائىزدۇر
نامازدا تهرىتى قىستاپ قالغـان كىشـىنىڭ، يېڭىـدىن تاھـارەت ئېلىـپ نامـازنى       ) ٥(    

  .قايتىدىن ئوقۇش ئۈچۈن ئۇنى توختىتىشى جائىزدۇر
انىسىدىن بىرەرسىنىڭ قانداقال ئ –نهپلى نامازالرنى ئوقۇۋاتقان كىشىنىڭ ئاتا ) ٦(    

  .بىر ئىش ئۈچۈن چاقىرىشى بىلهن ئۇنى توختىتىشى جائىزدۇر
ئــوغرى يــاكى قاراقچىنىــڭ شهپىســىنى ھــېس قىلغــان مۇســاپىرنىڭ نــامىزىنى  ) ٧(    

  .توختىتىشى جائىزدۇر

  ئىككىلىنىپ قېلىشنامازدا 
ئهت ئوقۇغــانلىقىنى بىلهلــمهي قالغــان كىشــى قانــداق قــانچه رەكــ نىنامــاز :ســوئال  .٣٦٢

  قىلىدۇ؟
نامــازنى قــانچه رەكــئهت ئوقۇغــانلىقىنى بىلهلــمهي، ئىككىلىنىــپ قالغــان    :جــاۋاب    

قېتىم ياكى قىسمهن يۈز بهرگهن بولسا، نامازنى  كىشى ئهگهر بۇ ھالهت ئۇنىڭدا تۇنجى
ن كـۆپ قېـتىم يـۈز بهرگهن    مۇبادا، بۇ ھالهت ئۇ كىشى ئۈچۈ. قايتىدىن ئوقۇشى كېرەك

ياكى ئۇ ھهمىشه شۇنداق ناماز رەكئهتلىرىدە خاتالىشـىدىغان كىشـى بولسـا، ئـۇ ۋاقىتتـا      
كۆڭلىدە قانچه رەكئهت ئوقۇغانلىقىغا كۈچلۈك تهخمىن قىاللىسا شـۇ رەكـئهت ھېسـابقا    

  .ئېلىنىدۇ ۋە نامازنىڭ ئاخىرىدا سهجدە سهھۋى قىلىدۇ
  قانچه رەكئهت ئوقۇغانلىقىنى كۆڭلىدىمۇ تهخمىن قىاللمىسا نېمه قىلىدۇ؟ :سوئال  .٣٦٣
ئهگهر قـانچه رەكـئهت ئوقۇغـانلىقىنى كۆڭلىـدىمۇ بهلگىلىيهلمىسـه، ئـازنى        :جاۋاب    

تۆت رەكئهتلىك نامازدا، بىر رەكئهت ئوقۇدىمۇ ياكى ئىككـى  : مهسىلهن. ھېسابقا ئالىدۇ
ئوقۇغىنىنى بىر رەكئهت دەپ ھېسابالپ، يهنه ئـۈچ   بىلهلمىسه،رەكئهت ئوقۇدىمۇ، بۇنى 
ئىككــى رەكــئهت ئوقۇدىمــۇ يــاكى ئــۈچ رەكئهتمــۇ بىلهلمىســه، . رەكــئهت ئوقۇشــى الزىــم

ئوقۇغىنىنى ئىككى رەكئهت دەپ ھېسابالپ، يهنه ئىككى رەكئهت ئوقۇيدۇ ۋە نامازنىـڭ  
  .ئاخىرىدا سهجدە سهھۋى قىلىدۇ
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  ئهھكاملىرى ۋە ئۇنىڭ سهجدە سهھۋى

  ؟دېگهن نېمه ىسهجدە سهھۋ: سوئال  .٣٦٤
 ڭنامازنىـ ئۈچـۈن  هرگهن خاتالىقنى يۇيۇش بدا يۈز ناماز –سهجدە سهھۋى : جاۋاب    

  .ئاخىرىدا قىلىنىدىغان ئىككى سهجدىدۇر

  قىلىدىغان ئهھۋالالر ۋاجىبقىلىشنى سهجدە سهھۋى 
  قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ؟ ىقايسى ۋاقىتتا سهجدە سهھۋ :سوئال  .٣٦٥
  :تۆۋەندىكى ئىشالردا سهجدە سهھۋى قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ :جاۋاب    
ــۇش     ) ١(     ــۈرۈپ قوي ــدىن كېچىكت ــۆز ئورنى ــىنى ئ ــدىن بىرەرس ــڭ پهرزلىرى . نامازنى

ىكتىن يهنه بىـر  نامازنىڭ ئاخىرىـدىكى ئولتۇرۇشـتا ئولتۇرماسـتىن سـهھۋەنل    : مهسىلهن
 چۈنكى نامازنىڭ ئاخىرىدىكى ئولتـۇرۇش . رەكئهت ئۈچۈن تۇرۇپ كهتكهنگه ئوخشاش

رەكـئهتكه تـۇرۇپ    بۇ ئولتۇرۇشـتا ئولتۇرمـاي يهنه بىـر   . نامازنىڭ پهرزلىرىدىن سانىلىدۇ
كهتــكهن كىشــى فــاتىهه سۈرىســىنى ئوقــۇپ بولغىچىلىــك ۋاقىــت ئۆتكهنــدىن كېــيىن  

ئهگهر  .هرز بولغان بـۇ ئولتۇرۇشـنى كېىچىكتـۈرگهن بولىـدۇ    ئېسىگه كېلىپ ئولتۇرسا، پ
بولغاندىن كېيىن ئېسىگه كهلسـه، ئولتۇرمـاي شـۇ     شۇ رەكئهتنىڭ سهجدىسىنى قىلىپ

بـۇ ئـارتۇق ئىككـى    . رەكئهتكه يهنه بىـر رەكئهتنـى قوشـۇپ ئوقـۇپ نامـازنى تاماماليـدۇ      
هجدە سـهھۋى قىلىـش   ھهر ئىككى ھالهتته سـ . رەكئهت ناماز نهپله بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  .ۋاجىب بولىدۇ
: مهسـىلهن . نامازنىڭ ۋاجىبلىرىدىن بىرەرسـىنى سـهھۋەنلىكتىن تهرك ئېـتىش   ) ٢(    

  .نامازدا فاتىهه سۈرىسى ئوقۇشنى سهھۋەنلىكتىن تهرك ئهتكهنگه ئوخشاش
: مهسـىلهن . ئـۆز ئورنىـدىن كېچىكتـۈرۈش    نامازنىڭ ۋاجىبلىرىدىن بىرەرسىنى) ٣(    

ۋاجىـپ فـاتىههنى باشـقا    . باشقا سۈرىدىن كېيىن ئوقۇغانغا ئوخشاشسۈرىسىنى  فاتىهه
  .سۈرىدىن ئاۋۋال ئوقۇش

ئۈنلـــۈك قىـــرائهت قىلىـــدىغان يهردە مهخپـــى، مهخپـــى قىـــرائهت   ئىمامنىـــڭ) ٤(    
  .قىلىشىمۇ سهجدە سهھۋىنى كېرەك قىلىدۇ قىرائهت قىلىدىغان يهردە ئۈنلۈك

  نامازدىكى ھهر بىر خاتالىق ئۈچۈن سهجدە سهھۋى كېلهمدۇ؟ :لسوئا  .٣٦٦
بىر نامازدا بىر قانچه قېتىم سهجدە سهھۋىنى كېرەك قىلىـدىغان خاتـالىقالر    :جاۋاب    

قىلىــش  يــۈز بهرگهن بولســىمۇ، ھهممىســى ئۈچــۈن بىــر قېــتىمال ســهجدە ســهھۋى       
  .يېتهرلىكتۇر
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  پىيىتىىنىڭ ۋاقتى ۋە كهيسهجدە سهھۋ
  قانداق قىلىنىدۇ؟ ىسهجدە سهھۋ :سوئال  .٣٦٧
ۇئاسى ئوقۇلۇپ بولغانـدىن  د» ئهتتهھىياتۇ«نامازنىڭ ئاخىرقى ئولتۇرۇشىدا :جاۋاب    

ــتىم ســهجدە       ــدەك ئىككــى قې ــۇپ، ئادەتتىكى ــپ بول ــاالم بېرى ــكه س ــوڭ تهرەپ ــنال ئ كېيى
الرنـى  »ه سـهللى، بارىـك، رەببهنـا   ئهتتهھىياتۇ، ئـالالھۇمم «قىلىنىدۇ، ئاندىن ئولتۇرۇپ،

  .ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىلىدۇ ئوقۇپ

  گه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرسهجدە سهھۋى
  كهچۈرۈم قىلىنىدىغان ھالالر قايسىالر؟ سهجدە سهھۋى :سوئال  .٣٦٨
  :كهچۈرۈم قىلىنىدىغان ھالالر تۆۋەندىكىلهر سهجدە سهھۋى :جاۋاب    
نامازدا سهجدە سـهھۋىنى   :مهسىلهن. سهجدە سهھۋى قىلىشنى ئۇنتۇپ قېلىش) ١(    

ــدا ســهجدە     ــالىق ئۆتكــۈزۈپ قويغــان كىشــى نامازنىــڭ ئاخىرى كېــرەك قىلىــدىغان خات
سهھۋى قىلىشنى ئۇنتـۇپ قېلىـپ، سـاالم بېرىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئېسـىگه كهلسـه،         

دۇرۇس  نوقسانسـىز  ن نـامىزى ئۇنىڭدىن سهجدە سهھۋى كهچـۈرۈم قىلىنىـدۇ، ئوقۇغـا   
  .بولىدۇ

بامدات نامىزىنىڭ ئاخىرىدا ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىن، سهجدە سـهھۋىنى  ) ٢(    
  .قىلىشتىن بۇرۇن قۇياشنىڭ چىقىپ قېلىشى

 ئهسىر نامىزىنىڭ ئاخىرىدا ساالم بېرىـپ بولغانـدىن كېـيىن، سـهجدە سـهھۋى      )٣(    
كۈن چىقىۋاتقـان ۋە قىزارغـان ۋاقىـتالردا    چۈنكى . قىلىشتىن بۇرۇن كۈننىڭ قىزىرىشى

شۇڭا سهجدىمۇ نامازنىڭ مۇھىم بىـر ئاساسـى بولغاچقـا بـۇ ۋاقىـتالردا      . ناماز ئوقۇلمايدۇ
قىاللمىغـان  . نامازدىكى خاتـالىقالرمۇ كهچـۈرۈم قىلىنىـدۇ   . سهجدە سهھۋىمۇ قىلىنمايدۇ

  .سهجدە سهھۋىنىڭ قازاسى قىلىنمايدۇ
ن كېــيىن نامازغــا داۋام قىلىشــقا توســقۇن بولىــدىغان  ســاالم بېرىــپ بولغانــدى ) ٤(    

  .تاھارەت سۇنغانغا ئوخشاش: مهسىلهن. ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى
  نامازدا تاھارەت بۇزۇلسا نېمه قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .٣٦٩
شــقا ئىچمهســتىن ۋە با -نامــازدا تاھــارەت بۇزۇلســا سۆزلهشمهســتىن، يهپ   :جــاۋاب    

نامازنىڭ بۇزۇلغان يېرىدىن قالغـان   ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولماستىن، تاھارەت ئېلىپ
  .بۇ ھالهتته ئهڭ ياخشىسى نامازنى قايتىدىن ئوقۇشتۇر. قىسمىنى تولۇقلىسا بولىدۇ

  سۈتر ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
  ؟سۈترە دېگهن نېمه :سوئال  .٣٧٠
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ــدىن ئۆتكــۈچىلهرگه قارشــى    -ســۈترە  :جــاۋاب     ــاز ئوقۇۋاتقــان كىشــىنىڭ ئالدى نام
  .توساق دېمهكتۇرقويۇلغان 

  نىڭ ئالدىدىن ئۆتۈش گۇناھمۇ؟خانناماز :سوئال  .٣٧١
چــۈنكى . نامــاز ئوقۇۋاتقــان كىشــىنىڭ ئالدىــدىن ئۆتــۈش چــوڭ گۇنــاھتۇر :جـاۋاب     

ــ ــداق قىلى ــۇغبۇن ــانلىقتۇر شــهنىگه ش نامازنىــڭ ئۇل ــبهر  .ھۆرمهتســىزلىك قىلغ پهيغهم
 :نىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈچىلهرگه كايىپ مۇنداق دېـگهن ئوقۇۋاتقانالر ئهلهيهىسساالم ناماز

گۇنـاھ   ناماز ئوقۇۋاتقان ئادەمنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈچى بـۇ ئىشـنىڭ قانچىلىـك ئېغىـر    «
كىشـىنىڭ ئالدىـدىن ئۆتكهنـدىن كـۆرە     ئىكهنلىكىنى بىلسـه ئىـدى، نامـاز ئوقۇۋاتقـان     

ئهممـا مهسـجىدى    .)١(»سـاقالپ تـۇرۇش ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ياخشـى بـوالتتى       )يىل(قىرىق 
  .ھهرەم زۆرۈرىيهت يۈزىسىدىن بۇ مهسىلىدىن مۇستهسنا

ــوغرا     :ســوئال  .٣٧٢ ــدىن ئۆتۈشــكه ت ــاز ئوقۇغۇچىنىــڭ ئالدى ــدىغا ســۈترە قويمــاي نام ئال
  كهلگهندە نېمه قىلىش كېرەك؟

ــوغرا     :جــاۋاب     ــاز ئوقۇغۇچىنىــڭ ئالدىــدىن ئۆتۈشــكه ت ــدىغا ســۈترە قويمــاي نام ئال
بىـر يېـرىم   (مىقـدارى   كهلگهندە، ئۇنىڭ سهجدە قىلىدىغان يېرىـدىن باشـالپ ئـۈچ گهز   

  .يىراقتىن ئۆتۈشكه بولىدىغانلىقىغا ئىسالم ئۆلىمالىرى پهتىۋا بهرگهن) مېتىر
  سۈترە قانچىلىك بولىدۇ؟ :سوئال  .٣٧٣
. الزىـم ئېگىزلىكته بولىشى ) سانتمېتىر ٤٧(سۈترە ئهڭ كهم دېگهندە بىر گهز :جاۋاب    

ــان يهرلهردە     ــالى بولغ ــۈش ئېهتىم ــادەم ئۆت ــدىن ئ ــڭ ئالدى ــاز ئوقۇغۇچىنى ــازنىنام  ، نام
ۋە تىكـلهش   تاياقياكى ا خادا مومىنىڭ ئارقىسىدا ئوقۇش ياكى ئالدىغياكى  دەرەخنىڭ

قـاداش   ىتايـاقن يـاكى   ئهگهر يهر قاتتىق بولۇپ خـادىنى . ياكى ئورۇندۇق قۇيۇش الزىم
تېپىلمىسـا  يـاكى ھاسـا   نى يـاتقۇزۇپ قويـۇش، تىكلىگىـدەك خـادا     ئـۇ مۇمكىن بولمىسـا،  

نىـڭ ئالدىـدىن   خانناماز بۇنىڭدىن مهقسهت. ئالدىغا بىر سىزىق سىزىپ قويۇش كېرەك
ســىلهر «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــر ھهدىســته. چىلهرنى ئاگاھالندۇرۇشــتۇرئۆتكــۈ

سـۈترە  (بولسـىمۇ ئالـدىڭالرغا    ناماز ئوقۇغاندا بىرەر ئوققا چاغلىق نهرسهئوچۇق جايالردا 
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»قويۇڭالر) قىلىپ

  

                                                 
 بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  (١)
 ھاكىم رىۋايىتى  (٢)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٢٨  

 

  

  ئهھكاملىرى ۋە ئۇنىڭ تىالۋەت سهجدىسى

  تىالۋەت سهجدىسى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٣٧٤
ســهجدە ئــايىتىنى ئوقۇغــان يــاكى ئاڭلىغــان يــاكى  -تىــالۋەت سهجدىســى  :جــاۋاب    

ئاڭالش نىيىتـى بىـلهن بولمىسـىمۇ ئىشـتىپ قالغـان سـهۋەبتىن قىلىنىـدىغان سـهجدە         
  .بۇ ھالالردا تىالۋەت سهجدىسىنى قىلىش ۋاجىبتۇر. دېمهكتۇر

  سهۋەبلهر ۋاجىب قىلىدىغانتىالۋەت سهجدىسىنى 
  تىالۋەت سهجدىسىنى ۋاجىب قىلىدىغان سهۋەبلهر قايسىالر؟ :سوئال  .٣٧٥
  :تىالۋەت سهجدىسىنى ۋاجىب قىلىدىغان سهۋەبلهر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر :جاۋاب    
ــۇش ) ١(     ــايىتىنى ئوق ــى   ( .ســهجدە ئ ــاز س ــى نام ــازدا بولســۇن، مهيل ــى نام رتىدا مهيل

بولســۇن، مهيلــى ئــۆزى پــاڭ بولــۇپ، ئوقۇغــانلىرىنى ئــۆزى ئاڭلىمىغــان بولســۇن، ھهر  
  .)ھالهتته سهجدە ئايىتىنى ئوقۇغان كىشىگه تىالۋەت سهجدىسى قىلىش ۋاجىب بولىدۇ

قانـداقال سـهۋەب   . سهجدە ئايىتىنى ئاڭالش ياكى ئىختىيارسىز ئىشتىپ قېلىش) ٢(    
  .ى ئىشتكهن كىشى ئۈچۈن سهجدە قىلىش ۋاجىبتۇربىلهن بولمىسۇن، سهجدە ئايىتىن

گهرچه . ئىمامنىـڭ سـهجدە ئـايىتىنى ئوقۇشـى     جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇغانـدا ) ٣(    
جامــائهت ئىمامنىــڭ ســهجدە ئــايىتىنى ئوقۇغــانلىقىنى تولــۇق ئاڭقىرالمىغــان بولســىمۇ،  

قىلىشــى  ســهجدە ئىمــام بىــلهن بىــرلىكته مۇئىمــام ســهجدە قىلغــان ھامــان جامــائهتنىڭ
  .ۋاجىبتۇر

  نىڭ ۋاقتى ۋە كهيپىيىتىتىالۋەت سهجدىسى
  تىالۋەت سهجدىسى قانداق قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٣٧٦
دەپ تهكبىـر ئېيتىىـپ، نامـازدىكى سـهجدىگه      )ئالالھۇ ئهكـبهر ( »اهللا اكبر« :جاۋاب    

ســهجدىدە ئــادەتته  . هيــدۇئهممــا قــولالر كۆتۈرۈلم . ئوخشــاش بــاش يهرگه قويۇلىــدۇ  
ئـۈچ  » )سـۇبهانه رەببـيهل ئهئـال   ( سبحان ريب األعلى«نامازنىڭ سهجدىسـىدە ئوقۇلىـدىغان   

  .لىدۇن تۇرۇش ئۈچۈن يهنه تهكبىر ئېيتىسهجدىدى. قېتىم ئوقۇلىدۇ
  تىالۋەت سهجدىسىنىڭ ۋاقتى قاچان؟ :سوئال  .٣٧٧
نى ئوقۇغـان كىشـى نامـازدا بولسـا دەرھـال تهكبىـر ئېيتقـان        سـهجدە ئـايىتى   :جاۋاب    

 ر بىــلهن ئورنىــدىن تــۇرۇپ، نامــازنىھالــدا، بىــر قېــتىمال ســهجدە قىلىــدۇ، يهنه تهكبىــ
ئهگهر نامازنىڭ سىرتىدا بولسا ئۇنى دەرھال قىلىـش  . كهلگهن يېرىدىن داۋامالشتۇرىدۇ
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ســا لتاھــارەت ئالغانــدا قىلىۋابولمىســا بهلكــى ئالدىرىماســتىن، تاھــارىتى . زۆرۈر ئهمهس
  .ئهگهر بۇ سهجدىنى ئۇنتۇپ قالسا قازاسى كهلمهيدۇ. بولىدۇ

  گه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرتىالۋەت سهجدىسى
  قىلىدىغان شهرتلهر قايسىالر؟ ساالھىيهتلىكتىالۋەت سهجدىسى قىلىشنى  :سوئال  .٣٧٨
اڭلىغان كىشىنىڭ سـهجدە قىلىشـىنىڭ ۋاجىـب بولىشـى     سهجدە ئايىتىنى ئ :جاۋاب    

ئۈچۈن سهجدە ئـايىتىنى ئوقۇغۇچىنىـڭ ئىنسـان بولۇشـى، ئويغـاق ۋە ئهقىـل ـ ھۇشـى         
 بۇنىڭغــا ئاساســهن، شــاتۇتىنىڭ ئېغىزىــدىن. جايىــدا بولغــان بىــرى بولىشــى شــهرتتۇر

  .ئاڭلىغان سهجدە ئايىتى ئۈچۈن سهجدە قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ
ۋە تېلېــۋىزورالردىن ســهجدە ئــايىتىنى ئاڭلىغــان ئــادەمگه ســهجدە   رادىئــو :ســوئال  .٣٧٩

  قىلىش ۋاجىب بوالمدۇ؟
ســهجدە ئــايىتىنى رادىئــو يــاكى تېلېــۋىزوردىن ئاڭلىغــان كىشــى ئۈچــۈن    :جــاۋاب    

  .سهجدە قىلىش ۋاجىب ئهمهس
ئـۇنى  ئۈچـۈن تاھـارەت ۋە قىـبلىگه يـۈز كهلتـۈرۈش ۋە       ۋەت سهجدىسىتىال :سوئال  .٣٨٠

  ۋاقتىدا قىلىش شهرتمۇ؟
تىالۋەت سهجدىسىنى قىلىش ئۈچۈن تاھارەت ۋە قىـبلىگه يـۈز كهلتـۈرۈش     :جاۋاب    

 ئاڭلىغانـدا، ئوقۇغـان يـاكى   تىالۋەت سهجدىسى بـار ئـايهتنى   . ئهلۋەتته شهرت قىلىنىدۇ
كېــيىن  ،تاھــارەت بولمىســا ئهگهر. دا قىلغــان ياخشــىتاھــارەت بولســا ســهجدىنى ۋاقتىــ

  .بولىدۇ ىمۇقىلىۋەتستاھارەت ئالغاندا 
ــم     :ســوئال  .٣٨١ ــتىم ســهجدە قىلىشــنى الزى ســهجدە ئايىتىنىــڭ تهكرارلىنىشــى كــۆپ قې

  قىالمدۇ؟
كـرار ئوقۇغـان   سهجدە ئايىتىدىن بىرىنى بىر ئورۇندا تۇرۇپ كۆپ قېـتىم ته  :جاۋاب    

ئهگهر شـۇ سـهجدە ئـايىتىنى    . كىشى ئۈچۈن بىر قېتىمال سهجدە قىلىش كۇپايه قىلىـدۇ 
بىرقانچه ئورۇندا ئوقۇغان كىشىگه قانچه قېتىم ئوقۇغان بولسا شـۇنچه قېـتىم تىـالۋەت    

  .سهجدىسى قىلىش ۋاجىبتۇر
  ه ئالغان سۈرىلهر قايسىالر؟سهجدە ئايىتىنى ئۆز ئىچىگ :سوئال  .٣٨٢
  :سۈرىسىدە سهجدە ئايىتى بولۇپ، ئۇالر ١٤قۇرئان كهرىمنىڭ  :جاۋاب    
  .ئايهت - ٢٠٦ ئهئراف سۈرىسى) ١(  
  .ئايهت – ١٥ رەئد سۈرىسى) ٢(  
  .ئايهت - ٤٩ نهھل سۈرىسى) ٣(  
  .ئايهت - ١٠٧ ئىسرا سۈرىسى )٤(  
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  .ئايهت - ٥٨ مهريهم سۈرىسى) ٥(  
  .ئايهت - ١٨ سىھهج سۈرى) ٦(  
  .ئايهت - ٦٠ قان سۈرىسىرفۇ) ٧(  
  .ئايهت - ٢٤ نهمل سۈرىسى )٨(  
  .ئايهت - ١٦ سهجدە سۈرىسى) ٩(  
  .ئايهت - ٢٤ ساد سۈرىسى) ١٠(  
  .ئايهت - ٣٧  فۇسسىلهت سۈرىسى) ١١(  
  .ئايهت - ٦٢ نهجم سۈرىسى )١٢(  
  .ئايهت - ١٣  ئىنشىقاق سۈرىسى) ١٣(  
  .ئايهت - ١٩  ئهلهق سۈرىسى )١٤(  



 ٢٣١  هسىلىلهرقازا نامازالرغا ئائىت م  

 

  

  قازا نامازالرغا ئائىت مهسىلىلهر

  قازا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٣٨٣
 ئورۇنداشبهلگىلهنگهن ۋاقتى چىقىپ كهتكهن ئىبادەتلهرنى كېيىن  -قازا  :جاۋاب    

مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ نامـازالرنى ۋاقتىـدا ئـادا قىلىشـقا ئهھمىـيهت بېرىشـى         . دېمهكتۇر
ــاي ــۇر   ناھ ــي مهجبۇرىيهتت ــر دىنى ــان بى ــۇھىم بولغ ــازالرنى  . ىتى م ــۇرۇپ نام ــىز ت ئۆزۈرس

  .ۋاقتىدىن كهينىگه سۈرۈش گۇناھتۇر
  نامازالرنى كېچىكتۈرۈشنىڭ ئۆزۈرلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٣٨٤
ــاۋاب     ــدا ئوقۇيالمىغـــان   :جـ ــهۋەبىدىن ۋاقتىـ ــانلىق سـ ــاكى ئۇنتـــۇپ قالغـ ــۇ يـ  ئۇيقـ

نامازالرنىڭ قازاسىنى ئويغانغان ياكى ئېسىگه ئالغان ھامان ئوقۇسا قازا قىلغانلىقنىـڭ  
چۈنكى ئۇيقۇ ۋە ئۇنتـۇش ئـۆزۈرلىرى   . گۇناھى ئهپۇ قىلىنىدۇ) كېىچىكتۈرگهنلىكنىڭ(

يهنـى، ھورۇنلـۇق،   (ئهممـا نامـازنى قهسـتهن    . شهرىئهتته ئېتىراپ قىلىنغان ئۆزۈرلهردۇر
قـازا قىلىـپ   ) مـاز ۋاقتىغـا ئهھمىـيهت بهرمهسـلىك سـهۋەبىدىن     دۇنيا ھهلهكچىلىكـى، نا 

  .بىراق ئوقۇغان نامىزى ئادا تاپقان بولىدۇ. ئوقۇغان كىشى گۇناھكار بولىدۇ
  نامازنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىغا تۈرتكه بولغان ئۆزۈرلهر قايسىالر؟ :سوئال  .٣٨٥
ۋە تۇغۇتنىـڭ قېنىـدىن پاكلىنىـپ    ) ھهيـزدار (ىۋاتقـان  ئايلىق ئادىتىنى كۆر :جاۋاب    

ــان  ــدار(بواللمىغ ــالالردىن) نىفاس ــدۇ   ئاي ــۈرۈم قىلىنى ــاز كهچ ــىنىمۇ . نام ــيىن قازاس  كې
شــۇنداقال، ئهمــدىال مۇســۇلمان بولغــان كىشــى ئۈچۈنمــۇ بــۇرۇن كــاپىرلىق   .ئوقۇمايــدۇ

  .ھالىتىدە ئوقۇمىغان نامازالرنىڭ قازاسى يۈكلهنمهيدۇ
  قازا نامازالر قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٣٨٦
) ئـۆز يۇرتىـدا  (قازا نامازالر مهيلـى سـهپهر ئۈسـتىدە بولسـۇن، مهيلـى مـۇقىم        :جاۋاب    

سـهپهر  : مهسـىلهن . بولسۇن، قازاغا قالـدۇرۇلغان ۋاقىتتىكـى ئۇسـۇلى بـويىچه ئوقۇلىـدۇ     
مۇقىم ھالىتىدە ئوقۇمـاقچى بولغـان كىشـى بـۇ     ئۈستىدە ئوقۇماي قازا قىلغان نامازالرنى 

، تـۆت رەكئهتلىـك   )قىسـقارتىپ (نامازالرنى سهپهردىكى ئۇسۇلى بـويىچه قهسـىر قىلىـپ   
ئهگهر مـۇقىم ھالىتىـدە قـازا قىلغـان     . پهرز نامازالرنى ئىككى رەكـئهت قىلىـپ ئوقۇيـدۇ   

  .دۇنامازالرنى سهپهردە ئوقۇماقچى بولغاندا تۆت رەكئهت قىلىپ تولۇق ئوقۇي

  قازا نامازالرنى ئوقۇش تهرتىبى
  قازا نامازالرنى ئوقۇشنىڭ تهرتىبى نېمه؟ :سوئال  .٣٨٧
قازا نامازالرنى ئوقۇشتا، قازانىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ناماز ئارىسىدىكى تهرتىـبكه   :جاۋاب    



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٣٢  

 

ئوقۇپ بولۇپ، ئاندىن شـۇ  يهنى، ئاۋۋال ئۈستىمىزدىكى قازا نامازالرنى . رىئايه قىلىنىدۇ
ــامىزىنى ئوقۇشــىمىز كېــرەك  ــراۋ: مهســىلهن. ۋاقىتنىــڭ ن ــدا   بى ــامىزىنى ۋاقتى بامــدات ن

ــاۋۋال        ــا، ئ ــاقچى بولس ــدا ئوقۇم ــن ۋاقتى ــىنى پىش ــڭ قازاس ــۇپ، ئۇنى ــان بول ئوقۇيالمىغ
بامداتنىڭ قازاسىنى ئوقۇپ بولۇپ، ئاندىن كېيىن، پېشـىن نـامىزىنى ئوقۇشـى كېـرەك     

  ).ريهنى ۋاجىبتۇ(
  قازا نامازالرنى ئوقۇش تهرتىبى قايسى ھالالردا ئهمهلدىن قالىدۇ؟ :سوئال  .٣٨٨
  :تهرتىب تۆۋەندىكى ئۈچ ھالدا ئهمهلدىن قالىدۇ :جاۋاب    
ئـالته ۋاخقـا يېتىـپ قالغـان     ) ۋىتىردىن باشـقا (ى قازا قىلىنغان نامازالرنىڭ سان) ١(    

كۈنلۈك بهش ۋاخ نامازنىڭ ھهممىسـى يهنه ئهتىنىـڭ بىـر ۋاخ نـامىزى      بولسا، يهنى بىر
بولۇپ، جهمى ئالته ۋاخ ناماز ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ نامـاز قـازا بولغـان بولسـا، تهرتىـب      

  .بۇ نامازالرنى قاچان خالىسا شۇ ۋاقىتتا ئوقۇپ ئادا قىلسا بولۇۋېرىدۇ. ئهمهلدىن قالىدۇ
نامازنىڭ ۋاقتى قـازا نامـازالر بىـلهن شـۇ      ۋاقىتتىكىۋاقىتنىڭ تارلىقى يهنى شۇ ) ٢(    

قازا نامازنى ئوقۇماستىن، ئـاۋۋال شـۇ ۋاقىتنىـڭ    ۋاقىتنىڭ نامىزىنى ئوقۇشقا تار كهلسه، 
قازا نامزنى خالىسا، شۇ ۋاقىتنىڭ نامىزىنىدىن كېيىن ياكى باشقا بىر . نامىزى ئوقۇلىدۇ

ىنىڭ ئـاخىرقى ۋاقتـى بولـۇپ قېلىـپ     پېشىن نامىز: مهسىلهن. ۋاقىتتا ئوقۇسىمۇ بولىدۇ
پېشــىندىن ئــاۋۋال قــازا نامــازالرنى ئوقــۇپ ئانــدىن پېشــىن نــامىزىنى ئوقۇشــقا ۋاقىــت  

ــمىگهنلىكتىن، ــىن      يېتىش ــان پېش ــاقچى بولغ ــپ ئوقۇم ــپ كېتى ــى چىقى ــڭ ۋاقت نامازنى
نامىزىنىمۇ قازا قىلىپ قويماسلىق ئۈچۈن تهرتىبكه رىئـايه قىلماسـتىن، ئـاۋۋال پېشـىن     

  .ن قازا نامازلىرى ئوقۇلىدۇئاندى
ئۇنتۇش يهنى شۇ ۋاقىتتىكى نامازنى ئوقۇيدىغان چاغدا ئۈسـتىمىزدە قـازا نامـاز    ) ٣(    

بارلىقىنى ئۇنتۇپ قالغانلىقتىن، ئاۋۋال قازانى ئادا قىلماسـتىن شـۇ ۋاقىتنىـڭ نـامىزىنى     
  .تهرتىب ئهمهلدىن قالغان بولىدۇ. ئوقۇغان بولساق ناماز دۇرۇستۇر

  وقۇلىدىغان نامازالرقازاسى ئ
  قايسى نامازالرنىڭ قازاسى ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٣٨٩
نامازنىـــڭ پهرزلىـــرى، ۋىتىـــر نـــامىزى ۋە بامـــدات نامىزىنىـــڭ   بهش ۋاخ :جـــاۋاب    

ئهگهر پهرزى بىـــلهن بىـــرگه قـــازا بولغـــان بولســـا ۋە پېشـــىن (ى ســـۈننىتىنىڭ قازاســـ
ئهمما، جۈمه، ھېيت، جىنـازا نامـازلىرى ۋە بهش   . ئوقۇلىدۇ) بولسا ۋاقتىغىچه ئوقۇماقچى

قازا بولغان نامـازالرنى نامـاز ئوقـۇش    . نامازنىڭ سۈننهتلىرىنىڭ قازاسى ئوقۇلمايدۇ ۋاخ
كۈندۈزنىڭ قايسـىبىر ۋاقىتلىرىـدا ئوقۇشـقا     -مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالردىن باشقا كېچه 

  .بولىدۇ



 ٢٣٣  هسىلىلهرقازا نامازالرغا ئائىت م  

 

ناماز ئوقۇيالماي ئۆلگهن كىشىنىڭ قايسى ھاللهتتىكى نامازلىرى كهچـۈرۈم   :سوئال  .٣٩٠
  قىلىنىدۇ؟

ئىشـارەت قىلىـپ بولسـىمۇ     -كېسهل كىشى ياتقان يېرىدە بېشى بىلهن ئىما  :جاۋاب    
ناماز ئوقۇشتىن ئاجىز قالغانلىق تۈپهيلى ناماز ئوقۇيالماستىن ۋاپات بولغـان بولسـا، بـۇ    

. ناماز ئوقۇشـقا قـادىر بواللمىغـان شـۇ ھـالهتتىكى نامـازلىرى ئهپـۇ قىلىنىـدۇ         كىشىنىڭ
رامىزانــدا روزا تۇتمىغــان بولــۇپ، مۇســاپىر  شــۇنىڭدەك، مۇســاپىر يــاكى كېســهل كىشــى 

ــدىن روزا        ــا، ئۇنىڭ ــۆلگهن بولس ــۇرۇن ئ ــتىن ب ــهل ساقىيىش ــتىن، كېس ــا قايتىش يۇرتىغ
هۋەبلهر تـۈپهيلى روزا تۇتالماسـتىن   بـۇ ئىككـى سـهۋەبتىن باشـقا سـ      .كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

ئۆلۈپ كهتكهن كىشىنىڭ ۋارىسلىرى تۇتىۋەتسه ياكى ئۇنىـڭ تۇتالمىغـان روزىسـىنىڭ    
ھهر بىر كۈنى ئۈچۈن نورمال دەرىجىدىكى بىر ۋاخ تائام مىقدارىدا يوقسـۇلالرغا سـهدىقه   

  .قىلىۋەتسه بولىدۇ

  يوق نامازنىڭ كاپارىتى
  ئوقۇيالمىغان نامازالرنىڭ كاپارىتى بارمۇ؟ :سوئال  .٣٩١
ئـۆزى ئوقۇمىغـان نامازالرغـا     بىراۋ ھايات ۋاقتىـدا قايسـىبىر سـهۋەب بىـلهن     :جاۋاب    

باشـقىالرنىڭ ئوقـۇپ قويۇشـى بىلهنمـۇ     . بېرىش بىلهن ئـادا تاپمايـدۇ  )فىدىيه(ت كاپارە
ــادا تاپمايـــدۇ ــافىئىي مهزھهبلىرىنىـــڭ كې . ئـ يىنكـــى ئۆلىمالىرىـــدىن، ھهنهفىـــي ۋە شـ

ــاۋارائۇننهھر  ــهن م ــلهر  خۇسۇس ــدىن بهزى ــپ،     ئۆلىمالىرى ــاس قىلى ــا قىي ــازنى روزىغ نام
تۇتالمىغان روزا ئۈچۈنمۇ كاپارەت بېرىش دۇرۇس بولغان ئىكهن، ئوقۇيالمىغان نامـازالر  

كۆپچىلىـك   ،بولـۇپ  سـه بولىـدۇ، دەپ چىقارغـان پهتىـۋ    بهر) فىـدىيه (ئۈچۈنمۇ كاپارەت 
ــاالر ــدۇ  ئۆلىم ــدىن رەت قىلىنى ــى    . تهرىپى ــرىش مهسىلىس ــارەت بې ــا كاپ ــۈنكى روزىغ چ

نىـڭ  ۆكـۈم، ئهممـا ناماز  ئارقىلىق بېكىتىلگهن ھ ھهدىسىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
  .يوق دەلىل ھهدىستهقۇرئان كهرىم ياكى ھهققىدە  كاپارىتى



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٣٤  

 

  

  نامازالرنى جهمئى قىلىپ ئوقۇشقا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  نامازالرنى جهمئى قىلىش دېگهن قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .٣٩٢
ئارقىــدىن  -ئىككــى نامــازنى ئالدىنقىســىنىڭ ۋاقتىــدا بىرلهشــتۈرۈپ ئارقــا  :جــاۋاب    

، ئىككى نامازنى كېيىنكىسىنىڭ ۋاقتىـدا بىرلهشـتۈرۈپ ئارقـا    »جهمئى تهقدىم«ئوقۇش 
  .دەپ ئاتىلىدۇ» جهمئى تهخىر«ئارقىدىن ئوقۇش  -
  قايسى ۋاقىتالردا نامازالرنى جهمئى قىلىپ ئوقۇشقا بولىدۇ؟ :سوئال  .٣٩٣
  :نامازالرنى جهمئى قىلىپ ئوقۇشقا بولىدۇ تۆۋەندىكى شارائىتالردا :جاۋاب    
دا، تا ئهسـىر بىـلهن پېشـىن نامـازلىرىنى پېشـىن ۋاقتىـ      » ئهرەفات«ھاجىالرنىڭ )١(    

ئوقۇشـى  جهمئى قىلىپ دە شام بىلهن خۇپتهن نامازلىرىنى خۇپتهن ۋاقتىدا »مۇزدەلىفه«
  .جائىز بولۇپال قالماستىن، بهلكى سۈننهتتۇر

يولۇچىالر نامازالرنىڭ قازا بولۇپ كېتىشـىدىن ئهنسىرىسـه بىرىنچـى نامازنىـڭ     ) ٢(    
كىنچىسىنى بىـر ۋاقىتتـا   ۋاقتىنى بىر ئاز كېچىكتۈرۈپ، ئاۋۋال بىرىنچىسىنى ئاندىن ئىك

ياكى ئىككىنچى نامازنىڭ ۋاقتىدا ئىككى نامازنى جهمئى تهخىـر  قىلىپ تهقدىم جهمئى 
ــازالرنى   «. ئوقۇســا بولىــدۇقىلىــپ  ــبهر ئهلهيهىسســاالم ســهپهرگه چىققىنىــدا نام پهيغهم

پېشىن بىـلهن ئهسـىر نـامىزىنى     تهبۇك غازىتى بولغان كۈنىدە،. جهمئى قىلىپ ئوقۇغان
  .)١(»غانبىلهن خۇپتهن نامىزىنى جهمئى قىلىپ ئوقۇۋە شام 

كېسهل سهۋەبى بىلهن نامازالرنى جهمئى قىلمىسا مۇشـهققهت تارتىـپ قېلىشـى    ) ٣(    
ــدۇ      ــا بولى ــا ئوقۇس ــر ۋاقىتت ــازنى بى ــى نام ــىلهر ئىكك ــان كىش ــق بولغ ــبهر «.ئېنى پهيغهم
ۇپتهن نـامىزىنى  ئهلهيهىسساالم مهدىنىدە پېشىن بىلهن ئهسىر نامىزىنى ۋە شام بىلهن خ

  .)٢(»خهۋپسىز ۋە يامغۇرسىز ۋاقىتالردىمۇ جهمئى قىلىپ ئوقۇغان
ئايالالر ئىككى نامازنى بىر ۋاقىتتـا  ) ھهمىشه قېنى ئېقىپ تۇرىدىغان(ئۆزۈرلۈك ) ٤(    

ئىككىسـىنىڭ   زەيـنهب سۇھهيل قىزى سـهھله بىـلهن جهھـش قىـزى     «. ئوقۇسا بولىدۇ
هيهىسسـاالم ئـۇالرنى پىشـىننىڭ ۋاقتىنـى كهيـنىگه،      ئۆزۈرلۈك ۋاقىتلىرىدا پهيغهمبهر ئهل

ئهسىرنىڭ ۋاقتىنى ئالدىغا سۈرۈپ، ئىككـى نامـازنى بىـر ۋاقىتتـا، بىـر تاھـارەت بىـلهن        
  .)٣(»ئوقۇشقا ئهمر قىلغان

                                                 
 .بهت – ١٧٦توم  - ٥سهھىه مۇسلىم   (١)
 .بهت – ١٧٨توم  - ٥سهھىه مۇسلىم   (٢)
 .ـ بهت ٢١٤ـ توم  ٥»سهھىه مۇسلىم شهرھى«نهۋەۋىينىڭ   (٣)



 ٢٣٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇشقاقىلىپ ئوق همئىنامازالرنى ج  

 

باال ئېمىتىدىغان ئايال ئۈچـۈن بوۋىقىنىـڭ تهرەتلىرىـدىن كىيىمىنـى ھهمىشـه       )٥(    
ــانلىقتىن،  ــيىن بولغـ ــاخىرقى  ئ – يۇيـــۇپ بولـــۇش قىـ ــدىنقى نامازنىـــڭ ۋاقتىنـــى ئـ الـ

ئىككـى نامـازنى    -ۋاقتىغىچىلىك كېچىكتۈرۈپ، ئىككىنچى نامازنىڭ ئـاۋۋالقى ۋاقتىـدا   
  .)١(ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى دۇرۇس سانايدۇ جهمئى قىلىپ بىر ۋاقىتتا ئوقۇشنى

ئېلىشـقا  سۈيدۈكى توختىمايدىغان ئۆزۈرلۈك كىشى ھهر نامازغا ئايرىم تاھارەت ) ٦(    
ئاجىز كهلسه، ئۇنىڭ ئىككى نامـازنى بىـر ۋاقىتتـا بىـر تاھـارەت بىـلهن ئوقۇشـى جـائىز         

مۇندىن باشقا قاتتىق سوغۇق يـاكى قـاتتىق يـامغۇرلۇق كـۈنلهردە نامـازالرنى      . سانالغان
ــۆرۈلگهن   ــائىز ك ــش ج ــى قىلى ــهرتى . جهمئ ــڭ ش ــراق بۇنى ــا  ئهگهر  :بى ــى قىلمىس جهمئ

تهن ساقلىققا زىيان يېتىدىغان شـارائىتتا بولسـا جهمئـى    ياكى  تارتىپ قالسا مۇشهققهت
  .قىلىشقا بولىدۇ

                                                 
  islamway.comمركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد اهللا فقيه   )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٣٦  

 

  

  مهسىلىسىناماز ئوقۇش  راللىرى ئۈستىدەۇقاتناش ق

  راللىرى ئۈستىدە بولغاندا نامازنى قانداق ئوقۇش كېرەك؟ۇقاتناش ق :سوئال  .٣٩٤
راللىرى ۇپويىز، ئاپتوموبىل قاتارلىق قاتنـاش قـ  پاراخوت، كېمه، ئايرۇپىالن،  :جاۋاب    

بــۇ . ئۈســتىدە ســهپهر قىلغانــدا، ئۆزۈرســىز تۇرۇپمــۇ ئولتــۇرۇپ نامــاز ئوقــۇش جــائىزدۇر
  :مهسىلىنىڭ تهپسىالتى مۇنداق

. پاراخوتتــا يۈرگهنــدە، نامــازالرنى ئــۆرە تــۇرۇپ ئادەتتىكىــدەك ئوقــۇش كېــرەك ) ١(    
چــۈنكى . لىــپ كېــتىش خهۋپــى بولمايــدۇ چــۈنكى پاراخوتتــا بــاش قېــيىش يــاكى يېقى 

  .پاراخۇت ئۆيگه ئوخشاشتۇر
ــاكى    ) ٢(     ــۇپ، ئــۆرە تۇرســا بېشــى قېــيىش ي كېمىــدە يۈرگهنــدە كــېمه كىچىــك بول

پهرز، ۋاجىـپ، سـۈننهت ۋە ھهر   . يېقىلىش ئېهتىمالى بولسا، ئولتۇرۇپ ئوقۇش جائىزدۇر
  .قانداق نامازنى ئولتۇرۇپ ئوقۇسا بولىدۇ

دا يۈرگهندە، ئورۇندۇقتىن چىقىپ بـوش جـايالردا ئـۆرە تـۇرۇپ نامـاز      ئايروپىالن) ٣(    
ىمكانىيهت بولمىغان ياكى ئۆرە تۇرسا بېشـى  ئ) بوش ئورۇن تېپىلمىغانلىقتىن(ئوقۇشقا 

  .ئىشارەت بىلهن ناماز ئوقۇش جائىزدۇر-ئىماقايىدىغان شارائىتالردا، ئولتۇرۇپ 
هقىـقهتهن ئىمكانسـىز بولغـانلىقتىن،    ماشىنىدا يۈرگهندە، ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇش ھ) ٤(    

ئۇنىـــڭ ۋاقتـــى چىقىـــپ كېـــتىش ئېهتىمـــالى بولغـــان  ئهگهر نامـــازنى كېىچىكتۈرســـه
 نامــاز ئىشــارەت بىــلهن ماشــىنىنىڭ يۆنىلىشــىگه قــاراپ -، ئىمــاشــارائىتالردا، ئولتــۇرۇپ

  .ئوقۇش جائىزدۇر
لىـگه ئوخشـاش   پهرز، ۋاجىپ، تهكىتلىك سۈننهت بولغان نامازالردىن باشقا نهپ) ٥(    

نامازالرنى ئۆزۈرسىز ھالدىمۇ، قايسىبىر ۋاقىتتا ئولتۇرۇپ ياكى ئىشارەت بىـلهن ئوقـۇش   
  .بىراق ساۋاب جهھهتته پهرقلىق بولىدۇ. جائىزدۇر



 ٢٣٧  ۈرلىرىت ڭنامازنى  

 

  

  نامازنىڭ تۈرلىرى

  ئىسالمدا قانچه تۈرلۈك ناماز بار؟ :سوئال  .٣٩٥
  :ازالر تۆۋەندىكىچهئىسالمدىكى نام :جاۋاب    
  )بهش ۋاخ نامازنىڭ جامائهت بىلهن ئوقۇلىشىنى دېمهكچى( جامائهت نامىزى -  
  جۈمه نامىزى -  
  يولۇچى نامىزى -  
  ھېيت نامازلىرى -  
  تهراۋىه نامىزى -  
  كېسهل نامىزى -  
  سۇ تىلهش نامىزى -  
  كۇسۇف نامىزى -  
  خهۋپ نامىزى -  
  تهھىيهتۇل مهسجىد نامىزى -  
  گاھ نامىزىچاش -  
  تهھهججۇد نامىزى -  
  تاۋاپ نامىزى -  
  تهۋبه نامىزى -  
  ئىستىخارە نامىزى -  
  ھاجهت نامىزى -  
  ئهۋۋابىين نامىزى -  
  جىنازا نامىزى -  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٣٨  

 

  

  جامائهت نامىزى

  جامائهت نامىزى دېگهن قانداق ناماز؟ :سوئال  .٣٩٦
پهرز، ۋاجىـــب ۋە تهراۋىـــه نامـــازلىرىنى ئىمامنىـــڭ   –جامـــائهت نـــامىزى  :جـــاۋاب    

  .ئارقىسىدا تۇرۇپ ئادا قىلىش دېمهكتۇر
  جامائهت نامىزىنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .٣٩٧
ــاۋاب     ــۈننهتتۇر     :ج ــك س ــۈن تهكىتلى ــۇش ئهرلهر ئۈچ ــاز ئوق ــلهن نام ــائهت بى . جام

 ٢٧ابى ئـۆز ئالـدىغا يـالغۇز ئوقۇغـان نامـازدىن      نامازنىـڭ سـاۋ   جامائهت بىلهن ئوقۇغان
  .ھهسسه ئارتۇق بولىدىغانلىقىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بايان قىلغان

  ئايالالرنىڭمۇ جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشى دۇرۇسمۇ؟ :سوئال  .٣٩٨
ىز بولــۇپال قالماســتىن، ئايــالالرنىڭمۇ جامــائهت بىــلهن نامــاز ئوقۇشــى جــائ  :جــاۋاب    

ئۇالرمۇ جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇغاندا ئهرلهرنىڭ ئېرىشـكهن  . بهلكى تولىمۇ ياخشىدۇر
چۈنكى بالىالرنىڭ تـۇنجى مـۇئهللىملىرى بولغـان     .ساۋابىغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ

نهسـىههتلهرنى ئـاڭالپ، بـالىلىرىنى ئىسـالمىي ئاڭـدا ياخشـى       -ئانىالر مهسجىدلهردە ۋەز
  .تهربىيىلهش پۇرسىتىگه ئىگه بولىدۇ

  مهسجىدكه بېرىشنىڭ ئهدەبلىرى
  مهسجىدكه بېرىشنىڭ ئهدەپلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٣٩٩
  :ناماز ئوقۇش ئۈچۈن مهسجىدكه كېلىشنىڭ ئهدەپلىرى تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    
ــڭ ئــۆيىگ    ) ١(     ــلهن ئــالالھ تائاالنى ــك بى ــى ئــالالھ «ه كهمتهرلى ــا رەھــمهت  ! ئ ماڭ

  .دەپ دۇئا قىلىش بىلهن كېرىش )١(»نئىشىكىڭنى ئاچقى
هسجىدكه كىرگهندە ئوڭ پۇتى بىـلهن كىـرىش، چىققانـدا سـول پـۇتى بىـلهن       م) ٢(    

  .چىقىش
تهھىيهتــۇل (مهســجىدكه كىــرگهن ھامــان ئولتۇرماســتىن ئىككــى رەكــئهت      ) ٣(    

  ).بىلهن كىرگهن كىشىمۇ ئوقۇيدۇقايسىبىر مهقسهت . (نامىزى ئوقۇش) مهسجىد
. ساۋابنىڭ كۆپرەك بولىشى ئۈچـۈن مهسـجىدكه سـالماق قهدەم بىـلهن بېـرىش     ) ٤(    

  .چۈنكى مهسجىدكه بېرىش ئۈچۈن ئالغان ھهر بىر قهدەمگه ئايرىم ساۋاب يېزىلىدۇ

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٢٣٩  نامىزى هتجامائ  

 

ــالالھ       ) ٥(     ــۇرۇپ، ئ ــاراپ ئولت ــبلىگه ق ــالنغىچىلىك قى ــاز باش ــلهن نام ــائهت بى جام
  .كرى بىلهن مهشغۇل بولۇشتائاالنىڭ زى

  .گۇناھالر ئۈچۈن تهۋبىنى يېڭىالش ھهر قانداق چوڭ ـ كىچىك) ٦(    
نامـازدا سـهپنى   . نامازدا تۇرغاندا سهپنى تۈزەش، بـوش ئـورۇنالرنى تولـدۇرۇش    )٧(    

  .تۈزەش ناھايىتى مۇھىمدۇر
دىنـى   ئىسالم دىنى گۈزەللىك ۋە پاكىزىلىق. نامازغا چىرايلىق كىيىنىپ بېرىش )٨(    

ــدۇ    ــاكىز بولۇشــقا چاقىرى ــۇ كىشــىلهرنى ھهمىشــه مهدەنىيهتلىــك ۋە پ ــانلىقتىن، ئ . بولغ
خۇسۇسهن، مهسجىدكه بارغاندا كىيىملهرنى تۈزەپ، ئاالھىدە گۈزەل يارىشىملىق ھالـدا  

  .بېرىش ساۋابتۇر
ــتا  ) ٩(     ــجىدتىن چىقىشـ ــن،   «مهسـ ــرەت قىلغىـ ــاھلىرىمنى مهغپىـ ــالالھ گۇنـ ــى ئـ ئـ

دەپ دۇئـا قىلىـش    )١(»نۈرگىن، شـهيتاننىڭ شـهررىدىن سـاقلىغى   خاتالىقلىرىمنى كهچ
  .بىلهن چىقىش

  ئىماملىق ۋە ئۇنىڭ شهرتلىرى
  ئىمام دېگهن كىم؟ :سوئال  .٤٠٠
ــاۋاب     ــام  :ج ــۇپ      -ئىم ــازنى باشــالپ ئوق ــا نام ــۇرۇپ ئۇالرغ ــدا ت ــڭ ئالدى جامائهتنى

  .بېرىدىغان كىشى دېمهكتۇر
  ئىماملىقنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٤٠١
  :ئىماملىقنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

  .ئىمام بولغان كىشىنىڭ مۇسۇلمان بولىشى) ١(  
  .بولىشى) يۇقىرىياشتىن  ١٢(بالىغ ) ٢(  
  .بولىشى) ھۇشى جايىدا -ئهقلى (ئاقىل  )٣(  
  .بولىشى ئهر) ٤(  
  .قۇرئان سۈرىلىرىنى يادا ۋە توغرا ئوقۇشنى بىلىدىغان بولىشى) ٥(  
ــدىغان  ( ئۆزۈرلـــۈك) ٦(   ــۈيدۈكىنى تۇتالمايـ ــاكى سـ ــۇرنى قانايـــدىغان يـ ) كـــۆپ بـ

  .بولماسلىقى شهرتتۇر
  ئايالالرنىڭ ئهرلهرگه ئىمام بولىشى دۇرۇسمۇ؟ :سوئال  .٤٠٢
بـۇ ئىـش پهيغهمـبهر    . رگه ئىمـام بولىشـى دۇرۇس ئهمهس  ئايالالرنىـڭ ئهرله  :جاۋاب    

ــگهن ئىــش   ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانىــدىن كــۈنىمىزگه قهدەر  بىــردەك چهكلىنىــپ كهل

                                                 
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٤٠  

 

بولـــۇپ، ھـــازىرقى زاماننىـــڭ كاتتـــا ئۆلىمالىرىـــدىن دوكتـــور يۈســـۈپ ئهل قـــارداۋىي  
بىــردەك ( ئايالالرنىــڭ ئهرلهرگه ئىمــام بواللماســلىقىنىڭ ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ ئىجمــا  

  .بىلهن كهسكىنلهشكهن مهسىله ئىكهنلىكىنى سۆزلهيدۇ) ئىتتىپاققا كېلىشى
  ئايالالر مهخسۇس ئايالالر جامائىتىگه ئىمام بولسا بوالمدۇ؟ :سوئال  .٤٠٣
ئايالالرنىڭ مهخسۇس ئايالالردىن تهشكىل تاپقان ئايـال جامـائىتىگه ئىمـام     :جاۋاب    

ــاز ئوقۇشــى مۇســتهھهب  . ىشــى دۇرۇســتۇربول ــۇپ نام ــائهت بول ــا ئايالالرنىــڭ جام  ھهتت
ئوقۇغـان ئايـال ئىمـام     ئايالالرغـا ئىمـام بولـۇپ نامـاز     .تىـن سـانىلىدۇ  ) ساۋابلىق ئىـش (

. ســهپنىڭ ئالــدىغا چىقماســتىن، بىرىنچــى ســهپتىكى ئايالالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدا تۇرىــدۇ
، شـۇنداقال بهزى  دىن ئائىشـه ۋە ئۇممـۇ سـهلهمه   للىرىـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئايا 

  .ساھابى ئايالالرنىڭ شۇنداق قىلغانلىقى ھهققىدە ھهدىسلهر كهلگهن
  ئىماملىققا ئهڭ ھهقلىق بولغان كىشىلهر كىملهر؟ :سوئال  .٤٠٤
ــاكى كــۆپ قىســمى    :جــاۋاب      هئىماملىقنىــڭ شــهرتلىرىگ جامائهتنىــڭ ھهممىســى ي

دىنىـي   بولۇپ، ھهممىسى ئوخشاش سـهۋىيىدە بولـۇپ قالغانـدا، ئالـدى بىـلهن      توشقان
ــدىغىنى،       ــى بىلى ــقىالردىن ياخش ــاملىرىنى باش ــاز ئهھك ــهن نام ــىلىلهرنى، خۇسۇس مهس
ــوغرا      ــق ھهم ت ــدىغان ۋە ئهڭ چىرايلى ــادا بىلى ــۆپرەك ي ــدىن ك ــا قۇرئان ــدىن قالس ئۇنىڭ

ئانــدىن ئهخالقــى هڭ تهقــۋادار بــولغىنى، قىــرائهت قىالاليــدىغىنى، ئۇنىڭــدىن قالســا ئ 
  .ئاندىن يېشى چوڭراق بولغىنى، ئىماملىققا تاللىنىدۇ ،گۈزەل بولغىنى

  ھهقلىق كىشى كىم؟ مهسجىدنىڭ ئىماملىقىغا :سوئال  .٤٠٥
ىن ه ئىماملىققا باشقىالردئىمامى شۇ مهسجىدت ھهر قانداق بىر مهسجىدنىڭ :جاۋاب    

دىن بـۇالر  ،بار يهردە ياكى شهھهرنىڭ چوڭ قازىسى دۆلهت مۇپتىسىپهقهت . ھهقلىقتۇر
دىن باشــقا قايســىبىر مۇســۇلمان دىنىــي يــاكى قازىــ مــۇپتى. لمايــدۇالباشــقىالر ئىمــام بو

ــا ئهمهلـــدار ــاز   يـــاكى ئۆلىمـ مهســـجىدنىڭ رەســـمىي ئىمامىنىـــڭ ئالـــدىغا ئۆتـــۈپ نامـ
چـۈنكى رەسـمىي   . رۇخسهت بهرگهندىال ئوقۇيااليدۇپهقهت رەسمىي ئىمام  .ئوقۇيالمايدۇ

  .ھهقلىق، ئهلۋەتتهئىمام ئۆز مهسجىدىدە ئىماملىققا ئۇالردىن 
  پىكىر ئېقىمى باشقىچه بولغان كىشىگه ئىقتىدا قىلىش دۇرۇسمۇ؟ :سوئال  .٤٠٦

خىــل جامــائهت ۋە ئىســالم ئۇممىتىــدىن بولغــان ھهر خىــل مهزھهپ، ھهر :جــاۋاب    
ت ھهرخىــل تــائىپه كىشــىلىرىنى ئۇالرنىــڭ ئىســالم شــهرىئىتى رەت قىلىــدىغان بىــدئه 

دائىرىسـىگه   رىلىـق ى سـادىر قىلغـانلىقى يـاكى كۇپ   نـ ) دىندىن سـانالمايدىغان ئىشـالر  (
  )١(.كىرمهيدىغان دەرىجىدىكى پىكىر ئېقىمى سهۋەبلىك چهتكه قېقىشقا بولمايدۇ

                                                 
  بهت – ١٨٧توم  – ٢ئىسالم فىقهى ۋە ئۇنىڭ دەلىللىرى   (١)



 ٢٤١  نامىزى هتجامائ  

 

ــۆزى پ   ــهن، ئ ــا ئاساس ــىمۇ،     بۇنىڭغ ــدىغان بولس ــش قىلى ــدئهت ئى ــاكى بى ــىق ي اس
بـۇ  . خۇسۇسهن جامـائهت قوللىغـان ئىمامغـا ئىقتىـدا قىلىـپ نامـاز ئوقۇسـا بولىۋېرىـدۇ        

  .ئىماملىققا ئۇنىڭدىن ئهۋزەلرەك بىر كىشى چىقمىغاندا شۇنداق بولىدۇ

  ئىمامغا ئهگىشىشنىڭ شهرتلىرى
  شهرتلىرى قايسىالر؟ )ئىقتىدا قىلىشنىڭ(ڭ غا ئهگىشىشنىئىمام :سوئال  .٤٠٧
  :ئىمامغا ئهگىشىشنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    
ئىمامغـا ئىقتىـدا قىلمـاقچى بولغـان     . ئىمامغا ئىقتىدا قىلىشـنى نىـيهت قىلىـش   ) ١(    

ت شتىن بۇرۇن ھهم ئۆز نامىزىغا ھهم ئىمامغا ئىقتىدا قىلىشـقا نىـيه  شالكىشى نامازنى با
شــۇ ۋاقىتنىــڭ پهرزىنــى ئوقــۇش ئۈچــۈن ئىمامغــا ئىقتىــدا «: مهســىلهن. قىلىشــى الزىــم

  .دېگهننى كۆڭلىگه پۈكىگهنگه ئوخشاش» قىلدىم
  .ىمام بىلهن جامائهت ئوتتۇرىسىدا ئايالالر سېپى بولماسلىقىئ) ٢(

  .جامائهت ئىمامنىڭ ئارقىسىدا بولىشى، ئارىلىقتا بوشلۇق قالدۇرلىشى كېرەك )٣(    
  .نامازنىڭ پهرزىنى ئوقۇشى ئىمام بىلهن جامائهت ئهينى )٤(    
  .جامائهت ئىمامنى كۆرەلىشى ياكى ھېچبولمىغاندا ئاۋازىنى ئاڭلىيالىشى) ٥(    
  .ئىمام بىر بىنادا، جامائهت باشقا بىر بىنادا بولماسلىقى الزىم) ٦(    
يـاكى ھـارۋا    ئىمام بىلهن جامائهتنىڭ ئارىسـىدا قېيىـق ئۆتهلىگىـدەك ئۆسـتهڭ     )٧(    

  .ماڭالىغىدەك يول بولماسلىقى
جامائهت بىر كىشىدىن كۆپ بولغاندا، ئىمامنىڭ جامائهتتىن ئهڭ ئاز دېگهنـدە  ) ٨(    

بىر مېتىر ئالدىدا تۇرۇشى، ئهگهر ئىمامدىن باشقا جامائهت بىرال كىشـى بولسـا، ئۇنىـڭ    
  .ئوشۇقى ئىمامنىڭ ئوشۇقىدىن ئارقىدا تۇرۇشى شهرتتۇر

  ئىقتىدا قىلىشقا بولمايدىغان كىشىلهر قايسىالر؟ :سوئال  .٤٠٨
ــاۋاب     ــۈك      :ج ــىنىڭ ئۆزۈرل ــىز كىش ــا، ئۆزۈرس ــك بالىغ ــاكى كىچى ــا ي ــڭ ئايالغ ئهرنى

ــرىگه    ــدىغان بى ــاز ئهھكــاملىرىنى بىلمهي ــاكى قارىينىــڭ نام ــالىم ي ــدا  كىشــىگه، ئ ئىقتى
  .قىلىشى جائىز ئهمهس

  جامائهتكه ئۈلگۈرۈش مهسىلىسى جامائهت سېپى ۋە
  جامائهت سېپىنىڭ تهرتىبى قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .٤٠٩
ئىمامدىن كېيىن ئاۋۋالقى سهپته ئهرلهر، ئانـدىن كېيىنكـى سـهپته بـالىالر،      :جاۋاب    

. ىــدۇۇربولــۇپ ت ، ئهڭ ئاخىرىــدا ئايــالالر ســهپ)ئىككــى جىنســلىقالر(ئانــدىن خۇنســاالر
  .ئايالالرنىڭ ئهرلهر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ ناماز ئوقۇشى جائىز ئهمهس



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٤٢  

 

  ئالدىنقى سهپته تۇرۇشنىڭ پهزىلىتى نېمه؟ :سوئال  .٤١٠
ــهپته تۇرۇشــقا تېرىشــىش      :جــاۋاب     ــدىنقى س ــدا ئال ــاز ئوقۇغان ــلهن نام ــائهت بى جام

  .چۈنكى مۇنداق قىلىشنىڭ ساۋابى كۆپ بولىدۇ .مۇستهھهب ئهمهللهردىن سانىلىدۇ
  سهپنىڭ ئارقىسىدا يالغۇز تۇرغان كىشىنىڭ نامىزى قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .٤١١
سهپنىڭ ئارقىسىدا ئۆزى يالغۇز تۇرۇپ ئىمامغا ئىقتىـدا قىلغـان كىشـىنىڭ     :جاۋاب    

ئىمكــان قهدەر يــالغۇز تۇرماســتىن ئالــدىغا . ۇنــامىزىنى مهكرۇھلــۇق بىــلهن ئــادا تاپىــد
تارتىــپ كېلىــپ بىــرگه  ئالدىــدىن ئــورۇن بولمىغانــدا بىرىنــى يېنىغــا  .ئۆتۈشــى الزىــم
  .)١(تۇرسىمۇ بولىدۇ

  جامائهت بولۇشنىڭ ئهڭ ئاز سانى قانچه؟ :سوئال  .٤١٢
پ، بىـرى ئىمـام يهنه بىـرى ئىمامغـا     جامائهتنىڭ ئهڭ ئاز سانى ئىككى بولـۇ  :جاۋاب    

باشقا كۆپ جامائهت بولمىغان يهردە، ئىككى ئادەمنىـڭ   يهنى. ئىقتىدا قىلغان كىشىدۇر
بىرى يهنه بىرىگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇسا، ئـۇالر جامـائهت بىـلهن نامـاز ئوقۇغاننىـڭ      

  .ساۋابىنى تاپىدۇ
لدىغا پهرز نامـاز ئوقۇۋاتقـان بىـر كىشـى بـار جايـدا، شـۇ پهرز نامـازنى         ئۆز ئا :سوئال  .٤١٣

  جامائهت بىلهن ئوقۇش باشالنسا، ئۇ كىشى قانداق قىلىشى كېرەك؟
ئۆزى يالغۇز نامازغا باشالپ تېخى سهجدە قىلمىغان بولسا، نامازنى بـۇزۇپ،   :جاۋاب    

ن بولسا، ئۇ ۋاقىتتا قاراش ئهگهر بىر قېتىم سهجدە قىلىنغا. ھامان جامائهتكه قوشۇلىدۇ
دە،  – نـامىزىنى بۇزىـدۇ  كېرەك، ئۇقۇۋاتقـان نـامىزى بامـدات يـاكى شـام نـامىزى بولسـا        

ئهگهر بۇ نامازالرنىڭ ئىككىنچى رەكئىتى ئۈچـۈن سـهجدىگه بـاش    . ئىمامغا ئهگىشىدۇ
چـۈنكى بامـدات نامىزىـدىن كېـيىن     . قويغان بولسا، نامـاز توختىتىلمايـدۇ، تاماملىنىـدۇ   

. له ناماز ئوقۇشـقا بولمىغىنىـدەك، ئـۈچ رەكئهتلىـك نامـاز نهپـله قىلىـپ ئوقۇلمايـدۇ        نهپ
ئهگهر ئوقۇۋاتقان ناماز پېشىن يـاكى ئهسـىر نامىزىغـا ئوخشـاش تـۆت رەكئهتلىـك پهرز       
ــر رەكــئهت قوشــۇپ ئىككــى رەكئهتنــى      ــر رەكــئهتكه يهنه بى ــاز بولســا، ئوقۇلغــان بى نام

ئـۆزى  . بېرىـدۇ ۋە ھامـان ئىمامغـا ئهگىشـىدۇ     نىـال ئوقـۇپ سـاالم   »تهھىييـات «تامامالپ
  .يالغۇز ئوقۇغان ئىككى رەكئهت نامىزى نهپله ناماز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

بامدات نامىزى جامائهت بىلهن ئوقۇلىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن كىشـى قانـداق    :سوئال  .٤١٤
  قىلىدۇ؟

                                                 
كـۆرە، سـهپنىڭ ئارقىسـىدا    ئهممـا ھهنبهلىـي مهزھىـبىگه    . بۇ ھهنهفىي ۋە شافىئىي مهزھهبلىرىنىڭ قارىشىدۇر  )١(

ــامىزى بۇزۇلىــدۇ   ــالغۇز تــۇرۇپ ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان ئادەمنىــڭ ن مــالىكىي مهزھىــبىگه كــۆرە، مۇنــداق  . ي
  .بىراق يېنىغا بىرىنى تارتىپ ئهكهلمهيدۇ. كىشىنىڭ نامىزى دۇرۇس



 ٢٤٣  نامىزى هتجامائ  

 

نلىقىغا كۆزى يهتسـه دەرھـال بامـدات نامىزىنىـڭ     جامائهتكه ئۈلگۈرەلهيدىغا :جاۋاب    
 ،»ســانا«ســۈننهتنى ئوقۇشــتا خالىســا ۋاقىتنــى تــېجهش ئۈچــۈن . ســۈننىتىنى ئوقۇيــدۇ

يالغۇز فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇيدۇ، رۇكـۇ   الرنى ئوقۇمايال»بىسمىلالھ« ۋە» بىلال ئهئۇزۇ«
ــم (بىــلهن ســهجدىلهردە ئوقۇلىــدىغان تهســبىهلهر  ۋە ســۇبهانه  ســۇبهانه رەببىــيهل ئهزى

ســاالمدىن كېيىــنال دەرھــال ئىمامغــا    . نــى بىــر قېتىمــدىنال ئېيتىــدۇ   )رەببىــيهل ئهال
  .ماسلىشىدۇ

ــۈننهتنى        ــه ســـ ــۆزى يهتمىســـ ــدىغانلىقىغا زادى كـــ ــائهتكه ئۈلگۈرىـــ ئهگهر جامـــ
چـۈنكى جامـائهت بىـلهن نامـاز ئوقۇشـنىڭ سـاۋابى       . باشلىماستىنال ئىمامغا ئهگىشـىدۇ 

وقۇيالمىغان بۇ سۈننهتنىڭ قازاسىنى كېيىن كـۈن چىقىـپ   ئ .سۈننهت ئوقۇشتىن چوڭ
  .ئهگهر ئوقۇيالمىسا گۇناھ بولمايدۇ. بولغاندا ئوقۇۋەتسه بولىدۇ

  قانداق كىشى جامائهتكه يېتىشكهن بولىدۇ؟ :سوئال  .٤١٥
نامازغــا ئىمــام بىرىنچــى ســاالمنى بېرىشــتىن بــۇرۇن جامــائهتكه يېتىشــپ    :جــاۋاب    

جامـائهتكه   -بىلهن بىرگه بواللمىغـان بولسـىمۇ  گهرچه باشتىن ئىمام -كىشىقۇشۇلغان 
  .ناماز ئوقۇغاننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ ئۈلگۈرگهن ۋە جامائهت بىلهن بىرلىكته

  قانداق كىشى رەكئهتكه ئۈلگۈرگهن بولىدۇ؟ :سوئال  .٤١٦
ــا   ئىمــام رۇكــۇدى :جــاۋاب     ن بېشــىنى كۆتۈرۈشــتىن بــۇرۇن نامازغــا باشــالپ رۇكۇغ

بـۇ كىشـىدىن شـۇ رەكئهتنىـڭ     . ئۈلگۈرەلىگهن ئادەم شۇ رەكـئهتكه ئۈلگـۈرگهن بولىـدۇ   
  .قىرائىتى ساقىت بولىدۇ

  جامائهت بىلهن ئىمامنىڭ ئىشلىرى
  قىلمايدۇ؟ قايسى ئىشالرنى ئىمام قىلمىسا جامائهتمۇ :سوئال  .٤١٧

  :تۆۋەندىكىلهرنى ئىمام قىلمىسا جامائهتمۇ قىلمايدۇ :جاۋاب    
ــۇت دۇئاســىنى ئوقۇشــنى    ) ١(   ــام قۇن ــدە ئىم ــاخىرقى رەكئىتى ــه نامىزىنىــڭ ئ تهراۋى

  .جامائهتمۇ ئوقۇماستىن رۇكۇ قىلىدۇ ،رۇكۇ قىلساقېلىپ ئۇنتۇپ 
  .قىلمىسا جامائهتمۇ قىلمايدۇ ئىمام سهجدە سهھۋى) ٢(  
  .مام تىالۋەت سهجدىسى قىلمىسا جامائهتمۇ قىلمايدۇئى) ٣(  
  .ئىمام ھېيت نامازلىرىنىڭ ئارتۇق تهكبىرلىرىنى ئېيتمىسا جامائهتمۇ ئېيتمايدۇ )٤(  
نامازنىڭ ئىككىنچـى رەكئىتىـدە ئولتۇرمىسـا، جامـائهتمۇ      ئىمام تۆت رەكئهتلىك )٥(  

  .ئولتۇرمايدۇ
  قايسى ئىشالرنى ئىمام قىلسا جامائهت قىلمايدۇ؟ :سوئال  .٤١٨
  :تۆۋەندىكىلهرنى ئىمام قىلسا جامائهت قىلمايدۇ :جاۋاب    



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٤٤  

 

  .ئىمام جىنازا نامازلىرىدا تۆتتىن ئارتۇق تهكبىر ئېيتسا جامائهت ئېيتمايدۇ) ١(  
ئىمام ھېيـت نامازلىرىنىـڭ قىيامـدا تۇرۇشـىدا، بىـر رەكئهتـته ئـۈچتىن ئـارتۇق         ) ٢(  
  .ىر ئېيتسا جامائهت ئېيتمايدۇتهكب
ئولتۇرماسـتىن يهنه بىـر    ئىمام خاتاالشقانلىقتىن نامازنىڭ ئـاخىرقى رەكئىتىـدە  ) ٣(  

ئهگهر ئىمــام . بهلكــى ئىمــامنى كۈتىــدۇ. رەكــئهتكه تــۇرۇپ كهتســه جامــائهت تۇرمايــدۇ
ئاخىرىـدا سـهجدە   . جامائهتنىڭ ئاگاھالندۇرشىنى بىلىپ ئولتۇرسـا بـۇ نامـاز دۇرۇسـتۇر    

ئهگهر ئىمـام شـۇ تـۇرغىنىچه قايتماسـتىن، بـۇ ئـارتۇق        .قىلىش كېـرەك بولىـدۇ   هھۋىس
رەكئهتنىڭ سهجدىسىنى قىلغان بولسا، جامـائهت ئىمامغـا ئهگهشمهسـتىن ئـۆز ئالـدىغا      

ئهگهر ئىمام خاتاالشقاندا جامائهتمۇ ئىمام بىلهن بىـرگه  . ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىدۇ
سىنى قىلغان بولسا، بۇ ۋاقىتتا ئىمام بىلهن جامـائهت  تۇرۇپ ئارتۇق رەكئهتنىڭ سهجدى
  .نامازنى قايتا ئوقۇشقا توغرا كېلىدۇ. ھهممىسىنىڭ نامىزى بۇزۇلىدۇ

  .ئىمام ئىككىدىن ئارتۇق سهجدە قىلسا جامائهت قىلمايدۇ) ٤(  
  ىدۇ؟قايسى ئىشالرنى ئىمام قىلمىسىمۇ جامائهت قىل :سوئال  .٤١٩
  :تۆۋەندىكىلهرنى ئىمام قىلمىسىمۇ جامائهت قىلىدۇ :جاۋاب    

  .نامازغا باشالش تهكبىرلىرىدە قولالرنى كۆتۈرۈش) ١(  
  .ئوقۇش» سانا« )٢(  
  .ئېگىلىشته تهكبىر ئېيتىش رۇكۇغا) ٣(  
  .سهجدىلهرگه بارغاندا ۋە ئۇنىڭدىن تۇرغاندا تهكبىر ئېيتىش) ٤(  
  .بىه ئېيتىشرۇكۇ ۋە سهجدىلهردە تهس) ٥(  
ــام  )٦(   ــدە (ئىمـ ــمهن ھهمىـ ــهمىئهلالھۇ لىـ ــائهت  ) سـ ــىمۇ، جامـ ــا(دېمىسـ ۋە  رەببهنـ

  .دېيىش) لهكلهلههمدۇ
  .ۇئاسىنى باشقا دۇرۇد ۋە دۇئاالر بىلهن تولۇق ئوقۇشد» ئهتتهھىياتۇ«) ٧(  
  .نامازدىن كېيىن ساالم بېرىش) ٨(  
  .قۇربان ھېيتنىڭ تهشرىق تهكبىرلىرىنى ئېيتىش )٩(  

  



 ٢٤٥  نامىزى ۈمهج  

 

  

  مه نامىزىجۈ

  جۈمه نامىزى ۋە ئۇنى ئادا قىلىش قائىدىلىرى
  جۈمه نامىزى قانداق ناماز؟ :سوئال  .٤٢٠
ھهپتىنىڭ جـۈمه كۈنىـدە پېشـىن ۋاقتىـدا جامـائهت بولـۇپ        -جۈمه نامىزى  :جاۋاب    

نامـاز بولغـانلىقى    ئوقۇلىدىغان ناماز بولۇپ، كىشىلهر بىر يهرگه توپلىنىپ ئوقۇلىدىغان
دەپ ) تــوپلىنىش، جهم بولــۇش(يهنــى » جۇمـۇئه «ئهسلىســى  »جــۈمه«ئېتىبـارى بىــلهن 

  .ئاتالغان
  جۈمه نامىزىنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .٤٢١
ئــۇنى كۆڭــۈل . جــۈمه نــامىزىنى جامــائهت بىــلهن ئوقــۇش پهرز ئهينىــدۇر  :جــاۋاب    

  .قىلمىغان كىشى گۇناھكار بولىدۇبۆلمىگهنلىكتىن ئادا 
  جۈمه نامىزى پهرز بولىدىغان كىشىلهر كىملهر؟ :سوئال  .٤٢٢
  :شهرت ھازىر بولغان كىشىگه پهرزدۇر ٧جۈمه نامىزى تۆۋەندىكى  :جاۋاب    

ئهممـــا ئوقۇســـا ســـاۋابقا . ئايالالرغـــا جـــۈمه نـــامىزى پهرز ئهمهس. ئهر بولـــۇش )١(  
  .ئۇالردىن شۇ كۈننىڭ پېشىن نامىزى ساقىت بولىدۇ. ئېرىشىدۇ

  .ئهسىر ياكى سوالقتا بولغانالرغا جۈمه پهرز ئهمهس. ھۆر بولۇش )٢(  
  .يولۇچىالرغا جۈمه پهرز ئهمهس. سهپهر ئۈستىدە بولماسلىق) ٣(  
  .كورالرغا جۈمه پهرز ئهمهس. بولماسلىق) كور(ئهما ) ٤(  
  .سمانىي مېيىپ كىشىلهرگه جۈمه پهرز ئهمهسجى. مېيىپ بولماسلىق) ٥(  
  .ماڭالمايدىغان ئېغىر بىمارالرغا جۈمه پهرز ئهمهس. كېسهل بولماسلىق )٦(  
جـۈمهگه بارسـا ھايـاتى تهھدىـدكه     . كۆڭلىدە دۈشمهن ۋەھىمىسـى بولماسـلىق  ) ٧(  

  .ئۇچراش ئېهتىمالى بار كىشىلهرگه جۈمه پهرز ئهمهس
  .ىن شۇكۈننىڭ پېشىن نامىزى ساقىت بولىدۇنامىزى ئوقۇغان كىشىلهرد جۈمه  

  جۈمه نامىزىنىڭ پهرزلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٤٢٣
جۈمه نامىزىنىڭ پهرزى ئىككى بولـۇپ، بىـرى، جۈمهنىـڭ ئىككـى رەكـئهت       :جاۋاب    

ئىككــى (ه پهرزىنــى جامــائهت بىــلهن ئوقــۇش، ئىككىنچىســى، نامــازدىن بــۇرۇن خــۇتب 
  . ئوقۇلۇشىدىن ئىبارەتتۇر) ۇتبهخ



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٤٦  

 

  جۈمه نامىزىنىڭ دۇرۇس بولۇشىنىڭ شهرتلىرى
  قايسىالر؟ ئوقۇشنىڭ دۇرۇس بولىشىنىڭ شهرتلىرى جۈمه نامىزى: سوئال  .٤٢٤
  :ئوقۇشنىڭ دۇرۇس بولىشىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه جۈمه نامىزى :جاۋاب    

ى باشـقۇرىدىغان ئورگاننىـڭ جـۈمه ئوقـۇش شـهرتىگه توشـقان       دىنىي ئىشالرن )١(  
  .مهسجىدلهردە جۈمه ئوقۇشقا رۇخسهت قىلغان بولىشى

جۈمه نامىزى ئوقۇلىدىغان جاينىڭ جۈمه نـامىزىنى ئوقۇشـقا يېتهرلىـك سـاندا،      )٢(  
ئاھالىسـىدىن  . بهلگىلىك جامائهتكه ئىگه بولغان شهھهر، يېـزا يـاكى مهھهلـله بولىشـى    

ا لىرى ئهڭ چوڭ مهسجىدىگه سىغمايدىغان يېـز ئهرۇش ساالھىيىتىگه توشقان جۈمه ئوق
  .ساالھىيهتلىك ھېسابلىنىدۇجۈمه نامىزى ئوقۇشقا  ياكى مهھهلله

. جۈمه نامىزى پىشىن ۋاقتىـدىال ئوقۇلىـدۇ  . پىشىن ۋاقتىدا ئوقۇلىشىجۈمهنىڭ  )٣(  
. كهتـكهن بولىـدۇ  پىشىن ۋاقتىنىڭ چىقىپ كېتىشى بىلهن جۈمهنىڭمۇ ۋاقتـى چىقىـپ   

  .قۇلمىسا، ئۇنىڭ قازاسى كهلمهيدۇجۈمه ۋاقتىدا ئو
خوتبه ئوقۇلمىغان جـۈمه ئـادا   . خۇتبه ئوقۇلىشى جۈمهنىڭ پهرزىدىن ئىلگىرى) ٤(  

  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىرەر جۈمهنىمۇ خوتبىسىز ئوقۇمىغان. تاپمايدۇ
كىــرىش رۇخســهت  جــۈمه نــامىزى ئوقۇلىــدىغان جاينىــڭ ھهمــمه كىشــىگه       )٥(  

چــۈنكى جــۈمه ئوقۇلىــدىغان جــاي خالىغــان ئــادەم  . قىلىنغــان ئوچــۇق جــاي بولىشــى 
كىرەلهيــدىغان، ھهممىــگه ئوچــۇق جــاي بولمىســا، بــۇ يهردىكــى تــوپلىنىش ئاشــكارا ۋە  

ئاشكارا ۋە ئهركىن توپلىنالمايدىغان جايدا جۈمه . ئهمهلگه ئاشمايدۇئهركىن توپلىنىش 
  .لمايدۇئوقۇ
ئهڭ ئاز دېگهندە ئىمامـدىن باشـقا ئـۈچ كىشـىنىڭ جامـائهت بولـۇپ       . تجامائه) ٦(  

ۇسـاپىر يـاكى   م) جـۈمه ئوقۇشـى پهرز بولمىغـان   (بۇ ئۈچ كىشـى  . ھازىر بولىشى شهرتتۇر
  .)١(كېسهللهردىن بولسىمۇ بولىۋېرىدۇ

  ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر خۇتبه
  به دېگهن نېمه؟خۇت :سوئال  .٤٢٥
ئــالالھ تائــاالنى يــاد ئېــتىش، ئۇنىڭغــا ھهمــدۇ ســانا ئېيــتىش ۋە   -خــۇتبه  :جــاۋاب    

  .نهسىههت قىلىش دېمهكتۇر –جامائهتكه ۋەز 
  خۇتبىنى ئهرەبچه ئوقۇش شهرتمۇ؟ :سوئال  .٤٢٦

                                                 
 - ٦٢ر، اللبـاب شـرح الكتـاب    ـ بةتلة  ٤١٦ - ٤٠٨توم  - ١بةتلةر، فتح القدير - ٧٦١ – ٧٤٧توم  - ١الدر المختار  )١(

 .بهت



 ٢٤٧  نامىزى ۈمهج  

 

رەبــچه ئوقۇشــقا ئــۇنى ئه. خــۇتبىنى ئهرەب تىلىــدا ئوقــۇش شــهرت ئهمهس :جــاۋاب    
ــدا ئوقۇ   ــۆز تىلىـ ــلهت ئـ ــدەك، ھهر مىلـ ــى بولغىنىـ ــا ياخشـ ــانا . سـ ــالالھنى (ھهمدۇسـ ئـ

) پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمغا ئوقۇلىــــدىغان دۇئــــا(بىــــلهن دۇرۇد) دھىــــيىلهشهم
 ڭ ھهممىسـىنى نهسـىههتلهرنى  –ئىككىسىنى ئهرەب تىلىدا ئېيتسـىمۇ، خۇتبىـدىكى ۋەز   

 .لهتنىڭ ئۆز تىلىدا سۆزلىشى تولىمـۇ زۆرۈردۇر جامائهتنىڭ چۈشىنىشى ئۈچۈن ھهر مىل
بۇنىڭغــا بىنــائهن، . جامائهتنىــڭ خــۇتبىنى ئاڭلىشــى ئــۆز ئالــدىغا ئــايرىم بىــر پهرزدۇر 

  .خۇتبىگه ئۈلگۈرەلمىگهن كىشىنىڭمۇ نامىزى دۇرۇس بولىدۇ

  جۈمه كۇنىدىكى سۈننهت ئهمهللهر
يـاكى جـۈمه ئوقۇغـۇچىالر ئۈچـۈن قىلىـش سـۈننهت بولغـان         جۈمه كۈنىـدە  :سوئال  .٤٢٧

  ئىشالر قايىسالر؟
جۈمه كۈنىـدە يـاكى جـۈمه ئوقۇغـۇچىالر ئۈچـۈن قىلىـش سـۈننهت بولغـان          :جاۋاب    

  :تۆۋەندىكىچه ئىشالر
جــۈمه نامىزىغــا بېرىشــتىن بــۇرۇن غۇســلى قىلىــش، ئــۆزىگه ھهم كىيىملىــرىگه ) ١(  

  .ىيىنىپ بېرىشخۇشبۇيالرنى چېچىش ۋە چىرايلىق ك
ياكى ئىككـى رەكـئهت   جۈمه كۈنلۈكته جۈمه نامىزىنىڭ پهرزىدىن كېيىن تۆت ) ٢(  

  .سۈننهت نامىزى ئوقۇش
  .جۈمه كۈنلۈكته كهھف سۈرىسىنى ئوقۇش) ٣(  
  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كۆپلهپ دۇرۇد ئېيتىش) ٤(  

  ام بولىدىغان ئىشالر قايسىالر؟جۈمه كۈنىدە ھار :سوئال  .٤٢٨
  :جۈمه كۈنىدە قىلىش ھارام بولىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

ئوقۇش شـهرتىگه توشـقان شـهھهر، يېـزا ۋە مهھهللىـدە پېشـىن        نىجۈمه نامىزى) ١(  
جـۈمه كۈنىـدىكى جـۈمه     چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش   (. نامىزىنى جامائهت بولـۇپ ئوقـۇش  
ئىبـــارەت ئىســـالمىي ئهنـــئهنىگه قارشـــى ھهرىـــكهت  ئوقـــۇش ئۈچـــۈن توپلىنىشـــتىن

  .)سانىلىدۇ
 –جۈمه كۈنىدە ئىمام خۇتبه ئوقۇش ئۈچۈن مـۇنبهرگه چىققـان ۋاقتىـدا سـودا      )٢(  

  .سېتىق بىلهن شۇغۇللىنىش
چــۈنكى  . مهســجىدته بىراۋنــى ئورنىــدىن تۇرغۇزىۋېتىــپ ئــۆزى ئولتــۇرۇش     ) ٣(  

بىرىدىن ئىلىـم،   –ئۇنىڭغا كىرگهنلهر بىر مهسجىدلهر ئالالھ تائاالنىڭ ئۆيلىرى بولۇپ، 
مهنسهپ، مهرتىۋە، بايلىق ۋە باشقا تهرەپلهردىـن قانچىلىـك پهرقلىـق بولـۇپ كهتسـۇن،      

  .ئوخشاشتۇر ھهممىسى بۇ جايدا



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٤٨  

 

 مهسجىدته ئىمامدىن باشـقىالرنىڭ جامائهتنىـڭ مۈرىسـىدىن ئـاتالپ ئۆتۈشـى     ) ٤(  
الدىـدا بـوش ئـورۇن بولسـا، باشـقىالرغا      ئهممـا ئ  .بىر ھـارام ئىشـنى سـادىر قىلغـانلىقتۇر    

  .ئهزىيهت بهرمهستىن، ئهدەپ بىلهن بارسا بولىدۇ

  جۈمه نامىزىنى تهرك ئېتىشنىڭ گۇناھى
  جۈمه نامىزىنى تهرك ئېتىشنىڭ گۇناھى قانداق؟ :سوئال  .٤٢٩
ە ئۇلـــۇغ جۈمهنىـــڭ پهرزى پېشـــىن نامىزىنىـــڭ پهرزىـــدىن مـــۇھىم ۋ     :جـــاۋاب    

بۇنــداق بولغـان ئىــكهن، جـۈمه نــامىزىنى تهرك ئېتىشـنىڭ گۇناھىنىــڭ    . ھېسـابلىنىدۇ 
باشقا پهرز نامازالردىن بىرەرسـىنى تهرك ئهتكهنلىكنىـڭ گۇناھىـدىن ئېغىـر ۋە قـاتتىق      

چــۈنكى بــۇ مۇســۇلمانالرنىڭ ھهپتىلىــك چــوڭ قــۇرۇلتىيى  .بولىــدىغانلىقى تهبىئىيــدۇر
نهسـىههتلهر  -بىرى بىـلهن يـۈز كۆرۈشـتۈرىدىغان، ۋەز   -بىر ئورنىدا تۇرىدىغان، ئۇالرنى

ــۋالىقىنى ئاشـــۇرىدىغان، غهپلهتتىكىلهرنـــى ئويغىتىـــدىغان ۋە   بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ تهقـ
 «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ئۇالرنىڭ بىرلىكىنـى كۈچهيتىـدىغان مـۇھىم ئىبـادەتتۇر    

ىنىڭ قهلبىنـى ئـالالھ   ئارقىدىن تهرك ئهتكهن كىش-ئۈچ جۈمهنى ئارقائۆزۈرسىز تۇرۇپ 
  .دەپ ئاگاھالندۇرغان )١(»ھىدايهتتىن بۇرىۋېتىدۇ

  

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )(١



 ٢٤٩  نامىزى ۇچىالريول  

 

  

  يولۇچىالر نامىزى

  يولۇچى نامىزى دېگهن قايسى ناماز؟ :سوئال  .٤٣٠
بهش ۋاخ نامازالرنىــڭ ســهپهر ئۈســتىدە بولغانالرنىــڭ  –يولــۇچى نــامىزى  :جــاۋاب    

 ىئوقۇشـــ) رەكئهتنـــى ئىككـــى رەكـــئهتكه قىســـقارتىپ ٤(پهرزلىرىنـــى قهســـر قىلىـــپ 
  .دېگهنلىكتۇر

  شهرىئهتته قانداق كىشى يولۇچى ھېسابلىنىدۇ؟ :سوئال  .٤٣١
 ١٥. شهرىئهتته يولۇچىلىق بهلگىلىك بىـر مۇسـاپىگه بېرىشـنى كۆرسـىتىدۇ     :جاۋاب    

ىرلىق بىر مۇساپىنى نىيهت قىلىپ يولغـا  كىلومېت ٨٥كۈندىن ئاز تۇرۇش نىيىتى بىلهن 
ــۇچى     ــدىن باشــالپ يول ــدىن ئايرىلغان ــاخىرقى مهنزىللىرى ــان كىشــى يۇرتىنىــڭ ئ چىقق

كىلومېتىرلىق بۇ مۇسـاپىنى مهيلـى ئـايروپىالن بىـلهن، مهيلـى پـويىز        ٨٥. ھېسابلىنىدۇ
ته بـۇ  بىلهن، مهيلى باشقا قاتناش قوراللىرى بىلهن، مهيلى پىيـادە باسسـۇن، ھهرھـالهت   

  .سهپهر يولۇچىلىق ھېسابلىنىدۇ

  يولۇچىالرغا ئائىت ھۆكۈملهر
  يولۇچىالرغا ئائىت ھۆكۈملهر قايسىالر؟ :سوئال  .٤٣٢
  :يولۇچىالرغا ئائىت ھۆكۈملهر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    
رەكــئهتكه ئىككــى (يولــۇچىالر تــۆت رەكئهتلىــك پهرز نامــازالرنى قهســر قىلىــپ ) ١(    

ئـــۈچ رەكئهتلىـــك پهرزلهر   ۋە ئهممـــا ئىككـــى رەكئهتلىـــك  . ئوقۇيـــدۇ) قىســـقارتىپ
يولــۇچىالر ۋىتىــر نامىزىــدىن ۋە بامــداتنىڭ  .قىســقارتىلمايدۇ، بهلكــى تولــۇق ئوقۇلىــدۇ

  . سۈننىتىدىن باشقا سۈننهتلهرنى ئوقۇمىسىمۇ بولىدۇ
ئوقۇماسـلىقىمۇ، ئۇالرغـا   ۋاقىت تار كهلسـه، يولۇچىالرنىـڭ سـۈننهت نامـازالرنى     ) ٢(    

  .بېرىلگهن ئوڭايلىقالردىندۇر
. يولـــۇچىالر ئىككـــى نامـــازنى جهمئـــى قىلىـــپ بىـــر ۋاقىتتـــا ئوقۇســـا بولىـــدۇ )٣(    

  ).دېگهن ماۋزۇدا تهپسىلى سۆزلهندى» نامازالرنى جهمئى قىلىش«(
) مهســـهى قىلىشـــقا ســـاالھىيهتلىك(ن يولـــۇچىالر تاھـــارەت بىـــلهن كىـــيىلگه) ٤(    

ئاياقالرغـا مهسـهى   «. (ڭ ئۈستىگه ئۈچ كېچه ـ كۈندۈز مهسـهى قىلسـا بولىـدۇ    ئاياقالرنى
  ).ېگهن ماۋزۇدا تهپسىلىي سۆزلهندىد» قىلىش

يولـــۇچىلىقى . يولـــۇچىالر رامىزانـــدا خالىســـا روزا تۇتىـــدۇ، خالىســـا تۇتمايـــدۇ  )٥(    
قىنى ئهممـا رامىزانـدا قىينىلىـپ قالمىسـا تـۇت     . تامامالنغاندىن كېيىن قازاسـىنى تۇتىـدۇ  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٥٠  

 

  .ئهۋزەلدۇر
ــۇددىتى  ) ٦(     ــق م ــدىن   ― يولۇچىلى ــاخىرقى مهنزىلى ــۆز مهھهللىســىنىڭ ئ كىشــى ئ

ئــۆز . ۇاۋام قىلىــدد ئايرىلغانــدىن باشــالپ تــاكى ئــۆز يۇرتىغــا قايتىــپ كهلگهنــگه قهدەر
يۇرتىغا ياكى تۇغۇلغان يۇرتى بولمىسىمۇ، ئولتۇراقلىشىپ قالغـان يهردىكـى ئائىلىسـىگه    

ئۇنىـڭ يولۇچىلىـق مـۇددىتى تـۈگىگهن بولىـدۇ ۋە نامـازالرنى        هنكېلىشـى بىـل  قايتىپ 
  .قهسر قىلماستىن تولۇق ئوقۇشقا باشاليدۇ

ــۇنى        ) ٧(     ــيىن، ئ ــدىن كې ــا قايتقان ــى يۇرتىغ ــان كىش ــازا قىلغ ــازنى ق ــهپهردە نام س
مۇقىملىق ھالىتىـدە قـازا قىلغـان نامـازالرنى     . سهپهردىكى بويىچه قهسر قىلىپ ئوقۇيدۇ

شــۇنىڭدەك، ئولتۇراقلىشــىپ قالغــان . قىلمــاقچى بولســا تولــۇق ئوقۇيــدۇســهپهردە ئــادا 
يۇرتتىن تۇغۇلغـان يۇرتىـدىكى ئائىلىسـىنى زىيـارەت قىلىـش ئۈچـۈن بارغـان كىشـىمۇ         

  .نامازالرنى قهسر قىلماستىن تولۇق ئوقۇيدۇ
ئىمامغا ئىقتىـدا قىلىـپ نامـاز ئوقۇسـا، تـۆت      ) يولۇچى بولمىغان(م يولۇچى مۇقى) ٨(    

ئارتۇق ئوقۇغان كېيىنكى ئىككى رەكئهت ناماز نهپله نامىزى . تنى تولۇق ئوقۇيدۇرەكئه
  .بولۇپ قوبۇل قىلىنىدۇ

يولۇچى مۇقىمالرغـا ئىمـام بولـۇپ نامـاز ئوقۇمـاقچى بولسـا، نامازغـا تۇرۇشـتىن         ) ٩(    
ئــاۋۋال جامــائهتلهرگه ئۆزىنىــڭ يولــۇچى ئىكهنلىكىنــى بىلــدۈرۈپ قويۇشــى يــاكى        

ــيىن  ــاالمدىن كېـ ــۇقالڭالر  م«سـ ــامىزىڭالرنى تولـ ەپ قويۇشـــى د» هن يولـــۇچىمهن، نـ
يولۇچى ئىمام ئىككى رەكئهتـتىن كېـيىن سـاالم بهرگهنـدە، جامـائهت سـاالم       . ياخشىدۇر

بهرمهستىن ئورنىدىن تۇرۇپ، قالغان ئىككى رەكئهتنى ئۆز ـ ئالـدىغا تامـامالپ ئانـدىن     
  .ساالم بېرىدۇ

ــرەر ۋاخ نامازنىــڭ ۋاقتــى ) ١٠(     ــۇچى بى ــيىن، ســهپهرگه   يول ــدىن كې كىرىــپ بولغان
ئاتلىنىپ، بۇ نامازنى يول ئۈستىدە ئوقۇماقچى بولسا، قهسـر قىلماسـتىن، تـۆت رەكـئهت     

چۈنكى بۇ ناماز ئۇنىڭ مۇقىملىق ھالىتىـدە ئۇنىـڭ زىممىسـىگه    . قىلىپ تولۇق ئوقۇيدۇ
  .بولىدۇئهت بولۇپ تهيىنلىنىپ بولغان تۆت رەك

  ىرىشىنىڭ شهرتلىرىھۆكمىگه ك لىقمۇقىمنىڭ يولۇچى
  ؟نىڭ يولۇچىلىق ھۆكمىگه كىرىشىنىڭ شهرتلىرى قايسىالرمۇقىم: سوئال  .٤٣٣
مــۇقىم تۆۋەنــدىكى شــارائىتالردا يولۇچىلىــق ھــۆكمىگه كىرىــپ نامــازالرنى  :جــاۋاب    

  :قهسرى قىلىپ ئوقۇش ساالھىيىتىگه ئىگه بولىدۇ
ســهپهر مهيلــى ئىبــادەت ئۈچــۈن  . بــاغالپ يولغــا چىقىــش ســهپهر قىلىشــقا بهل )١(  

بولســۇن، مهيلــى ســاياھهت يــاكى تىجــارەت ئۈچــۈن بولســۇن، مهيلــى گۇنــاھ ئىشــلهش 



 ٢٥١  نامىزى ۇچىالريول  

 

  .ئۈچۈن بولسۇن پهرقى يوق
ــى     ) ٢(   ــدىن ئايرىلىش ــىنىڭ ئــاخىرقى مهنزىللىرى ــپ مهھهللىس ــا چىقى يولغــا . يولغ

ــا چىقمى   ــان كىشـــى يولغـ ــيهت قىلغـ ــهپهرنى نىـ ــتىن، سـ ــهرىئهتنىڭ چىقماسـ ــچه شـ غىـ
  .كهڭچىلىكلىرىدىن بهھرىمهن بوالاليدىغان يولۇچى بولۇپ ھېسابالنمايدۇ

  .)١(شهرتتۇر دىن كهم بولماسلىقىكىلومېتىر ٨٥سهپهر مۇساپىسىنىڭ  )٣(  

  كىرىشىنىڭ شهرتلىرىمۇقىملىق ھۆكمىگه  نىڭيولۇچى
  ؟ھۆكمىگه كىرىشىنىڭ شهرتلىرى قايسىالرلىق مۇقىم نىڭيولۇچى: سوئال  .٤٣٤
يولۇچىنىڭ مۇقىملىق ھۆكمىگه كىرىپ نامازالرنى قهسر قىلماستىن تولـۇق   :جاۋاب    

  :تۆۋەندىكىلهرئوقۇش ساالھىيىتىگه ئىگه بولۇشىنىڭ شهرتلىرى 
  .ىبارغان يېرىدە تۇرۇشيولۇچىنىڭ  )١(  
. نىــيهت قىلىشــى نىكۈنــدىن كــۆپرەك تۇرۇشــ ١٥ يېرىــدە بارغــانيولۇچىنىــڭ  )٢(  

مۇقىملىـق   ى بىلهنـال تۇرۇشنى كۆڭلىگه پۈتۈشكۈندىن كۆپ ١٥بارغان يېرىدە يولۇچى 
كـۈن   ١٥ئهممـا  . ھۆكمىگه كىرىدۇ، شـۇ ۋاقىتـتىن باشـالپ نامـازالرنى تولـۇق ئوقۇيـدۇ      

تـــۇرۇش بىـــرال شـــهھهرگه مهخســـۇس بولماســـتىن ئىككـــى يـــاكى ئۇنىڭـــدىن كـــۆپ 
ئۈرۈمچىدىن : مهسىلهن. ۋاقىتتا مۇقىم ھېسابالنمايدۇ شهھهرلهردە تۇرىدىغان بولسا، بۇ

نىـڭ يېرىمىنـى   كۈن ١٥ بـۇ كۈنلۈك سهپهرنى نىيهت قىلىـپ يولغـا چىققـان يولـۇچى      ١٥
ــا خوتهنــدە، قالغــان يېرىمىنــى قهشــقهردە ئۆتكــۈزمهكچى بولســا،    ئــۇ، مــۇقىم بــۇ ۋاقىتت

  .ئهمهس، بهلكى يولۇچى ھېسابلىنىدۇ
ــۇرۇش ئۈچــۈن ســاالھىيهتلىك   تۇرمــاقچى بولغــان يېرىنىــ ) ٣(   ــۇپ، ت ــۇقىم بول ڭ م

بىــــراۋ ســــهپهرگه ئاتلىنىــــپ ئۆيىــــدىن چىقىــــپ، : مهســــىلهن. بولۇشــــى شــــهرتتۇر
ــېكهتلهردە     ــول ئۈســتىدىكى ب ــاكى ي ــدە ي مهھهللىســىنىڭ قاتنــاش بېكهتلىرىنىــڭ بىرى
قاتناش كۈتۈپ ياكى باشقا ئېهتىياجلىرى سـهۋەبلىك ۋاقىتلىـق تـۇرۇپ قالغـان بولسـا،      

بۇنىڭغــا بىنــائهن، كۈتــۈش جهريانىــدا . تۇرۇشــى يولۇچىلىــق ھېســابلىنىدۇ ئۇنىــڭ بــۇ
  .)٢(ۋاقتى كىرگهن نامازالرنى قهسرى قىلىپ ئوقۇيدۇ

  

                                                 
 .بهت - ٧١بةت، مراقي الفالح  - ٧٢٣ – ١الدر المختار  )١(
 .بهت - ٥٢تحفة الفقهاء   )٢(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٥٢  

 

  

  ىازلىرنامھېيت ئىككى 

  دېگهن قانداق ناماز؟ ىزىھېيت نام :سوئال  .٤٣٥
بىرىنـى  -ش ۋە بىـر قـايتىال  ،شقـايتى : ىھېيت سۆزىنىڭ لـۇغهتتىكى مهنىسـ   :جاۋاب    

ئالالھ تائاالنىڭ بهنـدىلىرىگه ھهر   –دېگهنلىك بولۇپ، شهرىئهت ئىستىالھىدا  يوقالش
بىـر يىـل ئىچىـدە مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن      . يىلى خوشاللىقنى قايتىالپ بېرىشـى دېمهكتـۇر  

ھهر ئىككـى  . ئىككى ھېيـت بولـۇپ، بىـرى روزا ھېيتـى، يهنه بىـرى قۇربـان ھېيتىـدۇر       
  .ا ئىككى رەكئهت ھېيت نامىزى ئوقۇش ۋاجىبتۇرھېيتت

  ئىككى ھېيت نامىزى كىملهرگه ۋاجىب بولىدۇ؟ :سوئال  .٤٣٦
ئىككى ھېيـت نامـازلىرىنى ئوقـۇش جـۈمه نـامىزىنى ئوقۇشـى پهرز بولغـان         :جاۋاب    

  .كىشىلهر ئۈچۈن ۋاجىبتۇر

  ھېيت نامازلىرىنىڭ ۋاقتى
  ئوقۇلىدۇ؟قاچان ھېيت نامازلىرى : سوئال  .٤٣٧
چىقىـپ تهخمىـنهت    كۈن تولـۇق ھېيت نامازلىرى ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى : جاۋاب    

غان ھېيت نامىزى لئوقۇ ماستىنكۈن تولۇق چىقىپ بول .مىنۇتتىن كېيىن ئوقۇلىدۇ ٣٠
ــامىزى ھېســابلىنىد   ــله ن ــۇ نهپ ــدۇ، بهلكــى ئ ــادا تاپماي ھېيــت نامازلىرىنىــڭ ۋاقتــى  . ۇئ

. نامازدىن كېيىن خـۇتبه ئوقۇلىـدۇ   .پىشىننىڭ ئالدىنقى ۋاقىتلىرىغا قهدەر داۋام قىلىدۇ
ــاڭالش ســۈننهتتۇر  ــدانالردا   . خــۇتبىنى ئ ــاكى چــوڭ مهي ــازلىرى جــامىالردا ي ھېيــت نام

  .)١(كىچىك مهسجىدلهردە ئوقۇش مهكرۇھتۇر. ئوقۇلىدۇ

  يپىيىتىھېيت نامازلىرىنىڭ ئوقۇلۇش كه

  قانداق ئوقۇلىدۇ؟ھېيت نامازلىرى : سوئال  .٤٣٨
 ﴿ئىككى رەكئهتتىن ئىبارەت ھېيت نامازلىرىنىڭ بىرىنچى رەكئىتىدە سـانا   :جاۋاب    
سبحانالَّ كلهدىن كېيىن، ئىمـام جـاراڭلىق ئـاۋازدا ئـۈچ قېـتىم      )سۇبهانهكهلالھۇممه( ﴾ م
جامائهتمۇ ئىمامغا ئهگىشىپ ھهر بىـر  . دەپ تهكبىر ئېيتىدۇ) ئالالھۇ ئهكبهر( ﴾اهللا أكرب﴿

ــيىن      ــردىن كې ــدۇ ۋە تهكبى ــر ئېيتى ــۈرۈپ تهكبى ــا كۆت ــوللىرىنى قۇالقلىرىغ ــردە ق تهكبى

                                                 
 .بهت - ٧٧٩توم  -١بةت، الدر المختار  - ٩٠مراقي الفالح   )١(



 ٢٥٣  نامازلىرى ېيتئىككى ھ  

 

پهقهت ئۈچىنچى تهكبىردىن كېيىن قولالر . قوللىرىنى ئىككى يان تهرىپىگه چۈشۈرىدۇ
ئانـدىن ئىمـام فـاتىهه    . نىڭ ئۈستىگه قويىلىـدۇ يان تهرەپكه چۈشۈرۈلمهستىن، كىندىك

سۈرىسى يهنه بىر سۈرە ئوقـۇپ تهكبىـر بىـلهن رۇكۇغـا ئېگىلگهنـدە، جامـائهتمۇ بىـرگه        
. رۇكۇ قىلىدۇ ۋە بىرگه سهجدىلهرنى قىلىـپ بولـۇپ، ئىككىنچـى رەكـئهتكه تۇرۇشـىدۇ     

ۇپ بولـۇپ،  نـى ئوقـ  )فـاتىهه بىـلهن يهنه بىـر سـۈرە    (ت ئىككىنچى رەكئهتته ئىمام قىرائه
دەپ تهكبىـر  ) ئـالالھۇ ئهكـبهر  ( ﴿اهللا أكـرب﴾ رۇكۇغا ئېگىلىشتىن ئاۋۋال يهنه ئۈچ قېـتىم  

جامائهتمۇ ئىمامغا ئهگىشىپ ئۈچ تهكبىرنى خۇددى ئالدىنقى رەكئهتتىكىـدەك  . ئېيتىدۇ
ھهر قېتىمــدا قــولالر قۇالقالرغــا كۆتۈرۈلىــدۇ، ئانــدىن ئىككــى يــان تهرەپــكه   . ئېيتىــدۇ

جامــائهتمۇ . انــدىن ئىمــام يهنه بىــر تهكبىــر بىــلهن رۇكۇغــا ئېگىلىــدۇ  ئ. چۈشــۈرۈلىدۇ
، »سـهللى «، »تهھىيـات «ئانـدىن  . بىرلىكته رۇكۇ ۋە سـهجدىلهرنى تامـامالپ ئولتۇرىـدۇ   

الرنـى ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن، ئىمـام ئىككـى تهرەپـكه سـاالم         »رەببهنا«ۋە  »بارىك«
  .دىن چىقىدۇجامائهتمۇ بىرگه ساالم بېرىدۇ ۋە ناماز. بېرىدۇ

  تهشرىق تهكبىرلىرى
  تهشرىق تهكبىرلىرى دېگهن قانداق تهكبىر؟: سوئال  .٤٣٩
  :تهشرىق تهكبىرلىرى مۇنۇ تهكبىرلهردۇر: جاۋاب    

  ﴾دمحالْ هلَّلبر وللَّه أَكْاَ ،اللَّه أَكْبر، وللَّه أَكْبر، لَا إٰله إلَّا اللَّهللَّه أَكْبر، اَاَ﴿  
ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر، الئىـالھه ئىللهلالھـۇ ۋەلالھـۇ ئهكـبهر،     «: ئوقۇلىشى  

  .»ئالالھۇ ئهكبهر ۋە لىلالھىل ھهمدۇ
  تهشرىق تهكبىرلىرى قاچان ئوقۇلىدۇ؟: سوئال  .٤٤٠
ھـاجىالر ئهرفاتتـا بولغـان،    (ه تنىـڭ ئهرف قۇربان ھېي -تهشرىق تهكبىرلىرى: جاۋاب    

كــۈنى ئهســىر  - ٤كــۈنى بامــدات نامىزىــدىن باشــالپ ھېيتنىــڭ  ) ئهته ھېيــت دېــگهن
. ۋاخ نامازنىڭ پهرزىدىن كېيىن ئوقۇلىـدىغان تهكبىـرلهردۇر   ٢٣نامىزىغىچىلىك جهمى 

  .ۇربۇ تهكبىرلهرنى ئوقۇش ھهر قانداق مۇسۇلمان، ئاقىل، بالىغ ئهرلهر ئۈچۈن ۋاجىبت
ــى         ــۇن، مهيل ــالغۇز بولس ــى ي ــيىن، مهيل ــازدىن كې ــى ھهر پهرز نام ــرىق تهكبىرلىرىن تهش

جامائهت بىلهن بولسۇن، مهيلى يولۇچى بولسـۇن، مهيلـى مـۇقىم بولسـۇن، ھهر قانـداق      
  .كىشىنىڭ ئوقۇشى ۋاجىبتۇر

  ھېيت نامازلىرىغا بېرىشتىكى سۈننهت ئهمهللهر
  ھېيت نامازلىرىغا بېرىشتا سۈننهت بولغان ئىشالر قايسىالر؟ :وئالس  .٤٤١
  :ھېيت نامازلىرىغا بېرىشتا سۈننهت بولغان ئىشالر مۇنۇالر :جاۋاب    



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٥٤  

 

  .روزا ھېيت نامىزىغا بېرىشتىن بۇرۇن بىر نهرسه يېيىش) ١(    
  .قۇربان ھېيت نامىزىغا بېرىشتىن بۇرۇن يېمهسلىك) ٢(    
  .نامىزىغا يويۇنۇپ، ئېسىل كىيىنىپ بېرىشھهر ئىككى ھېيت ) ٣(    
  .ھهر ئىككى ھېيتتا سهدىقىنى كۆپ بېرىش) ٤(    
  .ھهر ئىككى ھېيت نامىزىغا بېرىشتا، يولدا تهكبىر ئېيتىپ بېرىش) ٥(    
  تهشرىق تهكبىرلىرى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٤٤٢
كـۈنى  ) ئهته ھېيت دېگهن(ھېيتنىڭ ئهرفه  قۇربان -تهشرىق تهكبىرلىرى  :جاۋاب    

ۋاخ  ٢٣كـۈنى ئهسـىر نامىزىغىچىلىـك جهمـى      – ٤بامدات نامىزىدىن باشالپ ھېيتنىڭ 
ــرلهردۇر   ــدىغان تهكبى ــيىن ئوقۇلى ــدىن كې ــۇ تهكبىرلهرنــى ھهر پهرز . نامازنىــڭ پهرزى ب

يولۇچى نامازدىن كېيىن، مهيلى يالغۇز بولسۇن، مهيلى جامائهت بىلهن بولسۇن، مهيلى 
بولسۇن، مهيلى مۇقىم بولسۇن ھهر قانداق مۇسۇلمان، ئاقىل، بالىغ ئهرلهرنىڭ ئوقۇشـى  

  .ئۈچۈن ۋاجىبتۇر
  قانداق قىلىدۇ؟ تهشرىق تهكبىرلىرىنى ئېيتىشنى ئۇنتۇپ قالغان ئادەم :سوئال  .٤٤٣
غـان ئـادەمگه ئۇنىـڭ قازاسـى     تهشرىق تهكبىرلىرىنى ئېيتىشـنى ئۇنتـۇپ قال   :جاۋاب    

  .)١(ساقىت بولىدۇئۇنىڭدىن ۋە  كهلمهيدۇ
  

                                                 
 بهت - ٦٠ حتفة الفقهاء  (١)



 ٢٥٥  نامىزى هراۋىهت  

 

  

  نامىزى تهراۋىه

  تهراۋىه نامىزى دېگهن قانداق ناماز؟ :سوئال  .٤٤٤
رامىــزان ئېيىــدا ئاخشــاملىرى ئوقۇلىــدىغان مهخســۇس   -تهراۋىــه نــامىزى  :جــاۋاب    

  .نامازدۇر
  تهراۋىه نامىزى قاچان ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٤٤٥
. تهراۋىه نامىزى رامىزان ئاخشاملىرى خۇپتهن نامىزىدىن كېـيىن ئوقۇلىـدۇ   :جاۋاب    

  .خۇپتهندىن بۇرۇن ئوقۇلسا تهراۋىه ھېسابالنمايدۇ
  تهراۋىه نامىزى قانچه رەكئهت؟ :سوئال  .٤٤٦
رەكـئهت ئوقۇسـىمۇ    ٨ئهممـا  . ئوقـۇش ئهۋزەل  رەكـئهت  ٢٠ نىتهراۋىه نامىزى :اۋابج    

  .ئادا تاپىدۇ
  تهراۋىه نامىزى ئوقۇشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .٤٤٧
  .رامىزان ئېيىدا بىر ئاي تهراۋىه نامىزى ئوقۇش تهكىتلىك سۈننهتتۇر :جاۋاب    
  تهراۋىه نامىزىنى جامائهت بىلهن ئوقۇش شهرتمۇ؟ :سوئال  .٤٤٨
ئهممـا يـالغۇز ئوقۇسـىمۇ    . تهراۋىه نامىزىنى جامائهت بىـلهن ئوقـۇش ئهۋزەل   :جاۋاب    

ئهمما بۇ نامازنى بىـر مهھهللىـدە ھـېچكىم جامـائهت بولـۇپ ئوقۇمىسـا، شـۇ        . ئادا تاپىدۇ
ــى گۇن   ــڭ ھهممىس ــله جامائهتلىرىنى ــدۇ مهھهل ــار بولى ــامىزىنى   . اھك ــه ن ــۈنكى تهراۋى چ

  )١(.بولۇپ ئوقۇش تهكىتلىك سۈننهتتۇر جامائهترامىزاندا 

  غا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرتهراۋىه نامىزى
  تهراۋىه نامىزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٤٤٩
بېرىپ، تۆت رەكئهتته بىر ساالم تهراۋىه نامىزىنى ئىككى رەكئهتته بىر ساالم  :جاۋاب    

تهراۋىه نـامىزىنى ئىككـى رەكئهتلىكـتىن قىلىـپ ئوقۇمـاقچى      . بېرىپمۇ ئوقۇش مۇمكىن
ــڭ    ــدات نامىزىنى ــۇ خــۇددى بام ــدا، ئ ــىبولغان ــدۇ  پهرزىن ــدەك ئوقۇلى ــه . ئوقۇغان تهراۋى

ــۇددى       ــۇ خ ــدا، ئ ــاقچى بولغان ــپ ئوقۇم ــتىن قىلى ــۆت رەكئهتلىك ــامىزىنى ت ــۇپتهنن  خ
ئوخشـىمايدىغان يېـرى تـۆت     .ئوقۇغانـدەك ئوقۇلىـدۇ   پهرزىنـى ۆت رەكئهت نامىزىنىڭ ت

  .ئۈنلۈك ئوقۇلىدۇ) فاتىهه بىلهن ئايهتلهر(رەكئهتنىڭ ھهممىسىدە قىرائهت

                                                 
 بهت -٨٧ ائل القدوريسالتسهيل الضروري مل  (١)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٥٦  

 

  رامىزاندىكى تهراۋىه نامىزى جهريانىدا قۇرئاننى خهتمه قىلىش شهرتمۇ؟ :سوئال  .٤٥٠
ىق تهراۋىه نامىزىدا قۇرئان كهرىمنى خهتمه قىلىش شهرت ئهمهس، بىر ئايل :جاۋاب    

كۆپ بولغان بهكمۇ ئهھمىيهتلىك سۈننهت ئهمهللىرىـدىن   ىساۋابمۇنداق قىلىش ئهمما 
مـۇھهممهد  ھهزرىتـى  چـۈنكى قۇرئـان كهرىـم رامىـزان ئېيىـدا پهيغهمبىرىمىـز       . سانىلىدۇ

ان ۋە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالممۇ   ئالالھ تهرىپىدىن چۈشۈشكه باشلىغ ئهلهيهىسساالمغا
تهراۋىــه  .رامىــزان ئېيىــدا قۇرئــان تىالۋىتــى بىــلهن ئىنتــايىن كــۆپ مهشــغۇل بولغــان   

  .نامىزىنى جامائهتنى زېرىكتۈرمهيدىغان يېنىكرەك ئوقۇش ياخشىدۇر
ئوقۇغـان كىشـىگه ئۇنىـڭ    رامىزاندا تهراۋىه نامىزى ئوقۇيالمىغان ياكى كهم  :سوئال  .٤٥١

  قازاسى كېلهمدۇ؟
. تهراۋىه نامىزىنى رامىزاندا ئوقۇيالمىغان كىشىگه ئۇنىڭ قازاسـى كهلمهيـدۇ   :جاۋاب    

  .سۈننهتنىڭ قازاسى قىلىنمايدۇ. چۈنكى ئۇ سۈننهت ئهمهل
  ىمام بولىشى دۇرۇسمۇ؟باالغهتكه يهتمىگهن بالىنىڭ تهراۋىه نامىزىغا ئ :سوئال  .٤٥٢
بــاالغهتكه يهتمىــگهن بالىنىــڭ تهراۋىــه نامىزىغــا ئىمــام بولۇشــى توغرۇلــۇق  :جــاۋاب    

ــگهن قاراشــتا  . ئىســالم فىقهىشۇناســلىرى ئىختىالپالشــقان  بهزىســى دۇرۇس ئهمهس دې
پهيغهمـــبهر  دۇرۇس دېگـــۈچىلهر. بولســـا، كـــۆپ ســـانلىقى دۇرۇســـلىقىنى ســـۆزلىگهن

ــاالمنىڭ نهۋرى ــه     ئهلهيهىسس ــڭ ئائىش ــۇ ئهنهۇنى ــى رەزىيهلالھ ــى ئهل ــهن ئىبن ــى ھهس س
غا ئىمام بولـۇپ تهراۋىـه نـامىزى    )پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى(ا رەزىيهلالھۇ ئهنه

ئهممـا پهرز نامـازالردا بـاالغهتكه يهتمىـگهن     . ئوقۇغانلىقىنى دەلىـل قىلىـپ كهلتـۈرگهن   
سـالم فىقهىشۇناسـلىرى بىـرلىككه    بالىالرنىڭ ئىمام بولۇشىنىڭ دۇرۇس ئهمهسلىكىدە ئى

  .)١(نكهلگه
  

                                                 
 بهت-٩٩توم  -١الجوھرة النيرة شرح القدوري   (١)



 ٢٥٧  هيپىيىتىك ۇشناماز ئوق ڭكىشىنى ېسهلك  

 

  

  كېسهل كىشىنىڭ ناماز ئوقۇش كهيپىيىتى

  كېسهل كىشى نامازنى قانداق ئوقۇيدۇ؟ :سوئال  .٤٥٣
ئـۆرە تۇرالمىسـا   . كېسهل كىشى كۈچىنىڭ يېتىشىچه نامـاز ئوقۇشـى كېـرەك    :جاۋاب    

  .ئىشارەت بىلهن ناماز ئوقۇيدۇ-ان يېرىدە ئىماتقائولتۇرۇپ، ئولتۇرالمىسا ي
  ئۆرە تۇرالمايدىغان بىمار نامازنى قانداق ئوقۇيدۇ؟ :سوئال  .٤٥٤
ئۆرە تۇرالمايدىغان ياكى ئۆرە تۇرسـا، كېسـىلىنىڭ ئېغىرلىشـىپ كېتىشـىگه      :جاۋاب    

لىدىغانلىقى ئېنىق بولغان بىمار ياكى شىپا تېپىشىنىڭ كېچىكىپ كېتىشىگه سهۋەب بو
ئـۆرە  . ئولتۇرۇپ رۇكۇ ۋە سهجدىلهرنى نورمال كهيپىيىتى بويىچه قىلىپ نامـاز ئوقۇيـدۇ  

تۇرۇشقا قادىر بواللىغان بولسىمۇ، رۇكۇ بىلهن سهجدىلهرنى قىلىشتىن ئـاجىز كهلـگهن   
سـهجدىلهرنى  ئولتۇرۇپ ئوقۇلغان نامازدا رۇكـۇ ۋە  . بىمار ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا بولىدۇ

ئىشــارەت بىــلهن  -قىلىشــتىن ئــاجىز كهلــگهن بىمــار رۇكــۇ بىــلهن ســهجدىلهرنى ئىمــا 
ئهمما ئۇنىڭ ئالدىغا سهجدە قىلىش ئۈچـۈن ياسـتۇق يـاكى ئورۇنـدۇق قويـۇپ       .قىلىدۇ

ئىشـارەت  -يهرگه سـهجدە قىاللمىسـا ئىمـا   . چۈنكى سهجدە يهرگه قىلىنىـدۇ . بېرىلمهيدۇ
  .بىلهن قىلىنىدۇ

  ئولتۇرۇشقىمۇ كۈچى يهتمىگهن بىمار قانداق قىلىدۇ؟ :سوئال  .٤٥٥
ئولتۇرۇشقىمۇ كۈچى يهتمىگهنلىكتىن ئوڭدىسىغا يېتىـپ ئىشـارەت بىـلهن     :جاۋاب    

ــدۇ،         ــپ ياتى ــكه قارىتى ــبله تهرەپ ــۇتىنى قى ــى پ ــار ئىكك ــان بىم ــاقچى بولغ ــاز ئوقۇم نام
قىــبلىگه ئۇزارتماســلىقى ئۈچــۈن ئىككــى تىــزى مۇمكىنچىلىــك بولســا ئىككــى پــۇتىنى 

ئازراق كۆتۈرىلىدۇ ۋە بىمارنىڭ ئاسمانغا قارىماستىن قىبلىگه قارىشـى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ    
ــدۇ   ــزرەك ياســتۇق قويۇلى ــاز    . بېشــىغا ئىگى ــلهن نام ــنىچه يېتىــپ ئىشــارەت بى ــا يې ئهمم

ۇ بىـلهن  ئوقۇماقچى بولغان بىمار ئوڭ تهرىپىنى بېسـىپ، قىـبلىگه قـاراپ ياتىـدۇ، رۇكـ     
ئهممـا يېـنىچه يېتىـپ ئوقۇغانـدىن     . ئىشارەت قىلىدۇ -سهجدىلهرگه بېشى بىلهن ئىما 

  .)١(ئوڭدىسىغا يېتىپ ئوقۇش ئهۋزەلدۇر

  ئىشارەت -ئىما 
  ئىشارەت دېگهن نېمه؟ -ئىما  :سوئال  .٤٥٦

                                                 
 بهت - ٣٧٥توم  - ١فتح القدير   (١)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٥٨  

 

ئىشــارەت ئۈچــۈن   نامــازدا رۇكــۇ ۋە ســهجدىلهرگه  ― ئىشــارەت  -ئىمــا  :جــاۋاب    
ــۇر   ــا  . كۈچىنىــڭ يېتىشــىچه باشــنى ئــېگىش دېمهكت  -ئهگهر بىمــار بېشــى بىــلهن ئىم

ئۇنىڭـدىنمۇ  . ئىشارەت قىلىشتىنمۇ ئاجىز كهلسه، كۆزى بىلهن ئىشارەت قىلىپ ئوقۇيدۇ
 :قۇرئـان كهرىمـدە   چـۈنكى  .ئاجىز كهلسه نامازنى ئوقۇمايدۇ ۋە ئـۇنى ئـالالھ كهچۈرىـدۇ   

1قــا تهقۋادارلىــق قىلىڭــالرئالالھىشــىچه تاقىتىڭالرنىــڭ يېت)( پهيغهمــبهر  .گهنيىلدېــ
ــاالم ــىچه      «: ئهلهيهسس ــڭ يېتىش ــۇنى تاقىتىڭالرنى ــام، ئ ــقا بۇيرۇس ــرەر ئىش ــىلهرنى بى س

  .دېگهن )٢(»اڭالردئورۇن
  

                                                 
  ئايهت-١٤تهغابۇن سۈرىسى  ١)(

 بۇخارىي رىۋايىتى  (٢)



 ٢٥٩  نامازلىرى ۇنچقورق ۋە ۇسۇفخ ۇسۇف،ئىستىسقا، ك  

 

  

  ئىستىسقا، كۇسۇف، خۇسۇف ۋە قورقۇنچ نامازلىرى

  ئىستىسقا نامىزى ۋە ئۇنىڭ ئوقۇلىشى
  ئىستىسقا نامىزى دېگهن قانداق ناماز؟ :سوئال  .٤٥٧
ئېهتىياج تۇيۇلغاندا مهخسۇس ناماز، خۇتبه ۋە دۇئاالر ئارقىلىق  -ئىستىسقا  :جاۋاب    

  .تائاالدىن مهغپىرەت ۋە يامغۇر تىلهش دېمهكتۇر ئالالھ
  ق ئوقۇلىدۇ؟ئىستىسقا نامىزى قاندا :سوئال  .٤٥٨
 »ـ ئهسسهالتۇ جـامىئهتۇن الصالة جامعة«: ئىستىسقا نامىزىدا ئهزاننىڭ ئورنىغا :جاۋاب    

ئانـدىن ئهزان  . دەپ، كىشـىلهر نامازغـا چاقىرىلىـدۇ   ) توپلىنىـپ نامـاز ئوقۇلىـدۇ   : (يهنى
ياكى تهكبىر ئېيتماستىن خۇددى ھېيت نامىزىغا ئوخشاش قىرائىتىنـى قىلىـپ ئىككـى    

نامازدىن كېيىن ئىمام ھېيت نامىزىغا ئوخشاش ئىككى خـۇتبه  . ئوقۇلىدۇ رەكئهت ناماز
  .خۇتبىدە ئالالھ تائاالدىن يامغۇر سوراپ دۇئا قىلىنىدۇ. ئوقۇيدۇ

  كۇسۇف نامىزى ۋە ئۇنىڭ ئوقۇلىشى
  كۇسۇف ۋە خۇسۇف نامازلىرى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٤٥٩
  .ئاينىڭ تۇتۇلۇشى دېگهنلىكتۇر -ۈننىڭ تۇتۇلۇشى، خۇسۇفك -كۇسۇف  :جاۋاب    
ىشـىنى سـوراپ خـۇددى جـۈمه     ەت قىلكۈن تۇتۇلغاندا، ئالالھتىن گۇناھالرنىڭ مهغپىـر   

يــاكى ھېيــت نامازلىرىغــا ئوخشــاش جامــائهت بىــلهن ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقــۇش    
ھهركىـم ئـۆز    يـاكى  مهسجىدته ئهمما ئاي تۇتۇلغان ۋاقىتتا، جامائهت بولۇپ. سۈننهتتۇر

ئۆز ئالدىغا خۇددى نهپله نامازالرغا ئوخشاش ئىككـى رەكـئهت خۇسـۇف نـامىزى      ئۆيىدە
  .ئوقۇش سۈننهتتۇر

  قورقۇنچ نامىزى ۋە ئۇنىڭ ئوقۇلىشى
  قورقۇنچ نامىزى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٤٦٠
رنىڭ تۇيۇقسىز ھۇجـۇم قىلىـش   دۈشمهن ياكى يىرتقۇچال -قورقۇنچ نامىزى :جاۋاب    

ــايرىم        ــۈپ ئ ــگه بۆلۈن ــازالرنى ئىككى ــارائىتالردا پهرز نام ــان ش ــق بولغ ــى ئېنى ۋەھىمىس
  .كهيپىيات بىلهن ئوقۇش دېمهكتۇر

  قورقۇنچ نامىزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٤٦١
ىزىنىـڭ ئوقۇلـۇش كهيپىيىتىنـى    ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمـدە قورقـۇنچ نام   :جاۋاب    



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٦٠  

 

) جىهادتـا (سـهن مـۆمىنلهر بىـلهن    !) ئـى مـۇھهممهد  (« ::بايان قىلىپ مۇنداق دېـگهن 
بىلله بولۇپ، ئۇالر بىلهن ناماز ئوقۇمـاقچى بولغىنىڭـدا، ئۇالرنىـڭ بىـر پىرقىسـى سـهن       

 يېنىـدا تۇتسـۇن،  ) ئېهتىيات يۈزىسـىدىن (بىلهن بىرلىكته نامازغا تۇرسۇن، قوراللىرىنى 
يهنــى نامــاز (ســهجدىگه بېرىــپ بولغانــدىن كېــيىن ئــۇالر ئارقاڭالرغــا ئۆتــۈپ تۇرســۇن 

نامـاز  ) ئوقۇپ بولغان پىرقه ئارقاڭالردا كۈزەتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن، ئۇالرنىڭ ئورنىغـا 
نامـاز  ) يهنـى ئارقاڭـدا  (ئوقۇمىغان ئىككىنچى بىر پىرقه كېلىپ سـهن بىـلهن بىـرلىكته    

دۈشـمهنلىرى  . (ېهتىياتچانلىق بىلهن ھوشـيار تۇرسـۇن  ئ) دۈشمهنلىرىدىن(ئوقۇسۇن، 
قـوراللىرىنى يېنىـدا تۇتسـۇن، كـاپىرالر     ) بىلهن ئۇرۇشۇشقا تهييـار تـۇرۇش يۈزىسـىدىن   

ــۇنىڭ      ــىڭالرنى، ش ــته قېلىش ــيالىرىڭالردىن غهپلهت ــوراللىرىڭالردىن، ئهش ــىلهرنىڭ ق س
ــردىنال    ــىلهرگه بى ــلهن س ــىزدىن(بى ــارزۇ قىل  ) تۇيۇقس ــنى ئ ــۇم قىلىش ــدۇ ھۇج ــى (ى يهن

ــگه بواللماســلىقى ئۈچــۈن،     دۈشــمهنلهرنىڭ ســىلهرگه ھۇجــۇم قىلىــش پۇرســىتىگه ئى
). ھهممىڭالر بىرال ۋاقىتتا يىغىلىپ ناماز ئوقۇمـاي، يـۇقىرىقى ئۇسـۇل بـويىچه ئوقـۇڭالر     

بـۇ  (ئهگهر سىلهرگه يامغۇر سهۋەبلىك ھهرەج بولىدىغان بولسا ياكى كېسهل بولساڭالر، 
نى قويۇپ قويساڭالر سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايـدۇ، ئېهتىياتچـان   قوراللىرىڭالر) چاغدا

ۋە ھوشـــىيار بولـــۇڭالر، ئـــالالھ ھهقىـــقهتهن كـــاپىرالر ئۈچـــۈن خورقىلغـــۇچى ئـــازاب  
  .)١(»تهييارلىدى

قورقــۇنچ نامىزىــدا، ئىســالم فىقهىشــۇناس ئالىملىرىنىــڭ بىــردەك ئىتتىپــاقى بىــلهن   
  :تۆۋەندىكى ئىككى ئىش جائىزدۇر

ــۇر) ١(   ــدالرنىڭ ئـ ــىدا مۇجاھىـ ــايهتته    ۇش ئهسناسـ ــۇقىرىقى ئـ ــازالرنى يـ پهرز نامـ
  .كۆرسىتىلگهن شهكلىدە ئوقۇشى جائىزدۇر

شىددەتلىك قورقۇنچ تـۈپهيلى، مۇجاھىـدالرنىڭ بىـر يهرگه كېلىـپ، جامـائهت      ) ٢(  
بولۇپ ناماز ئوقۇشى مۇمكىن بولمىغان شارائىتتا، ئۇالرنىڭ نامازالرنى ئۆزلىرى تۇرغـان  

شـۇنداقال قاتنـاش قـوراللىرى ئۈسـتىدە     . يالغۇز ئـۆز ئالـدىغا ئوقۇشـى جـائىزدۇر     يېرىدە،
بولۇپ، نامازنى تولـۇق كهيپىيىتـى بىـلهن ئوقـۇش قىـيىن بولغانـدا، قاتنـاش ئۈسـتىدە         

ئۇالرنىـڭ يـۈزلهنگهن تهرىپـى    . ئىشارەت بىلهن ئوقۇشـى جـائىزدۇر   -تۇرغان پېتى ئىما 
يهنـى قاتنـاش قايسـى تهرەپـكه     . پهرق يوقتـۇر قىبلىگه توغرا كهلسۇن يـاكى كهلمىسـۇن   

  .يۈزلهنگهن بولسا شۇ تهرەپ ئۇالرنىڭ قىبلىسى بولۇپ بهلگىلهنگهن بولىدۇ
  

                                                 
 .ئايهت - ١٠٢نسا سۈرىسى   )١(



 ٢٦١  نامازالر ۇستهھهبم  

 

  

  مۇستهھهب نامازالر

  مۇستهھهب نامازالر قانداق نامازالر ۋە ئۇالر قايسىالر؟ :سوئال  .٤٦٢
ــاۋاب     ــازالر  :ج ــتهھهب نام ــاكى    پهيغه مۇس ــان ي ــدە ئوقۇغ ــاالم بهزى ــبهر ئهلهيهىسس م

ــول قويغــان، تهكىتلىــك ســۈننهت دەرىجىســىگه يهتمىــگهن     باشــقىالرنىڭ ئوقۇشــىغا ي
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. نامازالر بولۇپ، تهكىتسىز سۈننهت قاتارىدىن سانىلىدۇ

  تهھىيهتۇل مهسجىد نامىزى) ١(  
  چاشگاھ نامىزى) ٢(  
  تهھهججۇد نامىزى) ٣(  
  اپ نامىزىتاۋ) ٤(  

  تهھىيهتۇل مهسجىد نامىزى
  تهھىيهتۇل مهسجىد نامىزى دېگهن قانداق ناماز؟ :سوئال  .٤٦٣
دېـگهن مهنىـدە   مهسـجىدكه سـاالم بېـرىش     -تهھىيهتۇل مهسـجىد نـامىزى    :جاۋاب    

مۇسـۇلمان   قانداقال بىر ۋاقىتتا، قايسىبىر مهقسهت بىـلهن مهسـجىدكه كىـرگهن    بولۇپ،
 )ناماز ئوقۇش مهنئىي قىلىنغان ۋاقىتالرنىـڭ سـىرتىدىكى قايسـىبىر ۋاقىتتـا    (ڭ كىشىنى

پهيغهمــبهر . نــامىزى ئوقۇشــى مۇســتهھهبتۇر» تهھىيهتــۇل مهســجىد«ئىككــى رەكــئهت 
سىلهر مهسجىدكه كىرگىنىڭالردا ئىككى رەكئهت ناماز «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  .)١(»ئوقۇماستىن ئولتۇرماڭالر

  چاشگاھ نامىزى
  چاشگاھ نامىزى دېگهن قانداق ناماز؟ :سوئال  .٤٦٤
 ٤٥قۇيـاش تولـۇق چىقىـپ بولغانـدىن باشـالپ پېشـىن ۋاقتىغـا         -چاشگاھ  :جاۋاب    

چاشــگاھ ۋاقتىــدا ئهڭ ئــاز دېگهنــدە . مىنــۇت قالغىچىلىــك بولغــان ۋاقىــتالر دېمهكتــۇر 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ چاشـگاھ    . مـاز ئوقـۇش مۇسـتهھهبتۇر   ئىككى رەكـئهت نا 

نــامىزىنى گاھىــدا ســهكىكىز رەكــئهت، گاھىــدا ئــالته رەكــئهت، گاھىــدا تــۆت رەكــئهت   
  .ئوقۇغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

                                                 
 .بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  (١)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٦٢  

 

  نامىزى) كېچه(تهھهججۇد 
  داق ناماز؟نامىزى دېگهن قان) كېچه(تهھهججۇد  :سوئال  .٤٦٥
ئىبـادىتى بىـلهن مهشـغۇل     -كېچىدە ئالالھ تائاالنىـڭ تـائهت    -تهھهججۇد  :جاۋاب    

گهنلىك بولۇپ، بۇ ئورۇندا كېچىلىرى ئوقۇلىدىغان ئىختىيـارىي مانـاز كـۆزدە    ېبولۇش د
. پهرز نامــازالردىن قالســا تهھهججــۇد نامىزىنىــڭ ســاۋابى ناھــايىتى كۆپتــۇر  .تۇتۇلىــدۇ

كـېچه نـامىزىنى چىـڭ    «: ساالم كېچه نامىزىنىڭ پهزىلىتى ھهققىـدە پهيغهمبهر ئهلهيهىس
ــا     ــىلهرنى پهرۋەردىگارىڭالرغــ ــادىتى، ســ ــىالرنىڭ ئــ ــۇ ياخشــ ــۈنكى ئــ ــۇڭالر، چــ تۇتــ

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ىقىرىدىغان ئهمهلدۇرچگۇناھىڭالرنى يوققا  يېقىنالشتۇرىدىغان،
  قانداق ئوقۇلىدۇ؟ مىزى قانچه رەكئهت ۋەتهھهججۇد نا :سوئال  .٤٦٦
 ھهر .نىـڭ چېكـى يـوق   تهھهججۇد نامىزىنىڭ ئېزى ئىككـى رەكـئهت، كۆپى   :جاۋاب    

ئىككـى   ئهمما ھهر. ئىككى رەكئهتته ياكى تۆت رەكئهتته بىر ساالم بېرىپمۇ ئوقۇلىدۇبىر 
  .رەكئهتته بىر ساالم بېرىپ ئوقۇش ئهۋزەلدۇر

  تهھهججۇد نامىزنىڭ ئهڭ ئهۋزەل ۋاقتى قايسى؟ :سوئال  .٤٦٧
تهھهججــۇد نامىزىنىــڭ ئهڭ ئهۋزەل ۋاقتــى كېچىنىــڭ ئــۈچتىن بىرىنىــڭ   :جــاۋاب    

بــۇ ۋاقىــت دۇئاالرنىــڭ ئىجــابهت بولىشــى ۋە گۇناھالرنىــڭ مهغپىــرەت . ئاخىرقىســىدۇر
  .قىلىنىشى ئۈچۈن ئهڭ مۇناسىپ ۋاقىتالردۇر

  تاۋاپ نامىزى
  تاۋاپ نامىزى دېگهن قايسى ناماز؟ :سوئال  .٤٦٨
كهبىنى تاۋاپ قىلغان كىشىلهر تاۋاپنى ئاخىرالشتۇرۇپ بولغانـدىن كېـيىن    :جاۋاب    

پهيغهمــبهر . ئوقۇيــدىغان ئىككــى رەكــئهت نامــاز بولــۇپ، ئــۇنى ئوقــۇش مۇســتهھهبتۇر 
 )٢(ڭلغانـدىن كېـيىن، مهقـامۇ ئىبراھىمنىـ    ئهلهيهىسساالمنىڭ كهبىنى تـاۋاپ قىلىـپ بو  

ئارقىســىغا كېلىــپ تــۇرۇپ ئىككــى رەكــئهت تــاۋاپ نــامىزى ئوقۇغــانلىقى رىــۋايهت         
  .)٣(نقىلىنغا

  ئارقىسىدا ئوقۇش شهرتمۇ؟ نىڭتاۋاپ نامىزىنى مهقامۇ ئىبراھىم :سوئال  .٤٦٩
ىمنىــڭ ئارقىســىدا تــۇرۇپ ئوقــۇش ئهۋزەل تــاۋاپ نــامىزىنى مهقــامۇ ئىبراھ :جــاۋاب    

                                                 
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  (١)
هيهىسساالم كهبىنى بىنـا قىلغانـدا، ئۈسـتىگه دەسسـهپ تۇرغـان تـاش بولـۇپ،        ئىبراھىم ئهل –مهقامۇ ئىبراھىم   (٢)

 .ى نهپىس شېشىنىڭ ئىچىدەئورنى كهبىنىڭ شهرق شىمال تهرىپىدىك
 .ئىمام تىرمىزى ۋە نهسائى رىۋايىتى  (٣)



 ٢٦٣  نامازالر ۇستهھهبم  

 

خۇسۇسـهن ھهج  . بولسىمۇ، ئۇنى مهسجىد ھهرەمنىڭ قايسىبىر يېرىدە ئوقۇشـقا بولىـدۇ  
قا قىسـتىالڭغۇ ۋاقىـتالردا، بـۇ نامـازنى باشـ      كۈنلىرىدىكىگه ئوخشاش ئادەم كۆپ، ھهرەم

  .ئازادە جايدا ئوقۇش ياخشىدۇر
  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٦٤  

 

  

  نهپله نامازالر

  نهپله دېگهن قانداق ناماز؟ :سوئال  .٤٧٠
شهرىئهت ئىستىالھىدا پهرز، ۋاجىب ياكى . زىيادە دېمهكتۇر -نهپله لۇغهتته : جاۋاب    

ئىبــادەت  -ســۈننهت بولمىغــان، ئهممــا دىنىمىــزدا يولغــا قويۇلغــان، ئىختىيــارىي ئهمهل  
  .نهپله ئىبادەتلهرنىڭ ساۋابى كۆپتۇر. دېمهكتۇر

  نهپله نامازلىرى قاچان ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٤٧١
نامــاز ئوقــۇش مهنئــى قىلىنغــان (كۈنــدۈزنىڭ  -نهپــله نامــازلىرىنى كــېچه  :جــاۋاب    

  .قايسىبىر ۋاقىتلىرىدا ئوقۇشقا بولىدۇ) ۋاقىتالرنىڭ سىرتىدا
  ايسىالر؟نهپله نامازلىرى ق :سوئال  .٤٧٢
  :نهپله نامازلىرى تۆۋەندىكلهر :جاۋاب    

  تهۋبه نامىزى) ١(  
  ئىستىخارە نامىزى) ٢(  
  ھاجهت نامىزى) ٣(  
  ئهۋۋابىين نامىزى) ٤(  

  تهۋبه نامىزى
  تهۋبه نامىزى دېگهن قانداق ناماز؟ :سوئال  .٤٧٣
پىـرەت تهلهب قىلىـپ ئوقۇلىـدىغان نامـاز     تهۋبه نامىزى ئـالالھ تائـادىن مهغ   :جاۋاب    

. بولۇپ، بـۇ نامازنىـڭ بۇيرۇلغانلىقىـدا پۈتـۈن ئىسـالم ئولىمـالىرى بىـردەك ئىتتىپـاقتۇر        
كىمكى تاھارەتنى كامىل ئېلىپ، ئىككى ياكى تۆت رەكئهت « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ىڭ گۇنـاھلىرىنى  ناماز ئوقۇپ ئالالھتىن گۇناھلىرىغا كهچۈرۈم سورايدىكهن، ئالالھ ئۇن
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»چوقۇم مهغپىرەت قىلىدۇ

  تهۋبه نامىزى قاچان ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٤٧٤
تهۋبه نامىزى ئومۇمهن، گۇناھ سادىر قىلغاندىن ياكى بۇ نامازنى ئوقۇشـنى   :جاۋاب    

غـان كىشـى دەرھـال تهۋبه    گۇنـاھ قىل . كۆڭلىگه پۈككهندىن كېيىـنال ھامـان ئوقۇلىـدۇ   
تهۋبىدىن كېـيىن، تاھـارەت ئېلىـپ، ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقۇشـى ۋە        . قىلىشى الزىم

                                                 
 دىن» سهھىه ھهدىسلهر توپلىمى«ىڭ ئالبانىين. مهشهۇر ھهدىسشۇناس ئالىم م  )١(
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گۇناھى ئۈچۈن ئالالھتىن مهغپىرەت تىلىشى ئۇنىڭ گۇناھىنىڭ مهغپىرەت قىلىنىشىغا 
  .ۋاسىته بولىدۇ

  ئستىخارە نامىزى
  مىزى دېگهن قانداق ناماز؟ئستىخارە نا :سوئال  .٤٧٥
بىـرەر ئىشـنىڭ   . ئالالھ تائاالدىن ياخشـىلىق سـوراش دېمهكتـۇر    -ئستىخارە  :جاۋاب    

بولماسـلىقى توغرۇلـۇق ئـالالھ تائـاالدىن مهنىـۋى بىشـارەت ئېلىشـنى         -خهيرلىك بولۇپ
ــدۇ     ــا قىلى ــا دۇئ ــالالھ تائاالغ ــۇپ، ئ ــاز ئوق ــادەم ئىككــى رەكــئهت نام جــابىر . خالىغــان ئ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه ئىستىخارە : لالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىرەزىيه
سـىلهر بىـرەر   «: قىلىشنى خۇددى قۇرئان ئۆگهتكهندەك ئـۆگىتهتتى ۋە مۇنـداق دەيتتـى   

نى مۇنـۇ دۇئـا  ئىشقا ئاتالنماقچى بولغاندا، ئىككى رەكئهت نهپلـى نامـاز ئوقـۇپ بولـۇپ،     

فَإِنك  الْعظيمِ رك بِعلْمك وأَستقْدرك بِقُدرتك وأَسأَلُك من فَضلكأَستخياَللَّهم إِني  ﴿ئوقـۇڭالر 
و رقْدالَت و لَمعتو ري  الَأَقْدي فا لريخ رذَا الْأَمه لَمعت تإِنْ كُن موبِ اَللَّهيالْغ لَّامع تأَنو لَمأَع
وآجِله فَاقْدره لي ويسره لي ثُم بارِك لي فيه اَللَّهـمَ إِنْ   هعاجِلو  ومعاشي وعاقبة أَمرِيدينِي 

اجِلرِي عأَم ةباقعي واشعمينِي وي دي فل رش هأَن لَمعت تكُنرِفْ هفَاص هآجِلوع هرِفْنِي  يناصو هنع
يل راقْدو نِي بِهضر ثُ كَانَ ثُميح ريالْخ﴾.  

ــى   ــالالھ “: تهرجىمىس ــى ئ ــېنىڭدىن    ! ئ ــېغىنىپ س ــگه س ــىز ئىلمىڭ ــېنىڭ چهكس س
ــۇۋۋەت        ــۇدرىتىڭگه ســېغىنىپ ســېنىڭدىن كــۈچ ـ ق ياخشــلىق ســورايمهن، ســېنىڭ ق

ــۇغ پهزلىڭــدىن ســورايمهن   ــمهن، ســېنىڭ ئۇل ــقهتهن ھهر ن. تىلهي هرســىگه ســهن ھهقى
سـهن پۈتـۈن   . سهن ھهممىنـى بىلىسـهن، مهن بىلمهيـمهن   . قادىرسهن، مهن ئاجىزمهن

مېنىـڭ  ) ھـاجىتىنى ئېيتىـدۇ  ( مېنىـڭ بـۇ ئىـش   ! ئـى ئـالالھ  . چىسـهن غهيبلهرنى بىلگۈ
ــازىردا ۋە كېلهچهكــــته ياخشــــى    ــالىقىم ۋە ئــــاخىرەتلىكىم ئۈچــــۈن ھــ دىــــنىم، دۇنيــ

قىلغىـن ۋە ماڭـا ئـۇنى ئاسـان قىلغىـن،      ، ئـۇنى ماڭـا تهقـدىر    ىلسـهڭ ب لىقىنىبولىدىغان
مېنىڭ دىنىم، دۇنيالىقىم ۋە  ئهگهر بۇ ئىش. ت ئاتا قىلغىنئاندىن ئۇنىڭدا ماڭا بهرىكه

، ئـۇنى  ىـدىغانلىقىنى بىلسـهڭ  ئاخىرەتلىكىم ئۈچۈن ھازىردا ۋە كېلهچهكته زىيانلىق بول
مىسـۇن ماڭـا   مهندىن يىـراق قىلغىـن ۋە مېنىمـۇ ئۇنىڭـدىن يىـراق قىلغىـن، نهدىـال بول       

ئانـدىن   .»ئاندىن مېنى ئۇنىڭ بىـلهن مهمنـۇن قىلغىـن   . ياخشىلىقنى نهسىب قىلغىن
  .)١(»”ئالالھ تائاالدىن ھاجىتىڭالرنى سوراڭالر

                                                 
 .بۇخارى رىۋايىتى  )١(
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ــهن،      ــىگه ئاساس ــنىڭ كۆرسهتمىس ــۇ ھهدىس ــۇپ   ب ــك بول ــنىڭ خهيرلى ــرەر ئىش  -بى
 ئـادەم نى خالىغان بولماسلىقى توغرۇلۇق ئالالھ تائاال تهرىپىدىن مهنىۋي ئىشارەت ئېلىش

ئىسـتىخارە نـامىزى خـۇددى بامـداتنىڭ     . ئىككى رەكـئهت ئىسـتىخارە نـامىزى ئوقۇيـدۇ    
 يـۇقىرىقى دۇئـانى  ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېـيىن،  . سۈننىتىنى ئوقۇغاندەك ئوقۇلىدۇ

  .ئوقۇپ بولۇپ، ئالالھ تائاالدىن ھاجهتلىرىنى سورايدۇ
  ىشارەتنى قانداق ئالىدۇ؟بئىستىخارە قىلغان كىشى مهنىۋى  :ئالسو  .٤٧٦
. ئىستىخارە قىلغان كىشىنىڭ چۈشىدە بىر نهرسـه كۆرۈشـى شـهرت ئهمهس    :جاۋاب    

قا پهقهت ئىستىخارە قىلغاندىن كېيىن، كۆڭۈلنىڭ مايىللىقى كۈچلـۈكرەك بولغـان ئىشـ   
  .تهۋەككۇل قىلىشتا زىيان يوق

  ھاجهت نامىزى
  ھاجهت نامىزى دېگهن قانداق ناماز؟ :سوئال  .٤٧٧
دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتكه مۇناســىۋەتلىك ئېهتىيــاجى بولغــان كىشــى تاھــارەتنى  :جــاۋاب    

كامىل ئېلىپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقويدۇ، نامازدىن كېيىن ئالال تائاالغا ھهمـدۇ سـانا   
يـاكى ئـۆزى   (ئاندىن ھاجهت دۇئاسـىنى  . تىىدۇۋە پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمغا دۇرۇد ئېي

ــاالرنى  ــدىغان دۇئ ــالالھتىن    ) بىلى ــگه ئېشىشــىنى ئ ــۇپ، ھاجىتىنىــڭ ئهمهل ــوپ بول ئوق
  .سورايدۇ

  ھاجهت نامىزىدا قايسى دۇئانى ئوقۇش ئهۋزەل؟ :سوئال  .٤٧٨
ــبهر ئهلهيهىسســاالم كۆر   :جــاۋاب     ــدا پهيغهم ــانى  ھــاجهت نامىزى ــۇ دۇئ ســهتكهن مۇن

الَ إلَه إالّ اهللا الْحليم الكَرِمي، سبحانَ اهللا رب العرشِ العظيمِ، والْحمـد هللا  ﴿: ئوقـۇش ئهۋزەل 
نياملالع بر  .منِيبٍ والْغكُلِّ ذَن نةَ ممصالْعو كترفغمِ مائزعو كتمحر جِباَتوم اَلُكاَس نةَ م

الَّ فَراً امالَ هو هتالَّ غّفّرباً الَناَ ذَن عدالَت مثْمٍ ، اَللَّهكُلِّ ا نةَ مالَموالس كُلِّ بِر يةً هالَ حاَجو هتج
نيماحالر محهاَ ياَ اَرتجالَّ فَررِضاً ا لَك﴾.  

ئىالھ يوقتۇر، ئۇ تولىمـۇ ھهلىمـدۇر، ئۇلـۇغ    ئالالھتىن باشقا ھهقىقىي «: تهرجىمىسى  
ھهمـــدۇ ســـانا . ئهرشـــىنىڭ ئىگىســـى بولغـــان ئـــالالھ بـــارچه نوقســـانالردىن پـــاكتۇر 

سـېنىڭدىن سـېنىڭ   ! ئـى ئـالالھ  . ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغـان ئالالھقـا خاسـتۇر   
ى، رەھمىتىڭگه ئېرىشتۈرىدىغان ئهمهلنى، مهغپىرىتىڭگه مۇيهسسـهر قىلىـدىغان تهۋبىنـ   

مېنى ھهر قانداق گۇناھتىن ساقلىشـىڭنى، پۈتـۈن ياخشـىلىقالرغا ئېرىشتۈرىشـىڭنى ۋە     
ــمهن    ــىڭنى تىلهي ــان قىلىش ــانلىقتىن ئام ــداق يام ــالالھ . ھهرقان ــى ئ ــۈن  ! ئ ــڭ پۈت مېنى

گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىن، بـارلىق قىيىنچىلىقلىرىمنـى ھهل قىلىـپ بهرگىـن ۋە     
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ن تـۈرتكه بولىـدىغان ھهر قانـداق ھـاجهتلىرىمنى     سېنىڭ رازىلىقىڭغا ئېرىشىشىم ئۈچۈ
  .»!ئى رەھىم قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ شهپقهتلىكى بولغان ئالالھ. راۋا قىلىپ بهرگىن

  ئهۋۋابىين نامىزى
  ئهۋۋابىين نامىزى دېگهن قايسى ناماز؟ :سوئال  .٤٧٩
. تهۋبه بىـلهن قـايتقۇچىالر دېگهنلىكتـۇر   ئالالھ تائـاال تهرەپـكه    -ئهۋۋابيىن  :جاۋاب    

سـانى ئـالته رەكـئهت بولـۇپ، ئـالته      . ئهۋۋابىين نامىزى شام نامىزىدىن كېيىن ئوقۇلىدۇ
رەكئهتته بىرال ساالم بېرىپ ياكى ھهر ئىككى رەكئهتته بىـردىن سـاالم بېرىپمـۇ ئوقـۇش     

  .مۇمكىن
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  جىنازا نامىزى

  جىنازا نامىزى قانداق ناماز؟ :ئالسو  .٤٨٠
ــاۋاب     ــۇرۇن       :ج ــتىن ب ــنه قىلىش ــىنى دەپ ــۇلمان كىش ــۆلگهن مۇس ــامىزى ئ ــازا ن جىن

  .ئوقۇلىدىغان دۇئا خاراكېرلىك نامازدۇر
  جىنازا نامىزى ئوقۇشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .٤٨١
نى ئوقۇش مېيىتنىڭ ۋارىسلىرى ئۈچـۈن  مېيىتنىڭ جىنازا نامىزى مۇسۇلمان: جاۋاب    

  .مېيىتنىڭ ھهققى ۋە ئومۇمىي مۇسۇلمانالر ئۈچۈن پهرز كىفايىدۇر
  جىنازا نامىزىنىڭ ئىماملىقىغا ھهقلىق كىشىلهر كىملهر؟ :سوئال  .٤٨٢
ــامىزىنى شــۇ شــهھهردىكى چــوڭ جامىينىــڭ ئىمــامى     :جــاۋاب     ــازا ن مېيىتنىــڭ جىن

. ئـۇ بولمىغانـدا، شـۇ مهھهللىـدىكى مهسـجىدنىڭ ئىمـامى ئوقۇيـدۇ       . وقۇيدۇئ) خاتىبى(
ئىمــام كهلمىســه مېيىتنىــڭ ئىگىلىــرى يهنــى ئاتىســى يــاكى ئــوغلى يــاكى تاغىلىرىــدىن 

  .بىرەرسى ئىمام بولۇپ جىنازا نامىزىنى ئوقۇيدۇ

  نامىزى ئوقۇلمايدىغانالر
  قانداق كىشىلهرنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ؟ :سوئال  .٤٨٣
قاراقچىالرنىـڭ،   كاپىرالرنىڭ، مۇناپىقالرنىـڭ، جىنـايهت ئۈسـتىدە ئـۆلگهن     :جاۋاب    

ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئادالهتلىك ھاكىمىيىتىگه قارشى چىقىش يولىدا ئۆلگهنلهرنىڭ، ئاتـا  
  .ئانىسىدىن بىرەرسىنى ئۆلتۈرگهن قاتىلنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ -

  ازا نامىزى ئوقۇشنىڭ شهرتلىرىجىن
  جىنازا نامىزى ئوقۇشنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٤٨٤
  :جىنازا نامىزىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهردۇر :جاۋاب    

  مېيىتنىڭ مۇسۇلمان بولىشى،) ١(  
ــاكى ۋا . ېيىتنىــڭ تىرىــك تۇغۇلغــان بولىشــى م) ٢(   ــۈك تۇغۇلغــان ي قتــى كــۈنى ئۆل

  .توشۇشتىن بۇرۇن چۈشۈپ كهتكهن بالىنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ
  مېيىتنىڭ يۇيۇپ تازىالنغان ۋە كېپهنگه ئېلىنغان بولىشى،) ٣(  
  مېيىتنىڭ قىبله تهرەپته جامائهت ئالدىدا ھازىر قىلىنىشى، )٤(  
مېيىتنىــڭ جهســىدىنىڭ تولــۇق ھــازىر قىلىنىشــى يــاكى جهســهدنىڭ كــۆپرەك  ) ٥(  

  ھېچ بولمىغاندا بېشى بىلهن يېرىم بهدىنى ھازىر قىلىنىشى،قىسمى، 
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مېيىتنىڭ قاتناش قوراللىرى ياكى كىشىلهرنىڭ مۈرىسىدە بولماسلىقى، بهلكـى  ) ٦(  
  .يهرگه قويۇلىشى شهرتتۇر

  لىرىۋە ۋاجىب جىنازا نامىزىنىڭ پهرز
  قايسىالر؟ جىنازا نامىزىنىڭ پهرزلىرى :سوئال  .٤٨٥
  :جىنازا نامىزىنىڭ پهرزلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر :جاۋاب    

تـۆت تهكبىرنىـڭ ھهر بىـرى    ). يهنى تۆت تهكبىر ئېيتىش(تهكبىرلهرنى ئېتىش) ١(  
  .بىر رەكئهت نامازنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ

  ).ئۆرە تۇرۇش(قىيام ) ٢(  

  ش كهيپىيىتىئوقۇ ۋە جىنازا نامىزىنىڭ سۈننهتلىرى
  ؟قانداق ئوقۇلىدۇ قايسىالر جىنازا نامىزىنىڭ سۈننهتلىرى :سوئال  .٤٨٦
  :جىنازا نامىزىنىڭ سۈننهتلىرى مۇنۇالر :جاۋاب    

مېيىت مهيلى ئهر بولسۇن، مهيلى ئايال بولسـۇن، ئىمامنىـڭ ئۇنىـڭ كۆكسـىگه     ) ١(  
  ئۇدۇللىنىپ تۇرىشى،

 ...)سۇبهانهكهلالھۇممه( ﴾... ملهالَّ كانحبس﴿ بىرىنچى تهكبىردىن كېيىن سانا) ٢(  
  .ئوقۇشنى 

...  لىلِّ عص ملهلَّاَ﴿ئىككىنچى تهكبىردىن كېيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهسسـاالمغا   ) ٣(  
 دەپ دۇرۇد ...)ئـالالھۇممه ۋە بارىـك ئهال  .. ئـالالھۇممه سـهللى ئهال  (﴾ .. ىلَع كارِب ملهلَّاَ

  .ئوقۇش
پ بولـۇپ  ا ۋە پۈتۈن مۆمىنلهرگه دۇئا قىلىچىنچى تهكبىردىن كېيىن، مېيىتقئۈ) ٤(  

  .ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىش بىلهن نامازدىن چىقىش
  جىنازا نامىزىنىڭ نىيىتى قانداق قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٤٨٧
ئىقتىـدا قىلـدىم ھـازىر    ئالالھ رازىلىقى ئۈچـۈن  «: ئهر جىنازىسىنىڭ نىيىتى :جاۋاب    

  .قىلىنىدۇ دەپ» ئىمامغا شۇ مهرھۇمنىڭ جىنازا نامىزىنى ئوقۇشقا
ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ئىقتىدا قىلدىم ھازىر ئىمامغـا  «: ئايال جىنازىسىنىڭ نىيىتى  

  .قىلىنىدۇ دەپ» شۇ مهرھۇمهنىڭ جىنازا نامىزىنى ئوقۇشقا
لىقـى ئۈچـۈن ئىقتىـدا قىلـدىم ھـازىر      ئـالالھ رازى «: ئوغۇل باال جىنازىسنىڭ نىيىتـى   

  .ەپ قىلىنىدۇد» ئىمامغا شۇ سهبىنىڭ جىنازا نامىزىنى ئوقۇشقا
ئــالالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن ئىقتىــدا قىلــدىم ھــازىر  «: قىــز بــاال جىنازىســنىڭ نىيىتــى  

  .ەپ قىلىنىدۇد» ئىمامغا شۇ سهبىيهنىڭ جىنازا نامىزىنى ئوقۇشقا



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٧٠  

 

  رئوقۇلىدىغان دۇئاال جىنازا نامىزىدا
  جىنازا نامىزىدا قايسى دۇئاالر ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٤٨٨
. جىنــازا نــامىزى ئۈچــۈن مــۇئهييهن بىــر دۇئــانى ئوقــۇش شــهرت ئهمهس   :جــاۋاب    

جىنـازا نامىزىـدا پهيغهمـبهر    . ھهركىم ئۆز تىلىدا، ئۆزىنىڭ بىلگىنىچه دۇئا قىلسا بولىدۇ
  :تۆۋەندىكى دۇئاالردىن قايسىبىرىنى ئوقۇش ئهۋزەلدۇر ئهلهيهىسساالم ئوقۇغان

  )١ (﴿هافعو همحارو لَه راغْف ماَللَّه .هنع فاعو .لَهزن أَكْرِمو .لَهخدم عسوو .  اغِْسـلْهو
وأَبدلْه داراً خيراً . لثَّوب اَألبيض من الدنسِبِالْماِء والثَّلْجِ والْبرد، ونقِّه من الْخطَايا كَما نقَّيت ا

ارِهد نم .جِهوز نراً مياً خجوزو هلأَه نراً ميالً خأَهـرِ . وذَابِ الْقَبع نم ذْهأَعةَ ونالْج لْهخأَدو 
ارِوذَابِ النع نم﴾.  

ڭغــا مهغپىــرەت قىلغىــن، ئۇنىڭغــا رەھىــم قىلغىــن، ئۇنى! ئــى ئــالالھ«: تهرجىمىســى  
ئۇنىڭغا ئامانلىق ئاتا قىلغىن، ئۇنى كهچۈرگىن، ئۇنىڭ قارارگاھىنى ياخشـى قىلغىـن،   
قهبىرسىنى كهڭ قىلغىن، ئاق كىيىمنى كىـرلهردىن پاكلىغىنىڭـدەك، ئـۇنى سـۇ، قـار ۋە      

ۆيىـدىن ياخشـىراق   ئۇنىڭغا دۇنيـادىكى ئ . مۇز بىلهن يۇيۇپ، خاتالىقلىرىدىن پاكلىغىن
. قارار گاھ، ئائىلىسىدىن ياخشىراق ئائىله ۋە جورىسىدىن ياخشـىراق جـور ئاتـا قىلغىـن    

  .»ۋە دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزگىن، ئۇنى قهبىر

  )٢ (﴿يغا، وصبِنا وغَائنداها، وشنتيما ونيحرِ لاغْف ماَللَّهكَبيا ورِن ما، اَللَّهثَانا وأُنا، وذَكَرِنرِن
ع يِها فَأَحنم هتييأَح نالمِى اْلَمإلس  نمو ، هتفَّيووتا فَتنمفِّه ِإلى اْلَعيمان﴾.  

بىزنىــڭ تىرىكلىرىمىــزگه، ئۆلــۈكلىرىمىزگه، بــۇ نامازغــا ! ئــى ئــالالھ«: تهرجىمىســى  
ــۈن   ــگهن پۈت ــگهن ۋە كهلمى ــا،    كهل ــزگه، چوڭلىرىمىزغ ــلىرىمىزغا، كىچىكلىرىمى دىنداش

بىـزدىن كىمنىكـى ھايـات    ! ئـى ئـالالھ  . ئهرلىرىمىزگه، ئاياللىرىمىزغا مهغپىرەت قىلغىـن 
قالدۇرساڭ ئۇنى ئىسالم بىلهن ياشـاتقىن، بىـزدىن كىمنىكـى ۋاپـات قىلدۇرسـاڭ ئـۇنى       

  .»ئىمان بىلهن ۋاپات قىلدۇرغىن
  جىنازا نامىزى نهدە ئوقۇلىدۇ؟ :سوئال  .٤٨٩
جىنازا نـامىزىنى مهسـجىدنىڭ   . جىنازا نامىزى كهڭرى مهيدانالردا ئوقۇلىدۇ :جاۋاب    

  .مهكرۇھتۇر ئىچىدە ئوقۇش

  سهكهراتقا چۈشكهن ئادەم ئۈچۈن قىلىدىغان ئىشالر
  مه؟ئۆلۈمنىڭ ھهقىقىتى نې :سوئال  .٤٩٠
جاننىڭ بهدەندىن ئايرىلىشى بولۇپ، ئۇ پـانىي ئـالهم بىـلهن بـاقىي      -ئۆلۈم  :جاۋاب    



 ٢٧١  جىنازا نامىزى  

 

بۇ دۇنيـادىكى  . بۇدۇنيا ئاخىرەتنىڭ ئېكىنزارلىقىدۇر. ئالهم ئوتتۇرىسىدىكى بىر كۆۋرۈك
ھاياتىدا ئىمان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلـۇپ قالىـدۇ   

ــدۇ ۋە ھېســاب بېرى ــالغۇچىالردىن  . شــى ئاســان بولى ــنهتلهردە مهڭگــۈ ق شــۇنداقال، جهن
مهسـىيهتلهر بىـلهن ئۆتكـۈزگهنلهر     –ئهمما ھاياتىنى كۇپرى، زااللهت ۋە گۇناھ . بولىدۇ

  .ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولغۇچىالردۇر
  ى قانداق بىلىنىدۇ؟بىراۋنىڭ سهكهراتقا چۈشۈپ قالغانلىق :سوئال  .٤٩١
بىراۋنىـــڭ ســـهكهراتقا چۈشـــكهنلىكى ئۇنىـــڭ پۇتلىرىنىـــڭ بوشىشـــىپ   :جـــاۋاب    

سـۆزىنىڭ تىترىشـى ۋە    –سوزۇلىشى، پۇتىنىـڭ مۇزلىشـى، دىمىقىنىـڭ قىسـىلىپ گهپ     
  .ئىككى چېكىسىنىڭ قورۇلۇپ قېلىشىدىن بىلىنىدۇ

  كىشى ئۈچۈن نېمه قىلىش كېرەك؟ سهكهراتقا چۈشكهن :سوئال  .٤٩٢
  :سهكهراتقا چۈشكهن كىشى ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئىشالر مۇنۇالر :جاۋاب    

  .سهكهراتقا چۈشكهن كىشىنى ئوڭ يېنىغا ياتقۇزۇش ۋە قىبلىگه قارىتىش) ١(  
ئـالالھتىن باشـقا   (» هللا اهللا حممـد رسـول   له االإ ال«سهكهراتقا چۈشكهن كىشـىنگه  ) ٢(  

دېـگهن  ) مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھنىڭ بهرھهق ئهلچىسىدۇر يوق،ئىالھىي مهبۇد 
پهيغهمــبهر ). يهنــى ئــۆگىتىش، ئېيتقــۇزۇش (شــاھادەت كهلىمىســىنى تهلقىــن قىلىــش  

 دېـگهن كهلىمىنـى تهلقىـن   ” الاله االاهللا “ سهكهراتتىكى كىشىلىرىڭالرغا « :ئهلهيهىسساالم
ــه االاهللا “ ئــاخىرقى ســۆزى«: ســتهيهنه بىــر ھهدى. دەپ كۆرســهتكهن )١(»قىلىڭــالر ” الال

ئهممـا ھاياتىـدا    .دەپ كهلـگهن  )٢(»بولىـدۇ  بولغان كىشى جهننهتكه كىرىشـكه ھهقلىـق  
بـۇ  . ئىمان ئېيتمىغان ئادەمنىڭ سهكهراتقا چۈشكهندە ئېيتقان ئىمانى قوبـۇل بولمايـدۇ  

  .خۇددى پىرئهۋننىڭ ئىمانىغا ئوخشاش رەت قىلىنىدۇ

  ن ئاۋۋال قىلىدىغان ئىشالرمېيىتنى دەپنه قىلىشتى
  مېيىتنى دەپنه قىلىشتىن ئاۋۋال قىلىدىغان ئىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .٤٩٣
مېيىتنــى دەپــنه قىلىشــتىن ئــاۋۋال ئالــدىراپ قىلىشــقا تېگىشــلىك مــۇھىم    :جــاۋاب    

  :ئىشالر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر
  .مېيىتنى يۇيۇپ كېپهنلهش) ١(  
  .لهشۆئۇنىڭ قهزرلىرى بولسا ت) ٢(  
  .اشدۋەسىيهتلىرى بولسا ئورۇن) ٣(  

                                                 
 .پهس ئاۋازدا شاھادەت كهلىمىسىنى ئوقۇش دېگهن مهنىدە-تهلقىن قىلىش .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  (١)
 .ئىمام ئهھمهد، ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  (٢)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٧٢  

 

  ھوقۇقلىرى قايسىالر؟ –مېيىتنىڭ ھهق  :سوئال  .٤٩٤
تۇغقــان،  –مېيىتنىــڭ پهرزەنتلىــرى ۋە قېرىنداشــلىرى، شــۇنداقال ئــۇرۇق   :جــاۋاب    

هقلهرنـى ئـادا قىلىـش مېيىتنىـڭ     ھهققـى بولـۇپ، بـۇ ھ    ٤يورۇقلىرى ئۈسـتىدە   -يېقىن 
  :ئۇالر. ۋارىسلىرى ئۈچۈن پهرزدۇر

  .يۇيۇپ، كېپهنلهپ نامىزىنى ئوقۇشمېيتنى  )١(  
  .مېيىتنىڭ جىنازىسىنى كۆتۈرۈش) ٢(  
  .جىنازىنىڭ ئارقىسىدىن يۈرۈش )٣(  
  .مېيىتنى دەپنه قىلىش )٤(  

  ۇ؟مېيتنى كىم يۇيۇد :سوئال  .٤٩٥
مېيىتنى يۇيۇشتا، ھهر جىنس ئۆز جىنسىنى، يهنى ئهر مېيىتنـى ئهر كىشـى،    :جاۋاب    

ھهتتا بىرەر ئهر مېيىتنى يۇيـۇش ئۈچـۈن مۇسـۇلمان    . ئايال مېيىتنى ئايال كىشى يۇيىدۇ
بىر ئايال كىشى بىلهن باشقا دىندىكى بىر ئهر كىشىدىن باشقا ھېچكىم بولمىغاندا، ئهر 

ــى يۇيــۇش ئۈچــۈن    ــۇلمان ئايــال كىشــىدىن      مېيىتن ــقا دىنــدىكى ئهركىشــى مۇس باش
  .ھهقلىقتۇر

  كېپهن ۋە ئۇنىڭ ئۆلچىمى
  كېپهن دېگهن نېمه ۋە ئۇنىڭ ئۆلچىمى قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .٤٩٦
ــاۋاب     ــپهن  :جـ ــا      –كېـ ــيىن، ئۇنىڭغـ ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ــنى يۇيـ ــۆلگهن كىشـ ئـ

  .كىيىمىدۇر لۈمكىيگۈزىلىدىغان مهخسۇس ئۆ
دىـن ئىبـارەت ئـۈچ پارچىـدىن     » لىفـافه «ۋە »قهمىـس «، »ئىـزار «ئهر مېيىتنىڭ كېپىنى   

  :تۆۋەندە بۇالرنىڭ تهرىپلىرى ۋە ئۆلچىمى. تهركىپ تاپىدۇ
ــزار«) ١(     ــا يهتكىچىلىـــك   » ئىـ ــىدىن تارتىـــپ ئىككـــى پۇتىغـ مېيىتنىـــڭ چوققىسـ

  .ئۇزۇنلۇقتىكى ئىشتان دېمهكتۇر
تنىــڭ بوينىــدىن ئىككــى پۇتىغــا يهتكىچىلىــك ئۇزۇنلــۇقتىكى مېيى» قهمىــس«) ٢(    

  .كۆڭلهك دېمهكتۇر
مېيىتنىڭ بېشى بىلهن ئىككـى پـۇتىنى تولـۇق يـۆگهپ تۇرغىچىلىـك      » لىفافه«) ٣(    

كه يانچۇق يـاكى  » قهمىس«بىلهن» ئىزار«. مىقداردا ئۇزۇن ۋە كهڭ يۆگهنجه دېمهكتۇر
  .تۈگمه بېكىتىلمهيدۇ

، »قهمىـس «، »ئىـزار «: ئـۇالر . پارچىدىن تهركىب بولىدۇ ٥ى ئايال مېيىتنىڭ كېپىن  
بۇالرنىـڭ تهرىپلىـرى ۋە ئـۆلچىمى    . ىـن ئىبـارەتتۇر  د» لىفـافه «ۋە » خىـرقه «، »ياغلىق«

  :تۆۋەندىكىچه



 ٢٧٣  جىنازا نامىزى  

 

ــدىغان      ــال مېيىتقــا كىيدۈرۈلى ــلهن » ئىــزار«ئاي ــال مېيىتنــى  » قهمىــس«بى ۋە ئاي
ى ۋە »قهمىـس «ى بىـلهن  »ئىـزار «نىڭ ئۆلچىمى ئهر مېيىتنىـڭ  »لىفافه«يۆرگهيدىغان 

  .سىگه ئوخشاش بولىدۇ»لىفافه«
ئايال مېيىتنىڭ يۈزى بىلهن بېشىنى يۆگهپ تۇرااليـدىغان ئۆلچهمـدىكى   » ياغلىق«  

  .كهڭرەك ياغلىقتۇر
نىڭ يۇقىرىســىدىن كىنــدىكىنىڭ ئاســتىغىچه كۆكســى ئايــال مېيىتنىــڭ» خىــرقه«  

  .رەك خالتىدۇربولغان ئورگىنىغا كىيدۈرۈلىدىغان ئۇزۇن ۋە كهڭ

  مېيتنى كېپهنلهش ئۇسۇلى
  كېپهنلهش ئۇسۇلى قانداق؟ :سوئال  .٤٩٧
ــاۋۋال   :جــاۋاب     ــافه«ئهر مېيىتنــى كېپهنلهشــته، ئ يېيىــپ ســېلىنىدۇ، ئانــدىن  » لىف

كىيگۈزۈلىـدۇ، ئانـدىن   »قهمىـس «سېلىنىدۇ، ئانـدىن ئۇنىڭغـا  » ئىزار«ئۇنىڭ ئۈستىگه 
ــتىغا ــېلىنغان ئاس ــزار«س ــدۇ »ئى ــلهن يۆگىلى ــدىن    . بى ــول يېنى ــڭ س ــۆگهش مېيىتنى ي

ــىدۇ    ــدا ئاخىرلىش ــوڭ يېنى ــلىنىپ ئ ــدىن. باش ــافه«ئان ــىنىڭ   » لىف ــڭ بېش ــلهن ئۇنى بى
چوققىســــــــىدىن باشــــــــالپ ئىككــــــــى پۇتىنىــــــــڭ ئــــــــۇچلىرىغىچه تولــــــــۇق 

. مېيىتنىڭ بـاش تهرىپـى بىـلهن ئايـاق تهرىپىـدىن ئېشـىپ تۇرىـدۇ       »لىفافه«.يۆگىلىدۇ
ــاغالپ قويســا    جهســهدن ىڭ ئېچىلىــپ قېلىشــىدىن قورقۇلســا كېپهننىــڭ ئۈســتىدىن ب
  .مېيىتنىڭ بېشىغا سهلله ئوراش مهكرۇھ سانىلىدۇ. بولىدۇ

يېيىــپ ســېلىنىدۇ، ئانــدىن ئۇنىــڭ » لىفــافه«ئايــال مېيىتنــى كېپهنلهشــته، ئــاۋۋال   
ســـېلىنىدۇ، ئانـــدىن ئايـــال مېيىـــت بـــۇ ئىككىســـىنىڭ ئۈســـتىگه » ئىـــزار«ئۈســـتىگه 

ــاغلىق«كىيگۈزۈلىــدۇ، ئانــدىن بېشــىغا  » قهمىــس«قۇزىلىــدۇ، ئانــدىن ئۇنىڭغــا  يات » ي
كۆڭلىكىنىڭ ئۈستىدىن كۆكسـىگه كىيگۈزۈلىـدۇ، چېچـى    » خىرقه«تېڭىلىدۇ، ئاندىن 

قويۇلىـدۇ، ئانـدىن   ) كۆڭلهك ئۈستىگه(ه ئىككى بوغۇم قىلىپ ئۆرەلگهن ھالدا كۆكسىگ
  .بىلهن يۆگىلىدۇ» ىفافهل«بىلهن يۆگىلىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن » ئىزار«

  قائىدىسىمېيتنى دەپنه قىلىش ۋە ئۇنىڭ 
  مېيتنى دەپنه قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .٤٩٨
ئــادەم بالىســىنى دەپــنه قىلىــش  . مېيىتنــى دەپــنه قىلىــش پهرز كىفايىــدۇر  :جــاۋاب    

ــرى داۋام   ــدىن بې ــاالم دەۋرى ــادەم ئهلهيهىسس ــى ئ ــي    ھهزرىت ــر دىنى ــگهن بى ــپ كهل قىلى
  .يوسۇندۇر

  مېيتنى دەپنه قىلىشتا كېچىكتۈرۈشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .٤٩٩



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٧٤  

 

مېيىتنى جان ئۈزگىنىـدىن كېيىـنال دەرھـال يۇيـۇپ، كېـپهنلهپ، نـامىزىنى        :جاۋاب    
ياخشــى  ئــۇنى كېچىكتــۈرۈش. ئوقــۇپ دەپــنه قىلىشــقا ئالــدىراش پهزىلهتلىــك ئىشــتۇر 

  .ئهمهس
  قهبىرنىڭ ئۆلچىمى قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .٥٠٠
قهبىرنى نورمال بويلـۇق ئادەمنىـڭ كۆكسـىگه كهلگىچىلىـك چوڭقۇرلۇقتـا،       :جاۋاب    

مېيىتنىـــڭ بـــاش ئـــايىغى ئـــازادە تۇرغىچىلىـــك ئۇزۇنلۇقتـــا ۋە مېيىتنىـــڭ بويىنىـــڭ  
بــۇ . بۇنىــڭ بىــلهن پهرز ئــادا بولىــدۇ. ش كۇپايىــدۇريېرىمىغىچىلىــك كهڭلىكــته كــوال

  .مىقداردىن تېخىمۇ چوڭقۇرراق، ئۇزۇنراق ۋە كهڭرەك كوالش ئهۋزەلدۇر
  مېيىتنى دەپنه قىلىش ئۇسۇلى قانداق؟ :سوئال  .٥٠١
قهبرىنىـڭ  (ه مېيىتنـى لهھهدك . جىنازا قهبىرنىڭ قىبله تهرىپىـدە قويۇلىـدۇ   :جاۋاب    

مېيىـــت لهھهدكه . ئېلىـــپ كىرىشـــته قىـــبله تهرەپـــتىن ئېلىـــپ كىرىلىـــدۇ  )ئىچىـــگه
كىرگۈزۈلــۈپ بولغانــدىن كېــيىن، ئــۇ ئــوڭ تهرىــپىگه ياتقۇزۇلغــان ھالــدا يــۈزى بىــلهن 

مېيىتنىــڭ . كۆكســى قىــبلىگه قارىتىلىــدۇ ۋە كېپهننــى باغلىغــان يىــپالر يېشــىۋېتىلىدۇ
ــاكى    ئوڭدىســىغا يېتىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن  ئۇنىــڭ دۈمبىســىگه خــام قىشــالردىن ي

ئايـال مېيىتنـى لهھهدكه ئېلىـپ كىرىشـته ئۆزىنىـڭ ئېـرى       . تۇپراقتىن يۆلهك قويۇلىـدۇ 
  .تۇغقانلىرىدىن بىرى كۆتۈرىدۇ )نىكاھى باغالنمايدىغان(ياكى مهھرەم 

  قهبرە ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر
  قهبىر قانچىلىك كۆتۈرۈلىدۇ؟ :لسوئا  .٥٠٢
ئېگىـــزلىكته ) ســـانتىمېتىر ٢٢.٥تهخمىـــنهن(قهبىـــر پهقهت بىـــر غېـــرىچ  :جـــاۋاب    

ــا    . كۆتۈرىلىــدۇ بــۇ كىشــىلهرنىڭ ئۇنىــڭ قهبىــر ئىكهنلىكىنــى بىلىشــى ۋە تونــۇپ دۇئ
  .قىلىشى ئۈچۈندۇر

  بوالمدۇ؟سىدىن يۆتكهشكه ىرمېيتنى قهب :سوئال  .٥٠٣
مېيىـت دەپـنه قىلىنىـپ بولغانـدىن كېـيىن، ئـۇنى باشـقا مازارغـا يـۆتكهش          : جاۋاب    

ئهگهر دەپـنه  . ئىسالم پېشۋالىرى بۇ مهسىلىگه بىردەك ھارام دەپ قارايدۇ. جائىز ئهمهس
قىلىنغان جاي باشقىالرنىڭ تهييارالپ قويغـان يهرلىكـى بولغـان بولسـا يـاكى ھهقسـىز       

ســا، بــۇ ھــالهتته ھهق ئىگىســىگه ئۇنىــڭ يهرلىكىنىــڭ ھهققىنــى   ئېلىۋېلىنغــان يهر بول
  .مېيىت قهبىردىن چىقىرىلمايدۇ. تۈلهپ، ئۇنى رازى قىلىدۇ

  قهبىرلهرنىڭ ھۆرمىتى قانداق ساقلىنىدۇ؟ :سوئال  .٥٠٤
  :قهبىرلهرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقالش تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ :جاۋاب    

ر ئۈستىدە ناماز ئوقۇماسلىق، ئۇخلىماسلىق، تهرەت قىلماسلىق، ياتماسلىق قهبى) ١(  



 ٢٧٥  جىنازا نامىزى  

 

  .ۋە ئارام ئېلىش نىيىتى بىلهن ئولتۇرماسلىق
 مېيىتنىــڭ ســۆڭهكلىرى تېخــى چىرىــپ كهتمىــگهن ھــالهتته بولســا قهبىرنــى   ) ٢(  

  .ئاچماسلىق
  .مېيىتنى دەپنه قىلىپ بولغاندىن كېيىن يۆتكىمهسلىك) ٣(  
ــرگ ) ٤(   ــر قهبى ــنه قىلماســلىق  بى ــادەمنى دەپ ــارتۇق ئ ــردىن ئ ــي  . ه بى ــا ھهقىقى ئهمم

  بولىدۇمۇنداق قىلىشقا  زۆرۈرىيهت تېپىلغان چاغالردىال
ــلهش،     ىرقهب) ٥(   ــت تى ــوراش، پهرزەن ــۈكلهردىن مهدەت س ــپ ئۆل ــتانلىقالرغا بېرى س

مۇنـداق  . بهرىكهت تىلهش، كېسهللهرگه شىپالىق تىلهش قاتارلىق ئىشالرنى قىلماسلىق
  .ان ئادەم ئىماندىن ئاجرايدۇقىلغ

  قهبىرلهرنى زىيارەت قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .٥٠٥
قهبىرلهرنى زىيارەت قىلىش ئهرلهر ئۈچۈن مۇستهھهب ئىكهنلىكىدە پۈتـۈن   :جاۋاب    

ش ئهممـــا ئايالالرنىـــڭ قهبىرلهرنـــى زىيـــارەت قىلىـــ. مهزھهپــلهر بىـــردەك ئىتتىپـــاقتۇر 
گه )بىزنىـڭ مهزھىبىمىـز  (ى ھهنهفىـي مهزھىبـ  . مهسىلىسىدە مهزھهپلهر ئىختىالپالشقان

كۆرە، قهبىرلهرنى زىيارەت قىلىـش ئهر ۋە ئايـال ھهر قانـداق مۇسـۇلمان كىشـى ئۈچـۈن       
  .ئوخشاشال مۇستهھهبتۇر

  قهبىرلهرنى قانداق زىيارەت قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .٥٠٦

السالَم علَٰى ﴿: قهبىرلهرنى زىيارەت قىلغاندا مۇنۇ دۇئانى ئوقۇش ياخشـىدۇر  :جاۋاب    
نِيمؤالْم نارِ ميلِ الدأَهن يملسالْماللَّو محريو نه يمقْدتسالْمرِيأْختسالْما ونم ناَء . نا إِنْ شإِنو
بـۇ   ئالالھنىـڭ ئامـانلىقى  «: تهرجىمىسـى  ﴾اَساَلُ اَهللا لَنا ولَكُم الْعافيـةَ  اللّه، بِكُم لَالَحقُون

ــۇن     ــۇلمانالرغا بولس ــۆمىن مۇس ــان م ــدا ياتق ــانالر ۋە ھايــات    . جاي ــات بولغ ــزدىن ۋاپ بى
خالىغـان ۋاقىتتـا ئهلبهتـته     ئـالالھ بىزمۇ . قالغانالرنىڭ ھهممىسىگه ئالالھ رەھىم قىلغاي

  .)١(»لالھ تائاالدىن بىزگه ۋە سىلهرگه ئامانلىق تىلهيمهنئا. سىلهرگه قوشۇلىمىز
  ئۇالرغا يېتهمدۇ؟ مېيتقا ئاتالغان ساۋابالر :سوئال  .٥٠٧
قۇرئان ئوقۇپ، سهدىقه بېرىپ، ئۇنىڭ ساۋابىنى مېيىتقا ئاتاش، مېيىتنىـڭ   :جاۋاب    

ت تىــلهش ۋە ۋاكــالهت بىــلهن قىلغىلــى گۇنــاھلىرى ئۈچــۈن ئــالالھ تائــاالدىن مهغپىــرە
ھهم  ئىبـــادەتلهرنى، ھهجـــگه ئوخشـــاش ئىقتىســـادىيبولىـــدىغان زاكاتقـــا ئوخشـــاش 

اپ قويـۇش  دمېيىت ئۈچـۈن ئورۇنـ   مۇسۇلمان ئىبادەتلهرنى ئىقتىسادىي ھهم جىسمانىي
  .بۇ ئهمهللهرنىڭ ساۋابى مېيتقا يېتىدۇ. جائىزدۇر

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  (١)



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٧٦  

 

  هىد ۋە ئۇنى يهرلهش ئۇسۇلىشې
  شېهىد دېگهن كىم؟ :سوئال  .٥٠٨
ــۇر    -شــېهىد  :جــاۋاب     ــۈرۈلگهن كىشــى دېمهكت ــازات قىلىــپ ئۆلت ــدا غ ــالالھ يولى . ئ

ــاكى        ــدە ي ــدىن كېچى ــوغرىالر تهرىپى ــاكى ئ ــوالڭچىالر ي ــاكى ب ــاراقچىالر ي ــۇنداقال، ق ش
ئـادەممۇ شـېهىد    نقانداقال بىـر نهرسـه بىـلهن ئـۇرۇپ ئۆلتـۈرۈلگه      كۈندۈزدە ئۆز ئۆيىدە

ئهممــا شــهھىدلىقنىڭ ئهڭ يــۇقىرى مهرتىبىســى ئالالھنىــڭ دىنىنــى ۋە   .ھېســابلىنىدۇ
  .مۇسۇلمانالرنىڭ دىيارلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلۈشتۇر

  شېهىدالر قانداق دەپنه قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٥٠٩
سۈرتۈلمهستىن ئۆز كىـيىمىگه   نلىرىلغان كىشى يۇيۇلماستىن، قاشېهىد بو :جاۋاب    

  .ئوراپ تۇرۇپ نامىزى ئوقۇلىدۇ ۋە شۇ پېتى دەپنه قىلىنىدۇ
  



 ٢٧٧  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەزاكات   

 

  

  ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرى زاكات

  زاكاتنىڭ مهنىسى
  زاكات سۆزىنىڭ مهنىسى نېمه؟: سوئال  .٥١٠
ۈش دېگهن مهنىلهرنـى  لۇغهت ئېتىبارى بىلهن پاكالش ۋە ئۆستۈر –زاكات : جاۋاب    

مهخســۇس شــهرتلهرگه  : زاكاتنىــڭ ئىســالم ئىســتىالھىدىكى مهنىســى   . ئىپادىلهيــدۇ
ــالنى ھهقلىــق بولغــان شهخســلهرگه تاپشــۇرۇش     ــداردىكى م ــۇئهييهن مىق ئاساســهن، م

  .تۇرگهنلىكدې
  قاچان پهرز بولغان؟ زاكات: سوئال  .٥١١
ــاۋاب     ــات پهيغه :ج ــدىن    زاك ــاالم مهككى ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــى م ــز ھهزرىت مبىرىمى

شـهۋۋال  ) م٦٢٣(ى يىل -٢ئايدىن كېيىن، ھىجرىيىنىڭ  -١٨مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ 
  .دا، مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە پهرز قىلىنغان)ئاي -١٠قهمهرىيه (

  زاكاتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى
  زاكاتنىڭ ئىسالم دىنىدا قانداق ئورنى بار؟: لسوئا  .٥١٢
بولغـــان  بىـــرى ۋە زۆرۈرچـــوڭ پهرزنىـــڭ ٥ئىســـالم دىنىـــدىكى  -زاكـــات: جـــاۋاب    

ئىجتىمــائىي ئىبــادەت بولــۇپ، ئىمانــدىن كېيىــنال بۇيرۇلغــان ئهڭ بىرىنچــى پهرز نامــاز  
 لىرىدەشۇڭا قۇرئان كهرىم ئايهت. بىلهن ياندىشىپ كهلگهن ئهڭ ئهھمىيهتلىك پهرزدۇر

ئـــالالھ تائـــاال قولىـــدا بـــار . زاكـــات ھهمىشـــه نامـــاز بىـــلهن بىـــرگه بايـــان قىلىنغـــان
ئۆز (نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى ﴿: مۇسۇلمانالرنى زاكات پهرزىنى ئادا قىلشقا بۇيرۇپ

  .دېگهن)١(﴾ئادا قىلىڭالر) جايىغا بېرىپ
ئىتىدە كۆرســىتىلگهن مالنىــڭ زاكىتىنــى ئىســالم شــهرى -ئــالالھ تائــاال بهرگهن پــۇل  

ــدەك،      ــرى بولغىنى ــۇغ ئىبادەتلهرنىــڭ بى ــادا قىلىــش ئهڭ پهزىلهتلىــك ۋە ئۇل ــويىچه ئ ب
بهقهرە سۈرىســىنىڭ بېشــىدىال  ئــالالھ تائــاال .ھهقىقىــي مۇســۇلمانلىقنىڭ ئىپادىســىدۇر

ئــۇالر غهيــبكه : ېــگهنھهقىقىــي مۆمىنلهرنىــڭ ســۈپهتلىرىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق د
هرپ سـ مالـدىن ئـالالھ يولىـدا     -ى ئادا قىلىدۇ، ئـۇالر بىـز بهرگهن پـۇل   ئىشىنىدۇ، نامازن

                                                 
 ئايهت -٤٣بهقهرە سۈرىسى   )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٧٨  

 

  .)١(قىلىدۇ

  پهزىلىتى بېرىشنىڭزاكات 
  بار؟ بېرىشنىڭ قانداق پهزىلىتى زاكات: سوئال  .٥١٣
مالنىــڭ زاكىتــى جهمئىيهتتىكــى -مــال ئىگىلىرىنىــڭ قولىــدىكى پــۇل-پــۇل :جــاۋاب    

ــالالھ بهرگهن ھهققىــدۇر ئېهتىيــاج  زاكــات بهرگهن كىشــىنىڭ  شــۇڭا. ئىگىلىرىنىــڭ ئ
چـۈنكى  . ئېهتىياج ئىگىلىرىگه زاكات بهرگهنلىكى ئۈچۈن مىننهت قىلىشى ھهققى يـوق 

  .ئۇ ئۇالرنىڭ ھهققىنى بهرگهن بولىدۇ
. ئالالھ تائاال زاكاتلىرىنى تولـۇق ئـادا قىلغـۇچىالرنى ھهرگىـز مۇكاپاتسـىز قويمايـدۇ        

مېلىنى ئالالھ يولىدا ئېهتىياجلىق تهرەپلهرگه سهرپ قىلغـان كىشـىنىڭ ھهر بىـر    پۇل ـ  
تىــيىن ۋە ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپرەك بېرىلىــدىغانلىقىنى قۇرئــان  ٧٠٠تىــيىن پــۇلى ئۈچــۈن 

ــان  ــم ۋەدە قىلغ ــاتى بهس  . كهرى ــالىق مۇكاپ ــۇ دۇني ــۇالر ياردەمنىــڭ ب ــا ئۇنىــڭ  . ب ئهمم
پـۇل ـ    : بولساق، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇئاخىرەتتىكى مۇكاپاتىدىن سۆز ئاچىدىغان 

مېلىنى ئالالھ يولىدا سهرپ قىلىدىغان، ئارقىسىدىن ئۇنىڭغا مىنـنهت قىلمايـدىغان، ۋە   
رەنجىتمهيــدىغان كىشــىلهر پهرۋەردىگارىنىــڭ ) خهيــر ـ ســاخاۋىتىگه ئېرىشــكهنلهرنى   (

  .)٢(م ـ قايغۇ بولمايدۇقورقۇنچ ۋە غه) قىيامهت كۈنى(دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ، ئۇالرغا 

  شىنىڭ سهۋەبلىرىقىلىنىزاكاتنىڭ پهرز 
  ؟ زاكات نېمه ئۈچۈن پهرز قىلىنغان: سوئال .٥١٤
پېقىرالرنىــڭ . پېقىرلىــق مۇســۇلمانالر جهمئىيىتــى ئۈچــۈن بىــر نوقســاندۇر  :جــاۋاب    

ســـۇلمانالرنى ئوخشـــاش  ئېهتىيـــاجلىرىنى ھهل قىلىـــپ جهمئىيهتتىكـــى بـــارلىق مۇ   
بىـر   -پاراۋانلىققا، باراۋەرلىككه ۋە بهختلىك تۇرمۇش تهرزىگه ئىـگه قىلىشـنىڭ بىـردىن   

چارىسى مۇسۇلمان بايلىرىنىڭ ئۈستىگه مهلۇم مىقـداردا زاكـاتنى پهرز قىلىـپ بـۇيرۇپ،     
ــارەتتۇر    ــلهن پېقىرالرنىــڭ ھــاجهتلىرىنى راۋا قىلىشــتىن ئىب ــى  . ئۇنىــڭ بى ئىســالم دىن

نالرغا بــۇ مــۇقهددەس پهرزنــى بهلگىــلهش ئــارقىلىق جهمئىيهتــته ئىجتىمــائىي  مۇســۇلما
  .ئادالهتنى بهرپا قىلىشنى مهقسهت قىلغان

ــر -زاكـــات«   ــر ،بىـــرى بىـــلهن ياردەملىشـــىدىغان  -بىـ ــۈيىدىغان -بىـ  ،بىرىنـــى سـ
ــى   ،ئادالهتلىــك ــر جهمئىيهتن ــا قىلىــ شــهپقهتلىك بى ــدۇر  شبهرپ ــدىنقى ئامىلى . ئهڭ ئال

                                                 
 ئايهت -٣بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ئايهت-٢٦٢بهقهرە سۈرىسى  )٢(



 ٢٧٩  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەزاكات   

 

بايالرنىـــڭ ۋاسىتىســـى بىـــلهن جهمئىيهتتىكـــى پېقىرالرنىـــڭ ھـــالى چـــۈنكى، زاكـــات 
ــىال ــهۋنياخشـ ــا   ەغانلىقى سـ ــا قارىتـ ــدىكى بايالرغـ ــڭ كۈڭۈللىرىـ ــلهن پېقىرالرنىـ بى بىـ

ئۆچمهنلىك، دۈشمهنلىك ۋە كۆرەلمهسلىك تۇيغۇلىرىنى يېڭىـپ بـايالر بىـلهن پېقىـرالر     
ە دىنىــي قېرىنداشــلىقنى ئوتتۇرىســىدا ئۆزئــارا ســۆيگۈ ۋە ھهمكــارلىقنى پهيــدا قىلىــش ۋ

كۈچهيتىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ بهختلىك ھايات سۈرۈشىگه كېپىللىك قىلىـدىغان بىـر   
  .)١(»ئېسىل ئىبادەتتۇر

ــا      قۇرئــان كهرىــم بىــزگه راپاھىيهتلىــك، پــاراۋانلىق بىــر ئېســىل جهمئىيهتنــى بهرپ
ــدا ئىشــلهپچىقىرىش ۋە تهقســىم قىلىشــنىڭ ئهڭ يۈكســهك ســهۋىيىدىكى     قىلىــش يولى

ــي ھهم  ــۈگهتكهن  ئىلممهدەنىـ ــىپلىرىنى ئـ ــي پرىنسـ ــادىي   .ىـ ــى ئىقتىسـ جهمىئىيهتتىكـ
ــدىكى ئهڭ مــۇكهممهل       ــىپلىرى يهر يۈزى ــان پرىنس ــتا قۇرئ ــكىالتالرنى ھهل قىلىش مۇش

شهخســىي ئىســالم دىنىنىــڭ ئىقتىســاد پرىنســىپى  چــۈنكى . دۇھېســابلىنىپرىنســىپالر 
ــلهن   ــك بىـ ــپمۈلۈكچىلىـ ــۈكچىلىك كوللېكىـ ــ ىمۈلـ ــكىدا ئهڭ ئادئوتتۇرىسـ ۋە  الهتلىـ
  .مۇناسىپ يولنى تۇتقان

  مالنىڭ ماھىيىتى - رىدە پۇلەئىسالم نهز
  مالنىڭ ماھىيىتى نېمه؟-نهزەرىدە پۇل ئىسالم: سوئال  .٥١٥
ۇپ مــال ئىگىســى بولــ -نهزەرىــدە، ئىنســانالر قانچىلىــك كــۆپ پــۇل ئىســالم :جــاۋاب    

ئۇالر قوللىرىـدىكى   ،انچىلىك جاپا بىلهن ئىشلهپ تاپقان بولسۇنسۇن ۋە بۇالرنى قكهت
مـالالرنى تهسـهررۇپ    -بهلكى ئۇالر بۇ پۇل. مۈلۈكنىڭ ئهسلى ئىگىلىرى ئهمهستۇر -مال

مۈلۈكنىڭ ئهسلى ئىگىسى ۋە ئاتا قىلغۇچىسى  -چۈنكى مال. قىلغۇچى ۋە كىللهر، بهس
ــاالدۇر  ــالالھ تائـ ــان ك! ئـ ــى ج  هقۇرئـ ــۇ ھهقىقهتنـ ــم بـ ــگهن  رىـ ــداق دېـ ــارالپ مۇنـ : اكـ

ئاسمانالردىكى، زېمىندىكى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ۋە يهر ئاسـتىدىكى شـهيئىلهرنىڭ   ﴿
  .)٢(﴾.ھهممىسى ئالالھنىڭدۇر

بىرى ئۇالرغـا  : دۇنيانى ئىنسانالرغا ئىككى مهقسهت بىلهن بېرىدۇ -ئالالھ تائاال مال  
دۇنيــا بىــلهن ســىناش    -بىــرى، ئــۇالرنى بــۇ مــال    هۋە ئىنئــام قىلىــش؛ يهن  ئىهســان

قـۇۋۋىتىگه كــۆرە   -دۇنيـا كىشـىلهرنىڭ ئىقتىـدارى ۋە كـۈچ     -مـال . يۈزىسـىدىن بېرىـدۇ  
ئوخشـاش  . هسـانىدۇر ىئ -لىدىغان نهرسـه ئهمهس، بهلكـى ئـۇ ئـالالھ تائاالنىـڭ ئاتـا      كې

ئوخشــاش ئىشــتا ئىشــلهيدىغان ئىككــى  ئىــگه بولــۇپ،ئىقتىــدارغا، ئوخشــاش دىپلومغــا 

                                                 
 .مۇنئىم جامال.ئا. بهت -٢٣» سالميموسوعة اقصاد اإل«  )١(
 ئايهت -٦تاھا سۈرىسى   )٢(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٨٠  

 

ھ تائاالنىڭ باي قىلىدىغانلىقى يهنه بىرىنى ئۇنىڭدىن تـۇۋەنرەك  ئادەمنىڭ بىرىنى ئالال
  .ياكى پېقىر قىلىدىغانلىقى بىر رېئاللىقتۇر

  مالنىڭ ۋەزىپىسى - ئىسالم نهزەرىدە پۇل
  ؟همالنىڭ ۋەزىپىسى نېم -ئىسالم نهزەرىدە پۇل: سوئال  .٥١٦
ــاۋاب     ــۇلمانال  :ج ــى مۇس ــۇپ   ئىســالم دىن ــڭ مهۋجــۇت بول ــدە پېقىرلىقنى ر جهمئىيىتى

ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ پاراۋانلىق،  اشۇڭ. تۇرۇشىنى جىددى بىر يېتهرسىزلىك دەپ قارايدۇ
ــىپالرنى      ــۇكهممهل پرىنسـ ــۈن ئهڭ مـ ــى ئۈچـ ــات كهچۈرۈشـ ــدە ھايـ ــك ئىچىـ باراۋەرلىـ

كه ٣نىــڭ ۋەزىپىســىنى تۆۋەنــدىكى  مال-پــۇلئىســالم شــهرىئىتى بــويىچه  . بهلگىلىــگهن
  :ىسقارتىشقا بولىدۇق

مــالنى ئىســالم شــهرىئىتىدە كۆرســىتىلگهن ۋە بۇيرۇلغــان يــولالر بىــلهن    -پــۇل )١(  
  .ئۆستۈرۈش

ــۇل )٢(   ــاز      -پـ ــدىن ئـ ــتىن، ھهددىـ ــراپ قىلماسـ ــاراپ ئىسـ ــا قـ ــالنى ئېهتىياجغـ مـ
  .شسهرپ قىلىنورمال ھالدا  ،قىسىۋالماستىن

هســانغا ىئ-خهيــراردەم، مالنىــڭ زاكىتىنــى تولــۇق ئــايرىش ۋە ســهدەقه، يــ  -پــۇل )٣(  
نىـڭ ھـاجهتلىرىنى   ئوخشاش ئىختىيارى ياردەم ۋاسىتىلىرى بىـلهن ئېهتىيـاج ئىگىلىرى  

  .شراۋا قىلى

  ئىسالم نهزەرىدە ئىشلهشنىڭ قىممىتى
  قانداق قىممىتى بار؟ ئىسالم نهزەرىدە ئىشلهشنىڭ: سوئال  .٥١٧
مانالرغا ئىشلهشـــنى پهرز قىلىـــپ بهلگىلىـــگهن ۋە ئىســـالم دىنـــى مۇســـۇل :جـــاۋاب    

. قىممىتىنى ئاالھىدە يۇقىرى كۆتۈرگهن يېگانه دىنـدۇر  -ئىشلىگهننىڭ شهنىنى، قهدىر
مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىنىڭ قـۇدرەت تېپىشـى ۋە خهلقئـارالىق رىقـابهتكه دادىـل كىرىـپ       

. االھىدە چوڭدۇرئۆزىنىڭ يۈكسهك ئورنىنى ساقالپ قېلىشى يولىدا ئىشلهشنىڭ رولى ئ
ئىنســان پهقهت ئۆزىنىــڭ ئىشــلىگهن نهرسىســىنىڭ  ﴿: ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە 

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(﴾نهتىجىسىنى كۆرىدۇ
ــار  »ئىشــلىگهن چىشــلهيدۇ«: خهلقىمىزدىمــۇ   ــدىغان ھــېكمهت ب ــزق . دەي ھــاالل رى

رىـزق تېـپىش   ھـاالل  «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .ئىبـادەتتۇر  تېپىش يولىدا ئىشـلهش 

                                                 
 ئايهت -٣٩نهجم سۈرىسى   )١(



 ٢٨١  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەزاكات   

 

  .دېگهن )١(»يولىدا ئىشلهش جىهادتۇر
ى يـاكى ئـاخىرەتلىكىنى   ىندۇنيالىقىنى دەپ ئاخىرەتلىك«: بىر ھهدىسته مۇنداق كهلگهن  

ھهر ئىككىسـى  . دەپ دۇنيالىقىنى تهرك ئهتكهن كىشى سىلهرنىڭ ياخشـىلىڭالر ئهمهس 
ئىشـلهڭالر،  . دۇرچۈنكى دۇنيا ئاخىرەت يولىدىكى بىر قونـالغۇ . ئۈچۈن ئىشلهش كېرەك

  .)٢(»كىشىلهرگه يۈك بولىۋالماڭالر
ــان «   ــم قۇرئـ ــبهر كهرىـ ــايهتلىرى، پهيغهمـ ــاالم ئـ ــلىرى ۋە ئهلهيهىسسـ نىڭ ھهدىسـ

قىممهتـكه   -بۇرۇنقىالرنىڭ ئهسهرلىرى ئىشلهشنىڭ ئىسالم نهزەرىـدە قانچىلىـك قهدىـر   
ئىبـارە   دېـگهن  »ئىشـلهش « كهرىمـدە  قۇرئـان . ئىگه ئىبادەت ئىكهنلىكىنى سۆزلىمهكته

ئىســالم دىنــى كىشــىلهرنى ئىشلهشــكه ۋە شــۇ ئــارقىلىق . ئورۇنــدا تىلغــا ئېلىنغــان ٣٥٩
. ئىشلهشكه قادىر بولغانالر ئۈچۈن ئىشلهشنى پهرز قىلدى. ىدۇقىلىشقا چاقىر تهرەققىي

شۇڭا ئالالھ تائـاال قۇرئـان   . دېمهك، ئىشلهش ھهقىقىي ئىماننىڭ ئاساسلىرىدىن بىرىدۇ
نـى ئىمانغـا يانداشـتۇرۇپ بايـان     »)يهنى ئىشلهش(ل ئهمه«تلىرىدەئايهپ كهرىمنىڭ كۆ

  .)٣(»قىلغان

  زاكات بهرمهسلىكنىڭ گۇناھى
  زاكات بهرمهسلىكنىڭ جازاسى نېمه؟: سوئال  .٥١٨
مال ياخشى ئىشالرنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئهڭ ياخشى يـاردەمچى   -پۇل :جاۋاب    

ئـــادا  ۋە ىغـــانلىقھوقـــۇقالرنى تونۇم -مالغـــا مۇناســـىۋەتلىك ھهق -لبولغانـــدەك، پـــۇ
ــاكى  ــانلىق ي ــۇل قىلمىغ ــالنى-پ ــهۋەبتىن،   م ــانلىق س ــراپ قىلغ ــدا ئىس ــۇلگاھى ــال -پ م

ئـالالھ تائـاال ئىنسـانالرغا    . بااليىئاپهت ۋە بهختىسىزلىكلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ كىشىلهرگه
ئېهتىيـاج   ۋەيولالرغـا ئىشلىتىشـكه    دۇنيانى ئاتا قىلىش بىلهن بىرگه ئۇنى ياخشى -مال

ئــالالھ ســاڭا ﴿ .ئىگىلىرىنىــڭ ئۇنىڭــدىكى ھهقلىرىنــى تولــۇق ئــادا قىلىشــقا بۇيرىغــان 
ــهنمۇ    ــدەك، س ــىلىق قىلغان ــدىلىرىگه  (ياخش ــاجلىق بهن ــڭ ئېهتىي ــىلىق  )ئالالھنى ياخش

ىرىـــدا لمال -پـــۇل) يهنـــى مۇســـۇلمان پـــۇل ئىگىلىرىنىـــڭ(ئۇالرنىـــڭ ﴿، )٤(﴾قىلغىـــن
ن پېقىرغا ۋە تىلىمهيـدىغان پېقىرغـا بېرىشـكه تېگىشـلىك بولغـان مـۇئهييهن       تىلهيدىغا

  .)٥(﴾باردۇر) يهنى زاكات(ھهق
                                                 

 سۇيۇتى رىۋايىتى  )١(
  دىلمىي رىۋايىتى  )٢(
 بهت -٢٦يۇسۇف ئهل قهرداۋىي » مشكلة الفقر«  )٣(
 ئايهت -٧٧قهسهس سۈرىسى   )٤(
 ئايهتلهر -٢٥ -٢٤مهئارىج سۈرىسى   )٥(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٨٢  

 

ــنىڭ          ــادا قىلىش ــاتنى ئ ــدە زاك ــۆپلىگهن ئايهتلىرى ــڭ ك ــان كهرىمنى ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ئ
ــازاب بكىــتلىگهن ۋە زاكــاتنى هزۆرۈرلىكىنــى ت  -هرمىگۈچىلهرنىــڭ ئــاخىرەتته قــاتتىق ئ
  .دۇچار بولىدىغانلىقىنى جاكارلىغانئوقۇبهتلهرگه 

بېخىللىـــق ) مالغـــا -يهنـــى پـــۇل(ئـــالالھ ئـــۆز پهزلىـــدىن بهرگهن نهرســـىلهرگه ﴿  
ــۇن،    ــدىلىق دەپ گۇمـــان قىلمىسـ ــۆزلىرى ئۈچـــۈن پايـ قىلىـــدىغانالر بېخىللىقىنـــى ئـ

ئۇالرنىــڭ بېخىللىــق قىلغــان نهرسىســى  . ئهمهلىيهتــته، بــۇ ئــۇالر ئۈچــۈن زىيــانلىقتۇر 
  .)١(﴾ە ئۇالرنىڭ بوينىغا تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇقىيامهت كۈنىد

  بېخىللىققا ئادەتلهنگهن خهلق نىجات تاپالمايدۇ
ــال     ــادەتلهنگهن خهلـــق مـ ــا ئـ ــانلىقتىن،   -بېخىللىققـ ــىغا بېخىللىـــق قىلغـ دۇنياسـ

ــدۇ      ــپ قالى ــدىن ئايرىلى ــا ۋەتىنى ــىدىن، ھهتت ــدىن، نومۇس ــادەتتىكى  . جېنى ــۈنكى ئ چ
ال ســهرپ قىلىشــتىن بېخىللىــق قىلىشــقا ئادەتلىنىــپ ئېهتىيــاجلىق تهرەپــلهرگه پۇلـــ مــ

كهلگهن بىـر خهلقنىـڭ ۋەتهننـى قوغـداش يولىـدا پـۇل ـ مـال سـهرپ قىلىشـى مـۇمكىن            
ئهمهس، ۋەتىنى ئۈچۈن پۇل ـ مېلىغـا بېخىللىـق قىلغانالرنىـڭ ئۇنىـڭ يولىـدا جېنىنـى        

  .يهكۈنى مانا بۇ ـ تارىخنىڭ. بېرەلىشى تېخىمۇ مۇمكىن ئهمهس

  ياشنايدۇئۆزئارا ياردەمسۆيهرلىك بىلهن گۈللهپ  مىللهتلهر
پ دۇنيا بىـلهن  ۈرۈللىنىشى ۋە قهد كۆتۈھهر قانداق بىر مىللهتنىڭ روناق تېپىپ گ  

پۈتۈنلىشىشــىدىكى ئاساســلىق ئامىــل شــۇ مىلــلهت خهلقىنىــڭ ئۆزئــارا قېرىنداشــالرچه  
ــر  ــانلىقى، بى ــنچىلىقالردىن قۇتۇلدۇر   - مېهرىب ــۆلهپ قىيى ــى ي ــى ۋۇبىرىن ــانه ش ە خالىس

 قىيىـنچىلىقالردىن  ئۆز ئارا ياردەملهشمىگهن، بىر ـ بىرىنـى  . ياردەملىشىشى بولسا كېرەك
ــاردەم قىلىــپ يۆلىشــى ۋە م    ــر مىللهتنــى باشــقىالرنىڭ ي ــاجلىقتىن وقۇتقۇزمىغــان بى ھت

ــۇمكىن ئهمهس  ــايلىرىمىز. قۇتۇلدۇرۇشــى م ــپ،    ئهگهر ب ــادا قىلى ــۇق ئ ــاتلىرىنى تول زاك
ئوقۇيالمىغـان بـالىلىرىنى ئوقۇتـۇپ، ھهرخىـل      دىغان،نه ياردەم قىلىيوقسۇلالرغا خالىسا

بهختلىـك بىـر    بىـز ئهلـۋەتته  ، ئىدى دىغان بولساىرۈماددىي قىيىنچىلىقلىرىنى تهڭ كۆت
  .مىللهت بوالر ئىدۇق

مالنىـڭ   -ئالالھ تائاال ئاتـا قىلغـان پـۇل   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  
دۇنيـالىرى ئىككـى كۆزىنىـڭ     -شىگه قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ مالزاكىتىنى بهرمىگهن كى

 ،ئۈستىدە قورقۇنۇشلۇق قـارا مېڭـى بولغـان ھهيۋەتلىـك بىـر ئىالنغـا ئايلىنىـپ كېلىـپ        

                                                 
 ئايهت -١٨٠ئال ئىمران سۈرىسى   )١(



 ٢٨٣  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەزاكات   

 

 ”دۇنيايىـڭ  -مهن سـېنىڭ دۇنيـادا يىغقـان مـال    “:ئۇنىڭ بوينىغا يۆگىشىدۇ ۋە ئۇنىڭغا
  .)١(»دەيدۇ

  ىمىزاكات پهرز بولىدىغان كىشىلهر ۋە زاكات ئۆلچ
  قانداق كىشىلهرگه زاكات پهرز بولىدۇ؟ :سوئال  .٥١٩
  :زاكات تۆۋەندىكى شهرتلهرگه توشقان كىشىلهرگه پهرز بولىدۇ :جاۋاب    

  .مۇسۇلمان بولۇشى )١(  
  .باالغهتكه يهتكهن بولۇشى) ٢(  
  .ھوشى جايىدا بولۇشى -ئهقىل) ٣(  
  .رىش مىقدارىغا يهتكهن بولىشىمېلى زاكات بې –پۇل ) ٤(  
  .مالغا ئىگه بولغىنىغا بىر يىل توشۇشى -پۇل) ٥(  
بـار تـۇرۇپ،    مېلى-ئهگهر ئۆزىنىڭ زاكات كهلگۈدەك پۇلى. (قهرزدار بولماسلىقى )٦(  

ــدارچىلىقى بولغــان    ىتىدەتىجــارەت قىلىــش مهقســ  قهرز ئالغــان بولســا، ئۆزىنىــڭ ئىگى
  ).پۇلدىن زاكات بېرىدۇ

  مالنىڭ زاكات مىقدارىغا يېتىش ئۆلچىمى نېمه؟ –پۇل  :سوئال  .٥٢٠
گراممـا ئـالتۇن    ٨٥مالنىڭ زاكات بېرىش مىقدارىغا يېتىش ئۆلچىمى  –پۇل  :جاۋاب    

ــراۋ   ــدۇر، يهنــى بى ــق پۇلىــدىكى قىممىتى ــاكى ئۇنىــڭ خهل ئۆزىنىــڭ ۋە ئائىلىســىنىڭ  ي
مالغـا   –ئالتۇن كهلگىدەك پـۇل   گرامما ٨٥ئاز دېگهندە ئېهتىياجلىرىدىن تاشقىرى ئهڭ 

  .بولسا، ئۇ كىشىنىڭ زاكات ئايرىشى پهرزدۇر ئىگه بولغان
  

                                                 
 بۇخارى رىۋايىتى  )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٨٤  

 

  

  زاكات كېلىدىغان مالالر

  زاكات كېلىدىغان مالالر قايسىالر؟ :سوئال  .٥٢١
  :زاكات كېلىدىغان مالالر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

  نهق پۇل) ١(  
  تىجارەت ماللىرى) ٢(  
  ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالر) ٣(  
  چارۋا ماللىرى) ٤(  
  يهر ئاستى بايلىقلىرى) ٥(  
  دېڭىز بايلىقلىرى) ٦(  
  .شىركهت ھهسسىدارلىقى )٧(  

  نهق پۇلنىڭ زاكىتى
  نهق پۇلدىن قانچىلىك زاكات بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٢٢
مۇ خهلــق ئــالتۇن، كۈمــۈش، يــۈەن، تهڭــگه، ســوم، رىيــال، دولــالر ۋە باشــقى :بجــاۋا    

يهنـى نورمـال   . تـۇر )يۈزدىن ئىككى يېرىم پىرسهنت( ٢.٥%نىڭ زاكات مىقدارى پۇللىرى
 ٥٩٥گراممـا ئــالتۇن يــاكى   ٨٥ئىيــارلىق ئالتۇنــدىن  ٢١ئـائىله ئېهتىياجىنىــڭ سـىرتىدا   

قولىـدىكىلهرنىڭ  پۇلى بولغـان كىشـىنىڭ   گرامما كۈمۈشى ياكى بۇنىڭ قىممىتىدە نهق 
  .نى زاكاتقا بېرىشى پهرزدۇر ٢.٥%  ئومۇمىسىدىن

  تىجارەت ماللىرىنىڭ زاكىتى
  تىجارەت ماللىرى دېگهن قانداق مال؟ :سوئال  .٥٢٣
 تىجارەت ۋە باشـقىمۇ ھـاالل، يوللـۇق ھالـدا ئۆسـتۈرۈش      -تىجارەت ماللىرى :جاۋاب    

  .ئۈچۈن تهييارلىغان مالالر دېمهكتۇر
  تىجارەت ماللىرىدىن قانچىلىك زاكات بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٢٤
 ٢.٥%تىجارەت ماللىرىنى نهق پۇلغا سۇندۇرۇپ، ئومۇمىي پۇل مىقدارىـدىن   :جاۋاب    

  .ى زاكاتقا بېرىلىدۇ

  چارۋا ماللىرىنىڭ زاكىتى
  چارۋا ماللىرى قايسى مالالر؟ :سوئال  .٥٢٥



 ٢٨٥  مالالر ېلىدىغانزاكات ك  

 

ــارلىق گۆشــى      :جــاۋاب     ــۆچكه قات ــوي ۋە ئ ــات، كــاال، ق ــۆگه، ئ ــدىن ت چــاۋار ماللىرى
  .يېيىلىدىغان ھايۋانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ

  چارۋا ماللىرىغا زاكات كېلىشىنىڭ شهرتى نېمه؟ :سوئال  .٥٢٦
  .شهرت بىلهن چارۋا ماللىرىغا زاكات كېلىدۇ ٣تۆۋەندىكى  :ۋابجا    

يىلنىڭ ھهممىسىدە ياكى ئۇنىڭ كۆپرەكىدە يايالقالرغا قويۇپ بېرىپ بېقىلغان ) ١(  
  .بولۇشى

  .ئىگىسىنىڭ مۈلكىگه ئۆتكىنىگه تولۇق بىر يىل توشقان بولۇشى) ٢(  
  .يهتكهن بولۇشى زاكاتنىڭ پهرز بولۇشى ئۈچۈن بهلگىلهنگهن ئۆلچهمگه )٣(  

  مىقدارى قانچىلىك؟ ئۆلچىمى ۋە تۆگىنىڭ زاكات :سوئال  .٥٢٧
ه سـانى بهشـك  تۆگىنىـڭ  . گىگه زاكات كهلمهيدۇسانى بهشكه يهتمىگهن تۆ :جاۋاب    

بهشـتىن  . يهتكهندە، ئۇنىڭدىن بىر قوي، ئونغا يهتكهندە ئىككى قوي زاكـات بېرىلىـدۇ  
تۆگىنىــڭ . گىچه ھهر بىــر بهش تــۆگه ئۈچــۈن بىــردىن قــوي زاكــات بېرىلىــدۇيىگىــرمى

  .تىن ئاشقاندىن كېيىن ئهھۋال باشقىچه بولىدۇ ٢٥سانى 
  مىقدارى قانچىلىك؟ ئۆلچىمى ۋە كالىنىڭ زاكات :سوئال  .٥٢٨
غـا يهتسـه،   ٣٠ال سـانى  كا. غا يهتمىگىچىلىك زاكات كهلمهيدۇ ٣٠كاال سانى  :جاۋاب    

  .ياشلىق كالىدىن بىر كاال زاكات بېرىلىدۇ ٢دىن الرئۇ
  مىقدارى قانچىلىك؟ ئۆلچىمى قوينىڭ زاكات :سوئال  .٥٢٩
، قـا يهتسـه   ٤٠قويالر سانى . قا يهتمىگهن قويالرغا زاكات كهلمهيدۇ٤٠سانى :جاۋاب    

  .گىچىلىك ئهھۋال شۇنداق بولىدۇ ١٢٠تىن  ٤٠. ىلىدۇبىر قوي زاكات بېر ئۇالردىن
ئۆيدە بېقىلغان ياكى بوداپ سـېتىش ئۈچـۈن تۇتۇلغـان چـارۋا ماللىرىنىـڭ       :سوئال  .٥٣٠

  زاكىتى قانداق بولىدۇ؟
يهنــى . مۇنــداق چــارۋا ماللىرىنىــڭ زاكىتــى نهق پــۇل ھېســابىدا بېرىلىــدۇ  :جــاۋاب    

  .ى زاكاتقا بېرىلىدۇ ٢.٥%ى نهق پۇلغا سۇندۇرۇپ، ئۇنىڭدىن مالالرن

  ئاشلىق ۋە زىرائهتلهرنىڭ زاكىتى
  ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالردىن قانداق زاكات بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٣١
ئاشلىق، مېـۋە ۋە كۆكتـاتالر يـامغۇر سـۈيى بىلهنـال سـوغۇرۇلۇپ يېتىشـكهن         :جاۋاب    

ى، ئهگهر ئـادەم كـۈچى بىـلهن سـۇغۇرۇلغان بولسـا، ئۇنىڭـدىن       ١٠%بولسا، ئۇنىڭدىن 
ى، ئهگهر ھهم يامغۇر سۈيى، ھهم ئادەم كۈچى ھهر ئىككىلىسى بىلهن سۇغۇرۇلغان ٥%

  .ى زاكات بېرىلىدۇ٧.٥%بولسا، ئۇنىڭدىن 



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٨٦  

 

  يهر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ زاكىتى
  يهر ئاستى بايلىقلىرىدىن قانچىلىك زاكات بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٣٢
ئالتۇن، كۈمـۈش، مىـس، تۆمـۈر، يـاقۇت، مارجـان، قاشتېشـى، مهرۋايىـت ۋە         :جاۋاب    

ئۆزىنىـــڭ  –قىممهتلىـــك تـــاش ۋە نېفىـــتكه ئوخشـــىغان يهر ئاســـتى بايلىقلىرىـــدىن  
ى ٢٠% -ئېگىــدارچىلىقى ئاســتىدىكى جايــدىن تېپىلمىغــان بولۇشــى شــهرتى بىــلهن   

  .زاكات بېرىلىدۇ) بهشتىن بىرى(
تېپىلغــان يهر ئاســتى بايلىقىنىــڭ  يهردىــنئۆزىنىــڭ ئىگىدارچىلىقــدىكى  :ســوئال  .٥٣٣

  زاكات مىقدارى قانچىلىك؟
بىراۋ ئۆز ھويلىسىدىن ياكى ئۆزىگه ئائىت بولغان جايـدىن بـايلىق تاپقـان     :جاۋاب    

چـۈنكى زېمىـن   . ئۇنىڭدىن ھامـان زاكـات بېـرىش كېـرەك ئهمهس     ياكى قازغان بولسا،
ئۇنىـڭ ئــۆزىگه ئائىــت بولغــانلىقتىن ئۇنىڭـدىن چىققــان بــايلىقالرمۇ ئۆزىنىــڭ مــۈلكى   

بۇ بايلىققا ئىـگه بولغىنىـدىن تولـۇق بىـر يىـل ئۆتكهنـدىن كېـيىن، نهق        . ھېسابلىنىدۇ
  .نى زاكاتقا بېرىدۇ% ٢.٥پۇل زاكىتىنىڭ مىقدارى بويىچه، 

  دېڭىز بايلىقلىرىدىن قانچىلىك زاكات بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٣٤
ــۇپ     :جــاۋاب     ــز ھــايۋانلىرىنى تۇت ــزدىن بېلىــق ۋە باشــقىالرغا ئوخشــاش دېڭى دېڭى

سېتىشنى كهسىپ قىلغان كىشىلهر بۇ كهسىپ بىـلهن تاپقـان پـۇللىرى زاكـات بېـرىش      
  .نى زاكات بېرىدۇ ٢.٥%مىقدارىغا يهتسه، ئۇنىڭدىن 

  شىركهت ھهسسىدارلىقىنىڭ زاكىتى
  شىركهت ھهسسىدارلىقىدىن قانچىلىك زاكات بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٣٥
ــاۋاب     ــالغان       :ج ــاي س ــا پ ــۇپ ئۇنىڭغ ــىدار بول ــىركهتكه ھهسس ــر ش ــداق بى ھهر قان

ــويىچ     ــابى ب ــڭ ھېس ــدىكى نهق پۇلنى ــل ئاخىرى ــىنىڭ يى ــى   ٢.٥%ه كىش ــات بېرىش زاك
  .پهرزدۇر

  زاكات كهلمهيدىغا نهرسىلهر
  زاكات كهلمهيدىغان نهرسىلهر قايسىالر؟ :سوئال  .٥٣٦
  :تۆۋەندىكى نهرسىلهرگه زاكات كهلمهيدۇ :جاۋاب    

  .ىرىئولتۇرىۋاتقان ئۆيلكىشىنىڭ ئۆزى ياكى بالىلىرى ) ١(  
  .ئىشلىتىۋاتقان ئۆي ئهشيالىرىىرى ئۆزى ياكى بالىل) ٢(  
  .كېچهكلهر -كىيىلگهن كىيىم ) ٣(  
  .ئائىلىنىڭ يېيىش ئۈچۈن توپلىغان ئوزۇقلىرى) ٤(  



 ٢٨٧  مالالر ېلىدىغانزاكات ك  

 

  .ئاپتوموبىلالرئىشلىتىۋاتقان ئۆزى ياكى بالىلىرى ) ٥(  
ىرى، ۋە ، ئهشـيال ىرىانلسـايم  ئىشـلىتىلىۋاتقان كىشىنىڭ ئـۆز كهسـپى ئۈچـۈن    ) ٦(  

  .ماتېرىياللىرى
ــداق       )٧(   ــان ھهر قان ــۈن تۇتۇلغ ــاجى ئۈچ ــڭ ئېهتىي ــۈن ۋە ئايالالرنى ــنهت ئۈچ زىن

ئهممـا نهق پـۇل ئورنىـدا سـاقالنغان ئـالتۇن، كۈمۈشـكه،       . نهرسىلهرگه زاكات كهلمهيدۇ
قاشتېشىغا ۋە شۇنداقال پۇلغا يارايدىغان، ئېهتىياج سىرتىدىكى ھهرقانـداق قىممهتلىـك   

  .نهرسىگه زاكات كېلىدۇ

  ۋاقتىزاكات بېرىشنىڭ 
  زاكات قاچان بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٣٧
ــاۋاب     ــدارىغا      :ج ــرىش مىق ــات بې ــقىرى زاك ــدىن تاش ــال ئېهتىياجى ــڭ نورم ئائىلىنى

مالغا ئىـگه بولغـان كىشـىنىڭ ئۇنىڭغـا ئىـگه بولغىنىغـا تولـۇق بىـر يىـل           -يهتكهن پۇل
  .ن ھامان ئادا قىلىشى پهرزدۇرتولۇشى بىلهن ئۇنىڭ زاكىتىنى كېچىكتۈرمهستى

  زاكات بېرىلىدىغانالر
  زاكات كىملهرگه بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٣٨
نىڭ قايسـىبىرىگه بېـرىش بىـلهن ئـادا     تۈرلـۈك شهخسـ   ٨زاكات تۆۋەندىكى  :جاۋاب    

  :تاپىدۇ
  پېقىرالرغا،) ١(  
  ،گه)ھېچ نهرسىسى يوق كىشىلهر(مىسكىنلهر ) ٢(  
  قهرزدارالرغا،) ٣(  
  ئالالھنىڭ يولىدىكى مۇجاھىدالرغا ۋە ئىلىم تهھسىل قىلىۋاتقانالرغا،) ٤(  
  يولدا قالغان پۇلسىز مۇساپىرالرغا،) ٥(  
  زاكات توپالشقا مهسئۇل بولغان زاكات خادىملىرىغا،) ٦(  
  قۇلالرنىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن،) ٧(  
  .دە تۇتۇلغانالرغا بېرىلىدۇكۆڭۈللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆز) ٨(  
يۇقىرىقىالر قۇرئان كهرىمنىڭ ئايىتى بىلهن بهلگىلهنگهن بولۇپ، ھـازىرقى زامانـدا     

غـا ھـاجهت   قۇل بولمىغانلىقى ۋە كۆڭۈللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالر
قالمىغــانلىقى ســهۋەبلىك، بــۇ ئىككــى تۈرلــۈك شــهخس زاكــات ئالىــدىغانالر قاتارىــدىن 

  .سانالمايدۇ



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٨٨  

 

  زاكات بېرىلمهيدىغانالر
  زاكات كىملهرگه بېرىلمهيدۇ؟ :سوئال  .٥٣٩
  :خىل شهخسكه بېرىلمهيدۇ ٥زاكات تۆۋەندىكى  :جاۋاب    

  بايالرغا،) ١(  
  كۇففارالرغا،) ٢(  
  بوۋا، مومىلىرىغا، ئانىلىرىغا، -زاكات بهرگۈچىنىڭ ئاتا) ٣(  
  نهۋرىلىرىگه، چهۋرىلىرىگه، بهرگۈچىنىڭ بالىلىرىغا، زاكات) ٤(  
ئايالىغـا، ئايالىنىـڭ    يهنـى ئهرنىـڭ  . زاكات بهرگۈچىنىڭ جورىسىغا بېرىلمهيـدۇ ) ٥(  

  .بهرگهندىمۇ ئادا تاپمايدۇ. ئېرىگه زاكات بېرىشى دۇرۇس ئهمهس
ــوئال  .٥٤٠ ــاتنى ئالغ   :س ــڭ زاك ــات بهرگۈچىنى ــازاك ــۇ«ۇچىغ ــات -ب ــى » زاك دەپ ئېيتىش

  شهرتمۇ؟
» زاكـات  -بۇ«زاكات بهرگۈچىنىڭ زاكاتنى بهرگهن ۋاقتىدا، ئۇنى ئالغۇچىغا :جاۋاب    

دەپ بىلدۈرۈشى شهرت ئهمهس، بهلكى كۆڭلىدە زاكاتنى نىيهت قىلىـپ تـۇرۇپ، ئـۇنى    
  .ھهدىيه ياكى ياردەم نامى بىلهن ئاتاپ بهرسىمۇ زاكات ئادا تاپىدۇ

كېــيىن،  بىراۋنــى پېقىــر دەپ ئــويالپ زاكــاتنى ئۇنىڭغــا بېرىــپ بولغانــدىن :ســوئال  .٥٤١
  ئۇنىڭ پېقىر ئهمهسلىكى ئوتتۇرىغا چىقسا، ئۇنىڭغا بېرىلگهن زاكات ئادا تاپامدۇ؟

زاكــاتنى بېرىشــته راســتىنال ئېهتىيــاجلىق بولغــانالرنى تېپىــپ بېــرىش        :جــاۋاب    
 ﴾وآتوا الزكـاة ﴿ئايهتتىكى قۇرئان كهرىمدە زاكات بېرىشكه بۇيرىغان ۈنكى چ. زۆرۈردۇر

زاكــاتنى «: دېــگهن ســۆزنىڭ مهنىســى پۈتــۈن تهپسىرشۇناســالرنىڭ ئىتتىپــاقى بــويىچه
» زاكــاتنى ھهقلىــق بولغانالرغــا تهككــۈزۈڭالر «دېگهنلىــك ئهمهس، بهلكــى » بېــرىڭالر

قلىق كىشىلهرگه تهككـۈزۈش يولىـدا   ئهمما زاكات بهرگۈچى زاكىتىنى ھه. دېگهنلىكتۇر
كۈچ سهرپ قىلغانـدىن كېـيىن، بىراۋنـى پېقىـر دەپ ئـويالپ زاكـاتنى ئۇنىڭغـا بېرىـپ         
بولغاندىن كېيىن، زاكـات ئالغۇچىنىـڭ پېقىـر ئهمهسـلىكى ئوتتۇرىغـا چىقسـا، زاكـاتنى        
بهرگۈچىنىڭ ئۇنى بهرگهن ۋاقتىدىكى ئـۇنى پېقىـر دەپ بىلـگهن ئېتىقـادى ئېتىبـارى      

  .ن ئۇنىڭ بهرگهن بۇ زاكىتى ئادا تاپىدۇبىله



 ٢٨٩  ۋابالرسوئالالرغا جا ۇناسىۋەتلىكزاكاتقا م  

 

  

  الرزاكاتقا مۇناسىۋەتلىك سوئالالرغا جاۋاب

  قهرزنى زاكاتقا ھېسابالشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .٥٤٢
ــر  :جــاۋاب     ــراۋ باشــقا بى ــۇپ، قهرز ىگه قهرز بى ــى ئالغۇچىنىــڭ بېرىــپ تۇرغــان بول ن

شـۇ كىشـىگه    بولسا، بۇ قهرزنـى قهرز ئىگىسـى   لىيهلمىگهننى تۆئۇپېقىرلىقى سهۋەبلىك 
لـېكىن بـۇ ئىشـتا، قهرز ئالغـان     . ۋەتسه بولىدۇ، زاكات ئادا تاپىـدۇ ىپ بېرزاكاتقا ھېسابال

  .قوبۇل قىلىشى شهرتتۇراكاتقا ئايالنغانلىقىنى بىلىپ، ئۇنى كىشىنىڭ قهرزنىڭ ز
  يېشىغا يهتمىگهن كىچىك بالىالرغا زاكات بېرىشكه بوالمدۇ؟ باالغهت :سوئال  .٥٤٣
ئانىسى پېقىر بولغان كىچىك بالىالرغا ئۇالر باالغهت يېشىغا يهتمىـگهن  -ئاتا :جاۋاب    

  .بولسىمۇ زاكات بېرىش جائىزدۇر
  بايلىقى بار يېتىمگه زاكات بېرىشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .٥٤٤
  .يېتىم باال ئهگهر باي بولسا، ئۇنىڭغا زاكات بېرىشكه بولمايدۇ :ۋابجا    
  بىر ياكى ئىككى يىللىق زاكاتنى ئالدىن بېرىش جائىزمۇ؟ :سوئال  .٥٤٥
بىر ياكى ئىككى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك يىلنىڭ زاكىتىنى ئالدىن بېرىشـكه   :جاۋاب    

شى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغالىقتىن سـانىلىپ ئۇنىـڭ سـاۋابى    چۈنكى بۇ ياخ. بولىدۇ
  .ئارتۇق بولىدۇ

گىمـۇ نهق پۇلغـا   )كـارتۇچكىلىرى (ى بانكىنىڭ چهكلىـرى ۋە كارتىشـكىلىر   :سوئال  .٥٤٦
  ئوخشاش زاكات كېلهمدۇ؟

كارتىشــكىالرغا بانكىــدىن نهق پۇلنىــڭ بهدىلىــگه بېــرىلگهن چهكــلهر ۋە   :جــاۋاب    
بۇالرنىـڭ زاكىتـى خهلـق    . چۈنكى ئۇالر نهق پۇلغا ئوخشاشـتۇر . ئهلۋەتته زاكات كېلىدۇ

  .پۇلىدىن بېرىلىدۇ
  بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى زاكاتقا ھېسابالپ بېرىشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .٥٤٧
نى ئـۆزى ئىشلىتىشــكه  مۇنـداق ھـارام پـۇل   . بانكىنىـڭ ئۆسـۈمى ھـارام پـۇل     :جـاۋاب     

 .قهتئىـي بولمايـدۇ   ھاالل بولمىغان يهردە، ئۇنى باشقىالرغا زاكاتقـا ھېسـابالپ بېرىشـكه   
ئهممـا  . ئـۇنى ئىشـلىتهلمهيدۇ  . بانكىنىڭ ئۆسۈمى ئۇنىڭ ئىگىسى ئۈچۈن ھارامچۈنكى 

ــدا ئهمهس، پهقهت ھارامــدىن      ــهدىقه ئورنى ــات يــاكى س ــۇنى زاك ــۇش ئۈچــۈن   ئ قۇتۇل
بولىـدۇ، بهرگۈچىمـۇ ھارامـدىن قۇتۇلغـان      ، ئـۇنى ئالغۇچىالرغـا ھـاالل   هرسهپېقىرالرغا ب

  .بولىدۇ
، قايسـىبىر سـهۋەب   زاكـات ئۈچـۈن ئايرىغـان پـۇل ئـۇنى بېرىشـتىن بـۇرۇن        :سوئال  .٥٤٨



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٩٠  

 

  كهتكهن بولسا قانداق قىلىش كېرەك؟ھاالك بولۇپ  بىلهن
چـۈنكى بېرىـدىغان زاكـاتنى ئايرىغـانلىق     . بېرىلىدۇ بۇ ھالهتته زاكات قايتا :جاۋاب    

  .ئۇنى بېرىش بىلهنال ئادا تاپىدۇزاكات پهقهت . زاكاتنى ئادا قىلغانغا ياتمايدۇ
ئانىســى بــاي بولســىمۇ ئــۆزى مۇھتاجلىقتــا قالغــان كىشــىگه زاكــات   -ئاتــا :ســوئال  .٥٤٩

  بېرىشكه بوالمدۇ؟
ئۇالرنىـڭ بايلىقىـدىن مهھـرۇم     ئانىسـى بـاي بولسـىمۇ، پهرزەنتلىـرى     -تـا ئا :جاۋاب    

بولسـا، بـۇ پهرزەنـتلهرگه     پېقىرلىقتـا قالغـان   بولغـان يـاكى پايـدىلىنالمىغان سـهۋەبتىن    
  .زاكات بېرىشكه بولىدۇ

يـاكى ئانىغـا زاكـات    بالىلىرى باي بولسىمۇ ئۆزى مۇھتاجلىقتـا قالغـان ئاتـا     :سوئال  .٥٥٠
  بېرىش جائىزمۇ؟

ىشـهلمىگهن ۋە پېقىرلىقتـا   ربالىلىرى باي بولسـىمۇ، ئۇالرنىـڭ يـاردىمىگه ئې   : جاۋاب    
  .ياشايدىغان كىشىلهرگه زاكات بېرىشكه بولىدۇ

  زاكات ئالغۇچىنىڭ تهقۋا، دىيانهتلىك كىشىلهردىن بولىشى شهرتمۇ؟ :سوئال  .٥٥١
ئۇنىـڭ  . مۇسۇلمان ۋە ئېهتىياج ئىگىسى بولغـان كىشـىگه زاكـات بېرىلىـدۇ     :جاۋاب    

ئهگهر ئۇنىـڭ زاكـات ئالغـان پـۇلنى     . تهقۋا ياكى پاسىق بولۇشـى سۈرۈشـته قىلىنمايـدۇ   
ــالرغا        ــارام ئىشـ ــاش ھـ ــكه ئوخشـ ــه چېكىشـ ــاش، نهشـ ــار ئوينـ ــش، قىمـ ــاراق ئىچىـ ھـ

ا زاكـات بېرىشـى قهتئىـي تـوغرا     خهجلهيدىغانلىقىنى ئېنىق بىلـگهن كىشـىنىڭ ئۇنىڭغـ   
  .چۈنكى بۇنداق قىلىش گۇناھقا ياردەم قىلغانلىق بولىدۇ. ئهمهس

قىمارغـا يـاكى ھاراققـا خهجلهيـدىغان كىشـنىڭ ئائىلىسـىگه        تاپقان پۇلىنى :سوئال  .٥٥٢
  زاكات بېرىشكه بوالمدۇ؟

راققـا خهجلهيــدىغان كىشـنىڭ ئائىلىســى   قىمارغـا يــاكى ھا  تاپقـان پــۇلىنى  :جـاۋاب     
ــڭ        ــاتنى بالىالرنى ــا، زاك ــان بولس ــا قالغ ــرى مۇھتاجلىقت ــا، پهرزەنتلى ــر بولس ئهگهر پېقى
ــۇل بهرمهســتىن، زاكــات بهرمهكچــى     ــاكى نهق پ ئاتىســىغا ئهمهس، ئانىســىغا بېــرىش ي

  .بولغان پۇلغا ئائىلىنىڭ ئېهتىياجلىق نهرسه كېرەكلىرىنى ئېلىپ بېرىشكه بولىدۇ
  ئىسالمدا زاكاتتىن باشقىمۇ ياردەم ۋاسىتىلىرى بارمۇ؟ :سوئال  .٥٥٣
رەھىـم،   -سهدىقه، ياردەم، سىله. زاكاتتىن باشقىمۇ ياردەم ۋاستىلىرى كۆپتۇر :جاۋاب    

هســان ۋە باشــقىمۇ ئاتــالغۇالر ئاســتىدا بۇيرۇلغــان يــاردەم ۋاســىتىلىرى ئۇنىــڭ  ىئ-خهيــر
  .ۇرمىسالىد

تىجــارەت ماللىرىنىــڭ زاكىتــى ئۈچــۈن بــۇ مالالرنىــڭ قىممىتىنــى بېــرىش  : ســوئال  .٥٥٤
  كېرەكمۇ ياكى ئۆزىنىمۇ؟

تىجارەت ماللىرىدىن زاكات بهرگۈچى ماللىرىنىـڭ ئـۆز جىنسـىدىن بېـرىش     : جاۋاب    



 ٢٩١  ۋابالرسوئالالرغا جا ۇناسىۋەتلىكزاكاتقا م  

 

ئۇن، ماي، گـۈرۈچ،  : سىلهنمه. ياكى ئۇالرنىڭ قىممىتىنى بېرىش ئىختىيارىغا ئىگىدۇر
ماتېرىيـال   -كىـچهك، رەخـت   -شىكهر، تۇز ۋە باشـقىمۇ يېمهكلىـك مـاددىلىرىنى، كېـيىم    

قاتــارلىق بۇيــۇمالرنى ســاتىدىغان كىشــى پېقىرالرنىــڭ ئېهتىياجىغــا قــاراپ ئۇالرغــا        
بۇالرنىــڭ ھهممىســىدىن يــاكى بهزىســىدىن بهرســىمۇ بولىــدۇ يــاكى بۇالرنىــڭ خهلــق   

مــۇھىم بــولغىنى ئېهتىيــاج ئىگىلىرىنىــڭ    . نــى بهرســىمۇ بولىــدۇ  پۇلىــدىكى قىممىتى
  .بېرىشتۇر ئېهتىياجلىق نهرسىلىرىنىئېهتىياجلىرىغا مۇناسىپ ھالدا ئۇالرغا 

  دۇ؟ىتۇغقانالرغا زاكات بېرىشكه بولقانداق : سوئال  .٥٥٥
لىرىغـا، نهۋرىلىـرىگه، چهۋرىلىـرىگه،    مومىلىرىغـا، بالى  -ئانىسـىغا، بـوۋا   -ئاتا: جاۋاب    

چـۈنكى بۇالرغـا بېـرىلگهن زاكـات     . بىرىگه زاكات بېرىشكه بولمايدۇ -خوتۇنالر بىر -ئهر
قېرىنداشلىرىغا، تاغا ئاكا، تاغا ئاچىلىرىغـا ۋە باشـقىمۇ    ،دىن باشقائۇالر. بۇل بولمايدۇقو

ئۆزىنىــڭ پېقىــر . دۇرزاكــات بېــرىش جــائىز –ئهگهر ئــۇالر پېقىــر بولســا  -تۇغقانلىرىغــا
رەھىـم ھېسـابلىنىپ سـاۋابى كـۆپ      –تۇغقانلىرىغا زاكات بېرىش ھهم زاكات ھهم سىله 

پېقىرالرغـا بېـرىلگهن زاكاتتـا زاكاتنىـڭ     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ مـاۋزۇدا . بولىدۇ
 -هم ســـىلهســـاۋابى بولىـــدۇ، پېقىـــر تۇغقانالرغـــا بېـــرىلگهن زاكاتتـــا ھهم زاكاتنىـــڭ ھ

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ساۋابى باردۇر رەھىمنىڭ
زاكات بېرىشنىڭ پهرز بولىشىغا يېتهرلىـك شـهرتلىرى تولۇقلىنىـپ بولغـان     : سوئال  .٥٥٦

  مالنىڭ زاكىتىنى ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈش جائىزمۇ؟
بولغانغـا   مالغا ئىـگه  -زاكاتنىڭ پهرز بولىشى ئۈچۈن يېتهرلىك مىقداردا پۇل: جاۋاب    

ھىجرىيه ھېسابىدا تولۇق بىر يىل ئۆتكهنـدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ زاكىتىنـى ئـادا قىلىـش       
چـۈنكى، خـۇددى   . پهرز بولۇپ بهلگىلىنىدۇ ۋە ھامان ئۇنى ئـادا قىلىـش الزىـم كېلىـدۇ    

ــدە     ــادا قىلىــش پهرز بولغان ــازنى ئ ــان نام ــرگهن ھام ــى كى ــاتنىمۇ نامازنىــڭ ۋاقت ك، زاك
قىلىــش ۋاقتــى كهلــگهن ھامــان كېچىكتۈرمهســتىن ئــادا   ئــادا پشــهرتلىرى تولۇقلىنىــ

  .زاكاتنى ئۆزۈرسىز كېچىكتۈرگهن ئادەم گۇناھكار بولىدۇ. قىلىش پهرزدۇر
: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زاكاتنى ۋاقتىدا ئادا قىلىشـنىڭ زۆرۈرلىكىنـى ئىپـادىلهپ     

قىلمىسـاڭ،  مېلىڭغا زاكـات پهرز بولغانـدىن كېيىنمـۇ ئـۇنى ھامـان ئـادا        -سېنىڭ پۇل«
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»ھارام ھااللنى ھاالك قىلىدۇ

ئىگىلىرىنىڭ ھهققـى بولغـان ۋە مـال     ئېهتىياجىن مهقسهت، د» ھارام«ھهدىستىكى  
ىــن مهقســهت، مــال   د» ھــاالل«ئىگىســىنىڭ قولىــدىن چىقىــپ بواللمىغــان زاكــات،    

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  (١)

  بۇخارىي رىۋايىتى ٢)(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٩٢  

 

  .مېلىدۇر -ئىگىسىنىڭ زاكاتنىڭ سىرتىدىكى پۇل
مـالنى ھـاالك    مالغا ئارىالشقان زاكات ئۇ«: الم يهنه بىر ھهدىسىدەپهيغهمبهر ئهلهيهىسسا  

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»قىلماي قالمايدۇ
  

                                                 
 بۇخارىي رىۋايىتى  )١(



 ٢٩٣  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەروزا   

 

  

  ا ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرىروز

  روزا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٥٥٧
ــۇغهتتىكى مهنىســى   اروز :جــاۋاب     ئــۆزىنى بىــر نهرســىدىن توســۇش   -ســۆزىنىڭ ل

تاڭ يۇرۇغاندىن باشالپ قۇيـاش پاتقانغـا قهدەر،    نلىك بولۇپ، ئىسالم ئىستىالھىدادېگه
ئىچـمهك ۋە جىنسـىي ئاالقىـدىن     -ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىش نىيىتى بىـلهن يـېمهك  

  .ئۆزىنى توسۇش دېگهنلىكتۇر
  ؟قانداق ئىبادەتروزا : سوئال  .٥٥٨
ــز :جــاۋاب     ــۇش ئىســالمدىكى  ان ئېيرامى ــاي روزا تۇت ــر ئ ــدا بى ئاساســلىق  چــوڭ ٥ ى

  .ۋە تهربىيه خاراكتېرلىك ئىبادەتتۇر بىرى دىنپهرز
  ؟پهرز بولغان قاچان ىسىروزرامىزان : سوئال  .٥٥٩
ىدە پهرز ه مـۇنهۋۋەرە شـهھىر  يىلـى مهدىـن  -٢رامىزان روزىسـى ھىجرىيىنىـڭ   : جاۋاب    

 .)١(نىنغاقىل

  تۇتۇشى پهرز بولغانالر روزا
  روزا كىملهرگه پهرز بولىدۇ؟ :سوئال  .٥٦٠
يىلدا بىـر ئـاي رامىـزان روزىسـىنى تۇتـۇش ھهرقانـداق مۇسـۇلمان، ئاقىـل،          :جاۋاب    

  .بالىغ ۋە روزا تۇتۇشقا تاقىتى يېتىدىغان كىشى ئۈچۈن پهرزدۇر

  ئامىلالرروزىنى بۇزىدىغان 
  روزىنى بۇزىدىغان ئامىلالر قايسىالر؟ :سوئال  .٥٦١
روزىنى بۇزىدىغان ئامىلالر روزىنى بۇزۇش بىلهن بىـرگه قـازا ۋە كاپـارەتنى     :جاۋاب    

الزىــم قىلىــدىغان ئــامىلالر، يهنه بىــرى روزىنــى بــۇزۇش بىــلهن بىــرگه قــازانىال الزىــم    
  .لالر، دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇقىلىدىغان ئامى

كاپارەتنى الزىم قىلىدىغان ئامىلالر  بىلهنروزىنى بۇزۇش بىلهن بىرگه قازا  :سوئال  .٥٦٢
  قايسىالر؟

روزا تۇتقان كىشـىنىڭ رامىـزان كۈندۈزىـدە قهسـتهن جىنسـىي مۇناسـىۋەت        :جاۋاب    

                                                 
  بهتتىن-٢٥٠توم-٦ناملىق ئهسهرى،»مهجمۇئه«ئىمام نهۋەۋىنىڭ  )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٩٤  

 

نى بۇزىدۇ ۋە قازا بىـلهن كاپـارەتنى الزىـم    سىوزىرئۇنىڭ ۈزۈشى، يېيىشى، ئىچىشى كئۆت
  .قىلىدۇ

  روزىنىڭ كاپارىتى
  كاپارەت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٥٦٣
  .ماددىي جازا دېگهنلىكتۇر -كاپارەت :جاۋاب    
  كاپارەت قانداق ئادا قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٥٦٤
كــۈن روزا  ٦١ئارقىــدىن  -كــۈن كاپــارەت بولــۇپ، ئارقــا   ٦٠كــۈن قــازا، ١ :جــاۋاب    

 ٦٠كىشـىگه بىـر ۋاخ تامـاق بېـرىش يـاكى       ٦٠تۇتۇش، ئۇنى قىاللمىسـا، يوقسـۇلالردىن   
كىشىنىڭ ھهر بىرىگه رامىزاندىكى فىتىر سهدىقىسىنىڭ مىقدارىدا پـۇل بېـرىش بىـلهن    

  .ئادا تاپىدۇ

  روزىنىڭ قازاسى
  قازا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٥٦٥
ۋاقتىدا ئادا قىاللمىغـان ئىبـادەتلهرنى باشـقا بىـر ۋاقىتتـا ئـادا قىلىـش         -قازا :جاۋاب    

  .دېمهكتۇر
  الر قايسىالر؟ئىشروزىنى بۇزۇپ قازاسىال كېلىدىغان  :سوئال  .٥٦٦
  :تۆۋەندىكىلهر الرئىشال كېلىدىغان روزىنى بۇزۇپ قازاسى :جاۋاب    

ــدىغان    ) ١(   ــادەتته يېيىلمهي ــا ئوخشــاش ئ ــداردىكى تۇزغ ــۇپراق ۋە كــۆپ مىق قــۇم، ت
  .نهرسىلهرنىڭ گالدىن ئۆتۈپ كېتىشى

ــتهن قۇســۇش  )٢(   ــىنىڭ روزىســى    . قهس ــقان كىش ــدا قۇس ــىز ھال ــا ئىختىيارس ئهمم
  .بۇزۇلمايدۇ

لىپ، ئېغىزىنـى كـۈن ئولتۇرۇشـتىن    ئىپتارنىڭ ۋاقتى كهلگهنلىكىنى گۇمان قى) ٣(  
بۇرۇن ئېچىۋېتىش ياكى تاڭ يۇرۇمىدى دېگهن گۇمان بىـلهن تـاڭ يـۇرۇپ بولغانـدىن     

  .كېيىنمۇ يېيىشكه داۋام قىلىش
  .ئۆزىدىن قهستهن سپېرما چىقىرىش) ٤(  
  .باشقا بىرىنىڭ زورلىشى بىلهن روزىسىنى بۇزۇش) ٥(  
. ســالدۇرۇش مۇرغــا قــۇۋۋەت ئۇكــۇللىرىتو. قۇالققــا دورا تېمىــتىش بۇرۇنغــا ۋە) ٦(  

ــرىگه ســېلىنغان نورمــال  بهدەننىــڭ قايســىداۋالىــنىش مهقســىتى بىــلهن  ئهممــا ( بىر يې
  .)ئۇكۇلالر روزىنى بۇزمايدۇ

  .ئىختىيارسىز ھالدا گالىدىن قار، يامغۇر ياكى سۇنىڭ ئۆتۈپ كېتىشى )٧(  



 ٢٩٥  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەروزا   

 

  ئىچىپ قويسا روزا بۇزۇالمدۇ؟ -يوق بىر نهرسه يهپ  روزىدا ئېسىدە :سوئال  .٥٦٧
سـا يـاكى ئىچىـپ    سالروزا تۇتقان كىشى ئېسىدە يـوق ھالـدا بىرنهرسـه يهپ     :جاۋاب    

ــدۇ   سال ــگهن ھامــان توختىتىۋالســا، ئۇنىــڭ روزىســى بۇزۇلماي ــا . ســا، ئېســىگه كهل ئهمم
  .بۇزۇلدى دېگهن ئېتىقاد بىلهن يېيىشكه داۋام قىلسا بۇزۇلىدۇ

  نىڭ تۈرلىرىروزى
  دىنىمىزدا قانچه تۈرلۈك روزا بار؟ :سوئال  .٥٦٨
سۈننهت، مۇسـتهھهب،  ۋاجىب،  پهرز،: روزا بولۇپ، ئۇالر تۈرلۈك ٦دىنىمىزدا  :جاۋاب    

  .ھارام، مهكرۇھ ۋە نهپله روزىالردۇر
  قايىسالر؟ پهرز روزىالر :سوئال  .٥٦٩
  :پهرز روزىالر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

  .رامىزان ئېيىنىڭ روزىسى) ١(  
  .كاپارەتنىڭ روزىسى) ٢(  
  .رامىزاندا تۇتالمىغان روزىالرنىڭ قازاسى) ٣(  

  ۋاجىب روزىالر قايسىالر؟: سوئال  .٥٧٠
  :ۋاجىب روزىالر تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب    

  .تۇپ بۇزىۋەتكهن سۈننهت ياكى مۇستهھهب روزىالرنىڭ قازاسىتۇ) ١(  
  .تۇتىمهن دەپ ئاتىۋاتقانلىق سهۋەبى بىلهن ئۈستىگه يۈكلهنگهن روزا) ٢(  

  روزىالر قايسىالر؟سۈننهت بولغان  :سوئال  .٥٧١
  :هربولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلئۈچ روزىالر  بولغان سۈننهت :جاۋاب    

 -١٠كـۈنلىرى يـاكى    – ١٠ۋە  -٩ئاينىـڭ  ) -١(قهمهرىيه ئايلىرىدىن مۇھهررەم ) ١(  
  كۈنلىرى روزا تۇتۇش، -١١ۋە 

ھهج پايالىيىتىــدە بولمىغانالرنىــڭ ئهرەپــات كــۈنى بىــر كــۈن روزا تۇتۇشــى        )٢(  
  .سۈننهتتۇر

  .روزا تۇتۇش كۈن ٦شهۋۋال ئايدىن ) ٣(
  مۇستهھهب روزىالر قايسىالر؟ :سوئال  .٥٧٢
  :مۇستهھهب روزىالر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

  دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرىدە،) ١(  
  كۈنلىرىدە، -١٥-١٤-١٣قهمهرىيه ئايلىرىدىن ھهر ئاينىڭ ) ٢(  
  .شهبان ئېيىدا خالىغانچه روزا تۇتۇش مۇستهھهبتۇر) ٤(   
  قايسى كۈنلهردە روزا تۇتۇش ھارام بولىدۇ؟ :سوئال  .٥٧٣



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٩٦  

 

  :تۆۋەندىكى كۈنلهردە روزا تۇتۇش ھارام بولىدۇ :جاۋاب    
  روزا ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى،) ١(  
ــدىن    ) ٢(   ــى كۈنى ــڭ بىرىنچ ــان ھېيتىنى ــت    -٤قۇرب ــان ھېي ــك بولغ كۈنىگىچىلى

يرام كۈنلىرىــدە روزا چــۈنكى مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇ بــا. كۈنلىرىــدە روزا تۇتــۇش ھارامــدۇر
  .تۇتماستىن ھېيت قىلىشلىرى بۇيرۇلغان

  قايسى كۈنلهردە روزا تۇتۇش مهكرۇھ بولىدۇ؟ :سوئال  .٥٧٤
  :تۆۋەندىكى كۈنلهردە روزا تۇتۇش مهكرۇھ بولىدۇ :جاۋاب    

ۇ كۈنـدە روزا  روزا تۇتماقچى بولغان كىشىنىڭ جـۈمه كـۈنىنىال ئايرىـپ بـ     نهپله) ١(  
جۈمه كۈنىدە روزا تۇتماقچى بولغـان كىشـى ئۇنىڭغـا پهيشـهنبىنى     . تۇتۇشى مهكرۇھتۇر

  .ياكى شهنبىنى قوشۇپ تۇتۇشى الزىم
ئاشۇرا كۈنىدە روزا تۇتماقچى بولغان كىشىنىڭ، ئاشۇرا كۈنىنى يالغۇز تۇتۇشـى  ) ٢(  

. وشـۇپ تۇتۇشـتۇر  سۈننهت ئۇنىڭ ئالدىدىن ياكى كهينىدىن بىر كـۈننى ق . مهكرۇھتۇر
  ).مهكرۇھ ئىبادەتنى بۇزمايدۇ(
  ئاشۇرا كۈنى دېگهن قايسى كۈن؟ :سوئال  .٥٧٥
  .كۈنىدۇر -١٠نىڭ ) ئاي -١(ئاشۇرا كۈنى قهمهرىيه ئايلىرىدىن مۇھهررەم  :جاۋاب    
  اقىتالردا تۇتۇلىدۇ؟نهپله روزىالر قايسى ۋ :سوئال  .٥٧٦
روزا . روزىالرنى تۇتۇشـنىڭ بهلگىلىـك ۋاقىتلىـرى يـوق    ) ئىختىيارىي(ه نهپل: جاۋاب    

تۇتۇش ھارام ۋە مهكرۇھ بولغان كۈنلهرنىـڭ سـىرتىدا، يىلنىـڭ قايسـى بىـر كۈنلىرىـدە       
  .نهپله روزىالرنى تۇتۇشقا بولىدۇ

  رامىزان ئېيىنىڭ ئۇلۇغلىقى
  رامىزان ئېيى نېمه ئۈچۈن شۇنچه ئۇلۇغ ئاي؟ :سوئال  .٥٧٧
رامىـزان ئېيـى نۇرغۇنلىغـان پهزىلهتلىـرى ۋە ئـارتۇقچىلىقلىرى سـهۋەبلىك        :جاۋاب    

  :بۇ ئاينىڭ ئۇلۇغلىقى مۇنۇ سهۋەبلهردىن. پۈتۈن ئايالردىن ئۇلۇغ ھېسابلىنىدۇ
مغا چۈشۈشـكه باشـلىغان   رامىزان ئېيى قۇرئان كهرىم مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاال  ) ١(  

  .ئايدۇر
  .رامىزان ئېيى قهدىر كېچىسى بىلهن شهرەپلهنگهن) ٢(  
  .رامىزان ئېيى مۇكاپات ئېيىدۇر) ٣(  
  .رامىزان ئېيى بهرىكهت ئېيىدۇر) ٤(  
  .رامىزان ئېيى نىجاتلىق ئېيىدۇر) ٥(  
  .رامىزان ئېيى جهننهتنى قازىنىش ئېيىدۇر) ٦(  



 ٢٩٧  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەروزا   

 

  .ىجابهت بولىدىغان ئايدۇررامىزان ئېيى دۇئاالر ئ) ٧(  
ئهلهيهىسســاالم بىــلهن بىــرگه    رامىــزان ئېيىــدا قىلىنغــان ئــۆمرە پهيغهمــبهر     )٨(  

  .قىلىنغان ھهجگه تهڭدۇر

  رامىزان ئېيىدىكى ئهڭ پهزىلهتلىك ۋاقىتالر
  رامىزاندىكى ئهڭ پهزىلهتلىك كۈنلهر قايسىالر؟ :سوئال  .٥٧٨
رامىزانــدىكى ئهڭ پهزىلهتلىــك كــۈنلهر رامىزاننىــڭ ئــاخىرقى ئــون كــۈنى    :جــاۋاب    

  .بۇ كۈنلهردە تېپىلىدۇ بولۇپ، مىڭ ئايدىن ئۇلۇغ ۋە شهرەپلىك بولغان قهدىر كېچىسى

  تۇتماسلىققا رۇخسهت قىلىنغانالر روزا
  نىدۇ؟رامىزان روزىسى كىملهردىن كهچۈرۈم قىلى :سوئال  .٥٧٩
  :روزا تۇتماسلىققا رۇخسهت قىلىنغان شهخسلهر مۇنۇالر رامىزاندا :جاۋاب    

ئېمىتىــدىغان ئايــالالر ئهگهر روزا تۇتســا ئــۆزىگه يــاكى  ئېغىــر ئايــاق يــاكى بــاال) ١(  
  .بولسا بۇۋىقىغا زىيان يېتىدىغان

  .روزىغا بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان ئېغىر كېسهللهر) ٢(  
  .ىقتىن روزا تۇتالمايدىغان كىشىلهرياشىنىپ قالغانل )٣(  
  .مۇساپىرالر )٤(  
  .ئۇرۇش مهيدانىدىكى ئهسكهرلهر) ٥(  
تهرۇز يېتىـــدىغان  -باشقىســـى تهرەپـــتىن ئهگهر روزا تۇتســـا جېنىغـــا دەخلـــى ) ٦(  

  .شهكىلدە تهھدىدكه ئۇچرىغانالر

  روزىنىڭ فىدىيهسى
  وزا تۇتمىغانالر قانداق قىلىدۇ؟رامىزاندا ر :سوئال  .٥٨٠
ى مۇسـاپىرلىق  ئېغىر ئايـاق يـاكى بـاال ئېمىتكهنلىـك يـاكى كېسـهللىك يـاك        :جاۋاب    

ا بولغانلىق يـاكى تهھدىـدكه ئۇچرىغـانلىق سـهۋەبلىك رامىزانـدا      دياكى ئۇرۇش مهيدانى
ممــا ئه. روزا تۇتالمىغــانالر باشــقا ۋاقىــتالردا بىــر كــۈنگه بىــر كۈنــدىن قازاســىنى تۇتىــدۇ

ــان      ــدىغانالر تۇتالمىغ ــهللىكتىن زادى روزا تۇتالماي ــاكى كېس ــانلىقتىن ي ــىنىپ قالغ ياش
  .روزىلىرى ئۈچۈن فىدىيه بېرىدۇ

  فىدىيه دېگهن نېمه ۋە مىقدارى قانچىلىك؟ :سوئال  .٥٨١
. ىغان سـهدىقه قىاللمىغان ئىبادەت بهدىلىـگه پېقىرالرغـا بېرىلىـد    –فىدىيه  :جاۋاب    

 ياشـــىنىپ قالغـــانلىق يـــاكى كېســـهللىك تـــۈپهيلى رامىـــزان روزىســـىنى تۇتالمىغـــانالر
  .تۇتالمىغان روزىنىڭ ھهر بىر كۈنى ئۈچۈن بىر پېقىر تويغۇدەك تاماق بېرىدۇ



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٢٩٨  

 

رسـه  تۇتالمىغان روزىسـى قالغـان ھالـدا ئـۆلگهن كىشـى ئۈچـۈن فىـدىيه به        :سوئال  .٥٨٢
  بوالمدۇ؟

مۇنداق كىشىنىڭ تۇتالمىغان ھهر بىر كـۈنى ئۈچـۈن بىـر پېقىـر تويغـۇدەك       :جاۋاب    
  .مىقداردا سهدىقه بهرسه بولىدۇ

كېسهللىك ياكى سهپهردە بولغـانلىق سـهۋەبتىن روزا تۇتالماسـتىن ئـۆلگهن      :سوئال  .٥٨٣
  كىشى ئۈچۈن نېمه قىلىش كېرەك؟

كېسـهللىك يـاكى سـهپهردە بولغـانلىق سـهۋەبتىن تۇتالمىغـان روزىسـىنىڭ         :اۋابج    
قازاسىنى تۇتۇپ بولغىچىلىك ئۆلۈپ كهتكهن كىشى ئۈچـۈن روزا تۇتـۇش يـاكى فىـديه     

ئهگهر باشقا سهۋەبلهر بىلهن رامىزاننىڭ بهزى كۈنلىرىدە روزا . بېرىشمۇ الزىم كهلمهيدۇ
ۇپ بولغىچىلىك ئۆلۈپ كهتـكهن ۋە ۋارىسـلىرىغا   تۇتمىغان بولۇپ، ئۇنىڭ قازاسىنى تۇت

ــدۇرغان       ــڭ قال ــلىرى ئۇنى ــڭ ۋارىس ــا، ئۇنى ــان بولس ــىيهت قىلغ ــدىيه بېرىشــنى ۋەس فى
تۇتالمىغـان ھهر   مىراسىدىن ئۈچتىن بىرىدىن كۆپ بولماسلىق شهرتى بىـلهن، ئۇنىـڭ  

  .بىر كۈنى ئۈچۈن بىر پېقىر تويغۇدەك مىقداردا فىدىيه بېرىدۇ
  



 ٢٩٩  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ەۋ) پىترى هدەقايىس( هدىقىسىفىتىر س  

 

  

  ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرى) سهدەقايى پىترى(ىسى فىتىر سهدىق

  فىتىر سهدىقىسى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٥٨٤
رامىــزان روزىســى ۋە ھېيــت ) يــاكى ســهدىقايى فىتــرى(فىتىــر سهدىقىســى  :جــاۋاب    

خوشاللىقى سهۋەبى بىـلهن پېقىرالرغـا بېـرىش بهلگىلهنـگهن سـهدىقه بولـۇپ، خـۇددى        
زنىڭ نۇقسـانلىرىنى سـهجدە سـهھۋى تولۇقلىغانـدەك، فىتىـر سهدىقىسـىمۇ رامىـزان        انام

  .روزىسىنى تۇتۇش جهريانىدىكى نۇقسانالرنى تولۇقاليدۇ

  فىتىر سهدىقىسى بېرىش ۋاجىب بولغانالر
  فىتىر سهدىقىسىنى كىملهر بېرىدۇ؟ :سوئال  .٥٨٥
نى بېرىش مهيلى چوڭ بولسۇن، مهيلـى ئهمـدىال تۇغۇلغـان    فىتىر سهدىقىسى :جاۋاب    

ھهر قانـــداق  ،بـــۇۋاق بولســـۇن، مهيلـــى بـــاي بولســـۇن، مهيلـــى كهمـــبهغهل بولســـۇن 
مۇســۇلمان ئــادەم بــۇ ســهدىقىنى ئــۆزى ۋە ئۆزىنىــڭ . مۇســۇلماننىڭ ئۈســتىگه ۋاجىبتــۇر
  .ۈچۈن بېرىدۇئانىسى قاتارلىق ھهر بىر كىشى ئ –كاپالىتىدىكى ئائىله ئهزالىرى، ئاتا 

  فىتىر سهدىقىسىنى بېرىش ۋاقتى
  فىتىر سهدىقىسى قاچان بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٨٦
 تـاڭ ئېتىشـى  فىتىر سهدىقىسى روزى ھېيتنىـڭ بىرىنچـى كـۈنى ئهتىگىنـى      :جاۋاب    

يـت  ھې. نامىزىغـا بېرىشـتىن بـۇرۇن بېـرىش ئهۋزەل     ئۇنى ھېيت. بىلهن ۋاجىب بولىدۇ
  .سىمۇ بولىدۇېرىۋەتبهرسىمۇ ياكى رامىزان ئىچىدە ب كۈنلىرى ئىچىدە

  فىتىر سهدىقىسىنىڭ مىقدارى قانچىلىك؟ :سوئال  .٥٨٧
بۇغـداينىڭ  ) گرام٦٢٥بىر كىلو ( )١(ا فىتىر سهدىقىسىنىڭ مىقدارى يېرىم س :جاۋاب    

  .ئۆزى ياكى خهلق پۇلىدىكى قىممىتىدۇر

  بېرىلىدىغانالر فىتىر سهدىقىسى
  فىتىر سهدىقىسى كىملهرگه بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .٥٨٨
  .فىتىر سهدىقىسى زاكات ئېلىشى دۇرۇس بولغان كىشىلهرگه بېرىلىدۇ :جاۋاب    
  روزىسى قانداق بولىدۇ؟بهرمىگهن كىشىنىڭ  نىفىتىر سهدىقىسى :سوئال  .٥٨٩

                                                 
  .گراممىغا تهڭ ٢٥٠كىلو  ٣قهدىمقى ئۆلچهكلهردىن بولۇپ، ھهنهفىي مهزھىبىگه كۆرە، بىر سا  –سا   )١(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣٠٠  

 

فىتىر سهدىقىسى روزىـدىن ئـايرىم بىـر ئىبـادەت بولـۇپ، فىتىـر سهدىقىسـى         :جاۋاب    
بهرمىگهن كىشىنىڭ تۇتقان روزىسى دۇرۇس، بىراق فىتىر سهدىقىسىنى ئادا قىلمىغىچه 

ــدۇ    ــۇپ قالى ــۇ كىشــىنىڭ ئۈســتىدە قهرز بول ــۇ ســهدىقه ئ ــان . ب ــى  تۇتق روزىســىغا دەخل
  .يهتمهيدۇ

  



 ٣٠١  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋە ېتىكاپئ  

 

  

  ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرىتىكاپ ئې

  ئېتىكاپ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٥٩٠
 روزا تۇتقان ھالهتته ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىش نىىيتى بىلهن -ئېتىكاپ :جاۋاب    

  .مهسچىتته ئولتۇرۇش دېمهكتۇر
  ڭ ھۆكمى نېمه؟ئېتىكاپ قىلىشنى :سوئال  .٥٩١
ئېتىكاپ ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرى سۈننهت، يهنه بىـرى ۋاجىـب بولغـان     :اۋابج    

  .ئېتىكاپتۇر
ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىزىغــا ۋارىســلىق قىلىــپ، ئــالالھ تائاالنىــڭ       ) ١(   پهيغهم

ســـۈننهت بولغـــان  ئېتىكـــاپ رازىلىقىغـــا ئېرىشـــىش مهقســـىتى بىـــلهن قىلىنىـــدىغان
  .ئېتىكاپتۇر

ېتىكاپ قىلىشـنى نىـيهت قىلىـپ ئـاتىۋەتكهن سـهۋەبتىن ۋاجىـب بولىـدىغان        ئ )٢(  
  .ئېتىكاپتۇر

  ئېتىكاپ قاچان قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٥٩٢
رامىزاننىـڭ ئـاخىرقى ئـون    . بىر ۋاقىتتـا ئېتىكـاپ قىلىـش سـۈننهتتۇر    قايسى :جاۋاب    

 .نىـڭ سـاۋابى ناھـايىتى كۆپتـۇر    ۇپ، ئۇكۈنىدە ئېتىكاپ قىلىش تهكىتلىك سۈننهت بول
  .تهرك ئهتمىگهنئۇنى ھېچ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

  ئېتىكاپنىڭ شهرتلىرى
  ئېتىكاپنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٥٩٣
  :ئېتىكاپنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

  .ېتىكاپنى نىيهت قىلىشئ) ١(  
  .ته ئولتۇرۇشمهسچىت) ٢(  
  .ايالالرنىڭ ھهيز ۋە نهپاسالردىن پاك بولۇشىئ) ٣(  
  .ۆزۈرسىز مهسجىدتىن چىقماسلىقئ) ٤(  

  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣٠٢  

 

  

  جاۋابالر-روزىغا مۇناسىۋەتلىك سوئال

رامىــزان روزىســىنىڭ ۋە باشــقىمۇ ئىبادەتلهرنىــڭ نىيىتىنــى ئېغىــز بىــلهن  : ســوئال  .٥٩٤
  ئېيتىش شهرتمۇ؟

ىپـادىلهش شـهرت   قانداقال بىر ئىبادەت ئۈچـۈن نىيهتنـى ئېغىـز ئـارقىلىق ئ    : جاۋاب    
  .نىيهت قىلىش يېتهرلىكتۇر كۆڭۈلدەئهمهس، بهلكى 

  ئىنتايىن ئاز مىقداردا بىرنهرسه يېيىش بىلهنمۇ روزا بۇزۇالمدۇ؟: سوئال  .٥٩٥
يېــيىش بىلهنمــۇ، ھهتتــا بىــرەر دانه نۇقــۇت يــاكى  ئــاز مىقــداردا بىرنهرســه : جــاۋاب    

  .بىرتامچه يامغۇرنىڭ گالدىن ئۆتۈپ كېتىشى بىلهنمۇ روزا بۇزۇلىدۇ
تـوزان كىرىـپ كهتسـه     -يـاكى چـاڭ   روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئاغزىغـا چىـۋىن  : سوئال  .٥٩٦

  روزىسى بۇزۇالمدۇ؟
تـوزان كىرىـپ كېتىـپ،     -يـاكى چـاڭ   ئاغزىغا چىۋىن روزا تۇتقان كىشىنىڭ: جاۋاب    

ئهممـا ئۇششـاق تـاش    . كهتسـىمۇ، ئۇنىـڭ روزىسـى بۇزۇلمايـدۇ    ئۆتـۈپ  ھهتتا گېلىدىن 
ياكى كىچىك چالما چاغلىق نهرسىلهرنى يۇتۇپ سالغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ ۋە 

  .ئۇنىڭغا بىر كۈنلۈك قازا الزىم كېلىدۇ
روزا تۇتىۋاتقان كـۈنلهردە ئـۆزىگه ئهتىـر چـېچىش يـاكى گـۈللهرنى پـۇراش        : سوئال  .٥٩٧

  بىلهن روزا بۇزۇالمدۇ؟
روزا تۇتىۋاتقان كـۈنلهردە ئـۆزىگه ئهتىـر چـېچىش يـاكى گـۈللهرنى پـۇراش        : جاۋاب    

  .بىلهن روزا بۇزۇلمايدۇ
  ە ئېهتىالم بولۇپ قالغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇالمدۇ؟رامىزان كۈندۈزىد: سوئال  .٥٩٨
رامىزان كۈنـدۈزدە ئىختىيارسـىز ھالـدا ئېهـتىالم بولـۇپ قالغـان كىشـىنىڭ        : جاۋاب    

بـۇرۇن غۇسـلى    نئىپتـاردى . ئۇنىڭغـا غۇسـلى قىلىـش پهرز بولىـدۇ    . روزىسى بۇزۇلمايدۇ
  .قىلسىمۇ روزىسى بۇزۇلمايدۇ

نىنىــڭ دۆلهت تهرەپــتىن بهلگىلىنىشــى   ۈرامىــزان روزىســىنى تۇتــۇش ك  : وئالســ  .٥٩٩
  شهرتمۇ؟

ــاۋاب     ــهرت ئهمهس،    : ج ــى ش ــتىن بهلگىلىنىش ــڭ دۆلهت تهرەپ ــۇش كۈنىنى روزا تۇت
  .بهلكى ئاينى كۆرگهن كىشىنىڭ روزا تۇتۇشى پهرزدۇر

  ئالدۇرغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇالمدۇ؟ رامىزان كۈندۈزدە قان: سوئال  .٦٠٠
امىــزان كۈنــدۈزدە قايســىبىر ســهۋەب بىــلهن قــان ئالــدۇرغان كىشــىنىڭ   ر :جــاۋاب    



 ٣٠٣  ۋابالرجا- سوئال ۇناسىۋەتلىكروزىغا م  

 

  .روزىسى بۇزۇلمايدۇ
 نىــڭ قېنىــدىن پاكلىنىــپ بولمىغــان يلىق ئــادىتى ئىچىــدىكى ۋە تۇغۇتئــا: ســوئال  .٦٠١

  والمدۇ؟وبۇل بقئايالالر روزا تۇتسا 
ئــايلىق ئــادىتى ئىچىــدىكى ۋە تۇغۇتلــۇق ئايالالرنىــڭ روزا تۇتۇشــى جــائىز  :جــاۋاب    

  .تۇتقان تهقدىردىمۇ ھېسابالنمايدۇ. ئهمهس
ــوئال  .٦٠٢ ــڭ روزىســى     : س ــان ئايالالرنى ــاكى تۇغق ــۆرگهن ي ــز ك ــدۈزدە ھهي ــزان كۈن رامى

  بۇزۇالمدۇ؟
ــاۋاب     ــ  :ج ــزان كۈن ــان ئايالالرنىــڭ روزىســى    رامى ــاكى تۇغق ــۆرگهن ي ــز ك دۈزدە ھهي

  .ئۇالر كېيىن قازاسىنى تۇتىدۇ. بۇزۇلىدۇ
سـۇھۇرلۇق يهۋاتقـان ۋاقىتتـا بامـداتقا ئهزان ئوقۇلـۇپ قالسـا نـېمه قىلىـش         : سوئال  .٦٠٣

  كېرەك؟
قۇلغان بولسـا ھامـان يېيشـنى    سۇھۇرلۇق يهۋاتقان ۋاقىتتا بامداتقا ئهزان ئو: جاۋاب    

  .تۇتقان روزا دۇرۇستۇر. توختىتىپ نىيهت قىلىش كېرەك
  جىنابهت بىلهن روزا تۇتۇش دۇرۇسمۇ؟: سوئال  .٦٠٤
تىن پاك بولـۇش نامـاز   ) يهنى غۇسلىنى كېرەك قىلىدىغان ھالهت(جىنابهت  :جاۋاب    

شــۇڭا جىنــابهت . تۇتــۇش ئۈچــۈن شــهرت ئهمهسئوقــۇش ئۈچــۈن شــهرت، ئهممــا روزا 
  .بىلهن روزا تۇتۇش دۇرۇستۇر

  كېسهل قانداق كېسهل؟ نروزا تۇتماسلىققا رۇخسهت قىلىنغا: سوئال  .٦٠٥
روزا تۇتماسلىققا رۇخسهت قىلىنغان كېسـهلنىڭ ئـادەتتىكى بـاش ئـاغرىقى،     : جاۋاب    

رىقىغـا ئوخشـىغان يېنىـك كېسـهللهردىن بولماسـتىن، بهلكـى       چىش ئاغرىقى ۋە كۆز ئاغ
ــتى   روزا ت ــىپ كېـ ــۇ ئېغىرلىشـ ــا تېخىمـ ــان  ۇتسـ ــۈك بولغـ ــالى كۈچلـ ــر  ش ئېهتىمـ ئېغىـ

  .كېسهللهردىن بولۇشى شهرتتۇر
  كاپارەت قايسى تۈردىكى روزىنى بۇزغانغا كېلىدۇ؟: سوئال  .٦٠٦
رامىزاننىـڭ روزىسـىنى قهسـتهن بۇزغـانلىق ئۈچـۈنال الزىـم       كاپارەت پهقهت : جاۋاب    

ۋە نهپلـى روزىالرنـى بۇزغانغـا كاپـارەت الزىـم      قـازا   نى،ئهممـا كاپـارەت روزىسـى    .كېلىدۇ
  .كهلمهيدۇ

ئۇنىـڭ قازاسـىنى    نهپلى ئۈچۈن روزا تۇتۇپ، ئـۇنى بۇزغـان كىشـى ئۈچـۈن    : سوئال  .٦٠٧
  مۇ؟تۇتۇش كېرەك

قايســـىبىر ســـهۋەب بىـــلهن تۇتـــۇپ،  روزىالرنـــىنهپلـــى ســـۈننهت يـــاكى : جـــاۋاب    
باشـقا  ئهممـا  . كىشى ئۈچۈن ھهنهفىي مهزھىبىگه كۆرە، قـازا الزىـم كېلىـدۇ    بۇزىۋەتكهن

 .بولغـانلىقتىن قـازا الزىـم كهلمهيـدۇ     ىالرئىختىيارى روز ىالرئۈچ مهزھهبكه كۆرە، بۇ روز



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣٠٤  

 

  .ئۈچ مهزھهبنىڭ رەيى كۈچلۈكتۇر
  يۇتۇش بىلهن روزا بۇزۇالمدۇ؟ تۈكۈرۈكىنى ىنىڭئۆز: سوئال  .٦٠٨
روزا تۇتقان كىشىنىڭ كۈندۈزدە ئۆز تۈكۈرۈكىنى يۇتۇشـى بىـلهن روزىسـى    : جاۋاب    

  .بۇزۇلمايدۇ
سۈرمه تارتىشى ۋە دورا تېمىتىشـى  روزا تۇتقان كىشىنىڭ كۈندۈزدە كۆزىگه : سوئال  .٦٠٩

  بۇزۇالمدۇ؟ بىلهن روزىسى
روزا تۇتقان كىشىنىڭ كۈندۈزدە كۆزىگه سۈرمه تارتىشى ۋە دورا تېمىتىشـى  : جاۋاب    

  .بىلهن روزىسى بۇزۇلمايدۇ
  گانغا دورا قۇيۇش بىلهن روزا بۇزۇلىدۇ؟رقايسى ئو: سوئال  .٦١٠
وزا تۇتقــان كىشــىنىڭ كۈنـــدۈزدە ئېغىزىغــا، بۇرنىغــا ۋە قۇلىقىغـــا دورا     ر: جــاۋاب     

تېمىتىشى بىلهن روزىسى بۇزۇلىدۇ، شۇنىڭدەك ئىككـى ئهۋرەت ئهزاسـىغا دورا قويۇشـى    
  .بىلهنمۇ روزىسى بۇزۇلىدۇ



 ٣٠٥  ۆمرەئ ۋە هجھ  

 

  

  ەھهج ۋە ئۆمر

  ھهج قانداق ئىبادەت؟ :سوئال  .٦١١
نىيىتى  زىيارەت قىلىش)ئالالھنىڭ ئۆيى بولغان كهبىنى(ھ بهيتۇلال –ھهج  :جاۋاب    

ئادا قىلىنىدىغان ئىقتىسادىي ھهم جىسـمانى   مهككىگه بېرىپ، زۇلههججه ئېيىدا بىلهن
بولۇپ، قۇدرىتى يهتـكهن كىشـىنىڭ ئـۆمرى ئىچىـدە بىـر قېـتىم ئـادا قىلىشـى          ئىبادەت
  .پهرزدۇر

  ؟قاچان پهرز بولغانھهج : سوئال  .٦١٢
ھهجنىڭ پهرز قىلىنغـان يىلـى توغرۇلـۇق ئىسـالم ئۆلىمـالىرى ئوتتۇرىسـىدا        :جاۋاب    

ــار ــاراش ھهج ھىجرىيىنىــڭ  . ئىخــتىالپ ب يىلــى پهرز قىلىنغــان -٩ئهڭ ئىشــهنچلىك ق
  .دېگهن قاراشتۇر

  ىلهرپهرز بولىدىغان كىشھهج 
  ھهجنىڭ پهرز بولۇشىنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :السوئ  .٦١٣
  :بىراۋغا ھهجنىڭ پهرز بولۇشىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

  مۇسۇلمان بولۇش،) ١(  
  ھۇشى جايىدا بولۇش، –ئهقىل ) ٢(  
  بولۇش، باالغهتكه يهتكهن) ٣(  
  .ھهج قىلىشقا قادىر بولۇشتىن ئىبارەتتۇر) ٤(  

  ھهج قىلىشقا قادىر بولۇش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .٦١٤
 بىراۋنىڭ ھهج قىلىشقا قـادىر بولـۇپ، ئۇنىڭغـا ھهج پهرزنىـڭ يۈكلىنىشـى      :جاۋاب    

 –ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ھهج چىقىملىرىغــا، ھهجــگه بېرىــپ كهلگــۈچه ئۆيىــدە قالغــان بــاال   
ا ئىـگه بولۇشـى، تېنىنىـڭ سـاق     چاقىلىرىنىڭ پۈتۈن چىقىملىرىغا يهتكۈدەك ئىقتىسـادق 

مـۈلكى زىيانغـا    –بولىشى، ھهج يولىنىڭ خاتىرجهم ۋە ئوچۇق بولىشى، ئـۆزى ھهم مـال   
  !ئۇچرىمايدىغان بولىشى ۋە قهرزدار بولماسلىقى شهرتتۇر

  شقا تېگىشلىك ئىشالرھهجگه بېرىشتىن بۇرۇن قىلى
  بۇرۇن قىلىدىغان ئىشالر قايسىالر؟ ھهجگه بېرىشتىن :سوئال  .٦١٥
  :ھهج ياكى ئۆمرە سهپىرىگه ئاتالنماقچى بولغانالر تۆۋەندىكىلهرنى قىلىدۇ :جاۋاب    

ھهج ياكى ئۆمرە قىلماقچى بولغان ئادەمنىڭ بۇ ئىبادەتلهر بىلهن پهقهت ئالالھ ) ١(  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣٠٦  

 

  .تائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشنى مهقسهت ۋە غايه قىلىشى
چاقىلىرىغــا شـــهرىئهت ئهھكاملىرىغــا رىئــايه قىلىـــش، ئــالالھ تائـــاال      –بــاال  ) ٢(  

ــۇق ئورۇنــ  ــانالرنى تول ــدە ۋەســىيهت  دبۇيرىغ ــتىش ھهققى اش ۋە توســقانلىرىنى تهرك ئې
  .قىلىشى

تۇغقـانلىرى بىـلهن    –چاقىلىرى ۋە ئـۇرۇق   –ئۈستىدە قهرز بولسا تۆلهش، باال ) ٣(  
چاقىلىرىغـا يېزىـپ ۋە گـۇۋاھچىالرنى     – رازىلىشىشى، باشقىالردىن ئېلىشـى بولسـا بـاال   

  .گۇۋاھ قىلىپ قالدۇرۇشى، ۋەسىيهتلىرى بولسا قىلىۋېلىشى
ــدە   ) ٤(   ــنىڭ قائى ــۆمرە قىلىش ــۆگىنىش، ھهج    –ھهج ۋە ئ ــى ئ ــى ياخش تهرتىبلىرىن

  .قولالنمىسىدىن بىرنى پۈتۈن سهپىرى بويىچه ئۆزىگه ھهمراھ قىلىشى
  .چىقىمالر ئۈچۈن ھاالل پۇل ئىشلىتىشىھهرەمگه بېرىپ كهلگۈچىلىك بارلىق ) ٥(  
  .پۈتۈن سهپىرى ئىچىدە تازىلىققا، پاكىزلىققا زور ئهھمىيهت بېرىشى) ٦(  
ھهج سهپىرى جهريانىدا، تهقۋالىق بىلهن ئىش كۆرۈپ، دۇنيانىـڭ ھهر قايسـى   ) ٧(  

جايلىرىــدىن كهلــگهن مۇســۇلمان قېرىنداشــالردىن ئــۈلگه ئــېلىش ۋە ئۆزىنىــڭ گــۈزەل 
  .ىلهن ئۇالرغا ئۈلگه بولۇشئهخالقى ب

  ھهجنىڭ تۈرلىرى
  ھهجنىڭ تۈرلىرى قانچه؟ :سوئال  .٦١٦
  .دۇرتهمهتتۇ ۋە ھهج قىرانھهج  ھهج ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر ھهج ئىفراد، :جاۋاب    
  ھهج ئىفراد دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٦١٧
ئــۆمرە  ھهج ئايلىرىــدا يهكــكه ھهج دېــگهن مهنىــدە بولــۇپ، -ھهج ئىفــراد  :بجــاۋا    

ــتىن ــنىال ، پهقهتقىلماس ــدىغان      ھهج ــلهن قىلىنى ــاغالش بى ــرام ب ــپ ئىه ــيهت قىلى نى
  .ھهجدۇر

  ھهج تهمهتتۇ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٦١٨
 ىـدە بولـۇپ، ھهج ئايلىرىـدا   بهھـرىمهن ھهج دېـگهن مهن   -ھهج تهمهتتـۇ  : جاۋاجب    

الش بىـلهن ئـادا قىلىنىـدىغان    ئايرىم ئېهرام باغ –ھهج بىلهن ئۆمرە ئىككىسىنى ئايرىم 
  .ھهجدۇر

  ھهج قىران دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٦١٩
ئۇالنما ھهج دېگهن مهنىدە بولۇپ، ھهج بىلهن ئـۆمرە   -ھهج قىران دېگهن  :جاۋاب    

ئىهـرام  ئىهـرام بـاغالپ، باغلىغـان شـۇ      ئادا قىلىشـنى نىـيهت قىلغـان ھالـدا    ىسىنى ئىكك
  .ئادا قىلىنىدىغان ھهجدۇر پائالىيهتلىرى ئاۋۋال ئۆمرە، ئاندىن ھهجبىلهن 

راد قىلغۇچىالرغا قۇربـانلىق قىلىـش ۋاجىـب ئهمهس، ئهممـا     فھهج ئى: ئهسكهرتىش  



 ٣٠٧  ۆمرەئ ۋە هجھ  

 

  .بانلىق قىلىش ۋاجىبتۇرھهج تهمهتتۇ ياكى ھهج قىران قىلغۇچىالرغا قۇر

  ھهجنىڭ پهرز، ۋاجىب ۋە سۈننهتلىرى
  ھهجنىڭ پهرزلىرى قانچه؟ :سوئال  .٦٢٠
  :ھهجنىڭ پهرزلىرى ئۈچ بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

  .ھهج قىلىشنى نىيهت قىلىپ ئىهرام باغالش) ١(  
  .ئهرەفاتتا تۇرۇش) ٢(  
  ).ەپ ئاتىلىدۇد» تاۋاپ ئىفادە«بۇ تاۋاپ (تاۋاپ قىلىش قېتىم ٧كهبىنى ) ٣(  

ــكهرتىش   ــاكى     : ئهسـ ــتهن يـ ــىنىڭ قهسـ ــالردىن بىرەرسـ ــان ئىشـ ــمىنى ئالغـ پهرز ئىسـ
بـۇ ئهھۋالـدا، ھهجنـى    . سهۋەنلىكتىن تهرك قىلىنىشى بىلهن قىلغان ھهج بېكار بولىدۇ

  .يهنه بىر يىلى قايتىدىن قىلىشقا توغرا كېلىدۇ
  ھهجنىڭ ۋاجىبلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٦٢١
  :بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه ٧ھهجنىڭ ۋاجىبلىرى  :جاۋاب    

  .تىن ئىهرام باغالپ كېلىش) ئىهرام باغالشقا بهلگىلهنگهن ئورۇن(» مىقات«) ١(  
 سـافادىن مهرۋىـگه بىـر    ).مـېڭىش (سافا بىلهن مهرۋە ئارىسـىدا سـهئى قىلىـش    ) ٢(  

  .قېتىم بېرىش بىر سهئى، مهرۋىدىن سافاغا بېرىش يهنه بىر سهئى ھېسابلىنىدۇ
  .)ئهمما بىر كېچه قونۇش سۈننهت. (تۇرۇش ئاز ۋاقىت بولسىمۇ مۇزدەلىفهدە) ٣(  
  .شهيتانغا تاش ئېتىش) ٤(  
  .باشنى چۈشۈرۈش ياكى چاچنى قىسقارتىش) ٥(  
  .قۇربانلىق قىلىش )٦(  
  .ۋىدا تاۋىپىنى قىلىش الدىداھهرەمدىن ئايرىلىش ئ)٧(  

ــكهرتىش   ــاكى    : ئهسـ ــتهن يـ ــى قهسـ ــالردىن بىرەرسـ ــان ئىشـ ــمىنى ئالغـ ــب ئىسـ ۋاجىـ
بىراق بىر قوي قۇربانلىق قىلىپ، ئۇنىـڭ  . سهۋەنلىكتىن تهرك قىلىنسا ھهج بۇزۇلمايدۇ

گۆشىدىن يېمهستىن ھهممىسىنى مهككىدە كهمبهغهللهرگه تارقىتىپ بېـرىش، ئۇنىڭغـا   
ــۇدرىتى يهتمىســ  ــدە ق ــۇرۇن (ه ھهج كۈنلىرى ــدىن ب ــا  ) ھېيــت كۈنى ــۈن، يۇرتىغ ــۈچ ك ئ

كـــۈن روزا تۇتـــۇش بىـــلهن نوقســـان  ١٠قايتقانـــدىن كېـــيىن يهتـــته كـــۈن، جهمـــى 
  .تولۇقلىنىدۇ

  ھهجنىڭ سۈننهتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٦٢٢
  :ھهجنىڭ سۈننهتلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

  .غالشتىن ئاۋۋال يويۇنۇشئىهرام با) ١(  
ئىهراملىق ئۈچۈن ئىككى پـارچه ئـاق، يېڭـى يـاكى يۇيۇلغـان پـاكىز ماتېرىيـال        ) ٢(  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣٠٨  

 

  .ئىشلىتىش
  .ئىهرام باغالپ بولۇپ، ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇش) ٣(  
  .دۇئاسىنى ئېيتىش» لهببهيكه«ـ ئىهرام باغلىغاندىن كېيىن )٤(  
  .تاۋاب قىلىش مهككىگه يېتىپ كهلگهن ھامان كهبىنى )٥(  
  .كۈنلىرى مىنادا قونۇش - ١٣ۋە  - ١٢ – ١١ىنىڭ ه ئېيزۇلههجج) ٦(  
كۈندە مىنادا كېچىنىڭ يېرىمىگىچىلىك بولسـىمۇ قونـۇش    قى ئۈچرىيۇقى :مۇالھىزە  

ــۈننهتتۇر   ــك س ــدە تهكىتلى ــي مهزھى ــالىكىي ۋە  . ھهنهفى ــافىئىي، م ــا ش ــي  ئهمم ھهنبهلى
هن، مىنـادا قونمىغــان كىشـىگه بىــر قـوي قــان    بۇنىڭغـا بىنــائ . تــۇرمهزھهبلىرىـدە ۋاجىب 

  .ئۇنى بۇغۇزالپ مهككىنىڭ يوقسۇللىرىغا تارقىتىپ بېرىش بهلگىلىنىدۇ. كېلىدۇ
ھهجنىڭ سۈننهتلىرى ھهجنىڭ كامالىيىتى ئۈچۈن ئىنتايىن مـۇھىم  : ئهسكهرتىش  

. بولغان ئىشالر بولۇپ، سـۈننهت ئهمهللىـرىگه ئهھمىـيهت بېـرىش ناھـايىتى مۇھىمـدۇر      
ممــا ســۈننهت دېــيىلگهن ئىشــالردىن بىرەرســىنى يــاكى ھهممىســىنى قهســتهن يــاكى  ئه

  .سهۋەنلىكتىن تهرك ئېتىش بىلهن ھهجنىڭ ئادا تېپىشىغا تهسىر يهتمهيدۇ

  ئىهرام ئىچىدە چهكلهنگهن ئىشالر
  الر؟ئىهرام باغلىغان كىشى ئۈچۈن چهكلهنگهن ئىشالر قايسى :سوئال  .٦٢٣
  :ئىهرامدا چهكلهنگهن ئىشالر مۇنۇالر :جاۋاب    

ــۇق      )١(   ــاكى قولت ــيىن چــاچ ي ــدىن كې ــرام باغلىغان ــۆمرە ئۈچــۈن ئىه ــاكى ئ ھهج ي
ئهمما ئىختىيارسىز چۈشۈپ كهتسه ياكى ئېسىدە . تۈكلىرىنى ياكى تىرناقلىرىنى ئېلىش
  .يوق ئېلىپ تاشلىسا ھېچ ۋەقهسى يوق

ــا  ) ٢(   ــاكى ئىهرامغـ ــنىگه يـ ــرىگه (بهدىـ ــالالر كىيىملىـ ــر ۋە   )ئايـ ــداق ئهتىـ ھهر قانـ
  .خوشپۇراقلىق نهرسىلهرنى چېچىش ياكى سۈرتۈش

ئايـال ھهر   –ئهرلهرنىڭ كىيىم شهكلىدە تىكىلگهن نهرسـىلهرنى كىيىشـى، ئهر   ) ٣(  
  .قانداق كىشىنىڭ قوللىرىغا پهلهي كىيىۋېلىشى

  .نىكاھلىنىش ياكى باشقىالرنىڭ نىكاھىنى قىلىش) ٤(  
  .نسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشجى) ٥(  
 –ئهمما ئىـالن  . قۇرۇقلۇق ھايۋانلىرىدىن ھهر قانداق بىر جانلىقنى ئۆلتۈرۈش) ٦(  

چايان، سېرىق چاشـقان، قارغـا، چىشـلهيدىغان غـالجىر ئىـت، چۇسـا، پاشـا، قوڭغـۇز ۋە         
كىشىلهرگه ئهزىيهت بېرىـدىغان ھهر قانـداق ھـايۋان ۋە ھاشـارەتلهرنى ئىهـرام ئىچىـدە       

  .مۇ ئۆلتۈرۈشكه بولىدۇبولسى
ــر     ) ٧(   ــداق بى ــۇش، تىللىشــىش ۋە ھهرقان ــىش، ئۇرۇش ــلهن جېدەللىش ــقىالر بى باش



 ٣٠٩  ۆمرەئ ۋە هجھ  

 

  .گۇناھنى سادىر قىلىش
ئهممــا ئايــالالر يــات ( .ئهرلهرنىــڭ بېشــىنى ، ئايالالرنىــڭ يــۈزىنى يۆگىۋېلىشــى ) ٨(  

ۋالسـا  ئهرلهر بار جايدىن ئۆتكهندە، ئۇالردىن جامالىنى قـاچۇرۇش ئۈچـۈن يـۈزىنى يۆگى   
  .)بۇ چهكلهنگهن ئىشالر قاتارىغا كىرمهيدۇ. بولىدۇ

  چهكلهنگهن ئىشالرنىڭ جازاسى ۋە مىقدارى
  ؟ىشالرنى قىلغان كىشى نېمه قىلىشى كېرەكئىهرامدا چهكلهنگهن ئ :سوئال  .٦٢٤
نىڭ ىشــىئىهرامــدا چهكلهنــگهن ئىشــالردىن بىرەرســىنى ســادىر قىلغــان ك  :جــاۋاب    

  :تۈرلۈك بولىدۇ ٣ئهھۋالى مۇنداق 
ئىشــالردىن بىرەرســىنى جىنســىي مۇناســىۋەتتىن باشــقا ئىهرامــدا چهكلهنــگهن ) ١(  

ســادىر قىلغــان كىشــى ئــۇنى بىلمىگهنلىكــتىن يــاكى ئۇنتــۇپ قالغــانلىقتىن يــاكى        
 زورالنغانلىقتىن سادىر قىلغان بولسا، ئۇ كهچـۈرۈم قىلىنىـدۇ، گۇنـاھ بولمايـدۇ، جـازامۇ     

  .كهلمهيدۇ
قىرىقىالردىن بىرەرسىنى ئېهتىياج يۈزىسىدىن بىلىپ تـۇرۇپ قىلغـان   ۇئهگهر ي) ٢(  

  .كېلىدۇ گۇناھكار بولمايدۇ، ئهمما جازا بولسا،
ــادىر    ) ٣(   ــۇرۇپ س ــىز ت ــىز ۋە ئېهتىياجس ــىنى ئۆزۈرس ــۇقىرىقىالردىن بىرەرس ئهگهر ي

  .ۋە جازا كېلىدۇ قىلغان بولسا، گۇناھكار بولىدۇ
  قانچىلىك بولىدۇ؟ جازا مىقدارى: سوئال  .٦٢٥
  :تۈرلۈك بولىدۇ ٣جازا مىقدارى مۇنداق : جاۋاب    

  ئىهرام ئىچىدە چهكلهنگهن ئىشالرنى سادىر قىلغانلىقنىڭ جازاسى )١(    
چاچ ياكى قولتۇقنىڭ تـۈكلىرىنى ئـېلىش، تىرنـاق ئـېلىش، خۇشـبۇي قـوللىنىش،         

لهي كىــيىش، ئهرلهرنىــڭ تىكىلــگهن نهرســه كىيىشــى، بېشــىنى يۆگىشــى، قوللىرىغــا په
ــڭ ــىز ئايالالرنى ــۈزىنى يۆگىۋېلىشــى ۋە ئهر   سهۋەبس ــنى   –ي ــڭ جىنســىي ھهۋەس ئايالنى

قوزغايدىغان ھهرىكهتلهرنى قىلىشىشى قاتارلىق ئىشالردىن بىرەرسـىنى سـادىر قىلغـان    
  :كىشى تۆۋەندىكى ئۈچ خىل جازانىڭ بىرىنى تالاليدۇ

  .ئارقىدىن ياكى ئارا بېرىپ ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش –ئارقا ①   
  .ئالته پېقىرنى بىر قېتىم غىزاالندۇرۇش②   
بىر قوي قۇربانلىق قىلىپ گۆشىدىن ئۆزى يېمهسـتىن مهككىنىـڭ پېقىرلىرىغـا     ③  

  ).دەپ ئاتىلىدۇ» دەم«خىل جازا  بۇ. (تارقىتىپ بېرىش
  ەت ئۆتكۈزگهننىڭ جازاسىئىهرام ئىچىدە تۇرۇپ جىنسىي مۇناسىۋ) ٢(    
ئىهرامدىن چىقمـاي تـۇرۇپ جىنسـىي مۇناسـىۋەت ئۆتكـۈزگهن كىشـىنىڭ قىلغـان          



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣١٠  

 

 ئهممــا. ئــۇنى كېيىنكــى يىلــالردا قايتــا قىلىشــى الزىــم كېلىــدۇ  . ھهججىســى بۇزۇلىــدۇ
ــۇرۇن       ــهئى قىلىشــتىن ب ــلهن س ــاۋاب بى ــان بولســىمۇ، پهرز ت ــپ بولغ ــدىن چىقى ئىهرام

ن كىشىنىڭ ھهججىسـى بۇزۇلمايـدۇ، پهقهت قۇربانلىققـا    جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگه
يارايــدىغان مــالالردىن بىــرەر قــوي يــاكى بىــرەر ئــۆچكه قۇربــانلىق قىلىــش يــاكى ھهج  

كــۈن روزا  ١٠كۈنلىرىــدە ئــۈچ كــۈن، يۇرتىغــا قايتقانــدىن كېــيىن يهتــته كــۈن، جهمــى 
  .تۇتۇش بىلهن ھهججىسى تولۇقلىنىدۇ

ــدىن بىــ ) ٣(   ــۇق ھايۋانلىرى ــداق   قۇرۇقل ــانلىقنى ئۆلتۈرگهننىــڭ جازاســى مۇن رەر ج
  :ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

ئۆلتۈرگهن نهرسىسى چارۋا ماللىرىغا ئوخشاش قىممىتىنى باھـالىغىلى  بىرىنچىسى،   
بولىدىغان نهرسه بولسا، جازاسى تۆۋەندىكى ئۈچ ئىشنىڭ بىرىنـى قىلىـش بىـلهن ئـادا     

  :تاپىدۇ
ــل   ①   ــتىگه چۇش ــىنىڭ قىممى ــۈرگهن نهرسىس ــا ئۆلت ــرەر م ــر  (ل ۇق بى ــىلهن، بى مهس

كىيىكنى ئۆلتۈرۈپ قويغان بولسا بىر قوي، تۆگه قۇشـىدىن بىرىنـى ئۆلتـۈرۈپ قويغـان     
  .ئېلىپ قۇربانلىق قىلىپ ھهرەمدىكى پېقىرالرغا تارقىتىپ بېرىش) بولسا بىر كاال

ــدىكى       ②   ــپ مهككىـ ــام ئېلىـ ــتىگه تائـ ــىنىڭ قىممىـ ــۈرگهن نهرسىسـ ــاكى ئۆلتـ يـ
ــ  ــڭ ھهر بى ــرىمپېقىرالرنى ــا«رىگه يې ــرام ١٦٢٥(» س ــاكى   ) گ ــرىش ي ــپ بې ــن تارقىتى دى
  .قىممىتىنى بېرىش

ياكى ھهر بىر پېقىرغا بېرىدىغان تائامنىڭ ئورنىغا بىر كۈنـدىن ھېسـابالپ روزا    ③  
  .تۇتۇش

ــاپقىلى     ئىككىنچىســى،   ــۈرگهن نهرســه چــېكهتكىگه ئوخشــاش ئوخشىشــىنى ت ئۆلت
  :ئىشنىڭ بىرىنى قىلىش الزىم كېلىدۇ بولسا، تۆۋەندىكى ئىككى بولمايدىغان جانلىق

) يـاكى بۇغـداي  (ئۆلتۈرگهن نهرسىسىنىڭ قىممىتىنى ھېسابالپ ئۇنىڭغـا تائـام   ①   
ىـن تارقىتىـپ بېـرىش يـاكى     د» سـا «ېلىپ مهككىدىكى پېقىرالرنىڭ ھهر بىرىگه يېرىمئ

  .قىممىتىنى بېرىش
  .وزا تۇتۇشياكى ھهر بىر پېقىرغا بېرىدىغان تائام ئورنىغا بىر كۈندىن ر②   
مهيلـى  . جانلىقنى ئۆلتۈرگهن كىشىنىڭ ئۆزرىسى قوبـۇل قىلىنمايـدۇ   :ئهسكهرتىش  

ــۈرگهن     ــاكى بىلمهســتىن ئۆلت ــوق ي ــۈرگهن بولســۇن، مهيلــى ئېســىدە ي قهســتلهپ ئۆلت
جىنسـىي مۇناسـىۋەت ئۆتكۈزگهنمـۇ    . بولسۇن، ھهر ھـالهتته ئۇنىـڭ جازاسـىنى تۆلهيـدۇ    

  .شۇنداق



 ٣١١  ۆمرەئ ۋە هجھ  

 

  نغان ئىشالرئىهرام ئىچىدە رۇخسهت قىلى
  ئىهرام ئىچىدە رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .٦٢٦
  :ئىهرام ئىچىدە رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

  .يۇيۇنۇش) ١(  
  .ئىهرامنى ئالماشتۇرۇش ياكى يۇيۇش )٢(  
  .پۇراقسىز سۈرمه تارتىش) ٣(  
  هت سېلىش،قولغا سائ) ٤(  
  .تاقاش) تىكىلگهن بولسىمۇ(بهلگه كهمهر ياكى ھهميان ) ٥(  
  .قولغا ئۈزۈك سېلىش) ٦(  
  .باشنى ياكى بهدەننىڭ قايسىبىر يېرىنى قاشالش، تاتىالش، ئۇۋۇالش) ٧(  
  .خۇشپۇراقسىز نورمال سوۋۇنالرنى ئىشلىتىش )٨(  

  ئايالالرغا خاس ئهھكامالر ەھهج ۋە ئۆمرىد
  ھهج ياكى ئۆمرە قىلىشتا ئايالالرغا خاس ئهھكامالر قايسىالر؟ :سوئال  .٦٢٧
  :تۆۋەندىكى ئىشالردۇر ئايالالرغا خاس ئهھكامالر :جاۋاب    

ــراھ بولۇشــىغا    ) ١(   ــاكى مهھــرەم تۇغقىنىنىــڭ ھهم ــالالر ھهج ســهپىرىدە ئېــرى ي ئاي
  .ئېهتىياجلىقتۇر

  .ندا ئهرلهرنىڭ ئهكسىچه، تىكىلگهن كىيىملهرنى كىيىدۇئىهرام باغلىغا ئايالالر) ٢(  
ئهرلهرگه ئوخشـاش  (ئايالالر تاۋاپ ۋە سهئى قىلىش ئىشلىرىدا بىر خىل ماڭىدۇ ) ٣(  

ۋە ســافا بىــلهن مهرۋە ئوتتۇرىســىدىكى تىــزرەك ماڭمايــدۇ تاۋاپنىــڭ ئالــدىنقى ئۈچىــدە 
  .)ئىككى يېشىل چىراق ئارىسىدا يۈگۈرمهيدۇ

بهلكـى ھهر بىـر چېچىنىـڭ    . ئىهرامدىن چىققاندا بېشىنى چۈشـۈرمهيدۇ ئايالالر ) ٤(  
  .ئۇچىدىن ئاز بىر مىقدارنى كېسىدۇ

  .نى ئاۋازلىق ئوقۇمايدۇ»لهببهيكه«ئايالالر ) ٥(  
ــدۇ  ) ٦(   ــا بارمايـ ــان ۋاقىتتـ ــا خالىغـ ــۋەدنىڭ يېنىغـ ــالالر ھهجهرۇل ئهسـ پهقهت . ئايـ

  .رسا بولىدۇئهرلهردىن خالىي بولغان مهخسۇس ۋاقىتالردىال با
  .ئايالالر ئىهرام باغلىغاندا ئهرلهرنىڭ ئهكسىچه بېشىنى يۆگهيدۇ) ٧(  
ئايالالرنىـڭ ئىهـرام باغلىشـى ئۈچـۈن      بوشـىنىش يـاكى  ) ھهيـز (كـۆرۈش ئادەت  )٨(  

  .توسقۇن بواللمايدۇ
  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣١٢  

 

  

  پائالىيىتىنىڭ تهرتىبىھهج 

  ؟داق ئېلىپ بېرىلىدۇپائالىيىتى قانھهج : سوئال  .٦٢٨
  :ئېلىپ بېرىلىدۇھهج پائالىيهتلىرى تۆۋەندىكىچه : جاۋاب    

تۇرغـان يېرىمىـزدىن ئىهـرام بـاغاليمىز     ) تهرۋىيه كـۈنى (ى كۈن ٨زۇلهىججىنىڭ  )١(  
كـۈنگىچه كېچىكتۈرۈشـكىمۇ   )ئهرەفاتتـا بولىـدىغان  (كۈنى ئهرەفه  - ٩ئىهرام باغالشنى (

ئىهــرام باغالشــتىن ئــاۋۋال ). نهتكه خىــالپ ئىــشبىــراق بۇنــداق قىلىــش ســۈن. بولىــدۇ
. غۇسلى قىلىمىـز ۋە ئىمكـانىيهت بولسـا بهدىنىمىـزگه خۇشـبۇي بۇيـۇمالردىن چـاچىمىز       

دەپ نىــيهت قىلىــپ،   »ھهج قىلىــش ئۈچــۈن ھــازىر بولــدۇم   ! ئــى ئــالالھ «ئانــدىن 
  .ئىهراملىقنى كىيىمىز

ۋە خۇپتهن نامـازلىرىنى ئـۆز   مىنادا پىشىن، ئهسىر، شام . ئاندىن مىناغا چىقىمىز )٢(  
ى پهقهت پىشىن، ئهسىر ۋە خـۇپتهن نامازلىرىنىـڭ پهرزلىرىنـى قهسـر    . ۋاقتىدا ئوقۇيمىز

ئهممـا شـام ئهسلىدىكىسـى بـويىچه     . قىلىـپ ئوقـۇيمىز  ) تۆت رەكئهتنى ئىككى رەكئهت(
  .چۈنكى ئۈچ رەكئهتلىك ناماز قهسرى قىلىنمايدۇ. ئۈچ رەكئهت قىلىپ ئوقۇلىدۇ

. كۈنى كۈن چىققانـدىن كېـيىن، ئهرەفاتقـا قـاراپ يـۈرىمىز      – ٩هججىنىڭ زۇله )٣(  
ئهرەفاتقا يېتىپ بارغاندا، ئهرەفات چېگرىسىنىڭ ئىچىـگه تولـۇق كىرىـپ بولغـان يـاكى      

چۈنكى ئهرەفاتنىـڭ چېگرىسـىنىڭ سـىرتىدا    . بولمىغانلىقىمىزنى ئېنىق بىلىشىمىز الزىم
چــۈنكى مۇنــداق كىشــى  . نمايــدۇتۇرغــان كىشــىنىڭ قىلغــان ھهججىســى قوبــۇل قىلى 

  .ئهرەفاتتا تۇرغان بولمايدۇ
ئـالالھنى  (ه ، تهسبى)ئالالھنى ئۇلۇغالش(ئهرەفاتتا قۇرئان ئوقۇش، دۇئا، تهكبىر )٤(  

ۋە ئىسـتىغفار  ) ئالالھنىڭ يېگانه ئىكهنلىكىنى ئېيـتىش (ل ، تهھلى)پاك دەپ تهرىپلهش
قاتارلىق ئىبادەتلهر بىلهن كۆپ ) گۇناھالرغا تهۋبه قىلىپ ئالالھتىن كهچۈرۈم سوراش(

  .مهشغۇل بولىمىز
ئهرەفاتتا پىشىن بىلهن ئهسىرنى پىشىن ۋاقتىدا ئىككى رەكئهتتىن قىلىـپ بىـر    )٥(  
  .ئارقىدىن بىر ۋاقىتتا ئوقۇيمىز –ئىككى تهكبىر بىلهن جامائهت بولۇپ، ئارقا  ،ئهزان

تىن تهلبىـيه ئوقۇغـان   قۇياش پاتقاندىن كېيىن، تهمكىنلىك بىلهن، يۈگۈرمهس )٦(  
يولــدا يۈرگهنــدە باشــقىالرغا ئــازار بېرىــدىغان، . ھالــدا مــۇزدەلىفهگه قــاراپ يــول ئــالىمىز

ئۇالرنى قىستاپ قويىدىغان، پۇتلىرىغا دەسسهپ قويىـدىغان ئىشـالردىن ساقلىنىشـىمىز    
ئىبـادەت باشـقىالرغا ئـازار بېـرىش بىـلهن      . چۈنكى بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىبـادەت . الزىم



 ٣١٣  هرتىبىت ڭپائالىيىتىنى هجھ  

 

  .نمايدۇقىلى
مۇزدەلىفهگه يېتىپ بارغانـدىن كېـيىن، شـام بىـلهن خـۇپتهن نامـازلىرىنى بىـر         )٧(  

. ئارقىدىن بىـر ۋاقىتتـا ئوقـۇيمىز    –ئهزان، ئىككى تهكبىر بىلهن جامائهت بولۇپ، ئارقا 
  .ئهمما شام تولۇق ئوقۇلىدۇ. خۇپتهن قهسرى قىلىنىپ ئىككى رەكئهت ئوقۇلىدۇ

بىراق . ه مىنۇت بولسىمۇ تۇرۇش بىلهن ۋاجىب ئادا بولىدۇمۇزدەلىفهدە بىر قانچ )٨(  
بـۇ بىـر   . ئهتىسى قۇياش تولـۇق چىقىـپ بولغىچىلىـك مـۇزدەلىفهدە قونـۇش سـۈننهتتۇر      

. كېچىلىك قونۇش جهريانىدا دۇئا ۋە باشـقا ئىبـادەتلهر بىـلهن كـۆپ مهشـغۇل بـولىمىز      
ەك قايســىبىر جايــدىن شــهيتانغا ئاتىــدىغان تاشــالرنى مــۇزدەلىفهدىن يىغىشــقا بولغانــد 

ئاجىز، ياشانغان ئايـالالر بىـلهن بالىالرنىـڭ مـۇزدەلىفهدە كېچىنىـڭ      . يىغىشمۇ جائىزدۇر
  يېرىمىغا قهدەر قونۇپ كېتىپ قېلىشىغا رۇخسهت باردۇر

قۇيـاش كۆتۈرۈلگهنـدىن كېـيىن،    ) ھېيـت كـۈنى  (كـۈنى   – ١٠زۇلههججىنىڭ  )٩(  
مىناغـا يېتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن، چـوڭ      . زمىناغا تهلبىيه ئوقۇغان ھالدا يولغا چىقىمى

شهيتان ئۈچـۈن نىشـانه قىلىنغـان جايغـا بېرىـپ، تهلبىيهنـى تـوختىتىمىز ۋە شـهيتانغا         

دەپ )ئـالالھۇ ئهكـبهر  ( ﴾اَهللا أكْبـر ﴿ ھهر بىـر تاشـنى ئاتقانـدا   . يهتته تال تـاش ئـاتىمىز  
  .تهكبىر ئېيتىمىز

قۇربانلىقنىـڭ  . انلىق قىلىمىـز شهيتانغا تاش ئېتىپ بولغاندىن كېـيىن، قۇربـ   )١٠(  
  .قالغانلىرىنى پېقىرالرغا تارقىتىپ بېرىمىز. گۆشىدىن ئۆزىمىزمۇ يېسهك بولىدۇ

قۇربــانلىقنى قىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن، چېچىمىزنــى چۈشــۈرىمىز يــاكى        )١١(  
ئهممــا ئايــالالر ھهر بىــر . چــاچنى چۈشــۈرۈش قىسقارتىشــتىن ئهۋزەلــدۇر . قىســقارتىمىز

شـۇنىڭدىن كېـيىن ئىهرامـدىن    . ن بىر سانتمېتىر مىقدارىدا كېسىدۇچېچىنىڭ ئۇچىدى
ئىهرامــدىن چىققانــدىن كېــيىن ئىهــرام . چىقىــپ ئــادەتتىكى كىيىملىرىمىزنــى كىيىمىــز

ئىچىـــدە مهنئـــى قىلىنغـــان ئىشـــالردىن جىنســـىي مۇناســـىۋەت ئۆتكۈزۈشـــتىن باشـــقا 
  .ھهممىسىنى قىلىشقا بولىدۇ

. كېـــيىن، مهككىـــگه قـــاراپ يـــول ئـــالىمىز ئىهرامـــدىن چىقىـــپ بولغانـــدىن )١٢(  
تـاۋاف ئىفـادە   «بۇ تـاۋاپ  ( .مهسجىدى ھهرەمگه يېتىپ كهلگهندە كهبىنى تاۋاپ قىلىمىز

مهقــــامۇ «تــــاۋاپتىن كېــــيىن، ئىمكــــانىيه بولســــا ). ەپ ئاتىلىــــدۇد» پهرز تــــاۋاپ –
ئهگهر ھهرەم . نىــڭ ئارقىســىدا تــۇرۇپ ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقــۇيمىز      »ئىبــراھىم

. الڭغۇ بولسـا بـۇ نامـازنى ھهرەمنىـڭ قايسـىبىر يېرىـدە تـۇرۇپ ئوقۇسـاق بولىـدۇ         قىستى
بهلكــــى مۇنــــداق قىلىــــش ئۆزىمىزنىــــڭ ســــاالمهتلىكى ۋە باشــــقىالرنىڭمۇ ئازارغــــا  

. ئانـدىن سـافا بىـلهن مهرۋەنـى سـهئى قىلىمىـز      . ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن ئهڭ ئهۋزەلـدۇر 
نـى  )ھهرەمـگه قهدەم بېسـىش تـاۋىپى   ( »تاۋاف قۇدۇم«قىلغانالر ياكى  »ھهج تهمهتتۇئ«(



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣١٤  

 

. ۋاقتىـدا قىلىشـى الزىـم   ) كـۈنى  - ١يهنى ھېيتنىڭ (ى قىلمىغانالرنىڭ سهئىنى شۇ كۈن
قىلغانالرنىــڭ ســافا بىــلهن مهرۋە ئارىســىدا  »ھهج ئىفــراد«يــاكى »ھهج قىــران«ئهممــا 

  ).سهئى قىلىش ئىشىنى كېيىنكى كۈنلهرگىچه كېچىكتۈرۈشى جائىزدۇر
اۋاپ بىلهن سهئىنى تۈگىتىپ بولغاندىن كېيىن، شۇ كـۈنى مىناغـا   ھهرەمدە ت )١٣(  

بـۇ كـۈنلهر   (كېچىلىـرى قـونىمىز    - ١٣ۋە  - ١٢ – ١١قايتىمىز ۋە مىنادا زۇلههججىنىـڭ  
 ئىشى ئالـدىراش بولغـانالر ئىككـى كـېچه قونـۇپال     ). ەپ ئاتىلىدۇد» تهشرىق كۈنلىرى«
ئهمما مىنـادا ئـۈچ كـېچه    . بولىدۇ قايتىپ كهتسىمۇ) كۈنى كۈن پېتىشتىن ئاۋۋال - ١٢(

  .قونۇش ئهۋزەلدۇر
مىنادا ئۈچ كۈن قونۇش جهريانىدا پىشـىن، ئهسـىر ۋە خـۇپتهن نامازلىرىنىـڭ     ) ١٤(  

ھهر كـۈنى ئـۈچ شـهيتاننىڭ ھهر    . پهرزلىرىنى قهسرى قىلىپ ئۆز ۋاقىتلىرىـدا ئوقـۇيمىز  
چىـك شـهيتاندىن   بۇ كـۈنلهردىكى تـاش ئېـتىش كى   . بىرىگه يهتته تالدىن تاش ئاتىمىز

﴿اَهللا ئۈچ شهيتاننىڭ ھهر بىرىگه تـاش ئېتىشـتا   . باشلىنىپ چوڭ شهيتاندا ئاخىرلىشىدۇ
ــر ــدۇ  ﴾أكْب ــر ئېيتىلى ــپ    . دەپ تهكبى ــاش ئېتىلى ــهيتانغا ت ــى ش ــى ۋە ئىككىنچ بىرىنچ

بولغاندىن كېيىن، ئىمكانىيهت بولسا قىبلىگه ئالدىمىزنى قىلىپ، قولىمىزنى كۆتـۈرۈپ  
ئهمما چوڭ شهيتانغا تاش ئاتقانـدا، ھهر بىـر تـاش بىـلهن تهكبىـر      . ىمىزدۇئا قىلىپ تۇر

  .ئېيتىپ توختىماستىن قايتىپ كېتىمىز
  



 ٣١٥  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋە ۆمرەئ  

 

  

  ئۆمرە ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرى

  ئۆمرە قانداق ئىبادەت؟: سوئال  .٦٢٩
ئـۆمرە قىلىـش   بهيتۇلالھنى زىيارەت قىلىش دېگهن مهنىدە بولـۇپ،   -ئۆمرە : جاۋاب    

  .ئۆمرەنى يىلنىڭ قايسىبىر ئايلىرى ۋە كۈنلىرىدە قىلىشقا بولىدۇ. سۈننهتتۇر
  ئۆمرە قانداق قىلىنىدۇ؟: سوئال  .٦٣٠
  :ئۆمرە تۆۋەندىكىدەك قىلىنىدۇ: جاۋاب    

  .ئۆمرە قىلىشنى نىيهت قىلىپ ئىهرام باغالش) ١(  
  .م تاۋاپ قىلىشكهبىنى يهتته قېتى) ٢(  
  .سافا بىلهن مهرۋەنى يهتته قېتىم سهئى قىلىش) ٣(  
  .پ ئىهرامدىن چىقىشياكى قىسقارتى پنى چۈشۈرۈچاچ ئاخىرىدا) ٤(  

  



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣١٦  

 

  

  مهسىلىلهرقۇربانلىققا مۇناسىۋەتلىك 

  قۇربانلىقنىڭ تۈرلىرى
  ق بار؟دىنىمىزدا قانچه تۈرلۈك قۇربانلى :سوئال  .٦٣١
  :تۈرلۈك قۇربانلىق بار، ئۇالر مۇنۇالر ٦دىنىىمىزدا  :جاۋاب    

» ئۇدھىيه«ھاجىالرنىڭ ھهج پائالىيىتى ئىچىدە قىلىدىغان قۇربانلىقى بولۇپ، ) ١(  
بــۇ خىــل قۇربــانلىق ھــاجىالردىن ھهج تهمهتتــۇ يــاكى ھهج قىــران        .ەپ ئاتىلىــدۇد

لغۇچىالرغـا قۇربـانلىق قىلىـش ۋاجىـب     ئهمما ھهج ئىفراد قى. قىلغانالرغا ۋاجىب بولىدۇ
  .ئهمهس

ھهج يــاكى ئــۆمرە قىلغانالرنىــڭ ئىهــرام ئىچىــدە ئۆتكــۈزگهن خاتــالىقلىرى       ) ٢(  
  .دەپ ئاتىلىدۇ» دەم«سهۋەبلىك بهلگىلىنىدىغان قۇربانلىق بولۇپ،

  .قۇربان ھېيت كۈنلىرىدە قولىدا بار كىشىلهر قىلىدىغان قۇربانلىق) ٣(  
  .ۋاجىبتۇر ئورۇنداشاتىۋەتكهن قۇربانلىق بولۇپ، ئۇنى ئالالھ يولىدا ئ) ٤(  
ەپ د» ئهقىـقه «يېڭى تۇغۇلغان باال ئۈچـۈن كېسـىلىدىغان قۇربـانلىق بولـۇپ،     ) ٥(  

ئوغۇل بۇۋاق ئۈچـۈن ئىككـى قـوي، قىـز بـۇۋاق ئۈچـۈن بىـر قـوي بۇغـۇزالپ          (.ئاتىلىدۇ
پهيغهمــبهر . رپېقىرالرغــا تارقىتىــپ بېــرىش يــاكى ئۇالرغــا زىيــاپهت بېــرىش ســۈننهتتۇ  

  .)١()قىلىشقا بۇيرىغان شۇنداقئهلهيهىسساالم 
  .قۇربانلىق) ئىختىيارىي(ساۋاب تېپىش نىيىتى بىلهن كېسىلىدىغان نهپله ) ٦(  

  ۋە ئۇالرنىڭ سۈپىتىدىغان مالالر نىقۇربانلىق قىلى
  قۇربانلىق قىلىدىغان مالالر قايسىالر؟ :سوئال  .٦٣٢
  .تۆگه قوي، ئۆچكه، كاال ۋە :قۇربانلىق قىلىدىغان مالالر :جاۋاب    
  قۇربانلىق مالالرنىڭ ياش ۋە سۈپهت ئۆلچىمى قانداق؟ :سوئال  .٦٣٣
  :قۇربانلىق مالالرنىڭ ياش ۋە سۈپهت ئۆلچىمى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

  .ئايلىقتىن چوڭ بولغىنى ٦قويدىن  )١(  
  .ئۆچكىدىن بىر ياشتىن چوڭ بولغىنى) ٢(  
  .كالىدىن ئىككى ياشتىن ئاشقىنى )٣(  

                                                 
  .دېيىلگهن ھهدىس» سهھىه«تىرمىزى رىۋايىتى،  امئىم  (١)



 ٣١٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇربانلىققاق  

 

  .تۆگىدىن بهش ياشتىن ئاشقىنى) ٤(  
  قۇربانلىق قىلىدىغان ھايۋانالر قانچه كىشىگه كۇپايه قىلىدۇ ؟ :سوئال  .٦٣٤
بىـر كـاال يـاكى    . ۇپـايه قىلىـدۇ  بىر قوي ياكى بىر ئۆچكه بىر ئادەم ئۈچۈن ك :جاۋاب    

كىشى بىرلىشىپ بىـر تـۆگه يـاكى بىـر     ٧يهنى ( .ئادەم ئۈچۈن كۇپايه قىلىدۇ ٧بىر تۆگه 
  ).كاال قۇربانلىق قىلسا، ئۇالر قۇربانلىق قىلغان ھېسابلىنىدۇ

  ؟قۇربانلىققا يارىمايدىغان ئۆزۈرلۈك مالالر قايسىالر :سوئال  .٦٣٥
نوقسانالر سهۋەبلىك قۇربانلىق قىلىشـقا يارىمايـدىغان    –ئۆزىدىكى ئهيىب  :جاۋاب    

  :مالالر تۆۋەندىكىلهر
ــايۋان   ) ١(   ــان ھ ــاكى يوقۇمالنغ ــهل ي ــى    . (كېس ــڭ گۆش ــداق ھايۋاننى ــۈنكى مۇن چ

  .)نلىق بولغانلىقى سهۋەبلىك قۇربانلىققا يارىمايدۇساقلىقىغا زىيا نىڭ تهنئىنسان
  .ىككىلى كۆزى كور بولغان ھايۋانبىر ياكى ئ) ٢(  
  .لگهن ھايۋانۋېتىقوالق ياكى قۇيرۇقىنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى كېسى) ٣(  
  .ئۆرە تۇرالمايدىغان ھالهتتىكى توكۇر ھايۋان) ٤(  
  .قوالقسىز ياكى قۇيرۇقسىز تۇغۇلغان ھايۋان) ٥(  
  .چىشلىرىنىڭ كۆپرەكى چۈشۈپ كهتكهن ھايۋان) ٦(  
  .يۋانقاتتىق ئۇرۇق ھا) ٧(  
  .ۋىدىن كېسىلگهن ھايۋانۆۈزلىرىدىن بىرى ياكى ئىككىلىسى تمۈڭگ) ٨(  

  قانداق ئۆزۈرلۈك ھايۋانالر قۇربانلىققا يارايدۇ؟ :سوئال  .٦٣٦
  :تۆۋەندىكىدەك ئۆزۈرلىرى بار ھايۋانالرنى قۇربانلىق قىلىشقا بولىدۇ :جاۋاب    

  .زى ساق بولغان ھايۋانئاقساپ ماڭسىمۇ ئۆ) ١(  
تۇغۇلۇشتىن مۈڭگۈزسىز بولغـان يـاكى مۈڭگۈزىنىـڭ ئـازراق قىسـمى سـۇنغان       ) ٢(  

  .ھايۋان
  .قوالقلىرى تېشىلگهن ھايۋان) ٣(  
  .چىشلىرىنىڭ يېرىمىدىن كۆپ قىسمى ساق بولغان ھايۋان) ٤(  
  .پىچىۋېتىلگهن ھايۋان) ٥(  

  گه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرقۇربانلىقنىڭ گۆشى
  قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى قانداق قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .٦٣٧
  :قۇربانلىقنىڭ گۆشى مۇنداق بىر تهرەپ قىلىنىدۇ :جاۋاب    

ھهج ياكى ئۆمرىگه ئىهرام باغلىغان كىشىنىڭ ئىهرامـدا ئۆتكـۈزگهن خاتـالىقى    ) ١(  
ــهۋەبلىك  ــۈكلهنگهن ســ ــا يــ ــانلىق ئۇنىڭغــ ــۆزى ۋە  نىــــڭ گ)دەم(قۇربــ ــىدىن ئــ ۆشــ



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣١٨  

 

  .ئائىلىسىدىكىلهر يېمهستىن، ھهممىسىنى مهككىنىڭ پېقىرلىرىغا تارقىتىپ بېرىش
 لىـــك ســـهۋەبتىن قىلىنغـــانئاتىۋەتكهنقۇربـــانلىق قىلىشـــنى ئـــالالھ يولىـــدا ) ٢(  

نىڭ يېـيىش  ئۆزى ۋە ئائىلىسـىدىكىلهر قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ  قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى
ىرى ئىختىالپالشقان بولۇپ، بهزىسى يېيىشكه بولىدۇ دېسـه،  مهسىلىسىدە ئىسالم ئۆلىمال

يېيىشـنى توسـقۇچىالرنىڭ   . بهزىسى بولمايدۇ، چۈنكى ئۇ پېقىـرالرنىڭال ھهققـى دېـگهن   
ئهممـا يېســه  . رەيـى پېقىرالرنىـڭ مهنپهئهتـى ئۈچـۈن پايـدىلىق ۋە ئېهتىيـاتلىق ھۆكـۈم       

شۇڭا قۇربانلىق قىلغـۇچى   .بولىدۇ، دېگۈچىلهرنىڭ رەيىدە كهڭچىلىك كۆزدە تۇتۇلغان
  .قۇربانلىقىنىڭ گۆشىدىن يېسه بولىدۇ پېقىر بولسا ئهگهر

ــانلىق،  ) ٣(   ــى قۇربـ ــان ھېيتتىكـ ــدا  قۇربـ ــالىيىتى جهريانىـ ــڭ ھهج پائـ ھاجىالرنىـ
كه  ٣ئهقىقه ۋە ئىختىياري قۇربانلىقالرنىڭ گۆشىنى ، )ئۇدھىيه(قىلىدىغان قۇربانلىقى 

سهدىقه ئورنىدا تارقىتىـپ بېـرىش، يهنه بىـر بۆلـۈكىنى     بۆلۈپ، بىر بۆلۈكىنى پېقىرالرغا 
ــانالر،  ــۇالر بــاي بولســىمۇ   –ىالر ۋە دوســتالرغا قوشــنتوغق ھهدىــيه قىلىــش،  -گهرچه ئ

ئهگهر قۇربـانلىق قىلغـان   . ئۈچىنچى بۆلۈكىنى ئائىلىسىدە يېـيىش تهۋسـىيه قىلىنىـدۇ   
، قۇربـانلىق قىلغـان   ئادەم كهمبهغهل بولۇپ، ئهتراپىدىكىلهرنىڭ ھهممىسـى بـاي بولسـا   

  .مېلىنىڭ گۆشىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئائىلىسىدە يېسىمۇ بولىدۇ
  



 ٣١٩  ۋابالرجا- سوئال ۇناسىۋەتلىكم ۇناھقاگ ۋە ۋابسا  

 

  

  الرجاۋاب-سوئالساۋاب ۋە گۇناھقا مۇناسىۋەتلىك 

  ساۋاب دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٦٣٨
دېــگهن مهنىنــى  » ئىنئــام«، »تــارتۇق«ئهرەبــچه ســۆز بولــۇپ،    ســاۋاب :جــاۋاب    

بۇيرىغان ئىشـالرنى قىلغانالرغـا ئالالھنىـڭ     لىسه، ئىسالم شهرىئىتىدە ئالالھ تائاالئىپادى
  .بېرىدىغان مۇكاپاتىدۇر

  ئىسالم دىنىدا ساۋاب چۈشهنچىسى قانداق؟: سوئال  .٦٣٩
ئــالالھ تائــاالنى : ئىســالم دىنىــدا ســاۋاب چۈشهنچىســى قىســقىچه مۇنــداق : جــاۋاب    

 قىلىـش  بهنـدىچىلىك  تائاالغـا  ئىنسانالرنىڭ يارىتىلىشىدا غايه قىلىنغان ئالالھۇپ، تون
ــ كه شــهكىلدە ھايــات كهچۈرۈشــ  ئۇيغــۇناش ۋە ئىنســانلىق شــهنىگه دبــۇرچىنى ئورۇن

  .بولۇپ ھېسابلىنىدۇ الرساۋابلىق ئىش ئوخشاش ئالالھ تائاال بۇيرىغان ئىشالر
  ساۋاب بولىدىغان ئىشالرنىڭ مۇكاپاتى نېمه؟ :السوئ  .٦٤٠
غان ئىشــالرنى قىلىشــنىڭ مۇكاپــاتى دۇنيــادا ھۇزۇرلــۇق ۋە ىــدىســاۋاب بول :جــاۋاب    

  .خاتىرجهم ھايات كهچۈرۈش، ئاخىرەتته جهننهتكه ئېرىشىشتۇر

  ساۋابلىق ئىشالرنىڭ تۈرلىرى
  ساۋاب دېيىلگهن ئىشالرنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟ئىسالم دىنىدا  :سوئال  .٦٤١
  :دىنىمىزدا ساۋاب دېيىلگهن ئىشالرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

ئىمــان ئېيتىــپ ئېتىقــاد قىلىشــقا بۇيرۇلغــان ئىســالم ئهقىــدىلىرىگه يــۈرەكتىن  ) ١(  
  .ئىشىنىش

  .ئورۇنداشدىنىمىزدا بۇيرۇلغان پهرز، ۋاجىب ئهمهللىرىنى تولۇق ) ٢(  
  .ئورۇنداشپهيغهبىرىمىزنىڭ سۈننهتلىرىنى كۈچىنىڭ يېشىتىچه ) ٣(  
  .ئالالھ ھارام قىلغان ئىشالردىن يىراق تۇرۇش) ٤(  
ــلهن  ) ٥(   ــى بى ــالم ئهخالق ــالق ئىس ــتا ئهخ ــنىش ۋە ھهر ئىش ــك -زىننهتلى پهزىلهتلى

  .بولۇش
  ل قايسى؟ساۋابى ئهڭ كۆپ ۋە ئۇلۇغ ئهمه :سوئال  .٦٤٢
ــۇپ، تهۋھىــد پۈتــۈن    :جــاۋاب     ــۇغ ئهمهل تهۋھىــد بول ســاۋابى ئهڭ كــۆپ ، ئهڭ ئۇل

قىلىنغـان ئهمهل ـ ئىبـادەتلهر ئالالھنىـڭ      سـىز » تهۋھىـد «.ئىبادەتلهرنىڭ جهۋھىرىدۇر
  .دەرگاھىدا قهتئىي قوبۇل بولمايدۇ

  تهۋھىد دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٦٤٣



 ئىبادەت: بۆلۈم-٢  ٣٢٠  

 

ئېتىقاد قىلىش ۋە پۈتـۈن  چىن تهۋھىد ـ ئالالھنىڭ بار ۋە بىر ئىكهنلىكىگه   :جاۋاب    
  .ئىبادەتلهرنى ئۇنىڭغىال خالىس قىلىش دېمهكتۇر -ئهمهل 

  ساۋاب بولىدىغان ئىشالر
  ئىسالم دىنىدا ساۋاب بولىدىغان ئىشالر قىسقىچه قايسىالر؟ :سوئال  .٦٤٤
سالم دىنىـدا سـاۋاب سـانىلىدىغان ئىشـالرنىڭ مـۇھىمرەكلىرى قىسـقىچه       ئى :جاۋاب    

  :مۇنۇالر
  .ساغالم ئهقىدە ۋە ئېتىقادقا ئىگه بولۇش) ١(  
  .كۈندە بهش ۋاخ نامازنى شهرىئهتته كۆرسىتىلگهن شهكىلدە ئادا قىلىش) ٢(  
  .رامىزان ئېيىدا بىر ئاي روزا تۇتۇش) ٣(  
  .ئايرىشمالنىڭ زاكىتىنى تولۇق  –پۇل ) ٤(  
  .قۇدرىتى يهتسه ئۆمۈر ئىچىدە بىر قېتىم ھهج قىلىش) ٥(  
يولىغا ئىزچىـل  ئۇنىڭ اش، ديهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىنى ئورۇنپهيغهمبهر ئهله) ٦(  

  .ئهگىشىش
  .الالھ يولىدا جىهاد قىلىشئ) ٧(  
  .ئىسالمىي گۈزەل ئهخالق دائىرىسىدە مۇئامىله قىلىش گهھهر كىشى) ٨(  
ــان كه) ٩(   ــۆزلهپ، قۇرئ ــاۋابنى ك ــى س ــپ    رىمن ــايه قىلى ــدىلىرىگه رىئ ــد قائى تهجۋى

  .ئوقۇش
ــادا    ) ١٠(   ــېمهتلهرگه شــۈكۈر قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ شۈكرانىســىنى ئ ــالالھ بهرگهن ن ئ

  .قىلىش
قىلىـپ ئـالالھتىن    سـهۋر قـازا ۋە مۇسـىبهتلهر ئۈچـۈن     –بېشىغا كهلگهن باال ) ١١(  

  .ساۋاب كۈتۈش
  .ۋە رەھمىتىدىن ئۈمىت قىلىش بىلهن ياشاش ئالالھنىڭ ئازابىدىن قورقۇش) ١٢(  
ئالالھنى ھهر ۋاقىت ياد ئېتىش، پۈتـۈن ئىشـلىرىنى ئـالالھ رازىلىقـى ئۈچـۈن       )١٣(  

  .قىلىش
  .گۇناھالرغا تهۋبه قىلىش) ١٤(  
قهلبىــدە بىراۋغــا ئۆچلــۈك، دۈشــمهنلىك، كۆرەلمهســلىككه ئوخشــىغان ناچــار  ) ١٥(  

  .ئىللهتلهرگه ئورۇن بهرمهسلىك
 –قىلىـش، ئـۇرۇق    قېتىرقىنىپ، ئىخـالس بىـلهن   ئانىنىڭ خىزمىتىنى –ئاتا ) ١٦(  

  .ۋە ئۇالردىن ماددىي ۋە مهنىۋى ياردەملىرىنى ئايىماسلىق توغقانالرنى يوقالپ تۇرۇش
بولۇش، ئۇالرنى زىيانغا  مهنپهئهتلىك ، دوستالرغاىالرغا، خىزمهتداشالرغاقوشن) ١٧(  



 ٣٢١  ۋابالرجا- سوئال ۇناسىۋەتلىكم ۇناھقاگ ۋە ۋابسا  

 

  .ئۇچراتماسلىق
الرغا پايـدىلىق ئىشـالرنى قىلىـش ۋە بۇنـداق ئىشـالرغا يـاردەم       دىن ۋە ئىنسـان ) ١٨(  

  .بېرىش
دىن ۋە دۇنيالىققا مۇناسىۋەتلىك مهسـىلىلهر ئۈسـتىدە بىلىـم ئـېلىش، كىتـاب      ) ١٩(  

  .ئوقۇش
ئۆزى ئۆگهنگهن توغرا ۋە پايدىلىق بىلىملهرنى تۇرمۇشـتا ئهمىلىيلهشـتۈرۈش    )٢٠(  

  .ۋە باشقىالرغىمۇ بىلدۈرۈش
  .غا ھۆرمهت قىلىش، كىچىكلهرنى ئاسراشچوڭالر) ٢١(  
دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىــك ھهر قانـداق بىــر ئىشـنى ئىخــالس بىـلهن قېتىرقىنىــپ      )٢٢(  

  .قىلىش
ھهر زامـان تهييـارلىق    ئۆلۈمنى بىر مىنۇتمۇ ئېسىدىن چىقارماسلىق ۋە ئۇنىڭغا) ٢٣(  

  .كۆرۈش

  ۋە گۇناھنىڭ تۈرلىرى گۇناھ
  گۇناھ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٦٤٥
ھــاراق ئىچىــش، : مهســىلهن. ئــالالھ مهنىئــى قىلغــان ئىشــالردۇر –گۇنــاھ  :جــاۋاب    

  .يالغان سۆزلهشكه ئوخشاش
  ئىسالم دىنىدا گۇناھ چۈشهنچىسى قانداق؟ :سوئال  .٦٤٦
ــاۋاب     ــد    :ج ــقىچه مۇن ــاھ چۈشهنچىســى قىس ــدا گۇن ــانالرنىڭ : اقئىســالم دىنى ئىنس

ئىنسـانلىق شـهنىگه اليىـق كهلمىـگهن ۋە      يـارىتىلىش غايىسـىگه مۇناسـىپ كهلمىـگهن،    
لىقى سـهۋەبلىك ئـالالھ تائـاال    ئىنساننىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن زىيانلىق بولغـان 

  .ئىشالر گۇناھ ھېسابلىنىدۇ توسقان
  دا گۇناھ سانىلىدىغان ئىشالرنىڭ تۈرلىرى قىسقىچه قايسىالر؟ئىسالم دىنى :سوئال  .٦٤٧
قىسـقىچه  . ئىسالم دىنىدا گۇنـاھ سـانىلىدىغان ئىشـالرنىڭ تـۈرلىرى كـۆپ      :جاۋاب    

  :ئېيتقاندا مۇنۇالر
  .كهلتۈرۈششهك ئىسالمنىڭ ئاساسىي ئهقىدىلىرىگه ئىشهنمهسلىك ياكى ) ١(  
  .پهرز ۋە ۋاجىب ئهمهللهرنى تهرك ئېتىش )٢(  
  .ھارام قىلىنغان ئىشالرنى قىلىش ۋە ھارام نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلىش )٣(  
  .قالرغا ئادەتلىنىشقىلىكهلمهيدىغان ناچار  ئۇيغۇنا ئىسالمىي ئهخالقق) ٤(  

  ئهڭ چوڭ گۇناھ قايسى؟ :سوئال  .٦٤٨
  .ۇرئهڭ چوڭ گۇناھ ـ ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈشت :جاۋاب    
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  شېرىك دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٦٤٩
شېرىك ـ ئېتىقاد، ئهمهل ـ ئىبـادەتلهر ۋە دۇئـاالردا ئالالھقـا باشـقا بىرسـىنى         :جاۋاب    

ــۇر   ــپ قوشــۇش دېگهنلىكت ــېرىك قىلى ــىلهن .ش ــاكى  : مهس ــاالردىن ي ــالمىش ئهۋلىي ئات
  .شېرىك تهۋھىدنىڭ ئهكسىدۇر .مازاردىكىلهردىن بىر نهرسه سورىغانغا ئوخشاش

  گۇناھ سانالغان ئىشالر
  ئىسالم دىنىدا گۇناھ سانالغان ئىشالر قىسقىچه قايسىالر؟ :سوئال  .٦٥٠
  :ئىسالم دىنىدا گۇناھ سانالغان ئىشالر قىسقىچه مۇنۇالر :جاۋاب    

  .ئېقىمالرنى قوبۇل قىلىشئېتىقاد مهسىلىلىرىدە خاتا پىكىر ۋە ئازغۇن ) ١(  
  .پهرز ئىبادەتلهرنى تهرك ئېتىش) ٢(  
  .ناھهق ئادەم ئۆلتۈرۈش، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش) ٣(  
  .رەھىمنى ئۈزۈش –ئانىنى قاخشىتىش، توغقانالر ئارا سىله  –ئاتا ) ٤(  
  .زىنا قىلىش، قىمار ئويناش، ھاراق ئىچىش، ئاق چېكىش) ٥(  
ھاقـارەت  كىشـىلهرگه  ىلىش، بىراۋغـا قـارا چـاپالش،    يالغان سۆزلهش، غهيۋەت ق) ٦(  

  .مهسخىرە قىلىشۋە ئۇالرنى  قىلىش
ھــارام يېــيىش، يېتىمنىــڭ ھهققىــگه قــول ئــۇزىتىش، ئۆســۈم بىــلهن مۇئــامىله   ) ٧(  

قىلىش، گۆشى يېيىلمهيـدىغان ھايۋاننىـڭ گۆشـىنى يېـيىش، ئوغۇرلـۇق قىلىـش، پـارا        
  .اكى ھايۋانالرغا ئازار بېرىشيېيىش، ئالدامچىلىق قىلىش، ئىنسانالرغا ي

سېهىر قىلىش ياكى قىلدۇرۇش، پـال سـېلىش يـاكى سـالدۇرۇش، خۇراپاتالرغـا       )٨(  
  .ئىشىنىش

  .ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ۋە مهغپىرىتىدىن ئۈمىت ئۈزۈش )٩(  
  .كۆڭۆلنى يامان تۇيغۇ ۋە يامان پىكىرلهر بىلهن تولدۇرۇش) ١٠(  
  .خىيانهت قىلىش دىنىغا، ۋەتىنىگه ۋە خهلقىگه )١١(  
چهتــكه قــېقىش يــاكى  ئهنئهنىلهرنــى ۋە ئىســالمىي كىيىنىشــلهرنىئىســالمىي  )١٢(  

  .مهسخىرە قىلىش
ھاياســىز فىلىمــلهر ۋە ســۈرەتلىك ژۇرنالالرغــا قــاراش، ئهخالقنــى بۇزىــدىغان   ) ١٣(  

  .ناخشا، مۇزىكىالرنى ئاڭالش، نامهھرەملهرگه تىكىلىپ قاراش
  .غۇللىنىشھارام كهسىپ بىلهن شۇ) ١٤(  
. ۇرد» ھــارام«يۇقىرىقىالرنىــڭ ھهممىســى شــهرىئهت ئىســتىالھى بــويىچه ئېيتقانــدا   

  .بۇالرنىڭ قايسىبىرىنى قىلىش چوڭ گۇناھتۇر
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  ئهخالق ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه

ي تهرىپـى  ئىنسانالرنىڭ مـاددى . ئىنسانالرنىڭ ماددىي ۋە مهنىۋى ئىككى تهرىپى باردۇر
ئهممــا ئىنســان . روھنــى كــۆرگىلى بولمايــدۇ. بهدەن، مهنىــۋى تهرىپــى روھ دەپ ئاتىلىــدۇ

  .بۇالرنى ئهخالق دەيمىز. روھىنىڭ ئهسىرى بولغان گۈزەل خۇيالرنى كۆرگىلى بولىدۇ
ئىسالمىي گۈزەل ئهخالق بىـلهن  . ئهخالق ئىمان بىلهن باراۋەر تۇرىدىغان مۇھىم تهلهب

ــنىش  ــالالزىننهتلىـ ــق ئـ ــا ئهڭ يېقىملىـ ــۇغ  ئهمهل ۋە  ھ تائاالغـ ــادەتلهردىنمۇ ئۇلـ بهزى ئىبـ
“ :كهلـگهن ئهلچىـلهر ئـۆمىگى ئۇنىڭـدىن     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغـا  .ئىبادەتتۇر

ــدۇ؟   ــالالھ ھهممىــدىن بهك ياخشــى كۆرى ــادەمنى ئ ــبهر ” قانــداق ئ دەپ ســورىغاندا، پهيغهم
ــاالم ــادە «: ئهلهيهىسسـ ــان ئـ ــق بولغـ ــى  ئهڭ ئهخالقلىـ ــدىن بهك ياخشـ ــالالھ ھهممىـ منى ئـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۈچۈنمـۇ ئهڭ يېقىملىـق ئـادەم      . دەپ جاۋاب بهرگهن) ١(»كۆرىدۇ
: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ســـاھابىلىرىغا مۇنـــداق دېـــگهن. ئهڭ ئهخالقلىـــق ئادەمـــدۇر

ــۇ؟ ئهڭ     « ــپ بېرەيمـ ــدىغانالرنى ئېيتىـ ــى كۆرىـ ــن مهن ئهڭ ياخشـ ــىلهرگه ئىچىڭالردىـ سـ
  .)٢(»لهرسىهخالقلىق بولغانلىرىڭالر مېنىڭ ئۈچۈن ئهڭ سۆيۈملۈك ھېسابلىنىئ

مــــــۇھهممهد ھــــــازىرقى زامــــــان مۇســــــۇلمانلىرىنىڭ پهيغهمبىرىمىــــــز ھهزرىتــــــى 
ــدىم  «: نىڭئهلهيهىسســاالم ــۇقالش ئۈچــۈنال ئهۋەتىل ــى تول ــۈزەل ئهخالقالرن  »مهن پهقهت گ

ئىسـالمىي   ىنىڭ غايىسى قىلىنغاندېگهن سۆزىدە ئىپادىسىنى تاپقان، ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىك
ئهخالقالرنـى ئۆگىنىـپ، ئـۆزلىرىنى ئىسـالھ قىلىشـقا ۋە مۇسـۇلمانلىقىنى تولـۇقالش        گۈزەل 

ــگه    ــانلىقى ھهممى ــاجلىق بولىۋاتق ــدىن قهد كۆتىرىشــكه نهقهدەر زور ئېهتىي ــارقىلىق قايتى ئ
  .لىق ئىشچۈنكى بىر مىللهتنىڭ يۈكسىلىشى ياكى چۆكىشى ئۇنىڭ ئهخالقىغا باغ. مهلۇم

  :دەپ يازغانمۇنداق  مىسىرلىق ئاتاغلىق شائىر ئهھمهد شهۋقى
  ذهبت أخالقهم ذهبوا هم إنف    ا األمم األخالق مابقيتمنإ

  :تهرجىمىسى
  ئهخالق بىلهن ھهر مىللهت راۋاجلىنىپ داۋام ئېتهر

  .هرــــــئايرىلغانالر ئهخالقتىن زاۋاللىققا ھامان كېت
  .ىڭ تهقدىرىنى بهلگىلهيدىغان مۇھىم ئامىلئهخالق ئهنه شۇنداق مىللهتن

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )(١

  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  (٢)
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  ئهخالق ھهققىدە ئومۇمىي بايان

  ئهخالق ۋە ئۇنىڭ ئهھمىيىتى
  ئهخالق دېگهن نېمه؟: سوئال  .٦٥١
ئهخالق ــ ئىنسـاننىڭ روھىـدا يهرلىشـىپ ئـادەت ھالىغـا كهلـگهن قىلىقـالر        : جاۋاب    

خــۇلقى،  -ســۆزى، ئىدىيىســى، مىــجهز   -هرىكىتــى، گهپ ھ -بولــۇپ، ئادەمنىــڭ ئىــش  
  .ئادىتىنى ئۆلچهملهشتۈرۈپ قېلىپقا سالىدىغان مىزان -مۇئامىله، مۇناسىۋىتى، ئۆرپ 

ئهخـــالق ـــــ كۈنـــدىلىك تۇرمۇشـــتا چېتىلىـــدىغان دائىرىســـىنىڭ كهڭلىكـــى،         
 ئومۇمىيلىقى، رولـى، تهسـىرى ۋە تهربىـيه جهھهتـتىن مهنىـۋى كۈچلهرنىـڭ سـهرخىلى       

يـاكى  (ۋە يامـان ئهخـالق  ) يـاكى ياخشـى ئهخـالق   (ئهخالق گۈزەل ئهخالق .ھېسابلىنىدۇ
  .دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ)ناچار ئهخالق

  گۈزەل ئهخالق دېگهن قايسى؟: سوئال  .٦٥٢
ئۆزىمىزگه، ئهتراپىمىزدىكىلهرگه، جهمئىـيهتكه ۋە پۈتـۈن    –گۈزەل ئهخالق  :جاۋاب    

ۋە  كهلــگهن ئۇيغــۇننســانىيهتكه پايــدىلىق بولغــان، دىنىمىزنىــڭ پرىنســىپلىرىغا     ئى
  .بۇ ئىسالمىي گۈزەل ئهخالقمۇ دېيىلىدۇ .ئهخالقالردۇر دىنىمىزدا بۇيرۇلغان

ــالمىي    ــالر    ئىس ــى ئىش ــدىغان ياخش ــىگه كىرى ــالق دائىرىس ــۈزەل ئهخ ــادەتلهر گ ۋە ئ
ىـك، راسـتچىل بولـۇش، ۋەدىـگه ۋاپـا      ھهر ئىشـتا تـوغرا، ئادالهتل  : ئىنتايىن كـۆپ، ئـۇالر  

ــۇش،           ــادلىق بول ــان ـ ئېتىق ــالىق، ئىم ــهنچلىك، ســۆيگۈ ـ ۋاپ ــانهتكه ئىش ــش، ئام  قىلى
تۇغقانالرغـا كۆيۈمچـان،    –ئانىغـا ۋاپـادار، ئـۇرۇق     –ئائىلىسىدىكىلهرگه مېهرىبان، ئاتا 

يلـى  ىالرغا ئهپۇچان، ھايۋانالرغا رەھىمدىل بولۇش، مهيلـى دۇنيـالىق بولسـۇن، مه   قوشن
، خاتـالىقىنى  ئورۇنـداش ئاخىرەتلىك بولسـۇن ئـۆز ۋەزىپىسـىنى بىلىـش ۋە ئـۆز ۋاقتىـدا       

دادىــل ئېتىــراپ قىلىــش، ئهدەبــى جاســارەتلىك، ســېخى، مهرد، پــاكىز، مهدەنىيهتلىــك،  
كۆكســى كهڭ بولــۇش، ھهر ئىشــتا ھهقىقهتنــى كــۆزلهش، ئــۆزىگه ئىشــىنىش، ئــۆزىگه   

ــۇش،   ــۇق بول ــۆلىنىش، ۋىجــدانلىق، غۇرۇرل ــگه،  ي نومۇســىنى ساقالشــنى بىلىــش، ۋەتهن
  .خهلققه ۋە پۈتۈن ئىنسانالرغا مهنپهئهتلىك بولۇش ۋە باشقىالر

  يامان ئهخالق دېگهن قايسى؟: سوئال  .٦٥٣
ــاۋاب     ــالق  :ج ــان ئهخ ــزدىكىلهرگه، جهمئىي  -يام ــۆزىمىزگه، ئهتراپىمى ــزگهئ ۋە  ىتىمى

 كهلمىـگهن  ئۇيغـۇن يانلىق بولغان، دىنىمىزنىڭ پرىنسـىپلىرىغا  پۈتۈن ئىنسانىيهتكه زى
  .قالردۇرقىلى ۋە دىنىمىزدا توسۇلغان
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ــۇالر      ــۆپ، ئ ــايىن ك ــۈرلىرى ئىنت ــان ئهخالقالرنىــڭ ت ــان ئهخــالق : يام ــان  -يام يالغ
ئـــانىنى قاخشـــىتىش،   –ئېيـــتىش، ئالـــدامچىلىق قىلىـــش، ھـــارام يېـــيىش، ئاتـــا      

ــتىش،   ــئائىلىســىدىكىلهرنى رەنجى ــۇق  نقوش ــلىرىغا چوڭل ــازارالش، خىزمهتداش ىالرنى ئ
قىلىـــش، باشـــقىالرغا دۈشـــمهنلىك قىلىـــش، تـــۆھمهت قىلىـــش، كۆرەلمهســـلىك،       
قورقۇنچــاقلىق، ســۆزىدە تۇرماســلىق، ھــايۋانالرنى قىينــاش، ھورۇنلــۇق، تهمهگهرلىــك، 

  .پۇرسهتپهرەسلىك، پىتنىخورلۇق، غهيۋەتخورلۇق ۋە باشقىالردۇر
  ئىسالم دىنىدا ئهخالق چۈشهنچىسى قانداق؟: سوئال  .٦٥٤
دىنىمىزنىڭ بۇيرىغان ۋە توسـقانلىرىنىڭ ھهممىسـى ئىنسـانالرنى دۇنيـا ۋە     : جاۋاب    

ئاخىرەتته بهختلىك قىلىشنى ۋە ئىنسـانالرنى ئهڭ ئېسـىل ئهخالقالرغـا ئېرىشتۈرۈشـنى     
ۇيرۇلغانالرنىــڭ ھهممىســىگه تولــۇق ئىنســانالر دىنىمىــزدا ب. مهقســهت ۋە غــايه قىلغــان

ئهمهل قىلىــدىغان بولســا ئهلــۋەتته ئــۇالر ئهڭ گــۈزەل ۋە ئهڭ ئېســىل ئهخالقالرغــا ئىــگه 
ــدۇ  ــان بولى ــى     . بولغ ــقانلىرىنىڭ ھهممىس ــانلىرى ۋە توس ــڭ بۇيرۇغ ــۈنكى دىنىمىزنى چ

ا ئىنسانالرنى ئۆزلىرىگه، ئائىلىسىدىكىلهرگه، ئهتراپىـدىكىلهرگه، جهمئىـيهتكه، مۇھىتقـ   
ۋە پۈتۈن ئىنسـانىيهتكه زىيـانلىق بولغـان بـارلىق ناچـار ئهخـالق ۋە يامـان خـۇيالردىن         

  .يىراقالشتۇرۇپ پايدىلىق ئىشالرغا يۈزلهندۈرىدۇ
ئهۋالدالرغـا  . ئادەم ئهخالقىـي تهربىـيه ئـارقىلىقال ھهقىقىـي ئـادەم بولـۇپ يېتىلىـدۇ         

رىلســا، شــۇ يهردىكــى ئېلىــپ بېرىلغــان ئهخــالق تهربىيىســى قهيهردە ياخشــى ئېلىــپ بې
ئادەملهرنىڭ ئىدىيىۋى ساپاسى، مهدەنىـيهت ساپاسـى، ئهخـالق ساپاسـى، تهن ساپاسـى      

ئهخالقىي تهربىيه ئارقىلىق ئهۋالدالرغـا قانـداق ئـادەم بولـۇش، قانـداق      . ياخشى بولىدۇ
غايه تۇرغۇزۇش، دەۋرگه ماس قهدەمدە قانداق ئىلگىرىلهش، قانداق قىممهت يـارىتىش،  

ــرەتلىنىش  ېىــش، نېمىنــى قىلماســلىق، ن نېمىنــى قىل ــېمىلهردىن نهپ مىنــى ســۆيۈش، ن
ئهخــالق رەھمهتنىــڭ تۈرتكىســى بىــلهن ئهڭ ياخشــى      .توغرىســىدا تهلىــم بېرىلىــدۇ  

  .ئىپادىسىنى تاپىدۇ
  ئهخالق بىلهن رەھمهتنىڭ مۇناسىۋىتى نېمه؟: سوئال  .٦٥٥
﴿وما أَرسـلْناك إِلَّـا    :ان كهرىمدە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغائالالھ تائاال قۇرئ: جاۋاب    

 ﴾نيـالَمةً لِّلْعمح١(»ئهۋەتتـۇق  البىـز سـېنى ئـالهملهرگه پهقهت رەھـمهت قىلىـپ     «يهنـى   ر( 
بـۇ ئـايهتتىن مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـالمنىڭ پۈتـۈن ئـالهملهر ئۈچـۈن رەھـمهت          .ېگهند

ــ   مــۇھهممهد ئهممــا پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى   . دۇبولــۇپال ئهۋەتىلگهنلىكــى ئىپادىلىنى
مهن پهقهت گـۈزەل  « :ئۆزىنىـڭ پهيغهمبهلىـك مۇددىئاسـىنى ئوچـۇقالپ     ئهلهيهىسساالم

                                                 
  .ئايهت-١٠٧ئهنبىيا سۈرىسى  )١(
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يۇقىرىقى ئايهت بىلهن ھهدىس  .دېگهن )١(»ئهخالقالرنى تولۇقالش ئۈچۈنال ئهۋەتىلدىم
  .ئوتتۇرىسىدا ئىنتايىن زىچ مۇناسىۋەتنىڭ بارلىقى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

  ئۇنداقتا بۇ ئايهت بىلهن ھهدىس ئوتتۇرىسىدا نېمه مۇناسىۋەت بار؟: سوئال  .٦٥٦
.. بىر لهھـزە مهن بىـلهن بىـرگه تهپهككـۇر قىلىـڭ     .... قېنى ئويالپ كۆرۈڭ :جاۋاب    

ــانچىلىق، خىيانهت  ــدامچىلىق، يالغــ ــكئالــ ــرچىلىــ ــىزلىك،   - ، بىــ ــرىگه ئىشهنچســ بىــ
رەھمهتنــى  گهن بىــر جهمئىيهتــتهدەۋر ســۈر ئىللهتــلهرقاتــارلىق ناچــار  شهپقهتســىزلىك
  تاپقىلى بوالمدۇ؟

 - بىــرىگه خىيـانهت قىلىـدىغان، بىــر   - بىـرىگه ئىشــهنچ قىاللمايـدىغان، بىـر    - بىـر   
ئائىلىدە رەھمهتنىڭ ئىزناسىنى كۆرگىلى بىر بىرىنى ئالدايدىغان، يالغان سۆزلهيدىغان 

  بوالمدۇ؟
مهن پهقهت گـــۈزەل ئهخالقالرنـــى تولـــۇقالش «ېيتـــااليمىزكى، شـــۇڭا كهســـكىن ئ  

بىـز سـېنى ئـالهملهرگه پهقهت رەھـمهت     ﴿ دېگهن ھهدىس بىـلهن  »ئۈچۈنال ئهۋەتىلدىم
دېــــگهن ئــــايهت ئوتتۇرىســــىدىكى مۇناســــىۋەت ئالدىنقىســــى  ﴾ئهۋەتتــــۇق القىلىــــپ

بولماستىن  چۈنكى ئهخالق. دىغان ھالقىلىق مۇناسىۋەتتۇركېيىنكىسىنى روياپقا چىقىرى
  .رەھمهت ئهمهلگه ئاشمايدۇ

  ئۇنداقتا، رەھمهتنىڭ مهنىسى نېمه؟: سوئال  .٦٥٧
رەھمهت سۆزى لۇغهتته كۆيۈنـۈش، مېهرىبـانلىق، شـهپقهت، رەھىمـدىللىق     : جاۋاب    

ھىر رەھمهت سۆزىنى مهشهۇر تىلشۇناس ئـالىم ئابـدۇلقا  . دېگهن مهنىلهرنى ئىپادىلهيدۇ
ئىسالھاتچى ئـالىم  . )٢(ندەپ تهرىپلىگه» باشقىالرغا ياخشىلىق يهتكۈزۈش«: جۇرجانىي

جاپــا تارتســىمۇ، كــۆڭلى خالىمىســىمۇ باشــقىالرغا مهنــپهئهت «: ئىبنــى قهيــيىم جهۋزىــي
  .)٣(ندەپ تهرىپلىگه» يهتكۈزۈشنى تهقهززا قىلىدىغان سۈپهت

  مۇھىممۇ؟ بۇ نېمه ئۈچۈن شۇنداق؟ مۇالق ئىبادەتتىنئهخ: سوئال  .٦٥٨

                                                 
  .ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
قهدىمـــدە ئىـــران، ئافغانىســـتان ۋە ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ بهزى  -تىلشـــۇناس ئـــالىم ئابـــدۇلقاھىر جۇرجـــانىي  )٢(

ىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان چوڭ خۇراسان مهملىكىتى بىلهن كاسپى دېڭىـزى بويىـدىكى تهبهرىسـتان    رايونلىر
) م١٠٧٨(يىلـى   -٤٧١رايونى ئوتتۇرىسىغا جايالشقان جۇرجان دېگهن شهھهردە دۇنياغا كېلىپ ھىجرىيىنىـڭ  

گىيه ۋە سىنتاكسـىس،  ئۇنىڭ تهپسىرشۇناسلىق ئىلمى، ئهرەب ئهدەبىياتى، شېئىر، مورفولـو . ئالهمدىن ئۆتكهن
  .گهن قىممهتلىك ئهسهرلىرى مهۋجۇتبهدىئىي ئىپادىلهش سهنئهتلىرى بويىچه كۆپلى

) م١٢٩٢(يىلـى   -٦٩١ئۇ ھىجرىيىنىـڭ  . ھهنبهلىي مهزھىبىنىڭ پېشىۋالىرىدىن بىرى –ئىبنى قهييىم جهۋزى   )٣(
تهپسـىر، ھهدىـس، فىقهـى ۋە    . ندەمهشىقتا دۇنياغا كهلـگهن بولـۇپ، شهيخۇلئىسـالم ئىبنـى تهيمىـيهدە ئوقۇغـا      

ھىجرىيىنىـڭ  . ئۇنىـڭ فىقهىشۇناسـلىقتا قىممهتلىـك ئهسـهرلىرى بـار     . ئهرەب تىلى ئىلىملىرىدە توشقان ئـالىم 
  .دەمهشىقتا ئالهمدىن ئۆتكهن) م١٣٤٩(يىلى -٧٥١
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چــۈنكى پۈتــۈن . مــۇھىم لهردىنئىبــادەتكــۆپلىگهن شهكســىزكى، ئهخــالق  :جــاۋاب    
ئىبادەتلهرنىــڭ ئهڭ ئاساســلىق مېۋىســى پهقهت ئهخالقنــى ئىســالھ قىلىــش ۋە شــۇ       

. رەتتۇرنى ئـادا قىلىشـتىن ئىبـا   ۋەزىپىسـى  ن بهنـدىچىلىك ائارقىلىق ئالالھ تائاال بۇيرىغـ 
ئهگهر شــۇنداق بولمىســا ئىبادەتلهرنىــڭ تهنتهربىــيه ھهرىكهتلىرىــدىن پهرقــى بولمــاي  

  .قالىدۇ
ــادەتتىنمۇ ســاۋابلىق ئهمهل ئىكهنلىكــى گــۈزەل ئهخــالق  ئىســالمىي   ــبهر  ئىب پهيغهم

قىيـامهت كۈنىـدە مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ ياخشـىلىق      «: ئوتتۇرىغـا قويـۇپ   ئهلهيهىسساالم
  .نېگهد )١(»ىن سالماقراق كېلىدىغان ھېچ نهرسه يوقتۇرمىزانىدا گۈزەل ئهخالقت

  ئىبادەتلهرنىڭ ئهخالقنى ئىسالھ قىلىشتىكى رولى نېمه؟ :سوئال  .٦٥٩
دىنىمىزدا بۇيرۇلغان ئىبادەتلهر ئهينى ۋاقىتتـا ئىنسـانالرنىڭ ئهخالقىـدىكى     :جاۋاب    

  .ينايدۇقىڭغىرلىقالرنى تۈزىتىش رولىنى ئو
ــىلهن   ــان      : مهس ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــدە ئ ــاز ھهققى ــان نام ــى بولغ ــڭ بېش ئىبادەتلهرنى

ھهقىقهتهن ناماز قهبىه ئىشـالردىن،  «يهنى  ةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ﴾﴿إِنَّ الصالَ :كهرىمدە
  .دەيدۇ )٢(»گۇناھالردىن توسىدۇ

تهلهبـكه  . ر ئهخالقنىـڭ نهتىجىسـىدۇر  مهلۇمكى، قهبىه ئىشالر بىلهن گۇناھالر ناچـا   
اليىق ھالدا، سهمىمىي نىيهت بىلهن ئـادا قىلىنغـان نامـاز يامـان ئهخالقالردىـن چوقـۇم       

  .توسىدۇ ۋە ياخشى ئهخالقالرغا يېتهكلهيدۇ
ــگهن      ــداق دې ــىدا مۇن ــاال ھهدىــس قۇدس ــالالھ تائ ــازنى مهن «: ئ پهقهت مېنىــڭ نام

 ىغان، بهندىلىرىمگه يامانلىق قىلمىغان، گۇنـاھ ئۇلۇغلىقىم ئالدىدا ئۆزىنى تۆۋەن تۇتىد
مهسىيهتكه داۋام قىلمىغان، كۈندۈزلىرى مېنى ياد ئهتكهن، پېقىرالرغـا، مۇسـاپىرالرغا،    -

شـهپقهت قىلغـان كىشـىدىنال قوبـۇل      - تۇلالرغا ۋە خـاپىلىق تارتىـپ قالغانالرغـا رەھىـم    
  .)٣(»قىلىمهن

 - امىزىڭىز سىزنى ئىنسـانالرغا رەھىـم  بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، سىزنىڭ ن  
  .شهپقهتلىك قىاللمىسا، سىز ناماز ئوقۇپ ئۇنىڭ مېۋىسىنى كۆرەلمىگهن بولىسىز

چـۈنكى  . مهقسـهت گـۈزەل ئهخالقنـى يېتىلدۈرۈشـتۇر     دىنزاكاتنىڭ غايىسى ۋە مېۋىسى  
ــچ      ــۇلالرغا ئى ــادەم يوقس ــدۈرگهن ئ ــكه ئادەتلهن ــهدىقىلهرنى بېرىش ــات ۋە س ــۆزىنى زاك ئ

  .رىتىش ۋە شهپقهت قىلىشنى، شۇنداقال سېخىيلىقنى ئۆگىنىدۇئاغ

                                                 
 .ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
 .ئايهت -٤٥ئهنكهبۇت سۈرىسى   )٢(
 .زۇبهيدى رىۋايىتى  )٣(
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خذْ من أَموالهِم ﴿: زاكاتنىڭ بۇيرۇلۇشىنىڭ غايىسى ھهققىدە قۇرئان كهرىم مۇنداق دەيـدۇ   
ئـۇالرنى گۇنـاھالردىن پـاكالش ۋە ياخشـىلىقلىرىنى     «يهنـى   صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِهـا﴾ 

  .)١(»ۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىرقىسىمىنى زاكات ھېسابىدا ئالغىنكۆپهيتىش ئۈچۈن ئ
دېگهن ئىبارە، زاكاتنىڭ مـاددىي ۋە مهنىـۋى بـارلىق     ﴾ياخشىلىقلىرىنى﴿ئايهتتىكى   

سـېخىيلىق ۋە مهردلىكـتىن ئىبـارەت    . ياخشىلىقالرنى كۆپهيتىـدىغانلىقىنى ئىپادىلهيـدۇ  
  .ىقالردىن بىرىدۇرگۈزەل ئهخالقمۇ زاكات كۆپهيتىپ بېرىدىغان ياخشىل

: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ. گــۈزەل ئهخالقتــا چوقــۇم ئىبادەتنىــڭ ســاۋابى بــار  
دېگهنلىكـى بۇنىڭغـا    )٢(»بىراۋغا ئوچۇق چىـراي ئېچىشـىڭدا سـهدىقىنىڭ سـاۋابى بـار     «

  .ئىشارەت قىلىدۇ
ا الَّذين يا أَيه﴿: روزىنىڭ بۇيرۇلىشىنىڭ غايىسى ھهققىدە قۇرئان كهرىم مۇنداق دەيدۇ  

! ئـى مـۆمىنلهر  «يهنـى   الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُـم تتقُـونَ﴾   آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى
گۇنــــاھالردىن ساقلىنىشــــىڭالر ئۈچــــۈن، ســــىلهردىن ئىلگىــــرىكىلهرگه روزا پهرز     

  .)٣(»قىلىنغاندەك، سىلهرگىمۇ رامىزان روزىسى پهرز قىلىندى
ــايهتتىكى    ــۈن  ﴿ئ ــىڭالر ئۈچ ــاھالردىن ساقلىنىش ــڭ    ﴾گۇن ــارە، روزىنى ــگهن ئىب دې

ئىنســاننى گۇنــاھتىن يىــراق تۇرىــدىغان ۋە ياخشــىلىقنى ســۆيىدىغان گــۈزەل ئهخالققــا 
  .ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

: ھهجنىــڭ بۇيرۇلۇشــىنىڭ غايىســى ھهققىــدە قۇرئــان كهرىــم يهنه مۇنــداق دەيــدۇ    
﴿جفَثَ الْحفَالَ ر جالْح يهِنف ضن فَرفَم اتلُومعم رهرٍ أَشيخ نلُواْ مفْعا تمو جي الْحالَ فالَ جِدو وقالَ فُسو 

قُوناتى وقْوالت ادالز ريواْ فَإِنَّ خدوزتو اللّه هلَمعـابِ﴾    يـي اَأللْبلـا أُواقتـى مهلـۇم   ھهج ۋ«يهنـى   ي
) يهنـى ئېهـرام باغلىغـان   (بـۇ ئـايالردا ھهج قىلىشـنى نىـيهت قىلغـان      . بىرقانچه ئايـدۇر 

. ئادەمنىڭ جىنسي ئاالقه قىلىشى، گۇناھ قىلىشى ۋە جاڭجال قىلىشى مهنئـى قىلىنىـدۇ  
ــدۇ      ــپ تۇرىـ ــۇنى بىلىـ ــالالھ ئـ ــاڭالر، ئـ ــى قىلسـ ــى ئهمهلنـ ــداقلىكى ياخشـ ــىلهر قانـ سـ

 )٤(»وزۇق ئېلىـۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشـى ئـوزۇق تهقۋادارلىقتـۇر    ئ) ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن(
دېگهن ئىبارە بىـلهن   ﴾گۇناھ قىلىش ۋە جاڭجال قىلىشى مهنئى قىلىنىدۇ﴿: ئايهتتىكى

دېــگهن ئىبــارە ھهج ئىبادىتىنىــڭ كىشــىلهرنى     ﴾ئهڭ ياخشــى ئــوزۇق تهقۋالىقتــۇر  ﴿

                                                 
 .ئايهت -١٠٣سۈرىسى  تهۋبه  )١(
 .تىرمىزى رىۋايىتى  )٢(
 .ئايهت -١٨٣بهقهرە سۈرىسى   )٣(
  .ئايهت -١٩٧بهقهرە سۈرىسى   )٤(
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ىـق دائىرىسـىگه ئېلىـپ    گۇناھالردىن، كىشىلهرگه ئازار بېرىشتىن يىـراق بولغـان تهقۋال  
  .كىرىدىغان گۈزەل ئهخالققا يېتهكلهيدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ــان        ــى بولغــ ــۇلمانالر يهتمهكچــ ــادەتلهر مۇســ ــۈن ئىبــ ــقا پۈتــ ــۇقىرىقى ۋە باشــ يــ
ــدۇر    ــنىڭ يولىــ ــا ئادەتلىنىشــ ــۈزەل ئهخالقالرغــ ــى ۋە گــ ــڭ شوتىســ . مۇكهممهللىكنىــ

دەتلهرنىڭ ئاخىرەتته ئۇنىڭغا پايدا غۇچىسىغا بۇ دۇنيادا پايدىسى بولمىغان ئىبائورۇندى
  .يهتكۈزەلىشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ

  بىر پۈتۈنلۈك سئىبادەت بىلهن ئهخالق ئايرىلما
  ھۋالى قانداق بولماقتا؟ئهخالقىي ئهھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ : سوئال  .٦٦٠
ىسـمانىي سـاغالملىققا ئېرىشسـه، ئىبــادەت    ئىنسـان تهنتهربىـيه ئـارقىلىق ج    :جـاۋاب     

بهزى كىشـــىلهر . ه ۋە گـــۈزەل ئهخالقالرغـــا ئېرىشـــىدۇكئـــارقىلىق روھىـــي گـــۈزەللىك
مهسجىدته ناھايىتى ئهخالقلىق، ئهمما مهسجىدنىڭ سىرتىدا، جهمئىيهتته، ئائىلىسـىدە،  

  ...ئورنىدا، ئۇ باشقا ئىنسان ىشئ
داق چــوڭ ئــايرىلىش نهتىجىســىدە، ئىبــادەت بىــلهن ئهخــالق ئوتتۇرىســىدىكى مۇنــ  

  :دئىسالم دۇنياسىدا، مۇنداق ئىككى خىل ئىنسانالر مهۋجۇ
  ،بىرى، ئهخالقى ناچار، ئهمما ئىبادەتلىرىنى ۋاقتىدا ئورۇندايدىغانالر  
ياكى ھـېچ   يهنه بىرى، ئهخالقى ياخشى، ئهمما ئىبادەتلهرنى ياخشى ئورۇندىمايدىغانالر  

  .ئورۇندىمايدىغانالر
يهتته بهزى كىشىلهر بـاركى، ئـۇالر مۇئـامىله ئىشـلىرىدا ناھـايىتى راسـتچىل،       جهمئى  

ــدۇ   ــاز ئوقۇماي ــا نام ــهنچلىك، ئهمم ــۇالر  . دۇرۇس ۋە ئىش ــاركى، ئ ــىلهر ب يهنه بهزى كىش
ــادەتلهرگه ناھــايىتى ھېرىســمهن بولســىمۇ، ئهخالقــى ناچــار بولغــانلىقتىن بىرىنــى     ئىب

  .ئالدايدۇ، يهنه بىرىگه ئازار قىلىدۇ
  )١(!ئىككى پىرقىنىڭ ھېچقايسىسى ئىسالمدىن ئهمهس بۇ  

سۇ بىلهن ئوت بىرلىشهلمىگهندەك، تهلهبكه اليىق ئورۇنـدالغان ئىبـادەت بىـلهن يامـان       
  .ئهخالق بىرلىشهلمهيدۇ

  ئىبادەت بىلهن ئهخالققا قويۇلغان تهلهب بىر خىلمۇ؟: سوئال  .٦٦١
قا قويغــان تهلىبــى بىــلهن ئىســالمىي ئورۇنداشــىــڭ ئىبــادەتلهرنى دىنىمىزن :جــاۋاب    

يهنــى . گــۈزەل ئهخالقــالر بىــلهن ئهخالقلىنىشــقا قويغــان تهلىبــى ۋە چــاقىرىقى بىــردۇر 
ۋە  قۇرئـــان كهرىـــم. بىـــردۇر ئىســـالم نهزەرىـــدە ئهخـــالق بىـــلهن ئىبـــادەت ئىككىســـى

                                                 
 .ناملىق ئهسهرىدىن» مۆمىننىڭ ئهخالقى«ئۇستاز ئهمر خالىدنىڭ  (١)
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ــدۇ     ــۆرگىلى بولىـ ــۆپ كـ ــاللىرىنى كـ ــڭ مىسـ ــلهردە بۇنىـ ــتىنال. ھهدىسـ ــتكه  راسـ بهخـ
ۋە  ئېرىشىدىغان ھهقىقىـي مۆمىنلهرنىـڭ سـۈپهتلىرىنى بايـان قىلغـان جىمـى ئـايهتلهر       

مۇمىنـۇن  : مهسـىلهن . الغـان دە، ئۇالرنىـڭ ئهخالقـى بىـلهن ئىبـادىتىنى ماخت    ھهدىسلهر
  :لگهندېيىسۈرىسىدە مۇنداق 

مـۆمىنلهر ھهقىـقهتهن بهخـتكه    « يهنـى  الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ﴾.﴿قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ  
) ئــالالھنى ئۇلۇغلىغــانلىقتىن (نامازلىرىــدا ) شــۇنداق مــۆمىنلهركى (ئــۇالر . ئېرىشــتى

  .بۇ ئىبادەت .»ئۇنىڭدىن ئهيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر
ئـۇالر بىهـۇدە سـۆز، بىهـۇدە ئىشـتىن يىـراق       « يهنـى  ﴿والَّذين هـم عـنِ اللَّغـوِ معرِضـونَ﴾      

  .بۇ ئهخالق.»ۇربولغۇچىالرد
  .بۇ ئىبادەت .»ئۇالر زاكات بهرگۈچىلهردۇر« يهنى ﴿والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ﴾  
فَمنِ ابتغـى  . إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ماملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومني.﴿والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُون  
 ۋە ئـۇالر ئهۋرەتلىرىنـى ئۆزلىرىنىـڭ ئايـاللىرى    «يهنـى   ذَلك فَأُولَئـك هـم الْعـادونَ﴾    وراء

ــقىالردى  ــدىن باش ــدىن (ن چۆرىلىرى ــى ھارام ــاقلىغۇچىالردۇر) يهن ــاللىرى ۋە   .س ــۆز ئاي ئ
ــدۇ    ــاالمهت قىلىنىماي ــلهن جىنســىي يېقىنچىلىــق قىلغــۇچىالر م بۇنىــڭ . چــۆرىلىرى بى

ــىرتىدى ــ(ن ســ ــىي تهلهبنــ ــنىجىنســ ــدىن ) ى قاندۇرۇشــ ــۇچىالر ھهددىــ تهلهب قىلغــ
  .بۇ ئهخالق .»ئاشقۇچىالردۇر

ئۇالر ئۆزلىرىگه تاپشـۇرۇلغان ئامـانهتلهرگه   «يهنى  ﴿والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ﴾  
  .بۇ ئهخالق .»ۋە بهرگهن ۋەدىسىگه رىئايه قىلغۇچىالردۇر

  لَولَى صع مه ينالَّذظُونَ﴾﴿وافحي هِمئـادا  ) ۋاقتىـدا، تهلهبـكه اليىـق   (نامـازلىرىنى  « يهنـى  ات
  .بۇ ئىبادەت .)١(»قىلغۇچىالردۇر

ــلهن ئهخــالق ھهر       ــادەت بى ــدىغىنى ئىب ــزدىن تهلهب قىلى ــمهك، دىنىمىزنىــڭ بى دې
  .ئىككىسىدۇر

  ئېرىشتۈرگهن نهرسه نېمه؟مۆمىنلهرنى ئالالھنىڭ سۆيگۈسىگه : سوئال  .٦٦٢
شهكسىزكى، مۇسۇلمانالرنى ئالالھ تائاالنىـڭ سۆيگۈسـىگه اليىـق قىلغـان ۋە      جاۋاب    

 قۇرئان كهرىم. ئۇنىڭغا ئېرىشتۈرگهن نهرسه گۈزەل ئهخالق بىلهن سهمىمىي ئىبادەتتۇر
ــىكه ئ  ــڭ سۆيگۈس ــكهنېئالالھنى ــى رىش ــڭ    ياخش ــۈپهتلىرىنى ئۇالرنى ــدىلهرنىڭ س بهن

فۇرقان سۈرىسىدە مۇنـداق  : مهسىلهن. ئهخالقى بىلهن بىرگه بايان قىلغان ئىبادىتى ۋە
  :كهلگهن

                                                 
  .ئايهتلهر-٩-١مۇمىنۇن سۈرىسى  )١(



 ٣٣٣  بايان ۇمىيئوم هققىدەھ هخالقئ  

 

يهنـى   ﴿وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خـاطَبهم الْجـاهلُونَ قَـالُوا سـلَاما﴾      
ندا ئـۆزلىرىنى تـۆۋەن   بهندىلىرى، زېمى) ياخشى كۆرىدىغان(ڭ مهرھهمهتلىك ئالالھنى«

ــ     ــادانالر ئۇالرغـ ــدۇ، نـ ــلهن ماڭىـ ــك بىـ ــۇپ تهمكىنلىـ ــااليىق(ا تۇتـ ــا،  ) نـ ــۆز قىلسـ سـ
  .بۇ ئهخالق »)ۋە ئوز يولىغا داۋام قىلىدۇ(دەيدۇ” سىلهرگه ئامانلىق تىلهيمىز“ئۇالرغا،

  هِمبرونَ لبِيتي ينالَّذـا﴾  ﴿واميقا ودجدىگارىغـا سـهجدە   ئـۇالر كېچىلهرنـى پهرۋەر  « يهنـى  س
بــۇ  .»ئۆتكۈزىــدۇ) نامــاز ئوقــۇش بىــلهن(قىيامــدا تــۇرۇپ) ئــۇزۇن -ئــۇزۇن( قىلىــش ۋە
  .ئىبادەت

إِنها ساءت مسـتقَرا ومقَامـا﴾   .عذَابها كَانَ غَراما ﴿والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ  
ــى  ــۇالر«يهنـ ــارىمىزپهرۋەردى“ئـ ــن،    ! گـ ــراق قىلغىـ ــازابىنى يىـ ــنهم ئـ ــزدىن جهھهنـ بىـ

جهھهنـنهم   .ايرىلمايـدۇ ئ) مهنلىرىڭدىنشسېنىڭ دۈ(ن جهھهننهمنىڭ ئازابى ھهقىقهته
  .بۇ ئىبادەت .»ھهقىقهتهن يامان قارارگاھتۇر، يامان جايدۇر

  إِذَا أَنفَقُوا لَم ينالَّذو﴿  نـيكَانَ بوا ورقْتي لَمرِفُوا وسـا﴾   يامقَو ـكئـۇالر خىـراجهت   «يهنـى   ذَل
خىللىقمــۇ قىلمايــدۇ، ئوتتۇراھــال خىــراجهت    ېقىلغانــدا، ئىســراپچىلىقمۇ قىلمايــدۇ، ب  

  .مانا بۇ ئهخالق .)١(»قىلىدۇ
  ىغانالر كىملهر؟قالىد قولىيامهتته قۇرۇق ق: سوئال  .٦٦٣
كىمنىـڭ قـۇرۇق قـول    «: ىر كـۈنى سـاھابىلىرىدىن  يغهمبهر ئهلهيهىسساالم ب :جاۋاب    

 –ھېچقانـداق مـال   « :رهدەپ سورىغاندا، سـاھابىل » ى ئىكهنلىكىنى بىلهمسىلهر؟غۇچقال
بــۇ ۋاقىتتــا . دەيــدۇ »كىشــى، دەيمىــز غۇچىمــۈلكى بولمىغــان كىشــىنى قــۇرۇق قــول قــال

. ىـلهن كېلىـدۇ  قىيامهت كۈنى بىـراۋ نامـاز، زاكـات ۋە روزا ب   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
بىرىنـى تىللىغـان، بىـرىگه تـۆھمهت چاپلىغـان، بىرىنىـڭ مېلىنـى يهۋالغـان،         ئـۇ  ئهمما 

ئۇنىـڭ ياخشـىلىقلىرى    بۇ سهۋەبتىن بىرىنىڭ قېنىنى تۆككهن، بىرىنى ئۇرغان بولۇپ،
ــدۇ  ــپ بېرىلى ــۇالرغا ئېلى ــاھلىرى    . ش ــڭ گۇن ــه، ئۇالرنى ــىلىقلىرى تۈگىس ــڭ ياخش ئۇنى

مانا بۇ، مېنىڭ ئۇممىتىمنىڭ قـۇرۇق  . ىن ئۇ دوزاخقا تاشلىنىدۇئاند. ئۇنىڭغا ئارتىلىدۇ
  .دېگهن )٢(»قول قالغۇچىسىدۇر

ــاخىرەتته      ــلىقىنىڭ ۋە ئـ ــۆرگىنىمىزدەك، ئىبادەتنىـــڭ قوبـــۇل بولماسـ ــته كـ ھهدىسـ
  !ئهسقاتماسلىقىنىڭ بىردىنبىر سهۋەبى يامان ئهخالقالردۇر

  شى ئۈچۈن نېمه قىلىش كېرەك؟گۈزەل بولى نىڭهرىكهتھ-ئىش: سوئال  .٦٦٤

                                                 
  .ئايهتلهر-٦٧-٦٣فۇرقان سۈرىسى  )١(
  .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٣٤  

 

ھهرىكهتنىــڭ گــۈزەل بولىشـى ئۈچــۈن نهپســنى پــاكالش ۋە روھنــى  -ئىــش :جـاۋاب     
. يۈكسهلتىش ئارقىلىق ئىشنى ئىچكى دۇنياسـىنى ئىسـالھ قىلىشـتىن باشـالش كېـرەك     
ى چۈنكى ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسى تۈزەلمهستىن، تاشقى ھهرىكىتىنىڭ تـۈزەلگهنلىك 

مۇنــداق ئىنســان ياســالمىلىقتىن خــالى بواللمىغــانلىقتىن، ئىســالمىي  . ئىشــقا يارىمايــدۇ
  .گۈزەل ئهخالقنى ھاسىل قىاللمايدۇ

ــۈزەل ئهدەپ      ــىنى گ ــي دۇنياس ــان روھى ــدىال    –ئىنس ــلهن زىننهتلىگهن ــالق بى ئهخ
ئىپادىســى گــۈزەل، مــۇھىتى گــۈزەل   –ھهرىكىتــى گــۈزەل، ســۆز  –جهمئىيهتــته ئىــش 

 –ھايــالىق، گــۈزەل غايىلىــك، قايتمــاس ئىرادىلىــك، چىــدام       –ئىپــپهت . بوالاليــدۇ
ســـاداقهتلىك، كهمـــتهر،  –تاقهتلىـــك، تىرىشـــچان، ســـهمىمىي  –غهيرەتلىـــك، ســـهۋر 

ــر    ــۇاليىم، ئېغى ــادەم    –ئىشــچان، ئهپۇچــان، م ــۇكهممهل ئ ــي دۇنياســى م بېســىق، روھى
يــاكى تاشــقى   ســائهخــالق تهربىيىســىگه ســهل قارال   –ئهكســىچه، ئهدەپ . بوالاليــدۇ

گۈزەللىك سهتلىككه، ياخشىلىق يامانلىققا ئايلىنىـپ   كۆرۈنۈشكىال ئهھمىيهت بېرىلسه،
ــدۇ ــادەتكه    . ئۆزگىرى ــادەم يامــان ئىــش، يامــان خــۇي، يامــان ئىللهتنــى ئ ئهخالقســىز ئ

ــدۇ ــداقالر ئىــش  . ئايالندۇرۇۋالى ــا،     –مۇن ــال، بىهاي ــۆزلىرى قوپ ــكى، س ــى ئهس ھهرىكىت
ىجدانسىز، رەھىمسىز، ساختىپهز، ۋاپاسىز، يالغـانچى، ئالـدامچى،   پهسكهش، نومۇسسىز، ۋ

قاتـارلىق يامـان   .... ئاچكۆز، نهپسانىيهتچى، مهنمهنچى، چېقىمچـى، بېخىـل، جېـدەلخور   
نهتىجىــدە، ئائىلىنىــڭ خــاتىرجهملىكى، جهمئىيهتنىــڭ . قىلىقالرغــا ئادەتلىنىــپ قالىــدۇ

ئهڭ ئــاۋۋال كىشــىلهرنى گــۈزەل  شــۇڭا دۇنيــادىكى بــارچه دىــنالر . تهرتىپــى بۇزۇلىــدۇ
بولسا، گـۈزەل ئهخـالق    ئىسالم دىنىدا. ئهخالق بىلهن زىننهتلىنىشكه چاقىرىپ كهلگهن

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر    . سـانىلىدۇ  نىڭ جهۋھىرىئىبادەت ۋەكامالىتى  ڭئىماننى
ۋە مۇسۇلمان ئادەم گۈزەل ئهخالقى بىلهن كېچه ئۇخلىمـاي نامـاز ئوقۇغـان    «: ھهدىسته

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»كۈندۈزى روزا تۇتقاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشهلهيدۇ
  ئىنسانالرنى جهننهتكه ئهڭ كۆپ كىرگۈزىدىغان ئهمهل قايسى؟: سوئال  .٦٦٥
ئىنسـانالرنىڭ جهنـنهتكه كىرىشـىگه ئهڭ كـۆپ سـهۋەب بولىـدىغان ئهمهل        :جاۋاب    

ئىنسـانالرنى جهنـنهتكه كىرگۈزىـدىغان    «: مبهر ئهلهيهىسسـاالم پهيغه. گۈزەل ئهخالقتۇر
ئــۇ . دەپ كۆرسـهتكهن  )٢(»ئىشـالرنىڭ ئهڭ كــۆپى تهقۋالىـق بىــلهن ياخشـى ئهخالقتــۇر   

مهن ئهخالقى گـۈزەل بولغانالرنىـڭ جهننهتتىكـى    «: گۈزەل ئهخالققا تهشهببۇس قىلىپ

                                                 
  .ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىم رىۋايىتى  )١(
  .ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٢(



 ٣٣٥  بايان ۇمىيئوم هققىدەھ هخالقئ  

 

ــ ــىرگه كىرىشــــىگه كاپــــالهت قىالاليــــم ۋقىرى مهرتىۇئهڭ يــ دەپ  )١(»هنىلىــــك قهســ
ھهدىســـته ئىنســـانالرنى . تهقۋالىـــق گــۈزەل ئهخالقنىـــڭ ئىپادىســىدۇر   .كورســهتكهن 

جهننهتكه ئهڭ كۆپ كىرگۈزىدىغان نهرسه ئىبادەت دېيىلگهن ئهمهس، بهلكى ئهخـالق  
  !دېيىلگهن

نــاملىق ئهســىرىدە »مۇســۇلماننىڭ ئهخالقــى« )٢(ىزالــهمهرھــۇم ئۇســتاز مــۇھهممهد غ  
ــدۇ  ــداق دەپ يازىـ ــا   ئى«: مۇنـ ــاقلىغۇچى ۋە ئۇلۇغلۇققـ ــلىكتىن سـ ــىنى پهسـ ــان كىشـ مـ
ئۆزلىرىنى دىنـدارالردىن سـانايدىغان بىـر قىسـىم كىشـىلهر بهزى      . قوزغاتقۇچى كۈچتۇر

ئىبادەتلهرنى ئورۇنالپ قويغىنى بىـلهن تهلهب قىلىنغـان ئهخالقىـي ئىبـادەتلهرنى ئـادا      
بىـر ئـادەم   . يدا ئااللمايدۇبۇنىڭ بىلهن قىلغان ئىبادەتلىرىدىن پا. قىلىشقا سهل قارايدۇ

بىر ئايال بار، ئـۇ  ! يا رەسۇلهلالھ«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا
وشنىسـىغا تىلـى بىـلهن    قلېكىن . ناماز ئوقۇيدۇ، روزا تۇتىدۇ ۋە سهدىقىنى كۆپ قىلىدۇ

ــيهت بېرىــدىكهن ــبهر ئهلهيهىسســاالم » ئهزى ــدە، پهيغهم ــا كىر«: دېگهن ــۇ دوزاخق ــدۇئ » ى
ــگهن ــادەم يهنه. دې ــۇ ئ ــاز    «: ئ ــاز، ســهدىقىنىمۇ ئ ــاز، روزىســى ئ ــار، نام ــال ب ــر ئاي يهنه بى

: دېگهنـدە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   » وشنىسىغا ئهزىيهت بهرمهيدىكهنق ،بېرىدىكهن
بۇ جاۋابتا ئېسـىل ئهخالقنىـڭ قىممىـتىگه ئاالھىـدە     . دېگهن )٣(»ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ«

گـــۈزەل ئهخـــالق خـــۇددى ســـۇ قىرونـــى  «: ه بىـــر ھهدىســـتهيهن. ئېتىبـــار بېـــرىلگهن
ــدۇ  ــالىقالرنى ئېرىتى ــدەك خات ــدەك    . ئېرىتكهن ــهلنى بۇزغان ــىركه ھهس ــار ئهخــالق س ناچ

  .»دەپ كۆرسىتىلگهن )٤(»ھهممىنى بۇزىدۇ
  بىلهن ئىماننىڭ دەرىجىسى قانداق؟ ئهخالق: سوئال  .٦٦٦
ــاۋاب     ــال  :جـ ــۈزەل ئهخـ ــۇنى   گـ ــدىغان ۋە ئـ ــپ بارىـ ــا ئېلىـ ــاننى تاكامۇللۇققـ ق ئىمـ

 ئورۇنــدا دەرىــجه جهھهتــته ئهخــالق بىــلهن ئىمــان بىــر . كۈچلهندۈرىــدىغان ئامىلــدۇر

                                                 
  .ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى  )١(
يىلى مىسـىرنىڭ بـۇھهيرە رايونىـدا دۇنياغـا كهلـگهن      -١٩١٧ئىسالھاتچى، مۇتهپهككۇر ئالىم مۇھهممهد غهزالى   )٢(

ىم يۇرتى ئهزھهرنىـڭ دەۋەت ئىشـلىرى كومىتېتىـدا    بولۇپ، مىسىرنىڭ ئالىي دىنىي ماقاملىرىدا ۋە قهدىمىي ئىل
ــدىكى   ــان، مهككى ــزمهت قىلغ ــۇرا“خى ــىتېتىدە   ” ئۇممۇلق ــدىكى ئىســالم ئۇنىۋېرس ــىتېتىدا، ئالجىرىيى ئۇنىۋېرس

ــرى ــان    -ئىلگى ــتازلىق قىلغ ــل ئۇس ــانچه يى ــر ق ــۇپ بى ــيىن بول ــىردىكى. كې ــلىمۇن “مىس ــۇل مۇس ” ئهل ئىخۋان
ان، بۇ سـهۋەبتىن ئىككـى قېـتىم تـۈرمىگه ئېلىنغـان، مۇسـۇلمانالرنىڭ       جامائىتىنىڭ ئاكتىپ ئهزالىرىدىن بولغ

-١٩٩٦ھالىنى ئىسالھ قىلىش ۋە تهربىيه ماۋزۇلىرىدا كۆپلىگهن قىممهتلىـك ئىسـالمىي ئهسـهرلهرنى يازغـان،     
يىلــى ســهئۇدى ئهرەبىســتانىنىڭ رىيــاد شــهھىرىدە چاقىرىلغــان ئىســالم قۇرۇلتىيىــدا ســۆزلهۋېتىپ ئالهمــدىن  

  .قهبرىستانلىقىغا دەپنه قىلىنغان› بهقى‹مهدىنىدىكى ئۆتكهن، 
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٣(
 .ئىمام بهيههقىي رىۋايىتى  )٤(
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: بايــان قىلىــپ نــىنىــڭ ئهھمىيىتىگــۈزەل ئهخالقپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . تۇرىــدۇ
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ئىمانى ئهڭ كامىل مۆمىن ئهڭ ئهخالقلىق كىشىدۇر«

ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،      «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كـۈنى    
بـۇ ۋاقىتتـا   ېـگهن سـۆزنى ئـۈچ قېـتىم تهكرارلىغـان،      د» ئۇنداق ئادەم مۆمىن بواللمايـدۇ 

ــادەم ! يارەســۇلهلالھ“ردىن بىــرى ئۇنىڭــدىنهســاھابىل ــداق ئ ــۇ قان دەپ ســورىغاندا، ” ئ
ى ئۇنىـــڭ ئاۋارىچىلىقلىرىـــدىن خـــاتىرجهم   وشنىســـ ق«: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم 

  .دەپ جاۋاب بهرگهن )٢(»بواللمايدىغان ئادەم
بالكونىغــا يايغــان كىرنىــڭ ســۈيىنى ئاســتىنقى قهۋەتتىكــى ! قېنــى ئــويالپ كــۆرۈڭ  
لىرىغا ياكى يولغـا ئېقىتىـپ كىشـىلهرگه ئـازار قىلىـدىغانالر بىـلهن ماشىنىسـىنى        نىوشق
ــارام قىلىـــدىغان يـــاكى وشنىســـىنىڭ ئىشـــىكى ئالـــدىغا توختىق  تىۋېلىـــپ ئـــۇنى بىئـ

قوشنىسىنىڭ ئىشىكى ئالدىغا يۇندا يـاكى ئهخلهتلهرنـى تۆكىـدىغان، ئـۆيىگه كىرىـپ،      
الر ئـۆزلىرىنى ئىمـانىمىز كامىـل    چىقىش جهريانىـدا قوشـنىلىرىنى راھهتسـىز قىلىـدىغان    

  ئهخالقسىزلىقنىڭ پاالكىتى نېمه؟١٤دەپ ئېيتاالمدۇ؟ 
ەزىللىك چوڭقۇرلىشىپ، يامانلىقى كۆپهيگهنسـېرى خـۇددى   ئىنساننىڭ ۋۇجۇدىدا ر  

ئىخچــامالپ . دىيــانهتتىن ئايرىلىــپ قالىــدۇ -ئــادەم كىيىمىــدىن ئايرىلغانــدەكال دىــن  
ــاكى      ــبه يـ ــك غهلىـ ــا ۋە ئاخىرەتلىـ ــڭ دۇنيـ ــداق ئادەمنىـ ــالق ھهر قانـ ــدا، ئهخـ ئېيتقانـ

  .مهغلۇبىيىتىگه بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىل
  ئهخالق تهربىيىسىنىڭ ئهھمىيىتى نېمه؟: سوئال  .٦٦٧
ــاۋاب     ــدۇ     :ج ــۇپ يېتىلى ــادەم بول ــي ئ ــارقىلىقال ھهقىقى ــيه ئ ــي تهربى ــادەم ئهخالقى . ئ

ئهۋالدالرغا ئېلىپ بېرىلغان ئهخـالق تهربىيىسـى قهيهردە ياخشـى ئېلىـپ بېرىلسـا، شـۇ       
ى، مهدەنىيهت ساپاسـى، ئهخـالق ساپاسـى، تهن    يهردىكى ئادەملهرنىڭ ئىدىيىۋى ساپاس

ئهخالقىي تهربىيه ئارقىلىق ئهۋالدالرغـا قانـداق ئـادەم بولـۇش،     . ساپاسى ياخشى بولىدۇ
قانداق غايه تۇرغۇزۇش، دەۋرگه ماس قهدەمـدە قانـداق ئىلگىـرىلهش، قانـداق قىمـمهت      

ىن مىنـــى ســـۆيۈش، نـــېمىلهردېيـــارىتىش، نېمىنـــى قىلىـــش، نېمىنـــى قىلماســـلىق، ن
  .نهپرەتلىنىش توغرىسىدا تهلىم بېرىلىدۇ

  شهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ ئهخالق بىلهن مۇناسىۋىتى
  بار؟ مۇناسىۋىتى قانداقشهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ ئهخالق بىلهن : سوئال  .٦٦٨

                                                 
  .ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  .ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
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تى زىچ ناھايى مۇناسىۋىتى قانداقشهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ ئهخالق بىلهن  :جاۋاب    
شـــهرىئهت ئهھكاملىرىنىـــڭ  ئهخـــالق پرىنســـىپلىرى بىـــلهن    مۇناســـىۋەت بولـــۇپ، 

ئهخالقـتىن ئىبـارەت بىـرال ماۋزۇنىـڭ      بهلكى شهرىئهتنى بىر يـۈرۈش . پرىنسىپلىرى بىر
چــۈنكى شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى ئورۇنداشــقا تــۈرتكه . ئىچىــگه كىرگۈزۈشــكه بولىــدۇ
  .بولىدىغان نهرسه ئهخالقتۇر

  بار؟ مۇناسىۋىتى قانداقئېتىقادنىڭ ئهخالق بىلهن : سوئال  .٦٦٩
ئىســالم ئېتىقــادى ھهقىقهتــته ئىلمىــي ھهقىقهتــلهر بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئــالالھ  :جــاۋاب    

ئـــالالھ (تائاالنىـــڭ بارلىقىغـــا، بىـــرلىكىگه، ســـۈپهتلىرىگه، پهيغهمـــبهرلهرگه، ســـاماۋىي
  .بلهرگه مۇناسىۋەتلىك تهرەپلىرى باردۇركىتابالبالرغا، غهي) چۈشۈرگهن

ــي          ــۇ ئىلمى ــۇپ، ب ــلهت بول ــي پهزى ــېگىش ئهخالقى ــاش ئ ــلهرگه ب ــي ھهقىقهت ئىلمى
ــۇر      ــال ئهخالقت ــه يهنى ــان نهرس ــۈرتكه بولغ ــقا ت ــۇل قىلىش ــى قوب ــۈنكى . ھهقىقهتلهرن چ

ھهقىقهتنى ئېتىراپ قىلىش گۈزەل ئهخالق بولسا، ئىلمىي ھهقىقهتلهرنى ئىنكار قىلىش 
نهپسـىي   ئۇنىڭغـا تـۈرتكه بولغـان نهرسـىمۇ    . نىڭدىن يۈز ئۆرۈش رەزىل ئهخالقتۇرۋە ئۇ

  .خاھىشنىڭ تهسىرى ئاستىدا قېلىپ ھهقىقهتنى رەت قىلىش ۋە ئۇنى يامان كۆرۈشتۇر
ھهقىقهتنى سۆيۈش ۋە ئۇنى ئۆزىنىڭ زىيىنىغـا بولغـان تهقـدىردىمۇ قوبـۇل قىلىشـتىن        

غــان ئادەمنىــڭ بــۇ گــۈزەل ئهخالقــى ئــۇنى  ئىبــارەت گــۈزەل ئهخــالق بىــلهن ئهخالقالن 
ھهقىقهتـكه بـاش ئـېگىش ۋە ئـۇنى قوبــۇل قىلىـش، ھهق ئىگىسـىنى ئېتىـراپ قىلىشــقا        

ئهمما بۇ گۈزەل ئهخالقتىن مهھرۇم بولۇپ، ئۆزىنىڭ نهپسىي خاھىشـىنى  . ئهلىپ بارىدۇ
 ئهقلىــگه ھــاكىم قىلىۋالغــانالر ھهقىقهتنــى قوبــۇل قىلمايــدۇ، ھهق ئىگىســىنى ئېتىــراپ

  .قىلمايدۇ
دۇنيــادا نۇرغــۇن كىشــىلهر ئارىســىدا كهڭ تارقالغــان باتىــل   بۇنىڭــدىن مهلــۇمكى،  

ئېتىقادالر ئهخالقىي بۇلغىنىشالردىن كېلىـپ چىققـان خۇراپـاتالر بولـۇپ، بۇلغانمىغـان      
  .ئېتىقادالرنى ئهلۋەتته رەت قىلىدۇ ساپ ئهخالقنىڭ تۈرتكىسى بۇنداق باتىل

  بار؟ مۇناسىۋىتى قانداقئىبادەتنىڭ ئهخالق بىلهن : سوئال  .٦٧٠
ــاۋاب     ــۆزىگىال      :جـ ــڭ ئـ ــالالھ تائاالنىـ ــادەت پهقهت ئـ ــهرىئىتىدىكى ئىبـ ــالم شـ ىسـ

قىلىنىدىغان، ئۇنىڭ بۇيرىغانلىرىنى ئورۇنالپ، توسقانلىرىدىن يېنىش بىلهن ئۇنىڭغـا  
قىلغان سانسىز نېمهتلىرىگه شـۈكرى  ئىتائهت قىلىشنى تهقهززا قىلىدىغان، ئۇنىڭ ئاتا 

قىلىپ، ئۇنىڭغـا بويسۇنۇشـنى، ئۇنىڭغـا يېقىنلىـق ئىزدەشـنى ۋە ئـۇنى چىـن دىلىـدىن         
  .سۆيۈشنى تهلهب قىلىدىغان ئۇلۇغۋار ئىتائهتچانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر

ئىتائهت قىلىنىشى زۆرۈر بولغان بىرىگه ئىتائهت قىلىـش ئهخالقىـي بـۇرچ بولـۇپ،       
ھهقىقهتنــى ســۆيۈش ھهق ئىگىســىنىڭ ھهققىنــى ئــادا قىلىشــتىن  ئۇنىــڭ تۈرتكىســى 
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چۈنكى ئىتائهت قىلىنىشى زۆرۈر بولغـان بىرىنىـڭ ئىتـائهت    . ئىبارەت گۈزەل ئهخالقتۇر
  .قىلىنىشى ئۇنىڭ تهبىئىي ھهققىدۇر

ــا بولغــان       ــقهت ئۆزىنىــڭ زىتىغ ــادا قىلىــش ۋە ھهقى ھهق ئىگىســىنىڭ ھهققىنــى ئ
تىن ئىبــارەت گــۈزەل ئهخــالق بىــلهن ئهخالقالنغــان  تهقــدىردىمۇ ئــۇنى قوبــۇل قىلىشــ 

ئادەمنىڭ بـۇ گـۈزەل ئهخالقـى ئـۇنى ھهق ئىگىسـىنىڭ ھهققىنـى ئـادا قىلىشـقا ئېلىـپ          
نهتىجىدە ئالالھنىڭ ھهققى بولغـان قۇلچىلىـق بـۇرچىنى ئـادا قىلىشـقا تـۈرتكه       . بارىدۇ
  .بولىدۇ

ا تۈرتكه بولغـان  غىڭگۈزەل ئهخالق بولۇپ، بۇ ن نېمهت بهرگۈچىگه شۈكۈر قىلىشمۇ  
نهرســه ياخشــىلىق قىلغاننىــڭ مۇكاپــاتىنى بېــرىش، نــېمهت بهرگــۈچىگه مىننهتــدارلىق 

ئۇنىڭغـا   ئـالالھ تائـاال نـېمهت بهرگهنلىكـى ئۈچـۈن     . پهزىلهتتۇربىلدۈرۈشتىن ئىبارەت 
گـۈزەل ئهخالقلىـق   . شۈكۈر ئادا قىلىش بىـلهن مىننهتـدارلىق بىلدۈرۈشـكه ھهقلىقتـۇر    

ائاالنىــڭ بــۇ ھهققىنــى ئــادا قىلغانــدەك، ئىنســانالر تهرىپىــدىن كــۆرگهن ئـادەم ئــالالھ ت 
ــىز قويمايـــدۇ ــانىلىدۇ . ياخشـــىلىقالرنىمۇ مۇكاپاتسـ ــادارلىقتىن سـ . مۇنـــدا قىلىـــش ۋاپـ
  .ۋاپادارلىق بولسا گۈزەل ئهخالقنىڭ ئۆزى

  بار؟ مۇناسىۋىتى داققانئهخالق بىلهن  مال مۇئامىلىسىنىڭ-پۇل: سوئال  .٦٧١
مـال مۇئامىلىسـى توغرىلىـق ۋە ئـادالهت ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان مۇئـامىله        -پۇل :جاۋاب    

. بولــۇپ، توغرىلىــق بىــلهن ئــادالهتنى ســۆيۈش گــۈزەل ئهخــالق قاتارىــدىن ســانىلىدۇ   
توغرىلىق ۋە ئادالهتپهرۋەرلىكتىن ئىبـارەت گـۈزەل ئهخـالق بىـلهن ئهخالقالنغـان ئـادەم       

ىلىسى ۋە قانداقال بىر مۇئامىلىدە چوقۇم ئىسـالم پرىنسـىپى بىـلهن ئىـش     مال مۇئام-پۇل
  .دېگهن سۆزمۇ بۇ سهۋەبتىن ئېيتىلغان بولىشى كېرەك» مۇئامىلىدۇر-دىن«. كۆرىدۇ

ئهمما توغرىلىق ۋە ئادالهتپهرۋەرلىكتىن ئىبـارەت بـۇ گـۈزەل ئهخالقـتىن نېسىۋىسـى        
ــقىالرنىڭ ھهق ــانالر باشـ ــاۋ-بولمىغـ ــا تاجـ ــىزلىق قىلىـــپ  ھوقۇقىغـ ۇز قىلىـــش، ھهقسـ

چـۈنكى ھهقسـىزلىق بىـلهن    . باشقىالرغا زۇلـۇم قىلىـش قاتـارلىق يامـانلىقالرنى قىلىـدۇ     
ھهقىقهت ئۆزىنىڭ نهپسىي خاھىشىغا زىت كهلگهن ۋاقتىدا، ئۇنى يامان كـۆرۈش   زۇلۇم

ۋە ئۇنىڭــدىن يــۈز ئۆرۈشــتىن ئىبــارەت ئهخالقىــي قىڭغىــرلىقتىن كېلىــپ چىقىــدىغان  
  .نهرسه

  بار؟ مۇناسىۋىتىقانداق ئائىله ھاياتىدىكى ئهھكامالر بىلهن ئهخالقنىڭ : سوئال  .٦٧٢
ــاۋاب     ــدە     :ج ــامالر ۋە قائى ــالمىي ئهھك ــگهن ئىس ــۈن بهلگىلهن ــاتى ئۈچ ــائىله ھاي -ئ

پرىنسىپالر ئهخالق بىلهن ئهمهلـگه ئاشـىدىغان بولـۇپ، ئهخـالق بـۇ مۇناسـىۋەتلهرنىڭ       
ھوقۇقلىرى ۋە -ئائىله نىزامى، شهخسلهرنىڭ ھهق: مهسىلهن. ساسلىق يۆلهنچۈكىدۇرئا

ئۇالرنىڭ ۋەزىپىلىرىنى مىسال قىلىدىغان بولساق، ئائىله ئهزالىرى ئوتتۇرىسـىدا ئۆزئـارا   
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بىرىنى كهچۈرۈش، -بىرىگه يول قويۇش، بىر-بىرىنى چۈشىنىش ۋە بىر-ھهمكارلىق، بىر
ــئۇلىيهتلهرنى  ــدىكى مهسـ ــتىكى     ئائىلىـ ــدارى ۋە يارىتىلىشـ ــڭ ئىقتىـ ــم ئۆزىنىـ ھهركىـ

ــىش،    ــۆيلىنىش، ئاجرىشـ ــلهن بۆلۈشـــۈش، ئـ ــادالهت بىـ ــۆزگىچىلىكىگه ئاساســـهن ئـ ئـ
ــارلىق     ئائىلىنىــڭ ئېهتىيــاجلىرىنى قامــداش، مىراســنى ھهققــانىي تهقســىم قىلىــش قات
ئىشــالرنىڭ ھهممىســى باشــتىن ئــاخىر گــۈزەل ئهخــالق پرىنســىپلىرىغا ئهمهل قىلىــش   

-چـۈنكى دۆلهتنىـڭ قـانۇن   .  توغرا يۆنىلىشكه قاراپ يـول ئالىـدىغان ئىشـالردۇر   بىلهنال
ــالالھتىن قورقۇشــتىن  . پرىنســىپلىرى ئــۆي ئىچىــگه يارىمايــدۇ  ئــۆي ئىچىــدە پهقهت ئ

ئىچـمهك ۋە ئىسـالم   -يـېمهك . ۋىجدانىي پرىنسىپالرال ئىشقا يارايدۇ ئىبارەت ئهخالقىي ۋە
  .ش ئىشلىرىمۇ بۇ ماۋزۇغا قوشۇلىدۇكۆرسهتمىلىرىگه مۇناسىپ ھالدا كىيىنى

  بار؟ مۇناسىۋىتىقانداق  ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت بىلهن ئهخالقنىڭ: سوئال  .٦٧٣
ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلهر ئهخـالق بىـلهن زىـچ مۇناسـىۋەتلىك بولـۇپ، ھهر       :جاۋاب    

ســـىنى، ئـــائىله ئهزالىرىغـــا، بىـــر شهخســـنىڭ ھايـــاتتىكى دىنىـــي ۋە دۇنيـــالىق ۋەزىپى 
ــۇرت  ــنىلىرىغا، ي ــۇرچىنى ۋە    -قوش ــان ب ــۇلمانالرغا قارىتىلغ ــۈن مۇس ــائىتىگه ۋە پۈت جام

ۋەزىپىسىنى چىن كۆڭلىدىن قېتىرقىنىـپ ئـادا قىلىـش ئىشـى كىشـىدىكى ھهقىقهتنـى       
ــۆز       ــۈن ئ ــى ئۈچ ــڭ مهپهئهت ــۈرۈش، ئومۇمنى ــۇش، كهچ ــول قوي ــقىالرغا ي ــۆيۈش، باش س

كېچىشتىن ئىبارەت گۈزەل ئهخالقنىڭ تۈرتكىسـى بىـلهن    ۋاز نهپسىنىڭ تهلهبلىرىدىن
  .ئهمهلگه ئاشىدۇ

 مۇناسـىۋىتى قانـداق  مىساق، كېلىشىم ئىشلىرىنىڭ ئهخالق بىـلهن   -ئهھدە: سوئال  .٦٧٤
  بار؟

مىســاق، كېلىشــىم ۋە ۋەدىلىشــىش ئىشــلىرىنى ئېلىــپ بېرىشــتىن  -ئهھــدە :جــاۋاب    
ــهت ــانالرنىڭ ھهق مهقس ــول    -ئىنس ــا ي ــىزلىككه ۋە زۇلۇمغ ــداش، ھهقس ــۇقىنى قوغ ھوق

ــارەتتۇر  ــلىقتىن ئىبـ ــاۋۇز   . قويماسـ ــگه تاجـ ــڭ ھهققىـ ــامىلىلهرنى بىراۋنىـ ــداق مۇئـ مۇنـ
قىلماستىن ھهققـانىي ھالـدا ئېلىـپ بېـرىش پهقهت گـۈزەل ئهخـالق دائىرىسـىدە ئىـش         

ىنى ئۆز ئۆزىدىن ھېسـاب  چۈنكى گۈزەل ئهخالق كىش. كۆرۈش بىلهنال ئهمهلگه ئاشىدۇ
ئېلىش، ئۆزى ئېتىقاد قىلىۋاتقان دىننىڭ پرىنسىپلىرىغا ئهمهل قىلىـش، ھهقسـىزلىككه   

  .قارشى تۇرۇش قاتارلىق پهزىلهتلهرگه ئېلىپ بارىدۇ
  بار؟ مۇناسىۋىتىقانداق يوسۇنالرنىڭ ئهخالق بىلهن -ئىسالمىي قائىدە :سوئال  .٦٧٥
-تۇرۇشـــى ۋە ئىـــش-يوســـۇنالر ئىنســاننىڭ يـــۈرۈش -ئىســـالمىي قائىـــدە :جــاۋاب     

پائالىيهتلىرىــدە، شــۇنداقال باشــقىالر بىــلهن بولغــان مۇناســىۋەتلىرىدە ئىپادىلىنىــپ       
ــادالهتپهرۋەرلىكنى گهۋدە قىلغــان    تۇرىــدىغان بىــر خىــل توغرىلىــق، ھهققــانىيلىق ۋە ئ

تلهش، ئۇالرغا ياخشى ۋە توغرا مۇئـامىله  ئۇنىڭدا باشقىالرنى ھۆرمه. روھىي گۈزەللىكتۇر



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٤٠  

 

ــدىغان ھهر      ــۇرۇرىنى زىدىلهي ــڭ غ ــدىغان ۋە ئۇالرنى ــىز قىلى ــۇالرنى راھهتس ــش، ئ قىلى
ــداق گهپ ــلهر     -قان ــىل پهزىلهت ــارلىق ئېس ــۇرۇش قات ــراق ت ــن يى ــۆز ۋە ھهرىكهتلهردى س

  .مۇجهسسهم بولغان بولىدۇ
غــان كىشــىلهردىال ئــۆز يوســۇنالر پهقهت گــۈزەل ئهخالقــتىن نېســىۋە ئال-بــۇ قائىــدە  

چــۈنكى بــۇ ئىشــالر دۆلهتنىــڭ جــازا قــانۇنى بىــلهن قورقۇتــۇپ . ئىپادىســىنى تاپااليــدۇ
ئىنســانالرنىڭ ئىچكــى بــۇ ئىشــالرنى قىلــدۇرغىلى بولىــدىغان ئىشــالر ئهمهس، بهلكــى 

ھهرىكهتلىرىنى ئۆز كونترولى ئاسـتىغا ئالىـدىغان   -دۇنياسىدىن چىققان ۋە ئۇنىڭ ئىش
  .بىلهنال قىلدۇرغىلى بولىدۇ ئهخالقنىڭ كۈچى



 ٣٤١  ۇھتاجم همىشهھ هخالقالرغائ ۈزەلگ همئىيىتىج ئىنسانالر  

 

  

  ئىنسانالر جهمئىيىتى گۈزەل ئهخالقالرغا ھهمىشه مۇھتاج

  ئىنسانالر جهمئىيىتى ئۈچۈن ئهخالقنىڭ ئهھمىيىتى قانچىلىك؟: سوئال  .٦٧٦
ــاۋاب     ــالق  :ج ــۈزەل ئهخ ــانىي ۋە  گ ــادا   ئىنس ــۇپ، دۇني ــيهت بول ــائىي زۆرۈرى ئىجتىم

ئهخـالق بۇزۇلغـان ھامـان    . نداق بىر جهمئىيهت ئۇنىڭـدىن بىهـاجهت بواللمايـدۇ   ھېچقا
  .كرىزىسالر باش كۆتىرىدىغانلىقىدا شهك يوق

شــهك قوبــۇل قىلمايــدىغان ھهقىقهتلهردىــن بىــرى شــۇكى، دۇنيــادا ئىنســانالر          
توپلىشــىپ ياشــايدىغان قانــداقال بىــر جهمئىــيهت بولمىســۇن، ئۇنىــڭ ئهزالىــرى گــۈزەل 

بىــرىگه يــول -بىرىنــى چۈشــىنىپ، بىــر-ا باغالنماســتىن، ئۇالرنىــڭ ئۆزئــارا بىــرئهخالققــ
بىرى بىلهن ھهمكارلىشىپ بهختلىـك ھالـدا ھايـات كهچۈرىشـى ۋە راۋاج     -قويۇپ ۋە بىر

  !تېپىشى مۇمكىن ئهمهس
مۇنداق قىلماستىنمۇ راۋاج تاپقان ئىنسانالر جهمئىيىتى بار دەپ پهرەز قىلساقمۇ، ئـۇ    

مۇنـــداق بىـــر . مهنـــپهئهتلهر بىـــلهن باغالنغـــان ھهمكـــارلىقتۇر، بهسپهقهت مـــاددىي 
ــپهئهت باغلىنىشــىدىن باشــقا   ــاددىي مهن ــدا م ــيهت ئهزالىرى ــلهر  جهمئى ــۋار پهزىلهت ئۇلۇغ

چـۈنكى ھهر قانـداق بىـر    . بولمىغاندا، ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى چوقۇم كرىزىسـقا يـۈز تۇتىـدۇ   
ئهزاالر ئوتتۇرىسـىدىكى ئورتـاق    جهمئىيهتنىڭ ساالمهتلىكى ئۈچۈن ئهڭ ئـاددى تهلهپ 

  .ئىشهنچ ۋە بۇ ئىشهنچنى يهردە قويمايدىغان ئهمىنلىكتىن ئىبارەت گۈزەل ئهخالقتۇر
ــته          ــر جهمئىيهت ــۈرمىگهن بى ــۈم س ــالق ھۆك ــۈزەل ئهخ ــارەت گ ــتچىللىقتىن ئىب راس

ــىلهردە ھهق ــم -كىشـ ــىغا، ئىلىـ پهن، مائارىـــپ ۋە يېڭىلىـــق -ھوقۇقالرنىـــڭ قوغدىلىشـ
  استلىقىغا ئىشهنچ بوالمدۇ؟خهۋەرلىرىنىڭ ر

ــيهت        ــر جهمئى ــان بى ــتىن نېسىۋىســى بولمىغ ــۈزەل ئهخالق ــارەت گ ــهنچتىن ئىب ئىش
كىشــىلىرىدە ئۆزئــارا ھهمكــارلىق، مۇقىملىــق، خاتىرجهملىكنىــڭ مىســاللىرىنى تــاپقىلى  

  بوالمدۇ؟
مــۇھهببهت بولمىغــان بىــر مىلــلهت  -ئارىســىدا بىرلىــك، ئىنــاقلىق، ئۆزئــارا ســۆيگۈ   

  پارالق كېلهچهك قۇرالىسۇن؟قانداقمۇ 
ئۆزىنىـــڭ ھهققىنـــى تهلهب قىلىـــش يولىـــدا دۈشـــمهنلهرگه ۋە زالىمالرغـــا قارشـــى   

  شۇجائهت، قورقماس ئىرادە بولمىغان بىر مىللهت قانداقمۇ ئاسارەتتىن قۇتۇلسۇن؟
ئــۆزىنىال ئوياليــدىغان، نهپســىي ھهۋىســىنى قانــدۇرۇش ئۈچــۈنال ياشــايدىغان، قۇربــان   

  رمايدىغان بىر ئىنسان قانداقمۇ ئىنسانىي كامالهتلهرگه يېتهلىسۇن؟بېرىشنى ياقتۇ
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تهجرىبىلهر، تارىخىي ۋەقهلىكلهر شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ھهر قانداق بىر مىللهتنىـڭ    
پهزىلهتتىكى يۈكسـىلىش   -مهنىۋى يۈكسىلىشتىن بولغان نېسىۋىسى ئۇالرنىڭ ئهخالق

ــاراپ بولىــدۇ  ــر مىللهت. دەرىجىســىگه ق ــداقال بى ــتىن يېقىلىشــى  قان نىــڭ مهنىــۋى تهرەپ
  .ئۇالرنىڭ ئهخالقىي تهرەپتىن يېقىلىشى بىلهن بىر ۋاقىتتا بولىدۇ

  



 ٣٤٣  روھ ۋە هپسن  

 

  

  نهپس ۋە روھ

  نهپس ۋە ئۇنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى
  نهپس دېگهن نېمه؟: سوئال  .٦٧٧
يئىلهر نهپس سۆزى قۇرئان كهرىمـدە ئىنسـاننىڭ ئىچكـى قىسـمىدىكى شـه      :جاۋاب    

تۇرۇشـلىرىدا كۆرۈنـۈپ   -تهسـىرى ئىنسـاننىڭ يـۈرۈش    ئۈچۈن قوللىنىلغان بولـۇپ، ئـۇ  
  .تۇرىدىغان كۆپلىگه ئىنسانىي سۈپهتلهر ۋە خۇسۇسىيهتلهرگه ئېگىدۇ

نهپسـنىڭ ھهقىقىـي مــاھىيىتى ئىنسـانالرغا ئېنىـق مهلــۇم بولمىسـىمۇ، ئهممـا نهپســنىڭ         
تۇرۇشـلىرىدا ئـۆزىنى   -ننىڭ يـۈرۈش كۆپلىگهن سۈپهتلىرى ۋە خۇسۇسـىيهتلىرى ئىنسـا  

  .كۆرسىتىپ تۇرىدۇ
  نهپسنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .٦٧٨
ىغان نهرسـىلهرگه  ىـد ئۆزىنى راھهتلهندۈرىـدىغان ۋە ئىسـتهكلىرىگه قاندۇر   :جاۋاب    

، شـادلىنىش  ھهۋەس قىلىش، قىزىقىش، تهلهب قىلىش، راھهت ۋە جاپانى ھېس قىلىش
 ۋە غهمكىن بولۇش، سۆيۈش ۋە نهپرەتلىنىش، ياقتۇرۇش ۋە يامـان كـۆرۈش، تهسـىرلىك   

ھېسسىياتقا كېلىش قاتارلىق ۋىجدانىي سۈپهتلهرنىڭ ھهممىسى نهپسـنىڭ   سۆزلهردىن
  .خۇسۇسىيهتلىرىدىن سانىلىدۇ

شــۇنىڭدەك، تــوغرا يولغــا ھىــدايهت تېــپىش يــاكى ئېــزىش، ئــۆزىنى پــاكالش يــاكى   
ش خۇسۇسىيهتلىرىمۇ نهپسته بولۇپ، ياخشـىلىق ۋە يامـانلىق مهنبهلىـرى، ياخشـى     ابۇلغ

يامـانلىقتىن خالىغـانلىرىنى    –بىلهن ياماننى پهرقلهندۈرۈش ئىقتىـدارى ۋە ياخشـىلىق   
  .قىلىش قابىلىيىتى نهپسته باردۇر

شــكه قــادىر بولــۇپ، قىلغــانلىرىنى بىلىــپ هنهپــس ياخشــىلىق يــاكى يامــانلىق ئىشل  
شۇڭا نهپسنىڭ ئىرادىسىنىڭ سىرتىدا بولغـان ئىشـالر   . خۇسۇسىيىتىگه ئېگىدۇقىلىش 

ــانالمايدۇ    ــۈپهتلىرىدىن س ــاكى س ــىيهتلىرى ي ــڭ خۇسۇس ــس   . ئۇنى ــهۋەبتىن نهپ ــۇ س ب
ــان      ــاتىنى، يام ــڭ مۇكاپ ــۇپ، ياخشــى قىلغانلىرىنى ــئۇل بول ــۆزى مهس ــدىن ئ قىلغانلىرى

  .قىلغانلىرىنىڭ جازاسىنى ئېلىشقا ھهقلىق بولغان
  نهپسنىڭ مهسئۇلىيىتى قايسى دەرىجىدە بولىدۇ؟: سوئال  .٦٧٩
ــاۋاب     ــۇپ،      :ج ــى بول ــئۇلىيهتنىڭ مېۋىس ــلهن جــازا مهس ــات بى مهســئۇلىيهت  مۇكاپ

شـۇڭا نهپـس يامـان قىلغـان     . بولمىغان ئىشتا مۇكاپات يـاكى جـازا دېگهنـلهر بولمايـدۇ    
  .ىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن مهدھىيىگه اليىق بولىدۇئىشلىرى ئۈچۈن ماالمهتكه، ياخشى ق
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يامــان -نهپــس قىلغــان بــارلىق ئىشــلىرىدىن مهســئۇل بولغــان ئىــكهن، ئۇنىــڭ ياخشــى  
ــادا  . بـــارلىق ئىشـــلىرى خاتىرىلىنىـــپ تۇرىـــدۇ  شـــۇڭا ئـــۇ قىيـــامهت كۈنىـــدە بۇدۇنيـ

  .قىلغانلىرىنىڭ ھهممىسىنى خاتىرىلىنىپ يېزىلغان ھالهتته كۆرىدۇ
 لىرىدىن بىرى جازاالشتىن ئاۋۋال ھېساب ئېلىش بولغىنىـدەك، رىنسىپپئادالهتنىڭ   

ھېساب ئېلىشنىڭ قائىدىلىرىدىن بىرى ھېساب بهرگۈچىگه ئـۆزىنى مـۇداپىئه قىلىـش    
ھهر بىــر نهپــس  شــۇڭا قىيــامهت كۈنىــدىكى ھېســاب مهيدانىــدا، . ھهققىنــى بېرىشــتۇر

ھهر ئــادەم ئــۆزى  :ىقۇرئــان كهرىمــدىك. ئــۆزىنى مــۇداپىئه قىلىــش ئۈچــۈن تىرىشــىدۇ 
بىلهن بولۇپ كېتىدىغان، ھهر ئادەم قىلغان ئهمهلىنىڭ مۇكاپاتى تولـۇق بېرىلىـدىغان،   

  .)١(ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدىغان كۈننى ئهسلىگىن دېگهن ئايهت بۇنى ئىپادىلهيدۇ
ھهر نهپــس ئۆزىنىــڭ ياخشــىلىق ۋە يامــانلىقتىن ئىشــلىگهنلىرىنى بىلىــپ تــۇرۇپ     

 :شۇڭا قىيـامهت كۈنىـدە  . ىمۇ بىلىدۇچۈن ئۇ ئۆزىدىن ھېساب ئېلىشنئىشلىگهنلىكى ئۈ
ــا ــۇغىن    «: ئۇنىڭغ ــالىڭنى ئوق ــامه ـ ئهم ــۆزۈڭ گــۇۋاھ بولۇشــۇڭ   ! ن ــۆزۈڭگه ئ بۈگــۈن ئ
  .)٢(دېيىلىدۇ» يېتهرلىك

نهپسته ياخشـىلىق ۋە يامـانلىق مهنبهلىـرى، ياخشـىلىق بىـلهن يامـانلىقنى ئىـدراك          
ايسىسىنى قىلىشقا يېتهرلىك تـۈرتكه بولغـان ئىـكهن،    قىلىش قابىلىيىتى ۋە بۇالرنىڭ ق

ئۇ ياخشى قىلغان ئىشلىرىدىن خاتىرجهملىك ھېس قىلىـش، يامـان قىلغـان ئىشـلىرى     
چـۈنكى نهپـس   . ئۈچۈن بىئارام بولۇپ، ئـۆزىگه مـاالمهت قىلىـش خۇسۇسـىيىتى بـاردۇر     

ى، قانــــداقال بىــــر يامــــانلىقنى ئىشلهشــــكه يۈزلهنگىنىــــدە، ئۆزىنىــــڭ ئىســــتهكلىرىن
ھهۋەسلىرىنى ۋە شـهھۋەتلىرىنى تىـزرەك قانـدۇرۇش ۋە بـۇ لهززەتـلهر بىـلهن ۋاقىتلىـق        

ــدۇ    ــۆتكهن بولى ــكه ئ ــلهن ھهرىكهت ــر  . ھــۇزۇرلىنىش تۈرتكىســى بى ــداقال بى نهپــس قان
ــۈرتكىلهر     ــابىي ت ــدىكى ئىج ــدە، ئۆزى ــقا يۈزلهنگىنى ــىلىقنى قىلىش ــدانىنىڭ  -ياخش ۋىج

ڭ رازىلىقىغــا ئېرىشــىش ئــارقىلىق جهننهتنــى  ئاۋازىغــا قــۇالق بېــرىش، ئــالالھ تائاالنىــ 
  .قازىنىش قىزىقارلىقى بىلهن ھهرىكهتكه ئۆتكهن بولىدۇ

ئهمما نهپس ئۇنىڭغا قـۇالق  . ۋىجدان نهپسنى ھهمىشه ياخشىلىققا چاقىرىپ تۇرىدۇ  
بـۇ سـهۋەبتىن نهپـس ئـۆز     . بېرىش ياكى ئۇنى رەت قىلىش ئىشىدا ئىختىيار ئېگىسىدۇر

  .بكار بولىدۇقىلمىشلىرىدىن جاۋا

                                                 
  ئايهت-١١١نهھل سۈرىسى  )١(
  ئايهت-١٤ئىسرا سۈرىسى  )٢(



 ٣٤٥  روھ ۋە هپسن  

 

  نهپسته بولىدىغان تۈرتكىلهر
  ن تۈرتكىلهر قايسىالر؟نهپسته بولىدىغا: سوئال  .٦٨٠
قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىگه ئاساسالنغان چۈشهنچىلهرنى تهھلىـل قىلغانـدا،    :جاۋاب    

ى نهپسـنى ئـۆز   خىـل تـۈرتكه بولـۇپ، بۇالرنىـڭ ھهر بىـر     ئـۈچ   تهنهپسـ ھهر قانداق بىر 
ئهممـــا نهپـــس بـــۇ ئۈچىنىـــڭ ئوتتۇرىســـىدا تـــالالش . تهرىـــپىگه تارتىشـــقا تىرىشـــىدۇ

، ئــالىي ھىمــمهت تۈرتكىســىنىــڭ بىــرى، بــۇ ئــۈچ خىــل تۈرتكى. ئىختىيارىغــا ئېگىــدۇر
  .دۇرتۈرتكىسى لىق، ئۈچىنچىسى ئوتتۇرھالتۆۋەنلىك تۈرتكىسىئىككىنچىسى 

  نهپسنىڭ ئالىي ھىممهت تۈرتكىسى دېگهن نېمه؟: وئالس  .٦٨١
ئــۇنى ياخشــىلىققا چاقىرىــپ    – ئــالىي ھىمــمهت تۈرتكىســى  نهپســنىڭ  :جــاۋاب    

تۇرىدىغان، پهزىلهتلهرنى ھېس قىلىدىغان، يامـان قىلغـان ئىشـلىرى ئۈچـۈن ئـۆزىگه      
ــانىي     مــاالمهت قىلىــدىغان، ياخشــى قىلغــان ئىشــلىرى ســهۋەبلىك ســۈيىنىدىغان رەبب

  .ەپنىڭ تۈرتكىسىدۇرتهر
  ھىممهت تۈرتكىسى دېگهن نېمه؟ تۆۋەننهپسنىڭ : سوئال  .٦٨٢
ئـــۇنى يامـــان ئىشـــالرغا چاقىرىـــپ   – تۈرتكىســـى ھىمـــمهتنهپســـنىڭ  :جـــاۋاب    

مهســىيهتلهرنى چىرايلىــق قىلىــپ كۆرســىتىدىغان ئــۆزىنى قايىــل  -تۇرىــدىغان، گۇنــاھ
قهتـتىن شـهكلىنىش، تـوغرا يولـدىن ئادىشـىش قاتـارلىق ئازغۇنالرغـا        قىلىدىغان، ھهقى

  .دۇرەپنىڭ تۈرتكىسىتهشهببۇس قىلىدىغان شهيتانىي تهر
  لىق تۈرتكىسى دېگهن نېمه؟ئوتتۇرھالنهپسنىڭ : سوئال  .٦٨٣
نـــى ھهرىكهتلىرى-ئۇنىـــڭ ئىـــش - لىق تۈرتكىســـىئوتتۇرھـــالنهپســـنىڭ  :جــاۋاب     

بهلگىلهيــدىغان، ياخشــىلىق بىــلهن يامانلىقنىــڭ كۈچلــۈك تــۈرتكىلىرى ئوتتۇرىســىدا   
  .دۇرئوتتۇرھاللىق تۈرتكىسىقالغان 

ئىنسان نهپسـى رەببـانىي تهرىپىنىـڭ چاقىرىقىغـا قـۇالق بېرىـپ، يـۇقىرى تهرەپـكه           
 قاتارىـدىن ئـورۇن ئېلىـپ، ئـالالھ تائاالنىـڭ     » ئـارام تـاپقۇچى نهپـس   «ئۆرلىگىنىدە، ئۇ 

كهرەمى بىلهن ئۆزىمۇ مهمنۇن بولغان ۋە ئالالھ تائـاالنىمۇ رازى قىلغـان نهپسـكه    -پهزلى
سـهن پهرۋەردىگارىڭـدىن   ! ئى ئـارام تـاپقۇچى نهپـس   ﴿: قۇرئان كهرىمدىكى. ئايلىنىدۇ

سهن . مهمنۇن، پهرۋەردىگارىڭ سهندىن رازى بولغان ھالدا، ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتقىن
 )١(﴾.مېنىـڭ جهننىـتىمگه كىـرگىن   . قاتارىغـا قوشـۇلغىن   )ياخشـى بهنـدىلىرىم  (مېنىڭ 

  .بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇدېگهن ئايهت 

                                                 
  ئايهتلهر-٣٠-٢٧فهجر سۈرىسى   )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٤٦  

 

ئهگهر ئـــــۇ شـــــهيتانىي تهرەپنىـــــڭ ۋەسۋەســـــىلىرىگه، قىزىقتۇرۇشـــــلىرىغا ۋە       
قاتارىدىن ئـورۇن  » بىئارام نهپس«تهشهببۇسلىرىغا ئهگىشىدىغا ن بولسا، بۇ ۋاقىتتا ئۇ 

ىتىنىڭ تهقهززاسى بويىچه نـادامهت چهككـۈچى ۋە ئـۆزىگه    ئېلىپ، ئالالھ تائاالنىڭ ئادال
قىيامهت كۈنى ھهر بىر نهپسـنىڭ قىلغـان   ﴿دە، -ماالمهت قىلغۇچى نهپس بولۇپ قالىدۇ

ــدۇ،      ــان بولى ــدا ئاي ــان ئىشــلىرى ئۆزىنىــڭ ئالدى ــان  (ياخشــى ئىشــلىرى، يام ــۇالر يام ئ
مهشـرىق بىـلهن   (ا ، ئۆزى بىلهن يامان ئىشلىرىنىڭ ئارىسـىد )ئىشلىرىنى كۆرمهسلىكنى
  .)١(﴾ئۇزۇن مۇساپه بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ) مهغرىبنىڭ ئارىسىدەك

  نهپسنىڭ تهلهبلىرى
  ىمۇ؟نهپسنىڭ تهلهبلىرىنىڭ ھهممىسى سۆكۈلىدىغان دەرىجىد: سوئال  .٦٨٤
 .نهپســنىڭ تهلهبلىرىنىــڭ ھهممىســى ســۆكۈلىدىغان دەرىجىــدە ئهمهس     :جــاۋاب    

ــار    ــۇق . چــۈنكى نهپســنىڭ يوللــۇق تهلهبلىــرى ۋە يولســىز تهلهپلىــرى ب نهپســنىڭ يولل
-زەخمهتـكه ئۇچراتمىغـان ئاساسـتا، قائىـدە    -ئۆزىنى ياكى باشقىالرنى زىيان -تهلهبلىرى

  .يوسۇن بويىچه، ئۆزىنىڭ ماددىي ۋە مهنىۋى ئېهتىياجىنى قاندۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر
ــرى    ــىز تهلهبلى ــنىڭ يولس ــۆزىن -نهپس ــان ئ ــقىالرنى زىي ــاكى باش ــلهرگه -ى ي زەخمهت

يوسـۇنغا يـات   -ئۇچرىتىش بهدىلىگه ئۆزىنىڭ ماددىي ۋە مهنىـۋى ھهۋەسـلىرىنى قائىـدە   
  .بىر شهكىلدە قاندۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر

  روھ ۋە ئۇنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى
  روھ دېگهن نېمه؟: سوئال  .٦٨٥
شۇڭا ئالالھ . نى ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇروھنىڭ ماھىيىتى :جاۋاب    

ئـۇالر سـهندىن روھنىـڭ مـاھىيىتى     : تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمغا مۇنـداق دېـگهن   
  .)٢(ندېگى›› روھنىڭ ماھىيىتىنى پهرۋەردىگارىم بىلىدۇ‹‹. ھهققىدە سورىشىدۇ

  نېمه؟ ماھىيىتىنىۋە  سىيهتلىرىروھنىڭ خۇسۇ: سوئال  .٦٨٦
روھنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىدىن بىرى ۋۇجۇدنى ھهرىكهتلهنـدۈرۈش بولـۇپ،    :جاۋاب    

ھۇجهيرىلهردىن تهركىپ بولغان بو مـاددىي ۋۇجۇدتـا روھنىـڭ بولىشـى ھـۇجهيرىلهنى      
چـۈنكى  . ھهرىكهتچان، ئۆسىدىغان ۋە ياشايدىغان قىلىدىغان قىلىش رولىنى ئوينايـدۇ 

ــالالھ ــۇپ،     روھ ئـ ــرگىيه بولـ ــارقىتىۋەتكهن ئېنېـ ــا تـ ــدىكى جانلىقالرغـ ــاال يهر يۈزىـ تائـ

                                                 
  ئايهت-٣٠ئال ئىمران سۈرىسى   )١(
  ئايهت-٨٥ئىسرا سۈرىسى  )٢(



 ٣٤٧  روھ ۋە هپسن  

 

ــالىيهتلىرىنى     ــارلىق پائ ــۈش قات ــۆپىيىش ۋە بۆلۈن ــنىش، ك ــڭ ھهرىكهتلى ھۇجهيرىلهرنى
  .ھۇجهيرە ئۆلگهن ھامان ئۇنىڭدىكى روھمۇ تۈگىشىدۇ. ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

روھنـى  . بولىـدۇ  روھنىڭ ماھىيىتىنى بىلمىسـهكمۇ، ئۇنىـڭ ۋەزىپىسـىنى بىلگىلـى      
ئۆزىنى كۆرگىلى ياكى قىياس قىلغىلـى بولمايـدىغان، پهقهت نهتىجىسـىنىال كـۆرگىلى     

. رگىيىســىگه ئوخشىتىشــقا بولىــدۇ ىر ئېنىــبولىــدىغان ھــاۋا دولقۇنلىرىغــا يــاكى ئېلېكت 
  .چۈنكى ۋۇجۇدتىكى ھۇجهيرلهرنى ھهرىكهتلهندۈرىدىغان نهرسه روھتۇر

اۋنىڭ بىردىنال پائالىيهتچان بولـۇپ كهتكهنلىكىنـى   بىزنىڭ ئۇيغۇر تىلىمىزدىمۇ بىر  
نهسىههت ياكى تهسىرلىك شېئىر ياكى سۆزنى ئاڭالپ -ۋەز. دەيمىز» روھلىنىپ كهتتى«

ــىنى    ــىرلهنگهن كىش ــۇپ تهس ــاب ئوق ــاكى كىت ــدى «ي ــوزۇق ئال ــي ئ ــز» روھى ــۇ . دەيمى ب
  .ئىپادىلهرنىڭ ھهممىسى روھنىڭ قوزغاتقۇچ كۈچ ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ

نهپس . قىسقىسى، روھ ئىنسان ۋۇجۇدىدا موتورغا ئوخشىسا، نهپس رولغا ئوخشايدۇ  
ۋۇجۇدنى ئۇنىڭدىكى روھ بىلهن بىرگه يا ئامانلىققا ياكى ھـاالكهتكه باشـالپ مـېڭىش    

ــلىغۇچى د . رولىنـــى ئوينايـــدۇ ــا باشـ ــۇڭا قۇرئـــان كهرىمـــدە نهپســـنى يامانلىققـ ەپ شـ
يامــان ئىشــالرغا كــۆپ بۇيرۇيــدۇ،  دېــگهن نهرســه ھهقىــقهتهن نهپــس﴿. ســۈپهتلىگهن

  .)١( ﴾ائادەم بۇنىڭدىن مۇستهسن) ساقلىغان(پهرۋەردىگارىم رەھمهت قىلىپ 
  

                                                 
  ئايهت-٥٣يۇسۇف سۈرىسى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٤٨  

 

  

  نىڭ چارىلىرىنهپسنىى پاكالش

  دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ نهپسنى پاكالشتىن: سوئال  .٦٨٧
دىغان ۋە ھهۋەس قىلىـدىغان  دېگهن نهپس ئىشتىها قىلىـ  نهپسنى پاكالش :جاۋاب    

، شـهيتاننىڭ  يىراق تۇتـۇش ۋە يامان قىلىقالردىن ئۇنى  لهر، ھاراممهسىيهت-گۇناھ بارچه
ئىنسـان  . ئـۆز كونترولىـدا تۇتـۇش دېگهنلىكتـۇر     ئۇنى كىرلىتىىشـىدىن سـاقالپ، ئـۇنى   

ــدا ــۈرۈش نهپســى پاكالنغان ــرى ۋە ي ــۈن ئهمهللى ــق،  -، ئۇنىــڭ پۈت تۇرۇشــلىرى توغرىلى
  .لىققا قاراپ يول ئالغان بولىدۇھهققانىي

قاچانىكى، ئىنسان نهپسىدە بـۇ پـاكلىنىش ئهمهلـگه ئاشـىدىكهن، ئۇنىڭـدا گـۈزەل         
ياخشـىلىقالر   ئىچكـى دۇنياسـى  دە، ئۇنىـڭ  -ئهخالق ۋە پهزىلهتلهر بىـخ ئۇرغـان بولىـدۇ   

  .ئايلىنىدۇ قاينىمىغا
ىڭ ئىچكى ۋە تاشـقى  نهپسى پاكالنغان، تهبىئىتى تۈزەلگهن ۋاقىتتا، ئۇن ننىڭئىنسا  

  .ئهھۋالىنىڭ ئىسالھ قىلىنىشىدا شهك يوق

  ئىچى گۈزەل بولمىغانالرنىڭ تاشقى گۈزەللىكى پايدىسىز
  ئهخالقنى ئىسالھ قىلىشنى نهدىن باشالش كېرەك؟: سوئال  .٦٨٨
چـۈنكى  . ئهخالقنى ئىسالھ قىلىشنى نهپسـنى پاكالشـتىن باشـالش كېـرەك     :جاۋاب    

قاراتقاندا بۇ مهقسـهت  ) زاھىرى تهرىپىگىال(ئىسالھنى ئىنساننىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىگىال 
. نهرسه بولۇپ قالغان بولىدۇ»تېشى پارالق، ئىچى بىكار«ئۇ ۋاقىتتا،  .ئهمهلگه ئاشمايدۇ

ئاساسى مهھكهم بولمىغان . چۈنكى مۇنداق قىلىش تۈۋرۈكسىز ئۆي سالغانغا ئوخشايدۇ
ئىنساننىڭ تاشـقى كۆرۈنىشـى    ئۇنىڭ ئۈستىگه. ىنا يېقىلىشقا مهھكۇمدۇرھهر قانداق ب

بهزى كىشـىلهر ئىـچ    .كۆپ ھالالردا ئۇنىڭ ئىچكـى دۇنياسـىنى ئىپـادىلهپ بېرەلمهيـدۇ    
پهزىلهتلىـك  -دۇنياسى خاراب بولسىمۇ، تاشقى كۆرۈنىشـىنى پهدەزلهپ خـۇددى ئېسـىل   

  .كىشىلهردەك قىلىپ كۆرسىتهلهيدۇ
ســالم دىنــى كىشــىلهرنىڭ تاشــقى كۆرۈنىشــىدىن كــۆرە، ئۇنىــڭ  شــۇ ســهۋەبتىن ئى  

ــايىتى زور ئهھمىـــيهت بهرگهن  ــقا ناھـ چـــۈنكى . ئىچكـــى دۇنياســـىنى ئىســـالھ قىلىشـ
شـۇڭا ئۆزىنىـڭ   . ئىنساننىڭ ئىچكـى دۇنياسـى تۈزەلگهنـدىال تاشـقى تهرىپـى تۈزىلىـدۇ      

يىتى ياســالمىلىق بىــلهن تاشــقى كۆرۈنىشــىنى ناھــا  ئىچكــى دۇنياســى خــاراب تــۇرۇپ، 
مۇنـداقالرنىڭ  . ياخشى ۋە چىرايلىق كۆرسىتىشكه ئورۇنغـانالر مۇنـاپىقالر دەپ ئاتىلىـدۇ   

  .ئهخالقىي كۆرۈنىشى تهبىئىي بولمىغان بىر خىل ياسالمىلىقتىن ئىبارەت بىر نهرسىدۇر



 ٣٤٩  چارىلىرى ڭپاكالشنى هپسنىىن  

 

  ئالالھ تائاال قهلبتىكىلهرگه قارايدۇ
  دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ ”ىلهرگه قارايدۇئالالھ قهلبتىك“:سوئال  .٦٨٩
شــۇڭا  .ئالــدى بىــلهن قهلبــتىكىلهرگه چۈشــىدۇ رىەئــالالھ تائاالنىــڭ نهز :جــاۋاب    

ــالالھ تاالنىــڭ ن دىۋە ئىچكــى دۇنياســى ئىنســاننىڭ نىيىتــى ئهمهللهرنــى كۆزىتىشــى ئ
چــۈنكى تاشــقى ئهمهلــلهر ئىنســاننىڭ ئىچكــى     . باشــاليدۇ) ئىچكــى ئهمهللىرىــدىن (

ــ ــدۇ  دۇنياس ــىتىپ بېرەلمهي ــۇق كۆرس ــىمۇ   . ىنى تول ــدىن بولمىس ــىلهر كۆڭلى بهزى كىش
ئهمما ئالالھ . ياسالمىلىق بىلهن ئۆزىنى دۇرۇس كۆرسىتىپ كىشىلهرنى قايىل قىالاليدۇ

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  شـۇڭا  . تائاالنى ھهرگىـز قايىـل قىاللمايـدۇ ۋە ئالدىيالمايـدۇ    
رغا ۋە شهكلىڭلهرگه قارىمايدۇ، بهلكى سـىلهرنىڭ  تۇرۇقىڭال -ئالالھ سىلهرنىڭ تهققى«

  .مۇنداق دېگهن دېگهن )١(»قهلبىڭالرغا قارايدۇ
شۇڭا ئالالھ تائاالنىڭ نهزەرىدە ئهمهللهرنىڭ ساۋاب تهرەپتىن بولىـدىغان قىممىتـى     

بـۇ ھهقـته   . بۇ ئهمهللهرنى قىلغۇچىالرنىڭ نىيهتلىرىنىڭ قىممىتىگه قاراپ بهلگىلىنىدۇ
ئهمهللهرنىـڭ قوبـۇل بولىشـى نىـيهتلهرگه     «: هلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن  پهيغهمبهر ئ
  .)٢(»ھهركىم ئۆزى نىيهت قىلغان نهرسىسىگه ئېرىشىدۇ. باغلىقتۇر

ــادىلهپ       ــى ئىپ ــب ئىكهنلىكىن ــورنى قهل ــڭ ئ ــاالم تهقۋالىقنى ــبهر ئهلهيهىسس : پهيغهم
ىنىـڭ يـۈرىكىگه   دېـگهن سـۆزنى ئـۈچ قېـتىم تهكـرارالپ ئۆز     " تهقۋالىق مانا بـۇ يهردە "«

  .)٣(»ئىشارەت قىلغان
  دېگهن دەۋا توغرىمۇ؟ »دىن قهلبىمىزدە«كىشىلهرنىڭ : سوئال  .٦٩٠
بۇ سۆز بهزى كىشىلهرنىڭ ئىسالم دىنىدا بۇيرۇلغـان ئهمهل ـ ئىبـادەتلهرنى    : جاۋاب    

. دۇرىهلگهن بىمهنه سـۆز ئادا قىلىشتىن ئۆزلىرىنى قاچۇرۇش مهقسىتى بىلهن ئېيتىپ ك
مهلۇمكى، دىن ـ ئهقىـدە، ئىبـادەت، ئهخـالق ۋە مۇئـامىله قاتارلىقالرنىـڭ ھهممىنـى ئـۆز         

ئهقىدە مهسىلىلىرى قهلبته بولسىمۇ، ئهمهل ـ ئىبادەتلهر، مۇئامىالتالر ۋە   . ئىچىگه ئالىدۇ
 .باشــقا ئهمهلــلهر قهلــب بىــلهن بهدەننىــڭ بىــردەك ئىشــتىراك قىلىشــى بىــلهن بولىــدۇ  

ھاياتنىـڭ ھهمـمه   دىـن  بهلكى . ، دىن ـ ئهقىدە بىلهنال ئادا تاپمايدۇ ئېنىقكىبۇنىڭدىن 
  .تهرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

دېگۈچىىلهرنىڭ بۇ دەۋاسى راست بولىـدىغان بولسـا، قهلبتىكـى     »دىن قهلبىمىزدە«  
ــۆرۈلگهن ۋە ئۇالرنىـــڭ    ــدە كـ ــقى پائالىيهتلىرىـ ــاالمهتلىرى ئۇالرنىـــڭ تاشـ دىننىـــڭ ئـ

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٥٠  

 

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنـداق دەيـدۇ  . ۇرمۇشىدا ئهكس ئهتكهن بوالتتىت
بىلىڭالركى، بهدەندە بىر پارچه گـۆش بولـۇپ، ئـۇ، تۈزۈلسـه پۈتـۈن بهدەن تۈزۈلىـدۇ،       «

ئهگهر ئــۇ، بۇزۇلىــدىكهن، بهدەننىــڭ ھهممىســى بۇزۇلىــدۇ، بىلىڭالركــى، ئــۇ بولســىمۇ،  
  .)١(»قهلىبتۇر

ــىنىڭ ئىـــش ـ       بۇھهدىســـنىڭ مهن   ــۈزۈك بولغـــان كىشـ ــۆرە، قهلبـــى تـ ــىگه كـ ىسـ
بىراۋنىـڭ  . ھهرىكهتلىرىمۇ تۈزۈك، قهلبى بـۇزۇق كىشـىنىڭ ئىشـلىرىمۇ بـۇزۇق بولىـدۇ     

يۈرۈش ـ تۇرۇشـىدىكى ۋە قىلىقلىرىـدىكى ئېسـىللىك يـاكى ناچـارلىق ئۇنىـڭ ئىچكـى         
  .دۇنياسىنىڭ ئېسىللىكى ياكى ناچارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

  

                                                 
 .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٣٥١  سىرى ڭقىلىشنى هشهببۇست هخالققائ ۈزەلگ هرنىكىشىل  

 

  

  سىرى ىشنىڭتهشهببۇس قىلگۈزەل ئهخالققا  كىشىلهرنى

  گۈزەل ئهخالق بىلهن ئىبادەت ئىككىسىدىن قايسىسىنىڭ پايدىسى چوڭ؟: سوئال  .٦٩١
ئـــاخىرەتتىكى -شۈبهىســـىزكى، گـــۈزەل ئهخالقنىـــڭ پايدىســـى ۋە دۇنيـــا  :جـــاۋاب    

چــۈنكى  .چوڭــدۇريدىســىدىن مېــۋىلىرى كــۆپلىگهن ئىبادەتلهرنىــڭ ســاۋابىدىن ۋە پا 
  !ئىبادەتلهرنى ساالھىيهتلىك قىلىدىغان نهرسه ئهخالق

 دىنمهســـىيهتلهر-ناچــار ئهخالقالردىــن ســـاقلىنىش كــۆپلىگهن ئاشـــكارا گۇنــاھ      
ــدۇر ــۆپىنچه گ  .ساقلىنىشــتىن مۇھىم ــاھچــۈنكى ك ــى كــۆپ  -ۇن مهســىيهتلهرنىڭ زىيىن

مما ناچار ئهخالقنىڭ زىيىنـى شـۇ   ئه. الالردا بۇ گۇناھالرنى ئىشلىگۈچىلهرگىال بولىدۇھ
  .)١(شهخسنىڭ ئۆزىگه، ئائىلىسىگه ۋە ئومۇم خهلققه قهدەر يېتىپ بارىدۇ

گــۈزەل ئهخالقنىــڭ ئــالالھ تائاالنىــڭ نهزەرىــدىكى قىممىتــى زىكىــر، ئىســتىغفار ۋە    
  .ئهلۋەتته يۇقىرىدۇر نۇرغۇنلىغان زاھىرى ئىبادەتلهرنىڭ قىممىتىدىن

ى گــۈزەل ئهخالققــا ئاالھىــدە زور قىمــمهت ۋە ئاالھىــدە ســهۋەبتىن ئىســالم دىنــ شــۇ  
كۈچلـۈك تهشـهببۇس    ئىسـالم مهنبهلىرىـدە گـۈزەل ئهخالققـا     شۇڭا. ئهھمىيهت بهرگهن

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى . قىلغان ئايهت ۋە ھهدىسلهرنىڭ ئىنتايىن كۆپلىكىنى كۆرىمىز
ئۇنىـڭ  . ئـۈلگه ئىـدى  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم گۈزەل ئهخالقتـا پۈتـۈن ئىنسـانىيهتكه    

گۈزەل ئهخالقنىڭ ئهھمىيىتى ھهققىدە ئېيتقانلىرى ۋە ئـۇنى ئهمهلىيىتىـدە كۆرسـىتىپ    
  .ئۆگهتكهنلىرى ناھايىتى كۆپ

  نېمه ئۈچۈن ئهڭ ئهۋزەل ئىمان ئهخالق دېيىلگهن؟: سوئال  .٦٩٢
هڭ ئهۋزەل ئىمـان بولىـدۇ؟ دەپ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم قانـداق ئىمـان ئ    :جاۋاب    

ئىمــانى ئهڭ ئهڭ « :يهنه ئــۇ. دەپ جــاۋاب بهرگهن )٢(»!گــۈزەل ئهخــالق«: ســورالغىنىدا
  .دېگهن )٣(»كامىل مۆمىن ئهڭ ئهخالقلىق بولغىنىدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم يـۇقىرىقى ھهدىسـلهردە، ئىمانـدا كامـالهت دەرىجىلىـرىگه         
چـــۈنكى . لىرىـــدىكى يۈكسىلىشـــكه باغلىغـــانيۈكسىلىشـــنى گـــۈزەل ئهخـــالق دەرىجى

دۇنياسىدىن چىققان ھهقىقىي گۈزەل ئهخالق بىـلهن ئۇنىـڭ چىـن     كىئىنساننىڭ ئىچ
ئهخالقــى ئهڭ چــۈنكى،  .قهلبىــدىن چىققــان ھهقىقىــي ئىماننىــڭ تــۈرتكىلىرى بىــردۇر

                                                 
  .ناملىق ئهسهرىدىن ئېلىندى»ةاألخالق اإلسالمي«ئابدۇراھمان ھهبهننهكه مهيدانىينىنىڭ  )(١
 ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )٣(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٥٢  

 

ياخشــى بولغــان ئــادەم ئىمانىــدا ئهڭ ســادىق، نىيىتىــدە ئهڭ خــالىس، ئــالالھ تائاالغــا ۋە 
  .ئىنسانالرغا قارىتىلغان مۇئامىلىسىدە ئهڭ توغرا ۋە ئهڭ مۇكهممهل بولىدۇ

. نىـڭ نهتىجىسـىدۇر  ئىبادەتنى ئالالھ تائاال ئۈچۈن سهمىمى قىلىـش گـۈزەل ئهخالق    
ىـش گـۈزەل   نىـڭ ھهققىنـى ئـادا قىل   غا سهمىمىي ئىبادەتر قىلىپ، ئۇچۈنكى ئالالھ تائاال

ئىبـادەت قىلىـنىش ئـالالھ تائاالنىـڭ يـالغۇز      بهنـدىلهر تهرىپىـدىن    چـۈنكى . ئهخالقتۇر
  .ھهققىدۇر

. نىـڭ نهتىجىسـىدۇر  كىشىلهرگه تـوغرا ۋە ياخشـى مۇئـامىله قىلىـش گـۈزەل ئهخالق       
ىــش گــۈزەل ھوقۇقلىرىغــا رىئــايه قىل-باشــقىالرنىڭ مــاددىي ۋە ئهدەبىــي ھهق  چــۈنكى

  .ئهخالقتۇر
ل مـــۆمىن ئهڭ ئىمــانى ئهڭ كامىــ  «يــۇقىرىقىالردىن چۈشــهنگىنىمىزدىن كېــيىن،     

  .ئىكهنلىكىنى جهزملهشتۈرىمىز» ئهخالقلىق كىشى

  ئۇنىڭ ئائىلىسىدۇر بىراۋنىڭ ئهخالقىنى ئولچهيدىغان مىزان
  ئائىله نېمه ئۈچۈن ئهخالق مىزانى دېيىلىدۇ؟: سوئال  .٦٩٣
ۆلچهيــدىغان بىراۋنىــڭ ئهخالقىنىــڭ قانچىلىــك دەرىجىــدە ئىكهنلىكىنــى ئ :جـاۋاب     

ــائىله ھاياتىـــدۇر  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم شـــۇڭا . تارازىالرنىـــڭ ئهڭ ياخشىســـى ئـ
ســىلهرنىڭ ئهڭ ياخشــىلىرىڭالر ئائىلىســىدىكىلهرگه ئهڭ ياخشــى «ئهلهيهىسســاالمنىڭ 

ــدىغان ۋە    )١(»بولغــانالردۇر ــگهن ســۆزى ئىنســان ئهخالقىنىــڭ ھهقىقىتىنــى ئۆلچهي دې
  .غرا مىزاندۇرئوتتۇرىغا چىقىرىدىغان ئهڭ تو

چۈنكى، بهزى ئىنسانالر باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ناھـايىتى ئهخالقلىـق قىلىـپ      
بولۇپمۇ يېڭىدىن تونۇشقان كىشىلىرىگه مهلـۇم ۋاقىتقىچىلىـك ئـۆزىنى    . كۆرسىتهلهيدۇ

ئهمما ھهمىشـه شـۇنداق قىاللىشـى، ھهتتـا     . ئهخالقلىق ۋە ياخشى قىلىپ كۆرسىتهلهيدۇ
  .ق ياسالما ئهخالق بىلهن ئىش كۆرىشى ناتايىنئۆمۈر بويى شۇندا

ئهڭ  ئىنساننىڭ ئىچكى يۈزىنى ھهقىقىي رەۋىشته ئېنىق ۋە روشهن كۆرىۋېلىشـنىڭ   
. نورمالــدا ئهر كۈچلــۈك، ئايــال ئــاجىز بولىــدۇ ئائىلىــدە. ھاياتىــدۇ ئــائىله يــولىياخشــى 

ــدىغان،     ــهۋرچانلىقتىن چىقىرىـ ــى سـ ــدىن ئهرنـ ــدە ئايالـ ــتىگه بهزىـ ــڭ ئۈسـ كهڭ ئۇنىـ
قورساقلىقتىن يىراق قىلىۋېتىدىغان، راستچىللىق پرىنسىپىغا ئهمهل قىلىشتىن توسـۇپ  

ــلهر ســادىر بولــۇپ تۇرىــدۇ   چــۈنكى تۇرمۇشــتا . قويىــدىغان بهزى قىلىقــالر ۋە ھهرىكهت
ئىشالرنىڭ ھهممىسىدە ئۆزىنىـڭ ئېسـىل    مۇشۇ. كىشىلهر ھهر كۈنى بىر خىل ئۆتمهيدۇ

                                                 
  ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )١(



 ٣٥٣  سىرى ڭقىلىشنى هشهببۇست هخالققائ ۈزەلگ هرنىكىشىل  

 

ساقالپ قااللىغان ئهر راستىنال ئهڭ ئهخالقلىـق   بىر خىلپهزىلىتى ۋە گۈزەل ئهخالقىنى 
  !ئهردۇر

نىـڭ ھهممىـدىن كېلىـدىغانلىقى    گۈزەل ئهخالقتارازىدا  نىۈقىيامهت ك: سوئال  .٦٩٤
  راستمۇ؟

شۈبهىســىزكى، گــۈزەل ئهخــالق پرىنســىپى بهلگىلىــگهن زۆرۈرىيهتلهرنىــڭ  :جــاۋاب    
ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقى ۋە بىرلىكىنى ئېتىراپ قىلىش، گۈزەل ئهخـالق   ئهڭ ئالدىنقىسى

پرىنسىپى توسقان يامانلىقالرنىڭ بىرىنچىسى ئالالھ تائاالنى ئىنكار قىلىـش ۋە ئۇنىڭغـا   
چـۈنكى ئالدىنقىسـى ھهق ئىگىسـىنىڭ ھهققىنـى     . ئىتائهت قىلىشتىن بـاش تارتىشـتۇر  

لسـا، كېيىنكىسـى ھهق ئىگىسـىنىڭ ھهققىـگه     ئادا قىلىشتىن ئىبارەت گۈزەل ئهخالق بو
ــۇر      ــل ئهخالقت ــارەت رەزى ــلىقتىن ئىب ــراپ قىلماس ــى ئېتى ــنىش ۋە ھهقىقهتن ــۇڭا . تې ش

قىيــامهت كــۈنى مــۆمىن كىشــىنىڭ مىزانىــدا گــۈزەل      «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 
  .دېگهن )١(»ئهخالقتىن سالماقراق كېلىدىغان ھېچ نهرسه يوق

مـۆمىن ئادەمنىـڭ ئهمهللىـرى     ۇ ھهدىسته قىيامهت كۈنىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ب  
ئــادالهت تارازىســىدا، ئهڭ ســالماق كېلىــدىغان، ئهڭ پهزىلهتلىــك ئهمهل   تارتىلىــدىغان

  .گۈزەل ئهخالق ئىكهنلىكىنى كهسكىن ئېالن قىلىدۇ
: ئـۇالر . بهزى كىشىلهر بۇ ھهدىسنى چۈشىنىشـته قىيىنچىلىققـا ئۇچرىشـى مـۇمكىن      

ــىنىپ، ئهمهل    ئهڭ ئهۋزەل ئهمه ــن ئىش ــرلىكىگه چى ــارلىقى ۋە بى ــڭ ب ــالالھ تائاالنى -ل ئ
قىيــامهت كــۈنى مــۆمىن ئادەمنىــڭ   قانــداقمۇ تۇرســا، ئورۇنــداشئىبــادەتلهرنى تولــۇق 

دەپ ھهيـران  بولماي، ئهخـالق بولسـۇن؟   مىزانىدا ئهڭ سالماق كېلىدىغان ئهمهل ئىمان 
  .قېلىشى مۇمكىن

ئىســالمىي گــۈزەل ئهخـــالق    بادەتنىـــڭلــېكىن بــۇ ھهيرانلىـــق ئىمــان بىــلهن ئى      
ــيهتلهر   ــگهن زۆرۈرى ــىپلىرى بهلگىلى ــدىن  پرىنس ــان   قاتارى ــگهن ھام ــى بىل ئىكهنلىكىن

  .ئۆزلىكىدىن يوقىلىدۇ
  ڭمۇ؟ئىبادەتتىن چو ئهخالقنىڭ ساۋابى گۈزەل: سوئال  .٦٩٥
ــادەتلهرد   :جــاۋاب     ــى ئىب ــۇغ گــۈزەل ئهخالقنىــڭ ســاۋابى نهپل ــا بهزى ئۇل ىن، ھهتت

ــادەتلهردىنمۇ چــوڭ  ــاالم . ئىب ــبهر ئهلهيهىسس ــۈزەل   «: پهيغهم ــادەم ئۆزىنىــڭ گ ــۆمىن ئ م
ئهخالقــى سايىســىدا كېچىســى نامــاز ئوقــۇپ، كۈنــدۈزى روزا تۇتقاننىــڭ ســاۋابىنى        

  .)٢(»تاپىدۇ
                                                 

 ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
 ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٢(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٥٤  

 

بۇنىڭدىكى سهۋەب، ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىـزدىگهن ھالـدا، گـۈزەل ئهخـالق       
ســىدە ئىــش كۆرىــدىغان كىشــىلهر ئىجتىمــائىي ھاياتىــدىكى كــۆپىنچه ۋاقىــتالردا دائىرى

ئۇالرنىـــڭ شـــۇ . گـــۈزەل ئهخالقنـــى تهقهززا قىلىـــدىغان ئىشـــالرغا ئـــۇچراپ تۇرىـــدۇ 
. ۋاقىتالردىكى ھالىتى ئۇالرنى داۋام قىلىۋاتقـان ئىبـادەتلهر ساھهسـىگه ئېلىـپ كىرىـدۇ     

ىرچانلىقنى ئاشــۇرۇپ، نهپســىي  چــۈنكى شــۇ لهھــزىلهردە ئــاچچىقىنى يىغىــپ، ســهۋ     
ئىنتىقام ئـېلىش پهيلىـدىن يېنىـپ، ئۆزىنىـڭ گـۈزەل ئهخالقىنىـڭ        ھهۋىسىنى يېڭىپ،

تهقهززاسى بويىچه ئىـش كـۆرۈش جهريانىـدا تارتقـان جاپـالىرى ھهقىـقهتهن كېچىسـى        
، ئۇخلىمــاي نامــاز ئوقــۇپ، كۈنــدۈزى روزا تۇتقــان ئابىــدنىڭ ئىبــادىتىگه تهڭلىشــىدۇ  

  .چۈشىدۇئېشىپ  گاھىدا
ــاز ئوقــۇپ، كۈنــدۈزى روزا تۇتــۇش       يهنه كېلىــپ، بىراۋنىــڭ كــېچه ئۇخلىمــاي نام

ئارقىلىق ئىبادەتكه مهھكهم بولغانلىقى كاتتا سـاۋابلىق ئهمهل بولسـىمۇ، يهنىـال ئۇنىـڭ     
 يهنى ئۇنىڭ ئىبادىتىدىن باشـقىالرغا . پايدىسى شۇ كىشىنىڭ ئۆزى بىلهنال چهكلىنىدۇ

ىراۋنىـڭ گـۈزەل ئهخالقـى ئومـۇم خهلقـقه مهنپهئهتلىـك بولـۇپ،        ئهمما ب. پايدا يهتمهيدۇ
ئالالھنىڭ بهندىلىرى ئۇ كىشـىنىڭ گـۈزەل ئهخالقىنىـڭ پايدىسـىنى كۆرىـدۇ، ئۇنىـڭ       

بـۇ ئادەمنىـڭ ئهخالقىـي     نهتىجىـدە، . ياخشىلىقىدىن ھهممه بىردەك بهھـرىمهن بولىـدۇ  
سانىلىپ، ئۇ ئـادەم سـاۋابتىن   ئهمهللىرى ئالالھ تائاالنىڭ نهزەرىدە كاتتا ئىبادەتلهردىن 

  .بهھرىمهن بولىدۇ
مـۆمىن ئـادەم ئۆزىنىـڭ گـۈزەل ئهخالقـى      «شۇ سهۋەبتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم    

  .دېگهن» سايىسىدا كېچىسى ناماز ئوقۇپ، كۈندۈزى روزا تۇتقاننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ
  ىڭ ئاالمهتلىرى قايسىالر؟ياخشىلىق ۋە يامانلىقن: سوئال  .٦٩٦
سېنى –گۈزەل ئهخالقتۇر، گۇناھ  –ياخشىلىق «: :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم :جاۋاب    

  .دېگهن )١(»بىئارام قىلغان ۋە باشقىالرنىڭ كۆرۈپ قېلىشى ياقتۇرۇلمىغان ئىشتۇر
پۈتــۈن ياخشــىلىق تــۈرلىرىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدىغان » ياخشــىلىق«ھهدىســتىكى   

ــۆز ب  ــام سـ ــۇنى   ئىخچـ ــاالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۇپ، پهيغهمـ ــالق «ولـ ــۈزەل ئهخـ دەپ » گـ
ــپلىگهن ــارلىق ياخشــىلىق تۈرلىرىنىــڭ    . تهرى ــۈزەل ئهخــالق ب ــۇمكى، گ بۇنىڭــدىن مهل

  .ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بىر ئىسىمدۇر
كــۆرۈپ قېلىشــى  ئهممــا گۇناھنىــڭ كۆڭــۈلنى بىئــارام قىلىــدىغان ۋە باشــقىالرنىڭ  

بولىشى ئالالھ تائـاال ئىنسـانغا ئاتـا قىلغـان ۋىجـداننىڭ سـهۋەبىدىن       ياقتۇرۇلمايدىغان 
بولۇپ، ئىنساندىكى بۇزۇلمىغان ۋىجدان پهزىلهتلهرنى ھېس قىلغاندەك، گۇناھالرنىمۇ 

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٣٥٥  سىرى ڭقىلىشنى هشهببۇست هخالققائ ۈزەلگ هرنىكىشىل  

 

ھــېس قىلىــدۇ، پهزىلهتلىــك ياخشــى ئىشــالرنى قىلغىنىــدا راھهتلىنىــدۇ، يامــان ئىــش   
ت ئىشـلىگىنىدە ئۆزىـدە بىئـاراملىق    مهسىيه -ئىنسان گۇناھ. قىلغىنىدا ئوڭايسىزلىنىدۇ

 قھېس قىلغان چېغىدا، ئهگهر بۇ ئىشنى باشقىالر كۆرۈپ قالغىنىدا، ئۇالرنىڭمۇ شـۇندا 
ئۆزىنىڭ ساپ تهبىئىتىگه زىت كېلىدىغان بـۇ يامـان    ھېس قىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ ۋە

شـۇڭا   .ئىشنى قىلغانلىقى سهۋەبلىك باشقىالرنىڭ ئۇنى ئهيىبكه بۇيرىشىدىن قورقىـدۇ 
  .قىلغان يامان ئىشىنى باشقىالرنىڭ كۆرۈپ قېلىشىنى ياقتۇرمايدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۆزلىگهن بـۇ ئـۆلچهم تهبىئىتـى سـاپ، ۋىجـدانى ئويغـاق         
  .كىشىلهرنىڭ نهزەرىدە ئىنتاتىن توغرا ۋە بهكمۇ نازۇك ئۆلچهمدۇر

  ق قائىدىسىنى بهلگىلىگهن ھهدىس قايسى؟ئۈچ چوڭ ئهخال: سوئال  .٦٩٧
نهدىـال بـولمىغىن ئالالھقـا تهقۋالىـق قىلغىـن،      «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   :جاۋاب    

يامانلىقتىن كېيىن ياخشىلىق قىلغىنكى ئـۇنى ئۆچۈرسـۇن، ئىنسـانالرنى ياراتقـان زات     
  .دېگهن )١(»گۈزەل ئهخالقلىقتۇر

ىي كامـالهتلهرگه يۈكسـهلتىدىغان ئهڭ   بۇ ھهدىس ئهمهل قىلغـان كىشـىنى ئىنسـان     
چوڭ ئهخالقىـي پرىنسـىپالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان بولـۇپ، ئىنسـاننىڭ ئـۆزى بىـلهن          
  .ياراتقۇچىسى ۋە باشقا ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋىتى ھهققىدە تهلىمات بېرىدۇ

ــدىغان مۇناســىۋىتىنىڭ ئهڭ بېشــى ئۇنىــڭ       ــلهن بولى ــاال بى ــالالھ تائ ئىنســاننىڭ ئ
. ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن، كېچه، كۈندۈز، نهدىال بولمىسۇن تهقۋادارلىق ئىچىدە بولىشـىدۇر 

چۈنكى ئالالھ تائاال بهندىنىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن بارلىق ئىشلىرىنى، ھهتتـا كـۆڭلىگه   
ئــادەم نهدىــال بولمىســۇن ۋە قانــداقال بىــر ئىشــنى  . كهلتۈرگهنلىرىنىمــۇ بىلىــپ تۇرىــدۇ

ئهكســىچه، مهســجىدته . كــۆز ئالدىــدىن ئايرىماســلىقى كېــرەك قىلمىســۇن تهقــۋالىقنى 
سېتىم ئىشلىرىدا ئالدامچى، ئۆيدە دىن بىلهن كـارى يـوق يۈرىـدىغانالر    -تهقۋادار، ئېلىم

  .بۇ بىرىنچى قائىدە. ساختىپهزلهر بولۇپ، ئالالھ تائاال مۇنداقالرنى ياقتۇرمايدۇ
انلىقتىن كېـيىن ياخشـىلىق   يامـ «پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   ،ئىككىنچى قائىدە  

دېگهن سۆزى بولـۇپ، بۇنىڭـدا ئـۆزىنى ئىسـالھ قىلىـش،      » قىلغىنكى ئۇنى ئۆچۈرسۇن
مهسـىيهت ئىشـلهش بىـلهن نهپسـىنى تۆۋەنلهتكهنـدىن      -توغرا يولغا قـايتىش ۋە گۇنـاھ  

ئىنسـان ئۆزىنىـڭ   . كېيىن ئۇنى پاكالش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئىالھىي كۆرسـهتمه بـار  
ــاجىزل  ــاھ  ئىنســانىي ئ ــهۋەبلىك گۇن -ىقى ۋە ئىرادىســىنىڭ مۇســتهھكهم ئهمهســلىكى س

مهسـىيهتلهرگه چۆشــۈپ قالغانــدىن كېــيىن، بۇزۇلمىغــان ۋىجــدانىنىڭ ئاۋازىغــا قــوالق  
بېرىپ، ياخشى ئىشالرنى قىلىش ئارقىلىق بۇرۇنقى خاتالىقلىرىنى، يامانلىقلىرىنى يوققـا  
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  .چىقىرااليدۇ
ىزكى، ياخشـى ئىشـالر ئـارقىلىق يامـان ئىشـالر      شۈبهىس﴿بۇ قائىدە ئالالھ تائاالنىڭ   

  .دېگهن سۆزىدىن ئېلىنغان )١(﴾بۇ چۈشهنگۈچىلهر ئۈچۈن ۋەز ـ نهسىههتتۇر. يۇيۇلىدۇ
ئىنسـانالرنى ياراتقـان زات   «: يهنه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   ،ئۈچىنچى قائىـدە   

لهن بولغـان  دېـگهن سـۆزى بولـۇپ، بـۇ ئىنسـاننىڭ باشـقىالر بىـ       » گۈزەل ئهخالقلىقتۇر
ئىنســـانالرنىڭ . مۇناســـىۋىتىدىكى ئهخـــالق پرىنســـىپىنى بهلگىلىـــگهن چـــوڭ قائىـــدە

بىرىگه ئالالھ تائـاال  -ياراتقۇچىسى ئهڭ گۈزەل ئهخالقلىق بولغانلىقى ئىنسانالرنىڭمۇ بىر
  .قىلىدۇ تهقهززاسىزىپ بهرگهن گۈزەل ئهخالق دائىرىسى ئىچىدە مۇئامىله قىلىشىنى 

  

                                                 
 ئايهت-١١٤ھۇد سۈرىسى  )١(



 ٣٥٧  پرىنسىپالر ۇمىيئوم ۆلچهيدىغانئ هخالقنىئ  

 

  

  ريدىغان ئومۇمىي پرىنسىپالئهخالقنى ئۆلچه

 گۈزەل ئهخالق بىلهن ناچـار ئهخالقنـى ئۆلچهيـدىغان ئومـۇمىي پرىنسـىپالر     : سوئال  .٦٩٨
  قايسى؟

گۈزەل ئهخالق بىلهن ناچـار ئهخالقنـى ئۆلچهيـدىغان ئومـۇمىي پرىنسـىپالر       :جاۋاب    
  :دەك ئۈچتۇرتۆۋەندىكى

  بىرىنچى پرىنسىپ
ــم  ئىن   ــقىالردىكى بىلى ــاننى باش ــالق -س ــابىلىيهت، ئهخ ــايلىق، تهلهي  -ق ــلهت، ب پهزى

 -گهرچه ئۆزىنىـڭ زىيىنىغـا بولغـان تهقـدىردىمۇ    -قاتارلىق قانداقال بىر ئـارتۇقچىلىقنى  
ئېتىـــراپ قىلىشـــقا ئۆزلىكىـــدىن ئىتـــتهرگهن تۇغمـــا يـــاكى ئۆگىنىـــپ يېتىلـــدۈرگهن 

  .رىدىن بىر پرىنسىپتۇرھهرقانداق بىر تۈرتكه گۈزەل ئهخالق پرىنسىپلى
ــانىلىدۇ     ــىپنىڭ ئهكســـى رەزىـــل ئهخـــالق تۈرلىرىـــدىن سـ ــاننى . بـــۇ پرىنسـ ئىنسـ

، تهلهي قاتـارلىق قانـداقال   تهقۋالىـق  پهزىلهت،-قابىلىيهت، ئهخالق-باشقىالردىكى بىلىم
ــارلىق    ــۆڭلى ت ــلىك، ك ــىيهتچىلىك، كۆرەلمهس ــارتۇقچىلىقنى شهخس ــر ئ ــارەتبى  تىن ئىب

رگهن ھهرقانـداق بىـر تـۈرتكه    ىـ ك ئېتىـراپ قىلماسـلىققا ئىتت  نهپسىي خاھىش سهۋەبلى
  .ناچار ئهخالق تۈرتكىلىرىدىن بىر تۈرتكىدۇر

  ئىككىنچى پرىنسىپ
ــتىدىكى ھهق    ــاكى ئۆزىنىــڭ     -ئىنســاننى ئۈس ــقا ي ــادا قىلىش ــۇق ئ ــۇقالرنى تول ھوق

ــۇل   ــۈچى، پ ــى، ك ــپهئهت     -بىلىم ــقىالرغا مهن ــلهن باش ــورنى بى ــى ئ ــى، جهمئىيهتتىك مېل
شكه ئۆزلىكىدىن ئىتتهرگهن تۇغما يـاكى ئۆگىنىـپ يېتىلـدۈرگهن ھهرقانـداق     يهتكۈزۈ

  .بىر تۈرتكه گۈزەل ئهخالق پرىنسىپلىرىدىن بىر پرىنسىپتۇر
ــانىلىدۇ       ــدىن س ــل ئهخــالق تۈرتكىلىرى ــىپنىڭ ئهكســى رەزى ــۇ پرىنس ــاننى . ب ئىنس

ىقىم يـاكى  ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلىشقا ياكى ئۆزىدىن ھېچقاندا بىر چ-باشقىالرنىڭ ھهق
كــۈچ تهلهب قىلمايــدىغان ئىشــالردىمۇ باشــقىالرغا مهنــپهئهت يهتكۈزۈشــتىن يــاكى       
ئىختىيــارىي ۋە بىــرەر مهنــپهئهت كــۆزلىمىگهن ھالــدا، بىراۋنــى زىيانــدىن قۇتۇلــدۇرۇپ  
قويۇشتىن ۋازكېچىشكه ئىتتهرگهن تۇغما ياكى ئۆگىنىپ يېتىلدۈرگهن ھهرقانداق بىـر  

  .لىرىدىن بىر تۈرتكىدۇرتۈرتكه ناچار ئهخالق تۈرتكى



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٥٨  

 

  ئۈچىنچى پرىنسىپ
ــالالھ تائاالنىــڭ      ئىنســاننى باشــقىالرنىڭ قوللىرىدىكىســىگه كــۆز قىزارتماســتىن، ئ

تهقسىماتىغا قارشى چىقماستىن، ئۆزىگه بېرىلگهنلهرگه قانائهتلىنىپ، ئۇنىڭغا رازىلىـق  
هرقانـداق  ئۆزلىكىدىن ئىتتهرگهن تۇغما يـاكى ئۆگىنىـپ يېتىلـدۈرگهن ھ    بىلدۈرۈشكه

  .بىر تۈرتكه گۈزەل ئهخالق پرىنسىپلىرىدىن بىر پرىنسىپتۇر
ــانىلىدۇ       ــدىن س ــل ئهخــالق تۈرتكىلىرى ــىپنىڭ ئهكســى رەزى ــۇ پرىنس ــاننى . ب ئىنس

باشقىالرنىڭ ئىگه بولغانلىرىغا كۆز قىزارتىش، كۆرەلمهسـلىك قىلىـش ئـارقىلىق ئـالالھ     
ۇغما ياكى ئۆگىنىـپ يېتىلـدۈرگهن   تائاالنىڭ تهقسىماتىغا قارشى چىقىشقا ئىتتهرگهن ت

  .)١(ھهرقانداق بىر تۈرتكه ناچار ئهخالق تۈرتكىلىرىدىن بىر تۈرتكىدۇر

  

                                                 
  .ناملىق ئهسهرىدىن»األخالق اإلسالمية«نهكهنىڭئابدۇراھمان ھهبهن  )(١



 ٣٥٩  هرقىپ هدەبنىڭئ هنبىل ۇلقخ  

 

  خۇلق بىلهن ئهدەبنىڭ پهرقى

  خۇلق بىلهن ئهخالقنىڭ پهرقى نېمه؟: سوئال  .٦٩٩
بىــلهن ئهدەبنىــڭ مىســىرلىق ئــالىم ۋە مهشــهۇر نــاتىق ئهمــر خالىــد خۇلــق   :جــاۋاب    

ئىنساننىڭ ئىچ دۇنياسىدا مۇسـتهھكهم ئـورۇن    -خۇلق«: پهرقىنى مۇنداق ئوچۇقلىغان
ــداق       ــالر ھېچقان ــدىغان ئىش ــادىر بولى ــدىن س ــۇپ، ئۇنىڭ ــۈزۈلمه بول ــى ت ــان ئىچك ئالغ
تهكهللۇپ يـاكى تهييـارلىق تهلهب قىلماسـتىن، ھهتتـا ئويالشـقىمۇ ھـاجهت بولماسـتىن        

ىنساننىڭ ئىچ دۇنياسىدىن سادىر بولغـان ئىشـالردىن ئهقىـل    ئ. تهبىئىي ھالدا چىقىدۇ
بولـۇپ ياخشـى ۋە چىرايلىـق سـانالغانلىرى گـۈزەل خۇلـق        ئۇيغـۇن ۋە دىننىڭ تهلىبىگه 

  .)١(»، ئهكسىچه بولغىنى يامان خۇلق دەپ ئاتىلىدۇ)ياكى ئهخالق(
م قۇرئـان كهرىـم بىـلهن سـۈننهتنى مهنـبه قىلغـان ئىسـال       –ئهمما ئىسـالم ئهخالقـى     

گهپ  چىرايلىـق  پائـالىيهت ۋە -ئىـش  ياخشى كهلگهن ھهرقانداق ئۇيغۇنپرىنسىپلىرىغا 
  .سۆزدىن ئىبارەتتۇر

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىنسانىيهتكه ئهخالق بابىـدا ئهڭ    
سـهن ھهقىـقهت   ﴿ :كۆرۈنهرلىك ئېسىل ئۈلگىنى ياراتقانلىقى ئۈچۈن ئالالھ تائـاال ئـۇنى  

  .دەپ ماختىغان )٢(﴾ئهخالققا ئېگىسهن ۈكبۈيئهڭ 
ــلهر بىــلهن بېــزەپ، ئــۇنى    -ئهدەب   ئىنســاننى ئېســىل خىســلهتلهر ۋە ياخشــى ئهمهل

ھهرىكىتىنـــى تىـــزگىنلهش -گۈزەللهشـــتۈرىدىغان نهرســـه بولـــۇپ، ئىنســـاننىڭ ئىـــش
تۈرلۈك خاتالىقالرغا ۋە يامانلىقالرغا چۈشۈپ قېلىشتىن قوغداش رولىغـا   ئارقىلىق، ئۇنى

  .گهئى
 جامائهتنىڭ نهزەرىدە ئهيىبلىنىشىگه سـهۋەب بولىـدىغان ناشـايان   -خهلقىمىزمۇ ئهل  

ــىنى      ــاقلىغان كىش ــتىن ئــۆزىنى س ــالرنى قىلىش ــادەم «ئىش دېگهنــدەك، » ئهدەبلىــك ئ
» ئهدەبسىز ئـادەم «جامائهتنىڭ نهپرىتىنى قوزغاپ قويىدىغان ئىشالرنى قىلغان كىشىنى

  .دەيدۇ
ىـلهن ئهدەبنىـڭ پهرقىنـى تۆۋەندىكىـدەك ئوچـۇقالش      خۇالسه قىلغانـدا، ئهخـالق ب    

  :مۇمكىن
ــم  )١(   ــهن تهلىـ ــالرغا    –ئهدەب ئاساسـ ــى ئىشـ ــنى ياخشـ ــلهن ۋە نهپسـ ــيه بىـ تهربىـ

                                                 
 ئهمر خالىدنىڭ بۇ ماۋزۇدىكى ماقالىسىدىن  (١)
  ئايهت-٤ياسىن سۈرىسى  (٢)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٦٠  

 

ئهممــا خۇلــق كــۆپىنچه ئىنســاننىڭ . چېنىقتــۇرۇش بىــلهن ھاســىل بولىــدىغان نهرســه 
  .ئىچكى دۇنياسىدىن كېلىدىغان، تهربىيه بىلهن ئۆزگىرىدىغان نهرسه

ــم ته )٢(   ــىرى ئهخالقنــــى  –لىــ ــتىكى تهســ تهربىيهنىــــڭ ئهدەبنــــى يېتىشتۈرۈشــ
  .يېتىشتۈرۈشكه نىسبهتهن كۈچلۈك بولىدۇ

ئهدەب قارىتىلغــان تهرەپلىــرى ئېتىبــارى بىــلهن ھهر خىــل شــهكىلدە ئهمهلــگه  )٣(  
ئاشىدۇ، ئهمما ئېسىل خۇلق ھهممىال جايدا ۋە ھهر قانداق كىشىگه بىـر خىـل بولۇشـنى    

  .تهقهززا قىلىدۇ
ئانىغا مۇئـامىله قىلىشـتىكى ئهدەب، بالىالرغـا مۇئـامىله قىلىشـتىكى      -ئاتا: مهسىلهن  

ــالرغا       ــتىكى ئهدەب ساۋاقداش ــامىله قىلىش ــتازالرغا مۇئ ــىمىغاندەك، ئۇس ــكه ئوخش ئهدەب
. چـۈنكى ھهممىسـىنىڭ ئـايرىم ئـورنى بـار     . مۇئامىله قىلىشتىكى ئهدەبـكه ئوخشـىمايدۇ  

ــر خىــل بولىشــى تهلهب   ئهممــا گــۈزەل ئهخــالق ھهمــمه كىشــىگه    ــدا بى ۋە ھهممىــال جاي
-ئىشنى قېتىرقىنىپ قىلىش، كهمتهر، راسـتچىل، ۋاپـادار ، مېهـرى   : مهسىلهن. قىلىنىدۇ

ئانىغـا بولسـۇن، مهيلـى    -بولۇش قاتارلىق ئىشالر مهيلـى ئاتـا   مهرد-شهپقهتلىك، سېخىي
لسـۇن، مهيلـى   بالىالرغا بولسۇن، مهيلـى ئۇسـتازالرغا بولسـۇن، مهيلـى ساۋاقداشـالرغا بو     

  .باشقا ھهر قانداق بىر ئىنسانغا بولسۇن، ھهمىشه بىر خىل بولىشى تهلهب قىلىنىدۇ
ــدۇ     )٤(   ــپ بېرەلمهي ــىنى ئېچى ــى دۇنياس ــاننىڭ ئىچك ــالالردا ئىنس ــۆپ ھ . ئهدەب ك

ــادەم شــۇ جهمئىيهتتىكــى كىشــىلهرنىڭ     چــۈنكى قانــداقال بىــر جهمئىيهتــته ياشــىغان ئ
ورققــانلىقتىن بولسـىمۇ، شــۇ جهمئىـيهت خهلقىنىــڭ   ئهيىبلىشـىگه ئــۇچراپ قېلىشـتىن ق  

 دە، چىن كۆڭلىدىن بولمىسىمۇ-ئهدەب ۋە قائىدىلىرىدىن چهتنهپ كېتىشنى خالىمايدۇ
  .ئهدەبلىك بولىدۇ

ئهمما خۇلق ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسـىدىكى مۇسـتهھكهم تـۈزۈلمه بولغـانلىقتىن،       
بـۇ ئـارقىلىق   . ىز سـادىر بولىـدۇ  ئۇنىڭدىن سادىر بولىدىغان ئىشالر كۆپىنچه ئىختىيارس

  .شۇ كىشىنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى ئېچىپ بېرىدۇ
  



 ٣٦١  ېرەلمهيدۇب هپىلئىپاد ۈزەللىكنىئىچكى گ هتقىياپ تاشقى  

 

  

  ئىچكى گۈزەللىكنى ئىپادىلهپ بېرەلمهيدۇ قىياپهت تاشقى

ئادەمنىـــڭ تاشـــقى كۆرۈنىشـــى ئۇنىـــڭ ئهخالقىنـــى تولـــۇپ ئىپـــادىلهپ : ســـوئال  .٧٠٠
  بېرەلهمدۇ؟

تۇرۇشىدىكى ئهخالقىي كۆرۈنىشـى ئۇنىڭـدىكى سـابىت    -ۈشئادەمنىڭ يۈر :جاۋاب    
ــى      ــڭ ئىچكــ ــلهرنىڭ ئادەمنىــ ــقى كۆرۈنۈشــ ــى تاشــ ــدۇ، يهنــ ــۇلقنى ئىپادىلىمهيــ خــ

ــدۇ  ــۇق يورۇتــۇپ بېرەلمهي شــۇڭا ئادەمــدىكى بهزى ئهخالقىــي  . دۇنياســىدىكىلهرنى تول
 .كۆرۈنۈشلهر كۆپ ھالالردا، ئۇنىڭ ئىچ دۇنياسـىدىكى سـابىت خـۇلقنى ئىپادىلىمهيـدۇ    

چۈنكى ئىنسـان قايسـىبىر غهرەز بىـلهن بهزى ئهخالقىـي قىلىقالرنـى خـۇددى شـۇنداق        
ا بـــۇ گاھىـــدا رىيـــ. قىلىـــش ئۇنىـــڭ تهبىئىـــي ئهخالقىـــدەكال ئوخشـــىتىپ قىالاليـــدۇ

ياكى مۇنـداق قىلىقنـى   . تۈرىگه كىرىدۇ) مۇناپىقلىق(، گاھىدا نىفاق)كۆرسهتمىچىلىك(
كۆنــدۈرۈش نىيىتــى بىــلهن قىلىشــىمۇ   ياخشــى ئهخالقالرغــا بهزى كىشــىلهر نهپســىنى

  .مۇمكىن
خۇلق دېـگهن ئادەمنىـڭ ئىچكـى دۇنياسـىدا بولىـدىغان تهبىئىـي يـاكى ئۆگىنىـپ           

تۇرۇشـىدا  -يېتىشتۈرۈلگهن ئىچكى قۇرۇلما بولۇپ، ئۇنىڭ ئهسىرى ئىنسـاننىڭ يـۈرۈش  
لېكىن مۇنداق كۆرۈنۈشنى ئادەمنىـڭ ئىچكـى دۇنياسـىنىڭ ئهينىكـى يـاكى      . كۆرۈنىدۇ

چــۈنكى ئىنســان مهشــق قىلىــش . دەلىلــى دەپ كېســىپ ئېيتىشــقا بولمايــدۇدىنبىــر بىر
بىلهن ئۆزىدە بولمىغان ئهخالقنى يېتىشتۈرەلىگهندەك، يالغاندىنمۇ ئـۆزىنى ئهخالقلىـق   

ئىنتايىن بېخىل بىـر ئىنسـان بىـرەر غهرىزىنـى ئىشـقا      : مهسىلهن. قىلىپ كۆرسىتهلهيدۇ
دۇنياسـىنى  -مـال . ي قىلىـپ كۆرسـىتهلهيدۇ  ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئـۆزىنى ناھـايىتى سـېخى   

ئهمما ئۇ ئىنساننىڭ تهبىئىي خۇلقى يهنىـال شـۇ بېخىللىقـى بىـلهن     . ئايىماي تۆكهلهيدۇ
  !چۈنكى ئۇنىڭ ئهسلى خۇلقى بېخىللىق ئهمهسمۇ؟. داۋام قىلىۋېرىدۇ

بىــر يىگىــت بىــر قىزنــى كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ ئىچكــى يــۈزىنى : مهســىلهن  
ئهممـا  . قىزالرمۇ شۇنداق. ھهر جهھهتته ياخشى كۆرسىتىشى مۇمكىن يوشۇرۇپ، ئۆزىنى

قىزنى رەسمىي ئۆزىگه قارىتىپ بولغاندىن يـاكى تويـدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ سـاختىلىقى      
  .بىرلهپ ئېچىلىشقا باشاليدۇ-بىر

مۇنداق ئادەم سېخىيلىقنى ئۆگىنىپ، ئۇنىڭغا نهپسىنى بويسۇندۇرۇپ، سـېخىيلىققا    
  .ىڭ خۇلقىدىكى بېخىللىق شۇ بويىچه قېلىۋېرىدۇئادەتلهنمىگىچه ئۇن

  



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٦٢  

 

  

  ھېكمهت، گۈزەل ئهخالق ۋە ئهقىل

  ھېكمهت بىلهن گۈزەل ئهخالقنىڭ مۇناسىۋىتى نېمه؟: سوئال  .٧٠١
تۇرۇشنى سـاغالم ئهقىـل ۋە تـوغرا دىننىـڭ تهقهززاسـىغا      -يۈرۈش -ھېكمهت :جاۋاب    

  .باشقۇرۇش ۋە يېتهكلهش دېگهنلىكتۇرقارىتىپ توغرىالش، 
  :ھېكمهت مۇنداق ئىككى ۋەزىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ  

  توغرىلىقتىن چهتنهپ كېتىشتىن توسۇش )١(  
  .توغرىلىققا يېتهكلهش ۋە ئۇنىڭغا ئىتتىرىش )٢(  
بـۇ ئىككـى   . توسۇش ۋە يېتهكلهشنىڭ مهنبىئى ساغالم ئهقىل بىلهن تـوغرا دىنـدۇر    

ــۆز ۋەز ــۇق جــارى قىلدۇرۇشــى ئۈچــۈن ئهقىلنىــڭ نهپســىي    مهنبهنىــڭ ئ ىپىســىنى تول
ھهۋەسلهرنىڭ تهسىرى ئاسـتىدا قېلىشـتىن يـاكى ھهرقانـداق بىـر نۇقسـاندىن سـاغالم        
بولىشى، ئالغان دىنىـي تهلىماتنىـڭ، دىنىـي چۈشـهنچىنىڭ سـاغالم ھهم تـوغرا بولىشـى        

  .شهرتتۇر
  .ڭ مهنبىئى بوالاليدۇئهقىل بىلهن دىن بۇ شهرتكه توشقان ۋاقىتتا ھېكمهتنى  
. تۇرۇشـىنىڭ ھهمـمه تهرەپلىرىـدە تهلهب قىلىنىـدۇ     -ھېكمهت ئىنسـاننىڭ يـۈرۈش    

يوسـۇن تهرەپـتىن بولسـۇن، مهيلـى     -مهيلى ئهخالقىي تهرەپتىن بولسۇن، مهيلـى قائىـدە  
ئـادەت تهرەپـتىن بولسـۇن، مهيلـى نهپسـنىڭ      -ئىبادەت تهرەپتىن بولسۇن، مهيلى ئـۆرپ 

ئورۇنــداش تهرەپــتىن بولســۇن ھهممىســىدە ھېكمهتلىــك ئىــش   تهبىئىــي تهلهبلىرىنــى
  .كۆرۈش تهلهب قىلىنىدۇ

پهزىلهتلهرگه رىئايه قىلىـش، رەزىـل ئهخـالق ۋە يامـان قىلىقالردىـن      -شۇڭا ئهخالق  
بۇنىڭدىن مهلۇمكى، ھـېكمهت ھهممىـگه   . يىراق بولۇش ھېكمهتلىك ئىش قىلغانلىقتۇر

تۇرۇشـىدىكى ھېكمهتلىـك ئىشـالر    -يـۈرۈش ئىنسـاننىڭ   شامىل چوڭ بىر ماۋزۇ بولۇپ،
  .ھېكمهتنىڭ بىر پارچىسىدۇر

  ھېكمهت بىلهن ئهقىلنىڭ مۇناسىۋىتى نېمه؟: سوئال  .٧٠٢
مۇھىـت، ھادىسـه ۋە ۋەقهلىكـلهر بىـلهن ئهڭ مۇناسـىپ      “ئهقىلنـى بهزىـلهر    :جاۋاب    

  .چۈشهندۈرىدۇدەپ  ”تۇررەۋىشته ماسلىشىش
ــاد   ەتته ھــېكمهت بىــر نهرســىنىڭ ھهقىقىتىنــى بىلىــش ئۈچــۈن ســاغالم ئهقىلغــا    ئ

. ئهمما كۆپىنچه ھـالالردا ئهقىـل تېپىلغـان يهردە ھـېكمهت تېپىلمايـدۇ     . ھاجهت بولىدۇ
شۇڭا مۇھىت، ھادىسه ۋە ۋەقهلىكلهر بىلهن ئهڭ مۇناسىپ رەۋىشته ماسلىشـىش ئهقىـل   



 ٣٦٣  هقىلئ ۋە هخالقئ ۈزەلگ ،ېكمهتھ  

 

ھــېكمهت بولماســتىن ئهقىــل بىلهنــال ۋە ھــېكمهت بىــلهن بولغىنىــدەك، بهزى ھــالالردا 
ئالالھنىـــڭ دىنىغـــا ئىشـــهنمهيدىغان مۇنـــاپىقالرمۇ مۇســـۇلمانالر : مهســـىلهن. بولىـــدۇ

ياشايدىغان مۇھىت، ھادىسه ۋە ۋەقهلىكلهر بىـلهن ئهڭ مۇناسـىپ رەۋىشـته ماسلىشـىپ     
لېكىن بۇنداق بىـر مۇنـاپىقلىق ئهقىلنىـڭ كـۈچى بىـلهن ئهمهلـگه ئاشـقان        . كېتهلهيدۇ

  .ىمۇ، ھېكمهتتىن مهھرۇمدۇربولس
لـېكىن  . سه، ھېكمهت باشقا نهرسهريۇقىرىقىالردىن مهلۇم بولدىكى، ئهقىل باشقا نه  

  .ئهقىل بهزىدە ھېكمهتنىڭ يوللىرىنى تونۇشنىڭ ۋاسىتىسى ياكى ماددىسى بوالاليدۇ
قۇرئــان . شـۇڭا قۇرئـان كهرىـم ۋە ھهدىســلهردە ھـېكمهت ناھـايىتى زور ماختالغـان        

ــالالھ تائاالنىــڭ كهرىمــدە  » ھــېكمهت ئىگىســى«ۋە» ھېكمهتلىــك ئىــش قىلغــۇچى «ئ
مۇنـدىن باشـقا ھـېكمهت ئـالالھ     . دىن كۆپرەك ئـايهت كهلـگهن  ٩٠ئىكهنلىكى ھهققىدە 

ــان     ــۋانى ســۈپىتىدە باي تائاالنىــڭ ئىنســانالرغا تهلىــم بېرىشــتىكى رەببانىيلىقىنىــڭ ئۇن
  .قىلىنغان

سـىلهرگه مهن ھـېكمهت ئېلىـپ    «: تتىئىسا روشهن مۆجىزىلهر بىلهن كېلىپ ئېي﴿  
  .)١(﴾....كهلدىم

) يهنـــى يېزىشـــنى ۋە ئوقۇشـــنى ئۇقمايـــدىغان ئهرەبـــلهرگه(ئـــالالھ ئـــۇممىلهرگه ﴿  
ــۇالرنى     ــدىغان، ئـ ــۇپ بېرىـ ــايهتلىرىنى ئوقـ ــان ئـ ــا قۇرئـ ــدىن ئۇالرغـ ئۇالرنىـــڭ ئىچىـ

ىدىغان نى ۋە ھېكمهتنى ئۆگىت)قۇرئان(پاك قىلىدىغان، ئۇالرغا كىتاب ) گۇناھالردىن(
  .)٢(﴾بىر پهيغهمبهرنى ئهۋەتتى

  

                                                 
 ئايهت-٦٣زۇخرۇف سۈرىسى  )١(
 ئايهت-٢جۇمۇئه سۈرىسى   )٢(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٦٤  

 

  

  ئهخالقنىڭ پۈتۈن ھايات ساھهلىرىگه ئومۇملىقى

ئهخالق ئىنسـان ھاياتىنىـڭ پۈتـۈن سـاھهلىرىدە ۋە ئىنسـاننىڭ ئىچكـى ۋە تاشـقى          
تهپهككۇر ئهخالقى، ئېتىقاد ئهخالقى، قهلـب  : مهسىلهن. دۇنياسىدا ئىپادىلىنىپ تۇرىدۇ

  .تۇرۇش ئهخالقى قاتارلىقالردۇر-يۈرۈشئهخالقى، نهپس ئهخالقى ۋە 
  دېگهن نېمه؟ تهپهككۇر ئهخالقى: سوئال  .٧٠٣
-تهپهككۇرنى ئـۆزىگه ۋە ئىنسـانىيهتكه مهنپهئهتلىـك بولغـان ئىلىـم     -پىكىر :جاۋاب    

ي ساۋاق، كېلهچهك ئۈمىدى ۋە ھهرقانداق ئىجابى-مهدەنىيهت، تهجرىبه -مهرىپهت، پهن
-نـادامهت، قـايغۇ  -ماۋزۇالرغا بېغىشالپ، ئۆچمهنلىك، ئـاداۋەت، دۈشـمهنلىك، ھهسـرەت   

ــالرغا      ــارام ئىش ــدىغان، ھ ــوتلىرىنى ياندۇرى ــڭ ئ ــاچچىق قاتارلىقالرنى ــان، غهزەب، ئ پىغ
ئادەمنىڭ شـهھۋانىي ھهۋىسـىنى قوزغايـدىغان ھهر قانـداق تهپهككـۇر ۋە خىيـالالردىن       

تهپهككـۇردىكى  -بۇنىڭ ئهكسـى پىكىـر  . سانىلىدۇ يىراق بولۇش تهپهككۇر ئهخالقىدىن
  .ئهخالقسىزلىقتۇر

  دېگهن نېمه؟ ئېتىقاد ئهخالقى: سوئال  .٧٠٤
–سهپسهتىلهرگه، ئىلىم يـولى بىـلهن ئىسـپاتالنمىغان گۇمانالرغـا، ھـاۋايى       :جاۋاب    

ــا، تهقلىــ   ــات ئېقىمالرغ ــورۇن ھهۋەســلهرگه، ئىســالم ئېتىقادىغــا ي دچىلىككه قهلبــتىن ئ
ــدىن      ــاد ئهخالقى ــدۇرۇش ئېتىق ــلهن تول ــاد بى ــى مۇســتهھكهم ئېتىق بهرمهســتىن، قهلبن

  .بۇنىڭ ئهكسى ئېتىقادتىكى ئهخالقسىزلىقتۇر. سانىلىدۇ
  دېگهن نېمه؟قهلبنىڭ ئهخالقى : سوئال  .٧٠٥
تىلنى، يامــانلىقنى يامــان كــۆرۈش، ەقىقهتنــى ۋە ياخشــىلىقنى ســۆيۈش، بــا :جــاۋاب    

ــارلىق ناچــار تۇيغــۇالرنى     شــۇجائهت، ئۆچمهنلىــك، دۈشــمهنلىك ۋە كۆرەلمهســلىك قات
بۇنىـڭ ئهكسـى قهلبتىكـى    . ساقلىماسلىق ۋە باشقىالر قهلبنىڭ ئهخالقىـدىن سـانىلىدۇ  

  .ئهخالقسىزلىقتۇر
  ن نېمه؟دېگه نهپسنىڭ ئهخالقى: سوئال  .٧٠٦
ــاۋاب     ــېخىيلىق، كهڭ     :جـ ــلهك، سـ ــالىي تىـ ــمهت، ئـ ــهۋرچانلىق، ھىمـ ــپهت، سـ ئىپـ

قورساقلىق، ئهپۇچانلىق ۋە باشقىالر نهپسنىڭ ئهخالقىـدىن بولـۇپ، بۇالرنىـڭ ئهكسـى     
  .نهپستىكى رەزىللىكتۇر

  دېگهن نېمه؟ تۇرۇش ئهخالقى-يۈرۈش: سوئال  .٧٠٧
ــاۋاب     ــۈرۈش  ھهر :جـ ــدىكى يـ ــداق جايـ ــالردا، ئىـــش -ۋاقىـــت ۋە ھهر قانـ -تۇرۇشـ



 ٣٦٥  ۇملىقىئوم هلىرىگهھايات ساھ ۈتۈنپ هخالقنىڭئ  

 

ســۆزدە ۋە بــارلىق ئىشــالردا ئۆزىنىــڭ ئىــچ يــۈزىنى راســتچىللىق   -ھهرىكهتــلهردە، گهپ
ــۈرۈش  ــادىلهش يـ ــلهن ئىپـ ــانىلىدۇ -بىـ ــتىن سـ ــۈزەل ئهخالقـ ــتىكى گـ ــا . تۇرۇشـ ئهممـ

-يـۈرۈش  ئۆزىنىڭ ئىچ دۇنياسىنى يوشۇرۇپ، ياسالمىلىق قىلىـش باشقىالرنىڭ ئالدىدا 
  .تۇرۇشتىكى رەزىل ئهخالقتۇر

  



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٦٦  

 

  

  ئهخالقنىڭ شهخسىي ۋە ئىجتىمائىي تهرەپلىرى

ئهخـالق شـهخس ۋە جهمئىـيهت ئېتىبـارى بىـلهن نېمىلهرنـى ئـۆز ئىچىـگه         : سوئال  .٧٠٨
  ئالىدۇ؟

 مـۇ خالقئهدىن ھاياتلىقنىـڭ ھهمـمه تهرەپلىرىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغانـدەك،        :جاۋاب    
 .تهرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ ھاياتىنىڭ ھهممه ئىنساننىڭ شهخسىي ۋە ئىجتىمائىي 

ئهخـالق بىـلهن دىـن    . چۈنكى ھهقىقىي دىيانهت بولغان يهردە چوقۇم ئهخالقمۇ بولىدۇ
  .بىرىدىن قهتئىي ئايرىاللمايدۇ-بىر
  قايسىالر؟ ئهخالقالر ياتىغا مۇناسىۋەتلىكھائىنساننىڭ شهخسىي : سوئال  .٧٠٩
پايدىسـى يـاكى    - ئهخالقـالر  ھاياتىغـا مۇناسـىۋەتلىك  ئىنساننىڭ شهخسىي  :جاۋاب    

ــي    ــدىغان ئهخالقى ــۆزىگىال بولى ــنىڭ ئ ــۇ شهخس ــى ش ــۇالر  زىيىن ــۇپ، ئ ــرى بول : تهرەپلى
ــانلىق،   ــك، ئىنتىزامچـ ــائهت، رازىمهنلىـ ــتا قانـ ــرادە،  ھهر ئىشـ ــن ئىـ ــرقىنىش، چىـ قېتىـ

  .ۋە باشقىالردۇر ، تىرىشچانلىق، راستچىللىقمىدۋارلىقئۈ
  قايسىالر؟ ئهخالقالر ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىكئىنساننىڭ ئىجتىمائىي : سوئال  .٧١٠
پايدىسـى يـاكى    -ئهخالقـالر  ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىكئىنساننىڭ ئىجتىمائىي  :جاۋاب    

ــا بولىـــدىغا  ــۇالر زىيىنـــى ئومۇمغـ ــتچىللىق،  :ن ئهخالقىـــي تهرەپلىـــرى بولـــۇپ، ئـ راسـ
ئىشهنچلىك بولۇش، ۋاپادارلىق، كهمتهرلىك، باشقىالردىن كهلگهن ئهزىـيهتلهر ئالدىـدا   

نومۇســلۇق بولــۇش، كهڭ قورســاقلىق، ئهپۇچــانلىق،    -ســهۋىرچان بولــۇش، ئىپــپهت  
  .سېخىيلىق، شۇجائهت ۋە باشقىالردۇر

  ڭ ئۆلچىمى نېمه؟ئىجتىمائىي ئهخالق پرىنسىپىنى: سوئال  .٧١١
بىــر جــۈمله ســۆز بىــلهن   ڭ ئــۆلچىمىنىئىجتىمــائىي ئهخــالق پرىنســىپىنى :جــاۋاب    

ئىنساننىڭ باشقىالر تهرىپىدىن قانداق مۇئامىله كۆرۈشنى كۈتسـه ۋە   چۈشهندۈرگهندە،
  .لىكتۇرئارزۇ قىلسا، باشقىالرغىمۇ شۇنداق مۇئامىله قىلىشى دېگهن

بىلــمهي رەنجىتىــپ قويغــان بىرىــدىن -بىلىــپ ئــۆزى يامــانلىق قىلىــپ قويغــان يــاكى   
  !ئۆزىنى ئهپۇ قىلىۋېتىشىنى كۈتكهن ئادەم باشقىالرنىمۇ ئهپۇ قىلسۇن

 ىمۇباشـقىالرغ  نىـڭ ئـۆزىگه قارىتـا ئىشـهنچلىك بولىشـىنى كـۈتكهن ئادەم      باشقىالرنىڭ  
  !ىشى شهرتئىشهنچلىك بول

ت سۆزلىشـــىنى ياقتۇرغـــان ئـــادەم ئـــۆزى راســـتچىل بولســـۇن، باشـــقىالرنىڭ راســـ  
  !باشقىالرغا ھېچ يالغان سۆزلىمىسۇن



 ٣٦٧  هرەپلىرىئىجتىمائىي ت ۋە هخسىيش هخالقنىڭئ  

 

باشقىالرنىڭ ئىپپهتلىك بولىشىنى ياقتۇرغان ئادەم ئۆزىمۇ باشقىالرغا قارىتا ئىپپهتلىـك    
  .بولىشى الزىم

نومۇسىنى مۇقهددەس بىلگهن ئـادەم  -سىڭىللىرىنىڭ ئار-قىزلىرىنىڭ، ئاچا-خوتۇن  
نومۇسـىنى مـۇقهددەس   -سـىڭىللىرىنىڭ ئـار  -قىزلىرىنىـڭ، ئاچـا  -ىالرنىڭمۇ خوتـۇن باشق

داغ تهككۈزۈشـتىن  ئىپپىـتىگه  ئاسـتى قىلىشـتىن،   -ئايـاق ئۇالرنىن نومۇسـىنى   بىلىشى،
  .ھهزەر قىلىشى الزىم

دوزاخـتىن يىـراق قىلىنىـپ، جهنـنهتكه     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  
 ئۇنىڭغــانىڭ بىــراۋ باشــقىالرئــادەم ئىمــان بىــلهن ئۆلســۇن، كىرگۈزۈلۈشــنى خالىغــان 

  .)١(»ىشىنى ياقتۇرسا، ئۇالرغىمۇ شۇنداق كهلسۇنمۇئامىله قىلقانداق 
  

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٦٨  

 

  

  ىنىشىئهخالقنىڭ مۇناسىۋىتى ئېتىبارى بىلهن تۈرل

  گه بۆلۈنىدۇ؟قانچى ئهخالق قارىتىلغان تهرەپلىرى ئېتىبارى بىلهن: سوئال  .٧١٢
تـۈرگه   ٤ تۆۋەندىكىـدەك  ئهخالق قارىتىلغـان تهرەپلىـرى ئېتىبـارى بىـلهن     :جاۋاب    

  :بۆلۈنىدۇ
  .ئىنسان بىلهن ئالالھ تائاال ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكه قارىتىلغان ئهخالق )١(  
  .مۇناسىۋىتىگه قارىتىلغان ئهخالق ئىنساننىڭ باشقىالر بىلهن بولغان )٢(  
  .ئۆزىگه قارىتىلغان ئهخالق ئىنساننىڭ )٣(  
  .باشقا جانلىقالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه قارىتىلغان ئهخالق ننىڭئىنسا )٤(  

ــاال ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتكه قارىتىلغــان    : ســوئال  .٧١٣ ــالالھ تائ ــلهن ئ ئىنســان بى
  قايسى؟ ئهخالق

گۈزەل  اال ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكه قارىتىلغانئىنسان بىلهن ئالالھ تائ :جاۋاب    
ىغان ئهڭ شـهرەپلىك  يۈكلهيـد  مهجبۇرىيهتلهرنىئهخالق ئىنسانغا كۆپلىگهن ئهخالقىي 

  .ئهخالقتۇر ۋە تولىمۇ زۆرۈر بولغان
ئـالالھ تائاالغـا بولغـان ئىمانـدا راسـتچىل بولـۇش، ئۇنىـڭ ئىالھلىقىـدا،         : مهسىلهن  

ئېتىراپ  كۆڭۈلدىن ئىشلىرىدا ئهڭ مۇكهممهل ئىكهنلىكىنىجىمى سۈپهتلىرىدە، بارلىق 
قىلىــش، ئۇنىــڭ نېمهتلىــرىگه شــۈكۈر قىلىــش، بۇيرىغــانلىرىنى ســهمىمىيلىك بىــلهن   
ئورۇنداش، توسـقانلىرىدىن قهتئىـي يېـنىش، ئۇنىڭغـا بـارچه ئىخـالس ۋە مـۇھهببهتنى        

ه ياد ئېـتىش ۋە  بېغىشالش، ئازابىدىن قورقۇپ، رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىش، ئۇنى ھهمىش
  .باشقىالر

  قايسىالر؟ بۇ تۈرگه مۇناسىۋەتلىك يامان ئهخالقالر: سوئال  .٧١٤
ئـالالھ تائـاالنى ئىنكـار قىلىـش،     : بۇ تۈرگه مۇناسىۋەتلىك يامـان ئهخالقـالر   :جاۋاب    

وسـقانلىرىدىن  ئۇنىڭ نېمهتلىـرىگه تۇزكورلـۇق قىلىـش، بۇيرىغـانلىرىنى قىلماسـلىق، ت     
ــاد     ــۇنى يـ ــىزلىنىش، ئـ ــدىن ئۈمىدسـ ــلىق، رەھمىتىـ ــدىن قورقماسـ ــلىق، ئازابىـ يانماسـ

  .مهسىيهتلهردۇر-ئهتمهسلىك قاتارلىق كۇپرىلىق ۋە گۇناھ
 مۇناســىۋىتىگه قارىتىلغــان ئهخــالق ئىنســاننىڭ باشــقىالر بىــلهن بولغــان : ســوئال  .٧١٥  

  قايسى؟
ــلهن بولغــان : جــاۋاب     گــۈزەل مۇناســىۋىتىگه قارىتىلغــان  ئىنســاننىڭ باشــقىالر بى

راستچىل، : ئۇالر ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلهردە تهلهب قىلىنغان ئهخالقالر بولۇپ، ئهخالق



 ٣٦٩  ۈرلىنىشىت هنبىل ېتىبارىئ ۇناسىۋىتىم هخالقنىڭئ  

 

ئىشهنچلىك، ئىپپهتلىك، ئادالهتلىك، كهچۈرۈمچان، مهرد، سېخىي، ھهققـانىي بولـۇش،   
تىرقىنىــپ ئورۇنــداش، ھهق ئىگىســىنىڭ  مۇئامىلىــدە ھهققــانىي بولــۇش، ۋەزىپىنــى قې 

ھهققىنى، پهزىلهت ئىگىسـىنىڭ پهزىلىتىنـى ئېتىـراپ قىلىـش قاتـارلىق مهنپهئىتىـدىن       
  .باشقىالر بهھرىمهن بولىدىغان گۈزەل ئهخالق تۈرلىرىنىڭ ھهممىسىدۇر

  ىالر؟قايس بۇ تۈرگه مۇناسىۋەتلىك يامان ئهخالقالر: سوئال  .٧١٦
يالغــان ســۆز، خىيــانهت،   : بــۇ تــۈرگه مۇناســىۋەتلىك يامــان ئهخالقــالر     :جــاۋاب    

ھهقســىزلىق، دۈشــمهنلىك، ئۆچمهنلىــك، كۆرەلمهســلىك، بېخىللىــق، يامــان مۇئــامىله،  
ۋەزىپىنى ئادا قىلماسلىق، ياخشىلىق بهدىلىـگه تۇزكورلـۇق قىلىـش، ھهق ئىگىسـىنىڭ     

نى ئىنكار قىلىش قاتـارلىق زىيىنـى باشـقىالرغا    ھهققىنى، پهزىلهت ئىگىسىنىڭ پهزىلىتى
  .يېتىپ بارىدىغان بارلىق يامان قىلىقالردۇر

  قايسى؟ ئىنساننىڭ ئۆزىگه قارىتىلغان ئهخالق: سوئال  .٧١٧
ئۆزىنىــڭ پايدىســى ئۈچــۈن ھهر  ئىنســاننىڭ ئــۆزىگه قارىتىلغــان ئهخــالق :جــاۋاب    

قازاغـا ۋە  -بولـۇپ، مۇسـىبهتكه، بـاال    ىشـى تهلهب قىلىنغـان ئهخالقـالر   ۋاقىت رىئـايه قىل 
-قــايتۇرغىلى بولمايــدىغان ھهر قانــداق قولــدىن بېرىشــلهرگه ســهۋر قىلىــش، تهرتىــپ 

ئىنتىزاملىــق بولــۇش، دۇنيــالىق ۋە ئاخىرەتلىــك ھهر قانــداق بىــر ئىشــنى قېتىرقىنىــپ   
ئاچچىقنىــڭ ىشــچانلىق، ئهدەبىــي جاســارەتلىك بولــۇش، تىرئىخــالس بىــلهن قىلىــش، 

ئۆزىنى ياخشى ئىدارە قىلىشتا كېرەكلىـك بولغـان   -كهينىگه كىرمهسلىك ۋە ئىنسان ئۆز
  .ھهر قانداق چارىلهر بۇ تۈردىكى ئهخالقنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ

  قايسىالر؟ بۇ تۈرگه مۇناسىۋەتلىك يامان ئهخالقالر: سوئال  .٧١٨
-قايتۇرغىلى بولمايـدىغان زىيـان   :تۈرگه مۇناسىۋەتلىك يامان ئهخالقالربۇ  :جاۋاب    

ــۇق، كهلســه     ــش، ھورۇنل ــارام قىلى ــۇدە بىئ ــۆزىنى بىه ــلهر ئۈچــۈن ۋايســىراپ ئ -زەخمهت
ــۆزىگه    ــاچچىقلىنىش، ئىنتىزامســىزلىق، ئۈمىدســىزلىك، قورقۇنچــاقلىق ۋە ئ ــمهس ئ كهل

  .زىيانلىق بولغان ھهر قانداق ئىشالردۇر
ــان    : ســوئال  .٧١٩ ــىۋىتىگه قارىتىلغ ــان مۇناس ــلهن بولغ ــانلىقالر بى ــاننىڭ باشــقا ج ئىنس

  ى قايسىالر؟ئهخالق
ــان     :جــاۋاب     ــان مۇناســىۋىتىگه قارىتىلغ ــلهن بولغ ــانلىقالر بى ئىنســاننىڭ باشــقا ج

ھايۋانالرغـا  : ربولۇپ، ئۇال ى ھايۋانالرغا ۋە باشقا جانلىقالرغا قارىتىلغان ئهخالقىئهخالق
شـهپقهتلىك بولـۇش، ھهققىنـى تولـۇق ئـادا قىلىـش، ياخشـى مۇئـامىله قىلىـش،          -رەھىم

قىينىماســـلىق، ئـــاچ قويماســـلىق ۋە ئۇالرنىـــڭ جېنىمـــۇ خـــۇددى ئىنســـانالرنىڭكىگه  
ئوخشـــاش جـــان ئىكهنلىكىنـــى ئهســـتىن چىقارمىغـــان ھالـــدا مۇئـــامىله قىلىـــش       

ــارلىقالردۇر ــايۋانالرنى قى . قات ــىچه، ھ ــر   ئهكس ــۇش، بى ــاچ قوي ــاش، ئ ــلهن  -ين ــرى بى بى



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٧٠  

 

غــا ئـېلىش، بىهـۇدە ئۆلتــۈرۈش   قارىسوقۇشـتۇرۇش، ئـوق ئېــتىش مهشـقلىرىدە ئـۇالرنى     
بىـر  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـر ھهدىسـته  . قاتارلىقالر يامان ئهخالق نهمۇنىلىرىدۇر

ىشـى  ئايال بىر مۈشۈكنى نان ياكى سۇ بهرمهستىن ياكى يهردىن بىر نهرسـه تېپىـپ يېي  
ئۈچۈن قويۇپ بهرمهستىن، سوالپ قويۇپ ئۇنىڭ ئۆلۈمىگه سهۋەب بولغانلىقى تـۈپهيلى  

دېــيىش ئــارقىلىق ھايۋانالرغــا شهپقهتســىزلىك قىلىشــنىڭ  )١(»دوزىخــى بولــۇپ كهتتــى
  .گۇناھىنىڭ ئېغىرلىقىنى بايان قىلغان

  

                                                 
 ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٣٧١  ېگرىسىچ- هكچ ۇنىڭئ ۋە ۆررىيهتھ  

 

  

  چېگرىسى-ھۆررىيهت ۋە ئۇنىڭ چهك

  ئىنساندا چهكسىز ھۆررىيهت بوالمدۇ؟: سوئال  .٧٢٠
دەيــدىغان نهرســه چهكســىز ھــۆررىيهت مهخلۇقاتالرغــا نىســبهتهن دۇنيــادا  :جــاۋاب    

مۇنداق بىر ھۆررىيهت بار دەپ گۇمان قىلغـانالر راسـتىنال ئهخمهقـلهر     .مهۋجۇد ئهمهس
ىــراۋدا ب چــۈنكى. بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ بــۇ گۇمــانلىرى رېئاللىققــا تامــامهن زىــت كېلىــدۇ  

ــر    چهكســـىز ــا ھېچقانـــداق بىـ ــۆررىيهت بولۇشـــى ئۈچـــۈن ئۇنىـــڭ نېمىنـــى خالىسـ ھـ
چهكلىمىسىز، توسالغۇسىز، خالىغان ۋاقىتتـا ئهمهلـگه ئاسـۇرااليدىغان مۇتلـق قـۇدرەتكه      

ھــالبۇكى، ئىنســان مهيلــى پادىشــاھ بولــۇپ كهتســۇن، مهيلــى   . ئــېگه بولۇشــى شــهرت 
ــال   ــان ئىشـ ــۆزى خالىغـ ــۇن، ئـ ــۇپ كهتسـ ــونېر بولـ ــۇنلىرىنىمىليـ ــگه  ردىن نۇرغـ ئهمهلـ
نـېمه قىلىشـنى خالىسـا     چۈنكى. ئاسۇرالمايدۇ، چهكلىمىلهرگه ۋە توسالغۇالرغا ئۇچرايدۇ

ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش پهقهت    ، خالىغـان ۋاقىتتـا  شۇنى توسالغۇسىز ۋە چهكلىمىسىز ھالـدا 
  .بىرال ياراتقۇچىنىڭ قولىدىن كېلىدىغان ئىش

ىيهت ۋە مــۇتلهق ئىختىيــار پهقهت ئــالالھ ئهھــۋال شــۇنداق ئىــكهن، چهكســىز ھــۆرر  
چۈنكى ئالالھ تائاال ياراتقۇچى ۋە يوق قىلغۇچى، ھايـات بهرگـۈچى ۋە   . تائاالنىڭ قولىدا
 ،چــۈنكى كائىنــات. ھهقىــقهتهن ئــالالھ تائــاال خــالىغىنىنى قىالاليــدۇ . ئۆلتۈرگۈچىــدۇر

  .قۇدرەت ئۇنىڭ قولىدا-ئۇنىڭدىكى بارلىق سهۋەبلهر ۋە مۇتلهق كۈچ
ئىنســان ئۈچــۈن بــۇ قــۇدرەت نهدە بولســۇن؟ ئىنســاننىڭ خالىغــانلىرىنى ئهمهلــگه     

ئاشۇرۇش ئىشى ئۇنىڭ ئـاجىزلىقى ۋە مهلـۇم چهكلىـمه ئىچىـدە ئىكهنلىكـى سـهۋەبلىك       
 بىراۋ ئۆزىنىڭ ھـۆر ئىرادىسـى بىـلهن   : مهسىلهن. كۆپ ھالالردا ئهمهلگه ئاشماي قالىدۇ

لـېكىن ئهمهلىيهتـته ئـۇنى ئهمهلـگه     . اليـدۇ مۇسابىقىلهردە بىرىنچى بولۇپ چىقىشـنى خا 
ئېگىـز  . ئاشۇرالمىغىنىدا ئۆزىنىڭ مۇتلهق ھـۆررىيهتكه ئىـگه ئهمهسـلىكىنى چۈشـىنىدۇ    

جايدىن يېقىلىپ چۈشۈپ كېتىۋاتقان ئادەم شۇ لهھزىلهردە ئۆزىدە خـۇددى قۇشـالردەك   
ئۇنىڭدا  ئۇچۇش قۇدرىتى بولۇپ، ئۆلۈمدىن ساق قېلىشنى شۇنچه ئارزۇ قىلىدۇ، لېكىن

چــوڭ بــايالردىن بولۇشــنى ئارمــان  كىشــىلهر نۇرغــۇن نهدە بولســۇن بۇنــداق قــۇدرەت؟
  لېكىن ھهممىسى شۇنداق بوالالمدۇ؟. قىلىدۇ

بىــزدە قۇشــالردەك ئۇچــۇش، لهھهڭــدەك ســۇ ئــۈزۈش ۋە پهرىشــتىلهردەك ئاســمانغا    
بىـزدە   ئۆرلهش ھۆررىيىتى بارمۇ؟ بىزگه كهلگهن ئۆلۈمنى توسۇپ قالىدىغان ھـۆررىيهت 

  بارمۇ؟
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ئهگهر ئىنســـاندا مـــۇتلهق ھـــۆررىيهت بولىـــدىغان بولســـا، نـــېمه ئۈچـــۈن ئارمـــان   
  نېمه ئۈچۈن مهغلۇب بولىدۇ؟ قىلغانلىرىنىڭ ھهممىسىگه ئىگه بواللمايدۇ؟

چىشىدىن تىرنىقىغىچه ئهڭ قىرغۇچى ۋە ئهڭ زامانىۋى قۇرالالر بىـلهن قۇرالالنغـان     
نوپـۇس   نى ئىشـلىتىپ تـۇرۇپ، پهلهسـتىندىكى   ئىسرائىلىيه جوھـوتلىرى پۈتـۈن كـۈچى   

سانى ئاز، يهر مهيدانى كىچىك، خهلقـى نـامرات، دۈشـمهنگه ئاتىـدىغان تاشـتىن باشـقا       
  قۇرالى بولمىغان كىچىككىنه غهززە شهھىرىنى نېمه ئۈچۈن بويسۇندۇرالمىدى؟

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه تــۆت يىلغــا يــېقىن ۋاقىتــتىن بېــرى غهززە شــهھىرىگه قويولغــان    
غهززە ئاھالىسـى يېگىلـى يـوق،    . رگو غهززە خهلقىنـى تېخىمـۇ نامراتالشـتۇرىۋەتكهن   ئامبا

ئىچكىلى يوق، كىيگىلى يوق، داۋالىنىش ئۈچۈن يا دورا يوق يا پۇل يـوق، دۈشـمهندىن   
ــدە،       ــۇق ئىچى ــۈنلهي يوقل ــۇنداق پۈت ــوق، ش ــۇ ي ــۇرال تېخىم ــۇداپىئهلىنىش ئۈچــۈن ق م

ۇرا ئهســـىرلهرنىڭ نامراتلىقىـــدا ھايـــات ئىنتـــايىن ئېچىنىشـــلىق بىـــر ۋەزىيهتـــته ئوتتـــ
  .كهچۈرمهكته

ئىســــرائىلىيه بولســــا، پــــۇقرالىرىغىچه قۇرالالنغــــان، ئامېرىكــــا ۋە ئهنگىلىــــيه        
باشچىلىقىدىكى دۆلهتلهر، پهلسـتىنگه قوشـنا بولغـان دۆلهتـلهر رەسـمىي يـاكى غهيرىـي        

يتى بىـلهن  مىللىـي ھـاكىمى   رەسمىي ھالدا ئىسـرائىلىيىنى قوللىغـان، ھهتتـا پهلهسـتىن    
كۆپلىگه پهلهستىن تهشكىالتلىرىمۇ غهززىدىكى ھاماس ھاكىمىيىتىگه قارشى تـۇررۇپ،  
ئىســرائىلىيىگه يانداشــقان، غهززىــگه قوشــنا دۆلهتــلهر غهززە ئاھالىســىغا يــاردەم قــولىنى 

ئىچـمهك  -دەرمهك، يـېمهك -سوزۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، يىـراق دۆلهتلهردىـن كهلـگهن دورا   
  .اردەملهرنىمۇ غهززىگه كىرىشتىن توسىۋاتقانقاتارلىق ئىنسانىي ي

بۈگۈنكى كۈندە، بۇ ۋەزىيهتته ئىسرائىلىيه ئۈچۈن ھاياتىدا تېپىلمايدىغان شـۇنداق    
-چــوڭ بىــر پۇرســهت بــار تــۇرۇپ، نــېمه ئۈچــۈن غهززىنــى بويســۇندۇرالمىدى؟ ئــارقىمۇ

نـدۈز  كۈ-ئارقىدىن ئىنسانىيهت قېلىپىدىن چىققان ئهڭ ۋەھشىي ھۇجـۇملىرىنى كـېچه  
داۋام قىلدۇرۇپ تۇرۇپمۇ نېمه ئۈچۈن كىچىك بىر پارتىزان شهكلىدىكى ھاماسـنى يـوق   
قىاللمىـــدى؟ نـــېمه ئۈچـــۈن ئىســـرائىلىيه ئهڭ زامـــانىۋى قـــۇراللىرى بىـــلهن تـــۇرۇپ  

  ھاماسنىڭ قولدا ياسالغان ئاددى قۇراللىرى ئالدىدا يېڭىلدى؟
، باشــقا غاننىــڭ ئۈســتىگهدۆلهت بولبىــر ئامېرىكــا دۇنيــادا شــۇنچىلىك قۇدرەتلىــك   

ئىتتىپاقـداش كـۈچلهر بىـلهن بىـرلىكته تـۇرۇپ نـېمه ئۈچـۈن         دۆلهتلهردىن قوشۇلغان
قۇدرەت ۋە زامانىۋى ئهسلىههلهردە ئۆزلىرىدىن نهچچه يۈز ھهسسه -يىلدىن بىرى كۈچ٩

ــا        ــدۇ؟ ئامېرىك ــبه قىاللماي ــتىدىن غهلى ــانلىرى ئۈس ــان مېلىت ــدە ۋە تالىب ــاجىز ئهلقائى ئ
ىكى ئىتتىپاقــداش كۈچنىــڭ مهقســىتى ئافغانىســتاننى ئهڭ قىســقا ۋاقىــت باشــچىلىقىد

  ئىچىدە تىنجىتىش ئهمهسمىدى؟
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يىلدىن بىرى دۇنيانىڭ ئهڭ قۇدرەتلىك كۈچلىرى ئۆزلىرىنىڭ ھۆر ئىرادىسـىنى   ٩  
  نېمه ئۈچۈن ئهمهلگه ئاشۇرالمايۋاتىدۇ؟

 لالھ تائــاالچــۈنكى، چهكســىز ھــۆررىيهت ۋە مــۇتلهق ئىختىيــار ئېگىســى بولغــان ئــا   
  .ئالالھ تائاال خالىمىغان ئىكهن، ئىنسانالرنىڭ خاھىشى ئهمهلگه ئاشمىدى !خالىمىدى

  ئـالالھ خـالىمىغىچه سـىلهر خالىيالمايسـىلهر    رەببـى   ئالهملهرنىـڭ)يهنـى ســىلهر   )١
ــگه ئاشۇرالمايســىلهر    ــويمىغىچه ئهمهل ــول ق ــاال ي ــالالھ تائ  .كــۆزلىگهن مهقســىتىڭالرنى ئ

  .ەزىيىتىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدۇھازىرقى ئىراق ۋ

  ئىنساننىڭ قۇدرىتى چهكلىك
  بېرىلمىگهن؟ نېمه ئۈچۈن ئىنسانالرغا چهكسىز ھۆررىيهت: سوئال  .٧٢١
ئهگهر ئىنســانالرغا نېمىنــى خالىســا قىالاليــدىغان مــۇتلهق ئىختىيــار ۋە       :جــاۋاب    

ــارلىق -ىنســان ئۆزىنىــڭ ياخشــى بېــرىلگهن بولســا ھهر ئ چهكســىز ھــۆررىيهت يامــان ب
ــوالتتى  ــگه ئاشــۇرالىغان ب ــدا  -خاھىشــىنى ئهمهل دە، دۇنيانىــڭ ئىنتىزامــى جىــددىي ھال

بۇزۇلغان، بهلكى ئىنسانىيهت نهسلى ئـاللىبۇرۇن يهر يۈزىـدىن تـۆگهپ كهتـكهن بـوالر      
ــدى ــۋەتكهن،    . ئىـ ــوق قىلىـ ــانى يـ ــدىال دۇنيـ ــر ئانـ ــىغانالر بىـ ــىنى ياسـ ــاتوم بومبىسـ ئـ

لىكىچىلهر قـــول ئاســـتىدىكى مهھكـــۇم مىللهتلهرنـــى پۈتـــۈنلهي قىرىـــپ      مۇســـتهم
  .تۈگىتىۋېتىپ باش ئاغرىقىدىن خاالس بولغسن بوالر ئىدى

قىرغـۇچ قۇرالالرغـا ئىـگه ئىسـرائىلىيىنىڭ يېـرىم       ئاتوم بومبىسىغا ۋە ئهڭ زامانىۋى،  
رقــۇنچ رەك ۋاقىتــتىن بىــرى بېشــىنى ئاغرىتىۋاتقــان ۋە يــۈرەكلىرىگه قوكــۆپئهســىردىن 

سېلىپ بىئارام قىلىۋاتقان پهلهستىنلىكلهرنى بىر كېچىـدىال پۈتـۈنلهي قىرىـپ تاشـالپ     
چــۈنكى ئــۇالر . لــېكىن قىاللمايــدۇ! ئهلــۋەتته بــار مهڭگــۈ خــاتىرجهم بولغۇســى يوقمــۇ؟

  .مۇتلهق ئىختىيار ۋە چهكسىز ھۆررىيهتكه ئىگه ئهمهسته
ــۆررىيىتى دەۋاســـى     ــادا ھهركىـــم ئۆزىنىـــڭ شهخســـىي ھـ بىـــلهن كـــۆڭلىگه دۇنيـ

كهچكهنلهرنىـــڭ ، خالىغانلىرىنىـــڭ ۋە ئـــارزۇ قىلغانلىرىنىـــڭ ھهممىســـىنى ئهمهلـــگه  
شـۇڭا  . ئاجىزالرنىڭ ياشاشتىن ھـېچ نېسىۋىسـى بولمىغـان بـوالتتى     ئاشۇرماقچى بولسا

  .مۇتلهق ئىختىيارنى ۋە چهكسىز ھۆررىيهتنى ھېچكىمگه بهرمىگهن ئالالھ تائاال
، ھوقۇقالرغـا -كـۆپلىگه ھهق  ئهنه شـۇنداق  لغان ھهققىئىنساننىڭ ھۆررىيهتتىن بو  

-بۇالرنىـڭ ئىچىـدە شـۇ ئىنسـاننىڭ شهخسـىي ھهق     . زىت كېلىدۇ پرىنسىپالرغا-قانۇن
  .ھوقۇقىمۇ بار-ھوقۇقالر ۋە ئالالھ تائاالنىڭ ھهق-ھوقۇقلىرى، ئىجتىمائىي ھهق

                                                 
 ئايهت-١٩تهكۋىر سۈرىسى  )١(
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-رتشـه -ئىنساننىڭ قۇدرىتى ھهرقانچىلىك يۇقىرى بولۇپ كهتسۇن، پۈتـۈن شۇڭا   
شارائىتالر ئۇنىڭ ئالدىدا ھازىر بولغان بولسۇن، يهنىال ئۇ ئارزۇ قىلغـان نهرسـىلىرىنىڭ   

مهيلـى  –چۈنكى ئىنساننىڭ قۇدرىتى ۋە ئۇنىڭ ھـۆررىيىتى  . ھهممىسىگه ئېرىشهلمهيدۇ
  .تهبىئىي ھالدا چهكلىكتۇر -ئۇ خالىسۇن ياكى خالىمىسۇن

ھوقــۇق -شــتۇرۇش ۋە ھهقھوقۇقالرنىــڭ ھهممىســىگه پهقهت مۇۋاپىقال -بــۇ ھهق  
  .يولى بىلهنال ئېرىشكىلى بولىدۇ ئىگىلىرىنىڭ ھهر بىرىگه ئادالهتلىك تهقسىم قىلىش
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  ھوقۇقالر-ھهق

  ھوقۇقالر-شهخسىي ھهق
  لىرى قايسىالر؟ھوقۇق -ئىنساننىڭ شهخسىي ھهق: سوئال  .٧٢٢
مهرىـپهت ئـېلىش   -ئوقـۇپ بىلىـم   -ىرىلھوقۇق -ئىنساننىڭ شهخسىي ھهق :جاۋاب    

زەخمهتـتىن سـاقلىنىش   -ھوقۇقى، ئۆزىگه يوللۇق ھالدا بهخت ئىزدەش ھوقۇقى، زىيان
ــدىلىنىش       ــۇق پاي ــزىقالردىن يولل ــېمهتلهردىن ۋە رى ــاال بهرگهن ن ــالالھ تائ ــۇقى، ئ ھوق
ھوقۇقى، ھاالل قىلىنغان لهززەتلهر بىلهن ھۇزۇرلىنىش ھوقۇقى ۋە باشقا نۇرغۇنلىغـان  

ــۇقالردۇر-ھهق ــۇق ھهق   . ھوقـ ــان يوللـ ــاال بۇيرىغـ ــالالھ تائـ ــى ئـ -بۇالرنىـــڭ ھهممىسـ
  .ھوقۇقالردۇر

ــڭ ھهق       ــى ئۇنىـ ــان يهتكۈزۈشـ ــقىالرغا زىيـ ــۆزىگه ۋە باشـ ــاننىڭ ئـ ــا ئىنسـ -ئهممـ
ــىدىن ئهمهس ــىلهن. ھوقۇقلىرىنىـــڭ جۈملىسـ ــىي  : مهسـ ــاندا ئۆزىنىـــڭ شهخسـ ئىنسـ
نهپسـىي ھهۋەسـنىڭ كهيـنىگه     يـاكى  ىـۋېلىش ھۆررىيىتى دەۋاسى بىلهن ئـۆزىنى ئۆلتۈر 

كىرىپ زىيانلىق نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلىـش بىـلهن ئـۆزىنى كېسـهل قىلىـش يـاكى       
تـاقىتىنى، ئهقىـل كـۈچىنى ئـۆزىگه يـاكى ئىنسـانىيهتكه پايدىسـى بولمايـدىغان         -پىكىر

ى ئۆزىنىڭ ئىختىيارى ۋە كىشـىلىك ھـۆررىيىتى   بىهۇدە نهرسىلهر بىلهن زايه قىلىۋېتىش
لسىمۇ، بۇالر شۇ شهخسـنىڭ ئـۆزىگه زىيـانلىق بولغـانلىقى سـهۋەبلىك ئـالالھ       ئىچىدە بو

  .ۋە يول قويمىغان ھۆررىيهتتۇر تائاال رازى بولمايدىغان
ئۆزىنىڭ شهخسىي ھۆررىيىتى دەۋاسى بىلهن باشقىالرنىڭ  نىڭشۇنىڭدەك، ئىنسان  
  !يوق ھهققىنومۇسىغا تاجاۋۇز قىلىش -ھوقۇقلىرىغا، ئار-ھهق

  ھوقۇقالر-ھهق ا مۇناسىۋەتلىككوللېكتىپق
  قايسىالر؟ ھوقۇقالر-ھهق كوللېكتىپقا مۇناسىۋەتلىك: سوئال  .٧٢٣
ــاۋاب     ــىۋەتلىك  :ج ــا مۇناس ــاننىڭ   -ھهق كوللېكتىپق ــۇپ، ئىنس ــۆپ بول ــۇقالر ك ھوق

-لـى ھوقۇقلىرىغا دەخ-ئۆزىنىڭ شهخسىي ھۆررىيىتى دەۋاسى بىلهن باشقىالرنىڭ ھهق
تهئهررۇز قىلماســلىقى، شهخســنىڭ جهمئىــيهت ئهزالىــرى بىــلهن بىــرلىكته ئىجتىمــائىي 
ھهمكــارلىقنى ئــادالهتنى ئاســاس قىلغــان ھالــدا ھهققــانىي ئېلىــپ بېرىشــى، ئۆزىنىــڭ   

  .مهنپهئهتى ئۈچۈن ئومۇمنىڭ ھهققىنى قۇربان قىلماسلىقى ۋە باشقىالردۇر
ىراۋنىـڭ جېنىغـا زامىـن بولـۇش     ئىنساننىڭ شهخسىي ھۆررىيهت دەۋاسـى بىـلهن ب    

ــارمۇ؟ ئۆزىنىــڭ نهپســىي ھهۋىســىنى قانــدۇرۇش ئۈچــۈن باشــقىالرغا زىيــان     ھهققــى ب
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يهتكۈزۈش ياكى بىرىگه باسقۇنچىلىق قىلىش ھهققى بارمۇ؟ ياكى تۇرمۇشىنى قامـداش  
ئۈچـــۈن ئۆزىنىـــڭ شهخســـىي ھـــۆررىيىتى دەۋاســـى بىـــلهن باشـــقىالرنىڭ ھهققىنـــى  

  ش ھهققى بارمۇ؟تارتىۋېلىش ياكى ئۇغۇرال
دېــمهك، ئىنســاننىڭ شهخســىي ھــۆررىيىتى باشــقىالرغا زىيــان يهتكۈزمهســلىك         

ھهتتـا بىـراۋ بىـرەر يۇقۇملـۇق كېسـهلگه گىرىپتـار بولغـان        . چهكلىمىسى ئىچىدە بولىدۇ
 بـۇ باشـقىالرغا  . ئىنسانالر توپالنغان جايغا بېرىش ھۆررىيىتى چهكلىنىدۇ بولسا، ئۇنىڭ

  .رغا زىيان يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈندۇركېسهل يۇقتۇرۇپ، ئۇال

  ئالالھ تائاالنىڭ ھهقلىرى
  ئالالھ تائاالنىڭ ھهقلىرى قايسىالر؟: سوئال  .٧٢٤
ــاۋاب     ــۇر      :ج ــايىن كۆپت ــرى ئىنت ــتىدىكى ھهقلى ــانالر ئۈس ــڭ ئىنس ــالالھ تائاالنى . ئ

يهر لىكــى ئېتىــراپ قىلىنىشــى، ئۇنىــڭ يېگــانه ئىــالھ ئىكهنبۇالرنىــڭ ئهڭ ئالدىنقىســى 
ۋە ھهر  ى، يـاد قىلىنىشـ  ى، سۆيۈلۈشـ ى، ئۇلۇغلىنىشـ ىيۈزىدە خـالىس ئىبـادەت قىلىنىشـ   

  .ىدۇرئىشتا ئىتائهت قىلىنىش
ــان،         ــىيلىق قىلغ ــا ئاس ــالالھ تائاالغ ــلهر ئ ــى بهرمىگهن ــۇ ھهققىن ــڭ ب ــالالھ تائاالنى ئ

نىڭ شهخســــىي ھهر ئىككىســــى ئىنســــان. ئــــۆزلىرىنى زىيانغــــا ئۇچراتقــــان بولىــــدۇ
چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ ھهققىنى بهرمهسلىك بىر ھهقسـىزلىق،  . ھوررىيىتىدىن ئهمهس

ئىنسـاندا ئـۆزىنى زىيانغـا    . يهنه بىر ھهقسـىزلىكتۇر  ۆزىنى ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا تۇتۇشئ
چــۈنكى ئىنســان ئــالالھ تائاالغــا ئائىــت  .ىتىــدىغان ئىشــنى قىلىــش ھهققــى يــوقئۇچر

  .هر نهرسه ئالالھ تائاال تهرىپىدىن قويۇلغان ئامانهتتۇربولۇپ، ئۇنىڭدىكى ھ
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  شهيتان ۋە ئۇنىڭ ئىنسان ھاياتىدىكى تهسىرى

  شهيتاننىڭ ئىنسانالر ھاياتىدىكى تهسىرى قايسى دەرىجىدە بولىدۇ؟: سوئال  .٧٢٥
ــاۋاب     ــېلىش ۋە     :ج ــه س ــۆڭلىگه ۋەسۋەس ــانالرنىڭ ك ــهيتان ئىنس ــان  ش ــاھ، يام گۇن

شهيتانغا ئهگهشـكهن  . ئىشالرنى ئۇالرغا چىرايلىق كۆرسىتىشتىن باشقىسىنى قىاللمايدۇ
مهسىيهتلهرنى ۋە بارچه يامانلىقالرنى ئۆز ئىرادىسى بىلهن -ئىنسان خاتالىقالرنى، گۇناھ

ئىشـلىگهنلىكى ئۈچـۈن، بـۇ قىلغانلىرىــدىن پهقهت ئـۆزىال جاۋابكـار بولىـدۇ، شــهيتانغا       
چۈنكى ئازدۇرغان شهيتان بولسىمۇ، گۇنـاھنى  . ن ھېچ نهرسىنى يۈكلىيهلمهيدۇبۇالردى

  .ئىشلىگهن ئىنساننىڭ ئۆزىدۇر
  قايسىالر؟ ھهقىقهتلهرىكى شهيتان ھهققىد: سوئال  .٧٢٦
ئۇالرنىـڭ  . ئىسالم مهنبهلىرىدە شهيتان ھهققىدە كۆپلىگهن ھهقىقهتلهر بـار  :جاۋاب    
  :ىسقىچه بايانى تۆۋەندىكىچهق

  بىرىنچى ھهقىقهت
پهقهت شـــهيتانغا . شـــهيتان ئىنســـاننىڭ ئىرادىســـىگه تهســـىر كۆرســـىتهلمهيدۇ      

ــۇزۇپ        ــا تۇتق ــهيتاننىڭ قولىغ ــى ش ــڭ تىزگىنىن ــدا ئۆزىنى ــارىي ھال ــىپ، ئىختىي ئهگىش
لىسـقا  ئالالھ تائاال ئۆز ۋاقتىدا شهيتانالرنىڭ ئاتىسى ئىب. قويغانالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا
  :خىتاب قىلىپ مۇنداق دېگهن

ســېنىڭ كۈچــۈڭ يهتمهيــدۇ، ) يهنــى ئــۇالرنى ئازدۇرۇشــقا(مېنىــڭ بهنــدىلىرىمگه ﴿  
  )١(﴾)سېنىڭ كۈچۈڭ يېتىدۇ(پهقهت گۇمراھالردىن ساڭا ئهگهشكهنلهرگىال 

بهنـدىلىرىم ئۈسـتىدىن سـهن ھۆكۈمرانلىـق     ) ئىخالسمهن(شۈبهىسىزكى، مېنىڭ ﴿  
  )٢(﴾.ارىڭ ھهقىقهتهن ھامىي بولۇشقا يېتهرلىكتۇرپهرۋەردىگ. قىاللمايسهن

) ۋەسۋەسىسـىدىن (سهن قۇرئان ئوقۇمـاقچى بولغىنىڭـدا، قوغالنـدى شـهيتاننىڭ     ﴿  
ــاھ تىلىگىــن   ــا ســېغىنىپ پان ــا  . ئالالھق شۈبهىســىزكى، مۆمىنلهرنىــڭ ۋە پهرۋەردىگارىغ

نلىـق  نىـڭ ئۈسـتىدىن شـهيتان ھۆكۈمرا   ) يهنـى يۆلهنگـۈچىلهر  (تهۋەككۈل قىلغـۇچىالر  
) ئىغـۋا قىلىشـى  (شهيتان پهقهت ئـۆزىنى دوسـت تۇتىـدىغانالر ۋە ئۆزىنىـڭ     . قىاللمايدۇ

                                                 
 ئايهت-٤٢ھىجر سۈرىسى  )١(
 ئايهت-٦٥ئىسرا سۈرىسى  )٢(
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  .)١(﴾بىلهن مۇشرىك بولۇپ كهتكهنلهر ئۈستىدىنال ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ
يــۇقىرىقى ئــايهتلهردىن مهلــۇمكى، ئــالالھ تائــاال شــهيتانغا ئىنســانالرنىڭ كــۆڭلىگه    

يلىـق قىلىـپ كۆرسىتىشـتىن باشـقا قـۇدرەت      ۋەسۋەسه سېلىش ۋە يامـان ئىشـالرنى چىرا  
شـهيتانالرنىڭ كـۈچى پهقهت ئىختىيـارى ھالـدا تىزگىنىنـى ئۇنىـڭ قولىغـا        . بهرمىگهن

  .غانالر ۋە ئۇنى ئۆزلىرى ئۈچۈن رەھبهر ئورنىدا تۇتقانالرغىال يېتىدۇۇپ قويتۇتقۇز
شــۇ ســهۋەبتىن شــهيتان قىيــامهت كــۈنى بــۇ دۇنيــادا ئــۆزىگه ئهگهشــكهنلهرگه بــۇ    
مۇنــۇ ئــايهت بــۇ   . هقىقهتنــى ئــېالن قىلىــدۇ ۋە جاۋابكــارلىقنى ئۈســتىگه ئالمايــدۇ     ھ

يهنــى ھېســاب تــۈگهپ، جهنــنهتىلهر (ئىــش پۈتكهنــدە ﴿: ھهقىقهتــكه ئىشــارەت قىلىــدۇ
ئىتـائهت  (ئالالھ ھهقىقهتهن سىلهرگه «: ، شهيتان)بىلهن دوزىخىيلهر ئايرىلىپ بولغاندا

راسـت ۋەدىنـى   ) ۇچىنى جازاالشـتىن ئىبـارەت  قىلغۇچىنى مۇكاپـاتالش، ئاسـىيلىق قىلغـ   
ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىـرىلىش    (مهن سـىلهرگه  ). ۋەدىسىگه ۋاپا قىلدى(قىلغان ئىدى، 

خىالپلىــق ) ۋەدەمــگه(ۋەدە قىلغــان ئىــدىم، ) ســاۋاب، جــازا دېگهنــلهر يــوق، دەپ يالغــان
غىنى يـوق،  ھۆكۈمرانلىقىم بـول ) كۇفرىغا، گۇناھقا زورلىغۇدەك(قىلدىم، سىلهرگه مېنىڭ 

ــىلهرنى پهقهت  ــا(مهن سـ ــىلهر ) گۇمراھلىققـ ــدىم، سـ ــى(دەۋەت قىلـ ــۇل ) دەۋىتىمنـ قوبـ
قىلـــدىڭالر، شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن مېنـــى ئهيىـــبلىمهڭالر، ئـــۆزۈڭالرنى ئهيىـــبلهڭالر، مهن 
سىلهرگه ياردەم بېرىـپ سـىلهرنى قۇتقۇزالمـايمهن، سـىلهرمۇ ماڭـا يـاردەم بېرىـپ مېنـى         

ــىلهرنى  ــىلهر، مهن سـ ــا   قۇتقۇزالمايسـ ــى ئالالھقـ ــۇرۇن مېنـ ــادەتته(ڭ بـ شـــېرىك ) ئىبـ
قىلغــانلىقىڭالرنى ئېتىــراپ قىلمــايمهن، شۈبهىســىزكى، زالىمــالر چوقــۇم قــاتتىق ئازابقــا 

  )٢(﴾.دەيدۇ »دۇچار بولىدۇ

  ئىككىنچى ھهقىقهت
ــۆڭلىگه      ــانالرنىڭ كـ ــى پهقهت ئىنسـ ــدىكى ۋەزىپىسـ ــان ھاياتىـ ــهيتاننىڭ ئىنسـ شـ

. نىڭـدىن كـۆپرەكىگه شـهيتاننىڭ كـۈچى يهتمهيـدۇ     بۇ. ۋەسۋەسه سېلىشتىن ئىبارەتتۇر
ئىنســان شــهيتاننىڭ ئــۇنى يامــان ئىشــالرنى قىلىشــقا ۋەسۋەســه ســالغانلىقىنى ئهلــۋەتته 

دە، شـهيتان  -ئۆزىنى بىر باھانىلهر بىلهن قاندۇرىدۇ -ھېس قىلىدۇ، لېكىن ئىنسان ئۆز
  .قىزىقتۇرغان گۇناھقا يۈزلىنىدۇ

  :مۇنداق دېگهنئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە   
ئىنســانالرنىڭ پهرۋەردىگــارى، ئىنســانالرنىڭ پادىشــاھى، ئىنســانالرنىڭ ئىالھــى  ﴿  

                                                 
 ئايهتلهر-١٠٠-٩٩-٩٨نهھل سۈرىسى  )١(
 ئايهت-٢٢ئىبراھىم سۈرىسى  )٢(
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ــالالھ( ــنالردىن ۋە     ) ئ ــۇچى جى ــه قىلغ ــدا ۋەسۋەس ــىلهرنىڭ دىللىرى ــېغىنىپ، كىش ــا س ق
ــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىســـىنىڭ شـــهررىدىن پانـــاھ    ــانالردىن بولغـــان يوشـــۇرۇن شـ ئىنسـ

  .)١(﴾دېگىن» تىلهيمهن
يهنــى ئىمانــدىن (ئېنىــق بولغانــدىن كېــيىن ئارقىســىغا قايتىۋالغــانالر تــوغرا يــول ﴿  

شـهيتان  (شـهيتان چىرايلىـق كۆرسـهتتى،    ) ئۇالرنىڭ بـۇ ئىشـىنى  (غا )كۇفرىغا قايتقانالر
  .)٢(﴾ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى) ئارزۇ ۋە ئهجهلنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلهن

ــازدۇرۇش ئۈچــۈن قانچىلىــك كــۆپ تهد      ــر قولالنســىمۇ،  شــهيتان ئىنســانالرنى ئ بى
  .بهرىبىر ئۇنىڭ تهدبىرى ئاجىزدۇر

  .)٣(﴾شهيتاننىڭ تهدبىرى ھهقىقهتهن ئاجىزدۇر﴿  

  ئۈچىنچى ھهقىقهت
ئالالھ تائاال ياخشىلىق بىلهن يامانلىقنىڭ تۈرتكىلىرى ئوتتۇرىسـىدا تهڭپۇڭلـۇقنى     

  )٤(.ساقالش ئۈچۈن شهيتاننى ئىنسانالرنىڭ ھاياتىغا بهلگىلىگهن

  سۋەسىلىرىدىن قۇتۇلۇشنىڭ دىنىي چارىسىشهيتاننىڭ ۋە
  نېمه؟ شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن قۇتۇلۇشنىڭ دىنىي چارىسى: سوئال .٧٢٧

ئالالھ تائاال بهندىلىرىگه شهيتاننىڭ ۋەسۋەسـىلىرىدىن قۇتۇلـۇش چارىسـىنى     :جاۋاب 
شـــهيتاننىڭ (ەســه قىلســا،   ئهگهر شــهيتان ســاڭا ۋەسۋ  ﴿: ئۆگىتىــپ مۇنــداق دېــگهن   

) ســۆزۈڭنى(ئــالالھ ھهقىــقهتهن . ئالالھقــا ســېغىنىپ پانــاھ تىلىگىــن) ۋەسۋەسىســىدىن
تهقــۋادار كىشــىلهر شــهيتاننىڭ ). ئىشــىڭنى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر(ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر 

شـهيتاننىڭ  (ۋەسۋەسىسىگه ئۇچرىسا، ئالالھنى ئهسلهيدۇ ـ دە، ھهقىقهتنى كۆرۈۋېلىـپ،   
  .)٥(﴾خاالس تاپىدۇ) نۋەسۋەسىسىدى

  

                                                 
 ناس سۈرىسى  )١(
  ئايهت-٢٥مۇھهممهد سۈرىسى  )٢(
 ئايهت-٧٦نىسا سۈرىسى  )٣(
  .ناملىق ئهسهرىدىن پايدىلىنىلدى»األخالق اإلسالمية«ئابدۇراھمان ھهبهننهكهنىڭ  )(٤
 ئايهتلهر-٢٠١-٢٠٠ئهئراف سۈرىسى  )٥(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٨٠  

 

  

  ئىستىغفارغا بۇيرۇشنىڭ سىرى-تهۋبه

  نېمه؟ ئىستىغفارغا بۇيرۇشنىڭ سىرى-تهۋبه: سوئال  .٧٢٨
ــاۋاب     ــراق    -تهۋبه :ج ــالىقالردىن يى ــاكالپ، خات ــاھالردىن پ ــادەمنى گۇن ــتىغفار ئ ئىس

ــه  ــدىغان نهرس ــپ تۇرى ــ . قىلى ــاپ، گۇن ــالىقنى ئوڭش ــۈرۈپ  خات ــلهن ئۆچ اھنى تهۋبه بى
ماڭمىغانــدا، بىــر گۇنــاھ يهنه بىــر گۇنــاھنى، بىــر خاتــالىق يهنه بىــر يــاكى بىــر قــانچه    

ئـاخىرى ئـادەم ئـۆزىنى چىقمـاس تـار كوچىالرغـا       . خاتالىقالرنى تۇغدۇرۇپ مېڭىۋېرىـدۇ 
بۇ خۇددى كۆڭلهكنىڭ بىرىنچى تۈگمىسىنى خاتـا ئېـتىش بىـلهن    . كىرگۈزۈپ قويىدۇ

كۆڭلهكنىـڭ دەسـلهپ   . ۈن تۈگمىلىرى خاتـا ئېتىلىـپ ماڭغىنىغـا ئوخشـاش    ئۇنىڭ پۈت
ئهتكهن تۈگمىسىنى قايتىدىن توغرا ئهتكهنـدىن كېيىـنال، باشـقا تۈگمىلهرمـۇ تـوغرا ۋە      

  .جايىدا ئېتىلىپ ماڭىدۇ
زەئىپلهشــكهن ئــاخىرقى  ىيالر خهلىپىلىكــىتــارىخالردا قهيــت قىلىنىشــىچه، ئوســمان  

ــڭ   ــدە، تۈركىيىنى ــاش     دەۋرلىرى ــيانالر ب ــى ئىس ــكه قارش ــدا، دۆلهت ــى جايلىرى ھهر قايس
ــلىغان  ــكه باش ــۈرمىلهردىكى    . كۆتىرىش ــۈن ت ــتۇرۇش ئۈچ ــيانالرنى باس ــۇ ئىس دۆلهت ب

رال تۇتقـۇزۇپ، شـۇالرنىڭ قـولى بىـلهن     وجىنايهتچىلهرنى چىقىرىپ، ئۇالرنىڭ قولىغا ق
ىرىـپ چىققانـدا   ئىسياننى باستۇرغان بولسىمۇ، كېيىنچه بـۇ جىنـايهتچىلهر ئىسـيان كۆت   

رال وقـ  غـا چـۈنكى جىنايهتچىنىـڭ قولى  . دۆلهت ئۇالرنى باستۇرۇشـتىن ئامالسـىز قالغـان   
بۇ خاتالىق كېيىن ئۆزىدىنمۇ چوڭ ۋە ئالدىنى ئالغىلى . تۇتقۇزۇش چوڭ خاتالىق ئىدى

  .بولمايدىغان خاتالىقالرنى تۇغدۇرغان
ن، بىـر گۇنـاھنى   ئـۆز خاتـالىقىنى بىلـگهن ھامـان ئۇنىڭـدىن دەرھـال قـول ئـۈزگه          

ئىشلىگهن ھامان ئۇنىڭغا پۇشايمان قىلىپ تهۋبه قىلغـان ئـادەم قايتـا خاتـالىق سـادىر      
  .قىلىش ۋە يېڭى گۇناھ ئىشلهشتىن ئۆزىنى يىراق تۇتااليدۇ

ھهرىكهتلىرىنىـڭ تـوغرا ۋە مۇسـتهھكهم    -ئىستىغفار ئادەمنىـڭ ئىـش  -دېمهك، تهۋبه  
شـۇڭا تهۋبىنىـڭ ئهھمىيىتـى زور،    . نهرسـه بولۇپ داۋام قىلىشىنى كاپـالهت قىلىـدىغان   

  .پايدىسى كۆپتۇر
-قېتىمـدىن كـۆپرەك تهۋبه  ٧٠مهن ھهر كـۈنى ئالالھقـا   « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  

ــتىمهن ــتىغفار ئېيـ ــگهن )١(»ئىسـ ــاھلىرى،  . دېـ ئىلگىرىكـــى ۋە كېيىنكـــى پۈتـــۈن گۇنـ

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  )١(



 ٣٨١  سىرى ۇيرۇشنىڭب ئىستىغفارغا-هۋبهت  

 

همبهرنىــڭ كهمچىلىكلىــرى ۋە خاتــالىقلىرى كهچــۈرۈم قىلىــۋېتىلگهن بىــر مهســۇم پهيغ 
ئىستىغفار ئېيتىشىنىڭ سهۋەبى نـېمه؟  -قېتىمدىن ئارتۇق تهۋبه٧٠كۈندە ئالالھ تائاالغا 

  قىلمامدۇ؟ التهۋبه دېگهننى گۇناھ قىلغانالر
ھهر قانـــداق ئـــادەم بالىســـى خاتاالشـــقۇچىدۇر، «: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم يهنه  

بۇنىڭـدىكى سـىر   . دېگهن )١(»خاتاالشقۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى تهۋبه قىلغۇچىالردۇر
  نېمه؟
ئىستىغفار ئىنسـاننىڭ تـوغرا يولـدىن ئېزىـپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن       -چۈنكى تهۋبه  

ــۇپ،      ــدا يۇيۇل ــڭ ۋاقتى ــدىغا، خاتالىقالرنى ــپ تۇرى ــتهھكهم قىلى ــى مۇس ئۇنىــڭ قهدىمىن
ــر     ــالىقالر ۋە ئېغى ــۇرەككهب خات ــۇنى م ــارقىلىق ئ ــۈپ تۇرۇشــى ئ گۇناھالرنىــڭ ئۆچۈرۈل

  .الپ تۇرىدىغان قالقاندۇرگۇناھالردىن ساق
  سهۋەبى نېمه؟ ئىستىغفار ئېيتىشىنىڭ-پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهۋبه: سوئال  .٧٢٩
ئىســـتىغفار -پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ شـــۇنچىلىك كـــۆپ تهۋبه    :جـــاۋاب    

ا ئـۈلگه كۆرسـىتىش   ئېيتىشىنىڭ سـهۋەبىگه كهلسـهك، بـۇ بىـر تهرەپـتىن مۇسـۇلمانالرغ      
ئارقىلىق ئۇالرنى بـۇ ياخشـى ئىشـقا ئادەتلهنـدۈرۈش، يهنه بىـر تهرەپـتىن ئۇالرنىـڭ تـا         

  .قىيامهتكىچه توغرا يولدا مۇستهھكهم بولىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر
ــاالم    ــبهر ئهلهيهىسســـ ــدى، پهيغهمـــ ــى  «: نىڭئهمـــ ــادەم بالىســـ ــداق ئـــ ھهر قانـــ

دېــگهن » الرنىڭ ئهڭ ياخشىســى تهۋبه قىلغــۇچىالردۇرخاتاالشــقۇچىدۇر، خاتاالشــقۇچى
ئۆتكۈزىـدۇ ۋە  خاتـالىق  بىلـمهي چوقـۇم   -ھهدىسكه كهلسهك، ھهر قانـداق ئـادەم بىلىـپ   

ھهتتا ھېچ گۇناھ قىلمىغان ئادەمنىڭ ئۆزىنى گۇناھسىز ھېس . گۇناھ ئىشلهپ سالىدۇ
چـۈنكى  . ۇرقىلىپ مهغرۇرلىنىشـىنىڭ ئۆزىمـۇ گۇنـاھ ئىشـلىگهندىن ئېغىـرراق گۇنـاھت      

دېـمهك، گۇناھسـىز ئـادەم يـوق     . مهغرۇرلـۇق ئىبلىسـنى ئىمانـدىن چىقارغـان گۇنـاھتۇر     
  !دۇنيادا

ئهگهر ســىلهر گۇنــاھ قىلمىســاڭالر، ئــالالھ گۇنــاھ « :نىڭپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  
 )٢(»ئىشــلهيدىغان بىــر خهلقنــى يارىتىــپ، ئۇالرنىــڭ گۇنــاھلىرىنى مهغپىــرەت قىلىــدۇ  

  .پادىلهيدۇلىكى بۇنى ئىدېگهن
مهســىيهتلهرنى ياقتۇرىــدىغانلىقىنى -ھهدىســنىڭ مهنىســى ئــالالھ تائاالنىــڭ گۇنــاھ  

ڭ ئىپادىلىمهيدۇ، بهلكى بهنـدىلىرىنىڭ تهۋبىلىرىنـى قوبـۇل قىلىـش ئـارقىلىق ئۆزىنىـ      
ــور﴿ ــۈچى( ﴾غف ــار﴿ۋە » كهچۈرگ ــۈچى  ( ﴾غف ــايىتى بهك كهچۈرگ ــارالرنى ناھ ) گۇناھك

                                                 
  ئىمام تىرمىزى ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
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لىرىنى ئىزھــار قىلىــش ۋە بهنــدىلىرىگه بولغــان  دېــگهن ئۇلــۇغ ســۈپهتلىرىنىڭ ئهســهر 
  .مېهرىبانلىقىنى ئىپادىلهشنى خااليدۇ

ئالالھنىـڭ رەھمىتىـدىن   ﴿: ئالالھ تائاال گۇناھكار بهنـدىلىرىگه خۇشـخهۋەر بېرىـپ     
  .دېگهن )١( ﴾ئۈمىدسىزلهنمهڭالر، ئۇ پۈتۈن گۇناھالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ

ىـــدىن، ئـــالالھ تائاالنىـــڭ تهۋبه   بىرىنچ يـــۇقىرىقى ھهدىســـلهر بىـــلهن ئـــايهت     
قىلغۇچىالرنى ياقتۇرىدىغانلىقىنى ئىپادىلىسـىه، ئىككىنچىـدىن، ھېچكىمنىـڭ قىلغـان     
تهۋبىسـى بىكارغــا كهتمهيـدىغانلىقىنى ۋە تهۋبىنىــڭ ئـاخىرى مهغپىــرەت ئىكهنلىكىنــى    

  .ئىپادىلهيدۇ
  

                                                 
  ئايهتلهر-٥٤-٥٣زۇمهر سۈرىسى   )١(



 ٣٨٣  هخالقئ ېتىلدۈرۈلگهني ۋە هخالقئ هبىئىيت  

 

 

  ي ئهخالق ۋە يېتىلدۈرۈلگهن ئهخالقىتهبىئ

  .ۋە يېتىلدۈرۈلگهن ئهخالق دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇئهخالق تهبىئىي ئهخالق   
  دېگهن نېمه؟ تهبىئىي ئهخالق: سوئال  .٧٣٠
ــاۋاب     ــالق :جـ ــگهن    -تهبىئىـــي ئهخـ ــۇپ كهلـ ــاندا بولـ ــرى ئىنسـ ــتىن بىـ يارىتىلىشـ

 بهزى كىشىلهرنىڭ ئهخالقى تهبىئىي: مهسىلهن .نى كۆرسىتىدۇهخالقئ) تۇغما(تهبىئىي
ئهخالق بولۇپ، بۇ ئهخالق ئۇالرنىـڭ بـالىلىق چاغلىرىـدىنال ئىپادىلىنىشـكه باشـاليدۇ،      

بـۇ  . ئۇالر ئهخالق قائىدىلىرىگه ئۆزلىكىدىن تهبىئىي ھالـدا رىئـايه قىلىـدىغان كېلىـدۇ    
  .تهبىئىي ئهخالقنىڭ ئىپادىسىدۇر

 نىــپئۆگى ، كېيىــنچهيـارىتىلىش تهبىئىتىــدە بولمىسـىمۇ   -يېتىلـدۈرۈلگهن ئهخــالق   
ــلهن  ــولى بىـ ــيه يـ ــدۈرۈلگهن ئهخالق تهربىـ ــىتىدۇيېتىلـ ــى كۆرسـ ــىلهن. نـ بهزى : مهسـ

تهربىيىنىـــڭ يـــاكى ئىجتىمـــائىي مۇھىتنىـــڭ يـــاكى -كىشـــىلهرنىڭ ئهخالقـــى تهلىـــم
ھاياتلىقتىن ئالغان تهجرىبىلهرنىڭ تۈرتكىسى بىلهن يېتىلدۈرۈلگهن ئهخـالق بولـۇپ،   

  .ئاتىلىدۇ بۇ ئۆگىنىلگهن ياكى يېتىلدۈرۈلگهن ئهخالق دەپ
ــۇل         ــى قوب ــدا ئهخالقن ــۈن ئۇنىڭ ــى ئۈچ ــى يېتىلدۈرۈش ــڭ ئهخالقن ــېكىن بىراۋنى ل

بــۇ خــۇددى قانــداقال بىــر . بولىشــى شــهرتتۇر مــايىللىق خاھىشــىقىلىــدىغان تهبىئىــي 
تهلهب قىلىنغىنىغـا   تهبىئىـي مـايىللىق  ماھارەتنى ئىگىلهش ئۈچۈن ئۇنىڭغـا مۇناسـىپ   

تنى ئــۆگىنىش ئۈچــۈن شــۇ ماھــارەتكه نىســبهتهن ئىنســاندا بىــرەر ماھــارە. ئوخشاشــتۇر
ئهكسـىچه،  . قابىلىيهت بولسـا، ئـۇنى چوقـۇم ئۆگىنىـپ كېتهلهيـدۇ     مايىللىق ۋە تهبىئىي 

  .بولمىسا، ئۇنى ئۆگىنهلمهيدۇ مايىللىقئادەمدە شۇ ماھارەتكه نىسبهتهن تهبىئىي 
ۆگىنىش شۇنداقال، ئىنسـاننىڭ ئورگـانلىرىمۇ شـۇنداق بولـۇپ، بىـرەر ماھـارەتنى ئـ         

. شـۇ ماھـارەتنى ئۆگىنىـپ كېتهلهيـدۇ    بىلهن قابىلىيىتى بولغان ئورگان مهشق قىلىش 
قول خهت يېزىشنى، رەسىم سىزىشـنى ۋە باشـقىمۇ ماھـارەتلهرنى ئۆگىنىشـكه     : مهسىلهن

نىســبهتهن تهبىئىــي قابىلىيهتلىــك بولغــانلىقى ئۈچــۈن قــولنى كۆنــدۈرۈش ۋە مهشــق   
رەتلهرنى ھاسىل قىلغىلى بولغانغا، قۇالقتـا مهشـق   قىلدۇرۇش ئارقىلىق كېرەكلىك ماھا

قىلىــش بىــلهن ئــاڭالش ماھــارىتىنى يېتىلــدۈرۈش قــابىلىيىتى بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن، 
قـــۇلىقى ئاڭلىمايـــدىغان ئادەمنىـــڭ ئـــاڭالش قـــابىلىيىتىنى مهشـــق بىـــلهن ھاســـىل  
ــي        ــدە تهبىئى ــۈن ئۆزى ــدۈرۈش ئۈچ ــى يېتىل ــۈزەل ئهخالقن ــاش گ ــا ئوخش قىاللمىغىنىغ

ئۆگىنىش، تهلىم ئېلىش ۋە باشـقا   ياكى قابىلىيهت بولمىغان ئادەم ، ئىنتىلىشيارلىقتهي



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٨٤  

 

  .يېتىلدۈرەلمهيدۇ تولۇق چارىلهر بىلهنمۇ ئۆزىدە گۈزەل ئهخالقنى

  بىر خىل ئهمهس مۇتهبىئىي ئهخالق
  تهبىئىي ئهخالق بىر خىل بوالمدۇ؟: سوئال  .٧٣١
خۇلقتىن بولغان نېسىۋىسى بىـر خىـل   -سانالرنىڭ يارىتىلىشتىكى مىجهزئىن :جاۋاب    

ئىنسـانالر تۇغمـا قـابىلىيهت    . بۇ ھېچكىم ئىنكار قىاللمايدىغان بىر ھهقىقهت. بولمىغان
-بىرىدىن پهرقلىق بولغىنىـدەك، ئۇالرنىـڭ بهدەن قۇرۇلۇشـىمۇ كۈچلـۈك    -جهھهتته بىر

ــاجىزلىق، ئېگىزلىـــك ــېمىزلىك -ئـ ــارلىق، سـ ــاقلىقئۇ–پاكـ ــۇق، سـ ــهللىك، -رۇقلـ كېسـ
كۆرۈمسىزلىك جهھهتلهردە پهرقلىق يارىتىلغان بولۇپ، ئۇالرنىـڭ ئهخالقىـي   -چىرايلىق

  .ۋە غهيرى ئهخالقىي تهبىئهتلىرىمۇ بىر خىل بولمىغان
ــىلهن   ــلىتى     : مهس ــۇنچ خىس ــي قورق ــانالردىكى تهبىئى ــۋاتىمىزكى، بهزى ئىنس كۆرى

ى تهمهگهرلىــك باشــقىالردىكىدىن قــاتتىق باشقىالردىكىســىدىن پهرقلىــق، بهزىلهردىكــ
ــان ــۆزىنى    . بولغ ــىلهر ئ ــا، يهنه بهزى كىش ــدىغان بولس ــز ئاچچىقلىنى ــىلهر تى بهزى كىش

 تهبىئىـي پهرقلهرنـى   بۇ خىـل . تۇتۇۋالىدىغان ۋە ئاچچىقىنى مهلۇم قىلمايدىغان كېلىدۇ
  .تېخى مۇھىتنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىمىغان كىچىك بالىالردىمۇ كۆرگىلى بولىدۇ

ئالالھ سىلهرنىڭ ئاراڭالردا رىزقىڭالرنى «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  
  .)١(»تهقسىم قىلغاندەك ئهخالقىڭالرنىمۇ تهقسىم قىلغان

  قايسى دەرىجىدە بولغان؟ ئىنسان تهبىئىتىدىكى پهرقلهر: سوئال  .٧٣٢
ئىنسـان تهبىئىتىـدىكى پهرقلهرنـى بايـان قىلىـپ       پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم :جاۋاب    

ئىنســانالر خــۇددى ئــالتۇن، كۈمۈشــكه ئوخشــاش مهدەنــلهردۇر،      «: مۇنــداق دېــگهن 
  .)٢(»ئۇالرنىڭ جاھىلىيهتته ياخشى بولغانلىرى ئۆگهنسه ئىسالمدىمۇ ياخشىالردۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ ھهدىسـته ئىنسـانالرنى ئـالتۇن، كۈمۈشـكه ئوخشـاش          
بۇ ئىنتايىن توغرا ئوخشـىتىش بولـۇپ، مهدەنلهرمـۇ يۇقىرىسـى     . هدەنلهرگه ئوخشاتقانم

-ئالماس، تۆۋىنى كۆمۈرگه ئوخشـاش قىممهتـته ۋە شـهكىل ھهم خۇسۇسـىيهتلهردە بىـر     
بىرىدىن پهرقلىق بولغىنىدەك، ئىنسانالرمۇ يارىتىلىش تهبىئىتىـدە، مىـجهز، خۇلقىـدا ۋە    

  .دى مهدەنلهرگه ئوخشاش پهرقلىقتۇرباشقا كۆپلىگهن جهھهتلهردە، خۇد
ــتىكى    ــدى ھهدىس ــالمدىمۇ    «ئهم ــه ئىس ــانلىرى ئۆگهنس ــى بولغ ــاھىلىيهتته ياخش ج

دېـگهن جـۈملىگه كهلسـهك، بـۇ جـۈمله ئىنتـايىن مـۇھىم بىـر ئـۆلچهمنى          » ياخشىالردۇر

                                                 
 ئىمام ئهھمهد، تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 ٣٨٥  هخالقئ ېتىلدۈرۈلگهني ۋە هخالقئ هبىئىيت  

 

ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ، تهبىئىتىدە ياخشىلىق بولغانالرنىـڭ قانـداقال بىـر    
ــ ــىنى      مۇھى ــىلىقنىڭ ئىپادىس ــۇ ياخش ــۇن، ش ــته ياشىمىس ــر جهمئىيهت ــداقال بى ت ۋە قان

  .كۆرسىتىدىغانلىقى ئىدى
ــى        ــى ياخشـ ــدىن ئهخالقـ ــاھىلىيهت ئهھلىـ ــاالم جـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۇڭا پهيغهمـ شـ

كىشــىلهرنى تــالالپ چىقىــپ، شــۇالرنىڭ مۇســۇلمان بولىشــىنى ۋە شــۇالر ئــارقىلىق        
! ئــى ئــالالھ«پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ. ىكۈچلىنىشــنى ئــالالھ تائــاالدىن تىلهيتتــ

ئىككىسـىنىڭ قايسىسـى   ) ئهبـۇ جهھـل  (م ئۆمهر ئىبنى خهتتاب بىلهن ئهمر ئىبنى ھىشا
دەپ دۇئـا قىلغـانلىقى ۋە   » ساڭا سـۆيۈملۈك بولسـا، شـۇنى ئىسـالمغا ھىـدايهت قىلغىـن      

مۇسـۇلمانالر  ئالالھ تائاالنىڭ ئۆمهر ئىبنى خهتتابنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلىشـى بىـلهن   
  .بۇنىڭ مىسالى باسقۇچقا ئۆتكهنلىكىرا قىالاليدىغان كائىبادەتلىرىنى ئاش

  ئىنساندىكى ئهخالق ئۆگىنىش قابىلىيىتى
  نى ئۆزگهرتهلهمدۇ؟ئىنساندىكى ئهخالق: سوئال  .٧٣٣
ايىللىق ۋە مــئۆزىــدە گــۈزەل ئهخالقالرنــى يېتىلــدۈرۈش ئۈچــۈن تهبىئىــي   :جــاۋاب    

قابىلىيهت بولغـان ھهر قانـداق ئهقىللىـق ئىنسـان ئهخالقىنـى ئىسـالھ قىلىـش يولىـدا         
ــدۇ      ــىل قىالالي ــى ھاس ــۈزەل ئهخالقالن ــۇم گ ــۇ چوق ــىتىدىكهن، ئ ــچانلىقال كۆرس . تىرىش

تىز ئاچچىقلىنىدىغان ئادەم ئاچچىقى كهلگهندە ئۆزىنى تۇتۇۋالىدىغان ئېغىـر  : مهسىلهن
ش ئۈچۈن بهل باغالپ تىرىشچانلىق كۆرسهتسه، تهربىيه يـولى  بېسىقلىقنى ھاسىل قىلى

  .بىلهن ئۇ چوقۇم ئېغىر بېسىقلىقنى ھاسىل قىالاليدۇ
ئهڭ ئۇچىغا چىققان شهخسىيهتچى ئادەممۇ ئهگهر ئۇنىڭدا سېخىيلىققا ئـادەتلىنىش    

ئۈچــۈن تهبىئىــي قــابىلىيهت ۋە تهبىئىــي تهييــارلىق بولــۇپ، ســېخىيلىققا ئــادەتلىنىش   
چىن ئىرادە تىكلىسه، تهربىيه يولى بىلهن ئـۇ چوقـۇپ سـېخىيلىققا ئادەتلىنىـدۇ      ئۈچۈن

مۇنــداق بىــر . ۋە ســېخىيلىقتىن ئىبــارەت بــۇ گــۈزەل ئهخالقنــى ئۆزىــدە يېتىلدۈرەلهيــدۇ
شهخسىيهتچى ئادەم بىـردىنال باشـقىالرنىڭ مهنپهئهتىنـى كـۆزلهپ، ئـۆز مهنپهئهتىـدىن       

-اشـــقىالرغا ئۆتهشـــكه تېگىشـــلىك ھهقكـــېچىش دەرىجىســـىگه يېتهلمىســـىمۇ، ئـــۇ ب 
باشـقا  . سېخىيلىقنى يېتىلدۈرەلهيـدۇ  بولغانھوقۇقالرنى ئادا قىلىشى ئۈچۈن يېتهرلىك 

ــدە تهبىئىــي        ــاش بولــۇپ، ئۆزى ــا ئوخش ــڭ ھهممىســى بۇنىڭغ ــي پهزىلهتلهرنى ئهخالقى
 قابىلىيهت بولۇش شهرتى بىـلهن ھاسـىل قىلىـش يولىـدا تىرىشـقان ھهر قانـداق ئـادەم       

  .ئۇنى ھاسىل قىالاليدۇچوقۇم 
شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۆزىنى تهربىـيه بىـلهن ئىسـالھ       . بۇ ئىنساننىڭ قولىـدىكى ئىـش    

قىلىش، ئۆزىدە گۈزەل ئهخالقنى يېتىلـدۈرۈش ئىشـىغا ئهھمىـيهت بهرمىـگهن ئىنسـان      
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ــا تارتىلىــدۇ   ــالالھ تائاالنىــڭ ئالدىــدا جاۋابكارلىقق چــۈنكى ئىنســان . قىيــامهت كــۈنى ئ
شـۇنىڭ  . ن كېلىـدىغان ئىشـالرنىڭ ھهممىسـىدىن جاۋابكـاردۇر    ھاسىل قىلىش قولىدى

ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان تۇرۇپ ھاسىل قىلمىغانالر ئالالھ تائاالنىڭ ئالدىدا جازاغـا  
  .اليىق بولۇپ قالىدۇ

ــۈزىتىش ئۈچــۈن تىرىشماســتىن،       ــى ت ــدىكى قىڭغىرلىقالرن ئهگهر ئىنســان ئهخالقى
ەتسـه، قىيـامهت كـۈنى بـۇ مهسئۇلىيهتسـىزلىكى      ئۆزىنى ۋە ئهخالقىنـى ئـۆز يولىغـا قويۇۋ   

  .)١(سهۋەبلىك جاۋابكارلىققا تارتىلىدۇ

                                                 
 .ناملىق ئهسهرىدىن تالالپ ئېلىندى»األخالق اإلسالمية«ئابدۇراھمان ھهبهننهكه مهيدانىينىڭ  )(١



 ٣٨٧  هربىيهت ۇسۇلىئ ۆنۈملۈكئ ۆزگهرتىشنىڭئ هخالقنىئ  

 

  

  ئهخالقنى ئۆزگهرتىشنىڭ ئۆنۈملۈك ئۇسۇلى تهربىيه

  قايسى؟ ئهخالقنى ئۆزگهرتىشنىڭ ئهڭ ئۆنۈملۈك ئۇسۇلى: سوئال  .٧٣٤
خشـىلىق تهرەپـكه ئۆزگهرتىشـنىڭ ئهڭ    ئهخالقنى ئىسـالھ قىلىـپ، ئـۇنى يا    :جاۋاب    

چۈنكى تهربىيه بىلهن مهشق . تهربىيه ئىكهنلىكىدە شهك يوق-ئۈنۈملۈك چارىسى تهلىم
ئــادەملهرنىال ئهمهس، بهلكــى ئهڭ ۋەھشــىي، يىرتقــۇچ ھــايۋانالرنىمۇ ئــۆي ھايۋانلىرىغــا  

ــېگه   ــدۈرۈش كــۈچىگه ئ ــۇنى كۆرســىتىدىغانالر  : مهســىلهن. ئوخشــاش كۆن ســېرك ئوي
ۋە  ىتى ۋەھشىيلىك بىلهن تولغان شىرنى كۆنـدۈرۈلگهن ھايۋانغـا ئۆزگهرتهلهيـدۇ   تهبىئ

نـى  )يۇنـۇس بېلىقـى  (ن ئىنسانالر دېلفى. ئىنسانالرغا چېقىلمايدىغان ھالغا كهلتۈرەلهيدۇ
مهشق قىلدۇرۇش ئـارقىلىق كىچىـك بـالىالرمۇ ئۇنىڭـدىن قورقماسـتىن بىـرگه تاماشـا        

هر ئىنســـانالرنىڭ تهبىئىتىـــدىكى مۇســـتهھكهم ئهگ. قىلىـــدىغان ھالغـــا كهلتۈرەلهيـــدۇ
ــالالھ تائاالنىــڭ شــهرىئهتنى چۈشــۈرگهنلىكىنىڭ     ــدىغان بولســا، ئ ئهخــالق ئۆزگهرمهي

نهسىههت قىلغاننىڭ پايدىسى بولمىغـان بـوالتتى ۋە   -ئهھمىيىتى بولمىغان بوالتتى، ۋەز
 )١(﴾يـدىلىقتۇر ۋەز ـ نهسىههت قىلغىن، ۋەز ـ نهسىههت مـۆمىنلهرگه پا    ﴿ ئالالھ تائاالنىڭ
  .بوالتتى مهنىسىز قالغاندېگهن ئايىتى 

ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتـى ۋە ئادالىتىـدىن ئىنسـاننى پهقهت ئـۆزى قىلغـان ئىشـالر         
ئۈچــۈنال جاۋابكارلىققــا تارتىــدۇ، ئۆزىــدىكى ئۆزگهرتهلمهيــدىغان ئىشــالردىن ئىنســاننى 

ئۇنىــڭ پاكــارلىقى، ئېگىــز  ئــالالھ تائــاال پاكــار ئــادەمنى: مهســىلهن. مهســئۇل تۇتمايــدۇ
. بويلۇق ئادەمنى ئۇنىڭ ئېگىز بويلىقى سهۋەبلىك جاۋابكارلىققا تارتمىغىنىغا ئوخشـاش 

شۇڭا ئىنساننىڭ جاۋابكارلىقى ئۆزىنى ۋە ئهخالقىنى ياخشىلىق ياكى يامانلىق تهرەپـكه  
  .)٢(ئۆزگهرتىش قولىدىن كېلىدىغان ئىشالر دائىرىسىدىال بولىدۇ

ئىكهن، ئالالھ تائـاال ئىنسـاننىڭ ئـۆزىنى ۋە ئهخالقىنـى ياخشـىلىق      ئهھۋال مۇنداق   
تهرەپكه ئـۆزگهرتىش يولىـدا تارتقـان مۇشـهققهتلىرىگه سـاۋاب بهرگهنـدەك، ئـۆزىنى ۋە        

  .رگهن كىشىنى جازااليدۇىئهخالقىنى يامانلىق پاتقاقلىرىغا ئىتت
مهقسـىتىگه   نهپسـىنى پـاك قىلغـان ئـادەم    ﴿: بۇ ھهقتىكى ئىسالم پرىنسىپى مۇنداق  

                                                 
 ئايهت-٥٥زارىيات سۈرىسى   (١)
  .ئهمر خالىدنىڭ بۇ ماۋزۇدىكى ماقالىسىدىن  )(٢
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  .)١(﴾يېتىدۇ، ئۇنى گۇناھقا پاتۇرغان ئادەم زىيان تارتىدۇ
ھهر قانـــداق بىـــر قهۋم ئـــۆزىنى ئۆزگهرتمىگـــۈچه ئـــالالھ ئۇالرنىـــڭ ئهھـــۋالىنى ﴿  

  .)٢(﴾ئۆزگهرتمهيدۇ
  

                                                 
 ئايهت-١٠شهمس سۈرىسى  (١)
 ئايهت-١١رەئد سۈرىسى  (٢)



 ٣٨٩  چارىلىرى ېتىلدۈرۈشنىڭي هخالقالرنىئ ۈزەلگ  

 

  

  گۈزەل ئهخالقالرنى يېتىلدۈرۈشنىڭ چارىلىرى

  ى يېتىلدۈرۈشنىڭ چارىلىرى قايسىالر؟گۈزەل ئهخالقالرن: سوئال  .٧٣٥
گۈزەل ئهخالقالرنى يېتىلدۈرۈشـنىڭ ئهڭ ئالـدىنقى ۋە ئۈنۈملـۈك چارىسـى      :جاۋاب    

ئىسالم دىنى ئهخالق تهربىيىسـىگه ئاالھىـدە زور   شۇڭا . تهربىيه ئىكهنلىكىدە شهك يوق
نـدا  ئهھمىيهت بهرگهن بولۇپ، ئهخالق تهربىيىسى ئىمـان تهربىيىسـى بىـلهن بىـر ئورۇ    

شــۇ ســهۋەبتىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ پهيغهمبهرلىــك ھاياتىنىــڭ      . تۇرىــدۇ
كۆپرەكىنى ئىمان بىـلهن ئهخالقنـى تۇرغـۇزۇش يولىغـا ئاتىغـانلىقىمۇ ئهجهبلىنهرلىـك       

  .ئهمهس
ئىنسان تهبىئىتى بىر خىـل بولمىغـانلىقتىن، ئۇالرنىـڭ بىـرىگه مۇناسـىپ كهلـگهن         

شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئىسـالم تهربىيىسـى     . ۇناسىپ كهلمهيدۇتهربىيه چارىسى يهنه بىرىگه م
پۈتـــۈن ئىنســـانالرنىڭ تهبىئىـــتىگه مۇناســـىپ كېلىـــدىغان تهربىـــيه ۋاســـىتىلىرىنىڭ 

  .ھهممىسىنى قولالنغان
كىشىلهرنىڭ ئۆزلىرىدە ئىسالم ئهخالقىنى يېتىلدۈرۈشى ئۈچـۈن ئىسـالم دىنىنىـڭ      

مهشـق، ياخشـى مۇھىـت، ياخشـى      ئهمهلىـي : ئۇالرغا تهقدىم قىلغان تهربىـيه چـارىلىرى  
  .ئۈلگه، مۇسۇلمان جهمئىيىتىنىڭ ئىجتىمائىي بېسىمى قاتارلىقالردۇر

  ئهخالقنى يېتىلدۈرۈش قانداق بولىدۇ؟ ئهمهلىي مهشق: سوئال  .٧٣٦
نهپسنى ئىشتىها قىلغان ۋە ھهۋەس قىلغـان ئىشـلىرىدىن مهھـرۇم قىلىـش      :جاۋاب    

نى شـۇنداق قىيىنچىلىقالرغـا چېنىقتـۇرۇش گـۈزەل ئهخالقالرنـى يېتىلـدۈرۈش ۋە       ۋە ئۇ
بۇنداق مهشقلهر دەسلهپته . پهزىلهتلهرگه ئادەتلىنىشنىڭ چارىلىرىدىن بىرىدۇر-ئېسىل

بـۇ  . ئىنسانغا ئېغىـر تۇيۇلسـىمۇ، كېيىـنچه ئـۇنى قىـيىن كۆرمهيـدىغان بولـۇپ كېتىـدۇ        
قىلىق بهدەننـــى كۈچلهنـــدۈرگهنگه خـــۇددى جىســـمانىي جهھهتـــتىن چېـــنىقىش ئـــار

  .ئوخشاش ئىش
ئىنساندا ئهخالقىي پهزىلهتلهرنـى قوبـۇل قىلىشـقا تهبىئىـي ئىقتىـدار ۋە قـابىلىيهت         

ئهگهر ئىنســاننىڭ ئهخالقىــي . بولغــانلىقى ئۈچــۈن تهربىــيه دەيــدىغان نهرســه مهۋجــۇد
اياتىــدا ئىنســان ھ قهتئىــي ئۆزگهرمهيــدىغان ۋە ئىســالھ قىلىنمايــدىغان بولســا ئىــدى، 

  .تهربىيهنىڭ ئهھمىيىتى بولمىغان بوالتتى
ــان        ــى ئاســاس قىلغ ــاللىقتىكى تهجرىبىلهرن ــلهن رېئ ــاتالر بى ــي تهلىم ــا ئىالھى ئهمم

تهربىيه مېتودلىرى ئىنسان تهبىئىتىدە تهربىيهنى قوبـۇل قىلىـش ئىقتىـدارى بـارلىقىنى     
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ۇ مېتودغـا ئاساسـالنغان   تهربىيىچىلهر، ئۇستازالر ۋە مۇئهللىملهر ب. ئىسپاتالپ كهلمهكته
  .ھالدا، يېڭى نهسىللهرنى تهربىيىلهش ئىشلىرىنى ئېلىپ بارماقتا

ئىلىم ئۆگىنىش بىـلهن سـهۋر   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن  
  .»بىلهن بولىدۇ قا ئادەتلىنىشسهۋرچانلىق

ىپپهتلىــك ئىپپهتلىــك بولۇشــنى خالىغــان كىشــىنى ئــالالھ ئ «: يهنه بىــر ھهدىســته  
قىلىدۇ، كىشىلهردىن بىهاجهت بولۇشـنى خالىغـان كىشـىنى ئـالالھ بىهـاجهت قىلىـدۇ،       

  .دەپ كهلگهن )١(»سهۋىرچانلىقنى مهشق قىلغان كىشىنى سهۋرچان قىلىدۇ
نهپسنى يىغىش، ئۇنىڭ ھهۋەسلىرىنى رەت قىلىش ۋە كـۆڭلى خالىمىسـىمۇ ئـۆزىنى      

ئىبـارەت جاپـالىق مهشـق بىـلهن گـۈزەل       ياخشى ئىشقا ۋە ئېسىل پهزىلهتكه زورالشـتىن 
تىز ئاچچىقلىنىـدىغان ئـادەم   : مهسىلهن. ئهخالقالرنى يېتىلدۈرۈش ئهلۋەتته مۇمكىندۇر

ئۆزىدە ئېغىر بېسـىقلىقتىن ئىبـارەت گـۈزەل ئهخالقنـى يېتىلـدۈرۈش يولىـدا دەسـلهپته        
 ئېغىـــر قىيىنچىلىـــق تارتســـىمۇ، ئهمهلىـــي مهشـــققا داۋام قىلىـــش ئـــارقىلىق ئـــاخىرى 

  .باشقا ئهخالق تۈرلىرىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدۇ. بېسىقلىقنى ھاسىل قىالاليدۇ
  دېگهن قانداق جهمئىيهت؟ پهزىلهتلىك جهمئىيهت: سوئال  .٧٣٧
ئىنسانىي خىسلهتلهرنى، ئىسالمىي گۈزەل ئهخـالق   -پهزىلهتلىك جهمئىيهت :جاۋاب    

ــۆزل   ــالىي پهزىلهتلهرنــى ئ ــى قىلىــق ۋە ياخشــى     ۋە ئ ىرىگه مۇجهسســهم قىلغــان، ياخش
ــار    ــۇنداقال ناچـ ــادەت ۋە يامـــان قىلىقالرنـــى، شـ ــادەتلهرنى ياقتۇرىـــدىغان، يامـــان ئـ ئـ
ئهخالقالرنــــى يامــــان كۆرىــــدىغان ئىنســــانالر توپلىمىــــدىن تهركىــــپ بولغــــان       

  .جامائهتچىلىكتۇر
تـى ئۈچـۈن   هپهئسىلهر ئىنسـانالر مهن ﴿: پهزىلهتلىك جهمئىيهت قۇرئان كهرىمدىكى  

قــا ئىمــان ئالالھئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان ياخشــىلىققا بــۇيرۇپ يامــانلىقتىن توســىدىغان  
ئىنســـانالر  دېـــگهن ئـــايهتته ماختالغـــان )٢(﴾ممهتىســـلهرۇئېيتىـــدىغان ئهڭ ياخشـــى ئ

  .ياشايدىغان جهمئىيهتتۇر
ــياخشــى مۇھىــت ۋە پهزىلهتلىــك جهم : ســوئال  .٧٣٨ ــى  ئىيهت ــلهن ئهخالقن ته ياشــاش بى

  يېتىلدۈرۈش قانداق بولىدۇ؟
ــاۋاب     ــيهت      :ج ــۇ جهمئى ــۈپ ش ــيهتكه چۆك ــك جهمئى ــت ۋە پهزىلهتلى ــى مۇھى ياخش

-ئىنســانلىرى بىــلهن بىــرگه ياشــاش ئــارقىلىق شــۇ جهمئىــيهت ئهزالىرىنىــڭ ئهخــالق  
ئىنسـان  چـۈنكى  . پهزىلهتلىرىنى، ياخشى ئادەتلىرىنى ئۆگىنىپ يېتىلـدۈرگىلى بولىـدۇ  

                                                 
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 ئايهت-١١٠ئال ئىمران سۈرىسى   )٢(



 ٣٩١  چارىلىرى ېتىلدۈرۈشنىڭي هخالقالرنىئ ۈزەلگ  

 

ئۆزى ياشىغان جهمئىيىتىنىـڭ ۋە شـۇ جهمئىيهتتىكـى ئىنسـانالرنىڭ تهسـىرى ئاسـتىدا       
قالغـانلىقتىن، ئۇالرنىـڭ ئــادەتلىرىنى ۋە ئهخالقىنـى ئىختىيــارى ۋە ئىختىيارسـىز ھالــدا     
قوبــۇل قىلىــدۇ، شــۇ جهمئىــيهت كىشــىلىرى ياخشــى ياقتۇرغــاننى ياقتۇرىــدىغان، ئــۇالر 

شــۇنداق قىلىــپ شــۇ جهمئىــيهت . ىــدىغان بولــۇپ قالىــدۇيامــان كــۆرگهننى يامــان كۆر
  .پهزىلهتلهرنى ئۆزىگه ئۆزلهشتۈرىدۇ -كىشىلىرىدىكى ئهخالق

تىلىـــدا راســـتچىللىق، ئادىتىـــدە ۋاپـــادارلىق، مۇئامىلىســـىدە ئادالهتپهرۋەرلىـــك        
ئىپادىلىنىــپ تۇرىــدىغان ئۈلگىلىــك بىــر جهمئىيهتــته ياشــىغان ئــادەم ئۈچــۈن بــۇ         

. رىنىڭ ئېسىل ئـادەتلىرىگه خىالپلىـق قىلىـش ئاسـانغا توختىمايـدۇ     جهمئىيهت كىشىلى
شـۇنداق قىلىـپ بـۇ    . كۆڭلى خالىمىسىمۇ بۇ ئادەتلهرگه ئۆزىنى كۆندۈرۈشكه تىرىشىدۇ

ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ئۇ شۇ جهمئىيهتكه . جهمئىيهتنىڭ ئهخالقىنى ئۆزىدە يېتىلدۈرىدۇ
  .ىدۇۋەكىللىك قىالاليدىغانالر قاتارىدىن بولۇپ قال

پهزىلهتلىــك ۋە ســاخاۋەتلىك بىــر  -بېخىــل ئىنســاندىن بىــرى ئهخــالق : مهســىلهن  
جهمئىيهتــته ياشىســا، ۋاقىتنىـــڭ ئۇزىرىشــى بىــلهن شـــۇ جهمئىــيهت كىشـــىلىرىنىڭ      

  .سېخىيلىقىدىن مهلۇم مىقدارنى ئۆزىگه يهرلهشتۈرەلهيدۇ
ياشاش قورقۇنچاق بىرى قورقۇشنى بىلمهيدىغان بىر جهمئىيهت كىشىلىرى بىلهن   

  .ئارقىلىق ئۆزىدىكى قورقۇنچاقلىق نىسبىتىنى تۆۋەنلىتهلهيدۇ
پهزىلهتـتىن نېسىۋىسـى بولمىغـان جهمئىيهتـته ياشـىغانالرنىڭ      -ئهكسىچه، ئهخالق  

ــادەتلىرى ۋە ناچــار ئهخالقلىرىنــى     ــۇتلهق كــۆپ قىســمى شــۇ جهمئىيهتنىــڭ يامــان ئ م
  .رۇم قالىدۇبىلمهي قوبۇل قىلغانلىقتىن گۈزەل ئهخالقتىن مهھ -بىلىپ

  ياخشى ئۈلگه دېگهن نېمه؟: سوئال  .٧٣٩
ــاۋاب     ــۈلگه   :جـ ــى ئـ ــالق –ياخشـ ــال    -ئهخـ ــى مىسـ ــۈن ئهڭ ياخشـ ــلهت ئۈچـ پهزىـ

بۇنداق ئۈلگه گاھ ئۇنىڭغا ئهگىشـىپ مـاڭغىلى   . بوالاليدىغان ئهمهلىي ئۈلگه دېمهكتۇر
ئىزلىرىنــى ۋە ســۈرىتىنى -ئۇنىــڭ ئىــش بولىــدىغان ھېسســىي ئــۈلگه بولغىنىــدەك، گــاھ

تــارىخالردىن، قىسســىلهردىن ئوقــۇش ئــارقىلىق زېهىــنلهرگه كهلتــۈرگىلى بولىــدىغان  
  .مهنىۋى ئۈلگه بولىدۇ

ياخشــى ئــۈلگه شهخســلهر ئۈچــۈن ئۈلگىلىــك شهخســلهردىن، كوللېكتىــپ ئۈچــۈن   
  .دۇئۈلگىلىك جامائهت ۋە توپلۇمالردىن تهسىرات ئېلىش ئارقىلىق ھاسىل بولى

  ئارقىلىق ئهخالقنى قانداق يېتىلدۈرگىلى بولىدۇ؟ ياخشى ئۈلگه: سوئال  .٧٤٠
ياخشى ئۈلگىنىڭ گـۈزەل ئهخـالق ۋە ئېسـىل پهزىلهتلهرنـى يېتىلدۈرۈشـته       :جاۋاب    

  :تهسىرىنىڭ چوڭ بولغانلىقىنىڭ سىرى مۇنداق
هتته ئهڭ يۇقىرى ۋە ئهڭ ئالىي مهرتىبىنى ھهر قانداق بىر جهمئىي ياخشى ئۈلگه) ١(  
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بۇنداق بىر مهرتىبه ئـادەتته ئومـۇم خهلقنىـڭ سۆيگۈسـىگه، تهقدىرلىشـىگه،      . ئىگىلهيدۇ
بــۇ ئهھــۋال مۇنــداق بىــر ئــۈلگه . ئېهتىرامىغــا ۋە قىزىقىشــىغا ســازاۋەر بولىــدۇ-ھــۆرمهت

ــدىغان گــۈزەل ئهخــالق ۋە ئېســىل پهزىلهتلهردىــن ن    ــۈرتكه بولى ېسىۋىســى يارىتىشــقا ت
 دە، ئۇالر-بولمىغانالر ئارىسىدا ئۈلگىلىك كىشىلهرنى تهقلىد قىلىش روھىنى ئويغىتىدۇ

پهزىلهتته ئۈلگىلىك كىشىلهرنى شهكلىي جهھهتته بولسىمۇ دوراشقا ۋە ئۇالرغـا  -ئهخالق
بـۇ ئهھـۋال مهلــۇم مـۇددەت شـۇنداق داۋام قىلىشــى     . ئـۆزلىرىنى ئوخشىتىشـقا تىرىشــىدۇ  

ىــد قىلغــۇچىالر تهقلىــد قىلىنغــۇچىالردىكى ئهخــالق، پهزىلهتلهرنــى نهتىجىســىدە، تهقل
ئاخىرىدا ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تىرىشچانلىقىغا قاراپ . ئۆگىنىدۇ ۋە ئۆزلىرىگه يهرلهشتۈرىدۇ

چــۈنكى . گــۈزەل ئهخــالق ۋە ئېســىل پهزىلهتلهردىــن تېگىشــلىك نېســىۋىلىرىنى ئالىــدۇ
لىد قىلغاندىن كېيىن، بـۇ ئىـش ئۇنىـڭ    ئىنسان قانداقال بىر ئىشنى مهلۇم مۇددەت تهق

  .ئادىتىگه ئايلىنىپ قالىدۇ
كامــالهت دەرىجىلىرىــدە ئۈزلۈكســىز يۈكســهلگهن بىــرەر ئــۈلگه ئهقلــى ئويغــاق   ) ٢(  

كىشىنىڭ قهلبىدە، ئۇنى سۆيۈش، قهدىرلهش ۋە ئۇنىڭغا قىـزىقىش تهسـىرىنى قوزغـاش    
ئهگهر ئۇنىـڭ  . ىنى ئويغىتىدۇبىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇنىڭدا كامالهتلهرگه يۈكسىلىش روھ

تهبىئىتىدە ياخشـىلىققا مـايىللىق بولـۇپ، كامـالهت مهرتىبىلىـرىگه ئـۆرلهش ئىقتىـدارى        
بولسا، ئۆزىگه نىسبهتهن ئۈلگه سانالغان كىشىنىڭ ياخشىلىق تهرەپلىرىنـى تۇرماسـتىن   

. تهقلىد قىلىشقا تىرىشىدۇ ۋە ئۇنىڭ قىلغانلىرىنى قىلىش ئۈچۈن كۈچ سـهرپ قىلىـدۇ  
شـــۇنداق قىلىـــپ ئـــاخىرى مهقســـىتىگه يېتىـــدۇ ۋە تىرىشـــچانلىقىغا قـــاراپ كامـــالهت 

  .نېسىۋىسىنى ئالىدۇ مهرتىبىلىرىدىن
ياخشى ئۈلگه ئـادەتته ئهڭ ئېسـىل پهزىـلهت ۋە ئهڭ ياخشـى ئهخالقـالر بىـلهن       ) ٣(  

زىننهتلهنگهن كىشـى بولـۇپ، ئـۇ باشـقىالرغا بـۇ ئـارتۇقچىلىقالرنى ھاسـىل قىلىشـنىڭ         
پهزىلهتلىـك بولۇشـقا   -شـۇنىڭ بىـلهن ئهخـالق   . ئىكهنلىك قانائىتىنى بېرىـدۇ مۇمكىن 

دە، بــۇ يولــدا كۆرســهتكهن -قىزىقىــدىغانالر ئىككىلهنمهســتىن بــۇ يولغــا قهدەم قويىــدۇ 
 .تىرىشــچانلىقىغا قــاراپ گــۈزەل ئهخــالق ۋە ئېســىل پهزىلهتلهردىــن نېســىۋە ئالىــدۇ      

هسـىدە كـۆپلىگهن كىشـىلهر ئۆزلىرىنىـڭ     تهربىـيه ساھ -تهلىم رېئاللىقتا كۆرىۋاتىمىزكى،
ــۇمكىن       ــۇرۇش م ــگه ئاش ــالرنى ئهمهل ــانلىقتىن، بهزى ئىش ــېس قىاللمىغ ــۇدرىتىنى ھ ق

ئــۇالر باشــقىالرنىڭ شــۇ ئىشــالرنى ئهمهلــگه ئاشــۇرغانلىقىنى       . ئهمهس دەپ قارايــدۇ
كۆرگىنىدىن كېيىن، ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى سىناپ بېقىش مهقسىتى بىلهن بـۇ ئىشـالرغا   

  .پ، ئاخىرى غهلىبه قىلىدۇئاتلىنى
بۇ غهلىبىگه ئىنساندىكى باشقىالرنى دوراشقا بولغـان تهبىئىـي مـايىللىق ۋە دوراش      

  .قابىلىيىتى ئاالھىدە ياردەم قىلىدۇ



 ٣٩٣  چارىلىرى ېتىلدۈرۈشنىڭي هخالقالرنىئ ۈزەلگ  

 

  دا ياخشى ئۈلگىنىڭ ئورنى نېمه؟ئىسالم دىنى: سوئال  .٧٤١
ۇســۇلمانالر جهمئىيىتىنىــڭ كامــالهت   ئىســالم دىنــى ياخشــى ئــۈلگىنى م    :جــاۋاب    

. قىلىــش ۋاســىتىلىرىدىن بىــرى قىلىــپ بهلگىلىــگهن  تهرەققىــيدەرىجىلىــرىگه قــاراپ 
  .پهزىلهتته يۈكسىلىشمۇ بۇنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇ -ئهخالق

قۇرئــــان كهرىــــم مۇســــۇلمانالر ئۈچــــۈن پهيغهمبىرىمىــــز ھهزرىتــــى مــــۇھهممهد    
نى، ئــالالھســىلهرگه ـ   ﴿. قىلىــپ كۆرســهتكهن" ئهڭ ياخشــى ئــۈلگه"ئهلهيهىسســاالمنى 

 ھنى كــۆپ يــاد ئهتكهنــلهرگه ـ رەســۇلۇلال   ئــالالھئــاخىرەت كــۈنىنى ئۈمىــد قىلغــان ۋە  
  .)١(﴾ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر

بۇ ئايهت ئالالھ تائاال تهرىپىـدىن مۇسـۇلمانالرغا بېـرىلگهن چـوڭ تهلىمـات بولـۇپ،         
ــاالمنى    ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــۇلمانالرنىڭ م ــش مۇس ــۈن ئى ــدە، گهپ-پۈت -ھهرىكهتلىرى

ــته  -ســـۆزلىرىدە ۋە يـــۈرۈش ــا ھهقىقىـــي رەۋىشـ ــۈلگه قىلىـــپ، ئۇنىڭغـ تۇرۇشـــلىرىدا ئـ
ھهقىقهتهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئـادەتتىكى كىشـىلهر   . ئهگىشىشىنى تهلهب قىلىدۇ

  .ۋە كامالهت دەرىجىلىرىگه يۈكسىلىشكه ئىنتىلىدىغانالر ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ئۈلگىدۇر
امانىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھايـات قايناملىرىنىـڭ   ئۆز ز  

ــۈلگه بولــۇپ ئــۆتكهن بولســا،     پۈتــۈن ســاھهلىرىدە روھــى ۋە بهدىنــى بىــلهن تىرىــك ئ
ــاتىنى     پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئالهمــدىن ئۆتكهنــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ شــانلىق ھاي

گه يېتىـپ كېلىشـى نهتىجىسـىدە، تـا     خاتىرىلىگهن ئۆلمهس ئهسهرلهر نهسىلدىن نهسىل
  .ھازىرغىچه پۈتۈن ئىسالم مىللىتى ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ئۈلگه بولۇپ كهلمهكته

ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنى       ھــازىرقى ئهســىردە مۇســۇلمانالرنىڭ كــۆپ ســانلىقى م
 ١٤ھايات قايناملىرىنىڭ ھهممه ساھهلىرىدە تولۇق ئۈلگه قىاللمىغان بولسىمۇ، ئـۆتكهن  

كۆپرەك تارىختىن بىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى پۈتۈن ئىشلىرىدا ئۈلگه  ئهسىردىن
گهرچه ئـۇالر  . قىلىپ كهلگهن بىر بۆلۈك مۇسـۇلمانالر تـوپلىمى ئۈزۈلـۈپ قـالغىنى يـوق     

پهيغهمـبهر  . ھازىرقى زاماندا ئازلىقنى تهشكىل قىلسـىمۇ، قىمـمهت جهھهتـته يۇقىرىـدۇر    
ــدىن خهۋەر ب   ــۇ ئهھۋال ــاالم ب ــگهن  ئهلهيهىسس ــداق دې ــپ مۇن ــڭ  «: ېرى ــان مېنى ھهر زام

ــۈك كىشــىلهر ھهقىــقهت يولىــدا كــۆرەش قىلىشــقا داۋام     ئۇممىتىمــدىن بولغــان بىــر بۆل
  .)٢(»بۇ ئىش تا قىيامهتكىچه شۇنداق بولىدۇ. قىلىدۇ

مېنىڭ ئۇممىتىمدىن ھهر زامان بىـر تـائىپه كىشـىلهر ئـالالھ     «: يهنه مۇنداق دېگهن  
ــق  ــى تۇتۇش ــۇچىالر ۋە   تائاالنىــڭ ئهمرىن ــا مۇخالىپهتچىلىــك قىلغ ــدۇ، ئۇالرغ ا داۋام قىلى

                                                 
 يهتئا-٢١ئهھزاب سۈرىسى  )١(
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٩٤  

 

بــۇ ئىــش تاقىيــامهتكىچه . ئــۇالرنى نائۈمىــد قويغــۇچىالر ئۇالرغــا زىيــان يهتكۈزەلمهيــدۇ
  .)١(»شۇنداق داۋام قىلىدۇ

دېـــمهك، ھهقىقىـــي مۇســـۇلمانلىققا ۋەكىللىـــك قىالاليـــدىغان بىـــر بۆلـــۈك چىـــن    
ت ئۆزىنى ئىسـپاتالپ ۋە باشـقىالرغا ئـۈلگه بولـۇپ     مۇسۇلمانالر تا قىيامهتكىچه ھهر ۋاقى

  .تۇرىدۇ
  ى بىلهن ئهخالقنى قانداق يېتىشتۈرۈش مۇمكىن؟بېسىم جهمئىيهتنىڭ: سوئال  .٧٤٢
ــاۋاب     ــى      :ج ــالم تهربىيىس ــدا، ئىس ــش يولى ــالھ قىلى ــى ئىس ــانالرنىڭ ئهخالقىن ئىنس

رى مۇســۇلمانالر توپلىمىنىــڭ شهخســلهرنى گــۈزەل تهدبىرلهرنىــڭ بىــ-قولالنغــان چــارە
چـۈنكى ھهر قانـداق   . ئهخالق ۋە ئېسىل پهزىلهتلهرگه زوراليدىغان مهنىۋى بېسىمىدۇر

بىر ئىنسـانالر جهمئىيىتىـدە شـۇ جهمئىـيهت ئهزالىـرى بولغـان شهخسـلهرنىڭ قهلـبىگه         
  .تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان مهنىۋى نوپۇز ۋە مهلۇم دەرىجىدە بېسىم بولىدۇ

  ؟جهمئىيهتتىكى مهنىۋى نوپۇز ياكى بېسىمنىڭ مهنبىئى نېمه: سوئال  .٧٤٣
ھهر قانــداق بىــر جهمئىــيهت ئىــگه بولغــان مهنىــۋى نۇپــۇز ۋە بېســىمنىڭ    :جــاۋاب    

بولغـــان ئېهتىيـــاجى ۋە  جهمئىيىـــتىگهجهمئىيهتتىكـــى شهخســـلهرنىڭ شـــۇ  مهنبىئـــى
  .مهنىۋى مهنپهئهتلىرىدۇر ھهمان ماددى تىدىغۈك جهمئىيىتىدىن

چــۈنكى ئىنســان باشــقىالر بىــلهن ئارىلىشــىپ ئۆمــۈر ســۈرىدىغان ئىجتىمــائىي ۋە     
مهدەنىي مهخلۇقات بولغانلىقتىن، مهلۇم ئىنسانالر تـوپلىمى ئىچىـدە ھايـات كهچـۈرۈش     

ئىنســـاننىڭ جهمئىـــيهت بىـــلهن بولغـــان . ئـــارقىلىقال نورمـــال ھايـــات كهچۈرەلهيـــدۇ
ىۋىتى ئۇنىــڭ جهمئىــيهتكه بولغــان ئېهتىياجىــدىن مهيــدانغا كهلــگهن تهبىئىــي  مۇناســ

قانـداقال بىـر نهرسـىگه بولغـان ئېهتىيـاج ئېهتىيـاج ئىگىلىرىنـى ئـۆزىگه         . مۇناسىۋەتتۇر
ــان      ــا كۆرىۋاتق ــز رېئاللىقت ــدىغانلىقى بى ــۇل قىلىۋالى ــۆزىگه ق ــا ئ ــدىغانلىقى، ھهتت قارىتى

داق ئىــكهن، ئېهتىيــاج ئىگىســى بولغــان ئــادەم ئهھــۋال بۇنــ. ھهقىقهتلهرنىــڭ بىرىــدۇر
ــچه،     ــۇالرنى رازى قىلمىغىــ ــچه ۋە ئــ ــل قىلمىغىــ ــىلهرنى قايىــ ــى كىشــ جهمئىيهتتىكــ
جهمئىيىتىــدىن كــۈتكهنلىرىنى ئااللمايــدىغانلىقىنى بىلگهنلىكــى ئۈچــۈن جهمئىيىتىــدە 
ئېتىبارلىق كىشىلهردىن بولۇش، جهمئىيهتتىكـى كىشـىلهرنى قايىـل قىلىـش ئـارقىلىق      

الرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىش يولىدا مهجبۇرىي ھالدا، جهمئىيهت كىشىلىرىنىڭ يولىغـا  ئۇ
ئادەتلىرىگه ماسلىشىدۇ، ئـۇالر ياقتۇرىـدىغان ئىشـالرنى    -دە، ئۇالرنىڭ ئۆرپ-ئهگىشىدۇ

شــۇنداق . قىلىشـقا ۋە ئــۇالر يامــان كۆرىــدىغان قىلىقالردىـن يىــراق تۇرۇشــقا تىرىشــىدۇ  
مى ياقتۇرىدىغان گـۈزەل ئهخـالق ۋە ئېسـىل پهزىلهتلهرنـى     قىلىپ ئۇ مۇسۇلمانالر توپلى

                                                 
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٣٩٥  چارىلىرى ېتىلدۈرۈشنىڭي هخالقالرنىئ ۈزەلگ  

 

  .ئاستا ئۆزىدە يېتىلدۈرىدۇ-ئاستا
  ى نېمه؟مهنىۋى ئېهتىياجشهخسلهرنىڭ جهمئىيهتكه بولغان : سوئال  .٧٤٤
ئىنساننى جهمئىيىتى بىـلهن بـاغالپ تۇرىـدىغان مهنىـۋى ئېهتىياجالرنىـڭ       :جاۋاب    

شۇڭا نۇرغۇن كىشـىلهر باشـقىالرنىڭ   . قىممهت ئېهتىياجىدۇر-ئىنساندىكى قهدىربىرى 
ئېهتىرامىغا، ھهتتا ماختىشىغا سـازاۋەر بولـۇش قىزىقـارلىقى بىـلهن     -قوللىشىغا، ھۆرمهت

چىن قهلبىدىن بولمىسىمۇ ياخشـى ئىشـالرنى ئۆزلىكىـدىن قىلىشـقا، ئـۆزلىرىنى گـۈزەل       
ىالرنىڭ نهپرىتىنــى قوزغــاپ قويماســلىق ئۈچــۈن ئهخالقالرغــا ئادەتلهندۈرۈشــكه، باشــق

نهپسىي ھهۋەسلىرىدىن، شهخسىي غهرەزلىرىدىن، ھهتتا بهزى زۆرۈر مهنپهئهتلىرىـدىن  
  .ۋازكېچىشكه مهجبۇر بولىدۇ

مۇنداق ئىنسانالر بۇالرنىڭ ھهممىسىنى جهمئىيهتنىڭ ئىنسان قهلبىدىكى نوپـۇزى    
شــهكىلۋازلىق قىلىــش ئىنســانىي ۋە  گهرچه مۇنــداق . ۋە بېســىمى يۈزىســىدىن قىلىــدۇ 

كهلمىسىمۇ، باشقىالردىن ئۇيۇلۇپ بولسىمۇ يامـان   ئۇيغۇنئىسالمىي ئهخالق ئۆلچىمىگه 
ئىشــالرنى تهرك ئېتىشــكه، ياخشــى ئىشــالرنى قىلىشــقا ئــۆزىنى كۆنــدۈرگهن ئــادەم        

نـى  ئاستا بۇ ياخشى ئادەتنى ئهخالققا ئايالندۇرااليدۇ، يه-ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن ئاستا
لىــنىش، يامــان ۋە ناچــار ئهخالقياخشــى ئىشــالرنى قىلىــش، گــۈزەل ئهخالقــالر بىــلهن  

. قىلىقالردىــن يىــراق تــۇرۇش ئۇنىــڭ ئهخالقىنىــڭ بىــر پارچىســىغا ئايلىنىــپ قالىــدۇ   
، بۇنداق ئادەم گۈزەل ئهخـالق دائىرىسـىدە ئىـش كۆرۈشـنى بىـرەر مهنـپهئهتكه       كېيىنچه

  .)١(لۇپ قالىدۇباغلىماستىنمۇ داۋامالشتۇرىدىغان بو

                                                 
 .ناملىق ئهسهرىدىن تالالپ ئېلىندى»األخالق اإلسالمية«ئابدۇراھمان ھهبهننهكه مهيدانىينىڭ  (١)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٩٦  

 

  

  بىزنىڭ ئهخالقىي بۇرچىمىز

  ئهخالقىي بۇرچىمىز قانچه تۈرلۈك بولىدۇ ۋە ئۇالر قايسىالر؟ :سوئال  .٧٤٥
  :)∗(هتۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچ ٦ئهخالقىي بۇرچىمىز  :جاۋاب    

  .دىنىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز) ١(  
  .ه قارىتىلغان بۇرچىمىزئۆزىمىزگ) ٢(  
  .ئائىلىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز) ٣(  
  .ۋەتهن ۋە خهلقىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز) ٤(  
  .ئىنسانىيهتكه قارىتىلغان بۇرچىمىز) ٥(  
  .تهبىئهتكه قارىتىلغان بۇرچىمىز )٦(  

  دىنىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز
  ىنىمىزغا قارىتىلغان ئهخالقىي بۇرچىمىز قايسىالر؟د :سوئال  .٧٤٦
  :ئۇالر. قىسىمغا بۆلۈنىدۇ ٤دىنىمىزغا قارىتىلغان ئهخالقىي بۇرچىمىز  :جاۋاب    

  .دىنىي پرىنسىپالرغا قارىتىلغان بۇرچىمىز) ١(  
  .ئالالھقا قارىتىلغان بۇرچىمىز) ٢(  
  .پهيغهمبىرىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز) ٣(  
  .كهرىمگه قارىتىلغان بۇرچىمىز قۇرئان) ٤(  

  دىنىي پرىنسىپالرغا قارىتىلغان ئهخالقىي بۇرچىمىز قايسىالر؟ :سوئال  .٧٤٧
ھهر قانـداق بىـر مۇسـۇلماننىڭ دىنىـي پرىنسـىپالرغا قارىتىلغـان بـۇرچىنى         :جاۋاب    

ه ئـۆگىنىش، دىننىـڭ پۈتـۈن    دىن مهسىلىلىرىنى تـوغرا رەۋىشـت  : ئىخچاملىغاندا مۇنداق
بۇيرۇغــانلىرى ۋە توســقانلىرىغا رىئــايه قىلىــپ ئهمهل قىلىــش ئــارقىلىق ئۈلگىلىــك بىــر 

  .مۇسۇلمان بولۇش
  ئالالھقا قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟ :سوئال  .٧٤٨
ھ سۆيگۈسىنى، ئۇنىـڭ  ئالال: ئالالھقا قارىتىلغان بۇرچىمىز قىسقىچه مۇنداق :جاۋاب    

جازاسىغا ئۇچراپ قـېلىش خهۋپىنـى قهلبىمىـزگه يهرلهشتۈرۈشـىمىز، ئۇنىـڭ رازىلىقىغـا       
ئېرىشتۈرىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىراپ، توسقانلىرىدىن يىراق تۇرۇشىمىز، ئۇنىـڭ  

                                                 
)∗(  Temel Din bilgisi هردىن قىسقارتىپ ئېلىندىئهس تۈركچه ناملىق.  



 ٣٩٧  ۇرچىمىزب هخالقىيئ ڭبىزنى  

 

 بىزگه ئاتا قىلغان سانسىز نېمهتلىرى ئۈچۈن شـۈكۈر ئېيتىـپ، ئالالھنىـڭ ياخشـى بىـر     
  .بولۇشقا تىرىشىشىمىزدىن ئىبارەتتۇر بهندىسى

  پهيغهمبىرىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟ :سوئال  .٧٤٩
پهيغهبىرىمىزنىـڭ  : پهيغهمبىرىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز قىسقىچه مۇنداق :جاۋاب    

ئىشــلىرىمىزدا رەھــبهر مــۇھهببىتىنى قهلبىمىــزگه ئــورنىتىش، ئــۇنى ئــۆزىمىزگه پۈتــۈن  
قىلىش، دىنىمىزنى ئۇنىـڭ چۈشـهنگىنىدەك ۋە ئـۇ ياشـىغاندەك ياشىتىشـقا تىرىشـىش،       
ئۇنىڭ ئهخالقىنى ئۆزىمىزگه ئـۈلگه قىلىـش، ئۇنىڭغـا دۇرۇت ۋە دۇئـاالرنى يـولالش ۋە      

  .ئۇنىڭ ئهڭ ياخشى ئۇممىتى بولۇشقا تىرىشىشتىن ئىبارەتتۇر
  قۇرئان كهرىمگه قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟ :سوئال  .٧٥٠
قۇرئـــان : قۇرئـــان كهرىمـــگه قارىتىلغـــان بـــۇرچىمىز قىســـقىچه مۇنـــداق :جـــاۋاب    

كهرىمنىڭ ئالالھنىـڭ سـۆزى ئىكهنلىكىنـى ئېسـىمىزدىن چىقارماسـلىق بىـلهن بىـرگه        
ــش،      ــالۋەت قىلى ــۇنى ھهمىشــه تى ــش، ئ ــامىله قىلى ــلهن مۇئ ــا ئهدەب بى ئۇنىــڭ ئۇنىڭغ

  .مهنىسىنى ئۆگىنىپ، كۆرسهتمىلىرىنى ھاياتىمىزدا ئهمهلىيلهشتۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر

  ئۆزىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز
  ئۆزىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز قانچىگه بۆلۈنىدۇ ۋە ئۇالر قايسىالر؟ :سوئال  .٧٥١
ــاۋاب     ــۇرچى   :ج ــان ب ــۆزىمىزگه قارىتىلغ ــۇرچىمىز ۋە   تېمىز ئ ــان ب ــزگه قارىتىلغ نىمى

  .روھىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز، دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ
  نىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟تې :سوئال  .٧٥٢
نىمىزنىــڭ بىــزگه تې: نىمىــزگه قارىتىلغــان بــۇرچىمىز قىســقىچه مۇنــداقتې :جــاۋاب    

ىــر ئامــانهت ئىكهنلىكىنــى بىلىــش بىــلهن بىــرگه ئــۇنى پــاكىز تۇتۇشــىمىز، ئــالالھتىن ب
ــادەتلىرىمىزنى   جىســمىمىزنى  پــاك ۋە ھــاالل نهرســىلهر بىــلهن ئوزۇقالندۇرىشــىمىز، ئىب

نى ئـۇ نىمىزنىـڭ سـاقلىقىنى ساقالشـقا ئهھمىـيهت بېرىشـىمىز،      تېشىمىز، ئورۇندىتولۇق 
ۈنىـدە ھهر بىـر ئورگاننىـڭ بىزنىـڭ بـۇ      ۋە قىيـامهت ك  ىمىزپايدىلىق ئىشالرغا ئىشلىتىش

يامان بارلىق ئىشـلىرىمىزغا گـۇۋاھ بولىـدىغانلىقىنى ئهسـتىن      –دۇنيادا قىلغان ياخشى 
  .چىقارماسلىقىمىزدىن ئىبارەتتۇر

  روھىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟ :سوئال  .٧٥٣
روھىمىزنـى ئىسـالمىي   : بـۇرچىمىز قىسـقىچه مۇنـداق   روھىمىزغا قارىتىلغان  :جاۋاب    

تۇيغۇالر بىلهن بېـزەش بىـلهن بىـرگه خاتـا      –ئېتىقاد، ياخشى ئهخالق ۋە گۈزەل ھېس 
تۇيغۇالرنىـڭ روھىمىـزدا ئـورۇن ئېلىشـىدىن      –ئېتىقاد، يامان ئهخالق ۋە يامان ھـېس  

  .ساقلىشىمىزدىن ئىبارەتتۇر



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٣٩٨  

 

  ىمىزبۇرچ ئائىله ئهزالىرىمىزغا قارىتىلغان
  ئائىله ئهزالىرىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟ :سوئال  .٧٥٤
ــاۋاب     ــۇرچىمىز قىســقىچه مۇنــداق      :ج ئــائىله : ئــائىله ئهزالىرىمىزغــا قارىتىلغــان ب

شۇڭا ئائىلىنىـڭ مـۇقىملىقى   . جهمئىيهتنىڭ ئاساسى، ئىنسانالرنىڭ تۇنجى مهكتىبىدۇر
. سائادىتى ئۈچۈن غهيرەت كۆرسىتىش تهلهب قىلىنىـدۇ  –ه ئهزالىرىنىڭ بهخت ۋە ئائىل

ئانىغـا ۋە باشـقا چوڭالرغـا ھـۆرمهت قىلىـش ۋە ئهدەپلىـك مۇئـامىله         –ئائىلىدىكى ئاتا 
ــش        ــداق ئى ــدىغان ھهر قان ــهۋەب بولى ــقا س ــپ قويۇش ــۇالرنى رەنجىتى ــىمىز، ئ  –قىلىش

ــىمىز ۋە    ــراق تۇرۇش ــن يى ــ«ھهرىكهتلهردى ــدا  ئالالھنى ــڭ رازىلىقى ــى ئاتىنى ، »ڭ رازىلىق
  ئىكهنلىكىنى ئونۇتماسلىقىمىز الزىم »ئاستىدا ئايىقىجهننهت ئانىالرنىڭ «

ئائىلىنىــڭ باشــقا ئهزالىــرى ئارىســىدا ســۆيگۈ بىــلهن ھــۆرمهتنى ھهر  ئايــال ۋە -ئهر  
نهرسـىدىن ئۈســتۈن تۇتۇشــىمىز، ئائىلىنىــڭ ئېهتىيـاجلىرىنى ھــاالل كهســىپ ۋە تــوغرا   

پۈتۈن ئىشالردا ياخشى ئۈلگه بولـۇپ، ئـۇالرنى    ىلهن تهمىن ئېتىشىمىز، بالىالرغايولالر ب
ــالىالر         ــىمىز، ب ــيه قىلىش ــى تهربى ــدە ياخش ــى ئىچى ــالق دائىرىس ــۈزەل ئهخ ــالمىي گ ئىس
ئوتتۇرىسىدا ئايرىمچىلىق قىلماستىن، ھهممىگه ئوخشاش، ياخشى مۇئـامىله قىلىشـىمىز   

  .الزىم

  بۇرچىمىز قارىتىلغان نىيهتكهۋە ئىنسا خهلقىمىزگهگه، ۋەتهن
  ۋەتهن ۋە خهلقىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟ :سوئال  .٧٥٥
ھهر قانداق خهلقنىـڭ ۋەتىنـى ئۇنىـڭ ئهڭ قىممهتلىـك نهرسىسـى بولـۇپ،        :جاۋاب    

بىـر  . ىيـدۇ مېلىنى، جېنىنـى ۋە قىممهتلىـك ھهر نهرسىسـىنى پىـدا قىلىشـقا ئهرز      –پۇل 
ــلهن       ــى بى ــۇرچى ۋەتىن ــاددى ب ــان ئهڭ ئ ــگه قارىتىلغ ــى ۋە خهلقى ــۇلماننىڭ ۋەتىن مۇس
ــنىگه ۋە      ــى، ۋەتى ــپ قوغدىش ــان تىكى ــتلىرىدىن ج ــمهنلىرىنىڭ سۇيقهس ــى دۈش خهلقىن

ــلىقى ۋە  ــانهت قىلماســـ ــگه خىيـــ ــڭ    خهلقىـــ ــۇددى ئۆزىنىـــ ــىنى خـــ ــۇ ئىككىســـ بـــ
  .رئائىلىسىدىكىلىرىنى قوغدىغاندەك قوغدىشىدىن ئىبارەتتۇ

  پۈتۈن ئىنسانىيهتكه قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟ :سوئال  .٧٥٦
دۇنيـادىكى  : قارىتىلغـان بـۇرچىمىز قىسـقىچه مۇنـداق     پۈتۈن ئىنسانىيهتكه :جاۋاب    

. بــارلىق ئىنســانالر ئــادەم ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ھهۋۋا ئانىمىزنىــڭ پهرزەنتلىرىــدۇر      
شــۇڭا ھېچبىــر ئىنســاننى ۋە . ىنســانلىق تهرەپــتىن ئۆزئــار قېرىنداشــالردۇر ئىنســانالر ئ

 چــۈنكى ئىنســانالر. ھېچبىــر مىللهتنــى تــۆۋەن كۆرمهســلىك ۋە كهمسىتمهســلىك الزىــم
ئوتتۇرىســـىدىكى تىـــل، رەڭ، ئىـــرق پهرقلىـــرى ئالالھنىـــڭ ئاجايىـــب قـــۇدرىتىنى       

نىــي ئېتىقــادىمىز ۋە  بىــز ئۆزىمىزنىــڭ دى . كۆرســىتىدىغان ئــاالمهتلهردىن ســانىلىدۇ  



 ٣٩٩  ۇرچىمىزب هخالقىيئ ڭبىزنى  

 

چىقىشىپ ياخشـى ئۆتۈشـكه    مهدەنىيىتىمىزنى قهدىرلهش بىلهن بىرگه باشقىالر بىلهنمۇ
  .تىرىشىشىمىز الزىم

ــن ۋە        ــرق، دىـ ــل، رەڭ، ئىـ ــڭ تىـ ــانالرغا ئۇالرنىـ ــۈن ئىنسـ ــادەم پۈتـ ــۇلمان ئـ مۇسـ
ياخشـى مۇئـامىله قىلىـدۇ، چهتـكه      ۋەتهنلىرىنىڭ پهرقلىـق بولغانلىقىـدىن قهتئىيـنهزەر   

ــاردەم قىلىـــدۇ ۋە ياخشـــىلىق تىلهيـــدۇ   ــا يـ ــا . قاقمايـــدۇ، كهمســـىتمهيدۇ، ئۇالرغـ ئهممـ
مۇســۇلمانالرنىڭ دىنىغــا زىيانكهشــلىك قىلغــان يــاكى ئۇالرنىــڭ دىيارلىرىغــا خىــرىس  

  .قىلماقچى بولغانالرغا جېنىدىن قارشى تۇرىدۇ

  تهبىئهتكه قارىتىلغان بۇرچىمىز
  تهبىئهتكه قارىتىلغان بۇرچىمىز قايسىالر؟ :ئالسو  .٧٥٧
جانسـىز ھهر قانـداق نهرسـىنىڭ بىـز ئىنسـانالر       –ئـالالھ ياراتقـان جـانلىق     :جاۋاب    

بىــز . ھىــدە ۋەزىپىســى ۋە پايدىســى بــار ئۈچــۈن بىۋاســىته يــاكى ۋاســىتىلىق ھالــدا ئاال 
ھهر ۋاقىــت  ھهر بىرىنىــڭ بىــزگه قانچىلىــك پايــدىلىق ئىكهنلىكىنــى مهۋجۇداتالرنىــڭ

. ئهممـا ئــالالھ ھېچبىــر نهرسـىنى بېكارغــا ياراتقــان ئهمهس  . بىلهلمهسـلىكىمىز مــۇمكىن 
ۋە  مهۋجۇداتالردىكى گـۈزەللىكلهرنى ۋە يارىتىلىشـىدىكى ھېكمهتلهرنـى بىلىشـكه     شۇڭا

پايدىلىنىشقا تىرىشىشىمىز، ئالالھ ياراتقـان مهۋجۇداتالرنىـڭ پايدىسـىنى كـۆرگىنىمىزدە     
ــۈكۈ ــا شـ ــۇقنى   ئالالھقـ ــتكهن تهڭپۇڭلـ ــته بېكىـ ــالالھ تهبىئهتـ ــىمىز ۋە ئـ ــادا قىلىشـ ر ئـ

  .بۇزماسلىقىمىز الزىم
ئـالالھ تائـاال تهبىئهتنـى ئىنسـانىيهتنىڭ     . تهبىئهت ــ ئالالھ تائاالنىـڭ سـهنئىتىدۇر    

ھهر قانـــداق بىـــر مۇســـۇلماننىڭ تهبىـــئهتكه . مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن يارىتىـــپ بهرگهن
ــتىن ي  ــۇرچى تهبىئهت ــقارىتىلغــان ب ــۇنى بۇلغىنىشــتىن وللــۇق ھال ــدىلىنىش، ئ ۋە  دا پاي

  .بۇزۇلۇشتىن ئاسراش، ئۇنى سۆيۈش ۋە قوغداشتىن ئىبارەتتۇر

  نىڭ سۈپىتىگۈزەل ئهخالقلىق مۇسۇلمان
  گۈزەل ئهخالقلىق بىر مۇسۇلمان قانداق بولىدۇ ؟ :سوئال  .٧٥٨
  :مان مۇنداق بولىدۇگۈزەل ئهخالقلىق بىر مۇسۇل :جاۋاب    

  .ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسىي ئهقىدىلىرىگه چىن كۆڭلىدىن ئىشىنىدۇ) ١(  
  .ئالالھ بۇيرىغان ئىبادەتلهرنى ئورۇناليدۇ) ٢(  
  .ئىبادەتلهرنى پهقهت ئالالھ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن قىلىدۇ) ٣(  
  .ئالالھ مهنئى قىلغان ئىشالردىن يىراق تۇرىدۇ) ٤(  
  .گۈزەل ئهخالق دائىرىسىدە مۇئامىله قىلىدۇھهركىمگه ) ٥(  



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٠٠  

 

  .پهيغهمبىرىمىزنى سۆيىدۇ، ئۇنى ئۆزىگه ئۈلگه قىلىدۇ) ٦(  
ــدۇ، ئۇنىــڭ     ) ٧(   ــلهن كــۆپ مهشــغۇل بولى ــالۋەت قىلىــش بى ــى تى ــان كهرىمن قۇرئ

  .مهنىسىنى بىلىشكه تىرىشىدۇ ۋە كۆرسهتمىسى بويىچه ئهمهل قىلىدۇ
 –يـــېمهك . لهر بىـــلهن ئوزۇقالندۇرىـــدۇۋۇجـــۇدىنى پـــاكىز ۋە ھـــاالل نهرســـى) ٨(  

  .ئىچمهكلىرىدە ھارام ۋە زىيانلىق نهرسىلهردىن يىراق تۇرىدۇ
قهلبىـدىن بـۇزۇق خىيـال ۋە يامـان     . روھىنى گۈزەل تۇيغۇالر بىلهن تولدۇرىـدۇ ) ٩(  

  .غهرەزلهرگه ئورۇن بهرمهيدۇ
 لىـدۇ، ئـۇالرنى  ئانىسىغا ئهڭ ئالىي ئېهتىرام بىلهن ياخشـى مۇئـامىله قى   –ئاتا ) ١٠(  

  .رەنجىتىپ قويۇشتىن ھهزەر قىلىدۇ
ىلىرىغا ۋە دوسـتلىرىغا ياخشـى   قوشـن توغقانلىرىغا،  -ئائىله چوڭلىرىغا، ئۇرۇق) ١١(  

  .مۇئامىله قىلىدۇ
بالىلىرىغا ۋە جورىسىگه ئهڭ ئېسىل مۇئامىله قىلىدۇ، ئۇالنىڭ غېمىنى يهيدۇ،  )١٢(  

لىرىنىـــڭ يامـــان ئـــادەتلهرگه كۆنـــۈپ ئۇالرنىـــڭ ســـائادىتى ئۈچـــۈن تىرىشـــىدۇ، بالى
  .قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

مۇسۇلمانالرنى ئۆز قېرىنداشلىرىدەك سۆيىدۇ ۋە ئۇالر بىلهن ياخشـى ئۆتىـدۇ،   ) ١٣(  
  .يېتىمالرنىڭ بېشىنى سىاليدۇ، ئاجىزالرغا ياردەم قىلىدۇ

ــدىن   ) ١٤(   خهلقىنىــڭ ۋە ۋەتىنىنىــڭ مهنپهئهتىنــى ئۆزىنىــڭ شهخســىي مهنپهئهتى
  .ۈستۈن بىلىدۇئ

باشقا دىـن ئهھلىـگه ۋە   . ئۆزىنىڭ ئېتىقادىدا ۋە مهيدانىدا مۇستهھكهم تۇرىدۇ )١٥(  
  .ئۇالرنىڭ ئېتىقادلىرىغا ھۆرمهت قىلىدۇ

ــرى     ) ١٦(   ــىگه مېهـ ــان ئىگىسـ ــر جـ ــداق بىـ ــانىيهتكه ۋە ھهر قانـ ــۈن ئىنسـ  –پۈتـ
  .شهپقهتلىك بولىدۇ

  .ھمىيهت بېرىدۇتهبىئهتنى ئاسرايدۇ، مۇھىت تازىلىقىغا ئه) ١٧(  
دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتلىكى ئۈچــۈن پايــدىلىق بولغــان ئىلىملهرنــى ئېگهللهشــتىن ) ١٨(  

  .زىرىكمهيدۇ
  .ھهر ئىشتا راست سۆزلۈك، سهمىمىي، ۋاپادار، ۋىجدانلىق ۋە غۇرۇرلۇق بولىدۇ) ١٩(  
ئائىلىسـىنىڭ ئېهتىيـاجلىرىنى   . دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك تهڭپۇڭلۇقنى سـاقاليدۇ ) ٢٠(  
ش يولىــدا ھــېچ ئۆلمهيدىغانــدەك ئىشــلهيدۇ، ئهممــا ئــاخىرەتلىكى ئۈچۈنمــۇ ئهته  قامــدا

  .ئۆلىدىغاندەك ئىبادەت قىلىدۇ



 ٤٠١  ۇرچىمىزب هخالقىيئ ڭبىزنى  

 

  قىلمايدىغان ئىشالر گۈزەل ئهخالقلىق مۇسۇلمان
  گۈزەل ئهخالقلىق بىر مۇسۇلمان نېمىلهرنى قىلمايدۇ؟ :سوئال  .٧٥٩
  :ىق بىر مۇسۇلمان تۆۋەندىكىلهرنى قىلمايدۇگۈزەل ئهخالقل :جاۋاب    

  .ئېقىمالرنى قوبۇل قىلمايدۇ –ئىسالم ئېتىقادىغا زىت كېلىدىغان پىكىر ) ١(  
مهسىيهت  –ئىبادەتلهرنى تهرك ئهتمهيدۇ، گۇناھ  –ئىسالمدا بۇيرۇلغان ئهمهل ) ٢(  

  .ئىشلىمهيدۇ
ــمهيدۇ، ئۇالر ) ٣(   ــىلهرگه ئهگهشـ ــىز كىشـ ــىههت جهمئىيهتتىكـــى ئهخالقسـ ــا نهسـ غـ

  .قىلىشنىمۇ ئونۇتمايدۇ
ــۆھمهت    ) ٤(   ــدۇ، ت ــۋەت قىلماي ــدۇ، غهي يالغــان ســۆزلىمهيدۇ، ســاختىپهزلىك قىلماي

  .قىلمايدۇ
ھاراق ئىچمهيدۇ، تاماكا چهكمهيدۇ، ئۆسۈم بىلهن مۇئامىله قىلمايدۇ، بىراۋنىڭ ) ٥(  

  .ھهققىنى يېمهيدۇ
ىلمايـــدۇ، كىشـــىلهرنى بىراۋغـــا ئۆچمهنلىـــك، دۈشـــمهنلىك، كۆرەلمهســـلىك ق) ٦(  

  .مهسخىرە قىلمايدۇ
  .ئانىسىنى قاخشاتمايدۇ، ئائىلىسىدىكىلهرگه قاتتىق قول بولمايدۇ –ئاتا ) ٧(  
  .ھورۇن، تىرىكتاب، بېخىل، نامهرد، ئۇياتسىز بولمايدۇ، تۇزكور بولمايدۇ) ٨(  
  .پۇرسهتپهرەس، ھېيلىگهر، ئالدامچى، ئوتقۇيرۇق، چېقىمچى بولمايدۇ) ٩(  
  .ۋەتىنىگه، خهلقىگه ۋە قهۋم قېرىنداشلىرىغا خىيانهت قىلمايدۇ) ١٠(  

  ؟ ئهخالقنى ئۆزگهرتىش مۇمكىنمۇ :سوئال  .٧٦٠
تهربىـيه بىـلهن يامـان ۋە ناچـار     . ئهخالقنى ئـۆزگهرتىش تامـامهن مـۇمكىن    :جاۋاب    

ئۇنداق بولمىسـا  ئهگهر . بولىدۇئهخالقالرنى گۈزەل ۋە ئېسىل ئهخالقالرغا ئۆزگهرتكىلى 
  !مه ئهھمىيىتى بولسۇن؟تهربىيهنىڭ نې

ئىلىـــم «: پهيغهمبىرىمىـــز ھهزرىتـــى مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم مۇنـــداق دېـــگهن   
چانلىق بىـلهن ھاسـىل   سـهۋر  سـهۋر ئۆگىنىش بىـلهن، ئهخـالق ئهخالقلىـنىش بىـلهن،     

رســـىز بهدىنـــى خـــۇددى ئادەمنىـــڭ بـــۇۋاق ۋاقتىـــدىكى نـــاقىس ۋە يېته . )١(»بولىـــدۇ
ئاستا تاكامۇلالشقىنىغا ئوخشاش ئۇنىڭ ئهخالقىمۇ گـۈزەل  -لىنىش ئارقىلىق ئاستائوزۇق

ــارقىلىق       ــىش ئـ ــدا تىرىشـ ــتۈرۈش يولىـ ــۆزىگه يهرلهشـ ــۆگىنىش ۋە ئـ ــى ئـ ئهخالقالرنـ
  .تاكامۇللىشىدۇ

                                                 
  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (١)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٠٢  

 

  ئهلهيهىسساالمدۇر مۇھهممهديېگانه ئۈلگه 
  ؟الق ئۈگىنشته ئهڭ ياخشى ئۇلگه كىمئهخ :سوئال  .٧٦١
بـارلىق ياخشـى ئىشـالردا،     پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم :جاۋاب    

، پۈتۈن ئىنسانىيهت ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ئۈلگه بولغىنىـدەك، گـۈزەل ئهخـالق، پهزىـلهت    
ــابلىق قاتارلىق ــىدەالرئالىيجانـ ــدۇر  نىـــڭ ھهممىسـ ــى ئۈلگىـ ــاال . ئهڭ ياخشـ ــالالھ تائـ  ئـ

ــتا مـــۇ ــقا بـــۇيرۇپ مۇســـۇلمانالرنى ھهر ئىشـ : ھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنى ئـــۈلگه قىلىشـ
ــىلهرگه ﴿ ــاد        –س ــۆپ ي ــالالھنى ك ــان ۋە ئ ــد قىلغ ــۈنىنى ئۇمى ــاخىرەت ك ــالالھنى، ئ ئ

  .دېگهن )١(﴾رەسۇلۇلالھ ئهڭ ياخشى ئۈلگىدۇر -ئهتكهنلهرگه
ىق بولغان پۈتـۈن  مهلۇمكى، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم يهر يۈزىدە ئىنسان ئېهتىياجل  

  !بىرال شهخستۇر ئهرزىيدىغانئىشالردا، ئۈلگه قىلىپ ئهگىشىشكه 
چـۈنكى  . ئۇنداقتا، بىز ئالدى بىـلهن مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى تونۇشـقا مۇھتـاجمىز       

  .ىلى بولمايدۇئۇنى ئۈلگه قىلغ ئۆزىنى تونۇماستىن،

                                                 
  ئايهت-٢١ئهھزاب سۈرىسى  )(١



 ٤٠٣  قىممىتى ۇنىڭئ ۋە ۆيگۈس  

 

  
  

  سۆيگۈ ۋە ئۇنىڭ قىممىتى

 سۆيگۈ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٧٦٢
. سۆيگۈ ــ ھاياتلىقنىڭ جېنى، قهلبنىڭ زىننىتـى ۋە بهختنىـڭ كاپالىتىـدۇر    :جاۋاب    

دۇنيادا سۆيگۈ ئومۇملىشىدىغان بولسا، ئىنسـانالر نه  «سۆيگۈنىڭ قىممىتىنى تونۇغانالر 
ۇلـۇغ ئـالىم   ئ. ىـكهن قهدىمـدە  ئ دېگهن» ھتاج بولمىغان بوالتتىوئادالهتكه، نه قانۇنغا م

سـۆيگۈ ـــ ئـاچچىقنى تاتلىققـا، تـوپراقنى      «: جااللىدىن رۇمىـي مۇنـداق دېـگهن ئىـكهن    
ئالتۇنغا، كىرنى سـاپلىققا، كېسـهلنى سـاقلىققا، تـۈرمىنى بوسـتانغا، غهزەپنـى شـهپقهتكه        
ــۈكنى      ــىتىدىغان، ئۆلــ ــنى يۇمشــ ــدىغان، تاشــ ــۈرنى ئېرىتىــ ــدىغان، تۆمــ ئايالندۇرىــ

  .)١(»ئابى ھايات بېغىشاليدىغان بىر مۆجىزىدۇرتىرىلدۈرىدىغان ۋە ئۇنىڭغا 
  لهرنىڭ ئهڭ چوڭى قايسى؟سۆيگۈ :سوئال  .٧٦٣
 مـۇھهببهت -چۈنكى سـۆيگۈ . سۆيگۈلهرنىڭ ئهڭ چوڭى ئالالھ سۆيگۈسىدۇر :جاۋاب    

اكى كۆپىنچه قارشى تهرەپنىڭ سۆيگۈسى ياكى ئۇنىڭدىكى قايىل قىالرلىق سـۈپهتلهر يـ  
  .ئۇنىڭدىن كۆرگهن زور ياخشىلىقالر تۈرتكىسى بىلهن قهلبكه ئورنايدىغان نهرسه

ــاالدا ســۆيگۈ     ــالالھ تائ ــالبۇكى، ئ ــڭ   -ھ ــدىغان ئامىلالرنى ــۈرتكه بولى ــۇھهببهتكه ت م
ئالالھ تائاال بهندىلىرىگه بهكمۇ شـهپقهتلىك ۋە  : مهسىلهن. ھهممىسى تولىقى بىلهن بار

ىـڭ بـۇ شـهپقىتىنى ۋە مېهرىبـانلىقىنى ئهقلـى بـار ئىنسـان        ئۇن. تولىمۇ مېهرىبان زاتتۇر
ئانـا قارنىـدىكى ۋاقتىـدىن تارتىـپ تـاكى چـوڭ بولـۇپ، ياشـاپ          ئالالھ تائاالنىڭ ئـۇنى 

                                                 
ــهۇر         )١( ــهۋۋۇپنىڭ مهش ــۇرى، تهس ــالم مۇتهپهكك ــالىم، ئىس ــۇناس ئ ــائىر، فىقهىش ــپ، ش ــۇغ ئهدى ــۋى«ئۇل » مهۋلى

كــۈنى -٦يىلــى رەبىئــۇل ئهۋەل ئاينىــڭ-٦٠٤تهرىقىتىنىــڭ قۇرغۇچىســى مهۋالنــا جااللىــددىن رۇمىــي ھىجــرىيه
ۋىاليىـتىگه قاراشـلىق بهلـخ     ھـازىرقى ئافغسانىسـتاننىڭ خۇراسـان   ) كـۈنى -٣٠مىالدىيه سـىنتهبىرنىڭ -١٢٠٧(

مهۋالنـا جااللىـددىن رۇمـى ئـۈچ     . دېگهن جايدا دۇنياغا كهلگهن، ئائىلىسى خارزم شـاھى بىـلهن قـۇدا بولغـان    
يېشىدا ئائىلىسى بىلهن بىرلىكته باغدادقا كهلگهن، كېيىنچه، مهكـكه، شـام، ئهزەربهيجـان قاتـارلىق جـايالرنى      

كىيىنىڭ كونيا شـهھىرىدە مۇقىمالشـقان ۋە سـهلچۇقالرنىڭ قىـزغىن     اندىن كېيىن، ھازىرقى تۈرغزىيارەت قىل
  .قارشى ئېلىشى نهتىجىسىدە ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچه بۇ جايدا بولغان

. ئۇنىـڭ قهبرىسـى ھـازىرمۇ چـوڭ زىيـارەت گـاھى بولـۇپ كهلمهكـته        . يىلى كونيادا ئالهمـدىن ئـۆتكهن  -١٢٧٣  
ــدلىرى دۇنيانىــڭ ھهر   ــار ئۇنىــڭ تهســهۋۋۇپلىقتىكى مۇرى ــدا ب ــدۇ . قايســى جايلىرى ــدە كــۆپ تهپىلى . تۈركىيى

ئهسرلىرىنى پارس تىلىدا يازغسان بولۇپ، ھازىرقى ئۇنىڭ ئهسهرلىرى دۇنيادا نۇرغۇنلىغان تىلالرغـا تهرجىـمه   
ــامىجااللىــددىن رۇمىينىــڭ . قىلىنغــان ــدا ئۆتكــۈزۈلگهن  ن ــدا  ئامېرىكى ــا داڭلىــق چــوڭ بىــر قۇرۇلتاي دۇنياغ

 .كىرگۈزۈلگهن شائىرالر تىزىملىكىگه



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٠٤  

 

ــداق      ــن قانــ ــدىغانلىقىنى، خهتهرلهردىــ ــش قىلىــ ــداق پهرۋىــ ــۆلگىنىگه قهدەر قانــ ئــ
ــۋەتته چۈشــىنىدۇ  ــبهر ئهلهيهىسســاال . ســاقاليدىغانلىقىنى ئهل ــدا شــۇڭا پهيغهم م قۇچىقى

بۇ ئايـالنى بالىسـىنى ئوتقـا    «: بالىسى بار بىر ئايالنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، ساھابىلىرىدىن
تاشالشــقا رازى بولىــدۇ، دېســهم ئىشىنهمســىلهر؟ دەپ ســورىغاندا، ســاھابىلهر، بــۇ ئايــال 

ئانـدىن پهيغهمـبهر   . ھهرگىز بالىسـىنى ئوتقـا تاشالشـقا رازى بولـۇپ تۇرالمايـدۇ، دەيـدۇ      
غا مۇشــۇ ئايالنىــڭ بالىســى  گهبىلىڭالركــى، ئــالالھ بهنــدىلىرى «: االم ئۇالرغــائهلهيهىسســ

  .دېگهن١»بهك مېهرىباندۇر بولغان مېهرىبانلىقىدىنمۇ
سـائادەت يولىغـا باشـالش    -ئالالھ تائاالنىـڭ ئىنسـانالرنى ئىككـى ئالهملىـك بهخـت       

المنى ئۈچــۈن ئۇالرغــا شــهپقهت پهيغهمبىــرى بولغــان ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســا 
ئهۋەتكهنلىكـــى ۋە ھىـــدايهت مهنبىئـــى بولغـــان قۇرئـــان كهرىمنـــى چۈشـــۈرگهنلىكى، 
ــپ،      ــهت بېرى ــىغا پۇرس ــالھ قىلىۋېلىش ــۆزلىرىنى ئىس ــپ، ئ ــڭ تهۋبه قىلى گۇناھكارالرنى
ئــۇالرنى ھامــان جازالىمايــدىغانلىقى ۋە تهۋبىنىــڭ ئىشــىكىنى تــا قىيــامهتكىچه ئوچــۇق 

  .لىرىگه بولغان مېهرىبانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇرقويغانلىقىمۇ ئالالھ تائاالنىڭ بهندى
ســۆيۈش ئۈچــۈن قايىــل قىالرلىــق ســۈپهتلهردىن ســۆز ئاچســاقمۇ، ئــالالھ تائــاال پۈتــۈن   

پۈتـۈن  . پائالىيهتلىرىدە ۋە تهدبىرلىرىدە ئهڭ مۇكهممهل يېگـانه زات -سۈپهتلىرىدە، ئىش
  .ئالالھ تائاالدۇرگۈزەللىكلهر، مۇكهممهللىكلهر ۋە جىمى ياخشىلىقالرنىڭ مهنبىئى 

سۆيۈش ئۈچۈن تۈرتكه بولىدىغان ياخشىلىقتىن سۆز ئاچقاندىمۇ، ئالالھ تائـاال ئهڭ    
ئىنســان خــاراكتېرى ئۇنىڭغــا ياخشــىلىق   .مــۇكهممهل ســۆيگۈگه اليىــق يېگــانه زاتتــۇر 

دۇنيادا قايسى . قىلغانغا ھۆرمهت قىلىش ۋە ئۇنى سۆيۈشنى تهبىئىي بۇرچ، دەپ بىلىدۇ
ىلىقى ئىنساننى يوقتىن بـار قىلىـپ، ئهڭ چىرايلىـق شـهكىلدە ياراتقـان،      بىرىنىڭ ياخش

ــارچه مهخلۇقــاتالردىن ھۆرمهتلىــك ھهم           ــا قىلىــپ، ب ــا ئهقىــل ـ ئىــدراك ئات ئۇنىڭغ
ــى       ــلهپ، ھهممىن ــپ بهلگى ــايىنى قىلى ــڭ خوج ــۇنى كائىناتنى ــان ۋە ئ ــك قىلغ قۇدرەتلى

نىــڭ ياخشــىلىقلىرىغا ئۇنىڭغــا بويســۇندۇرۇپ بهرگهن كهرەملىــك، شــهپقهتلىك ئالالھ 
  !يېتهلىسۇن؟

  ئالالھ سۆيگۈسىنىڭ قىممىتى قانداق؟ :سوئال  .٧٦٤
ئىماننىـــڭ ئهڭ ئاساســـلىق تهركىبـــى، ھهقىقىـــي     ئـــالالھ سۆيگۈســـى  :جـــاۋاب    

، مۆمىنلىكنىڭ ئىپادىسىى، ئىبادەتلهرنىـڭ ئهڭ كاتتىسـى، سـۆيگۈلهرنىڭ ئهڭ ئېسـىلى    
مـۆمىنلهر  «: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدەشۇڭا . دۇرۇلمانلىقنىڭ ئىپادىسىھهقىقىي مۇس

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  )١(



 ٤٠٥  قىممىتى ۇنىڭئ ۋە ۆيگۈس  

 

پهيغهمــــبهر  .دېــــگهن )١(»ئــــالالھنى ھهممىــــدىن ئــــارتۇق دوســــت تۇتقــــۇچىالردۇر 
كىمكـى ئۇنىڭـدا   «: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ئهھمىيىتىنـى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن     

بىرىنچىسى، ئالالھ ۋە : غان بولىدۇئۈچ نهرسه بولىدىكهن، ئۇ ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى تېتى
ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ھهممىــدىن ســۆيۈملۈك بولۇشــى؛ ئىككىنچىســى،  
بىراۋنى دوست تۇتسا ئـۇنى پهقهت ئالالھنىـڭ رازىلىقىنـى كـۆزلهپ دوسـت تۇتىـدىغان       
بولۇشـــى؛ ئۈچىنچىســـى، مۇســـۇلمانلىقتىن كېـــيىن كـــاپىر بولۇشـــنى، خـــۇددى ئوتقـــا 

  .)٢(»كۆرگهندەك يامان كۆرىدىغان بولۇشى تاشلىنىشنى يامان
دۇنيـادىكى پۈتـۈن   . مۇھهببهتنىـڭ يېگـانه مهنبىئـى    -چۈنكى، ئالالھ تائـاال سـۆيگۈ    

ســۆيگۈلهر ئــالالھ تائاالنىــڭ چهكســىز سۆيگىســىدىن بىــر تــامچه بولغــان ھالــدا، ئــالالھ  
  .قهلبلهرگه سۆيگۈ ئوتىنى سالغۇچىمۇ ئالالھ تائاالدۇر. تائاالدىن كهلگهن

  ئالالھ سۆيگىسى نېمه بىلهن ئىپادىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٧٦٥
، پۈتۈن ھايـات  ئالالھ سۆيگۈسى ئۇنىڭغا ھهقىقىي رەۋىشته ئىتائهت قىلىش :جاۋاب    

بىــــلهن كۆرســــهتمىلىرىنى دەســــتۇر قىلىــــپ ئهمهل قىلىــــش  قايناملىرىــــدا ئۇنىــــڭ
  .ئىپادىلىنىدۇ

  قانداق سۆيگۈ؟ پهيغهمبهر سۆيگۈسى :سوئال  .٧٦٦
پهيغهمبهر سۆيگۈسى ئالالھ سۆيگۈسىدىن قالسا ئهڭ ئهھمىيهتلىـك سـۆيگۈ    :جاۋاب    

ئــالالھ تائــاال تهرىپىــدىن ئىنســانىيهتنى دۇنيــا ۋە . بولــۇپ، ئىماننىــڭ بىــر پارچىســىدۇر
للىــك قىلىــدىغان ئىســالم  ئاخىرەتنىــڭ بهخــت ـ ســائادەتلىرىگه ئېرىشتۈرۈشــكه كېپى   

ــڭ       ــانالرنى كۇپرىنى ــارقىلىق ئىنس ــېلىش ئ ــپ ك ــى ئېلى ــارەت ھهق دىنن ــدىن ئىب دىنى
زۇلمهتلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئىماننىڭ پارالق نۇرىغا باشالپ چىققان ۋە بارلىق ياخشـى  
ــاالمدىنمۇ       ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــى م ــان ھهزرىت ــى بولغ ــر ئۈلگىس ــالرنىڭ بىردىنبى ئىش

  !سۇن؟سۆيۈملۈك كىم بول
سىلهرنىڭ ھېچبىرىڭالر مېنى ئاتىسـىدىن، بالىسـىدىن   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  

  .دەپ كۆرسهتكهن )٣(»ۋە بارلىق كىشىلىرىدىن ئارتۇق سۆيمىگىچه مۆمىن بواللمايدۇ
  قانداق ئىپادىلىدۇ؟ پهيغهمبهر سۆيگۈسى :سوئال  .٧٦٧
دىـــن ۋە دۇنيـــالىق پۈتـــۈن ئىشـــالردا مـــۇھهممهد يگۈســـى پهيغهمـــبهر سۆ :جــاۋاب     

 ۋە ئـۇنى مهنىـدە ئـۈلگه قىلىـش     يولىغا ئهمهلىي رەۋىشـته ئهگىشـىش   ئهلهيهىسساالمنىڭ

                                                 
  .ـ ئايهت ١٦٥بهقهرە سۈرىسى  )١(
  .بۇخارى رىۋايىتى  )٢(
  .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  )٣(
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  .بىلهن ئىپادىلىنىدۇ
  قانداق سۆيگۈ؟ ۋەتهن سۆيگۈسى :سوئال  .٧٦٨
ڭ سۆيگۈسىدىن قالسا، ئهڭ شـهرەپلىك  ئالالھ تائاال ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنى :جاۋاب    

ھهقىقىي مۇسۇلمان كىشى ئۆز ۋەتىنىگه سـادىق  . ۋە ئۇلۇغ سۆيگۈ ـ ۋەتهن سۈيگۈسىدۇر 
ــدۇ ــدۇ  . بولى ــادارلىقنى تهلهپ قىلى ــۇلمانلىقنىڭ تهقهززاســى ۋاپ ــۈنكى مۇس ــۇددى . چ خ

ىتىدە ئىبادەتلهرمۇ ئىنساننى باشقا مهخلۇقاتالردىن ئاالھىدە پهرقلىق بىر مۆجىزات سـۈپ 
يارىتىپ، ئۇنىڭغا بۇ كائىناتنىڭ ياخشىلىقلىرىنى ۋە يهر يۈزىنىـڭ خوجـايىنلىقىنى ئاتـا    
قىلغــان كهرەملىــك ئالالھقــا شــۈكۈر ۋە مىننهتــدارلىق ئىزھــار قىلىــش يۈزىســىدىن        
قىلىنىــدىغان بىــر ۋاپــا بــۇرچى بولغانــدەك، ۋەتهننــى ســۆيۈش ۋە ئۇنىــڭ يولىــدا مــال ـ    

سىســىنى پىـدا قىلىـش ھهر قانــداق بىـر پۇقرانىـڭ ئــۇنى     مـۈلكىنى، جېنىنـى ۋە ھهر نهر  
ــا      ــگه ئۆتهشــكه تېگىشــلىك ۋاپ ــا ۋەتهن ــدۈرگهن ئان ــدا ئۆســتۈرۈپ يېتىل ــق قوينى ئىللى

  .بۇرچىدۇر
  ؟سۆيىدۇقانداق ۋىجدانلىق ئىنسان ئۆز ۋەتىنىنى  :سوئال  .٧٦٩
. نى ئىنسـانلىق بـۇرچى دەپ بىلىـدۇ   ۋىجدانلىق ئىنسـان ۋەتىنىنـى سۆيۈشـ    :جاۋاب    

چۈنكى ئىنسان خـاراكتېرى ياخشـىلىققا ياخشـىلىق قايتۇرۇشـنى، ياخشـىلىق قىلغـاننى       
دۇنيادا ئىنسـان ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا ئىللىـق     . سۆيۈشنى تهبىئىي زۆرۈرىيهت دەپ تونۇيدۇ

ــلهن ك   ــرى بىـ ــۈك نېمهتلىـ ــۇنى تۈرلـ ــپ، ئـ ــاغرىنى ئېچىـ ــارچه  ۈتۈبـ ــۇنى بـ ــان، ئـ ۋالغـ
ــىلىقلىر ــۇ ئانــا      ياخش ــىق ئاش ــوينى ئىسس ــان، كۆكســى كهڭ، ق ــرىمهن قىلغ ىدىن بهھ

ياخشىلىقىنى ياخشىلىق قىلىش بىلهن قايتۇرۇش ! ۋەتىنىدىنمۇ سۆيۈملۈك بىرى بارمۇ؟
  !ئۈچۈن ئۇنىڭدىنمۇ ئهال بىرى بارمۇ؟

چـۈنكى، ھهركىمنىـڭ ئـۆز ۋەتىنـى     . ۋاپادار ئىنسان چوقـۇم ئـۆز ۋەتىنىنـى سـۆيىدۇ      
. دەيمىـز » ئانا ۋەتهن«شۇڭا ئۇنى . ينىدەك ئىسسىق ۋە يۇمشاقتۇرخۇددى ئانىسىنىڭ قو

ئانىمىز خهۋپكه ئۇچرىسا بىزنىڭ قانچىلىـك بىئـارام بولـۇپ كېتىـدىغانلىقىمىز ۋە ئـۇنى      
قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن جىــددىي ھهرىــكهت قىلىــدىغانلىقىمىز تۇرغــان يهردە، ۋەتهنمــۇ       

ىزدىنمۇ قهدىرلىك ۋە قىممهتلىك بهلكى بۇ، بىزنى تۇغقان ئانىم! شۇنداق قهدىرلىك ئانا
  چۈنكى، ئانىالرنى ئۆستۈرگهن توپراقمۇ ئهنه ئاشۇ ۋەتهن ئهمهسمۇ؟. ئانىمىزدۇر

  قانداق بولىشى كېرەك؟ سىۈمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا سۆيگ :سوئال  .٧٧٠
نـامى بىـلهن قهسـهم     ئالالھ تائاالنىـڭ «: ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم: جاۋاب    

قىلىمهنكــى، ســىلهر مــۆمىن بــولمىغىچه جهنــنهتكه كىرەلمهيســىلهر، بىــر ـ بىرىڭالرنــى     



 ٤٠٧  قىممىتى ۇنىڭئ ۋە ۆيگۈس  

 

  .دېگهن )١(»سۆيمىگىچه مۆمىن بواللمايسىلهر
مۇسۇلمان ئادەم كىشىلهرگه ئۇالرنىڭ رەڭگى، تىلى، ئىرقى، دىنى ۋە ۋەتهنلىرىنىـڭ    

چـۈنكى ئىسـالم   . ە بولمايـدۇ ئوخشاش بولمىغانلىقى سهۋەبلىك دۈشـمهنلىك مهۋقهسـىد  
ــى نهز ــگهن   ىدىن ــوپراقتىن كهل ــادەم ت ــدىن، ئ ــى ئادەم ــۈن ئىنســانالر ھهزرىت ــدە، پۈت . رى

ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى تىــل، رەڭ، ئىــرق پهرقلىــرى پهقهت ئــالالھ تائاالنىــڭ چهكســىز 
ئالالھنىـڭ  «. قۇدرىتىنى ۋە گـۈزەل سـهنئهتلىرىنى كۆرسـىتىدىغان بېـرەر ئـاالمهتلهردۇر     

نى نامايــان قىلىــدىغان ئــاالمهتلهردىن بىــرى، ئاســمانالرنى ۋە زېمىنلهرنــى      قــۇدرىتى
ــمىغانلىقىدۇر  ــڭ، رەڭگىڭالرنىـــڭ ئوخشاشـ ــانلىقى، تىلىڭالرنىـ ــىزكى، . ياراتقـ شۈبهىسـ

  .)٢(»بۇنىڭدا بىلىدىغانالر ئۈچۈن ئىبرەتلهر باردۇر

  تهبىئهت سۆيگۈسى
  ۆيگۈسى دېگهن قانداق سۆيگۈ؟تهبىئهت س :سوئال  .٧٧١
ئـــالالھ تائـــاال تهبىئهتنـــى . تهبىـــئهت ـــــ ئـــالالھ تائاالنىـــڭ ســـهنئىتىدۇر :جـــاۋاب    

ئۇنىڭــدىن پايــدىلىنىش، ئــۇنى . تــى ئۈچــۈن يارىتىــپ بهرگهنىئىنســانىيهتنىڭ مهنپهئ
تهبىـئهت  . ئاسراش، ئۇنى سۆيۈش ۋە قوغداش دىنىمىزدا گۈزەل ئهخالقالردىن سانىلىدۇ

ــز ئىنســ ــۆز    بى ــارلىق شــهيئىلهر ئ ــۇ ۋە ئۇنىڭــدىكى ب انالردەك تۇزكــور ئهمهس، بهلكــى ئ
قۇرئــان كهرىــم بــۇ . تىللىـرى بىــلهن ئــالالھ تائــاالنى ئۇلۇغاليــدۇ، ئــۇنى مهدھىيىلهيــدۇ 

ــدۇ   ــداق دەي ــان قىلىــپ مۇن ــى باي ــۇالردىكى     «: ھهقىقهتن ــن ۋە ئ ــته ئاســمان ـ زېمى يهت
قانـداقلىكى نهرسـه   ) كائىنـاتتىكى (يدۇ، قسانسىزلىقىنى سۆزلهۇمهخلۇقاتالر ئالالھنىڭ ن

ــارچه ن  ــالالھنى ب ــۇن، ئ ــىلهر    ۇبولمىس ــېكىن س ــدۇ، ل ــاك دەپ مهدھىيلهي ــانالردىن پ قس
  .)٣(»ئۇالرنىڭ مهدھىيىسىنى سهزمهيسىلهر) تىلىڭالر ئوخشاش بولمىغانلىقتىن(

تهبىئهت ئالالھ تائاالنىڭ كىتابى بولۇپ، ئـۇنى ئوقۇشـنى بىلگهنـلهر چوقـۇم ئـالالھ        
ــدۇ تا ــاالنى تونۇي ــۈزەل      . ئ ــالى، گ ــۇدرەت كام ــىز ق ــڭ چهكس ــالالھ تائاالنى ــا ئ ــۇ كىتابت ب

مۇســۇلمان كىشــى تهبىئهتنــى ئــالالھ . ســهنئهتلىرى، نېمهتلىرىنىــڭ تــۈرلىرى يېزىلغــان
تائاالنىڭ سهنئىتى بولغانلىقى ئېتىبارى بىلهن سۆيىدۇ، ئۇنى ھهر كۆرگىنىدە، ئۇنىڭدا 

ــۇدرىت   ــىز ق ــڭ چهكس ــالالھ تائاالنى ــدۇ     ئ ــى كۆرى ــڭ ئىزلىرىن ــم ـ ھېكمىتىنى . ى ۋە ئىلى
شـۇڭا قۇرئـان   . نهتىجىدە، ئۇنىڭ ئالالھ تائاالنى تونۇشى ئاشـىدۇ، ئىمـانى كۈچلىنىـدۇ   

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  .رۇم سۈرىسى  )٢(
  .ـ ئايهت ٤٤ئىسرا سۈرىسى   )٣(
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ــرىگه    ــايهتلىرى كىشــىلهرنى تهبىئهتنىــڭ ھهرخىــل مهنزىرىلى كهرىمنىــڭ كــۆپلىگهن ئ
  .قاراپ تهپهككۇر قىلىشقا چاقىرماقتا



 ٤٠٩  ۆيۈشس هقىقهتنىھ  

 

  

  ھهقىقهتنى سۆيۈش

  ھهممه ئادەم ھهقىقهتنى سۆيهلهمدۇ؟: سوئال  .٧٧٢
ئهممــا بهزىــلهر . ھهمــمه ئــادەم ھهقىقهتنــى ســۆيىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىــدۇ : جــاۋاب    

ھهقىقهتنــى ئهمهلىــي . ھهقىقهتنــى ئېغىزىــدىال سۆيســه، بهزىلىــرى يۈرىكىــدىال ســۆيىدۇ
  .ھهرىكىتى بىلهن سۆيىدىغانالر ئاز

ھهقىقهتنـى  . ىقهتنى ئېغىـزدا سـۆيگهنلىك ھـېچ نهرسـىگه يارىمايـدۇ     ھهق مهلۇمكى،  
بهلكى ھهقىقهتنـى ئهمهلىـي ھهرىكىتـى بىـلهن     . ئىشقا يارىمايدۇ كۆڭۈلدە سۆيگهنلىكمۇ

بىــز مۇســۇلمانالر ھهقىقهتنــى ئېغىزىمىــزدا . چىــن قهلبىــدىن ســۆيۈش تهلهب قىلىنىــدۇ
ر ھالىمىز باشقىچه بولغـان بـوال   سۆيهلىگهن بولساق ىمۇئهمهلىيىتىمىزد ىنىمىزدەك،سۆيگ
  .، ئهلۋەتتهئىدى

  سانىالمدۇ؟ ھهقىقهتنى سۆيۈش گۈزەل ئهخالق: سوئال  .٧٧٣
گـۈزەل ئهخـالق بـارچه     تىن ئىبارەت بۇ»ھهقىقهتنى سۆيۈش« شهكسىزكى،: جاۋاب    

هتنـى سـۆيۈش ۋە   ھهقىقچـۈنكى،   .گۈزەل ئهخالقالرنىڭ باش تاجىسـى ۋە جهۋھىرىـدۇر  
كـېچىش ئىنسـاندىكى ئهڭ ئېسـىل خۇلـق     ۋازھهقىقهت ئۈچـۈن ئـۆز مهنپهئهتلىرىـدىن    

ــدانغا     ــلهر ۋە گــۈزەل ئهخالقــالر مهي ــۋار پهزىلهت ــۇپ، ئۇنىڭــدىن نۇرغۇنلىغــان ئۇلۇغ بول
ئىنســاندىكى ئهڭ رەزىــل  كهلگهنــدەك، بــاتىلنى ســۆيۈش ۋە بــاتىلنى مــۇداپىئه قىلىــش 

. ۇنلىغان رەزىللىكلهر ۋە يامـان قىلىقـالر كېلىـپ چىقىـدۇ    خۇلق بولۇپ، ئۇنىڭدىن نۇرغ
ــمهك،  ــۆيۈش «دې ــى س ــر     » ھهقىقهتن ــلىرىدىن بى ــڭ ئاساس ــۈزەل ئهخالقنى ــۇمىي گ ئوم
  .ئۇنىڭدىن بارچه گۈزەللىكلهر ۋە ياخشىلىقالر تۈرلىنىپ چىقىدۇ. ئاساستۇر

  مهنىسى نېمه؟ دېگهننىڭ »ھهقىقهتنى سۆيۈش«: سوئال  .٧٧٤
ن ۈچـۈ گۈزەل ئهخالقتىن ھهقىقهت ئ تىن ئىبارەت بۇ»ھهقىقهتنى سۆيۈش«: جاۋاب    

ــادارلىق، ئىشــهنچلىك      ــادالهت، ۋاپ ــش، راســتچىللىق، ئ ــان قىلى ــى قۇرب ــۆز مهنپهئهتىن ئ
ــۆپلىگهن گــۈزەل ئهخالقــالر       ــىدە تــۇرۇش قاتــارلىق ك ــۇش، ســهمىمىيلىك، ۋەدىس  بول

نــى قۇربــان قىلىــش ھهقىقهتنــى  ا ئــۆز مهنپهئهتىھهقىــقهت يولىــد. تۈرلىنىــپ چىقىــدۇ
  .سۆيگهنلىكنىڭ ئهڭ راستچىل ۋە ئهڭ كۆرۈنهرلىك ئىپادىسىدۇر

  چهتنهپ قېلىشنىڭ زىيىنى نېمه؟ تىن»ھهقىقهتنى سۆيۈش«: سوئال  .٧٧٥
ــاۋاب     ــۆيۈش « :ج ــى س ــنهپ    »ھهقىقهتن ــتىن چهت ــۈزەل ئهخالق ــۇ گ ــارەت ب ــن ئىب تى

ھهقســىزلىق، خىيــانهت، ۋاپاســىزلىق، ســۆزىدە  ئالــدامچىلىق، تىشــتىن يالغــانچىلىق، كې
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تۇرماسلىق، ھهقىقهتنى قوبۇل قىلىشـتىن بـاش تـارتىش قاتـارلىق نۇرغۇنلىغـان رەزىـل       
  .قىلىقالر تۇغۇلىدۇ

  نېمه؟تىن چهتنهپ كېتىشىنىڭ سهۋەبلىرى »ھهقىقهتنى سۆيۈش«: سوئال  .٧٧٦
ــاۋاب     ــۆيۈش « :ج ــى س ــنهپ    »ھهقىقهتن ــتىن چهت ــۈزەل ئهخالق ــۇ گ ــارەت ب ــن ئىب تى

كېتىشىنىڭ سهۋەبلىرى كۆپ بولـۇپ، ئاساسـلىقى ئۇچىغـا چىققـان شهخسـىيهتچىلىك،      
نهپسنىڭ ھهر قانداق ھهۋەسلىرىگه بويسۇنۇش بولسـا، بهزىسـى كۆڭۈلنىـڭ پهسـلىكى،     

  .گىشىشتىن ئىبارەتتۇرباشقىالرنى يامان كۆرۈش خاھىشى ۋە شهيتانغا ئه
  چاقىرىدىغان ئايهتلهر قايسىالر؟ كه»ھهقىقهتنى سۆيۈش« :سوئال  .٧٧٧
ــاۋاب     ــىلهرنى   :ج ــدە كىش ــان كهرىم ــۆيۈش «قۇرئ ــى س ــدىغان »ھهقىقهتن كه چاقىرى

ــۆپ  ــايىن ك ــايهتلهر ئىنت ــانلىقى    . ئ ــقهت بولغ ــم ئهڭ چــوڭ ھهقى ــان كهرى ــۈنكى قۇرئ چ
ــا ــا    ئېتىبـ ــۈن بايانلىرىغـ ــۆيۈش ئۇنىـــڭ پۈتـ ــى سـ ــقهت ۋە ھهقىقهتنـ ــلهن ھهقىـ رى بىـ

  :تۆۋەندىكى ئايهت بۇنىڭ مىسالى. ئىچۈرۈلگهن
بــار، ئهگهر ئــۇ نۇرغــۇن ئىشــالردا ســىلهرگه  بىلىڭالركــى، ئىچىڭــالردا رەســۇلۇلالھ﴿  

ئىتائهت قىلىدىغان بولسا، چوقۇم قىيىن ئهھۋالدا قـاالتتىڭالر، لـېكىن ئـالالھ سـىلهرگه     
ئىماننى قىزغىن سۆيگۈزدى ۋە ئۇنى دىلىڭـالردا كـۆركهم قىلـدى، سـىلهرگه پىسـقىنى،      
كۇپرىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسهتتى، ئهنه شۇالر ئالالھنىڭ پهزلـى ۋە نېمىتـى بىـلهن    

ــدا بولغــۇچىالردۇر  ــوغرا يول ــلهن ئىــش   . ت ــدۇر، ھــېكمهت بى ــى بىلگۈچى ــالالھ ھهممىن ئ
  .)١(﴾قىلغۇچىدۇر

تائاالنىــڭ مۆمىنلهرنىــڭ قهلــبىگه ئىمــاننى قىــزغىن ســۆيگۈزۈپ، بــۇ ئــايهت ئــالالھ   
مهلــۇمكى، . مهســىيهتنى يامــان كۆرســهتكهنلىكىنى ئىپادىلهيــدۇ-كــۇپرى بىــلهن گۇنــاھ

. ئهڭ چــوڭ ھهقىــقهت بولغــان ئــالالھ تائــاالنى ئېتىــراپ قىلىــش دېگهنلىكتــۇر  -ئىمــان
ــا     ــى باتىلغـ ــۆيگهنلىكنىڭ ۋە ھهقىقهتنـ ــى سـ ــۆيۈش ھهقىقهتنـ ــاننى سـ ــتۈن  ئىمـ ئۈسـ

ــىدۇر   ــك ئىپادىسـ ــڭ ئهڭ كۆرۈنهرلىـ ــان   . قىلغانلىقنىـ ــدا ئىمـ ــالم دىنىـ ــۈنكى ئىسـ چـ
ھهقىقهتنـى  . كهلتۈرۈشكه بۇيرۇلغانالرنىڭ ھهممىسى ھهقتىن كهلـگهن ھهقىقهتـلهردۇر  

مهســىيهت -كــۇپرى بىــلهن گۇنــاھ. ســۆيۈش بــاتىلنى يامــان كۆرۈشــنى تهقهززا قىلىــدۇ
ــۆيگهن    ــى س ــانلىقتىن، ھهقىقهتن ــل بولغ ــى   باتى ــان كۆرۈش ــۇالرنى يام ــڭ ئ مۆمىنلهرنى

  .چۈنكى قهلبته ئىككى زىت نهرسه بىرلهشمهيدۇ. تهبىئىي ئهھۋال
ــلىرىدىن       ــىنىڭ ھهۋەســ ــۆز نهپســ ــۇنى ئــ ــۆيۈپ، ئــ ــى ســ ــۆمىنلهر ھهقىقهتنــ  ،مــ

شــهھۋەتلىرىدىن ئــارتۇق كــۆرگهنلىكلىرى ئۈچــۈن ئــۇالر ئىمــان ئېيتىــپ، تــوغرا يولغــا 
                                                 

 ئايهتلهر-٨-٧ھۇجۇرات سۈرىسى (١)
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  .ھىدايهت تاپقان
ۆزلىرىنىـڭ نهپسـىي ھهۋەسـلىرىگه، شـهھۋەتلىرىگه زىـت كهلـگهن       ئهمما كـاپىرالر ئ   

 -ھهقىقهتنى يامان كۆرگهنلىكتىن، ئىسالم دىنىغا كاپىر بولغـان ۋە ئۆزلىرىنىـڭ ھـاۋايى   
ھهقىقهتنـــى يامـــان كۆرگهنلهرنىـــڭ ھهقىقهتـــكه  . ھهۋەســـلىرىنى ئىـــالھ قىلىۋالغـــان

ن كۆرىـــدىغانلىقى، چـــاقىرغۇچىالر بىـــلهن ئۇالرغـــا نهســـىههت قىلغۇچىالرنىمـــۇ يامـــا 
ئۆزلىرىنىــڭ نهپســانىيىتىگه مۇۋاپىــق كهلــگهن بــاتىلنى ســۆيىدىغانلىقى ۋە ھىــدايهتكه  

شۇڭا ئـالالھ  . ئهگىشىشتىن مهنىۋى كورلۇقنى ئۈستۈن كۆرىدىغانلىقى تهبىئىي ئهھۋال
ســهمۇدقا بولســا تــوغرا يــولنى     ﴿: تائــاال ســهمۇد قهۋمــى ھهققىــدە مۇنــداق دېــگهن     

ــ   ــۇالر ھى ــهتتۇق، ئ ــۇق كۆرس ــازغۇنلۇق (دايهتتىن كورل ــى ئ ــدى  ) يهن ــارتۇق بىل ــى ئ . ن
ئىمـان  . قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن، ئۇالرنى خار قىلغۇچى چاقماق ئازابى ھـاالك قىلـدى  

  .)١(﴾ئېيتقانالرنى ۋە تهقۋادارالرنى قۇتقۇزدۇق
ــۇپرىنى      ــارەت كـ ــايهتتىن مهلـــۇمكى، ســـهمۇد قهۋمـــى مهنىـــۋى كورلـــۇقتىن ئىبـ ئـ

ــارەت ئى ــدايهتتىن ئىبـ ــۆرگهن ھىـ ــارتۇق كـ ــاتىلنى  . مانـــدىن ئـ ــۈنكى كۇپرىلىـــق بـ چـ
  .سۆيگهنلىك، ھىدايهت ھهقىقهتكه ئېسىلغانلىقتۇر

  ەمدۇ؟بهزى مۆمىنلهرمۇ بهزى ھهقىقهتلهرنى يامان كۆر :سوئال  .٧٧٨
ــاۋاب     ــۆمىنلهردىن بهزى     :جـ ــدىغان مـ ــان كۆرىـ ــۇپرىنى يامـ ــۆيۈپ، كـ ــاننى سـ ئىمـ

كهلمىگهن ھهقىقهتلهرنى  ئۇيغۇنگاھىدا ئۆزلىرىنىڭ نهپسىي خاھىشلىرىغا  كىشىلهرمۇ
يامـــان كۆرىـــدۇ ۋە نهپســـىي ئـــاۋارىگهرچىلىكى ســـهۋەبلىك كۇپرىـــدىن تـــۆۋەن بهزى 

  .بۇ ھازىرقى زاماندىكى كۆپ سانلىق مۇسۇلمانالر ئهھۋالى. باتىلالرنىمۇ سۆيىدۇ
  لمان ئهمهس كىشىلهردىنمۇ ھهقىقهتنى سۆيىدىغانالر بارمۇ؟مۇسۇ :سوئال  .٧٧٩
ــاۋاب     ــۇلمان ئهمهس      :جـ ــدىغان مۇسـ ــان كۆرىـ ــاننى يامـ ــۆيۈپ، ئىمـ ــۇپرىنى سـ كـ

ــاغالم       ــمهن س ــلهت ۋە قىس ــانىي خىس ــۇالردىكى ئىنس ــىلهرمۇ ئ ــن بهزى كىش قهۋملهردى
كى چـۈن . تهبىئهتنىڭ تۈرتكىسى بىلهن ئىمانـدىن باشـقا بهزى ھهقىقهتلهرنـى سـۆيىدۇ    

ــادالهت،     ــاركى، ئىنســاپ، ئ ــر كىشــىلهر ب ــدىن بهزىبى ــلهر ئىچى مۇســۇلمان ئهمهس قهۋم
راستچىللىق، ۋەدىگه ۋاپا قىلىش، ئىنتىزامچـانلىق جهھهتـلهردە، زامـانىمىزدا مۇسـۇلمان     

بىــز كۆرىۋاتقــان . ئاتىلىــپ قالغــان كــۆپ ســاندىكى ئىنســانالردىن ئهلــۋەتته ياخشــىدۇر
  .رىئاللىقمۇ بۇنى ئىسپاتاليدۇ

بهزى مۆمىنلهرنىـڭ  . يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسىنى نىسبىي ئهھۋال دېيىشكه بولىـدۇ   
ئهخالقىدىكى ناچارلىقالرنى ئۇالردىكى نهپسىي خاھىشنىڭ تۈرتكىسى بىـلهن مهيـدانغا   

                                                 
 ئايهتلهر-١٨-١٧فۇسسىلهت سۈرىسى (١)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤١٢  

 

كهلـــگهن باتىلغـــا بولغـــان نىســـبىي مايىللىقنىـــڭ نهتىجىســـى دېيىشـــكه بولغانـــدەك، 
خالقىـدىكى گـۈزەللىكلهرنى ئـۇالردىكى    مۇسۇلمان ئهمهس قهۋملهردىـن بهزىسـىنىڭ ئه  

ئىنسانىي ھېس ۋە قىسـمهن سـاغالم تهبىئهتنىـڭ تهسـىرى بىـلهن ھهقىقهتـكه بولغـان        
  .نىسبىي مايىللىقىنىڭ نهتىجىسى دېيىشكه بولىدۇ

  دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى نېمه؟» ھهقىقهتنى ئېتىراپ قىلىش پهزىلهت« :سوئال  .٧٨٠
ــ     ــىي    :اۋابجـ ــدىردىمۇ، نهپسـ ــان تهقـ ــا بولغـ ــقهت گهرچه ئۆزىنىـــڭ زىيىنىغـ ھهقىـ

ــڭ      ــالىي پهزىلهتنىــ ــتىنال ئــ ــش راســ ــراپ قىلىــ ــۇنى ئېتىــ ــپ، ئــ ــىنى يېڭىــ خاھىشــ
ــىدۇر ــۈنكى .نهتىجىســ ــدىن چــ ــلىق جهۋھىرىــ ــڭ ئاساســ ــىلىقنىڭ ئهخالقنىــ ، ياخشــ

 ئــۆزىگهئــادەم ھهقىــقهت  چاقىرىقلىرىغــا قــۇالق بېــرىش خىســلىتىدىن مهھــرۇم قالغــان
چــۈنكى مۇنــداق ئــادەم . ئايــان بولغانــدىن كېيىنمــۇ ئۇنىڭغــا بــاش ئهگمهيــدۇ ئېنىــق 

  .پهزىلهتتىن مهھرۇم
  ھهقىقهتنى ئىنكار قىلىشنىڭ دەرىجىلىرى قايسىالر؟ :سوئال  . ٧٨١
دۇنيــادا ئهڭ كهچــۈرۈلمهس تۇزكورلــۇق ۋە ئهڭ رەزىــل ئهخــالق بىراۋنىــڭ   :جــاۋاب    

ئانىسىنىڭ قىلغان ياخشىلىقلىرىنى ئىنكـار قىلىشـى ۋە ئۇالرنىـڭ ھهقلىرىنـى ئـادا      -ائات
ئۇنىڭــدىنمۇ چــوڭ خهسىســلىك ۋە ئهڭ ئهخالقســىزلىق پهيغهمبىرىمىــز . قىلماسـلىقىدۇر 

چۈنكى . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىنكار قىلىشتۇر
لهملهر ئۈچـۈن رەھـمهت بولـۇپ ئهۋەتىلـگهن يېگـانه      مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پۈتۈن ئا

ئۇنىـڭ پهيغهمبهرلىكىنــى ئېتىـراپ قىلىـش ئــۇ ئېلىـپ كهلـگهن رەھمهتــكه      . پهيغهمـبهر 
  .مىننهتدارلىق بىلدۈرگهنلىكتۇر

قهبىه ئهدەپسىزلىك ئـۆزىنى يـوقتىن ياراتقـان    ئهڭ بۇنىڭدىنمۇ بهك خهسىسلىك ۋە   
، رىزىق بهرگۈچى، ھايـات بهرگـۈچى ۋە ئـۇنى    رەببىنى ئىنكار قىلىش، ئۇنىڭ ياراتقۇچى

ئالغۇچى، ياخشـىلىقنىڭ مۇكاپـاتىنى، يامانلىقنىـڭ جازاسـىنى بهرگـۈچى يېگـانه ئىـالھ        
  !دۇنيادا بۇنىڭدىنمۇ يامان تۇزكورلۇق بارمۇ؟. ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلماسلىقتۇر

، تهڭداشسـىز بىـر   ئالالھ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ نېمهتلىرىگه ئىنكار قىلغـان ئـادەم ئهڭ چـوڭ     
ئىنسـانىي خىسـلهت يـاكى ئهخالقنىـڭ      مۇنـداقالردىن . ھهقىقهتنى رەت قىلغان بولىـدۇ 
چــۈنكى مۇنــداقال رەزىللىكــلهر پاتقاقلىقىغــا بېشــىغىچه . ئهســهرىنىمۇ تــاپقىلى بولمايــدۇ

  .پاتقانالردۇر
تۇرۇشلىرى نورمال بىر ئـادەمنى  -سۆزلىرى ۋە يۈرۈش-ھوشى جايىدا، گهپ–ئهقىل   

چـۈنكى ئـۇ   . ، دەيمىـز ئوپئوچـۇق يالغـان سـۆزلىدى   نـى  ىدەپ سۈپهتلىگهن بىر »اڭسار«
ئـالالھ تائاالنىـڭ بـارلىقى ۋە ئۇنىـڭ     . ئوپئوچۇق بىر ھهقىقهتنى ئىنكار قىلغـان بولـدى  

ھهممىگه رىـزق بهرگـۈچى ئىكهنلىكـى خـۇددى نۇرلـۇق قۇياشـتهك ھهممىـگه روشـهن،         



 ٤١٣  ۆيۈشس هقىقهتنىھ  

 

تهن چـوڭ ھهقسـىزلىك ۋە ھهقىقهتـكه    ئېنىق تۇرسىمۇ، ئۇنىڭغا ئىنكار قىلىـش ھهقىـقه  
  .قارشى ئىشلهنگهن كهچۈرۈلمهس جىنايهتتۇر

ھهقىقهتنــــى بىلىــــپ تــــۇرۇپ، ئۇنىڭغــــا ئىنكــــار قىلىــــش ئهڭ قهبىــــه  شــــۇڭا   
شــۇنىڭدەك، پهزىــلهت ئىگىســىنىڭ پهزىلىتىنــى، ئىلىــم ئهھلىنىــڭ   . ئهخالقســىزلىقتۇر

ــرۇ     ب ــتىن مهھـ ــۈزەل ئهخالقـ ــش گـ ــار قىلىـ ــۇرۇپ ئىنكـ ــپ تـ ــى بىلىـ ــان ىلمىنـ م قالغـ
  .بهختسىزلهرنىڭ ئىشىدۇر



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤١٤  

 

  

  ئادالهت

  ئادالهتنىڭ مهنىسى نېمه؟: سوئال  .٧٨٢
ــاۋاب     ــادالهت :ج ــى كهم  -ئ ــر ھهق ئىگىســىنىڭ ھهققىن ــادە قىلماســتىن  -ھهر بى زىي

ــتۇر ــي     . بېرىش ــي، ئهخالقى ــۇلمان ئۈچــۈن دىنى ــر مۇس ــا قىلىــش ھهر بى ــادالهتنى بهرپ ئ
  .يهتتۇرمهجبۇرى

ــدۇر        ــدىن بىرى ــۆيگهنلىكنىڭ ئىپادىلىرى ــى س ــش ھهقىقهتن ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ . ئ
چۈنكى ئادالهتنىڭ پرىنسىپلىرى ۋە ئۇنى ئهمهلىيلهشـتۈرۈش ئهينـى ۋاقىتتـا ھهقىـقهت     

دېـمهك، ئـادالهت بىـلهت ھهقىقهتنىـڭ ئۆزئـارا      . تهقهززا قىلغان نهرسىنى يۈرگۈزۈشـتۇر 
شـۇڭا ئـالالھ قۇرئـان كهرىمـدە ئـادالهت بىـلهن       . نىشـتۇر باغلىنىشى ئىنتايىن زىچ باغلى

  .ھهقىقهتنىڭ بىرگه باغلىنىپ كهلگهنلىكىنى كۆرىمىز
. چۈشـۈردى ۋە ئـادالهتنى   چۈشۈردىنى ھهق بىلهن ) يهنى قۇرئان(ئالالھ كىتاب ﴿  

  .)١(﴾سهن نېمه بىلىسهن؟ قىيامهت يېقىن بولۇشى مۇمكىن
وشهن مۆجىزىلهر بىـلهن ئهۋەتتـۇق ۋە ئـۇالر    بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنى ر﴿  

بىــــلهن بىلــــله، ئىنســــانالر ئــــادالهتنى بهرپــــا قىلســــۇن دەپ، كىتــــابنى، قــــانۇننى  
  .)٢(﴾...چۈشۈردۇق

  ھهقىقهتنى سۆيۈش بىلهن ئادالهتنى سۆيۈشنىڭ مۇناسىۋىتى نېمه؟: سوئال  .٧٨٣
ئـــۇنى ئېتىـــراپ قىلىـــدىغان ئـــادەم چوقـــۇم  ھهقىقهتنـــى ســـۆيىدىغان ۋە :جـــاۋاب    

ۇ ھهقىقهتنــى روياپقــا شــچــۈنكى ئــادالهت ئــۆزى ئېتىــراپ قىلغــان . ئادالهتلىــك بولىــدۇ
ئادالهتنى سۆيمىگهن ئادەمنىڭ ھهقىقهتنـى سـۆيگهنلىكىدە شـهك    . چىقىرىدىغان نهرسه

  .بار
  ن ئىشالر قايسىالر؟ئادالهت تهلهب قىلىنىدىغا: سوئال  .٧٨٤
ــاۋاب     ــۇر    :جـ ــايىن كۆپتـ ــالر ئىنتـ ــدىغان ئىشـ ــادالهت تهلهب قىلىنىـ ــۇالردىن . ئـ ئـ

  :مۇھىملىرى تۆۋەندىكىچه
  ئادەم باشقۇرۇشتا ئادالهتلىك بولۇش )١(  
مهســئۇللۇق مهيلــى خــاس بولســۇن، مهيلــى ئومۇمغــا مۇناســىۋەتلىك بولســۇن، ھهر    

                                                 
 ئايهت-١٧شۇرا سۈرىسى  )١(

 ئايهت-٢٥ھهدىد سۈرىسى  (٢)



 ٤١٥  هتئادال  

 

ــادالهت   ــگهن ئ ــاال بهلگىلى ــالالھ تائ ــدە ئ ــويىچه ئىــش كــۆرۈش تهلهب   بىرى پرىنســىپى ب
ئومۇمغا مۇناسىۋەتلىك مهسئۇلىيهتته ھهق ئېگىلىرىنىـڭ مـاددىي ۋە مهنىـۋى    . قىلىنىدۇ

ھهقلىرىنى تولۇق ئادا قىلىش، ھهقلىق بولمىغانالرنىـڭ سۇيىئىسـتېمال قىلىشـىغا يـول     
ۇرسـىتى  قويماسلىق ۋە ئاممىغا ئۇالرنىڭ ھهر بىرىنىڭ ئىقتىدارىغا قـاراپ يۈكسـىلىش پ  
  .يارىتىپ بېرىش، ئىش تهقسىماتىدا ئادالهت بىلهن ئىش كۆرۈش قاتارلىقالردۇر

  دەۋا ئىشلىرىدا ئادالهتلىك بولۇش )٢(  
ــۈم        ــىدا ھۆك ــك دەۋاگهرلهر ئوتتۇرىس ــۇش دېگهنلى ــك بول ــلىرىدا ئادالهتلى دەۋا ئىش

، قىلغۇچىنىــڭ ئــالالھ تائــاال بهلگىلىــگهن ئــادالهت پرىنســىپى بــويىچه ئىــش كۆرۈشــى  
ــلىقى،        ــا ئۇچراتماسـ ــىز زىيانغـ ــاكى ھهقسـ ــلىقى، يـ ــان باسماسـ ــكه يـ ــىبىر تهرەپـ قايسـ

  .ئادالهتپهرۋەرلىككه نۇقسان يهتكۈزىدىغان ئىشالردىن يىراق تۇرۇشى قاتارلىقالردۇر
ــىنىڭ        ــۇالردىن ھهق ئىگىس ــش ئ ــۈم قىلى ــىدا ھۆك ــڭ ئوتتۇرىس ــى دەۋاگهرنى ئىكك

ئارىســى بۇزۇلغانالرنىــڭ . لىــدۇھهققىنــى قارشــى تهرەپــتىن ئېلىــپ بېــرىش بىــلهن بو 
. ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم قىلىش ئـۇالرنى چىـرايلىقچه ياراشـتۇرۇپ قويـۇش بىـلهن بولىـدۇ      
  .گۇناھكار ئۈستىدە ھۆكۈم قىلىش ئۇنىڭغا يېتهرلىك جازاسىنى بېرىش بىلهن بولىدۇ

  ئادالهتلىك بولۇش بېرىشته گۇۋاھلىق )٣(  
گۇۋاھچىنىـڭ ئـۆز كـۆزى بىـلهن      گۇۋاھلىق بېرىشـته ئادالهتلىـك بولـۇش دېـگهن      

ئهينهن كۆرگهن ياكى ئۆز قۇلىقى بىلهن ئېنىق ئاڭلىغان ئىشالرغا راستچىللىق بىـلهن  
ــۇر   ــق بېرىشــى دېگهنلىكت ــنهن گۇۋاھلى ــۈزەل   . ئهي ــادا قىلىــش گ ــوغرا ئ ــۇۋاھلىقنى ت گ

ئهخالقــتىن بولســا، گــۇۋاھلىقنى يوشــۇرۇش يــاكى يالغانــدىن گۇۋاھلىــق بېــرىش ئهڭ  
ــۇريامــان رەزىلل ــاھتۇر  . ىكت چــۈنكى . شــۇنىڭدەك گــۇۋاھلىقنى يوشۇرۇشــمۇ چــوڭ گۇن

ــىلهرنىڭ ھهق   ــۇرۇش كىشـ ــۇۋاھلىقنى يوشـ ــىنى   -گـ ــا كهلتۈرۈشـ ــۇقلىرىنى قولغـ ھوقـ
  .توسىۋالغانلىق بولۇپ، چوڭ ھهقسىزلىكنى سادىر قىلغانلىقتۇر

ــگهن     ــداق دېـ ــاال مۇنـ ــالالھ تائـ ــۇنى   ﴿: ئـ ــى ئـ ــۇرماڭالر، كىمكـ ــۇۋاھلىقنى يوشـ گـ
قىلمىشىڭالرنى تامـامهن  هللا ا. ھهقىقهتهن ئۇنىڭ دىلى گۇناھكار بولىدۇيوشۇرىدىكهن، 

  .)١(﴾بىلگۈچىدۇر
ئهمما يالغاندىن گۇۋاھلىق بېرىپ بىراۋنى قارىالش ئالالھ تائاالنىـڭ نهزەرىـدە ئهڭ     

  .دۇر)ئهڭ چوڭ بۆھتان(» بۇھتانۇل ئهزىم«ئېغىر، كهچۈرۈلمهس گۇناھ سانالغان 
  لهتلىك بولۇشخاتىرىلهپ يازغاندا ئادا )٤(  
ھوقــۇقالرنى يازغــان كاتىــب -ئىنســانالر ئوتتۇرىســىدىكى مــاددىي ۋە مهنىــۋى ھهق  

                                                 
 ئايهت-٢٨٣بهقهرە سۈرىسى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤١٦  

 

ئۇنىڭغا ئېيتىلغانالرنىڭ ھهممىسىنى راستچىللىق ۋە ھوشيارلىق بىـلهن تـوغرا يېزىشـقا    
ھوقـۇقالرنى  -بۇيرۇلغان بولۇپ، ئهكسىچه ئىـش كـۆرۈش ئهخالقىـي رەزىللىـك ۋە ھهق    

  .زايه قىلىۋەتكهنلىكتۇر
  بىرىگه ئادالهتلىك مۇئامىله قىلىشى-ئايالالرنىڭ بىر-ئهر )٥(  
بىرىگه ئادالهتلىك مۇئامىله قىلىشى دېگهنلىـك ئۇالرنىـڭ ھهر   -ئايالالرنىڭ بىر-ئهر  

بىرىنىـــڭ قارشـــى تهرەپـــكه ئۆتهشـــكه تېگىشـــلىك ھهقلهرنـــى، مهجبـــۇرىيهتلهرنى ۋە 
ۋە ئادالهتلىــك ھالــدا ئــادا  مهســئۇلىيهتلهرنى ئــالالھ تائــاال بهلگىلىــگهن بــويىچه تولــۇق 

  .قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ
  بالىالرغا ئادالهتلىك بولۇش )٦(  
مـۇھهببهتته،  -بالىالرغا ئادالهتلىك بولـۇش دېگهنلىـك بـالىالر ئوتتۇرىسـىدا مېهـرى       

ئانىنىـڭ  -مۇئامىلىدە، تهربىيىدە، ئوقۇتۇشتا، ئىشقا بۇيرۇشتا، بىر نهرسه بېرىشته ۋە ئاتـا 
  .ۈتۈن ئىشالردا ئادالهت بىلهن ئىش كۆرۈشى دېگهنلىكتۇرقولىدىن كېلىدىغان پ

  تارازىدا ئادالهتلىك بولۇش )٧(  
تارازىدا ئادالهتلىك بولۇش دېگهنلىك تارازىدا تارتقاندا ياكى قانـداقال بىـر ئـۆلچهك      

بىلهن ئۆلچىگهندە ئالدامچىلىقتىن تامامهن خـالىي بولغـان ھالـدا، راسـتچىللىق بىـلهن      
قۇرئــان كهرىمــدە ئالغانــدا تولــۇق تارتىــپ   ئــالالھ تائــاال. ىكتــۇرئىــش كــۆرۈش دېگهنل

ئېلىپ، ساتقاندا كهم تارتىـپ بهرگـۈچىلهرنى قىيـامهت كـۈنىگه ئىشـهنمىگۈچىلهر دەپ      
. سۈپهتلهش ئارقىلىق ئۇالرغا قاتتىق ئـازابنى ۋەدە قىلىـش بىـلهن تهھدىـد ياغـدۇرغان     

ۇالر كىشـىلهردىن ئـۆلچهپ ئالغـان    ئـ !. كهم بهرگۈچىلهرگه ۋاي) ئۆلچهمدە ۋە تارازىدا(﴿
. كىشىلهرگه ئۆلچهپ ياكى تارتىـپ بهرگهن چاغـدا، كهم بېرىـدۇ    . چاغدا، تولۇق ئالىدۇ

ئۇ كۈندە ئىنسانالر ئالهملهرنىـڭ  . ئۇالر بۈيۈك بىر كۈندە تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشهنمهمدۇ
  .)١(﴾پهرۋەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا تىك تۇرىدۇ

  ولۇشنهسهبته ئادالهتلىك ب )٨(  
نهسهبتىكى ئـادالهتتىن مهقسـهت بالىالرنىـڭ ئـۆز ئاتىسـىنىڭ نهسـهبىگه مهنسـۇپ          

ئهكسىچه، بالىالرنىڭ ئۆز ئاتىسىدىن تېنىپ، ئۆزىنى بېقىۋالغـان  . بولىشى دېگهنلىكتۇر
مۇنــداق قىلىــش . ئــۆگهي دادىســىنىڭ نهســهبىگه مهنســۇپ قىلىشــى ئادالهتســىزلىكتۇر 

شـۇڭا ئـالالھ تائـاال قۇرئـان     . چـوڭ ھهقسـىزلىكتۇر  ئادالهتسىزلىك بولغاننىـڭ ئۈسـتىگه   
  .كهرىمدە ھهر كىمنى ئۆز ئاتىسىغا مهنسۇپ بولىشىنى بۇيرىغان

) ھهممه ھۆكۈمدە ئـۆز پۇشـتۇڭالردىن بولغـان   ( ئالالھسىلهر باال قىلىۋالغانالرنىمۇ ﴿  
                                                 

 ئايهتلهر-٦-١مۇتهففىفىين سۈرىسى  )١(



 ٤١٧  هتئادال  

 

 يهنـى ئـۆز پۇشـتۇڭالردىن بولمىغـانالرنى بـاال     (بالىلىرىڭالرنىڭ ھۆكمىدە قىلمىدى، بۇ 
نـى ئېيتىـدۇ، تـوغرا    ) سـۆز (ھهق  ئـالالھ پهقهت ئاغزىڭالردا ئېيتىلغان سۆزدۇر، ) دېيىش

نىـڭ  ئالالھئـۇالرنى ئاتىلىرىنىـڭ ئىسـىملىرى بىـلهن چـاقىرىڭالر، بـۇ       . يولغا باشـاليدۇ 
  .)١(﴾دەرگاھىدا توغرىدۇر

  كىشىلهرنى ياراشتۇرۇشتا ئادالهتلىك بولۇش )٩(  
بىـرى بىـلهن   -ككـى پىـرقه مۇسـۇلمانالرنى، بىـر    بىرى بىلهن ئۇرۇش قىلغان ئى-بىر  

خۇسۇمهتلىشىپ قالغان كىشىلهرنى، ئارىسى بۇزۇلغان دوستالرنى، ئائىلىسىنى بـۇزۇش  
خوتــۇننى ئــالالھ تائــاال بۇيرىغــان ئــادالهت پرىنســىپلىرى بــويىچه  -ئالدىــدا تۇرغــان ئهر

  .ياراشتۇرۇپ قويۇش دېگهنلىكتۇر
ھوقــۇق -ب قىلىــدىغان پۈتــۈن ئىشــالردا، ھهقيــۇقىرىقىالردىن باشــقا ئــادالهت تهله  

  .ئادالهت پرىنسىپى بويىچه ئىش كۆرۈش تهلهب قىلىنىدۇ مهسىلىلىرىدە
ــم ۋە ھهدىســلهردە    ــان كهرى ــان    قۇرئ ــا قىلىشــقا چاقىرغ ــادالهتنى بهرپ كىشــىلهرنى ئ

  .ئهمىرلهر ئىنتايىن كۆپتۇر
: ئېيـتقىن  ﴿: ق دېگهنئالالھ تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ مۇندا  

بولۇشـقا   الهتلىـك كىتابالرغا ئىمان ئېيتـتىم، ئـاراڭالردا ئاد  ) بارلىق( چۈشۈرگهن ئالالھ«
  .)٢(﴾بۇيرۇلدۇم

ئـى  ﴿: ئالالھ تائـاال مۇسـۇلمانالرنى ئادالهتلىـك بولۇشـقا چاقىرىـپ مۇنـداق دېـگهن         
بىلهن گۇۋاھلىـق   ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر، ئادىللىق) ھهقلىرىنى(نىڭ ئالالھ! مۆمىنلهر

ئادىــل بولماســلىقىڭالرغا ) ئۇالرغــا(بېــرىڭالر، بىــرەر قهۋمــگه بولغــان ئــۆچمهنلىكىڭالر  
يهنى ئۇالرغا ئـۆچمهن تـۇرۇپ   (ئادىل بولۇڭالر، بۇ ) دۈشمىنىڭالرغا(سهۋەب بولمىسۇن، 
ھهقىقهتهن  ئالالھتىن قورقۇڭالر، ئالالھتهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىندۇر، ) ئادىل بولۇشۇڭالر

  .)٣(﴾قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇر

                                                 
 ئايهتلهر-٥-٤ئهھزاب سۈرىسى )١(

 ئايهت-١٥شۇرا سۈرىسى  (٢)
 ئايهت-٨مائىدە سۈرىسى  (٣)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤١٨  

 

  

  ئىهسان ۋە ئۇنىڭ ئهھمىيىتى

  ئىهساننىڭ مهنىسى
  نېمه؟ دېگهن ئىهسان :سوئال  .٧٨٥
ھهر دىننىڭ ئىمان ۋە ئىسالمدىن كېيىنكى مهرتىبىسـى بولـۇپ،    ــئىهسان  :جاۋاب    

الَّـذي  ﴿: قۇرئـان كهرىمـدىكى  . هيدۇمهنىنى ئىپادىل گهنئىشنى قېتىرقىنىپ قىلىش دې
﴾لَقَهٍء خيكُلَّ ش نسدېگهن ئايهت بـۇ   )١(»ئالالھ ھهر نهرسىنى مۇكهممهل ياراتتى«يهنى  أَح
 نىڭ ئهسـلى مهنىسـى  سـۆزى ” ئىهسـان “چـۈنكى ئهرەب تىلىـدىكى    .مهنىنى ئىپادىلهيدۇ

  .لىكتۇردېگهن ، مۇكهممهل قىلىشيهنى قېتىرقىنىش” ئىتقان“
ى قېتىرقىنىـــپ قىلىـــش دېگهنمـــۇ ئهخالقـــتىن ســـانىالمدۇ؟ دەپ ھهيـــران  ئىشـــن  

شـۇنداق، ئىهسـان گـۈزەل ئهخالقـالر ئىچىـدە ئهڭ ئهھمىيهتلىكـى       . قېلىشىڭىز مۇمكىن
  .سانىلىدۇ

ئىبـادەت،   ـــ چۈنكى ئىسالم دىنىنىـڭ چـاقىرىقى ھهر ئىشـنى قېتىرقىنىـپ قىلىـش        
ســىنى قېتىرقىنىــپ، بېرىلىــپ،  ھهرىكهتلهرنىــڭ ھهممى -ســۆز، ئىــش -مۇئــامىله، گهپ

ـــ پۇختـــا ۋە ياخشـــى قىلىـــش  شـــۇڭا پهيغهمـــبهر . ئىســـالم ئهخالقىـــدىن ســـانىلىدۇــ
ــاالم ــۇچىالرنى     «: ئهلهيهىسسـ ــپ قىلغـ ــىنى قېتىرقىنىـ ــىلهردىن ئىشـ ــاال سـ ــالالھ تائـ ئـ

  .دېگهن )٢(»ياقتۇرىدۇ
  ر؟هساننىڭ قانداق ئهھمىيىتى باىئ: سوئال  .٧٨٦
، كېتىشــكه باشــلىغانمۇســۇلمانالر ئارىســىدىن يوقــاپ ئومــۇمىي  ئىهســان :جــاۋاب    

بـۇ شـۇنچه   . ئىسالم دۇنياسىدا تېپىلىشـى ئىنتـايىن ئـاز بولغـان بىـر مـۇھىم ئهخالقتـۇر       
ئهھمىيهتلىك بىر ئهخالق بولۇپ تۇرۇپ، ئۇنى كۆپ ساندىكى مۇسـۇلمانالردىن، ھهتتـا   

. تــاپقىلى بولمايــدىغان ھــالهتكه كېلىــپ قالغــان دىيانهتلىــك ســانالغان كىشــىلهردىنمۇ
مۇسـۇلمانالر  ئومـۇمىي  ئهپسۇسلىنارلىقكى، ئىهسـاندىن ئىبـارەت بـۇ گـۈزەل ئهخالقـتىن      

  .غهرب دۇنياسى بۇنىڭدىن پايدىلىنىشتا غهلىبه قىلغان بىلهن پايدىلىنالمىغان
ھهدىسـته   ئىمام بۇخارى ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلغـان بىـر      

ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا ئىنسان سـۈرىتىدە   جىبرىلپهرىشته 
                                                 

  .ئايهت-٧سهجدە سۈرىسى  )١(
  .تهبهرانىي رىۋايىتى  )٢(



 ٤١٩  هھمىيىتىئ ۇنىڭئ ۋە ئىهسان  

 

ــنال ئىهســان      ــدە ســورىغاندىن كېيى ــلهن ئىمــان ھهققى ــپ، ئۇنىڭــدىن ئىســالم بى كېلى
ــدە ســورىغان  چــۈنكى، ئىهســان ئىماننىــڭ تهقهززاســى ۋە گــۈزەل ئهخالقنىــڭ    . ھهققى

  .تاجىسىدۇر
ئـــالالھ ئىهســـاننى ھهر نهرســـىگه «: ســـاالم مۇنـــداق دېـــگهنپهيغهمـــبهر ئهلهيهىس  

مــۇرەككهپ ھهرقانــداق ئىشــتا –كىچىــك، ئــاددى-دېــمهك، بىــز چــوڭ. )١(»پۈتىــۋەتكهن
  .ئىهسان بىلهن ئىش قىلىشقا بۇيرۇلغانمىز

بىز مۇسۇلمانالر ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرىنى تهرك ئېتىـپ، ئـالالھ تائاالنىـڭ ھهققىنـى       
، ئـــۇنى شـــهكلىي ئىبـــادەتلىرىمىزگىال قىســـقارتىپ قويـــۇپ، تولـــۇق ئـــادا قىلماســـتىن

قۇر مهنىسىدىن غهپلهتته قېلىـپ، دىنىمىزنىـڭ روھىـدىن،    چوڭئىبادەتنىڭ ئومۇمىي ۋە 
ئىستىگهنلىرىدىن يىراقلىشىپ قالغانلىقىمىز ئۈچۈن بۈگـۈنكى   ئالالھ تائاالنىڭ بىزدىن
  .ھالغا چۈشۈپ قالغانمىز

شهپقهت بىـز مۇسـۇلمانالردا   -ۇسۇلمانالردا بار، رەھىمھىدايهت، ئىمان، ئىنساپ بىز م  
بار، دۇنيانىڭ تهبىئىي بايلىقلىرى يهنىال بىـز مۇسـۇلمانالرنىڭ زېمىنلىرىـدىن چىقىـدۇ،     

تېخنىكىدا ئىلگىـرىلهش ۋە باشـقىالرغا بېقىنماسـتىن ھـۆر، قۇدرەتلىـك، باياشـات       -پهن
ــ     ــۇلمانالردا ب ــز مۇس ــامىللىرى بى ــۈن ئ ــنىڭ پۈت ــات كهچۈرۈش ــزدە كهم . ارھاي پهقهت بى

 ھهر ئىشـنى قېتىرقىنىـپ ئىشـلهش، راسـتچىللىق، سـهمىمىيلىك، ۋەدىـگه ۋاپـا        بولغىنى
قىلىش، ئىنتىزامچانلىق، ئىناقلىق، تىرىشچانلىق، ئۆزىگه ئىشىنىش، ئهدەبىي جاسـارەت  

  !قاتارلىق مۇھىم ئهخالقالردۇر
بىلمىــگهن مهرىــپهت دېگهنلهرنــى  -تېخنىكــا يــاكى ئىلىــم  -غهرب دۇنياســى پهن  

پهنلهرنىـڭ  -چاغالردا بىز مۇسۇلمانالر دۇنيا خهلقىنىڭ ئالدىـدا ئىـدۇق، ھـازىرقى ئىلىـم    
نهزەرىيىــۋى ئاساســلىرىنى ســالغۇچىالر ئىبنــى ســىنا، فــارابىي، ئىبنــى ھهيســهم، ئىبنــى  

ھهتتـا دۇنيانىـڭ خهرىتىسـىنى    . رۇشدى، خارەزمى قاتارلىق مۇسۇلمان ئالىملىرى ئىدى
  .كىشى مهھمۇد قهشقىرى ئىدى تۇنجى قېتىم سىزغان

ئهمما بىـز ئهخـالق دائىرىسـىدىن چىقىـپ كېتىـپ، شهخسـىيهتچىلىك بىـزدە بـاش           
پهن، تهرەققىيــات ۋە كهشــپىيات نــۆۋىتىنى باشــقىالرغا  -كۆتۈرگهنــدىن كېــيىن، ئىلىــم 

ئۆتكۈزۈپ بېرىپ، ئۆزىمىز مهنىۋى قاششاقلىق بىلهن ھهر تهرەپتىن نامراتلىققا مـۇپتىال  
  .بولدۇق

تاپقان دۆلهتلهر دەپ سـانالغان ياۋروپـا دۆلهتلىرىـدە،     تهرەققىيھازىرقى كۈندە ئهڭ   
ھهر ئىشنى قېتىرقىنىپ ئىشـلهش، راسـت سـۆزلهش، سـهمىمىيلىك قاتـارلىق ئىنسـانىي       

                                                 
  .ىۋايىتىئىمام مۇسلىم ر  )١(
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دېــمهك، ئــۇالردا بىزدىكــى شــهكلىي ئهخالقــالر بولمىســىمۇ، بىــر قىســىم . ئهخالقــالر بــار
  .ئىنسانىي ئهخالقالر بار

دېــگهن مهنىــدىكى » قېتىرقىنىــپ ئىشــلىگهن ئــادەم راۋاج تاپىــدۇ «زدىمــۇ خهلقىمى  
ــار  ــۋاتىمىز؟ شــهكلىي   . ھېكمهتلىــك ســۆزلهر ب ــز قايســىبىر ئىشــنى قېتىرقىنىــپ قىلى بى

ئىبـــادەتلىرىمىز ۋە ياســـالما ئهخالقىمىـــزدىن باشـــقا قايســـىبىر ئهھـــۋالىمىزنى ئىســـالھ  
  قىاللىدۇق؟

  :رىمنى كهلتۈرۈشنى خااليمهنمۇنۇ شېئىناملىق » يالغان«بۇ ئورۇندا 
  

  گهر يانمىسا، مهسلهك ئۈچۈن يۈرىكىڭدە بىر ئاتهش 
  .بىرەر ئۇتۇق قازىنىمهن دېگهنلىرىڭ يالغان

  دىن ۋە دۇنيا ئىشلىرىڭدا، قېتىرقىنىش يوق ئىكهن،
  .ئىخالسىم بار، ئهقىدەم چىن، دېگهنلىرىڭ يالغان

  
  ،ئىخالس، ئىهسان ھهم ئهقىدە، الپالر بىلهن بولماس

  .ئهمهل قىلماي، مۇسۇلمانتىم دېگهنلىرىڭ يالغان
  ئۆلچهم ئهمهس تهقۋالىققا شۇ زاھىرى ئىبادەت، 

  .ناماز بىلهن ئىهسان قىلدىم دېگهنلىرىڭ يالغان
  

  قىياپىتىڭ تهقۋا، مۆمىن، ئهمما ئىچىڭ خارابكهن،
  .سهن ئۆزۈڭنى ياخشى ساناپ يۈرگهنلىرىڭ يالغان

  ىڭ پۇرسهت پهرەسكهن،تۇرسا نهپسىڭ ساڭا ھاكىم، كهسپ
  .گۈزەل ئهخالق تونلىرىغا كىرگهنلىرىڭ يالغان

  
  ياتا، سهن ئۇنىڭغا رازىكهن،- قىلغان ئىشىڭ يېرىم

  .ھاالل دەپ، يۈرگهنلىرىڭ يالغان- يېگهن لوقمام پاك
  ئادەم ئوغلى ئۆگىنىدۇ، تا قهبىرگه كىرگىچه،

                                             .           مهن ھهممىدە بهركامال دەپ، يۈرگهنلىرىڭ يالغان
  

  بۇ زاماندا ئىسالم ئهھلى بۇ كېسهلگه مۇپتىال،



 ٤٢١  هھمىيىتىئ ۇنىڭئ ۋە ئىهسان  

 

  .تهقدىرىم شۇ نه قىالرمهن دېگهنلىرىڭ يالغان
  چهتكه ئالما سهن ئۆزۈڭنى ئهي بىچارە قهلهمكهش،

  .ىن مۇستهسنامهن دېگهنلىرىڭ يالغانبۇ كېسهلد
  
  قانداق بولىشى كېرەك؟ ئىبادەتته ئىهسان :سوئال  .٧٨٧
ئىبادەت بىـلهن ئىهسـان ئىنتـايىن زىـچ مۇناسـىۋەتلىك بولـۇپ، ئىبـادەتنى         :جاۋاب    

 جىبرىـل  شـۇڭا . ئهڭ مۇكهممهل دەرىجىدە، تولۇق ئادا قىلىـش ئىهسـاندۇر  قېتىرقىنىپ، 
ئهلهيهىسساالم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن ئىهسـان دېـگهن نـېمه؟ دەپ سـورىغاندا،       

خۇددى ئالالھنى كـۆرۈپ تۇرىۋاتقانـدەك    ــ ئىهسان«: ئۇنىڭغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
، گهرچه ســهن ئــالالھنى كۆرەلمىســهڭمۇ، ئــالالھ ســېنى كــۆرۈپ  ئىبــادەت قىلىشــىڭدۇر

  .مانا بۇ، ئىبادەتتىكى ئىهسان. رگهندەپ جاۋاب به )١(»تۇرىدۇ
دۇنيـا ۋە  ئىبـادەتلهرنىال ئهمهس، بهلكـى    شئىنسان ناماز، زاكـات ۋە روزىغـا ئوخشـا     

پۈتــۈن ئىشــلىرىنى ئىهســان تهرىقىســىدە قېتىرقىنىــپ قىلىــدىغان بولســا،  ئاخىرەتلىــك
هكىلدە شـ دە نهتىجه قازىنااليدۇ ۋە ئالالھ تائاالغا ئهڭ مـۇكهممهل  سىھهممىئىشلىرىنىڭ 

چۈنكى، ھهر ئىشنى ئالالھ مېنى كۆرۈپ تۇرىۋاتىـدۇ دېـگهن   . قىلغان بولىدۇ قۇلچىلىق
ئېتىقــاد بىــلهن ئــالالھ رازىلىقىنــى كــۆزلهپ قىلغــان ئــادەم پۈتــۈن ئىشــلىرىدا ئىبــادەت  

  .ئىچىدە بولغان بولىدۇ
  كېرەك؟ ئىهسان قىلىشقانداق  ئانىغا-ئاتا :سوئال  .٧٨٨
 وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسـانا﴾ ﴿: ئالالھ تائاال قۇرئـان كهرىمـدە   :جاۋاب    

ئانىغـــا ئىهســـان -ئـــالالھ ئۇنىـــڭ ئـــۆزىگىال ئىبـــادەت قىلىشـــىڭالرنى ۋە ئاتـــا«يهنـــى 
  .دەيدۇ )٢(»قىلىشىڭالرنى پهرز قىلدى

تىــن ئىبــارەت بىــر جــۈمله ســۆز   ﴾ئانىغــا ئىهســان قىلىــش -ئاتــا﴿: ئــايهتتىكى بــۇ  
ئالالھ تائاال بۇ بىر جـۈمله سـۆز   . كۆپلىگهن مهنىلهرنى ئىخچام ھالدا ئۆز ئىچىگه ئالغان

. ئانىمىزغــا ئىهســان قىلىشــنىڭ چوڭقــۇر مهنىلىــرىگه باشــاليدۇ  -ئــارقىلىق بىزنــى ئاتــا
ــل    ــا ھهر ۋاقىــت تهبهسســۇم بى ــا ئىهســان قىلىــش ئۇالرغ هن قاراشــتىن باشــالپ، ئۇالرغ

مۇاليىملىق بىلهن، سىلىق ۋە ئهدەبلىك مۇئامىله قىلىش، پهس ئـاۋازدا ئهدەبلىـك سـۆز    
قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ماددىي ۋە مهنىۋى، دىن ۋە دۇنيالىق قانداقال بىر خىزمىتى ئۈچـۈن  
ھهمىشه ئۇالرنىڭ ئالدىدا ھازىر بولۇشقىچه بولغـان بىـر يـۈرۈش پهرزەنـت بـۇرچلىرىنى      

                                                 
 .ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(
  .ئايهت-٢٣ئىسرا سۈرىسى   )٢(
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  .ممهل دەرىجىدە، قېتىرقىنىپ ئادا قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇمۇكه
ئانىنىڭ خىزمىتىنى يۈرەكتىن قېتىرقىنىپ قىلىش ئارقىلىق ئۇالرغـا ئىهسـان    -ئاتا  

چــۈنكى ئــالالھ تائاالنىــڭ ئىبــادەتتىن . قىلىــش ھهر قانــداق پهرزەنــت ئۈچــۈن پهرزدۇر
  .ۇرئانىغا ئىهسان قىلىشت -كېيىنال بۇيرىغان پهرزى ئاتا

ســۆزى ياخشــىلىق قىلىــش دېــگهن مهنىنىمــۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالغــانلىقى   »ئىهســان«  
تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىش، پېقىرالرغـا ياخشـىلىق قىلىـش     - ئېتىبارى بىلهن ئۇرۇق

 -ئهمما ئاتا. ئىهسان ۋە سهدىقىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ -دېگهندەك ئىختىيارىي خهير
ــۆ   ــان س ــان ئىهس ــا قارىتىلغ ــدۇ ئانىغ ــلهردە كهلمهي ــۇ مهنى ــا . زى ب ــۈنكى ئات ــا  -چ ئانىغ

ئـۇ ھهرگىزمـۇ   . قېتىرقىنىپ خىزمهت قىلىش بـالىالر ئۈسـتىدىكى مـۇقهددەس بۇرچتـۇر    
 -ئاتــا. ئىهســان ئهمهس- ئىختىيــارى ھالــدا قىلىــپ قويىــدىغان خىــزمهت يــاكى خهيــر 

دا، ئانىسى ئالدىدىكى بـۇ مـۇقهددەس بـۇرچىنى تهرك ئهتـكهن كىشـى ئـاۋۋال بـۇ دۇنيـا        
  .ئاندىن ئاخىرەتته ئۇنىڭ جازاسىنى چوقۇم تارتىدۇ

  قىزالرغا ئىهسان قىلىش
  قىزالرغا ئىهسان قىلىش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .٧٨٩
قىزالرغــا ئىهســان قىلىــش ئۇالرغــا ۋە ئۇالرنىــڭ دىــن ۋە دۇنيــالىق پۈتــۈن   :جــاۋاب    

ئۇالرغا دۇنيا ۋە ئـاخىرەتته پايـدىلىق بولغـان مهنپهئهتلهرنـى     ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈپ، 
كهلتۈرۈشته قېتىرقىنىـپ تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىش، ئـۇالرنى تهربىيىلهشـته، بېقىشـتا،       

  .قاتارغا قوشۇشتا قېتىرقىنىپ ئىش قىلىش دېگهنلىكتۇر
كىمكــى ئۇنىــڭ ئىككــى قىــزى يــاكى «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن  

ھهمشىرىسى بولۇپ، ئۇالرغا ئىهسـان قىلىـدىكهن، ئـۇ كىشـى بـۇ ئىككىسـىنىڭ       ئىككى 
  .)١(»سهۋەبى بىلهن جهننهتكه كىرىدۇ

  قىزالرغا ۋە ھهمشىرىلهرگه قانداق ئىهسان قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٧٩٠
ــاۋاب     ــل     :ج ــۆگىنىش بى ــاالمدىن ئ ــبهر ئهلهيهىسس ــان پهيغهم ــى، ئىهس هن تهبىئىيك

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پۈتۈن پهرزەنتلىرىگه، خۇسۇسهن، سۆيۈملۈك قىزى . قىلىنىدۇ
ــا ئىهســاننىڭ ئهڭ كۆرۈنهرلىــك ئۈلگىســىنى كۆرســهتكهن     ــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهاغ ف

  .ئىدى
فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا كىرگىنىـدە،      القاچان  

ھــازىرقى . ۇراتتى ۋە پېشانىســىگه ســۆيۈپ يېنىــدا ئولتۇرغــۇزاتتى ئۇنىڭغــا ئورنىــدىن تــ

                                                 
 .ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(



 ٤٢٣  هھمىيىتىئ ۇنىڭئ ۋە ئىهسان  

 

  زاماندا قانچىلىك ئاتا قىزلىرىغا شۇنچىلىك مېهرىبانلىقنى ۋە ھۆرمهتنى كۆرسىتهلهيدۇ؟
ــى، مهســجىدنىڭ ئىمــامى، ئىســالم         ــۇلمانالرنىڭ يولباشچىســى، دۆلهتنىــڭ رەئىس مۇس

م خهلقنىـڭ نهزەرىـدە ئهڭ چـوڭ    قوشۇنىنىڭ ئـالىي قومانـدىنى ۋە ئـالالھ تائاالنىـڭ ھه    
 لىـك ئېهتىرامغا سـازاۋەر بولغـان كاتتـا بىـر پهيغهمـبهر شـۇنچىلىك ئهھمىيهت       -ھۆرمهت

ئىشلىرىنى قايرىپ قويۇپ، ئالدىغا كىرگهن قىزىغا ئاالھىدە ئورنىدىن تۇرۇپ، ئۇنىڭغـا  
ەك؟ ساالم بهرگهن ۋە باغرىغا باسقان يهردە، ئـادەتتىكى ئىنسـانالر قانـداق بولىشـى كېـر     

پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ كهمتهرلىكى ئالدىدا بهزىبىـر دىنـدار قىيـاپهتتىكى كىشـىلهرنىڭ،     
يـاكى بايلىققـا   توال مهنسـهپكه   -ھهرەم بولغانالرنىڭ ۋە ئاز - مولال ئاتالغانالرنىڭ، ھاجى

، ئائىلىسىنى الگىرغـا  ئۆزلىرىنى ھېچكىمگه تهڭ قىلماسلىقىنى ىپ غادايغانالرنىڭئېرىش
  نېمه دېگىلى بولسۇن؟ ۋېلىشىنىئوخشاش قىلى

  قانداق بولىدۇ؟ ساالم بېرىشتىكى ئىهسان :سوئال  .٧٩١
يهنـى   وإِذَا حييتم بِتحية فَحيواْ بِأَحسن منها أَو ردوها﴾﴿: ئالالھ تائاال مۇنـداق دەيـدۇ   :جاۋاب    

، ســىلهر ئۇنىڭــدىنمۇ مــۇكهممهل ســاالم قىلىڭــالر يــاكى  ســىلهرگه بىــراۋ ســاالم قىلســا«
  .)١(»ساالمنى ئهينهن قايتۇرۇڭالر

ۋە “ دېـگهن كىشـىگه،  ” ئهسسـاالمۇ ئهلهيكـۇم  “مهلۇمكى، مـۇكهممهل سـاالم قىلىـش      
يهنــى ئالالھنىــڭ ئامــانلىقى،   (ئهلهيكــۇم ئهسســاالم ۋە رەھمهتــۇلالھى ۋە بهرەكــاتۇھۇ    

ــۇن   ــىلهرگه بولس ــى س ــيىش، ) رەھمىت ــايتۇرۇش   دې ــنهن ق ــاالمنى ئهي ــۇم “ س ۋە ئهلهيك
  .دېيىشتۇر” ئهسساالم

بىـرىگه سـاالم بېرىشـىنىڭ     - بىرى بىلهن ئۇچراشقىنىدا، بىر - مۇسۇلمانالرنىڭ بىر  
دەپ ھـال  ” ياخشىمۇسـىز؟ “چۈنكى مۇسۇلمانالر باشقىالرغا ئوخشاش. ئۆزىمۇ ئىهساندۇر

ــانلىق ۋە   ــىگه ئامـ ــقان كىشىسـ ــتىن، ئۇچراشـ ــوراپ قويماسـ ــدۇ سـ ــاالمهتلىك تىلهيـ . سـ
  بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئهھۋال سوراش بارمۇ دۇنيادا؟

ئــالالھ تائــاالدىن بىــزگه ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئۇلــۇغ پهيغهمبىرىمىــز   
سـائادىتى ئۈچـۈن يېتهرلىـك    - ئېلىپ كهلگهن ئىسـالم دىنىـدا، ئىنسـانىيهتنىڭ بهخـت    

ــار ــنىلهر ب ــ-ئىنســانالرنىڭ بهخــت. خهزى ــى بىلىــپ  ســائادىتى ب ــۋار خهزىنىلهرن ۇ ئۇلۇغ
  .پايدىلىنىشىغا باغلىق ئىش

  قانداق بولىشى كېرەك؟جېدەل ۋە مۇنازىرىدە ئىهسان  :سوئال  .٧٩٢
چهتته بۇ ماۋزۇدىمۇ ئالالھ تائاال بهندىلىرىگه بهزى تهۋسىيهلهرنى قىلىشنى  :جاۋاب    

ئـۇالر بىـلهن ئهڭ   «يهنـى   جادلْهم بِـالَّتي هـي أَحسـن﴾   و﴿: مىغان ۋە مۇنداق دېگهنقالدۇ
                                                 

 .ئايهت-٨٦نىسا سۈرىسى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٢٤  

 

  .)١(»چىرايلىق رەۋىشته مۇنازىرىلهشكىن
 »ســۆز تېتىقســىزبــۇ نېمىــدىگهن «ســىزگه بىــراۋ ياقمايــدىغان بىــر گهپنــى قىلســا،    

لـېكىن  . ەيسـىز د» مهنقوشـۇلماي مهن بۇ سۆزگه «بولسىڭىز  رەكئهگهر ئهدەپلىك. دەيسىز
ــمىغان  ھهر ئىككــى جاۋا ــگه ئاش ــا ئىهســان ئهمهل ــىز. بت ــۆز  “ئهگهر س ــڭ ك ــىزمۇ مېنى س

  !دېسىڭىز ھهممىدىن ياخشى ئهمهسمۇ؟” قارىشىمنى ئاڭالپ باققان بولسىڭىز
ــبهر        ــۆگىنهيلى، پهيغهم ــۇلىنى ئ ــىش ئۇس ــاالمدىن مۇنازىلىش ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

بىرىــدە،  ئهلهيهىسســاالم مهككىــدە دەســلهپ ئىســالمنى تهشــۋىق قىلغــان ۋاقىتلىرىنىــڭ
ه ئىبنى رەبىئه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا    باشلىرىدىن ئۇتۋمهككىنىڭ كاتتى

تهكلىپلهرنـى  كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شهنىگه اليىـق كهلمهيـدىغان پهس   
، بــۇ يولــدا ئهگهر ئۈنــدەپ ، ئــۇنى ئىســالم دەۋىتىــدىن ۋاز كېچىشــكهئوتتۇرىغــا قويىــدۇ

مهككىنىڭ بايلىقىنى يىغىپ بېرىشـنى، مهنسـهپ تىلىسـه، ئـۇنى      بايلىق خالىسا، پۈتۈن
ــتا      ــا، ئهڭ ئۇسـ ــان بولسـ ــدىن ئازغـ ــنى، ئهگهر ئهقلىـ ــاھ قىلىۋېلىشـ ــۆزلىرىگه پادىشـ ئـ

پهيغهمـــبهر . دوختـــورالرنى تهكلىـــپ قىلىـــپ ئـــۇنى داۋالىتىشـــنى ئوتتۇرىغـــا قويىـــدۇ
بېرىـپ، سـۆز   ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ سـۆزلىرىنى تولـۇق ئېيتىۋېلىشـى ئۈچـۈن پۇرسـهت      

ــدا ــد  «: ئارىلىقىـ ــۇ ۋەلىـ ــۆزله ئهبـ ــاڭالۋاتىمهن)٢(سـ ــدۇ» ، ئـ ــۆزى  . دەيـ ــڭ سـ ئۇتبهنىـ
ــا   ــيىن، ئۇنىڭغ ــقاندىن كې ــد؟   «: ئاخىرالش ــۇل ۋەلى ــدىمۇ ئهب ــۆزۈڭ تۈگى ــدۇ ۋە » س دەي

  .ئۆزىنىڭ جاۋابىنى چىرايلىقچه بېرىپ، ئۇنى يولغا سېلىپ قويىدۇ
ــۇ     ــاالمنىڭ ب ــبهر ئهلهيهىسس ــى پهيغهم ــىل ئهخالق ــك  ئ ئېس ــانالرغا ئهڭ ئهدەبلى ىنس

ھـازىرقى يىگىـرمه   . رەۋىشته مۇنازىرىلىشىش ئۇسۇلىنى ۋە مۇنازىرە ئهخالقىنى ئۆگىتىدۇ
لىرىـدە بولمىغـان، بهزىلىرىـدە    كۆپبىرىنچى ئهسـىرنىڭ مهدەنىيهتلىـك ئىنسـانلىرىنىڭ    

ق بولغاندىمۇ تېخى يېتىلىپ تولۇقالنمىغان گۈزەل ئهخالقالر ئىنسانىيهتنىڭ ئىپتىخارلى
ــدى     ــار ئى ــلهن ب ــولىقى بى ــاالمدا ت ــۇھهممهت ئهلهيهىسس ــى م ــۇڭا . ئۈلگىســى ھهزرىت ش

مۇســـۇلمانالرال ئهمهس، بهلكـــى پۈتـــۈن ئىنســـانىيهت مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  
  .ھتاجوئهخالقىنى ئۆگىنىشكه ئىنتايىن م

قارشى تهرەپنىڭ سۆزىنى كۆڭۈل قويۇپ، تولۇق ئاڭالشنىڭ ئۆزى ئىهسان قاتارىغـا    
  .ىغان گۈزەل ئهخالقتۇركىرىد

  دېگهن نېمه؟ سۆزدە ئىهسان قىلىش - گهپ :سوئال  .٧٩٣

                                                 
  .ئايهت-١٢٥نهھل سۈرىسى  )١(
پاالنىنىـڭ  “بىرىنـى  -ۋەلىدنىڭ دادىسى دېگهن سۆز بولۇپ، ئهرەبلهر ھۆرمهت يۈزىسىدىن بىـر  –ئهبۇل ۋەلىد   )٢(

 .سىنىڭ نامى بىلهن ئاتىشىدۇدەپ چوڭ بالى” دادىسى



 ٤٢٥  هھمىيىتىئ ۇنىڭئ ۋە ئىهسان  

 

يهنـى   وقُل لِّعبادي يقُولُـواْ الَّتـي هـي أَحسـن﴾    ﴿: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمـدە  :جاۋاب    
  .دەيدۇ )١(»قىلسۇنمېنىڭ بهنلىرىمگه ئېيتقىنكى، ئۇالر ئهڭ چىرايلىق سۆزلهرنى «
تىــدىغان، تاشــتهك ۇروھهر قانــداق يهردە ئالقىشــلىنىدىغان، ئىنســانالرنىڭ كــۆڭلىنى ي   

ــدىغان      ــى بولماي ــلهن ھهل قىلغىل ــاتتىقلىق بى ــدىغان، ق ــۇ ئېرىتى ــاتتىق يۈرەكلهرنىم ق
  !ئىشالرنى ھهل قىلىدىغان سېهىرلىك نهرسه چىرايلىق سۆزدۇر

  ئىهسان يهنه قايسى ئىشالردا تهلهب قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .٧٩٤
ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئۆگىنىشـلىرىنى   . ئىهسان ھهممه ئىشـتا تهلهب قىلىنىـدۇ   :جاۋاب    

خىزمهتچىلهرنىــــڭ ۋەزىپىســــىنى قېتىرقىنىــــپ  - ئهســــتايىدىل قىلىشــــى، ئىشــــچى
هرلهرنىڭ ۋە ئانىنىڭ بالىلىرىنى كۆڭۈل بۆلۈپ تهربىيىلىشى، سـودىگ  - ئورۇندىشى، ئاتا

ئانىســـىغا ۋە  - شـــى، بالىالرنىـــڭ ئاتـــاۇدۇكانـــدارالرنىڭ خېرىـــدارالرغا ســـهمىمىي بول
شــى، ئهرنىــڭ ئايالىغــا، ئايالنىــڭ ئېــرىگه ســادىق ۋە  ۇمــۇئهللىملىرىگه ســاداقهتمهن بول

شى قاتـارلىق گـۈزەل ئهخالقالرنىـڭ    ۇشى، دوستنىڭ دوستقا سهمىمىي بولۇراستچىل بول
  .نىلىدۇھهممىسى ئىهساندىن سا

                                                 
  .ئايهت-٥٣ئىسرا سۈرىسى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٢٦  

 

  

  شهپقهت – رەھىم

  شهپقهت دېگهن نېمه؟-رەھىم :سوئال  .٧٩٥
ــم :جــاۋاب     ــق     - رەھى ــا چىرايلى ــدىغان، قوالقالرغ ــز ياخشــى بىلى شــهپقهت ھهممىمى

شــهپقهتنىڭ مهنىســى ھهممىــگه شــۇنچىلىك ئېنىــق  - رەھىــم. ئاڭلىنىــدىغان بىــر ســۆز
ئارىمىزدا تېپىلىشى ئىنتايىن ئـاز بولغـان، بهلكـى    شهپقهت  - رەھىمتونۇشلۇق بولسىمۇ، 

بىـزدىن  . ئىنسانىيهتنىڭ قهلبىدىن ئۆچۈرۈلۈپ كهتكهن بىر ئهخالققا ئايلىنىپ قالـدى 
شهپقهتنىڭ مهنىسىنى بىلىش ئهمهس، بهلكى ئۇنى ئهمهلىـي   - رەھىم ىنىتهلهب قىلىنغ

  .تۇرھاياتىمىزدا ئىجرا قىلىش
  شهپقهتكه ئېهتىياجىلىقمۇ؟-ئىنسانىيهتنىڭ رەھىم :سوئال  .٧٩٦
 زور ئېهتىيـاجلىق ھازىرقى ئىنسـانىيهت دۇنياسـىنىڭ بـۇ ئهخالققـا نهقهدەر      :جاۋاب    

ــۇم  شــهپقهتنىڭ يوقىلىشــى بىــلهن جىنــايهتلهر   - رەھىــم. بولىۋاتقــانلىقى ھهممىــگه مهل
ئاسـتىغا ئېلىـپ، ئـۇ يهر، بـۇ      تىنى تهھـدى كۆپهيدى، ئاتوم بومبىالر ئىنسانىيهت ھايـات 

يهرلهردە ئـۆزىنى كۆرسـىتىدىغان، بىــر لهھـزە ئىچىـدە مىليــونالرچه ئىنسـاننىڭ جېنىغــا      
  .زامىن بولىدىغان ھالغا كهلدى

شـهپقىتىگه زور ئېهتىيـاجلىق بولـۇپ،     - پۈتۈن ئىنسانىيهت ئالالھ تائاالنىڭ رەھىـم   
 ھهمىشه، ھهر نامىزىمىزدا مۇبىز مۇسۇلمانالر .شهپقىتىنى تىلهيدۇ - ھهممه ئۇنىڭ رەھىم

شـهپقهت قىلىشـىنى، گۇنـاھلىرىمىزنى     - ئالالھ تائاالنىڭ بىزگه رەھىـم  ۋە دۇئالىرىمىزدا
ئهھۋال شۇنداق بولغاندىكىن، بىز ئالالھ تائاالنىـڭ  . ئهپۇ قىلىشىنى سوراپ كېلىۋاتىمىز

الھ تائاالنىـڭ بهنـدىلىرىگه   ھتاج بولغاندىكىن، نېمه ئۈچـۈن ئـال  وشهپقىتىگه م - رەھىم
  شهپقهت قىلمايمىز؟ - رەھىم

شـهپقهتلىك بولغـانلىرىغىال    - ئالالھ تائاال بهندىلىرىدىن پهقهت رەھىـم «: ھالبۇكى  
  ئهمهسمۇ؟ )١(»رەھىم قىلىدۇ

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بـــۇ مهنىنـــى ناھـــايىتى تولـــۇق ۋە شـــامىل دەرىجىـــدە    
. الرغا ئالالھ تائـاال رەھىـم شـهپقىتىنى بېغىشـاليدۇ    شهپقهت قىلغان - رەھىم«: ئىپادىلهپ
 )ئـــالالھ تائـــاال(ت شـــهپقهت قىلىڭـــالر، ئاســـماندىكى زا - لهرگه رەھىـــمكىيهر يۈزىـــدى

                                                 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٤٢٧  هپقهتش – ەھىمر  

 

  .دېگهن )١(»شهپقهت قىلىدۇ - سىلهرگه رەھىم
  نېمه؟ شهپقىتىگه ئېرىشىشنىڭ يولى - ئالالھ تائاالنىڭ رەھىم :سوئال  .٧٩٧
شهپقىتىگه ئېرىشىشـنىڭ بىـرال    - دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئالالھ تائاالنىڭ رەھىم :جاۋاب    

يهر « بۇ ھهدىسـتىكى . شهپقهت قىلىشتۇر - يولى ئالالھ تائاالنىڭ مهخلۇقاتلىرىغا رەھىم
ــدىكىلهرگه ــانالرنىال ئهمهس،    » يۈزى ــاكى ئىنس ــۇلمانالرنىال ئهمهس ي ــۆز مۇس ــگهن س دې

يۋان، ئۇچـار قـۇش ۋە ھهرقانـداق جـان ئىگىسـىگه رەھىـم شـهپقهت        بهلكى ئىنسان، ھـا 
  .قىلىشنىڭ الزىملىقىنى ئىپادىلهيدۇ

  شهپقهت نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟-رەھىم :سوئال  .٧٩٨
رۇق ئۇبىرىگه،  - ئايالالر بىر - ئانىالرغا، بالىالرغا، ئهر - ئاتاشهپقهت -رەھىم :جاۋاب    

-كامالىغـا يهتـكهن سـۆيگۈ    لهرگه، ھايۋانالرغـا كىوشنىالرغا، قول ئاستىدىقتۇغقانالرغا، -
ئىنتــايىن كۆيۈمچــانلىق، ۋايىغــا يهتــكهن مېهرىبــانلىق بىــلهن ســىلىق ۋە    مــۇھهببهت،

  .ئىللىق مۇئامىله قىلىشنى تهقهززا قىلىدۇ
  كېرەك؟ شهپقهتلىك بولۇش -رەھىم قانداق  ئانىالرغا -ئاتا :سوئال  .٧٩٩
شـهپقهتلىك بولـۇش ئـۇالرنى قانـداقال بىـر رەۋىشـته        -ئانىغـا رەھىـم    -ئاتـا   :جاۋاب    

دىـل   - بولمىسۇن، رەنجىتىـپ قويۇشـتىن سـاقلىنىش، ئـۇالرنى ئاسـراش، ئۇالرغـا جـان       
ــلهن  ــۈكىنى      بىـ ــۋى يـ ــاددىي ۋە مهنىـ ــېلىش، مـ ــۈللىرىنى ئـ ــپ، كۆڭـ ــزمهت قىلىـ خىـ
ىتىش، كۆڭۈلسىزلىكلىرىگه تهسـهللى بېرىـپ يېنىـدا بولـۇش، خوشـاللىقلىرىنى      يهڭگىلل

  .لىدۇئۆز ئىچىگه ئابىرگه تهنتهنه قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى 
شـهپقهت   -زار يىغالتقانالر ئۇالرغا رەھىـم   -ئانىسىنى قاخشىتىپ، ئۇالرنى زار  -ئاتا   

  قىلغان بوالمدۇ؟
لهر بىلهن خۇپيانه مۇناسـىۋەت قۇرغـان قىـزالر    يىگىت ى ئالداپ قويۇپئانىسىن -ئاتا   
  شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟ -ئانىسىغا رەھىم  -ئاتا 
ئانىسـىنىڭ قـاتتىق بىئـارام بولىـدىغانلىقىنى      -ئىمتىهاندىن ئۆتهلمهي قالسـا، ئاتـا     

ــا  ن ئوقۇغــۇچىالربىلىــپ تــۇرۇپ، ياخشــى ئوقۇمىغــا  شــهپقهت  -ئانىســىغا رەھىــم  -ئات
ئانىســـىنى  -ئىشـــىكنى ئاتـــا  يـــاكى چىققانـــدا يگه كىرگهنـــدەقىلغـــان بوالمـــدۇ؟ ئـــۆ

 -ياپىــدىغانالر ئۇالرغــا رەھىــم ئاچىــدىغان يــاكى تىۋاتىــدىغان شــهكىلدە قــاتتىق ۈچۆچ
  شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟

رىــدىغانالر ۈئانىســىغا ســۆز قىلغانــدا ئــاۋازىنى ئۇالرنىڭكىــدىن يــۇقىرى كۆت  -ئاتــا   
  المدۇ؟شهپقهت قىلغان بو -ئۇالرغا رەھىم 

                                                 
 .تىرمىزى ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٢٨  

 

ئهھــۋال ســوراپ   -يــوقالپ، ھــال   قىلىــپ ىــم زىيــارەت ئئانىســىنى ھهر دا -ئاتــا   
شــهپقهت  -تۇرماســتىن، تېلېفــون ئــارقىلىقال ھــال ســوراپ قويىــدىغانالر ئۇالرغــا رەھىــم 

  قىلغان بوالمدۇ؟
ئانا بالىلىرىنىـڭ تېلېفونـدىكى ئاۋازىغـا ئهمهس، بهلكـى ئۇالرنىـڭ       -ھالبۇكى، ئاتا   

  .نى ئارزۇ قىلىدۇۈشكه ۋە پىشانىسىگه سۆيۈپ قويۇشدىدارىنى كۆر
ئانىسىغا ئېهتىيـاجلىق نهرسـىلىرىنى ئهۋەتىـپ قويـۇپ، ئـۇالرنى ھهپـتىلهپ،        -ئاتا   

  شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟ -ئايالپ، ھهتتا يىلالپ كۆرمهيدىغانالر ئۇالرغا رەھىم 
 ،غا ئهمهسسـاالملىرى  - دۇنياسىغا، سوۋغا -ئانىالر بالىلىرىنىڭ مال  -ھالبۇكى، ئاتا   

ئانىالرنى بۇ نېمهتـتىن نـېمه ئۈچـۈن مهھـرۇم      -ئاتا . ھتاجوبهلكى ئۇالرنىڭ دىدارىغا م
  قىلىمىز؟

  !ئانىسىنى قاخشاتقۇچى بهخسىزلهردۇر -شهكسىزكى، مۇنداق قىلىدىغانالر ئاتا   
  كېرەك؟ شهپقهت قىلىش - رەھىمقانداق  تۇغقانالرغا -ئۇرۇق  :سوئال  .٨٠٠
كهمـبهغهل   -شـهپقهت قىلىـش ئـۇالرنى بـاي      -تۇغقانالرغـا رەھىـم    -ئۇرۇق  :جاۋاب    

ــدى   ــتىن، قىلـ ــدى دەپ   -دەپ ئايرىماسـ ــتىن، ئىزدىمىـ ــدى دەپ ھېساپالشماسـ قىلمىـ
يامــــان دەپ پهرقلهندۈرمهســــتىن، قولىــــدىن كهلــــگهن  -ئاغرىنماســــتىن، ياخشــــى 

ــش، قىيىنچى  ــش،    ياخشــىلىقالرنى قىلى ــاردەم قىلى ــاددىي ي ــا م ــپ قالغانلىرىغ ــق تارتى لى
ئـايهم كۈنلىرىـدە ئۇالرنىـڭ ئـۆيىگه      -قانداقال بىر ئىش ئۈچۈن ھـازىر بولـۇش، ھېيـت    

ــدە       ــك كۈنلىرى ــىبهتلىك ۋە غهمكىنلى ــش، مۇس ــرىپ قىلى ــۇپ قهدەم تهش ــى بول بىرىنچ
ىـم قىلىشـنى   رەھ -ئۇالرنىڭ يېنىدا بىلله بولۇش قاتارلىق ئىشالر بىـلهن ئۇالرغـا سـىله    

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ھهدىــس قۇدســىيدا ئــالالھ تائاالنىــڭ مۇنــۇ  . تهلهب قىلىــدۇ
ــان  ــان قىلغ ــۆزىنى باي ــم «: س ــالالھمهن  -مهن رەھى ــهپقهتلىك ئ ــىله . ش ــى  -س رەھىمن

رەھىـم   -سـىله  . ئىسمىنى بهردىـم  ›رەھىم‹يارىتىپ، ئۇنىڭغا مېنىڭ ئىسمىمدىن بولغان
ــتۇرغانال  ــنى داۋامالش ــم  قىلىش ــۇ رەھى ــۇنى   -رغا مهنم ــتۇرىمهن، ئ ــهپقىتىمنى داۋامالش ش

  .)١(»ئۈزۈپ قويغانالرغا مهنمۇ رەھمىتىمنى ئۈزۈپ قويىمهن
  كېرەك؟ شهپقهت قىلىش -رەھىم قانداق بالىالرغا  :سوئال  .٨٠١

ئىنسانىيهتكه  شهپقهت تۈرلىرىدە -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پۈتۈن رەھىم  :جاۋاب    
شهپقهت قىلىشتىمۇ ئهڭ ياخشى ئۈلگه  -ئهڭ ياخشى ئۈلگه بولغىنىدەك، بالىالرغا رەھىم 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كۈنى ئهقرەئ ئىبنى ھابىس دېـگهن كىشـى بىـلهن    . ئىدى
ــى كېلىــدۇ    ــۇراتتى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ نهۋرىســى ھهســهن ئىبنــى ئهل . ئولت

                                                 
  .ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى  )١(



 ٤٢٩  هپقهتش – ەھىمر  

 

ىسســاالم ھهســهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى ســۆيۈپ، قۇچــاقالپ باغرىغــا  پهيغهمــبهر ئهلهيه
ــىدۇ ــابىس    . باس ــى ھ ــرەئ ئىبن ــۆرگهن ئهق ــۋالنى ك ــۇ ئهھ ــى    ب ــقا ھهيرانلىقىنىن ــۇ ئىش ب

. دەيــدۇ »مېنىـڭ ئــون بـاالم بــار، ئـۇالردىن بىرىنىمـۇ ســۆيۈپ باقمىـدىم     « :ئىپـادىلهپ 
 -رەھىــم «: جهبلىنىــپپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ ئادەمنىــڭ تــاش يــۈرەكلىكىگه ئه 

  .دەيدۇ )١(»شهپقهتكه ئېرىشهلمهيدۇ -شهپقهت قىلمايدىغانالر رەھىم 
ــم      ــان رەھىـ ــا بولغـ ــاالمنىڭ كىچىـــك بالىالرغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــهپقىتى  -پهيغهمـ شـ

شــۇنچىلىك چــوڭ ۋە كۈچلــۈك ئىــدىكى، ھهتتــا نامــازنى باشــالپ، ئــۇزۇن ســۈرىلهرنى   
ى بىــلهن مهســجىدكه كهلــگهن كىچىــك ئــانىلىر«ئوقۇشــنى نىــيهت قىلغــان بولســىمۇ، 

بــۇ بىــر . دەيتتــى )٢(»بالىالرنىــڭ يىغىســىنى ئــاڭالپ قېلىــپ، نامــازنى قىســقا ئوقــۇدۇم  
تهرەپتىن بالىالرغا ئىچ ئاغرىتىش يهنه بىر تهرەپـتىن ئايـالالرنىمۇ مهسـجىدلهرگه ھـازىر     

  .ئۈچۈن بولسا كېرەكبولۇشقا تهشهببۇس قىلىش 
كــۈنى نهۋرىلىرىنــى ســۆيۈپ باغرىغــا بېســىۋاتقاندا،   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــر  

ســىلهردە بــالىالرنى ســۆيۈش ئــادىتى « :ردىنهســهھرالىق ئهرەبلهردىــن بىــرى، ســاھابىل
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ ئـادەمگه    . دەپ سوراپ قالىدۇ »بارمۇ؟

غــان تۇرســا، مهن شــهپقهتنى تارتىۋال -ئــالالھ ســېنىڭ قهلبىڭــدىن رەھىــم «: ئېچىنىــپ
  .دەيدۇ )٣(»ئهمدى نېمه قىالاليمهن

بالىالرنى چىرايلىق كىيىندۈرۈپ، قورسىقىنى ياخشـى تويغـۇزۇپ باققـانلىق ئۇالرغـا       
چهكــته ئهلــگه پايــدىلىق هبهلكـى ئــۇالرنى كېل . شــهپقهت قىلغانلىققــا ياتمايــدۇ -رەھىـم  

ئۇالرنىـڭ ئهقلىغـا    ياخشى ئادەم قىلىپ تهربىيىلهش يولىدا كۆيۈمچـانلىق كۆرسـىتىش،  
پ تۇرۇپ مۈشكىللىرىنى بىرگه ھهل قىلىش، ئۇالرنى ئۇرماسـتىن، خورلىماسـتىن   ۈچۈش

  .شهپقهتنىڭ جۈملىسىدىندۇر -ياخشى ۋە ئۈلگىلىك مۇئامىله قىلىش رەھىم 
ــلىق،      ــاتتىق قوللـــۇق قىلىـــش، ئۇالرنىـــڭ دەردىـــگه قـــوالق سالماسـ ــا قـ بالىلىرىغـ

چۈشهنمهســلىك، باغرىغــا بېســىپ، پىشانىســىگه  پىكىرلىرىنــى ئاڭلىماســلىق، كــۆڭلىنى
ــم        ــامىلىلهر رەھى ــهلبىي مۇئ ــۈرۈش س ــر ي ــارلىق بى ــلىق قات ــۆڭلىنى ئالماس ــۆيۈپ ك  -س

  .شهپقهتنى بىلمهيدىغانالرنىڭ قىلىقىدۇر
  كېرەك؟ شهپقهتلىك بولۇش -رەھىم قانداق ئايالالرغا  :سوئال  .٨٠٢
. شـهپقهتلىك زات ئىـدى   -هر ئهلهيهىسسـاالم ئايالالرغـا ئهڭ مېهىـر    پهيغهمـب  :جاۋاب    

                                                 
  .ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
  .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٣(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٣٠  

 

كۆيـۈنهتتى، ئۇالرنىــڭ ئـۆي ئىشــلىرىغا ياردەملىشـهتتى، دەردلىرىنــى     بهكمــۇ ئاياللىرىغـا 
نـى ئـاڭاليتتى، ھهتتـا ئومـۇمىي مۇسـۇلمانالرنىڭ      رىپىكىرلى. كۆڭۈل قويـۇپ تىڭشـايتتى  

لىرى بىـلهن كېڭىشـهتتى، پىكىرلىرىنـى    ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك چوڭ ئىشالردىمۇ ئايال
  .)١(ىئاالتت
شـهپقهتلىك بولۇشـقا    -پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم سـاھابىلىرىنى ئاياللىرىغـا رەھىـم       

مۆمىنلهردىن ئىمـانى ئهڭ كامىـل بـولغىنى ئهخالقـى ئهڭ     «: تهشهببۇس قىلىپ قاتتىق
ياخشـى مۇئـامىله   ئهڭ  ئـۆز ئهھلىـگه  گۈزەل بولغىنىدۇر، سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىڭالر 

  .دەيتتى )٢(»قىلىدىغانلىرىڭالردۇر
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە مۇسۇلمانالر سهپهرگه چىققانلىرىدا، ئايالالرنى تـۆگىلهر    
پهيغهمــبهر . ئېلىــپ ماڭــاتتى ھــۆرمهت بىــلهن رىــدىغان مهپىــلهرگه ئولتۇرغــۇزۇپۈكۆت

بــۇ نــازۇك شېشــىلهرنى «: ئهلهيهىسســاالم يــول بــويى تــۆگىلهرنى يېــتىلهپ ماڭغانالرغــا 
  .دەپ تهۋسىيه قىلىپ تۇراتتى )٣(»سىلىق ئېلىپ مېڭىڭالر

ھهقىــقهتهن . پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئايــالالرنى نــازۇك شېشــىلهرگه ئوخشــاتقان  
ئۇالر ۋە ئۇالرنىـڭ كـۆڭلى نازۇكلىقتـا خـۇددى شېشـىگه ئوخشـايدۇ، ئايـالالر ئومـۇمهن         

ئۇالرغـا ئىنتـايىن   . ز ئۆزگىرىـدۇ ېـ الىـدۇ ۋە ت ز رەنجىـپ ق ېھېسسىياتچان بولغانلىقتىن ت
  .سىلىق مۇئامىله قىلىشتىن باشقىسى ئىشقا يارىمايدۇ

. مۇھهببهت ئايالالرنى ئاسـراش ۋە ئۇالرغـا ھـۆرمهت قىلىشـتىن باشـلىنىدۇ      -مېهىر   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم مهشـهۇر ۋىـدا خۇتبىسـىدە ۋە ۋاپـات بولـۇش ئالدىـدىكى ئهڭ        

                                                 
ات بولۇشتىن ئىككـى يىـل ئىلگىـرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇسـۇلمانالر بىـلهن ئـۆمرە قىلىـش          مهككه ئاز  )١(

دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە، مهككىلىـك     » ھـۇدەيبىيه «ئۈچۈن مهككىگه قـاراپ ئاتلىنىـپ، مهكـكه يېقىنىـدىكى     
ــگه كىرى     ــقان ۋە مهككى ــدىنى توس ــڭ ئال ــارالر ئۇالرنى ــان شــكۇپپ ــول قويمىغ ــا پهي . ىگه ي ــۇ ۋاقىتت غهمــبهر ش

يىلـى   ىـدىغان ، كېلكېتىـپ  ئهلهيهىسساالم مهككىلىكلهر بىـلهن كېلىشـىم تـۈزۈپ بـۇ يىـل مهدىـنىگه قايتىـپ       
ــوختىتىش     ــۇرۇش ت ــق ئ ــون يىللى ــېلىش، ئىككــى تهرەپ ئوتتۇرىســىدا ئ ــۆمرىگه ك ــارلىقالر ئىشــالردا  .... ئ قات

. دىـنىگه قايتىشـى كېـرەك ئىـدى    بۇ كېلىشىمگه ئاساسهن، مۇسـۇلمانالر ئـۆمرە قىلماسـتىن مه   . ئىتتىپاقالشقان
ــاالم   ــبهر ئهلهيهىسس ــگهن       پهيغهم ــپ كهل ــاپ ئېلى ــۈن ئات ــش ئۈچ ــانلىق قىلى ــدە قۇرب ــۇلمانالرنى مهككى مۇس

ــرەتلىنىپ،      ــرىگه ھهس ــگه كىرەلمىگهنلىكلى ــۇلمانالر مهككى ــدا، مۇس ــقا بۇيرىغان ــۇ يهردە بۇغۇزالش ــاللىرىنى ش م
بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم     . ن تـۇرۇپ قالىـدۇ  ماللىرىنى بۇغۇزالش ئهمرىنى دەرھـال ئورۇندىماسـتى  

نىغـا كىرىـپ، ئهھـۋالنى بايـان قىلىـپ، پىكرىنـى سـورىغاندا، ھهزرىتـى         ېنىڭ يهئايالى ھهزرىتى ئۇممـۇ سـهلهم  
ئۇممــۇ ســهلهمه پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھــېچىكىمگه گهپ قىلمــاي ئــاۋۋال ئــۆزى قۇربــانلىق مېلىنــى    

شــۇنداق قىلىــپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۆزىنىــڭ قۇربــانلىقىنى      . ئېيتىــدۇ بۇغۇزلىشــى كېرەكلىكىنــى 
 .ۇربانلىقلىرىنى بۇغۇزالپ چىقىدۇبۇغۇزالشقا كىرىشىدۇ، بۇنى كۆرگهن مۇسۇلمانالر ئاممىسى ئۆزلىرىنىڭ ق

  .ئىبنى ماجه ۋە دارىمى رىۋايىتى  )٢(
 .بۇخارى، مۇسلىم، ئهھمدەد رىۋايىتى  )٣(



 ٤٣١  هپقهتش – ەھىمر  

 

  .تهكىتلىگهنەپ د» ئايالالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىڭالر«: ەئاخىرقى ۋەسىيىتىد
  شهپقهتلىك بولۇش كېرەك؟-قىزالرغا قانداق رەھىم :سوئال  .٨٠٣
قىزالرنــى ئوغــۇلالردىن تــۆۋەن كــۆرۈش، ئۇالرغــا قوپــال مۇئــامىله قىلىــش،  :جــاۋاب    

قىـز بـاال ئوقـۇپ    «ېغىـر ئىشـالرغا بـۇيرۇش،   كهلمهيـدىغان ئ  ئۇيغۇنئۇالرنى تهبىئىتىگه 
ــوالتتى ــېمه بـ ــىنىڭ    »نـ ــۆگهي ئانىسـ ــرۇم قىلىـــش، ئـ ــتىن مهھـ ــۇالرنى ئوقۇشـ دەپ ئـ

ــڭ      ــۇرۇش، ئۇالرنى ــا ئ ــارەتلهش، ھهتت ــزىش، ھاق ــۇالرنى ئې ــىنىپ، ئ ــرىگه ئىش نهيرەڭلى
ــار ئىشــالرنى       ــارلىق ناچ ــازار قىلىــش قات ــۆڭلىگه ئ ــازۇك ك ــالماي، ن ــوالق س ــگه ق دەردى

ــ  ــدىغان ئ ــم  قىلى ــدىن رەھى ــىز    -اتىالر قهلبلىرى ــان بهختس ــۇغۇرۇپ ئېلىنغ ــهپقهت س ش
ــىلهردۇر ــۇن،      . كىش ــۇپ كهتس ــۇلمان بول ــۈرەتلىك مۇس ــۋا س ــك تهق ــداقالر قانچىلى مۇن

ھهرەم بولـۇپ كهتسـۇن،    -قۇرئـان، ھـاجى    -ئۆلىما ياكى قـارى   -قانچىلىك چوڭ ئالىم 
الرنىڭ دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته   شهپقهت بولمىغان ئىكهن، مۇنداق -بهرىبىر كۆڭلىدە رەھىم 

  .ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىگه ئېرىشهلىشى ناتايىن
قىزالرنىڭ سهبىيلهرچه پاك ھېسسىياتىنى سۇيئىستېمال قىلىپ، ئۇالرغـا يالغانـدىن     

ســىڭىللىرىنىڭ ئورنىــدا  -مــۇھهببهت ئىزھــار قىلىــدىغانالر ئــۇالرنى ئۆزلىرىنىــڭ ئاچــا 
ىنىڭ ئىپپىتـى ۋە نومۇسـى قانچىلىـك قىممهتلىـك     سىڭىللىر -ئۇالرنىڭ ئاچا ! قويسۇن

ــپهت    ــۇ ئىپ ــۇ قىزالرنىڭم ــا، ش ــۇر   -بولس ــۇنچىلىك قىممهتلىكت ــى ش ــڭ . نومۇس بىراۋنى
  .نومۇسىنى ئاياق ئاستى قىلىش ئۇنى ئۆلتۈرگهنلىك بىلهن تهڭ

ــۇن        ــڭ ئوي ــم لوبهنلهرنى ــۆلكىلهردىكى زالى ــرى ئ ــداپ ئىچكى ــى ئال ــاددا قىزالرن  -س
ئۈچۈن يېقىلغـۇ قىلىـپ بېرىۋاتقـان ۋىجدانسـىز ئىپالسـالر ئـالالھ       كۈلكىسىنى قىزىتىش 

مىغان تهقدىردىمۇ، بۇ جىنايهتنىڭ بهدىلىنى ئۆزلىرىنىڭ قىزلىرى يـاكى  قتائاالدىن قور
  !هيدىغان بىر كۈننىڭ كېلىپ قېلىشىدىن ھهزەر قىلسۇنلۆتسىڭىللىرى  -ئاچا 
لىگهن بۇ شېشىدەك نـازۇك  ەپ سۈپهتد» نازۇك شېشىلهر«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   

يۈرەكلهرنى خىيانهت پىچىقى بىلهن تىرىك تۇرغۇزۇپ ئۆلتۈرۈشتىن، شېشـىدەك نـازۇك   
بۇ خىنايهتنىـڭ  ! نادامهتكه قويۇشتىن ھهزەر قىلسۇن -كۆڭۈللهرنى بىر ئۆمۈر ھهسرەت 

ســىڭىللىرىدىن يــاكى كېيىــنچه، ئــۆز قىزلىرىــدىن بىرەرســىگه يېنىــپ  -ئۆزىنىــڭ ئاچــا 
  !قورقسۇن قېلىشىدىن

پهرمانلىرىغــا  -دېــگهن ئهمــر  »قىلمــا«ۋە »قىــل« مهلــۇمكى، ئــالالھ تائــاال ئۆزىنىــڭ  
نــى »قــۇل ھهققــى«خىالپلىــق قىلغۇچىالرنىــڭ جازاســىنى ئــاخىرەتكه كېچىكتۈرســىمۇ، 

ئىنسانالرغا قىلىنغان قانـداقال بىـر زۇلـۇم، ھهقسـىزلىق     . ئاخىرەتكه كېچىكتۈرگىنى يوق
ھايات مۇساپىسـىدىكى  . مۇشۇ دۇنيادىال كۆرسىتىپ كهلمهكته ۋە يامانلىقنىڭ جازاسىنى

  .تهجرىبىلهر بۇنىڭ جانلىق مىسالىدۇر



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٣٢  

 

  كېرەك؟ شهپقهتلىك بولۇش -رەھىم قانداق  چىلىرىگهئائىلىنىڭ خىزمهت :سوئال  .٨٠٤
ئۇ . ىلهرنى قىلغانپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ماۋزۇدىمۇ يېتهرلىك تهۋسىي :جاۋاب    

قول ئاسـتىڭالردىكىلهر سـىلهرنىڭ قېرىنداشـلىرىڭالرغا ئوخشاشـتۇر،     «: مۇنداق دېگهن
سـهڭالر ئۇالرغىمـۇ   ېئالالھ تائـاال ئـۇالرنى سـىلهرنىڭ قـول ئاسـتىڭالردا قىلـدى، نـېمه ي       

ــۇنىڭدىن ي ــرىڭالردىن     ېشـ ــۇ كىيگهنلىـ ــۇ شـ ــهڭالر ئۇالرغىمـ ــېمه كىيسـ ــۈزۈڭالر، نـ گـ
ــۇالر  ــۈزۈڭالر، ئ ــۇنداق    كىيگ ــۇالرنى ش ــالماڭالر، ئ ــدىغان ئىشــالرغا س ــۈچى يهتمهي نى ك

  .)١(»ئىشالرغا بۇيرىغىنىڭالردا، ئۇالرغا ياردەملىشىڭالر
قايسى دىن ۋە قايسى قانۇندا بۇنداق بـاراۋەرلىكنى  ! دېگهن ئېسىل تهۋسىيهىبۇ نېم  

ى تاپااليسىز؟ قانداق بـاي ئۆزىنىـڭ خىزمهتچىسـىگه ئـۆزى كىـيگهن ئـالىي تـوننى يـاك        
ــتۇم   ــك كاسـ ــۆي     -قىممهتلىـ ــڭ ئـ ــاي ئۆزىنىـ ــى بـ ــدۇ؟ قايسـ ــۇرۇلكىالرنى كىيگۈزىـ بـ

  خىزمهتچىلىرى بىلهن بىر داستىخاندا ئولتۇرۇپ تاماق يهيدۇ؟
 شۇنداق قىلىـدۇ ـــ   مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۈلگه قىلغان ھهقىقىي مۇسۇلمانالر  

  !كىيگۈزىدۇ ۋە يېگۈزىدۇ
ــۇھهممهد ئهلهيهىسســا    ــز م ــاتى ۋە ســاھابىل پهيغهمبىرىمى رنىڭ هالمنىڭ شــانلىق ھاي

  .كهچۈرمىشلىرى بۇنىڭ جانلىق پاكىتىدۇر
ر ۋە ئىسـالمنىڭ كېيىنكـى   هپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن باشـالپ بـارلىق سـاھابىل     

ئالتۇن دەۋرلىرىدە ياشىغان ھهقىقىي مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ ئۆي خىزمهتچىلىرىنى شۇ 
. ى ۋە ئۇالرغا ئۆز بالىلىرىغا ئوخشاش مۇئامىله قىالتتـى ئائىلىنىڭ ئهزالىرى دەپ تونۇيتت

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئۆزىنىـــڭ خىزمهتچىســـى قــارا تهنلىـــك زەيـــد ئىبنـــى   
زەيـد ئىبنـى   « ھارىسهنى ئۆز ئائىلىسىنىڭ بىر ئهزاسى سانىغانلىقتىن، ئۇنىڭ ئىسـمىنى 

ــۇھهممهد ــلهن ئهر   د» م ــىم بى ــۇ ئىس ــدنىڭ مۇش ــانلىقى ۋە زەي ــىدا  ەپ ئاتىغ ــلهر ئارىس ەب
  .تونۇلغانلىقى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر

  كېرەك؟ شهپقهتلىك بولۇش -رەھىم قانداق ھايۋانالرغا  :سوئال  .٨٠٥
بىـر ئـادەم يولـدا كېتىۋېتىـپ     «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دېـگهن     :جاۋاب    

ۇچرىتىـپ قېلىـپ، ئۇنىڭغـا چۈشـۈپ سـۇ      قاتتىق ئۇسساپ كهتتـى، يولـدا بىـر قـۇدۇق ئ    
ســىرتقا چىققىنىــدا، ئۇسســۇزلىقتىن تىلــى ســاڭگىالپ، تــۇپراقنى يهۋاتقــان بىــر . ئىچتــى

بۇ ئىت ماڭـا ئوخشـاش قـاتتىق ئۇسسـاپ     ‹ئۆزىگه  -ئۇ ئادەم ئۆز . ئىتنى كۆرۈپ قالدى
ــۇ ــدى  ›كېتىپت ــلهن      -دې ــدۇرۇپ، چىشــى بى ــۇ تول ــۆتىكىگه س ــا چۈشــۈپ ئ دە، قۇدۇقق
ئـالالھ  . ردىاۋىڭىنى چىشلهپ قۇدۇقتىن چىقىـپ، ھېلىقـى ئىتنـى سـۇغ    رڭ گىقۇدۇقنى

                                                 
 .نى ماجه، ئىمام ئهھمهد رىۋايىتىئهبۇداۋۇد، ئىب  )١(



 ٤٣٣  هپقهتش – ەھىمر  

 

ــرەت      ــاھلىرىنى مهغپى ــارچه گۇن ــۇپ، ئۇنىــڭ ب ــۇ ئىشــىغا خۇرســهن بول ــاال ئۇنىــڭ ب تائ
  .)١(»قىلىۋەتتى

سىز ھاياتىڭىزدا بىرەر قېـتىم بولسـىمۇ كوچىـدا يهيـدىغان نهرسـه ئىـزدەپ يـۈرگهن          
مۇ؟ ياكى سىزگه تهلمۈرۈپ كهلگهن بىچارە ئىتنى بىرەر ئىتنىڭ قورسىقىنى تويغۇزدىڭىز

  دەپ پۇتىڭىز بىلهن تېپىۋېتىپ كېتىپ قالدىڭىزمۇ؟ ›پاسكىنا ھايۋان‹
ــا      ــاال ئۆزلىرىنىـــڭ خىزمهتچىســـى قىلىـــپ يارىتىـــپ بهرگهن ۋە ئۇالرغـ ــالالھ تائـ ئـ

بويسۇندۇرۇپ بهرگهن بىچارە ھـايۋانالرنى ئۆزلىرىنىـڭ تاماشاسـىنى قىـزىتىش ئۈچـۈن      
قىلىــپ، ئىتالرنــى تاالشــتۇرۇش، قوچقــارالرنى ئۈسۈشــتۈرۈش، خــورازالرنى       قۇربــان

ــارلىق      ــېلىش قاتـ ــا ئـ ــقلىرىدە قارىغـ ــتىش مهشـ ــوق ئېـ ــالرنى ئـ ــتۇرۇش، قۇشـ چوقۇشـ
كىمكـى بىـرەر قۇشـقاچ    « شهپقهتسىزلىكلهرنى قىلغۇچىالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

ال قىيـامهت كۈنىـدە ئهلـۋەتته    چاغلىق بىر جـانلىقنى بىهـۇدە ئۆلتۈرىـدىكهن، ئـالالھ تائـا     
  !دېگهن سۆزىنى بىلمهمدۇ؟ )٢(»ئۇنىڭ سورىقىنى قىلىدۇ

ــم      ــا رەھى ــاھابىلىرىنى ھايۋانالرغ ــبهر ئهلهيهىسســاالم س شــهپقهت قىلىشــقا   -پهيغهم
ىخى بولـۇپ كهتـكهن   بىر كۈنى ئۇالرغا بىر مۈشۈك سهۋەبلىك دوز. تهشهببۇس قىالتتى

بىر ئايال بىر مۈشۈكنى نان «: رىپ مۇنداق دېگهنئايالنىڭ قىسسىسىنى سۆزلهپ بې بىر
يــاكى ســۇ بهرمهســتىن ئــۆيىگه ســوالپ قويــۇپ، ئۇنىــڭ ئۆلــۈمىگه ســهۋەب بولغــانلىقى  

  .)٣(»ىخى بولۇپ كهتكهنئۈچۈن دوز
قهســتهنلىكتىن ئهمهس، بهلكــى نــان ۋە ســۇ بېرىشــنى ئۇنتــۇپ قالغــانلىقتىن بىــر     

ان ئايــال دوزاخقــا كىــرگهن يهردە، مۈشــۈكنىڭ ئۆلــۈمىگه ســهۋەب بولغــان بىــر مۇســۇلم
ھايۋانالرنىڭ قىينىلىشـلىرىدىن ھـۇزۇر ئـېلىش ۋە تاماشـانى قىـزىتىش ئۈچـۈن قـاراپ        
تۇرۇپ ھايۋانالرنى قىينايدىغانالرنىڭ، ھهتتا بىلىپ تۇرۇپ ئۇالرنىڭ ئۆلۈمىگه سـهۋەب  

  !الى قانداق بوالر؟ۋھئهبولىدىغانالرنىڭ ئاخىرەتتىكى 
ــاال   ــبهر ئهلهيهىسسـ ــانلىقنى   « :مپهيغهمـ ــر جـ ــاغلىق بىـ ــقاچقا چـ ــر قۇشـ كىمكـــى بىـ

ــد ــم  ىمۇبۇغۇزلىغان ــا رەھى ــا     -، ئۇنىڭغ ــاال ئۇنىڭغ ــالالھ تائ ــدىكهن، ئ ــهپقهتلىك بولى ش
دېـيىش ئـارقىلىق ئـالالھ     )٤(»شـهپقىتىنى چوقـۇم كۆرسـىتىدۇ    -قىيامهت كۈنىدە رەھىم 

زالشـتىمۇ، ئۇنىڭغـا   تائاال بىزگه ئۆلتۈرۈپ يېيىشنى ھاالل قىلىپ بهرگهن ھايۋاننى بۇغۇ

                                                 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  .ئىمام ئهھمهد، ئهبۇداۋۇد، ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٢(
  .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
 .ئىمام بۇخارى ۋە تابهرانى رىۋايىتى  )٤(
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  .شهپقهتلىك بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئۆگهتكهن -رەھىم 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كۈنى بىر ئادەمنىڭ بىر قولىـدا پىچـاق تۇتقـان ھالـدا،       

ھهي «: بىر قوينى ئۆلتـۈرگىلى سـۆرەپ كېتىۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ قېلىـپ، ئـۇ ئـادەمگه       
سـهن؟ ئـۇنى ئۆلـۈمگه سـىلىق ئېلىـپ بـار،       مـالنى ئىككـى قېـتىم ئۆلتۈرمهكچىمۇ   ! سېنى

ەپ د» پىچــاقنى مالنىــڭ كــۆزىگه كۆرســهتمه، ئــۇنى ئىتتىكلىتىــپ ئانــدىن بۇغــۇزال      
  .كايىغان

ئـــالالھ تائـــاال خىزمىتىمىـــزگه ســـېلىپ يوللـــۇق پايدىلىنىشـــىمىز ئۈچـــۈن بىـــزگه    
جـان ئهمهسـمۇ؟    البويسۇندۇرۇپ بهرگهن شۇ ھايۋانالرنىڭ جېنى بىزنىڭكىگه ئوخشاش

الرنىڭمــۇ جېنــى ئاغرىيــدۇ ئهمهســمۇ؟ بــۇ دەرىجىــدىكى تــاش يــۈرەك ئىنســانالرنىڭ   ئۇ
ئــۇ پهقهت . چــۈنكى جهنــنهت رەھمهتتــۇر! جهننهتنىــڭ پــۇرىقىنى پۇرىيالىشــى ناتــايىن

  !شهپقهتلىك بولغانالرنىال قوبۇل قىالاليدۇ -رەھىم 
ئـالالھ   لىكى بىلهن ئهمهس، بهلكى قهلبنىڭ شهپقىتى ۋەكۆپجهننهتكه ئىبادەتنىڭ   

  !تائاالنىڭ رەھمىتى بىلهنال كىرگىلى بولىدۇ
  امدۇ؟شهپقهت پۈتۈن ئىشالردا تهلهب قىلىن -رەھىم  :سوئال  .٨٠٦
مۇسۇلمان ئادەمنىـڭ ھاياتىـدىكى جمـى     سىلىقلىقشهپقهت بىلهن  -رەھىم  :جاۋاب    

قوپۇشــى،  -ئامىلىســى، ئولتــۇرۇپ  ئىبــادەتلىرى، دەم ئېلىشــى، مۇ  ــــھهرىكهتلىرىــدە 
پهيغهمـــبهر . بولمىســـا بولمايـــدىغان نهرســـىدۇر   ـــــشـــۇنداقال بـــارلىق ئىشـــلىرىدا   

قلىق قايسى نهرسىگه كىرسه، ئۇنى چىرايلىقالشتۇرىدۇ، ئۇ قايسى سىلى« :ئهلهيهىسساالم
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»نهرسىدىن يۇلۇپ ئېلىنسا، شۇ نهرسىنى سهتلهشتۈرىۋېتىدۇ

  كېرەك؟ شهپقهتلىك بولۇش -گۇناھكار كىشىلهرگه رەھىم  -ئاسىي  :سوئال  .٨٠٧
ئىلگىرى سـىلهرمۇ ئهنه شـۇنداق ئىـدىڭالر،    «: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە :جاۋاب    

دېــيىش ئــارقىلىق بىزنــى ئــۆتكهن     )٢(»كېــيىن ئــالالھ ســىلهرگه ئىلتىپــات قىلــدى    
مهسـىيهتلىرى سـهۋەبلىك    -ۇپ قالماسلىقىمىزغا، كىشىلهرنى گۇنـاھ  كۈنلىرىمىزنى ئۇنت

ــكه    ــۇالرنى چهتــ ــانلىقتىن، ئــ ــرەت قىلغــ ــا نهپــ ــلىقىمىزغا، ئۇالرغــ ــخىرە قىلماســ مهســ
ــدىن      ــان يول ــىتىپ، يام ــانلىقىمىزنى كۆرس ــالىي مېهرىب ــا كام ــلىقىمىزغا ۋە ئۇالرغ قاقماس

  .قايتۇرىشىمىزغا چاقىرىدۇ
گۇنـاھ   ئـادەم ھهر قانداق . دۇنيادا ئادەم يوق ايدىغان، خاتاالشمگۇناھ قىلمايدىغان  

ــوغرا يولغــا    . ۋە خاتالىشــىدۇ قىلىــدۇ ــۇپ، ت ــاھىنى تون ــۆز گۇن ــولغىنى ئ ــا مــۇھىم ب ئهمم

                                                 
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  .ئايهت-٩٤نىسا سۈرىسى  )٢(



 ٤٣٥  هپقهتش – ەھىمر  

 

ھهر قانداق ئادەم بالىسى خاتالىشـىدۇ،  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته. قايتىشتۇر
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»خاتاالشقۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى تهۋبه قىلغۇچىالردۇر

بىــز مۇســۇلمانالردا ھــازىرال مهســجىدتىن چىقىــپ، ھهتتــا تاھــارەت بىــلهن تــۇرۇپ     
ۋە كىشـىلهرگه قوپـال سـۆز ۋە قوپـال      ئـادەم ئالدايـدىغانالرنى   ،يالغان سۆزلهيدىغانالرنى
قىسـمهن  نـى  اۋئۇنچىـۋاال ئهيىـبلهپ كهتمهيـدىغان، ئهممـا بىر     مۇئامىله قىلىـدىغانالرنى 

ئۇچرىتىـپ قالغىنىـدا، ئۇنىڭـدىن     اھ بىلهن يـاكى ئـازراق ئهيىـب بىـلهن    شهخسىي گۇن
ئـالالھ تائـاال گۇناھالرنىـڭ ھهممىسـىنى يامـان      . نهپرەتلىنىپ كېتىدىغان كهيپىيات بار

كورىدۇ، مۇسۇلمان ئادەممۇ گۇنـاھنى مهيلـى كىچىـك بولسـۇن، مهيلـى چـوڭ بولسـۇن،        
زىيانغـا   گۇنـاھ قىلىـپ ئـۆزىنى   ئـاال  لـېكىن ئـالالھ تا  . ھهممىسىنى يامان كۆرىشى الزىـم 

ئۇچراتقان بهندىدىن يالغان ئېيتىپ باشـقىالرنى زىيانغـا ئۇچراتقـان بهنـدىنى بهكـرەك      
چۈنكى ئۆزىنى زىيانغـا ئۇچراتقانلىقنىـڭ گۇنـاھى ئـۇ كىشـىنىڭ ئـۆزى       . يامان كۆرىدۇ

نى زىيانغـا  ئهمما باشـقىالر . بىلهنال چهكلىنىدۇ، ئالالھ تائاال خالىسا ئۇنى كهچۈرىۋېتىدۇ
ــدۇ    ــان كهچۈرۈلمهي ــداق ئاس ــاھى ئۇن ــڭ گۇن ــۇچى  . ئۇچراتقانلىقنى ــا ئۇچرىتىلغ زىيانغ

ــدۇ    ــاال كهچۈرمهي ــالالھ تائ ــۇنى كهچــۈرمىگىچه ئ ــى   . شــهخس ئ ــۇل ھهقق ــۇ ق چــۈنكى ئ
  !ئهمهسمۇ؟

  كېرەك؟ شهپقهت قىلىش -رەھىم قانداق ئېزىلگهنلهرگه  :سوئال  .٨٠٨
دۇنيانىـڭ ھهر قايسـى جايلىرىـدىكى ئېـزىلگهن مۇسـۇلمان قېرىنداشـالرغا        :ابجاۋ    

ئـۇالر بىـلهن بىـر    . شهپقهت قىلىـش ھهركىمنىـڭ قـۇدرىتى يېتىشـىچه پهرزدۇر     -رەھىم 
مـال يـاردەم قىلىـش، ئۇالرنىـڭ      -سهپته تۇرۇپ، ھهققانىي دەۋالىرىنى يۈرگۈزۈش، پـۇل  

ھېچبىرىنى قىاللمىغانـدا، ئـۇالر ئۈچـۈن    ھوقۇقلىرىنى تهلهب قىلىش، بۇالرنىڭ  -ھهق 
ئــالالھ تائاالغــا دۇئــا قىلىــش بىــلهن بــۇ دىنىــي قېرىنداشــلىق بــۇرچىنى ئــادا قىلىــش    

  .مۇمكىن
 -بىرىنـى سـۆيۈش، بىـر     -مۆمىنلهر بىـر  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  

ايســىبىر بىــرىگه ھېسداشــلىق قىلىشــتا، ق -شــهپقهت قىلىــش ۋە بىــر  -بىــرىگه رەھىــم 
ق بىـلهن ئۇنىڭغـا ئورتـاق    ىزلىئورگىنى ئاغرىسا، پۈتۈن ئورگانالر ئىسمىداش ۋە ئۇيقۇس

  .)٢(»بولىدىغان بىر پۈتۈن بهدەنگه ئوخشايدۇ
  شهپقهت قىلغانلىقمۇ؟-ئۇالرغا رەھىم بىنى يۆگهشىكىشىلهرنىڭ ئهي :سوئال  .٨٠٩
ــاۋاب     ــارالرنى ئى :جـ ــىلهرنىڭ  گۇناھكـ ــلىق، كىشـ ــۋا قىلماسـ ــدا رەسـ ــانالر ئالدىـ نسـ

                                                 
 .يىتىئىمام بۇخارى رىۋا  )١(
  .بۇخارى رىۋايىتى  )٢(
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ىن گــۈزەل ئهخالقــت شــهپقهت قىلغــانلىق بولــۇپ-ئۇالرغــا رەھىــم ئهيىبلىرىنــى يــۆگهش
ئهكســـىچه، كىشـــىلهرنىڭ ئهيىبلىرىنـــى ئاچىـــدىغانالر، گۇناھكارالرنىـــڭ  . ســـانىلىدۇ

ۋە ئازابىغــا گۇنــاھلىرىنى ئىنســانالر ئارىســىغا يايىــدىغانالر ئــالالھ تائاالنىــڭ غهزىــبىگه 
مـۆمىنلهر  «: ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە    . اليىق بولغـۇچى ئهخالقسـىز مهخلـۇقالردۇر   

ئۈستىدە يامان سۆزلهرنىڭ تارىلىشىنى ياقتۇرىدىغان ئادەملهر، شۈبهىسـىزكى، دۇنيـا ۋە   
  .دېگهن )١(»ئاخىرەتته قاتتىق ئازابقا قالىدۇ

بىنــى ىم يهنه بىــر ئادەمنىــڭ ئهي قانــداقال بىــر ئــادە  «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم   
  .دېگهن )٢(»بىنى ياپىدۇىياپىدىكهن، ئالالھ تائاال قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ ئهي

ئــالالھ  ئىشــى ئهممــا كىشــىلهرنىڭ گۇنــاھلىرىنى يېــپىش ۋە ئهيىبلىرىنــى يــۆگهش   
گۇناھكارنىـڭ  ئهممـا  . بولىـدۇ دائىرىسـىدىال  تائاالنىڭ ھهققىـگه ئىشـلهنگهن گۇنـاھالر    

، گىــــدىم دەپ، جىنايهتكارالرنىــــڭ قىلمىشــــلىرىغا ســــۇكۇت قىلىشــــقاگۇنــــاھىنى يۆ
ئوغرىنىڭ ئوغرىلىقىنى كـۆرۈپ تـۇرۇپ، ئۇنىـڭ    . بولمايدۇ ناھهقچىلىككه جىم تۇرۇشقا

زىيىنىغــا گۇۋاھلىــق بېرىشــتىن ئــۆزىنى قــاچۇرۇش، خىزمىتىنــى ياخشــى ئىشــلىمىگهن  
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئىشــچىنىڭ يــاكى كادىرنىــڭ كهمچىلىكىنــى يوشــۇرۇش، ئىمتىهانــدا 

ــۇش   ــول قوي ــىگه ي ــالر  كۆچۈرىش ــارلىق ئىش ــانلىق    قات ــېرىك بولغ ــا ش ــتا ئۇالرغ قىلمىش
  .لىدۇسانى

  ى كېرەك؟شهپقهتلىك بولۇش -رەھىم  قانداق ئۆزىگه –ئۆز ئادەم  :سوئال  .٨١٠
ئـۆزىنى ئۇنتـۇپ    ،پشهپقهتلىك ۋە كۆيۈمچان بولۇ -ئادەم باشقىالرغا رەھىم  :جاۋاب    

  شهپقهت قىلىدۇ؟ -قالسا بوالمدۇ؟ ئادەم ئۆزىگه قانداق رەھىم 
ئادەم ئۆزىنىڭ تهن ساقلىقىغا زىيانلىق بولغـان نهرسـىلهرنى تهرك ئېـتىش، ھـاراق       

ئابرويىغـا   -ئىچمهسلىك، تاماكا چهكمهسلىك، زىنـا قىلماسـلىق بىـلهن، ئۆزىنىـڭ يـۈز      
ن ئىشـالردىن يىـراق تـۇرۇش بىـلهن ۋە ئۆزىنىـڭ      سهلبىي تهسىر كۆرسىتىدىغان ناشـايا 

مهسـىيهتلهردىن قـول ئـۈزۈش بىـلهن      -ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن زىيـانلىق بولغـان گۇنـاھ    
  .شهپقهت قىلغان بولىدۇ -ئۆزىگه رەھىم 

  كېرەك؟ شهپقهتلىك بولۇش -رەھىم قانداق پۈتۈن ئىنسانىيهتكه  :سوئال  .٨١١
مهيلــى مۇســۇلمان بولســۇن، مهيلــى كــاپىر بولســۇن، پۈتــۈن ئىنســانىيهتكه  :بجــاۋا    

. شـهپقهتلىك بولـۇش ھهرگىـز قىـيىن ئىـش ئهمهس، بهلكـى ناھـايىتى ئاسـان         -رەھىم 
شـىدىن  ۇئىنسانالر قايسى دىنغا، قايسى ئىرققا، قايسى رەڭگه ۋە قايسى دۆلهتكه تهۋە بول

                                                 
  .ئايهت-١٩نۇر سۈرىسى   )١(
 .ئىمام مۇسلىم رىۋاسيىتى  )٢(



 ٤٣٧  هپقهتش – ەھىمر  

 

ىـلهن ئادالهتلىـك ھالـدا مۇئـامىله قىلىـش،      قهتئىينهزەر ئۇالرغـا ناھـايىتى يۇمشـاقلىق ب   
ھهركىمگه تهبهسسۇم بىلهن قهلبىنى ئېچىش، پېقىرالرغـا ھېسداشـلىق قىلىـپ، مهيلـى     
ماددىي جهھهتتىن، مهيلـى مهنىـۋى جهھهتـتىن كۈچىنىـڭ يهتكىـنىچه يـاردەم قـولىنى        

ى سۇنۇش، يېتىمالرنى سۆيۈش، ئۇالرنىڭ بېشىنى سىالش، ئۆزىگه يامـانلىق قىلغـانالرن  
كهچۈرىۋېتىش، تونىمايدىغان كىشىلهرنىڭمۇ قىيىنچىلىقلىرىنـى ھهل قىلىشـىغا يـاردەم    

شــهپقهتنى پۈتــۈن ئىنســانىيهتكه  -قىلىــش قاتــارلىق گــۈزەل ئهخالقــالر بىــلهن رەھىــم  
  .يهتكۈزگىلى بولىدۇ

ــىدە،       ــڭ بىرەرســ ــان ۋاقىتلىرىڭىزنىــ ــلهن غىزالىنىۋاتقــ ــامالر بىــ ــك تائــ لهززەتلىــ
زى بىچارىلهرنىڭ يېگىلى يـوق، ئىچكىلـى يـوق، يوقلـۇق ئىچىـدە      وشنىلىرىڭىزدىن بهق

  ۋاتقانلىقىنى ئويالپ، ئۇالرغا بىرەر قاچا تاماق بهرگىنىڭىزنى بىلهمسىز؟ۇتۇر
ئاتىسى يوق، ئائىلىسى كهمبهغهل بىر يېتىم بالىنىڭ بېشىنى سـىالپ، ئۇنىـڭ قولىـدىن      

  قويغىنىڭىزنى بىلهمسىز؟ تۇتۇپ ئۆيىڭىزگه ئېلىپ كىرىپ، بىر قۇر كىيىم كىيگۈزۈپ
ئانىســـى يـــوق، دادىســـى ســـىرتتا ئىشـــلهپ ئۆيىنىـــڭ كهملىرىنـــى تولـــۇقالش يولىـــدا    

زار بىر سائهت مۇڭدىشىپ ئولتۇرۇشـقا  بىراۋ بىلهن يۈرگهنلىكتىن، ھالىغا يېتهلمىگهن، 
 -، كــۆڭلى دەردلىــك بىــرەر يېــتىم بــالىنى ئــۆيىڭىزگه چاقىرىــپ، بــاش زار بولىۋاتقــان -

گۈزۈپ بولۇپ، ئۇنىڭ بىلهن بهش مىنـۇت  ېرتۈپ، ئىسسىق بىر قاچا تاماق يكۆزىنى سۈ
  بىلهمسىز؟ ، دەرتلىرىگه قوالق سالغىنىڭىزنىمۇڭداشقىنىڭىزنى

بىرەر قېتىم بولسىمۇ، كوچىدا يـاكى يولـدا بىـر نـاتونۇش ئـادەم بىـرەر تاغـار يـۈكنى           
ــاردەم ســورىغاندا، ئىشــ    ــدىراش ئۈســتىگه ئېلىــپ قويۇشــىڭىز ئۈچــۈن ســىزدىن ي ىم ئال

  بېرىپ، ئۇنىڭغا ياردەم قىلغىنىڭىزنى بىلهمسىز؟ يېنىغا دېمهستىن دەرھال
ئــاران مېڭىــپ كېتىۋاتقــان بىــر   -ياشــىنىپ قالغــانلىقتىن يــاكى كېســهللىكتىن ئــاران    

ناتونۇشــنى ماشــىنىڭىزغا يــاكى ئاپتوۋۇزغــا ئولتۇرغــۇزۇپ بارىــدىغان يېــرىگه ئاپىرىــپ   
  قويغىنىڭىزنى بىلهمسىز؟

ىنىسى بۇزۇلۇپ يولدا قالغان بىـرى ئۈچـۈن ئالـدىراش ئىشـىڭىز بولسـىمۇ توختـاپ،       ماش  
  ئۇنىڭغا ياردەم قىلغىنىڭىزنى بىلهمسىز؟

ژۇرنالالردا ياكى تېلېۋىزوردا ياكى ئېنتېرنېت تورلىرىدا، جىـددىي مـاددىي    -گېزىت   
دە، بىــرەر ھتــاج بولىۋاتقــانالر توغرۇلــۇق بېــرىلگهن ئېالنالرنــى كــۆرگىنىڭىزويــاردەمگه م

  قېتىم شۇالرغا ئاز بولسىمۇ ياردەم پۇلى ئهۋەتكىنىڭىزنى بىلهمسىز؟
شــهپقهتلىك  -بولســا، ســىز رەھىــم » ھهئه«ئهگهر يــۇقىرىقى ســوئالالرنىڭ جــاۋابى   

ئادەمسىز، ئالالھ تائاالنىـڭ رەھمىتـى دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته سـىزنى قورشـايدىغانلىقىدىن       
  .خاتىرجهم بولسىڭىز بولىدۇ



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٣٨  

 

بولســـا، ســـىز تـــاش يـــۈرەك ئادەمســـىز، مـــۇھهممهد      » يـــاق«جـــاۋابىڭىز ئهگهر   
شـهپقهت   -ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقىدىن تولىمۇ يىراقتا ئىكهنسىز، كىشىلهرگه رەھىم 
  .قىلىشنى ئۆگىنىشكه ۋە ئۇنىڭغا ئادەتلىنىشكه زور ئېهتىياجلىق ئىكهنسىز

هت قىلىشـنى ئۆگىتىـپ   شـهپق  -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـزگه باشـقىالرغا رەھىـم      
ــگهن  ــداق دې ــرەر    «: مۇن ــدىن بى ــادىكى قىيىنچىلىقلىرى ــۇلماننىڭ دۇني ــرەر مۇس ــم بى كى

ــدىكى      ــامهت كۈنىـ ــڭ قىيـ ــاال ئۇنىـ ــالالھ تائـ ــه، ئـ ــپ بهرسـ ــى ھهل قىلىـ قىيىنچىلىقنـ
ۋېتىـدۇ، كىـم بىـرەر يوقسـۇلغا ئاسـانلىق      ۈرۈقىيىنچىلىقلىرىدىن بىر قىيىنچىلىقنـى كۆت 

كىمكى بىـرەر  . تائاال ئۇنىڭغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئاسانلىق بېرىدۇيارىتىپ بهرسه، ئالالھ 
بىنـى يۆگىسـه، ئـالالھ تائـاال ئۇنىـڭ ئهيبلىرىنـى دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته         ىمۇسۇلماننىڭ ئهي

ــڭ        ــاال ئۇنى ــالالھ تائ ــۇددەتچه، ئ ــان م ــدە بولغ ــڭ ياردىمى ــدە بۇرادىرىنى ــدۇ، بهن يۆگهي
  .)١(»ياردىمىدە بولىدۇ

شـهپقهتلىك بولـۇش قىـيىن ئهمهس، مۈشـكىله ۋاقىتنىـڭ       -ىـم  خۇالسه كـاالم، رەھ   
شـهپقهت قىلىشـنى    -يېتىشمىگهنلىكىدە ياكى قول ئىلكىدە بولمىغانلىقىدا ياكى رەھىـم  

شـهپقهتنىڭ   -بىلمىگهنلىكته ئهمهس، بهلكى ئاساسـلىق مۈشـكىله قهلـبلهردىن رەھىـم     
  !انلىقىداسۇغۇرۇلۇپ كهتكهنلىكىدە، يۈرەكلهرنىڭ تاشقا ئايلىنىپ قالغ

ــۇش        ــىنى ئوق ــاتىهه سۈرىس ــدە ف ــر رەكئىتى ــڭ ھهر بى ــدىلىك بهش ۋاخ نامازنى كۈن
ــۇ ســۈرىدىكى   ــالالھ تائاالنىــڭ ب يهنــى ناھــايىتى (» ئهررەھمــانىر رەھىــم«جهريانىــدا، ئ

 ٣٣دېـگهن سـۈپىتىنى ئهڭ ئـاز دېگهنـدە بىـر كۈنـدە،       ) مېهرىبان ۋە تولىمۇ شهپقهتلىك
  !ى يۇمشىمىغان مۇسۇلماننى نېمه دېگىلى بولسۇن؟قېتىم تهكرارالپ تۇرۇپمۇ يۈرىك

  كېرەك؟ شهپقهتلىك بولۇش -رەھىم قانداق پهننى ئىشلىتىشته  -ئىلىم  :سوئال  .٨١٢
شـهپقهت كېتهمـدۇ؟    -پهن ئۈچۈنمۇ رەھىـم   -ھۆرمهتلىك كىتابخان، ئىلىم  :جاۋاب    

شـهپقهتنى چىقىـش يـولى قىلمىغـان      -ئهممـا رەھىـم   . دەپ ھهيران قالغانلىقىڭىز ئېنىق
  .پهننىڭ بااليىئاپهت ئىكهنلىكىنى بىلگىنىڭىزدە، ماڭا قوشۇلىسىز -ئىلىم 

پهن  -كــۈنگه ئىلىــم    -ھــازىرقى دۇنيانىــڭ ھالىغــا قارايــدىغان بولســاق، كۈنــدىن        
اتوم پهن ئېلىـپ كهلـگهن ئـ    -ئىلىم . شهپقهت ئازىيىۋاتماقتا -ئىلگىرلىگهنسېرى رەھىم 

  .بومبىلىرى ۋە راكىتاالر بىلهن مىليونلىغان ئىنسان ئۆلمهكته
شـهپقهت ئـازالپ    -پهننىڭ ئىلگىرلىشى بىلهن رەھىـم   -نېمه ئۈچۈن ئىلىم  :سوئال  .٨١٣

  كېتىدۇ؟
پهن  -شهپقهت بىلهن ئهخالقالنمىغـان ھهر قانـداق ئىلىـم     -چۈنكى رەھىم  :جاۋاب    

                                                 
 .تىرمىزى رىۋايىتى  )١(



 ٤٣٩  هپقهتش – ەھىمر  

 

شـۇڭا قۇرئـان كهرىـم ئـايهتلىرى ئىلىـم ھهققىـدىكى پۈتـۈن        ! ۇركرىزىستيىئاپهت ۋە باال
 -دىن رەھىـم  ئايهتلىرىـ  قۇرئـان كهرىـم  . شهپقهتنىمۇ بايـان قىلغـان   -بايانلىرىدا رەھىم 

ــۇ     ــدىن بىرنىمـ ــدىكى بايانـ ــم ھهققىـ ــۈرۈلمىگهن ئىلىـ ــتۇرۇرپ كهلتـ ــهپقهت يانداشـ شـ
  .تاپالمايسىز

ــۇالر «   ــۆز   ! پهرۋەردىگــارىمىز‹ئ ســېنىڭ رەھمىتىــڭ ۋە ئىلمىــڭ ھهمــمه نهرســىنى ئ
  .)١(»دەيدۇ ›ئىچىگه ئالىدۇ

ئۇ ئىككىسى بىزنىڭ بهندىلىرىمىزدىن چوڭ رەھمىتىمىزگه ئېرىشكهن ۋە بىزنىـڭ  «  
ــۇچراتتى    ــدىنى ئ ــر بهن ــز بىلــدۈرگهن بى ــۆزىمىزگه خــاس ئىلمىمىزنــى بى ــگهن  )٢(»ئ دې

  .)٣(ئايهتلهر بۇنىڭ مىسالىدۇر

                                                 
 .ئايهت-٧غافىر سۈرىسى  )١(
  .ئايهت-٦٥كهھف سۈرىسى  )٢(

 .ناملىق ئهسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى»عقيدة المؤمن«مىسىرلىق ئالىم ۋە مهشهۇر ناتىق ئهمر خالىدنىڭ  (٣)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٤٠  

 

  

  راستچىللىق

  راستچىللىق قانداق خۇلق؟ :سوئال  .٨١٤
راســتچىللق پهيغهمبهرلهرنىــڭ، مۆمىنلهرنىــڭ ۋە ياخشــىالرنىڭ ئــادىتى      :جــاۋاب    

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم . بولغانــــدەك، يالغــــانچىلىق مۇناپىقالرنىــــڭ ئادىتىــــدۇر
ــاالمىتى «: هنمۇناپىقالرنىــڭ ســۈپهتلىرىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېــگ   مۇناپىقنىــڭ ئ

سۆزلىسـه يالغـان سـۆزلهيدۇ، ۋەدە قىلسـا ئۇنىڭغـا خىالپلىـق قىلىـدۇ، ئامـانهت         : ئۈچتۇر
  .)١(»قويۇلسا خىيانهت قىلىدۇ

  نىڭ ئىسالمدىكى ئورنى نېمه؟راستچىللىق :سوئال  .٨١٥
سىلهر ماڭا ئالته ئىشتا كاپـالهت  « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن :جاۋاب    

سـۆزلىگهندە راسـت سـۆزلهڭالر،    : بېرىڭالر، مهن سىلهرگه جهننهتنى كاپـالهت قىلىـمهن  
ۋەدە قىلساڭالر ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىڭالر، ئامـانهت تۇتسـاڭالر ئـۇنى ۋاقتىـدا ئـادا قىلىڭـالر،       

ولـۇڭالرنى يامـان   ئهزايىڭالرنى زىنادىن ساقالڭالر، كۆزۈڭالرنى ھارامـدىن سـاقالڭالر، ق  
  .)٢(»ئىشالردىن ۋە ھارامدىن يىغىڭالر

  راست سۆز بىلهن يالغان سۆزنىڭ ئاالمىتى نهمه؟ :سوئال  .٨١٦
ــاۋاب     ــبهر ئهلهيهىسســاالم  :ج ــك، يالغــانچىلىق   «: پهيغهم ــتچىللىق خاتىرجهملى راس

زلىگهندە خاتىرچهملىــك ۋە بىــر چــۈنكى ئىنســان راســت ســۆ.  دېــگهن )٣(»بىئــاراملىقتۇر
ــانچ     ــدە راســت سۆزلهشــته ھېچق ــدۇ، تهشۋىشــلهنمهيدۇ ھهم ــل راھهت ھــېس قىلى  هخى

  .تهسلىك ياكى ئوڭايسىزلىق ھېس قىلمايدۇ، ئىككىلهنمهيدۇ، دۇدۇقلىمايدۇ
ئهممــا ئىنســان يالغــان سۆزلهشــته قىيىنچىلىــق تارتىــدۇ، ھهتتــا بهزى شــارائىتالردا          

چىرايــى تهبىئىــي بولمايــدۇ، ســۆزلىرى ئــانچه قامالشــمايدۇ،   چېكىســىدىن تهر ئاقىــدۇ،
  .يالغانچىلىقى ئاشكارا بولۇپ قېلىشىدىن تهشۋىشلىنىدۇ

ــر       ــاھىر كــاززاپالرمۇ بهرىبى ــانچه ســۆزگه ئۇســتا ۋە يالغــاننى قامالشتۇرۇشــقا م ھهرق
» اميالغانچىنىڭ قۇيرۇقى بىر تۇتـ «. بىلىنىپ قالىدۇ ۋە بىر كۈنى رەسۋا بولماي قالمايدۇ
  .دېگهن سۆزمۇ بىكارغا ئېيتىلمىغان بولسا كېرەك

                                                 
 .مام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىئى  )١(
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
 .ئىمام تىرمىزى ۋە ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٣(



 ٤٤١  راستچىللىق  

 

ــۇقىرىقى   ــۇپ،    ي ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۆجىزىلىــك ســۆزلىرىدىن بول ھهدىــس پهيغهم
چـۈنكى بـۇ سـۆز    . ھاياتلىق مۇساپىلىرى بۇ سۆزنىڭ ھهقلىقىنـى ئىسـپاتالپ كهلمهكـته   

  .ۆزدۇررىدە ھهق سىمهيلى كۇپپار، مهيلى مۇسۇلمان، ھهرقانداق ئادەمنىڭ نهز
  قايسى؟ يالغانچىلىقنىڭ خىيانهت تۈرى :سوئال  .٨١٧
ئهڭ چــوڭ خىيــانهت ســېنى «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن :جــاۋاب    

  .)١(»ڭدۇرىشىرۈدئىشهنراستچىل دەپ بىلىدىغان بىرىگه يالغان ئېيتىپ ئۇنى 
نىڭ قانــداقال بىــر ســۆزىڭىزنىڭ راســتلىقىدىن ســىزگه يۈرىكىــدىن ئىشــىنىدىغان، ســىز  

قىلچه شهكلهنمهيدىغان دوستىڭىزغا يالغان سۆزلىشىڭىز، ئۇنىڭ سـىزگه بولغـان چىـن    
  !نىڭ ھېسابىغا قىلىنغان ئهڭ چوڭ خىيانهت ئهمهسمۇ؟ىئىشهنچىسىگه ۋە دوستلۇق

  !ھه -گهن توغرا ېدىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرى نېم  
  نىڭ ئهڭ چوڭ خهتىرى قايسى؟يالغانچىلىق :سوئال  .٨١٨
پهيغهمـبهر  . يالغانچىلىق ئـادەمنى ئىمانـدىن چىقىرىـدىغان يامـان خۇلقتـۇر      :جاۋاب    

» ھهئه«دەپ ســورالغىنىدا،  »مــۆمىن ئــادەم قورقۇنچــاق بوالمــدۇ؟« :دىنئهلهيهىسســاالم
» ھهئه«دەپ سـورالغاندىمۇ،   »ىل بوالمـدۇ مۆمىن ئادەم بېخ«دەپ جاۋاب بهرگهن، يهنه 

ــدىن . ەپ جــاۋاب بهرگهند ــادەم يالغــانچى بوالمــدۇ «ئان ــۆمىن ئ دەپ ســورالغىنىدا،  »م
  .)٢(ندەپ جاۋاب بهرگه» ياق«

چـۈنكى بىراۋنىــڭ قورقۇنچـاقلىقى يــاكى بېخىللىقىنىــڭ زىيىنـى كــۆپىنچه ئــۆزىگه      
. ىنچه باشـــقىالرغا بولىـــدۇئهممـــا بىراۋنىـــڭ يالغانچىلىقىنىـــڭ زىيىنـــى كـــۆپ. بولىـــدۇ

. زەخمهتلهرگه ئۇچرىتىـدۇ  -يالغانچىلىق ئىنسانالرنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بولغۇسىز زىيان 
ــدۇ      ــاتتىق بولى ــى ق ــر، جازاس ــاھىمۇ ئېغى ــڭ گۇن ــۇڭا ئۇنى ــي  . ش ــڭ ھهقىقى يالغانچىنى

مهنىــدىكى مــۆمىنلهردىن بواللمايــدىغانلىقى يالغانچىلىقنىــڭ گۇناھىنىــڭ چــوڭلىقىنى  
  .ن يېتهرلىكتۇربىلىش ئۈچۈ

  قايسى؟ ھهقىقىي راستچىللىق :سوئال  .٨١٩
ھىجــرىيه ئــۈچىنچى ئهســىرنىڭ ئۆلىمالىرىــدىن جۇنهيــد مۇنــداق دېــگهن   :جــاۋاب    

ھهقىقىــي راســتچللىق يالغانــدىن باشــقا نهرســه ســېنى قۇتۇلدۇرالمايــدىغان   «: ئىــكهن
ــىڭدۇر  ــارائىتتا راســت سۆزلىش ــ. »ش ــۇچى  راس ــه قۇتقۇزغ ــاننى ھهمىش تچىللىقنىڭ ئىنس

دېـگهن مهشـهۇر سـۆزمۇ    » راسـت سـۆزلىگهن نىجـات تاپىـدۇ    «. ئىكهنلىكىدە شهك يـوق 
  .شى مۇمكىنۇشۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتىلغان بول

                                                 
 .بۇداۋۇد، ئىمام ئهھمهد رىۋايىتىهئ  )١(
  .ئىمام مالىك رىۋايىتى  )٢(
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ــادەمنىڭمۇ راســت        ــان ئ ــقا چارىســى قالمىغ ــان ئېيتىشــتىن باش ــۇش ئۈچــۈن يالغ قۇتۇل
ئۈچــۈن، ھهتتــا يالغــان ئېيتمىســىمۇ  سۆزلىشــى تهلهب قىلىنغــان يهردە، ئــاددى ئىشــالر

ھېچقانداق زىيان بولمايـدىغان ئىشـالر ئۈچـۈن يالغـان ئېيتىۋاتقـانالرنى نـېمه دېگىلـى        
  !بولسۇن؟

  نېمه؟ راستچىللىققا ئادەتلىنىشنىڭ يولى :سوئال  .٨٢٠
ئۈچــۈن ئالــدى شهكســىزكى، ئــادەم ئۆزىــدە راســتچىللىقنى يېتىلدۈرۈشــى   :جــاۋاب    

ھهر ئىشـتا ئالالھنىـڭ كۆرسـهتكهنلىرى    يهنـى  (بىلهن ئالالھ تائاالغا تهقۋالىـق قىلىشـى   
، )ئىچىدە ھهرىكهت قىلىشى ۋە ئالالھنىڭ غهزىبىگه اليىق بولـۇپ قېلىشـتىن قورقىشـى   

ئـالالھ  . ئاندىن راستچىل، تهقۋادار، ياخشـى كىشـىلهر بىـلهن ئولتـۇرۇپ قوپىشـى الزىـم      
ئالالھقا تهقۋالىق قىلىڭـالر ۋە راسـتچىلالر بىـلهن    ! ئى مۆمىنلهر«: هرىمدەتائاال قۇرئان ك

دېيش ئارقىلىق راستچىللىقنىڭ تهقۋالىق ئىكهنلىكى ۋە راستچىلالر بىـلهن   )١(»بولۇڭالر
  .بولۇشنىڭ تهقۋالىققا يېتىشنىڭ يولى ئىكهنلىكىنى ئوچۇقلىغان

  راستچىللىقنىڭ تۈرلىرى
  قانداق بولىدۇ؟ نىيهتتىكى راستچىللىق :سوئال  .٨٢١
قىلماقچى بولغـان ھهرقانـداق بىـر ئىشـتا ئـالالھ       –نىيهتتىكى راستچىللىق  :جاۋاب    

ــى ــتۇر رازىلىقىن ــارقىلىق     . كۆزلهش ــۆزلهش ئ ــى ك ــالالھ رازىلىقىن ــتا ئ ــان ھهر ئىش ئىنس
هيـدۇ ۋە سـاۋابقا ئېرىشـىدۇ،    ئادەتتىكى دۇنيالىق ئىشلىرىنىمۇ ئىبادەت قاتارىغـا ئۆتكۈزەل 

دېـمهك، ياخشـى   . سـىتىگه يېتىـدۇ  قشۇنداقال بۇ ياخشى نىيهتنىـڭ بهرىكىتـى بىـلهن مه   
ياخشــى ئــۆگىنىش « .ىغان ســېهىرلىك خىســلهتتۇرنىــيهت ئــادەتنى ئىبــادەتكه ئۆرۈيــد 

ئىنســانالرغا مهنپهئهتلىــك دىنىمغــا، ۋەتىــنىمگه، خهلقىمــگه ۋە قىلىــپ، ياخشــى ئوقــۇپ 
بـاي بولـۇپ   «دېگهن نىيهت بىلهن دەرس مۇزاكىرە قىلغان ئوقۇغۇچى،  »نئادەم بولىمه

ئىهســان ۋە ســهدىقىلىرىم  -خهيــر « ،»ئائىلهمنىــڭ ئېهتىيــاجىنى ھااللــدىن قامــدايمهن
دېـگهن نىـيهت بىـلهن     »بىلهن ئالالھنىڭ يوقسـۇل بهنـدىلىرىنىڭ بېشـىنى سـىاليمهن    

قىلىـش ئـارقىلىق ھااللـدىن     ئىشىمنى قېتىرقىنىـپ راۋاجلىـق  «ئىشلىگهن تىجارەتچى، 
ــمهن  ــائىلهمگه ســهرپ قىلى ــانلىرىمنى ئ ــلهن كهســپ قىلغــان    »تاپق ــيهت بى ــگهن نى دې

ۋەزىپهمنى قېتىرقىنىـپ، تـوغرا يوسـۇندا ۋە ھهققـانىي ئىشـلهش ئـارقىلىق       «ھۈنهرۋەن، 
دېـگهن   »ئالغان مائاشىم بىلهن ئۆزۈمنىڭ ھهم ئائىلهمنىڭ ئېهتىياجلىرىنى قامدايمهن

تۇرمــۇش قــۇرۇش ئــارقىلىق ھــارام «ئىشــلىگهن كــادىر يــاكى ئىشــچى،  نىــيهت بىــلهن

                                                 
  .ئايهت-١١٩تهۋبه سۈرىسى   )١(



 ٤٤٣  راستچىللىق  

 

دېـگهن نىـيهت    »ئىشالردىن ساقلىنىمهن ۋە دىيـانهتلىق بىـر ئـائىله قـۇرۇپ چىقىـمهن     
  .يىگىت ئهلۋەتته ئالالھ تائاالنىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ -بىلهن ئۆيلهنگهن قىز 

  قانداق بولىدۇ؟ ستچىللىقسۆزدىكى را :سوئال  .٨٢٢
ماڭــا راسـتچىل تىـل ئاتــا   ! ئـى ئـالالھ  «پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ھهمىشــه    :جـاۋاب     

ــن ــى  )١(»قىلغى ــا قىالتت ــلهن    . دەپ دۇئ ــتچىللىقى بى ــدىن باشــالپ راس ــالىلىق دۋەۋرى ب
تونۇلغان، ھهتتـا كۇففـارالرمۇ ئۇنىـڭ راسـتچىللىقىنى تهسـتىقلىغان بىـر پهيغهمـبهر بـۇ         

ــانى ئو ــز دۇئ ــدۈز -كــېچه قۇغــان يهردە، بى ــى    كۈن ــالالھتىن بىزن ــانى ئوقــۇپ ئ ــۇ دۇئ ب
راســتچىل بهنــدىلهردىن قىلىشــىنى تىلهشــكه قانچىلىــك مۇھتــاج بولىۋاتقــانلىقىمىزنى  

  !بىلهمسىز؟
راستچىل تىجـارەتچى قىيـامهت كۈنىـدە    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  

بۇ ھهدىس ھـۈنهرۋەن،  . )٢(»بىلهن بىرگه بولىدۇ پهيغهمبهرلهر، راستچىلالر ۋە شېهىدالر
خىزمهتچى، دېهقـان، چـارۋىچى قاتـارلىق رىزىـق يولىـدا يـۈرگهن ھهرقانـداق         -ئىشچى 

ــدا     ــاكى قانــداق جاي ــۇپ، راســتچىلالر قانــداق ئىــش بىــلهن ي كىشــىگه قارىتىلغــان بول
ــبهر ئهلهيهىسســــاالم بىشــــارەت بهرگهن راســــتچىل   ئىشــــلىگهن بولمىســــۇن پهيغهمــ

ــ ــۇلىدۇتىج ــش     . ارەتچىگه قوش ــۈن ئى ــدا، پۈت ــداق جاي ــتچىللىق ھهرقان ــۈنكى راس  -چ
  .سۆزلهردە تهلهب قىلىنىدۇ -ھهرىكهت ۋە گهپ 

  قانداق بولىدۇ؟ ئهمهلدىكى راستچىللىق :سوئال  .٨٢٣
بهرگهن  مۆمىنلهرنىـڭ ئىچىـدە ئالالھقـا   «: ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دېـگهن  :جاۋاب    

  .)٣(»ئهھدىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان نۇرغۇن كىشىلهر بار
ردىن ئـۇمهير ئىبنـى ھهمـام    هساھابىل: سهۋەبى مۇنداق ئىدى ۈشبۇ ئايهتنىڭ چۈش  

! يـا رەسـۇلهلالھ  « :بهدر غازىتى بولغان كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مۇنـداق دەيـدۇ  
كهتسهم، راستىنال جهنـنهتكه   شۇ دۈشمهنلهرگه قارشى جهڭ قىلىپ ئۆلۈپائهگهر مهن ئ
» ھهئه، ئهلـۋەتته شـۇنداق بولىسـهن   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغـا   »كىرىمهنمۇ؟

ــاھابىل   ــپ، س ــاۋاب بېرى ــمان ۋە زېمىنغــا تهڭ    «: گهرگدەپ ج ــى ئاس ــۇرۇڭالر كهڭلىك ت
 پـاھ، «بۇ ۋاقىتتا ئـۇمهير  . دەيدۇ» كېلىدىغان جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن جىهاد قىلىڭالر

» ئهي ئۇمهير ساڭا نـېمه بولـدى  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا قاراپ. دەيدۇ »پاھ
 »مهن راسـتىنال جهنـنهت ئهھلـى بوالالمـدىمهن؟    ! يارەسۇلهلالھ«: دەپ سورايدۇ، ئۇمهير

                                                 
  .رمىزى ۋە ئىمام ئهھمهد رىۋايىتىئىمام تى  )١(
  .مام ئهھمهد رىۋايىتىئىبنى ماجه، ئى  )٢(
 .ئايهت-٢٣ئهھزاب سۈرىسى  )٣(
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بـۇنى  . دەيدۇ )١(»سهن زادى جهننهت ئهھلىدىنسهن« :دەيدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 »جهنـنهت ئوتتۇرىسـىدا پهقهت مۇشـۇ خـورمىال قالـدى      مهن بىـلهن «ئاڭلىغان ئـۇمهير  

دېگىنىچه قولىدىكى يهۋاتقان خورمىنى تاشاليدۇ ۋە ئۇرۇش مهيدانىغا كىرىـپ كېتىـدۇ،   
شۇ مۇناسىۋەت بىلهن يۇقىرىقى . بولىدۇ نائىلئاخىرى شېهىدلىق شهربىتىنى ئىچىشكه 

  .ئايهت چۈشىدۇ
يېـتىش ئۈچـۈن يېتهرلىـك    سـهتكه  قبۇ ھهدىـس ياخشـى ئىشـنى نىـيهت قىلىـش مه       

ــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ئهمهل قىلىــش يهنــى     ئهمهســلىكىنى ۋە ياخشــى نىيهتنــى ئهمهل
  .ئىشلهش شهرت ئىكهنلىكىنى ئوچۇقلىغان

ماڭــا ! ئــى ئــالالھ«ئىككىنچــى خهلىــپه ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    
. ئـا قىالتتـى  دەپ دۇ» پهيغهمبىرىڭنىڭ مۇشۇ شهھىرىدە شـېهىدلىقنى نهسـىب ئهتكىـن   

ه مۇنهۋۋەرە شهھىرى ئىسالم شهھىرى بولغانلىقتىن، ئۇ شهھهردە جىهـاد  نھالبۇكى مهدى
 ئهمما ئالالھ تائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغـان بولـۇپ، ھىجرىيىنىـڭ   . بولمايتتى

ئهبۇ لۇئلۇئ ) نويابىر - ٣يىلى  ٦٤٤مىالدى ( كۈنى – ٢٦ججه ئېيىنىڭ هيىلى زۇله - ٢٣
  .شېهىد قىلىنغان بىلهنمهجۇسىي تهرىپىدىن سۇيىقهست  بىر ئىرانلىقئىسىملىك 

  بىسى قانداق مهرتىبه؟مهرتى نىڭراستچىللىق :سوئال  .٨٢٤
راستچىللىق مهرتىبىسى پهيغهمبهرلىك مهرتىبىسىدىن كېيىـنال كېلىـدىغان    :جاۋاب    

كىملهركــى ئالالھقــا ۋە «:  قۇرئــان كهرىمــدەئــالالھ تائــاال. ئهڭ شــهرەپلىك مهرتىبىــدۇر
پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلىــدىكهن، ئــۇالر ئــاخىرەتته ئالالھنىــڭ نېمىــتىگه ئېرىشــكهن 

ــېهىدل  ــتچىلالر، شـ ــبهرلهر، راسـ ــۇالر  هپهيغهمـ ــدۇ، ئـ ــله بولىـ ــلهن بىلـ ــىالر بىـ ر ۋە ياخشـ
نـدىن كېيىـنال   ئايهتته ئاۋۋال پهيغهمبهرلهر، ئا. دەيدۇ )٢(»رگهن ياخشى ھهمراھالېنېمىد

بۇنىڭـدىن مهلـۇمكى، راسـتچىللىق پهيغهمبهرلىـك بىـلهن      . راستچىلالر بايان قىلىنغـان 
  .شېهىدلىق ئوتتۇرىسىدىكى مهرتىبىدۇر

  قايسى ۋاقىتتا يالغان ئېيتىشقا بولىدۇ؟ :سوئال  .٨٢٥
غــــان ئېيتىشــــقا ئىســــالم ئولىمــــالىرى تۆۋەنــــدىكى ئــــۈچ ھــــالهتته يال :جــــاۋاب    

  :بولىدىغانلىقىنى قارارالشتۇرغان
ــدۇ ) ١(   ــات   . ئۇرۇشــتا يالغــان سۆزلهشــكه بولى ــا مهلۇم ــازدۇرۇش، خات دۈشــمهننى ئ

ــدۇ       ــكه بولى ــان سۆزلهش ــالردا يالغ ــارلىق ئىش ــوللىنىش قات ــا ق ــرىش، تاكتىك ــۇڭا . بې ش
  .ېگهند» ئۇرۇش دېگهن تاكتىكىدۇر« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

                                                 
  .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  .ئايهت-٦٩نىسا سۈرىسى   )٢(



 ٤٤٥  راستچىللىق  

 

ى بىلهن دۈشمهنلىشـىپ قالغـانالرنى ئهپلهشـتۈرۈپ قويـۇش ئۈچـۈن      بىر -بىر ) ٢(  
بىــرى يهنه بىرىنــى ســۆككهن بولســىمۇ، قارشــى  : مهســىلهن. يالغــان ئېيتىشــقا بولىــدۇ

  .دەپ يالغان ئېيتقانغا ئوخشاش »سىزنىڭ ياخشى گېپىڭىزنى قىلدى«تهرەپكه 
ېيــتىش شــۇ ئايالغــا ئهممــا ئايالغــا يالغــان ئ. ئايالىغــا يالغــان ئېيتىشــقا بولىــدۇ ) ٣(  

سـىز دۇنيـادىكى ئهڭ   «: مهسـىلهن . پايدىلىق بولغان ئىشالر دائىرىسى ئىچىدىال بولىـدۇ 
ــىز  ــق ئايالس ــاش  »چىرايلى ــگه ئوخش ــا    . دېگهن ــتىم دەپ، ئۇنىڭغ ــان ئېيت ــا يالغ ئايالىمغ

ــدۇ     ــقا بولماي ــۆزىنى بوياش ــقا، ك ــقا، ئالداش ــانهت قىلىش ــش   . خىي ــداق قىلى ــۈنكى مۇن چ
  .)١(شالردىن سانىلىدۇچهكلهنگهن ھارام ئى

                                                 
  .ناملىق ئهسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى»عقيدة المؤمن«مىسىرلىق ئالىم ۋە مهشهۇر ناتىق ئهمر خالىدنىڭ  )(١



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٤٦  

 

  

  ئامانهت

  ئامانهتنىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .٨٢٦
ئامانهتنىـڭ  . ئامانهت ئىسالم دىنىـدا ئهڭ ئاساسـلىق ئهخالقـتىن سـانىلىدۇ     :جاۋاب    

نېمه ئىكهنلىكىنى ھهممه ياخشى بىلىـدۇ، ئهممـا بهزى كىشـىلهر ئامـانهت ئـۆز ئىچىـگه       
يــاكى ئۇنىڭغــا ئهھمىــيهت  بىلمىگهنلىــكتولــۇق ن مهنىلهرنىــڭ ھهممىســىنى ئالىــدىغا

مهن ئامـانهتكه  «بىـراۋ  : مهسىلهن. ، ئامانهتكه نىسبىي مۇئامىله قىلىدۇبهرمىگهنلىكتىن
 »ھهرگىز خىيانهت قىلمايمهن، ماڭا قويۇلغان ئامانهتنى ئىگىسىگه ۋاقتىدا تاپشـۇرىمهن 

 ھهممىسى ئهمهس، بهلكى ئامانهتنىـڭ  ئامانهتنىڭ ئهمما بۇ. بۇ ناھايىتى ياخشى. دەيدۇ
 مـال ۋە  - ئامـانهت سـۆزى ئامـانهت قويۇلغـان پـۇل     . بهس تـۈرى مۇئامىله ئىشلىرىدىكى 

، مهنىـۋى قىممهتلهرنـى،   مـاددىي نهرسـىلهرنى ئىپادىلىگهنـدىن باشـقا     شتاۋارغا ئوخشا
  .نۇرغۇنلىغان چوڭ مهنىلهرنى ئىپادىلهيدۇ شۇنداقال

أَمانـاتكُم   يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تخونواْ اللّه والرسولَ وختُونـواْ ﴿: قۇرئان كهرىمدەئالالھ تائاال   
ئالالھقا، پهيغهمبهرگه خىيـانهت قىلمـاڭالر، سـىلهرگه    ! ى مۆمىنلهرئ«يهنى  وأَنتم تعلَمونَ﴾

ــاڭالر     ــانهت قىلم ــۇرۇپ خىي ــپ ت ــانهتلهرگه بىلى ــان ئام ــهتكهن )١(»قويۇلغ . دەپ كۆرس
  .تۇرئامانهتنىڭ ئهكسى خىيانهت

  ڭ مهنىسى نېمه؟ئالالھقا خىيانهت قىلىش دېگهننى :سوئال  .٨٢٧
ئالالھنىــڭ ئهمرلىــرىگه  –ئالالھقــا خىيــانهت قىلىــش دېگهننىــڭ مهنىســى  :جــاۋاب    

. نلىرىنى تهرك ئهتمهسـلىكتۇر ئهگهشمهسلىك، بۇيرىغانلىرىنى ئادا قىلماسلىق ۋە توسـقا 
  .لهردۇرئالالھنىڭ ئهمرلىرى گهردىنىمىزدىكى ئهڭ چوڭ ۋە ئېغىر ئامانهت

  پهيغهمبهرگه خىيانهت قىلىش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .٨٢٨
ــاۋاب     ــى    :جـ ــانهت قىلىـــش دېگهننىـــڭ مهنىسـ ــبهرگه خىيـ ـــپهيغهمـ ــبهر  ــ پهيغهمـ

ــرا    ئهلهيهىس ــلىك ۋە ئىجـ ــا ئهگهشمهسـ ــپ، ئۇنىڭغـ ــۈننهتلىرىنى ئۆگىنىـ ــاالمنىڭ سـ سـ
چۈنكى پهيغهمبهرنىڭ سۈننىتىنى ياشىتىش ۋە ھايات قايناملىرىدا ئـۇنى   .قىلماسلىقتۇر

ئىجــرا قىلىــش ئــۆزىنى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئۇممىتىــدىن ســانىغان ھهر بىــر  
ــانهتتۇر   ــتىدە ئامـ ــۇلماننىڭ ئۈسـ ــبهر ئهله. مۇسـ ــۈننهتلىرى  پهيغهمـ ــاالمنىڭ سـ يهىسسـ

  .زامانىمىزغىچه مۇشۇ يول بىلهن يېتىپ كهلگهن

                                                 
 .ئايهت-٢٧ئهنفال سۈرىسى  )١(



 ٤٤٧  هتئامان  

 

  ئامانهتنىڭ يوقىلىشىنىڭ خهتهرلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٨٢٩
ئــالالھ تائــاال بىــرەر   «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه مۇنــداق دېــگهن    :جــاۋاب    

، ئۇنىڭـدىن ھايـانى سـۇغۇرۇپ ئالىـدۇ، ئۇنىڭـدىن      بهندىسىنى ھاالق قىلمـاقچى بولسـا  
ھايا سـۇغۇرۇپ ئېلىنغانـدىن كېـيىن، ئـۇ ھهر كىمنىـڭ نهپـرىتىگه ۋە غهزىـبىگه اليىـق         
بىــرى بولــۇپ قالىــدۇ، ئۇنىڭــدىن كېــيىن، ئۇنىڭــدىن ئامــانهت يوقىلىــدۇ، ئۇنىڭــدىن  

نىــپ ئامــانهت يوقالغانــدىن كېــيىن، ئــۇ ھهمىشــه خىيــانهت قىلىــدىغان خائىنغــا ئايلى  
ــيىن، ئۇنىڭــدىن رەھىــم    ــۇ خائىنغــا ئايالنغانــدىن كې شــهپقهت يوقىلىــدۇ،  -قالىــدۇ، ئ

شــهپقهت يوقالغانــدىن كېــيىن، ئــۇ لهنهتكهردىــگه ئايلىنىــدۇ، ئــۇ   -ئۇنىڭــدىن رەھىــم 
  .)١(»لهنهتكهردى بولغاندىن كېيىن، ئىمان ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىدۇ

شـهرم  . ئۆز ئىپادىسىنى تاپماقتـا بۇ ھهدىس ھازىرقى زامان كىشىلىرى ئوتتۇرىسىدا   
ــدا      - ــىزلىك ۋە ئهڭ ئاخىرى ــانهت، شهپقهتس ــانالردىن خىي ــى بولمىغ ــادىن نېسىۋىس ھاي

ــا  چـــۈنكى . ئىمانســـىزلىق قاتـــارلىق بهخىتســـىزلىكلهرنىڭ ھهممىســـى ســـادىر بولماقتـ
ھايا ئۇنىڭ كىيىمىگه ئوخشـاش بولـۇپ، ھاياسـى يوقالغـان ئـادەم       -ئىنساندىكى شهرم 

اچ قالغانغا ئوخشاش قىممهتلىك نهرسىلىرىنىڭ ھهممىسـىدىن ئايرىلىـپ   خۇددى يالىڭ
  .قالغان بولىدۇ

ئامـــانهتنى ســـاقلىيالمايدىغان ئادەمـــدە ئىمـــان «: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  
  .دېگهن سۆزى بۇ ماۋزۇنى تېخىمۇ روشهن يورۇتۇپ بهرمهكته )٢(»بولمايدۇ

  ئامانهتلىك بولۇشنىن قانداق پايدىسى بار؟ :سوئال  .٨٣٠
ئامــانهتنى ئــادا قىلىــش ســاۋابلىق ئىــش بولــۇپ، گۇناھالرنىــڭ كهچــۈرۈم   :جــاۋاب    

بهش ۋاخ نامـاز،  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن  . قىلىنىشغا تۈرتكه بولىدۇ
كهچـۈرۈم  جۈمهدىن جۈمهگىچه بولغان ئارىلىق، ئامـانهتنى ئـادا قىلىـش گۇناھالرنىـڭ     

  .)٣(»قىلىنىشى ئۈچۈن كاپارەتتۇر
ــگهن     ــداق دې ــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇن ــالهت   «: پهيغهم ــالته ئىشــتا كاپ ــا ئ ســىلهر ماڭ

سـۆزلىگهندە راسـت سـۆزلهڭالر،    : بېرىڭالر، مهن سىلهرگه جهننهتنى كاپـالهت قىلىـمهن  
دا قىلىڭـالر،  ۋەدە قىلساڭالر ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىڭالر، ئامـانهت تۇتسـاڭالر ئـۇنى ۋاقتىـدا ئـا     

ئهزايىڭالرنى زىنادىن ساقالڭالر، كۆزۈڭالرنى ھارامـدىن سـاقالڭالر، قولـۇڭالرنى يامـان     
  .)٤(»ئىشالردىن ۋە ھارامدىن يىغىڭالر
                                                 

 .ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(
 .ىمام ئهھمهد رىۋايىتىئ  )٢(
  .ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٣(
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٤(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٤٨  

 

  لىنامدۇ؟ئامانهت پارچى :سوئال  .٨٣١
ن، ســـاڭا تاپشـــۇرغى ئىگىســـىگهئامـــانهتنى « :پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم :جـــاۋاب    

ــى  ــان كىشـ ــانهت قىلغـ ــاگىخىيـ ــانهت قىلمـ ــم بهرگهن )١(»مۇ خىيـ ــانهت . دەپ تهلىـ ئامـ
پارچىالنمايدۇ، يهنى بهزى كىشىلهرگه ۋاپا قىلىپ، بهزى كىشىلهرگه خىيانهت قىلىشـقا  

شـۇنىڭ ئۈچـۈن بىراۋنىـڭ ئـۆزىگه خىيـانهت قىلغـان بىرسـىگىمۇ خىيـانهت         . بولمايدۇ
يۈەن نهق پۇل قهرزىڭىز بولۇپ،  ٥٠٠راۋدا سىزنىڭ بى: مهسىلهن. قىلىشى توغرا ئهمهس

ئـۇنى ئااللمــاي تۇرغــان پهيتىڭىــزدە، باشــقا بىــرى ھېلىقــى قهرزدار كىشــىگه يهتكــۈزۈپ  
بېرىشىڭىزنى تاپىالپ سىزگه مىڭ يۈەن نهق پۇلنى تاپشۇرغان بولسا، سىزنىڭ بـۇ مىـڭ   

چــۈنكى ســىز . ۇيــۈەن پــۇلىڭىزنى ئېلىۋېلىشــىڭىز خىيــانهت ھېســابلىنىد ٥٠٠يۈەنــدىن 
مۇنداق قىلىش ئارقىلىق سىزگه ئىشىنىپ ئامانهت قويغان كىشىنىڭ ئىشهنچىسـىگه ۋە  

قهرزداردىــن قهرزىڭىزنــى ئېلىشــنىڭ . پۇلنىــڭ ئىگىســىگه خىيــانهت قىلغــان بولىســىز 
يوللۇق ئۇسۇلى ئامانهتنى ئىگىسىگه تاپشۇرۈپ بېرىپ، ئاندىن ئۇنىڭـدىن قهرزىڭىزنـى   

  .سوراشتۇر
ــانهت ئهن   ــانهتنى      ئام ــۈن ئام ــۇنىڭ ئۈچ ــه، ش ــازۇك نهرس ــنچىكه ۋە ن ــۇنداق ئى ه ش

  .ساقلىغانالر ۋە ۋاقتىدا تاپشۇرغانالر ساۋابقا ئېرىشىدۇ
  قايسىالر؟ ئامانهتنىڭ تۈرلىرى :سوئال  .٨٣٢
 مـال  -ئىنسانالر ئارىسىدا ئهڭ كۆپ تارقالغان مهشهۇر ئامـانهت تـۈرى پـۇل     :جاۋاب    

مۇســۇلمان «: ئامــانىتى بولــۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ ھهقــته مۇنــداق دېــگهن  
ــلهن     ــولى بى ــى ۋە ق ــڭ تىل ــۇلمانالر ئۇنى ــىدىن مۇس ــان يېتىش ــان   زىي ــاالمهت بواللىغ س

مۈلكىگه ئۇنىڭدىن زىيان يېتىشىدىن ئامـان   -كىشىدۇر، مۆمىن ئىنسانالر قېنى ۋە مال 
  .هندەپ كۆرسهتك )٢(»بواللىغان كىشىدۇر

مـۈلكىنى ۋە ھهر   -بۇ ھهدىستىن مهلـۇمكى، ھهقىقىـي مـۆمىن ئـادەم كىشـىلهر مـال         
پهيغهمـبهر  . قانداق نهرسىسىنى ئۇنىڭدا ئامانهت قويۇشقا خاتىرجهم بواللىغان كىشىدۇر

 كـۆپ ئهلهيهىسساالم بۇ ھهدىسته مـۆمىن كـېچه ئوخلىمـاي ئىبـادەت قىلىـدىغان يـاكى       
تهبىئىيكـى، كـېچه ئوخلىمـاي    . كىشـى دېگىنـى يـوق   يىغاليدىغان  كۆپزىكىر ئېيتىپ، 
نۇرغـۇن كىشـىلهر قىاللمايۋاتقـان ئهڭ    زامـانىمىزدا  زىكىـر ئېيـتىش    كـۆپ ناماز ئوقـۇش،  

ئامانهتكه . ئهمما بۇ ئىبادەتلهر يهنىال شۇ كىشى بىلهنال چهكلىنىدۇ. كاتتا ئىبادەتلهردۇر
كىشىنىڭ ئۆزى ئۈچۈن  ئىشهنچلىك بولۇشتىن ئىبارەت ئېسىل ئهخالق بولسا، ھهم شۇ

                                                 
 .ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
 .تىرمىزى، ئىبنى ماجه ۋە ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(



 ٤٤٩  هتئامان  

 

شــۇڭا ئــالالھ تائــاال   . ھهم ئومــۇم خهلــق ئۈچــۈن مهنپهئهتلىــك بولغــان ئىبــادەتتۇر     
  .شنى بهكرەك ياقتۇرىدۇۇمۇسۇلمانالرنىڭ ئىنسانالرغا مهنپهئهتلىك بول

ــدىغان كىشــىنىڭ ئــۆزى بىلهنــال       ــۇنى ئورۇن ئهھــۋال بۇنــداق ئىــكهن، پايدىســى ئ
باشىقالرغا ئومۇم بولىـدىغان ئىبـادەت ئورۇنـداش    چهكلىنىدىغان ئىبادەتتىن، پايدىسى 

  .ئهھمىيهتلىك، ساۋاب جهھهتتىنمۇ چوڭدۇر تهرەپتىن

  ∗ كىشىلهرنىڭ نهزەرىدە كىچىك سانالغان چوڭ ئامانهتلهر
  قايسىالر؟ كىشىلهرنىڭ نهزەرىدە كىچىك سانالغان چوڭ ئامانهتلهر :سوئال  .٨٣٣
ادەتته كىشىلهر پۇل مۇئامىلىلىرىدىكى ئامانهتنى ئادا قىلىشنى مـۇھىم بىـر   ئ :جاۋاب    

مهجبـــۇرىيهت دەپ تونۇســـىمۇ، كـــۆپ كىشـــىلهرنىڭ نهزەرلىرىـــدىن ســـاقىت بولـــۇپ   
سىز بىرەر دوسـتىڭىزدىن بىـرەر كىتـاب يـاكى     : مهسىلهن. كېلىۋاتقان ئامانهتلهرمۇ كۆپ

ق نهرسـىنى ئـارىيهت ئېلىـپ تـۇرۇپ،     بىرەر ئۈنئالغۇ ياكى سىن ئالغۇ لېنتىسـىگه چـاغلى  
ئىگىســىگه ۋاقتــى قهرەلىــدە  ، ئــۇنىقىممىتىنــى ئــاددى ســانىغانلىقتىنمــاددىي ئۇنىــڭ 

وشنىڭىزدىن بىرەر تال يىڭنىگه چاغلىق نهرسىنى ئۆتنه ئېلىـپ،  قياپشۇرمىسىڭىز، ياكى 
وشــنىڭىزغا قايتۇرمىســىڭىز، ســىز ئامــانهتكه خىيــانهت  قئــۇنى كىچىــك ســانىغانلىقتىن 

  .ىلغان بولىسىزق
ــۈزۈپ          ــا يهتك ــۆزنى پاالنىغ ــۇ س ــۇرۇپ، ب ــۆزنى تاپش ــانهت س ــر ئام ــىزگه بى ــراۋ س بى

ــانهتكه     ــۇ ســۆزنى شــۇ كىشــىگه يهتكۈزمىســىڭىز، ئام قويىشــىڭىزنى ســورىغان بولســا، ب
  .خىيانهت قىلغان بولىسىز

بىراۋنىڭ ئۆي ئىچىگه رۇخسهتسىز قـاراش يـاكى دەرىزىسـىدىن يـاكى ئىشـىكىنىڭ        
مـاراش يـاكى بىـراۋ ئىشـىكىنى ئاچقانـدا، سـىزنى كىرىـڭ دېمىگىـچه ئـۆي           يوچۇقىدىن

  .ئىچىگه كۆز يۈگۈرتۈش چوڭ ئهدەبسىزلىك ۋە ئېغىر خىيانهتتۇر
  قايسى؟ سېتىم ئىشلىرىدىكى ئامانهت -ئېلىم  :سوئال  .٨٣٤
چى قىيــامهت كۈنىــدە راســتچىل تىجــارەت«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ :جــاۋاب    

 -دېـگهن سـۆزى ئـېلىم     )١(»پهيغهمبهرلهر، راستچىلالر ۋە شېهىدالر بىلهن بىرگه بولىدۇ
چـۈنكى راسـتچىللىق بـار يهردە    . سېتىم ئىشلىرىنى بىجىرىشتىكى ئامانهتنى كۆرسىتىدۇ

ــدۇ  ــانهتمۇ بولى ــادا    ىمالنىــڭ ئهي. ئام ــانهتنى ئ ــادەم ئام ــى ئېنىــق ئېيتىــپ ســاتقان ئ بىن
بىنـى يوشـۇرۇپ، ئالغۇچىنىـڭ كـۆزىنى بويـاپ، يـاكى تاۋارغـا        ىەك، مالنىڭ ئهيقىلغىنىد

                                                 
 .تىپ ئېلىندىناملىق ئهسىرىدىن قىسقار»عقيدة المؤمن«مىسىرلىق ئالىم ۋە مهشهۇر ناتىق ئهمر خالىدنىڭ  ∗
  .ئىبنى ماجه، ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٥٠  

 

  .خىيانهت قىلغان بولىدۇخېرىدارالرغا ساختا ماركىالرنى چاپالپ ساتقان ئادەم 
  قانداق بولىدۇ؟ ئىشلىگهن ئىشتىكى ئامانهت :سوئال  .٨٣٥
بىـر دوختۇرغـا ياخشـچاق بولـۇش يۈزىسـىدىن       بىر دوختۇرنىـڭ يهنه باشـقا   :جاۋاب    

ئۇنىڭغا ھاجهت بولمىغان كېسهلنى بۇيرۇپ بېرىشى يـاكى دوختۇرخانىغـا كـۆپ كىـرىم     
كىرگۈزۈپ بېرىپ ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن ئاددى بىر ئاغرىق بىلهن يېنىغـا كهلـگهن   

نىـڭ  كېسهلنى ئـادەتته ھـاجهت بولمايـدىغان ئانـالىزالرنى ئېلىشـقا بۇيرىشـى، رېمونتچى      
ــون   ــازراق رېم ــڭ ئ ــىمۇ    ىئابتوموبىلنى ــىنى ئالماشتۇرمىس ــل ئىگىس ــۈن ئابتوموبى تى ئۈچ

ــۆزىگه تاپشــۇرۇلغا ئىشــنى      ــقا بۇيرىشــى، ئىشــچىنىڭ ئ ــدىغان زاپچاســالرنى ئېلىش بولى
ــدىال  ــلقىقولىنىــڭ ئۇچى ــادا   ى ــۆز ۋەزىپىســىنى ئ ــۇپ ھهق ئېلىشــى، كادىرنىــڭ ئ پ قوي

ــى،   ــۈن ئۆتكۈزۈشـ ــاراپ كـ ــائهتكه قـ ــتىن سـ ــۇرۇقلىرىنى  قىلماسـ ئوقۇغۇچىنىـــڭ تاپشـ
 -ئىشلىمهستىن كۆز بويىشى ياكى ئىمتىهاندا كۆچۈرىشـى، ئاتىنىـڭ بـالىلىرىنى ئهدەپ    

ئىنسـاپ ئىچىـدە تهربىـيىلهش ۋەزىپىسـىنى تولـۇق ئـادا قىلماسـلىقى،         -ئهخالق، ئىمان 
مهرىــپهت ئــۇرۇقلىرىنى چېچىىشــتىن  -مۇئهللىمنىــڭ ئوقۇغۇچىالرنىــڭ قهلــبىگه ئىلىــم 

ــا قىلىشــى   ئىبــا رەت مــۇقهددەس بــۇرچىنى ئۇنتــۇپ ئۇالرنىــڭ ئــۆمرىنى ۋە ۋاقتىنــى زاي
بــۇ ئىشــالر كۆرۈنۈشــته . قاتــارلىق ئىشــالرنىڭ ھهممىســى ئهڭ چــوڭ خىيــانهتچىلىكتۇر

چـــۈنكى مۇنـــداقالر . بهكمـــۇ ئاددىـــدەك كـــۆرۈنگهن بىـــلهن گۇنـــاھى بهك ئېغىـــردۇر
  !خائىنالردۇر

  قانداق بولىدۇ؟ سىر ساقالشتىكى ئامانهت :سوئال  .٨٣٦
بىـراۋ سـۆز قىلىۋېتىـپ ئهتراپقـا قارىۋەتسـه، بـۇ       «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  :جاۋاب    

لىشـىۋېتىپ، بـۇ   زبۇ ھهدىسنىڭ مهنىسـى، ئىككـى ئـادەم سۆ   . دېگهن )١(»سۆز ئامانهتتۇر
م بولـۇش ئۈچـۈن   سۆزنى ئاڭالۋاتقان ئۈچىنچى شهخس بار ياكى يوقلىقىدىن خـاتىرجه 

ئۇالرنىڭ بىرى ئوڭ ۋە سولغا قارىۋەتسه، بـۇ سـۆز باشـقىالر ئـاڭالپ قالسـا بولمايـدىغان       
ئۇنى ساقالش ئاڭلىغۇچىنىڭ ئۈستىگه ئامـانهت  . سىر بولۇپ، ئامانهت سۆزگه ئايلىنىدۇ

  .دېيىش ھاجهتسىز »ھېچكىمگه دېمهڭ ، بۇنىبۇ سىر«ئۇنى . بولۇپ بهلگىلىنىدۇ
  قايسى؟ نهتخىيائهڭ چوڭ  :سوئال  .٨٣٧
قىيامهت كۈنى ئالالھ تائاالنىـڭ  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن :جاۋاب    

ــالىنى ســۆزگه ســېلىپ، ئۇنىــڭ ســىرىنى     ىنهز ــانهت ئۆزىنىــڭ ئاي ــدە ئهڭ چــوڭ خىي رى
دەپ  )٢(»ىتىـدۇر بىلىۋالغاندىن كېـيىن، ئۇنىـڭ سـىرىنى سـىرتقا يايغـان ئهرنىـڭ خىيان      

                                                 
  .ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
  .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 ٤٥١  هتئامان  

 

  .هتكهنرسكۆ
قتىسـىنى  ۇدۇنيادا شۇنداق رەزىل ۋە پهس ئىنسانالر باركى، ئـۇالر باشـقىالرنىڭ ئـاجىز ن     

مۇنـــداقالر ئۈچـــۈن . تۇتۇۋېلىــپ ھهمىشـــه پۇرسهتپهرەســـتلىك بىـــلهن جـــان باقىـــدۇ 
مۇنداق . ئابرويىنىڭ ھېچقانداق قىممىتى يوق -نومۇسى ۋە يۈز  -كىشىلهرنىڭ ئىپپهت 

ــۇپ، شهخســىي    ئىنســان ــرى بول ــايۋان دەرىجىســىدىكى رەزىللى الر ئىنســان تۈرىنىــڭ ھ
ھهتتا ئۆزىنىـڭ  . مهنپهئهت ئۈچۈن ھهر قانداق ئادەمنى سېتىۋېتىشتىن ئىككىلهنمهيدۇ

قتىسىنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇنىڭ بهزىبىر ۇھايات شېرىكى ۋە قوينىدىكى ئايالىنىڭمۇ ئاجىز ن
گه يېيىپ، ئۆزىنى ۋە ئايالىنى رەسـۋا قىلىشـتىن   ئهيىبلىرىنى، خاتالىقلىرىنى خهلقى ئالهم

مۇنداقالر قىيـامهت كـۈنى ئـالالھ تائـاال ئۇالرنىـڭ پهسكهشـلىكىدىن       . قورقۇپ قالمايدۇ
ــتىن ۋە گهپ  ــا نهزەر سالماســ ــتىن  - ئۇالرغــ ــۆز قىلماســ ــاليدىغان   ســ ــا تاشــ دوزاخقــ

  .نومۇسسىزالردۇر
  دېگهن نېمه؟ ئامانىتىئايالنىڭ  :سوئال  .٨٣٨
ــالنى خــۇددى     :جــاۋاب     ــالنى نىكــاھالپ ئالغانــدىن كېــيىن، ئاي كــۆپ كىشــىلهر ئاي

بـۇ  . يانچۇقىدىكى پۇلدەك خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىدىغان ئۆز مۈلكى دەپ ھېساباليدۇ
ئىنتايىن خاتا چۈشهنجه بولـۇپ، ئايـال ئهرنىـڭ مـۈلكى ئهمهس، بهلكـى ئـۇ ئالالھنىـڭ        

  !مۈلكىدۇر
لنى نىكاھالپ ئېلىش بىلهن بـۇ ئايـال ئـالغۇچى ئهرنىـڭ گهردىنىـدە ئامـانهتكه       ئايا  

ئايلىنىدۇ، قىيامهت كۈنى بـۇ ئهر ئالالھنىـڭ ئالدىـدا بـۇ ئامانهتنىـڭ جاۋابكارلىقىـدىن       
ئايـالالر  «يهنـى   وأَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًـا﴾ ﴿: ئالالھ تائاال قۇرئـان كهرىمـدىكى  . سورىلىدۇ

ــىلهردىن مۇ ــا  س ــان تۇرس ــدە ئالغ ــتهھكهم ئهھ ــانهتنى    )١(»..س ــۇ ئام ــايهتته ب ــگهن ئ دې
مهلۇمكى، ئايالنىـڭ ئېرىـدىن ئالغـان مۇسـتهھكهم     . دەپ ئاتىغان »مۇستهھكهم ئهھدە«

ئهھدىسى نىكاھلىنىش ئالدىدا، ئهرنىڭ ئۇنىڭغا ئۆمۈرلۈك شېرىك بولۇش ھهققىدىكى 
ھتىن باشـقا ھېچقانــداق ئهھــدىنى  ئـالالھ تائــاال نىكــا . تهلىبىنـى قوبــۇل قىلغانلىقىــدۇر 

ئايـاللىق رىشتىسـىنىڭ    -ئهر  ،بـۇ مانا . ەپ سۈپهتلىگهن ئهمهسد» مۇستهھكهم ئهھدە«
شۇنداق مـۇقهددەس بىـر   . ئىكهنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن يېتهرلىكتۇر مۇقهددەسنهقهدەر 

ئۇنىـڭ گۇنـاھىمۇ ئهلـۋەتته    . رىشتىگه خىيانهت قىلىش ھهقىقهتهن ئهڭ چوڭ خىيانهت
  .دۇرئېغىر

  قايسى؟ ئانىسىغا مۇئامىله قىلىشىدىكى ئامانهت -بالىالرنىڭ ئاتا  :سوئال  .٨٣٩
ئانىسـىغا قىلىـدىغان مۇئامىلىسـىدىكى ئامـانهت ئۇالرغـا       -بالىالرنىـڭ ئاتـا    :جاۋاب    

                                                 
 .ئايهت-٢١نىسا سۈرىسى   )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٥٢  

 

ىـر  مـال يـاكى ئـاددى ب    -خىيانهت قىلماسـلىقى، ئۇالرنىـڭ رۇخسىتىسـىز ئۆيـدىن پـۇل      
ــلىقىدۇر  ــىنىمۇ ئالماس ــاز     . نهرس ــوق ئ ــالغۇچىلىكى ي ــا ئ ــى تىلغ ــان نهرسىس گهرچه ئالغ

ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز ئېلىشى خىيانهت  -مىقداردىكى نهرسه بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئاتا 
  .ھهمدە تهدرىجى ھالدا كۆپرەك ئېلىپ چوڭراق خىيانهت قىلىشنىڭ مۇقهددىمىسىدۇر

خسىتىسىز ھالدا، يىگىـتلهر بىـلهن پهش تارتىشـىپ    ئانىسىنىڭ رۇ -قىزالرنىڭ ئاتا   
ئانىســىغا ۋە ئۇالرنىــڭ ئىشهنچىســىگه  -شــى، مهخپــى جــايالردا ئۇچرىشىشــى ئاتــا  ۈيۈر

قىـز ئهگهر ئهخالقىـي جهھهتـتىن بۇزۇلۇشـقا     . قارشى قىلىنغـان ئهڭ چـوڭ خىيـانهتتۇر   
سـىنى خهلقـى   ئانى -قىلىپ بارسا، خىيانهت دەرىجىسىمۇ ئاشىدۇ، ئۇنىـڭ ئاتـا    تهرەققىي

  .ئالهم ئالدىدا يهرگه قاراتقانلىق جىنايىتى ئايرىم بىر خىيانهتتۇر
ئانىسـىدىن مهخپـى ھالـدا ئۇنىـڭ بىـلهن       -شۇنداقال يىگىتلهرنىڭمۇ قىزنىـڭ ئاتـا     

 -غا ۋە يـۈز  ىنومۇسـ  -ئۇچرىشىشى خىيانهت بولغاننىڭ سىرتىدا، كىشـىلهرنىڭ ئىپـپهت   
ــايهتت  ــداق خىيانهتلهرنىــڭ  . ۇرئابرويىغــا قارشــى ئىشــلهنگهن جىن ــامهت كــۈنى بۇن قىي

  .سورىقى ئهلۋەتته بولىدۇ، جازاسى ئېغىر بولىدۇ
  ئامانهت يهنه نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ :سوئال  .٨٤٠
ئالالھ تائـاال سـىزگه ئاتـا قىلغـان نېمهتلهرنىـڭ ھهممىسـى سـىزدە ئامـانهت          :جاۋاب    

جـان سـىزدە ئامـانهت ئـۇنى     : مهسىلهن. ى ساناپ بولۇش مۇمكىن ئهمهسبولۇپ، ئۇالرن
ھاالك قىلىشقا سهۋەب بولىدىغان ئىشالرنى قىلسـىڭىز بـۇ ئامـانهتكه خىيـانهت قىلغـان      

  .بولىسىز
ئۇنى ئاسراشقا ئهھمىـيهت بهرمىسـىڭىز يـاكى    . تېنىڭىزنىڭ ساقلىقى سىزدە ئامانهت  

  .قىلسىڭىز، ئۇنىڭغا خىيانهت قىلغان بولىسىزئۇنىڭغا زىيانلىق نهرسىلهرنى ئىستېمال 
ئهقىلنـى كهتكۈزىـدىغان ئىچىملىكلهرنـى يـاكى زەھهرلىـك      . ئهقىل سىزدە ئامـانهت   

  .چېكىملىكلهرنى ئىستېمال قىلسىڭىز بۇ ئامانهتكه خىيانهت قىلغان بولىسىز
ا شىكايهتلهر ئۈچـۈن قولالنسـىڭىز، ئۇنىڭغـ    -ئۇنى غهيۋەت . تىلىڭىز سىزدە ئامانهت  

چـۈنكى تىلنـى ئـالالھ تائـاال ياخشـى سـۆز قىلىـش ئۈچـۈن          .خىيانهت قىلغـان بولىسـىز  
  .ياراتقان

ئۇالرنى ياخشى تهربىيىلىمهستىن ئۆز ھالىغـا  . بالىلىرىڭىز سىزدە ئهڭ چوڭ ئامانهت  
بالىالرنى چىرايلىق كىيىندۈرۈپ، . قويىۋەتسىڭىز بۇ ئامانهتكه خىيانهت قىلغان بولىسىز

چــۈنكى ئىــت، . ى تويغــۇزۇپ، كۆيۈنــۈپ بــاققىنىڭىز ھېســاب ئهمهسقورســىقىنى ياخشــ
  .مۈشۈكلهرمۇ بالىلىرىنى باقىدۇ ۋە ئۇالرغا كۆيۈنۈپ باغرىغا باسىدۇ

نــى دىنغــا، خهلقــقه ۋە ۋەتهنــگه  ئــۆگهنگهن بىلىمىڭىز. بىلىمىڭىــز ســىزدە ئامــانهت   
  .بولىسىزقولالنمىسىڭىز، بۇ ئامانهتكه خىيانهت قىلغان  ئۈچۈن پايدىلىق ئىشالر



 ٤٥٣  هتئامان  

 

ئـۇنى قېتىرقىنىـپ قىلمىسـىڭىز، كـۆز     . كهسپىڭىز ياكى خىزمىتىڭىز سىزدە ئامـانهت   
  .بويامچىلىق قىلسىڭىز، ئامانهتكه خىيانهت قىلغان بولىسىز

ــانهت    ــىزدە ئامـ ــىپىڭىز سـ ــهپنى. مهنسـ ــىي   مهنسـ ــپ، شهخسـ ــتېمال قىلىـ سۇيىئىسـ
  .بولىسىز مهنپهئهتىڭىز ئۈچۈن قولالنسىڭىز، ئامانهتكه خىيانهت قىلغان

مـالنى ھـارام يولالرغـا     -ئالالھ تائاال ئاتا قىلغان پۇل . مېلىڭىز سىزدە ئامانهت -پۇل   
  .قولالنسىڭىز ياكى ئۇنىڭ زاكىتىنى بهرمىسىڭىز ئۇنىڭغا خىيانهت قىلغان بولىسىز

  .دېمهك، ئالالھ تائاال سىزگه ئاتا قىلغانالرنىڭ ھهممىسى سىزدە ئامانهت  
ــ     ــۇ نـ ــاال بـ ــالالھ تائـ ــوراق  ئـ ــۇم سـ ــداق    -ېمهتلهردىن چوقـ ــدۇ، قانـ ــوئال قىلىـ سـ

يهنـى   ﴿ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ﴾ قۇرئـان كهرىمـدىكى  . ئىشلهتكهنلىكىتن ھېساب ئالىدۇ
 )١(»سـوئال قىلىنىسـىلهر   -ئاندىن دۇنيادا سـىلهرگه بېـرىلگهن نـېمهتلهردىن سـوراق     «

  .دېگهن ئايهت بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ
قىيامهت مهيـدانىغا بهنـدىنىڭ قهدىمـى    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  

ئۆمرىنى نـېمه بىـلهن تۈگهتكهنلىكىـدىن،    : قويۇلغان ھامان تۆت نهرسىدىن سورىلىدۇ
مـــالى نهدىـــن تېپىـــپ، نهگه  -ياشـــلىقىنى نـــېمه بىـــلهن ئۆتكۈزگهنلىكىـــدىن، پـــۇل 

  .)٢(»قانداق ئىشالرنى قىلغانلىقىدىن ئىشلهتكهنلىكىدىن، ئۆگهنگهن بىلىمى بىلهن
  هت قايسى؟ئامان تىكىدىننى يهتكۈزۈش :سوئال  .٨٤١
ئــالالھ تائاالنىــڭ دىنىنــى ئىنســانالر ئارىســىدا تهشــۋىق قىلىــش، ئۇنىڭغــا   :جــاۋاب    

 خۇسۇســهن ئۆلىمــاالر ئۈچــۈن. چــاقىرىش ھهرقانــداق بىــر مۇســۇلمان ئۈچــۈن پهرزدۇر
ھهرقانداق بىر مۇسـۇلمان  . ئۇنىڭدىن باش تارتىپ ئااللمايدىغان مۇھىم مهجبۇرىيهتتۇر

مهنـدىن بىـر ئـايهت بولسـىمۇ     « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم . ئىسالم دىنىدىن مهسئۇلدۇر
كىشـىلهرنى ياخشـى ئىشـالرغا چاقىرىـپ،     . دەپ بۇيرىغـان  )٣(»كىشىلهرگه يهتكـۈزۈڭالر 

ــۇش ئىلگ   ــالردىن توس ــان ئىش ــاماۋىي يام ــى س ــگهن (ىرىك ــالالھتىن كهل ــڭ ) ئ دىنالرنى
ئىپادىسىنى تاپالمىغان، پهقهت ئىسالم ئۇممىتىـدە تـولىقى   تولۇق مهنىدە ھېچقايسىسىدا 

شـۇڭا كىشـىلهرنى ياخشـى ئىشـالرغا چاقىرىـپ، يامـان       . بىلهن ئىپادىلىنىـپ كهلمهكـته  
  .ئىشالردىن توسۇش ئىسالم ئۇممىتىنىڭ بىردىنبىر خىسلىتىدۇر

خىسـلىتىنى ماختـاپ مۇنـداق    ) مۇسـۇلمانالرنىڭ (ھ تائـاال ئىسـالم ئۇممىتىنىـڭ    ئالال  
يهنـى   وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّـه﴾  كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف﴿: دېـگهن 

                                                 
  .ئايهت-٨تهكاسۇر سۈرىسى   )١(
 .ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )٢(
  .ئىمام تىرمىزى ۋە ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٣(
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ــۇممىتى « ــۇھهممهد ئـ ــانالرنىڭ مهنپهئ! ئـــى مـ ــىلهر ئىنسـ ــا تـــى ىسـ ئۈچـــۈن ئوتتۇرىغـ
چىقىرىلغان، ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان، ئالالھقـا ئىمـان ئېيتىـدىغان    

  .)١(»ئهڭ ياخشى ئۇممهتسىلهر
كىشىلهرنى ئىسـالمغا دەۋەت قىلىـش، ئۇنىڭغـا يېـتهكلهش، ئۇنىـڭ گـۈزەللىكلىرىنى ۋە         

  .وڭ ئامانهتتۇرئهۋزەللىكلىرىنى كىشىلهرگه كۆرسىتىش ھهر بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن چ
  ئامانهتنى قانداق ئادا قىلىدۇ؟ دىنىي مۇسۇلمانالر بۇ :سوئال  .٨٤٢
شـۇنداق  . ۇسۇلمانالر كىشىلهرنى سۆزى ۋە ئهمهلىيىتـى بىـلهن يېتهكلهيـدۇ    :جاۋاب    

كىشــىلهرنى دىنغــا دەۋەت . قىلغانــدىال بــۇ ئامانهتنىــڭ ھۆددىســىدىن چىققــان بولىــدۇ 
پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى   ! قىلىش ئېغىـز بىلهنـال بولىـدۇ، دېگـۈچىلهر خاتاالشـقانالردۇر     

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم كىشىلهرنى دىنغا چاقىرىشتا نۇتۇق سۆزلهش، تهبلىـغ قىلىـش   
ــۆزى دەۋەت        ــۇ ئ ــى ئ ــان ئهمهس، بهلك ــپ قالغ ــلهن چهكلىنى ــش بى ــىههت قىلى ۋە نهس

پهيغهمــــبهر . لىقى بىــــلهن ياشــــاتقانقىلىۋاتقــــان دىننــــى ئهمهلىــــي ھاياتىــــدا تــــو 
ــا   ٢٣ئهلهيهىسســـاالمنىڭ پهيغهمبهرلىـــك قىلغـــان  ــانلىق ھايـــاتى بۇنىڭغـ يىللىـــق شـ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالرنى قانداقال بىـر ئىشـقا بۇيرىسـا، ئـاۋۋال     . گۇۋاھتۇر
ى قانـداقال بىـر ئىشـتىن توسسـا، ئـاۋۋال ئـۆز      ئـۇالرنى  ئۇنى ئۆزى قىلىپ كۆرسـىتهتتى،  

ئــى «: چــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــالالھ تائاالنىــڭ . ئۇنىڭــدىن قــول يىغــاتتى
نامازغا بۇيرىغىن، ئۆزەڭمۇ ئـۇنى  ) ۋە جىمى ئۇممىتىڭنى(ئائىلهڭدىكىلهرنى ! مۇھهممهد

پرىنســىپى بــويىچه ئىــش ئۇلۇغــۋار دەپ بۇيرىغــان  )٢(»ئــادا قىلىشــتا چىــداملىق بــولغىن
  .كۆرەتتى

بۇ ئايهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى باشقىالرغا نامازدا باشالمچى  ئالالھ تائاالنىڭ  
. شىنى تهقهززا قىلىـدۇ ۇبولۇشقا بۇيرۇشى ئۇنىڭ پۈتۈن ئىشالردا شۇنداق باشالمچى بول

بۇ ئـايهت يهنه، پهيغهمبهرنىـڭ ئـۇممىتى بولغـان پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرنىڭ، خۇسۇسـهن        
نىــڭ ياخشــى ئىشــالرنى قىلىشــتا، يامــان   پهيغهمبهرنىــڭ ۋارىســلىرى بولغــان ئۆلىماالر 

  .شى الزىملىقىنى تهقهززا قىلىدۇۇئىشالردىن قول ئۈزۈشته كىشىلهرگه باشالمچى بول
ئىسالم دىنىنىڭ ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدىن   . ئىسالم دىنى بۇ ئۇسۇل بىلهن تارقالغان  

ــلهت      ــى ۋە ھهر مىل ــپ تارقىلىش ــچه بېرى ــلهر ۋە دۆلهتلهرگى ــل مىللهت ــپ، ھهرخى  ھالقى
كىشىلىرىنىڭ قهلبىدە مۇستهھكهم ئـورۇن ئېلىشـىغا تـۈرتكه بولغـان ئامىلالرنىـڭ ئهڭ      
چــوڭى ئىســالم دەۋەتچىلىرىنىــڭ گــۈزەل ئهخالقــى، ئهمهلىيهيچــانلىقى، ســۆزى بىــلهن   

                                                 
  .ئايهت-١١٠ال ئىمران سۈرىسى ئ  )١(
 .ئايهت-١٣٢تاھا سۈرىسى   )٢(



 ٤٥٥  هتئامان  

 

ئىســالم دىنىنىــڭ ئاســىيا قىتئهســىدە كهڭ  . ھهرىكىتىنىــڭ بىــردەك بولغــانلىقى ئىــدى
ــ   ــالم دىنىنـ ــهۋەبىمۇ ئىسـ ــىنىڭ سـ ــورۇن ئېلىشـ ــڭ  ئـ ــودا كارۋانلىرىنىـ ــان سـ ى تارقاتقـ

. ھهققــانىيلىقى ۋە ئېســىل پهزىلهتلىــرى بىــلهن كىشــىلهرنى قايىــل قىلغــانلىقى ئىــدى 
سـۇتۇق بـۇغرا   . ئىسالم دىنىنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يىلتىـز تارتىشـىمۇ شـۇنداق بولغـان    

  .بۇنىڭ جانلىق مىسالى هقىسسھهققىدىكى خاننىڭ مۇسۇلمان بولغانلىق 
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  قۋاپادارلى

  نېمه؟ۋاپادارلىق دېگهن  :سوئال  .٨٤٣
دېــگهن ســۆزنى ۋەدىســىگه تــۇرۇش،     » ۋاپــادارلىق «نۇرغــۇن كىشــىلهر    :جــاۋاب  

ياخشــىلىق قىلغــان كىشــىگه شــۇ ياخشــىلىقىنىڭ مۇكاپــاتىنى بېــرىش دېــگهن ئــاددى  
چـوڭ، دائىرىسـى كهڭ،    ئهمما ۋاپادارلىقنىڭ مهنىسى بۇنىڭدىن. مهنىسىدىال چۈشىنىدۇ

  .ئهلۋەتته
  قايسىالر؟ ۋاپادارلىق تهلهپ قىلىدىغان ئىشالر :سوئال  .٨٤٤
  :ئىشتا ۋاپادارلىق جىددىي ھالدا تهلهب قىلىنىدۇ ٦تۆۋەندىكى  :جاۋاب    

  .ئالالھ تائاالغا ۋاپادار بولۇش )١(  
  .ار بولۇشپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ۋاپاد )٢(  
  .ئىنسانالرغا مۇئامىله ئىشلىرىدا ۋاپادار بولۇش )٣(  
  .سىزگه ياخشىلىق قىلغان كىشىلهرگه ۋاپادار بولۇش )٤(  
  .ھايات مۇساپىسىدە سىز تونۇغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسىگه ۋاپادار بولۇش )٥(  
  .ۋەدىگه ۋاپادار بولۇش )٦(  

  دېگهن قانداق بولىدۇ؟ الھ تائاالغا ۋاپادار بولۇشئال :سوئال  .٨٤٥
هن ئالالھ تائاالغا بىرەر ئىشـتا ۋەدە قىلمىغـان تۇرسـام، نـېمىگه ۋاپـادارلىق      م :جاۋاب    

ئهمما ئالالھ تائاالنىڭ سىزگه ئاتـا قىلغـان   . قىلىمهن؟ دەپ ھهيران قېلىشىڭىز مۇمكىن
هتهن ئــالالھ تائاالغــا مىننهتــدار سانســىز نېمهتلىرىنــى ئېســىڭىزگه ئــالغىنىڭىزدا، ھهقىــق

ــۇرچ ئىكهنلىكىنــى ھــېس     ــادار بولۇشــنىڭ تهبىئىــي ب ئىكهنلىكىڭىزنــى ۋە ئۇنىڭغــا ۋاپ
سـىلهردىكى قانـداقال بىـر    «يهنـى   وما بِكُم من نعمة فَمن اللّه﴾﴿: قۇرئـان كهرىمـدە  . قىلىسىز

  .دەيدۇ )١(»نېمهت بولمىسۇن، ئۇ چوقۇم ئالالھتىندۇر
دەپ باغرىغـا باسـقان،    ”يۈرىكىمنىڭ پارىسى، جېـنىم بـاالم  “... ويالپ بېقىڭقېنى ئ  

بىر ئۆمۈر ياخشىلىق قىلغـان، بـارلىق ئېهتىيـاجلىرىنى تهل قىلىـپ ھـازىرالپ بهرگهن،      
ئانىسـىغا تۇزكورلـۇق قىلىـپ، ئـۇالردىن يـۈز       -ھهممىنى ئۇنىڭغا بهدەلسىز بهرگهن ئاتا 

بىر ئىنسانغا قانداق باھا بېرىسىز؟ خهلقى ئالهم  ياكى ئۇالرنى تۆۋەن كۆرگهن ئۆرۈگهن
  ئۇنى نېمه دەيدۇ؟

                                                 
 .ئايهت-٥٣نهھل سۈرىسى  )١(



 ٤٥٧  ۋاپادارلىق  

 

  !بارمايدۇ، شۇنداقمۇ؟ ئهلۋەتته، ئۇنداق بىرىنى ئىنسان دېيىشكه ئاغزىڭىز  
ئــالالھ تائاالنىــڭ ســىزگه ئاتــا قىلغــان ياخشــىلىقلىرى، ئىنئــاملىرى ۋە بهرگهن         

ــا   ــرى ئات ــم    -نېمهتلى ــۆپ ئهمهس ــدىن ك ــڭ قىلغانلىرى ــق  ئانىڭىزنى ــىزنى چىرايلى ۇ؟ س
تۈرلـۈك  ياراتتى، پـۇت، قـولىڭىزنى سـاق قىلـدى،     ھۆرمهتلىك ئىنسان قىلىپ شهكىلدە 

ــمۇ؟     ــدۇردى ئهمهس ــىزنى ئوزۇقالن ــلهن س ــازۇنېمهتلهر بى ــاالم ن ــبهر ئهلهيهىسس : پهيغهم
بـۇ  . سىلهر ئۆزۈڭالردىن يۇقىرى كىشىلهرگه ئهمهس، سىلهردىن تـۆۋەنلهرگه قـاراڭالر  «

ــڭ  ــالالھ تائاالنى ــىدۇر    ئ ــۈن ياخش ــۇڭالر ئۈچ ــى تونۇش ــگهن )١(»نېمهتلىرىن ــالالھ . دې ئ
تائاالنىڭ سىزگه ئاتا قىلغان سانسىز نېمهتلىرىنى تونۇشىڭىز ئۈچـۈن بـۇ ھهدىـس ئهڭ    

  .ياخشى ئۆلچهم بوالاليدۇ
سـىزنى ئـۇالردىن    نىـڭ ، ئالالھرنىـڭ ھالىغـا قـارىگىنىنىزدا   سـىزدىن تـۆۋەن ئادەمله    

، لهززەتلىــك رىــزقالر غــانلىقىنى، قانــداق ھۆرمهتلىــك قىلئــارتۇق قىلغــانلىقىنىقانــداق 
ــدۇر  ــداق ئوزۇقالنـ ــىزنى قانـ ــلهن سـ ــا بهرمىگهنلهرنـــى  بىـ ــىزگه ئۇالرغـ غانلىقىنى ۋە سـ

  .بهرگهنلىكىنى كۆرىسىز
ھتاجمۇ؟ ئـالالھ تائـاال بىـزگه    وم لدۈرىشىمىزگهمىننهتدارلىق بى بىزنىڭئالالھ تائاال   
ھېچ نهرسىمىزگه كرىمىزگه، مىننهتدالىقىمىزغا ۋە سۈھتاج ئهمهس، شۇنداقال بىزنىڭ وم
شۈكۈر قىلغۇچىالرنىڭ شۈكرىسى بىلهن ئـالالھ تائاالغـا پايـدا بولـۇپ      .ھتاج ئهمهسوم

. بىـلهن ئۇنىڭغـا زىيـان يهتمهيـدۇ     تۇزكـورلىقى كهتمهيدۇ، تۇزكورلۇق قىلغۇچىالرنىـڭ  
ۈكۈر قىلگۇچىالرغــا ئهممــا ئــالالھ تائــاال شــ . زىيــان پهقهت ئــۆزىمىز ئۈچۈنــدۇر  -پايــدا 

  .بېرىدۇ، تۇزكورلۇق قىلغۇچىالرنى جازااليدۇ كۆپتېخىمۇ 
بېـرىمهن، تۇزكورلـۇق    كـۆپ شۈكۈر قىلساڭالر تېخىمۇ : ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن  

  ....قىلساڭالر
  ك؟ئۇنداقتا ئالالھ تائاالغا قانداق ۋاپادارلىق قىلىش كېرە :سوئال  .٨٤٦
  :ئالالھ تائاالغا بولغان ۋاپادارلىق مۇنۇ ئۈچ ئىش بىلهن ئهمهلگه ئاشىدۇ :جاۋاب    

  .ئالالھ تائاالغا چىن ئىشىنىش) ١(  
 .ئىبادەتلهرنى پهقهت ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈنال قىلىش -ئهمهل ) ٢(  
 .، توسقانلىرىدىن يېنىشئورۇنداشبۇيرىغانلىرىنى ) ٣(  
  .ۇق ئادا قىلسىڭىز سىز ئالالھقا ۋاپادار بهندە بولغان بولىسىزبۇ ئۈچ ئىشنى تول  
مېنىـڭ  ! ئهي ئسـرائىل ئهۋالدى : ئالالھ تائاال ئىسرائىل ئهۋالدىغا مۇنـداق دېـگهن    

ئىمــان ئېيــتىش، تــائهت ـ   (ســىلهرگه بهرگهن نېمىتىمنــى يــاد ئېــتىڭالر، ماڭــا بهرگهن 

                                                 
  .ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٥٨  

 

نلىرىمدىن يېــنىش بىــلهن ماڭــا ئىبــادەت قىلىــش، بۇيرىغــانلىرىمنى ئورۇنــداپ، توســقا
ســاۋاب (ۋەدەڭالرغـا ۋاپــا قىلىڭـالر، مهنمــۇ سـىلهرگه قىلغــان    ) بويسـۇنۇش ھهققىــدىكى 

  .)١(ۋەدەمگه ۋاپا قىلىمهن، مهندىنال قورقۇڭالر) بېرىش ھهققىدىكى
  كىم؟ ۋاپادارلىق ئۈلگىسىدۇنيادا  :سوئال  .٨٤٧

ر ئهلهيهىسساالم ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكـى بـارلىق كهمچىلىكلىـرى    پهيغهمبه :جاۋاب    
كهچۈرۈم قىلىنغان، ھهر قانداق بىر گۇناھتىن پاك بىر زات تـۇرۇپ، كېچىلىـرى ئـالالھ    

. تائاالغــا ئىبــادەت قىلىــپ نامــازدا ئــۇزۇن تۇرغــانلىقتىن پــۇتلىرى ئىششــىپ كېتهتتــى  
سـىزنىڭ ئىلگىرىكـى ۋە   ! سـۇلهلالھ يـا رە «: ھهزرىتى ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ئۇنىڭغـا   

كېيىنكــى بــارلىق گۇنــاھىڭىز ئهپــۇ قىلىنغــان تۇرســا، نېمــانچه ئــۆزىڭىزنى قىينايســىز؟  
ئــالالھ تائاالنىــڭ شــۈكۈر قىلغــۇچى بهندىســى  « :دېگهنــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم

  .دەپ جاۋاپ بېرەتتى )٢(»بولمامدىمهن
ــادا ســىزگه ياخشــىلىق قىلغــان بىرىنىــڭ     شــۇ ياخشــىلىقىنى قــايتۇرۇش   ســىز دۇني

ساناقسىز نېمهتلهرنى ئاتـا قىلغـان شـهپقهتلىك     -ئۈچۈن تىرىشقان يهردە، سىزگه سان 
رەببىڭىزنىڭ شۇ ياخشىلىقلىرىغا ۋاپا قىلىـش ئۈچـۈن تىرىشمامسـىز؟ ھهمـدە، سـىزنىڭ      

  !رەببىڭىز سىزنىڭ بۇ ۋاپادارلىقىڭىزنى مۇكاپاتسىز قويمايدۇ ئهمهسمۇ؟
  ۋاپادارلىق ئۈلگىلىرىمۇ؟ ھازىرقى مۇسۇلمانالر :سوئال  .٨٤٨
ھازىرقى مۇسۇلمانالر مهيلى ۋاپادارلىق جهھهتـتىن بولسـۇن، مهيلـى مهيلـى      :جاۋاب    

ــي     ــۇن، ھهقىقىـ ــالردا بولسـ ــقا ئهخالقـ ــى باشـ ــۇن، مهيلـ ــته بولسـ ــتچىللىق جهھهتـ راسـ
ــۇلمانلىققا ئــۈلگه بواللمايــدۇ   ــۇال . مۇس ر ئهخــالق ئۈلگىســى بولغــان ئۇلــۇغ    چــۈنكى ئ

شـۇڭا  . پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىدىن بهكمۇ يىراقلىشىپ قالغان
  .بىزنىڭ ئىباتلىرىمىز رىياكارلىقتىن، ئهخالقىمىز ياسالمىلىقتىن قۇتۇاللمىغان

ــان          ــاقنى ئىم ــگه، نىف ــززەت بهدىلى ــارلىقنى ئى ــۇلمانالر خ ــز مۇس ــهۋەبتىن بى ــۇ س ش
ىگه، شهخسىيهتچىلىكنى پىداكارلىق بهدىلىگه، ئىناقسىزلىقنى بىرلىك بهدىلىـگه،  بهدىل

رىياكارلىقنى ئىخـالس بهدىلىـگه، ھورۇنلـۇقنى تىرىشـچانلىق بهدىلىـگه سـېتىۋالغان ۋە       
قولىمىزدىكىلهرنىـــڭ ھهممىســــىنى باشــــقىالرغا تــــارتقۇزۇپ قويــــۇپ، باســــقىالرنىڭ  

  .ىزقولىدىكىسىگه چۆمچىيىپ قالغان بىچارىلهرم
  كېرەك؟ ۋاپادار بولۇشقانداق  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا :سوئال  .٨٤٩
ر هپهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمغا قانـداق ۋاپـادار بـولىمىز؟ ھـالبۇكى، سـاھابىل       :جاۋاب    

                                                 
  .ئايهت-٤٠بهقهرە سۈرىسى  )١(
  .ئىمام بۇخارى، ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(



 ٤٥٩  ۋاپادارلىق  

 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن بىـرگه ياشـاش شـهرىپىگه نائىـل بولغـانلىقى ئۈچـۈن         
ــدى ئۇن ــادار ئىـ ــا ۋاپـ ــرگه    . ىڭغـ ــلهن بىـ ــاالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــز پهيغهمـ ــدى بىـ ئهمـ

ــوئال       ــگهن س ــوالاليمىز؟ دې ــادار ب ــتا ۋاپ ــېمه ئىش ــداق ۋە ن ــا قان ــىمايۋاتىمىز، ئۇنىڭغ ياش
  .كېلىدۇ گهئهقلىڭىز

ــبهر         ــىمۇ، پهيغهمـ ــۇ بولسـ ــۇپ، ئـ ــۆز بولـ ــۈمله سـ ــر جـ ــاۋابى بىـ ــوئالنىڭ جـ ــۇ سـ بـ
ئۇنىــڭ ســۈننهتلىرىگه ئهمهل قىلىــش ۋە ئــۇنى  ئهلهيهىسســاالمنىڭ يولىغــا ئهگىشــىش،

  .ھاياتىمىزنىڭ پۈتۈن ساھهلىرىدە ئۈلگه قىلىشتۇر
  كېرەك؟ ۋاپادار بولۇش قانداقئىنسانالرغا  :سوئال  .٨٥٠
ــاۋاب     ــاالم :جـــ ــبهر ئهلهيهىسســـ ــا « :پهيغهمـــ ــهرتلىرىگه رىئـــ ــۇلمانالر شـــ  يهمۇســـ

مۇســۇلمان بهلگىلىــگهن شــهرتلىرىگه، قىلغــان  . كۆرســهتكهندەپ  )١(»قىلغــۇچىالردۇر
ۋەدىــگه خىالپلىــق قىلىــش، ئهھــدىنى بــۇزۇش  ! ەمــدۇردۋەدىســىگه ۋاپــا قىلىــدىغان ئا

مۇناپىقلىقنىڭ ئـاالمىتى بولـۇپ، بىـر ئادەمـدە كامىـل مۇسـۇلمانلىق بىـلهن مۇنـاپىقلىق         
بېسـىپ  تهرەپ بـۇ ئىككىسـىنىڭ قايسىسـى غالىـپ كهلسـه، شـۇ       . ھهرگىز بىرلهشـمهيدۇ 

  .كه مهنسۇب بولىدۇتهرەپچۈشىدۇ ۋە ئۇ ئادەم شۇ 
ئهھـدىگه ۋاپـا   «يهنـى   وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوالً﴾﴿: ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنى  

يهنى ئهھدىگه ۋاپـا قىلغـان ـ قىلمىغـانلىق     (ئهھدە ئۈستىدە ) قىيامهت كۈنى(قىلىڭالر، 
  .دەپ بۇيرىغان )٢(»ۋەتته سوئال ـ سوراق قىلىنىسىلهرئهل) ئۈستىدە

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالم ئهھدىســىنى بۇزىــدىغان، ۋەدىســىگه تۇرمايــدىغانالرنىڭ    
ئهھدىسـىگه ۋاپـا قىلمايـدىغان    «: ئىمانى كامىل ئهمهسلىكىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويـۇپ 

ســالمنىڭ ھهمــمه چــۈنكى ئىنســاننىڭ ئهھــۋالى ئى. دېــگهن )٣(»ئادەمــدە دىيــانهت يــوق
ئىسـالم بىـر پۈتـۈن    . تهرەپلىرىنى تولـۇق قوبـۇل قىلىـپ، ئهمهل قىلمىغىـچه تۈزەلمهيـدۇ     

  .ھايات نىزامى بولۇپ، ئۇ پارچىالنمايدۇ
ھۈنهرۋەن ياكى رېمونتچى بىراۋغا پاالنى كۈنى كېلىڭ ئىشىڭىز ھازىر بولىدۇ، دەپ   

ھـۈنهرۋەن يـاكى رېمـونتچى    ۋەدە قىلىدۇ، ئهمما دېگهن كۈنـدە كهلگىنىـدە، بـۇ كـاززاپ     
ئېيتماسـتىن، يـوق باھـانىلهرنى     مۇھېچقانداق خىجىللىق ھېس قىلماستىن ياكى ئۆزۈر

بــۇ مۇســۇلمانالر   . ئويــدۇرۇپ، ئۇنىڭغــا يهنه باشــقا بىــر كــۈنى كېلىشــىنى ئېيتىــدۇ      
  .جهمئىيىتىگه چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهن بىر ناچار ئادەت

                                                 
 .بۇخارى ۋە ھاكىم رىۋايىتى  )١(
 .ئايهت-٣٤ئىسرا سۈرىسى  )٢(
 .مهد ۋە تهبهرانى رىۋايىتىئىمام ئهھ  )٣(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٦٠  

 

ئـالالھ  «قىمىـز بىـلهن تـۇرۇپ قانـداقمۇ     بىز مۇشـۇ ھـالىتىمىز ۋە مۇشـۇ ناچـار ئهخال      
ــپ     ــاراۋان قىلىـ ــدەك پـ ــىمىزنى غهربلىكلهرنىڭكىـ ــدۇ؟ تۇرمۇشـ ــاردەم بهرمهمـ ــزگه يـ بىـ

  دېيهلهيمىز؟ »بهرمهمدۇ؟ ئالالھ مۆمىنلهر بىلهن بىلله ئهمهسمىدى؟
! بىرىنى ئالداش، ۋەدىسىدە تۇرماسـلىق، يالغـان سـۆزلهش يـوق     -غهربلىكلهردە بىر   

ئالالھنىـڭ دىنىـدىن ۋە ئۇنىــڭ   . هممىسـى بىـزدە تــولىقى بىـلهن بـار    ئهممـا بۇالرنىـڭ ھ  
ــانلىقىمىزنى ئهمـــدى    ــتىن قانچىلىـــك يىراقلىشـــىپ قالغـ ــاردىمىگه ھهقلىـــق بولۇشـ يـ

  !چۈشهندىڭىزمۇ؟
  قايسى؟ قهرز ئىشلىرىدىكى ۋاپا بۇرچى :سوئال  .٨٥١
سـىدا ئهڭ كـۆپ ئومۇمالشـقان ۋاپاســىزلىقنىڭ    زامـانىمىزدا مۇسـۇلمانالر ئارى   :جـاۋاب     

بىراۋغا ھاجىتى چۈشـكهندە، ئۇنىڭـدىن   . بىرى قهرز مۇئامىلىسىدە ۋاپاسىزلىق قىلىشتۇر
بىــر يــۈەن چــاغلىق قهرز ئــېلىش ئۈچــۈن قىلمىغىنــى قالمايــدىغان، ئهۋرىشــىمدەك        

ىم پ يۈرۈپ، قولىنى مهيدىسىگه قويۇپ تۆۋەنچىلىـك بىـلهن نهچـچه قېـتىم تـاز     ىنىتولغ
قىلىــپ، ئــۆزىنى يالغانــدىن ۋاپــادار كۆرســىتىپ تــۇرۇپ ھــاجىتىنى راۋا قىلىۋالغانــدىن  

زۈرلىرى ۆكېــيىن، تهتــۈر قارىۋالىــدىغان، قهرزنــى سورىســا يالغــان ۋەدىلىــرى ۋە يــوق ئــ 
نـى ئارقىغـا سـۆرەيدىغان نـامهردلهرنى ھهر     ىبىلهن قهرز ئىگىسىنى قايىـل قىلىـپ، قهرز  

  .ۋاتىمىزۈجايدا كۆر
 -دېــگهن ئهمــر  ›قىلمــا‹، ›قىــل‹، ئــالالھ تائــاال ئۆزىنىــڭ ھهققــى بولغــان مهلــۇمكى  

پهرمانلىرىغا خىالپلىق قىلغۇچىالرنى خالىسـا ئۇالرنىـڭ تهۋبه قىلىشـى بىـلهن، خالىسـا      
چـۈنكى ئـالالھ تائـاال تولىمـۇ كهچۈرۈمچـان ۋە بهنـدىلىرىگه       . ۋېتىـدۇ ۈتهۋبىسىز كهچۈر

ــۇر  ــان زاتت ــى  . مېهرىب ــى يهن ــۇل ھهقق ــا ق ــر   ئهمم ــانالرنىڭ بى ــڭ ھهق  -ئىنس  -بىرىنى
مۈلكىنى يهۋېلىشـى ۋە ھهر قانـداق بىـر زىيانغـا      -ھوقۇقلىرىنى دەپسهندە قىلىشى، مال 

پهقهت ھهق ئىگىسـى رازى  . ئۇچرىتىشى قاتارلىق گۇناھلىرىدىن ئالالھ تائاال ئۆتمهيـدۇ 
سوئالسـىز ھالـدا،    -شـېهىدالرنىڭ سـوراق   . بولغاندىال، ئاندىن ئالالھ تائاال رازى بولىدۇ

ــقهت    ــر ھهقى ــۇم بى ــگه مهل ــدىغانلىقى ھهممى ــنهتكه كىرى ــۇدۇل جهن ــا بىراۋنىــڭ  . ئ ئهمم
ھهققىنى تۆلىيهلمهستىن ئۆلۈپ كهتكهن شېهىد جهننهتنىـڭ ئىشـىكى ئالدىـدا تـۇرۇپ     

هىدنىڭ ېشــ« :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ. قالىــدىغانلىقىنى ئۆلىمــاالر ســۆزلىمهكته
دېـگهن ھهدىسـى بـۇ مهنىنـى      )١(»ۇنـاھى كهچـۈرۈم قىلىنىـدۇ   قهرزدىن باشـقا پۈتـۈن گ  

شـۇڭا ئـاۋۋالقى   . چۈنكى قهرز ئۇنىڭ جهننهتكه كىرىشىگه توسقۇن بولىدۇ. ئىپادىلهيدۇ
ھهتتـا ئـالالھ   . مۇسۇلمانالر بىراۋغـا قهرزدار بولـۇپ قېلىشـتىن قـاتتىق ھهزەر ئهيلهيتتـى     

                                                 
 .ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(



 ٤٦١  ۋاپادارلىق  

 

كىمـدە  «ىقىشـتىن بـۇرۇن، ئۇالرغـا    يولىدا جىهادقا ھازىر بولغان مۇسۇلمانالر جىهادقا چ
  .قىلىناتتى ئېالندەپ » !بىراۋنىڭ ھهققى ياكى قهرزى بولسا قايتىپ كهتسۇن

ــاالمنىڭ  «   ــبهر ئهلهيهىسس ــه   پهيغهم ــپ كېلىنس ــازا ئېلى ــر جىن ــداقال بى ــدىغا قان : ئال
. ئهگهر قهرزى بولمىسـا نـامىزىنى چۈشـۈرەتتى    .ەپ سـورايتتى د» بۇنىڭ قهرزى بارمۇ؟«

. ا ئۇنىــڭ نــامىزىنى ئــۆزى ئوقۇماســتىن، ســاھابىالرغا ئوقۇشــقا بــۇيرۇيتتىقهرزى بولســ
ئۇنىـڭ  . چۈنكى ئۇنىڭ بىر كىشىنىڭ نـامىزىنى ئوقۇغـانلىقى شـۇ كىشـىگه شـاپائهتتۇر     

ئهمما قهرزدار كىشى بولسا گهردىنىدىكى قهرزىگه گۆرۈ قويۇلغاندۇر، . ساپائىتى مهقبۇل
  .)١(»جهننهتكه كىرەلمهيدۇه تاكى گهردىنىدىكى قهرزىنى ئادا قىلمىغۇچ

  مۇ ۋاپاسىزلىقمۇ؟ۋاقىتقا رىئايه قىلماسلىق :سوئال  .٨٥٢
ۋاقىتقا رىئايه قىلىش ۋاپادارلىقنىڭ جۈملىسـىدىن بولـۇپ، ھـازىرقى زامـان      :جاۋاب    

يه ۋاقىتقــا رىئــا. رىــدە ئــاددى ســانىلىپ كهلــگهن چــوڭ مهســىلىدۇرىكىشــىلىرىنىڭ نهز
قىلماسلىق، ۋەدىلهشكهن سائهتته ھازىر بولماسلىق، باشقىالرنىڭ ۋاقتىنى زايـا قىلىـش   

ــىزلىقتۇر  ــان ۋاپاسـ ــىۋىمىزنى   . ئهڭ يامـ ــز نېسـ ــىزلىقتىن ھهممىمىـ ــۈردىكى ۋاپاسـ ــۇ تـ بـ
  .نچى دۇنيا ئهللىرىدىكى كىشىلهرنىڭ ئهڭ چوڭ مۈشكىلىسىدۇرىبۇ ئۈچ. ئالماقتىمىز

قانداق كىشى ئۈچۈن ۋاقىـت ئالتۇنـدىن قىممهتلىـك    بىكار تهلهبلهردىن باشقا ھهر   
تىرىشـچان ئـادەملهر ھهمىشـه ۋاقىتنىـڭ تارلىقىـدىن شـىكايهت قىلىــدۇ ۋە       . بىـر نهرسـه  

ئهممــا بىكــار تهلهبــلهر ئۈچــۈن كــۈن ئۆتســه، . كۈنــدۈزنى كــېچىگه ئۇلىغۇســى كېلىــدۇ
ۋاقتىنـى  ۋاقىتنىڭ قهدرىنى بىلمىگهنـلهر ھهمىشـه باشـقىالرنىڭ    . سائهت توشسا بولدى

  .ئوغرىاليدىغان بىپهرۋاالردۇر
سائهت ئونغا ۋەدە قىلغان ئادەمنى سائهت ئـون بىـر يـاكى ئـون ئىككىـلهردە ئـاران         

ــانالر غهربلىكلهرنىــڭ     ــدىكى ئىنس ــۇلمانالر جهمئىيىتى ــدىغان مۇس ــا خــوش بولى تاپقانغ
رنىـڭ  كهلمهيدىغان ھاياسىزلىقلىرىنى دوراشنىڭ ئورنىغا ئۇال ئۇيغۇنئىسالم ئهخالقىغا 

ۋاقىتقــا رىئــايه قىلىشــتهك ياخشــى ئــادەتلىرىنى ۋە ۋاقىتنــى ئــالتۇن بىلىــپ ئــۇنى زايــا    
  !غان روھىنى دورىسا بولمامدۇ؟دىقىلماستىن پايدىلىنى

 -ۋاقىت ھايات، ۋاقىت نهق پـۇل، ۋاقىـت ئىلىـم، ۋاقىـت سـاالمهتلىك، ۋاقىـت پهن         
ىـر مىنـۇت ۋاقىـت ئىچىـدە     بهزى شـىركهتلهر ب . تېخنىكا، ۋاقىت قىممهتلىك ھهر نهرسه

ۋەيـــران ھهسســـىلهپ پايـــدىغا ئېرىشســـه، بهزىســـىنىڭ بىـــر مىنـــۇت ۋاقىـــت ئىچىـــدە 
دىغانلىقى، جىـددىي قۇتقۇزۇشـقا ئېهتىيـاجلىق بهزى كېسـهللهرنىڭ داۋاالشـقا بىـر       بولى

                                                 
 دانـاملىق ئهسـهرىنىڭ ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر تىلىـ      »شـېرىن كـاالم  «ئۇلۇغ ئالىم مهرھۇم سـابىت دامولالمنىـڭ    )١(

 .بېتىدىن ئېلىندى-٩٩يىلى نهشىر قىلىنغان نۇسخىسى-٢٠٠٧ئىستانبۇلدا



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٦٢  

 

  .ئاللىقېمىنۇت كېچىكىش سهۋەبلىك ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىمۇ بىر ر
  كېرەك؟ بولۇشقانداق ۋاپادار  سىزگه ياخشىلىق قىلغان كىشىلهرگه :سوئال  .٨٥٣
مهيلى چوڭ، مهيلى ئاددى قانـداقال بىـر ياخشـىلىق قىلغـان ئادەمنىـڭ شـۇ        :جاۋاب    

ياخشىلىقنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىش، ھېچ بولمىغاندا ئۇنىڭغـا رەھـمهت سـۆزىنى ئېيـتىش     
  .زەل ئهخالقۋاپادارلىقنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدىغان گۈ

سـىلهرگه ياخشـىلىق قىلغـان كىشـىگه     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن   
مۇكاپاتىنى بېرىڭالر، ئهگهر ئۇنىڭ مۇكاپـاتىنى بېرىشـتىن ئـاجىز كهلسـهڭالر، نـېمهتكه      
ــا        ــا دۇئ ــدە ئالالھق ــڭ ھهققى ــىدىن ئۇنى ــپاتالش يۈزىس ــانلىقىڭالرنى ئىس ــۈكۈر قىلغ ش

ۋە شـۈكۈر قىلغـۇچىالرنى    دۇرهن شـۈكۈرنى قوبـۇل قىلغۇچىـ   ئـالالھ ھهقىـقهت  . قىلىڭالر
  .)١(»ياقتۇرغۇچىدۇر

غا ئىهسـان بىـراۋ تهرىپىـدىن ئاتـا    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم يهنه مۇنـداق دېـگهن     
ئېرىشكهن كىشـى ئۇنىـڭ بهدىلىـگه اليىـق نهرسـه تاپالىسـا مۇكاپـاتىنى ئـادا قىلسـۇن،          

ھهقىـــقهتهن نـــېمهتكه   . نى بىلدۈرســـۇن ئهگهر تاپالمىســـا، ئۇنىڭغـــا مىننهتـــدارلىقى   
ئـادەم نـېمهتكه    تهرك ئهتـكهن مىننهتدارلىق بىلدۈرگهن ئادەم شۈكۈر قىلغـان ۋە ئـۇنى   

  .)٢(»كۇپرىلىق قىلغان بولىدۇ
ئالالھقــا ئهڭ شــۈكۈر قىلىــدىغان كىشــى كشــىلهرنىڭ  «: ئــۇ يهنه مۇنــداق دېــگهن  

كىشـىلهردىن كهلـگهن   «: تتهۋايهىـ يهنه بىر ر» ىغا رەھمهت ئېيتىدىغان كىشىدۇرئىهسان
ياخشىلىققا مىننهتـدارلىق بىلدۈرۈشـنى بىلمهيـدىغان ئـادەم ئالالھقـا شـۈكۈر قىلىشـنى        

  .دەپ كهلگهن )٣(»بىلمهيدىغان ئادەمدۇر
  كېرەك؟ ۋاپادار بولۇشقانداق ئانىغا  -ئاتا  :سوئال  .٨٥٤
لىق قىلىشـقا ئهڭ ھهقلىـق، ھهققـى بىـزدە ئهڭ     شهكسىزكى، دۇنيـادا ۋاپـادار   :جاۋاب    

ئانىنىـڭ ھهققىنـى ئـادا قىلىـپ بولـۇش       -ئاتـا  . ئانىالردۇر -بولغان كىشىلهر ئاتا  كۆپ
ئانىالرنىــڭ بــۇ ھهقلىرىنــى  -شــۇنداقتىمۇ ئــالالھ تائــاال بىزنــى ئاتــا  . مــۇمكىن ئهمهس

نى ئورۇنداشــقا قۇدرىتىمىزنىــڭ يېتىشــىچه ئــادا قىلىــپ ئۇالرغــا بولغــان ۋاپــا بــۇرچىمىز 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـر سـاھابىنىڭ ياخشـىلىق قىلىشـىم ئۈچـۈن ئهڭ      . بۇيرىغان

ەپ جـاۋاب بهرگهن،  د» ئانـاڭ «: ھهقلىق بولغان كىشىم كىـم؟ دەپ سـورىغان سـوئالىغا   
دەپ جـاۋاب بېرىـپ، تـۆتىنچى قېـتىم يهنه قايتـا      » ئاناڭ«ھهر قېتىم سورىغان سوئالىغا 

                                                 
  .تهبهرانى رىۋايىتى  )١(
 .ىرمىزى رىۋايىتىت  )٢(
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٣(



 ٤٦٣  ۋاپادارلىق  

 

  .دەپ جاۋاب بهرگهن» ڭئاتا«: سۆرىغىنىدا
ئانىغــا قىلىشــقا تېگىشــلىك ياخشــىلىق ئۇالرنىــڭ ئۆلــۈمى بىــلهن توختــاپ    -ئاتــا   

ــدۇ ــڭ       . قالماي ــۇ بالىلىرىنى ــدىن كېيىنم ــۆز يۇمغان ــاتتىن ك ــۇالر ھاي ــۇرچى ئ ــا ب ــۇ ۋاپ ب
  .گهردەنلىرىدە قالىدۇ

ــادار  قانــداق ىلهرنىڭ ھهممىســىگهھايــات مۇساپىســىدە تونۇغــان كىشــ  :ســوئال  .٨٥٥ ۋاپ
  كېرەك؟ بولۇش

ــاۋاب     ــارلىق      :ج ــرگه ياشــىغان ب ــان، بى ــله بولغ ــان، بىل ــهپىرىدە تونۇغ ــاتلىق س ھاي
بـالىلىق چـاغلىرىڭىزدا بىـرگه    . كىشىلهرگه ۋاپا بۇرچىنى ئـادا قىلىـش تهلهب قىلىنىـدۇ   

ــۈزگهن       ــرگه ئۆتكــ ــاتىنى بىــ ــتهب ھايــ ــتلىرىڭىزغا، مهكــ ــكهن دوســ ــاپ ئۆســ ئوينــ
ــلىرىڭىزغا، س ــۇرۇق قاۋاقداشـــ ــنىلىرىڭىزغا، ئـــ ــۇش  -وشـــ ــا، تونـــ  -تۇغقانلىرىڭىزغـــ

ۋاپــادار بولــۇپ، ئــۇالرنى ئونۇتماســلىقىڭىز، قــولىڭىزدىن كهلــگهن       گهبىلىشــلىرىڭىز
  .ياخشىلىقالرنى ئايىماي قىلىشىڭىز سىز ئۆتهشكه تېگىشلىك ۋاپا بۇرچىدۇر

  قانداق ۋاپادار بولىشى كېرەك؟جورىسىغا  ئادەم :سوئال  .٨٥٦
 -غهمكىـن، راھهت   -ھايات مۇساپىسىدىكى شېرىكىڭىز بولغان، خوشاللىق  :جاۋاب    

جاپالىق كۈنلىرىڭىزدە سىزگه ھهمراھ بولغان جورىڭىزغا ئۆتهشكه تېگىشلىك بۇرچىڭىز 
اپا قىلىشقا ئهڭ ۋ« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئهڭ چوڭ ۋە ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ھهقلىق بولغان كىشىڭىز جورىڭىزدۇر
ئايالالرنى ھۆرمهتلهش، ئۇالرغا سـىلىق ياخشـى مۇئـامىله قىلىـش، ئـۆي ئىشـلىرىدا         

ــېلىش،     ــاڭالش، كۆڭــۈللىرىنى ئ ــا ياردەملىشــىش، دەرتلىرىنــى كۆڭــۈل قويــۇپ ئ ئۇالرغ
ئۇرماسـلىق،   ئـۇالرنى  ىنى كهچـۈرۈش، ئۇالرنىڭ ئازارلىرىغا سهۋر قىلىش، كهمچىلىكلىر

ــا  ئۇالرنىــڭ ئازارلىماســلىق، ــانلىرىنى ۋە ئۈلگىلىــك دوســتلىرىنى   -ئات ئانىســىنى، توغق
ــادارلىق    ــا ۋاپـ ــلىق قاتارلىقالرنىـــڭ ھهممىســـى ئايالالرغـ ــتىن توسماسـ ــارەت قىلىشـ زىيـ

  .قىلغانلىقتۇر
  كېرەك؟ دار بولۇشۋاپاقانداق ۋەدىگه  :سوئال  .٨٥٧
ئىنســان كېلىشــىم تۈزســه كېلىشــىمىگه رىئــايه قىلىشــى، بېــرەر ئىشــقا ۋەدە  :جــاۋاب    

ۋەدىگه ۋاپا قىلىش ئىنسـانىي گـۈزەل ئهخـالق    . قىلغان بولسا ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىشى الزىم
شۇنىڭ ئۈچـۈن قۇرئـان   . بولسا، ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلىش بهكمۇ قاتتىق رەزىللىكتۇر

ختىلىقتىن ئاگاھالنـدۇرۇپ، ۋاپادارلىققـا ئۈندەيـدىغان ئايهتلهرنىـڭ كـۆپ      كهرىمدە سـا 
ئهھـدىگه  «: قۇرئـان كهرىمنىـڭ ئىسـرا سۈرىسـىدە    . بولغانلىقى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس

                                                 
  .بۇخارى، مۇسلىم، ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
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ــالر  ــا قىلىڭـ ــدە(ۋاپـ ــامهت كۈنىـ ــوئال  ئ )قىيـ ــۋەتته سـ ــتىدە ئهلـ ــدە ئۈسـ ــوراق  –هھـ سـ
  .ەپ كهلگهند» قىلىنىسىلهر

كىشىلهر ئارىسىدا ئىشهنچلىك، گېپىدىن يېنىۋالمايـدۇ،   شى،ۇئادەمنىڭ گېپىدە تۇر  
توپىالڭدىن توقاچ ئوغۇرلىمايدۇ، دەپ تونۇلىشى ئۇنىڭ ئىنسـانىي گـۈزەل ئهخالقىنىـڭ    

  .نىشانىسىدۇر
  كېرەك؟ۋاپادار بولۇش قانداق پۈتۈن ئىنسانىيهتكه  :سوئال  .٨٥٨
پهزىلهت بولۇپ، ئۇ بـارلىق ئىنسـانالرغا ئۇالرنىـڭ دىنـى،     ۋاپادارلىق ئېسىل  :جاۋاب    

ــم    ــۇم بولۇشــى الزى ــنهزەر ئوم ــدىن قهتئىي ــى ۋە رەڭگى ــگهن  . ئىرق ــلهت دې ــۈنكى پهزى چ
پارچىالنمايدىغان بىر پۈتۈن نهرسـه، ئادەمنىـڭ بهزى كىشـىلهرگه ۋاپـادار بولـۇپ، يهنه      

قىلىنغـان ۋەدە،  . ئهمهسبهزى كىشىلهرگه رەزىل ۋە سۆزىدە تۇرمايدىغان بولۇشى توغرا 
. قىلىـش شـهرتتۇر   يهتۈزۈلگهن كېلىشىم قانداقال كىشى بىـلهن بولسـۇن، ئۇنىڭغـا رىئـا    

ھهقىقىي دىيانهتلىك توغرا ئادەم ئىنسانالرغا مۇئامىله قىلىشتا، ئۇالرنىڭ رەڭگى، دىنـى  
مۇئـامىله   ئوخشـاش بهلكـى ھهممىـگه   . ۋە ئىرقى سهۋەبلىك ئايرىم مۇئامىلىـدە بولمايـدۇ  

شــۇنداقال . چــۈنكى ياخشــلىق كىمــگه قىلىنمىســۇن، ئــۇ ھامــان ياخشــلىقىتۇر . ىلىــدۇق
رىـدە  ىئىنسـانالر ئالالھنىـڭ نهز  . يامانلىق كىمـگه قىلىنمىسـۇن، ئـۇ ھامـان يامـانلىقتۇر     

بۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا مۇئامىلىـدە ئادىـل بولـۇپ،    . ئوخشاشال ھۆرمهتكه ئىگىدۇر
ىك قىلىــش، يــاكى مۇســۇلمانالرغا ســىلىق بولــۇپ، مۇســۇلمان ئهمهســلهرگه ئادالهتســىزل

  .مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه قوپال بولۇش توغرا ئهمهس
  يهنه نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ قۋاپادارلى :سوئال  .٨٥٩
اپادارلىق دېـگهن مـاۋزۇ ئىنتـايىن چـوڭ مـاۋزۇ بولـۇپ، ئۆسـۈپ يېـتىلگهن          :جاۋاب    

تۇغقـانالر بىـلهن    –ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، ئـۇرۇق   –غېمىنى يېيىش، ئاتا ۋەتهننىڭ 
ــۇر رنىــڭ بېشــىنى ســىالش،  هش، يوقســۇلالرنىڭ ھالىغــا يېــتىش، يېتىمل ۇئىزدىشــىپ ت

ــېقىش، جورىســىغا ســادىق بولــۇش قاتارلىقالرنىــڭ ھهممىســى    پهرزەنتلهرنــى ياخشــى ب
  .)١(ۋاپادارلىقنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇ

                                                 
  .ناملىق ئهسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى»عقيدة المؤمن«مىسىرلىق ئالىم ۋە مهشهۇر ناتىق ئهمر خالىدنىڭ  )(١



 ٤٦٥  ھايا - هرمش  

 

  

  ياھا - شهرم 

  دېگهن نېمه؟ ھايا –شهرم  :سوئال  .٨٦٠
رەزىل ۋە قهبىه ئىشـالر ئالدىـدا كۆڭۈلنىـڭ سـىقىلىپ، ئـۇنى       ــھايا  -شهرم  :جاۋاب    

ھايـالىق ئـادەم ئهخالقسـىزلىقالرنى ۋە قانـداقال بىـر      . قىلىشتىن تارتىنىشى دېگهنلىكتۇر
ھ تائاالنىـڭ ئالدىـدا، ئىنسـانالر ئالدىـدا ۋە ۋىجـدانى      رەزىل ئىشنى قىلىش بىـلهن ئـالال  

دە، ئۇنىڭدىن ۋاز  -ئالدىدا ئۆزىنى تۆۋەن ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويۇشقا تاقهت قىاللمايدۇ 
  .كېچىدۇ

  ھايانىڭ ھاياتىمىزدىكى ئهھمىيىتى نېمه؟-شهرم :سوئال  .٨٦١
قالرنىــڭ ئهڭ ئېســىلى ۋە ئهڭ ئهھمىيهتلىكــى ھايــا گــۈزەل ئهخال -شــهرم  :جــاۋاب    

 -شـهرم  . بولۇپ، ھازىرقى زامان ئىنسـانلىرى ئهڭ زور ئېهتىيـاجلىق بولغـان نهرسـىدۇر    
ھايا خۇددى مېۋىنىڭ پوستىغا، ئادەمنىڭ كىيىمىگه ئوخشايدۇ، پوستى سـويۇۋېتىلگهن  

ئېچىلىــپ  زال بۇزۇلغانــدەك، كىيىمســىز قالغــان ئادەمنىــڭ ئۇيــاتلىق جــايلىرى ېــمېــۋە ت
ھايادىن ئايرىلىپ قالغان ئادەم ئىچكـى دۇنياسـىدىن بۇزۇلىـدۇ، ئـۇ      -قالغاندەك، شهرم 

  .تۈرلۈك يامانلىقالرنىڭ پاتقىقىغا پاتىدۇ
ئىشالردىن ساقلىنىشـقا، ھهر قانـداق ھهق ئىگىسـىنىڭ     يامانھايا  –شهرمچۈنكى،   

ھايـا   -شـهرم  . ئهخـالق  ھهققىنى تولۇق ئادا قىلىشقا تۈرتكه بولىدىغان بىر خىل گـۈزەل 
ھايـا ۋە   –قىسقىسى ئىماننىـڭ پوسـتى شـهرم    . ۋە نومۇس ئىنسان ئهقلىنىڭ ئۇل تېمى

ــتۇر ــۇرۇپ كهتكهنـــدەك . نومۇسـ ــويۇۋېتىلگهن دەرەخ قـ ــهرم  ،پوســـتى سـ ــا ۋە  –شـ ھايـ
ۋىجـدان بولسـا   . نومۇستىن ئايرىلغان ئىنسانمۇ ئىمانىي خىسـلهتتىن ئايرىلىـپ قالىـدۇ   

ھايا بىلهن نومۇسچانلىق ھهر قانداق ئىنساننىڭ ئىنسـانىي   –م شهر. ئىچكى نومۇستۇر
  .قىممىتىنى بېيىتىپ ھۆرمىتىنى ئاشۇرىدىغان يوشۇرۇن گۈزەللىكتۇر –قهدىر 

  كېلىپ چىقىدۇ؟ پاالكهتلهردىن قانداق ھايانىڭ يوقىلىشى :سوئال  .٨٦٢
ئـالالھ تائـاال بىـرەر بهندىسـىنى     «: نداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇ :جاۋاب    

ھاالق قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭدىن ھايانى سۇغۇرۇپ ئالىدۇ، ئۇنىڭدىن ھايـا سـۇغۇرۇپ   
ئېلىنغانــدىن كېــيىن، ئــۇ ھهر كىمنىــڭ نهپــرىتىگه ۋە غهزىــبىگه اليىــق بىــرى بولــۇپ   

هت قالىـــدۇ، ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن، ئۇنىڭـــدىن ئامـــانهت يوقىلىـــدۇ، ئۇنىڭـــدىن ئامـــان 
يوقالغاندىن كېيىن، ئـۇ ھهمىشـه خىيـانهت قىلىـدىغان خائىنغـا ئايلىنىـپ قالىـدۇ، ئـۇ         

شهپقهت يوقىلىدۇ، ئۇنىڭـدىن رەھىـم    -خائىنغا ئايالنغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن رەھىم 
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شهپقهت يوقالغاندىن كېيىن، ئۇ لهنهتكهردىگه ئايلىنىدۇ، ئۇ لهنهتكهردى بولغانـدىن   -
  .)١(»چىقىپ كېتىدۇكېيىن، ئىمان ئۇنىڭدىن 

ــۇ        ــقۇچلىرىنى، ب ــات باس ــۇ ھهدىــس قهلبتىكــى كېســهللىكلهر ۋە ئۇنىــڭ تهرەققىي ب
ــۇقىرىالپ ماڭىــدىغانلىقىنى بىــزگه ئىــنچىكىلهپ بايــان    باســقۇچالرنىڭ بارغانســېرى ي

ــدۇ  ــپ بېرىـ ــلىرىدا      . قىلىـ ــان ئىشـ ــۇ قىلغـ ــا، ئـ ــۆمبىلى يىرتىلسـ ــا چـ ــىنىڭ ھايـ كىشـ
ــپ قالما  ــدۇئهيىبلىنىشــلهردىن تهپتارتى ــدۇ  . ي ــازار قىلى ــداقالر كىشــىلهرگه ئ ــول . مۇن ق

بۇنــداق . وشــنىلىرىغا يېرىكلىــك قىلىــدۇقپهرزەنتلىــرىگه ۋە . ئاســتىدىكىلهرنى ئېزىــدۇ
ئهكســـىچه كىشـــىلهرنىڭ قهلبلىـــرىگه ئۆچمهنلىـــك . ئـــادەمنى ھـــېچكىم ياقتۇرمايـــدۇ

مايـدۇ ۋە  بۇ دەرىجىگه يېتىپ قالغان ئادەمگه ھـېچكىم ئىشـهنچ قىالل  . ئۇرۇغىنى سالىدۇ
 –چـۈنكى كىشـىلهرنىڭ پـۇل    . ئۇنىڭ بىلهن مۇئامىله قىلىشتىن خاتىرجهم بواللمايـدۇ 

مېلىنــى يهۋېلىــش يــاكى ئــابرويىنى تۆكۈشــتىن خىجىــل بولــۇپ قالمايــدىغان، ۋەدىــگه  
خىالپلىـــق قىلىشـــنى كـــۆڭلىگه ئېلىـــپ كهتمهيـــدىغان يـــاكى مهجبـــۇرىيهتكه ســـهل  

ىغان ئــادەمگه قانــداقمۇ ئىشــهنچ قىلغىلــى قارايــدىغان يــاكى ســودىدا ھىــيله ئىشــلىتىد
  !بولسۇن؟

  نىڭ ئهسلى مهنىسى نېمه؟ھايا :سوئال  .٨٦٣
ــا«ئهرەب تىلىــدىكى  :جــاۋاب     ــۇپ،   »ھايــات«ســۆزى  »ھاي ــگهن بول ســۆزىدىن كهل

 ھايـا قىلغـان ئادەمنىـڭ   . ھايالىق ئادەمنىـڭ مهنىـۋىيىتى ھايـات، يهنـى تىرىـك بولىـدۇ      
ھاياســى ئىچكــى ھايــات قاينىمىــدىن چىققــان بىــر خىــل كــۈچ بولــۇپ، بــۇ كــۈچ ئــۇنى  

  .ساقالپ قالىدۇ پ قېلىشتىنرەزىللىكلهرگه چۈشۈ
قهلبنىـڭ  . ھايالىق ئادەمنىڭ قهلبى تىرىك، ھاياسىز ئادەمنىڭ قهلبى ئۆلۈك بولىـدۇ   

ــدە ھايــ . ئويغــاقلىقى ئاشقانســېرى ئۇنىــڭ ھاياســى ئاشــىدۇ   ــۆلگهن ئادەم انى قهلبــى ئ
غايدىغان ھېسسىياتمۇ ئۆلگهنلىكتىن، مۇنداق ئـادەم رەزىللىكلهرنـى رەزىللىـك دەپ    زقو

ھايانىـڭ   -شـۇڭا ئۇنىڭـدا شـهرم    . بىلمهيدىغان ۋە ھېس قىاللمايدىغان بولـۇپ قالىـدۇ  
. قتىســى بولــۇپ قالىــدۇۇيوقىلىشــى بــارلىق رەزىللىــك ۋە يامانلىقالرنىــڭ باشــلىنىش ن 

  .انلىقالرنى كۈتۈشكه بولىدۇھاياسىز ئادەمدىن ھهممه يام
  نېمه؟ ھايا بىلهن خىجىللىقنىڭ پهرقى :سوئال  .٨٦٤
ــدە      :جــاۋاب     ــر مهنى ــل بولۇشــنى بى ــلهن خىجى ــا قىلىــش بى ــۇن كىشــىلهر ھاي نۇرغ

ــا بىــلهن خىجىللىــق ئوتتۇرىســىدا ناھــايىتى چــوڭ   . چۈشــىنىدۇ ئهممــا ھهقىقهتــته ھاي
  .پهرقلهر بار

                                                 
 .ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(



 ٤٦٧  ھايا - هرمش  

 

بىـر   پهيـدا بولىـدىغان  پىسخولوگىيه ئالىملىرى خىجىللىقنى مهلۇم شارائىتالردا ئىنساندا   
بــۇ خــۇددى مۇئهللىمنىــڭ ســوئالىغا قورقــۇنچتىن . خىــل ئهنــدىكىش دەپ تهرىپلهيــدۇ

خىجىللىــق قورقۇنچــاقلىقتىن . بېــرەلمىگهن ئوقۇغۇچىنىــڭ ھالىغــا ئوخشــايدۇ  بجــاۋا
 -ئهممـا شـهرم   . ئىرادىسـى ئـاجىز ئىنسـاندۇر    خىجالهتچـان ئىنسـان  . كېلىدىغان نهرسه

ھايــا بۇنىــڭ ئهكســىچه بولــۇپ، ئىرادىســى كۈچلــۈك، ئۆزىنىــڭ قىممىتىنــى بىلىــدىغان 
چــۈنكى مۇنــداق ئــادەم رەزىللىكــلهرگه چۈشــۈپ قېلىشـــتىن ئــۆزىنى  . ئادەمــدە بولىــدۇ
  .ئۈستۈن تۇتىدۇ

ــك       ــتىن ۋاز كهچ ــى تهلهپ قىلىش ــۇق ھهققىن ــڭ يولل ــالهتتىن ئۆزىنى ــادەم خىج هن ئ
چۈنكى ھايـالىق ئـادەم ئېزىلىشـكه، بـوزەك قىلىنىشـقا رازى بولـۇپ       . ھايالىق سانالمايدۇ

  .تۇرالمايدۇ
  مۇناسىۋىتى نېمه؟ھايا بىلهن ئىمان  :سوئال  .٨٦٥
ھايــا بىــلهن ئىمــان ئىككىســى قوشــكېزەكلهر « :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم :جــاۋاب    

ھاياســىزدا «. دەپ كۆرســهتكهن )١(»ىــرى يوقالســا، ئىككىنچىســىمۇ يوقىلىــدۇ بولــۇپ، ب
  .شى ئېهتىمالۇدېگهن سۆز بۇ ھهدىسقا ئاساسهن ئېيتىلغان بول» ئىمان يوق

ئىمـان ئـاتمىش نهچـچه شـاخچه بولـۇپ، ئۇنىـڭ بىـر شاخچىسـى         « :يهنه بىر ھهدىسـته   
  .دەپ كهلگهن )٢(»ھايادۇر

 ئىمانھاياسىزدا ۋاپا يوق، ۋاپاسىزدا «: هلىشىر ناۋايىئئالىم شۇڭا ئۇلۇغ مۇتهپهككۇر   
  .دېگهن ئىكهن» يوق
  قايسىى؟ ھايا دەرىجىسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى :سوئال  .٨٦٦
ــاۋاب     ــهرم  :ج ــى ئــالالھ      -ش ــى ۋە ئهڭ كاتتىس ــا دەرىجىلىرىنىــڭ ئهڭ يۇقىرىس ھاي

ــتۇر  ــا قىلىشـ ــاالدىن ھايـ ــا. تائـ ــا    -ھ گۇنـ ــاالدىن ھايـ ــالالھ تائـ ــىيهتلهر پهقهت ئـ مهسـ
رنىڭ ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن هئــالالھ تائاالنىــڭ بهنــدىل. نىــڭ نهتىجىســىدۇرقىلمىغانلىق

 بارلىق ئىشلىرىنى بىلىـپ ۋە كـۆرۈپ تۇرىـدىغانلىقىنى كـۆز ئالـدىغا كهلتـۈرگهن ئـادەم       
نهدە بولمىسـۇ   دە، -ئالالھ تائاالنىڭ كۆز ئالدىـدا يامـان ئىـش قىلىشـتىن ھايـا قىلىـدۇ       

  .يامان ئىش قىلىشتىن توسۇلىدۇ
  نىڭ مۇناسىۋىتى نېمه؟مۇھهببهت –ھايا بىلهن مېهرى  –شهرم  :سوئال  .٨٦٧
مۇھهببهت بىر ۋاراق قهغهزنىڭ ئىككـى يـۈزىگه    –شهرم ھايا بىلهن مېهرى  :جاۋاب    

 –ى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمىغىنىـدەك، شـهرم   پهقهت بىرال يۈزى بار قهغهزن. ئوخشايدۇ

                                                 
 .ھاكىم رىۋايىتى  )١(
 .ىتىبۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋاي  )٢(
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ھايـانىمۇ تهسـهۋۋۇر    –مۇھهببهتسـىز شـهرم    –مۇھهببهتنى، مېهـرى   –ھاياسىز مېهرى 
ھايــا دەرىخىنىــڭ رەڭــدار چاقنــاپ  –مــۇھهببهت شــهرم  –مېهــرى . قىلغىلــى بولمايــدۇ

  .تۇرىدىغان خۇشبۇي، كىشىنىڭ ئهقلىنى الل قىلىدىغان مېۋىسىدۇ
مۇنـداق كىشـىلهرگه   . نومۇس، ھايا ئېڭى يوق كىشـىلهردۇر  دەملهرش ئاهئهڭ پهسك  

ــرەتلهر يېغىــپ تۇرىــدۇ  ــا بىــلهن نومۇســنى يوقاتقــان   –شــهرم . ھهممىــال يهردە نهپ ھاي
نومۇسـى قايتىـپ    ،كهتكهن ئۇيات الئىنساننىڭ بىر. كىشىنى ئۆلۈك دەپ سانىسا بولىدۇ

دىنمۇ ئهزىز بىلىپ قوغدىشى شۇڭا ھهركىم ئۆزىنىڭ ئۇيات، نومۇسىنى جېنى. كهلمهيدۇ
دۇنيـادا  . ېـگهن ئىـكهن  د» گۈزەل نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى رەڭدار«: شائىر تاگور. الزىم

قايسى رەڭ ئهڭ گـۈزەل ۋە ئهڭ رەڭـدار دېسـه نومۇسـچانلىقنى بىلدۈرىـدىغان رەڭ ئهڭ      
ئادەم خىجىل بولغانـدا، ھايـا قىلغانـدا، نومـۇس قىلغانـدا      . گۈزەل دەپ جاۋاب بېرىلىدۇ

مانا مۇشۇ چاغدىكى قىزارغان ۋە ئوت ئالغـان يۈزنىـڭ   . نلىرى تىترەپ يۈزى قىزىرىدۇته
  .رەڭگى ئهڭ گۈزەلدۇر

  نېمهتمۇ؟ھايا ۋە نومۇسچانلىق  :سوئال  .٨٦٨
ھايـا بىـلهن    –شهرم . ھايا ۋە نومۇسچانلىق ئالالھ ئاتا قىلغان چوڭ نېمهت :جاۋاب    

ھايـا بىـلهن    –شهرم . ل گۈزەل ئهخالقالرنىڭ يۈرىكى ۋە تۈپ يىلتىزىدۇرنومۇس پۈتكۈ
نومۇس تۇيغۇسى ئىنسانالردىكى ئهڭ ساپ، ئهڭ تهبىئىي بولغان ھېسسىي ھادىسه، ئـۇ  

ــالىي ماقامــدىكى ئهخــالق ئۇســتازى  ــدۇكى، قۇالقنىــڭ  . ئهڭ ئ شــۇنداق دېيىشــكه بولى
ــلهن قىزىرىشــى ــدە    بى ــى كىشــىنىڭ چېهرى ــۇس  كۆزنىــڭ ھهرىكىت ــگهن نوم گهۋدىلهن

نومـۇس تۇيغۇسـى بولمـاي تـۇرۇپ     . گه قىلىـدۇ ىـ تۇيغۇسىنى چهكسىز سېهرىي كۈچكه ئ
شــۇڭا . نومــۇس تۇيغۇســى ئىنســانالرغا خــاس ئاالھىــدىلىك. نومۇســچان يــۈز بولمايــدۇ

  .ھايۋانالردا مۇنداق تۇيغۇ بولمايدۇ
ــۇھهممهد ئهلهيهىسســا     الم ئهڭ ئىنســانىيهتنىڭ ئىپتىخــارلىق ئۈلگىســى ھهزرىتــى م

رى ىئهبۇ سهئىد خـۇد . بلىرىنى كۆرمهسكه ساالتتىىئۇ كىشىلهرنىڭ ئهي. ھايالىق ئىدى
. رەســۇلۇلالھ يــۈزى ئېچىلمىغــان قىزدىنمــۇ بهك ھايــالىق ئىــدى «: ئىســىملىك ســاھابه

ئۇنىـڭ ئــۆڭى  . ئۇنىـڭ بېـرەر ئىشــنى ياقتۇرمىغـانلىقىنى چىرايىــدىن بىلگىلـى بــوالتتى    
ــدى   ــز ئى ــۈزۈك ۋە نېپى ــۇل. س ــىلهر    رەس ــانلىقتىن كىش ــالىق بولغ ــاپ، ھاي ۇلالھ ئالىيجان

  .ېگهند» ياقتۇرمايدىغان ئىشنى ئۇالرغا يۈزمۇ بۈز تۇرۇپ ئېيتمايتتى
ــز     ــمهك، قى ــۇ شــهرم   –دې ــالالر ئۈچۈنم ــاتلىق    –ئاي ــا ۋە نومــۇس تۇيغۇســى ھاي ھاي

نومۇســنى قوغــداش يولىــدا جــاننى پىــدا . ھهتتــا ھايــاتتىنمۇ قىممهتلىكتــۇر. دېمهكتــۇر
خـــۇددى ئۇيغـــۇر دىيارىـــدىكى نۇزۇگـــۇم ۋە يهتـــته  . لىـــش ئهڭ ئـــاددىي تهلهبتـــۇرقى

قىزلىرىمدەك نومۇس ئابىدىلىرى تارىختىن بويان ئىنسانالرنىڭ قهلبىدە سۆيگۈ بىـلهن  
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  .يادلىنىپ كهلمهكته
  نىڭ تۇرمۇشىمىزدىكى ئۆلچىمى نېمه؟ھايا -شهرم :سوئال  .٨٦٩
 –ھايـا بىـزگه شـۇئادەمنىڭ ئىمانىنىـڭ ۋە ئهدەپ      -بىـر ئادەمـدىكى شـهرم     :جاۋاب    

سـىز بىـر ئادەمنىـڭ    . ئهخالقىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە ئىكهنلىكىنـى يۇرۇتـۇپ بېرىـدۇ   
تېگىشلىك بولمىغان ھهرىكهتتىن ئۆزىنى تارتىۋاتقـانلىقى يـاكى تېگىشـلىك بولمىغـان     

ىــپ كهتكهنلىكىنــى كــۆرۈپ، ئۇنىــڭ ئىشـنى قىلىــپ قويغــان ۋاقىتتــا چىرايىنىــڭ قىزىر 
. قهلبىنىــڭ ئويغــاق، ئهســلىنىڭ پــاك، تهبىئىتىنىــڭ ســاپ ئىكهنلىكىنــى بىلىۋاالاليســىز

شۇنداقال بىرەرسىنىڭ پهس، گۇناھ ئىشالرنى ھايـا قىلماسـتىن قىلىـپ يـۈرگهنلىكىنى،     
ــان  ــۆرگهن     –ئالغـ ــانلىقىنى كـ ــگه پهرۋا قىلمايۋاتقـ ــداق ئىكهنلىكىـ ــڭ قانـ قويغىنىنىـ
ىزدا، ئۇنىڭ قولىدىن ياخشى ئىش كهلمهيدىغان كۆڭلى قارا، يۈزى قېلىن ئـادەم  ۋاقتىڭ

  .ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليسىز
  بىلهن ئامانهت بىلهن نېمه مۇناسىۋىتى بار؟ ھايا-شهرم :سوئال  .٨٧٠
ى ھايـانى  كىمكـ . ئامانهتنىـڭ يوقىلىشـىدۇر   –ھايانىڭ يوقىلىشى ئىشـهنچ   :جاۋاب    

ــىنى       ــان ئىشهنچىس ــا بولغ ــىلهرنىڭ ئۇنىڭغ ــى كىش ــانىتىنى يهن ــۇ ئام ــدىكهن، ئ يوقىتى
كىشــىلهرنىڭ ئىشهنچىســىگه ئېرىشــهلمىگهن ئــادەم جهمئىيهتــته     . يوقاتقــان بولىــدۇ 

مۇنداقالر ئۆزلىرىنىـڭ نهپسـىي ھهۋىسـىنى قانـدۇرۇش     . قىممهتسىز ئادەم بولۇپ قالىدۇ
مۇنداقالر ئۆزلىرىدىكى ئۇچىغا چىققان . ئوخشاپ قالىدۇيولىدا يۈگۈرىدىغان ياۋايىالرغا 

كـۆزلىرى ۋە ئهقلـى    ڭشهخسىيهتچىلىك، مهنمهنچىلىك ئىللهتلىرى سهۋەبلىك ئۇالرنى
قېلىن پهردىلهر بىلهن پهردىلهنـگهن بولـۇپ، ئـۆزىنى تېخىمـۇ ئازدۇرىـدىغان، تېخىمـۇ       

  .قىزىقتۇرىدىغان نهپسىي ھهۋەسلهردىن باشقىسىنى كۆرمهيدۇ
ــانلىقلىرىنى باشــقىالرنىڭ   ئه   ــالىقلىرى ۋە بهزى يام كســىچه، ئۆزىنىــڭ قىلغــان خات

  .بىلىپ قېلىشىدىن تهپ تارتىش ھايانىڭ ئۆزىدۇر
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  سهۋرچانلىق گۈزەل ئهخالق

  سهۋرنىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .٨٧١
رنى قىلىشـنى ئىشـتىها   ھهۋەسنى ۋە گۇنـاھ ئىشـال   –كۆڭۈل ھاۋايى  - سهۋر :جاۋاب    

ــڭ   ــىمۇ، ئهقىلنى ــپ تۇرس ــهرىئهتنىڭ قىلى ــڭ    ۋە ش ــپ، ئالالھنى ــوالق بېرى ــىغا ق نىداس
رازىلىقىنــى ئۈمىــد قىلىــپ، بۇنــداق ئىشــالردىن ئــۆزىنى تــارتىش، ئــازار، كــۈلپهتلهرگه، 

ــىبهتلهرگه ۋە باالي    ــا، مۇس ــهللىكلهرگه، نامراتلىقق ــىزلىقالرغا، كېس ــاپهتلهرگه ىئوڭۇشس ئ
. سـهۋرنىڭ مۇكاپـاتىمۇ چوڭـدۇر   . رىپ، ئۆزىنى يوقاتماسلىق دېگهنلىكتۇرچىداشلىق بې

ســهۋر قىلغۇچىالرغــا، ئهلــۋەتته ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئهمهلىــدىنمۇ : قۇرئــان كهرىمــدىكى
  .دېگهن ئايهت بۇنىڭ دەلىلىدۇر )١(.ياخشىراق ساۋاب بېرىمىز

  داق پايدىسى بار؟سهۋرچانلىقنىڭ قان :سوئال  .٨٧٢
ھهقىقىي سهۋر ئىنساننى گۇناھ، مهسـىيهتلهردىن توسـىدۇ ۋە ئـۇ ئىشـالرنى      :جاۋاب    

ھهقىقى سهۋر ۋە چىدامغا ئىگه بولغان ئادەم ھاياتىدا ئۇچرىغـان  . قىلماسلىققا ئۈندەيدۇ
ــت    ــدا تى ــىناقالر ئالدى ــوڭ س ــدىردىن     –چ ــدۇ، تهق ــاڭگىراپ قالماي ــدۇ، گ ــت بولماي تى

هكسىچه ئۇنى ئالالھنىڭ سىنىقى دەپ چۈشىنىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىش ئاغرىنمايدۇ، ئ
ســـهۋر كـــۆپلىگهن كىشـــىلهر . ۋە ســـىناقتىن ئۆتـــۈش ئۈچـــۈن كـــۈچ ســـهرپ قىلىـــدۇ

چۈشـــهنگهندەك، نـــاھهقچىلىككه، زۇلۇمغـــا ۋە يامانلىققـــا كـــۆز يۇمـــۇپ جىـــم تـــۇرۇش 
ــايتۇرۇش، زۇلـــۇمنى يـــوق قىلىـــش   ــانلىقنى قـ ۋە  دېگهنلىـــك ئهمهس، ئهكســـىچه، يامـ

ــدا   –ھهققــانىيلىقنى جــارى قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن ھارمــاي   تالمــاي ئىشــلهش ۋە بــۇ يول
  .چىداملىق بولۇش سهۋرنىڭ جهۋھىرىدۇر

  سهۋرچانلىقنىڭ قانداق سېهرى كۈچى بار؟ :سوئال  .٨٧٣
ئــادەتته ئــۆزى قىزىقىــپ كهتمهيــدىغان پايــدىلىق ئىشــالرنى قىلىــش،        :جــاۋاب    
رچانلىق بىلهنـــال ۋىزىقىـــدىغان نهپســـانىيهتچىلىكتىن ئـــۆزىنى تـــارتىش پهقهت ســـه ق

چــۈنكى ئىرادىلىــك كىشــىلهر ئۇلۇغــۋار غــايىنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش  . ئهمهلــگه ئاشــىدۇ
رچانلىقىنىڭ سايىســـىدا قايرىـــپ ۋيولىـــدا، نهپســـىنىڭ ۋاقىتلىـــق ئىســـتهكلىرىنى ســـه

ىشتىن بۇرۇن قېقىـۋەتكهن بـاغۋەن مـول    ئۆرۈكنى پىش. قويااليدۇ ۋە يولىغا داۋام قىلىدۇ
دېــگهن » ر قىلسـاڭ غورىـدىن ھـالۋا پۈتىـدۇ    ۋســه«شـۇڭا  . ھوسـۇلدىن مهھـرۇم قالىـدۇ   

                                                 
 .ئايهت – ١٦نهھل سۈرىسى  )١(



 ٤٧١  هخالقئ ۈزەلگ هۋرچانلىقس  

 

ر بىــلهن قورالالنــدۇرۇپ، قىيىــنچىلىقالر ئالدىــدا  ۋئىنســان ئــۆزىنى ســه. ھــېكمهت بــار
ــىزلهنمهيدىغان،     ــىمۇ ئۈمىدســـ ــراق بولســـ ــل يىـــ ــدىغان، مهنزىـــ ــرەپ قالمايـــ تهمتىـــ

ــئۇلىيهتچانل ــدىغان،     مهس ــتىن قورقماي ــتىگه ئېلىش ــىمۇ ئۈس ــر بولس ــك ئېغى ىق قانچىلى
ئىرادىلىك، پاراسهتلىك، قىيىنچىلىقـتىن كېـيىن ھامـان ئوڭايلىقنىـڭ، قـاراڭغۇلۇقتىن      
ــۆرەر،      ــى ك ــدۋارلىق، يىراقن ــىنىدىغان ئۈمى ــدىغانلىقىغا ئىش ــڭ بولى ــيىن يورۇقلۇقنى كې

  .شى الزىمۇتهدبىرلىك بول
  نىڭ مۇناسىۋىتى نېمه؟گۈزەل ئهخالق بىلهن سهۋرچانلىق :سوئال  .٨٧٤
ــدە بولۇشــقا      :جــاۋاب     ــر ئادەم ــداق بى ــۇش ھهر قان ــداملىق بول ســهۋر قىلىــش ۋە چى

سـهۋر بىـلهن چىـدام    . تېگىشلىك ئېسىل ئهخـالق ۋە ئالىيجانـاب پهزىلهتلهرنىـڭ بىـرى    
ــۈر      ــلهن ك ــى بى ــىي خاھىش ــى ۋە نهپس ــڭ روھ ــان ئۆزىنى ــارقىلىق  ئىنس ــش ئ ەش قىلى

ھېچكىمگه سهۋردىن ئارتۇق كهڭ «: ئېرىشىدىغان گۈزەل ئهخالق بولۇپ، بىر ھهدىسته
چـۈنكى سـهۋرچانلىق بىـلهن چىـدام ئىنسـاننىڭ      . لگهنېيىد )١(»سوۋغا بېرىلگىنى يوق

  .پىشىپ يېتىلگهنلىكىنىڭ ئاالمىتىدۇر
  بار؟ ئهھمىيىتىق چوڭ قاندا سهۋرنىڭ :سوئال  .٨٧٥
ــاۋاب     ــدۇ     :ج ــىناقلىرىغا ئۇچراي ــۇن س ــدىرنىڭ نۇرغ ــتا تهق ــال تۇرمۇش ــان رېئ . ئىنس

بهزىلىرى شۇ ئوڭۇشسىزلىقالرغا ۋايساپ تهقـدىردىن ۋە زامانـدىن ئاغرىنىـدۇ، سـىناقالر     
. ئالدىدا تهمتىرەيدۇ، بۇنى ھهرگىزمۇ ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهن سـىناق دەپ قارىمايـدۇ  

بهزىـلهر بولسـا سـىناق ۋە    . شۇ سىناقالردىن ئـۆتهلمهي بىـر ئۆمـۈر قايمۇقىـدۇ     نهتىجىدە
كۈلپهتلهرگه دۇچ كهلگهن ۋاقىتتا، بۇ سـىناق ۋە كـۈلپهتلهرنى يـېڭىش ئۈچـۈن بـارلىق      
ــلهيدۇ،       ــالالھنى ئهس ــرگه ئ ــلهن بى ــىتىش بى ــچانلىقالرنى كۆرس ــهۋەبلهرنى ۋە تىرىش س

ئۇنىـڭ مۇشـكىالتلىرىنى ئاسانالشـتۇرۇپ،    نهتىجىـدە ئـالالھ   . ئۇنىڭدىن ياردەم سورايدۇ
سىناقالردىن ئۆتۈشكه ياردەم قىلىـدۇ ھهمـدە ئۇنىـڭ سـهۋر قىلغانلىقىغـا ۋە چىـداملىق       

پهقهت سـهۋر  بـۇ ھهقـته قۇرئـان كهرىمـدە    . بېرىـدۇ بولغانلىقىغا كاتتا ئهجىر ۋە ساۋاب 
  .دەپ كۆرسىتىلگهن(٢) قىلغۇچىالرغا ئۇالرنىڭ ئهجرى ھېسابسىز بېرىلىدۇ

ئارى، پىشــىپ وچىــداملىق بولــۇش تۇرمۇشــقا ئادىــل قارايــدىغان كىشــىلهرنىڭ شــ   
. يېــتىلگهن كىشــىلهرنىڭ تۇرمــۇش مىزانــى بولــۇپ، ســهۋر بىــلهن بىــر ئورۇنــدا تۇرىــدۇ

شۇڭا چىـداملىق  . لېكىن ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش سهۋرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىن قىيىن
  .بولۇش ئۈچۈن سهۋرچان بولۇش كېرەك

                                                 
 .ئۇسۇلى خهمسهدە رىۋايهت قىلىنغان  )١(
  .ئايهت-١٠زۇمهر سۈرىسى )(٢
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  قا ياتامدۇ؟ناھهقچىلىككه سۇكۇت قىلىش سهۋرچانلىق :سوئال  .٨٧٦
ئهجىـر بېرىشـنى ۋەدە قىلغـان     كۆپۇرغۇن كىشىلهر ئالالھ تائاال ساۋاب ۋە ن :جاۋاب    

سهۋرچانلىقنى توغرا چۈشهنمهستىن، زۇلۇمغا، ناھهقچىلىككه ۋە ئېزىلىشكه رازى بولۇپ 
بـۇ ئىنتـايىن خاتـا چۈشـهنچه بولـۇپ،      . رنى سـهۋردىن سـانايدۇ  قاراپ تۇرۇش قاتـارلىقال 

ئــۆزلىرى : قۇرئــان كهرىمــدىكى. ئــالالھ تائــاال مۇنــداق قىلغــۇچىالرنى يامــان كۆرىــدۇ
مىڭالرچه تۇرۇقلۇق، ئۆلۈمـدىن قورقـۇپ، يۇرتلىرىـدىن قېچىـپ چىققـان كىشـىلهردىن       

ئانـدىن كېـيىن   ). ئۆلـدى  ئـۇالر (دېـدى  » ئۆلۈڭالر«ئالالھ ئۇالرنى  )١(خهۋىرىڭ يوقمۇ؟
ئالالھ ئۇالرنى تىرىلدۈردى، ئالالھ ئىنسـانالرغا ھهقىـقهتهن مهرھهمهتلىكتـۇر ۋە لـېكىن     

دېـگهن ئـايهتته    )٢(شۈكۈر قىلمايـدۇ ) ئالالھنىڭ نېمىتىگه(ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى 
قىسسىسى بايان قىلىنغان ئىنسانالرمۇ زۇلۇمغا رازى بولۇپ، ئۇنىڭغـا قارشـى چىقىشـنى    

  .ئالالھ تائاالنىڭ غهزىبىگه ئۇچرىغانالر ئىدى ئۈچۈنتهرك ئهتكهنلىكى 

                                                 
پهيغهمبىـرى ئـۇالرنى دۈشـمهنگه    : بۇ ئـايهتته بهنـى ئىسـرائىلدىن بىـر قهۋمنىـڭ قىسسىسـى بايـان قىلىنىـدۇ          )١(

ېچىـپ چىققـان، ئالالھنىـڭ قازاسـى     ئۇالر ئۆلۈمدىن قورقۇپ يۇرتلىرىـدىن ق . قارشى جىهاد قىلىشقا بۇيرۇغان
 .مبىرىنىڭ دۇئاسى بىلهن تىرىلگهنبىلهن ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىرال ۋاقىتتا ئۆلگهن، ئاندىن پهيغه

  .ئايهت - ٢٤٣بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ٤٧٣  ەتتۇرسائاد – هختب هقىقىيبايلىق ھ هنىۋىم  

 

  

  تۇرسائادەت –بهخت ھهقىقىي  مهنىۋى بايلىق

مهيلــى ســاددا پىكىرلىــك ئــادەتتىكى   بهخــتكه ئېرىشــىش ھهمــمه ئادەمنىــڭ ئارزۇســى،   
ــۇن ھامــان بهخــتكه         ــكهن مۇتهپهككــۇر، ئــالىم بولس ــىلهر بولســۇن يــاكى يېتىش كىش

شاھالر ئۆزلىرىنىـڭ ھهشـهمهتلىك ئوردىلىرىـدا بهخـت ئۈچـۈن      . ئىستهيدۇئېرىشىشنى 
ئاھ ئۇرسا، گادايالر غهرىبانه كۆلبىلىرىدە بهخت ئىزدەپ چـوت سـوقىدۇ ۋە ئهڭ شـېرىن    

ھوشـى   –كېسىپ ئېيتىش كېرەككى، مهنىـۋىيىتى سـاغالم، ئهقىـل    . چۈشلهرنى كۆرىدۇ
ۇشـــهققهت ئىزدىمهيـــدۇ، ئـــۆز م –جايىـــدا بولغـــان ھهر قانـــداق ئـــادەم ئـــۆزىگه جاپـــا 

بىراق ئـۇ ئـاھ ئـۇرۇپ، بـۇ چـوت سـوقۇپ ئىزدەۋاتقـان،        . بهختسىزلىكىگه رازى بولمايدۇ
ئىنتىلىۋاتقان بهخت زادى قهيهردە؟ ھهقىقىي بهخت زادى نېمىدە؟ بهختنىڭ ئـۆلچىمى  

  بارمۇ؟
  ؟چاقىدىمۇ  –باال  سائادەت-بهخت :سوئال  .٨٧٧
بـالىلىق ئـۆي بـازار،    « خـۇددى ئهجـدادالر  . بالىالر ھايـاتلىقتىكى گـۆھهرلهر   :جاۋاب    

 تا ســائادەتنى تهســهۋۋۇر قىلىــشدېگهنــدەك، بالىالرســىز تۇرمۇشــ» بالىســىز ئــۆي مــازار
ــيىن ــال بهخــت  . قى ــق بىلهن ــراق بۇنىڭلى ــائادەت-بى ــز  س ــالىالردا دېيهلمهيمى ــۈنكى. ب  چ

نىسىغا ۋاپـادارلىق بىـلهن ھهقلىـق يوسـۇندا جـاۋاب      ئا –ئاتا رىئاللىقتا كۆرىۋاتىمىزكى، 
  .قايتۇرۇش ئورنىغا، ئۇالرنى تۇزكورالرچه قاقشاتقان بالىالرمۇ ئاز ئهمهس

. بالىالر بىز ئۈچۈن ئالالھ تائاالدىن بېرىلگهن نېمهت بولگىنىدەك، بىر تۈرلۇك سىناقتۇر  
  .سىناقالردىن ھهممىال ئادەم ئۇتۇپ چىقالمايدۇ

  ؟تېخنىكىدىمۇ –پهن  سائادەت-بهخت :سوئال  .٨٧٨
بىــزگه يىراقنــى يــېقىن، مۈشــكۈلنى ئاســان قىلىــپ بېرىــپ تۇرمۇشــىمىزغا   :جــاۋاب    

تېخنىكىمـۇ بىزنـى بهختلىـك قىلىشـقا      –ھېسابسىز قواليلىقالرنى بهخش ئهتكهن پهن 
ئىنسـانالر تهبىـئهت   «سسـېل  ئهنگىلىيىنىڭ ھازىرقى زامان پهيالسۇپى رو. قادىر ئهمهس

بىـلهن   ئـۆزى -ئـۆز بىـراق  . تېخنىكىغا تايىنىـپ غهلىـبه قىلـدى    –بىلهن كۈرەشته پهن 
دەپ  »تېخنىكـا ئهسـقاتمىدى   –بـۇ كۈرەشـته پهن   . بولغان كۈرەشته غهلىبه قىاللمىـدى 

  .يازىدۇ
  سائادەت نهدە؟-ئۇنداقتا بهخت :سوئال  .٨٧٩
شۇڭا ئۇنى كۆز بىلهن كـۆرۈپ،  . تهئهللۇق ئۇقۇم اتقابهخت دېگهن مهنىۋىي :بجاۋا    

ــارازا بىــلهن  ــدۇتارتىــپ ت ــۆلچىگىلى بولماي ــوردا   . ئ ــاكى ئ ــايلىق كانلىرىــدىن ي ــۇنى ب ئ
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شـۇڭا پهيغهمـبهر   . الغىلى بولمايـدۇ ۋئۇنى پۇلغا سـېتى . خهزىنىلىرىدىن تاپقىلى بولمايدۇ
بهلكــى ىــي بــايلىق مــاددىي بــايلىق ئهمهس،    ھهقىق«: ئهلهيهىسســاالم بىــر ھهدىســته  

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ىدۇربايلىق كۆڭۈلنىڭ
بهخت شـۇنداق نهرسـىكى، ئىنسـان ئـۇنى تۇرمۇشـنىڭ ھهمـمه تهرەپلىرىـدە ھـېس           

ئۇ قهلبنىڭ ئـارامى، ۋىجـداننىڭ راھىتـى،    . قىلىپ تهڭداشسىز لهززەتكه نائىل بوالاليدۇ
ۇر قــشــكهن كىشــىنىڭ يۈرىكىنىــڭ ئهڭ چوڭئۇنىڭغــا ئېرى. كۆڭۈلنىــڭ روشــهنلىكىدۇر

بهخت ئىنسـان قهلبىـدىن   . قاتالملىرىدىن تىرنىقىنىڭ ئۇچىلىرىغىچه ئازادىلىك بولىدۇ
ئۇنى ئالالھتىن باشقا ھـېچكىم  . ئۇخچۇپ تۇرىدۇكى، ئۇ سىرتتىن ئىمپورت قىلىنمايدۇ

  .ئاتا قىاللمايدۇ
ــدا     ــازا،  –ق بــاال يــى ھهقىقىــي بهخــتكه ئېرىشــكهن كىشــىلهر باشــلىرىغا ھهر قان ق

تۇرمــۇش ئــۇالرنى مۇشــهققهتلىرى بىــلهن . دىشــۋارچىلىق كهلســىمۇ پســهنت قىلمايــدۇ
  .كۈتۈۋالسىمۇ، ئۇالر ھاياتلىققا مهردانه ھالدا كۈلۈمسىرەيدۇ

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  )١(



 ٤٧٥  هخالقتۇرئ ۈزەلگ ۆزلهشس هدەبلىكئ  

 

  

  تۇرئهدەبلىك سۆزلهش گۈزەل ئهخالق

  سۆزدىكى ئهخالق ئۆلچىمى نېمه؟-گهپ :سوئال  .٨٨٠
ئىنســانالرنىڭ ئۆزئــارا ئاالقىلىشــىش، پىكىــر، ئىــدىيه، ھېسســىيات ــــ تىــل  :جــاۋاب    

بىــر شهخســنىڭ ســۆزلهش ســهنئىتى شــۇ شهخســنىڭ بىلىمــى،  . ئالماشــتۇرۇش قــورالى
سـۆزلهش  . پهزىلىتى، مهدەنىيهت سهۋىيىسىنى ئىپادىلهپ بېرىـدۇ  -ئىقتىدارى، ئهخالق 

سهنئهتتنىڭ ئالدىدا تۇرىدىغان ئاالھىـدە   -ماھارىتى دۇنيادىكى ھهر قانداق بىر ھۈنهر 
  .چوڭ سهنئهت

ئىســالم دىنــى تىلــدىن ئىبــارەت بــۇ قــورالنى قانــداق جايالرغــا ئىشــلىتىش ۋە ئــۇنى   
ئۇالرنىــڭ يوشــۇرۇن ســۆھبىتىنىڭ  : قۇرئــان كهرىمنىــڭ. تىزگىنلهشــنى ئــۆگهتكهن

ــاكى كى   ــاكى ياخشــىلىققا ي ــۇر، پهقهت ســهدىقىغه ي شــىلهرنى تولىســىدا ياخشــىلىق يوقت
  .)١(بۇنىڭدىن مۇستهسنا) نىڭ يوشۇرۇن سۆھبىتى(ئهپلهشتۈرشكه بۇيرىغان كىشىلهر

ياخشــى ســۆز قىلىــش ۋە تىلنــى ھهمىشــه شــۇنداق ياخشــى سۆزلهشــكه ئادەتلهنــدۈرۈش   
چۈنكى كۆڭۈلدىكى ياخشى ئىبـارىلهر بىـلهن   . مۇسۇلماننىڭ ئهخالقىدىن بىر پارچىدۇر

  .ن سانىلىدۇئىپادىلهپ بېرىش ئېسىل ئهخالقتى
  ياخشى سۆز قىلىشمۇ ئىبادەتمۇ؟ :سوئال  .٨٨١
. ىشىلهرگه سىلىق ۋە ياخشى سۆز قىلىشتا ئهلۋەتته ئىبادەتنىـڭ سـاۋابى بـار    :جاۋاب    

ئــالالھ تائــاال ئــۆز ۋاقتىــدا ئىســرائىل ئهۋالدىــدىن ئالغــان ئهھدىــدىمۇ چىرايلىــق ســۆز   
ئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئهۋالدىـدىن ئـالالھتىن باشقىسـىغا    . قىلىشنى شهرت قىلغان

تۇغقانالرغــا، يېــتىملهرگه، مىســكىنلهرگه  -ئانىغــا، ئــۇرۇغ  -ئىبــادەت قىلماســلىققا، ئاتــا 
ياخشىلىق قىلىشقا، كىشىلهرگه ياخشى سـۆز قىلىشـقا، نامـاز ئوقۇشـقا، زاكـات بېرىشـكه       

  .)٢(ئهھدە ئالدۇق
ــايهتته كىشــىلهرگه     ــدا   بــۇ ئ چىرايلىــق ســۆز قىلىــش نامــاز بىــلهن زاكاتنىــڭ ئالدى

  .كهلگهن
  سىلىق ۋە ئهدەبلىك سۆز قىلىشنىڭ قانداق پايدىسى بار؟ :سوئال  .٨٨٢
سـىلىق ۋە ئهدەپلىـك سـۆزلهش كىشـىلهرنىڭ مـۇھهببىتىنى ۋە ئىخالسـىنى        :جاۋاب    

                                                 
  .ئايهت-١١٤نىسا سۈرىسى  )١(
 .ئايهت-٨٣بهقهرە سۈرىسى   )٢(
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ــولى  ــنىڭ يـ ــم پ . قازىنىشـ ــان كهرىـ ــۇڭا قۇرئـ ــۇھهممهد  شـ ــى مـ ــز ھهزرىتـ هيغهمبىرىمىـ
ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلهن سـهن ئۇالرغـا مـۇاليىم بولـدۇڭ،     : ئهلهيهىسساالمنى ماختاپ

ــۇالر    ــاڭ، ئ ــان بولس ــاتتىق بولغ ــاغرى ق ــال، ب ــكهن   ئهگهر قوپ ــاپ كهت ــدىن تارق چۆرەڭ
، قوپال ۋە يامـان سـۆز ئـۆزىگه نهپـرەت ۋە دۈشـمهنلىك      ئهمهلىيهتته .گهنېد) ١(بوالتتى

 »تىـغ يارىسـى سـاقىيىدۇ، تىـل يارىسـى سـاقايمايدۇ      «. ېپىشتىن باشقىسـىغا يارىمايـدۇ  ت
  .دېگهن ھېكمهت بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ

 ياخشى. تىلنى ئالالھ تائاال ياخشى يولغا قوللىنىشقا ۋە ياخشى سۆز قىلىشقا ياراتقان  
ىــدىمۇ ياخشــى رىھهر جايــدا ئالقىشــقا اليىــق بولىــدۇ، ھهتتــا ئــالالھ تائاالنىــڭ نهز ســۆز 

ياخشى سۆز ئالالھنىڭ دەرگاھىغـا  : قۇرئان كهرىمدىكى. سۆزنىڭ قىممىتى يۇقىرىدۇر
 )٢(.دېـگهن ئـايهت بـۇ مهنىنـى ئىپادىلهيـدۇ      »رىـدۇ ۈئۆرلهيدۇ، ياخشى ئهمهل ئۇنى كۆت

كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشىنىدىكهن، ياخشـى  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  .دېگهن )٣(»سۇكۇت قىلسۇن سۆز قىلسۇن ياكى

ــاالم    ــبهر ئهلهيهىسس ــار   «:يهنه  پهيغهم ــاۋابى ب ــهدىقىنىڭ س ــۆزدە س ــق س  )٤(»چىرايلى
  .دېگهن

                                                 
 .ئايهت -١٥٩ئال ئىمران سۈرىسى   )١(
 .ئايهت - ٣٥فاتىر سۈرىسى   )٢(
  .مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
 .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٤(



 ٤٧٧  هخالقئ -هدەبئ ۇنازىرىلىشىشتىكىم  

 

  

  ئهخالق -مۇنازىرىلىشىشتىكى ئهدەب

  ئىنسانالر ئۈچۈن مۇنازىرىنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟: سوئال  .٨٨٣
ــ-بىــر ئىنســانالر :جــاۋاب     بىرىنىــڭ -رى بىــلهن ئارىلىشــىپ ياشــايدىغان ۋە بىــر بى

ھهمكارلىقىغا ھهمىشه مۇھتاج بولىدىغان مهۋجـۇدات بولغـانلىقى ۋە ئىنسـانالرنىڭ كـۆز     
ــل      ــر خى ــۇر قىلىــش تهرزى، شــۇنداقال چۈشــىنىش سهۋىيىســى بى قاراشــلىرى، تهپهكك

ــىدا ئىخــتىالپالر ۋە قارىمۇقارشــى    ــۇالر ئوتتۇرىس ــهۋەبلىك، ئ ــانلىقى س ــرلهر  بولمىغ پىكى
بـــۇ مۈشـــكىلىنى ھهل قىلىشـــنىڭ ئهڭ ياخشـــى چارىســـى . مهۋجـــۇد بولـــۇپ تۇرىـــدۇ

ســۆھبهت ۋە مۇنــازىرىلهر . مۇنازىرىلىشــىش ئــارقىلىق ئورتــاق بىــر پىكىــرگه كېلىشــتۇر 
  .بىرىنى چۈشىنىش ئىنسانالرغا خاس ئاالھىدىلىكتۇر-ئارقىلىق بىر

  قائىدىلهر بار؟ -ىرىلىشىشتا قانداق ئهدەبمۇناز :سوئال  .٨٨٤
ئهخالقـــى  -ئـــۆزىگه خـــاس ئهدەب دۇنيـــادا ھهر قانـــداق بىـــر ئىشـــنىڭ  :جـــاۋاب    

مۇنازىرىنىــڭ . ئهخالقــى بــاردۇر -بولغىنىــدەك، مۇنــازىرىنىڭمۇ ئــۆزىگه خــاس ئهدەپ   
غهلىبىلىــك نهتىجىــگه ئېرىشىشــى ۋە ئۇنىــڭ ئىلمــى قىممهتــكه ئىــگه بولىشــى ئۈچــۈن  

  .ئهخالقىغا رىئايه قىلىش تولىمۇ زۆرۈردۇر-پئۇنىڭ ئهدە
ئهخالقنىـڭ ھهممىنـى ئـۆز ئىچىـگه     -ئالالھ تائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزى مۇنـازىرە ئهدەپ      

ئــۇالر بىــلهن ئهڭ چىرايلىــق رەۋىشــته «يهنــى  وجــادلْهم بِــالَّتي هــي أَحســن﴾﴿: :ئالىــدۇ
  .)١(»مۇنازىرىلهشكىن

ئهخالقلىرى تولـۇق بولغـان   -ته ئۇنىڭ ئهدەپغهلىبىلىك مۇنازىرە ھهر ئىككى تهرەپ  
  :ئهخالقى ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر-مۇنازىرىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق ئهدەپ. مۇنازىرىدۇر

  مۇنازىرىلىشىشنىڭ شهرتلىرى )١(  
  ئهخالقالر-مۇنازىرە ئهسناسىدىكى ئهدەپ )٢(  
  .ئهخالقالر-مۇنازىرىدىن كېيىنكى ئهدەپ )٣(  

  مۇنازىرىلىشىشنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٨٨٥
. ئالدى بىلهن مۇنازىرىلهشكۈچىلهرنىڭ نىيىتىنىـڭ تـوغرا بولۇشـى شـهرت     :جاۋاب    

نىيهتنىڭ توغرا بولىشىدىن مهقسهت ھهقىقهت ۋە توغرىلىق قايسى تهرەپته بولسـا ئـۇنى   

                                                 
  ئايهت-١٢٥نهھل سۈرىسى  )١(
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ــۇر   ــازىرە ئه. قوبــۇل قىلىــپ كۈچلهندۈرۈشــنى نىــيهت قىلىــش دېگهنلىكت كســىچه، مۇن
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ گهپدانلىقىنى ئىزھار قىلىش ياكى قارشى تهرەپنى قانداقال بىـر يـول   

كهلمىســىمۇ، ئــۇنى  ئۇيغــۇنبىــلهن چۈشــۈرۈش، ئۆزىنىــڭ پىكــرى گهرچه ھهقىقهتــكه  
كــۈچكه ئىــگه قىلىــش نىيىتــى بىــلهن مۇنــازىرىگه كىــرىش مۇنازىرىــدىن ھېچقانــداق   

مۇنازىرىلهشكۈچىلهرنىڭ مۇنازىرىلىشـىدىن مـاۋزۇ ھهققىـدە     .ئىجابىي نهتىجه بهرمهيدۇ
ــم    ــى الزى ــاتلىق بولىش ــۇق مهلۇم ــتچىل   . تول ــكۈچىلهرنىڭ راس ــۇنىڭدەك مۇنازىرىلهش ش

پاكىتلىرىـــدا ســـهمىمى، تـــوغرا بولىشـــى، -بولىشـــى، دەۋاســـىدا ۋە كهلتـــۈرگهن دەلىـــل
غان بولىشـى  كۈچلهندۈرمهكچى مهسىلىنىڭ توغرىلىقىغا ۋە ھهقلىقىغا ئـۆزى ئىشـىنىدى  

  .ۋە سهۋرچان بولىشى ئاچچىقالپ قالماسلىقى تهلهب قىلىنىدۇ
  ئهخالقالر قايسىالر؟-مۇنازىرە ئهسانىسىدىكى ئهدەپ :سوئال  .٨٨٦
ــازىرە ئهسناســىدا بولۇشــقا تېگىشــلىك ئهدەپ  :جــاۋاب     ئهخالقالرنىــڭ بېشــىدا -مۇن

بـۇ  . الپسىز مهنبهگه ئىتتىپاقلىشىش مهسىلىسى كېلىدۇتهرەپلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئىختى
ئۈچـۈن   دېگهنلىك مۇنازىرىنى باشالشتىن ئاۋۋال، ئىختىالپالشقاندا مۇراجىئهت قىلىش

ئهسلى مهنبه مۇنـازىرە  . تهرەپلهر ئۆز ئارىسىدىكى ئهسلى مهنبهگه كېلىشىۋېىلىش الزىم
. ى نهقلىـي مهنـبهلهر بولىـدۇ   ماۋزۇسىنىڭ تهبىئىتىگه قـاراپ يـا ئهقلىـي قائىـدىلهر يـاك     

چـۈنكى مۇنـداق   . ئاندىن مۇنازىرىنى بىرلىككه كېلىنگهن مهسىلىلهردىن باشالش الزىم
بىرىنىـڭ كـۆز قارىشـىنى قوبـۇل قىلىشـى ئۈچـۈن       -قىلىـش ھهر ئىككـى تهرەپنىـڭ بىـر    

مۇنازىرىــدە قارشــى تهرەپنىــڭ پىكرىنــى  . شــارائىت ھــازىرالپ بېرىــدۇ -ياخشــى شــهرت
ن كۆڭــۈل قويــۇپ ياخشــى ئــاڭالش، دىققهتنــى شهخســنىڭ ئــۆزىگه ســهۋرچانلىق بىــله

ئهمهس، بهلكى كۆز قاراشقا قارىتىش، ۋاقىتقا رىئايه قىلىش، مۇنازىرە ئهسناسىدا سىلىق 
  .سۆزلۈك بولۇش قاتارلىقالر مۇنازىرىدە بولمىسا بولمايدىغان مۇھىم ئامىلالردۇر

  .ياخشى ئۈلگىدۇربۇ ماۋزۇدىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه ئهڭ   
  ئهخالقالر قايسىالر؟-مۇنازىرىدىن كېيىنكى ئهدەپ :سوئال  .٨٨٧
ئهخــالر ناھــايىتى مــۇھىم بولــۇپ، بۇنىڭغــا -مۇنازىرىــدىن كېيىنكــى ئهدەپ :جــاۋاب    

شـــۇڭا مۇنازىرىـــدىن كېـــيىن . ئهھمىـــيهت بهرمىگهنـــدە، مۇنـــازىرە پايدىســـىز قالىـــدۇ
ئــۇالردىن بىــرى، ھهقىــقهت  : ئهخالقالرغــا رىئــايه قىلىــش زۆرۈدۇر -ئهدەپ تۆۋەنــدىكى

ئاچچىق بولسىمۇ ئۇ قايسى تهرەپته بولىشىدىن قهتئىينهزەر ئۇنى قوبۇل قىلىش، قارشى 
تهرەپنىڭ كۆز قارىشىغا ھۆرمهت قىلىـش، مۇنازىرىـدە يېڭىـپ چىققـان بولسـا، ئۇنىڭغـا       

ەنجىـپ قالماسـلىق، مۇنازىرىـدىن كېـيىن     مهغرۇرلىنىپ كهتمهسلىك، يېڭىلغان بولسا ر
  .بىرىنىڭ غهيۋىتىنى قىلىشتىن ساقلىنىشى الزىم-ئىككى تهرەپ بىر



 ٤٧٩  ۇشقورساق بول هڭك  

 

  

  رساق بولۇشوكهڭ ق

  كهڭ قورساق بولۇش دېگهن قانداق خۇلق؟ :سوئال  .٨٨٨
هنلىكتىن ۋە قهلبنىڭ كۆرەلمهسلىكتىن، ئاداۋەتتىن، دۈشمهنلىكتىن، ئـۆچم  :جاۋاب    

باشقا ناچار ئىللهتلهردىن ساغالم بولۇشى ئىماننىڭ مېۋىلىرىدىن سـانىلىدىغان گـۈزەل   
ــالردۇر ــدۇ،       . ئهخالق ــۆڭلى ـ كۆكســى كهڭ بولى ــاك، ك ــى پ ــىنىڭ قهلب ــۇلمان كىش مۇس

بىـرىڭالر بىـلهن ئـادەۋەت     -بىـر  «. باشقىالرغا ھهسهت قىلمايدۇ، ئۆچمهنلىك قىلمايـدۇ 
رىڭالرغا كۆرەلمهسلىك قىلىشماڭالر، ئۆچمهنلىك قىلىشماڭالر، بىر قىلىشماڭالر، بىر ـ بى 

بىرىڭالرنى تهرك ئهتمهڭالر، ئۆز ئارا قېرىنداشالردىن بولۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ ياخشـى   -
بهندىلىرىدىن بولۇڭالر، بىر مۇسـۇلماننىڭ يهنه بىـر دىنـى قېرىندىشـىغا ئـۈچ كۈنـدىن       

  .)١(»ئهمهس توغرائارتۇق ئاداۋەت ساقلىشى 
  مۇسۇلمان ئادەم قانداق بولىشى كېرەك؟ :سوئال  .٨٨٩
ــاۋاب     ــىبهتكه      :ج ــگهن مۇس ــىغا كهل ــقىالرنىڭ بېش ــادەم باش ــۇلمان ئ ــي مۇس ھهقىقى

غهمكىن بولىدۇ، ئۇالرنىڭ خۇشاللىقلىرىغا خۇشال بولىدۇ، ئۇالرغا كهلـگهن ئـامهتلهرگه   
ۇ، بهلكــى ئــۇ، ئــالالھ تائاالنىــڭ ئۈلگىلىــك بهنــدىلىرى قىزغانمايــدۇ، ھهســهت قىلمايــد

بىـزگه ۋە  ! پهرۋەردىگـارىمىز : مۇنۇ دۇئـانى قىلىـدۇ   كهلگهن  كهرىمدە قىلغان، قۇرئان
دىللىرىمىـزدا  . بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقـان قېرىنداشـلىرىمىزغا مهغپىـرەت قىلغىـن    

سـهن ھهقىـقهتهن   ! ارىمىزپهرۋەردىگـ . مۆمىنلهرگه قارشى دۈشمهنلىك پهيدا قىلمىغىـن 
  .)٢(گۇناھالرنى مهغپىرەت قىلغۇچىسهن، بهندىلىرىڭگه مېهرىبانسهن

  ئىچى تارلىق دېگهن قانداق خۇلق؟ :سوئال  .٨٩٠
ــاۋاب     ــلىك  :ج ــارلىق ۋە كۆرەلمهس ــرى   ئىچــى ت ــاالمنىڭ تهبى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

ى مېكروبالر بهدەننى كاردىن چىقارغىنىدەك، ھهسهت خۇدد. تۇر» كېسهللىك«بويىچه، 
ھهســـهت ھهســـهت . ھهســـهت قىلغۇچىنىـــڭ روھىنـــى پۈچهكلهشـــتۈرىدۇ، چىرىتىـــدۇ

ــارچه زىيىنــى ھهســهت     قىلىنغــۇچى ئۈچــۈن ھېچبىــر زىيــان يهتكۈزەلمهيــدۇ، بهلكــى ب
باشقىالرغا ھهسهت قىلىـدىغان ئـادەم روھىـي جهھهتـتىن     . قىلغۇچىنىڭ ئۆزىگه بولىدۇ

شه بىئاراملىقتا ئۆتىدۇ، كېيىنچه، بۇ بىئاراملىق ئۇنىڭ بهدىنىگه تهسىر قىلىـدۇ ـــ   ھهمى

                                                 
  .بۇخارى رىۋايىتى  )١(
  .ـ ئايهت ١٠ھهشر سۈرىسى   )٢(
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دە، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭدىكى مهنىۋى كېسهللىك ماددىي كېسهللىكنى پهيـدا قىلىـدۇ،   
  .ئاخىرى شۇنىڭ بىلهن تۈگىشىدۇ

  :قهدىمدە بىر ئهرەب شائىرى مۇنداق دېگهن ئىكهن  
ــ  اصبِْر علـى كيـد احلُسـو ــه د فَ ــْبرك قاَتلُ إنََ ص 
ــها ــلُ نفس ــاَْر تأكُ  انْ لَــْم تجِــْد مــا تأكُلُــه  الن

  :تهرجىمىسى  
  سهۋىر قىلغىن ھهسهت قىلسا، سهۋرىڭ ئۇنى ئۆلتۈرەر،    
  .تۈگىگهندە يېقىـــــلغۇ، ئوتمۇ ئۆزىن كۆيـدۈرەر    

دىغان ۋە بىـر ـ بىـرىگه ھهسـهت قىلىـدىغان، ئۆزىـدىن باشقىسـىنى ئتېـراپ قىلمايـ           
ئۆزلىرىدىن چىققان ئىقىدارلىق كىشـىلهرنى قوللىمايـدىغان مىلـلهت يېتهكچىلىرىـدىن     

بىــز ئهنه . نهتىجىــدە، بېشــىغا كهلــگهن كــاژلىقتىن قۇتۇاللمايــدۇ    . ئايرىلىــپ قالىــدۇ 
  .شۇنداقالرنىڭ قۇربانىمىز



 ٤٨١  هخالقتۇرئ ۈزەلگ هپۇچانلىقئ  

 

  

  ئهپۇچانلىق گۈزەل ئهخالقتۇر

  ىنسانالرنىڭ ئهپۇچانلىقتىكى مهرتىبىسى قانداق؟ئ :سوئال  .٨٩١
ئىنســـانالرنىڭ تۈرلـــۈك قوزغاتقۇچىالرغـــا تاقابىـــل تـــۇرۇش دەرىجىســـى   :جـــاۋاب    

بهزىلىرى ئاددىي ئىشالر ئۈچۈنمۇ نادانلىق قىلىپ قويىدۇ، بهزىـلهر  . ئوخشاش بولمايدۇ
ۇۋېلىشـنى  بولسا ئۆزىنىڭ ئۆتكـۈر تهپهككـۇرى ۋە ئېسـىل ئهخالقـى بىـلهن ئـۆزىنى تۇت      

  .بىلىدۇ ۋە تۈرلۈك قىيىنچىلىقالر ئۈستىدىن غهلىبه قىلىدۇ
ــر    ــىلهرنىڭ ئىتتىكلىـــــك، ئېغىـــ ــانلىق،  - گهرچه كىشـــ ــىقلىق، ئالدىراقســـ بېســـ

شى ۇسهۋرچانلىق، سهزگۈرلۈك، دېۋەڭلىك قاتارلىق خىسلهتلىرىنىڭ يۇقىرى تۆۋەن بول
ــداق بول  ــۇئۇالرنىــڭ ئهســلى خاراكتېرىنىــڭ قان ــاغلىق بولســىمۇ، شــىغا زور دەرىجى دە ب

ــۆزىگه بولغــان ئىشهنچىســىنىڭ باشــقىالرغا مــۇاليىم بولــۇش ۋە ئۇالرنىــڭ     ئادەمنىــڭ ئ
  .خاتالىقلىرىنى ئهپۇ قىلىش بىلهن مۇئهييهن مۇناسىۋىتى بار

. كۆكســى كهڭ بولىــدۇ –ھهقىقىــي ئۇلــۇغ ئــادەم كامــالهتكه يهتكهنســېرى كــۆڭلى    
  .ۇل قىلىدۇ، خاتالىقلىرىنى كهچۈرىدۇئهپۇچان بولىدۇ، كىشىلهرنىڭ ئۆزرىسىنى قوب

  بار؟زىيىنى قانداق  غهزەبنىڭ :سوئال  .٨٩٢
ــدۇر   :جــاۋاب     ــان چوغ ــدە يانغ ــادەم ئهۋالدى قهلبى ــپ  . غهزەب ئ كۆزلىرىنىــڭ قىزىرى

كهتكهنلىكــى، گــۆرەن تومۇرلىرىنىــڭ كۆپــۈرۈپ كهتكهنلىكــى غهزەبنىــڭ ئهڭ ئۇچىغــا  
قتى بولۇپ، ئۇنى يېڭىشنىڭ چارىسى ئورنىدىن قوزغالماسلىق، ئـۆرە تۇرغـان   چىققان ۋا

غهزەبنىڭ كهينىگه كىرگهن ئـادەم خـۇدىنى بىلـمهي ئىشـالرنى     . ۋېلىشتۇرۇبولسا ئولتۇر
بهزى كىشـىلهر غهزەبلهنگهنـدە   . ئىسالھ قىلغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە بۇزۇپ قويىـدۇ 

ــق تىرى  ــىۋااللمايدۇ، داۋاملى ــۆزىنى بېس ــپ   ئ ــۈك قاينىتى ــدىن كۆپ ــدۇ، ئېغىزى ــپ يۈرى كى
ــدۇ  ــدۇ، قارغاي ــدىغان      . تىلالي ــت كېلى ــا زى ــۈزەل ئهخالقق ــانى گ ــش ئىنس ــداق قىلى مۇن

ــالردۇر ــر ھهدىســىدە . قىلىق ــبهر ئهلهيهىسســاالم بى ــادەم كىشــىلهرنى  «: پهيغهم ــۆمىن ئ م
پ دە )١(»تىللىمايدۇ، لهنهت ئوقۇمايـدۇ، سـهت گهپ قىلمايـدۇ ۋە ھاياسـىزلىق قىلمايـدۇ     

  .كۆرسهتكهن
ئاچچىقلىنىدىغان ئادەم كـۆپ ھـالالردا ئاچچىقنىـڭ كهيـنىگه كىرىـپ نۇرغـۇن        تىز  

ــپ   ــانه ئىشــالرنى قىلى ــالئهخمىق ــۇنى   . ىدۇس ــا ئ ــى ئۇنىمىس ــادەتته ئىشــىك ئېچىلغىل ئ

                                                 
  .ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
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. تىلاليدۇ، قولىدا تۇرمىغان سايماننى سۇندۇرۇپ قويىدۇ، ئۈركىگهن ھايۋاننى قارغايدۇ
ــوال،   ــى ت ــڭ زىيىن ــك  غهزەبنى ــاقىۋىتى خهتهرلى ــۆزىنى   . ئ ــدا ئ ــى قوزغالغان ــۇڭا غهزىب ش

ــاتۇر ھېســابلىنىدۇ ۇتۇت ــبهر ئهلهيهىسســاالم ســاھابىلىرىدىن  . ۋالغــان ئىنســان ب پهيغهم
ھـېچكىم ئـۇنى   «: رهدەپ سورىغاندا، ساھابىل »سىلهر قانداق ئادەمنى باتۇر دەيسىلهر؟«

تتــاپهيغهمبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ ۋاقى. ەيــدۇد» يېقىتالمايــدىغان ئــادەمنى بــاتۇر دەيمىــز 
ــپ   ــاۋاب بېرى ــا ج ــي     «: ئۇالرغ ــادەم ھهقىقى ــان ئ ــۆزىنى تۇتالىغ ــا ئ ــگهن ۋاقىتت غهزەبلهن

  .دەيدۇ )١(»باتۇردۇر
ــانچه          ــى ق ــېرى، غهزەبن ــانچه تۇتۇۋالغانس ــۆزىنى ق ــان ئ ــۇمكى، ئىنس ــگه مهل ھهممى

نى قـانچه  بېسىۋالغانسېرى، ئېغىزىغا قانچه ئىگه بولغانسېرى، كىشـىلهرنىڭ سـهۋەنلىكى  
  .)٢(ۇقىرى بولىدۇيئهپۇ قىلغانسېرى ئۇنىڭ كىشىلهر ۋە ئالالھ نهزەرىدىكى ھۆرمىتى 

                                                 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  .ناملىق ئهسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى» خلق المسلم«زالىينىڭ ئۇلۇغ ئۇستاز مۇھهممهد غې  )(٢



 ٤٨٣  ئىناقلىق  

 

  

  ئىناقلىق

  ئىناقلىقنىڭ ھاياتىمىزدىكى ئهھمىيىتى نېمه؟ :سوئال  .٨٩٣
ــاۋاب     ــي     :جـ ــڭ دىنىـ ــهن ئۆزىنىـ ــلهن، خۇسۇسـ ــىلهر بىـ ــادەم كىشـ ــۇلمان ئـ مۇسـ

چـۈنكى ئۇنىـڭ دەسـتۇرى    . بىلهن ھهمىشـه ئىنـاق ۋە ئىتتىپـاق ئۆتىـدۇ    قېرىنداشلىرى 
دەپ تهلىـم   )١(ئالالھنىڭ دىنىغا مهھكهم ئېسـىلىڭالر ۋە ئايرىلمـاڭالر  : بولغان قۇرئان

دۇنيــادا كىشــىلهرنى بىــرلىككه، ئىناقلىققــا چاقىرمايــدىغان بېــرەر دىــن يــاكى  . بېرىــدۇ
دېـگهن  » ئىناقلىقتىن قـۇۋۋەت تۇغۇلىـدۇ   بىرلىك كۈچ،« كىمھهر . پهلسهپه تېپىلمايدۇ

» بىرلهشـكهن ئـۇزار، ئايرىلغـان تـۇزار    «: مۇئهجـدادلىرىمىز . ھهقىقهتنى ياخشـى بىلىـدۇ  
ئۆتمۈشلهردە بىز بىرلىكته، ئىناقلىقتا باشـقىالرغا ئـۈلگه ياراتقـان    . دەپ بىكار ئېيتمىغان

. ئىكهنمىـز  تالغـان دەپ ئا» ئۇيۇشقان، بىرلهشـكهن «يهنى » ئۇيغۇر«شۇڭا بىز . خهلقمىز
  .ئهمما بىزنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىمىز بۇ نامغا اليىق بولماي تۇرماقتا

  كىملهر؟ ئىناقلىق ئابىدىلىرىبىزگه ئۈلگه بولىدىغان  :سوئال  .٨٩٤
ــالر،    :جــاۋاب     ــۈپ، يىل ــگه بۆلۈن ــۇرۇن خهزرەج، ئهۋس دەپ ئىككى ئىســالمىيهتتىن ب

لهر بويى بىر ـ بىرى بىلهن ئۇرۇشـۇپ قـان تۆكۈشـكهن مهدىنىلىكلهرنىـڭ      ھهتتا ئهسىر
ۋەھىيىنىــڭ تهربىيىســى ۋە ئىماننىــڭ كــۈچى بىــلهن ئــۆز ئــارا قېرىنداشــالردىن بولــۇپ 
قانــداق ئــۆزگهرگهنلىكى ۋە يهرشــارىدىكى بــارچه مىللهتــلهر ئۈچــۈن ئىناقلىقتــا ئــۈلگه  

ئــۇالر مۇســۇلمان . كتــۇربىــر ۋەقهلىبولغــانلىقى تــارىخ قهتئىــي ئونۇتمايــدىغان مهشــهۇر 
ئارا بىرلهشكهندىن باشقا، مهككىدىن كهلگهن مۇھاجىر مۇسـۇلمانالر بىـلهن   بولۇپ، ئۆز

خـــۇددى نهســـهبتىكى قېرىنداشـــالردەك ئـــۆز ئـــارا قېرىنداشـــالردىن بولـــۇپ، مـــال ـ     
مۈلۈكلىرىنى تهڭدىن بۆلۈشىدۇ، ھهتتا كۆپ ئايـاللىرى بولغـانالر مهككىـدىن كهلـگهن     

ق مۇھاجىرالرغا ئاياللىرىدىن ئاجرىشىپ، ئىـددەتلىرىنى توشـقۇزۇپ ئۆيلهنـدۈرۈپ    بويتا
مۇسۇلمانالر شـۇنداق بىرلىشـىش ۋە ئىتتىپاقلىشىشـى نهتىجىسـىدە، مـاددىي ۋە      . قويىدۇ

مهنىــۋى جهھهتــتىن كۈنــدىن ـ كــۈنگه كۈچىيىــپ بېرىــپ، ئــاخىرى ئــۈچ قىتئهنىــڭ     
  .ھاكىمىيىتىگه ئىگه بولغان

  

                                                 
  ئايهت-١٠٣ئال ئىمران سۈرىسى  )(١



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٨٤  

 

  

  قهدىرلىگهنلىكتۇر ئۆمۈرنىلهش قهدىر ۋاقىتنى

  ۋاقىتنىڭ قىممىتى نېمه؟ :سوئال  .٨٩٥
ئهممـا  . قايتىپ كېلىشى مۇمكىنىلهر نهرس كۆپ نهرسىلهرقولدىن كهتكهن  :جاۋاب    

شـۇنىڭ ئۈچـۈن كېسـىپ ئېيتىشـقا بولىـدىكى، ئىنسـاننىڭ       . ۋاقىت قايتىـپ كهلمهيـدۇ  
: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر ھهدىسـىدە    . تلىك نهرسه ۋاقىتتۇرقولىدىكى ئهڭ قىممه

ئۇنىـڭ بىـرى تهن   : كۆپىنچه كىشىلهر قهدرىنى بىلهلمهيدىغان ئىككى نهرسـه بـاردۇر  «
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ساقلىقى، يهنه بىرى ۋاقىتتۇر

  ؟هدىرلهيدۇققانداق  ئهقىللىق كىشىلهر ۋاقىتنى :سوئال  .٨٩٦
زىيىنىنى بىلىدىغان، ئهقىللىق كىشـىلهر چوقـۇم ۋاقىتنـى     –ئۆزىنىڭ پايدا  :جاۋاب    

ئهگهر ئـۇ ۋاقتىنىـڭ   . ۋە ھهر نهرسىسـىدۇر  چۈنكى ۋاقىـت ئۇنىـڭ ھايـاتى   . قهدىرلهيدۇ
قولدىن كېتىشىگه يول قويسا، ئـۇنى ئهرزىـمهس ئىشـالر بىـلهن بىهـۈدە ئۆتكۈزىۋەتسـه،       

 ئىنســان تىنىمســىز ھالــدا. ى ئۆلتۈرىۋالغانغــا ئوخشــاش بىلىــدۇنــادانلىق بىــلهن ئــۆزىن
ــدۇ  ــرىلهپ مېڭىۋاتى ــدىغا ئىلگى ــدىكى    . ئال ــۇزۇن يول ــى ئ ــر ئايلىنىش ــڭ ھهر بى پهلهكنى

ئىنسـاننىڭ  . باسقۇچالرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدىغان يېڭـى بىـر تاڭـدىن دېـرەك بېرىـدۇ     
قاندەك سېزىشى، ئىلگىـرى  مانا بۇ ھهقىقهتنى چۈشىنىپ ئۇنى كۆز ئالدىدا ئايان بولىۋات

ــاقىالنىلىق       ــى ئ ــۇالھىزە يۈرگۈزۈش ــدە م ــالر ھهققى ــدىغان ئىش ــيىن بولى ــان ۋە كې بولغ
  !ئهمهسمۇ؟

  مۇسۇلمانالر ۋاقىتنى قانداق قهدىرلىشى كېرەك؟ :سوئال  .٨٩٧
قىلىچقــا  ۋاقىــت«ئــۇالر . مۇســۇلمانالر ۋاقىتنىــڭ قهدرىنــى ياخشــى بىلىــدۇ :جــاۋاب    

. ېـگهن ھهقىقهتنـى ياخشـى بىلىـدۇ    د» ئوخشايدۇ، سهن كهسمىسهڭ، سېنى ئۇ كېسىدۇ
قىيــامهت مهيــدانىغا بهنــدىنىڭ قهدىمــى «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن
ئۆمرىنى نـېمه بىـلهن تۈگهتكهنلىكىـدىن،    : قويۇلغان ھامان تۆت نهرسىدىن سورىلىدۇ

ــلهن ئۆتكۈزگهن  ــېمه بىـ ــلىقىنى نـ ــۇلياشـ ــدىن، پـ ــپ، نهگه  -لىكىـ ــالى نهدىـــن تېپىـ مـ
  .)٢(»ئىشلهتكهنلىكىدىن، ئۆگهنگهن بىلىمى بىلهن قانداق ئىشالرنى قىلغانلىقىدىن

ئهممـا  . قىسقىسى، كۆزلهر ۋاقىتنىڭ چهكلىك تهسىرىنى يۈزەكى كۆرۈشتىال كۆرىدۇ  

                                                 
  بۇخارى رىۋاسيىتى ١)(
 ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )٢(



 ٤٨٥  هدىرلىگهنلىكتۇرق ۆمۈرنىئ هدىرلهشق ۋاقىتنى  

 

لىــپ قــورۇق، بهدەنــلهرگه ئــاجىزلىق، چــاچ ۋە ســاقالالرغا ئــاقلىق ئې  ۋاقىــت چىرايالرغــا
  .كېلىش بىلهن بىلله ئاخىرى ئهجهلنىمۇ چاقىرىپ كېلىدۇ

دېمهك، بۇ ھاياتلىق مۇساپىسى ئۇزۇن مۇسابىقىلهرگه تهييارالنغان مهيدان بولـۇپ،    
ۋاقىتنى قهدىرلهشنى بىلگهنلهر ۋە ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ قىلىشقا تېگىشلىك ئىنسـانلىق  

الالھنى ۋە خهلقىنـى مهمنــۇن  نهتىـجه يــارىتىش بىـلهن ئـ    بـۇرچىنى جايىـدا ئورۇنـداپ ،   
  .ئۇتۇپ چىقىدىغان مۇسابىقىدۇر قىالاليدىغانالر



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٨٦  

 

  

  ئالىي ھىممهت ۋە ئۇنىڭ ھاياتتىكى ئهھمىيىتى

  ھىممهتنىڭ ئىنسان ھاياتىدىكى ئهھمىيىتى نېمه؟ :سوئال  .٨٩٨
رۇش ئۈچــۈن ھهرقانــداق بىــر مهقســهت يــاكى غــايىنى ئهمهلــگه ئاشــۇ       :جــاۋاب    

ھىممهت سـۆزى بېـرەر ئىشـنى قىلىـش ئۈچـۈن ئىنـتىلىش       . ھىممهتلىك بولۇش شهرت
ھىمـمهت ھهرقانـداق بىـر ئىشـنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـنىڭ        .دېگهن مهنىنى ئىپادىلهيـدۇ 

كىشىلهر . ھىممهت ئۈستۈنلۈك ياكى تۆۋەنلىك بىلهن تهرىپلىنىدۇ. ئالدىنقى شهرتىدۇر
بهزىلهرنىڭ ھممىتى ئـالىي بولىـدۇ، بهزىلهرنىـڭ    . ۇھىممهت جهھهتته بىر خىل بولمايد

 .ھىممىتى تۆۋەن بولۇپ، تۆۋەنلىكتىن ئهڭ ئاددى دەرىجىلهرگىچه چۈشۈپ قالىدۇ
ئـۇالردا شـۇ   . بهزى كىشىلهر ئۇلۇغۋار غايىلهرنى پهقهت تىلى بىلهنـال ئـارزۇ قىلىـدۇ     

  .مۇنداقال مهغرۇرالردۇر. غايىلىرىگه يېتىش ئۈچۈن ھىممهت بولمايدۇ
  ولكن يؤخذ الدنيا غالباً  وما نيل املطالب بالتمين

  :تهرجىمىسى  
 ئهمهلسىز ئارزۇ بىلهنال غايىگه يېتىلمهس،

  .كهلمهس ۋەلېكىن دۇنيامۇ مېهنهتسىز
  قانداق قىلغاندا ئالىي ھىممهتلىك بولغىلى بولىدۇ؟ :سوئال  .٨٩٩
يىلىـك بولۇشـنىڭ ئاساسـلىق ئـامىللىرى كـۈرەش،      ئالىي ھىممهتلىـك ۋە غا  :جاۋاب    

تىرىشــچانلىق، قىلمــاقچى بولغــان ئىشــقا چىــن ئىخــالس بــاغالش، تــارىخالردا نهتىــجه  
ــالىي     ــېلىش، ئ ــرەت ئ ياراتقــان ئۈلگىلىــك كىشــىلهرنىڭ كهچۈرمىشــلىرىنى ئوقــۇپ ئىب
ھىممهتلىــك كىشــىلهر بىــلهن ھهمســۆھبهت بولــۇش، كۈنلــۈك ئىــش تهرتىــبىگه ئهمهل 

ھارماسـتىن   ۋە مۇھىم ئىشالرنى ئالـدىنقى قاتارغـا قويـۇش، تاكامۇللۇققـا قـاراپ      قىلىش
ئىلگىــرىلهش، ھىممهتنــى زەئىپلهشــتۈرىدىغان بــارلىق ئــامىلالردىن يىــراق بولــۇش       

  .قاتارلىقالردۇر
ئالىي ھىممهتلىك كىشىلهر ئـۆتكهنگه ھهسـرەت چهكمهيـدۇ، ئهتىنـى كۈتمهيـدۇ ۋە        

ىتنىــڭ تارلىقىــدىن كــۆپ دەرتلىنىــدۇ، ۋاقىتنــى نهق  بۈگــۈنىنى غهنىــمهت بىلىــدۇ، ۋاق
ئالتۇن دەپ بىلىدۇ، ئۆزى ئىرادىلىك، پىكرىدە مۇستهھكهم بولىدۇ ۋە ئىككىلىنىشى ئاز 

  .بولىدۇ
  نېمه؟ ھىممهتنىڭ ئىنسان ھاياتىدىكى رولى :سوئال  .٩٠٠
ڭ بولـۇپ، كىشـىلهر كـۆز يهتمىـگهن     ئىنسان ھاياتىدا ھىممهتنىڭ رولى چو :جاۋاب    



 ٤٨٧  هدىرلىگهنلىكتۇرق ۆمۈرنىئ هدىرلهشق ۋاقىتنى  

 

ــارىخ      ــگه ت ــلهن يهتكهنلى ــاراپىتى بى ــڭ ش ــالىي ھىممهتنى ــدىكى ئ ــزىللهرگه ئۆزلىرى مهن
  .گۇۋاھتۇر

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شانلىق تارىخىغا قارايـدىغان    
  .ئالىي ھىممهت نهتىجىلىرىنىڭ نهمۇنىلىرىنى كۆرەلهيمىز. بولساق

ناسالرنىڭ نهزەرىـدە، بىـر ئـۇممهتنى بهرپـا قىلىـش شـۇ غـايىنى ئـۆزلىرىگه         تارىخشۇ  
ــاجلىقتۇر    ــا ئېهتىي ــانچه ئهۋالدق ــىمان بىرق ــان زەنجىرس ــان قىلغ ــى  . نىش ــا ھهزرىت ئهمم

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىسالم ئۇممىتىنى بهرپـا قىلىشـتىن ئىبـارەت بۇغـايىنى يېـرىم      
  .رالىدىئهسىردىن ئاز ۋاقىت ئىچىدىال ئهمهلگه ئاشۇ

  ھىممهتنى كۆتىرىشنىڭ چارىلىرى
  قايسىالر؟ ھىممهتنى كۆتىرىشنىڭ چارىلىرى :سوئال  .٩٠١
كىشىلهرنىڭ ئالىي ھىممهتلىـك بولىشـى شـهرىئهت ۋە ئهقىـل ھهر ئىككـى       :جاۋاب    

ۇنى تۆۋەنــدىكىلهر ھىممهتنــى كــۆتىرىش ۋە ئــ . تهرەپــتىن تهلهپ قىلىنغــان بىــر ئىــش 
  :قىلدۇرۇشقا ياردەمچى بولىشى مۇمكىن تهرەققىي

  .ۋە تىرىشچانلىق كۈرەش )١(  
ــجه          ــتىن نهتى ــۈرەش قىلماس ــۇپ، ك ــارەت بول ــتىن ئىب ــان ۋە كۈرەش ــاتلىق ئىم ھاي

بىــــز ئۈچـــۈن كـــۈرەش قىلغــــانالرنى ئهلـــۋەتته يولىمىزغــــا    «. قـــازانغىلى بولمايـــدۇ  
  .)١(»يېتهكلهيمىز

ئالىي ھىممهتمۇ بىر كاتتا . يۆلىنىش ۋە يۈزلىنىش چىن ئىخالس بىلهن ئالالھقا )٢(  
  .نېمهت بولۇپ، ئۇ سورالماستىن بېرىلمهيدۇ

ئۆزىنىڭ ئاجىزلىق نوقتىسىنى ئېتىـراپ قىلىـش ۋە ئـۇنى ئىسـالھ قىلىـش ھهم       )٣(  
  .قىلدۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش تهرەققىي

  .كاتتىالرنىڭ كهچۈرمىشلىرىنى ئوقۇپ ئىبرەت ئېلىش )٤(  
  .الىي ھىممهتلىك كىشىلهر بىلهن ھهمسۆھبهت بولۇشئ) ٥(  
كۈنلۈك ئىش تهرتىـبىگه ئهمهل قىلىـش ۋە مـۇھىم ئىشـالرنى ئالـدىنقى قاتارغـا        )٦(  

  .قويۇش
ھىممهتلىــك كىشــىلهر بىــلهن  قىلدۇرۇشــتا تهرەققىــيھىممهتنــى كــۆتىرىش ۋە  )٧(  

  .رىقابهتلىشىش
  .لهشھارماستىن ئىلگىرى تاكامۇللۇققا قاراپ) ٨(  

                                                 
 ـ ئايهت٦٩ئهنكهبۇت   )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٨٨  

 

  .ھىممهتنى زەئىپلهشتۈرىدىغان بارلىق ئامىلالردىن يېراق بولۇش )٩(  

  ئالىي ھىممهتلىك كىشىلهرنىڭ سۈپهتلىرى
  قايسىالر؟ ئالىي ھىممهتلىك كىشىلهرنىڭ سۈپهتلىرى :سوئال  .٩٠٢
  :ولىدۇئالىي ھىممهتلىك كىشىلهرنىڭ سۈپهتلىرى تۆۋەندىكىدەك ب :جاۋاب    

  .ئۆتكهنگه ھهسرەت چهكمهيدۇ، ئهتىگه باقمايدۇ ۋە بۈگۈنىنىال ئوياليدۇ )١(  
  .ئىنسانىيهتنىڭ، خۇسۇسهن مۇسۇلمانالرنىڭ غېمىنى يهيدۇ )٢(  
كىشــىلهرگه ياخشــى مهســلىههت بېرىــدۇ ۋە ئۇمۇمنىــڭ ئىشــلىرىغا ئاكتىــپ        )٣(  

  .قاتنىشىدۇ
  .ولىدۇقىلغان ھهر بىر ئىشىدا ئالىي ھىممهتلىك ب )٤(  
  .ۋاقىتنىڭ تارلىقىدىن كۆپ دەرتلىنىدۇ، ۋاقىتنى نهق ئالتۇن دەپ بىلىدۇ )٥(  
  .ئۆزى ئىرادىلىك، پىكرىدە مۇستهھكهم بولىدۇ ۋە ئىككىلىنىشى ئاز بولىدۇ )٦(  



 ٤٨٩  ھايتتىكى رولى ۇنىڭئ ۋە ۈمىدئ  

 

 

  ۋە ئۇنىڭ ھايتتىكى رولى ئۈمىد

 ئۈمىـد ئىماننىـڭ مېۋىلىرىـدىن   . مهقسهتكه يېتىشنىڭ ئالدىنقى شهرتىدۇرــ ئۈمىد   
چـۈنكى مۇنـداق   . مۇسـۇلمان ئـادەم ھهر ئىشـتا، ھهر ۋاقىـت ئۈمىـدۋار بولىـدۇ      . بىرىدۇر

ئــادەم ئهڭ ئــاۋۋال خورلــۇقنى ئهزىزلىققــا، پېقىرلىقنــى بايلىققــا، ئــاجىزلىقنى قــۇدرەتكه،   
قىيىنچىلىقنــى ئوڭايلىققــا، قۇللــۇقنى ھۆرلــۈككه ئايالندۇرۇشــقا قــادىر بولغــان ئىلىــم ـ   

ئۈمىـد ئىماننىـڭ   . ـ قۇۋۋەتلىـك ئـالالھ تائاالغـا ئىشـىنىدۇ    ھېكمهتلىك، چهكسـىز كـۈچ    
. ئىمان بولغان قهلبته چوقـۇم ئۈمىـد بولىـدۇ   . مېۋىسى بولغىنىدەك، ئۇنىڭ قولدىشىدۇر

  .تارىخالر گۇۋاھكى، ئۈمىد كىشىلهرنى كۆز يهتمىگهن ئارمانالرغا ئېرىشتۈرگهن
  نېمه؟ رولىدىكى ياتىمىزھا ئۈمىدنىڭ :سوئال  .٩٠٣
قىلىشـى، كهشـىپىياتالرنىڭ ئېچىلىشـى، تۈرلـۈك      تهرەققىـي ئىلىم ـ پهننىڭ   :جاۋاب    

يېڭىلىقالرنىڭ مهيدانغا كېلىشى ۋە ئاسارەتتىكى خهلقلهرنىڭ مۇستهقىللىققا ئېرىشىشى 
ئهگهر ئـالىمالر ۋە كهشـىپىياتچىالر ئـۆز    . ئۈچۈنمۇ ئۈمىـدنىڭ رولـى ناھـايىتى چوڭـدۇر    

نلىرىنىڭ سهۋىيىسـىگه كۇپـايه قىلىـپ، كـېلهچهك ئۈچـۈن ئىـزدەنمىگهن ۋە ئۈمىـد        زاما
دى، دۇنيانىڭ تهرەققىيـاتى بىـر ئىـزدىال توختـاپ     ىبىلهن ئالغا ئىلگىرىلىمىگهن بولسا ئ

ــاد       ــېڭىلىقالر ئىج ــان ۋە ي ــىپىياتالر ئېچىلمىغ ــىلمىگهن، كهش ــۇلالر يېش ــان، مهجه قالغ
نىمىزدىكىــدەك، پهن ـ تېخنىكــا يېڭىلىقلىرىــدىن    ئىنســانالر زاما. قىلىنمىغــان بــوالتتى

  .ان بوالر ئىدىىغبهھرىمهن بواللم
  نىڭ زىيىنى نېمه؟ئۈمىدسىزلىك :سوئال  .٩٠٤
خـــۇددى ئۈمىـــد ئىماننىـــڭ قولدىشـــى بولغىنىـــدەك، ئۈمىدســـىزلىك       :جـــاۋاب    

ــڭ ج دەپ تــوغرا » ز ــــ شــهيتان ئۈمىدســى«: ئهجــدادلىرىمىزمۇ. رىســىدۇروكۇپرىلىقنى
ئۈمىدسىزلىك بىلهن، كۇپرىلىقنىڭ ئوتتۇرىسـىدا زىـچ بـاغلىنىش بولـۇپ، بـۇ      . ئېيتقان

ــهۋەبچىدۇر     ــرى ئۈچــۈن س ــىنىڭ بىــرى يهنه بى ئۈمىدســىزلىك كــۇپرىلىقنى  . ئىككىس
: شۇڭا ئالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە   . كهلتۈرىدۇ، كۇپرىلىق ئۈمىدسىزلىكنى كهلتۈرىدۇ

ــىزكى« ــال  شۈبهىس ــاپىر قهۋم ــىزلىنىدۇ  ئالالھ، پهقهت ك ــدىن ئۈمىدس ــڭ رەھمىتى  )١(»نى

  .دەيدۇ
  ئۈمىدنىڭ تۇرمۇشىمىزدىكى مىساللىرى قايسىالر؟ :سوئال  .٩٠٥

                                                 
  ئايهت-٨٧يۇسۇف سۈرىسى  (١)
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ــاتىمىزد :جـــاۋاب      ا ئۈمىـــدۋار بولۇشـــنىڭ ئهھمىيىتىنـــىبىزنىـــڭ كۈنـــدىلىك ھايـ
ئوقۇغـۇچى ئىمتىهانـدا قـازىنىش ئۈمىـدىنى     : هنمهسـىل . ئىسپاتاليدىغان مىسالالر كۆپ

يوقاتقــان ۋاقىتتــا، ئــۇ، ئــۆگىنىش، مــۇزاكىرە قىلىــش، كىتــاب، دەپــتهر، قهلهم، مهكــتهب 
چـۈنكى  . نىـدۇ ۈدېگهنلهرنىڭ ھهممىسىدىن زىرىكىدۇ، بۇالر ئۇنىڭ كـۆزىگه سـهت كۆر  

بۇنـداق  . لىـدۇ ئۇ قانچه قىلسىمۇ بهرىبىر ئىمتىهاندىن ئۆتهلمهيـدىغانلىقىنى ئېتىقـاد قى  
ۋاقىتتا، ئۇنىڭغا قىلىنغان نهسىههت، تهربىـيه، مۇناسـىپ مۇھىـت، ئاالھىـدە خۇسۇسـى      

ــدۇ    ــار قىلمايـ ــرى كـ ــقىالرنىڭ ھېچبىـ ــلهر ۋە باشـ ــۆۋەتتىكى  . دەرسـ ــڭ نـ پهقهت ئۇنىـ
. ئىمتىهاندىن ئۆتۈشكه بولغان ئۈمىدى قايتىدىن تۇغۇلغاندىال، دەرسـكه كىرىشـهلهيدۇ  

  .زۈلگهن كېسهلمۇ شۇنداقتۇرشىپا تېپىشىدىن ئۈمىدى ئۈ
شۇنىڭدەك، ئادەم ھهر قانداق بىر ئىشتىن ئۈمىدىنى يوقاتقان ۋاقتىدا، يورۇق دۇنيا   

نىدۇ، ئۇنىڭغا سهۋەبلهر تۈگىگهن، چـارە قالمىغـان، ئـۆزى    ۈئۇنىڭ كۆزىگه زۇلمهت كۆر
  .بولسا تۈگهشكهن بولۇپ ھېس قىلىنىدۇ



 ٤٩١  پاكىزلىق  

 

  

  پاكىزلىق

  ئىسالم دىنى پاكىزلىق ۋە تازىلىققا قانداق ئهھمىيهت بهرگهن؟ :سوئال  .٩٠٦
ئىسـالم دىنىنىـڭ مۇسـۇلمانالرغا ئېلىـپ كهلـگهن ئهڭ      ۋە تازىلىق پاكىزلىق  :جاۋاب    

ــدۇر  ــا   . ئېســىل ســوۋغىلىرىدىن بىرى ــا، پاكىزلىقق ــادەم ھهر ۋاقىــت تازىلىقق مۇســۇلمان ئ
ــى، بهدى   ــڭ كىيىم ــدۇ، ئۇنى ــيهت بېرى ــدۇ  ئهھمى ــپۇراق بولى ــاكىز، خۇش ــه پ ــى ھهمىش . ن

ــاۋۋال ئىســالم مهدەنىيىتىــدۇر  ــاكىزلىق ئهڭ ئ ــاكىزلىق «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. پ پ
ــهتكهن)١(»ئىماننىـــڭ يېرىمىـــدۇر ــۇلمانالر . ، دەپ كۆرسـ ــرى،  ٦مۇسـ ــىردىن بىـ ــ ئهسـ ــ

پهيغهمبىرىمىـــز ھهزرىتـــى مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ باشـــچىلىقىدا، ھهر ۋاقىـــت  
ىق قىلىپ، پاكىز، ئېسىل، خۇشپۇراق يۈرۈشنىڭ نهقهدەر مۇقهددەس ئىكهنلىكىنى تازىل

  .ئۈگىنىپ ۋە ئهمهل قىلىپ كهلگهن
  پاكىزلىق ۋە تازىلىققا ئهھمىيهت بېرىشنىڭ قانداق پايدىلىرى بار؟ :سوئال  .٩٠٧
ــاۋاب     ــپ     :ج ــيهت بېرى ــا ئهھمى ــڭ تازىلىقق ــا  ئىســالم دىنىنى ــۇلمانالرنى ئۇنىڭغ مۇس

شىدا، ئۇالرنىڭ تهن ساقلىقى، روھى، دىنى ئۈچۈن پايـدىلىق بولغـان كـۆپلىگهن    ۇبۇير
قىسقىســى، بهدەننــى ســۇ بىــلهن يۇيــۇپ تــۇرۇش ئــارقىلىق  . ئــالىي ھــېكمهتلهر بــاردۇر

ــىدۇ   ــانلىقى ئاشـ ــدۇ، ۋۇجۇدنىـــڭ پائالىيهتچـ ــىز ھىـــدالر يوقىلىـ . بهدەنـــدىكى يېقىمسـ
اشقان ئادەم مهيلـى دۇنيـالىق بولسـۇن، مهيلـى ئاخىرەتلىـك بولسـۇن       پائالىيهتچانلىقى ئ

ئۆزىنىــڭ قىلىشــقا تېگىشــلىك ۋەزىپىســىنى روھلــۇق، جوشــقۇنلۇق بىــلهن كامىــل        
ئىنسـان تهبىئىتىـدە روھ بىـلهن بهدەن ئوتتۇرىسـىدا     . پۇرسىتىگه ئېرىشـىدۇ  ئورۇنداش

ا روھ چۈشكۈنلىشـىدۇ،  پاكىزلىق تهرەپتىن باغلىنىش بولۇپ، بهدەن كىرلهشكهن ۋاقىتت
  .بهدەن پاكىز، تازە بولغان ۋاقىتتا روھمۇ جانلىنىدۇ

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تازىلىققا قانداق ئهھمىيهت بهرگهن؟ :سوئال  .٩٠٨
ئهسـىر ئىلگىرىكـى    ١٤ئهرەبىستاندا ھازىرمۇ سۇ قىس، بۇجاينىـڭ مۇنـدىن    :جاۋاب    

دىغان بولســاق، شــۇ ۋاقىتتىكــى ئهرەبىســتاننىڭ ســۇ قىــس، قورغــاقچىلىق ھالىغــا قارايــ
چۆللىرىــدە، تامــاقتىن بــۇرۇن ۋە كېــيىن قــولالرنى يۇيۇشــقا، كۈنــدە ئــاز دېگهنــدە بهش 
قېتىم تاھارەت ئېلىپ، قول ـ پـۇتالرنى، يـۈزنى، گـاھ پۈتـۈن بهدەننـى يۇيۇشـقا، جـۈمه،         

لهرگه، تـوي ـ تۈكـۈنلهرگه ۋە نهزىـر ـ        ھېيـت ۋە مېيـت نامازلىرىغـا، ئـاممىۋى پائـالىيهت     

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
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چىراغالرغــا بېرىشــتىن بــۇرۇن يۇيۇنــۇپ، خۇشــپۇراق بۇيــۇملىرىنى ئــۆزىگه، كىــيىمىگه   
چېچىپ بېرىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئــۆگهتكهن ئىسـالم دىنىنىـڭ نهقهدەر مهدەنىيهتلىـك     

 .ئىلغار بىر دىن ئىكهنلىكى مۇنازىرە قوبۇل قىلمايدىغان ھهقىقهتتۇر

  ڭ پاكىزلىق ئادەتلىرىئۇيغۇرالرنى
  ئۇيغۇرالردا پاكىزلىققا ئهھمىيهت بېرىش قايسى دەرىجىدە؟: سوئال  .٩٠٩
” زور بـايلىق، سـاغالم تهنـدە سـاپ ئهقىـل     –تهن سـاقلىق  “ :بىز ئۇيغۇرالردا :جاۋاب    

تـى ۋە ئىلمىـي   قىممى بـۇ سـۆز جهۋھهرلىرىنىـڭ بىباھـا    . دەيدىغان ئهقلىيهت سۆزلهر بار
ــار  ــدەك    . ئاساســىي ب ــداق ئىشــنى كۆڭۈلدىكى ــدىال ھهر قان چــۈنكى تهن ســاغالم بولغان

ســاغالم –پاكىزلىققــا ھهر دائىــم ئهھمىــيهت بېــرىش   ۋە پــاكلىق. ئورۇنــدىغىلى بولىــدۇ
تازىلىققا رىئايه قىلىشنى ئادەت قىلغاندىال ساغالم، زېـرەك،  . بولۇشنىڭ ئالدىنقى شهرتى

  .ولغىلى بولىدۇچېچهن ۋە قاۋۇل ب
  بىر مىللهت ئۈچۈن تازىلىق پاكىزلىقنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟: سوئال  .٩١٠
 –تازىلىققــا ئهھمىــيهت بېــرىش، ياخشــى تــازىلىق ئــادىتىنى يېتىلــدۈرۈش  :جــاۋاب    

ــۇ      ــڭ م ــىل پهزىلىتىنى ــى، ئېس ــيهت سهۋىيىس ــى، مهدەنى ــڭ ساپاس ــربىرمىللهتنى  ھىم بى
ــۇلمانالر. بهلگىســـىدۇر ــاۋۋال  مۇسـ ــادىتىنى ئهڭ ئـ ــازىلىق ئـ ، جۈملىـــدىن ئۇيغـــۇرالر تـ

ھ ئــالال:بولغــان قۇرئــان كهرىــم چــۈنكى ئۇالرنىــڭ دەســتۇرى. يېتىلــدۈرگهن خهلقتــۇر
 )١(پاك بولغـۇچىالرنى دوسـت تۇتىـدۇ    دوست تۇتىدۇ، ھهقىقهتهن تهۋبه قىلغۇچىالرنى

  .دەيدۇ
  ئۇيغۇرالرنىڭ پاكىزلىق تهرەپتىن ئۆزگىچىلىكى قايسىالر؟: سوئال  .٩١١
 ئۇيغۇرالر ھهر قانـداق بىـر مهدەنىيهتلىـك مۇسـۇلماندا بولۇشـقا تېگىشـلىك       :جاۋاب    

ئۇالرنىــڭ باشــقا مىلــلهت . بــارچه گــۈزەللىكلهرنى ئــۆزىگه مۇجهسســهم قىلغــان خهلــق 
  :ندىكىچهمۇسۇلمانلىرىغا نىسبهتهن ئۆزگىچىلىكلىرى تۆۋە

ــارام، مهســچىت، -بىرىچىــدىن، ئۇيغــۇرالر مۇھىــت تازىلىقىغــا، جۈملىــدىن ھــويال     ئ
 ئانـا ۋەتهنـدىكى ئۇيغـۇرالر   . ماكانالرنىڭ تازىلىقىغا زور ئهھمىيهت بېرىدۇ-ساراي، ئۆي

چۈنكى . ياشايدىغان رايونالردا بۇ ئادەتنىڭ نهقهدەر گۈللهنگهنلىكىنى كۆرگىلى بولىدۇ
 .مهجبــۇرىيهت دەپ بىلىــدۇ ازىلىقىنى مىللىــي ئهنــئهنه ۋە دىنىــيئۇيغــۇرالر مۇھىــت تــ

كىشـــىلهرنىڭ ماڭىـــدىغان يـــولىنى ۋە   «پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مۇســـۇلمانالرغا   
سايىدايدىغان ئورۇنلىرىنى پاسكىنا قىلىپ قويۇپ، ئۇالرنىڭ لهنىتىگه ئۇچرايدىغان بـۇ  

                                                 
  ئايهت-٢٢٢بهقهرە سۈرىسى)  (١



 ٤٩٣  پاكىزلىق  

 

  .دەپ تهلىم بهرگهن» ئىككى قىلىقتىن ساقلىنىڭالر
گىيـاھ  -كىنچىدىن، ئۇيغۇرالر ئورمان ئۆسـتۈرۈپ، بـاغۋاران بىنـا قىلىـپ، گـۈل     ئىك  

بېغـى يوقنىـڭ   “ خهلقىمىزدىمـۇ . تېرىپ مـۇھىتنى گۈللهندۈرۈشـكه ئهھمىـيهت بېرىـدۇ    
قانـداقال بىـر مۇسـۇلمان    « :پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .دەيـدىغان ماقـال بـار   ”نېنى يوق

ئۇچــار قۇشــالر يــاكى ئىنســانالر يــاكى  دەرەخ تىكســه يــاكى زىــرائهت تېرىســا ئۇنىڭــدىن
  .دېگهن» ھايۋانالر يېسه ئۇ كىشى ئۈچۈن سهدىقىنىڭ ساۋابى بولىدۇ

ــدىن،   ــويال ئۈچىنچى ــا ھ ــۈپۈرۈش   ئارامالرغ ــاكىز س ــېپىپ پ ــۇ س ــانىم  س ــۇر خ -ئۇيغ
ئۇيغــۇرالر . قىزلىرىنىــڭ ھهر كۈنلــۈك ســهھهر تــۇرۇپ پۈتتۈرىــدىغان بىرىنچــى ئىشــى  

غ بولغاندا، بالىالرنى تۇرغۇزۇپ، كىيىندۈرۈپ، ئـۆي ئىچىنـى   ئهتىگهنلىك نامازدىن پارى
ئهخلهتنـى، يۇنـدىنى ھهرگىـز يـول     . پاك پاكىز تـازىالپ بولـۇپ، ئانـدىن ناشـتا قىلىـدۇ     

شۇنداقال يولدىكى توسـقۇنالرنى ئېلىـۋېتىش، يـول    . بويلىرىغا، سۇ قاناللىرىغا تۆكمهيدۇ
چــوڭ ســاۋابلىق ئىــش دەپ  ياســاش، كــۆۋرۈك ســېلىش، قــۇدۇق قېــزىش قاتــارلىقالرنى

  .گىياھالرنى نابۇت قىلمايدۇ-زىرائهتلهرنى، گۈل. بىلىدۇ
نامــاز . تۆتىنچىــدىن، ئۇيغــۇرالر شهخســىي تازىلىققــا ئاالھىــدە ئهھمىــيهت بېرىــدۇ    

مۇسۇلمان ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ ئالدىنقى ۋەزىپىسى بولۇپ، پاكلىق، پاكىزلىق ۋە تاھـارەت  
شۇڭا مۇسۇلمانالر شهخسىي تـازىلىقنى قانـداق شـارائىتتا    . بولمىسا ناماز قوبۇل بولمايدۇ

ــدۇ   ــۇنتىزىم ئورۇندايــ ــائىتىدە مــ ــۆز ۋاقتــــى ســ ــم ئــ ــۇن ھهر دائىــ ــۇر . بولمىســ ئۇيغــ
مۇسۇلمانلىرىدىكى بۇخىل مۇنتىزىم شهخسىي تازىلىقنى باشقا ھېچقانداق بىر مىللهتـته  

  .كۆرگىلى بولمايدۇ
تازىلىقىغـــا ئاالھىـــدە زور  ئىچـــمهك-ئومـــۇمىي ئۇيغـــۇرالر يـــېمهك بهشـــىنچىدىن،  

ھارام مهسىلىسـىگه ناھـايىتى بهك   -ئىچمهكتىكى ھاالل-ئۇالر يېمهك. بېرىدۇ تئهھمىيه
چــۈنكى، مۇســۇلمانالر ھــاالل ئوزۇقلــۇقالرنى يېيىشــكه ۋە ھــارامنى . ئهھمىــيهت بېرىــدۇ

ئۇيغۇرالردىن دىنى ئىنتايىن سۇس، ھهتتا كوممۇنىست بولۇپ . يېمهسلىككه بۇيرۇلغان
  .هنلىرىنىڭمۇ چوشقا گۆشىنى يېمهسلىكى بۇنىڭ مىسالىكهتك

قىسقىســى، ئۇيغــۇرالر ئىســالم ئهخالقىنــى ۋە ئىســالم مهدەنىيىتىنــى ئۆزىنىــڭ مىللىــي 
  .ئهنئهنىسىگه ئايالندۇرىۋەتكهن بىر خهلق



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٩٤  

 

  

  مۇسۇلمانالرنىڭ مۇھىت ئاسراش مهدەنىيىتى

  ى مۇھىت ئاسراشقا قانداق ئهھمىيهت بهرگهن؟ئىسالم دىن :سوئال  .٩١٢
ئىسالم دىنـى مـۇھىتنى ئاسـراش ۋە تهبىئهتنىـڭ سـاپلىقىنى ساقالشـقا ئهڭ        :جاۋاب    

بۇنى ئىسالم دىنىنىـڭ پۈتـۈن تهلىماتلىرىـدىن    . زور ئهھمىيهت بهرگهن بىر ئۇلۇغ دىن
  .كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

ئىســـالم . بىئهتنـــى ســـۆيهتتىپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مـــۇھىتنى ئاســـرايتتى، ته  
ــا، دەل    ــدا ھهمىشــه ئۇالرغ ــدانىغا ئهۋەتىــش ئالدى ــى -قوشــۇنلىرىنى جهڭ مهي دەرەخلهرن

كهسمهســـلىككه، ئۈســـۈملۈكلهرنى يۇلماســـلىققا ۋە زىرائهتلهرنـــى نـــابۇت قىلماســـلىققا 
  .بۇيرۇيتتى

ــرام        ــۆمرىگه ئىهـ ــاكى ئـ ــاالمنىڭ ھهج يـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــقا، پهيغهمـ ــدىن باشـ مۇنـ
گىيـــاھلىرىنى -دەرەخلىرىنـــى سۇندۇرشـــتىن،، گـــۈل-رنى مهككىنىـــڭ دەلباغلىغـــانال

ئۈزۈشتىن ۋە ھهر قانداق بىر ئۈسۈملۈكنى يۇلۇشتىن مهنئـى قىلىنغـانلىقىنىمۇ مۇھىـت    
  .ئاسراشقا بولغان ھېرىسمهنلىكى دەپ چۈشىنىشكه بولىدۇ

  رىتا بۇرچى قايسى؟مۇسۇلمانالرنىڭ تهبىئهتكه قا :سوئال  .٩١٣
ــاۋاب     ــهنئىتىدۇر   :جـ ــڭ سـ ــالالھ تائاالنىـ ــئهت ئـ ــى   . تهبىـ ــاال تهبىئهتنـ ــالالھ تائـ ئـ

ھهر قانــداق بىــر مۇســۇلماننىڭ . ئىنســانىيهتنىڭ مهنپهئهتــى ئۈچــۈن يارىتىــپ بهرگهن
ــۇنى      ــدىلىنىش، ئـ ــدا پايـ ــۇق ھالـ ــتىن يوللـ ــۇرچى تهبىئهتـ ــان بـ ــئهتكه قارىتىلغـ تهبىـ

بۇزۇلۇشــتىن ئاســراش، ئــۇنى ســۆيۈش ۋە قوغداشــتىن  بۇلغىنىشــتىن، كىرلىنىشــتىن ۋە
  .ئىبارەتتۇر

  ئۇيغۇرالردىكى مۇھىت ئاسراش مهدەنىيىتى
  ئۇيغۇرالردا مۇھىت ئاسراش قايسى دەرىجىدە بولغان؟: سوئال  .٩١٤
ا ئۇيغــۇرالر قهدىمقــى چــاغالردىن باشــالپ مــۇھىتنى ئاســراش ۋە تازىلىقىغــ :جــاۋاب    

. رىئايه قىلىشتا دۇنيـا مىللهتلىرىنىـڭ ئالـدىنقى قاتارىـدا بولـۇپ كهلـگهن بىـر مىلـلهت        
ئۇالر تهبىئهت قانۇنىغا ھـۆرمهت قىلىـپ، ئېكولوگىيىلىـك تهڭپۇڭلـۇقنى ساقالشـقا زور      

ــا ماكــانى يــاپ . ئهھمىــيهت بېرىــپ كهلــگهن  ــاغۇ-شــۇڭا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئان -يېشــىل، ب
غاچقا، تارىختىن بىرى ھهركىمنىـڭ زوقىنـى قوزغـاپ    بول بوستانلىق ۋە بهكمۇ چىرايلىق

  .كهلمهكته



 ٤٩٥  هدەنىيىتىئاسراش م ۇھىتم ۇسۇلمانالرنىڭم  

 

ئــادەت، دىنىــي ئــاڭ بىــلهن يۇغۇرۇلــۇپ، -ئۇيغــۇرالردا ئىلگىــرى بــار بولغــان ئــۆرپ  
يـاش نوتـا كـۆچهتنى كهسسـه يـاكى      «كېيىنكى ئهۋالدالرغا سـىڭدۈرۈلۈپ كېلىنىۋاتقـان  

ڭقۇر مهنىـگه ئىـگه   دېگهن ھېكمهتلىك، چو» ئۇشتىۋەتسه، شۇ ئادەم ياش ئۆلۈپ قالىدۇ
  .ئىلمىي يهكۈن دېيىشكه بولىدۇ خهلق تهمسىلىنى پاساھهتلىك

  ئاسراش ساۋابلىق ئىشمۇ؟ نىمۇھىت: سوئال  .٩١٥
–ش، ئۇنىــڭ تهڭپــۇڭلىقىنى بــۇزۇش، دەرەخ بۇلغــاتهبىئهتنــى  دىنىمىــزدا :جــاۋاب    

ــابالنغى  نىدەك، دەرەخ تىكىـــش، مـــۇھىتنى ئورمـــانالرنى نـــابۇت قىلىـــش گۇنـــاھ ھېسـ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . يېشىللىقالر بىلهن زىننهتلهش ساۋابلىق ئهمهلدىن سانىلىدۇ

قانداقال بىر كىشى بىرەر دەرەخ تىكسه، ئىنسانالر ياكى ھايۋانالر ياكى ئۇچار «: بۇ ھهقته
ــالر ئۇنىــڭ مېۋىســىدىن يېســه، ئــۇنى تىكــكهن كىشــىگه ســهدىقىنىڭ ســاۋابى         قۇش

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»يېزىلىدۇ

                                                 
  رىۋايىتىئىمام بۇخارى  (١)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٤٩٦  

 

  

  گۈزەل ئهخالقنىڭ تاجىسىدۇرئىخالس 

  ئىخالسنىڭ ھهقىقىتى نېمه؟ :سوئال  .٩١٦
ئىخالس قهلب قېتىدىن كهلـگهن سـهمىمىي سـۆيگۈ بىـلهن كۆرسـىتىلگهن       :جاۋاب    

ھهر قانداق بىـر ياخشـى    قىلىنغان ئىبادەت ۋە. ئىخالسنىڭ ئهكسى رىيادۇر. ساداقهتتۇر
ئىشــالردا ھېچقانــداق بىــر مهنــپهئهت يــاكى پايــدىنى كۆزلىمهســتىن، پهقهت ئــالالھ        

  .رازىلىقىنى مهقسهت قىلىش ئىخالسنىڭ ئاساسىنى تهشكىل قىلىدۇ نىڭتائاال
ق كهلــــگهن ئــــايهت ۋە پهيغهمبىرىمىزنىــــڭ ھهدىســــلىرىگه  ۇلــــۇئىخــــالس توغر  

ئـادەم بالىسـىنىڭ ئىككـى دۇنيـالىق     . ىخالسـتىدۇر ئاساسالنغاندا، نىجات يـولى پهقهت ئ 
ســـائادىتى ۋە مـــاددىي، مهنىـــۋىيىتىگه كېپىللىـــك قىالاليـــدىغان ئىخالســـتىن بـــۆلهك 

بىراۋنىڭ ئىخالسىنى قازانماق ھهقىـقهتهن مـۇھىم بىـر    . ئىككىنچى بىر خىسلهت يوقتۇر
لىنغـان  چۈنكى زەررىچىلىك ئىخـالس بىـلهن قىلىنغـان ئهمهل، ئىخالسسـىز قى    . ئىشتۇر

  .ئىبادەتتىن ئۈستۈندۇر -مىڭالرچه ئهمهل 
  ئىخالس ھهممه ئىشتا تهلهب قىلىنامدۇ؟ :سوئال  .٩١٧
ــاۋاب     ــدۇ   :ج ــتا ئىخــالس تهلهپ قىلىنى ــر ئىش ــداق بى ــتا، روزا  . ھهر قان ــاز ئوقۇش نام

قۇرئــان تىــالۋەت  تۇتۇشــتا، زاكــات بېرىشــته، ھهج قىلىشــتا، ئىلىــم تهھســىل قىلىشــتا، 
يېسىرالرغا ياردەم قىلىشتا، ھاالل رىزىـق ئۈچـۈن ئىشلهشـته ئىخـالس      –قىلىشتا، يېتىم 

ھهر قانـداق بىـر ئىشـنىڭ ئـۆزىگه اليىـق ئىخالسـى بـاردۇر،        . باغالپ ئىش قىلىش الزىم
ســهمىمىي ئىخــالس بىــلهن باغالنغــان مۇھهببهتنىــڭ بىــر زەررىســى بېــرەر   : مهســىلهن

چىـن  . ن باغالنغان مۇھهببهتتىن ئهلـۋەتته چـوڭ ۋە قىممهتلىكتـۇر   مهنپهئهت يۈزىسىدى
ھهقىقىـي  . سا بولىدۇىمۇھهببهتنى كۆرۈشنى خالىغان كىشى ئانىالرنىڭ تهبىئىتىگه قار

 –ئۇالر پهرزەنتلىرى ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان جاپـا  . خالىس مۇھهببهتكه ئانىالر سازاۋەردۇر
پىشــىپ، چــوڭ  –ى ئۈچــۈن كۆيــۈپ مۇشــهققهتلهرنى تارتىــپ، چىــن دىلىــدىن بــالىلىر

سـاالم   - لېكىن ئۇ قىلغانلىرى ئۈچۈن بالىلىرىدىن بېرەر مۇكاپات ياكى سـوۋغا . قىلىدۇ
ئادەممۇ ئالالھ تائاالغا ئىخالس قىلغـان ئىـكهن،   . رەر پايدا كۆزلىمهيدۇىقىلمايدۇ، ب همهت

تائاالنىـڭ   شۇنداق چىن ئهقىدە ۋە سۆيگۈ بىلهن ئىخالس قىلغانـدا، ئانـدىن ئـۇ ئـالالھ    
  .ھهقىقىي مۇخلىسىغا ئايلىنىدۇ

  ئىبادەتلهردىكى ئىخالسنىڭ رولى نېمه؟ :سوئال  .٩١٨
ئىبادەتلهرنى كۆپ قىلىـش بىـلهن يـاكى     - ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقى ئهمهل :جاۋاب    



 ٤٩٧  ۇرتاجىسىد هخالقنىڭئ ۈزەلگ ئىخالس  

 

الھ تائاالنىـڭ  بهلكـى ئـال  . كۆپ كىشـىلهرنى دىنغـا ئهگهشـتۈرۈش بىـلهن قازىنىلمايـدۇ     
رەر ئېغىز سـۆز يـاكى بېـرەر    ىشۇڭا بهزىدە ب. رازىلىقى پهقهت ئىخالس بىلهنال قازىنىلىدۇ

. ياخشــى نىــيهت ھهقىقىــي ســائادەتكه ۋە مهڭگۈلــۈك نىجاتلىققــا ســهۋەب بولــۇپ قالىــدۇ
ــكهن، ئهمهل   ئىبادەتلهرنىــڭ كــۆپ قىلىنىشــىغىال قارىماســتىن،   -ئهھــۋال شــۇنداق ئى

زادى . چـۈنكى كېـرەك بـولغىنى ئىخالسـتۇر    . ىخالسـقا قـاراش كېـرەك   بهلكى قهلبتىكى ئ
ــۆزلهپ       ــى ك ــهت ۋە مهنپهئهتلهرن ــقا مهقس ــتىن باش ــى كۆزلىمهس ــاال رازىلىقىن ــالالھ تائ ئ

ھهتتـا   الپكۆمـۈر كىلـو  : مهسـىلهن . كـاردۇر ىقىلىنغان پۈتۈن ئهمهلـلهر ۋە ئىبـادەتلهر ب  
همهل ئـالتۇن بولسـا، ئىخالسسـىز    ئىخالسـلىق ئ . توننىالپ، ئـالتۇن گـراممالپ تارتىلىـدۇ   

بۇ مىسالدىن ئىخالسلىق ئىبادەت بىلهن ئىخالسسـىز ئهمهل  . ئهمهل كۆمۈرگه ئوخشايدۇ
  .ئىبادەتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ -
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  كهمتهرلىك

  كهمتهرلىك دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .٩١٩
ھهقىــقهت قانــداقال بىــر كىشــى تهرىپىــدە بولســا، چوڭلىــق   ــــكهمتهرلىــك  :جــاۋاب    

 -قىلمــاي ئــۇنى قوبــۇل قىلىــش ۋە ئۆزىــدىن تــۆۋەن كىشــىلهرگه كهمتهرلىــك، مېهــرى 
كهمتهرلىكنىــڭ ئهكســى كىبىــر . مــۇھهببهت ۋە يۇمشــاقلىق بىــلهن مۇئــامىله قىلىشــتۇر

  .تۇر)ئۆزىنى چوڭ ساناش(
ــ     ــبهر ئهلهيهىسسـ ــپ پهيغهمـ ــۇ تهرىـ ــان بـ ــۆزىدىن ئېلىنغـ ــبهر . االمنىڭ سـ پهيغهمـ

ھهقنــى قوبــۇل قىلماســلىق ۋە كىشــىلهرنى  ــــكىبىــر «: ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن
ئىخچـام سـۆز    ىلىـك پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئىككـى جۈمل . )١(»كۆزگه ئىلماسلىقتۇر

  .ۇپ بهرگهنبىلهن ئىنتايىن چوڭقۇر ۋە كهڭ مهنىنى ئايدىڭالشتۇر
  نېمه؟ ھهقىقهتنى قوبۇل قىلماسلىق دېگهننىڭ مهنىسى :سوئال  .٩٢٠
رىـدە، يـۈز   ىئۆزىنىـڭ نهز : ھهقىقهتنى قوبۇل قىلماسلىق دېگهننىڭ مهنىسى :جاۋاب    

ئابرويدا ياكى بايلىقتا ياكى مهنسهپته ياكى ھۆرمهتته ياكى نهسهبته تـۆۋەن سـانالغان    -
ــدى   ــۆزى ياقتۇرماي ــاكى ئ ــانىي    ي ــدىكى ھهقق ــاكى ئۇنىڭ ــۆزىنى ي ــڭ ھهق س غان بىرىنى

  .تهرەپلهرنى قوبۇل قىلماسلىق دېگهنلىكتۇر
  نېمه؟ كىشىلهرنى كۆزگه ئىلماسلىق دېگهننىڭ مهنىسى :سوئال  .٩٢١
پېقىرالرنىڭ، ئادەتتىكى : كىشىلهرنى كۆزگه ئىلماسلىق دېگهننىڭ مهنىسى :جاۋاب    

ىلهرنىڭ يېنىغا كهلگىنىدە، ئۆزىنى ئۇالرغا تهڭ قىلمىغانلىقتىن غادىيىـپ، ئـۆزىنى   كىش
چوڭ تۇتۇش، ئۇالرغا سۆز قىلىشتىن قىسىلىش، ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى خـوش ياقمىغـان   

. قىياپهتته ئاڭالش ۋە كـۆرگهنال ئـادەمگه سـاالم قىلماسـلىق قاتـارلىقالرنى ئىپادىلهيـدۇ      
ۆرمهتتىن ئىبـارەت ئـالالھ تائـاال ئاتـا قىلغـان تهبىئىـي       مۇنداق قىلىش ئىنسانالرنىڭ ھـ 

ــڭ      ــالالھ تائاالنى ــۆزىنى ئ ــانلىق ۋە ئ ــۇالرنى ئازارلىغ ــانلىق، ئ ــهندە قىلغ ــى دەپس ھهققىن
  .جازاسىغا تۇتقانلىقتۇر

ھېچكىم ئىنكـار قىاللمايـدىغان، ھهتتـا دىنسـىزالرمۇ رەت قىاللمايـدىغان ھهقىـقهت         
ىلهرنى كـۆزگه ئىلمايـدىغان ئـادەم سۆيۈلۈشـكه     شۇكى، ئۆزىنى چوڭ تۇتىـدىغان، كىشـ  

  !ھهقلىق بولمايدۇ، بىر كۈنى ئۇ چوقۇم خار بولماي قالمايدۇ

                                                 
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٤٩٩  همتهرلىكك  

 

ــك        ــۈرۈپ، كهمتهرلىـ ــان چۆكتـ ــۇچىالرنى ھهر زامـ ــوڭ تۇتقـ ــۆزىنى چـ ــاال ئـ ــالالھ تائـ ئـ
ئـۆزىنى يهر يۈزىنىـڭ ئىالھـى    . پ كهلـدى ۈرۈقىلغۇچىالرنىڭ شـهنىنى ھهر زامـان كۆتـ   

ىـرئهۋن، بايلىقىغـا ئىشـىنىپ ھهقىقهتنـى قوبـۇل قىلىشـتىن بـاش        دەپ ئېالن قىلغان پ
تارتقان قارۇن، مهنسىپىگه ئىشىنىپ ھهقىقهتكه قارشى چىققان ئهبۇ جهھىـل قاتـارلىق   

چــۈنكى چوڭلــۇق ۋە . زالىمالرنىــڭ ئىبرەتلىــك ئــاقىۋەتلىرى بۇنىــڭ تىپىــك مىســالىدۇر
ــاالغىال خــاس بولغــان ھوقۇقتــۇر   ئــالالھ تائــاالدىن ئــۇنى  . كــاتتىلىق پهقهت ئــالالھ تائ

  .تاالشقانالر ئهڭ ئېچىنىشلىق ئازابالر بىلهن جازالىنىپ كهلمهكته
  ئهڭ چوڭ خهتىرى قايسى؟ چوڭ تۇتۇشنىڭئۆزىنى  :سوئال  .٩٢٢
قهلبىـدە زەررىچىلىـك كىبىـر    «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دېـگهن     :جاۋاب    

  .)١(»جهننهتكه كىرمهيدۇ بولغان ئادەم
ــگهن        ــداق دې ــاالمغا مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــىيدا پهيغهم ــس قۇدس ــاال ھهدى ــالالھ تائ : ئ

 نى مهنـدىن تاالشـقانالرنى  بـۇ ئىككىسـى  . چوڭلۇق بىلهن ئىـززەت مېنىـڭ كىيىملىـرىم   «
  .)٢(»اليمهنجازاچوقۇم 

. نقۇرئـان كهرىـم لۇقمـان ھهكىمنىـڭ ئوغلىغـا قىلغـان نهسـىهىتىنى بايـان قىلغــا          
كىشـىلهردىن مهنسىتمهســلىكتىن يـۈز ئــۆرۈمىگىن،    :لۇقمـان ھهكىــم مۇنـداق دېــگهن  

زېمىندا غادىيىپ ماڭمىغىن، ئالالھ ھهقىـقهتهن ھاكـاۋۇر، ئـۆزىنى چـوڭ تۇتقـۇچىالرنى      
  .)٣(ياقتۇرمايدۇ

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كهمتهرلىكىدىن ئۆرنهكلهر
يوشـۇرۇن پۈتـۈن    -هيهىسساالمنىڭ ئاشكارا ئىسالم پهيغهمبىرى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهل  

ــبهر        ــا پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــېرىكى ئائىشـ ــات شـ ــدىغان ھايـ ــۋالىنى بىلىـ ئهھـ
  .دېگهن )٤(»ئۇنىڭ ئهخالقى قۇرئان ئىدى«: ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقىنى تهرىپلهپ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن بىـرگه ياشـىغان ۋە ئۇنىـڭ پۈتـۈن ئهھـۋاللىرىنى          
ر ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهخالقىنــى تهرىــپلهپ هلىــدىغان ســاھابىلبى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىراۋ بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشسه، قارشى «: مۇنداق دەيدۇ
تهرەپ قــولىنى تــارتمىغىچه، ئۇنىــڭ قــولىنى قويــۇپ بهرمهيتتــى، بىراۋغــا ســاالم قىلســا   

مىگىچه، يـۈزىنى  ۈتـى، قارشـى تهرەپ يـۈزىنى چـۆر    تهبهسسۇم بىلهن تولـۇق سـاالم قىالت  
                                                 

  .مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
 .ئايهت-١٨لۇقمان سۈرىسى  )٣(
 .ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٤(
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مهيتتى، قانداقال بىر ئولتۇرۇشالردا، ھهرگىز تـۆرگه چىقمـايتتى، بهلكـى    ۈباشقا ياققا چۆر
قهيهردە بوش ئورۇن بولسا، شـۇ يهردە ئولتـۇراتتى، سـاھابىلىرىنىڭ ئۇنىڭغـا ئورنىـدىن      

نى سـوراپ تـۇراتتى، ئـۇالر    ئهھـۋالى  -تۇرۇشىنى ياقتۇرمايتتى، پېقىرالرنى يـوقالپ، ھـال   
  .)١(»بىلهن مۇڭدىشاتتى، كېسهللهرنى يوقاليتتى

بىر ئـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا كىـرىش ئالدىـدا تارتىنغـانلىقتىن،          
ــا    ــاالم ئۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىسس ــدا، پهيغهم ــرەپ قالغان ــرىمه«: تهمتى ــاھ ! تهمتى مهن پادىش

ــان گ   ــدە قۇرۇتۇلغ ــمهن، پهقهت مهككى ــر    ئهمهس ــدىغان بى ــات كهچۈرى ــنى يهپ ھاي ۆش
  .دېگهن )٢(»ئايالنىڭ بالىسىمهن

ــاز       ــىزنىڭ ئ ــدە، س ــدىڭىزغا كىرگىنى ــىزنىڭ ئال ــراۋ س ــاكى   -بى ــىپىڭىز ي ــوال مهنس ت
ئـابرويىڭىز سـهۋەبلىك سـىزدىن تارتىنىـپ      -رىدىكى يـۈز  ىئىلمىڭىز ياكى خهلقنىڭ نهز

ــاددىي بىــر دېهقاننىــڭ بالىســ «تۇرغىنىــدا، ئۇنىڭغــا  ــاكى »ىمهنمهن ئ ــر « ي ــاددى بى ئ
دەپ ئېيتىــپ بــاقتىڭىزمۇ؟ » ھۈنهرۋەننىــڭ يــاكى ئــاددى بىــر ئىشــچىنىڭ بالىســىمهن 

  !ئۇنداق قىلمىغان بولسىڭىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن كهمتهرلىكنى ئۆگىنىۋېلىڭ
  دۇ؟ئۆزىنى چوڭ سانىغانلىق بوالمچىرايلىق كىيىنىش  :سوئال  .٩٢٣
مهن كىيىمىمنىـڭ  ! يا رەسۇلهلالھ« :بىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن :جاۋاب    

 »بـۇ كىبىـردىن سـانىالمدۇ؟   . شـىنى يـاقتۇرىمهن  ۇچىرايلىق، ئايىغىمنىڭ چىرايلىـق بول 
ياق، ئالالھ تائاال گۈزەلدۇر، ئۇ گـۈزەللىكنى  «: دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .ەپ جاۋاب بهرگهند )٣(»ياقتۇرىدۇ
  ئالالھ ياقتۇرمايدىغان كىيىنىش قايسى؟ :سوئال  .٩٢٤  
ئالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى ياقتۇرمايـدىغان كىيىـنىش تهكهببۇرلۇقنىـڭ       :جاۋاب    

ــاۋۇرلۇق قىلىـــش ئۈچـــۈن    ــىتىپ ھاكـ ــۆزىنى كۆرسـ ــىلهرگه ئـ ــۇپ، كىشـ كىيىمـــى بولـ
دىغـانالر كىيىمنـى ناھـايىتى    ۇئهرەبـلهردە، ئـۆزىنى چـوڭ تۇت   . ركىيلىدىغان كىيىملهردۇ

ئىســالم شــهرىئىتىدە، شــىمنى   . ئــۇزۇن كىيىــدىغان بولــۇپ، يهرگه تىگىــپ تــۇراتتى    
ئوشــۇقتىن ئېشــىپ چۈشــىدىغان دەرىجىــدە ئــۇزۇن كىيىشــنىڭ چهكلهنگهنلىكىمــۇ بــۇ 

  .سهۋەبتىن بولسا كېرەك
  مۇ؟كهمتهرلىكنىڭ چېكى بار :سوئال  .٩٢٥
ــاۋاب     ــادەم  :ج ــىتىش،    ئ ــۆزىنى كىشــىلهرگه خــور كۆرس ــدىم دەپ ئ كهمتهرلىــك قىل

                                                 
 .بهت-٦٥مۆمىننىڭ ئهخالقى  )١(
  .ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٢(
 .مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 ٥٠١  همتهرلىكك  

 

ساقىلىنى تۈزەپ، پاكىز، چىرايلىق يۈرۈشنىڭ ئورنىغا پاسكىنا ۋە كىر  -كىيىمىنى، چاچ 
ــۇ       ــلىك ھهرگىزم ــق كىيىنمهس ــۇرۇپ چىرايلى ــار ت ــدا ب ــۈرۈش، قولى ــلهن ي ــيىملهر بى كى

چېگرىسـى بولغىنىـدەك،    -چۈنكى ھهر نهرسىنىڭ بىـر چهك  . سانالمايدۇ تىنكهمتهرلىك
ــار -كهمتهرلىكنىڭمـــۇ چهك  چېگرىســـىدىن چىقىـــپ  -ئۆزىنىـــڭ چهك . چېگرىســـى بـ

ــدۇ    ــۈز تۇتى ــكه ي ــك سۆكۈلۈش ــكهن كهمتهرلى ــا     . كهت ــى ي ــۇ كىش ــدا، ئ ــۇ ھال ــۈنكى ب چ
ۋېتىپ ۇكهمتهرلىكنــى تهرك ئېتىــپ ئــۆزىنى چــوڭ تۇتۇشــقا يــاكى كهمتهرلىكنــى ئاشــۇر

. ھهر ئىككـى ھـالهت سـۆيۈلمهيدۇ   . ئۆزىنى خور ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويۇشقا يول تۇتىدۇ
  .شى الزىمۇچېگرىسى ئىچىدە بول -شۇڭا كهمتهرلىك ئۆزىنىڭ چهك 



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٠٢  

 

  

  پىداكارلىق

  پىداكارلىقنىڭ تۇرمۇشىمىزدىكى ئهھمىيىتى نېمه؟ :سوئال  .٩٢٦
ا، مهنمهنچىلىــك، مهنپهئهتپهرەســلىك، شهخســىيهتچىلىك قاتــارلىق دۇنيــاد :جــاۋاب    

ئىللهتلهر ئىنسان تهبىئىتىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، ھهركىـم ئـۆزىنىڭال پايدىسـىنى ۋە    
دۇنيا مهنپهئهتلىرىدىن ئۆزىال پايدىلىنىشنى ئوياليدۇ، كۈچىنىڭ يېتىشىچه مال ـ دۇنيـا   

ــدۇ ــيه بىــله . يىغىشــنى كۆزلهي ن ئۆزگهرتىلمهســتىن، مۇشــۇ تهبىئىتــى  ئىنســانالر تهربى
بـــــويىچه قويـــــۇپ بېرىلىـــــدىغان بولســـــا، ئىنســـــانالر جهمئىيىتـــــى ئۆزلىرىنىـــــڭ  
شهخســىيهتچىلىكى ۋىجــدانىغا ھــاكىم بولغــان، ئهقلــى نهپســىي ھهۋەســلىرىگه ئهســىر   
ــۆز      ــتا پهقهت ئـ ــدىغان، ھهر ئىشـ ــنى بىلمهيـ ــدىغان، بېرىشـ ــنى بىلىـ ــان، ئېلىشـ بولغـ

تى ئۈچۈن ئازراق پىداكارلىق قىلىشنىمۇ ىغان، ئومۇمنىڭ مهنپهئتىنىال كۆزلهيدىىمهنپهئ
دېمهيـدىغان، ھېچبىـر زامـان    » بىـز «دەيدىغان، » مهن، مهن«ياقتۇرمايدىغان، ھهمىشه 

دېيىشــنى بىلمهيــدىغان بېخىــل، شهخســىيهتچى ئىنســانالر بىــلهن » ۋەتىــنىم، خهلقىــم«
ــوالتتى  ــان ب ــى     . تولغ ــگهن، كهش ــدانغا كهلمى ــم ـ پهن مهي ــان ۋە ئىلى پىياتالر ئېچىلمىغ

  .قىلمىغان بوالتتى تهرەققىيجهمئىيهتمۇ 
ــۇلۇكلىرىدىكى       ــالق ۋە سـ ــدىكى، ئهخـ ــان تهبىئىتىـ ــنالر ئىنسـ ــاماۋىي دىـ ــۇڭا سـ شـ

قىڭغىرلىقالرنى ئۆزگهرتىپ، ئۇالرنى پىداكارلىق ۋە قۇربان بېرىشنى بىلىـدىغان، ئـۆزى   
تىم ىتىنى ئۆز مهنپهئىىڭ مهنپهئئۈچۈنال ئهمهس، باشقىالر ئۈچۈنمۇ ياشايدىغان، ئومۇمن

  .دەپ تونۇيدىغان قىلىپ تهربىيىلهپ چىقىدىغان گۈزەل ئهخالقالرنى ئېلىپ كهلگهن
  مىللهتلهرنىڭ روناق تېپىشىدا پىداكارلىقنىڭ رولى نېمه؟ :سوئال  .٩٢٧
لهتنىڭ ئـۆزىگه ئـۆزى   قىلىشى، ھهر قانداق بىر مىل تهرەققىيجهمئىيهتنىڭ  :جاۋاب    

خوجا بولۇشى ۋە دۇنيا بىلهن پۈتۈنلىشىپ ئارمانلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشى يولىـدا شـۇ   
شـى  ۈرۈبىر مىللهت قهد كۆت. مىللهت خهلقىنىڭ پىداكارلىقى ھهل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ

ئۈچـــۈن جاپـــادىن قورقمايـــدىغان، بـــارلىقىنى خهلقـــى، مىللىتـــى ۋە ۋەتىنـــى ئۈچـــۈن 
ەتىنى ئۈچۈن ھهر نهرسىسـىدىن كېچهلهيـدىغان، مـال ـ دۇنياسـىنى پىـدا       ئاتايدىغان، ۋ

تىنـى خهلقىنىـڭ   ىقىالاليدىغان، زۆرۈر كهلسه جېنىنـى بېرەلهيـدىغان، ئۆزىنىـڭ مهنپهئ   
تى ئۈچۈن قۇربان قىلىدىغان، ئىرادىلىـك، پىـداكار شهخسـلهرنى يېتىشـتۈرۈپ     ىمهنپهئ

  .ھتاجدۇروچىقىشقا م
  پىداكار شهخسلهر نهدە يېتىشىپ چىقىدۇ؟ :سوئال  .٩٢٨



 ٥٠٣  پىداكارلىق  

 

شهخسـلهرنى ھـازىر نهدىـن تـاپقىلى بولىـدۇ؟       انـاب، پىـداكار  بۇنداق ئالىيج :جاۋاب    
ــز       ــلهرنى پهيغهمبىرىمى ــداق شهخس ــدۇ؟ بۇن ــىپ چىقى ــتىن يېتىش ــى مهكتهپ ــۇالر قايس ئ

مهكتهپـتىن تـاپقىلى    ناملىق ئـالىي » ئىمان«ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قۇرغان 
ئىمـان ئـۆز ۋاقتىـدا ئهنه شـۇنداق     . بولىدۇ، ئۇالر مۇشـۇ مهكتهپـتىن يېتىشـىپ چىقىـدۇ    

ئالىيجانــاپ شهخســلهرنى يېتىشــتۈرۈپ چىققــان ۋە ھــازىرمۇ يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــقا       
ئىسالمنىڭ ئالتۇن دەۋرلىـرى  . ئىمان ئهنه ئاشۇنداق مۆجىزىلهرنى يارىتااليدۇ. قادىردۇر

  .ھتۇربۇنىڭغا گۇۋا
چۈنكى ئالالھ تائاالغا ۋە قىيـامهت كـۈنىگه ئىشـهنگهن مـۆمىن كىشـى ئـالالھ تائـاال          

يولىدا سهرپ قىلغان مال ـ دۇنياسىغا، ئهقىل ـ پاراسىتىگه، جاپا ـ مۇشهققىتىگه، ئىلىـم ـ     
ماھارىتىگه ۋە مۇندىن باشـقا ئـالالھ يولىـدا ئاتىغـان ھهر نهرسىسـىگه ئـالالھ تائاالنىـڭ        

. هسسه ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك بېرىدىغانلىقىغا چىن قهلبىـدىن ئىشـىنىدۇ  ھ ٧٠٠بىرگه 
قۇرئان كهرىم ئالالھ يولىـدا سـهرپ قىلىنغـان    . چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ ۋەدىسى ھهقتۇر

مال ـ دۇنيا ئۈچـۈن قانچىلىـك كـۆپ مۇكاپـات بېرىلىـدىغانلىقىنى مۇنـداق بىـر مىسـال          
سـهرپ قىلغـان   (ـ مېلىنى سهرپ قىلغانالرنىڭ   ئالالھ يولىدا پۇل: بىلهن بايان قىلغان

دىن دان تۇتقـان  ١٠٠يهتته باشاق چىقارغان، ھهر باشىقىدا ) نهرسىسى يهرگه تىكىلىپ
  .)١(ئالالھ خالىغان بهندىسىگه ھهسسىلهپ كۆپ بېرىدۇ. بىر دانغا ئوخشايدۇ

                                                 
  .تـ ئايه٢٦١ئال ئىمران سۈرىسى   )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٠٤  

 

  

  مهردلىك ۋە بېخىللىق

  لىك بىلهن بېخىللىق قانداق خۇلق؟مهرد :سوئال  .٩٢٩
دۇنيادا مهردلىك بىلهن سـېخىلىقنى ماختىمايـدىغان بېـرەر مىلـلهت، بېـرەر       :جاۋاب    

مهردلىك بىلهن سېخىلىق ماختاشـقا تېگىشـلىك   . دىن ۋە بېرەر پهلسهپه بولمىسا كېرەك
ــانىيهتنىڭ      ــۈن ئىنس ــلهن نامهردلىــك پۈت ــق بى ــدەك، بېخىللى ــۈزەل ئهخــالق بولغىنى گ

قۇرئــان كهرىمنىــڭ كــۆپلىگهن ئايهتلىرىــدە . ۈلىدىغان ناچــار خۇلۇقتــۇركىتىــدە ســۆلۇغ
: مۇنـداق دەيـدۇ   كهرىمـدە  ئالالھ تائاال قۇرئـان . بېخىللىق بىلهن نامهردلىك سۆكۈلگهن

 ئــۆزىنى بىهــاجهت ھېســابلىغان، كهلىــمه ) ئالالھنىــڭ ســاۋابىدىن(بېخىللىــق قىلىــپ
هك، بىز ئۇنىڭغا يامان يولنى مۇيهسسـهر قىلىـپ   تهۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگه كهلس

  .)١(بېرىمىز، ئۇ دۇزاخقا تاشالنغاندا، ئۇنىڭ مېلى ھېچ نهرسىگه ئهسقاتمايدۇ
سېخىلىققا كهلسهك، قۇرئان كهرىم بۇ گۈزەل ئهخالقنى دۇنيا  بىلهنئهمما مهردلىك   

ر سۈپىتى بولغـان  ۋە ئاخىرەتته نىجاتلىققا ئېرىشىدىغان ھهقىقىي مۆمىنلهرنىڭ بىردىنبى
ئۇالر غهيـبكه ئىشـىنىدۇ، نامـازنى ئـادا قىلىـدۇ،      : ھالدا، قۇرئاننىڭ بېشىدىال ماختايدۇ

  .)٢(..ئۇالر بىز بهرگهن مال ـ مۈلۈكتىن ئالالھ يولىدا سهرپ قىلىدۇ
  كىم؟سېخىليلىق ئابىدىسى دۇنيادا  :سوئال  .٩٣٠
ھهزرىتـى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم دۇنياغـا كېلىشـتىن بـۇرۇن        ئهرەبلهردە :جاۋاب    

ئۆتكهن ھاتهم تائى دېگهن بىر ئادەم مهردلىك ۋە سـېخىلىقنىڭ بىردىنبىـر ئۈلگىسـى ۋە    
ــۇتكهنىكهن   ــۇپ ئ ــى بول ــالپ   . نهمۇنىس ــائىرالردىن باش ــى ش ــالمىيهتتىن ئىلگىرىك ئىس

خىلىق بىـلهن مهردلىكنىـڭ   تاھازىرغىچه ھهرقانداق بىر شائىر شېئىرلىرىدا ھاتهمنى سې
بىز ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تارقالغـان ھېكـايه، چۆچهكلهردىمـۇ    . ئابىدىسى قىلىپ ماختايدۇ

  .ھاتهم مهردلىك بىلهن سېخىلىقنىڭ نهمۇنىسى قىلىپ ئوبرازالشتۇرۇلغان
  كىم؟بېخىللىق ئۈلگىسى دۇنيادا  :سوئال  .٩٣١
ڭ ئهكسىچه، مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدا قـارۇن ئىسـىملىك      ھاتهمنى :جاۋاب    

بىر باي ئـۆتكهن بولـۇپ، قـارۇن بېخىللىـق بىـلهن نامهردلىكنىـڭ بىردىنبىـر ئـوبرازى         
دۇنيـادىكى بـارلىق سـاماۋىي دىـنالردا ۋە ئىنسـانالرنىڭ قهلبىـدە قـارۇن        . بولۇپ قالغان

                                                 
  .ـ ئايهتلىرى ١٢ـ ٨لهيل سۈرىسى   )١(
  .ـ ئايهت ٣بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ٥٠٥  ېخىللىقب ۋە هردلىكم  

 

لىشـىالرغا ئاساسـالنغاندا، قـارۇن    ئېيتى. ئوبرازى لهنهتكـار بولـۇپ سـاقلىنىپ كهلمهكـته    
تــۆگه ئــاران  ٤٠ئىنتــايىن چــوڭ بــاي ئىــكهن، ئۇنىــڭ خهزىنىلىرىنىــڭ ئــاچقۇچلىرىنى 

قـارۇن مۇسـانىڭ   : قۇرئان كهرىم بۇ قىسسـىنى مۇنـداق بايـان قىلىـدۇ    . رىدىكهنۈكۆت
قارۇن ئۇالرغـا يوغـانلىق قىلـدى، قارۇنغـا خهزىـنىلهردىن شـۇ قهدەر       . دىىقهۋمىدىن ئ
ــۆپ به ــاچقۇچلىرىنى   كـ ــڭ ئـ ــدۇقكى، ئۇالرنىـ ــۈرۈش(رگهن ئىـ ــر  ) كۆتـ ــۈك بىـ كۈچلـ

: جامــائهتكىمۇ ھهقىــقهتهن ئېغىرلىــق قىالتتــى، ئهينــى ۋاقىتتــا قارۇنغــا قهۋمــى ئېيتتــى 
كـۆرەڭلهپ كهتكـۈچىلهرنى ئـالالھ زادى ياقتۇرمايـدۇ، ئـالالھ سـاڭا        كۆرەڭلهپ كهتمه،‹

ــن، دۇ    ــۇرتىنى تىلىگىـ ــاخىرەت يـ ــلهن ئـ ــايلىق بىـ ــىۋەڭنىمۇ  بهرگهن بـ ــادىكى نېسـ نيـ
) نىـڭ بهنـدىلىرىگىمۇ  (ھ ئونۇتمىغىن، ئـالالھ سـاڭا ياخشـىلىق قىلغانـدەك، سـهن ئـالال      

يهر يۈزىـدە بۇزغـۇنچىلىقنى تىلىمىگىـن، ئـالالھ     ) بېخىللىق قىلىپ(ياخشىلىق قىلغىن، 
مېنىڭ ئاالھىـدە بىلىمىـم بولغـانلىقتىن، بـۇ     ‹: قارۇن ›بۇزغۇنچىالرنى زادى ياقتۇرمايدۇ

  .)١(دېدى ›ىققا ئېرىشتىمبايل
كـۆرگىنىمىزدەك، قـارۇن مـال ـ دۇنياسـىدىن ئېهتىيـاج ئىگىلىـرىگه چىقىـم          ئايهتته  

شۇنىڭ بىلهن ئالالھ تائاال ئۇنى تىرىك تۇرغۇزۇپ مال ــ . قىلىشنى قهتئىي رەت قىلىدۇ
قارۇننى ئۇنىـڭ ئـۆيى بىـلهن قوشـۇپ     . ۋېتىدۇۇدۇنيالىرى بىلهن بىرگه يهرگه يۇتقۇز

ۋاالاليدىغان بىـــر جامـــائه ۇگه يۇتقـــۇزدۇق، ئۇنىڭـــدىن ئالالھنىـــڭ ئـــازابىنى توســـيهر
  .)٢(قارۇن ئۆزىنى قوغدىيالمىدى. بولمىدى

  .بۇ باشقا ساماۋى دىنالرنىڭ كىتابلىرىدىمۇ قهيت قىلىنغان مهشهۇر ھادىسىدۇر  
  مدۇ؟شانه تىكلىگىلى بوالنى -نام مهڭگۈلۈك بايلىق بىلهن  :سوئال  .٩٣٢
دۇنيادا توننىالپ ئالتۇن ۋە مىليارتالپ دوللهر يىغقان مىلياردىرالرنىڭ نام ـ   :جاۋاب    

نىشانىســـى قالماســـتىن، ئـــازراق بـــايلىقى بولســـىمۇ شـــۇ بايلىقىـــدىن ئىنســـانىيهتكه،  
خۇسۇسهن ئۆز مىللىتىنىڭ ئېهىياجلىرى ئۈچۈن ياردەم قىلغان جان كۆيهرلهرنىڭ نـام  

ۆھرىتى كېيىنكـى ئهۋالدالرنىـڭ قهلبىـدە ئـورۇن ئېلىـپ، تىلـالردا مهدھىيىلىنىـپ        ـ شـ 
  .كهلمهكته

ــام ـ نىشانىســىنىڭ ياخشــى ئاتــاق بىــلهن         ــادەم ئۆزىنىــڭ ن دۇنيــادا ھهر قانــداق ئ
ــۇپ،       ــى بول ــېخىلىقنىڭ ئۈلگىس ــلهن س ــك بى ــدەك، مهردلى ــۇددى ھاتهم ــىنى، خ قېلىش

الھ تائاالنىڭ دەرگاھىدىمۇ شان ـ شـهرەپلىك   ئهۋالدلىرىنىڭ تىللىرىدا ماختىنىشنى، ئال
ــۋەتته  ــدۇ، ئهلـ ــنى ياقتۇرىـ ــام ـ      . بولۇشـ ــېچكىم ئۆزىنىـــڭ نـ ــادا ھـ ــۇنىڭدەك، دۇنيـ شـ

                                                 
  .ـ ئايهتلهر ٧٨ـ  ٧٧ـ  ٧٦قهسهس سۈرىسى   )١(
  .ــ ئايهت ٨١قهسهس سۈرىسى   )٢(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٠٦  

 

نىشانىســـىنىڭ قارۇنـــدەك بېخىللىققـــا ۋە نـــامهردلىككه مىســـال بولـــۇپ قېلىشـــىنى ۋە 
  .خهلقىنىڭ ئېغىزىدا لهنهتكار بولۇپ قېلىشىنى ھهرگىزمۇ خالىمايدۇ

  تىكى رولى نېمه؟جهمئىيهت نىڭمهرد بايالر :سوئال  .٩٣٣
قىلىـپ راۋاج تېپىشـى ئۈچـۈن شـۇ      تهرەققىيھهر قانداق بىر جهمئىيهتنىڭ  :جاۋاب    

جهمئىيهتتىكى بايالرنىڭ ــ مهرد بايالرنىڭ رولى ئاالھىـدە چـوڭ بولىـدۇ، دۆلهتلهرنىـڭ     
ۇ دۆلهتتىكى بايالر ئاالھىدە سـالماق ئـورۇن   شىدىمۇ شۈلۈئىقتىسادىي جهھهتتىن كۆتۈر

بـايلىرىڭالر بېخىللىشـىپ كهتـكهن ۋاقىتتـا،     «: شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم . تۇتىدۇ
مۇنـدىن  . دېـگهن » سىلهرگه يهرنىڭ ئۈستىدىن ئۇنىڭ ئاستى ياخشىراق بولۇپ قالىدۇ

كهشـىپىياتالر ئهڭ  دۇنيادىكى ھهر قانداق ئىلىم ـ پهن، تېخنىكا يېڭىلىقلىرى ۋە  باشقا، 
ئاۋۋال بايالرنىڭ قوللىشى ۋە ماددىي جهھهتتىن سېخىلهرچه ياردەم قىلىشـى سايىسـىدا   

ئىلىـم دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىـك بهخـت ـ سـائادەتلهرگه       . ئۆز مېۋىلىرىنى بېرىپ كهلمهكـته 
ــرىش ئىشــلىرى    . يېتىشــنىڭ ۋاسىتىســىدۇر  ــېلىش ۋە بې ــى ئ ــۇ ئىلىمن ــالالردا ب كــۆپ ھ

ــادقا ئېهتى ــاجلىقتۇرئىقتىس ــدە جهم     . ي ــر ئادەم ــايلىق بى ــلهن ب ــم بى ــالالردا بىلى ــۆپ ھ ك
شۇڭا ئالىم ئىلمى بىلهن، بـاي پـۇل ـ مېلـى بىـلهن جهمئىيىـتىگه، مىللىـتىگه        . بولمايدۇ

  .خىزمهت قىلىدۇ
  ىلهن بېرىدۇ؟بنى نېمه مهقسهت بايلىقئالالھ  :سوئال  .٩٣٤
رەر ئادەمگه بايلىق ئاتا قىلسا ئـۇنى ئىككـى مهقسـهت بىـلهن     ىاال بئالالھ تائ :جاۋاب    

بىرى، ئۇنىڭغا ئىنئام قىلىش يۈزىسىدىن؛ يهنه بىـرى، ئـۇنى سـىناش يهنـى بـۇ      : بېرىدۇ
بايلىقنى ئۆز يولىدا قوللىنامدۇ ياكى بېخىللىق قىلىپ بېسـىپ ياتامـدۇ، دەپ ئىمتىهـان    

سـىلهرنىڭ مـاللىرىڭالر ۋە بـالىلىرىڭالر    : ئالالھ تائاال بـۇھهقته . قىلىش ئۈچۈن بېرىدۇ
بىرىڭالرغــا ئۆلــۈم : مۇســۇلمانالرغا تهۋســىيه قىلىــپ. دەيــدۇ )١(بىــر تۈرلــۈك ســىناقتۇر

نېمىشقا مېنىڭ ئهجىلىمنى بىرئـاز كېچىكتۈرمىـدىڭ، سـهدەقه    ! پهرۋەردىگارىم‹: كېلىپ
ــوالر ئ   ــىالردىن ب ــپ ياخش ــقىلى ــ   ›دىمى ــا رىزى ــۇرۇن، ئۆزۈڭالرغ ــتىن ب ــپ دېيىش ق قىلى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . دەپ بۇيرۇيـدۇ  )٢(بېرىلگهن نهرسىلهردىن سهرپ قىلىڭـالر 
ئالالھ تائاال رىزىق قىلىپ بهرگهن، نۇرغۇنلىغان ياخشى ئىشالرنىڭ ئهمهلگه چىقىشـىغا  
ۋەسىله بولىدىغان مال ـ دۇنيانىڭ، ئۇنى ئۆز يولىدا ئىشتىلىتىشـنى بىلىـدىغان ياخشـى     

ككـى دۇنيـالىق بهخـت ـ سـائادەتلهرنىڭ ۋاسىتىسـى بولىـدىغانلىقىنى        ئـادەم ئۈچـۈن ئى  
دېگهن ىــياخشــى ئادەمنىــڭ قولىــدىكى مــال ـ دۇنيــا نېم   «: ئىخچــامال مۇنــداق دېــگهن

                                                 
  ئايهت-٢٨ئهنفال سۈرىسى  (١)
   ئايهت-١٠مۇنافىقۇن سۈرىسى  (٢)



 ٥٠٧  ېخىللىقب ۋە هردلىكم  

 

  .»ياخشى
  نىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولىدۇ؟بېخىللىققا ئادەتلهنگهن خهلق :سوئال  .٩٣٥
دۇنياسـىغا بېخىللىـق قىلغـانلىقتىن،     -ادەتلهنگهن خهلق مـال  بېخىللىققا ئ :جاۋاب    

ــدۇ      ــپ قالى ــدىن ئايرىلى ــا ۋەتىنى ــىدىن، ھهتت ــدىن، نومۇس ــادەتتىكى  . جېنى ــۈنكى ئ چ
ئېهتىياجلىق تهرەپلهرگه پۇل ـ مـال سـهرپ قىلىشـتىن بېخىللىـق قىلىشـقا ئادەتلىنىـپ        

پـۇل ـ مـال سـهرپ     كهلگهن بىر خهلقنىـڭ ۋەتهننىـڭ مۇسـتهقىللىقىنى قوغـداش يولىـدا      
قىلىشى مۇمكىن ئهمهس، ۋەتىنى ئۈچۈن پۇل ـ مېلىغا بېخىللىق قىلغانالرنىـڭ ئۇنىـڭ    

مانـا بـۇ ـ تارىخنىـڭ، خۇسۇسـهن      . يولىـدا جېنىنـى بېرەلىشـى تېخىمـۇ مـۇمكىن ئهمهس     
  .ئۇيغۇر تارىخىنىڭ يهكۈنى

  ق بولىدۇ؟ئاقىۋىتى قاندابېخىلالرنىڭ  :سوئال  .٩٣٦
 :ڭ ئېچىنىشلىق ئـاقىۋىتىنى ئىخچـام بايـان قىلىـپ    ئالالھ ئاتاال بېخىلالرنى :جاۋاب    
        كىمكى بېخىللىـق قىلىـدىكهن، ئـۇ ئۆزىنىـڭ زىيىنـى ئۈچـۈن بېخىللىـق قىلىـدۇ)١( 

   .بۇ ھهقىقهت ھهر زامان ۋە ھهر جايدا ئىسپاتلىنىپ كهلمهكته. دېگهن
ه، چىڭگىزخــان باغــداتنى ئىشــغال قىلىــپ  ئىســالم تارىخلىرىــدا قهيــت قىلىنىشــىچ   

بولغاندىن كېيىن، ئۆزىنى ئىسالم خهلىپىسى دەپ ئاتىۋالغـان بولسـىمۇ يولـدىن ئېزىـپ     
چىرىكلهشكهن باغـدات پادىشـاھىنى تىرىـك تۇتـۇپ، ئۆزىنىـڭ ئـالتۇنلىرىنى ئېرىتىـپ        

ىزخان بۇنىڭ سهۋەبىنى سورىغانالرغا چىڭگ. ئاغزىغا قۇيۇپ ئازاپالش بىلهن ئۆلتۈرۈپتۇ
بۇ پادىشاھ شۇنچه كۆپ ئالتۇننى ئوردىسىنىڭ تېگىگه كۆمۈپ ساقالپ «: جاۋاب بېرىپ

ياتماستىن، ئۇنى سهرپ قىلىپ ئهسكهر كۈچى تهييارالپ بىزگه قارشـى تۇرغـان بولسـا،    
سىلهرنىڭ بېخىللىقىڭالر سـهۋەبىدىن  . دىىبهلكى مهملىكىتىنى ساقالپ قالغان بوالر ئ

  .دەپتۇ» ا ئورنىدا ئهۋەتتىئالالھ مېنى سىلهرگه جاز
  ىقنىڭ زىيىنى كىمگه بولىدۇ؟بېخىلل :سوئال  .٩٣٧
قى ئـــاچچىق ســـاۋاقلىرى ئـــالالھ تائاالنىـــڭ قۇرئـــان يـــۇقىرىتارىخنىـــڭ  :جـــاۋاب    

بېخىللىــق قىلغــۇچىالر بېخىللىقىنــى ئــۆزلىرى ئۈچــۈن پايــدىلىق دەپ  : كهرىمــدىكى
ىنىڭ دېــگهن ســۆز (٢)ئۈچــۈن زىيــانلىقتۇر ، ئهمهلىيهتــته، بــۇ ئــۇالرگۇمــان قىلمىســۇن

بىز ئهزەلـدىن تىرىشـچانلىقتا، مهرد   . ھهقىقهتهن راست ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ
ــز  ــر مىللهتمىــ ــېخىلىقتا ئۈلگىلىــــك بىــ ــداكارلىق،  . ۋە ســ ــېخىلىق، پىــ ــى ســ بىزدىكــ

ەت ئىسـالمىي ئهخالقىمىـز ۋە   مېهماندوستلۇق ۋە ئۆز ئارا ياردەملىشىش روھىـدىن ئىبـار  

                                                 
 .ـ ئايهت ٣٨مۇھهممهد سۈرىسى   )١(
  تئايه-١٨٠ئال ئىمران سۈرىسى) (٢



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٠٨  

 

مىللىــي ئهنئهنىمىــز تۈرلــۈك ســهۋەبلهر بىــلهن ئاجىزلىشــىپ، ئاســتا ـ ئاســتا يــوقىلىش    
دىغان ياشـاي ىغا بېرىپ قالغانلىقتىن، ئـۆزىمىزنىال ئـويالپ بىـغهم، ھېسسىياتسـىز     بگىردا

نىال بۇرۇن ھاتهملهرنى تۇغقان ئۇيغۇر ئانىلىرى، ئهمـدىلىكته قـارۇنالر  . بولۇپ قالغانمىز
  .تۇغمىغان بولۇشى كېرەك، ئهلۋەتته



 ٥٠٩  هنئهنىسىساالملىشىش ئ ئىسالمىي  

 

 

  ساالملىشىش ئهنئهنىسىئىسالمىي 

  مۇسۇلمانالردىكى ساالملىشىش قانداق ئهنئهنه؟ :سوئال  .٩٣٨
بىرىگه سـاالم بېـرىش    -ئىككى كىشى ئۆز ئار ئۇچراشقىنىدا بىر  ئىنسانالردا :جاۋاب    

مىللىــي  بىــز ئۇيغــۇرالردا ساالملىشــىشبولــۇپ، ئهنىلهردىن ئــادىتى ئهڭ قهدىمىــي ئهنــ
ساالملىشــىش كىشــىلهر  . ىلىدۇيوســۇن قاتارىــدىن ســان  -ئهخــالق ۋە دىنىــي قائىــدە   

مـۇھهببهتنى داۋام قىلـدۇرۇش ۋە كۆڭـۈللهرنى جهلـپ قىلىشـتا       –ئوتتۇرىسىدا مېهـرى  
بىــرى بىــلهن  -ئىنســانالر ئارىســىدا بىــر . ئهڭ زور ســېهرىي كــۈچكه ئىــگه بىــر ئىشــتۇر

بولۇپ كهلـگهن بولسـىمۇ،    دساالملىشىش ئادىتى ئۇالر بارلىققا كهلگهندىن بېرى مهۋجۇ
  .ئۆز ئارا ساالملىشىشنىڭ ئهھمىيىتى چوڭ، مهزمۇنى ناھايىتى مولدۇر مۇسۇلمانالردىكى

  ىالر؟لىرى قايسئۇيغۇرالردا ساالملىشىشنىڭ ئۆزگىچىلىك :سوئال  .٩٣٩
ئۇيغۇرالردا ساالملىشىش بهزىـدە قـول ئېلىشـىپ، بهزىـدە قۇچاقلىشـىپ      بىز  :جاۋاب    

دائىم كۆرۈشۈپ تۇرىدىغانالر ئارىسـىدا قـول ئېلىشـىپ    . كۆرۈشۈش يولى بىلهن بولىدۇ
بهزىـلهر بىـر تهرەپـتىن    . قۇچاقلىشىش تېخىمۇ قىسـقارتىلىدۇ . كۆرۈشۈش قىسقارتىلىدۇ

ــتىن ئــ  ــر تهرەپ ــدۇ ساالملىشــىپ، بى ــولىنى كــۆكرەككه قويى ــۇ ســاالمنىڭ چىــن  . وڭ ق ب
بهزىـلهر  . يۈرەكتىن چىققانلىقىنى، چىن دىلىدىن ئامانلىق تىلىگهنلىكىنى ئىپادىلهيـدۇ 

بۇ . ئوڭ قولىنى بېرىپ كۆرۈشۈپ، سول قولىنى قارشى تهرەپنىڭ ئوڭ بىلىكىگه قويىدۇ
ائىله كىشـىلىرىگه  كىنى ۋە ساالمالشـقۇچىالرنىڭ خـۇددى بىـر ئـ    ۈبهدەننىڭ بىـر پۈتۈنلـ  

  .ئوخشاش يېقىن ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ
  قانداق؟ ساالملىشىشنىڭ قائىدىسى :سوئال  .٩٤٠
ئـالالھ  . ساالمنى ئاۋۋال باشالش سـۈننهت بولسـا، ئـۇنى قـايتۇرۇش پهرزدۇر     :جاۋاب    

م بهرسـه، ئۇنىڭغـا تېخىمـۇ    سـىلهرگه بىـراۋ سـاال   «: تاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېگهن
ەپ د» ياخشى ساالم بىلهن جاۋاب بېرىڭالر ياكى ئۇنىڭ سالىمىنى ئهيـنهن قـايتۇرۇڭالر  

ئهسســاالمۇ «ئــايهتتىكى، تېخىمــۇ ياخشــى ســاالم بىــلهن جــاۋاب بېــرىش  . كۆرســهتكهن
: ەپ سـاالم بهرگهن كىشـىگه  د» )ئالالھنىڭ ئامانلىقى سىلهرگه بولسۇن(ى ئهلهيكۇم يهن

ئالالھنىــڭ ئامــانلىقى، (ى يكــۇم ئهسســاالم، ۋەرەھمهتــۇلالھى ۋە بهرەكــاتۇھۇ يهنــۋەئهله«
دەپ جـاۋاب قـايتۇرۇش، سـاالمىنى ئهيـنهن     » )رەھمىتى ۋە بهرىكىتى سىلهرگه بولسـۇن 

سـىلهرگىمۇ ئالالھنىـڭ ئامـانلىقى    (ى ۋە ئهلهيكۇم ئهسساالم يهنـ «: قايتۇرۇش دېگهنلىك
  .ەپ جاۋاب قايتۇرۇشتۇرد» )بولسۇن



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥١٠  

 

قايتۇرۇشـتا   نىرال كىشـى بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ سـالىمى    الم بهرگۈچى گهرچه يالغۇز بىسا  
نىــڭ »كۆپچىلىــك«چــۈنكى قارشــى تهرەپ . دۇېيىلىــد...)ســىلهرگه(ى يهنــ»ئهلهيكــۇم«

بۇنىڭــدا مۇســۇلمانالر ئوتتۇرىســىدىكى باراۋەرلىــك ۋە بىرلىــك  . ۋەكىلــى دەپ قارىلىــدۇ
  .ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

  نېمه؟ مۇسۇلمانالردا ساالملىشىشنىڭ ئهھمىيىتى :سوئال  .٩٤١
بىـرىگه سـاالم بېرىشـى دۇنيـادا ھهركىـم       –ئىككى كىشى ئۇچراشقىنىدا بىر  :جاۋاب    

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق    . ياقتۇرىدىغان گۈزەل ئهخالق ۋە ئېسىل پهزىلهتتـۇر 
 ٦انغا ئۆتهشــكه تېگىشــلىك ھهقلىــرى بىــر مۇســۇلماننىڭ يهنه بىــر مۇســۇلم «: دېــگهن

ئۇچراشقاندا ساالم بېرىش، چاقىرسا بېرىش، نهسىههت سورىسا نهسـىههت  : بولۇپ، ئۇالر
ېيىش، كېسهل بولـۇپ قالسـا يـوقالش، ئۆلـۈپ     د» ئهلههمدۇ لىلالھ«قىلىش، تۈشكۈرسه 

  .)١(»كهتسه نامىزىغا بېرىش
ــىل«: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم يهنه مۇنـــداق دېـــگهن    ــولمىغىچه سـ هر مـــۆمىن بـ

. بىرىڭالرنــى ســۆيمىگىچه مــۆمىن بواللمايســـىلهر    –جهنــنهتكه كىرەلمهيســىلهر، بىــر    
بىرىڭالرنى سۆيىدىغان ئىشنى كۆرسىتىپ بېرەيمۇ؟ ئۇنـداقتا، ئـاراڭالردا    -سىلهرگه بىر 

  .)٢(»ساالملىشىشنى ئومۇمالشتۇرۇڭالر
  قانداق؟ ېرىشنىڭ تهرتىبىساالم ب :سوئال  .٩٤٢
سـاالم بېرىشـته كىچىكـلهر چوڭالرغـا، ئۆتـۈپ كېتىۋاتقـانالر ئولتۇرغانالرغـا،         :جاۋاب    

 شۇندقال. ئازسانلىق كۆپ سانلىققا ۋە قاتناش ئۈستىدىكىلهر پىيادىلهرگه ساالم بېرىدۇ
ــا      ــا، مېهم ــرى ئايالىغ ــا، ئې ــلهرگه، ئهرلهر ئايالالرغ ــۇ يهردىكى ــلهر ش ــىرتتىن كهلگهن ن س

  .ساھىبخانغا ساالم بېرىدۇ

                                                 
  .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 .ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )٢(



 ٥١١  قائىدىلىرى هخالقئ – هدەپيوقالشتىكى ئ ېسهللهرنىك  

 

  

  ئهخالق قائىدىلىرى –كېسهللهرنى يوقالشتىكى ئهدەپ 

  نىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟كېسهللهرنى يوقالش :سوئال  .٩٤٣
ــاۋاب     ــڭ      :جــ ــىۋەتتىكى ئاالقىالرنىــ ــىلىك مۇناســ ــوقالش كىشــ ــهللهرنى يــ كېســ

ــاقلىقنى تې  ــىغا، ئىتتىپ ــتلۇقنى   قويۇقلىشىش ــارا دوس ــرى سۈرۈشــكه ۋە ئۆزئ ــۇ ئىلگى خىم
كېسـهللهرنى يوقالشـنىڭ پهزىلىتـى    . كۈچهيتىشكه تۈرتكه بولىدىغان مۇھىم بىر ئامىـل 

ئاچ قالغانالرغا تاماق بېرىش، يېتىملهرنىڭ باشلىرىنى سىالشـتهك سـاۋابلىق ۋە ياخشـى    
ــتۇر ــته . ئىش ــر ھهدىس ــهلله  «: بى ــرىڭالر، كېس ــاق بې ــا تام ــاچ قالغانالرغ ــوقالڭالرئ ، رنى ي

  .دەپ كهلگهن )١(»ئهسىرلهرنى قۇتقۇزۇڭالر
ــلىق        ــي قېرىنداش ــۇلماننىڭ دىنى ــر مۇس ــوقالش ھهر بى ــهلنى ي ــۇلمان كېس ــرە مۇس بې

  .بۇرچىدۇر
  مۇ؟مۇسۇلمان ئهمهس كىسهللهرنىمۇ يوقالش ساۋابلىق :سوئال  .٩٤٤
ــدا بولغـــان ئـــۇرۇق   :جـــاۋاب     ــقا دىنـ ــان،  –باشـ ــار ق –ۇلـــۇم قتۇغقـ ــنا ۋە يـ  –وشـ

بۇرادەرلهردىن كېسهل بولۇپ يېتىپ قالغـانالر بولسـا، ئـۇالرنى باشـقا دىنـدا دەپ قـاراپ       
مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  . تاشلىۋەتمهستىن يوقالش ياخشى ئىش بولۇپ سانىلىدۇ

. دۇبىــر يهھــۇدىي دىنىــدىكى بالىنىــڭ كېســىلىنى يــوقالپ بارغــانلىقى رىــۋايهت قىلىنىــ
وشنىسىغا ئۆتهشكه تېگىشلىك ئىككى ھهق قچۈنكى مۇسۇلماننىڭ ئۈستىدە مۇسۇلمان 

. وشـنىدارلىق ھهققىـدۇر  قبار بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرى، مۇسۇلمانلىق ھهققى، يهنه بىـرى  
ــقا دىنــدىكى   ــۇپ، ئــۇ بولســىمۇ      قباش ــكه تېگىشــلىك بىــر ھهق بول وشنىســىغا ئۆتهش

 بولـۇپ،  قـى ناھـايىتى مـۇھىم ۋە چـوڭ ھهق    قوشنىدارلىق ھهق. وشنىدارلىق ھهققىدۇرق
وشـنا  قوشـنىنى يوقالشـمۇ   قباشـقا دىنـدا بولغـان كېسـهل     . ئۇنى ئادا قىلىش مۇھىمدۇر

  .ۇربولغانلىق ئېتىبارى بىلهن ساۋابلىق ئىشت ھهققىنىڭ بىر قىسمى
  قايسىالر؟ كېسهل يوقالشتا ساقلىنىشقا تېگىشلىك ئىشالر :سوئال  .٩٤٥
ــاۋاب     ــىنىڭ    :ج ــهل كىش ــادەم كېس ــرگهن ئ ــوقالپ كى ــهللهرنى ي ــۆپ   كېس ــدا ك يېنى

قانــداق كېســهلگه گىرىپتــار  ئولتۇرماســلىقى، تــوال گهپ ســوراپ بىئــارام قىلماســلىقى ۋە
چۈنكى مۇنـداق قىلىـش كېسـهل كىشـىنىڭ روھىنـى      . بولغانلىقىنى سورىماسلىقى الزىم

هزى كىشىلهر نادانلىقتىن كېسـهل بولغۇچىنىـڭ   ب. تېخىمۇ چۈشۈرۈشكه سهۋەب بولىدۇ

                                                 
 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  )١(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥١٢  

 

كېسـهل بولغـۇچى كېسـىلىنى    . قانداق كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ قالغـانلىقىنى سـورايدۇ  
پاالنى ئادەم مۇشـۇنداق كېسـهل بىـلهن ئـۇزۇن يېتىـپ قېلىـپ،       «: ئېيتىپ بهرسه، ئۇالر

ئالدىـدا  ىڭ دېگهندەك ئازاپلىق سۆزلهرنى كېسهلن »ئاخىرى ساقىيالماي ئۆلۈپ كهتكهن
شـۇنداقال، كېسـهل   . ، ئۇنىڭغا روھىي ئازاب بولىدىغان ئىشالرغا سـهۋەب بولىـدۇ  ئېيتىپ

رنـى  هخهۋەرل ىـك پاجىئهل ،ئادەمنىڭ يېنىـدا مۇسـىبهتلىك خهۋەرلهرنـى ۋە ئېچىنىشـلىق    
 .چۈنكى مۇنداق قىلىش كېسهل كىشىنىڭ كۆڭلىنى ئازاباليدۇ. ئېيتماسلىق الزىم



 ٥١٣  هخالقالرئ – هدەپئ ېگىشلىكت ۇشقابول ۇنداشالداسور ۋە ۇنسور  

 

 

  الرئهخالق –ئهدەپ ۇشقا تېگىشلىك بول ادسورۇن ۋە سورۇنداشال

  ئهخالقالر قايسىالر؟-ئاممىۋى سورۇنالردىكى ئهدەپ :سوئال  .٩٤٦
ــاتال بولىــدىكهن، ئۆزئــارا بىــر   :جــاۋاب     بىــرى بىــلهن ئۇچرىشــىپ   –ئىنســانالر ھاي

ىــزگه ســورۇن ۋە قۇرئــان كهرىــم ب. ھتــاج بولىــدۇوتۇرۇشــقا ھهم توپلىشــىپ ياشاشــقا م
: ئهخالق قائىدىلىرىنى ئۆگىتىپ مۇجـادىله سۈرىسـىدە   –سورۇنداشالرغا بولغان ئهدەپ 

دېسـه،   ›ئورۇن چىقىرىـپ بېـرىڭالر  ‹: بهزىلهر سىلهرگه) سورۇندا(ئهگهر ! ئى مۆمىنلهر
ــالالھ ســىلهرگه   كېڭهيتىــپ )رەھمىتىنــى ۋە جهننىتىنــى(ئــورۇن چىقىرىــپ بېــرىڭالر، ئ

ئورنـۇڭالردىن  ‹) باشقىالرغا ئورۇن بوشىتىپ بېـرىش ئۈچـۈن  (لهرگه ئهگهر سى. بېرىدۇ
  .دەپ كهلگهن )١(دېيىلسه، ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ بېرىڭالر ›تۇرۇپ بېرىڭالر

  ئهخالقالر قايسىالر؟-ئاممىۋى سورۇنالرغا بېرىشتىكى ئهدەب :سوئال  .٩٤٧
ر ئۆز ئارىسىدىكى بىلىمى يـۇقىرى كىشـىلهرنى ۋە   سورۇنغا كهلگهن كىشىله :جاۋاب    

تاالنــت ئىگىلىرىنــى ئــاۋۋال ســورۇنغا كىرىشــكه تهكلىــپ قىلىــپ، ئانــدىن شــۇ بــويىچه 
ــم ــگهن مېهمــانالرنى كۈتــ . كىرىشــى الزى ۋېلىش ئۈچــۈن ئــۆي ئىگىســى  ۈســورۇنغا كهل

رغا ئورنىدىن قوپـۇپ، ئۇالرغـا ئېهتىـرام بىلدۈرىشـى، سـورۇنغا كىـرگهنلهر سورۇنداشـال       
 –دەپ سـاالم بېرىـپ كىرىشـى، سـورۇنغا كىـرگهن ئـادەم ئىلىـم         »ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم«

مهرىــپهت جهھهتــته ئــارتۇق، يــاش جهھهتــته چــوڭ بولغــان تهقــدىردىمۇ، ئــۇ ســورۇنغا  
ئىگىلىـــرى كىرىـــپ ئولتۇرغـــان كىشـــى بىـــلهن ئـــورۇن تالىشـــىپ ئـــۇنى ئورنىـــدىن  

  .تۇرغۇزىۋەتمهسلىكى الزىم
ىـــرگهن كىشـــىنىڭ يـــېقىن ئولتۇرغـــان ئىككـــى ئادەمنىـــڭ  شـــۇنداقال ســـورۇنغا ك 

. رۇخسىتىنى ئالماستىن، ئۇالرنىڭ ئارىسىغا قىسىلىپ كىرىپ ئولتۇرىشى تـوغرا ئهمهس 
سورۇنغا كهلـگهن ئىلىـم ئهھلىلىرىنـى ۋە ياشـانغان كىشـىلهرنى ھـۆرمهتلهش ئۈچـۈن،        

ســاناپ،  ئهممــا ئــۆزىنى چــوڭ. سورۇنداشــالرنىڭ ئورنىــدىن تــۇرۇپ بېرىشــىگه بولىــدۇ
باشقىالرنى ئۆزىگه ھۆرمهت قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئورۇنلىرىدىن تۇرغۇزماقچى بولغانالرغا 

  .تۇرماسلىق كېرەك
  دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر قايسىالر؟سورۇندا  :سوئال  .٩٤٨
ــاۋاب     ــم بول   :جـ ــادەم كىـ ــگهن ئـ ــورۇنغا كىچىكىـــپ كهلـ ــنهزەۇسـ ــىدىن قهتئىيـ ر شـ

                                                 
 مۇجادەله سۈرىسى  )١(
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سورۇنداشالرنى قوزغاپ قويماسـلىق ئۈچـۈن، قهيهردە بىكـار ئـورۇن تېپىلسـا شـۇ يهردە       
ــم  ــگهن    . ئولتۇرۇشــى الزى ــى مهســجىدكه كهل ــگهن بولســۇن، مهيل ــى ســورۇنغا كهل مهيل

شـۇنداقال  . بولسۇن، ئۇنىڭ كىشـىلهرنىڭ مۈرىلىرىـدىن ئـاتالپ ئۆتۈشـى تـوغرا ئهمهس     
كهڭــرى  –تاپ ئولتۇرماســلىقى ۋە كهڭ ســورۇنغا كهلــگهن ئــادەم سورۇنداشــالرنى قىســ 

  .بىرىگه راھهت بېغىشلىشى الزىم –ئولتۇرۇپ بىر 
سورۇنغا چاقىرىلغان ئـادەمگه باشـقا   ناۋادا . الزىم چاقىرىلمىغان سورۇنغا بارماسلىق  

بىر ئادەم ئهگىشىپ بىلله بارغـان بولسـا، ئـۇ كىشـىنى سـورۇنغا باشـالپ كىـرىش يـاكى         
چـــۈنكى . خاننىڭ رۇخســـىتىنى ئـــېلىش شـــهرت  كىرمهســـلىك توغرىســـىدا ســـاھىب  

چاقىرىلمىغان مېهمان رۇخسهتسـىز سـورۇنغا كىرگهنـدە، سـاھىبخان يـاكى شـۇ كىشـى        
نـى بۇزىـدىغان ئهھـۋالالر يـۈز     ىئۈچۈن ئۇڭايسىزلىق تۇغۇلىشـى يـاكى سـورۇننىڭ كهيپ   

ــال  ــاھىبخاننىڭ  . بېرىـــپ قېلىشـــى ئېهتىمـ ــۇتلهق سـ ــادەم مـ ــان ئـ ــۇڭا چاقىرىلمىغـ شـ
بـۇ ھهر ئىككـى تهرەپ ئۈچـۈن    . لماستىن سـورۇنغا كىرمهسـلىكى كېـرەك   رۇخسىتىنى ئا
  .ياخشى ئىش

  ئهخالقالر قايسىالر؟-ئىچىدىكى ئهدەب سورۇن :سوئال  .٩٤٩
 –دۇنيادا ھهر قانداق بىر ئىشنىڭ ئۆزىگه اليىق قائىـدە يوسـۇنى ۋە ئهدەپ    :جاۋاب    

 - تهرتىبلىـــرى ۋە ئهدەپ –ۇننىڭمۇ مهلـــۇم قائىـــدە  قائىـــدىلىرى بولغانـــدەك، ســـور  
ئۈچ ئادەم بولسـا، ئىككىسـى بىرىنـى يـالغۇز قويـۇپ پىچىرلىشىشـى       . ئهخالقلىرى باردۇر

ــوغرا ئهمهس      ــي ت ــى قهتئى ــدا سۆزلىشىش ــدىغان تىل ــۇ بىلمهي ــاكى ئ ــق  . ي ــۇ ئهخالقلى ب
ــى ئهمهس   ــدىغان ئىشـ ــىلهرنىڭ قىلىـ ــادەم    . كىشـ ــان ئـ ــورۇندا ئولتۇرغـ ــۇنداقال سـ شـ

. باشــقىالرنىڭ غهيــۋىتىنى قىلماســلىقى، غهيــۋەت قىلغانالرغــا نهســىههت قىلىشــى الزىــم
 »ئهسساالمۇ ئهلهيكـۇم «سورۇندىن تۇرۇپ كهتمهكچى بولغان ئادەمنىڭ سورۇنداشالرغا 

. ئهخالقالردىـن سـانىلىدۇ   –دەپ ئۇالرغا ساالمهتچىلىك تىلهپ قايتىشى مـۇھىم ئهدەپ  
خاننىڭ ئىشىك ئالدىغىچه بىلله چىقىـپ ئۇزىتىـپ   سورۇندىن چىققان مېهماننى ساھىب

  .ئايرىم بىر ئهخالقىي قائىدىدۇر بىز ئۇيغۇرالردا قويۇشى



 ٥١٥  هرقائىدىل – هدەپئ داستىخاندىكى  

 

  

  قائىدىلهر –داستىخاندىكى ئهدەپ 

  غىزالىنىشتىكى ئىسالم كۆرسهتمىسى قايسى؟ :سوئال  .٩٥٠
رىدىن ئـۆمهر ئىبنـى ئهبـۇ سـهلهمه     پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـاھابىلى   :جاۋاب    

مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ھايـات ۋاقتىـدا     «: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ 
داسـتىخاندا ئولتۇرسـام قولـۇم تاۋاقنىـڭ ھهمـمه تهرەپلىرىـدە       . تېخى كىچىك باال ئىـدىم 

لتـۇرۇپ  بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن بىـر داسـتىخاندا ئو   . چېپىپ يۈرەتتى
تاماق يېيىشتىن بۇرۇن بىسـمىلالھ دېگىـن، ئـوڭ قولـۇڭ     ! ئهي ئوغۇل‹ :ئۇ ماڭا. قالدىم

شـۇنىڭدىن  . دەپ نهسىههت قىلغـان ئىـدى   ›بىلهن ئالدى تهرىپىڭدىن باشالپ يىگىن
ــدى       ــۇپ كهل ــۇنداق بول ــه ش ــىم ھهمىش ــاق يېيىش ــڭ تام ــالپ مېنى ــس  . »باش ــۇ ھهدى ب

  .بىردىنبىر دەستۇردۇرقائىدىلهر ئۈچۈن  –داستىخاندىكى ئهدەپ 
  قائىدىلىرى قايسىالر؟-غىزالىنىشنىڭ ئهدەب :سوئال  .٩٥١
ناملىق ئهسىرىنىڭ داستىخاندا ئولتۇرۇشـتىكى ئهدەپ  » ئىهيا«زالى هئىمام غ :جاۋاب    

ــان    – ــداق دەپ يازغ ــدە مۇن ــدىكى بۆلۈمى ــالر ھهققى ــنىڭ ئهدەپ «: ئهخالق  –غىزالىنىش
تاماقنى يېيىشـتىن بـۇرۇن بىسـمىلالھ    : ىدىلىرىنى تۆۋەندىكىچه ئىخچامالشقا بولىدۇقائ

ــا     دېــيىش، تامــاقنى ئــوڭ قولىــدا يېــيىش، ئۆزىنىــڭ ئالدىــدىن ئېلىــپ يېــيىش، تاماقق
باشقىالردىن ئاۋۋال قول ئۇزاتماسلىق، تاماققا ۋە ئـۇنى يهۋاتقـان كىشـىلهرگه تىكىلىـپ     

هستىن، ئالدىرىماي، يۇمشاق چايناپ يېيىش، تامـاقنى  قارىماسلىق، تاماقنى بهك تېز يېم
ــا   ــا ئارقـ ــتىن، ئ  –ئېغىزىغـ ــدىن سىېلىۋەرمهسـ ــۇپ،   ىغېئارقىـ ــۇپ بولـ ــدىكىنى يۇتـ زىـ

ــاقنى بهك كــۆپ ي   ــېلىش، تام ــا كــۆپ   ېئالدىرىماســتىن ئ ــانالرنى تاماقق مهســلىك، مېهم
  .»زورلىماسلىق ۋە باشقىالردۇر

  



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥١٦  

 

  

  لىرىئهخالق قائىدى –ئۆيگه كىرىشتىكى ئهدەپ 

  ؟ئهخالق قائىدىلىرى –ئۆيگه كىرىشتىكى ئهدەپ  :سوئال  .٩٥٢
بىراۋنىڭ ئۆيىگه كىرمهكچى بولغان ئادەم ئـاۋۋال ئىشـىكنى چېكىـپ، ئـۆي      :جاۋاب    

. ئىگىسىدىن رۇخسهت سـوراپ كىرىشـى، رۇخسـهت قىلىنمىسـا قايتىـپ كېتىشـى الزىـم       
باشــقىالرنىڭ ! ئــى مــۆمىنلهر :رىمــدە مۇنــداق تهلىــم بهرگهنئــالالھ تائــاال قۇرئــان كه

ــۆيلىرىگه  ــچه   ) كىرىشــكه(ئ ــۆي ئىگىســىگه ســاالم بهرمىگى ئىجــازەت ســورىمىغىچه ۋە ئ
ئهدەبــكه ئهمهل  -يهنــى بــۇ گــۈزەل ئهخــالق  (نهســىههت ئېلىشــىڭالر  -كىــرمهڭالر، ۋەز 

ۆيلىرىـدە ھـېچ ئـادەم    ئهگهر باشقىالرنىڭ ئ. ئۈچۈن بۇ سىلهرگه ياخشىدۇر) قىلىشىڭالر
بولمىسا سىلهرگه ئىجازەت بېرىلمىگىچه كىرمهڭالر، ئهگهر سىلهرگه قايتىڭالر دېيىلسـه  
قايتىپ كېتىڭالر، قايتىـپ كېـتىش سـىلهر ئۈچـۈن ئهڭ ياخشـىدۇر، ئـالالھ سـىلهرنىڭ        

يهنــى (شهخســى تۇرالغــۇ بولمىغــان . قىلىــدىغان ئهمهللىرىڭالرنــى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر
ئـۆيلهرگه ھـاجىتىڭالر چۈشـۈپ كىرسـهڭالر، سـىلهرگه      ) الرغا ئوخشـاش سـاراي  -دۇكان 

رۇخسـهت ئـۈچ قېـتىم    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسته. )١(ھېچ گۇناھ يوقتۇر
» ئهگهر رۇخسـهت بېرىلمىسـه قايتىـپ كېتىـڭ    . رۇخسـهت بېرىلسـه كىرىـڭ   . سورىلىدۇ

  .دەپ كۆرسهتكهن
ىـم ئهھلىلىـرى، ئانـدىن تهرتىـپ بـويىچه      ئىشىكتىن كىرىشـته ئـاۋۋال چـوڭالر، بىل     

ئانىالرنىڭ ئۆيلىرىگه كىرگهندە، ئـاۋۋال ئۇالرغـا    –بالىالر ئاتا . ياشالر كىرگىنى ياخشى
ســاالم بهرگهنــدىن كېــيىن، ھامــان كېچىكمهســتىن ئهڭ گــۈزەل ۋە ئېســىل ئىبــارىلهر   

  .ئهھۋال سورىشى زۆرۈردۇر –بىلهن ئۇالردىن ھال 
  قايسىالر؟ ئۆيگه كىرىشته ئهدەپسىزلىك سانىلىدىغان ئىشالر :سوئال  .٩٥٣
گهرچه بىراۋنىڭ ئۆيىگه كېلىدىغانلىقىنى ئالدىنئاال خهۋەر بېرىـپ قويغـان    :جاۋاب    

بولســـىمۇ، ئۇنىـــڭ ئـــۆيىگه كىرىشـــته ئىشـــىكنى قاقماســـتىن يـــاكى ئالـــدىراپ ســـاالم 
وشــنىلىرىنى قســتىن ئــۆي ئىگىســىنى ۋە بهرمهســتىن كىــرىش، ئىشــىكنى ســىلىق قاقما

راھهتسىز قىلىدىغان شهكىلدە قـاتتىق قـېقىش يـاكى ئـۈچ قېتىمـدىن ئـارتۇق قـېقىش        
ــىزلىكتۇر ــڭ،  . ئهدەپس ــۇنداقال بىراۋنى ــان   قش ــاقلىق تۇرغ ــڭ تاق ــنىالرنىڭ، بالىالرنى وش

پهيغهمـــبهر . دەرۋازىلىرىـــدىن مـــاراپ قـــاراش بهكمـــۇ ئهدەپســـىزلىكتۇر     –ئىشـــىك 

                                                 
 .ئايهتلهر -٢٩ -٢٧نۇر سۈرىسى   )١(



 ٥١٧  قائىدىلىرى هخالقئ – هدەپكىرىشتىكى ئ ۆيگهئ  

 

ــا ــاكى  «: الم مۇنـــداقالرغا ئاچچىقلىنىـــپئهلهيهىسسـ ــۆيىگه ئىشـــىكتىن يـ بىراۋنىـــڭ ئـ
دەپ » تۆشۈكتىن رۇخسهتسىز مـاراپ قارىغـان ئادەمنىـڭ كـۆزىنى ئويۇۋەتسـىمۇ بولىـدۇ      

چـــــۈنكى مۇنـــــداق قىلىـــــش ھهم ئهدەپســـــىزلىك ھهم باشـــــقىالرنىڭ  . ســـــۆككهن
  .مهخپىيهتلىكىگه قىلىنغان ئېغىر خىيانهتتۇر

ــا    ــانىالرنىڭمۇ ب –ئاتـ ــهت   ئـ ــپ، رۇخسـ ــىكنى چېكىـ ــا ئىشـ الىلىرىنىـــڭ ياتاقلىرىغـ
ئانىسـىنىڭ ياتىقىغـا مهيلـى     –سورىماستىن خالىغانچه كىرمهسلىكى، بالىالرنىڭمۇ ئاتـا  

كۈنــدۈزى، مهيلــى ئاخشـــاملىرى ئىشــىكنى ســىلىق چېكىـــپ رۇخســهت ئالماســـتىن      
ــم  ــلىكى الزىـ ــا    . كىرمهسـ ــش ئاتـ ــداق قىلىـ ــۈنكى مۇنـ ــالىالر    –چـ ــلهن بـ ــانىالر بىـ ئـ

 –ھايانىڭ ئاجىزلىشـىپ قېلىشـىغا، ئارىسـىدىكى ھـۆرمهت      –ۇرىسىدىكى ئىپپهت ئوتت
 -بىر ئائىلىنىڭ پهرزەنتلىرىمـۇ بىـر   . ئېهتىرامنىڭ سۇسلىشىپ قېلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

بىرىنىڭ ياتاقلىرىغا كىرىشته ئهلۋەتته ئىشـىكىنى چېكىـپ، رۇخسـهت سـوراپ كىرىشـى      
  .ئهخالقنىڭ جۈملىسىدىندۇر –ئهدەپ 



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥١٨  

 

  

  لىرىبشكۈرۈك ۋە ئهسنهكنىڭ ئهدەچۈ

  چۈشكۈرۈك ۋە ئهسنهك نېمىدىن بولىدۇ؟ :سوئال  .٩٥٤
كىچىــك  –تهتقىقاتچىالرنىــڭ ئېيتىشــىچه، چۈشــكۈرۈك ۋە ئهســنهك چــوڭ  :جــاۋاب    

ــالهتته       ــي ھ ــۇ تهبىئى ــان بۇۋاقالردىم ــى تۇغۇلغ ــا يېڭ ــىدە، ھهتت ــانالرنىڭ ھهممىس ئىنس
زۇكامـدىن بولمىغـان چۈشـكۈرۈك    . رسىزال پهيدا بولىدىغان بىر خىل ئـاالمهتتۇر ئىختىيا

چۈنكى كېسهللىك پهيدا بولغانـدا ئـادەم   . ساالمهتلىكنىڭ ئهلچىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
بىرىنـى چهتـكه قېقىـپ     –بهدىنىدىكى كېسهلگه ئىممونتېت كۈچى بىلهن كېسهل بىـر  

دە، شـۇنىڭ بىـلهن    -ېسـهل پارتاليـدۇ   ئاخىرى ئىممونتېـت كـۈچى غالىـب كهلگهنـدە ك    
. بهدەن خـۇددى زېمىــن تهۋرىگهنــدەك تهۋرەش ئـارقىلىق چۈشــكۈرۈك ھاســىل بولىــدۇ  

شۇڭا بۇنداق چۈشكۈرۈك بهدەننىڭ يهڭگىللهپ قالغانلىقىـدىن، بۇرۇنـدىكى نهپهسـنى    
  .نىڭ ئېچىلىپ كهتكهنلىكىدىن بولىدۇلۇقتوسىۋالىدىغان توسقۇن

. تويۇپ كهتكهنلىكىدىن ۋە كـۆپ يېگهنلىكـتىن بولىـدۇ   ئهسنهك قورساقنىڭ ئهمما   
  .ىغان ۋە كۆپ ئۇخلىتىدىغان بىر ھالهتئۇ كىشىنى ھورۇنالشتۇرۇپ قويىد

  قايسىالر؟ لىرىبۈرۈك ۋە ئهسنهكنىڭ ئهدەچۈشك :سوئال  .٩٥٥
الھ چۈشـكۈرۈكنى  ئال« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەپ كۆرسهتكهن :جاۋاب    

ــدۇ  ــدۇ، ئهســنهكنى يامــان كۆرى ــدۇلىلالھ . ياقتۇرى ــراۋ چۈشــكۈرۈپ ئهلههم ــا ( بى ئالالھق
 )ئالالھ سىزگه رەھـمهت قىلسـۇن  ( دېسه، ئۇنى ئاڭلىغان ئادەم يهرھهمۇكهلالھ )شۈكرى

ئهسنهك كهلگهنـدە مـۇمكىن   . ئهسنهك شهيتان تهرىپىدىن بولىدۇ. دېيىشكه تېگىشلىك
  .»دېسه شهيتان ئۇنىڭدىن كۈلىدۇ .»..ھا«ىن، ئهسنىگهن كىشى قهدەر ئۇنى قايتۇرغ

چۈشكۈرمهكچى بولغاندا ھامان ئۆزىنىڭ قـولى يـاكى قـول يـاغلىقى بىـلهن ئېغىـز،         
بۇرنىنى توسۇپ ئاۋازىنى تـۆۋەن قىلىشـقا تىرىشـىش، ئهسـنهك كهلگهنـدە قـولى بىـلهن        

، باشـقىالرغا قـاراپ   ئاغزىنى يېپىپ تـۇرۇپ مـۇمكىن قهدەر ئـۇنى قايتۇرۇشـقا تىرىشـىش     
بىـر  . لىرىـدىن سـانىلىدۇ  بتـارلىقالرمۇ چۈشـكۈرۈكنىڭ ئهدە  تۇرۇپ چۈشكۈرمهسـلىك قا 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چۈشكۈرسـه يـۈزىنى قـولى يـاكى كىيىمـى بىـلهن       « :ھهدىسته
شۇنداقال باشقا دىنـدىكى  . لگهنېيىد »ياپاتتى ۋە ئۇنىڭ بىلهن ئاۋازىنى تۆۋەن قىالتتى

دېسه، سهن ئۇنى باشقا دىندىكى ئادەمسهن، » ئالالھقا شۈكرى«كۈرۈپ چۈش كىشىبىر 
ئالالھ سـىزنى ھىـدايهت قىلسـۇن ۋە ئىشـلىرىڭىزنى     « :دەپ چهتكه قاقماستىن، ئۇنىڭغا

  .دەپ تىلهكته بولۇش گۈزەل ئهخالقتىن سانىلىدۇ» ئوڭۇشلۇق قىلسۇن



 ٥١٩  هخالقالرئ – هدەبئ ۈرۈشھاياتىدىكى بىر ي هئائىل  

 

  

  ئهخالقالر –ئائىله ھاياتىدىكى بىر يۈرۈش ئهدەب 

. نى جهمئىيهتنىـڭ ئـۇل تېمـى بولغـان ئـائىلىگه زور ئهھمىـيهت بهرگهن      ئىسالم دى  
  :ئهخالقالرنىڭ بهزىسى تۆۋەندىكىچه -ئائىله ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئهدەب 

. ئۆيىڭىزگه كىرگهنـدە ۋە چىققانـدا، ئىشـىكنى قـولىڭىز بىـلهن سـىلىق يېپىـڭ        )١(  
ــاتتىق    ــاكى ئــۇنى ئۆزلىكىــدىن ق ــاتتىق ياپمــاڭ ي يېپىلىشــىغا قويــۇپ  ھهرگىــز ئــۇنى ق

چــۈنكى مۇنــداق قىلىــش ســىز مهنســۇپ بولغــان ئىســالم دىنىنىــڭ ئهخالقىغــا  . بهرمهڭ
يۇمشـاقلىق قايسـى نهرسـىگه كىرسـه،     « :پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . كهلمهيـدۇ  ئۇيغۇن

ئـــۇنى چىرايلىقالشـــتۇرىدۇ، ئـــۇ قايســـى نهرســـىدىن يۇلـــۇپ ئېلىنســـا، شـــۇ نهرســـىنى 
  .ۆرسهتكهندەپ ك )١(»سهتلهشتۈرىۋېتىدۇ

مهيلى ئـۇالر چـوڭ يـاكى     ــئۆيىڭىزگه كىرگهندە ياكى چىققاندا، ئۆيدىكىلهرگه  )٢(  
ــۇن      ــال بولس ــاكى ئاي ــى ئهر ي ــۇن، مهيل ــك بولس ـــكىچى ــاڭ   ـ ــنى ئونۇتم ــاالم بېرىش . س

ىــن ئىبــارەت بولــۇپ، بــۇ ئىســالمنىڭ د» ئهسســاالمۇ ئهلهيكــۇم«مۇســۇلماننىڭ ســالىمى 
خهيرلىـك  « بۇنـداق ئېسـىل بىـر سـاالمنى قويـۇپ     . دۇرئارى ۋە مۇسۇلماننىڭ ئۇنۋانىوش

ــگهن ــاكى  »ئهتى ــىز«ي ــڭ     »ياخشىمۇس ــۇلمان ئهمهس قهۋملهرنى ــاش مۇس ــا ئوخش الرغ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالرغا ئىسـالمىي سـاالم بېرىشـنى    . سۆزلىرىنى دورىماڭ

! ى ئوغلـۇم ئـ «: ئۇ خىزمهتچىسى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغـا تهلىـم بېرىـپ   . ئۆگهتكهن
مۇنـــداق قىلىـــش ســـهن ۋە . ئۆيـــۇڭگه كىرگىنىڭـــدە، ئۆيـــدىكىلهرگه ســـاالم بهرگىـــن

  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»كهتلىك ئىشتۇرىئۆيۈڭدىكىلىرىڭ ئۈچۈن بهر
ئــۆيىڭىزگه كىرگىنىڭىــزدە، ئــۆي ئىچىــدىكىلهرنى چۆچۈتىۋەتمهســلىك ئۈچــۈن )٣(  

رغا سىزنىڭ كىرگىنىڭىزنى ئاياق تېۋىشىڭىز بىلهن ياكى گېلىڭىزنى قىرىش بىلهن ئۇال
پهيغهمـبهر  «: جـابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى     . بىلدۈرۈپ كىرىـڭ 

ئهلهيهىسساالم بىزنى كېچىدە ئۆيىمىزنىڭ ئىشىكىنى قاتتىق قېقىشـتىن ۋە ئهھلىمىـزگه   
  .)٣(»تۇيۇقسىز كىرىشتىن توسقان

نىغـا  ېر ۋاقىتتـا ئۇنىـڭ ي  ئۆيىڭىزدىكىلهردىن بىرەرسى ئۆزىنىڭ ھۇجرىسـىدا بـا   )٤(  

                                                 
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 .تىرمىزى رىۋايىتى  )٢(
  .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
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كىرمهكچى بولسـىڭىز ئىشـىكنى چېكىـپ، رۇخسـهت سـوراپ كىرىـڭ، ھهرگىـز ئۈسـۈپ         
ئانامنىـڭ يېنىغـا كىـرىش ئۈچۈنمـۇ     « :بىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن. كىرمهڭ

ھهئه، «: دەپ سـورىغاندا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغـا     »رۇخسهت سورامدىمهن؟
مهن ! يـا رەسـۇلهلالھ  «: ئـۇ ئـادەم  . دەپ جـاۋاب بهرگهن » سورايسـهن  ئهلۋەتته رۇخسـهت 

شـۇنداق  « :دېگهنـدە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    »ئانام بىلهن بىر ئۆيـدە تۇرىۋاتىمهنغـۇ  
مهن ! يــا رەســۇلهلالھ« :بــۇ ئـادەم يهنه . دەيـدۇ » بولسـاڭمۇ رۇخســهت سورىشـىڭ كېــرەك  

ئانـاڭنى  «: ر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغـا  دېگهنـدە، پهيغهمـبه   »ھهمىشه ئانام بىلهن بىللىغۇ
دېگهنـدە،  » يـاق «: دەيـدۇ، بـۇ ئـادەم   » يالىڭاچ ھالىتىدە كۆرۈپ قېلىشنى ياقتۇرامسهن؟

ئۇنـداقتا، ئاناڭنىـڭ ھۇجرىسـىغا كىـرىش ئۈچـۈن      «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا 
  .دەيدۇ )١(»ھهر ۋاقىت ئاناڭدىن رۇخسهت سورىغىن

ــا  )٥(   ــىكىنى ق ــڭ ئىش ــڭ   بىراۋنى ــان بىرىنى ــىكنى قېقىۋاتق ــىرتتا ئىش ققىنىڭىزدا، س
ھهرگىــز ئىشــىكنى . بــارلىقىنى بىلــدۈرگىچىلىك دەرىجىــدە يۇمشــاق ۋە ســىلىق قېقىــڭ

بىـر كـۈنى بىـر    . تىۋېتىدىغان قوپـاللىقنى قىلمـاڭ  ۈچۆقاتتىق قېقىپ، ئۆي ئىگىسىنى چ
ــپ، ئهدەپســ      ــاتتىق قېقى ــىكىنى ق ــڭ ئىش ــى ھهنبهلنى ــمهد ئىبن ــام ئهھ ــال ئىم ىزلىك ئاي

دېـگهن  » بۇ سـاقچىالرنىڭ ئىشـىك قېقىشـى بولـدى    «: قىلغاندا، ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭغا
  .ئىكهن

ــلهن   هســاھابىل   ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىشــىكى ناھــايىتى يۇمشــاقلىق بى ر پهيغهم
  .تىرناقلىرىنى ئىشلىتىپ قاقاتتى

نامـازدا  بىراۋنىڭ ئىشىكىنى قاققاندا، ھهر بىر قـېقىش ئارىلىقىـدا، ئـۆي ئىگىسـىگه       
بولســا، ئۇنىڭــدىن بىكــار بولغىچىلىــك، تائــام ئۈســتىدە بولســا، ئاغزىــدىكى لۇقمىســىنى 

  .ئالدىرىماستىن يۇتىۋالغۇچىلىك پۇرسهت بېرىش كېرەك
 :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. ئىشــىكنى قــېقىش ئــۈچ قېتىمــدىن ئــارتۇق بولمايــدۇ    

ك ئېچىلمىسا قايتىـپ  ئۈچىنچى قېتىمدىمۇ ئىشى. سوراش ئۈچ قېتىم بولىدۇ رۇخسهت«
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»كېتىش كېرەك

ۋالماسـتىن، ئىشـىكنىڭ   ۇبىراۋنىڭ ئىشىكىنى قاققاندا، ئىشىكنىڭ ئۇدۇلىدا تۇر )٦(  
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  «. يــان تهرىپىــدە تــۇرۇش گــۈزەل ئهخالقــتىن ســانىلىدۇ     

هرىپىدە تۇراتتى، بىراۋنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىغا كهلگىنىدە، ئىشىكنىڭ ئوڭ ياكى سول ت

                                                 
 .ئىمام مالىك رىۋايىتى  )١(
  .مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ۋە  )٢(
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ئىشـىكتىن كىرگهنـدە، ئـاۋۋال ئـۆي ئىگىسـىگه      . )١(»ئىشىككه يۈزىنى قىلىپ تۇرمايتتى
ســاالم بېــرىش، ئىشــىكتىن كىــرگىچه ئايــاغالرنى قېقىــپ، ســۈرتۈپ، تــازىالپ كىــرىش،  

  .پايانداز سېلىنغان بولسا ئۇنىڭغا ئاياغنى چىقىرىپ كىرىش الزىم گهئۆينىڭ ئىچى
ــى  )٧(   ــڭ ئىشــ ــىنىڭ   بىراۋنىــ ــۆي ئىگىســ ــدا، ئــ ــم«كىنى قاققانــ ــگهن » كىــ دېــ

ەپ جـاۋاب بهرمهسـتىن، بهلكـى ئۆزىنىـڭ ئىسـمىنى ئېنىـق ئېيـتىش        د» مهن«سوئالىغا،
مهن بىـر كـۈنى پهيغهمـبهر    «: جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى  . الزىم

دەپ » كىـم « :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىشىكىنى قاققىنىمـدا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   
ــدىم» مهن«ســورىغان ســوئالىغا  ــۇنى  . دەپ جــاۋاب بېرىۋى ــبهر ئهلهيهىسســاالم ب پهيغهم
  .)٢(»دەپ ئىشىكنى ئاچتى ›مهن، مهن؟‹: ياقتۇرمىغان قىياپهتته

بىراۋنى ئالدىن خهۋەر بهرمهسـتىن زىيـارەت قىلغىنىڭىـزدا، قايسـىبىر ئۆزرىسـى       )٨(  
ئېيتىــپ ســىزدىن ئــۆزۈر سورىســا،     ســهۋەبلىك ســىزنى قوبــۇل قىاللمايــدىغانلىقىنى   

ئۆزرىســىنى قوبــۇل قىلىشــىڭىز ۋە ئۇنىڭــدىن رەنجىــپ قالماســتىن قايتىــپ كېتىشــىڭىز 
ئهگهر زىيارىتىڭىزنى قوبۇل قىلغىنىدا، ئالـدىن خهۋەر قىاللمىغـانلىقىڭىز ئۈچـۈن    . الزىم

گه ئهگهر سـىلهر : ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە    . ئۇنىڭدىن ئـۆزۈر سورىشـىڭىز الزىـم   
  .دەيدۇ )٣(قايتىڭالر دېيىلسه، قايتىپ كېتىڭالر، بۇ سىلهر ئۈچۈن ئهڭ ياخشىدۇر

بىراۋ سىزنى ئۆيىگه باشلىغاندا، ئۆينىـڭ ھهر تهرىـپىگه سـىنچىالپ بېقىشـتىن،     )٩(  
ئۆيدىكىلهرگه تىكىلىپ قاراشـتىن، شـۇنداقال ئـۆيگه تهكلىـپ قىلىشـتىن بـۇرۇن ئـۆي        

ــتىن ھهزەر قىلىـــڭ  ــگه قاراشـ ــ. ئىچىـ ــا  مۇنـ ــالم ئهخالقىغـ ــۇنداق قىلىـــش ئىسـ  ئۇيغـ
بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۆيىــدە بېشــىنى  . كهلمهيــدىغان ئهيىــب ئىشــتۇر

ــىرتتىن قار  اتار ــا س ــر ئادەمنىــڭ ئۇنىڭغ ــاتتى، بى ــۇ   اۋات ــپ، ئ ــۆرۈپ قېلى ــانلىقىنى ك ۋاتق
ۋاتقــانلىقىڭنى بىلــگهن بولســام، ئىككــى كــۆزۈڭنى     اســېنىڭ مۇنــداق قار «: ئــادەمگه

قــان بــوالتتىم، ئــۆيگه كىرىشــكه رۇخســهت سوراشــتىن مهقســهت پهقهت كــۆزنى   لۋائويى
  .دېگهن )٤(»ساقالش ئۈچۈندۇر)قاراشقا تېگىشلىك بولمىغان يهرگه قاراشتىن(

بىراۋنى زىيارەت قىلغىنىڭىزدا، ئۆيگه سىلىق كىرىڭ، ئايـاقلىرىڭىزنى سـىلىق    )١٠(  
سـېلىش ۋە كىـيىش تهرتىبلىـرىگه    سېلىپ، مهخسۇس جايدا رەتلىك قويۇڭ، ئايـاقالرنى  

ــبهر ئهلهيهىسســاالم. ئهھمىــيهت بېرىــڭ ــاقلىرىڭالرنى كىيمهكچــى  « :پهيغهم ســىلهر ئاي

                                                 
  .ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(
  .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  .ئايهت-٢٨نۇر سۈرىسى  )٣(
  .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٤(
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بولغىنڭالردا ئىشنى ئوڭ تهرەپتىن باشالڭالر، ئايـاقالرنى سېلىشـتا ئىشـنى ئـاۋۋال سـول      
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»تهرەپتىن باشالڭالر

سـاھىبخان  . ىڭىز توغرىسىدا تارتىشـماڭ ساھىبخان بىلهن ئولتۇرىدىغان ئورن )١١(  
ــۇرۇڭ   ــا، شــۇ يهردە ئولت ــپ قىلس ــاڭ . قهيهرگه تهكلى ــۇپ قىلم ــان «. كــۆپ تهكهلل مېهم

بهلكــى ســاھىبخاننىڭ ئــۇنى ئولتۇرۇشــقا  . دېــگهن ســۆز بــار» قويــدىن يــاۋاش بولىــدۇ
شـى  ۇتهكلىپ قىلغان جاي سىز ۋە ساھىبخان ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ۋە مۇناسىب جاي بول

  .مۇمكىن
ۋاتقىنىڭىدا، خـۇددى تهكشۈرۈشـكه كهلـگهن كىشـىدەك     ۇساھىبخاننىڭ ئۆيىدە تۇر  

ئۆي ئىچىگه سىنچىالپ قاراپ يۈرمهڭ، يېپىـق نهرسـىنى ئاچمـاڭ، سـىزنى باشـلىمىغان      
  .ھۇجرىلىرىغا كىرمهڭ

بىراۋنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن مۇناسىپ كۈن ۋە مۇناسىپ ۋاقىتنـى تـالالش    )١٢(  
، بهك ئۇزۇن ئولتۇرۇپ سـاھىبخاننى زېرىكتۈرىـدىغان ئىشـنى    زىيارەت قىلغاندا. كېرەك

ــاڭ ــائىتىدە    . قىلم ــدىغان س ــدا ۋە دەم ئالى ــدىغان ۋاقتى ــدا، ئۇخالي ــاق ۋاقتى ــى تام بىراۋن
  .زىيارەت قىلىشتىن ساقلىنىڭ

قانداقال بىر جايغا كىرگىنىڭىزدە ئولتۇرغانالرنىـڭ ھهممىسـىگه سـاالم قىلىـپ      )١٣(  
شــمهكچى بــولغىنىڭىزدا، ئىشــنى ســورۇننىڭ چوڭىــدىن  قــول ئېلىشــىپ كۆرۈ. كىرىــڭ
دەپ  )٢(»ئــاۋۋال چوڭــدىن باشــالڭالر«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ مــاۋزۇدا. باشــالڭ

  .كۆرسهتكهن
ــىغا كىرىـــپ    )١٤(   ــىنىڭ ئوتتۇرىسـ ــزدە ئىككـــى كىشـ ــورۇنغا كهلگىنىڭىـ ــرەر سـ بىـ

پهيغهمـبهر  . ئېلىـڭ ئولتۇرىۋالماڭ، بهلكى ئۇالرنىڭ ئوڭ ياكى سـول تهرىپىـدىن ئـورۇن    
  .دەپ كۆرسهتكهن )٣(»ئىككى ئادەمنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئولتۇرىۋالماڭالر« :ئهلهيهىسساالم

ئــۈچ كىشــى بىــر يهردە ئولتۇرىۋاتقــان بولســاڭالر، ئۇالرنىــڭ بىرىنــى قايرىــپ    )١٥(  
 :پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . بۇ ئهدەپسىزلىكتۇر. قويۇپ، يهنه بىرى بىلهن پىچىرالشماڭ

دەپ  )٤(»بىــرى بىــلهن پىچىرالشمىســۇن   -شــى بــار يهردە، ئىككىســى بىــر    ئــۈچ كى«
دەپ  »ئهگهر ئۇالر تۆت كىشـى بولسـىچۇ؟  «دىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. كۆرسهتكهن

بۇ يهردىكى مهنئى . دەپ جاۋاب بهرگهن )٥(»ئۇ ۋاقىتتا ھېچ ۋەقهسى يوق«سورالغىنىدا، 

                                                 
 .مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  .ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٣(
 .ئىمام مالىك ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٤(
 .هدىنئالدىنقى مهنب  )٥(



 ٥٢٣  هخالقالرئ – هدەبئ ۈرۈشھاياتىدىكى بىر ي هئائىل  

 

چۈنكى ئىككى كىشىنىڭ ئـۈچىنچى  . كىشىلهرنىڭ كۆڭلىنى رەنجىتمهسلىك ئۈچۈندۇر
كىشىنى قارىتىپ قويۇپ پىچىرلىشىشى ئۈچىنچى كىشـىنىڭ كـۆڭلىنى بىئـارام قىلمـاي     

  .قالمايدۇ
. بىر يهرگه كىرىش ياكى چىقىشتا ياشتا ياكى ئىلىمـدە چوڭالرغـا يـول بېرىـڭ     )١٦(  

ــول       ــتىكىلهرگه ي ــوڭ تهرەپ ــىڭىز، ئ ــى بىلهلمىس ــوڭ ئىكهنلىكىن ــىنىڭ چ ئهگهر قايسىس
ــۇڭقو ــڭ   . يـ ــا بېرىـ ــاۋۋال چوڭالرغـ ــتىمۇ ئـ ــدىم قىلىشـ ــه تهقـ ــر نهرسـ ــبهر . بىـ پهيغهمـ

ــاالمنىڭ ــن  «: ئهلهيهىسس ــى بهرگى ــڭ ھهققىن ــى     )١(»چوڭنى ــۇ مهنىن ــۆزى ب ــگهن س دې
  .بىلدۈرىدۇ

چـۈنكى ئـۇالر ئهڭ   . ئانىڭىزنىڭ ئالدىـدا ھهممىـدىن ئهدەبلىـك بولـۇڭ     -ئاتا  )١٧(  
بىـــر ئـــادەم پهيغهمـــبهر . هقلىقتـــۇرئهدەبلىـــك ۋە ئهڭ ياخشـــى، ســـىلىق مۇئـــامىلىگه ھ

ــم؟  « ئهلهيهىسســاالمدىن دەپ  »ياخشــىلىق قىلىشــىم ئۈچــۈن ئهڭ ھهقلىــق كىشــىم كى
ەپ د» ئانــاڭ«ســورىغاندا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۇنىــڭ ھهر قېتىملىــق ســوئالىغا  

  .دەپ جاۋاب بهرگهن )٢(»ڭاداد«: جاۋاب بېرىپ، تۆتىنچى قېتىمىدا
رنىــڭ ئالدىــدا ماڭمــاڭ، تائامغــا ئــۇالردىن بــۇرۇن قــول يــول يۈرگهنــدە ھهگىــز ئۇال  

ئۇزاتماڭ، ئۇالر ئولتۇرۇشتىن ئاۋۋال سىز ئولتۇرماڭ، ئۇالر سۆزلهشتىن ئـاۋۋال سـىز سـۆز    
  .قىلماڭ

ــاننى        )١٨(   ــرەر مېهم ــاكى بى ــدا ي ــورۇنغا بارغان ــر س ــداقال بى ــاكى قان ــجىدكه ي مهس
قىلىڭىزنى تـاراپ، خۇشـپۇراقلىق   سـا  -كۈتىۋېلىشقا چىققاندا، چىرايلىق كىيىنىپ، چـاچ  

يېقىمسىز ھىدىڭىز بىلهن باشقىالرنى راھهتسىز قىلىشتىن . ئهتىرلهرنى چېچىپ چىقىڭ
ســـىلهر باشـــقىالرنىڭ ئالـــدىغا چىقمـــاقچى « :پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم. ســـاقلىنىڭ

چـۈنكى ئـالالھ گۈزەلـدۇر، ئـۇ گـۈزەللىكنى      . بولغىنىڭالردا، ئۆزۈڭالرنى تۈزەپ چىقىڭالر
  .دېگهن )٣(»اقتۇرىدۇي

سىز بىرىنىڭ ئۆيىگه مېهمان بولـۇپ بـارغىنىڭىزدا، ئۇنىـڭ شـارائىتىغا رىئـايه       )١٩(  
قىلىشنى بىلىڭ، ئۇنىـڭ ۋاقتىنـى ئىسـراپ قىلمـاڭ، ئۇنىڭغـا ئېغىرلىـق سـالماڭ، ئـۇنى         

دەيـدىغان  » خاننىڭ ئالدىغا بارمـاپتۇ ئۆزىنى سورىغان «: ئاتىلىرىمىز. ئاسراشنى بىلىڭ
  .هرنى قالدۇرغانھېكمهتل

شۇنىڭدەك، سـىزگه بىـرى مېهمـان بولـۇپ كهلگهنـدە، ئۇنىـڭ ھـۆرمىتىنى ياخشـى           

                                                 
  .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٢٤  

 

ئىچمهكـته ھهددىـدىن ئاشـۇرىۋېتىپ ئىسـراپ قىلىـڭ دېگهنلىـك        -بۇ يـېمهك  . قىلىڭ
ــۆرمهت     . ئهمهس ــا ھـ ــاقالڭ، ئهممـ ــاللىقنى سـ ــدا نورمـ ــك   -بۇنىڭـ ــدا قانچىلىـ ئىكرامـ

چـۈنكى بـۇ سـىزدىن ئوچـۇق كۆڭـۈل ۋە      . ڭئاشۇرالىسىڭىز شۇنچىلىك ئاشـۇرۇپ قىلىـ  
  .تهبهسسۇمدىن باشقا ھېچ نهرسه تهلهب قىلمايدىغان ئىش

ــاكى    )٢٠(   ــاكى دوســتلىرىڭىزدىن ي ــانلىرىڭىزدىن ي ــاكى  قتۇغق وشــنىلىرىڭىزدىن ي
خىزمهتداشلىرىڭىزدىن بىرەرسى كېسـهل بولـۇپ قالسـا، ئـۇنى زىيـارەت قىلغـان تـۇنجى        

پهيغهمــبهر . ىڭكــى، بــۇ چــوڭ ســاۋابلىق ئىبــادەتتۇربىل. كىشــى ســىز بولۇشــقا تىرىشــىڭ
كىمكــى بىــر كېســهلنى يوقاليــدىكهن، ئــۇ ئــالالھ تائاالنىــڭ رەھمىتــى « :ئهلهيهىسســاالم

ئىچىدە بولىدۇ، ئـۇ كېسـهلنىڭ يېنىـدا ئولتۇرغىنىـدا بـۇ رەھـمهت ئـۇنى تېخىمـۇ تولـۇق          
رىئايه قىلىشـنىمۇ  ئهخالقلىرىغا  -كېسهل يوقالشتا ئۇنىڭ ئهدەب . دېگهن )١(»قورشايدۇ
كېســهلنىڭ يېنىــدا ئــۇزۇن ئولتۇرىۋالمــاڭ، كــۆپ ســۆزگه ســالماڭ، كــۆڭلى   . ئونۇتمــاڭ

ئۇنىڭغا ئېيتىشقا تېگىشلىك بولغان . بۇزۇلىدىغان سۆز ۋە خهۋەرلهرنى ئۇنىڭغا ئېيتماڭ
  .شۇم خهۋەرنى ئېيىتماقچى بولغاندا، ئۇنى مۇقهددىمىسىز ھالدا، توساتتىن ئېيتماڭ

ــ )٢١(   ــلهن   مېهمانــ ــز بىــ ــورۇندا يېقىنلىرىڭىــ ــىبىر ســ ــاكى قايســ دارچىلىقالردا يــ
ــال قىلىـــڭ     ــىپ ئولتـــۇرغىنىڭىزدا، ئـــاۋازىڭىزنى ئوتتۇرھـ ئـــاۋازىڭىزنى . سۆھبهتلىشـ

قۇرئـان  . قـاتتىق سـۆزلهپ باشـقىالرنى راھهتسـىز قىلمـاڭ     . ئېهتىياجغا قاراپ چىقىرىـڭ 
: لىـپ مۇنـداق دېـگهن   كهرىم لۇقمان ھهكىمنىڭ ئوغلىغا قىلغان ۋەسـىيىتىنى بايـان قى  

ئاۋازىڭنى يۇقىرى قىلمىغىن)٢(.  
كىشـــىلهر بىـــلهن سۆھبهتلهشـــكىنىڭىزدە، قارشـــى تهرەپنىـــڭ كـــۆڭلىنى       )٢٢(  

بىــراۋ ســىزگه ســۆزلهۋاتقاندا، ســۆزلىگۈچىنىڭ كــۆزىگه قــاراپ جىــم . ئاسرىشــىڭىز الزىــم
 بۇياققـــا قاراشـــتىن ۋە كـــۆزىڭىزنى ئۇنىـــڭ كۆزىـــدىن -ئولتـــۇرۇپ تىڭشـــاڭ، ئۇيـــاق 

چــۈنكى مۇنــداق قىلىــش ســۆزلىگۈچىنى بىئــارام  . قاچۇرۇشــتىن قــاتتىق ھهزەر قىلىــڭ
ســهن چىرايلىــق سۆزلهشــنى   ! ئوغلــۇم«: لۇقمــان ھهكىــم ئوغلىغــا  . قىلىــپ قويىــدۇ 

ســۆزلىگۈچىگه . دېــگهن ئىــكهن» ئۆگهنگىنىڭــدەك چىرايلىــق ئاڭالشــنىمۇ ئــۆگهنگىن 
ــۇ    ــاراپ ت ــۈن دىققىتىنــى بېغىشــالش ۋە ئۇنىــڭ كــۆزىگه ق ــاڭالش چىرايلىــق پۈت رۇپ ئ

ھهتتا ئـۇ سـىز بىلىـدىغان بىـر مهسـىلىنى سـىزگه چۈشـهندۈرمهكچى        . ئاڭالشقا كىرىدۇ
بولغىنىــدا، ســىز بــۇ مهســىلىنى بىلىــدىغانلىقىڭىزنى ئۇنىڭغــا چاندۇرماســتىن، ســۆزىگه 

ــم  ــۇ، ئىســالم ئهخالقىــدۇر . قــوالق سېلىشــىڭىز الزى ــا ب ــازىرە قىلىشــىش،  . مان ئهممــا مۇن

                                                 
  .ئىمام ئهھمهد، ئىبنى ھىببان رىۋايىتى  )١(
 .ئايهت-١٩لۇقمان سۈرىسى  )٢(



 ٥٢٥  هخالقالرئ – هدەبئ ۈرۈشھاياتىدىكى بىر ي هئائىل  

 

  .بۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ، ئۇنىڭدا تارتىشىش بولىدۇ ئۆگىنىش قىلىش
سۆھبهتنىڭ ئهخالقلىرىدىن بىرى شۇكى، سۆزلىگۈچىنىڭ سۆزلىرىدىن سـىز   )٢٣(  

چۈشــىنهلمىگهن مهســىلىلهر ھهققىــدە ســوئال قىلىشــنى ئــۇ كىشــى ســۆزىنى تۈگىتىــپ  
  .بولغىچه قويۇپ تۇرۇپ، ئۇنىڭغا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇش پۇرسىتىنى بېرىڭ

ــۇنىڭ   ــدا،     ش ــلهن ئولتۇرغان ــقىالر بى ــورۇندا باش ــىبىر س ــاكى قايس ــۆھبهتته ي دەك، س
ئـــۇالردىن بىـــرى قايســـىبىر مهســـىلىدىن سورالســـا، ســـىز ئۇنىڭغـــا جـــاۋاب بېرىشـــكه 

ئهگهر سىزنىڭ رەيىڭىزنى سورىسا ياكى سوئالنى سىزدىن سـورىغان بولسـا،   . ئالدىرىماڭ
  .بۇ ۋاقىتتا جاۋاب بهرسىڭىز بولىدۇ

. ئهخالقالر ئالالھ تائاال قىلىشنى ھارام قىلغان ئىشـالرغا مهركهزلىشـىدۇ  ئهمما يامان   
  .)١(ېگهن بۆلۈمىدە سۆزلىنىدۇد» ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر«كىتابىمنىڭ 

  
  

                                                 
  .ندىناملىق ئهسهرىدىن قىسقاتىپ ئېلى»من أدب اإلسالم«بۇ ماۋزۇ ئهلالمه ئابدۇلفهتتاھ ئهبۇ غهددەنىڭ  )(١



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٢٦  

 

  

  دىن ئۆرنهكلهرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقى

  قانداق ئىدى؟پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهخالقى  :سوئال  .٩٥٦
چۈنكى ئۇ قۇرئان كهرىم  .پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهخالقى قۇرئان كهرىم ئىدى :جاۋاب    

ئۇ ئالالھنىـڭ ئهمـرىگه    .ئۆگهتكهن گۈزەل ئهخالقالرنى ئۆزىگه مۇجهسسهم قىلغان زات
تا، ئالالھ مهنئى قىلغان ئىشالردىن يىراق تۇرۇشـتا،  ئورۇنداشبويسۇنۇشتا، ئىبادەتلهرنى 

ئـۇ گـۈزەل ئهخـالق     .ى ئىشالرنى قىلىشتا ئىنسانالرنىڭ ئالدىنقىسـى ئىـدى  بارچه ياخش
جهھهتتىمــۇ پۈتــۈن ئىنســانىيهتنىڭ ئالــدىغا ئۆتــۈپ كهتكهنلىكــتىن، ئىنســانىيهتنىڭ   

پهيغهمبىرىمىزنىـڭ گـۈزەل ئهخالقـى ئۇنىـڭ     . ئىپتىخارلىق ئۈلگىسىگه ئايالنغان ئىـدى 
دىلهنگهن بولــۇپ، تۆۋەنــدىكى  ئىزلىرىــدا ئىپــا  -پۈتــۈن ھاياتىــدىكى بــارلىق ئىــش    

  :تېخىمۇ روشهن كۆرگىلى بولىدۇ ماۋزۇالردا
  ئالالھقا قارىتا ئهخالقى) ١(    
  ئىنسانىيهتكه قارىتا ئهخالقى) ٢(    
  مۇسۇلمانالرغا قارىتا ئهخالقى) ٣(    
  ئائىلىسىدىكىلهرگه قارىتا ئهخالقى) ٤(    
  قارىتا ئهخالقى بالىالرغا )٥(    
  رىتا ئهخالقىدۈشمهنلىرىگه قا) ٦(    
  ئۇرۇش ئهسناسىدىكى ئهخالقى) ٧(    
  ھايۋانالرغا قارىتا ئهخالقى) ٨(    
  مۇھىت ۋە تهبىئهتكه قارىتا ئهخالقىي) ٩(    
  سۆھبهتداشلىرىغا قارىتا ئهخالقى) ١٠(    



 ٥٢٧  ۆرنهكلهرئ هخالقىدىنئ هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

  
  اق ئىدى؟مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھقا قارىتا ئهخالقى قاند :سوئال  .٩٥٧
ــۇنى     :جــاۋاب     ــان، ئ ــاالنى ئهڭ ياخشــى تونۇغ ــالالھ تائ ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئ م

ھهقىقـــى مهنىـــدە قهدىـــرلىگهن ۋە ئۇنىڭغـــا بولغـــان بهنـــدىچىلىك بـــۇرچىنى ۋايىغـــا  
ئۇ ئالالھنى ھهممىـدىن بهك ئۇلـۇغاليتتى، ھهمىشـه ئالالھنىـڭ     . يهتكۈزگهن زات ئىدى

ــبى   ــدلىنىش ۋە غهزىـ ــدىن ئۈمىـ ــارەت   رەھمىتىـ ــتىن ئىبـ ــتىن ھهزەر قىلىشـ گه ئۇچراشـ
پۈتــــۈن ھايــــاتىنى ۋە دۇنيــــالىقتىكى قىممهتلىــــك ھهر . تهڭپۇڭلــــۇقنى ســــاقاليتتى

  .نهرسىسىنى ئالالھنىڭ يولىغا ئاتاشتا ئىنسانىيهتكه ئۈلگه ئىدى
ئالالھتىن كهلگهن خوشاللىق ئۈچۈن ئۇنىڭغا شۈكۈر قىالتتى، ئۇنىڭدىن كهلـگهن    

ئـالالھ ئاتـا قىلغـان    . تىلهيتتـى  سـهۋر ايغۇ ئۈچـۈن ئۇنىڭـدىن   قـ  –مۇسىبهت ياكى غهم 
ــوالتتى   ــدىن رازى ب ــمهتكه كۆڭلى ــاھلىرى   . قىس ــارلىق گۇن ــى ب ــى ۋە كېيىنك ئىلگىرىك

قىيامـــدا ئـــۇزۇن  ئالالھقـــا نامـــاز ئوقـــۇپ مهغپىـــرەت قىلىنغـــان تـــۇرۇپ، كېچىلىـــرى
  .پۇتلىرى ئىششىپ كېتهتتى تۇرغانلىقتىن،

  ئىدى؟قانداق مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنسانىيهتكه قارىتا ئهخالقى  :سوئال  .٩٥٨
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پۈتـۈن ئـالهملهرگه رەھـمهت بولـۇپ ئهۋەتىلـگهن       :جاۋاب    

شهپقهت، كهڭچىلىـك،   -بولۇپ، ئىمان ئېيتقان ۋە ئېيتمىغان پۈتۈن ئىنسانالرغا رەھىم 
ە ھۆرلۈكنى دۇنيا تارىخىدا تۇنجى بولـۇپ تهشـۋىق قىلغـان ھهم    كهچۈرۈم، ئازادىلىك ۋ

ئـۇ پۈتـۈن ئىنسـانىيهتنى سـۆيگهنلىكىدىن     . ئهمهلىيىتى بىلهن تهتبىـق قىلغـان زاتتـۇر   
ــا     ــا ئېرىشىشــىگه تىرىشــاتتى ۋە ئۇالرغ ــدايهت تېپىــپ نىجاتلىقق ھهمىشــه ئۇالرنىــڭ ھى

  .ۇ بىردەك سۆزلهيتتىئۇنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى دۈشمهنلىرىم. ياخشىلىق تىلهيتتى
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇسۇلمانالرغا قارىتا ئهخالقى قانداق ئىدى؟ :سوئال  .٩٥٩
شـهپقهتلىك، ئهڭ   –مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم مۇسـۇلمانالرغا ئهڭ مېهـرى      :جاۋاب    

سـهن  «: ھىدە مهدھىـيىلهپ قۇرئان كهرىم ئۇنىڭ ئهخالقىنى ئاال. كۆيۈمچان زات ئىدى
  .دېگهن )١(»ھهقىقهتهن گۈزەل ئهخالققا ئىگىسهن

قۇرئان كهرىم ئۇنىڭ مۇسۇلمانالرغا بولغان گۈزەل ئهخالقىنى ماختاپ يهنه مۇنـداق    
ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلهن سهن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ؛ ئهگهر قوپـال، بـاغرى   ﴿: دەيدۇ

  .)٢(﴾ن تارقاپ كېتهتتىقاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرەڭدى
ئائىلىسـىدىكىلهرگه قارىتـا ئهخالقـى قانـداق      مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ :سوئال  .٩٦٠

                                                 
 ئايهت -٤نۇن سۈرىسى   (١)
  ئايهت -١٥٩ئال ئىمران سۈرىسى   (٢)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٢٨  

 

  ئىدى؟
مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ئائىلىســـىدىكىلهرگه ئهڭ ياخشـــى مۇئـــامىله   :جـــاۋاب    

ئاتــــا ۋە ئىنتــــايىن  قىلىــــدىغان، ئهڭ ئۈلگىلىــــك بىــــر ئهر، ئهڭ شــــهپقهتلىك بىــــر
ئىمـام مۇسـلىم رىـۋايهت قىلغـان ھهدىسـته،      . مهسئۇلىيهتچان بىر ئائىله باشلىقى ئىـدى 

ئايالالرغا مېهرىبانلىق قىلىشـتا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن ئـارتۇق     «: ساھابىالرنىڭ
  .دېگهنلىكى قهيت قىلىنغان )١(»بىراۋنى كۆرمىدۇق

سـىلهرنىڭ  «: ۇ بۇ ياخشى ئهخالققـا چاقىرىـپ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم باشقىالرنىم  
ــامىله قىلىــدىغانالردۇر   ــۆز ئهھلىــگه ئهڭ ياخشــى مۇئ ــۆز . ئهڭ ياخشــىلىرىڭالر، ئ مهن ئ

  .دېگهن )٢(»ئهھلىگه ئهڭ مېهرىبان كىشىڭالرمهن
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم دۆلهتنىـــڭ رەئىســـى، دىـــن ۋە دۇنيـــالىق ئىشـــالرنىڭ    

ى، مهسـجىدته مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىمـاملىقى قاتـارلىق     رەھبىرى، ئهسكهرلهرنىڭ قوماندىن
ئېغىر يۈكلهر ۋە مهسئۇلىيهتلهر ئۈستىگه يۈكلهنگهن تـۇرۇپ، بـۇ ئىشـالرنىڭ ھهممىنـى     

-جايىــدا ۋە تولــۇق ئورۇنــدىغاننىڭ ســىرتىدا، ئائىلىســى ئېهتىيــاجلىق بولغــان ســۆيگۈ 
اللىقى ۋە مـــۇھهببهت، ئـــۆي ئىشـــلىرىدا ئاياللىرىغـــا ياردەملىشـــىش، ئۇالرنىـــڭ خوشـــ 

دەرتلىرىنــى ئاڭالشــقا ۋاقىــت ئــايرىش ۋە ئۇالرنىــڭ كــۆڭلىنى ئېلىشــتىن ئىبــارەت        
  .ئائىلىسىگه مۇناسىۋەتلىك بۇرچىنىمۇ ھېچ ئۇنتۇپ قالمايتتى

قىممىتىنى ناھـايىتى  -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئايالالرنىڭ ئىسالم دىنىدىكى قهدىر  
ي ئىشلىرىدا ئاياللىرىغا ياردەملىشـهتتى،  ياخشى بىلگهن ۋە ئۇالرغا كۆيۈنگهنلىكتىن، ئۆ

ئۇالرغا ئېغىرلىق سالمايتتى، ئۆزىنىڭ كىيىملىرىنى ئۆزى يامـاپ، بهزىـدە ئـۆزى يۇيـۇپ     
پهيغهمـــبهر . ئىچمهكلىرىنـــى كـــۆپ ھـــالالردا ئـــۆزى تهييـــاراليتتى-كىيهتتـــى، يـــېمهك

ــبهر       ــا پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ ــه رەزىيهلالھــ ــى ئائىشــ ــالى ھهزرىتــ ــاالمنىڭ ئايــ ئهلهيهىسســ
رەســۇلۇلالھ «: لهيهىسســاالمنىڭ ئۆيــدە قىلىــدىغان ئىشــلىرى توغرۇلــۇق ســورالغىنىدا ئه

ئۆيىدە باشقا ئىنسانالرغا ئوخشاش بىـر ئىنسـان ئىـدى، ئۆزىنىـڭ كىيىمىنـى يامـايتتى،       
ئـۇ  . دەپ جـاۋاب بهرگهن  )٣(»ماللىرىنى سـاغاتتى، ئۆزىنىـڭ ئىشـلىرىنى ئـۆزى قىالتتـى     

رەسۇلۇلالھ «: دەپ سورالغىنىدا” ە نېمه ئىش قىالتتى؟رەسۇلۇلالھ ئۆيىد“يهنه بىر قېتىم 
ئۆيىدە ئائىلىسىنىڭ ئىشلىرىنى قىلىـش بىـلهن بـوالتتى، نامـاز ۋاقتـى كهلـگهن ھامـان        

  .دەپ جاۋاب بهرگهن )٤(»مهسجىدكه چىقىپ كېتهتتى
                                                 

  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  (١)
 ئىبنى ماجه رىۋايىتى  (٢)

  ئىمام ئهھمهت رىۋايىتى  )٣(
  ئىمام بۇخارى رىۋاسيىتى  )٤(



 ٥٢٩  ۆرنهكلهرئ هخالقىدىنئ هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

بىزنىڭ  ئىنسانىيهتنىڭ ئۈلگىسى بولغان ئۇلۇغ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهخالقى ئالدىدا  
ئهر كىشـى كىـر يۇيۇسـا    “، ”ئهر كىشى تاماق ئهتسـه بولمايـدۇ  “لىرىمىز نهدە؟ ئۇيغۇر ئهر
ــدۇ ــدۇ   “ۋە ” بولماي ــاال باقســا بولماي ــم ئېيتىپتــۇ؟ بىــز    ” ئهر كىشــى ب دېگهنلهرنــى كى

ى ئىســـالم ئهخالقىغـــا يـــات كېلىـــدىغان ناچـــار پهيغهمبىرىمىـــزگه ئهگىشـــهمدۇق يـــاك
  !ئادەتلىرىمىزگىمۇ؟

ڭغـــان يـــاكى ئوچـــاق بېىشـــىغا كهلـــگهن ئهرنـــى قولىـــدا بالىســـىنى كۆتـــۈرۈپ ما  
ــۈم    ــىدا ھۆكــ ــۇرالر ئارىســ ــازىرمۇ بهزى ئۇيغــ ــار ئادەتنىــــڭ ھــ ــدىغان ناچــ ئهيىبلهيــ

 .ئىش ئهپسۇسلىنارلىقسۈرىۋاتقانلىقى ھهقىقهتهن 
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرغا قارىتا ئهخالقى قانداق ئىدى؟ :سوئال  .٩٦١
ــى ۋە سهۋىيىســىگه     :جــاۋاب     ــاالم ھهر كىشــىگه ئۇنىــڭ ئهقل ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

بـالىالرنى ۋە ئـۇالرنى خوشـال قىلىشـنى بهكمـۇ ياخشـى       . مۇناسىپ مۇئامىلىـدە بـوالتتى  
ــۆرەتتى ــايتتى   . كـ ــداپ تۇرالمـ ــىغا زادى چىـ ــپ قېلىشـ ــڭ قىينىلىـ ــه . بالىالرنىـ ھهمىشـ

رنىـڭ ئهقلىـگه ماسلىشـىپ ئـۇالر بىـلهن      بهزىـدە بالىال . يېتىملهرنىڭ بېشىنى سىاليتتى
ئانىسـىدىنمۇ بهك   –بـالىالرمۇ بـۇ ئۈلگىلىـك پهيغهمبهرنـى ئـۆز ئاتـا       . ئويۇن ئوينـايتتى 

بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر    . سۆيهتتى ۋە ھهمىشـه ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه بولۇشـنى تىلهيتتـى      
بـاالم بـار،   سىز بالىالرنى سۆيىدىكهنسـىز، مېنىـڭ ئـون    ! يارەسۇلهلالھ“ :ئهلهيهىسساالمغا

دېگهندە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىـڭ    ” ھازىرغىچه بىرىنىمۇ سۆيۈپ باققىنىم يوق
شــهپقهت قىلمىغانالرغــا ئــالالھ  –كىشــىلهرگه رەھىــم «: تــاش يــۈرەكلىكىگه ئېچىنىــپ

  .دېگهن )١(»رەھىم قىلمايدۇ
  دۈشمهنلىرىگه قارىتا ئهخالقى قانداق ئىدى؟مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ  :سوئال  .٩٦٢
شـهپقهتلىك   -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دۈشـمهنلىرىگىمۇ ناھـايىتى مېهـرى    :جاۋاب    

دۈشمهنلىرى ئۇنىڭ . زات بولغانلىقتىن، ئۇالر ئىچىدىمۇ چوڭقۇر ھۆرمهتكه ئېگه ئىدى
ــاالمنىڭ     ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــىمۇ، م ــان بولس ــار قىلغ ــى ئىنك ــان دىنىن ــۈزەل  چاقىرغ گ

شـهپقهت،   –ئهخالقىنى، راسـتچىللىقىنى ۋە ئىنسـانىيهتته بولۇشـقا تېگىشـلىك مېهـرى      
ــدا     ــۈپهتلهرنىڭ ئۇنىڭــ ــىل ســ ــارلىق ئېســ ــقىمۇ بــ ــادالهت ۋە باشــ ــدىللىق، ئــ رەھىمــ

  .مۇجهسسهملهنگهنلىكىنى ئىقرار قىالتتى
ئىشــهنچلىك ۋە راســتچىل  (ى يهنــ» مــۇھهممهدۇل ئهمىــين «ئــۇنى كىچىكىــدىن    

دەپ ئاتىغانلىقى، مهككىلىكلهر ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىـڭ دىنىغـا دۈشـمهن بولـۇپ     ) مۇھهممهد
غا ئامـانهت قويغـانلىقى   مال ۋە ھهر قانداق قىممهتلىك نهرسىلىرىنى ئۇنىڭ-تۇرۇپ، پۇل

                                                 
 بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  (١)



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٣٠  

 

  .بۇنىڭ مىسالى
پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم بىــــلهن ئۇنىــــڭ ســــاھابىلىرىغا ئىنســــان چىــــداپ    

قىسـتاقالرغا   –ان، ئـۇالرنى ئهڭ ۋەھشـى قىـيىن    تۇرالمايدىغان ئېغىر زۇلـۇمالرنى سـالغ  
ئالغان، ھهتتا ئۇالرنى ئۆز يۇرتلىرىدىن قوغالپ چىقارغان، بۇنى ئاز دەپ ئۇالرنىڭ مـال  

تــاراج قىلغــان، ئــۆيلىرىنى كۆيــدۈرۈپ تاشــلىغان  –مۈلــۈكلىرىنى خالىغــانچه تــاالن  –
بولغان كۈنى بىر  قۇرەيش قهبىلىسى باشچىلىقىدىكى مهككىلىك ئهرەبلهر مهككه ئازات

ــا       ــر جازاالرغــ ــداق ئېغىــ ــۇالرنى قانــ ــاالمنىڭ ئــ ــۇھهممهد ئهلهيهىسســ ــتىن مــ تهرەپــ
شهپقىتى ھهممىگه ئومۇم بولغان  –تارتىدىغانلىقىنى كۈتسه، يهنه بىر تهرەپتىن مېهرى 

بۇ ئۇلۇغ زاتنىڭ شهپقىتىگه تهلمۈرۈپ، قاتتىق قورقۇنچ ئىچىدە تۇرۇشقاندا، پهيغهمـبهر  
دېگهنلىكـــى، مهككىنىـــڭ » !ســـىلهرتـــارقىلىڭالر، ئازات«: ىڭ ئـــۇالرنىئهلهيهىسســـاالمن

ئۇرۇش جىنايهتچىلىرىدىن بىرى بولغان، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئىسـالم دىنىغـا   
نى ســىقــاتتىق ئــۆچمهنلىكى بىــلهن تونۇلغــان ۋە بــارچه ئېغىــر جىنايهتلهرنىــڭ ھهممى 

ــاالمنىڭ    ــبهر ئهلهيهىسس ــىرتىدا، پهيغهم ــلىگهننىڭ س ــ  ئىش ــزى زەي ــۇ قى نهب رەزىيهلالھ
رسىقىدىكى بـۇۋىقىنى چۈشـۈرۋەتكهن ھىبـار ئىبنـى ئهسـۋەد دېـگهن       وئهنهانى ئۇرۇپ ق

ئادەمنى كهچۈرىۋەتكهنلىكى ئىنسانىيهت تارىخىـدا مىسـلى كـۆرۈلمىگهن بىـر كهچـۈرۈم      
ئۇنىڭ كهڭ قورساقلىقى ۋە ئېسىل پهزىلهتلىرىدىن تهسـىرلهنگهنلىكتىن  بولغانلىقتىن، 

توپ بولۇپ ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىسـالم دىنىغـا كىرىشـكه باشـلىغان      –توپ  ئهرەبلهر
  .ۋە ئهرەب يېرىم ئارىلى قىسقا مۇددەت ئىچىدە ئىسالم دىيارىغا ئايالنغان

ــداق    :ســوئال  .٩٦٣ مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئــۇرۇش ئهسناســىدىكى ئهخالقــى قان
  ئىدى؟

. ھهممهد ئهلهيهىسسـاالم مهسـىلىنى ئۇرۇشسـىز ھهل قىلىشـقا تىرىشـاتتى     مـۇ  :جاۋاب    
پهقهت ئــۇرۇش قىلىشــتىن باشــقا چــارە قالمىغــان يــاكى دۈشــمهنلهر بېســىپ كهلــگهن   

  .ۋاقىتتىال ئۇرۇش قىلىشنى قارار قىالتتى
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ھهر قېـــتىم ئۇرۇشـــقا چىقىشـــتىن ئـــاۋۋال مۇســـۇلمان    

سـىلهرگه تىـغ تهڭلىمىگهنلهرنـى، ياشـانغانالرنى،     «: ورۇق بېرىـپ ئهسكهرلىرىگه يـول يـ  
ــۈرمهڭالر  ــالىالرنى ئۆلت ــالالرنى، ب ــابۇت قىلمــاڭالر، دۈشــمهنلهرنىڭ  ! ئاي زىرائهتلهرنــى ن

  .ەپ جېكىلهيتتىد» نلىرىنى پارچىلىماڭالر، ئهسىرلهرنى خورلىماڭالرته
  هيهىسساالمنىڭ ھايۋانالرغا قارىتا ئهخالقى قانداق ئىدى؟مۇھهممهد ئهل :سوئال  .٩٦٤
ــاۋاب     ــى      :ج ــانالرغىال ئهمهس، بهلك ــهپقىتى ئىنس ــاالمنىڭ ش ــۇھهممهد ئهلهيهىسس م

نان، سۇ بهرمهستىن باغالپ قويغـانلىقى تـۈپهيلى ئـۆلگهن    . ھايۋانالرغىمۇ شامىل ئېدى
كهنلىكىنـى، بىـر بـۇزۇق    بىر مۈشۈك سهۋەبلىك بىر مۆمىنه ئايالنىڭ دوزىخى بولۇپ كهت



 ٥٣١  ۆرنهكلهرئ هخالقىدىنئ هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

ئايالنىــڭ ئۇسســۇزلۇقتىن تىلىنــى چىقىرىــپ تهلمــۈرۈپ تۇرغــان بىــر ئىتنــى ئۆتــۈكىنى  
سېلىپ، قۇدۇقتىن سۇ ئېلىپ سـۇغۇرغانلىقى ئۈچـۈن جهننىتـى بولـۇپ كهتكهنلىكىنـى      

شـهپقهت   –مۇسۇلمانالرغا سۆزلهپ بېـرىش ئـارقىلىق بـارلىق جـان ئېگىلىـرىگه رەھىـم       
  .ت مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدۇرقىلىشنى ئۈگهتكهن زا

بىر ھايۋاننىڭ ئۆلۈمىگه سهۋەب بولغانلىق تۈپهيلى بىـر مـۆمىنه ئايالنىـڭ دوزاخقـا،       
يهنه بىــر ھايۋاننىــڭ جېنىنــى قۇتقــۇزۇپ قويغــان بىــر بــۇزۇق ئايالنىــڭ بــۇ ياخشــىلىقى 
ئۈچۈن جهننهتكه اليىق بولغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ ئـاددىغىنه قىسسـه چوڭقـۇر مهنىـگه     
ئېگه بولـۇپ، بىـزگه شـهپقهتنىڭ ئـالالھ تائـاال دەرگاھىـدا قانچىلىـك كاتتـا ئـورنى بـار           

  .ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بهرگهن
ئــۇ ھــايۋانالرنى بۇغۇزلىغانــدىمۇ ئۇالرغــا رەھىــم شــهپقهت كۆرسىتىشــنى بۇيرىغــان    

مــال . ئــالالھ ھهمــمه نهرســىگه رەھمهتنــى پۈتىــۋەتكهن «: ئــۇ مۇنــداق دېــگهن . ئىــدى
بىر ئادەمنىڭ پىچاقنى قوينىـڭ  . »ىغاندا، مالنى قىينىماستىن ياخشى بوغۇزالڭالربوغۇزل

پىچـاقنى مالغـا   «: لىگهنلىكىنـى كـۆرۈپ قېلىـپ، ئۇنىڭغـا    ېكۆزىگه كۆرسىتىپ تۇرۇپ ب
  .ەپ كايىغاند» ئۇنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرمهكىچىمۇسهن؟! كۆرسهتمه

بهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇھىت ۋە تهبىئهتكه قارىتا ئهخالقىي قانـداق  پهيغهم :سوئال  .٩٦٥
  ئىدى؟

ــاۋاب     ــاپلىقىنى      :ج ــئهت س ــازىلىقىنى ۋە تهبى ــت ت ــاالم مۇھى ــۇھهممهد ئهلهيهىسس م
» ئىماننىـڭ يېرىمىـدۇر   –پاكىزلىق «ساقالشقا ئهڭ زور ئهھمىيهت بهرگهن زات بولۇپ، 

كېچهكلهرنــى،  –ئىچىنــى، كىــيىم  ېــگهن پرىنســىپنى ئــېالن قىلىــش ئــارقىلىق، ئــۆيد
ئىچمهكلهرنـى ۋە بهدەننـى پـاكىز تۇتۇشـقا بۇيرىغـان، نامـاز ئوقـۇش، قۇرئـان          –يېمهك 

تىالۋەت قىلىش، كهبىنى تاۋاب قىلىشقا ئوخشـىغان ئىبـادەتلهرنى تاھـارەتتىن ئىبـارەت     
ــلهن   ــاكىزلىق بىـ ــپـ ــۇپ،   ئورۇنداشـ ــا يۇيۇنـ ــىدىغان ئورۇنالرغـ ــك توپلىشـ قا، كۆپچىلىـ

  .الرنى سۈرتۈپ بېرىشقا ئهمر قىلغان ئىدىخۇشبۇي
ــۆمرە قىلغۇچىالرنىــڭ مهككىنىــڭ دەل      ــقا ھهج ۋە ئ ــدىن باش ــى،  –مۇن دەرەخلىرىن

ئۆسۈملۈكلىرىنى ۋە زىرائهتلىرىنى كېسىشتىن ۋە يۇلۇشتىن مهنئى قىلغانلىقى، ئـۇرۇش  
ــلىقىنى، دەل     ــابۇت قىلماس ــى ن ــكهرلهرنىڭ زىرائهتلهرن ــىدا ئهس ــ -ئهسناس ى دەرەخلهرن

ــبهر    ــى پهيغهمــ ــاتتىق جېكىلىگهنلىكــ ــلىقىنى قــ ــوت قويماســ ــلىكىنى ۋە ئــ كهسمهســ
ئهلهيهىسساالمنىڭ تهبىئهتنى قانچىلىك سـۆيىدىغانلىقى ۋە ئـۇنى ئاسراشـقا قانچىلىـك     

  .ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
شــلىرىغا قارىتــا ئهخالقــى قانــداق پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ سۆھبهتدا :ســوئال  .٩٦٦

  ئىدى؟



 هخالقئ: بۆلۈم- ٣  ٥٣٢  

 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۆزىنىــڭ ئــالىي پهزىلىتــى ۋە گــۈزەل ئهخالقــى   :جــاۋاب    
ــۋاالتتى    ــب قىلى ــۆزىگه جهل ــلىرىنى ئ ــلهن سۆھبهتداش ــتىم    . بى ــر قې ــلهن بى ــڭ بى ئۇنى

. سۆھبهتلىشىش پۇرسىتىگه ئىگه بولغان ئادەم قايتا سۆھبهتلىشىشـنى ئارمـان قىالتتـى   
  .سقىسى، ئۇنىڭ سۆھبىتىگه تويمايتتىقى

ــۆزىنى      ــكهندە، ئۇنىـــڭ سـ ــلهن سۆھبهتلهشـ ــراۋ بىـ ــاالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
سـۆزلهۋاتقان كىشـىدىن   . كهسمهيتتى ۋە بۇنداق قىلىشنى ئهخالقسـىزلىق دەپ بىلهتتـى  

ــكه چــۆرىمهيتتى   ــۈزىنى باشــقا تهرەپ ــقهت بىــلهن  . ھــېچ ۋاقىــت ي ئۇنىــڭ ســۆزىنى دىق
  .رشى تهرەپنىڭ ئهدەپسىزلىكىگه ھهرگىزمۇ ئاچچىقالپ قالمايتتىقا. ئاڭاليتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنتـايىن كىچىـك پېئىـل ۋە تولىمـۇ كهمـتهر زات بولـۇپ،         
ــا  ــىلهرنىڭ ئۇنىڭغـ ــا ئورنىـــدىن تۇرغانـــدەك   –كىشـ ــلهر كاتتىلىرىغـ ــقا مىللهتـ  –باشـ

ىكى كىشـىلهردەك قهيهردىـن   ئولتۇرغاندا ئـادەتت . ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشىنى ياقتۇرمايتتى
ئـاجىزالرنى ۋە كهمبهغهللهرنـى خـور كـۆرمهيتتى،     . ئورۇن تهگسـه شـۇ يهردە ئولتـۇراتتى   

  .ئۇالرنى ياخشى كۆرەتتى، ئۇالنىڭ بېشىنى سىاليتتى
  



 

 

  
  
  
  
  

  

  
  ۆلۈمبتۆتىنچى 

  
ئهلهيهىسساالمنىڭ  مۇھهممهد

  ھاياتىدىن ئۆرنهكلهر
  





 

 

  

  ئۆگىنىشنىڭ ئهھمىيىتى ھاياتىنىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ــاال  ــالالھ تائ ــادا     ئ ــتىن، ئۇالرنىــڭ دۇني ــپال قالماس ــدا قىلى ــۈزىگه پهي ــانالرنى يهر ي ئىنس
بهختلىــك ھايــات كهچۈرىشــى ۋە كېــيىن ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدىمۇ ياخشــى ئــاقىۋەتلهرگه   
ئېرىشــىپ، ســائادەتمهنلهردىن بولىشــى ئۈچــۈن ئــۇالرنى تــوغرا يولغــا يېــتهكلهش ئۈچــۈن   

ئىنسـانالرنىڭ   ئـادەم ئهلهيهىسسـاالم  . رنىڭ ئۆز جىنسـىدىن ئهلچىلىرىنـى ئهۋەتتـى   ئىنسانال
. ئۇالرغـا ئهۋەتىلـگهن تـۇنجى پهيغهمـبهر ئىـدى      تۇنجى ئاتىسى بولغىنىدەك، ئهينى ۋاقىتتـا 

كىشىلهرنى ئالالھقـا ئىبـادەت قىلىشـقا چاقىرىـدىغان ھهق      ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ دىنىمۇ
  .دىن ئىدى

ئىنسـانالر بىـر زامـانالر ھهق دىننىـڭ روھىـدىن پۈتـۈنلهي        ۆتۈشى بىلهنزامانالرنىڭ ئ
يىراقلىشىپ، كۇپرى، زااللهتنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا تىڭىرقىغـان بولسـىمۇ، ئـالالھ تائاالنىـڭ     
ئارقا ـ ئارقىـدىن پهيغهمبهرلهرنـى ئهۋەتىشـى نهتىجىسـىدە، ئـۇالر يهنه ھهق دىنغـا قايتىـپ         

ــدى ــانال  . كهل ــاال ئىنس ــالالھ تائ ــۇ   ئ ــتۈرۈپ، دىننىم ــا ئهگهش ــڭ تهرەققىياتىغ ر جهمئىيىتىنى
ــهرخىلى،    ــانالرنىڭ ســ ــۇنى ئىنســ ــدى ۋە ئــ ــتۇرۇپ كهلــ ــدا تاكامۇلالشــ ــي ھالــ تهدرىجىــ
پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئاخىرقىســـى ۋە ئىســـالم دىنىنىـــڭ پهيغهمبىـــرى ھهزرىتـــى مـــۇھهممهد 

ــۈزدى      ــا يهتك ــاخىرقى كامالىغ ــلهن ئهڭ ئ ــى بى ــپ كېلىش ــاالمغا يېت ــۈن ب﴿. ئهلهيهىسس ۈگ
ئىسـالم دىنىنـى   . سـىلهرگه نېمىتىمنـى تاماملىـدىم   . سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتـۈن قىلـدىم  
  .)١(﴾سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم

پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ھايـــاتىنى، ئىـــش ئىزلىرىنـــى، ئـــالالھ تائاالنىـــڭ ئۇلـــۇغ دىنىنـــى  
تولــۇق ئۆگىنىــپ، ئىنســانالرغا يهتكــۈزۈش يولىــدا ئېلىــپ بارغــان جاپــالىق كۈرەشــلىرىنى  

ئۇنىڭغــا ھهقىقىــي رەۋىشــته ئهگىشــىش ۋە ئۇنىڭغــا چىــن كۆڭۈلــدىن مــۇھهببهت بــاغالپ، 
دېـــگهن ھهر بىـــر كىشـــى ئۈچـــۈن ئالـــدىنقى » مهن مۇســـۇلمانمهن«ســـهمىمىي ســـۆيۈش 

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئىمان كهلتـۈرۈش ئىماننىـڭ مـۇھىم    . پهرزلهرنىڭ بىرى
ىـــز مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ئىنســـانىيهتنىڭ ئىپتىخـــارلىق پهيغهمبىرىم. بىـــر ئاساســـى

نىـڭ  ، ئىسـالم دىنى ئۈلگىلىـك ئـوبراز   ئۈچـۈن ھاياتى پۈتۈن ئىنسـانىيهت   ئۈلگىسى، ئۇنىڭ
ۋە قۇرئان كهرىمنىڭ جانلىق تهرجىمىسى، كىشىلهرگه ئىسالمنىڭ داغدام يـولىنى   رەھبىرى

ــراق  ــۇق چىـ ــدىغان نۇرلـ ــىتىپ بېرىـ ــبهر ئهله. كۆرىسـ ــڭ پهيغهمـ ــاالمنىڭ ئالالھنىـ يهىسسـ

                                                 
 ـ ئايهت ٣مائىدە سۈرىسى   (١)



 پهيغهمبىرىمىز ھاياتىدىن ئۆرنهكلهر: بۆلۈم-٤  ٥٣٦  

 

ئىنسانالرغا ئهۋەتـكهن ئهلچىسـى ئىكهنلىكىـگه چىـن ئىشـىنىش ئىماننىـڭ بىـر پارچىسـى،         
  .ئۇنى سۆيۈش ۋە ئۇنىڭ يولىغائهگىشىش پهرزدۇر

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتىنى ئۆگىنىش ئىماننىڭ تهقهززاسى
ئـالالھتىن باشـقا ھـېچ مهبـۇد     (ى يهنـ  »الالـه االاهللا محمـد رسـول اهللا   «ئىماننىڭ ئاساسـى 

) بهرھهق يوق، مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ئالالھنىـڭ بهندىسـى ۋە بهرھهق پهيغهمبىرىـدۇر     
شۈبهىســىزكى، . دېــگهن تهۋھىــد كهلىمىســىنىڭ مهزمۇنىغــا چىــن يــۈرەكتىن ئىشىنىشــتۇر 

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمغا ئىمـــان ئېيـــتىىش دېگهنلىـــك ئۇنىـــڭ ئالالھنىـــڭ بهرھهق 
ئهخالقلىرىنــى،  -رى ئىكهنلىكىنــى يــۈرەكتىن تهســتىقالپ، ئۇنىــڭ گــۈزەل ئهدەپپهيغهمبىــ

ئېسىل پهزىلىتىنى، باشقا پۈتۈن مهخلۇقاتالردىن ئۈستۈنلىكىنى، ئالالھ تائاالنىـڭ ئۇنىڭغـا   
ئاتا قىلغان كامىل نېمهتلىرىنى، باشقىالرغا قهتئىي قىياس قىلغىلى بولمايدىغان تاالنت ۋە 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  شــۇنىڭ ئۈچــۈن. قىلىــدۇ تهلهبنى پاراســهتلىرىنى بىلىشــ
  .ھاياتىنى ئۆگىنىش تولىمۇ زۆرۈردۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتىنى ئۆگىنىش ئۇنىڭ يولىغا ئهگىشىشنىڭ 
  مۇقهددىمىسى

ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ئهگىشىشــنى پهرز قىلــدى ۋە    ــاال مۇســۇلمانالرغا پهيغهم ــالالھ تائ ئ
ر ئهلهيهىسســاالمغا ئهگىشىشــنى ئالالھنىــڭ سۆيگۈســىگه ئېرىشىشــىنىڭ شــهرتى  پهيغهمــبه

ــى  ــپ بېكىتت ــداق    . قىلى ــدىغان ھهرقان ــۆيىدىغانلىقىنى دەۋا قىلى ــاالنى س ــالالھ تائ ــۇڭا ئ ش
ئـالالھ تائـاال   . ئادەمنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمغا ھهقىقىـي رەۋىشـته ئهگىشىشـى شـهرت     

ئهگهر ئالالھنى سۆيسهڭالر ماڭا ئهگىشـىڭالر،  : "ىنكىئېيتق! ئى مۇھهممهد﴿: مۇنداق دەيدۇ
  .)١(﴾"ئالالھمۇ سىلهرنى سۆيىدۇ ۋە گۇناھىڭالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ

پهرمانلىرىغــا ئهمهل قىلغاننىــڭ    -پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهمــر    -ئهگىشــىش 
 ســىرتىدا، ھاياتىمىزنىــڭ بــارلىق ســاھهلىرىدە ئۇنىــڭ يولىــدىن مــېڭىش، ئۇنىــڭ قىلغــان  

ئىشـــلىرىنى قىلىـــش، ئۇنىـــڭ ســـۈننهتلىرىگه ئهمهل قىلىـــش، ســـۆزىمىزدە، ئىـــش ـ           
ــلهن بولىـــدۇ   ــۈلگه قىلىـــش بىـ ــۆزىمىزگه ئـ ــۇنى ئـ ــزدە ئـ ــبهر . ھهرىكهتلىرىمىـ ــۇ پهيغهمـ بـ

ــڭ       ــنى، ئۇنى ــۋالىنى ئۆگىنىش ــارلىق ئهھ ــۆزلىرىنى ۋە ب ــلىرىنى، س ــاالمنىڭ ئىش ئهلهيهىسس
قلىرىنى ۋە ئادەتلىرىنى بىلىشنى تهقهززا خىسلهتلىرىنى، ئېسىل سۈپهتلىرىنى، گۈزەل ئهخال

  .قىلىدۇ، ئهلۋەتته

                                                 
  ئايهت -٣١:ئالى ئىمران سۈرىسى  )(١



 ٥٣٧  هھمىيىتىئ ۆگىنىشنىڭئ ھاياتىنى هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

 -ساھابه كىرامالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشـىش، ئۇنىـڭ سـۆز، ئىـش ۋە ئهدەپ    
ئهڭ ئاددى ئىشـالردىمۇ رەسـۇلۇلالھ   . ئهخالقلىرىنى ئۆگىنىشكه ئىنتايىن ھېرىسمهن ئىدى

 -قوپــۇش، مــېڭىش -ھنىڭ ئولتــۇرۇشرەســۇلۇلال. قىلغــان ئىشــالرنى قىلىشــقا تىرىشــاتتى 
تۇرۇش، سۆزلهش ۋە سۇكۇت قىلىـش قاتـارلىق بـارلىق ھهرىكهتلىرىنـى ناھـايىتى دىقـقهت       

دىــن بىــلهن مۇناســىۋىتى بولمىغــان ھهتتــا ئــۇالر . بىــلهن كۈزىتىــپ، ئۇنىڭغــا ئهگىشــهتتى
ەتتى ئادەتتىكى ئىشالردىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ياخشى كۆرگهن نهرسىنى ياخشى كۆر

ھهزرىتـــى ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ . ۋە رەســـۇلۇلالھ ياقتۇرمىغـــان نهرســـىنى يامـــان كـــۆرەتتى
بىــر كــۈنى بىــر ئــادەم رەســۇلۇلالھنى تاماققــا  «: كىدۇنىــئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلى

سـاھىبخان ئۇنىــڭ ئالـدىغا ئارپــا نېنــى   . چاقىرىۋىـدى، رەســۇلۇلالھ ئۇنىـڭ ئــۆيىگه بــاردى  
ــان شــ   ــاۋا توغرالغ ــلهن ك ــدىبى ــاۋا    . ورپا قوي ــۆپرەك ك ــۇلۇلالھنىڭ ك ــتىخاندا رەس ــۇ داس ب

بـۇ   .)١(»يېگهنلىكىنى كۆرۈپ قېلىپ، شۇندىن بېـرى كـاۋىنى ياخشـى كۆرىـدىغان بولـدۇم     
مىســــال پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ زامانىــــدىكى مۇســــۇلمانالرنىڭ پهيغهمــــبهر      

ــانلىرىنى     ــڭ قىلغ ــۆيىدىغانلىقى ۋە ئۇنى ــاالمنى نهقهدەر س ــك  ئهلهيهىسس ــقا قانچىلى قىلىش
ئىســالم تارىخىــدا بۇنــداق مىســالالر  . ھېرىســمهن ئىكهنلىكىنــى ئىپادىلهشــكه يېتهرلىكتــۇر 

شۇڭالشـقا ئىنسـانىيهت تارىخىـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدەك      . ساناپ تۈگهتكۈسىز كۆپ
كىچىـك بـارلىق ئىـش ـ ھهرىكهتلىـرى       -تۇغۇلغان كۈنىدىن تاكى ۋاپاتىغىچه بولغان چوڭ

ر رىــۋايهت قىلىنىــپ، يېزىــپ قالــدۇرۇلغان ئىككىنچــى بىــر شهخســنى كۆرســىتىش بىرمــۇبى
يىغىپ ئېيتقاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشـىش ئـالالھ تائاالنىـڭ    . مۇمكىن ئهمهس

ئهمرى بولغانلىقى ئېتىبارى بىلهن بىر پهرز، ئۇنىڭغا ئهگىشـىش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ ھايـاتىنى     
ــارلىق ئىــش ـ ئىزلىرىنــى ئــۆگى     ــادا «چــۈنكى. نىش يهنه بىــر پهرزدۇرۋە ب پهرز ئۇنىڭســىز ئ

  .خۇددى ناماز ئۈچۈن تاھارەت پهرز بولغاندەك. »بولمايدىغان نهرسىنىڭ ئۆزىمۇ پهرزدۇر

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتىنى ئۆگىنىش ئۇنى سۆيۈشنىڭ يولى
ــۆيۈش پهرزدۇر  ــاالمنى س ــبهر ئهلهيهىسس ــۆمىنلهرگه  . پهيغهم ــاال م ــالالھ تائ ــبهر ئ پهيغهم

ئهلهيهىسساالمنى ھهرقانچه سۆيۈملۈك نهرسىسـىدىنمۇ بهكـرەك ياخشـى كـۆرۈپ سۆيۈشـكه      
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى سـۆيمىگهنلهرنى قـاتتىق ئازاباليـدىغانلىقى بىـلهن       . بۇيرىغان

ــدۇرغان ــدۇ  . ئاگاھالن ــداق دەي ــاال مۇن ــالالھ تائ ــۇھهممهد (﴿: ئ ــى م ــى، !) ئ ئهگهر “ئېيتقىنك
تۇغقـانلىرىڭالر،   -ڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خاتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇقسىلهرنىڭ ئاتا

ــقىالر  ( ــۇالردىن باش ــدە ئ ــان     )ھهم ــىدىن قورقق ــاي قېلىش ــاللىرىڭالر، ئاقم ــۇل م ــان پ ، تاپق

                                                 
  ئىمام تىرمىزى  (١)



 پهيغهمبىرىمىز ھاياتىدىن ئۆرنهكلهر: بۆلۈم-٤  ٥٣٨  

 

ــڭ       ــالالھتىن، ئالالھنى ــۈن ئ ــىلهر ئۈچ ــۆيلىرىڭالر س ــدىغان ئ ــى كۆرى ــارىتىڭالر، ياخش تىج
جىهــاد قىلىشــتىنمۇ ســۆيۈملۈك بولســا، ئــۇ ھالــدا ســىلهر  پهيغهمبىرىــدىن ۋە ئــالالھ يولىــدا 

ئـالالھ تائـاال   . )١(﴾”ئالالھ پاسىق قهۋمنى ھىدايهت قىلمايـدۇ . ئالالھنىڭ ئازابىنى كۈتۈڭالر
  .)٢(﴾پهيغهمبهر مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ ئۆز جانلىرىدىنمۇ چارىدۇر﴿: يهنه مۇنداق دەيدۇ

ئهخالقىنى، ئېسـىل سـۈپهتلىرىنى ۋە   مۇھهببهت ۋە سۆيگۈ، سۆيۈلگهن كىشىنىڭ گۈزەل 
مهھبۇبى ھهققىدە مهلۇماتى ئاز كىشىنىڭ . بولىدۇ ىرىنى ئېنىق بىلىش بىلهنلھهممه تهرەپ

كىشـى بىراۋنـى   . مۇھهببىتىمۇ يۈزەكى مۇھهببهت بولۇپ، چىن قهلبىـدىن ئـورۇن ئالمايـدۇ   
 بولغـانلىقى  ياخشى كۆرسه، ئۇنىڭ ساخاۋەتلىك بولغانلىقى ياكى شۇجائهتلىك، قهھرىمـان 

يۇمشاق بولغانلىقى ياكى كهمتهر بولغانلىقى ياكى بىلىملىك ئـالىم بولغـانلىقى   -ياكى ياۋاش
يۇقىرىـدىكى  . ياكى كۆپ ئىبـادەت قىلىـدىغان سـالىه بولغـانلىقى ئۈچـۈن ياخشـى كۆرىـدۇ       

 -ســۈپهتلهرنىڭ ھهممىســىنى ئهڭ مــۇكهممهل دەرىجىــدە ئــۆزىگه مۇجهسســهم قىلغــان زات  
ــۇھهمم  ــى م ــر    ئهلهيهىسســاالمنى هدھهزرىت ــداق بى ــي مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ ھهر قان ھهقىقى

  !مۇھهببهتنى بېسىپ چۈشىدىغان دەرىجىدە سۆيمهسلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بوالمدۇ؟
مۇسۇلمان ئادەم پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى، ئېسـىل سـۈپهتلىرىنى،   

غـان مـۇھهببىتى، سۆيگۈسـى، ئىخالسـى     پاك كۆڭلىنى قانچىلىك كۆپ بىلسـه، ئۇنىڭغـا بول  
ــدۇ      ــۈك باغلىنىــ ــۈنچىلىك كۈچلــ ــا شــ ــى ئۇنىڭغــ ــدۇ ۋە قهلبــ ــۇنچىلىك كۈچلىنىــ . شــ

ــڭ     ــېرى ئۇنىـــ ــۇنى تونىغانســـ ــپ ئـــ ــاد ئېتىـــ ــۆپ يـــ ــاالمنى كـــ پهيغهمبهرئهلهيهىسســـ
چوڭقۇرلىشـــىپ، تۆۋەنـــدىكى ھهدىســـته  پهيغهمبهرئهلهيهىسســـاالمغا بولغـــان مـــۇھهببىتى

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. ىجىسىگه ئېرىشىدۇئېيتىلغان ھهقىقى سۆيگۈ دەر
ــا « ــاال -ســىلهرنىڭ ھېچبىــرىڭالر مېنــى ئات ــارلىق   -ئانىســىدىن، ب چاقىســىدىن ۋە باشــقا ب

  .)٣(»كىشىلىرىدىن بهكرەك ياخشى كۆرمىگىچه كامىل مۆمىن بواللمايدۇ
ۈچـۈن زۆرۈر  دېمهك، پهيغهمبهرئهلهيهىسسـاالمنى سـۆيۈش ئىماننىـڭ كامىـل بولۇشـى ئ     

بــۇ مۇھهببهتنىــڭ ھهقىقهتــكه . بولــۇپ، ســهل قاراشــقا بولىــدىغان ئــارتۇقچه ئىــش ئهمهس
شـۇڭا  . چىقىشى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى بارلىق تهرەپلىرى بىلهن بىلىش الزىـم 

  .دۇرپهرزئۈچۈن  ى تونۇش ھهر بىر مۇسۇلمانپهيغهرمبهر ئهلهيهىسساالمن

                                                 
  ئايهت -٢٤: تهۋبه سۈرىسى  )(١
  ئايهت -٦ئهھزاب سۈرىسى  )(٢
  ىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىئ  )(٣



 ٥٣٩  هھمىيىتىئ ۆگىنىشنىڭئ ھاياتىنى هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

  ھاياتىنى ئۆگىنىش دىننى مۇداپىئه قىلىشنىڭ يولى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
زامانىمىزدا دىن دۈشمهنلىرى ئۆز تهرەپتارلىرى بىلهن بىرلىشىپ ھهر تۈرلـۈك ئۇسـۇلالر   
ئــارقىلىق مۇســۇلمان يــاش ئۆســمۈرلهرنىڭ ئهقىدىســىنى تهشۋىشــكه ســېلىپ، ھهقىقهتنــى  

ــدۇ    ــقا ئۇرىنىۋاتى ــالمدىن يىراقالشتۇرۇش ــۇالرنى ئىس ــورمىالپ ئ ــۆپلىگهن  ئ. ب ــته ك همهلىيهت
ــى        ــات پىكىرلهرن ــل ي ــىپ، ھهر خى ــى ئاجىزلىش ــان چۈشهنچىس ــالمغا بولغ ــالرنىڭ ئىس ياش

ــۆزىلىرىگه ئۆزلهشــتۈرمهكته  ــبهر ئهلهيهىسســاالمنى   . ئ ــۋال مۇســۇلمانالرنىڭ پهيغهم ــۇ ئهھ ب
مۇســــۇلمان ياشــــالر پهيغهمــــبهر . تونۇشــــى ۋە باشــــقىالرغا تونۇتۇشــــىنى پهرز قىلىــــدۇ 

ــاالمنىڭ ــڭ     ئهلهيهىسســــ ــازغۇنلۇق ۋە جاھالهتنىــــ ــانالرنى ئــــ ــىلىكىنى، ئىنســــ كىشــــ
ھىــدايهتنىڭ نۇرىغــا، ئىنســاننى ئــۆزىگه ئوخشــاش ئىنســانغا   -قاراڭغۇلۇقلىرىــدىن ئىمــان

چوقۇنۇشتىن ئازات قىلىپ، ئهقلىنى ۋە ئىقتىـدارىنى ھۆرمهتلهيـدىغان ئىسـالمنىڭ داغـدام     
ى، بـۇ يولـدا بېشـىغا كهلـگهن     مۇشـهققهتلىرىن  -يولىغا ئېلىپ چىقىش ئۈچۈن تارتقـان جاپـا  

كىشـىلهرنى ئالالھنىـڭ    ئوقۇبهتلهرگه قانداق بهرداشلىق بهرگهنلىكىنـى، -مىسلىسىز ئازاب 
ــۈنلهي       ــدىن پۈت ــۈن دۇنيالىقى ــى ئۈچ ــۋار غايىس ــارەت ئۇلۇغ ــتىن ئىب ــا دەۋەت قىلىش  دىنىغ

ۋازكهچكهنلىكىنـى، دۈشــمهنلىرىگه قارشــى يـېڭىلمهس جاســارەت ۋە شــۇجائىتىنى، غهلىــبه   
ىلغاندىن كېيىنكى كهڭ قورساق ۋە كهچۈرۈمچانلىقىنى، ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرىگه خىـالپ  ق

كهلمهيدىغان ئىشالردا ئۆزىگه كهلگهن ئهزىيهتلهرگه ھهرگىزمـۇ ئاچچىقالنمايـدىغانلىقىنى،   
ئاجىزالرغا، كهمبهغهللهرگه، كىچىك بالىالرغا ۋە ئايالالرغا چهكسـىز مىهرىبـانلىقىنى تونـۇپ    

چــــۈنكى بــــۇ مهلۇمــــاتالر مۇســــۇلمانالرنىڭ ئىمــــانىنى . ىنتــــايىن موھتــــاجيېتىشــــكه ئ
ــدۇ   ــكه كهلتۈرى ــتىن ئويغىتىــپ ھهرىكهت . مۇســتهھكهملهيدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ قهلبىنــى غهپلهت

ئۆزلىرىنىــڭ پهيغهمبىرىنــى ھهر جهھهتــتىن ياخشــى تونىغــان ياشــالر دۈشــمهنلهرنىڭ ھهر 
هىلىرى ئالدىـدا قىلـچه تهۋرەنمهسـتىن    شـۈب  -پاساتلىرى ۋە شهك -تۈرلۈك ئىغۋالىرى، پىتنه

  .دىنىدا مۇستهھكهم پۇت تىرەپ تۇرااليدۇ

  چوڭ يېتهرسىزلىكمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز پهيغهمبىرىنىڭ ھاياتىنى بىلمهسلىكى 
ــ « ــههدۇ ئهن ــۇ ئهش ــالھه ئىللهلالھ ــنه   ال ئى ــههدۇ ئهن ــۇھهممهۋە ئهش ــدۇھۇ ۋەم  دەن ئهب

ــۇلۇھ ــالھ يولى  ( ۇرەس ــقا بهرھهق ئى ــالالھتىن باش ــاالمنىڭ   ئ ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــا ۋە م قىغ
 دېــگهن »)ئالالھنىــڭ بهندىســى ۋە بهرھهق ئهلچىســى ئىكهنلىكىــكه گۇۋاھلىــق بېــرىمهن 

ــ ــتىقالپ،  اشـ ــدىن تهسـ ــىنى دىلىـ ــاالمنىڭ  “ ھادەت كهلىمىسـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ مهن مـ
ئىزلىرىنـى   -دەيدىغان ھهر بىر مۇسۇلمان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىش” ئۇممىتىمهن

ئىزلىـرى بىـلهن    -ھهرىكهتلىرىنـى ئۇنىـڭ گـۈزەل ئىـش     -ۆگىنىپ، ئۆزىنىڭ بارلىق ئىـش ئ
شـۇنداق قىلغانـدىال مۇسـۇلمانالر ئۆزلىرىنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا       . بېزىشى كېرەك
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 ئۆزىنىـڭ بـۇ ئۇلـۇغ   . ئۇممهت بولغانلىقىـدىن پهخىرلىنىـپ بېشـىنى ئۈسـتۈن كۆتۈرەلهيـدۇ     
بـۇ  «، خۇددى ئهھمهد يهسهۋىدەك سۆيۈنۈپئىنتايىن  دىنىقىپهيغهمبهرگه ئۇممهت بولغانل

» بىــزگه يهتمهســمۇ، بىزنــى مــۇھهممهد ئــۇممىتى قىلــدى ئهمهســمۇ )شــهرەپ-شــان(ت دۆله
  .دەيدىغان قانائهتكه كېلهلهيدۇ

يېـرىم   بىـر  دۇنيـادا . لېكىن مۇسۇلمانالر ئاممىسـى بـۇ ھهقىقهتلهردىـن پۈتـۈنلهي يىـراق     
لېكىن ئهشـۇ مۇسـۇلمانالرنىڭ قـانچه پىرسـهنتى     . بارلىقى مهلۇممىلياردقا يېقىن مۇسۇلمان 

ســـــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىنىـــــڭ ھايـــــاتىنى بىلىـــــدۇ؟ قـــــانچه پىرســـــهنتى پهيغهمـــــبهر  
ئهلهيهىسساالمنىڭ بىز ئۇممهت ئۈچۈن تارتقان جاپا ـ مۇشهققهتلىرىنى ئېيتىپ بېرەلهيـدۇ؟    

هھـۋال تېخىمـۇ ئېچىنىشـلىق    بۇ سوئالنى بىزنىڭ ئۇيغـۇر مۇسـۇلمانلىرىمىزدىن سورىسـاق ئ   
مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهۋالدلىـرى ھوللېـۋۇد كىنـو ئارتىسـلىرىنىڭ ، ياۋرۇپـا        قىسىقسى، .بولىدۇ

لـــېكىن پهيغهمـــبهر . لهپ ئېيتىـــپ بېرەلهيـــدۇىبىـــر -بىـــر ئىســـىملىرىنىتوپچىلىرىنىـــڭ 
بـۇ ھهقىـقهتهن   . تـۇرۇپ قالىـدۇ  ئهلهيهىسساالمنىڭ قانچه ئوغلى بار ئىـدى؟ دەپ سورىسـا،   

  .ېچىنىشلىق ۋەزىيهتئ
تۈركلهرنىــــڭ باشــــالنغۇچ مهكــــتهپ ئوقۇغــــۇچىلىرى تــــۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىــــڭ  

 قئىزلىرىنـى، پاكىسـتانلى  -قۇرغۇچىسى مۇستافا كامـال ئاتـاتۈركنى ۋە ئۇنىـڭ پۈتـۈن ئىـش     
غۇچىســى قائىــد ئهزەمنىــڭ ھايــاتىنى، كىســتان ئىســالم جۇمهۇرىيىتىنىــڭ قۇرئۆســمۈرلهر پا

ئىزلىرىنـى توختـاپ قالماسـتىن يادىسـىغا     -الىلىرى گهندىنىڭ ئىـش ھىندىستانلىقالرنىڭ ب
ئېيتىــپ بېــرەلىگهن يهردە، كائىناتنىــڭ پهخــرى، ئىنســانىيهتنىڭ ئىپتىخــارلىق ئۈلگىســى   
بولغان ھهزرىتى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ تهرجىمىهـالىنى بىلمىسـه بـۇ ئېچىنىشـلىق       

  !ئهمهسمۇ؟
ا كهلـــگهن مۇســـىبهتلهرنىڭ ھهممىســـىنى ھـــازىرقى زامانـــدا مۇســـۇلمانالرنىڭ بېشـــىغ

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز پهيغهمبىرىنى ياخشى تونۇمىغانلىقىدىن كـۆرۈش مۇبـالىغه قىلغـانلىق    
چۈنكى بۇ دىننى ئېلىپ كهلگهن ۋە ئـۇنى تهلهبـكه اليىـق ھالـدا ياشـىتىپ      . بولمىسا كېرەك

ىنى بىلمهيـدۇ،  ۋايىغا يهتكـۈزگهن يولباشچىسـىنى تونۇمىغـان ئـادەم بـۇ دىننىـڭ خـاراكتېر       
ئــۆزى ئېتىقــاد قىلىۋاتقــان دىننىــڭ خــاراكتېرىنى بىلمىــگهن ئــادەم ئــۇنى تۇرمۇشــىدا         

ســائادىتىگه كېپىللىــك قىلغــان دىنىنــى    -ياشــىتالمايدۇ، دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك بهخــت   
پ، قېلىــ نىــڭ بــۇ دىننىــڭ ياخشــىلىقلىرىدىن مهھــرۇم    تالمىغان ئادەماشــىدا يتۇرمۇشــى

  .لىقى ئېنىقسىزلىككه ئۇچرايدىغانتبهخ
  



 ٥٤١  زىيهتۋە ۇرۇنقىئىسالمدىن ب  

 

  

  ئىسالمدىن بۇرۇنقى ۋەزىيهت

  ۇنقى ئهرەب جهمئىيىتى قانداق ئىدى؟ئىسالم دىنى كېلىشتىن بۇر :سوئال  .٩٦٧
ــله سىستېمىســىنى ئاســاس    :جــاۋاب     ــۇرۇنقى ئهرەب جهمئىيىتــى قهبى ئىســالمدىن ب

ۆتىـــدىغان، قهبىلىـــلهر قىلغـــان بىـــر جهمئىـــيهت بولـــۇپ، كۈچلۈكلهرنىـــڭ ســـۆزى ئ 
جېــدەللهر بولــۇپ تۇرىــدىغان، ئــادالهتتىن يىــراق، ئايــالالر       –ئوتتۇرىســىدا ئــۇرۇش  

  .كهمسىتىلىدىغان بىر جهمئىيهت ئىدى

  ئىسالمدىن بۇرۇنقى ئهرەبلهرنىڭ دىنىي ئېتىقادى
  ادى قانداق ئىدى؟ئىسالمدىن بۇرۇنقى ئهرەبلهرنىڭ دىنىي ئېتىق :سوئال  .٩٦٨
بولـۇپ،   قىلىدىغان ئېتىقاددىنالرغا ئىسالمدىن بۇرۇنقى ئهرەبلهر ھهر خىل  :جاۋاب    

  :لهرئۇالر تۆۋەندىكى
  ئالالھقىال ئىبادەت قىلغۇچىالر) ١(  
  مۇشرىكلهر) ٢(  
  يۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالر) ٣(  
  يهھۇدىيالر) ٤(  
  خرىستىئانالر) ٥(  

  ئالالھقىال ئىبادە قىلىدىغان ئهرەبلهر قايسىالر ئىدى؟ :سوئال  .٩٦٩
ئهرەبلهر ئهسلىدە ھهممىسى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئـالالھقىال ئېتىقـاد    :جاۋاب    

كېيىنچه زامانالرنىڭ ئۆتىشى بىلهن . ۋە ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت ھهق دىنىدا ئىدى
ھهق دىنـــدىن ئايرىلىـــپ قېلىـــپ، بۇتالرغـــا  ئهرەەبلهرنىـــڭ مـــۇتلهق كـــۆپ ســـانلىقى

چوقۇنۇشقا ئۆتۈپ كهتكهن بولسىمۇ، ئىنتايىن ئـاز سـاندىكى كىشـىلهر ئالالھنىـڭ بىـر      
ــايتتى ۋە    ــا چوقۇنمـ ــى، بۇتالرغـ ــاد قىالتتـ ــا ئېتىقـ ــېرىكى يوقلىقىغـ ــگه ۋە شـ ئىكهنلىكىـ

  .ەپ ئاتىالتتىد» ھهنىفىيلهر«بۇالر . ئىبادەتلهرنى ئۆزلىرى بىلگهنچه قىالتتى
  مۇشرىك ئهرەبلهر قايسىالر ئىدى؟ :سوئال  .٩٧٠
يېتىشــنى دەۋا  مۇشــرىك ئهرەبــلهر بۇتالرغــا چوقۇنــۇش ئــارقىلىق ئالالھقــا  :جــاۋاب    

قىلىدىغان بۇتپهرەسلهر بولۇپ، كهبىنى ئۇلـۇغالش، ھهج ۋە ئـۆمرە قىلىـش، ھاجىالرغـا     
ــراھى   ــىغان ئىب ــقا ئوخش ــزمهت قىلىش ــان بهزى  خى ــدىن قالغ ــاالمنىڭ دىنى م ئهلهيهىسس

  .ئادەتلهرنى ساقالپ قالغىنىدىن باشقا پۈتۈنلهي يولدىن چىققان ئازغۇنالر ئىدى
  يۇلتۇزالرغا چوقۇنىدىغانالر قايسى ئهرەبلهر ئىدى؟ :سوئال  .٩٧١
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هلهيهىسســاالمنىڭ ئهســلى يۇلتۇزالرغــا چوقۇنىــدىغان ئهرەبــلهر ئىبــراھىم ئ :جــاۋاب    
  .دىنىدىن چىقىپ، يۇلتۇزالرنى ئىالھ قىلىۋالغانالر ئىدى

ــدە          ــاھىلىيهت دەۋرى ــات ۋە ج ــل خۇراپ ــانلىقى ھهر خى ــۆپ س ــۇتلهق ك ــڭ م ئهرەبلهرنى
  .ياشايتتى

  جاھىلىيهت دەۋرى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٩٧٢
م ۋە ئهقىلـدىن يىـراق، ئىالھىـي تهلىمـاتالردىن     ئىلىـ  –جـاھىلىيهت دەۋرى   :جاۋاب    

  .پۈتۈنلهي ئايرىلغان خۇراپات ئىچىدىكى ۋاقىتالر دېگهنلىكتۇر
  بۇت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .٩٧٣
تاش، تۇپراق ۋە ياغاچقا ئوخشـاش نهرسـىلهردىن، ھهتتـا يهيـدىغان      –بۇت  :جاۋاب    

  .اساپ چىققان ھهيكهللهردۇرتائامالردىن ئىنسانالر ي
  مۇشرىكالر ئالالھقا ئىشىنهمدۇ؟ :سوئال  .٩٧٤
مۇشرىكلهر ئالالھنىڭ يـاراتقۇچى ئىـالھ ئىكهنلىكىـگه ئېتىقـاد قىلىـدىغان،       :جاۋاب    

 نىئـۇالر  ئالالھقا يېقىنلىق ئىزدەشته ۋاسىته قىلىۋالغان ۋە ئىبـادەتلهردە  پهقهت بۇتالرنى
  .ئالالھقا شېرىك قىلىپ قوشىۋالغانالردۇر
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  دۇنياغا كېلىشى ۋە بالىلىق دەۋرىمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قاچان دۇنياغا كهلگهن؟ :سوئال  .٩٧٥
فىـل يىلـى    ـ ئاپرىـل،   ٢٠ـ يىلـى    ٥٧١مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مىالدىنىـڭ   :جاۋاب    

دۈشــهنبه ) ـ كــۈنى   ١٢رىــۋايهتكه كــۆرە،  يهنه بىــر(ى ـ كــۈن   ٩رەبىئــولئهۋۋەل ئاينىــڭ 
ــازىرقى   ــۈكته، ھـ ــتانى كۈنلـ ــهئۇدى ئهرەبىسـ ــۇرەيش  سـ ــهھىرىدىكى قـ ــكه شـ نىڭ مهكـ

  .دۇنياغا كهلگهن قهبىلىسىنىڭ ئهڭ مۆتىۋەر ئائىلىسى بولغان ھاشىم ئائىلىسىدە
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئهرەبلهرنىڭ قايسى قهبىلىسىدىن ئىدى؟ :سوئال  .٩٧٦
پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ      :جــاۋاب    

  .قۇرەش قهبىلىسىدىن كهلگهن –، ئهڭ كۈچلۈك ئهرەب قهبىلىسى بولغانىدىن لنهسى
  ئانىسىنىڭ ئىسىملىرى نېمه؟ –ۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاتا م :سوئال  .٩٧٧
پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئانىســىنىڭ ئېتــى  :جــاۋاب    

  .ئامىنه، دادىسىنىڭ ئېتى ئابدۇلال ئىدى
  قويغان؟ېگهن ئىسىمنى كىم د» مۇھهممهد«پهيغهمبىرىمىزگه  :سوئال  .٩٧٨
ېـگهن  د» مـۇھهممهد «پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا    :جاۋاب    

  .ئىسىمنى بوۋىسى ئابدۇلمۇتتهلىب قويغان
  مۇھهممهد دېگهن ئىسىمنىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .٩٧٩
گهن مهنىدە بولـۇپ،  مهدھىيهگه ۋە ماختاشقا سازاۋەر كىشى دې –مۇھهممهد  :جاۋاب    

  .ئهرەبلهردە ئۇنىڭدىن بۇرۇن قويۇلۇپ باقمىغان بىر ئىسىم ئىدى
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ دادىسى قاچان ۋاپات بولغان؟ :سوئال  .٩٨٠
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ دادىسى ئۇنىڭ دۇنياغـا كېلىشـىدىن ئىككـى     :جاۋاب    

  .مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە ۋاپات بولغان ئاي ئىلگىرى
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈت ئانىسى كىم ئىدى؟ :سوئال  .٩٨١
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈت ئانىسىنىڭ ئېتى ھهلىمه دېـگهن ئايـال    :جاۋاب    

  .ئىدى
  يغهمبهر ئهلهيهىسساالم نېمه ئۈچۈن سۈت ئانىغا بېرىلگهن؟په :سوئال  .٩٨٢
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ياشــىغان دەۋردە، مهككىــدە تۇغۇلغــان بــۇۋاقالر   :جــاۋاب    

مهككىنىڭ ئادەمنى بىئـارام قىلىـدىغان ئىسسـىق ھاۋاسـىدىن يىراقالشـتۇرۇپ، سـاغالم       
ئۈچـۈن مـۇھىتى سـاپ     ئۆسۈشى، ئهرەب تىلىنى ئۆگىنىشى ۋە ياخشى تهربىـيه ئېلىشـى  
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. ھهق تــۆلهش ئــارقىلىق ئېمىتىشــكه بېرىلهتتــى    جــايالردا ياشــايدىغان ئــائىلىلهرگه  
  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ شۇ قاتاردا سۈت ئانىغا بېرىلگهن ئىدى

  ؟پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۈت ئانىسىنىڭ يېنىدا قانچه يىل تۇردى :سوئال  .٩٨٣
يېشـىغا قهدەر   ٤پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۈت ئانىسى ھهلىمهنىـڭ يېنىـدا    :جاۋاب    

  .تۇرغان ئىدى
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسى قاچان ۋاپات بولغان؟ :سوئال  .٩٨٤
اشــقا ي ٦مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئانىســى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم  :جــاۋاب    

بـــاال ئىككىســـى مهدىنىـــدىكى تۇغقـــانلىرىنى ۋە دادىســـى   –كىـــرگهن ۋاقتىـــدا، ئانـــا 
قايتىشـىدا  نىـدىن  دىئابدۇلالنىڭ قهبىرسىنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن يولغـا چىقىـپ، مه  

  .دېگهن جايغا كهلگهندە ۋاپات بولغان )١(»ئۋابئه«كېسهل سهۋەبى بىلهن 
ــوئا  .٩٨٥ ــد   :لسـ ــىنىڭ ۋاپاتىـ ــاالم ئانىسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــيىن كىمپهيغهمـ ــڭ ىن كېـ نىـ

  تۇرغان؟ تهربىيىسىدە
ــاۋاب     ــى : جـ ــاالم ئانىسـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــى   نىڭمـ ــيىن بوۋىسـ ــدىن كېـ ۋاپاتىـ

  .ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ تهربىسىدە بولغان
  ن قانچه ياشتا ئايرىلغان؟پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بوۋىسىدى :سوئال  .٩٨٦
ياشـقا كىـرگهن ۋاقتىـدا ۋاپـات      ٨ ئـۇ ئهلهيهىسساالمنىڭ بوۋىسى  مۇھهممهد: جاۋاب    

  .بولغان
ــوئال  .٩٨٧ ــۇھهممهد :س ــىگه      م ــڭ تهربىيىس ــيىن كىمنى ــىدىن كې ــاالم بوۋىس ئهلهيهىسس

  تاپشۇرۇلغان؟
ىســىنىڭ ۋاپاتىــدىن كېــيىن تاغىســى ئهبــۇ  مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم بۇۋ: جــاۋاب    

  .تالىبنىڭ پهرۋىشىگه تاپشۇرۇلغان
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بالىلىق ۋە ياشلىق چاغلىرىدا قانداق بىـر ئىنسـان    :سوئال  .٩٨٨

  ئىدى؟
ــاۋاب     ــدىنال   :جـ ــالىلىق چاغلىرىـ ــاالم بـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــ  مـ ــۈزەل ئهخالقـ ى، گـ

ــ ــۆرمىتىگه ھهم  راسـ ــان ۋە ھهممىنىـــڭ ھـ ــلهن تونۇلغـ ــهنچلىكلىكى بىـ تچىللىقى، ئىشـ
  .سۆيگىسىگه سازاۋەر بولغان زات ئىدى

  ئهلهيهىسساالمنى نېمه دەپ ئاتايتتى؟ مۇھهممهدمهككىلىكلهر  :سوئال  .٩٨٩
يهىسساالمنىڭ كىچىك ھهممىسى مۇھهممهد ئهله –مهككىلىكلهرنىڭ چوڭ  :جاۋاب    

راســـتچىل «ئـــۇالر مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنى . گـــۈزەل ئهخالقىغـــا قايىـــل ئىـــدى 

                                                 
  مهدىنه بىلهن مهككه ئوتتۇرىسىدىكى جاينىڭ نامى –ئهبۋائ  (١)
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  .دەپ ئاتايتتى» ئىشهنچلىك مۇھهممهد«، »مۇھهممهد
ــوئال  .٩٩٠ ــلهن       :سـ ــش بىـ ــېمه ئىـ ــدا نـ ــك ۋاقتىـ ــاالم يىگىتلىـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ مـ

  شۇغۇلالنغان؟
ــاۋاب     ــۇھهممهد  :جـ ــدا مـ ــاالم يىگىتلىـــك ۋاقتىـ ــاۋۋال ئهلهيهىسسـ ــىلهرنىڭ ، ئـ كىشـ

  .تىجارەت بىلهن شۇغۇلالنغان چهبېقىش بىلهن كېيىن لىرىنىقوي
  ئهلهيهىسساالم قانچه ياشتا ۋە كىمگه ئۆيلهنگهن؟ مۇھهممهد :سوئال  .٩٩١
هدىجه رەزىيهلالھـۇ ئهنهاغـا   يېشىدا ھهزرىتى خ ٢٥ئهلهيهىسساالم  مۇھهممهد :جاۋاب    

  .ئۆيلهنگهن
  ؟ۋە ئۇالر كىملهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قانچه پهرزەنتى بولغان مۇھهممهد :سوئال  .٩٩٢
ۇپ، پهرزەنتـى بولـ   ٧ئوغـۇل جهمـى    ٣ قىـز،  ٤ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   مۇھهممهد :جاۋاب    

ۋە  ئابـدۇلال  ،رۇقىيه، ئۇممۇكۇلسـۇم، فـاتىمه  ، مقاسىزەينهب، : ياش تهرتىبى بويىچه ئۇالر
ھهممىسـى ھهزرىتـى خهدىـجه رەزىيهلالھـۇ      ئىبراھىمدىن باشـقىالرنىڭ  .دۇرالرئىبراھىم

ئىبراھىم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مىسىرلىق مـارىيه ئىسـىملىك    .ئهنهادىن بولغان
   .ئايالىدىن بولغان

  قانچه يىل ئۆمۈر كۆرگهن؟ ئهلهيهىسساالمنىڭ پهرزەنتلىرى مۇھهممهد :سوئال  .٩٩٣
ــاۋاب     ــۇھهممهد :جــ ــاالمنىڭ ئهلهيه مــ ــانى  ىسســ ــقىچه بايــ پهرزەنتلىرىنىــــڭ قىســ

  :تۆۋەندىكىچه
يىلـى مهدىـنه   -٦٣٠يىلى مهككىـدە دۇنياغـا كېلىـپ،    -٥٩٩مىالدىيىنىڭزەينهب ) ١(

  .يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن ٣١مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە
  .تۇغۇلۇپ تېخى يېشىغا توشماستىن ۋاپات بولغان زەينهبتىن كېيىنقاسىم  )٢(
يىلـى   -٦٢٤يىلىنىڭ ئاخىرقى ئايلىرىدا مهككىدە دۇنياغا كېلىـپ،  -٦٠٠رۇقىيه  )٣(
  .يېشىدا مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە ئالهمدىن ئۆتكهن ٢٤

يېشــىدا  ٢٨يىلــى-٦٣٠يىلــى مهككىــدە دۇنياغــا كېلىــپ،  -٦٠٣ئۇممــۇ كۇلســۇم  )٤(
  .مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە ئالهمدىن ئۆتكهن

يىلــى -٦٣٢ يىلــى مهككىــدە دۇنياغــا كېلىــپ، -٦٠٤فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا   )٥(
 ٢٩كـۈنى  -٣ئـاي كېـيىن رامىـزان ئېيىنىـڭ      ٦پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن 

  .يېشىدا مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە ئالهمدىن ئۆتكهن
لال فـــاتىمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن كېـــيىن تۇغۇلـــۇپ تېخـــى يېشـــىغا  ئابـــدۇ )٦(

  .توشماستىن ۋاپات بولۇپ كهتكهن
 ٣يىلـى  -٦٣١يىلى مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە دۇنياغا كېلىـپ،  -٦٢٩ئىبراھىم  )٧(

       .يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن
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  پهيغهمبهرلىكى ۋە مهككه دەۋرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك قاچان ۋە نهدە بېرىلگهن؟ :سوئال  .٩٩٤
يىلى مهككىنىڭ نـۇر تېغىـدىكى    -٦١٠پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مىالدىيه  :جاۋاب    

نىـڭ كېلىشـى بىـلهن ئۇنىـڭ پهيغهمـبهرلىككه تالالنغـانلىقى       ۋەھيىھىرا غارىدا تـۇنجى  
  .گهنبىلدۈرۈل

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك كهلگهندە ئۇ قانچه ياشتا ئىدى؟: سوئال  .٩٩٥
  .ئىدى يېشىدا ٤٠مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك كهلگهندە ئۇ : جاۋاب    
ــوئال  .٩٩٦ ــاالم  :سـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــم    مـ ــانلىقىنى كىـ ــبهر بولغـ ــڭ پهيغهمـ غا ئۇنىـ

  بىلدۈرگهن؟
 جىبرىــلمــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا ئۇنىــڭ پهيغهمــبهر بولغــانلىقىنى      :جــاۋاب    

  .ئىسىملىك پهرىشته بىلدۈرگهن
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ھىرا غارىغا نېمه ئۈچۈن چىققان؟ :سوئال  .٩٩٧
مهد ئهلهيهىسساالم كىچىكىدىن باشالپ قهۋمىنىڭ بۇزۇق ئېتىقـاد ۋە  مۇھهم :جاۋاب    

جهمئىيهتتىكـى  . خاتا چۈشهنچىلىرىگه، ئۇالرنىـڭ بۇتالرغـا چوقۇنىشـىغا قارشـى ئىـدى     
يېشـى قىرىققـا يېقىنلىشىشـى بىـلهن     . ئادالهتسىزلىك ۋە ئهخالقسىزلىقالردىن ئېچىناتتى

پ، مهككىنىـڭ نـۇر تېغىـدىكى ھىـرا     ئىچمىكىنـى ئېلىۋېلىـ   –بىر قانچه كۈنلۈك يېمهك 
ــتىدە       ــۇدرىتى ئۈس ــهنئهتلىرى ۋە ق ــۈزەل س ــاتتىكى گ ــڭ كائىن ــپ، ئالالھنى ــا بېرى غارىغ

  .تهپهككۇر قىلىشنى، ئالالھقا ئۆزى بىلگهنچه ئىبادەت قىلىشنى ئادەت قىلغان ئىدى
لــۇپ قــانچه يىــل ياشــىغان ۋە بــۇ  پهيغهمــبهر بو مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم :ســوئال  .٩٩٨

  جهرياندا نېمه ئىشالرنى قىلغان؟
مهككىـدە   ئـۇ . يىل ياشـىغان  ٢٣بولۇپ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  :جاۋاب    

يىـل ئىسـالم دەۋىتىنـى     ١٣يىـل ئاشـكارا، جهمـى     ١٠ئاۋۋال ئۈچ يىل يوشۇرۇن، كېـيىن  
شـرىكلىرىنىڭ ھهددىـدىن   كېـيىن مهكـكه مۇ  . غـان تهشۋىق قىلىش بىلهن مهشغۇل بول

ئاشــقان جهۋر ـ زۇلــۇملىرى تۈپهيلىــدىن ئالالھنىــڭ بــۇيرۇقى بىــلهن مهككىنــى تهرك    
 ھاياتىنىڭ ئـاخىرىغىچه تولـۇق   ئېتىپ، مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ بېرىپ، ئۇ جايدا يهنه

  . غانئىسالم دەۋىتى ئېلىپ بار يىل ١٠
هر ئهلهيهىسساالمغا تـۇنجى چۈشـكهن ئـايهتلهر قايسـىالر ۋە ئىسـالم      پهيغهمب :سوئال  .٩٩٩

  دىنىنىڭ بىرىنچى ئهمرى نېمه ئىدى؟



 ٥٤٧  ەۋرىد هككهم ۋە هيغهمبهرلىكىپ هلهيهىسساالمنىڭئ ۇھهممهدم  

 

تـۇنجى چۈشـكهن ئـايهتلهر ئهلهق سۈرىسـىنىڭ      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا :جاۋاب    
ئوقـۇش ۋە ئۆگىنىشـكه    ئىسـالم دىنىنىـڭ بىرىنچـى ئهمـرى    . ئـايهت ئىـدى   ٥بېشىدىن 

» !ياراتقان پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇ«نجى ۋەھيىشۇڭا تۇ. بۇيرۇش ئىدى
  .رايى بىلهن باشالنغاندېگهن بۇيرۇق 

  تۇنجى قېتىم مۇسۇلمان بولغانالر كىملهر ئىدى؟ :سوئال  .١٠٠٠
تۇنجى قېتىم مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا كهلـگهن ئىسـالم دىنىنـى قوبـۇل        :جاۋاب    

ــپ ــى     قىلى ــالى ھهزرىت ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئاي ــان شــهخس م ــۇلمان بولغ مۇس
ــرى،       ــۇ بهك ــتى ئهب ــاالمنىڭ دوس ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــيىن م ــدىن كې ــجه، ئۇنىڭ خهدى

  .كىشى ئىدى ٤تاغىسىنىڭ ئوغلى ئهلى، خىزمهتچىسى زەيد قاتارلىق 

  ئىسالم دەۋىتىنىڭ باشلىنىشى
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىسالم دىنىنى دەسلهپته قانداق تهشۋىق قىلدى؟ :ئالسو  .١٠٠١

يىـل يوشـۇرۇن ھالـدا     ٣پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىسالم دىنىنى دەسـلهپته   :جاۋاب    
  .تهشۋىق قىلىپ ئۇنى تارقىتىشقا تىرىشتى

الم دىنىنى قاچاندىن بېـرى ئاشـكارا تهشـۋىق    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىس :سوئال  .١٠٠٢
  قىلىشقا ئۆتتى؟

قۇرئــان كهرىمنىــڭ  مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئىســالم دەۋىتىنــى ئۇنىڭغــا :جــاۋاب    
ــىدىن   ــر سۈرىس ــۈپ،   -٩٤ھىج ــايىتى چۈش ــا    ﴿ئ ــكارا ئوتتۇرىغ ــاننى ئاش ــاڭا بۇيرۇلغ س

اشكارا تارقىتىشـقا  ئ –دەپ ئهمر قىلىنغاندىن كېيىن، ئىسالم دىنىنى ئوچۇق  ﴾!قويغىن
  .باشلىغان

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ دەۋىــتىگه قانــداق   مهككىلىــك مۇشــرىكلهر :ســوئال  .١٠٠٣
  مۇئامىله قىلدى؟

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ دەۋىــتىگه قارشــى   مهككىلىــك مۇشــرىكلهر :جــاۋاب    
  .وبۇل قىلمىدىچىقتى، ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ق

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ۋە تـۇنجى مۇسـۇلمانالرغا    مهككىلىك مۇشرىكلهر :سوئال  .١٠٠٤
  قانداق مۇئامىله قىلدى؟

ــاۋاب     ــيىن    :جـ ــۈك قىـ ــۇلمانالرنى ھهر تۈرلـ ــۇنجى مۇسـ ــرىكلهر تـ مهككىلىـــك مۇشـ
ــالمد     ــۇالرنى ئىس ــارقىلىق ئ ــېلىش ئ ــتاقالرغا ئ ــۇھهممهد   قىس ــدى، م ــقا زورلى ىن يېنىش

  .ئهلهيهىسساالمغا بولسا قولىدىن كهلگهن ھاقارەت ۋە دۈشمهنلىكلهرنى قىلدى



 پهيغهمبىرىمىز ھاياتىدىن ئۆرنهكلهر: بۆلۈم-٤  ٥٤٨  

 

  ھىجرىتى ن قىلغانمۇسۇلمانالرنىڭ ھهبهشىشتانغا
  مۇسۇلمانالر نېمه ئۈچۈن ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلغان؟ :سوئال  .١٠٠٥

ــاۋاب     ــدىن ئاشــقان جهۋر  مهككىلىــك  :ج ــۇملىرى ۋە  –مۇشــرىكلهرنىڭ ھهددى زۇل
 ئىنســان قېلىپىــدىن چىققــان ۋەھشــىي قىيناشــلىرى ســهۋەبلىك، تــۇنجى مۇســۇلمانالر  

ــى  ــڭ دىنىن ــاقالش  ئۆزلىرىنى ــداس ــتا يولى ــوپىيه (ن ھهبهشىس ــازىرقى ئېپ ــا ) ھ زېمىنىغ
  .ھىجرەت قىلىشقا مهجبۇر بولغان

ھهبهشىستانغا تۇنجى قېتىم قاچـان ۋە قـانچه كىشـى ھىجـرەت      مۇسۇلمانالر :سوئال  .١٠٠٦
  قىلغان؟

 ١١ئايـال،   ٤يىلـى،   -٦١٥مۇسۇلمانالر ھهبهشىستان زېمىنىغا تۇنجى قېـتىم   :جاۋاب    
  .كىشى ھىجرەت قىلغان ئىدى ١٥ئهر بولۇپ، جهمى 

ىڭ ھهبهشىســتان زېمىنىغــا ئىككىنچــى قېتىملىــق ھىجرىتــى مۇســۇلمانالرن :ســوئال  .١٠٠٧
  قاچان بولغان؟

ئايال،  ١٣يىلى،  -٦١٦مۇسۇلمانالر ھهبهشىستان زېمىنىغا ئىككىنچى قېتىم : جاۋاب    
  .كىشى ھىجرەت قىلغان ٩٠ئهر بولۇپ، جهمى  ٧٧

  مۇشرىكالرنىڭ مۇھاسىرىسى
لهر مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن مۇسـۇلمانالرنى نـېمه ئۈچـۈن       مۇشرىك :سوئال  .١٠٠٨

  مۇھاسىرىگه ئالغان؟
مۇشـــرىكلهر پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن مۇســـۇلمانالرنى ئىســـالم : جـــاۋاب    

دىنىــدىن ۋاز كهچكــۈزۈپ، بۇتپهرەســلىككه قــايتۇرۇش ئۈچــۈن ئــۇالرنى مۇھاســىرە       
  .قىلغان )مبارگوئى(
  مۇھاسىرە دېگهن نېمه ۋە مۇشرىكلهر مۇھاسىرىدە نېمه قىلدى؟ :سوئال  .١٠٠٩

ــاۋاب     ــىرە  :ج ــرىكلهر      –مۇھاس ــۇپ، مۇش ــدە بول ــگهن مهنى ــاش دې ــى قورش ئهتراپىن
» شـىئبه ئهلـى  «مۇسۇلمانالرنى ئىسالم دىنىدىن ياندۇرۇش ئۈچۈن ئـۇالرنى مهككىنىـڭ  

لهرنىــڭ مۇســۇلمانالر بىــلهن پۈتــۈن    يىــل قامىۋېلىــپ، مهككىلىك  ٣دېــگهن يېرىــدە  
ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشالپ، ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا بىر نهرسه سېتىشى، ئېلىشـى، قـودا   

مۇســۇلمانالرنىڭ . بـاجىلىق مۇناسـىۋىتى قۇرۇشـى، ھهتتـا سۆزلىشىشـىنى چهكلىـدى       –
ق كېچهك قاتارلىق ئېهتىيـاجلى  –ئىچمهك ۋە كېيىم  –باشقا جايالردىن ئاشلىق، يېمهك 

  .نهرسىلهرنى كهلتۈرۈش يوللىرىنى توسىۋالدى
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  قايغۇلۇق يىل
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن ئهڭ قايغۇلۇق يىل قايسى ئىدى؟ :سوئال  .١٠١٠

ــاۋاب     ــاالم  :ج ــز ئهلهيهىسس ــل    پهيغهمبىرىمى ــايغۇلۇق يى ــۈن ئهڭ ق ــى  -٦٢٠ئۈچ يىل
ىرىنىڭ سۇيىقهســلىرىدىن قوغــداپ، ئۇنىــڭ تاشــقى  بولــۇپ، بــۇ يىلــدا ئــۇنى دۈشــمهنل 

مۇداپىئه كۈچى ھېسابلىنىدىغان تاغىسى ئهبۇ تالىب بىلهن ئۇنىڭغا ھهمىشـه تهسـهللى   
بېرىپ، ئۇنىڭ كۈچىگه كۈچ قېتىپ كهلگهن ۋە ئىچكى مـۇداپىئه كـۈچى ھېسـابالنغان    

ن ۋاپـات بولىشـى   ئارقىدى –ۋاپادار ئايالى ھهزرىتى خهدىجه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئارقا 
. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئىككى كىشىنىڭ ۋاپاتىغا قاتتىق قايغۇرغان ئىدى .ئىدى

  .دەپ ئاتالغان »قايغۇلۇق يىل«شۇڭا بۇ يىل ئىسالم تارىخىدا 

  مىراج –ئىسرا 
  ئۇ قاچان بولغان؟ ؟مىراج دېگهن نېمه –ئىسرا  :سوئال  .١٠١١

ئـۆرلهش دېـگهن مهنىـدە بولـۇپ،      –كېچىدە سهپهر قىلىش، مىراج  –ئىسرا  :ۋابجا    
ئىســرا بىــلهن . پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهڭ چــوڭ مۆجىزىلىرىــدىن بىرىــدۇر ئــۇ

ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  . كۈنى بولغان -٢٧يىلى رەجهب ئېيىنىڭ  -٦٢٠مىراج 
  .لى قىلىش ئۈچۈن بولغانبېشىغا كهلگهن ئېغىر كۈنلهر ئۈچۈن تهسهل

  مىراج مۆجىزىسى قانداق بولغان؟ –ئىسرا  :سوئال  .١٠١٢
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلىشــتىن بىــر يېــرىم يىــل  :جــاۋاب    

 ئالالھ تائاالنىڭ قـۇدرىتى بىـلهن   رەجهب كېچىسى -٢٧ئىلگىرى، قهمهرىيه ئايلىرىدىن 
مهسجىدى پهرىشتىنىڭ ھهمراھلىقىدا پهلهستىندىكى  جىبرىليغهمبهر ئهلهيهىسساالم په

غا ئېلىپ كېلىنگهن، ئاندىن ئۇ جايـدىن يـۇقىرى ئۇپۇقالرغـا ئـۆرلهپ يهتتىنچـى      ئهقسا
ئهسـرارلىرىدىن ئاجايىـب    –ئـالالھ تائاالنىـڭ ئىالھىـي سـىر      ئاسمانغا قهدەر چىققان ۋە

  .ئىشالرنى كۆرگهن
  ا مىراجدا نېمىلهر بىلدۈرۈلگهن؟پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغ :سوئال  .١٠١٣

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مىراجدا تۆۋەندىكىلهر بىلدۈرۈلگهن :جاۋاب    
  مۇسۇلمانالرغا كۈندە بهش ۋاخ ناماز ئوقۇشنىڭ پهرز بولغانلىقى،) ١(  
گۇنــاھى بولسـا، ئۇنىــڭ جازاســىنى  ( ۇلماننىڭقـا شــېرىك كهلتـۈرمىگهن مۇســ  ئالالھ) ٢(  

  جهننهتكه كىرىدىغانلىقى،) تارتىپ بولۇپ، ئاخىرى چوقۇم
 غىـچه ) الْكَـافرِين ( دىـن ) آمن الرسولُ بِما أُْنزِلَ إِلَْيه مْن ربه والْمْؤمنـونَ (بهقهرە سۈرىسـىنىڭ  ) ٣(  

  .بىلدۈرۈلگهن ئىدى ئايىتى ٢ئاخىرقى بولغان 
ــوئال  .١٠١٤ ــرا    :س ــاالمنىڭ ئىس ــبهر ئهلهيهىسس ــۆجىزىلىرى    –پهيغهم ــقا م ــدىن باش مىراج



 پهيغهمبىرىمىز ھاياتىدىن ئۆرنهكلهر: بۆلۈم-٤  ٥٥٠  

 

  قايسىالر؟
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ كـۆپلىگهن مـۆجىزىلىرى بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ        :جاۋاب    

  :مهشهۇرلىرى
  رۈنگهنلىكى،مۇشرىكلهرنىڭ تهلىبىگه ئاساسهن ئاينىڭ ئىككىگه بۆلۈنۈپ كۆ) ١(  
بــوران ۋە كــۆزگه كۆرۈنمهيــدىغان قوشــۇننىڭ مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا يــاردەم  ) ٢(  

  قىلغانلىقى،
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھىجرەت ئهسناسىدا ئۇنىڭغـا پهرىشـتىلهرنىڭ يـاردەم     )٣(  

  قىلغانلىقى،
  ،مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇ چىققانلىقى )٤(  
  ياغاچنىڭ يىغلىغانلىقى،مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن  )٥(  
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ دۇئاســـى بىـــلهن كـــۆپ كىشـــىنى  ئـــاز تاماقنىـــڭ )٦(  

  تويغۇزغانلىقى،
ــادە )٧(   ــان   قهت ــاردىن چىقق ــر ســاھابىنىڭ ك ــر  ئىســىملىك بى ــڭبى ــۇھهممهد  كۆزىنى م

  .پقانلىقى ۋە باشقىالرشىپا تا ئهلهيهىسساالمنىڭ سىالپ قويىشى بىلهن
ــدىغان مۆجىزىســى      ــۈك داۋام قىلى ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهڭ چــوڭ ۋە مهڭگۈل م

  !قۇرئان كهرىمدۇر

  ئهقهبه بهيئهتلىرى
  ئهقهبه بهيئهتلىرى دېگهن نېمه ۋە قاچان بولغان؟ :سوئال  .١٠١٥

پهيغهمـبهر   –ئهقهبه بهيئهتلىـرى  . ڭ نامىمهككىدىكى بىر جاينى –ئهقهبه  :جاۋاب    
ــڭ ئ     ــالم دىنىنى ــۇلمانالردىن ئىس ــى مۇس ــك يېڭ ــاالمنىڭ مهدىنىلى ــىي ئهلهيهىسس اساس

پهيغهمــبهر بىــر ئــالالھقىال ئېتىقــاد ۋە ئىبــادەت قىلىــش،   پ،ئهقىــدىلىرىگه ئهمهل قىلىــ
دىسـى  ھهققىدە ئالغـان ۋە  اشدۈشمهنلىرىدىن قوغد ۋە مۇسۇلمانالرنى هىسساالمنىئهلهي

دېگهنلىك بولۇپ، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلغان مهدىنىلىـك مۇسـۇلمانالر   
ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ ئائىلىسىدىكىلىرىنى قوغدىغاندەك قوغدايدىغانلىقىغا ۋەدە بېرىشكهن 

  .ئىدى
  كىشى قاتناشقان؟قاچان بولغان ۋە قانچه  بىرىنجى ئهقهبه بهيئىتى :سوئال  .١٠١٦

. يىلى ئىيۇن ئېيىدا بولغان ئىـدى  -٦٢١بىرىنجى ئهقهبه بهيئىتى مىالدىيه  :جاۋاب    
  .كىشى ئىشتىراك قىلغان ئىدى ١٢ئۇنىڭغا 

  ئىككىنچى ئهقهبه بهيئىتى قاچان بولغان ۋە قانچه كىشى قانتاشقان؟ :سوئال  .١٠١٧
ئىيــۇل ئېيىــدا بولغــان،  يىلــى -٦٢٢هقهبه بهيئىتــى مىالدىــيه ئىككىنچــى ئ :جــاۋاب    



 ٥٥١  ەۋرىد هككهم ۋە هيغهمبهرلىكىپ هلهيهىسساالمنىڭئ ۇھهممهدم  

 

  .كىشى ئىشتىراك قىلغان ٧٢ئۇنىڭغا 
  ئهقهبه بهيئهتلىرىنىڭ ئهھمىيىتى نېمه؟ :سوئال  .١٠١٨

. ئىســــالم تارىخىــــدا ئهقهبه بهيئهتلىرىنىــــڭ ئهھمىيىتــــى زور بولغــــان  :جــــاۋاب    
ئىككىنچىـدىن  . نىنىـڭ مهدىـنهدە تارقىلىشـىغا سـهۋەب بولغـان     بىرىنچىدىن ئىسـالم دى 

مۇسۇلمانالرنىڭ مهدىنىدە يهرلىشىپ مۇشـرىكلهرنىڭ بېسـىملىرىدىن ئـازات بولۇشـىنى     
  .ئىدى كاپالهتلهندۈرگهن

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھىجرىتى
  بولغان؟ھىجرەت دېگهن نېمه ۋە قاچان  :سوئال  .١٠١٩

ــۇر   –ھىجــرەت  :جــاۋاب     ــلهن كۆچــۈش قىلىــش دېگهنلىكت . دىنىــي مهقســهتلهر بى
يىلـى   -٦٢٢مۇسۇلمانالر مهككىلىك مۇشرىكلهرنىڭ ھهر تۈرلۈك بېسىملىرى سهۋەبلىك 

ھهمــمه نهرسىســىنى مهككىــدە تهرك ئېتىــپ، ئــالالھ يولىــدا مهدىــنه شــهھىرىگه تــۇنجى 
  .ھىجرىتىنى باشلىۋەتكهن

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا قانـداق سۇيىقهسـتلهرنى      مهكـكه مۇشـرىكلىرى   :سوئال  .١٠٢٠
  پىالنلىغان؟

مهككه مۇشـرىكلىرى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى ئۆلتـۈرۈپ يـوق قىلىـش        :جاۋاب    
ئارقىلىق بۇ يېڭى دىنغا خاتىمه بېرىش ئۈچۈن پۈتۈن قهبىـله باشـلىقلىرى بىرلىشـىپ،    

ھهر بىـرى  مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا  بىر قهبىلىدىن بىردىن ئادەم چىقىرىشنى ۋە ھهر 
ئــالالھ تائــاال  لــېكىن. بىــردىن نهيــزە ســانجىش بىــلهن ئــۇنى ئۆلتۈرۈشــنى پىالناليــدۇ  

يىقهســتىدىن ۈس ڭئۇالرنىـڭ پىالنىنــى بىتچىــت قىلىــپ، پهيغهمبىرىنــى دۈشــمهنلىرىنى 
  .ساقالپ قالىدۇ

  ۋە كىم بىلهن ھىجرەت قىلغان؟ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه قاچان :سوئال  .١٠٢١
 -١٣يىلــى  -٦٢٢ئالالھنىــڭ ئهمــرى بىــلهن    پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  :جــاۋاب    

ھهزرىتـى ئهبـۇ    سىنتهبىر كـۈنى  -٢٣يىلى  -٦٢٢ئاۋغۇست كۈنى مهككىدىن ئايرىلىپ، 
بـۇ تـارىخ كېيىـنچه ئىسـالم     . نه شهھىرىگه يېتىپ بارىـدۇ بهكرى بىلهن ئىككىسى مهدى

ــپ،  ــدارىغا ئايلىنىـ ــى    كالىنـ ــگهن يىلـ ــنىگه كهلـ ــاالمنىڭ مهدىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
  .يىلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ -١ھىجرىيهنىڭ 

  ؟پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھىجرەتنى قانداق ئورۇنالشتۇرغان :سوئال  .١٠٢٢
مهككه شـىمالىدىكى مهدىـنىگه بارىـدىغان يـولنى مهكـكه مۇشـرىكلىرىنىڭ        :جاۋاب    

ــڭ يهمهن     ــاالم مهككىنى ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــگهن م ــدىغانلىقىنى بىل ــته قامالالي ئهلبهت
كلومېتىر يول  ١٠تهرەپكه كېتىدىغان جهنۇب تهرىپىگه قاراپ يولغا چىقىپ، تهخمىنهن 
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ئىـزالپ كهلـگهن   . سـهۋر غارىغـا يوشـۇرۇنىدۇ    ىكـى د» سهۋر تېغـى «يۈرگهندىن كېيىن 
ــولىنى       ــيىن يـ ــدىن كېـ ــپ كهتكهنـ ــتىن قايتىـ ــۇالرنى تاپالماسـ ــۈچلىرى ئـ ــكه كـ مهكـ

  .داۋامالشتۇرۇپ مهدىنىگه ساالمهت يېتىپ بارىدۇ
  ھىجرەتنىڭ ئىسالم تارىخىدا ئهھمىيىتى نېمه؟ :سوئال  .١٠٢٣

الم دىنــى ۋە مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن كهلتــۈرگهن ئىجــابىي  ھىجرەتنىــڭ ئىســ :جــاۋاب    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن مۇسـۇلمانالر   قىسقىسى، . نهتىجىلىرى ئىنتايىن زوردۇر

، ئورۇنـداش مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ بارغاندىن كېيىن، ئىبادەتلىرىنى ئهركىن، ئازادە 
ــتى ۋە مهد    ــىتىگه ئېرىش ــارقىتىش پۇرس ــى كهڭ ت ــالم دىنىن ــالم   ئىس ــۇنجى ئىس ــدە ت ىنى

  .دۆلىتىنى تهسىس قىلدى
  



 ٥٥٣  ەۋرىد هدىنهم ەۋىتىنىڭئىسالم د  

 

  

  مهدىنه دەۋرىئىسالم دەۋىتىنىڭ 

  مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر مهككىدىن كهلگهنلهرنى قانداق قارشى ئالدى؟ :سوئال  .١٠٢٤
ت مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ بىلهن ھىجرە :جاۋاب    

قىلىپ كهلگهن مهككىلىك مۇسۇلمانالرنى ئهڭ ئالى ئېهتىرام بىـلهن قارشـى ئالغانـدىن    
ەپ ئـېالن  د» قېرىندىشـىم «تاشقىرى، ھهر بىـرى مهككىلىـك مۇسـۇلمانالردىن بىرىنـى     

  .دىن بۆلۈشتىتهڭجاي ۋە نهرسه كېرەكلىرىنى  –ئۆي  قىلىپ، ئۆز ئىختىيارى بىلهن
  مۇھاجىر ۋە ئهنسار دېگهن كىملهر؟ :سوئال  .١٠٢٥

مهككىدىن مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـپ كهلـگهن مۇسـۇلمانالر،       –مۇھاجىر  :جاۋاب    
  .مهدىنىلىك مۇسۇلمانالرنى كۆرسىتىدۇ –ئهنسار 

ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ مهدىنىــ  :ســوئال  .١٠٢٦ ــان ئىشــى  پهيغهم ــۇنجى قىلغ قايســى دە ت
  ؟غانبول

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهدىنىگه كهلگهندىن كېيىن تۇنجى قىلغـان   :جاۋاب    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم يېنىـدىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ     . ئىشى مهسجىد سېلىش بولغان

پهيغهمـبهر   –ي مهسـجىدى نهبهۋىـ  «ھهمكارلىقىدا ئۆز قولى بىلهن سالغان بۇ مهسـجىد  
مـۇقهددەس ئـۈچ چـوڭ    ئىككىنچىسـى،   ئىككى ھهرەمنىـڭ  ۋە ەپ ئاتالدىد» مهسجىدى

  .)١(مهكتهمهسجىدنىڭ بىرى بولۇپ داۋام قىلىپ كهل

  مهسجىدى نهبهۋى
  ينىڭ ئىسالم تارىخىدىكى ئهھمىيىتى نېمه؟مهسجىدى نهبهۋى :سوئال  .١٠٢٧

  :ىيىتى تۆۋەندىكىلهرينىڭ ئىسالم تارىخىدىكى ئهھممهسجىدى نهبهۋى :جاۋاب    
  .ي مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجى ئهركىن ئىبادەتگاھى ئىدىمهسجىدى نهبهۋى) ١(  
  .ئىسالم دۆلىتىنىڭ قوماندانلىق مهركىزى ئىدى يمهسجىدى نهبهۋى) ٢(  
  .ي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قارارگاھى ئىدىمهسجىدى نهبهۋى) ٣(  
  .تىش ئورنى ئىدىئىرپان تارقى –ي ئىلىم مهسجىدى نهبهۋى) ٤(  
  .ي ئىسالم دەۋىتىنىڭ مهركىزى ئىدىمهسجىدى نهبهۋى) ٥(  

                                                 
ۈچ ئىككى ھهرەمنىڭ بىرىنچىسى مهسجىدى ھهرەم، ئىككىنچىسى مهسجىدى نهبهۋى بولـۇپ، ئىسـالمدىكى ئـ     )(١

مـــۇقهددەس مهســـجىدنىڭ بىرىنچىســـى مهســـجىد ھهرەم، ئىككىنچىســـى مهســـجىدى نهبهۋى، ئۈچىنچىســـى 
  .مهسجىدى ئهقسادۇر پهلهستىندىكى
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  .ي ھهر قانداق بىر مهسىلىدە قارار چىقىرىش ئورگىنى ئىدىمهسجىدى نهبهۋى) ٦(  
ۋە باشــقىمۇ دىنىــي مۇراســىمالرنى ئېلىــپ بېــرىش  ي نىكــاھمهســجىدى نهبهۋىــ) ٧(  

  .ئورنى ئىدى
  .، يوقسۇلالرنىڭ پاناھگاھى ئىدىي مۇساپىرالرنىڭمهسجىدى نهبهۋى) ٨(  
ــجىدى نهبهۋى) ٩(   ــدىكى مهسـ ــۇففه«يـ ــر    د» سـ ــا بىـ ــى ۋاقىتتـ ــاي ئهينـ ــگهن جـ ېـ

ــدى      ــورنى ئىـ ــش ئـ ــىل قىلىـ ــم تهھسـ ــاش بىلىـ ــىتېتقا ئوخشـ ــبهر  .ئۇنىۋېرسـ پهيغهمـ
ئهلهيهىسســاالمدىن ھهدىســلهرنى رىــۋايهت قىلغــان ســاھابىالرنىڭ كۆپىنچىســى مۇشــۇ 

ــۆگهنگهن شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى  ئاڭلىغــان ھهدى ســۇففىدە ئولتــۇرۇپ ســلهرنى ۋە ئ
، كېيىـــنكىلهرگه ئـــۆز ئهينـــى يـــادالش ۋە يېزىـــپ قالـــدۇرۇش يـــولى بىـــلهن ســـاقالپ

  .يهتكۈزگهن
  نهدە ئوقۇغان؟ ۋە ئىسالم تارىخىدا تۇنجى ئهزاننى كىم :سوئال  .١٠٢٨

ــۇنجى ئهزاننــى بىــال   :جــاۋاب     ــدا ت مهســجىدى ل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئىســالم تارىخى
  .دە ئوقۇغانىينهبهۋى

  ھوقۇقلىرى-گرەژدانالرنىڭ ھهقتۇنجى ئىسالم دۆلىتى ۋە 
مهدىنىـدە ئىسـالم دۆلىتـى قۇرۇلغانـدىن كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم         :سوئال  .١٠٢٩

  دى؟يهھۇدىيالر بىلهن مۇشرىكلهرگه قانداق مۇئامىله قىل
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىـنه مـۇنهۋۋەرە شـهھىرىگه يېتىـپ بارغانـدىن       :جاۋاب    

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مهدىنىـدە    لـۇپ،  تۇنجى ئىسالم دۆلىتـى قۇرۇ  كېيىن، ئۇ جايدا
ــايدىغان  مــاددىلىق  ٥٢الر ۋە مۇشــرىك ئهرەبــلهر ئۈچــۈن   يهھــۇدىيمۇســۇلمانالر، ياش

ئىسالم دۆلىتـى  ئارقىلىق مهدىنىدە  ياناتنى ئېالن قىلىشباناملىق » مهدىنه ۋەسىقىسى«
ئۆزئـــارا ئىنـــاقلىق ۋە  تهركىبىــدىكى بـــارلىق گراجـــدانالرنىڭ، ئېتىقــاد ئهركىنلىكـــى،  

چىقىشىش بىلهن ياشىشى، سىرتقى دۈشمهنلهردىن مهدىنه دۆلىتىنى بىرلىكته مـۇداپىئه  
كىشـىلىك  «ئهينى ۋاقىتتـا  بۇ  .قاتارلىق پرىنسىپالرنى بهلگىلىدى مهجبۇرىيىتى قىلىش
نى دۇنيـا تارىخىـدا تـۇنجى قېـتىم ئـېالن قىلىـپ، ئهمهلىـي ھاياتقـا         باياننامىسى» ھوقۇق

  .تهتبىقالش ئىدى

  مهدىنه دەۋرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى
  مهدىنه دەۋرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٠٣٠

هيهىسسـاالم مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـپ بېرىـپ تـاكى ۋاپـات        پهيغهمبهر ئهل :جاۋاب    
ــابىي نهتىجىلهر    ــۈرۈلگهن ئىجـ ــا كهلتـ ــدە قولغـ ــنه دەۋرىـ ــا قهدەر مهدىـ ــڭ بولغىنىغـ نىـ
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  :تۆۋەندىكىلهر مۇھىملىرى قىسقىچه
ــگه    مۇســۇلمانالر مهدىنىــدە ئىســالم ) ١(   ــۇق ئهمهل ــارلىق پرىنســىپلىرىنى تول دىنىنىــڭ ب

  .ئاشۇرۇش پۇرسىتىگه ئىگه بولدى
ئىســالم دىنىنىــڭ شــهرىئهت تهھكــاملىرى ۋە ئهمهل ئىبادەتلهرنىــڭ سىســتېمىلىرى ) ٢(  

  .مهدىنه دەۋرىدە بارلىققا كهلدى
ئىسالم دىنى مهدىنىدە پۈتۈنلهندى، قۇرئان كهرىمنىـڭ نازىـل بولىشـىمۇ مهدىنىـدە     ) ٣(  

  .تامامالندى
ئۆزىنىـڭ قـۇدرىتىنى    ئۇالرنى يوق قىلمـاقچى بولغـان كـۈچلهر ئالدىـدا     مۇسۇلمانالر) ٤(  

  .ۋە ئىسالم دەۋىتىنىڭ يولىنى ئاچتى ئىسپاتلىدى
قـۇۋۋەت ۋە ھهر تهرەپـتىن ئۈسـتۈنلۈككه مهدىــنه    -مۇسـۇلمانالر تـۇنجى قېـتىم كــۈچ   ) ٥(  

  .مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە ئېرىشكهن
تـوپ بولـۇپ   -مهدىنه دەۋرىـدە نۇرغۇنلىغـان ئهرەب قهبىلىلىـرى ئۆزلىكىـدىن تـوپ     ) ٦(  

پۈتـۈن ئهرەب يېـرىم ئـارىلى ئىسـالم بــايرىقى     شــۇنىڭ  .قوبـۇل قىلغـان  ئىسـالم دىنىنـى   
  .ئاستىدا بىرلهشكهن

ــدە، ئهتراپتىكــى ئهرەب ئهمهس، مىللهتلهرگىمــۇ ئىســالم   ) ٧(   ــنه دەۋرى ئىســالمنىڭ مهدى
  .دەۋىتى يېتىپ بارغان
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  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ غازاتلىرى

  ىكى پرىنسىپىۋە ئۇرۇش ماۋزۇسىد تىنچلىقئىسالم دىنىنىڭ 
  ۋە ئۇرۇش ماۋزۇسىدىكى پرىنسىپى نېمه؟ تىنچلىق ئىسالم دىنىنىڭ :سوئال  .١٠٣١

ۋە ھـۇزۇر   تىنچلىـق ئىسالم دىنى ھهممىدىن بـۇرۇن پۈتـۈن ئىنسـانالرنىڭ     :جاۋاب    
ــدۇ   ــارزۇ قىلى ــىنى ئ ــدە ياشىش ــدا  . ئىچى ــگه ئاشــۇرۇش يولى ــارزۇنى ئهمهل ــۇ ئ ــارب لىق ، ب

، تىنچلىق ئهڭ ئاۋۋال بۇ يولدا ئۇچرىغان توقۇنۇشالرنى. ئىمكانىيهتلهرنى ئىشقا سالىدۇ
 بۇ چـارىلهر . ئورۇندا قويىدۇ ئالدىنقىسۆھبهت ياكى سۈلهى يولى بىلهن ھهل قىلىشنى 

 تىنچلىـق پهقهت . نى ئهڭ ئـاخىرقى چـارە سـۈپىتىدە تالاليـدۇ    ئۇرۇشكارغا كهلمىگهندە، 
ياكى مۇسـۇلمانالرنىڭ دىنـى ئايـاق ئاسـتى      تهھدىتكه ئۇچرىغاندا خاتىرجهملىكبىلهن 

ئىسـالم  مۇسـتهبىت ھـاكىمىيهتلهر   يـاكى  ۋە ر ھۇجۇمغا ئۇچرىغانـدا  قىلىنغاندا ياكى ئۇال
ــى ــىدا  دەۋىتىنـ ــانالر ئارىسـ ــى   ئىنسـ ــدۇرۇش ئىشـ ــات يايـ ــپ  غاقانـ ــقۇنلۇق قىلىـ ، توسـ

ــدا مۇســۇلمانالر ئــۇرۇش ئاچقــان چاغــ  مۇســۇلمانالرغا قارشــى ۇش ســهپهرۋەرلىكىگه ۇرئ
مهلـۇمكى، جىهـاد ئهڭ   . دەپ ئاتىلىـدۇ » جىهـاد « ئىسالم دىنىدا مۇنداق ئۇرۇش. ئۆتىدۇ

  .كاتتا ئىبادەتتىن سانىلىدۇ
الر قوشۇنى شۇنچىلىك كۈچلـۈك تۇرسـىمۇ،   نپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇسۇلما  

دىكـى  ” ىھـۇدەيبىيه شهرتنامىسـ  “قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش مهقسـىتى بىـلهن   
ــى       ــادەمنىڭمۇ قېنىن ــر ئ ــى بى ــيىن مهككىن ــانلىقى، كې ــۇل قىلغ ــهرتلهرنى قوب ــاھهق ش ن

ــقئېقىتماســتىن  ــى     تىنچلى ــۆمهر ئىبن ــپه ئ ــانلىقى، ئىككىنچــى خهلى ــازاد قىلغ ــلهن ئ بى
ــتىندىكى بهيتۇلمه  ــڭ پهلهسـ ــخهتتابنىـ ــالىق   قـ ــىۋالغان ياۋروپـ ــهھىرىنى بېسـ دىس شـ

مبــارگو قىلىــش چارىســىنى تــالالش  ىئ خرىســتىئان ئاققۇنلىرىغــا ئــۇرۇش ئاچماســتىن،
بىـــلهن ئـــازاد قىلغـــانلىقى، كېيىـــنچه ســـاالھىددىن  تىنچلىـــقئـــارقىلىق شـــهھهرنى 

بـۇ شـهھهرنى شـۇ يـول بىـلهن قايتـا ئـازاد قىلغـانلىقى مۇسـۇلمانالرنىڭ           ئهييۇبىينىڭمۇ
بىلهن ئىش كۆرۈشـنى   تىنچلىقئهزەلدىن ئۇرۇشخومار ئهمهسلىكىنى، ئىسالم دىنىنىڭ 

  .قىلىشتىن ئهلۋەتته ئهۋزەل كۆرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇئۇرۇش 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇرۇشلىرىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئاالھىـدىلىكلىرى   :سوئال  .١٠٣٢

  قايسىالر؟
ــاۋاب     ــۇھىم    :جــــ ــلىرىنىڭ ئهڭ مــــ ــاالمنىڭ ئۇرۇشــــ ــبهر ئهلهيهىسســــ پهيغهمــــ

ىسالم دىنىنى ۋە مۇسۇلمانالرنى يوق قىلمـاقچى بولغانالرغـا   ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ بىرى ئ
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  .قارشى مۇداپىئهلىنىش يۆنىلىشىدە ئىلىپ بېرىلغانلىقىدۇر
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بـارلىق ئۇرۇشـلىرىنىڭ ھهممىسـى مهدىـنه شـهھىرى        

اجاۋۇز ئهتراپىدا بولغانلىقىمۇ، ئىسالم دىنىنىڭ ئۆز تهۋەلىرىنىڭ باشقىالرنىڭ زېمىنىغا ت
قىلىشــىغا يــول قويمايــدىغانلىقى ۋە زۆرۈر كهلگهنــدە ئــۆزلىرىنى قوغــداش يۈزىســىدىنال  

  .شنى قارار قىلىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ تۇرماقتاشۇئۇرۇ

  بهدىر ئۇرۇشىتۇنجى ئۇرۇش  كۆلهملىك چوڭ ىكىئىسالم تارىخىد
تۇنجى ئۇرۇش قايسى ۋە نېمه ئۈچـۈن   كۆلهملىك چوڭ ىكىئىسالم تارىخىد :سوئال  .١٠٣٣

  يۈز بهرگهن؟
ئىسـالم تارىخىـدا چـوڭ كۆلهملىـك ۋە ھهل قىلغـۇچ تـۇنجى ئـۇرۇش بهدىـر          :جاۋاب    

ماكـانلىرى ۋە   –ئۇرۇشى بولۇپ، مهككىلىـك مۇسـۇلمانالر مهككىـدە ئـائىلىلىرى، ئـۆي      
ــيىن،     ــدىن كې ــرەت قىلغان ــنىگه ھىج ــپ مهدى ــىنى تهرك ئېتى ــك ھهر نهرسىس مهككىلى

تـاراج قىلىـدۇ،    –مۇشرىكلهر ئۇالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى پۈتۈن نهرسىلىرىنى تـاالن  
 –تۇغقـانلىرىنى قىـيىن    –ئۆيلىرىنى يىقىتىـپ تاشـاليدۇ، ئـائىله ئهزالىرىنـى ۋە ئـۇرۇق      

  .قىستاقالرغا ئالىدۇ
ى مهدىنىدىكى مۇسۇلمانالر مۇشرىكلهرنىڭ بـۇ جىنـايهتلىرىگه قارشـى ئـۇرۇش ئېچىشـن       

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن كۆپ قېـتىم تهلهب قىلغـان بولسـىمۇ، ئالالھنىـڭ ئهمـرى      
ــچه ــدۇ   كهلمىگى ــىتى بېرىلمهي ــۇرۇش قىلىــش رۇخس ــا ئ ــۈنى . ئۇالرغ ــر ك ــبهر  بى پهيغهم

ــىنىڭ   ــڭ زۇمهر سۈرىس ــان كهرىمنى ــاالمغا قۇرئ ــا،  ﴿: ئهلهيهىسس ــۇم قىلىنغۇچىالرغ ھۇج
رۇخسهت قىلىندى، ئـالالھ  ) ىق كۆرسىتىشكهقارشىل(زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن، 

ــادىر   ــۋەتته قـ ــكه ئهلـ ــاردەم بېرىشـ ــا يـ ــلهن   )١(﴾ئۇالرغـ ــى بىـ ــايىتى چۈشۈشـ ــگهن ئـ دېـ
بـۇ بهدىـر   . ا رۇخسـهت بېرىلىـدۇ  ىغقىلىشمۇشرىكلهرگه قارشى ئۇرۇش مۇسۇلمانالرنىڭ 

  .ئۇرۇشى دەپ ئاتىلىدۇ
  ى قاچان ۋە نهدە بولغان؟بهدىر ئۇرۇش :سوئال  .١٠٣٤

كـۇنى   -١٧ان ئېيىنىـڭ  رامىز )م٦٢٤(ى يىل -٢ھىجرىيهنىڭ  بهدىر ئۇرۇشى :جاۋاب    
بهدىـر   غهربى جهنۇبىغـا جايالشـقان   مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىنىڭ ۋاقتىدا جۈمه سهھهر

ــگهن  ــدادې ــان جاي ــر .بولغ ــر     بهدى ــلىق بى ــهھىرىگه قاراش ــۇنهۋۋەرە ش ــنه م ــازىر مهدى ھ
  .ناھىيىدۇر

  ۋە غهلىبه قايسى تهرەپكه بولغان؟ قاتناشقانبهدىر ئۇرۇشىغا قانچه كىشى  :سوئال  .١٠٣٥

                                                 
  ئايهت-٣٩ھهج سۈرىسى   )١(
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كىشـى   ٣١٤بهدىـر ئۇرۇشـىغا قېتىلغـان مۇسـۇلمان ئهسـكهرلىرىنىڭ سـانى        :جاۋاب    
ــاتلىق    ــى ئ ــى كىش ــاران ئىكك ــۇالردىن ئ ــۇپ، ئ ــادە بول ــانلىرى پىي ــدى ، قالغ ــا . ئى ئهمم

 نىـڭ كىشى بولـۇپ، ئـۇالردىن ئاتلىقالر   ١٣٠٠سانى  نىڭكىلىك مۇشرىك ئهسكهلهرمهك
. كىشـى شـېهىد بولغـان    ١٤بۇ ئۇرۇشتا مۇسۇلمانالردىن . ئىدى دىن كۆپرەك١٠٠سانى 

غهلىـــبه . ى ئهســـىرگه ئېلىنغـــان  ٧٠كىشـــى ئۆلتـــۈرۈلگهن ۋە   ٧٠مۇشـــرىكلهردىن 
  .مۇسۇلمانالر تهرىپىگه بولغان

  بهدىر ئۇرۇشىنىڭ ئهڭ چوڭ غهلىبىسى نېمه؟ :سوئال  .١٠٣٦
ــاۋاب     ــرىكلهرنىڭ   : جـ ــر ئۇرۇشـــىنىڭ ئهڭ چـــوڭ ۋە مـــۇھىم غهلىبىســـى مۇشـ بهدىـ

  .مۇسۇلمانالرنىڭ قۇدرەتلىك بىر كۈچ ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشى بولدى
  لهرگه قانداق مۇئامىله قىلغان؟مۇسۇلمانالر ئهسىر :سوئال  .١٠٣٧

مۇسۇلمانالر بهدىر ئۇرۇشىدا ئهسىرگه چۈشكهن مۇشـرىك كـۈچلىرىگه ئهڭ    :جاۋاب    
 نىئهســــىرلهردىن ئوقــــۇش ۋە يېزىشــــ  . ئېســــىل ئىنســــانى مۇئامىلىــــدە بولــــدى   

بالىنىـــڭ ســـاۋادىنى چىقىرىـــپ  ١٠ھهر بىرىنـــى مۇســـۇلمانالردىن  لىرىنىڭبىلىـــدىغان
ــۇپ   ــگه قوي ــرىشقويۇشــى بهدىلى ــۇم   بې ــدىغانالردىن مهل ــۇش ۋە يېزىشــنى بىلمهي ، ئوق

  .سىياسىتىنى قولالندى ئېلىپ قويۇپ بېرىش) ماددىي تۆلهم(ه مىقداردا فىدىي

  ئوھۇد ئۇرۇشى
  ئۇھۇد ئۇرۇشى قاچان، نهدە ۋە نېمه ئۈچۈن بولغان؟ :سوئال  .١٠٣٨

 مىالدىـيه (ى كۈن-٧يىلى شهۋۋال ئېيىنىڭ  -٣ھىجرىيىنىڭ  ئۇھۇد ئۇرۇشى :جاۋاب    
ئۇھـۇد  . مهدىنهمـۇنهۋۋەرە شـهھىرىدىكى ئۇھـۇد تېغىـدا بولغـان     ) مارت-٢٣يىلى  -٦٢٥

ئۇرۇشى مهككىلىك مۇشرىكلهرنىڭ بهدىر ئۇرۇشىدا يېڭىلگهنلىكىنىڭ ئۆچىنى ئېلىش 
  .ئۈچۈن مهدىنه شهھىرىگه بېسىپ كېلىشى سهۋەبلىك بولغان

  ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قانچه كىشى قاتناشقان ۋە غهلىبه قايسى تهرەپكه بولغان؟ :سوئال  .١٠٣٩
كىشـــى، مۇشـــرىك  ٧٠٠ئۇھـــۇد ئۇرۇشـــىغا مۇســـۇلمان ئهســـكهرلىرىدىن  :جـــاۋاب    

ئۇھـۇد ئۇرۇشـى ئىككـى يـۆنىلىش بىـلهن      . كىشى قاتناشقان ئىدى٣٠٠٠كۈچلىرىدىن 
ه مۇسـۇلمانالر غهلىـبه قىلغـان بولسـىمۇ، ئىككىنچـى      بولغان بولۇپ، بىرىنچـى يۆنىلىشـت  

ــته ــي    يۆنىلىشـ ــۇداپىئهنى قهتئىـ ــتۇرۇپ مـ ــا ئورۇنالشـ ــاالم تاغقـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
بوشاتماســلىقىنى بۇيرىغــان ئىســالم قوشــۇنلىرىنىڭ بــۇيرۇقنى ئىجــرا قىلمىغــانلىقى       

مۇشرىكلهرنى  سهۋەبلىك مۇسۇلمانالر ئېغىر مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئاخىرىدا
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ تاغىســى ھهزرىتــى ھهمــزە  بــۇ ئۇرۇشــتا. چېكىنــدۈرگهن

كىشـى   ٢٢مۇسـۇلمان ئهسـكىرى شـېهىد بولغـان، مۇشـرىكلهردىن       ٧٠بىلهن بىـرلىكته  



 ٥٥٩  غازاتلىرى هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

  .ئۆلتۈرۈلگهن

  خهندەك ئۇرۇشى
  لغان؟خهندەك ئۇرۇشى قاچان ۋە نهدە بو :سوئال  .١٠٤٠

ــدەك ئۇرۇشــى :جــاۋاب     ــد -٥ھىجرىيىنىــڭ خهن ــى شــهۋۋال ئاي ــنه  )م٦٢٧(ا يىل مهدى
  .يېقىنىدىكى سهل تېغىنىڭ ئېتهكلىرىدە بولغان

  خهندەك ئۇرۇشى نېمه ئۈچۈن بولغان؟ :سوئال  .١٠٤١
ــد    :جــاۋاب     ــارچه مۇشــرىك كــۈچلىرى مهدىنى ــدىكى ب ىكى مهكــكه ۋە ھىجــاز رايونى

كىشـىلىك قوشـۇن بىـلهن     ١٠،٠٠٠ئاستىرىتتىن تىـل بىرىكتـۈرۈپ،   يهھۇدىيالر بىلهن 
مۇسۇلمانالرنى پۈتۈنلهي يوق قىلىپ ئىسالم دىنىغـا خـاتىمه بېـرىش ئۈچـۈن مهدىـنىگه      

بـۇ ئـۇرۇش بىرلهشـكهن زور كۈچلهرنىـڭ     . قاراپ يولغا چىققـانلىقى سـهۋەبلىك بولغـان   
انلىقى ئېتىبــــارى بىــــلهن تــــارىخىي ئهســــكهر تارتىــــپ كهلــــگهن ھۇجــــۇمى بولغــــ

  .ەپ ئاتىلىدۇد» بىرلهشمه كۈچلهرنىڭ ھۇجۇمى –غهزۋەتۇل ئهھزاب «مهنبهلهردە
  ەپ ئاتالغان؟د» خهندەك ئۇرۇشى«بۇ ئۇرۇش نېمه ئۈچۈن  :سوئال  .١٠٤٢

ســاھابه بــۇ ئۇرۇشــتا ئىــران ئهســىللىك ســهلمان فارســىي ئىســىملىك بىــر   :جــاۋاب    
مهدىنىگه بېسىپ كهلمهكچى بولغان دۈشمهن كۈچلىرىنىڭ ئالـدىنى توسـۇش ئۈچـۈن    

سـهلماننىڭ  . مهدىنه شهھىرىنىڭ ئهتراپىغا خهندەك كوالش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغـان 
بــۇ پىكــرى قوبــۇل قىلىنىــپ مۇســۇلمانالر تهرىپىــدىن مهدىــنه شــهھىرىنىڭ ئهتراپىغــا    

ــدەك قېزىلغــان  ــر خهن ــۇر بى ەكنىڭ بىرلهشــكهن دۈشــمهن كۈچلىرىنىــڭ  خهنــد. چوڭق
ــوق     ــانلىقى ۋە ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمانالرنى ي ــنه شــهھىرىگه كىرىشــىنى توســاپ قالغ مهدى
ــۇرۇش        ــۇ ئ ــهۋەبلىك ب ــانلىقى س ــهۋەب بولغ ــىغا س ــت بولىش ــڭ بىتچى ــش پىالنىنى قىلى

  .دەپ ئاتالغان» خهندەك ئۇرۇشى«
  رۇشى قانچىلىك داۋام قىلغان ۋە غهلىبه قايسى تهرەپكه بولغان؟خهندەك ئۇ :سوئال  .١٠٤٣

ئالالھ تائاالنىڭ ياردىمى  ئاخىرىدا. كۈن داۋام قىلغان ٢٧خهندەك ئۇرۇشى  :جاۋاب    
بىــلهن چىققــان چــوڭ بىــر بــوران دۈشــمهن تهرەپنىــڭ مهنىــۋىيىتىنى چۈشــۈرىۋەتكهن  

ــنگهن ۋە مۇســـ   ــۈچ چېكىـ ــمه كـ ــۆتمهيال بىرلهشـ ــۇزۇن ئـ ــۇپ، ئـ ئۇالرنىـــڭ ۇلمانالر بولـ
  .سۇيىقهستىدىن ئامان قالغان

  ھۇدەيبىيه كېلىشىمى
  ھۇدەيبىيه كېلىشىمى قاچان ۋە نېمه ئۈچۈن بولغان؟ :سوئال  .١٠٤٤

 .بولغـان ) م٦٢٨(ئايـدا   -١١يىلـى   -٦ھىجرىيهنىـڭ   ھـۇدەيبىيه كېلىشـىمى   :جاۋاب    



 پهيغهمبىرىمىز ھاياتىدىن ئۆرنهكلهر: بۆلۈم-٤  ٥٦٠  

 

ئانـا يـۇرتى بولغـان مهككىـگه بېرىـپ كهبىنـى        سۇلمانالرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە مۇ
ېـگهن جايغـا   د» ھـۇدەيبىيه «مهككىـگه يـېقىن   ، ىـپ يارەت قىلىش ئۈچـۈن يولغـا چىق  زى

سـهۋەبلىك ئىككـى    ئۇالرنىڭ ئازلدىنى توسۇشـى مهككىلىك مۇشرىكلهرنىڭ كهلگهندە، 
  .تهرەپ ئوتتۇرىسىدا بولغان كېلىشىمدۇر

  نىيبىيه كېلىشىمىنىڭ مهزمۇەھۇد
  ھۇدىيبىيه كېلىشىمىنىڭ مهزمۇنى نېمىلهر ئىدى؟ :سوئال  .١٠٤٥

  :ھۇدەيبىيه كېلىشىمىنىڭ مهزمۇنى مۇنداق ئىدى :جاۋاب    
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن مۇســۇلمانالر مهدىــنىگه قايتىــپ كېتىــپ،       ) ١(  

شــى ۋە ئــۈچ كــۈن مــۇددەت ئىچىــدە مهككىــگه كىرى قۇرالســىز ھالــدا، كېلىــدىغان يىلــى
  .زىيارىتىنى تۈگىتىپ قايتىپ كېتىشى

يىـل   ١٠ئوتتۇرىسىدا  دىن ئىبارەت ئىككى تهرەپمۇسۇلمانالر بىلهن مۇشرىكلهر) ٢(  
  .ىشلىمۇددەتلىك ئۇرۇش توختىتى

مۇسـۇلمانالر  مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم باشـچىلىقىدىكى    ئهرەب قهبىلىلىرىدىن ) ٣(  
ــدا  ــلهن ئىتتىپاقـ ــنىبىـ ــكه خالىغان ش بولۇشـ ــۇلمانالر تهرەپـ ــڭ مۇسـ ــلهر ، النىـ قۇرەيشـ

مۇشـرىكلهر   بىلهن ئىتتىپاقـداش بولۇشـنى خالىغانالرنىـڭ   مۇشرىكلهر باشچىلىقىدىكى 
بــۇ ئىككــى پىرقىنىــڭ قايســىبىرى بىــلهن   .قوشــۇلۇش ئهركىنلىكــى بولىشــى تهرەپــكه

ىشـى ۋە ئـۇ قهبىلىـگه    ئىتتىپاقداش بولغان قانداقال بىر قهبىلىنىڭ شۇ پىرقىـدىن سانىل 
قارىتىلغان قانداقال بىر دۈشمهنلىك يـاكى زىيانكهشـلىكنىڭ ئـۇ قهبىـله ئىتتىپاقـداش      

  .دىغانلىقىھېسابلىنى بولۇپ بولغان پىرقىغا قارىتىلغان دۈشمهنلىك
ــۇلمانالرنىڭ   ) ٤(   ــانالرنى مۇســـ ــپ بارغـــ ــنىگه قېچىـــ ــن مهدىـــ مهككىلىكلهردىـــ

ــ    دىن مهككىــگه قېچىــپ كهلگهنلهرنــى   مهككىلىكــلهرگه قــايتۇرۇپ بېرىشــى، مهدىنى
  .مۇسۇلمانالرغا قايتۇرۇپ بهرمهسلىك

مۇسۇلمانالر نېمه ئۈچۈن بۇ ئادالهتسىز شهرتلهرنى قوبـۇل قىلىشـقا مهجبـۇر     :سوئال  .١٠٤٦
  بولغان؟

مۇســۇلمانالر ئهرەب يېــرىم ئارىلىنىــڭ كــۆپ قىســمىنى ئىختىيــارىي ھالــدا    :جــاۋاب    
بويســۇندۇرۇپ بولغــان ۋە پهۋقۇلئــاددە قــۇدرەت تاپقــان ۋە مهككىلىكلهرنــى يېڭىشــىدا   
ھېچقانــداق شــهك قالمىغــان تــۇرۇپ، بــۇ كېلىشــىم شــهرتلىرىنىڭ مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن 
شــۇنچىلىك نــاھهق ۋە ئادالهتســىز بولغىنىغــا قارىمــاي پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم قــان   

ــ   ــېلىش ۋە تىنچلىقنــ ــدىنى ئــ ــنىڭ ئالــ ــۈن   تۆكۈلۈشــ ــۇرۇش ئۈچــ ــگه ئاشــ ى ئهمهلــ
نــۆۋەتتىكى ســهپىرىدە مهككىلىكلهرنىــڭ بــۇ ھهقســىز شــهرتلىرىنى قوبــۇل قىلغــان ۋە   



 ٥٦١  غازاتلىرى هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

  .قايتىپ كهتكهن مهدىنىگه مهككىگه كىرەلمهستىن

  نىڭ بۇزۇلىشىھۇدەيبىيه كېلىشىمى
  ان؟ھۇدەيبىيه كېلىشىمى كىملهر تهرىپىدىن بۇزۇلغ :سوئال  .١٠٤٧

 .ھــۇدەيبىيه كېلىشــىمى مهككىلىــك مۇشــرىكلهر تهرىپىــدىن بۇزۇلغــان      :جــاۋاب    
قۇرەيشلهرنىڭ ئىتتىپاقدىشى بولغان بهكىر قهبىلىسـىنىڭ ئـادەملىرى مۇسـۇلمانالرنىڭ    

نىــڭ گه تۇيۇقســىز ھۇجــۇم قىلىــپ، ئۇالر  ئىتتىپاقدىشــى بولغــان خــۇزائه قهبىلىســى   
ىك مۇســـۇلمانالر بىـــلهن قۇرەيشـــلهر ئۆلتـــۈرۈپ تاشـــلىغانلىقى ســـهۋەبلئـــادەملىرىنى 

  .ئوتتۇرىسىدىكى تىنچلىق كېلىشىمى مۇشرىكلهر تهرىپىدىن بۇزۇلغان
  خهيبهر ئۇرۇشى قاچان ۋە نېمه ئۈچۈن بولغان؟ :سوئال  .١٠٤٨

ــاۋاب     ــى  :ج ــبهر ئۇرۇش ــڭ  خهي ــ -٧ھىجرىيهنى ــان )م٦٢٨(ى يىل ــنىڭ . بولغ ئۇرۇش
ــۇكى،  ــهۋەبى ش ــۇپ،      س ــى بول ــۈك قهلئهس ــڭ ئهڭ كۈچل ــونى يهھۇدىيالرنى ــبهر راي خهي

ــبهر    ــىپ، پهيغهمـ ــتىرىتتىن بىرلىشـ ــلهن ئاسـ ــرىكلهر بىـ ــۇدىيالر مهككىلىـــك مۇشـ يهھـ
ــهۋەبتىن،     ــانلىق سـ ــنى پىالنلىغـ ــوق قىلىشـ ــۇلمانالرنى يـ ــلهن مۇسـ ــاالم بىـ ئهلهيهىسسـ

ــبهر ئۇرۇشــىنى ب   ــارارىنى ئېلىــپ خهي ــۇالرنى ئۇجۇقتــۇرۇش ق . اشــلىغانمۇســۇلمانالر ئ
غهلىبه مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسىغا بولۇپ خهيبهر رايونى يهھۇدىيالرنىڭ قولىدىن ئازات 

  .غانقىلىن

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كهبىنى زىيارەت قىلىشى
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھىجرەتتىن كېيىن كهبىنى تـۇنجى قېـتىم قاچـان    :سوئال  .١٠٤٩

  زىيارەت قىلغان؟
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن مۇســۇلمانالر ھىجــرەت ســهۋەبى بىــلهن    :جــاۋاب    

تۇنجى قېـتىم   )م٦٣٠(ى يىل-٨ھىجرىيىنىڭ  مهككىدىن ئۇزاق بىر ئايرىلىشتىن كېيىن،
  .كهبىنى زىيارەت قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن

  مۇئته ئۇرۇشى
  مۇئته ئۇرۇشى قاچان ۋە نهدە بولغان؟ :ئالسو  .١٠٥٠

بىـزىنتىيه  ئاۋغۇسـت ئېيىـدا،    )م٦٢٩(ى يىل -٨ھىجرىيهنىڭ  مۇئته ئۇرۇشى :جاۋاب    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالم ئـۇنى ئىســالمغا    ئىمپېراتورلىقىغـا قــارام بۇرسـا ئهمهلــدارىنىڭ  

لىك بولغـان  دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتكهن ئهلچىنى ئۆلتـۈرۈپ تاشـلىغانلىقى سـهۋەب   
ــۇپ،    .ئۇرۇشــتۇر ئــۇ ئهلچــى چــۈنكى ئهلچىلهرنــى ئۆلتــۈرۈش ئهڭ ئېغىــر جىنــايهت بول

  .ئۇرۇش ئېالن قىلغانلىقلىقنىڭ بىر ئىشارىتى ئىدىمهنسۇپ بولغان تهرەپكه 



 پهيغهمبىرىمىز ھاياتىدىن ئۆرنهكلهر: بۆلۈم-٤  ٥٦٢  

 

 لهرگهمۇئته ئۇرۇشىغا ئىشتىراك قىلغان ئهسكهر سانى قانچه ۋە غهلىبه كىمـ  :سوئال  .١٠٥١
  بولغان ئىدى؟ مهنسۇپ

ــاۋاب     ــۇئته ئۇرۇشــىغا  :ج ــكهرلىرىنىڭ ســانى     م ــقان مۇســۇلمان ئهس ، ٣٠٠٠قاتناش
مىــڭ، خرىســتىئان ئهرەبلهردىــن  ١٠٠رىملىقالردىــن  دۈشــمهن ئهســكهرلىرىنىڭ ســانى

مۇسۇلمانالر ئالالھنىـڭ  . ئىدى مىڭ كىشىلىك مۇنتىزىم قوشۇن ٢٠٠مىڭ، جهمى  ١٠٠
ڭ ئارىسـىغا  ھهسسـه كـۆپ بولغـان دۈشـمهن ئهسـكىرىنى      ٦٦ىن ياردىمى بىـلهن ئۆزىـد  

ئۇالرغا تاقابىل تۇرالىغـان ۋە تـاكتىكىلىق ھالـدا چېكىنىـپ سـاالمهت       ئېتىلىپ كىرىپ،
  .قايتقان

  مهككىنىڭ ئازات قىلىنىشى
  مهككه قاچان ۋە نېمه ئۈچۈن ئازات قىلىنغان؟ :سوئال  .١٠٥٢

-٨ھىجرىيهنىـڭ  هيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن مۇسـۇلمانالر مهككىنـى      پ :جاۋاب    
ئازات قىلىپ، مهدىنىدىكى ئىسالم دۆلىتىنىڭ  )م٦٣٠( كۈنى-٢٠رامىزان ئېيىنىڭ  يىلى

ــۈزگهن  ــگه ئۆتك ــپ    .تهۋەلىكى ــكهر تارتى ــگه ئهس ــاالمنىڭ مهككى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
يه كېلىشـىمىنى بۇزغـانلىقى   كېلىشىنىڭ سهۋەبى مهككىلىـك مۇشـرىكلهرنىڭ ھـۇدەيبى   

  .ئىدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككه ئـازات بولغـان كـۈنى قىلغـان تـۇنجى       :سوئال  .١٠٥٣

  ئىشى قايسى ئىدى؟
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككه ئـازات بولغـان كـۈنى تـۇنجى قىلغـان       :جاۋاب    

. رنى چېقىــپ تاشــالپ، كهبىنــى پــاكىزالش بولــدى ئىشــى كهبىنىــڭ ئىچىــدىكى بــۇتال 
كهبىگه مهككىدىكى ھهر قهبىله ئۆزلىرى چوقۇنىدىغان بـۇتلىرىنى تىزىۋالغـان بولـۇپ،    

  .بۇت بار ئىدى ٣٦٠جهمى 
ــان كــۈنى  :ســوئال  .١٠٥٤ ــازات بولغ ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىككىنچــى   مهكــكه ئ پهيغهم

  قايسى؟قىلغان ئىشى 
ــازات بولغــان كــۈنى  :جــاۋاب     ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىككىنچــى   مهكــكه ئ پهيغهم

قىلغان ئىشى خۇتبه ئوقۇش ۋە مهككىلىـك ئۇرۇشـچى كـۈچلهرنى كهچـۈرۈش بولغـان      
قۇرەيش قهبىلىسى باشچىلىقىدىكى مهككىلىك ئهرەبلهر مهكـكه فهتهـى بولغـان    . ئىدى

منىڭ ئــۇالرنى قانــداق ئېغىــر جازاالرغــا مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالبىــر تهرەپــتىن كــۈنى 
ئىنتىقـامىنى قانـداق    لىكلىرىنىڭئىلگىرى ئۇنىڭغا قىلغان ۋەھشـىيى تارتىدىغانلىقى ۋە 

ئېچىنىشــلىق ئالىــدىغانلىقىنى كۈتــۈپ، بىــر تهرەپــتىن مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمدىن   
ئهڭ  قاتـارلىق  شهپقىتى، كۆڭلىنىـڭ يۇمشـاقلىقى، كهچۈرۈمچـانلىقى    –ئىبارەت مېهرى 



 ٥٦٣  غازاتلىرى هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

ــۇغ بىــر    ئــالىي خىســلىتى ۋە گــۈزەل ئرخالقــى  بىــلهن ھهممىــگه بىــردەك تونۇلغــان ئۇل
ئادەمزاتنىڭ شهپقىتىگه تهلمۈرۈپ، قاتتىق قورقۇنچنىڭ يېنىدا ئۈمىدلىرىنى ئـۈزمىگهن  

ئـى  «: شـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇالرغـا خىتـاب قىلىـپ       . ھالدا تۇرۇشاتتى
ئــۇالر . دەيــدۇ» رنى قانــداق قىلىــدۇ دەپ ئوياليســلهر؟مېنــى ســىله! قــۇرەش جامائهســى

قېرىندىشـــىمىز ۋە . ياخشـــىلىقنى كـــۈتىمىز«ھهممىســـى بىـــر ئېغىـــزدىن چىققانـــدەكال 
ئانــدىن پهيغهمــبهر . دېيىشــىدۇ» قېرىندىشــىمىزنىڭ ئــوغلى بولغــان زات كهرەملىكتــۇر

مهنمــــۇ خــــۇددى يۈســــۈپ ئهلهيهىسســــاالمنىڭ «: ئهلهيهىسســــاالم مۇنــــداق دەيــــدۇ
بۈگۈن سىلهر ئهيىبلهشـكه ئۇچرىمايسـىلهر، ئـالالھ سـىلهرنى     ﴿ېرىنداشلىرىغا ئېيتقان ق

تـارقىلىڭالر،  . دېگهن سۆزىنى ئېيتىمهن ﴾كهچۈرسۇن، ئالالھ ئهڭ مهرھهمهتلىك زاتتۇر
  .دەيدۇ» !ئازاتسىلهر

هىسساالمنىڭ ئۈچىنچى قىلغـان  پهيغهمبهر ئهلهي مهككه ئازات بولغان كۈنى :سوئال  .١٠٥٥
  ئىشى قايسى؟

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مهكـكه ئـازات بولغـان كـۈنى ئـۈچىنچى قىلغـان          :جاۋاب    
كهبىنىــڭ . ئىشـى كهبىنىـڭ ئـاچقۇچىنى ئىگىسـىگه تاپشـۇرۇپ بېـرىش بولغـان ئىـدى        

ئاچقۇچى تارىختىن بىرى ئوسمان ئىبنى تهلهه دېگهن كىشىنىڭ ئائىلىسـىنىڭ قولىـدا   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككه ئازات بولغان كۈنى كهبىنىڭ ئىچىـگه كىـرىش    ۇپ،بول

ئۈچۈن ئاچقۇچنى ئۇنىڭدىن سـوراپ ئېلىـپ، كهبىنـى بـۇتالردىن تـازىالپ بولغانـدىن       
بـۇ ئـاچقۇچنى   «كېيىن، ئاچقۇچنى يهنه ئۇسمان ئىبنى تهلههنىڭ قولىغـا توتقۇزغـان ۋە   

چكىم تارتىـپ ئالمايـدۇ، سـهندىن تارتىـپ     مهڭگۈلۈك ئـالغىنكى، سـېنىڭدىن بـۇنى ھـې    
ئهسىرلىك ئـۇزۇن   ١٤كهبىنىڭ ئاچقۇچى شۇ . ېگهند» ئالماقچى بولغان ئادەم زالىمدۇر

. تارىختىن بىرى ھازىرمۇ ئوسمان ئىبنى تهلـهه ئائىلىسـىنىڭ قولىـدا بولـۇپ كهلمهكـته     
را ھۆكـۈمهت خـادىملىرى كهبىنىـڭ ئىشـىكىنى ئېچىشـقا تـوغ       نىڭسهئۇدى ئهرەبىستانى

كهلگهنــدە، ئــاچقۇچنى شــۇ ئائىلىــدىن ســوراپ ئالىــدۇ ۋە يهنه شــۇ ئــائىلىگه قــايتۇرۇپ  
  .بېرىدۇ

  تهبۇك ئۇرۇشى
  تهبۇك ئۇرۇشى قاچان ۋە نېمه ئۈچۈن بولغان؟ :سوئال  .١٠٥٦

بىــزىنتىيه  )م٦٣٠(ا يىلــى رەجهب ئېيىــد-٩ھىجرىيىنىــڭ  تهبــۇك ئۇرۇشــى :جــاۋاب    
پېراتورلىقى مهدىنه ئىسـالم دۆلىـتىگه ھۇجـۇم قىلىـپ ئىسـالم دىنىنـى يـوق قىلىشـقا         ئىم

 ٣٠تهبـۇك ئۇرۇشـىغا   . ئۇرۇنىشى سهۋەبلىك ئۇالرغا قارشى ئېلىپ بېرىلغـان ئۇرۇشـتۇر  
مىــڭ ئىســالم ئهســكىرى ئىشــتىراك قىلغــان بولســىمۇ، بىــزىنتىيه قوشــۇنلىرى ئــۇرۇش   



 پهيغهمبىرىمىز ھاياتىدىن ئۆرنهكلهر: بۆلۈم-٤  ٥٦٤  

 

مۇسـۇلمانالرنىڭ بولغـان ۋە تهبـۇك رايـونى     مهيدانىغا كهلمىگهنلىك سـهۋەبلىك غهلىـبه   
  .مۇسۇلمانالرنىڭ باشقۇرۇشىغا تىنچلىق بىلهن ئۆتكهن

  ھۇنهين ئۇرۇشى
  مه ئۈچۈن بولغان؟ېھۇنهين ئۇرۇشى قاچان ۋە ن :سوئال  .١٠٥٧

بـۇ  . بولغان) م ٦٣٠(ا يىلى شهۋۋال ئېيىد-٨ھىجرىيىنىڭ  ھۇنهين ئۇرۇشى :جاۋاب    
كۈن بولغـان ۋاقىـت    ١٩ۋاقىت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككىگه كىرگىنىگه دەل 

 تىنچلىــقپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ باشــچىلىقىدا مۇســۇلمانالر مهككىنــى  . ئىــدى
بىـلهن ئــازات قىلغــان بولســىمۇ، تېخــى مۇســۇلمان بولمىغــان بهزى ئهرەب قهبىلىلىــرى  

شـۇ  . ارەت خـام خىيالىـدىن ۋاز كهچمىـگهن ئىـدى    ئىسالم دىنىنـى يـوق قىلىشـتىن ئىبـ    
سـهئىد ئىبنـى بهكـرى     ئهسنادا ئهرەبلهرنىڭ ھهۋازىـن قهبىلىسـىنىڭ سـهقىف، جۇشـهم    

ئـۇرۇش  پ ساندا ئهسـكهر تـوپالپ مۇسـۇلمانالرغا قارشـى رەسـمىي تـۈردە       ۆئايماقلىرى ك
  .ى يۈز بهرگهنئۇرۇششۇ سهۋەبلىك ھۇنهين . الن قىلغان ئىدىېئ
قاتناشــقان مۇســۇلمان ئهســكهرلىرىنىڭ ســانى قــانچه   ھــۇنهين ئۇرۇشــىغا :ســوئال  .١٠٥٨

  ئىدى؟
مىـڭ   ١٢قاتناشـقان مۇسـۇلمان ئهسـكهرلىرىنىڭ سـانى      ھۇنهين ئۇرۇشـىغا  :جاۋاب    

مىڭى مهككىنى ئازات قىلىش ئۈچۈن مهدىنىـدىن كهلـگهن    ١٠كىشى بولۇپ، بۇالردىن 
  .مىڭى مهككىدە يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغانالردىن ئىدى ٢ئىسالم قۆشۇنى، 

  ھۇنهين ئۇرۇشىنىڭ غهلىبىسى قايسى تهرەپكه بولغان؟ :سوئال  .١٠٥٩
  .ھۇنهين ئۇرۇشىنىڭ غهلىبىسى مۇسۇلمانالر تهرەپكه بولغان :جاۋاب    

  ۋىدالىشىش ھهججى
  ھهججهتۇلۋەدا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٠٦٠

ــاۋاب     ــك بولــۇپ، پهيغهمــبهر      -ھهججهتۇلــۋەدا  :ج ــىش ھهججــى دېگهنلى ۋىدالىش
ــلهن     ــۇلمانالر بىـ ــان ۋە مۇسـ ــادا قىلغـ ــرى ئـ ــتىن ئىلگىـ ــات بولۇشـ ــاالم ۋاپـ ئهلهيهىسسـ

-١٠ نىـڭ ھىجرىيىۋىدالىشىش ھهججى . خوشالشقان تۇنجى ۋە ئهڭ ئاخىرقى ھهجدۇر
  .بولغان )م٦٣٢(ى يىل

  ۋە ئۇنىڭ مهزمۇنى ۋىدا خۇتبىسى
ــوئال  .١٠٦١ ــڭ     :س ــان خۇتبىنى ــاالم ئوقۇغ ــبهر ئهلهيهىسس ــدە پهيغهم ۋىدالىشــىش ھهججى

  ئىسمى نېمه؟
 تـا پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ۋىدالىشـىش ھهججىنـى قىلغـان كـۈنى ئهرەفات      :جاۋاب    



 ٥٦٥  غازاتلىرى هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

  .سۆزلىگهن نى»ۋىدا خۇتبىسى«مهشهۇرمىڭ كىشىگه ١٢٠
  ۋىدا خۇتبىسىنىڭ مهزمۇنى قايسىالر؟ :سوئال  .١٠٦٢

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋەدا خۇتبىسىنىڭ مهزمۇنى مۇنداق ئىدى :جاۋاب    
ئىنسانالرنىڭ جانلىرى، ماللىرى، نومۇسـلىرى، ياشـاش ھوقـۇقى، ئهركىنلىكـى     ) ١(  

  .اياق ئاستى قىلىش قهتئىي چهكلىنىدۇبۇالرنى ئ. مۇقهددەستۇر
جاھىلىيهتنىـــڭ بـــارلىق خۇراپـــاتلىرى، قـــان دەۋاســـى پۈتـــۈنلهي ئهمهلـــدىن ) ٢(  

  .قالدۇرۇلدى
  .قهتئىي چهكلىنىدۇقىلىش ئۆسۈم يېيىش ۋە ئۆسۈم بىلهن مۇئامىله ) ٣(  
ئالالھنىـڭ  . ئايالالرنىڭ ئېهتىياجلىرىنى قامداش ئهرلهرنىـڭ ئۈسـتىگه پهرزدۇر  ) ٤(  

ئايـالالر ئهرلهرگه ۋە ئهرلهر ئايالالرغـا قارىتـا    . هزەرىدە ئايالالر بىلهن ئهرلهر ئوخشاشـتۇر ن
  .ىشى الزىمدگىشلىك ۋەزىپىلىرىنى تولۇق ئورۇنئۆتهشكه تې

ئالالھنىڭ كىتـابى بولغـان قۇرئـان بىـلهن پهيغهمبهرنىـڭ يولىغـا ئهگهشـكهن        ) ٥(  
  .كىشى قهتئىي ئېزىپ كهتمهيدۇ

ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ھهر تۈرلـۈك سـىنىپ     . ئۆزئـارا قېرىنداشـالردۇر  مۇسۇلمانالر ) ٦(  
  .پهرقى ۋە ئايرىمچىلىقالر ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى

ھهركىـــم قـــول ئاســـتىدىكى خىزمهتچىلىـــرىگه ياخشـــى مۇئـــامىله قىلىشـــى ۋە ) ٧(  
  .ئادالهتلىك ئىش كۆرۈشى الزىم

قىلىـش قهتئىـي    باشقىالرنىڭ ھهقلىرىگه قـول ئـۇزىتىش، ئامـانهتكه خىيـانهت    ) ٨(  
  .چهكلىنىدۇ

ئايالالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىش، ئـۇالرنى خورلىماسـلىق ۋە ئاسـراش ھهر بىـر     ) ٩(  
  .شهخسنىڭ مهجبۇرىيىتىدۇر

  دىن كېيىنال چۈشكهن ئايهتۋىدا خۇتبىسى
ــوئال  .١٠٦٣ ــكهن    :س ــيىن چۈش ــىدىن كې ــاالمنىڭ خۇتبىس ــبهر ئهلهيهىسس ــايهت  پهيغهم ئ

  قايسى؟
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋىــدا خۇتبىســىنى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن،   :جــاۋاب    

ــدىن ــان كهرىمـ ــ قۇرئـ ــالالھ تائاالنىـ ــۈن  ﴿ڭ ئـ ــى پۈتـ ــىلهرنىڭ دىنىڭالرنـ ــۈن سـ بۈگـ
سىلهرگه نېمىتىمنى تاماملىدىم، ئىسـالم دىنىنـى سـىلهرنىڭ دىـنىڭالر بولۇشـقا      .قىلدىم
  .هنكشدېگهن ئايىتى چۈ )١(﴾تاللىدىم

                                                 
  ئايهت-٣ىسىمائىدە سۈر  )(١
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  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كېسىلى قاچان باشالنغان ۋە قانداق كېسـهل   :سوئال  .١٠٦٤
  ئىدى؟

 -٢٩يىلـى سـهپهر ئېيىنىـڭ     -٦٣٢پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ كېسـىلى     :جاۋاب    
قىزىتمـا كېسـىلى    مبهر ئهلهيهىسساالمغا تهگكهن كېسـهل پهيغه كۈنى باشالنغان بولۇپ،

  .ئىدى
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قاچان ۋە نهدە ۋاپات بولغان؟ :سوئال  .١٠٦٥

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ئۆزىنىـڭ پهيغهمبهرلىـك     :جاۋاب    
ـ   ١١ـ يىلـى، ھىجرىيهنىـڭ     ٦٣٢كېيىن، مىالدىنىـڭ   ۋەزىپىسىنى تولۇق ئادا قىلغاندىن

ــولئهۋۋەل ئاينىــڭ   ــى رەبىئ ــۈكته     ١٢يىل ــۈنى دۈشــهنبه كۈنل ــازىرقى   ٦٣ـ ك يېشــىدا ھ
  .سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە ئالهمدىن ئۆتكهن

  ازا نامىزى قانداق ئوقۇلغان؟پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ جىن :سوئال  .١٠٦٦
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ جىنـازا نـامىزى ئۆزىنىـڭ ھايـات ۋاقتىـدىكى        :جاۋاب    

ــهن ــىيىتىگه ئاساســ ــۇلمانالر  ،ۋەســ ــى مۇســ ــان يهنــ ــالغۇزدىن ئوقۇلغــ ــبهر  يــ پهيغهمــ
جىنـازا نـامىزى    ، ھهر بىـرى يـالغۇزدىن  بىـرلهپ كىرىـپ   -ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا بىـر 

  .كهتكهنئوقۇپ چىقىپ 
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نهدە دەپنه قىلىنغان؟ :سوئال  .١٠٦٧

ــىيىتىگه   :جـــاۋاب     ــاالم ئۆزىنىـــڭ ھايـــات ۋاقتىـــدىكى ۋەسـ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسسـ
ينىڭ سول تهرىپىگه جايالشقان ئايالى ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   مهسجىدى نهبهۋى ئاساسهن،

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبىرسى ھـازىرمۇ  . سىغا دەپنه قىلىنغانئهنهانىڭ ھۇجرى
  .شۇ ئورۇندا ساقلىنىپ كهلمهكته

  خهلىپىلهر دەۋرىنىڭ باشلىنىشى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن، مۇسـۇلمانالرغا كىـم بـاش       :سوئال  .١٠٦٨

  بولدى؟
مۇسۇلمانالر ھهزرىتى ئهبـۇ   كېيىن، هر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىنپهيغهمب: جاۋاب    

قىلىپ سايلىدى ۋە ئـۇنى خهلىـپه    بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى ئۆزلىرى ئۈچۈن باشلىق
  .دەپ ئاتىدى)ئورۇنباسار(
  ن دەپ ئاتالغان خهلىپىلهر كىملهر؟ۇخۇلهفائۇرراشىد :سوئال  .١٠٦٩



 ٥٦٧  ۋاپاتى هلهيهىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ  

 

خهلىـپىلهر دېـگهن    توغرا يولـدا ھهققـانىي يۈرگـۈچى    –ن ۇخۇلهفائۇرراشىد :جاۋاب    
  :مهنىدە بولۇپ، ئۇالر

  .ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى سىددىق )١(  
  .ھهزرىتى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب) ٢(  
  .ھهزرىتى ئوسمان ئىبنى ئاففان) ٣(  
  !ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن. ھهزرىتى ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب) ٤(  

  





 

 

  
  
  

  بهشىنچى بۆلۈم

  
  مۇئامىله

  





 

 

  

  مۇئامىله ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه

بىراۋنىــڭ قانــداق ئــادەم ئىكهنلىكــى، ئهخالقىنىــڭ قانچىلىــك دەرىجىــدە ئىكهنلىكــى   
كىشـىلهرگه ئۇالرنىـڭ   . بىلهن بولغان مۇئامىلىسى ئـارقىلىق ئىپادىلىنىـدۇ   باشقىالر ئۇنىڭ

ىبادەتلىرىنىــڭ كــۆپلىكىگه قــاراپ ئهمهس، تاشــقى قىيــاپىتىگه، چىــراي شــهكلىگه يــاكى ئ 
ئىســالم دىنــى مۇســۇلمانالرنى ئىســالم . پهقهت مۇئامىلىســىگه قــاراپ باھــا بهرگىلــى بولىــدۇ

ئهخالقىنى ئـۆلچهم قىلغـان ھالـدا پۈتـۈن ئىنسـانىيهتكه ياخشـى مۇئـامىله قىلىشـقا، ھهتتـا          
تـــوغرا،  مىلىلهردەبـــارلىق مۇئـــا بولۇشـــقا، شــۇنداقال  شـــهپقهتلىك -ھــايۋانالرغىمۇ رەھىـــم  

ھهر قانداق بىر جهمئىيهت كىشىلىرىنىڭ  چۈنكى. ئادالهتلىك، ھهققانىي بولۇشقا چاقىرىدۇ
ئۆز ئارا ئىناقلىقى، خاتىرجهم ھالدا بهختلىـك ھايـات كهچۈرىشـى شـۇ جهمئىيهتـته ياخشـى       

ــاغلىقتۇر  ــىغا بـ ــلهن  . مۇئامىلىنىـــڭ ئومۇملىشىشـ ــىنى قېتىرقىنىـــپ ئىخـــالس بىـ ۋەزىپىسـ
بىرىگه كۆيۈنۈش قاتارلىق ياخشى  -، باشقىالرنىڭ غېمىنى يېيىش ۋە ئۆز ئارا بىرئورۇنداش

  .ئادەتلهرنىڭ ھهممىسى ياخشى مۇئامىلىنىڭ مهھسۇلىدۇر
» مۇئامىلىــدۇر –دىــن «ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ قهدىمــدىن بىــرى تهكــرارالپ كهلــگهن 

ــدا ياخ   د ــالم دىنى ــدۇرغىنىمىزدا، ئىس ــى ئاغ ــۆزىگه دىققىتىمىزن ــگهن س ــڭ  ې ــى مۇئامىلىنى ش
بۇنىڭغا ئاساسهن دىيهلهيمىزكـى، دىيـانهت   . قانچىلىك ئهھمىيهتلىك ئىكهنلىكىنى بىلىمىز

ــۈرۈش       ــال ئهمهس، ي ــۇش بىلهن ــورۇنالپ قوي ــادەتلىرىنى ئ ــالم ئىب ــدارلىق ئىس ــاكى دىن  –ي
زامــانىمىزدا، تاشــقى . تــۇرۇش، ئهخــالق ۋە باشــقىالرغا بولغــان مۇئــامىلىلهردە ئىپادىلىنىــدۇ

. ىتىدە دىيانهتلىـك كۆرۈنىـدىغان، ئهممـا ئىچكـى دۇنياسـى بـۇزۇق كىشـىلهرمۇ كـۆپ        قىياپ
ئىســالمنىڭ تاشــقى ئىبــادەتلىرىنى تولــۇق ئورۇندايــدىغان، بهش ۋاخ نــامىزىنى  : مهســىلهن

تهرك قىلمايدىغان، كىشىلهرنىڭ كۆزىدە ئهڭ دىندار كۆرۈنىدىغان، ئهمما باشـقىالر بىـلهن   
ئهكســىچه بولــۇپ، جورىســىغا ۋە بالىلىرىغــا قوپــال  ىنىنىــڭ، كۆرۈنگبولغــان مۇئامىلىســىدە

ــامىله     ــامىله قىلىــدىغان، ئهتراپىــدىكىلهرگه چوڭلــۇق قىلىــدىغان، ئۇنىــڭ بىــلهن مۇئ مۇئ
بـاغرى  كىشـىلهرنى ئالدايـدىغان، يالغـان سـۆزلهيدىغان،     قىلغانالرنى جاق تويغۇزىـدىغان،  

ىرىنى دىنــدار ۋە ئهخالقلىــق دەپ مۇنــداقالر ئــۆزل. ئــادەملهر بــار ، ئىســتىلى بــۇزۇققــاتتىق
  .سانىسىمۇ ئىسالم دىنى ئۇالرنى ئۇنداق سانىمايدۇ

باشقىالرغا يامـان مۇئـامىله قىلىـدىغان ئـادەم باشـقىالرنىڭ ھـۆرمىتىگه ۋە سۆيگىسـىگه        
باشــقىالرنىڭ سۆيگىســىگه ئېرىشــهلمىگهن ئــادەم ئهڭ بهختســىز . ھهرگىزمــۇ ئېرىشــهلمهيدۇ

 :غهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنى ماختــاپپهي قۇرئــان كهرىــم .ئادەمــدۇر



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٧٢  

 

ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلهن سـهن ئۇالرغـا مـۇاليىم بولـدۇڭ؛ ئهگهر قوپـال، بـاغرى قـاتتىق        ﴿
يامان مۇئامىلىنىڭ تۈرلىرى . دېگهن )١(﴾بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرەڭدىن تارقاپ كېتهتتى

ن، كـۆڭلىنى رەنجىتىـدىغان سـۆزلهرنى    كۆپ بولۇپ، باشـقىالرنىڭ غـۇرۇرىنى زىدىلهيـدىغا   
ــا      ــالماي چــېچىلىش، قارشــى تهرەپنىــڭ ھېسســىياتىنى ئېتىبارغ ــاچچىقىنى باس ــش، ئ قىلى

ــش، خىزمهتداشــلىرىنى،    ــاللىق قىلى ىلىرىنى ۋە قوشــنئالماســلىق، ئائىلىســىدىكىلهرگه قوپ
ۋە سـېتىم ئىشـلىرىدا سـاختىپهزلىك قىلىـش      –ئارىالشقان كىشىلىرىنى رەنجىتىش، ئـېلىم  

بـاغرى  . يالغان سۆزلهش قاتـارلىق ئىشـالرنىڭ ھهممىسـى يامـان مۇئـامىله تـۈرىگه كىرىـدۇ       
يۇمشــاق، تــوغرا مۇئامىلىلىــك ئــادەمنى كىشــىلهر ســۆيىدۇ، ئۇنىــڭ بىــلهن ئارىالشقۇســى ۋە 

ئــــالالھ تائــــاال پهيغهمبىرىمىــــز ھهزرىتــــى مــــۇھهممهد  . مۇئــــامىله قىلغۇســــى كېلىــــدۇ
شۈبهىسىزكى، سـىلهرگه ئـۆز   !) ئى ئىنسانالر(﴿ :اق دېگهنئهلهيهىسساالمنى تهرىپلهپ مۇند
سىلهرنىڭ كۈلپهت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغـا ئېغىـر تۇيۇلىـدۇ؛    . ئاراڭالردىن پهيغهمبهر كهلدى

ــىلهرنىڭ   ــۇ س ــىڭالرغا (ئ ــدايهت تېپىش ــايىتى    ) ھى ــامراقتۇر، ناھ ــۆمىنلهرگه ئ ــتۇر، م ھېرىس
  .)٢(﴾كۆيۈمچاندۇر

قىلىشــى بىــلهن دۇنيــا  تهرەققىــيىنىــڭ ئۇچقانــدەك تېخنىكــا ئىلىملىر-پهنزامــانىمىزدا 
بـۇ ئهھـۋال ئىنسـانالرنىڭ ئـۆزلىرى     . كىچىك بىر مهھهللىگه ئايلىنىپ قالغاندەك تۇيۇلماقتا

ياشاۋاتقان جهمئىيهتنىڭ ئهزالىرى بىلهن ياخشى ئۆتـۈش بىـلهن بىـرگه باشـقا جهمئىـيهت      
. تىيـاجنى ھـېس قىلـدۇرماقتا   ئىنسانلىرى بىلهنمۇ ئىناق، ياخشى ئۆتۈشكه بولغـان زور ئېه 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىدە ئىسالم دىنىنىڭ كۆرسهتمىسى بـويىچه ھايـات سۈرۈشـتىن باشـقا     
ئىسالم دىنىنى باشقىالرغا تونۇشتۇرۇش، تهشۋىق قىلىـش   ئۇ بولسىمۇ. يهنه بىر پهرز باردۇر

 –همـرۇ مهرۇپ  ئ«بـۇ پهرز ئىسـالم ئىسـتېمالىدا    . ۋە ئۇالرنى بۇ ئۇلۇغ دىنغا دەۋەت قىلىشتۇر
ــدۇ» نهســىههت –ۋەز  ــدۇرۇپ    .دەپ ئاتىلى ــزگه يادالن ــى بى ــۇ پهرزن ــاال ب ــالالھ تائ ــى (﴿: ئ ئ

ســـىلهر ئىنســـانالر مهنپهئىتـــى ئۈچـــۈن ئوتتۇرىغـــا چىقىرىلغـــان، !) مـــۇھهممهد ئـــۇممىتى
ــا ئىمــان ئېيتىــدىغان ئهڭ ياخشــى    ياخشــىلىققا بــۇيرۇپ يامــانلىقتىن توســىدىغان، ئالالھق

  .دېگهن )٣(﴾ئۇممهتسىلهر
  ئهمدى بۇ پهرزنى مۇسۇلمانالر نېمه بىلهن ئورۇندايدۇ ؟

ــى ۋە مۇئامىلىســى     ــاۋۋال ئهمهلىيىت ــارقىلىق دەۋەت قىلىشــتىن ئ ــزى ئ تهبىئىيكــى، ئېغى
كىشـىلهرنى ئىسـالمغا دەۋەت    ھـازىرقى كـۆپ سـانلىق مۇسـۇلمانالرنىڭ    . بىلهن ئورۇندايدۇ

                                                 
  ئايهت -١٥٩ئال ئىمران سۈرىسى   )١(
  ئايهت -١٢٨تهۋبه سۈرىسى   )2(
  ئايهت -١١٠ئال ئىمران سۈرىسى   )٣(



 ٥٧٣  ۈشهنچهچ هقىسقىچ هققىدەھ ۇئامىلهم  

 

ــىنىڭ ئهڭ ئا  ــۇبىيهتلهرگه ئۇچرىشـ ــدا مهغلـ ــهۋەبى، ئۇالرنىـــڭ  قىلىـــش يولىـ ــلىق سـ ساسـ
ــقا،       ــۆزى باش ــانلىقى، س ــردەك بولمىغ ــڭ بى ــته قىلغانلىرىنى ــلهن ئهمهلىيهت ــانلىرى بى ئېيتق

ئىسـالمغا، ياخشـى    –شهكسىزكى، كىشـىلهرنى ئىمـان   . ئهمهلىيىتى باشقا بولغانلىقى ئىدى
ــاتىمىزدا ياشــىتىپ     ــولى ئىســالمنى ئهمهلىــي ھاي ئىشــالرغا يېتهكلهشــنىڭ ئهڭ ئۆنۈملــۈك ي

ــارەتتۇرك ــتىن ئىبـ ــدىن   . ۆرسىتىشـ ــولى مۇئامىلىـ ــنىڭ يـ ــاتىمىزدا ياشىتىشـ ــالمنى ھايـ ئىسـ
ئۇلــۇغ يولباشــچىمىز ۋە ئــۈلگىمىز ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئىســالم  . باشــلىنىدۇ

ۋايىغـا   ىپ كۆرسىتىشـته ياشـىت  تۇرمۇشـىدا  ئـۆز  ڭ گـۈزەللىكلىرىنى، ئهۋزەللىكىلىنـى  دىنىنى
ۇنىڭ دەۋىتـى چـارەك ئهسـىرگه يهتمىـگهن ئـاز بىـر ۋاقىـت        شۇڭا ئ. يهتكۈزگهن زات ئىدى
  .يېرىم ئارىلىدا ئورۇن ئالغان ئىچىدە پۈتۈن ئهرەب

  مۇئامىلىدۇر - دىن 
: مهسـىلهن . ئىسالم دىنىـدا بۇيرۇلغـان ئىبادەتلهرنىـڭ ھهر بىـرى بىـردىن مۇئامىلىـدۇر      

ھ ئوتتۇرىسـىدىكى  ئىنسـان بىـلهن ئـالال    ئىسالم ئىبادەتلىرىنىڭ ئهڭ كاتتىسى بولغان ناماز
ــدىغان مۇناســىۋىتىنى     ــلهن بولى ــامىله بولغىنىنىــڭ ســىرتىدا، ئىنســاننىڭ باشــقىالر بى مۇئ

نامـاز  ﴿ئـالالھ تائاالنىـڭ   . ياخشىلىق تهرەپكه يۈكسهلدۈرىدىغان بىر مۇئـامىله نوقتىسـىدۇر  
 دېــگهن ســۆزىدىكى )١( ﴾ھهقىــقهتهن قهبىــه گۇنــاھالردىن ۋە يامــان ئىشــالردىن توســىدۇ  

مۇنـدىن باشـقا نامـاز    . يامان مۇئـامىله ۋە ناچـار ئهخالقالرنـى ئىپادىلهيـدۇ     ﴾ئىشالريامان ﴿
ــورايدىغان ئهخالقىـــي    ــاردەم سـ ــتا يـ ــاتلىقتىكى قىيىنچىلىقالرنـــى يېڭىشـ ئىنســـاننىڭ ھايـ

 )٢( ﴾ئارقىلىق ياردەم تىلهڭالر ۋە ناماز سهۋر! ئى مۆمىنلهر﴿ئالالھ تائاالنىڭ  .يۆلهنچۈكىدۇر
  .ىپادىلهيدۇدېگهن سۆزى بۇنى ئ

ئىككىنچى چوڭ ئىبادەت بولغان زاكات بايالردىن ئېلىپ كهمـبهغهللهرگه بېرىلىـدىغان   
ئىقتىســادىي ئىبــادەت بولــۇپال قالماســتىن، ئىنســاننى بېخىللىــق، پىخســىقلىق كىرلىرىــدىن 
پــاكالپ، ئۇنىــڭ ئهخالقىــي دۇنياســىنى بېيىتىــدىغان، ئــالالھ ۋە ئىنســانالر بىــلهن بولغــان 

ــادەتتۇر  ئاالقىســىنى  ــامىله خــاراكتېرلىق ئىب ــر مۇئ ــاال . ياخشــىاليدىغان بى ــالالھ تائ  شــۇڭا ئ
ــاالمنى  ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۇالرنى ﴿: پهيغهمـ ــدىن ۋە گۇنـــاھالردىن  (ئـ ــق كىرلىرىـ ) بېخىللىـ

 كۆپهيتىشىڭ ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ماللىرىنىـڭ بىـر قىسـمىنى   ) ياخشىلىقلىرىنى(پاكلىشىڭ ۋە 
  .غاندەپ بۇيرى )٣(﴾زاكات ھېسابىدا ئالغىن

                                                 
  ئايهت -٤٥ئهنكهبۇت سۈرىسى   )١(
  ئايهت -١٥٣بهقهرە سۈرىسى   )٢(
  ئايهت -١٠٣تهۋبه سۈرىسى   )٣(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٧٤  

 

نهپسنى ئىسـتهكلىرىدىن توسۇلۇشـقا كۆنـدۈرۈش،     ئۈچىنچى چوڭ ئىبادەت بولغان روزا
تهربىيىلهش ۋە تهقۋالىققا ئادەتلهندۈرۈش خاراكتېرىـدىكى ئهخالقىـي ئىبـادەت بولـۇپ، ئـۇ      

چـۈنكى نهپسـىنى يىغىـپ    . ۋە باشـقىالر ئوتتۇرىسـىدىكى مۇئامىلىسـىدۇر    ئالالھ ئىنساننىڭ
. ىتىـدۇ ئويغكىشىدە باشقىالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىـش روھىنـى    ئۆزىنى تۇتۇشنىڭ ئۆزى

گۇنـاھالردىن سـاقلىنىپ تهقۋالىـق دائىرىسـىگه كىرىشـىڭالر       !ئـى مـۆمىنلهر  ﴿: ئالالھ تائاال
) رامىزان روزىسـى (ئۈچۈن سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه پهرز قىلىنغىنىغا ئوخشاش سىلهرگه 

ــ )١(﴾پهرز قىلىنــــدى ــارقىلىق دېــــگهن ســــۆزىدە روزا تۇتــ ھاســــىل » تهقۋالىــــق«ۇش ئــ
ئالالھ تائاالنىڭ غهزىـبىگه ئـۇچراپ قېلىشـتىن     –تهقۋالىق . بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان

ئېهتىيات قىلغانلىقتىن يامان ئهخالق، يامان مۇئامىله ۋە يامـان ئىشـالردىن يىـراق تـۇرۇش     
دېـمهك، ھهقىقىـي   . ئارقىلىق ئالالھنىڭ ھىمايىسىگه كىرىش دېـگهن مهنىنـى ئىپادىلهيـدۇ   

  .ندۈرىدۇتلهمهنىدىكى تهقۋالىق ياخشى مۇئامىلىلىك بولۇشنى كاپاله
ــداق         ــۈش، قان ــداق ئۆت ــلهن قان ــانالر بى ــان ھهج ئىنس ــادەت بولغ ــوڭ ئىب ــۆتىنچى چ ت

ئادەتته ھهج پائالىيىتى . مۇئامىلىدە بولۇشنى ئۆگىتىدىغان تهربىيه خاراكتېرلىق ئىبادەتتۇر
بـۇ پائـالىيهتلهر   . راك قىلىشـى بىـلهن توپلىنىـپ ئورۇندىلىـدۇ    نۇرغۇن ئىنسانالرنىڭ ئىشتى

ــاللىق قىلىــش،  ــاچچىقلىنىش، قوپ ــايرىمچىلىق   جهريانىــدا ئ ــاھ ئىشــلهش ۋە ئ قىلىــش گۇن
پـۇقرا، رەڭ، تىـل ۋە ئىـرق پهرقلىرىنـى      –گاداي، رەئىـس   -شۇڭا ھاجىالر باي. چهكلىنىدۇ

پهيغهمــبهر . رامغــا يۆرگىنىــدۇپۈتــۈنلهي يــوق قىلغــان ھالــدا، ھهممىســى بىرخىــل ئــاق ئىه
ــاالمنىڭ ــدەل  «ئهلهيهىسس ــى جې ــتىن ھهج     –كىمك ــاھ ئىشلىمهس ــتىن، گۇن ــاجرا قىلماس م

دېـگهن   )٢( »ئهمدى تۇغۇلغان بوۋاقتهك گۇناھتىن پـاك بولىـدۇ   قىلىدىكهن، ئۇ ئانىسىدىن
. مۇبارەك ھهدىسىمۇ ھهج ئىبادىتىنىڭ تهربىيىلىنىش پائالىيىتى ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيـدۇ 

ھاجىنىڭ شۇ پاكلىقىنى ساقلىيالىشى ئۇنىڭ ھهج پائالىيىتىـدە ئالغـان تهربىيىسـىنى داۋام    
  .قىلدۇرۇشىغا باغلىق

ئهپسۇس بىلهن شۇنى ئېيتىمىزكى، يـۇقىرىقى ۋە باشـقىمۇ ئىبـادەتلهر ئهشـۇ ئاساسـلىق      
 غايىسىنى ۋە نىشان قىلىنغان مهقسـهتلىرىنى يوقىتىـپ قويغانـدىن كېـيىن، بـۇ ئىبـادەتلهر      

كىشـىلهرنى يامـان    خۇددى جانسىز بهدەنلهرگه ئوخشاش بولـۇپ قالغـانلىقتىن كـۆپلىگهن   
ــان، مۇئامىلىـــدە دۇرۇس بولـــۇش    ــا قىاللمىغـ ــۋالىقنى بهرپـ ــالمىغان، تهقـ ئىشـــالردىن توسـ

قىسقىسـى بـۇ ئىبـادەتلهرنى ئورۇنداشـتىكى مۇددىئـا ئهمهلـگه       . ئهخالقىنى تىكلىـيهلمىگهن 
  .ئاشمىغان

                                                 
  ئايهت -١٨٣بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )٢(



 ٥٧٥  ۈشهنچهچ هقىسقىچ هققىدەھ ۇئامىلهم  

 

، ئىبادەتلهر غايه ئهمهس، بهلكى ئىنسـانالرنى تهقۋالىـق، گـۈزەل    شۇنى بىلىش كېرەككى
  .ئهخالق، ياخشى مۇئامىله، ئېسىل پهزىلهتلهرگه ئېرىشتۈرۈش يولىدىكى ۋاستىالردۇر

ئىجتىمـــائىي، ئىقتىســـادىي، سىياســـىي ۋە ھاياتلىقتـــا ئىنســـانالر دۇچ  مۇنـــدىن باشـــقا
مۇئـامىله قائىدىسـى    مهخسـۇس  گهنكېلىدىغان پۈتۈن ئىشالرنىڭ ئىسالم دىنىدا بهلگىلهن

مۇئامىلىنىـڭ دۇرۇس، تـوغرا ۋە ئادالهتلىـك بولىشـى تهلهب      ،ھهممىسـىدە بۇالرنىڭ . باردۇر
  .قىلىنىدۇ

  



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٧٦  

 

 

  مهسىلىلهر مۇئامىلىگه مۇناسىۋەتلىك

  يرۇلغان؟مۇسۇلمان ئادەم كىملهرگه قارىتا ياخشى مۇئامىله قىلىشقا بۇ :سوئال  .١٠٧٠
ياخشـى مۇئـامىله    مۇسۇلمان ئادەم ھهممىگه ئىسـالمىي ئهخـالق دائىرىسـىدە    :جاۋاب    

  :تۆۋەندىكىلهر قىلىشقا بۇيرۇلغان بولۇپ، تهپسىلىي قىلىپ ئېيتقاندا
  .ئۆزىگه ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش. ١    
  ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش ئائىلىدىكىلهرگه. ٢    
  مىلىدە بولۇشئانىغا ياخشى مۇئا –ئاتا  .٣    
  .تۇغقانالرغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش. ٤    
  .ىالرغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇشقوشن .٥    
  .خىزمهتداشالرغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش. ٦    
    ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش دوستالرغا. ٧    
  .ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش جهمئىيهتتىكى كىشىلهرگه. ٨    
  .ياخشى مۇئامىلىدە بولۇشئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا . ٩    
  .مۇسۇلمان ئهمهس خهلقلهرگه ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش. ١٠    
  .ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش پۈتۈن ئىنسانىيهتكه. ١١    
  .ھايۋانالرغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش .١٢    



 ٥٧٧  پرىنسىپى ۇئامىلهم  

 

  

  مۇئامىله پرىنسىپى

  انداق ياخشى مۇئامىلىدە بولۇشى كېرەك؟ئىنسان ئۆزىگه قارىتا ق :سوئال  .١٠٧١
ئــۆزىگه تــوغرا بولۇشــى، ئــۆزىنى ئالدىماســلىقى،  -ئىنســان ئهڭ ئــاۋۋال ئــۆز :جــاۋاب    

ئۆزىنىــڭ ۋىجــدانىي قوبــۇل قىاللمايــدىغان ئىشــالرنى قىلماســلىقى، ئۆزىنىــڭ روھىغــا، 
. شـى الزىـم  دىنىغا، ئهخالقىغا ۋە تهن ساقلىقىغا زىيانلىق بولغان ئىشـالردىن يىـراق بولى  

يوسۇنلۇق بولۇش تهلىبىنـى قويـۇپ،    –بۇ دېگهنلىك ئۆزىگه ھهر ئىشتا توغرا ۋە قائىدە 
ــان     ــان زىي ــۆزى ئۈچــۈن خالىمىغ ــق قىلماســلىقى، ئ ــا خىالپلى ــى  –ئۇنىڭغ زەخمهتلهرن

باشقىالرغا كهلتۈرۈشتىن ساقلىنىشـى، تاماكـا چـېكىش، ھـاراق ئىچىـش، زىنـا قىلىـش،        
 بىۋاسـىته زىيـانلىق بولغـان ئىشـالرنى قىلماسـلىقى،      ۆزىگهقىمار ئويناشقا ئوخشـىغان ئـ  

ــۇپ قېلىشــىغا ســهۋەب     ــدا ئۆزىنىــڭ ئهيىبكــار بول ــالالھ تائاالنىــڭ ۋە خهلقنىــڭ ئالدى ئ
ئۆزىدىن ھېساب ئېلىـپ   –ئىشالردىن ساقلىنىشى، ھهر ۋاقىت ئۆز  ناشايان بولىدىغان

 ىىغـا سـېلىپ تۇرۇشـ   تۇرۇش ئارقىلىق ئـۆزىنى ئهقىـل، ۋىجـدان ۋە شـهرىئهتنىڭ مىزان    
 –سـىلهر ئـۆز    ئـاۋۋال قىيامهت كـۈنى سـىلهردىن ھېسـاب ئېلىنىشـتىن     « .دېگهنلىكتۇر

. بـۇ مهنىنـى ئىپادىلهيـدۇ    ىمۇدېگهن كۆرسهتم)١(»ئۆزۈڭالردىن ھېساب ئېلىپ تۇرۇڭالر
ــدە        ــى مۇئامىلىـ ــا ياخشـ ــۆزىگه قارىتـ ــدىغانلىق ۋە ئـ ــۆزىنى ئالـ ــش ئـ ــىچه قىلىـ ئهكسـ

  .بولمىغانلىقتۇر

                                                 
  ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ سۆزى (١)



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٧٨  

 

  

  لىرىھاياتىدىكى ئىسالم پرىنسىپ ئائىله

  كېرەك؟ ىقانداق مۇئامىلىدە بولۇش ئىنسان ئائىلىسىدىكىلهرگه :سوئال  .١٠٧٢
بىر ئادەمنىڭ ئائىلىسىدىكىلىرىگه قارىتا مۇئامىلىسى ئـۇ ئادەمنىـڭ قانـداق     :جاۋاب    

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم . نهكتۇرئادەم ئىكهنلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئهي
ــامىله   « ــىدىكىلىرىگه ئهڭ ياخشـــى مۇئـ ــۆز ئائىلىسـ ــىلىرىڭالر ئـ ــىلهرنىڭ ئهڭ ياخشـ سـ

ــاپىتىگه يـــاكى  » قىلىـــدىغىنىڭالردۇر ــارقىلىق كىشـــىلهرنىڭ ســـىرتقى قىيـ دېـــيىش ئـ
سىرتتىكىلهرگه قىلغان مۇئامىلىسىگه قاراپ باھـا بهرگىلـى بولمايـدىغانلىقىنى، بهلكـى     

ۆز ئائىلىسىدىكىلىرىگه قىلغان مۇئامىلىسىگه قاراپ ئۇنى ياخشـى يـاكى يامـان    ئۇنىڭ ئ
چۈنكى ئىنسان سىرتتىكىلهرگه ئـۆزىنى  . دەپ باھالىغىلى بولىدىغانلىقىنى كۆرسهتكهن

ئهممـا ئۇنىـڭ   . ياخشـى كۆرسـىتىش نىيىتـى بىلهنمـۇ ياخشـى مۇئـامىله قىلىـپ قويىـدۇ        
ئهڭ تهبىئىي مۇئامىله بولۇپ، شۇ ئـادەمگه   ئائىلىسىدىكىلىرىگه قىلىدىغان مۇئامىلىسى

  .قويۇلغان دىئاگنوزدۇر
ئانىسى ۋە پهرزەنتلىرىنـى ئـۆز    –نىڭ جورىسى، ئاتا بىراۋنىڭ ئائىلىسىدىكىلىرى ئۇ  

  .ياخشى مۇئامىله قىلىشىنى تهلهب قىلىدۇ ۋە ئۇالرغا ئىچىگه ئالىدۇ
  نىڭ جورىسىگه قارىتا قانداق مۇئامىلىدە بولۇشى كېرەك؟ئىنسان ئۆزى :سوئال  .١٠٧٣

بىـرىگه ئۆتهشـكه تېگىشـلىك     –ئىسالم قانۇنىـدا ئهر بىـلهن ئايالنىـڭ بىـر      :جاۋاب    
ــتىدىكى   ــڭ ئۈس ــۇرچى ۋە ھهر بىرىنى ــڭ  ب ــى تهرەپنى ــق   -ھهق قارش ــۇقلىرى ئېنى ھوق

ن، جهمئىـيهت  ھهر قانداق بىر جهمئىيهت ئۇنى ئىـدارە قىلىـپ تۇرىـدىغا    .بهلگىلهنگهن
ــاجلىق     ــئۇلغا ئېهتىيـ ــرەر مهسـ ــالىدىغان بىـ ــا سـ ــوغرا يولغـ ــلىرىنى تـ ئهزالىرىنىـــڭ ئىشـ
ــائىلىگه        ــۈن، ئ ــانلىقى ئۈچ ــى بولغ ــر تهركىب ــڭ بى ــائىلىمۇ جهمئىيهتنى ــدەك، ئ بولغىنى

ئىنتـــايىن  غامهســـئۇللۇق قىلىـــدىغان بىـــرەر مهســـئۇلنىڭ شـــۇ ئائىلىـــدە بولۇشـــى      
للۇققا ئهر كىشىلهر ئايـال كىشـىلهرگه نىسـبهتهن    تهبىئىيكى، بۇ مهسئۇ. ئېهتىياجلىقتۇر
چـــۈنكى، ئهر كىشـــىلهر ئومـــۇمهن جىســـىمانىي جهھهتـــته كۈچلـــۈك، . مۇناســـىپراقتۇر

الالھ ئـ . سوغۇققان بولغاچقا، ئـۇالر ئـائىله ئىشـلىرىنى تهمكىنلىـك بىـلهن باشـقۇرااليدۇ      
ــاال ــپ     تائــ ــان قىلىــ ــارتۇقچىلىقىنى بايــ ــۇ ئــ ــڭ بــ ــڭ ئهرلهر ئايالالرن﴿: ئهرلهرنىــ ىــ

  .دېگهن)١(﴾ھامىيلىرىدۇر

                                                 
  ـ ئايهت ٣٤نىسا سۈرىسى   )١(



 ٥٧٩  پلىرىھاياتىدىكى ئىسالم پرىنسى هئائىل  

 

ئهرلهرنىڭ ئايـالالرنى ۋە ئـائىلىنى ھىمـايه قىلىـپ، ئىـدارە قىلىشـتىكى مهسـئۇلىيىتىگه          
قىسمهن ئايالالر بۇ ماۋزۇدا بهزى ئهرلهردىـن قابىلىيهتلىـك   . ھېچكىم ئىنكار قىاللمايدۇ

هتلىـك  بولسىمۇ، ئومـۇمهن ئېيتقانـدا، ئهرلهرنىـڭ ئـائىلىنى باشـقۇرۇش ئىشـىدا قابىلىي      
ــۇم  ــگه مهل ــا    . ئىكهنلىكــى ھهممى ــالالھ تائاالغ ــكهن، ئايالالرنىــڭ ئ ــۋال شــۇنداق ئى ئهھ

ئاسىيلىق بولمايدىغان پۈتۈن ئىشالردا ئهرلىرىنىڭ خاھىشىغا ھۆرمهت قىلىشى، ئۇالرغا 
بۇ ھوقۇقتىن پايدىلىنىپ ئۆزلىرىنى خوجـايىن، ئايـاللىرىنى بولسـا،    . بويسۇنۇشى زۆرۈر

رۈپ، ئـۇالرنى ھهدەپ خوراليـدىغان، ئـۇرۇپ تىلاليـدىغان ئهرلهر     خىزمهتچى ئورنىدا كۆ
  .ھهقىقهتهن، نادان ھهم ئاڭسىز كىشىلهردۇر

ــۇش پهقهت ئهر    ــر   –تۇرم ــال ئىككىســىنىڭ بى ــر  –ئاي ــى چۈشىنىشــى ۋە بى  -بىرىن
چۈنكى ئهرـ خوتۇنلۇق ھاياتىنىـڭ بهختلىـك   . بىرىگه يول قويۇشى بىلهن داۋام قىلىدۇ

شى ئهر ـ خوتۇن ھهر ئىككىسىنىڭ ئۆز ئۈستىدىكى مهسئۇلىيهت ۋە بىر  ھالدا داۋام قىلى
ـ بىرىنىڭ ھهق ـ ھوقۇقلىرىنى تونۇشىغا بـاغلىق، ئۇنىـڭ سـائادىتى ئهر خوتـۇن ـ ھهر       
ئىككىسىنىڭ بىـر ـ بىـرىگه بولغـان قىـزغىن مـۇھهببىتىگه ۋە سـهمىمىي مۇئامىلىسـىگه         

 -ى ھېمــايه قىلىــپ قوغدىشــى، بىــر بىرىنــ -ئايــال ئىككىســىنىڭ بىــر –ئهر  .بــاغلىقتۇر
ــۇ   ــى ئهپ ــڭ كهمچىلىكلىرىن ــىرالرنى     بىرىنى ــىدىكى س ــى ئوتتۇرىس ــى ۋە ئىككىس قىلىش

  .بهختلىك ئائىلىنىڭ كاپالىتىدۇر ساقلىشى

  ىنىڭ ئايالىغا ئۆتهشكه تېگىشلىك بۇرچىئهر
  ك بۇرچى قايسىالر؟ئهركىشىنىڭ ئايالىغا ئۆتهشكه تېگىشلى :سوئال  .١٠٧٤

  :ئهركىشىنىڭ ئايالىغا ئۆتهشكه تېگىشلىك بۇرچى تۆۋەندىكىچه بولىدۇ :جاۋاب    
ئـۇنى   ئهرنىڭ ئايالىغا ياخشـى مۇئـامىله قىلىشـى، ئۇنىڭغـا ئـازار بهرمهسـلىكى،      ) ١(  

بېغىشلىغان ھالدا، ئۇنىڭغا ھهر ئۇنىڭغا ۋە سۆيگۈسىنى  نىپۈتۈن مۇھهببىتى ئاسرىشى،
  .نلىق كۆرسىتىشىئىشتا مېهرىبا

ئۆزگىرىـپ قالغـان   ئايالىنىڭ بهزى خاتالىقلىرىغا، بولۇپمـۇ ئايالىنىـڭ مىـجهزى    ) ٢(  
ــامىله قىلىشــى،     چــاغالردىكى ــلهن مۇئ بهزى يېقىمســىز مۇئامىلىســىگه ســهۋرچانلىق بى

  .دەردىنى ئاڭالپ ھالىغا يېتىشى خاتالىقلىرىنى ئهپۇ قىلىشى،
لىغـا بولغـان سۆيگۈسـىنى ھهر ۋاقىـت ئىزھـار      ايالىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشى، ئايائ) ٣(  

  .قىلىپ تۇرۇشى
مۇھـاپىزەت   ۋە تهمهلىرىدىن ئايالىنى باشقىالرنىڭ يامان نىيهتلىك كۆزلىرىدىن) ٤(  

ئايالىنىڭ ھۆرمىتىنى قىلىپ، ئۇنى قهدىرلىشـى، ئائىلىنىـڭ   . قىلىشتا غورۇرلۇق بولۇشى
لـېكىن  . تته قالماسلىقىىن غهپلهبوزۇلىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىد



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٨٠  

 

ئارقىسـىدىن جاسۇسـلۇق قىلماسـلىقى، بهتنىيهتلىـك      ، ئۇنىـڭ نى كۈنلىـدىم دەپ ىئايال
چـۈنكى ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە      . بىلهن ئايالىنى ئاساسسىز قارىلىماسلىقى الزىـم 

  .كىشىلهرنى يامان گۇمان قىلىشتىن مهنئى قىلغان
اتـا ـ ئـانىالردىن ئـايرىم ئۆيـدە تورغۇزۇشـى، ئۆينىـڭ         ئايـالىنى ئىمكـان قهدەر ئ  ) ٥(  

پۈتۈن ئېهتىياجلىق نهرسـه ـ كېرەكلىرىنـى ھـازىرالپ بېرىشـى، ئايالىغـا قېـيىن ئاتـا ۋە         
  .يۈكلىۋالماسلىقىقېيىن ئانىسىنىڭ پۈتۈن يۇكلىرىنى 

ۋە باشـقىمۇ ھهقلىرىنـى تولـۇق     ئايالىنىڭ بېرىشكه تېگىشلىك بولغان مهھرىنى) ٦(  
  .لىشىئادا قى

قۇرئـان  ئايالىغا دىننىڭ ئهھكاملىرىنى ئۆگىتىشى ــ ناماز، روزا، زىكىر، دۇئـا ۋە  ) ٧(  
 ىشـىغا ئۈندىشـى  دۋاقتىـدا ئورۇن  قاتارلىق پۈتۈن ئىبـادەتلهرنى ئۆگىتىشـى ھهم   ئوقۇش
  .ياردەم بېرىشى ئۈچۈن

ــۇنى ئۇ  ) ٨(   ــانلىق قىلغــان تهقــدىردىمۇ، ئ ــالى ئۇنىڭغــا يام رماســتىن نهســىههت ئاي
پهيغهمــــبهر . ، ئىمكــــان قهدەر ئايــــالىنى ئۇرماســــلىقىيولغــــا كىرگۈزۈشــــىلىــــپ قى

دەپ  )١(»ســىلهرنىڭ ياخشــىلىرىڭالر ئايــاللىرىنى ئۇرمايــدىغانالردۇر   « :ئهلهيهىسســاالم
ئۈچۈن ئهڭ ئاخىرقى چـارە ۋە ئهڭ قـاتتىق جـازا ۋاقىتلىـق ئۇنىڭغـا       ئايال. كۆرسهتكهن

  .ريېقىنچىلىق قىلماسلىقتۇجىنسىي تهرەپتىن 
يامـان غهرەز بىـلهن ئهمهس، بهلكـى     يـاكى  تۇغۇشـنى ئـارزۇ قىلسـا   ناۋادا ئايالى ) ٩(  

زورلىماسـتىن، ئۆزئـارا    تۇغۇشـقا  تۇغماسـلىقنى تاللىسـا، ئـۇنى    يوللۇق ئۆزرىسى تـۈپهيلى 
  .كېڭىشىش بىلهن ئىش كۆرۈش

ــا  ) ١٠(   ــاكى ئۇنىـــڭ ئاتـ ــالىنىى يـ ــۆۋەن   –ئايـ ــانلىرىنى تـ ــاكى تۇغقـ ــىنى يـ ئانىسـ
  .كى، ھاقارەتلىمهسلىكى، مهسخىرە قىلماسلىقىكۆرمهسلى

ئۆي ئىشـلىرىدا  بالىالرنى بېقىش، تاماق ئېتىش، كىر يۇيۇش قاتارلىق ايالىغا ئ) ١١(  
چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالممۇ ئاياللىرىغـــا ئـــۆي ئىشـــلىرىدا  . ياردەملىشىشـــى
  .ياردەملىشهتتى

 دا پۈتـۈن ئىشـالردا ئادالهتلىـك   بىردىن ئارتۇق ئايالى بولسا، ئۇالرنىڭ ئارىسـى ) ١٢(  
  .ئىش كۆرۈشى

ئايالى بىلهن ئاجرىشىشقا توغرا كهلسه، ئۇنىڭغـا زىيـان يهتكۈزمهسـتىن، ئـازار     ) ١٣(  
، ئىلگىـرى بهرگهنلىرىنـى ۋە   بهرمهستىن، ئهيبىنى ئاچماستىن چىـرايلىقچه ئاجرىشىشـى  

  .تويلۇقنى قايتۇرۇپ ئېلىشنى تهلهپ قىلماسلىقى

                                                 
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(



 ٥٨١  ھاياتىدىكى ئىسالم پرىنسىپلىرى هئائىل  

 

شــىنىڭ ئۈســتىدىكى ئايالىغــا ئۆتهشــكه تېگىشــلىك بولغــان      يــۇقىرىقىالر ئهر كى  
ــر قىســىمىدۇر   ــدىن بى ــبهر  .ھهقلهرنىــڭ ھهممىســى ئهمهس، بهلكــى مۇھىملىرى پهيغهم

ئهلهيهىسســاالم ۋىدالىشــىش ھهججىــدە ســۆزلىگهن خۇتبىســىدا مۇســۇلمان ئهرلهرگه      
  .لغانتوغرۇلۇق ناھايىتى مۇھىم ۋە تهسىرلىك ۋەسىيهتلهرنى قى نى ئاسراشئايالالر

  ئۆتهشكه تېگىشلىك بۇرچىئايالنىڭ ئېرىگه 
ئايالنىڭ ئېرىگه قارىتا قانداق مۇئـامىله قىلىشـى ۋە ئۆتهيـدىغان ھهقلىـرى      :سوئال  .١٠٧٥

  قايسىالر؟
ئايالنىڭ ئېرىگه قارىتا قانداق مۇئـامىله قىلىشـى ۋە ئۆتهيـدىغان ھهقلىـرى      :جاۋاب    

  :تۆۋەندىكىلهر
ئېرىنىڭ ھهققىنى ۋە ئۇنىـڭ مهنپهئهتىنـى ئۆزىنىـڭ ۋە جىمـى تۇغقانلىرىنىـڭ      ) ١(  

  .ئۇالرنى قوغدىشى ۋە ھهققىدىن ۋە مهنپهئهتىدىن ئهال بىلىشى
ئىمكـان  تۇغۇتلـۇق ۋاقىتلىرىـدىن باشـقا، ھهرقانـداق ۋاقىتتـا       ۋە ئايلىق ئـادەت  )٢(  

ـ بىرىنىــڭ رىغبىــتىگه      ئهر ـ ئايــال بىــر     . ئېرىنىــڭ رىغبىــتىگه ماسلىشىشــى  قهدەر 
كــۆپلىگهن ئائىلىلهرنىــڭ بهختســىزلىككه . ماسلىشىشــى ئىنتــايىن مــۇھىم مهســىلىدۇر 
ئهرلهرنىڭ باشـقا ئايالالرغـا بۇزۇلۇشـىنىڭ    . ئۇچرىشى ئومۇمهن، مۇشۇ سهۋەبتىن بولىدۇ

ســـــهۋەبلىرىدىن بىرىمـــــۇ، ئايالىنىـــــڭ ئۇنىـــــڭ رىغبىـــــتىگه ماسالشـــــماي ئـــــۇنى 
  .ىقىدۇرەنجىتكهنلىكىدىن كېلىپ چ

ئهممــا . ئېرىنىــڭ رۇخسىتىســىز باشــقىالرغا ئۆيــدىن بىــر نهرســه بهرمهســلىكى  ) ٣(  
  .يېمهك ـ ئىچمهكتىن باشقىالرغا سهدىقه بهرسه بولىدۇ

 –ئهر  ئېرىنىــڭ رۇخسىتىســىز ســهپهرگه چىقماســلىقى، ئېــرى ياقتۇرمايــدىغان ) ٤(  
  .ئايال ھهر قانداق كىشى بىلهن ئارىالشماسلىقى

گهن رىزىققا قانائهتلىك بولۇشـى، قـاتتىقچىلىق كۈنلىرىـدە ئېرىـدىن     الالھ بهرئ) ٥(  
شىكايهت قىلماسلىقى، ياخشى كۈنلهردە ئـالالھنى ئۇنۇتماسـلىقى، ئېرىنىـڭ مېهنىتىنـى     

ــى  ــت قهدىرلىش ــه  . ھهر ۋاقى ــا ھهمىش ــۇن ئېرىغ ــى خوت ــىپتىن  “: ئهڭ ياخش ــارام كهس ھ
ېرەلهيمىـز، ئهممـا دوزاخ ئوتىغـا    ب ا بهرداشلىقىغقاتتىقچىلىقتۇرمۇشنىڭ ساقالنغىن، بىز 

  .دەيدىغان خوتۇندۇر” بهرداشلىق بېرەلمهيمىز
زىننهتلهنمهسلىكى، باشقىالرغا  غا ئۆزىنى كۆرسىتىش ئۈچۈنئېرىدىن باشقىالر) ٦(  

يۈز، قوللىرى ۋە پۇتلىرىدىن باشقا ئهۋرەت ئهزالىرىنى نامايان قىلماسلىقى، قىسقا، نېپىز 
ئايـــال ئىككىســـىنىڭ ئوتتۇرىســـىدىكى  –ئهر . نىشـــىكىيىملهرنـــى كىيىشـــتىن ساقلى

ــى  ــىرالرنى ساقلىش ــبهر     –ئهر  .س ــا پهيغهم ــىرتقا يايغۇچىالرغ ــىرلىرىنى س ــۇق س خوتۇنل



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٨٢  

 

ــۈنى    ــامهت ك ــۇالرنى قىي ــان ۋە ئ ــاالم لهنهت قىلغ ــۆز    ئهلهيهىسس ــېچ س ــاال ھ ــالالھ تائ ئ
  .ىن سانىغانبىلهنمۇ قارىماستىن جازااليدىغانالر قاتارىد نهزەرىقىلماستىن، شهپقهت 

ئېرىنىىڭ دوستلىرى بىلهن ئېرى بولمىغان جـايالردا پاراڭالشماسـلىقى، ئېـرى    ) ٧(  
ئۆزى يالغوز بولسا، . يوق ۋاقىتتا كهلگهن يالغۇز، ئهر مېهماننى يالغۇز قارشى ئالماسلىقى

  .ئۇنى ئۆيگه تهكلىپ قىلماسلىقى
ىنىـپ چوڭلـۇق   رلپهخى ئېـرىگه ھۆسـىن ـ جامـالى، بـايلىقى ۋە مهنسـبى بىـلهن       ) ٨(  

كه يـاكى  مهنسـهپ ئېرىدىن بىـرقهدەر ئـارتوق جامالغـا، بايلىققـا،      يهنى ئايال قىلماسلىقى،
  .ئېسىل نهسهبكه ئىگه بولغان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا ئىشىنىپ چوڭلۇق قىلماسلىقى

پهرزەنتلىــرىگه مېهرىبــان بولۇشــى، ئــۇالرنى ئــۇرۇپ، تىللىماســتىن ياخشــى       ) ٩(  
  .ئۇزارتماسلىقى تهربىيىلىشى، ئېرىگه تىل

  .رەتلىك تۇتۇشى، ئىسراپچىلىقتىن ساقلىنىشى ئۆي ئىچىنى پاكىز،) ١٠(  
ئايال كىشى قېـيىن ئانىسـى ۋە قېـيىن ئاتىسـىنى ھۆرمهتلىشـى، ئىمكـانقهدەر        )١١(  

چـۈنكى  . ئۇالرنىڭ خىزمهتلىرىدە بولۇپ، ياخشى دۇئـالىرىنى ئېلىشـقا تىرىشىشـى الزىـم    
ئوخشىشــىنى كېيىــنچه كــېلىن يــاكى كىئوغۇللىرىــدىن  ئۇمــۇ شــۇالرغا قىلغانلىرىنىــڭ 

ياخشى ئايالالرنىڭ سهۋەبى بىـلهن ئـائىلىلهر گۈللىنىـدۇ، ھايـاتلىق ئۆزىنىـڭ      . كۆرىدۇ
ــدۇ  ــاالۋىتىنى تاپى ـــ ھ ــۇنداق ياخشــى    . ھۇزۇر ــابالرمۇ ئهنه ش ــهۇر ئهرب ــادىكى مهش دۇني

  .ئانىالرنىڭ قوللىرىدىن يېتىشىپ ئۆسكهن كۆچهتلهردۇر



 ٥٨٣  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

  

  لهر ھهققىدىكى ئىسالم پرىنسىپىنتۋە پهرزەئانا - ئاتا

  ئانىالرنىڭ ئۈستىدىكى پهرزەنت ھهقلىرى قايسىالر؟ –ئاتا  :سوئال  .١٠٧٦
ئاتا ـ ئانىالرغـا ئـالالھ تهرىپىـدىن تاپشـۇرۇلغان ھهم شـهرەپلىك        پهرزەنتلهر :جاۋاب    

بـۇ   ئالدىـدا  الر قىيـامهت كۈنىـدە ئالالھنىـڭ   ئاتـا ـ ئـانى   . ئامـانهتلهردۇر  لىـك ھهم خهتهر
تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇسـۇلمانالرنى   ئالالھ .دىن سورىلىدۇجاۋابكارلىقى ئامانهتلهرنىڭ

ئـۆزۈڭالرنى ۋە بـاال ـ چاقـاڭالرنى،     ﴿: بۇ جاۋابكارلىقتىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ  
قــاتتىق قــول پهرىشــتىلهر  ئىنســان ۋە تاشــالر يېقىلغــۇ بولىــدىغان، رەھىــم قىلمايــدىغان

  .)١(﴾مۇئهككهل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى ۋە باال ـ چاقىلىرىنى دوزاخ ئازابىـدىن ساقلىشـىنىڭ بىردىنبىـر       

 ئۈســتىدىكى پهرزەنــت ھهقلىرىنــى تولــۇق ئــادا قىلىــش يولىــدا، بالىالرغــا        چارىســى
اخشى ـ يامـاننى بىلـدۈرۈپ، ئىلىـم ـ      كىچىكىدىن باشالپال ئىمان، ئىسالمنى ئۆگىتىپ، ي

ئاتا ـ ئانىالر يـۇقىرىقىالرنى   . مهرىپهت ئۆگىتىپ بۇ ئامانهتنى ئادا قىلىشىدىن ئىبارەتتۇر
. ئۇالرنىــڭ مهســئۇلىيىتى تۆگهيــدۇ ئــالالھ بۇيرىغــان بــويىچه ئــادا قىلغانــدىن كېــيىن،

ــار بولىــــــدۇ   ــۆزلىرى جاۋابكــــ ــالىالر ئــــ ــبهر . كېيىنىكــــــى ئىشــــــالرغا بــــ پهيغهمــــ
ھهرقانداق باال ئىسالم دىنىنى ئېتىراپ قىلىشقا ھازىر بولغـان تهبىئىتـى   «لهيهىسساالمئه

بىلهن تۇغۇلىدۇ، ئۇنى ئاتا ـ ئانىسى يهھۇدىي قىلىدۇ يـاكى خرىسـتىئان قىلىـدۇ يـاكى      
دېــمهك، ئاتــا ـ ئــانىالر بالىالرنىــڭ قانــداق يېتىشــىپ    . دېــگهن )٢(»ســىي قىلىــدۇۇمهج

ئهخالقلىـق،  -ئهدەپبـالىلىرىنى ئىسـالم نـۇرى ئاسـتىدا،      ئـۇالر . چىقىشىدىن مهسئۇلدۇر
ياخشى تهربىيىلهپ چىققان بولسا، ئۇنىـڭ مۇكاپـاتىنى ئـاۋۋال    دىيانهتلىك قىلىپ -دىن

ئهگهر بــالىلىرىنى ئــۆز ھــاۋايى ـ    . قــۇم كۆرىــدۇوىن ئــاخىرەتته چمۇشــۇ دۇنيــادا، ئانــد
تىشتۈرەلمىگهن بولسـا،  ھهۋەسلىرىگه قويۇپ بېرىپ، ئالالھنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه يې

يامـان بالىنىـڭ ئـاپىتى    . ئۇنىڭ جازاسىنى ئاۋۋال بۇ دۇنيادا، ئاندىن ئاخىرەتته تارتىـدۇ 
ئاتا ـ ئانىالرنى تۈرلۈك باالالرغا دۇچار قىلىـدۇ، قىيـامهت كۈنىـدىمۇ ئـۇالرنى خـاتىرجهم       

نتلىرىنىـڭ  ئامانهتنى زايه قىلغان كىشى قانـداق جاۋابكالىققـا تارتىلسـا، پهرزە   . قىلمايدۇ
ــا        ــرراق جاۋابكارلىقق ــانىالرمۇ، ئۇنىڭــدىن ئېغى ــا ـ ئ ــۋەتكهن ئات ــى زايه قىلى كېلىچىكىن

                                                 
  ـ ئايهت ٦تهھرىم سۈرىسى   )١(
 بۇخارى رىۋايىتى  )٢(
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  .چۈنكى پهرزەنتلهر ئالالھنىڭ ئۇالرغا تاپشۇرغان ئامانهتلىرىدۇر. تارتىلىدۇ

  ئانىالرنىڭ ئۈستىدىكى پهرزەنت ھهقلىرى–ئاتا
  نىشىئانا بولىدىغانالرنىڭ ياخشى تاللى –بالىالرغا ئاتا ) ١(    

پهرزەنتلهرنىــڭ  بــۇ مــاۋزۇ ئــاتىالر بىــلهن ئانىالرغــا ئوخشاشــال قارىتىلغــان بولــۇپ،   
پهزىلهتلىك بولـۇپ چىقىشـى ئۈچـۈن، ئاتـا      -دىيانهتلىك، گۈزەل ئهخالقلىق ۋە ئېسىل 

ــالنى دىيــانهت بىــلهن     بولغۇچىنىــڭ كېلهچهكــته بالىلىرىنىــڭ ئانىســى بولىــدىغان ئاي
ياخشى تاللىشى زۆرۈر بولغىنىدەك، ئانا بولغۇچىنىڭمـۇ   ئهخالقنى ئۆلچهم قىلغان ھالدا،

كېلهچهكته بالىلىرىنىڭ ئاتىسى بولىدىغان ئهرنـى دىيـانهت بىـلهن ئهخالقنـى ئـۆلچهم      
  .قىلغان ھالدا ياخشى تاللىشى زۆرۈردۇر

كىشـىلهر ئايـالالرنى تـۆت نهرسـىگه     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئهرلهرگه قارىتىـپ    
سـهن  . جامالىغا، بايلىقىغا، نهسىبىگه ۋە دىيانىتىگه –الرنىڭ ھۆسىن ئۇ: قاراپ تالاليدۇ

ئهگهر شـۇنداق قىلمىسـاڭ زىيـان تارتىـپ     . ئهڭ ئاۋۋال دىيانهتلىك بولغىنىنى تـاللغىن 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهدىسـى ئـارقىلىق دىنغـا،    . دەپ كۆرسهتكهن )١(»قالىسهن

سـىل يېتىشـتۈرۈپ چىقىـش ئۈچـۈن، شـۇ      جهمئىيهتكه ۋە خهلقـقه پايـدىلىق، ياخشـى نه   
ــالالپ،     ــدا، ياخشــى ت ــانهتنى ئاســاس قىلغــان ھال ــالنى دىي ــا بولغــۇچى ئاي نهســىلگه ئان

پهقهت دىيانهت بىلهنـال   ئېسىللىك، ياخشىلىق. ئىلغاشنىڭ ئهھمىيىتىنى بايان قىلغان
ۇپ بىراۋنىڭ دىيانىتى بولماستىن، قانچىلىك ئېسىل، شهرەپلىك ئائىله بولـ . ئۆلچىنىدۇ

  .ياخش دېگىلى بولمايدۇ -شهرىئهت ئىستېمالىدا-كهتسۇن، ئۇنى
مۇ كېلهچهكتىكى پهرزەنتلىرىنىـڭ ئاتىسـى بولىـدىغان جورىسـىنى دىيـانهت      الرئايال  

پهيغهمـبهر   .بىلهن ئهخالقنى مىزان قىلغان ھالدا، ياخشـى تاللىشـى ئىنتـايىن زۆرۈردۇر   
ن دىيـــانىتى ســـىلهرنى رازى ئهخالقـــى بىـــله« :ئهلهيهىسســـاالم قىزنىـــڭ ئائىلىســـىگه

ــال        ــۇالرنى دەر ھ ــه، ئ ــوراپ كهلس ــز س ــىلهردىن قى ــر كىشــى س ــداقال بى ــدىغان قان قىلى
ئهگهر ئۇنداق قىلمىساڭالر، يهر يۈزىـدە چـوڭ بـۇزۇقچىلىقنى تېرىغـان     . ئۆيلهندۈرۈڭالر

دېـيىش ئـارقىلىق ئايالالرنىـڭ جـور تاللىشـىدىكى ئىسـالمىي پرىنسـىپنى         )٢(»بولىسىلهر
  .لىپ بهرگهنبايان قى

  بالىالرغا گۈزەل ئىسىمالرنى قويۇش) ٢(    
ــكه            ــۈل بۆلۇش ــدە كۆڭ ــۇش ئاالھى ــىمالرنى قوي ــق ئىس ــۈزەل ـ چىرايلى ــا گ بالىالرغ

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  تىرمىزى رىۋايىتىئىمام   )٢(



 ٥٨٥  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

ئىسالم دىنى ھاياتلىقنىڭ ھهرقايسـى سـاھهلىرىنىڭ ھهممىنـى ئـۆز     . تېگىشلىك ئىشتۇر
غا بهزى ئىچىـــگه ئالغـــان كامىـــل بىـــردىن بولغـــانلىقتىن، بـــۇ مـــاۋزۇدىمۇ ئىنســـانالر  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پهرزەنتلهرگه چىرايلىـق،  . تهۋسىيهلهرنى قىلىشنى ئۇنتۇمىغان
ســىلهر قىيــامهت كۈنىــدە ئىســمىڭالر بىــلهن  «: گــۈزەل ئىســىمالرنى قويــۇش ھهققىــدە 

دەپ  )١(»چاقىرىلىســـىلهر، شـــۇڭا بالىلىرىڭالرغـــا چىرايلىـــق ئىســـىمالرنى قويـــۇڭالر     
ئىسـىمالرنى قويۇشـنى تهۋسـىيه قىالتتـى، يېقىمسـىز       ئـۇ ھهمىشـه گـۈزەل   . كۆرسـهتكهن 

  .ئىسىمالرنى گۈزەل، يېقىملىق ئىسىمالرغا ئۆزگهرتىپ قوياتتى
  .بۇۋاقالرنىڭ ئهقىقىسىنى قىلىش) ٣(    

بــاال تۇغۇلغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ چېچىنــى چۈشــۈرگهن چاغــدا، ئــالالھ   -ئهقىــقه  
ــادا قىلىـــش يۈز    ــۈكۈر ئـ ــتىگه شـ ــا نېمىـ ــۇ كاتتـ ــڭ بـ ــۇلالرنى  تائاالنىـ ــىدىن يوقسـ ىسـ

يېڭـى تۇغۇلغـان ئوغـۇل بۇۋاقنىـڭ     . تائامالندۇرۇش ئۈچۈن قىلىنىـدىغان قۇربـانلىقتۇر  
ئهممـا قىـز   . چېچىنى تولۇق چۈشۈش سۈننهت ئىكهنلىكىدە بارلىق ئۆلىماالر ئىتتىپاقتۇر

شـۇنداقتىمۇ  . بۇۋاقنىڭ چېچىنى چۈشۈرۈشنىڭ سۈننهتلىكى توغرۇلـۇق ئىخـتىالپ بـار   
ۇۋاق ئۈچـــۈن پايـــدىلىق ئىكهنلىكىنـــى تىببىـــي مۇتهخهسسىســـلهر چۈشۈرۈشـــنىڭ بـــ

  .تهكىتلىمهكته
  ئوغۇلالرنى خهتنه قىلىش) ٤(    

ــ          ــگهن بى ــۇپ كهل ــنالردا بۇيرۇل ــاماۋىي دى ــۈن س ــش پۈت ــنه قىلى ــۇلالرنى خهت ر ئوغ
ــ. ھۆكۈمــــدۇر ــۇدىي دىنىدىكىلهرــ ــۇدىي دىنىنىــــڭ  يهھــ ــلىدىكى يهھــ ـ گهرچه ئهســ

مۇ ــ ھـازىرمۇ ئوغـۇلالرنى خهتـنه قىلىـش ئىشـىنى      ماھىيىتىدىن چىقىپ كهتكهن بولسى
ئهممـــا خرىســـتىئانالر، ـ گهرچه ئـــۆز ۋاقتىـــدا ئىســـا     . جـــارى قىلـــدۇرۇپ كهلمهكـــته

بۇنىڭغــا ئهمهل قىلمــاي  ـهقته تهۋســىيهلىرى بولغــان بولسىمۇــئهلهيهىسســاالمنىڭ بــۇھ
  .كهلمهكته

  بالىالرنى بېقىش) ٥(    
داق بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزەر، ئۇالرنىــڭ ئاتىالرنىــڭ ئىقتىســادىي ئهھۋالىنىــڭ قانــ  

ئائىلىنىڭ ئىقتىسادىي ئېهتىياجىـدىن چىقىـش   . ئۈستىگه پهرزەنتلهرنى بېقىش پهرزدۇر
ئاتا بولغان كىشى ئايالىغـا ۋە بالىلىرىغـا   . پهقهت ئاتىنىڭ ئۈستىگىال بۇيرۇلغان پهرزدۇر

ىڭ نهفهقىسى سـىله  ئائىلىن. قىلىش ئارقىلىق ئائىلىسنى تهمىن ئېتىدۇ) چىقىم(ه نهپىق
چـوڭ ۋە  رەھىم قىلىش، سهدىقه بېرىش ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا بـارلىق ياخشـىلىقالردىن      ـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـائىله نهفهقىسـىنىڭ ـــ ئـادا قىلىنىشـتا ـــ         . ئهھمىيهتلىكتۇر

                                                 
  ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى  )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٨٦  

 

ياخشــىلىقنى ئــاۋۋال  «: ئالــدىنقى ئورۇنــدا تۇرىــدىغانلىقى ھهققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ     
 !اشلىغىن، باال مېنى كىمگه تاشالپ قويىسهن، ماڭا ئـاش ـ نـان بهرگىـن    ئائىلهڭدىن ب

  .)١(»دەيدۇ
بالىلىرىنى ياخشى باقماي، ئۇالرنىڭ ھهقلىرىنى زايه قىلۋەتكهن ئاتا ئالالھنىڭ ئالدىـدا    

چـۈنكى بالىالرنىـڭ ھـال ـ ئهھۋالىـدىن خهۋەر ئالمـاي، ئـۇالرنى ئـۆز         . گۇناھكار بولىدۇ
پهيغهمــبهر . ئهڭ ئېغىــر گۇنــاھى كهبىــرىلهردىن ســانىلىدۇ   ھاللىرىغــا تاشــلىۋېتىش  

بىراۋنىـڭ گۇناھكـار بولۇشـى ئۈچـۈن     «: ئهلهيهىسساالم بالىالر ھهققىدە مۇنـداق دەيـدۇ  
  .)٢(»ئۇنىڭ پهرزەنتلىرىنىڭ ھهقلىرىنى ئادا قىلماي، زايه قىلىۋېتىشى يېتهرلىكتۇر

  بالىالرنى تهربىيىلهش) ٦(    
نىڭ يهرشارىنى گۈللهندۈرۈش ۋە ئىنسانالر جهمئىيىتىنى ئالالھ ئىنسانىيهتنى، ئۆزى  

ــگه ئاشــۇرۇش     تهرەققىــي ــۋار ئىرادىســىنى ئهمهل ــارەت بولغــان ئۇلۇغ قىلدۇرۇشــتىن ئىب
دۇنيانىــڭ گۈللىنىشــى ۋە . قىلىــپ يــاراتتى) ئــۇرۇن باســار(ئىشــىدا ئۆزىــدىن خهلىــپه 

ــدۇ    ــلهن بولىـ ــانالر بىـ ــاتى پهقهت ئىنسـ ــڭ تهرەققىيـ ــان. جهمئىيهتنىـ ــۈن ئىنسـ الر پۈتـ
شــۇنداق ئهھمىيهتلىــك ئىنســان نهســلىنىڭ ئهســىرلهر بــويى  . كائىناتنىــڭ خوجــايىنى

ئىككى ئاساستىن قۇرۇلغـان   ئىبارەت داۋاملىشىپ كېلىشى پهقهت بىر ئهر، بىر ئايالدىن
ئـائىله ھهرقانـداق ئىنسـاننىڭ    . ئائىلىنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن ئهمهلگه ئېشىپ كهلمهكته

پ، بــۇ مهكتهبنىــڭ مهســئۇل مــۇئهللىملىرى ئاتــا بىــلهن ئانــا ئىپتىــدائى مهكتىبــى بولــۇ
ئىنساننىڭ جهمئىيهتكه ۋە خهلقـقه پايـدىلىق بولـۇپ يېتىلىـپ چىقىشـى،      . ئىككىسىدۇر

شۇڭا . پهقهت ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى تۇنجى قېتىم ئالغان تهلىم ـ تهربىيىسىگه باغلىقتۇر 
بــالىالرنى . رۇن تۇتىــدۇئــائىله تهربىيىســى ئىنســان ھاياتىــدا ئىنتــايىن مــۇھىم ئــۇ      

ئىســـالم ئۆگىتىـــپ ۋە ياخشـــى ـ يامـــاننى بىلـــدۈرۈپ، راســـت     ،كىچىكىـــدىن ئىمـــان
سۆزلهيدىغان ۋە توغرا ئىش قىلىدىغان قىلىـپ تهربىـيىلهپ چىقىـش ئاتـا ـ ئانىالرنىـڭ       

  .ئۈستىدىكى پهرزەنت ھهقلىرىنىڭ بىرىدۇر
ويــۇن ـ تاماشــاالر ۋە   بــالىالر بــاالغهت ياشــلىرىغا يېتىشــى بىــلهن ئــۇالر ھهرخىــل ئ   

ــىدۇ    ــقا تىرىش ــارقىلىق بوشــلۇقلىرىنى تولدۇرۇش ــۈل ئېچىشــالر ئ ــا ـ    . كۆڭ ــۇ دەۋر ئات ب
ئانىالرنىــڭ پهرزەنتلىــرىگه ئهڭ دىقــقهت قىلىشــى زۆرۈر بولغــان ئهھمىيهتلىــك بىــر       

بــالىالرنى بــۇ ياشــلىرىدا، تهن ســاغالملىقىغا پايــدىلىق بولغــان پــاكىز، تهن ـ    . دەۋردۇر
ــيه ۋە ب ــۇالر     تهربىـ ــدا، ئـ ــغۇل قىلمىغانـ ــلهن مهشـ ــالىيهتلهر بىـ ــابىي پائـ ــقىمۇ ئىجـ اشـ

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى  )٢(



 ٥٨٧  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

قالغانـدىن كېـيىن، ئـۇالرنى ئهسـلىگه      كۆنۈپتۈرلۈك يامان ئادەتلهرگه  جهمئىيهتتىكى
ئاتــا ـ ئــانىالر بــالىلىرىنى    شــۇڭا. قــايتۇرۇش قىــيىن بولىــدۇ، ھهتتــا مــۇمكىن بولمايــدۇ
الشتۇرۇشـــى ۋە بالىلىرىنىـــڭ تهن ئهخالقســـىز، دىيانهتســـىز يامـــان دوســـتالردىن يىراق

ــارلىق يامــان        ــا ـ پاھشــىه قات ــانلىق بولغــان تاماكــا، ھــاراق، زىن ســاغالملىقىغا ئهڭ زىي
ــايىن زۆرۈردۇر   ــي چهكلىشــى ئىنت ــۇالرنى قهتئى ــدىن  . ئىشــالردىن ئ ــالىالرنى كىچىكى ب

، تامــامهن يىراقالشــتۇرۇپ بــارلىق يامــان ئادەتلهرنىــڭ مۇقهددىمىلىرىــدىن     باشــالپال
لـدىنى ئېلىشـتا ھۇشـيار    رنىڭ ئاددى بىرەر يامان ئىشـقا ئادەتلىنىـپ قېلىشـىنىڭ ئا   ئۇال

ــا . ئىنتــايىن زۆرۈربولــۇش  ــالىالرنى ئېتىقــادىي، ئهخالقىــي،   –قىسقىســى، ئات ــانىالر ب ئ
  .ئهقلىي ۋە جىسمانىي جهھهتلهردىن تهربىيىلهپ چىقىشتىن مهسئۇل

  بالىالرنى ئوقۇتۇش) ٧(    
دە بولمىســۇن، ئوقۇتــۇش يــاكى ئۇالرغــا تىرىكچىلىكنىــڭ  بــالىالرنى قايســى پهنــلهر  

ــا ـ ئانىالرنىــڭ ئۈســتىدىكى پهرزەنــت        ــۆگىتىش ئات ــرەر كهســىپ ئ كهســىپلىرىدىن بى
  .ھهقلىرىدىندۇر

بالىالرغا دىنىي بىلىملهردىن ئالدى بىلهن ئىمان ۋە ئىسالمنى ئۆگىتىپ بولغاندىن   
قنى ، ھـارام ـ ھـااللنى، ئهمهل ـ     كېيىن، شـهرىئهت ئهھكاملىرىـدىن ياخشـىلىق ـ يامـانلى     

ئهخالقالرنـــى ۋە باشـــقىالر بىـــلهن  -ئهدەب ئىســـالمىي ئىبادەتلهرنىـــڭ ئۇســـۇللىرىنى، 
مۇئامىله قىلىش قائىـدىلىرىنى بىلگهنـگه قهدەر ئوقۇتـۇش ئاتـا ـ ئانىالرنىـڭ ئۈسـتىگه        

  .ئالالھ تهرىپىدىن بۇيرۇلغان پهرز ئهينىدۇر
ە بوالمـدۇ، يـاكى پهن بىلىملىرىـدە ـــ دوختۇرلـۇق،      ئهمما بالىالرنى دىنىي ئىلىملهرد  

تارىخ، جۇغراپىيه، ئاستىرونومىىيه ، فىزىكا ، ماتېماتكا، بىيولوگىيه، پهلسهپه ۋە باشـقىالر  
قاتارلىق پهنلهرنىـڭ قايسـىبىرىدە ئوقۇتـۇپ يېتىشـتۈرۈپ چىقىـش پهرز كۇپـايه بولـۇپ        

  .سانىلىدۇ
ش ئهر بولسۇن، ئايال بولسۇن ھهرقانـداق  ئىلىم ئۆگىنى«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»مۇسۇلمانغا پهرزدۇر
ــۇپ       ــۇلمانالرغا پهرز بول ــان ۋە مۇس ــاقىرىقى بولغ ــاۋۋالقى چ ئىســالم دىنىنىــڭ ئهڭ ئ

بــۇيرۇقى، دىنىــي ئىلىملهرگىــال يــاكى مهخســۇس ” ئوقــۇش، ئــۆگىنىش“بهلگىلهنــگهن 
بهلكـــى ئـــۇ ، كائىناتنىـــڭ ئىگىســـىنى بىـــرەر پهنگىـــال قارىتىلغـــان بـــۇيرۇق ئهمهس، 

نى ئـۆز  سـى تونۇتىدىغان، ئىنسانالرغا پايدىلىق بولغان پۈتۈن ئىلىم ـ پهنلهرنىـڭ ھهممى  
  .ئىچىگه ئالىدۇ، ئهلۋەتته

                                                 
  بۇخارى رىۋايىتى  )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٨٨  

 

  بالىالرنىڭ تويلىرىنى قىلىش) ٨(    
ــۇلالرنى          ــا ـ ئانىالرنىــڭ ئۈســتىدىكى پهرزەنــت ھهقلىرىنىــڭ ئهڭ ئاخىرقىســى ئوغ ئات

ۋە هخالقلىق ياخشى يهردىن ئـۆيلهپ قويـۇش، قىزالرنىمـۇ دىيانهتلىـك     دىيانهتلىك ۋە ئ
ئىقتىسـادىي قىيىنچىلىقنـى   . ئهخالقلىق ياخشى يهرلهرگه يـاتلىق قىلىشـتىن ئىبـارەتتۇر   

ياكى بالىالرنىڭ بهزىبىر تهنتهكلىكىدىن نارازى بولغانلىقىنى باھانه قىلىپ، ئۇالرنىـڭ  
ئهھمىيهت بهرمىگهن ھهر قانـداق ئاتـا ـ ئانـا     ئۆيلىنىش ياكى ياتلىق بولۇش ئىشلىرىغا 

قىز ـ ئوغۇلالرنىـڭ تـوي ئىشـلىرىنى     . ئىسالم نهزەرىدە چوڭ خاتالىق ئۆتكۈزگهن بولىدۇ
چـۈنكى قىـز ـ    . بىر كۈن بولسىمۇ بۇرۇنراق ئىجرا قىلىـش شـۇنچىلىك كـۆپ ياخشـىدۇر    

ن تىـزگىنلهپ  ئوغۇلالر تۇرمۇش قورۇش ئارقىلىق ئۆزلىرىنى يامان ئىشـالرغا بېرىلىشـتى  
ھهمــدە ئــۇالر ئاتــا ـ ئانىلىرىنىــڭ قهدرىــگه بــۇرۇنراق يېتىــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ     . قاالاليــدۇ

  .سىڭدۈرگهن ئهجىر ـ مېهنهتلىرىنى قايتۇرۇشقا تىرىشىدۇ

  ئهقىقه توغرۇلۇق مهسىلىلهر
  ئهقىقه قىلىشنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟: سوئال  .١٠٧٧

ــاۋا     ــان    : بج ــى زۆرۈر بولغ ــىدا ئومۇملىشىش ــۇلمانالر ئوتتۇرىس ــش مۇس ــقه قىلى ئهقى
تهكىتلىك سۈننهت ئهمهللىرىـدىن بىـرى بولـۇپ، ئهقىـقه قىلىشـتا ئوغـۇل بـاال ئۈچـۈن         

ئهقىـقه ئۈچـۈن بۇغۇزلىنىـدىغان    . ئىككى قوي، قىز باال ئۈچـۈن بىـر قـوي بۇغۇزلىنىـدۇ    
 ٧ئهقىقىنـى بـۇۋاق تۇغۇلـۇپ    . شـهرتتۇر  قوينىڭ قۇربانلىققا يارايدىغان قويدىن بولىشى

  .كۈندىن كېيىن قىلىش ئهۋزەل سانالغان
ئوغــۇل بــاال ئۈچــۈن بىــر قــوي، قىــز بــاال ئۈچــۈن ئىككــى قــوي بۇغــۇزالش : ســوئال  .١٠٧٨

  شهرتمۇ؟
غـان  يېڭـى تۇغۇل «: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  : جاۋاب    

 )١(»ئوغۇل باال ئۈچۈن بىـر قـوي، قىـز بـاال ئۈچـۈن ئىككـى قـوي بۇغۇزالشـقا بۇيرىغـان         
ئهممـا  . ئوغۇلالر ئۈچۈن ئىككى قوي بۇغۇزالش سۈننهت. دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان

. ئىقتىسادىي شارائىتى يار بهرمىـگهن كىشـىلهر بىـر قـوي بۇغۇزلىسـىمۇ كۇپـايه قىلىـدۇ       
قا تهقۋادارلىق ئالالھتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه  :ن كهرىمــدەچــۈنكى ئــالالھ تائــاال قۇرئــا   

  .دەپ بۇيرىغان)٢(قىلىڭالر
  قوي بۇغۇزلىماستىن گۆش ئېلىپ تارقاتسا بوالمدۇ؟: سوئال  .١٠٧٩

                                                 
 .دېيىلگهن ھهدىس» سهھىه«تىرمىزى رىۋايىتى،  ئىمام  )١(
  .ئايهت-١٦تهغابۇن سۈرىسى  )٢(
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ــۇپ،   : جــاۋاب     ــادەت بول ــالالھ تائاالنىــڭ رازىلىقىنــى كــۆزلهپ قــوي بۇغــۇالش ئىب  ئ
ھهج جهريانىدا قۇربانلىق قىلغىنىغا ئوخشاش ئهقىقه قىلىشـتىمۇ مـال    خۇددى ھاجىالر

شـۇڭا بىـراۋ ئهقىـقه قىلىشـتا، قـوي ئېلىـپ       . بۇغۇزالپ، قان ئېقىـتىش تهلهب قىلىنىـدۇ  
بۇغۇزاليدىغان پۇلغا تهييار گۆش ئېلىپ، ئۇنى يوقسـۇلالرغا سـهدىقه قىلىـپ تارقىتىـپ     

ــۋەتته   ــدۇ بهرســه، ســهدىقه قىلغاننىــڭ ســاۋابىنى ئهل ــا   . تاپى ــقه قىلغانغ ــۇ ئهقى ــا ب ئهمم
  .ياتمايدۇ

  نېمه؟ ئوزۇقىبۇۋاقالرنىڭ ئهڭ ياخشى : سوئال  .١٠٨٠
ىنى سـاقلىق ھهرقانداق ھايـات ئىگىسـىنىڭ ھايـاتىنى داۋام قىلدۇرۇشـى ۋە     : جاۋاب    

قـاراپ ھهرخىـل    الرمـۇ ئـۆز تهركىبلىـرىگه   ئوزۇق. لىنىشى كېرەكئوزۇقساقلىشى ئۈچۈن 
سـۈتلهرنىڭ ئهڭ  . سـۈتتۇر  ئـوزۇقى بوۋاقالرنىڭ ئهڭ تهبىئىي ۋە ئهڭ پايدىلىق . بولىدۇ

ئهۋزىلى ۋە ئهڭ پايدىلىق بـولغىنى سـاغالم ئانىنىـڭ سـۈتى بولـۇپ، ئهمـدى توغۇلغـان        
ســائهت ئانــا ســۈتىنى ئهمــدۈرۈش ئۇنىــڭ تهن ســاقلىقى  ٢٤بوۋاققــا ئهڭ ئــاز دېگهنــدە 

چۈنكى تىببىي يهكۈنلهرگه ئاساسالنغاندا، ئانـا سـۈتىنىڭ   . مدۇرمۇھى ئىنتايىنئۈچۈن 
بـۇ ئاالھىـدىلىك   . تهركىبلىرى بوۋاقنىڭ ئېهتىياجىغـا قـاراپ تهرەققـى قىلىـپ تۇرىـدۇ     

شــۇڭا بــوۋاقالرنى ئــۇالر ئــالته . ياســالغان ســۈت تۈرلىرىنىــڭ تهركىبلىرىــدە تېپىلمايــدۇ
دۇرش تىببىـــــي قالنـــــئوزۇئـــــايلىق بولغىچىلىـــــك پهقهت ئانـــــا ســـــۈتى بىلهنـــــال 

  .مۇتهخهسسىسلىرى تهرىپىدىن تهۋسىيه قىلىنماقتا

  ۋە خهتنه توي ھهققىدىكى مهسىلىلهر ئوغۇلالرنى خهتنه قىلىش
  ئوغۇلالرنى خهتنه قىلىش ئادىتى قاچان پهيدا بولغان؟: سوئال  .١٠٨١

ســـانالرنىڭ ئاتىســـى ئـــادەم ئوغـــۇلالرنى خهتـــنه قىلىـــش ئادىتىنىـــڭ ئىن: جـــاۋاب    
يىلالرغــا  -٣٥٠٠دىن بــۇرۇنقى ىــمىالدىي. ئهلهيهىسســاالمدىن كهلگهنلىكــى ســۆزلىنىدۇ

ــدا ئوغــۇلالرنى خهتــنه قىلىشــنىڭ ئۇســۇللىرى    ئائىــت بابىــل مهدەنىيىتــى قوليازمىلىرى
ــمىالدىي. ســۆزلهنگهن ــۇرۇنقى ى ــۆتكهن ئــ  -٢٢٠٠دىن ب ــالردا مىســىردا ئ ــامۇن ايىل نخ ئ

ــىدىن تې ــنه  قهبرىس ــۇلالرنى خهت ــازمىالردا ئوغ ــان قولي ــنه    پىلغ ــاۋۋال خهت ــتىن ئ قىلىش
قىلىنىــدىغان ئورگــاننى مهخســـۇس دورىــالر بىــلهن مهســـت قىلىــدىغانلىقى بايـــان      

ــان ــش    .قىلىنغـ ــنه قىلىـ ــۇلالرنى خهتـ ــراھىم   ئوغـ ــى ئىبـ ــڭ پېشىۋاسـ پهيغهمبهرلهرنىـ
  .بىر ئادەت تۈسكه كىرگهن يئهلهيهىسساالمدىن باشالپ رەسمىي دىنى

  ئوغۇلالرنى خهتنه قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟: سوئال  .١٠٨٢
بهش ئىـش ئـادەم ئهۋالدىنىـڭ    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن : جاۋاب    

ئوغۇلالرنى خهتـنه قىلىـش، سـۈننهت قىلىـش،     : ئۇالر. ئهزەلدىنكى ئادىتىدىن سانىلىدۇ
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ــازىال  ــۈكىنى ت ــڭ ت ــتۇر  قولتۇقالرنى ــۇرۇتنى قىسقارتىش ــېلىش، ب ــاقالرنى ئ  .)١(»ش، تىرن
ئوغــۇلالرنى خهتــنه قىلىــش مهسىلىســىدە ئىســالم مهزھهبلىــرى ئوتتۇرىســىدا ھهرخىــل  

شافىئىي ۋە ھهنبهلىي ۋە مالىكىي مهزھهبلىـرىگه كـۆرە، ئوغـۇلالرنى خهتـنه     . قاراشالر بار
  .ئهمما ھهنهفىي مهزھىبىدە سۈننهتتۇر. قىلىش پهرزدۇر

  خهتنه قاچان قىلىنىدۇ؟: سوئال  .١٠٨٣
ــاۋاب     ــىنى    : جـ ــڭ خهتنىسـ ــا ئۇنىـ ــان ۋاقىتتـ ــاال تۇغۇلغـ ــدە بـ ئهرەب مهملىكهتلىرىـ

. بهزىدە باال تۇغۇلۇپ بىر ھهپتىدىن كېيىن خهتنىسىنى قىلىدۇ. قىلىۋېتىش ئادىتى بار
دا سـهئۇدى ئهرەبىسـتانى  . تمهيدۇئاالھىدە بىر ئهھۋال بولمىسا بۇنىڭدىن كېچىكتۈرۈىۋە

: دىتسىنا ئالىمى دوكتور مـۇھهممهد ئهلـى بـار مۇنـداق دەپ يازغـان     ېتونۇلغان مهشهۇر م
تىببىي تهتقىاتالر ئوغۇلالرنى كىچىك يېشىدىال خهتنه قىلىشنىڭ ئىنتـايىن پايـدىلىق   «

هتـنه  كۈن تولماسـتىن خ  ٤٠بالىالرنى تۇغۇلغىنىغا . بىر ئىش ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى
  .)٢(»راققىلىش تىببىي جهھهتتىن ياخشى

ئوغـۇل بالىلىرىنىـڭ خهتنىسـىنى     ىي خهلقـلهر تـۈرك  بـارچه ئهمما ئۇيغۇرالر ۋە شـۇنداقال    
  .كىرگهندىن كېيىن قىلىدۇ الرغاياش ٧-٦بالىالر

  ر؟لىرى قايسىالخهتنه قىلىشنىڭ تىببىي جهھهتتىكى پايدى: سوئال  .١٠٨٤
دۇنيا سهھىيه تهشكىالتى ئوغۇلالرنى خهتنه قىلىشنىڭ ئهيدىز كېسىلىدىن : جاۋاب    

دۇنيا سهھىيه تهشـكىالتى يهنه  . ساقلىنىشنىڭ بىر چارىسى ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلغان
ــنه    ــىدە، خهتـ ــدە ئېلىـــپ بارغـــان تىببىـــي تهتقىقـــات نهتىجىسـ ــا مهملىكهتلىرىـ ئافرىقـ

ن يوقـــــۇملىنىش نىســـــبىتىنىڭ خهتـــــنه ۋەيروســـــى بىـــــله HIVقىلىنغانالرنىـــــڭ 
ــدىن  ــان   ٥٠%قىلىنمىغانالرنىڭكى ــپاتالپ چىقق ــدىغانلىقىنى ئىس ــۆۋەن بولى  -٢٠٠٦. ت

يىلنىـــڭ ئاخىرىـــدا جهنـــۇبىي ئافرىقىـــدا ئېلىـــپ بېرىلغـــان تهتقىقـــات نهتىجىلىرىمـــۇ 
  .بۇرۇنقىسىنى تهكىتلىگهن

تىببىــي «: دوكتــور ھېلبىــرگ مۇنــداق دەپ يازغــان تىببىــي مۇتهخهسسىســلهردىن   
تهتقىقـاتالر جىنسـىي ئورگانـدا بولىـدىغان راكنىـڭ خهتـنه قىلىنغـانالردا ئىنتـايىن ئــاز         
كۆرىلىدىغانلىقىنى ۋە يهھۇدىيالر بىلهن مۇسۇلمانالردا مۇنداق راكنىڭ يوقنىڭ ئورنىدا 

چۈنكى يهھـۇدىيالر بىـلهن مۇسـۇلمانالر ئوغـۇل بـالىلىرىنى      . ئىگهنلىكىنى ئىسپاتلىدى
  .» خهتنه قىلىدۇكىچىك يېشىدىال

                                                 
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ئىمام  )١(
 .ناملىق ئهسهرىدىن» قۇرئان كهرىم ۋە تىببىي تهرەققىيات«دوكتۇر مۇھهممهد ئهلى بارنىڭ  )٢(
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  خهتنه توي قىلىش مىللىي ۋە دىنىي ئېسىل ئادەتتۇر
  خهتنه تويى قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟: سوئال  .١٠٨٥

ــاۋاب     ــىل      : ج ــي ئېس ــي ۋە دىنى ــڭ مىللى ــۈركىي خهلقلهرنى ــش ت ــوي قىلى ــنه ت خهت
نــى ئــادا قىلغــانلىق ۋە ئــالالھ ئهنئهنىلىرىــدىن بولــۇپ، دىنىمىــزدا بۇيرۇلغــان بىــر ئهمهل

تائاالنىڭ پهرزەنت ئاتا قىلغانلىقىدىن ئىبارەت كاتتا نېمىـتىگه شـۈكۈر ئىزھـار قىلىـش     
خهتنه توي خهتنىسـى قىلىنغـان بـالىالر ئۈچـۈن زور خوشـاللىق      . يۈزىسىدىن قىلىنىدۇ

. لىدۇئېلىپ كېلىدۇ، ئۇالرنىڭ خهتنه تويى بولغان كۈن ئۇالر ئۈچۈن راستىنال بايرام بو
  .دوستلىرى، تۇغقانلىرى ئۇنى مۇبارەكلهپ ھهدىيهلهرنى تهقدىم قىلىدۇ

ئــانىالرمۇ بــايرام خوشــاللىقىنى ياشــايدۇ، ئاالھىــدە مېهمــان چاقىرىــپ، قــازان  -ئاتــا  
بالىالرنىـڭ خهتـنه تـويىنى قىلىـش دىنىـي ۋە      . ئېسىپ بۇ خوشاللىقنى تهنـتهنه قىلىـدۇ  

ــۇنى داۋامالشــت   ــۇپ، ئ ــئهنه بول ــويىنى  . ۇرۇش زۆرۈدۇرمىللىــي ئهن ــنه ت بالىالرنىــڭ خهت
قىلىش ئۇالرنىڭ تۇغۇلغان كـۈنىنى خـاتىرىلهپ شـامالرنى ياققانـدىن نهچـچه ھهسسـه       

ئهكسىچه، تۇغۇلغـان كـۈننى خـاتىرىلهپ بـايرام قىلىـش      . ياخشى ۋە ئېسىل پائالىيهتتۇر
  .بىزنىڭ نهدىنىي، نه مىللىي ئهنئهنىلىرىمىزدىن ئهمهس

  قارىتا مۇئامىلىسى غاىلىرىئانىالرنىڭ بال-ئاتا
  ئانىالر بالىالرغا قانداق مۇئامىله قىلىشى كېرەك؟ –ئاتا  :سوئال  .١٠٨٦

  :تۆۋەندىكىدەك مۇئامىله قىلىشى كېرەك ئانىالر بالىالرغا –ئاتا  :جاۋاب    
  بالىالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىش) ١(    

رغـا ئىتـائهت قىلىشـى ۋە سـۆزىگه كىرىشـى ئۈچـۈن، ئاتـا ـ         ئانىال -بالىالرنىـڭ ئاتـا     
ئانىالرنىــڭ ئۇالرغــا ياخشــى مۇئــامىله قىلىشــى، مېهــرى ـ مــۇھهببىتىنى ۋە شــهپقىتىنى   

بالىالرغــا ئۇالرنىــڭ . بېغىشلىشــى، ئهڭ مــۇھىمى ئــۇالرنى ياخشــى تهربىيىلىشــى كېــرەك
نى تونۇتۇشتا، مۇناسـىپ  دوستلىرىنىڭ ئالدىدا ئاچچىقلىماسلىق، ئۇالرغا كهمچىلىكلىرى

ئورۇندا بىرگه يالغۇز ئولتۇرۇپ، ئاۋۋال ئۇالرنىڭ ئـارتۇقچىلىقلىرىنى سـۆزلهپ، ئانـدىن    
كهمچىلىكلىرىنى سىلىق، مهنتىقلىق ئۇسۇلدا ئېيتىپ بېرىـپ، ئانـدىن تـوغرا نهسـىههت     

  .قىلىش، تهربىيه كۆرگهن ئاتا ـ ئانىالرغا خاس ئالىيجانابلىقتۇر
  ارىسىدا ئادىللىق قىلىشبالىالرنىڭ ئ) ٢(    

بىرىنــى ـ بىرىــدىن ئــارتۇق كــۆرۈپ،    . رىســىدا ئــادىللىق قىلىــش كېــرەكئابــالىالر   
. نى رەنجىتمهسـلىك الزىـم  ىئۇنىڭغا ئاالھىدە شهپقهت ئىزھار قىلىش ئارقىلىق باشقىلىر

بالىالرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق قىلماسلىق ئۇالرنىڭ ئۆزئارا قېرىنداشلىق مۇناسـىۋىتىگه  
بـۇ،  . ئاتـا ـ ئـانىغىمۇ بۇنىڭـدىن ياخشـى نهتىـجه كهلمهيـدۇ       . بىي تهسىر كۆرسـىتدۇ سهل
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ــتۇر     ــان ئىش ــانىلىدىغان يام ــاھ س ــدىمۇ گۇن ــڭ ئالدى ــىر   . ئالالھنى ــى بهش ــان ئىبن نۇئم
بالىلىرىــدىن بىرســىگه ئاالھىــدە بىــر نهرســه بهرمهكچــى بولــۇپ، بــۇ ئىشــقا پهيغهمــبهر   

ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغــا . ئهلهيهىسســاالمنى گــۇۋاھ قىلمــاقچى بولىــدۇ
سـېنىڭ  “ :كېلىپ، ئهھـۋالنى ئۇنىڭغـا ئېتيقانـدا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭـدىن      

ھهئه، باشـــقا “ نۇئمـــان جـــاۋاپ بېرىـــپ. دەپ ســـورايدۇ” باشـــقا بـــالىلىرىڭمۇ بـــارمۇ؟
لىلىرىڭغىمۇ باشقا با“ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن يهنه . دەيدۇ” بالىلىرىممۇ بار

بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر    . دەپ جاۋاب بېرىـدۇ ” ياق“ دەپ سورىغاندا نۇئمان ” بهردىڭمۇ؟
ــداق “ : ئهلهيهىسســاالم ــايمهن ھهقســىزلىككهمهن بۇن ــا » گــۇۋاھ بولم دەپ ئۇنىــڭ خات

ئـالالھتىن قورقـۇڭالر،   «: قىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ ۋە پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرغا ئومـۇم قىلىـپ    
دۇنيـادىال ئهمهس،   –ئـادالهت مـال   . دەيـدۇ  )١(»رىسىدا ئادىللىق قىلىڭالربالىلىرىڭالر ئا

  .بهلكى پۈتۈن مۇئامىلىلهردە تهلهب قىلىنىدۇ
  )يهنى ئۇالرنى قارغىماسلىق(بالىالر ئۈچۈن بهددۇئا قىلماسلىق ) ٣(    

ســائادىتىنى تىــلهپ ياخشــى دۇئــا  –بالىالرنىــڭ ياخشــىلىقىنى ۋە بهخــت  ھهمىشــه  
. ئـۇالر ئۈچـۈن بهددۇئـا قىلىـش ئىنتـايىن خهتهرلىـك ۋە يامـان ئىشـتۇر        . قىلىش الزىـم 

بولۇپمـۇ، بهزى ئاتـا ـ ئـانىالر بالىالرنىـڭ ئـاز ـ تـوال نادانلىقلىرىغـا ئاچچىقالنغـانلىقتىن           
ئۆزلىرىنى تۇتالماي، ئېغىزلىرىنى قويۇۋېتىشكه ئالدىرايدۇ ــ بالىلىرىغا بهددۇئـا قىلىـدۇ،   

ــۆكىدۇ  ــارەتلهپ سـ ــۇالرنى ھاقـ ــتۇر  . ئـ ــا ئىشـ ــدە خاتـ ــالم نهزەرىـ ــۇ ئىسـ ــبهر . بـ پهيغهمـ
ئۆزۈڭالرنىــڭ، ئهۋالدلىرىڭالرنىــڭ ۋە ماللىرىڭالرنىــڭ زىيىنىغــا دۇئــا  «: ئهلهيهىسســاالم

ــاڭالر ــىلهرنىڭ    . قىلمـ ــار، سـ ــائىتى بـ ــر سـ ــدىغان بىـ ــا بېرىـ ــېمه سورالسـ ئالالھنىـــڭ نـ
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»بهددۇئايىڭالر شۇ سائهتكه ئۇدۇل كېلىپ قالمىسۇن

  بالىالرنى ئهپۇ قىلىش) ٤(    
بالىالرنىڭ تهنتهكلىكىنى ۋە خاتالىقلىرىنى ئهپـۇ قىلىـپ، ئۇالرنىـڭ ياخشىلىنىشـى       

شـهپقىتى بىـلهن مۇئـامىله     –ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش، ئۇالرغا تامـامى مېهـرى   
پهيغهمـــبهر . قىلىـــش ئاتـــا ـ ئانىالرغـــا خـــاس ئالىيجانـــابلىق ۋە كهڭ قۇرســـاقلىقتۇر    

دەپ  )٣(»باشــــقىالرغا رەھىــــم قىلمىغانالرغــــا رەھىــــم قىلىنمايــــدۇ « :سســــاالمئهلهيهى
  .كۆرسهتكهن

  كهلمهس ئاچچىقالنماسلىق –كهلسه  بالىالرغا) ٥(    

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى  )٢(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
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بالىالرنىــڭ . تــوال ئــاچچىقلىنىش ھهرگىــز ئىجــابى نهتىــجه كهلتۈرمهيــدۇ  بالىالرغــا  
سـهۋرچانلىق بىـلهن   خاتالىقلىرى ۋە بولۇمسىز قىلىقلىرىغـا ئاچچىقلىنىشـنىڭ ئورنىغـا،    

ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ تۇرۇپ سىلىق ۋە ئىلمىـي يوسـۇندا توغرىسـىنى كۆرسـىتىپ بېـرىش      
ئـــۈلگىمىز مـــۇھهممهد . ئانىالرغـــا خـــاس ئالىيجانـــابلىقتۇر –تهربىـــيه كـــۆرگهن ئاتـــا 

ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ . ئهلهيهىسســاالم بالىالرغــا قهتئىــي ئاچچىقالنمــايتتى
يىـل خىـزمهت قىلىـش     ١٠پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئۆيىـدە     نمه«: مۇنداق دەيدۇ

خاتـا قىلغـان   . جهريانىدا، ئۇنىڭ ماڭـا بىـرەر قېتىممـۇ ئاچچىقالنغـانلىقىنى بىلمهيـمهن     
ئائىلىسـىدىكىلهر  . دەپ باققـان ئهمهس ” نـېمه ئۈچـۈن شـۇنداق قىلـدىڭ    “ئىشلىرىمغا 
  .)١(»دەيتتى”ولىدۇبولدى قىلىڭالر، تهقدىردە پۈتۈلگىنى ب“ تاپا قىلسا، 

  ئهمهلىي نهسىههت قىلىش بالىالرغا) ٦(    
بالىالرغا ئهمهلىي نهسىههت قىلىش دېگهن ئۆزى قىلمايدىغان ياخشى ئىشـالرنى ۋە    

ياخشى پهزىلهتلهرنى ئاغزاكى سۆزلهپ بېـرىش ئهمهس، بهلكـى بالىالرغـا ئـۆگهتمهكچى     
شـۇنداق قىلىنغـان   . كتـۇر بولغانالرنى ئۆزى ئهمهلىيىتىـدە قىلىـپ كۆرسـىتىش دېگهنلى   

شــۇڭا ئــالالھ تائــاال مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنى . بېرىــدۇ لــۈك نهتىــجهتهربىـيهال ئۈنۈم 
ئائىلهڭـدىكىلهرنى نامازغـا   ﴿: نامازنىڭ پهرزلىكىنـى ئـېالن قىلىشـقا بۇيرىغـان سـۆزىدە     

چـۈنكى ئـۆزى   . دېـگهن  )٢(﴾بۇيرۇغىن ۋە ئۆزۈڭمۇ ئۇنى ئورۇنداشتا چىـداملىق بـولغىن  
  .غان ئىشنى باشقىالرغا بۇيرۇشنىڭ ئۈنۈمى بولمايدۇقىلمى

  بالىالرنىڭ ئهقلىگه چۈشۈپ تۇرۇپ سۆھبهتلىشىش )٧(    
يـۈز تـۇرۇپ، ئۇالرنىـڭ ئهقلىـگه مۇۋاپىـق ھالـدا سۆزلىشـىش،         -بالىالر بىلهن يۈزمۇ  

ــايىتى     ــداش ناھـ ــا ئورۇنـ ــرى بولسـ ــاڭالش، تهلهبلىـ ــى ئـ ــىش، پىكىرلىرىنـ سۆھبهتلىشـ
بـــالىالرنى ئـــۆزلىرى چۈشـــهنمهيدىغان ۋە ئهقلـــى قوبـــۇل      ئهكســـىچه،. مۇھىمـــدۇر

ــيانكارلىقىنى كهلتـــۈرۈپ چىقىـــدۇ  . قىاللمايـــدىغان ئىشـــالرغا زورالش ئۇالرنىـــڭ ئىسـ
دەپ ســهل قارىماســتىن، “ ســهن چۈشهنمهيســهنغۇ“بالىالرنىــڭ ســورىغان ســوئاللىرىغا 

  .قايىل قىالرلىق ئۇسۇلدا توغرا ھهم چۈشىنىشلىك جاۋاب بېرىش الزىم
  بالىالرغا قىسسىلهرنى ئېيتىپ بېرىش) ٨(    

 تهرەققىــيقىسســىلهر، ھېكــايىلهر ۋە تېپىشــماقالر بالىالرنىــڭ ئهقلىــي ئىقتىــدارىنى    
ــدىلىقتۇر   ــايىتى پاي ــدۇرۇش ئۈچــۈن ناھ ــىر   . قىل ــدارىغا تهس ــي ئىقتى ــڭ ئهقلى بالىالرنى

كۆرســـىتىش، قـــابىلىيىتىنى ئـــويغىتىش، ســـهزگۈ ئورگـــانلىرىنى مهشـــق قىلـــدۇرۇش 

                                                 
  دارمىي رىۋايىتى  )١(
  ئايهت -١٣٢تاھا سۈرىسى   )٢(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٥٩٤  

 

ــارق ــۇلىدىكى     ئ ــيه ئۇس ــش تهربى ــىپ قىلى ــى كهش ــانلىق روھىن ــڭ ئىجاتچ ىلىق ئۇالرنى
بالىالرنىـــڭ قايســـى پهنـــگه ۋە قانـــداق نهرســـىگه  . ئاساســـلىق ئىشـــالرنىڭ بىرىـــدۇر

قىزىقىـــدىغانلىقىنى بىلىۋالغانـــدىن كېـــيىن، ئـــۇالرنى ئـــۆزلىرى قىزىققـــان پهنـــگه ۋە  
ئۇالرنى ئۆزلىرى خالىمىغـان  . قابىلىيىتى تهلهب قىلغان شۇ ئىشقا يۈزلهندۈرۈش كېرەك
  .پهنگه ياكى كهسىپكه زورالش ياخشى نهتىجه كهلتۈرمهيدۇ

  ئانىسىغا ئۆتهشكه تېگىشلىك بۇرچى-بالىالرنىڭ ئاتا
  ئانىغا قارىتا مۇئامىله قانداق بولىشى كېرەك؟ –ئاتا  :سوئال  .١٠٨٧

، قېتىرقىنىـپ  قىلىـش  مۇئـامىله  امىله ئۇالرغا ياخشىقارىتا مۇئئانىغا  –ئاتا  :جاۋاب    
ئاتــا ـ ئانىالرغــا   . ىرىدۇتىن ئىبــارەت بىــرال جــۈمله ســۆزگه قىســقخىزمهتلىرىنــى قىلىشــ

قىلىــش، دېــگهن بــۇ بىرجــۈمله ســۆز ــــ ئــۇالرنى مــاددىي ۋە مهنىــۋى   مۇئــامىله ياخشــى
ى شاد قىلىـش،  جهھهتلهردىن تهمىنلهپ تۇرۇش، ئۇالرنى ھهمىشه ئاسراش، كۆڭۈللىرىن

ئۇنى بېقىپ چوڭ قىلىـش جهريانىـدىكى ياخشـىلىقلىرىنى ۋە ئهجىرلىرىنـى قايتۇرۇشـقا      
ــۇالرنى      ــۇرۇش، ئ ــگه ئاش ــىيهتلىرىنى ئهمهل ــانلىرىنى ۋە ۋەس ــڭ ئارم ــىش، ئۇالرنى تىرىش
ھهمىشه ئهڭ ئالىي ئېهتىرام بىلهن ھۆرمهت قىلىش، ئۇالرنى رەنجىتمهسـلىك، قاتـارلىق   

  .ۈرلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇكۆپلىگهن ياخشىلىق ت
قىلىشـتىن   مۇئـامىله  رغـا ياخشـى  تائاال بـالىالرنى ئاتـا ـ ئانىال    شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ  

وبِالْوالدْينِ  وقَضى ربك أَالَّ تْعبدواْ إِالَّ إِياه﴿: ئىبارەت بۇ بىر جۈمله سۆزگه بۇيرۇپ مۇنداق دەيـدۇ 
. لَّهمـا قَـْوالً كَرًِميـا     أَحدهما أَْو كالَهما فَالَ تقُل لَّهمآ أُف والَ تْنهْرهما وقُل ندك الْكبرإِما يْبلُغن ع إِْحساًنا

ةْحمالر نالذُّلِّ م احنا جمْض لَهاْخفو ْمهاْرح بقُل رًرياوغانِي صيبا را كَمم .بِم كُْم أَْعلَمبـكُْم إِن   ارفُوسي نف
 ابِـنيَألوكَانَ ل هفَإِن نيحالواْ صكُونپهرۋەردىگارىـڭ پهقهت ئۇنىـڭ ئـۆزىگىال    «: يهنـى ﴾ غَفُـوًرا  ت

ۋە قېتىرقىنىـپ   مۇئـامىله  ياخشـى (ئىهسـان  نى ۋە ئاتـا ـ ئاناڭالرغـا    ئىبادەت قىلىشـىڭالر 
يـاكى ئىككىلىسـى سـېنىڭ    قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلـدى، ئۇالرنىـڭ بىـرى     )خىزمهت

يهنــى مــاالللىقنى (قــول ئاســتىڭدا بولــۇپ ياشــىنىپ قالســا، ئۇالرغــا ئوھــوي دېمىگىــن،  
ــدىغان شــۇنچىلىك ســۆزنىمۇ قىلمىغىــن  ــا  )بىلدۈرى ــۇالرنى دۈشــكهلىمىگىن، ئۇالرغ ، ئ

ھۆرمهت بىلهن يۇمشاق سۆز قىلغىن، ئۇالرغا كامالىي مېهرىبانلىقتىن ناھايىتى كهمـتهر  
ــدە  ــولغىن ۋەمۇئامىلىــ ــارىم“: بــ ــى پهرۋەردىگــ ــدىن  ! ئــ ــى كىچىكلىكىمــ ــۇالر مېنــ ئــ

ڭالر پهرۋەردىگـــــارى. دېگىـــــن” ئۇالرغـــــا مهرھهمهت قىلغىـــــن تهربىيىلىگىنىـــــدەك،
يهنــى ئاتــا ـ   (ئهگهر ســىلهر ياخشــى بولســاڭالر . چىــدۇرۈدىلىڭالردىكىنــى ئۇبــدان بىلگ
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ــالالھ   ــاڭالر، ئـ ــاتقۇچى بولمىسـ ــاڭالرنى قاخشـ ــىلهرنىڭ خ  ئانـ ــاال سـ ــالىقىڭالرنى تائـ اتـ
  .)١(﴾ئالالھ ھهقىقهتهن، تهۋبه قىلىپ تۇرغۇچىالرنى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر) كهچۈرىدۇ

سـۇن، يهنـى ئـۇالر مهيلـى بـاي بولسـۇن،       ىبۇ ئايهتلهر بالىالر قانداقال شـارائىتتا بولم   
غهم ـ قـايغۇ    مهيلى كهمبهغهل بولسۇن، مهيلـى كۆڭـۈللىرى خـاتىرجهم بولسـۇن، مهيلـى     

 قېتىرقىنىـپ، ئىخـالس بىـلهن خىـزمهت    ۇن، ھهر ھالهتته، ئاتـا ـ ئانىالرغـا    ئىچىدە بولس
ھهتتا قۇرئان كهرىـم، بهزى ۋاقىـتالردا بالىالرنىـڭ    . قىلىشنىڭ الزىملىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ئاچچىقىــدىن ئــۆزلىرىنى تۇتالمىغــان ھــالهتلهردىمۇ ئۇالرغــا مــاالللىقنى بىلدۈرىــدىغان  
 ياشـىنىپ خوسۇسهن، ئاتـا ـ ئـانىالر    . ۋسىيه قىلىدۇئاددى سۆزلهرنىمۇ قىلماسلىقىنى ته

قالغاندا، ئۇالرنىڭ كـۆڭلى ئىـنچىكه، گهپ كۆتىرەلمهيـدىغان بولـۇپ قالغاچقـا، ئۇالرغـا       
ئۇنىڭـدىن  . ئىنتايىن يۇمشاق ۋە سىلىق مۇئامىلىدە بولۇشنى ئاالھىدە تهۋسـىيه قىلىـدۇ  

نـى قىلغاننىـڭ   خىزمهتلهرۈتـۈن  كېيىن، بالىالر ئاتا ـ ئانىالرغا قوللىرىدىن كېلىدىغان پ 
ئهڭ . سىرتىدا ئالالھ تائاالدىن ئۇالرغا مهرھهمهت ۋە رەھمهت تىلهشنى تهۋسىيه قىلىـدۇ 

تائاال ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى پۈتۈن ئويلىغانلىرىنى بىلىـدىغانلىقىنى ۋە   ئاخىرىدا ئالالھ
ــا         ــاراپ مۇكاپـ ــۇھهببىتىگه قـ ــى ۋە مـ ــهمىمى ئىخالسـ ــان سـ ــىغا بولغـ ــا ـ ئانىسـ ت ئاتـ

بېرىدىغانلىقىنى، گۇنـاھلىرىنى مهغپىـرەت قىلىـدىغانلىقىنى بايـان قىلىـش بىـلهن بـۇ        
  .تاماماليدۇ تهۋسىيهلهرنى

ــايهتلهردىكى     ــۇقىرىقى ئ ــاًنا﴿ي ــگهن ســۆز ﴾ إِِْحس ــرقىنىش« دې ــۇكهممهل «، »قېتى م
قۇرئـان   .دېـگهن مهنىلهرنـى ئىپادىلهيـدۇ    »جـان، دىـل بىـلهن ئىشـلهش    «،»ئورۇنداش

ئـالالھ ھهر نهرسـىنى مـۇكهممهل    «يهنـى   ذي أَحسـن كُـلَّ شـيٍء خلَقَـه﴾    الَّ﴿كهرىمـدىكى 
يهنــى ھهر ئىشــنى  (ئىهســان . دېــگهن ئــايهت بــۇ مهنىنــى ئىپادىلهيــدۇ     )٢(»يــاراتتى

ئىســالم دىنىــدىكى ئــۈچ چــوڭ مهرتىبىنىــڭ بىــرى بولــۇپ،       ) قېتىرقىنىــپ قىلىــش 
پهرىشـته جىبرىـل   . اندۇربىرىنچىسى ئىمان، ئىككىنچىسـى ئىسـالم، ئۈچىنچىسـى ئىهسـ    

ــاۋۋال      ــڭ ئ ــته، ئۇنى ــهۇر ھهدىس ــورىغان مهش ــوئال س ــاالمدىن س ــۇھهممهد ئهلهيهىسس م
  .)٣(ئىسالمنى، ئاندىن ئىماننى، ئاندىن ئىهساننى سورىغانلىقى بايان قىلىنغان

دېــمهك، مــۇكهممهل ئورۇنــداش، قېتىرقىنىــپ قىلىــش دېــگهن مهنىــدە كهلــگهن ۋە   

                                                 
  ـ ئايهتلهر ٢٥ـ  ٢٣ى ئىسرا سۈرىس  )١(
  .ئايهت-٧سهجدە سۈرىسى  )٢(
: ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان بىـر ھهدىسـته، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم جىبرىلنىـڭ سـوئالىغا جـاۋاب بېرىـپ          )(٣

ئىهســـان ـــــ خـــۇددى ئـــالالھنى كـــۆرۈپ تۇرىۋاتقانـــدەك ئىبـــادەت قىلىشـــىڭدۇر، گهرچه ســـهن ئـــالالھنى «
 .دېگهن» كۆرۈپ تۇرىدۇكۆرەلمىسهڭمۇ، ئالالھ سېنى 
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نــى »ئىهســان«ىســالمدىن كېيىنكــى مهرتىبىســى بولغــان ئىســالم دىنىنىــڭ ئىمــان ۋە ئ
 بۇنىڭغا ئاساسـهن،  .ياخشىلىق قىلىش دېگهن ئاددى مهنىدە چۈشىنىش توغرا بولمايدۇ

ــا« ــا ئىهســان قىلىــش -ئات ــى  »ئانىغ ــا«دېگهنن ــا ياخشــىلىق قىلىــش -ئات ــال د» ئانىغ ەپ
اردەم چۈنكى بىراۋغا ياخشـىلىق قىلىـش دېـگهن خالىسـانه يـ     . چۈشىنىش توغرا ئهمهس

ئانىغـا  -ھـالبۇكى، ئاتـا  . ساخاۋەت قىلىپ قويۇش دېـگهن بولىـدۇ  -قىلىپ قويۇش، خهير
پهرز بولغانــدىمۇ ئــادەتتىكى پهرزلهردىــن ئهمهس، بهلكــى    . ئىهســان قىلىــش پهرزدۇر 

 :يــــۇقىرىقى. ئالالھقــــا ئىبــــادەت قىلىشــــتىن كېيىنكــــى ئىككىنچــــى چــــوڭ پهرزدۇر
ادەت قىلىشـىڭالرنى ۋە ئاتـا ـ ئاناڭالرغـا     پهرۋەردىگارىـڭ پهقهت ئۇنىـڭ ئـۆزىگىال ئىبـ    ﴿

دېــگهن ئايهتنىــڭ مهنىســى بــۇنى  ﴾قىلىشــىڭالرنى تهۋســىيه قىلــدى مۇئــامىله ياخشــى
  .تهقهززا قىلىدۇ

ئىهسـانغا  -ئانىغا قىلىندىغان ئىهسان باشقىالرغا قىلىپ قويىدىغان ھهير-شۇڭا ئاتا  
ئىهسان دېـگهن  -ەم ۋە خهيرچۈنكى خالىسانه يارد. ۋە خالىسانه يادەملهرگه ئوخشىمايدۇ

ئانىغـا قىلىنىـدىغان ئىهسـان    -ئهمما ئاتا. باشقىالرغا بهدەلسىز قىلىپ قويىدىغان نهرسه
شـۇڭا بۇنـداق بىـر قهرز    . ئۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى قايتۇرۇش يولىدىكى بـۇرچ ۋە قهرزدۇر 

دەپ  »ياخشـىلىق قىلىـش  «ئادا قىلىـش يولىـدىكى خىـزمهت بـۇرچىنى ئـاددى مهنىـدە       
  .ىش توغرا بولمايدۇچۈشىن

قهرز  سـىز سىز بىرسىگه بهدەلسىز ھالدا بىر نهرسه بهسسىڭىز ياكى ئۆسۈم: مهسىلهن  
ئهمما سىز ئۇنىڭغا مهلۇم بىر . بېرىپ تۇرسىڭىز، سىز ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلغان بولىسىز

خىزمىتىنىڭ ياكى ياخشىلىقىنىڭ يۈزىسـىدىن بىـر نهرسـه بهرسـىڭىز يـاكى ئۇنىڭـدىن       
رزىڭىزنى قايتۇرۇپ بهرسىڭىز، ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلغـان بولمايسـىز، بهلكـى    ئالغان قه

ىـڭ ھهققىنـى ئـادا    ئانىغـا خىـزمهت قىلىشـمۇ ئۇالرن   -ئاتا. ھهققىنى ئادا قىلغان بولىسىز
ئىهسـان تهرىقىسـىدىكى بىـر ياخشـىلىق     -خالىسانه يـاردەم يـاكى ھهيـر    بۇ. قىلغانلىقتۇر

  .ئهمهس
جهنــنهت «: ئانىنىــڭ ئۇلــۇغلىقىنى بايــان قىلىــپ –اتــا ئ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  

ئالالھنىڭ رازىلىقى ئاتىالرنىـڭ رازىلىقىـدا، ئالالھنىـڭ    «،)١(»ئانىالرنىڭ تاپىنى ئاستىدا
ــدە  ــڭ غهزىبىــ ــى ئاتىالرنىــ ــهتكهن )٢(»غهزىبــ ــۇنى  . دەپ كۆرســ ــالر شــ ــۇ ھهدىســ بــ

انچه قېــتىم ئىپادىلهيــدۇكى، بىــراۋ قانچىلىــك تهقــۋادار مۇســۇلمان بولــۇپ كهتســۇن، قــ
قىلىـپ،   ئىهسـان  –ھهرەم بولغان بولسۇن ۋە قانچىلىغان بىچـارىلهرگه خهيـر    –ھاجى 

                                                 
  ھهدىس» سهھىه«ئىبنى ماجه، نهسائىي ۋە ھاكىمالر رىۋايهت قىلغان  )١(
  دەپ باھالىغان ھهدىس» سهھىه«تىرمىزى رىۋايهت قىلغان، ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىمالر   )٢(



 ٥٩٧  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

ئۇالرنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزغـان بولسـۇن، دىـن ئۈچـۈن قانچىلىـك چـوڭ خىزمهتلهرنـى        
ئانىســىدىن بىرەرســىنى قاخشــاتقان ئىــكهن، مۇنــداق كىشــى  –قىلغــان بولســۇن، ئاتــا 
پهيغهمــبهر  .اللمايــدۇ، نهتىجىــدە جهنــنهتكه كىرەلمهيــدۇاليىــق بو ئالالھنىــڭ رازىلىقىغــا

ــا  ئهلهيهىسســاالم  ئانىســىنى قاخشىتىشــنى ھــاالك قىلغــۇچى يهتــته چــوڭ گۇنــاھ   –ئات
  .سانىغان قاتارىدىن

  ؟الر توغرۇلۇق يهنه قانداق تهۋسىيهلهر بارئانى –ئاتا : سوئال  .١٠٨٨
  :تۆۋەندىكىلهرگه ئىخچاملىنىدۇتهۋسىيهلهر  الر توغرۇلۇقئانى –ئاتا : جاۋاب    

  .ئاتا ـ ئانىغا ھهر ۋاقىت ئهدەپ بىلهن سۆز قىلىش )١(  
  .ئالالھ تائاالغا ئاسىيلىق بولمايدىغان ھهرقانداق ئىشتا ئۇالرغا ئىتائهت قىلىش )٢(  
ــلهن   ) ٣(   ــا غهزەب بىـ ــىتىش، ھـــېچ ۋاقىـــت ئۇالرغـ ــانلىقنى كۆرسـ ــا مېهرىبـ ئۇالرغـ
  .ىماسلىق،بهلكى ھهمىشه تهبهسسۇم بىلهن قاراشقار

ئۇالرنىڭ ئابرۇيىنى ۋە ھۆرمىتىنى ساقالش، ئۇالرنىـڭ رۇختىسـىز ئۆيلىرىـدىن    ) ٤(  
  .بىر نهرسه ئالماسلىق

ــپ       )٥(   ــالىرىنى ئېلى ــه دۇئ ــش، ھهمىش ــالرنى قىلى ــدىغان ئىش ــۇن بولى ــۇالر مهمن ئ
  .تۇرۇش

  .الردىن مهسلىههت سوراشھهرقانداق بىر ئىشنى باشالشتا ئاۋۋال ئۇ )٦(  
دەپ تهبهسسـۇم  » خـوش ئاتـا ـ خـوش ئانـا     «ئۇالرنىڭ چاقىرىقىغـا ھهر ۋاقىـت    )٧(  

  .بىلهن ھازىر بولۇش
ــاداقهت       )٨(   ــمهنلىرىگه سـ ــۆرمهتلهش، دۈشـ ــارانلىرىنى ھـ ئۇالرنىـــڭ دوســـت ـ يـ

  .باغلىماسلىق
سـىلىق يـول    ئۇالر بىلهن مۇنازىرە قىلىشماسلىق، ئۇالرنىڭ خاتالىقلىرى بولسـا، ) ٩(  

  .بىلهن كۆرسىتىپ بېرىش
ــۇالرنى راھهتســىز قىلماســلىق،     )١٠(   ــاۋازىنى كۆتىرىــپ ئ ــدا، ئ ــا ســۆز قىلغان ئۇالرغ

  .ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئهدەپ بىلهن قوالق سېلىپ ئاڭالش
  .ئۇالرنىڭ ئۆي ئىچىدىكى ۋە سىرتتىكى ئىشلىرىغا ياردەملىشىش )١١(  
ــهپهرگه چىقم  )١٢(   ــىز س ــڭ روختىس ــىدىن  ئۇالرنى ــدىراش يۈزىس ــلىق، ئهگهر ئال اس

  .كېتىپ قالغان تهقدىردىمۇ، ئۇالردىن ھامان كهچۈرۈم سوراش
ئۇالرنىــڭ ئــۆيلىرىگه خوسۇســهن، ئــۇالر ئۇخالۋاتقــان ۋاقىتلىرىــدا ئىزىنســىز   ) ١٣(  

  .كىرمهسلىك
ئۇالرنىڭ مېهمانلىرى كهلگهندە، قول باغالپ تۇرۇپ خىـزمهت قىلىـش، زۆرۈر    )١٤(  

  .قويۇپ، ئۇالرنى مېهمانلىرى ئالدىدا يالغۇز تهرك ئهتمهسلىك ئىشى بولسىمۇ
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ــول        )١٥(   ــتىخانغا ق ــۇرۇن داس ــۇالردىن ب ــدە، ئ ــاق يىگهن ــرگه تام ــلهن بى ــۇالر بى ئ
  .ئۇزاتماسلىق

  .ئۇالرغا ھهرگىز يالغان سۆزلىمهسلىك )١٦(  
  .ئايالىنى ۋە بالىلىرىنى ئۇالردىن ئۈستۈن كۆرمهسلىك )١٧(  
ــول يۈر )١٨(   ــرگه ي ــدا   بى ــرگه ئولتۇرغان ــدا يۈرمهســلىك، بى ــدە، ئۇالرنىــڭ ئالدى گهن

  .ئۇالردىن يۇقىرى ئولتۇرماسلىق
ئۆزى قانچىلىك چوڭ مهنسهبلىك كىشى بولسىمۇ، ياكى كاتتا ئالىم بولسـىمۇ،   )١٩(  

ئاتـا ـ ئانىسـىغا مهنسـۇپ بولۇشـتىن تهكهببۇرلـۇق قىلماسـلىق، ئـۇالر ئالدىـدا ھهمىشـه           
  .كهمتهر بولۇش

رغـا مـاددىي ياردەمــدىن بېخىللىـق قىلماسـلىق، ئــۇالر ئۈچـۈن ئــۆزلىرىنى      ئۇال )٢٠(  
  .ئۇنۇتۇش

ئۇالرنىڭ مېهنهتلىرىنى قهدىرلهپ تۇرۇش، ئۇالرنى زىيارەت قىلىـپ تـۇرۇش ،    )٢١(  
  .ھهدىيه ۋە سوۋغاتالرنى تهقدىم قىلىپ تۇرۇش

  .ئۇالرنى غهزەپلهندۈرۈرشتىن ئېهتىيات قىلىش، كۆڭۈللىرىنى ئاسراش )٢٢(  
  .ئۇالر بهرگهن نهرسىلهرنى تهشهككۈر ئېيتىش بىلهن قۇبۇل قىلىش )٢٣(  
ــۇش، ئۇالرنىــڭ     )٢٤(   ــرگه خۇشــال بول ــرىكلهپ بى ــاللىقلىرىنى تهب ئۇالرنىــڭ خۇش

  .مۇسىبهتلىرىگه تهسهللى بېرىش
ئۇالرنىــڭ يۈزـــ خاتىرىســى ئۈچــۈن، ئــۇالر ياخشــى كۆرىــدىغان پهرزەنتلىرنــى  )٢٥(  

  .ياخشى كۆرۈش
الى ئۇالر بىـلهن جېدەللىشـىپ قالغانـدا، ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا ئـادىللىق       ئاي )٢٦(  

  .بىلهن ئىش كۆرۈش
ئاتا ـ ئانا ۋاپات بولۇپ كهتكهندىن كېيىنمۇ، ئۇالرنىـڭ قهبىرلىرىنـى زىيـارەت      )٢٧(  

  .ئۇالرنىڭ ۋەسىيهتلىرىنى يۈرگۈزۈش. قىلىپ تۇرۇش
  .ئۇالرنىڭ ھهققىدە سهدەقهلهرنى قىلىپ تۇرۇش )٢٨(  
ئاتا ـ ئانا ھايات بولسۇن، مهيلـى ۋاپـات بولـۇپ كهتـكهن بولسـۇن، ئۇالرنىـڭ         )٢٩(  

ــدي«ھهققىــدە،  ــريل ولوال مېنــى ۋە ئاتــا ـ ئانــامنى    ! ئــالالھ تائــاال  ئــى(يهنــى  »رب اغف
  .دەپ ھهمىشه دۇئا قىلىپ تۇرۇش) كهچۈرگىن

ى ئـۆز  ھهرقانداق كىشى ئاتـا ـ ئانىسـىغا قىلغـان مۇئامىلىسـىنىڭ ئوخشىشـىن       )٣٠(  
يهنى ئاتا ـ ئانىسىنى قاخشاتقاتالرنى ئۇالرنىـڭ بـالىلىرىمۇ    . قۇم كۆرىدۇوبالىلىرىدىن چ

بـۇ  . قاخشىتىدۇ، ئاتـا ـ ئانىسـىنى رازى قىلغـانالرنى ئۇالرنىـڭ بـالىلىرىمۇ رازى قىلىـدۇ       
ــالهم « بــۇ، جهمئىيىتىمىــزدە ۋە ئــۇزۇن يىللىــق تــارىخىمىزدا كــۆپ    .ۇرد» ئــالهم ئــۆتنه ئ



 ٥٩٩  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

  .نىڭ نهزەرىدە رىئاللىققا ئايالنغان بىر ھهقىقهتمنىپ، ھهركىتهجرىبه قىلى

  مۇئامىله قىلىش پرىنسىپىتۇغقانالرغا 
  تۇغقانالرغا قارىتا قانداق مۇئامىلىدە بولۇش كېرەك؟ :سوئال  .١٠٨٩

ــاۋاب     ــا  :ج ــا قارىت ــال        تۇغقانالرغ ــش، ھ ــم قىلى ــىله ـ رەھى ــا س ــامىله ئۇالرغ ـ     مۇئ
ــۇرۇش، چاقىرســا قهدەم تهشــرىپ      ــوقالپ ت ــپ، ي ــارەت قىلى ئهھــۋاللىرىنى ســوراش، زىي

ھالــدا قالســا مــاددىي يــاردەم بېــرىش، مهســلىههت سورىســا يــول  قىلىــش، ئېهتىيــاجلىق
  .كۆرسىتىش ۋە تۇغقانلىق ھهقلىرىنى ئادا قىلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  رەھىم دېگهن نېمه؟ -سىله :سوئال  .١٠٩٠
تۇغقانالرنىڭ ئۆزئارا بىر ـ بىرىگه مـاددىي ۋە مهنىـۋى     سىله رەھىم ـ ئۇرۇق ـ   :جاۋاب    

جهھهتلهردىن ياردەم قىلىشىش ئارقىلىق ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىقنى داۋامالشتۇرۇشـى  
چىلىق مۇســـۇلمانالرنى ئـــائىلىلهر ئوتتۇرىســـىدىكى تۇغقـــان ئىســـالم دىنـــى. دېمهكتـــۇر

تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە     ئـالالھ . مۇناسىۋىتىنى ئىناق شهكىلدە داۋام ئېتىشكه چاقىرىدۇ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىش ئارقىلىق، پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا ئهمـر قىلىـپ   

يۇرتىـدىن  (، ئىبنـى سـهبىلگه   ) يوقسۇلغا(ئۇرۇق ـ تۇغقانغا، مىسكىنگه  ﴿: مۇنداق دەيدۇ
  .)١(﴾ھهققىنى بهرگىن خهير ـ ساخاۋەتتىن) لدا قالغان پولسىز مۇساپىرگهئايرىلىپ، يو

ــگهن     ــداق دې ــاالم مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــىنى ـ      «: پهيغهم ــڭ كهڭ بولۇش ــى رىزقىنى كىمك
ســىله ـ رەھىــم    ئابرۇيىنىــڭ مهڭگــۈ قېلىشــىنى ياقتۇرىــدىكهن، ئــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغــا   

  .)٢(»قىلسۇن
قىلىش ماددىي ۋە مهنىۋى ھهر ئىككى جهھهتنـى   ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا سىله ـ رەھىم    

ئـۇرۇق  : نىڭ مهنىسىماددىي جهھهتتىن سىله ـ رەھىم قىلىش دېگهن : ئۆزئىچىگه ئالىدۇ
ـ تۇغقانالردىن بىرەرسى ماددىي قىيىنچىلىققا دۇچ كهلـگهن بولسـا، ئۇنىڭغـا پـول ـ مـال       

ــا،    ــش، قهرزدار بولس ــاردەم قىلى ــىي ــش،    قهرزىن ــاردەم قىلى ــكه ي ــا  ئۈزۈش ــهل بولس كېس
داۋالىتىش ۋە ئۇالردىن بىرەرسى ئاجىز بولسـا، ئۇنىـڭ ئىشـلىرىغا كـۈچى بىـلهن يـاردەم       

  .قىلىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ئــۇرۇق ـ   : نىـڭ مهنىســى ئهممـا مهنىــۋى جهھهتــتىن سـىله ـ رەھىــم قىلىــش دېگهن      

ىرسـا قهدەم تهشـرىپ قىلىـش،    تۇغقانالرنى زىيارەت قىلىش، كېسهل بولسا يوقالش، چاق
تهنـتهنه قىلىـش   بىـرگه  ئۇالرنىڭ مۇسىبهتلىرىگه تهزىيه بىلـدۈرۈش، خوشـاللىقلىرىنى   

                                                 
  ـ ئايهت ٢٦ئىسرا سۈرىسى   )١(
  ھاكىم رىۋايىتى  )٢(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٠٠  

 

كــۆپلىگهن كىشــىلهرنىڭ  ســىله ـ رەھىــم قىلىــش   . قاتــارلىقالرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ 
شهنگىنىدەك، سۆز بىلهن، قۇرۇق ساالم بىلهن ياكى ئۇالرنى زىيارەت قىلىپ قويۇش ۈچ

ـــ تۇغقانالرغــا ئــۆز نهپســىنىڭ مهنپهئهتلىرىــدىن  بهلكــى ئــورۇق. ئــادا تاپمايــدۇبىلهنــال 
  .كېچىپ قوللىرىدىن كېلىشچه ياردىمىنى يهتكۈزۈش بىلهن بولىدۇ

  ىالرغا ئۆتهشكه تېگىشلىك ھهقلهرقوشن
  قايسىالر؟ ىالرغا ئۆتهشكه تېگىشلىك ھهقلهرقوشن :سوئال  .١٠٩١

ئىپادىلىرىـدىن   ىالرغا ياخشىلىق قىلىش ئىماننىـڭ ئهڭ كۆرىنهرلىـك  قوشن :ۋابجا    
ىدارچىلىقنىڭ قوشــن. ىدارلىقنىڭ ھهقلىــرى بهكمــۇ چــوڭ  قوشــنچــۈنكى، . رىــدۇرىب

مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ ئۈسـتىدە، ئۆزىنىـڭ كـاپىر      . تۈرلـۈك بولىـدۇ  بىر قـانچه  ھهقلىرى 
. ىدارلىق ھهققـى قوشـن بولسـىمۇ   ىسىىغا ئۆتهشكه تېگىشلىك بىرال ھهق بولۇپ، بۇقوشن

ىسـىغا ئۆتهشـكه تېگىشـلىك    قوشنمۇسۇلمان كىشـىنىڭ ئۈسـتىدە ئۆزىنىـڭ مۇسـۇلمان     
ىدارلىق ھهققــى؛ يهنه بىــرى، مۇســۇلمانلىق قوشــنئۇنىــڭ بىــرى، : ئىككــى ھهق بولــۇپ

ــان      . ھهققىــدۇر ــۇرۇق ـ تۇغق مۇســۇلمان كىشــىنىڭ ئۈســتىدە، ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمان، ئ
ىدارلىق قوشــنبۇالرنىــڭ بىــرى، : ھهق بولــۇپ تېگىشــلىك ئــۈچىســىىغا ئۆتهشــكه قوشن

ھهققــى؛ ئىككىنچىســى، مۇســۇلمانلىق ھهققــى؛ ئۈچىنجىســى، ئــۇرۇق ـ تۇغقــانلىق          
مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئۈستىدە، ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان، ئۇرۇق ـ تۇغقان، يـېقىن   . ھهققىدۇر

لمانلىق بۇالرنىــڭ بىــرى، مۇســۇ: ىســىىغا ئۆتهشــكه تېگىشــلىك تــۆت ھهق بولــۇپقوشن
ىدارلىق ھهققـــى؛ قوشـــنھهققـــى؛ ئىككىنچىســـى، تۇغقـــانلىق ھهققـــى؛ ئۈچىنچىســـى،  

ىسـىدىن ئهلـۋەتته   قوشنا يىـراق  قوشـن يـېقىن  . ىلىق ھهققىـدۇر قوشنتۆتىنچىسى يېقىن 
دەرھــال يــاردىمىڭىزگه ئۈلگۈرىــدىغان، باشــقىالرغىمۇ ياخشــى تهرىپىڭىزنــى . ئهۋزەلـدۇر 

ــالغۇز ق  ــدىغان ۋە ســىزنى ي ــېقىن   قىلىــپ بېرى ــۋەتته ســىزنىڭ ي ــدىغان كىشــى ئهل ىلماي
ا بولغانلىقىنىـڭ ھهققـى   قوشـن ىدارلىقنىڭ سـىرتىدا، يـېقىن   قوشـن شـۇڭا  . ىڭىزدۇرقوشن

ــتىلگهن     ــۇپ بېكىـ ــر ھهق بولـ ــايرىم بىـ ــدە ئـ ــدادلىرىمىزمۇ . ئاالھىـ ــى«ئهجـ  يىراقتىكـ
  .دەپ بېكار ئېيتمىغان »اڭ ياخشىقوشنتۇغقىنىڭدىن يېقىندىكى 

  قىلىش پرىنسىپى هىالرغا مۇئامىلقوشن
  ىالرغا قانداق مۇئامىلىدە بولۇش كېرەك؟قوشن :سوئال  .١٠٩٢

ــوغرا ۋە راســتچىل، ســهمىمىي   قوشــن :جــاۋاب     ــا ت ــامىله ئۇالرغ ــدىغان مۇئ ىالرغا قىلى
بولـــۇش، قولىـــدىن كهلـــگهن ياخشـــىلىقالرنى قىلىـــش، ئـــازار بهرمهســـلىك، زىيانغـــا  

، ھهر ۋاقىــت يــاردىمىگه ئۈلگــۈرۈش، قىيىنچىلىقلىرىنــى ھهل قىلىشــىغا ئۇچراتماســلىق



 ٦٠١  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

ياردەم قىلىش، مۇسىبهتلىرىدە يالغۇز تاشلىۋەتمهسلىك، خوشاللىقلىرىنى بىرگه تهنـتهنه  
ــززت     ــابرويىنى ۋە ئى ــش، ئ ــى قىلى ــش، باشــقىالرغا ياخشــى تهرىپىن ــۆرمىتىنى  –قىلى ھ

قىلىــش، بــالىالر ئوتتۇرىســىدا  ســهۋر قوغــداش، يامــانلىقلىرىنى كهچــۈرۈش، ئازارلىرىغــا
چىققــان جېــدەللهرنى تــوغرا ھهل قىلىــپ، ئىنــاقلىقنى ســاقالش، گهپ توشــۇغۇچىالر ۋە 
بۇزغۇنچىالرنىڭ سۆزلىرىنى ئېنىقلىماي تۇرۇپ، ئۇالرنى قارىلىماسلىق، ئۇالرغـا قارشـى   
ــلىق،    ــى ساقلىماسـ ــارلىق ئىللهتلهرنـ ــمهنلىك قاتـ ــلىك، دۈشـ ــك، كۆرەلمهسـ ئۆچمهنلىـ

الرغا تۆھمهت قىلماسلىق، ھهر ئۇچراشقاندا قىزغىن ساالم بىلهن قارشـى ئـېلىش   نىقوش
جىبىرىئىل ماڭـا  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسته. قاتارلىقالرنى ئاساس قىلىدۇ

ھهتتــا . ىالرغا ياخشــىلىق قىلىشــىم توغرۇلــۇق تولىمــۇ كــۆپ تهۋســىيه قىلىۋاتىــدۇقوشــن
 )١(»قىلىپ قويامدىغاندۇ، دەپ گۇمان قىلىـپ قالـدىم   ىالرنى مىراسىمغىمۇ شېرىكقوشن

  .دېگهن

  قىلىش پرىنسىپى خىزمهتداشالرغا مۇئامىله
  خىزمهتداشالرغا قانداق مۇئامىله قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .١٠٩٣

كادىرنىــڭ بىــرگه ئىشــلهيدىغان خىزمهتداشــىلىرى، دۇكانچىنىــڭ دۇكــان  :جــاۋاب    
لىرى، ئوقۇغۇچىنىڭ ساۋاقداشلىرى، دېهقاننىڭ يهر قوشـنىلىرى، ھۈنهرۋەننىـڭ   ىقوشن

دەرتلىـك كـۈنلىرىنى    –سهبداشلىرى ئۇنىڭ ھهر كۈنى بىـرگه بولىـدىغان، خوشـاللىق    
ــاي        ــالغۇز قويم ــۇنى ي ــدىغان ۋە ئ ــاردىمىگه ئۈلگۈرى ــال ي ــدىغان، دەرھ ــرگه ئۆتكۈزى بى

ڭا ئــۇالر بىــلهن ياخشــى، ئىنــاق ۋە شــۇ. دەرتلىــرىگه دەرمــان بولىــدىغان كىشــىلىرىدۇر
ئـامهت كهلگهنـدە ئۇالرغـا     .سهمىمىي ئۆتۈشـكه ئهھمىـيهت بېرىشـى ناھـايىتى زۆرۈردۇر    

چوڭلۇق قىلماسلىقى، زىيان تارتقاندا ئۇالردىن كۆرمهسلىكى، ئۇالرنى ھهمىشه ئوتلـۇق  
لىنى ساالم بىلهن قارشى ئېلىشى، ماددىي ۋە مهنىۋى ھهر جهھهتتىن ئۇالرغـا يـاردەم قـو   

سونۇشـــى، ئۇالرنىـــڭ غهيـــۋىتىنى قىلماســـلىقى، زىيانغـــا ئۇچراتماســـلىقى، يامـــان       
كۆرمهســـــلىكى، ئۇالرغـــــا كهلـــــگهن ئـــــامهتلهرگه كـــــۆز قىزارتماســـــلىقى، ئارىـــــدا 

يـۈز ئولتـۇرۇپ چىرايلىـق سۆزلىشـىش ئـارقىلىق       –چۈشىنىشمهسلىك يۈز بهرسه، يۈزمۇ 
ا كىرىـپ مۇناسـىۋەتنى بۇزماسـلىقى،    ھهل قىلىشى، ئايالالرنىڭ ۋە بالىالرنىـڭ ئارقىسـىغ  

چېقىمچىالر ۋە گهپ توشۇغۇچىالرنىڭ سۆزلىرىنى ئېنىقالپ كـۆرمهي تـۇرۇپ ئـۇالردىن    
، ئالالھ قوشقان بـۇ ھهمراھلىقنـى ئـاخىرىغىچه ئهڭ چىرايلىـق شـهكىلدە      ىئاغرىنماسلىق

  .ۋە باشقىالر ىداۋامالشتۇرۇش يولىدا قولىدىن كهلگهننى قىلىش

                                                 
  بۇخارى رىۋايىتى  )١(
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  له قىلىش پرىنسىپىمۇئامى دوستالرغا
  قانداق مۇئامىلىدە بولۇش كېرەك؟ دوستالرغا :سوئال  .١٠٩٤

بىراۋنىڭ دوستى ئۇنىڭ ئهڭ يېقىن سىردىشى ۋە ئهڭ ئىشـهنچ قىلىـدىغان    :جاۋاب    
ئىنسانالر ئادەتته ئائىلىسىدىن ياكى باشقىالردىن رەنجىگهندە، بېشىغا كۈن . بىرسىدۇر

ۈشــكهندە دوســتلىرىغا مــۇراجىئهت قىلىــپ، ئــۇالردىن تهســهللى ھاســىل قىلىشــقا ۋە   چ
مۇنـدىن باشـقا ھهقىقىـي    . قىيىنچىلىقلىرى ئۈچۈن چىقىش يـولى ئىزدەشـكه تىرىشـىدۇ   

سهمىمىي دوست ئادەمنىڭ قايغۇلۇق ۋە خوشـاللىق كۈنلىرىـدە يېنىـدا بولىـدۇ، ئۇنىڭغـا      
ــدۇ   ــۇنى قوغداي ــدۇ ۋە ئ ــتالرغا ســهمىمىي    ئهھــۋال . مهدەت بېرى ــكهن، دوس ــداق ئى بۇن

ئۆزىنىڭ قهدىرلىنىشىنى خالىغان ئـادەم  . ساداقهتلىك، توغرا ۋە راستچىل بولۇش كېرەك
دوستلىرىغا ئاال كۆڭۈللۈك قىلىدىغان، مهنپهئهت يهتسـه  . دوستلىرىنى قهدىرلىشى الزىم

ــۈ      ــىغا ك ــتىنىڭ بېش ــدىغان، دوس ــا ئايلىنى ــدە رەقىبىغ ــپهئهت يهتمىگهن ــت، مهن ن دوس
دوسـتلۇق   كهلگهندە ياكى يـاردىمىگه مۇھتـاج بولغىنىـدا ئۇنىڭـدىن قاچىـدىغان ئـادەم      

  .نامىغا خىيانهت قىلىدىغان، مهنپهئهت دوستىدۇر

  دوستلۇق تۈرلىرى
  ؟دۇنيادا نهچچه تۈرلۈك دوست بار: سوئال  .١٠٩٥

بىـرى، سـهمىمىي سـاداقهتلىك     :بولىـدۇ  دوسـت  ئـۈچ خىـل   دۇنيادا مۇنـداق : جاۋاب    
  .دوست، يهنه بىرى مهنپهئهت قوغاليدىغان دوست، ئۈچىنچىسى يامان دوستتۇر

  سهمىمىي ساداقهتلىك دوست قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .١٠٩٦
ســهمىمىي ســاداقهتلىك دوســت دوستالشــقان كىشىســىنى جېنىــدىن بهك    :جــاۋاب    

ىڭ مهنپهئهتىنـى ئـۆز مهنپهئهتـى، ئۇنىـڭ زىيـان تارتىشـىنى ئۆزىنىـڭ        سۆيىدىغان، ئۇن
يامــان كــۈنلهردە ئــۇنى تهرك ئهتمهيــدىغان، ئــاق  –زىيىنــى دەپ تونۇيــدىغان، ياخشــى 
. مۇنداق دوسـت جـاننى پىـدا قىلىشـقىمۇ ئهرزىيـدۇ     . كۆڭۈل، راستچىل، ۋاپادار دوستتۇر

بـۇ مـاۋزۇدا   . ىمـۇ رەزىللىكتـۇر  مۇنداق بىر مـۇقهددەس دوسـتلۇققا خىيـانهت قىلىـش تول    
پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكرىنىــڭ  

ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     .دوستلىقى ئهڭ ياخشى ئۈلگىدۇر
ــۇپ، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا     ــالىلىق چېغىــدىن بېرىكــى قهددىنــاس دوســتى بول ب

كېلىـپ، ئۇنىـڭ پهيغهمـبهر ئىكهنلىكـى بىلدۈرۈلگهنـدە، ھهزرىتـى ئهبـۇ         ىيتۇنجى ۋەھ
بهكــرى ئۇنىــڭ پهيغهمبهرلىكىنــى تــۇنجى بولــۇپ تهســتىقلىغان ۋە قوللىغــان بىرىنچــى 

ئـابرويىنى   –مـۈلكىنى ۋە يـۈز    –ئۇ پۈتۈن مال . شهخس بولۇپ تارىخقا قهيت قىلىندى
مــايه قىلغاننىــڭ ســىرتىدا،   قۇربــان قىلغــان ھالــدا مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنى ھې    



 ٦٠٣  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

ئائىلىسىنى مهككىدە تهرك ئهتكهن ھالدا ئۇنىڭ بىلهن مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىشـتىن    
مهدىـنىگه بارغانـدىن   . ئىبارەت ئۆلۈم پۇراپ تۇرىدىغان خهتهرلىـك سـهپهرگه ئاتالنـدى   

كېيىنمــۇ، پۈتــۈن قىيىــنچىلىقالردا مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئــوڭ قــانىتى بولــۇپ  
 مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ۋاپـات بولغانـدىن كېيىنمـۇ     . ۇنىـڭ يېنىـدا بولـدى   ھهمىشه ئ

بولــۇپ، ئۇنىــڭ يولىغــا ۋە ئىرادىســىگه بهجانىــدىل ) خهلىپىســى(ى ئۇنىــڭ ئورۇنباســار
ــۆتتى  ــدىن ئ ــۇ، ســهمىمىي ســاداقهتلىك دوســتلۇقنىڭ   . ۋارىســلىق قىلىــپ ئالهم ــا ب مان

  .بىردىنبىر ئۈلگىسىدۇر
  مهنپهئهت قوغاليدىغان دوست قانداق دوست؟ :سوئال  .١٠٩٧

ــاۋاب     ــى    :جـ ــاھىيهتته دوســـت ئهمهس، بهلكـ ــدىغان دوســـت مـ ــپهئهت قوغاليـ مهنـ
مۇنـداقالر ئهڭ خهتهرلىـك   . مهنپهئهتپهرەس، ئالدامچى، پۇرسهتپهرەس، رەزىل ئادەمـدۇر 

كۈتۈلمىگهن يهردىـن  مهخلۇقالر بولۇپ، ھهمىشه كىشىلهرنى ئارقىسىدىن ئۇرىدۇ، يهنى 
زەخمهتـــلهرگه ئۇچرىتىـــدۇ، ھهتتـــا دوستالشـــقان كىشىســـىنى      –ئـــۇالرنى زىيـــان  

قۇرئـان كهرىمنىـڭ كـۆپلىگهن     ئـالالھ تائـاال   شۇڭا. دۈشمهنلىرىگه ئۇڭايال سېتىۋېتىدۇ
ــت     ــهيتانالرنى دوســ ــادىمىي شــ ــاپىقالرنى ۋە ئــ ــۇلمانالرنىڭ مۇنــ ــدە، مۇســ ئايهتلىرىــ

مهنپهئهت ئۈچۈن دوست بولغانالر قۇرئان كهرىمدە . گهنتوتماسلىقىنى قاتتىق تهكىتلى
چـۈنكى بۇالرنىـڭ   . بايان قىلىنغان مۇناپىقالرنىڭ ۋە شهيتاننىڭ تهۋەلىرىنىڭ ئۆزىـدۇر 

ــۈكته    ــى يۈزلـ ــىزلىكته ۋە ئىككـ ــاختىپهزلىكته، ساداقهتسـ ــدامچىلىقتا، سـ ــى ئالـ ھهممىسـ
ــ    . ئوخشــاش مهخلــۇقالردۇر  ۇش بهكمــۇ بىراۋنــى مهنــپهئهت يۈزىســىدىن دوســت تۇت

مهنپهئهتپهرەسلهرنى دوست تۇتقان ئادەممۇ ئهخـمهق ۋە  . رەزىللىك ۋە ئاال كۆڭۈللۈكتۇر
چۈنكى مۇنداقالرنى دوسـت تۇتقـان ئـادەم ھـېچ بولمىغانـدا ئۇالرغـا       . زىيانكار ئادەمدۇر

دە، بــۇ يالغــان دوســتلۇق ئــاخىرى بۇزۇلغانــدىن  -ئىشــىنىپ ئىــچ ســىرلىرىنى ئېيتىــدۇ 
ــا  ــڭ ئېيتق ــيىن، ئۇنى ــىرىگه  كې ــمهنلىرىنىڭ ئهس ــۇنى دۈش ــىرلىرى ئ ــدۇرۇپ  ن س ئايالن

زادى مهنپهئهت ئۈستىگه قۇرۇلغـان دوسـتلۇق ئهمهلىيهتـته دوسـتلۇق ئهمهس،     . قويىدۇ
  .بهلكى ۋاقىتلىق پايدىلىنىش مۇناسىۋىتىدۇر

شۇڭا ھهركىم دوستالرنى تالالشتا قۇرئان كهرىم بىلهن سۈننهتنىڭ روھىنى مىـزان    
بېرىلمهستىن ئهقىل ۋە شهرىئهتنىڭ ساداسىغا قوالق سالغان ھالدا  قىلىپ، ھېسسىياتقا

بىــر ئادەمنىــڭ قانــداق ئىكهنلىكىنــى، دوســتلۇققا  . ئىــش كۆرىشــى ئىنتــايىن زۆرۈردۇر
. يارايــدىغان يــاكى يارىمايــدىغانلىقىنى بىلىــش ئۈچــۈن ئــۇنى ســىناپ كــۆرۈش كېــرەك

دەم يهنه بىر ئادەمگه گۇۋاھلىق بىر ئا ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ يېنىغا
ــدىن     ــۆمهر گۇۋاھچى ــى ئ ــدە، ھهزرىت ــۈن كهلتۈرۈلگهن ــرىش ئۈچ ــق  “ بې ــهن گۇۋاھلى س

” ھهئه، تونۇيمهن“ گۇۋاھچى. دەپ سورايدۇ” بهرمهكچى بولغان كىشىڭنى تونۇمسهن؟



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٠٤  

 

سهن ئۇنى قانداق تونۇيسهن؟ ئۇنىـڭ  “ :ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭدىن. دەپ جاۋاپ بېرىدۇ
ئـۆمهر  . دەپ جـاۋاب بېرىـدۇ  ” يـاق “ :گۇۋاھچى. دەپ سورايدۇ” ىمۇ؟قوشنبىلهن يېقىن 
. دەپ سـورايدۇ ” سهن ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله سـهپهر قىلىـپ باققـانمۇ؟     “ :يهنه ئۇنىڭدىن
ســهن ئۇنىــڭ “ :ئــۆمهر يهنه ئۇنىڭــدىن. دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ” يــاق“ :گــۇۋاھچى يهنه

دەپ ” يـاق “ :گـۇۋاھچى يهنه  .دەپ سـورايدۇ ” بىلهن پۇل مۇئامىلىسى قىلىپ باققـانمۇ؟ 
دەيـدۇ  ” سهن ئۇنى تونۇمايدىكهنسهن! يوقال“ :بۇ ۋاقىتتا خهلىپه ئۆمهر. جاۋاب بېرىدۇ

  .ئۇنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشىنى رەت قىلىدۇ ۋە
بىراۋنىڭ سىرتقى كۆرۈنىشىگه ۋە ئىبادەتلىرىنىڭ كۆپلىكىگه قـاراپ   ئىمام شافىئىي  

بىراۋنىـڭ سـهجدىدە كـۆز    «: مۇنداق دېگهن هپباھا بېرىشكه بولمايدىغانلىقىنى تهكىتل
  »!ھارام ئىشلىرىدىكى ئهھۋالىغا قارا  -ياش تۆككىنىگه قارىما، بهلكى ھاال

  يامان دوست دېگهن قانداق دوست؟ :سوئال  .١٠٩٨
ــۈك رەزىــل     :جــاۋاب     ــادەت، ناچــار ئهخــالق ۋە تۈرل ــادەمنى يامــان ئ يامــان دوســت ئ

قازاالرغــا دۇچــار قىلىــدىغان ئــادىمىي   -مىشــالرغا باشــالپ كىرىــپ، ھهر خىــل بــاال  قىل
قۇرئـان كهرىمنىـڭ نۇرغـۇن ئايهتلىرىـدە مـۆمىنلهرنى ئـادىمىي        ئالالھ تائاال .شهيتاندۇر

 شــهيتانالرنى دوســت تۇتماســلىققا، ئــۇالردىن يىــراق تۇرۇشــقا چاقىرغاننىــڭ ســىرتىدا،   
ــاخىرقى سۈر   ــڭ ئهڭ ئ ــان كهرىمنى ــۇھهممهد    قۇرئ ــايىتىنى م ــاخىرقى ئ ــىنىڭ ئهڭ ئ ىس

ــۈك      ــهيتانالرنىڭ ھهر تۈرلـ ــادىمىي شـ ــۇلمانالرنى ئـ ــى مۇسـ ــاالمنى ۋە جىمـ ئهلهيهىسسـ
ــلهن تاماملىغــان       ــۇيرۇش بى ــكه ب ــاھ تىلهش ــېغىنىپ پان ــا س ــدىن ئالالھق . يامانلىقلىرى

ئالالھقــا ســېغىنىپ، ئىنســانالردىن بولغــان يوشــۇرۇن شــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىســىنىڭ  “﴿
  .)١(﴾دېگىن” ىن پاناھ تىلهيمهنشهررىد

ھهممىگه مهلۇمكى، زامانىمىزىدىكى ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـدە، نۇرغۇنلىغـان مۇسـۇلمان       
 –بالىلىرىنىــڭ پــاجىئهلهر بىــلهن ئاياقالشــقان تۇيــاق يولالرغــا كىرىــپ كېتىشــى، ئاتــا   

زار يىغلىتىــپ تۈرلــۈك رەزىللىــك يوللىرىــدا نــابۇت بولــۇپ تۈگىشــىپ    –ئانىســىنى زار 
تىشــى، مۇســۇلمان ئائىلىســىدە چــوڭ بولــۇپ تــۇرۇپ مۇســۇلمانچىلىقتىن، ئهدەپ       كې

ئهخالقتىن ھېچقانداق نېسىۋىسى بولمىغان، رەڭلىك ئولتۇرۇشالر، ھـارام قىلمىشـالر ۋە   
ــارلىق     ــانلىقى قات ــۆمرىنى ئۆتكۈزىۋاتق ــادىمىيلىكتىن چىققــان رەزىــل ئىشــالر بىــلهن ئ ئ

يىسىنىڭ بولمىغـانلىقى سـهۋەب بولسـا، يهنه بىـر     پاجىئهلهرگه بىر تهرەپتىن ئائىله تهربى
  !بولماقتا يامان دوستالر يهنى ئادىمىي شهيتانالر سهۋەب تهرەپتىن

ئائىله تهربىيىسى ناچار، ئهخالقـى يامـان، دىيـانىتى سـۇس كىشـىلهر دوسـت        شۇڭا  
                                                 

  ئايهتناس سۈرىسى ئاخىرقى   )١(
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مۇنـداقالرغا ئالـدى بىـلهن مۇسـۇلمانلىق بۇرچىمىزنىـڭ      . بولۇشقا ھهرگىـز ئهرزىمهيـدۇ  
ياخشى ئىشـالرغا  ئۇالرنى زاسى بويىچه ھېكمهتلىك ئۇسۇلدا ۋەز نهسىههت قىلىپ، تهقهز

ئۇالر دەۋەتنى قوبۇل قىلىپ يامان ئادەتلىرىنى تاشالپ ياخشـى  . الزىم دەۋەت قىلىشىمىز
ئىشالرنى قىلىدىغان، ئىسالم پهرزلىرىنى ئادا قىلىدىغان بولۇپ ئۆزگهرسه، ئۇالر بىـلهن  

چۈنكى بىرەر ئـادەمنى  . ياخشى ئىشالرغا داۋام قىلىش الزىم ئالالھ ئۈچۈن دوست بولۇپ
ياخشـــى يولغـــا كىرگۈزۈشـــنىڭ ســـاۋابى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ تهبىـــرى       

ئهگهر دەۋەتنــى قوبــۇل . ۇرد» دۇنيــا ۋە ئۇنىڭــدىكى ھهمــمه نهرســىدىن چــوڭ «بىــلهن
ام قىلسـا،  قىلمىسا ياكى باش لىڭشىتىپ قويۇپ، ئۆزىنىڭ بىلگىنىچه ئىـش قىلىشـقا داۋ  

بىــلهن دوســت  شــۇڭا ئــۇالر. مۇنــداقالرنىڭ ئۆزگىرىشــىدىن ئۈمىــت قالمىغــان بولىــدۇ
 –بولۇش ئهمهس، بهلكى ئـۇالر بىـلهن ئارىالشماسـلىق، مۇئـامىله قىلىشماسـلىق، قـۇدا       

شۇنداقال بالىالرنىڭ ئـائىله تهربىيىسـى ياخشـى    . باجىلىق مۇناسىۋىتى قۇرماسلىق الزىم
القــتىن نېســىۋە ئااللمىغــان بالىالرغــا ئارىلىشىشــىغا ۋە دوســت ئهخ –بولمىغــان، ئهدەب 

ــم   ــول قويماســلىق الزى ــي ي ــان   . بولىشــىغا قهتئى ــى بولمىغ ــانىتى ۋە ئهخالق چــۈنكى دىي
ــادەملهردىن ــىز  ئىنســان ئ ــپ بولغۇس ــهۋۋۇر قىلى ــااليى  تهس ــاپهتلهرنى كۈتۈشــكه   –ب ئ

ــدۇ ــايىن ئېســىل     .بولى ــى ئىنت ــۇ مهنىن ــاالم ب ــبهر ئهلهيهىسس ــلهن  پهيغهم ــر بى ــر تهبى بى
ياخشــى دوســت بىــلهن يامــان دوســتنىڭ مىســالى ئىپــار «: ئىپــادىلهپ مۇنــداق دېــگهن

ئىپار سـاتقۇچىنىڭ يېنىغـا بارسـىڭىز ئـۇ     . ساتقۇچى بىلهن كۆرەك باسقۇچىغا ئوخشايدۇ
سىزگه ئىپار بېرىـدۇ يـاكى ئۇنىڭـدىن سېتىۋالىسـىز يـاكى ھـېچ بولمىغانـدا ئۇنىڭـدىن         

كۆرەك باسقۇچىنىڭ يېنىغا بارسىڭىز ئـۇ كىيىمىڭىزنـى   . رايسىزئىپارنىڭ خۇشبۇيىنى پۇ
ــىز     ــۇراقنى پۇرايسـ ــىق پـ ــۇي سېسـ ــدىن بهدبـ ــاكى ئۇنىڭـ ــدۇ يـ ــدۈرۈپ قويىـ  .)١(»كۆيـ

قازاننىــڭ قېشــىغا بارمــاڭ قاراســى يۇقــار، ياماننىــڭ قېشــىغا بارمــاڭ «ئهجــدادلىرىمىزمۇ 
لىرىنى يامان ئـادەملهر  دېگهن ھېكمهتنى قالدۇرۇش ئارقىلىق ئهۋالد )٢(»)يۇقار(باالسى 

  .بىلهن دوست بولۇشنىڭ خهتهرلىرىدىن ئاگاھالندۇرغان

  ئىنسانالرغا مۇئامىله قىلىش پرىنسىپى
  جهمئىيهتتىكى كىشىلهرگه قانداق مۇئامىلىدە بولۇش كېرەك؟ :سوئال  .١٠٩٩

ــۈن كىشــىلهرگه دۇرۇســلۇق، توغ   :جــاۋاب     ــادالهتنى  جهمئىيهتتىكــى پۈت ــق ۋە ئ رىلى
. ئاساس قىلغان ھالدا ئىسالمىي گۈزەل ئهخالق بىلهن ئىللىق مۇئامىله قىلىـش كېـرەك  

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  تهمسىللىرىدىن –قال ئۇيغۇر خهلق ما  )٢(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٠٦  

 

چۈنكى جهمئىيهتنى تهشكىل قىلغۇچىالر ئىنسانالر بولـۇپ، جهمئىيهتنىـڭ پـاراۋانلىقى،    
قىسقىســى، ئىنســانالر تۈزۈلســه جهمئىــيهت . خــاتىرجهملىكى شــۇ ئىنســانالرغا بــاغلىقتۇر

بىــر جهمئىيهتــته ياشــاۋاتقان   . ئىنســانالر بۇزۇلســا جهمئىيهتمــۇ بۇزۇلىــدۇ    تۈزۈلىــدۇ،
ئىنســـانالر بايـــدىن گـــادايغىچه، رەئىســـتىن پـــۇقراغىچه، زىيالىيـــدىن ساۋاتســـىزغىچه، 

ھوقۇقتا، ياخشى مۇئـامىله كۆرۈشـكه    –موللىدىن ئاۋامغىچه ھهممىسى ھۆرمهتته، ھهق 
 دىن كىـم بولىشـىدىن قهتئىيـنهزەر   ھهقلىق بولۇشتا ئوخشـاش بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئىچىـ    

ئهممــا  . دە ئهڭ ھۆرمهتلىــك ھېســابلىنىدۇ  نهزەرىــ ئــالالھ تائاالنىــڭ    تهقــۋا بــولغىنى 
ــانالر    ــۈن ئىنسـ ــلهن پۈتـ ــارى بىـ ــانلىق ئېتىبـ ــاراۋەردۇر ئىنسـ ــائهن،  . بـ ــا بىنـ بۇنىڭغـ

جهمئىيهتتىكى پۈتۈن ئىنسانالرغا دۇرۇس، توغرا ۋە ئادالهتلىك مۇئامىله قىلىش، رەھىـم  
ــ – ــم ش ــۇش الزى ــدۇ،   . هپقهتلىك بول ــىزلىق قىلماي ــادەم كىشــىلهرگه ھهقس ــۇلمان ئ مۇس

ســېتىم  -مهيلــى ئــېلىم . ئــۇالرنى ئالدىمايــدۇ، يامــان كۆرمهيــدۇ، زىيانغــا ئۇچراتمايــدۇ  
مۇئامىلىســىدە بولســۇن، مهيلــى باشــقا ھهر قانــداق بىــر مۇئامىلىــدە بولســۇن ئــۇالر        

 -تسىزلىك قىلمايـدۇ ۋە ھهر كىشـىگه كـۆڭلى   ئوتتۇرىسىدا ئايرىمچىلىق قىلمايدۇ، ئاداله
  .كۆكسىنى كهڭ تۇتىدۇ

  ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا قانداق مۇئامىلىدە بولۇش كېرەك؟ :سوئال  .١١٠٠
قېرىنداشـلىق مۇناسـىۋىتى ئـادەتتىكى شهخسـىي      مۇسۇلمانالرنىڭ ئـۆز ئـارا   :جاۋاب    

ئۆز ئارا ھهمكارلىق ۋە چـېكىگه   پهزىلهت، –لىق، ئهخالق تهقۋا مۇناسىۋەتتىن ھالقىغان،
ــۇپ،       ــىۋەت بول ــر مۇناس ــتهھكهم بى ــان ئهڭ مۇس ــاس قىلغ ــانلىقنى ئاس ــكهن مېهرىب يهت

قۇرئـان  . ئىكهنلىكىنى نامايـان قىلىـدۇ   مۇسۇلمانالرنىڭ يېمىرىلمهس بىر پۈتۈن گهۋدە
  .دەپ ئېالن قىلغان )١(﴾مۆمىنلهر ھهقىقهتهن قېرىداشالردۇ﴿: كهرىم بۇنى تهكىتلهپ

مــۇھهببهت بىــلهن  –مۇســۇلمانالرغا ئهڭ ئىللىــق، ئادالهتلىــك ۋە كامــالىي مېهــرى    
چـۈنكى مۇسـۇلمانالر ئوتتۇرىسـىدىكى ئـۆز ئـارا قېرىنداشـلىق       . مۇئامىله قىلىش كېـرەك 

بىر رىشـتى بولـۇپ، ھهر قانـداق بىـر مۇسـۇلمان      مۇقهددەس  ۋەرىشتىسى ئىنتايىن چوڭ 
ــر مۇ  ــادەم يهنه بى ــا    ئ ــڭ زىيانغ ــپهئهتىگه، ئۇنى ــڭ مهن ــى ئۆزىنى ــۇلماننىڭ مهنپهئهتىن س

ــۇنى ۋە ئۇنىــڭ ھهر     ــپ، ئ ــا ئوخشــاش بىلى ــا ئۇچرىغىنىغ ئۇچرىشــىنى ئۆزىنىــڭ زىيانغ
نهرسىســىنى خــۇددى ئــۆزىنى ۋە ئۆزىنىــڭ نهرســىلىرىنى قوغدىغانــدەك قوغدىغانــدىال   

مـۆمىنلهر ئـۆز ئـارا    «: هبىر ھهدىسـت . مۇسۇلمان قېرىنداشلىقنىڭ ھهققىنى ئادا قىالاليدۇ
مۇ لىرىبىـرەر ئـورگىنى ئاغرىسـا باشـقا ئورگـان      دوستلۇقتا، مېهرىبانلىقتا ۋە ھېسداشلىقتا

                                                 
  ئايهت -١٠ھۇجۇرات سۈرىسى   )١(



 ٦٠٧  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

دەپ  )١(»ئوخشاشـتۇر نـگه  تهبىـر  ىـدىغان  ئىسمىداش ۋە ئۇيقۇسىزلىق بىلهن بىئـارام بول 
  .كۆرسىتىلگهن

ــان       ــۆزىگه يامـ ــته ئـ ــى ئهمهلىيهتـ ــانلىق قىلىشـ ــۇلمانغا يامـ ــۇلماننىڭ مۇسـ لىق مۇسـ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ ھهقـته نهسـىههت     .چۈنكى ئۇالر بىر گهۋدە. قىلغانلىقىدۇر

بىرىڭالرنـى   -بىرىڭالرغا كۆرەلمهسـلىك قىلمـاڭالر، بىـر    –بىر «: قىلىپ مۇنداق دېگهن
بىرىڭالرغـا دۈشـمهن بولمـاڭالر،     -بىرىڭالرنـى يامـان كـۆرمهڭالر، بىـر     -ئالدىماڭالر، بىر

ئـۆز ئـارا قېرىنداشـالردىن بولـۇپ ئالالھنىـڭ      . سودىسـىنى بۇزمـاڭالر   بىرىڭالرنىڭ -بىر
مۇسـۇلمان مۇسـۇلماننىڭ قېرىندىشـى، ئۇنىڭغـا زۇلـۇم      . ياخشى بهندىلىرىدىن بولۇڭالر

ــدۇ  ــدۇ، خورلىماي ــته، . قىلماي ــق قهلب ــور    تهقۋالى ــىنى خ ــۇلمان قېرىندىش ــڭ مۇس ئۆزىنى
ىڭ يهنه بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنـى  بىر مۇسۇلمانن. كۆرگهن ئادەمدىنمۇ يامان ئادەم يوق

  .)٢(»مېلىنى تارتىۋېلىشى ۋە نومۇسىنى تۆكۈشى قهتئىي ھارامدۇر –تۆكۈشى، پۇل 
  مۇسۇلمان ئهمهس خهلقلهرگه قانداق مۇئامىلىدە بولۇش كېرەك؟ :سوئال  .١١٠١

ى، ئادالهتلىـك ۋە تـوغرا   مۇسۇلمانالر مۇسۇلمان ئهمهس كىشىلهرگىمۇ ياخشـ  :جاۋاب    
ــان  ــامىله قىلىشــقا بۇيرۇلغ ــي    . مۇئ ــاكى ئۇالرنىــڭ دىنى ــدىكى كىشــىلهرنى ي باشــقا دىن

بـارلىق  . ئېتىقادىنى كهمسـىتىش، ئـۇالرنى چهتـكه قـېقىش ۋە خـور كۆرۈشـكه بولمايـدۇ       
مۇئامىله تۈرلىرىدە ئۇالرغا ئايرىمچىلىق قىلماسـتىن، ھهقسـىزلىق قىلماسـتىن، تـوغرا ۋە     

ىك مۇئـامىله قىلىـش، مـاددىي ۋە مهنىـۋىي جهھهتلهردىـن قولـدىن كېلىشـىچه        ئادالهتل
باشـقا  ﴿: ئالالھ تائـاال بـۇ ھهقـته مۇنـداق دېـگهن      .ئۇالرغا ئىنسانىي ياردەم قىلىش الزىم

دىندىكىلهردىن سىلهر بىلهن ئـۇرۇش قىلمىغـان ۋە سـىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن ھهيـدەپ      
ياخشــىلىق قىلىشــىڭالردىن، ئۇالرغــا ئادىــل   چىقارمىغانالرغــا كهلســهك، ئــالالھ ئۇالرغــا 

ــمايدۇ   ــىلهرنى توس ــۇڭالردىن س ــش    . بولۇش ــلهن ئى ــادالهت بى ــالالھ ئ ــىزكى، ئ شۈبهىس
  .)٣(﴾قىلغۇچىالرنى ياقتۇرىدۇ

ئهممــا مۇســۇلمانالر ئــۆزلىرىگه يــاكى ئۆزلىرىنىــڭ دىنىــي ئېتىقادىغــا زىيانكهشــلىك   
قىلغـانالرنى ياقتۇرماسـلىقى ۋە    قىلغۇچىالرنى، دىنىـي سـهۋەبتىن ئـۇالر بىـلهن ئـۇرۇش     

بۇ پرىنسـىپنى ئـالالھ تائـاال مۇنـداق     . ئۇالر بىلهن دوستلۇق ئاالقىسى قۇرماسلىقى الزىم
ئالالھ دىن ئۈچۈن سىلهر بىـلهن ئۇرۇشـقان، سـىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن     ﴿: بايان قىلغان

ھهيــدەپ چىقارغــان ۋە ســىلهرنى ھهيــدەپ چىقىرىشــتا ياردەملهشــكهنلهرنى دوســت       

                                                 
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  ئايهت -٨مۇمتهھىنه سۈرىسى   )٣(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٠٨  

 

كىمكـــى ئـــۇالرنى دوســـت تۇتىـــدىكهن، ئـــۇالر . ۇشـــۇڭالردىن ســـىلهرنى توســـىدۇتۇت
  .)١(﴾زالىمالردۇر

ــاكى قۇرئــان كهرىمنــى     شــۇنداقال،   ــاكى ئىســالم پهيغهمبىرىنــى ي ئىســالم دىنىنــى ي
ۋاقتىــدا رەددىـيه بېرىشــى   مهسـخىرە قىلغۇچىالرغـا مۇســۇلمانالرنىڭ قارشـى تۇرۇشـى ۋە    

  .دىنىي مهسئۇلىيهتتۇر
  قانداق مۇئامىلىدە بولۇش كېرەك؟ پۈتۈن ئىنسانىيهتكه :سوئال  .١١٠٢

چـۈنكى  . دۇنيادىكى پۈتۈن ئىنسانالر ئىنسانلىقتا ئـۆز ئـارا قېرىنداشـالردۇر    :جاۋاب    
ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى ئادەم ئهلهيهىسساالم بىلهن ھهۋۋا ئانىدىن ئىبارەت بىـر ئاتـا ۋە   

ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تىل، رەڭ، ئىـرق، دىـن ۋە مهدەنىـيهت    . هلگهنبىر ئانىدىن ك
ئىنســانالرنىڭ . پهرقلىــرى ئۇالرنىــڭ ئىنســانىي قېرىنداشــلىقىغا تهســىر يهتكۈزەلمهيــدۇ

. ھهممىسى ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ھۆرمهتلىك قىلىـپ يارىتىلغـان ئۇلـۇغ مهخلۇقـاتتۇر    
قىلىشتا ئۇنىڭ ئىنسـانلىقىنى ئاساسـلىق    مىلهمۇسۇلمان ئادەم قانداقال بىر كىشىگه مۇئا

ئىنسان قايسى مىللهتتىن ۋە قايسى دۆلهتتىن بولسـۇن، رەڭگـى   . ئورۇندا قويۇشى الزىم
بۇنـداق  ! چىرايى قانداق شهكىلدە بولسۇن، بهرىبىر ئالالھ ئهزىـز ياراتقـان ئىنسـاندۇر    –

هرقلىـرى سـهۋەبلىك   دىـن، ئىـرق، رەڭ ۋە تىـل پ    بولغان ئىكهن، ئىنسانالر ئارىسىدىكى
بىرىـدىن پهرقلهنـدۈرۈش    –مۇئامىلىـدە بىـر    ئالـداش،  ئۇالرغا باشقىچه قاراش، ئۇالرنى

پۈتـۈن ئىنسـانالرنى سـۆيىدۇ،     گۈزەل ئهخالقلىق مۇسۇلمان ئادەم. قهتئىي توغرا ئهمهس
  .مۇئامىله قىلىدۇۋە دۇرۇس ئۇالرغا قهلبىنى ئاچىدۇ، ھهر ۋاقىت ئۇالرغا ئىللىق 

  ه قىلىش پرىنسىپىا مۇئامىلھايۋانالرغ
  قانداق مۇئامىلىدە بولۇش كېرەك؟ ھايۋانالرغا :سوئال  .١١٠٣

ئالالھ تائاال ھايۋانالرنى ئىنسانالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچـۈن يارىتىـپ بهرگهن    :جاۋاب    
ھالـدا، ھايۋانالرغـا    ئالالھ تائاالنىڭ بۇ كاتتا نېمىتىگه شۈكۈر قىلغـان  بولۇپ، ئىنسانالر

شـــهپقهت بىـــلهن مۇئـــامىله قىلىـــپ، ئـــۇالردىن يوللـــۇق   –رەھىمـــدىللىق ۋە رەھىـــم 
مۇسۇلمان ئادەم ھايۋاننى خورلىمايدۇ، ئۇرمايدۇ، ئاچ قويمايـدۇ  . پايدىلىنىشقا بۇيرۇلغان

   .ۋە قىينىمايدۇ
  :ھايۋانالرغا مۇئامىله قىلىش تۆۋەندىكىچه بولىدۇ 

  .ر كۆتىرەلمهيدىغان ئېغىر يۈكلهرنى ئارتماسلىقھايۋانالرغا ئۇال )١(  
  .ھايۋانالرنى ئاچ ياكى سۇسىز قويماستىن ياخشى بېقىش) ٢(  

                                                 
  ئايهت -٩مۇمتهھىنه سۈرىسى   )١(



 ٦٠٩  ئىسالم پرىنسىپى هققىدىكىھ هرزەنتلهرپ ۋەئانا -ئاتا  

 

  .ھايۋانالرغا كېسهل يهتسه ياكى بىرەر ئورگىنى سۇنسا ۋاقتىدا داۋالىتىش) ٣(  
چـۈنكى ئـالالھ تائـاال تىلـى يـوق      . ھايۋانالرنى ئۇرۇپ قىيناشتىن يىراق تۇرۇش )٤(  

  .ڭ نالىسىنى ھهممىدىن بۇرۇن ئاڭلىغۇچىدۇرھايۋاننى
چـۈنكى  . ھايۋانالرنى ئوت بىلهن ئازابالشـتىن، داغالشـتىن سـاقلىنىش كېـرەك     )٥(  

ھــايۋانالرنى ئــوت بىــلهن ئازابلىغۇچىالرغــا ئالالھنىــڭ نــامى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم
  .)١(بىلهن لهنهت ئېيتقان

ــانلىرى   )٦(   ــۇزۇپ ئورگـ ــك تۇرغـ ــايۋانالرنى تىرىـ ــلىكھـ ــبهر . نى كهسمهسـ پهيغهمـ
ئهلهيهىسساالم مۇنداقالرغا ئالالھنىڭ، پهرىشـتىلهرنىڭ ۋە پۈتـۈن ئىنسـانالرنىڭ لهنهت    

  .قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان
پهيغهمــــبهر . ھــــايۋانالرنى ئــــوق ئېــــتىش مهشــــقلىرىدە قارىغــــا ئالماســــلىق )٧(  

  .)٢(مهنئىي قىلغان ئهلهيهىسساالم ھايۋانالرنى قارىغا ئېلىشتىن
شــهپقهتلىك بولــۇش، پىچــاقنى ئۇنىڭغــا   –ھــايۋانالرنى بوغۇزالشــتىمۇ رەھىــم  )٨(  

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . كۆرسهتمهسلىك ۋە قىينىماستىن جېنىنـى چىقىـرىش الزىـم   
. كهنشـهپقهت قىلىشـنى پۈتىـۋەت    –رەھىـم  ئالالھ تائاال ھهممه نهرسىگه «: بىر ھهدىسته

پىچـاقنى ئىتتىـك قىلىڭـالر ۋە مالنىـڭ جېنىنـى      مال بوغۇزلىغاندا ياخشـى بوغـۇزالڭالر،   
  .دەپ كۆرسهتكهن )٣(»قىينىماستىن چىقىرىڭالر

ئىت تاالشتۇرۇش، : مهسىلهن. بىرى بىلهن سوقۇشتۇرماسلىق -ھايۋانالرنى بىر )٩(  
ــدۇر      ــۇنالر ھارام ــارلىق ئوي ــتۇرۇش قات ــار سوقۇش ــتۇرۇش، قوچق ــوراز چوقۇش ــۇنى . خ ئ

ىلغــانلىقى ۋە ئـۇالرنى قىينىغـانلىقى سـهۋەبلىك ئــالالھ    قىلغـۇچىالر ھايۋانالرغـا زۇلـۇم ق   
ئـــالالھ تائـــاال بـــۇ گۇنـــاھتىن تهۋبه  .تائاالنىـــڭ ئالدىـــدا قـــاتتىق گۇناھكـــار بولىـــدۇ

  .قىلمىغانالرنى چوقۇم جازااليدۇ
ــامىله قىلىــ  –ســىلىق ۋە رەھىــم ناھــايىتى ئۇچــار قۇشــالرغىمۇ    ش شــهپقهتلىك مۇئ

كىمكـى بىـرەر قۇشـقاچنى    «: ىسسـاالم بىـر ھهدىسـته   پهيغهمـبهر ئهلهيه . نىدۇتهلهب قىلى
بوغۇزالشتىمۇ رەھىم شهپقهتلىك مۇئامىله قىلىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭغا قىيـامهت كۈنىـدە   

  .ېگهند )٤(»شهپقىتىنى كۆرسىتىدۇ –ئۆزىنىڭ رەھىم 

                                                 
ھايـاۋاننى داغلىغـان ئـادەمگه ئـالالھ     “ :سته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بىر ھهدى  )١(

  .دەپ كۆرسهتكهن” لهنهت قىلىدۇ
  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
  بۇخارى ۋە تهبهرانىي رىۋايىتى  )٤(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦١٠  

 

  

  سېتىم مۇئامىلىلىرى –ئېلىم 

  رنى ئېلىش ۋە سېتىشقا بولىدۇ؟قانداق نهرسىله :سوئال  .١١٠٤
ئىنسانالرنىڭ تهن ساقلىقىغا ياكى ئهخالقىغـا زىيـانلىق بولمىغـان، ئىسـالم      :جاۋاب    

ــاھ   ــگهن، گۇن ــدا چهكلهنمى ــداق    –دىنى ــدىغان ھهر قان ــهۋەب بولماي ــىيهتلهرگه س مهس
چۈنكى شهيئىلهر ئهسلىدە ھاالل بولـۇپ، ھـارام   . نهرسىنى ئېلىش ياكى سېتىشقا بولىدۇ

ــدۇر  قىل . ىنغانلىقىغــا ئائىــت دىنىــي دەلىــل كهلمىــگهن نهرســىلهرنىڭ ھهممىســى ھاالل
سـېتىپ تىجـارەت قىلىـش مـۇتلهق      –بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى ئىستېمال قىلىش، ئېلىپ 

پهقهت بۇالردىن ئايهت ۋە ئىشهنچلىك ھهدىسلهر ئارقىلىق ھارام ئىكهنلىكى . جائىزدۇر
پهيغهمــبهر . سـېتىش ھارامـدۇر   –ېلىــپ ئىسـتېمال قىلىـش ۋە ئ   كهسكىنلهشـكهنلىرىنى 

ئـالالھ قۇرئانـدا ھـاالل قىلغىنـى     «: ئهلهيهىسساالم بـۇ پرىنسـىپنى مۇنـداق ئوچۇقلىغـان    
ھـاالل يـاكى ھـارام ئىكهنلىكىـگه ھۆكـۈم بېـرىلمىگهن       . ھاالل، ھارام قىلغىنى ھارامدۇر

ئـالالھ  . رئالالھنىڭ بۇ كهچۈرىمىنى قوبۇل قىلىڭـال . نهرسىلهر ئالالھنىڭ كهچۈرىمىدۇر
  .)١(»ھېچ نهرسىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ

  سېتىشقا بولمايدۇ؟ –قانداق نهرسىلهرنى ئېلىپ  :سوئال  .١١٠٥
ئىنسانالرنىڭ تهن سـاقلىقىغا زىيـانلىق بولغـان، ئىسـالم دىنىـدا ئىسـتېمال        :جاۋاب    

يـاكى گۇنـاھ    وللىنىلىـدىغان قىلىش ھارام قىلىنغان ياكى بىرەر گۇناھ ئىـش ئۈچـۈن ق  
نهرسىلهرنى ئېلىش ياكى سېتىش، ئۇنىڭ بىلهن تىجـارەت   ئىشالرغا سهۋەب بولىدىغان

: مهســىلهن. بــۇ شــهرىئهت ئىســتېمالىدا ھــارام دېيىلىــدۇ. قىلىــش قهتئىــي چهكلىنىــدۇ
ۋە چـېكىملىكلهر، ئىسـتېمال    لهرچوشقا، ئۆزى ئۆلگهن مال، مهست قىلغۇچى ئىچىملىكـ 

ھهيـكهل، كرېسـت بهلگىلىـرى     –ئىچمهكـلهر، بـۇت    –قىلىنغـان يـېمهك    قىلىش ھارام
چـۈنكى بۇنـداق نهرسـىلهرنى    . قاتارلىق نهرسـىلهرنى ئـېلىش يـاكى سـېتىش ھارامـدۇر     

سېتىپ تىجارەت قىلىش ئهشۇ گۇناھ ئىشالرنى ۋە ھارام نهرسـىلهرنى تهشـۋىق    -ئېلىپ 
ــۇالرنى كىشــىلهرگه يېقىنالشــتۇرۇپ بهرگ   ــاكى ئ ــانلىق ي ــا  قىلغ ــۇپ گۇناھق هنلىــك بول

ئۇ نهرسـىلهرنى ئـېلىش يـاكى سېتىشـتىن چهكلىـنىش بولسـا ئـۇ        . شېرىك بولغانلىقتۇر
. نهرســىلهرنىڭ نــامىنى ئۆچــۈرۈپ، كىشــىلهرنى ئۇنىڭــدىن يىراقالشــتۇرغانلىق بولىــدۇ 

ــپ    ــىلهرنى ئېلى ــۇقىرىقى نهرس ــۇلى      –ي ــڭ پ ــاھ، ئۇنى ــش گۇن ــارەت قىلى ــېتىپ تىج س

                                                 
  ھهدىس»سهھىه«ھاكىم رىۋايهت قىلغان   )١(



 ٦١١  ۇئامىلىلىرىم ېتىمس – ېلىمئ  

 

ئـالالھ قانـداقال بىـر    «: هىسسـاالم بـۇ ھهقـته مۇنـداق دېـگهن     پهيغهمـبهر ئهلهي . ھارامدۇر
  .)١(»غان، ئۇنىڭ پۇلىنىمۇ ھارام قىلن بولسااغنهرسىنى ھارام قىل

                                                 
  ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦١٢  

 

  

  سېتىم ئىشلىرىدىكى ئىسالم پرىنسىپى –ئېلىم 

ئىنسـانالرنىڭ كۈنـدىلىك ئىشـلىرىنىڭ مـۇھىم      سـېتىق -ھهممىگه مهلـۇمكى، سـودا      
نالر شهخســـىي ۋە ئـــائىله ئېهتىيـــاجلىرىنى   چـــۈنكى ئىنســـا . تهركىبـــى قىســـمىدۇر 

. سېتىۋېلىشقا، كارخانىالر ۋە شىركهتلهر مهھسۇالتلىرىنى سېتىشقا ئېهتىياجلىق بولىـدۇ 
پرىنسىپلىرىنى ياخشى ئۆگىنىشكه  سېتىق-شۇڭا مۇسۇلمان ئادەم ئىسالم دىنىنىڭ سودا

  .زور ئېهتىياجلىقتۇرۋە ئۇنىڭغا كۆرە ئىش كۆرۈشكه 
  سېتىم ئىشلىرىدىكى ئىسالم پرىنسىپى قايسى؟ –ئېلىم  :سوئال  .١١٠٦

  :سېتىم ئىشلىرىدىكى ئىسالم پرىنسىپى قىسقىچه تۆۋەندىكىچه –ئېلىم  :جاۋاب    
  .رسىلهرنى ئالماسلىق ۋە ساتماسلىقھارام نه. ١    
  ىقئالماسلىق ۋە ساتماسل گۇناھقا سهۋەب بولىدىغان نهرسىلهرنى. ٢    
  .سودىدا راستچىل، سهمىمىي بولۇش، كىشىلهرنى ئالدىماسلىق .٣    
  .مىقدارى ياكى سۈپىتى نامهلۇم نهرسىلهرنى ساتماسلىق .٤    
  ).ئۆسۈم بىلهن مۇئامىله قىلماسلىق(جازانه قىلماسلىق .٥    
  .مونوپولىيىچىلىق قىلماسلىق .٦    
  .تارازىدا ۋە ئۆلچهمدە كهم بهرمهسلىك .٧    
  .ۋە بوالنغان نهرسىلهرنى سېتىۋالماسلىق ىغانئوغرىل. ٨    
  .كېلىشىم ۋە ناتوغرا شهرتلهرنى قولالنماسلىق ناتوغراسودىدا  .٩    
ئالغۇچى بىلهن ساتقۇچى سودا قىلىشقان ئورۇندىن ئايرىلغۇچىلىك سـودىنى  . ١٠    

  .بۇزۇشقا ھوقۇقلۇق
ي ۋە راسـتچىل  شېرىكلىشىپ تىجارەت قىلغاندا شېرىكلهرنىڭ ئۆزئارا سـهمىمى . ١١    

  .بولىشى
  .سودىدا ئادىل رىقابهتلىشىش. ١٢    
  .ئۆزىدە يوق نهرسىنى ساتماسلىق .١٣    
  .ساتىدىغان مالغا ساختىلىق ئىشلهتمهسلىك .١٤    
  .ئىشچىنىڭ ۋە كىراكهشنىڭ ھهققىنى ۋاقتىدا بېرىش .١٥    
نېســـى مۇئـــامىله قىلىشـــقاندا، تاپشـــۇرىدىغان ۋاقتىنـــى ئېنىـــق قىلىـــپ        .١٦    

  .هتلىشىشھۆجج



 ٦١٣  هرسىلهرن هكلهنگهنچ ېتىشس - ېلىپئ  

 

  

  سېتىش چهكلهنگهن نهرسىلهر -ئېلىپ

  سېتىش چهكلهنگهن نهرسىلهر قايسىالر؟ –ھاراملىقى سهۋەبلىك ئېلىپ  :سوئال  .١١٠٧
ھاراملىقى سهۋەبلىك ئېلىش ياكى سـېتىپ تىجـارەت قىلىـش چهكلهنـگهن      :جاۋاب    

  :نهرسىلهر تۆۋەندىكىلهر
ىڭ گۆشى، تېرىسى، گۆشـى يېيىلمهيـدىغان ھايۋانالرنىـڭ گۆشـى،     چوشقا، ئۇن) ١(  

لگه گىرىپتـار  ئۆزى ئۆلۈپ قالغان مالنىڭ گۆشى، زەھهرلهنگهن يـاكى يۇقۇملـۇق كېسـه   
  ،بولغان مالنىڭ گۆشى

 ھاراقتىن باشالپ پىۋىغىچه مهست قىلىـش خاراكتېرىـدىكى ئىچىملىكلهرنىـڭ   ) ٢(  
  ،پۈتۈن تۈرلىرى ۋە نهرسىلهرنىڭ

ــا) ٣(   ــقا زەھهر    ئ ــا ۋە باش ــه، تاماك ــۇن، نهش ــك، ئهپي ــك  ق چېكىملى ــك چېكىملى لى
  ،تۈرلىرىنىڭ ھهممىسى

ڭ دىنىــي بهلگىلىرىنىــڭ ھهيــكهل، كرېســت ۋە ھهر قانــداق بىــر باتىــل دىننىــ ) ٤(  
  .سېتىش چهكلهنگهن نهرسىلهردۇر -ئېلىپ ھهممه تۈرى

ــوئال  .١١٠٨ ــهۋەب بو  :س ــا س ــپ  گۇناھق ــهۋەبلىك ئېلى ــدىغانلىقى س ــى   –لى ــېتىش مهنئ س
  قىلىنغان نهرسىلهر قايسىالر؟

ئۆزى ھاالل بولسىمۇ، ئۇنىڭدىن ھارام يـاكى گۇناھقـا سـهۋەب بولىـدىغان      :جاۋاب    
يـــاكى  غـــانهرســىلهرنى ئىشـــلهپچىقارغىلى بولىـــدىغان شــهيئىلهرنى ئۇنىڭـــدىن ھارام  

لهرنى ياسـايدىغان ئورۇنالرغـا بىلىـپ    ئىنسانالرنى گۇناھالرغا ئېلىپ بارىدىغان نهرسـى 
ئـۈزۈم ئـۆزى   : مهسـىلهن . تۇرۇپ سـېتىش گۇناھتـا ئـۇالر بىـلهن شـېرىك بولغـانلىقتۇر      

ــا ســېتىش ھارامــدۇر    . ھــاالل مېــۋە بولســىمۇ، ئــۇنى ھــاراق ئىشــلهپچىقىرىدىغان زاۋۇتق
: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن  . چۈنكى بۇ گۇناھ ئىشقا ھهمكارالشقانلىقتۇر

كىمكى ئۈزۈمنى ھاراق ياسايدىغانالرغا سېتىش ئۈچۈن مول ھوسـۇل ۋاقتىـدا سـاقالپ    «
  .)١(»ياتىدىكهن، ئۆزىنى ئاخىرەتنىڭ ئوتىغا تۇتقان بولىدۇ

  جازانه ۋە ئۇنىڭ چهكلىنىش سهۋەبى
  جازانه دېگهن نېمه؟: سوئال  .١١٠٩

                                                 
  تهبهرانىي رىۋايىتى  )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦١٤  

 

يهنى ئارتۇق، زىيـادە دېـگهن   » رىبا«ۇپ، ئهرەبچىسى جازانه پارسچه سۆز بول: جاۋاب    
باشـقىالرنىڭ ھهققىنـى    شـهرىئىتىنىڭ ئىسـتىالھىدا  ئهممـا ئىسـالم   . مهنىنى بىلدۈرىـدۇ 

ئـالغۇچى بىـلهن   چۈنكى ئالالھ تائاال . بهدەلسىز ئېلىۋېلىش دېگهن مهنىنى ئىپادىلهيدۇ
لهن پۇل تېپىشـقا يـول   سودا يولى بىساتقۇچى ھهر ئىككى تهرەپ مهنپهئهت كۆرىدىغان 

قۇرئـان  . قويغان بولسىمۇ، كىشىلهردىن بهدەلسىز پايدا كۆرۈشنى قهتئىي ھارام قىلغـان 
بىرىڭالرنىـڭ مـاللىرىنى نـاھهق     -بىـر  ! ئى مۆمىنلهر﴿: كهرىم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

ــودا      ــقان س ــى تهرەپ رازى بولۇشــۇپ قىلىش ــاڭالر، ئىكك ــلهن يهۋالم ــول بى ــېتىق  –ي س
  .)١(﴾رىشىلگهن نهرسىلهر بۇنىڭدىن مۇستهسنائارقىلىق ئې

بىلهن مۇئامىله قىلىشنىڭ گۇناھى شۇنچىلىك ئېغىر بولـۇپ،   )يهنى ئۆسۈم(جازانه   
ــان    ــا لهنهت قىلغـ ــامىله قىلغۇچىالرغـ ــلهن مۇئـ ــۈم بىـ ــاال ئۆسـ ــالالھ تائـ ــبهر . ئـ پهيغهمـ

، ئـــالالھ تائـــاال ئۆســـۈم يېگـــۈچىگه«: ئهلهيهىسســـاالم بـــۇنى مۇنـــداق بايـــان قىلغـــان
  .)٢(»يېگۈزگۈچىگه، ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولغۇچىغا ۋە ئۇنى يازغۇچىغا لهنهت قىلدى

جازانه خۇددى ئوتقا ئوخشاش ئهتراپقا تۇتىشىدىغان شۇنداق خهتهرلىك بىر گۇناھ   
بولــۇپ، جازانىنىــڭ گۇنــاھى ئۆســۈم يېگــۈچى بىلهنــال چهكلىنىــپ قالماســتىن، بهلكــى  

ولغاننىـڭ سـىرتىدا، جـازانه مۇئامىلىسـىگه     ئۆسۈمنى بهرگۈچىمۇ ئوخشاشـال گۇناھكـار ب  
  .ئارىالشقان ۋە ياردەملهشكهنلهرنىڭ ھهممىسى بۇ گۇناھقا شېرىك بولىدۇ

  نېمه؟ چهكلىگهنلىكنىڭ سهۋەبىجازانه مۇئامىلىسىنى : سوئال  .١١١٠
ــاۋاب     ــته پهق  : جــ ــاتتىق چهكلهشــ ــازانه مۇئامىلىســــىنى قــ هت ئىســــالم دىنــــى جــ

ــۆزلىگهن    ــى ك ــائىي ۋە ئىقتىســادىي مهنپهئهتلىرىن ــي، ئىجتىم ــانىيهتنىڭ ئهخالقى . ئىنس
ئىسالم ئۆلىمالىرى جازانه مۇئامىلىسىنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ بىـر قـانچه سـهۋەبلىرىنى    

  :بايان قىلغان بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه
  .ىلىدۇجازانه باشقىالرنىڭ مېلىنى بهدەلسىز ئېلىۋېلىشنى تهقهززا ق) ١(  
كهســـىپلهر بىـــلهن   –جازانىغـــا تـــايىنىش كىشـــىلهرنى ھهرخىـــل ھـــۈنهر     ) ٢(  

تىرىكچىلىــك قىلىشــتىن توســۇپ، ئىشلىمهســتىن ئۈنــدۈرۈپ يېيىشــنى ياقتۇرىــدىغان  
  .تهييارتاپالردىن قىلىپ قويىدۇ

بىـرىگه يـاردەم    –جازانه كىشـىلهر ئوتتۇرىسـىدا قهرز بېرىشـىش ئـارقىلىق بىـر      ) ٣(  
يوقىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، كىشـىلهرنىڭ مهنـپهئهت كۆرمىسـه    قىلىش روھىنىڭ 

  .ياردەم قىلمايدىغان مهنپهئهتپهرەسلهردىن بولۇپ قېلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

                                                 
  ئايهت - ٢٩نىسا سۈرىسى   )١(
  ئىمام ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇداۋۇد ۋە نهسائىيالر رىۋايهت قىلغان  )٢(



 ٦١٥  هرسىلهرن هكلهنگهنچ ېتىشس - ېلىپئ  

 

جـازانه  . كۆپىنچه ھالالردا قهرز بهرگۈچى باي، قهرز ئالغۇچى كهمبهغهل بولىـدۇ ) ٤(  
نــامراتالرنى ئېزىشــى  مۇئامىلىســىگه يــول قويــۇش جهمئىيهتتىكــى رەھىمســىز بايالرنىــڭ

  .ئۈچۈن پۇرسهت يارىتىپ بهرگهنلىك بولىدۇ

  پرىنسىپىسېتىق ئىشلىرىدا ئىسالم –سودا 
  سودىدا راستچىل بولۇش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ :سوئال  .١١١١

 سېتىم ئىشـلىرىدا سـاختىپهزلىك،   –سودىدا راستچىل بولۇش دېگهن ئېلىم  :جاۋاب    
سـودىدا  . ئالدامچىلىق ۋە يالغانچىلىقتىن يىراق بولۇپ، سـهمىمىي بولـۇش دېگهنلىكتـۇر   

 .بولۇپ، يالغـان بىـلهن تاپقـان پـۇل شهكسـىز ھارامـدۇر       يالغان سۆزلهش قاتتىق گۇناھ
ئهڭ پاك كهسىپ شۇنداق سـودىگهرلهرنىڭ كهسـپىدۇركى،   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئامــانهتكه خىيــانهت قىلمايــدۇ، ۋەدىســىگه خىالپلىــق  ئــۇالر ســۆزدە يالغــان ئېيتمايــدۇ، 
قىلمايدۇ، نهرسه سـېتىۋالغاندا ئـۇنى كهمسـىتمهيدۇ، نهرسـه سـاتقاندا ئـۇنى كۆپتـۈرۈپ        
داڭلىمايــدۇ، ئــۆز ئۈســتىدىكى قهرزنــى ئــادا قىلىشــتا كېچىكتۈرمهيــدۇ ۋە قــولى قىســقا   

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ئادەمدە ئېلىشى بولسا، ئۇنى قىستىمايدۇ
 سېتىشـنى مهنئـى قىلىشـنىڭ   نهرسـىلهرنى   مىقدارى ياكى سـۈپىتى نـامهلۇم   :سوئال  .١١١٢

  سهۋەبى نېمه؟
بولۇشـى ئـالغۇچى ۋە    سېتىلغان تاۋار مىقدارىنىڭ ياكى سۈپىتىنىڭ نـامهلۇم  :جاۋاب    

ــڭ يه     ــر تهرەپنى ــاكى بى ــدەلگه ي ــىدا جې ــى تهرەپ ئوتتۇرىس ــاتقۇچى ھهر ئىكك ــر س نه بى
 تهرەپنى ئالداپ كېتىشىگه سهۋەب بولىدىغانلىقى ئۈچۈن ئىسالم دىنـى نـامهلۇم تـاۋارنى   

ۋىسـىنى  ېتقاندا، دەرھال ئۇنىڭ مامېۋىنى ستوڭ : مهسىلهن )٢(.سېتىشنى چهكلىۋەتكهن
شـــۇنىڭدەك ئېتىزدىكـــى  .ئۈزۈۋېلىشـــنى شـــهرت قىلىـــپ ســـاتقاندىال دۇرۇس بولىـــدۇ

ئاقىرىپ، ئاپهت مهزگىلىدىن ئۆتۈپ كهتكهن بولۇش ئۇنىڭ باشىقى  بۇغداينى سېتىش
مېۋىنى پىشـقاندا ئـۈزۈۋېلىش، بۇغـداينى باشـىقى      ئهمما .شهرتى بىلهنال دۇرۇس بولىدۇ

ئـالغۇچى   چۈنكى مۇنداق قىلىش كۆپ ھـالالردا، . ئاقىرىپ بولغىچه سېتىش چهكلىنىدۇ
“ ا ئـالغۇچى  ھوسـۇل چىقمىسـ  . بىلهن ساتقۇچى ئوتتۇرىسىدا جېـدەلگه سـهۋەب بولىـدۇ   

بولغـان،   مهن سـېتىپ “ سـاتقۇچى  دېسـه، ” مهن ھوسۇل ئااللمىدىم، پۇلۇمنى قايتۇرغىن
جىـدەل   شۇنىڭ بىلهن ئوتتۇرىـدا . دەيدۇ ”سودا پۈتۈپ بولغان، زىيان ئۆزۈڭگه ھېساب

بىــر  تېخــى پىشــمىغان مېــۋىنى ســاتماقچى بولغــان پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم .چىقىــدۇ

                                                 
  ئىمام بهيههقىي رىۋايىتى  )١(
  گه قاراڭ»سهھىهۇلمۇسلىم«  )٢(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦١٦  

 

 )١(»نىـڭ پـۇلىنى ئالىسـهن؟   ئۇبهرمهي قالسا، نېمىگه ئاساسهن  ناۋادا ھوسۇل«: ئادەمگه
  .ىغانەپ كايد

شۇ سهۋەبتىن، ھايۋاننىڭ قورسىقىدىكى بالىسىنى، ئاسماندىكى قۇشـنى، سـۇدىكى     
بېلىقنى، پىشـمىغان مېـۋىنى پىشـقاندا تاپشـۇرۇۋېلىش شـهرتى بىـلهن سـېتىش ۋە ھهر        

  .)٢(رسىنى سېتىش چهكلهنگهنقانداق نامهلۇم ياكى تېخى ئىلكىگه كىرمىگهن نه
  ىچىلىقنى چهكلهشنىڭ سهۋەبى نېمه؟مونوپولى :سوئال  .١١١٣

سـېتىقتا شهخسـلهرنىڭ ئهركىـنلىكىگه كاپالهتلىـك      –ئىسـالم دىنـى سـودا     :جاۋاب    
ــداق   ــىمۇ، ھهر قانـ ــان بولسـ ــىم كىشـــىلهرنىڭ     بىـــر قىلغـ ــر قىسـ ــى بىـ جهمئىيهتتىكـ

ئاشــلىق،  خهلقنىــڭ لىكى، تهمهخورلــۇقى ۋە پۇرسهتپهرەســلىكى تــۈپهيلىشهخســىيهتچى
نى ۋە كۈنـدىلىك ئېهتىيـاجلىق نهرسـىلىرى   نى تۈلـۈكى  –ئـوزۇق  كۆكتات، مېۋە قاتارلىق 

باشــقىالرنىڭ  چىالرنىــڭمونوپولىمونوپــولىي قىلىــۋېلىش خاھىشــىغا يــول قويمىغــان ۋە 
پۇزدا پتهلهالرنى قاتتىق ئۇ هپ،چهكل قا ئۇرۇنۇشىنى قاتتىقھېسابىغا ئۆزلىرىنى بېيىتىش

ــبلىگهن ــول . ئهيى ــبهر ئهلهيهىسســاالم مونوپ ــداق  ىپهيغهم ــاتتىق چهكــلهپ مۇن چىلىقنى ق
تۈلۈكنى قىرىق كۈن مونوپول قىلىۋالىدىكهن، ئۇ ئالالھتىن  –كىمكى ئوزۇق «: دېگهن

  .)٣(»جۇدا بولىدۇ –جۇدا بولۇپ كېتىدۇ، ئالالھمۇ ئۇنىڭدىن ئادا  –ئادا 
غهمـــــبهر ئهلهيهىسســـــاالم مونوپولىيىچىنىـــــڭ پسىخىكىســـــى ۋە خۇنــــــۈك     پهي  

مونوپولىيىچى نېمىدېگهن ئوسال ئادەم «: شهخسىيهتچىلىكىنى سۆكۈپ مۇنداق دېگهن
ھه، ئۇ باھا چۈشكهنلىكىنى ئاڭلىسا قايغۇرىـدۇ، قىممهتچىلىـك خهۋىرىنـى ئاڭلىسـا      –

  »)٤(.خوش بولىدۇ
  تارازىدا ۋە ئۆلچهمدە كهم بېرىشنىڭ گۇناھى قانداق؟ :سوئال  .١١١٤

ئىسالم دىنى ئهڭ سهسكىنىدىغان ئالدامچىلىق تۈرلىرىنىـڭ بىـرى تارازىـدا     :جاۋاب    
ــدە كهم بېرىشــتۇر  – ــارازا ۋە   . ئۆلچهم ــدە، ت ــان ئايهتلىرى ــان كهرىمنىــڭ نۇرغۇنلىغ قۇرئ

ىلهن ئىـش كـۆرۈش، كىشـىلهرنى    ئۆلچهمدە كهم بهرمهسلىك، ئادالهت ۋە ھهققانىيلىق ب
ئـۆلچهمنى ۋە تـارازىنى   ﴿. بايـان قىلىنغـان   كهسـكىن ئهمـرلهر  ئالدىماسلىق ھهققىدىكى 

ســىلهر باشــقىالرغا ئــۆلچهپ بهرگهنــدە، تولــۇق ئــۆلچهڭالر ۋە تــوغرا  ﴿، )٥(﴾.تــوغرىالڭالر

                                                 
  ئىمام بۇخارىي ۋە باشقىالر رىۋايىتى  )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  ۋايىتىئىمام ئهھمهد رى  )٣(
  زەرىن ھهدىس توپلىمىدا بايان قىلغان  )٤(
  ئايهت - ١٥٢ئىنئام سۈرىسى   )٥(



 ٦١٧  هرسىلهرن هكلهنگهنچ ېتىشس - ېلىپئ  

 

  .)١(﴾تارازىدا تارتىپ بېرىڭالر
ىــپ قۇرئــان كهرىــم مۇنــداق ئــۆلچهم ۋە تارازىــدا كهم بهرگــۈچىلهرنى تهھــدىت قىل  

ئـۇالر كىشـىلهردىن ئـۆلچهپ    ! ئۆلچهمـدە ۋە تارازىـدا كهم بهرگـۈچىلهرگه ۋاي   ﴿: دېگهن
ئالغاندا تولۇق ئالىدۇ، كىشىلهرگه ئۆلچهپ ياكى تارتىـپ بهرگهنـدە كهم بېرىـدۇ، ئـۇالر     
بۈيۈك بىـر كۈنـدە تىرىلىـدىغانلىقىغا ئىشـهنمهمدۇ؟ ئـۇ كۈنـدە ئىنسـانالر ئالهملهرنىـڭ         

بــۇ ئــايهتلهردە، تــارازا ۋە ئۆلچهمــدە كهم  )٢(﴾.رۋەردىگارىنىــڭ ھۇزۇرىــدا تىــك تۇرىــدۇپه
ــدىن ســانالغان   ــاخىرەت كــۈنىگه ئىشــهنمهيدىغانالر قاتارى تهبىئىيكــى،  .بهرگــۈچىلهر ئ

  .ئاخىرەتكه ئىشهنمىگه ئادەم مۇسۇلمان ئهمهس
  غان نهرسىنى سېتىۋېلىش نېمه ئۈچۈن چهكلهنگهن؟ۋە بوالن غاننئوغرىال:سوئال  .١١١٥

يــاكى بۇالنغــانلىقىنى بىلىــپ  غــاننئوغرىال قانــداقال بىــر نهرســىنى ئۇنىــڭ :جــاۋاب    
ىغا يـاردەم  تۇرۇپ سېتىۋېلىش بۇالڭچىالرنىڭ ياكى ئوغرىالرنىڭ بۇ جىنـايى قىلمىشـلىر  

ھهر قانداق بىـر  . شۇنداق قىلىشقا تهشهببۇس قىلغانلىق بولىدۇ بهرگهنلىك ۋە ئۇالرنى
، ئۇنى پاش قىلىش، ئوغرىالنغـان مـالنى   جىنايهتكه قارشى تۇرۇشنىڭ مۇسۇلمان ئادەم

ــار    ــۇرچى ب ــۇم قىلىــش ب ــاكى ھۆكــۈمهت ساقچىخانىســىغا مهل ــبهر . ئىگىســىگه ي پهيغهم
سىلهردىن بىرىڭالر بىر يامان ئىشنى كۆرسه، ئۇنى قولى بىلهن مهنئـى  «: ئهلهيهىسساالم

، ئۇنىڭغىمــۇ كــۈچى مهنئــى قىلســۇن كــۈچى يهتمىســه تىلــى بىــلهنقىلســۇن، ئۇنىڭغــا 
دەپ  )٣(»ئىماننىـڭ ئهڭ ئاجىزلىقىـدۇر   بـۇ . نارازىلىق بىلدۈرسۇن يهتمىسه قهلبى بىلهن

  .كۆرسهتكهن
نىڭ ئالـدىنى  ھهقسـىزلىق  مۇسۇلمان ئادەم ئـوغرىنى پـاش قىاللمىغـان تهقـدىردىمۇ،      

يـاكى   غـان نئوغرىال ىسـىدىن بولسـىمۇ،  ۋە ئوغرىلىققـا نـارازىلىق بىلـدۈرۈش يۈز   ئېلىش 
چـۈنكى  . بوالنغان نهرسىلهرنى نهرقىنىڭ ئهرزانلىقىغا ئالدىنىپ سېتىۋالماسـلىقى الزىـم  

ئىگىســـــى رازى بولمىغـــــان نهرســـــه ئـــــۇنى ئالغۇچىغـــــا راۋاج قىلمايـــــدۇ ھهمـــــدە 
قته مۇنـداق  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھه. سېتىۋالغۇچىسىنى گۇناھقا شېرىك قىلىدۇ

لىقىنى بىلىــپ تــۇرۇپ غــانالنئوغرى نهرســىنى، ئۇنىــڭ غــاننكىمكــى ئوغرىال«: هندېــگ
  .)٤(»نومۇسىغا شېرىك بولغان بولىدۇ –سېتىۋالىدىكهن، ئۇنىڭ گۇناھىغا ۋە ئار 

غـان يـاكى بوالنغـان نهرسـىنىڭ ھـاراملىق سـۈپىتىنى       نۋاقىتنىڭ ئۇزىرىشى ئوغرىال  

                                                 
  ئايهت - ٣٥ئىسرا سۈرىسى   )١(
  ئايهتلهر - ٦ - ١مۇتهففىفىين سۈرىسى   )٢(

  ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى ئىمام مۇسلىم،  (٣)
  ئىمام بهيههقىي رىۋايىتى  )٤(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦١٨  

 

بىلهنمـۇ ئهسـلى ئىگىسـىنىڭ ھهققىنـى      شۇنداقال كـونىراش . ھاالللىققا ئۆزگهرتهلمهيدۇ
  .چۈشۈرۈۋېتهلمهيدۇ

ــارد  ن نهرســىلهرنىتېپىۋېلىنغــا   ەم سېتىۋالماســتىن، ئــۇنى ئىگىســىگه قايتۇرۇشــقا ي
تهلهبلىرىـدىن   ئهڭ ئـاددى  ، مـۇھىمى مۇسـۇلمانلىقنىڭ  بۇ ئىنسـانلىقنىڭ . قىلىش الزىم

  .بىرىدۇر
  ياكى ناتوغرا شهرت قانداق بولىدۇ؟ بۇزۇق :سوئال  .١١١٦

شهرتلهر ھهرخىل بولۇپ، مۇنـداق   سېتىمدىكى بۇزۇق ياكى ناتوغرا –ئېلىم  :جاۋاب    
بـۇ  . بۇزۇق شهرتلهر ۋە بۇزۇق كېلىشىملهر سودىنىڭ دۇرۇس بولۇشىغا توسقۇن بولىـدۇ 

ســاڭا بــۇنى ساتســام ســهن ماڭــا مۇنــداق نهرســىنى «شــهرتلهر ســاتقۇچىنىڭ ئالغۇچىغــا 
بۇنى پاالنى رازى بولسـا  «دېگهنگه ياكى » ېتىپ بېرىسهن ياكى قهرز بېرىپ تۇرىسهنس

سـودىنى كېلهچهكـته ئهمهلـگه     دېگهنگه ئوخشـاش شـهرت قوشـقىنىغا يـاكى    » ساتىمهن
. ئېشــىش يــاكى ئاشماســلىقى ئېنىــق بولمىغــان بىــرەر شــهرتكه باغلىغىنىغــا ئوخشــاش  

لهرنى قوشـقان سـاتقۇچى ئۆزىنىـڭ    چۈنكى بۇنداق شهرت. بۇنداق سودا دۇرۇس ئهمهس
پهيغهمـبهر   .ان بولىـدۇ ت ھازىرالپ قويغشارائى –سودىدىن يېنىۋېلىشى ئۈچۈن شهرت 

 -ئالالھنىـڭ كىتابىـدا بولمىغـان ھهر قانـداق شـهرت     «: ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن  
  .)١(»رباتىلدۇبهرىبىر  -نمهيلى يۈز شهرت بولۇپ كهتسۇ

  ساتىدىغان مالغا ساختىلىق ئىشلىتىش دېگهن قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .١١١٧
 ساتىدىغان مالغا ساختىلىق ئىشلىتىش دېگهن مالنىڭ ئهيبىنـى يوشـۇرۇپ،  : جاۋاب    

. ناچار مالنى ياخشى كۆرسىتىپ سېتىش ئـارقىلىق خېرىـدارالرنى زىيانغـا ئۇچرىتىشـتۇر    
نهرسىنىڭ ئهيبىنى تولۇق دېمهي سـاتقان كىشـى   ئهيبى بار «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــه ئالالھنىــڭ غهزىــبىگه ئــۇچراپ تۇرىــدۇ ھهم ئۇنىڭغــا پهرىشــتىلهرمۇ لهنهت        ھهمىش
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»ياغدۇرىدۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر    «: ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن       
ئاشــلىقنىڭ ئارىســىغا قــولىنى تىقىــپ  ئاشــلىقنىڭ يېنىــدىن ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ، تاغــار

ــدىن    ــدى، ئان ــۆلگه تهگ ــاقلىرى ھ ــدى، بارم ــاالم  بېقىۋى ــبهر ئهلهيهىسس ھهي “ :پهيغهم
ئۇ ئاشلىققا يـامغۇر  “ :دەپ سورىۋىدى، ئاشلىق ئىگىسى” ماۋۇ نېمه؟ ! ئاشلىق ئىگىسى

“ :پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغـا   بۇ ۋاقىتتا. دەپ جاۋاب بهردى”چۈشۈپ قاپتىكهن
؟ سـمىدى ئۇ يامغۇردا قالغان ئاشلىقنى كىشىلهر كۆرگىدەك تۆپىگه ئېلىپ قويساڭ بولما

                                                 
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٢(



 ٦١٩  هرسىلهرن هكلهنگهنچ ېتىشس - ېلىپئ  

 

  .)١(»دېدى” كىمكى باشقىالرنى ئالدايدىكهن، ئۇ مېنىڭ ئۇممىتىمدىن ئهمهس
  ئالغۇچى بىلهن ساتقۇچى سودىنى قايسى ئهھۋالدا بۇزااليدۇ؟ :سوئال  .١١١٨

الغۇچى بىلهن ساتقۇچى سودا قىلىشقان ئورۇندىن ئايرىلىپ كهتمىگـۈچه،  ئ :جاۋاب    
ــۇر    ــقا ھوقۇقلۇقت ــدىن قالدۇرۇش ــودىنى ئهمهل ــڭ ھهر ئىككىســى س ــبهر  .ئۇالرنى پهيغهم

ئــالغۇچى بىــلهن «: ئهلهيهىسســاالم بــۇ ھهقــته بىــزگه تهلىمــات بېرىــپ مۇنــداق دېــگهن
هر ئىككىيلهننىـــڭ سودىالشـــقان ئورۇنـــدىن ئايرىلىـــپ كهتمىگـــۈچه، ھ    ســـاتقۇچى

يېنىۋېلىش ئىختىيارى بار، ناۋادا ئۇالر راستچىل بولۇپ مالدا ئهيىب بولسا، بۇ ئهيىبـتىن  
ناۋادا يالغان ئېيتىـپ مالنىـڭ   . خهۋەردار قىلسا، ئۇالرنىڭ سودىسىغا بهرىكهت بېرىلىدۇ
  .)٢(»ئهيىبىنى يوشۇرسا، سودىسىنىڭ بهرىكىتى يوق قىلىنىدۇ

ــاتقۇچى مال    ــۇنداقال، سـ ــالغۇچى    شـ ــا، ئـ ــاتقان بولسـ ــۇرۇپ سـ ــى يوشـ ــڭ ئهيبىنـ نىـ
سودىالشــقان ئورۇنــدىن ئايرىلىــپ كهتــكهن بولســىمۇ، ئــالغۇچى ئــۇنى ئىشــلهتمىگهن   

بېرىـپ، ئۇنىڭـدىن    سودىنى بۇزۇپ، مالنى سـاتقۇچىغا قـايتۇرۇپ   بولۇش شهرتى بىلهن
: هنپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگ. ھوقۇقلۇقتــۇر پــۇلىنى قــايتۇرۇپ ئېلىشــقا

ــى « ــاي   (كىمكـ ــى قويمـ ــىنى ئهمگىلـ ــۇرۇن قوزىسـ ــتىن بـ ــا ئهكىلىشـ ــى ) بازارغـ يېلىنـ
ئېســىلدۈرۈلگهن قــوينى ســېتىۋالغان بولســا، ئــۇنى ئهكىلىــپ ســېغىپ باقســۇن، ئهگهر  
ئۇنىڭ سۈتىگه رازى بولسا قولىدا ساقالپ قالسۇن، ئهگهر رازى بولمىسا، ئـۇ قـوينى بىـر    

  .)٣(»ىگه قايتۇرۇپ بهرسۇنخورما بىلهن ئىگىس) گرام ٢٥٠كىلو ٣(سا 
ــاراملىقى، ســاختىلىق        ــا ســاختىلىق ئىشــلىتىپ سېتىشــنىڭ ھ ــۇ ھهدىســتىن مالغ ب

ئىشلىتىلگهن مالنى سېتىۋالغان كىشىنىڭ سودىالشقان ئورۇنـدىن ئايرىلىـپ كهتـكهن    
  .بولسىمۇ، ئۇنى ساتقۇچىغا قايتۇرۇپ بېرىش ھوقۇقى بارلىقى ئىپادىلىنىدۇ

  شېرىك تىجارەتتىكى سهمىمىيهتنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ :سوئال  .١١١٩
بىـرىگه سـهمىمىي ۋە    -شېرىكلىشىپ تىجارەت قىلغانـدا شـېرىكلهرنىڭ بىـر    :جاۋاب    

راسـتچىل، سـهمىمىيهتلىك   . راستچىل بولىشى بۇ خىل تىجارەتنىڭ جېنى ھېسـابلىنىدۇ 
ئالالھ ھهدىس قۇدسىيدا مبهر ئهلهيهىسساالم پهيغه. شېرىكلهرنىڭ مهدەتكارى ئالالھتۇر

خىيـانهت   بىـرىگه -بىـر ئىككى شـېرىك  «: تائاالنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلغان
زەخـــمهت ۋە  –ئـــۇالرنى زىيـــان (ن قىلمىســـىال مهن ئۇالرنىـــڭ ئۈچىنچىســـى بـــولىمه

، بىــرى يهنه بىــرىگه خىيــانهت قىلغــان ھامــان مهن  )خهتهرلهردىــن ھېمــايه قىلىــمهن 

                                                 
  ىتىئىمام بۇخارىي رىۋاي  )١(
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٢٠  

 

  )١(»ۇالرنىڭ ئارىسىدىن چىقىپ كېتىمهنئ
شــېرىك تىجــارەت قىلىۋاتقــانالر ۋە باشــقىالرنىڭ پــاي قاتقــان دەسمايىســى بىــلهن     

تىجارەت قىلىۋاتقانالر يالغـان چىقىـم كۆرسـىتىش، سـېتىۋالغان مالالرنىـڭ سوممىسـىنى       
ئاشــۇرۇپ ھېســاب كۆرســىتىش، ســاتقان مالالرنىــڭ پــۇلىنى تــۆۋەن مهلــۇم قىلىــپ كهم 

ــوق      ئۆت ــدىنى ي ــى ۋە پاي ــانهت قىلىــش بهرىكهتن ــلهن خىي ــولالر بى ــارلىق ي ــۈزۈش قات ك
ــدۇر   ــي ھارام ــقىرى قهتئى ــتىن تاش ــدۇر  . قىلىش ــۇ ھارام ــان پۇلم ــداق تاپق ــۈنكى . مۇن چ

ئـالالھ تائـاال قانـداقال بىـر نهرسـىنى ھـارام قىلغـان بولسـا،         «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم 
  .تكهندەپ كۆرسه» ئۇنىڭ پۇلىنىمۇ ھارام قىلغان

  سودىدا ئادىل رىقابهتلىشىش دېگهن قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .١١٢٠
سودىدا ئادىل رىقابهتلىشىش دېگهن باشـقىالرنىڭ سودىسـىغا پۇتلىكاشـاڭ    : جاۋاب    

 :پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .بولماسلىق، ئۇالرنىڭ سودىسىنى بۇزماسـلىق دېگهنلىكتـۇر  
ــۇزۇپ ســودا قىلمىســۇن، شــهھهرلىك يېزىلىقنىــڭ    ھــېچكىم ب« ىراۋنىــڭ سودىســىنى ب

باشــقىالر بىــلهن ئهركىــن ســودا (مېلىنــى مهن ســېتىپ بېــرىمهن دەپ ئارىلىشــىۋېلىپ 
) ئــالغۇڭالر يــوق نهرســىگه قىمــمهت باھــا قويــۇپ (توســقۇنلۇق قىلمىســۇن، ) قىلىشــىغا

سـودىدا    بىـراۋ . ىلمـاڭالر باشقىالرنى قىممهت سېتىۋېلىشقا قىزىقتۇرىدىغان ئىشـالرنى ق 
ــا قويمىســۇن   ۇلقوي ــان باھــادىن ئاشــۇرۇپ باھ ــادەم   (غ ــان ئ ــى ســېتىۋالماقچى بولغ يهن

ــنى       ــدىغان ئىش ــارتۇقراق تهلهب قويى ــدىن ئ ــۇرۇن ئۇنىڭ ــتىن ب ــتىن ۋاز كېچىش ئېلىش
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»)قىلمىسۇن

ىڭــدىن مهن ئۇن“ :بىرســىدىن مــال ســېتىۋالماقچى بولىۋاتقــان كىشــىنى شــهرەتلهپ  
دەپ تارتىپ كېتىـدىغان  ” مېنىڭ مېلىم ئۇنىڭكىدىن ياخشى“ ياكى ” ئهرزان بېرىمهن

ياكى ساتماقچى بولغان كىشـىنىڭ پۇتىغـا دەسسـهپ قويـۇپ، باشـقىالرنىڭ سودىسـىنى       
بۇزۇپ ئۆزى ئالىـدىغان، بـازار باھاسـىنى بىلمهيـدىغان كىشـىلهرگه باھـانى ئۆرلىتىـپ        

كۆڭـۈل دېهقانالرنىـڭ مـاللىرىنى سـېتىپ بېـرىمهن      ساتىدىغان، يېزىدىن كىرگهن ئاق 
دېگهن باھانه بىلهن ئېلىۋېلىپ، بازار تۈگىگهندە ئـۆزى شـۇ كۈنلـۈك باھـادىن ئهرزان     
ــادەمگه ياراشــمايدىغان، ئۇچىغــا چىققــان     باھــادا ئېلىۋالىــدىغان قىلىقــالر مۇســۇلمان ئ

  .رەزىللىك ۋە ھارامخورلۇقتۇر
  چهكلهشنىڭ سهۋەبى نېمه؟ نىئۆزىدە يوق نهرسىنى سېتىش :سوئال  .١١٢١

ئۆزىدە يوق ياكى تېخى ئىلكىگه كىرمىگهن نهرسىنى مهندە بار دەپ يالغان : جاۋاب    

                                                 
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(
  نهسائىي رىۋايىتى  )٢(



 ٦٢١  هرسىلهرن كلهنگهنهچ ېتىشس - ېلىپئ  

 

ســودىدا كېلىشــكهندىن كېــيىن، باشــقىالردىن ئهكىلىــپ بېرىــدىغان ئىشــالر   ســۆزلهپ
ارنى زىيانغـا ئـۇچرىتىش يـاكى    ئالدامچىلىقنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، كۆپ ھـالالردا خېرىـد  

چۈنكى ئىلكىدە يوق نهرسىنى مهنـدە بـار   . ئۇنى مالدىن مهھرۇم قىلىشقا سهۋەب بولىدۇ
دەپ يالغان ئېيتىـپ سودىلىشىشـتىن قورقمىغـان ئـادەم باشـقىالردىن ئېلىـپ كهلـگهن        

مۇبــادا مــالنى . قورقمايــدۇ مــالنى خېرىــدارغا بــازار باھاســىدىن ئاشــۇرۇپ سېتىشــتىنمۇ 
سـودىدىن مهھـرۇم قىلغـان     مىسا، خېرىدارنى باشقىالر بىلهن قىلىشىدىغان تهييـار تاپال

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . شۇڭا مۇنداق سودا ئىسالم شهرىئىتىدە چهكلهنگهن. بولىدۇ
  .دېگهن )١(»ئۆزۈڭدە يوق نهرسىنى ساتما«: بىر ئادەمنى شۇنداق قىلىشتىن توسۇپ

  ھارام بولىدىغان زاكالهت سودىسى قايسى؟ :سوئال  .١١٢٢
بولمـاي قالسـا، ئالـدىن بېـرىلگهن پـۇل سـاتقۇچىغا قالىـدىغان        ئهگهر سودا  :جاۋاب    

چۈنكى بۇ باشـقىالرنىڭ مېلىنـى بهدەلسـىز    . سودىسى ھارام قىلىنغان سودىدۇر زاكالهت
يهۋېلىشـنى تهقهززا   يهۋېلىش بولـۇپ، ئىسـالم دىنىـدا باشـقىالرنىڭ ھهققىنـى بهدەلسـىز      

ئابدۇلال ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ   .قىلىدىغان بارلىق مۇئامىلىلهر قهتئىي ھارامدۇر
سودا بۇزۇلـۇپ كهتسـه ئالـدىن    (ھهقىقهتهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «: مۇنداق دېگهن

  )٢(»زاكالهت سودىسىدىن توسقان) بېرىلگهن پۇل ساتقۇچىغا قالىدىغان

  نىڭ شهرتىشلىتىشئادەم يالالپ ئى
  ئادەم يالالپ ئىشلىتىشنىڭ شهرتى نېمه؟ :سوئال  .١١٢٣

ــاۋاب     ــى     :جــ ــڭ ئىــــش ھهققىنــ ــهرتى ئۇنىــ ــنىڭ شــ ــالالپ ئىشلىتىشــ ــادەم يــ ئــ
ــۇق بېرىشــتۇر  ــدا تول ــال ســېتىپ  . كېچىكتۈرمهســتىن دەل ۋاقتى ــراكهش، م ئىشــچى، كى

ــش ھهققى  ــڭ ئى ــۈچى قاتارلىقالرنى ــدە    بهرگ ــى ھهققى ــنىڭ زۆرۈرلىك ــدا بېرىش ــى ۋاقتى ن
يـالالپ ئىشـلهتكهن ئادىمىڭالرنىـڭ ئىـش     «: مۇنـداق دېـگهن   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــۇڭالر    ــۇرۇن بېرىــپ بول ــۇرۇپ كېتىشــتىن ب ــى ئۇنىــڭ تهرى ق ــبهر  .)٣(»ھهققىن پهيغهم
ىيـامهت  ئۈچ خىل ئـادەم ق “ ئالالھ تائاال ئېيتتىكى «: ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن

بىرى، مېنىـڭ نـامىمنى ئاتـاپ قهسـهم      ئۇالرنىڭ: كۈنى مېنىڭ دۈشمىنىم ھېسابلىنىدۇ
قىلىپ ۋەدە بېرىپ ۋەدىسىگه ۋاپا قىلمىغان ئادەم، ئىككىنچىسى، ھۆر ئـادەمنى سـېتىپ   

ئىــش ھهققىنــى  پــۇلىنى يــېگهن ئــادەم، ئۈچىنچىســى بىــر ئــادەمنى ئىشــلىتىپ، ئۇنىــڭ 

                                                 
  ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٢(
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٣(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٢٢  

 

  )١(”»بهرمىگهن ئادەم

  امىلىدە ئىسالم پرىنسىپىنېسى مۇئ
  نېسى مۇئامىله قىلىشقاندا نېمه قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .١١٢٤

ــامىله قىلىشــقاندا، تاپشــۇرىدىغان ۋاقتىنــ   :جــاۋاب     ــاي، كــۈن  (ى نېســى مۇئ يىــل، ئ
اق بۇ ھهقته ئـالالھ تائـاال مۇنـد   . ئېنىق قىلىپ ھۆججهتلىشىش زۆرۈر )تارىخىنى يېزىپ

ھـۇججهت  (مۇددەت بهلگىلهپ ئۆزئارا قهرز بېرىشسـهڭالر ئـۇنى   ! ئى مۆمىنلهر﴿: دېگهن
زىيـادە   –كهم (ئـاراڭالردىكى خهت بىلىـدىغان كىشـى ئـۇنى     . يېزىپ قويـۇڭالر ) قىلىپ

  .)٢(﴾ئادىللىق بىلهن يازسۇن) قىلماستىن
  
  
  

  مۇزارەبهت ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  مۇزارەبهت دېگهن نېمه؟: سوئال  .١١٢٥
پۇل ئىگىسى بىلهن كۈچ ئىگىسىنىڭ چىققان پايـدىنى ئۆزئـارا    -مۇزارەبهت : جاۋاب    

مهلــۇم پىرســهنت بــويىچه ئۈلىشــىش مهقســىتىدە پــۇل ئىگىســى چىقارغــان پــۇلنى كــۈچ  
  .)٣(ئىگىسى چىقارغان كۈچ بىلهن ئايالندۇرۇشقا كېلىشىشىدىن ئىبارەت

  سهۋەبىۇزارەبهت كېلىشىمىگه يول قويۇشنىڭ م
  نېمه؟ سهۋەبىمۇزارەبهت كېلىشىمىگه يول قويۇشنىڭ : سوئال  .١١٢٦

ئالالھ تائاال بهندىلهرنى ھهر خىـل ئىقتىـداردا ياراتقـان، ئۇالرنىـڭ بهزىسـى      : جاۋاب    
ىرســىز، بهزىســى كۈچلــۈك بولســا ئهقىللىــق ۋە تهدبىرلىــك بولســا بهزىســى دۆت ۋە تهدب

بهزىسى ئاجىز، بهزىسى باي بولسا بهزىسى نامرات، بهزىسى تىجارەت قىالاليدىغان بولسا 
ــداق ئاۋۇتۇشــنى       ــۇنى قان ــلهن ئ ــولغىنى بى ــۇل ب ــىدە پ ــدىغان، بهزىس بهزىســى قىاللماي

بىـز   بىلمهيدۇ، يهنه بهزىلهر پۇل بولسا ئاۋۇتۇشنى بىلگىنى بىلهن ئۇالردا پۇل بولمايدۇ،
ئادەتته كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا بۇنى كۆپ ئۇچرىتىپ تۇرىمىز، بهزى كىشـىلهردە پـۇل   

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ئايهت -٢٨٢هقهرە سۈرىسى ب  )٢(
  .ناملىق ماقالىسىدىن»مۇزارەبهت«دوكتور ئابدۇلئهزىز رەھمهتۇلالنىڭ   )٣(



 ٦٢٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇزارەبهتم  

 

بولسىمۇ كۈچ يوق، ياكى ۋاقىت يوق، ياكى ئهقىـل يـوق، يـاكى تهن سـاالمهتلىك يـوق،      
ــارەتته     ــر تىجـ ــدىلىق بىـ ــۇلنى پايـ ــدىكى پـ ــانلىقتىن قولىـ ــوق بولغـ ــرىبه يـ ــاكى تهجـ يـ

ىسىم كىشىلهردە كـۈچ بـار، ۋاقىتمـۇ بـار، ئهقىلمـۇ بـار،       ئايالندۇرالماي قالىدۇ، يهنه بىر ق
تهن ســاالمهتلىكمۇ بــار، تهجرىبىمــۇ بــار، بــازار ئهھــۋالى ۋە تىجــارەتتىن خهۋىرىمــۇ بــار،  
تىجارەت قىلسا پايدا ئېلىشقا كۆزى يېتىـدىغان بولىـدۇ، بىـراق بـۇالردا يېتهرلىـك پـۇل،       

  .سهرمايه يوق
ىڭ ئۆزئارا ھهمكارلىشىپ پايدىلىق ئىشـالرنى  ئىسالم شهرىئىتى جهمئىيهت ئهزالىرىن  

قىلىشىنى تهشـهببۇس قىلىـدۇ، زىيـانلىق ئىشـالرنى قىلىشـىنى چهكلهيـدۇ، مـۇزارەبهت        
شىركىتى ئارقىلىق پـۇلنى ئايالنـدۇرۇش جهمئىيهتـته ئىشسـىزلىقنى ئازايتىـدۇ، مۇھتـاج       

ئاۋۇتىـدۇ،   كىشىگه سهرمايه تهييارالپ ئۇنى ھهرىكهتلهندۈرىـدۇ، پـۇلنى يوقىتىـۋەتمهي   
  .ئىقتىساد ھهرىكىتىنى جانالندۇرىدۇ

پــۇلنى بېســىپ يېتىــپ ئىشــقا ســېلىپ ئاۋۇتمىغــان تهقــدىردە بــۇ پــۇل زاكــات بېــرىش     
ئارقىلىق قـوراپ كېتىـدۇ، پـۇلنى ئىشـقا سـالماي بېسـىپ ياتىـدىغانالر پۇلنىـڭ بۇنـداق          

ىـڭ بىـلهن   دە زاكات بېرىشتىن بـاش تارتىـدۇ، بۇن  -قوراپ كېتىشىگه چىداپ تۇرالمايدۇ
ئۇالر ئىنتايىن خهتهرلىـك ئهھۋالغـا قالىـدۇ، چـۈنكى بـۇالر پـۇلنى بېسـىپ يېتىـۋېلىش         
ئارقىلىق چوڭ ئىككى جىنايهت سادىر قىلغـان بولىـدۇ، بىرىنچىسـى پۇلنىـڭ زاكىتىنـى      

  .بهرمىگهنلىك، ئىككىنچىسى پۇلنى ئىشقا سالماي رولىنى جارى قىلدۇرمىغانلىق
ت بېرىش ئارقىلىق قوراپ تۈگهپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن يهنه بىر تهرەپتىن پۇل زاكا  

ئىسالم دىنىمىز پۇلنى ئاۋۇتۇپ تۇرۇشنى تهشهببۇس قىلغان، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  
ــگهن ــتىم«: مۇنــداق دې مۈلكىــدىن خهۋەر ئالىــدىغان بولســا،  -يېســىرنىڭ مــال-كىــم يى

ــال    ــۈن تاشـ ــلىكى ئۈچـ ــۇنى قورىتىۋەتمهسـ ــات ئـ ــۇن، زاكـ ــارەت قىلسـ ــدا تىجـ پ ئۇنىڭـ
  .)١(»قويمىسۇن

  مۇئامىلىسىدە شېرىكلهرنى تالالش پرىنسىپىمۇزارەبهت 
  قانداق ئادەملهرنى تالالش كېرەك؟مۇئامىلىسىدە مۇزارەبهت : سوئال  .١١٢٧

مۇزارەبهت كېلىشىمىگه قهدەم قويغانـدا ئىشـهنچلىك، مۇئامىلىسـى دۇرۇس،    : جاۋاب    
ىن قورقىــدىغان ھهقىقىــي مۇســۇلمان كىشــىلهرنى تــالالش ئىتــايىن راســتچىل، ئــالالھت

ــر        ــان بى ــتىگه قۇرۇلغ ــانهت ئۈس ــۈنلهي ئام ــىمى پۈت ــۇزارەبهت كېلىش ــۈنكى م زۆرۈر، چ
ــېرىكچىلىك ــۇلمان    . ش ــي مۇس ــدىغان ھهقىقى ــان ئېيتماي ــدىغان، يالغ ــانهت قىلماي خىي

                                                 
  بهيههقىي رىۋايىتى  )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٢٤  

 

ئهگهر ياخشـى   چـۈنكى، كـۈچ ئىگىسـى   . ئادەمگىال ئىشىنىپ پـۇلنى تۇتقـۇزغىلى بولىـدۇ   
پايدا «تالالنماستىن، پۇل ئالالھتىن قورقمايدىغان بىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغاندا، ئۇ 

ــدى ــاكى  »چىقمى ــى «ي ــان چىقت ــۇل      »زىي ــلهن پ ــانىلىرى بى ــاش باھ ــگه ئوخش دېگهن
ــدۇ   ــداپ كېتهلهي ــىنى ئال ــتچىللىقىدا شــ   . ئىگىس ــاكى راس ــىز ي ــۇڭا ئىشهنچس ــار  هكش ب
  .زىمكىشىلهرگه پۇل تۇتقۇزماسلىق ال

ئادەملهرنىڭ ئامانهتكه ئىشـهنچلىك يـاكى ئهمهسـلىكى ئۇالرنىـڭ تهقـۋا سـۈرىتىدە         
كۆرۈنىشىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇالر بىلهن ئىقتىسادىي مۇئامىله قىلىپ كۆرۈش بىـلهن  

  .بىلىنىدۇ

  نىڭ بىر تهرەپ قىلىنىشىزىيان مۇئامىلىسىدە چىققانمۇزارەبهت 
  مۇزارەبهت كېلىشىمىدە زىيان چىقسا ئۇنى كىم كۆتىرىدۇ؟: سوئال  .١١٢٨

مۇزارەبهت كېلىشـىمىدە ھهر ئىككىـال تهرەپ پايـدىغا ئېرىشىشـنى مهقسـهت      : جاۋاب    
قىلىدۇ، پايدا چىقسا ئىككى تهرەپ پۈتۈشـكهن بـويىچه مهلـۇم ئۈلـۈش يـاكى پىرسـهنت       

ن چىقسا چىققـان زىيـان بـۇرۇن    بويىچه تهقسىم قىلىپ ئالىدۇ، ئهگهر دەسمايىدىن زىيا
نــاۋادا تارتقــان زىيــان چىققــان پايــدىنى يهپ كېتىــپ  . تاپقــان پايدىــدىن چىقىرىلىــدۇ

پايدىدىن ئېشىپ چۈشسه ياكى تېخى ھـېچ پايـدا ئالمىغـان بولسـا، ئېشـىپ چۈشـكهن       
بۇنىڭدا پـۇل ئىگىسـى پۇلىـدىن    . زىيان دەسمايىگه بولىدۇ، يهنى پۇل ئىگىسىگه بولىدۇ

ىنى، كـۈچ ئىگىسـى بولغـان شـېرىكمۇ ئاقتۇرغـان تهرىنـى ۋە سـهرپ قىلغـان         بىر قىسـم 
  .)١(ۋاقتىنى زىيان تارتقان بولىدۇ

  قايسى ئهھۋالدا چىققان زىياننى كۈچ ئىگىسىال تۆلهيدۇ؟: سوئال  .١١٢٩
هۋەبچى كـۈچ ئىگىسـى پهۋقۇلئـاددە بىپهرۋالىـق قىلىـپ زىيـان چىقىشـقا سـ        : جاۋاب    

ــۇل          ــاكى پ ــان ي ــدۇرۇپ قويغ ــا ئال ــاقلىماي ئوغرىغ ــدان س ــالنى ئوب ــاكى م ــدا، ي بولغان
ئىگىسىنىڭ رۇخسىتىنى ئالماسـتىن باشـقا بىـرىگه ئايالنـدۇرۇش ئۈچـۈن بهرگهنلىكـى       
ــۈچ      ــاننى پهقهت ك ــان زىي ــدىردە، چىقق ــان تهق ــان چىقق ــمايىدىن زىي ــىدىن دەس  يۈزىس

ھــۆكمى ئىجــرا ) راســتچىللىق(ي ئامــانهت ئــۆزىال تارتىــدۇ، بۇنىڭــدا پۈتــۈنله  ئىگىســى

                                                 
ئىســـالم . بهت -٣٥١نـــاملىق ئهســـىرى » ئىســـالمدا ھـــاالل ۋە ھـــارام«دوكتـــور يۈســـۈپ ئهل قهرداۋىينىـــڭ   )١(

بنـى ئابىـدىن، ئىبنـى ھهزم قاتـارلىقالر مـۇزارەبهتته      فىقهىشۇناس ئالىملىرىدىن ئىبنى رۇشد، ئىبنى قۇدامه، ئى
چىققان زىياننى پهقهت پۇل ئىگىسى تارتىدىغانلىقىنى ئېيتقان، ھهمدە زىياننىڭ بىر قىسـمىنى كـۈچ ئىگىسـى    
ــڭ        ــالم ئۇممىتىنى ــارلىق ئىس ــېرىكچىلىكى ب ــۇزارەبهت ش ــۈزگهن م ــىم ت ــپ كېلىش ــهرت قىلى ــدۇ، دەپ ش تارتى

  .بولمايدىغانلىقىنىمۇ جاكارلىغانزىت بولغانلىقى ئۈچۈن توغرا ) كۆز قارىشىغا بىرلىككه كهلگهن(ئىجمائىغا 
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  .)١(قىلىنىدۇ
  مۇزارەبهتته مهلۇم مىقداردا پۇل ئېلىشنى شهرت قىلىش توغرىمۇ؟: سوئال  .١١٣٠

ــاۋاب     ــېرىكنىڭ      : ج ــى ش ــارەت ئىكك ــىدىن ئىب ــۈچ ئىگىس ــلهن ك ــى بى ــۇل ئىگىس پ
مىقـداردا پـۇل    دىن قتئىينهزەر مـۇئهييهن ، پايدا مىقدارى قانچىلىك بولىشىقايسىبىرىگه

پۇل ئىگىسى مىڭ يۈەن ئالىدۇ، كۈچ ئىگىسـى بهش يـۈز   : ئېلىش بهلگىلهنسه مهسىلهن
. يۈەن ئالىـدۇ دەپ كېلىشـىم تۈزۈشسـه، بۇنـداق مـۇزارەبهت كېلىشـىمى تـوغرا بولمايـدۇ        

پايـدا مىـڭ    ناۋادا پايدا چىقمىسا يـاكى . چۈنكى بۇ نامهلۇم پايدا ئۈستىدىكى ئىتتىپاقتۇر
تـۆلهپ   ، ياكى پـۇل ئىگىسـى دەسـمىدىن   كۈچ ئىگىسى يېنىدىنيا يۈۋەندىن ئاز چىقسا، 
  .بۇ ئادالهتسىزلىكتۇر. بېرىشكه توغرا كېلىدۇ

شۇنداقال پۇل ئىگىسى پايـدا چىقسـۇن يـاكى چىقمىسـۇن كـۈچ ئىگىسـىدىن مهلـۇم          
پـۇلنى ئۇنىڭغـا    لىـپ، شهرت قى) مىڭ يۈەن ئېلىشنى: مهسىلهن(مىقداردا پۇل ئېلىشنى 

چــۈنكى نــاۋادا پايــدا . بــۇ مۇئــامىله ھــاالللىق دائىرىســىدىن چىقىــپ كېتىــدۇ تۇتقۇزســا،
چىقمىسا ياكى چىققان پايدا مىڭ يۈۋەنگه يهتمىسه، كېلىشىم بويىچه كۈچ ئىگىسى ئـۆز  

  .بۇ توغرا ئهمهس. يېنىدىن مىڭ يۈەننى تۆلهپ بېرىشكه مهجبۇر بولۇپ قالىدۇ

  نىشىبهلگىلىنىڭ نىسبىتىمۇزارەبهتته پايدا 
  مۇزارەبهتته ئىككى تهرەپ ئالىدىغان پايدا نىسبىتى قانداق بهلگىلىنىدۇ؟: سوئال  .١١٣١

مۇزارەبهت كېلىشىمىدە ئىككـى تهرەپ ئالىـدىغان پايـدا نىسـبىتى قارىسـىغا      : جاۋاب    
ئىشـلهپ ئاالاليـدىغان مـۇقىم ئىـش     بهلگىلهنمهيدۇ، بهلكى كۈچ چىقارغۇچىنىڭ بـازاردا  

ــدۇ،      ــۆلچهر قىلىنــپ بهلگىلىنى ــدا م ــېقىن ھال ــدارغا ي ــدىغان مىق ــاراۋەر كېلى ــگه ب ھهققى
بۇنىڭغــا مهلــۇم مىقــداردا تهۋەككۇلچىلىــك قىلىــش بهدىلــى قېتىلىــدۇ، چــۈنكى ئۇنىــڭ 
ئالىدىغان پايدىسى خهتهرگه تهۋەككۇلچىلىـك قىلىـدىغان ئېهتىمـاللىق پايـدا، ئۇنىـڭ      

ەبهت كېلىشىمىدىن زىيـان تارتىشـى يـاكى پهقهت پايـدا ئااللماسـلىق ئېهتىمـالىمۇ       مۇزار
بــاردۇر، دېــمهك ئۇنىــڭ ئىــش ھهققــى مــۇقىم بهلگىلهنــگهن كاپالهتلىــك ئىــش ھهققــى 
ــي      ــيه ھهم ئهمهلىـ ــادەتته ھهم نهزەرىـ ــىمىمۇ ئـ ــۇزارەبهت كېلىشـ ــۈزۈلگهن مـ ئهمهس، تـ

دىغان مهلـــۇم دەرىجىـــدە جهھهتـــتىن ئېيتقانـــدا كـــۈچ ئىگىســـى ئـــۆزى قوبـــۇل قىلىـــ
ئېهتىماللىقى بولغان مۇۋاپىق پايدىنى كۆزلىگهندىال ئاندىن پۈتىدۇ، ئهلـۋەتته بـۇ پايـدا    
ئۇنىڭ بازاردا ئالىدىغان مـۇقىم ئىـش ھهققىـدىن خهتهرگه تهۋەككـۇل قىلغانغـا اليىـق       

بولمىسـا ئـۇ ئهلـۋەتته بـازاردا ئىشـلهپ خهتىـرى يـوق        . دەرىجىدە ئارتۇق بولىشى كېـرەك 

                                                 
)١(  islamweb.org »پهتىۋا بانكىسى«.  
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  .قىم پايدىنى ئېلىشنى تاللىغان بوالتتىمۇ

  مۇزارەبهت شېرىكچىلىكىنىڭ شهرتلىرى
  مۇزارەبهت شېرىكچىلىكىنىڭ توغرا بولىشىنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .١١٣٢

  :مۇزارەبهت شېرىكچىلىكىنىڭ توغرا بولىشىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب    
نهق . جارەت قىلىشقا تاپشۇرىلىدىغان پۇل نهق ۋە تهييار پۇل بولىشـى كېـرەك  تى) ١(  

. پۇل بولماي مال ياكى باشقا تاۋاردەك نهرسىلهر بولسا يـاكى قهرز بولسـا تـوغرا بولمايـدۇ    
بــۇ مىــڭ مېتىــر رەختنــى ســىزگه مــۇزارەبهت تىجــارىتىگه بېــرەي، بۇنىڭــدا  : "مهســىلهن

  .دېسه مۇزارەبهت توغرا بولمايدۇ" هيلىتىجارەت قىلىڭ پايدىسىنى تهڭ ئۈلىش
مۇزارەبهت شېرىكچىلىكى ئۈچۈن بهرگهن پۇل مىقـدارى ئېنىـق مهلـۇم بولىشـى     ) ٢(  

  .شهرت
 ۈشلۈشـ ۆپايدا پۇل ئىگىسى بىلهن كۈچ ئىگىسى ئوتتۇرىسىدا پىرسهنت ياكى ئ) ٣(  

 ٤٠ چىققــان پايدىــدىن پــۇل ئىگىســى: مهســىلهن. بــويىچه تهقســىم قىلىنىشــى شــهرت 
پىرسـهنت، كـۈچ ئىگىسـى     ٧٥پىرسهنت ياكى پۇل ئىگىسى  ٦٠رسهنت، كۈچ ئىگىسى پى
پىرسهنت، ياكى پۇل ئىگىسـى تـۆتتىن بىـر قىسـمىنى، كـۈچ ئىگىسـى تـۆتتىن ئـۈچ          ٢٥

  .قىسمىنى دېگهنگه ئوخشاش
پۇل ئىگىسى مۇزارەبهت شېرىكچىلىكىدىكى تىجـارەت قىلىـدىغان پـۇلنى كـۈچ     ) ٤(  

چــۈنكى تاپشــۇرمىغان تهقــدىردە ئۇنىڭــدا . رىشــى كېــرەكچىقىرىــدىغان كىشــىگه تاپشۇ
يهنه پۇل ئىگىسى كۈچ ئىگىسـى قىلىـدىغان تىجـارەتكه تهڭ    . تىجارەت قىاللماي قالىدۇ

ئارىلىشىشــنى شــهرت قىلغــان بولســىمۇ كۆپچىلىــك ئالىمالرنىــڭ نهزەرىــدە مــۇزارەبهت   
. ن دېـرەك بېرىـدۇ  كېلىشىمى توغرا بولمايدۇ، چۈنكى بۇ، پـۇلنى تولـۇق تاپشۇرماسـلىقتى   

  .بۇنداق ئهھۋالدا كۈچ ئىگىسى تولۇق ئهركىنلىكى بىلهن ھهرىكهت قىاللماي قالىدۇ
كېيىنچه جېدەلگه سـهۋەب بولماسـلىقى ئۈچـۈن ھهر ئىككـى تهرەپ ئالىـدىغان      ) ٥(  

ئۈلىشــىدىغان پايــدا مىقــدارىنى ئېنىــق  . پايــدا مىقــدارىنى ئېنىــق بهلگىلىىشــى كېــرەك 
ــال دەپ پۈتۈشــكهن بولســىمۇ ، بــۇ   ” ىغا ئىككهيــلهن شــېرىكمىز پايدىســ“: بهلگىلىمهي

لىشــىدۇ، ۈئ دىنمــۇزارەبهت كېلىشــىمى تــوغرا بوالۋېرىــدۇ، ئىككــى تهرەپ پايــدىنى تهڭــ
  .لىك باراۋەرلىكنى تهقهززا قىلىدۇچىچۈنكى شېرىك

  پۇل ئىگىسىنىڭ بهزى شهرتلهرنى بهلگىلهش ھهققى
  پۇل ئىگىسىنىڭ بهزى شهرتلهرنى بهلگىلهش ھهققى بارمۇ؟: سوئال  .١١٣٣

پۇل ئىگىسى پۇلنى مهلۇم بىر تىجارەتته ياكى مهلـۇم  : مهسىلهن. ئهلۋەتته بار: جاۋاب    
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بىــرەر شــهھهر يــاكى بىــرەر دۆلهتــته ئىشلىتىشــنى شــهرت قىلســا، پــۇلنى ئىشــلهتكۈچى   
ئهگه قوبـۇل  . ارى بـار شېرىكنىڭ بۇ شهرتنى قوبۇل قىلىش يـاكى رەت قىلىـش ئىختىيـ   

بــۇ شــهرتكه ئهمهل قىلمىغــان   .قىلغــان بولســا بــۇ شــهرتلهرگه ئهمهل قىلىشــى شــهرت  
  .شارائىتتا، ئهگهر زىيان چىقسا، زىياننى كۈچ ئىگىسى تۆلهيدۇ

ئهگهر پۇلنىڭ ئىگىسى پۇلنى قانـداق تىجـارەتته يـاكى قايسـى جايـدا ئىشلىتىشـنى         
هسـهررۇپ ئهركىنلىكىنـى بهرگهن بولسـا،    شهرت قىلماسـتىن ئىشـلهتكۈچىگه مـۇتلهق ت   

  .ئىشلهتكۈچى پۇلنى خالىغان ئىشقا ۋە خالىغان جايدا ئىشلىتىشته ھۆردۇر

  قويالمايدىغان شهرتلهر پۇل ئىگىسى
  پۇل ئىگىسى قانداق شهرتلهرنى قويالمايدۇ؟: سوئال  .١١٣٤

  :هرتنى قويالمايدۇپۇل ئىگىسى تۆۋەندىكى ئىككى ش: جاۋاب    
پۇل ئىگىسىنىڭ مۇزارەبهتته زىيان چىقسـا ئۇنىڭغـا ئـۆزى ئىـگه بولماسـلىقىنى       )١(  

چـۈنكى بۇنـداق شـهرت قويۇلغـان مـۇزارەبهت تـوغرا       . شهرت قىلسـا كېلىشـىم بۇزۇلىـدۇ   
  .بولمايدۇ

پۇل ئىگىسى كۈچ ئىگىسى بولغان شېرىك بىلهن ئۆزىنىڭمۇ بىرگه ئىشلىشىنى ) ٢(  
چۈنكى ئۇنداق قىلغاندا مۇزارەبهت ئـۆز مهنىسـىدىن   . ى قوبۇل قىلىنمايدۇشهرت قىلىش

  .چىقىپ كهتكهن بولىدۇ
  پۇلنى ئىشلهتكۈچى شېرىك ئۇنى يهنه بىر ئىشلهتكۈچىگه بېرەلهمدۇ؟: سوئال  .١١٣٥

ــاۋاب     ــر      : جـ ــقا بىـ ــۇلنى باشـ ــلهتكۈچى پـ ــتىن ئىشـ ــى قوشۇلماسـ ــڭ ئىگىسـ پۇلنىـ
ئهگهر پۇلنىڭ ئىگىسى بولغان شېرىك ئـۇنى ئىشـلهتكۈچى   . شلهتكۈچىگه بېرەلمهيدۇئى

دېـگهن بولسـا،   ” پۇلنى قانداق تهسهررۇپ قىلىش سېنىڭ ئىلكىڭدە بولىدۇ“ شېرىككه 
  .بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ رۇخسىتىنى ئالماستىن باشقا بىرىگه بېرەلهيدۇ

  مۇزارەبهت كېلىشىمىنىڭ بۇزۇلىشى
  مۇزارەبهت كېلىشىمى قانداق سهۋەبلهر بىلهن بۇزۇلىدۇ؟: سوئال  .١١٣٦

ــۇزارەبهت كېلىشــىمى ئىككــى شــېرىكتىن قايســىبىرىنىڭ شــېرىكلىكنى    : جــاۋاب     م
ــۈمى بىــلهن     ــاكى ئىككىســىدىن بىرىنىــڭ ئۆل ئاخىرالشــتۇرۇش تهكلىبىنــى قويۇشــى ي

ســىمۇ، ئۇنىـــڭ ۋارىســـلىرى  پـــۇل ئىگىســـى بولغــان شـــېرىك ئـــۆلگهن بول . بۇزۇلىــدۇ 
  .)١(شېرىكلىكنى داۋامالشتۇرۇشنى خالىسا يهنه داۋام قىلىدۇ

                                                 
)١(  islamweb.org ۋە islamawazi.net  دىن» پهتىۋا بانكىسى«تور بېكىتى.  



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٢٨  

 

  

  مۇددەتكه بۆلۈپ سېتىش مهسىلىسى

  ؟مۇددەتكه بۆلۈپ سېتىش دۇرۇسمۇ: سوئال  .١١٣٧
بىــر نهرســىنى ســېتىپ ئۇنىــڭ پــۇلىنى مهلــۇم  -مــۇددەتكه بۆلــۈپ ســېتىش :جــاۋاب    

ەتكه بۆلـــــۈپ ئـــــېلىش شـــــهرتى بىـــــلهن ســـــېتىش دېگهنلىـــــك بولـــــۇپ، مـــــۇدد
مۇنداق سېتىش پۇلىنى مـۇقىم توختىتىـپ   . دەپ ئاتىلىدۇ )تهقسىت(»تقسيط«ئهرەبچىدە

بولـۇپ، پـۇلى مـۇددەتكه     سـاتقۇچى ۋە ئالغۇچىغـا مـۇتلهق ھـاالل    سېتىش شهرتى بىلهن 
ال باھاسـىنى نهق  ئازدىن تاپشۇرىلىدىغان مۇنـداق سـودىدا سـاتقۇچىنىڭ مـ    -بۆلۈپ ئاز

بۇ مالنىـڭ نهق سـېتىش باھاسـى مۇنچىلىـك، ئهممـا      «سېتىش باھاسىدىن ئۆستۈرۈپ، 
ــك    ــى مۇنچىلى ــۆلهش باھاس ــۈپ ت ــۇلىنى بۆل ــدۇر » پ ــىمۇ دۇرۇس ۋە ھاالل . دەپ سېتىش

نىــڭ قارارىــدا »ئىســالم فىقهــى ئاكادېمىيىســى«غــا تهۋە »خهلقئــارا ئىســالم قــۇرۇلتىيى«
پـۇلى مـۇددەتكه بۆلـۈپ تاپشـۇرىلىدىغان سـودىدا مـال       «: مۇنداق دەپ قهيت قىلىنغـان 

شـــۇنىڭدەك، . باھاســـىنى نهق ســـېتىش باھاســـىدىن ئۆســـتۈرۈپ ســـېتىش جـــائىزدۇر
ــېتىش       ــۈپ س ــۇددەتكه بۆل ــلهن م ــى بى ــېتىش باھاس ــىنىڭ نهق س ــېتىلىدىغان نهرس س

  :بۇ تۆۋەندىكى شهرتلهر بىلهنال جائىزدۇر. باھاسىنى ئېنىق ئېيتىپ سېتىشمۇ جائىزدۇر
ئالغۇچىنىڭ نهق پۇلغـا سـېتىۋېلىش يـاكى پـۇلىنى بۆلـۈپ بېرىشـتىن ئىبـارەت         )١(  

ئىككـى ئىختىيارنىـڭ بىرىنـى تـالالپ، ســاتقۇچى بىـلهن ئىتتىپاققـا كېلىشـى ۋە بۆلــۈپ        
تۆلهيدىغان پۇلنى پىرسهنتكه باغلىماسـتىن، مىقـدارىنى مـۇئهييهن قىلىـپ تـوختىتىش      

بۆلـۈپ تـۆلهش ئوتتۇرىسـىدا قېپقالغـان      ئهگهر سېتىلغان نهرسـه نهق بىـلهن  . شهرتتۇر
بولسا ياكى ئىككى تهرەپنىڭ بىرەرسى رازى بولماسـتىن سـودا پـۈتكهن بولسـا، مۇنـداق      

  .سودا جائىز ئهمهس
پۇلىنى مۇددەتكه بۆلـۈپ تۆلهشـكه ئىتتىپاقالشـقان سـودا پۈتكهنـدىن كېـيىن،       ) ٢(  

بولمىغانـدا، سـاتقۇچى   ئهگهر مۇنـداق  . تاۋارنىڭ ئالغۇچىنىڭ قولىغـا ئۆتۈشـى شـهرتتۇر   
ــائىز ئهمهس    ــۇ جـ ــدۇ، بـ ــاتقان بولىـ ــىنى سـ ــوق نهرسـ ــدا يـ ــبهر . قولىـ ــۈنكى پهيغهمـ چـ

  .)٢(»دەپ ئۇنىڭدىن مهنئى قىلغان)١(»قولۇڭدا يوق نهرسىنى ساتما«: ئهلهيهىسساالم

                                                 
 ئهبۇداۋۇد، نهسائى، تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
بشـأن البيـع    ٦٥/٢/٧م قرار رقم ١٩٩٢مايو ١٤-٩هـ املوافق ١٤١٢ذو القعدة ١٢-٧ة جبدة من جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابع  )٢(

 .بالتقسيط



 ٦٢٩  هسىلىسىم ېتىشس ۆلۈپب ۇددەتكهم  

 

مۇنداق سودىدا ساتقۇچىنىڭ بۆلۈپ ئالىـدىغان پـۇلىنى كاپـالهتكه ئـېلىش ئۈچـۈن        
  .ى گۆرەگه ئېلىپ تۇرۇشى جائىزدۇرئالغۇچىدىن بىرەر نهرسىن

ــتىن      ) ٣(   ــدە تۆلهش ــى قهرەلى ــۇلنى ۋاقت ــدىغان پ ــۈپ تۆلهي ــۇددەتكه بۆل ــالغۇچى م ئ
كېچىكتــۈرۈپ قويغــان شــارائىتتا، ئۇنىــڭ ئــارتۇق پــۇل تۆلىشــىنى شــهرت قىلماســلىقى  

ــۇل    . شــهرتتۇر ــايرىم پ ــگه ئ ــانلىقى بهدىلى ــۈرۈپ قويغ ــى كېچىكت ــالغۇچى قهرزن ئهگهر ئ
پىرسهنت قوشۇلىشى شهرت قىلىنسا، مۇنداق سودا جازانه سودىسى بولۇپ تۆلىشى ياكى 

  .جازانىنىڭ ھاراملىقى ئېنىق. قالىدۇ
  تاۋارنى بانكىنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن سېتىۋېلىشقا بوالمدۇ؟: سوئال  .١١٣٨

ېتىــپ، ئــۇنى ئهگهر بانكــا ســاتقۇچىغا ســېتىلغان نهرســىنىڭ پــۇلىنى بېرىۋ :جــاۋاب    
ــداق ســودا         ــا، مۇن ــاقچى بولس ــلهن ئالم ــهنتى بى ــۈپ پىرس ــۇددەتكه بۆل ــدىن م ئالغۇچى

  .)١(ئۆسۈمگه قهرز بېرىپ تۇرغان بولىدۇبۇ ۋاقىتتا بانكا چۈنكى . جازانىنىڭ ئۆزىدۇر
  

                                                 
 هـ اإلسالم سؤال وجواب١٨/١/١٤١٢١وتاريخ  ٢١٢٨٦األمانة العامة هليئة كبار العلماء ، فتوى رقم   )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٣٠  

 

  

  ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرسۇغۇرتا 

  شىركهتلىرىگه قوشۇلۇشقا بوالمدۇ؟سۇغۇرتا : سوئال  .١١٣٩
قۇرئــان كهرىــم چۈشــكهن، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ياشــىغان زامــانالردا، : جــاۋاب    

ساھابىالرنىڭ دەۋرىدە، ھهتتـا مهشـهۇر مهزھهب پېشـىۋالىرى شـهرىئهت ئهھكـاملىرىنى      
تۈرلهلهرگه ئايرىپ، مهسـىلىلهرنىڭ ھۆكـۈملىرىنى چۈشـهندۈرگهن دەۋرلهردە، سـۇغۇرتا     

شـۇڭا قهدىمقـى ئىسـالمىي كىتـابالردا     . يدىغان مۇئامىله ئوتتۇرىغـا چىقمىغـان ئىـدى   دە
. ھازىرقى زاماندا ئوتتۇرىغا چىققان سۇغۇرتىغا ئائىت ھۆكۈملهرنى ئۇچراتقىلى بولمايدۇ

ــه    ــى، ھادىس ــات سۇغۇرتىس ــادا ھاي ــازىر دۇني ــاالمهتلىك   –ھ ــاپهتلهر سۇغۇرتىســى، س ئ
. ېگهنگه ئوخشاش كـۆپلىگهن سـۇغۇرتىالر مهۋجـۇد   سۇغۇرتىسى، ماشىنا سۇغۇرتىسى، د

ــاراملىق        ــاكى ھ ــاالل ي ــرىش ۋە ھ ــاۋاب بې ــىلىگه ج ــى مهس ــۇ يېڭ ــالىرى ب ئىســالم ئۆلىم
ئۇالر سـۇغۇرتىنى  . ھۆكۈمىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن جىددىي ئىزدىنىشكه باشلىدى

 .ىدەپ ئىككىـگه ئايرىـد   »ئىسالمىي ھهمكـارلىق سۇغۇرتىسـى  «ۋە  »تىجارىي سۇغۇرتا«
پايــدىنى كۆزلىمهســتىن پهقهت ئىجتىمــائىي ھهمكــارلىقنى مهقســهت قىلىــپ قۇرۇلغــان  

ھهر  پۇل تېپىش ئۈچۈن قۇرۇلغـان  ،»ئىسالمىي ھهمكارلىق سۇغۇرتىسى«سۇغۇرتىالرنى 
ھــازىر  ئــۇالرشــۇنىڭ بىــلهن . دەپ ئاتىــدى »تىجــارىي ســۇغۇرتا« قانــداق ســۇغۇرتىنى

پۈتۈن سۇغۇرتا تۈرلىرىنىڭ ئىچىـدىن   ۋاتقانئومۇملىشىدۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا 
ھهمكـارلىق  پۇل تېپىشنى ئهمهس، بهلكى ئىجتىمـائىي ھهمكهرلىقنـى مهقسـهت قىلغـان     

سۇغۇرتىســىدىن باشقىســىنىڭ ھــارام ئىكهنلىكىنــى ۋە بــۇ خىلــدىكى ســۇغۇرتىالرغا       
ــهھىه      ــم ۋە س ــان كهرى ــى قۇرئ ــارام ئىكهنلىكىن ــنىڭمۇ ھ ــهنچلىك(قاتنىشىش ) ئهڭ ئىش

بـۇ خـۇددى   . لهرنىڭ روھىغـا ئاساسـالنغان ھالـدا، كهسـكىن ئوتتۇرىغـا قويـدى      ھهدىس
قۇرئان كهرىم بىلهن ھهدىسالردا ئوچۇق ھۆكۈمى بولمىغان تاماكا بىلهن ئاق زەھهرنـى  
ــادىي     ــاش ئىجتىهـ ــتكهنگه ئوخشـ ــارام دەپ بېكىـ ــهۋەبلىك ھـ ــى سـ ــاالكىتى ۋە زىيىنـ پـ

  .ھۆكۈمدۇر

  ڭ سهۋەبلىرىسۇغۇرتىالرنىڭ ھارام بولىشىنىتىجارىي 
  ؟تىجارىي سۇغۇرتىالرنىڭ ھارام بولغانلىقىنىڭ سهۋەبى نېمه: سوئال  .١١٤٠

  :سۇغۇرتىالرنىڭ ھارام بولىشىنىڭ سهۋەبلىرى مۇنداق تىجارىي: جاۋاب    
بۇنىڭـدا  . بىـلهن مۇئـامىله قىلغـانلىقتۇر    ئۆسۈم ىغا قاتنىشىشسۇغۇرتتىجارىي ) ١(  
  .ئىككى تۈرى تېپىلىدۇھهر ىخورلۇقنىڭ چهكلهنگهن جازان



 ٦٣١  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇغۇرتاس  

 

چۈنكى ئـۇ مهلـۇم   . ئوخشاشتۇر ئوينىغانغا قىمار ىغا قاتنىشىشسۇغۇرتتىجارىي ) ٢(  
ئـالالھ قىمـارنى   . بولمىغان بىر پايدا ئۈچۈن پۇل تىكىش جهھهتتىن قىمارنىڭ ئۆزىـدۇر 

  .ھارام قىلغان
. ساتقانغا ئوخشاشـتۇر  -ئېلىپىنى نامهلۇم نهرس ىغا قاتنىشىشسۇغۇرتتىجارىي ) ٣(  

» غهرەر«چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامهلۇم نهرسىنى سېتىشتىن توسقان ۋە ئۇنى 
  .دەپ ئاتىغان

  .)١(يېگۈزگهنلىكتۇر تىجارىي سۇغۇرتىغا قاتنىشىش ئۆزىنىڭ ھهققىنى )٤(  

  ساالمهتلىك سۇغۇرتىسى
  المهتلىك سۇغۇرتىسى دېگهن قانداق سۇغۇرتا؟سا: سوئال  .١١٤١

بىــراۋ كېســهل بولغانــدا داۋالىــتىش بهدىلىــگه  –ســاالمهتلىك سۇغۇرتىســى : جــاۋاب    
  .سۇغۇرتا شىركىتىگه ئايلىق پۇل تۆلهش دېگهنلىكتۇر

  ساالمهتلىك سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىشقا بوالمدۇ؟: سوئال  .١١٤٢
ئىســالم شــهرىئىتى تهتبىــق قىلىنىــدىغان مهملىكهتــلهردە، پايــدا كــۆرۈش   : جــاۋاب    

ــان    ــدىن قۇرۇلغـ ــىركهتلهر تهرىپىـ ــلهن شـ ــىتى بىـ ــىغا  مهقسـ ــاالمهتلىك سۇغۇرتىسـ سـ
ــدۇ  ــقا بولمايـ ــۇل     . قاتنىشىشـ ــدىغا پـ ــامهلۇم پايـ ــاش نـ ــا ئوخشـ ــۇ قىمارغـ ــۈنكى بۇمـ چـ

ــۇر ــۆتمهيال  . تۆلىگهنلىكت ــادا ســۇغۇرتىغا قوشــۇلغاندىن كــۆپ ۋاقىــت ئ ــۇل مۇب  كــۆپ پ
كېتىدىغان بىـر كېسـهلگه گىرىپتـار بولـۇپ، داۋالىنىشـقا مۇھتـاج بولغانـدا، ئـون يىلـدا          
تۆلهيدىغان سۇغۇرتا پۇلىغا بىر قېتىمدا داۋاالنسا، بۇ باشقىالرنىڭ ھهققىنـى يېگهنلىـك   
بولمامدۇ؟ ياكى يىلـالرچه سـۇغۇرتىغا پـۇل تـۆلىگهن بولسـىمۇ كېسـهل بولمىغـانلىقتىن        

تى ھېچ چىقىم قىلمىسا، ئۇالرنىڭ ئالغان سـۇغۇرتا پـۇلى قانـداق ھـاالل     سۇغۇرتا شېركى
بولســۇن؟ شــۇڭا ئىســالمدا كىشــىلهرنىڭ مهنپهئهتىنــى قوغــداش يۈزىســىدىن نــامهلۇم   

   )٢(.نهرسىنى سېتىش ھارام قىلىنغان
دە سۇغۇرتىغا قاتنىشىشـقا  ئىسالم شهرىئىتى يۈرگۈزۈلمهيدىغان مهملىكهتلهر: سوئال  .١١٤٣

  ؟بوالمدۇ
 پهتىـۋا ۋە تهتقىقـات   ياۋرۇپـا  “باشـچىلىقىدىكى   )٣(دوكتـۇر يۈسـۈپ قهرداۋى  : جاۋاب    

                                                 
  شهيخ ئىنبى جىبرىن پهتىۋالىرىدىن  )١(
)٢(  islamawazi.net  دىن» ۋا بانكىسىپهتى«تور بېكىتى  

يىلى مىسىرنىڭ غهربىيه رايونىدا دۇنياغا كهلگهن بولـۇپ، قهدىمىـي ئىلىـم    -١٩٢٦ –دوكتور يۈسۈپ قهرداۋى   (٣)
جامائىتىنىـڭ  ” ئهل ئىخۋانۇل مۇسـلىمۇن “ مىسىردىكى . يۇرتى ئهزھهردە ئوقۇپ يېتىشكهن ئىسالھاتچى ئالىم

كېـيىن بولـۇپ   -يىللىـرى ئىلگىـرى   -١٩٦١ۋە  -١٩٥٤-١٩٤٩غوللۇق ئهزالىرىدىن بىرى بولغانلىقى سهۋەبلىك 
 



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٣٢  

 

ۋە خهلقـى مۇسـۇلمان    ، ئاۋۇسـتىرالىيىدە غهرب ئهللىرىدە، ئىككـى ئامېرىكىـدا  ” كېڭىشى
ــۇلمانالرنىڭ   ــاۋاتقان مۇســ ــلهردە ياشــ ــر ئهمهس مهملىكهتــ ــداقال بىــ ــۇغۇرتىغا قانــ ســ

تنىشىشىنى زۆرۈرىيهت ياكى جىددى ئېهتىيـاج دېـگهن ئېتىبـار بىـلهن دۇرۇس دەپ     قا
  .)١(پهتىۋا بهرگهن

بۇنىڭغا بىنائهن، مهيلى ئىسالم شهرىئىتى يۈرگۈزىلىدىغان مهملىكهتـلهردە بولسـۇن،    
ــۇلمان      ــى مۇس ــىغان خهلق ــتىرالىيىگه ئوخش ــا ۋە ئاۋۇس ــا، ياۋروپ ــى ئىككــى ئامېرىك مهيل

ە بولســۇن، مهيلــى ئوتتــۇرا ئاســىيا جۇمهــۇرىيهتلىرىگه ئوخشــاش  ئهمهس مهملىكهتــلهرد
ــلهردە       ــدىغان مهملىكهت ــهرىئىتى يۈرگۈزۈلمهي ــالم ش ــىمۇ، ئىس ــۇلمان بولس ــى مۇس خهلق
بولسۇن، ھۆكۈمهتلهر تهرىپىدىن خهلققه خالىسا خىزمهت قىلىش يۈزىسىدىن قۇرۇلغان 

غا كىشىلهر كـۆپ ھـالالردا   چۈنكى مۇنداق سۇغۇرتىالر. سۇغۇرتىالرغا قاتنىشىشقا بولىدۇ
 . ئىختىيارسىز ھالدا قاتنىشىشقا مهجبۇر بولۇپ قالىدۇ

  نى دۇرۇس قىلىدىغان سهۋەبلهرقاتنىشىش ىغاسۇغۇرت
قانداق ئهھۋالالر ئاستىدا سۇغۇرتا شىركىتىگه قاتنىشىشـقا  ئىسالم ئهللىرىدە : سوئال  .١١٤٤

  بولىدۇ؟
مهيلـى كىشـىلهر تهرىپىـدىن قۇرۇلغـان بولسـۇن، مهيلـى       الم ئهللىرىدە، ئىس: جاۋاب    

ھۆكــۈمهتلهر تهرىپىــدىن قۇرۇلغــان بولســۇن، ئىجتىمــائىي يــاردەم ســۈپىتىدە، پايــدىنى  
ئىسـالمىي ھهمكـارلىق سۇغۇرتىسـىدىن باشـقا سـۇغۇرتىالرنىڭ      كۆزلىمهستىن قۇرۇلغان 

   .)٢(ھهممىسى ھارامدۇر
  :سۇغۇرتا شىركهتلىرىگه قاتنىشىشقا بولىدۇھالالردا تۆۋەندىكى  ئهمما

كېســهل بولــۇپ قالغانــدا  بىــر ئادەمنىــڭ تۇرمــۇش سهۋىيىســى تــۆۋەن بولــۇپ، ) ١(  
                                                 

يىلى قاتار دۆلىتىگه بېرىپ، شۇجاينىڭ نوپۇسىغا ئـۆتكهن ۋە ئـۇ جايـدا     -١٩٦١ئۈچ قېتىم تۈرمىگه ئېلىنغان، 
. يىلـى قاتـار ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ مـۇدىرى بولغـان     -١٩٧٧ئىسالم ئېنىستتوتىنىڭ مۇدىرى بولـۇپ ئىشـلىگهن،   

ە ئىسالم دۇنياسى دۇچ كېلىۋاتقـان مهسـىلىلهرنى ھهل قىلىـش چـارىلىرىنى ئوتتۇرىغـا      ئۆزىنىڭ مول بىلىمى ۋ
مااليشـىيا ئىسـالم   “، ”پادىشاھ فهيسـهل مۇكاپـاتى  “، ”ئىسالم تهرەققىيات بانكىسى“قويۇشتىكى تاالنتى بىلهن 

نيا ئىسـالم ئۆلىمـاالر   دۇ“ھازىر ئۇ . ۋە بۇرۇناي سۇلتانى تهرىپىدىن مۇكاپاتالرغا نائىل بولغان” ئۇنىۋېرسىتېتى
مىســىر ئىســالم تهتقىقــات “نىــڭ رەئىســى، ”ياۋروپــا تهتقىقــات ۋە پهتىــۋا كېڭىشــى“نىــڭ رەئىســى، ”ئىتتىپــاقى

ــى،   ــاقى “ئاكادېمىيىســىنىڭ ئهزاس ــا ئىتتىپ ــدىكى”ئىســالم دۇني ــىنىڭ  “ تهركىبى ــى ئاكادېمىيىس ئىســالم فىقه
ــى،  ــى “ئهزاسـ ــالم بانكىسـ ــار ئىسـ ــومىتېتى ئه ”قاتـ ــۆزىتىش كـ ــڭ كـ ــى، نىـ ــالمىي دەۋەت  “زاسـ ــا ئىسـ ئافرىقـ
ئىسـالم  “نىـڭ مۇئـاۋىن مـۇدىرى،    ”زاكـات ئىشـلىرى كـومىتېتى   “نىڭ ئهزاسى، كۇۋېيـت دۆلىتـى   ”تهشكىالتى
  .تور بېكىتىنىڭ مۇدىرى قاتارلىق خىزمهتلهرنى ئىشلىمهكته” ئونالين

)١(  islamawazi.net  دىن» پهتىۋا بانكىسى«تور بېكىتى.  
)٢(  islamawazi.net  دىن» پهتىۋا بانكىسى«بېكىتى تور  



 ٦٣٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇغۇرتاس  

 

داۋالىنىشقا كۈچى يهتمىگىدەك ياكى ئېغىر قىيىنچىلىق تارتىـپ قالغىـدەك ئهھـۋال يـۈز     
ــهرىئىتىنىڭ       ــالم ش ــدا ئىس ــۇ چاغ ــا، ئ ــۈك بولس ــالى كۈچل ــرىش ئىهتىم ــيهت «بې زۆرۈرى

ەيدىغان ئومۇمىي پرىنسـىپىغا ئاساسـهن، سـۇغۇرتا    د» كلهنگهن ئىشالرغا يول قۆيىدۇچه
ــا بولىـــدۇ ــا مـــال ـ مۈلـــۈكى تولـــۇق بولـــۇپ،     . شـــىركىتىگه قاتناشسـ ئـــۆزى ۋە  ئهممـ

ــۇپ قالســا كېســهلئائىلىســىدىلىرى  ــۇرۇپ، نداۋالى بول ســۇغۇرتا  ىشــقا كــۈچى يېتىــپ ت
ئهسـلىدە سـۇغۇرتا شـىركهتلىرىگه    چۈنكى . شىركهتلىرىگه قاتنىشىش دۇرۇس بولمايدۇ

  .)١(ھارام ئىشالرغا پهقهت زۆرۈرىيهت يۈزىسىدىنال يول قويۇلىدۇ. قاتىنىشىش ھارام
ــۇقىرى     ) ٢(   ــق ئاممىســىنىڭ سهۋىيىســىدىن ي ــۆپلىگهن خهل ــى ك ــنىش ھهقق داۋالى

بولۇپ، تهلهب قىلىنغـان چىقىمنـى ھهل قىلىـش قىيىنغـا چۈشـىدىغان ئهھـۋال بولسـا،        
چـۈنكى ئـۇ زىياننىـڭ ئالـدىنى ئالىـدۇ،      . تىگه قاتناشسا دۇرۇس بولىـدۇ سۇغۇرتا شىركى

ئهمما بىراۋنىڭ ئىقتىسـادىي  . ھاياتنى قوغداش شهرىئهتنىڭ مهقسهتلىرىنىڭ بىرسىدۇر
ئهھۋالى ياخشى بولۇپ، سۇغۇرتىغا قاتناشمىسىمۇ داۋالىنىش ئىمكانىيىتى بولسا، ئۇنىڭ 

چــۈنكى بــۇ ئادەمــدە زۆرۈرىــيهت .ولمايــدۇســۇغۇرتا شــىركهتلىرىگه قاتىنىشىشــى تــوغرا ب
  .تېپىلمايدۇ

  ۋە ئۇنىڭ شهرتلىرىسۇغۇرتا  ھهمكارلىق
  دېگهن قايسى؟ ىسىسۇغۇرتئىسالمىي ھهمكارلىق : سوئال  .١١٤٥

 تهرىپىــدىن بىــر تۈركــۈم كىشــىلهر – ىســىسۇغۇرتئىســالمىي ھهمكــارلىق : جــاۋاب    
ــۇم مىقــداردىن پــۇل تۆلهشــكه   پهقهت ن، پايــدىنى كۆزلىمهســتى ــانه تهرىقىســىدە مهل ئىئ

ــهگه ئهزا       ــۇ مۇئهسسهسـ ــۇپ، بـ ــه بولـ ــدىغان مۇئهسسهسـ ــلهن قۇرۇلىـ ــى بىـ كېلىشىشـ
  )٢(.زەخمهتلهرگه يولۇققانالرنى قۇتقۇزۇشنى مهقسهت قىلىدۇ –بولغانالردىن زىيان 

  ؟ىسىنىڭ شهرتلىرى قايسىالرسۇغۇرتق ھهمكارلىئىسالمىي : سوئال  .١١٤٦
تۆۋەنــدىكى ئىككــى شــهرتكه توشــقان   تىســىسۇغۇرھهمكــارلىق ئىســالمى : جــاۋاب    

  :بولىدۇ
سۇغۇرتىغا ئىشـتىراك قىلمـاقچى بولغـان ھهر قانـداق كىشـىنىڭ مهلـۇم مىقـدار        ) ١(  

الر يـول ) قـانۇنلۇق (پۇلىنى ئىئانه شهكلىدە سۇغۇرتىغا بېرىشى، توپالنغان يـاكى شـهرئى   
بىــلهن ئۆســتۈرۈلگهن پــۇلالردىن ئهزاالردىــن ھادىســىگه ئۇچرىغــان يــاكى زىيانغــا        

                                                 
سـىپقا يـۆلهنگهن بولىشـى    دېـگهن پرىن » زۆرۈرىيهت چهكلهنگهن ئىشـالرغا يـول قويىـدۇ   «بۇ سۆز ئىسالمدىكى   )١(

  .ئېهتىمال
ســهئۇدى ئهرەبىســتانى مهســلىههت كېڭىشــىنىڭ رەئىســى ۋە مهســجىد ھهرەمنىــڭ ئىمــامى ســالىه ئىبنــى           )٢(

  .ھۇمهيدنىڭ ماقالىسىدىن



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٣٤  

 

ئۇچرىغانالرنىڭ، شۇنداقال جهمئىيهتتىكى مۇھتاجالرنىڭ، جىددىي قۇتقۇزۇشقا ھاجهت 
  .بولغانالرنىڭ پايدىلىنىشىنى مهقسهت قىلىشى

ىبىر سـهۋەب  ياكى قايس ىغانلىقسۇغۇرتىغا ئهزا بولغۇچىالرنىڭ ھادىسىگه ئۇچر) ٢(  
يۈزىسىدىن بهرگهن پۇلىدىن مهلۇم مىقـدارنى قـايتۇرۇپ ئېلىشـنى شـهرت قىلماسـلىقى      

نــاۋادا ئهزاالردىــن بىرەرســى ھادىســىگه يــاكى ئىقتىســادىي بۇھرانغــا ئۇچرىســا،   . الزىــم
توپالنغــان پۇلــدىن ئۇنىــڭ ئۇچرىغــان زىيىنىنىــڭ ھهممىســىنى يــاكى بىــر قىســمىنىڭ 

بـــۇ شـــۇ كىشـــىنىڭ ئهھۋالىغـــا قـــاراپ . دار بېرىلىـــدۇئـــورنىنى تولـــدۇرالىغۇدەك مىقـــ
  .بهلگىلىنىدۇ

دەپ ئاتالغان جهمئىيهتلهر بـۇ  » ھهمكارلىق جهمئىيهتلىرى«بهزى ئىسالم ئهللىرىدە   
بۇنداق جهمئىيهتلهردە ھهر كىشى ئىئـانه  . شهرتلهرگه ئۇيغۇن پائالىيهت ئېلىپ بارماقتا

گهن بهدەللىرىنى قايسىبىر سهۋەب بىـلهن  ئهمما تۆلى. تهرىقىسىدە ئايلىق بهدەل تۆلهيدۇ
. قــايتۇرۇپ ئالمايــدۇ يــاكى ھادىســىگه ئۇچرىســا قــايتۇرۇپ ئېلىشــنى شــهرت قىلمايــدۇ 

  .پهقهت ئۇنىڭ تارتقان زىيىنى تۆلهپ بېرىلىدۇ، بهس
يــۇقىرىقى شــهرتلهرگه ئۇيغــۇن بولغــان ئىســالمىي ســۇغۇرتا ھــازىرقى ســۇغۇرتا          

ھازىر دۇنيانىڭ ھهر قايسـى جايلىرىـدا،   . شىمايدۇشىركهتلىرىگه ھېچبىر تهرەپتىن ئوخ
خۇسۇسهن ياۋروپا ئهللىرىـدە دەۋر سـۈرىۋاتقان بـارلىق سـۇغۇرتا شـىركهتلىرى پايـدىنى       

مۇئهسسهسـهلهر بولـۇپ، ئىسـالمىي سـۇغۇرتا     » تىجارىي«ئاساسلىق مهقسهت قىلىدىغان 
ايـدا ئـېلىش   چۈنكى ئىسـالمىي سـۇغۇرتىنىڭ غايىسـى پ   . تۈزۈمىگه تۈپتىن ئوخشىمايدۇ

ــش   ــزمهت قىلى ــانه خى ــى خالىس ــزمهتتىن     ئهمهس، بهلك ــۇ خى ــاردا ب ــۇ قات ــۇ ش ۋە ئۆزىم
  .پايدىلىنىشنى مهقسهت قىلىدۇ

  ىقنىڭ پهرئىسالمىي سۇغۇرتا بىلهن تىجارىي سۇغۇرتىالر
كى مــۇھىم ئىســالمىي ســۇغۇرتا بىــلهن تىجــارىي ســۇغۇرتىالر ئوتتۇرىســىدى : ســوئال  .١١٤٧

  پهرقلهر قايسىالر؟
ئىســالمىي ســۇغۇرتا بىــلهن تىجــارىي ســۇغۇرتىالر ئوتتۇرىســىدىكى مــۇھىم  : جــاۋاب    

  :پهرقلهر تۆۋەندىكىچه
ئىســالمىي ھهمكــارلىق سۇغۇرتىســىدا ســۇغۇرتا شــىركىتى ئــۆزى ئۈچــۈن پايــدا  ) ١(  

ۇلىنىـڭ  بهلكـى چىققـان پايـدىنى ئهزاالرغـا ئۇالرنىـڭ قوشـقان پ      . ئېلىشنى كۆزلىمهيـدۇ 
نىسبىتىگه قاراپ بۆلـۈپ بېرىـدۇ ئهممـا تىجـارىي سـۇغۇرتا شـىركهتلىرى پايـدا ئـېلىش         

  .ئۈچۈن قۇرۇلىدۇ ۋە ئىشلهيدۇ
نىڭ غايىســــى ئهزالىــــرى ئوتتۇرىســــىدا ســــىسۇغۇرتىھهمكــــارلىق ئىســــالمى ) ٢(  



 ٦٣٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇغۇرتاس  

 

ھهمكارلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش بولسا، تىجـارىي سـۇغۇرتىالرنىڭ غايىسـى ئهزالىرىنىـڭ     
  .ا پايدا تېپىشنى غايه قىلىدۇھېسابىغ

شىركىتىدە ئهزاالر شۇ شـىركهتنىڭ شـېرىكلىرى    اسۇغۇرتھهمكارلىق ئىسالمىي ) ٣(  
غا شـېرىك بولـۇپ،   سىقانۇنلۇق يولالر ئارقىلىق تاپقان پايدى نىڭشىركهت. ھېسابلىنىدۇ

ــدۇ  ــىۋىلىرىنى ئالىـ ــېرىك    . نېسـ ــىركهتلىرىدە ئهزاالر شـ ــۇغۇرتا شـ ــارىي سـ ــا تىجـ ئهممـ
  .نهتىجىسىدە، شىركهتنىڭ پايدىسىغا ئارىلىشالمايدۇ. نمايدۇھېسابال

. ئىسالمىى سـۇغۇرتا شـىركىتىدە پـۇل پۈتـۈن ئهزاالرنىـڭ مـۈلكى ھېسـابلىنىدۇ       ) ٤(  
  .ئهمما تىجارىي شىركهتلىرىدە پۇل پهقهت شىركهتنىڭ مۈلكى ھېسابلىنىدۇ

ئوتتۇرىسـىدا   ئىسالمىي سۇغۇرتىغا ئىشـتىراك قىلغـۇچىالر جهمئىـيهت ئهزالىـرى    ) ٥(  
. ھهمكــارلىق ۋە خهيرىيهتنــى مهقســهت قىلغــانلىقتىن، بهرگهنلىرىنــى بهدەلســىز بېرىــدۇ

ئهمما تىجارىي سۇغۇرتا شىركهتلىرىگه سۇغۇرتا قىلىش خۇددى قىمارغـا ئوخشاشـال بىـر    
سۇغۇرتا قىلغۇچىالردىن بهزىلهر تۆلىگهن پۇلىنىڭ پايدىسىنى ھـېچ كۆرەلمىسـه،   . ئىش

. مانـا بـۇ ئادالهتسـىزلىك بولـۇپ    . دىن ھهسسىلهپ ئارتۇق پايدىلىنىدۇبهزىلهر تۆلىگىنى
ئىسالم دىنىي قايسى شارائىتتا ۋە قايسى يول بىلهن بولمىسـۇن ئادالهتسـىزلىك قىلىشـقا    

زىيانغـا   –سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئـادەم پايـدا   «: بهزىلهر دېيىشى مۇمكىن. يول بهرمهيدۇ
ىدىن ھــېچ پايدلىنالمىســىمۇ رازى بولىــدۇ   رازى بولــۇپ قاتنىشــىدۇ، مۇبــادا ســۇغۇرت   

دەيمىزكى، ئۆسۈم مۇئامىلىسى قىلغـانالرمۇ ئۆزئـارا رازى بولۇشـۇپ قىلىـدۇ،      »ئهمهسمۇ؟
ــۇ قىلىقالردىــن رازى      ــاال ب ــالالھ تائ ــا ئ ــدۇ، ئهمم ــانالرمۇ رازى بولۇشــۇپ قىلى ــا قىلغ زىن

ياخشـى بىلىـدۇ ۋە    چۈنكى ئالالھ تائاال بهندىلىرىنىڭ مهنپهئهتىنى !بولمايدۇ ئهمهسمۇ؟
  .ئۇنى كۆزلهيدۇ

ــۇل   ) ٦(   ــارلىق سۇغۇرتىســىدا پ ــال شــهرئى  –ئىســالمىي ھهمك ــانۇنلۇق(م ــولالر ) ق ي
مـال ئۆسـۈم مۇئامىلىسـىنى     –ئهمما تىجارىي سۇغۇرتىالردا پـۇل  . ئارقىلىق ئۆستۈرىلىدۇ

  .)١(ئاساس قىلغان ھالدا ئۆستۈرىلىدۇ

                                                 
ــىرلىق  )١( ــهھاتهنىڭ    مىس ــهين ش ــالىم ھۈس ــى     islamonline. netئ ــۇ ھهقتىك ــان ب ــېالن قىلغ ــدە ئ ــور بېكىتى ت

  .ماقالىسىدىن ئىخچامالپ ئېلىندى



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٣٦  

 

  

  گه جاۋابران بهزى مۇشكىلىلهۋاتقئىنسانالر دۇچ كېلى

  ئۆي سېتىۋېلىش ئۈچۈن ئۆسۈمگه قهرز ئېلىش دۇرۇسمۇ؟: سوئال  .١١٤٨
ــاۋاب     ــدۇر  : ج ــي ھارام ــېلىش قهتئى ــۈمگه قهرز ئ ــران   . ئۆس ــۆزىنى ۋەي ــۇ ئ ــۈنكى ئ چ

قىلغانلىق بولۇپ، ئۆسۈمگه قهرز ئېلىـپ، ئـاخىرى ھهممىـدىن ئايرىلىـپ قالغانالرنىـڭ      
ئالغۇچىـدىن   بانكـا ئۆينىـڭ پـۇلىنى   ئۆينى سـاتقانالر يـاكى   . ڭغا گۇۋاھتۇرئهھۋالى بۇنى

م ۈھهر بىر قېتىم ئالىدىغان پۇلغا مهلۇم پىرسـهنت ئۆسـ  ۋە پ ئالىدىغان ۈبىرقانچىگه بۆل
  .بۇ سودا ھارامدۇر، چۈنكى بۇ جازانىنىڭ دەل ئۆزى ،قوشۇپ ئالىدىغان بولسا

اسـىغا ئۆسـۈم قوشـماي پـۇلىنى بىرقـانچه      ئۆينى ساتقانالر ئـۇنى سـاتقاندا باھ  ئهمما   
قېتىمغا بۆلۈپ بېرىشنى شهرت قىلىپ ساتسا، بىرەر قېتىملىق پـۇل كېچىكىـپ قالغانـدا    
كىچىكىشكه ئۆسۈم بىكىتمىسه بۇ سودا جائىز بولىدۇ، بۇنىڭدا ساتقۇچى بانكـا بولسـۇن   

  .ياكى باشقا شهخس بولسۇن ئوخشاش
ىكـى ئىسـالم ئۆلىمـالىرى ئىككـى ئامېرىكـا،      د»ياۋروپا پهتىـۋا ۋە تهتقىقـات كېڭىشـى   « 

ــلهردە     ــۇلمان ئهمهس مهملىكهتـ ــى مۇسـ ــاش خهلقـ ــتىرالىيىگه ئوخشـ ــا ۋە ئاۋۇسـ ياۋروپـ
ياشايدىغان مۇسـۇلمانالرنىڭ زۆرۈرىـيهت يۈزىسـدىن بانكىـدىن ئۆسـۈمگه قهرز ئېلىـپ       

-يچۈنكى ئـۇ دۆلهتـلهردە ئـۆ    )١(.بىرال ئۆي سېتىۋېلىشىنىڭ جائىزلىقىغا پهتىۋا بهرگهن
ــگه بولىشــى ئۈچــۈن شــۇنداق      ــۆيگه ئى جاينىــڭ قىممهتلىكــى ســهۋەبلىك ئۇالرنىــڭ ئ

  .قىلىشتىن باشقا يولى يوق
  پايچېكى سودىسى بىلهن شۇغۇللىنىش توغرىمۇ؟: سوئال  .١١٤٩

ركهتنىڭ ئومـۇمىي دەسمايىسـىدىن چهكلىـك بىـر قىسـمى      ىشـ  –پـايچېكى  : جاۋاب    
  .كهتكه ھهسسىدار بولۇپ پاي سالغان كىشىلهرنىڭ نېسىۋىلىرى دېمهكتۇررىبولۇپ، ش

ھېسابلىنىدۇ، شۇڭا ئىسالم كۆرسـهتمىلىرىدىكى   نىڭ بهدىلىپايچېكى ماددىي تاۋار  
ســېتىم ئىشــلىرىغا بېــرىلگهن رۇخســهت دائىرىســىگه كىرىــدۇ، لــېكىن  -ئومــۇمىي ئــېلىم

  :ا توغرا بولىدۇبۇنداق پايچېكى سودىسى تۆۋەندىكى شهرتلهر تېپىلس
شىركهت بولۇپ، ھاالل سـاھهدە   دپاي تهۋە بولغان شىركهت ئهمهلىيهتته مهۋجۇ) ١(  

شۇغۇللىنىۋاتقان بولۇشى، قۇرۇق قهغهزدىال قۇرۇلغان مهۋھۇم يـاكى قۇرۇلـۇش ئاسـتىدا    
  .تۇرغان شىركهت بولماسلىقى شهرت

                                                 
  نومۇرلۇق پهتىۋاسى ٢/٤نىڭ »ياۋروپا پهتىۋا ۋە تهتقىقات كېڭىشى«  (١)



 ٦٣٧  ۋابجا ۇشكىلىلهرگهم هزىب ېلىۋاتقانك ۇچئىنسانالر د  

 

يـاكى ھـاراق،    پاي چېكى سودىسى قىلىنغان شىركهت جازانه ۋە ئۆسـۈم بىـلهن  ) ٢(  
سېتىشــقا ئوخشــاش ھــارام تىجــارەت بىــلهن شــۇغۇللىنىدىغان    ، تاماكــاچوشــقا گۆشــى

  .شىركهتلهردىن بولماسلىقى شهرت
ئۆز پايچېكى سودىسى قىلغاندا نهق ۋە نېسى بولسىمۇ بولىدۇ، لېكىن بىر پۇلنى ) ٣(  

لىرىغـا ئـۇدۇل   ئايالنـدۇرۇش ئهھۋال  )يهنى يۈەننى يۈۋەنگه، دولالرنى دولالرغـا (جىنسىغا 
  .كهلگهندە نهقمۇ نهق بولىشى شهرت

پايچېكى سېتىش ياكى ئېلىش بىلهن مۇئامىله قىلماقچى بولغان شېرىكهتنىڭ ) ٤(  
ــلىقى      ــېرىكهتلهردىن بولماس ــدىغان ش ــدا قويى ــدىغان بانكى ــازانه قىلى ــايچهكلهرنى ج پ

ىغــا چــۈنكى بــۇ ۋاقىتتــا پــاي چېكىــدىن چىققــان پايــدا جازانىنىــڭ ھــارام مېل  . شــهرت
  .)١(ئارىلىشىپ قالىدۇ

كۇۋېيتنىڭ پهتىۋا ئىشالر كومىتېتى خهيـرىيهت، زىرائهتچىلىـك، بانكـا، سـۇغۇرتا ۋە       
ئهگهر «: نېفىت شېرىكهتلىرىگه پاي سېلىشـنىڭ ھـۆكمى توغرۇلـۇق سـورالغان سـوئالغا     

مۇشۇ شېرىكهتلهر جازانه بىـلهن مۇئـامىله قىلىـدىغان شـېرىكهتلهردىن بولسـا، ئۇالرغـا       
ئهگهر جـازانه بىـلهن   . ېلىش يـاكى سـېتىش بىـلهن مۇئـامىله قىلىشـقا بولمايـدۇ      پاي سـ 

مۇئامىله قىلمايدىغانلىقى ئېنىـق بولسـا ئۇالرغـا پـاي سـېلىش يـاكى پـايچېكى سـېتىش         
  .دەپ جاۋاب بهرگهن. »ئارقىلىق مۇئامىله قىلىش جائىزدۇر

  لىش دۇرۇسمۇ؟قاشتېشى سودىسى قى: سوئال  .١١٥٠
قاشتېشــى يهر بايلىقلىرىنىــڭ بىــر تــۈرى، ئــۇ ئالالھنىــڭ ئىنســانالرغا ئاتــا  : جــاۋاب    

ــان نېمهتلىرىنىــڭ بىرســىدۇر  ــايلىقىنى كــوالش ۋە   . قىلغ ــارەت يهر ب قاشتېشــىدىن ئىب
شـهرىئهتته ھـاراملىقى   . ستېىش ھاالل ياكى ھـارام دەيـدىغانغا ھېچقانـداق دەلىـل يـوق     

ئۇنداقتا قاشتېشـى  . اق نهرسه ئهسلى ئېتىبارى بىلهن ھااللدۇربهلگىلهنمىگهن ھهرقاند
  .تىجارىتى بىلهن شۇغۇللىنىش ھااللدۇر

قاشتېشىنى تۈرلۈك مهقسهتلهردە ئىشلهتكىلى بولىدۇ، كاپىرالر قاشتىېشى ئۈسـتىگه    
مهيلـى   رەسىم سىزسۇن ياكى گۈزەل سـهنئهت بويـۇملىرى قىلىـپ ئىشـلهپ چىقارسـۇن،     

. يــوق ئىشــىمىزئۇنىــڭ بىــلهن بىزنىــڭ . بــۇ ئۇالرنىــڭ ئىشــى ن،ھهيكهللهرنــى ياسىســۇ
چــۈنكى بــۇ نهرســه ئهســلىدە ھــاالل، قانــداق ئىســتىمال قىلىــش شــۇ ئىشــلهتكۈچىنىڭ  

  .مهسىلىسى
  ياجىڭ قويۇش توغرىمۇ؟: سوئال  .١١٥١

زاكــالهت  دەپ ئاتىلىــدۇ، »زاكــالهت«دېــگهن ســۆز تىلىمىــزدا   " ياجىــڭ: جــاۋاب    

                                                 
)١(  islamawazi.net  دىن» پهتىۋا بانكىسى«تور بېكىتى  



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٣٨  

 

پ سـانلىق ئالىمالرنىـڭ   ۆسودىسىنى بهزى ئالىمالر جـائىز دەپ قارىمىغـان بولسـىمۇ، كـ    
چــۈنكى مۇسـۇلمانالر شــهرتلىرىگه تۇرىـدۇ، شــۇڭا زاكـالهت بىــلهن    . نهزەرىـدە جـائىزدۇر  

  .مۇئامىله قىلساق بولىدۇ
كېلىشــىم قىلىــمهن دەپ ۋەدە قىلغــان بىــر مهلــۇم بىــر ئىشــقا : زاكــالهتتىن مهقســهت  
يهنه بىر تهرەپكه بولىـدىغان زىياننىـڭ ئـورنىنى    ، هرەپ كېيىن كېلىشىمدىن يېنىۋالسات

. تولدۇرۇش ئۈچۈن قارشى تهرەپـتىن مهلـۇم مىقـداردا پـۇل ئېلىـپ تۇرۇشـتىن ئىبـارەت       
شـۇ كىشـىگه قـاراپ سـاقالپ باشـقا بىـر       ئـالىمهن دەپ ۋەدە بهرگهن  تـاۋارنى  : مهسىلهن

ى كېتىپ قېلىشـى مـۇمكىن يـاكى ئـۇ تاۋارنىـڭ      كىشىگه ساتماي تۇرسا سېتىش پۇرسىت
كىشـىلهرگه مۇنـداق زىيـان     .مـۇمكىن  پ باھاسـى چۈشـۈپ كېتىشـى   ۋاقتى ئۆتۈپ كېتى

  .سېلىشنى ئالالھ تائاال ياقتۇرمايدۇ
  زاكالهت بهرگهب كىشى سودىدىن يېنىۋالسا قانداق قىلىش كېرەك؟: سوئال  .١١٥٢

سۇلمان ئادەم بىرسىدىن زاكالهت ئالسا، كېـيىن ئـۇ كىشـى كېلىشـىمدىن     مۇ: جاۋاب    
يانغان تهقدىردە، بازار باھاسىدا ئۆزگىرىش بولمـاي مـال ئىگىسـىگه ھېچقانـداق زىيـان      
بولمايــدىغان بولســا، زاكــالهت پــۇلىنى تۇتــۇپ قالمــاي قــايتۇرۇپ بېرىشــى الزىــم، يــاكى  

زاكـالهتكه  . ىق مىقدارنى تۇتۇپ قالسا بولىـدۇ ئازغىنه زىيانغا ئۇچرىغان بولسا زىيانغا الي
تهڭ ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق زىيان بولغـان شـارائىتتا، پهقهت زاكـالهتنىال تۇتـۇپ قالسـا      

 .بولىدۇ
  زاكالهت ئالغان كىشى سودىدىن يېنىۋالسا نېمه قىلىش كېرەك؟: سوئال  .١١٥٣

پ ســودىدىن يېنىۋالغــان ئــادەم زاكــالهتكه يهنه بىــر زاكــالهت ئېلىــپ تــۇرۇ: جــاۋاب    
چۈنكى ئـۇ زاكـالهت ئېلىـپ تـۇرۇپ سـۆدىدىن      . ھهسسه قېتىپ قايتۇرۇپ بېرىشى الزىم

يېنىۋېلىشتا كۆپىنچه ھالالردا مالنى باشقىالرغا قىممهترەك سېتىشـنى مهقسـهت قىلغـان    
ــا بهزى ھــالالردا زىيا   ــان، ھهتت ــالهت بهرگــۈچىنى ئهخــمهق قىلغ ــان  ۋە زاك ــا ئۇچراتق نغ

ــدۇ ــر ھهسســه قوشــۇپ قايتۇرۇشــى ۋە زاكــالهت    . بولى شــۇڭا ئۇنىــڭ زاكــالهتكه يهنه بى
-ئهمهلىيهتـته بـۇ بىـر تهرەپـتىن ئـۆرپ     . ئىگىسىدىن چىـرايلىقچه ئـۆزۈر سورىشـى الزىـم    

ئادەتكه مۇناسىۋەتلىك ئىش، ئۆرپىمىزدە قانداق مۇئامىله قىلىنىـپ كهلـگهن بولسـا شـۇ     
  .ئىز بولىدۇجا ئىش كۆرسهكبويىچه 

  ئۆسۈمگه قهرز ئېلىشقا بوالمدۇ؟: سوئال  .١١٥٤
ــى جــازانىنى يىگــۈچى ۋە يېگۈزگــۈچىگه  : جــاۋاب     ــا  ئىســالم دىن ، شــۇنداقال جازانىغ

لهنهت قىلــدى، جــازانه بىــلهن شۇغۇللىنىشــنىڭ يامــان  ئارىالشــقانالرنىڭ ھهممىســىگه
ھالنـدۇردى، ئۆسۈمسـىز قهرز بېرىشـكه تهرغىـب قىلـدى ۋە      ئاقىۋەتلىرىدىن قاتتىق ئاگا

ا ئۆسۈمسىز قهرز بېرىپ ئۇنىڭ ھـاجىتىنى راۋا قىلىشـنىڭ كاتتـا سـاۋابلىق ئىـش      غبىراۋ
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ــدۈردى ــادەم . ئىكهنلىكىنــى بىل ــر ئ ــيهت يۈزىســىدىن قهرز ئېلىــپ  بى ھهقىقىــي زۆرۈرى
ەمنى تاپالمىسـا، ئـۇ   ئۆسۈمسىز قهرز بېرپ تۇرىدىغان ئادتۇرۇشقا مۇھتاج بولۇپ قېلىپ، 

نىـڭ  ئالغان بۇ چاغدا ئۆسۈمگه قهرز. چاغدا ئۆسۈمگه قهرز ئېلىشقا مهجبۇر بولۇپ قالىدۇ
  .بولىدۇبهلكى ئۆسۈمگه قهرز بهرگۈچىگه ، قهرز ئالغۇچىغا ئهمهسگۇناھى 

  :بۇ مهسىلىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه  
گهن بىهــاجهت ھهقىقــى زۆرۈرىــيهت بولۇشــى كېــرەك، ھهقىقــى زۆرۈرىــيهت دېــ) ١(  

كـېچهككه ئوخشـاش نهرسـىلهردۇر،    -ئىچـمهك ۋە كىـيىم  -يـېمهك  -بولغىلى بولمايدىغان
  .يهنى شۇ نهرسىلهر بولمىسا ئادەم ھاالكهتكه ئۇچرايدۇ

ئۆسۈمگه ئالىـدىغان قهرزنـى ھـاجهت مىقـدارى ئـېلىش، ھـاجهتتىن تاشـقىرى        ) ٢(  
  .لىقيۈەن ئالماس٥٠٠يۈەن يېتىدىغان بولسا ١٠٠ئالماسلىق، يهنى 

ئــۇ ئۆســۈمگه قهرز ئېلىشــتىن ئىلگىــرى مــۇمكىن بولىــدىغان بــارلىق يــولالرنى  ) ٣(  
ئۇنىڭغـا   نىڭمۇسـۇلمان قېرىنداشـلىرى  بـۇ شـارائىتتا جهمئىيهتتىكـى    ئىزدىنىشى الزىـم،  

 ئۆسـۈمگه قهرز ئېلىشـتىن   ئهگهر ئـۇ . پهرز بولـۇپ بهلگىلىنىـدۇ  ياردەم قولىنى سۇنۇشـى  
  .ا ئالالھ كهچۈرىدۇباشقا يول تاپالمىسا، ئۇ چاغد

چــۈنكى . بـۇ ئىشــنى قىلغانــدا قهلبىــدىن يامــان كـۆرۈپ تــۇرۇپ قىلىــش الزىــم  ) ٤(  
  .جازانه مۇئامىلىسى كهسكىن ھارامدۇر

  بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى خهجلهش ھااللمۇ؟: سوئال  .١١٥٥
نى بىلىـپ تـۇرۇپ   بانكىنىڭ ئۆسـۈمىنى خهجـلهش قهتئىـي ھـارام ۋە ھـارام     : جاۋاب    

ئۆســۈم يېيىشــنىڭ گۇنــاھى ئــادەتتىكى گۇنــاھالردىن ئاالھىــدە چــوڭ ۋە . يېگهنلىكتــۇر
  .ئېغىر گۇناھتۇر

  ئۇنداقتا بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى قانداق قىلىش كېرەك؟: سوئال  .١١٥٦
ــاكى ئىســالمىي ئىقتىســاد  : جــاۋاب     ــانكىالر ي ــارىمىزدا ئىســالمىي ب تۈزۈمىــدىكى  دىي

تىجارەت بىرلهشـمىلىرى بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن،    ئىسالمىي ئىقتىساد ئۇيۇشمىلىرى ياكى 
ــاقالش    ــدا س ــقا ئورۇن ــدىن باش ــۇلنى بانكى ــانىيىتى پ ــوق ئىمك ــۇل   . ي ــهۋەبتىن پ ــۇ س ب

بانكىــدىن قهرز ئالســاق ئۆســۈم پــۇلى  . مــاللىرىمىزنى بانكىــدا قويســاق دۇرۇس بولىــدۇ 
بانكـا بهرگهن ئۆسـۈم   . ييهن نىسبهتته ئۆسـۈم پـۇلى بېرىـدۇ   تۆلهيمىز، پۇل قويساق مۇئه

پــۇلنى ئــااليلى دېســهك ھــارام يېيىشــتىن قــورقىمىز، ئالمــايلى دېســهك، پــۇل بىكــاردىن  
. بهلكى جازانىغا ياردەم قىلغان بولىمىز. بانكىدا قېلىپ قالىدۇ، ھېچكىم پايدىلىنالمايدۇ

بانكىدا تاشالپ چىقىپ كهتـمهي  شۇنىڭ ئۈچۈن بانكا ئۆسۈم پۇلى دەپ بهرگهن پۇلنى 
سـهدىقه قىلسـاق يـاكى     يېسـىرالرغا -، خۇسۇسـهن يېـتىم  ئېلىپ، ئـۇ پـۇلنى مۇھتاجالرغـا   
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بۇنىـڭ بىــلهن  . )١(خهيـرىيهت پونـدى جهمئىىيهتلىرىــدىن بىرەرسـىگه بهرسـهك بولىــدۇ    
  .ھارامدىن قۇتۇلغان بولىمىز

  

                                                 
  بهت -٦٠٥ناملىق ئهسىرى » ھازىرقى زامان پهتىۋالىرى«ڭ دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينى  )١(



 ٦٤١  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەجىهاد   

 

  

  ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرىجىهاد 

  نېمه؟ نىڭ مهنىسىجىهاد :سوئال  .١١٥٧
سـۆزىدىن كهلـگهن بولـۇپ،    ” جهد“سۆزى ئهرەب تىلىدىكى ” جىهاد“ :جاۋاب    

» زور تىرىشـچانلىق كۆرســىتىش  هڭئ«، »كۈچىنىـڭ بېـرىچه تىرىشـىش   «مهنىسـى  
ۋە تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىش ئىككـى قـاتالملىق مهنىـگه       ىشتىرىش. دېگهنلىكتۇر

قاتالمــدىكى مهنىســى شهخســنىڭ مهنىــۋىي جهھهتتىكــى بولــۇپ، بىرىنچــى ئىــگه 
ــاددىي    ــنىڭ مــ ــى شهخســ ــدىكى مهنىســ ــى قاتالمــ ــچانلىقىنى، ئىككىنچــ تىرىشــ

 )جىهــادالردائىســالمىي (ا ھهققــانىي ئۇرۇشــالرد بــۇ. هيــدۇىرىشــچانلىقىنى ئىپادىلت
  .تىرىشىپ كۈرەش قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ

  نېمه؟ ئىككى مهنىدىكى جىهادنىڭ مهنىسى ھهر: سوئال  .١١٥٨
چـوڭ  «جىهادنىڭ بىرىنچى قاتالم مهنىسىدىكى تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىش    :جاۋاب    

–بۇ شهخسنىڭ بارلىق كۆچىنى سـهرپ قىلىـپ بـارلىق گۇنـاھ     . دەپ ئاتىلىدۇ» جىهاد
ى ۋە تۈرلــۈك روھىنــى يۈكسهلدۈرۈشــمهســىيهت ۋە ئــازغۇنلۇقالرنى ســۈپۈرۈپ تاشــالپ، 

الردىن، ئهخالقســــىزلىقالردىن، خۇسۇســــهن يالغــــانچىلىق، ئالــــدامچىلىق،    گۇنــــاھ
گۇمـــانخورلۇق، كۆرەلمهســـلىك، ئـــاچكۆزلۈك ۋە ئـــۆچمهنلىكلهرگه ئوخشـــىغان يامـــان 

-مـۇھهببهت، مېهـرى  -ئىللهتلهردىن يىراق بولۇپ نهپسـىنى پاكلىشـى، قهلـبىگه سـۆيگۈ    
ن ئېســىل خىســلهتلهرنى ياردەمســۆيهرلىكلهرگه ئوخشــىغا شــهپقهت، ئادالهتپهرۋەرلىــك،

اليىـق  ئالالھ تائاالنىڭ مهرھهمىتىگه، ئىلتىپاتىغـا ۋە رازىلىقىغـا    يهرلهشتۈرۈش ئارقىلىق
  .بولۇش يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى ئىپادىلهيدۇ

» كىچىـك جىهـاد  «جىهادنىڭ ئىككىنچـى قـاتالم مهنىسـىدىكى ھهققـانىي ئـۇرۇش        
  .سۇندا ئېلىپ بېرىشنى كۆرسىتىدۇدەپ ئاتىلىپ، ھهققانىي ئۇرۇشنى توغرا يو

، نهپسـىنى  »كىچىـك جىهـاد  «ئۆلۈمگه ئۆزىنى ئېتىشنى تهقهززا قىلىـدىغان ئۇرۇشـنىڭ     
دەپ ئاتالغانلىقىغا ھهيران قالغۇچىالر » چوڭ جىهاد«پاكالپ، ئۆزىنى ئىسالھ قىلىشنىڭ

اننىڭ دۇنياسىنى ئىسالھ قىلىپ، نهپسـىي شـهيت   كىا، ئۇالرغا دەيمىزكى، ئادەم ئىچبولس
ھهر تۈرلۈك ۋەسۋەسىلىرىنى يهڭمهي تۇرۇپ، قان تۆكۈشنى تهقهززا قىلىدىغان ئۇرۇش 

  .مهيدانىغا ئۆزىنى ئاتالمايدۇ
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  جىهادنىڭ ھۆكىمى نېمه؟ :سوئال  .١١٥٩
جىهـاد بهزى شـارائىتالردا    )١(.ئالالھ يولىـدا جىهـاد قىلىـش پهرز كىفـايه دۇر     :جاۋاب    

  .بولۇپ بهلگىلىنىدۇ )٢(نئهي ۇددى بهش ۋاخ نامازغا ئوخشاشال پهرزخ

  جىهادنىڭ پهرز ئهينغا ئۆزگىرىشى
  پهرز ئهين بولىدۇ؟ جىهاد قىلىش قايسى ۋاقىتالردا :سوئال  .١١٦٠

  :شارائىتتا پهرز ئهينگه ئۆزگىرىدۇ ٣جىهاد تۆۋەندىكى  :جاۋاب    
تهيىنلىنىپ مۇجاھىدالرنىڭ سېپىگه قوشۇلۇپ بولغان كىشـى ئۈچـۈن    جىهادقا) ١(  

  .جىهاد قىلىش پهرز ئهيندۇر
مۇســۇلمانالر تۇرىۋاتقــان رايــون يــاكى دۆلهتــكه دۈشــمهنلهر بېســىپ كىــرگهن   ) ٢(  

  .ۋاقىتتا، پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا جىهاد قىلىش پهرز ئهين بولۇپ بهلگىلىنىدۇ
لهر جىهادقــا چىقىشــقا بهلگىلىــگهن ۋاقىتتــا،  دۆلهت تهرىپىــدىن مهلــۇم شهخســ) ٣(  

  .چىقىشقا بهلگىلهنگهن شهخسلهر ئۈچۈن جىهاد قىلىش پهرز ئهيندۇر

  جىهادنىڭ بۇيرۇلۇش سهۋەبى
  جىهاد قىلىش نېمه ئۈچۈن بۇيرۇلغان؟ :سوئال  .١١٦١

 ٣تۆۋەندىكىــدەك  ئىســالم دىنىــدا جىهادنىــڭ بۇيرۇلغــانلىق ســهۋەبىنى     :جــاۋاب    
  :مهقسهتكه قىسقارتىشقا بولىدۇ

  .زۇلۇمغا ۋە ھهر تۈرلۈك ھهقسىزلىكلهرگه قارشى تۇرۇش )١(  
ــان ھهق     ) ٢(   ــپ ئېلىنغ ــلهن تارتى ــۇق بى ــدىن زورل ــقىالر تهرىپى ــۇقالرنى -باش ھوق

  .قايتۇرۇپ ئېلىش
اق مۇنـد ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە     . ھۇجۇم قىلغۇچىالرغا رەددىـيه بېـرىش  ) ٣(  

قارشــىلىق (ھۇجــۇم قىلىنغۇچىالرغــا، زۇلۇمغــا ئۇچرىغــانلىقلىرى ئۈچــۈن     «: دېــگهن
  .)٣(»رۇخسهت قىلىندى) كۆرسىتىشكه

                                                 
ھهر بىــر مۇســۇلماننىڭ ئۈســتىگه ئهمهس، بهلكــى پۈتــۈن مۇســۇلمانالر ئاممىســىنىڭ ئۈســتىگه   -پهرز كىفــايه   )١(

بۇيرۇلغان بولۇپ، مۇسۇلمانالر ئاممىسىدىن بىر تۈركۈم كىشـىلهرنىڭ ئـۇنى ئورۇندىشـى بىـلهن باشـقىالرنىڭ      
  .قىت بولدىغان پهرزگهردىنىدىن سا

  .ھهربىر كىسى ئۆزى بىۋاسىته ئورۇنداشقا بۇيرۇلغان پهرزدۇر –پهرز ئهين   )٢(
 ئايهت -٣٩ھهج سۈرىسى   )٣(



 ٦٤٣  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەجىهاد   

 

  ئىسالمىي جىهادنىڭ پرىنسىپلىرى
  ئىسالمىي جىهادنىڭ پرىنسىپلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١١٦٢

  :ى تۆۋەندىكىچهئىسالمىي جىهادنىڭ پرىنسىپلىر :جاۋاب    
بــۇ پرىنســىپنى قۇرئــان كهرىــم مۇنــداق . بىرىنچــى بولــۇپ ئــۇرۇش ئاچماســلىق) ١(  

ســىلهرگه ئــۇرۇش ئاچقــان ئــادەملهرگه قارشــى ئــالالھ يولىــدا جىهــاد  ﴿: بايــان قىلغــان
  .)١(﴾قىلىڭالر، تاجاۋۇز قىلماڭالر، تاجاۋۇزچىالرنى ئالالھ راستىنال ياقتۇرمايدۇ

بۇ پرىنسـىپنى قۇرئـان   . رغا زەربه بېرىشته ئاشۇرىۋەتمهسلىكتاجاۋۇز قىلغۇچىال) ٢(  
بىـراۋ سـىلهرگه قانچىلىـك چېقىلغـان بولسـا، سـىلهرمۇ       ﴿: كهرىم مۇنداق بايان قىلغـان 

  .)٢(﴾ئۇنىڭغا شۇنچىلىك چېقىلىڭالر
ــا مايىــــل ئىكهنلىكــــى يــــاكى تاجــــاۋۇزچىلىقنى  تىنچلىقدۈشــــمهنلهرنىڭ ) ٣(   قــ

ئۈچـۈن   تىنچلىقىتتا، ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلماستىن توختىتىدىغانلىقى بىلىنگهن ۋاق
ئهگهر ئـۇالر  ﴿: قۇرئان كهرىم بۇ پرىنسـىپنى مۇنـداق بايـان قىلغـان    . ھهرىكهت قىلىش

  .)٣(﴾قا مايىل بولغىن، ئالالھقا تهۋەككۇل قىلغىنتىنچلىققا مايىل بولسا، سهنمۇ تىنچلىق
ن ســىلهر بىــلهن ئــۇرۇش كۇففــارالردى﴿. ئــۇرۇش قىلمىغانالرغــا چېقىلماســلىق) ٤(  

 سىلهرنى قىلمىغان ۋە سىلهرنى يۇرتۇڭالردىن ھهيدەپ چىقارمىغانالرغا كهلسهك، ئالالھ
 .)٤(﴾ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالردىن، ئۇالرغـا ئادالهتلىـك بولۇشـۇڭالردىن توسـمايدۇ    

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم ھهر قېــــتىم ئۇرۇشــــقا چىقىشــــتىن ئــــاۋۋال مۇســــۇلمان 
ــپ ئهســكهرلىرىگ ــات بېرى ــانغانالرنى،   ﴿: ه تهلىم ــى، ياش ــغ تهڭلىمىگهنلهرن ــىلهرگه تى س

ــۈرمهڭالر  ــالىالرنى ئۆلت ــالالرنى، ب ــ! ئاي ابۇت قىلمــاڭالر، دۈشــمهنلهرنىڭ زىرائهتلهرنــى ن
  .دەپ جېكىلهيتتى )٥(﴾هنلىرىنى پارچىلىماڭالر، ئهسىرلهرنى خورلىماڭالرت

بولـۇش، ئىمكـانقهدەر ئـۇرۇش    يامانلىق قىلغۇچىالرغا كهڭ قورسـاق، ئهپۇچـان   ) ٥(  
ــاقلىنىش  ــتىن س ــهڭالر، ﴿. قىلىش ــىلهر كهچۈرس ــادەم (س ــۈرگهن ئ ــا ئهڭ ) كهچ تهقۋالىقق

  .)٦(﴾يېقىندۇ
ــانلىق بىــلهن جــاۋاب  )٦(   ــا يام ــا ياخ بهرمهســتىن،يامانلىقق لىق بىــلهن شــىيامانلىقق

                                                 
  ئايهت -١٩٠بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ئايهت -١٩٤بهقهرە سۈرىسى   )٢(
  ئايهت. ٦١ئهنفال سۈرىسى   )٣(
  ئايهت -٨مۇمتهھىنه سۈرىسى   )٤(
  تىئىمام بۇخارىي رىۋايى  )٥(
  ئايهت-٢٣٧بهقهرە سۈرىسى   )٦(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٤٤  

 

ياخشـى ئىـش بىـلهن يامـان     ﴿.دۈشمهننى دوستقا ئايالندۇرۇش رىش ئارقىلىقجاۋاب بې
تاقابىـــل ) يامــان خىســـلهتكه (بـــاراۋەر بولمايــدۇ، ياخشـــى خىســلهت ئـــارقىلىق   ئىــش 

ســهن بىــلهن ئۆزىنىــڭ ئارىســىدا ئــاداۋەت بــار ئــادەم گويــا )شــۇنداق قىلســاڭ(تــۇرغىن،
  .)١(﴾سىرداش دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ

مۇشۇنداق پوالتتهك ئىنتىزام ۋە قهتئىـي پرىنسـىپالردىن ھالقىـپ، ئىسـالم نامىـدىن        
ۆتكۈزگهن ئىسالمىي جامائهتلهر ياكى تهشكىالتالر بار دېيىلسه، ئىسـالم دىنـى   خاتالىق ئ

بـۇالرنى ئىسـالم دىنىغـا چېـتىش     ! ئۇالرنىڭ قىلمىشـلىرىدىن قهتئىـي مهسـئۇل ئهمهس   
  .ئوپئوچۇق ھهقسىزلىقتۇر

  سۆزىنىڭ قۇرئان كهرىمدىكى مهنىسى ”جىهاد“
  ؟قانداق مهنىلهردە كهلگهن” جىهاد“كهرىمدە  قۇرئان :سوئال  .١١٦٣

خىـل   ٣سۆزى قۇرئان كهرىمـدە تۆۋەندىكىـدەك   » الجهاد«ئهرەب تىلىدىكى  :جاۋاب    
  :مهنىدە كهلگهن

مۆمىنلهردىن ئۆزرىسىز تۇرۇپ ﴿. ئالالھ يولىدا قولغا قورال ئېلىپ غازات قىلىش )١(  
لىرىنى تىكىـپ جىهـاد قىلغـۇچىالر    جىهادقا چىقمىغانالر، ئـالالھ يولىـدا مـاللىرىنى، جـان    

  .)٢(﴾بىلهن باراۋەر بولمايدۇ
قۇرئـان ئـارقىلىق ئۇالرغـا    ﴿ .ھهقىقهتنى جاكارالپ سۆز بىلهن كۈرەش قىلىـش  )٢(  

  .)٣(﴾بارلىق كۈچۈڭ بىلهن كۈرەش قىلغىن) پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ(قارشى 
تا تىرىشـچانلىق  نداشـ ئورۇئىبـادەتلهرنى   –ياخشى ئىشالرنى قىلىـش ۋە ئهمهل   )٣(  

جىهــاد قىلىــدىكهن، ) يولىــدا ئورۇنــداشياخشــى ئهمهللهرنــى (كىمكــى  ﴿ .كۆرســىتىش
  . )٤(﴾ئۇنىڭ قىلغان جىهادى ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر

  ؟جىهادنىڭ يهنه باشقا مهنىلىرىمۇ بارمۇ: سوئال  .١١٦٤
جىهـاد ئـۆزىنى   نىسى ۋە دائىرىسى كهڭ بولۇپ، ئىسالم دىنىدا جىهادنىڭ مه :جاۋاب    

ئىسالھ قىلىش، ياخشى ئىشالرغا پۇل سهرپ قىلىش بىلهن بولغىنىـدەك، قهلهم بىـلهن،   
ھهتتا جىهاد قۇرئـان  . راللىنىش بىلهنمۇ بولىدۇۇتېخنىكا بىلهن ق –تىل بىلهن ۋە پهن 

 رىنـى باشـقىالرغا  قۇرئـان بىـلهن بولغـان جىهـاد قۇرئاننىـڭ ھهقىقهتلى     . بىلهنمۇ بولىدۇ

                                                 
  ئايهت -٣٤فۇسسىلهت سۈرىسى   )١(

 ئايهت-٩٥نىسا سۈرىسى   (٢)
  ئايهت-٥٢فۇرقان سۈرىسى   ٣)(
  ئايهت-٥٢ئهنكهبۇت سۈرىسى   )(٤



 ٦٤٥  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋەجىهاد   

 

  .تهشۋىق قىلىش بىلهن بولىدۇ
ەپ د» قىتــال«قــورال بىــلهن جىهــاد قىلىــش قۇرئــان كهرىمنىــڭ تهبىــرى بــويىچه    

سـىلهرگه ئـۇرۇش   ﴿. ئـۇ تاجاۋۇزچىالرغـا رەددىـيه بېـرىش ئۈچـۈنال قىلىنىـدۇ      . ئاتىلىدۇ
تاجـاۋۇز   ئاچقان ئادەملهرگه قارشى ئالالھ يولىـدا جىهـاد قىلىڭـالر، تاجـاۋۇز قىلمـاڭالر،     

  . )١(﴾قىلغۇچىالرنى ئالالھ ھهقىقهتهن دوست تۇتمايدۇ
ــىلىنى ھهل قىلىـــش        ــلهن مهسـ ــق بىـ ــاد تىنچلىـ ــق جىهـ ــدا قوراللىـ ــالم دىنىـ ئىسـ

  .چارىلىرىنىڭ ھهممىسى تۈگىگهندىن كېيىن ئېلىنىدىغان ئهڭ ئاخىرقى قاراردۇر
مۇسـۇلمان  . ۇرئىسالم دىنىدا يولغا قويۇلغان جىهادنىڭ شهرتلىرىمۇ ئىنتايىن چىڭد  

ــۇرچى       ــي ب ــي ۋە دىنى ــلىك ئهخالقى ــقا تېگىش ــدا ساقلىنىش ــۇرۇش مهيدانى ــىنىڭ ئ كىش
ئــۆزلىرىگه قارشــى ئــۇرۇش ئاچمىغــانالر بىــلهن ئۇرۇشماســلىق، ئايــالالر، بــالىالر ۋە        

جايلىرىنى زىيانغـا   –مۈلكىنى، ئۆي  –ا تهگمهسلىك، قارشى تهرەپنىڭ مالياشانغانالرغ
  .ى خورلىماسلىق ۋە باشقىالردۇرئۇچراتماسلىق، ئهسىرلهرن

  يولسىز ئۇرۇشالر جىهاد ئهمهس
دۇنياغـا ئېرىشـىش يولىـدا، ئىرقىـي دەۋا ئۈچـۈن، باشـقىالرنىڭ        –ئىسالم دىنى مال   

زېمىنلىرىنى بېسىۋېلىش ياكى ئـۇالرنى بويسـۇندۇرۇش يـاكى دىنغـا كىرىشـكه زورالش      
پهقهت ئــۆز  م دىنىغــاكىشــلهر ئىســال. ئۈچــۈن ئــۇرۇش قىلىشــنى قهتئىــي رەت قىلىــدۇ 

ئالالھ تائاال بـۇ  . ئۇالرنى ھېچكىمنىڭ زورالش ھوقۇقى يوق. ئىختىيارى بىلهنال كىرىدۇ
ئهگهر پهرۋەردىگارىــڭ خالىســا ﴿: مهســىلىنى تېخىمــۇ روشهنلهشــتۈرۈپ مۇنــداق دەيــدۇ

ئىــدى، ئهلــۋەتته، يهر يۈزىــدىكى كىشــىلهرنىڭ ھهممىســى ئىمــان ئېيتــاتتى، ســهن        
  .)٢(﴾المسهن؟زورن بولۇشقا كىشىلهرنى مۇسۇلما

                                                 
  ئايهت-١٩٠بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ئايهت-٩٩يۇنۇس سۈرىسى   )٢(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٤٦  

 

  

  غهنىمهت ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  غهنىمهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١١٦٥
ئۇرۇشــتا دۈشــمهنلهرنى يهڭگهنــدىن كېــيىن، ئــۇالردىن ئولجــا  -غهنىــمهت :جــاۋاب    

  .هرسىدۇرياراق ۋە باشقا ھهر قانداق ن –مال، قورال  -ئالغان پۇل
  غهنىمهت قانداق تهقسىم قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .١١٦٦

غهنىمهتنىـڭ بهشـتىن تـۆتى غهنىمهتنـى قولغـا كهلتـۈرگهن ئهسـكهرلهرگه         :جاۋاب    
ــدۇ   ــپ بېرىلى ــىم قىلى ــا،    . تهقس ــۇمىي ئېهتىياجىغ ــۇلمانالرنىڭ ئوم ــر ى مۇس ــان بى قالغ

ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە،     . ىرالرغا سـهرپ قىلىنىـدۇ  يېتىملهرگه، پېقىرالرغا، مۇساپ
ئـى  (﴿: قىلىش پرىنسـىپىنى ئـېالن قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن      غهنىمهتنى قانداق تهقسىم

ــۆمىنلهر ــا،    !) مـ ــرى ئالالھقـ ــتىن بىـ ــان غهنىمهتنىـــڭ بهشـ ــىلهر ئالغـ ــى، سـ بىلىڭالركـ
كىنلهرگه، ئىـبن  ئهقرىبالىرىغا، يېـتىملهرگه، مىسـ   -خىش  پهيغهمبهرگه، پهيغهمبهرنىڭ

  .)١(﴾سهبىللهرگه خاستۇر
دېگهن  ﴾ئهقرىبالىرىغا –خىش  ئالالھقا، پهيغهمبهرگه، پهيغهمبهرنىڭ﴿ئايهتتىكى،   

  .ئۈچ ئۈلۈش ھازىرقى زاماندا، مۇسۇلمانالرنىڭ دۆلهت خهزىنىسىگه قۇيۇلىدۇ

                                                 
  ئايهت. ٤١ئهنفال سۈرىسى   )١(



 ٦٤٧  ۇرۇشق ۇرمۇشت  

 

  

  قۇرۇش تۇرمۇش

  ئائىله قۇرۇش چوڭ نېمهت
النىڭ ئىنسانالرغا ئاتا قىلغـان كاتتـا نېمىتـى ۋە    ئۆيلىنىپ ئائىله قۇرۇش ئالالھ تائا    

ئايالالر بىلهن ئۇنىسى ـ ئـۇلپهت ئېلىشـىڭالر    : قۇرئان كهرىمدىكى. بۈيۈك رەھمىتىدۇر
 )ئهرــ خوتـۈن  (ئۇالرنى سىلهرنىڭ ئـۆز تىـپىڭالردىن ياراتقـانلىقى،    ) ئالالھنىڭ(ئۈچۈن 

، چهكســىز امــالى قــودرىتىنىك(ئــاراڭالردا مېهــر ـ مــۇھهببهت ئورناتقــانلىقى ئالالھنىــڭ   
ــى ــىتىدىغان رەھمىتىنـ ــدۇر) كۆرسـ ــى    )١(ئاالمهتلىرىدىنـ ــۇ مهنىنـ ــايهت بـ ــگهن ئـ دېـ
  .ئىپادىلهيدۇ

ــر         ــائىله مېه ــر ئ ــداق بى ــۇمكى، ھهر قان ــايهتتىن مهل ــۇ ئ ــهپقهت   -ب ــۇھهببهت ۋە ش م
ــدۇ ــالالھ تائاال . ئۈســتىگه قۇرۇلى دىن نىــڭ قانۇنىــ پهقهت بهزىلهرنىــڭ ئاســىيلىقى ۋە ئ

شــهپقهت -ىشــىپ كېتىشــى ســهۋەبلىك بــۇ ئــائىله ئهزالىرىنىــڭ قهلبىــدىن رەھىــم يىراقل
مـۇھهببهت سـۇغۇرۇلۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن، جهنـنهت بولـۇش ئۈچـۈن        -بىلهن مېهىـر 

  .قۇرۇلغان ئائىله دوزاخقا ئايلىنىدۇ

  ئائىله قۇرۇش بىر مۆجىزە
بىـرى  -چۈنكى بىـر . تۇرمۇش قۇرۇپ بىر ئائىلىنى تهسىس قىلىش چوڭ بىر مۆجىزە    

بىرىنـى كـۆرۈپ باقمىغـان ۋە    -بىلهن ياشاپ باقمىغـان، بىـرگه ئۆسـمىگهن، ھهتتـا بىـر     
بىـرىگه  -تونۇمايدىغان، بىرى ئهر، يهنه بىرى ئايالدىن ئىبارەت يات ئىككى ئىنسان بىـر 

بىرىگه ئهڭ يېقىن، ئهڭ ئـامراق  -ئۆيلىنىپ بىرگه تۇرمۇش قۇرۇش ئارقىلىق دۇنيادا بىر
ئـۇالر شـۇنداق شـېرىكلهرگه ئايلىنىـدۇكى،     . كلىرىگه ئايلىنىدۇۋە سهمىمى ھايات شېرى
بىـرىگه  -دۇنياسىنى ۋە بارلىق نهرسىسـىنى بىـر  -سائادىتىنى، مال -مۇھهببىتىنى، بهخت

  .ئاتاپ، تهڭ بهھرىمهن بولىدۇ
ــاش          ــر ياســتۇقتا ب ــلهت كىشــىلىرىنىمۇ بى ــات مىل ــۆيلىنىش مۆجىزىســى ئىككــى ي ئ

ئۆيلىنىشتىن باشقا . لهشتۈرۈپ بىر تهنگه ئايالندۇرىدۇقويغۇزۇش ئارقىلىق ئۇالرنى بىر
  !بىرىگه مۇنداق يېقىن قىالاليدۇ؟-قايسى سهۋەب ئىنسانالرنى بىر

                                                 
  ئايهت-٢١رۇم سۈرىسى  (١)



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٤٨  

 

  ئۆيلىنىشنىڭ ھۆكۈمى
  ؟ئۆيلىنىشنىڭ ھۆكۈمى نېمه: سوئال  .١١٦٧

ۇرۇشــقا قــادىر ئــۆيلىنىش ـ مـاددىي ۋە مهنىــۋى جهھهتلهردىــن تۇرمـۇش ق    : جـاۋاب     
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنـداق دەپ  . بواللىغان كىشىلهر ئۈچۈن سۈننهتتۇر

ــۆيلىنىش ـ مېنىــڭ ســۈننىتىم    «كۆرســهتكهن  ــۇم(ئ ــۈز  . دۇر) يول كىمكــى ئۇنىڭــدىن ي
  .)١(»ئۆرۇيدىكهن، ئۇ مېنىڭ ئۇممىتىمدىن ئهمهس

  بىرىنى تالالش پرىنسىپى -غۇچىالرنىڭ بىرقۇرتۇرمۇش 
  تۇرمۇش قۇرماقچى بولغان ئهر قانداق ئايالنى تاللىشى كېرەك؟ :سوئال  .١١٦٨

ــاۋاب     ــته     :ج ــېرىكى ۋە كېلىچهك ــاتلىقتىكى ش ــان ئهر ھاي ــاقچى بولغ ــۇش قۇرم تۇرم
 .بالىلىرىنىڭ ئانىسى بولىدىغان ئايالنى دىيانهتنى ئۆلچهم قىلغان ھالدا تاللىشـى الزىـم  

بهر ئهلهيهىسساالم تۇرمۇش قۇرغۇچىنىـڭ جورىسـىنى قانـداق تاللىشـى ھهققىـدە      پهيغهم
نىڭ الرئۇ :نى تۆت نهرسىگه قاراپ تالاليدۇيالالركىشىلهر ئا« :مۇنداق دەپ كۆرسهتكهن

ل دىيانهتلىـك بـولغىنىنى   سهن ئهڭ ئـاۋۋا . بايلىقىغا، چىرايىغا، نهسىبىگه ۋە دىيانىتىگه
  .)٢(»ساڭ چوقۇم زىيان تارتىسهننداق قىلمىۇ، ئهگهر ئتاللىغىن

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بۇھهدىســته، كىشــىلهرنىڭ بىــرگه تۇرمــۇش قۇرمــاقچى     
قىلىشىدا ئومۇم بولغان تـۆت خىـل سـۈپهتنى بايـان قىلىـپ،       تهلهببولغان ئايالالردىن 

ئاخىرىـــدا، دىيـــانهتنى ئـــاۋۋال تـــالالپ، ئـــۇنى بىرىنچـــى ئورۇنـــدا قويۇشـــنىڭ الزىـــم  
  .ى تهكىتلهيدۇئىكهنلىكىن

ــبهر ئه   ــدا،  اللهيهىسســاالم كىشــىلهرنى ئايپهيغهم ــدىن خهۋەرســىز ھال نىــڭ دىيانىتى
ئۇنىڭ ئىقتىسادىغا ياكى گۈزەللىكىگه ياكى نهسـىبىگه يـاكى جهمئىيهتتىكـى ئابرويىغـا     
بېــرىلىپال، ئۇنىــڭ بىــلهن تۇرمــۇش قۇرۇشــنىڭ پاالكىتىــدىن ئاگاھالنــدۇرۇپ مۇنــداق 

ىشىنى ئۇنىڭ ئابرويىنى كۆزلهپ تالاليـدىكهن، ئـۇ خورلـۇقتىن    كىمكى ئايال ك«: دەيدۇ
كىمكى ئۇنى، ئۇنىڭ ئىقتىسادىنى كۆزلهپ تالاليدىكهن، . باشقا نهرسىگه ئېرىشهلمهيدۇ

ــهلمهيدۇ  ــىغا ئېرىشـ ــرلىقتىن باشقىسـ ــۇ پېقىـ ــۆزلهپ   . ئـ ــبىنى كـ ــڭ نهسـ ــى ئۇنىـ كىمكـ
نى، كـۆزىنى  ىمكى ئايالك. ا ئېرىشهلمهيدۇلىكتىن باشقىسىغپهستالاليدىكهن، ئۇ پهقهت 

نــامهھرەمگه تىكىلىــپ قاراشــتىن، ئهۋرىتىنــى ھارامــدىن ساقالشــنى مهقســهت قىلغــان  
ــكهت     ــىگه بهرى ــالالھ ھهر ئىككىس ــدىكهن، ئ ــانىتىنى دەپ ئالى ــڭ دىي ــدا، ئۇنى ــا  ھال ئات

                                                 
  ى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىبۇخار  )(١
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٢(



 ٦٤٩  ۇرۇشق ۇرمۇشت  

 

  .)١(»قىلىدۇ
  ئهرنى تاللىشى كېرەك؟ تۇرمۇش قۇرماقچى بولغان ئايال قانداق :سوئال  .١١٦٩

تۇرمۇش قۇرماقچى بولغان ئايال ئۆزىنىـڭ ھايـات شـېرىكى ۋە كېلهچهكـته      :جاۋاب    
پهرزەنتلىرىنىڭ ئاتىسى بولىدىغان ئادەمنى دىيانهت بىلهن ئهخالقنـى ئـۆلچهم قىلغـان    

ئىسـالم نهزەرىـدىكى ياخشـى ئهر ـ ئۇنىڭـدا پۈتـۈن ئىنسـانلىق        . ھالـدا تاللىشـى كېـرەك   
ۋە ئهرلىــك خىســلهتلهر مۇجهسســهملهنگهن، ھاياتلىققــا تــوغرا مۇئــامىله       پهزىلهتــلهر

  .قىلىدىغان، دىيانهتلىك، راستچىل ئهركىشىدۇر
  .ياخشى ئهر سانالمايدۇ يىراق بولغان ئهر دىيانهتتىن ۋە گۈزەل ئهخالقالردىن  
ياتلىق بولماقچى بولغان قىز ــ چوكـانالر ئهگهر تۇرمۇشـتا بهختلىـك بـۇالي دېسـه،        
ــاۋۋال ئىســالم نهزەرىــدىكى ياخشــى ئهرنــى تاللىشــى، شــۇنىڭدەك دىيانهتســىز       ئه ڭ ئ

ــالىي مهنســىبىگه      ــا، ئ ـــ ئابرۇيىغ ــال دۇنياســىغا، يۈز ــاپىتىگه، م ئهرلهرنىــڭ ســىرتقى قىي
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئىسـالم نهزەرىـدىكى ياخشـى      . ئالدىنىپ كهتمهسـلىكى الزىـم  

نى دىن بىلهن ئېسـىل ئهخالقـتىن ئىبـارەت    ئهرنىڭ خىسلهتلىرىنى ئىخچاملىغان ۋە ئۇ
دىنـى بىـلهن ئهخالقـى سـىلهرنى قايىـل      «: گه مهركهزلهشتۈرگهن ھالداجهۋھهرئىككى 

ــال        ــۇالرنى دەرھ ــه، ئ ــوراپ كهلس ــز س ــىلهردىن قى ــر كىشــى س ــداقال بى ــدىغان، قان قىلى
 ئهگهر ئۇنداق قىلمىساڭالر، يهر يۈزىـدە چـوڭ بـۇزۇقچىلىقنى تېرىغـان    ! ئۆيلهندۇرۇڭالر

  .)٢(دېگهن ئىبارىنى ئۈچ قېتىم تهكرارالپ تهكىتلىگهن» بولىسىلهر
دىيانهتلىــك ئــادەم ئايالىغــا ئۆتهشــكه تېگىشــلىك ھهق ـ ھوقــۇقالرنى ۋە     چــۈنكى   

ئايـالىنى ھۆرمهتلهيـدۇ،    .ياخشى بىلىدۇ ۋە جايىدا، تولۇق ئادا قىلىدۇ مهجبۇرىيهتلهرنى
نىڭ ئالدىدا گۇناھكار بولۇپ قېلىشـتىن  ائاالئايالالرغا زۇلۇم قىلىپ ئالالھ ت. خورلىمايدۇ

  .ۇقورقىد

  مۇھهببهت ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
  مۇھهببهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١١٧٠

. مــۇھهببهت ـ قهلبنىــڭ مهھبــۇبى تهرەپــكه بولغــان مــايىللىقى دېمهكتــۇر    :جــاۋاب    
ھايــاتى پهقهت ئهرـــ ئايــال ھهر     ئهر ـ ئايــاللىق    . مــۇھهببهت پهقهت قهلبــته بولىــدۇ  

داۋام قىالاليــدۇ ۋە  ئىككىســىنىڭ بىــر ـ بىــرىگه بولغــان چىــن مــۇھهببىتى بولغانــدىال    
ئهرــ ئايـاللىق ھاياتتـا ئورتـاق     . تىن بولغان نېسىۋىسـىنى ئاالاليـدۇ  تلىك ۋە سائادەتبهخ

                                                 
  تهبهرانىي رىۋايىتى  )١(
  تىرمىزى رىۋايىتى  )٢(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٥٠  

 

پــاك مــۇھهببهت كىشــىلهر ئۇنىڭــدىن . مــۇھهببهت ئىنتــايىن ئهھمىيهتلىــك نهرســىدۇر
  .هاجهت بواللمايدىغان پاكىز، ئېسىل بىر ئهنئهنىدۇربى
  دۇنيادا قانچه تۈرلۈك مۇھهببهت بار؟ :سوئال  .١١٧١

ــۇھهببهت دەپ ئىككــى     :جــاۋاب     ــۇھهببهت ۋە ســاختا م ــادا ســهمىمىي م ھــازىر دۇني
  .تۈرلۈك مۇھهببهت ئاتالغۇسى بار

  سهمىمىي مۇھهببهت دېگهن قايسى؟ :سوئال  .١١٧٢
. چىن ساداقهت بىلهن باغالنغان پـاك مۇھهببهتتـۇر   –سهمىمىي مۇھهببهت  :جاۋاب    

ــاك  ــى، ھــۇزۇر  پ ــاچقۇچى ۋە -بهختلىــك تۇرمۇشــنىڭ كېپىل ــاالۋەت ۋە ســائادەتنىڭ ئ  ھ
ــادلىقىدۇركۆ ــۇھهببهت. ڭۈلنىـــڭ شـ ــاك مـ ــى گ پـ ــ قهلبنـ ــدۇۈللهندۈــ ــبهر . رىـ پهيغهمـ
  .دېگهن)١(»ۈچۈن نىكاھتىن ياخشى نهرسه يوقئىككى مهھبۇب ئ«: لهيهىسساالمئه

ئـالالھ تائاالنىـڭ    سـهۋەبلىك كىشى بىرسىگه كۆڭلىنىڭ مايىـل بولـۇپ قالغـانلىقى      
بهلكى مۇھهببهتنى يامان يولغا قوللىنىپ، يولسـىزلىق   .ئالدىدا جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ
ئىنساننىڭ قهلبى ئـالالھ تائاالنىـڭ ئىـدارە    . تارتىلىدۇ قىلغانلىقى ئۈچۈنال جاۋابكارلىققا

قهلـبىگه چۈشـۈپ قالغـان نهرسـىلهردىن      ئىنسـان ئىختىيارسـىز   شۇڭا. قىلىشىدا بولىدۇ
سـهۋەبلهر  . ئهمما سهۋەبلهر ئارقىلىق جاۋابكارلىققـا تارتىلىـدۇ  . جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ

بىرسـىگه، ئۇنىڭـدىن ھـۇزۇرلىنىش     ئۆزىنىـڭ ئايـالى بولمىغـان   : قايسى دېگهندە، ئـۇالر 
نىيىتى بىلهن تىكىلىـپ قـاراش، ئۇنىـڭ بىـلهن قـول ئېلىشـىپ كۆرۈشـۈش ۋە زورىغـا         

  .پاراڭلىشىش قاتارلىق ئىشالردۇر
كهلمهس بىرىنىڭ مۇھهببىتىڭ چۈشۈپ قېلىشدىن ساقلىنىش ۋە -كۆڭۈلگه كهلسه  

غاندا، ئىنسان بىهـۈدە  بۇنداق قىلمى .ئۇنىڭ مۇقهددىمىلىرىدىن ھهزەر قىلىش زۆرۈردۇر
چـۈنكى ئىنسـانالر سـۆيگهنلىرىنىڭ ۋە ئـارزۇ قىلغانلىرىنىـڭ ھهممىـگه       . ئازاب چېكىدۇ
  .ئېرىشهلمهيدۇ

  ساختا مۇھهببهت دېگهن قايسى؟ :سوئال  .١١٧٣
ــۇھهببهت   :جــاۋاب     ــدىلىنىش ئۈچــۈن    –ســاختا م ــق پاي ــتىن ۋاقىتلى قارشــى تهرەپ

ســهمىمىي  مۇنــداقالرنىڭ قىلغــانلىرى .ق بىــلهن باغالنغــان يولســىز ئاالقىــدۇرســاختىلى
كــۈنىمىزدە، مــۇھهببهت ســۆزىنىڭ . مۇھهببهتنىــڭ ھېســابىغا ئىشــلهنگهن جىنــايهتتتۇر

ــانلىقى،     ــۇپ قالغ ــدىغان بول ــا چىرايلىــق ئاڭالنماي كــۆپلىگهن كىشــىلهرنىڭ قوالقلىرىغ
ەپ ھېســـابالپ، ئۇنىڭـــدىن گويـــاكى بىـــر گۇنـــاھ ئىـــش د مـــۇھهببهت دېســـه، ئـــۇنى

نهپرەتلىنىشــى پهقهت مــۇھهببهت ســۆزىنىڭ سۇيىئىســتېمال قىلىنىــپ، يولســۇزلۇقالرغا  

                                                 
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(



 ٦٥١  ۇرۇشق ۇرمۇشت  

 

چۈنكى زامانىمىزدىكى بىر قىسـىم ئهرلهر مـۇھهببهت   . قوللىنىلغانلىقى سهۋەبتىن ئىدى
شۇئارى ئاستىدا ئۆزىنىڭ ئايالى بولمىغان يات ئايـالالر بىـلهن، بهزى ئايـالالر ئۆزىنىـڭ     

ى بولمىغــان يــات ئهرلهر بىــلهن يولســىز ئــاالقه قىلىشــىدۇ ــــ ئــۇالر بىــلهن بىــرگه   ئېــر
ــرگه          ــورۇنلىرىغا بى ــاراپ س ــاراق ـ ش ــدۇ، ھ ــا ئويناي ــرگه تانس ــىدۇ، بى ــا بېرىش تىياتىرغ
بېرىشىدۇ، بهزىـلهر ئىـش ئورۇنلىرىـدا خىـزمهت باھانىسـى بىـلهن يـات ئايـالالر بىـلهن          

قىلىـپ، ئـاخىرى    تهرەققىـي ولسـىز مۇناسـىۋەتلهر   يولسـىز ئـاالقه باغلىشـىدۇ، يـۇقىرىقى ي    
بۇنى كۆرگهن خهلـق مـۇھهببهت   . پاھىشه ئىشالرنى قىلىش دەرىجىسىگه يېتىپ قالىدۇ

دېــگهن شــۇنداق رەزىــل قىلىــق ئوخشــايدۇ دەپ چۈشــىنىپ قالغــانلىقتىن مــۇھهببهت   
  .ىغان بولۇپ قالغانسۆزىدىن نهپرەت قىلىد

ــۇڭا دەيمىزكـــى،    ــال     ئهڭ غهلىبىلىـــك مـــۇھهشـ ــيىن ئهر ـ ئايـ ببهت تويـــدىن كېـ
ئهممــا تېخــى ئۆيلهنمهســتىن ۋايىغــا . ئىككىســىنىڭ ئوتتۇرىســىدا بولغــان مۇھهببهتتــۇر

مۇھهببهت بولۇپ، بۇنداق مۇھهببهت كـۆپ  ) كاپالهتسىز(يهتكهن مۇھهببهت گارانتىسىز
 .ھالالردا قىز ــ ئوغۇل ھهر ئىككىسىگه پۇشايمان ۋە بهختسـىزلىكلهرنى ئېلىـپ كېلىـدۇ   

ئىنتـايىن ئـاز قىسـمى ئارمانلىرىغـا      چۈنكى مۇھهببهت گىرداۋىغا چۈشۈپ قالغانالرنىـڭ 
ئېرىشهلىسىمۇ، كۆپ قىسـمى مهغلـۇبىيهتكه ئـۇچراپ، ھايـاتىنى بهختسـىزلىككه دۇچـار       

شۇڭا ئهڭ ياخشىسى، ئىنسان ئۆزىنىڭ قهلـبىگه بىرسـىنىڭ ئىشـقىنى سـېلىپ     . قىلىدۇ
يىراق تۇرۇشـى ۋە ئـۆز كـۆڭلىگه ئـۆزى      ەبلهردىنۋە سهۋ قويىدىغان پۈتۈن ئامىلالردىن

چۈنكى كۆڭۈل دېـگهن ئىنسـاندىكى ئهڭ قىممهتلىـك نهرسـه،     . ئىگه بولىشى زۆرۈردۇر
. ئىشــنىڭ ئــاقىۋىتىنى ئويلىماســتىن، ئــۇنى خالىغــان يهرگه بېرىــپ قويماســلىق الزىــم  

  .ئۇنىڭ پاالكىتىدىن قۇتۇلۇش ئىنتايىن قىيىندۇر

  ئىشق ۋە كۈنلهش
  ئىشق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١١٧٤

ئىشــق ـ قهلبنىــڭ مهشــۇق تهرەپــكه بولغــان چوڭقــۇر مــايىللىقى بولــۇپ،      :جــاۋاب    
ـــ مـۇھهببهتكه ئوخشـاش ـــ ئىپـپهت       ئىشـقمۇ . مۇھهببهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسـىدۇر 

 ئهممــا. بولىــدۇ بىلهنمــۇ بولىــدۇ، ئهگهر ئــۇنى يولىــدا ئىشلهتمىســه يولســىزلىق بىلهنمــۇ 
ــۆزىنى تۇتىۋااللىغــان ئاشــىق ئهگهر مۇرادىغــا يېــتهلمهي ئۆلــۈپ كهتســه،   ئىپپهتلىــك ئ

  .شېهىدلهر قاتارىدا ساۋابقا ئېرىشىدىغانلىقى ئىسالم مهنبهلىرىدە سۆزلىنىدۇ
  كۈنلهش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١١٧٥

هققىـگه باشـقىالرنىڭ شـېرىك بولۇۋېلىشـىدىن     كۈنلهش ـ بىراۋنىـڭ ئـۆز ھ    :جاۋاب    
 .بۇ مهنىدىكى كۈنلهش مۇھهببهتنىڭ نهتىجىلىرىدىن سانىلىدۇ. قىزغىنىشى دېمهكتۇر



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٥٢  

 

كۈنلهش ئهرــ ئايـال ئىككىسـىنىڭ     .چۈنكى ئادەم ئۆزى سۆيمىگهن بىرىنى كۈنلىمهيدۇ
ــدۇ  ــدا بولى ــال     . ئوتتۇرىس ــلهن بىنورم ــالالر بى ــقا ئاي ــڭ باش ــال كىشــى ئېرىنى ــاالقه ئاي ئ

بۇ ئايالالرنىـڭ  . گه باشقا خوتۇن ئېلىشىغا قارشى تۇرىدۇئۈستى. باغلىشىنى ياقتۇرمايدۇ
. خاراكتېرى بولـۇپ، يامـان كۆرىلىـدىغان نهرسـه ئهمهس، بهلكـى ئۆزىنىـڭ ھهققىـدۇر       

ھهممه ئايالنىڭ ئېرىنىڭ شارائىتى تولۇق بولغان ھالدا، ئىسالمنىڭ كۆرسـهتكهن   ئهمما
رىنســىپىنى ئــۆلچهم قىلىــپ، قــانۇنلۇق خوتــۇن ئېلىشــىغا قارشــى ئادالهتلىــك بولــۇش پ

پهقهت ئايال يـاتلىق بولـۇش   . بولمايدۇ قىلىش ھهققى تهلهبتۇرۇپ، ئېرىدىن سۆزىنى 
ئالدىدا، ئېرىنىڭ ئۈستىگه باشقا خوتـۇن ئالماسـلىقىنى شـهرت قىلغـان بولسـا، ئۇنىـڭ       

  .غدىلىدۇقىلىش ھهققى بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ بۇ ھهققى قو تهلهبخېتىنى 
ئهر كىشىمۇ ئايالىنىڭ ئىككىنچى بىر شهخس بىلهن مۇناسىۋەت باغلىشـىغا قارشـى     

يــات ئهرلهر بىــلهن بىنورمــال ئارىلىشىشــتىن، يولســىز   ئهركىشــىنىڭ ئايــالىنى. تۇرىــدۇ
مۇناســىۋەت باغالشــتىن مهنئىــي قىلىشــى، ھهتتــا ئۇنىڭغــا باشــقىالرنىڭ يامــان نىــيهت  

. قىلىنغـان زۆرۈرىيهتتـۇر   تهلهبشى ئىسالم شهرىئىتىدە بىلهن سۆز قىلىشىدىن قىزغىنى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خوتۇن ـ قىزلىرىنى يات ئهرلهر بىـلهن يولسـىز ئارىلىشىشـتىن     

” دەييـۇس “توسمايدىغان، ئۇالرنىڭ ئىپپهت ــ نومۇسـلىرىنى قوغدىمايـدىغان ئـادەمنى    
ــان ــگهن  . دەپ ئاتىغ ــداق دې ــىدە مۇن ــر ھهدىس ــ «: يهنه بى ــۈچ خى ــنهتكه  ئ ــادەم جهن ل ئ

يهنه بىـرى ، ئاتـا ـ    . ئۇالرنىـڭ بىـرى، ھـاراقتىن بـاش ئااللمايـدىغان ئـادەم      : كىرمهيـدۇ 
  .)١(»يهنه بىرى، دەييۇس ئادەم. ئانىسىنى قاخشاتقان ئادەم

  كۈنلهشنىڭ پرىنسىپى نېمه؟ :سوئال  .١١٧٦
ت ئهرلهرنىڭ يامان نىيهتلىك تهمهلىرىـدىن  ئۆزىنىڭ خوتۇن ـ قىزلىرىنى يا  :جاۋاب    

مۇھاپىزەت قىلىش، ئۇالرغـا يولسـىز ئارىلىشىشـتىن توسـۇش ئىسـالم دىنـى نهزەرىـدە ۋە        
ئۆزلىرىنىــــڭ  .مىللىــــي ئهنئهنىمىــــزدە گــــۈزەل ئهخالقالردىــــن ســــانىلىدۇبىزنىــــڭ 

مۇس نو ئىنسانالردا ئىپپهت ــ ۋىجدانلىق يارىتىلىشىدىكى ساپ تهبىئىتىنى يوقاتمىغان
  .خوتۇن ـ قىزلىرىنى يوللۇق ھالدا كۈنلهش خىسلىتى بولىدۇ ۋە

ــۇ        ــاكى ب ــى ي ــىلهر ئۆزلىرىنىــڭ بىپهرۋالىق ــازىر جهمئىيىتىمىزدىكــى بهزى كىش ــا ھ ئهمم
، ئايــاللىرىنى كۈنلهشــته ســهل تــۈپهيلىھهقتىكــى شــهرىئهت ھــۆكمىنى بىلمىگهنلىكــى 

ھهددىـدىن ئاشـۇرۇۋېتىپ،    سۇيىئىسـتېمال قىلىـپ، كۈنلهشـته    دىننـى قارىسا، بهزىـلهر  
ئاياللىرىغا ئاساسسىز تۆھمهت قىلىدىغان، ھهمىشه ئۇالردىن يامان گۇمان قىلىـدىغان،  

بۇالرنىـڭ ھهر  . ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن جاسۇسلۇق قىلىدىغان دەرىجىگه يېتىپ قالغـان 

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋاسيىتى  )١(



 ٦٥٣  ۇرۇشق ۇرمۇشت  

 

 مۇ، كۈنلهشـ انـدەك بولغ ياخشىھهر ئىشنىڭ نورمال بولغىنى . ئىككىلىسى توغرا ئهمهس
  .هكلىمىسىدىن ھالقىپ كهتمهسلىك كېرەكئۆز چ
ئايالالرنى كۈنلهش دېگهننى كۆپىنچه كىشـىلهر ئايـالالردىن ھهمىشـه شـهكلىنىش،       

يامــان گۇمــان قىلىــش ۋە ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدىن جاسۇســلۇق قىلىــش دەپ چۈشهنســه 
 مۇنـداق . كېرەك، شۇڭا ئۇالر ھهدەپ ئاياللىرىنى ئاساسسىز ھالـدا، قارىالشـقا ئالدىرايـدۇ   

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم تۆۋەنـدىكى ھهدىسـته     . كۈنلهش مۇھهببهتنىڭ دۈشمىنىدۇر
كۈنلهشــتىن ئــالالھ ياقتۇرىــدىغان «: كۈنلهشــنىڭ چهك ـ چېگرىســىنى بايــان قىلىــدۇ   

كۈنلهشمۇ، ئالالھ يامان كۆرىدىغان كۈنلهشمۇ بار، ئالالھ ياقتۇرىدىغان كـۈنلهش ـ ئـۆز    
ئــۇالردىن ئاساسســىز ھالــدا، يامــان گۇمــان     ئهھلىنــى ياخشــى مۇھــاپىزەت قىلىــپ،    

قىلماسلىق؛ ئالالھ يامان كۆرىدىغان كۈنلهش بولسا، ئۆز ئهھلىنـى ياخشـى مۇھـاپىزەت    
  .)١(»قىلماستىن، ئۇالرنى دەلىلسىز قارىالشتۇر

  نومۇس ۋە ئۇنى زەئىپلهشتۈرىدىغان ئامىلالر- ئىپپهت
  ئۈچۈن ئهڭ قىممهت نهرسه نېمه؟ئىنسان  :سوئال  .١١٧٧

ئىنساننىڭ دۇنيـادا ئهڭ شـهرەپلىك ۋە ئهڭ قىممهتلىـك نهرسىسـى ئۇنىـڭ       :جاۋاب    
. بهلكى ئىنساننىڭ نومۇسى ئۇنىڭ دىنىنىـڭ ئاساسـلىق پارچىسـىدۇر   . نومۇسىدۇر -ئار

نومۇســـنى ســـاقالش دىننىـــڭ ئهڭ ئالـــدىنقى تهلىبـــى ۋە ئىماننىـــڭ كۆرۈنهرلىـــك       
نومۇســتىن  –ئــار . بــۇ مهســىلىدە پۈتــۈن دىــنالر ئىتتپــاقتۇر . رىــدۇرئاالمهتلىرىــدىن بى

  .ئايرىلىپ قېلىش ئۆلگهن بىلهن باراۋەردۇر
ھهر كىشى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ نومۇسى ۋە ئىپپىتى شۇنچىلىك مـۇقهددەس بولغـان يهردە،     

باشــقىالرنىڭمۇ نومۇســى ۋە ئىپپىتىمــۇ شــۇنچىلىك مۇقهددەســتۇر، ئۆزىنىــڭ نومۇســىنى 
ىدا غۇرۇرلۇق بولغان كىشى، ئهلۋەتته باشقىالرنىڭمۇ ئىپـپهت، نومۇسـلىرنى   قوغداش يول

ئايـاق ئاسـتى   نومۇسـىنى  -ئـار قوغدىشى، دۇشـمهنلىك ۋە خىيـانهتلهر بىـلهن ئۇالرنىـڭ     
  .قىلىشتىن ھهزەر قىلىشى كېرەك

  ىدىغان ئامىلالر قايسىالر؟سهۋەب بول ۋە نومۇسنىڭ ئاجىزلىشىشىغا ئىپپهت :سوئال  .١١٧٨
ــاۋاب     ــامىلالر    :جـ ــدىغان ئـ ــهۋەب بولىـ ــىغا سـ ــنىڭ ئاجىزلىشىشـ ــپهت ۋە نومۇسـ ئىپـ

  :تۆۋەندىكى بوشلۇقالردىن كېلىپ چىقىدۇ
ــان نىيهتلىــك     ) ١(   ــاپىزەت قىلىــش ۋە يام ــى مۇھ ــۆز ئهھلىن ــئۇلىنىڭ ئ ــائىله مهس ئ

  .كىشىلهرنىڭ تهمهلىرىدىن قوغداشقا ئهھمىيهت بهرمهسلىكى

                                                 
  ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى  )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٥٤  

 

قىزالرنىڭ مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنى دوراپ، ئوچـۇق،   –مۇسۇلمان خانىم  )٢(  
ــال          ــلىرىدىكى بىنورم ــۈرۈش ھهم سۆزلهش ــۈرۈش ـ ت ــى ۋە ي ــقا كىيىنىش ــز ۋە قىس نېپى

شــۇڭا ئىسـالم دىنــى ھهر تۈرلـۈك يامــان ئاقىۋەتلهرنىـڭ ئالــدىنى ئــېلىش    . نازاكىتىـدۇر 
ئىلگىرىكـى جـاھىلىيهت   «: داق دېـگهن ئۈچۈن پۈتۈن مۇسۇلمان ئايالالرغا قارىتىپ مۇن

دەۋرىــدىكى ئايالالرنىــڭ ياســىنىپ چىققىنىــدەك ياســىنىپ چىقمــاڭالر، نامــاز ئوقــۇڭالر، 
  .)١(»زاكات بېرڭالر، ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالر

بــۇ ئــايهت ئايــالالرنى يــات ئهرلهر بــار يهردە نېپىــزلىكتىن بهدەنلىرىنــى كۆرســىتىپ    
ىغان، قىسـقىلىقتىن تىزىـدىن ئاشـمايدىغان، تـارلىقتىن بهدەنلىـرىگه چاپلىشـىپ       تۇرىد

  .تۇرىدىغان كىيىملهرنى كىيىشتىن مهنئى قىلىدۇ
ــۇنى         ــىنىڭ ئ ــاقالنغانلىقى ۋە ھهركىش ــدە س ــۈنلهر ئىچى ــات تۈگ ــچه ق ــۆھهر نهچ گ

ئايـال كىشـىمۇ ئـوزۇن،    . كۆرەلمىگىنى ئۈچۈن شۇنچىلىك قىممهتكه سـازاۋەر نهرسـىدۇر  
ــا يۈرســه،  ئۇيغــۇنزادە، ئېســىل كىيىملهرنــى كىيىــپ، شــهرىئهتنىڭ كۆرسهتمىســىگه   ئ

ئۇنىــڭ ھــۆرمىتى ۋە قىممىتــى ئاشــىدۇ، كىشــىلهرمۇ ئۇنىڭــدىن ھايــا قىلىــدۇ ۋە ئــۇنى  
  .قهدىرلهيدۇ

قىممهتــكه ئىــگه قىلىــش يــاكى   قىسقىســى، ئــۆزىنى خــۇددى گــۆھهرگه ئوخشــاش   
  .يالنىڭ قولىدائهرزىمهس ماتېرىيالغا ئايالندۇرۇپ قويۇش ئا

  .ئهر ـ ئايال جىنسلىرىنىڭ ئاممىۋى سورۇنالردا ئارىلىشىپ ئولتۇرۇشى) ٣(  
بىـر ئائىلىـدە ھهقىقىـي    . كهملىكـى  ئائىلىدە دىنىي تهربىيهنىڭ يـوقلىقى يـاكى  ) ٤(  

دىنىي تهربىيه بولىـدىغان بولسـا، ئۇنىـڭ پايدىسـى شـۇ ئائىلىـدىن يېتىشـىپ چىققـان         
ــۈنال   ــۆزى ئۈچ ــڭ ئ ــۇرت    پهرزەنتلهرنى ــله، ي ــىغان مهھهل ــۇالر ياش ــى ئ ۋە   ئهمهس، بهلك
ئائىلىدە دىنىي تهربىيىنى ئۆزلىرىگه ئۆزلهشـتۈرگهن  . جهمئىيهت ئۈچۈنمۇ ئومۇم بولىدۇ

قىز ـ يىگىتلهر ئائىلىنىڭ شـهرىپىنى ۋە نومۇسـىنى قوغداشـنىڭ نهقهدەر مـۇقهددەس ۋە      
  .ئۇلۇغ ۋەزىپه ئىكهنلىكىنى تونۇيدۇ

  ئايالالرنىڭ ئاۋازى ئهۋرەتمۇ؟ :سوئال  .١١٧٩
بىر نامازغــا بىــراق ئايالالرنىــڭ قايســى. ئهمهس ئايالالرنىــڭ ئــاۋازى ئهۋرەت :جــاۋاب    

ئايالالرنىـڭ  . ئهزان ئېيتىشى، ئهرلهرگه قۇرئان تىالۋەت قىلىـپ بېرىشـى جـائىز ئهمهس   
رنى سۆزلىشـى، ئـېلىم ـ سـېتىم     ئهدەپ ــ ئهخالق ئىچىدە يات ئهرلهرگىمۇ نورمـال سـۆزله  

ئىشـلىرىنى بېجىرىشـى، ئـۇالردىن ئىلىـم ـ مهرىـپهت ئۆگىنىشـى، ئۇالرغىمـۇ ئۆگىتىشـى          
شۇنىڭدەك ئۆزىنىڭ جورىسىگه ۋە مهھرەملىرىگه ئهدەپلىك ناخشا ـ شېئىر ۋە  . جائىزدۇر

                                                 
  ـ ئايهت ٣٣ئهھزاب سۈرىسى   )١(



 ٦٥٥  ۇرۇشق ۇرمۇشت  

 

 ئهمما بۈگۈنكى كۈندىكى رادىئو دولقـۇنلىرى ۋە . قۇشاقالرنى ئېيتىپ بېرىشى جائىزدۇر
ڭ قهلبىنـى كىرلىتىـدىغان،   تېلىۋىزىيه قاناللىرىدىن بېرىلىۋاتقان ناخشىالر ئىنسـانالرنى 

 ھهرخىـل  مېڭىسـىنى مهشغۇل قىلىدىغان ۋە شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرى بىلهن ىنى لكۆڭ
  .بېرىلمهسلىك كېرەك نهرسىلهر بولۇپ، ئۇالرغا يامان خىيالالر بىلهن تولدۇرىدىغان

  ۇق بولۇشكۆپ خوتۇنلۋە ئىسالم دىنى 
  ئىسالم دىنى كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشقا قانداق قارايدۇ؟ :سوئال  .١١٨٠

ئايالنى ئۇالرنىـڭ   بىردىن تۆتكىچه ئېهتىياج تۈپهيلى مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ :جاۋاب    
نىكاھىـدا ساقلىشـى    ئوتتۇرىسىدا ئادالهتلىك ئىش كۆرۈش شهرتى بىلهن بىـرال ۋاقىتتـا  

  .ائىزدۇرج
ــگهن       ــالالھ تائــاال بــۇھهقته مۇنــداق دې ئــۆزۇڭالر ياقتۇرىــدىغان ئايــالالردىن   «: ئ

ئهگهر ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ئادىـــل   . ئىككىنــى، ئــۈچنى ۋە تــۆتنى ئالســاڭالر بولىــدۇ     
  .)١(»بۇاللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر بىر خوتۇن بىلهن كۇپايه قىلساڭالر بولىدۇ

ئىمكــانىيىتى تولــۇق بولــۇپ، كــۆپ خوتــۇنالر ئارســىدا   بــۇ ئــايهت، مــاددىي ۋە مهنىــۋى  
ــۆتكىچه     ــار كىشــىلهرنىڭ بىــردىن ت ــادىللىق بىــلهن ئىــش كۆرۈشــكه ئىشهنچىســى ب ئ
خوتۇننى بىرال ۋاقىتتا نىكاھىدا ساقلىشىنىڭ جائىزلىقىنى ئىپادىلهيـدۇ ۋە ئاياللىرىنىـڭ   

نىۋى ئېهتىيـاجلىرىنى  ئارىسىدا ئادىل بواللماسلىقىدىن، ئۇالرنىڭ تۈرلۈك ماددىي ۋە مه
قامــداپ بېرەلىشــىدىن ئــاجىز كېلىــدىغان كىشــى ئۈچــۈن كــۆپ خوتۇنلــۇق بولۇشــنىڭ 

  .جائىز ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىدۇ
  نېمه ئۈچۈن ئهرلهرنىڭ كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشىغا رۇخسهت قىلىنغان؟ :سوئال  .١١٨١

ىرى ھېكمهتلهردىن ۋە ئېسىل غـايىلهردىن  شهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ ھېچب :جاۋاب    
ئهركىشىگه بىردىن ئـارتۇق ئايـالنى بىـرال ۋاقىتتـا نىكاھىـدا ساقلىشـىغا       . خالىي ئهمهس

  :رۇخسهت قىلىنىشنىڭ ھېكمىتى تۆۋەندىكىچه
ئىنسان بهزى ۋاقىتالردا بىردىن ئـارتۇق ئايـالنى نىكاھىـدا ساقالشـقا ھهقىقىـي      ) ١(  

ئۇنىڭ ئايـالى تۇغمـاس چىقىـپ قېلىـپ، ئـۆزى      : مهسىلهن. ئېهتىياجلىق بولۇپ قالىدۇ
پهرزەنت كۆرۈشۈشنى ئـارزۇ قىلىـدۇ، يـاكى ئايـالى ياشـىنىپ قالغـانلىقتىن يـاكى         بولسا

ــانلىق     ــۇپ قالغ ــدىغان بول ــدىن چىقالماي ــۋى ئېهتىياجلىرى كېســهللىكتىن ئۇنىــڭ مهنى
  .ۇسهۋەبى بىلهن ئۇ باشقا بىر ئايال كىشىگه ئېهتىياجلىق بولۇپ قالىد

كىشى بىردىن ئارتۇق ئايالنى نىكاھىدا ساقالش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ ماددىي ۋە ) ٢(  

                                                 
  ـ ئايهت ٣نىسا سۈرىسى   )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٥٦  

 

ــتىن  . مهنىـــۋى ئېهتىياجلىرىـــدىن چىقىـــدۇ  ــالالرمۇ تۇرمۇشـ جهمئىيهتتىكـــى تـــۇل ئايـ
  .بهھرىمهن بوالاليدۇ

 تۇغقــانلىق رىشتىســىنى بهرپــائــۆيلىنىش ئــائىلىلهر ۋە قهبىلىــلهر ئوتتۇرىســىدا ) ٣(  
ــدۇ ــپ، كىشـــىلهر      يـــات . قىلىـ ــانلىقنى كهلتـــۈرۈپ چىقىـ ــائىلىلهر ئارىســـىدا تۇغقـ ئـ

ــدۇ   ــانچىلىق مۇناســىۋەتلىرى كۈچلىنى ــق ۋە تۇغق ـــ  . ئوتتۇرىســىدىكى يېقىنلى ــۇ ـ ــا ب مان
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىـردىن ئـارتۇق ئايـالالرنى نىكاھىـدا ساقلىشـىغا تـۈرتكه       

لهيهىسسـاالمدىكى بـۇ ئېسـىل    پهيغهمـبهر ئه . بولغان سهۋەبلهرنىڭ بىـرى بولسـا كېـرەك   
  !ۋە كىمدە بولسۇن؟ نهدە ئهخالق بىلهن ئىزگۈ نىيهت ھازىر

كىشىلهردە ئهخالق سۇسالشقان، ئىمان ئاجىزالشقان ۋە ئىنساپ ئازىيىـپ كهتـكهن     
كۆپ خوتۇن ئالىمهن دېگۈچىلهرنىڭ تولىسـى ئۆزلىرىنىـڭ شـهھۋانىي     ھازىرقى زاماندا

  .ئىستهكلىرى ئۈچۈنال ئالسا كېرەك
بهزى ۋاقىتالردا دۆلهتـته يـۈز بهرگهن ئـۇرۇش سـهۋەبلىك ئهرلهر كـۆپ ئولـۇپ       ) ٤(  

ــۇ       ــدىغان ئهھۋالالرم ــۇپ قالى ــۆپ بول ــدىن ك ــانى ئهرلهرنىڭكى ــڭ س ــپ، ئايالالرنى كېتى
بـــۇ خـــۇددى ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــىدىن كېـــيىن گېرمانىيىـــدە يـــۈز . كۆرۈلىـــدۇ
ــدا، شــارائىتى ياخشــى بول  .بهرگهنــدەك غــان ئهرلهرنىــڭ بىــر تهرەپــتىن  بۇنــداق ئهھۋال

جهمئىيهتتىكى تۇل ئايالالرنىڭ ماددىي ۋە مهنىۋىي ئېهتىياجلىرىدىن چىقىش، يهنه بىـر  
تهرەپـتىن ئـۇالرنى يامــان يولالرغـا كىرىــپ قېلىشـتىن سـاقالپ قــېلىش نىيىتـى بىــلهن       

ن ئىشـالر قاتارىـدى  شارائىت تهقهززا قىلغـان  بىردىن ئارتۇق ئايالنى نىكاھىدا ساقلىشى 
ئىســـالم دىنـــى ئىنســـانالرنىڭ باشـــلىرىغا كېلىـــدىغانالرنى ئالـــدىن  . بولـــۇپ قالىـــدۇ

تهرىپىـدىن   ئۇلـۇغ يـاراتقۇچى  بىلىدىغان، ھېكمهت بىلهن ئهڭ توغرا ئىـش قىلىـدىغان   
كهلــگهن بىــر دىــن بولغــانلىقتىن ئىنســانالرنىڭ بــۇ تۈرلــۈك قىيىنچىلىقلىرىغىمــۇ چــارە 

  .تېپىپ بهرگهن

  ـ بىرىنى كۆرۈشى بىر ئۆيلهنگۈچىلهرنىڭ
  تويدىن بۇرۇن قىز ـ ئوغۇلالرنىڭ بىر ـ بىرىنى كۆرۈشى زۆرۈرمۇ؟ :سوئال  .١١٨٢

بىرگه تۇرمـۇش قۇرمـاقچى بولغـان ئوغـۇل ـ قىـزالر بىـر ـ بىرىنـى كۆرۈشـى            :جاۋاب    
ىنى قىزنى كۆرۈشـ ڭ ئۆيلهنمهكچى بولغان مهملىكهتلىرىدە، ئوغۇلنى ئهرەببهزى  .الزىم

هن ئـادەتلهر بىـل  -پبۇ شۇ رايونالردىكى تهقلىـدىي ئـۆر  . راۋا كۆرمهيدىغان ئىنسانالر بار
پهيغهمـــبهر . م دىنـــى بـــۇ ئـــادەتنى رەت قىلىـــدۇئهممـــا ئىســـال. مۇناســـىۋەتلىك ئىـــش

بىــرىڭالر ئــۆيلهنمهكچى بولغىنىــدا، ئالمــاقچى بولغــان «: ئهلهيهىسســاالم بىــر ھهدىســته



 ٦٥٧  ۇرۇشق ۇرمۇشت  

 

ئىســالم شـهرىئىتىدە رۇخســهت  . دەپ كۆرسـهتكهن  )١(»هدەر كۆرســۇنئايـالنى ئىمكـان ق  
نىـڭ يـۈزى ۋە ئىككـى قـولى بىـلهن      ئايالئالماقچى بولغـان  لىنغان قاراش ۋە كۆرۈش قى

يهنى ئۆيلهنمهكچى بولغان كىشى ئالمـاقچى بولغـان ئايالىنىـڭ يـۈزىگه ۋە     . چهكلىنىدۇ
ــدۇ   ــا تىكلىــپ قارىســا بولى ــۈزىگه قــ . ئىككــى قولىغ ــارقىلىق ئۇنىــڭ چــۈنكى، ي اراش ئ

گۈزەللىكىنى، ئىككى قولىغا قاراش ئارقىلىق ئۇنىـڭ بهدىنىنىـڭ قانـداق ئىكهنلىكىنـى     
يـالغۇز ئۇچراشماسـلىقى،    ائىككىسـى ئۇچراشـماقچى بولغانـد    شـۇنىڭدەك بـۇ  . بىلهلهيدۇ

ئهمما . بهلكى قىزنىڭ ئاچا ـ سىڭىللىرىدىن بىرەرسى بۇالر بىلهن بىرگه بولۇشى كېرەك 
ىشىتىن بـۇرۇن قىـز ـ ئوغـۇل ئىككىسـىنىڭ يـالغۇز ئۇچرىشىشـىغا ۋە بىـر يهردە         توي قىل

 يـات ئهر «: يهىسسـاالم بـۇ ھهقـته   پهيغهمـبهر ئهله . ئىككىسى يـالغۇز قېلىشـىغا بولمايـدۇ   
ۇپ بـۇ ۋاقىتتـا ئۇالرنىـڭ ئۈچىنچىسـى شـهيتان بولـ      . بىلهن يات ئايال يالغۇز قالمىسـۇن 

ى پۇشــايماننىڭ ئالــدىنى ئــېلىش ۋە يامــان  بــۇ كېيىنكــ. دەپ كۆرســهتكهن )٢(»ىــدۇقال
  .ئاقىۋەتلهردىن ساقلىنىش ئۈچۈندۇر

                                                 
  ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٢(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٥٨  

 

  

  نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر

  نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر قانداق ئايالالر؟ :سوئال  .١١٨٣
ئۇالرنىـڭ  : ا بۆلۈنىـدۇ نىكاھلىنىشـقا بولمايـدىغان ئايـالالر ئىككـى قىسـىمغ      :جاۋاب    

ــتقىچه     ــۇم ۋاقى ــالالر، يهنه بىــرى مهل ــدىغان ئاي ــۈك نىكاھلىنىشــقا بولماي ــرى، مهڭگۈل بى
  .نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالردۇر

  قا بولمايدىغان ئايالالرك نىكاھلىنىشمهڭگۈلۈ
  ئايالالر قايسىالر؟مهڭگۈلۈك نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان  :سوئال  .١١٨٤

تۆۋەندىكىدەك ئـۈچ قىسـىمغا    مهڭگۈلۈك نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر :جاۋاب    
  :بۆلۈنىدۇ

  .نهسهب سهۋەبى بىلهن نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان) ١(  
  .سهۋەبى بىلهن نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر ەشلىكئىمىلد) ٢(  
  كاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالرباجىلىق سهۋەبى بىلهن نى –قۇدا ) ٣(  

  نهسهب سهۋەبى بىلهن نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر
  نهسهب سهۋەبى بىلهن نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر قانداق ئايالالر؟ :سوئال  .١١٨٥

  :تۆۋەندىچه راللنهسهب سهۋەبى بىلهن نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايا :جاۋاب    
ئىبــارە، ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ئــانىلىرى ۋە چــوڭ     بــۇ. ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ئانىســى ) ١(  

  .نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇسىئانىلىرىنىڭ ھهممى
بۇ ئىبارە، ئۆيلهنگۈچىنىـڭ ئـۆز قىزلىـرى، ئوغـۇل ـــ      . ئۆيلهنگۈچىنىڭ قىزلىرى) ٢(  

  .ىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇقىزلىرىنىڭ قىزلىرى ۋە ئۇنىڭ نهۋرە، چهۋرە قىزلىرىنىڭ ھهمم
ــا  . ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ھهمشــىرىلىرى ) ٣(   ــر ئات ــارە، ئۆيلهنگۈچىنىــڭ بى ــۇ ئىب ــر  ،ب بى

ــا تهرىپىـــدىن بولغـــان   يـــاكىئانىـــدىن بولغـــان  ــا تهرىپىـــدىن يـــاكى ئاتـ ــائانـ -ئاچـ
  .نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇسىلىرىنىڭ ھهممىسىڭىل

 ئۆيلهنگۈچىنىـــڭبـــۇ ئىبـــارە، . ئاتىســـىنىڭ ھهمشـــىرىلىرى ئۆيلهنگۈچىنىـــڭ) ٤(  
ئهجـدادلىرىنىڭ   بولغـان  يـاكى ئانـا تهرەپـتىن   ۋە ئاتـا   قېرىنداشـلىرى  ئايـال ئاتىسىنىڭ 

  .نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇسىھهممى قېرىنداشلىرىنىڭئايال 
 ئايــالئانىســىنىڭ  بــۇ ئىبــارە، ئۆيلهنگۈچىنىــڭ. ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ھــاممىلىرى) ٥(  

 ئايــــالئهجــــدادلىرىنىڭ غــــان بول يــــاكى ئانــــا تهرەپــــتىنئاتــــا ۋە  قېرىنداشــــلىرى



 ٦٥٩  نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر  

 

  .نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇسىقېرىنداشلىرىنىڭ ھهممى
ئىبـارە، ئۆيلهنگۈچىنىـڭ بىـر     بـۇ . قىزلىـرى  ئۇكىلىرىنىڭ-ئاكائۆيلهنگۈچىنىڭ ) ٦(  
-ئاكـا ئانـا تهرىپىـدىن يـاكى ئاتـا تهرىپىـدىن بولغـان        يـاكى ، بىر ئانىـدىن بولغـان   ئاتا

  .ئىچىگه ئالىدۇ نى ئۆزسىقىزلىرىنىڭ ھهممى ئۇكىلىرىنىڭ
بۇ ئىبارە، ئۆيلهنگۈچىنىڭ بىر ئانـا،  . ئۆيلهنگۈچىنىڭ ھهمشىرلىرىنىڭ قىزلىرى) ٧(  

قىزلىرىنىـڭ   ھهمشىرىلىرىنىڭبولغان  ياكى ئانا تهرەپتىنئاتا ياكى بىر ئاتىدىن بولغان 
  .نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇسىھهممى

رىڭالرنى، قىزلىرىڭالرنـى،  سـىلهرگه ئـانىلى  ﴿: ئالالھ تائاال بۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ     
ھهمشـــــىرىڭالرنى ئاتاڭالرنىـــــڭ ھهمشـــــىلىرىنى، ئاناڭالرنىـــــڭ ھهمشـــــىرىلىرىنى،  

  .)١(﴾ئېلىش ھارام قىلىندى قېرىندىشىڭالرنىڭ قىزلىرىنى، ھهمشىرىڭالرنىڭ قىزلىرىنى

  سهۋەبى بىلهن نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر ەشلىكئېمىلد
سـهۋەبى بىـلهن نىكاھلىنىشـقا بولمايـدىغان ئايـالالر قانـداق        ەشلىكئېمىلد :سوئال  .١١٨٦

  ئايالالر؟
يۇقىرىقى نهسهب سـهۋەبى بىـلهن نىكاھلىنىشـقا بولمايـدىغان يهتـته خىـل        :جاۋاب    

ســهۋەبى بىلهنمــۇ بهزى ئايــالالر بىــلهن نىكاھلىنىشــقا  ەشــلىكئايالــدىن باشــقا، ئېمىلد
قانداقال باال بىر ئايالنى ئهمگهندىن كېـيىن، بـۇ ئايـال ئهمگۈچىنىـڭ      چۈنكى،. بولمايدۇ

سۈت ئانىسى، ئۇنىڭ بـارلىق پهرزەنتلىـرى ئهمگۈچىنىـڭ سـۈت قېرىنداشـلىرى بولـۇپ       
ئهمگۈچىنىڭ يۇقىرىقى سۈت قېرىنداشلىرىنىڭ بىرەرسى بىـلهن نىكاھلىنىشـى   . قالىدۇ

 هن نىكاھالنغىنىغـا ئوخشـاش  خۇددى نهسهبتىكى ئۆز قېرىنداشـلىرىنىڭ بىرەرسـى بىـل   
بـۇ ھهقـته   تائـاال  ئـالالھ  . شۇڭا ئۇ بـۇالر بىـلهن نىكاھلىنىشـتىن چهكلىنىـدۇ    . ھارامدۇر

ش ھهمشـىرىڭالرنى ئـېلىش   ەسـىلهرگه سـۈت ئـانىلىرىڭالر ۋە ئېمىلـد    ﴿: مۇنداق دەيـدۇ 
ئېمىــتىش ســهۋەبلىك نىكاھلىنىشــى « :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم .)٢(﴾ھــارام قىلىنــدى

ــا ئوخشاشــتۇر   ھــارام ب  )٣(»ولغــانالر نهســهب ســهۋەبلىك نىكــاھلىنىش ھــارام بولغانالرغ
  .دېگهن

                                                 
  ـ ئايهت ٢٣نىسا سۈرىسى   )١(
  ــ ئايهت ٢٣نىسا سۈرىسى   )٢(

 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  (٣)



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٦٠  

 

  بولۇشنىڭ شهرتلىرى ەشئېمىلد
  بولۇشنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ەش ئېمىلد :سوئال  .١١٨٧

مهسىلىسى ئېمىش كهيپىيىتـى، ئـېمىش   ئېمىلدەشلىكنىڭ ئهمهلگه ئېشىش  :جاۋاب    
  :ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ارى ۋە ئېمىش ۋاقتى قاتارلىق تۆۋەندىكى مهسىلىلهرنىمىقد

  سۈتنى ئېمىش كهيپىيىتى

بوۋاقنىڭ سۈتنى ئېمىش كهيپىيىتى، يهنـى بوۋاقنىـڭ ئاغزىغـا سـۈت قايسـى يـول         
بىلهن كىـرگهن بولىشـى مهسىلىسـىدە، ئىمـام ئىبنـى ھهزم، ئىمـام لهيـس ئىبنـى سـهئد          

الىنىڭ سۈتنى ئېمىتكۈچىنىڭ ئهمچىكىدىن ئهمـگهن بولىشـى   ب«قاتاتلىق ئۆلىماالرنىڭ 
بۇنىڭغـا بىنـائهن، بالىنىـڭ    . دەيدىغان رەيى ئهڭ ئورۇنلۇق ۋە تـوغرا كۆرۈنىـدۇ  » شهرت

ئېمىتكۈچىنىڭ ئهمچىكىدىن ئهمهس، سېغىپ قويغان قاچىدىن ياكى ئۇنى ئېمىۋاتقـان  
شۇنىڭدەك، ئايـال  . ايدۇبوۋاقنىڭ ئاغزىدىن ئىچىۋالغان سۈت بىلهن ئېمىلدەشلىك بولم

سۈتىنى تاماققا ياكى سۇغا ياكى نانغا ياكى قانداقال بىـر نهرسـىگه ئارىالشـتۇرۇپ، ئـۇنى     
ئېمىلدەشـلىك  . بىرەر بوۋاققا يېگۈزگهن بولسىمۇ، ئۇنىڭ بىلهن ئېمىلدەشلىك بولمايدۇ

ــگهن     ــدىن بىۋاســىته ئهم ــگه ئېشىشــى ئۈچــۈن ســۈتنى ئېمىتكۈچىنىــڭ ئهمچىكى ئهمهل
  .هرتبولىشى ش

  ئېمىش مىقدارى

شافىئىي، ھهنبهلىي مهزھهبلىرى، ئىبنى ھهزم، داۋۇد زاھىرىـي قاتـارلىق ئۆلىمـاالر      
ئهمگۈچى بوۋاق ئېمىتكـۈچى ئايالنىـڭ سـۈت بالىسـىغا ئايلىنىشـى ئۈچـۈن بهش قېـتىم        

ھـازىرقى زامـان ئۆلىمالىرىـدىن  مـۇتلهق     . تويۇپ ئهمگهن بولىشى شـهرت، دەپ قارايـدۇ  
ــۇ  ــانلىقى بـ ــۆپ سـ ــدۇ  كـ ــنى كۈچلهندۈرىـ ــۇ   . قاراشـ ــه رەزىيهلالھـ ــىله ئائىشـ ــۇ مهسـ بـ

ــڭ ــتىم «ئهنهانى ــلىك بهش قې ــۇپ  ئېمىلدەش ــدۇ   توي ــلهن بولى ــېمىش بى ــگهن )١(»ئ  دې
ھهتتـا ئىمـام مۇسـلىم ئائىشـهدىن رىـۋايهت قىلىغـان بـۇ        . ھهدىسى بىلهن بهلگىلهنگهن

ىن قېلىـپ،  ھهدىسنىڭ ئهسلى قۇرئان ئىكهنلىكىنى، ئانـدىن ئۇنىـڭ تىالۋىتـى ئهمهلـد    
ھۆكۈمى قالغانلىقىنى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپـات بولغانغـا قهدەر ئهھـۋال شـۇنداق     

چۈنكى ئهمگۈچى باال ئېمىتكۈچى ئايالنىـڭ بالىسـىغا،   . داۋام قىلغانلىقىنى بايان قىلغان
بــۇ ئايالنىــڭ بــالىلىرى ئهمگــۈچى بالىنىــڭ ســۈت قېرىنداشــلىرىغا ئايلىنىشــى ئۈچــۈن   

نىڭ ئۇنىڭ جىسـمىغا رەسـمىي تارقىلىـپ، ئۇنىـڭ ئۆسۈشـىدە تهسـىرى       ئهمگهن بۇ سۈت
                                                 

 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  (١)



 ٦٦١  نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر  

 

ئهگهر ئۇنداق بولمىغاندا، بىر ياكى ئىككى يۇتـۇم سـۈت ھـېچ نهرسـىنى     . بولىشى شهرت
ــدۇ ــۋايهت    . ئۆزگهرتهلمهي ــاالمدىن رى ــبهر ئهلهيهىسس ــا پهيغهم ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ئائىش

ــگهن  ــداق دې ــپ مۇن ــېمىش   « :قىلى ــتىم ئ ــاكى ئىككــى قې ــر ي ــلهن ئېمىلدەشــلىك  بى بى
  )١(».بولمايدۇ

مىلدەشلىك بىـر يـاكى ئىككـى ئـېمىش بىلهنـال      ېئ«ھهنهفىي ۋە باشقا مهزھهبلهرنىڭ 
  .رەيى ئهمهل قىلىشقا ئهرزىمهيدۇ دېگهن»بولىدۇ

  ئېمىشنىڭ ۋاقتى

ئهمگۈچىنىـــڭ ســـۈتنى ئهمچهكـــتىن  ئهمهلـــگه ئېشىشـــى ئۈچـــۈنئېمىلدەشـــلىك   
نى ئىككـى يىـل دەپ   تىۋاق ڭئۆلىماالر بۇنى. شهرت ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئهمگهن بولىشى

تولۇق ئېمىتمهكچى بولسـا، تولـۇق   ) بالىالرنى ئېمىتىش مۇددىتىدە(ئانىالر  . بېكىتكهن
دېــگهن ئــايهتكه ئاساســهن، ئانىالرنىــڭ بــالىلىرىنى   (٢) ئىككــى يىــل ئېمىتىشــى الزىــم

ئهنهـۇ پهيغهمـبهر    ھـۇ جـابىر رەزىيهلال . ئېمىتىشىنىڭ ئهڭ كۆپ مىقدارى ئىككى يىلـدۇر 
) ئهمــگهن ســۈت بىــلهن(بــاال ئهمچهكــتىن ئايرىلغانــدىن كېــيىن « :ئهلهيهىسســاالمنىڭ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    .دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلغـان    )٣(»ئېمىلدەشلىك بولمايـدۇ 
ئېمىلدەشلىك ئهمچهكتىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئۈچهي تولغىچه ئـېمىش بىلهنـال   « يهنه 
  .ېگهند )٤(»بولىدۇ

  ئېمىلدەشلىكنىڭ دائىرىسى

ــۇرۇق ـ           ــلىرى ۋە ئ ــڭ قېرىنداش ــقا، ئۇنى ــدىن باش ــۆزى ۋە بالىلىرى ــڭ ئ ئهمگۈچىنى
بىـراۋ بـوۋاق   : مهسـىلهن . شلىك بىلهن مۇناسـىۋىتى بولمايـدۇ  ەتۇغقانلىرىنىڭ بۇ ئېمىلد

ۋاقتىدا ئهمچهكتىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن بىر ئايالنىڭ سۈتىنى ئـاز دېگهنـدە بهش قېـتىم    
يغۇچه ئهمگهن بولسا، بۇ كىشى شۇ ئايالنىڭ سۈت بالىسى ۋە بۇ ئايالنىڭ بالىلىرى بۇ تو

نهتىجىدە، بۇ كىشـى ئـۇ ئايالغـا يـاكى     . كىشىنىڭ سۈت قېرىنداشلىرىغا ئايلىنىپ قالىدۇ
ئهمگۈچىنىـڭ ئهر يـاكى   . ئۇنىڭ بالىلىرىغا ياكى نهۋرىلىرىگه مهڭگۈلۈك ئۆيلىنهلمهيـدۇ 

  .قئايال بولىشىدا پهرق يو

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )(١
 ئايهت-٢٣٣بهقهرە سۈرىسى  )(٢

 ئهبۇداۋۇد تىيالىسىي رىۋايىتى  (٣)
 تىرمىزى رىۋايىتى  (٤)



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٦٢  

 

شلىك تهرەپتىن بولغان سـۈت  ەئۆز قېرىنداشلىرى ئۇنىڭ ئېمىلدئهمما ئۇ كىشىنىڭ 
چـۈنكى ئېمىلدەشـلىك سـۈتنى ئهمـگهن     . قېرىنداشلىرى بىلهن ئۆزئـارا نىكاھلىنااليـدۇ  

  .كىشى ۋە ئۇنىڭ پهرزەنتلىرى بىلهنال چهكلىنىدۇ

ىلىرى ۋە شۇنىڭدەك، ئېمىتكۈچى ئايال بىلهن ئهمگۈچىنىـڭ ئاتىسـى، بوۋىسـى، تـاغ    
يهنى ئۇالر بـۇ ئايالغـا   . باشقا تۇغقانلىرىنىڭ ئېمىلدەشلىك تهرەپتىن مۇناسىۋىتى يوقتۇر

  .نىكاھلىنااليدۇ

نـاملىق ئهسـهرىدە مۇنـدا    »ھازىرقى زامان پهتىۋالىرى«دوكتۇر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىي 
جىمــى ئىســالم ئــۇممىتى ئهمگــۈچى مهيلــى ئهر بولســۇن، مهيلــى ئايــال   «  :دەپ يازغــان

ئايالنىـڭ ئهمچىكىـدىن ئهمـگهن    (سۇن، ئېمىتكۈچى ئايالنىڭ سۈتىنى بهلگىلهنگهن بول
بولىشى، ئهمچهكتىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئهمگهن بولىشـى ۋە ئـاز دېگهنـدە بهش قېـتىم     

شهرتى، مىقدارى، كهيپىيىتـى  بـويىچه ئهمگهنـدىن    ) تويغۇچه ئهمگهن بولىشى قاتارلىق
ــيىن، ئهمگۈچىنىــڭ ئېمىتكــۈچى ئايالن  ىــڭ ســۈت بالىســىغا، ئېمىتكــۈچى ئايالنىــڭ   كې

ــالنى    ئهمگۈچىنىــڭ ســۈت ئانىســىغا ئايلىنىــدىغانلىقىغا، ئهمگۈچىنىــڭ ئېمىتكــۈچى ئاي
نىكاھىغا مهڭگۈلۈك ئااللمايدىغانلىقىغا، نىكاھلىنىشـنىڭ ھـاراملىقى ئېمىتكـۈچى ئايـال     
ــالىلىرى       ــڭ بـ ــلهن ئېمىتكۈچىنىـ ــۈچى بىـ ــالىلىرى ۋە ئهمگـ ــڭ بـ ــلهن ئهمگۈچىنىـ بىـ

  )١(».تۇرىسىدا داۋام قىلىدىغانلىقىغا ئىتتىپاقالشقانئوت

  قۇدا ـ باجىلىق سهۋەبى بىلهن ئۆيلىنىشكه بولمايدىغان ئايالالر
قـۇدا ـ بـاجىلىق سـهۋەبى بىـلهن ئۆيلىنىشـكه بولمايـدىغان ئايـالالر قانـداق           :سوئال  .١١٨٨

  ئايالالر؟
  :تۆت خىل ئايالنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ئۇالر تۆۋەندىكى :جاۋاب    

ايـــاللىرى ۋە بوۋىلىرىنىـــڭ ئ) قويـــۇپ بهرگهن(ئۆيلهنگۈچىنىـــڭ ئاتىســـىنىڭ ) ١(  
ئـاتىلىرىڭالر ئالغـان   ﴿: ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ بۇ. ئاياللىرى) قويۇپ بهرگهن(

شى بىـلهن، بـۇ ئايـال    بىر ئايالغا نىكاھلىنى مهلۇم يهنى بىراۋنىڭ )٢( ﴾ئايالالرنى ئالماڭالر
ــۇالردىن . ئۇنىــڭ ئوغۇللىرىغــا ۋە پۈتــۈن پهرزەنتلىرىنىــڭ ئوغۇللىرىغــا ھــارام بولىــدۇ   ئ

  .ھېچبىرى بۇ ئايالنى نىكاھىغا ئااللمايدۇ
بـۇ ھهقـته ئـالالھ    . ئايـاللىرى ) قويـۇپ بهرگهن (ئۆيلهنگۈچىنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ) ٢(  

                                                 
 .بهت-٣٢٥توم، -٣»زامان پهتىۋالىرىھازىرقى «دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ  (١)

  ـ ئايهت ٢٢نىسا سۈرىسى   )٢(



 ٦٦٣  ئايالالر نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان  

 

ىنى ئېلىشـــىڭالر ســـىلهرگه ھـــارام بالىلىرىڭالرنىـــڭ ئايـــاللىر﴿: تائـــاال مۇنـــداق دەيـــدۇ
يهنى بىراۋنىڭ مهلـۇم بىـر ئايالغـا نىكاھلىنىشـى بىـلهن بـۇ ئايـال ئۇنىـڭ          )١(.﴾قىلىندى

ئۇالرنىــڭ ھېچبىــرى بــۇ ئايــال بىــلهن  . دادىســىغا ۋە پۈتــۈن بوۋىلىرىغــا ھــارام بولىــدۇ 
  .نىكاھلىنالمايدۇ

. لنىڭ چوڭ ئـانىلىرى ئايالىنىڭ ئانىسى ۋە ئۇ ئايا) قولىدىكى(ئۆيلهنگۈچىنىڭ ) ٣(  
قېـيىن ئانـاڭالرنى ئېلىشـىڭالر سـىلهرگه ھـارام      ﴿: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنـداق دەيـدۇ  

بىلهن بۇ ئايالنىڭ ئانىسـى   يهنى بىراۋنىڭ مهلۇم بىر ئايالغا نىكاھلىنىشى )٢(.﴾قىلىندى
  .ۋە چوڭ ئانىلىرى ئۇ كىشىگه ھارام بولىدۇ

ئـالالھ تائـاال بـۇ    . قىزلىـرى ) ئهردىـن بولغـان   باشقا(ئۆيلهنگۈچىنىڭ ئايالىنىڭ ) ٤(  
باشــقا (ســىلهرگه ســىلهر بىــر يهردە بولغــان ئاياللىرىڭالرنىــڭ ﴿: ھهقــته مۇنــداق دەيــدۇ

ئهگهر سـىلهر ئۇالرنىـڭ ئـانىلىرى    . قىزلىرىنى ئـېلىش ھـارام قىلىنـدى    )ئهردىن بولغان
ر ھــېچ گۇنــاھ بىــلهن بىــر تۆشــهكته بولمىغــان بولســاڭالر، بۇچاغــدا ئــۇالرنى ئالســاڭال  

يهنى مهلۇم بىر ئايالغـا نىكاھلىنىـپ ئۇنىڭغـا جىنسـىي تهرەپـتىن يېقىنچىلىـق        )٣(.﴾يوق
ئهگهر ئۇ . قىلغان كىشى ئۈچۈن ئۇ ئايالنىڭ قىزلىرى ۋە پۈتۈن نهۋرىلىرى ھارام بولىدۇ

يهنـى  (كىشى بۇ ئايالغا نىكاھالنغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغـا يېقىنچىلىـق قىلمىغـان بولسـا     
بـۇ چاغـدا، ئـۇ ئايالنىـڭ قىزلىـرى ئـۇ        )ىق قىلماستىن ئايرىلىپ كهتكهن بولسايېقىنچىل

  .كىشىگه ھااللدۇر

  مهلۇم ۋاقىتقىچه نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر
  مهلۇم ۋاقىتقىچه نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر قانداق ئايالالر؟ :سوئال  .١١٨٩

مهلۇم ۋاقىتقىچىلىك نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر ئۈچ قىسـىم بولـۇپ،    :جاۋاب    
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه

ــا   ) قولىــدىكى(ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ) ١(   ــۇ ئايالنىــڭ ئات ئايالىنىــڭ ھهمشــىرىلىرى ۋە ئ
ئـالالھ تائـاال بـۇ ھهقـته مۇنـداق      . تهرەپتىن ياكى ئانا تهرەپتىن بولغـان تاغـا ئـاچىلىرى   

ئىككى ھهمشـىرىنى بىـرال ۋاقىتتـا نىكـاھىڭالردا ساقلىشـىڭالر ھـارام        سىلهرگه﴿: دەيدۇ
  .)٤(﴾قىلىندى

                                                 
  ـ ئايهت ٢٢نىسا سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٢٣نىسا سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ٢٣نىسا سۇرسى   )٣(
  ـ ئايهت ٢٣نىسا سۈرىسى   )٤(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٦٤  

 

ئايـال كىشـى ئۆزىنىـڭ تاغـا ئـاچىلىرى      «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دەيـدۇ    
يهنـى، بىـراۋ ئايالىـدىن ئاجراشـماي تـۇرۇپ، ئـۇ        .)١(»بىلهن نىكاھتا بىرلهشـتۈرۈلمهيدۇ 

بهلكـى  . كاھلىنالمايـدۇ هى تاغـا ئـاچىلىرى بىـلهن ن   ئايالنىڭ ھهمشىرىلىرى بىـلهن يـاك  
  .ئايالىدىن ئاجراشقاندىن كېيىنال يۇقىرىدىكىلهر بىلهن نىكاھلىنااليدۇ

ىتىدىن چىقىپ باشقا بىر ئهرنىڭ ئىدد. باشقىسىنىڭ ئىددىتىدە بولغان ئايالالر) ٢(  
ايسـى بىـر   بـۇ ۋەجىـدىن، ق  . شۇ ئهرنىڭ زىممىسىدا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ بولمىغان ئايال

سهۋەب بىلهن ئاجراشقان ياكى ئۆلۈپ كهتكهن ئېرىنىـڭ ئىـددىتى ئىچىـدىكى ئايـالالر     
ئۇالرنىـڭ ئىـددىتى   . بىلهن، ئۇالرنىڭ شۇ ئىددىتى توشمىغىچه نىكاھلىنىشقا بولمايدۇ

بـۇ ھهقـته ئـالالھ تائـاال مۇنـداق      . توشقاندىن كېيىن ئۇالر بىلهن نىكاھلىنىشقا بولىـدۇ 
وشمىغان ئايالالرغا ئۇالرنى ئالىدىغانلىقىڭالرنى بۇرىتىپ ئۆتسـهڭالر  ئىددىتى ت: دەيدۇ

ئۇالرغـا  . ياكى بۇنى دىلىڭـالردا يوشـۇرۇن تۇتسـاڭالر سـىلهر گه ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ       
لېكىن ئـۇالر بىـلهن يوشـۇرۇن ۋەدىلىشـىپ     . ئېغىز ئاچىدىغانلىقىڭالر ئالالھقا مهلۇمدۇر

مۇۋاپىـق سـۆزنى قىلسـاڭالر     )ىجىل بولمايـدىغان ئاشكارا ئېيتىلسا خ(پهقهت . قويماڭالر
ــدۇ ــاڭالر  . بولىـ ــقا بهل باغلىمـ ــا ئېلىشـ ــۇالرنى نىكاھىڭالرغـ ــمىغىچه ئـ ــددىتى توشـ . ئىـ

  )٢(.ڭالركى، ئالالھ دىلىڭالردىكىنى بىلىپ تۇرىدۇىبىل
يهنـى ئېهـرام مـۇددىتى ئىچىـدىكى      ھهج ياكى ئۆمرىگه ئېهرام باغلىغان ئايـالالر ) ٣(  

ــالالر بىــلهن ــدۇ ئاي ــۇالر ئېهرامــدىن   ئېهــرام مــۇددىتى .نىكاھلىنىشــقا بولماي تــۈگهپ، ئ
  .چىققاندىن كېيىن ئۇالر بىلهن نىكاھلىنىشقا بولىدۇ

  ۋە نىشانلىنىش الدۇرۇشسۆز س
  ش دېگهن نېمه؟الدۇرۇسۆز س :سوئال  .١١٩٠

كه، ئۇالردىن ئوغلىغا قىزىنـى  ــ يىگىت تهرەپنىڭ قىز تهرەپ سالدۇرۇشسۆز  :جاۋاب    
بـۇ ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ مىللىـي ۋە دىنىـي شـانلىق       . سوراپ ئهلچى ئهۋەتىشـى دېمهكتـۇر  

يىگىت تهرەپـتىن قىـز تهرەپـكه بولغىنىـدەك،      سالدۇرۇشسۆز . ئهنئهنىلىرىنىڭ بىرىدۇر
بـۇ بهزى ئاڭسـىز كىشـىلهرنىڭ    . بهزى ھالالردا، قىز تهرەپتىن يىگىت تهرەپكىمۇ بولىدۇ

  .ۇشهنگىنىدەك، ئهيىب سانىلىدىغان ئىش ئهمهسچ
  نىشانلىنىش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١١٩١

دەپمـۇ   »بارىكـالال قىلىـش  «يـاكى  » چاي ئۈچۈرۈپ قويـۇش «نىشانلىنىش ـ   :جاۋاب    

                                                 
  ـ ئايهت ٢٣نىسا سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٢٣٥بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ٦٦٥  نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر  

 

 ىنـى قوبـۇل قىلغـانلىقى ۋە توينىـڭ    بىز تهرەپنىڭ يىگىـت تهرەپنىـڭ تهلى  ق بۇ. ئاتىلىدۇ
بىـر ـ بىـرىگه     ئوغـۇل ـ قىزلىرىنـى    تهييارلىقلىرى پۈتكهندىن كېيىن، ئىككـى تهرەپنىـڭ  

چـۈنكى بـۇ ۋاقىتتـا، يىگىـت     . ئۆيلهپ قويۇشقا رازى بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسى دېمهكتۇر
ل ۈگـ «. بىلهن قىز تۇرمۇش قـۇرۇش ئۈچـۈن نىشـانىنى بىـر ـ بىـرىگه قاراتقـان بولىـدۇ        

پنىڭ قىز تهرەپكه سوۋغا ـــ سـاالم تهقـدىم قىلىشـىمۇ،     تهرە نامى بىلهن يىگىت» قويۇش
پ ۈچــاي ئىچــۈر. ئهمهلىــي ئىپادىســىدۇر نىڭىئۇالرنىــڭ بىــر ـ بىــرىگه نىشــانالنغانلىق   

بولغانــدىن كېــيىن، ئىككىنچــى بىــر شهخســنىڭ ئــۇ قىزغــا خېرىــدار بولىشــى ۋە تــوي   
  .قهتئىي ھارامدۇرتهكلىپىنى قويۇشى 

بىر دەۋر بولـۇپ، بهختلىـك ۋە مهڭگۈلـۈك ئـائىله      نىشانلىق دەۋرى ئىنتايىن مۇھىم  
ـ قىز ئۈچۈن بىر ـ بىرىنى تونـۇش، بىـرى ـ بىرىنىـڭ       قۇرۇشنى مهقسهت قىلغان يىگىت

دىيانىتىنى، ئهخالقىنى ۋە بىلىشكه تېگىشلىك بولغـان تهرەپلىرىنـى ياخشـى ئىگىـلهش     
ــرەر جايــ   . دەۋرىــدۇر ــۇرۇن بى ــۇ ئىككىســىنىڭ نىكــاھ ئوقۇلۇشــتىن ب ــراق ب ــالغۇز  دابى ي

نۇرغۇنلىغـــان گـــۈزەل . ئۇچرىشىشـــى دىنىمىزغـــا ۋە مىللىـــي ئهنئهنىمىـــزگه خىالپتـــۇر
شۇئارى ئاستىدا ئۆزلىرىنىڭ كېلهچهكلىرىنـى نـابۇت قىلىـپ،     ”سىناشتۇق“ قىزالرنىڭ

ــ   رىن ســۆزلىرىگه ېلهپ قالغــانلىقى ، يىگىتلىرىنىــڭ شــ  پۇشــايماندىن قــوللىرىنى چش
گه، ئاتـا ـ ئانىسـىغا    ئۈستىىنى دەپسهندە قىلغاننىڭ ئىشىنىپ كېتىپ ئۆزلىرىىنىڭ ھايات

ــۋالالر      ــلىق ئهھ ــقىمۇ ئېچىنىش ــى ۋە باش ــپ كهلگهنلىك ــهرمهندىلىك ئېلى ــۇس ۋە ش نوم
ــي ئهنئهنىم        ــۇنلىرىغا مىللى ــدە ـ يوس ــڭ قائى ــۆز دىنىمىزنى ــڭ ئ ــالق  ىبىزنى ــڭ ئهخ زنى

  .دەستۇرىغا خىالپلىق قىلغانىلىقىمىزدىن كېلىپ چىقماقتا

  قىلىشنىكاھنى ئېالن 
  ؟الن قىلىش زۆرۈرمۇنىكاھنى ئې: سوئال  .١١٩٢

جامـــائهتكه ئـــېالن قىلىـــپ بىلـــدۈرۈش ئىســـالم دىنـــى   -نىكـــاھنى ئهل :جـــاۋاب    
نىكــاھنى «پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . تهشــهببۇس قىلغــان ياخشــى ئىشــالرنىڭ بىــرى

ق ھاالل نىكاھنى ئېالن قىلىش ئارقىلىق قانۇنلۇ .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ئېالن قىلىڭالر
جهمئىيهتـته  چـۆچهكلهر ۋە پىتـنه ئىغـۋاالردىن سـاقالنغىلى بولغانـدەك،       -ھهرخىل سۆز

ئىشـالر ئـادەتته   ھارام -زىنا چۈنكى .زىنا ھارام ئىشالردىن پهرقلهندۈرگىلى بولىدۇئۇنى 
  .لىپ بېرىلىدۇئهمما نىكاھ ھهمىشه ئاشكارا ئې. ۇن قىلىنىديوشۇرۇ

خوتۇننىــڭ -نىكــاھنى ئــېالن قىلىــش نىكــاھى ئــېالن قىلىنمىغــان ئهر ىسقىســى، ق  

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )(١



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٦٦  

 

تــارقىتىش ئــارقىلىق ئۇالرنىــڭ ئــابرويىنى چۈشــۈرمهكچى چــۆچهك -ســۆزئارقىســىدىن 
ئهمما نىكـاھنى مهسـجىدلهر قىلىـش     .بولغانالرغا پۇرسهت بهرمهسلىك ئۈچۈنمۇ ياخشى

  .تهشهببۇس قىلىنىدىغان ياخشى ئىشتۇر
  تويدا ناخشا ئېيتىش ۋە مۇزىكا چېلىشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١١٩٣

 –ھهرقانــداق بىــر خوشــاللىق كــۈنلهردە، ئهدەب  ۋە باشــقا تۆكــۈن –تــوي  :جــاۋاب    
 ىالرنىناخشـ مهزمـۇنى پـاكىز، ئېسـىل    ئهخالق دائىرىسىدىن چىقىپ كهتمىـگهن ھالـدا،   

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق    . ائىزدۇرچـېلىش جـ  ئهسـۋابلىرىنى  ئېيتىش، مۇزىكـا  
ئهممـا كىشـىلهرنى يامـان ھهۋەسـلهرگه ئۈندەيـدىغان، ئهخالققـا       . قىلىشتىن توسمىغان

شــۇنىڭدەك ئايالالرنىــڭ . ئهمهس زىيــانلىق مهزمۇنــدىكى ناخشــىالرنى ئېيــتىش جــائىز 
ــاپ بېرىشــى    پهقهت ــال جىنســلىرىغا ئۇسســۇل ئوين ــا. دۇرۇسئاي هر ئايالالرنىــڭ ئ ئهمم

  .ئۇسسۇل ئوينىشى ھارامدۇر ۋە قهتئىي دۇرۇس ئهمهس بار جايالرداجىنسلىرى 
  ؟ى دۇرۇسمۇتوي كۆڭلىكى كىيىشتويدا قىزالرنىڭ : سوئال  .١١٩٤

  :بار اشخىل قارە ئۆلىماالر ئوتتۇرىسىدا ئىككى بۇ مهسىلىد :جاۋاب    
نىڭ تــوي كىيىمــى كىيىشــىنى باســقا دىنــدىكىلهر بىرىنچــى قاراشــتىكىلهر قىزالرنىــڭ    

الغانلىق بولىـدۇ، دېـگهن ئاسـاس بىـلهن     ۋتىئوخشـى ئـۆزىنى  ئادەتلىرىنى دوراپ ئۇالرغا 
  .توغرا ئهمهس، دەپ قارايدۇ

توي كۆڭلىكى خرىستىئانالرنىڭ ئادىتى بولسىمۇ، دىنىـي  ئىككىنچى قاراشتىكىلهر،   
ــۇلمانالر دى  ــۆپلىگهن مۇسـ ــادەت ئهمهس، ھهم كـ ــا،  ئـ ــان بولغاچقـ ــدا كهڭ تارقالغـ يارىـ

تــوي كــۆڭلىكى شــۇڭا . كهتــكهن بولۇشــتىن چىقىــپخرىســتىئانالرغىال خــاس ئــادەت 
تېنىنـى  ، ئهمهس، نېپىز پ تۇرىدىغانيۆگه كىگۈچىسىنىڭ ئهۋرەت سانالغان ئهزالىرىنى

ئالــدىغا گــرىم قىلغــان ھالــدا  نىــڭيــات ئهرلهربولۇشــى ۋە ئــۇنى  نامايــان قىلمايــدىغان
  .ىقى شهرتى بىلهن كىيىشى دۇرۇستۇرماسلچىق
دىن ركاتتا ئۆلىمـاال سابىق مۇپتىسى ئابدۇلال ئىبنى باز ۋە سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ   

  .ئىبنى ئۇسهيمىن، سالىه ئىبنى فهۋزان قاتارلىقالمۇ بۇ قاراشنى كۈچلهندۈرگهن

  مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ۋە ئۇنىڭغا نىكاھ
  ۋاقىتلىق نىكاھلىنىشقا بوالمدۇ؟: سوئال  .١١٩٥

ۋاقىتلىق نىكاھلىنىش ـ ئهر ـ ئايال ئىككىسىنىڭ مهلۇم ۋاقىتقىچىلىـك ئهر     :جاۋاب    
ــكه   ــۇپ ئۆتۈشـ ــۇن بولـ ــ خوتـ ــىــ ــۇر  كېلىشىشـ ــى دېمهكتـ ــىدە نىكاھلىنىشـ . نهتىجىسـ

قسـهت  نىكاھلىنىشتا ۋاقىتنى ئېنىق سۆزلىمىسىمۇ، كۆڭلىدە ۋاقىتلىق نىكاھلىنىشنى مه
قىلىپ ئۆيلهنگهن كىشىنىڭ نىكـاھىمۇ مهيلـى ئـۇ ئهر بولسـۇن، مهيلـى ئايـال بولسـۇن        



 ٦٦٧  نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر  

 

ۋاقىتلىــق ” ئهمهلــلهر نىــيهتلهرگه بــاغلىقتۇر  “چــۈنكى . ۋاقىتلىــق نىكــاھ ســانىلىدۇ  
ئىككـى تهرەپ  . نىكاھلىنىش كۆپىنچه قارشى تهرەپنى ئالداش بىلهن ئهمهلـگه ئاشـىدۇ  

ــۇنداق پۈت   ــقا ش ــق نىكاھلىنىش ــداق نىكــاھ    ۋاقىتلى ــدىردىمۇ، بۇن دۇرۇس ۈشــكهن تهق
نىكاھتــا مهڭگۈلــۈكنى . ۋاقىتلىــق نىكــاھلىنىش زىنــا قىلغــانلىقتۇر چــۈنكى . بولمايــدۇ

مهڭگۈلۈك ئهرـ خوتۇن بولۇش نىيهت قىلىنمىغـان نىكـاھ    بولۇپ، نىيهت قىلىش شهرت
  .باغالنمايدۇ

دا داۋام ئهممــا مهڭگۈلــۈك نىكــاھنى نىــيهت قىلىــپ كېــيىن تۇرمــۇش نورمــال ھالــ     
قىاللمىغانلىق سهۋەبتىن ئايرىلىـپ كهتسـىمۇ، ئۇكىشـىنىڭ بـۇرۇن قىلغـان مهڭگۈلـۈك       

ئىســالم دىنىنىــڭ . بىــرگه ئۆتۇشــتىن ئىبــارەت بولغــان ياخشــى نىيىــتىگه زىينــى يــوق  
باشلىنىش دەۋرلىرىدە، مۇجاھىـدالر غـازاتالردا ۋاقىتلىـق نىكـاھلىنىش ئىشـىنى ئېلىـپ       

ىسـالم دىنىنىـڭ ئـاۋۋالقى ۋاقىتلىرىـدا بىـر مهزگىـل يـول        چۈنكى، بۇ مهسـىله، ئ . بارغان
قويۇلۇپ كېيىنچه، خهيبهر غازىتىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كهسكىن جاكارلىشـى  

مهن ! ئهي خـااليىق “: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن . بىلهن ھارام قىلىنغان
زۆرۈرىـــيهت (لىنىشـــنى ســـىلهرگه ئايـــالالردىن ۋاقىتلىـــق نىكـــاھلىنىش بىـــلهن پايدى

ــق  ــهۋەبلىك ۋاقىتلى ــدىم  ) س ــان ئى ــا قويغ ــا    . يولغ ــۇنى ت ــالالھ ئ ــۇڭالركى، ئ ــاھ بول ئاگ
  .)١(»قىيامهتكىچه ھارام قىلدى

مهلۇمكى، ۋاقىتلىق نىكاھلىنىش كىشىلهرنىڭ سائادەتلىرىنى دەپسـهندە قىلغـانلىق     
ىنىش نهسىلنى زايـا  چۈنكى ۋاقىتلىق نىكاھل. ۋە ئۇالرنىڭ ھاياتىنى نابۇت قىلغانلىقتۇر

ئىـش   بـۇ  .قىلىدۇ، ئهر ـ ئايال بىر ـ بىرىنى جىنسىي ھهۋەس ئۈچۈنال كىرالىغان بولىـدۇ   
ئىشــنىڭ ئىســالم  بۇنــداق بىــر. رنى ھاقارەتلىگهنلىــك ھېســابلىنىدۇالخۇسۇســهن ئايــال

  .دىنىدا ھارام قىلىنىشى ئهقىلنىڭمۇ تهلىبىدۇر
  نىكاھ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١١٩٦

ـــ ئهر بىــلهن ئايالنىــڭ بىــر ـ بىرىــدىن ئورتــاق مهنپهئهتلىــنىش       نىكــاھ :جــاۋاب     ـ
مهقســـىتىدە بهختلىـــك بىـــر ئـــائىلىنى قـــۇرۇپ چىقىـــش ئۈچـــۈن ئىككىســـىنىڭ        

  .ئوتتۇرسىدىكى ئهر ـ ئاياللىق مۇناسىۋىتىنىڭ باغلىنىشىدۇر
  ھنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟نىكا :سوئال  .١١٩٧

 نىكاھنىـــڭ ئىســـالم نهزەرىـــدە، قـــانۇنلۇق ھالـــدا دۇرۇس باغلىنىشـــنىڭ :جـــاۋاب    
  :تۆۋەندىكىلهر لىرىشهرت
  ئايال ئىككىسىىنىڭ رازىلىقى ئهر ـ) ١(  

                                                 
 بنى ماجه رىۋايىتىئى  )(١



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٦٨  

 

نىكاھنىــڭ دۇرۇس باغلىنىشــى ئۈچــۈن نىكاھالنمــاقچى بولغــان ئهر بىــلهن ئايــال    
مهيلى ئهر بولسۇن، مهيلـى ئايـال   . ىلىقى شهرتتۇرئىككىسىنىڭ رىغبىتى ۋە ئۇالرنىڭ راز

. بولسۇن ھېچكىمنى ئۆزى خالىمىغان بىرسى بىـلهن نىكاھلىنىشـقا زورالشـقا بولمايـدۇ    
ــدۇر      ــۇتلهق ئهركىن ــتا م ــور تالالش ــۆزلىرىگه ج ــورۇش ئۈچــۈن ئ ــۇش ق ــانالر تۇرم . ئىنس

ىـگه بولۇشـتا   چوكان ئۆزىنىڭ نىكـاھ ئىشـلىرىغا ئ  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته
مـاقۇل   ئۇنىـڭ سـۇكۇت قىلغىنـى   . قىزنىڭ رايى سورىلىدۇ. ئاتا ـ ئانىسىدىن ھهقلىقتۇر 

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»كۆرگهنلىكىدۇر
  گۇۋاھچىالرنىڭ ھازىر بولۇشى) ٢(  
ئـــادالىتىگه، نىكاھنىـــڭ دۇرۇس باغلىنىشـــى ئۈچـــۈن نىكـــاھ ئوقۇلغـــان ئورۇنـــدا   

ســۇلمان ئهر گۇۋاھچىنىــڭ ھــازىر بولۇشــى  ئىككــى مۇراســتچىللىقىغا ئىشــىنىلىدىغان 
ئىككـى ئهر گـۇۋاھچى تولـۇق تېپىلمىغـان شـارائىتتا، بىـر ئهر، ئىككـى ئايـال         . شهرتتۇر

چۈنكى بۇ تۈرلۈك مۇئامىلىلهردە ئىككى ئايـال  . بىرلىكته گۇۋاھلىققا ھازىر بولۇشى الزىم
مىغـان نىكـاھ   گـۇۋاھچىالر ھـازىر بول  . گۇۋاھچى بىر ئهر گۇۋاھچىنىڭ ئورنىـدا تۇرىـدۇ  

ســىلهر ئهر كىشــىڭالردىن ﴿: بــۇ ھهقــته ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ . نىكــاھ بولمايــدۇ
ئهگهر ئىككـى ئهر كىشـى يـوق بولسـا،     . ئىككى كىشىنى گۇۋاھلىققـا تهكلىـپ قىلىڭـالر   

رازى بولىدىغان كىشىلهردىن بىـر ئهر، ئىككـى ئايـالنى    ) ئادالىتىگه ، دىيانىتىگه(سىلهر 
  .)٢(﴾لىپ قىلىڭالرگۇۋاھلىققا تهك

ڭ شافىئىي، ھهنبهلى ۋە مـالىكى مهزھهبلىرىـدە، نىكاھالنمـاقچى بولغـان قىزنىـ      )٣(  
ئــېلىش نىكاھنىــڭ شــهرتلىرىدىن  اقۇللىقىنىئىگىلىرىنىــڭ مــ) شــۇنداقال چوكاننىــڭ(

قىزنىڭ ئىگىلىرى مۇۋاپىق كهلمىـگهن  « :بۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ. سانىلىدۇ
  .دېگهن ھهدىسىنى دەلىل قىلغان )٣(»دۇنىكاھ باغالنماي

ئهمما ھهنهفىي مهزھىبىدە، قىز ئۆزىنىڭ تۇرمۇش ئىشىنى ئۆزى قـارار قىاللىغـۇدەك     
ياشتا بولۇپ، ئۆزىگه مۇناسـىپ بىـرىگه ئـۆيلهنمهكچى بولسـا، ئۇنىـڭ نىكـاھى ئۈچـۈن        

چـــــۈنكى پهيغهمـــــبهر . شـــــهرت قىلىنمايـــــدۇ مـــــاقۇللىقىئۇنىـــــڭ ئىگىلىرىنىـــــڭ 
ــاال ــۇر    «: منىڭئهلهيهىسس ــدىن ھهقلىقت ــىدا ئىگىلىرى ــاھ ئىش ــڭ نىك ــان ئۆزىنى ، »چوك

دېـگهن  )٤(»چوكاننى ئۇنىڭ ئىختىيارىسـىز، قىزنـى ئۇنىـڭ رايىسـىز يـاتلىق قىلمـاڭالر      «
                                                 

  مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
 ـ ئايهت ٢٨٢بهقهرە سۈرىسى    (٢)

 ئهبۇداۋۇد، ترىرمىـزى ۋە ئىبنـى مـاجه رىـۋايهت قىلغـان ھهدىـس، ھهدىسشـۇناس ئـالىم ئىبنـى ھىببـان بـۇ             )٣(
 .ھهدىسلهر قاتارىدىن سانىغان»سهھىه«ھهدىسنى (

 بۇخارى رىۋايىتى(٤)
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ھهدىسلىرى قىزالرنى مهيلى ئۇالر ھېچ ياتلىق بولمىغان بولسۇن، مهيلى ياتلىق بولـۇپ  
ۋە ئـۇالر   نىىسـىز يـاتلىق قىلماسـلىق   قايتىپ كهلگهن چوكان بولسۇن، ئۇالرنى ئىختىيار

ــا    ــرىگه ئات ــان بى ــقا رازى بولمىغ ــۇش قۇرۇش ــۇلمىغان ۋە تۇرم ــىنىڭ زورالپ -قوش ئانىس
  .ياتلىق قىاللمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

چوكانالرنىـڭ يـاتلىق بولىشـى    -شافىئىي، ھهنبهلى ۋە مـالىكى مهزھهبلىرىنىـڭ قىـز     
ــا ــاكى باشــقا ئىگىلىــرى ق -ئۈچــۈن ئات وشۇلىشــى نىكاھنىــڭ باغلىنىشــىنىڭ  ئانىســى ي

ــا    ــالالرنى ئاســراش ۋە ئات ــانلىقى ئاي ــارار قىلغ ــرى دەپ ق ئانىســىنىڭ -شــهرتلىرىدىن بى
ىنى ئالماستىن يامان يهرگه كېلىن بولـۇپ چۈشـۈپ قېلىـپ پۇشـايمان قىلىـپ      ماقۇللىق

ئانىالرنىـڭ تـاللىغىنى ۋە قوشـۇلغىنى كـۆپ     -چـۈنكى ئاتـا  . قالماسلىقى كۆزدە تۇتۇلغان
ــال ــدۇ ھ ــوغرا چىقى ــا. الردا ت ــالىلىرىنى    -ئان ــدۇ ۋە ب ــى بىلى ــالىالر بىلمىگهنلهرن ــانىالر ب ئ

ئانىالرنىــڭ -ا بــۇ تهرەپــتىن ئېيتقانــدا ئاتــاڭشــۇ. كىمــلهرگه ئۆيلهندۈرۈشــنىمۇ بىلىــدۇ
. ئالماستىن قىزالرنىڭ ئۆز بېشىغا ئىـش كـۆرمىگىنى ياخشـى    ماقۇللىقىنىرازىلىقىنى ۋە 

جهمئىيهتنى، ئادەملهرنىڭ خاراكتېرىنى تولـۇق چۈشـىنىپ   جهمئىيهتته كۆرىۋاتىمىزكى، 
ئانىسـىنىڭ رۇخسىتىسـىز ئالـداپ ئېلىـپ، ئـاز      -قىزالرنـى ئاتـا  سـهبى  يېتىپ بواللمىغان 

ئانىسىنىڭ ئۆيىدىكى جهننهتتىن دوزاخقـا  -ۋاقىتتىن كېيىنال تاشلىۋېتىدىغان ياكى ئاتا
بـۇ ھهقتىكـى ئېچىنىشـلىق     .ئېلىپ بېرىپ خوراليدىغان ئالدامچى ئهرلهرمۇ ئـاز ئهمهس 

  .ۋەقهلهرمۇ ئاز ئهمهس
ئهبۇ ھهنىفهنىڭ مهزھىبىدە، ئايالالرنىڭ ئهركىنلىكى، بىر ئۆمۈر بىرگه ئۆتىـدىغان،    

ياخشى كۈنلهردە، يامان كۈنلهردە، راھهتته، جاپادا بىـرگه بولىـدىغان ئۆمۈرلـۈك ھايـات     
ــى ــهت قى   يولدىش ــنى مهقس ــۇقىنى قوغداش ــالالش ھوق ــڭ ت ــدۇنى ئۆزلىرىنى ــۈنكى . لى چ

ئـانىالر قىزلىرىنـى ئۆزلىرىنىـڭ تۇغقانلىرىغـا يـاكى بايالرغـا       -كۆرىۋاتىمىزكى، بهزى ئاتـا 
ســائادىتىنى ئهمهس، -ئــۇالر قىزلىرىنىــڭ بهخــت. يــاكى مهنســهبداالرغا زورالپ بېرىــدۇ

ــدۇ   ــويالپ شــۇنداق قىلى ــى ئ ــزالر بهختلىــك  . پهقهت ئۆزلىرىنىــڭ مهنئهپهتلىرىن ــۇ قى ب
  .يسىز بولۇپ قاالمدۇ؟ بۇنىڭ بىلهن ھېسابالشمايدۇبوالمدۇ ياكى تهله

مۇسۇلمان ئادەم ھهر ئىككىسـىگه  . ھهر ئىككى مهزھهبنىڭ ئورۇنلۇق تهرەپلىرى بار  
  .سائادىتى ئۈچۈن تىرىشىشى الزىم-ئهمهل قىلغان ھالدا، پهرزەنتلىرىنىڭ بهخت

  ايسى؟نىكاھنىڭ لهۋزىلىرى ق :سوئال  .١١٩٨
نىكاھنىڭ لهۋزىلىرى ـ ئهر ـ ئايال ھهر ئىككىسـىنىڭ ئـۆز رازىلىقـى بىـلهن        :جاۋاب    

ئايـال  . تۇرمۇش قۇرماقچى بولغانلىقىنى ئىپادىلهيدىغان ھهرقانـداق سـۆز ئىبـارىلهردۇر   
ــدىن      ــانلىقىنى بىلدۈرگهن ــۇل قىلغ ــى قوب ــاھلىنىش تهلىبىن ــىنىڭ نىك كىشــى ئهر كىش

ئايـال كىشـىنىڭ قوبـۇل    . ىسىغا ئالغانلىقىنى بىلدۈرىـدۇ كېيىن، ئهر كىشىمۇ ئۇنى زىمم
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ئهممـا ئهركىشـى ئـۇنى زىممىسـىغا     . قىلغانلىقىنى ئۆزى ياكى ئۇنىڭ ۋەكىلى بىلدۈرىدۇ
نىكاھنىــڭ ئىبــارىلىرى ئــۆتكهن زامــان    . ئالغــانلىقىنى ئــۆزى بىۋاســىته بىلدۈرىــدۇ   

ــرى  ــئىلالر    (پېئىللى ــاش پې ــگه ئوخش ــدىم دېگهن ــدىم ، تهگ ــى ئال ــم بو )يهن ــى الزى . لۇش
بىـر ئورۇنـدا بولۇشـى،    ) ئالدىم، تهگدىم دېـگهن سـۆز  (ل بىلهن قوبۇ تهلهبشۇنىڭدەك، 

ئارىسـىغا باشـقا گهپـلهر ئارىلىشـىپ     ) ئوتتۇرىـدا كـۆپ ۋاقىـت ئۆتـۈپ    (ئىككى سۆزنىڭ 
  .قالماسلىقى الزىم

  ئىشالر بىلهن بهلگىلىنىدىغان نىكاھ
  ئىشالر قايسىالر؟ سهۋەبى بىلهن بهلگىلىنىدىغان نىكاھ :سوئال  .١١٩٩

  :تۆۋەندىكى ئۈچ نهرسه بهلگىلىنىدۇسهۋەبى بىلهن  نىكاھ :جاۋاب    
  مهھرى) ١(  
  نهپىقه) ٢(  
  مىراس) ٣(  
  مهھرى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٢٠٠

ىغا بېرىشكه تېگىشلىك بولغان مهھرى ـ نىكاھ سهۋەبى بىلهن ئهرنىڭ ئايال  :جاۋاب    
ــاددىي ھهق    ــداردىكى م ــۇم مىق ــۇل(مهل ــۇر )پ ــال      . دېمهكت ــنى ئهر ـ ئاي ــرى بېرىش مهھ

ئىككىسى تويدىن بۇرۇن شهرت قىلغان بولسۇن، ياكى شهرت قىلمىغـان بولسـۇن ھهر   
ــاكى يېرىمىنــى نهق،     ــا نهق ي ــنال ئايالىغ ــۇنى نىكــاھتىن كېيى ھــالهتته ئهر كىشــىنىڭ ئ

  .بېرىشى الزىم يېرىمىنى نېسى
  مهھرىنىڭ مىقدارى قانچىلىك؟ :سوئال  .١٢٠١

مهھـرى پهقهت  . كۆپلىكىنىـڭ چېكـى يـوق   يـاكى  مهھـرى مىقـدارىنىڭ ئـاز     :جاۋاب    
تويدىن بـۇرۇن ئهر تهرەپ بىـلهن ئايـال    . ئهرنىڭ ئىقتىسادىي شارائىىتىغا قاراپ بولىدۇ

ئهگهر تويـدىن بـۇرۇن    .مهھـرى مىقـدارى ھېسـابقا ئېلىنىـدۇ    تهرەپ ئۆزئارا پۈتۈشكهن 
ــائايال ــڭ       غ ــىمۇ ئۇنى ــكهن بولس ــاكى پۈتۈش ــا، ي ــمىگهن بولس ــنى پۈتۈش ــرى بېرىش مهھ

مىقدارىنى تهيىنلىمىگهن بولسا، بۇ ھالهتلهردە ئهر كىشى ئايالىغـا شـۇ شـهھهردە ئـادەت     
نىـڭ  مهھرى ـــ ئايال چۈنكى . ېرىدۇبولۇپ ئېقىۋاتقان مهھرى ئۆلچىمى بويىچه مهھرى ب

مهھـرى مىقـدارىنىڭ ئـاددى،    . نىكاھ سهۋەبى بىلهن بهلگىلهنگهن تهبىئىـي ھهققىـدۇر  
سىمۇ مهھرىنى ئېغىـر  ىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهۋسىي. يېنىك بولغىنى ياخشىدۇر

مهھرى ـ پۇل ـ مال بېرىش بىلهن ئـادا    . قتۇرىقىلىۋېتىپ توينى قىيىنالشتۇرۇپ قويماسل
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــر . ك، مهنىــۋى مهنــپهئهت بىلهنمــۇ ئــادا تاپىــدۇ تاپقىنىــدە

ساھابىنى ئۇ كهمبهغهل بولغاچقا، ئۇنىڭ ئايالىغا بېرىدىغان مهھرىى بهدىلىگه، ئايالىغـا  
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  .ئۆيلهندۈرگهن پئۆگىتىشنى شهرت قىلىنى شئوقۇقۇرئان 
  نېمه؟ دېگهن نهپىقه :سوئال  .١٢٠٢

ھهر ئايالىنىـڭ يـېمهك ـ ئىچـمهك، كىـيىم ـ كــېچهك ۋە          رنىـڭ ـ ئه   نهپىـقه  :جـاۋاب     
ماددىي ۋە مهنىۋى ئېهتىياجلىرىنى قامداش ۋەزىپىسـىنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئېلىـپ،     قانداق 

ئهر كىشــى ئهگهر ئايالىنىــڭ يــۇقىرىقى چىقىملىرىغــا  . ئــۇنى ئىجــرا قىلىشــى دېمهكتــۇر 
بـۇ  . ئادا قىلمىسـا، ئالالھنىـڭ ئالدىـدا گۇناھكـار بولىـدۇ     بېخىللىق قىلىپ ئۇنى جايىدا 

ھالهتته ئهگهر ئايـالى ئۇنىـڭ ئىقتىسـادىدىن ئۆزىنىـڭ ھـاجىتىگه يېتهرلىـك مىقـدارنى        
چـۈنكى ئايـال كىشـىنىڭ    . ئۇنىڭغا كۆرسهتمهستىن ئالسـىمۇ، ئۇنىڭغـا گۇنـاھ بولمايـدۇ    

  .بارلىق چىقىملىرى ئېرىنىڭ زىممىسىدىدۇر
  مىراس دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٢٠٣

مىراس ـ بىراۋ ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ مال ـــ دۇنياسـى ۋە باشـقىمۇ      :جاۋاب    
قانداقال بىر كىشـى  . ماددىي مهنپهئهتلىرىنىڭ ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا يۆتكىلىشى دېمهكتۇر

ـ بىرىـدىن مىـراس ئـېلىش      بىر ئايالغا نىكاھلىنىشى بىلهن ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا بىـر   
  .ھوقۇقى بهلگىلهنگهن بولىدۇ

يهنـى ئهر ـ ئايـالالردىن قايسىسـى بـۇرۇن      . مىراس ـ بىراۋ ئۆلگهنـدىن كېـيىن ئېلىنىـدۇ      
ھهتتـا نىكاھلىنىـپ بىـر ـ بىـرىگه      . ۋاپات بولسا، كېيىنكىسـى ئۇنىـڭ مىراسـىنى ئالىـدۇ    

قۇرئــان كهرىمــدە  يېقىنالشماســتىن بىــرى ئۆلــۈپ كهتــكهن بولســىمۇ، كېيىنكىســى      
  .بهلگىلهنگهن مىقدار بويىچه ئۇنىڭ مىراسىدىن ئالىدۇ

  ۋە نامهھرەم ئۇقۇملىرى مهھرەم
  ؟مهھرەم دېگهن كىملهر: سوئال  .١٢٠٤

مهيلى ئهر بولسۇن، مهيلى ئايـال بولسـۇن ئۆزىنىـڭ جورىسـى ۋە      —مهھرەم  :جاۋاب    
  .مايدىغان يېقىن تۇغقانلىرى دېمهكتۇرئۆزى بىلهن نىكاھى باغالن

مهيلى ئهر بولسۇن، مهيلى ئايال بولسۇن، ئۆزىنىڭ جورىسـى ئهمهس يـاكى    —نامهھرەم   
  .يات كىشىلهردۇر نىكاھى باغالنمايدىغان يېقىن تۇغقانلىرىدىنمۇ ئهمهس، بهلكى

هر ئۇنىڭ ئېرى ۋە ئۆزى بىلهن نىكاھى باغالنمايـدىغان ئ  —ئايالنىڭ مهھرەملىرى   
ــانلىرى ــۇپ، تۇغقـ ــۇللىرى،    بولـ ــاغىلىرى، ئوغـ ــوۋىلىرى، تـ ــى، بـ ــۇ ئايالنىـــڭ ئاتىسـ شـ

قېرىنداشــلىرى، قېرىنداشــلىرىنىڭ ئوغــۇللىرى، قېــيىن ئاتىســى، ئــۆگهي دادىســى،       
  .قىزلىرىنىڭ ئهرلىرى ۋە باالغهتكه يهتمىگهن بالىالر قاتارلىقالردۇر

كــاھى باغالنمايــدىغان ئۇنىــڭ ئايــالى ۋە ئــۆزى بىــلهن نى —ئهرنىــڭ مهھرەملىــرى   
  .ئايال تۇغقانلىرىدۇر
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  ئايالنىڭ كىيىنىشى ۋە سهپهر قىلىشىدىكى بهلگىلىمىلهر
  مۇسۇلمان ئايالنىڭ كىيىنىشى قانداق بولۇشى كېرەك؟ :سوئال  .١٢٠٥

چــــاچلىرىنى،  ،مۇســــۇلمان ئاياللىرىنىــــڭ باشــــلىرىغا رومــــال ئارتىــــپ :جــــاۋاب    
ىرىدىكى ۋە قۇالقلىرىدىكى زىننهتلىرىنـى يېپىـپ، ئـۇزۇن ۋە ئـازادە كىيىملهرنـى      بويۇنل

كىيىــپ يۈرۈشــى مۇســۇلمانلىقنىڭ شــۇئارى، تهقۋالىقنىــڭ كىيىمــى، ئالىيجاناپلىقنىــڭ  
رومــال . بهلگىسـى، ھـۆرمهت ـ ئىززەتنىـڭ نىشانىســى ۋە گـۈزەل ئهخالقنىـڭ دەلىلىـدۇر        

رەزىللىكلهردىــن، پهسكهشــلىكلهردىن   ئــارتىش مۇســۇلمان ئايــاللىرىنى ھهر تۈرلــۈك   
قوغدىغاندەك، مۇسۇلمان قىزلىرىنىڭ ھايا، نومۇس ۋە ئىپپهت ئىچىـدە تېخىمـۇ قهدىـر ـ     

بىلهن بىـر ۋاقىتتـا، ئـۇالرنى     كاپالهتلهندۈرۈشقىممهتلىك ھهم كۆركهملىك بولۇشىنى 
  .يامان ئاقىۋەتلهردىن ساقالپ قالىدۇ

ئۈچـۈن ئېرىنىـڭ رۇخسـىتىنى ئېلىشـى      ىئايالنىڭ ئۆيىدىن سىرتقا چىقىشـ  :سوئال  .١٢٠٦
  كېرەكمۇ؟

  :بۇ ماۋزۇ تۆۋەندىكى ئۈچ مهسىلىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ :جاۋاب    
ئايالنىڭ ئۆيدىن چىقىشى ئۈچۈن ھهممه ھالالردا ئېرىدىن رۇخسـهت سورىشـى   ) ١(  

نىڭ ئىشى يـاكى سـىرتتىن ئـۆيگه    خىزمهت، مهكتهب، بالىالر: مهسىلهن. كېرەك ئهمهس
الزىملىق نهرسىلهرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن سىرتقا چىقىشتا ئېرىدىن رۇخسـهت سـوراش   

  .شهرت ئهمهس، ئېرىنىڭ رۇخسىتىنىمۇ كۈتمهيدۇ
 ئايـــال ئهگهر ئېـــرى تونۇمايـــدىغان بىـــر ئـــائىلىنى زىيـــارەت قىلىـــش يـــاكى  ) ٢(  

ىقمــاقچى بولســا، ئېرىنىــڭ تۇغقانلىرىنىــڭ ئۆيىــدە قونــۇپ قــېلىش ئۈچــۈن ئۆيــدىن چ 
  .رۇخسىتى ئېلىشى شهرت بولىدۇ، ئېرى رۇخسهت قىلمىسا چىقماسلىقى الزىم

دۆلهتـتىن يهنه بىـر دۆلهتـكه    بىر ئايال بىر شهھهردىن يهنه بىر شهھهرگه ياكى ) ٣(  
سهپهر قىلماقچى بولسا، گهرچه ئايروپىالن بىلهن شۇ كۈنى يېتىپ بارىـدىغان بولسـىمۇ   

ئهممـا يولـدا   . ى ئېلىپ، ئىشهنچلىك ھهمـراھالر بىـلهن بارسـا بولىـدۇ    ئېرىنىڭ رۇخسىت
ــاكى    ــدىغان ي ــۇپ قالى ــانىالردا قون ــاپ مېهمانخ ــا  ٣توخت ــدىن كــۆپ ۋاقىتت ــپ بېركۈن ى

  .چىقالمايدۇ ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز گهسهپهر بولىدىغان ئۇزۇن
  ؟قاالمدۇمهھرەمسىز سهپهرگه چى ئايال: سوئال  .١٢٠٧

ــاۋاب     ــاكى     :جـ ــى يـ ــاكى ئاتىسـ ــرى يـ ــڭ ئېـ ــاالم ئايالالرنىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ  پهيغهمـ
بولماستىن يالغۇز سـهپهرگه   يېنىدا قېرىنداشلىرىدىن ئىبارەت مهھرەملىرىدىن بىرەرسى

ئۈچ كۈنلۈكتىن يىراق سهپهرگه  نىڭئايال«: چىقىشىنىڭ توغرا ئهمهسلىنى بايان قىلىپ



 ٦٧٣  نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر  

 

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»مهھرەمسىز چىقىشى ھارامدۇر
 لـۈكتىن يىـراق  ئايال ئـۈچ كۈن «ھهنهفىي، ھهنبهلىي مهزھهبلىرى  :بۇنىڭغا بىنائهن  

ــهپهرگه ــىز س ــدۇ مهھرەمس ــدۇد» چىقماي ــرى   . ەي ــالىكىي مهزھهبلى ــافىئىي، م ــال «ش ئاي
  .، دەيدۇ»چىقسا بولىدۇسهپهرگه ئىشهنچلىك ئايالالرنىڭ ھهمراھلىقىدا مهھرەمسىز 

لىمالىرى ئايـالالرنى مهھرەمسـىز سـهپهرگه چىقىشـتىن توسۇشـتىكى      ھازىرقى زامان ئۆ 
قىلىــپ خاتىرجهملىــك   تهرەققىــيزامــان . مهقســهت يولــدىكى ئامانســىزلىقالر ئىــدى   

گۇرۇپپىسـىنىڭ ھهمراھلىقىـدا،   شـۇڭا ھـازىر ئايـال ئىشـهنچىلىك ئايـالالر      . ئومۇمالشتى
  .)٢(انار قىلغچىقسا بولىدۇ، دەپ قار مهھرەمسىز ھالدىمۇ سهپهرگه

  ىش مهسىلىسىسهپهرگه چىق نىڭمهھرىمى يوق ئايال
  مهھرىمى يوق ئايال سهپهرگه چىقماقچى بولسا قانداق قىلىدۇ؟: سوئال  .١٢٠٨

ئېــرى يـــاكى مهھــرەم بوالاليـــدىغان يــېقىن تـــۇغقىنى بولمىغــان ئايـــال     : جــاۋاب     
گهن مۇســـــۇلمان گۇرۇپپىســـــىنىڭ ئايـــــالالردىن تهشـــــكىللهن –ئىشـــــهنچلىك ئهر 

ســېتىق، ســاياھهت قاتــارلىق يوللــۇق ســهپهرلهرگه   -ھهمراھلىقىــدا ھهج، ئــۆمرە، ســودا 
  )٣(.مهھرەمسىز چىقسا بولىدۇ

  ئايالالرنىڭ ئهرلهر بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش مهسىلىسى
  ؟شىپ كۆرۈشىشى دۇرۇسمۇنىڭ يات ئهر بىلهن قول ئېلىئايال: سوئال  .١٢٠٩

ــول     :جــاۋاب     ــلهن ق ــال بى ــات ئاي ــر ي ــداق بى ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھېچقان پهيغهم
ۇر يۈســۈپ ئهل قهرداۋىــي يــات ئــال دوكتــ. ئېلىشــىپ كۆرۈشــكهنلىكى ســابىت ئهمهس

ــات ئهر ــلهن ي ــول ئېلىشــىپ كۆرۈشــۈش بى ــداق  نىــڭ ق دەپ جــاۋاب مهسىلىســىگه مۇن
قانـداق بىـر ئۆلىمـا ئىختىالپالشـمايدىغان ۋە ھهمـمه      ھېچ اقهدىمدە ۋە ھازىرد«: بهرگهن

  :ئۇالر مۇنداق. بىردەك ئىتتىپاققا كهلگهن ئىككى مهسىلىنى ئوتتۇرىغا قويىمهن
ــىتىدە     ) ١(   ــېلىش مهقس ــتىن جىنســىي لهززەت ئ ــىبىرى تهرەپ ــال قايس ــاكى ئاي ئهر ي

. دۇرشهھۋەت بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش ئهر، ئايال ھهر ئىككىسى ئۈچـۈن ھارامـ  
دەيـدىغان ئومـۇمىي قائىـدىگه    ”نىڭ ئالـدىنى ئـېلىش زۆرۈر  يامان ئاقىۋەت“ شۇنىڭدەك،

شـهھۋانىيلىق  ئاساسهن، يامان نىيهت بايقالغان ياكى كۆرۈشـكۈچىنىڭ كهيپىياتىـدىن   
  .ھارامدۇرقهتئىي  ئۇنىڭ بىلهن قول ئېلىشىپ كۈشۈش  مهلۇم بولغان ھالالردا

                                                 
  يىتىئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋا  )١(
  نىڭ پهتىۋاسى» ياۋروپا پهتىۋا ۋە تهتقىقات كېڭىشى«  )٢(

)٣(  islamonline.net 
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انلىرىــدىن بىرەرســـىنى تۇتۇشــى ھـــاالل   ھهتتــا ئهرنىــڭ ئۆزىنىـــڭ مهھــرەم تۇغق     
ئىشالردىن بولسىمۇ، بۇ تۇتۇش ئۇنىـڭ شـهھۋىتىنى ئۆرلىتىـدىغان ئهھۋالـدا ھـاراملىق      

زى يـاكى  خۇسۇسهن، ئايالىنىڭ باشقا ئهردىن بولغـان قىـ  . )١(دائىرىسىگه كىرىپ قالىدۇ
 يــاكىۋە غلىنىــڭ ئايــالى يــاكى ئۆزىنىــڭ قېــيىن ئانىســى  ئاتىســىنىڭ ئايــالى يــاكى ئو

لسىمۇ، ئۇالرغـا قارىتـا   سانا دىنسىڭللىرى گهرچه ئهرنىڭ مهھرەملىرى -ئېمىلدەش ئاچا
  .شهھۋەت بىلهن قارايدىغان ئهرلهرمۇ بار

ىنىپ قالغــان ئايــال بىــلهن بــاالغهتكه ئهرنىــڭ ھهۋىســى قوزغالمايــدىغان ياشــ) ٢(  
شــۇنىڭدەك، قــول . تۇتــۇپ كۆرۈشــۈش جــائىزدۇر نىيهتمىــگهن كىچىــك قىزنىــڭ قــولى

ئايـال  بىـر  ۋايالردىن بولسا، ئۇنىـڭ قانـداقال   شىپ كۆرۈشكۈچى ياشىنىپ قالغان بولىئې
پاسـات يـۈز   -ھهر ئىككـى ھـالهتته، پىتـنه   . ئىزدۇرپ كۆرۈشۈشـى جـا  شـى بىلهن قول ئېلى

  .)٢(»بهرمهسلىكىدىن، شهھۋەت قوزغالماسلىقىدىن خاتىرجهم بولۇش شهرتتۇر
ىشىپ كۆرۈشۈشى شـهھۋەتتىن خـالى   دېمهك، يات ئهر بىلهن يات ئايالنىڭ قول ئېل  

بىـراق  . بولۇش ۋە پىتنىدىن ئامان بولۇشتىن ئىبارەت ئىككـى شـهرت بىـلهن جـائىزدۇر    
مۇسۇلمان ئهرنىـڭ مۇسـۇلمان ئايـال بىـلهن يـاكى مۇسـۇلمان ئايالنىـڭ مۇسـۇلمان ئهر         

ئهگهر ئۇزىتىلسا، قـولىنى بېرىـپ   . بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن قولىنى ئۇزاتماسلىقى الزىم
  .)٣(ۈشسه بولىدۇكۆر

                                                 
 بهت-١٥٥توم، -٤ئهل ئىختىيار لىتهئلىل ئهلمۇختار   )(١
 .بهت-٢٩٢توم،-٢ملىق ئهسهرى،نا»ھازىرقى زامان پهتىۋالىرى«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )(٢
  .بهت-٣٠٢توم،-٢ناملىق ئهسهرى،»ىقى زامان پهتىۋالىرھازىر«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )(٣



 ٦٧٥  ۇزۇلىشىب ۇناسىۋىتىنىڭم ۇنـ خوت هرئ  

 

  

  ىئهر ـ خوتۇن مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلىش

  تىنىڭ بۇزۇلىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئامىلالرخوتۇنلۇق مۇناسىۋى- ئهر
ــامىلالر       :ســوئال  .١٢١٠ ــدىغان ئ ــۇن مۇناســىۋىتىنىڭ بۇزۇلىشــىغا ســهۋەب بولى ئهر ـ خوت

  قايسىالر؟
ــاۋاب     ــڭ غه :ج ــى نهتىجىلهرنى ــك بولۇش ــبىگه    لىبىلى ــۇ غهلى ــۇقهددىمىلهرگه ۋە ش م

ــاغلىق بولغىنىـــدەك،    ــقا بـ ــىتىدىغان ســـهۋەبلهردىن ساقلىنىشـ ــىر كۆرسـ ســـهلبىي تهسـ
ۋە  مهغلــــۇبىيهتكه ئۇچراشــــمۇ، يهنه شــــۇ مــــۇقهددىمىلهرگه دىقــــقهت قىلمىغــــانلىق 

ئـــاغرىق ـ ســـىالقالردىن     .مهغلـــۇبىيهت ســـهۋەبلىرىدىن ســـاقالنمىغانلىقتىن بولىـــدۇ
ــاقل ــدىغان    سـ ــهۋەب بولىـ ــا سـ ــدىن ۋە ئۇنىڭغـ ــڭ مۇقهددىمىلىرىـ ــۈن ئۇنىـ ىنىش ئۈچـ

ئــامىلالردىن ســاقلىنىش زۆرۇر بولغانــدەك، ئــائىله ھاياتىنىــڭ بېشــىغا كېلىــدىغان       
بهختسىزلىكلهردىن ساقلىنىش ۋە ئۇنى بهختلىك ھالدا، ئـاخىرىغىچه داۋام قىلـدۇرۇش   

ۇزۇلۇشـىغا سـهۋەب بولىـدىغان    ئۈچۈن ئـائىله ھاياتىـدا ئهرــ خوتـۇن مۇناسـىۋىتىنىڭ ب     
ــاقلىنىش    ــامىلالردىن سـ ــدىغان بهزى ئـ ــۈرتكه بولىـ ــا تـ ــۇقهددىمىلهردىن ۋە ئۇنىڭغـ مـ

ئهر ـ خوتۇن مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلىشـىغا سـهۋەب بولىـدىغان بهزى     . ئىنتايىن زۆرۈردۇر
  :ئامىلالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت

  نامهھرەملهرگه تىكىلىپ قاراش) ١(    
قانـداق  كۆزنى ساقالش مهيلى ئهر بولسۇن، مهيلى ئايـال بولسـۇن ھهر    نامهھرەملهردىن  

ــۈن زۆرۈر  ــدۇر   كىشــى ئۈچ ــنىڭ قالقىنى ــن ساقلىنىش ــان نهتىجىلهردى ــۇ،  .ۋە يام ــا ب  مان
ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە      .ۋە ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرىـدۇر  ئىسالمنىڭ كۆرسهتمىسى
تىكلىـــپ ) نـــامهھرەملهرگه(ىنىكـــى،مـــۆمىن ئهرلهرگه ئېيتق: مۇنـــداق دەپ بۇيرىغـــان

ــدىن(ى قارىمىســۇن، ئهۋرەتلىرىنــ  ــۇالر ئۈچــۈن   . ساقلىســۇن) ھارام ــداق قىلىــش ئ مۇن
مــۆمىن . ئــالالھ تائــاال ھهقىــقهتهن ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرىدىن خهۋەرداردۇر. ياخشــىدۇر

ــامهھرەملهرگه تىكىلىــپ قارىمىســۇن، ئهۋرەتلىرىنــى ياپســۇن،     ــا ئېيتقىنكــى، ن ئايالالرغ
لىچهكلىـرى  . ۈپ تۇرىدىغان قىسىمدىن باشـقا زىننهتلىرىنـى ئاشـكارا قىلمىسـۇن    كۆرۈن

  .)١(سۇنپبىلهن كۆكرەكلىرىنى يا
  ئايالالرنىڭ كىينىشىدىكى بىنورماللىق) ٢(    

                                                 
  ـ ئايهتلهر ٣١ـ  ٣٠نۇر سۈرىسى   )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٧٦  

 

بار جايالردا نېپىز، قىسقا ۋە تار كىيىملهرنـى كىيىشـى ۋە ئهۋرەت    ئايالالرنىڭ يات ئهرلهر  
ۈرۈشـى ئهر ـ خوتـۇن مۇناسـىۋىتىگه ئهلـۋەتته سـهلبىي       سانالغان ئورگانلىرىنى ئېچىپ ي

  .تهسىر يهتكۇزىدۇ
  يات ئهر بىلهن يالغۇز قېلىش) ٣(    
قايسىبىرىنىڭ قارشى جىنستىكى يـات بىـرى    مهيلى ئهر بولسۇن ، مهيلى ئايال بولسۇن،  

بـۇ ئهر ـ خوتۇنلـۇق مۇناسـىۋىتىگه      . تـوغرا ئهمهس قهتئىـي  بىـلهن يـالغۇز ئۇچرىشىشـى    
  .تكۈزمهي قالمايدۇتهسىر يه

ئايالالرنىــڭ ئىــش ئۇرۇنلىرىــدىكى خىزمهتداشــلىرى بىــلهن بىنورمــال       -ئهر )٤(    
  .مۇناسىۋەت ئورنىتىشى

ئايالالرنىــڭ ئىــش ئورۇنلىرىــدىكى خىزمهتداشــلىرى بىــلهن بىنورمــال ئــاالقه       –ئهر   
ىـدىكى  خوتۇنلۇق ھاياتىغا ئهلۋەتته يامان تهسىر يهتكۈزىدۇ، ھهتتا ئائىل –باغلىشى ئهر 

مۇھهببهتنىڭ نهپرەتكه ئايلىنىشى، ئائىلىنىڭ پارچىلىنىشى، بالىالرنىڭ يېـتىم بولۇشـى   
  .قاتارلىق ئاقىۋەتلهرگه سهۋەب بولىدۇ

  ياتالر بىلهن چاقچاقلىشىش) ٥(    
مهيلى ئهر، مهيلى ئايال ھهر قانداق بىرسىنىڭ قارشـى جىنسـتىكى يـات بىرسـى بىـلهن        

ردا، ئاممىۋى پائـالىيهتلهردە ۋە باشـقىمۇ ئهر ـ ئايـالالر     چاقچاقلىشىشى، مېهماندارچىلىقال
ــلهن        ــقىالر بى ــۈپ باش ــدىغا ئۆت ــڭ ئال ــىنىڭ ئېرىنى ــال كىش ــورۇنالردا ئاي ــقان ئ توپالش

ئايــال كىشــى ئۈچــۈن   . پاراڭلىشىشــى يــاكى چاقچاقلىشىشــى بهكمــۇ ئهيىــب ئىــش     
  .كهمسۆزلىكتىن ياخشى خۇلق يوق

  الرغا بېرىشتانسا ۋە باشقا ئويۇن ـ تاماششا) ٦(    
ــۆلچىمىگه      ــالق ئـ ــا ۋە ئهخـ ــىخانىغا، قاۋاقخانىغـ ــىنىڭ تانسـ ــۇلمان كىشـ ــۇنمۇسـ  ئۇيغـ

ئىســالم نهزەرىــدە  . تــوغرا ئهمهس كهلمهيــدىغان ھهر قانــداق بىــر ســورۇنغا بېرىشــى    
ئهر . خوتۇنلۇق مۇناسىۋىتىگه يهتكۈزىـدىغان زىيىنـى چوڭـدۇر    –بۇنىڭ ئهر . ھارامدۇر

ئايــالىنى . ئېغىــر قابــاھهت تېخىمــۇتانســىغا بېرىشــى  بىــرلىكتهئايــال ئىككىســىنىڭ  –
ئايـالىنى تانسـىغا ئهۋەتىـپ قويـۇپ ئـۆزى      . دۇررتانسىغا ئېلىپ بارغان ئهر گۇناھكار ئه

ئهر بولۇپ، ئۇنىڭغا ئـالالھ تائاالنىـڭ،    خاتىرجهم ئولتۇرغان ئهر غۇرۇرسىز ۋە ۋىجدانسىز
  .دۇجامائهتنىڭ لهنىتى يېغىپ تۇرى-پهرىشتىلهرنىڭ ۋە ئهل

  ئايالالرنىڭ شهھهر ئاتالپ تىجارەت قىلىشى) ٧(    
نىڭ ئۆزى يالغۇز شهھهردىن شهھهرگه سهپهر قىلىپ يۈرۈپ تىجارەت قىلىشـى ئهر  ئايال  

غهيرى نورمال ئهھـۋالالر  . ـ خوتۇنلۇق مۇناسىۋەتكه ئهلۋەتته دەخلى يهتكۈزمهي قالمايدۇ
كۆپىنچه قۇرۇق سۆز ۋە  ان ئاياليۈز بهرمىگهن تهقدىردىمۇ، ئۆزى يالغۇز سهپهرگه چىقق



 ٦٧٧  ۇزۇلىشىب ۇناسىۋىتىنىڭم ۇنخوتـ  هرئ  

 

خوتۇنلـۇق مۇناسـىۋىتىنى    –بـۇ ئىشـالر ئهر   . تۆھمهتلهرگه قېلىشتىن خـالى بواللمايـدۇ  
  .بۇزىدىغان ئامىلالردۇر

  ئهر ـ خوتۇن ئوتتۇرىسىدىكى سىرالرنى يېيىش) ٨(    
ــىز         ــيىش مۆلچهرلىگۈس ــىرتقا يې ــىرالرنى س ــىدىكى س ــۇق ئوتتۇرىس ــان  ئهر ـ خوتۇنل يام

ــاقىۋەتل ــداق قىلىـــش ئهر ئـ ــدە مۇنـ ــدۇ ھهمـ ــۈرۈپ چىقىرىـ خوتۇنلۇقنىـــڭ  -هرنى كهلتـ
ــىگه   ــۇقهددەس رىشتىس ــوڭ    م ــايهت ۋە چ ــۈرۈلمهس جىن ــلهنگهن ئهڭ كهچ قارشــى ئىش

قىيـامهت كۈنىـدە ئالالھنىـڭ    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دېـگهن    .تۇرنهتخىيا
ــىرلىرىنى         ــڭ س ــى ئهر ـ خوتۇنچىلىقنى ــان كىش ــدىكى ئهڭ يام ــىرتقا نهزەرى ــان س يايغ

  .)١(»كىشىدۇر
  دىغان ئېغىر گۇناھ قايسى؟بۇزىئائىلىنى  :سوئال  .١٢١١

زىنـا ـ   ! ىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئهڭ ئېغىر گۇنـاھ زىنـادۇر  بۇزۇلئائىلىنىڭ  :جاۋاب    
 يهرگهزىنـا ـ شـهرەپلىك ئـائىلىلهرنى     . السا ئهڭ چـوڭ گۇناھالرنىـڭ بىـرى   كۇپرىدىن ق

قارىتىدىغان، ئابرويلۇق كىشىلهرنى يهرگه ئورىدىغان، شۇجائهتلىك ئهرنى قورقۇنچـاق  
بىـر رەزىـل    ، ئـائىلىنى پارچىاليـدىغان، بـالىالرنى يېـتىم قىلىـدىغان     قىلىپ قويىـدىغان 

دېگهن بۆلۈمـدە تهپسـىلى   » ۋە چهكلهنگهن ئىشالر ھارام«يۇقىرىقى ماۋزۇالر . (قىلىقتۇر
  ).سۆزلىنىدۇ

                                                 
  مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
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  ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى قتاال

  تاالق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٢١٢
لهر تــاالق ـ ئهرنىــڭ ئايالىــدىن ۋازكهچكهنلىكىنــى ئىپادىلهيــدىغان ســۆز     :جــاۋاب    

تـاالق ئهر ـ خوتۇنلـۇق    . غانلىقىنى ئېالن قىلىشـى دېمهكتـۇر  لئارقىلىق، ئونىڭدىن ئايرى
ا ھـېچ ئۈمىـد قالمىغـان، ياخشـى ئۆتۈشـكه ئامـال بولمىغانـدا        ھاياتىنىڭ داۋام قىلىشـىغ 

ان ئهڭ ئىككىسىنىڭ ئايرىلىـپ يېڭىـدىن ھايـات باشلىشـى ئۈچـۈن رۇخسـهت قىلىنغـ       
رۇخسهت قىلىنغـان ئىشـالرنىڭ   « :نىڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ئاخىرقى بىر چارىدۇر

سـۆزى بـۇ مهنىـگه     ندېـگه )١(» ئىچىدە ئالالھقا ئهڭ يامان كۆرىلىدىغان ئىـش تـاالقتۇر  
  .ئىشارەت قىلىدۇ

  تاالق قىلىشتا رىئايه قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٢١٣
ئهر كىشى ئايالىنى تاالق قىلىشتا تۆۋەندىكى ئىككى ئىشـقا رىئـايه قىلىشـى     :جاۋاب    

  :الزىم
. كى ۋاقتىـدا تـاالق قىلماسـلىقى الزىـم    ئايالىنى ئۇنىـڭ ئـايلىق ئـادىتى ئىچىـدى    ) ١(  

ئايالىنى تاالق قىلىشـنى خالىغـان كىشـى ئـۇنى ئـايلىق ئـادەت ۋاقتىـدا ئهمهس، بهلكـى         
پــاكلىق ھالىتىــدە ئۇنىڭغــا جىنســىي تهرەپــتىن      ئۇنىڭــدىن پاكالنغانــدىن كېــيىن،  

ــتىن ــم   يېقىنالشماس ــى الزى ــاالق قىلىش ــا    . ت ــى ئالالھق ــان كىش ــايه قىلمىغ ــا رىئ بۇنىڭغ
  .چۈنكى بۇ ئالالھ تائاالنىڭ كۆرسهتمىسىدۇر. يلىق قىلغان بولىدۇئاسى
نى بىـردىن  ئايال. الق قىلماسلىقى الزىمئايالىنى تاالق قىلىشتا، بىردىن ئارتۇق تا) ٢(  

ننىتىگه ۈىــش پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســتــاالق قىل) ئىككــى يــاكى ئــۈچ(ئــارتۇق
  .خىالپلىق قىلغان بولىدۇ

  تاالقنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٢١٤
تاالق ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى، تاالق رەجئى، يهنه بىـرى، تـاالق    :جاۋاب    

  .بائىنىدۇر
  ؟رەجئى دېگهن نېمه تاالق: سوئال  .١٢١٥

 بولغىچىلىك ئارىلىقتا، ئېرى ئـۇنى  تىن چىقىپئىددەتئايال تاالق رەجئى ــ  :جاۋاب    
ــا نىكــاھ ئوقۇشــقا ھــاجهت بولماســتىن  قايتۇرىۋېلىشــقا بولىــدىغان تــاالق دېــگهن   قايت

                                                 
  بۇخارى رىۋايىتى  )١(
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  .ئۇقۇمنى بېرىدۇ
 بولـۇپ، ئۇنىڭـدا  تـاالق  قىلىنغـان  تاالق لهۋزىلىرى بىـلهن بىـر قېـتىم    تاالق رەجئى   

مهن سېنى «: بىلهن يهنى تاالق لهۋزىلىرى. تاالق قىلىشنى نىيهت قىلىشقا ھاجهت يوق
 .دېيىش بىلهنـال ئايـالى تـاالق بولىـدۇ     »بىز ئىككىمىز ئايرىلدۇق«ياكى  »قويۇپ بهردىم

يــاكى چاقچــاق  ق قىلىشــنى مهقســهت قىلغــان بولســۇنتــاالق قىلغــۇچى راســتىنال تــاال
قىلغان بولسۇن ياكى ئايالىنى قورقۇتۇش ئۈچۈن تاالق دېـگهن بولسـۇن، ھهر ھـالهتته    

  .ن تاالق بولىدۇئايالى ئۇنىڭدى
تــاالق رەجئــى بىــلهن تــاالق قىلىنغــان ئايــال ئىــددىتى توشــمىغىچه ئېرىنىــڭ           

تـاالق قىلىنغانـدىن كېـيىن ئـۈچ      كهتمهيـدۇ، يهنـى بۇنـداق ئايـال    نىكاھىدىن چىقىـپ  
ئېـرى   .قېتىم ئـادەت كـۆرۈپ بولغانغـا قهدەر ئېرىنىـڭ نىكاھىـدىن چىقىـپ كهتمهيـدۇ       

لغىچىلىـك مـۇددەت ئىچىـدە، ئـۇنى ئـۆزىگه قايتـا       خالىسا، ئۇنىـڭ ئىـددىتى توشـۇپ بو   
ســـۆزىنىڭ لـــۇغهتتىكى مهنىســـىمۇ،  »رەجئـــى«. ســـتىنال قايتۇرىۋاالاليـــدۇنىكـــاھ قىلما

  .قايتۇرۇش دېگهننى ئىپادىلهيدۇ
  ؟تاالق بائىن دېگهن نېمه: سوئال  .١٢١٦

. ، رەسـمى ئـايرىلىش تـالىقى دېمهكتـۇر    تاالق بائىن ــ قايتىشقا بولمايـدىغان : جاۋاب    
تاالق بائىن ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى، تاالق بائىن سـۇغرا، يهنه بىـرى تـاالق    

  .بائىن كۇبرادۇر
  تاالق بائىن سۇغرا دېگهن قانداق تاالق؟ :سوئال  .١٢١٧

هن بىـر يـاكى ئىككـى تـاالق قىلىـش      تاالق بائىن سۇغرا ـ كىنايه لهۋزى بىـل   :جاۋاب    
لهۋزى بىــلهن تــاالق قىلىشــتىن مهقســهت، تــاالق قىلىشــنى نىــيهت   كىنــايه. دېمهكتــۇر

دېگهنـگه ئوخشـاش   ” كۆزۈمدىن يوقال“ياكى ” ئۆيۈڭگه كهت“قىلىپ تۇرۇپ، ئايالىغا 
ئهر كىشى ئهگهر ئايالىنى تاالق قىلىـش مهقسـىتى بىـلهن    . گهپلهرنى قىلىش دېمهكتۇر

ئايـالىنى ئـۆزىگه   . قى كىنايه لهۋزىلىرىنى قىلسا، شۇ ھامـان ئايـالى تـاالق بولىـدۇ    يۇقىرى
قايتۇرۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىددىتى توشقاندىن كېيىن، يېڭىدىن نىكـاھ قىلىشـقا تـوغرا    

سـۆزلىرىنى چاقچـاق قىلىـپ يـاكى ئايـالىنى       ئهگهر ئهر كىشى يۇقىرىقى كىنايه. كېلىدۇ
هت قىلمىغـان ھالـدا، سـۆزلىگهن بولسـا، ئۇنىـڭ بـۇ       قورقۇتۇش مهقسىتىدە، تاالقنى نىي

  .بهلكى ئۇنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى نىيىتىگه قاراپ بولىدۇ. سۆزى تاالق سانالمايدۇ
  تاالق بائىن كۇبرا دېگهن قانداق تاالق؟ :سوئال  .١٢١٨

الق قىلىـش يـاكى بىـردىن    تاالق بائىن كۇبرا ــ بىرال ۋاقىتتا ئايالىنى ئۈچ تا :جاۋاب    
  .تاالق قىلىپ، ئۈچ قېتىمغا يېتىشى دېمهكتۇر

ئـۇنى  . ئۈچ تـاالقتىن كېـيىن، ئايـالى ئۇنىـڭ نىكاھىـدىن مهڭگۈلـۈك چىقىـپ كېتىـدۇ          
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پهقهت، ئـۈچ تـاالق بولغـان    . يېڭىدىن نىكـاھ قىلىـش ئـارقىلىقمۇ قـايتۇرۇپ ئااللمايـدۇ     
ىيىتـى بىـلهن يـاتلىق بولـۇپ، كېـيىن      ئايال باشقا بىر ئهرگه ئۆمۈرلۈك خوتۇن بولۇش ن

قايســىبىر ســهۋەب بىــلهن ئۇنىڭــدىن ئاجراشــقاندىن كېــيىن، ئۇنىــڭ بىرىنچــى ئېــرى   
. ئۇنىڭ ئىددىتىنى توشقۇزۇپ، يېڭىدىن نىكاھ ئوقۇتۇش ئارقىلىق ئۆزىگه قايتۇرااليدۇ

سـا ،  تـاالق قىل ) ئـۈچ قىېـتىم  (ئهگهر ئۇ خوتۇننى ﴿: تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ ئالالھ
تهگمىگىـچه ئۇنىڭغـا   ) ئۆمۈرلۈك خوتۇن بولۇس نىيىتـى بىـلهن  (باشقا ئهرگه ) خوتۇن(

تــاالق قىلغانــدىن  )قايســىبىر ســهۋەب بىــلهن (ى دۇرۇس بولمايــدۇ، كېيىنكــى ئهر ئــۇن 
بۇرۇنقى ئهر بىلهن قايتـا ياراشسـا ئۇالرغـا ھـېچ گۇنـاھ      ) ئىددىتىنى توشقۇزۇپ(كېيىن 
  .)١(﴾بولمايدۇ

ئۈچ تاالق بولغان ئايالنى ئېرىگه ھاالل قىلىش نىيىتـى بىـلهن    نائهن،بۇ ئايهتكه بى  
زىنانىــڭ  ئــۇنى باشــقا بىــر ئهرگه ۋاقىتلىــق نىكــاھالپ قويــۇش قهتئىــي ھــارام بولــۇپ، 

دېـگهن  ” ھىـيله شـهرئىي  “ بهزى يامان نىيهتلىك ئـادەملهر بـۇ خىـل زىنـانى     . ئۆزىدۇر
! بولسـۇن؟  انداقمۇ ھىيله ئىشـلهتكىلى ق شهرىئهتكه. سهت بىر ئاتالغۇ بىلهن ئاتىۋالغان

ئايـالنى ئېـرىگه ھـاالل    «: پاسكىنا قىلىقنى قاتتىق سـۆكۈپ  بۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 )٢(»!لهنهت قىلســۇن ئالغانغــا ۋە ئېلىــپ بهرگهنــگه ئــالالھئــۇ ئايــالنى ن ۈىلىــش ئۈچــق

  .دېگهن

  ئۈچ تاالق ۋە ئۇنى تهھلىل قىلىشنىڭ ھاراملىقى
  بىر لهۋز بىلهن قىلىنغان ئۈچ تاالق ئۈچكه ھېسابمۇ ياكى بىرگىمۇ؟ :سوئال  .١٢١٩

 بىـر سـۆز   بىر لهۋزى بىلهن ئۈچ تاالق قىلىش ـ ئهرنىڭ ئايالىغا بىر ئورۇندا،  :جاۋاب    
  .)٣(بىر تاالق ھېسابلىنىدۇ ئۇ دېيىشى بولۇپ،” ئۈچ تاالق“ بىلهنال 

                                                 
  بهقهرە سۈرىسى  )١(
  ئىمام ئهھمهد، تىرمىزى، نهسائىي ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٢(
. لىنغــان ئــۈچ تــاالق بىــر تــاالق ھهســابلىناتتى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ۋاقتىــدا، بىــر لهۋزى بىــلهن قى   )٣(

ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ زامانىغا كهلگهندە، كىشىلهرنىڭ تاالق ئىشىنى ئويۇنچـاق ئورنىـدا   
كۆرۈپ، ئاياللىرىنى ھه دەپ ئۈچ تاالق قىلىۋېتىش ئهھـۋالى كـۆپ كۆرۈلۈشـكه باسـلىگانلىقتىن، بـۇ سـهلبىي       

بىـر  “ مهقسىتى بىلهن، خهلىپه ئۆمهر مۇسۇلمان ئۆلىمالىرىنىـڭ ئىتتىپـاقى بىـلهن     ئهھۋالنىڭ ئالدىنى ئېلىش
مهشـهۇر تـۆت مهزھهپ   . نى ئۈچ تاالققا ھېساپ قىلىشقا ئىجمـا قىلىشـقان  ” لهۋزى بىلهن قىلىنغان ئۈچ تاالق

ى بىـلهن  بىـر لهۋز “ــ ھهنهفىي، شـافىئى، ھهنبهلـى ۋە مـالىكى مهزھهپلىرىمـۇ، شـۇ ۋاقىتتىكـى ئىجمـا بـويىچه         
ئهممـا شهيخۇلئىسـالم ئىبنـى تهيمىـيه قاتـارلىق كاتتـا       . نى ئۈچ تاالققا ھېىسـاب قىلغـان  ” قىلىنغان ئۈچ تاالق

بىـر لهۋزى بىـلهن   “ئۆلىماالر مهسىلىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىكى ئهسلى ھۆكۈمگه قايتۇرۇپ، 
ھازىر دۇنيادىكى ئىسـالم ئولىمالىرىنىـڭ كـۆپ    . ىغاننى بىر تاالققا ھېساب قىلىشنى تالل”قىلىنغان ئۈچ تاالق

 



    ٦٨١ 

 

  

  تاالق قىلىشنىڭ تۈرلىرى

  تالىقى مهسنىڭ
  مهس ھالهتتىكى تاالق چۈشهمدۇ؟ :سوئال  .١٢٢٠

ــالىمالر ئوتتۇرى  :جــاۋاب      .بولغــان مهســىلهماۋزۇســى دا ئىخــتىالپ ســىبــۇ مهســىله ئ
ھازىرقى زاماندا ئهڭ ئىشهنچلىك گۇرۇپ قارارى ئىسالم فىقهـى مهجمهسـى تهرىپىـدىن    

الىمالر توپلىنىــپ مــۇزاكىرە قىلىــپ ئــاخىرى مۇنــداق قــارار چىققــان بولــۇپ، نۇرغــۇن ئــ
  :قىلغان

بىلمهي مهس قىلىدىغان بىر نهرسـه يهپ سـېلىپ مهس ھالىتىـدە تـاالق دېسـه      ) ١(  
  .ئايالى تاالق بولمايدۇ

زۆرۈرىيهت ئهھۋالىدا مهسىلهن داۋاالنغاندا، ئاچ قالغانـدا مهس قىلىـدىغان بىـر    ) ٢(  
  .الق دېسه ئايالى تاالق بولمايدۇنهرسه يهپ مهس ھالىتىدە تا

مهس قىلىدىغان بىر نهرسىنى باشـقىالر زورالپ يىگۈزسـه، يهپ مهس ھالىتىـدە    ) ٣(  
  .تاالق دېسه ئايالى تاالق بولمايدۇ

ھاالل بىر نهرسه ئىسـتىمال قىلىـپ مهس بولـۇپ قېلىـپ مهس ھالىتىـدە تـاالق        )٤(  
  .دېسه ئايالى تاالق بولمايدۇ

ۋە ئىختىيارى بىلهن ھاراق ياكى شۇنىڭغا ئوخشـىغان ھـارام بىـر    ۆز ئىرادىسى ئ) ٥(  
ھوشـىنى  -نهرسه ئىستىمال قىلىپ مهس بولۇپ، لېكىن مهسلىكى ئېغىـر بولمـاي ئهقلـى   

تولــۇق يوقاتمىغــان، گهپنــى ئۇقىــدىغان ئهھۋالــدا بولســا، بــۇ ئهھۋالــدا قىلغــان تــالىقى  
  .ھېساب بولىدۇ

ھوشــىنى تولــۇق -ر مهس بولــۇپ، ئهقلــىيــۇقىرى ئاشــۇ ئهھۋالــدا قــاتتىق ئېغىــ )٦(  
يوقۇتــۇپ قويــۇپ تــاالق قىلســا، ئاشــۇ قۇرۇلتايــدىكى ئالىمالرنىــڭ كــۆپچىلىكى تــاالق   

  )١(.چۈشمهيدۇ، دەپ قارىغان، قالغانالر چۈشىدۇ، دەپ قارىغان

  تالىقى ھوشىنى يوقاتقۇچىنىڭ
  چۈشهمدۇ؟ ىقىھالهتتىكى تالڭ شۇ ئادەمنىھوشىنى يوقاتقان : سوئال  .١٢٢١

                                                 
  .سانلىقى بۇ قاراشنى قولاليدۇ

  .دىن نهقىل ئېلىندىIslamonlane.net. ھىندىستان ئۆلىمالىرى ئىسالم فىقهى ئاكادېمىيىسىنىڭ پهتىۋاسى  )١(
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ــدە  : جــاۋاب     ــدىغان دەرىجى ــانلىقىنى بىلمهي ــېمه داۋاتق ــان ســۆزلهيدىغان، ن  قااليمىق
  .ھوشىنى يوقاتقان ھالهتته ئايالىنى تاالق قىلغان كىشىنىڭ بۇتالىقى چۈشمهيدۇ

ئىيـۇن  -١٣يىلى-١٩٢٠تهرىپىدىن » پهتىۋا ھهيئىتى«مىسىر ئهزھهر بىلىمگاھىنىڭ   
ق پهتىۋاسىدا، ئهقلىنى پۈتۈنلهي يوقاتقانلىقىدىن نېمه ۇرلۇنوم-٢٤٢ىقىرىلغان كۈنى چ

دېگهن ۋە نـېمه قىلغـانلىقىنى بىلمهيـدىغان ھالـدا، ئايـالىنى تـاالق قىلغـان كىشـىنىڭ         
  .تالىقى چۈشمهيدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان

  تالىقىزورالنغۇچىنىڭ 
  چۈشهمدۇ؟ ىقىمهجبۇرلىغان ھالهتتىكى تالالنغۇنچىنىڭ زور: سوئال  .١٢٢٢

ھهنهفىــي مهزھىــبىگه كــۆرە، ئايــالىنى تــاالق قىلىشــقا مهجبۇرالنغۇچىنىــڭ : جــاۋاب    
تالىقى چۈشىدۇ، ئهمما شافىئىي، ھهنبهلى ۋە مالىكى مهزھهبلىرىگه كۆرە، ئۇنىڭ تـالىقى  

  .تۆۋەندىكى شهرتلهر تېپىلغان ھالهتته چۈشمهيدۇ
بۇرلىغۇچى مهجبۇرالنغۇچىنى ئۆلتۈرۈش، يارىالنـدۇرۇش، ئـۇزۇن مـۇددەت    مهج) ١(  

مېلىغـا زىيـان ئـۇرۇش يـاكى نـامىنى       -تۈرمىگه سولىتىۋېتىش ياكى چوڭ مىقـداردا پـۇل  
بۇلغىۋېتىش ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئىنسانغا راستىنال ئېغىـر كېلىـدىغان تۈرلـۈك ئېغىـر     

  .ئهزىيهت يهتكۈزۈشنى تهھدىت سالغان بولىشى
ــگه ئاشــۇرااليدىغان    ) ٢(   ــدىنى ئهمهل ــگهن تهھدى ــمهن دې مهجبۇرلىغۇچىنىــڭ قىلى

  .ئىگه بولغان بىرى بولىشى كۈچكه ۋە ئىمكانىيهتكه
  )١(.بۇنداق ئهھۋالدا، مهجبۇرالنغۇچىنىڭ قىلغان تالىقى چۈشمهيدۇ  

  قاتتىق غهزەبتىن ئهقلىنى يوقاتقۇچىنىڭ تالىقى
  غهزەبتىن ئهقلىنى يوقاتقان كىشىنىڭ تالىقى چۈشهمدۇ؟: سوئال  .١٢٢٣

  :تۈرلۈك بولىدۇ ٣غهزەب تۆۋەندىكىدەك . غهزەب بىر خىل بولمايدۇ: جاۋاب    
بىـراۋ قـاتتىق   . ئهقلىنى پۈتۈنلهي يوقىتىپ خۇددى سـاراڭدەك بولـۇپ قـېلىش   ) ١(  

ەۋاتقانلىقىنى ۋە نـېمه  ئاچچىقلىنىپ، غهزەبكه بوغۇلۇپ كهتكهنلىكتىن، ئۆزىنىڭ نېمه د
قىلىۋاتقــانلىقىنى بىلمهيــدىغان ھــالهتته ئايــالىنى تــاالق قىلغــان كىشــىنىڭ بــۇ تــالىقى  

  .بۇنىڭدا پۈتۈن ئىسالم ئۆلىمالىرى بىردەك ئىتتىپاق. چۈشمهيدۇ

                                                 
ــڭ    )١( ــىر ئهزھهر بىلىمگاھىنى ــى «مىس ــۋا ھهيئىت ــدىن » پهتى ــان  -١٩٨١تهرىپى ــى چىقىرىلغ ــق -١٢١٣يىل نومىرلى

پهتىۋاسىدا، ئايالىنى تـاالق قىلىشـقا مهجبۇرالنغۇچىنىـڭ تالىقىنىـڭ چۈشـمهيدىغانلىقى كۈچلهنـدۈرۈلگهن ۋە       
ماددىســــىدىمۇ شــــۇنداق كهلگهنلىكــــى -٥نىــــڭ»ئــــائىله قــــانۇنى«يىلــــى تــــۈزۈلگهن-١٩٢٩مىســــىرنىڭ 

 .ئهسكهرتىلگهن



 ٦٨٣  ۈرلىرىت ڭتاالق قىلىشنى  

 

ئايال ناھايىتى قاتتىق ئۇرۇشۇش، -ئهقلىنى پۈتۈنلهي يوقاتمىغان بولسىمۇ، ئهر) ٢(  
ىشىش قاتارلىقالر سهۋەبلىك، ئهر ئۆزىنى تۇتالماستىن ئايالىنى تىللىشىش، ھاقارەت قىل

تاالق قىلىۋەتكهن بولسا، بۇ مهسىله ئىسالم ئۆلۈمالىرى ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ ماۋزۇسـى  
ــۈك        ــى كۈچل ــڭ رەي ــمهيدۇ، دېگۈچىلهرنى ــاالق چۈش ــان ت ــالهتته قىلىنغ ــۇ ھ ــۇپ، ب بول

  .سانىلىدۇ
ى دېگهنلىرىنـــى ئـــويالپ ۋە بىلىـــپ غهزەبـــتىن ئهقلىنـــى يوقاتمىغـــان، بهلكـــ) ٣(  

چۈنكى . دەيدىغان ھالهتتىكى قاتتىق ئاچچىق بىلهن قىلىنغان تاالق ئهلۋەتته چۈشىدۇ
ــۇم دەرىجىــدە غهزەپ يــاكى بىنورمــاللىقتىن خــالىي    تــاالق قىلىــش دېــگهن ئــادەتته مهل

  .)١(بولمايدۇ

  غائىبنىڭ تالىقى
  ى يوقاپ كهتكهن ئايال قانداق قىلىدۇ؟ئېر: سوئال  .١٢٢٤

يوقاپ كهتسه يـاكى ئـۈچ يىللىقـتىن كـۆپ مۇددەتلىـك       دېرەكسىز-ئىزبىراۋ : جاۋاب    
قامىلىپ قالسا، ئۇنىڭ ئايالىنىڭ ئېرى غايىپ بولغان ياكى تۈرمىگه ئېلىنغـان  تۈرمىگه 

نۇش ز سـۇ ۋاقىتتىن بىـر يىـل كېيىـنال ئۇنىڭـدىن ئـايرىلىش ھهققىـدە مهھكىمىـگه ئهر       
  .بار هققىھ

ۇپ ھامىلــدار بولســا تۇغــ(ا ئهگهر ئايالىنىــڭ ئىــددىتى توشــقىچىلىك بولغــان ئارىــد  
، ئېرى قايتىـپ  )قېتىم ئادەت كۆرۈپ پاكلىنىپ بولغىچهچه، ھامىلدار بولمىسا ئۈچ بولغى

  .االاليدۇۇپ ئكهلسه ياكى تۈرمىدىن چىقسا ئايالىنى نىكاھسىزال قايتۇر
ۋە كهتـكهن   ىشى بىرەر ئۆزۈر سـهۋەبىدىن بولغـان بولسـا   ئهگهر ئېرىنىڭ يوقاپ كېت  

ئىلىم تهھسىل قىلىش، جىهـاد قىلىـش، ھهج قىلىـش ۋە    : ، مهسىلهنيېرى ئېنىق بولسا
تىجــارەت قىلىــش قاتــارلىق ئىشــالر ئۈچــۈن كېتىــپ قېلىــپ كهلمىــگهن بولســا، ئايــالى  

چـۈنكى بـۇ   . يـدۇ مهھكىمىمۇ ئايرىۋەتمه. ئۇنىڭدىن ئايرىلىش ھهققىدە ئهرز سۇنالمايدۇ
ھالدا، مۇنداق كىشىنىڭ كهتكهن يېرى ۋە ئۆزىنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكى ئېنىق بولغـان  

مىسـىر ۋە سـۈرىيىنىڭ    .شۇڭا ئۇنىڭدىن تالىقىنى ئالمـاي تـۇرۇپ ئايرىاللمايـدۇ   . بولىدۇ
  .مهھكىمه شهرئىيلىرىمۇ مۇشۇنداق ئىش كۆرمهكته

                                                 
  .ازنىڭ پهتىۋاسىسهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ سابىق مۇپتىسى ئابدۇلئهزىز ئىبنى ب  (١)

 Islamweb.net »نومىرلىق پهتىۋاسى-١٤٩٦ئىيۇل كۈنىدىكى -١٤يىلى-٢٠١» پهتىۋا ھهيئىتىنىڭ.  



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٨٤  

 

  ۇئايال ئېرىدىن خېتىنى ئالماستىن ياتلىق بولمايد
شــۇڭا ئايــال خهت ئــارقىلىق . قىلــدى تهرەققىــيكــۈنىمىزدە، ئاالقىلىشــىش قوراللىرىمــۇ   

ن ئارقىلىق يـاكى ئادرىسـىنى بىلمىسـه باشـقىالرنىڭ ۋاسىتىسـى ئـارقىلىق       وياكى تېلېف
ئهگهر ئېرى تىز كهلمهيدىغان ھالهتته بولسا، ئۇنىڭـدىن  . ئېرى بىلهن خهۋەرلىشهلهيدۇ

خېتىنـى بهرسـه، ئۇنىـڭ نىكاھىـدىن چىققـان بولىـدۇ ۋە       رۇخسـهت  . تالىقىنى سـورايدۇ 
ئهرلىـرى ئىچكىـرىگه يـاكى چهتـئهللهرگه تىجـارەت قىلغىلـى كېتىـپ        . ياتلىق بوالاليدۇ

ئـۇالردىن خېتىنـى   . قېلىپ، قايتىپ كهلمىگهن ئايالالرمۇ شۇنداق خهۋەرلىشىشى كېرەك
  .ئالماي تۇرۇپ توي قىلماسلىقى كېرەك

  اقىت تاشالپ كهتمهسلىكى الزىمئهرنىڭ ئايالىنى ئۇزۇن ۋ
. ئهرلهرمۇ ئاياللىرىنى ئۇزۇن مۇددەتلىك تاشالپ قويـۇپ كېتىـپ قالماسـلىقى الزىـم      

تىجارەت قىلىش ياكى ئىلىم تهھسىل قىلىش ياكى خىزمهت سـهۋەبى بىـلهن يىراقالرغـا    
كېتىــپ قالغانــدا، ئايــاللىرىنى ئــايالپ تاشلىۋەمهســلىكى ۋە ئىمكانىيىتىنىــڭ يېتىشــىچه 

ئايالىنى، بالىلىرىنى قىيىنچىلىقتـا قويماسـلىقى ئۈچـۈن ئـۇالرنى     . ۆرۈپ تۇرۇشى الزىمك
ــازىرالپ بېرىشــى پهرزدۇر   ــى ھ ــارلىق چىقىملىرىن ــۇددەتچه  . ب ــۆلمىگهن م ــۈنكى ئهر ئ چ
  .ئايالىنىڭ چىقىملىرىنى قىلىشتىن باش تارتالمايدۇ

ئىبنـى ئابـدۇرراھمان    سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ كاتتا ئولىمالىرىدىن ئهلالمه ئابدۇلال  
ئىبنى جىبـرىن ئېـرى سـهپهرگه كېتىـپ قالسـا، ئۇنىـڭ ئۆيـدىكى ئىقتىسـادىنى ئايـالى          

: سورىماستىن خىراجهت قىلسا بوالمدۇ؟ دېگهن سوئالغا جاۋاب بېرىـپ مۇنـداق دېـگهن   
ئېرى كېتىپ قېلىپ ئايالى ۋە بالىلىرى پۇلغا ھاجهت بولـۇپ قالغـان شـارائىتتا، ئايـال     «

لى ئۆيدە سـاقلىغان پۇلىـدىن بولسـۇن، مهيلـى بانكىـدا قويغـان پۇلىـدىن        ئېرىنىڭ مهي
چـۈنكى ئهرنىـڭ ئايالىغـا    . بولسۇن، ھاجىتىگه يېتهرلىكىنى ئېلىپ خهرج قىلسا بولىـدۇ 

ئـاتىالر ئـانىالرنى    :ئـالالھ تائـاال مۇنـدا دېـگهن    . ۋە بالىلىرىغا چىقىـم قىلىشـى پهرزدۇر  
ــي      ــېمهك ـ ئىچــمهك ۋە كى ــويىچه ي ــدە ب ــنلهپ تۇرۇشــى     قائى ــلهن تهمى ىم ـ كــېچهك بى

  (١).كېرەك

  شهرت بىلهن تاالق قىلىش
  شهرت بىلهن تاالق قىلىش دېگهن قانداق تاالق؟ :سوئال  .١٢٢٥

شهرت بىلهن تاالق قىلىش ــ تاالق ئىشـىنى قانـداقال بىـر شـهرتكه بـاغالش       :جاۋاب    

                                                 
  ئايهت-٢٣٣بهقهرە سۈرىسى  )١(



 ٦٨٥  ۈرلىرىت ڭتاالق قىلىشنى  

 

ئهگهر سهن ئاناڭنىـڭ ئـۆيىگه بارسـاڭ،    «رنىڭ ئايالىغا ئه: دېگهنلىك بولۇپ، مهسىلهن
بۇنداق تـاالق  . دېگهنگه ئوخشاش »ياكى پاالنى كهلسه، تاالق بولىسهن تاالق بولىسهن،

ــــ ئهگهر ئېــرى راســتىنال تــاالقنى نىــيهت قىلىــپ شــۇنداق شــهرتنى قىلغــان بولســا ــــ   
شـى، ئېـرى ئېيتقـان    شهرتنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى بىلهن تهڭال چۈشىدۇ، يهنـى ئايـال كى  

  .شهرت ئهمهلگه ئاشقان ھامان ئۇنىڭدىن تاالق بولۇپ كېتىدۇ

  مۇرتهدلىك بىلهن نىكاھنىڭ بۇزۇلىشى
  نىكاھ بۇزۇالمدۇ؟ مۇرتهدلىك بىلهن :سوئال  .١٢٢٦

، مۇرتهد ــ مۇسۇلمانلىقتىن يېنىپ، كاپىر بولغـان كىشـى دېگهنلىـك بولـۇپ     :جاۋاب    
ــم ۋە     ــان كهرىـ ــاكى قۇرئـ ــىگه، يـ ــدىن بىرەرسـ ــاكى ئۇنىـــڭ پهيغهمبهرلىرىـ ــا، يـ ئالالھقـ
ــىۋەتلىك     ــا مۇناسـ ــدە ۋە ئىمانغـ ــگهن ئهقىـ ــلهن بهلگىلهنـ ــالر بىـ ــهنچلىك ھهدىسـ ئىشـ
مهسىلىلهرنىڭ بىرەرسىگه ئىنكار قىلغان ئادەم مۇسۇلمانلىقتىن چىقىپ مۇرتهد بولغـان  

مـــۇرتهد بولـــۇش بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ  ئهر يـــاكى ئايـــال ئىككىســـىنىڭ بىـــرى. بولىـــدۇ
مـۇرتهد بولغـان كىشـى گۇناھىغـا تهۋبه قىلىـپ، قايتـا       . بۇزۇلىدۇ ئوتتۇرسىدىكى نىكاھ

مـۇرتهد بولغـان   . ئىمان ئېيتقاندىن كېـيىن، ئايـالىنى قايتـا نىكـاھ بىـلهن قايتۇرااليـدۇ      
  .ئايال كىشىمۇ شۇنداق قىلىدۇ

  )تاالقى خۇلئ(بهدەللىك تاالق
  بهدەللىك تاالق دېگهن قانداق تاالق؟ :سوئال  .١٢٢٧

نىڭ قايسىبىر تهرىپىنى ياقتۇرمىغانلىق ياكى ـ ئايالنىڭ ئېر بهدەللىك تاالق :جاۋاب    
ىدىن ئاجرىشىشنى ئۇنىڭ بىلهن بهختلىك بولۇشقا كۈزى يهتمىگهنلىك سهۋەبلىك ئېر

 مـال -مهلـۇم مىقـداردا پـۇل   ىڭ بهدىلىـگه  تهلهپ قىلىپ، ئۇنىڭ سۆزىنى ئېرىگه بهرگهنن
  .گهنلىكتۇربېرىشى دې

ــدۇ     ــداق دەي ــاال مۇن ــالالھ تائ ــا   : ئ ) مهھــرى ئۈچــۈن (ئۆزۈڭالرنىــڭ ئاياللىرىڭالرغ
ئهگهر . بهرگهن مال ـ مۈلۈكتىن ھېچقانداق نهرسىنى قـايتۇرۇۋېلىش دۇرۇس بولمايـدۇ   

ىلىـــرىگه رىئـــايه  نىـــڭ بهلگىلىمئالالھنىـــڭ ) يهنـــى ئهر ـ ئايـــال      (ســـىلهر ئـــۇالر  
مــال ) تــاالق خېتىنــى ئــېلىش مهقســىتىدە (قىاللماســلىقىدىن قورقســاڭالر، خوتۇننىــڭ 

  .)١( ئىككىسىگه گۇناھ بولمايدۇ )ئهر ـ خوتۇنغا(بهرگهنلىكى ئۈچۈن ئۇ
ــدىن        ــا بهرگهن مهھرى ــدار ئهرنىــڭ نىكاھت ــدىغان مىق ــدىن ئالســا ھــاالل بولى ئايال

                                                 
  ـ ئايهت ٢٢٩بهقهرە سۈرىسى   )١(
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دۇنيا تهلهب قىلغـان ئهر  -ن بۇنىڭدىن كۆپ مالئايالدى. ئېشىپ كهتمهسلىكى شهرتتۇر
سـىلهر ئۇالرغـا بهرگهن    :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇندا دېـگهن . ھارامخور ئهردۇر

  .)١(مهھرىدىن بىر قىسمىنى يۇلۇۋېلىش ئۈچۈن، ئۇالرغا بېسىم ئىشلهتمهڭالر
دۇنيـا بېرىشـكه   ئايالالر تـاالق خېتىنـى تهلهپ قىلغانـدا، ئهرلهرنىـڭ ئـۇالرنى مـال ـ          

ئايـال ئـۆز   . ولىـدۇ بۇنـداق قىلغـان كىشـى قـاتتىق گۇناھكـار ب     . قىستاش ھوقۇقى يـوق 
بهرسـه، ئـۇنى قوبـۇل قىلسـا      سىدىن بىر نهرسهئۆزى خاالپ مال ـ دۇنيا  رازىلىقى بىلهن

ئايــالنى ســۆزىنى بهرمهســتىن، مــال ـ دۇنيــا بېرىشــكه قىســتاش بهكمــۇ    ئهممــا . بولىــدۇ
بۇنى ۋىجـدانلىق كىشـىلهر   . ھارامدۇرشهكسىز ئالغان مال ـ دۇنيا   بۇنداق. نامهرتلىكتۇر

  .قىلمايدۇ

                                                 
  ئايهت-١٩نىسا سۈرىسى  )١(



 ٦٨٧  ۇقالرھوق- هقھ ېيىنكىتاالقتىن ك  

 

  

  ھوقۇقالر- تىن كېيىنكى ھهقتاالق

  ؟ھوقۇقالر قايسى-تىن كېيىنكى ھهققتاال :سوئال  .١٢٢٨
كېــيىن ئهرنىــڭ ئۈســتىگه تۆۋەنــدىكى ھهقلهرنــى ئــادا قىلىــش   تىنتــاالق :جــاۋاب    

  :ىلىنىدۇبهلگ

  ئايالنىڭ قېپقالغان مهھرىنى بېرىش) ١(
ئاياللىق تۇرمۇشـىنىڭ باشلىنىشـى بولغانـدا نىكاھتـا ئايالغـا بېـرىش ئۈچـۈن        -ئهر  

ئهرنىڭ ئۈستىگه بهلگىلهنگهن مهھرىنى تېخى بهرمىگهن بولسا ياكى يېرىمىنى بېرىـپ  
يېرىمىنى بهرمىگهن بولسـا، تـاالقتىن كېيىـنال ئـۇنى ئايالغـا تولـۇق بېرىـپ، ئـۇنى رازى         

  .بىرىدۇر قىلىش ئهرنىڭ ئۈستىدىكى ھهقلهرنىڭ

  نهپىقه )٢(
تاالق قىلىنغان ئايال ئىددەتتىن چىقىپ پاكالنغانغا، ئېغىر ئاياق بولسـا بالىسـىنى     

ــۇش        ــداق تۇرم ــدە قان ــڭ ئۆيى ــاجلىرىنى ئېرىنى ــارلىق ئېهتىي ــڭ ب ــا قهدەر ئۇنى تۇغقانغ
-سهۋىيىســىدە ياشــىغان بولســا، شــۇ تۇرمــۇش سهۋىيىســىدىن كهم قىلماســتىن، يــېمهك

چهك، دوختۇرغــا كۆرۈنــۈش چىقىمــى، قاتنــاش چىقىمــى دېگهنــگه كــې-ئىچــمهك، كىــيىم
ــرىش      ــداپ بې ــۇق قام ــپ، تول ــى تهل قىلى ئوخشــاش كېرەكلىــك چىقىمالرنىــڭ ھهممىن

ــتىگه پهرزدۇر  ــڭ ئۈسـ ــۇ. ئهرنىـ ــقه«بـ ــدۇد» نهپىـ ــان   . ەپ ئاتىلىـ ــاال قۇرئـ ــالالھ تائـ ئـ
ــدە ــم      :كهرىم ــرىش الزى ــقه بې ــويىچه نهپى ــدە ب ــا قائى ــان ئايالالرغ ــاالق قىلىنغ ــۇ( .ت ) ئ

  .)١(ندېگه تهقۋادارالرنىڭ ئۆتهشكه تېگىشلىك مهجبۇرىيىتىدۇر

                                                 
ه ئىبنـى فهۋزان قاتـارلىق   سـهئۇدى ئهرەبىسـتانىنىڭ كاتتـا ئۆلىمالىرىـدىن سـالى      .ئـايهت  -٢٤١بهقهرە سۈرىسى  )١(

ئۆلىماالر ئۈچ تاالق قىلىنغان ئايال ئۈچۈن ئېرىنىڭ نهپىقه بېرىشى پهرز ئهمهس چۈنكى ئـۇ ئايـال ئـۈچ تـاالق     
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدا، قهيـس فـاتىمه     . بىلهن ئېرىنىڭ زىممىسىدىن چىقىپ كهتكهن بولىدۇ

لىۋەتكهندىن كېيىن، بۇ ئايال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا    ئىسىملىك بىر ئايالنى ئېرى ئۈچ تاالق قى
كېلىـــپ ئېرىنىـــڭ ئۇنىڭغـــا نهپىـــقه قىلىشـــى الزىـــم يـــاكى ئهمهســـلىكى ھهققىـــدە ســـورىغاندا، پهيغهمـــبهر 

  .دەپ جاۋاب بهرگهن» ئېرىڭىزنىڭ سىزگه نهپىقه قىلىش مهجبۇرىيىتى يوق«: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا
مهيلـى  «ئهل قهرداۋىي قۇرئـان كهرىمنىـڭ يـۇقىرىقى ئايىتىنىـڭ روھىغـا ئاساسـلىنىپ،        ئهمما دوكتۇر يۈسۈپ  

ئۈچ تاالق بىلهن مهيلى بىر تاالق بىلهن تاالق قىلىنغان بولسۇن، ئېرىدىن تاالق قىلىنغان ھهر قانـداق ئايـال   
تهل قىلىـپ بېرىشـى   ئىددەتتىن چىقىپ بولغانغا قهدەر ئۇنىڭ تۇرارا جايىنى ۋە پۈتۈن چىقىملىرىنى ئېرىنىـڭ  
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بـۇ ھهقنـى ئـادا قىلىـش     . ئهر بۇ ھهقنى ئادا قىلىشـتىن قهتئىـي بـاش تارتالمايـدۇ      
ــدا      ــڭ ئالدى ــالالھ تائاالنى ــا ئ ــادىر قىلس ــانلىق س ــدا نوقس ــى   جهريانى ــڭ ھهققىن ئايالنى

  .يهۋالغانلىقى سهۋەبلىك ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ

  بالىالرنىڭ چىقىمى) ٣(
قايسى تۈردىكى تاالق بىلهن بولمىسۇن، تـاالق بولـۇپ ئېرىـدىن ئايرىلغـان ئايـال        

ئهگهر ئېغىــر ئايــاق بولســا، ئۇنىــڭ بالىســى تۇغۇلغانــدىن كېــيىن، بالىنىــڭ چىقىمىنــى 
ئېقىۋاتقان ئادەت بويىچه، كهم قىلماستىن بېرىپ ئادا قىلىش، ھالىدىن ھهمىشـه خهۋەر  

ئايال ياتلىق بولغانغـا قهدەر، بالىسـى يۈزىسـىدىن ئايـالنىڭمۇ ھالىـدىن       ش،ئېلىپ تۇرۇ
ــتىگه قهرزدۇر  ــڭ ئۈسـ ــۇرۇش دادا بولغۇچىنىـ ــانىالر  . خهۋەر ئېلىـــپ تـ ــالىالرنى (ئـ بـ

. تولۇق ئېمىتمهكچى بولسا، تولـۇق ئىككـى يىـل ئېمىتىشـى الزىـم     ) ئېمىتىش مۇددىتىدە
ىچمهك ۋە كىـيىم ـ كـېچهك بىـلهن تهمىـنلهپ      ئاتىالر ئانىالرنى قائىدە بويىچه يېمهك ـ ئ 

ئـانىنى  . تۇرۇشى كېرەك، كىشى پهقهت قولىدىن كېلىدىغان ئىشقىال تهكلىپ قىلىنىـدۇ 
ئۇنىــڭ ) ئهگهر ئاتــا ئۆلــۈپ كهتســه. (بالىســى ســهۋەبلىك زىيــان تارتقۇزماســلىق الزىــم

ە ئۇنىـڭ  يهنى ئانا بولغۇچىغـا نهپىـقه بېـرىش ۋ   (ۋارىسى ئاتىغا ئوخشاش مهسئۇلىيهتنى 
  .)١(ئۆز ئۈستىگه ئېلىشى كېرەك) ھهقلىرىگه رىئايه قىلىش قاتارلىقالرنى

  بۇۋاقالرنى ئېمىتكهنلىك ھهققى )٤(
ئېرىدىن ئاجراشقان ئايال شۇ ئېرىدىن بولغـان بالىسـىنى ئېمىتكهنلىكـى ئۈچـۈن       

ــگه    ــا ئى ــىدىن ھهق تهلهب قىلىــش ھوقۇقىغ ــڭ دادىس ــڭ ئانىســى  . بالىنى ئهگهر بالىنى
ڭ بــۇۋىقىنى ئېمىتكهنلىكــى ئۈچــۈن بالىنىــڭ دادىســىدىن ھهق تهلهب قىلســا،  ئۆزىنىــ

شۇنداقال ئهگهر بالىنىڭ ئانىسـى ئـۇنى   . ئۇنى ئادا قىلىش دادىنىڭ ئۈستىگه يۈكلىنىدۇ
. ئېمىتىشــنى خالىمىســا، دادا بــالىنى باشــقا بىــر ئايالغــا ئېمىتكــۈزۈپ ھهققىنــى تۆلهيــدۇ

ــداق   ــدە مۇنـ ــان كهرىمـ ــاال قۇرئـ ــالالھ تائـ ــگهن ئـ ــۈن   :دېـ ــىلهر ئۈچـ ــۇالر سـ ئهگهر ئـ
ھهققىنـى بېـرىڭالر، ھهققـانىي    ) ئېمىـتىش (ئېمىتىپ بهرسه، ئۇالرنىڭ ) بالىلىرىڭالرنى(

ــۇنى    ــردە كېلىشهلمىســهڭالر، ئ ــارا مهسلىههتلىشــىڭالر، ئهگهر پىكى يهنــى (ئاساســتا ئۆزئ
  .)٢(باشقا بىر ئايال ئېمىتسۇن) بالىنى

                                                 
  .، دەپ پهتىۋا بهرگهن»پهرزدۇر

  ئايهت-٢٣٣بهقهرە سۈرىسى  )١(
  ئايهت-٦تاالق سۈرىسى  )٢(



 ٦٨٩  ۇقالرھوق- هقھ ېيىنكىتاالقتىن ك  

 

  ڭ ئۆيىدە تۇرۇش ھهققى بارئىددىتى توشمىغان ئايالنىڭ ئهرنى
تاالق قىلىنغان ئايـال ئىـددىتى توشـۇپ پـاكالنغىچه ئېرىنىـڭ ئۆيىـدە تـۇرۇش        بىر   

ئايالىنى تاالق قىلىـپ، ئۇنىـڭ ئىـددىتى توشـمىغىچه، ئـۇنى ئۆيىـدىن       . ھوقۇقىغا ئىگه
ئهمما ئايال ئۆزى تۇرۇشـنى  . قوغلىغان كىشى ئالالھ تائاالنىڭ ئالدىدا گۇناھكار بولىدۇ

ــاىماســـتىن، خال ــا ئانىســـىنىڭ ئـــۆيىگه-ئاتـ نىـــڭ ئىـــددەتتىن بـــۇ ئايال كېتىـــپ قالسـ
ئهرنىـڭ زىممىسـىدە    )يهنـى چىقىملىـرى  (قىسـى  پىچىققۇچىلىك بولغان ئـارىلىقتىكى نه 

شۇنىڭدەك، ئايال ئهگهر ئـۆزى ئۈچـۈن باشـقا ئـۆي كىـراالپ ئولتۇرسـا ئۇنىـڭ         .بولىدۇ
  .كىراسىنى تۆلهش ئهرنىڭ ئۈستىگه بهلگىلىنىدۇ

. ئهمما ئۈچ تاالق قىلىنغان ئايالنىڭ ئېرى بىلهن بىر ئۆيـدە تۇرۇشـى تـوغرا ئهمهس     
شۇڭا بۇنداق ئايـال  . چۈكى بۇ ئىككىسى ئۈچ تاالقتىن كېيىن، ياتالرغا ئايلىنىپ قالىدۇ

ــا   ــاكى ئات ــدە ي ــايرىم ئۆي ــدۇ -ئ ــدە تۇرى ــىنىڭ ئۆيى ــڭ. ئانىس ــۈن   ئۆينى ــڭ پۈت ۋە ئايالنى
ئايالىنىــڭ  ئهگهرئهر . شــقانغا قهدەر ئېــرى تۆلهيــدۇ چىقىملىرىنــى ئۇنىــڭ ئىــددىتى تو 

قىسىنى بهرمىسه، ئايالنىـڭ ھهققىنـى يـېگهن بولـوپ، ئـالالھ تائاالنىـڭ       پىتېگىشلىك نه
ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دەپ تهلىــم  .ئالدىــدا قــاتتىق گۇناھكــار بولىــدۇ

درىتىڭالرنىـڭ يېتىشـىچه   قۇ) يهنـى قويـۇۋېتىلگهن ئايـاللىرىڭالرنى   (ئۇالرنى  :بهرگهن
ئۆزۈڭالر ئولتۇرۇۋاتقان جايىڭالرنىڭ بىـر قىسـمىدا ئولتۇرغـۇزۇڭالر، ئـۇالرنى تهڭلىكـته      

يهنـى ئـۇالرنى چىقىـپ كېتىشـكه مهجبـۇرالش      (قالدۇرۇش ئۈچۈن زىيان يهتكۈزمهڭالر 
، ئهگهر ئــۇالر ھامىلىــدار )ئۈچــۈن تۇرالغــۇ جهھهتــتىن، نهپىــقه جهھهتــتىن قىســماڭالر 

  )١(وشانغانغا قهدەر ئۇالرنى تهمىنلهڭالربولسا، ب

                                                 
  ئايهت-٦تاالق سۈرىسى  (١)



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٩٠  

 

  

  ئىددەت ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرى

  ؟ئىددەت دېگهن نېمه: سوئال  .١٢٢٩
ئىددەت ــ ئاجراشقان ئايالنىڭ ئېرىنىڭ زىممىسـىدىن چىقىـپ كهتكىـنىگه    : جاۋاب    

. ا ئىددەت تۇتۇش الزىم كېلىـدۇ تاالق قىلىنغان ئايالغ. قهدەر بولغان مهزگىل دېمهكتۇر
  :ئىددەت تۆۋەندىكىچه بولىدۇ

پاكلىق، يهنـى ئېـرى تـاالق قىلغانـدىن      ٣ئادەت كۆرىدىغان ئايالنىڭ ئىددىتى ) ١(  
قېتىم پاكلىنىشـى ئـارقىلىق ئىـددەتتىن     ٣كېيىن ئۈچ قېتىم ئادەت كۆرۈپ، ئۇنىڭدىن 

  .لىدۇبۇ ۋاقىتتا ئۇ، ئېرىنىڭ زىممىسىدىن چىققان بو. چىقىدۇ
يهنــى ئــادەت كۆرۈشــتىن . ئايــدۇر ٣ئــادەت كۆرمهيــدىغان ئايالنىــڭ ئىــددىتى ) ٢(  

ئـاي   ٣ئۆزۈلۈپ قالغان ئايالالرنىڭ ئىددىتى ئهرلىرىدىن ئايرىلغىنىدىن باشالپ تولـۇق  
  .بولىدۇ

ھامىلدار ئايالنىڭ ئىـددىتى بالىسـىنى تۇغقانغـا قهدەر بولـۇپ، ھامىلـدار ئايـال       ) ٣(  
ولۇپ، تۇغۇتنىڭ قېنىدىن پاكالنغاندىن كېيىن، ئىددەتتىن چىققـان  بالىسىنى تۇغۇپ ب

  .بولىدۇ
ئهگهر بـۇ ئايـال   . كۈنـدۇر  ١٠ئـاي   ٤ئېرى ئۆلۈپ كهتكهن ئايالنىـڭ ئىـددىتى   ) ٤(  

  .ھامىلدار بولسا، ئۇنىڭ ئىددىتى بالىسىنى تۇغقانغا قهدەر بولىدۇ
قىلماسـتىن، يـاكى ئۇنىـڭ    بىراۋ بىر ئايال بىلهن نىكاھلىنىپ، ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق   

بىلهن يالغۇز قالماستىن ئايرىلىپ كهتكهن بولسا، ياكى ئۆلۈپ كهتـكهن بولسـا، ھايـات    
  .قالغان بۇ ئايال ئۈچۈن ئىددەت تۇتۇش الزىم كهلمهيدۇ

ئايالنىڭ ئىـددەتتىن چىققـانلىقى ئۇنىـڭ يـاتلىق بولۇشـىنىڭ جـائىز ئىكهنلىكىـگه          
  .الغا نىكاھ چۈشمهيدۇئىددەتتىن چىقمىغان ئاي. ئىشارەتتۇر

  زىنا قىلغان ئايال ئهرگه تېگىشى ئۈچۈن ئىددەت تۇتۇشى كېرەكمۇ؟: سوئال  .١٢٣٠
باشقىسى بىلهن زىنا قىلغان ئايالنىڭ باشقا بىـرىگه نىكاھلىنىشـى ئۈچـۈن     :جاۋاب    

بـۇ مهسـىلىدە ئهڭ   . نئىددەت تۇتۇشى مهسىلىسـىدە ئىسـالم ئۆلىمـالىرى ئىختىالپالشـقا    
ھهنهفىي، شافىئىي ۋە سهۋرى مهزھهبلىرىنىـڭ زىنـا قىلغـان     توغرا دەپ قارايدىغىنىمىز،

ئايالنىــڭ، زىنــادىن ئېغىــر ئايــاق بولــۇپ قالغــان تهقــدىردىمۇ ئىــددەت تۇتۇشــى الزىــم   
ــىدۇر   ــۆز قارىش ــگهن ك ــا      . ئهمهس، دې ــارلىق كاتت ــى قات ــۆمهر، ئهل ــرى، ئ ــۇ بهك ــۇ ئهب ب

  .يىدۇرخهلىپىلهرنىڭ رە



 ٦٩١  هھكاملىرىئ ۇنىڭئ ۋە ەتئىدد  

 

 ۋەنهسـهبنى ئارىلىشـىپ كېتىشـتىن قوغـداش      تىن مهقسهتچۈنكى ئىددەت تۇتۇش  
ئايالنىڭ ئېغىر ئاياق يـاكى ئهمهسـلىكى   . ئايالنىڭ بالىياتقۇسىنى تازىالشتىن ئىبارەتتۇر

شۇڭا ئېرىدىن ئاجراشـقان ئايالنىـڭ   . ئۇنىڭ ئىددەت تۇتۇشى بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىدۇ
شــۇڭا زىنــادىن . ۇكى زىنــادىن نهســهب ســابىت بولمايــدۇھــالب. ئىــددەت تۇتۇشــى پهرز

 .)١(ئىددەت تۇتۇلمايدۇ
  

                                                 
 .بهتتىن ئېلىندى-٦٢٤توم،-٣ناملىق ئهسهرى،»ھازىرقى زامان پهتىۋالىرى«دكتۇر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ  )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٩٢  

 

  

  ئائىله ھاياتى ھهققىدە سوئال ـ جاۋابالر

 نامــاز ئوقۇمايــدىغان، دىيــانهتتىن يىــراق  دىيانهتلىــك ئۆســكهن قىزالرنــى: ســوئال  .١٢٣١
  دۇ؟لهرگه ياتلىق قىلىشقا بوالمكىشىئۆسكهن 

ئــالالھنى تونــۇپ، دىيــانهت بىــله ئهخالقالنغــان ۋە بهش ۋاقىــت نامــاز        :جــاۋاب    
ــاكى    ــايلىقىنى ي ئوقۇيــدىغان قىزالرنــى دىيانهتســىز، نامــاز ئوقۇمايــدىغان ئهرلهرنىــڭ ب

چـۈنكى  . ئابرۇيىنى ياكى مهنسىپىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا ئۇالرغا ياتلىق قىلىش خاتادۇر
ئايـال كىشـىنىڭ   “ئاۋامنىـڭ  . نىڭ مهزھىـبىگه ئهگىشـىدۇ  ئايال كىشىلهر ئومۇمهن ئېرى

مۇســۇلمان . دېــگهن ســۆزىمۇ بــۇ ســهۋەبتىن ئېيتىلغــان بولســا كېــرەك” مهزھىبــى يــوق
  .ئاياللىرىنى غهيرى مۇسۇلمان ئهرلهرگه ياتلىق قىلماسلىقنىڭ سهۋەبىمۇ بۇ ئىدى

لى قــارا، ئوغۇلالرنىمــۇ ئــائىله تهربىيىســى ياخشــى بولمىغــان ئــۆزى پــارقىراق، كــۆڭ   
ــا بــۇ     . دىيانهتســىز گــۈزەللهرگه ئۆيلهندۈرمهســلىك كېــرەك  ــا ـ ئان بۇنــداق قىلغــان ئات

ئهگهر . خاتالىقىنىڭ جازاسىنى ئاۋۋال مۇشۇ دۇنيادا، ئاندىن ئـاخىرەتته چوقـۇم كۆرىـدۇ   
قىزـ ئوغۇلالر شۇنداقالرنى تاللىغان بولسىمۇ ئاتـا ـ ئـانىالر ئۇنىڭغـا قارشـى چىقىشـى ۋە       

گهرچه بــالىالر ئاتــا ـ ئانىســىغا نىســبهتهن ئوقۇمۇشــلۇق ۋە بىلىــم   . زىــمرەت قىلىشــى ال
ســهۋىيىلىك بولغــان تهقــدىردىمۇ ئــۇالر ئاتــا ـ ئانىســىنىڭ تهجرىبىســىگه ۋە يــول           

چــۈنكى ياشــالر كــۆپرەك ھېسســىياتقا تايىنىــپ . كۆرسىتىشــىگه ھهر زامــان مۇھتاجــدۇر
قىـز ـ   . هن ئـويالپ ئىـش كۆرىـدۇ   ئهمما ئاتا ـ ئانىالر سـوغۇق قـانلىق بىـل    . ئىش كۆرىدۇ

چـۈنكى دۇنيـادا   . ئوغۇلالر بۇ ماۋزۇدا ئاتا ـ ئانىسىنىڭ سۆزىنى كۆپرەك ئاڭلىشى كېـرەك  
  .ھېچ قانداق بىر ئاتا ياكى ئانا پهرزەنتلىرىنىڭ بهختسىز بولۇشىنى خالىمايدۇ

ئايـال بىـلهن زىنـا قىلىـپ بولـۇپ، ئانـدىن       ئاۋامنىڭ ئېتىقادىدا، بىـراۋ بىـر   : سوئال  .١٢٣٢
ــدىغان     ــۇ ئىككىســىنىڭ نىكــاھى چۈشــمهيدۇ ، دەي ــۆيلهنمهكچى بولســا، ب ئىككىســى ئ

  چۈشهنچه بار، بۇنىڭ دىنىمىزدا ئاساسى بارمۇ؟
ــاۋاب     ــان    : ج ــاھنى دۇرۇس ئهمهس دەپ قارىغ ــداق نىك ــالىمالر بۇن ــاندىكى ئ ــاز س ئ

ئــــالىمالر  ا كــــۆپ ســــانلىقباشــــق فىقهىشــــۇناس ئــــالىملىرى ۋە بولســــىمۇ، ئىســــالم
يهنـى قىـز ـ يىگىتنىـڭ رازىلىقـى، گۇۋاھچىالرنىـڭ ھـازىر        (نىكاھلىنىشنىڭ شـهرتلىرى  
تولۇق بولغان ئىكهن، بۇنداق نىكـاھ دۇرۇس ۋە چۈشـىدۇ    )بولۇشى قاتارلىق شهرتلىرى

ى زىنا قىلغۇچى ئهر پهقهت زىنا قىلغۇچى ئايالن﴿: چۈنكى، ئالالھ قۇرئاندا. دەپ قارايدۇ
زىنا قىلغۇچى ئايـال پهقهت زىنـا قىلغـۇچى ئهرگه يـاكى     . ياكى مۇشرىك ئايالنىال ئالىدۇ



 ٦٩٣  ۋابالرسوئال ـ جا هققىدەھاياتى ھ هئائىل  

 

بۇ ئايهتكه ئاساسـهن، زىنـا قىلغـۇچى ئهر بىـلهن زىنـا       .دېگهن )١(﴾مۇشرىككىال تېگىدۇ
قىلغۇچى ئايال بىر ـ بىرى بىلهن بولسۇن يـاكى باشقىسـى بىـلهن بولسـۇن نىكاھنىـڭ       

ــۇش شــ  ــۇق بول ــدۇشــهرتلىرىنىڭ تول ــلهن نىكاھلىناالي ــۇ ئايهتنىــڭ  . هرتى بى بهلكــى ب
مهزمۇنى، بىر ـ بىـرى بىـلهن زىنـا قىلغـان ئهر بىـلهن ئايـال ئىككىسـىنىڭ بىـر ـ بىـرى           

  .تهقهززا قىلىدۇ زۆرۈرلىكىنى ڭبىلهنال ئۆيلىنىشى
ان ئهر ـ ئايالنىـڭ بـۇ    ئۆيلىنىشـتىن بـۇرۇن بىـر ـ بىـرى بىـلهن زىنـا قىلغـ        : سـوئال   .١٢٣٣
) يهنـى كهچـۈرۈم  (ىنىڭ گۇنـاھى ئۈچـۈن كاپـارەت    سـ ۆيلىنىشى ئۇالرنىڭ قىلغـان زىنا ئ

  سانىالمدۇ؟
نىڭ گۇنــاھلىرى ســىى ئۇالرنىــڭ بــۇرۇن قىلغــان زىنائۇالرنىــڭ ئۆيلىنىشــ: جــاۋاب    

ئـۇالر  . بهلكى ئۇالر گۇناھلىرى ئۈچۈن تهۋبه قىلىشى الزىم. كاپارەت سانالمايدۇ ئۈچۈن
چـۈنكى،  . نـادىن سـاقلىنىش نىيىتـى بىـلهن ئـۆيلهنگهنلىكى ئۈچـۈن سـاۋاب تاپىـدۇ        زى

ــتۇر   ــاۋاپلىق ئىش ــاقلىنىش س ــدىن س ــا   . ھارام ــقان ۋاقىتت ــا قىلىش ــا زىن ــۇالردىن ئهمم ئ
  .تۆرەلگهن باال ئۇالرغا مهنسۇب بولىۋېرىدۇ

 بىرىـدىن -ئايالالرنىـڭ بىـر  -ۋەبلىك ئهرسـه ئادەت ياكى تۇغۇتنىڭ ئۆزرىسى : سوئال  .١٢٣٤
  يىراقلىشىپ، ئايرىم يېتىۋېلىشى توغرىمۇ؟

ئهر كىشىنىڭ ئايالى ئادەت كۆرگهن ياكى تۇغۇتلۇق بولغـان ھاللىرىـدىمۇ،   : جاۋاب    
كۆڭــۈل ئــېچىش ۋە بىــرگه ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه يېــتىش،  ) كىيىمىنــى يهشمهســتىن(

مۇنداق قىلىـش ئهر ـ   . بار ھهققى ى قىلىشمۇناسىۋەتتىن باشقا يېقىنچىلىقالرن ىيجىنس
ــال ھهر ئى ــى ئايـ ــۈن ياخشـ ــى ئۈچـ ــا ئهر. ككىسـ ــدارە   ئهممـ ــىنى ئىـ ــڭ ھهۋىسـ ئۆزىنىـ

ىن قورقسـا بىـرگه يـاتمىغىنى ۋە    تقىاللماستىن، مهنئى قىلىنغان ئىشنى ئىشلهپ قويۇش
ــى    ــمىغىنى ياخشـ ــارتۇقچه يېقىنالشـ ــا ئـ ــۇنداقتىمۇ .ئايالىغـ ــۈنلهي   شـ ــدىن پۈتـ ئايالىـ

چـۈنكى ئايـال ئېرىنىـڭ يېنىـدا بولىشـقا، ئۇنىـڭ       . شىپ كېتىش ياخشـى ئهمهس يىراقلى
  .چىرايلىق سۆزىگه ۋە مۇھهببىتىگه ھهمىشه مۇھتاج

نىڭ قېنىدىن پاكلىنىپ بولمىغان ۋاقىت گهن ياكى تۇغۇتئايالى ئادەت كۆر: سوئال  .١٢٣٥
ــدە ــىۋەت   ئىچى ــلهن جىنســىي مۇناس ــڭ بى ــارەت    ئۇنى ــۈزگهن كىشــى ئۈچــۈن كاپ ئۆتك

  كېلهمدۇ؟
ئهگهر ئېــرى . ئايــال ھهر ئىككىســى بــۇ ھــالهتته گۇناھكــار بولىــدۇ   ئهر ـ  : جــاۋاب    

ئىشنى زورلۇق بىلهن قىلغان بولسـا، بـۇ ۋاقىتتـا ئېـرىال      ئايالىنىڭ ئىختىيارسىز ھالدا بۇ
) مـاددىي جـازا  (ت ەئهممـا كاپـار  . ئۇنىڭغا تهۋبه قىلىشى الزىم كېلىدۇ. گۇناھكار بولىدۇ

                                                 
 ـ ئايهت ٣نۇر سۈرىسى   (١)
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توغرۇلۇق بهزى ئـالىمالر ئۇنىڭغـا كاپـارەت يـوق، پهقهت تهۋبه قىلىشـى الزىـم كېلىـدۇ،        
ئهڭ ياخشىسـى  . دىسه، بهزى ئالىمالر تهۋبه بىلهن كاپارەت بىرگه الزىم كېلىـدۇ، دەيـدۇ  

بۇ گۇنـاھنى ئىشـلىگهن كىشـى تهۋبه قىلىـش بىـلهن بىـرگه مـال دۇنياسـىدىن ئـۆزى          
  .دا سهدىقه بېرىپ كاپارىتىنى ئادا قىلسا بولىدۇخالىغان مىقدار

ــوئال  .١٢٣٦ ــۈن     : س ــوزغىتىش ئۈچ ــلىرىنى ق ــىي ھهۋەس ــڭ جىنس ــۇنالر ئۆزلىرىنى ئهر خوت
  جىنسىي فىلىملهرنى كۆرسه بوالمدۇ؟

ــى قايســى ســهۋ : جــاۋاب     ــلهن بولســۇن جىنســىي فىلىملهر مهيل ــۆرۈش  ەب بى ــى ك ن
چــۈنكى ئهر ـ ئايــال بولمىغــان ئىككــى جىنســنىڭ بىــر ـ بىــرىگه       . مــدۇرشهكســىز ھارا

تىكىلىــپ قارىشــى قۇرئــان كهرىمنىــڭ ھــۆكمى بىــلهن قهتئىــي ھــارام بولغــان يهردە،    
 !فىلىمالردا بولسىمۇ باشقىالرنىڭ ئوچۇق بهدەنلىرىگه قاراش قانداقمۇ جـائىز بولسـۇن؟  

هرســه بولغاچقــا، ئــۇنى كۆرســه بهزىــلهر فىلىــم دېــگهن رەســىم ۋە خىيالــدىن ئىبــارەت ن 
ــۆز      ــۇ، كىشــىلهرنىڭ ئ بولمامــدۇ؟ دېيىشــى مــۇمكىن ، ئهممــا فىلىــم رەســىم بولســىمۇ، ئ

 نىڭشــۇڭا ئــۇنى كۆرۈشــ. ئــۇ خىيــالمۇ ئهمهس، بهلكــى ئهيــنهن ســۈرەتتۇر. ســۈرىتىدۇر
  .لىقىدا شهك يوقھارام
ز بىلهن يىگىتنىڭ ئاتا ـ ئانىسـى ئۇالرنىـڭ تـوي     ئۆيلىنىشكه پۈتۈشكهن قى: سوئال  .١٢٣٧

  قىزنى ئېلىپ قېچىش توغرا بوالمدۇ؟ اپىق كهلمىگهنلىكى سهۋەبلىكقىلىشىغا مۇۋ
. ئانىسـىنىڭ قولىـدىن سـوراپ ئېلىنىـدۇ    -بويىچه ئاتا يوسۇن-قىزالر قائىدە: جاۋاب    

ى مۇنـداق  چـۈنك . لىـپ قـېچىش تـوغرا ئهمهس   ېئانىسىنىڭ رازىلىقىسـىز ئ -نى ئاتاقىزالر
قىلىـــش گهرچه نىكاھنىـــڭ شـــهرتلىرىگه نوقســـان يهتكـــۈزمىگهن بولســـىمۇ، ئىســـالم 

قىزالرنــى ئۇالرنىــڭ ئاتــا ـ ئانىســىنى قايىــل   . ئهخالقىغــا ۋە تهلىماتىغــا خىــالپ ئىشــتۇر
  .قىلىپ، ئۇالرنىڭ قولىدىن ئېلىش دىنىمىزنىڭ ئهخالقى

ــدىن      ئۆيلىنىشــ: ســوئال  .١٢٣٨ ــۆزلىرىنى ھارام ــلهر ئ ــار بهرمىگهن كه شــهرت ـ شــارائىتى ي
  ساقالش ئۈچۈن نېمه قىلىشى كېرەك؟

ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ كۆرسهتمىســى بــويىچه، روزا تۇتۇشــى  :جــاۋاب    
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . چۈنكى روزا تۇتۇش جىنسـىي شـهھۋەتنى ئازايتىـدۇ   . كېرەك

ــگهن ــداق دېـ ــ«: مۇنـ ــىئهي ياشـ ــلهر  ! الر جامائهسـ ــۇدرىتىڭالر يهتكهنـ ــكه قـ ئۆيلىنىشـ
ــلهر روزا تۇتســۇن   ــۇدرىتى يهتمىگهن ــا ق ــۆيلىنىڭالر، ئۇنىڭغ روزا شــهھۋەتنى  چــۈنكى. ئ

ــار، مهســىلهن  » كېســىدۇ ــارىلهرمۇ ب ــقا چ ــدىن باش ــپ  : مۇن ــا تىكىلى ــامهھرەم ئايالالرغ ن
ژۇرنـالالرنى  قارىماسلىق، قۇرئان ئوقۇشـنى ئـۆزىگه ئـادەت قىلىـش، جىنسـىي ھېكـايه،       

ئوقۇماسلىق ۋە جىنسىي فىلىمالرنى كۆرمهسلىك، ئهڭ مۇھىمى پىكىر ـ خىيالىنى باشـقا   
ئىشالر بىلهن مهشغۇل قىلىش، ئايالالر توغرۇلۇق ئويالنماسلىق قاتارلىقالر ئۇالرغا سـهۋر  
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  .ــ تاقهت ئاتا قىلىدۇ
لىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن، ئىككىســىنىڭ ئىمىلــداش قىــز ـ يىگىــتلهر ئۆي  : ســوئال  .١٢٣٩

  ئىكهنلىكىدىن خهۋەر تاپسا ئۇالر نېمه قىلىدۇ؟
ئىككىسىنىڭ ئىمىلداش ئىكهنلىكىنى بىلگهن ھامان نىكـاھتىن  ئايال -ئهر: جاۋاب    

ــرەك  ــى كې ــى بىلمهســتىن     . ئايرىلىش ــداش ئىكهنلىكىن ــڭ ئىككىســىنىڭ ئىمىل ئۇالرنى
ئۈچۈن گۇناھ بولمىسىمۇ، بىلگهندىن كېـيىن نىكـاھى   ئۆتكۈزگهن ئهر ـ خوتۇنچىلىقى  

ئهگهر ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىمىلداش ئىكهنلىكىنى ئىشهنچىلىك دەلىـل  . بۇزۇلغان بولىدۇ
ــارقىلىق بىلگهنــدىن كېيىنمــۇ، نىكــاھتىن ئايرىلمــاي داۋام قىلىۋەرســه،    ــ ئىســپاتالر ئ  ـ

ڭ ئىمىلـــداش ئهممـــا ئىككىســـىنى. ئۇالرنىـــڭ ھهر ئىككىســـى زىنـــا قىلغـــان بولىـــدۇ
  .بىلمىگهن ۋاقىتلىرىدىكى تاپقان بالىلىرى زىنا بالىلىرى ھېسابالنمايدۇ ئىكهنلىكىنى

  ئهرنىڭ ئايالىنى سىرتتا ئىشلهشتىن مهنئى قىلىش ھوقۇقى بارمۇ ؟: سوئال  .١٢٤٠
امــداش قئائىلىســىنىڭ بهخــت ـ ســائادىتىنى كــۆزلىگهن ئهر تۇرمۇشــنى      :جــاۋاب    

مـاددىي جهھهتـتىن قىيىنچىلىـق تارتىـپ قالمايـدىغان       ،ۇپئىمكانىيىتى يېتهرلىك بولـ 
ئايــالىنى ســىرتتا ئىشلهشــكه چىقارماســتىن، ئائىلىســىنىڭ پۈتــۈن       ئهھۋالــدا بولســا، 
ــاجلىرىنى  ــدۇ ئېهتىي ــۆزى قامداي ــش   . ئ ــاجلىرىنى تهل قىلى ــڭ ئېهتىي ــۈنكى ئائىلىنى چ

گهر ئېرى ئايالىنىڭ ۋە بالىلىرىنىڭ ئېهتىيـاجلىرىنى  ئه. ئهرنىڭ يالغۇز مهجبۇرىيىتىدۇر
ــۆزىگه      ــالىنى ســىرتتا، ئ ــا ئاي ــۇ ۋاقىتت ــرەلمىگهن بولســا، ب نورمــال دەرىجىــدە قامــداپ بې

  .مۇناسىپ، شهرەپلىك ئىشتا ئىشلهشتىن توسالمايدۇ
بۇياق ئۇالرنىڭ تاھـارەت ئـېلىش    بهزى ئايالالر تىرناقلىرىنى بۇيىۋالىدۇ، بۇ: سوئال  .١٢٤١

  ۋە غۇسلى قىلىشىغا توسقۇن بۇالمدۇ؟
. تىرنــاقالردىكى بويــاقالر تاھــارەت ۋە غۇســلىغا ئهلــۋەتته توســقۇن بولىــدۇ  : جــاۋاب    

ــارەت ۋە  ــان ئهزاال  چــۈنكى تاھ ئۆتكــۈزۈش  رنىــڭ ھهممىســىگه غۇســلىدا ســۇنى يۇيۇلغ
تاھـارەت ئالسـا يـاكى يۇيۇنسـا سـۇ       ۋالغـان ئايـال  ھالبۇكى، تىرنـاقلىرىنى بۇيى . شهرتتۇر

شـۇڭا ئـۇالر تاھـارەت ئـېلىش يـاكى غوسـله قىلىشـتىن        . ئۇنىڭ تىرناقلىرىغا ئۆتمهيـدۇ 
بۇرۇن تىرناقلىرىدىكى بۇياقلىرىنى تازىالپ چىقىرىپ بولۇپ، ئاندىن تاھارەت ئېلىشـى  

  .يۇيۇنۇشى كېرەك ياكى
ى بولغـــان بالىنىـــڭ كهمتـــۈك تۇغۇلىـــدىغانلىقى دوختـــۇرالر  تۇغۇلمـــاقچ: ســـوئال  .١٢٤٢

  ئۇنى چۈشۈرىۋېتىشقا بوالمدۇ؟ تهرىپىدىن بىلىنسه،
 بولســىمۇ، ئــۇنى غانلىقى بايقالغــان ىــدى ۇلغك تۇۈكهمتــگهرچه بالىنىــڭ : جــاۋاب    

ــ ــدۇ    ۈچۈش ــانلىق بولى ــايهت قىلغ ــا جىن ــر جانغ ــرىم   . رىۋېتىش بى ــۇددى بېجى ــۇنى خ ئ
  .ىۋالغاندەك، كۈتىۋېلىش، قالغىنىنى ئالالھقا تاپشۇرۇش كېرەكتۇغۇلىدىغان بالىنى كۈت



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٦٩٦  

 

ئهر ـ ئايالالر تۇرمۇشتا بهختلىك بواللمىغانلىق ياكى باشقا سهۋەبلهر بىـلهن   : سوئال  .١٢٤٣
ئاجراشقاندا، ئهرنىڭ ئايالىغا بـۇرۇن بهرگهن تـويلىقى يـاكى مهھرىـدىن بىـر قىسـمىنى       

  قىلىشى دۇرۇسمۇ؟ تهلهبلىشى ياكى ئېلىۋې
ــۇنى    : جــاۋاب     ــاكى ئ ــا بهرگهن نهرســىلىرىنى ئېلىۋېلىشــى ي  تهلهبئهرنىــڭ ئايالىغ

 نىكاھنىڭ سـهۋەبى  چۈنكى ئايالىغا بېرىلگهن نهرسىلهر ئۇنىڭغا. قىلىشى توغرا ئهمهس
ئاجراشقان سـهۋەبتىن ئـۇنى ئېلىـۋېلىش يـاكى ئېلىشـنى      . بىلهن بهلگىلهنگهن ھهقتۇر

لىنىـڭ  بهرگهن نهرسـىلىرىنى قـايتۇرۇپ بېرىشـكه زورالپ ئايا   . قىلىشقا بولمايـدۇ  هبتهل
. شــمۇ ھهددىــدىن ئاشــقان نامهرتلىــك ۋە چۈپهيلىكتــۇر ۇخېتىنــى بهرمهي ئارقىغــا سوز

ــاجىز ــالالر ئ ــر جىــنس  ئاي ــاجلىق بى ــا شــهپقهتلىك ۋە كهڭ  . ۋە شــهپقهتكه ئېهتىي ئۇالرغ
ئىختىيـارى بىـلهن ھېچبىـر زورلۇقسـىز ھالـدا،      ئۆز  ئهگهر ئايال. قورساق بولۇش كېرەك

تويلۇقتىن ياكى مهھرىدىن بىر قىسىم نهرسـىلهرنى قـايتۇرۇپ بېرىشـنى خالىسـا، ئـۇنى      
. ئهخالقلىق كىشىلهر ئۈچۈن ئۇنى قوبـۇل قىلىشـمۇ ئوڭايغـا توختىمايـدۇ     .ئالسا بولىدۇ

ــايتۇرۇپ     ــنى قــ ــا بهرگهن نهرسىسىســ ــاالم بىراۋغــ ــبهر ئهلهيهىسســ ــۈنكى پهيغهمــ  چــ
  .ئېلىۋالغانلىقنى تۈكۈرگهن تۈكۈرۈكىنى قايتا ئاغزىغا ئالغانغا ئوخشىتىپ ئهيىبلىگهن

بېشىنى يۆگهش نىيىتىدە چېچىنىڭ ئۈستىگه ياسىما چـاچ كىيىۋالسـا،    ئايال: سوئال  .١٢٤٤
  ؟بۇ ئىسالمدا بۇيرۇلغان ئىسالمىي قىياپهتتىكى رومال قاتارىغا كىرەمدۇ

. ئىسـالمىي رومـال قاتارىغـا كىرمهيـدۇ     ىئايالالرنىڭ بېشىغا چاچ كىيىۋېلىش: جاۋاب    
ئهگهر . ئهمما ئىسالم دىنى ئۇنىڭغـا يـول قويمايـدۇ   . يهھۇدىي ئاياللىرى شۇنداق قىلىدۇ

هن يۆگىسـه،  ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىسالمىي قىياپهتتىكى رومال ئارتىپ بېشىنى ئۇنىـڭ بىـل  
ئهممــا بېشــى ئوچــۇقال تۇرىــدىكهن، . ىي رومــال ھېســابلىنىدۇئــۇ، ئىســالم ىالشـۇ ۋاقىتــت 

  .ئىسالم شهرىئىتىگه خىالپلىق قىلغان بولىدۇ
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  ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرۋەسىيهت 

  ۋەسىيهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٢٤٥
ــراۋ –ۋەســىيهت  :جــاۋاب     ــىلىرىد  بى ــدىكى نهرس ــر قىســىمىنى  ئىگىدارچىلىقى ىن بى

ئۆزىنىــڭ ۋاپاتىــدىن كېــيىن تهســهررۇپ قىلىشــقا تاپشۇرۇشــى دېگهنلىــك بولــۇپ،        
ئـۆز تهلىـبىگه    قهرزىسى بولسا تۆلهش يـاكى  دۇنياسىدىن –ۋەسىيهت ئۆلگۈچىنىڭ مال 

سـهرپ   بىراۋغا بىر نهرسه بېرىش يـاكى ئومۇمغـا پايـدىلىق بولغـان ئىشـالرغا      ئاساسهن،
  .شهكىلدە بولىدۇقىلىش قاتارلىق ھهر خىل 

ئىنسان ھايات بولغان مۇددەت ئىچىـدە ئـۆز ئىگىدارچىلىقىـدىكى بـارلىق نهرسـىلىرىنى        
ــۇپ، ئۇنىــڭ ئۆلۈشــى    ــگه بول ــگه ئى ــدارچىلىق  تهســهررۇپ قىلىــش ھهققى ــلهن ئىگى بى

پۈتـۈن ئىگىـدارچىلىقى    ۋەسىيهت قىلغـان نهرسـىلىرىدىن باشـقا    ھوقۇقى ئۈزۈلگهن ۋە
  .هن بولىدۇۋارىسلىرىنىڭ قولىغا ئۆتك

  ۋەسىيهت قاچان ئورۇندىلىدۇ؟ :سوئال  .١٢٤٦
  .ۋەسىيهت مىراسنى تهقسىم قىلىشتىن ئاۋۋال ئورۇندىلىدۇ :جاۋاب    

  ۋەسىيهت قىلغۇچىدا بولۇشقا تېگىشلىك شهرتلهر
  ه؟ۋەسىيهت قىلىشنىڭ شهرتى نېم :سوئال  .١٢٤٧

  :ۋەسىيهت قىلىشنىڭ شهرتى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
  ۋەسىيهت قىلغۇچىنىڭ باالغهت يېشىغا يهتكهن بىرى بولۇشى، )١(  
  ھوشى جايىدا بولۇشى، –ۋەسىيهت قىلغۇچىنىڭ ئهقلى ) ٢(  
  ۋەسىيهتنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن قىلغان بولۇشى، )٣(  
  دە بولۇشى،ۋەسىيهت قىلماقچى بولغان نهرسىنىڭ ئۆز ئىلكى) ٤(  
  .ۋەسىيهت قىلماقچى بولغان نهرسىنىڭ ھاالل نهرسىلهردىن بولۇشى )٥(  
  ۋەسىيهت قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .١٢٤٨

ۋەســـىيهت قىلىـــش ئىككـــى تۈرلـــۈك بولـــۇپ، بىـــرى پهرز، يهنه بىـــرى،   :جـــاۋاب    
  .مۇستهھهبتۇر

  قايسى ۋاقىتتا ۋەسىيهت قىلىش پهرز بولىدۇ؟ :سوئال  .١٢٤٩
ئۈستىدە بىراۋغا تۆلهشكه تېگىشلىك قهرز ياكى بېـرەلمىگهن زاكـات بولسـا،     :جاۋاب    

ــداق كىشــىنىڭ  ــاۋزۇدا مۇن ــۇ م ۋەســىيهت قىلىشــى ۋە ۋەســىيهتنى ھــۆججهت قىلىــپ   ب
ھوقـۇقالر جايىغـا    –چـۈنكى مۇنـداق قىلمىغانـدا ھهق    . يازدۇرۇپ قالدۇرۇشـى پهرزدۇر 
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قانـداقال بىـر مۇسـۇلماننىڭ    «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ ھهقـته    . تهگمىگهن بولىدۇ
ۋەسىيهت قىلىـدىغان بىـرەر ئىشـى بولـۇپ، ۋەسـىيهت ھـۆججىتىنى تاماملىماسـتىن بىـر         

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»كېچىدىن ئارتۇق ۋاقىت ئۆتكۈزۈشى جائىز ئهمهس
  بولىدۇ؟) ساۋابلىق(قايسى ۋاقىتتا ۋەسىيهت قىلىش مۇستهھهب  :سوئال  .١٢٥٠

 –ئۈســتىدە قهرز يــاكى بېــرەلمىگهن زاكــات قالمىغــان كىشــىنىڭ مــال        :جــاۋاب    
ــاكى      ــهرپ قىلىـــش يـ ــالرغا سـ ــى ئىشـ ــانه ياخشـ ــمىنى خالىسـ ــر قىسـ ــىدىن بىـ دۇنياسـ

ەسـىيهت قىلىشـى   مهلـۇم شهخسـلهرگه بېـرىش ئۈچـۈن ۋ    مىراسخورلىرىنىڭ سىرتىدىكى 
ئهممــا ۋارىســلىرىغا زىيــان يهتكــۈزۈش تهرىقىســىدە ۋەســىيهت قىلىــش   . مۇســتهھهبتۇر

  .ھارامدۇر
  ۋەسىيهتنى كىملهرگه قىلىشقا بولمايدۇ؟ :سوئال  .١٢٥١

ــاۋاب     ــۆزى       :ج ــىغا ئ ــر قانچىس ــاكى بى ــىگه ي ــلىرىدىن بىرەرس ــۆز ۋارىس ــڭ ئ بىراۋنى
نى ىبىــر نهرســه بېرىلىشــ تاشــقىرى ئــارتۇق مىراســتىن ، تېگىشــلىكېــيىنئۆلگهنــدىن ك

ــوغرا ئهمهس   ــى ت ــىيهت قىلىش ــدۇ  . ۋەس ــىيهت يۈرگۈزۈلمهي ــداق ۋەس ــقا . مۇن ئهگهر باش
ۋارىسالر بۇ ۋەسىيهتنى يۈرگۈزۈشـكه رازى بولسـا، بـۇ ۋاقىتتـا ئـۇ مهزكـۇر ۋارىسـالرنىڭ        

  .ھهدىيهسى ياكى ياردىمى سۈپىتىدە ئهمهلگه ئاشىدۇ

  ەسىيهت قىلىشنىڭ ساۋابى ۋە پايدىسىۋ
  ۋەسىيهت قىلىشنىڭ قانداق ساۋابى بار؟ :سوئال  .١٢٥٢

ئــادەت قىلغــان ياخشـــى    ۋەســىيهت قىلىــش پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم     :جــاۋاب     
ئهمهللهردىن بىرى بولۇپ، مۇكاپاتى قىيامهت كۈنى بېرىلىـدىغان، سـاۋابى ئۆلگهنـدىن    
كېيىنمــۇ داۋام قىلىــپ تۇرىــدىغان، كىشــىنى ئالالھقــا يېقىنالشــتۇرىدىغان پهزىلهتلىــك 

ئــادەم ئۆلگهنــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــر ھهدىســته. ئىشــتۇر
سـهدىقه  : ئـۇالر . پۈتۈن ئهمهلـى ئۈزۈلـۈپ، پهقهت ئـۈچ ئىشـنىڭ سـاۋابىال داۋام قىلىـدۇ      

، پايدىلىق ئىلىـم، ھهققىـدە دۇئـا قىلىـپ     )ياخشى ئىشداۋام قىلىپ تۇرىدىغان (جارىيه 
ــت  ــدىغان ياخشــى پهرزەن ــۇرۇن    .دەپ كۆرســهتكهن )٢(»تۇرى ــادەم ئۆلۈشــتىن ب ــى ئ يهن

يۇقىرىقى ئۈچ ئىشنى ياكى بۇالردىن بىرەرسىنى قىلغان بولسا، ئۇنىڭ ساۋابى ئۇ كىشى 
  .ئۆلگهندىن كېيىنمۇ، ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ

ىمكـى ۋەسـىيهتلىرىنى قىلغـان ھالـدا ئۆلىـدىكهن، ئـۇ سـۈننهت        ك«: يهنه بىر ھهدىسـته   

                                                 
  ارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىئىمام بۇخ  )١(
  مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
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دەپ  )١(»يولىدا، تهقۋالىقتـا ۋە گۇنـاھلىرى مهغپىـرەت قىلىنغـان ھالـدا ئـۆلگهن بولىـدۇ       
  .كهلگهن

  ۋەسىيهت قىلىشنىڭ قانداق پايدىسى بار؟ :سوئال  .١٢٥٣
  :ئۇالرنىڭ بهزىسى مۇنۇالر. رى بارۋەسىيهتنىڭ كۆپلىگهن پايدىلى :جاۋاب    

چۈنكى ۋەسـىيهت قىلغـان ئـادەم    . ھوقۇقالرنى زايه بولۇشتىن قوغداش –ھهق ) ١(  
ئۈستىدە باشقىالرغا بېرىشكه تېگىشلىك ياكى ئۇالردىن ئېلىشقا تېگىشـلىك ھهقلهرنـى   

قا يـاكى ئورۇنداشـ   ياكى ئۆزىدە قويۇلغان ئامانهت بولسا ياكى بېرىلمىگهن زاكات بولسـا 
بۇنىـڭ بىـلهن   . ئـۇالرنى بايـان قىلغـان بولىـدۇ     تېگىشلىك مهنىۋى مهنپهئهتلهر بولسا،

  .جايلىرىغا يهتكهن بولىدۇ ر ئۆزالھوقۇق-ھهق
مهســجىد بىنــا قىلىــش يــاكى دوختۇرخانــا ســېلىش يــاكى مهكــتهب، مهدرىســه  ) ٢(  

 ئېچىشقا ئوخشاش ياخشـى ئىشـالرنى ئۆزىنىـڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن قىلىشـنى ۋەسـىيهت       
تا قىيـامهتكىچه بـۇ ياخشـى ئىشـى ئۈچـۈن سـاۋابتىن بهھـرىمهن         قىلىپ كهتكهن ئادەم

  .بۇ ياخشى ئىشالرنىڭ پايدىسىنى كۆرىدۇ ئومۇم خهلق. بولۇپ تۇرىدۇ
ــتىم  ) ٣(   ــڭ، يې ــڭ    –كهمبهغهللهرنى ــاج ئىگىلىرىنى ــقا ئېهتىي ــىرالرنىڭ ۋە باش  يېس

الرنى دەرتـتىن چىقارغـان،   ھاجهتلىرىنى قامداشنى ۋەسىيهت قىلىپ كهتـكهن ئـادەم ئـۇ   
  .ئاخىرەتته ساۋابىنى كۆرگهن بولىدۇ

يۇقىرىقىغــا ئوخشــاش ئىشــالرنىڭ ھاياتىــدىن كېــيىن ئورۇندىلىشــىنى ۋەســىيهت     
قىلغــان ئــادەم بــۇ ۋەســىيىتى ئۈچــۈن كــۆپ ســاۋاب قازىنىــدۇ، ئالالھنىــڭ رەھمىــتىگه   

  .مۇيهسسهر ۋە كىشىلهرنىڭ ياخشى دۇئالىرىغا سازاۋەر بولىدۇ

                                                 
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(
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  مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ۋە ئۇنىڭغا راسمى

  كه دېگهن نېمه؟ىتهر :سوئال  .١٢٥٤
دۇنيـا ۋە   –بىراۋ ئۆلگهنـدىن كېـيىن ئۇنىـڭ ۋارىسـلىرىغا قالـدۇرغان مـال        :جاۋاب    

  .دەپ ئاتىلىدۇ» كهىتهر«ياكى » مىراس«باشقا ھهر قانداق نهرسىسى 

  ھوقۇقالر –ك ھهق كىگه مۇناسىۋەتلىىتهر
  ھوقۇقالر قايسىالر؟ –كىگه مۇناسىۋەتلىك ھهق ىتهر :سوئال  .١٢٥٥

ــۇپ، مۇنــۇ   –تهرىكىــگه مۇناســىۋەتلىك ھهق  :جــاۋاب     ھوقــۇقالر تۆۋەنــدىكىلهر بول
  :تهرتىب بويىچه ئىجرا قىلىنىدۇ

كېـپهنلهش ۋە دەپـنه قىلىشـقا     تاراش، -يوسۇن بويىچه يۇيۇپ –مېيتنى قائىدە ) ١(  
ــاكى كهم    قهدەر بولغــان پۈتــۈن چىقىمــالر ئۈچــۈن مېيتنىــڭ تهرىكىســىدىن ئىســراپ ي

  .ئىشلىتىلىدۇقائىدە بويىچه قىلماستىن 
مېيتنىڭ ئۈستىدە قهزر بولسا ئۇنى ئىگىسىگه تاپشۇرۇپ بېرىش ئـارقىلىق ئـادا   ) ٢(  

  .قىلىنىدۇ
مېيتــتىن مىــراس ئېلىشــقا ھهقلىــق  . شمېيتنىــڭ ۋەســىيهتلىرىنى ئىجــرا قىلىــ ) ٣(  

مــال بېرىشــكه ۋەســىيهت قىلىشــى تــوغرا  –مىــراس ســىرتىدا پــۇل  بولغــان ۋارىســلىرىغا
ئهممـــا مېيـــت . ئهمهس، ئهگهر ۋەســـىيهت قىلىنغـــان تهقـــدىردىمۇ ئهمهل قىلىنمايـــدۇ 

مېلىـدىن بېرىشـنى ۋەسـىيهت قىلغـان      –ئۆزىنىڭ ۋارىسلىرىنىڭ سىرتىدا بىراۋغـا پـۇل   
ۇ مېيتنىڭ تهرىكىسىنىڭ ئۈچتىن بىرىدىن ئـارتۇق بولماسـلىق شـهرتى بىـلهن     بولسا، ئ

  .ئىجرا قىلىنىدۇ
قالغان تهرىكه ۋارىسالر ئوتتۇرىسـىدا شـهرىئهت كۆرسهتمىسـى بـويىچه تهقسـىم      ) ٤(  

  .قىلىنىدۇ

  مىراس ئېلىشنىڭ سهۋەبلىرى
  رى قايسىالر؟مىراس ئېلىشنىڭ سهۋەبلى :سوئال  .١٢٥٦

ئۇالرنىـڭ  . بىرىـدىن مىـراس ئاالاليـدۇ    -ئىككى سهۋەب بىلهن كىشىلهر بىر :جاۋاب    
  .بىرى نهسهب، يهنه بىرى نىكاھتۇر

  نهسهب سهۋەبى بىلهن مىراس ئالىدىغانالر كىملهر؟ :سوئال  .١٢٥٧
ــالىلىرى،  -نهســـهب ســـهۋەبى بىـــلهن مىـــراس ئالىـــدىغانالر  :جـــاۋاب     مېيتنىـــڭ بـ
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 –ئانىســى، بــوۋا  –نهۋرىلىــرى، بىــر تۇغقــانلىرى، بىــر تۇغقانلىرىنىــڭ بــالىلىرى، ئاتــا  
  .دادا تهرەپ تاغىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرى قاتارلىق يېقىن تۇغقانلىرىدۇر مومىلىرى،

  ر كىملهر؟نىكاھ سهۋەبى بىلهن مىراس ئالىدىغانال :سوئال  .١٢٥٨
بىـر   خوتۇنالر بولۇپ، بىـراۋ  –ئهر  نىكاھ سهۋەبى بىلهن مىراس ئالىدىغانالر :جاۋاب    

بىر ياستۇققا بـاش قويماسـتىن ئۇالرنىـڭ بىـرى ئۆلـۈپ       ئايالغا نىكاھلىنىپ تېخى ئۇالر
  .كهتكهن بولسىمۇ، ھايات قالغىنى ئۆلگهن جورىسىدىن مىراس ئالىدۇ

  ىغانالرمىراس ئېلىشتىن مهنئى قىلىنىد
  مىراس ئېلىشتىن مهنئى قىلىنىدىغانالر كىملهر؟ :سوئال  .١٢٥٩

ئىككى خىـل كىشـى بولـۇپ، ئـۇالر      مىراس ئېلىشتىن مهنئى قىلىنىدىغانالر :جاۋاب    
  :مۇنۇالر

ئانىســـىدىن -امىـــراس قالـــدۇرغۇچىنى ئۆلتـــۈرگهن قاتىـــل، يهنـــى بىـــراۋ ئاتـــ )١(  
ــىنى  ــبىرەرس ــدىغان    ي ــگه بوالالي ــىغا ئى ــاش مىراس ــۇنىڭغا ئوخش ــىلىرىدىن اكى ش كىش

قهستهن ئۆلتۈرگهن بولسا، ئۇنىڭدىن مىـراس   )تۇغقىنىنى ياكى جورىسىنى(ى نرەرسىبى
قاتىل ئـۆزى ئۆلتـۈرگهن كىشىسـىنىڭ    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته. ئااللمايدۇ

  .كهندەپ كۆرسهت )١(»مىراسىدىن ھېچ نهرسه ئااللمايدۇ
مېيت بىلهن ۋارىسنىڭ بىر دىندا بولماسلىقى يهنى مىراس قالـدۇرغۇچى مېيـت   ) ٢(  

مۇسۇلمان، مىـراس ئـالغۇچى مۇسـۇلمان ئهمهس يـاكى مىـراس قالـدۇرغۇچى مۇسـۇلمان        
ــر     ــۇ ئىككىســى بى ــالغۇچى مۇســۇلمان بولســا، ب ــراس ئ ــراس   –ئهمهس، مى ــدىن مى بىرى

كـاپىر مۇسـۇلماندىن، مۇسـۇلمان    «: ھهدىسـته پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر   . ئااللمايدۇ
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»كاپىردىن مىراس ئااللمايدۇ

مۇسۇلمانلىقتىن يېنىپ مـۇرتهد بولـۇپ كهتـكهن كىشـىمۇ بـۇ ھۆكۈمنىـڭ ئىچىـگه          
  .كىرىدۇ

  مىراس ئېلىشنىڭ شهرتلىرى
  الر؟مىراس ئېلىشنىڭ شهرتلىرى قايسى :سوئال  .١٢٦٠

  :مىراس ئېلىشنىڭ شهرتلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر مۇنۇالر :جاۋاب    
ــۈم     ) ١(   ــۆلگهنلىكىگه ھۆك ــاكى ئ ــۆلگهن ي ــته ئ ــدۇرغۇچىنىڭ ئهمهلىيهت ــراس قال مى

                                                 
  ئىبنى ئابدۇلبىر رىۋايىتى  )١(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
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 دەپ» ئۆلـدى «دېرەكسـىز يوقـاپ كهتـكهن ئـادەمگه     -ئىـز : مهسىلهن. قىلىنغان بولىشى
ى تىرىــك ئادەمنىــڭ چــۈنك. ھۆكــۈم چىقىرىلغىنىغــا ئوخشــاش رەســمىي مهھكىمىــدىن

  .مىراسى تهقسىم قىلىنمايدۇ
ــدۇرغۇچى ئــۆلگهن ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدە ۋارىســنىڭ ھايــات بولىشــى  ) ٢(   . مىــراس قال

ــكهن كىشــى ئۇنىــڭ مىراســىنى      ــۈپ كهت ــۇرۇن ئۆل ــراس قالدۇرغۇچىــدىن ب چــۈنكى مى
بىراۋ ئاتىسىدىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتـكهن بولسـا، ئۆلـۈپ كهتـكهن     : مهسىلهن. ئااللمايدۇ

بوۋىسىنىڭ تهرىكىسىدىن ئاتىسىنىڭ مىراسـى سـۈپىتىدە   ىشىنىڭ پهرزەنتلىرىنىڭ بۇ ك
ئهمما ئۇالرنىـڭ نهۋرە سـۈپىتى بىـلهن مىـراس ئېلىشـى      . ئااللمىغىنىغا ئوخشاش مىراس

  .باشقا مهسىله

  قۇرئان كهرىمدىكى مىراس ئايهتلىرى
  اس ئايهتلىرى قايسىالر؟قۇرئان كهرىمدىكى مىر :سوئال  .١٢٦١

ــاۋاب     ــر     :ج ــىپ بى ــۇنى تالىش ــانالر ئ ــى ئىنس ــراس مهسىلىس ــۈرۈش  -مى ــى ئۆلت بىرىن
ھوقۇق مهسىلىسـى  -مال مهسىلىسى ئىكهنلىكى ۋە ھهق-دەرىجىسىگىچه يېتىدىغان پۇل

. بولغانلىقى ئۈچۈن مىراس تهقسىماتىنى ئالالھ تائاال بىۋاسىته ئۆزى بهلگىلهپ بهرگهن
  :ى مۇنۇ ئايهتلهردۇرمىراس ئايهتلىر

ھهققىدە تهۋسىيه قىلىـدۇكى، بىـر   ) غا تېگىدىغان مىراس(ئالالھ بالىلىرىڭالر ﴿) ١(  
) ئىككــى يــاكى(ئهرگه ئىككــى ئايالنىــڭ ھهسسىســى تېگىــدۇ، ئهگهر مېيىتنىــڭ قىــزى 

ئىككىــدىن كــۆپ بولســا، ئــۇ چاغــدا ئۇالرغــا مىراســنىڭ ئــۈچتىن ئىككــى ھهسسىســى    
بىر قىز بولىدىغان بولسا، ئۇنىڭغا مىراسـنىڭ يېرىمـى تېگىـدۇ،    ) ۋارىس(تېگىدۇ، ئهگهر 

ــا    ــالىلىرى بولســا، بــۇ چاغــدا ئۇنىــڭ ئات بىــرىگه  ئانىســىنىڭ ھهر -ئهگهر مېيىتنىــڭ ب
ئهگهر ئۇنىــڭ بــالىلىرى بولمــاي مىراســقا پهقهت . مىراســنىڭ ئالتىــدىن بىــرى تېگىــدۇ

ئۇنىـڭ ئانىسـىغا مىراسـنىڭ     ئانىسى ۋارىسلىق قىلىدىغان بولسا، بۇچاغـدا -ئۇنىڭ ئاتا 
ئانىسـىدىن   -ئاتـا  (ئهگهر مېيىتنىڭ ). قالغىنى ئاتىسغا تېگىدۇ(ئۈچتىن بىرى تېگىدۇ 

ــقا يهنه ــدۇ      ) باش ــرى تېگى ــدىن بى ــنىڭ ئالتى ــىغا مىراس ــا، ئانىس ــانلىرى بولس ــر تۇغق بى
مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغـان ۋە قهرزى  ) بۇ تهقسىمات( ).قالغىنىنى ئاتىسى ئالىدۇ(

يهنى بۇ (ئاناڭالر ۋە بالىلىرىڭالردىن -ئاتا . تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىدۇ
قايسىسىنىڭ مهنپهئهت جهھهتتىن ئۆزەڭالرغا ئهڭ يېقىن ئىكهنلىكىنـى  ) ئىككىسىدىن

ئـالالھ ھهقىـقهتهن   . بىلمهيسىلهر، بۇالر ئـالالھ تهرىپىـدىن بېكىـتىلگهن بهلگىلىمىـدۇر    
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  .)١(﴾هت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرھهممىنى بىلگۈچى، ھېكم
ئهگهر ئاياللىرىڭالرنىـــڭ بـــالىلىرى بولمىســـا، بـــۇ چاغـــدا ئـــۇالر قالـــدۇرغان ﴿) ٢(  

ئهگهر ئۇالرنىـڭ بـالىلىرى بولسـا،    . سـىلهرگه تېگىـدۇ  !) ئـى ئهرلهر (مىراسنىڭ يېرىمـى  
مېيىتنىـڭ  ) بـۇ تهقسـىمات  . (سىلهرگه تېگىدۇ ئۇالر قالدۇرغان مىراسنىڭ تۆتتىن بىرى

. ىيىتى ئورۇنالنغــان يــاكى قهرزى تۆلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن ئېلىــپ بېرىلىــدۇ  ۋەســ
ئهگهر ســىلهرنىڭ بــالىلىرىڭالر بولمىســا، بــۇ چاغــدا ئاياللىرىڭالرغــا ســىلهر قالــدۇرغان   
ــالىلىرىڭالر بولســا، بــۇ چاغــدا     مىراســنىڭ تــۆتتىن بىــرى تېگىــدۇ، ئهگهر ســىلهرنىڭ ب

) بـۇ تهقسـىمات  . (سـهككىزدىن بىـرى تېگىـدۇ    نئايالىڭالرغا سىلهر قالدۇرغان مىراسـتى 
مېيىتنىــڭ ۋەســىيىتى ئورۇنالنغــان يــاكى قهرزى تۆلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن ئېلىــپ   

ئانىسـىز، بالىسـىز ئهر يـاكى ئايـال بولـۇپ،      -ئهگهر مىـراس قالـدۇرغۇچى ئاتـا    . بېرىلىدۇ
ىڭ ھهر بىرىگه ۋە ئانا بىر ھهمشىرىسى بولسا، ئۇالرن ئۇنىڭ پهقهت ئانا بىر بىر تۇغقىنى

ــدۇ   ــرى تېگى ــدىن بى ــدۇرغۇچىنىڭ  . مىراســنىڭ ئالتى ــراس قال ــراس  (ئهگهر مى ــى مى يهن
بىر تۇغقانلىرى ۋە ھهمشىرىلىرى بۇنىڭـدىن  ) قالدۇرغۇچى مېيىتنىڭ ئانا بىر، ئاتا باشقا

كـۆپ بولسـا، ئـۇ چاغـدا مىراسـنىڭ ئـۈچتىن بىـرى ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا          ) يهنى بىردىن(
مېيىتنىــڭ ۋەســىيىتى ئورۇنالنغــان يــاكى ) بــۇ تهقســىمات. (ىــدۇئورتــاق تهقســىم قىلىن

) مىـراس قالـدۇرغۇچى ئادەمنىـڭ   . (قهرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىـدۇ 
ئــۇ ئــالالھ تهرىپىــدىن . ۋەســىيىتى ۋارىســالرغا زىيــان يهتكۈزمهيــدىغان بولىشــى كېــرەك

ــ     ــدۇر، ھهلىم ــى بىلگۈچى ــالالھ ھهممىن ــىيىدۇر، ئ ــان تهۋس ــرىگه  (دۇر قىلىنغ ــى ئهم يهن
  .)٢(﴾)خىالپلىق قىلغۇچىالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كهتمهيدۇ

ئانىســى، بالىســى يــوق مېيىتنىــڭ مىراســى  –ســهندىن ئاتــا !) ئــى مــۇھهمهد(﴿) ٣(  
ئانىسـى، بالىسـى يـوق كىشـى      –ئـالالھ ئاتـا   “ توغرۇلۇق پهتىۋا سورىشىدۇ، ئېيتقىنكـى،  

ېرىـدۇ، ئهگهر بىـر كىشـى ۋاپـات بولسـا، بالىسـى       توغرىسىدا پهتىۋا ب) قالدۇرغان مىراس(
بولمىســا، پهقهت بىــر ھهمشىرىســى بولســا، ئــۇ تهرەكهنىــڭ يېرىمىنــى ئالىــدۇ، ئهگهر ئــۇ 

يهنـى مىراسـنىڭ   (ئايالنىڭ بالىسى بولمىسـا، ئهر بىـر تـۇغقىنى ئۇنىـڭ ۋارىسـى بولىـدۇ       
ئــۈچتىن  ، ئهگهر ئىككــى ھهمشىرىســى بولســا، ئــۇالر تهرەكهنىــڭ )ھهممىســىنى ئالىــدۇ

ئىككى ھهسسىسـىنى ئالىـدۇ، ئهگهر ۋارىسـالر ھهم ئهر، ھهم ئايـال بىـر تۇغقـانالر بولسـا        
ــدىكى( ــدۇ،   ) ئۇالرنىــــڭ ئىچىــ ــى بېرىلىــ ــى ئايالنىــــڭ ھهسسىســ ــر ئهرگه ئىككــ بىــ

بايــان قىلىــپ ) شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى(ئاداشماســلىقىڭالر ئۈچــۈن ئــالالھ ســىلهرگه 

                                                 
  ئايهت. ١١نىسا سۈرىسى   )١(
  ئايهتلهر. ١٢نىسا سۈرىسى   )٢(
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  .)١(﴾”چىدۇرئالالھ ھهممه نهرسىنى بىلگۈ. بېرىدۇ

  شنىڭ ھېكمىتىبېرى نىبىر ئهرگه ئىككى ئايالنىڭ ھهسسىسى
  نېمه ئۈچۈن بىر ئهرگه ئىككى ئايالنىڭ ھهسسىسى بېرىلىدۇ؟ :سوئال  .١٢٦٢

نىڭ ھهسسىسىنىڭ يېرىمى بېرىلىدۇ؟ بـۇ  ئهر غانېمه ئۈچۈن ئايال“ هزىلهر ب :جاۋاب    
بـۇ  بۇ ئادالهتسىزلىك ئهمهس، بهلكى . دەپ سورىشى مۇمكىن” سمۇ؟ئادالهتسىزلىك ئهمه

ھهم تـــوغرا ئىـــش قىلىـــدىغان يېگـــانه   ھېكمهتلىـــكھهممىنـــى تولـــۇق بىلىـــدىغان، 
  :بۇنىڭ قىسقىچه بايانى مۇنداق. دۇرسىبهلگىلىمى ياراتقۇچىنىڭ

بـۇ ئىككىسـنى   . ئىسالمدىكى مىراس مهسىلىسى ئائىله نىزامىغا باغلىق بىـر مهسـىله    
بىـر ئائىلىـدىكى ئايـال مۇنـۇ تـۆت خىـل       . بىر ـ بىرىدىن ئايرىپ چۈشىنىشـكه بولمايـدۇ   

ياكى شۇ ئائىلىدىكى ئهرنىڭ ئايالى بولىدۇ ياكى ئۇنىـڭ قىـزى    :ئايالنىڭ بىرى بولىدۇ
  .ياكى ئۇنىڭ ھهمشىرىسى بولىدۇ ياكى ئۇنىڭ ئانىسى بولىدۇ بولىدۇ

ۇنىـڭ يـېمهك ـ ئىچـمهك ، كىـيىم ـ       ئائىلىنىـڭ قىـزى بولسـا، ئ    ئهگهر بـۇ ئايـال شـۇ     
  .كېچهك ۋە باشقىمۇ پۈتۈن چىقىملىرى ئاتىسىنىڭ ئۈستىگه يۈكلىنىدۇ

ئائىله باشلىقىنىڭ ئايالى بولسا، ئۇنىڭ چىقىملىـرى   ئهگهر بۇ ئايال شۇ ئائىلىدىكى  
  .ستىگه يۈكلىنىدۇۈدەپ ئاتىلىپ ئېرىنىڭ ئ” نهپىقه“

ى ئـائىله باشـلىقى   يهنى شۇ ئائىلىدىك(بولۇپ ئهگهر بۇ ئايال شۇ ئائىله ئىچىدە ئانا   
ياشىغان بولسا، ئۇنىـڭ پۈتـۈن چىقىملىـرى ئوغلىنىـڭ     ) نىڭ ئانىسى بولۇپبولغان ئهر

  .گه يۈكلىنىدۇئۈستى
ئهگهر بۇ ئايال شۇ ئائىلىدىكى ئائىله باشلىقى بولغان ئهرنىڭ ھهمشىرىسى بولۇپ،   

ولمىغــانلقىتىن، شـۇ كىشــىنىڭ  ئۇنىـڭ ئاتـا ـ ئانىسـى، يـاكى جورىســى يـاكى بالىسـى ب        
قىملىـرى شـۇ ئوغـۇل قېرىندىشـىنىڭ     رىئايىتى ئاستىدا تۇرغان بولسا، ئۇنىڭ بارلىق چى

  .ستىگه يۈكلىنىدۇۈئ
ئېرى يوق، ئوغلىمـۇ يـوق، ئاتىسـىمۇ يـوق، قېرىندىشـى ھهم يـوق ئايـال كىشـىنىڭ           

اغـــا ئهگهر ئۇنىـــڭ ت. چىقىملىـــرى ئۇنىـــڭ تاغـــا ئاكىلىرىنىـــڭ ئۈســـتىگه يۈكلىنىـــدۇ
ئاكىلىرىمۇ بولمىسا، بـۇ ئايالنىـڭ ھايـاتى مۇسـۇلمانالر ئاممىسـى تهرىپىـدىن كاپـالهتكه        

  .ئېلىنىدۇ
بۇ يهردىن مهلـۇم بولىـدۇكى، ئايالالرنىـڭ تۇرمۇشـتىكى پۈتـۈن چىقىملىـرى ئهرلهر         

باشـقىالرغا چىقىـم قىلىشـى ئۇياقتـا تۇرسـۇن،       ئايالالرنىـڭ . تهرىپىدىن تهمىن ئېتىلىدۇ

                                                 
  ئايهت -١٧٦نىسا سۈرىسى   )١(



 ٧٠٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋەمىراس   

 

بهلكــى . ېهتىيــاجلىرى ئۈچۈنمــۇ چىقىــم قىلىشــلىرى الزىــم كهلمهيــدۇ     ئۆزلىرىنىــڭ ئ
  .ھهممىنى ئهرلهر قامدايدۇ

ئهمدى ئهرلهرگه كهلسـهك، ئوغـۇل بـاال قـولى ئىشـقا تهككهنـدىن باشـالپ ئۆينىـڭ           
ئېغىــر ئىشــالر ئۇنىــڭ بېشــىغا    . ئېهتىيــاجلىرىنى قامداشــتا ئاتىســىغا ياردەملىشــىدۇ   

گه ئايـالى  ئۈسـتى نىڭ بېشى بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئۇ ئۆيلىنىپ بىر ئائىلى. چۈشىدۇ
ــدۇ  ــرى يۈكلىنى ئهگهر ئۇنىــڭ ئاتىســى بولمىســا، ئانىســىنى،  . ۋە بالىلىرىنىــڭ چىقىملى

ياشـىنىپ قالغـان،    قېرىنداشلىرىنى بېقىشى، ئاتـا ـ ئانىسـى بولغـان تهقـدىردىمۇ، ئـۇالر      
هتىيـاجلىرىنى قامدىشـى   كىرىمى يوق ھالهتته بولسا، بۇالرنى ياخشى بېقىشى، بـارلىق ئې 

دېمهك، ئائىله ھاياتىدىكى بارلىق چىقىم ـ خىراجهتلهر قانداقال شـارائىتتا   . الزىم كېلىدۇ
شـۇڭا ئىسـالم دىنىنىـڭ مىـراس     . بولمىسۇن، پهقهتال ئهر كىشىنىڭ ئۈستىگه يۈكلىنىدۇ

 بۇ ئادالهتلىك تهقسـىمات  .قانۇنى بىر ئهرگه ئىككى ئايالنىڭ ھهسسىسىنى بهلگىلىگهن
  !ئهمهسمۇ؟
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  قۇرئان كهرىمدە مىراس ئېلىشى بهلگىلهنگهنلهر

ــتىلگهن شهخســلهر     :ســوئال  .١٢٦٣ ــراس ئېلىشــى بېكى ــدە مى ــراس ئايهتلىرى ــۇقىرىقى مى ي
  كىملهر؟

ــتىلگهن     :جــاۋاب     ــراس ئېلىشــى بېكى ــارقىلىق مى ــايهتلىرى ئ ــان كهرىمنىــڭ ئ قۇرئ
  :ىل شهخستۇرخ ٦تۆۋەندىكى  شهخسلهر

  مىراسنىڭ يېرىمىنى ئالىدىغانالر )١(  
  مىراسنىڭ تۆتتىن بىرىنى ئالىدىغانالر) ٢(  
  مىراسنىڭ سهككىزدىن بىرىنى ئالىدىغانالر) ٣(  
  مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىنى ئالىدىغانالر) ٤(  
  مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئالىدىغانالر) ٥(  
  نالرمىراسنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئالىدىغا) ٦(  

  مىراسنىڭ يېرىمىنى ئالىدىغانالر
  مىراسنىڭ يېرىمىنى ئالىدىغانالر كىملهر؟ :سوئال  .١٢٦٤

بىرى ئهر، تۆتى ئايال بولـۇپ، تۆۋەنـدىكى    مىراسنىڭ يېرىمىنى ئالىدىغانالر :جاۋاب    
  :خىل شهخستۇر ٥

ۈچى ئايالنىــڭ بالىســى يــاكى ئۆلگــ يــوق ئۆلگۈچىنىــڭ ئېــرى، يهنــى پهرزەنتــى) ١(  
  .نهۋرىسى بولمىسا، ئۇنىڭ مىراسىنىڭ تهڭ يېرىمىنى ئۇنىڭ ئېرى ئالىدۇ

ئۆلگۈچىنىڭ قىزى، يهنى ئۆلگۈچىنىڭ بىـر قىزىـدىن باشـقا ئوغـۇل يـاكى قىـز       ) ٢(  
  .بولمىسا، مىراسنىڭ تهڭ يېرىمىنى شۇ قىز ئالىدۇ پهرزەنتىھېچقانداق 

يهنى ئۆلگۈچىنىڭ شـۇ بىـرال قىـز نهۋرىسـىدىن      ئۆلگۈچىنىڭ ئوغلىنىڭ قىزى،) ٣(  
  .باشقا پهرزەنتى ياكى نهۋرىسى بولمىسا، مىراسنىڭ تهڭ يېرىمىنى شۇ قىز نهۋرە ئالىدۇ

دىن گۈچىنىڭ بىرال ئايال بىر تۇغقىنىئۆلگۈچىنىڭ ئايال بىر تۇغقىنى، يهنى ئۆل) ٤(  
ى نهۋرىسـى بولمىسـا،   يـاك ۋە يـاكى پهرزەنتـى    ئانىسـى يـاكى بىـر تـۇغقىنى     –ئاتـا   باشقا

  .ئالىدۇ ھهمشىرىسىئۇنىڭ مىراسىنىڭ تهڭ يېرىمىنى بۇ 
ئۆلگۈچىنىڭ دادا تهرەپتىن بولغان ئايال بىر تۇغقىنى ، يهنـى ئۆلگۈچىنىـڭ بـۇ    ) ٥(  

ئانىسـى يـاكى بىـر تۇغقـانلىرى يـاكى پهرزەنتلىـرى        –باشقا ئاتـا   ھهمشىرىسىدىنبىرال 
يېرىمىنـى   مىراسنىڭ تهڭ ھهمسىرىسىشۇ ئايال ياكى نهۋرىلىرى بولمىسا، ئۆلگۈچىنىڭ 

  .ئالىدۇ



 ٧٠٧  هلگىلهنگهنلهرب ېلىشىمىراس ئ هرىمدەك ۇرئانق  

 

  مىراسنىڭ تۆتتىن بىرىنى ئالىدىغانالر
  مىراسنىڭ تۆتتىن بىرىنى ئالىدىغانالر كىملهر؟ :سوئال  .١٢٦٥

مىراسنىڭ تۆتتىن بىرىنى ئالىدىغانالر پهقهت ئىككـى خىـل كىشـى بولـۇپ،      :جاۋاب    
  :ندىكىچهئۇالر تۆۋە

بار ئۆلگۈچىنىڭ ئېرى، يهنى ئۆلگۈچى ئايالنىـڭ ئـوغلى يـاكى قىـزى      پهرزەنتى) ١(  
ياكى مهيلى قىز، مهيلى ئوغۇل بىرەر نهۋرىسى بار بولغان شـارائىتتا، ئـۇ ئايالنىـڭ ئېـرى     

  .ئۇنىڭ مىراسىنىڭ تۆتتىن بىرىنى ئالىدۇ
ڭ ئـوغلى يـاكى قىـزى    يوق ئۆلگۈچىنىڭ ئايالى، يهنى ئۆلگۈچى ئهرنى پهرزەنتى) ٢(  

ياكى مهيلى قىز، مهيلى ئوغۇل بىرەر نهۋرىسى يوق بولغان شارائىتتا، ئۇ ئهرنىـڭ ئايـالى   
  .ئۇنىڭ مىراسىنىڭ تۆتتىن بىرىنى ئالىدۇ

  كىشى مىراسنىڭ سهككىزدىن بىرىنى ئالىدىغان
  ن كىم؟مىراسنىڭ سهككىزدىن بىرىنى ئالىدىغا :سوئال  .١٢٦٦

مىراسنىڭ سهككىزدىن بىرىنى ئالىدىغان پهقهت بىرال شـهخس بولـۇپ، ئـۇ     :جاۋاب    
 ئۆلگۈچىدىن پهرزەنـت يـاكى مهيلـى ئوغـۇل بولسـۇن، مهيلـى قىـز بولسـۇن بىـرەر نهۋرە         

ئۆلگۈچىنىڭ بىردىن كۆپ ئايـالى بولسـا، مهزكـۇر سـهككىزدىن     . بىلهن قالغان ئايالدۇر
  .لىشىدۇۈتهڭدىن ئ ارىسىدائۆز ئ ئاياللىرى بىرىنى ئۇنىڭ

  مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىنى ئالىدىغانالر
  مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىنى ئالىدىغانالر كىملهر؟ :سوئال  .١٢٦٧

  :خىل شهخستۇر ٤مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىنى ئالىدىغانالر تۆۋەندىكى  :جاۋاب    
ى ئۆلگۈچىنىڭ ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن كـۆپ قىـزى   ئۆلگۈچىنىڭ قىزلىرى، يهن) ١(  

ھهمــمه بىــرلىكته مىراســنىڭ ئــۈچتىن ئىككىســىنى  بولــۇپ، ئــوغلى بولمىســا، بــۇ قىــزالر
  .ئۇنى ئۇالر ئۆز ئارىسىدا تهڭدىن بۆلۈشىدۇئاندىن  .ئالىدۇ

ئۆلگۈچىنىڭ ئوغلىنىڭ قىزلىرى، يهنى ئۆلگۈچىنىڭ ئوغلىدىن بولغان ئىككـى  ) ٢(  
كۆپ قىز نهۋرىلىرى بولۇپ، ئوغلى ياكى باشقا بـالىلىرى يـاكى ئوغـۇل     ياكى ئۇنىڭدىن

ھهمـمه بىـرلىكته مىراسـنىڭ ئـۈچتىن ئىككىسـىنى       نهۋرىلىرى بولمىسا، بۇ قىز نهۋرىلهر
  .ئۇنى ئۇالر ئۆز ئارىسىدا تهڭدىن بۆلۈشىدۇئاندىن  .ئالىدۇ

بىـر ئىككـى    ئۆلگۈچىنىـڭ ئاتـا بىـر ۋە ئانـا     ، يهنـى ھهمشـىرىلىرى ئۆلگۈچىنىڭ ) ٣(  
بولـۇپ، قىـز يـاكى ئوغـۇل بىـرەر پهرزەنتـى يـاكى         ھهمشـىرىلىرى ياكى ئۇنىڭدىن كـۆپ  

 ئانىسى بولمىسا يـاكى ئاتـا بىـر ۋە ئانـا بىـر ئوغـۇل بىـر تۇغقىنىمـۇ         -نهۋرىسى ياكى ئاتا 
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 .ھهمــمه بىــرلىكته مىراســنىڭ ئــۈچتىن ئىككىســىنى ئالىــدۇ  ھهمشــىرىلهربولمىســا، بــۇ 
  .ز ئارىسىدا تهڭدىن بۆلۈشىدۇئاندىن ئۇنى ئۇالر ئۆ

، يهنــى ئۆلگۈچىنىــڭ ئىككــى يــاكى    ھهمشــىرىلىرى ئۆلگۈچىنىــڭ ئاتــا بىــر   ) ٤(  
بولۇپ، قىـز يـاكى ئوغـۇل بىـرەر پهرزەنتـى يـاكى        ھهمشىرىلىرىئۇنىڭدىن كۆپ ئاتا بىر 

ئاتا بىر ئوغۇل بىر تۇغقىنى ياكى ئاتـا ۋە ئانـا بىـر     ئانىسى بولمىسا، -نهۋرىسى ياكى ئاتا 
ھهمـمه بىـرلىكته مىراسـنىڭ ئـۈچتىن      ھهمشـىرىلهر بولمىسا، بۇ ئاتا بىـر   مشىرىلىرىمۇھه

  .ئاندىن ئۇنى ئۇالر ئۆز ئارىسىدا تهڭدىن بۆلۈشىدۇ .ئىككىسىنى ئالىدۇ

  مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئالىدىغانالر
  كىملهر؟ مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئالىدىغانالر :سوئال  .١٢٦٨

  :خىل كىشىدۇر ٢مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئالىدىغانالر تۆۋەندىكى  :جاۋاب    
ئۆلگۈچىنىڭ ئانىسى، يهنى ئۆلگۈچىنىڭ بالىسى ياكى ئوغلىدىن بولغان بىـرەر  ) ١(  

نهۋرىسى ياكى بىردىن ئارتۇق قېرىندىشى بولمىسا، ئۇنىڭ ئانىسى مىراسـنىڭ ئـۈچتىن   
  .بىرىنى ئالىدۇ

ىڭ ئانا بىر بىر تۇغقانلىرى، يهنى ئۆلگۈچىنىـڭ بىـردىن ئـارتۇق ئانـا     ئۆلگۈچىن) ٢(  
بۇ ئانـا بىـر    تهرەپ بىر تۇغقانلىرى بولۇپ، ئاتىسى ياكى بالىلىرى بولمىسا، ئۆلگۈچىنىڭ

ئانـدىن ئـۇنى ئـۇالر ئـۆز ئارىسـىدا       .بىر تۇغقانلىرى مىراسنىڭ ئـۈچتىن بىرىنـى ئالىـدۇ   
  .تهڭدىن بۆلۈشىدۇ

  ئانا قايسى ھالهتته مىراستىن قالغاننىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئالىدۇ؟ :سوئال  .١٢٦٩
ئانىسى بىلهن دادىسى ئىككىسـىال بـار    ئهسلى قائىدە بويىچه، ئۆلگۈچىنىڭ :جاۋاب    

بولۇپ، ئۇنىڭ بالىسى ياكى ئوغلىـدىن بولغـان بىـرەر نهۋرىسـى يـاكى بىـردىن ئـارتۇق        
مۇنـۇ ئـايهت   . نىڭ ئانىسـى مىراسـنىڭ ئـۈچتىن بىرىنـى ئالىـدۇ     قېرىندىشى بولمىسا، ئۇ

ئانىسـى  -ئهگهر ئۇنىڭ بالىلىرى بولماي مىراسقا پهقهت ئۇنىڭ ئاتا «: بۇنى ئىپادىلهيدۇ
ۋارىسلىق قىلىدىغان بولسا، بۇچاغدا ئۇنىڭ ئانىسىغا مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرى تېگىـدۇ  

ككىنچى خهلىپه ھهزرىتى ئۆمهر پۈتـۈن  ئى بۇ ماۋزۇدا ئهمما. »)قالغىنى ئاتىسغا تېگىدۇ(
ئۆلىما ساھابىالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بويىچه بېكىـتكهن ئىككـى مهسـىله بـار بولـۇپ،      
ئۇنىڭــدا ئۆلگۈچىنىــڭ ئانىســى ئومــۇمىي مىراســنىڭ ئــۈچتىن بىرىنــى ئهمهس، بهلكــى  

  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. مىراستىن قالغاننىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئالىدۇ
ئېــرى، دادىســى ۋە ئانىســىدىن باشــقا ھــېچ نهرسىســى بولمىســا،   ئۆلگۈچىنىــڭ) ١(  

ــۈچتىن    ئۆلگۈچىنىــڭ  ــى، ئانىســى قالغــان يېرىمنىــڭ ئ ــرى مىراســنىڭ تهڭ يېرىمىن ئې
  .بىرىنى، دادىسى بۇ ئىككىسىدىن قالغاننى ئالىدۇ
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ئۆلگۈچىنىڭ ئايالى، ئانىسى ۋە دادىسىال بولۇپ، باشقا ھېچ نهرسىسى بولمىسـا،  ) ٢(  
ئايالى مىراسـنىڭ تـۆتتىن بىرىنـى، ئانىسـى تـۆتتىن بىرىـدىن قالغاننىـڭ         ئۆلگۈچىنىڭ

  .ئۈچتىن بىرىنى، دادىسى قالغاننىڭ ھهممىسىنى ئالىدۇ

  مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئالىدىغانالر
  مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئالىدىغانالر كىملهر؟ :سوئال  .١٢٧٠

نىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئالىدىغانالر ئۆلگۈچىنىڭ دادىسى، دادىسـىنىڭ  مىراس :جاۋاب    
 دادىسى، ئانىسى، ئانىسىنىڭ ئانىسى، ئوغلىنىڭ قىزى، دادا بىـر ھهمشىرىسـى، ئانـا بىـر    

  :خىل كىشى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه ٧بىر تۇغقىنى قاتارلىق 
ىســى بولســا، ســى، يهنــى ئۆلگۈچىنىــڭ پهرزەنتــى يــاكى نهۋر ئۆلگۈچىنىــڭ دادى) ١(  

  .ئۇنىڭ ئاتىسى مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئالىدۇ
يهنــى ئۆلگۈچىنىــڭ دادىســى بولماســلىق   ئۆلگۈچىنىــڭ دادىســىنىڭ دادىســى، ) ٢(  

 ٣پهقهت تۆۋەنــدىكى . شــهرتى بىــلهن چــوڭ دادىســى دادىســىنىڭ ئورنىــدا تۇرىــدۇ      
  :مهسىلىدە ئهھۋال باشقىچه بولىدۇ

دادىسـى بـار    بىـر تۇغقـانلىرى   ر يـاكى ئاتـا بىـر   ئۆلگۈچىنىڭ ئاتا بىـر ۋە ئانـا بىـ   ①   
بــۇ . لــېكىن چــوڭ دادىســى بــار ھــالهتته ئاالاليــدۇ. بولغــان ھــالهتته مىــراس ئااللمايــدۇ

ئهممـا ھهنهفىـي مهزھىـبىگه    . شـى قارىشافىئىي، ھهنبهلىي ۋە مـالىكىي مهزھهبلىرىنىـڭ   
  .مايدۇھالهتتىمۇ مىراس ئاالل كۆرە، مهزكۇر بىر تۇغقانالر چوڭ دادىسى بار

ئۆلگۈچىنىــڭ ئېــرى، ئانىســى ۋە دادىســىال بولــۇپ، باشــقا ۋارىســلىرى بولمىســا،  ②   
ــى  ــتىن      (ئانىس ــان مىراس ــپ بولغ ــى ئېلى ــرى يېرىمىن ــدەك ئې ــان قىلىنغان ــدا باي يۇقىرى
ئهگهر دادىسـىنىڭ ئورنىـدا چـوڭ دادىسـى بولسـا،      . ئۈچتىن بىرىنـى ئالىـدۇ  ) قالغاننىڭ

  .رىنى ئالىدۇئانىسى پۈتۈن تهرىكهنىڭ ئۈچتىن بى
ئۆلگۈچىنىڭ ئايالى، ئانىسى ۋە دادىسىال بولۇپ، باشقا ۋارىسى بولمىسا، ئانىسـى  ③   

) يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغانــدەك ئېــرى يېرىمىنــى ئېلىــپ بولغــان مىراســتىن قالغاننىــڭ(
ئهگهر دادىسىنىڭ ئورنىدا چوڭ دادىسى بولسا، ئانىسـى پۈتـۈن   . ئۈچتىن بىرىنى ئالىدۇ

  .ىن بىرىنى ئالىدۇتهرىكهنىڭ ئۈچت
ئۆلگۈچىنىڭ ئانىسى، يهنى ئۆلگۈچىنىڭ بالىسى ياكى ئوغلىنىڭ بالىسى يـاكى   )٣(  

مهيلى ئهر بولسۇن، مهيلـى ئايـال بولسـۇن، مهيلـى بىـر      (بىردىن كۆپ قېرىندىشى بولسا 
، ئانىسـى  )دادا ۋە بىر ئانىدىن، مهيلى بىر ئانىدىن ياكى بىـر دادىـدىن بولغـان بولسـۇن    

  .ىرىنى ئالىدۇئالتىدىن ب
ئۆلگۈچىنىڭ ئانىسـى بولمىسـا، ئۇنىـڭ چـوڭ      ئۆلگۈچىنىڭ چوڭ ئانىسى، يهنى) ٤(  
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ــدۇ   ــى ئالى ــدىن بىرىن ــنىڭ ئالتى ــا  . ئانىســى مىراس ــته ئوخشــاش بولغ ــجه جهھهت ن دەرى
بىــردىن كــۆپ چــوڭ ئــانىالر ) ئانىســىنىڭ ئانىســى ۋە دادىســىنىڭ ئانىســىغا ئوخشــاش(

  .تهڭدىن ئۆلۈشىدۇ التىدىن بىرىنى ئۆز ئارىسىدابولسا، بۇ چوڭ ئانىالر مىراسنىڭ ئ
ئۆلگۈچىنىڭ ئوغلىنىڭ قىزى، يهنى ئۆلگۈچىنىڭ بىـرال قىـزى بولـۇپ، ھاياتتـا     ) ٥(  

قىـزى  ئـۆز  بولمىغان بىر ئوغلىنىڭ بىر ياكى بىردىن كـۆپ قىـزى بولسـا، ئۆلگۈچىنىـڭ     
دىن بىرىنـى  مىراسنىڭ تهڭ يېرىمىنى، ئوغلىنىڭ قىزى ياكى قىزلىرى مىراسـنىڭ ئالتىـ  

  .ئالىدۇ
ــى   ) ٦(   ــى، يهن ــر ھهمشىرىس ــڭ دادا بى ــر     ئۆلگۈچىنى ــا بى ــر ئان ــڭ دادا بى ئۆلگۈچىنى

ياكى بىـردىن كـۆپ ھهمشىرىسـى بولسـا، ئۆلگۈچىنىـڭ       ھهمشىرىسى بىلهن دادا بىر بىر
يـاكى  (دادا بىر ئانـا بىـر ھهمشىرىسـى مىراسـنىڭ تهڭ يېرىمىنـى، دادا بىـر ھهمشىرىسـى        

  .مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئالىدۇ) تهھهمشىرىلىرى بىرلىك
ئۆلگۈچىنىڭ ئانـا بىـر بىـر تـۇغقىنى، يهنـى ئۆلگۈچىنىـڭ دادىسـى يـاكى چـوڭ           )٧(  

دادىسى، بالىسى ياكى نهۋرىسى بولمىسا، ئۇنىڭ بىرال ئانا بىـر بىـر تـۇغقىنى بولسـا، شـۇ      
  .بىر تۇغقىنى مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئالىدۇ
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  مهسىلىلهرىۋەتلىك ۋە ئۇنىڭغا مۇناس ۋەقىپ

  ۋەقىپ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٢٧١
ئىگىـدارچىلىقنىڭ مهلـۇم بىـر قىسـمىنى ياخشـىلىق يوللىرىـدىن        –ۋەقىـپ   :جاۋاب    

ــر  ــۇئهييهن بى ــاتىۋېتىش      م ــۈن ئ ــى ئۈچ ــىدىن مهنپهئهتلىنىش ــڭ پايدىس ــكه ئۇنى تهرەپ
  .بىرىدۇر ئهمهللىرىدىن »سهدىقه جارىيه« دېگهنلىك بولۇپ، ساۋابى ئۈزۈلمهيدىغان

  ۋەقىپ قىلىشنىڭ شهرتى
  ۋەقىپ قىلىشنىڭ شهرتى نېمه؟ :سوئال  .١٢٧٢

  :ۋەقىپ قىلىشنىڭ شهرتى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
  ۋەقىپ قىلغۇچىنىڭ باالغهت يېشىغا يهتكهن بولۇشى،) ١(  
  ھوشى جايىدا بولۇشى، –ۋەقىپ قىلغۇچىنىڭ ئهقلى ) ٢(  
  ۋەقىپ قىلغۇچىنىڭ ۋەقىپنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن قىلىشى،) ٣(  
  ۋەقىپ قىلغۇچىنىڭ ۋەقىپ قىلىدىغان نهرسىگه ئىگه بولۇشى،) ٤(  
  ۋەقىپ قىلماقچى بولغان نهرسىنىڭ مۇئهييهن بولۇشى،) ٥(  
  كى،زىيان يهتمهسلى )ياكى ۋارىسلىرىغا(ه ۋەقىپ سهۋەبلىك ھهق ئىگىسىگ) ٦(  
ھارام نهرسىنى ۋەقىپ قىلماسلىق ياكى ھارام ئىش قىلىدىغان ئورۇنغـا ۋەقىـپ   ) ٧(  

ھــاراق يــاكى چوشــقىغا ئوخشــاش ھــارام نهرســىلهرنى ۋەقىــپ  : مهســىلهن. قىلماســلىق
يـاكى دىنسـىزلىقنى، ئهخالقسـىزلىقنى تهشـۋىق      قىلغانغا ياكى قاۋاقخانىغا، تانسـىخانىغا 

  .ۋەقىپ قىلغانغا ئوخشاش بىر نهرسه قىلىدىغان ئورۇنالرغا

  ۋەقىپنىڭ تۈرلىرى
  قانچه تۈرلۈك ۋەقىپ بار؟ :سوئال  .١٢٧٣

ۋەقىــپ ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىــرى، خهيــرىيهت ۋەقپىســى، يهنه بىــرى،  :جــاۋاب    
  .ئهۋالد ۋەقپىسىدۇر

  سى دېگهن قايسى؟خهيرىيهت ۋەقپى :سوئال  .١٢٧٤
مۇجاھىـدالرنىڭ، ئىلىـم تهھسـىل قىلغۇچىالرنىـڭ،      –خهيرىيهت ۋەقپىسى  :جاۋاب    

مهنپهئهتلىنىشــى ئۈچــۈن يــاكى مهســجىد،  يولــدا قالغــان مۇســاپىرالرنىڭ ،پېقىرالرنىــڭ
ــۇدۇق قېزىشــقا     ــول ياســاش، ق ــا، كــۆۋرۈك ســېلىش، ي مهكــتهب، مهدرىســه، دوختۇرخان

ياخشـى ئىشـالر ئۈچـۈن ئاتـاپ قىلىنغـان       تلىنىـدىغان ئوخشىغان ئومۇم خهلـق مهنپهئه 
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  .ۋەقىپتۇر
  ئهۋالد ۋەقپىسى دېگهن قايسى؟ :سوئال  .١٢٧٥

ۋەقىـــــپ قىلغۇچىنىـــــڭ ئـــــۆز پهرزەنتلىـــــرى ۋە  –ئهۋالد ۋەقپىســـــى  :جـــــاۋاب    
ۇپ، بــۇ ۋەقپىســى بولــ پهرزەنتلىرىنىــڭ پهرزەنتلىــرى پايدىلىنىشــى ئۈچــۈن ئــاتىۋەتكهن

خىلـــدىكى ۋەقىپـــتىن پايـــدىلىنىش ۋەقىـــپ قىلغۇچىنىـــڭ ئـــۇرۇق ئهۋالدى بىلهنـــال  
  .چهكلىنىدۇ

  ۋە پهزىلىتى ۋەقىپ قىلىشنىڭ پايدىسى
  ۋەقىپ قىلىشنىڭ قانداق پايدىسى بار؟ :سوئال  .١٢٧٦

  :دىكىچهۋەقىپنىڭ پايدىسى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇالر تۆۋەن :جاۋاب    
قىلىپ قويغان ۋەقپىسىدىن كىشىلهر مهنپهئهتلىنىـدۇ، نۇرغۇنلىغـان    بىراۋنىڭ) ١(  

ئـۇرۇقالر، ئىلىـم تهھسـىل قىلىـش يولىـدىكى       –ئېهتىياج ئىگىلىرى، مۇساپىرال، ئـاجىز  
 :مهســـىلهن. كىشـــىلهر شـــۇ ۋەقىپلهرنىـــڭ يـــاردىمى بىـــلهن ھـــاجهتلىرىنى قامدايـــدۇ

ان بهزى جايلىرىدا بىناالرنى سېتىۋېلىپ ئالالھ يولىـدا  ئهجدادلىرىمىز ئۆتمۈشلهردە بارغ
ــتانى       ــهئۇدى ئهرەبىس ــتان ۋە س ــدىن پاكىس ــا ۋەتهن ــانلىقتىن، ئان ــپ قويغ ــپ قىلى ۋەقى
قاتارلىق مهملىكهتلهرگه چىققـان ھـاجىالر، بـۇ مهملىكهتـلهردە تـۇرۇپ قالغـان يوقسـۇل        

ــ  ۋە ئىلىــم تهھســىل قىلىــش يولىــدىكى تــالىبالر     ئۇيغــۇرالر پ بىنالىرىــدىن بــۇ ۋەقى
  .پايدىالنغان ئوخشاش

 تـۈرتكه  ئىشـالرغا  لغـان نۇرغۇنلىغـان ياخشـى   ۋەقىپلهر ئومۇمغا مهنپهئهتلىك بو) ٢(  
ــته  ــۇپ كهلمهكـ ــىلهن. بولـ ــتهب،    : مهسـ ــان مهكـ ــدە نۇرغۇنلىغـ ــالم مهملىكهتلىرىـ ئىسـ

ــر    ــامالر، پېقىـ ــجىدلهر، دارۇل ئهيتـ ــانىالر، مهسـ ــانىالر، كۇتۇبخـ ــىلهر، دوختۇرخـ مهدرىسـ
ــيىم    ئوقۇغ ــوراللىرى ۋە كىـ ــلىك قـ ــڭ دەرسـ ــېمهك    –ۇچىالرنىـ ــا يـ ــېچهك، ھهتتـ  –كـ

مۇسـۇلمانالر ئهزەلـدىن ۋەقىـپ ئىشـلىرىغا     . ئىچمهكلىرى ۋەقىپلهردىن تهمىن ئېتىلىـدۇ 
مۈلكىنىـڭ ھهممىسـىنى يـاكى     –مال ئىسالم مهملىكهتلىرىدە، . كۆڭۈل بۆلۈپ كهلمهكته

 .ەقىـپ قىلىـۋەتكهنلهر ناھـايىتى كـۆپ    بىر قىسمىنى ئالالھ يولىدا ياخشـلىق يوللىرىغـا ۋ  
ئۇسالمغا خىزمهت قىلغۇچىالرغـا ھهر يىلـى مهلـۇم    » پادىشاھ فهيسهل ۋەقپى«: مهسىلهن

  .مىقداردا مۇكاپات تارقىتىپ كهلمهكته
ــال    ــادا مـ ــۋەتكهنلهر    -دۇنيـ ــپه قىلىـ ــاپ ۋەقـ ــلىرىغا ئاتـ ــرىيهت ئىشـ ــۈلكىنى خهيـ مـ

-نســانىيهت تۇيغۇســى بىــلهن مــال ، ئىبهلكــى غهرب دۇنياســىدا. مۇســۇلمانالرال ئهمهس
. مــۈلكىنى ئىنســانىيهتكه پايــدىلىق بولغــان ئىشــالر ئۈچــۈن ۋەقــپه قىلىۋەتلهرمــۇ كــۆپ 

  .نوبېل مۇكاپاتى بۇنىڭ مىسالى



 ٧١٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۋەقىپ  

 

  ۋەقىپ قىلىشنىڭ قانداق پهزىلىتى بار؟ :سوئال  .١٢٧٧
ۈزۈلمهســتىن داۋام قىلىپــپ ســاۋابى ئ(ســهدىقه جــارىيه  –ۋەقىــپ قىلىــش  :جــاۋاب    

ۋەقىپ قىلغۇچىنىڭ قىلغان ۋەقپىسـىدىن كىشـىلهر   . نىڭ ئۆزىدۇر) تۇرىدىغان سهدىقه
  .پايدىالنغان مۇددەتچه ساۋابى ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ

  ۋەقىپنىڭ شهرتلىرى بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٢٧٨
قىلغۇچى ئۇنىڭـدىن پايـدىلىنىش قانـداق     ھهر قانداق بىر نهرسىنى ۋەقىپ :جاۋاب    

بۇ . كىشىلهر ئۈچۈن يوللۇق بولىدىغانلىقىنى بهلگىلهپ بهزى شهرتلهرنى قهيت قىلىدۇ
كېلىشــى  ئۇيغــۇنشــهرىئىتىنىڭ روھىغــا  ۋەقىپنىــڭ تهقهززاســىغا ۋە ئىســالم شــهرتلهر

، شـۇنىڭدەك . ئهكسـى ھالـدا ئهمهل قىلىنمايـدۇ   . كۈچكه ئىـگه قىلىنىـدۇ   شهرتى بىلهن
ۋەقىپنى خالىسا ئۆزى ياكى ۋارىسلىرى ساتااليدىغانلىقىنى ياكى يېنىۋاالاليـدىغانلىقىنى  

  .شهرت قىلسا، مۇنداق شهرت ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٧١٤  

 

  

  مهسىلىلهرۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك رەنه 

  دېگهن نېمه؟ رەنه :سوئال  .١٢٧٩
دېـگهن ئهرەبـچه سـۆزنىڭ ئۇيغـۇر تىلىـدا بـۇزۇپ       » نْھلرا«رەنه ئهسلىسـى   :جاۋاب    

ــۆرۈ    ــنه، گ ــۇپ، رەھ ــى بول ــدۇ  قوللىنىلىش ــۇ ئاتىلى ــىنىڭ  -رەنه . دەپم قهرز قهرز ئىگىس
ــدىن  ــايتۇرۇپ ئېلىشــنى ئالغۇچى ــى ق ــى    قهرزن ــگه قىلىــش ئۈچــۈن قهرزن ــالهتكه ئى كاپ

. رۇشـى دېگهنلىكتـۇر  پۇلغا يارايدىغان بىرەر نهرسىنى تۇتۇپ تۇ قايتۇرۇپ ئالغانغا قهدەر
ئهگهر ﴿: قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن    تهۋسـىيه  ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمـدە رەنه ھهققىـدە  

قهرز (سىلهر سهپهر ئۈستىدە بولۇپ خهت يازااليدىغان ئادەمنى تاپالمىساڭالر، بـۇ چاغـدا   
قويىدىغان نهرسـىنى تاپشۇرسـاڭالر بولىـدۇ؛     رەنه) ھۆججىتى يېزىپ بېرىشنىڭ ئورنىغا

ڭالردا بىرىڭالر بىرىڭالرغا ئىشىنىپ ئامـانهت قويسـا، ئـۇ چاغـدا ئامـانهتنى ئـالغۇچى       ئارا
يهنى قهرز بهرگۈچى قهرز ئالغۇچىغا ئىشـىنىپ ئۇنىڭـدىن   (ئادەم ئامانهتنى تاپشۇرسۇن 

  .)١(﴾)بىر نهرسىنى رەنه ئالمىسا، قهرزدار قهرزنى دېيىشكهن ۋاقتىدا قايتۇرسۇن
رز ئىشـىنى تۆۋەنـدىكى ئـۈچ يولنىـڭ بىـرى بىـلهن بىـر        بـۇ ئـايهتته قه   ئالالھ تائـاال   

  :تهرەپ قىلىشنى بۇيرىغان
بۇ مۇئـامىلىگه ھـازىر بولغـان گۇۋاھچىالرنىـڭ گـۇۋاھلىقى       قهرز مۇئامىلىسىنى )١(  

  .قالدۇرۇش قىلىپ بىلهن بىلله يېزىپ ھۆججهت
ــاكى گــۇۋاھچى  ) ٢(   ــدا،  قهرز ھــۆججىتىنى يېزىــپ قالدۇرۇشــقا كاتىــب ي تاپالمىغان
ئالغــان قهرزىنــى قايتۇرۇشــقا  ۇسۇســهن ســهپهر ئۈســتىدە بولغانــدا، قهرز ئالغۇچىنىــڭخ

 نىڭ يېنىـدا رەنه بهرگۈچى كاپالهت قىلىش ئۈچۈن پۇلغا يارايدىغان بىرەر نهرسىنى قهرز
  .قويۇشى

قهرز بهرگۈچى قهرز سورىغان ئادەمگه ئىشـىنىپ ئۇنىڭـدىن قهرزگه ھـۆججهت    ) ٣(  
ــت   ــۇۋاھچى تهلهب قىلماسـ ــاكى گـ ــڭ قهرز بهرگهن  يـ ــه، قهرز ئالغۇچىنىـ ىن قهرز بهرسـ

  .قهرەلىدە قايتۇرۇشى كىشىنىڭ ئىشهنچىنى سۇيىئىستېمال قىلماستىن، قهرزىنى ۋاقتى

  مۇئامىلىسىگه يول قويۇشنىڭ سهۋەبىرەنه 
  رەنه قويۇش نېمه ئۈچۈن بۇيرۇلغان؟ :سوئال  .١٢٨٠

                                                 
  ئايهت -٢٨٣بهقهرە سۈرىسى   )١(



 ٧١٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ەنهر  

 

ــاۋاب     ــۇش ئا :ج ــى رەنه قوي ــان قهرزن ــدە  لغ ــى قهرەلى ــنى   ۋاقت ــىگه تاپشۇرۇش ئىگىس
ــدۇ  ــۈن قويۇلىـ ــدۈرۈش ئۈچـ ــيىن، رەنه  . كاپالهتلهنـ ــدىن كېـ ــۇرۇلۇپ بولغانـ قهرز تاپشـ

  .قويۇلغان نهرسه قايتۇرۇپ ئېلىنىدۇ

  قهرز رەنىسىنىڭ شهرتى
  قهرز رەنىسىنىڭ شهرتى نېمه؟ :سوئال  .١٢٨١

رەنىسىنىڭ دۇرۇس بولىشـى ئۈچـۈن تۆۋەنـدىكى شـهرتلهرنىڭ ھـازىر       قهرز :جاۋاب    
  :بولىشى شهرتتۇر

بـاالغهت يېشـىغا    رەنه قويغۇچى ۋە ئـۇنى تاپشـۇرۇپ ئـالغۇچى ھهر ئىككىسـىدە    ) ١(  
ــدا بولــۇش ۋە  –يهتــكهن بولــۇش، ئهقلــى   ئىختىيــار ئىگىســى  تهســهررۇپتا ھوشــى جاي

  .ۇربولۇشتىن ئىبارەت ساالھىيهتنىڭ بولىشى شهرتت
. رەنه قويىدىغان ۋاقىتتا رەنه قويۇلىدىغان نهرسـىنىڭ ئېنىـق بايـان قىلىنىشـى    ) ٢(  

سىزگه مانچىلىك پۇلنى پاالنى ۋاقىتقىچه، پاالنى نهرسـىنى رەنىـگه ئـېلىش    “: مهسىلهن
  .دېگهنگه ئوخشاش” بېرىپ تۇردۇم شهرتى بىلهن قهرز

سـاتقىلى بولىـدىغان   ن ۋە پۇلغـا يارايـدىغا  رەنىگه قويماقچى بولغان نهرسـىنىڭ  ) ٣(  
  .نهرسىلهردىن بولىشى

رەنىگه قويماقچى بولغان نهرسىنىڭ مېـۋە ۋە كۆكتاتقـا ئوخشـاش تىـز بۇزۇلـۇپ      ) ٤(  
  .كېتىدىغان نهرسىلهردىن بولماسلىقى شهرتتۇر

ــوئال  .١٢٨٢ ــداق قى    :س ــىلهرنى قان ــۆپهيگهن نهرس ــىدىن ك ــان نهرس ــگه قويۇلغ ــش رەنى لى
  كېرەك؟

رەنىگه قويۇلغان نهرسىدىن كـۆپهيگهن نهرسـىلهر مۇنـداق ئىككـى تۈرلـۈك       :جاۋاب    
  :بولىدۇ

 تۇخۇم، ھهسهل، سۈت، ئۆينىڭ كىراسى قاتارلىق رەنىدىن كۆپهيگهن نهرسىلهر) ١(  
رەنه قويغــان كىشــىنىڭ خــالىس  رەنىــدىن مۇســتهقىل نهرســىلهر بولســا، ئــۇ  قويۇلغــان

ــۇپ،  ــى بول ــايتۇرۇپ     رەنه قوي ھهقق ــىلىرىنى ق ــان نهرس ــگه قويغ ــۇنى رەنى ــادەم ئ ــان ئ غ
  .ئۇنى قهرز بېرىپ تۇرغۇچى ئىشلىتهلمهيدۇ. ئېلىشتىن بۇرۇنمۇ ئېلىپ پايدىلىنااليدۇ

ئانىســــىنىڭ  ئهگهر رەنىـــگه قويۇلغـــان نهرســــىدىن كـــۆپهيگهن نهرســـىلهر    ) ٢(  
رىغىلى قورسىقىدىكى بالىسـى، ھايۋاننىـڭ ئۈسـتىدىكى يـۈڭگه ئوخشـاش رەنىـدىن ئـاي       

قهرزنى تۆلهپ بولغىچىلىـك رەنه بىـلهن بىـرلىكته     بولمايدىغان نهرسىلهردىن بولسا، ئۇ
، كېـيىن قهرزىنـى تـۆلهپ بولغانـدىن    رەنه قويغـۇچى  . نىڭ يېنىدا قالىـدۇ بهرگۈچى قهرز

  .رەنه بىلهن بىرگه قايتۇرۇپ ئالىدۇ ئۇالرنى



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٧١٦  

 

  ھارام قىلىنغان رەنه
  ھارام قىلىنغان رەنه قايسى؟ :سوئال  .١٢٨٣

  :ھارام قىلىنغان رەنه ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
ــرگه   )١(   ــلهن بىــ ــېلىش بىــ ــىنىڭ رەنه ئــ ــا بهرگهن ئالغۇچى قهرز قهرز ئىگىســ غــ

ئىنتايىن ئاز مىقداردا بولىسمۇ ئۆسۈم ئېلىشنى شهرت قىلىۋېلىشى بولـۇپ،   قهرزىسىدىن
  .قهتئىي ھارامدۇر. ىخورلۇقنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇبۇ جازان

قهرز ئىگىسىنىڭ رەنىدىن پايدىلىنىشىنى ياكى ئۇنى ئۆستۈرۈپ پايدا ئېلىشنى ) ٢(  
  .شهرت قىلىۋېلىشى بولۇپ، بۇمۇ جازانىخورلۇقنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇ

ــدىن   ) ٣(   ــگه قهرز ئالغۇچىـ ــانلىقى بهدىلىـ ــپ تۇرغـ ــڭ قهرز بېرىـ  قهرز بهرگۈچىنىـ
چــۈنكى قهرز ئــالالھ تائالــدىن ســاۋاب  . قايســىبىر يــول بىــلهن پايدىلىنىشــى ھارامــدۇر 

بهدەلسـىز قهرز  . كۈتكهن ھالـدا، بهدەلسـىز بېرىلىـدىغان دىنىـي ۋە ئىنسـانىي ئهمهلـدۇر      
  .بېرىپ تۇرۇپ كىشىلهرنىڭ ھاجهتلىرىنى راۋا قىلىغاننىڭ ساۋابى ناھايىتى كۆپتۇر



 ٧١٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە هجرھ  

 

  

  ك مهسىلىلهرھهجر ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلى

  ھهجر دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٢٨٤
مېلىدا تهسهررۇپ قىلىش سـاالھىيىتى   –ئهرەبچه سۆز بولۇپ، پۇل  –ھهجر :جاۋاب    

بولمىغان يېتىم باال، ساراڭ، قهرزگه چۆكۈپ كهتكهن، قىمارۋاز، ئىسراپخور، كېسـهلچان  
مېلىنــى تهســهررۇپ قىلىشــتىن چهكــلهش  –ى پــۇل قاتــارلىقالرنى ئۇالرنىــڭ ئىلكىــدىك

دېگهنلىك بولۇپ، يۇقىرىقىالرنىڭ تهسهررۇپ ئىشلىرىنى ئۇالرنىڭ ئىشـلىرىغا مهسـئۇل   
  .بولغان تۇغقانلىرى قىلىدۇ

ئالالھ تىرىكچىلىكىڭالرنىـڭ ئاساسـى   ﴿: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق كۆرسهتكهن  
زۇپ قويمـاڭالر، ئـۇالرنى يـېمهك ـ ئىچـمهك،      قىلغان ماللىرىڭالرنى ئهخمهقـلهرگه تۇتقـۇ  

يېتىملهرنـى  . ئۇالرغـا چىرايلىـق سـۆز قىلىڭـالر    . كىيىم ـ كېچهكلهر بىـلهن تهمىـنلهڭالر   
باالغهتكه يهتكهنگه قهدەر سىناپ تۇرۇڭالر، ئۇالردا ماللىرىنى باشـقۇرااليدىغان ھـالهتنى   

ــرىڭالر؛ ئۇ       ــۈلكىنى تاپشــۇرۇپ بې ــال ـ م ــا م ــاڭالر، ئۇالرغ ــۇپ  بايقىس ــڭ چــوڭ بول الرنى
يېـتىمگه ۋەسـى   . (قېلىشـىدىن قورقـۇپ مـال ـ مـۈلكىنى بـۇزۇپ ـ چېچىـپ يهۋالمـاڭالر          

يېتىمنىـڭ مـال ـ    ) ۋەسى بولغانلىق ھهققـى ئۈچـۈن  (كىمكى باي ئىكهن، ) بولغانالردىن
ئـۆز  (كىمكـى يوقسـۇل ئىـكهن، ئـۇ     ) سىلهردىن(مۈلكىنى يېيىشتىن ئۆزىنى ساقلىسۇن، 

يهنـى بـاالغهتكه يهتـكهن    (مۇۋاپىق رەۋىشته يېسۇن، ئۇالر ) چۈنئهمگىكىنىڭ ھهققى ئۈ
نىڭ مال ـ مۈلكىنى تاپشۇرۇپ بېرىـدىغان چاغـدا باشـقىالرنى گـۇۋاھ قىلىـپ       ) يېتىملهر
  .)١(﴾ئالالھ ھېساب ئېلىشقا يېتهرلىكتۇر. قويۇڭالر

  هشنىڭ سهۋەبىتهسهررۇپتىن چهكلساالھىيهتسىزلهرنى 
  يۇقىرىقىالر نېمه ئۈچۈن تهسهررۇپتىن چهكلىنىدۇ؟ :سوئال  .١٢٨٥

ھوقۇقالرنى زايه بولۇپ كېتىشتىن ساقالشقا ئىنتـايىن   –ئىسالم دىنى ھهق  :جاۋاب    
ــال     ــلهن ئۆزىنىــڭ م ــتىن، قايســىبىر ســهۋەب بى ــيهت بهرگهنلىك ــۈلكىنى  -زور ئهھمى م

رىغانلىقتىن، ئۇنىـڭ ئـېلىش   تهسهررۇپ قىلىـش سـاالھىيىتىنى يوقاتقـان ئـادەمنى ئاسـ     
ياكى سېتىش جهھهتتىكى تهسهررۇپ ئىشلىرىنى ئۇنىڭغا مهسئۇل بولغان تۇغقانلىرىغـا  

، ئىشــلىرىنى ئــۆزى قىالاليــدىغانبــاالغهتكه يېتىــپ، ئۆزىنىــڭ  يېــتىم بــاال. تاپشــۇرىدۇ

                                                 
  ئايهتلهر -٦-٥نىسا سۈرىسى   )١(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٧١٨  

 

لهيدىغان ھالهتكه كهلگىچىلىك ئۇنىڭ ئـېلىش يـاكى   دۈرەسۈرنورمال ھالدا تۇرمۇشىنى 
ئۇنىڭغــا كېپىــل بولغــان   (ئۇنىــڭ ۋەلىيســى ئىشــلىرىدىكى تهســهررۇپاتىنى   ســېتىش
قىلىشــتىن  تهســهررۇپ ســاراڭ ئوڭشــالغانغا قهدەر ئــۆز مۈلكىــدە   . قىلىــدۇ )تــۇغقىنى

ــدۇ ــارۋازالر، . چهكلىنىـ ــدىغانالر،   قىمـ ــدىن چىقمايـ ــپ قاۋاقخانىـ ــا بېرىلىـ ــاق ھاراققـ ئـ
بىــــــرەر ئىــــــش چېكىــــــدىغانالر، قهرزگه پېتىــــــپ كهتكهنــــــلهر، كېســــــهللىكتىن 

مېلىنـــى تهســـهررۇپ قىلىشـــتىن مهنئـــى   –ئۆزلىرىنىـــڭ پـــۇل  بىجىرەلمهيـــدىغانالرمۇ
بۇ . قىلىدۇ )ۋەلىيلىرى(ى ئۇالرنىڭ تهسهررۇپ ئىشلىرىنى ئۇالرنىڭ ئىگىلىر. قىلىنىدۇ

  .مۈلكىنى زايه بولۇپ كېتىشتىن ساقالش ئۈچۈندۇر –ئۇالرنىڭ مال 

  تهسهررۇپى چهكلهنگهنلهرنىڭ ئىشلىرى
  تهسهررۇپى چهكلهنگهنلهرنىڭ بارلىق ئىشلىرى رەت قىلىنامدۇ؟ :سوئال  .١٢٨٦

تهســهررۇپى چهكلهنگهنلهرنىــڭ قىلغــان تهســهررۇپلىرى ئىككــى تۈرلــۈك    :جــاۋاب    
نىكــاھ ۋە تاالققــا ئوخشــاش ئىشــلىرى بىكــار      بولــۇپ، ئــۆز ئالــدىغا ئېلىــپ بارغــان    

مېلىـدىن   -ئهممـا پـۇل   . نى ھېسـاپ قىلىنىـدۇ ۋە يۈرگۈزۈلىـدۇ   قىلىنمايدۇ، يهنى قىلغى
باشـــقىالرغا قهرزگه بېـــرىش، يوقســـۇلالرغا يـــاردەم قىلىـــش، ياخشـــىلىق ئورۇنلىرىغـــا  

ئهگهر ئۇنىــڭ مهنــپهئهتىگه زىيــانلىق بولغــان  -ئـاتىۋېتىش قاتــارلىق تهســهررۇپاتلىرى  
  .بىكار قىلىنىدۇ -شارائىتتا، 

ــار    ــۇقىرىقىالردىن پهقهت سـ ــنادۇريـ ــان  . اڭالر مۇستهسـ ــاراڭالرنىڭ قىلغـ ــى سـ يهنـ
  .ھېچقانداق بىر تهسهررۇپى يۈرگۈزۈلمهيدۇ



 ٧١٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇۋاھلىقگ  

 

  

  مهسىلىلهرگۇۋاھلىق ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك 

  گۇۋاھلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٢٨٧
 ســىمهنى. تــۇر»شــاھادەت«گۇۋاھلىــق پارســچه ســۆز بولــۇپ، ئهرەبچىســى   :جــاۋاب    

ئـۇ ئىقتىسـادىي مۇئـامىلىلهردىكىگه    . بىلگهن نهرسىسىگه ئىقـرار قىلىـش دېگهنلىكتـۇر   
ــاش ــاش      ئوخش ــگه ئوخش ــىلهر ۋە ۋەقهلىكلهردىكى ــاكى ھادىس ــا ي ــىته ئاڭلىغىنىغ بېۋاس
ــاكى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىــگه ئوخشــاش    كــۆرگىنىگه ي

تالنغان قىـل سـىغمايدىغان ھهقىقهتـلهرگه    ئـارقىلىق ئىسـپا   پاكىتالر –كۈچلۈك دەلىل 
  .ئىقرار قىلىپ گۇۋاھلىق بهرگهنگه ئوخشاش

  شنىڭ ھۆكمىتىن ئۆتۈگۇۋاھلىق
  گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .١٢٨٨

بىـرەر ھهق ئىگىسـىنىڭ ھهققىنـى ئىسـپاتالش يـاكى بىراۋنىـڭ نهسـىبىنى         :جاۋاب    
قۇتقـۇزۇش يـاكى بىـراۋدىن زىيـاننى      يـاكى گۇناھسـىز بىرىنـى تـۆھمهتتىن     ئىسپاتالش

زۆرۈر بولغــان ۋاقىتتــا گــۇۋاھلىقنى ئــادا   توســۇپ قــېلىش ئۈچــۈن گۇۋاھلىــق بېــرىش 
بۇنـداق ۋاقىتتـا گـۇۋاھلىقنى يوشـۇرۇش يـاكى گۇۋاھلىـق بېرىشـتىن         .قىلىش پهرزدۇر

  .باش تارتىش ئېغىر گۇناھالردىن سانىلىدۇ
سىز بىراۋنـى قـارىالش يـاكى بىراۋنـى زىيانغـا ئـۇچرىتىش يـاكى بىراۋنىـڭ         ئهمما گۇناھ  

  .نهسىبىنى رەت قىلدۇرۇش ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىش ھارامدۇر

  ۋە ئۇنىڭ گۇناھى يالغان گۇۋاھلىق بېرىش
  يالغان گۇۋاھلىق بېرىش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٢٨٩

بىراۋغــا تــۆھمهت قىلىــپ، قىلمىغــان ئىشــنى  -ق بېــرىش يالغــان گۇۋاھلىــ :جــاۋاب    
يــاكى گۇۋاھلىقتــا  ئــۇنى قــارىالش قىلــدى، دېمىــگهن ســۆزنى دېــدى، دەپ يالغانــدىن

 گۇۋاھلىــق ندىدېگهنلىــك بولــۇپ، يالغانــ ھهقىقهتنــى يوشــۇرۇپ ئهكســىنى ســۆزلهش
پ ھوقۇقالرنىـڭ زايه بولـۇ   –ھهق  كىشـىلهرنىڭ قېنىنـى ئاققۇزۇشـقا،    بىگۇنـاھ  بېرىش

كېتىشىگه، گۇناھسىزالرنىڭ قارىلىنىشىغا، گۇناھكارالرنىڭ جازاسىز قېلىشـىغا سـهۋەب   
. بولىدىغان، ئالالھقا ئهڭ يامان كۆرىلىدىغان، كهچۈرۈلگۈسـىز، ئهڭ قهبىـه جىنـايهتتۇر   

بۇنداق جىنايهتنى ئىمانى ئـاجىز، ئهخالقـتىن نېسىۋىسـى بولمىغـان، رەزىـل ئـادەملهرال       
  .مۇنداقالرنى قاتتىق ئازاپ بىلهن تهھدىد قىلغان ئالالھ تائاال .قىلىدۇ



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٧٢٠  

 

  گۇۋاھلىقنىڭ تۈرلىرى
  گۇۋاھلىق نهچچه تۈرگه بۆلۈنىدۇ؟ :سوئال  .١٢٩٠

گۇۋاھلىــق ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىــرى، ئېتىقــادتىكى گۇۋاھلىــق، يهنه  :جــاۋاب    
  .بىرى مۇئامىلىدىكى گۇۋاھلىقتۇر

  ئېتىقادتىكى گۇۋاھلىق قايسى؟ :سوئال  .١٢٩١
قهلبىـدە ئىشـهنگهن نهرسـىلهرگه تىلـى بىـلهن       –ئېتىقـادتىكى گۇۋاھلىـق    :جاۋاب    

ئىقرار قىلىش دېگهنلىك بولۇپ، بۇخىل گۇۋاھلىقتا دىل بىلهن تىل ئىككىسـى بىـردەك   
ە ئېتىـراپ بىـلهن ئىشـتىراك    دىل چىـن ئىمـان بىـلهن، تىـل ئىقـرار ۋ     . ئىشتىراك قىلىدۇ

ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھىي مهبۇد يوق، مـۇھهممهد  «شۇڭا قانداقال بىر ئادەم . قىلىدۇ
دېــگهن شــاھادەت كهلىمىســىنىڭ » ئهلهيهىسســاالم ئالالھنىــڭ بهندىســى ۋە ئهلچىســى 

مهنىسىگه چىن دىلىدىن ئىشىنىپ، تىلى بىلهن ئىقرار قىلىدىكهن، ئۇ مۇسۇلمانالردىن 
  .ىلىدۇسان

بۇ ئىمـان ئهمهس، بهلكـى نىفـاق     دىل ئىشهنمىسه ئهمما تىل ئىقرار قىلغان بولسىمۇ  
: ئالالھ تائاال مۇناپىقالرنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېگهن. بولىدۇ) ئىككى يۈزلىمىچىلىك(
گۇۋاھلىق بېرىمىزكى، سهن ھهقىقهتهن “: مۇناپىقالر سېنىڭ ئالدىڭغا كهلگهن چاغدا﴿

دەيـدۇ، سـېنىڭ ھهقىـقهتهن ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى      ” ىرىدۇرسـهن ئالالھنىڭ پهيغهمب
) ئىمان دەۋاسـىدا (ئىكهنلىكىڭنى ئالالھ بىلىدۇ، ئالالھ گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇناپىقالر 

چـۈنكى ئـۇالر كۆڭلىـدە ئىشـهنمىگهن نهرسـىلىرىنى تىلىـدا        .)١(﴾چوقۇم يالغانچىالردۇر
  .لمايدۇسۆزلهيدۇ، ئۇالرنىڭ تىلى بىلهن دىلى بىرەك بو

  مۇئامىلىدىكى گۇۋاھلىق قايسى؟ :سوئال  .١٢٩٢
ــاۋاب     ــلىرىدىن،    :جـ ــدىن، ئىشـ ــىلهرنىڭ ئهھۋالىـ ــق كىشـ ــدىكى گۇۋاھلىـ مۇئامىلىـ

  .ئهينهن ئىقرار قىلىش دېگهنلىكتۇر سۈپهتلىرىدىن بىلگهنلىرىگه
  لىدىكى گۇۋاھلىقتىن مهقسهت نېمه؟مۇئامى :سوئال  .١٢٩٣

تۇرىــدىغان ھهر خىــل مۇئــامىلىلهردە    ئىنســانالر ئارىســىدا يــۈز بېرىــپ    :جــاۋاب    
ھوقــۇقالرنى يــاكى نهســهبنى يــاكى     –گۇۋاھلىــق تهلهب قىلىشــتىن مهقســهت ھهق   

نىكاھنى يـاكى تـاالقنى يـاكى ئىـددەتنى يـاكى مىراسـنى يـاكى تـۆھمهتنى يـاكى بىـرەر           
رەر مهلۇمـاتنى يـاكى بىـرەر ئىشـنى يـاكى ھهر قانـداق بىـر نهرســىنى        خهۋەرنـى يـاكى بىـ   

  .قىلىش ئۈچۈندۇر ئىسپاتالش ياكى رەت

                                                 
  ئايهت. ١مۇنافىقۇن سۈرىسى   )١(



 ٧٢١  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇۋاھلىقگ  

 

  گۇۋاھلىق بېرىشكه ساالھىيهتلىك بولۇشنىڭ شهرتى
  گۇۋاھلىق بېرىشكه ساالھىيهتلىك بولۇشنىڭ شهرتى نېمه؟ :سوئال  .١٢٩٤

ــاۋاب     ــانالر ئار :ج ــق    ئىنس ــقا گۇۋاھلى ــرەر ئىش ــلىرىدىن بى ــامىله ئىش ــىدىكى مۇئ ىس
ــڭ   ــان گۇۋاھچىنى ــى بولغ ــىنىڭ    بهرمهكچ ــاالھىيهتلىك بولۇش ــكه س ــق بېرىش گۇۋاھلى

  :شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه
غهيـرى  . مۇسۇلمانغا گۇۋاھلىق بهرمهكچى بولغان ئادەمنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى )١(  

، دەھهنهفىـي مهزھىبىـ  (. قىلىنىـدۇ گۇۋاھلىق بېرىشـى رەت   دىندىكىلهرنىڭ مۇسۇلمانغا
مۇسۇلمانالرنىڭ يۇرتىدا ياشايدىغان كۇففارالرنىـڭ مۇسـۇلمانالرنىڭ نىكـاھ ئىشـلىرىدا     

  .)گۇۋاھلىق بېرىشىنى دۇرۇس سانايدۇ
سـاراڭ يـاكى    .ھوشـى جايىـدا بولغـان بىرسـى بولۇشـى      –گۇۋاھچىنىڭ ئهقلى ) ٢(  

  .لىنمايدۇنىرۋىسى جايدا ئهمهس بىرىنىڭ گۇۋاھلىقى قوبۇل قى
  .بولۇشى لىقى بىلهن تونۇلغان بىرىراستچىلئهل ئىچىدە گۇۋاھچىنىڭ ) ٣(  
  .بولۇشى كىشىلهردىن ئىشهنچلىك ئهل ئىچىدە گۇۋاھچىنىڭ) ٤(  
 يامـان كۆرىـدىغان بىـرى    ۇۋاھلىق بهرمهكچى بولغـان ئـادەمنى  گۇۋاھچىنىڭ گ) ٥(  

ــلىقى ــ   . بولماس ــانهت قىلغۇچىنى ــاالم خىي ــبهر ئهلهيهىسس ــق  پهيغهم ــا گۇۋاھلى ڭ بىراۋغ
ۋە  نىبېرىشىنى، بىراۋغا دۈشمهنلىك قىلىۋاتقـان بىرىنىـڭ ئۇنىڭغـا گۇۋاھلىـق بېرىشـى     

  .خىزمهتچىنىڭ خوجايىنىغا گۇۋاھلىق بېرىشىنى مهنئى قىلغان

  گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ شهرتلىرى
  گۇۋاھلىقنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٢٩٥

  :گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه :ۋابجا    
كــۆرمهي تــۇرۇپ . ئــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆرگهن ئىشــالرغا بېــرىش گــۇۋاھلىقنى) ١(  

پهقهت نهسهبنى، نىكاھنى، . ئاڭلىغان ئىشالرغا بېرىلگهن گۇۋاھلىق قوبۇل قىلىنمايدۇ
ــاكى بىــر ئه    ــۈمنى ئىســپاتالش ئۈچــۈن گۇۋاھچىنىــڭ ئىشــهنچلىك ئىككــى ئهر ي ر، ئۆل

  .ئىككى ئايالدىن ئېنىق ئاڭلىغانلىرى قوبۇل قىلىنىدۇ
ــرىمهن «گۇۋاھلىــق بېرىشــته ) ٢(   ــلهن  »شــۇنداق گۇۋاھلىــق بې ــگهن لهۋزى بى دې

  .بېرىلىشى
تهلهب قىلىنغــان ســان بــويىچه بېرىلىشــى  گۇۋاھلىــق بېرىشــته، گۇۋاھلىقنىــڭ) ٣(  
م گـۇۋاھلىقتىن ئـۆتكهنگه   قېـتى  ٤بىراۋنى زىنا بىلهن قارىلىغان ئادەم : مهسىلهن، الزىم

  .ئوخشاش



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٧٢٢  

 

  گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدىغانالر
  كىملهرنىڭ گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدۇ؟ :سوئال  .١٢٩٦

  :تۆۋەندىكىلهرنىڭ بهرگهن گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدۇ :جاۋاب    
ــا ) ١(   ــاكى    –ئات ــا ي ــانىالردىن بىرەرســىنىڭ بالىلىرىغ ــاكى  ئ بالىالرنىــڭ ئاتىســى ي

  .ئانىسىغا بهرگهن گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدۇ
  .بىرىگه بهرگهن گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدۇ –ئايالالرنىڭ بىر  –ئهر ) ٢(  
ــر     )٣(   ــۆزلىرى شېرىكلهشــكهن ئىشــتا بى ــرىگه بهرگهن  –ئىككــى شــېرىكنىڭ ئ بى

  .گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدۇ
بهرگهن گـــۇۋاھلىقى قوبـــۇل  ۇپ يـــۈرگهن بىـــرىگهبىراۋنىـــڭ دۈشـــمهن تۇتـــ) ٤(  

  .قىلىنمايدۇ
بهرگهن گـۇۋاھلىقى   ئىشـقا  قانـداقال بىـر  ئاڭلىغىنىـدىن باشـقا،   ئهما كىشىنىڭ ) ٥(  

  .قوبۇل قىلىنمايدۇ
يالغانچىلىقى ياكى تۆھمهتخورلىقى يـاكى خىيـانهتچىلىكى بىـلهن بىـرەر قېـتىم      ) ٦(  

كىشـى ئۈچـۈن، قايسـىبىر ئىشـقا بهرگهن      ئېغىزغا چىقىـپ قالغـان ئادەمنىـڭ قايسـىبىر    
  .گۇۋاھلىقى قهتئىي قوبۇل قىلىنمايدۇ

خىزمهتچىنىڭ ئۆز خوجايىنىنىڭ، كادىرنىـڭ باشـلىقىنىڭ پايدىسـىغا بهرگهن    ) ٧(  
  .گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدۇ

  ا نېمه قىلىش كېرەك؟گۇۋاھچىنىڭ يالغانچىلىقى كېيىنچه ئاشكارىالنس :سوئال  .١٢٩٧
ھالدا ئادا قىلىـپ بولغانـدىن    ئۇيغۇنبىراۋ گۇۋاھلىقنى پۈتۈن شهرتلىرىگه  :جاۋاب    

كېــيىن، ئۇنىڭــدىن گــۇۋاھلىقىنى قوبــۇل قىلىشــقا توســقۇن بولىــدىغان يالغــانچىلىق،   
ــۇرۇنقى      ــڭ ب ــه، ئۇنى ــلهر كۆرۈلس ــىغان ئىللهت ــا ئوخش ــك، تۆھمهتخورلۇقق خىيانهتچىلى

چۈنكى تهبىئىتىدىكى بۇ خىل ناچـارلىقالر پـاش بولغـان    . قىلىنىدۇ گۇۋاھلىقلىرى رەت
تهربىيهنىـڭ ئـادەمنى ئىسـالھ    . كىشىنىڭ بۇرۇنقى گۇۋاھلىقلىرىغا ئىشهنگىلى بولمايدۇ

 ىالېچىـد قىلىدىغانلىقى بىر ھهقىقهت بولسىمۇ، ئىنىسانالرنىڭ مىجهز، خۇلقىنىڭ بىـر ك 
  .انلىقىمۇ بىر ھهقىقهتبولۇپ ئۆزگىرىپ كهتمهيدىغ ياخشى ياكى يامان

  گۇۋاھلىقنىڭ دەرىجىلىرى
  گۇۋاھلىقنىڭ دەرىجىلىرى قانچه ؟ :سوئال  .١٢٩٨

  :بولۇپ، ئۇالر ٤گۇۋاھلىقنىڭ دەرىجىلىرى  :جاۋاب    
ئهرلهر كــۆپرەك بىلىــدىغان ئىشــالر بولــۇپ، بــۇ خىلــدىكى گۇۋاھلىقتــا ئىككــى  ) ١(  

 سـېتىم -، ئـېلىم نىكاھ، تاالق، ۋەسىيهت: مهسىلهن. قوبۇل قىلىنىدۇئهرنىڭ گۇۋاھلىقى 



 ٧٢٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇۋاھلىقگ  

 

ئـى مـۆمىنلهر ئـاراڭالردىن    ﴿. ۋە بۇالرغا ئوخشاش ئهرلهر كۆپرەك بىلىدىغان ئىشـالردۇر 
بىركىم ئۆلىدىغان چېغىدا ۋەسـىيهت قىلمـاقچى بولسـا، ئۇنىڭغـا ئىچىڭالردىـن ئىككـى       

  .)١(﴾ئادىل كىشى گۇۋاھ بولسۇن
ۆپرەك بىلىدىغان ئىشالر بولۇپ، بۇ خىلدىكى گۇۋاھلىقتا ئايـالالرنىڭال  ئايالالر ك )٢(  

. ھهتتــا بىــرال ئايــالنىڭمۇ گــۇۋاھلىقى ھېســابقا ئېلىنىــدۇ. گــۇۋاھلىقى قوبــۇل قىلىنىــدۇ
ئايالالرنىـڭ   تۇغۇت، قىزلىق، ھهيز، ئېغىر ئاياقلىق، بـاال ئېمىـتىش، نهسـهب،   : مهسىلهن

  .قىلىنغان گۇۋاھلىق تهلهبردا ئىددىتى ۋە ئهيىبلىرى قاتارلىق ئىشال
بىراۋ ئۆزىنىڭ نىكاھلىق ئايالى تۇغقـان بالىنىـڭ دادىسـى ئىكهنلىكىنـى      :مۇالھىزە  

ئىنكار قىلىپ تۇرۇۋالسا، بـۇ بالىنىـڭ شـۇ ئادەمنىـڭ بالىسـى ئىكهنلىكىـگه بىـرال ئايـال         
مگه ئـادە  گۇۋاھلىق بهرسىمۇ، بۇ بىـرال ئايالنىـڭ گـۇۋاھلىقى قوبـۇل قىلىنىـپ، بـاال شـۇ       

  .قوشۇپ بېرىلىدۇ
ئىقتىســادىي مۇئــامىلىلهردە ئىككــى ئهرنىــڭ يــاكى بىــر ئهر، ئىككــى ئايالنىــڭ   ) ٣(  

سېتىم، قهرز، رەنه، شـېرىكهتچىلىك ۋە   –ئېلىم : مهسىلهن. گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنىدۇ
سىلهر ئهر كىشىڭالردىن ئىككى كىشـىنى گۇۋاھلىققـا تهكلىـپ     ﴿. باشقىالرغا ئوخشاش

رازى ) ئــادالىتىگه، دىيــانىتىگه(يــوق بولســا، ســىلهر  گهر ئىككــى ئهركىشــىقىلىڭــالر؛ ئه
بولىــدىغان كىشــىلهردىن بىــر ئهر، ئىككــى ئايــالنى گۇۋاھلىققــا تهكلىــپ قىلىڭــالر، بــۇ  

  .)٢(﴾ئىككى ئايالنىڭ بىرسى ئۇنتۇپ قالسا، ئىككىنچىسى ئېسىگه سالىدۇ
ايـالىنى قارىالشـتا گۇۋاھلىـق    ئ ئېرى ئايالىنى زىنا بىـلهن قـارىالپ ئهرز قىلسـا،   ) ٤(  

سۆزىنىڭ راست ئىكهنلىكىنى دەلىللهش ئۈچۈن، ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن تـۆت قېـتىم      
ئهگهر بۇ دەۋايىمدا يالغان ئېيتقان بولسام، ماڭـا  «قهسهم قىلىپ، بهشىنچى قېتىملىقىدا 

يــالغۇز گــۇۋاھلىقى قوبــۇل    دەپ تهكىتلىســه، ئۇنىــڭ  »ئالالھنىــڭ لهنىتــى بولســۇن  
خوتــۇنلىرىنى زىنــا بىــلهن قارىلىغــان ۋە ئۆزلىرىــدىن باشــقا گۇۋاھچىســى  ﴿. ۇقىلىنىــد

بولمىغانالر گۇۋاھلىـق سـۆزىنىڭ راسـت ئىكهنلىكىنـى دەلىلـلهش ئۈچـۈن، ئالالھنىـڭ        
ئهگهر يالغـانچى بولسـام   «: نامى بىلهن تۆت قېتىم قهسهم قىلسۇن، بهشىنچى قېتىمىـدا 

  .)٣(﴾ېسۇند» ماڭا ئالالھنىڭ لهنىتى بولسۇن
قىنى رەت قىلىشــتا، ىزىنــا قىلــدى دەپ قارىلىغــانل ئېرىنىــڭ ئــۇنى شــۇنداقال، ئايــال  

 ئېرىنىڭ يالغانچى ئىكهنلىكىـگه ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن تـۆت قېـتىم قهسـهم ئىچىـپ،        

                                                 
  ئايهت -١٠٧مائىدە سۈرىسى   )١(
  ئايهت. ٢٨٢بهقهرە سۈرىسى   )٢(
  ئايهتلهر -٧-٦نۇر سۈرىسى   )٣(



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٧٢٤  

 

سـا ماڭـا ئالالھنىـڭ    ئهگهر ئېرىمنىڭ گېپى راسـت بولىـدىغان بول  «بهشىنچى قېتىمىدا، 
يـالغۇز گـۇۋاھلىقى قوبـۇل     لنىڭ ئۆزىنى ئاقالشتاەپ تهكىتلىسه، ئاياد» ى بولسۇنبغهزى

خوتۇن كىشى ئېرىنىڭ يالغانچى ئىكهنلىكىگه ئالالھنىڭ نامى بىلهن تۆت ﴿. قىلىنىدۇ
بهشــىنچى قېتىمىــدا، . جازاغــا تارتىلىشــتىن ســاقالپ قېلىنىــدۇ  قېــتىم قهســهم ئىچســه،

ۇن دەپ قهسـهم  ى بولسـ بـ ردىن بولسـا، ماڭـا ئالالھنىـڭ غهزى   ئهگهر راستچىلال) ئېرىم(ئۇ
  .دەپ ئاتىلىدۇ»لهنهتلىشىش«بۇ مهسىله فىقهى كىتابلىرىدا  .)١(﴾قىلىدۇ

ــدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ تولىســىنىڭ قهســىمىگه ئىشــهنگىلى       ــا ھــازىرقى زامان ئهمم
ئىسپاتالرغا تايىنىش بىلهن ھهل قىلىشـتىن باشـقا   -بۇ مهسىلىنى باشقا دەلىل. بولمايدۇ
  .چارە يوق

                                                 
  ئايهتلهر -٩-٨نۇر سۈرىسى   )١(



 ٧٢٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە هسهمق  

 

  

  مهسىلىلهرمۇناسىۋەتلىك قهسهم ۋە ئۇنىڭغا 

  قهسهم نېمه ئۈچۈن قىلىنىدۇ؟ :سوئال  .١٢٩٩
 .بىرەر ئىشنى ئىسپاتالش ياكى ئىنكـار قىلىـش ئۈچـۈن قىلىنىـدۇ     -قهسهم  :جاۋاب    

مىسـاق ئالغانـدا يـاكى گۇۋاھلىـق ئـادا قىلغانـدا يـاكى بىـرەر ئىشـقا           –بىراۋدىن ئهھدە 
قهســهم قىلدۇرۇشــقا تــوغرا  نــدا يــاكى زۆرۈرىــيهت شــۇنى تهقهززا قىلغانــدائىنكــار قىلغا

تهكىـتلهش   يـاكى قىلماسـلىقنى   شۇنىڭدەك كهلگۈسىدە بىرەر ئىشنى قىلىشنى. كېلىدۇ
  .ئۈچۈنمۇ قهسهم قىلىنىدۇ

  نىڭ شهرتلىرىۋە ئۇنى قوبۇل قىلىش قهسهم قىلىش
  ىلىشنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟قهسهم ق :سوئال  .١٣٠٠

  :قهسهم قىلىشنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    
ھوشــى  –قهســهم قىلغۇچىنىــڭ مۇســۇلمان، بــاالغهت يېشــىغا يهتــكهن، ئهقلــى ) ١(  

، باشــقا دىنــدىكى بۇنىڭغــا ئاساســهن، كىچىــك بالىنىــڭ، ســاراڭنىڭ  .جايىــدا بولۇشــى
  .قهسىمى ھېسابقا ئېلىنمايدۇ بىرسىنىڭ

. غــان بولىشــى ســهمنى ئــۆز ئىختىيــارى بىــلهن قىل   ســهم قىلغۇچىنىــڭ قه قه) ٢(  
ەمنىـڭ  زورالنغانلىقتىن، ئېسىدە يوقلىقتىن ياكى خاتاالشـقانلىقتىن قهسـهم قىلغـان ئاد   

  .تىبارغا ئېلىنمايدۇېقهسىمى ئ
قهسهمنى ئالالھنىـڭ ئىسـىملىرىدىن يـاكى سـۈپهتلىرىدىن بىرەرسـىنى ئاتـاش       ) ٣(  

رلهرنىـــڭ يـــاكى پهرىشـــتىلهرنىڭ يـــاكى ھهر قانـــداق بىـــر پهيغهمبه. بىـــلهن قىلىـــش
بۇنـداق قىلىنغـان قهسـهم     مهخلۇقاتنىڭ نامىنى ئاتاپ قهسهم قىلىشقا بولمايـدۇ ھهمـدە  

  .چۈنكى قهسهم پهقهت ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهنال باغلىنىدۇ. ھېسابقا ئېلىنمايدۇ
  انداق بولىدۇ؟قهسهمنىڭ لهۋزى ق :سوئال  .١٣٠١

يــاكى » تهلالھــى«يــاكى» ۋەلالھــى«قهســهمنى ئالالھنىــڭ نــامىنى ئاتــاپ   :جــاۋاب    
دېــگهن لهۋزلهردىــن بىرەرســىنى تىلغــا ئــېلىش بىــلهن يــاكى ھهركىــم ئــۆز » بىلالھــى«

دەپ قهســهم قىلســىمۇ  .».......ئالالھنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، «: تىلىــدا
  .بولىدۇ

  قهسهمنىڭ تۈرلىرى
  قهسهم نهچچىگه بۆلۈنىدۇ؟ :سوئال  .١٣٠٢



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٧٢٦  

 

رەسـمىي  (يهمىن مۇنئهقىـد   ،)ھېسابالنمايدىغان قهسهم(يهمىن لهغۋ  قهسهم :جاۋاب    
  .كه بۆلۈنىدۇ ٣دەپ ) گۇناھقا پاتۇرغۇچى قهسهم(، يهمىن غهمۇس)قهسهم

  دېگهن قايسى؟) لهغۋ(مايدىغان قهسهم ھېسابالن :سوئال  .١٣٠٣
قهســهم ئىچىشــنى ئويلىماســتىن مهقسهتســىز  –ھېســابالنمايدىغان قهســهم  :جــاۋاب    

بىـر گهپ قىلمـاقچى بولـۇپ دىققهتسـىزلىكتىن      ھالدا قهسهم قىلىپ سېلىش ياكى باشقا
قهسهم قىلىپ سېلىشقا ئوخشىغان قهسهم بولـۇپ، ئۇنىڭـدا گۇنـاھمۇ يـوق ۋە كاپـارەتمۇ      

بىـر ئىشـنى تهكىـتلهش ئۈچـۈن قهسـهمنى مهقسـهت قىلماسـتىن        : مهسىلهن. لمهيدۇكه
  .دېۋەتكهنگه ئوخشاش »ياق، ۋەلالھى«
  دېگهن نېمه؟) مۇنئهقىد(م رەسمىي قهسه :سوئال  .١٣٠٤

ــاۋاب     ــهم   :ج ــمىي قهس ــرەر      رەس ــاكى بى ــپاتالش ي ــتلىقىنى ئىس ــنىڭ راس ــرەر ئىش بى
رەت قىلىــش يــاكى كېلىچهكــته بىــرەر ئىشــنى قىلىــدىغانلىقىغا يــاكى بىــرەر  تــۆھمهتنى

 ئىشــنى قىلمايــدىغانلىقىغا باشــقىالرنى ئىشــهندۈرۈش مهقســىتى بىــلهن قىلىنىــدىغان  
مۇنــداق قهســهمنى بۇزغــان كىشــىگه . قهســهم بولــۇپ، ئۇنىڭغــا رىئــايه قىلىــش پهرزدۇر

  .كاپارەت كېلىدۇ
  دېگهن نېمه؟) غهمۇس(م گۇناھقا پاتۇرغۇچى قهسه :سوئال  .١٣٠٥

ئالالھنىـڭ ئىسـمىنى يـاكى ســۈپهتلىرىدىن     -گۇناھقـا پـاتۇرغۇچى قهسـهم     :جـاۋاب     
بولۇپ، مۇنداق قهسـهم گۇناھىنىـڭ    قىلىنغان قهسهم بىرىنى ئاتاپ تۇرۇپ يالغان ئىشقا

ىقىــي راســتچىل تهۋبىــدىن ھهق ئېغىرلىقىــدىن كاپــارەت بىــلهن يۇيۇلمايــدىغان، پهقهت
ئهڭ ئېغىـر گۇناھالرغـا پاتۇرىـدىغان     باشقىسى قۇتقۇزالمايدىغان، قهسهم قىلغۇچىسىنى

  .قهسهمدۇر

  قهسهم قىلىشنىڭ ھۆكمى
  قهسهم قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .١٣٠٦

ئـۇالر  . ۈك بولىـدۇ قهسهم قىلىشنىڭ ھـۆكمى ئېهتىياجغـا قـاراپ بهش تۈرلـ     :جاۋاب    
  .پهرز، ھارام، مۇستهھهب، مهكرۇھ ۋە مۇباھ قاتارلىقالردۇر

  قانداق ۋاقىتتا قهسهم قىلىش پهرز بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٠٧
گۇناھسىز بىرەر ئىنساننى ھاالكهتتىن يـاكى تـۆھمهتتىن قۇتقـۇزۇش يـاكى      :جاۋاب    

ــانۇنلۇق ھهققىنــى ق  ــانىي  بىراۋنىــڭ ق ــاكى ھهقق ــانىي نىكــاھنى ي ــاكى ھهقق  وغــداش ي
نهسهبنى ئىسپاتالش ئۈچۈن قهسهم قىلىشـقا تـوغرا كهلسـه، بـۇ ۋاقىتتـا قهسـهم قىلىـش        

  .بۇنىڭدىن باش تارتقان ئادەم گۇناھكار بولىدۇ. پهرزدۇر
  قانداق ۋاقىتتا قهسهم قىلىش ھارام بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٠٨



 ٧٢٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە هسهمق  

 

قهسـهم گۇناھسـىز بىراۋنـى قـارىالش يـاكى ئۇنىـڭ ھـاالك بولىشـىغا يـاكى           :جاۋاب    
بىراۋنىــڭ ھهققىنىــڭ زايه بولىشــىغا يــاكى يالغــان نهســهبنى ئىسپاتالشــقا يــاكى باتىــل  
نىكاھنى يوللۇق قىلىشقا يـاكى يوللـۇق نىكـاھنى ئىنكـار قىلىشـقا يـاكى بىراۋغـا زىيـان         

قهسـهم  . ۇ شـارائىتتا قهسـهم قىلىـش ھارامـدۇر    يهتكۈزۈشكه سهۋەب بولىدىغان بولسا، بـ 
ىـر  قىلغـۇچى بىلىـپ تـۇرۇپ يالغـان ئىشـقا قهسـهم قىلسـا، ئـۇ گۇناھقـا پـاتۇرغۇچى ئېغ          

مۇناپىقنىڭ جازاسـى كاپىرنىڭكىـدىن   . مۇناپىق بولىدۇ لىقى سهۋەبلىكقهسهمنى قىلغان
ئالـدىنقى   قۇرئان كهرىـم يالغـان ئىشـقا قهسـهم قىلىشـنى مۇناپىقلىقنىـڭ       .ئېغىر بولىدۇ

  .ئاالمهتلىرىدىن قىلىپ كۆرسهتكهن
  قانداق ۋاقىتتا قهسهم قىلىش مۇستهھهب بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٠٩

ــاۋاب     ــاكى ئهر    : ج ــتنىڭ ي ــى دوس ــان ئىكك ــى بۇزۇلغ ــىنى   –ئارىس ــڭ ئارىس ئايالنى
يهنـى  ( تهھهبئىشـقا قهسـهم قىلىـش مۇسـ    ۋە تـوغرا  ئهپلهشتۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن ھهق 

  .دۇر)قىلسا ساۋاب بولىدىغان ئهمهل
  قانداق ۋاقىتتا قهسهم قىلىش مهكرۇھ بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣١٠

قهســهمگه ئېهتىيــاج تۇيۇلمىغــان ئىشــالرغا يــاكى تــاۋارنى بازارغــا ســېلىش   :جــاۋاب    
نغــا قهســهم قىلىشــنىڭ ئهممــا يالغا(. ۇرتــقهســهم قىلىــش مهكرۇھراســت ئىشــقا ئۈچــۈن 

يـۈەنگه ئالغـانتىم، دەپ   ١٥يۈەنگه ئالغان نهرسىنى ١٠: مهسىلهن. ھاراملىقىدا شهك يوق
  ).يالغانغا قهسهم قىلغانغا ئوخشاش

  قانداق ۋاقىتتا قهسهم قىلىش مۇباھ بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣١١
قهسهم قىلمىسـىمۇ زىيـان بولمايـدىغان     قهسهمگه ئېهتىياج تۇيۇلغان، ئهمما :جاۋاب    

  .تۇر)گۇناھ ياكى ساۋاب بولمايدىغان ئىش(ۋاقىتتا قهسهم قىلىش مۇباھ 

  قهسهمنى بۇزغاننىڭ جازاسى
  قهسهمنى بۇزغاننىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٣١٢

نئـى قىلغـان ئىشـنى    ئىنسان بىرەر ياخشى ئىشـنى قىلىشـقا يـاكى ئـالالھ مه     :جاۋاب    
ــدۇ      ــم كېلى ــارەت الزى ــا كاپ ــۇنى بۇزىۋەتســه، ئۇنىڭغ ــپ، ئ . تهرك ئېتىشــكه قهســهم قىلى

شـــۇنىڭدەك، پېقىرالرغـــا ياخشـــىلىق قىلماســـلىققا ئوخشـــاش بىـــرەر ياخشـــى ئىشـــنى  
 .قىلماسلىققا قهسهم قىلغـان بولسـا، قهسـىمىنى بـۇزۇپ كاپـارەت ئـادا قىلىشـى پهرزدۇر       

ياخشـىلىق قىلماسـلىققا، تهقـۋادار بولماسـلىققا ۋە     ﴿: يىلگهنقۇرئان كهرىمدە مۇنداق دې
) ئــۇالرنى قىلىشــقا(كىشــىلهرنى ئهپلهشتۈرمهســلىككه قهســهم قىلىــش شــهكلى بىــلهن  



 مۇئامىله: بۆلۈم-٥  ٧٢٨  

 

  .)١(﴾ئالالھنى توسالغۇ قىلماڭالر

  قهسهمنىڭ كاپارىتى
  قهسهمنى بۇزغاننىڭ كاپارىتى قانچىلىك؟ :سوئال  .١٣١٣

ئـالالھ  ﴿: قهسهمنى بۇزغاننىڭ كاپارىتى مۇنۇ ئايهتته ئېنىـق كۆرسـىتىلگهن   :جاۋاب    
ســىلهرنى ســهھۋەنلىك بىــلهن قىلغــان قهســىمىڭالر ئۈچــۈن جاۋاپكارلىققــا تارتمايــدۇ،  

مۇنـداق  (لېكىن سىلهرنى قهستهن قىلغان قهسـىمىڭالر ئۈچـۈن جاۋاپكارلىققـا تارتىـدۇ     
پارىتى ئائىلهڭالرغا بېرىدىغان ئوتتۇرا دەرىجىلىـك  ئۇنىڭ كا) قهسىمىڭالرنى بۇزساڭالر

يهنــى ئــون (تامــاق بىــلهن ئــون مىســكىننى بىــر ۋاخ غىزاالندۇرۇشــتۇر، يــاكى ئۇالرغــا   
بىر قۇر كىيىم بېرىشتۇر، يـاكى بىـر قـۇل يـاكى     ) مىسكىنگه بهدىنىنى يېپىپ تۇرىدىغان

سـه، ئـۈچ كـۈن روزا    بىر چۆرىنى ئازاد قىلىشتۇر، كىمكـى بۇنـداق قىلىشـقا كـۈچى يهتمى    
بـۇ ئهنه شـۇ ئىچـكهن قهسـىمىڭالرنى بۇزغانلىقىڭالرنىـڭ كاپارىتىـدۇر،       . تۇتۇشى الزىم

سـىلهرنىڭ  ). كهلـمهس قهسـهم ئىچمهڭـالر   -يهنى كهلسـه (قهسىمىڭالرغا رىئايه قىلىڭالر 
  .)٢(﴾شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھ ئايهتلىرىنى سىلهرگه ئهنه شۇنداق بايان قىلىدۇ

  بېرىش تهرتىبىكاپارەت 
  كاپارەت بېرىش تهرتىبى قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣١٤

تىن ئــاجىز ئورۇنداشــكاپــارەت بېــرىش تهرتىبــى ئىككــى بولــۇپ، بىرىنــى   :جــاۋاب    
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. كهلگهن كىشى ئىككىنچىسىنى قىلىدۇ

تامـاق بىـلهن بىـر ۋاخ غىزاالنـدۇرۇش      ئون نهپهر پېقىرنـى ئوتتـۇرا دەرىجىلىـك   ) ١(  
بىـر   -كىيىلمىگهن بولىشـى شـهرتى بىـلهن   -باھاسى نورمال كىيىملهردىن  ياكى ئۇالرغا

  .كىيىم بېرىش بولۇپ، بۇ ئىككى ئىشنىڭ قايسىسىنى قىلىش ئىختىياردۇر دىنقۇر
ن ئون پېقىرغا بىر ۋاخ تائام ياكى بىر قۇردىن كىيىم بېرىشكه قۇدرىتى يهتمىگه) ٢(  

  .ئارقىدىن تۇتۇش شهرت قىلىنمايدۇ –بۇ روزىنى ئارقا . ئادەم ئۈچ كۈن روزا تۇتىدۇ
  

  

                                                 
  ئايهت -٢٢٤بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ئايهت -٨٩مائىدە سۈرىسى   )٢(
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  ۋە چهكلهنگهن ئىشالرھارام 

  





 

 

  
  

  ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه ھارام–ھاالل

ئهڭ قهدىمىي مهسىلىلهرنىڭ بىرى بولۇپ، كائىناتنىـڭ بـارلىق   ھارام مهسىلىسى -ھاالل
ئـالالھ تائـاال ئىنسـاننى يهر     .ە ھاياتنىڭ مىزانىغا مۇناسىۋەتلىك چوڭ مهسىلىدۇرئىشلىرى ۋ

ئۆزىدىن ئورۇنباسارلىق ۋەزىپىسـىنى جـارىي قىلدۇرۇشـى ئۈچـۈن ياراتقـان بولـۇپ،        يۈزىدە
ــېمهك   ــا ي ــات     –ئۇنىڭغ ــك ھاي ــامىللىرى، بهختلى ــدۇرۇش ئ ــلىنى داۋام قىل ــمهك، نهس ئىچ

ۋاسىتىلىرىنى تولۇقالپ بېرىش بىلهن  شاشنىڭ پۈتۈنكهچۈرۈشنىڭ چارىلىرى قاتارلىق يا
ھهر قانـداق بىـر ئۇسـتا     چـۈنكى . پرىنسـىپلىرىنى بهلگىلىـگهن   -ياشاشـنىڭ قـانۇن    بىرگه

ئــۆزى ياســىغان نهرسىســىنىڭ قــانۇنىيهتلىرىنى ئۇبــدان بىلگىــنىگه ئوخشــاش، يــاراتقۇچى 
ئۈچۈن نېمىنىڭ پايـدىلىق ۋە  ئالالھ ئۆزى ياراتقان مهخلۇقاتلىرىنىڭ خاراكتېرىنى ۋە ئۇالر 

ئـالالھ تائـاال ئىنسـاننىڭ بهھـۇزۇر      شـۇڭا . نېمىنىڭ زىيانلىق ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلىـدۇ 
پرىنســـىپالرنى  –ھايـــات كهچۈرۈشـــىگه كاپـــالهت قىلىـــش ئۈچـــۈن بىـــر قىســـىم قـــانۇن 

 يـاكى بىزنىـڭ تهبىرىمىـز بـويىچه     »قىلمـا «ۋە  »قىل«پرىنسىپالر  –بۇ قانۇن . بهلگىلىگهن
  .دېگهن ئىككى سۆزگه مهركهزلهشكهن »ھارام«ۋە  »االلھ«

ئالالھ تائاالنىڭ ھېكمىتى ئىنسان ئۇرۇغىنى يهر يۈزىگه تارقىتىـپ، ئۇالرنىـڭ ھاياتىغـا    
ــت  ــانۇن     –ۋە بهخـ ــۇر قـ ــدىغان مهزكـ ــك قىلىـ ــائادىتىگه كاپالهتلىـ ــىپالرنى  –سـ پرىنسـ

ن ئايالى ھهۋۋانى جهننهتتىن بهلگىلهشنى تهقهززا قىلغان بولۇپ، ئادەم ئهلهيهىسساالم بىله
بۇ سـىناق  . ھارام بىلهن سىنىغان –يهر يۈزىگه چۈشۈرۈشتىن ئاۋۋال بۇ ئىككىسىنى ھاالل 

ئـالالھ تائـاال   . نى ئۆگىتىشتىكى تۇنجى مهشـق ئىـدى   »ھارام –ھاالل «ئهمهلىيهتته ئۇالرغا 
ــال دەرە    ــر ت ــته ھهمــمه نهرســىنى ھــاالل قىلىــپ، پهقهت بى ــۇ ئىككىســىگه جهننهت خنىــڭ ب

ئالالھ تائاال ئۇالرغا نېمه ئۈچۈن بـۇ بىـر تـال دەرەخنىـڭ      ئۇنداقتا. مېۋىسىنىال ھارام قىلغان
ھارامنىـڭ پهلسهپىسـىنى    –ھـاالل   ئالالھ تائاال ئۇالرغا مېۋىسىنى ھارام قىلغان؟ دەيمىزكى،

ھـارام مهسىلىسـى ئـادەم ئهلهيهىسسـاالم      –دېمهك، ھاالل . بىلدۈرۈش ئۈچۈن ھارام قىلغان
  .ىلهن ئايالى ھهۋۋا ئىككىسى جهننهتتىكى ۋاقتىدىال باشالنغانب

  ھارامدىن كۆپتۇر ھاالل
ئالالھ تائاال كۆپ نهرسـىلهرنى ھـاالل قىلغـان     شۇنىمۇ ئهستىن چىقارماسلىق كېرەككى،
شـۇڭا ئـالالھ تائـاال ھااللنىـڭ كۆپلىكىـدىن      . ۋە ئىنتايىن ئـاز نهرسـىلهرنىال ھـارام قىلغـان    

بولـۇپ،   اللچـۈنكى شـهيئىلهر ئهسـلىدە ھـا    . ئهممـا ھـارامنى سـانىغان    .ئۇالرنى سانىمىغان
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ئهممـا ھـارام ئـاز بولغـانلىقى ئۈچـۈن ئـۇنى سـاناش        . ھااللنى سـاناپ تـۈگهتكىلى بولمايـدۇ   
ــۇمكىن ــانالر پهن . مـ ــابالش    –ئىنسـ ــى ھېسـ ــۇقىرى تىپتىكـ ــرىلهپ، يـ ــدا ئىلگىـ تېخنىكىـ

 تهرەققىـي ان قالدۇرىـدىغان دەرىجىـدە   ماشىنىلىرى ۋە ستاتىسىتكا قوراللىرى ئادەمنى ھهيـر 
قىلغان بولسىمۇ، يهنىال ئـۇالر قۇمالرنىـڭ يـاكى دېڭىـز دولقۇنلىرىنىـڭ سـانىنى ئېلىشـتىن        

چـۈنكى   .ئالالھ تائاالنىڭ نېمهتلىرىنىمۇ ساناپ بولۇشتىن ئاجىز كېلىدۇ ئاجىز كهلگهندەك،
ئـالالھ تائـاال   .ىتى يهتمهيـدۇ ئالالھ تائاالنىڭ نېمهتلىرىنى ساناش ۋە ھېسابالشقا ئىنسان تاق

  .)١(﴾سىلهر ئالالھنىڭ نېمىتىنى ساناپ تۈگىتهلمهيسىلهر﴿: بۇ مهنىدە مۇنداق دېگهن
: ئالالھ تائاال ھارام قىلغان نهرسىلهردىن بهزىسى تۆۋەنـدىكى ئـايهتلهردە ئىپـادىلهنگهن   

لهرگه ئوقۇپ ، ئالالھ ھارام قىلغان نهرسىلهرنى سى)ئاڭالڭالر(سىلهر كېلىپ “ئېيتقىنكى، ﴿
ئاناڭالرغـا ياخشـىلىق   –سىلهر ئالالھقا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتـۈرمهڭالر، ئاتـا      : بېرەي

قىلىڭالر، نامراتلىقتىن قورقـۇپ بـاالڭالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر، بىـز ئۇالرغـا ۋە سـىلهرگه رىزىـق        
ــرىگه      ــېقىن كهلمهڭــالر، ئالالھنىــڭ ئهم ــان ئىشــالرغا ي ــز، ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن يام بېرىمى

ئــادەم ئۆلتــۈرمهڭالر، ھهقلىــق رەۋىشــته ئۆلتــۈرۈش بۇنىڭــدىن ) نــاھهق(الپلىــق قىلىــپ خى
ســىلهرنىڭ چۈشىنىشــىڭالر ئۈچــۈن، ئــالالھ ســىلهرگه بــۇ ئىشــالرنى تهۋســىيه   . مۇستهســنا
يېتىمنىــڭ مېلىنــى تــاكى ئــۇ بــاالغهتكه يهتكهنــگه قهدەر ئۇنىڭغــا ئهڭ پايــدىلىق  . قىلىــدۇ

چهمنى ۋە تـارازىنى تـوغرا قىلىڭـالر، ھېچقانـداق ئـادەمنى      ئۇسۇلدا تهسهررۇپ قىلىڭالر، ئـۆل 
ھۆكــۈم چىقارغــان يــاكى (ســۆز قىلغــان . كــۈچى يهتمهيــدىغان ئىشــقا تهكلىــپ قىلمــايمىز 

ھۆكــۈم چىقىرىلغــان يــاكى گۇۋاھلىــق (چــېغىڭالردا ئادىــل بولــۇڭالر، ) گۇۋاھلىــق بهرگهن
ــادەم  ــرىلگهن ئ ــا  ) بې ــدىردىمۇ، ئالالھق ــان تهق ــۇغقىنىڭالر بولغ ــا   ت ــرىلگهن ئهھــدىگه ۋاپ بې

ــىيه        ــالرنى تهۋسـ ــۇ ئىشـ ــىلهرگه بـ ــالالھ سـ ــۈن، ئـ ــىڭالر ئۈچـ ــرەت ئېلىشـ ــالر، ئىبـ قىلىڭـ
بۇمېنىڭ توغرا يولۇمدۇر، شۇ يولـدا مـېڭىڭالر، نـا تـوغرا يـولالردا ماڭمـاڭالر، ئـۇالر        .”قىلىدۇ

ــدۇ،     ــدىن ئايرىۋېتى ــڭ يولى ــىلهرنى ئالالھنى ــتىن   (س ــۇپ دوزاخ ــى تۇت ــڭ ئهمرىن ) ئالالھنى
  .)٢(﴾لىنىشىڭالر ئۈچۈن، ئالالھ سىلهرگه بۇ ئىشالرنى تهۋسىيه قىلىدۇساق

ئالالھ تائاال مۇسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرگهن ئون ۋەسىيهتنىمۇ ئـۆز   يۇقىرىقى ئايهتلهر
  .ئىچىگه ئالغان

  ھاالل نهرسىلهردىمۇ ھارام تېپىلىدۇ
نلىـك؟ بـۇ مۇنـداق    بـۇ زادى نـېمه دېگه  . تېپىلىـدۇ بهزى ھـارامالر  ھاالل نهرسىلهردىمۇ 

                                                 
  ئايهت -٣٤ئىبراھىم سۈرىسى   )١(
  ئايهتلهر -١٥٣ -١٥١سۈرىسى ئهنئام   )٢(
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دېگهنلىك، بىر نهرسه ئۆز زاتىدا ھاالل بولسىمۇ، ئۇنى ئوغرىلىق، پارىخورلۇق، ئالـدامچىلىق  
: مهسـىلهن . ھارامدۇر چهكلهنگهن يولالر ئارقىلىق تاپقان كىشى ئۈچۈن ئۇ نهرسه قاتارلىق

ارقىلىق تاپقان يولالر ئ گهنئۇنى چهكلهن. ئالالھ تائاال ياراتقان لهززەتلىك مېۋىلهر ھااللدۇر
ئـۆزى   شـۇنىڭدەك، . كىشى ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسى ئۈچۈن ئۇ مېۋىلهر ھارام بولغانغا ئوخشـاش 

. ھاالل بولسىمۇ ھاجهتتىن تاشقىرى سهرپ قىلىش بىلهن ئۇ نهرسـه ھـارام بولـۇپ كېتىـدۇ    
تـــوق قورســـاققا زورالپ يېـــيىش ئـــارقىلىق ئۆزىنىـــڭ تهن ســـاقلىقىغا زىيـــان : مهســىلهن 

چــــۈنكى بــــۇ . شهكســــىزكى، مۇنــــداق قىلىــــش ھارامــــدۇر. خشــــاشيهتكــــۈزگهنگه ئو
  .ئىسراپچىلىقنىڭ ئۆزىدۇر

  بهلگىلهنگهن يارىشاھارام ئىنساننىڭ تاقىتىگه  –ھاالل 
ئالالھ تائاال ھاالل  .قىلىش پهقهت ئالالھ تائاالنىڭال ھهققىدۇرھارام  ھاالل قىلىش ياكى

تېلېۋىزىيه، كىر ئالگۇ، ئۈن ئـالغۇ   خۇددى. بىلهن ھارامنى بهلگىلهشته بىلىپ بهلگىلىگهن
ــارلىق جىهــازالرنى ياســاپ چىققــانالر بــۇ جىهــازالرنى قانــداق يوســۇندا     ــالگۇ قات ۋە ســىن ئ
ئىشــلىتىش ۋە بۇزۇلۇشــىنىڭ ئالــدىنى قانــداق ئــېلىش دېگهنــدەك تهلىمــاتلىرى يېزىلغــان  

ئـالالھ   بىرەردىن كىتـابچىنى بـۇ جىهـازالرنى ئالغۇچىالرغـا قوشـۇپ بهرگىـنىگه ئوخشـاش،       
تائــاالمۇ ئــۆزى ياراتقــان مهخلۇقــاتلىرىنى ۋە ئۇالرغــا نېمىلهرنىــڭ پايــدىلىق، نېمىلهرنىــڭ  
زىيانلىق ئىكهنلىكىنى، ئىنسانالر قانداق قىلغاندا ھاياتىنى بىـخهتهر ئۆتكـۈزۈپ بهختلىـك    
بولىــدىغانلىقىنى ياخشــى بىلگهنلىكــى ئۈچــۈن ئۇالرغــا ســاماۋىي كىتــابالرنى چۈشــۈرۈپ،   

 –ئالالھ تائاالنىـڭ ھېكمىتـى ھـارام     .ئۆگهتكهن ىرىنىنامى ئاستىدا تهلىماتل» مھارا-ھاال«
ــانۇن   ــۇق ق ــاننىڭ   –ھــاالل توغرۇل ــهۋرپرىنســىپالرنى بهلگىلهشــته ئىنس ــاقهتتىكى  – س ت

شۇڭا ئىنسانالر نهپهس ئالىدىغان ھاۋادا ھـاالل  . قۇدرىتىگه رىئايه قىلىشنى تهقهززا قىلغان
ــگهن – ــارام بهلگىلىمىـ ــۈ. ھـ ــىيالمايدۇ چـ ــىز ياشـ ــان ھاۋاسـ ــېمهك . نكى ئىنسـ ــا يـ  –ئهممـ

چۈنكى ئىنسـان ھـارام يېمهسـتىنمۇ ھايـاتىنى     . ھارامنى بهلگىلىگهن –ئىچمهكلهردە ھاالل 
بىزنىــڭ  -ئــالالھ تائــاال ھــاالل بىــلهن ھــارامنى بهلگىلىگهنــدە، بىــزگه  .داۋام قىلدۇرااليــدۇ

ــا  ــمىمىزغا، ھاياتىمىزغ ــاقلىقىمىزغاجىس ــڭ   نېم - ، تهن س ــدىلىق ۋە نېمىلهرنى ــڭ پاي ىلهرنى
شۇڭا بىز ئۈچۈن پايـدىلىق بولغـانلىرىنى ھـاالل پېتـى     . زىيانلىق ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهن

ــگهن  ــويىچه بهلگىلى ــۈن   . ب ــز ئۈچ ــا بى ــز  –ئهمم ــمىمىز، ئهقلىمى ــاقلىقىمىزجىس ۋە  ، تهن س
ىـت ئـايرىش   بـۇ خـۇددى نېف   .زىيانلىق بولغانلىرىنى ھارام قىلىۋەتكهن -ھاياتىمىز ئۈچۈن 

ئاپتوموبىـــل ئۈچـــۈن . زاۋوتىـــدىكىلهرنىڭ بېنزىننـــى تـــۈرلهرگه ئايرىغىنىغـــا ئوخشـــايدۇ 
ــا    ــى ئايروپىالنغـ ــان بېنزىننـ ــۇس قىلىنغـ ــىنى   قاچىلىمهخسـ ــايروپىالن ۋەزىپىسـ ــدا، ئـ غانـ

خۇددى شۇنىڭدەك، ..... ئادەم ئۆلىدۇ. ئۇچقان تهقدىردىمۇ چۈشۈپ كېتىدۇ. ئۆتىيهلمهيدۇ
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جىسـمىڭىزغا   ان ھاالل تائامنى يېمهستىن، ھارام تائامنى يېسـىڭىز سىزگه مهخسۇس قىلىنغ
. ئــۆلمىگهن تهقــدىردىمۇ، كېســهل بولىســىز  دە، زەھهرلىنىــپ ئۆلىســىز، -زىيــان يهتكۈزىــدۇ

ھــارام دېــگهن ئهنه . شــۇنىڭ بىــلهن ھايــاتتىكى ۋەزىپىڭىزنــى ئۆتهشــتىن ئــاجىز قالىســىز  
  .شۇنداق زىيانلىق نهرسه

  ىقھاالل بىلهن ھارام ئېن
ھــااللمۇ ئېنىــق، ھــاراممۇ ئېنىــق، لــېكىن «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن

  .)١(»ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا شۈبهىلىك نهرسىلهرمۇ بار
بـۇ ھهدىـس   . ھـارام مهسىلىسـىدە چوڭقـۇر مهنىنـى ئىپـادىلىمهكته      –بۇ ھهدىس ھاالل 

نـدەك، ئىنســانالر ئهقلىــي  ھــارامنى ئىپادىلىگه –بايـان قىلىنغــان ھـاالل    دەقۇرئـان كهرىمــ 
ــاالل   ــدىغان ھـ ــلهن بىلهلهيـ ــۈچى بىـ ــدۇ –كـ ــارامنىمۇ ئىپادىلهيـ ــانالر . ھـ ــۈنكى ئىنسـ چـ

. قنى، دۇرۇسـلىقنى ۋە ھهققـانىيلىقنى ســۆيىدۇ  ۇلـۇ لىشـتىكى ئهسـلى تهبىئىتىـدە توغر   يارىتى
شــۇڭا گۇنــاھ قىلغــان، دۇرۇس ئىــش قىلمىغــان ئــادەم باشــقىالردىن خىجىــل بولــۇپ،        

ــاھلىرىنى، خ ــدىن يوشۇرۇشــ   گۇن ــىلهرنىڭ كۆزى ــىزلىكلىرىنى كىش ــالىقلىرىنى ۋە ھهقس قا ات
شۇڭا ئىنسـانالر  . توقۇنۇشالر بىلهن بىئاراملىقتا ياشايدۇ ىدىمۇ ئىچكىئۆز-تىرىشىدۇ ۋە ئۆز
دۇنياســـىدىكى بىئاراملىقىغـــا ۋە ئهتراپىـــدىكىلهر بىـــلهن بولغـــان      كـــىبىراۋنىـــڭ ئىچ

: مهسـىلهن . ايسى ھالـدا ئىكهنلىكىنـى بىلهلهيـدۇ   مۇناسىۋىتىگه بىر قاراش بىلهنال ئۇنىڭ ق
باشقا بىرىنىڭ ئايالى بىلهن ھـارام مۇھهببهتنىـڭ ھېكايىسـىنى ياشـاۋاتقان بىـرى، ئۇنىـڭ       

كهيــنىگه مىــڭ قېــتىم قارىســا،  –ســىرەپ ئالــدى خۇدۇكئۇچراشــقىنىدا، قېــتىم بىــلهن ھهر 
رىمىگهنگه، ئـوغرى  ئۆزىنىڭ ئايالى بىلهن كېتىپ بارغان كىشى ھېچ نهرسىدىن خۇدۇكسى

ــكه ســىنچىالپ قارىۋېتىــپ چىقارســا،     ــدا، ھهر تهرەپ ــاقچى بولغان ــۇل چىقارم يانچۇقىــدىن پ
ھااللــدىن پــۇل تاپقــان ئــادەم ئۆزىنىــڭ پــۇلىنى راھهتلىــك بىــلهن چىقارغىنىغــا، بىراۋنىــڭ 
ئىمزاسىنى ئوغرىالپ يولسىزلىق قىلماقچى بولغان ئـادەم قورقـۇنچتىن قـوللىرى تىتـرىگهن     

سه، ئۆزىنىڭ ئىمزاسىنى قىلغان ئادەم راھهتلىك بىلهن ئىمـزا قىلغىنىغـا   تقهلهم تهۋرەھالدا 
دىمۇ ئېنىـق ئىكهنلىكىنـى   نهزەرىـ بۇ مىسالالر ھاالل بىلهن ھارامنىـڭ ئىنسـانالر   . ئوخشاش

  .بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈن يېتهرلىكتۇر
قىلغـان   ۋىجدانى راھهت، ئـۆزى خـاتىرجهم، يامـان ئىـش     نىڭتوغرا ئىش قىلغان ئادەم

ئىچىــدە بولىشــىنىڭ ســهۋەبى نــېمه؟ تهبىئىيكــى،      خــۇدۇكۋە  لىقئــۆزى بىئــارام  ئــادەم
چـۈنكى ئىنسـاننىڭ ئىچكـى    ! بۇئىنساننىڭ ئهسلى تهبىئىتىدىكى ئىماننىڭ تهقهززاسـىدۇر 

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(



 ٧٣٥  ۈشهنچهچ هقىسقىچ هققىدەھارام ھ–ھاالل  

 

ئهمما ھارام بىـلهن ماسلىشـالمايدۇ،   . دۇنياسى ھاالل بىلهن ئۆزلىكىدىن ماسلىشىپ كېتىدۇ
ئىنسان تهبىئىتى ھاالل بىلهن ئارام تاپىـدۇ، ھـارام بىـلهن    . قىلىدۇ ئىچكى توقۇنۇش پهيدا

مانا بۇ، ئىنسان تهبىئىتىـدە ئـورۇن ئالغـان تهبىئىـي ئىماننىـڭ نهقهدەر      . ئىزتىراپ چېكىدۇ
يارىتىلىشـتىكى سـاپ تهبىئىتـى بـويىچه      ئىنسـان ئهگهر . چوڭقۇر ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

ھــاالۋەت ئىچىــدە ھايــات  –ســائادەت ۋە ھــۇزۇر  –ئــۇ چوقــۇم بهخــت  ياشــايدىغان بولســا،
ئالالھنىـڭ دىنىغـا ئهگهشـكىنكى، ئـالالھ ئىنسـانالرنى      ﴿ قۇرئان كهرىم چۈنكى. كهچۈرىدۇ

  .دەيدۇ)١(﴾شۇ دىن بىلهن ياراتقان

  بىلهن ھارام ئوتتۇرىسىدىكى نهرسىلهر لھاال
رىخورلۇق غا كهلسهك، ئىسراپچىلىق بىـلهن پـا  »شۈبهىلىك ئىشالر«ئهمدى ھهدىستىكى 

يېيىش، ئىچىش، كىيىـنىش ۋە ھهر قانـداق بىـر     -ئېنىق ھارامالردىن بولۇپ، ئىسراپچىلىق 
نى مهنسـهپ  - پـارىخورلۇق . ئىشتا نورمالدىن ئارتۇق قوللىنىپ ئاشـۇرۇۋېتىش دېگهنلىكتـۇر  

لــېكىن . يىئىســتېمال قىلىــپ كىشــىلهرنىڭ قولىــدىكىلهرگه كــۆز تىكىــش دېگهنلىكتــۇرۇس
ئۆزىنىـڭ مـال   : مهسىلهن. ېتىدىغان مهسىلىلهردە شۈبهىلىك ئىشالر باربۇنىڭغا ئوخشاپ ك

مۈلكىنى ئىسراپچىلىققا ئېهتىمال بولغان دەرىجىدە ئاشۇرۇپ سـهرپ قىلىـش شـۈبهىلىك     –
پۈتــۈن ئىنســانىيهتنىڭ  ياراتقــان نــېمهتلهر چــۈنكى ئــالالھ تائــاال. دۇرســانىلى ئىشــالردىن

لۇق ئىچىدە يارىتىلغان بولـۇپ، ئـۇالرنى ئىسـراپ    ئېهتىياجىغا يېتىدىغان دەرىجىدە تهڭپۇڭ
ئهگهر . يولى بىلهن بۇزۇپ چېچىش باشقىالرنى بۇ نېمهتلهردىن مهھرۇم قىلغانلىق بولىـدۇ 

بايلىقالر ئادالهت بىلهن تهقسىم قىلىنىدىغان بولسا، يهر يۈزىدە ئاچارچىلىق دېگهن نهرسـه  
ــدۇ  ــۇد بولماي ــدىكى  . مهۋج ــان كهرىم ــۈنكى قۇرئ ــز ھه﴿: چ ــىنى   بى ــمه نهرس ــقهتهن ھهم قى

ــاراتتۇق ــداق﴿ ،)٢(﴾ئۆلچهملىـــك يـ ــۇن، ئۇنىـــڭ خهزىنىســـى   القانـ ــه بولمىسـ يهنـــى (نهرسـ
ــاچقۇچى  ــداردىال    ) خهزىنىنىــڭ ئ ــۇم مىق ــۇنى پهقهت مهل ــز ئ ــدۇر، بى بىزنىــڭ دەرگاھىمىزدى

ئهگهر ئالالھ بهندىلىرىنىڭ رىزقىنى كهڭ قىلسا، ئـۇالر ئهلـۋەتته زېمىنـدا    ﴿، )٣(﴾چۈشۈرىمىز
لېكىن ئالالھ خالىغان نهرسىنى ئۆلچهم بىلهن چۈشـۈرىدۇ، ئـالالھ   . پاسات تېرىيتتى -هپىتن

ــدىلىرىنىڭ   ــقهتهن بهنــ ــدىن(ھهقىــ ــۇق خهۋەرداردۇر، ) ئهھۋالىــ ــۇنى(تولــ ــۆرۈپ ) ئــ كــ
  .دېگهن ئايهتلهر بۇ مهنىنى ئپادىلهيدۇ )٤(﴾تۇرغۇچىدۇر

                                                 
  ئايهت  – ٣٠رۇم سۈرىسى   )١(
  ئايهت -٤٩قهمهر سۈرىسى   )٢(
  ئايهت  -٢١ھهجر سۈرىسى   )٣(
  ئايهت  -٢٧شۇرا سۈرىسى   )٤(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٣٦  

 

تتىكى بىـر كـادىر   چـوڭ ئىشـالرنى قويـۇپ تـۇرايلى، يېزىلىـق ھۆكـۈمه      : يهنه بىر مىسـال 
دېهقانالردىن بىرەرسـىنىڭ قـانۇنلۇق ئىشـىنى بېجىرىـپ بهرگهنـدىن كېـيىن، بـۇ دېهقـان         

 قوغۇنغـا چـاغلىق بىـر نهرسـىنى ئـۇ     مېـۋە يـاكى بىـرەر تـال      ەر سىۋەتغا سۆيۈنۈپ، بىربۇنىڭ
چۈنكى ئۇنىـڭ ھـارام بولغـان    . غا سوۋغات قىلسا، بۇ شۈبهىلىك ئىشالردىن سانىلىدۇكادىر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـر   رىۋايهت قىلىنىشىچه، .لۇققا ئېهتىماللىقى كۈچلۈكتۇرپارىخور
سـهلىم قهبىلىسـىنىڭ زاكـاتلىرىنى     كۈنى ئابدۇلال ئىبنى لۇتبىيه ئىسـىملىك بىـر سـاھابىنى   

يىغىپ كېلىشكه بۇيرىغان بولـۇپ، ئابـدۇلال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ       
” سـوۋغات  زاكاتقـا بهرگهنلىـرى، مـاۋۇ    ماۋۇ“ رىنى تاپشۇرۇش ۋاقتىدا، كهلگهن زاكات ماللى

 سهن ئۆيۈڭدە جىم ئولتۇرغان“ :دەپ چۈشهندۈرگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئابدۇلالغا
دەپ رەت قىلغان ۋە ئۇنىمۇ زاكات مـاللىرى بىـلهن   ” ى ؟بولساڭمۇ ساڭا بۇ سوۋغات كېلهمت

  .)١(نغا قوشۇۋەتكه) دۆلهت خهزىنىسى(ل بىرگه بهيتۇلما
مۇسۇلمان ئادەم بـۇ خىـل شـۈبهىلىك ئىشـالردىن سـاقالنغاندىال دىنىنـى سـاپ تۇتقـان         

  .ھايات كهچۈرگهن بولىدۇ بولىدۇ ۋە ھاالل ئىشالر دائىرىسىدە، پاكىز

  ھاالل بىلهن ھارامنىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل ئهمهس
ياخشـى ئىشـالرنى قىلىـش،     مهسىيهت ئىشلهش ياكى –گۇناھ  ئىنسانالرنى ئالالھ تائاال

ئىشالرنى قىلىش ياكى ھاالل ئىشالر دائىرىسىدە ھهرىكهت قىلىشقا كۈچى يېتىدىغان  ھارام
قىلىــــپ ياراتقانــــدەك، ئىنســــانغا قايسىســــىنى قىلىــــش ۋە قايسىســــىنى تهرك ئېــــتىش  

ــارىنىمۇ بهرگهن ــاال . ئىختىي ــالالھ تائ ئىنســانالرنىڭ ياخشــى ئىشــالرنى كۆڭــۈل    چــۈنكى ئ
ئـۆز   مهسـىيهتلهرنىمۇ  –بىلهن ئىختىيارىي ھالـدا قىلىشـىنى خالىغانـدەك، گۇنـاھ      قانائىتى

  .ئىختىيارى بىلهن ئىشلهپ، ئارقىدىن تهۋبه قىلىپ ھهقىقهتكه قايتىشىنى خااليدۇ
بهندىلىرى ئۈچۈن ھاالل قىلىـپ بهرگهن نهرسـىلهرنىڭ دەرىجىلىـرى بىـر      ئالالھ تائاال
ــل ئهمهس ــالالھ   . خى ــدە ئ ــااللالر ئىچى ــاالھ ــۇنداق    تائ ــدىن ش ــدىغان ۋە بهندىلىرى ياقتۇرى

: مهسـىلهن . قىلىشىنى كۈتىدىغانلىرى ۋە ياقتۇرمىسىمۇ پهقهت قوبۇل قىلىـدىغانلىرىمۇ بـار  
ھاالل ئىچىش، ھاالل يېيىش ۋە ھاالل ئىشالر دائىرىسىدە ھهرىكهت قىلىشـنى ئـالالھ تائـاال    

ىيـاج يۈزىسـىدىنال   تقا ئوخشىغان ئېهئهمما تاالق. ىدۇكۈتشۇنى ياقتۇرىدۇ ۋە بهندىلىرىدىن 
پهيغهمــبهر  .وبــۇل قىلىــدۇ ۋە جازالىمايــدۇرۇخســهت قىلىنغــان ئىشــالرنى ياقتۇرمىســىمۇ، ق

ئهڭ يامــان كۆرىــدىغىنى  ھــاالل ئىشــالرنىڭ ئىچىــدىن ئــالالھ تائــاال« :نىڭئهلهيهىسســاالم

                                                 
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٧٣٧  ۈشهنچهچ هقىسقىچ هققىدەھارام ھ–ھاالل  

 

ــاالقتۇر ــرەك   دېگهن )١(»تـ ــا كېـ ــهۋەبتىن بولسـ ــۇ سـ ــۇ بـ ــائىل . لىكىمـ ــاالق ئـ ــۈنكى تـ ىنى چـ
قـۇدىالر ئارىسـىدا دۈشـمهنلىك     ئايـال ۋە  -پارچىاليدىغان، بالىالرنى يېـتىم قىلىـدىغان، ئهر  

  .ئۇرۇغىنى چاچىدىغان خهتهرلىك ئىش
ــدۇ   ــل بولماي ــر خى ــۇ بى ــا شــېرىك  : مهســىلهن. ھارامالرنىــڭ دەرىجىلىرىم ــالالھ تائاالغ ئ

ىتىش، يېتىمنىـڭ  ئـانىنى قاخشـ   -كهلتۈرۈش، سېهىرگهرلىك قىلىش، ئادەم ئۆلتۈرۈش، ئاتا
ــدى     ــۇرۇش مهيدانى ــش، ئ ــش، ھــاراق ئىچى ــش، ئۆســۈم مۇئامىلىســى قىلى ــى يهۋېلى  نمېلىن

قېچىش، پـاك ئايالالرغـا تـۆھمهت چـاپالش قاتـارلىقالر ھارامنىـڭ ئهڭ يـۇقىرى دەرىجىسـى         
ــرە   ــاھى كهبى ــۇپ، گۇن ــاھالر(بول ــدۇ) ئهڭ چــوڭ گۇن ــۇ قى. دەپ ئاتىلى لمىشــالرنى ســادىر ب

ىغا ھهقىقىـي رەۋىشـته پۇشـايمان قىلىـپ، گۇنـاھتىن پۈتـۈنلهي قـول        لىرمىشـ قىلغانالر قىل
ئــالالھ تائاالنىــڭ غهزىبىــدىن ۋە  ئــۆزلىرىنى ئــۈزۈپ، ئــالالھ تائاالغــا تهۋبه قىلىــش بىلهنــال

  .ئازابىدىن قۇتقۇزۇپ قاالاليدۇ
دائىرىسىگه كىرىدىغان كهمچىلىك، خاتـالىق  ) كىچىك گۇناھالر(ئهمما گۇناھى سهغىرە 

ــاھالر  ۋە ئىختىي ــالغان گۇن ياخشــى ئهمهللهرنىــڭ سايىســىدا تهۋبىســىزمۇ    ارســىز قىلىــپ س
كهمچىلىكلىرىنـى   تـوال  -ئـاز ﴿: ئالالھ تائـاال نىـڭ قۇرئـان كهرىمـدىكى     .كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

ھېسابقا ئالمىغاندا، چوڭ گۇناھالردىن ۋە قهبىه ئىشـالردىن يىـراق بولغۇچىالرغـا كهلسـهك،     
ــقهتهن بىلگىنكــى، ــى رەببىــڭ ئ ھهقى ــر هپۇســى ۋە مهغپىرىت ــۇر كهڭ بى ــۇ ســىلهرنى  . زاتت ئ

ۋە ســىلهر تېخــى ئاناڭالرنىــڭ قورســىدىكى چېغىڭالردىمــۇ  تــۇپراقتىن ياراتقــان ۋاقتىــدىمۇ
. شـۇڭا سـىلهر ئـۆزۈڭالرنى ئاقالشـقا تىرىشـماڭالر      سىلهرنى ئهڭ ياخشـى بىلـدىغان زاتتـۇر،   

ئىـش كۆرگـۈچىلهرنى ئۇبـدان    دائىرىسـىدە   چۈنكى ئۇ يامانلىقالردىن سـاقلىنىپ تهقۋالىـق  
  .دېگهن سۆزى بۇ مهنىگه ئىشارەت قىلىدۇ )٢(﴾بىلگۈچىدۇر

شۇنىمۇ ئهستىن چىقارماسلىق كېرەككى، كىچىك گۇناھالرغا داۋام قىلىش ئارقىلىق بـۇ  
شــۇڭا قانــداقال بىــر . كىچىــك گۇنــاھالر ئۆزلىكىــدىن چــوڭ گۇناھالرغــا ئايلىنىــپ قالىــدۇ 

شـۇنىڭدەك، ھـارام ۋە گۇنـاھ    . ىڭغـا داۋام قىلىشـقا بولمايـدۇ   گۇناھنى ئاددى ساناشقا ۋە ئۇن
ئىختىيارسـىز ئىشـلهپ   : مهسـىلهن . دەرىجىلىنىـدۇ  ئىشالر قىلغۇچىسىنىڭ نىيىـتىگه قـاراپ  

ئالالھ تائاالنىـڭ نهزەرىـدە    جازاسى پىالنالپ قىلغان گۇناھنىڭ دىنئال ،سالغان گۇناھتىن
  .نهچچه ھهسسه ئېغىر بولغىنىغا ئوخشاش

  :ىشئهسكهرت
قۇرئـان كهرىمـدە يـاكى     ھاالل بولۇپ، شهيئىلهرنىڭ ھهممىسى ئهسلى ئېتىبارى بىلهن

                                                 
  ئهبۇداۋۇد، ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(
  ئايهت -٣٢نهجم سۈرىسى   )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٣٨  

 

ھهدىسلىرىدە ھـارام ئىكهنلىكىـگه   ) ئهڭ ئىشهنچلىك(سهھىه  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ
ھااللنىڭ سانى ناھايىتى كۆپ . ئوچۇق دەلىل كهلمىگهن نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ھااللدۇر

 شـۇنىڭ ئۈچـۈن مهن كىتابىمنىـڭ بـۇ بۆلۈمىـدە     . ولغىلى بولمايـدۇ بولۇپ، ھااللنى ساناپ ب
پهقهت ھارامالر ئۈسـتىدە، يهنـى ئىسـالم شـهرىئىتىدە ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهر ۋە ئىشـالر         

  .ھهققىدە توختالدىم
  



 ٧٣٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇالرغائ ۋەھارام –ھاالل  

 

  

  ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرھارام –ھاالل

  ھارام ئۇقۇمى –ھاالل 
  ھاالل دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣١٥

ھهرىكهتـته   –ئىچمهكـته بولسـۇن، مهيلـى ئىـش      –مهيلى يـېمهك   –ھاالل  :جاۋاب    
نهرسىلهر ۋە ئىشالر  بولسۇن ئالالھ تائاال تهرىپىدىن رۇخسهت قىلىنغان، چهكلهنمىگهن

  .دېمهكتۇر
  ھارام دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣١٦

ئىسـتېمال   ياكى تىنتهرىپىدىن كهسكىن بۇيرۇق بىلهن قىلىش ئالالھ تائاال :اۋابج    
ئىچمهكــلهر، ئېتىقــاد،  –بولــۇپ، يــېمهك  چهكلهنــگهن ئىشــالر ۋە نهرســىلهر تىنقىلىشــ

  .ھهرىكهتلهردە ئىپادىلىنىدۇ -پىكىر ۋە ئىش 

  ھاالل دىكىلهرئىچمهك –يېمهك 
  قايسى؟ لهرگه مۇناسىۋەتلىك ھااللئىچمهك –يېمهك  :السوئ  .١٣١٧

ــېمهك  :جــاۋاب     ــاك، تهن ســاقلىققا زىيىنــى   –لهردىكــى ھــاالل كئىچمه –ي ئــۆزى پ
نى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئىسـالم دىنـى ئىسـتېمال قىلىشـقا رۇخسـهت قىلغـان نهرسـىلهر       

ــىتىدۇ ــىلهن. كۆرسـ ــۆزى :مهسـ ــاك ئـ ــوق، دىنىم  ىزپـ ــاقلىققا زىيىنـــى يـ ــزدا ۋە تهن سـ ىـ
  .چهكلهنمىگهن يېمهكلىك ۋە ئىچمهكلىكلهرنى ئىستېمال قىلغانغا ئوخشاش

  رامھا دىكىلهرئىچمهك –يېمهك 
  لهرگه مۇناسىۋەتلىك ھارام قايسى؟ئىچمهك –يېمهك  :سوئال  .١٣١٨

ــاۋاب     ــېمهك  :ج ــارام  ئىچمهك –ي ــى ھ ــاقلىققا  –لهردىك ــلىكى ۋە تهن س ــاك ئهمهس  پ
نى چهكلىــگهن نهرســىلهرئىســتېمال قىلىشــنى زىيــانلىقلىقى ســهۋەبلىك ئىســالم دىنــى 

ــا  غا ئوخشــاش پاســكىنا نهرســىلهرنى چوشــقا گۆشــى: مهســىلهن. كۆرســىتىدۇ ۋە ھاراقق
  .نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلغانغا ئوخشاشبولغان  زىيانلىق تهن ساقلىققا ئوخشاش

  لدىكى ھاالھهرىكهتلهر - ئېتىقاد، پىكىر ۋە ئىش
  ھهرىكهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك ھاالل قايسى؟ -ئېتىقاد، پىكىر ۋە ئىش :سوئال  .١٣١٩

ئىسـالم   –ھهرىكهتـلهرگه مۇناسـىۋەتلىك ھـاالل     -ئېتىقـاد، پىكىـر ۋە ئىـش    :جاۋاب    
دىنىنىــڭ ئېتىقــاد سىستېمىســى ۋە ئىســالم شــهرىئىتنىڭ كۆرسهتمىســى بــويىچه ئىــش   



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٤٠  

 

 تـوغرا ئېتىقـاد ۋە تـوغرا پىكىـردە بولـۇش، يوللـۇق      : مهسـىلهن . كه مهركهزلىشىدۇكۆرۈش
ھالدا تىرىكچىلىك قىلغانغا ئوخشاش بولۇپ، ھـاالل ۋە تـوغرا ئىشـالرنى قىلغـان ئـادەم      

  .ساۋابقا ئېرىشىدۇ

  دىكى ھارامھهرىكهتلهر - ئېتىقاد، پىكىر ۋە ئىش
  قايسى؟ تىقاد، پىكىر ۋە ئىش ھهرىكهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك ھارامئې :سوئال  .١٣٢٠

ئىمانغـا زىـت    –ئېتىقاد، پىكىر ۋە ئىش ھهرىكهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك ھارام  :جاۋاب    
كېلىدىغان ئېتىقاد ۋە پىكىـر ئېقىملىـرى، ئىسـالم شـهرىئىتىنىڭ كۆرسهتمىسـىگه زىـت       

خرىســـتىئانالرنىڭ ئىســـا  : مهســـىلهن. كېلىـــدىغان يولســـىزلىقالرغا مهركهزلىشـــىدۇ  
ئۇنىــڭ ئىالھلىقتــا شــېرىكى دەپ ئېتىقــاد   ئهلهيهىسســاالمنى ئــالالھ تائاالنىــڭ ئــوغلى، 

 ئـالالھ تائـاال  كائىناتتـا   قۇتۇبالر ،ئهۋلىياالرئاتالمىش  قىلغىنىغا، بهزى خۇراپاتچىالرنىڭ
ۇنالرنىـڭ  بهزى ئازغ قىلىدىغان ئىشالردىن بهزىسىنى قىالاليدۇ دەپ ئېتىقاد قىلغىنىغا،

ــا ۋە    ــدۇ دەپ ئويلىغىنىغ ــىرگه يارىماي ــازىرقى ئهس ــى ھ ــان كهرىمن ــلهن   قۇرئ ــۈم بى ئۆس
مۇئامىله قىلىش، ھاراق ئىچىش، زىنا قىلىش، غهيۋەت قىلىش، گهپ توشۇش قاتـارلىق  

 ھهممىسـى ئىسـالم دىنىـدا    بـۇ ئىشـالرنىڭ   .ئېغىر گۇناھالرنى سادىر قىلغانغا ئوخشـاش 
ھـارام ئىشـنى قىلىـش ئـۆزىنى ئالالھنىـڭ       .ارامالردۇرقاتتىق چهكلهنگهن ئهڭ چـوڭ ھـ  

  .ئازابىغا تۇتقانلىق ۋە ئېغىر گۇناھتۇر

  ئهھمىيىتى ھاالل بىلهن ھارامنى بىلىشنىڭ
  ھاالل بىلهن ھارامنى بىلىشنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ :سوئال  .١٣٢١

ــاۋاب     ــى  :جـ ــلهن ھارامنىـــڭ پهرقىنـ ــاالل بىـ ــاالل ۋە   ھـ ــايرىش، نېمىلهرنىـــڭ ھـ ئـ
. نېمىلهرنىــڭ ھــارام ئىكهنلىكىنــى بىلىــش ھهر بىــر مۇســۇلمان ئۈچــۈن پهرز ئهينــدۇر  

ھـارام پهرقىنـى ئـايرىش ۋە ھـاالل ئىشـالر دائىرىسـىدە ئىــش        –پۈتـۈن ئىشـالردا ھـاالل    
 ھـارامنى  –ئىچمهكلهردە ھاالل  –كۆرۈش مۇسۇلمانلىقنىڭ تهلىبى بولغىنىدەك، يېمهك 

مــــۇھهممهد  ھهزرىتــــى ئىســــالم پهيغهمبىــــرى .اش تولىمــــۇ ئهھمىيهتلىكتــــۇرئىلغــــ
ئهلهيهىسساالم ھارامنى ھاالل ئورنىـدا ئىسـتېمال قىلغـۇچىالرنى دۇزاخ بىـلهن تهھدىـد      

) بهدەن(گــۆش بىــر ھارامــدىن ئوزۇقلىنىــپ ئۆســكهن ھهر «: قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن 
بىز سـىلهرنى  ! ئى مۆمىنلهر﴿ :ىمدەئالالھ تائاال قۇرئان كهر .»)١(دۇزاخقا ئهڭ ھهقلىقتۇر

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى   )١(



 ٧٤١  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇالرغائ ۋەھارام –ھاالل  

 

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(﴾رىزىقالندۇرغان ھاالل نهرسىلهردىن يهڭالر

  زۆرۈرلىكى نىڭھارامدىن ساقلىنىش
  قانداق قىلغاندا ھارامدىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٢٢

ھهرىكهت ۋە باشقا ھهر قانـداق   -ئېتىقاد، ئىش  -ئىچمهك، پىكىر  –يېمهك  :جاۋاب    
بىر نهرسـىدە ھـارام دېـيىلگهن نهرسـىلهر ۋە ئىشـالردىن چهكلىـنىش، شـۇنداقال ھـاالل         
ياكى ھاراملىقى ئېنىق بىلىـنمىگهن نهرسـىلهردىن يىـراق تـۇرۇش ئـارقىلىق ھارامـدىن       

ق ھـااللمۇ، ھـاراممۇ ئېنىـ   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسـته . ساقالنغىلى بولىدۇ
يهنى ھاالل ياكى ھـاراملىقى  (ئهمما بۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا شۈبهىلىك . ئايرىلدى

كىمكــى شــۈبهىلىك . نهرســىلهر بــار، كــۆپ ئــادەملهر بــۇنى بىلمهيــدۇ)ئېنىــق بولمىغــان
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»نهرسىلهردىن ساقالنسا، ھارامدىن ساقلىنىپ قاالاليدۇ

                                                 
  ئايهت. ١٧٢بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى   )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٤٢  

 

  

  امھار –ئىچمهكلهردىكى ھاالل  –يېمهك 

  ھارامنىڭ ئۆلچىمى نېمه؟ –ئىچمهكلهردە ھاالل  -يېمهك  :سوئال  .١٣٢٣
ئىچمهكــلهر ھــاالل ۋە ھــارام دەپ ئىككــى تــۈرگه  –ئىســالم دىنىــدا يــېمهك  :جــاۋاب    

تىگه ئــۆزى پــاكىز، تهبىئىتــى پــاك، تهمــى، پــۇرىقى نورمــال، ئىنســان تهبىئىــ . بۆلۈنىــدۇ
پايدىلىق، تهركىبىدە ئوزۇقلۇق قىممىتـى بـار، تهن سـاقلىقىغا     قائوزۇقلىنىشياقىدىغان، 

ئىچمهكنـى   –ئىسالمدا چهكلهنمىگهن ھهر قانداق يـېمهك   بولمىغانلىقى ئۈچۈنزىيىنى 
ئىستېمال قىلىـش ھـاالل، ئهكسـىچه، ئـۆزى پاسـكىنا، تهبىئىتـى پـاك ئهمهس، ئـادەمگه         

، مهســت لىقىغا زىيــان يهتكۈزىــدىغان بىئــاراملىق ئېلىــپ كېلىــدىغان، تهن ســاقلىقى   
، ئىســالمدا چهكلهنــگهن ھهر  لىقى ســهۋەبلىك، ئهقىلنــى بۇلغايــدىغان لىقىقىلىــدىغان

  .ئىچمهكنى ئىستېمال قىلىش ھارامدۇر –قانداق يېمهك 

  ھاالل نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلىشنىڭ پايدىلىرى
  نى ئىستېمال قىلىشنىڭ قانداق پايدىلىرى بار؟ھاالل نهرسىلهر :سوئال  .١٣٢٤

ھـاالل نهرسـىلهرنى ئىسـتېمال قىلىشـنىڭ دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىـك ئىنتـايىن         :جاۋاب    
  :ئۇالر مۇنداق. كۆپ پايدىلىرى بار

ھاالل ۋە پاك نهرسىلهرنى ئىسـتېمال قىلغـان ۋە پاكىزلىققـا ئهھمىـيهت بهرگهن     ) ١(  
تېنى ساق، ئهقلى ئۆتكـۈر، خاتىرىسـى كۈچلـۈك ۋە    ئادەمنىڭ دىلى پاك، كۆڭلى يورۇق، 

  .ھوشيار بولىدۇ
ھاالل ۋە پاك نهرسـىلهرنى ئىسـتېمال قىلغـان ئـادەم تۈرلـۈك كېسـهللىكلهردىن       ) ٢(  

  .قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىپ قالمايدۇ –ساقلىنىپ قالىدۇ، كۈچ 
ھاالل ۋە پـاك نهرسـىلهرنى ئىسـتېمال قىلغـان ئادەمنىـڭ قىلغـان ئىبـادەتلىرى        ) ٣(  

چــۈنكى ئىبادەتلهرنىــڭ ۋە دۇئاالرنىــڭ . قوبــۇل بولىــدۇ ۋە دۇئــالىرى ئىجــابهت بولىــدۇ
  .ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولماسلىقنىڭ سهۋەبلىرىدىن بىرى ھارام يېيىشتۇر

ھاالل ۋە پاك نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلغان ئادەم ئـالالھ تائاالنىـڭ ھـۆرمىتىگه    ) ٤(  
  .گه ئېرىشىدۇۋە ئىنسانالرنىڭ سۆيگۈسى



 ٧٤٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇغۇزالشقامال ب  

 

  

  مهسىلىلهرمال بۇغۇزالشقا مۇناسىۋەتلىك 

  مال بوغۇزالشنىڭ شهرتلىرى ۋە ئهدەپلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٣٢٥
  :مال بوغۇزلىغاندا تۆۋەندىكىلهرگه دىققهت قىلىش الزىم :جاۋاب    

هتكه يهتـكهن، مۇسـۇلمان   ھوشى جايىـدا، بـاالغ   –مال بوغۇزلىغۇچىنىڭ ئهقىل ) ١(  
ئهركىشى بولمىغانـدا،  . بولۇشى شهرت) يهھۇدىي ياكى خرىستىئان(ياكى ئهھلى كىتاب 

شـۇنىڭدەك، مۇسـۇلمان بولمىغانـدا، يهھـۇدىي يـاكى      . ئايال كىشى بوغۇزلىسىمۇ بولىـدۇ 
ــا ئىشــهنمهيدىغان  . خرىســتىئان دىنىــدىكى بىــرى بوغۇزلىســىمۇ بولىــدۇ  بىــراق ئالالھق

ــ  ــىزنىڭ ي ــى    دىنس ــان مېل ــرىكنىڭ بوغۇزلىغ ــدىغان مۇش ــا شــېرىك كهلتۈرى اكى ئالالھق
  .چۈنكى ئۇالر بوغۇزلىغان مال مۇسۇلمانغا ھارام بولىدۇ. يېيىلمهيدۇ

بوغۇزاليدىغان مالنى سىيالپ، سىيپاپ، ئاستىراق يىقىتىپ، پۇتلىرىنى مهھـكهم  ) ٢(  
ئارقـا سـول پـۇتىنى     ،اباغالش، مالنى باغلىغاندا ئۇنىڭ ئالدىنقى ئىككـى پـۇتى ئارىسـىغ   

چـۈنكى ھـايۋان جـان    . كىرىشتۈرۈپ باغالپ، ئارقا ئـوڭ پـۇتىنى بـوش قويـۇش كېـرەك     
ــدۇ    ــاتتىق تېپى ــلهن ق ــۇتى بى ــۇ بــوش قالغــان پ ــاتتىق سىلكىنىشــتىن . تاالشــقاندا، ئ ق

  .تومۇرلىرىدىكى قان پاكىز ئېقىپ چىقىپ كېتىدۇ
» ، ئـالالھۇ ئهكـبهر  ھمىلالبىسـ «مالنى قىبلىگه قارىتىپ، ئىتتىك پىچاق بىـلهن  ) ٣(  

  .دەپ مالنىڭ گېلىدىن بوغۇزالش قىينىماسلىققا ئهھمىيهت بېرىش
مالنى ئۇرۇش، سۆرەش، قاتتىق يىقىتىش ۋە گـال پىچـاق بىـلهن بوغۇزالشـتىن     ) ٤(  

كىمكــى قۇشــقاچتهك كىچىــك «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــر ھهدىســته. ســاقلىنىش
كۆرسهتسه، ئالالھ ئۇ كىشىگه قىيـامهت كۈنىـدە    قۇشنى بوغۇزالشتىمۇ رەھىمدىللىكىنى

  .دېگهن» ئۆزىنىڭ شهپقىتىنى كۆرسىتىدۇ
قېچىپ تۇرمىغان ھايۋاننى بوغۇزالش قىيىن بولغاندا، ئۇنىڭ بېرەر ئورگىنىنى ) ٥(  

  .قان ئېقىتااليدىغان نهرسه بىلهن يارىالندۇرۇپ ئۆلتۈرۈشكىمۇ بولىدۇ
بىــرى بىــلهن  -ىن يېقىلغــان يــاكى بىــركېســهللىكتىن ئهمهس، بهلكــى ئېگىــزد) ٦(  

ــايۋاننى      ــىۋاتقان ھـــ ــان تالىشـــ ــهۋەبلىك جـــ ــان ســـ ــاكى ئۇرۇلغـــ ــكهن يـــ ئۈسۈشـــ
  .تېپىچهكلىگىچىلىك كۈچى بار بولسا، ئۇنى بوغۇزالپ گۆشىنى يېيىش ھااللدۇر

  ؟ئۆزى ئۆلۈپ قالغان مالنىڭ گۆشى نېمه ئۈچۈن يېيىلمهيدۇ :سوئال  .١٣٢٦
ــاۋاب     ــايۋانالردىن      :ج ــاش ھ ــۆچكىگه ئوخش ــاال ۋە ئ ــوي، ك ــدىغان ق ــى يېيىلى گۆش

. قايسىبىر سهۋەب بىلهن ئۆزى ئۆلۈپ قالغانلىرىنىڭ گۆشىنى يېيىش قهتئىي ھارامـدۇر 
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بۇنىڭ سهۋەبى شۇكى، ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان چوقۇم بىرەر كېسهللىك ياكى جـان  
مـال كېسـهللىكتىن ئـۆلگهن بولسـا،     . بولىـدۇ  ئالغۇچى زەربىگه ئۇچرىغانلىقتىن ئۆلگهن

بۇنـداق گۆشـنى   . كېسهل مىكروبلىرى ئۇنىڭ تېنىنى پۈتۈنلهي قاپالپ كهتكهن بولىدۇ
ــا       ــدۇ، ھهتت ــاپ كېتى ــنىگه تارق ــادەم بهدى ــرى ئ ــهل مىكروبلى ــتىكى كېس ــدە گۆش يېگهن

ى مال كېسهللىكتىن ئهمهس، تاياق زەربىسـى بىـلهن يـاك   . زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈپمۇ قويىدۇ
ئېقىتىلمىغــانلىقتىن ئۇنىــڭ  ېنــىانلىق ســهۋەبتىن ئــۆلگهن بولســا، قئېگىــزدىن يىقىلغــ

. مۇنداق گۆشىنى يېگهن ئادەم قاننى يېگهن بولىـدۇ . بهدىنىگه تارقاپ كهتكهن بولىدۇ
ــادەم     ــاكتېرىيىلهر ئ ــاكىز ئهمهس، قــان تهركىبىــدىكى ھهر خىــل مىكــروبالر ۋە ب قــان پ

  .ۈن قاننى يېيىش ھارامدۇرشۇنىڭ ئۈچ. بهدىنىنى زەھهرلهيدۇ
  



 ٧٤٥  هققىدەھ ېمهكلىكلهري هييارت ېتىۋېلىنغانبازارالردىن س  

 

  

  بازارالردىن سېتىۋېلىنغان تهييار يېمهكلىكلهر ھهققىدە

  بازارالردىن گۆش سېتىۋالغاندا نېمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .١٣٢٧
نـداق  بازارالردىن گۆش سېتىۋالغاندا، ئۇ قانداق مالنىڭ گۆشى؟ بۇ مالنى قا :جاۋاب    

يـوق؟ ئالـدى بىـلهن بـۇالرنى      –قاسساپ سـويغان؟ مۇسـۇلمان قاسسـاپ بوغۇزلىغـانمۇ     
ئېنىقالپ چىقىپ، قوي، كاال، ئۆچكه، ئات، تۆگه، توخۇ، ئۆردەك قاتارلىقالرغـا ئوخشـاش   
ھاالل مالالردىن مۇسۇلمان قاسساپ سويغانلىرىنىڭ گۆشـىنى ئـېلىش، قايسـى مالنىـڭ     

  .لىقى بىلىنمىگهن گۆشلهرنى ئالماسلىق الزىمئىكهنلىكى ياكى كىمنىڭ سويغان
ــوئال  .١٣٢٨ ــش      :س ــقهت قىلى ــېمىلهرگه دىق ــېتىۋالغاندا ن ــى س ــان يېمهكلىكلهرن قاچىالنغ

  كېرەك؟
قاچىالنغان گۆش ۋە ھهر قانداق بىر يېمهكلىكنـى سـېتىۋالماقچى بولغانـدا،     :جاۋاب    

يـوق؟ نهدە ئىشـلهنگهن؟ مۇسـۇلمانالر     –اركىسى بـارمۇ  دېگهن م» مۇسۇلمانچه«ئۇنىڭ 
ئىشلىگهنمۇ ياكى باشقىالرمۇ؟ قوللىنىش ۋاقتى بارمۇ يـاكى ئۆتـۈپ كهتكهنمـۇ؟ بۇالرغـا     

 –چـۈنكى پـاك ۋە ھـاالل نهرسـىلهرنى يېـيىش ئهمهل      . ئاالھىدە دىقـقهت قىلىـش الزىـم   
ــاقال      ــاقلىقىنى س ــهرت، تهن س ــۈن ش ــى ئۈچ ــۇل بولۇش ــڭ قوب ــۈن ئىبادەتلهرنى ش ئۈچ

  .زۆرۈردۇر
  قايسى دىندىكىلهرنىڭ تاماقلىرىنى يېيىشكه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٢٩

ــاۋاب     ــدۇر    :جــ ــۇلمانالرنىڭ يېمهكلىرىــ ــك مۇســ ــاك يېمهكلىــ ــه . ئهڭ پــ ھهمىشــ
ــرەك   ــيىش كې ــزدەپ تېپىــپ يې مۇســۇلمانالرنىڭ . مۇســۇلمانالرنىڭ يېمهكلىكلىرىنــى ئى

قاچىالنغـــان گـــۆش قاتـــارلىق تهييـــار يېمهكلىكلىـــرى تېپىلمىغانـــدا،  تـــامىقى يـــاكى 
ئـالالھ  . خرىستىئان ۋە يهھۇدىي دىنىـدىكىلهرنىڭ پـاك يېمهكلىرىنـى يېيىشـكه بولىـدۇ     

ــگهن   ــداق دې ــدە مۇن ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــاك نهرســىلهر ھــاالل   ﴿: تائ بۈگــۈن ســىلهرگه پ
ــرىلگهنلهر    ــدى، كىتــاب بې ــۇدىيالر ۋە خرىســتى  (قىلىن ــڭ تــامىقى  ) ئانالريهنــى يهھ نى

  .)١(﴾سىلهرگه ھااللدۇر ۋە سىلهرنىڭ تامىقىڭالر ئۇالرغا ھااللدۇر
  قايسى دۆلهتلهردىن كهلگهن تهييار يېمهكلىكلهرنى يېيىشكه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٣٠

ــاقالرنى، قاچىالن   :جــاۋاب     ــار تام ــدە ئىشــلهنگهن تهيي غــان مۇســۇلمان مهملىكهتلىرى
بۇنىڭغـا ھهر قانـداق مۇسـۇلمان    . گۆش ۋە باشـقا يېمهكلىكلهرنـى سـېتىۋېلىش كېـرەك    

                                                 
  ئايهت - ٥مائىدە سۈرىسى   )١(
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نــاۋادا مۇســۇلمان مهملىكهتلىرىــدىن كهلــگهن تهييــار . ئــادەم ئهھمىــيهت بېرىشــى الزىــم
تاماقالر، قاچىالنغان گۆش ۋە باشقا يېمهكلىكلهر تېپىلمىغاندا، خرىستىئانالرنىڭ يـاكى  

ــتىگه  يهھۇدىيالرنىــــڭ مهملىكهتلى ــگهن، ئۈســ ــدىن كهلــ ــۇلمانچه«رىــ ــاكى » مۇســ يــ
دېـگهن خهت ئېنىـق يېزىلغـان ھهر    » مۇسۇلمانچىلىق قائىدىسى بـويىچه بوغۇزالنـدى  «

قانــداق تهييــار تامــاق، قاچىالنغــان گــۆش ۋە باشــقا يېمهكلهرنــى ســېتىۋېلىپ يېيىشــكه 
  .بولىدۇ

رنىڭ ئهممـــا ئالالھقـــا ئىشـــهنمهيدىغان كوممۇنىســـت دۆلهتلىرىـــدىن، بۇددىســـتال   
يۇرتىدىن كهلگهن گـۆش، توخـۇ، تهييـار تامـاق، قاچىالنغـان يېمهكلىـك قاتـارلىقالرنى        

ــا ئىشــهنمهيدىغانالرنىڭ يېمهكلىــرى مۇســۇلمانالر  . يېيىشــكه بولمايــدۇ چــۈنكى ئالالھق
  !ئۈچۈن ھاالل ئهمهس، بهلكى ھارامدۇر

  قا تېگىشلىك ئىشالرئاشخانىالرغا كىرگهندە دىققهت قىلىش
  ئاشخانىالرغا كىرگهندە نېمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .١٣٣١

. ئۆيدە ئېتىپ يېگهن تاماق ئهڭ لهززەتلىك، ئهڭ پـاكىز ۋە ئهڭ پايـدىلىقتۇر   :جاۋاب    
ئاشخانىالردىن تامـاق يېيىشـكه تـوغرا كهلگهنـدە، چوقـۇم مۇسـۇلمان، دىنـدار كىشـىلهر         

چــۈنكى تامــاق ئىنســاننىڭ ســاقلىقىغا  . نىالرغا كىــرىش كېــرەكئاچقــان، پــاكىز ئاشــخا
شـۇڭا ئـۇنى ئىلغـاپ پـاكىز، ھـاالل، شهكسـىز       . بىۋاسىته تهسـىر كۆرسـىتىدىغان نهرسـه   

سهپهر ئۈستىدە بولغاندا ئاشخانىغا كىرىشكه توغرا كهلسـه،  . بولغانلىرىنى يېيىش كېرەك
لىك ئاشـخانىالرغا كىـرىش   دەپ يېزىلغـان، ئىشـهنچ  » مۇسۇلمانالر ئاشخانىسـى «چوقۇم 
  .كېرەك

  مۇسۇلمان ئاشخانىسى تېپىلمىغاندا نېمه قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .١٣٣٢
ــاۋاب     ــى مۇســـۇلمان ئهمهس       :جـ ــدا يـــاكى خهلقـ ــتىدە يـــول ماڭغانـ ســـهپهر ئۈسـ

ــاكى     ــتىئان يـ ــا، خرىسـ ــى تېپىلمىسـ ــۇلمان ئاشخانىسـ ــدا، مۇسـ ــلهرگه بارغانـ مهملىكهتـ
هھۇدىيالرنىڭ ئاشخانىسىغا كىرىشـكه مهجبـۇر بولـۇپ قالغانـدا، ئۇالرنىـڭ نـانلىرىنى،       ي

ــاقلىرىنىال يېيىشـــكه بولىـــدۇ  ــار تامـ ــا ئۇالرنىـــڭ قازانلىرىـــدا . قاچىالنغـــان تهييـ ئهممـ
. چــۈنكى ئــۇالر چوشــقا گۆشــىنى يهيــدۇ . پىشــۇرۇلغان تامــاقلىرىنى يېيىشــكه بولمايــدۇ

قا ھـاالل گۆشـنى قـورۇپ بهرگهن تهقـدىردىمۇ،     چوشقا گۆشـىنى قورۇغـان قازانـدا باشـ    
ھـاالل بىـلهن ھـارامنى ئىلغايـدىغان ئادەملهرنىـڭ گېلىـدىن       . ئۇنى يېيىشكه بولمايـدۇ 
  .مانا بۇ، مۇسۇلمانلىقنىڭ ۋە ساپ تهبىئهتنىڭ ئاالمىتىدۇر. مۇنداق تاماق ئۆتمهيدۇ
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  ئىچمهكلهردىن يېيىش ھارام بولىدىغانلىرى –يېمهك 

ئىچمهكلهردىـــن يېـــيىش ھـــارام قىلىنىـــپ چهكلهنگهنلىـــرى   –يـــېمهك  :ســـوئال  .١٣٣٣
  قايسىالر؟

ئىچمهكلهردىـــن يېـــيىش ھـــارام قىلىنىـــپ چهكلهنگهنلىـــرى   –يـــېمهك  :جـــاۋاب    
  :تۆۋەندىكىلهر

: بـۇ ھهقـته ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دېـگهن      . باشقىالرنىڭ ھهققىنى يېيىش ھارام) ١(  
ــۆمى﴿ ــى مـ ــر ! نلهرئـ ــاللىرىنى  -بىـ ــۇالش،  (بىرىڭالرنىـــڭ مـ ــانهت، بـ ــق، خىيـ ئوغرىلىـ

  )١(﴾ھهقسىز يول بىلهن يهۋالماڭالر) جازانىخورلۇق، قىمار ئويناش قاتارلىق
يهنى گۆشـى يېيىلىـدىغان   . ئۆزى ئۆلۈپ قالغان مالنىڭ گۆشىنى يېيىش ھارام) ٢(  

رۇپ ئۆلتـۈرۈلگهن، ئېگىـز   ھايۋانالردىن ئۆزى ئۆلۈپ قالغان، بوغـۇپ ئۆلتـۈرۈلگهن، ئـۇ   
جايدىن يېقىلىپ ئۆلگهن، ئۈسۈپ ئۆلتـۈرۈلگهن ۋە يىرتقـۇچالر يېرىـپ ئۆلتـۈرۈۋەتكهن     

  .ھايۋاننىڭ گۆشىنى يېيىش ھارامدۇر
  .قاننىڭ ھهر قاندىقى ھارامدۇر) ٣(  
چوشقا گۆشى، چوشقىنىڭ قېنى، مېيى، تېرىسـى ۋە ھهر قانـداق بىـر ئـورگىنى     ) ٤(  

  .ۆكۈمگه كىرىدۇئىتمۇ بۇ ھ .ھارامدۇر
ئالالھتىن باشقا بىرىنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ تـۇرۇپ بوغۇزالنغـان ھايۋاننىـڭ    ) ٥(  

  .گۆشى ھارام
بۇددىســتالرنىڭ بۇتلىرىغــا، خرىســتىئانالرنىڭ چېركاۋلىرىغــا، يهھۇدىيالرنىــڭ  ) ٦(  

ئاتـــاپ يـــاكى ئاتـــالمىش ئهۋلىياالرنىـــڭ روھىغـــا ئىبادەتخانىلىرىغـــا يـــاكى مازارالرغـــا 
  .ۈرۈلگهن ھايۋاننىڭ گۆشىنى يېيىش ھارامدۇرئۆلت
پــاكىتى ئــالالھ تائاالنىــڭ مۇنــۇ  –يــۇقىرىقى ئــالته ئىشــنىڭ ھاراملىقىنىــڭ دەلىــل    

ســىلهرگه ئــۆزى ئۆلـۈپ قالغــان ھــايۋان، قـان، چوشــقا گۆشــى، ئــالالھتىن   ﴿: سـۆزىدۇر 
، باشقىســىنىڭ نــامىنى تىلغــا ئېلىــپ بوغۇزالنغــان ھــايۋان، يېقىلىــپ ئــۆلگهن ھــايۋان 

ئۈسۈپ ئۆلتۈرۈلگهن ھايۋان، يىرتقۇچالر يېرىپ ئۆلتۈرۈپ يېگهن ھايۋاننىـڭ گۆشـىنى   
يـۇقىرىقى بهش تۈرلـۈك ھايۋانـدىن جېنـى چىقمىغـان      (لـېكىن  . يېيىش ھارام قىلىندى

ھهمـدە بۇتالرغـا ئېلىـپ بېرىلىـپ ئۇنىـڭ يېنىـدا       . بوغۇزلىغـانلىرىڭالر ھااللـدۇر  ) چاغدا

                                                 
  ئايهت - ٢٩نىسا سۈرىسى   )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٤٨  

 

  .)١(﴾ىلىندىبوغۇزالنغان ھايۋانالر ھارام ق
  ئهڭ پاسكىنا ھايۋان قايسى؟ :سوئال  .١٣٣٤

نىجىــس مهخلــۇق بولــۇپ،  ھــايۋانالر ئىچىــدە ئهڭ پاســكىنا ۋە ئهڭ چوشــقا :جــاۋاب    
چوشــقىنىڭ ئهڭ ياخشــى . ســاغالم تهبىئهتلىــك ئــادەم ئۇنىڭــدىن ئهلــۋەتته يىرگىنىــدۇ 

ــقا   ــزەك ۋە باش ــدىغان يېمىكــى تې ــقا   .پاســكىنىلىقالردۇر كۆرى ــادا چوشــقىدىن باش دۇني
ــرەك   ــدىغان ھــايۋان بولمىســا كې ــى يهي ــۆزىال چوشــقىنىڭ  . ئۆزىنىــڭ تهرىتىن بۇنىــڭ ئ

ھهقىقهتهن بهكمۇ پاسكىنا ھايۋان ئىكهنلىكى ۋە چوشقا گۆشىنىڭمۇ خـۇددى شـۇنداق   
  .پاسكىنا نهرسه ئىكهنلىكىگه يېتهرلىكتۇر

ببىـي  ىكـا تهرەققىـي قىلىشـى ئارقىسـىدا، ت    ېخنىت –پهن ئىلگىرىلهپ، پهن  –ئىلىم   
مۇتهخهسسىسلهر چوشقا گۆشىنىڭ ھهممه بهلۋاغالردا، خۇسۇسهن ئىسسـىق بهلـۋاغالردا   

ئىلمىـي  . ئىنسان سـاالمهتلىكىگه ئىنتـايىن زىيـانلىق ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتالپ چىقتـى      
خهتهرلىـك   تهجرىبىلهر ئارقىلىق چوشقا گۆشىدە ئادەمنى ئۆلتۈرىدىغان قـۇرۇت ۋە ئهڭ 

ــارلىقىنى ئىســپاتلىدى  ــدەك تهرەققىــي   . مىكروبالرنىــڭ ب كىــم بىلســۇن، بهلكــى ئۇچقان
، ئــالالھ تائــاال ھــارام قىلغــان پهن كېلهچهكــته بىــزگه -قىلىــپ كېتىۋاتقــان بــۇ ئىلىــم 

چوشــقا گۆشــى ھهققىــدە بىــز بىلمهيــدىغان يېڭــى مهلۇمــاتالرنى  نهرســىلهر، جۈملىــدىن
  .كهشىپ قىلىشى مۇمكىن

ــق   ــقىنىڭ   چوشـ ــۇپ، ئىـــت ۋە چوشـ ــايۋان ئىـــت بولـ ــكىنا ھـ ــا ئهڭ پاسـ ىدىن قالسـ
نىجاسهتلىرى بىـر قېـتىم تـۇپراق بىـلهن ئـالته قېـتىم سـۇ بىـلهن جهمئـى يهتـته قېـتىم            

بۇ مهسىله پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ھهدىسـى بىـلهن    . يۇيۇش ئارقىلىق پاكلىنىدۇ
بىرىڭالرنىـڭ قاچىسـىنى   «: نپهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دېـگه    . سابىت بولغان

تـۇپراق بىـلهن    ئاۋۋالقى قېتىمىنى. ئىت ياالپ قويغان بولسا، ئۇنى يهتته قېتىم يۇيۇڭالر
  .)٢(»يۇيۇڭالر

ــار          ــاددا ب ــگه م ــۈچىگه ئى ــۈرۈش ك ــى ئۆلت ــدە مىكروبالرن ــۇپراق تهركىبى ــۈنكى ت چ
ئىتنىـڭ  ۈش ئـارقىلىق ئۇنىڭغـا   بولغانلىقتىن، قاچىنى تۇپراق بىـلهن بىـر قېـتىم سـۈرت    

سـۇ بىـلهن يهنه ئـالته قېـتىم يۇيـۇش ئـارقىلىق       . ىدىن يۇققان مىكروبالر ئۆلىـدۇ سشالۇ
پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد  . قاچىــدا مىكروبنىــڭ ئهســىرى قالمىغــان بولىــدۇ 

ببىـــــي ىدىســـــىدىكى ھـــــېكمهت، تېخـــــى ئهمـــــدىال تئهلهيهىسســـــاالمنىڭ بـــــۇ ھه
  .مۇتهخهسسىسلىرى تهرىپىدىن بايقالغان

                                                 
  ئايهت - ٣مائىدە سۈرىسى   )١(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 ٧٤٩  ھارام بولىدىغانلىرى ېيىشي هكلهردىنئىچم – ېمهكي  

 

  ى توسۇش يۈزىسىدىن يېيىش چهكلهنگهن نهرسىلهرزىيانن
  زىياننى توسۇش يۈزىسىدىن يېيىش چهكلهنگهن نهرسىلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٣٣٥

ــدىنى ئــېلىش يۈزىســىدىن يېــيىش چهكلهنــگهن نهرســىلهر    :جــاۋاب     زىياننىــڭ ئال
  :تۆۋەندىكىلهر

ــادەمنى زەھهرله) ١(   ــش    زەھهر ۋە ئ ــتېمال قىلى ــىنى ئىس ــداق نهرس ــدىغان ھهر قان ي
  .چۈنكى تهن ساقلىقنى ساقالش زۆرۈر. ھارامدۇر

. يېـيىش ھـارام  رنى هتلەغان ۋە ئادەم سهسكىنىدىغان ھاشاركۆڭۈل كۆتۈرمهيدى) ٢(  
  .ر كېسهللىكلهرگه سهۋەب بولۇشى ئېهتىمالهتلەچۈنكى بۇنداق ھاشار

  .نگه زىيانلىق نهرسىلهرنى يېيىش ھارامقاتارلىق ته توپا، الي، تاش، كۆمۈر) ٣(  

  پاسكىنىلىقى يۈزىسىدىن يېيىش چهكلهنگهن نهرسىلهر
  پاسكىنىلىقى يۈزىسىدىن يېيىش چهكلهنگهن نهرسىلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٣٣٦

  :پاسكىنىلىقى يۈزىسىدىن يېيىش چهكلهنگهن نهرسىلهر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    
ــداق يېمهكلىـــك  ) ١(   ــه ئارىلىشـــىپ قالغـــان ھهر قانـ ــكىنا نهرسـ ــبهر . پاسـ پهيغهمـ

توڭلىتىلغان مايغـا چاشـقان   «: ئهلهيهىسساالم مايغا چۈشۈپ قالغان چاشقان توغرىسىدا
ئېلىۋېتىپ قـالغىنىنى يهڭـالر، چاشـقان ئېـرىتىلگهن     كېسىپ چۈشسه ئۇنىڭ ئهتراپىنى 

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»رمايغا چۈشكهن بولسا، ئۇنى قهتئىي يېمهڭال
ئىنســــانالرنىڭ تهرىتــــى ۋە ھايۋانالرنىــــڭ تېــــزىكىگه ئوخشــــاش پاســــكىنا  ) ٢(  

ئـالالھ ئۇالرغـا پاسـكىنا    ﴿: قۇرئـان كهرىمـدە  . نهرسىلهرنى ئىسـتېمال قىلىـش ھارامـدۇر   
  .دەپ كهلگهن )٢(﴾نهرسىلهرنى ھارام قىلىدۇ

  مىقدارىجاننى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغان ھارام 
 ئــاچلىقتىن يــاكى ئۇسســۇزلۇقتىن ئۆلــۈم گىردابىغــا كېلىــپ قالغــان ئــادەم : ســوئال  .١٣٣٧

  قانداق قىلىدۇ؟
ئاچلىقتىن ياكى ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۈم گىردابىغا كېلىـپ قالغـان ئادەمنىـڭ    : جاۋاب    

لهردىن ئۆزىنىـڭ ھايـاتىنى   ئىستېمال قىلىش چهكلهنگهن ھارام نهرسى زەھهردىن باشقا
بۇ ھهقـته  . ھاالكهتتىن ساقالپ قالغۇدەك مىقدارنى يېيىشى ياكى ئىچىشى ھاالل بولىدۇ

كىمكى چارىسىزلىكتىن، گۇناھنى مهقسهت قىلمىغـان ھالـدا،   ﴿: ئالالھ قۇرئان كهرىمدە

                                                 
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(
  ئايهت - ١٥٧ئهئراف سۈرىسى  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٥٠  

 

  .دەپ كۆرسىتىلگهن )١(﴾)ھارام قىلىنغان نهرسىلهردىن يېسه گۇناھ بولمايدۇ(

  ھارام قىلىنغانلىرىئىستېمال قىلىش الردىن سۇيۇقلۇق
  ھارام قىلىنغانلىرى قايسىالر؟ ئىستېمال قىلىش سۇيۇقلۇقالردىن :سوئال  .١٣٣٨

  :ھارام قىلىنغانلىرى تۆۋەندىكىلهرئىستېمال قىلىش سۇيۇقلۇقالردىن  :جاۋاب    
ــي  ) ١(   ــۈرلىرى قهتئى ــۈن ت ــاراق ۋە ئۇنىــڭ پۈت ــدۇر ھ ــان   .ھارام ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ئ

ھـاراق ئىچىـش، قىمـار ئوينـاش، بۇتالرغـا چوقۇنـۇش، پـال        ﴿: كهرىمدە مۇنداق دېـگهن 
ــتكه         ــالردۇر، بهخ ــكىنا قىلىق ــى، پاس ــهيتاننىڭ ئىش ــېلىش ش ــال س ــلهن پ ــوقلىرى بى ئ

پهيغهمـــبهر   .)٢(﴾ئېرىشىشـــىڭالر ئۈچـــۈن شـــهيتاننىڭ ئىشـــىدىن يىـــراق بولـــۇڭالر     
كىشــىنىڭ لهنهتــكه ئۇچرايــدىغانلىقىنى  ١٠اقنىــڭ ســهۋەبى بىــلهن ھار ئهلهيهىسســاالم

ئـالالھ ھاراققـا، ئـۇنى ئىچكـۈچىگه، ئىچكۈزگـۈچىگه،      «: بايان قىلىپ، مۇنـداق دېـگهن  
كۆتۈرگۈچىگه، كۆتۈرگۈزگـۈچىگه، ئـۇنى ئىشـلىگۈچىگه، ئىشـلهتكۈچىگه، سـاتقۇچىغا،      

  .)٣(»سېتىۋالغۇچىغا ۋە ھاراقنىڭ پۇلىنى يېگۈچىگه لهنهت قىلدى
ــداق   ) ٢(   ــادەمنى مهســــت قىلىــــدىغان ۋە ئهقىلنــــى كهتكۈزىــــدىغان ھهر قانــ ئــ

ــدۇر  ــگهن . ئىچىملىكــلهر ۋە ســۇيۇقلۇقالر ھارام ــداق دې ــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇن : پهيغهم
گهرچه باشقا ئىسىمالر بىلهن ئاتالغـان  (ئادەمنى مهست قىلىدىغان ھهر قانداق نهرسه «

  .دەپ كۆرسهتكهن )٤(»دىقى ھارامدۇرھاراقتۇر، ھاراقنىڭ ھهر قان) بولسىمۇ
ــدىغان    ) ٣(   ــر ھايۋاننىــڭ ســۈيدۈكى، گۆشــى يېيىلمهي ــداق بى ئىنســاننىڭ، ھهرقان

ھايۋانالرنىـــڭ ســـۈتى، گۆشـــى يېيىلىـــدىغان ۋە يېيىلمهيـــدىغان جىمـــى قۇشـــالرنىڭ 
ــايىقى ســۈيدۈكى ۋە ــدۇر م ــۇپ  . ھارام ــىلهر بول ــۇالر پاســكىنا نهرس پاســكىنا . چــۈنكى ئ

  .ېمال قىلىش ھارامدۇرنهرسىلهرنى ئىست
ھايۋانالرنىــڭ ســۈيدۈكلىرىنىڭ ھهممىســى پاســكىنا بولســىمۇ، ئــۇالر پاســكىنىلىق     

گۆشـى يېيىلىـدىغان ھايۋاننىـڭ    : مهسـىلهن . جهھهتتىن ھهممىسـى بىـر خىـل ئهمهس   
 سۈيدۈكى بهدەننىڭ ياكى كىيىمنىڭ قايسىبىر يېرىگه بىر غېرىچقا يهتمىـگهن مىقـداردا  

 ئهممـا ئىنسـان يـاكى   . ئۇنىڭ بىلهن ناماز ئوقۇسـا بولىـدۇ  لگهندە زۆرۈ كهيۇقۇپ قالسا، 
ــڭ     ــاكى بهدەننى ــيىم ي ــۈيدۈكى كى ــڭ س ــدىغان ھايۋاننى ــى يېيىلمهي ــگه  گۆش ــر تهڭ  بى

                                                 
  ئايهت - ٣دە سۈرىسى مائى  )١(
  .ئايهت -٩٠مائىدە سۈرىسى  )٢(
  ئهبۇداۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايىتى  )٣(
  مۇسلىم رىۋايىتى  )٤(



 ٧٥١  ھارام بولىدىغانلىرى شېيىي هكلهردىنئىچم – ېمهكي  

 

يۇقـۇپ قالغانـدا، كىـيىم بىـلهن بهدەننىـڭ يۇقـۇپ قالغـان         مىقدارىدىن كۆپرەك يېرىگه
  .ناماز ئوقۇش الزىم كېلىدۇ ، ئاندىنيېرىنى يۇيۇپ پاكىزالپ

شۇنىڭدەك، ئات، كـاال، ئېشـهك، قېچىرغـا ئوخشـاش ھايۋانالرنىـڭ تېزىكـى، جىمـى          
قۇشالرنىڭ مايىقى ياكى سۈيدۈكى بهدەننىڭ ياكى كىيىمنىڭ بىر تهڭـگه مىقدارىـدىن   
كــۆپرەك يېــرىگه يۇقــۇپ قالســا، ئــۇ يهرنــى يۇيــۇپ پاكىزلىمــاي تــۇرۇپ نامــاز ئوقــۇغىلى 

  .كهچۈرۈم قىلىنىدۇ يهت يۈزىسىدىنزۆرۈرى بۇ مىقدارغا يهتمىگىنى. بولمايدۇ
زىيــانلىق نهرســىلهرنى ئىســتېمال  تهن ســاقلىققائىســپىرت ۋە گازغــا ئوخشــاش ) ٤(  

  .قىلىش ھارامدۇر
ــا  ) ٥(   ــائىن، مورفىنالرغـ ــۈن، كوكـ ــدىر، ئهپيـ ــا، كهنـ ــك   تاماكـ ــاش زەھهرلىـ ئوخشـ

ــلهن     –نهرســىلهرنىڭ ئىــس  ــاكى شــپىرىس بى ــاكى شــوراش ي ــۇراش ي ــۈتهكلىرىنى پ ت
  .ه ئۇرۇش ھارامدۇربهدەنگ

  بواللمايدۇ ھاراق دورا
  ھاراق دورا بوالالمدۇ؟ :سوئال  .١٣٣٩

 ئىچىملىكلهرنىڭ ئهڭ يامىنىھاراقنىڭ ئىنسانىيهتنى بهختسىز قىلىدىغان  :جاۋاب    
، بولغانلىقى سهۋەبلىك، ھاراقنى ئىچىش، ھاراق سورۇنلىرىدا ئولتۇرۇش، ھاراق ياسـاش 

ھاراق سودىسى قىلىش، ھاراق سوۋغا قىلىش، ھاراقنى ھهر قانداق بىر يېمهكلىككه ئـاز  
ھاراقنى دورا ئورنىدا ئىستېمال قىلىش يـاكى  . بولسىمۇ ئارىالشتۇرۇش قهتئىي ھارامدۇر
بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا ھـاراق      . دورىغا ئارىالشتۇرۇش قهتئىي ھارامـدۇر 

دېگهندە، پهيغهمـبهر  » هن ئۇنى دورا ياساش ئۈچۈن تهيياراليمهنم«: توغرۇلۇق سۆزلهپ
پهيغهمـبهر   )١(.دېـگهن » دورا ئهمهس، بهلكـى كېسـهللىكتۇر   ئۇ«: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

ــته  ــر ھهدىسـ ــاالم يهنه بىـ ــالالھ   «: ئهلهيهىسسـ ــىنى ئـ ــڭ دورىسـ ــهللىكنى ۋە ئۇنىـ كېسـ
لـېكىن ھـارام بىـلهن    ! نىڭالرھهر قانداق كېسـهللىككه دورا يـاراتتى، داۋالىـ   . چۈشۈردى
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»داۋاالنماڭالر

يــاكى  بــۇ يهردە چهكلهنگىنــى ھــاراقنى دورا ئورنىــدا ئىچكــى قىســىمغا قــوللىنىش    
. هننىـڭ تاشـقى قىسـمىغا دورا ئورنىـدا قوللىنىشـقا بولىـدۇ      تئهممـا ھـاراقنى    .ئىچىشـتۇر 

 قالغـان يـاكى تۆكـۈلگهن    يۇقـۇپ ھاراق ياكى ئىسـپېرت  كېچهك ياكى بهدەندىن -كىيىم
مهنىــۋى جهھهتــتىن  چــۈنكى ھــاراق بىــلهن ئىســپېرت. جــاينى يۇيۇشــقا ھــاجهت يــوق

                                                 
  .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى )١(
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٥٢  

 

  .)١(پاسكىنا بولسىمۇ، ھېسسىي جهھهتتىن تازىلىغۇچى ماددىدۇر
  قايسى ۋاقىتتا ھاراق بىلهن داۋالىنىشقا بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٤٠

ناۋادا ھاراق بىـرەر خهتهرلىـك كېسـهلنى    . داۋالىنىشقا بولمايدۇ ھاراق بىلهن :جاۋاب    
ساقايتىدىغان دورا ئورنىدا بولۇپ قالغان تهقدىردىمۇ، ھاراققا موھتاج بولماستىن باشـقا  

  .خىل دورىالر بىلهنمۇ ھاراقنىڭ ئورنىنى تولدۇرغىلى بولىدۇ
هرلىــك كېســهل ئهگهر ھــاراق يــاكى ھــاراق ئارىالشــتۇرۇلغان بىــر نهرســه بېــرەر خهت  

ئۈچــۈن دورا بولــۇپ، مۇئهييهنلهشســه، ئۇنىڭغــا ھــاراق يــاكى ھــاراق ئارىالشــتۇرۇلغان   
 .نداق بولۇشىغۇ ناتـايىن مۇ —دورىدىن باشقا ھېچقانداق دورا پايدا قىلمايدىغان بولسا 

ئۇنىڭغا ھاراق قوشۇلغان شۇ دورىنى ئىشلىتىشـنى مۇسـۇلمان، دىنـدار، ئىشـهنچلىك ۋە     
ئىككـــى زىياننىـــڭ «ر بۇيرۇغـــان تهقـــدىردە، ئىســـالم دىنىنىـــڭ  ئۇســـتا بىـــر دوختـــۇ

دەيـدىغان ئومـۇمىي پرىنسـىپىغا ئاساسـهن، ئېهتىياجغـا      » يېنىكرەكىنى تـالالش كېـرەك  
ــلهن ئىســتېمال قىلىشــ    ــۇش شــهرتى بى ــدە بول ــار دائىرى ــايىن ت ــاراپ ئىنت قا رۇخســهت ق

  .)٢(قىلىنىدۇ
دۇرا شـركهتلىرىدىن   بىـز  ،ئهمدى بۇيهردە مۇنـداق بىـر سـوئال تۇغۇلىشـى مـۇمكىن       

سېتىۋالىدىغان دورىالرنىڭ بهزىسىگه ھاراق ياكى ئىسپېرت قوشـۇپ ياسـالغان دورىـالر    
ئىكهنلىكىنى ئاڭاليمىز، بـۇ دورىالرنـى سورىماسـتىن ئىشـلهتكهن يهردە، ئـۆزىمىز زۆرۈر      
  كهلگهندە ھاراق ياكى ھاراق ئارىلشتۇرۇلغان دورىالر بىلهن داۋاالنساق بولمامدىكهن؟

بىزنـى ھـاراق ئىچىشـتىن، ھـاراق      بىرىنچىدىن، ئالالھ تائاال بۇنىڭ جاۋابى مۇنداق،  
مۇسۇلمانلىق سۈپىتىمىز  بىز. سودىسى قىلىشتىن ۋە ھاراق بىلهن داۋالىنىشتىن توسقان

. بىلهن ئالالھ تائاالنىڭ توسـقانلىرىدىن يېنىـپ، ئۇنىـڭ ئهمرىنـى تۇتۇشـقا بۇيرۇلـدۇق      

                                                 
“ مۇشــرىكالرنىمۇ . دەپ ســۈپهتلىگهن” پاســكىنا“يهنــى ” نىجىــس“ھــاراقنى ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە    )١(

ــس ــۈپهتلىگهندە” نىجى ــرىكالرنى      . پ س ــلهن مۇش ــاراق بى ــڭ ھ ــان كهرىمنى ــدىن قۇرئ ــالم ئۆلىمالىرى “ ئىس
دەپ ســۈپهتلىگهنلىكى ھــاراق بىــلهن مۇشــرىكالرنىڭ مهنىــۋىي جهھهتــته نىجىــس ئىكهنلىكىنــى   ” نىجىــس

ڭ بهتـلهردە ئىمـام مالىكنىـ    -١٨٩ -١٨٨” تهپسىر قۇرتۇبىي“. ئىپادىلهيدۇ، دېگۈچىلهرنىڭ دەلىلى كۈچلۇكتۇر
ھـاراقنى ھـارام دېگهنلىـك ئـۇنى     «ئۇستازى رەبىئه، ئىمـام لهيـس، ئىمـام مـۇزنىي ۋە باغـداتلىق ئۆلىماالرنىـڭ       

ئىچىشنىڭ ھاراملىقىنى كۆرسـىتىدۇ، ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـىنىڭ نىجىـس بولۇشـى شـهرت         
 -٣٧ -٣٥لىق ئهسـهرنىڭ  نـام ” سـهيلۇل جهرار “ ئىمام شـهۋكانىي  . دېگهن سۆزلىرى قهيت قىلىنغان» ئهمهس

» مهســت قىلىــدىغان نهرســىلهرنىڭ نىجىــس ئىكهنلىكىنــى ئىسپاتالشــقا يېتهرلىــك دەلىــل يــوق «: بهتلىرىــدە
بهتــته،  -٥٥٩نــاملىق ئهســهرى » ھــازىرقى زامــان پهتىــۋالىرى«دوكتــور يۈســۈپ ئهل قهرداۋىينىــڭ . دېــگهن

بېتىـدە بـۇ قـاراش     -٥٦٤املىق ئهسـهرىنىڭ نـ » ھازىرقى زامان پهتىـۋالىرى «دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ 
  .كۈچلهندۈرۈلگهن

  ناملىق ئهسىرىدىن» ئىسالمدا ھاالل ۋە ھارام« قارداۋىينىڭدوكتور يۇسۇف ئهل   )٢(



 ٧٥٣  ھارام بولىدىغانلىرى ېيىشي هكلهردىنئىچم – ېمهكي  

 

نهرسـىگه ئارىالشـتۇرۇلۇش ئـارقىلىق ئـۆز خۇسۇسـىيىتىنى       ئىككىنچىدىن، ھاراق باشقا
ــۈنلهي  ــدۇ     پۈت ــكه بولى ــۇنى ئىشلىتىش ــه، ئ ــپ كهتس ــا ئايلىنى ــقا ماددىغ ــپ باش . يوقىتى
پاسكىنا ۋە ھـارام   ىكىبىلهن تېز ىسۈيدۈك ھايۋانالرنىڭ :فىقهى كىتابلىرىدا: مهسىلهن

يـۈپ كـۈلگه ئايالنسـا، بـۇ     سۈيدۈك قۇرۇپ تۇزغا ئايالنسا، تېـزەك كۆ  ئهمما. نهرسىلهردۇر
ياۋروپـا پهتىـۋا ۋە تهتقىقـات    . دەپ قهيت قىلىنغـان  »ئىككىسى پاك ماددىالرغا ئايلىنىدۇ

ھاراقتىن ياسالغان «: كۈنى چىقارغان قارارىدا -١ئاينىڭ  -٦يىلى  -٢٠٠٥نىڭ كېڭىشى
چۈنكى ھاراق ئاچچىقسۇغا ئايلىنىش بىلهن ئۆزىـدىكى  . ھااللدۇر ئاچچىقسۇنى ئىچىش

  .دېگهن پهتىۋانى ئېالن قىلغان)١(»راقلىق خۇسۇسىيىتىنى يوقاتقان بولىدۇھا

                                                 
ــۈپ ئهل قهرداۋىينىــــڭ    )١( ــور يۈســ ــۋالىرى «دوكتــ ــان پهتىــ ــازىرقى زامــ ــهرى » ھــ ــاملىق ئهســ بهت،  -٥٥٩نــ

islamonline.net  پهتىۋا بانكىسى“ تور بېكىتى”.  



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٥٤  

 

  

  ھايۋان ۋە قۇشالردىن ھاالل ۋە ھارامالر

  ھاالل ۋە ھارام پهرقى نهدىن كهلگهن؟ :سوئال  .١٣٤١
قا ئــالالھ تائــاال مۇســۇلمانالرغا ئــۆزى پــاك، تهن ســاقلىقىغا يــاكى باشــ        :جــاۋاب    

ئىچىشـنى   –تهرەپلهرگه زىيىنى يوق، ئوزۇقلۇق قۇۋۋىتى بار ۋە پاكىز نهرسـىلهرنى يهپ  
شۇنىڭدەك ئۆزى پاسـكىنا، تهن سـاقلىقىغا يـاكى    . بۇيرۇپ، ئۇالرنى ھاالل دەپ ئاتىغان

ئىچىشـتىن توسـقان ۋە مۇنـداق     –باشقا تهرەپلهرگه زىيانلىق بولغان نهرسـىلهرنى يهپ  
  .ھارام دەپ ئاتىغان لىشنىئىستېمال قى نهرسىلهرنى

  ۋە ھارام بولغانلىرى لھايۋانالرنىڭ تۈرلىرى ۋە ئۇالردىن يېيىش ھاال
  ھايۋانالر نهچچه تۈرگه بۆلۈنىدۇ؟ :سوئال  .١٣٤٢

. ھايۋانالر قۇرۇقلۇق ھايۋانلىرى ۋە سۇ ھايۋانلىرى دەپ ئىككىگه ئايرىلىدۇ :جاۋاب    
ۇرۇقلۇق ھايۋانلىرىمۇ ئۆي ھايۋانلىرى ۋە يـاۋايى ھـايۋانالر دەپ ئىككىـگه    شۇنىڭدەك، ق

  .بۆلۈنىدۇ
  سۇ ھايۋانلىرىدىن ھهر قاندىقىنى يېيىشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٣٤٣

ــدىقىنى    :جــاۋاب     ــۇپ، ئــۇالردىن ھهر قان ســۇ ھايۋانلىرىنىــڭ ھهممىســى ھــاالل بول
ــدۇ  ــكه بولى ــاال  .يېيىش ــالالھ تائ ــگهن   ئ ــداق دې ــدە مۇن ــان كهرىم ــىلهرنىڭ ۋە ﴿: قۇرئ س

يولۇچىالرنىــڭ مهنپهئهتلىنىشــى ئۈچــۈن ســىلهرگه دېڭىــز ھــايۋانلىرى، دېڭىـــزدىن       
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دېڭىـز ۋە دەريـا   . )١(﴾چىقىدىغان يېمهكلىكلهر ھاالل قىلىندى

بـۇ ھهدىـس   . ەپ كۆرسهتكهند )٢(»ئۇنىڭ سۈيى پاك، مهھسۇالتى ھااللدۇر«: توغرۇلۇق
ھهنهفىـي  . بېلىق ۋە ھهر قانـداق سـۇ ھايۋانلىرىنىـڭ ھـاالل ئىكهنلىكىنـى كۆرسـىتىدۇ      

مهزھىپىدە سۇ ھايۋانلىرىدىن بېلىقتىن باشقىسى ھاالل دېـيىلمىگهن بولسـىمۇ، ئىسـالم    
  .ئۆلىمالىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى ھهممىنى ھاالل دەپ قارايدۇ

  ئۆي ھايۋانلىرىدىن قانداقلىرىنى يېيىشكه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٤٤
ئـۆي ھايۋانلىرىـدىن ئومـۇمهن، پـاكىز ۋە پـاك نهرسـىلهرنى يهپ ئۆسـكهن،         :جاۋاب    

ــيىش      ــىنى يې ــڭ گۆش ــان مالالرنى ــلىك بولمىغ ــۇق ۋە يىرگىنىش ــىدا يىرتقۇچل يارىتىلىش

                                                 
  ئايهت -٩٦مائىدە سۈرىسى   )١(
  بۇخارىي، مۇسلىم ۋە باشقىالر رىۋايىتى  )٢(



 ٧٥٥  ھارامالر ۋەھاالل  ۇشالردىنق ۋە ۋانھاي  

 

 ، توشــقان، توخــۇ، ئــۆردەك، غــازقــوي، ئــۆچكه، كــاال، تــۆگه، ئــات: مهســىلهن. ھااللــدۇر
قاتارلىقالرنى ئۆزىنىڭ مۈلكى بولۇش يـاكى باشقىسـىنىڭ بولسـىمۇ يېيىشـكه رۇخسـهت      

  .قىلغان بولۇش ۋە مۇسۇلمانچه بوغۇزالنغان بولۇش شهرتى بىلهن يېيىش ھااللدۇر
  بولمايدۇ؟ ئۆي ھايۋانلىرىدىن قانداقلىرىنى يېيىشكه :سوئال  .١٣٤٥

 ئۆي ھايۋانلىرىدىن ئېشهك، قېچىر، چوشقا، ئىت، مۈشۈك، چاشـقان، كىـرپه   :جاۋاب    
. ۋە باشـــقىمۇ گۆشـــى يېيىلمهيـــدىغان ھـــايۋانالرنى، ھاشـــاراتالرنى يېـــيىش ھارامـــدۇر

شـۇنداقال، كـاال ۋە قويغــا ئوخشـاش گۆشـى يېيىلىــدىغان ھـايۋانالردىنمۇ ئـۆزى ئۆلــۈپ       
قىسىنىڭ نامى تىلغا ئېلىنىـپ بوغۇزالنغـان يـاكى بوغۇلـۇپ     قالغان ياكى ئالالھتىن باش

ئۆلگهن ياكى باشقا ھايۋانالر ئۈسۈپ ئۆلتـۈرۈۋەتكهن يـاكى ئـۇرۇپ ئۆلتـۈرۈلگهن يـاكى      
ئېگىزدىن يېقىلىپ ئۆلگهن ياكى يىرتقۇچ ھـايۋانالر يېرىـپ يهپ قويغـان ھايۋانالرنىـڭ     

  .گۆشىنى يېيىش ھارامدۇر
  ياۋايى ھايۋانالردىن قانداقلىرىنى يېيىشكه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٤٦

ئورمانلىقالردا ياشايدىغان ياۋايى ھايۋانالردىن بۆكهن، زېبـرا، تـاغ تېكىسـى     :جاۋاب    
ياۋا توشقان، كېيىك، زىراپه قاتارلىق يىرتقۇچ بولمىغان ھـايۋانالرنى ئالالھنىـڭ نـامىنى    

ــۈ   ــپ ئۆلت ــى ئېقىتى ــاپ ۋە قېنىن ــيىش    ئات ــىنى يې ــڭ گۆش ــلهن ئۇالرنى ــهرتى بى رۈش ش
  .ھااللدۇر

  ياۋايى ھايۋانالردىن قانداقلىرىنى يېيىشكه بولمايدۇ؟ :سوئال  .١٣٤٧
يارىتىلىشىدا يىرتقۇچلۇق ياكى يىرگىنىشـلىك بولغـان، پـاكىز نهرسـىلهرنى      :جاۋاب    

ىش بىـلهن بىـرگه پاسـكىنا نهرسـىلهرنىمۇ     يهپ ئۆسمىگهن ياكى پاكىز نهرسىلهرنى يېـي 
شـىر، يـاۋا چوشـقا، بـۆرە،     : مهسىلهن. يهيدىغان ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېيىش ھارامدۇر

پىــل، مــايمۇن، ئېيىــق، يىلپىــز، چىلبــۆرە، قاتارلىقالرغــا ئوخشــاش مهرگهن چىشــى بــار   
  .ھايۋانالر يىرتقۇچ

  ھاالل ۋە ھارام بولغانلىرى قۇشالردىن يېيىش
  قۇشالردىن قانداقلىرىنى يېيىشكه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٤٨

قۇشالردىن قۇشقاچ، قارا قۇشقاچ، كهكلىـك، بـۆدۈنه قاتـارلىق يىرتىـدىغان      :جاۋاب    
تىرناقلىرى بولمىغان قۇشالرنى ئالالھنىڭ نامىنى ئاتاپ ۋە قېنىنى ئېقىتىپ ئۆلتـۈرۈش  

  .يېيىش ھااللدۇر شهرتى بىلهن ئۇالرنىڭ گۆشىنى
  قۇشالردىن قانداقلىرىنى يېيىشكه بولمايدۇ؟ :سوئال  .١٣٤٩

ــاۋاب     ــارلىق       :ج ــا قات ــن، قارچىغ ــۇش، الچى ــۇي، ھۇۋق ــۈت، قۇرغ ــالردىن بۈرك قۇش
ــدۇر     ــيىش ھارام ــىنى يې ــۇچ قۇشــالرنىڭ گۆش ــان يىرتق ــاقلىرى بولغ ــدىغان تىرن . يىرتى
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ــ  ــۇنىڭدەك، زەھهرلى ــاش     ش ــا ئوخش ــۈك ۋە بۇالرغ ــك ئۆمۈچ ــان، زەھهرلى ــالن، چاي ك يى
  .ھاشاراتالرنى يېيىشمۇ ھارامدۇر

  دىنىمىزدا گۆشى يېيىلىدىغان مالالر نېمىگه ئاساسهن بهلگىلهنگهن؟ :سوئال  .١٣٥٠
ــاۋاب     ــان    :ج ــپ ياراتق ــهرەپلىك قىلى ــاننى ئهڭ ش ــاال ئىنس ــالالھ تائ ــداق . ئ ــر مۇن بى

بـــۇ . ئىچمهكلىرىمـــۇ شـــهرەپلىك بولىشـــى كېـــرەك –شـــهرەپلىك ئىنســـاننىڭ يـــېمهك 
ســــهۋەبتىن دىنىمىزغــــا ئاساســــهن، يارىتىلىشــــىدا يىرگىنىشــــلىك، يىرتقۇچلــــۇق ۋە 

دىنىمىــز شــۇڭا . پاســكىنىلىق بولغــان ھايۋانالرنىــڭ گۆشــى ئىنســانالرغا اليىــق ئهمهس
 .كۆرمىگهن ۋە يېيىشنى ھارام قىلغان بۇنداق ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى ئىنسانالرغا اليىق



 ٧٥٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۋالشقائو ۋئو  

 

  

  ئوۋ ئوۋالشقا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  ئوۋ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣٥١
ــوۋ  :جــاۋاب     ــلهن     —ئ ــز ھــايۋانلىرىنى قايســىبىر ئۇســۇل بى ــاكى دېڭى ــۇق ي قۇرۇقل

  .تۇتۇۋېلىش دېگهنلىكتۇر
  قانداق ۋاقىتتا ئوۋ ئوۋالش چهكلىنىدۇ؟ :سوئال  .١٣٥٢

ھهج يـاكى ئـۆمرىگه ئېهـرام باغلىغـان ۋاقىتتـا ئېهرامـدىن چىقىـپ بولمـاي          :جاۋاب    
  .مۇندىن باشقا قايسىبىر ۋاقىتتا ئوۋ ئوۋالشقا بولىدۇ. تۇرۇپ ئوۋ ئوۋالش چهكلىنىدۇ

  ئوۋ ئوۋالشنىڭ شهرتلىرى
  ئوۋ ئوۋالشنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٣٥٣

  :ئوۋ ئوۋالشنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    
ھوشى جايىـدا، بـاالغهتكه يهتـكهن، مۇسـۇلمان يـاكى       –ئوۋلىغۇچىنىڭ ئهقىل ) ١(  

  .ئهھلى كىتاب بولۇشى
ــڭ     ) ٢(   ــدە، ئالالھنى ــا قويۇۋەتكهن ــايۋاننى ئوۋغ ــۇچى ھ ــاكى ئوۋلىغ ــدا ي ــوق ئاتقان ئ

  .دېيىش» بىسمىلال، ئالالھۇ ئهكبهر«ىسمىنى ئاتاپ ئ
تېرىنـــى تېشـــىپ  -ئهگهر ئـــوۋ ھـــايۋانلىرى بولمىســـا-ئوۋاليـــدىغان ســـايمان) ٣(  

يـاكى   تايـاق ئهگهر ئوۋالشـتا ئىشـلهتكهن سـايمان    . ئۆتىدىغان تىغلىق نهرسـه بولۇشـى  
ېـيىش  تاشقا ئوخشاش نهرسىلهردىن بولسا، ئۇنىڭ بىلهن ئوۋلىغان مالنىـڭ گۆشـىنى ي  

شــۇنداقتىمۇ جېنــى چىقىــپ   . ۇرلىكتــنكى ئــۇ ئــۇرۇپ ئۆلتۈرگهن ھــاالل ئهمهس، چــۈ 
  .بولمىغان ھالدا ئۆلتۈرۈۋالغان بولسا، ئۇنىڭ گۆشىنى يېيىشكه بولىدۇ

ئـــوۋ ئوۋالشـــتا كۆنـــدۈرۈلگهن ئـــوۋچى ئىـــت بىـــلهن باشـــقا ئىتالرنىـــڭ        ) ٤(  
نى، ئالالھنىڭ ئىسـمى  چۈنكى ئوۋنى قايسىسىنىڭ تۇتقانلىقى. ھهمكارالشماسلىقى الزىم

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر ھهدىسـته    . قايسىسىغا ئاتالغانلىقىنى بىلگىلى بولمايـدۇ 
ئهگهر ئىتىڭنىڭ يېنىـدا باشـقا بىـر ئىتنـى كۆرگىنىڭـدە، ئوۋالنغـان ھـايۋان ئـۆلگهن         «

دەپ  )١(»چـۈنكى سـهن قايسىسـىنىڭ ئۆلتـۈرگهنلىكىنى بىلمهيسـهن     . بولسا، ئۇنى يېمه
  .نكۆرسهتكه

                                                 
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
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پهيغهمــبهر . ئــوۋچى ئىــت ئوۋلىغــان نهرسىســىدىن يــېمىگهن بولۇشــى شــهرت ) ٥(  
ئىــت تۇتقــان نهرسىســىدىن  ئوۋغــا قويــۇپ بېــرىلگهن«: ئهلهيهىسســاالم بىــر ھهدىســته
ئهگهر ئـۇ ئوۋلىغـان    ئۇنى ئۆزى ئۈچۈن تۇتقان بولىدۇ،. يېگهن بولسا، ئۇنى سهن يېمه

نى يېسـهڭ بولىـدۇ، چـۈنكى    سـى ن نهرسىئوۋلىغـا ئۇنىـڭ  يېمىگهن بولسا،  نهرسىسىدىن
چۈنكى ئالالھ تائاال قۇرئان . دەپ كۆرسهتكهن )١(»ئۇنى ئىگىسى ئۈچۈن تۇتقان بولىدۇ

 )٢(﴾ئــوۋ ھايۋانلىرىنىــڭ ســىلهر ئۈچــۈن ئوۋلىغــان نهرســىلىرىدىن يهڭــالر ﴿كهرىمــدە، 
  .دېگهن

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى، بۇخارىي بىلهن مۇسلىممۇ بۇ مهنىدە ھهدىس رىۋايهت قىلغان  )١(
  ئايهت -٤مائىدە سۈرىسى   )٢(



 ٧٥٩  )ئىشالر هكلهنگهنچ(ھارامالر هسىلىلىرىدىكىم ېتىقادئ  

 

  
  

  )ئىشالر چهكلهنگهن(ھارامالرىكى ئېتىقاد مهسىلىلىرىد

  چۈرمهيدىغان ئهڭ چوڭ گۇناھئالالھ كه. ١  
  دائىرىسىگه كىرىدىغان ئىشالر گهنلىكئالالھقا شېرىك كهلتۈر. ٢  
  نىڭ گۇناھىئىسالمنى ياكى قۇرئاننى ياكى پهيغهمبهرنى مهسخىرە قىلىش. ٣  
  پالچىالرنىڭ ۋە رامچىالرنىڭ سۆزلىرىگه ئىشىنىشنىڭ گۇناھى. ٤  
  انىنىڭ بايشېرىك دائىرىسىگه كىرىدىغان تۇمار. ٥  
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  ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش ۋە ئۇنىڭغا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر

  ئالالھ كهچۈرمهيدىغان ئهڭ چوڭ گۇناھ قايسى؟ :سوئال  .١٣٥٤
. ئـالالھ كهچۈرمهيـدىغان ئهڭ چـوڭ گۇنـاھ ئالالھقـا شـېرىك كهلتۈرۈشـتۇر        :جاۋاب    

ئــالالھ ئــۆزىگه بىــرەر نهرســىنىڭ شــېرىك ﴿: نقۇرئــان كهرىمــدە ئــالالھ مۇنــداق دېــگه
بۇنىڭدىن . ئهلۋەتته مهغپىرەت قىلمايدۇ) يهنى مۇشرىكلىك گۇناھىنى(كهلتۈرۈلۈشىنى 

كىمكى ئالالھقـا شـېرىك   . خالىغان ئادەمگه مهغپىرەت قىلىدۇ) ئالالھ ئۆزى(باشقىسىنى 
  .)١(﴾كهلتۈرىدىكهن، ئۇ ھهقىقهتهن قاتتىق ئازغان بولىدۇ

لالھ تائاال يېگانه ئىـالھ، ھهممىنىـڭ ياراتقۇچىسـى، ھهممىنىـڭ ئىگىسـى،      چۈنكى ئا  
ــالغۇز خوجايىنىــدۇر  ــالالھ ھــېچكىمگه، ھــېچ نهرســىگه  . ھهممىنــى باشــقۇرغۇچى ۋە ي ئ

ئهھـۋال  . ئالالھنىـڭ سـۈپهتلىرىمۇ ھېچكىمنىـڭ سـۈپىتىگه ئوخشـىمايدۇ     . ئوخشىمايدۇ
ــا   ــاتنى ئالالھقـ ــر مهخلۇقـ ــداق بىـ ــكهن، ھهر قانـ ــداق ئىـ ــوڭ ئوخ بۇنـ ــىتىش ئهڭ چـ شـ

ــدە  .ھهقســىزلىقتۇر ــان كهرىم ــقهتهن چــوڭ   ﴿: قۇرئ ــۈرۈش ھهقى ــا شــېرىك كهلت ئالالھق
مۇنـداق بىـر ھهقسـىزلىق ئۈچـۈن ئالالھنىـڭ      . دەپ ئـېالن قىلىنغـان   )٢(﴾ھهقسىزلىقتۇر

غهزەپلهنمهســـلىكى، نهپرەتلهنمهســـلىكى ۋە بۇنـــداق ھهقســـىزلىقنى قىلغـــان ئـــادەمنى  
ــۇمكىن ئهم  ــلىقى م ــاھلىق   . هسجازالىماس ــڭ پادىش ــاھلىرى ئۆزلىرىنى ــڭ پادىش دۇنيانى

سـادىر  ھهرىكهتلهرنـى   –چـۆچهكلهرنى ۋە ئىـش    –شهنىگه اليىـق كهلمهيـدىغان سـۆز    
ــانالرنى  ــان يهردە،    قالغـ ــام ئالغـ ــلىق ئىنتىقـ ــۇالردىن ئهڭ ئېچىنىشـ ــان ۋە ئـ ياقتۇرمىغـ

ــا    ــالالھ ئۇنىڭغ شــېرىك  پادىشــاھالرنىڭ پادىشــاھى، كاتتىالرنىــڭ كاتتىســى بولغــان ئ
ــۇق      ــا، ئۇلۇغل ــق ماقامىغ ــتۈن شــهنىگه، ئىالھلى ــارەت ئۆزىنىــڭ ئۈس كهلتۈرۈشــتىن ئىب
مهرتىۋىســىگه اليىــق كهلمهيــدىغان بــۇ چــوڭ گۇنــاھنى كهچۈرمهســلىكته ئهلــۋەتته        

  !ھهقلىقتۇر
  ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣٥٥

ئالالھ ياراتقان مهخلۇقـاتالردىن قايسـىبىرىنى    -ېرىك كهلتۈرۈش ئالالھقا ش :جاۋاب    
ئـۇ  . ئالالھقا ياكى ئالالھنىـڭ خـاس سـۈپهتلىرىدىن بىـرىگه ئوخشـىتىش دېگهنلىكتـۇر      

ئېتىقاد، ئهمهل ـ ئىبادەتلهر ۋە دۇئاالردا ئالالھقا باشقا بىرسىنى شېرىك قىلىپ قوشـۇش   

                                                 
 .ـ ئايهت ١١٦نىسا سۈرىسى   )١(
  ئايهت  -١٣لۇقمان سۈرىسى   )٢(



 ٧٦١  بارىدىغان ئىشالر ېلىپئ ۇنىڭغائ ۋە هلتۈرۈشك ېرىكئالالھقا ش  

 

  .ىق غهزەپلهندۈرىدىغان يامان ئىشتۇربىلهن ئهمهلگه ئاشىدىغان، ئالالھنى ئهڭ قاتت
  ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهنلىك بولىدىغان ئىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٣٥٦

ئىمانغــا زىــت   ئىشــالر   ســانىلىدىغان ئالالھقــا شــېرىك كهلتۈرگهنلىــك     :جــاۋاب     
ــا زىــت كهلمىســىمۇ، ســا    ــرى ۋە ئىمانغ ــدىغان شــېرىك ئهمهللى دىر قىلغۇچىســىنى كېلى

  .گۇناھقا پاتۇرىدىغان شېرىك ئهمهللىرى، دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ
  ؟ئىمانغا زىت كېلىدىغان شېرىك ئهمهللىرى قايسىالر: سوئال  .١٣٥٧

  :ئىمانغا زىت كېلىدىغان شېرىك ئهمهللىرى تۆۋەندىكىلهردۇر :جاۋاب    
ــادىكى) ١(   ــانى ۋە دۇنيـ ــقىمۇ بهزى   دۇنيـ ــالالھتىن باشـ ــتا ئـ ــالرنى باشقۇرۇشـ ئىشـ

ئاتالمىش ئهۋلىياالرنى، قۇتـۇبالرنى  : مهسىلهن .باشقۇرغۇچىالر بار، دەپ ئېتىقاد قىلىش
بـۇ  . كائىناتنىڭ بهزى ئىشلىرىنى تهسهررۇپ قىالاليدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلغانغا ئوخشـاش 

ــ      ــهررۇپاتىغا شـ ــڭ تهسـ ــالالھ تائاالنىـ ــاتنى ئـ ــېرىك مهخلۇقـ ــل شـ ــپ، خىـ ېرىك قىلىـ
  .قوشىۋالغانلىقتۇر

ــۈپهتلىرىنى    ) ٢(   ــڭ سـ ــاكى ئۇالرنىـ ــاتنى يـ ــاس   مهخلۇقـ ــا خـ ــا ۋە ئالالھقـ ئالالھقـ
ئهۋلىيا، قۇتـۇپالر، پـالچىالر ۋە رامچىـالر،    ئاتالمىش : مهسىلهن. سۈپهتلهرگه ئوخشىتىش

ــالرنى    ــدىغان ئىش ــقىالر بىلمهي ــالالھتىن باش ــېهىرگهرلهر ئ ــى(س ــدۇ، دەپ ) غهيىبن بىلى
بۇخىل شېرىك ئالالھنىڭ كامالى سـۈپهتلىرىگه باشـقىالرنى    .اد قىلغانغا ئوخشاشئېتىق

  .نكى غهيبلهرنى بىلىش ئاالھقا خاس سۈپهتۈچ. شېرىك قىلىۋالغانلىقتۇر
ـ زىيـان  كىشىلهرگه پايداـ ) ،مهيلى ئۇالر پهيغهمبهر بولۇپ كهتسۇن(ۆلۈكلهرنى ئ) ٣(  

مـازاردىكى   :مهسـىلهن . ەپ ئېتىقـاد قىلىـش  يهتكۈزەلهيدۇ، ھاجهتلهرنى راۋا قىالاليدۇ، د
بـۇ خىـل   . ھاجهتلهرنى راۋا قىلىدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلغانغا ئوخشاش ئاتالمىش ئهۋلىياالر

  .شېرىك ئالالھ تائاالنىڭ ئىشىغا باشقىالرنى شېرىك قىلىۋالغانلىقتۇر
دەرەخلهردىــن ۋە مــازارالردىن مهدەت تىــلهش ۋە ئــۇالردىن -دەلئۆلــۈكلهردىن، ) ٤(  
ېسهللهرگه شىپالىق سوراش، پهرزەنت ۋە بهرىـكهت تىـلهش، شـۇنداقال مهيلـى تىرىـك      ك

ــالالھتىن باشــقا بىراۋنــى تهبىئىــي ســهۋەبلهرنىڭ      ــۈك بولســۇن، ئ بولســۇن، مهيلــى ئۆل
بۇ خىـل شـېرىك ئىبـادەتته    . سىرتىدا كىشىلهرگه ياردەم قىالاليدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىش

چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم     .ىلىۋالغـانلىقتۇر مهخلۇقاتنى ئالالھ تائاالغا شېرىك ق
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»دۇئا ـ ئىبادەتتۇر«: بىر ھهدىسىدە

ــى    ) ٥(   ــانلىق قىلىــش، يهن ــالالھتىن باشــقا بىرســىنى رازى قىلىــش ئۈچــۈن قۇرب ئ
ئهۋلىياالرنىڭ، پىرالرنىـڭ ۋە مـازاردىكى ئۇلۇغالرنىـڭ قوللىشـىغا ئېرىشـىمىز،      ئاتالمىش 

                                                 
 .تىرمىزى رىۋايىتى  )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٦٢  

 

ىقاد بىـلهن، ئۇالرغـا ئاتـاپ قۇربـانلىق قىلىـش، نهزىـر ـ چىـراغ ئۆتكـۈزۈش،          دېگهن ئېت
چـۈنكى قۇربـانلىق ـ     .ھهتتا مازارالرغا بېرىپ ئۇالرنىڭ قهبرىلىرىگه ئاتاپ مال كېسـىش 

ــدۇ     ــالالھقىال قىلىنى ــۇ پهقهت ئ ــلهن، ئ ــۈپىتى بى ــانلىق س ــادەت بولغ ــالالھ. ئىب ــاال ئ  تائ
پهرۋەدىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ﴿: لىپ، مۇنداق دەيدۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قى

  .)١( ﴾»ئۇقۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىن
ــ ئهڭ   چـۈنكى قهسـهم  . ئالالھتىن باشقىسىنىڭ نـامىنى ئاتـاپ قهسـهم قىلىـش    ) ٦(  

ئۇلۇغ ۋە ئۇنىڭ جازالىشىدىن قورقىلىدىغان بىر زاتنىڭ نامىنى ئاتاش ئارقىلىق، بىـرەر  
ئهگهر مهن «: ئۇنىــڭ مهنىســى. كىــتلهش دېمهكتــۇرئىشــنىڭ راســت ئىكهنلىكىنــى ته 

» يالغـــان ئىشـــقا قهســـهم قىلغـــان بولســـام، نـــامى ئاتالغـــان بـــو زات مېنـــى ئۇرســـۇن 
شۈبهىسىزكى، ئۇلۇغلۇقنىڭ يېگانه ئىگىسى، قىلمىشالرغا يېتهرلىك جـازا  . دېگهنلىكتۇر

نــامى  ئــالالھتىن باشقىســنىڭ. بهرگــۈچى ۋە ئازابىــدىن قورقۇلغــۇچى زات ـ ئــالالھتۇر   
ــازا       ــۇق ۋە قىلمىشــالرغا ج ــان ئولۇغل ــالالھقىال خــاس بولغ ــۇچى، ئ ــهم قىلغ ــلهن قهس بى

شـۇڭا پهيغهمـبهر   . بېرىشتهك ئالىي سۈپهتلهرگه باشقىالرنى شېرىك قىلىۋالغـان بولىـدۇ  
كىمكى، ئالالھتىن باشقىسىنىڭ نامى بىلهن قهسـهم قىلىـدىكهن، ئـۇ،    «: ئهلهيهىسساالم

ئـالالھتىن باشقىسـىنىڭ نـامى بىـلهن     .)٢(ندېـگه » بولىـدۇ ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهن 
ــهم      ــۇ قهسـ ــىمۇ، ئـ ــىدىن سانالسـ ــڭ جۈملىسـ ــېرىك ۋە كۇپرىنىـ ــهم شـ ــان قهسـ قىلىنغـ

چۈنكى قهسهم ئالالھنىڭ مۇبارەك ئىسـىملىرىنى تىلغـا ئـېلىش بىلهنـال     . ھېسابالنمايدۇ
  .قىلىنىدۇ

ندەك ئهقىـدە قىلىشـنى   قۇرئان كهرىم مهخلۇقاتقا خۇددى ئالالھقا ئهقىدە قىلغا) ٧(  
بهزى ئـادەملهر ئـالالھتىن غهيرىلهرنـى    ﴿: شېرىك ئهمهللىرىدىن ساناپ مۇنداق دېـگهن 

ئۇالرنى مۆمىنلهرنىڭ ئالالھنى دوست توتقىنىـدەك دوسـت   . ئالالھقا شېرىك قىلىۋالىدۇ
مـۆمىنلهر ئـالالھنى ھهممىـدىن بهك دوسـت     ) يهنـى ئۇلۇغاليـدۇ ۋە بويسـۇنىدۇ   (توتىـدۇ  
  .)٣( ﴾توتىدۇ

ــۈن        ــان پۈت ــۇرۇن قىلغ ــان ئادەمنىــڭ ب ــۇقىرىقىالردىن قايســىبىرىنى ســادىر قىلغ ي
ــدۇ   -ئهمهل ــدىن چىقى ــدۇ ۋە ئىمان ــۇپ كېتى ــار بول ــادەتلىرى بىك ــدە  قۇ. ئىب ــان كهرىم رئ

ــيىلگهن ــداق دې ــا شــېرىك كهلتۈرســهڭ، ســېنىڭ ئهمهلىــڭ   ئالالھئهگهر ســهن ﴿ :مۇن ق

                                                 
 .ـ ئايهت ٢كهۋسهر سۈرىسى   )١(
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
 .ـ ئايهت ١٦٥بهقهرە سۈرىسى   )٣(



 ٧٦٣  بارىدىغان ئىشالر ېلىپئ ۇنىڭغائ ۋە هلتۈرۈشك ېرىكئالالھقا ش  

 

  .)١(﴾ئهلۋەتته بىكار بولۇپ كېتىدۇ

  ؟ئىمانغا زىت كهلمهيدىغان شېرىك ئهمهللىرى قايسىالر: سوئال  .١٣٥٨
ــدىغان     :جــاۋاب     ــا پاتۇرى ــا زىــت كهلمىســىمۇ، ســادىر قىلغۇچىســىنى گۇناھق ئىمانغ

  :شېرىك ئهمهللىرى تۆۋەندىكىلهر
ئۆلۈكلهرنىــڭ ۋاسىتىســى بىــلهن ئالالھقــا يېقىنلىشــىش مهقســىتىدە مــازارالرنى ) ١(  

. گىــال خاســتۇر »كهبه«چــۈنكى تــاۋاپ قىلىــش پهقهت بهيتــۇلالھتىكى . تــاۋاپ قىلىــش
  .ىك كهلتۈرگهن بولىدۇېربهيتۇلالھتىن باشقا جاينى تاۋاپ قىلغان كىشى ئالالھقا ش

 رىيا، يهنى ئهمهل ـ ئىبادەتلهرنى خالىس ئالالھ ئۈچۈن قىلماسـتىن، باشـقىالرغا    )٢(  
ــلهن قىلىــش  ــى بى ــادەتلىرىنى    چــۈ. كۆرســىتىش نىيىت ــدىلهرنىڭ ئهمهل ـ ئىب نكى بهن

ــا خاســتۇر   ــرىش پهقهت ئالالھق ــا ســاۋاب بې ــادەتلهرنى    . كــۈزىتىش ، ئۇالرغ ئهمهل ـ ئىب
باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن قىلىش بولسا، ئالالھنىڭ ئهمهلـلهرگه سـاۋاب بېـرىش ۋە    

ــدۇ      ــىۋالغانلىق بولى ــپ قوش ــېرىك قىلى ــقىالرنى ش ــۈپىتىگه باش ــۈزىتىش س ــۇالرنى ك  .ئ
ــدۇ    ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ھهق ــاالم ب ــبهر ئهلهيهىسس ــىلهر ئۈچــۈن ئهڭ  «: پهيغهم ــڭ س مېنى

ىكنىمۇ كهلتۈرۈپ قويۇشىڭالردۇر، ئۇ بولسىمۇ، ېرقورقىدىغىنىم، ئالالھقا ئهڭ كىچىك ش
  .)٢(»رىيادۇر

چۈنكى، ئالالھقـا  . ئالالھقا ئاسىيلىق بولىدىغان ئىشالردا باشقىالرغا بويسۇنۇش) ٣(  
، باشقىالرغا بويسۇنغۇچىالر ئۆزلىرى بويسۇنغان كىشـىلىرىنى ئالالھقـا   ئاسىيلىق قىلىپ

ــدۇ    ــۆرگهن بولى ــۇقىرى ك ــاالھتىن ي ــى ئ ــاش، بهلك ــاالم  .ئوخش ــبهر ئهلهيهىسس : پهيغهم
  .دېگهن )٣(»ئالالھقا ئاسىيلىق بولىدىغان ئىشتا بهندىگه بويسۇنۇشقا بولمايدۇ«

م گۇناھكار بولسـىمۇ، ئىمانـدىن   يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ بىرەرسىنى سادىر قىلغان ئادە  
  .چىقمايدۇ، باشقا ئهمهللىرىمۇ بىكار بولۇپ كهتمهيدۇ

ئالالھقــا شــېرىك كهلتۈرگهنلىــك بولىــدىغان ئىشــالرنى قىلغــانالر قانــداق   :ســوئال  .١٣٥٩
  قىلىشى كېرەك؟

قىلغان ئـادەم ئۈچـۈن    ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهنلىك بولىدىغان ئىشالرنى :جاۋاب    
ئۇنىڭدىن قهتئىي قول ئۈزۈپ، قايتا ئىمان ئېيتىش ۋە گۇناھلىرىغـا ھهقىقىـي رەۋىشـته    

شــۇنداق قىلغــانالرنى ئــالالھ خالىســا كهچۈرىــدۇ ۋە . تهۋبه قىلىشــتىن باشــقا يــول يــوق
  .گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ

                                                 
  ئايهت-٦٥زۇمهر سۈرىسى  (١)

 .ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايتى  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٦٤  

 

  پال سېلىش ۋە غهيبتىن سۆزلهش
  پال سېلىش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣٦٠

كېلهچهكته بولىدىغان ئىشالر ۋە يوقاپ كهتكهن نهرسـىلهر   —پال سېلىش  :جاۋاب    
ــۇر  ــرىش دېگهنلىكتـ ــدىن خهۋەر بېـ ــدە يالغانـ ــل. ھهققىـ ــال بىـ ــۇغۇلالنغۇچىالر پـ هن شـ

انغـا،  يىبنـى بىلىـدىغانلىقلىرىنى دەۋا قىلىـدىغان كـاززاپالر بولـۇپ، ئالىق     هئۆزلىرىنىڭ غ
مىكىرلىــرى بىــلهن    –چىــنىگه ئوقــۇش، كــارت ئــېچىش قاتــارلىق تۈرلــۈك ھىــيله       

ئۇالر پـالچى، رەمچـى ۋە داخـان دېـگهن تۈرلـۈك      . كىشىلهرنى ئىشهندۈرۈشكه تىرىشىدۇ
  .ئاتالغۇالر بىلهن ئاتىلىدۇ

  غهيب دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣٦١
ئورگــانالر بىــلهن بىلگىلــى بولمايــدىغان، مېتافىزىكــا ھېسســىي  —غهيــب  :جــاۋاب    

. غهيىبلهرنــى ئــالالھ تائــاالدىن باشــقا ھــېچكىم بىلمهيــدۇ. ئــالىمىگه ئائىــت ئىشــالردۇر
  .)١(﴾يىبنى بىلمهيدۇهقا ھېچكىم ئاسمان ۋە زېمىندىكى غئالالھتىن باش﴿

  ئىسالم دىنىنى مهسخىرە قىلىش
  دىننى مهسخىرە قىلىش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣٦٢

ئىسـالم دىنىغـا ۋە ئۇنىڭـدىكى مۇقهددەسـلهرگه      —دىننى مهسخىرە قىلىش  :جاۋاب    
  :تىل ئۇزىتىش دېگهنلىك بولۇپ، ئۇنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچه

ئىسالم دىنىنىـڭ شـهرىئهت قـانۇنىنى ھـازىرقى ئهسـىر بىـلهن ماسلىشـالمايدۇ،        ) ١(  
  .ياكى ئوچۇق سۆزلهشدەپ ئېتىقاد قىلىش 

قۇرئان كهرىمنى ئادەتتىكى كىتابالرغا ئوخشىتىش ياكى ئۇنىـڭ ھۆكـۈملىرىنى   ) ٢(  
  .كۆزگه ئىلماسلىق

كۇففارالرنىڭ تۆھمهتلىرىگه ئىشىنىپ مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى ئهيىـبلهش   ) ٣(  
  .ياكى ئۇنى ئادەتتىكى ئىنسان قاتارىدا كۆرۈش

رەت قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغــان بهزى جــازاالرنى  ئىســالم جــازا قانۇنىــدىكى ئىبــ ) ٤(  
  .مهسخىرە قىلىش ياكى ئهيىبلهش

  ئالالھنىڭ دىنىنى مهسخىرە قىلغاننىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٣٦٣
ئالالھنىڭ دىنىنـى مهسـخىرە قىلغـانالر شهكسـىز كـاپىر بولىـدۇ، ئـاخىرەتته         :جاۋاب    

ئهگهر ! ئـى مـۇھهممهد  ﴿: ئالالھ تائـاال مۇنـداق دېـگهن   . ار بولىدۇمهڭگۈلۈك ئازابقا دۇچ
، )راســتتىن ئهمهس(بىــز ‹: سورىســاڭ، ئــۇالر) مهســخىرە قىلغــانلىقىنى(ســهن ئۇالرنىــڭ 

                                                 
  ئايهت - ٦٥نهمل سۈرىسى   )١(
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سـىلهر  ‹) بـۇ مۇناپىقالرغـا  . (دەيدۇ› پهقهت ئىچ پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دەپ قويدۇق
ــايهتلىرىنى ۋە ئالال   ــڭ ئ ــى، ئالالھنى ــڭ دىنىن ــخىرە   ئالالھنى ــى مهس ــڭ پهيغهمبىرىن ھنى

ئۆزرە ئېيتمـاڭالر، سـىلهر ئىمـان    ) يالغان قهسهم ئىچىپ(سىلهر . دېگىن” قىلدىڭالرمۇ؟
كــاپىر بولــدۇڭالر، ) پهيغهمبهرنــى مهســخىرە قىلىــش بىــلهن(ئېيتقىــنىڭالردىن كېــيىن، 

ئهپـۇ قىلسـاق، يهنه بىـر    ) راست تهۋبه قىلغانلىقلىرى ئۈچـۈن (سىلهردىن بىر گۇرۇھنى 
  )١(﴾ۇرۇھنى گۇناھكار بولغانلىقلىرى ئۈچۈن جازااليمىزگ

  تۈرى شېرىك دائىرىسىگه كىرىدىغان تۇمار
  تۇمار ئېسىش شېرىككه كىرەمدۇ؟ :سوئال  .١٣٦٤

ــاۋاب     ــدىغانلىرىمۇ ۋە     :جـــ ــىگه كىرىـــ ــېرىك دائىرىســـ ــنىڭ شـــ ــار ئېسىشـــ تۇمـــ
بىـرى  : ائهن، تۇمار ئېسىش ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇ   بۇنىڭغا بىن. كىرمهيدىغانلىرىمۇ بار

  .ان تۈرىدۇر، يهنه بىرى، كىرمهيدىغان تۈرىدىغشېرىك دائىرىسىگه كىرى
  شېرىك دائىرىسىگه كىرىدىغان تۇمار قايسى؟ :سوئال  .١٣٦٥

باشـــقا پهرىشـــتىلهرنىڭ، ئهۋلىياالرنىـــڭ، پىرالرنىـــڭ، جىنالرنىـــڭ ۋە     :جـــاۋاب    
ئىســـىملىرى يـــاكى مهنىســـى ) ئىنســـان يـــاكى ھايۋاننىـــڭ(ھهرقانـــداق مهخلۇقنىـــڭ 

چۈشىنىكسىز تىلسـىمالر يېزىلغـان تۇمـارالرنى ئېسـىش ۋە يېزىشـنىڭ ئالالھقـا شـېرىك        
ــاقتۇر   ــردەك ئىتتىپـ ــالىملىرى ھهمـــمه بىـ ــدىغانلىقىغا ئىســـالم ئـ . كهلتۈرگهنلىـــك بولىـ

ــ «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  ار ئاســىدىكهن ئــۇ، ئالالھقــا شــېرىك    كىمكــى تۇم
  .دېگهن سۆزى مۇشۇ تۈردىكى تۇمارنى كۆرسىتىدۇ )٢(»كهلتۈرگهن بولىدۇ

  تۇمار قايسى؟ شېرىك دائىرىسىگه كىرمهيدىغان :سوئال  .١٣٦٦
 قۇرئان كهرىم ئـايهتلىرى ۋە ئالالھنىـڭ ئىسـىم ـ سـۈپهتلىرىدىن يېزىلغـان       :جاۋاب    

ئهمما . بالىالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېسىشقا بولىدۇ نارىسىدەتۇمارالرنى باالغهتكه يهتمىگهن 
چوڭالرنىــڭ تۇمــار ئېسىشــىنىڭ جــائىز بولمايدىغانلىقىــدا پۈتــۈن ئىســالم ئۆلىمــالىرى   

چـۈنكى چـوڭالر ئـايهتلهرنى تۇمـار قىلىـپ ئاسماسـتىن ئـۆزلىرى ئوقۇشـقا         . ئىتتىپاقتۇر
ــان ــاھابىالرنى .بۇيرۇلغ ــدىن  س ــا ئالىملىرى ــۇ   ڭ كاتت ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلال ئىبن ئاب

 ﴾ حضرونأَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات من غَضبِه وعقَابِه وشر عباده ومن همزات الشياطنيِ وأَنْ ي﴿ئهنهۇنىـڭ،  
سـىدىن، مهخلۇقاتنىـڭ   ئالالھقـا سـىغىنپ، ئالالھنىـڭ غهزىبىـدىن، ئۇنىـڭ جازا     «يهنى 

شــهررىدىن، شــهيتانالرنىڭ ماڭــا يېقىنلىشىشــىدىن ۋە ۋەسۋەســه قىلىشــىدىن پانــاھ       

                                                 
  تلهرئايه - ٦٦ – ٦٥تهۋبه سۈرىسى   )١(
  ئىمام ئهھمهد ۋە ھاكىم رىۋايهت قىلغان ھهدىس  )٢(
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انلىقى ۋە قــدېــگهن دۇئــانى بــاالغهتكه يهتــكهن بالىلىرىغــا ئۆگىتىــپ ئوقۇت  »تىلهيــمهن
بــاالغهتكه يهتمىگهنلىــرى ئۈچــۈن، ئــۇنى قهغهزگه يېزىــپ ئۇالرنىــڭ بوينىغــا ئېســىپ   

تۇمــار ئېســىش تهرغىــب قىلىنىــدىغان بىــر ئىــش   .)١(»ىلىنىــدۇقويغــانلىقى رىــۋايهت ق
  .بۇ ماۋزۇدا تۇماردىن ياخشى چارىلهر باردۇر. ئهمهس

  ؟قايسى نىڭ ئهڭ ياخشى چارىلىرىقازاالردىن ساقلىنىش باالـ :سوئال  .١٣٦٧
كۆرەلمهســلهرنىڭ   ـ قــازاالردىن ۋە يامــان كــۆز، يامــان تىلالرنىــڭ،    باالــ  :جــاۋاب    

ئــالالھ . يامانلىقىــدىن ساقلىنىشــنىڭ دىنىمىــزدا كۆرســىتىلگهن ياخشــى چــارىلىرى بــار
مهسىيهتلهردىن يىراق تـۇرۇش،  -تائاالنى كۆپ ياد ئېتىش، ئۆزىنى پاكىز تۇتۇش، گۇناھ
قازادىن ساقلىنىشنىڭ چـارىلىرى  -ئىبادەتلهرگه ھېرىسمهن بولۇش قاتارلىق ئىشالر باال

ــدۇ ــۋايهت قىلىنىــدۇكى  . بوالالي ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ــبهر «: ئهب پهيغهم
ــپ     ــادەم كېلى ــر ئ ــا بى ــاالمنىڭ يېنىغ ــۇلهلالھ‹: ئهلهيهىسس ــالن   ! يارەس ــېچه يى ــى ك مېن

ــدى ــاالم › چېقىۋال ــبهر ئهلهيهىسس ــدى، پهيغهم ــدىغان  ‹: دېۋى ــام ياتى ــهن ئاخش ئهگهر س
ــا ســېغىنىپ مهخلۇقاتنىــڭ شــهررىدىن    ــمهن ۋاقتىڭــدا ئالالھق ــاھ تىلهي ــا › پان دەپ دۇئ

ــو         ــگهن ب ــمهت يهتمى ــان ـ زەخ ــداق زىي ــاڭا ھېچقان ــدى، س ــاڭ ئى ــان بولس › التتىقىلغ
  .)٢(»دېدى

سـىلهر  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر ھهدىسىدە، ساھابىلىرىگه تهلىم بېرىـپ   
سـېغىنىپ، ئالالھنىـڭ    ئالالھنىڭ ئۇلـۇغ كهلىمىلىـرىگه  ‹ئاخشاملىرى يېتىشتىن بۇرۇن 

ــا     غ ــهيتانالرنىڭ ماڭ ــهررىدىن، ش ــڭ ش ــىدىن ۋە مهخلۇقاتنى ــڭ جازاس ــدىن، ئۇنى هزىپى
ــمهن   ــاھ تىلهي دەڭــال، ئهگهر شــۇنداق  ›يېقىنلىشىشــىدىن ۋە ۋەسۋەســه قىلىشــىدىن پان

  .دەپ كۆرسهتكهن )٣( »قىلساڭالر، باال ـ قازاالردىن ساقلىنىسىلهر
: ئهنهــا مۇنــداق دېــگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئايــالى ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر ئاخشـىمى ياتـاق جايىغـا بارغىنىـدا، ئىككـى ئـالىقىنىنى       «
بىرلهشــتۈرۈپ ئــاچقىنىچه، ئىخــالس، فهلهق ۋە نــاس ســۈرىلىرىنى ئوقــۇپ ئالىقانلىرىغــا 
سۈفلهپ بهدىنىنىـڭ قـولى يهتـكهن ھهممىـال يېرىنـى ئىككـى ئـالىقىنى بىـلهن سـىالپ          

ــاتتى، سى ــۈچ     چىق ــى ئ ــدىن باشــاليتتى ۋە ھهر ئهزان ــلهن يۈزى ــاۋۋال بېشــى بى الشــنى ئ
  .)٤(»قېتىمدىن سىاليتتى

                                                 
 .تىرمىزى  )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٣(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٤(



 ٧٦٧  بارىدىغان ئىشالر ېلىپئ ۇنىڭغائ ۋە هلتۈرۈشك ېرىكئالالھقا ش  

 

  دەم سېلىش
  دەم سېلىش دۇرۇسمۇ؟ :سوئال  .١٣٦٨

كېسـهللهرگه، ھهتتـا سـاق كىشـىلهرگىمۇ قۇرئـان كهرىـم ئـايهتلىرى يـاكى          :جاۋاب    
ئىسالم ئـالىملىرى  . ئوقۇش بىلهن دەم سېلىشقا بولىدۇ ئالالھنىڭ ئىسىم ـ سۈپهتلىرىنى 

  :دەپ قارايدۇ) دۇرۇس(مۇنۇ ئۈچ شهرت بىلهن دەم سېلىشنى جائىز
ــ) ١(   ــايهتلىرى ۋە ئالالھنىــڭ ئىســىم دەم سېلىشــتا پهقهت قۇرئ ــ ســۈپهتلىرىال  ان ئ ـ

  ئوقۇلۇشى،
  ،سېلىنغان دەمنىڭ ئهرەب تىلىدا بولۇپ، مهنىسى چۈشىنىشلىك بولۇشى) ٢(  
دەم ئۆزلۈكىــدىن تهســىر قىلماســتىن، بهلكــى ئالالھنىــڭ ئىزنــى ۋە ئىرادىســى   ) ٣(  

دەپ ئېتىقاد قىلىشتىن  شىپالىق پهقهت ئالالھ تائاالدىن كېلىدۇ، بىلهنال تهسىر قىلىدۇ،
  .ئىبارەت
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  ئائىله ھاياتىدا چهكلهنگهن ئىشالر

  شكه زورالشقىز ـ ئوغۇلالرنى ئۇالر خالىمىغان بىرسى بىلهن ئۆيلىنى. ١  
  مۇسۇلمان ئهرنىڭ مۇسۇلمان ئهمهس ئايالغا ئۆيلىنىشى .٢  
  مۇسۇلمان قىزالرنى مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه ياتلىق قىلىش. ٣  
  ھامىله بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشئۆزرىسى بولماستىن  شهرئىي. ٤  
  قورساقتىكى بالىنى چۈشۈرۈۋېتىش. ٥  
  نسىي ئاالقه قىلىشئايلىق ئادىتى مهزگىلىدىكى ئايال بىلهن جى. ٦  
  ئايالالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه كېلىش. ٧  
  خوتۇنلۇقنىڭ سىرلىرىنى يېيىش –ئهر . ٨  
  ئايالنى تاالق قىلىش) ھهيزدار(ى ئايلىق ئادىتى مهزگىلىدىك. ٩  
  بالىنىڭ ئاتىسىغا تېنىشى .١٠  
  سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش. ١١  
  نسۇپ بولۇۋېلىشىبالىالرنىڭ ئۆز ئاتىسىنى تاشالپ باشقىسىغا مه. ١٢  
  ئارىسىدا ئايرىمىچىلىق قىلىش نى خورالش ۋە ئۇالرنىڭبالىالر .١٣  
  تۇغقانالرنى تاشلىۋېتىش-ئۇرۇق. ١٤  
  ئانىنى قاقشىتىش –ئاتا . ١٥  

  



 ٧٦٩  هركىنلىكىتىكى ئاليىق تالالش ۆزلىرىگهئ ۇلالرنىڭقىز ـ ئوغ  

 

  
  

  تالالشتىكى ئهركىنلىكى ئۆزلىرىگه اليىقڭ قىز ـ ئوغۇلالرنى

رنى ئۆزلىرى خالىمىغـان بىرسـى بىـلهن ئۆيلىنىشـكه زورالشـقا      قىز ـ ئوغۇلال  :سوئال  .١٣٦٩
  بوالمدۇ؟

ئوغۇلالرنى ئۇالرنىڭ رازىلىقى بولمىغـان بىرسـى بىـلهن     -ئىسالم دىنى قىز  :جاۋاب    
بهلكـى ئۇالرنىـڭ رايىنـى ۋە ئىختىيـارىنى     . ئۆيلىنىشكه زورالشـنى قهتئىـي رەت قىلىـدۇ   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ ھهقـته   . ىتتىنىكاھنىڭ ئاۋۋالقى شهرتلىرىدىن قىلىپ بېك

ــدۇ  ــداق دەي ــاتلىق      «: مۇن ــىز ي ــڭ رايىس ــى ئۇنى ــىز، قىزن ــڭ ئىختىيارىس ــاننى ئۇنى چوك
ــا رەســۇلهلالھ » قىلمــاڭالر ــۆز رايىنــى   ! ســاھابىلهر ي ــۇالر ئ ــدۇ، ئ ــزالر ئۇياتچــان كېلى قى

قارشـىلىق  «: سۆزلىيهلمىسه قانداق قىلىمىز؟ دەپ سورىغاندا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  
ــار قىلىــــپ رازى     ــى ئۇالرنىــــڭ ئىختىيــ ــۈكۈت قىلىــــپ تورۇشــ ــتىن ســ بىلدۈرمهســ

  .)١(دەيدۇ» بولغانلىقىدۇر
ئهمما قىز بولسۇن يـاكى چوكـان بولسـۇن دىيانهتسـىز، ئهخالقسـىز بىـرىگه يـاتلىق          

بولىمهن دەپ تۇرۇۋالسا، شۇنىڭدەك ئوغۇلمـۇ ئهخالقسـىز، دىيانهتسـىز بىرىنـى ئـالىمهن      
ا، بۇ ۋاقىتتا ئاتا ـ ئانىسى ئۇنىڭغا قارشى چىقسا ۋە بـۇ ئىشـنى رەت قىلسـا     دەپ تۇرۇۋالس

ئهگهر قىــز كىچىــك بولــۇپ، ئۆزىنىــڭ كېلهچىكىنــى ياخشــى تاللىيالمايــدىغان . بولىــدۇ
ياشـتا بولسـا، ئاتـا ـ ئانىسـى يـاكى تۇغقـانلىرى ئـۇنى ئـۆزلىرى خالىغـان يهرگه يـاتلىق            

  .قىلىدۇ

  مهسىلىسى هس ئايالغا ئۆيلىنىشمۇسۇلمان ئهرنىڭ مۇسۇلمان ئهم
  مۇسۇلمان ئهرنىڭ مۇسۇلمان ئهمهس ئايالغا ئۆيلىنىشى دۇرۇسمۇ؟ :سوئال  .١٣٧٠

مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ دىنغا ئىشهنمهيدىغان كوممۇنىسـت يـاكى بۇددىسـت     :جاۋاب    
پ بولمىغان ئايالالر بىلهن بىرەر دىنغا مهنسۇ) ئهسلى ئالالھتىن كهلگهن(ياكى ساماۋى 

) ئـى مۇسـۇلمانالر  (﴿: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنـداق دەيـدۇ  . ئۆيلىنىشى دۇرۇس ئهمهس
مۇشـرىك  ) ھـۆر . (مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغـۇچه ئـۇالرنى نىكاھىڭالرغـا ئالمـاڭالر    

سـىلهرنى مهپتـۇن قىلغـان تهقـدىردىمۇ، مـۆمىن      ) ھۆسن جامالى ۋە مېلى بىـلهن (ئايال 

                                                 
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٧٠  

 

ــۆمىن     ــارتۇقتۇر، مۇشــرىك ئهرلهر ئىمــان ئېيتمىغــۇچه م ــۋەتته ئۇنىڭــدىن ئ ــدەك ئهل دې
مۇشــرىك ئهر ســىلهرنى مهپتــۇن قىلغــان ) ھــۆر. (ئايــالالرنى ئۇالرغــا يــاتلىق قىلمــاڭالر

  .)١(﴾ارتۇقتۇرتهقدىردىمۇ مۆمىن قۇل ئهلۋەتته ئۇنىڭدىن ئ
بۇددىســتالرغا ان، ئوخشــاش ئالالھقــا ئىشــهنمهيدىغ  ئاتېئىزمچىالرغــا  بــۇ ئــايهت،   

ئۆيلىنىشـنىڭ قهتئىـي ھـاراملىقىنى    باتىل دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئايالالرغـا  ئوخشاش 
  .ئىپادىلهيدۇ

ئايالالرغـا ئۆيلىنىشـكه    ېتىقـاد قىلىـدىغان  ن ياكى يهھۇدىي دىنىغا ئئهمما خرىستىئا  
ر بىــلهن ئــالالھ تائـاال مۇســۇلمان ئهرلهرنىـڭ ئهھلــى كىتـابتىن بولغــان ئايـالال    . بولىـدۇ 

مۆمىنلهردىن بولغـان ئىپپهتلىـك   ﴿: ئۆيلىنىشىنىڭ جائىزلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ
دىـن  ) يهھـۇدىيالر ۋە خرىسـتىئانالر  (ئايالالرنىڭ، سىلهردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگهن 

بولغان ئىپپهتلىك ئايالالرنىڭ مهھرىنى بهرسهڭالر ئىپپهتلىك بولغىنىڭالر ۋە ئاشـكارا ـ   
ــۇرۇن پاھ ــدا  يوش ــۆزلىمىگىنىڭالر ھال ــىنى ك ــۇالرنى(ىش ــاڭالر) ئ ــىلهرگه  ) ئالس ــۇالر س ئ

چــۈنكى . بــۇ رۇخســهت قىلىنغــان ئىــش بولســىمۇ، تهرغىــب قىلىنمايــدۇ  .)٢(﴾ھااللــدۇر
  .مۇسۇلمان ئايال يهھۇدىي ۋە خرىستىئان ئايالالردىن ئهلۋەتته ئهۋزەلدۇر

ــلهن ئۆيلىن       ــالالر بى ــدىكى ئاي ــۇدىي دىنى ــاكى يهھ ــتىئان ي ــهرتى،  خرىس ــنىڭ ش ىش
  .بولۇشىدۇرئايالالردىن الرنىڭ ئالالھقا ھهقىقىي ئىشىنىدىغان ئۇ

  نىڭ ھاراملىقىمۇسۇلمان قىزالرنى مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه ياتلىق قىلىش
  مۇسۇلمان قىزالرنى مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه ياتلىق قىلىشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٣٧١

ۇلمان قىزالرنىــڭ ۋە ئايالالرنىــڭ مۇســۇلمان ئهمهس ئهرلهرگه يــاتلىق مۇســ :جــاۋاب    
مهيلى ئۇالرنىـڭ يـاتلىق بولمـاقچى بولغـان كىشـىلىرى      . بولۇشى قهتئىي جائىز ئهمهس

خرىســتىئان بولســۇن، مهيلــى يهھــۇدىي بولســۇن، مهيلــى ئاتېئىســت بولســۇن، مهيلــى   
ان ئايالالرغا ئۆيلىنىشـكه  بۇددىست ياكى مۇشرىك بولسۇن، بۇالرنىڭ ھېچبىرى مۇسۇلم

ــۇق . اليىــق ئهمهس ــالالر توغرۇل ــالالھ تائــاال مۇســۇلمان ئاي ئــۇالر كاپىرالرغــا ھــاالل  ﴿: ئ
  .دېگهن )٣(﴾كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئهمهس. ئهمهس

زم ئهقىدىســـىگه ئالالھقـــا ئىشـــهنمهيدىغان ئـــاتېئى   ئـــۆز مىللهتـــتىن بولســـىمۇ،    
مۇنـداق قىلغـۇچىالر   . اتلىق قىلىشـقا بولمايـدۇ  بىرىگه مۇسۇلمان قىزىنى ي ئىشىنىدىغان

                                                 
  ـ ئايهت ٢٢١بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٥مائىدە سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ١٠سۈرىسى  ىنهمۇمتهھ  )٣(



 ٧٧١  هركىنلىكىاليىق تالالشتىكى ئ ۆزلىرىگهئ ۇلالرنىڭقىز ـ ئوغ  

 

ئالالھنىـڭ يـۇقىرىقى ئـايهتتىكى ھۆكـۈمىگه قارشـى چىققـان بولـۇپ، جازاسـىنى ئېغىــر         
  .تارتىدۇ

  مهسىلىسى ھامىله بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش
  ھامىله بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٣٧٢

تۇغۇش ـ تۇغماسلىق مهسىلىسى ئهر ـ ئايال ئىككىسـىنىڭ قارارىغـا بـاغلىق       :جاۋاب    
ئايال ئىككىسـى   –ئائىلىدىكى مهلۇم سهۋەبلهر ياكى زۆرۈرىيهتلهر تۈپهيلى ئهر . ئىشتۇر

كېلىشىپ تۇغۇشنى ۋاقىتلىق كېچىكتۈرۈش نىيىتـى بىـلهن ھامىلىـدارلىقنىڭ ئالـدىنى     
بــۇ . انــداق بىــر چــارىنى قوللىنىشــى دۇرۇســتۇرئالىــدىغان دورا، ئوكــۇل ۋە باشــقا ھهر ق

  .دېگهنلىرىمىزنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى كۈچلهندۈرىدىغان ھهدىسلهر كۆپ
 بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىـدىمۇ «: جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن  

 سـمىغان ئهزله قىالتتۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـۇنى بىلـگهن، ئهممـا ئۇنىڭـدىن تو    
  .)١(»ئىدى

بـاال بولـۇپ قالمىسـۇن دەپ،    جىنسـىي مۇناسـىۋەت ئۆتكۈزگهنـدە،     —ئهزله قىلىش   
  .سپېرمىنى سىرتقا تۆكۈۋېتىش دېگهنلىكتۇر

  جىنايىتى قورساقتىكى بالىنى چۈشۈرۈۋېتىش
  قورساقتىكى بالىنى چۈشۈرۈۋېتىشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٣٧٣

قورساقتىكى بالىغـا زىيـان يهتكـۈزۈش ئهڭ ئېغىـر قـاتىللىق جىنايىتىـدىن        :بجاۋا    
ئـاخىرەتتىكى جازاسـى ئالالھنىـڭ ئىلكىـدىكى ئىـش بولـۇپ، ئـالالھ ئۇنىـڭ         . ىلىدۇسان

لـېكىن  . ئۇنىـڭ جازاسـىنى بهلگىلهيـدۇ   جىنايهت ئىشلىگهن ۋاقىتتىكى نىيىتىگه قاراپ 
اچمىغـان بولسـىمۇ بىـر بـوۋاقنى قهسـتهن      ئانىنىڭ قورسىقىدا بولۇپ، بۇ دۇنياغـا كـۆز ئ  

نىـڭ جازاسـى قۇرئـان كهرىمـدە ناھـايىتى      قاتىل. هن ئادەم قاتىـل ھېسـابلىنىدۇ  ئۆلتۈرگ
  !ئۇ بولسىمۇ، دوزاختۇر. ئېنىقتۇر

  قانداق شارائىتتا بالىنى ئېلىۋەتسه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٧٤
ئانىســىنىڭ -كــۈن توشماســتىن، ئاتــا ٤٠ەلگىنىگه تــۆرەلمىنى ئۇنىــڭ تــۆر :جــاۋاب    

  )٢(.ئىستىكى ۋە رازىلىقى بىلهن ئېلىۋېتىشقا بولىدۇ

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
كـۈنى چىقارغـان   -٢٩ئاينىـڭ  -٩يىلـى -١٩٨٤نىڭ »پهتىۋا ئىشالر كومىتېتى«كۇۋېيت دۆلىتىنىڭ   )٢(

  .پهتىۋاسىدىن



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٧٢  

 

ــاتى خهتهرگه ئۇچرايــدىغانلىقى    تــۆرەلمىنى ئېلىۋەتمىگهنــدە، ئۇنىــڭ ئانىســىنىڭ ھاي
ــاتىنى  ئىشــهنچلىك دوختــۇر تهرىپىــدىن   كهســكىن ئېنىقالنغانــدا، پهقهت ئانىنىــڭ ھاي

كـۈن توشـمىغان بولسـا، ئـۇنى ئېلىۋەتسـه      ١٢٠ىدىن تۆرەلمىگه قۇتقۇزۇپ قېلىش يۈزىس
» ئىككى زىياننىڭ يېنىكرەكىنـى تـارتىش كېـرەك   «: بۇ ھالهتته شهرىئهتنىڭ .)١(»بولىدۇ

دەيدىغان پرىنسىپىغا ئاساسهن، ئانىنىڭ ھايـاتىنى سـاقالپ قـېلىش ئۈچـۈن بالىسـىنى      
  .ئېلىۋېتىش جائىز بولۇپال قالماستىن، بهلكى زۆرۈردۇر

كـۈن تولــۇپ ئېشـىپ كهتــكهن تـۆرەلمىنى قايســىبىر ســهۋەب    ١٢٠هممـا تــۆرەلگىنىگه  ئ
چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش بىـر جـاننى قهسـتهن       . بىلهن چۈشۈرىۋېتىشقا قهتئىي بولمايدۇ

ھــازىرقى زامــان مهشــهۇر ئۆلىمالىرىــدىن مــۇتلهق كــۆپ  . ئۆلتۈرگهنلىــك ھېســابلىنىدۇ
  .سانلىقى شۇنداق قارايدۇ

  ؟تۆرەلمىگه قاچان جان كىرىدۇ: سوئال  .١٣٧٥

سـىلهر ئاناڭالرنىـڭ قورسـىقىدا    « :پهيغهمبه ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن :جاۋاب  
كـۈن ئىچىـدە لهخـته قانغـا، ئانـدىن گـۆش پارچىسـىغا ئايلىنىسـىلهر،          ٤٠پهيدا بولۇپ، 

ۋە ســىلهرنىڭ  ئانــدىن مهخســۇس پهرىشــته ئهۋەتىلىــپ، ســىلهرگه جــاننى پۈلهيــدۇ      
ــقا      ــىزلىكىڭالرنى يېزىشــ ــاكى بهختســ ــك يــ ــى، بهختلىــ ــى، ئهجىلىڭالرنــ رىزقىڭالرنــ

  .)٢(»بۇيرىلىدۇ

كـۈن بولغانـدىن كېـيىن، ئـالالھ بىـر پهرىشـتىنى       ٤٢تـۆرەلمىگه  « :يهنه بىر ھهدىسـته 
ئۇنىڭغــا ئهۋەتىــپ، ئــۇنى ئىنســان شــهكىلگه كىرگۈزىــدۇ، ئۇنىــڭ قــولىقىنى، كــۆزىنى،  

بــۇ ! ئــى رەبــبىم“ : ئانــدىن پهرىشــته. ۋە ســۆڭهكلىرىنى يارىتىــدۇتېرىســىنى، گۆشــىنى 
ئالالھ ئـۆز خاھىشـى بىـلهن ئهمـر قىلىـدۇ،      . تۆرەلمه ئهركهك بوالمدۇ ياكى قىزمۇ؟ دەيدۇ

  .)٣(»پهرىشته يازىدۇ

ه ئانىسـىنىڭ  ۆرەلمتـ «ئىسالم ئۆلىمالىرى بـۇ ئىككـى ھهدىسـنىڭ روھىغـا ئاساسـهن،       
كـۈن   ٤٠بىراق مهزكۇر . كېيىن، ئۇنىڭغا جان كىرىدۇ ئۆتكهندىن ٤٠قورسىقىغا ئۈنۈپ 

ــىپ        ــق كېس ــېچكىم ئېنى ــدىغانلىقىنىى ھ ــان كىرى ــيىن ج ــدىن كې ــانچه كۈن ــۈپ ق ئۆت
ئاندىن ئۇنى راۋۇرۇس يارىتىپ، ئۇنىڭغا  : شــۇنداقتىمۇ قۇرئــان كهرىمــدىكى. ئېيتالمايـدۇ 

                                                 
 .پهتىۋاسى» پهتىۋا ئىشالر كۆمىتېتى«كۇۋېيت ئىسالمىي ئىشالر ھهيئىتىنىڭ نهشرى،   )١(
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )(٢

 ىمام مۇسلىم رىۋايىتىئ  (٣)



 ٧٧٣  هركىنلىكىاليىق تالالشتىكى ئ ۆزلىرىگهئ ۇلالرنىڭقىز ـ ئوغ  

 

ــ    )١(ئۆزىگه مهنسۇپ روھنى كىرگۈزدى ان شــهكلىگه دېــگهن ئــايهتتتىن، تــۆرەلمه ئىنس
يهنه . كىرگۈزۈلگهندىن كېيىنال ئۇنىڭغا جـان كىرگۈزىلىـدۇ، دەپ چۈشىنىشـكه بولىـدۇ    

بېجىرىم، قامىتىڭنى تۈز ) ئهزالىرىڭنى(ئۇ سېنى ياراتتى،  ئىنفىتــــــــار سۈرىســــــــىدىكى

ھهپـته بولغانـدىن كېـيىن جـان      ٨دېگهن ئايهتكه ئاساسـالنغاندا، تـۆرەلمىگه    )٢(قىلدى
كــۆپلىگهن مۇپهسســىرلهر بــۇ قاراشــنى    . چۈشىنىســكه بولىــدۇ كىرىــپ بولىــدۇ، دەپ  

  .)٣(كۈچلهندۈرگهن

  زىيىنى ھاراملىقى ۋەئايال بىلهن جىنسىي ئاالقه قىلىشنىڭ  ھهيز ياكى نىپاسلىق
ئــايلىق ئــادىتى مهزگىلىــدىكى ئايــال بىــلهن جىنســىي ئــاالقه قىلىشــنىڭ    :ســوئال  .١٣٧٦

  ىنى بار؟قانداق زىي
ــاۋاب     ــا ( :ج ــادەت كۆرىۋاتق ــايلىق ئ ــزدار(ن ئ ــۇق) ھهي ــى   ۋە تۇغۇتل ــڭ قېن ئايالالرنى

ــلهن جىنســىي مۇناســىۋەت ئۆتكــۈزۈش      ــۇالر بى ــك، ئ ــۇق پاكالنمىغۇچىلى ــاپ، تول توخت
ئۇالر سهندىن ) مۇھهممهد(ئى ﴿: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قهتئىي ھارامدۇر

هن جىنسـىي ئـاالقه قىلىشـنىڭ دۇرۇسـلۇقى يـاكى دۇرۇس      بىـل (ئادەت كـۆرگهن ئايـال   
ــۇ   ) ئهمهســلىكى ــى، ئ ــورايدۇ، ئېيتقىنك ــۇق س ــىگه   (توغرۇل ــۇن ھهر ئىككىس ) ئهر ـ خوت

پـاك بولغـۇچه   ) ئـادەتتىن (زىيانلىقتۇر، ئادەت مهزگىلىدە ئايالىڭالردىن نېـرى تـۇرۇڭالر   
ئۇالرغـا ئـالالھ بۇيرۇغـان    پاك بولغاندىن كېـيىن  . ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر

  .)٤(﴾جايدىن يېقىنلىشىڭالر
تۇغۇتلـۇق  چـۈنكى  . ئىچىگه ئالىدۇ نىڭ مهسىلىسىنىمۇ ئۆزۇتلۇق ئايالبۇ ئايهت تۇغ  

ئايــال قېنىــدىن پۈتــۈنلهي پاكلىنىــپ بــولمىغىچه، ئــۇالر بىــلهن جىنســىي مۇناســىۋەت   
  .ئۆتكۈزۈش ھارامدۇر

ــال   ــاال    ئاي ــڭ ب ــدە، ئۇنى ــۆرگهن كۈنلىرى ــادەت ك ــېچىلىش  ئ ــۈنلهي ئ ــى پۈت  ياتقۇس
تېببىـي تهرەپـتىن مهلـۇمكى، قـان     . نهتىجىسىدە، ئۇنىـڭ ئـايلىق قېنـى ئېقىـپ تۇرىـدۇ     
سـاق ۋاقتىـدا ئۇنىـڭ     ئايـال . تىـدۇر مىكروبالرنى يېتىشتۈرۈشـنىڭ ئهڭ مۇناسـىپ مۇھى  

خىــل ســۇ ماددىســى چىقىــپ   جىنســىي ئورگىنىــدىن مىكروبالرنــى ئۆلتۈرىــدىغان بىــر 
ۆزى ۋە ئۇنىڭغا يېقىنالشقان كىشى مىكروبنىـڭ زىيىنىـدىن سـاقلىنىپ    تۇرغانلىقتىن، ئ

                                                 
 ئايهت-٩سهجدە سۈرىسى  )(١

 ئايهت-٧ئىنفىتار سۈرىسى  (٢)
قۇرئان ۋە سۈننهت مۆجىزىلىرىنى تهتقىـق  « دوكتور ئابدۇلجهۋۋاد ساۋىي، مهككه مۇكهررەمهدىكى  (٣)

 .نىڭ تور بېتىدىن»قىلىش خهلقئارالىق كۆتىتېتى
  ئايهت - ٢٢٢بهقهرە سۈرىسى   )٤(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٧٤  

 

ھــالبۇكى، ئايــال كىشــى ئــادەت كــۆرگهن ۋاقتىــدا، ئۇنىــڭ مىكروبلىنىشــتىن . قاالاليــدۇ
ئۇنىڭ ئۈسـتىگه بـاال يـاتقۇدىن كهلـگهن     . هازلىرى ئىشلىمهي قالىدۇىمۇداپىئهلىنىش ج

ــىگه پۇر    ــز كۆپىيىش ــڭ تې ــان مىكروبالرنى ــىز ق ــدۇ  توختاۋس ــپ بېرى ــهت يارىتى ــان . س ق
كېلىۋاتقان ۋاقىتتا مىكروبلىنىشقا قارشى جىنسـىي ئورگانـدىن كېلىـدىغان سـۇمۇ قـان      

نىـڭ جىنسـىي ئورگىنىـدا    مهلۇمكى، ئهر. يدۇدولقۇنى ئىچىدە ئۆز ۋەزىپىسىنى ئۆتىيهلمه
ىـڭ  ئۇ ئايالى ساق ۋاقىتتا ئۇنىڭغـا يېقىنالشـقىنىدا، ئايالىن  . كۆپلىگهن مىكروبالر بولىدۇ

جىنسىي ئورگىنىدىن كېلىدىغان مىكروبقا قارشى سۇيۇق ماددا ئهر تهرەپتىن كىـرگهن  
ئـادەت كـۆرگهن ۋاقىتتـا، ئۇنىـڭ      ئهممـا ئايـال  . ۆلتـۈرۈپ تۇرىـدۇ  مىكروبالرنى ھامـان ئ 

مىكروبالردىن مۇداپىئهلىنىش جاھازلىرى پۈتۈنلهي ئىشتىن توختىغاچقا، ئهركىشـىنىڭ  
. الر بىلهن قاپالنغان قان دېڭىزىغا شۇڭغۇغان بولىـدۇ جىنسىي ئورگىنى پهقهت مىكروب
ــدە، مىكــروبلىنىش ئهر  ــال ھهر ئىككىســىگه بولىــدۇ  -نهتىجى ــانلىرىنى . ئاي بۇنىــڭ زىي

نىــڭ ماتكىســى بىــلهن بــاال ياتقۇســىدا مىكروبالرنىــڭ  ســىز؟ بۇنىــڭ زىيىنــى ئايالبىلهم
ىن بولغان، سـوزۇلما  يېتىشكهنلىكى سهۋەبتىن ئۇنىڭ بۇ ئىككى ئورگىنىدا داۋاالش قىي

خاراكتېرلىك ئاغرىقنى پهيدا قىلغان، ئهر كىشىنىڭ جىنسىي ئورگىنىـدا مىكروبالرنىـڭ   
ــا ســوزۇلما خاراكتېرلىــك      ــدا ئوزونغ ــلهن ئۇنىــڭ ســۈيدۈك يوللىرى ــورۇن تۇتۇشــى بى ئ

 كـۆپلىگهن خهتهرلىـك   ، ئهر بىـلهن ئايـال ئۈچـۈن   ئاغرىقنى پهيـدا قىلغاننىـڭ سـىرتىدا   
» زىيـانلىق «قۇرئان كهرىمنىڭ مۇنداق قىلىشـنى  )١(.لتۈرۈپ چىقىدۇكېسهللىكلهرنى كه

  .ەپ تهبىرلىشى بۇ سهۋەبتىن ئىدىد

  نىڭ ھاراملىقىئايالالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه كېلىش
  ئايالالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه كېلىش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٣٧٧

دى تهرىپىـدىن، مهيلـى كهينـى تهرىپىـدىن، مهيلـى      ئايالالرنىـڭ مهيلـى ئالـ    :جاۋاب    
. قايسىبىر تهرىپىدىن بولسۇن، ئۇالرنىڭ جىنسىي ئورگىنىغا كېلىش مۇتلهق دۇرۇستۇر

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ  .لالرنىــڭ ئارقىســىغا كېلىشــتۇرئهممــا ھــارام بــولغىنى ئايا
  .دەپ سۆككهن )٢(»ئۇ كىچىك بهچچىۋازلىقتۇر«: يامان قىلىقنى قاتتىق ئهيىبلهپ

  ساقالشنىڭ زۆرۈرلىكى ق سىرلىرىنىچىلىخوتۇن - ئهر
  قنىڭ سىرلىرىنى يېيىشنىڭ قانداق زىيىنى بار؟چىلىخوتۇن -ئهر :سوئال  .١٣٧٨

                                                 
ــتا   )١( ــهئۇدى ئهرەبىسـ ــى     سـ ــۇھهممهد ئهلـ ــور مـ ــى دوكتـ ــهللىكلهر مۇتهخهسسىسـ ــى كېسـ ــهۇر ئىچكـ نىلىق مهشـ

  .ناملىق ئهسهرىدىن» ئىنساننىڭ يارىتىلىشى ھهققىدە قۇرائان كهرىم ھهقىقهتلىرى«بارنىڭ
  رىۋايىتى نهسائىيئىمام ئهھمهد،   )٢(



 ٧٧٥  هركىنلىكىاليىق تالالشتىكى ئ ۆزلىرىگهئ ۇلالرنىڭقىز ـ ئوغ  

 

ــاۋاب     ــارقىتىش تولىمــۇ زىيــانلىق       -ئهر :ج ــىرلىرىنى ســىرتقا ت خوتۇنچىلىقنىــڭ س
ــىزل  ــىزلىق ۋە ئهدەپس ــۇپ، ئهر ئهخالقس ــىگه    -ىك بول ــۇقهددەس رىشتىس ــڭ م ئاياللىقنى

ــايهتتۇر  ــر جىنـ ــداقالرنى  . قىلىنغـــان ئهڭ ئېغىـ ــاالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۇڭا پهيغهمـ شـ
 -ئهر  ئـــادەمئهڭ يامـــان  ەدنهزەرىـــقىيـــامهت كۈنىـــدە ئالالھنىـــڭ «: ئاگاھالنـــدۇرۇپ

  .دېگهن )١(»يايغان كىشىدۇرسىرتقا خوتۇنچىلىقنىڭ سىرلىرىنى 
: الالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە، ئهر بىــلهن ئايــالنى كىــيىمگه ئوخشــىتىپچــۈنكى ئــ  
  .دېگهن )٢(﴾ئۇالر سىلهر ئۈچۈن كىيىمدۇر، سىلهرمۇ ئۇالر ئۈچۈن كىيىمسىلهر﴿

ــاننىڭ تېنىنـــى ســـوغۇقتىن ۋە      بـــۇ ئايهتنىـــڭ مهنىســـى شـــۇكى، كىيىممـــۇ ئىنسـ
شــتىن يــۆگهپ  ئىسســىقتىن مــۇداپىئه قىلىــپ، ئۇيــاتلىق جــايلىرىنى ئېچىلىــپ قېلى     

ــىرلىرىنى، ئېيىپلىرىنــى ۋە ئىككىڭــالر       ـــ بىرىڭالرنىــڭ س ــاقلىغاندەك، ســىلهرمۇ بىر س
خوتۇنچىلىق ئىشلىرىنى كىشىلهرنىڭ بىلىـپ قېلىشـىدىن يوشـۇرۇپ    -ئارىسىدىكى ئهر

  .ساقلىشىڭالر كېرەك دېگهنلىكتۇر

  نىڭ چهكلهنگهنلىكىھهيزدار ئايالنى تاالق قىلىش
  ئايالنى تاالق قىلىشقا بوالمدۇ؟) ھهيزدار(ئايلىق ئادىتى مهزگىلىدىكى  :سوئال  .١٣٧٩

 -ئهر (تـاالق  . ئايلىق ئادىتى مهزگىلىدىكى ئايالنى تاالق قىلىشـقا بولمايـدۇ   :جاۋاب    
ئىنسـانالرنىڭ  . ئالالھقا ئهڭ ياقمايدىغان ئىشـالرنىڭ بىرىـدۇر  ) خوتۇننىڭ ئاجرىشىشى

ــه  ــاجى س ــىمۇ، ھهر    ئېهتىي ــان بولس ــهت قىلىنغ ــا رۇخس ــدا تاالقق ۋەبلىك زۆرۈر تېپىلغان
ئالالھقا ئىمانى بار مۇسۇلمان ئـادەم ئايـالىنى   . قانداق ۋاقىتتا تاالق قىلىش چهكلهنگهن

تــاالق قىلمــاقچى بولســا، ئــۇنى ئــادەت كــۆرگهن مهزگىلىــدە ئهمهس، بهلكــى ئادەتنىــڭ 
. قىلىـدۇ  ي تهرەپـتىن يېقىنالشماسـتىن  ، ئۇنىڭغـا جىنسـى  قېنىدىن پاك ۋە سـاق ۋاقتىـدا  

ئېيتقىنكى، سـىلهر ئايـاللىرىڭالرنى   ! ئى پهيغهمبهر﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەپ بۇيرۇغان
تــاالق ) ئــۇدۇلالپ، پــاك ھالىتىــدە(تــاالق قىلمــاقچى بولســاڭالر، ئۇالرنىــڭ ئىــددىتىگه  

  .)٣(﴾قىلىڭالر

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  ئايهت -١٧٨بهقهرە سۈرىسى   )٢(
  ئايهت - ١تاالق سۈرىسى   )٣(
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  ئادالهتلىك بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكى بالىالر ئارىسىدا

  بالىالر ئارىسىدا ئايرىمىچىلىق قىلىشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٣٨٠
بالىالر ئوتتۇرىسـىدا ئـايرىمىچىلىق قىلىـپ بىرىنـى يهنه بىرىـدىن ئۈسـتۈن        :جاۋاب    

ئايرىم مۇئامىله قىلىش ياكى كۆپرەك بىر نهرسه بېـرىش  بىرىگه  ئۇالرنىڭكۆرۈش ياكى 
بالىالر ئارىسىدا . ۇپ، ئالالھ تائاال ھهقسىزلىق قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇھهقسىزلىق بول

ــۇر   ــانلىرى كۆپت ــا ۋە ئاخىرەتلىــك زىي ــايرىمىچىلىق قىلىشــنىڭ دۇني ــالىالر . ئ ــادا ب دۇني
ــر     ــىدا بى ــدۇ، ئارىس ــىر يېتى ــا تهس ــلىك،   -ئوتتۇرىســىدىكى ئىناقلىقق ــى كۆرەلمهس بىرىن

ق كىشى ئاخىرەتته ئالالھنىڭ ئازابىغـا دۇچـار   مۇندا. دۈشمهنلىك ئۇرۇقلىرىنى چاچىدۇ
  .بولىدۇ

  مىراستا بالىالر ئارىسىدا ئايرىمىچىلىق قىلىش توغرىمۇ؟ :سوئال  .١٣٨١
ــاۋاب     ــدە ئــۆزى بىۋاســىته        :ج ــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىم مىــراس مهسىلىســىنى ئ

ــا . ى ئېنىــق كۆرســىتىپ بهرگهنبهلگىــلهپ، كىمنىــڭ قانچىلىــك ئالىــدىغانلىقىن   -ئات
ئانىالرنىڭ بالىلىرى ئوتتۇرىسىدا ئادالهتسىزلىك قىلىپ، ئۆزى ياقتۇرىدىغان بالىلىرىغـا  
مىراستىن كۆپرەك بېرىشى يـاكى ئـۆزى ياقتۇرمايـدىغان بـالىلىرىنى مىراسـتىن مهھـرۇم       

رام قىلىشــى يــاكى شــۇنداق قىلىشــقا ۋەســىيهت قىلىــپ قالدۇرۇشــى ئــالالھ توســقان ھــا 
ئىشنى قىلغانلىق بولـۇپال قالماسـتىن، ئالالھنىـڭ بهلگىلىمىسـىگه قارشـى چىقىـپ ئـۆز        

ئىسـالم  . شۇڭا مۇنداق ھهقسىزلىقنىڭ گۇناھى ئېغىر بولىدۇ. بېشىمچىلىق قىلغانلىقتۇر
قانۇنىدا، ئۆلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىنىڭ ئالىدىغان مىراسى ھهققىدە قالدۇرغان ۋەسـىيىتى  

يهتكۈزمهسـلىك شـهرتى    زىيـان  لىرىغائهمما ۋارىس. هل قىلىنمايدۇئۇنىڭغا ئهم. بىكاردۇر
شـۇڭا مىـراس   . يۈرگۈزۈلىـدۇ  ، ئـۇ ۋەسـىيهتلىرى بولسـا   باشقىالر ھهققىدە قىلغان بىلهن

ئانــاڭالر ۋە  -ئاتــا ﴿: قــانۇنى ھهققىــدە ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دېــگهن 
ئۆزۈڭالرغــــا ئهڭ يــــېقىن  بــــالىلىرىڭالردىن قايسىســــىنىڭ مهنــــپهئهت جهھهتــــتىن 

ئـالالھ  . ئىكهنلىكىنى بىلمهيسىلهر، بۇالر ئالالھ تهرىپىـدىن بېكىـتىلگهن بهلگىلىمىـدۇر   
  .)١(﴾ھهقىقهتهن ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

                                                 
  ئايهت - ١١نىسا سۈرىسى   )١(



 ٧٧٧  ۆرۈرلۈكىز ڭقوغداشنى هسهبنىن  

 

  

  نهسهبنى قوغداشنىڭ زۆرۈرلۈكى

  قالش كېرەك؟نهسهبنى قانداق سا :سوئال  .١٣٨٢
شـــۇڭا ئىســـالم دىنـــى . بىـــر ئادەمنىـــڭ نهســـهبى ئۇنىـــڭ كىملىكىـــدۇر  :جـــاۋاب    

بۇ سهۋەبتىن باشـقا بىرىنىـڭ   . ئهھمىيهت بېرىدۇ زوركىشىلهرنىڭ نهسهبىنى قوغداشقا 
بالىسىنى ئۇنىڭ نهسهبىنى ئۆزگهرتىپ، نـامىنى ئـۆزىگه قارىتىـپ بېقىۋېلىشـنى مهنئـى      

ى بېقىۋالمــاقچى بولســا، ئــۇنى ئــۆز ئاتىســىنىڭ نــامى ۋە ئهممــا بىــراۋ بىــر بــالىن. قىلغــان
شــۇنىڭدەك، يېــتىم بــالىالرنى يــاكى يولغــا  . نهســهبى بىــلهن ئاتىشــى شــهرت قىلىنىــدۇ 

تاشــلىۋېتىلگهن ئىگىســى يــوق بــالىالرنى يــاكى يېتىمخــانىالردىكى ئىگىســىز بــالىالرنى  
ئـالالھ تائـاال   اتىنى قان ئادەمنىـڭ مۇكاپـ  ربىيىلهپ، ئوقۇتۇپ قاتارغا قوشـ بېقىۋېلىپ، ته

مهن يېتىمنـى باققـان كىشـى    «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  . ئهلۋەتته تولۇق بېرىـدۇ 
دەپ كۆرسهتكۈچ بـارمىقى بىـلهن ئوتتـۇرا بـارمىقىنى      )١(»ىزمبىلهن جهننهتته مۇشۇنداق

  .كۆرسهتكهنلىكىمۇ ئهنه ئاشۇ مۇكاپاتنىڭ بېشارىتىدۇر جۈپلهپ

  رۇسئاتىنىڭ بالىسىغا تېنىشى دۇ
  ئاتىنىڭ بالىسىغا تېنىشى دۇرۇسمۇ؟ :سوئال  .١٣٨٣

مېنىـڭ بـاالم   «ئۆزىنىڭ نىكاھىدا بولغـان ئايـالى تۇغقـان بـالىنى      نىڭبىراۋ :جاۋاب    
-ئايالىنى قارىالشقا يېتهرلىك دەلىـل . ئالدىراپ تېنىۋېلىشى توغرا ئهمهسدەپ » ئهمهس

بـۇ  «ئهگهر ئايـالىنى  . لىسىدىن تانغان ئادەم گۇناھكار ئادەمـدۇر ئىسپاتى بولماستىن، با
دەلىـل  سا، ئايالىنى قـارىالش ئۈچـۈن   دەپ قارىلىماقچى بول» بالىنى باشقىسىدىن تاپقان

بۇ قارىالپ يۈرگهن بولسا، ئايالىنى پاكىتسىز ھالدا ئهمما  .كهلتۈرىشى شهرت ئىسپات –
ــهرىئىتى تهتبىـــق قىلىنىـــدىغان  ئىســـالم(جامائهتنىـــڭ ئالدىـــدا، -يـــۇرت همهســـىل شـ

ئۇسـۇلى بـويىچه   » لهنهتلىشـىش «ئايـال -، ئهر)مهملىكهتلهردە بولسا، مهھكىمه شهرئىيدە
  .دۇلىئانىسىغا بېرى دۇ ۋە بااللىئايرىۋېتى ئايال ئىككىسى -، ئهربىر تهرەپ قىلىنىپ

  ؟لىدۇدېگهن قانداق بو »لهنهتلىشىش«: سوئال  .١٣٨٤
ــاۋاب     ــدۇ  » لهنهتلىشـــىش«: جـ ــداق بايـــان قىلىـ ــم مۇنـ ــۇلىنى قۇرئـــان كهرىـ : ئۇسـ

ــدىن باشــقا گۇۋاھچىســى بولمىغــانالر    « ــا بىــلهن قارىلىغــان ۋە ئۆزلىرى ــاللىرىنى زىن ئاي

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلغان ھهدىس  )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٧٨  

 

سۆزىنىڭ راست ئىكهنلىكىنى دەلىللهش ئۈچۈن، ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن تـۆت قېـتىم      
يالغـانچى بولسـام ماڭـا ئالالھنىـڭ لهنىتـى       ئهگهر‹: قهسهم قىلسۇن، بهشىنچى قېتىمـدا 

دېسۇن، ئايالمۇ ئېرىنىڭ يالغانچى ئىكهنلىكىگه ئالالھنىڭ نـامى بىـلهن تـۆت    › بولسۇن
ئهگهر ئېــرىم راســتچىلالردىن بولســا، ماڭــا ‹: قېــتىم قهســهم قىلىــپ، بهشــىنچى قېتىمــدا

  .)١(»دېسه، جازاغا تارتىلمايدۇ› ئالالھنىڭ غهزىپى بولسۇن
ــا    ــئهممـ ــالىق    مۇسـ ــان، دۇنيـ ــى بۇزۇلغـ ــقا، ئهخالقـ ــانى ئاجىزالشـ ۇلمانالرنىڭ ئىمـ

ئۇالرنىــڭ ھــازىرقى زامانــدا، مهنــپهئهتلهر ئاخىرەتلىــك ســاۋابنى بېســىپ چۈشــىۋاتقان  
ــدۇ   ــارغىلى بولماي ــۈم چىق ــازىر . قهســهملىرىگه ئىشــىنىپ ھۆك ــي تېخنىكىنىــڭ  ھ تېببى

ئهمهسـلىكىنى ئىسـپاتالش   تهرەققىي قىلىشى ئارقىسـىدا، بالىنىـڭ دادىسـىغا تهۋە يـاكى     
ــالىز   -دادا: مهســىلهن. ئاسانلىشــىپ قالــدىئىشــى  ) DNA(بــاال ھهر ئىككىســىدىن ئان

  .ئېلىش ئارقىلىق بالىنىڭ ئۇنىڭغا تهۋە ياكى ئهمهسلىكىنى ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ

  مهسىلىسى  سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش
  ندۇرۇش دېگهن نېمه؟سۈنئىي ئۇرۇقال :سوئال  .١٣٨٥

نىـــڭ ئهرنىـــڭ سپېرمىســـىنى ئېلىـــپ ئايال —ســـۈنئىي ئۇرۇقالنـــدۇرۇش  :جــاۋاب     
ئايـــالنى ئېغىـــر ئايـــاق قىلىـــش يهرلهشـــتۈرۈش ئـــارقىلىق ) بالىياتقۇســـىغا(رەھمىـــگه 

  .دېگهنلىكتۇر
ئايــال ئوتتۇرىســىدا ئهمهلــگه ئاشســا ھــېچ -قايســىبىر ســهۋەب تــۈپهلى ئهر بــۇ ئىــش  

ئوخشــىمايدىغان . خوتــۇنالردۇر-ئــۇالر بهرىبىــر نىكــاھلىق ئهر چــۈنكى. ۋەقهســى يــوق
تهرىپى ئهر سپېرمىسىنىڭ جىنسىي مۇناسىۋەت بىـلهن ئهمهس، بهلكـى تىببىـي ئۇسـۇل     

  .بىلهن ئايالنىڭ رەھمىگه ئۆتكهنلىكىدۇر
ئۆزىنىــڭ  ئــۆز ئېــرى بولمىغــان بىــر ئهرنىــڭ سپېرمىســىنى ئېلىــپئهممــا ئايالنىــڭ   

مۇنــداق چــۈنكى  .ئۇنىــڭ بىــلهن زىنــا قىلغانغــا ئوخشاشــتۇر رەھمىــگه يهرلهشتۈرىشــى 
ئوخشاش بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ نىكـاھلىق     ه جهھهتته زىنا بىلهننهتىج ۋە مهزمۇنقىلىش 

مىسىرنىڭ . نهسىلنى بۇزۇشتۇر ،ئېرى بولمىغان يات ئهردىن باال تاپقانلىقتىن تاشقىرى
ھـارام  زىناغـا ئوخشاشـال    شـنىڭ بـۇ ئى كاتتا ئۆلىمالىرىدىن شهيخ شـهلتۇت ئـۆز ۋاقتىـدا،    

  .)٢(ئىكهنلىكىگه پهتىۋا بهرگهن

                                                 
  ئايهتلهر - ٩ - ٦نۇر سۈرىسى   )١(
  بهت - ٣٠٠» پهتىۋالىرى شهلتۇتشهيخ «  )٢(



 ٧٧٩  ۆرۈرلۈكىز ڭقوغداشنى هسهبنىن  

 

  دۇرۇس ئهمهس دىن تېنىشىبالىالرنىڭ ئاتىسى
  بالىالرنىڭ ئۆز ئاتىسىنى تاشالپ باشقىسىغا مهنسۇپ بولۇۋېلىشى توغرىمۇ؟ :سوئال  .١٣٨٦

بىـرىگه ئـۆزىنى مهنسـۇپ     بالىالرنىڭ ئـۆز ئاتىسـىنى بىلىـپ تـۇرۇپ، باشـقا      :جاۋاب    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم   .هن ھارام ئىشالرنىڭ بىرىدۇرقىلىۋېلىشى ئىسالمدا چهكلهنگ

ئۆز ئاتىسىدىن تېنىشنى ئالالھ ۋە جىمى خهلقنىڭ لهنىتىگه ھهقلىق بولغان ئهڭ ئېغىـر  
كىمكــى ئــۆز ئاتىســىدىن يــۈز «: گۇنــاھالردىن بىــرى دەپ تونۇغــان ۋە مۇنــداق دېــگهن

ئــۆز ئاتىســى ئهمهســلىكىنى بىلىــپ تــۇرۇپ، باشقىســىنى ئاتــام دەۋالىــدىكهن،    ئــۆرۈپ،
  .)١(»جهننهت ئۇنىڭغا ھارام بولىدۇ

  نىڭ گۇناھى ۋە جازاسىئانىنى قاقشىتىش - ئاتا 
  ئانىنى قاقشىتىش دېگهن نېمه؟ -ئاتا  :سوئال  .١٣٨٧

ئانىالرنىڭ كۆڭلىگه تېگىپ قويىـدىغان يـاكى    -پهرزەنتلهر تهرىپىدىن ئاتا  :جاۋاب    
 -ھهرىكهتلهرنىڭ سادىر بولۇشـى ئاتـا    -ئۇالرنى رەنجىتىپ قويىدىغان ھهرقانداق سۆز 

  .ئانىسىنى قاقشاتقانالر زىيان تارتقۇچىالردۇر -ئاتا . ئانىالرنى قاقشاتقانلىقتۇر
  اقشىتىشنىڭ جازاسى نېمه؟ئانىنى ق -ئاتا  :سوئال  .١٣٨٨

نىڭ ئانىســى-ئاتــائالالھقــا ئاســىيلىق بولمايــدىغان ھهرقانــداق ئىشــتا،      :جــاۋاب    
كىشــى قانچىلىــك . ســۆزلىرىنى ئــاڭالپ، ئۇالرغــا ئىتــائهت قىلىــش ئىنتــايىن زۆرۈردۇر 

ياخشــى بولــۇپ كېتىــپ، ئالالھقــا شــۇنچه ســادىق بولســىمۇ، ئاتىســىنى يــاكى ئانىســىنى 
يهنــى . ئــۇ، ھهرگىزمــۇ ئــالالھ تائاالنىــڭ رەھمىــتىگه ئېرىشــهلمهيدۇ قاقشــاتقان ئىــكهن،

جهننهت ئانىالرنىـڭ تـاپىنى   «: چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. جهننهتكه كىرەلمهيدۇ
  .دېگهن» ئاستىدا

ــاالم يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇ    ــبهر ئهلهيهىسسـ ــالالھ تائـــاال پۈتـــۈن چـــوڭ  «: پهيغهمـ ئـ
قىيامهت كۈنىگىچه كېچىكتۈرىـدۇ، پهقهت ئاتـا ـ    گۇناھالرنىڭ جازاسىدىن خالىغىنىنى 

ئانىســـىنى قاقشـــاتقاننىڭ جازاســـىنى ئۆلۈشـــتىن بـــۇرۇن، مۇشـــۇ دۇنيـــادىال ئۇنىڭغـــا 
  .)٢(»كۆرسىتىدۇ

ئانىســىنى قاقشــاتقاننىڭ گۇنــاھى توغرۇلــۇق كهلــگهن ھهدىســلهر ناھــايىتى  -ئاتــا   
بولسـا، شـېرىكتىن    دە ئهڭ كهچۈرۈلمهس، ئېغىـر گۇنـاھ شـېرىك   نهزەرىئىسالم . كۆپتۇر

قىلىـش   ئىهسـان ئانىغـا   -ئاتـا  . ئانىسىنى قاقشىتىشنىڭ گۇناھى كېلىدۇ -كېيىنال ئاتا 

                                                 
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  رىۋايىتى بهيههقىي  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٨٠  

 

نهقهدەر ئۇلۇغ ئىبادەت سانالسا، ئاتـا ـ ئـانىنى قاقشىتىشـمۇ شـۇنچىلىك ئېغىـر گۇنـاھى        
  .كهبىرىدۇر

ى ھـاالك قىلغـۇچ  «: پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسـته   
ئالالھقـا شـېرىك كهلتـۈرۈش، سـېهىرگهرلىك     : ئـۇالر . يهتته چوڭ گۇنـاھتىن قـېچىڭالر  

 -قىلىــش، نــاھهق ئــادەم ئۆلتــۈرۈش، جــازانىخورلۇق قىلىــش، غــازاتتىن قــېچىش، ئاتــا  
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ئانىنى قاقشىتىش ۋە ئىپپهتلىك ئايالالرغا بوھتان چاپالش

  

                                                 
  بۇخارىي، مۇسلىم، ئهبۇداۋۇد، نهسائىي رىۋايىتى  )١(



 ٧٨١  ھارام ئىشالر هكلهنگهنھاياتتا چ ۇمىيئوم  

 

  

  ىشالرئومۇمىي ھاياتتا چهكلهنگهن ھارام ئ

مهسـىيهتلهرنىڭ ئهڭ بېشـىدا،    –ئومۇمىي ھاياتتا چهكلهنگهن ئىشالرنىڭ ياكى گۇنـاھ  
پۈتـۈن  . پهرز، ۋاجىپ ئهمهللهرنى تهرك ئېتىش ۋە ھارامنى ھاالل ئورنىدا قوللىنىش كېلىدۇ

مانــا مۇشــۇ  الرنىــڭ بــاش رولچىســىگۇناھالرغــا ۋە يامانلىقالرغــا ســهۋەب بولىــدىغان ئامىل 
ئىككىســىگه رىئــايه قىلغــان ئــادەم كــۆپلىگهن گۇنــاھالردىن ســاقلىنىپ بــۇ . ئىككىســىدۇر

  .قاالاليدۇ
  :ئومۇمىي ھاياتتا چهكلهنگهن ئىشالر تۆۋەندىكىلهر

  كىيىنىش ۋە ياسىنىشتا چهكلهنگهن ئىشالر. ١
  ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگهرتىشنىڭ گۇناھى. ٢
  رئايال ئىككى جىنس ئوتتۇرىسىدا چهكلهنگهن ئىشال -ئهر . ٣
  رگه ئوخشىتىۋېلىشنىڭ گۇناھى ۋە تۈرلىرىهۋملهئۆزىنى مۇسۇلمان ئهمهس ق. ٤
  ئىقتىسادىي مهسىلىلهردە چهكلهنگهن ئىشالر. ٥



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٨٢  

 

  

  كىيىنىش ۋە ياسىنىشتا چهكلهنگهن ئىشالر

  ئىسالم دىنى گۈزەل كىيىنىشكه قانداق قارايدۇ؟ :سوئال  .١٣٨٩
م دىنـى پاكىزلىققـا ئهھمىـيهت بهرگهنـدەك، چىرايلىـق، يارىشـىملىق،       ئىسـال  :جاۋاب    

. ئېسىل ۋە گۈزەل كىيىنىشكه بهكمۇ ئهھمىيهت بېرىدۇ ۋە ئۇنىڭغـا تهشـهببۇس قىلىـدۇ   
تۇرۇشـى خـۇددى ئۇنىـڭ قهلـبىگه      -مۇسۇلمان ئادەمنىـڭ قىيـاپىتى، كىيىمـى، يـۈرۈش    

. ىــك پــاكىزلىقتىن كېلىــدۇگۈزەلل. ئوخشــاش پــاكىز، ئېســىل، چىرايلىــق بولۇشــى الزىــم
ھهددىدىن ئـارتۇق بـۇزۇپ   . شۇڭا پاكىزلىق مۇسۇلمان ئۈچۈن ئىبادەتنىڭ ئاچقۇچىدۇر

بهكمۇ ئاددىي كىيىنمهسـتىن نورمـال   قولىدا بار تۇرۇپ چېچىپ، ئىسراپ قىلماستىن ۋە 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بهكمــۇ ئــاددىي كىيىــنگهن بىــر . دەرىجىــدە كىيىــنىش الزىــم

 –مۈلـۈك بهرگهن ئىـكهن، ئالالھنىـڭ نېمىتـى ۋە پهزلـى       –ئالالھ ساڭا مـال  «: ئادەمگه
  دېگهن )١(»سهندە كۆرۈنسۇن ئهسهرىنىڭ كهرەمى

  تۇرمۇشتا قوللىنىش ھارام بولغان نهرسىلهر
  تۇرمۇشتا قوللىنىش ھارام بولغان نهرسىلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٣٩٠

  :ۇشتا قوللىنىش ھارام بولغان نهرسىلهر تۆۋەندىكىلهردۇرتۇرم :جاۋاب    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـوڭ    . ئهرلهر ئۈچۈن يىپهك بىلهن ئـالتۇن ھارامـدۇر  ) ١(  

بـۇ ئىككىسـى ئۇممىتىمنىـڭ    «: قولىغا يىپهكنـى، سـول قولىغـا ئـالتۇننى ئېلىـپ تـۇرۇپ      
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»ئهرلىرىگه ھارام قىلىندى

ن يىپهكنى ئهرلهرنىڭ قوللىنىشىنىڭ ھارام قىلىشىنى بۇ ئىككىسـىنىڭ  ئالتۇن بىله  
ــڭ      ــۇۋاپىقلىقى ۋە ئىســالم دىنىنى ــۇ م ــال جىنســىنىڭ زىننهتلىنىشــى ئۈچــۈن تېخىم ئاي

  .ئىسراپچىلىققا قارشى تۇرۇش پرىنسىپى يۈزىسىدىن بولسا كېرەك
ان كۈمۈشـــتىن ياســـالغ -ئايـــال پۈتـــۈن مۇســـۇلمانالر ئۈچـــۈن ئـــالتۇن   -ئهر ) ٢(  

كۈمۈش قاچىالردا  -ئالتۇن «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قاچىالرنى قوللىنىش ھارامدۇر
  .دېگهن )٣(»ئىچكۈچىلهر جهھهننهم ئوتىنى قورسىقىغا كىرگۈزگهن بولىدۇ -يهپ
ــادا ئاچــارچىلىقتىن، يوقســۇللۇقتىن دەرتلىنىۋاتقــان ئىنســانالر شــۇنچه كــۆپ      دۇني

                                                 
  رىۋايىتى هسائىينئىمام   )١(
 ئىبنى ھىببان، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 ٧٨٣  ئىشالر هكلهنگهنچ ياسىنىشتا ۋەكىيىنىش   

 

كۈمۈشـتىن ياسـالغان قـاچىالردا يـېمهك     -لىپ، ئالتۇنتۇرسا، بايالرنىڭ ئىسراپچىلىق قى
  .يېيىش دەرىجىسىگه يېتىشى ئهقىل ۋە شهرىئهتنىڭ تهقهززاسى بىلهن ھارامدۇر

ــاكى   ) ٣(   ــادەم ۋە باشــقا جانلىقالرنىــڭ ھهيكىلــى ي ــدە ئ  مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ ئۆيى
پهيغهمـبهر  . ۇنداق قىلىش كاپىرالرنىڭ ئادىتىدۇرمچۈنكى . سۈرىتى تاقالماسلىقى الزىم

ــۆيىگه      ــۇلماننىڭ ئ ــتىلهرنىڭ مۇس ــان پهرىش ــى بولغ ــڭ رەھمىت ــاالم ئالالھنى ئهلهيهىسس
كىرىشىدىن توسۇلۇشىنى شۇ ئۆيدە سۈرەت ياكى ھهيكهل بولغانلىقىغـا سـهۋەب قىلىـپ    

ئىچىدە سۈرەت ياكى ھهيكهل بار ئـۆيگه پهرىشـتىلهر   «: ئۇ مۇنداق دېگهن. كۆرسهتكهن
  .)١(»كىرمهيدۇ

  دۇرۇس ئهمهس غا، ئايالنىڭ ئهرگه ئوخشىۋېلىشىئهرنىڭ ئايال
  ئهرنىڭ ئايالغا، ئايالنىڭ ئهرگه ئوخشىۋېلىشى دېگهن قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .١٣٩١

ئهرنىڭ ئايالچه، ئايالنىڭ ئهرچه كىيىنىشى ئهرنىڭ ئايالغا، ئايالنىـڭ ئهرگه   :جاۋاب    
ــىۋالغانلىقىدۇر ــالالھ  پهيغه. ئوخش ــداقالرغا ئ ــاالم مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــڭ لهنهت تائاال م نى

چـۈنكى ئـالالھ    .قىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ گۇناھكـار بولىـدىغانلىقىنى بايـان قىلغـان    
تائــاال ئهرلهرنىــڭ ئهرچه، ئايالالرنىــڭ ئايــالچه كىيىنىشــىنى ياقتۇرغانــدەك، ئهرلهرنىــڭ  

ــان ك   ــىنى يام ــڭ ئهرچه كىيىنىش ــالچه، ئايالالرنى ــدۇئاي ــپ    .ۆرى ــۇ تالى ــى ئهب ــى ئىبن ئهل
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى ئالتۇن ئۈزۈك تاقاشـتىن، يىـپهك ۋە   «: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  .دېگهن )٢(»ئايالچه بويالغان كىيىملهرنى كىيىشتىن توسقان
  

                                                 
  مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٨٤  

 

  

  ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگهرتىشنىڭ گۇناھى

  لالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگهرتىش دېگهن نېمه؟ئا :سوئال  .١٣٩٢
ــاراتقىنىنى ئـــۆزگهرتىش دېـــگهن   :جـــاۋاب     ــتائالالھنىـــڭ يـ ھهددىـــدىن  ياسىنىشـ

ئاشۇرۇۋېتىپ شهكىلنى ئۆزگهرتىـۋېتىش دېگهنلىـك بولـۇپ، مۇنـداق قىلىشـنى ئـالالھ       
ئۇالرنى ﴿: چۈنكى شهيتان مۇنداق دېگهن. تائاال شهيتاننىڭ ئهمهلىي دەپ كۆرسهتكهن

  .)١(﴾چوقۇم ئالالھنىڭ ياراتقانلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىشكه بۇيرۇيمهن
  ؟ سانىلىدۇ ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگهرتىشقانداق ئىشالر : سوئال  .١٣٩٣

ــتۆۋەنـــدىكىلهر : جـــاۋاب     ــاراتقىنىنى ئۆزگهرتىشـ جۈملىســـىدىن  نىڭئالالھنىـــڭ يـ
  :سانىلىدۇ

پهيغهمــبهر «. ل ۋە ســۈرەت چــېكىش، چىشــنى ئىنچىكىلىــتىش   بهدەنــگه گــۈ ) ١(  
ئهلهيهىسساالم گۈل چهكـكهن ۋە چهكتـۈرگهن، چىـش ئىنچىكىلهتتـۈرگهنلهرگه لهنهت     

  .)٢(»قىلغان
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قاش تهرگـۈزگهن ئايالالرغـا   «. قاشنى ئىنچىكىلىتىش) ٢(  

  .)٣(»لهنهت قىلغان
يهىسسـاالم باشـقا بىـر چـاچنى ئۆزىنىـڭ چېچىغـا       پهيغهمبهر ئهله«. چاچ ئۇالش) ٣(  

  .)٤(»ئۇالتقان ئايالغا لهنهت قىلغان ياكىئۇلىغان 
ئهرلهرنىڭمۇ چاچ ئۇلىشى ۋە ئۇلىتىشى، شۇنداقال چاچ ئۇاليدىغان ساتىراشـخانىالردا    

چــاچ ئــۇالش يــاكى ئۇلىتىشــتىن توسۇشــنىڭ ھېكمىتــى . ئىشلىشــى ئهلــۋەتته ھارامــدۇر
مىكىــرگه يــول قويماســلىق پرىنســىپىدىن كهلــگهن بولۇشــى  –يله ئالــدامچىلىققا ۋە ھىــ

چـۈنكى بهزى ئـادەملهر ئۆزىـدە بولمىغـان گـۈزەللىكلهرنى سـۈنئىي ئۇسـۇلدا         .ئېهتىمال
ــدۇ  ــدىماقچى بولى ــۈن  . كۆرســىتىپ باشــقىالرنى ئال ــدامچىلىقنىڭ پۈت ئىســالم دىنــى ئال

  .تۈرلىرىنى ھارام قىلغان
هىسســاالم ياشــانغان كىشــىلهرنى چېچىنــى قــارا پهيغهمــبهر ئهلهي. چــاچ بويــاش) ٤(  

                                                 
  ئايهت - ١١٩نىسا سۈرىسى   )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )٤(



 ٧٨٥  ۇناھىگ ۆزگهرتىشنىڭياراتقىنىنى ئ ڭئالالھنى  

 

چۈنكى بۇنـداق قىلىـش ئالـدامچىلىقنىڭ بىـر تـۈرى بولـۇپ،        )١(.بويىۋېلىشتىن توسقان
قارشى تهرەپكه ئۆزىنى يـاش كۆرسـىتىش ئۈچـۈن شـۇنداق قىلىـش ئهھـۋاللىرى كـۆپ        

ھــازىرقى زامــان ئىســالم ئۆلىمــالىرى ئــۆزى چېچــى ئــاقىرىش يېشــىغا يهتــمهي  . بولىــدۇ
رۇپ چېچى ئاقىرىـپ كهتـكهن كىشـىنىڭ چېچىنـى قـارا بويىۋېلىشـىغا بولىـدۇ، دەپ        تۇ

  .)٢(چۈنكى بۇنداق قىلىش ئالدامچىلىقتىن يىراقتۇر. پهتىۋا بهرگهن
ئهمما ياشانغانالرنىڭ چاچلىرىنى قـارا بويىۋېلىشـى كـۆپ ھـالالردا ئالـدامچىلىقتىن        

ى بولغـان ياشـانغان بىرىنىـڭ    يـاش ئايالغـا ئـۆيلهنمهكچ   : مهسـىلهن . خالىي بواللمايـدۇ 
  .ئۆزىنى ياش كۆرسىتىش ئۈچۈن چېچىنى قارا بويىۋالغىنىغا ئوخشاش

  

                                                 
  .ئىمام ئهبۇداۋۇد توپلىغان ھهدىسلهر قاتارىدا بايان قىلىنغاندا » فهتهۇلبارىي«  )١(
  .ناملىق ئهسهرىگه قاراڭ» ھارام –ئىسالمدا ھاالل «دوكتور يۈسۈف ئهل قهرداۋىينىڭ  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٨٦  

 

  

  ئايال ئىككى جىنس ئوتتۇرىسىدا چهكلهنگهن ئىشالر –ئهر 

ئايـال جىنسـالر ئوتتۇرىسـىدا چهكلهنـگهن ئىشـالر       -بىـرىگه يـات ئهر    -بىر  :سوئال  .١٣٩٤
  الر؟قايسى

  :تۆۋەندىكىلهر ئۇالر  :جاۋاب    
بـۇ شـهھۋانىي قـاراش    . بىـرىگه تىكىلىـپ قارىشـى    -ئايالالرنىڭ بىـر   -يات ئهر ) ١(  

ئىككـى كۆزمـۇ   «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . بولۇپ، زىنانىڭ جۈملىسـىدىن سـانىلىدۇ  
  .دېگهن )١(»زىنا قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ زىناسى شهھۋانىي قاراشتۇر

ــ) ٢(   ــانلىرى كۆرۈنـــۈپ قالىـــدىغان شـــهكىلدە ئوچـــۇق  ئايالالرنىـ ڭ ئهۋرەت ئورگـ
ئــالالھ تائــاال . كىيىنىشــى ۋە تــار، نېپىــز، قىســقا كىيىملهرنــى كىيىــپ ســىرتقا چىقىشــى 

مۆمىن ئايالالرغـا ئېيتقىنكـى، نـامهھرەملهرگه تىكىلىـپ قارىمىسـۇن،      ﴿: مۇنداق دېگهن
ــق     ــىمدىن باشـ ــدىغان قىسـ ــۈپ تۇرىـ ــۇن، كۆرۈنـ ــى ياپسـ ــى ئهۋرەتلىرىنـ ا زىننهتلىرىنـ

  .)٢(﴾ئاشكارىلىمىسۇن، لېچهكلىرى بىلهن كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن
ئهر يــاكى ئايــال ھهر قانــداق بىــر كىشــىنىڭ . نــامهھرەم بىــلهن يــالغۇز قــېلىش) ٣(  

ئۆزىنىڭ جورىسى ياكى نىكاھى باغالنمايدىغان يـېقىن تـۇغقىنى بولمىغـان يـات بىـرى      
پهيغهمـبهر  . دا مهنئى قىلىنغان ھـارام ئىشـتۇر  بىلهن خالىي يهردە يالغۇز قېلىشى ئىسالم

ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهنگهن ئادەم مهھرىمى «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
يېنىدا بولمىغان يات ئايال بىلهن خالىي بىر يهردە يالغۇز قالمىسۇن، چۈنكى بـۇ ۋاقىتتـا   

  .)٣(»ئۇالرنىڭ ئۈچىنچىسى شهيتان بولىدۇ
مهيلـى ئهر بولسـۇن يـاكى ئايـال بولسـۇن      . هۋرەت جايلىرىغـا قـاراش  بىراۋنىڭ ئ) ٤(  

ــدۇر     ــۇتلهق ھارامـ ــى مـ ــتىگه قارىشـ ــڭ ئهۋرىـ ــقا بىرىنىـ ــڭ باشـ  -پهقهت ئهر . بىراۋنىـ
  .بىرىنىڭ ئهۋرىتىگه ۋە پۈتۈن ئورگانلىرىغا قارىشى دۇرۇستۇر -خوتۇنالرنىڭ بىر 

ــا    ) ٥(   ــۈرەتلهرگه ق ــىز س ــۆرۈش، ئهخالقس ــى ك ــىز فىلىملهرن ــۋىزور ھاياس راش، تېلې
ــرىش  ــدىن بې ــۇقىنى قول ــان يهردە، بهزى   . كونترولل ــارام بولغ ــاراش ھ ــامهھرەملهرگه ق ن

فىلىملهردىكى ئهخالقسىز قىلىقالرغا قـاراپ لهززەتلىـنىش، ھاياسـىز رەسـىملهرگه قـاراپ      

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ئايهت - ٣١نۇر سۈرىسى   )٢(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٣(



 ٧٨٧  ئىشالر هكلهنگهنچ ۇرىسىدائىككى جىنس ئوتت ئايال – هرئ  

 

ــاللىرىنى كونتروللۇقىــدا تۇتــۇپ، نورمــال فىلىملهردىــن    تاماشــا قىلىــش، تېلېــۋىزور قان
رۈشتىن ئۆزى ۋە ئائىله ئهزالىرى چهكلهنمهستىن مـۇتلهق قويـۇۋېتىش   باشقىلىرىنى كۆ

ئهلــۋەتته چــوڭ ھــارامالردىن بىــرى ۋە ئىنســاننىڭ قهلــب كــۆزىنى خىرەلهشــتۈرىدىغان  
ئــائىله باشــلىقى بولغــان ئاتــا بىــلهن ئانــا بالىالرنىــڭ بــۇ خىلــدىكى ھــارام  . گۇنــاھتۇر

شـۇنداق قىلمىغانـدا ئـۇالر    . زىـم ئىشالرنى سادىر قىلىپ، گۇناھ ئىشلىشىنى توسۇشـى ال 
ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرى بىلهن بىـرلىكته بـالىلىرىنىڭمۇ گۇنـاھلىرىنى ئۈسـتىگه ئېلىـپ      

  .جازاسىنى چېكىدۇ
ئايالالر كېسـهللىكلىرىگه مۇناسـىۋەتلىك ئىشـالردا، ئايـال دوختۇرالرغـا بېـرىش       ) ٦(  

چــۈنكى ئهر . بېرىشــى ئىمكــانىيىتى بــار بولغــان شــارائىتتا، ئايالالرنىــڭ ئهر دوختۇرغــا 
بـۇ ھهر  . بىلهن ئايال ئىككى يات كىشـىنىڭ يـالغۇز بىـر يهردە بولۇشـى تـوغرا بولمايـدۇ      

ئايـال دوختـۇر بولمىغانـدا يـاكى     . قانداق ئادەم ئهھمىيهت بېرىشكه تېگىشـلىك ئىشـتۇر  
ــا بېرىشــقا     ــال بوالمــدۇ قايســىبىر دوختۇرغ جىــددىي ئهھــۋال ئاســتىدا ئهر بوالمــدۇ، ئاي

» زۆرۈرىـيهت چهكلهنـگهن ئىشـالرغا يـول قويىـدۇ     «ۈنكى ئىسالم قانۇنىدىكى چ. بولىدۇ
  .دەيدىغان ئومۇمىي پرىنسىپ بۇ ئىشقا يول قويىدۇ

ئايالالرنىڭ ئهر ساتىراشقا، ئهرلهرنىڭ ئايال ساتىراشقا بېرىپ چاچ كهستۈرۈشى ) ٧(  
ىـپ قارىشـى   يات ئايالنىڭ يات ئهرگه، يات ئهرنىـڭ يـات ئايالغـا تىكىل   . ياكى ياسىتىشى

ھارام بولغان يهردە، ئۆزىنىـڭ جورىسـى بولمىغـان بىرىنىـڭ بېشـىنى تۇتـۇپ، چېچىنـى        
چـۈنكى ئايـالالر   . بۇنىڭدا زۆرۈرىيهت يـاكى ئـۆزۈر بولمايـدۇ   . ياسىشى ئهلۋەتته ھارامدۇر

ھهمـدە چـاچ   . ئۈچۈن ئايال ساتىراش، ئهرلهر ئۈچۈن ئهر ساتىراشالر تېپىلماي قالمايـدۇ 
ســتۈرۈش جىــددىي ئهھۋالمــۇ ئهمهس، خالىغــان ۋاقىتتــا، خالىغــان  ياســىتىش يــاكى كه

  .جايدا قىلغىلى بولىدۇ
ىمـى يـاكى ئىشـهنچلىك ئايـالالر گۇرۇپپىسـىغا قېتىلماسـتىن،       ئايالالرنىڭ مهھر) ٨(  

  .ئۆزى يالغۇز ئۇزۇن سهپهرگه چىقىشى
ــا قىلىــش ) ٩(   ــڭ    . زىن ــارام قىلغانلىقىنى ــانى ھ ــڭ زىن ــارلىق دىنالرنى ــادىكى ب دۇني

. ھېكمىتى تهرەققىي قىلىۋاتقان ھازىرقى ئهسىردە تېخىمـۇ روشـهن ئوتتۇرىغـا چىقماقتـا    
چۈنكى زىنا دىنىي، ئهخالقىي، ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي جهھهتلهردىن ئهڭ زىيـانلىق  

ــاقايمايدىغان ن   ــىرتىدا، س ــڭ س ــاپهت بولغىنىنى ــر ئ ــپ  بى ــهللىكلهرگه ئېلى ىجىــس كېس
زىناغـا يېقىنالشــماڭالر،  ﴿: نىـڭ ئـالالھ تائاال مـاۋزۇدا  بـۇ   .ىغان ئهڭ يامـان يولـدۇر  بارىـد 

  .)١(ېگهنلىكى يېتهرلىكتۇرد )١(﴾چۈنكى ئۇ قهبىه ئىشتۇر، يامان يولدۇر
                                                 

  ئايهت - ٣٢سۈرىسى  ئىسرا  )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٨٨  

 

  

  تۈرلىرى شئوخشىتى قهۋملهرگهئۆزىنى مۇسۇلمان ئهمهس 

  نېمه؟ ئۆزىنى مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه ئوخشىتىۋېلىش دېگهن :سوئال  .١٣٩٥
ھهرىكهتـلهردە بولسـۇن، مهيلـى     –مهيلى كىيىنىشته بولسۇن، مهيلى ئىـش   :جاۋاب    

ئـادەتلىرىنى   –ھهر قانداق بىر ئىشتا بولسۇن مۇسـۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنىـڭ ئـۆرپ    
  .قوبۇل قىلىپ، ئۇالرنى دوراش ئۆزىنى ئۇالرغا ئوخشىتىۋالغانلىقتۇر

  ولىدىغان ئىشالركه بمۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهردىن ئۆگىنىش
  مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهردىن ئۆگىنىشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٣٩٦

ــاۋاب     ــاالم   :ج ــبهر ئهلهيهىسس ــان    «پهيغهم ــۈرۈپ قويغ ــۇلماننىڭ يۈت ــېكمهت مۇس ھ
  .دېگهن )٢(»ئۇنى نهدىن تاپسا ئېلىشقا ئهڭ ھهقلىقتۇر. نهرسىسىدۇر

» توغرا ئىش، تـوغرا سـۆز ۋە پايـدىلىق ئىلىـم    «سۆزى » كمهتھې«ئهرەب تىلىدىكى   
مۇسۇلمانالر ئىنسانىيهتكه پايدىلىق بولغـان ھهر قانـداق   . دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ

بۇنىڭغــا . كهســىپنى نهدە بولســا تېپىــپ ئۆگىنىشــكه بۇيرۇلغــان  –ئىلىمنــى ۋە ھــۈنهر 
نلىــك ئۆچمهلمانالرغا دە، ھهتتــا مۇســۇقهۋمــلهرئاساســهن، ھــېكمهت مۇســۇلمان ئهمهس 

چـۈنكى ئـۇ   . بولسـىمۇ، ئـۇنى ئېلىـپ ئـۆگىنىش پهرزدۇر     دۈشمهنلهردەقىلىۋاتقان ياۋۇز 
تېخنىكىســىنى،  –مۇســۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنىــڭ پهن  . مۇســۇلماننىڭ ھهققىــدۇر 

  .ماھارىتىنى، ئوقۇش ۋە ئۆگىنىشكه قىزىقىدىغان روھىنى ئۆگىنىش زۆرۈردۇر -ئىلىم 

  دوراشنىڭ چهكلىنىدىغان تهرەپلىرى ىللهتلهرنىمۇسۇلمان ئهمهس م
  مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنى قايسى تهرەپتىن دوراش چهكلىنىدۇ؟ :سوئال  .١٣٩٧

مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنىڭ مۇسـۇلماننىڭ ئهقىدىسـىگه، مۇسـۇلمانچه     :جاۋاب    
ــۆرپ  ــدىغان ئــ  –ئ ــادەتلهرگه ئۇيغــۇن كهلمهي ــگهن ھــارام ئ ادەتلىرىنى دوراش چهكلهن

ــالرنىڭ  ــانىلىدۇ ئىش ــىدىن س ــتىن   . جۈملىس ــداق قىلىش ــاالم مۇن ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
كىمكــى «: يامــان ئاقىۋەتلىرىــدىن ئاگاھالنــدۇرۇپ مۇنــداق دېــگهن ئۇنىــڭتوســۇپ ۋە 

ئـۇ   )٣(.»دىن بولـۇپ كېتىـدۇ  قهۋمـ ئوخشىتىۋالىدىكهن، ئۇ شۇ  گهقهۋمئۆزىنى باشقا بىر 

                                                 
  .وغرۇلۇق بۇ بۆلۈمدە ئايرىم تهپسىلىي توختىلىمىززىنا ت  )١(
  رىۋايىتى تىرمىزىۋە  ماجهئىبنى   )٢(
  رىۋايىتى ئهبۇداۋۇد  )٣(



 ٧٨٩  ۈرلىرىئوخشىتىش ت هۋملهرگهق همهسئ ۇسۇلمانم ۆزىنىئ  

 

  .)١(»ئۆزىنى باشقىالرغا ئوخشىتىۋالغانالر بىزدىن ئهمهس«: مۇنداق دېگهن يهنه
ســۆزلىرىدىن مۇســۇلمان » قهۋمباشــقا بىــر «ۋە » باشــقىالر«يــۇقىرىقى ھهدىســلهردىكى   

 قهۋمـلهرگه زامانىمىزدا ئـۆزىنى مۇسـۇلمان ئهمهس   . مهقسهت قىلىنغان قهۋملهرئهمهس 
ئـۇالردىن  . اھايىتى تېز تهرەققىـي قىلماقتـا  ئوخشىتىۋېلىش ئېقىمى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى ن

  :بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه

  قهبىرلهرنى قاتۇرۇش
لىــرىگه ئوخشــىتىپ قــۇرۇپ رىقهبىرلهرنــى قــاتۇرۇش، باشــقا دىنــدىكىلهرنىڭ قهب  

بۇنداق قىلىش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىغا خىالپ كېلىدىغان يامـان  . چىقىش
 ٢٢.٥تهخمىـنهن (ويىچه، قهبـرە پهقهت بىـر غېـرىچ    دىنىمىزنىڭ كۆرسهتمىسى ب. ئىشتۇر

ــرە ئىكهنلىكىنــى  . ئېگىــزلىكته كۆتۈرۈلىــدۇ) ســانتىمېتىر بــۇ كىشــىلهرنىڭ ئۇنىــڭ قهب
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ «چــۈنكى . بىلىشــى ۋە تونــۇپ دۇئــا قىلىشــى ئۈچۈنــدۇر
  .)٢(»قهبرىسى بىر غېرىچ مىقدارىدا كۆتۈرۈلگهن

  تۇغۇلغان كۈننى خاتىرىلهش
تۇغۇلغان كۈننى خاتىرىلهش ئادىتى خرىستىئان ئهقىدىسىدىن كهلـگهن بولـۇپ،     

ئـــۇالر ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ تۇغۇلغـــان كـــۈنىنى ئهڭ مۆتىـــۋەر ئىبـــادەت ســـاناپ  
  .خاتىرىلهيدۇ

ــى خوشــاللىق  ھهر كىمنىــڭ تۇغۇلغــان كۈنىنىــڭ كېلىشــى    ئهمهس، بهلكــى ۋاقت
بىر يىل ئۆتۈپ كهتكهنلىكـى خوشـاللىق   چۈنكى ئۆمۈردىن . غهمكىنلىك بولىشى كېرەك

ھېساب ئېلىپ، ئـۆتكهن بىـر يىلـدا ئىنسـانلىق نامىمغـا اليىـق نـېمه         ئۆزىدىن. ئهمهس
ــپهئهت      ــېمه مهنـ ــانىيهتكه نـ ــردىم؟ ئىنسـ ــالرنى بېجىـ ــى ئىشـ ــداق ياخشـ ــدىم؟ قانـ قىلـ

ــى  ــدىم دەپ ھېسابلىشــىش ۋاقت ــايرام بولســۇن؟  . يهتكۈزەلى ــداقمۇ ب ــۇ قان ــبهر  !ب پهيغهم
بىرى ۋاقىت : كىشىلهر قهدرىگه يېتهلمهيدىغان ئىككى چوڭ نېمهت بار«ساالم ئهلهيهىس

قېنـى ئـويالپ بېقىـڭ بـۇ نـېمه دېـگهن تـوغرا ئېيتىلغـان          )٣(»يهنه بىرى تهن سـاقلىقى 
ــس؟ نـــان يهپ قاچـــا بىكـــار قىلىـــدىغان، كـــۈن ئۆتكۈزۈشـــتىن باشـــقىنى       ! ھهدىـ

غان بىلهن ئۆزىنى ئالالھنىڭ بولمى ۋاقىتنىڭ، ئۆمۈرنىڭ قهدرىبىلمهيدىغانالر ئۈچۈن 
ــگهن كىشــىلهر     ــكهن ئورۇنباســارى دەپ بىل ــدۈرۈش ئۈچــۈن ئهۋەت ــۈزىنى گۈللهن يهر ي

                                                 
   ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
  دار قۇتنى رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٩٠  

 

  !ئۈچۈن بۇ سوئال ئاددى ئهمهسته

  نى خاتىرىلهشمهشۇقالر بايرىمى - ئاشىق
كۈنىـدە خرىسـتىئان   فېـۋرال  -١٤مىالدىـيه يىلـى    -٢٧٠مهشۇقالر بايرىمى  -ئاشىق  

 day(ن لۈم جازاسىغا يولۇققان خرىستىئان پوپ داي ۋالىنتايچېركاۋلىرى تهرىپىدىن ئۆ
valentine ( نـــى خـــاتىرىلهش يۈزىســـىدىن خرىســـتىئانالر پهيـــدا قىلغـــان، ئهســـلىدە 

رىملىقالرغا ئائىت جاھىلىيهت قالدۇقلىرىدىن بولۇپ، ھـازىرقى زامـان خرىسـتىئانلىرى    
  .بۇ ئادەتنى بايرام شهكلىدە داۋامالشتۇرماقتا

-مهشــۇقالر بــايرىمى دەپ ئاتالغــان بــۇ كــۈن ئهر-ىگه ھــازىر ئاســىقئۇنىــڭ ئۈســت  
خوتۇن بولمىغانالرنىڭ ھـارام مۇھهببهتنىـڭ داسـتانلىرىنى ياشـايدىغان كـۇنى بولـۇپ       

-١٤پاھىشه ئىشالرنى بۇ كۈندە كـۆپرەك قىلىـدۇ، ھهتتـا    -دېمهك، كىشىلهر زىنا. قالغان
لىكىــدىن بــوش كۆپئادەمنىــڭ  فېــۋرال كۈنىــدە بهزى رايونالرنىــڭ مېهمانخانىلىرىــدىن

مۇشۇنداق بىـر كـۈن مۇسـۇلمان ئادەمنىـڭ بـايرام       .دىغانلىقىنى ئاڭاليمىزياتاق تېپىلماي
  !دەپ تونۇشىغا ئهرزىمدۇ؟

  نى قۇتالش)مىالدىيه بايرىمى(ى يىل بېشى بايرىم
ــۈن          ــۇتالش ئۈچ ــى ق ــان يىلن ــاالم تۇغۇلغ ــا ئهلهيهىسس ــايرىمى ئىس ــى ب ــل بېش يى

قويغان بىر دىنىي بايرام بولۇپ، ئۇنىڭ پائالىيىتى خرىستىئانالرنىڭ  خرىستىئانالر يولغا
بىرىگه سوۋغاتالرنى تهقدىم قىلىشـى، يېشـىل دەرەخنـى تىكـلهش، ئـائىله بـويىچه        -بىر

بـۇ  . خوشاللىق تهنتهنىسى قىلىش، نوۋېل پاپانىـڭ تهقلىـدىنى ياسـاش بىـلهن بولىـدۇ     
ــماس دەپ ئاتىلىـــــدۇ  ــايرام كرېســـ ــۈنكى (. بـــ ــ) Xmasچـــ ــدىكى ۆزىســـ  گرېكچىـــ

ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان . سۆزىنىڭ قىسقارتىلمىسىدۇر) Xpіотоς(خرىستوس
ياۋروپادىكى پرۇستانت مهزھىبـى بىـلهن    ۋاقتى ئېنىق ئهمهس، ئهمما خرىستىئانالرنىڭ

ــى   ــك مهزھىب ــۇدوكس     ٢٥كاتۇلى ــهرقتىكى ئورت ــا، ش ــتۇرغان بولس ــابىرنى قارارالش دېك
  .كۈنىنى قارارالشتۇرغان -٧مهزھىبى يانۋارنىڭ 

شــۇ يىلــى . مىالدىــيه يىلىغىچىلىــك خرىســتىئانالردا بــۇ ئــادەت يــوق ئىــدى -٢٢٠  
ــا      ــى ئىسـ ــان ۋاقتىنـ ــات بولغـ ــاالمنىڭ ۋاپـ ــا ئهلهيهىسسـ ــالىملىرى ئىسـ ــتىئان ئـ خرىسـ

ــۈرۈلگهن دەپ   ٢٥يىلــــى  -٢٩تهۋەللۇدىنىــــڭ  ــىپ ئۆلتــ ــا ئېســ ــۈنى دارغــ ــارت كــ مــ
 -٣٣ئالىملىرى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنى مىالدىـيه     قارارالشتۇرغان، كېيىنكى خرىستىئان

 ١٤ تارىختـا تـۇنجى قېـتىم   . ئاپرىل كۈنى دارغا ئېسىلغان دەپ قارارالشـتۇرغان  -٣يىلى 
دېكـابىرنى ئىسـا    -٢٥ئهسىردە كونستانتىن ئىمپېراتورىنىـڭ زامانىـدا، كونىسـتانتىن     –
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چــۈنكى . ېكىــتكهنئهلهيهىسســاالمنىڭ تۇغۇلغــان كــۈنىنى خــاتىرىلهش بــايرىمى دەپ ب
“ نىـدە ۈدېكـابىر ك  -٢٥ىن بۇرۇن ھهر يىلى رىملىقالر خرىستىئان دىنىنى قوبۇل قىلىشت

ــى  ــاش ئىالھـ ــانىلىدىغان ” قۇيـ ــ«سـ ــوسبـ ــۈنىنى  » ول ئىنفىكتـ ــان كـ ــڭ تۇغۇلغـ نىـ
شـۇنىڭدىن كېـيىن يىلالرنىـڭ ئۆتۈشـى بىـلهن بـۇ ئـادەت خرىسـتىئان         . خاتىرىلهيتتى

  .ايراملىرىدىن بىرى بولۇپ قالغاندىنىنىڭ ئهڭ ئهھمىيهتلىك دىنىي ب
 )١(»مۇشرىكالرغا ئوخشاپ قېلىشـتىن سـاقلىنىڭالر  «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   

مۇسـۇلمان ئهمهســلهرنى   مهيلـى قايســى دىنـدا بولمىسـۇن،    :دېـگهن سـۆزىنىڭ مهنىسـى   
ــا    ــاڭالر، ئۇالرغ ــانلىرىنى قىلم ــڭ قىلغ ــاڭالر، ئۇالرنى ــۆز دورىم ــاتماڭالر ۈئ ڭالرنى ئوخش

سۆزىنىڭال تىلغا » مۇشرىك«ھهدىسته . اس ئهمهسخنلىك بولۇپ، مۇشرىكالرغىال دېگه
ــرىكالر    ــلىدە مۇشـ ــۇلمانالر ئهسـ ــاۋۋالقى مۇسـ ــانلىقى ئـ ــىدىن ئېلىنغـ ــپ  ئائىلىسـ كېلىـ

پرەك ۆۈپ چــوڭ بولغــانلىقى ۋە ئۇالرنىــڭ كــ چىققــانلىقى، مۇشــرىكلىك مۇھىتىــدا ئۆســ 
  .بولسا كېرەك ىنسهۋەبت مۇشرىكالر بىلهن ئۇچرىشىپ قالىدىغانلىقى

 ئـادەتلهر  مۇسۇلمانالردا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋرىدىن باشالپ يـۇقىرىقى   
ــايرامالر ــان  ۋە ب ــۇل قىلىنمىغ ــۇ    . قوب ــۇلمانالر ب ــدىكى بهزى مۇس ــازىرقى زامان گهرچه ھ
نورمال ئادەتلهر قاتارىـدا قوبـۇل قىلمايـدۇ ۋە     دىنى بۇالرنى قىلسىمۇ، ئىسالم ئادەتلهرنى
  .ىدۇرەت قىل

بىز ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئهنئهنىمىـز يـاكى ئـادىتىمىزمۇ     بايرامالربۇ بۇ ئادەتلهر ۋە   
ــم    . ئهمهس ــلىق الزى ــالرنى قىلماس ــداق ئىش ــۈن بۇن ــۇنىڭ ئۈچ ــقا  . ش ــۇلمانالر باش مۇس

ــكه      ــۆپرەك ئۆگىنىش ــادەتلىرىنى ك ــۇلمانچىلىق ئ ــادەتلىرىنى ئهمهس، مۇس ــڭ ئ دىنالرنى
  .مۇھتاج

. ئـــادەتبىـــر ســـماس بـــايرىمى ئىبـــادەت خـــاراكتېردىكى خرىســـتىئانالرنىڭ كرې  
ئۇالرنىڭ ئىبادەت قىلىشتىكى خوشـاللىقىنى بىـز بىـرگه تهنـتهنه قىلسـاق ئـۇالر بىـلهن        

ــدۇ   ــان بولمام ــتىراك قىلغ ــادەتته ئىش ــادەت    قئىب ــۇ ئىب ــڭ ب ــدا ئۇالرنى ــېچ بولمىغان ؟ ھ
  خاراكتېرلىق پائالىيىتىنى قوللىغانلىق بولمامدۇ؟

نـاملىق ئهسـهرىدە يـۇقىرىقى    »اقتضاء الصراط املسـتقيم «بنى تهيمىـيه  شهيخۇلئىسالم ئى  
ــكىن     ــى كهســ ــارام ئىكهنلىكىنــ ــۈن ھــ ــۇلمانالر ئۈچــ ــنىڭ مۇســ ــايرامالرنى قىلىشــ بــ

  .قارارالشتۇرغان
ھــازىرقى «ھــازىرقى زامــان كاتتــا ئۆلىمالىرىــدىن دوكتــۇر يۈســۈپ ئهل قهرداۋىــي    

ــۋالىرى  ــان پهتى ــهرىدە،  »زام ــاملىق ئهس ــدى ن ــقا دىن ــي  باش ــر دىنى ــداقال بى كىلهرنىڭ قان

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
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ــى       ــارام ئىكهنلىكىنـ ــنىڭ ھـ ــتىراك قىلىشـ ــا ئىشـ ــاكى ئۇنىڭغـ ــۇتالش يـ ــايرىمىنى قـ بـ
ــيىن،  ــدىن كې ــد تهكىتلىگهن ــۇلمان ئهمهس   ىكىغهرب مهملىكهتلىرى ــۇنداقال مۇس ۋە ش

مۇسـۇلمانالرنىڭ باشـقا دىنـدىكى     مىللهتلهر بىلهن ئارىلىشىپ ياشايدىغان جايالردىكى
ڭ، دوســتلىرىنىڭ، خوشــنىلىرىنىڭ، مۇئهللىملىرىنىــڭ بــايراملىرىنى  خىزمهتداشــلىرىنى

ئۇالرنىڭ ئهقىدىسىگه كۆڭۈلدىن رازىلىق بىلدۈرمهستىن، ئـاغزاكى قـۇتالپ قويۇشـىنى    
  .جائىز سانىغان

ئـانىالر   شۇنىڭدەك، مۇسۇلمانالرنىڭ ھارام ئىشالردىن سـاقلىنىش شـهرتى بىـلهن     
ــايرىمى، ئىشــچىالر بــ   ــالىالر ب ــايرىمى، ب ــايرىمى  ب ــالىبىيهت ب ــايرىمى، غ ايرىمى، ياشــالر ب

غــا ئوخشــىغان دېگهنــدەك بــايرامالرنى، ئــۆزلىرى ياشــاۋاتقان دۆلهتنىــڭ دۆلهت بايرىمى 
  .)١(نى قۇتلىشىنى ۋە ئۇالرغا ئىشتىراك قىلىشىنى جائىز سانىغانرەسمى بايراملىرى

  جهت ئهمهسرنى دوراشقا ھامۇسۇلمانالر باشقىال
ــز    ــۆزبى ــار  ىمىزدەمۇســۇلمانالر ئ ىن، ھهمىشــه نىــڭ قهدرىنــى بىلمهســت لهرھهرگۆب

دىن بۈگـۈنكى كـۈنگه   مىزۋە باشـقىالرنى دوراشـقا مـاھىرلىقى    ىمىزكهمسىنىپ يۈرگهنلىك
ئــۆزۈڭنى قهدىرلىمىســهڭ ســېنى باشــقىالر قانــداق قهدىرلهيــدۇ؟ ســهنمۇ       . مىزقالغــان

ئهمهس، بهلكـى   ئۆزگىچىلىكىڭنى نامايان قىلساڭ باشقىالر ئـادەتلىرىنى سـاڭا تـېڭىش   
سهندىن ئۆگىنىشكه، سېنىڭ دىنىڭ ئىـگه بولغـان ئېسـىللىكلهردىن بهھـرى ئېلىشـقا      

بىــر ئادەمنىــڭ ســېنىڭ ســهۋەبىڭ بىــلهن ھىــدايهت تاپقــانلىقى «تىرىشــىدۇ ئهمهســمۇ؟ 
  .)٢(»سېنىڭ ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى پۈتۈن ياخشىلىقالردىن ئهۋزەل

ــاير ھهر خىــلخرىســتىئانالر    قىلىق ســۆيگهنلىرىنى يىلــدا بىــر قېــتىم  ئــار املىرىب
. خاتىرىلىســـه، مۇســـۇلمانالر ســـۆيگهنلىرىنى ھهر كـــۈنى ۋە ھهر ۋاقىـــت خاتىرىلهيـــدۇ 

سـهدىقه  )پېقىرالرغـا (مۇسۇلمان قېرىندىشىڭنىڭ يۈزىگه تهبهسسۇم بىلهن قارىغىنىڭدا «
اخشـى  ئهڭ ياخشىلىرىڭالر ئائىلىسىگه ي ڭسىلهرنى«، )٣(»قىلغاننىڭ ساۋابىنى تاپىسهن

كىمكــى ئۆزىنىــڭ «، )٥(»چىرايلىــق ســۆزدە ســهدىقىنىڭ ســاۋابى بــار« ،)٤(»بولغــانالردۇر
ئــائىله ئهزالىرىنــى خوشــال قىلىــدىكهن، ئــالالھ تائــاال بــۇ خوشــاللىقتىن شــۇنداق بىــر   
ئىنســانالرنى يارىتىــدۇكى، ئــۇالر شــۇ كىشــىنىڭ گۇناھىنىــڭ مهغپىــرەت قىلىنىشــىنى   

                                                 
  .بهت-٦٧٢توم،-٣املىق ئهسهرى،ن»فتاوى معاصرة«دوكتۇر يۈسۇپ ئهل قهرداۋىينىڭ  )١(
  ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
  ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٤(
  ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٥(
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ــاالدىن ســ   ــالالھ تائ ــامهتكىچه ئ ــلهر  )١(»ورايدۇقىي ــگهن ھهدىس ــادەمنى   دې ــۇلمان ئ مۇس
ياخشى كۆرىـدىغان ھهر قانـداق    پئايالى ۋە پهرزەنتلىرىدىن باشال تىدا،اكۈندىلىك ھاي

ياخشــى ســۆز، گــاھ   كىشىســىگه ئۆزىنىــڭ سۆيگىســىنى چىرايلىــق ســاالم، تهبهسســۇم،  
ىلىــپ ھهر قابــداق نهرســىلهر بىــلهن نامايــان ق  ســوۋغات ۋە ئــۇالر خوشــال بولىــدىغان 

  .تهشهببۇس قىلىدۇ تۇرۇشقا
خرىستىئانالر بايرام كۈنلىرى مۇناسىۋىتى بىلهن سـۆيگهنلىرىگه يىـل ئىچىـدە بىـر       

قــانچه قېــتىمال ســوۋغا تهقــدىم قىلســا، مۇســۇلمانالر ھهر ۋاقىــت ســوۋغىالرنى تهقــدىم    
ڭالر ئۆز ئـارا مـۇھهببىتى   !بىر بىرىڭالرغا سوۋغا تهقدىم قىلىشىڭالر«. قىلىشقا بۇيرۇلغان

  .دېگهن ھهدىس بۇنىڭغا تهشهببۇس قىلىدۇ )٢(»ئاشىدۇ
ــاتىرىلهپ،      ــۈنىنى خــ ــان كــ ــقىالر ئۆزلىرىنىــــڭ تۇغۇلغــ ــتىئانالر ۋە باشــ خىرىســ

خوشاللىقتىن بايرام قىلسا، مۇسۇلمانالر ئاۋۋال ئۇالرغا بۇ ھاياتنى بهرگهن ئالالھ تائاالغا 
 ىــلهن بىــر ۋاقىتتــا،  تهشــهككۇر ئېيــتىش ب  –مىننهتــدارلىقىنى ئىپــادىلهپ شــۈكرى   

ئۆزلىرىنىڭ بىر يىللىق ئۆمرى قىسقىرىغانلىقىنى ۋە ئـۆتكهن ئـۆمرى ئىچىـدە دۇنيـالىق     
ۋە ئــاخىرەتلىكى ئۈچــۈن نېمىلهرنــى قىلغــانلىقىنى ئهســلهپ ئۆتىــدۇ، ياخشــى قىلغــان  
ئىشلىرىدىن سۆيىنىدۇ، يامان قىلغان ئىشلىرىدىن غهمكىن بولۇپ، مۇنـدىن كېيىنكـى   

  .ىرىنى تولۇقالشقا بهل باغاليدۇئۆمرىدە نوقسانل

  ساالمنى ئۆزگهرتىش
ــۇم «مۇســۇلمانالرنىڭ    ــقا   »ئهسســاالمۇ ئهلهيك ــا، باش دەپ ساالملىشىشــنىڭ ئورنىغ

ــىز؟«مىللهتلهرنـــى دوراپ  ــوغرا ئهمهس» ياخشىمۇسـ ــالمىي . دەپ ساالملىشـــىش تـ ئىسـ
ىــپ ساالملىشــىش بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ مىــڭ يىلــدىن كــۆپرەك ۋاقىتــتىن بىــرى ئادەتلىن 

ئالالھ تائـاال مۇسـۇلمانالرنى ئىسـالمىي    . كهلگهن دىنىي ۋە مىللىي ئېسىل ئهنئهنىمىزدۇر
سىلهرگه بىـراۋ سـاالم بهرسـه، ئۇنىڭغـا تېخىمـۇ ياخشـى سـاالم        ﴿: ساالملىشىشقا بۇيرۇپ

دەپ ئهمــر  )٣(﴾بىــلهن جــاۋاب بېــرىڭالر يــاكى ئۇنىــڭ ســالىمىنى ئهيــنهن قــايتۇرۇڭالر  
  .قىلغان

ئهسسـاالمۇئهلهيكۇم  « ﴾ىمۇ ياخشـى سـاالم بىـلهن جـاۋاب بېـرىش     تېخ﴿ئايهتتىكى   
ۋە «: دەپ سـاالم بهرگهن كىشـىگه  » سىلهرگه ئالالھنىـڭ ئامـانلىقى بولسـۇن    -ئهلهيكۇم

                                                 
  .جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلغان ھهدىس  )١(
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )٢(
  ئايهت - ٨٦ۈرىسى نىسا س  )٣(
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ئالالھنىڭ ئامانلىقى، رەھمىتى ۋە  –ئهلهيكۇم ئهسساالم ۋە رەھمهتۇلالھى ۋە بهرەكاتۇھۇ 
 ﴾سـاالمنى ئهيـنهن قـايتۇرۇش   ﴿دەپ جـاۋاب قـايتۇرۇش،   » بهرىكىتى سىلهرگه بولسۇن

ــانلىقى بولســۇن  –ۋە ئهلهيكــۇم ئهسســاالم «دېــگهن  دەپ » ســىلهرگىمۇ ئالالھنىــڭ ئام
  .جاۋاب بېرىشتۇر

دۇنيادا مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئېسىل ساالملىشىش ئادىتىدىن ياخشـى ساالملىشـىش     
ت چۈنكى بۇنىڭدىكى ئامـانلىق تىـلهش ۋە ياخشـى تىلهكـلهردە بولۇشـتىن ئىبـارە      . يوق

سـۆزى   »ساالم«. چىرايلىق سۆزلهر ھېچقانداق بىر دىن ۋە ھېچقانداق بىر مىللهتته يوق
 تىنچلىـق پۈتـۈن ئىنسـانىيهتكه    سۆزىنىڭ سـۆز يىلتىـزى بىـر بولـۇپ،    » ئىسالم«بىلهن 

، تىنچلىــقئېلىــپ كېلىشــنى غــايه قىلغــان ئىســالم دىنــى بىــلهن پۈتــۈن ئىنســانىيهتكه 
  .كۆرسىتىپ بېرىدۇ نىڭ خاراكتېرىنىئامانلىق تىلهيدىغان مۇسۇلمانالر

  چىراغالرنى رېستورانالردا ئۆتكۈزۈش ئادىتى –نهزىر 
چىــراغ پهقهتــال كهمبهغهللهرنىــڭ، يېتىملهرنىــڭ ۋە شــۇنىڭغا ئوخشــاش   –نهزىــر   

چــۈنكى بايالرغــا ۋە تۇرمۇشــى نورمــال كىشــىلهرگه  . موھتــاج كىشــىلهرنىڭ ھهققىــدۇر 
 –ئهمما ھازىرقى ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە، نهزىـر  . لىدۇبېرىلىدىغان تائام زىياپهت دەپ ئاتى

ئابرۇي قوغلىشىش، باشـقىالر   –چىراغ دېگهن بۇ ئادەت بايالرغا خۇشامهت قىلىش، يۈز 
كـۆپلىگهن پهس غهرەزلهر ۋە يامــان نىيهتلهرنــى ئهمهلــگه   قاتــارلىقبىـلهن بهسلىشــىش  

ــا   ــۇپ قالماقت ــنىڭ ۋاسىتىســى بول ــتورانالردا . ئاشۇرۇش ــر«رېس ــرىلگهنلهر  »نهزى دەپ بې
ئهمهلىيهتته نهزىر ئهمهس، بهلكى خۇشامهت ۋە ئىسراپخورلۇقنىڭ گۇۋاھچىسـى بولغـان   

كهمـبهغهللهر، يېـتىملهر، ئاغرىقچـان كىشـىلهر ۋە باشـقىمۇ      . بىر خىل بايالر زىياپىتىـدۇر 
ئېهتىيــاج ئىگىلىــرى شــۇ ھهيۋەتلىــك رېســتورانالرنىڭ يېنىــدىن ئهيمىنىــپ ئــاران        

  ، ئۇالر قانداقمۇ ئۇنىڭغا كىرەلىسۇن؟ كىممۇ ئۇالرنى چاقىرىدۇ؟ئۆتىدىغان تۇرسا
چىــراغ ئۈچــۈن  –دېگــۈچىلهر نهزىــر » ئــۆيىمىز تــار، مېهمــان قوبــۇل قىاللمايــدۇ«  

يېســـىرلهرگه تارقىتىـــپ بهرســـه بولىـــدۇ  –ئاتىغـــانلىرىنى كهمـــبهغهللهرگه ۋە يېـــتىم 
  !ئهمهسمۇ؟

  ىر يهردە ئولتۇرۇشىئايالالرنىڭ ھهممه ب –ئاممىۋى سورۇنالردا ئهر 
ئـادىتىمىز بـويىچه،    –ئىسالم دىنىمىزنىڭ كۆرسهتمىسى ۋە بىزنىڭ مىللىي ئـۆرپ    

بهلكى ئهرلهر ئايرىم بىـر  . ئهرلهر بىلهن ئايالالر ھهممه بىرلىكته بىر سورۇندا ئولتۇرمايدۇ
يلهرنىـڭ  شۇڭا ئۇيغۇر مىللىـي بىناكارلىقىـدا ئۆ  . زالدا، ئايالالر ئايرىم بىر زالدا ئولتۇرىدۇ

ــدا  ــا«ھۇجرىلىرىــ ــا«ۋە » مېهمانخانــ . دەيــــدىغان ئىككــــى زال بولىــــدۇ» مهھرەمخانــ
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مانــا بــۇ مىللىــي ئهنــئهنه، . مېهمانخانىغــا ئهرلهرنــى، مهھرەمخانىغــا ئايــالالرنى باشــاليدۇ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالرغا تهلىم بېرىشتىن ئىبـارەت ئهڭ  . ئىسالمىي قائىدە

پهرزنـى ئـادا قىلىشـتىمۇ، ئايالالرغـا ئـايرىم بىـر كـۈن ۋە ئـايرىم بىـر          مۇھىم بولغـان بىـر   
جاينى، ئهرلهرگه ئايرىم بىـر كـۈن ۋە ئـايرىم بىـر جـاينى بهلگىـلهپ، شـۇ بـويىچه تهلىـم          

  .بېرەتتى

  تېلېفون زىلى ئۈچۈن دۇئا ياكى ئايهت ياكى ئهزاننى ئىشلىتىش
ائىـل بولغـان ئۇلۇغلـۇق    قۇرئـان كهرىـم ن   بنيادا ھېچىقانداق بىـر دىنىـي كىتـا   دۇ  

ھېچبىر دىننىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئۆزلىرىنىڭ مۇقهددەس . ماقامىغا يېتهلىگهن ئهمهس
بىلگهن كىتابلىرىنى مۇسۇلمانالر قۇرئـان كهرىمنـى ھۆرمهتلىگهنـدەك ھۆرمهتلىمهيـدۇ،     

تهۋرات، ئىنجىل ۋە ھهرقانـداق بىـر دىنىـي    . مۇسۇلمانالر ئۇلۇغلىغاندەك ئۇلۇغلىيالمايدۇ
قۇرئـان كهرىـم ئهنه   . ب قۇرئان كهرىمدەك كۆكسىنىڭ ئۈستىدە تۇتۇپ ئوقۇلمايدۇكىتا

ئۆزلىرىنىـڭ مـۇقهددەس   . شۇنداق ھۆرمهتكه، ئۇلۇغالشقا سازاۋەر بولغان يېگـانه كىتـاب  
  .نىڭ ئىشىدۇرقهۋملهركىتابلىرىنى ھۆرمهتلىمهسلىك مۇسۇلمان ئهمهس 

ۈچـۈن كىشــىلهر ئوخشــاش  قارشـى تهرەپــكه تېلېفــون ئۇرغانـدا ئۇنىــڭ ساداســى ئ    
بۇ ئاۋازنىڭ قۇرئان ئايهتلىرى يـاكى دۇئـا يـاكى     بهزىلهر. الرنى قوللىنىدۇزىلبولمىغان 

  .ئهزان بولۇشىنى تاللىسا، بهزىلهر ئۇنىڭ مۇزىكا ياكى ناخشا بولۇشىنى تالاليدۇ
ئهمما تېلېفون زىلى ئۈچۈن قارىيالردىن بىـرەر قارىينىـڭ قىرائىتىنـى ئىشـلىتىش       

چۈنكى ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمنـى     . كهرىمنى خورلىغانلىق بولۇپ ھارامدۇرقۇرئان 
ئوقۇش، چۈشىنىش، تىالۋىتى بىلهن ئىبـادەت قىلىـش، كۆرسـهتمىلىرى بـويىچه ئهمهل     

ئــالالھ تائاالنىــڭ كــاالمى بولغــان قۇرئــان كهرىــم بــوش . قىلىــش ئۈچــۈن چۈشــۈرگهن
فونغا چاقىرىش ئۈچۈن ئىشلىتىشـتىن  ۋاقتىمىزنى تولدۇرۇش ياكى قارشى تهرەپنى تېلې

قارشى تهرەپ تېلېفونغا جاۋاب بهرگهن ھامان تېلېفوندا . ئهلۋەتته ئۈستۈن ۋە ئۇلۇغدۇر
نــېمه  بــۇ قۇرئــان كهرىمــگه قارشــى. ئوقۇلۇۋاتقــان ئــايهت كهلــگهن يېرىــدىن ئۈزۈلىــدۇ

  !دېگهن ئهدەپسىزلىك ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز؟
ئهزان ئىسـالمدىكى ئهڭ ئۇلـۇغ ۋە ئهڭ كاتتـا     چـۈنكى  .ئهزانمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش  

ئـۇنى  . ئىبادەت بولغان نامارنىڭ ۋاقتىنى ئېالن قىلىش ئۈچۈن بۇيرۇلغـان چـاقىرىقتۇر  
ئـۇنى تېلېفـون زىلـى سـۈپىتىدە قوللىنىشـتىن ئىبـارەت دۇنيـا        . اليىقىدا ئۇلۇغالش الزىم

، ئىــش يهنه ۇئاغــا كهلســهكئهمــدى د. ئىشــلىرى ئۈچــۈن خىــزمهتكه سېلىشــقا بولمايــدۇ
 ۋە تونۇلغا ئـالىم  نىڭ ئهزاسى»كاتتا ئۆلىماالر ھهيئىتى« سهئۇدى ئهرەبىستانى. شۇنداق

يانفونالرغا مۇزىكا ئورنىدا قۇرئـان يـاكى ئهزان   «شهيخ مۇھهممهد ئىبنى سالىه ئهلفوزان 
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 بـۇ «: دېـگهن سـوئالغا جـاۋاب بېرىـپ    » ياكى دۇئا قويۇش مهسىلىسـىگه نـېمه دەيسـىز؟   
بــۇالرنى تېلېفــون ئــاۋازى ســۈپىتىدە  . ئــاننى ۋە زىكىرنــى خورلىغــانلىقتۇرئهزاننــى، قۇر

سـىز  . دەيدۇ”بۇنداق قىلىش مۇزىكىدىن ياخشىغۇ“بهزىلهر. ايدۇقوللىنىشقا قهتئىي بولم
يـوق، ئهزانمـۇ    مۇزىكىسى يـوق، قۇرئـانمۇ  ! مۇزىكا قويِۇشقا مهجبۇرمۇ؟ مۇزىكىنى تاشالڭ

يېقىنقـى ۋاقىـتالردىن بىـرى     .دېـگهن  )١(»ڭۋېلىـ يوق، دۇئامۇ يوق زىلدىن بىرىنى قويۇ
تېلېفون زىلى ئۈچۈن قۇرئان، دۇئا ۋە ئهزاننى ئىشلىتىشنىڭ ھاراملىقىنى ئېنىق ئـېالن  

  .قىلغان پهتىۋاالر بارلىققا كهلدى
  

                                                 
  .سانىدىن -٢٠٩٧يىل،  -٢٠٠٨ژۇرنىلى » دەۋەت«سهئۇدى ئهرەبىستانىدا چىقىدىغان   )١(
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  دىكى ھارام ئىشالرئىقتىسادىي مهسىلىلهر

  ئىشالر قايسىالر؟ ھارام لهردە چهكلهنگهنئىقتىسادىي مهسىلى :سوئال  .١٣٩٨
  :ئىشالر تۆۋەندىكىلهر ھارام ئىقتىسادىي مهسىلىلهردە چهكلهنگهن :جاۋاب    

  ھارامدىن پۇل تېپىش
 –ئوغرىلىق، قاراقچىلىق، ئالدامچىلىق، تارازىـدا كهم بېـرىش ۋە ئىسـالمدا ئېلىـپ       

، كهسىپ بولـۇپ  رامسېتىش چهكلهنگهن نهرسىلهرنى سېتىش ئارقىلىق پۇل تېپىش ھا
ھارامدىن پـۇل تېپىـپ، ھارامـدىن ئوزۇقالنغـان     . شهكسىز ھارامدۇر تاپقان پۇلبۇنداق 

پهيغهمــبهر . ئادەمنىــڭ دۇئاســى ئىجــابهت بولمايــدۇ، ئىبــادەتلىرى قوبــۇل بولمايــدۇ      
نـى دوزاخنىـڭ   تېئهلهيهىسساالمنىڭ تهبىـرى بـويىچه، ئۇنىـڭ ھارامـدىن ئوزۇقالنغـان      

  .ۇئوتىغا اليىق بولىد

  جازانىخورلۇق قىلىش
ــى         ــېلىش ھهر ئىككىسـ ــۈم ئـ ــپ ئۆسـ ــاكى قهرز بېرىـ ــېلىش يـ ــۈمگه قهرز ئـ ئۆسـ

سېتىق قىلىشـنى ھـاالل قىلىـپ،     –جازانىخورلۇق مۇئامىلىسى بولۇپ، ئالالھ تائاال سودا 
ئۇنىڭغا يول قويغان بولسىمۇ، جازانىخورلۇقنى يهنى ئۆسۈم بىـلهن مۇئـامىله قىلىشـىنى    

ســېتىقنى ھــاالل قىلــدى، جــازانىنى ھــارام      -ئــالالھ ســودا  ﴿كهســكىن چهكلىــگهن  
  .)١(﴾قىلدى
ھهتتا جازانىخورلۇقتىن قول ئۈزمىگهنلهرگه قارشى ئالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى     

يهنـى جازانىـدىن   (ئهگهر ئۇنـداق قىلسـاڭالر   ﴿. ئۇرۇش ئاچىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان
پهيغهمبىـرى سـىلهرگه ئـۇرۇش ئـېالن     بىلىڭالركى، ئالالھ ۋە ئۇنىڭ ) قول ئۈزمىسهڭالر

  .)٢(﴾قىلىدۇ
ــدۇ      ــۇرۇش ئاچقــان كىشــىنى ھــاالك قىلمــاي قويماي ــالالھ ئ ــۇمكى، ئ چــۈنكى . مهل

  !ئالالھنىڭ كۈچىگه تهڭ كېلىدىغان كۈچ يوق

                                                 
  ئايهت - ٢٧٥بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ئايهت - ٢٧٩بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٧٩٨  

 

  يېتىمنىڭ مېلىنى يهۋېلىش
بۇ ھارامالرنىڭ ئهڭ قاتتىقى ۋە گۇنـاھ جهھهتـتىن   يېتىمالرنىڭ مېلىنى يهۋېلىش   

بولۇپ، ئالالھ تائاال يېتىمنىڭ مېلىنى يهۋالغۇچىالرنى قورقۇنچلـۇق ئىبـارە    ئهڭ ئېغىرى
ــان  ــدىت قىلغ ــلهن تهھ ــال   ﴿. بى ــڭ م ــپ يېتىملهرنى ــۇم قىلى ــۈلكىنى  -زۇل ــاھهق(م ) ن

ئـوتنى  ) قىيـامهت كـۈنى يېنىـپ تۇرىـدىغان    (يهۋالىدىغانالر، شۈبهىسـىزكى، قورسـىقىغا   
  .)١(﴾كىرىدۇ) يهنى دوزاخقا(يهۋالغان بولىدۇ، ئۇالر يېنىپ تۇرغان ئوتقا 

مۈلكىنى ناھهق يهۋېلىش ھارام بولسىمۇ، يېتىمنىـڭ   –ھهر قانداق كىشىنىڭ مال   
مېلىنى يهۋېلىش گۇناھ جهھهتتىن تولىمۇ ئېغىر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ ئاالھىـدە تىلغـا   

  .ئېلىنغان

  زاكاتنى بهرمهسلىك
ــۇل    ــۇپ، قو    -پ ــاال بول ــالالھ تائ ــلى ئىگىســى ئ ــڭ ئهس ــالالھ  مالنى لىمىزدىكىســى ئ

ئۇنىڭـدا پېقىرالرنىـڭ،   . تائاالنىڭ بىزگه ئىنئام ۋە سـىناق تهرىقىسـىدە ئاتـا قىلغىنىـدۇر    
ئۇالرنىـڭ  ﴿. يېتىملهرنىڭ ۋە باشقا موھتاج كىشىلهرنىڭ ئهلۋەتته مۇئهييهن ھهققى بـار 

ــۇل ئىگىلىرىنىـــڭ ( ــۇلمان پـ ــى مۇسـ ــۇل ) يهنـ ــا ۋە   -پـ ــدىغان پېقىرغـ ــدا تىلهيـ ماللىرىـ
ــد ــۇئهييهن ھهق   تىلىمهي ــا بېرىشــكه تېگىشــلىك بولغــان م ) يهنــى زاكــات(ىغان پېقىرغ

  .)٢(﴾باردۇر
ــازاب        ــلىق ئـ ــڭ ئېچىنىشـ ــاال قىيامهتنىـ ــالالھ تائـ ــى ئـ ــاتنى بهرمىگهنلهرنـ  –زاكـ

كۈمــۈش يىغىــپ، ئــۇنى ئالالھنىــڭ  -ئــالتۇن ﴿. ئوقــۇبهتلىرى بىــلهن ئاگاھالنــدۇرغان
قــاتتىق ئــازاب بىــلهن بېشــارەت ) دىغاندوزاختــا بولىــ(يولىــدا ســهرپ قىلمايــدىغانالرغا 

كۈمۈشــلهر جهھهننهمنىــڭ  -ئــۇ ئــالتۇن) يهنــى قىيــامهت كۈنىــدە(ئــۇ كۈنــدە . بهرگىــن
ــرى       ــانلىرى ۋە دۈمبىلى ــانىلىرى، ي ــڭ پېش ــلهن ئۇالرنى ــڭ بى ــپ، ئۇنى ــدا قىزىتىلى ئوتى

كۈمۈشــۈڭالر  -بــۇ ســىلهرنىڭ ئــۆزۈڭالر ئۈچــۈن يىغقــان ئــالتۇن ‹: ئۇالرغــا. داغلىنىــدۇ
ــىله( ــكه   سـ ــدىلىرىگه بېرىلىشـ ــاجلىق بهنـ ــايىڭالردىكى ئالالھنىـــڭ ئېهتىيـ ــۇ دۇنيـ ر بـ

كۈمۈشــۈڭالرنىڭ ۋاباســىنى  -يىغقــان ئــالتۇن) تېگىشــلىك ھهققىنــى ئــادا قىلمىــدىڭالر
  .)٣(﴾دېيىلىدۇ› تېتىڭالر

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم زاكــات بهرمىگۈچىلهرنىــڭ ئــاخىرەتتىكى جازاســىنى        

                                                 
  ئايهت– ١٠نىسا سۈرىسى   )١(
  ئايهتلهر -٢٥ - ٢٤سۈرىسى  مهئارىج  )٢(
  ئايهت - ٣٤تهۋبه سۈرىسى   )٣(



 ٧٩٩  ئىشالر ھارام هسىلىلهردىكىئىقتىسادىي م  

 

ــگهن  ــداق دې ــۋىرلهپ مۇن ــ«: تهس ــۇل   ئ ــان پ ــا قىلغ ــاال ئات ــى   -الالھ تائ مالنىــڭ زاكىتىن
دۇنيالىرى ئىككـى كۆزىنىـڭ ئۈسـتىدە     -بهرمىگهن كىشىگه قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ مال 

قورقۇنچلۇق قارا مېڭى بولغان ھهيۋەتلىك بىر يىالنغا ئايلىنىپ كېلىپ ئۇنىـڭ بوينىغـا   
  .)١(»دەيدۇ ”يىڭدۇنيا -مهن سېنىڭ دۇنيادا يىغقان مال“: يۆگىشىدۇ ۋە ئۇنىڭغا

  ئىسراپچىلىق
بهزى مۇســــۇلمانالردىكى ئىســــراپخورلۇق مۇســــۇلمانچىلىق قائىدىســــىگه يــــات    

چـۈنكى مۇسـۇلمان دېـگهن    . كېلىدىغان، ئالالھ تائاال ياقتۇرمايدىغان بىر يامان ئىشتۇر
يهڭالر، ئىچىڭالر، ئىسراپ قىلمـاڭالر، ئـالالھ ئىسـراپ قىلغـۇچىالرنى     ﴿: ئالالھ تائاالنىڭ

ــا قىلغــان    )٢(﴾ىــقهتهن ياقتۇرمايــدۇھهق ــالالھ ئات ــگهن ئهمــرىگه ئىتــائهت قىلىــپ، ئ دې
  .رىزىقنى ئىسراپ قىلماستىن، بهكمۇ چىڭ تۇتۇۋالماستىن نورمال ھالدا ئىشلىتىدۇ

  التارىيه بېلىتىنى سېتىۋېلىش
ــر ئۇتـــۇش      ــداقال بىـ ــاكى قانـ ــېتىۋېلىش يـ ــارىيه بېلىتىنـــى سـ ئۇتتـــۇرۇش  –التـ

مـار  چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش قى   . ھارامـدۇر  ئۈچۈن پۇل خهجـلهش كۈتۈلىدىغان ئىشالر 
شۇنىڭدەك، التارىيه ۋە قانداقال بىر ئويۇنـدىن ئۇتۇۋالغـان پـۇل    . تۇرئوينىغانغا ئوخشاش

مېهنهتســـىز كهلگهنلىكـــى ۋە ھـــاالل كهســـىپ ئـــارقىلىق كهلمىگهنلىكـــى ســـهۋەبلىك  
  .)٣(ھارامدۇر

  باشقا پهرزنى قايرىپ قويۇپ تهكرارا ھهج قىلىش
پهرز ھهجنى ئادا قىلىـپ بولغـان كىشـىنىڭ پهرز بولغـان ئىشـنى قايرىـپ قويـۇپ          
ھـارام قاتارىغـا كىرمىسـىمۇ، تـوغرا      ھهج ئۈچۈن پۇل سهرپ قىلىشى) ئىختىيارىي(نهپله 

ــوق   ــهك يـ ــلىكىدە شـ ــۈنكى. ئهمهسـ ــان    ،چـ ــارائىتتا قالغـ ــاجلىق شـ ــا زور ئېهتىيـ پۇلغـ
ــت    ــنىلىرىنى، يې ــتلىرىنى، قوش ــانلىرىنى، دوس ــۇل    –ىم تۇغق ــقا پ ــىرالرنى، داۋالىنىش يېس

تاپالمىغان كېسهللهرنى، پۇلسىزلىقتىن ئوقۇشقا كىرەلمىگهن بـالىالرنى كـۆرۈپ تـۇرۇپ،    
ئۇالرغا ياردەم قىلىشنى قايرىپ قويۇپ نهپله ھهج ئۈچۈن پۇل سـهرپ قىلىشـنىڭ تـوغرا    

چــۈنكى  . ئهمهســلىكىنى مهشــهۇر ئىســالم ئۆلىمــالىرى ھهمــمه بىــردەك ســۆزلىمهكته      
همئىيهتتىكى پېقىرالرنىڭ، يېتىملهرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئـېلىش شـۇ جهمئىيهتتىكـى    ج

                                                 
  ۇخارىي رىۋايىتىئىمام ب  )١(
  ئايهت - ٣١ئهئراف سۈرىسى   )٢(
 .ناملىق ئهسهرىدىن» ئىسالمدا ھاالل ۋە ھارام«يۇسۇف ئهل قارداۋىينىڭ   )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٠٠  

 

بۇ پهرزنى قايرىپ قويۇپ، نهپله ئىبـادەت ئۈچـۈن پـۇل    . پۇلدارالرنىڭ ئۈستىگه پهرزدۇر
سـاۋاب ئالالھنىـڭ قولىـدا، ئـالالھ سـاۋابنى كىشـىلهرنىڭ       . سهرپ قىلىش توغرا ئهمهس

پـۇل خهجلهشـته راسـتتىنال سـاۋابقا     . ه قاراپ بېرىـدۇ قىلغان ئهمهللىرىدىكى نىيهتلىرىگ
ئېرىشىشنى نىيهت قىلغان ئادەم ئهلـۋەتته سـاۋابى چـوڭ ۋە كـۆپ بولىـدىغان ئىشـالرنى       

  .دىن چوڭ ۋە كۆپ ئهلۋەتتهساۋابى چۈنكى پهرزنىڭ ساۋابى نهپلىنىڭ. قىلىدۇ
قوبـۇل  نى ادەتنهپـله ئىبـ   ئادا قىلىنمىغـۇچه ئـالالھ تائـاال    پهرز«ئىسالم ئولىمالىرى   

  .)١(ھهممه بىردەك ئىتتىپاقالشقان دەيدىغان ئومۇمىي قائىدىگه »قىلمايدۇ

                                                 
  .بهت-٢٦٧توم،-٣ناملىق ئهسهرى،»فتاوى معاصرة«پ ئهل قهرداۋىينىڭۈدوكتۇر يۈس  )١(



 ٨٠١  ئىشالر هكلهنگهنچ ۇئامىلىدەقىلىنىدىغان م هرگهكىشىل  

 

  

  كىشىلهرگه قىلىنىدىغان مۇئامىلىدە چهكلهنگهن ئىشالر

  كىشىلهرگه قىلىنىدىغان مۇئامىلىدە چهكلهنگهن ئىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٣٩٩
  :قىلىنىدىغان مۇئامىلىدە چهكلهنگهن ئىشالر تۆۋەندىكىلهركىشىلهرگه  :جاۋاب    

  قارشى ئىرقىي ئايرىمىچىلىق قىلىشمۇسۇلمانالرغا 
مۇسۇلمانالر قايسى مىللهتتىن، قايسى دۆلهتـتىن ۋە قانـداق رەڭلىـك بولۇشـىدىن       

ــارا دىنىــي قېرىنداشــالردۇر  ــارا قېرىنداشــلىق  . قهتئىيــنهزەر ئــۇالر ئۆزئ ئۇالرنىــڭ ئــۆز ئ
ــى ــىۋەتتىن ھالقىغــان، تهقۋالىــق، ئهخــالق      مۇناس  –ۋىتى ئــادەتتىكى شهخســىي مۇناس

پهزىلهت، ئۆز ئارا ھهمكارلىق ۋە چـېكىگه يهتـكهن مېهرىبـانلىقنى ئاسـاس قىلغـان ئهڭ      
مۇســـتهھكهم بىـــر مۇناســـىۋەت بولـــۇپ، ئۇالرنىـــڭ يىمىـــرىلمهس بىـــر پۈتـــۈن گهۋدە  

مـۆمىنلهر ھهقىـقهتهن   ﴿: ىـتلهپ قۇرئان كهرىم بـۇنى تهك . ئىكهنلىكىنى نامايان قىلىدۇ
  .دەپ ئېالن قىلغان )١(﴾قېرىنداشالردۇر

بىــر مۇســۇلماننىڭ يهنه بىــر مۇســۇلمانغا يامــانلىق قىلىشــى ئــۆزىگه يامــانلىق          
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ ھهقـته مۇنـداق      . چۈنكى ئـۇالر بىـر گهۋدە  . قىلغانلىقىدۇر

بىرىڭالرنـى ئالـدىماڭالر، بىـر     -ر، بىر بىرىڭالرغا كۆرەلمهسلىك قىلماڭال -بىر «: دېگهن
بىرىڭالرنىڭ  -بىرىڭالرغا دۈشمهن بولماڭالر، بىر  -بىرىڭالرنى يامان كۆرمهڭالر، بىر  -

ــاڭالر  ــىنى بۇزمـ ــى     . سودىسـ ــڭ ياخشـ ــۇپ، ئالالھنىـ ــالردىن بولـ ــارا قېرىنداشـ ــۆز ئـ ئـ
قىلمايـدۇ،  مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى، ئۇنىڭغا زۇلۇم . بهندىلىرىدىن بولۇڭالر

تهقۋالىــق قهلبــته، ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمان قېرىندىشــىنى خــور كــۆرگهن       . خورلىمايــدۇ
بىر مۇسۇلماننىڭ يهنه بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈشى، . ئادەمدىنمۇ يامان ئادەم يوق

  .)٢(»مېلىنى تارتىۋېلىشى ۋە نومۇسىنى تۆكۈشى قهتئىي ھارامدۇر –پۇل 

  رىمىچىلىقى سهۋەبلىك چهتكه قېقىشئايپىكىر ياكى مهزھهپ  مۇسۇلمانالرنى
 -اقلىق كــۈچ چــۈنكى بىرلىــك، ئىنــ . مۇســۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنــى ســاقالش پهرز   

قــۇۋۋەتكه باشــقا  -مۇسـۇلمانالر ھــازىرقى زامانــدا كـۈچ   . ئامىلىــدۇرقـۇۋۋەت تېپىشــنىڭ  

                                                 
  ھۇجۇرات سۈرىسى  )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٠٢  

 

مۇســۇلمانالردىن بهزى كىشــىلهرنىڭ . ھهمــمه ئهســىرلهردىكىدىن بهكــرەك موھتاجــدۇر
ــايرىمىچىلىقى ســهۋەبلىك ئــۇالرنى چهتــكه قېقىشــقا، باشــقىچه   پىكىــر  ــاكى مهزھهپ ئ ي

ــدۇ  ــقا بولماي ــامىله قىلىش ــدئهت  . مۇئ ــا بى ــالر (ھهتت ــان ئىش ــدا بولمىغ ــادىر  ) دىن ــى س ن
مهسىيهت ئىشلهيدىغان، ئهمما ئېتىقادى دۇرۇس بىر ئادەم نامازغا  –قىلىدىغان، گۇناھ 

ــۇرۇپ ن    ــىدا تـ ــڭ ئارقىسـ ــىمۇ، ئۇنىـ ــام بولسـ ــرەك ئىمـ ــۇش كېـ ــاز ئوقـ ــبهر . امـ پهيغهمـ
ھهرقانـــداق ياخشـــى ۋە گۇناھكـــار ئادەمنىـــڭ ئارقىســـىدا نامـــاز      «: ئهلهيهىسســـاالم
دېيىش ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى، ئىناقلىقىنى ساقالشنىڭ » )١(ئوقۇۋېرىڭالر

  .زۆرۈرلۈكىنى بايان قىلغان

  شلهرنى چهتكه قېقىكىشى پهرۋەرتىنچلىقبولمىسىمۇ مان مۇسۇل
مۇســـۇلمانالر مۇســـۇلمان ئهمهس كىشـــىلهرگىمۇ ياخشـــى، ئادالهتلىـــك ۋە تـــوغرا    

ــان  ــامىله قىلىشــقا بۇيرۇلغ ــي    . مۇئ ــاكى ئۇالرنىــڭ دىنى ــدىكى كىشــىلهرنى ي باشــقا دىن
بـارلىق مۇئـامىله   . ئېتىقادىنى كهمسىتىش، چهتكه قـېقىش ۋە خـور كۆرۈشـكه بولمايـدۇ    

ــتىن،  ــايرىمىچىلىق قىلماسـ ــا ئـ ــوغرا ۋە   تۈرلىرىـــدە ئۇالرغـ ــتىن، تـ ــىزلىق قىلماسـ ھهقسـ
ئادالهتلىــك مۇئــامىله قىلىــش، مــاددىي ۋە مهنىــۋى جهھهتلهردىــن قولــدىن كېلىشــىچه 

ئـالالھ تائـاال بـۇ ھهقـته بىـزگه تهۋسـىيه قىلىـپ        . ئۇالرغا ئىنسانىي ياردەم قىلىش الزىـم 
باشقا دىندىكىلهردىن سىلهر بىـلهن ئـۇرۇش قىلمىغـان ۋە سـىلهرنى     ﴿: مۇنداق دېگهن

يۇرتــــۇڭالردىن ھهيــــدەپ چىقارمىغانالرغــــا كهلســــهك، ئــــالالھ ئۇالرغــــا ياخشــــىلىق 
شۈبهىســىزكى، . قىلىشــىڭالردىن، ئۇالرغــا ئادىــل بولۇشــۇڭالردىن ســىلهرنى توســمايدۇ 

  .)٢(﴾ئالالھ ئادالهت بىلهن ئىش قىلغۇچىالرنى ياقتۇرىدۇ
ــادەم  مۇســۇلمان ئهمهس بىر :ســوئال  .١٤٠٠ ىنىــڭ قىيىنچىلىقىنــى ھهل قىلىــپ بهرگهن ئ

  ساۋاب تاپامدۇ؟
: چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر ھهدىسـته     . ئهلۋەتته سـاۋاب تاپىـدۇ   :جاۋاب    

 )٣(.دەپ كۆرسـهتكهن » جېنى بارلىكى نهرسىگه ياخشىلىق قىلغان ئادەم ساۋاب تاپىدۇ«
ئۇچـار قـۇش بولسـۇن، جېنـى     بۇ ھهدىس مهيلى ئىنسان بولسۇن، مهيلى ھـايۋان يـاكى   

ــاردەم قىلىــش، قىيىنچىلىقىنــى ھهل   –بــارلىكى نهرســىگه رەھىــم   شــهپقهت قىلىــش، ي
بۇنىڭ بىرال شـهرتى   ئهمما. قىلىپ بېرىشنىڭ ساۋابلىق ئىش ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

                                                 
  تىئهبۇ داۋۇد رىۋايى  )١(
  ئايهت - ٨سۈرىسى  مۇمتهھىنه  )٢(
  ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 ٨٠٣  ئىشالر هكلهنگهنچ ۇئامىلىدەقىلىنىدىغان م هرگهكىشىل  

 

ئۇ بولسىمۇ مهزكۇر مۇسۇلمان ئهمهس شهخسنىڭ مۇسۇلمانالرغا زۇلـۇم قىلىـدىغان،   . بار
  .اكى ئىسالم دىنىغا دۈشمهنلىك قىلىدىغان كاپىرالردىن بولماسلىقىدۇري ئۇالرغا

  مۇسۇلمانالر يامان كۆرۈشكه تېگىشلىك كىشىلهر
  مۇسۇلمانالر كىملهرنى يامان كۆرۈشى كېرەك؟ :سوئال  .١٤٠١

زىيانكهشـلىك   مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىگه يـاكى ئۆزلىرىنىـڭ دىنىـي ئېتىقادىغـا     :جاۋاب    
قىلغۇچىالرنى، دىنىـي سـهۋەبتىن ئـۇالر بىـلهن ئـۇرۇش قىلغـانالرنى، مۇسـۇلمانالرنىڭ        
دىنىنى، قۇرئان كهرىمنى، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى مهسخىرە قىلغـۇچىالرنى دوسـت   
تۇتماسلىقى، ئۇالرغا قارشى تۇرۇشى ۋە ئـۇالرنى ئالالھنىـڭ دۈشـمهنلىرى دەپ بىلىشـى     

ئـالالھ دىـن ئۈچـۈن سـىلهر     ﴿: نى ئالالھ تائاال مۇنـداق بايـان قىلغـان   بۇ پرىنسىپ. الزىم
بىلهن ئۇرۇشـقان، سـىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن ھهيـدەپ چىقارغـان ۋە سـىلهرنى ھهيـدەپ        

كىمكــى . چىقىرىشــتا ياردەملهشــكهنلهرنى دوســت تۇتۇشــۇڭالردىن ســىلهرنى توســىدۇ  
  .)١(﴾ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن، ئۇالر زالىمالردۇر

 ئـۇالرنى يـۈرەكتىن دوسـت تۇتماسـلىقنى     قىالرنى يامان كـۆرۈش دېگهنلىـك  يۇقىرى  
ھــۆرمهتته ئۇالرغــا ئــايرىمچىلىق  يئهممــا ئــادالهتته، مۇئامىلىــدە، ئىنســانى. ئىپادىلهيــدۇ

چـۈنكى ئـادالهت بىـلهن دۇرۇسـلۇق ھهر ئىشـتا ۋە ھهركىـم ئۈچـۈن        . قىلىشقا بولمايـدۇ 
  .تهلهب قىلىنىدىغان نهرسىلهردۇر

  

                                                 
  ئايهت -٩سۈرىسى  مۇمتهھىنه  )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٠٤  

 

  

  الرغا مۇئامىله قىلىشتا چهكلهنگهن ئىشالرھايۋان

 ھازىر دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا، ھايۋانالرنى ئاسراش مهسىلىسى جىـددىي تـۈردە    
ھـايۋان  “ ۋە ” ھـايۋانالنى ئاسـراش جهمئىيىتـى   “ كۆڭۈل بۆلۈش ماۋزۇسـىغا ئايلىنىـپ،   

شـۇنىڭ  . تهدېگهنگه ئوخشاش مۇئهسسهسهلهر مهيـدانغا كهلمهكـ  ” ئىيىتىمسۆيهرلهر جه
بىلهن بىرگه بـۇ ئهھـۋال ھـازىرقى تهرەققىيـات ۋە تېخنىلـوگىيه ئهسـىرىنىڭ يېڭىلىقـى        

ــا   ــۈپىتىدە تونۇلماقت ــادىيىتى س ــاكى ئىج ــدا،  . ي ــى ئېيتقان ــا ھهقىقهتن ــايۋانالرنى  ئهمم ھ
. ئاسراش، ئۇالرغا شهپقهت كۆرسـىتىش ئىشـى مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن يېڭـى تېمـا ئهمهس      

ئهســىر  ١٤مۇنــدىن  ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم چــۈنكى ئىســالم پهيغهمبىــرى
ھــايۋانالرنى ئاســراش ۋە ھايۋانالرغــا “ ۋە  ”ئىنســان ھهقلىــرى“ ئىلگىرىكــى چــاغالردىال

دۇنيـا   سايىسـىدا  نـى قۇرئـان كهرىمنىـڭ   ” پرىنسـىپلىرى  –مۇئامىله قىلىشنىڭ قـانۇن  
ــدا ــدا   تارىخى ــا قويغــان ۋە ھاياتى ــۇپ ئوتتۇرىغ ــۇنجى بول ــانۇن ت ــۇ ق پرىنســىپالرنى  – ب

  .ھهم باشقىالرغا ئۆگهتكهن يېگانه شهخستۇر ئهمهلىي رەۋىشته تهتبىق قىلغان
مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ئۇسسـۇزلۇقتىن قـاتتىق قىينىلىـپ       ھهزرىتى قىسىقىسى،  

 كېتىپ، قۇدۇقنىڭ يېنىدىكى ھۆل تۇپراقنى يېيىشكه باشلىغان بىر ئىتنى كۆرگهن بىر
چ ئاغرىتقانلىقتىن، ئـايىغىنى سـېلىپ، ئۇنىڭغـا قـۇدۇقتىن سـۇ      ئايالنىڭ ئىتقا ئى بۇزۇق

پۈتــۈن  ، بــۇ ئايالنىــڭتولــدۇرۇپ چىقىــپ بــۇ ئىتنــى ســۇغۇرۇپ قويغــانلىقى ســهۋەبلىك
گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىپ جهننهت ئهھلى بولۇپ كهتكهنلىكى، بۇنىـڭ ئهكسـىچه،   

پ، ئۇنىـڭ ئۆلـۈمىگه   بىر ئايالنىڭ بىر مۈشۈكنى سۇ ياكى نان بهرمهستىن بـاغالپ قويـۇ  
ــانلىقى  ــۇ ئايالنىــڭ ســهۋەب بولغ ــۇپ كهتكهنلىــك   ســهۋەبلىك، ب ــدىن بول دوزاخ ئهھلى

شهپقهت قىلىشنىڭ نهقهدەر  –قىسسىسىنى ئېيتىپ بېرىش ئارقىلىق ھايۋانالرغا رەھىم 
  .)١(چوڭ ئىبادەت ۋە دىنىي ھهم ئىنسانىي مهجبۇرىيهت ئىكهنلىكىنى ئوچۇقلىغان

  ھايۋانالرغا مۇئامىله قىلىشتا چهكلهنگهن ئىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٠٢
  :ھايۋانالرغا مۇئامىله قىلىشتا چهكلهنگهن ئىشالر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    

ــارتىش  ) ١(   ــۈكلهرنى ئــ ــر يــ ــدىغان ئېغىــ ــا كۆتۈرەلمهيــ ــبهر . ھايۋانالرغــ پهيغهمــ
ۈكنىــڭ ئېغىرلىقىــدىن قورســىقى يهرگه بىركــۈنى ئۈســتىگه ئارتىلغــان ي ئهلهيهىسســاالم

ئـالالھتىن   !ئهي ئىنسـانالر « :تېگىپ قالغىلى ئاز قالغـان بىـر تـۆگىنى كـۆرۈپ قېلىـپ     

                                                 
  ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان  )١(



 ٨٠٥  ئىشالر هكلهنگهنچ قىلىشتا ۇئامىلهم ۋانالرغاھاي  

 

ــىز  ــۇ تىلس ــۇڭالر، ب ــاڭالر،  قورق ــۇم قىلم ــا زۇل ــايۋانالرنى مهخلۇقاتق ــته   ھ ــۇق رەۋىش يولل
  .دېگهن )١(»قوللۇنۇپ ۋە يوللۇق ھالدا يهڭالر

  .ىز قويۇشھايۋانالرنى ئاچ ياكى سۇس) ٢(  
  .ھايۋانالرغا كېسهل يهتسه ياكى بىرەر ئورگىنى سۇنسا ۋاقتىدا داۋاالتماسلىق) ٣(  
ھـايۋانالرنى ئـۇرۇش ۋە    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ھايۋانالرنى ئۇرۇپ قىيناش) ٤(  

 :بىر قوينى سـۆرەپ كېتىـپ بارغـانلىقىنى كـۆرۈپ     ئۇ بىر ئادەمنىڭ. قىيناشتىن توسقان
يهنه بىـر  . دەپ ئاگاھالنـدۇرغان » !ۆلۈمگه چىرايلىق يېتىلهپ مـاڭ ئۇنى ئ! ھهي سېنى«

دەپ ” كۆيۈنهمـدىمهن؟  ئۆلتۈرىلىـدىغان مـالغىمۇ  “ پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن   ئادەم
  .دېگهن )٢(»سهن ئۇنىڭغا كۆيۈنسهڭ ئالالھ ساڭا كۆيۈنىدۇ«: سورىغاندا، ئۇنىڭغا

  .ھايۋانالرنى ئوت بىلهن داغالش) ٥(  
  .الرنى تىرىك تۇرغۇزۇپ ئورگانلىرىنى كېسىشھايۋان) ٦(  
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ھايۋانالرنى ئوق ئېتىش مهشىقلىرىدە قارىغا ئېلىش) ٧(  

جېنـى  «: توسـۇپ  قارىغا ئېلىشتىن ھايۋانالرنى ياكى قۇشالرنى ئوق ئېتىش مهشقلىرىدە
  .دەپ تهلىمات بهرگهن )٣(»بار قانداقلىكى نهرسىنى قارىغا ئالماڭالر

ئىـت تاالشـتۇرۇش،   : مهسـىلهن . بىرى بىلهن سوقۇشـتۇرۇش  -ھايۋانالرنى بىر ) ٨(  
ــدۇر      ــۇنالر ھارام ــارلىق ئوي ــتۇرۇش قات ــار سوقۇش ــتۇرۇش، قوچق ــوراز چوقۇش ــۇنى . خ ئ

قىلغۇچىالر ھايۋانالرغا زۇلۇم قىلغـانلىقى ۋە قىينىغـانلىقى سـهۋەبلىك ئـالالھ تائاالنىـڭ      
ئۇالرنىـڭ قىساسـلىرىنى    ە قىيامهت كۈنى ئالالھ تائاالئالدىدا قاتتىق گۇناھكار بولىدۇ ۋ

  .زالىمالردىن ئېلىپ بېرىدۇ

  ھايۋانالرنى قىيناشنىڭ جازاسى
ئىسالم ئۆلىمالىرى ھايۋانالرغا زۇلۇم قىلغان ۋە ئـۇالرنى قىينىغانالرنىـڭ قىيـامهت      

ىقىـدا  جازالىدىغانلىقى، ھايۋانالر ئۈچۈن ئـۇالردىن قىسـاس ئېلىنىدىغانل   كۈنىدە چوقۇم
ئايالنىڭ بىر مۆشۈكنى يهيدىغان ياكى ئىچىدىغان بىـر   بىر مۆمىنه .ئىتتىپاقتۇر بىردەك

ــڭ    ــۇپ، ئۇنى ــاغالپ قوي ــتىن ب ــه بهرمهس ــهۋەب    نهرس ــىگه س ــۈپ كېتىش ــاچلىقتىن ئۆل ئ
بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇ ئايالنىــڭ دوزاخ ئهھلىــدىن بولــۇپ كهتكهنلىــك قىسسىســىدە،  

دوزاخقـا ئېسـىپ قويۇلغـان، ئۇنىـڭ سـهۋەبى       يالنىڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇ ئا

                                                 
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(
  ھاكىم رىۋايىتى   )٢(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٠٦  

 

بۇ ئايالنىڭ يۈزىنى، مهيدىسىنى چىشلهپ قىينىغـان ھالـدا،    بىلهن ئۆلگهن مۈشۇكنىڭ
  )١(.ئازابلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلغان

ڭگۈزلـۈك ھايۋانـدىن مۈڭگۈزسـىز ھايۋاننىـڭ     ۈنىـدە م ۈقىيامهت ك«: بىر ھهدىسته  
مهخلۇقاتقــا قارشــى ئىشــلهنگهن زۇلــۇم،  .كهلــگهن دەپ )٢(»قىساســى ئېلىــپ بېرىلىــدۇ

ــڭ     ــا ئۇچرىغانالرنىـ ــولى زۇلۇمغـ ــرال يـ ــىنىڭ بىـ ــڭ تهۋبىسـ ــايهت ۋە يامانلىقالرنىـ  جىنـ
كهچۈرۈمىگه ئېرىشىش بولغان يهردە، تىلسىز ھايۋاندىن قانداقمۇ كهچـۈرۈم سـورىغىلى   

جازاســى شــۇڭا، ھايۋانالرغــا قارشــى ئىشــلهنگهن زۇلــۇم ۋە جىنايهتلهرنىــڭ  ! بولســۇن؟
. ئـالالھ خالىسـا كهچۈرىـدۇ، خالىسـا جازااليـدۇ     . ئالالھنىڭ شهپقىتىگه قالغان بىر ئىـش 

ــۇم، جىنــايهت ۋە يامانلىقالرنىــڭ تهۋبىســى    ئهممــا ئىنســانالرغا قارشــى ئىشــلهنگهن زۇل
ھهق . ئالــدى بىــلهن شــۇ ئىنســانالرنىڭ ئهپۇســى ۋە رازىلىقىنــى ئېلىشــتىن ئىبــارەتتۇر 

  .لالھمۇ كهچۈرمهيدۇئىگىلىرى كهچۈرمىسه، ئا
قالمىغـان   قىساسسـىز  ھهقسـىزلىقى قىلغـان  بىـرىگه  -بىـر ئهقىلسىز ھايۋانالرنىڭمۇ   

ــاس        ــداق قىس ــدىن قان ــان زۇلۇمى ــا قىلغ ــاننىڭ ھايۋانالرغ ــر ئىنس ــق بى يهردە، ئهقىللى
ــا قىلىنغــان زۇلۇمنىــڭ جازاســى ۋە قىساســى بولغــان يهردە،  ! ئېلىنمىســۇن؟  ھايۋانالرغ

  !كېچىكتۈرۈلسۇن؟ ن زۇلۇمالرنىڭ جازاسى قانداقمۇئىنسانالرغا قىلىنغا
 جىنـايهت يـاكى قانـداقال بىـر     ھېچقانـداق بىـر زۇلـۇم يـاكى بىـر      خۇالسه قىلغاندا،  

بۇ دۇنيانىڭ مهھكىمىلىرىدىن قېچىپ قۇتۇلغانالر قىيـامهت  . يامانلىق جازاسىز قالمايدۇ
چـۈنكى  ! لمايـدۇ كۈنى ئالالھنىڭ ئادالهتلىـك مهھكىمىسـىدىن ھهرگىـز قېچىـپ قۇتۇال    

دۇنيـادا زۇلـۇم، ھهقسـىزلىك،    . زۇلۇم ھاياتلىقنىڭ قانۇنىيىتىگه تامامهن زىت بىـر ئىـش  
مـۇھهببهت،   –ئۆزئارا سۆيگۈ  بولمىسا ئىدى، پۈتۈن ئىنسانىيهت جىنايهت ۋە يامانلىقالر

ۋە خاتىرجهملىك ئىچىدە، بهختلىـك، ھۇزۇرلـۇق ھايـات     چېكىگه يهتكهن مېهرىبانلىق،
  .بوالر ئىدىكهچۈرگهن 

  چهكلهنگهن ئىشالرھايۋانالرنى بوغۇزالشتا 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر   . ھايۋانالرنى بوغۇزالشتا قاتتىق قوللۇق قىلىش) ٩(  

مـال  . شـهپقهت قىلىشـنى پۈتـۈۋەتتى    –ئالالھ تائاال ھهممه نهرسـىگه رەھىـم   «: ھهدىسته
ــك قىلى    ــاقنى ئىتتى ــۇزالڭالر، پىچ ــى بوغ ــدا ياخش ــى   بوغۇزلىغان ــڭ جېنىن ــالر ۋە مالنى ڭ

                                                 
  ئىمام بۇخارىي، ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 ٨٠٧  ئىشالر هكلهنگهنچ قىلىشتا ۇئامىلهم ۋانالرغاھاي  

 

  .)١(دەپ كۆرسهتكهن» قىينىماستىن چىقىرىڭالر
بىر قوينىڭ ئۈستىگه چىقىپ ئولتۇرۇپ،  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهتتا بىر قېتىم  

ئۇنى بۇغۇزاليدىغان پىچاقنى ئۇنىڭ كۆزىگه كۆرسىتىپ تۇرۇپ بۈلهۋاتقان بىر ئادەمنى 
رۇنراق بۈلىۋالسـاڭ بولماسـمىدى؟ ئـۇنى    پىچـاقنى بـۇ  ! ھهي«: كۆرۈپ قېلىـپ، ئۇنىڭغـا  

  )٢(.پۇزدا كايىغانپتهلهدەپ قاتتىق » !ئىككى قېتىم ئۆلتۈرمهكچىمۇسهن؟
  

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  ھاكىم رىۋايىتى  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٠٨  

 

  

  ئاڭالش مهسىلىسىمۇزىكا  –ناخشا 

  مۇزىكىنى ئاڭالشنى ھارام دەپ قارامدۇ؟ –ئىسالم دىنى ھهر قانداق ناخشا  :سوئال  .١٤٠٣
ئىســالم دىنــى مۇســۇلمانالر ئۈچــۈنال ئهمهس، بهلكــى پۈتــۈن ئىنســانىيهت    :جــاۋاب    

دىـن بولغـانلىقى ئېتىبـارى بىـلهن ئۇنىـڭ پۈتـۈن        كهلگهن بىر ئۈچۈن رەھمهت بولۇپ
ۋە بهلگىلىمىلىـرى ئىنســانالرنىڭ ئامـانلىقى ۋە خــاتىرجهملىكىنى    تــۈزۈملىرى –قـانۇن  

هچۈرۈشـىگه كاپـالهت قىلىشـنى    ھايـات ك  تهئهررۇزسـىز  –قوغداشنى، ئۇالرنىڭ دەخلـى  
شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئىنسـانالرنى بهختسـىزلىكلهر     . غايه ۋە مهقسهت قىلغانلىقىدا شهك يوق

ۋە پاالكهتلهرگه ئىتتىرىدىغان ھهر قانداق بىر ئىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا زور ئهھمىـيهت  
  .بېرىدۇ

شـــۇنداقال ئىســـالم قانۇنلىرىنىـــڭ ئىنســـاننىڭ مـــاددىي ۋە مهنىـــۋى ھهر ئىككـــى    
ــنىڭ    ــقا ، نهپسـ ــۇقىنى ساقالشـ ــڭ تهڭپۇڭلـ ــڭ    تهرىپىنىـ ــلهن روھنىـ ــرى بىـ تهلهبلىـ

قاندۇرۇشـقا ئاالھىـدە ئهھمىـيهت بېرىدىغانلىقىـدىمۇ      تهلهبلىرىنىمۇ مۇۋاپىـق شـهكىلدە  
مۇزىكا كۆڭـۈلنى خـوش قىلىـدىغان، قۇالققـا ياقىـدىغان، نهپسـنى        –ناخشا . شهك يوق

ىتىسـى بولغىنىـدەك، ھېسسـىياتنى    راھهتلهندۈرىدىغان بىـر خىـل كۆڭـۈل ئـېچىش ۋاس    
پاسـاتقا يـول ئېچىشـقا، كىشـىلهرنى غايىلىرىـدىن       –ئهخالقسىزلىقالرغا قوزغاشقا، پىتنه 

ســـهۋەب بولىـــدىغان  مهســـىيهتلهرگه تهشـــهببۇس قىلىشـــقا –ئاداشتۇرۇشـــقا، گۇنـــاھ 
مۇزىكىنىـڭ ھهر قانـدىقىنى مـۇتلهق ھـاالل يـاكى       –شۇنىڭ ئۈچـۈن ناخشـا   . قورالدۇر
  .ارام دېگىلى بولمايدۇمۇتلهق ھ

  مۇزىكا ھهققىدە نېمه دەيدۇ؟ –ئىسالم ئۆلىمالىرى ناخشا  :سوئال  .١٤٠٤
مۇزىكا ئاڭالش مهسىلىسى قهدىمدىن بىرى ئىسـالم فىقهىشـۇناس    –ناخشا  :جاۋاب    

چىـدە، پۈتـۈن   ئى مـۇزىكىالر  -ناخشا .ئالىملىرىنىڭ ئىختىالپ ماۋزۇسى بولۇپ كهلمهكته
ئالىمالر بىردەك ھاراملىقىغـا ئىتتىپاقالشـقانلىرىمۇ، ھاالللىقىغـا ئىتتىپاقالشـقانلىرىمۇ ۋە     

ــار    ــقانلىرىمۇ ب ــتىدە ئىختىالپالش ــاراملىقى ئۈس ــاكى ھ ــاالللىقى ي ــا  . ھ ــلىدە ناخش  –ئهس
 .چۈنكى شهيئىلهر ئهسلى ئېتىبارى بىـلهن ھااللـدۇر  . مۇزىكىالرنىڭ ئۆزىدە چاتاق يوق

ناخشــىنىڭ ھاراملىقىغــا ســهۋەب بولىــدىغان نهرســه، ناخشــا مهزمــۇنى ۋە ناخشــا پهقهت 
ھـاالل دائىرىسـىدىن    بىلهن چېتىلىپ كېلىدىغان ئهھۋالالر بولۇپ، ناخشا بۇ سهۋەبتىن

مهيلـى ناخشـا بولســۇن، مهيلـى ئــادەتتىكى    . چىقىـپ ھـارام دائىرىســىگه كىرىـپ قالىــدۇ   
  .ھارامدۇر ىدىغان ھهر قانداق سۆزسۆزلهر بولسۇن، ئىسالم ئهخالقىغا زىت كېل



 ٨٠٩  هسىلىسىم ڭالشئا ۇزىكام –ناخشا   

 

  مۇزىكىالر - ئاڭالش ھارام بولىدىغان ناخشا
  مۇزىكىالر قايسىالر؟ -ئاڭالش ھارام بولىدىغان ناخشا :سوئال  .١٤٠٥

مـۇزىكىالر   –ھاراملىقىغـا ئىتتىپاقالشـقان ناخشـا     پۈتـۈن ئۆلىمـاالر قهتئىـي    :جاۋاب    
  :تۆۋەندىكىچه

ــاھ   )١(   ــدىغان، گۇن ــى بۇزى  –مهســىيهتلهرگه كۈشــكۈرتىدىغان ناخشــا   –ئهخالقن
  .مۇزىكىالر

ــتىن     ) ٢(   ــتىدە غهم يېيىش ــىلىلىرى ئۈس ــوڭ مهس ــايىلىرى ۋە چ ــۇھىم غ ــى م مىللهتن
  .مۇزىكىالر –غهپلهتته قويىدىغان ناخشا 

  .مۇزىكىالر –ل قىلىدىغان ناخشا ئىبادەتلهردىن مهشغۇ –كىشىلهرنى تائهت ) ٣(  
كىشـــىلهرنى دىنســـىزلىققا، ئـــازغۇن پىكىـــرلهرگه تهشـــهببۇس قىلىـــدىغان      ) ٤(  

  .مۇزىكىالر-قىلىدىغان ناخشا
ــدىغان     ) ٥(   ــنى ئويغىتى ــىي ھهۋەس ــىياتىدا جىنس ــالرنىڭ ھېسس ــۆيلهنمىگهن ياش ئ

  .مۇزىكىالر-ناخشا
مۇزىكىالرنى ئاڭالش، يېزىش، سېتىش ۋە كىشىلهرگه ھهدىيه  –بۇ تۈردىكى ناخشا   

قــاتتىق گۇناھكــار  ئــالالھ تائاالنىــڭ ئالدىــدا ھــارامنى ئىشــلىگهنلهر. ھارامــدۇر قىلىــش
  .بولىدۇ

  مۇزىكىالر –ئاڭالشقا بولىدىغان ناخشا 
  مۇزىكىالر قايسىالر؟ –ئاڭالشقا بولىدىغان ناخشا  :سوئال  .١٤٠٦

 لهن ئاڭالشــقا بولىــدىغان ۋەپۈتــۈن ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ ئىتتىپــاقى بىــ  :جــاۋاب    
  :دائىرىسىگه كىرىدىغان ناخشىالر تۆۋەندىكىچه ھاالللىق

  .ناخشىالر مهزمۇنى ساغالمئۆزىگه غىڭشىپ ئوقۇيدىغان  –كىشى ئۆز  )١(  
  .بىرىگه ئېيتىپ بېرىدىغان ناخشىلىرى -خوتۇنالرنىڭ بىر –ئهر ) ٢(  
  .پادىچىالر پادىغا ئوقۇپ بېرىدىغان ناخشىالر) ٣(  
ــوي  ) ٤(   ــالالر ت ــىالر ۋە     –ئاي ــۋى ناخش ــىدىغان ئهنئهنى ــارا ئوقۇش ــۈنلهردە ئۆزئ تۆك

  .ناخشىالردۇر مهزمۇنى ساغالمبۇالرغا ئوخشىغان 
، زىيـاپهت، ئـۇزۇن سـهپهردىن    تۆكـۈنلهردە  –بايرامالردا، توي  –شۇنىڭدەك، ھېيت   
ېيــتىش ۋە تۇغــۇت مۇناســىۋەتلىرىدەك خوشــاللىق پهيتلىرىــدە ناخشــا ئ پ كــېلىشقايتىــ

  .)١(قاتارىدىن سانىلىدۇ) ياخشى كۆرۈلگهن ئهمهللهر(مۇستهھهب 

                                                 
نــاملىق ئهســىرىنىڭ ئۇيغــۇرچه تهرجىمىســى » ھــارام –ئىســالمدا ھــاالل «دوكتــور يۈســۈپ ئهل قهرداۋىينىــڭ   )١(

 



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨١٠  

 

  مۇزىكىالر-غا ئېهتىمالى بولغان ناخشاھاالللىقى ياكى ھاراملىقى
ــاكى ھــاراملىقى ھهققىــدە ئۆلىمــاالر ئىختىالپالشــقان ناخشــ   :ســوئال  .١٤٠٧ -اھــاالللىقى ي

  ىالر قايسىالر؟مۇزىك
ــۇقىرىقى ئىككــى خىلدىكىســىدىن باشــقا ناخشــا   :ۋابجــا     ئۈســتىدە  مــۇزىكىالر –ي

مۇزىكىنىـڭ مـۇتلهق    –ھهر قانداق ناخشـا   بهزىسى. ئىسالم ئۆلىمالىرى ئىختىالپالشقان
ھاالللىقىنى سۆزلىگهن بولسا، بهزىسى چالغۇ ئهسۋابلىرىسـىز ناخشـا ئېيتىشـنىال دۇرۇس    

. شــا مــۇزىكىنى مــۇتلهق ھــارام دەپ قارىغــاندەپ قارىغــان ۋە بهزىســى ھهر قانــداق ناخ
  .ھهممهيلهننىڭ ئۆز رەيىنى كۈچلهندۈرىدىغان دەلىللىرى بار

ئاساســلىق  مــۇزىكىنى ئــاڭالش ھــارام دەيــدىغانالرنىڭ ئهڭ  –ھهر قانــداق ناخشــا   
بهزى كىشـــىلهر ﴿: قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ تۆۋەنـــدىكى ئىككـــى ئايىىتىـــدۇر     دەلىلـــى

ئالالھنىـــڭ يولىـــدىن ئـــازدۇرۇش ئۈچـــۈن بىهـــۇدە ) كىشـــىلهرنى(بىلىمســـىزلىكتىن، 
گهپلهرنى سېتىۋالىدۇ ۋە ئالالھنىڭ يولىنى مهسخىرە قىلىدۇ، ئهنه شۇالر خور قىلغـۇچى  

ئـۇالر بىهـۇدە سـۆزلهرنى ئاڭلىغانـدا ئۇنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈپ        ﴿ ،)١(﴾ئازابقا دۇچار بولىدۇ
مـۇ ئـۆزەڭالر ئۈچـۈن،    بىزنىڭ ئهمهللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچـۈن، سـىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالر  «

  .)٢(﴾دەيدۇ »سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن، بىز نادانالردىن دوستلۇق تىلىمهيمىز
ــايهت     ــى ئ ــۇقىرىقى ئىكك ــا   ي ــۈن ناخش ــل    –پۈت ــا دەلى ــڭ ھاراملىقىغ مۇزىكىالرنى

كۆڭۈل ئېچىش ئۈچـۈن، نهپسـىي    چۈنكى بىرىنچى ئايهت بىهۇدە گهپلهرنى. بواللمايدۇ
ن ئهمهس، بهلكـــى كىشـــىلهرنى ئالالھنىـــڭ يولىـــدىن ئۈچـــۈ تهرەپـــتىن راھهتلىـــنىش

ئــازدۇرۇش ئۈچــۈن ســېتىۋالغۇچىالرنى ۋە ئالالھنىــڭ دىنىنــى مهســخىرە قىلغــۇچىالرنى 
. نىڭ كاپىر بولىدىغانلىقىدا ئىختىالپ يـوق شۈبهىسىزكى، مۇنداق قىلغۇچىالر. سۆكىدۇ
ش كىشـــىلهرنى ئالالھنىـــڭ دىنىـــدىن ئـــازدۇرۇش ۋە ئـــۇنى مهســـخىرە قىلىـــ چـــۈنكى
مۇزىكـــا ئهمهس، بهلكـــى قۇرئـــان  –ناخشـــا  ئهگهر بىـــراۋ. ۇرتجىنـــايهت گۈســـىزكهچۈر

ۋە ئۇنى مهسخىرە قىلىش  سېتىۋېلىپ، ئۇنى كىشىلهرنى ئالالھنىڭ دىنىدىن ئازدۇرۇش
چــۈنكى ســېتىۋالغۇچىنىڭ نىيىتــى ئالالھقــا قارشــى  )٣(.كــاپىر بولىــدۇ ئۈچــۈن تۇتســىمۇ
  !چىقىش ئهمهسمۇ؟

ــايهتمۇ ن    ــى ئ ــا ئىككىنچ ــل     –اخش ــگه دەلى ــارام ئىكهنلىكى ــۇتلهق ھ ــڭ م مۇزىكىنى

                                                 
  بهت  -٣٨٩

  ئايهت -٦لۇقمان سۈرىسى   )(١
  ئايهت -٥٥قهسهس سۈرىسى   )٢(
  بهت -٦٨٩توم  -١» ھازىرقى زامان پهتىۋالىرى«ىڭ دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىين  )٣(



 ٨١١  هسىلىسىم ڭالشئا اۇزىكم –ناخشا   

 

ــدۇ ــايهتتىكى   مهزمۇنىــدىنئايهتنىــڭ  چــۈنكى. بواللماي ــۇ ئ ــۇمكى، ب ســۆزى » لغــو«مهل
چـۈنكى  . ئىپادىلهيـدۇ  مۇتىلالش، ھاقارەتلهشـلهرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان يامـان سـۆزنى      

ىڭ بىزنىــــڭ ئهمهللىرىمىــــز ئــــۆزىمىز ئۈچــــۈن، ســــىلهرن ﴿ئايهتنىــــڭ داۋامىــــدىكى 
ئهمهللىرىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈن، سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن، بىز نادانالردىن دوستلۇق 

ــز ــدۇ     ﴾تىلىمهيمى ــى كۈچلهندۈرى ــۇ مهنىن ــۆزلهر ب ــگهن س ــلهپكى  . دې ــالمنىڭ دەس ئىس
“ كۇففـارالر مۇسـۇلمانالرنى   . ۋاقىتلىرىدا مۇسۇلمانالر ئاجىز، كۇففـارالر كۈچلـۈك ئىـدى   

دېگهن باھـانه  ” بوۋىلىرىنىڭ دىنىنى تهرك ئهتتى –ئاتا  ،ئۇالر مۇھهممهدكه ئهگىشىپ
بىلهن ئۇالرنى ئۇچرىغـانال جايـدا مهسـخىرە قىالتتـى ۋە سـهت سـۆزلهر بىـلهن ھاقـارەت         

  .قىالتتى
مۇزىكا دەپ چۈشهنگهن  –سۆزىنىڭ مهنىسىنى ناخشا » لغو«ئىككىنچى ئايهتتىكى   

بۇنىڭـدىن  . خـاالس ماختىغـان،  تهقدىردىمۇ، ئايهتته، ئـۇنى ئاڭالشـتىن يـۈز ئۆرۈشـنى     
مۇزىكا ئاڭالشـنى مـۇتلهق ھـارام     –ناخشا . ئۇنى ئاڭالشنىڭ ھاراملىقى ئىپادىلهنمهيدۇ

دەلىل قىلىپ كهلتۈرگهن ھهدىسلىرىنىڭ ھېچقايسىسى دەلىل بولۇشـقا   دېگۈچىلهرنىڭ
كاتتا ئۆلىماالردىن ئىمام غهزالىي، ئىبنـى ھهزم، ئىبنـى نهھـۋى     يېتهرلىك ئهمهسلىكىنى

  .)١(نقاتارلىقالر سۆزلىگه

  قويغان شهرتلىرى هن ئۆلىماالرنىڭمۇزىكا ئاڭالشنى ھاالل دېگ –ناخشا 
ــا ئاڭالشــنى ھــاالل دېگۈچىلهرنىــڭ قويغــان شــهرتلىرى    –ناخشــا  :ســوئال  .١٤٠٨ مۇزىك

  قايسىالر؟
ويغــان شــهرتلىرى مۇزىكــا ئاڭالشــنى ھــاالل دېگۈچىلهرنىــڭ ق  –ناخشــا  :جــاۋاب    

  :)٢(هتۆۋەندىكىچ
ئهخـــــالق پرىنســـــىپى ۋە –ئهدەب  ناخشـــــا مهزمـــــۇنى ئىســـــالم دىنىنىـــــڭ) ١(  

ھـاراقنى ۋە ھهر قانـداق بىـر    : مهسـىلهن . كۆرسهتمىلىرىگه زىت كهلمهيـدىغان بولىشـى  
مهســىيهتنى ماختايــدىغان، كىشــىلهرنى ھــاراق ئىچىشــكه ۋە ھهر قانــداق بىــر  –گۇنــاھ 
، ھارام مۇھهببهتنى ماختايدىغان، ياشـالرنىڭ جىنسـىي   ىلىدىغانتهشهببۇس ق گۇناھقا

ــدىغان  ــېتىۋېلىش،    ھهۋىســىنى ئويغىتى ــزىش، ســېتىش ۋە س ــاڭالش، يې ــىالرنى ئ ناخش
  .ھارامدۇر قهتئىيبېرىش سوۋغا قىلىپ شۇنداقال باشقىالرغا 

                                                 
  بهت -٦٩١توم  -١» ھازىرقى زامان پهتىۋالىرى«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )١(
نــاملىق ئهســىرىنىڭ ئۇيغــۇرچه تهرجىمىســى » ھــارام –ئىســالمدا ھــاالل «دوكتــور يۈســۈپ ئهل قهرداۋىينىــڭ   )٢(

  بهتلىرىدىن ئېلىندى —٣٩٤ -٣٩٣
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ــايه قىلىــش  ) ٢(   ــا رىئ ناخشــا : مهســىلهن. ناخشــىنى ئورۇنداشــتا ئىســالم ئهخالقىغ
ــۇن ــىنى     مهزم ــىچى ناخش ــدىردىمۇ، ناخش ــگهن تهق ــت كهلمى ــا زى ــالم تهلىماتلىرىغ ى ئىس

پاســاتقا  –كىشــىلهرنىڭ جىنســىي ھهۋىســىنى ئۆرلىتىــدىغان، ئهخالقســىزلىق ۋە پىتــنه 
شـۇنىڭ  . ئېلىپ بارىدىغان شهكىلدە ئورۇندىسا، بۇنداق ئورۇنـداش ئۇسـۇلى ھارامـدۇر   

  .كىرىپ قالىدۇبىلهن ئادەتتىكى مۇباھ ناخشا ھارام دائىرىسىگه 
چــۈنكى ئىســالم . ناخشــا ئاڭالشــتا ئاشــۇرۇۋېتىپ ۋاقىتنــى ئىســراپ قىلماســلىق) ٣(  

دىنى ھهر قانداق ئىشتا، ھهتتا ئىبـادەتتىمۇ چېكىـدىن ئاشۇرۇۋېتىشـقا قارشـى تۇرغـان      
ــتا ۋاقىتنــــى زايه قىلىــــپ چېكىــــدىن    –يهردە، ئويــــۇن  ــا ئاڭالشــ ــا ۋە ناخشــ تاماشــ

زايه بولىدىكهن، چوقۇم ئۇنىڭ  ۋاقىتال« :شۇڭا. تۇرىدۇ ئاشۇرۇۋېتىشكه ئهلۋەتته قارشى
  .دېيىلگهن» بىلهن بىرگه زايه بولغان بىرەر مۇھىم ئىش بولىدۇ

ــىالرغا) ٤(   ــى  بهزى ناخش ــا      –ئهقل ــۆزى باھ ــادەم ئ ــداق ئ ــان ھهر قان ــدا بولغ جايى
 قانـداقال بىـر ناخشـا يـاكى مۇزىكـا ھېسسـىياتنى يامـان ئىشـالرغا        : مهسىلهن. بېرەلهيدۇ

قوزغاپ، بۇزۇقچىلىققـا سـهۋەب بولىـدىكهن، ئىنسـان ئۇنىڭـدىن دەرھـال يىراقلىشـىپ،        
  .قهلبىگه ۋە ئهخالقىغا يامان تهسىر بېرىدىغان شامال ئېغىزىنى تاقىۋېتىشى كېرەك

ناخشا ھـاراق  : مهسىلهن. ناخشىنىڭ ھارام ئىشالر بىلهن چېتىلماسلىقى كېرەك) ٥(  
الىڭـاچلىق ۋە ئهخالقسـىزلىق بىـلهن ئورۇندالسـا،     شاراب سـورۇنلىرىدا يـاكى يېـرىم ي    –

ئـاڭالش، كـۆرۈش    ئـۇنى مهزمۇنى ئېسىل ناخشىالردىن بولسـىمۇ،   بۇنداق ناخشا گهرچه
. ۋە ئوقۇشنىڭ ھارام ئىكهنلىكىدە ئۆلىماالر ئوتتۇرىسـىدا ھېچقانـداق ئىخـتىالپ يوقتـۇر    

لىرىمــدىن بىــر مېنىــڭ ئۇممهت«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن بــۇ ھهقــته
قىســىم كىشــىلهر مۇزىكــا بىــلهن ئايــال ناخشــىچىالر ئويــۇن كۆرســىتىۋاتقان ئــورۇنالردا  

خالىسـا  ئـالالھ  . ئولتۇرۇپ، ھاراقنى ھهر خىل ئىسىمالر بىلهن ئاتـاپ ئىچـمهي قالمايـدۇ   
  .)١(»مايمۇن ۋە چوشقىالرغا ئايالندۇرىۋېتىدۇ خالىسائۇالرنى يهرگه يۇتقۇزىۋېتىدۇ، 

 –توغرىســى ھــازىرقى زامانــدىن   –ئهھۋالىــدىن  اخىرقى زاماننىــڭبــۇ ھهدىــس ئــ   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهق سۆزلهيدىغانلىقىنىڭ  ئالدىن خهۋەر بهرگهن بولۇپ،

  .ئايرىم بىر دەلىلىدۇر
تىــن مهقســهت »دۇۇن ۋە چوشــقىالرغا ئايالندۇرىۋېتىــئــۇالرنى مــايم«ھهدىســتىكى   

وشقىغا ئۆزگهرتىـۋېتىش ئهمهس، بهلكـى كۆڭـۈل،    ئۇالرنىڭ سۈرىتىنى مايمۇن بىلهن چ
 ۋىجدان ۋە مهنىۋى دۇنياسىنى ئۆزگهرتىۋېتىش كۆزدە تۇتۇلغـان بولىشـى مـۇمكىن، بـۇ    

تهنــدە، مايمۇننىــڭ كــۆڭلى، چوشــقىنىڭ روھــى دۇنياســى  ئىنســان قىياپىتىــدىكى بىــر

                                                 
  اجه رىۋايىتىئىبنى م  )١(



 ٨١٣  هسىلىسىم ڭالشئا ۇزىكام –ناخشا   

 

  .)١(شهكىللهنگهنگه ئوخشاش
ئوخشــاش نىــڭ ھـۆكمىگه  مۇزىكى-اشـېئىر ئوقــۇش ۋە يېزىشـنىڭ ھۆكۈمىمــۇ ناخشـ     

ــى، ئىســـالمىي ئهدەپ   ــۇنى ياخشـ ــۇپ، مهزمـ ــا –بولـ ــدىغان ۋە  ئۇيغـــۇن ئهخالققـ كېلىـ
شـــېئىرالرنى يېـــزىش ۋە ئوقـــۇش ھـــاالل  ســـالمايدىغان يامـــان ئويالرغـــا كىشـــىلهرنى

ئهخالقنى بۇزىدىغان، كىشىلهرنى بـۇزۇق خىيالالرغـا سـالىدىغان،     –بولغاندەك، ئهدەپ 
  .ى يېزىش ياكى ئوقۇش ھارامدۇرمهزمۇنى بۇزۇق شېئىرلهرن

                                                 
  .ناملىق ئهسىرىگه قاراڭ» فىقهۇل غىنا ۋەلمۇسىقا«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨١٤  

 

  

  جاۋابالر –تېلېۋىزور كۆرۈش مهسىلىسى ھهققىدە سوئال 

  تېلېۋىزور كۆرۈش ھاراممۇ؟ :سوئال  .١٤٠٩
ھازىرقى ئىسالم دۇنياسىدا بىردەك ئېتىراپ قىلىنغان مهشهۇر ئالىم دوكتـور   :جاۋاب    

 خــۇددى تېلېــۋىزور«: مۇنــداق دەپ جـاۋاب بهرگهن  ايۈسـۈپ ئهل قهرداۋىــي بـۇ ســوئالغ  
هر ئۈچـــۈن غـــا ئوخشـــاش مهلـــۇم بىـــر غـــايه ۋە مهقســـهتلالررادىئـــو، گېزىـــت ۋە ژۇرنال
ــدۇر  ــدىغان قورال ــۇالر. قوللىنىلى ــى    ب ــان دېگىل ــۇتلهق يام ــاكى م ــۇتلهق ياخشــى ي نى م

ۋىزور تېلېـ  لـېكىن . بولمىغاندەك، مۇتلهق ھاالل يـاكى مـۇتلهق ھـارام دېگىلـى بولمايـدۇ     
كۆرۈشنىڭ ھاالل ياكى ھاراملىقىنى ئۇنىڭدا بېرىلىـدىغان پروگـراممىالر ۋە ئىشـلىتىش    

تېلېۋىزور قىلىچقـا ئوخشـاش بىـر نهرسـه بولـۇپ،      . قاراپ بهلگىلىگىلى بولىدۇ ئۇسۇلىغا
مۇجاھىدنىڭ قولىدا ئالالھ يولىدا جىهـاد قىلىشـنىڭ قـورالى بولغىنىـدەك، قاراقچىنىـڭ      

  .قورالى بوالاليدۇقولىدا قاتىللىقنىڭ 
پىكرىــي، روھىــي، ئهخــالق پرىنســىپى ئىچىــدە بولــۇش شــهرتى بىــلهن   تېلېــۋىزور   

يۈكسىلىشــنىڭ ئهڭ ياخشــى قــورالى  نهپســىي، ئهخالقىــي ۋە ئىجتىمــائىي تهرەپلهردىــن
، ۋاقتىنـــى بواللىغىنىـــدەك، ئىنســـانالرنىڭ ئهخالقىنـــى، مهنىـــۋىيىتىنى بۇزۇشـــنىڭ    

بـۇ تېلېـۋىزوردىكى پروگراممىالرغـا بـاغلىق     . بوالاليدۇئهڭ چوڭ قورالىمۇ  ئۆلتۈرۈشنىڭ
  .ژۇرنالالرمۇ بۇنىڭغا ئوخشاشتۇر رادىئو، گېزىت ۋە. ئىش
ئــۇالردا . خۇالســه قىلىــپ ئېيتقانــدا، يــۇقىرىقالردا ياخشــىلىقمۇ بــار، يامــانلىقمۇ بــار   

قىلىشـى  مۇسۇلمان ئادەم بۇ ئىشالردا ئۆز ۋىجدانى بىلهن ئىش . ھااللمۇ بار، ھاراممۇ بار
ۋە ئۆزى ئۈچۈن پايدىلىق بولغانالرنى قىلىـپ، زىيـانلىق بولغـانالردىن يىـراق تۇرۇشـى      

ئىلمىي، ئهدەبىي، ئاخبـارات ۋە يېڭىلىـق مهزمۇنىـدىكى    رادىئو بىلهن تېلېۋىزوردا . الزىم
ــدىلىنىش،    ــۇنى ئېچىــپ ئۇنىڭــدىن پاي ــدە، ئ  –ئهدەب  ياخشــى پروگــراممىالر بېرىلگهن

يېپىـۋېتىش ھهر قانـداق بىـر    ئۇنى غان پروگراممىالر بېرىلگهندە، ئهخالققا ماسالشمايدى
  .)١(»مۇسۇلمان ئهمهل قىلىشقا تېگىشلىك بىر مۇھىم ئىشتۇر

  كۆرۈش كهسكىن ھارام بولىدىغان تېلېۋىزور پروگراممىلىرى
  مىلىرى قايسىالر؟تېلېۋىزور پروگرام بولىدىغان كۆرۈش كهسكىن ھارام :سوئال  .١٤١٠

                                                 
  بهت -٦٩٤توم  -١» ھازىرقى زامان پهتىۋالىرى«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )١(



 ٨١٥  ۋابالرجا –سوئال  هققىدەھ هسىلىسىم ۆرۈشك ېلېۋىزورت  

 

ھــازىرقى زامــان ئىســالم ئۆلىمــالىرى كۆرۈشــنىڭ ھاراملىقىغــا بىــردەك        :جــاۋاب    
  :ئىتتىپاقالشقان تېلېۋىزور پروگراممىلىرى ۋە فىلىملىرى تۆۋەندىكىچه

  .جىنسىي فىلىملهر) ١(  
  .اممىلىرىگررەڭلىك ناخشا كېچىلىكى پرو )٢(  
  .ى ناخشا پروگراممىلىرىيېرىم يالىڭاچ ئايالالرنىڭ ئۇسسۇل ياك) ٣(  
قىمارخـانىالرنى ئـۆز    يـاكى سورۇنلىرىنى يـاكى قاۋاقخـانىالرنى    شاراپ –ھاراق ) ٤(  

  .ۋە پروگراممىالر ئىچىگه ئالغان فىلىملهر
  .مهشۇق فىلىملىرى، خۇسۇسهن چهتئهل فىلىملىرى –ھاياسىز ئاشىق ) ٥(  
  .ۋە پروگراممىالر ىملهربالىالردا سهلبىي تهسىر قوزغايدىغان ھهر قانداق فىل) ٦(  
  .يالغانچىلىقنى، ئادەم ئالداشنى تهشهببۇس قىلىدىغان فىلىملهر) ٧(  
ــى      –ئهدەب ) ٨(   ــم ۋە پروگراممىالرن ــداق فىلى ــدىغان ھهر قان ــت كېلى ــا زى ئهخالقق

  .كۆرۈش ھارامدۇر
ــۋىزور پروگراممىلىرىنىــڭ     ــا ئوخشــىغان تېلې ــۇقىرىقى ۋە بۇالرغ  ۋە فىلىملىرىنىــڭ ي

غا كهلتۈرىدىغان زىيانلىرى ھهقىـقهتهن زور بولـۇپ، ئهخالقنىـڭ بۇزۇلىشـىغا،     ئىنسانالر
ــته ــهۋەب     جهمئىيهتــ ــىگه ســ ــڭ كۆپىيىشــ ــق ۋە جىنايهتلهرنىــ ــل بۇزۇقچىلىــ ھهرخىــ

بولىــــدىغانلىقى، خۇسۇســــهن بالىالرنىــــڭ ئهخالقىغــــا بىۋاســــىته ســــهلبىي تهســــىر  
ــوق    ــهك ي ــچه ش ــىتىدىغانلىقىدا قىل ــ  . كۆرس ــهۋەبتىن يۇقىرىقىالرغ ــۇ س ــىغان ش ا ئوخش

ــلهن قهتئىــي     ــۋىزور پروگراممىلىرىنــى كــۆرۈش دىــن ۋە ئهقىلنىــڭ تهقهززاســى بى تېلې
  .ھارامدۇر

پهرۋاســىزلىق بىــلهن  بهزى ھاياســىز پروگــراممىالر كــونتروللىقى ئــاجىز، تېلېــۋىزور  
بېرىلىدىغان بۇ زاماندا، ھهركىم ئۆز پهرزەنتلىرىگه ۋە ئۇالرنىڭ ئهخالقىغا ئىگه بولىشى 

 تېلېۋىزور پروگراممىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى بالىالرنىڭ ئهخالقىنى بۇزۇش رولىنـى  .زۆرۈر
ــدۇ ــلهردىكى  . ئويناي ــۈنكى ئۆتمۈش ــېمه     ١٠چ ــنىڭ ن ــالىالر جىنســىي ھهۋەس ــلىق ب ياش

كىـرمهي تـۇرۇپ ئـۇنى     ياشـقا  ٧ئىكهنلىكىنى بىلمىگهن بولسا، ھازىرقى كۈندە، بـالىالر  
  .پ بولىدۇبىلى

  ن پروگراممىالركۆرۈش تهشهببۇس قىلىنىدىغا
  كۆرۈش تهشهببۇس قىلىنىدىغان پروگراممىالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٤١١

  :كۆرۈش تهشهببۇس قىلىنىدىغان تېلېۋىزور پروگراممىلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
  .دىنىي ۋە ئىلمىي پروگراممىالر) ١(  
  .تهربىيه پروگراممىلىرى -تهلىم  )٢(  
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  .خهۋەر ۋە تارىخ پروگراممىلىرى )٣(  
  .ئىلمىي مۇسابىقه پروگراممىلىرى )٤(  
ۋە بۇالرغـــا ئوخشـــىغان پايـــدىلىق  بـــالىالر پروگراممىلىـــرى مۇزمـــۇنى ســـاغالم )٥(  

  .پروگراممىالرنى كۆرۈش تهشهببۇس قىلىنىدۇ

  ىنىش چارىسىتېلېۋىزورنىڭ زىيىنىدىن ساقل
  قانداق قىلغاندا تېلېۋىزورنىڭ زىيىنىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟ :وئالس  .١٤١٢

ئىــدراك ۋە پىكرىــي قــابىلىيىتى    –ئىنســان ئــۆزىگه بېــرىلگهن ئهقىــل     :جــاۋاب    
ــازاۋەر      ــىگه س ــتىلهرنىڭ سهجدىس ــۆرمىتىگه ۋە پهرىش ــڭ ھ ــالالھ تائاالنى ــىدىن ئ يۈزىس

تى ياكى دوزىخى بولىشىمۇ شـۇ  ئىنساننىڭ ئاقىۋەتته جهننى. بولغان يېگانه مهخلۇقاتتۇر
ئهقلىنــى قوللىنىــپ، ياراتقــان پهرۋەردىگــارىنى تونــۇش يــاكى تونۇماســلىقىغا ۋە ئــۆزى  

. ئۈچــۈن پايــدىلىق ئىشــالرنى قىلىــپ، قىلماســلىقىغا بىۋاســىته مۇناســىۋەتلىك ئىشــتۇر 
ــدا    ــاتلىق ئىشــلىرىدا ئۆزىنىــڭ پاي ــنىگه ئوخشــاش،   –ئىنســان ھاي ــى بىلهلىگى زىيىنىن

زىيىنىنـى بىلهلهيـدۇ ۋە تېلېـۋىزورنى ئـۆزى ھهم      –ئىشىدىمۇ ئۆزىنىڭ پايـدا   رتېلېۋىزو
بــۇ پهقهت تېلېــۋىزورنى . ئائىلىســى ئۈچــۈن پايــدىلىق بولغــان شــهكىلدە قوللىنااليــدۇ 

تېلېـۋىزورنى كـونترول قىلىشـتىن     كىشـى مۇبـادا  . كونتروللىقىدا تۇتۇش بىلهن بولىـدۇ 
كۆپرەك بولۇپ كهتسـه، تېلېـۋىزورنى ئـۆيىگه    ئاجىز كهلسه، ئۇنىڭ پايدىسىدىن زىيىنى 

يامانلىقنىــڭ ئالــدىنى ئــېلىش   «چــۈنكى ئىســالم قانۇنىــدا   . كىرگــۈزمىگىنى تــۈزۈك 
ــتىن ئهال  ــىلىقنى كهلتۈرۈش ــار  » ياخش ــىپ ب ــدىغان پرىنس ــدە  . دەي ــۇ ھۆكۈم ئېنتېرنېتم

ــا ئوخشاشــتۇر  ــي    . تېلېۋىزورغ ــانالر ئۈچــۈن ئېنتېرنېتنىــڭ ئىلمى ــدا قولالنغ ــراق يولى بى
  .ھهتتىكى پايدىسى تېلېۋىزورنىڭكىدىن كۆپتۇرجه



 ٨١٧  ۋابالرجا-سوئال هققىدەھ ۆرۈشك تىياتىرالرنى –كىنو   

 

  

  الرجاۋاب-سوئالكۆرۈش ھهققىدە  تىياتىرالرنى –كىنو 

  كۆرۈش ھاراممۇ؟ تىياتىرالرنى –كىنو  :سوئال  .١٤١٣
ــېچىش   –كىنــو  :جــاۋاب     ــاتىر ۋە ھهرقانــداق ۋە ســهھنه ئويۇنلىرىمــۇ كۆڭــۈل ئ  تىي

ھـاالل دائىرىسـىگه كىرىـدىغان    ئۆز زاتى ئېتىبارى بىـلهن  بىرى بولۇپ، ۋاسىتىلىرىدىن 
تىياتىرالرنى كۆرۈشنىڭ ھـاالل يـاكى ھـارام     -كىنو . دىن بىرىدۇرىرىئېهتىياجل كۆڭۈل

  .بولىشى ئۇنىڭ مهزمۇنى ۋە ئورۇندىلىشىغا قاراپ بهلگىلىنىدۇ

  تىياتىرالر- ھاالللىق دائىرىسىگه كىرىدىغان كىنو
ــپهت   ــ-ئىپ ــان -قا ۋە ئهدەبنومۇس ــا يام ــىر يهتكۈزم ئهخالقق ــدىغان ۋەتهس ــائىل هي ه ئ

 -ئولتۇرۇپ، راھهتلىك بىلهن كۆرگىلى بولىدىغان نورمـال كىنـو   بىرگهھهممه ئهزالىرى 
  .دائىرىسىگه كىرىدۇ لىقتىياتىرالر ھاالل

ــي      ــۈپ ئهل قهرداۋى ــور يۈس ــاالل  «دوكت ــالمدا ھ ــارام -ئىس ــىرىدە،   »ھ ــاملىق ئهس ن
ــۈچ  ــدىكى ئ ــو    تۆۋەن ــلهن كىن ــهرت بى ــنىڭ   –ش ــاتىرالرنى كۆرۈش ــائىز  تىي ــۇتلهق ج م

  :)١(ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ
ــالم ئهقى  )١(   ــۇنى ئىس ــهرىئىتىگه ۋە ئهدەب  دىمهزم ــىگه، ش ــالپ   –س ــا خى ئهخالقىغ

ئهممـــا گۇناھقـــا، . شـــهرت كهلمهســـلىكى، بـــۇزۇق ۋە يالىڭـــاچلىقتىن خـــالىي بولىشـــى
قىلىدىغانلىرىنى كۆرۈشنىڭ ھاراملىقىـدا شـهك    جىنايهتكه، بۇزۇق پىكىرلهرگه تهشۋىق

تىيـاتىرالرنى ئىشـلهش يـاكى ئۇنىڭغـا قاتنىشـىش يـاكى يـاردەم         –مۇنـداق كىنـو   . يوق
  .قىلىش تېخىمۇ ئېغىر ھارامدۇر

تىياتىرالرنى كۆرۈش دىن ۋە دۇنيالىق مهجبـۇرىيهتلهرنى ئـادا قىلىشـقا     –كىنو ) ٢(  
.ۇرىيهتنىڭ ئهڭ بېشىدا بهش ۋاخ ناماز كېلىـدۇ دىنىي مهجب. الزىم توسالغۇ بولماسلىقى

بىـرىگه چاپلىشـىپ    -ئايالالرنىـڭ بىـر   –تىياتىرالرغا بارغانـدا يـات ئهر    –كىنو ) ٣(  
بىرىڭالرنىڭ بېشـىغا يىڭـنه   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ئولتۇرماسلىقى

  .)٢(»شىراقتۇرياكى جۇۋالدۇرۇز سانجىلغىنى نامهھرەم ئايالنى تۇتقىنىدىن ياخ

                                                 
جىمىســى نــاملىق ئهســىرىنىڭ ئۇيغــۇرچه تهر» ھــارام –ئىســالمدا ھــاالل «دوكتــور يۈســۈپ ئهل قهرداۋىينىــڭ   )١(

  . بهتلىرىگه قاراڭ—٣٩٤ -٣٩٩ -٣٩٨
  بهيههقىي ۋە تهبهرانىي رىۋايىتى  )٢(
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    تىياتىرالر-كۆرۈش قهتئىي ھارام بولىدىغان كىنو
  :تىياتېرالر قىسقىچه تۆۋەندىكىلهر-كۆرۈش قهتئىي ھارام بولىدىغان كىنو  
-كىنوتهشـۋىق قىلىـدىغان   ئـاتېئىزمنى كوممۇنىست دۆلهتلىرىدىكىگه ئوخشاش  )١(  

  .تىياتېرالر
ــاش    )٢(   ــرىگه ئوخش ــئهل فىلىملى ــىزلىقبهزى چهت ــدىغان،  ھاياس ــۋىق قىلى نى تهش

نــاملىق كىنــو ” ســهرگهندار“جىنســىي ھهۋەســنى ئۆرلىتىــدىغان يــاكى ھىندىســتاننىڭ 
-كىنـو  قاتىللىق جىنايىتىنى ئۆگىتىدىغان بىلهنفىلىمگه ئوخشاش بالىالرغا ئوغرىلىق 

  .تىياتېرالر
ــتۇرىدىغان، ) ٣(   ــدىنى ئاجىزالش ــو     ئهقى ــداق كىن ــدىغان ھهرقان ــى بۇزى  –ئهخالقن

نى كۆرۈشــنىڭ ھاراملىقىــدا ۋە كۆرگۈچىلهرنىــڭ گۇناھكــار بولىدىغانلىقىــدا  رالتىيــاتىر
  .شهك يوق



 ٨١٩  ھاراملىقى ۇنىڭئ ۋە هيكهلتاراشلىقھ  

 

  

  ۋە ئۇنىڭ ھاراملىقى تاراشلىقھهيكهل

  كۇپپارالرغا سېتىش ئۈچۈن ھهيكهلتاراشلىق قىلىشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٤١٤
ــاۋاب     ــله    :ج ــمه مهقســهت بى ــڭ نى ــۇلمان ئادەمنى ــلىق  مۇس ن بولســۇن ھهيكهلتاراش

كۇپپارالرغا سېتىش ئۈچۈن بولسىمۇ بۇ ئىشنى قىلىش  ھهتتا. قىلىشى قهتئىي ھارامدۇر
قىيـامهت كـۇنى   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ ھهقـته  . ئهڭ چوڭ ھارامالرنىڭ بىرىدۇر

ــىم   ــۇچىالر رەسـ ــار بولغـ ــا دۇچـ ــاتتىق ئازاپقـ ــته .)١(»چىلهردۇرئهڭ قـ ــر ھهدىسـ : يهنه بىـ
  .)٣(دەپ ئاگاھالندۇرغان )٢(»الالھنىڭ ياراتقىنىغا ئوخشاتقانالردۇرئ...«

ىـن ھهيـكهل مهقسـهت قىلىنىـدىغانلىقىنى كـۆپ سـانلىق       د» سـۈرەت «ھهدىستىكى  
  .ئۆلىماالر سۆزلىمهكته

  بىلهن بېزەش ھارامدۇر ھهيكهل دائۆي ياكى ئىش ئورۇنلىرى
ياكى ئىش ئورۇنلىرىنى بېزەش مهقسىتى بىلهن ھهيكهل قويۇشـقا   ئۆيلهرنى :سوئال  .١٤١٥

  بوالمدۇ؟
: دوكتور يۈسـۈپ ئهل قهرداۋىـي بـۇ سـوئالغا جـاۋاب بېرىـپ مۇنـداق دەيـدۇ         :جاۋاب    

ئىسالم دىنى ھهيكهل ۋە بـۇتالرنى، شـۇنداقال ئـادەم ۋە ھـايۋان قاتـارلىق قانـداقال بىـر        «
. ساقالشنى قهتئىي ھارام قىلغـان  رىتىنىجانلىقنىڭ جىسىمالشتۇرۇلغان گهۋدىلىك سۈ

الر ئىـالھ قىلىۋالغـان كـاال    يساقالنغان ھهيكهل ئهگهر پادىشاھ، پهيغهمبهر يـاكى ھىنـدى  
يــاكى بۇددىســتالرنىڭ بــۇتلىرى قاتــارلىقالردىن بولســا، ھــاراملىق دەرىجىســى تېخىمــۇ  

ىبــارەت چــۈنكى ئىســالم دىنــى ئــالالھتىن باشقىســىنى ئىــالھ تۇتماســلىقتىن ئ. ئاشــىدۇ
شــۇ ســهۋەبتىن تهۋھىــد   . تهۋھىــد ئهقىدىســىنى قوغداشــقا زور ئهھمىــيهت بېرىــدۇ    

  .تهرۇز يهتكۈزىدىغان ھهر قانداق ئىشنى قهتئىي ھارام قىلغان –ئهقىدىسىگه دەخلى 
بــۇ ئىنســانالر بۇتالرغــا چوقۇنىــدىغان زامــانالردا ھــارام قىلىنغــان  “بهزى كىشــىلهر   

دەيمىزكـى،  . دېيىشـى مـۇمكىن  ” ىـدىغان ئىـش يوققـۇ   ئهمما ھازىر بۇتقـا چوقۇن . ئىشتۇر
ــوغرا ئهمهس  ــيىش ت ــداق دې ــۆچكىگه    . مۇن ــا ۋە ئ ــا، كالىغ ــىردىمۇ بۇتالرغ ــازىرقى ئهس ھ

                                                 
  بۇخارىي ۋە باشقىالر رىۋايىتى  )١(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
نــاملىق ئهســىرىنىڭ ئۇيغــۇرچه تهرجىمىســى » ھــارام –ئىســالمدا ھــاالل «دوكتــور يۈســۈپ ئهل قهرداۋىينىــڭ   )٣(

  . بهتكه قاراڭ—١٣٢
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ئىنسـانالر ھـازىرمۇ   . رىئاللىقنى ئىنكار قىلماسـلىقىمىز الزىـم  . چوقۇنىدىغانالرمۇ مهۋجۇد
غـا ۋە ماشـىنىلىرىغا   بهزى كىشـىلهر دۇكانلىرى : مهسـىلهن . بهزى خۇراپاتالرغا ئىشـىنىدۇ 

ــااليى     ــاكى ب ــلهش ي ــكهت تى ــى بهرى ــر قىســىم ھهيكهللهرن ــازاالردىن ســاقلىنىش  –بى ق
  .زىيالىالرمۇ بۇ خىل خۇراپاتالرغا ئىشىنىپ قالىدۇ ھهتتا. ئېتىقادى بىلهن ئېسىۋالىدۇ

تىرىلدۈرۈشـكه ئېهتىمـالى بولغـان     ئىسالم دىنـى بۇتپهرەسـلىكنى كۆڭـۈللهردە بولسـىمۇ      
شـۇ سـهۋەبتىن ھهيـكهل ساقالشـنى     . ھهممىسـىنى كهسـكىن ھـارام قىلغـان    ئىشالرنىڭ 
  .)١(»ھارام قىلغان

                                                 
  بهت -٦٩٩توم  -١» ھازىرقى زامان پهتىۋالىرى«كتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ دو  )١(



 ٨٢١  هسىلىسىياكى ساقالش م سىزىش ۈرەتلىرىنىس ڭجانلىقالرنى  

 

  

  مهسىلىسى ياكى ساقالش جانلىقالرنىڭ سۈرەتلىرىنى سىزىش

  سۈرەتلىرىنى سىزىش ھاراممۇ؟ ئادەم ۋە ھايۋانالرنىڭ :سوئال  .١٤١٦
ئهڭ قـاتتىق ئازاپقـا دۇچـار بولغـۇچىالر      امهت كۇنىقىي«ئىسالم ئۆلىمالىرى،  :جاۋاب    

رەســىمچىلهرنىڭ ھهممىســى دۇزاخقــا كىرىــدۇ، قىيــامهت كــۈنى   « ،)١(»چىلهردۇرىمرەســ
دېيىلىـدۇ، رەسـىمچىلهر دۇزاختـا    ” جـان كىرگـۈزۈپ بـاق    ىڭگهمرەسـى  سىزغان“ئۇالرغا 

ــدۇ ــدۇ  «،  )٢(»ئازابلىنى ــۆيگه پهرىشــتىلهر كىرمهي ــار ئ ــا كىيى. ســۈرەت ب ملهردىكــى ئهمم
دېــگهن ھهدىســلهردىن تۆۋەنــدىكى ھۆكــۈملهرنى   )٣(»ســىزىقالر بۇنىڭــدىن مۇستهســنا

  :چىقارغان
 گهۋدىلىــك يــۇقىرىقى ھهدىســلهردە مهنئــى قىلىنغــان ســۈرەتتىن مهقســهت     ) ١(  

ھهيكهلتاراشـلىق قىلىـش   . ھهيكهللهر بىلهن ئۇلۇغالش ئۈچۈن تۇتۇلغـان رەسـىملهردۇر  
لىرىغا ھهيـكهل قويۇشـنىڭ ھـاراملىقى يۇقىرىـدا بايـان      ياكى ئۆيلهرگه ياكى ئىش ئورۇن

ئهمدى خۇددى خرىستىئانالر ھهزرىتى مهريهم بىلهن ئىسا ئهلهيهىسسـاالمنى  . قىلىندى
ئۇلۇغالش ئۈچۈن ساقاليدىغان رەسىملهرگه ئوخشاش قايسـىبىر شهخسـنى يـاكى بىـرەر     

ورۇنلىرىدا يـاكى  مهخلۇقاتنى ئۇلۇغالش ئۈچۈن ئۇنىڭ رەسىمىنى ئۆيلهردە ياكى ئىش ئ
  .ماشىنىالردا ساقالشنىڭ ئېنىق ھاراملىقىغا پۈتۈن ئۆلىماالر ئىتتىپاقتۇر

قهغهزگه، گىلهمـلهرگه، تامالرغـا ۋە پۇلالرغـا     ئېالن تاختىلىرىغا،ئهمما كىيىملهرگه،   
بۇنىــڭ شــهرتى . قاتارىغــا كىرمهيــدۇھــارام ســىزىلغان يــاكى چۈشــۈرۈلگهن ســۈرەتلهر  

كۇپرىلىقنى، گۇناھنى ۋە ھاياسىزلىقنى تهشهببۇس قىلىدىغان  سىزىلغان رەسىملهرنىڭ
شۇنىڭدەك، كىشىلهرنىڭ جىنسـىي ھهۋىسـىنى قوزغـاش    . رەسىملهردىن بولماسلىقىدۇر

رولىنى ئوينايدىغان گهۋدىلىـك ئايـال رەسـىملىرىنى سىزىشـنىڭ ھاراملىقىـدا ئۆلىمـاالر       
  .)٤(ئوتتۇرىسىدا قىلچه ئىختىالپ يوق

ــهر) ٢(   ــۇقىرىقى شـ ــىدا لهرتيـ ــال ئاساسـ ــارتىش  نورمـ ــۈرەتلهرنى تـ ــو سـ ــاكى  فوتـ يـ
  .تا ھېچبىر گۇناھ يوقتارتقۇزۇش

                                                 
  بۇخارىي ۋە باشقىالر رىۋايىتى  )١(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٣(
نــاملىق ئهســىرىنىڭ ئۇيغــۇرچه تهرجىمىســى » ھــارام –ئىســالمدا ھــاالل «دوكتــور يۈســۈپ ئهل قهرداۋىينىــڭ   )٤(

  لىرىدىن ئېلىندى بهت—١٤٣
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ھهيكهلــگه ئوخشــاش گهۋدىلىــك ســۈرەتلهردىن پهقهت بــالىالر ئويۇنچــۇقلىرىال ) ٣(  
ئېهتىياج ئۈچۈن تۇتۇلىـدۇ ھهمـدە ئۇلـۇغالش يۈزىسـىدىن      بۇالرچۈنكى . مۇستهسنادۇر
  .تۇتۇلمايدۇ

ڭگۈلهشــتۈرۈش مهقســىتىدە بهزى بۈيــۈك شهخســلهرنىڭ،    خــاتىرىلهش ۋە مه) ٤(  
پادىشاھالرنىڭ، قوماندانالرنىڭ ۋە قانـداقال بىـر كىشـىنىڭ ھهيكهللىرىنـى مهيـدانالرغا      
تىكلهشنىڭ ھاراملىقى ئۆيلهرنى بېزەش نىيىتـى بىـلهن قويىلىـدىغان پۈتـۈن ۋە يېـرىم      

  .گهۋدىلىك ھهيكهللهرنىڭ ھاراملىقىدىن چوڭدۇر
ــىزىش ۋە ) ٥(   ــتىن      س ــي جهھهت ــىملهر دىنى ــان رەس ــارام بولغ ــاقالش ھ ــدە س ئىلكى

ــىملهردۇر    ــتۇرۇلغان رەسـ ــتىن ئۇلۇغالشـ ــالىق جهھهتـ ــتۈرۈلگهن، دۇنيـ . مۇقهددەسلهشـ
  .بۇالردىن باشقىالرنى ساقالشتا گۇناھ يوق

  .رەسىملىرى ھارام دائىرىسىگه كىرمهيدۇ كارىكاتېر) ٦(  
دەرەخ،  –لماسـتىن، ئۆسـۈملۈك، دەل   رەسىم ۋە سـۈرەتلهر جانلىقالرغـا ئائىـت بو   ) ٧(  

ــۈن  ــز، ك ــڭ      . دېڭى ــئهت مهنزىرىلىرىنى ــىغان تهبى ــا ئوخش ــۇ ۋە بۇالرغ ــۇز، س ــاي، يۇلت ئ
رەسىملىرىنى سىزىش، سۈرەتلىرىنى تارتىش ياكى ساقالشتا ھېچ گۇناھ يوقلىقىدا شـهك  

  .يوق
قال ھهيكهللهر بېشىنى كېسىۋېتىش ياكى باشـقا قانـدا   دېيىلگهنھارام يۇقىرىدا ) ٨(  

بىــر يوســۇندا بۇزىــۋېتىش يــاكى خــورالش بىــلهن ھــاراملىقتىن چىقىــپ ھــاالللىق         
كىشـىلهر دەسسـهيدىغان   سـىزىش ھـارام بولىـدىغان رەسـىملهرنى     . دائىرىسىگه كىرىـدۇ 

 چۈنكى بۇ ۋاقىتتا ئـۇالر . قا بولىدۇئۈستىگه سىزىشقاتارلىقالرنىڭ گېلهم، پاالس كىگىز، 
  .هن بولىدۇهتكچىقىپ ك لىق دائىرىسىدىنھارام
ــۈرەتلهر  ) ٩(   ــدىغان سـ ــالالھنى ئهڭ غهزەبلهندۈرىـ ــوڭ، ئـ ــاھى ئهڭ چـ باتىـــل  گۇنـ

بۇنداق سۈرەتلهرنى سـىزغان يـاكى    دىنالردىكى ساختا مهبۇدالرنىڭ سۈرەتلىرى بولۇپ،
سـاختا مهبـۇدالرنى ئـازراق بولسـىمۇ      ساقلىغانالر قاتتىق گۇناھكار بولىـدۇ، ئهگهر بىـراۋ  

سىزغان ياكى ساقلىغان  مهقسىتى بىلهنپهخىرلىنىش ىلهن ئۇنىڭ بھۆرمهتلهش ياكى 
چـۈنكى ئىسـالم دىنىـدا ئېتىقـاد     . ئىماندىن ئايرىلىپ قېلىشىدا شهك يوق بولسا، ئۇنىڭ

مهسىله بولۇپ، ئىسالم ئېتىقادىغا ۋاستىلىك يـاكى   ۋە مۇھىم مهسىلىسى ئىنتايىن نازۇك
ئېهتىمـالى بولغـان ئىشـالرنىڭ    ۋاسىتىسىز، يېقىندىن ياكى يىراقتىن زىيان يهتكـۈزۈش  

  .قهتئىي ھاراملىقىدا قىلچه شهك يوق



 ٨٢٣  هسىلىسىم ۆتكهشئىنسان ئورگانلىرىنى ي  

 

  

  مهسىلىسىئىنسان ئورگانلىرىنى يۆتكهش 

  ئىنسان بىرەر ئورگىنىنى باشقىسىغا بهرسه بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٤١٧
ممهد ئــالالھ تائــاالدىن پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھه     قۇرئــان كهرىــم   :جــاۋاب    

ئهلهيهىسســاالمغا چۈشــكهن زامــانالردا ئىنســان ئورگــانلىرىنى باشقىســىغا يــۆتكهش       
الردىن بىــرەر تېخنىكىســى بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن بــۇ مــاۋزۇدا قۇرئانــدىن يــاكى ھهدىســ

ھازىرقى زامان ئۆلىمالىرى بۇ مهسـىلىگه دۇچ كهلگهنـدىن كېـيىن، ئىسـالم      .دەلىل يوق
ــاال  ــاتىنى ھـ ــىلهرنىڭ ھايـ ــدا  دىنىنىـــڭ كىشـ ــيىن ئهھۋالـ ــقا، قىـ كهتلهردىن قۇتقۇزۇشـ

ــقا، باشــقىالرغا   ــى ھهل قىلىش ــاردەم   قالغانالرنىــڭ قىيىنچىلىقىن ــدىن كېلىشــىچه ي قولى
قــاتتىق   قىلىشــقا، قانــداقال بىــر جــان ئىگىســىنى ھــاالكهتتىن قۇتقــۇزۇپ قېلىشــقا       

 تهشهببۇس قىلىشتهك ئىنسـانپهرۋەرلىك خىسـلىتىنى كـۆزدە تۇتقـان ھالـدا، قۇرئـان ۋە      
ھهدىسلهرنىڭ روھىغـا ئاساسـلىنىپ، ئـۆز ئىجتىهـادلىرى بىـلهن بـۇ مهسـىلىگه جـاۋاب         

  .بېرىشكه تىرىشىپ كهلدى
بىـر  «: دوكتۇر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىي يۇقىرىقى سوئالغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دەيـدۇ   

بېرىشـى تۆۋەنـدىكى    ئىنسان ئۆزىنىڭ ئورگانلىرىـدىن بىرەرسـىنى باشـقا بىـر ئىنسـانغا     
  :)١(لهن دۇرۇس بولىدۇشهرتلهر بى

ئۆزىنىـــڭ ئورگانلىرىـــدىن بىرەرســـىنى ئـــۆز ئىختىيـــارى بىـــلهن  نىڭئىنســـان) ١(  
  .ئهمما سېتىشقا بولمايدۇ. باشقىسىغا خالىسانه ياردەم قىلغان ئاساستا بېرىشى دۇرۇس

ئــۆز ئــورگىنىنى باشقىســىغا بېــرىش ســهۋەبلىك ئۆزىنىــڭ ھايــاتى ھــاالكهتكه   ) ٢(  
  .زىيان يهتمهسلىكى الزىمبىۋاسىته ئىلىسىدىكىلهرگه ئۇچرىماسلىقى ياكى ئا

قاتـارلىق تاشـقى ئورگانلىرىـدىن بىرەرسـىنى      ىنسان كـۆز، قـۇالق، پـۇت، قـول    ئ) ٣(  
پهقهت . يــاكى يــۈرەك، جىــگهرگه ئوخشــىغان يېگــانه ئورگــانلىرىنى بېرىشــكه بولمايــدۇ 

  .بۆرەككه ئوخشىغان جۈپ ئورگانلىرىدىن بىرىنى بهرسه بولىدۇ

  ېرەلمهيدۇب ىنىنى باشقىسىغائورگ ار ئىگىسى بولمىغان بىرىئىختىي
  ھهر قانداق ئادەم ئورگانلىرىدىن بىرەرسىنى بهرسه بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٤١٨

                                                 
 -٥٣٩ -٥٣٠تـوم   -٢» ھـازىرقى زامـان پهتىـۋالىرى   «دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ  بۇ ماۋزۇنىڭ ھهممىسى  )١(

  .بهتلىرىدىن ئېلىندى



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٢٤  

 

زىيىنىنـى بىلهلهيـدىغان    –ھوشى جايىدا بولغان، ئۆزىنىڭ پايـدا   –ئهقلى  :جاۋاب    
ئۆزىنىڭ ئورگانلىرىدىن بىرەرسىنى ئـۆزى خالىغـان   ىشىال ۋە باالغهت يېشىغا يهتكهن ك

ئهمما كىچىك بالىالر ياكى ئهقلى جايىـدا بولمىغـانالر ئورگـانلىرىنى    . بېرەلهيدۇكىشىگه 
. زىيىنىنـى تولـۇق بىلىـپ كېتهلمهيـدۇ     –چـۈنكى ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ پايـدا     . بېرەلمهيدۇ

ــڭ جې    ــېلىش ئۇالرنى ــانلىرىنى ئ ــىلهرنىڭ ئورگ ــداق كىش ــانلىق   مۇن ــت قىلغ ــا قهس نىغ
الرنىـڭ ئىشـلىرىغا   ئۇئانىسى ياكى  –ئاتا ئۇالرنىڭ بالىالرنىڭ ئورگانلىرىنى  .سانىلىدۇ

  .كېپىل بولغان كىشىلىرىمۇ بېرەلمهيدۇ

  ئورگان يۆتكهشته دىن پهرقى يوق
  ى بهرسه بوالمدۇ؟مۇسۇلمان ئادەم مۇسۇلمان ئهمهس بىرىگه ئورگىنىن :سوئال  .١٤١٩

مالــدىن ســهدىقه بېــرىش دۇرۇس  –مۇســۇلمان ئهمهس كىشــىلهرگه پــۇل  :جــاۋاب    
ئورگانلىرىـدىن بىرەرســىنى ئــۆز ئىختىيـارى بىــلهن خالىســانه    بولغـان ئىــكهن، ئۇالرغــا 

ئهممـا مۇسـۇلمانالر بىـلهن ئۇرۇشـۇۋاتقان كۇففارالرغـا ۋە      . ياردەم ئورنىدا بهرسه بولىـدۇ 
چۈنكى بۇنداق قىلىش دۈشـمهننى  . غان مۇرتهدكه بېرىشكه بولمايدۇئىسالمدىن يېنىۋال

  .كۈچلهندۈرگهنلىك بولىدۇ
ــادەمگه يۆتكهشــكه    :ســوئال  .١٤٢٠ ــورگىنىنى مۇســۇلمان ئ مۇســۇلمان ئهمهس بىرىنىــڭ ئ

  بوالمدۇ؟
ــوق  : جــاۋاب     ــدىغان ھــېچ ئىــش ي رنىڭ چــۈنكى ئىنســانال. بۇنىڭــدا مهنئــى قىلىنى

ئىنســانالرنىڭ . ئورگــانلىرى مۇســۇلمانلىق يــاكى كــاپىرلىق بىــلهن ســۈپهتلهنمهيدۇ     
تېنى بىلهن ئهمهس، بهلكى روھىيىتـى  مۇسۇلمان بولىشى ياكى كاپىر بولىشى ئۇالرنىڭ 

مۇسـۇلمان ئهمهس بىرىنىـڭ بىـرەر ئـورگىنىنى مۇسـۇلمان      . بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىـش 
ــۇ ئورگــان مۇ   ــدە، ب ــا   كىشــىگه يۆتكىگهن ــر پارچىغ ــدىن بى ســۇلمان ئادەمنىــڭ ئورگىنى

ــدۇ ــدىكى   .ئايلىنى ــان كهرىم ــتۇر ﴿قۇرئ ــرىكالر پهقهت نىجىس ــايهت   )١(﴾مۇش ــگهن ئ دې
ئهمهس، بهلكى قهلـب ۋە ئهقىلغـا مۇناسـىۋەتلىك    ) پاسكىنىلىقنى(ى ھېسسىي نىجاسهتن

  .مهنىۋى نىجاسهتنى كۆرسىتىدۇ

  ئادەم ئورگىنىنى سېتىشقا بولمايدۇ
  مۇھتاجلىقتىن ئۆز ئورگىنىنى سېتىشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٤٢١

چىلىــك ئىنسـان قان . مهتلىـك قىلىـپ ياراتقـان   رئىنسـاننى ھۆ  ئـالالھ تائـاال  : جـاۋاب     

                                                 
  ئايهت -٢٨تهۋبه سۈرىسى   )١(



 ٨٢٥  هسىلىسىم ۆتكهشئىنسان ئورگانلىرىنى ي  

 

 ئهھـۋال بۇنـداق ئىـكهن،   . ىنىمۇ شۇنچىلىك ھۆرمهتلىكتۇرتېھۆرمهتلىك بولسا، ئۇنىڭ 
اللىرىغـا ئوخشـاش ئېلىـپ، سـېتىلىدىغان نهرسـه      ئىنسان بهدىنـى تىجارەتچىلهرنىـڭ م  

ــدۇ ــانلىرىنى     . بواللمايـ ــانالرنىڭ ئورگـ ــارە ئىنسـ ــلهردە بىچـ ــر دۆلهتـ ــكى پېقىـ ئهپسۇسـ
ئىنسـانىيهتنى  ئىسـىملىك ئـادەم سـودىگهرلىرى بولـۇپ، ئـۇالر      » مافىيه«سېتىۋالىدىغان 

ــاالكهتلهرگه ئۇچرىتىشــتا   ــافىيهلىرى«زەھهر پ ــلهن بهسلهشــمهكته » م ــ . بى ادەم شــۇڭا ئ
چۈنكى ئىنسان ئورگـانلىرىنى سـېتىش    .ئورگانلىرىنى سېتىش قهتئىي دۇرۇس ئهمهس

ئىشىنى نورمال ئهھۋال دەپ، ئۇنىڭغا يول قويۇش ئادەم سودىگهرلىرىنى قوللىغـانلىق ۋە  
  .ئۇالرنى بۇ جىنايهتكه تهشهببۇس قىلغانلىق بولىدۇ

ــراۋ ئورگانلىرىــدىن بىرەرســىنى باشــقا بىــرىگه خا     ــاۋادا بى ــاردەم قىلىــش  ن لىســانه ي
ئاساسىدا ھهقسىز بهرگهن بولسا ۋە ئورگانغا ئىگه بولغان كىشى ئۇنى بهرگـۈچىگه ئـۆز   

  .بولىدۇھاالل  ئىختىيارى بىلهن ھهق بهرسه، ئۇنى ئالسا
شۇنىڭدەك ئورگانغا مۇھتاج بولغان ئادەم ھهقسىز ئورگانغا ئېرىشـهلمىگهندە ئـۇنى     

ئـۇنى   ك، ھاياتى خهتهردە بولـۇپ قالغـان ئهھۋالـدا،   بولغاندە پۇلغا سېتىپ ئالسا دۇرۇس
  .پۇلغا سېتىپ ئېلىپ بولسىمۇ ھاياتىنى قۇتقۇزۇشى زۆرۈردۇر

  ان يۆتكهشكه مۇناسىۋەتلىك سوئالالرغا جاۋابالرگئور
ت ئورگـانلىرىنى باشقىسـىغا بېرىشـنى ۋەسـىيه     كېيىن بىراۋنىڭ ئۆلگهندىن :سوئال  .١٤٢٢

  قىلىشى دۇرۇسمۇ؟
 -يـاكى بىـردىن كـۆپىنى    ئىنسان تىرىك ۋاقتىدا ئورگانلىرىدىن بىرەرسىنى: جاۋاب    

باشـقا بىـرىگه خالىسـانه بهرسـه دۇرۇس      -يۇقىرىقى شهرتلهرگه رىئايه قىلغـان ئاساسـتا  
بولغان يهردە، ئۆلگهندىن كېيىن ئورگانلىرىنى خالىسانه باشقىسىغا بېرىشكه ۋەسـىيهت  

ــ ق ــى ئهل ــتۇر   ۋەتته دۇرۇسىلىش ــاۋابلىق ئىش ــوڭ س ــورگىنىنى   . ۋە چ ــدا ئ ــى بۇنىڭ بهلك
مۇنـداق قىلغـان   . ئۆلـۈك بىـر  چـۈنكى ئـۇ   . بهرگۈچىگه زىيان يېـتىش ئېهتىمـالىمۇ يـوق   

چۈنكى ئۇ ئۆزى ئۆلۈپ كهتسىمۇ، بىر . كىشى نىيىتىگه قاراپ ئهلۋەتته ساۋابقا ئېرىشىدۇ
  .نى قۇتقۇزغان بولىدۇئىنساننىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىپ، ئۇنىڭ ھاياتى

ئــۆلگهن كىشــىنىڭ ئورگــانلىرىنى ئۇنىــڭ ۋارىســلىرى باشقىســىغا بهرســه   :ســوئال  .١٤٢٣
  بوالمدۇ؟

ئادەم ئۆلگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ پۈتۈن ئىگىلىكلىـرى ئۇنىـڭ ۋارىسـلىرىغا    : جاۋاب    
قىساسـىنى ئـېلىش يـاكى قـاتىلنى      ئۆلتۈرۈلگهن كىشىنىڭ ئالالھ تائاال .ئۆتكهن بولىدۇ

كىمكـى نـاھهق ئۆلتۈرۈلىـدىكهن،    ﴿. ئهپۇ قىلىش ھهققىنى ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا بهرگهن
ــا كهچــۈرۈم قىلىــش    ( ــېلىش، ي ــيهت ئ ــا دى ــېلىش، ي ــدىن قىســاس ئ ــۇقىنى ) قاتىل ھوق



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٢٦  

 

  )١(﴾...ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسىنىڭ قولىدا قىلدۇق
ۆلگۈچىسىنىڭ ئورگانلىرىنى ئېهتىيـاجلىق  بۇ ئايهتكه ئاساسالنغاندا، ۋارىسالرنىڭ ئ  

چـۈنكى  . دېيىشـكه بولىـدۇ  بـار   ھوقـۇقى بېـرىش  ھهقسـىز  ئورنىـدا  سـهدىقه  كىشىلهرگه 
زەخــمهت يهتمهســلىك بىــلهن  –مۇنــداق قىلىشــتا ئۆلگــۈچىگه ھېچقانــداق بىــر زىيــان 

بۇنىــڭ . نىڭ ھايــاتىنى قۇتقۇزغــان بولىــدۇ، ئورگانغــا مۇھتــاج بولغــان كىشــىبىــرلىكته
خـۇددى بىراۋنىـڭ زىرائهتلىرىـدىن ئىنسـانالر، ھـايۋانالر ۋە      . بى ئۆلگۈچىگه بولىدۇساۋا

ــيهت      ــۇ خهيرلىــك ئىشــنى نى ــدەك، ئۆلگــۈچى ب ــا يهتكهن قۇشــالر يېســه ســاۋابى ئۇنىڭغ
چـۈنكى پايـدىلىنىلغان ئورگـان    . قىلمىغان بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ سـاۋابى ئۇنىڭغـا يېتىـدۇ     

لىرىنى بىـركىمگه بهرمهسـلىكنى ۋەسـىيهت    ئهگهر ئۆلگۈچى ئورگان. ئۇنىڭ ئورگىنىدۇر
ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش   ئۇنىــڭ ۋەســىيىتىنى  قىلغــان بولســا، بــۇ چاغــدا ۋارىســالرنىڭ    

  .يۈزىسىدىن ئۇنىڭ ئورگانلىرىنى تهسهررۇپ قىاللمايدۇ
  ئهرلهرنىڭ تۇخۇمىنى باشقىسىغا يۆتكهشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٤٢٤

. رلهرنىڭ تۇخۇمىنى ئۇالرنىڭ باشقا ئورگانلىرىغـا ئوخشـاتقىلى بولمايـدۇ   ئه :جاۋاب    
چۈنكى تىببىي مۇتهخهسسىسـلهرنىڭ ئىسپاتلىشـىچه، ئهرنىـڭ تۇخـۇمى ئىرسـىيهتنىڭ      

ئهۋالدىغـــا يۆتكهيـــدىغان مـــۇھىم بىـــر  –خۇسۇســـىيهتلىرىنى ئائىلىســـىگه ۋە ئـــۇرۇق 
ا يۆتكىگهندە، تۇخـۇمنى ئـۆزىگه   بىر ئىنساننىڭ تۇخۇمىنى يهنه بىر ئىنسانغ. ئورگاندۇر

يۆتكىگهن كىشىنىڭ پهرزەنتلىرى تۇخۇمىنى بهرگهن كىشىنىڭ ئاقلىق ياكى قـارىلىق،  
ئىگىزلىك ياكى پاكارلىق، ئهقىللىق ياكى دېۋەڭلىككه ئوخشىغان بـارلىق سـۆپهتلىرىنى   

بۇ نهسهبلهرنىڭ ئارىلىشىپ كېتىشى بولۇپ، ئىسالم دىنـى نهسـهبنى قوغداشـقا    . ئالىدۇ
  .بۇيرىغان ۋە ئۇنى ئارىالشتۇرۇپ قويۇشتىن توسقان

 

                                                 
  ئايهت -٣٣ئىسرا سۈرىسى   )١(



 ٨٢٧  هققىدەھ ۇناھىگ ۇنىڭئ ۋە ۇقپارىخورل  

 

  

  پارىخورلۇق ۋە ئۇنىڭ گۇناھى ھهققىدە

  پارىخورلۇق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٢٥
بىراۋنىڭ ھهققىنى يهۋېلىش ياكى ئۇنىڭ خىزمهت ئورنىنى  —پارىخورلۇق  :جاۋاب    

ئــامهتنى ئــۆزىگه قــارىتىۋېلىش يــاكى گۇناھســىز تــارتىۋېلىش يــاكى ئۇنىڭغــا كهلــگهن 
بىرىنـــى قـــارىالش يـــاكى بىـــرەر جىنايهتكـــارنى ئـــاقالش يـــاكى ئۇنىـــڭ جىنـــايىتىنى  
ــۆزىگه        ــى ئ ــڭ ھهققىن ــى تهرەپنى ــىدا قارش ــر دەۋا ئىش ــداقال بى ــاكى قان ــتىش ي يېنىكلى
قارىتىشــــتىن ئىبــــارەت رەزىــــل مهقســــهتنى ئهمهلــــگه ئاشــــۇرۇش ئۈچــــۈن ئىــــش  

هلــۇم مىقــداردا پــۇل يــاكى پۇلغــا توختايــدىغان بىــر نهرســه بېــرىش  ئۈســتىدىكىلهرگه م
دېگهنلىك بولۇپ، پارىنى بهرگهن ۋە ئالغان ھهر ئىككىسى ئالالھنىـڭ ئالدىـدا قـاتتىق    

  .گۇناھكار، ئىنسانىيهت ئالدىدا ئهيىبكار بولىدۇ

  پارا بېرىش ياكى ئېلىشنىڭ گۇناھى ۋە خهتىرى
  پارا بېرىش ياكى ئېلىشنىڭ گۇناھى ۋە خهتىرى نېمه؟ :سوئال  .١٤٢٦

ھوقۇقالرنىـڭ زايه   -پـارىخورلۇق ئهڭ يامـان خىيانهتچىلىـك بولـۇپ، ھهق      :جاۋاب    
ــامهردلهرچه    ــپهئهتىگه ن بولۇشــىغا، ئادالهتســىزلىك ۋە تهڭســىزلىككه، كىشــىلهرنىڭ مهن

تــۆھمهتلهرنى ئارتىــپ   خىــرىس قىلىشــقا، ئۇالرنىــڭ ھهقلىــرىگه تاجــاۋۇز قىلىشــقا،     
ئۇالرنىڭ ئابرۇيىنى تۆكۈشكه، جهمئىيهت تهرتىپىنى بۇزۇشقا، خاتىرجهملىك، ئامـانلىق  

  .تۇرۋە ئىشهنچنىڭ يوقىلىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئىنتايىن قهبىه ۋە رەزىل قىلمىش
پارا بېرىش يـاكى ئـېلىش ئىسـالم دىنىـدىال ئهمهس، بهلكـى پۈتـۈن دىـنالردا ۋە پۈتـۈن           

ئـالالھ پـارا بهرگـۈچىگه، ئـۇنى     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم . ردا قهتئىي ھارامدۇرقانۇنال
ــا  ــا ۋە ئۇنىڭغ ــدى     ئالغۇچىغ ــا لهنهت قىل ــىته بولغۇچىغ ــپ ۋاس ــايه قىلى ــيىش  )١(»س دې

ــارىخورلۇق جىنايىتىنىــڭ جازاســىنى بايــان قىلغــان   ــارقىلىق پ ئالالھنىــڭ لهنىــتىگه . ئ
  .ۈنلهي قۇرۇق قالغانلىقتۇرئۇچرىغانلىق ئاخىرەتلىك نېسىۋىدىن پۈت

  ئهمهس ساالم بېرىشنىڭ ھهر قاندىقى پارا - سوۋغا
  ساالم بېرىشنىڭ ھهر قاندىقى پارا ھېسابلىنامدۇ؟ -سوۋغا :سوئال  .١٤٢٧

                                                 
  ئىمام ئهھمهد ۋە ھاكىم رىۋايىتى   )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٢٨  

 

بىــلهن يامــان  ئــۆز زاتىــدا ياخشــى نهرســه، يامــان غهرەزنىــڭ ئارىلىشىشــى  :جــاۋاب    
بىرىگه ھهدىـيه، سـوۋغا    –ئىنسانالر ئارىسىدا بىر : مهسىلهن. قالىدۇنهرسىگه ئايلىنىپ 

 -چـــۈنكى مۇنـــداق قىلىـــش ئۆزئـــارا ســـۆيگۈ . ســـاالم بېرىشـــىش ياخشـــى ئىشـــتۇر –
بـۇ ھهقـته   پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم   .لىقنى، دوستلۇقنى كۈچهيتىدۇمۇھهببهتنى، يېقىن

م قىلىشسـاڭالر ئــاراڭالردىكى  سـاالم تهقــدى  –بىرىڭالرغـا ســوۋغا   -بىــر « :تهلىـم بېرىـپ  
  .دەپ كۆرسهتكهن» مۇھهببهت ئاشىدۇ

ساالم باشقىالرغا زىيان يهتكۈزۈشتىن ئىبارەت بىرەر يامـان نىيهتنـى    –ئهمما سوۋغا   
پـارا بېـرىش مهقسـىتى     كۆزلهپ ياكى ھهققى بولمىغان بىر نهرسىگه ئېرىشـىش ئۈچـۈن  

بۇنداق . س، بهلكى پارا بهرگهنلىكتۇرساالم ئهمه –سوۋغا بېرىلسه، ئۇ ۋاقىتتا، بۇ بىلهن
بهرگــۈچى بىــلهن ئــالغۇچى ۋە ســايه قىلىــپ ۋاســىته بولغــۇچى . قىلىــش قهتئىــي ھــارام

  .ھهممىسى گۇناھقا شېرىك بولىدۇ

  ساالم ھارامدۇر- پارىنى مهقسهت قىلغان سوۋغا
پهيغهمـبهر   .سـۇن، ئـۇ بهرىبىـر ھارامـدۇر    مىبىلهن ئاتال ئىسىمبىر قانداق مهيلى پارا   

بىـز مائـاش بهلگىـلهپ بىـر خىـزمهت تاپشـۇرغان       «: يهنه مۇنداق دېـگهن  ئهلهيهىسساالم
  .)١(»ئادەم مائاشىدىن تاشقىرى ئالغان ھهرقانداق نهرسه ھارامدۇر

  پارا بېرىشنى جائىز قىلىدىغان سهۋەبلهر
بېرىشـكه مهجبـۇر بولـۇپ     ئىنسان ئۆزىنىـڭ ھهققىنـى ئـېلىش ئۈچـۈن پـارا      :سوئال  .١٤٢٨

  قالسا نېمه قىلىدۇ؟
ھوقـۇقىنى   -ھهق يوللۇق ئۆزىنىڭ ئىنسان ئۆزىنىڭ ھهققىنى ئېلىش ياكى :جاۋاب    

زەخــمهت  –قوغــداش ئۈچــۈن پــارا بېرىشــكه مهجبــۇر بولــۇپ قالســا، باشــقىالرغا زىيــان 
يهتكۈزمهســلىك شــهرتى بىــلهن پــارا بېرىــپ بولســىمۇ ئــۆز ھهققىنــى قۇتقۇزســا گۇنــاھ   

  :بۇ مۇنداق بولىدۇ. بولمايدۇ
ــارا بېــرىش    ) ١(   ــا چۈشــۈپ قېلىــپ، پ ــاكى قاتىلنىــڭ قولىغ رەھىمســىز زالىمنىــڭ ي

  .ئارقىلىق ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇشتىن باشقا چارىسى قالمىغاندا، پارا بهرسه بولىدۇ
مۈلكىنى، نومۇسـىنى،   –مال ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ھاياتىنى، ، ڭ جېنىنىئۆزىنى) ٢(  

قوغداش يولىدا پـارا بېرىشـكه مهجبـۇر بولـۇپ قالسـا،      خهتهرلهردىن ەتىنىنى دىنىنى ۋە ۋ
  .پارا بهرسه بولىدۇ

                                                 
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(



 ٨٢٩  هققىدەھ ۇناھىگ ۇنىڭئ ۋە ۇقپارىخورل  

 

ئـــۆزى يـــاكى ئـــائىله ئهزالىرىـــدىن بىـــرى يـــاكى تۇغقانلىرىـــدىن بىـــرى        ) ٣(  
دۈشمهنلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىپ، پـارا بېـرىش بىـلهن قۇتۇلـدۇرغىلى بولسـا، پـارا       

  .بېرىپ قۇتۇلدۇرۇش جائىزدۇر
ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ھهققىنى ئېلىش ئۈچۈن پارا بېرىشتىن باشقا چارە قالمىغان ) ٤(  

زەخمهتــكه ئۇچراتماســلىق شــهرتى بىــلهن پــارا بېرىشــكه   –شــارائىتتا، بىراۋنــى زىيــان 
ئهممـا باشــقىالرنىڭ ھهققىنـى ئــۆزىگه قـارىتىش ئۈچـۈن پــارا بېـرىش قهتئىــي      . بولىـدۇ 
لىنغان خىزمهت ئورنىغـا ئـۆزى ئورۇنلىشـىش    باشقا بىرىگه تهقسىم قى: مهسىلهن. ھارام

ئۈچــۈن يــاكى ئــۆز مېهنىتــى بىــلهن ئــالىي مهكتهپنــى قازانغــان بىــر بالىنىــڭ ئورنىغــا   
  .ئۆزىنىڭ بالىسىنى سهپلهش ئۈچۈن پارا بهرگهنگه ئوخشاش

  



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٣٠  

 

  

  ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتته چهكلهنگهن ئىشالر ھهققىدە

بهلكـى  . ۆزى يـالغۇز ياشـاپ ئۆتهلمهيـدۇ   ئىنسان ئىجتىمائىي مهخلۇقات بولغانلىقتىن، ئ
ئىنســان . بولىــدۇ جهمئىيهتتىكــى باشــقا ئىنســانالر بىــلهن ئارىلىشــىپ ئۆتۈشــكه موھتــاج  

تهبىئىتـــى ئهســـلىدە ياخشـــىلىقنى ســـۆيىدىغان، يامـــانلىقتىن نهپرەتلىنىـــدىغان قىلىـــپ   
قالردىــن يارىتىلغــان بولــۇپ، گــۈزەل ئهخالقالرغــا ئىنتىلىــدۇ، ناچــار ئهخــالق ۋە يامــان قىلى

 -ھهر قانـــداق بىـــر جهمئىـــيهت كىشـــىلىرىنىڭ ئوتتۇرىســـىدىكى بهخـــت  . نهپرەتلىنىـــدۇ
مۇھهببهت، دوستلۇق، ئىناقلىق ۋە بىرلىككه توسقۇن بولىدىغان ناچـار   –سائادەت، مېهرى 

  :بۇ ئىللهتلهر تۆۋەندىكىچه. ئىللهتلهر بار
  ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىش. ١
  قارا چاپالش. ٢
  بېرىش يالغان گۇۋاھلىق. ٣
  زۇلۇم قىلىش. ٤
  يالغانچىلىق. ٥
  سۆزىدە تۇرماسلىق. ٦
  غهيۋەت قىلىش. ٧
  خىيانهت. ٨
  كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەش. ٩
  كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىش. ١٠
  كۆرەلمهسلىك. ١١
  گهپ توشۇش. ١٢
  كىشىلهرگه لهقهم قويۇش. ١٣
  ھاياسىزلىق. ١٤
  گۇمانخورلۇق. ١٥
  ۋاپاسىزلىق. ١٦
  ىقچېقىمچىل. ١٨
  ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش. ١٩
  ئىسراپخورلۇق. ٢٠



 ٨٣١  هققىدەئىشالر ھ هكلهنگهنچ ۇناسىۋەتتهئىجتىمائىي م  

 

  

  ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنىڭ جازاسى
  ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٤٢٩

ئالالھ ئۆزى بهرگهن بۇ جاننى ئـالالھتىن باشـقا   . جان ئالالھنىڭ مۈلكىدۇر :جاۋاب    
ــۇق ئهمه   ــى يولل ــڭ ئېلىش ــۆزىنى     . سبىرىنى ــراۋ گهرچه ئ ــكهن، بى ــداق ئى ــۋال بۇن ئهھ

ــوغرا     ــۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشــى ت ــدىردىمۇ، ئ ــاد قىلغــان تهق ــدا دەپ ئېتىق ئالالھنىــڭ يولى
چۈنكى مۇنداق قىلىش ئالالھنىـڭ ھـاكىمىيىتىگه قارشـى چىققـانلىق بولـۇپ،      . ئهمهس

ســىلهر ﴿: نئــالالھ تائــاال مۇنــداق دېــگه. ئــۆزىنى ئۆلتۈرىۋالغاننىــڭ جازاســى دوزاختــۇر
كىمكـى  . ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن سـىلهرگه ناھـايىتى مېهرىبانـدۇر   

ھهددىدىن ئېشىپ ۋە ئۆز نهپسىگه زۇلۇم قىلىـپ شـۇنداق قىلىـدىكهن، ئـۇنى دوزاخقـا      
  .)١(﴾كىرگۈزىمىز، بۇ ئالالھقا ئاساندۇر

ق ئاقىۋىتى ۋە ئېغىـر  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنىڭ ئېچىنىشلى  
كىمكـى تىغلىـق نهرسـه بىـلهن ئـۆزىنى      «: جازاسىدىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېـگهن 

ئۆلتۈرۈۋالىــدىكهن، ئــۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغــان شــۇ تىغلىــق نهرســىنى قورســىقىغا تىقىــش   
كىمكـــــى زەھهر ئىچىـــــپ ئـــــۆزىنى . بىـــــلهن دوزاختـــــا مهڭگۈلـــــۈك ئازابلىنىـــــدۇ

ــدىكهن، زەھهر ئىچىــش ب  ــدۇ  ئۆلتۈرۈۋالى ــۈك ئازابلىنى ــا مهڭگۈل ــلهن دوزاخت كىمكــى . ى
ئــۆزىنى ئېگىــزدىن تاشــالپ ئۆلتۈرۈۋالىـــدىكهن، دوزاختــا ئــۆزىنى تاشــالش بىـــلهن       

  .)٢(»مهڭگۈلۈك ئازابلىنىدۇ

  خهتىرى ۋە ئۇنىڭ جازسى بىراۋغا قارا چاپالشنىڭ
  امان ئاقىۋەتلىرى بار؟بىراۋغا قارا چاپالشنىڭ قانداق ي :سوئال  .١٤٣٠

گۇناھسـىز كىشـىلهرنى قـارىالش ئـۇالرنى تىرىـك تۇرغـۇزۇپ ئۆلتـۈرگهنگه         :جاۋاب    
 يئوخشاش بولۇپ، بۇ قارىالنغۇچىالرغـا ئـاقىۋىتىنى تهسـهۋۋۇر قىلىـپ بولغۇسـىز روھىـ      

قارام بىر ساختىپهز ئېيتقـان  . نادامهتنى ئېلىپ كېلىدۇ –ئازابنى، چىدىغۇسىز ھهسرەت 
لىــق يالغانــدىن كېلىــپ چىقىــدىغان زىياننىــڭ دائىرىســى كېڭهيگهنســېرى   بىــر قېتىم

ــڭ   ــڭ ۋە خهلقنى ــڭ ئالالھنى ــئۇنى ــىدۇ نهزەرى ــىلهپ ئاش ــايىتى ھهسس  -ئهر . دىكى جىن
تـۆھمهتچى بـۇ    پارچىلىماقچى بولغـان ئايالالرغا تۆھمهت چاپالپ، ئۇالرنىڭ ئائىلىسىنى 

                                                 
  ئايهتلهر - ٣٠ – ٢٩سۈرىسى نىسا   )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٣٢  

 

ــر زى قىلمىشــلىرى بىــلهن ئىنســانىيهتكه قانچىلىــك  ــان ســالغان بولســا، ئۇ ئېغى نىــڭ ي
ئــالالھ قۇرئــان كهرىمــدە . جىنــايىتى ۋە جازاســىمۇ شــۇنچىلىك ئېغىــر ۋە چــوڭ بولىــدۇ 

ئــۇالرنى ) چــاپالپ(ئايــال مۇســۇلمانالرغا قىلمىغــان ئىشــالرنى  -ئهر ﴿: مۇنــداق دېــگهن
تـۆھمهتنى ۋە ئوپئوچـۇق گۇنـاھنى ئۈسـتىگه     ) ئۆزلىرى چاپلىغان شـۇ (رەنجىتىدىغانالر 

  .)١(﴾غان بولىدۇئارتىۋال
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇسـۇلمانالرنى كىشـىلهرگه تـۆھمهت چاپالشـنىڭ يامـان         

كىمكى باشقىالرغا ئهيىب قويۇش ئۈچـۈن يـوق ئىشـنى    «: ئاقىۋىتىدىن ئاگاھالندۇرۇپ
بار دەپ ئۇنىڭغا تـۆھمهت چاپلىغـان بولسـا، شـۇنىڭ ھهقىقىتىنـى ئېلىـپ كهلمىگـۈچه        

ــتىن چى   ــۇنى دوزاخـ ــالالھ ئـ ــدۇئـ ــهتكهن» قارمايـ ــان  . دەپ كۆرسـ ــدىن چاپلىغـ يالغانـ
  !تۆھمهتنىڭ ھهقىقىتىنى قانداقمۇ ئېلىپ كهلگىلى بولسۇن

  بېرىشنىڭ ئاقىۋىتى يالغان گۇۋاھلىق
  يالغان گۇۋاھلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٣١

يالغانــدىن تــۆھمهت  بىراۋغــا ئاساسســىز ھالــدا،بېــرىش يالغــان گۇۋاھلىــق  :جــاۋاب    
يالغـان  . قىلىپ، قىلمىغان ئىشـنى قىلـدى، دېمىـگهن گهپنـى دېـدى، دەپ قارىالشـتۇر      

ھوقۇقالرنىـڭ زايه بولـۇپ    –گۇۋاھلىق بىگۇناھ كىشىلهرنىڭ قېنىنى ئاققۇزۇشقا، ھهق 
كېتىشىگه، گۇناھسىزالرنىڭ قارىلىنىشىغا، گۇناھكارالرنىڭ جازاسىز قېلىشـىغا سـهۋەب   

. لالھقا ئهڭ يامان كۆرۈلىـدىغان، كهچۈرۈلگۈسـىز ئهڭ يامـان جىنـايهتتۇر    بولىدىغان، ئا
سـىلهر بـۇتالردىن ئىبـارەت نىجىسـتىن قـېچىڭالر، يالغـان       ﴿: ئالالھ تاال مۇنداق دېگهن

بـۇ ئـايهتته، يالغـان بىراۋغـا قـارا چـاپالش خـۇددى         .)٢(﴾گۇۋاھلىق بېرىشتىن قېچىڭالر
  .ۆرسىتىلگهنبۇتقا چوقۇنغانغا ئوخشاش قهبىه قىلىپ ك

  يالغان گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار؟ :سوئال  .١٤٣٢
 –مۈلكى، يۈز  -هرنىڭ مال يالغان گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ سهۋەبىدىن كىشىل :جاۋاب    

ــابرۇي ــانئ ــدىغان، ھهق   ىنى تۆكۈدىغ ــن بولى ــا زامى ــهندە  -ۋە جېنىغ ــۇقلىرى دەپس  ھوق
بۇنىڭ يامان ئـاقىۋىتىنى بىلىـپ   . قىلىنىدىغان ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلهر كېلىپ چىقىدۇ

يهتكهن مۆمىن ئادەم كۆزى كۆرمىگهن، قۇلىقى ئاڭلىمىغان، ئۆزى بىلمهيـدىغان ئىشـقا   
مۆمىنلهرنىـڭ سـۈپىتىنى بايـان    تائـاال ھهقىقىـي   ئـالالھ  . يالغاندىن گۇۋاھلىق بهرمهيدۇ

                                                 
  ئايهت - ٥٨سۈرىسى  ئهھزاب  )١(
  ئايهت - ٣٠ھهج سۈرىسى   )٢(



 ٨٣٣  هققىدەئىشالر ھ هكلهنگهنچ ۇناسىۋەتتهئىجتىمائىي م  

 

  .دېگهن ١﴾اھلىق بهرمهيدۇئۇالر يالغان گۇۋ﴿: قىلىپ
ــبهر        ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــدىن رى ــۇ بهكرى ــى ئهب ــپه ھهزرىت بىرىنچــى خهلى

: ئهلهيهىسساالم ئهڭ چوڭ گۇناھالرنى بايان قىلىپ بهرمهكچـى بولـۇپ، سـاھابىلهردىن   
: ســـاھابىلهر. دەپ ســـورايدۇ» ســىلهرگه ئهڭ چـــوڭ گۇنـــاھالرنى ئېيتىـــپ بېرەيمـــۇ؟ «
دەيـدۇ، بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر      ”ئـى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى    سـله هرئهلۋەتته ئېيتىپ ب“

مهخلۇقاتنى ئالالھقا شـېرىك  : بىلىڭالركى، ئهڭ چوڭ گۇناھالر«: ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا
ــا   ــۋېلىش، ئات ــىتىش  –قىلى ــانىنى قاقش ــدىن   » ئ ــان يېرى ــپ ئولتۇرغ ــپ، يۆلىنى دەۋېتى

ر، يالغـان گۇۋاھلىـق بېـرىش    دىققهت قىلىڭـال «تۈزلىنىپ ئولتۇرۇپ جىددىيلىك بىلهن 
  .دەپ ئۈچ قېتىم تهكراراليدۇ )٢(»ئهڭ چوڭ گۇناھتۇر

  ، ئۇنىڭ خهتىرى ۋە گۇناھىغهيۋەت
  غهيۋەت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٣٣

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم غهيـۋەتنى تونۇشـتۇرۇش، ئۇنىڭـدىن توسـۇش ۋە       :جاۋاب    
نـېمه   نىـڭ غهيۋەت«: بايان قىلىش ئۈچۈن بىر كـۈنى سـاھابىلهردىن   ئۇنىڭ يامانلىقىنى

ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى    «: سـاھابىلهر . دەپ سورايدۇ» بىلهمسىلهر؟ئىكهنلىكىنى 
غهيـۋەت  «: شۇ ۋاقىتتا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇالرغـا   . دېيىشىدۇ» ياخشىراق بىلىدۇ

سـاھابىلهردىن  . دەيـدۇ » نى قىلىشـتۇر دېگهن بىراۋ ھهققىدە يامان كۆرىـدىغان سـۆزلهر  
. دەپ سـورايدۇ » بىراۋ ھهققىدە ئېيتقانلىرىم راست بولسـىچۇ؟ «بىرى ئورنىدىن تۇرۇپ، 

ئۇنىڭ ھهققىدە ئېيتقانلىرىڭ راسـت  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ
ىرىـڭ يالغـان   بولسا، ئۇنىڭ غهيۋىتىنى قىلغان بولىسهن، ناۋادا ئۇنىڭ ھهققىدە ئېيتقانل

  .دەيدۇ )٣(»بولسا، ئۇنىڭغا قارا چاپلىغان بولىسهن
 –شــهكلى، قىيــاپىتى، نهســهبى، مىللىتــى، ئهخالقــى، يــۈرۈش  –بىراۋنىــڭ چىــراي   

ھهققىــدە تهرەپلىــرى تۇرۇشــى ۋە ئۇنىــڭ ئــۆزىگه مۇناســىۋەتلىك بولغــان ھهر قانــداق   
  .غهيۋەت قاتارىغا كىرىدۇ يامان سۆزلهر ، ئالدىدا ئېيتسا رەنجىپ قالىدىغانئېيتىلغان

  غهيۋەتخورلۇقنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٣٤
سۆز ئېغىردىن چىقماستا ئادەم ئۇنى باشقۇرغان بىـلهن، ئېغىـزدىن چىقىـپ     :جاۋاب    

ېزىـق  جۈملىدىن غهيـۋەت، شـىكايهتمۇ ئېغىـز يـاكى ي    . كهتكهن سۆز ئادەمنى باشقۇرىدۇ

                                                 
  فۇرقان سۈرىسى  )١(
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٣٤  

 

 –چـۆچهك، ئىغـۋا، پىتـنه     –ئارقىلىق تارايـدىغان بۇزغۇنچىلىـق خاراكتېرىـدىكى سـۆز     
ــدىغان       ــۋىيهتنى زەھهرلهي ــاپ، مهنى ــىنى بۇلغ ــانىيهت دۇنياس ــۇ ئىنس ــۇپ، ئ ــات بول پاس

  .مهنىۋى راكتۇر —ئالۋاستى ماھىيهتلىك كېسهل 
ماڭالر، سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ غهيۋىتىنى قىل -بىر ﴿: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە  

بىرىڭالر ئۆلگهن قېرىندىشىنىڭ گۆشىنى يېيىشـنى ياقتۇرامـدۇ؟ ئـۇنى ئهلـۋەتته يامـان      
  .دەپ تهۋسىيه قىلغان )١(﴾ئۇنداقتا ئالالھتىن قورقۇڭالر. كۆرىسىلهر

بۇ ئايهتته غهيۋەت قىلىشنىڭ گۇناھىنىڭ ئېغىرلىقـى بىراۋنىـڭ گۆشـىنى يـېگهنگه       
ــادەم گۆشــىنى ي  .ئوخشــىتىلغان ــيىش قانچىلىــك يىرگىنىشــلىك بولســا، بىراۋنىــڭ   ئ ې

ئهھـۋال بۇنـداق    .يىرگىنىشلىك ئىجتىمائىي كېسـهللىكتۇر  شۇنداقغهيۋىتىنى قىلىشمۇ 
ــىز گهپ    ــان پايدىس ــكهن، ئىنس ــۋەت    –ئى ــهن غهي ــۆزدىن، خۇسۇس ــىكايهتتىن  –س ش

ر ساقلىنىشى، سۆز قىلىشتا سهمىمىي، ئېهتىياتچـان بولـۇپ، ئېغىزىـدىن چىقىۋاتقـان ھه    
بىــر ســۆزنىڭ ئهدەپلىــك، ئىلمىــي يوســۇندا بولۇشــىغا ئېتىبــار بېرىشــى، قىلســىمۇ،         

  .قىلمىسىمۇ بولىدىغان ئارتۇق سۆزلهرنى قىلماسلىقى الزىم
كىمكى بىراۋنىـڭ ئهيىبىنـى ئاچىـدىكهن، ئـالالھ ئۇنىـڭ ئهيىبىنـى       «: بىر ھهدىسته  

دەپ »  رەسـۋا قىلىـدۇ  ئالالھ ئهيىبىنى ئاچقـان ئـادەمنى ئـۇ ئادەمنىـڭ ئۆيىـدىال     . ئاچىدۇ
  .كهلگهن

  خىيانهت ۋە ئۇنىڭ رەزىللىكى
  خىيانهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٣٥

ساداقهتســـىزلىك، ســـېتىلىپ كېـــتىش يـــاكى ســـېتىۋېتىش  –خىيـــانهت  :جـــاۋاب    
ــانهت   . خاراكتېرىــدىكى نومۇسســىزلىقتۇر ــق خىيــانهت قىلىــش دېگهننــى ئام ــاۋام خهل ئ

ئهمهلىيهتــته، . غــان نهرســىنى ساقلىماســلىق دېــگهن ئــاددىي مهنىــدىال چۈشــىنىدۇ قوي
ئامـــانهتكه خىيـــانهت قىلىـــش . خىيـــانهت قىلىـــش دېگهننىـــڭ مهنىســـى چوڭقـــۇردۇر

مالغـا ئوخشـاش   -سۆز ۋە سىرغا ئوخشاش مهنىۋى ئامانهتلهرگه ۋە پـۇل -دېگهنلىك گهپ
خىيــانهت ئىنســان . ئالىــدۇ مــاددىي ئامــانهتلهرگه خىيــانهت قىلىشــالرنى ئــۆز ئىچىــگه 

بۇنىــڭ زىيىنــى شهخســلهردىن ھالقىــپ،  . تهبىئىتىــدىكى ناچــار ئىللهتلهرنىــڭ بىــرى 
خــائىنلىق كېســىلى قايســى مىللهتــته داۋام . پۈتــۈن كوللېكتىــپ ۋە دۆلهتكىــچه بولىــدۇ
خىيانهتچىلىـك   شۇڭا ئالالھ قۇرئان كهرىمدە. قىلسا شۇ مىللهت، شۇ ئهل خاراب بولىدۇ

  .ۋە ئۇنىڭ دەھشهتلىك ئازابىدىن ئاگاھالندۇرغان وسقانقىلىشتىن ت

                                                 
  ئايهت -١٢سۈرىسى  ھۇجۇرات  )١(



 ٨٣٥  هققىدەئىشالر ھ هكلهنگهنچ ۇناسىۋەتتهئىجتىمائىي م  

 

  خىيانهت قىلىشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار؟ :سوئال  .١٤٣٦
ئـۇنى مهنىـۋىيىتى بۇلغانغـان،    . خىيانهتچىلىـك بىـر خىـل رەزىـل قىلمىـش      :جاۋاب    

ــ    ــۈك ئـ ــى كۈچلـ ــانىيهتچىلىك ئىدىيىسـ ــور، نهپسـ ــى كـ ــدۇ روھـ ــادىر قىلىـ . ادەملهر سـ
مـۇھهببهت   -خىيانهتچىلىك يـامراپ كهتـكهن ئهلـدە ئادەمىيلىـك ۋە ئىنسـانىي مېهـرى       

خىيانهتچىلىــك مــاددىي نهرســىلهرگه خىيــانهت قىلىــش ۋە مهنىــۋى  . ئــۆلگهن بولىــدۇ
ــدۇ     ــگه بۆلۈنى ــش دەپ ئىككى ــانهت قىلى ــىلهرگه خىي ــۋى   . نهرس ــدە مهنى ــڭ ئىچى بۇنى

  .ئاقىۋىتى مۆلچهرلىگۈسىز دەرىجىدە ئېغىر بولىدۇ نهرسىگه خىيانهت قىلىشنىڭ
ــا ئوخشــاش       ــۇپ، ســاتقۇنلۇق ۋە مۇناپىقلىقق ــايهت بول ــر جىن ــۇ ئېغى ــانهت بهكم خىي

 -قانـداقال بىـر جهمئىيهتـته ئىنسـانالر بىـر      . رەزىللىكلهرنىڭ باش رولچىسى خىيانهتتۇر
. شهنچ يوقىلىـدۇ بىرىگه خىيانهت قىلىدىكهن، بۇ جهمئىيهت كىشىلىرى ئوتتۇرىسىدا ئى

بىـرىگه گۇمـان بىـلهن     -ئادەملهر بىـر  . ئىشهنچ يوقالغان يهردە خاتىرجهملىك بولمايدۇ
-شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ بهخت .چۈشهك زىددىيهتلهر تۈگىمهيدۇ –قارايدۇ، ئۇششاق 

  .سائادىتى شاقاۋەتكه، دوستلىقى نهپرەتكه، ئىناقلىقى زىددىيهتكه ئايلىنىپ قالىدۇ

  رلىرىخىيانهتنىڭ تۈ
ــگهن     ــداق دېـ ــدە مۇنـ ــان كهرىمـ ــاال قۇرئـ ــالالھ تائـ ــۆمىنلهر﴿: ئـ ــا، ! ئـــى مـ ئالالھقـ

  .)١(﴾پهيغهمبهرگه، سىلهرگه قويۇلغان ئامانهتلهرگه بىلىپ تۇرۇپ خىيانهت قىلماڭالر
  :بۇ ئايهت خىيانهتچىلىكنىڭ مۇنداق ئۈچ قاتالملىق مهنىسىدىن بېشارەت بهرگهن  
ىكى مهنىسـى ئالالھقـا خىيـانهت قىلىـش، يهنـى      خىيانهتنىڭ بىرىنچـى قاتالمـد  ) ١(  

ئالالھنىـــڭ بهنـــدىنىڭ پۈتـــۈن قىلمىشـــلىرىنى كـــۆرۈپ تۇرىـــدىغانلىقىنى ئهســـتىن   
چـۈنكى قهلبىـدە خۇداسـى    . بۇ بارلىق خىيانهت تۈرلىرىنىـڭ ئهڭ يامىنىـدۇر  . چىقىرىش

بولمىغان ئادەمنىڭ پهس ۋە چاكىنـا ھهۋەسـلىرىگه تولغـان نهپسـىدىن باشـقا نېمىسـى       
مۇنــداق ئــادەملهردىن تهســهۋۋۇر قىلىــپ بولغۇســىز يامــانلىقالرنى كۈتۈشــكه  ! لســۇنبو

جهمئىيهتــته يــۈز بېرىۋاتقــان قــاتىللىق، بۇالڭچىلىــق، ســاتقۇنلۇق، چېرىكلىــك . بولىــدۇ
  .قاتارلىق جىنايهتلهر شۇنداق ئادەملهر تهرىپىدىن سادىر بولماقتا

همـبهرگه خىيـانهت قىلىـش    خىيانهتنىڭ ئىككىنچـى قاتالمـدىكى مهنىسـى پهيغ   ) ٢(  
بولـــۇپ، مۇســـا، ئىيســـا ۋە مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ۋە باشـــقا جىمـــى پهيغهمـــبهرلهر 
ئىنسانالرنىڭ قهلبىدە سۆيگۈ بىلهن ئهسـلىنىدىغان، ياخشـى ئىشـالرنىڭ باشالمچىسـى     

شـۇڭا ئۇالرنىـڭ گـۈزەل ئهخالقىغـا زىـت كېلىـدىغان       . بولغان، ئۈلگىلىك كىشـىلهردۇر 

                                                 
  ئايهت - ٣٧ئهنفال سۈرىسى   )١(
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  .ۇچىالر ئۇالرغا خىيانهت قىلغان بولىدۇقىلىقالرنى قىلغ
ــر    ) ٣(   ــىلهرنىڭ بى ــدىكى مهنىســى كىش ــۈچىنچى قاتالم ــڭ  -خىيانهتنىــڭ ئ بىرىنى

بـــۇ خىـــل خىيـــانهت كىشـــىلهر ئوتتۇرىســـىدىكى . ئامـــانىتىگه خىيـــانهت قىلىشـــىدۇر
بىــرىگه  -ئــادەتته كىشــىلهرنىڭ بىــر . ئــاالقىلهردە كــۆپ كۆرۈلىــدىغان رەزىــل قىلمىــش

ــادەمگه  . چۈشــۈپ تۇرىــدۇئېهتىيــاجى  ــانىتى  تاپشــۇرغانبىــر ئادەمنىــڭ يهنه بىــر ئ ئام
بىــر ئېغىــز ســۆز  مهنىــۋى ئامـانهتلهردىن بولــۇپ بىــرەر ســىر يـاكى   بــۇ ئامــانهت. بولىـدۇ 

. بولۇشىمۇ ياكى ئىقتىسادقا ۋەكىللىـك قىلىـدىغان مـاددىي نهرسـه بولۇشـىمۇ مـۇمكىن      
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .زىل ئىشتۇرقىلىش تولىمۇ رە مۇنداق بىر ئامانهتكه خىيانهت

ــپ   ــان قىلى ــاراكتېرىنى باي ــانهت   «: مۇناپىقالرنىــڭ خ ــانهتكه خىي ــتىش، ئام ــان ئېي يالغ
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»قىلىش، ۋەدىسىدە تۇرماسلىق مۇناپىقلىقنىڭ ئۈچ ئاالمىتىدۇر

گه زامانىمىزدا خائىن سۆزى ۋەتهن ۋە مىللهتكه ئاسىيلىق قىلغـۇچىالرنى ئـۆز ئىچىـ     
ئالغاننىڭ سىرتىدا، مۇناپىقالرنى، چېقىمچىالرنى، ئۆز مىللىتىنىڭ زىيىنىغـا چاپىـدىغان   

  .غالچىالرنى، ساتقۇنالرنى ۋە ھهقىقهتكه كۆز يۇمغۇچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  ۋە ئۇنىڭ جازسى زۇلۇم
  زۇلۇم قىلىش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٣٧

  .قىلىش دېگهنلىكتۇر يولسىزلىقھهقسىزلىق قىلىش،  —زۇلۇم قىلىش  :جاۋاب    
  زۇلۇم قىلىشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار؟ :سوئال  .١٤٣٨

ــاۋاب     ــدۇ    :جـ ــىزلىق قىلمايـ ــۇم قىلىـــپ ھهقسـ ــقىالرغا زۇلـ ــادەم باشـ ــۇلمان ئـ . مۇسـ
ئالالھ . لىشنى قاتتىق يامان كۆرىدۇال زۇلۇم قىئالالھ تائا. ھهقسىزلىقنى قوبۇل قىلمايدۇ

سىلهردىن كىمكى زۇلۇم قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا بىـز ئـازابىمىزنى   ﴿ :قۇرئان كهرىمدەتائاال 
  .دېگهن )٢(﴾تېتىتىمىز

زۇلۇم يهنى ھهقسىزلىق ھهر تۈرلـۈك بولـۇپ، باشـقىالرغا ئهزىـيهت بېـرىش، زىيانغـا         
ۋېلىش ۋە باشقىمۇ جىنايهتلهرنىـڭ ھهممىنـى   ئۇچرىتىش، يامانلىق قىلىش، ھهققىنى يه

ــدۇ   ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــته   . ئ ــر ھهدىس ــاالم بى ــبهر ئهلهيهىسس ــتىن  «: پهيغهم ــۇم قىلىش زۇل
  .دېگهن )٣(»ساقلىنىڭالر، چۈنكى زۇلۇم قىيامهت كۈنىنىڭ زۇلمهتلىرىدىندۇر

كىمكـــى باشـــقىالرنىڭ يېرىـــدىن بىـــر غېـــرىچ يهرنـــى نـــاھهق «: يهنه بىـــر ھهدىســـته  

                                                 
  ئايهت - ٣٧ ئهنفال سۈرىسى  )١(
  ئايهت - ١٩سۈرىسى  فۇرقان  )٢(
  مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
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دەپ  )١(»دىكهن، قىيامهت كۈنىدە ئۇنىڭ بوينىغـا يهتـته ھهسسىسـى ئېسـىلىدۇ    ئېلىۋالى
  .كۆرسهتكهن

  نىڭ ئاقىۋىتىۋە ئۇ يالغانچىلىق
  يالغانچىلىقنىڭ ئاقىۋىتى ۋە جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٤٣٩

زىــت يالغــان ســۆزلهش ئهڭ يامــان قىلىــق، ناچــار ئهخــالق ۋە ئىمانغــا        :جــاۋاب    
ساختىپهزلىك، ئالدامچىلىق، سۆزىدە تۇرماسلىق، ئامانهتكه . كېلىدىغان چوڭ گۇناھتۇر

خىيانهت قىلىش، ۋەدىگه خىالپلىق قىلىش، يالغان گۇۋاھلىق بېـرىش، يالغـان قهسـهم    
قىلىش، گۇناھسىز كىشىلهرگه قارا چاپالش، چېقىمچىلىـق، سـاتقۇنلۇق، گۇمـانخورلۇق،    

ىش قاتـارلىق پۈتـۈن يامانلىقالرنىـڭ ۋە ئېغىـر گۇناھالرنىـڭ      ئۆلچهمدە كهم بېـر  -تارازا 
بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى يالغانچىلىقنىـڭ جۈملىسـىدىن   . باش رولچىسى يالغانچىلىقتۇر

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــر . سانالســىمۇ، يالغانچىلىقنىــڭ گۇنــاھى بــۇالردىن چــوڭ
ى راســـتچىللىق چـــۈنك! ھهمىشـــه راســـتچىل بولـــۇڭالر«: ھهدىســـته مۇنـــداق دېـــگهن

كىمكــى ھهمىشــه راســت گهپ . ياخشــىلىققا باشــاليدۇ، ياخشــىلىق جهنــنهتكه باشــاليدۇ
قىلىۋەرســه، راســتچىل بولۇشــنى مهقســهت قىلىۋەرســه، ئــاخىرى ئــۇ كىشــى ئالالھنىــڭ   
ــانچىلىقتىن       ــر يالغ ــداق بى ــىلهر ھهرقان ــدۇ؛ س ــۇپ يېزىلى ــدە بول ــتچىل بهن ــدا راس ئالدى

ق كىشىنى ئاسىيلىققا ئېلىپ بارىدۇ، ئاسىيلىق دوزاخقـا  چۈنكى يالغانچىلى! ساقلىنىڭالر
كىمكـــى ھهمىشـــه يالغـــانچىلىق قىلســـا ۋە يالغـــانچىلىقنى مهقســـهت . ئېلىـــپ بارىـــدۇ

  .)٢(»قىلىۋەرسه، ئاخىرى ئۇ ئالالھنىڭ ئالدىدا يالغانچى بولۇپ يېزىلىدۇ
ە قانـداق  كىشىلهر ئالالھ تائاالنىڭ نهزەرىـدە قانـداق تونۇلغـان ۋە ئۇنىـڭ دەپتىرىـد       

يېزىلغان بولسا، ئىنسانالر ئارىسىدىمۇ شۇنداق تونۇلىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ قهلـبىگه شـۇنداق   
  .يېزىلىدۇ

  يالغان ئېيتىشنىڭ يهنه قانداق زىيىنى بار؟ :سوئال  .١٤٤٠
ىـدىن  يالغـانچىلىق تۈپهيل . يالغانچىلىق پۈتۈن رەزىللىكلهرنىڭ مهنبىئىدۇر :جاۋاب    

ئىتتىپاقلىق بۇزۇلۇپ، جهمئىـيهت تهرتىپـى قااليمىقانلىشـىپ، ئىنسـانالر ئارىسـىدا ھهل      
ــاداۋەتلهر ۋە دەپ       ــانالر، ئـ ــىلهر، زىيـ ــددىيهتلهر، ھادىسـ ــان زىـ ــيىن بولغـ ــش قىـ قىلىـ

دىن نهزەرىـ يالغـانچى ئـادەم خهلقنىـڭ    . تۈگهتكۈسىز كۆڭۈلسـىزلىكلهر كېلىـپ چىقىـدۇ   
ن ئىشـالر  يالغانچىلىق سهۋەبىدى. ىشهنمهس بولىدۇئۇنىڭ سۆزىگه ھېچكىم ئ. چۈشىدۇ

                                                 
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
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ئالالھ ئىسـراپخورنى، يالغـانچى ئـادەمنى تـوغرا     ﴿: قۇرئان كهرىمدە .ئوڭۇشلۇق بولمايدۇ
ئـالالھ تىلنـى سـۆز قىلىشـقا ياراتقـان، بىـراق       . دەپ كۆرسىتىلگهن )١(﴾يولغا باشلىمايدۇ

نسـان تىلىنـى كـونترول    ئى. نـېمه دېسـه سـۆزلهۋېرىدۇ   . خىنى يـوق ئۈستىقىزىل تىلنىڭ 
  .قىلمىغاندا ئۆزىگه زىيانلىق ئىشالرغا سهۋەب بولىدۇ

  مۇسۇلمان يالغان سۆزلىمهيدۇ
  ھهقىقىي مۇسۇلمان ئادەم يالغان سۆزلهمدۇ؟ :سوئال  .١٤٤١

پهيغهمـــبهر . هيدۇھهقىقىـــي مۇســـۇلمان ئـــادەم ھهرگىـــز يالغـــان ســـۆزلىم :جـــاۋاب    
دەپ  ”مۇسـۇلمان ئادەمنىـڭ ئوغرىلىـق قىلىشـى مۇمكىنمـۇ؟     “بىـر كـۈنى    سساالمئهلهيهى

مۇســـۇلمان ئادەمنىـــڭ زىنـــا “. دەپ جـــاۋاب بهرگهن» ھهئه، مـــۇمكىن«ســـورالغىنىدا، 
ئـۇ يهنه  . دەپ جاۋاب بهرگهن» ھهئه، مۇمكىن«دەپ سورالغىنىدا،  ”قىلىشى مۇمكىنمۇ؟

يـاق، مـۇمكىن   «ورالغىنىدا، دەپ سـ  ”مۇسۇلمان ئادەمنىڭ يالغان ئېيتىشـى مۇمكىنمـۇ؟  “
  .دەپ جاۋاب بهرگهن )٢(»ئهمهس

  قانداق شارائىت ئاستىدا يالغان سۆزلهشكه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٤٤٢
ئىســــالم ئولىمــــالىرى تۆۋەنــــدىكى ئــــۈچ ھــــالهتته يالغــــان ئېيتىشــــقا  :جــــاۋاب    

  :بولىدىغانلىقىنى قارارالشتۇرغان
ــدۇ ئۇرۇ) ١(   ــات   . شــتا يالغــان سۆزلهشــكه بولى ــا مهلۇم ــازدۇرۇش، خات دۈشــمهننى ئ

ــدۇ       ــكه بولى ــان سۆزلهش ــالردا يالغ ــارلىق ئىش ــوللىنىش قات ــا ق ــرىش، تاكتىك ــۇڭا . بې ش
  .دېگهن )٣(»ئالداشتۇر-ئۇرۇش «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بىرى بىلهن دۈشمهنلىشـىپ قالغـانالرنى ئهپلهشـتۈرۈپ قويـۇش ئۈچـۈن       -بىر  )٢(  
بىــرى يهنه بىرىنــى ســۆككهن بولســىمۇ، قارشــى  : مهســىلهن. الغــان ئېيتىشــقا بولىــدۇي

ــكه  ــدى  «تهرەپ ــى قىل ــىزنىڭ ياخشــى گېپىڭىزن ــا ئوخشــاش  »س ــان ئېيتقانغ  .دەپ يالغ
كىشىلهرنى ئهپلهشتۈرۈپ قويۇشـقا تىرىشـقان   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسته

  .دەپ كۆرسهتكهن )٤(»ئادەم يالغانچى ئهمهس
ئهممــا ئايالغــا يالغــان ئېيــتىش شــۇ ئايالغــا  . ئايالىغــا يالغــان ئېيتىشــقا بولىــدۇ  )٣(  

سـىز دۇنيـادىكى ئهڭ   «: مهسـىلهن . پايدىلىق بولغان ئىشالر دائىرىسى ئىچىدىال بولىـدۇ 

                                                 
  ئايهت -٢٨نىسا سۈرىسى   )١(
  رىۋايىتى ئهساكىرلهر، ئىبنى جهرىرئىبنى   )٢(
  ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋاسيىتى  )(٣
  تىبۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايى  )٤(
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ــىز  ــق ئايالس ــاش  »چىرايلى ــگه ئوخش ــا    . دېگهن ــتىم دەپ، ئۇنىڭغ ــان ئېيت ــا يالغ ئايالىمغ
ــۆ   ــقا، ك ــقا، ئالداش ــانهت قىلىش ــدۇ خىي ــقا بولماي ــش   . زىنى بوياش ــداق قىلى ــۈنكى مۇن چ

  .چهكلهنگهن ھارام ئىشالردىن سانىلىدۇ

  كېسىلى ۋە ئۇنىڭ زىيىنى سۆزىدە تۇرماسلىق
  سۆزىدە تۇرماسلىق دېگهن قانداق ئىللهت؟ :سوئال  .١٤٤٣

ا ھهمـمه ئـادەم ئـۆچ    سۆزىدە تۇرماسلىق ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلىش دۇنيـاد  :جاۋاب    
كۆرىدىغان يالغانچىلىق بولۇپ، بۇ ئىللهت كىمدە بولسا شۇ ئادەم ياخشـىلىق كۈتۈشـكه   

بۇنــداق ئــادەم . يارىمايــدىغان، ئىشــهنگىلى بولمايــدىغان، يارامســىز ئــادەم ھېســابلىنىدۇ
ۋەدىـگه ۋاپـا قىلماسـلىق، لهۋزى    . ئۆزىگه ۋە باشـقىالرغا نۇرغـۇن زىيـانالرنى كهلتۈرىـدۇ    

ان ئىشقا ئىگه بولماسلىق ئىماننىڭ ئاجىزلىقىـدىن دېـرەك بېرىـدىغان مۇنـاپىقلىق     قىلغ
ــانچىلىقتۇر  ــگه يالغــ ــاراكتېرىگه ئىــ ــاالم مۇناپىقلىقنىــــڭ  . خــ ــبهر ئهلهيهىسســ پهيغهمــ

يالغــان : ئــۈچ بولــۇپ، ئــۇالر  مۇناپىقلىقنىــڭ بهلگىســى«: ئــاالمهتلىرىنى بايــان قىلىــپ 
. دەپ كۆرسهتكهن )١(»تكه خىيانهت قىلىشسۆزلهش، ۋەدىگه خىالپلىق قىلىش، ئامانه

  .مانا بۇ ئۈچ ئىش ئىشهنچنى يوقىتىشنىڭ ئامىلىدۇر
  سۆزىدە تۇرماسلىقنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار؟ :سوئال  .١٤٤٤

ئىنســان كېلىشــىم تۈزســه كېلىشــىمىگه رىئــايه قىلىشــى، بېــرەر ئىشــقا ۋەدە  :جــاۋاب    
ۋەدىگه ۋاپا قىلىش ئىنسـانىي گـۈزەل ئهخـالق    . ن بولسا ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىشى الزىمقىلغا

شۇنىڭ ئۈچـۈن قۇرئـان   . بولسا، ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلىش بهكمۇ قاتتىق رەزىللىكتۇر
كهرىمدە سـاختىلىقتىن ئاگاھالنـدۇرۇپ، ۋاپادارلىققـا ئۈندەيـدىغان ئايهتلهرنىـڭ كـۆپ       

ئهھـدىگه  ﴿: قۇرئـان كهرىمنىـڭ ئىسـرا سۈرىسـىدە    . سبولغانلىقى ئهجهبلىنهرلىك ئهمه
ــالر  ــا قىلىڭـ ــدە(ۋاپـ ــامهت كۈنىـ ــوئال  ) قىيـ ــۋەتته سـ ــتىدە ئهلـ ــدە ئۈسـ ــوراق  –ئهھـ سـ

  .دەپ كهلگهن )٢(﴾قىلىنىسىلهر
  قانداق قىلغاندا ۋەدىسىگه ۋاپا قىلىدىغان ئادەم بولغىلى بولىدۇ؟ :سوئال  .١٤٤٥

ــارزۇ  ئ :جــاۋاب     ــاننىڭ ئ ــدىغان ئىشــلىرى كــۆپ    -ىنس ــل، قىلى ــدلىرى ھهرخى ئۈمى
شـۇنىڭ  . بولغانلىقى سهۋەبلىك بهزى ئىشالر ئىنساننىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىـدۇ 
چۈنكى . ئۈچۈن سهگهك مېڭىنىڭ بولۇشى ۋەدىگه ۋاپا قىلىش ئۈچۈن تولىمۇ زۆرۈردۇر

ئىنسـان بهرگهن  ! ل قىاللىسۇنۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالغان ئادەم ۋەدىسىگه قانداقمۇ ئهمه

                                                 
 بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  (١)

  ئايهت -٣٤ئىسرا سۈرىسى   )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٤٠  

 

ۋەدىسىنى ئېسـىگه ئالغانـدىن كېـيىن ۋەدىسـىگه ۋاپـا قىلىشـى، ئىرادىسـىگه كېلىشـى،         
قانچىلىك بهدەل تۆلهشكه تـوغرا كهلسـىمۇ بـۇ ئىشـنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش يولىـدا كـۈچ         

 –كىشىلهر ۋەدىسىگه ۋاپا قىلىش يولىدا ئوخشاشمىغان تهقـدىر  . سهرپ قىلىشى كېرەك
ــمهتله ــۇمكىن  قىس ــى م ــىدىن كهچۈرۈش ــر   . رنى بېش ــدىغان بهدەل ئېغى ــۈنكى تۆلىنى چ

ئۆزىدە سهگهك مېڭه بىلهن ئۇلۇغۋار قهلبنـى مۇجهسسهملهشـتۈرگهن   . بولۇشى مۇمكىن
  .ئادەم چوقۇم ۋەدىسىگه ۋاپا قىلىدۇ

ئهپسۇســكى، ھــازىرقى مۇســۇلمانالر جهمئىيىتــى ۋەدىــگه ۋاپــا قىلماســلىق، ســۆزىدە    
ــا  ــارلىق غهتــرى ئهخالقىــي قىلمىشــلىرىنىڭ   تۇرماســلىق، ۋاقىتق ــايه قىلماســلىق قات رىئ
  .بهدىلىنى تۆلىمهكته

  ەتلىرىئۆچلۈك، ئاداۋەت ساقالشنىڭ يامان ئاقىۋ
  ئۆچلۈك، ئاداۋەت ساقالشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋىتى بار؟ :سوئال  .١٤٤٦

، ھهقىقىـي مۇسـۇلمان ئـادەم كۆڭلىـدە     ئۆچلۈك ناچار ئهخالقالردىـن بولـۇپ   :جاۋاب    
بىـرەر كىشـىنىڭ پايـدىغا ئېرىشـكهنلىكىنى     . ئاداۋەت سـاقلىمايدۇ  –بىراۋغا قارشى ئۆچ 

ــۆيۈنىدۇ   ــا س ــدە ئۇنىڭغ ــدە     . كۆرگىنى ــى كۆرگىنى ــان يهتكهنلىكىن ــىگه زىي ــرەر كىش بې
چۈنكى ھهقىقىي مۇسۇلمان ئادەم پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ياخشىلىق ۋە بهخـت  . قايغۇرىدۇ
ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى شۇنداق بولىدىغان بولسا پۈتۈن دۇنيا خهلقى بهخـت  . تىلهيدۇ

مۇھهببهت ئورتاقالشـقان بـوالر    –سائادەتتىن ئورتاق ھۇزۇر ئالغان ۋە ئۆزئارا سۆيگۈ  –
  .ئىدى

دۇنيادا نۇرغۇنلىغان پهس ئهخالقالر ۋە ناچار قىلىقالر بار بولـۇپ، دىقـقهت قىلغـان      
ــادەم ئۇنىــڭ مهنب ــدۇئ ئۇالرنىــڭ ئىپادىلىنىشــى ئوخشــاش بولمىســىمۇ  . ىئىنــى بىلهلهي

ــال بىــردۇر   ــهۋەبى پهقهت ــتىن ئىبــارەت     . س ــۈك ۋە ئــاداۋەت ساقالش ــۇ بولســىمۇ ئۆچل . ئ
باشقىالرغا تـۆھمهت چـاپالش قـاتتىق ئۆچلـۈكتىن كېلىـپ چىقىـدىغان بىـر        : مهسىلهن

ىز كىشـىلهرگه  ئۈسـتۈن قىلىـۋېتىش، گۇناھسـ    –جىنايهت بولۇپ، ھهقىقهتنى ئاسـتىن  
ئازار بېرىشتهك پاسسىپ تهسىرى زور بولغاچقا، ئۇ پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ لۇغىتىـدە ئهڭ  

پهيغهمـبهر  . مۇسـۇلمانالرغا نىسـبهتهن ئهڭ ئېغىـر گۇنـاھتۇر    . قهبىه جىنايهت سـانىلىدۇ 
بىـر مۇسـۇلماننىڭ يهنه بىـر مۇسـۇلمان بىـلهن ئـۈچ كۈنـدىن ئـارتۇق         «: ئهلهيهىسساالم

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ئهمهس ھااللشى تاشلىشىپ كېتى
مهدىنىلىكلهردىن ﴿: ئالالھ تائاال ھهقىقىي مۆمىنلهرنى مهدھىيىلهپ مۇنداق دېگهن  

                                                 
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٨٤١  هققىدەئىشالر ھ هكلهنگهنچ ۇناسىۋەتتهئىجتىمائىي م  

 

يېنىغــا ھىجــرەت قىلىــپ كهلگهنلهرنــى  ) يهنــى ئهنســارالر(ئىمــانى كۈچلــۈك بولغــانالر 
دوســت تۇتىــدۇ، ئۇالرغــا بېــرىلگهن نهرســىلهر ئۈچــۈن ئىچــى تــارلىق  ) مۇھــاجىرالرنى(
ئۆزلىرىنىـــڭ ) مۇھاجىرالرنىـــڭ مهنپهئهتىنـــى(ىلمايـــدۇ، ئـــۇالر موھتـــاج تۇرۇقلـــۇق  ق
دىن ئهال بىلىدۇ، ئـۆز نهپسـىنىڭ بېخىللىقىـدىن سـاقالنغانالر مهقسـهتكه      ) مهنپهئهتى(

بىـزگه ۋە بىـزدىن   ! پهرۋەردىگـارىمىز “: ئۇالردىن كېـيىن كهلگهنـلهر  . ئېرىشكۈچىلهردۇر
ــلى   ــان قېرىنداشـ ــان ئېيتقـ ــرى ئىمـ ــزدا  ئىلگىـ ــن، دىللىرىمىـ ــرەت قىلغىـ رىمىزغا مهغپىـ

ســهن ناھــايىتى ! مــۆمىنلهرگه قارشــى دۈشــمهنلىك پهيــدا قىلمىغىــن، پهرۋەردىگــارىمىز
  .)١(﴾دەيدۇ ”مهغپىرەت قىلغۇچىسهن، مېهرىبانسهن

  رەزىللىك كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەش
  ئىزدەشنىڭ گۇناھى قانداق؟كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى  :سوئال  .١٤٤٧

كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەش، مهقسهتلىك ھالدا ئۇالرغـا ئهيىـب قويـۇش     :جاۋاب    
ئـالالھ تائـاال قۇرئـان    . شۇ ئادەمنىڭ ۋۇجۇدىدىكى رەزىللىك ۋە پهسلىكنىڭ ئاالمىتىدۇر

ــهتكهن   ــداق دەپ كۆرسـ ــدە مۇنـ ــر ﴿: كهرىمـ ــزدەپ    –بىـ ــى ئىـ ــڭ ئهيىبىنـ بىرىڭالرنىـ
ئىســالم دىنــى كىشــىلهرنىڭ مهخپىيهتلىكىنــى قوغداشــقا ناھــايىتى زور   .)٢(﴾يــۈرمهڭالر

كىمكــى بىراۋنىــڭ «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن . ئهھمىــيهت بهرگهن
 ىمۇئىگىســى ئۇنىــڭ كــۆزىنى قۇيۇۋەتســ  ئۆيىنىــڭ ئىچىــگه رۇخسهتســىز قارىســا، ئــۆي 

ڭ نهقهدەر مـۇقهددەس  بۇ ھهدىس كىشىلهرنىڭ مهخپىيهتلىكىنى قوغداشنى .)٣(»بولىدۇ
  .بۇرچ ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن يېتهرلىك

  كىشىلهرنىڭ مهخپىيهتلىكىنى قانداق ساقالش كېرەك؟: سوئال .١٤٤٨
ئىســالم دىنــى كىشــىلهرنىڭ خۇسۇســىي ھاياتىــدىكى مهخپىيهتلىكنــى       :جــاۋاب    

لهيهىسســاالم باشــقىالرنىڭ ئهيىبىنــى   پهيغهمــبهر ئه .شــنى مــۇقهددەس بىلىــدۇ  قوغدا
باشــقىالرنىڭ ئهيىبىنــى «: يوشــۇرۇن تهكشــۈرۈپ يۈرۈشــتىن توســۇپ مۇنــداق دېــگهن 

كىشىلهرنىڭ كهمچىلىكلىرىنـى   .»يوشۇرۇن تهكشۈرۈپ يۈرمهڭالر، كوچىالپ يۈرمهڭالر
: يهنه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ۋە ئهيىبلىرىنى يېـپىش گـۈزەل ئهخالقـتىن سـانىلىدۇ    

كــى بىراۋنىــڭ ئهيىبىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ ياپســا، قىيــامهت كۈنىــدە ئــالالھ ئۇنىــڭ  كىم«

                                                 
  ئايهتلهر - ١٠ – ٩سۈرىسى  ھهشر  )١(
   ئايهت - ١٢سۈرىسى  ھۇجۇرات  )٢(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٤٢  

 

  .دەپ كۆرسهتكهن ١»ئهيىبىنى ياپىدۇ
كىشــــىلهرنىڭ مهخپىـــي پـــاراڭلىرىنى ئــــوغرىلىقچه   پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم     

كىمكـــى باشـــقىالرنىڭ پـــارىڭىنى «: تىڭشاشـــتىن قـــاتتىق توســـۇپ مۇنـــداق دېـــگهن
قىيــامهت كــۈنى ئۇنىــڭ قۇلىقىغــا ئېــرىتىلگهن قوغۇشــۇن ئــوغرىلىقچه تىڭشــايدىكهن، 

  .)٢(»تۆكۈلىدۇ

  كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىشنىڭ گۇناھى
  مهسخىرە دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٤٩

كىشىلهرنى زاڭلىق قىلىش، ئۇالرنى كۆڭۈل ئېچىش ۋە كـۈلكه   —مهسخىرە  :جاۋاب    
نــــدۇرۇۋېلىش دېگهنلىــــك بولــــۇپ، ئالالھنىــــڭ ۋە پهيــــدا قىلىــــش تېمىســــىغا ئايال

ــئىنســانالرنىڭ  ــه ئهدەپســىزلىكتۇر نهزەرى ــدە   . دە ئهڭ قهبى ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ئ
يهنه  قهۋمبىـر  ! ئى مـۆمىنلهر ﴿: كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىشتىن توسۇپ مۇنداق دېگهن

مهسـخىرە  ) ىـر ئـادەمنى  يهنى بىر جامائه يهنه بىر جامائهنى، بىر ئادەم يهنه ب(نى قهۋمبىر 
مهســـخىرە قىلغـــۇچى ) دەنهزەرىـــئالالھنىـــڭ ( قهۋمقىلمىســـۇن، مهســـخىرە قىلىنغـــان 

ــ ــارا     قهۋم ــالالرمۇ ئۆزئ ــاراڭالردىكى ئاي ــىلهرنىڭ ئ ــۇمكىن، س ــىراق بولۇشــى م دىن ياخش
مهسـخىرە  ) ئالالھنىـڭ دەرگاھىـدا  (مهسخىرە قىلىشمىسۇن، مهسخىرە قىلىنغۇچى ئايالالر 

  .)٣(﴾ىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىنقىلغۇچى ئايالالرد
  كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىشنىڭ ئهڭ چوڭ زىيىنى قايسى؟ :سوئال  .١٤٥٠

كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىش ئىمانسـىزالرنىڭ ئـادىتى بولـۇپ، ئـالالھ تائـاال       :جاۋاب    
لهرنى مهسخىرە قىلىـپ  كاپىرالر ھهقىقهتهن مۆمىن﴿: كاپىرالرنى سۆكۈپ مۇنداق دېگهن

  .)٤(﴾كۈلهتتى، مۆمىنلهر ئۇالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتكهندە، ئۇالر ئۆزئارا كۆز قىسىشاتتى
كىشــىلهرنى مهســخىرە قىلىــش ئــۆز ئارىــدىكى دوســتلۇقنى دۈشــمهنلىككه، ئىنــاقلىقنى   

بۆلۈنۈشكه، بىرلىكنى پارچىلىنىشقا ئېلىپ بارىدىغان رەزىل خۇلۇق بولۇپ، نىقابالنغـان  
كىشـــىلهرنى مهســـخىرە قىلىـــدىغانالر ئىســـالمىي گـــۈزەل ئهخالقـــتىن  . رلۇقتـــۇرمهغرۇ

  .نېسىۋىسى بولمىغانالردۇر

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  بۇخارى رىۋايىتى  )٢(
  ئايهت - ١١سۈرىسى  ھۇجۇرات  )٣(
  ئايهتلهر -٣٠ - ٢٩سۈرىسى  مۇتهففىفىين  )٤(



 ٨٤٣  هققىدەئىشالر ھ هكلهنگهنچ سىۋەتتهۇنائىجتىمائىي م  

 

  مهنىۋى ئاغرىقتۇر كۆرەلمهسلىك
  كۆرەلمهسلىك قانداق خۇلۇق؟ :سوئال  .١٤٥١

الهت ئاداۋەتتىنمۇ كۈچلـۈك بولغـان قهبىـه روھىـي ھـ      –كۆرەلمهسلىك ئۆچ  :جاۋاب    
. بولــــۇپ، قهلبنىــــڭ زەئىپلهشــــكهنلىكىنىڭ ۋە ئېتىقادســــىزلىقنىڭ ئىپادىســــىدۇر    

مهنسـهپ،   –مۈلۈك، ھوقۇق  –كۆرەلمهسلىك ئۆزى ئېرىشىش ئۈچۈن باشقىالرنىڭ مال 
ــارلىق دىنىــي ۋە دۇنيــاۋى نېمهتلىرىنىــڭ يوقىلىشــىنى ئــويالپ    –ئىلىــم  ھــېكمهت قات

كىشىلهر بۇ دۇنيادىن ئىبارەت قىسـقىغىنا  جهمئىيهتتىكى بهزى . قىزىلكۆزلۈك قىلىشتۇر
بىلمهي بۇ خىل رەزىللىك كېسـىلىگه گىرىپتـار بولـۇپ     –ھاياتلىق سهھنىسىدە بىلىپ 

قوشـنىلىرى، ھهتتـا قېرىنداشـلىرىنىڭمۇ ئازغىنـا      –دوست بۇرادەرلىرى، قۇلۇن . قالىدۇ
قالر مۇنــدا. مهنســىپىگه كۆرەلمهســلىك قىلىــدۇ –مــۈلكىگه، كىچىككىــنه ھوقــۇق  -مــال

ئۆزگىلهرنىـڭ راھىتىـدىن   . باشقىالرنىڭ شـادلىقىدىن غهمكىـن بولىـدۇ، ئهلهم تارتىـدۇ    
  .زەخمهت چېكىدۇ

ــته مۇنـــــداق دېـــــگهن    ــر ھهدىســـ ــاالم بىـــ ــبهر ئهلهيهىسســـ ــارا «: پهيغهمـــ ئۆزئـــ
يـۈز ئۆرۈشـمهڭالر،   ! بىرىڭالرغـا كۆرەلمهسـلىك قىلىشـماڭالر    –بىـر  ! دۈشمهنلهشمهڭالر

رك ئهتمهڭــالر، بهلكــى ئۆزئــارا قېرىنداشــالردىن بولغــان رەھىــم قىلىشىشــنى ته –ســىله 
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ھالدا ئالالھنىڭ ياخشى بهندىلىرىدىن بولۇڭالر

كۆرەلمهســلىكتىن ســاقلىنىڭالر، خــۇددى «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن  
ــۇن  ــوت ئوت ــدەك،  ئ ــدۈرۈپ تۈگهتكهن ــى يهپ   نى كۆي ــى ئهمهللهرن ــلىك ياخش كۆرەلمهس

  .)٢(»دۇگىتىتۈ

  لىق ئاقىۋەتلىرىشۋە ئۇنىڭ ئېچىنى گهپ توشۇش
  گهپ توشۇش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٥٢

بىراۋنىــڭ باشــقا بىــر كىشــى ھهققىــدە ئاڭلىغــانلىرىنى،  —گهپ توشــۇش  :جــاۋاب    
ــىۋەتنى    ــدىغان ۋە مۇناســـ ــدا قىلىـــ ــددىيهت پهيـــ ــىدا زىـــ ــىلهرنىڭ ئوتتۇرىســـ كىشـــ

  .دېگهنلىكتۇر ىشىنالشتۇرىدىغان شهكىلدە شۇ كىشىگه يۆتكياما
  گهپ توشۇشنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٥٣

 –گهپ توشۇشـتىن ئىبـارەت بـۇ رەزىـل خۇلـۇق سـهۋەبىدىن دوسـتالر بىـر          :جاۋاب    
 -ىلهر پارچىلىنىدۇ، تۇغقـانالر بىـر  بىرىگه دۈشمهنلىشىدۇ، بىرلىك بۇزۇلىدۇ، ئىناق ئائىل

                                                 
  مۇسلىم رىۋايهت قىلغانئىمام   )١(
  ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى  )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٤٤  

 

ھهتتا گهپ توشـۇش سـهۋەبلىك كىشـىلهر ئوتتۇرىسـىدا بىهـۇدە      . بىرىدىن يىراقلىشىدۇ
شــۇڭا ئىســالم دىنىــدا، گهپ توشــۇغۇچىالر، . قــان تۆكۈلــۈش ئهھۋاللىرىمــۇ يــۈز بېرىــدۇ

ئىغـۋا تارقـاتقۇچىالر قـاتتىق سـۆكۈلگهن ۋە ئۇالرنىـڭ ئالالھنىـڭ رەھمىتىـدىن         -پىتنه
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسـته مۇنـداق   . مهھرۇم قالىدىغانلىقى بايان قىلىنغان

بـۇرادەرلهرنى   -ئالالھنىڭ ئهڭ يامان بهندىلىرى گهپ توشـۇغۇچىالر، دوسـت  «: دېگهن
  .)١(»بىرىدىن ئايرىغۇچىالر ۋە گۇناھسىز ئادەملهرنى ئهيىبلىگۈچىلهردۇر -بىر 
يىنى شۇكى، گهپ توشـۇغۇچىالر ئـاخىرەتته ئهڭ   گهپ توشۇشنىڭ يهنه بىر چوڭ زى  

چـۈنكى ئـۇالر ئىنسـانالرغا دۈشـمهنلىك قىلىـپ تـۇرۇپ       . چوڭ زىيـان تارتىـدىغانالردۇر  
بـۇ   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . قىلسىمۇ، جهننهتكه كىرمهيـدۇ قانچىلىك كۆپ ئىبادەت 
  .ندېگه )٢(»گهپ توشۇغۇچىالر جهننهتكه كىرمهيدۇ«: يامان قىلىقتىن توسۇپ

  بىراۋ گهپ توشۇپ كهلگهندە نېمه قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .١٤٥٤
گهپ توشۇپ كهلـگهن كىشـىنىڭ سـۆزىنى ئېنىقلىماسـتىن ئىشهنمهسـلىك       :جاۋاب    

ئهگهر ! ئـى مـۆمىنلهر  ﴿: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەپ تهلىـم بېرىـدۇ   . الزىم
) ئىشــنىڭ ھهقىقىتىنــى (ئــادەم بىــرەر خهۋەر ئېلىــپ كهلســه،    ســىلهرگه بىــر پاســىق   

نـــى رەنجىتىـــپ قويـــۇپ، قىلمىشـــىڭالرغا پۇشـــايمان قىلىـــپ قهۋمبىلمهســـتىن بىـــرەر 
  .)٣(﴾ئېنىقالپ كۆرۈڭالر) ئۇ خهۋەرنى(قالماسلىقىڭالر ئۈچۈن، 

  ئهدەپسىزلىك كىشىلهرگه لهقهم قويۇش
  ىشىلهرگه لهقهم قويۇشقا بوالمدۇ؟ك :سوئال  .١٤٥٥

چـۈنكى ئىنسـانالرنىڭ   . كىشىلهرگه قانداقال بىر لهقهمنى قويۇشقا بولمايـدۇ  :جاۋاب    
  .زۆرۈرىيهتتۇرۋە ئىنسانىي ئابرۇيىنى قوغداش دىنىي  –ھۆرمىتىنى، يۈز 

  ئاقىۋەتلىرى بار؟ كىشىلهرگه لهقهم قويۇشنىڭ قانداق يامان :سوئال  .١٤٥٦
كىشىلهرگه لهقهم قويۇش ياكى ئۇالرنى ئـۇالر يامـان كۆرىـدىغان لهقهمـلهر      :جاۋاب    

بىلهن چاقىرىش، ئاتاش ئهڭ يامـان ئهخالقسـىزلىق بولـۇپ، مۇنـداق قىلىـش كىشـىلهر       
ئـالالھ  . ىنلىقالرنـى بـۇزۇپ تاشـاليدۇ   ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق، ئىناقلىق ۋە بـارچه يېق 

ــان  ــاال قۇرئ ــگهن      تائ ــداق دې ــۇپ مۇن ــدە توس ــتىن ئاالھى ــۇ قىلىق ــدە ب ــر ﴿: كهرىم  -بى

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان  )٢(
  ئايهت - ٦سۈرىسى  ھۇجۇرات  )٣(



 ٨٤٥  هققىدەئىشالر ھ هكلهنگهنچ ۇناسىۋەتتهئىجتىمائىي م  

 

  .)١(﴾بىرىڭالرنى يامان لهقهم بىلهن چاقىرماڭالر -بىرىڭالرنى ئهيىبلىمهڭالر، بىر 

  ئىمانسىزلىقتۇر- ھاياسىزلىق
  ھاياسىزلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٥٧

يامــان ئىشــالرنى ھېچكىمــدىن تهپ تارتماســتىن   گۇنــاھ، —ھاياســىزلىق  :جــاۋاب    
ياكى خىجىل بولماستىن قىلىش دېگهنلىـك بولـۇپ، ھاياسـىزلىق ئىمانسـىزلىق بىـلهن      

ھايــا بىــلهن «: پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم. بــاراۋەر يامــانلىقتۇر
مۇ ئۇالرنىـــڭ بىـــرى يوقالســـا، ئىككىنچىســـى. ئىمـــان ئىككىســـى بىـــر پۈتـــۈن نهرســـه

دېــگهن ســۆزىمۇ » ھاياســىزدا ئىمــان يــوق«ئهجــدادلىرىمىزنىڭ  .دېــگهن )٢(»يوقىلىــدۇ
  .بۇنىڭغا ئاساسهن ئېيتىلغان بولۇشى مۇمكىن

  ھايا ۋە نومۇسلۇق بولۇشنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ –شهرم  :سوئال  .١٤٥٨
ــاۋاب     ــداق د  :ج ــاالم مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــگهنپهيغهم ــڭ  «: ې ــر دىننى ــداق بى ھهر قان

ھايـا ۋە نومـۇس    -شـهرم   .)٣(»ھايـادۇر  –ئهخالقـى بـاردۇر، ئىسـالم دىنىنىـڭ ئهخالقـى      
. ھايـا ۋە نومۇسـتۇر   –قىسقىسى ئىماننىڭ پوسـتى شـهرم   . ئىنسان ئهقلىنىڭ ئۇل تېمى

ھايا ۋە نومۇستىن ئايرىلغـان   –پوستى سويۇۋېتىلگهن دەرەخ قۇرۇپ كهتكهندەك شهرم 
شهرم . ۋىجدان بولسا ئىچكى نومۇستۇر. سانمۇ ئىمانىي خىسلهتتىن ئايرىلىپ قالىدۇئىن
قىممىتىنــى  –ھايـا بىـلهن نومۇســچانلىق ھهر قانـداق ئىنسـاننىڭ ئىنســانىي قهدىـر       –

  .بېيىتىپ ھۆرمىتىنى ئاشۇرىدىغان يوشۇرۇن گۈزەللىكتۇر
  قانداق زىيانلىرى بار؟ ھاياسىزلىقنىڭ :سوئال  .١٤٥٩

 نهپسـنى ئوتتۇرىسـىدىكى بۈيـۈك ئـاالقه بولـۇپ،      ئـالالھ ئىمان بهندە بىلهن  :جاۋاب    
پاكالش، ئهخالقنى توغرىالش، ھهرىكهتنى دۇرۇسالش قاتارلىقالر بـۇ بۈيـۈك ئاالقىنىـڭ    

قهلبنىــڭ ســهزگۈرلۈكىنى ئاشــۇرۇپ،   . تهلىپــى، بهلكــى ئۇنىــڭ تــۇنجى ئىزناســىدۇر    
نــى ئهمهلــگه ئاشــۇرغىلى تهلهبپهس ئىشــالردىن ئــۆزىنى تــارتمىغۇچه بــۇ   خاتــالىقالر ۋە

ــدا گۇنــاھالرنى   . بولمايــدۇ يامــان ئىشــالرنى قىلىشــتىن تهپتارتماســلىق تهدرىجىــي ھال
ئاخىرىدا . ىدۇلمۇ يوقىانئاندىن ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ئىم. قىلىشقا قاراپ تهرەققىي قىلىدۇ

مانــا بــۇ، ھاياســىزلىقنىڭ ئــاخىرقى     .ئــۆزىنى ئهڭ پهس ۋە تــۆۋەن ئورۇنــدا كۆرىــدۇ   
  .دۇرمهنزىلى

                                                 
  ئايهت - ١١سۈرىسى  ھۇجۇرات  )١(
  ئىمام ھاكىم رىۋايىتى  )٢(
  ئىبنى ماجه، تهبهرانىي، ئىمام مالىك رىۋايىتى  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٤٦  

 

  ۋە ئۇنىڭ ئاۋارىچىلىقلىرى گۇمانخورلۇق
  گۇمانخورلۇق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٦٠

ــاۋاب     ــانخورلۇق  :جـ ــان    —گۇمـ ــدە يامـ ــۇالر ھهققىـ ــهكلىنىش، ئـ ــىلهردىن شـ كىشـ
ــۇپ، باشــقىالرد   ــويالش دېگهنلىــك بول ــالالرنى ئ ــيىن  خىي ىن سهۋەبســىز ئاغرىنىــپ، كې

» مۇنداق بـوالرمىكىن، ئۇنـداق قىالرمىكىـن، ئېـتهرمىكىن    «بولىدىغان ئىشالر ھهققىدە 
بـۇ سـۆزنى ئىككىنچـى    . دېگهندەك قوشۇمچىالر بىـلهن گهپ قىلىشـمۇ گۇمـانخورلۇقتۇر   

ــانچىلىقمۇ    ــارقىلىق پهيـــدا بولىـــدىغان يالغـ بىـــر كىشـــى راســـت قىلىـــپ ســـۆزلهش ئـ
: گۇمـانخورلۇقتىن توسـۇپ   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .نهتىجىسـىدۇر  گۇمانخورلۇقنىڭ

چۈنكى گۇمان بىـلهن قىلىنغـان سـۆز سـۆزنىڭ     . سىلهر گۇمانخورلۇقتىن ساقلىنىڭالر«
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ئهڭ يالغىنىدۇر

يهنـى  (كـۆپ گۇمـانالردىن سـاقلىنىڭالر    ! ئـى مـۆمىنلهر  ﴿: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمـدە   
ــانالر )لىرىڭالرغا ۋە كىشــــىلهرگه گۇمــــانخورلۇق قىلمــــاڭالرئائىلىــــدىكى ، بهزى گۇمــ

  .)٢(﴾ھهقىقهتهن گۇناھتۇر

  نىڭ رەزىللىكى ۋە ۋاپاسىزلىق تۈرلىرىۋاپاسىزلىق
  ۋاپاسىزلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٦١

چىقماسـلىق ۋە   ئىشهنچنى يهردە قويـۇش، كـۈتكهن يهردىـن    —ۋاپاسىزلىق  :جاۋاب    
 -تۇز كورلـۇق قىلىشـتىن ئىبـارەت نامهردلىـك بولـۇپ، ۋىجدانسـىز، ئىمانسـىز ۋە ئهدەپ       

  .ئهخالقتىن نېسىۋىسى بولمىغان ئادەملهر قىلىدىغان رەزىل قىلىقتۇر
  ۋاپاسىزلىقنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٦٢

ــۈرلى :جــاۋاب     ــۇپ، يۇقىرىســى ئالالھنىــڭ   ۋاپاســىزلىقنىڭ ت ــايىن كــۆپ بول رى ئىنت
نېمهتلىرىگه ۋە ئىنئاملىرىغا تۇزكورلۇق قىلىـپ، ئۇنىڭغـا شـۈكۈر ئـادا قىلىشـتىن بـاش       
تارتىش، بۇيرۇغانلىرىغا ئاسىيلىق قىلىشتىن باشالپ، ئۆسۈپ يېتىلگهن ئانا ۋەتىنىنىڭ 

لىقلىرىنى ئانىســىنىڭ ياخشــى  -غېمىنــى يېمهســلىك، ئــۇنى ئۇنتــۇپ كېــتىش، ئاتــا      
تۇغقـــانالرنى تاشـــلىۋېتىش، مۇنـــدىن باشـــقا قانـــداقال بىـــر  -قايتۇرماســـلىق، ئـــۇرۇق 

ياخشىلىقىنى كـۆرگهن كىشـىلهرنىڭ شـۇ ياخشـىلىقىنى قايتۇرماسـلىق قاتـارلىقالرغىچه       
  .بېرىپ يېتىدۇ

شــۇنداقال، بىــر ئادەمنىــڭ ئــۆتكهن كــۈنلىرىنى ئۇنتــۇپ قېلىشــىمۇ ۋاپاســىزلىقنىڭ    

                                                 
  ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  ئايهت - ١٢سۈرىسى  ھۇجۇرات  )٢(



 ٨٤٧  هققىدەئىشالر ھ هكلهنگهنچ ۇناسىۋەتتهئىجتىمائىي م  

 

ئىلگىرى نامرات بولۇپ ھازىر ئالالھ بايلىق بهرگهن بولسا، : مهسىلهن. جۈملىسىدىندۇر
ساقلىققا ئېرىشكهن بولسا، خـۇددى ھېچقاچـان   تهن ئىلگىرى كېسهلچان بولۇپ، ھازىر 

ــڭ ۋە     ــدەك مهغرۇرلىنىشــى، نامراتالرنى ــپ باقمىغان ــپ يېتى ــدەك، ئاغرى ــامرات بولمىغان ن
ــو   ــۆزىنىال ئـ ــتىن ئـ ــا يهتمهسـ ــهلچانالرنىڭ ھالىغـ ــان  كېسـ ــۇ يامـ ــى تولىمـ يالپ ياشىشـ

  .ۋاپاسىزلىقتۇر
  ۋاپادارلىق قىلىشتا ئايرىمىچىلىق قىلىشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٤٦٣

ۋاپادارلىق ئېسىل پهزىلهت بولۇپ، ئۇ بـارلىق ئىنسـانالرغا ئۇالرنىـڭ دىنـى،      :جاۋاب    
ــۇم بولۇشــى ال   ــنهزەر ئوم ــدىن قهتئىي ــى ۋە رەڭگى ــمئىرق ــگهن  . زى ــلهت دې ــۈنكى پهزى چ

پارچىالنمايدىغان بىر پۈتۈن نهرسـه، ئادەمنىـڭ بهزى كىشـىلهرگه ۋاپـادار بولـۇپ، يهنه      
قىلىنغـان ۋەدە،  . بهزى كىشىلهرگه رەزىل ۋە سۆزىدە تۇرمايدىغان بولۇشى توغرا ئهمهس

. تۈزۈلگهن كېلىشىم قانداقال كىشى بىـلهن بولسـۇن، ئۇنىڭغـا رىئـايه قىلىـش شـهرتتۇر      
ھهقىقىي دىيانهتلىك توغرا ئادەم ئىنسانالرغا مۇئامىله قىلىشتا، ئۇالرنىڭ رەڭگى، دىنـى  

بهلكـى ھهممىـگه بىـر خىـل مۇئـامىله      . ۋە ئىرقى سهۋەبلىك ئايرىم مۇئامىلىـدە بولمايـدۇ  
شــۇنداقال . چــۈنكى ياخشــىلىق كىمــگه قىلىنمىســۇن، ئــۇ ھامــان ياخشــىلىقتۇر. قىلىــدۇ

  .، ئۇ ھامان يامانلىقتۇريامانلىق كىمگه قىلىنمىسۇن

  ، ئۇنىڭ خهتهرلىرى ۋە جازاسىچېقىمچىلىق
  چېقىمچىلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٦٤

ــدە    —چېقىمچىلىــق  :جــاۋاب     ــۇچرىتىش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ھهققى ــا ئ بىراۋنــى زىيانغ
بىـلهن كۆپتـۈرۈپ   ئىككـى ئېغىـز گهپنـى، يالغـان سـۆزلهر       -باشقىالردىن ئاڭلىغان بىر 

قارشى تهرەپكه ئاڭلىتىش يالغانچىلىقى بولـۇپ، ئـادەتتىكى گهپ توشۇشـتىن پهرقلىـق     
ئهممـا چېقىمچىلىـق   . چۈنكى گهپ توشۇش مهقسهتسىزمۇ ئهمهلگه ئاشـىدۇ . جىنايهتتۇر

بۇنـداق چېقىمچىلىـق شـۇ ئىنسـاننىڭ     . رەزىل مهقسـهتلهر ئارقىسـىدا ئېلىـپ بېرىلىـدۇ    
  .دىن دېرەك بېرىدۇهرۋا ئادەم ئىكهنلىكىسهل، بىپنىيىتى بۇزۇق، روھى كې

  چېقىمچىلىقنىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٤٦٥
ــاۋاب     ــائىلىلهر      :ج ــتالر ۋە ئ ــلهن دوس ــهۋەبى بى ــڭ س ــق چېقىمچىلىقنى ــر قېتىملى بى

ــۇپ، بهختنىــڭ ئاساســى بولغــان خاتىرجهملىــك،    ــدا بول  ئوتتۇرىســىدا ئۆچمهنلىــك پهي
ــدۇ  ــاقلىق بۇزۇلىـ ــى    . ئىنـ ــۈك چارىسـ ــنىڭ ئۈنۈملـ ــى تۇرۇشـ ــا قارشـ  —چېقىمچىلىققـ

چېقىمچىنىـڭ يامـان   . چېقىمچىنىڭ سۆزىگه قۇالق سالماسـلىق يـاكى ئىشهنمهسـلىكتۇر   
كىمكــى كىشــىنىڭ باشــقىالر ئــاڭالپ «: ئــاقىۋىتى توغرۇلــۇق پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم

دىكهن، قىيــامهت كــۈنى ئۇنىــڭ  قېلىشــىنى ياقتۇرمايــدىغان ســۆزىنى ئاڭلىتىــپ قويىــ 



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٤٨  

 

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»ئىككى قۇلىقىغا قوغۇشۇن قويۇلىدۇ

  نىڭ زىيىنى ۋە گۇناھىئۆزىنى چوڭ تۇتۇش
  ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٦٦

 –ز ئـۆزىنى ئاالھىـدە چاغلىغـانلىقتىن، ئۆزىـدە ئـا      —ئۆزىنى چوڭ تۇتـۇش   :جاۋاب    
توال بار بولغان ئارتۇقچىلىقالرنى تولىمۇ يۇقىرى مۆلچهرلهپ، ئـۆزىنى قـالتىس چـاغالپ،    

  .باشقىالرنى تۆۋەن كۆرۈش ۋە غادىيىش دېگهنلىكتۇر
  ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشنىڭ زىيانلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٦٧

ئـۆزىنى چـوڭ تۇتـۇش ئىنسـانالرغا      .چوڭلۇق ئالالھقىال خـاس بىـر سـۈپهت    :جاۋاب    
ئـۆزىنى چـوڭ تۇتـۇش روھىـي ھـالىتىگه ئىـگه كىشـىلهر        . ياراشمايدىغان بىـر قىلىقتـۇر  

ساغالم، نورمال روھىي ھالهتتىن تولىمۇ چهتنهپ كهتـكهن كىشـىلهر بولـۇپ، بىـر خىـل      
بۇ خىل روھىي ھـالهت  . دۇرالرجىزلىققا گىرىپتار بولغانروھىي كېسهللىككه، پسىخىكا ئا

ھامان ئۇالرنىڭ جىسمانىي ساغالملىقىغا، شـۇنداقال روھىـي پسـىخىكا سـاغالملىقىغا زور     
دەرىجىــدە ســهلبىي تهســىر كۆرســهتكهنلىكتىن، ئــۇالردا جهمئىــيهتكه ماسلىشالماســلىق  
ياكى باشقىالرنىڭ ئهيىبلىشىگه ئۇچراش، كۆپلىگهن كىشـىلهر ئېرىشـكهن خۇشـاللىق،    

سىقىلىش ئىچىدە ياشاش، جىسمانىي جهھهتـتىن   روھىي ئازادىلىككه ئېرىشهلمهسلىك،
  .بالدۇر زەئىپلىشىش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ

بىــراۋدا ئــۆزىنى چــوڭ تۇتــۇش روھىــي ھالىتىنىــڭ بولغــانلىقى ئۇنىــڭ ئهخالقىــي     
قۇرئان كهرىم بۇ خىل ناچار ئىللهتتىن  .ۇجهھهتتىنمۇ ساغالم ئهمهسلىكىنى ئىپادىلهيد

: لىغـا قىلغـان مۇنـۇ ۋەسـىيىتىنى بايـان قىلغـان      مهنئى قىلىپ، لوقمان ھهكىمنىـڭ ئوغ 
كىشىلهردىن مهنسىتمهسلىك بىـلهن يـۈز ئـۆرۈمىگىن، زېمىنـدا غادىيىـپ مـاڭمىغىن،       ﴿

  .)٢(﴾ئالالھ ھهقىقهتهن ھاكاۋۇر، ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ
 —ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشتىن ئىبارەت بـۇ ئىـپالس روھىـي ھـالهت ئىنسـانىيهتكه روھىـي         
سىخىكا، ئهخالقىي ۋە جىسمانىي جهھهتلهردىن كۆپ تهرەپلىمىلىك زىيانالرنى ئېلىـپ  پ

  .كېلىدۇ
قهلبىـــدە «: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بىـــر كـــۈنى ســـاھابىلهرگه تهلىـــم بېرىـــپ   

بولغــان ئــادەم جهنــنهتكه   ) ئــۆزىنى چــوڭ تۇتــۇش روھىيىتــى   (زەررىچىلىــك كىبىــر  
ئـــى ئالالھنىـــڭ “: قورقـــۇپ كېتىـــپ دېگهنـــدە، ســـاھابىلهردىن بىـــرى» كىرەلمهيـــدۇ

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ئايهت -١٨لۇقمان سۈرىسى   )٢(



 ٨٤٩  هققىدەئىشالر ھ هكلهنگهنچ ۇناسىۋەتتهئىجتىمائىي م  

 

ئادەم كىيىمىنىڭ چىرايلىق، ئايىغىنىـڭ چىرايلىـق بولۇشـىنى ياقتۇرىـدۇ،     ! پهيغهمبىرى
دېگهنـدە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـۇ كىشـىگه جـاۋاب       ” بۇمۇ كىبىردىن سـانىالمدۇ؟ 

ــپ ــدۇ  «: بېرى ــۈزەللىكنى ياقتۇرى ــدۇر، گ ــالالھ گۈزەل ــۆرەڭلهش ۋە   . ئ ــگهن ك ــر دې كىبى
ــق ــلىقتۇر باش ــۆزگه ئىلماس ــگهن» ىالرنى ك ــق     )١(.دې ــهن، چىرايلى ــكه ئاساس ــۇ ھهدىس ب

 تهلهببهلكـى  . كىيىنىش، ئېسىل، گۈزەل يۈرۈش ئۆزىنى چوڭ تۇتقانلىقتىن سانالمايدۇ
  .قىلىنغان ئىشالردۇر

  خورلۇقنىڭ يامان ئاقىۋىتىئىسراپ
  ئىسراپ دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٦٨

بىر نهرسـىنى ھهددىـدىن ئـارتۇق بـۇزۇپ چـېچىش دېگهنلىـك        —ئىسراپ  :جاۋاب    
. بولۇپ، ئىسراپچىلىقنى ۋە ئىسـراپخورالرنى ھېچقانـداق دىـن يـاكى قـانۇن قوللىمايـدۇ      

  .چاچقان نهرسىلهردىن ھېچكىم پايدىلىنالمايدۇ –چۈنكى ئىسراپ قىلىپ بۇزۇپ 
  ئىسراپ قىلىشنىڭ قانداق زىيانلىرى بار؟ :سوئال  .١٤٦٩

ــاۋاب     ــدۇر    :ج ــش ھارام ــراپ قىلى ــىنى ئىس ــر نهرس ــداق بى ــىچه، ھهر . ھهر قان ئهكس
يوسۇن بويىچه ئىشلىتىش پۈتۈن ئىنسانالر تهرىپىـدىن   -نهرسىنى نورمال ھالدا قائىدە 

ئـان  قۇر. قارشى ئېلىنىـدىغان، ئـالالھ تائـاالنى مهمنـۇن قىلىـدىغان ياخشـى ئۇسـۇلدۇر       
يهڭــالر، ئىچىڭــالر، ئىســراپ قىلمــاڭالر، ئــالالھ ئىســراپ قىلغــۇچىالرنى       ﴿: كهرىمــدە

ئـالالھ مۇشـۇ ئـايهت ئـارقىلىق بىـزگه      . دەپ كۆرسـىتىلگهن  )٢(﴾ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇ
رىزىق قىلىپ بېرىلگهن نازۇ نېمهتلهرنى كهڭتاشا يېيىشكه، ئىچىشكه تهرغىب قىلىـدۇ،  

  .ىزنى قاتتىق چهكلهيدۇلېكىن ئىسراپخورلۇق قىلىشىم
بـۇزۇپ چـاچمىغىن،   ﴿: ئالالھ تائاال ئىسراپ قىلغـۇچىالرنى سـۆكۈپ مۇنـداق دەيـدۇ      

  .)٣(﴾بۇزۇپ چاچقۇچىالر ھهقىقهتهن شهيتانالرنىڭ قېرىنداشلىرىدۇر
ــبهغهل    ــادچىللىق كهم ــالىتى   ئىقتىس ــلىقنىڭ كاپ ــۇپ قالماس ــۇپ، بول ــۇزۇپ  بول  -ب

ئىسراپخورالر چوقۇم بىـر  . نىڭ باشالنغۇچىدۇرچېچىش ۋە ئىسراپ قىلىش كهمبهغهللىك
بىـر   .بىلهر بـۇنى ئىسـپاتلىماقتا  تارىخ ۋە تهجرى. كۈنى ئۇنىڭ دەردىنى تارتماي قالمايدۇ

» ئىقتىسادچىللىق بىلهن ئىـش كـۆرگهن ئـادەم كهمبهغهللىشـىپ قالمايـدۇ     «: ھهدىسته
  .دەپ كهلگهن

                                                 
  .مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  ئايهت -٣١ئهەراف سۈرىسى   )٢(
  ئايهتلهر - ٢٧ – ٢٦سۈرىسى  ئىسرا  )٣(
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  زىيىنى ئهڭ چوڭ بولغان ھاالكهتلىك گۇناھالر

  اماكا ۋە ئۇنىڭ زىيىنىت. ١  
  زىيىنىئۇنىڭ ھاراق ۋە . ٢  
  زەھهرلىك چېكىملىكلهرنىڭ زىيىنى. ٣  
  يامان ئاقىۋىتىقىمار ۋە ئۇنىڭ . ٤  
  خهتىرىزىنا ۋە ئۇنىڭ . ٥  
  لهۋات ۋە سىهاق –زىنادىن چوڭ ئىككى زىنا . ٦  
  ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ خهتىرى. ٧  
  سېهىر قىلىش ۋە قىلدۇرۇشنىڭ گۇناھى. ٨  
  سېهىردىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى. ٩  
  كۆزدىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى. ١٠  
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  تاماكا ۋە ئۇنىڭ زىيىنى ھهققىدە

  تاماكا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٧٠
ى ئـــاق راقلىرچهيـــزە ئائىلىســـىنىڭ بىـــر تـــۈرى بولغـــان، يـــاپ —تاماكـــا  :جـــاۋاب    

خىل ئۆسۈملۈكنىڭ نامى بولۇپ، ئۇ نىكوتىن، پۇتـاس،   كېلىدىغان، ھىدى سېسىق بىر
نېكوتيانې، كوللىدىي قاتـارلىق زەھهرلىـك مـاددىالر بىـلهن تهركىبلىنىـپ، ھىـدروگېن       

  .بىلهن ئوكسىگېن قوشۇلۇپ ياسىلىدىغان چېكىملىكتۇر

  ىخىنىڭ كېلىپ چىقىش تارتاماكا چېكىش ئادىتىۋە تاماكا 
  تاماكا چېكىش ئادىتى قاچان ۋە نهدىن پهيدا بولغان؟ :سوئال  .١٤٧١

ســۆزىدىن » tobaco«ســۆزىنىڭ ئهسلىســى ھىنــدى تىلىــدىكى » تاماكــا« :جــاۋاب    
ــار     ــدىغان قــاراش ب ــان دەي ــپ چىقق ــلهر . كېلى ــۆزى مېكســىكا  » tobaco«يهنه بهزى س

نــامى بولــۇپ، تاماكىنىــڭ شــۇ جايــدا تېپىلىــپ كېيىــنچه   قولتۇقىــدىكى بىــر ئارالنىــڭ 
ئىسپانىيىگه ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئۈچۈن شـۇ ئارالنىـڭ نـامى بىـلهن ئاتىلىـپ قالغـان،       

بىراق ئۇنىـڭ ئامېرىكـا   . تاماكىنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى مهلۇم ئهمهس. دەپ قارايدۇ
ــۇر   ــانلىقى ئېنىقتـ ــا چىققـ ــىدە ئوتتۇرىغـ ــڭ  . قىتئهسـ ــو ئۆزىنىـ ــپانىيىلىك كولومبـ ئىسـ

ـ يىلـى تـۇنجى     ١٤٩٢ھهمراھلىرى بىلهن ئامېرىكا قىتئهسىنى كهشىپ قىلىش ئۈچـۈن  
قېــتىم بارغىنىــدا، ئــۇالر تاماكــا ماددىســى بىــلهن تونۇشــقان ۋە شــۇندىن بېــرى تاماكــا  

  .ماددىسى بارچه ياۋروپا قىتئهسىگه تارقالغان ئىكهن

  تاماكا تهركىبىدىكى زەھهرلىك ماددىالر
  تاماكا تهركىبىدىكى ئهڭ زەھهرلىك ماددىالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٧٢

. تاماكــا كــۆپلىگهن زەھهرلىــك خىمىيىــۋى مــاددىالر بىــلهن ياســىلىدۇ       :جــاۋاب    
بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ زەھهرلىك ماددا ئىككـى بولـۇپ، بىـرى نىكـوتىن، يهنه بىـرى      

  .قهتىراندۇر
  نىكوتىن دېگهن قانداق ماددا؟ :سوئال  .١٤٧٣

زەھهرلىـــك خىمىيىـــۋى مـــاددا بولـــۇپ، زەھهرلهش كـــۈچى  —نىكـــوتىن  :جـــاۋاب    
ــىچه،     ــلهرنىڭ ئىسپاتلىش ــي مۇتهخهسسىس ــۇقىرىكى، تېببى ــۇنچىلىك ي ــراممىلل ٦٠ش  گ

لغان نىكوتىننى شپىرىس بىلهن تېنى ساق، ئـۆزى قـاۋۇل بىـر ئادەمنىـڭ بهدىـنىگه سـا      
  .ھامان ئۇ ئادەم ئۆلىدىكهن
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  قهتىران دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٧٤
ــدا    —قهتىــران  :جــاۋاب     ــردا پهي ــا ئۇنىــڭ ئىســىدىن فىلتى تاماكــا چهكــكهن ۋاقىتت

بولىـــدىغان، خـــۇددى يولالرغـــا بېســـىلىدىغان قـــارا مايغـــا ئوخشـــايدىغان ئـــاققۇچى   
پ، ھـۆل ئوتـۇنالرنى كۆيدۈرگهنـدە ئۇنىـڭ كـۆيگهن يېرىنىـڭ       خاراكتېرلىك ماددا بولـۇ 

  .ئاستىدىن ئاقىدىغان قارا سۇغا ئوخشايدىغان ئىسلىق ماددىدۇر

  تاماكا چېكىشكه ئادەتلىنىپ قېلىشنىڭ سهۋەبلىرى
  ىالر؟تاماكا چېكىشكه ئادەتلىنىپ قېلىشنىڭ ئاساسلىق سهۋەبلىرى قايس :سوئال  .١٤٧٥

  :سهۋەبلىرى تۆۋەندىكىچهئاساسلىق ئادەتلىنىپ قېلىشنىڭ  ىغاتاماك :جاۋاب    
بالىالرنىـــڭ بهڭگـــى ئاتـــا ـ ئـــانىلىرىنى دورىشـــى ۋە ئـــاتىالرنىڭمۇ ئـــۇالرنى     ) ١(  

  .توسماسلىقى
بهڭگى دوستالر بىـلهن ئارىلىشـىش، خۇسۇسـهن بـالىالر يىگىتلىـك ياشـلىرىدا       ) ٢(  

  .بهڭگىلهر بىلهن دوست بولۇشى
بالىالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئهرلىكىنـى كۆرسـىتىش دەيـدىغان سهپسـهتىگه ئىشـىنىپ      ) ٣(  

  .زورىغا تاماكا چېكىشكه ئادەتلىنىۋېلىشى
بهزىلهرنىــڭ غهم ـ قــايغۇ، ئهندىشــىلهردىن قايســىبىر يــول بىــلهن ئــۆزلىرىنى     ) ٤(  

  .قاچۇرۇش مهقسىتى بىلهن تاماكىغا يۈزلىنىشى
تتىق زىيـانلىق ئىكهنلىكىنـى بىلمهسـلىك يـاكى     تاماكىنىڭ تهن سـاقلىقىغا قـا  ) ٥(  

  .ئۇنىڭ خهتىرىنى ئاددىي ساناش
  .ئىرادىنىڭ ئاجىزلىقى ۋە سهۋر ـ تاقهتنىڭ كهملىكى) ٦(  

  تاماكا يامان يولغا مېڭىشنىڭ مۇقهددىمىسى
  ى دېيىلىدۇ؟نېمه ئۈچۈن تاماكا يامان يولغا مېڭىشنىڭ مۇقهددىمىس :سوئال  .١٤٧٦

تاماكا چېكىش ھاراق ۋە ئاق چـېكىملىككه يۈزلىنىشـنىڭ ئالـدىنقى ئـامىلى      :جاۋاب    
چـۈنكى ھهر قانـداق بهڭگـى ئـاق چهكمهيـدۇ، ئهممـا ھهر       . ۋە ئۇنىڭ مۇقهددىمىسـىدۇر 

بـۇ  . بىـر تـال تامـاكىنى چېكىشـنىڭ ئۆزىمـۇ ھـارام      ! قانداق ئاق چهككـۈچى بهڭگىـدۇر  
ھارامنى سادىر قىلغانلىق بولۇپ، گۇناھ كۆلىمى  –ئۈستىگه ھارامغا داۋام قىلىش ھارام 

ئاشقانسېرى، ئۇنىڭ ئازدۇرۇش دائىرىسى كېڭىيىدۇ، ئۇنى چهككۈچىنىـڭ ئۆپكىسـىنى   
ئــادەمنى . سېسـىق تۈتـۈنى بىــلهن قارايتقانـدەك، ئۇنىــڭ قهلبىنىمـۇ شــۇنداق قارايتىـدۇ     

  .ن قىلىپ قويىدۇگۇناھ ئىشلهشتىن قورقمايدىغان، ھارامدىن ھهزەر قىلمايدىغا



 ٨٥٣  هققىدەھزىيىنى  ۇنىڭئ ۋەتاماكا   

 

  يامان تهسىرى بولغانتاماكىنىڭ كىچىك بالىالرغا 
  تاماكىنىڭ كىچىك بالىالرغا قانداق يامان تهسىرى بار؟ :سوئال  .١٤٧٧

  :تاماكىنىڭ بالىالرغا بولغان يامان تهسىرى كۆپ، ئۇالردىن :جاۋاب    
ا چېكىدىغان بـالىالر تاماكـا ئـارقىلىق گۇنـاھ ـ      ئاتا ـ ئانىسىدىن بىرەرسى تاماك ) ١(  

  .مهسىيهت ئىشالرنى ئىشلهيدىغان بولۇپ يېتىشىدۇ
تاماكا چېكىدىغانالرغا ئارىالشقان بالىالر تهدرىجىي تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىـپ  ) ٢(  

  .قالىدۇ
ئاتا ـ ئانىسى تهرىپىدىن كونترول قىلىنىپ تۇرمىغان بالىالر تاماكا چـېكىش ۋە   ) ٣(  
  .قىمۇ يامان ئادەتلهرگه تېزال ئادەتلىنىپ قالىدۇباش
  بالىالرغا تهن ساقلىقى جهھهتتىن قانداق زىيىنى بار؟ نارىسىدەتاماكىنىڭ  :سوئال  .١٤٧٨

بالىالرغا تهن سـاقلىقى جهھهتـتىن بېرىـدىغان يامـان      نارىسىدەتاماكىنىڭ  :جاۋاب    
  :تهسىرى تۆۋەندىكىچه

ئاتا ـ ئانىسى يـاكى ئۇالرنىـڭ بىرەرسـى تاماكـا چېكىـدىغان بالىالرنىـڭ ئـۆپكه         ) ١(  
  .ياللۇغى كېسىلىگه گىرىپتار بولۇش ئېهتىمالى كۈچلۈك

ئانىسـىدىن بىرەرسـىنىڭ    –بالىالردىكى پاڭلىق ھالىتىنىڭ ئۈچتىن بىرى ئاتا ) ٢(  
ــتىم ت     ــا ھهر قې ــى ئان ــۇپ، بهڭگ ــىۋەتلىك بول ــىگه مۇناس ــا چېكىش ــپ  تاماك ــا چېكى اماك

ئـاڭالش   قورسىقىدىكى بۇۋىقىنىڭبولغاندىن كېيىن، قاننىڭ ھهرىكىتىنىڭ پهسلىشى 
  .قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشىغا سهۋەب بولىدۇ

ئاتـا ـ ئانىســى يــاكى ئــۇالردىن بىرەرســى تاماكــا چېكىــدىغان بــالىالردا نهپهس    ) ٣(  
  .لهر پهيدا بولىدۇ، ئانگىنا قاتارلىق كېسهللىكياللۇغىسىقىلىش، بۇرۇن ۋە كاناي 

ئاتا ـ ئانىسى ياكى بۇالردىن بىرەرسى تاماكا چېكىدىغان بالىالرنىڭ جىسمانىي  ) ٤(  
ئاتا ـ ئانىسىدىن بىرەرسـى   . ۋە ئهقلىي جهھهتتىن تهرەققىي قىلىش نىسبىتى ئاز بولىدۇ

دا تاماكا چېكىدىغان بالىالر بىلهن ئاتا ـ ئانىسى تاماكا چهكمهيدىغان بالىالر ئوتتۇرىسـى  
  .ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي تهتقىقاتالر بۇنى ئىسپاتلىغان

  نىڭ تهن ساقلىقىغا بولغان زىيانلىرىىتاماك
  تاماكا چېكىشىنىڭ تهن ساقلىقىغا بولغان زىيانلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٧٩

ڭ لهززىتـى ۋە  مهلـۇمكى، تهن سـاقلىقى ئهڭ چـوڭ نـېمهت بولـۇپ، دۇنيانىـ       :جاۋاب    
دۇنيــادا ھېچقانــداق . ســائادىتى، تۇرمۇشــنىڭ ھــاالۋىتى شــۇ تهن ســاقلىقىغا بــاغلىقتۇر

ــدۇ   ــاقلىقىغا يهتمهي ــېمهت تهن س ــرى   . ن ــانلىق تهرەپلى ــاقلىقىغا زىي ــڭ تهن س تاماكىنى
ناھــايىتى كــۆپ بولــۇپ، تېببىــي مۇتهخهسسىســلهر تاماكىنىــڭ يــۈرەك ئېغىشــى، ئــۆپكه 
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قېتىپ قېلىشى، بوغما ئۈچهي يـاللۇغى، ئانگىنـا، ئاشـقازان    كېسىلى، قىزىل تومۇرىنىڭ 
ــاجىزلىق ۋە باشــقىمۇ كېســهللىكلهرگه   ــدىغانلىقىنى   كېســىلى، جىنســىي ئ ســهۋەب بولى

  .ئېيتىدۇ

  تاماكىنىڭ نهپهسلىنىش تۇرۇبىلىرىغا بولغان زىيىنى
ــڭ        ــان تۈتۈننى ــدا قېپقالغ ــلىنىش تۇرۇبىلىرى ــارقىلىق نهپهس ــاكىنى شــوراش ئ تام

ىرى بهلغهم ۋە قاتتىق ھۆتهل پهيـدا قىلغاننىـڭ سـىرتىدا، تهدرىجىـي ھالـدا راك      قالدۇقل
  .كېسىلىنى پهيدا قىلىدۇ

  تاماكىنىڭ ئۆپكىگه بولغان زىيىنى
ئىنساندىكى ئۆپكه تهنگه پايدىلىق بولغـان نهرسـىلهرنى ئېلىـپ كېلىـپ زىيـانلىق        

پكه سـاپ ھـاۋادىن   ئـۆ . بولغانلىرىنى چىقىرىپ تاشـاليدىغان ناھـايىتى مـۇھىم ئورگـان    
ئــۆپكىگه تاماكىنىــڭ تۈتــۈنى . نهپهس ئــېلىش ئــارقىلىق ئوكســىگېننى قوبــۇل قىلىــدۇ

. كىرگهندە، ئۇنىڭدىكى نىكوتىننىڭ زەھىرى ئۆپكىدە سهلبىي ئهھـۋالالرنى تۇغدۇرىـدۇ  
ــارا لهشــنىڭ قــاپالپ     ــدۇقى بولغــان ق ــۆپكىنى تۈتۈننىــڭ قال نهپهســنىڭ سىقىلىشــى، ئ

قاتـارلىق زىيـانالرنى    پهيدا قىلىشى كېسىلىنىىجىي ھالدا راك كېتىشى ۋە ئاخىرىدا تهدر
  .كهلتۈرۈپ چىقىدۇ

  تاماكىنىڭ ئىقتىسادقا بولغان زىيىنى 
تاماكـــا . تاماكىنىـــڭ ئىقتىســـادقا بولغـــان زىيىنىنـــى مـــۆلچهرلهپ بولـــۇش قىـــيىن  

ــا      ــدىغان ئهمم ــادەتته كــۆزگه كۆرۈنمهي ــۇل ئ ــان پ ــم قىلىنغ ســېتىۋېلىش ئۈچــۈن چىقى
. چىققاندا چـوڭ بىـر رەقهمنـى تهشـكىل قىلىـدىغان زور مىقـداردىكى پۇلـدۇر       ھېسابالپ 

تاماكا چېكىدىغان بهڭگىلهر بالىلىرىغا خهجلهپ بېرىشتىن پىخسىقلىق قىلغان پـۇلىنى  
ئۇالر تاماكىغا پۇل تاپالمىغانـدا  . تاماكا سېتىۋېلىش ئۈچۈن ھېچ ئايىماستىن خهجلهيدۇ

ــار    ــارلىق ھ ــاختىپهزلىك قات ــق، س ــۇنى    ئوغرىلى ــپ، ئ ــۇل تېپى ــىمۇ پ ــولالردىن بولس ام ي
  .  سېتىۋېلىشقا تىرىشىدۇ

  تاماكىنىڭ ئاشقازانغا بولغان زىيىنى
تاماكىدىكى نىكوتىن دېگهن زەھهر ئېغىزغا يىغىلغان سـۇغا ئارىلىشـىپ ئاشـقازانغا      

كېتىــدۇ، ئاشــقازاندا ســهلبىي تهســىرلهرنى قوزغــاپ ئىشــتىهانىڭ ئازىيىشــى، ئومــۇمىي    
  .ىزلىشىشى قاتارلىقالرغا سهۋەب بولىدۇبهدەننىڭ ئاج



 ٨٥٥  هققىدەزىيىنى ھ ۇنىڭئ ۋەتاماكا   

 

  تاماكا چېكىشنىڭ دىنىي جهھهتتىكى زىيىنى
  ؟هتتىكى زىيىنى قايسىتاماكا چېكىشنىڭ دىنىي جهھ :سوئال  .١٤٨٠

بــارلىق ئىســالم قانۇنشــۇناس ئــالىملىرى ۋە باشــقا ھهر ســاھه ئالىمالرنىــڭ   :جــاۋاب    
بىلهن تاماكا چېكىش، تاماكا سودىسى بىـلهن شـۇغۇللىنىش قهتئىـي     بىردەك ئىتتىپاقى

  .تاماكا سودىسى بىلهن تاپقان پۇلمۇ ھارامدۇر. ھارامدۇر
تاماكـــا ئـــۆزى ھـــارام نهرســـه، ئـــۇ تهن ســـاقلىقىغا زىيـــانلىق بولغىنىنىـــڭ ســـىرتىدا،    

  .ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ۋە ئهخالقىي تهرەپلهردىنمۇ زىيانلىقتۇر
ئـاال قۇرئـان كهرىمـدە، ئىنسـانالرنى ئۆزلىرىنىـڭ تهن سـاقلىقىغا زىيـانلىق        ئالالھ تا  

ئـۆزۈڭالرنى  ﴿: بولغان نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلىشتىن مهنئى قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن   
ــۈرمهڭالر ــاالكهتكه  ﴿ ،)١(﴾ئۆلت ــۆزۈڭالرنى ھ ــلىمائ ــگهن    .)٢( ﴾ڭالرتاش ــاۋزۇدا كهل ــۇ م ب

  .مۇندىن باشقا ئايهت ۋە ھهدىسلهر كۆپتۇر

  تاماكىنىڭ خاراكتېرغا بولغان زىيىنى
  تاماكىنىڭ يهنه قانداق زىيىنى بار؟ :سوئال  .١٤٨١

تاماكىنىـڭ تهن سـاقلىقى، دىنىـي، ئهخالقىـي، ئىجتىمـائىي ۋە ئىقتىسـادىي        :جاۋاب    
ۇقىنى جهھهتلهردىن كهلتۈرىدىغان ھېسابسىز زىيانلىرىـدىن باشـقا، ئـادەمنى تهڭپۇڭلـ    

بهڭگىنىڭ خۇمارى تۇتقـان ۋاقىتتـا،   : مهسىلهن. يوقىتىشتهك ئهھۋالالرغا ئېلىپ بارىدۇ
. ئۇنىڭ تهڭپۇڭلۇقى بۇزۇلىدۇ، كىشىلهرگه قىلىدىغان مۇئامىلىسىمۇ ياخشى بواللمايدۇ

بۇنىڭـدىن  . بۇ ھالهتته ئۇ تاماكا چېكىپ خۇمارىدىن چىقمىغۇچه قـولى ئىشـقا بارمايـدۇ   
  .شقا توسقۇنلۇق دېگهنلىكسىرت ئىشلهپچىقىرى

  نىڭ زۆرۈرلىكىقېلىشتىن ساقلىنىشا چېكىشكه ئادەتلىنىپ تاماك
  قېلىشتىن ساقلىنىش شۇنچه زۆرۈر؟ ئادەتلىنىپنېمه ئۈچۈن تاماكىغا  :سوئال  .١٤٨٢

ان تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىش دېگهنلىك قۇتۇلۇش ئهڭ قىيىن بولغ :جاۋاب    
چـــۈنكى تاماكـــا تهركىبىـــدىكى نىكـــوتىن . خهتهرلىـــك بىـــر يـــولنى تاللىۋالغـــانلىقتۇر

نىـڭ  ئۇنىـدە قوزغـاش كۈچىنىـڭ زورلـۇقى ۋە     تې نىـڭ ماددىسىنىڭ تاماكا چهككۈچىلهر
لىرىدىن بىـرىگه ئايلىنىـپ قالغـانلىقى سـهۋەبلىك، تاماكـا چېكىشـكه ئادەتلىنىـپ        تهلهب

زىيـانلىق مـاددىالر ئىچىـدە     ۋە ۆپ ئازابالنماقتـا قالغان كىشىلهر ئۇنى تاشالش يولىدا كـ 

                                                 
  ئايهت – ٢٩ىسا سۈرىسى ن  )١(
  ئايهت -١٩٥بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٥٦  

 

شــۇڭا . بولــۇپ تونۇلماقتــا  تاماكــا ئىنســان ســاقلىقىنىڭ ئهڭ ئهشــهددىي دۈشــمىنى    
خهلقئارادىكى نۇرغۇن دۆلهتلهر كىشىلهرنىڭ ئۈستى يېپىق جايالردا، خۇسۇسهن، ئىـش  

  .ئورۇنلىرىدا تاماكا چېكىشنى قهتئىي تۈردە مهنئى قىلىپ كهلمهكته
كىنىــڭ زىيــانلىرى ۋە ئــاۋارىچىلىكلىرى شــۇنداق كــۆپ بولغــان ئىــكهن، ئــۇنى تاما  

ســاقلىنىش «. چېكىشــنى ئۆگىنىــپ قېلىشــتىن قــاتتىق ھهزەر قىلىــش ئهڭ ياخشــىدۇر 
  .دەيدىغان ھېكمهت ناھايىتى توغرا ئېيتىلغان» داۋالىنىشتىن ئهۋزەل

  تاماكىدىن ئاگاھالندۇرۇشى دۇنيا سهھىيه تهشكىالتىنىڭ
  نېمه ئۈچۈن تاماكا چېكىش ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش دېيىلىدۇ؟ :سوئال  .١٤٨٣

تېببىي مۇتهخهسسىسلهر تاماكـا چېكىشـنىڭ ئـۆز رازىلىقـى بىـلهن ئـۆزىنى        :جاۋاب    
چــــۈنكى تاماكــــا ســــهۋەبلىك ئۆلــــۈپ    . ئۆلتــــۈرۈش ئىكهنلىكىنــــى يهكۈنلهيــــدۇ  

ــداق   ــقا ھهر قان ــانى باش ــڭ س ــالردا     كېتىۋاتقانالرنى ــاكى ئۇرۇش ــاپهت ي ــي ئ ــر تهبىئى بى
  .ئۆلگهنلهرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ بولماقتا

دۇنيــا ســهھىيه تهشــكىالتىنىڭ رەســمىي ستاتىســتىكىلىق دوكالتىــدا مۇنــداق دەپ    
. دۇنيادا يىلىغا تاماكا سهۋەبلىك ئىككى يېرىم مىليـون ئـادەم ئۆلىـدۇ   «: قهيت قىلىنغان

ۇرۇشـىنىڭ ئـاخىرقى مهزگىللىرىـدە ئامېرىكـا     يىلى ئىككىنچـى دۇنيـا ئ   - ١٩٤٥بۇ سان 
قوشما شتاتلىرى، ياپونىيىنىڭ ھىروشـىما ۋە ناگاسـاكى شـهھهرلىرىگه ئـاتوم بومبىسـى      

چۈنكى ئـۇ  . ھهسسه ئېشىپ كهتكهن ١٠تاشلىغاندا ئۆلگهن ئادەم سانىدىن تهخمىنهن 
يــادا دۇن. مىــڭ ئــادەم ئىــدى ٢٥٠ۋاقىتتــا ئــاتوم زەربىســى بىــلهن ئۆلگهنلهرنىــڭ ســانى 

ــيىن     ــدىن كېــ ــىلى تارقالغانــ ــدىز كېســ ــدىن  - ١٩٨١ئهيــ ــڭ  - ١٩٩٢يىلىــ يىلىنىــ
يىلغــا يــېقىن ۋاقىــت مابهينىــدە، ئهيــدىز كېســىلى بىــلهن    ١٢ئاخىرغىچىلىــك بولغــان 

بۇنىڭـدىن مهلـۇمكى،   . مىڭدىن ئـازراق ئاشـىدۇ   ٢٥٠ئۆلگهنلهرنىڭ سانى دۇنيا بويىچه 
ۆلىدىغان ئادەم سانى ياپونىيىگه تاشـالنغان  دۇنيادا تاماكا سهۋەبىدىن بىر يىل ئىچىدە ئ

يىـل ئىچىـدە ئـۆلگهن ئـادەم سـانىدىن       ١٢ئاتومدا ئۆلگهن، ئهيدىز كېسىلى سـهۋەبلىك  
  .»نهچچه ھهسسه كۆپ بولماقتا

ماي كۈنىـدىكى ستاتىسـتىكىلىق    - ٣١يىلى  - ٢٠٠٢دۇنيا سهھىيه تهشكىالتىنىڭ   
هۋەبلىك ئۆلىدىغانالرنىڭ سانى ۋابـا، ئىـچ   ھازىر ھهر يىلى دۇنيادا تاماكا س«: دوكالتىدا

سۈرۈلۈش، يۇقـۇملىنىش، زەھهرلىـنىش، كـولىرا، تىفـوس ۋە باشـقا ھهر قانـداق كېسـهل        
تاماكا چېكىـدىغانالردىن ھهر  . سهۋەبلىك ئۆلىدىغانالرنىڭ سانىدىن ئېشىپ كهتمهكته

ىنىـڭ  قالغانلىر. ى تاماكىدىن تهدرىجىـي زەھهرلىـنىش بىـلهن ئۆلىـدۇ     ٣كىشىدىن  ١٠
تاماكـــا . كـــۆپ ســـانلىقى تاماكىغـــا مۇناســـىۋەتلىك كېســـهللىكلهر بىـــلهن قىينىلىـــدۇ



 ٨٥٧  هققىدەزىيىنى ھ ۇنىڭئ ۋەتاماكا   

 

ئۇالرنىڭ . ئۆپكىسى راك كېسىلىگه گىرىپتار بولىدۇ كىشىنىڭ ٩٠%چېكىدىغانالردىن 
  .دەپ قهيت قىلىنغان .»قىزىل قان تومۇرىنىڭ قېتىپ قېلىشى ئايرىم بىر مۇشكىله

دا يهنه مۇنــداق دەپ قهيــت ســىستاتىستىكى دۇنيــا ســهھىيه تهشــكىالتىنىڭ مهزكــۇر  
ــان ــىلهرنىڭ      «: قىلىنغ ــدىغان نهرس ــهۋەب بولى ــۈمگه س ــۆپ ئۆل ــادا ئهڭ ك ــا دۇني تاماك

ئـادەم تاماكـا    غـا يـېقىن  بىر مىليارد بىـر يېـرىم مىليون   دۇنيادا. ئالدىنقىسى ھېسابلىنىدۇ
ئهھـۋال   .مىليونى ئۈچىنچى دۇنيا ئهللىرىنـى تهشـكىل قىلىـدۇ    ٨٠٠چېكىدۇ، ئۇالردىن 

 – ٢٠٢٠مۇشۇ بويىچه كېتىۋەرسه، دۇنيـادا تاماكـا سـهۋەبىدىن ئۆلىـدىغانالرنىڭ سـانى      
يىلىغـا بارغانـدا دۇنيـادا     - ٢٠٣٠ مىليونغا يېتىدىغانلىقى، ٤يىلىغا يهتكهندە ھهر يىلىغا 

مىليونغـا يېتىـدىغانلىقى    ١٠يىلىغا تاماكـا سـهۋەبى بىـلهن ئۆلىـدىغانالرنىڭ سـانىنىڭ      
  .»كتهمۆلچهرلهنمه

  تاماكا چېكىش ھازىرقى ئهسىرنىڭ ئهڭ پاالكهتلىك ئاپىتى
نېمه ئۈچۈن تاماكا چـېكىش ھـازىرقى ئهسـىرنىڭ ئهڭ پاالكهتلىـك ئـاپىتى       :سوئال  .١٤٨٤

  دېيىلىدۇ؟
تېخنىكىنىڭ تهرەققىياتىغا ئهگىشىپ تاماكىنىڭ ئىنسان سـاقلىقىغا   –پهن  :جاۋاب    

ىدىغان زىيانلىرى ۋە خهتهرلىرى ئىلگىرىكى ۋاقىتالرغا قارىغاندا تېخىمـۇ ئېنىـق   كهلتۈر
ئىككــى يېــرىم  بىــر يىــل ئىچىــدە تېنــى ســاق كىشــىلهردىن. ۋە كهســكىن ئىســپاتالنغان

مىليون كىشىنىڭ پهقهت تاماكـا سـهۋەبىدىنال دۇنيـادىن ئايرىلىشـى ھهقىـقهتهن چـوڭ       
  .پاالكهتلىك ئاپىتى بولۇپ سانىلىدۇ پاجىئه بولۇپ، ھازىرقى ئهسىرنىڭ ئهڭ زور

  ىنىش تهدبىرلىرىتاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىشتىن ساقل
  قانداق قىلغاندا تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىشتىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟ :سوئال  .١٤٨٥

اكىغا خۇمار بولـۇپ  تېببىي مۇتهخهسسىسلهرنىڭ ئىسپاتلىشىچه، ئادەتته تام :جاۋاب    
ئادەم ھـاراق ئىچسـه،    ١٠٠. قېلىش ھاراققا خۇمار بولۇپ قېلىشتىن تىز ۋە ئاسان بولىدۇ

ئادەم تاماكا چهكسه، ئۇالرنىڭ  ١٠٠ى ھاراققا خۇمار بولسا،  ١٥%ياكى  ١٠%ئۇالرنىڭ 
شــۇڭا تاماكــا چېكىشــنى ئۆگىنىــپ  . ى تاماكىغــا خۇمــار بهڭگــى بولــۇپ قالىــدۇ  ٨٥%

تهدبىرلهر تاماكا چېكىشـنى   –تۆۋەندىكى چارە . تىق ھهزەر قىلىش كېرەكقېلىشتىن قات
  :ئۆگىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىشقا ياردەمچى بولۇشى مۇمكىن

ئىـش مۇناسـىۋىتى   . تاماكا چېكىدىغانالر بىلهن ئىمكـان قهدەر ئارىالشماسـلىق  ) ١(  
ىي نهزەر بىـلهن  بىلهن چارىسىز ئارىلىشىشقا مهجبۇر بولغان تهقدىردىمۇ، تاماكىغا سـهلب 

  .قاراش، ئۇنى بىر خهتهرلىك ئاپهت دەپ تونۇش ۋە شۇنداق مۇئامىله قىلىش



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٥٨  

 

قېـتىم چېكىـپ    ئۆگىنىپ قالمايمهن دېگهن ئىشهنچ بىلهن بىر قېـتىم، ئىككـى  ) ٢(  
  .بېقىشتىن قاتتىق ھهزەر قىلىش

ال تاماكىغا زورلىغۇچىالرغا قهتئىي بوي ئهگمهسلىك ۋە شۇنداق ئهھۋالغـا مـۇپتى  ) ٣(  
  .بولۇپ قالماسلىقنىڭ چارىسىنى قىلىش

ــاچۇرۇش    ) ٤(   ــۆزىنى ق ــۇمكىن قهدەر ئ ــورۇنالردىن م ــار س ــدىغانالر ب ــا چېكى . تاماك
  .ئامالسىز قاتنىشىپ قالغاندىمۇ، بهڭگىلهردىن يىراقراق ئولتۇرۇش

سىزگه تاماكا سۇنغان كىشى ھهر قانچه يېقىن كىشـىڭىز بولغـان تهقـدىردىمۇ،    ) ٥(  
  .نى قىلماستىن قهتئىي رەت قىلىشئۇنىڭ خاتىرىسى

  تىن ساقالش ئۇسۇلىبالىالرنى تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىش
قانداق قىلغاندا بالىالرنىڭ تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىشىنىڭ ئالـدىنى   :سوئال  .١٤٨٦

  ئالغىلى بولىدۇ؟
پ قېلىشىنىڭ ئالـدىنى ئېلىشـتا، ئاتـا ـ      بالىالرنىڭ تاماكا چېكىشنى ئۆگىنى :جاۋاب    

ــدۇر   ــايىتى چوڭ ــى ناھ ــڭ رول ــدىكىلهردىن   . ئانىالرنى ــۇق تۆۋەن ــالىلىرى توغرۇل ــۇالر ب ئ
  :مهسئۇل ۋە جاۋابكاردۇر

ئائىلىدە دىنىي تهربىيىنى كۈچهيتىشى، ھاالل ـ ھارام، ياخشى ـ يامان ۋە توغرا ـ    ) ١(  
بىلدۈرۈشــى ۋە قانائهتلىنهرلىــك ھالــدا خاتاالرنىــڭ ھهممىنــى بالىالرغــا تــوغرا يوســۇندا 

  .چۈشهندۈرۈشى
  .تهقۋادارلىق، نهپسىنى يىغىش ۋە ئېسىل ئهخالقالردا بالىلىرىغا ئۈلگه بولۇشى) ٢(  
ــۈرۈش ـ تۇرۇشــلىرىنى كــونترول قىلىــپ تۇرۇشــى     ) ٣(   ئۇالرنىــڭ . بالىلىرىنىــڭ ي

  .پات تهكشۈرۈپ تۇرۇشى –يانچۇقلىرىنى ۋە سومكىلىرىنى پات 
لىلىرىنىڭ ئارىلىشىدىغان دوستلىرى، ساۋاقداشلىرى ۋە قوشنىلىرىنى ئېنىـق  با) ٤(  

  .بىلىشى ۋە بالىلىرىنى ئهخالقسىز، يامان، بهڭگى بالىالرغا قهتئىي ئارىالشتۇرماسلىقى
ــى    ) ٥(   ــدىن ۋە ياخشـــ ــۋالىنى مۇئهللىملىرىـــ ــى ئهھـــ ــڭ مهكتهپتىكـــ بالىلىرىنىـــ

  .ساۋاقداشلىرىدىن ھهمىشه ئىگىلهپ تۇرۇشى
تاماكا چېكىدىغانالر بار سورۇنالرغا بالىلىرىنى ئېلىپ بارماسـلىقى ۋە ئۇالرنىـڭ   ) ٦(  

  ).يهنى مهنئى قىلىشى(يالغۇز بېرىشىنىمۇ توسۇشى 
ئاتا ـ ئانىالر ئۆزلىرى بالىلىرىنىـڭ يېنىـدا تاماكـا چهكمهسـلىكى، ئۆيـدە تاماكـا        ) ٧(  

  .ساقلىماسلىقى
لىكىنــى يــاكى بهڭگــى بالىالرغــا    بالىلىرىنىــڭ بېــرەر قېــتىم تاماكــا چهككهن   ) ٨(  

ئارىالشقانلىقىنى ئاڭلىغان ھامان بـالىلىرىنى قانائهتلىنهرلىـك ئىلمىـي ئۇسـۇل بىـلهن      



 ٨٥٩  هققىدەزىيىنى ھ ۇنىڭئ ۋەتاماكا   

 

  .ئاگاھالندۇرۇشى ۋە قايتا قىلماسلىققا ۋەدە ئېلىشى
بالىلىرىنىڭ يامان ئادەتلهرگه كۆنۈپ قالماسلىقى، گۈزەل ئهخالقلىـق پهرزەنـت   ) ٩(  

  .ىنىپ ھهر دائىم دۇئا قىلىشىبولۇشى ئۈچۈن ئالالھقا سېغ
ــىلهرنىڭ     ) ١٠(   ــانلىق نهرسـ ــقىمۇ زىيـ ــك ۋە باشـ ــاق چېكىملىـ ــاراق، ئـ ــا، ھـ تاماكـ

  .ھهمىشه ئاگاھالندۇرۇپ تۇرۇشى خهتىرىدىن بالىلىرىنى

  الش چارىلىرى ۋە بهزى تهكلىپلهرتاماكىنى تاش
  تاشلىغىلى بولىدۇ؟قانداق قىلغاندا تاماكىنى  :سوئال  .١٤٨٧

تامــاكىنى . دۇنيــادا ھهر قانــداق بىــر مۈشــكۈلىنىڭ چىقىــش يــولى بولىــدۇ  :جــاۋاب    
تۆۋەندىكىلهر . تاشالش ئىشى شۇنچىلىك قىيىن كۆرۈنسىمۇ، ئۇنى تاشالش مۇمكىندۇر

  :تاماكىنى تاشالش ئۈچۈن ياردەمچى بوالاليدۇ
تىن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن ئـالالھ   ئالالھ تائاالغا سېغىنىپ دۇئا قىلىش ۋە بۇ نىجىس) ١(  

ماڭــا دۇئــا قىلىڭــالر، مهن ﴿: ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە. تائاالغــا چىــن ئېســىلىش
يــۈرەكتىن قىلىنغــان . دەپ ئوچــۇق جاكارلىــدى )١(﴾دۇئــايىڭالرنى ئىجــابهت قىلىــمهن

ئهممـا دۇئانىـڭ ئىجـابهت بولۇشـى ئۈچـۈن      . دۇئاالرنىڭ ئىجابهت بولۇشىدا شـهك يـوق  
يـېمهك ـ ئىچمهكنىـڭ ھااللـدىن بولۇشـى، دۇئانىـڭ       : مهسـىلهن . هرمۇ بـار بهزى شـهرتل 

ئىجابهت بولۇشىغا چىن ئىشهنچ بىـلهن قىلىـش، دۇئـادا راسـتچىل، سـهمىمىي بولـۇش،       
ئالالھنىڭ دۇئانى ئىجابهت قىلىـدىغانلىقىغا چىـن ئىشـىنىش، ئىجـابهت بولمايۋاتىـدۇ،      

  .دەپ دۇئادىن زېرىكمهسلىك ۋە باشقىالر
ــالال) ٢(   ــا ســېغىنىپ ئۇنىــڭ     ئ ــالالھ تائاالغ ــى ئ ــش، يهن ــق قىلى ــا تهقۋالى ــاال غ ھ تائ

غهزىــپىگه ئۇچرايــدىغان ئىشــالردىن قــېچىش ۋە ئۇنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن 
ئــالالھ تائــاال . تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش ئــارقىلىق ئۇنىــڭ ھىمايىســىگه ئىــگه بولــۇش

ئـالالھ تائـاال   . غـا ئۇچراتمايـدۇ  ئۆزىنىڭ ھىمايىسىگه ئالغان كىشـىنى ھـېچ ۋاقىـت زىيان   
كىمكى ئالالھقا تهقۋالىق قىلىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭ ئىشـىنى ئاسـان   ﴿: قۇرئان كهرىمدە

كىمكى ئـالالھ تائاالغـا تهقۋالىـق قىلىـدىكهن، ئـالالھ ئۇنىڭغـا چىقىـش        ﴿ۋە  )٢(﴾قىلىدۇ
  .دەپ كۆرسهتكهن )٣(﴾يولى بېرىدۇ

 تهلهبال تاشــالش چىــن ئىــرادە   ئــۇنى دەرھــ . تامــاكىنى دەر ھــال تاشــالش  ) ٣(  

                                                 
   ئايهت-١٨٦بهقهرە سۈرىسى  )١(
 ئايهت-4الق سۈرىسىته  )٢(
  ئايهت-٢تهالق سۈرىسى  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٦٠  

 

ئـۇنى قىـيىن   . لېكىن ئۇ بهزىلهر ئويلىغانـدەك قىـيىن ئىشـمۇ ئهمهس   . قىلىدىغان ئىش
رامىـــزان . لىـــدۇكـــۆرگهن كىشـــى رامىـــزان كۈنلىرىـــدىكى ھـــالىنى ئهســـكه ئالســـا بو 

ئىشـالردىن مهجبـۇرى ئـۆزىنى     قاتـارلىق ، تاماكا چېكىش يىش، ئىچىشكۈنلىرىدىمۇ يې
ــىدۇ ــۈن ت. توس ــهيتاننىڭ    بۈگ ــوزۇش ش ــنىگه س ــاليمهن دەپ كهي ــاليمهن، ئهته تاش اش

قارمىقىغا ئېسىلغانلىق بولۇپ، شهيتانىي نهپس ئۇنى تاشالشـقا پۇرسـهت بهرمهسـلىككه    
ئهڭ ئۈنۈملۈك چارە، تاماكىنى تاشالش قارارىغـا كهلـگهن ھامـان ئۇنىڭـدىن     . تىرىشىدۇ

  .دەرھال قول ئۈزۈشتۇر
تاماكىنى تاشـلىغاندىن كېـيىن قايتـا چهكمهسـلىك ئۈچـۈن نـېمه قىلىـش         :سوئال  .١٤٨٨

  كېرەك؟
  :تاماكىغا قايتا ئۆگىنىپ قالماسلىق ئۈچۈن مۇنۇالرنى قىلىش كېرەك :جاۋاب    

تاماكىنى تاشلىغاندىن كېيىن، ئۇنى قهتئىي ئېسىگه كهلتۈرمهسـلىك، كـۆرۈپ   ) ١(  
ئهھـۋالالر ئاسـتىدا خىيـالىنى باشـقا ياققـا بـۇراش       قالغان ياكى ئېسىگه چۈشۈپ قالغان 

  .كېرەك
  .تاماكا چېكىدىغان دوستالردىن مهڭگۈلۈك ئايرىلىش ۋە ئارىالشماسلىق) ٢(  
تاماكا چېكىش ئهسناسـىدا ئىسـتېمال قىلىـپ كهلـگهن شـهيئىلهرنى ئىسـتېمال       ) ٣(  

ورۇنـدۇقتا  ، تاماكا چهككهندە ئولتـۇررۇپ ئادەتلىنىـپ كهلـگهن ئ   قىلىشنى تهرك ئېتىش
  .ئولتۇرماسلىق

  .گىمناستىكا ھهرىكهتلىرى بىلهن كۆپرەك شۇغۇللىنىش) ٤(  
  .مېۋە ۋە كۆكتاتالرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش) ٥(  
تاماكا خۇمارى تۇتقان بىر قانچه مىنۇتلۇق قىيىنچىلىققا سـهۋر بىـلهن تاقابىـل    ) ٦(  

ئـۇنى چوقـۇم تاشـالپ     خۇمار تۇتقـان شـۇ بىـر قـانچه مىنۇتقـا چىـدىغان ئـادەم       . تۇرۇش
  .كېتهلهيدۇ

ــا    ) ٧(   ــالىنى باشــقا ياقق ــۇۋېلىش، خىي ــۆزىنى تۇت ــا ئ تاماكــا خۇمــارى تۇتقــان ۋاقىتت
  .بۇراش، باشقا ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇش

  تاماكىنى تاشالشنىڭ باشقا چارىلىرىمۇ بارمۇ؟ :سوئال  .١٤٨٩
ــاۋاب     ــيه م      :جـ ــم ـ تهربىـ ــۈن   تهلىـ ــالش ئۈچـ ــاكىنى تاشـ ــلىرى تامـ ۇتهخهسسىسـ

  :تۆۋەندىكىلهرنى تهۋسىيه قىلىدۇ
ــكىالرنى      ) ١(   ــۇس رىۋاش ــالغان مهخس ــىدىن ياس ــوتىن ماددىس ــا نىك ــا ئورنىغ تاماك

چۈنكى كىشـىلهرنى تاماكـا چېكىشـكه    . چايناش تاماكىغا بولغان ئىشتىهانى پهسهيتىدۇ
مىسـۋاك قوللىنىشـمۇ   . ماددىسىدۇرئادەتلهندۈرۈپ قويغان نهرسه، ئۇنىڭدىكى نىكوتىن 

خۇمــار قــاتتىق تۇتقــان لهھــزىلهردە مىســۋاكنى . تامــاكىنى تاشالشــقا يــاردەمچى بولىــدۇ



 ٨٦١  هققىدەزىيىنى ھ ۇنىڭئ ۋەتاماكا   

 

  .ئېغىزىدىن چىقارماي تۇرۇش ياخشى ئۇسۇلدۇر
بــۇ كۈنــدىلىك چېكىــدىغان تاماكــا . تامــاكىنى تهدرىجىــي تاشالشــقىمۇ بولىــدۇ) ٢(  

كۈنىگه بىر پاچكا چېكىدىغان كىشى : ىلهنمهس. نىسبىتىنى ئازايتىش ئارقىلىق بولىدۇ
ئــۇنى بىــر يــاكى ئىككــى تالغــا چۈشۈرۈشــى، ئىمكــان قهدەر ئــاز چېكىشــكه تىرىشــىش   

يۇقىرىـدا ئېيتىلغانـدەك    —ئۈنۈملۈك چـارە ئهڭ لېكىن ئهڭ ياخشى ۋە . ئارقىلىق بولىدۇ
  .دەرھال تاشالشتىن ئىبارەتتۇر —

بىـرگه  رەك ئارىلىشىش، ئـۇالر بىـلهن   كۆپبىلهن  دوستالرتاماكا چهكمهيدىغان ) ٣(  
شـــۇ ئـــارقىلىق تاماكـــا چهكمهســـلىككه ئـــۆزىنى . ســـهيلىگه ۋە ســـهپهرلهرگه چىقىـــش

لېكىن بۇ ئهسنادا ۋاقىتنـى بىكـار ئۆتكۈزمهسـلىك ھهتتـا ئـۆزىگه      . كۆندۈرۈش مۇمكىن
  .تاماكا ھهققىدە خىيال سۈرۈشكىمۇ پۇرسهت بهرمهسلىك كېرەك

 ېڭـنه يئۇالر . ان مهخسۇس تېببىي مهركهزلىرى بولىدۇتاماكىغا قارشى تۇرىدىغ) ٤(  
بـۇ ئورۇنالرغـا   . ۋە بهزى دورىالر ئارقىلىق تاماكىنى تاشـلىماقچى بولغـانالرنى داۋااليـدۇ   

  .مۇراجىئهت قىلىشمۇ ئاالھىدە ياردەمچى بولىدۇ
تاماكــا چېكىــدىغان دوســتالردىن ئايرىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ســورۇنلىرىنى تهرك      ) ٥(  

  .چهكمهيدىغانالر بىلهن كۆپ ئارىلىشىش ئېتىپ، تاماكا
. بېرەر ياكى ئىككى قېتىم مهغلۇپ بولۇش بىلهن ئۈمىدسىزلهنمهسـلىك كېـرەك  ) ٦(  

كىشـى ئىرادىسـىدىن يېڭىلىـپ يهنه    % ٦٠ئادەتته تاماكىنى تاشلىماقچى بولغـانالردىن  
ر يـاكى  لېكىن تاماكىنى تاشلىماقچى بولغان ئادەم بىـ . تاماكا چېكىش ئادىتىگه قايتىدۇ

ئىككى قېتىم يېڭىلغىنىـدىن كېـيىن، ئۆزىنىـڭ ئـاجىز نۇقتىسـىنى بىلىۋېلىـپ، بـارچه        
ھىممىتى ۋە كۈچىنى شـۇ ئـاجىزلىق تهرىپىنـى يـېڭىش يولىغـا سـهرپ قىلىـدىكهن، ئـۇ         

ئىرادىلىك ئـادەم ئۆزىنىـڭ   . تاماكىنى تاشالش جېڭىدە ئاخىرى چوقۇم غهلىبه قىالاليدۇ
ىسىنى تونۇيدۇ ۋە ئۇنىڭغا يېڭىلمهسلىك ئۈچـۈن كـۈرەش   خاتالىقىنى ۋە ئاجىزلىق نۇقت

  .مهلۇمكى، ھارماي كۈرەش قىلغانالر ئاخىرى چوقۇم غهلىبه قىلىدۇ. قىلىدۇ
ئۆز ـ ئۆزىگه سۆز بېرىش ئۇسـۇلى بىلهنمـۇ تامـاكىنى تاشـالش جېڭىـدە غهلىـبه        ) ٧(  

كهن چــۈنكى ئىنســان قانچىلىــك ســۆزىدە تۇرمايــدىغان بولــۇپ كهتــ. قىلغىلــى بولىــدۇ
ئۇنىـــڭ ئـــۆزى بىـــلهن ۋىجـــدانى . تهقـــدىردىمۇ، ئـــۇ ئـــۆزىنى ئالدىماســـلىقى كېـــرەك

تامـاكىنى قهتئىـي تاشـالش ئۈچـۈن ئـۆزىگه      . ئوتتۇرىسىدا سهمىمىيهت بولۇشـى كېـرەك  
ــۇر      ــقا مهجب ــىنى بۇزۇش ــۇپ ۋەدىس ــارى تۇت ــت خۇم ــادەم ھهر ۋاقى ــن ۋەدە بهرگهن ئ چى

ۋەدىسـىنى ۋە ئـۆزىنى ئالدىماسـلىقى    ئـۆزىگه بهرگهن   -ھالهتكه چۈشۈپ قالغىنىدا ئـۆز  
  .كېرەكلىكنى ئويالپمۇ ۋەدىسىنى بۇزۇشتىن يانىدۇ

يــۇقىرىقى ئۇســۇلالر بىلهنمــۇ تامــاكىنى تاشــالش جېڭىــدە غهلىــبه قىاللمىغــانالر ) ٨(  
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ئهگهر . ئۈچۈن، يهنه بىر چارىمۇ بار، ئۇ بولسىمۇ، تاماكا چهكمهسلىككه قهسـهم قىلىـش  
ر بولــۇپ قېلىشــتىن قورقســا، ۋاقىتلىــق قهســهم قىلىشــقا  قهســىمىدە تۇرالمــاي گۇناھكــا

بــۇ ئۇســۇل بىــلهن تاماكــا . بىــر يىللىــق، ئــۈچ ئــايلىق، بىــر ئــايلىق: مهســىلهن. بولىــدۇ
  .چېكىشنى تاشلىغانالرمۇ كۆپ

  



 ٨٦٣  هققىدەزىيىنى ھ ۇنىڭئ ۋەھاراق   

 

  

  ھاراق ۋە ئۇنىڭ زىيىنى ھهققىدە

  ئادەمنى مهست قىلىدىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ھاراقتۇر
  مهست قىلىدىغان ھهر قانداق نهرسه ھاراق ھېسابلىنامدۇ؟ :سوئال  .١٤٩٠

ئىســالم دىنىــدا، ئــادەمنى مهســت قىلىــدىغان نهرســىلهرنىڭ ھهر قانــدىقى  :جــاۋاب    
، بۇنىڭغا بىنائهن، ئاق ھاراق، قىزىل ھاراق، پىـۋا، شـامپانىيه  . ھاراقنىڭ تۈرىگه كىرىدۇ

. دىغان ھهر قانـداق ئىچىملىـك ھـاراق ھېسـابلىنىدۇ    ۋە ئادەمنى مهست قىلىـ  ئىسپېرت
مهسـت قىلغـۇچى نهرسـىنىڭ ھهر    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

  .)١(»ھارامدۇر قاندىقى ھاراقتۇر، ھاراقنىڭ ھهرقاندىقى
  مۇ ھاراممۇ؟ھاراقتىن مهست قىلمىغۇچىلىك مىقداردا ئىچىش :سوئال  .١٤٩١

ھاراق يـاكى ھـاراق نـامى بىـلهن ئاتالمىغـان بولسـىمۇ تهركىبىـدە ئـادەمنى          :جاۋاب    
مهست قىلىش خۇسۇسىيىتى بولغان ھهر قانداق بىر ئىچىملىكتىن بىر يۇتـۇم ئىچىشـمۇ   

ــدۇر  ــي ھارام ــاقتۇر     . قهتئى ــردەك ئىتتىپ ــالىرى بى ــالم ئۆلىم ــۈن ئىس ــىلىدە پۈت ــۇ مهس . ب
 )٢(»ھارامـدۇر  كـۆپى مهسـت قىلىـدىغان نهرسـىنىڭ ئېزىمـۇ     « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

چــۈنكى مهزكــۇر نهرســىلهر ئــاز ئىســتېمال قىلىــش بىــلهن مهســت    .دەپ كۆرســهتكهن
قىلمىغـان بىــلهن ئىچكـى ئورگانالرغــا زىيـان يهتكــۈزۈپ ھهر تۈرلـۈك كېســهللىكلهرنى     

چىـش كـۆپ   ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـاز ئى   . ئېزى بىلهن كۆپىنىڭ پهرقى يـوق  پهيدا قىلىشتا
  .ئىچىشكه ئېلىپ بارىدۇ

  ھاراق پۈتۈن يامانلىقالرنىڭ باشالمچىسى
  نېمه ئۈچۈن ھاراق پۈتۈن يامانلىقالرنىڭ باشالمچىسى دېيىلىدۇ؟ :سوئال  .١٤٩٢

ئانىســىنى  -قــاتىللىق، ئوغرىلىــق، خىيانهتچىلىــك، ئالــدامچىلىق، ئاتــا      :جــاۋاب    
ىلىرىنى يېــتىم قالــدۇرۇش، نومۇســىنى قوغدىيالماســلىق، پهسكهشــلىك قاقشــىتىش، بــال

 نىـڭ ھهر قانداق بىر جىنايهت ياكى ئهخالقسىزلىقنىڭ ئارقىسىدا چوقـۇم ھاراق  قاتارلىق
ھاراق ئىچـكهن ئـادەم ھهر قانـداق     چۈنكى. ىغانلىقى ھهممىگه مهلۇم بىر رىئاللىقبولىد

شـۇڭا  . ستىن قىلىدىغان بولـۇپ قالىـدۇ  بىر گۇناھنى ياكى جىنايهتنى ھېچ ئىككىلهنمه

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ئىمام ئهھمهد، ئهبۇداۋۇد ۋە تىرمىزىالر رىۋايىتى  )٢(
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بۇ پىكىردە ھهر قانـداق دىـن، ھهر   . ھاراق پۈتۈن يامانلىقالرنىڭ باشالمچىسى دېيىلىدۇ
ھاراققــا  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم .ھهر قانــداق قــانۇن بىردەكتــۇرقانــداق پهلســهپه ۋە 

ــۇالر    ــۇپ، ئـ ــان بولـ ــىگه لهنهت قىلغـ ــون كىشـ ــىۋەتلىك ئـ ــىققۇچى، : مۇناسـ ــاراق سـ  ھـ
سىقتۇرغۇچى، ئىچكـۈچى، ئىچۈرگـۈچى، توشـىغۇچى، توشـۇتقۇچى، سـاتقۇچى، پـۇلىنى       

  .)١(»يېگۈچى، سېتىۋالغۇچى ۋە ساتقۇزغۇچى
  ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىشىدىكى ئاساسلىق سهۋەب نېمه؟ :سوئال  .١٤٩٣

ارتۇق قىلىپ، ئۇنىڭغا ئهقىل ئالالھ تائاال ئىنساننى باشقا مهخلۇقاتالردىن ئ :جاۋاب    
ئهقىل ئىنساننى بارلىق مهخلـۇقالردىن ئاالھىـدە ئايرىـپ تۇرىـدىغان ئهڭ     . ئاتا قىلغان

. ئۇنىڭسـىز ئىنسـاننىڭ ھېچقانـداق قهدىـر ـ قىممىتـى بولمايـدۇ       . قىممهتلىك نهرسىدۇر
بىــرەر  . شۇڭالشــقا ئىســالم دىنىــدا ئهقىلنــى قوغــداش بهش چــوڭ پهرزنىــڭ بىــرى       

مهست بولـۇش  . ئهقلىنى كهتكۈزگهنلىك ئۇنى ئۆلتۈرگهن بىلهن باراۋەردۇرئىنساننىڭ 
قا ئورۇنداشــئهقلىنــى يوقاتقــان ئــادەم ئىســالم ئىبــادەتلىرىنى  . ئهقىلنــى يوقاتقــانلىقتۇر
مۇندىن باشقا، ئهقلى جايىدا بولمىغان ئـادەم ئۆزىنىـڭ نـېمه    . ساالھىيهتلىك بواللمايدۇ

ــتىن، ئه ــۋاتقىنىنى بىلمىگهنلىكــ ــۆز   -دەپ قىلىــ ــدىغان ســ ــا زىــــت كېلىــ  -ئهخالققــ
ــك        ــا خهتهرلى ــا ھاياتىغ ــش، ھهتت ــالرنى قىلى ــايان ئىش ــۈك ناش ــى ۋە تۈرل ھهرىكهتلهرن

ــدۇ    ــتىن ئۆكۈنمهي ــادىر قىلىش ــالرنى س ــى   . ئىش ــڭ كۆپىنچىس ــاتىللىق جىنايهتلىرىنى ق
ــدۇ  ھــاراق ئىنســاننى ياخشــى ئىشــالردىن ۋە ئالالھنىــڭ   . ھاراقنىــڭ ســهۋەبىدىن بولى

پۈتــۈن تــۈرلىرى ۋە پۈتــۈن  ســهۋەبتىن ئــالالھ تائــاال ھــاراقنىشــۇ . توســىدۇزىكرىــدىن 
ئالالھ تائـاال ھاراقنىـڭ ھـاراملىقىنى جاكـارالپ     . ئاتالغۇلىرى بىلهن بىرگه ھارام قىلغان

ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، بۇتالرغا چوقۇنۇش، پـال  ! ئى مۆمىنلهر﴿: مۇنداق دېگهن
ــهيتاننى     ــېلىش ش ــال س ــلهن پ ــوقلىرى بى ــتكه    ئ ــالردۇر، بهخ ــكىنا قىلىق ــى، پاس ڭ ئىش

شــهيتان ھــاراق، قىمــار . ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن شــهيتاننىڭ ئىشــىدىن يىــراق بولــۇڭالر
ئارقىلىق ئاراڭالردا دۈشمهنلىك، ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامازدىن ۋە ئالالھنى 

) ھــــاراقتىن، قىمــــاردىن(يــــاد ئېتىشــــتىن توســــماقچى بولىــــدۇ، ســــىلهر ئهمــــدى  
  .)٢(﴾مامسىلهر؟يان

  كۆپ ھاراقنىڭ زىيانلىرى
  ھاراقنىڭ ئاساسلىق زىيانلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٤٩٤

                                                 
  تىرمىزى، ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(
  ئايهت - ٩١ - ٩٠ مائىدە سۈرىسى  )٢(



 ٨٦٥  هققىدەزىيىنى ھ ۇنىڭئ ۋەھاراق   

 

 ١٤ببىي مۇتهخهسسىسلهر ھاراقنىڭ زىيانلىرىنى تهتقىق قىلىپ، مۇنـداق  ىت :جاۋاب    
  :تۈرلۈك زىيىنىنى ئېالن قىلغان

ۋا سىستېمىسـىنى زەھهرلهپ، ھـاراق ئىچكـۈچىنى    ھاراق ئىنساننىڭ يۇقىرى نېر) ١(  
شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ قااليمىقـان سـۆزلهپ كىشـىلهرگه ئهزىـيهت       . ۋاقىتلىق ساراڭ قىلىدۇ

  .بېرىدۇ
  .يۈرەكنى قاتتىق قوزغىتىپ، ئارقىدىن ئاجىزالشتۇرىدۇ) ٢(  
ئىنســـاندىكى . ئىنســـاننىڭ كېســـهللىككه قارشـــى كـــۈچىنى ئاجىزالشـــتۇرىدۇ) ٣(  

ــۇق كېســ  ــا     يۇقۇمل ــلىمهس ھالغ ــىنى ئىش ــان ئايلىنىش ــاق ق ــدىغان ئ ــى تۇرى هلگه قارش
  .كهلتۈرۈپ قويىدۇ

ئهگهر ئـۇ  . ھاراق ئىچىشكه ئادەتلهنگهن ئادەم سىل كېسىلىگه گىرىپتار بولىدۇ) ٤(  
  .ئۈچهي ياللۇغى كېسىلى بولۇپ قالسا، قۇتۇلۇش ئىمكانى بولمايدۇ

قۇتۇلۇش نىسـبىتى ئىنتـايىن ئـاز     ھاراققا ئادەتلهنگهن ئادەمنىڭ ئوپېراتسىيىدە) ٥(  
ــدۇ ــاتىنى ســۇغۇرتىغا      . بولى ــلهرنىڭ ھاي ــىركهتلىرى ھاراقكهش ــۇغۇرتا ش ــقا س شۇڭالش
  .ئالمايدۇ

 ئىـــنچىكهدۇنيانىـــڭ ھهر قايســـى جايلىرىـــدىكى دوختۇرخـــانىالردا ناھـــايىتى ) ٦(  
ئېلىــپ بارغانــدىن كېــيىن، ســاراڭالر دوختۇرخانىســىغا كىــرگهن       لهرنىتهكشۈرۈشــ
دىن كۆپرەكى ھاراق ئىچىدىغان ئادەمنىـڭ بـالىلىرى ئىكهنلىكـى     ٥٠% ىڭ كېسهللهرن

  .ئىسپاتالندى
  .ھاراق يۈرەك بىلهن جىگهرنى كاردىن چىقىرىدۇ) ٧(  
قان بېسىمى، شېكهر سىيىش ۋە يـۈرەك كېسـىلى بـار ئـادەم ھـاراق ئىچىـدىغان       ) ٨(  

  .بولسا، ئۆزىنى ئۆزى ئۆلتۈرگهن بىلهن ئوخشاش بولىدۇ
بهزىلهرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك تامـاق سىڭدۈرۈشـكه يـاردەم قىلمايـدۇ،      ھاراق) ٩(  

ــدۇ ۋە    ــالغۇ بولىـ ــالىيىتىگه توسـ ــىڭدۈرۈش ئورگانلىرىنىـــڭ پائـ ــاق سـ ــۇ تامـ بهلكـــى ئـ
  .ئاجىزلىتىدۇ

ــڭ ھېچقانــداق  ) ١٠(   ــۇقھاراقنى ــوق  ئوزۇقل ــش كۇپــايه   . قىممىتــى ي شــۇنى بىلى
  .كۈچى يوق كه چاغلىق ئوزۇقلۇققىلىدۇكى، بىر بوتۇلكا ھاراقنىڭ بىر قوشۇق گۈرۈچ

 الرچــۈنكى ئــۇ. نامراتلىققــا گىرىپتــار بولىــدۇ  لهرنىڭ كۆپىنچىســىھاراقكهشــ) ١١(  
. ھـاراق ئۈچـۈن ئايـالىنى ۋە بـالىلىرىنى ئـاچ قويىـدۇ       ،پۇلىنى ھاراققا خهجلهيـدۇ  تاپقان

ــۈن       ــانلىقى ئۈچـ ــى غىزاالنمىغـ ــرى ياخشـ ــائىله ئهزالىـ ــلهن ئـ ــۇنىڭ بىـ ــلشـ  ھهر خىـ
  .گه دۇچار بولىدۇكېسهللىكلهر

ــار    ىت) ١٢(   ــهللىككه دۇچ ــىي كېس ــىچه، جىنس ــتىكىالرنىڭ كۆرسىتىش ــي ستاتىس ببى
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  .بولغانالرنىڭ كۆپ سانلىقى ھاراقنىڭ سهۋەبى بىلهن بولغان
ــاراق      ) ١٣(   ــۈنكى ھ ــوق، چ ــادەم ي ــان ئ ــۈك ئهۋالد چىقارغ ــلهردىن كۈچل ھاراقكهش

  .ئۆسۈشىگه سهۋەب بولىدۇ قورساقتىكى بالىنىڭ ئورگانلىرىنىڭ زەئىپ ۋە ئهيىبلىك
ى دىن كۆپرەكى ھاراق سـهۋەبى بىـلهن مهيـدانغا     ٤٠% قاتناش ۋەقهسىنىڭ ) ١٤(  

چــۈنكى ھــاراق خهتهرنــى ھــېس قىلىــش ئورگــانلىرىنى ئاجىزالشــتۇرغانلىقى  . كېلىــدۇ
ھـاراق   زىيهتتهتوختىتىش كېرەك بولغان بىر ۋەئۈچۈن، بىر سېكۇنت ئىچىدە ماشىنىنى 

بـۇ چاغـدا بولىـدىغان ئىـش     . كى سـېكۇنتتىن كېـيىن توختىتااليـدۇ   ئىچكهن ئادەم ئىك
  .بولۇپ بولغان بولىدۇ

  ھاراق ئىچىشنىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٤٩٥
قامچــا ئۇرۇلــۇش  ٨٠ھــاراق ئىچــكهن ئادەمنىــڭ بــۇ دۇنيــادىكى جازاســى    :جــاۋاب    

ئهممـا  . قـان مهملىكهتـلهردە ئىجـرا قىلىنىـدۇ    بولۇپ، بـۇ ئىسـالم قـانۇنى يولغـا قويۇلۇۋات    
. ھاراقكهشنىڭ ئاخىرەتتىكى جازاسى جهننهتتىن مهھرۇم قېلىش ۋە دوزاخقـا كىرىشـتۇر  

. ئــۈچ خىــل كىشــى جهنــنهتكه كىرمهيــدۇ«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن
ن ھــاراقكهش، ئاتــا ـ ئانىســىنى قاقشــاتقۇچى ۋە ئائىلىســىنى كۈنلىمهيــدىغا        : ئــۇالر

  .)١(»دەييۇس
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇســۇلمانالرنى ھــاراق ئىچىشــنىڭ يامــان ئاقىۋىتىــدىن    

ئالالھقا ۋە قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرگهن كىشى «: ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېگهن
ــۈرگهن كىشــى ھــاراق      ــامهت كــۈنىگه ئىمــان كهلت ــا ۋە قىي ھــاراق ئىچمىســۇن، ئالالھق

  .)٢(»ئولتۇرمىسۇنئىچىلىدىغان داستىخاندا 
  

                                                 
  ئىمام نهسائىي رىۋايىتى  )١(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى   )٢(
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  زەھهرلىك چېكىملىكلهرنىڭ زىيىنى ھهققىدە

  زەھهرلىك چېكىملىك دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٤٩٦
ئادەمنى مهست قىلىدىغان، خۇمار تۇتقۇزىـدىغان   —زەھهرلىك چېكىملىك  :جاۋاب    

هرلىـك نهرسـىلهر بولــۇپ،   ئهپيـۇن، خېـروئىن، مــورفىن، نهشـه، كوكـائىن قاتــارلىق زەھ    
بۇالرنىـــڭ كـــېلىش مهنبهلىـــرى، . بـــۇالردا كـــۆپ مىقـــداردا زەھهرلىـــك مـــاددىالر بـــار

ــتىگه      ــا خهلقىنىــڭ لهنى ــۈن دۇني ــۇپ، پۈت ــل بول ئىشــلهپچىقىرىش ئۇســۇللىرى ھهر خى
ــدىن        ــىلهر تهرىپى ــك كىش ــارا نىيهتلى ــدا، ق ــۇرۇن ھال ــۆپىنچه يوش ــانلىقتىن، ك ئۇچرىغ

  .ىتىلىدۇئىشلهپچىقىرىلىدۇ ۋە تارق

  انلىرىچېكىملىكنىڭ ئهڭ خهتهرلىك زىي زەھهرلىك
  زەھهرلىك چېكىملىكنىڭ ئهڭ خهتهرلىك زىيىنى قايسى؟ :سوئال  .١٤٩٧

زەھهرلىك چېكىملىكلهر ئۇنى ئىستېمال قىلغـۇچىالرنى پۈتـۈنلهي كـاردىن     :جاۋاب    
رتىدا، ئىنسـانىيهتكه زور بااليىئـاپهتلهرنى   چىقىرىپ، ئۆلۈم بىلهن تۈگهشتۈرگهننىڭ سى

ئېلىــپ كېلىــدىغان، خۇسۇســهن مىللهتنىــڭ كېلهچىكــى بولغــان ياشــالرنى زەھهرلهپ  
زەھهرلىــك چېكىملىكلهرنىــڭ ئىنســانالرغا . نــابۇت قىلىــدىغان رەھىمســىز ئالۋاســتىدۇر

ئائىله،  كهلتۈرىدىغان زىيانلىرى مۆلچهرلىگۈسىز ئېغىر بولۇپ، تهن ساقلىقى، ئىقتىساد،
كــۆپلىگهن دۆلهتلهرنىــڭ جىنــايى ئىشــالر . پســىخىكا تهرەپلىرىــدىن كــۆپ زىيىنــى بــار

قانۇنىدا زەھهرلىك چېكىملىك سودىگهرلىرىگه ئۆلۈم جازاسـى بېرىشـىمۇ بـۇ زەھهرنىـڭ     
  .بااليىئاپىتىنىڭ چوڭلۇقىنى ئىسپاتالشقا يېتهرلىكتۇر

  لىك چېكىملىكنىڭ ئىنسان پسىخىكىسىغا قانداق زىيىنى بار؟زەھهر :سوئال  .١٤٩٨
زەھهرلىـك چـېكىملىككه كۆنـۈپ قالغـان ئـادەم ئـۆز نهپسـىنىڭ ئهسـىرىگه          :جاۋاب    

چــۈنكى ئــۇ شــۇ ئهرزىــمهس خۇمــارىنى قانــدۇرۇش يولىــدا نهپســى   . ئايلىنىــپ قالىــدۇ
ى ئــادەم خاھىشــى ئــۇنى نــېمىگه بۇيرۇســا، شــۇنى قىلىــدۇ، ئهگهر نهپســى شــهيتان ئــۇن 

ئهقلىنـى قوللىنىشـقا   . ئۆلتۈرۈشكه كۈشكۈرتسه كىرپىكىنى قاقماستىن ئادەم ئۆلتۈرىـدۇ 
ئۇ تهڭپۇڭلۇقى يوقالغـان، ئىرادىسـى ئـاجىز، قورقۇنچـاق، ئىـش      . كۈچى يهتمهي قالىدۇ

  .بېجىرەلمهيدىغان، ھۇرۇن، غهيرەتسىز بىر ئادەمگه ئايلىنىپ قالىدۇ
  زەھهرلىك چېكىملىكنىڭ تهن ساقلىقىغا بولغان زىيىنى قايسى؟ :سوئال  .١٤٩٩

ــاۋاب     زەھهرلىــك چېكىملىكلهرنىــڭ تهن ســاقلىققا كهلتۈرىــدىغان زىيــانلىرى      :ج
تېببىــي مۇتهخهسسىســلهرنىڭ ئېيتىشــىچه، زەھهرلىــك چېكىملىــك . ھهقىــقهتهن چــوڭ
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ىلىشــى بىــلهن كېســهللىك  ئىشــتىهانىڭ يوقتهبىئىــي چېكىــدىغانالردا تاماققــا بولغــان 
باشـــلىنىپ، تهننىـــڭ ئاجىزلىشىشـــى، چىراينىـــڭ سارغىيىشـــى، كېســـهللىككه قارشـــى 
كۈچنىڭ زەئىپلىشىشى، مىجهزىـدىكى تهڭپۇڭلۇقنىـڭ بۇزۇلۇشـى، جىنسـىي كۈچنىـڭ      
ئۆلۈشــى، جىگهرنىـــڭ، ئاشــقازاننىڭ كـــاردىن چىقىشــى، يۈرەكنىـــڭ ئېغىشــى، قـــان     

ــىمىنىڭ كۆتۈرۈلۈشــى، ئاخىرىــدا قىز   ىــل قــان تومۇرىنىــڭ پارتلىشــى ئــارقىلىق     بېس
  .تۇيۇقسىز ئۆلۈش بىلهن ئاخىرلىشىدۇ

  زەھهرلىك چېكىملىكنىڭ ئىقتىسادقا بولغان زىيىنى قايسى؟ :سوئال  .١٥٠٠
زەھهرلىك چېكىملىكنىـڭ ئىقتىسـادقا بولغـان سـهلبىي تهسـىرى ئىنتـايىن        :جاۋاب    

ل ئائىلىـدىن دۆلهت ئىقتىسـادىغا قهدەر بىـر تۇتـاش ئىقتىسـادىي      چوڭ بولۇپ، بۇ ئهھۋا
زەھهرلىك چېكىملىككه خۇمـار بولـۇپ قالغـان ئـادەم بـۇ      . كرىزىسنى كهلتۈرۈپ چىقىدۇ

قولىدىكىسـى تۈگىسـه،   . خۇمارىنى قاندۇرۇپ ئارام تېپىش يولىدا نېمىسى بولسا ساتىدۇ
نى ســېتىش بوالمــدۇ، قايســى ئوغرىلىــق بوالمــدۇ، بۇالڭچىلىــق بوالمــدۇ يــاكى نومۇســى 

بـۇ  . يولدىن بولمىسۇن پۇل تېپىپ خۇمارىنى قاندۇرىـدىغان شـۇ زەھهرنـى سـېتىۋالىدۇ    
ــا      ــقا، ئات ــى قىلىش ــىز ئىشــالرنى، پهســكهش قىلىقالرن ــدا ئهڭ ۋىجدانس ــىنى  –يول ئانىس

قاقشــىتىش، بــالىلىرىنى ۋەيــران قىلىــش، پۇلغــا يارايــدىغان ھهر قانــداق نهرســىنى نهدە 
ــۇن  ــدۇ بولمىسـ ــقا رازى بولىـ ــدىن ۋە   . ئوغرىالشـ ــىدىن، تۇغقانلىرىـ ــاخىرى ئائىلىسـ ئـ

زەھهرلىـــك . جهمئىيهتتىكـــى كىشـــىلهردىن ئايرىلىـــپ يـــالغۇز ئۆلـــۈمىنى كۈتىـــدۇ     
چېكىملىككه كۆنۈپ قالغان ئادەم ئـاخىرى پۇلـدىن، ئۆيـدىن ۋە ئائىلىـدىن، شـۇنداقال      

لـۇپ كهتسـۇن، ئۇنىـڭ    چۈنكى ئۇ قانچىلىك چوڭ بـاي بو . ھهممىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ
  .دە-بايلىقى ئۇنىڭ خۇمارىنى تهمىن ئېتىش ئۈچۈن ئاخىرغىچه يهتمهيدۇ

  قېلىشىنىڭ سهۋەبلىرى زەھهرلىك چېكىملىكلهرگه كۆنۈپ نىڭكىشىلهر
  كىشىلهر نېمه ئۈچۈن زەھهرلىك چېكىملىكلهرگه كۆنۈپ قالىدۇ؟ :سوئال  .١٥٠١

دەپ ئاتالغـــان زەھهرلىـــك  » ئـــاق ئالۋاســـتى «نالر تهرىپىـــدىن ئىنســـا :جـــاۋاب    
ــاپهت ئىكهنلىكىنــى ھهمــمه بىلىــپ    ــر بااليىئ چېكىملىكلهرنىــڭ نهقهدەر خهتهرلىــك بى

ئومـۇمهن كىشـىلهر ئـۇنى ئـۆز ئىختىيـارى      . يهتمهكته، ھهركىم ئۇنىڭدىن نهپرەتلىنىـدۇ 
ــۈپ قېلىشــنىمۇ خالىما   ــدۇ ۋە ئۇنىڭغــا كۆن ــدۇبىــلهن ئىســتېمال قىلماي پهقهت بهزى . ي

ــى ۋە      ــىي مهنپهئهت ــمهس شهخس ــڭ ئهرزى ــهيتانالرنىڭ، ئۆزلىرىنى ــادەمىي ش ــىلهر ئ كىش
ۋاقىتلىــق كىرىمــى بهدىلىــگه پۈتــۈن ئىنســانىيهتنى زەھهرلهشــنى كــۆز ئالــدىغا قويغــان 
رەزىل ئادەملهرنىڭ تۈرلۈك تۇزاقلىرىغـا چۈشـۈپ قالغـانلىق سـهۋەبلىك بـۇ زەھهرلهرگه      

بـۇ ئـائىله   . ن كېيىن، بىلىـپ تـۇرۇپ ئىسـتېمال قىلىشـقا ئۆتىـدۇ     خۇمار بولۇپ قالغاندى
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ــۇزۇق        ــان، ب ــاغالش، يام ــاددىي چ ــى ئ ــڭ خهتىرىن ــى، زەھهرنى ــىنىڭ كهملىك تهربىيىس
دوستالرغا ئهگىشىش، مۇھىتنىڭ ناچارلىقى، ئهخالق تهربىيىسىدىن نېسىۋە ئالماسـلىق  

  .قاتارلىق بىر قانچه سهۋەبلهرگه باغلىنىدۇ

  نىڭ چارىلىرىنىشىىكلهردىن ساقلزەھهرلىك چېكىمل
  قانداق قىلغاندا زەھهرلىك چېكىملىكلهردىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟ :سوئال  .١٥٠٢

زەھهرلىـــــك چـــــېكىملىكلهردىن ساقلىنىشـــــنىڭ بهزى تهدبىرلىـــــرى   :جـــــاۋاب    
  :تۆۋەندىكىلهر

يهتلهردىن يىراق تـۇرۇش، ھهر  مهسى –ئىمان، ئېتىقادنى ساغالم تۇتۇپ، گۇناھ ) ١(  
  .ئىشتا تهقۋالىقنى ئۆلچهم قىلىش

تاماكــا، ھــاراق، پىــۋا، شــامپانىيه ۋە باشــقا ھهر قانــداق خۇمــار تۇتقۇزىــدىغان،   ) ٢(  
كهيىپ بېرىدىغان نهرسىلهرنى بىرەر قېتىم بولسىمۇ ئىستېمال قىلىشتىن قهتئىي يىـراق  

  .تۇرۇش
تســىز ئالۋاسـتى يــاكى يىرتقــۇچ ھــايۋان  زەھهرلىـك چېكىملىكلهرنــى ئهڭ شهپقه ) ٣(  

  .دەپ تونۇپ، ئۇنىڭدىن نهپرەتلىنىش ۋە ئۇ نهرسىلهرگه نهپرەت كۆزى بىلهن بېقىش
دىيانهتسىز، ئهخالقسىز كىشىلهر بىلهن دوست بولماسلىق ۋە ئـۇالردىن ئـۆزىنى   ) ٤(  

  .قاچۇرۇش
» پ باقـاي بىـر سـىنا  «، »بىر قېتىمال قىلىپ باقـاي «زەھهرلىك چېكىملىكلهرنى ) ٥(  

  .دېگهنگه ئوخشاش شهيتانىي نهيرەڭلهرگه قهتئىي ئالدانماسلىق
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  يامان ئاقىۋىتى قىمار ۋە ئۇنىڭ

  قىمار دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٠٣
ئۇتۇش يـاكى ئۇتتـۇرۇش بىـلهن ئوينىلىـدىغان ھهر قانـداق ئويـۇن تـۈرى         :جاۋاب    

غا بىنائهن، ئۇتۇش يـاكى ئۇتتـۇرۇش بىـلهن ئوينىلىـدىغان     بۇنىڭ. قىمار دەپ ئاتىلىدۇ
كارتا ئويۇنى، ئوشۇق ئويۇنى، ئىـت تاالشـتۇرۇش، خـوراز چوقۇشـتۇرۇش ئويـۇنلىرى ۋە      

  .التارىيه بېلىتى سېتىۋېلىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى قىمار ھېسابلىنىدۇ

  قىماردىن تاپقان پۇل شهكسىز ھارامدۇر
  قىمار ئويناشنىڭ ھۆكۈمى نېمه ۋە قىماردىن تاپقان پۇل ھااللمۇ؟ :سوئال  .١٥٠٤

شـۇڭا ئـالالھ   . قىمار ئويناش خۇددى ھاراق ئىچكهنگه ئوخشـاش ھارامـدۇر   :جاۋاب    
تائاال قۇرئان كهرىمنى قىمارنىڭ ھاراملىقىنى ھاراق ئىچىشنىڭ، بۇتقا چوقۇنۇشنىڭ ۋە 

ھـاراق ئىچىـش،   ! ئى مـۆمىنلهر ﴿. بىرگه بايان قىلغان پال سېلىشنىڭ ھاراملىقى بىلهن
قىمار ئويناش، بۇتالرغا چوقۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلهن پال سېلىش شهيتاننىڭ ئىشـى،  
ــراق      ــالردۇر، بهخــتكه ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن شــهيتاننىڭ ئىشــىدىن يى پاســكىنا قىلىق

  .)١(﴾بولۇڭالر
ى خهجــلهش خــۇددى جــازانه ئــۇن. قىمــار ئــارقىلىق تاپقــان پــۇل قهتئىــي ھارامــدۇر  

چـۈنكى ئـۇ بهدەلسـىز كهلـگهن     . قىلىپ تاپقان پۇلنى خهجلىگهنگه ئوخشاش ھارامـدۇر 
  .پۇلدۇر

  قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ بهزى ھېكمهتلىرى
  قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ ھېكمىتى نېمه؟ :سوئال  .١٥٠٥

  :لىنىشىنىڭ بهزى ھېكمهتلىرى تۆۋەندىكىچهقىمارنىڭ ھارام قى :جاۋاب    
ئــالالھ تائــاال ئىنســانالرنى ئىشــلهش ئــارقىلىق يهر يــۈزىنى گۈللهندۈرۈشــكه ۋە ) ١(  

ھـالبۇكى، قىمـار   . تېپىشـقا بۇيرۇغـان   پالل ئهمگهك بىـلهن ئىشـله  ئۆزىنىڭ رىزقىنى ھا
ــا       ــى زىيانغـ ــى تهرەپنـ ــىدىغان، قارشـ ــلهن زىتلىشـ ــانۇنىيهت بىـ ــان قـ ــالالھ بۇيرۇغـ  ئـ

ئۇچرىتىشنىڭ سىرتىدا، جاپا تارتماستىن، ئىشلىمهسـتىن پـۇل تېپىشـنى چىقىـش يـولى      

                                                 
  ئايهت - ٨٩مائىدە سۈرىسى   )١(



 ٨٧١  ۋىتىيامان ئاقى ۇنىڭئ ۋەقىمار   

 

  .قىلغان بىر تهييار تاپلىقتۇر
قىمار تۈرىگه كىرىدىغان پۈتۈن ئويۇنالر ئىنسانالرنى ئىشلهشكه، ھـاالل رىزىـق   ) ٢(  

ــا      ــۇرۇق ئارزۇالرغ ــادىپىيلىق ۋە ق ــقا، تاس ــكه ئهمهس، تهلهي سىناش ــۈن تهر تۆكۈش ئۈچ
  .ىنىدىغان قىلىپ قويىدۇتاي

قىمار ئويناپ بىراۋنىڭ پۇلىنى ئۇتۇۋېلىش ئۇنىڭ پۇلىنى ھهقسـىز ئېلىۋالغانغـا   ) ٣(  
ــانۇنى بــويىچه، بىراۋنىــڭ پــۇل   . ئوخشاشــال ھارامــدۇر مېلــى يهنه  –چــۈنكى ئىســالم ق

سېتىق يولى بىلهن ياكى ئۆز كۆڭلىدىن سوۋغا قىلىشى بىلهن  –بىرسىگه پهقهت سودا 
  .قه قىلىش بىلهنال ھاالل بولىدۇياكى سهدى

قىمار ئوينىغۇچىالر ئۇتتۇرۇۋەتكهنـدە، ئـاغزى بىـلهن رازىلىقىنـى ئىپـادىلىگهن      ) ٤(  
زىيـان  . بىلهن چىن كۆڭلىدە ئۇتۇۋالغان كىشىگه ئۆچمهنلىك بىلهن ئاداۋەت تۇغۇلىدۇ

غـان  ئاچچىق بولغانلىقتىن زىيان تارتقان ئادەم قايسـى يـول بىـلهن بولمىسـۇن، ئۇتۇۋال    
  .ئادەمگه يامانلىق قىلىش كويىدا بولىدۇ ۋە ئارىدىكى دوستلۇق بۇزۇلىدۇ

ئۇتتۇرغۇچى زىيـاننى قـايتۇرۇۋېلىش، ئۇتقـۇچى يهنه كـۆپرەك ئۇتـۇش تىلىكـى       ) ٥(  
قىمـــارۋازالر ئاخىرىـــدا ھهمـــمه . بىـــلهن ھهر ئىككىســـى قىمـــاردىن بـــاش ئااللمايـــدۇ 

  .نهرسىسىدىن ئايرىلىپ موھتاجلىقتا قالىدۇ
ندىن باشقا قىمار ۋاقىتنى ۋە كۈچنى ئىسـراپ قىلىـدىغان ئويـۇن بولغـانلىقتىن،     مۇ    

. جهمئىيهتنىڭ تهرەققىياتىغا، كىشىلهرنىڭ ئىشلهپ باي بولۇشـىغا توسـقۇنلۇق قىلىـدۇ   
قىمارغا باغلىنىپ قالغان ئادەمنىڭ دىنىنى، نومۇسـىنى، ۋىجـدانىنى، مىللىتىنـى ۋە ھهر    

شــۇڭا قىمــار پۈتــۈن تــۈرلىرى . ىن يىــراق ئهمهسنهرسىســىنى سېتىۋېتىشــى ئېهتىمالــد
قىمــار ئوينىغــان كىشــى ئــالالھ ھــارام قىلغــان ئىشــنى ســادىر . بىــلهن ھــارام قىلىنغــان

  .قىلغانلىقى ئۈچۈن ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ
  التارىيه ئويۇنلىرىمۇ قىمار ھېسابلىنامدۇ؟ :سوئال  .١٥٠٦

تــۈردىكى التــارىيه ئويــۇنلىرى قىمارنىــڭ تۈرلىرىــدىن بولــۇپ،   ھهر خىــل :جــاۋاب    
قانداقال بىر ئاتالغۇ بىـلهن ئاتىلىشـىدىن قهتئىيـنهزەر ئۇتـۇش ۋە ئۇتتۇرۇشـنى ئاسـاس       

چــۈنكى التــارىيه بېلىتىنــى ســېتىۋالغان ئــادەم  . قىلغــان ھهر قانــداق ئويــۇن قىمــاردۇر
نهچـچه ھهسسـه ئـارتۇق پـۇلنى     ئۇتۇۋالغان تهقدىردە، ئۇ ئـۆزى بـېلهتكه تۆلىگىنىـدىن    

ــدۇ    ــۈرگهن بولى ــا چۈش ــىز قولغ ــر مېهنهتس ــارام  . ھېچبى ــر ھ ــۇ بى ــى  . ب ــارىيه بېلىتىن الت
ســېتىۋېلىپ ئۇتالمىغــان مىڭــالرچه كىشــىنىڭ ھهققىنــى بهدەلســىز ئالغــانلىقى يهنه بىــر 

  .بۇ قاتمۇقات ھارام دېگهنلىك .ھارام
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  خهتىرىزىنا ۋە ئۇنىڭ 

  زىنا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٠٧
ــا  :جــاۋاب     ــلهن  ھــاالل نىكــاھلىق ئۆزىنىــڭ  —زىن جورىســى بولمىغــان بىرســى بى

جىنسىي ئاالقه قىلىش دېگهنلىك بولۇپ، ئالالھ ھارام قىلغان ئهڭ چـوڭ گۇناھالرنىـڭ   
ئــالالھ تائــاال مۇســۇلمانالرنى زىنــادىن قهتئىيلىــك بىــلهن توســۇپ، قۇرئــان   . بىرىــدۇر

چـۈنكى ئـۇ قهبىـه ئىشـتۇر، يامـان      . زىناغـا يېقىنالشـماڭالر  ﴿: رىمدە مۇنـداق دېـگهن  كه
  .)١(﴾يولدۇر

زىنا قىلغۇچى مۆمىنلىك ھالىتىـدە زىنـا   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  
ھـــاراق . ئوغرىلىـــق قىلغـــۇچى مۆمىنلىـــك ھالىتىـــدە ئوغرىلىـــق قىلمايـــدۇ. قىلمايـــدۇ

  .)٢(»ھاراق ئىچمهيدۇ ئىچكۈچى مۆمىنلىك ھالىتىدە
كىشـى زىنـا قىلغـان    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر ھهدىسـته مۇنـداق دەيـدۇ     

. چېغىدا، ئۇنىڭدىن ئىمان چېقىپ كېتىپ ئۇنىڭ بېشىدا كۈنلۈككه ئوخشـاش تۇرىـدۇ  
  .)٣(»ئۇ كىشى گۇناھىغا تهۋبه قىلغاندىن كېيىن ئىمانى ئۇنىڭغا قايتىدۇ

  ىرىزىنانىڭ يامان ئاقىۋەتل
  زىنانىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشتا قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار؟ :سوئال  .١٥٠٨

زىنــا ـ ئىنــاق ئــائىلىلهرنى پارچىاليــدىغان، ئــابرۇيلۇق كىشــىلهرنى يهرگه     :جــاۋاب    
ى بـالىالرنى يېـتىم قىلىـدىغان، ئـوت يـۈرەك ئهرلهرنـ       نارىسـىدە قارىتىدىغان، گۇناھسىز 

  .قورقۇنچاق قىلىپ قويىدىغان بىر خىل رەزىل قىلمىشتۇر
زىنا شۇنچىلىك قهبىه ۋە رەزىل ئىش بولغانلىقتىن، ئالالھ تائـاال ئۇنىـڭ جازاسـىنى      

  :تۆۋەندىكىچه بېكىتكهن
زىنا قىلغۇچى ئۆيلهنگهن ياكى تۇرمۇشقا چىققان بىرسى بولسا، ئۇنى تاش كېسـهك    

ــۇنى  ئهگهر ئــۆيلهنمىگ. قىلىــپ ئۆلتــۈرۈش ــاتلىق بولمىغــانالردىن بولســا، ئ ــاكى ي هن ي
ئهر ـ ئايـال، بـاي ـ گـاداي، قېـرى ـ يـاش بـۇ          . خهلقى ئالهم ئالدىـدا، يـۈز قامچـا ئـۇرۇش    

ئهمما ئۇنىڭ ئـاخىرەتتىكى  . بۇالر زىنانىڭ بۇ دۇنيادىكى جازاسى. ھۆكۈمدە ئوخشاشتۇر
                                                 

  ـ ئايهت ٣٢سۈرىسى  ئىسرا  )١(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٢(
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 ٨٧٣  هتىرىخ ۇنىڭئ ۋەزىنا   

 

ئـالالھ  . ئىشـتۇر  جازاسى ئـادەمنى دەھشـهتكه سـالىدىغان، ئهقىلنـى چۆچۈتىـدىغان بىـر      
ياخشـى كۆرىـدىغان بهنـدىلهرنىڭ سـۈپهتلىرىنى بايـان       ئـالالھ  قۇرئـان كهرىمـدە   تائـاال 

ــۆزىدە،  ــان س ــادەم      قىلغ ــاھهق ئ ــك ۋە ن ــېرىك كهلتۈرگهنلى ــا ش ــنى ئالالھق ــا قىلىش زىن
ئـاخىرەتتىكى   ساناپ، بـۇ گۇنـاھالرنى ئىشـلىگۈچىلهرنىڭ    ئۆلتۈرگهنلىك بىلهن باراۋەر

ــداق با  ــىنى مۇن ــان جازاس ــان قىلغ ــا    ﴿: ي ــدىلهر ئالالھق ــدىغان بهن ــالالھ ياخشــى كۆرى ئ
شىۋالمايدۇ، ئالالھ ھارام قىلغان ناھهق ئـادەم  وچى بىر مهبۇدنى شېرىك قىلىپ قئىككىن

كىمكى بۇ گۇناھالرنى قىلىـدىكهن،  . زىنا قىلمايدۇ ئۆلتۈرۈش جىنايىتىنى ئىشلىمهيدۇ،
نىڭغا ھهسسىلهپ ئـازاب قىلىنىـدۇ، ئـۇ    قىيامهت كۈنى ئۇ. ئۇ ئاخىرەتته جازاغا ئۇچرايدۇ

  .)١(﴾مهڭگۈلۈك ئازاب ئىچىدە خارالنغان ھالدا قالىدۇ

  زىنانىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل ئهمهس
  زىنانىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٥٠٩

ــاۋاب     ــتىن ھهر تۈرلـــۈك بو  :جـ ــدۇزىنانىـــڭ دەرىجىلىـــرى ئېغىرلىـــق جهھهتـ . لىـ
ــا    : مهســىلهن ــال بىــلهن زىن ــۆزىگه دۈشــمهنلىك كۆرســىتىۋاتقان باشــقا دىنــدىكى ئاي ئ

نـــاتونۇش . قىلىشـــتىن، مۇســـۇلمان ئايـــال بىـــلهن زىنـــا قىلىشـــنىڭ گۇنـــاھى ئېغىـــر
مۇسۇلماننىڭ ئايالى بىلهن زىنا قىلىشتىن، قوشنىسىنىڭ ئايالى بىلهن زىنا قىلىشـنىڭ  

الى بىلهن زىنا قىلىشتىن، يـېقىن قوشنىسـىنىڭ   يىراق قوشنىسىنىڭ ئاي. گۇناھى ئېغىر
يـېقىن قوشنىسـىنىڭ ئايـالى بىـلهن زىنـا      . ئايالى بىلهن زىنا قىلىشنىڭ گۇناھى ئېغىـر 

نىـڭ ئايـالى بىـلهن    ) ئالالھ يولىدا جهڭگه چىقىپ كهتكهن كىشى(قىلىشتىن مۇجاھىد 
قىلىشـتىن، ئېـرى   ئېرى يوق ئايال بىلهن زىنـا  . زىنا قىلىشنىڭ گۇناھى ئېغىر، ئهلۋەتته

  .بار ئايال بىلهن زىنا قىلىشنىڭ گۇناھى ئېغىر بولىدۇ
ىسـىنىڭ ئايـالى بىـلهن    قوشنبىراۋنىـڭ  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  

ئايـال بىـلهن زىنـا قىلغىنىـدىن      ١٠زىنا قىلغىنىنىـڭ گۇنـاھى باشـقا يـات ئايـالالردىن      
  .)٢(»ئېغىردۇر

كى يات ئايـالالر بىـلهن زىنـا قىلسـا، ئۇنىـڭ گۇنـاھى       بۇنىڭدىن، باشقا دىندىكى يا  
چـۈنكى  . يېنىكرەك بولىـدىغان ئوخشـايدۇ، دەپ چۈشـىنىپ قـېلىش ئىنتـايىن خاتـادۇر      

ھهدىسلهردە بايان قىلىنغانالر مۇتلهق زىنانىڭ جازاسى بولۇپ، بـۇ مۇتلهقلىـك ئـادەتته    
  .زىنا دەرىجىلىرىنىڭ ئهڭ يېنىك بولغىنىنى كۆرسىتىدۇ

                                                 
  ئايهتلهر -٦٩ -٦٨فۇرقان سۈرىسى   )١(
  ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
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ــبه   ــگهن  پهيغهمـ ــداق دېـ ــاالم مۇنـ ــڭ  «: ر ئهلهيهىسسـ ــدالرنىڭ ئاياللىرىنىـ مۇجاھىـ
باشـــقىالرغا ھـــاراملىقى، خـــۇددى بـــۇ ئايالالرنىـــڭ ئـــۆز ئاتىلىرىغـــا ھـــارام بولغىنىغـــا  

قانداقال بىر كىشى مۇجاھىدالردىن ئايرىلىپ قېلىپ، بىـرەر مۇجاھىـدنىڭ   . ئوخشاشتۇر
قىيـامهت كۈنىـدە، بـۇ مۇجاھىـد      ئايالىغا كېلىدىكهن ۋە ئۇنىڭغا خىيانهت قىلىـدىكهن، 

ئۈچــۈن ئۇنىــڭ خىيــانهت قىلغۇچىســىدىن ئىنتىقــام ئېلىــپ بېرىلىــدۇ، ئهگهر ئۇنىــڭ   
  .)١(»ساۋابلىرى بولسا، مهزكۇر مۇجاھىد ئۇنىڭ ساۋابلىرىدىن خالىغانچه ئالىدۇ

يۇقىرىقى، زىنانىڭ ئادەمنى دەھشهتكه سالىدىغان گۇناھىنى ئاڭلىغاندىن كېـيىن،    
ــا  ــۈرۈم قىلىشـــىدىن  بـــۇرۇن زىنـ ئىشـــالرنى قىلىـــپ قويغانالرنىـــڭ ئالالھنىـــڭ كهچـ

چـۈنكى ئـالالھ تائـاال ئـادەتتىكى كىچىـك گۇنـاھالرنى       . ئۈمىدسىزلىنىشى توغرا ئهمهس
ئىبادەتلهرنىڭ يۈزىسـىدىن تهۋبىسـىزمۇ كهچۈرىـدۇ، ئهممـا چـوڭ گۇنـاھالرنى        -ئهمهل 

  .ھهقىقىي تهۋبه ئارقىلىق كهچۈرىدۇ
ىلىلهرنى قانــداق پارچىلىغــانلىقى، ئهر ـ ئايــال ئىككىســىنىڭ    زىنانىــڭ ئىنــاق ئــائ  

مۇھهببىتىنى نهپرەتكه ئايالندۇرۇش ئارقىلىق، قانچىلىغان گۇناھسـىز بـالىالرنى يېـتىم    
قىلغانلىقى ھهممىگه ئايان بولغان، تهجرىبىلهرمـۇ ئـۇنى يهكـۈنلىگهن بىـر بااليىئـاپهت      

ائىلىلهرنىـڭ بۇزۇلۇشـىنىڭ ئهڭ چـوڭ    شـۇڭا زىنـا ئ  . ئىكهنلىكى ئوچۇق بىر رېئاللىقتۇر
  .ئامىلى دېيىلىدۇ

قانداقال «: بىر ھهدىسته. مۇندىن باشقا، زىنا مىللهتنىڭ چۆكۈشىگه سهۋەب بولىدۇ  
ــالالھ      ــۆزلىرىنى ئ ــۇالر ئ ــاكى جــازانىخورلۇق ئورتاقلىشــىدىكهن، ئ ــا ي ــته زىن ــر مىللهت بى

  .)٢(»تائاالنىڭ ئازابىغا تۇتقان بولىدۇ

  .دەپ تهرىپلىگهن» يامان يول«شۇ سهۋەبتىن نانى زى ائاالئالالھ ت  
  

                                                 
  مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
  ھاكىم رىۋايىتى  )٢(



 ٨٧٥  جازاسى ۇنىڭئ ۋەزىنا  ئىككى ڭزىنادىن چو  

 

  

  زىنادىن چوڭ ئىككى زىنا ۋە ئۇنىڭ جازاسى

  زىنادىن چوڭ زىنا قايسى؟ :سوئال  .١٥١٠
ــلهردە كــۆپرەك كۆرۈلىــدىغان، زىنــادىنمۇ چــوڭ    :جــاۋاب     مۇســۇلمان ئهمهس مىللهت

يهر بىــلهن يهكســان هيهىسســاالمنىڭ قهۋمىنىــڭ لــۇت ئهل ،ئىككــى زىنــا بولــۇپ، بىــرى
ئهر بىــلهن ئهرنىــڭ جىنســىي «بولــۇپ، پۈتــۈنلهي نــابۇت قىلىنىشــىغا ســهۋەب بولغــان 

» ئايالنىـڭ ئايـال بىـلهن جىنسـىي لهززەت ئېلىشـى     «، يهنه بىـرى،  »مۇناسىۋەت قىلىشى
 – سـىهاق «دەپ ئاتىلىـدۇ، كېيىنكىسـى   » لهۋات ياكى بهچچىۋازلىـق «ئالدىنقىسى . ۇرد

Lesbianism «دەپ ئاتىلىدۇ.  

  لهۋاتنىڭ جازاسى
  لهۋاتنىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٥١١

لهۋات ياكى بهچچىۋازلىق قىلىـش ئىنسـان تهبىئىتىنـى يىرگهندۈرىـدىغان،      :جاۋاب    
ــر       ــلهنگهن ئېغى ــگه ئىش ــڭ ھهققى ــۇپ، ئايالالرنى ــق بول ــان قىلى ــكىنا، ئهڭ يام ئهڭ پاس

بـۇ   .چۈنكى ئهرلهرنىڭ جىنسىي ھهۋىسىنى قاندۇرىدىغان جايى ئايالالردۇر .جىنايهتتۇر
هتنــى نــابۇت قىلىــپ يــوق قىلىــق ھهر قانــداق بىــر مىللهتنــى، ھهر قانــداق بىــر جهمئىي

ى مۇشـۇ قىلىقنـى   قهۋمـ ئۆز ۋاقتىـدا لـۇت ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    . يېتهرلىكتۇر كهقىلىۋېتىش
ۇالرنى يهرنـــى ئۈســـتىگه دۈم كۆمتـــۈرۈش بىـــلهن قىلغـــانلىقى ســـهۋەبلىك ئـــالالھ ئـــ

لهۋات قىلغـانالرنى تۇتۇۋالسـاڭالر،   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسـته . جازالىغان
  .)١(دەپ كۆرسهتكهن» قىلغۇچى ۋە قىلىنغۇچى ھهر ئىككىسىنى ئۆلتۈرۈڭالر

ــۇت ئهلهيهىسســاالمنىڭ       ــان كهرىمنىــڭ ل ــى قهۋمئىســالم قانۇنشۇناســلىرى قۇرئ ىن
جازالىغـــانلىقى توغرىســـىدىكى ئايهتنىـــڭ روھىغـــا ۋە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  
يـــۇقىرىقى ھهدىســـىگه ئاساســـهن، لهۋات قىلغـــان ئـــادەم ئىنســـانلىقنى، جهمئىيهتنـــى 
كىرلهتكهنلىكى سـهۋەبلىك، ئۇنـداقالرنى ئۆلتۈرۈشـكه ئىتتىپاقالشـقان بولسـىمۇ، ئـۇنى       

يـۇپ ئۆلتـۈرۈش يـاكى قىلىـچ بىـلهن      كېسهك قىلىپ ئۆلتـۈرۈش يـاكى ئـوت قو    –تاش 
ئهممــا ئۇنىــڭ ئــاخىرەتتىكى جازاســى ناھــايىتى . ئۆلتــۈرۈش توغرۇلــۇق ئىختىالپالشــقان

  !ئېنىق بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ دوزاختۇر

                                                 
  رىۋايهت قىلغان تىرمىزى  )١(
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  سىهاقنىڭ جازاسى
  سىهاقنىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٥١٢

ئهڭ نلىق شـــهنىگه ياراشـــمايدىغان، ئىنســـا Lesbianismســـىهاق يـــاكى  :جـــاۋاب    
ئۇ زىنانىڭ يهنه بىر تۈرى بولـۇپ، گۇنـاھى زىنانىـڭ    . پاسكىنا قىلىقتۇريىرگىنىشلىك، 

ئايالنىـڭ ئايالغـا جىنسـىي    «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . گۇناھىدىن ئهلۋەتته چوڭـدۇر 
  .دېگهن )١(»تهرەپتىن كېلىشى زىنادۇر

ئهر ئهرنىـڭ  «: ن مهنئى قىلىپ مۇنداق دېـگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ قىلىقتى  
ئهۋرىتىگه قارىمىسۇن، ئايالمۇ ئايالنىـڭ ئهۋرىـتىگه قارىمىسـۇن، ئهر بىـلهن ئهر، ئايـال      

  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»بىلهن ئايال بىر يوتقاندا ياتمىسۇن
پۈتۈن ئىسالم ئۆلىمالىرى قهدىمدىن ھازىرغىچه بـۇ قىلىقنىـڭ ھـارام ئىكهنلىكىـگه       

  .ڭ بىر تۈرى ئىكهنلىكىگه ئىتتىپاقالشقانۋە زىنانى
ســىهاقنىڭ ئــاخىرەتتىكى جازاســى زىنانىــڭ جازاســىدىن ئېغىــرراق بولىــدىغانلىقى    

ئهمما ئۇنىڭ بۇ دۇنيادىكى جازاسى توغرۇلۇق قۇرئان كهرىـم يـاكى ھهدىسـته    . ئېنىقتۇر
 بىــر نهرســه كهلمىگهنلىكــى ئۈچــۈن ئىــش ئۈســتىدىكىلهرنىڭ شــارائىتقا قــاراپ قامچــا  

  .ئۇرۇشقا ئوخشاش جازاالرنى قوللىنىشى كېرەك، دەيدىغان كۆز قاراشالر بار
  

                                                 
  رىۋايىتى تهبهرانىي  )١(
  مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 ٨٧٧  ۈرلىرىت ۇنىڭئ ۋەئالدامچىلىق   

 

  

  ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

  ئالدامچىلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥١٣
مىكىـرلهر بىـلهن كىشـىلهرنى قانـدۇرۇش، قايىـل       -ھىـيله  —ئالـدامچىلىق   :جاۋاب    

ئالدامچىلىق ئىنسان تهبىئىتىگه يات ۋە ئۇالرنىـڭ  . ۈش دېگهنلىكتۇرقىلىش، ئىشهندۈر
ئالدامچىالر پۈتۈن ئىنسـانىيهتنىڭ لۇغىتىـدە   . شهنىگه ياراشمايدىغان بىر ناچار خۇلقتۇر

ئىنسانالر يارىتىلغاندىن بۇيان كهلگهن پۈتۈن دىن، پهلسـهپه ۋە يهرلىـك   . سۆكۈلمهكته
  .دۇ ۋە ئالدامچىالرنى سۆكىدۇقانۇنالرمۇ ئالدامچىلىقنى مهنئى قىلى

: ئىســالم پهيغهمبىــرى ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئالــدامچىلىقنى ســۆكۈپ  
  .دەپ ئاگاھالندۇرغان )١(»كىمكى ئالدامچىلىق قىلىدىكهن، ئۇ بىزدىن ئهمهس«

بــۇ ھهدىــس ئالــدامچىالرنىڭ گهرچه نامــاز ئوقــۇپ، روزا تۇتــۇپ، زاكــات بېرىــپ ۋە    
نۈشــته ئــۆزلىرىنى مــۆمىن مۇســۇلمانالر قاتارىــدىن كۆرسهتســىمۇ،  ھــاجى بولــۇپ، كۆرۈ

چـۈنكى  . ئهمهلىيهتته ئۇنداقالرنىڭ مۇسـۇلمانالردىن سـانالمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهيـدۇ   
دۇنيادىكى پۈتۈن دىنالرنىڭ ئاساسلىق مهقسىتى ئىنسـانالرنى  . ۇرد» مۇئامىله –دىن «

دامچىلىق بولسـا ئىنسـانالرنى زىيـان    ئالـ . تهئهررۇزسىز، بهختلىك ياشىتىشتۇر –دەخلى 
  .زەخمهتلهرگه ئۇچرىتىدىغان ئېغىر جىنايهت –

  سېتىق ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى –سودا 
  سېتىق ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى قايسىالر؟ –سودا  :سوئال  .١٥١٤

تۈرلىرى ئهڭ كۆپ ئومۇمالشقان جاي بـازارالر  ھازىرقى زاماندا ئالدامچىلىق  :جاۋاب    
ئـۇالردىن  . سېتىق ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى ئىنتايىن كۆپتۇر –بولۇپ، سودا 

  :بهزىسى تۆۋەندىكىچه
ــدارالرنىڭ    ) ١(   ــارقىلىق، خېرى ــى يوشــۇرۇش ئ ســاتماقچى بولغــان مالنىــڭ ئهيىبىن

ى ئوتيـاش ۋە ھهر قانـداق بىـر    چېـۋە يـاك   –مېۋە : مهسىلهن. كۆزىنى بوياشقا تىرىشىش
نهرسىنىڭ ياخشىلىرىنى ئۈستىگه، ناچارلىرىنى ئاستىغا تىزىش ئارقىلىق خېرىـدارالرنى  

  .ئالداپ ساتقانغا ئوخشاش
ســاتماقچى بولغــان ماللىرىغــا باشــقىالرنىڭ مــاركىلىرىنى ئــوغرىلىقچه چــاپالپ  ) ٢(  

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٧٨  

 

ــداش    ــدارالرنى ئال ــارقىلىق خېرى ــېتىش ئ ــىلهن. س ــىز : مهس ــق  سۈپهتس ــا داڭلى مالالرغ
ــوغرىلىقچه چــاپالپ      ــاركىلىرىنى ئ ــا چهت ئهلنىــڭ م ــاكى يهرلىــك مالالرغ ــاركىالرنى ي م

بۇنداق قىلىش ئىنسانالرنى ئىككى تهرەپتىن زىيانغـا ئۇچراتقـانلىق   . ساتقانغا ئوخشاش
ــدىن       ــىرتىدا، يالغان ــڭ س ــا ئۇچراتقاننى ــۇالرنى زىيانغ ــداپ ئ ــدارالرنى ئال ــۇپ، خېرى بول

بۇنىـڭ بىـلهن   . ركىنىڭ ئىگىسى بولغان شىركهتنى زىيانغـا ئۇچرىتىـدۇ  چاپلىۋالغان ما
ھهر ئىككى تهرەپنىڭ پۇلىنى ئالداپ ئېلىـۋېلىش ئـارقىلىق قاتمۇقـات ھـارامنى يـېگهن      

  .بولىدۇ
بـۇ سـودىدىكى ئالـدامچىلىق تۈرلىرىنىـڭ     . تارازىدا ياكى ئۆلچهمدە كهم بېرىش) ٣(  

ۇپ، ئــالالھ تائــاال مۇنــداق قىلغــۇچىالرنى بولــ ۋە ئهڭ كــۆپ ئومۇمالشــقىنى ئهڭ يــامىنى
يهنــى كاپىرالرنىــڭ  (ئــاخىرەتتىكى ھېســاب بېرىشــكه ئىشــهنمهيدىغانالر قاتارىــدىن     

» سـېتىق ئىشـلىرىدىكى ئىسـالم پرىنسـىپى     –سـودا  «بـۇ مـاۋزۇ   . (سـانىغان ) قاتارىدىن
  ).دېگهن ماۋزۇدا تهپسىلىي سۆزلهندى

ا كۆرســىتىپ ئــۇنى يــۇقىرى باھــادا  خېرىــدار ئهمهس بىرىنــى خېرىــدار ئورنىــد ) ٤(  
. تىنال ئالىــدىغان خېرىــدارالرنى ئالــداپ ســېتىۋېلىشقىلــدۇرۇش ئــارقىلىق راســ تهلهب

پۇز بىـلهن مهنئـى   تهلهبدەپ ئاتىغان ۋە قاتتىق » غهرەر«بۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
  .)١(قىلغان

چىقىشتىن بـۇرۇن   چارۋا مالالرنى ساتىدىغانالرنىڭ بۇ مالالرنى سېتىشقا ئېلىپ) ٥(  
. مهخســۇس دورىــالر بىــلهن يالغانــدىن ســهمرىتىپ، خېرىــدارالرنىڭ كــۆزىنى بويىشــى  

  .)٢(مۇنداق ئالدامچىلىق بىلهن تاپقان پۇل ھارام بولىدۇ

  ئىجتىمائىي ھاياتتىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى
  تۈرلىرى قايسىالر؟ ئىجتىمائىي ھاياتتىكى ئالدامچىلىق :سوئال  .١٥١٥

ئىجتىمـائىي ھايـاتتىكى ئالـدامچىلىق تـۈرلىرى ناھـايىتى كـۆپ، ئــۇالردىن        :جـاۋاب     
  :بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه

يىگىتنىڭ ئۆزىدە بولمىغان ئارتۇقچىلىقالر بىـلهن   –ئۆيلهنمهكچى بولغان قىز ) ١(  
خىـل  ياكى كهمچىلىكلىرىنـى يوشـۇرۇش بىـلهن قارشـى تهرەپنـى ئالدىشـى بولـۇپ، بـۇ         

-چـۈنكى بىـر   .ئالدامچىلىق بهختلىك ئائىله قۇرۇشقا توسالغۇ بولىدىغان يامان ئىشـتۇر 
                                                 

ــڭ        )١( ــاالم نى ــبهر ئهلهيهىسس ــته، پهيغهم ــر ھهدىس ــان بى ــۋايهت قىلغ ــلىم رى ــام مۇس ــرر«ئىم ــىدىن » غ مۇئامىلىس
  . توسقانلىقى ۋە ئۇنىڭ ھاراملىقى بايان قىلىنغان

ئـالالھ قانـداقال بىـر نهرسـىنى ھـارام      «ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم     )٢(
  .دېگهنلىكى بايان قىلىنغان» قىلغان بولسا، ئۇنىڭ پۇلىنىمۇ ھارام قىلغان



 ٨٧٩  ۈرلىرىت ۇنىڭئ ۋەئالدامچىلىق   

 

بىرىنى ئالداپ تۇرمـۇش قۇرغانالرنىـڭ بـۇ تۇرمۇشـى داۋام قىلمايـدۇ، داۋام قىلغانـدىمۇ       
  .بهختلىك بواللمايدۇ

بــۇ مــۇئهللىمنى ئالداشــتىن ئــاۋۋال . ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئىمتىهانــدا كۆچۈرۈشــى) ٢(  
ئىمتىهـاننى كۆچـۈرۈپ يـاكى    . ى ئالـدىغانلىق ۋە ئـۆزىنى زىيانغـا ئۇچراتقـانلىقتۇر    ئۆزىن

قايسىبىر ھىيله بىلهن تاپشـۇرۇش ئـارقىلىق دىپلـوم ئالغانالرنىـڭ، دىپلـومنى ئوقـۇپ،       
ئىمتىهان بېرىـپ ئالماسـتىن سـېتىۋالغانالرنىڭ بـۇ دىپلـومنى ئىشـلىتىپ تاپقـان پـۇلى         

شــى ئــۇ دىپلومغــا ۋە دىپلومــدىكى كهســىپنى  چــۈنكى مۇنــداق كى. شهكســىز ھارامــدۇر
بىــرەر كهســىپكه الياقهتســىز كىشــىلهر ئۇنىڭغــا اليــاقهت  . قىلىشــقا الياقهتلىــك ئهمهس

بولغانالرنىڭ ئورنىدا ئىش قىلغاندا، ئۆزىنىـڭ بىلىمسـىزلىكى سـهۋەبلىك ئىنسـانالرنى     
مچىلىقنىڭ ئالـدا  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .زەخمهتلهرگه ئۇچرىتىـدۇ  –ان تۈرلۈك زىي

 )١(»كىمكــى بىزنــى ئالدايــدىكهن، ئــۇ بىــزدىن ئهمهس «: خهتىرىــدىن ئاگاھالنــدۇرۇپ
  .دېگهن

دوســــــتالرنىڭ، خىزمهتداشــــــالرنىڭ، ساۋاقداشــــــالرنىڭ، قوشــــــنىالرنىڭ، ) ٣(  
بىرىــــدە كــــۆرۈلگهن  –ئايالالرنىــــڭ، قېرىنداشــــالرنىڭ بىــــر  –تۇغقانالرنىــــڭ، ئهر 

ئهيىبلهرنـــى تـــۈزىتىش ئۈچـــۈن نهســـىههت  يېتهرســـىزلىكلهرنى، خاتـــالىقالرنى يـــاكى
قىلىشنىڭ ئورنىغا، يوشۇرۇش ياكى كۆرمهسلىككه سېلىش، ھهتتا ماختاشمۇ بىـر خىـل   
ئالدامچىلىق بولۇپ، ئۆزىنىـڭ يـېقىن كىشـىلىرىنى ۋاقىتلىـق ئالـداپ، ئـۇالرنى زىيانغـا        

مـرىگه  نهسـىههت قىلىشـتىن ئىبـارەت ئه    –ئۇچراتقاننىڭ سىرتىدا، ئالالھ تائاالنىڭ ۋەز 
دەپ  )٢(»نهســـىههتتۇر –دىـــن «پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم . خىالپلىـــق قىلغـــانلىقتۇر

ــارقىلىق  بولۇشــى الزىملىقىنــى  )٣(»مۇســۇلمان مۇســۇلماننىڭ ئهينىكــى «كۆرســىتىش ئ
چۈنكى ھهر قانـداق بىـر مۇسـۇلماننىڭ باشـقىالرغا ئۆزىنىـڭ بىلگىـنىچه،        .جېكىلىگهن

تىنىڭ يار بېرىشىچه، بۇ دىننـى تهشـۋىق قىلىـش ۋە    ئىقتىدارىنىڭ يېتىشىچه، ئىمكانىيى
ــار   ــر مۇســۇلمان ئىســالم  . ئۇنىــڭ گــۈزەللىكلىرىنى كۆرســىتىش مهســئۇلىيىتى ب ھهر بى

  .دىنىدىن مهسئۇلدۇر

  ئالدامچىلىقنىڭ زىيانلىرى
  ئالدامچىلىقنىڭ قانداق زىيانلىرى بار؟ :سوئال  .١٥١٦

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
  ئىمام مۇسلىم ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  .يههقىي رىۋايهت قىلغان ھهدىسئىمام بۇخارىي ۋە به  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٨٠  

 

ئۇنىـڭ ئهڭ خهتهرلىـك زىيىنـى    . چىلىقنىڭ زىيانلىرى ئىنتايىن كۆپئالدام :جاۋاب    
كىمكـى  «چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  . چىن مهنىدە مۇسۇلمان بواللماسلىقتۇر

دېــگهن مهشــهۇر ھهدىســى ئالــدامچىنىڭ  )١(»بىزنــى ئالدايــدىكهن، ئــۇ بىــزدىن ئهمهس
» بىـز «ىسـتىكى  ھهد. ئىپادىلهيدۇھهقىقىي مۇسۇلمانالر قاتارىدىن سانالمايدىغانلىقىنى 

ــگهن ســۆز ئىســالم ئــ  ــزدىن «ممىتىگه مهنســۇپ بولغــان جىمــى مۇســۇلمانالرنى،  ۇدې بى
ــلىكىنى   » ئهمهس ــۇلمانالردىن ئهمهسـ ــي مۇسـ ــدامچىالرنىڭ ھهقىقىـ ــۆز ئالـ ــگهن سـ دېـ

  :ئالدامچىلىقنىڭ بۇنىڭدىن باشقا زىيانلىرىدىن بهزىسى تۆۋەندىكىچه. كۆرسىتىدۇ
  .دوزاخقا كىرىشنىڭ يولىدۇرئالدامچىلىق ) ١(  
ــۇنى قىلغۇچىالرنىــڭ تهبىئىتىنىــڭ پهســلىكىگه، ئهخالقىنىــڭ   ) ٢(   ــدامچىلىق ئ ئال

  .رەزىللىكىگه، ئىمانىنىڭ يوقلۇقىغا دەلىلدۇر
ئالدامچىالر ئالالھنىڭ رەھمىتىـدىن، بهرىكىتىـدىن ۋە مهغپىرىتىـدىن ھهمىشـه     ) ٣(  

  .مهھرۇم قالغۇچىالردۇر
ئىبادەتلىرىنىــڭ قوبــۇل . ئىجــابهت بولمايــدۇقهتئىــي ۇئاســى ئالــدامچىالرنىڭ د) ٤(  

چۈنكى ئالدامچىلىقتىن تاپقان پۇل ھـارام، ھـارام يـېگهن ئادەمنىـڭ     . بولۇشىدا شهك بار
  .دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولمايدىغانلىقىدا شهك يوق

ــى     ) ٥(   ــهللهت بولۇۋېلىش ــتىگه مۇس ــۇلمانالرنىڭ ئۈس ــڭ مۇس ــاالر كۇففارالرنى ئۆلىم
چـۈنكى  . رنىڭ ئۆز ئارىسىدىكى ئالدامچىلىقتىن بولىـدىغانلىقىنى سـۆزلهيدۇ  مۇسۇلمانال

ئالدامچىلىق بار يهردە، ئىشهنچ بولمايـدۇ، ئىشـهنچ بولمىغـان يهردە، بىرلىـك، ئىنـاقلىق      
ــاقلىق بولمىغــان يهردە كــۈچ    ــدۇ، بىرلىــك ۋە ئىن ــدۇ، كــۈچ   –بولماي ــۇۋۋەت بولماي  –ق

  .قىلىنىش، مۇستهملىكه قىلىنىش بولىدۇ قۇۋۋەت بولمىغان يهردە ئېزىلىش، بوزەك
  

                                                 
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ٨٨١  هققىدەھ ۇناھىگ ۇرۇشنىڭقىلد ۋەقىلىش  ېهىرس  

 

  

  سېهىر قىلىش ۋە قىلدۇرۇشنىڭ گۇناھى ھهققىدە

  سېهىر دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥١٧
ئالالھنىــڭ ئىزنــى بىــلهن تهســىر قىلىــدىغان، جىنالرنــى ئىشــقا  —ســېهىر  :جــاۋاب    

ــش    ــۇرۇن ئى ــدىغان يوش ــپ بېرىلى ــلهن ئېلى ــېلىش بى ــۇر س ــېهىر ئهر . دېگهنلىكت  –س
زەخــمهت  –بىــرىگه ئــۆچ يــاكى ئــامراق قىلىــش، كىشــىلهرگه زىيــان    -ئايــالالرنى بىــر 

  .يهتكۈزۈش ۋە قهستلهش رولىنى ئوينايدۇ
  سېهىرنىڭ تهسىر قىلىدىغانلىقى راستمۇ؟ :سوئال  .١٥١٨

كىشـىلهرنى تۈرلـۈك دەرد ـ ئهلهمـلهرگه      سېهىرنىڭ تهسىر قىلىدىغانلىقى ۋە :جاۋاب    
ــدىغانلىقى     ــۇ ســهۋەب بوالالي ــا ئۆلۈمىگىم ــدىغانلىقى، ھهتت ۋە كېســهللىكلهرگه ئۇچرىتى

  .راستتۇر
  سېهىرگهرلىك قىلىشنىڭ گۇناھى قانداق؟ :سوئال  .١٥١٩

. سـىز كـاپىرالردۇر  سېهىرگهرلهر ۋە كىشـىلهرگه سـېهىر ئۆگهتكـۈچىلهر شهك    :جاۋاب    
سـېهىرگهر بـولغىنى ۋە   (سـۇاليمان  ﴿پۈتۈن تهپسىرشۇناس ئالىمالر قۇرئان كهرىمدىكى 

كـاپىر بـولغىنى يـوق، لـېكىن شـهيتانالر كىشـىلهرگه سـېهىر        ) سـېهىر ئـۆگىنىش بىـلهن   
دېــگهن ئايهتنىــڭ تهپســىرىدە، ســېهىر قىلغــۇچى ۋە ئــۇنى  )١(﴾ئۆگىتىــپ كــاپىر بولــدى

پهيغهمــــبهر . م كــــاپىر بولىــــدىغانلىقىنى تهكىتلىمهكــــتهئۆگهتكۈچىلهرنىــــڭ چوقــــۇ
كىمكـى داخـان، رەمچـى ۋە    «: ئهلهيهىسساالم بـۇ مهسـىلىنى ئوچـۇقالپ مۇنـداق دېـگهن     

پالچىالرغا بېرىپ، ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگه ئىشىنىدىكهن، ئۇ ئىسالم دىنىغا ئىنكار قىلغـان  
  .)٢(دېگهن» بولىدۇ

  

                                                 
  .ـ ئايهت ١٠٢بهقهرە سۈرىسى  )١(
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٢(
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  تېپىش ئۇسۇلى سېهىردىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا

  سېهىردىن ساقلىنىش ئۈچۈن نېمه قىلىش كېرەك؟ :سوئال  .١٥٢٠
  :سېهىردىن ساقلىنىش ئۈچۈن تۆۋەندىكىلهرگه رىئايه قىلىش الزىم :جاۋاب    

ھهر خىل ئاپهتلهر، ئاغرىق ـ سىالق ۋە خېيىمخهتهرلهردىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن     ) ١(  
هت ۋە دۇئــاالرنى، خۇسۇســهن، فــاتىهه سۈرىســىنى، ئايهتۇلكۇرســىنى،  ئوقۇلىــدىغان ئــاي

ئىخالس، فهلهق ۋە ناس سـۈرىلىرىنى، بهقهرە سۈرىسـىنىڭ ئـاخىرقى ئىككـى ئـايىتىنى،      
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم كۈنــدىلىك تۇرمۇشــىدىكى تۈرلــۈك مۇناســىۋەتلهر، ھــالالر ۋە 

ــاالرنى   ــپه قىلغــان دۇئ ــۆزىگه ۋەزى ، كــۆزدىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن  جــايالردا ئوقۇشــنى ئ
  .)١(ئوقۇلىدىغان دۇئا ۋە زىكىرلهرنى كۆپ ئوقۇشقا ئادەتلىنىش

ئىبــادەتلهرنى تولــۇق ئورۇنــداش بىــلهن بىــرگه،   -ئىســالمدا بۇيرۇلغــان ئهمهل ) ٢(  
  .ئۆزىنى پاكىز تۇتۇش ۋە گۇناھ، ھارام ئىشالردىن يىراق بولۇش

  .لۇشقۇرئان تىالۋىتى بىلهن كۆپرەك مهشغۇل بو) ٣(  

  سېهىردىن شىپا تېپىشنىڭ چارىلىرى
سېهىرگه مۇپتىال بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن شىپا تېپىشـنىڭ چـارىلىرى    :سوئال  .١٥٢١

  قايسىالر؟
سېهىرگه مۇپتىال بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن شىپا تېپىشـنىڭ چـارىلىرى    :جاۋاب    

  :تۆۋەندىكىچه
ئۇسۇل لىنغان ئورۇن بىلىنسه، ئۇنى شهرىئهتكه خىالپ كهلمهيدىغان سېهىر قى) ١(  

  .)٢(بۇ ئهڭ ئۈنۈملۈك چارىدۇر. چىقىرىپ تاشالش بىلهن
ــىنى، بهقهرە   ) ٢(   ــۈرىلىرىنى، ئايهتۇلكۇرســ ــاس ســ ــالس، فهلهق، نــ ــاتىهه، ئىخــ فــ

نـى  ) غىچه»كافىرىين«دىن» ئامهنهررەسۇلۇ«(سۈرىسىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئىككى ئايىتى 
ئـۈچ قېتىمـدىن يـاكى ئۇنىڭـدىن كـۆپ ئوقـۇپ بىمارغـا سـۈفلهپ         ئېتىقاد بىلهن چىن 
  .)٣(يۈرۈش

                                                 
نـاملىق  » زادۇلمهئـاد «جهۋزىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى ئۇلـۇغ ئـالىم ئىبنـى قهييـۇم       )١(

  .ـ بېتىدە بايان قىلغان ١٢٦ـ جىلد  ٤ئهسىرىنىڭ
  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلغان  )٢(
  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلغان  )٣(



 ٨٨٣  ۇسۇلىئ ېپىششىپا ت ۇنىڭدىنئ ۋەساقلىنىش  ېهىردىنس  

 

  :بىمارنىڭ ئاغرىغان يېرىگه قولنى قويۇپ تۇرۇپ، مۇنۇ دۇئاالرنى ئوقۇش) ٣(  
دەردكه داۋا، رەنجىمىــزگه شــىپالىق ! ئــى ئىنســانالرنىڭ پهرۋەردىگــارى ئــالالھ « —  

سـېنىڭدىن  . ىقالرغا شـىپالىق بهرگۈچىسـهن  بهرگىن، ھهقىقهتهن سهن ھهرقانداق ئاغر
  .)١(»بۆلهك شىپالىق بهرگۈچى يوق، سېنىڭ شىپايىڭ بىلهن كېسهللىك قالمايدۇ

ئالالھنىڭ ئۇلۇغ كهلىمىلىرىگه سېغىنىپ ھهرقانـداق شـهيتاندىن، خهتهرلىـك    « —  
  .)٢(»مهخلۇقالردىن ۋە ھهرقانداق يامان كۆزدىن پاناھ تىلهيمهن

كهلىمىلىــرىگه ســېغىنىپ، مهخلۇقاتنىــڭ شــهررىدىن پانــاھ  ئالالھنىــڭ ئۇلــۇغ« —  
  .)٣(»تىلهيمهن

  

                                                 
  بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٢(
  مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٨٤  

 

  

  كۆزدىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى

  قۇرئان ئايهتلىرى ھهر قانداق دەردكه داۋا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٥٢٢
ھهر قانـداق دەردىـگه داۋا ۋە   قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنىـڭ مۇسـۇلمانالرنىڭ    :جاۋاب    

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق  . كېسهللىرىگه شىپا ئىكهنلىكىدە قىلچه شهك يوق
ســىههت بولغــان، ســىلهرگه پهرۋەردىگــارىڭالر تهرىپىــدىن نه! ئــى ئىنســانالر﴿: دېــگهن

) قۇرئـان (شىپا بولغان، مـۆمىنلهرگه ھىـدايهت ۋە رەھـمهت بولغـان      دىلالردىكى دەردكه
بىز مۆمىنلهرگه شىپا ۋە رەھـمهت بولىـدىغان قۇرئـان ئـايهتلىرىنى نازىـل      ﴿، )١(﴾كهلدى
  .)٢(﴾قىلىمىز

  مۆمىنلهر ئۈچۈن شىپادۇر الردۇئا بىلهن ئىسالمىيقۇرئان كهرىم 
  قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى ۋە دۇئا بىلهن شىپا تېپىشنىڭ شهرتى نېمه؟ :سوئال  .١٥٢٣

كــۆز، ســېهىر، ئــاغرىق ـ ســىالق ۋە باشــقىمۇ بااليىئــاپهتلهردىن ســاقلىنىش    :جـاۋاب     
ــم       ــان كهرى ــپىش ئۈچــۈن قۇرئ ــيىن شــىپا تې ــدىن كې ــار بولغان ــا گىرىپت ــدە ئۇالرغ ھهم
ئــايهتلىرى ۋە ئالالھقــا قىلىنغــان ســهمىمىي دۇئــاالر ئهڭ ياخشــى قالقــان ۋە ئۈنۈملــۈك   

ــېكىن، قۇرئــان كهرىــم ئايهتلىر . شــىپادۇر ىنىــڭ شىپاســىدىن بهھــرىمهن بولۇشــنىڭ  ل
ــۇچى ھهر       ــۇچى ۋە داۋاالنغـ ــلهن داۋا قىلغـ ــايهتلىرى بىـ ــان ئـ ــۇكى، قۇرئـ ــهرتى شـ شـ
ئىككىسىنىڭ چىن مۇسۇلمان بولۇشى، قۇرئان كهرىمنىـڭ ئـالالھ سـۆزى ئىكهنلىكىـگه     
ۋە ئۇنىــڭ ئايهتلىرىنىــڭ مــۆمىنلهر ئۈچــۈن مــاددىي ۋە مهنىــۋى ھهر ئىككــى تهرەپــتىن 

ىق ئىكهنلىكىـــگه خـــۇددى ئاســـپىرىننىڭ بـــاش ئاغرىقىغـــا پايـــدا      چوقـــۇم شـــىپال 
ــۈرىكى بىــلهن تهســتىق قىلى   شــتىن قىلىــدىغانلىقىغا ئىشــهنگهندەك چىــن ئىشــىنىپ ي

ــ كۇففـار ھهر قانـداق ئـادەمگه      ۇمكى، دوختۇرنىـڭ دورىسـى مۇسـۇلمان   مهلـ . ئىبارەتتۇر
پاسـى مـۆمىنلهرگىال   ئهمما قۇرئان كهرىـم ئايهتلىرىنىـڭ شى  . ئوخشاشال شىپالىق بولىدۇ

  .خاستۇر
ئــايهتلىرى ۋە ئىسـالمىي دۇئــاالر بىـلهن شــىپالىق ئىــزدەش    كهرىـم  قۇرئــان :سـوئال   .١٥٢٤

  سهۋەب قىلىشقا زىت كېلهمدۇ؟

                                                 
  .ـ ئايهت ٥٧ىسى يۇنۇس سۈر )١(
  .ـ ئايهت ٨٢ئىسرا سۈرىسى  )٢(



 ٨٨٥  ۇسۇلىئ ېپىششىپا ت ۇنىڭدىنئ ۋەساقلىنىش  ۆزدىنك  

 

ئـايهتلىرى ۋە ئىسـالمىي دۇئـاالر بىـلهن شـىپالىق ئىـزدەش        كهرىـم  قۇرئـان  :جاۋاب    
كېسـهلگه گىرىپتـار بولغـان ئـادەم ئالالھقـا ئېسـىلىش       . هيـدۇ سهۋەب قىلىشقا زىت كهلم

ــاددىي       ــىچه م ــدىن كېلىش ــا كۆرۈنۈشــى ۋە قولى ــال دوختۇرغ ــا دەرھ ــر ۋاقىتت ــلهن بى بى
يــاكى دەردنــى چــۈنكى ئــالالھ قانــداقال بىــر ئــاغرىقنى . شــى الزىــمئورۇندىســهۋەبلهرنى 

ــان      ــڭ شىپاســىنىمۇ ياراتق ــا، چوقــۇم ئۇنى ــان بولس ــا ئىشــلىرىنىڭ  ئــالالھ دۇ. ياراتق ني
شۇڭا مۇسۇلمانالر ھهر ئىشتا سهۋەب قىلىش بىـلهن  . ھهممىسىنى سهۋەبلهرگه باغلىغان

ئالالھقـا  . ئىككى ئىشنى قولدىن بهرمهسـلىككه بۇيرۇلغـان   ئالالھقا يۆلىنىشتىن ئىبارەت
  .يۆلىنىش بىلهن سهۋەب ئىككىسى بىر ـ بىرىدىن قهتئىي ئايرىلماسلىقى الزىم

  كۆز تېگىش دېگهن راستمۇ؟ :سوئال  .١٥٢٥
كـــۆز تېگىشـــنىڭ راســـتلىقى ۋە يامـــان كۆزلهرنىـــڭ كىشـــىلهرگه زىيـــان  :جـــاۋاب    

بـــۇ ئىنســـانالرنىڭ ئـــۇزۇن يىللىـــق تارىخىـــدا . يهتكۈزەلهيـــدىغانلىقى بىـــر ھهقىـــقهت
كۆزنىـڭ  «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر ھهدىسـىدە    . ئىسپاتلىنىپ كهلگهن بىر ئىش

تېگىدىغانلىقى راستتۇر، ئهگهر قهدەرنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان بىر نهرسه بولسا ئىدى، ئۇ 
  .)١(دېگهن» چوقۇم كۆز بوالتتى

  كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى
  كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٥٢٦

  :شتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى تۆۋەندىكىچهكۆز تېگى :جاۋاب    
، مهنئـى قىلىنغـان ئىشـالرنى تهرك    ئورۇنـداش شهرىئهت ئهھكـاملىرىنى تولـۇق   ) ١(  

  .ئېتىش ۋە چوڭ ـ كىچىك بارلىق گۇناھالرغا تهۋبه قىلىش
  .قۇرئان كهرىم تىالۋىتى بىلهن كۆپرەك مهشغۇل بولۇش) ٢(  
ن دۇئـاالرنى ئوقۇشـنى ئـۆزىگه ۋەزىـپه     شهرىئهتته كۈندىلىك ئوقۇشقا بۇيرۇلغـا ) ٣(  

  .قىلىش
ــاكى ئائىلىســىدىكىلىرىنىڭ بىرەرســىدىن      ) ٤(   ــۇل ـ مېلىــدىن ي ــاكى پ ئۆزىــدىن ي

مۇبـارەك  «يـاكى » ماشـائالالھ «خۇشالنغان ۋاقتىـدا، ئـالالھ تائـاالدىن بهرىـكهت تىـلهپ      
سـىلهرنىڭ  «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دەپ كۆرسـهتكهن    . ېـيىش د» بولسۇن

ــىدە          ــڭ بىرەرس ــي بۇرادەرلىرىنى ــاكى دىنى ــىدا ي ــال ـ دۇنياس ــاكى م ــدە ي ــرىڭالر ئۆزى بى
چـۈنكى  . دەپ ئـۇنى مۇبارەكلىسـۇن  » ماشـائالالھ «خۇشاللىنارلىق بىر نهرسىنى كۆرسه، 

                                                 
  ئهھمهد رىۋايىتىئىمام   )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٨٦  

 

  .)١(»كۆزنىڭ تېگىدىغانلىقى راستتۇر
كـــۆز تېگىشـــتىن قورقىلىـــدىغانلىرىنى كىشـــىلهرنىڭ كۆزىـــدىن يوشۇرۇشـــقا ) ٥(  

  .تىرىشىش

  شىپا تېپىش چارىلىرى كۆز تهگكهندىن كېيىن
  كۆز تهگكهندىن كېيىن ئۇنى قانداق قايتۇرۇش كېرەك؟ :سوئال  .١٥٢٧

  :كۆز تهگكهندىن كېيىن ئۇنى قايتۇرۇش چارىلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
ــىنى  ) ١(   ــۈرىلىرىنى، ئايهتۇلكۇرســ ــاس ســ ــالس، فهلهق، نــ ــاتىهه، ئىخــ ، بهقهرە فــ

) غىـچه »كـافىرىين «(ىـن  د» ئامهنهررەسـۇلۇ «(سۈرىسىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئىككى ئايىتى 
چىـن ئېتىقـاد بىـلهن    نى، كۆز ۋە تىلدىن ساقلىنىشتا ئوقۇلىدىغان زىكىـر ۋە دۇئـاالرنى   

ئۈچ قېتىمدىن ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ ئوقۇپ كۆز تهككهن كىشىگه، خۇسۇسهن ئۇنىـڭ  
  .)٢( قول بىلهن سىپاش ئاغرىغان يېرىگه سۈفلهپ ئوڭ

ى بار كىشـى بولسـا، يـۇقىرىقىالرنى ئـۆزى     دئهگهر قۇرئان ساۋاكۆز تهككهن كىشى   
  .ئوقۇغىنى ياخشى

يــۇقىرىقى ئــايهت ۋە دۇئــاالرنى ســۇغا ئوقــۇپ كــۆز تهككــۈچىگه ئىچكــۈزۈش ۋە ) ٢(  
  .)٣( ئاشقىنىنى ئۇنىڭغا چېچىش

  

                                                 
  .ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋايهت قىلغان  )٢(
ــر ســاھابىنى شــۇنداق داۋالى      )٣( ــى قهيــس ئىســىملىك بى ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســابىت ئىبن ــانلىقىنى پهيغهم غ

  .ئهبۇداۋۇد رىۋايهت قىلغان



 ٨٨٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم جازاالرغا ۋە هتجىناي  

 

  

  مهسىلىلهرجىنايهت ۋە جازاالرغا مۇناسىۋەتلىك 

  ئىسالم جازا قانۇنى نېمه ئۈچۈن بهلگىلهنگهن؟ :سوئال  .١٥٢٨
ئىنسـانالر يېگـانه ياشـىيالمايدىغان ئىجتىمـائىي مهخلۇقـات بولغـانلىقتىن،        :جاۋاب    

ئىجتىمائىي ھايات جهريانىدا، بىر ـ بىرىنىڭ ھهقلىرىگه، نومۇسلىرىغا، ھهتتا جانلىرىغـا   
. ىشتهك ئىنسانىي جىنـايهتلهر ھهر قانـداق جهمئىيهتـته يـۈز بېرىـپ تۇرىـدۇ      تاجاۋۇز قىل

ئىنسانالر بىر ـ بىرىنىـڭ تاجاۋۇزلىرىـدىن ئامـان ھالـدا خـاتىرجهم ھايـات سۈرۈشـلىرى         
كىشـىلهرنىڭ   ئۈچۈن ۋەز ـ نهسىههتلهر ۋە قانۇنىي ئىنتىزامالرال كۇيايه قىلمايدۇ، بهلكى 

 ۋە خاتىرجهملىكىگه دەخلى تهرۇز يهتكۈزگـۈچىلهرگه  جېنىغا، مال ـ مۈلكىگه، نومۇسىغا، 
جـــــازاالرنى قـــــوللىنىش ئـــــارقىلىق باشـــــقىالرنى جىنايهتنىـــــڭ  بهزى ئىبرەتلىـــــك

شـۇ ۋەجىـدىن ئىسـالم قانۇنىـدا بهزى     . ئاقىۋەتلىرىدىن ئاگاھالندۇرۇشقا توغرا كېلىـدۇ 
  .جازاال بهلگىلهنگهن

  جازاالر قايسىالر؟ىكى الم جازا قانۇنىدئىس :سوئال  .١٥٢٩
ئىسالم جازا قانۇنىـدا بېكىـتىلگهن جـازاالر پهزىلهتلىـك ۋە ئادالهتلىـك بىـر        :جاۋاب    

جهمئىيهتنىــڭ بهرپــا قىلىنىشــىغا ســهلبى تهســىرلهرنى كۆرســىتىدىغان بهزى چــوڭ       
رنىـڭ  جىنايهتلهر ئۈچۈنال بهلگىلهنـگهن بولـۇپ، بـۇالردىن باشـقا ئـادەتتىكى جىنايهتله     

جازاســــى ھهرقايســــى ئىســــالم مهملىكهتلىرىــــدىكى ھۆكــــۈمران كۈچلهرنىــــڭ شــــۇ 
ــدا     ــىپ ھالـ ــاراپ مۇناسـ ــا قـ ــىلهرنىڭ ئهھۋالىغـ ــارائىتىغا ۋە كىشـ مهملىكهتلهرنىـــڭ شـ

  .بهلگىلهشلىرىگه تاپشۇرۇلغاندۇر

  ئىسالمدا جازانى ئىجرا قىلىشنىڭ شهرتلىرى
  مدا جازانى ئىجرا قىلىشنىڭ شهرتلىرى قايىسالر؟ئىسال :سوئال  .١٥٣٠

  :ئۇالر. جازانى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن بهزى پرىنسىپالر بهلگىلهنگهن :جاۋاب    
ئىنسان باشقا بىرىنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگه ئالمايـدۇ، ئۇنىـڭ گۇنـاھى ئۈچـۈن     ) ١(  

  .)١(»بىراۋنىڭ گۇناھىنى باشقا بىرى كۆتۈرمهيدۇ﴿. جازاالنمايدۇ
بىـــر «. بېرىلىشـــى نىـــڭمۇناســـىپ جازاقانـــداق بىـــر جىنـــايهت ئۈچـــۈن  ھهر) ٢(  

                                                 
  ـ ئايهت ٣٨نهجم سۈرىسى   )١(
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  .)١(﴾يامانلىقنىڭ جازاسى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامانلىقتۇر
كىمكـى  ﴿. جىنايهت ئىشلهنگۈچىنىڭ جىنايهتچىسىنى ئهپۇ قىلىش ھهققى بـار ) ٣(  

نـى  تۈزسه، ئۇنىـڭ ئهجرى ) ئۆزى بىلهن يامانلىق قىلغۇچىنىڭ ئارىسىنى(ئهپۇ قىلسا ۋە 
  .)٢(﴾ئالالھ بېرىدۇ

ــالم     ) ٤(   ــڭ ئىسـ ــدىغان دۆلهتنىـ ــرا قىلىنىـ ــهرىئىتى ئىجـ ــالم شـ ــالم ئىسـ ــازا ئىسـ جـ
ــدۇ   ــرا قىلىنى ــدىنال ئىج ــى تهرىپى ــتىلگهن   . مهھكىمىس ــى بېكى ــڭ كهيپىيىت مهھكىمىنى

ئهممــا كهيپىيىتــى . جــازاالرنى يېنىكلىــتىش يــاكى ئېغىرالشــتۇرۇش ھوقــۇقى بولمايــدۇ 
جىنــايهت ۋە جىنايهتچىنىــڭ ئهھۋالىغــا قــاراپ ئېغىــر يــاكى  بېكىــتىلمىگهن جــازاالرنى 

  .يېنىك قىلىپ بهلگىلىيهلهيدۇ

  چوڭ جازا ٥ ئىسالم جازا قانۇنىدا كهيپىيىتى بېكىتىلگهن
بولـۇپ،   ٥پهقهت  الرېكىـتىلگهن جـازا  ئىسالم جازا قانۇنىدا جازاالش كهيپىيىتى ئېنىق ب  

 .تىن ئىبـارەتتۇر چاپالش مهتھتۆبىراۋغا ۋە قاراقچىلىق، ئوغرىلىق نا، زى ،قاتىللىق :ئۇالر
  :ئۇالرنىڭ بايانى تۆۋەندىكىچه

  جازاسى قاتىللىقنىڭ )١(
  جازاسى نېمه؟ قاتىللىقنىڭ :سوئال  .١٥٣١

تۈرلۈك بولـۇپ، بىـرى، قهسـتهن ئـادەم      ئادەم ئۆلتۈرگهننىڭ جازاسى ئىككى :جاۋاب    
ئادەم ئۆلتۈرۈپ سېلىش بولۇپ، ھهر ئىككىسىنىڭ  هۋەنلىكتىنئۆلتۈرۈش، يهنه بىرى س

  .جازاسى ئايرىمدۇر
  قهسته ئادەم ئۆلتۈرگهن قاتىلنىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٥٣٢

قهسـتهن ئـادەم ئۆلتـۈرگهن قاتىلنىـڭ جازاسـى       ئىسالم جازا قانۇنى بويىچه، :جاۋاب    
ــدۇر ــۆمىنله ﴿. ئۆلۈم ــى م ــىلهرگه پهرز   ! رئ ــېلىش س ــۈرۈلگهنلهر ئۈچــۈن قىســاس ئ ئۆلت

قىلىنــدى، ھــۆر ئــادەم ئۈچــۈن ھــۆر ئادەمــدىن، قــۇل ئۈچــۈن قۇلــدىن، ئايــال ئۈچــۈن  
  .)٣(﴾ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ

ئهگهر ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ تهۋەلىـــرى قاتىلـــدىن ئىنتىقـــام ئېلىشـــنى كهچۈرســـه بۇمـــۇ    
قېرىندىشـى  ) دىنىـي (قاتىل ئۈچـۈن  ﴿. بېرىدۇئۇالرنىڭ ئىختىيارىدۇر، ئهجرىنى ئالالھ 

                                                 
  ـ ئايهت ٤٠شۇرا سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٤٠شۇرا سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ١٧٨بهقهرە سۈرىسى  )٣(
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يهنـى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ ئىگىسـى قاتىلـدىن     (ا تهرىپىدىن بىر نهرسه كهچۈرۈم قىلىنسـ 
ــدى       ــۇ، جىنايهتچى ــه، ئ ــتىن ۋازكهچس ــاس ئېلىش ــۇپ، قىس ــقا رازى بول ــيهت ئېلىش ن دى

ياخشــىلىقچه بېرىشــى ) جىنــايهتچىمۇ دىيهتنــى(ى قىلىشــ تهلهبچىــرايلىقچه ) دىيهتنــى(
  .)١(﴾زىمال
  سهۋەنلىك بىلهن ئادەم ئۆلتۈرۈپ سالغاننىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٥٣٣

ــاۋاب     ــڭ       :ج ــى ئۆلتۈرۈلگۈچىنى ــڭ جازاس ــادەم ئۆلتۈرگۈچىنى ــلهن ئ ــهۋەنلىك بى س
كىمكـى بېـرەر مـۆمىننى سـهۋەنلىك بىـلهن ئۆلتـۈرۈپ       ﴿. ۋارىسلىرىغا دىـيهت تۆلهشـتۇر  

، ئــۇ، بىــر مــۆمىن قــۇلنى ئــازات قىلىشــى ۋەئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ ۋارىســلىرىغا قويىــدىكهن
  .)٢(﴾دىيهت تۆلىشى كېرەك

  دىيهتنىڭ مىقدارى قانچىلىك بولىدۇ؟ :سوئال  .١٥٣٤
 بىر ئـادەمنى سـهۋەنلىك بىـلهن ئۆلتـۈرۈپ سـالغانلىقنىڭ جازاسـى ئۈچـۈن        :جاۋاب    

بـارلىق   ئىلىسىگه ئۆلتۈرگۈچىنىڭ تۆلهيدىغان دىيهتنىڭ مىقـدارى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئا
تۆگه ياكى ئۇنىڭ خهلق پۇلىدىكى  ١٠٠ئۆلىمالىرىنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلهن  ئىسالم

  .قىممىتىدۇر

  نىڭ جازاسىلىقرېكوتېرۋە  لىقسويغۇنچىلىق، قاراقچى )٢(
  اقچى ۋە سويغۇنچى رېكوتېرالرنىڭ جازاسى نېمه؟بۇالڭچى، قار :سوئال  .١٥٣٥

ــاۋاب     ــۇالرنى    :جـ ــويغۇنچى رېكوتېرالرنىـــڭ جازاســـى ئـ ــاراقچى ۋە سـ بـــۇالڭچى، قـ
قىلمىشلىرىغا قاراپ، ئۆلتۈرۈش، ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرىنى كېسـىش، يـاكى   

بىـلهن  ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى    ﴿. جىنايىتى يېنىكرەك بولسا سـۈرگۈن قىلىشـتۇر  
ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ، يهر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىـق قىلىـدىغانالرنىڭ جازاسـى شـۇكى،     
ئۇالر ئۆلتۈرۈلىشى، ياكى دارغا ئېسىلىشـى، يـاكى ئـوڭ قـوللىرى بىـلهن سـول پـۇتلىرى        

  .)٣(﴾كېسىلىشى، ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك

  لىرىسىنىڭ تۈرجازا نىڭلىقوغرىئ) ٣(
  ئوغرىلىقنىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٥٣٦

  :ئوغرىلىق قىلغۇچىنىڭ جازاسى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ :جاۋاب    

                                                 
  ـ ئايهت ١٧٨بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٩٢نىسا سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ٣٣مائىدە سۈرىسى   )٣(
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ــېلىش ئۈچــۈن باشقىســىنىڭ     ) ١(   ــاتىنى ســاقالپ ق ــۆز ھاي ــاجلىقتىن ئ ــراۋ مۇھت بى
تامىقىنى ياكى مېۋىسىنى ئـوغرىالپ شـۇ ئورۇنـدا قـارنى تويغىچىلىـك يـېگهن بولسـىمۇ        

ــازا كه  ــا ج ــدۇئۇنىڭغ ــۇرىي     . لمهي ــىدىن مهجب ــاج يۈزىس ــانىي ئېهتىي ــۇ ئىنس ــۈنكى ب چ
  .ئىشلهنگهن جىنايهت

سـاپ ئـالتۇن   ) چـارەك تىلـال  (گراممـا  ١.٠٦٢٥ئوغرىالنغان نهرسىنىڭ قىممىتـى  ) ٢(  
ئهممــا ئۇنىــڭ . گراممــا كۈمۈشــنىڭ قىممىــتىگه يهتمىســه، قــولى كېســىلمهيدۇ  ٣يــاكى 

  .ئىككى ھهسسىسى تۆلىتىلىدۇ
سـاپ ئـالتۇن   ) چـارەك تىلـال  (گراممـا  ١.٠٦٢٥ان نهرسىنىڭ قىممىتـى  ئوغرىالنغ) ٣(  

. گرامما كۈمۈشنىڭ قىممىتىدىن كۆپ بولسا ئوغۇرلىغۇچىنىڭ قـولى كېسـىلىدۇ   ٣ياكى 
ئوغرىلىق قىلغۇچى ئهرنىڭ ۋە ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىـڭ قىلمىشـلىرىنى جـازاالپ،    ﴿

ئۆز ئهمرىنى (ئالالھ . ى كېسىڭالرئالالھ تهرىپىدىن ئىبرەت قىلىش يۈزىسىدىن قوللىرىن
ئوغرىلىـق  (كىمكـى،  . غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر     ) ئىشقا ئاشۇرۇشتا

تۈزەتســه ئــالالھ ) ئــۆزىنى(قىلىـپ كىشــىلهرگه زۇلــۇم قىلغانــدىن كېـيىن تهۋبه قىلســا،   
ھهمىشــه مهغپىــرەت ) تهۋبه قىلغــۇچىالرنى(ئۇنىــڭ تهۋبىســىنى قوبــۇل قىلىــدۇ، ئــالالھ 

  .)١(﴾بهكمۇ مېهرىباندۇر) بهندىلىرىگه(لغۇچىدۇر، قى
ــۇل        ــدا ئوغرىنىــڭ تهۋبىســى قوب ــمه ئالدى ــالىملىرى مهھكى ئىســالم فىقهىشــۇناس ئ

. قىلىنىپ جازادىن كهچۈرۈم قىلىنىشى يـاكى قىلىنماسـلىقى ھهققىـدە ئىختىالپالشـقان    
هھكىـمه  كۈچلۈك كۆرۈشكه كۆرە، ئوغرى ئهگهر ئـۆز گۇنـاھىنى تونـۇپ تهۋبه قىلسـا، م    

  .ئۇنى ئهپۇ قىلىش ياكى قىلماسلىقتا ئهركىندۇر

  ئوغرىنى جازاالشنىڭ شهرتلىرى
  ئوغرىنى جازاالشنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٥٣٧

  :تۆۋەندىكىچه ئوغرىنى جازاالشنىڭ شهرتلىرى :جاۋاب    
ھوشــى جايىــدا  –ن، ئهقلــى ئوغرىلىــق قىلغۇچىنىــڭ بــاالغهت يېشــىغا يهتــكه ) ١(  

  .كىچىك بالىالر، ئهقلى جايىدا بولمىغانالر جازاالنمايدۇ. بولىشى
سـاپ ئالتۇننىـڭ   ) چارەك تىلال(گرامما ١.٠٦٢٥نهرسىنىڭ قىممىتى  ئوغرالنغان) ٢(  

ئهگهر بـۇ مىقـداردىن ئـاز    . گرامما كۈمۈشنىڭ قىممىتىدىن ئاشىدىغان بولىشـى  ٣ياكى 
قامچا ئـۇرۇش  . ىشىگه بۇ قول كېسىش جازاسى يۈرگۈزۈلمهيدۇك بىر نهرسه ئوغرىلىغان
  .بىلهن ئهدەبلىنىدۇ

                                                 
  ايهتـ ئ ٣٩مائىدە سۈرىسى   )١(
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ئهگهر . ئوغرىالنغان نهرسىنىڭ بىراۋنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى ھهققـى بولۇشـى   )٣(  
ــوغرى         ــى ئ ــان كىش ــۋىلهرنى ئالغ ــۈملۈك ۋە مې ــكهن ئۆس ــايالردا ئۆس ــوق ج ــى ي ئىگىس

  .ھېسابالنمايدۇ
ئانىسـىغا   –الرنىڭ بولىشـى، ئوغۇرلىغۇچىنىـڭ ئاتـا    ئوغرىالنغان نهرسىنىڭ يات) ٤(  

  .ياكى بالىلىرىغا ياكى جورىسىغا ئائىت بولماسلىقى
ئاشكارا تـارتىۋېلىش ئوغرىلىـق ئهمهس،   . ئوغرىلىقنى يوشۇرۇن قىلغان بولىشى) ٥(  

  .بهلكى بۇالڭچىلىق بولۇپ، ئۇنىڭ جازاسى باشقا
لىق ســهۋەبتىن بولمىغــان  ئوغرىلىقنىــڭ ھهقىقىيــى مۇھتــاجلىق يــاكى ئــاچ    ) ٦(  

  .بولىشى
ئۆزلىكىــدىن ئېتىــراپ قىلىشــى يــاكى راســتچىل ئىككــى گۇۋاھچىنىــڭ ئۇنىــڭ ) ٧(  

ئوغرىلىق قىلغانلىقىنى شهك ـ شۈبهىسىز، ئوچـۇق رەۋىشـته كـۆرگهنلىكىگه گۇۋاھلىـق      
ئـازراق شـۈبهه يـاكى گـۇۋاھچىالردىن بېرەرسـىىنىڭ كىچىككىـنه       . بېرىشىدىن ئىبارەت

  .پىيىتى بىلهن جازا بىكار قىلىنىدۇگۇمانلىق كهي
ــۇقىرىقى    ــدا،   ٧ي ــۇق بولمىغان ــول   شــهرتنىڭ بىرەرســى تول ــا ق ــق قىلغۇچىغ ئوغرىلى

  .كېسىش جازاسى يۈرگۈزۈلمهيدۇ

  زىنانىڭ جازاسى) ٤(
  زىنانىڭ جازاسى نېمه؟ :سوئال  .١٥٣٨

لىرىگه توشــقان ئهھــۋال ئاســتىدا زىنانىــڭ جازاســى جــازا بېــرىلىش شــهرت  :جــاۋاب    
  :ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

زىنا قىلغۇچى ئۆيلهنگهن بىرى بولسا، ئۇنىڭ جازاسـى تـاش ـ كېسـهك قىلىـپ      ) ١(  
  .ئۆلتۈرۈش

ە زىنــا قىلغــۇچى تېخــى ئــۆيلهنمىگهن بىــرى بولســا، ئۇنىــڭ جازاســى يــۈز دەرر  ) ٢(  
هرنىـڭ ھهر بىرىنـى يـۈز    زىنـا قىلغـۇچى ئايـال ۋە زىنـا قىلغـۇچى ئ     ﴿. ئۇرۇشتۇر) قامچا(

  .)١(﴾دەررە ئۇرۇڭالر
ــىدىن      ــۆيلهنمىگهن بولىشـ ــاكى ئـ ــۆيلهنگهن يـ ــا قىلغۇچىنىـــڭ ئـ ــايهت، زىنـ بـــۇ ئـ

قهتئىيــنهزەر ئومــۇمىي جازاســىنى بايــان قىلغــان بولســا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم        
ئــۆيلهنگهنگه تــاش ـ كېســهك قىلىــش، ئــۆيلهنمىگهنگه يــۈز دەررە ئــۇرۇش جازاســىنى     

ــگ ــبهر    . هنبهلگىلىـــ ــى پهيغهمـــ ــڭ ھهممىســـ ــۇناس ئالىملىرىنىـــ ــالم فىقهىشـــ ئىســـ

                                                 
  ـ ئايهت ٢نۇر سۈرىسى   )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٩٢  

 

  .ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ بهلگىلىمىسىگه ئهمهل قىلىشتا ئىتتىپاقتۇر

  زىنا قىلغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شهرتلىرى
  زىنا قىلغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شهرتلىرى نېمه؟ :سوئال  .١٥٣٩

  :بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه ٣لغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شهرتلىرى زىنا قى :جاۋاب    
قېـتىم   ٤زىنا قىلغۇچىنىڭ ئۆزىنىڭ زىنـا قىلغانلىقىغـا ئـۆز ئىختىيـارى بىـلهن       )١(  

ئىقرارىــدىن  ئهگهر زىنــا قىلغــۇچى ئىقــرار قىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن،. ئىقــرار قىلىشــى
  .جازا ئهمهلگه ئاشمايدۇ يېنىۋالسا

گۇۋاھچىنىـــڭ ئۇنىـــڭ زىنـــا قىلىۋاتقـــانلىقىنى ھېچقانـــداق      ٤ك ئادالهتلىـــ )٢(  
توسالغۇســىز ۋە شۈبهىســىز دەرىجىــدە ئــۆز كــۆزلىرى بىــلهن ئېنىــق كــۆرگهنلىكىگه        

ــى  ــق بېرىشـ ــا    . گۇۋاھلىـ ــا زىنـ ــدىن يهنىۋالسـ ــى گۇۋاھلىقىـ ــۇۋاھچىالردىن بىرەرسـ گـ
  .نهتىجىدە، جازاالش ئهمهلگه ئاشمايدۇ. ئىسپاتلىنالمايدۇ

مۇشقا چىقمىغان بىر قىزنىڭ ئېغىر ئاياق بولۇپ قېلىشى ئۇنىـڭ زىنـا   تېخى تۇر) ٣(  
ــدۇ   ــت بوالالي ــا ئوپئوچــۇق پاكى ــۇ. قىلغانلىقىغ ــلهن  ئهگهر ئ ــۇق بى ــتى   زورل ــاق ئاس ئاي

ئهگهر ئـۆز  . ئىسپاتلىيالىسا، جازالىنىشتىن قۇتۇلۇپ قالىـدۇ  قىلىنغانلىقىنى دەۋا قىلىپ،
ئــۆز ئاغزىــدىن ئېتىــراپ قىلســا، جــازا   ىمقېــت ٤ئىختىيــارى بىــلهن زىنــا قىلغــانلىقىنى  

  .يۈرگۈزىلىدۇ
  بۇنداق چىڭ بولۇشىدىن مهقسهت نېمه؟ شهرتىنىڭ زىنانى ئىسپاتالش :سوئال  .١٥٤٠

زىنانى ئىسپاتالش شـهرتلىرىنىڭ بۇنچىلىـك قىـيىن ۋە چىـڭ بولىشـىدىن       :جاۋاب    
ــۇ    ــانالرنى م ــادىر قىلغ ــاھ س ــهت گۇن ــتىن،مهقس ــيه، ۋەز  مكىن قهدەر جازالىماس  –تهربى

چــۈنكى . نهســىههت ۋە ئىبــرت كۆرســىتىش يــوللىرى بىــلهن تــوغرا يولغــا يېتهكلهشــتۇر
بهلگىلهنگهن جازا تۈرلىرىنىڭ ئاساسلىق غايىسى ئـادەم ئۆلتـۈرۈش    ئىسالم شهرىئىىتىدە

ــازاالش   ــمانىي ج ــاكى جىس ــارقىلىق     ي ــرىش ئ ــرەت بې ــىلهرگه ئىب ــى كىش ئهمهس، بهلك
ئهمهلىيهتتىمۇ بۇ جازانىـڭ ئـۇزۇن يىللىـق    . يامانلىقنىڭ يوللىرىنى تاقاشتىن ئىبارەتتۇر

ئىســالم تارىخىــدا قــانچه قېــتىم يۈرگــۈزۈلگهنلىكىنى بارمــاق بىــلهن ســاناپ بهرگىلــى    
  .بولىدۇ

  جازاسى )قاراچاپالشنىڭ(ڭ تۆھمهتنى )٥(
  اسى نېمه؟تۆھمهتنىڭ جاز :سوئال  .١٥٤١

بــۇ مــاۋزۇدىكى تــۆھمهت ئىپپهتلىــك ئايــال يــاكى ئىپپهتلىــك ئهرگه زىنــا   :جــاۋاب    
ئالالھ ئىنسانالرنى ھۆرمهتلىـك يـاراتتى ۋە   . تۆھمهت قىلىش دېگهنلىكتۇر قىلدى، دەپ



 ٨٩٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم جازاالرغا ۋە هتجىناي  

 

كىشـىلهرنىڭ ھـۆرمىتىنى ۋە   . ـ ئابروي ئاتـا قىلـدى   ئۇالرغا ھهق دىن ئارقىلىق ئىززەت
م نهزەرىــدە ئېغىــر جىنــايهت بولــۇپ ســانالغانلىقتىن،     نومۇســىنى چۈشــۈرۈش ئىســال  

 قامچـا  ٨٠بېرىلىـدىغان جـازا   بۇ دۇنيـادا  ئىپپهتلىك كىشىلهرگه تۆھمهت قىلغۇچىالرغا 
بۇنىـڭ  (ئىپپهتلىـك ئايـالالرنى زىنـا بىـلهن قارىلىغـان،      ﴿. ئۇرۇش بولۇپ بېكىـتىلگهن 

ــتلىقىغا ــۈرەلمىگهن ٤ئادىـــل ) راسـ ــۇۋاھچىنى كهلتـ ــىلهرنى  گـ ــا(ە دەرر ٨٠كىشـ  )قامچـ
  .)١(﴾ئۇرۇڭالر

 يالغانـدىن تــۆھمهت چـاپالپ قارىالشـنىڭ خهتىــرى چـوڭ، گۇنـاھى ئېغىــر     بىراۋغـا    
دەررە ئۇرۇش جازاسى بهلگىلهنگهنلىكى ئهمهلىيهتـته ئـاددى    ٨٠تۇرسىمۇ، ئۇالرغا ئاران 

ــدا ئىجــرا قىلىنىــدۇ  . جــازا ئهمهس ــۇ . چــۈنكى دەررە جازاســى خهلقــى ئالهمنىــڭ ئالدى ب
 خهلقنىڭ نهزەرىـدىن چۈشـۈپ كېتىشـى   خورنىڭ دۇنيادا ئابرويىنى يوق قىلىپ، تۆھمهت

ۋە ھېچكىم ئىشهنمهيدىغان بىر يالغانچى ئادەمگه ئايلىنىپ قېلىشـى ئۈچـۈن يېتهرلىـك    
مۇنداقالر بىر قېتىم خهلقى ئالهم ئالدىدا شهرمهندە بولغاندىن كېـيىن، كېتىـپ   . جازادۇر

دۇنياســىنى خهجلهپمــۇ قــايتۇرۇپ   -ى بــار مــال ھــۆرمىتىن ۋە ئــابرويىنى-يــۈزقالغــان 
  !بۇ ھهقىقهتهن ئېچىنىشلىق جازادۇر كېلهلمهيدۇ ئهمهسمۇ؟

  تىن ئهۋزەلجازاالش كهچۈرۈم قىلىش
  جازاالش ئهۋزەلمۇ ياكى كهچۈرۈم قىلىشمۇ؟ :سوئال  .١٥٤٢

 كهلـگهن بىـر دىـن بولـۇپ،    ئىسالم دىنى ئىنسانالر ئۈچۈن رەھـمهت بولـۇپ    :جاۋاب    
 –ئىمكان قهدەر كىشىلهرنى جازالىماسـلىقنى، يولـدىن ئازغـانالر ۋە گۇناھكـارالرنى ۋەز     

شـۇڭا ئىسـالم جـازا    . نهسىههت ئـارقىلىق تـوغرا يولغـا قايتۇرۇشـنى تهشـهببۇس قىلىـدۇ      
 .رىشـنى ئاساسـلىق غـايه قىلىـدۇ    قانۇنلىرى كىشىلهرنى جازاالشتىن كۆپرەك ئىبـرەت بې 

ــ ــاالمپهيغهم ــازاالرنى   « :نىڭبهر ئهلهيهىسس ــىال ج ــۈبهه تېپىلس ــازراق ش ــۇڭالردىن  ئ قول
لىكىمــۇ بــۇ دېــگهن تهۋســىيهنى كــۆپ قېــتىم تهكىتلىگهن )٢(»كېلىشـىچه ئهپــۇ قىلىڭــالر 

ــرەك  ــا كېــ ــهۋەبتىن بولســ ــاالم يهنه  .ســ ــبهر ئهلهيهىسســ ــۇلمانالردىن «: پهيغهمــ مۇســ
ئۇالر ئۈچۈن جـازادىن قۇتۇلـۇپ   . كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچه جازاالرنى كهچۈرۈم قىلىڭالر

ــرىبڭالر      ــۇپ بې ــۇالرنى قوي ــان ئ ــان ھام ــولى تېپىلغ ــر چىقىــش ي ــداقال بى ــقا قان . قېلىش
گۇناھكـــارنى كهچۈرىۋېتىـــپ ) ھـــازىرقى ئىســـتىالھ بـــويىچه ســـوتچىنىڭ(ئىمامنىـــڭ 

                                                 
  ـ ئايهت ٤نۇر سۈرىسى   )(١
  ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )٢(
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دېـگهن پرىنسـىپنى    )١(»خاتاالشقىنى، ئـۇنى جـازاالپ خاتاالشـقىنىدىن ئهلـۋەتته ئهۋزەل    
  .لغانتهۋسىيه قى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋە ســاھابىالر ئــازراق شــۈبهه بىــلهن بولســىمۇ جــازاالرنى   
  .يۈرگۈزمهسلىك پرېنسىپىنى تولىمۇ كۆپ قېتىم تهتبىقلىغان

بىركۈنى، غامىـدىيه ئىسـىملىك بىـر ئايـال زىنـا قىلىـپ قويـۇپ، قـاتتىق پۇشـايمان            
  :ېلىپ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىدۇقىلغانلىقتىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا ك

ــۇلۇلالھ  –   ــا رەسـ ــۈزدۈم   ! يـ ــاھ ئۆتكـ ــر گۇنـ ــپ ئېغىـ ــا قىلىـ ــبهر . مهن زىنـ پهيغهمـ
. ئهلهيهىسساالم ئاڭلىمىغانغا سېلىپ باشقا تهرەپكه قارىۋالىدۇ، ئايال سۆزىنى قايتىاليـدۇ 

انـدا،  ئايال سۆزىنى تـۆتىنچى قېـتىم تهكرارلىغ  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه قارىمايدۇ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتىدۇ

  بويۇڭدا بارمۇ؟ –  
  .بار –  
  .ئۇنداقتا بوشىنىپ بولۇپ كهلگىن، شۇجاغدا جازا بېرەيلى –  
پهيغهمـبهر  . ئايال بوشـىنىپ بولـۇپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى ئىـزدەپ كېلىـدۇ        

  :ئهلهيهىسساالم
  .دۇباالڭغا قارايدىغان ئادەم بارمۇ؟ ــ دەپ سوراي –  
  .يوق، ــ دەيدۇ، ئايال –  
  .ئۇنداقتا، باالڭ ئىككى ياشلىق بولغاندا كهلگىن –  
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    ئايال بالىسـىنى ئىككـى ياشـقا كىرگهنـدىن كېـيىن       

ــدۇ  ــا ئېلىــپ كېلى ــۇراتتى  . يېنىغ ــلهن ئولت ــاھابىلىرى بى ــبهر ئهلهيهىسســاالم س . پهيغهم
هھـۋالنى چۈشـهندۈرگهندىن كېـيىن، سـاھابىالردىن     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا ئ

  :سورايدۇ
  بۇ ئايالنىڭ بالىسىغا ئاتىدارچىلىق قىلىدىغانالر بارمىكىن؟  
ســاھابىالردىن بىــرى ئاتىــدارچىلىق قىلىــدىغانلىقىنى بىلدۈرىــدۇ، ئانــدىن ئايــال     

  .)٢(ئالىدۇ جازاسىنى
پ، ئۆزىنىـڭ زىنـا قىلىـپ    يهنه بىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغـا كېلىـ    

قويغـــانلىقىنى ئېتىـــراپ قىلىـــدۇ ۋە ئۇنىـــڭ جازاســـىنى كۆرۈشـــنى خااليـــدىغانلىقىنى 

                                                 
  ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
دا قهيـت  » ئهبـۇداۋۇد ھهدىـس تـوپلىمى   «ئىمران ئىبنـى ھۇسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـپ        )٢(

  .قىلىنغان ھهدىس
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ــدۇ  ــكه    . ئىلتىمــاس قىلى ــا ســېلىپ باشــقا تهرەپ ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئاڭلىمىغانغ پهيغهم
ــورىمايدۇ    ــه س ــېچ نهرس ــدىن ھ ــدۇ ۋە ئۇنىڭ ــقا    . قارىۋالى ــۆزىنى تهكرارالش ــادەم س ــۇ ئ ب

بـۇ ئهسـنادا نامازغـا    . هر ئهلهيهىسساالم يهنه باشقا تهرەپـكه قارىۋالىـدۇ  پهيغهمب. باشاليدۇ
بـۇ  . ناماز تۈگىگهندىن كېيىن، ھېلىقى ئادەم يهنه سـۆزىنى تهكراراليـدۇ  . ئهزان چىقىدۇ

  :ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن سورايدۇ
  تاھارىتىڭ بارمۇ؟ –  
  .بار –  
  بىز بىلهن ناماز ئوقۇدۇڭمۇ؟ –  
  .ئوقۇدۇم –  
  .)١(ئۇنداقتا كهتكىن، ئالالھ سېنىڭ گۇناھىڭنى كهچۈردى –  
. چۈنكى بۇ ئايال بىلهن ئهر ئۆز گۇنـاھىنى تونۇغـان ۋە قـاتتىق پۇشـايمان قىلغـان       

ئايال ئۆزىنىڭ گۇناھ قىلغانلىقىنى قايتا ـ قايتا دەۋا قىلدى، ئايالدا گۇناھقـا نىسـبهتهن    
ــدى،   ــى كۈچهي ــايمان قىلىــش كهيپىيىت ــۇ ئاشــتى   پۇش ــا ئهگىشــىپ مهغپىرەتم . ئۇنىڭغ

  .كېيىنكى قىسسىدىكى ئهرمۇ شۇنداق

  بولىشىنىڭ سهۋەبى ئېغىر نىڭزىنا بىلهن ئوغرىلىق جازاسى
بۇنچىلىـــك ئېغىـــر  زىنـــا بىـــلهن ئوغرىلىقنىـــڭ جازاســـى نـــېمه ئۈچـــۈن :ســـوئال  .١٥٤٣

  بېكىتىلگهن؟
ــگه ئېشىشــنى مهقســهت   ئىســالم شــهرىئىتى :جــاۋاب     ــگهن جــازاالر ئهمهل دە بهلگىلهن

قىلماســتىن، بهلكـــى كىشـــىلهرگه ئىبـــرەت ۋە ئاگاھالنـــدۇرۇش بېرىشـــنى ئاساســـلىق  
ــدۇ  ــىلهن. مهقســهت قىلى ــا    :مهس ــاق، زىن ــهرتىگه نهزەر قىلس ــانى ئىسپاتالشــنىڭ ش زىن

ڭ قېتىم ئېتىراپ قىلىشى ياكى تۆت گۇۋاھچىنى ٤قىلغۇچىنىڭ ھېچ ئىككىلهنمهستىن 
ئۇنىڭ زىنا قىلغانلىقىنى شۈبهىسىز رەۋىشته ئېنىق كۆرگهن بولۇشى ئهمهلـگه ئېشىشـى   

 رىلىدىغان قول كېسـىش جازاسـىمۇ  ېئوغرىلىق قىلغۇچىغا ب. بىر شهرت ئىنتايىن قىيىن
ئهگهر شـهرتلىرى تولـۇق   . ئۇنىڭ شهرتلىرىنىڭ تولۇق بولۇشى بىلهن ئهمهلـگه ئاشـىدۇ  

  .كهچۈرۈم قىلىنىدۇ ىلسابولمىسا ياكى ئازراق شۈبهه تېپ
ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ دەۋرىـدە، ھاتىـب         

ئىبنى ئهبۇ بهلتهئه ئىسىملىك بىـر ئادەمنىـڭ خىزمهتكـارلىرى مهزنىـيه ئىسـىملىك بىـر       
ــدۇ   ــوغرىالپ كېلىــپ ســويۇپ يهۋېتى خىزمهتكــارالر ھهزرىتــى . ئادەمنىــڭ تۆگىســىنى ئ

                                                 
  .ھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسئىمام مۇسلىم ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلال  )١(



 ھارام ۋە چهكلهنگهن ئىشالر: بۆلۈم-٦  ٨٩٦  

 

بۇ ۋاقىتتا ئـۆمهر ئۇالرنىـڭ قـوللىرىنى    . ا گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلىدۇئۆمهرنىڭ ئالدىد
  :كېسىشكه بۇيرۇپ بولۇپ، سۆزىدىن قايتىدۇ ۋە ھاتىبقا دەيدۇ

ســىلهر ئىشــلهتكهن ئادەملىرىڭالرنىــڭ ھالىــدىن خهۋەر ئالمايســىلهر، ئــۇالرنى ئــاچ    
ئۇالرنىڭ قوللىرىنى . بۇ ھالهتته ھارامنى يېسىمۇ ئۇالر ئۈچۈن ھاالل بولىدۇ. قويىسىلهر

ساڭا شۇنداق ماددىي جازا قويىمهنكى، تۆگىسـى ئوغرىالنغـان مهزنىـيهگه    . كهسمهيمهن
  .تۆگىسىنىڭ قىممىتىنىڭ ئىككى ھهسسىسىنى تۆلهيسهن

دىـرھهم تـۆلهپ    ٨٠٠دىـرھهم بولـۇپ، ھاتىـب مهزنىـيهگه      ٤٠٠تۆگىنىڭ قىممىتـى    
  )١(.نىدۇبېرىدۇ، ئوغرىلىق قىلغۇچىالر جازادىن ئهپۇ قىلى

مۇندىن باشـقا، ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ زامانىـدا، مهدىنىـدە ئاچـارچىلىق يـۈز بهرگهن          
خهلقنىڭ ئهھۋالىغـا ئېتىبـار بهرگهنلىكـتىن، ئوغرىلىـق قىلغانالرنىـڭ قـولىنى        يىلالردا،

مۇھتـاجلىق   نخهلق ئاچـارچىلىقتىن كهلـگه   چۈنكى. كېسىش جازاسى يۈرگۈزۈلمىگهن
ئۇالغـا ئوغرىلىـق    ه مهجبـۇر بولـۇپ قالغـان بىـر شـارائىتتا،     سهۋەبلىك ھارامنىمۇ يېيىشك

  )٢(.ئىش ئهمهس ئىدى توغراجازاسىنى ئىجرا قىلىش 
ئىســالم دىنىنىــڭ جــازا قــانۇنلىرىنى ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن ھــاكىمىيهت ھهقىقىــي   

. ئىسالم ھاكىمىيىتى بولۇپ، ئىسالم قانۇنلىرى يۈرگۈزۈلگهن بىر دۆلهت بولۇشى شهرت
ــانۇ  ــالم قـ ــانۇنلىرىمۇ    ئىسـ ــازا قـ ــالمنىڭ جـ ــلهردە، ئىسـ ــۈزۈلمىگهن مهملىكهتـ نى يۈرگـ
ــدۇ ــۇقى ئىســالم     . يۈرگۈزۈلمهي ــرا قىلىــش ھوق ــانۇنلىرىنى ئىج ــازا ق چــۈنكى ئىســالم ج

. ئورگىنى بولغـان ئىسـالم مهھكىمىسـىگه بېـرىلگهن ھوقۇقتـۇر      نىڭ ھاكىمىيهتدۆلىتى
ئىســالمىي ىــر تۈركــۈم قانــداقال بىــر دۆلهتــته بولمىســۇن، شهخســلهرنىڭ يــاكى ب  شــۇڭا

جامائهتنىڭ ئىسالم جازا قـانۇنلىرىنى ئىجـرا قىلىـش يـاكى بىراۋنـى سـوتالش ھوقـۇقى        
  .بولمايدۇ

ــ       ــىمۇ، خهلقنى ــۈزۈلگهن بولس ــاكىمىيىتى يۈرگ ــالم ھ ــۇنىڭدەك، ئىس ــېمهك ش  –ڭ ي
ئۇالر ئاچلىق  ئېهتىياجلىرى دۆلهت تهرىپىدىن ھهل قىلىنىپ، ئىچمهككه بولغان زۆرۈر

مهجبۇر بولـۇپ قالمايـدىغان تۇرمـۇش سهۋىيىسـىگه ئىـگه       وغرىلىق قىلىشقاسهۋەبتىن ئ
  .مهملىكهتته ئوغرىلىقنىڭ جازاسى يۈرگۈزۈلمهيدۇبىر بواللمىغان بولسا، بۇنداق 

                                                 
 -٩٣نـاملىق ئهسـهرى   » ئىسـالم قانۇنشۇناسـلىقىنىڭ ئاساسـلىق پرىنسـىپلىرى    «ئۇستاز ئهلـى ھهسـهبۇلالنىڭ     )١(

  بهت
  .ئالدىنقى مهنبهدىن  )٢(



 ٨٩٧  هققىدەھ ئىستىغفار – هۋبهت  

 

 

  ئىستىغفار ھهققىدە –تهۋبه 

ئىشـالرنى  ھـارام  ن ھارام نهرسـىلهرنى ئىسـتېمال قىلغـان يـاكى چهكلهنـگه      :سوئال  .١٥٤٤
  قىلغان ئادەم نېمه قىلىشى كېرەك؟

ئالالھقــا ســېغىنىپ گۇنــاھلىرى ئۈچــۈن كهچــۈرۈم سورىشــى ۋە چىــن        :جــاۋاب    
  .يۈرىكىدىن تهۋبه قىلىشى الزىم

  تهۋبه دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٤٥
ــا پۇشــايمان   —تهۋبه  :جــاۋاب     ــان گۇناھالرغ ــاھ   ســادىر قىلىنغ ــا گۇن ــپ، قايت قىلى

  .قىلماسلىققا بهل باغالپ، توغرىلىققا قايتىش دېمهكتۇر
  ئىستىغفار دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٥٤٦

ئالالھ تائـاالدىن گۇناھالرنىـڭ كهچـۈرۈم قىلىشـىنى سـوراش       —ئىستىغفار  :جاۋاب    
  .دېگهنلىك

  گۇناھالرنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىدىن ئۈمىدسىزلىنىشكه بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٥٤٧
ــدە  .دســىزلىك كۇپرىنىــڭ جورىســىدۇر ئۈمى :جــاۋاب     ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالالھ تائ : ئ
يىش ئـارقىلىق  دېـ  )١(﴾ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن پهقهت كـاپىر قهۋمـال ئۈمىدسـىزلىنىدۇ   ﴿

ــاتقان  ــا ئوخشـ ــىزلىكنى كۇپرىلىققـ ــۈنكى .ئۈمىدسـ ــۆ چـ ــه ئالالھنىـــڭ  مىنلهرمـ ھهمىشـ
ئهممـا ئالالھقـا ئىشـهنمهيدىغانالر ئالالھنىـڭ     . رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىش بىلهن ياشايدۇ

  .رەھمىتىدىن ئۈمىد كۈتمهيدۇ
ئــالالھ تائاالغــا ئهڭ يېقىملىــق . ھهر قانــداق گۇنــاھ ئۈچــۈن تهۋبه قىلىــش پهرزدۇر  

ىــڭ تهۋبىســىنى قوبــۇل كېلىــدىغان ئىــش بهنــدىنىڭ تهۋبه قىلىشــى ۋە ئالالھنىــڭ ئۇن
ــىدۇر   ــرەت قىلىش ــاھلىرىنى مهغپى ــپ گۇن ــدە  . قىلى ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــى ﴿: ئ ئ

ــۇھهممهد ــدىن ! م ــڭ تىلىم ــى، ) مېنى ــپ («ئېيتقىنك ــاھالرنى قىلىۋېرى ــۆزلىرىگه ) گۇن ئ
ــدىلىرىم  ــايهت قىلغــان بهن ــدىن ئۈمىدســىزلهنمهڭالر ! جىن ــالالھ . ئالالھنىــڭ رەھمىتى ئ

ــاھ  ــقهتهن جىمــى گۇن ــالالھ ناھــايىتى   ھهقى ــدۇ، شۈبهىســىزكى، ئ ــرەت قىلى الرنى مهغپى
  .)٢(﴾مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر

ــوئال  .١٥٤٨ ــاھ  :س ــلهن     -گۇن ــارى بى ــان تهرەپ ئېتىب ــايهتلهر قارىتىلغ ــىيهت ۋە جىن مهس

                                                 
  .ئايهت - ٨٧يۈسۈف سۈرىسى  )١(
  .ئايهت. ٥٣زۇمهر سۈرىسى  )٢(
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  نهچچه تۈرلۈك بولىدۇ؟
ــاۋاب     ــاھ  :جـ ــىيهتلهر ۋە  –گۇنـ ــى   مهسـ ــگه قارشـ ــڭ ھهققىـ ــايهتلهر ئالالھنىـ جىنـ

ئىشـلهنگهن گۇنـاھ ـ مهسـىيهتلهر ۋە مهخلۇقاتقـا قارشـى ئىشـلهنگهن قىلمىشـالر، دەپ          
  .ئىككىگه بۆلۈنىدۇ

  مهسىيهتلهر –ئالالھنىڭ ھهققىگه قارشى ئىشلهنگهن گۇناھ 
  مهسىيهتلهر قايسىالر؟ –ن گۇناھ ئالالھنىڭ ھهققىگه قارشى ئىشلهنگه :سوئال  .١٥٤٩

مهسـىيهتلهر ئالالھنىـڭ    –ئالالھنىڭ ھهققىگه قارشـى ئىشـلهنگهن گۇنـاھ     :جاۋاب    
قۇرئـــان كهرىـــم يـــاكى مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ تىلـــى ئـــارقىلىق ئىنســـانالرغا 

دېـگهن ئهمـر ـ پهرمانلىرىغـا خىـالپ كېلىـدىغان ھهر       » قىلمـا «ۋە » قىـل «بىلـدۈرگهن  
چـۈنكى ئـالالھ ئىنسـاننى شـۇنچه گـۈزەل      . مهسىيهتلهرنى كۆرسـىتىدۇ  –اھ قانداق گۇن

شهكىلدە يارىتىپ، ئۇنىڭغـا يهر يۈزىنىـڭ خوجـايىنلىقىنى بهرگهننىـڭ سـىرتىدا، ئـۇنى       
ھۆرمهتلهپ مهخلۇقاتنىـڭ ئهڭ ھـۆرمهتلىكى قىلـدى، ئـۇنى تۈرلـۈك ئېسـىل نـېمهتلهر        

ــدۇردى  ــلهن رىزىقالن ــهۋەبتىنمۇ، ئالالھنىــڭ ئ . بى ــۇ س ــى  ب ــتىدىكى ھهقق ــانالر ئۈس ىنس
ققـى ئىنسـانالرنىڭ ئالالھنىـڭ    ئالالھنىڭ ئىنسـانالر ئۈسـتىدىكى ھه  . ئهلۋەتته چوڭدۇر

پ، چهكلىگهنلىرىنى تهرك ئېتىپ ئالالھ ئىستىگهن رەۋىشـته  ئورۇنداـ پهرمانلىرىنى ئهمر
بىـر  پهرمانلىرىغا قارشى ھهر قانداق  -ئالالھنىڭ ئهمر. ئىبارەتتۇر ھايات كهچۈرۈشىدىن

  .مهسىيهت ئىشلىگهنلىكتۇر –ئىتائهتسىزلىك ئۇنىڭ ھهققىگه قارشى گۇناھ 

  مهخلۇقاتقا قارشى ئىشلهنگهن قىلمىشالر
  مهخلۇقاتقا قارشى ئىشلهنگهن قىلمىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٥٥٠

ىنسـانالرنى زىيـان ـ    ئ: مهخلۇقاتقا قارشى ئىشلهنگهن قىلمىشالر دېگىنىمىـز  :جاۋاب    
زەخمهتكه ئۇچرىتىش، زۇلـۇم قىلىـش، ھهقلىرىنـى يهۋېلىـش، ھوقـۇقلىرىنى دەپسـهندە       
قىلىش، ئابرۇيلىرىنى تۆكۈش، ھايۋانالرنى ئازابالش، قىيناش قاتارلىق يامـانلىقالرنى ۋە  

چۈنكى مۇنداق قىلىش ئىنسـانالرنىڭ باشـقىالر تهرىپىـدىن    . جىنايهتلهرنى كۆرسىتىدۇ
ــان ـ     ــي     زىي ــارەت تهبىئى ــدە ياشاشــتىن ئىب ــۇزۇر ئىچى ــتىن ھ ــكه ئۇچرىتىلماس زەخمهت

ــازابالش، قىينــاش ۋە  . ھهققىــگه تاجــاۋۇز قىلغــانلىق بولىــدۇ  شــۇنداقال، ھــايۋانالرنى ئ
ئۇالرغــا قارشــى ئىشــلهنگهن قانــداقال بىــر يولســىزلىق ئۇالرغــا زۇلــۇم قىلغــانلىق ۋە        

هتلىك مۇئــامىله قىلىشـتىن ئىبــارەت  ھـايۋانالردىن يوللــۇق پايـدىلىنىش، ئۇالرغــا شـهپق   
  .ئىسالم پرىنسىپىغا خىالپلىق قىلغانلىق بولىدۇ



 ٨٩٩  هققىدەھ ئىستىغفار – هۋبهت  

 

  قوبۇل بولۇش شهرتى ڭتهۋبىنى
  ئالالھقا قانداق قىلىنغان تهۋبه قوبۇل بولىدۇ؟ :سوئال  .١٥٥١

هتلهرنىڭ ئـالالھ تائاالنىـڭ ھهققىـگه قارشـى ئىشـلهنگهن گۇنـاھ ـ مهسـىي         :جـاۋاب     
  :ئۇالر. تهۋبىسى تۆۋەندىكى ئۈچ شهرت بىلهن قوبۇل قىلىنىدۇ

  بۇرۇن قىلغان گۇناھ، يامان ئىشلىرىغا پۇشايمان قىلىش،) ١(  
  گۇناھ، يامان ئىشالردىن قهتئىي قول ئۈزۈش،) ٢(  
  .بۇرۇن قىلغان گۇناھ، يامان ئىشالرنى قايتا قىلماسلىققا چىن ئىرادە باغالش) ٣(  
ــوئال  .١٥٥٢ ــڭ تهۋبىســى     :س ــانلىق ۋە جىنايهتلهرنى ــلهنگهن يام ــانالرغا قارشــى ئىش ئىنس

  قانداق بولىدۇ؟
ئىنسـانالرنىڭ ھهققىـگه قارشـى ئىشـلهنگهن قىلمىشـالر ۋە يامانلىقالرنىـڭ        :جاۋاب    

ــرگه، ھهق         ــلهن بى ــهرت بى ــۈچ ش ــۇقىرىقى ئ ــۈن ي ــى ئۈچ ــۇل بولۇش ــىنىڭ قوب تهۋبىس
چۈنكى بـۇ خىلـدىكى ھهق ئـالالھ تائاالنىـڭ     . ى رازى قىلىش شهرت قىلىنىدۇئىگىسىن

ــۇالر        ــۈن، ئـ ــانلىقى ئۈچـ ــرى بولغـ ــۆز ھهقلىـ ــانالرنىڭ ئـ ــتىن، ئىنسـ ــى بولماسـ ھهققـ
قىلمىشــكارلىرىنى ئــۆزلىرى كهچــۈرمىگىچه ئــالالھ تائــاال كهچۈرمهيــدۇ ۋە تهۋبىلىرىنــى  

  .تىدۇرمانا بۇ، ئالالھ تائاالنىڭ ئادالى. قوبۇل قىلمايدۇ

  ئىستىغفارنىڭ پايدىسى –تهۋبه 
  ئىستىغفارنىڭ قانداق پايدىسى بار؟ –تهۋبه  :سوئال  .١٥٥٣

ئىستىغفارنىڭ پايدىسـى گۇناھالرنىـڭ ئهپـۇ قىلىنىشـىدىن باشـقا       –تهۋبه  :جاۋاب    
ېڭىش، مـول  ئالالھنىڭ رەھمىتىگه ئېرىشـىش، جهنـنهتكه كىـرىش، قىيىنچىلىقالرنـى يـ     

  .رىزىققا ئىگه بولۇش قاتارلىق نۇرغۇن پايدىلىرى بار
ئالالھقـا سـهمىمىي   ! ئـى مـۆمىنلهر  ﴿: قۇرئان كهرىم بىزگه تهلىـم بېرىـپ مۇنـداق دەيـدۇ      

تهۋبه قىلىڭالر، ئۈمىدكى، پهرۋەردىگارىڭالر سىلهرنىڭ گۇناھىڭالرنى يوققا چىقىرىـدۇ،  
  .)١(﴾غان جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇسىلهرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدى

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىستىغفارنىڭ پهزىلىتىنى بايان قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن     
ئىستىغفار ئېيتىشنى ئـۆزىگه ۋەزىـپه قىلغـان ئـادەم ئۈچـۈن ئـالالھ تائـاال ھهر قانـداق         «

ىدۇ، قايغۇدىن خۇشاللىق يارىتىپ بېر -قىيىنچىلىقتىن چىقىش يولى ۋە ھهرقانداق غهم
  .)٢(»ئۇنىڭغا كۈتۈلمىگهن يهردىن رىزىق بېرىدۇ

                                                 
  .ئايهتنىڭ بىر قىسمى - ٨تهھرىم سۈرىسى  (١)

  ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى  )٢(
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ئهي «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تهۋبىنىــڭ زۆرۈرلــۈكىنى تهكىــتلهپ مۇنــداق دېــگهن  
قېتىمـدىن   ٧٠ئالالھ تائاالغا تهۋبه قىلىڭالر، مهن ھهر كـۈنى ئـالالھ تائاالغـا    ! ئىنسانالر

  .)١(»ه قىلىمهنكۆپرەك ئىستىغفار ئېيتىمهن ۋە كهمچىلىكلىرىمگه تهۋب
ئـالالھ  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهۋبىنىڭ پهزىلىتـى توغرۇلـۇق مۇنـداق دېـگهن      

تائـاال كېچىــدە كۈنــدۈزلىرى گۇنــاھ سـادىر قىلغانالرنىــڭ تهۋبىلىرىنــى قوبــۇل قىلىــش   
ئۈچــۈن قــولىنى ســوزۇپ تۇرىــدۇ، كۈنــدۈزدە كېچىلىــرى گۇنــاھ ئىشــلىگهنلهرنىڭ        

ۈن قولىنى سوزۇپ تۇرىدۇ، ئالالھ تائاال تا قىيـامهتكىچه  تهۋبىلىرىنى قوبۇل قىلىش ئۈچ
  .)٢(»شۇنداق قىلىدۇ

  

                                                 
  بۇخارى رىۋايىتى  )١(
  مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 

 

  
  
  

  
  

  يهتتىنچى بۆلۈم

  
  ئان ۋە سۈننهتقۇر

  
  





 

 

  

  ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق دەستۇرى قۇرئان ۋە سۈننهتتۇر

ــم بىــلهن   شۈبهىســىزكى،    ــان كهرى ئىســالم دىنىنىــڭ ئاساســلىق دەســتۇرلىرى قۇرئ
ىئىتىنىڭ پۈتۈن ئهھكـاملىرى بـۇ ئىككـى ئاساسـلىق دەسـتۇرغا      ئىسالم شهر .سۈننهتتۇر
ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىم بىلهن سۈننهتنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈچـۈن بىردىنبىـر   . يۆلىنىدۇ

دەســتۇر ئىكهنلىكــى ۋە ھهر ئىشــتا ئالــدى بىــلهن بــۇ ئىككىســىگه مــۇراجىئهت قىلىشــى 
ــان قىلىــپ  ــۆمىنلهر﴿ :الزىملىقىنــى باي ــا، پ! ئــى م ــۆزۈڭالردىن ئالالھق ــبهرگه ۋە ئ هيغهم

ــىلىدە       ــرەر مهس ــىلهر بې ــالر، ئهگهر س ــائهت قىلىڭ ــتىدىكىلهرگه ئىت ــش ئۈس ــان ئى بولغ
نىـڭ  (غـا، پهيغهمـبهر  ) نىـڭ كىتـابى  (ھ ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىـدا ئـالال  

سـىلهرگه  «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .دېـگهن  )١(﴾گه مۇراجىئهت قىلىڭـالر ) سۈننىتى
قويـۇپ كهتـتىم، ئۇالرغـا چىـڭ ئېسـىلغان مـۇددەتچه ھهرگىـز ئېزىـپ          نهرسىنىئىككى 

  .دەپ تهلىم بهرگهن)٢(»ئالالھنىڭ كىتابى ۋە مېنىڭ سۈننىتىمدۇر: كهتمهيسىلهر، ئۇالر
  

  قۇرئان كهرىم

  )٣(ىقۇرئان كهرىمنىڭ تهرىپ
  نېمه؟ دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى» قۇرئان«: سوئال  .١٥٥٤

ــۇغهتته ئهرەب تىلىــدىكى » قۇرئــان«: جــاۋاب   ــرأ«ســۆزى ل دېــگهن ) ئوقــۇدى(» ق
لَا تحرْك بِه لسـانك لتْعجـلَ    ﴿. دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ» ئوقۇش«پېئىلدىن تۈرلهنگهن 

ه.بِهقُْرآنو هْمعا جلَْينإِنَّ ع.اهأْنفَإِذَا قَر   ـهبِْع قُْرآنئـۇنى  . لـدىراپ تىلىڭنـى مىـدىرالتما   ئا«يهنـى  ﴾فَـات
ــئۇلىيىتىمىزدۇر     ــڭ مهسـ ــرىش بىزنىـ ــۇپ بېـ ــوپالش ۋە ئوقـ ــۇپ   . تـ ــۇنى ئوقـ ــاڭا ئـ سـ

) قۇرئــان(» ُقــْرآَن«دېــگهن ئــايهتتىكى » بهرگىنىمىــزدە، ئۇنىــڭ ئوقۇشــىغا ئهگهشــكىن
  .دېگهن مهنىدە كهلگهن) ئوقۇپ بېرىش(ۋە ) ئوقۇش(سۆزى 

                                                 
  ـ ئايهت ٥٩نىسا سۈرىسى  )١(
ــڭ    )٢( ــى مالىكنىـــ ــام ئىبنـــ ــۇۋەتته«ئىمـــ ــوپلىمى  »مـــ ــس تـــ ــاملىق ھهدىـــ ــس، -١٦١٩بهت، -٥٠٢نـــ ھهدىـــ

  .بهت-٩٣توم-١ناملىق ھهدىس توپلىمى»مۇستهدرەك«ھاكىمنىڭ
ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «ددىن ئهل سهنۇسـىينىڭ بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇھهممهد سـهفىيۇ    )(٣

  .ئېلىندى ناملىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپ)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه
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ى مهنىسى ئالالھ تائاال پهرىشته جىبرىلنىڭ سۆزىنىڭ ئىستىالھتىك» قۇرئان«ئهمما   
ــۈك      ــاالمغا چۈشــۈرگهن ۋە مهڭگۈل ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــى م ــلهن ھهزرىت ۋاسىتىســى بى
مۆجىزە سۈپىتى بىـلهن داۋام قىلىـپ كېلىۋاتقـان، تېكىسـتىنى تىـالۋەت قىلىـش بىـلهن        
ــدىغان      ــاپقىلى بولى ــدايهت ت ــلهن ھى ــىگه ئهمهل قىلىــش بى ــى، مهنىس ــادەت قىلغىل ئىب

  .ەپ ئاتىلىدۇد» قۇرئان«ماۋى كىتاب سا

  قۇرئان كهرىمنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى
  قۇرئان كهرىمنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .١٥٥٥

قۇرئاننىــڭ خۇسۇســىيهتلىرى ناھــايىتى كــۆپ بولــۇپ، ئــۇالردىن بهزىســى  : جــاۋاب    
  :تۆۋەندىكىچه

ــدىنىڭ ئاسا  )١(   ــان ئهقىـ ــڭ    قۇرئـ ــالم دىنىنىـ ــزى ۋە ئىسـ ــڭ نېگىـ ــى، ئىماننىـ سـ
  .دەستۇرىدۇر

ئاساسـى ۋە ئىسـالم قانۇنشۇناسـلىقىنىڭ     سالم شهرىئىتىنىڭ بىرىنچىقۇرئان ئى) ٢(  
  .ئهڭ ئاساسلىق مهنبىئىدۇر

ــان مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ راســـت پهيغهمـــبهر ئىكهنلىكىنـــى      ) ٣(   قۇرئـ
  .ئىسپاتاليدىغان بىردىنبىر پاكىتتۇر

  .تېكىستى ۋە مهنىسى بىلهن مهڭگۈلۈك مۆجىزىدۇر رئانقۇ) ٤(  
  .ساماۋى كىتابالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى ۋە ئهڭ ئهۋزىلىدۇر قۇرئان) ٥(  
: بىـر ھهدىسـته  . قۇرئان ئهمهل قىلغۇچىلىرىغا قىيـامهت كۈنىـدە شـاپائهتچىدۇر   ) ٦(  

 )١(»بولىـدۇ  قۇرئان ئوقۇپ تۇرۇڭالر، قىيامهت كۈنىدە ئۇ ئۇنى ئوقۇغانالرغا شاپائهتچى«
  .دېيىلگهن

ئـالالھ  . قۇرئان مۆمىنلهرنىڭ جىسمانىي ۋە مهنىـۋى كېسـهللىكلىرىگه شـىپادۇر   ) ٧(  
  .)٢(﴾.قۇرئان مۆمىنلهرگه ھىدايهت ۋە شىپادۇر﴿: تائاال مۇنداق دېگهن

ــالردىن    ) ٨(   ــېڭىالش ۋە ئالماشتۇرۇشـ ــۆزگهرتىش، يـ ــر ئـ ــداق بىـ ــان ھهر قانـ قۇرئـ
ئۇنى ساقالش ئىشىنى ئالالھ تائاال ئۆز ئۈستىگه ئالغان پۈتۈنلهي ساقلىنىپ كهلگهن ۋە 

  .)٣(﴾قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز چۈشۈردۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز﴿. كىتابتۇر
قۇرئــان ئۇنىڭغــا ئهمهل قىلغۇچىالرنىــڭ دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك ســائادىتىگه      ) ٩(  

                                                 
  ھهدىس-٨٠٤بهت، -٥٥٣توم،-١سهھىه مۇسلىم   )١(
  .ئايهت-٤٤فۇسسىلهت سۈرىسى  )٢(
 .ئايهت-٩ھىجر سۈرىسى  )٣(
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  .)١(كاپالهتلىك قىلىدىغان ئۇلۇغ دەستۇردۇر

  ∗قۇرئاننىڭ ئىسىملىرى
  قۇرئاننىڭ يهنه قانداق ئىسىملىرى بار؟: سوئال  .١٥٥٦

  :قۇرئاننىڭ ئىسىملىرى كۆپ بولۇپ، مهشهۇرلىرى تۆۋەندىكىچه: جاۋاب    
بۇ قۇرئاننىڭ مهخسـۇس ئىسـمى بولـۇپ، ئـالالھ تائـاال ئـۇنى شـۇنداق        : قۇرئان) ١(  

  .)٢(﴾توغرا يولغا باشاليدۇ بۇ قۇرئان ھهقىقهتهن ئهڭ ﴿. دەپ ئاتىغان
بۇ قۇرئاننىڭ ھهق بىلهن باتىلنىڭ، ئىمان بىـلهن كۇپرىنىـڭ، ھـاالل    : فۇرقان) ٢(  

بىلهن ھارامنىڭ، ياخشى بىلهن ياماننىڭ ئوتتۇرىسـىنى ئـايرىغۇچى مىـزان ئىكهنلىكـى     
) ئالالھنىـڭ ئازابىـدىن  (پۈتـۈن جاھـان ئهھلىنـى     ﴿.ئېتىبارى بىلهن قويۇلغـان ئىسـىم  

غا ھهق بىـلهن  )مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم(ى ندۇرغۇچى بولۇشى ئۈچۈن، بهندىسئاگاھال
چۈشـــۈرگهن ئالالھنىـــڭ بهرىكىتـــى   ) قۇرئـــاننى(ى بـــاتىلنى ئـــايرىغۇچى فۇرقـــانن  

  .)٣(﴾بۈيۈكتۇر
ى ئــۆز بــۇ قۇرئاننىــڭ ئىلگىرىكــى ســاماۋى كىتابالرنىــڭ جهۋھهرلىرىنــ: كىتــاب) ٣(  

ــانلىقى ــگه ئالغ ــايهتلهرنى، ســۈر ئىچى ــانلىقى  ۋە ئ ــدە توپلىغ ــى ئۆزى ىلهرنى ۋە خهۋەرلهرن
ئـۆز  ) ئىنسـانالرنى (بـارچه مهدھىـيه ۋە ماختاشـالر     ﴿. ئېتىبارى بىلهن قويۇلغان ئىسـىم 

ــازابتىن ئاگاھالنــدۇرۇش، ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغــان    تهرىپىــدىن بولغــان قــاتتىق ئ
هۋەر بېرىــدىغانلىقى بىــلهن خــۇش خ ) يهنــى جهنــنهت(مــۆمىنلهرگه ئوبــدان مۇكاپــات 

گه تـوغرا، ھېچقانـداق قىڭغىرلىـق    ) پهيغهمبىـرى مـۇھهممهد  (بېرىش ئۈچۈن، بهندىسى 
  .)٤(﴾چۈشۈرگهن ئالالھقا خاستۇر) قۇرئاننى(ى بولمىغان كىتابن

ــۇ قۇرئاننىــڭ ۋەز: زىكــر) ٤(   نهســىههتلهنى، پهيغهمبهرلهرنىــڭ قىسســىلىرىنى ۋە  -ب
ئېلىپ يادالندۇرغانلىقى ئېتىبـارى  ئىلگىرىكى مىللهتلهرنىڭ ئاقىۋەتلىرىنى ئۆز ئىچىگه 

ھهقىـقهتهن بىـز چۈشـۈردۇق ۋە    ) قۇرئـاننى (زىكرنى  ﴿. بىلهن ئۇنىڭغا قويۇلغان ئىسىم
  )٥(﴾چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز

                                                 
 .بهتلهر-٧٢-٦٣ناملىق ئهسهرى»اندەراسات فى ئۇلۇمىل قۇرئ«فهھدى رۇمىنىڭ   )١(
 .بهتلهر-١٤-١٢ناملىق ئهسهرى» ئۇلۇمۇل قۇرئان«نۇرىددىن ئهترنىڭ  ∗
 ئايهت-٩ئىسرا سۈرىسى  )٢(
 ئايهت-١فۇرقان سۈرىسى  )٣(
 .ئايهت-١كهھف سۈرىسى  )٤(
 .ئايهت-٩ھىجر سۈرىسى  )٥(
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ــۇر) ٥(   ــېچىش    : ن ــى ئ ــارقىلىق ھهقىقهتلهرن ــانلىرى ئ ــۇ قۇرئاننىــڭ كهســكىن باي ب
ــا قويۇ    ــلهن ئۇنىڭغ ــارى بى ــى ئېتىب ــگه ئىكهنلىك ــىيىتىگه ئى ــىمدۇر خۇسۇس ــان ئىس . لغ

ئىمــان ) قۇرئانغــا(ئالالھقــا، ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ۋە بىــز چۈشــۈرگهن نۇرغــا      ﴿
  .)١(﴾ئېيتىڭالر

  قۇرئاننىڭ سۈپهتلىرى
  قۇرئاننىڭ سۈپهتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .١٥٥٧

ئۇالنىڭ . رى بارقۇرئان كهرىمنىڭ كۆپلىگهن ئېسىل ۋە چىرايلىق سۈپهتلى: جاۋاب    
  :مهشهۇرلىرى تۆۋەندىكىچه

شـهك ـ شۈبهىسـىزكى، ئـۇ قىممهتلىـك       ﴿): قىممهتلىك دېگهن مهنىـدە (كهرىم ) ١(  
  .)٢(﴾قۇرئاندۇر

بــۇ بىــز چۈشــۈرگهن بهرىكهتلىــك   ﴿): بهرىكهتلىــك دېــگهن مهنىــدە(مۇبــارەك) ٢(  
  .)٣(﴾قۇرئاندۇر

شـهرەپلىك قۇرئـان بىـلهن     .قـاف  ﴿) شهرەپلىك، ئۇلۇغ دېگهن مهنىـدە :(مهجىد) ٣(  
  .)٤(﴾قهسهم قىلىمهن

ــز) ٤(   ــدە  :(ئهزى ــگهن مهنى ــۈك دې ــب، كۈچل ــب   ﴿) غالى ــان غالى شۈبهىســىزكى، قۇرئ
  .)٥(﴾كىتابتۇر

) ئــۇ(بــۇ كىتابتــا ھــېچ شــهك يــوق،      ﴿): يېتهكچــى دېــگهن مهنىــدە  (ا ھــۇد) ٥(  
  .)٦(﴾تهقۋادارالرغا يېتهكچىدۇر

                                                 
 .ئايهت-٨تهغابۇن سۈرىسى  )١(
  .ئايهت-٧٧ۋاقىئه سۈرىسى  )٢(
 ئايهت-٥٠ۈرىسىئهنبىيا س  )٣(
 ئايهتلهر -٢-١قاف سۈرىسى  )٤(
 ئايهت-٤١فۇسسىلهت سۈرىسى  )٥(
 ئايهت -٢بهقهرە سۈرىسى  )٦(
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  قۇرئان كهرىمنىڭ چۈشۈرىلىشى

  ١ىرىمنىڭ چۈشۈش جهريانقۇرئان كه
ــرى نهدە    : ســوئال  .١٥٥٨ ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا چۈشۈشــتىن ئىلگى ــم م ــان كهرى قۇرئ

  ئىدى؟
ــاۋاب     ــرى    : جـ ــتىن ئىلگىـ ــاالمغا چۈشۈشـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــم مـ ــان كهرىـ قۇرئـ

بهلكـى ئـۇ   ﴿: دېـگهن  ئالالھ تائاال بۇ ھهقـته مۇنـداق  . ساقالنغان ئىدى لهۋھۇلمهھپۇزدا
  .)٢(﴾لهۋھۇلمهھپۇزدا ساقالنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر

  قۇرئان ئاۋۋال نهگه چۈشكهن؟: سوئال  .١٥٥٩
قۇرئــان كهرىــم رامىــزان ئېيىنىــڭ قهدىــر كېچىســىدە بىرىنچــى قېــتىم        : جــاۋاب    

ۇ ھهقــته ئــالالھ تائــاال بــ. لهۋھۇلمهھپــۇزدىن بىرىنچــى ئاســمانغا بىــراقال چۈشــۈرۈلگهن
  )٣(﴾.بىز قۇرئاننى ھهقىقهتهن قهدىر كېچىسىدە چۈشۈردۇق﴿: مۇنداق دەيدۇ

  قۇرئان كهرىم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا قاچان چۈشۈشكه باشلىغان؟: سوئال  .١٥٦٠
ســـاالمغا قۇرئـــان كهرىـــم پهيغهمبىرىمىـــز ھهزرىتـــى مـــۇھهممهد ئهلهيهىس: جـــاۋاب    

. يىلى مهككىدىكى ھىرا غارىدا تـۇنجى قېـتىم چۈشۈشـكه باشـلىغان    -٦١٠مىالدىيىنىڭ 
 ٤٠بۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئىمـام ئهھمهدنىـڭ رىـۋايىتىگه ئاساسـالنغاندا        

  .ياشتا ئىدى
  قۇرئان كهرىم قانچه يىلدا چۈشۈپ بولغان؟: سوئال  .١٥٦١

-قۇرئــان كهرىــم ۋەزىــيهت ۋە ۋەقهلىكلهرنىــڭ تهلىــبىگه ئاساســهن، پــارچه : جــاۋاب    
قۇرئاننى كىشىلهرگه دانه  ﴿. يىلدا تولۇق چۈشۈپ بولغان٢٣پارچىدىن چۈشۈپ، جهمى

ـ دانه ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن ئۇنى بۆلـۈپ ـ بۆلـۈپ نازىـل قىلـدۇق، ئـۇنى تهدرىجىـي        
  )٤(﴾.چۈشۈردۇق

بىر قېتىمـدىال  ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا(ىشقا ئۇنىڭغا قۇرئان نېم«: كاپىرالر ﴿  
                                                 

ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇھهممهد سـهفىيۇددىن ئهل سهنۇسـىينىڭ     )١(
  .ئېلىندى ناملىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپ)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه

ئـالالھ تائـاال تـا قىيـامهتكىچه بولىـدىغان ئىشـالرنى ئالـدىن         -لهۋھۇلمهھپۇز. ئايهتلهر-٢٢-٢١بۇرۇج سۈرىسى  )٢(
  .بهلگىلهپ يېزىۋەتكهن توپالمدۇر

 .ئايهت-١قهدر سۈرىسى  )٣(
 .ئايهت-١٠٦ئىسرا سۈرىسى  )٤(
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سېنىڭ دىلىڭنى مۇستهھكهم قىلىش ئۈچـۈن، ئـۇنى پـارچه ـ     . دېدى» ؟چۈشۈرۈلمىدى
  .)١(﴾ئايرىم چۈشۈردۇق –، ئۇنى ئايرىم چۈشۈردۇقپارچه 

  شىنىڭ سهۋەبى نېمه؟پارچه چۈشۈ-قۇرئان كهرىمنىڭ پارچه: سوئال  .١٥٦٢
پـارچه  -ئـازدىن، پـارچه  -قۇرئان كهرىمنىڭ بىر يولى چۈشۈرۈلمهسـتىن، ئـاز  : جاۋاب    

ــاال . ئهســرارلىرى ناھــايىتى كــۆپ -چۈشــۈرۈلگهنلىكىنىڭ ھېكمىتــى ۋە ســىر  ــالالھ تائ ئ
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. بۇالرنىڭ بهزىسىنى ئوچۇقلىغان

  :بىرىنچى سهۋەب
پــارچه چۈشــۈرۈلگهنلىكى پهيغهمــبهر   -پــارچه ئــازدىن،-قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئــاز    

. ئهلهيهىسساالمنىڭ كـۆڭلىنى تىنچالنـدۇرۇش ۋە قهلبىنـى كـۈچهيتىش ئۈچـۈن ئىـدى      
بىـر قېتىمـدىال   ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا (قۇرئان نېمىشقا ئۇنىڭغا «: كاپىرالر﴿

ارچه سېنىڭ دىلىڭنى مۇستهھكهم قىلىش ئۈچۈن، ئۇنى پـ . دېدى» نازىل قىلىنمىدى؟
  .)٢(﴾ئايرىم نازىل قىلدۇق –ـ پارچه نازىل قىلدۇق، ئۇنى ئايرىم 

ســۆزى قوپــال، جاھىــل بىــر -مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم مۇئامىلىســى قــاتتىق، گهپ  
مىللهتنىڭ ئىچىدە ئىسالم دىنىنـى تهشـۋىق قىلىشـقا بۇيرۇلغـانلىقتىن، قۇرئـان كهرىـم       

ۋمىـدىن چهكـكهن ئهزىيهتلىـرى    قه ئازدىن چۈشۈپ تۇرىشـى ئۇنىـڭ  -ئايهتلىرىنىڭ ئاز
ــدا    ــرەتكه كېلىـــپ، دەۋەت يولىـ ــۇ غهيـ ــوالتتى ۋە تېخىمـ ــدا بـ ــهللى ئورنىـ ئۈچـــۈن تهسـ

بـۇ تىنچالنـدۇرۇش ۋە كـۈچهيتىش    . مۇستهھكهم بولىشـى ئۈچـۈن ھهيـدەكچى بـوالتتى    
  :تۆۋەندىكىدەك بىر قانچه تۈرلۈك بولغان

. لهرگه تهسهللى بېـرىش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا قهۋمىدىن يهتكهن ئهزىيهت) ١(  
قــايغۇرۇپ ئــۆزۈڭنى ) يهنــى ئىمــان ئېيتمىغــانلىقلىرى ئۈچــۈن(ســهن ئــۇالر ئۈچــۈن  ﴿

ــپ      ــلىرىنى بىلىــ ــڭ قىلمىشــ ــقهتهن ئۇالرنىــ ــالالھ ھهقىــ ــۋالمىغىن، ئــ ــاالك قىلىــ ھــ
  )٣(﴾.تۇرغۇچىدۇر

ــبهر ئهلهيهىسســــاالمنى دەۋەت يولىــــدىكى جاپــــا    )٢(   مۇشــــهققهتلهرنى -پهيغهمــ
ئىرادىلىـــك پهيغهمـــبهرلهر ســـهۋر  ﴿.وبـــۇل قىلىشـــقا ئۈنـــدەشقبىـــلهن ســـهۋرچانلىق 

  .)٤(﴾قىلغاندەك سهۋر قىلغىن

                                                 
  .ئايهت-٣٢فۇرقان سۈرىسى  )١(
  ئايهت-٣٢فۇرقان سۈرىسى  )٢(
  هتئاي-٨فاتىر سۈرىسى  )٣(
 ئايهت-٣٥ئهھقاف سۈرىسى  )٤(
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بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـڭ بېشـىغا كهلـگهن قىيىنچىلىقالرنـى ھېكـايه قىلىـپ       ) ٣(  
ئــۇالر ئىنكــار . ســهندىن بــۇرۇن ئــۆتكهن پهيغهمبهرلهرمــۇ ئىنكــار قىلىنــدى ﴿. بېــرىش

ئهزىيهتلهرگه سـهۋر قىلـدى، ئـاخىر ئـۇالر بىزنىـڭ      قىلىنغانلىقىغا ۋە ئۆزلىرىگه يهتكهن 
ــدۇ،     ــادەم ئۆزگهرتهلمهي ــداق ئ ــاردىمىمىزگه ئېرىشــتى، ئالالھنىــڭ ســۆزلىرىنى ھهر قان ي

  .)١(﴾شۈبهىسىزكى، پهيغهمبهرلهرنىڭ قىسسىلىرى ساڭا نازىل بولدى
ڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئالالھ تائاالنىڭ ياردەم قىلىدىغانلىقى ۋە ئهڭ چـو ) ٤(  

مهن ۋە مېنىـڭ  «): لهۋھۇلمهھپۇزغا(ئالالھ ﴿ .نۇسرەت ئاتا قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىش
دەپ يـازدى، ئـالالھ ھهقىـقهتهن كۈچلۈكتـۇر،     » پهيغهمبهرلىرىم چوقـۇم غهلىـبه قىلىمىـز   

  .)٢(﴾غالىبتۇر

  :ئىككىنچى سهۋەب
ــاز    ــۇنى   -قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئ ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئ ــازدىن چۈشۈشــى پهيغهم ئ

چــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ھهر قېــتىم . ادلىۋېلىشــى ئۈچــۈن ئوڭــايلىق ئىــدىي
ئۆزىگه پهرىشته جىبرىلنىڭ ئوقۇپ بهرگهنلىرىنى ئۇنتـۇپ قېلىشـىتىن قورققـانلىقتىن،    

شــۇڭا ئــالالھ تائــاال مۇنــۇ ئــايهتنى . ئــۇنى تىــز يــادلىۋېلىش ئۈچــۈن ئالــدىراپ كېتهتتــى
ــبهر ئهلهي   ــارقىلىق پهيغهم ــۈرۈش ئ ــان  چۈش ــاتىرجهم قىلغ ــۆڭلىنى خ ــاالمنىڭ ك : هىسس

ساڭا جىبرىل ئارقىلىق قۇرئان ئايهتلىرى چۈشىۋاتقاندا، ئـۇنى ئېسـىڭغا ئېلىـۋېلىش    (﴿
ــدىرالتما ) ئۈچــۈن ــى مى ــدىراپ تىلىڭن ــرىش بىزنىــڭ   . ئال ــۇپ بې ــوپالش ۋە ئوق ــۇنى ت ئ

يهنــى جىبرىــل ســاڭا ئوقــۇپ  (ســاڭا ئــۇنى ئوقــۇپ بهرگىنىمىــزدە  . مهســئۇلىيىتىمىزدۇر
ئاندىن ئۇنى چۈشهندۈرۈپ بېـرىش بىزنىـڭ   . ، ئۇنىڭ ئوقۇشىغا ئهگهشكىن)بهرگهندە

  .)٣(﴾مهسئۇلىيىتىمىزدۇر

  :ئۈچىنچى سهۋەب
ــولىنى         ــك ي ــته تهدرىجىلى ــلهن تهربىيىلهش ــى بى ــالم تهربىيىس ــۇلمانالرنى ئىس مۇس

  :تهدرىجى تهربىيه تۆۋەندىكى شهكىللهرنى ئالغان. تۇتۇش
ا چوقۇنۇشتهك خۇراپى ئهقىدىنى، جاھىلىيهتنىـڭ رەزىـل   ئهرەبلهردىكى بۇتالرغ) ١(  

ئهخالقىنــى، قىزلىرىنــى تىرىــك كۆمــۈش، ھــاراق ئىچىــش ۋە جــازانه قىلىشــتهك قهبىــه   

                                                 
 .ئايهت-٣٤ئهنئام سۈرىسى  )١(
 .ئايهت-٢١مۇجادەله سۈرىسى  )٢(
  .ئايهتلهر-١٩-١٦قىيامهت سۈرىسى  )٣(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩١٠  

 

  .ئادەتلهرنى يوق قىلىشتا تهدرىجىي ھالدا ئىش ئېلىپ بېرىش
بىرىنـى ئاسـراش،   -بىر ئالالھقىال ئېتىقاد قىلىشتهك ئىسالم ئهقىدىسـىنى ۋە بىـر  ) ٢(  

ــ ــى   يوقســ ــۈزەل ئهخالقالرنــ ــىالش، گــ ــىنى ســ ــۆلهش، يېتىملهرنىــــڭ بېشــ ۇلالرنى يــ
  .ئومۇمالشتۇرۇشتا تهدرىجىي ھالدا ئىش ئېلىپ بېرىش

ــتىكى تهدرىجىلىـــــك ) ٣(   ــاملىرىنى بهلگىلهشـــ ــهرىئهت ئهھكـــ ــبهر . شـــ پهيغهمـــ
قۇرئانـدىن ئهڭ  «: ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دېـگهن    

كىشـىلهر ئىسـالم   . كهن ئايهتلهر جهنـنهت بىـلهن دوزاخنىـڭ بايـانى ئىـدى     ئاۋۋال چۈش
. ھـارام ھهققىـدىكى ئهھكـامالر چۈشـكهن    -دىنىدا مۇستهھكهم بولغاندىن كېيىن ھاالل

بىـز  :" دەپ چۈشكهن بولسـا، كىشـىلهر  " ھاراق ئىچمهڭالر"ئهگهر قۇرئاندىن ئهڭ ئاۋۋال
زىنـانى قهتئىـي   : "دېگهن بولسا" ماڭالرزىنا قىل"دېگهن، " ھاراقنى ھهرگىز تاشلىمايمىز

  .)١(»دېگهن بوالتتى" تاشلىمايمىز

  :تۆتىنچى سهۋەب
ئازدىن چۈشـكهنلىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئـايهتلهرنى دەرھـال     -قۇرئان كهرىمنىڭ ئاز  

يادلىۋېلىشى ۋە بۇ ئـايهتلهرنى تۇرمۇشـىدا تهتبىقالشـقا ئادەتلىنىشـى ئۈچـۈن ئوڭـايلىق       
ھهقىقهتهن قۇرئاننى يادالش ئۈچۈن ئاسـان قىلـدۇق، ئىبـرەت    بىز  ﴿. يارىتىپ بېرەتتى
  .)٢(﴾ئالغۇچى بارمۇ؟

  :بهشىنچى سهۋەب
ــا     ــهۋرچانلىققا ۋە جاپــــ ــۇلمانالرنى ســــ ــكه  -مۇســــ ــهققهتلهرنى كۆتىرىشــــ مۇشــــ

ســىلهر تېخــى ئىلگىــرىكىلهر ئۇچرىغــان كــۈلپهتلهرگه ئۇچرىمــاي  ﴿. رىغبهتلهنــدۈرۈش
لهر ) مـۆمىن (ىلهردىن ئىلگىـرى ئـۆتكهن   تۇرۇپ جهنـنهتكه كىرىشـنى ئويالمسـىلهر؟ سـ    

ئېغىرچىلىقالرغا، كۈلپهتلهرگه ئۇچرىغان ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگهن ئىدى، ھهتتا پهيغهمـبهر  
ــاردىمى قاچــان كېلىــدۇ؟ ) بىــزگه ۋەدە قىلغــان(ئالالھنىــڭ «: ۋە مــۆمىنلهر دېــگهن » ي

  .)٣(﴾ئىدى

                                                 
 .ھهدىس-٤٩٩٣بهت،-٤٦توم،-٩سهھىه مۇسلىم  )١(
 ئايهت-٣٢قهمهر سۈرىسى  )٢(
 ئايهت-٢١٤بهقهرە سۈرىسى  )٣(



 ٩١١  ۈشۈرىلىشىچ هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  :ئالتىنچى سهۋەب
ئىشـالر ھهققىـدە ئـالالھ تائاالنىـڭ      مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا يۈز بېرىپ تۇرىـدىغان   

ئــالالھ ھهقىــقهتهن ئېــرى توغرىســىدا ســهن بىــلهن ﴿. بهلگىلىمىلىرىنــى بايــان قىلىــش
ــالالھ     ــا شــىكايهت قىلغــان ئايالنىــڭ ســۆزىنى ئاڭلىــدى، ئ مۇنازىرىلهشــكهن ۋە ئالالھق
ئىككىڭالرنىـــڭ ســـۆزۈڭالرنى ئـــاڭالپ تۇرىـــدۇ، ئـــالالھ ھهقىـــقهتهن ئاڭلىغۇچىـــدۇر  

  .)١(﴾ۇركۆرگۈچىد

  :يهتتىنچى سهۋەب
ــرىش      ــاۋاب بېـ ــوئالالرغا جـ ــورالغان سـ ــاالمدىن سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــى ( ﴿.پهيغهمـ ئـ

دەپ » ھـارام قىلىنغـان ئايـدا ئـۇرۇش قىلىشـقا بوالمـدۇ؟      «: ئۇالر سـهندىن !) پهيغهمبهر
  .)٢(﴾»بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر«سورايدۇ، ئېيتقىنكى، 

  :سهككىزىنچى سهۋەب
ــان كهر   ــان    قۇرئ ــى باي ــاالمنىڭ ھهق ئىكهنلىكىن ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــڭ ۋە م ىمنى

بىرەر كىتابنى ۋۇجۇدقا كهلتـۈرۈش   ئهرەبلهرگه قۇرئان كهرىمگه ئوخشايدىغان. قىلىش
ئۈچۈن دۇئېل ئېالن قىلغانلىقى ۋە ئهرەبلهرنىڭ بۇ دۇئېل ئالدىدا يېڭىلگهنلىكلىرىنـى  

  .ىدىبىلدۈرۈپ سۇكۇت قىلغانلىقى بۇنىڭ جۈملىسىدىن ئ

  قۇرئان كهرىمنىڭ تهرتىبى
  بولغان؟ قۇرئان كهرىمنىڭ تهرتىبى قانداق: سوئال  .١٥٦٣

قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرى پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتـى مـۇھهممهد   : جاۋاب    
يىلـدا   ٢٣پارچه چۈشۈپ تولـۇق  -ئازدىن، پارچه-ئهلهيهىسساالمغا ۋەھيى يولى بىلهن ئاز

چۈشۈپ بولغان بولۇپ، ئايهت ۋە سۈرىلهرنىڭ تهرتىبى ئۇالرنىـڭ چۈشـۈش تهرتىـبىگه    
نىــڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ئــايهت ۋە ســۈرىلهرنىڭ جىبرىلكــۆرە ئهمهس، بهلكــى 

ــورۇنلىرىنى كۆرســىتىپ بېرىشــىگه ئاساســهن تىزىلغــان   ــان كهرىمــدىن  . ئ شــۇڭا قۇرئ
ــكهن ئهلهق س   ــاۋۋال چۈش ــدە ئهڭ ئ ــدە    ئىچى ــڭ تهرتىبى ــان كهرىمنى ــى قۇرئ -٣٠ۈرىس

  .پارىنىڭ ئاخىرىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان

                                                 
  ئايهت-١مۇجادەله سۈرىسى  )١(
 ئايهت-٢١٧بهقهرە سۈرىسى  )٢(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩١٢  

 

  ئايهتنىڭ مهنىسى
  ئايهتنىڭ مهنىسى نېمه؟: سوئال  .١٥٦٤

ئايهت لۇغهت ئېتىبارى بىلهن ئاالمهت، مۆجىزە، ئىبرەت قاتارلىق مهنىـلهردە  : جاۋاب    
  :تۆۋەندىكىچه ئۇالنىڭ تهپسىالتى. كېلىدۇ

ــى   ) ١(   ــىدە كېلىش ــاالمهت مهنىس ــڭ ئ ــى   ﴿. ئايهتنى ــرى ئېيتتىك ــا پهيغهمبى : ئۇالرغ
ئۇنىـڭ پادىشـاھلىقىنىڭ ئـاالمىتى شـۇكى، سـىلهرگه بىـر سـاندۇق كېلىـدۇ، ئۇنىڭــدا         «

رەببىڭالر تهرىپىدىن سىلهرنى تهسـكىن تاپقۇزىـدىغان نهرسـه ۋە مۇسـانىڭ ھارۇننىـڭ      
يهنـى مۇسـانىڭ ھاسىسـى، كىيىمـى ۋە تهۋرات     (هرسىلهر تهۋەلىرى قالدۇرۇپ كهتكهن ن

  .)١(﴾قاچىالنغان بولىدۇ، ئۇنى پهرىشتىلهر كۆتۈرۈپ كېلىدۇ) يېزىلغان بهزى تاختىالر
ئىسرائىل ئهۋالدىدىن سورىغىنكى، بىـز   ﴿. ئايهتنىڭ مۆجىزە مهنىسىدە كېلىشى) ٢(  

  .)٢(﴾ئۇالرغا نهقهدەر كۆپ روشهن مۆجىزىلهرنى ئاتا قىلدۇق
ئهگهر سىلهر ئالالھنىـڭ مـۆجىزىلىرىگه    ﴿.ئايهتنىڭ ئىبرەت مهنىسىدە كېلىشى) ٣(  

  .)٣(﴾ئىشهنگۈچى بولساڭالر، بۇنىڭدا سىلهر ئۈچۈن ئهلۋەتته بىر ئىبرەت بار
  ئايهتنىڭ ئىستىالھتىكى مهنىسى نېمه؟: سوئال  .١٥٦٥

ــاۋاب     ــتىالھتى   :ج ــۆزىنىڭ ئىس ــايهت س ــىئ ــۈرىلىرى    -كى مهنىس ــم س ــان كهرى قۇرئ
سـۈرىلهرنى تهشـكىل   ، پارچىسـى  لهرنىـڭ بىـر  كهلىمىئىچىدىن ئورۇن ئالغـان ئىالھىـي   

قىلغـــان مۇســـتهقىل جـــۈملىلهر بولـــۇپ، قۇرئـــان كهرىمـــدىكى ســـۈرىلهر رەقهملىـــك  
  .ئايهتلهردىن تهركىب تاپقان

  بېكىتكهن؟ رتىبىنى كىمئايهتلهرنىڭ ته: سوئال  .١٥٦٦
ھـازىرقى بىـز ئوقۇۋاتقـان تهرتىبـى پهيغهمـبهر      قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنىڭ : جاۋاب    

ــبهر      ــهن، پهيغهمـــ ــگه ئاساســـ ــان تهلىمىـــ ــدىن ئالغـــ ــاالمنىڭ جىبرىلـــ ئهلهيهىسســـ
ــدىن      ــگه قهدىم ــب ئىكهنلىكى ــگهن تهرتى ــۆزى بهلگىلى ــىته ئ ــاالمنىڭ بىۋاس ئهلهيهىسس

بۇنىڭـدىن مهلـۇمكى، قۇرئـان    . مىتى بىـردەك ئىتتىپـاقتۇر  ھازىرغىچه پۈتۈن ئىسالم ئـۇم 
لهن ئهمهس، بهلكى ۋەھيى يـولى بىـلهن   ىلىرىنىڭ تهرتىبى ئىجتىهاد يولى بكهرىم ئايهت

ــۇر  ــگهن تهرتىبت ــى    . بهلگىلهن ــدۇلال ئىبن ــدىن ئاب ــا ئۆلىمالىرى ــاھابىالرنىڭ ئهڭ كاتت س
ــى ئ     ــمان ئىبن ــپه ئوس ــۈچىنچى خهلى ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلالھ ــۇ  ئابب ــان رەزىيهلالھ افف

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا بهزىـدە    «: ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان
                                                 

  ئايهت-٢٤٨بهقهرە سۈرىسى  )١(
    ئايهت-٢١١بهقهرە سۈرىسى )٢(
  .ئايهت-٤٩ئال ئىمران سۈرىسى  )٣(



 ٩١٣  ۈشۈرىلىشىچ هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

كۆپ ئايهتلىك سۈرىلهر چۈشهتتى، ئۇنىڭغا قانـداقال بىـر سـۈرە چۈشـكهندە، يېنىـدىكى      
بــۇ ســۈرىنى پــاالنى  :" كــاتىبالرنى چاقىرىــپ، ئۇالرغــا) مهخســۇس ۋەھيــى يازىــدىغان(

دەپ بـۇيرۇيتتى، ئۇنىڭغـا   " قىلىنغـان پـاالنى سـۈرىنىڭ يېنىغـا قويـۇڭالر     مهسىله بايان 
 بۇ ئايهتلهرنى پـاالنى سـۈرىدىكى پـاال مهسـىله    :" قانداقال بىر ئايهت چۈشكهندە، ئۇالرغا

  .)١(»دەپ بۇيرۇيتتى"بايان قىلىنغان جايغا قويۇڭالر
  بېكىتكهن؟ نى كىمسۈرىلهرنىڭ تهرتىبى: سوئال  .١٥٦٧

ئىسالم ئۆلىمالىرى سۈرىلهرنىڭ قۇرئان كهرىمـدىكى تهرتىبىنـى پهيغهمـبهر    : جاۋاب    
ئهلهيهىسساالم بېكىتكهنمۇ ياكى ئۆلىماالر ئىجتىهاد يـولى بىـلهن بېكىتكهنمـۇ؟ دېـگهن     

ــقان ــتىدە ئىختىالپالشـ ــىله ئۈسـ ــالىملىرى  . مهسـ ــاندىكى ئىســـالم ئـ ــۇتلهق كـــۆپ سـ مـ
هرىمــدىكى تهرتىبــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تهرىپىــدىن     ســۈرىلهرنىڭ قۇرئــان ك 

بهزى ئۆلىمــاالر ســۈرىلهرنىڭ قۇرئــان كهرىمــدىكى  . بېكىتىلگهنلىكىنــى قــارار قىلىــدۇ 
بـۇ  . تهرتىبلىرىنىڭ بهزىسى ساھابىالرنىڭ ئىجتىهادى بىلهن بېكىتىلگهن دەپ قارايدۇ

  .)٢(مهسىلىدە كۆپ سانلىق ئۆلىماالرنىڭ قارارى كۈچكه ئىگه

  جىبرىلنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قۇرئان ئوقۇتۇشى
  جىبرىلنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قانداق ئوقۇتقان؟: سوئال  .١٥٦٨

جىبرىل ئهلهيهىسساالم ھهر يىلى رامىزان ئېيىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا : جاۋاب    
ــتىن    ــاننى باش ــتىم قۇرئ ــر قې ــبهر    بى ــدىن يهنه پهيغهم ــپ، ئان ــۇپ بېرى ــاخىرغىچه ئوق ئ
ــايتتى ــاالمدىن تىڭشـ ــۇش  . ئهلهيهىسسـ ــات بولـ ــاالم ۋاپـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهقهت پهيغهمـ

ئالدىدىكى رامىـزان ئېيىـدا، ئۇنىڭغـا قۇرئـان كهرىمنـى ئىككـى قېـتىم ئوقـۇپ بېرىـپ،          
ئائىشـه   مۇنۇ ھهدىس بۇ ھهقىقهتنى كۈچلهندۈرىدۇ، ھهزرىتى. ئىككى قېتىم تىڭشىغان

: قىــزى فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهاغــا  نىڭرەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 
ماڭا قۇرئاننى ھهر يىلـى بىـر قېـتىم ئوقـۇپ بېرەتتـى، بـۇ يىـل ئىككـى قېـتىم           جىبرىل«

ــۋاتىمهن      ــانلىقىنى بىلى ــىپ قالغ ــڭ يېقىنلىش ــدىن ئهجهلىمنى ــۇپ بهردى، بۇنىڭ  ،»ئوق
  .)٣(دېگهن

                                                 
نــاملىق » مۇســتهدرەك«بهت، ھاكىمنىــڭ-٥٧تــوم،-١نــاملىق ھهدىــس تــوپلىمى »مۇســنهد«ئىمــام ئهھمهدنىــڭ  )١(

 . بهت-٣٣٠توم،-٢ھهدىس توپلىمى
 .بهتلهر-٣٣٨-٣٣٥توم،-١ناملىق ئهسهرى» رفانمهناھىل ئهل ئى«ئابدۇلئهزىم زەرقانىينىڭ  )٢(
  .بهت-٩٤توم،-١١ھهدىس، فهتهۇلبارى-٦٢٨٥سهھىهۇلبۇخارى  )٣(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩١٤  

 

  تۈرلىرى ۋەھيى ۋە ئۇنىڭ
  ۋەھيى قانچه تۈرلۈك بولغان؟: سوئال  .١٥٦٩

  :تۈرلۈك بولغان ٤ۋەھيى تۆۋەندىكىدەك: جاۋاب    
 .ئــالالھ تائاالنىــڭ پهيغهمــبهرلهردىن بىــرىگه پهردە ئارقىســىدىن ســۆز قىلىشــى) ١(  

ئـالالھ  ﴿ .اسىته سۆز قىلغانئالالھ تائاال مىسىرنىڭ تۇر تېغىدا مۇسا ئهلهيهىسساالمغا بىۋ
  )١(﴾.مۇساغا بىۋاسىته سۆز قىلدى

ــورنىتىش  ) ٢(   ــبىگه ئ ــاكى پهيغهمبهرنىــڭ قهل ــبهر ئهلهيهىسســاالم . ئىلهــام ي پهيغهم
ھـېچكىم رىزقىنـى تولـۇق تۈگهتمهسـتىن     " جىبرىل مېنىڭ قهلبىمگه «: مۇنداق دېگهن

ڭـالر ۋە ئۇنىڭـدىن ياخشـى    دەپ ئىلهام سالدى، سىلهر ئالالھقا تهقۋالىـق قىلى "ئۆلمهيدۇ
  .)٢(»نهرسىلهرنى سوراڭالر

ــدۇر . راســـت چـــۈش) ٣(   ــۈنكى پهيغهمبهرلهرنىـــڭ چۈشـــى ۋەھيىـ ــبهر . چـ پهيغهمـ
رەســۇلۇلالھقا «: ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئايــالى ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دېــگهن 

  .)٣(»......ۋەھيى دەسلهپته ياخشى چۈش كۆرۈش بىلهن باشالنغان
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋەھيــى   . تائاالنىــڭ جىبرىلنــى ئهۋەتىشــى   ئــالالھ) ٤(  

ۋەھيـى ماڭـا بهزىـدە قـاتتىق جـاراڭلىق ئـاۋاز بىـلهن كېلىـدۇ،         «: توغرۇلۇق سورالغىنىدا
گاھىدا پهرىشته ئهر كىشىنىڭ سۈرىتىدە كۆرۈنۈپ كېلىپ ماڭا سـۆز قىلىـدۇ ۋە ئۇنىـڭ    

  .دېگهن )٤(»ۋالىمهنتۇتىسۆزلىرىنى تولۇق 

                                                 
 .ئايهت-١٦٤نىسا سۈرىسى  )١(
 .بهت-١٨٥توم،-٢ھهدىس، -١١٥ناملىق ھهدىس توپلىمى» مۇسنهد«شىهاب قۇزائىينىڭ  )٢(
  .بهت-٢٧توم،-١ھهدىس، فهتهۇلبارى -٣سهھىهۇلبۇخارى  )٣(
 .بهت-٢٣توم،-١ھهدىس، فهتهۇلبارى-٢ۇلبۇخارىسهھىه  )٤(



 ٩١٥  هريانىج ېلىشك ېتىپي هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  

  يېتىپ كېلىش جهريانىئان كهرىمنىڭ قۇر

  )١(ىقۇرئان كهرىمنىڭ ساقلىنىش
  قۇرئان كهرىم بىزگه قايسى شهكىلدە يېتىپ كهلگهن؟ :سوئال  .١٥٧٠

ئـالالھ تائـاال سـاماۋى كىتابالرنىـڭ ئاخىرقىسـى بولغـان قۇرئـان كهرىمنـى         : جاۋاب    
شـارئىتلىرىنى ۋە  -هن پېتى ساقالشنىڭ پۈتۈن شهرتمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا چۈشك
ھهر قانــداق بىــر ئــۆزگهرتىش،  شــۇڭا قۇرئــان كهرىــم. ســهۋەبلىرىنى تولــۇقالپ بهرگهن

ئالماشتۇرۇش ۋە بورمىالشالردىن پۈتۈنلهي ساقلىنىپ قالغان ۋە بىزگه ئۆز پېتى بىلهن 
  .يېتىپ كهلگهن يېگانه كىتاب

ــلهن ســ     ــبهر ئهلهيهىسســاالم بى ــى   پهيغهم ــى چۈشــكهن پېت ــان كهرىمن اھابىالرنىڭ قۇرئ
ساقالش ئىشىدىكى ھوشيارلىقى ۋە چېكىگه يهتـكهن ئېهتىياتچـانلىقى دۇنيـا تارىخىـدا     

  .بۇنىڭغا مۇسۇلمان ئهمهس ئىلىم ئهھلىلىرىمۇ گۇۋاھ. مىسلى كۆرۈلمىگهن بىر ئهھۋال
  اقلىنىپ كهلگهن؟قۇرئان كهرىم قانداق س: سوئال  .١٥٧١

شهكسىزكى، قۇرئان كهرىم يادقا ئـېلىش ۋە يېزىـپ قالدۇرۇشـتىن ئىبـارەت     : جاۋاب    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم قۇرئـان كهرىمـدىن     . ئىككى يول بىلهن سـاقلىنىپ كهلـگهن  

ــا       ــاھابىالرغا يادق ــدىال س ــڭ ئۆزى ــۇ ۋاقىتنى ــۈرىلهرنى ش ــايهت ۋە س ــان ئ چۈشــۈپ تۇرغ
  .ساقالپ كهلگهن ش ئارقىلىقيوپۇرماقلىرىغا يازدۇرۇخورما ئالدۇرۇش ۋە تېرىلهرگه، 

  قۇرئان كهرىم يادقا ئېلىش يولى بىلهن قانداق ساقالنغان؟: سوئال  .١٥٧٢
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىگه چۈشكهن ئايهتلهرنى چۈشىۋاتقان پهيتىدە : جاۋاب    

زور ئهھمىــيهت بېرەتتــى، ھهتتــا جىبرىــل ئۇنىڭغــا ئوقــۇپ يادقـا ئېلىۋېلىشــقا ناھــايىتى  
بېرىۋاتقان ئايهتلهرنى ئۇنتۇپ قېلىشتىن ئهنسىرەپ شۇ لهھزىنىڭ ئۆزىـدە يادلىۋېلىشـقا   

شۇڭا ئالالھ تائـاال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى ئۇنىـڭ      .ئالدىراپ تىلىنى مىدىرلىتاتتى
ۋە ئۇالرنى ئۇنىڭغا تولۇق ئۆگىتىـپ   قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقى

تــوپالپ بېرىــدىغانلىقىنى ئۇقتــۇرۇپ ئۇنىــڭ كــۆڭلىنى مۇنــۇ ئــايهت بىــلهن خــاتىرجهم 
ئــۇنى تــوپالش ۋە ئوقــۇپ بېــرىش بىزنىــڭ  . ئالــدىراپ تىلىڭنــى مىــدىرالتما﴿ :قىلغــان

                                                 
ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇھهممهد سـهفىيۇددىن ئهل سهنۇسـىينىڭ    (١)

  .ئېلىندى ناملىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپ)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩١٦  

 

  )١(﴾.ساڭا ئۇنى ئوقۇپ بهرگىنىمىزدە، ئۇنىڭ ئوقۇشىغا ئهگهشكىن. مهسئۇلىيىتىمىزدۇر
كهرىمـدىن  قۇرئـان  مۇندىن باشقا جىبرىل ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا      

چۈشـۈپ بولغــان پۈتــۈن ئـايهتلهر ۋە ســۈرىلهرنى ھهر يىلــى رامىـزان ئېيىــدا بىــر قېــتىم    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . باشتىن ئوقۇپ بېرىپ، ئاندىن يهنه ئۇنىڭـدىن تىڭشـايتتى  

اندا جىبرىـل قۇرئـان كهرىمنـى ئۇنىڭغـا باشـتىن ئـاخىر       ۋاپات بولۇشى ئالدىدىكى رامىز
  .ئىككى قېتىم ئوقۇپ بېرىپ، يهنه تىڭشىغان

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم قۇرئــان كهرىمنــى يــادالش ۋە ساقالشــقا قانــداق : ســوئال  .١٥٧٣
  ئهھمىيهت بېرەتتى؟

 قلىنى ۋە ۋاقتىنىـڭ كـۆپرەكىنى قۇرئـان   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پۈتۈن ئه: جاۋاب    
يادلىۋېلىپ، ئۆز پېتى سـاقالش ئىشـىغا ئاتىغـان    پىششىق  تهكرارالشقا ۋە ئۇنى كهرىمنى
ــدى ــهپهرلىرىدە،   . ئى ــدا، س ــدا، كېچىلهردىكــى تهھهججۇدلىرى ــۇڭا بهش ۋاخ نامازلىرى ش

  .ھهتتا ئۇرۇش ئهسناسىدا ئاغزىدىن قۇرئان كهرىم چۈشمهيتتى
  ساھابىالر قۇرئان كهرىمنى يادالشقا قانداق ئهھمىيهت بېرەتتى؟: سوئال  .١٥٧٤

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىـدىن چۈشـكهنلىرىنى ئـۆز    : جاۋاب    
ۋاقتىدىال سـهابىالرغا يادقـا ئالـدۇراتتى، ئۇالرغـا قۇرئـان كهرىمـدىن سـاۋاق بېرەتتـى ۋە         

ش ئۇسۇللىرىنى ئۆگىتهتتى، ساھابىالرمۇ قۇرئان كهرىمنى يـادالش ئىشـىغا   قانداق يادال
ــاالمنىڭ     ــبهر ئهلهيهىسس ــه پهيغهم ــتىن، ھهمىش ــيهت بهرگهنلىك ــاددە زور ئهھمى پهۋقۇلئ

ئــازدىن چۈشــۈپ تۇرغــان ئــايهتلهرنى تىــزال يــادلىۋاالتتى ۋە  -يېنىــدىن ئايرىلمــاي، ئــاز
. ئىشـلىرىدا ئهمهلىيلهشـتۈرۈپ ماڭـاتتى    يادلىغان ئايهتلهرنىڭ كۆرسهتمىلىرىنى ھايـات 
بىــرى بىــلهن بهسلىشــهتتى، كېچىلىــرى -ئــۇالر قۇرئــان كهرىمنــى يــادالش ئىشــىدا بىــر

بهســته قۇرئــان يــاداليتتى، يــادالپ بولغــانلىرىنى      -مهســجىدلهرگه كىرىۋېلىــپ بهس 
تهكراراليتتى، ھهتتا كېچىلىرى مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدىكى مهسجىدلهردىن قۇرئان 

  .رىم تىالۋىتى يۈكسىلىپ تۇراتتىكه
  قۇرئان كهرىمدىن باشقا ساماۋى كىتابالرمۇ يادقا ئېلىنغانمۇ؟: سوئال  .١٥٧٥

ئالالھ تائاال ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرگه كۆپلىگهن كىتابالرنى چۈشـۈرگهن  : جاۋاب    
ئۆتمۈشــلهردە  ھهتتــا. ان ئهمهسبولســىمۇ، ئــۇالردىن بىرىنىمــۇ كىشــىلهر يــادالپ باققــ  

تهۋرات بىلهن ئىنجىلالرنى ھهر قانداق بىر ئاۋام ئوقۇيالمايتتى، پهقهت دىن ئـادەملىرىال  
ــى   ــهندۈرۇپ بېرەتت ــىنى چۈش ــۇپ مهنىس ــا    . ئوق ــادالش ئۇياقت ــتالردا ي ــۇ ۋاقى ــۈنكى ئ چ

مـا  ئهم. تۇرسۇن، ئالىمالردىن باشقا خهت ئوقۇشنى بىلىدىغانالرمۇ يوق دېيهرلىك ئىدى

                                                 
 ئايهتلهر-١٩-١٦قىيامهت سۈرىسى  )١(



 ٩١٧  هريانىج ېلىشك ېتىپي هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

قۇرئان كهرىمنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن باشـالپ سـاھابىالرنىڭ مـۇتلهق كـۆپ       
تىـن كـۆپرەك قارىينىـڭ شـېهىد     ٧٠بىر قېتىملىـق ئۇرۇشـتا   . سانلىقى يادىسىغا بىلهتتى

  .بولغانلىقىمۇ شۇ ۋاقىتتا قارىيالرنىڭ كۆپلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ
كىتـابنى بۇنچىلىـك زور ئهھمىـيهت    دۇنيا تارىخىدا قۇرئان كهرىمدىن باشقا بىـرەر    

بۇنىڭغـا  . كۆرۈلۈپ باقمىغان بىـر ئىـش   بېرىپ يادقا ئېلىش ئۆتمۈشلهردە ياكى ھازىردا
ــۇۋاھ  ــا گ ــۈن دۇني ــى    . پۈت ــان كهرىمن ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــهۋەب شــۇكى، ئ ــدىكى س بۇنىڭ

تاقىيامهتكىچه ئـۆزى مۇھـاپىزەت قىلىـپ ساقالشـنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئـېلىش بىـلهن بىـر          
. بۇ قۇرئان كهرىمنى ساقالشنىڭ سهۋەبلىرى ۋە تۈرتكىلىرىنى يارىتىـپ بهرگهن  ۋاقىتتا

ئۇ بولسىمۇ، قۇرئـان كهرىمنـى يادالشـنى ئهڭ شـهرەپلىك ئىبـادەت قاتارىـدىن سـاناپ،        
 مۇســۇلمانالرنىڭ دىلىــدا ئــۇنى يــادالش ئــوتىنى يانــدۇرغانلىقى ۋە ئــۇنى يادالشــنى       

ــۆز ۋاقت   ــدە ئـ ــى ھهمـ ــتۇرۇپ بهرگهنلىكـ ــۈن   ئاسانالشـ ــنىڭ پۈتـ ــپ ساقالشـ ــدا يېزىـ ىـ
  .ئىمكانىيهتلىرىنى يارىتىپ بهرگهنلىكى ئىدى

بىــز ھهقىــقهتهن قۇرئــاننى يــادالش ئۈچــۈن ئاســان قىلــدۇق، ئىبــرەت ئــالغۇچى   ﴿  
  )١(﴾بارمۇ؟

ھېچقاندا بىر ساماۋى كىتابنى ياكى ھهدىسنى يادلىغانغا سـاۋاب بېـرىش    مهلۇمكى،  
پهيغهمـبهر  . غانغا ساۋاب بېرىش ۋەدە قىلىنغانۋەدە قىلىنغان ئهمهس، بهلكى ئهمهل قىل

ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانىــدىن تــا ھــازىرغىچه دۇنيــادا قــارىيالر ئۈزۈلــۈپ قالمىغــانلىقى  
. ئۈچۈن ھېچكىم قۇرئـان كهرىمـگه بىـرەر ھهرپ چـاغلىق ئـۆزگهرتىش كىرگۈزەلمهيـدۇ      

هتلهردە ھهر قۇرئان كهرىمنى ھازىر مۇسۇلمان ئهمهس خهلقلهرمۇ مۇسۇلمان ئهمهس دۆل
خىل مهنپهئهتلهر يۈزىسىدىن نهشـىر قىلىـپ تارقىتىـپ كېلىۋاتقـان بولسـىمۇ، ئۇنىڭغـا       

  .بىرەر ھهرپكه چاغلىق ئۆزگهرتىش كىرگۈزەلمىگهن
  ساھابىالردا ئوقۇش ۋە يېزىش قانچىلىك دەرىجىدە ئىدى؟: سوئال  .١٥٧٦

پهيغهمـبهر  . ىدىغان ساھابىالر ئىنتايىن كۆپ ئىـدى ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىل: جاۋاب    
ــاالم ــدىن خهت      ئهلهيهىسســ ــكهنلهر ئىچىــ ــىرگه چۈشــ ــن ئهســ ــار ئهرەبلهردىــ كۇپپــ

دىـــن مۇســـۇلمان بالىســـىغا ئوقـــۇش ۋە يېزىشـــنى ١٠بىلىدىغانلىرىـــدىن ھهر بىرىنـــى 
ئۆگىتىــپ قويۇشــى شــهرتى بىــلهن قويــۇپ بېــرىش سىياســىتىنى قــوللىنىش ئــارقىلىق  

  .رنى ئاساسهن ساۋاتلىق قىلىۋەتكهنمۇسۇلمانال
  قۇرئان كهرىم يېزىپ قالدۇرۇش يولى بىلهن قانداق ساقالنغان؟: سوئال  .١٥٧٧

قۇرئان كهرىمنى ساقالشنىڭ يهنه بىر يـولى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    : جاۋاب    
                                                 

 هت ئاي-٢٢قهمهر سۈرىسى   )١(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩١٨  

 

دەپ » كۇتتـابۇلۋەھيى «اقتىـدىال ھهر ۋاقىت چۈشۈپ تۇرغان ئايهت ۋە سۈرىلهرنى ئـۆز ۋ 
تىن كۆپرەك مهخسۇس ۋەھيى كاتىبلىرىغا بـۇيرۇپ يـازدۇرۇپ ماڭغـانلىقى     ٤٠ئاتالغان 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىلگىرىكى ساماۋى كىتابالرنىڭ پهيغهمـبهر ئالهمـدىن   . ئىدى

ــۇچراش     ــلهرگه ئـ ــۆزگهرتىلىش ۋە يهڭگۈشلىنىشـ ــل ئـ ــيىن، ھهر خىـ ــدىن كېـ ئۆتكهنـ
ــىدە  ــا      نهتىجىس ــڭ ت ــان كهرىمنى ــتىن، قۇرئ ــانلىقىنى بىلگهنلىك ــلىنى يوقاتق ــۆز ئهس ئ

تهدبىرلهرنىــڭ ھهممىســىنى  -قىيــامهتكىچه ئــۆز پېــتىچه ساقلىنىشــى يولىــدا بــار چــارە  
ــان ــۇ      . قولالنغ ــدۇرۇپ، ش ــا ئال ــى يادق ــان كهرىمن ــاالمنىڭ قۇرئ ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

زدۇرۇپ ساقالشـتىن ئىبـارەت بـۇ    زامانالردا قهغهزنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان نهرسىلهرگه يا
ئۇســۇلى قۇرئــان كهرىمنىــڭ مهڭگــۈگه چۈشــكهن پېتــى ســاقلىنىپ قېلىشــىنىڭ ئهڭ   

  .كۈچلۈك ئامىللىرى ئىدى
  قۇرئان كهرىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا قانداق يېزىلغان؟: سوئال  .١٥٧٨

هر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھايــات ۋاقتىــدا تېــرىلهرگه، قۇرئــان كهرىــم پهيغهمــب: جــاۋاب    
-خورما يوپۇرماقلىرى ۋە قوۋزاقلىرىغا، شۇنداقال سىلىق تاشالرغا ۋە سۈڭهكلهرگه پـارچه 

  .ئايرىمدىن يېزىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆز ئۆيىدە ساقالنغان-پارچه، ئايرىم



 ٩١٩  ۇچىباسق ۆپهيتىلىشك ۋەتوپلىنىش  هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  

  توپلىنىش ۋە كۆپهيتىلىش باسقۇچى نىڭقۇرئان كهرىم

  ىشىكىتاب ھالىغا كهلتۈرۈل نىڭۇرئان كهرىمق
  قۇرئان كهرىم قاچان كىتاب ھالىغا كهلتۈرۈلگهن؟: سوئال  .١٥٧٩

ــاۋاب     ــۇ       : ج ــىددىق رەزىيهلالھ ــرى س ــۇ بهك ــپه ئهب ــى خهلى ــم بىرىنچ ــان كهرى قۇرئ
 بىـر يىـل توشماسـتىن،   ئهنهۇنىڭ دەۋرىدە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىغا تولۇق 

يهمــامه ئۇرۇشــىدىن كېيىــنال، رەســمىي كىتــاب ) مىــالدى-٦٣١(ى يىلــ-١٢ھىجرىيىنىــڭ
  .شهكلىدە توپالنغان

  قۇرئان كهرىمنى كىتاب ھالىدا توپالش پىكرىنى كىم ئوتتۇرىغا قويغان؟: سوئال  .١٥٨٠
پالش پىكرىنى ئوت يۈرەك ساھابى ئـۆمهر  قۇرئان كهرىمنى كىتاب ھالىدا تو: جاۋاب    

ــا قويغـــان، ئانـــدىن    ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ تـــۇنجى بولـــۇپ ئوتتۇرىغـ
ساھابىالرنىڭ ئولىمالىرى قۇرئان كهرىمنى توپالش پىكرىگه ھهممه بىـردەك ئىتتىپاققـا   

  .كهلگهن
هكلىدە تــوپالش ئىشــىنى كىمــلهر ئۈســتىگه  قۇرئــان كهرىمنــى كىتــاب شــ : ســوئال  .١٥٨١

  ئالغان؟
قۇرئان كهرىمنـى كىتـاب شـهكلىدە تـوپالپ چىقىـش ئىشـىنى زەيـد ئىبنـى         : جاۋاب    

  .كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى ئۈستىگه ئالغان» كۇتتابۇلۋەھيى«سابىت باشچىلىقىدىكى 
  شى ئىدى؟زەيد ئىبنى سابىت قانداق كى: سوئال  .١٥٨٢

ــاۋاب     ــاالمنىڭ     : ج ــبهر ئهلهيهىسس ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــابىت رەزىيهلالھ ــى س ــد ئىبن زەي
قارىيالرنىـڭ ئهڭ   كومىتېتىنىڭ رەئىسى بولۇپ،» كۇتتابۇلۋەھيى«مهخسۇس كاتىبى ۋە 

سهرخىلى، پهۋقۇلئاددە زېرەك، ھۇشيار ۋە ئهسته تۇتـۇش قـابىلىيىتى ئاالھىـدە يـۇقىرى     
اۋۋال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، كېـيىن خهلىـپىلهر ئـۇنى    شۇ سهۋەبتىن ئ. كىشى ئىدى

زەيـد ئىبنـى سـابىت جىبرىـل     . ئۆزلىرى ئۈچۈن مهخسۇس كاتىـب قىلىـپ ئىشـلهتكهن   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا قۇرئان كهرىمنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم باشتىن ئاخىر ئوقـۇپ  

يېنىدا ھـازىر بولـۇش    بېرىپ، يهنه ئۇنىڭدىن تىڭشىغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
ــهنچلىكلىكى، ئېهتىياتچــانلىقى ۋە تهقــۋالىقى بىــلهن       ــهرەپىگه نائىــل بولغــان، ئىش ش

  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قايىل قىلغان ساھابىالرنىڭ بىرى ئىدى
ئۇسـۇلنى  كـومىتېتى قۇرئـان كهرىمنـى توپالشـتا قانـداق      » كۇتتابۇلۋەھيى«: سوئال  .١٥٨٣

  قولالنغان؟



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٢٠  

 

ــاۋاب     ــهتچىلىكىدىكى  : ج ــابىت رىئاس ــى س ــد ئىبن ــابۇلۋەھيى«زەي ــومىتېتى » كۇتت ك
ئهزالىـــرى قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ ئـــايهت ۋە ســـۈرىلىرىنى تـــوپالپ، كىتـــاب شـــهكلىگه   
كىرگۈزۈشــته دۇنيــادا مىســلى كــۆرۈلمىگهن ئهڭ ئىلغــار ۋە ئهڭ ئىشــهنچلىك مېتــودنى  

كومىتېتىنىـڭ ئهزالىـرى تېـرىلهرگه،    » كۇتتـابۇلۋەھيى «: بۇ مۇنـداق بولغـان  . قولالنغان
سىلىق تاشالرغا، خورما دەرىخىنىڭ قوۋزاقلىرى ۋە بهزى يوپۇرماقلىرىغـا، شـۇنداقال تـۈز    
سۈڭهكلهرگه يېزىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىـدە سـاقالنغان قۇرئـان كهرىـم     

بىـــرىلهپ -لىرىغـــا بىـــرئـــايهت ۋە ســـۈرىلىرىنى شـــۇ ۋاقىتتىكـــى قارىيالرنىـــڭ يادلىغان
سېلىشتۇرۇپ، ھهر بىر قارىيدىن تىڭشىغان ئايهتلهردىن ھهر بىر ئايهتنىڭ توغرىلىقىغا 
ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئۆيىــدە يېزىــپ ســاقالنغان ئــايهتلهردىن ھهر بىــر       

ئىككــى گۇۋاھچىنىــڭ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىــدا يېزىلغانلىقىغــا ئايهتنىــڭ
ى ئېلىش شهرتى بىلهن، ئايهت ۋە سۈرىلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـۆز  گۇۋاھلىقىن

ــويىچه   ــان تهرتىــب ب ــلهپ قويغ ــدا رەت ــپ    ۋاقتى ــلهن تىزى ــايىن ئېهتىياتچــانلىق بى ئىنت
  .چىقىپ، قۇرئان كهرىمنى كىتاب ھالىغا كهلتۈرگهن

نچىلىك ئېهتىياتچان بولۇشـقا تـۈرتكه بولغـان    قۇرئان كهرىمنى توپالشتا بۇ: سوئال  .١٥٨٤
  سهۋەبلهر قايسىالر؟

قۇرئــان كهرىــم ئــالالھ تائاالنىــڭ ســۆزى بولــۇپ، ئــۇنى ئــالالھ تائــاالدىن   : جــاۋاب    
چۈشــــكهن ۋە پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمدىن تاپشــــۇرۇپ ئالغــــان پېتــــى بــــويىچه 

چـوڭ بىـر ۋەزىـپه    مۇسۇلمانالرغا يهتكۈزۈش ۋەزىپىسـى ھهم شـهرەپلىك ھهم خهتهرلىـك    
كومىتېتىنىــڭ ئهزالىــرى بــۇنى » كۇتتــابۇلۋەھيى«قۇرئــان كهرىمنــى توپلىغــان. ئىــدى

ئــۇالر بــۇ ئىشــتا قىلــچه ســهۋەنلىك ئۆتكۈزۈشــنىڭ ئــالالھ تائاالغــا ۋە . ياخشــى بىلهتتــى
مــــــۇھهممهد ئهلهيهىسســــــاالمغا قىلىنغــــــان كهچــــــۈرۈلمهس چــــــوڭ خىيــــــانهت  

ســهۋەنلىك ئۆتۈلســه، ئۆزلىرىنىــڭ خــۇددى   ھېســابلىنىدىغانلىقىنى، نــاۋادا قىلچىلىــك
ــي     ــڭ ئىالھىـ ــاش ئۆزلىرىنىـ ــا ئوخشـ ــتىئان ئالىملىرىغـ ــۇدىي، خرىسـ ــى يهھـ ئىلگىرىكـ
ــدا      ــڭ ئالدىـ ــڭ ۋە خهلقنىـ ــامهتكىچه ئالالھنىـ ــا قىيـ ــپ تـ ــابلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىـ كىتـ

  .لهنهتكهردى بولۇپ قېلىش خهۋپىنى ئهلۋەتته ھېس قىالتتى ۋە ياخشى بىلهتتى
  كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى قانداق كىشىلهر ئىدى؟» كۇتتابۇلۋەھيى«: سوئال  .١٥٨٥

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ۋاقتىـدا ۋەھيىلهرنــى يېزىـپ قالدۇرۇشــقا ۋە    : جـاۋاب     
ــقا بهلگىلهنـــگهن    ــايهتلىرىنى توپالشـ ــابۇلۋەھيى«كېيىـــنچه قۇرئـــان كهرىـــم ئـ » كۇتتـ

 اھابىالرنىڭ ئهڭ مۇكهممهل قارىيلىرىدىن تالالپ چىقىرىلغانكومىتېتىنىڭ ئهزالىرى س
ئهڭ تهقۋادار، ئهڭ ئالىم، ئهڭ ھوشيار ۋە چېكىگه يهتـكهن ئېهتىياتچـان شهخسـلهردىن    

  .ئىدىتهشكىللهنگهن كىشىلهر 



 ٩٢١  ۇچىباسق ۆپهيتىلىشك ۋەتوپلىنىش  هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  ش ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت كهتكهن؟منى توپالقۇرئان كهرى: سوئال  .١٥٨٦
قۇرئـان كهرىمنىـڭ پۈتـۈن ئـايهتلىرىنى جهمـلهپ، ئـۇالرنى كىتـاب ھالىغـا         : جاۋاب    

  .كهلتۈرۈش ئىشى ئۈچۈن ساق بىر يىل ۋاقىت كهتكهن
  شقا تۈرتكه بولغان سهۋەب نېمه؟ان كهرىمنى كىتاب شهكلىدە توپالقۇرئ: سوئال  .١٥٨٧

. سانلىقى قۇرئان كهرىمنـى يادىسـىغا بىلهتتـى    ساھابىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ: جاۋاب    
ــقا       ــوپالپ ئوقۇش ــهكلىدە ت ــاب ش ــى كىت ــان كهرىمن ــدا قۇرئ ــۆز ۋاقتى ــۇالر ئ ــۇڭا ئ زور  ش

ئېغىزغـا يۆتكىلىـپ يـۈرگهن قۇرئـان     -چـۈنكى ئېغىـزدىن  . ئېهتىياجلىق ئهمهس ئىـدى 
. كهرىم ئـايهتلىرى ھهتتـا ئـۇنى يادقـا ئالمىغـان سـاھابىالر ئۈچۈنمـۇ تونۇشـلۇق ئىـدى         

ئىسالم دىنىنى يوق قىلىش پىالنـى بىـلهن    هلهيهىسساالم ۋاپات بولغان يىلىپهيغهمبهر ئ
ئهرەب قهبىلىلىـرى بىـلهن بولغـان،    ) ئىسالمدىن يېنىۋالغـان (ئوتتۇرىغا چىققان مۇرتهد 

دەپ ئاتالغان ئۇرۇشتا ساھابىالردىن كۆپ كىشـىنىڭ شـېهىد   » يهمامه ئۇرۇشى«تارىختا
تىـن كـۆپرەك كىشـىنىڭ    ٧٠يالردىن بـۇ بىـر قېتىملىـق ئۇرۇشـتا     بولغانلىقى، ھهتتا قارى

شېهىد بولغانلىقى سهۋەبلىك مۇسۇلمانالر قۇرئان كهرىمنـى يادلىغـان قـارىيالر تـۆگهپ     
كهتســه قۇرئــان كهرىمنىــڭ بهزى ئايهتلىرىنىــڭ قهلــبلهردىن ئۆچۈرۈلــۈپ كېــتىش       

 پ كېتىشى بىلهنشۇنداق قىلىپ ساھابىالر قارىيالرنىڭ تۆگه. خهۋپىنى ھېس قىلغان
قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ قهلـــبلهردىن كۆتۈرۈلـــۈپ كېتىشـــىدىن ئهنســـىرەپ، پهيغهمـــبهر  
ئهلهيهىسساالم ئۆزى رەتلهپ قويغان ئايهت ۋە سۈرىلهرنى شـۇ تهرتىبـى بـويىچه كىتـاب     

  .ھالىغا كهلتۈرۈپ توپالش قارارىغا كهلگهن
  ڭ توپلىنىشىدىكى خۇسۇسىيهتلهر قايسىالر؟قۇرئان كهرىمنى: سوئال  .١٥٨٨

قۇرئان كهرىمنىـڭ تـۇنجى قېـتىم قهغهز يـۈزىگه توپلىنىـپ كىتـاب ھالىغـا        : جاۋاب    
  :كهلتۈرۈلىشىدىكى خۇسۇسىيهتلهر تۆۋەندىكىلهر

قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئــايهت ۋە ســۈرىلىرىنى بىــر تومغــا تــوپالپ كىتــاب ھالىغــا   ) ١(  
ــاھابىالرنىڭ پ   ــرىگه س ــۈرۈش پىك ــا    كهلت ــردەك ئىتتىپاقق ــمه بى ــالىرى ھهم ــۈن ئۆلىم ۈت

  .كهلگهن
تىالۋىتى ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىغان ئايهتلهرنىال توپلىغـان، تىالۋىتـى ئهمهلـدىن    ) ٢(  

ــورۇن    ــدۇرۇلغانلىقى ســهۋەبلىك پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم رەتلىــگهن تهرتىبــتىن ئ قال
  .ئالمىغانلىرىنى قۇرئان كهرىم توپلىمىغا كىرگۈزمىگهن

خىــل ئهرەب شىۋىســى بىــلهن  ٧قۇرئــان كهرىمنــى قۇرئــان كهرىــم چۈشــكهن  ) ٣(  
  .توپالپ چىققان

  .ئايهت ۋە سۈرىلهرنىڭ تهرتىبى بىز ھازىر ئوقۇۋاتقان تهرتىب بويىچه تىزىلغان) ٤(  



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٢٢  

 

  نۇسخىالرغا كۆپهيتىلىشى نىڭقۇرئان كهرىم
  ۇسخىالرغا كۆپهيتىلگهن؟قۇرئان كهرىم قاچان ن: سوئال  .١٥٨٩

ئـۈچىنچى خهلىـپه   ) مىـالدى -٦٤٥(ى يىلـ -٢٥قۇرئـان كهرىـم ھىجرىيىنىـڭ    : جاۋاب    
ئوسمان ئىبنى ئاففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ دەۋرىدە، ئۇنىڭ مهخسۇس پهرمانى بىلهن 

  .نۇسخىالرغا كۆپهيتىلگهن
ىالرغا نۇســخىالرغا كــۆپهيتىش پىكرىنــى كىــم    قۇرئــان كهرىمنــى نۇســخ  : ســوئال  .١٥٩٠

  ئوتتۇرىغا قويغان؟
قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالرغا نۇسخىالرغا كۆپهيتىش پىكرىنـى قارىيالرنىـڭ   : جاۋاب    

ــۇپ، بــۇ     پېشىۋاســى ھــۇزەيفه ئىبنــى يهمــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئوتتۇرىغــا قويغــان بول
  .پىكىرنى خهلىپىدىن باشالپ پۈتۈن ئۆلىماالر قوللىغان

  نۇسخىالندۇرۇشقا تۈرتكه بولغان سهۋەب نېمه؟ قۇرئان كهرىمنى: سوئال  .١٥٩١
قۇرئان كهرىمنى ھهر بىر قارىينىڭ ئۆزى مهنسۇب بولغان شىۋىدە ئوقۇشى : جاۋاب    

ــى       ــدىن ئهۋزەل سانىشـ ــىۋىنى ھهممىـ ــان شـ ــۆزى ئوقۇغـ ــڭ ئـ ــرى قارىينىـ ۋە ھهر بىـ
ن ئىختىالپنــى يــوق قىلىــپ، قۇرئــان كهرىمنــى ھهمــمه بىــر خىــل   نهتىجىســىدە چىققــا

قىرائهت ۋە بىر خىل شـىۋىدە ئوقۇشـىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش مهقسـىتى بىـلهن قۇرئـان        
كهرىمنى بىرال قۇرەيش شىۋىسىدە نۇسخىالندۇرۇپ، ھهر قايسـى ئىسـالم ئهللىـرىگه بىـر     

  .نۇسخىدىن ئهۋەتكهن
  قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇش ۋەزىپىسىنى كىملهر ئۈستىگه ئالغان؟: سوئال  .١٥٩٢

» كۇتتــابۇلۋەھيى«قۇرئــان كهرىمنــى نۇســخىالرغا كــۆپهيتىش ئىشــىنى     : جــاۋاب    
كومىتېتىنىڭ رەئىسى زەيد ئىبنى سابىت، ئابدۇلال ئىبنى زۇبهيـر، سـهئىد ئىنبـى ئـاس،     

  .ھابىالر ئۈستىگه ئالغانئابدۇراھمان ئىبنى ھارىس قاتارلىق قارىي سا
قۇرئان كهرىمنى نۇسـخىالندۇرۇش ئىشـى قانـداق ئۇسـۇل بىـلهن ئهمهلـگه       : سوئال  .١٥٩٣

  ئاشقان؟
قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇشقا بهلگىلهنگهنلهر بىرىنچـى خهلىـپه ئهبـۇ    : جاۋاب    

ن قۇرئان كهرىم نۇسخىسىنى پهيغهمـبهر  بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ زامانىدا توپالنغا
ــپ       ــوراپ ئېلى ــدىن س ــڭ ئۆيى ــۇ ئهنهانى ــه رەزىيهلالھ ــالى ھهفس ــاالمنىڭ ئاي ئهلهيهىسس
ــلىنىپ      ــىغا ئاساســ ــۇ نۇسخىســ ــڭ مۇشــ ــان كهرىمنىــ ــخىالرنى قۇرئــ ــپ، نۇســ كېلىــ
نۇسخىالندۇرغان، ئاندىن ئهسلى نۇسخىنى يهنه ھهفسه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغـا قـايتۇرۇپ   

ۇســخىالردىن بىرىنــى خهلىــپه ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۆز يېنىــدا بېرىــپ، يېڭــى ن
ئېلىپ قېلىـپ قالغـانلىرىنى ئىسـالم ئهللىرىـدىن ھهر بىـرىگه بىـر نۇسـخىدىن قۇرئـان         
كهرىمنــى بىــردىن قــارى بىــلهن قوشــۇپ ئهۋەتىــپ بهرگهن ۋە ھهر جايــدا قۇرئــان        



 ٩٢٣  ۇچىباسق ۆپهيتىلىشك ۋەتوپلىنىش  هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

ئاندىن مۇشۇ قېتىم . كهرىمنىڭ مۇشۇ نۇسخىسىنى ئوقۇش توغرۇلۇق پهرمان چىقارغان
نۇســـخىالندۇرغاندىن باشـــقا قۇرئـــان دەپ ســـانالغانالرنىڭ ھهممىســـىنى كۆيـــدۈرۈپ 

  .تاشلىغان
ــدا       ــۇ ئهنهۇنىـــڭ زامانىـ ــان رەزىيهلالھـ ــى ئاففـ ــمان ئىبنـ ــپه ئوسـ ــۈچىنچى خهلىـ ئـ

ــانىمىزدا   ــم زامـ ــان كهرىـ ــخىالندۇرغان قۇرئـ ــدا    نۇسـ ــى جايلىرىـ ــڭ ھهر قايسـ دۇنيانىـ
ئوسـمانىي  (» مۇسـههف ئوسـمانى  «بـۇ نۇسـخا   . رىمنىڭ ئۆزىدۇرئوقۇلىۋاتقان قۇرئان كه

  .دەپ ئاتىلىپ كهلمهكته) قۇرئان
  قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇشنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .١٥٩٤

قۇرئان كهرىمنى نۇسـخىالندۇرۇپ كـۆپهيتىش ئىشـىدىكى خۇسۇسـىيهتلهر     : جاۋاب    
  :دىكىلهردىن ئىبارەتتۆۋەن
قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئــايهت ۋە ســۈرىلىرىنىڭ تهرتىبــى ھــازىر بىــز ئوقۇۋاتقــان   ) ١(  

  .تهرتىبنىڭ ئۆزى ئىدى
قۇرئــان كهرىــم نۇســخىالرغا كۆپهيتىلگهنــدە ھهرپــلهر چېكىــت ۋە پهشــلهردىن  ) ٢(  

  .خالى ئىدى
  .پۈتۈلگهن شىۋىدە ئوقۇغىلى بولىدىغان شهكىلدە٧قۇرئان كهرىم ) ٣(  
نىــال ھېســاب » مۇســههف ئوســمانىي«خهلىپىنىــڭ پهرمــانى بىــلهن ســاھابىالر  ) ٤(  

  .قىلىپ، قالغانلىرىنىڭ ھهممىنى كۆيدۈرۈپ تاشلىغان
  قۇرئان كهرىم قانچه نۇسخىغا كۆپهيتىلگهن؟: سوئال  .١٥٩٥

يتىلگهن قۇرئـان  كۆپه دائوسمان ئىبنى ئاففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ زامانى: جاۋاب    
ئهممـا خهلىـپه   . ئىـدى، دېگهنلهرمـۇ بـار    ٦ئىـدى، دېگهنلهرمـۇ ۋە    ٥ كهرىم نۇسخىلىرى

ــارلىق    نىــڭئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ مىســىر، بهھــرەين، يهمهن، مهكــكه، بهســرە قات
ئهۋەتكهنلىكـى   ىن قۇرئـان كهرىمنـى بىـردىن قـارى بىـلهن قوشـۇپ      دشهھهرلهرگه بىـر 

  .ئېنىق
  قۇرئاننىڭ قوليازما نۇسخىلىرى ھازىر نهدە؟ ىكىهزرىتى ئوسمان زامانىدھ: سوئال  .١٥٩٦

ھهزرىتى ئوسمان زامانىـدا توپلىنىـپ ۋە ھهر قايسـى ئىسـالم شـهھهرلىرىگه      : جاۋاب    
ئهۋەتىلــگهن قۇرئــان كهرىمنىــڭ شــۇ ۋاقىتتىكــى ئهســلى نۇســخىلىرىنىڭ كۆپىنچىســى 

ئهمما شـۇ ۋاقىتتىكـى قوليازمـا نۇسـخىالردىن     . تىشى بىلهن يوقاپ كهتكهنزاماننىڭ ئۆ
بىـــرى ھـــازىر مهدىـــنه مـــۇنهۋۋەرە شـــهھىرىدە، يهنه بىـــرى تۈركىيىنىـــڭ ئىســـتانبۇل  

ا، يهنه بىـر نۇسخىسـى   د» مۇقهددەس ئامانهتلهر مۇزىيى«شهھىرىدىكى توپقاپى سارىيى 
ــۇرىيىتى   ــتان جۇمه ــى «ئۆزبېكىس ــۇلمانالر ئىدارىس ــا   »مۇس ــىدا، تامغ ــڭ كۇتۇبخانىس نى

  .ئىچىدە ساقلىنىۋاتقانلىقى سۆزلىنىدۇ نىڭئورنىتىلغان مهخسۇس ئهينهك جىهاز



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٢٤  

 

  

  ئاكادېمىيىسى نهشر قىلىش كهرىمنى قۇرئان

ــۆپلىگهن        ــۈركىيه ۋە باشــقا ك ــازىرغىچه، ھىندىســتان، مىســىر، ت ــم ھ ــان كهرى قۇرئ
ىيهلهرگه ئوخشـىغان مۇسـۇلمان   موسـكۋا ۋە ئىتـال  جۇڭگـۇ،  دۆلهتلهردە، ھهتتـا يـاپونىيه،   

ــدى   ــپ، تارقىلىــپ كهل ــۇ نهشــىر قىلىنى ــتالردا  . ئهمهس مهملىكهتلهردىم كېيىنكــى ۋاقى
سهئۇدى ئهرەبىستانىدا قۇرئان كهرىمنى بىر خىل شهكىل ۋە بىر خىل خهت نۇسخىسـى  

ــىپ   ــلهن بېس ــۇنى بى ــهئۇدى     ئ ــلهن س ــىتى بى ــتۇرۇش مهقس ــادا ئومۇمالش ــۈن دۇني پۈت
ىق پادىشــاھى مهرھــۇم فهھىــد ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز ئــۆز نامىــدىن  ئهرەبىســتانىنىڭ ســاب

قـۇرۇپ  » ئاكادېمىيىسـى  نـى نهشـر قىلىـش   قۇرئـان كهرىم «مهدىنه مۇنهۋۋەر شهھىرىدە 
چۈنكى مهدىنه مـۇنهۋۋەرە شـهھىرى قۇرئـان كهرىـم ئـايهتلىرى      . قارار قىلىدۇنى چىقىش

  .ەك جاي ئىدىتوپلىنىپ، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا تارقالغان مۇبار

  نىڭ تهسىس قىلىنىشى»قۇرئان بېسىش ئاكادېمىيىسى«
. ئــۆكتهبىر كــۈنى ئاكادېمىيىنىــڭ ئــېچىلىش مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلــدى  -٣٠ -١٩٨٤  

ئاكادېمىيىنىڭ بىناسى ئىسالم مهدەنىيىتىنى ئهكس ئهتتۈرگهن، ناھايىتى كۆركهم ھهم 
هھىرىنىڭ تهبـۇك يولىغـا   مهدىـنه مـۇنهۋۋەرە شـ   . زامانىۋىي شـهكىلدە قـۇرۇپ چىقىلغـان   

بــۇ ئاكادېمىيىــدە . مىــڭ كــۋادرات مېتىــر يهر مهيــدانىغا ئىــگه ٢٥٠جايالشــقان بولــۇپ، 
بـۇ  . گه يېقىن ئادەم ئىشـلهيدۇ ٩٠٠ئالىمالر، قارىيالر، خهتتاتالر، ئىشچىالر بولۇپ جهمى 

مىليونـدىن كـۆپرەك قۇرئـان كهرىـم بېسـىپ چىقىـش قـۇدرىتىگه         ٣٠ئاكادېمىيه يىلىغا 
مۇندىن باشـقا،  . ماقتامىليون ئهتراپىدا قۇرئان بېسىپ چىقار ١٠بولۇپ، ھهر يىلى  ئىگه

نۇسلىرىنى  ۋە قۇرئان كهرىمنىڭ ھهر خىل تىلالرغا تهرجىمه قىلىنغان تهرجىمه تهپسىر
ــىپ تارقىتى ــقىرى بېس ــتىن تاش ــالم دۇنياســىدىكى     تىش ــتانى ۋە ئىس ــهئۇدى ئهرەبىس س

ر ان قۇرئــان كهرىــم لېنتىلىرىنــى نهشــ ن ئوقۇلغــمهشــهۇر قارىيالرنىــڭ ئــاۋازلىرى بىــله 
  .قىلىپ تارقىتىدۇ

  قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمه نۇسخىلىرى
، قازاق، خهنـزۇ، رۇس، ئـۇردۇ،   ئىسپانىيه،گېرمانىيه، ئىنگىلىز، ھىندونۇزىيه، ئۇيغۇر  
كهشـمىر، كـۇرىيه، مىلىبـارى، ھهۋسـا،      سـومالى، فرانسـۇز،   پاشتۇ، تۈرك، تايالند، س،پار

قۇرئان كهرىـم تهرجىمىلىـرى    ادىن كۆپرەك تىلد ٣٠ قاتارلىقگرېك، زۇلۇ، بوسنا بورما، 
  .بېسىلىپ تارقىتىلىغان



 ٩٢٥  ۇلىشىقوي هلگىلىرىنىڭب ۋەقائىدىلىرى  ۇشئوق هتلهرگهئاي  

 

  

  ئايهتلهرگه ئوقۇش قائىدىلىرى ۋە بهلگىلىرىنىڭ قويۇلىشى

  ∗ىقۇرئان كهرىم ئايهتلىرىگه ئوقۇش قائىدىلىرى ۋە بهلگىلىرىنىڭ قويۇلىش
  ئهرەب ھهرپلىرى بۇرۇن قانداق يېزىالتتى؟: ئالسو  .١٥٩٧

: مهســـــىلهن. ئىلگىـــــرى ئهرەب ھهرپلىـــــرى چېكىتســـــىز يېزىالتتـــــى: جـــــاۋاب    
) ف،ق(، )ط، ظ(، )ع،غ(،)ص، ض( ،)س، ش(، )ر،ز( ،)د،ذ(، )ج،ح،خ(، )ب،ت،ث،ي،ن(

لـېكىن  . بىرىـدىن ئايرىـپ تۇرىـدىغان چېكىـتلهر يـوق ئىـدى      -قاتارلىق ھهرپلهرنى بىـر 
ۋە ) ت(، قايسىسـى  )ب(ى هر ئادىتى بـويىچه بـۇ چېكىتسـىز ھهرپلهرنىـڭ قايسىسـ     ئهرەبل
ئاخىرىغا قاراپال، ھېچبىر قىيىنچىلىق ھېس -ئىكهنلىكىنى سۆزنىڭ باش) ث(ى قايسىس

شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدا   . قىلماستىن بىلىۋاالتتى ۋە توغرا ئوقۇيتتى
  .بهلگىلىرىنى بهلگىلهشكه ھاجهت يوق ئىدى قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنىڭ ئوقۇش

ئۇنــداقتا ئهرەب ھهرپلىرىنــى چېكىــتلهر بىــلهن پهرقلهندۈرۈشــكه ھــاجهت : ســوئال  .١٥٩٨
  بولۇشنىڭ سهۋەبى نېمه بولغان؟

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالهمدىن ئۆتۈپ قىسقا ۋاقىـت ئىچىـدىال، ئىسـالم    : جاۋاب    
ھهر خىــــل . ئهرەب ئهمهس قهۋمــــلهر ئارىســـىغا كهڭ تارقىلىشــــقا باشـــلىغان   دىنـــى 

مىللهتلهرنىــڭ ئىســالم دىنىغــا كىرىشــى بىــلهن ئۇالرنىــڭ قۇرئــان كهرىمنــى ئوقۇشــقا   
بولغان زور ئېهتىياجى ئهرەب ئهمهس قهۋملهرنىڭ ئهرەب تىلىنى توغرا ئوقۇشى ئۈچۈن 

چــۈنكى ئهرەبــلهر ئــۆز تىلىــدا  .مهخســۇس قائىــدە بهلگىلهشــنى تهقهززا قىلغــان ئىــدى
بىرىدىن پهرقلهندۈرۈپ، توغرا ئوقـۇپ  -چۈشكهن بۇ قۇرئان كهرىمنىڭ ھهرپلىرىنى بىر

  .كېتهلىگهن بىلهن، ئهرەب ئهمهس مىللهتلهر ئۇنى ئهرەپلهردەك ئوقۇيالمايتتى
  ن؟ئهرەب ھهرپلىرىگه چېكىتلهر قاچان قويۇلغا: سوئال  .١٥٩٩

ئهرەب تىلىنىــڭ گرامماتىكــا قائىدىســىنى ۋە قۇرئــان كهرىــم ئايهتلىرىنىــڭ : جــاۋاب    
ســاھابىالرنى (ئوقۇلــۇش بهلگىلىرىنــى تــۇنجى قېــتىم تــۈزۈپ چىققــان كىشــى تــابىئىن  

-٦٠٦(ئۆلىمالىرىــدىن ئهبۇلئهســۋەد دۇئلــى  ) كــۆرگهن ئىككىنچــى ئهۋالد مۇســۇلمانالر 
 خهلىـپه ھهزرىتـى ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب      دېگهن كىشى بولۇپ، ئـۇ تـۆتىنچى   ) م٦٨٨

ە ، كهسـر )ــَـ (ه نىڭ ئهمرى بىلهن بـۇ ئىشـنى باشـالپ، ھهرپلهرنىـڭ فهتـه     )م٦٦٠-٦٠١(
ـــِ( ــم)ـ ـــُ(ه ، دام ــارلىق ھهرىكه )ـ ــاالمى  قات ــهه ئ ــلهپ، فهت ــى بهلگى ــڭ تلىرىن تىنى ھهرپنى
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ېكىـت  ئۈستىگه بىر چېكىت قويۇش بىلهن، كهسرە ئاالمىتىنى ھهرپنىڭ ئاسـتىغا بىـر چ  
نىـڭ ئوتتۇرىسـىغا بىـر چېكىـت قويـۇش بىـلهن،       پقويۇش بىلهن، داممه ئاالمىتىنى ھهر

سۇكۇن ئاالمىتىنى ئىككـى چېكىـت بىـلهن ئـايرىۋالغىلى بولىـدىغان قائىـدىنى تـۈزۈپ        
  .چىققان

ــا         ــڭ ئورنىغ ــپ چىكىتلهرنى ــدىي كېلى ــمهد ئهلفهراھىي ــى ئهھ ــل ئىبن ــيىن خهلى كې
چىكه، تېخىمــۇ پۇختــا لىرىنــى قويــۇپ تېخىمــۇ ئىــنھــازىرقى زىــر، زىــۋەر ۋە پىــش بهلگى

  .قىلغان دئۇسۇلنى ئىجا
  ئهرەب ھهرپلىرىنىڭ چېكىتلىرىنى كىم ئىجاد قىلغان؟: سوئال  .١٦٠٠

ئهرەب ھهرپلىرىنىــڭ چېكىتلىــرى ۋە بهلگىلىرىنــى تــۇنجى بولــۇپ ئىجــاد   : جــاۋاب    
دېگهن كىشى بولـۇپ،  ) م٧٩٠-٧١٨(ى د ئهل فهراھىدقىلغان ئالىم خهلىل ئىبنى ئهھمه

كېيىـنچه ئهرەب تىلىنىـڭ   . ئۇ يهنه ھهمزە، شهددە ۋە باشقا بهلگىلهرنـى تـۈزۈپ چىققـان   
شۇنىڭدىن كېيىن ئهرەب تىلىنىـڭ ئوقـۇش   . سىنتاكسىس قائىدىسىنى تۈزۈپ چىققان

كهرىــم قائىــدىلىرى، ھهرپلهرنىــڭ بهلگىلىــرى، ھهرىكهتلىــرى مۇقىملىشــىپ، قۇرئــان   
كــۈنگه كــۆركهم ۋە چىرايلىــق ھالغــا كېلىــپ،  -ئايهتلىرىنىــڭ خهت ئۇســلۇبى كۈنــدىن

  .قىلىپ بېرىپ ئهڭ ئاخىرقى كامالىغا يهتكهن تهرەققىيتهدرىجى ھالدا 
  قۇرئان كهرىمنىڭ ھازىر بىز ئوقۇۋاتقان شهكلى قاچان مهيدانغا كهلگهن؟: سوئال  .١٦٠١

ئهســىردە  -٣قۇرئـان كهرىمنىـڭ ھـازىر بىـز ئوقۇۋاتقـان شـهكلى ھىجـرىيه        : بجـاۋا     
ــگهن ــا كهل ــۇپ    . بارلىقق ــر خىــل بول ــان كهرىمنىــڭ شــهكلى بى شــۇنىڭدىن بىــرى قۇرئ

  .كهلمهكته



 ٩٢٧  هرەپلىرىت ۆجىزىلىكم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  

  تهرەپلىرى ىلىكۆجىزقۇرئان كهرىمنىڭ م

  ىرى قايسىالر؟تهرەپل ىلىكقۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىز: سوئال  .١٦٠٢
قۇرئـان كهرىمـگه ئىنسـاپ    «: ئهلالمه ئابدۇلئهزىم زەرقانىي مۇنـداق دېـگهن  : جاۋاب    

بىلهن نهزەر تاشلىغان ئادەم خۇددى بىرەر تال ئالماس پارچىسىدىكى ئـادەمنى ھهيـران   
ــۈزەللىكلهرنى  ــايىپلىق ۋە گـ ــۆپلىگهن ئاجـ ــدىغان، كـ ــان  قالدۇرىـ ــدەك، قۇرئـ كۆرگىنىـ

  .)١(»مه مۆجىزىلىرىنى ئهلۋەتته بايقايدۇكهرىمنىڭ ھهر تهرەپلى
تۆۋەنـدىكى   مهشهۇرلىرى. قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىلىك تهرەپلىرى ئىنتايىن كۆپ  
  :خىل مۆجىزىدۇر ٤

  مۆجىزىسى ئهدەبىي قۇرئان كهرىمنىڭ بايانىدىكى) ١(  
  قۇرئان كهرىمنىڭ ئىلمىي مۆجىزىسى) ٢(  
  مۆجىزىسى شهرىئهت بهلگىلهشتىكىقۇرئان كهرىمنىڭ ) ٣(  
  قۇرئان كهرىمنىڭ كېلىچهكتىن خهۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسى )٤(  
  ئىلمىي مۆجىزە دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٦٠٣

پهن ئىســـپاتلىغان قۇرئـــان كهرىـــم -زامـــانىۋى ئىلىـــم -ئىلمىـــي مـــۆجىزە: جـــاۋاب    
ىلمىـي ھهقىقهتلهردىـن خهۋەر   قۇرئان كهرىم ئۆز ۋاقتىـدا نۇرغۇنلىغـان ئ  . خهۋەرلىرىدۇر

ــۇ ھهقىقهتلهرنــى كهشــپ    ــدا ب ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانى بهرگهن بولســىمۇ، پهيغهم
ــم  ــدىغان ئىلى ــۇلدا      -قىلى ــي ئۇس ــۇالر ئىلمى ــتىن، ئ ــدانغا كهلمىگهنلىك ــى مهي پهن تېخ

  .شهھلهنمىگهن ۋە زاماننىڭ تهرەققىياتىغا تهرك ئېتىلگهن
  هتلهر بىلهن ماسلىشامدۇ؟ققۇرئان كهرىم ئىلمىي ھهقى: سوئال  .١٦٠٤

قۇرئان كهرىـم ئىلىـم يـولى بىـلهن كهشـپ قىلىنغـان ئىلمىـي ھهقىقهتـلهر         : جاۋاب    
چـۈنكى قۇرئـان كهرىـم    . ھهرگىز زىتالشمايدۇ بىلهن ئهلۋەتته ماسلىشىدۇ، بۇ ئىككىسى

هقىقهتــلهر ئــالالھ تائاالنىــڭ ئــالالھ تائاالنىــڭ ســۆزى، كهشــپ قىلىنىۋاتقــان ئىلمىــي ھ
قۇرئـاننى  ﴿ئېيتقىنكـى،  . سهنئهتلىرىدىن بولۇپ، ھهر ئىككىسى بىر مهنبهدىن كهلـگهن 

  .)٢(﴾ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرنى بىلىپ تۇرىدىغان ئالالھ چۈشۈردى
  لىشامدۇ؟قۇرئان كهرىم ئىلمىي نهزەرىيىلهر بىلهن ماس: سوئال  .١٦٠٥

                                                 
 .بهت-٣٣٢توم،-٢ناملىق ئهسهرى» مهناھىل ئهل ئىرفان«ئهلالمه ئابدۇلئهزىم زەرقانىينىڭ  )١(
 ئايهت-٦فۇرقان سۈرىسى  )٢(
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ــاۋاب     ــم: جـ ــان كهرىـ ــي قۇرئـ ــلهن ه ئاتالغانالرنىـــڭ ھهممىســـى ئىلمىـــي نهزەرىـ بىـ
لهر زاماننىــڭ تهرەققىيــاتى بىــلهن ئۆزگىرىــپ ىچــۈنكى ئىلمىــي نهزەرىــي. سالشــمايدۇما

ــدۇ ــان     . تۇرى ــراپ قىلىنغ ــيه دەپ ئېتى ــي نهزەرى ــرى ئىلمى ــل ئىلگى ــۈز يى ــدىن ي ــۇ مۇن ب
دە ئىلمىــــي نهزەرىــــيه ئهمهســــلىكى كــــۆپلىگهن نهزەرىيىلهرنىــــڭ بۈگــــۈنكى كۈنــــ

ئىســـالم . ئهممـــا قۇرئـــان كهرىـــم قهتئىـــي ئۆزگهرمهيـــدۇ. ئىســـپاتالنغىنىغا ئوخشـــاش
كـۆپلىگه كىشـىلهر قۇرئـان    «: دەيـدۇ  قمۇتهپهككۇرى مهننائۇل قهتتان بۇ ھهقته مۇنـدا 

ــاد  كهرىـــم ئىلمىـــي نهزەرىيىلهرنىـــڭ ھهممىســـىنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالىـــدۇ،   دەپ ئېتىقـ
قانداقال بىر يېڭى نهزەرىيه ئوتتۇرىغا چىقسا، قۇرئان كهرىـم ئـايهتلىرىنى    قىلغانلىقتىن،

ئــۇالر مۇنــداق قىلىــش . تهۋىــل قىلىــپ بــۇ نهزەرىــيىگه مۇۋاپىقالشــتۇرماقچى بولىشــىدۇ
ــدۇ   ــگه زىيانكهشـــلىك قىلىـــپ قويىـ ــارقىلىق قۇرئـــان كهرىمـ ــانالر . ئـ ــۈنكى، ئىنسـ چـ

ــان نۇرغۇنل    ــۇل قىلغ ــلهر دەپ قوب ــۆزگهرمهس ھهقىقهت ــىپالر ۋە   ئ ــي پرىنس ــان ئىلمى ىغ
نهزىــرىيىلهر زاماننىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن ئۆزىنىــڭ ئىلمىيلىكىنــى يوقىتىــپ قويــۇپ        

  .)١(»سهھنىدىن چۈشۈپ كهلمهكته
  مۆجىزىسى دېگهن نېمه؟ شهرىئهت بهلگىلهشتىكىقۇرئان كهرىمنىڭ : سوئال  .١٦٠٦

–ىكى مۆجىزىسـى  نى بهلگىلهشـت هت ئهھكـاملىرى قۇرئان كهرىمنىڭ شـهرىئ : جاۋاب    
پرىنســـىپالرنىڭ مـــۇكهممهللىكى، ئۇنىـــڭ -قۇرئـــان كهرىـــم ئېلىـــپ كهلـــگهن قـــانۇن

زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن كونىراپ قالماستىن يـاكى زامانغـا ماسلىشـالماي قالماسـتىن     
  .ھهر ۋاقىت ئۆزىنىڭ ئاالھىدىلىكىنى كۆرسىتىپ تۇرغانلىقى دېمهكتۇر

تهبىقىلىـرى ئارىسـىدا ئـادالهت ۋە بـاراۋەرلىكنى      ئىنسـان  بارلىق الھ تائاالئالچۈنكى   
بهلگىلىـگهن  ئهمهلگه ئاشۇرۇش ۋە ئۇالرنى ئىككى ئالهملىك بهختلىك قىلىش ئۈچـۈن  

 ماكانغـا يارايـدىغان، ئىنسـانالرنىڭ   بىـر  زامـان ۋە ھهر  قانداق بىر ھهر  الرئىالھىي قانۇن
ــدىغا  ــامهن مۇۋاپىــق كېلى ــگه تام ــات مۇساپىســىدىكى چــوڭ  ن ۋە ئۇالرنىــڭئهقلى -ھاي

ــدىغان    ــاجلىرىنى ھهل قىالالي ــۈن ئېهتىي ــك پۈت ــۇپ،  كىچى ــىپالر بول ــۇكهممهل پرىنس م
  .بۇنداق بىر مۇكهممهل پرىنسىپنى تۈزۈپ چىقىش ئىنساننىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ

  شهرىئهت ئهھكاملىرى ئۆز ئىچىگه ئالغان پرىنسىپالر
  شهرىئهت ئهھكاملىرى قانداق پرىنسىپالر ئۈستىگه قۇرۇلغان؟: سوئال  .١٦٠٧

شهرىئهت ئهھكاملىرى ھاياتلىقنىڭ ھهممه تهرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغـان  : جاۋاب    
ئۇالرنىـڭ مـۇھىملىرى   . ئىنتايىن ئېنىق ۋە مـۇكهممهل پرىنسـىپالر ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان    

                                                 
 .بهت-٢٧٠ناملىق ئهسهرى» قۇرئان ئىلىملىرى ھهققىدە تهتقىقات«مهننائۇل قهتتاننىڭ  )١(



 ٩٢٩  هرەپلىرىت ۆجىزىلىكم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  :تۆۋەندىكىچه
  هسىلىلىرىنىڭ پرىنسىپلىرىئىمان ۋە ئېتىقاد م) ١(  
  ئىبادەتلهرنىڭ پرىنسىپلىرى-ئهمهل) ٢(  
  ئهخالق پرىنسىپلىرى) ٣(  
  مۇئامىله ئىشلىرىنىڭ پرىنسىپلىرى) ٤(  
  جازا قانۇنلىرىنىڭ پرىنسىپلىرى) ٥(  
  ئۈلگىلىك جهمئىيهتنى قانداق بهرپا قىلغان؟ قۇرئان كهرىم: سوئال  .١٦٠٨

ئالدى بىلهن شهخسـلهرنى جهمئىـيهتكه يـاراملىق ۋە سـاغالم      قۇرئان كهرىم: جاۋاب    
ئانـــدىن . قىلىـــپ تهربىـــيىلهپ چىقىـــش ئىشـــىغا ناھـــايىتى زور ئهھمىـــيهت بهرگهن 

جهمئىيهتنىڭ ئۇلى بولغـان ئـائىلىنى بهختلىـك، خـاتىرجهم ۋە سـاغالم قىلىـپ قـۇرۇپ        
پهزىلهتلىـك ۋە   ئاندىن. زىنى قولالنغانچىقىش يولىدا يۇقىرىقى تهربىيه ئۇسۇلىنىڭ ئۆ

ئۈلگىلىك بىر جهمئىيهتنى بهرپا قىلىـش ئۈچـۈن جهمئىيهتتىكـى كىشـىلهرنىڭ ئۆزئـارا      
پهيغهمـــــبهر . مۇناســـــىۋىتىنى كۈچهيتىشـــــنىڭ ئـــــامىللىرىنى ئوتتۇرىغـــــا قويغـــــان

ئهلهيهىسســـاالمنىڭ زامانىـــدىكى ئۈلگىلىـــك جهمئىـــيهت ئهنه شـــۇنداق باســـقۇچالرنى 
  .)١(ۈرۈش جهريانىدا بهرپا بولغانباشتىن كهچ

                                                 
ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «سهنۇسـىينىڭ  بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇھهممهد سـهفىيۇددىن ئهل    )١(

  .ئېلىندى ناملىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپ)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٣٠  

 

  

  مهسىلىلهرئايهت ۋە سۈرىلهرگه مۇناسىۋەتلىك 

  مهككه ۋە مهدىنه سۈرىلىرىنىڭ پهرقى نېمه؟: سوئال  .١٦٠٩
مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرەت  يىلى-٦٢٢مىالدىيه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: جاۋاب    

، »مهكــكه ســۈرىلىرى«ىلگىــرى مهككىــدە چۈشــكهن ســۈرىلهر قىلىشــقا ئاتلىنىشــتىن ئ
ھىجرەتتىن كېيىن مهدىنىدە چۈشكهن سـۈرىلهر، مهدىـنه سـهپىرىدە، غـازاتالردا، ھهتتـا      
مهككه ئازات بولغان كۈنى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋىدا ھهجنـى قىلغـان كـۈنلىرى    

  .دەپ ئاتىلىدۇ» مهدىنه سۈرىلىرى«مهككىدە چۈشكهن سۈرىلهرمۇ 
  مهككه سۈرىلىرى بىلهن مهدىنه سۈرىلىرى قانچه؟: سوئال  .١٦١٠

، مهدىـــنه ٨٢ســـۈرىدىن مهكـــكه ســـۈرىلىرى  ١١٤قۇرئـــان كهرىمـــدىكى : جـــاۋاب    
، مهككه ۋە مهدىنىدە چۈشكهن ئايهتلهردىن تهركىب تاپقان سۈرىلهرنىڭ ٢٠سۈرىلىرى 

  .سۈرىدۇر ١٢سانى 

  لىرىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىمهككه سۈرى
  مهككه سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى نېمه؟: سوئال  .١٦١١

  :مهككه سۈرىلىرىنىڭ ئاساسلىق خۇسۇسىيهتلىرى تۆۋەندىكىچه: جاۋاب    
ئالالھ تائاالنىـڭ  ئورنىتىپ، ئۇالرنى ئىسالم ئهقىدىسىنى ئىنسانالرنىڭ قهلبىگه ) ١(  

ۋە  قىلىشـقا چـاقىرىش   ھ ئىكهنلىكىگه ئىقرار قىلىـپ، ئىبـادەتلهرنى ئـالالھقىال   بىرال ئىال
  .نىڭ باتىللىقىنى بايان قىلىشبۇتپهرەسلىك ئهقىدىسى

قىيــامهت كــۈنى بولىــدىغان ئىشــالرنى، جهنــنهت بىــلهن دۇزاخنــى كىشــىلهرگه ) ٢(  
  .بايان قىلىش

  .لهن مۇنازىرىلىشىشمۇشرىكلهرنىڭ خۇراپى ئادەتلىرىنى سۆكۈش ۋە ئۇالر بى) ٣(  
  .ۋە قىسقا سۈرىلهر ايهتلىرىنىڭ قىسقا بولىشىئ) ٤(  
قهۋملىرى بىلهن ئېلىپ بارغـان   نى ۋەئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ قىسسىلىرى) ٥(  

  .كۈرەشلىرىنى بايان قىلىش
  .مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا تهسهللى بېرىش) ٦(  
  .ۇسۇلمانالرغا ئىسالم ئهخالقىنى سىڭدۈرۈشم) ٧(  

  مهدىنه سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى
  مهدىنه سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .١٦١٢



 ٩٣١  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۈرىلهرگهس ۋە هتئاي  

 

  :مهدىنه سۈرىلىرىنىڭ ئاساسلىق خۇسۇسىيهتلىرى تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب    
جـازاالش  ئىبادەتلهرنىڭ تۈرلىرى ۋە قائىدە تهرتىبلىرى، مۇئـامىله ئۇسـۇللىرى،   ) ١(  

شـهرىئهت  دىن ئىبـارەت  پرىنسىپلىرى، ئۇرۇش قـانۇنلىرى، ئـائىله تـۈزۈمى ۋە باشـقىالر    
  .ئهھكاملىرىنى بايان قىلىش

  .يهھۇدىيالر بىلهن خرىستىئانالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىش) ٢(  
  .مۇناپىقالرنىڭ ئىشلىرى ۋە مۇسۇلمانالرغا بولغان خهتهرلىرىنى بايان قىلىش) ٣(  
  .ئۇزۇن سۈرىلهربولىشى ۋە ئۇزۇن رىنىڭ ئايهتلى) ٤(  

  ھهققىدەئايهت ۋە سۈرىلهر 
  سۈرە دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٦١٣

قۇرئان كهرىمدىكى مهخسۇس نـاملىرى بىـلهن ئاتالغـان بۆلـۈملهر      –سۈرە : جاۋاب    
  .خشاشفاتىهه سۈرىسى، بهقهرە سۈرىسى دېگهنگه ئو: مهسىلهن. دېگهنلىكتۇر

  قۇرئان كهرىمدىكى ئهڭ ئۇزۇن سۈرە قايسى؟: سوئال  .١٦١٤
 بولـۇپ، ) سـۈرە -٢(ى قۇرئان كهرىمـدىكى ئهڭ ئـۇزۇن سـۈرە بهقهرە سۈرىسـ    : جاۋاب    

  .ئايهتتىن تهركىب تاپقان ٢٨٦
  قا سۈرە قايسى؟قۇرئان كهرىمدىكى ئهڭ قىس: سوئال  .١٦١٥

ــان كهرىمــدىكى ئهڭ قىســقا ســۈرە كهۋســهر سۈرىســى   : جــاۋاب      )ســۈرە -١٠٨(قۇرئ
  .ئايهتتىن تهركىب تاپقان ٤بولۇپ، 

  قۇرئان كهرىمدىكى ئهڭ ئۇزۇن ئايهت قايسى؟: سوئال  .١٦١٦
نىــڭ )ســۈرە -٢(ى قۇرئــان كهرىمــدىكى ئهڭ ئــۇزۇن ئــايهت بهقهرە سۈرىســ: جــاۋاب    

  .ئايىتىدۇر -٢٨٢
  قۇرئان كهرىمدىكى ئهڭ قىسقا ئايهت قايسى؟: سوئال  .١٦١٧

 نىـڭ )سـۈرە  -٥٥(قۇرئان كهرىمدىكى ئهڭ قىسقا ئـايهت رەھمـان سۈرىسـى    : جاۋاب    
  .ئايىتى-٦٤
ڭ دەســلهپ چۈشــكهن ۋە ئهڭ ئــاخىرى چۈشــكهن قۇرئــان كهرىمــدىكى ئه: ســوئال  .١٦١٨

  ئايهتلهر قايسىالر؟
 -٩٦(ئهلهق سۈرىسـى   لهرقۇرئان كهرىمدىكى ئهڭ دەسلهپ چۈشكهن ئـايهت : جاۋاب    

ياراتقـان پهرۋەردىگارىڭنىـڭ ئىسـمى بىـلهن     ﴿: نىـڭ بېشـدىن مۇنـۇ بهش ئـايهت    )سۈرە
پهرۋەردىگارىـڭ ئهڭ  ئوقـۇغىن،  ) ٢(ى ئۇ ئىنسـاننى لهخـته قانـدىن يـاراتت    ) ١(ن ئوقۇغى

ئىنسـانغا بىلمىـگهن   ) ٤(ئـۆگهتتى  ) خهت يېزىشـنى (ئـۇ قهلهم بىـلهن   ) ٣(كهرەملىكتۇر 
  .﴾)٥(نهرسىلهرنى بىلدۈردى 



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٣٢  

 

نىـڭ   )سـۈرە  -٢(ى قۇرئان كهرىمدىكى ئهڭ ئاخىر چۈشـكهن ئـايهت بهقهرە سۈرىسـ     
كۈنـدىن  سـىلهر شـۇنداق بىـر     ﴿: ئايىتى بولۇپ، ئالالھ تائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزىدۇر   -٢٨١

ــامهت كۈنىــدىن ( ــۇ) يهنــى قىي ــۇڭالركى، ئ ــا   قورق ــدە ســىلهر ئالالھنىــڭ دەرگاھىغ كۈن
ئهمهلىنىـڭ نهتىجىسـىنى   ) يامـان  -ياخشى (قايتۇرۇلىسىلهر، ئاندىن ھهر كىشى قىلغان 

  .﴾تولۇق كۆرىدۇ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ

  قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمىسى
  شكه بوالمدۇ؟ىېيد» قۇرئان«قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمىسىنى : سوئال  .١٦١٩

ــاۋاب     ــمه     : ج ــان تهرجى ــمه قىلىنغ ــا تهرجى ــى تىلالرغ ــڭ ھهر قايس ــان كهرىمنى قۇرئ
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا » قۇرئــان«چــۈنكى . دېيىلمهيــدۇ» قۇرئــان«نۇســخىلىرى 

شــۇڭا نامــازدا . ان نــامئــالالھ تهرىپىــدىن چۈشــكهن ئهرەبــچه ئهســلى تېكىســتقا قويۇلغــ
ئهممـا ئوقـۇش ئـارقىلىق    . قۇرئاننىڭ تهرجىمىسىنى ئوقۇش بىلهن نامـاز ئـادا تاپمايـدۇ   

نهســـىههتلىرىنى چۈشـــىنىپ ئهمهل قىلىـــش جهھهتـــته     –ۋەز  ،ســـاۋابقا ئېرىشـــىش 
  .نىڭ رولىنى ئوينايدۇكهرىم تهرجىمىلهر قۇرئان

  .كۆردۈمناملىق شېئىرىمنى كهلتۈرۈشنى اليىق »قۇرئان«تۆۋەندە 
 

  دىيانىتىم بۇ قۇرئان،
  ئىتائىتىم بۇ قۇرئان،

  ئىككى ئالهم مهڭگۈلۈك،
  .سائادىتىم بۇ قۇرئان

  
  ئالغان دىلىمدا، نئورۇ

  زىكرى دائىم تىلىمدا،
  بولۇپ يېنىمدا، ھھهمرا

  .تىالۋىتىم بۇ قۇرئان
  

  دىنىمىزنىڭ دەستۇرى،
  جىمى ئهلنىڭ تهقدىرى،
  مۆجىزىنىڭ سهرخىلى،

  .ۇرئانكامالىتىم بۇ ق
  



 ٩٣٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۈرىلهرگهس ۋە هتئاي  

 

  ئالالھنىڭ شانلىق سۆزى،
  ئىسالمنىڭ نۇرلۇق كۆزى،
  ھهقىقهتنىڭ نهق ئۆزى،

  .ئادالىتىم بۇ قۇرئان
  

  ئهلگه ئىلىم ئۈگهتكهن،
  نادانلىقنى تۈگهتكهن،
  ئېتىقادنى تۈزەتكهن،
  .ساقاپىتىم بۇ قۇرئان

  
  چوڭ مۆجىزە ياراتقان،

  ھېكمهت تاراتقان،- ئىلىم
  ئهلنى ئاڭا قاراتقان،

  .بۇ قۇرئان الياقىتىم
  

  باشالپ بهختلىك ھاياتقا،
  ئىمان بىلهن ماماتقا،
  ئاخىرەتته نىجاتقا،
  .كاپالىتىم بۇ قۇرئان

  
  لهۋزى ئهجهپمۇ چاققان،
  تىلغا ھهسهلدەك ياققان،
  زىكرى ھهر جايدا ئاققان،

  .ھاالۋىتىم بۇ قۇرئان
  

  مېنىڭ كۆڭۈل بايلىقىم،
  چىمهنزارلىق يايلىقىم،
  ھهممىدىن چىرايلىقىم،

  .انائىتىم بۇ قۇرئانق
  

  كېچه يىغالپ خۇداغا،
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  سهۋىر ئهيلهپ جۇداغا،
  تهرتىل ياڭراپ ساداغا،
  .ئىبادىتىم بۇ قۇرئان

  
  دۈشمهنلهرگه ھۇجۇمدا،

  قۇرالىمدۇر قولۇمدا،
  نۇرالر چېچىپ يولۇمغا،
  .ماھارىتىم بۇ قۇرئان

  
  كۆڭۈلدىكى مهقسهدكه،

  ئېرىشىشكه ئامهتكه،
  كېلىپ بىرلىك قامهتكه،

  .سىتىم بۇ قۇرئانسىيا
  

  تهربىيىلهپ ئۆستۈرگهن،
  شهرىپىمنى كۆتۈرگهن،
  شاقاۋەتنى كهتتۈرگهن،

  .ئىنايىتىم بۇ قۇرئان
  

  غۇربهتچىلىك كۆرگهندە،
  غهمكىن خىيال سۈرگهندە،
  سهرگهندار بوپ يۈرگهندە،

  .كارامىتىم بۇ قۇرئان
  

  قهلهم سهھۋەن يازغاندا،
  دۈشمهن توزاق قۇرغاندا،

  غاندا،مهن يولۇمدىن ئاز
  .ھىدايىتىم بۇ قۇرئان

  
  بهخت مهندىن قاچقاندا،
  يىالن كۆزىن ئاچقاندا،



 ٩٣٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۈرىلهرگهس ۋە هتئاي  

 

  زەھىرىنى چاچقاندا،
  .ساالمىتىم بۇ قۇرئان

  
  دەۋرىم بىر كۈن ياتقاندا،

  مهن قايغۇغا پاتقاندا،
  بېشىم غهمدىن قاتقاندا،

  .پاراسىتىم بۇ قۇئان
  

  ئهليۇرتىدا كهزگهندە،
  غېرىپلىقنى سهزگهندە،

  هم ئهزگهندە،دىلنى ئهل
  .ساداقىتىم بۇ قۇرئان

  
  سىالق يهتكهندە،- ئاغرىق

  تهندىن ماغدۇر كهتكهندە،
  جاننى بوزەك ئهتكهندە،

  .بارائىتىم بۇ قۇرئان
  

  ئادالهتتىن سورغانغا،
  ھهقكه تهشنا بولغانغا،
  يول تاپالماي تۇرغانغا،
  .ئىشارىتىم بۇ قۇرئان

  
  كۆتهرگۈچى شهنىمنى،
  يېيىپ ئهلگه نامىمنى،

  قالپ چىن ئىمانىمنى،سا
  .ئىناۋىتىم بۇ قۇرئان

  
  قابىل كېلىپ جاھانغا،

  يېتىپ بىر كۈن نىشانغا،
  مهن قېنىشتا ئارمانغا،
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  .جاسارىتىم بۇ قۇرئان
  

  مۈشكۈللهرنى يېڭىشتا،
  شتا،قېزىچوڭ ئۇتۇقالر 

  ئهل رىزاسىن ئېلىشتا،
  .شۇجائىتىم بۇ قۇرئان

  
  چىن مۆئمىنلىك مهيداندا،

  رئاندا،قايتماي تۇرۇپ ھه
  بىر كۈن زەپهر قۇچقاندا،

  .ئاالمىتىم بۇ قۇرئان
  

  بايان ئهيلهپ ئهرزىمنى،
  ئادا قىلىپ پهرزىمنى،
  تامامالشتا قهرزىمنى،
  .ئامانىتىم بۇ قۇرئان

  
  لهھهد ئىچرە سۈرگهندە،
  مۇنكىر،نهكىر كىرگهندە،
  ئاڭا جاۋاپ بهرگهندە،
  .شاھادىتىم بۇ قۇرئان

  
  مهھشهرگاھقا بارغاندا،

  ھېساب ئالغاندا، ئېگهم
  مهن چارىسىز قالغاندا،
  .شاپائىتىم بۇ قۇرئان

  
  بۇ پېقىرنىڭ چىن سۆزى،

  قهلىمىنىڭ بىر ئىزى،
  شۇنداق دەپ قالدى ئۆزى،

 .شاراپىتىم بۇ قۇرئان



 ٩٣٧  ۈننهتس  

 

 

  سۈننهت

  )١(ىسۈننهتنىڭ تهرىپ
  مهنىسى نېمه؟ سۈننهت سۆزىنىڭ :سوئال  .١٦٢٠

دېگهنلىك بولۇپ، مهيلى توغرا، مهيلى خاتـا   ”يول“ه سۈننهت سۆزى لۇغهتت: جاۋاب    
من «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ. ھهر قانداق بىر داۋام قىلىدىغان يولنى ئىپادىلهيدۇ

سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل ا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء ، ومـن  
» سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهـم شـيء  سن يف اإلسالم 

كىمكى ئىسالمدا ياخشى بىر يولنى تۇتسـا، ئۇنىـڭ سـاۋابى شـۇ كىشـىگه بولىـدۇ،       «يهنى
ــدۇ،  ــتىن بېرىلىـ ــاۋابى كېمهيتىلمهسـ ــانالرغىمۇ سـ ــا ئهمهل قىلغانالرغـ كىمكـــى  ئۇنىڭغـ

ــولنى تۇتســا،   ــر ي ــدۇ، ئ   ئىســالمدا يامــان بى ــاھى شــۇ كىشــىگه بولى ــا ئۇنىــڭ گۇن ۇنىڭغ
ــاھ   ــۇ گۇنـ ــكهنلهرگىمۇ شـ ــدۇ  ئهگهشـ ــتىن يېزىلىـ ــۆزى   )٢(»كېمهيتىلمهسـ ــگهن سـ دېـ

  .هيدۇكى مهنىسىنى ئىپادىلسۈننهتنىڭ لۇغهتتى
ئۆلىماالرنىـــڭ  ھهققىـــدە مهنىســـى ىدىكىئىســـتىالھئىســـالم ســـۈننهتنىڭ ئهممـــا   

ى ســۈننهتنى ئۆزلىرىنىــڭ ئىلىــم نىــڭ ھهر بىــرئۇالر .بولمىغــانتهرىپلىشــى بىــر خىــل 
  .تهرىپلىگهن ئاساسهنغا ئىختىساسىساھهسىدىكى 

پهيغهمبىرىمىـــز ھهزرىتـــى مـــۇھهممهد  -ھهدىسشۇناســـالرنىڭ نهزەرىـــدە، ســـۈننهت  
تهقرىـرى  ئىبـادەتلىرى ۋە   -ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرى، ئىـش ـ پائـالىيهتلىرى، ئهمهل    

ــى ( ــش   يهنــ ــان ئىــ ــادىر بولغــ ــاھابىالردىن ســ ــبهر  ھه –ســ ــن پهيغهمــ رىكهتلهردىــ
ــاكى    ــوغرا كــۆرۈپ تهســتىقلىغانلىرى ي قىلماســتىن ســۇكۇت  رەتئهلهيهىسســاالمنىڭ ت

  .قاتارلىقالردۇر )قىلغانلىرى
ــى     ــام مهنىســ ــۈننهتنىڭ ئهڭ ئىخچــ ــۇھهممهد   : ســ ــى مــ ــز ھهزرىتــ پهيغهمبىرىمىــ

ــىدا     ــدىلىك تۇرمۇشـ ــۇنى كۈنـ ــىنىش ۋە ئـ ــى چۈشـ ــالم دىنىنـ ــاالمنىڭ ئىسـ ئهلهيهىسسـ
  .شتۈرۈش تهرزىگه ئائىت بىلىملهر دېگهنلىكتۇرئهمهلىيله

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سادىر بولغـان   -فىقهىشۇناسالرنىڭ نهزەرىدە سۈننهت  

                                                 
ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇھهممهد سـهفىيۇددىن ئهل سهنۇسـىينىڭ     (١)

  .ئېلىندى رتىپناملىق ئهسهرىدىن قىسقا)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  (٢)
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ــۆز-گهپ ــل    -ئىــش س ــۈمىگه دەلى ــهرىئهت ھۆك ــارلىقالردىن ش ــر قات ــالىيهت ۋە تهقرى پائ
  .بوالاليدىغانلىرىدۇر

ىدىغان، تهرك ئهتكهن كىشىگه فىقهىشۇناسالر يهنه ئورۇندىغان كىشىگه ساۋاب بول  
چـۈنكى ئۇالرنىـڭ نهزەرىـدە پهيغهمـبهر     . گۇناھ بولمايدىغان ئىشالرنىمۇ سۈننهت دەيدۇ

ئهلهيهىسساالمدىن كهلگهن بولسىمۇ، پهرز ياكى ۋاجىب قاتارىدىن ئورۇن ئالمىغانلىرى 
  .سۈننهتتۇر

نهتكه ســۈننهتنىڭ تهرىپىــدىكى ئىختىالپنىــڭ ســهۋەبى شــۇكى، ئۆلىماالرنىــڭ ســۈن  
ھهدىسشۇناســـالر ســـۈننهتنى پهيغهمـــبهر . قاراتقـــان يۆنىلىشـــى ئوخشـــاش بولمىغـــان 

  .ئهلهيهىسساالمدىن ئۆگىنىش ۋە ئۇنى ئۈلگه تۇتۇش تهرەپتىن يۈزلهنگهن
فىقهىشۇناسالر سۈننهتنى ئۈلگه قىلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئـۇنى شـهرىئهت دەلىلـى      

دىنغـا   ۋە هيهىسساالمدىن سادىر بولغـان چۈنكى پهيغهمبهر ئهل. سۈپىتىدە قوبۇل قىلىدۇ
-مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنىڭ ھهر بىرى شهرىئهت ئهھكاملىرى ئۈچـۈن بىـرەردىن دەلىـل   

  .)١(ئىسپاتتۇر
  سۈننهت بىلهن ھهدىسنىڭ پهرقى بارمۇ؟ :سوئال  .١٦٢١

لىمـــاالر بـــۇ ئۆ. پهرق يـــوق ننهت بىـــلهن ھهدىســـنىڭ ئوتتۇرىســـىداســـۈ: جـــاۋاب    
» سـۆز «ھهدىـس لـۇغهت ئېتىبـارى بىـلهن      گهرچه. ئىككىسىنى بىـر مهنىـدە قوللىنىـدۇ   

دېگهنلىــك بولــۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســۆزلىرىنى ئىپــادىلىگهن بولســىمۇ، 
پۈتۈن ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ ئىستىالھىدا ھهدىسنىڭ مهنىسى سـۈننهتنهتنىڭ مهنىسـى   

مبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرى ئۇنىـڭ ئېغىـز ئـارقىلىق    چۈنكى پهيغه. بىلهن بىردۇر
بىلدۈرگهن تهلىماتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغاندەك، ئۇنىڭ قىلغـانلىرىنى، تهقرىرلىرىنـى،   

ھهرىكهتلىرىنىمـۇ   -ئىـش سۈپهتلىرىنى ۋە شهرئىي ھۆكۈم قاتارىغـا كىرىـدىغان پۈتـۈن    
هيهىسسـاالمنىڭ سـۆزلىرى   شـۇڭا ھهدىسـنى پهقهت پهيغهمـبهر ئهل   . ئۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ  

  .ئۈچۈنال قويۇلغان ئاتالغۇ دەپ چۈشىنىش توغرا بولمايدۇ
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىلغانلىرىنىڭ ھهممىسى سۈننهتمۇ؟ :سوئال  .١٦٢٢

: بـــۇ ســـوئالغا مۇنـــداق دەپ جـــاۋاب بهرگهن ر ئىســـام ئهلبهشـــىرودوكتـــ: جـــاۋاب    
ئادەت قاتارىدىن قىلغانلىرى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن -ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆرپپهيغهمبهر «

ــانالمايدۇ  ــۈننهت قاتارىـــدىن سـ ــان سـ ــاالم“. قىلىـــش بۇيرۇلغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ  پهيغهمـ
ــاھابىالر        ــدە، س ــىنى يېمىگهن ــڭ گۆش ــنگهن كىلهنى ــپ كېلى ــدىغا ئېلى ــتىخاندا ئال داس

                                                 
ــڭ   )١( ــاج خهتىبنى ــۇھهممهد ئهج ــوم الحــديث  «م ــي عل ــوجيز ف ــهرى » ال ــاملىق ئهس ــۇھهممهد  -١٧-١٥ن ــلهر، م بهت

  .بهتلهر-٣٢-٢٧ناملىق ئهسهرى » لمحات في أصول الحديث«ئهدىبنىڭ 
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پهيغهمـبهر   قىـدە سـورىغاندا،  يـاكى ھـاراملىقى ھهق   لئۇنىڭدىن كېلهنى يېيىشنىڭ ھـاال 
ئـــۇنى يېيىشـــنى كۆڭلـــۈم تارتمايـــدۇ، مېنىـــڭ قهۋمىـــم ئـــۇنى يهپ    ”ئهلهيهىسســـاالم
  .چۈنكى ئهرەبلهردە كېله گۆشىنى يېيىش ئادىتى يوق .)١(»دېگهن"نئادەتلهنمىگه

دېمهك، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېلهنى يېيىشنى ھارام قىلمىغـان ۋە يېگهنلهرنـى     
ڭغـــا بىنـــائهن كـــېله گۆشــىنى يهيـــدىغان مۇســـۇلمان مىللهتلهرنـــى  بۇنى. توســمىغان 

ــز    ــدى، دېيهلمهيمى ــق قىل ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســۈننىتىگه خىالپلى چــۈنكى . پهيغهم
ۋە باشـقىالرنىڭ   نى خالىمىغـانلىقى ېله گۆشـىنى يېيىشـ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ك
ۇنـداق بولغـان ئىـكهن،    ب. ئادەتكه مۇناسـىۋەتلىك ئىـش  -يېيىشىنى توسمىغانلىقى ئۆرپ

  .ئالمايدۇ ئادەتلىرى دىنىي ھۆكۈمنى-مىللهتلهرنىڭ ئۆرپ
يېسـه، يـاكى يهردە   ) يـاكى چوكـا بىـلهن   (ن شۇنىڭدەك، بىراۋ تاماقنى قوشـۇق بىـله    

ــۇنى       ــه، ئ ــۇرۇپ يېس ــۆرە ت ــاكى ئ ــۇرۇپ ي ــتهلدە ئولت ــتىن، ئۈس ــۇرۇپ يېمهس يهردە (ئولت
ســـۈننهتكه خىالپلىـــق قىلـــدى  )ئولتـــۇرۇپ قـــولى بىـــلهن يېمىگهنلىكـــى ســـهۋەبلىك

ئــادەتكه بــاغلىق ئىشــالر بولــۇپ، ھهر مىلــلهت -چــۈنكى بــۇ ئىشــالر ئــۆرپ. دېيهلمهيمىــز
پهيغهمــبهر . ئــادەتلىرى بــويىچه ئىــش كۆرۈشــتىن توســۇلغان ئهمهس-ئۆزىنىــڭ ئــۆرپ

ئهي «ئىچـــمهك ھهققىـــدە بىـــزگه ئـــۆگهتكهن ســـۈننىتى -ئهلهيهىسســـاالمنىڭ يـــېمهك
دېگىن، ئاندىن ئوڭ قولـۇڭ بىـلهن ئالدىڭـدىن    " مانىررەھىيمبىسمىلالھىر رەھ!"ئوغۇل
  .)٣(»دېگهن تهلىماتىدۇر )٢(»يېگىن

  سۈننهتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى نېمه؟: سوئال  .١٦٢٣
ـ ئىسالم دىنىنىڭ قۇرئـان كهرىمـدىن قالسـا، ئهڭ    ) ياكى ھهدىس(ت سۈننه: جاۋاب    

ئاساسلىق مهنبىئىنىـڭ ئىككىنچىسـى ۋە    ٤سالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ چوڭ دەستۇرى، ئى
ئالالھ تائاال سـۈننهتكه ئهمهل قىلىشـنىڭ زۆرۈرلىكـى    . قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمانىدۇر

پهيغهمــبهر ســىلهرگه بهرگهننــى ئــېلىڭالر، پهيغهمــبهر     ﴿: توغرۇلــۇق مۇنــداق دەيــدۇ  
ر، ھهقىــقهتهن ئالالھنىــڭ چهكلىــگهن نهرســىدىن چهكلىــنىڭالر، ئــالالھتىن قورقــۇڭال 

  .)٤(﴾ئازابى قاتتىقتۇر
  سۈننهتتىن بىهاجهت بولۇشقا بوالمدۇ؟: سوئال  .١٦٢٤

                                                 
  نهسائى رىۋايىتى   )١(
  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى )٢(
سـابىت ئهھكـامالر ۋە ئۆزگىرىشـنى    «ر ئىسـام ئهلبهشـىرنىڭ   وىسـالم مۇتهپهككـۇرى دوكتـ   مهشـهۇر ئ  سۇدانلىق )٣(

  .دېگهن تېمىدىكى لېكسىيىسىدىن» قوبۇل قىلىدىغان ئهھكامالر
  ـ ئايهت ٧ھهشىر سۈرىسى   )٤(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٤٠  

 

ســـۈننهت قۇرئـــان . ســـۈننهتتىن قهتئىـــي بىهـــاجهت بـــولگىلى بولمايـــدۇ: جـــاۋاب    
سـۈننهت  كهرىمدىن قالسـىال ئىسـالم دىنىنىـڭ ئهڭ ئاساسـلىق دەسـتۇرلىرىدىن بىـرى،       

. قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئهھكــاملىرىنى شــهرھلىگۈچى ۋە ئۇنىــڭ ھهقىقىــي تهرجىمانىــدۇر
ئهھكـاملىرىنى ئۆزىنىـڭ   ) قـانۇن (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىسالم دىنىنىڭ شـهرىئهت  

نامـاز  : مهسـىلهن . سۆزلىرى ۋە ئهمهلىيهتته قىلىپ كۆرسـىتىش بىـلهن چۈشـهندۈرگهن   
: ھهج توغرۇلـۇق . دېـگهن  )١(﴾وقۇغانـدەك ئوقـۇڭالر  نامازنى خـۇددى مهن ئ ﴿: توغرۇلۇق

  .دېگهن )٢(»ھهج قىلىش پائالىيهتلىرىنى مېنىڭدىن ئۆگىنىڭالر«
پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلســاڭالر ھىــدايهت    ﴿ :ئــالالھ تائــاال قۇرنــان كهرىمــدە     

دېـــيىش ئـــارقىلىق تـــوغرا يولغـــا ھىـــدايهت تېپىشـــنى مـــۇھهممهد        )٣(﴾تاپىســـىلهر
تــائهت قىلىشــقا باغلىغــان ۋە ئۇنىــڭ ســۈننهتلىرىگه ئهمهل قىلشــنى ئهلهيهىسســاالمغا ئى

ــر مهنبىئــى قىلىــپ كۆرســهتكهن   ــدايهتنىڭ بىردىبى ــۇ  . ھى ــبهر ئهلهيهىسســاالم ب پهيغهم
سىلهرگه مهن ئىككى نهرسىنى قويۇپ كهتتىم، بـۇ  «: مهنىنى تېخىمۇ روشهن ئوچۇقالپ

ىـپ كهتمهيسـىله، ئـۇالر    ئىككىسىگه چىڭ ئېسـىلغان مـۇددىتىڭالر بـويىچه قهتئىـي ئېز    
  .دېگهن )٤(»!ىمدۇرىتبىلهن مېنىڭ سۈنن) قۇئان كهرىم(ئالالھنىڭ كىتابى 

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى   )٢(
  ئايهت -٥٤نۇر سۈرىسى   )٣(
  .ناملىق ئهسهرىدە قهيت قىلغان ھهدىس» ھهدىسالر«ناسىرۇددىن ئالبانىي . اس ئالىم ممهشهۇر ھهدىسشۇن  )٤(



 ٩٤١  ۇدسىيق هدىسھ ۋە هدىسھ ،ۇرئانق  

 

  

  ۋە ھهدىس قۇدسىيھهدىس  ،قۇرئان

  دېگهن نېمه؟ ھهدىس قۇدسىي :سوئال  .١٦٢٥
ئـالالھ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مهنسـۇب قىلىنغـان ۋە   -ھهدىس قۇدسىي: جاۋاب    

ئـالالھ  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ: مهسىلهن. تائاالنىڭ نامىدىن سۆزلىگهنلىرىدۇر
ئـوياليمهن، ئـۇ    شۇنداقبهندەم مېنى قانداق ئويلىسا مهنمۇ ئۇنى : "تائاال مۇنداق دىدى

مېنى ياد ئهتكهندە مهنمۇ ئۇنى ياد ئېتىمهن، ئۇ مېنى كۆڭلىدە يـاد ئهتسـه مهنمـۇ ئـۇنى     
اد ئېتىمهن، ئۇ مېنى جامائهت ئىچىدە يـاد ئهتسـه، مهنمـۇ ئـۇنى ئۇالردىنمـۇ      كۆڭلۈمدە ي

ــائهت  ــر جام ــرىچ      -ياخشــى بى ــر غې ــا بى ــۇ ماڭ ــتىمهن، ئ ــاد ئې ــدا ي ــتىلهرنىڭ يېنى پهرىش
يېقىنالشسا، مهن ئۇنىڭغا بىر غۇالچ يېقىنلىشىمهن، ئۇ ماڭا بىر غۇالچ يېقىنالشسـا، مهن  

ــارتۇق يېقىنلىشــىمه  ــا   ئۇنىڭغــا ئۇنىڭــدىمۇ ئ ــۇ ماڭــا مېڭىــپ كهلســه، مهن ئۇنىڭغ ن، ئ
ــارىمهن  ــۈرۈپ ب ــس      » "يۈگ ــان ھهدى ــۋايهت قىلغ ــاالدىن رى ــالالھ تائ ــۆزى ئ ــگهن س دې

  .قۇدسىيدۇر
  نېمه؟ قۇرئان كهرىم بىلهن ھهدىس قۇدسىينىڭ پهرقى :سوئال  .١٦٢٦

قۇدسـىي ئوتتۇرىسـىدىكى    ئىسالم ئۆلىمالىرى قۇرئان كهرىم بىلهن ھهدىس: جاۋاب    
  :پهرقلهرنى بايان قىلغان بولۇپ، مۇھىم پهرقلىرى تۆۋەندىكىلهر

قۇرئــان كهرىــم مهنىســى ۋە لهۋزى بىــلهن ئــالالھ تائــاالدىن كهلــگهن خــالىس    )١(  
ــدۇر ــبهر    . ۋەھيى ــا، لهۋزى پهيغهم ــالالھ تائاالغ ــا ھهدىــس قۇدســىيىنىڭ مهنىســى ئ ئهمم

  .ئهلهيهىسساالمغا مهنسۇبتۇر
قۇرئان كهرىمنىڭ لهۋزىنى تىالۋەت قىلىش بىلهن ئىبـادەت قىلىنسـا، ھهدىـس     )٢(  

قۇدسىينىڭ لهۋزى بىلهن ئىبادەت قىلىنمايدۇ، پهقهت مهنىسىگه ئهمهل قىلىش بىـلهن  
  .ساۋاپ تاپقىلى بولىدۇ

دەرىجىـدە يېتىـپ كهلـگهن،    )قىلـچه شـهك يـوق   (قۇرئان كهرىم بىزگه مۇتهۋاتىر )٣(  
  .مۇتهۋاتىر شهرت ئهمهسئهمما ھهدىس قۇدسىيدا 

ــس       )٤(   ــا ھهدى ــدۇ، ئهمم ــقا بولماي ــۋايهت قىلىش ــىنى رى ــڭ مهنىس ــان كهرىمنى قۇرئ
  .قۇدسىينىڭ مهنىسىنى رىۋايهت قىلىشقا بولىدۇ

قۇرئان كهرىمنى تاھارەتسىز كىشـىنىڭ تۇتۇشـى، جۇنـۇپ كىشـىنىڭ تۇتۇشـى       )٥(  
ۇدسـىينى تاھارەتسـىز   ئهممـا ھهدىـس ق  . ياكى يادىسىغا بولسىمۇ ئوقۇشى جـائىز ئهمهس 

  .ياكى جۇنۇپ بولسىمۇ تۇتۇشقا ۋە ئوقۇشقا بولىدۇ



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٤٢  

 

ئهممـا ھهدىـس   . قۇرئان كهرىم ھهر قانـداق بىـر ئـۆزگهرتىش سـاقالنغان كىتـابتۇر       
ــهنچلىك ۋە      ــتىن ئىش ــى تهرەپ ــاالمدىن كهلگهنلىك ــبهر ئهلهيهىسس ــىينىڭ پهيغهم قۇدس

  .ئىشهنچسىزلىرى بار
  نېمه؟ ھهدىس بىلهن ھهدىس قۇدسىينىڭ پهرقى :سوئال  .١٦٢٧

  :تۆۋەندىكىچه ھهدىس بىلهن ھهدىس قۇدسىينىڭ پهرقى: جاۋاب    
ھهدىس قۇدسىي ئـالالھ تائاالغـا مهنسـۇب قىلىنغـان ھهدىـس، ئهممـا ھهدىـس         )١(  

  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مهنسۇب قىلىنغان ھهدىستۇر
ــبه  )٢(   ــىي پهيغهم ــس قۇدس ــال   ھهدى ــولى بىلهن ــى ي ــاالمغا پهقهت ۋەھي ر ئهلهيهىسس

ــام      ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ئىله ــلهن پهيغهم ــولى بى ــى ي ــا ھهدىســمۇ ۋەھي ــگهن، ئهمم كهل
قىلىنغان بولسىمۇ، ئۇنىڭدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئىجتىهـادى بىـلهن بولـۇپ،      

  .رىمۇ بارۋەھيى ئۇنى تهستىق قىلغانلىرى ياكى ئۇنىڭدىن ياخشىراقىغا بۇيرىغانلى
ھهدىــس قۇدســىيدا ئومــۇمهن ئــالالھ تائاالنىــڭ ســۈپهتلىرى بايــان قىلىنغــان    )٣(  

  .)١(بولسا، ھهدىسلهردە ئومۇمهن شهرىئهت ئهھكاملىرى بايان قىلىنغان

                                                 
بهتــلهر، شــهيخ مهننــائۇل   -١٦٩-١٦٠نــاملىق ئهســهرى  » الحــديث النبــوي «شــهيخ مۇھهممــد ســهبباغنىڭ   )١(

  .بهتلهر-٢٨-٢٥ناملىق ئهسهرى » مباحث في علوم القرآن«قهتتاننىڭ



 ٩٤٣  پرىنسىپلىرى ېنىقالشئ هدىسلهرنىھ  

 

  

  ئېنىقالش پرىنسىپلىرىھهدىسلهرنى 

  ١ىھهدىسلهرنى قوبۇل قىلىش پرىنسىپ
  پ قايسى؟هدىسلهرنى قوبۇل قىلىش ۋە رەت قىلىش پرىنسىھ :سوئال  .١٦٢٨

ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا مهنســۇب قىلىنغــان   : جــاۋاب     ــالىمالر پهيغهم ھهدىسشــۇناس ئ
يالغـانلىرىنى، ئىشـهنچلىك ۋە ئىشهنچسـىزلىرىنى تهتقىـق     –ھهدىسالر ئىچىدىن راسـت  

تۇلمـاس تـۆھپىلهرنى   قىلىپ ئىسپاتالشتا ساھابىالرنىڭ زامانىدىن زامانىمىزغا قهدەر ئۇن
دۇنيا تارىخىدا ھهدىسشۇناس ئالىمالرنىـڭ ھهدىسـلهرنى تهتقىـق    . ياراتقان كىشىلهردۇر

قىلىشتا قولالنغان مېتود ۋە پرىنسىپلىرىنى ھېچقانداق بىر بىر مىللهت، ھېچقانداق بىـر  
دۇنيادا ھېچقانداق بىر دىننىڭ بهنبهلىرى قۇرئـان  . ئىلىم ساھهسىدە قولالنغان ئهمهس

. رىم بىلهن سهھىه ھهدىسـالر يېتىـپ كهلگهنـدەك ئهيـنهن يېتىـپ كهلـگهن ئهمهس      كه
ھهدىسشۇناسالرنىڭ بۇ ئۇلۇغۋار تۆھپىلىرىنى تولۇق بايان قىلىش ئۈچـۈن تىـل ئـاجىز،    

  .كىتاپ يېتهرسىز كېلىدۇ
زامانىمىزدىكىگه ئوخشاش ئـاالقه ۋە ئۇچـۇر ۋاسـىتىلىرى، ئېنتېـرنېتكه ئوخشـىغان        

بولمىغان زامـانالردا ھهدىسشـۇناس ئـالىمالر بـار ئىقتىسـادىنى سـهرپ       ئىزدىنىش قۇرالى 
قىلىپ، دۆلهتـتىن دۆلهتـكه ئـاتالپ يـۈرۈپ، ھهدىـس بىلىـدىغان ئـادەملهرنى ئىـزدەپ،         
ھهدىـــس تـــوپالش ئۈچـــۈن بىـــر ئۆمـــۈر ۋاقتىنـــى قۇربـــان قىلغـــانلىقى ھهقىـــقهتهن  

پېشىۋاسـى ئىمـام   ھهدىسشۇناسـالرنىڭ  . تهقدىرلهشكه تېگىشلىك ئۇلۇغ خىزمهت ئىدى
يىل تۇرۇپ ھهدىس توپلىغانلىقىمۇ بۇنىـڭ  ١٦مهدىنه شهھهرلىرىدە -بۇخارىنىڭ مهككه

  .مىسالى
  نىڭ شهرتلىرى ۋە پرىنسىپلىرى قايسىالر؟ھهدىسلهرنى قوبۇل قىلىش :سوئال  .١٦٢٩

ۈن تۆۋەنـدىكى  ھهدىسشـۇناس ئـالىمالر ھهدىسـلهرنى قوبـۇل قىلىـش ئۈچـ      : جاۋاب    
  :پرىنسىپالرنى بهلگىلىگهن

  ئىسپاتالش )١(    
ــايىن        ــتا ئىنت ــۇل قىلىش ــاھابىلىرى ھهدىســلهرنى قوب ــاالمنىڭ س ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

بىرىنچى خهلىپه ئهبۇبهكرى رەزىيهللهھـۇ ئهنهـۇ   . ئېهتىياتچانلىق بىلهن ئىش كۆرگهن

                                                 
ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «د سـهفىيۇددىن ئهل سهنۇسـىينىڭ  بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇھهممه   (١)

  .ئېلىندى ناملىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپ)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٤٤  

 

بهر ئهلهيهىسسـاالمدىن  بىرەر ھهدىسنى قوبۇل قىلىش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ راسـتىنال پهيغهمـ    
كهلگهنلىكىنى ئىسپاتالشتا ھهدىس رىۋايهت قىلغۇچىنىڭ رىۋايىتىگه گـۇۋاھچى تهلهب  

كيىىنكى خهلىپىلهردىن ئـۆمهر  . قىلىش پرىنسىپىنى ئوتتۇرىغا قويغان تۇنجى كىشىدۇر
ــى ئىبنــى ئهبۇتالىبالرنىــڭ پرىنســىپىمۇ     ــان، ئهل ئىبنــى خهتتــاب، ئوســمان ئىبنــى ئافف

ــۇ ــۇنداق بولـ ــۇ    شـ ــۇ ئهنهـ ــى ئهبۇتالىـــب رەزىيهللهھـ ــى ئىبنـ ــۇپ، ئهلـ ــگهن بولـ پ كهلـ
  .رىۋايهتچىدىن گۇۋاھچى تهلهب قىلىش بىلهن بىرگه ئۇنى قهسهم قىلدۇراتتى

كېيىنمــۇ ھهر بىــر ئهســىرنىڭ ھهدىسشــۇناس ئــالىملىرى ھهدىســلهرنى   ســاھابىالردىن  
  .ئىسپاتالشتا ئىنتايىن ئېهتىياتچانلىق بىلهن ئىش كۆرۈپ كهلگهن

  ھهدىس ئىزدەپ سهپهر قىلىش )٢(    
ســۈننهت مهن جهھهتــتىن ئــالالھ تائاالنىــڭ ۋەھيىســى، قۇرئــان كهرىمنىــڭ مــۇجىمهل    

ئهھكــاملىرىنى ئوچۇقلىغــۇچى، قۇرئــان كهرىــم ئــايهتلىرىنى شــهرھلىگۈچى ۋە ئىســالم   
ــم       ــۇھىم ئىلى ــدىغان م ــولغىلى بولماي ــاجهت ب ــدىن بىه ــته ئۇنىڭ ــهرىئىتىنى ئۆگىنىش ش

ــانلىقتىن،  ــيهت بهرگهن   بولغـ ــايىتى زور ئهھمىـ ــكه ناھـ ــالىرى ھهدىسـ ــالم ئۆلىمـ . ئىسـ
-ھهدىسشۇناس ئالىمالر ھهدىسلهرنى توپالش ۋە تهتقىق قىلىش يولىـدا ھايـاتىنى، مـال   

ــان   ــىنى ئاتىغ ــك ھهر نهرسىس ــۈلكىنى ۋە قىممهتلى ــدا   . م ــوپالش يولى ــس ت ــۇالر ھهدى ئ
يىراق -ئهگمهستىن، يىراقئۆتمۈشلهرنىڭ قىيىن شارئىتلىرىغا ۋە توسقۇنلۇقلىرىغا باش 

  .جايالرغا، دۆلهتلهرگه، ھهتتا قىتئهلهرگه سهپهر قىلىشتىن ئىككىلهنمىگهن
نـــــاملىق ھهدىـــــس توپلىمىـــــدا، پهيغهمـــــبهر » مۇســـــنهد«ئىمـــــام ئهھـــــمهد ① 

ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنۇ سـۆزىنى رىـۋايهت   
بهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ھهدىسـلىرىدىن بىـر ھهدىسـنى     بىر ئادەمنىڭ پهيغهمـ «: قىلغان

تـاقلىرىمىنى   -بىلىدىغانلىقىنى ئـاڭالپ، بىـر تـۆگه سـېتىۋالدىم، ئانـدىن ئۇنىڭغـا يـۈك       
يۈكلهپ سـهپىرىمنى باشـلىدىم، تولـۇق بىـر ئايـدا شـامغا يېتىـپ بـاردىم ۋە ئـۇ ئـادەمنى           

ــاپتىم ــكهن    . ت ــۇنهيس ئى ــى ئ ــدۇلال ئىبن ــاھابىالردىن ئاب ــۇ س ــ. ئ ــىپ ئۆزئ ارا قۇچاقلىش
ســېنىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم قىســاس " كۆرۈشــۈپ بولغانــدىن كېــيىن، ئۇنىڭغــا،

ئېيتقان بىرھهدىسنى بىلىدىغانلىقىڭنى ئاڭالپ، شـۇ ھهدىسـنى ئۆگىنىشـتىن     ھهققىدە
ئابدۇلال ئىبنـى  . دېدىم" بۇرۇن ئۆلۈپ كېتىشىمدىن قورقۇپ ئالدىراپ بۇ يهرگه كهلدىم

ــۇ ھهد   ــا ش ــۇنهيس ماڭ ــدى    ئ ــداق دى ــپ مۇن ــپ بېرى ــۋايهت قىلى ــنى رى ــبهر : ىس پهيغهم
ئىنسـانالر قىيـامهت كۈنىـدە ھېسـاب مهيـدانىغا يالىڭـاچ ۋە       " ئهلهيهىسساالم بىـر كـۈنى   

ــدۇ   ــازىر بولى ــدا ھ ــىز ھال ــماندىن  . ھېچنهرسىس ــدىن ئاس ــاھمهن، مهن «ئان مهن پادىش
ــان كىشــىلهردىن بىرەرســىنىڭ     ــى بولغ ــى جهننىت ــالغۇچىمهن، ئهھل ــى ھېســاب ئ ئهھل

دوزىخى بولغان كىشىدىن ئالىدىغان قىساسى بولسا ئـۇنى ئېلىـپ بهرمىگىـچه، ئهھلـى     



 ٩٤٥  پرىنسىپلىرى ېنىقالشئ هدىسلهرنىھ  

 

دوزىخى بولغانالرنىڭ ئهھلى جهننىتى بولغان بىرىدە قىساسى بولسا، ھهتتا بىرەر تايـاق  
ــىمۇ،   ــى بولس ــاغلىق قىساس ــا      چ ــى ي ــڭ ھېچقايسىس ــچه، ئۇالرنى ــپ بهرمىگى ــۇنى ئېلى ئ

ــد    ــا كىرمهي ــاكى دوزاخق ــنهتكه ي ــراق     » ۇجهن ــاۋازنى يى ــۇ ئ ــدۇ، ب ــاۋاز كېلى ــگهن ئ  -دې
بىــز . دىــدى" يېقىنــدىكى ھهمــمه كىشــى خــۇددى يېنىــدا ســۆزلىنىۋاتقاندەك ئاڭاليــدۇ 

بىز قىيامهت كۈنىـدە يالىڭـاچ ۋە ھېچىنهرسىسـىز ھـازىر بولسـاق، ئـالالھ       ! يارەسۇلهلالھ"
ــدۇ؟   ــاال قىســـاس ئۈچـــۈن نېمىنـــى ئېلىـــپ بېرىـ ــبه" تائـ ــورىۋىدۇق، پهيغهمـ ر دەپ سـ

يهنــى ئــالالھ تائــاال بــۇ دۇنيــادا باشــقىالرغا  (ســاۋاب بىــلهن گۇنــاھنى " ئهلهيهىسســاالم 
ھهقسىزلىق قىلغۇچىالرنىڭ ساۋابىدىن ھهقسىزلىق قىلىنغۇچىغا ئېلىپ بېرىـدۇ، ئهگهر  
ئۇنىـــڭ ســـاۋابى بولمىســـا يـــاكى يهتمىســـه، ھهقســـىزلىق قىلىنغۇچىنىـــڭ گۇنـــاھىنى 

  .)١(»دىدى) ىق ئېلىپ بېرىدۇھهقسىزلىق قىلغۇچىغا يۈكلهش ئارقىل
ئهبـۇ ئهييـۇب ئـۇقبه ئىبنـى ئـامىرنى ئىـزدەپ       «: ئىمام ئهھمهد يهنه مۇنداق دەيـدۇ ②   

ــدىن   ــپ، ئۇنىڭـ ــىرغا بېرىـ ــلهن مهن   "مىسـ ــهن بىـ ــاالمدىن سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
ــدىم       ــۈن كهل ــتلهش ئۈچ ــوراپ تهكى ــىلىنى س ــر مهس ــان بى ــزال ئاڭلىغ ــرەر . ئىككىمى بى

ــى  ــۇلماننىڭ ئهيبىن ــگهن     مۇس ــېمه دې ــاالم ن ــبهر ئهلهيهىسس ــۇق پهيغهم ــۆگهش توغرۇل ي
كىمكـى  «شـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     "دەيدۇ، ئۇقبه ئىبنى ئامىر"ئىدى؟

بىرەر مۇسۇلماننىڭ ئهيبىنى يۆگىسه، ئالالھ تائاال قىيامهت كۈنىدە ئۇنىڭ گۇنـاھلىرىنى  
ئهييۇ شـۇنىڭ بىـلهن مهدىـنىگه     ئهبۇ. دەيدۇ" دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم» يۆگهيدۇ

  .)٢(»قايتىدۇ ۋە بۇ ھهدىسنى قورقماي ھهر كىمگه سۆزلهيدىغان بولىدۇ
ســاھابىالرنى كــۆرگهن (ن تــابىئى. ســاھابىالردىن كېيىنكىلهرمــۇ شــۇنداق قىلغــان  

-مهن بىر ھهدىسنى ئۆگىنىش ئۈچۈن كـېچه «: الردىن سهئىد ئىبنى مۇسهييهب)ئهۋالد
  .)٣(دېگهن» لىقىمنى بىلىمهنكۈندۈزلهپ سهپهر قىلغان

  سهنهدكه ئهھمىيهت بېرىش )٣(    
  گه ئهھمىيهت بېرىشنمهت )٤(    

  سهنهد ۋە مهتىن
  سهنهد دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٦٣٠

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا مهنســۇپ قىلىنغــان ھهدىســلهرنى     -ســهنهد: جــاۋاب    

                                                 
  .بهت-٤٩٥توم،-٣ناملىق ھهدىس توپلىمى »مۇسنهد«ئىمام ئهھمهدنىڭ  )١(
  .بهت-١٥٩توم،-٤ناملىق ھهدىس توپلىمى »مۇسنهد«ئىمام ئهھمهدنىڭ  )٢(
  .بهت-٣٩٥توم،-١ناملىق ئهسهرى» جامع بيان العلم وفضله«ئىبنى ئابدۇلبىررىنىڭ  )٣(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٤٦  

 

ــۋايهت قىلغۇچىالرنىــڭ ئهۋال ئهۋالد يهتكــۈزۈش جهريانىــدىكى زەنجىرســىمان   دتىــنرى
يالغــانلىقىنى -ھهدىسشۇناســالر قانــداقال بىــر ھهدىســنىڭ راســت. ھــالىتى دېگهنلىكتــۇر

ئــايرىش ئۈچــۈن ئــۇنى رىــۋايهت قىلغۇچىنىــڭ راســتچىللىقىغا تايانغــانلىقى ســهۋەبلىك 
  )١(.دەپ ئاتىغان) تايانچ(ى يهن» سهنهد«ئۇنى 
ــاھابىالرن    ــىلهردە س ــات    كىش ــىدە ئېهتىي ــن مهسىلىس ــق، دى ــدىكى تهقۋالى ىڭ زامانى

للىقى ۋە زەئىپلىشــىپ بارغانــدىن كېــيىن، ھهدىــس رىــۋايهت قىلغۇچىالرنىــڭ راســتچى  
شۇنداقال ھهقىقىي راستچىل رىۋايهتچىلهرگىال تايىنىش ئىشـى   تهقۋالىقىنى تهكشۈرۈش،

ھهتتـا  . غان ئىـدى ھهدىسشۇناسالرنىڭ ئهڭ زور ئهھمىيهت بېرىدىغان ماۋزۇسىغا ئايالن
ــدە     ــارەك ســهنهدنىڭ ئهھمىيىتــى ھهققى ــدۇلال ئىبنــى مۇب ــالىم ئاب ــۇغ تىلشــۇناس ئ : ئۇل

ــدىغان بولســا ھهركىــم ئۆزىنىــڭ   . ســهنهد دىنــدىن ســانىلىدۇ « چــۈنكى ســهنهد بولماي
  .دېگهن)٢(»بىلگهنلىرىنى سۆزلىگهن بوالتتى

ىڭ ئىنتـايىن  قهدىمدىن ھازىرغىچه سـهنهد ئىلمىـي ھهققىـدە يېزىلغـان ئهسـهرلهرن       
پ كــــــۆپلىكى ھهدىسشۇناســــــالرنىڭ ســــــهنهدكه نهقهدەر زور ئهھمىــــــيهت بېرىــــــ

  .ئىسپاتالشقا يېتهرلىكتۇركېلىۋاتقانلىقىنى 
  دېگهن نېمه؟ مهتن :سوئال  .١٦٣١

ــاۋاب     ــ: ج ــاالمغا      -نمهت ــبهر ئهلهيهىسس ــۇپ، پهيغهم ــدە بول ــگهن مهنى ــت دې تېكىس
  .دېگهنلىكتۇر) لهۋزى(ان ھهدىسلهرنىڭ تېكىستى مهنسۇب قىلىنغ

. ھهدىسشۇناسالر ھهدىسالرنىڭ لهۋزىنـى تهتقىـق قىلىشـقا زور ئهھمىـيهت بهرگهن      
ئۇالر ھهدىسلهرنىڭ تېكىستلىرىنى قۇرئـان كهرىـم ئـايهتلىرىگه سېلىشـتۇرۇپ كـۆرۈپ،      

نىڭ شــۇڭا ھهدىســ. ئۇنىڭغــا زىــت كهلگهنلىرىنــى رەت قىلىــش پرىنســىپىنى قولالنغــان
ــۆپلىگهن قائىــدىلهرنى بهلگىلىــگهن      ــتىنىڭ راســتلىقىنى ئىسپاتالشــتا، ك بــۇ . تېكىس

  .قائىدىلهر توغرۇلۇق نۇرغۇنلىغان ئهسهرلهر يېزىلغان
ساھابىالرنىڭ زامانىدىن باشالپ مۇسۇلمان ئۆلىماالر ھهدىسلهرنىڭ تېكىسـتلىرىگه    

  .ئهڭ زور ئهھمىيهت بېرىپ كهلگهن
فاتىمه ئىسىملىك بىـر سـاھابه    بنى خهتتابنىڭ زامانىدا،ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئى  

ئايـال ئېرىــدىن ئـۈچ تــاالق بولغانـدىن كېــيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئۇنىــڭ     
ئىددىتى توشۇپ بولمىغان مۇددەت ئىچىدە، ئۇنىڭ ئېرىگه ئايالىنى ئۆيىدە تۇرغـۇزۇش،  

ىكــى ھهققىــدە ھهدىــس ھــاجهتلىرىنى راۋا قىلىــش قاتــارلىق ھهقلهرنــى بهلگىلىمىگهنل

                                                 
  .بهت-٢٢-١٥ناملىق ئهسهرى» الوجيز في علوم الحديث«مۇھهممهد ئهجاج خهتىبنىڭ  )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى )٢(



 ٩٤٧  پرىنسىپلىرى ېنىقالشئ هدىسلهرنىھ  

 

بىر ئايالنىڭ سۆزى بىـلهن ئـالالھ تائاالنىـڭ    «رىۋايهت قىلىپ كهلگهندە، خهلىپه ئۆمهر 
كىتابىغا ئهمهل قىلىشنى تهرك ئهتمهيمىز، بهلكى بۇ ئايال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

يىچه ئۇنىڭغا بهلگىلىگهننى ئۇنتۇپ قالغاندۇ، دېگهن ۋە ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتى بو
سـىلهر ئايـالالرنى   ) ئـۈممىتىڭگه ئېيتقىنكـى  ! (ئـى پهيغهمـبهر  ﴿: بويىچه ھۆكۈم قىلغـان 

تـاالق  ) اليىـق پهيتـته يهنـى پـاكلىق ھالىتىـدە     (تاالق قىلسـاڭالر، ئۇالرنىـڭ ئىـددىتىگه    
ئۇالرنىـڭ ئىـددىتى   (ئىـددەتنى سـاناڭالر، پهرۋەردىگـارىڭالردىن قورقـۇڭالر،     . قىلىڭالر

  .)٢(»)١(﴾ئۆيلىرىدىن چىقىرىۋەتمهڭالرئۇالرنى ) توشمىغۇچه

                                                 
  ئايهت-١تهالق سۈرىسى )١(
   ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى )٢(
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  لهرنىڭ تۈرلىرىھهدىس

  )١(ىھهدىسنىڭ بىزگه يېتىپ كېلىش جهھهتتىن تۈرگه بۆلۈنۈش
  ىدۇ؟تۈرگه بۆلۈنقانچه ھهدىسنىڭ بىزگه يېتىپ كېلىش جهھهتتىن  :سوئال  .١٦٣٢

 دەپ» ئاھـاد «ۋە » مـۇتهۋاتىر «ھهدىس بىـزگه يېتىـپ كـېلىش جهھهتـتىن     : جاۋاب    
  .ئىككىگه بۆلۈنىدۇ

  ھهدىس دېگهن قانداق ھهدىس؟ مۇتهۋاتىر :سوئال  .١٦٣٣
ــۇتهۋاتىر: جــاۋاب     ــدىغان،     -م ــۇمكىن بولماي ــي م ــا چىقىرىشــقا قهتئى ــادەتته يالغانغ ئ

» ئهڭ ئىشـهنچلىك «ەر ئاخىرىقىسـىغا قهد ) ئاۋۋالقى رىۋايهتچىدىن(ن بىرىنچى سهنهدتى
دېگهن سۈپىتىنى يوقاتمىغان بىـر تـوپ كىشـىلهر تهرىپىـدىن بىـر خىـل لهۋزى بىـلهن        

  .رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس دېگهنلىكتۇر
  نېمه؟ نىڭ شهرتىھهدىس مۇتهۋاتىر :سوئال  .١٦٣٤

  :شهرتى بولۇپ، ئۇالر ٤مۇتهۋاتىرنىڭ : جاۋاب    
  هت قىلغۇچىالرنىڭ سانى ئاالھىدە كۆپ بولىشى،رىۋاي) ١(  
ــدىغان      ) ٢(   ــۇمكىن بولماي ــي م ــى قهتئى ــان ئېيتىش ــادەتته يالغ ــڭ ئ رىۋايهتچىلهرنى

  دەرىجىدە ئىشهنچلىك بولىشى،
رىــۋايهت قىلغــۇچىالر ســانىنىڭ كۆپلــۈكى بــارلىق تهبىقىــلهردە شــۇ كــۆپلىكى    )٣(  

  بىلهن تېپىلىشى،
ايهت قىلىشتىكى ئىلمىي ھېسسىي ئىلىـم بولىشـى،   رىۋايهت قىلغۇچىالرنىڭ رىۋ) ٤(  

يهنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئاڭلىغان ياكى ئۇنىڭ قىلغىنىنى كۆرگهن بولىشـى  
  .شهرتتۇر

ئىســـالم ئۆلىمـــالىرى يـــۇقىرىقى شـــهرتلهرگه توشـــقان مـــۇتهۋاتىر ھهدىســـلهرنىڭ    
ــداق ھ    ــدىغانلىقىنى ۋە مۇن ــل بوالالي ــاملىرى ئۈچــۈن دەلى ــلهرنى شــهرىئهت ئهھك هدىس

  .شهرتسىز قوبۇل قىلىش الزىملىقىنى قارار قىلىدۇ
  قايسىالر؟ نىڭ تۈرلىرىھهدىس مۇتهۋاتىر :سوئال  .١٦٣٥

تېكىســتىكه (مــۇتهۋاتىر ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىــرى، مــۇتهۋاتىر لهفــزى  : جــاۋاب    

                                                 
ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «ھهممهد سـهفىيۇددىن ئهل سهنۇسـىينىڭ  بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇ  (١)

  .ئېلىندى ناملىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپ)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه
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مهنىسـىگه مۇناسـىۋەتلىك   (ى مهنىـۋ ، ئىككىنچىسى مۇتهۋاتىر ) مۇناسىۋەتلىك مۇتهۋاتىر
  .دۇر)مۇتهۋاتىر

ھهر بىر تهبىقىـدە ئـادەتته يالغـان ئېيتىشـى كۈتۈلمهيـدىغان       -مۇتهۋاتىر لهفزى) ١(  
دەرىجىدىكى كۆپ سـانلىق كىشـىلهر تهرىپىـدىن بىـر خىـل تېكىسـت بىـلهن رىـۋايهت         

كىمكــى قهســتهن مېنىــڭ   «: مهســىلهن. قىلىنىــپ كهلــگهن ھهدىــس دېگهنلىكتــۇر   
ىمــدىن يالغــان ھهدىســنى توقۇيــدىكهن، ئۆزىنىــڭ ئــورنىنى دوزاخــتىن تهييــارالپ   نام

سـاھابى تهرىپىـدىن بىـر خىـل      ٦٢دېگهن ھهدىـس مۇشـۇ تېكىسـتى بىـلهن     » قويسۇن
  .رىۋايهت قىلىنغان

  .ئىمام نهۋەۋىنىڭ سۆزى  
ھهر بىر تهبىقىدە ئادەتته يالغـان ئېيتىشـى كۈتۈلمهيـدىغان     -مۇتهۋاتىر مهنىۋى) ٢(  
بىـلهن رىـۋايهت    لهرىجىدىكى كۆپ سانلىق كىشىلهر تهرىپىدىن ھهر خىـل تېكىسـت  دەر

: مهسىلهن. مهنىسى ئوخشاش بولغان ھهدىس دېگهنلىكتۇر قىلىنىپ كهلگهن بولسىمۇ،
گه يـېقىن  ١٠٠قولنى كۆتۈرۈش ھهققىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن    ئىككى دۇئادا 

ــگهن ولســىمۇ، ھهممىســىنىڭ مهنىســى  ئۇالرنىــڭ تېكىســتى ھهر خىــل ب . ھهدىــس كهل
 پ تــۇرۇپ دۇئــا قىلغانلىقىــدىننى كۆتــۈرۈىقــولمهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىككــى 

  .نى ئىپادىلهيدۇىبارەت بىر مهنىئ
  ھهدىس دېگهن قايسى؟ ئاھاد :سوئال  .١٦٣٦

دەرىجىســـىگه  رىۋاتچىلىرىنىـــڭ كـــۆپلىكى جهھهتـــته مـــۇتهۋاتىر -ئاھـــاد: جـــاۋاب    
ئاھاد تۈرىگه كىرىدىغان ھهدىسلهرمۇ تۆۋەندىكىلهرگه . يهتمىگهن ھهدىسالر دېمهكتۇر

  :ئايرىلىدۇ
  .بىرال كىشى تهرىپىدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس -غهرىب) ١(  
  .ئىككى كىشى تهرىپىدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس -ئهزىز) ٢(  
ــاكى ســانى مــۇتهۋاتىر دەرىج –مهشــهۇر ) ٣(   ــدىغان كىشــىلهر  ئــۈچ ي ىســىگه يهتمهي

باشـقىالر ئۇنىـڭ قـولى     -مۇسۇلمان«: مهسىلهن. تهرىپىدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس
ــان بولغــان كىشــىدۇر    ــان يېتىشــتىن ئام ــلهن زىي ــاكى تىلــى بى ــگهن ھهدىســكه د» ي ې

  .ئوخشاش
راستلىق شـهرتىگه توشـقانلىرىغا    كۆپ سانلىق ئۆلىماالر بۇ تۈردىكى ھهدىسلهردىن  

  .ىلىش كېرەك دەپ قارايدۇئهمهل ق

  تۈرىلىنىشىھهدىسنىڭ قوبۇل قىلىش ۋە رەت قىلىش تهرەپتىن 
قـــانچه تـــۈرگه  ھهدىســـنىڭ قوبـــۇل قىلىـــش ۋە رەت قىلىـــش تهرەپـــتىن :ســـوئال  .١٦٣٧
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  بۆلۈىنىدۇ؟
» مهردۇد«ۋە » مهقبـۇل «ھهدىس قوبۇل قىلىـش ۋە رەت قىلىـش تهرەپـتىن    : جاۋاب    

  .دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ
  مهقبۇل ھهدىس دېگهن قانداق ھهدىس؟ :سوئال  .١٦٣٨

قوبۇل قىلىشنىڭ شـهرتلىرىگه توشـقان ھهدىـس بولـۇپ،      -ھهدىس مهقبۇل: جاۋاب    
  .دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ» ھهسهن«ۋە »سهھىه«مهقبۇل ھهدىس 

  مهردۇد ھهدىس دېگهن قانداق ھهدىس؟ :سوئال  .١٦٣٩
ــۇپ، مهردۇد    -مهردۇد: جــاۋاب     ــۇل قىلىــش شــهرتلىرىگه توشــمىغا ھهدىــس بول قوب

  .دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ» ۋە مهۋزۇ» زەئىپ«ھهدىس

  مهقبۇل ھهدىس ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
  ايسىالر؟مهقبۇل ھهدىسنىڭ تۈرلىرى ق :سوئال  .١٦٤٠

  .دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ »ھهسهن«ۋە »سهھىه«مهقبۇل ھهدىس : جاۋاب    

  ھهدىس» سهھىه«
  دېگهن قانداق ھهدىس؟ سهھىه ھهدىس :سوئال  .١٦٤١

لــۇغهتته ســاغالم دېــگهن مهنىــدە بولــۇپ، كېســهلنىڭ ئهكســىنى  –ســهھىه : جــاۋاب    
  .ئىپادىلهيدۇ

ــا ســهھىه    ــسئهمم ــۋايهت (ھهدىسشۇناســالرنىڭ ئىســتىالھىدا، ســهنهدى   -ھهدى رى
ــرى ــاخىرقى كىشــىگه قهدەر    ) زەنجى ــۋايهت قىلغــان كىشىســىدىن ئهڭ ئ ــاۋۋال رى ئهڭ ئ

قوبۇل قىلىشنىڭ پۈتۈن شـهرتلىرىگه توشـقان ھالـدا باغلىنىـپ كهلگهننىـڭ سـىرتىدا،       
ىتى جهھهتـته  رىۋايهت قىلغۇچىلىرىنىـڭ ھهممىسـى تهقۋالىـق، ئهسـته تۇتـۇش قـابىلىي      

  .ئاالھىدە ئۈسـتۈن كىشىلهردىن بولغان ئهڭ ئىشهنچلىك ھهدىستۇر

  ھهدىسنىڭ شهرتلىرى »سهھىه«
  قايسىالر؟ ھهدىسنىڭ شهرتلىرى»سهھىه« :سوئال  .١٦٤٢

ــر ھهدىــس  : جــاۋاب     ــداقال بى ــۇل قىلىــش ئۈچــۈن ئۇنىڭــدا  » ســهھىه«قان دەپ قوب
  :رتنىڭ بولىشى شهرتتۇرشه ٥تۆۋەندىكى 

سهنهدلهرنىڭ باغلىنىشى يهنى بىـرەر ھهدىسـنى رىـۋايهت قىلغـۇچىالردىن ھهر     ) ١(  
  بىرىنىڭ شۇ ھهدىسنى ئۆزىدىن ئالدىنقى كىشىدىن بىۋاسىته ئاڭلىغان بولىشى،

ھهدىســنى رىــۋايهت قىلغۇچىالرنىــڭ دىيانهتلىــك، ئهخالقلىــق، تهقــۋادار، ھهر  ) ٢(  
مهسىيهتلهردىن يىراق بولغـان كىشـىلهردىن   -ئهيىبلهردىن، گۇناھقانداق بىر ئهخالقىي 
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  بولىشى،
ھهدىســنى رىــۋايهت قىلغۇچىالرنىــڭ ئهســته تۇتــۇش قــابىلىيىتى ئاالھىــدە       ) ٣(  

يۇقىرى، ئاڭلىغان ھهدىسلىرىنىڭ مهنىسى چۈشىنىدىغان، ئاڭلىغـان ۋاقتىـدىن ئـۇنى    
دىن بىـر قىسـمىنى ئۇنتـۇپ    يهنه بىرىگه رىـۋايهت قىلىـپ بهرگهنـگه قهدەر تېكىسـتلىرى    

  قالمىغان بولىشى،
مهزكۇر ھهدىسنىڭ ئۇنى رىۋايهت قىلغۇچىـدىن ئىشـهنچلىكرەك كىشـىلهرنىڭ    ) ٤(  

  رىۋايهتلىرىگه لهۋزىدە ياكى مهنىسىدە ياكى ھهر ئىككىلىسىدە زىت كهلمىگهن بولىشى،
ئۆزىنىــڭ ســاغالملىقىغا زىيــان يهتكۈزىــدىغان يوشــۇرۇن   مهزكــۇر ھهدىســنىڭ) ٥(  

  .ئىللهتلهردىن خالى بولىشىدۇر
ــا ئهمهل        ــنىڭ روھىغ ــهھىه ھهدىس ــازىرغىچه، س ــدىن ھ ــالىرى قهدىم ــالم ئۆلىم ئىس

ــاقتۇر  ــردەك ئىتتىپـ ــگه بىـ ــنىڭ پهرز ئىكهنلىكىـ ــۋايهت  . قىلىشـ ــنى رىـ ــهھىه ھهدىسـ سـ
قىلغانالرنىڭ سانى مهيلى كـۆپ بولسـۇن، مهيلـى ئـاز بولسـۇن ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلىـش        

  .زۆرۈردۇر

  ۋە مهردۇد ھهدىس ىسھهسهن ھهد
  ھهدىس دېگهن قانداق ھهدىس؟» ھهسهن« :سوئال  .١٦٤٣

  .لۇغهتته چىرايلىق، ئېسىل، گۈزەل دېگهن مهنىلهردە كېلىدۇ–ھهسهن : جاۋاب    
ــهن ھهدىــس    ــۇددى ســهھىه ھهدىســكه      -ھهس ــالرنىڭ ئىســتىالھىدا، خ ھهدىسشۇناس

ئهڭ ئاۋۋال رىـۋايهت قىلغـان كىشىسـىدىن ئهڭ    ) ەنجىرىرىۋايهت ز(ئوخشاش سهنهدى 
ئاخىرقى كىشىگه قهدەر قوبۇل قىلىشنىڭ پۈتۈن شهرتلىرىگه توشـقان ھالـدا باغلىنىـپ    
كهلـــگهن بولســـىمۇ، رىۋايهتچىلىرىنىـــڭ بىـــر يـــاكى ئىككىســـىدە ئهســـته قالـــدۇرۇش  

  .قابىلىيىتى ئاالھىدە يۇقىرى بولمىغان ھهدىستۇر
  ھهدىسنىڭ پهرقى نېمه؟» ھهسهن«ھهدىس بىلهن » سهھىه« :سوئال  .١٦٤٤

ســـهھىه ھهدىـــس بىـــلهن ھهســـهن ھهدىســـنىڭ ئوتتۇرىســـىدىكى پهرق : جـــاۋاب    
ئىنتايىن ئاز بولۇپ، ئىككىسى پۈتۈن شهرتلىرىدە بىر، پهقهت ئهسـته تۇتـۇش شـهرتىدە    

س ئۈچـۈن قويۇلغـان تهلهپ   سهھىه ھهدىس ئۈچۈن قويۇلغان تهلهبتىن ھهسهن ھهدىـ 
  .يېنىكرەك بولغان

  قايسىالر؟ مهردۇد ھهدىسنىڭ تۈرلىرى :سوئال  .١٦٤٥
» مهۋزۇ«، »زەئىـپ «مهردۇد ھهدىسنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ، مـۇھىملىرى  : جاۋاب    

  .ھهدىسلهردۇر
  دېگهن قانداق ھهدىس؟ سزەئىپ ھهدى :سوئال  .١٦٤٦



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٥٢  

 

سهھىه ياكى ھهسهن دەرىجىسـىگه يېتىشـنىڭ شـهرتلىرى     -زەئىپ ھهدىس: جاۋاب    
قايســىبىر  دېــگهن بــۇ ئاتــالغۇ» زەئىــپ«تولــۇق بولمىغــان ھهدىــس دېگهنلىــك بولــۇپ، 

ســهۋەب بىــلهن قوبــۇل قىلىشــتىن رەت قىلىنغــان ھهدىســلهرنىڭ ھهممىســى ئۈچــۈن    
  .ۇدۇرئورتاق قوللىنىلغان بىر ئاتالغ

  زەئىپ ھهدىسلهرنىڭ رەت قىلىنىشىغا تۈرتكه بولغان سهۋەبلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٦٤٧
ــۇ ئىككــى ســهۋەبنىڭ بىــرىگه   : جــاۋاب     زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ رەت قىلىنىشــى مۇن

  :ئاساسلىنىدۇ
ن ئـاخىرىغىچه  سهنهدنىڭ باغالنمىغانلىقى، يهنـى رىـۋايهت زەنجىرىنىـڭ باشـتى    ) ١(  

ــۈپ قېلىشــ      ــىنىڭ ئۈزۈل ــرەر كىش ــىدىن بى ــتىن، ئوتتۇرىس ــپ كهلمهس ــى (ى باغلىنى يهن
ئالدىنقىسىدىن رىۋايهت قىلغان كىشىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن زامانداش بولمىغـانلىقى يـاكى   

  ،)ئۇچرىشىشىنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكى
ەبـتىن  رىۋايهت قىلغۇچىسىنىڭ تهقۋالىقى ياكى ئهسـته تۇتـۇش قـابىلىيىتى تهر    )٢(  

  .ئىشهنچكه ئېرىشهلمىگهنلىكدۇر
ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ كۆپ سانلىقى زەئىـپ ھهدىسـالرغا ئهمهل قىلماسـلىقنى قـارار       

قىلغــان بولــۇپ، بهزىلىــرى زەئىــپ ھهدىســلهرگه دىننىــڭ روھىغــا زىــت كهلمهســلىكى  
ــلهن ۋەز  ــهرتى بى ــتا ئهمهل     -ش ــب قىلىش ــالرغا تهرغى ــى ئىش ــتا، ياخش ــىههت قىلىش نهس

  .جائىزلىقىنى سۆزلىگهن قىلىشنىڭ

  يالغان ھهدىس
  دېگهن قانداق ھهدىس؟ ھهدىس مهۋزۇ :سوئال  .١٦٤٨

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ نامىـدىن توقۇلغـان يالغـان       -مهۋزۇ ھهدىس: جاۋاب    
ئىســالم ئۆلىمــالىرى مۇنــداق ھهدىســلهرنى رىــۋايهت قىلىشــنى قــاتتىق        . ھهدىســتۇر 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا    نى توقـۇپ چىقىـش  چۈنكى مۇنداق ھهدىسالر. كلىگهنچه
  .قىلغانلىق بولىدۇ خىيانهت

   قايسىالر؟ ھهدىسالرنىڭ مهيدانغا كېلىشكه تۈرتكه بولغان سهۋەبلهر مهۋزۇ :سوئال  .١٦٤٩  
سهۋەبىنى تۆۋەندىكى بىـر قـانچه    مهۋزۇ ھهدىسالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىققانلىق: جاۋاب    

  :سهۋەبكه ئىخچامالشقا بولىدۇ
ۇســۇلمانالر ئوتتۇرىســىدا ئىچكــى ۋە تاشــقى پىتــنىلهر ســهۋەبلىك چىققــان       م) ١(  

ــا      ــېپىىدە پىرقىالرغــ ــۇلمانالر ســ ــىپ مۇســ ــا ئهگىشــ ــۇ ئىختىالپالرغــ ــتىالپالر، بــ ئىخــ
ــۆزلىرى   ــانلىقى ۋە ھهر قايســى پىرقىنىــڭ ئ ــقهت  نىبۆلۈنۈشــلهرنىڭ كېلىــپ چىقق ھهقى

مىزانىغـــا ســـېلىپ كۆرمهســـتىن، قارشـــى تهرەپنـــى قـــارىالش ۋە ئـــۆزلىرىنى ھهقلىـــق  



 ٩٥٣  ۈرلىرىت هدىسلهرنىڭھ  

 

  .كۆرسىتىشكه تىرىشقانلىقى
مۇســۇلمان قىيــاپىتىگه كىرىۋالغــان ئىســالم دۈشــمهنلىرىنىڭ مۇســۇلمانالرنىڭ   )٢(  

ئهقىدىسىنى بۇزۇش ۋە دىندا شهك پهيدا قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  
  .ىن يالغان ھهدىسلهرنى توقۇشىنامىد
بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ كىشىلهرنى ياخشى ئىشالرغا دەۋەت قىلىش، يامانلىقتىن  )٣(  

ئۆزلىرىنىڭ قانداق چوڭ خاتالىقالرغا چۈشىدىغانلىقىنى ھـېس  -توسۇش نىيىتى بىلهن 
بهزى ھهدىسـلهرنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ نامىـدىن      -قىلماستىن، نـادانلىقتىن 

  .قۇپ چىققانلىقىتو
ئۈچـۈن قانـداق يـول    ئىسالم ئۆلىمالىرى يالغـان ھهدىسـلهرنى رەت قىلىـش     :سوئال  .١٦٥٠

  تۇتقان؟
ھهر دەۋر ئىسـالم ئۆلىمـالىرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ھهدىسـلىرىنى      : جاۋاب    

لهردىن ئــايرىش ئىشــىغا كىشــىلهر تهرىپىــدىن ئويــدۇرۇپ چىقىرىلغــان يالغــان ھهدىســ
دېـگهن  » يالغان ھهدىسلهر«ھهر بىر ئهسىردە . ناھايىتى زور ئهھمىيهت بېرىپ كهلگهن

تېمىــدا نۇرغۇنلىغــان قىممهتلىــك ئهســهرلهرنى يېزىــپ قالــدۇرۇش ئــارقىلىق ئــاۋام        
ــگهن نۇرغۇنلىغــان يالغــان        ــس دەپ قوبــۇل قىلىنىــپ كهل ــڭ نهزەرىــدە ھهدى خهلقنى

ۋە مۇسـۇلمانالر ئاممىسـىنى يالغـان ھهدىسـلهردىن خهۋەردار     ھهدىسلهرنى پاش قىلغان 
بۇ ئهسهرلهرنىڭ سايىسىدا زامانىمىزدىكى مۇسۇلمانالر سهھىه ھهدىسالر بىلهن . قىلغان

  .يالغان ھهدىسلهرنىڭ پهرقىنى ھېچقانداق قىيىنچىلىق تارتماستىن بىلهلهيدۇ
  ىسلهرنى پاش قىلغان مهشهۇر ئهسهرلهر قايسىالر؟يالغان ھهد :سوئال  .١٦٥١

يالغان ھهدىسلهرنى پـاش قىلغـان ئهسـهرلهردىن زامانىمىزغـا قهدەر يېتىـپ      : جاۋاب    
  :كهلگهنلىرىنىڭ مهشهۇرلىرى تۆۋەندىكىچه

 »الموضـوعات «ئىمام ھافىز ئىبنى ئهبۇ فهرەج ئابـدۇراھمان ئىبنـى جهۋزىينىـڭ    )١(  
  .ناملىق ئهسهرى

 »الآللــي المصــنوعة فــي األحاديــث الموضــوعة«جااللىــددىن ســۇيۇتىينىڭ ئىمــام  )٢(  
  .ناملىق ئهسهرى

تنزيه الشـريعة المرفوعـة عـن    «ھافىز ئىبنى ئهبۇلههسهن مۇھهممهد كهنانىينىڭ  )٣(  
  .ناملىق ئهسهرى» األحاديث الشنيعة الموضوعة

ــ »المنــار المنيــف فــي الصــحيح والضــعيف «ئىبنــى قهيــيىم جهۋزىينىــڭ   )٤(   املىق ن
  .ئهسهرى ۋە باشقىالر



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٥٤  

 

  

  سۈننهتنىڭ توپلىنىش باسقۇچلىرى

  ١ىسۈننهتنىڭ دەسلهپكى توپلىنىش
  سۈننهت قاچاندىن بىرى توپالنغان؟ :سوئال  .١٦٥٢

سۈننهت پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدىال يېزىلىشـقا ۋە توپلىنىشـقا     : جاۋاب    
ھهدىسلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ دەۋرىـدە   " م خهلقنىڭ ئېغىزىدا ئاۋا. باشلىغان

توپالنمىغان، پهقهت كېيىنكى يۈز يىلنىڭ بېشىدا، ئهمهۋىيلهر خهلىپىسى ئـۆمهر ئىبنـى   
بــۇ قهتئىــي تــوغرا . دەيــدىغان مهشــهۇر ســۆز بــار" ئابــدۇلئهزىزنىڭ زامانىــدا توپالنغــان

هيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھايــات  لهر پ)ھهدىــس(ى ســۈننهت يــاكچــۈنكى . ئهمهس
ھهتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ھايـات ۋاقتىـدىال       .ۋاقتىدا توپلىنىشـقا باشـلىغان  

  .بهزى ساھابىالرنىڭ كىچىك ھهجىملىك ھهدىس توپالملىرى مهيدانغا كهلگهن

  سۈننهتنى يېزىشقا بۇيرۇغان ھهدىسلهر ۋە توسقان ھهدىسلهر
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلهرنى يېزىشتىن توسقانلىقى راستمۇ؟ :سوئال  .١٦٥٣

ــدا ســۈننهتنى يېزىــپ قالدۇرۇشــتىن   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ: جــاۋاب     ئاۋۋال
شۇنداقال كېيىنچه ئـۇنى يېزىـپ قالدۇرۇشـقا رۇخسـهت قىلغـانلىقى،      . توسقانلىقى راست

  .تھهتتا بۇيرىغانلىقىمۇ راس
ماۋزۇ ھهققىدە مهلۇمـات بېرىشـكه    ٣بۇ ماۋزۇنى بايان قىلىشتىن ئاۋۋال تۆۋەندىكى   

  :توغرا كېلىدۇ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن ھهدىســلهرنى يېزىشــتىن توســقانلىقى ھهققىــدە   )١(  

  .كهلگهن ھهدىسلهر
ــدە    )٢(   ــانلىقى ھهققى ــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن ھهدىســلهرنى يېزىشــقا بۇيرىغ پهيغهم
  .گهن ھهدىسلهركهل

  .يۇقىرىقى قارىمۇقارشى ھهدىسلهرنىڭ مهقسىدىنى چۈشىنىش مهسىلىسى )٣(  
  سۈننهتنى يېزىپ قالدۇرۇش مهنئى قىلىنغان ھهدىسلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٦٥٤

  :سۈننهتنى يېزىپ قالدۇرۇش مهنئى قىلىنغان ھهدىسلهر تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب    

                                                 
ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇھهممهد سـهفىيۇددىن ئهل سهنۇسـىينىڭ    (١)

  .ئېلىندى املىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپن)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه



 ٩٥٥  ۇچلىرىتوپلىنىش باسق ۈننهتنىڭس  

 

ئىمــام مۇســلىم ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلغــان  )١(  
مېنىڭ ھهدىسـلىرىمنى يازمـاڭالر،   « :ھهدىس بولۇپ، ئۇنىڭدا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

قۇرئانـــدىن باشقىســـىنى يازغـــانالر يازغـــانلىرىنى ئۆچـــۈرۈپ تاشلىســـۇن، مېنىـــڭ       
ــدۇ، كىمكــى مېنىــ   ڭ نامىمــدىن يالغــان ھهدىســنى  ھهدىســلىرىمنى سۆزلىســهڭالر بولى

  .دېگهن )١(»توقۇيدىكهن، ئورنىنى دوزاختىن ئايرىسۇن
ئهبۇداۋۇد ئابدۇلمۇتتهلىب ئىبنى ئابدۇلال ئىبنى ھهنتهبـدىن رىـۋايهت قىلغـان     )٢(  

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  «: ھهدىـــس بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدا، مۇنـــداق كهلـــگهن    
ىڭ يېنىغا كىرىۋىدى، مۇئاۋىيه ئۇنىڭدىن ساھابىلىرىدىن زەيد ئىبنى سابىت مۇئاۋىيهن

زەيــد ئىبنــى ســابىت . ھهدىســلهرنى يېزىــپ قالــدۇرۇش ھهققىــدە مهســلىههت ســورىدى
ــاۋىيهگه ــان    :" مۇئ ــلىققا بۇيرىغ ــلهرنى يازماس ــى ھهدىس ــاالم بىزن ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

  .)٢(»"دىدى
  قايسىالر؟ شقا بۇيرىغان ھهدىسلهررۇىپ قالدۇنى يېزسۈننهت :سوئال  .١٦٥٥

  :تۆۋەندىكىلهر شقا بۇيرىغان ھهدىسلهرىپ قالدۇرۇنى يېزسۈننهت: جاۋاب    
ــۇداۋۇد ئ) ١(   ــاس    » ســۇنهن«هب ــى ئ ــر ئىبن ــى ئهم ــدۇلال ئىبن ــاملىق ئهســهرىدە ئاب ن

مهن پهيغهمــــبهر «: رەزىيهلالھۇنىــــڭ مۇنــــداق دېگهنلىكىنــــى رىــــۋايهت قىلىــــدۇ    
ىغانلىرىمنىڭ ھهممىنى يېزىپ قالـدۇراتتىم، قـۇرەش جامائهسـى    ئهلهيهىسساالمدىن ئاڭل

ســهن ئاڭلىغــان نهرســهڭنىڭ ھهممىســىنى  "مېنــى ھهدىســلهرنى يېزىشــتىن توســۇپ،  
ھالبۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ ئىنسـان، ئـۇ خوشـاللىق ۋە غهزەپلىـك      يازامسهن؟

لهرنى يېزىشـنى  شـۇنىڭ بىـلهن مهن ھهدىسـ   . دىدى" ھاللىرىدىمۇ سۆزلهيدۇ ئهمهسمۇ؟
 بۇ ۋەقهنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا دىۋىـدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم     . توختاتتىم

ئالالھنىـڭ  ! يېزىـۋەرگىن :"ق،لىنىڭ بارمىقى بىـلهن ئېغىزىغـا ئىشـارەت قىلىـپ تـۇرۇپ     
" نامى بىلهن قهسهم قىلىپ ئېيتىمهنكى، بۇ ئېغىزدىن ھهقىقهتتىن باشقىسى چىقمايـدۇ 

  .)٣(»دىدى
ئىمام بۇخـارى ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق          )٢(  
مهككه فهتهى بولغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىدە مۇسـۇلمانالر بىـلهن   «: دەيدۇ

بىــر مهزگىــل تــۇردى، بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــالالھ تائاالغــا ھهمدۇســانا 
ئــالالھ مهككىنــى فىــل ئېگىلىرىنىــڭ  :" ى باشــالپئېيتىــپ بولغانــدىن كېــيىن ســۆزىن 

                                                 
  .ھهدىس-٣٠٠٤بهت، -٢٢٩٨توم، -٤ناملىق توپلىمى» سهھىه«ئىمام مۇسلىمنىڭ  )١(
  .ھهدىس-٣٦٤٧بهت، -٦١توم،-٤ناملىق ھهدىس توپلىمى» سۇنهن«ئهبۇداۋۇدنىڭ )٢(
 .ھهدىس-٣٦٤٦بهت، -٦٠توم،-٤ناملىق ھهدىس توپلىمى» سۇنهن«ئهبۇداۋۇدنىڭ )٣(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٥٦  

 

زىيانكهشلىكىدىن ساقلىدى، ئۇنىڭغا پهيغهمبىرى بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئىگه قىلـدى،  
ــا ۋە كېيىنكىلهرگىمــۇ جــائىز ئهمهس،    ــدىن بۇرۇنقىالرغ ــۇرۇش قىلىــش مهن مهككىــدە ئ

ەم مهككىــگه كىــرگهن ئــاد. پهقهت ماڭــا كۈنــدۈزدىن بىــر ســائهتال رۇخســهت قىلىنــدى
ئۇنىڭ ئوۋلىرىنى ئوۋلىمىسـۇن، دەرەخلىرىنىـڭ شـاخلىرىنى ئۇشتىمىسـۇن، ئۇچرىغـان      

قىســاس  نهرســىنى ئالمىســۇن، بىــرەر كىشىســى نــاھهق ئۆلتــۈرۈلگهن ئــادەم قاتىلــدىن  
ئـــېلىش ئـــارقىلىق ئـــۇنى كهچۈرىۋېتىشـــتا ) مـــاددىي تـــۆلهم(ئـــېلىش يـــاكى فىـــدىيه 

:" ڭ تاغىسى ئابباس ئورنىدىن تـۇرۇپ دېگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى"ئهركىندۇر
نـى ئالسـاق بوالمـدۇ؟ چـۈنكى     )خۇشپۇراقلىق بىر خىل يۇپۇرمـاق ( ئهزخهر! يارەسۇلهلالھ

دېگهنـــدە، پهيغهمـــبهر  "تىمىزىئـــۇنى بىـــز ئـــۆيلىرىمىزگه ۋە قهبىرلىرىمىـــزگه ئىشـــل    
ــا يهمهنلىــك  . دېــدى"پهقهت ئهزخهرنــى ئالســاڭالر بولىــدۇ "ئهلهيهىسســاالم  شــۇ ۋاقىتت

ڭىزنى ماڭــا رىبــۇ تهلىمــاتلى! يارەســۇلهلالھ"شــاھ دېــگهن ئــادەم ئورنىــدىن تــۇرۇپ، ئهبۇ
ــورايمهن   ــىڭالرنى سـ ــپ بهرگهن بېرىشـ ــاالم  " يېزىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــدە، پهيغهمـ  دېگهنـ

  .)١(»ەپ بۇيرىغاند"ئهبۇشاھقا يېزىپ بېرىڭالر" كاتىبلىرىغا
ا بۇيرىغـــان يېزىشـــق ىن توســـقان ھهدىســـلهر بىـــلهنســـۈننهتنى يېزىشـــت :ســـوئال  .١٦٥٦

  ىنىش كېرەك؟ھهدىسلهرنى قانداق چۈش
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسـلىرىنى يېزىشـتىن توسـقان ھهدىسـالر     : جاۋاب    

ئۈچۈن ئىسـالم   ئوتتۇرىسىنى مۇۋاپىقالشتۇرۇش ڭھهدىسلهرنى بۇيرىغانبىلهن يېزىشقا 
هن ۋە بۇ ئىككىسـىنىڭ ئوتتۇرىسـىنى باغالشـتۇرۇپ    ئۆلىمالىرى كۆپ تهرەپلىمه ئىزدەنگ

ــكهن  ــگه ئېرىش ــاق مهنى ــى ھهجهر . ئورت ــافىز ئىبن ــارى«ھ ــهرىدە  » فهتهۇلب ــاملىق ئهس ن
  :تۆۋەندىكىلهرنى بايان قىلغان

مهنـــدىن قۇرئـــان كهرىمـــدىن باشقىســـىنى  «پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  )١(  
رنى بىـرگه توپالشـتىن مهنئـى    دېگهنلىكـى قۇرئـان كهرىـم بىـلهن ھهدىسـله     » يازماڭالر

ــايرىم  ــۇپ، ئىككىســىنى ئ ــايرىم-قىلغــانلىقى بول يېزىــپ قالدۇرۇشــتىن توســقانلىقىنى   ئ
  .ئىپادىلىمهيدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى يېزىـپ قالدۇرۇشـتىن توسـقانلىقى     )٢(  
  .ھهدىسنى يادلىماستىن يېزىشقىال كۇپايه قىلغۇچىالرغا قارىتىلغان

يغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى يېزىـپ قالدۇرۇشـتىن توسـقانلىقى    په )٣(  
چۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . قۇرئان كهرىم نازىل بولىۋاتقان ۋاقىتالرغىال خاستۇر

ــتۇرۇپ قويۇشــىدىن      ــايهتلىرىگه ئارىالش ــم ئ ــان كهرى ــلهرنى قۇرئ ــىلهرنىڭ ھهدىس كىش

                                                 
  .بېتى-١٠٩توم،-٥نىڭ»فهتهۇلبارى«ھهدىس، -٢٤٣٤» ۇلبۇخارىسهھىه« )١(



 ٩٥٧  ۇچلىرىتوپلىنىش باسق ۈننهتنىڭس  

 

  .ئهنسىرەيتتى
ــبهر ئ )٤(   ــاالپهيغهم ــلهلهيهىسس ــقان   هرمنىڭ ھهدىس ــتىن توس ــپ قالدۇرۇش نى يېزى

ئهلــۋەتته . رۇخســهت قىلغــان ھهدىســتىن بــۇرۇنقى ھهدىســتۇرئــۇنى يېزىشــقا ھهدىســى 
  .)١(ھهدىس بۇرۇنقىسىنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ كېيىنكى

  دەسلهپته سۈننهتنى يېزىشتىن توسۇشنىڭ سهۋەبى
  سۈننهتنى يېزىش نېمه ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان؟ ئاۋۋالدا :سوئال  .١٦٥٧

ــاۋاب     ــلهن     : ج ــلهر بى ــۇلمانالرنىڭ ھهدىس ــدە مۇس ــلهپكى دەۋرلىرى ــالمنىڭ دەس ئىس
مهشــغۇل بولــۇپ قېلىــپ، قۇرئــان كهرىمــگه كۆڭــۈل بــۆلمهي قېلىشــى ۋە بهزىلىرىنىــڭ 

ن ھهدىسلهرنى قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىگه ئارىالشتۇرۇپ قويىشـىدىن ئهنسـىرىگهنلىكتى  
ھهدىســلهر بىــلهن مهشــغۇل بولۇشــتىن ۋە ئــۇنى يېزىشــتىن توســقان ۋە قۇرئــان كهرىــم 

  .بىلهنال مهشغۇل بولۇشقا بۇيرىغان
 قۇرئان كهرىمكىشىلهرنىڭ دىنىي سهۋىيىسى ئۆسۈپ، ھهتتا ئاۋام خهلقمۇ كېيىنچه   

ــگهن،     ــيهتكه كهل ــدىغان ۋەزى ــلهن ھهدىســنىڭ پهرقىنــى ناھــايىتى ئېنىــق ئايرىياالي بى
ان كهرىمنى قويۇپ ھهدىسـكىال بېرىلىـپ كهتمهيدىغانلىقىـدىن ۋە قۇرئـان كهرىـم      قۇرئ

ــايهتلىرىگه ــ ئ ــۇ لهھهدىس ــدىن  رنى ئارىالشــتۇرۇپ قوي ــدىن خــاتىرجهم بولغان ش خهۋپى
  .بۇيرىغانھهدىسلهرنى يېزىپ قالدۇرۇشقا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېيىن، 

  ھهدىسلهر قايسىالر؟غهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزى يازدۇرغان پهي :سوئال  .١٦٥٨
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزى يازدۇرۇپ قالدۇرغان ھهدىسلهر ئۇنىڭ ھهر : جاۋاب    

قايســى شــهھهرلهرگه تهيىــنلىگهن ۋالىيلىرىغــا ئهۋەتــكهن مهكتۇبلىرىــدا ئىپادىلىنىــدۇ،  
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه

ھهققىدە يازدۇرغان مهكتـۇبى بولـۇپ، پهيغهمـبهر     زاكات ۋە دىيهت مهسىلىلىرى) ١(  
ئۇنى ئىمـام بۇخـارى   . ئهلهيهىسساالم ئۇنى ۋاپاتىدىن ئازراق ۋاقىت ئىلگىرى يازدۇرغان

  .بۆلۈمىدە بايان قىلغان» زاكات«ھهدىس توپلىمىنىڭ 
ئهمر ئىبنى ھهزم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا يازدۇرغان مهكتـۇبى بولـۇپ، ئـۇنى ئىمـام     ) ٢(  

ناملىق ئهسهرىدە بايـان  » پهيغهمبهرلىك دەلىللىرى(ى يهن» دالئىل ئهننۇبۇۋە«بهيههقى 
  .قىلغان

ھهر قايســى دۆلهتلهرنىــڭ پادىشـــاھلىرىغا ئــۇالرنى ئىســالمغا دەۋەت قىلىـــپ     ) ٣(  
  .ئهۋەتكهن مهكتۇبلىرى بولۇپ، تارىخ كىتابلىرىدىن ئورۇن ئالغان

                                                 
  بهت-٢٧٧توم-١فهتهۇلبارى )١(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٥٨  

 

غـــانلىرى بولـــۇپ، تـــارىخ كۇپپـــارالر بىـــلهن تۈزۈشـــكهن كېلىشـــىملىرىدە ياز) ٤(  
  .كىتابلىرىدىن ئورۇن ئالغان

  يېزىلغان ھهدىس توپالملىرىساھابىالر زامانىدا 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۈننهتنى يېزىپ قالدۇرۇشـقا رۇخسـهت قىلغـان ۋە بهزى      

ســاھابىالرغا يېزىشــنى بۇيرىغانــدىن كېــيىن، ســاھابىالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ 
ــۈننهتلىرىنى ي ــوپالش     س ــوراپ ت ــن س ــلهر بىلگهنلهردى ــاتىرىلهش ۋە بىلمىگهن ــپ خ ېزى

شۇنداق قىلىپ كۆپلىگهن . ئىشلىرىغا زور قىزىقارلىق بىلهن كۆڭۈل بۆلۈشكا باشلىغان
  .ساھابىالرنىڭ كىچىك ھهجىملىك بولسىمۇ ھهدىس توالملىرى مهيدانغا كهلگهن

هكــرى رەزىيهللهھــۇ قۇرئــان كهرىــم ئــايهتلىرى بىرىنچــى خهلىــپه ئهبــۇ ب بولۇپمــۇ،   
ۋە ئۈچىنچى خهلىـپه ئوسـمان    كىتاب ھالىغا كهلتۈرۈلگهن توپلىنىپ ئهنهۇنىڭ زامانىدا

ئىبنى ئاففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئهمرى بىلهن نۇسخىالرغا كۆپهيتىلىپ ھهر قايسـى  
ــخىدىن ئهۋەتى   ــر نۇس ــرىگه بى ــالم ئهللى ــئىس ــم   لى ــان كهرى ــيىن، قۇرئ ــدىن كې پ بولغان

مهھكهم  )قارىيالرنىڭ دىللىرىدا(ە ھهم قهلبلهرد )كىتاب ئىچىدە(ە رلهردسهتىئايهتلىرى 
ھهدىــس شــۇنىڭدىن كېــيىن ھهدىســلهرنى يېزىــپ قالــدۇرۇش ۋە . ســاقالنغان بولــدى

ــپ    ــۇالردىن ئۆگىنى ــپ، ئ ــزدەپ تېپى ــدىغانالرنى ئى ــاھابىالر  بىلى ــوپالش ئىشــلىرى س ت
  .گهنئارىسىدا ئهۋجىگه كۆتۈرۈل

  توپالملىرى قايسىالر؟ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىكى ھهدىس :سوئال  .١٦٥٩
ــاۋاب     ــس توپالملىرى  : جـ ــدىكى ھهدىـ ــاالمنىڭ زامانىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــڭپهيغهمـ  نىـ

  :ىرى تۆۋەندىكىلهرئۆرنهكل
ئابــدۇلال ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ھهدىــس تــوپلىمى    )١(  

نـاملىق ھهدىـس توپلىمىغـا ئـۇالردىن     » مۇسـنهد «ئىمام ئهھمهد ئىبنـى ھهنـبهل  بولۇپ، 
  .كۆپ قىسمىنى كىرگۈزگهن

كىچىـك ھهجىملىـك ھهدىـس     ئهلى ئىبنـى ئهبۇتالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ     )٢(  
نـاملىق دۇنيـاچه مهشـهۇر ھهدىـس     » الجـامع الصـحيح  «توپلىمى بولۇپ، ئىمام بۇخـارى  

دېگهن بۆلۈمىدە، ئهلى ئىبنـى ئهبۇتالىبنىـڭ   » الدۇرۇشئىلىمنى يېزىپ ق«توپلىمىنىڭ 
قىسـمىنى بايـان   » دىيهت ۋە ئهسىرلهر توغرىسـىدىكى ئهھكـامالر  «ھهدىس توپلىمىدىن 

  .قىلغان
ســهئد ئىبنــى ئۇبــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ھهدىــس تــوپلىمى بولــۇپ، ئىمــام  )٣(  

  .ى بايان قىلغانناملىق ھهدىس توپلىمىدا، ئۇنىڭ بىر قىسمىن» سۇنهن«تىرمىزى
ســهمرە ئىبنــى جۇنــدۇب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ بالىلىرىغــا يېزىــپ قالــدۇرغان   )٤(  



 ٩٥٩  ۇچلىرىتوپلىنىش باسق ۈننهتنىڭس  

 

نـاملىق دۇنيـاچه مهشـهۇر    » الجـامع الصـحيح  «ھهدىس توپلىمى بولۇپ، ئىمـام بۇخـارى   
دېــگهن بۆلۈمىــدە، ئۇنىــڭ بهزى » ئىلىمنــى يېزىــپ قالــدۇرۇش«ھهدىــس توپلىمىنىــڭ 

  .ھهدىسلىرىنى بايان قىلغان
ــا       )٥(   ــۇپ، نامازغـ ــوپلىمى بولـ ــس تـ ــڭ ھهدىـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــى رەزىيهلالھـ ــۇ رافـ ئهبـ

  .مۇناسىۋەتلىك ھهدىسلهردىن تهركىب تاپقان
  .جابىر ئىبنى ئابدۇلال رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ھهدىس توپلىمى )٦(  
  .مۇغىرە ئىبنى شۇئبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇئاۋىيهگه يېزىپ بهرگهن ھهدىسلهر )٧(  
نالردىن ئوچۇقالنـدىكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ھهدىسـلىرى     يۇقىرىقى بايـا   

  .ئۇنىڭ ھايات ۋاقتىدىال يېزىلىپ، توپلىنىشقا باشلىغان
  .توپلىنىپ بولغان ھهدىس توپالملىرىدۇر ئهسىردىال -١يۇقىرىقىالر ھىجرىيه   

  ئهسىردە رەسمى توپلىنىشى-٢ھىجرىيه  سۈننهتنىڭ
  توپالنغان؟ ئهسىردە ھهدىسلهر قايسى تهرىقىدە -٢ھىجرىيه :سوئال  .١٦٦٠

نىـڭ  )م٧٢٠-٧١٧(خهلىپىسـى ئـۆمهر ئىبنـى ئابـدۇلئهزىز     -٧نىـڭ ئهمهۋىيلهر: جاۋاب    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  خهلىپىلىك دەۋرىنىڭ دەسلىبىدە، ئۇنىڭ پهرمانى بىلهن 

خهلىـــپه ئـــۆمهر ئىبنـــى . تـــكهنســـۈننهتلىرىنى تـــوپالش ھهرىكىتـــى جانىلىنىـــپ كه 
. ئاالھىـدە كۆڭـۈل بۆلـۈپ، كاتتـا ئۆلىمـاالرنى ۋەزىپىلهنـدۈرگهن       ئابدۇلئهزىز بـۇ ئىشـقا  

مهدىـــنه مـــۇنهۋۋەرە شـــهھىرىگه ئـــادەم ئهۋەتىـــپ ئـــۇ جايـــدىكى ئۆلىمـــاالرنى   ھهتتـــا 
مهدىـــنه  خهلىــپه ئـــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز    .ھهدىســلهرنى توپالشــقا ئهمـــر قىلغــان   

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ «: يازغـــان مهكتۇبىـــدا مۇنـــداق دېـــگهنئۆلىمالىرىغـــا 
يېزىپ توپالڭالر، مهن ھهدىس بىلىدىغانالرنىڭ تۆگهپ كېتىشـى بىـلهن    نىھهدىسلىرى

  .)١(»ئىلىمدىن ئايرىلىپ قېلىشىمىزدىن قورقىۋاتىمهن بۇ
توپلىنىـــپ، چـــوڭ  شـــۇنىڭ بىـــلهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ھهدىســـلىرى  

  .رەسمىي ھهدىس توپالملىرى مهيدانغا كېلىشكه باشلىغان كھهجىملى
  ھهدىسالرنى تۇنجى قېتىم كىتاب ھالىغا كهلتۈرگهن ئالىم كىم؟: سوئال  .١٦٦١

ــاۋاب     ــالم       : ج ــالىم ئىس ــۈرگهن ئ ــا كهلت ــاب ھالىغ ــتىم كىت ــۇنجى قې ــالرنى ت ھهدىس
 -٦٧٠م(مهد ئىبنــى شــىهاب ئهل زۇھرىــي تارىخىــدىكى مهشــهۇر ھهدىسشــۇناس مــۇھهم

ســاھابىالرنى كــۆرگهن ئىككىنچــى ( »تــابىئىين«بــۇ كىشــى . دېــگهن كىشــىدۇر) ٧٤١
دىن بولـۇپ، ئهينـى ۋاقىتتىكـى ئـالىم سـاھابىالردىن ئهنهس      قاتارىـ  )ئهۋالد مۇسۇلمانالر

                                                 
  بهت -١٢٦توم، -١دارمى ھهدىس توپلىمى   )١(
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ــان    ــدا ئوقۇغـ ــڭ ئۆلىمالىرىـ ــنه مۇنهۋۋەرەنىـ ــا ۋە مهدىـ ــى مالىكتـ ــبهر  . ئىبنـ ــۇ پهيغهمـ ئـ
  .ھهدىسىنى يادلىغان ۋە يېزىپ كىتاب ھالىغا كهلتۈرگهن ٢٢٠٠يهىسساالمنىڭ ئهله

  ئهسىردىكى ھهدىس توپالش دولقۇنى -٣ھىجرىيه 
  قانداق بولغان؟ ئهسىردىكى ھهدىس توپالش دولقۇنى -٣ھىجرىيه  :سوئال  .١٦٦٢

ھهدىسلهرنى توپالپ دىۋان قىلىـش  ) ئهسىر-٨مىالدىيه(ئهسىر  -٣ھىجرىيه : جاۋاب    
بــۇ ئهســىردە پهيغهمــبهر . ئىشــلىرى ئهڭ زور ئهۋج ئالغــان ئهســىر بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ

ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھهدىســلىرىنى تــوپالش ھهرىكىتــى ناھــايىتى جانلىنىــپ كهتــكهن  
پالنغــان ھهدىســلهر ســاھابىالرنىڭ ســۆزلىرى ۋە وبولــۇپ، ئالــدىنقى ئىككــى ئهســىردە ت

ئۆلىمالىرىنىـڭ پهتىـۋالىرى بىـلهن    ) سـاھابىالرنى كـۆرگهن ئىككىنچـى ئهۋالد   (ن تابىئى
قوشۇلۇپ يېزىلىپ كهلگهن بولسا، بۇ ئهسـىرنىڭ ئـۆزگىچىلىكى ھهدىسـلهرنى تـوپالش     
ــايرىم،    ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھهدىســلىرىنى ئ ئۇســۇللىرىنىڭ بېكىتىلىشــى ۋە پهيغهم

نىڭ پهتىۋالىرىنى ئايرىم قىلىپ يېزىشـتىن  ساھابىالرنىڭ سۆزلىرىنى ئايرىم ۋە تابىئىنالر
  .ئىبارەت بولغان

ــوپالش ئۇســۇللىرى   :ســوئال  .١٦٦٣ ــۈچىنچى ئهســىردىكى ھهدىــس ت ــداق  ھىجــرىيه ئ قان
  بولغان؟

ھىجرىيه ئۈچىنچى ئهسىردىكى ھهدىس تـوپالش ئۇسـۇللىرىنى تۆۋەنـدىكى    : جاۋاب    
  :مالشقا بولىدۇكى خىل ئۇسۇلغا ئىخچاكئى

  :بىرىنچى ئۇسۇل
بۇ ئۇسۇل ھهدىسلهرنى رىـۋايهت زەنجىرلىـرى بىـلهن بىـرگه تـوپالش يهنـى پهيغهمـبهر          

ئهلهيهىسساالمدىن ھهدىس رىـۋايهت قىلغـان ھهر بىـر سـاھابىنىڭ تهرجىمىهـالىنى ئـۇ       
رىۋايهت قىلغان ھهدىس بىلهن بىرگه يېزىپ مېڭىش، ھهسىلهرنى سهھىه ياكى زەئىپ 

يرىماستىن، رىۋايهت قىلىنغـان پېتـى خـاتىرىلهش، ھهدىسـلهرنى بۆلـۈملهرگه ۋە      دەپ ئا
نامـاز ھهققىـدە   : مهسـىلهن . ئايرىماستىن يېزىپ توپالشتىن ئىبـارەت بولغـان   ماۋزۇالرغا

كهلگهن ھهدىسلهرنى ھهج ياكى زاكات ھهققىدە كهلگهن ھهدىسلهر بىلهن بىرگه، روزا 
ىق ئهھكاملىرى ھهققىدە كهلگهن ھهدىسـلهر  سېت-ھهققىدە كهلگهن ھهدىسلهرنى سودا
بــۇ خىــل ئۇســۇل پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  . بىــلهن بىــرگه توپلىغانغــا ئوخشــاش

ھهدىسلىرىنى ساقالپ بېرىش رولىغـا ئـېگه بولسـىمۇ، ئىـزدىگهن ھهدىسـلهرنى تېـپىش       
ــوالتتى ــيىن ب ــاكى زەئىــپ دەپ    . قى ئۇنىــڭ ئۈســتىگه توپالنغــان ھهدىســلهر ســهھىه ي

مىغانلىقتىن، ئۆلىماالردىن باشـقىالرنىڭ بـۇ ھهدىسـلهردىن پايدىلىنىشـى قىـيىن      ئايرىل
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  .ئىدى
  يۇقىرىقى ئۇسۇلدا توپالنغان ھهدىس توپالملىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٦٦٤

  :بۇ ئۇسۇلدا توپالنغان ھهدىس توپالملىرى تۆۋەندىكىچه: جاۋاب    
  ).م٨١٩-٢٠٤ھ(ناملىق ھهدىس توپلىمى » مۇسنهد«سىينىڭ ئهبۇداۋۇد تىيالى )١(  
  ).م٨٤٩-٢٣٥ھ(ى ناملىق ھهدىس توپلىم» مسنهد«ئىبنى ئهبۇ شهيبهنىڭ )٢(  
-٢٤١ھ(ى مۇسـنهد نـاملىق ھهدىـس روپلىمـ    «ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلنىـڭ  )٣(  
  ).م٨٥٥

  :ئىككىنچى ئۇسۇل
ر بىــر مــاۋزۇدا كهلــگهن   بــۇ ئۇســۇل ھهدىســلهرنى فىقهىــي بۆلــۈملهرگه ئايرىــپ، ھه       

ھهدىسلهرنى شۇ ماۋزۇغا كىرگۈزۈش، ئاندىن ئۇالرنى مۇناسىپ بۆلـۈملهرگه بۆلۈشـتىن   
» نامــاز كىتــابى«نامــاز ھهققىــدە كهلــگهن ھهدىســلهرنى  : مهســىلهن. ئىبــارەت بولغــان

ــوپالپ، ئۇنىڭــدىن يهنه   ــۈمگه ت ــگهن بۆل ــابى«دې ــاز ب ئىككــى ھېيــت «، »بهش ۋاخ نام
  .دەپ ماۋزۇالرغا ئايرىغانغا ئوخشاش» اۋىه نامىزى بابىتهر«، »نامىزى بابى

  كىملهر؟ بۇ خىل ئۇسۇلدا ھهدىس توپلىغان ھهدىسشۇناسالر :سوئال  .١٦٦٥
بۇ خىـل ئۇسـۇلدا ھهدىـس توپلىغـان ھهدىسشۇناسـالردىن ئىمـام بۇخـارى        : جاۋاب    

ــلهرنىڭ    ــاش ھهدىسـ ــلىمغا ئوخشـ ــام مۇسـ ــلهن ئىمـ ــدىن پهقهت  بىـ ــهھىه«ئىچىـ » سـ
ــاجىلهرگه     ــى م ــزى، نهســائىي، ئىبن ــۇداۋۇد، تىرمى ــانلىرىمۇ ۋە ئهب ھهدىســلهرنىال توپلىغ

ــلهرنى   ــاش ھهدىس ــهھىه«ئوخش ــپ«ۋە » س ــرگه   » زەئى ــلهن بى ــدۈرۈش بى دەپ تۈرلهن
  .)١(ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى توپلىغانلىرىمۇ بار

                                                 
بهتــلهر، دوكتــۇر نۇرىــددىن   -٣٦-٢٩نــاملىق ئهســهرى  » تهقييىــد ئهل ئىلــم «خهتىــب ئهل بهغــدادىينىڭ   )١(

  .بهتلهر-٦٣-٣٩هسهرى ناملىق ئ» مهنههجۇننهقد فى ئۇلۇمىل ھهدىس«ئهترنىڭ



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٦٢  

 

  

  سۈننهتنىڭ ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىدىكى ئورنى

  بار؟ ئورنى ا قانداقسۈننهتنىڭ ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىد :سوئال  .١٦٦٦
. ســۈننهت ئىســالم قانۇنشۇناســلىقىنىڭ ئىككىنچــى ئاساســلىق مهنبىئىــدۇر: جـاۋاب     

قۇرئـان  . بۇنىڭدا قهدىمـدىن ھـازىرغىچه پۈتـۈن ئىسـالم ئـۇممىتى بىـردەك ئىتتىپـاقتۇر       
قۇرئـان كهرىمـدە پهيغهمـبهر    . لىرى بۇ ھهقىقهتنـى ئىسـپاتاليدۇ  كهرىم ۋە ھهدىس دەلىل

ئهلهيهىسســاالمغا ئىتــائهت قىلىشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى، ئۇنىــڭ ســۈننىتىگه ئهگىشــىش ۋە 
دىــن ھهم دۇنيــالىق ئىشــالردا ئۇنىــڭ تۇتقــان يــولىنى دەســتۇر قىلىشــنىڭ پهرزلىكىنــى  

  .تهكىتلىگهن ئايهتلهر ئىنتايىن كۆپ
. قـا ئىتـائهت قىلغـان بولىـدۇ    ئالالھئىتائهت قىلىدىكهن، ئـۇ  كىمكى پهيغهمبهرگه ﴿  

پهيغهمـــبهر ســــىلهرگه بهرگهننـــى ئــــېلىڭالر، پهيغهمـــبهر چهكلىــــگهن نهرســــىدىن    
  .)١(﴾چهكلىنىڭالر

پهرۋەردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر ئۆز ئارىسـىدىكى دەتاالشـقا   ! ئى پهيغهمبهر﴿  
ن سـېنىڭ چىقارغـان ھـۆكىمىڭگه    سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغۇچه، ئانـدى 

ــۈنلهي      ــۇالر پۈتـ ــالمىغىچه ۋە ئـ ــىمۇ يوقـ ــۇم بولسـ ــچه غـ ــدىكى قىلـ ــڭ دىللىرىـ ئۇالرنىـ
  )٢(﴾.بويسۇنمىغىچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســۈننىتىنى چىــڭ تۇتــۇش، ئۇنىڭغــا ئېســىلىش ۋە     
. ىگهن ھهدىسـلهرمۇ كـۆپ  ئۇنىڭ روھى بويىچه ئهمهل قىلىشنىڭ زۆرۈزلىكىنـى تهكىـتل  

  :مهسىلهن
ۋە تـوغرا يولنىـڭ    غـا سىلهر مېنىڭ يولۇم«: ر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه  

تـۈن كۈچـۈڭالر   ۈيېتهكچىلىرى بولغان خهلىپىلىرىمنىڭ يولىغـا ئهگىشـىڭالر ۋە ئـۇنى پ   
بىلهن چىڭ تۇتۇڭالر، مېنىڭ يولۇمغا خىالپ كېلىـدىغان ئىشـالرنى دىـن نـامى بىـلهن      

چـۈنكى دىنـدا پهيـدا قىلىنغـان ھهر قانـداق      . هيدا قىلىۋېلىشتىن قاتتىق سـاقلىنىڭالر پ
  .)٣(»بىدئهتنىڭ ھهر قاندىقى ئازغۇنلۇقتۇر. يېڭىلىق بىدئهتتۇر

                                                 
 ئايهت-٧ھهشر سۈرىسى )١(
  ئايهت-٦٥نىسا سۈرىسى )٢(
  .ھهدىس-٤٦٠٧بهت، -١٣توم،-٥ناملىق ھهدىس توپلىمى » سۇنهن«ئهبۇداۋۇدنىڭ )٣(



 ٩٦٣  ئورنى ۇنشۇناسلىقىدىكىئىسالم قان ۈننهتنىڭس  

 

  سۈننهتكه ئهھمىيهت بېرىشنىڭ زۆرۈرلىكى
  بهرمهسلىك توغرىمۇ؟ قۇرئان كهرىمنىال تۇتۇپ سۈننهتكه ئهھمىيهت :سوئال  .١٦٦٧

ــم بىــلهن ســۈننهت ئىككىســى ئىســالم دىنىنىــڭ بىردىنبىــر    : جــاۋاب     قۇرئــان كهرى
ئۇنىڭ ئۈستىگه قۇرئان كهرىمدىكى ئهھكـامالرنى چۈسـىنىش ئۈچـۈن    . دەستۇرلىرىدۇر

شۇڭا قۇرئان كهرىمنىال تۇتۇپ، سۈننهتنى تهرك ئېتىش تـوغرا  . سۈننهتكه ئېهتىياج زور
  .ئهمهس

ئهلهيهىسســاالم قۇرئــان كهرىمــنىال تۇتــۇپ، ســۈننهتنى تهرك ئېتىشــنىڭ پهيغهمــبهر   
بىر زامان كېلىپ سىلهردىن بىرىڭالر «: خاتا ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن

" ساپاغا يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ، مهن بۇيرىغان ياكى توسقان ئىشالردىن بىرەرسى توغرۇلۇق
ــان   ــابى قۇرئـــ ــز ئالالھنىـــــڭ كىتـــ ــز، بىـــ ــا بىلمهيمىـــ كهرىمـــــدىن تاپقانلىرىمىزغـــ

  .)١(»دېمىسۇن"ئهگهشتۇق
ســۈننهتمۇ مهنه جهھهتــته ئــالالھ تائــاالدىن كهلــگهن ۋەھيــى بولغــانلىقى ئېتىبــارى   

ــايىن      ــان مۇناســىۋىتى ۋە باغلىنىشــى ئىنت ــلهن بولغ ــم بى ــان كهرى ــلهن ئۇنىــڭ قۇرئ بى
ۇقالش چۈنكى سۈننهت قۇرئـان كهرىمنـى ئوچـ   . مۇستهھكهم، چهمبهرچاس باغلىنىشتۇر

سۈننهت قۇرئان كهرىمنىـڭ ئايهتلىرىـدىكى مـۇتلهق    . كهلگهن يېگانه مهنبهدۇر ئۈچۈن
ھۆكــۈملهرنى قهيتلىــك قىلىــدىغان، ئومــۇملىرىنى خــاس قىلىــدىغان، مــۇجىمهللىرىنى  
ــر      ــته بىردىنبى ــىنى چۈشىنىش ــڭ مهنىس ــم ئايهتلىرىنى ــان كهرى ــدىغان ۋە قۇرئ ئوچۇقالي

مــدە بايــان قىلىنمىغــان كــۆپلىگهن شــهرىئهت  ســۈننهت يهنه قۇرئــان كهرى. مهنــبهدۇر
  .ھۆكۈملىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

  سۈننهتنىڭ قۇرئان كهرىمنى ئوچۇقلىشى
  سۈننهتنىڭ مۇجىمهل ئايهتلهرنى ئوچۇقلىشى )١(  
قۇرئان كهرىمدە كۆپلىگهن مهنىسى مـۇجىمهل ئـايهتلهر كهلـگهن بولـۇپ، سـۈننهت        

روزا، زاكات، ھهج ۋە باشـقا  . ن كهرىمدە نامازبۇ قۇرئا. ئۇالرنىڭ مهنىسىنى ئوچۇقلىغان
كـــۆپلىگهن ئهھكامالرنىـــڭ مـــۇجىمهل ھالـــدا كهلگهنلىكـــى ۋە ئـــۇالرنى ســـۈننهتنىڭ 

  .ئوچۇقلىغانلىقىغا ئوخشاش
شۈبهىسىزكى، ناماز مۆمىنلهرگه ۋاقتى بهلگىلهنگهن  ﴿: قۇرئان كهرىمدە: مهسىلهن  

ىرى، ئوقۇلۇش ئۇسۇلى، رەكئهتلىرى ۋە دېگهن بولسىمۇ، ناماز ۋاقىتل )٢(﴾.پهرز قىلىندى

                                                 
  .ھهدىس-٤٦٠٥بهت، -١٢توم،-٥ناملىق ھهدىس توپلىمى»سۈنهن«ئهبۇداۋۇدنىڭ )١(
  ئايهت-١٠٣نىسا سۈرىسى )٢(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٦٤  

 

بـۇالرنى پهقهت پهيغهمـبهر   . نامازالرنىڭ سانى قاتـارلىق مهسـىلىلهر بايـان قىلىنمىغـان    
ــۆگهتكهن    ــهتكهن ۋە ئ ــارقىلىق كۆرس ــۈننهتلىرى ئ ــاالم س ــقا  . ئهلهيهىسس ــدىن باش مۇن

كــۆپلىگهن قۇرئــان كهرىــم ئهھكــاملىرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســۈننهتلىرى   
  .لهنال ئوچۇقلۇققا ئېرىشكهنبى

  سۈننهتنىڭ مۇتلهق ھوكۈملهرنى خاسلىققا ئېگه قىلىشى )٢(  
ئوغرىلىـق قىلغـۇچى ئهرنىـڭ ۋە ئوغرىلىـق قىلغـۇچى ئايالنىـڭ       ﴿: قۇرئان كهرىمدە  

قىلمىشـــىنى جـــازاالپ، ئـــالالھ تهرىپىـــدىن ئىبـــرەت قىلىـــش يۈزىســـىدىن قـــوللىرىنى 
رىنىــڭ قــولى نهدىــن كېســىلىدۇ ۋە ئىككــى  دەپ كهلــگهن بولســىمۇ، ئوغ)١(﴾كېســىڭالر

قولىنىڭ ھهممىسىمۇ يـاكى بىرسـىمۇ دېگهنلهرنـى سـۈننهت بهلگىـلهپ، ئوغرىنىـڭ بىـر        
ــارار قىلغــان   ــولىنى بهتىگىــدن كېسىشــنى ق ــته  . ق ــۇ ھهق ــبهر ئهلهيهىسســاالم ب : پهيغهم

ئوغرىنى مهھكىمىگه ئېلىپ چىقىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭغا شاپائهتچى بولـۇپ، قۇتقـۇزۇپ   «
ئـۇنى كهچۈرىۋەتسـه، ئـالالھ    ) قـازى (م ىشقا تىرىشىڭالر، مهھكىمىـگه بارغانـدا ھـاكى   قېل

ئــۇنى كهچۈرىۋەتمهيــدۇ، ھــاكىم ئۇنىــڭ قــولىنى كېسىشــكه بۇيرىســا ئــۇنى بهتىگىــدىن 
  .)٢(»كېسىڭالر

  سۈننهتنىڭ ئومۇمىيلىقتىن خاس ھۆكۈملهرنى چىقىرىشى )٣(  
ھهققىـدە تهۋسـىيه   ) گىـدىغان مىـراس  غـا تې (ئالالھ بالىلىرىڭالر ﴿: قۇرئان كهرىمدە  

دېيىش ئارقىلىق مىراس )٣(﴾.قىلىدۇكى، بىر ئهرگه ئىككى ئايالنىڭ ھهسسىسى تېگىدۇ
ئېلىش ھهققىدىكى ئومۇمىي پرىنسىپنى بايان قىلغان بولسىمۇ، بالىالردىن كىملهرنىڭ 

ئانىســىدىن -ســۈننهت ئاتــا . مىراســتىن مهھــرۇم بولىــدىغانلىقىنى بايــان قىلمىغــان    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ   . ەرسىنى ئۆلتۈرگهن قاتىلنى مىراستىن مهھرۇم قىلغانبىر

  .دېگهن )٤(»قاتىل مىراس ئااللمايدۇ«: ھهقته
بىــز مىـراس قالــدۇرمايمىز، قويــۇپ كهتكهنلىرىمىــز  «پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه    

مىراس قىلىـپ   دېيىش ئارقىلىق پهيغهمبهرلهردىن قالغان نهرسىلهرنىڭ )٥(»سهدىقىدۇر
  .تارقىتىلمايدىغانلىقىنى بايان قىلغان

  سۈننهتنىڭ مۇجىمهل ئايهتلهرنى ئوچۇقلىشى )٤(  
                                                 

  تئايه-٣٨مائىدە سۈرىسى )١(
  .زەئىپ دېيىلگهن ھهدىس. ھهدىس-٢٠٥توم،-٣ناملىق ھهدىس توپلىمى» سۇنهن«دارا قۇتنىينىڭ )٢(
  ئايهت-١١نىسا سۈرىسى )٣(
ــڭ  )٤( ــۇنهن«تىرمىزىنى ــوپلىمى » س ــس ت ــاملىق ھهدى ــوم،-٢ن ــيىلگهن  -١٧١٣بهت، -٢١٥ت ــهھىه دې ــس، س ھهدى

  .ھهدىس
  .بهت-٤٢٦توم،-٧نىڭ»فهتهۇلبارى«ھهدىس، -٤٠٣٦» سهھىهۇلبۇخارى« )٥(



 ٩٦٥  ئورنى ۇنشۇناسلىقىدىكىئىسالم قان ۈننهتنىڭس  

 

ئــازابتىن ئهمىــن بولــۇش ئىمــان ئېيتقــان، ئىمانغــا زۇلــۇمنى ﴿: قۇرئــان كهرىمنىــڭ  
ــاپقۇچىالردۇر   دېــگهن )١(﴾.ئارىالشــتۇرمىغان ئــادەملهرگه مهنســۇپتۇر، ئــۇالر ھىــدايهت ت

» قايسـىمىز زۇلـۇم قىلمـايمىز؟   «، ساھابىالرغا بۇ ئايهت ئېغىر كېلىـپ،  ئايىتى چۈشكهندە
ــان     ــۇراجىئهت قىلغ ــاالمغا م ــبهر ئهلهيهىسس ــۇالر پهيغهم ــكهن ۋە ئ ــا  . دېيىش ــۇ ۋاقىتت ش

ــايهتتىكى   ــۇم«پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ ئ : ســۆزىدىن لۇقمــان سۈرىســىدىكى » زۇل
دېــگهن ، )٢(﴾)هقســىزلىقدۇرھ(م ئالالھقــا شــېرىك كهلتــۈرۈش ھهقىــقهتهن چــوڭ زۇلــۇ﴿

ــپ        ــان قىلى ــانلىقىنى باي ــهت قىلىنىغ ــېرىك مهقس ــان ش ــان قىلىنغ ــق باي ــايهتته ئېنى ئ
  .بهرگهندىن، كېيىن، ئۇالرنىڭ كۆڭلى ئارام تاپقان

  سۈننهتنىڭ قۇرئان كهرىمدە كهلمىگهن ھۆكۈملهرنىمۇ ئېلىپ كهلگهنلىكى )٥(  
ن كهرىمدە كهلمىگهن كـۆپلىگهن  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدە قۇرئا  

  .مۇستهقىل ھۆكۈملهر كهلگهن

  )٣(ىسۈننهت ئارقىلىق بېكىتىلگهن شهرىئهت ئهھكاملىر
  رنىڭ ئۆرنهكلىرى قايسىالر؟ئاھكامالسۈننهت ئارقىلىق بېكىتىلگهن  :سوئال  .١٦٦٨

ئــارقىلىق بېكىــتىلگهن  قۇرئــان كهرىمــدە كهلمىــگهن بولســىمۇ، ســۈننهت : جــاۋاب    
  :مىساللىرى تۆۋەندىكىچه شهرىئهت ھۆكۈملىرىنىڭ بهزى

  .ئاچىلىرى بىلهن بىر نىكاھتا تۇتۇشنىڭ ھاراملىقى-ئايالنى ئۇنىڭ تاغا) ١(  
ئېشهك گۆشىنىڭ ۋە ھهر قانـداق مهرگهن چىشـلىق يىرتقـۇچ ھـايۋانالر بىـلهن      ) ٢(  

  .ھاراملىقى يىرتقۇچ تىرنىقى بار قۇشالرنىڭ گۆشىنى يېيىشنى
رامىزان كۈندۈزىدە بىلىـپ تـۇرۇپ جىنسـىي مۇناسـىۋەت ئۆتكـۈزۈش ئـارقىلىق       ) ٣(  

  .روزىسىنى بۇزغان كىشىگه كاپارەت كېلىدىغانلىقى
بهدەنــگه نهقــش ئويۇشــنىڭ ھــاراملىقى ۋە مۇنــداق قىلغۇچىالرنىــڭ ئــالالھ       ) ٤(  

  .تائاالنىڭ لهنىتىگه ئۇچرايدىغانلىقى
ــ     ــۆپلىگهن شـ ــقا كـ ــدىن باشـ ــلهن   مۇنـ ــولى بىـ ــۈننهت يـ ــاملىرى سـ هرىئهت ئهھكـ

  .)٤(بهلگىلهنگهن

                                                 
  ئايهت-٨٢ئهنئام سۈرىسى )١(
 ئايهت-١٣لۇقمان سۈرىسى )٢(

ئىسـالم  (» محاضـرات فـي الثقافـة اإلسـالمية    «بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مـۇھهممهد سـهفىيۇددىن ئهل سهنۇسـىينىڭ    (٣)
  .ئېلىندى ناملىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپ)ھازارىتى ھهققىدە لېكسىيه

  .بهتلهر-٣٩٣-٣٧٦ناملىق ئهسهرى » مكانتها في التشريع اإلسالميالسنة و«دوكتۇر مۇستافا سىبائىنىڭ )٤(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٦٦  

 

  

  سۈننهت مۆجىزىلىرى

  سۈننهت مۆجىزىلىرى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇسلۇبى
  سۈننهتنىڭ مۆجىزىسى دېگهن قايسى؟ :سوئال  .١٦٦٩

ــاۋاب     ــله   : ج ــهرىئهت بهلگى ــۈننهتنىڭ ش ــۆجىزىلىرى س ــۈننهتنىڭ م ــيه س ش، تهربى
ئۇســۇلى، ھهدىســلهرنىڭ تېكىســتلىرىدىكى گــۈزەل ئىپــادىلهش ئۇســۇللىرى، ھهدىــس  
ــي      ــلهردىكى ئىلمىـ ــى، ھهدىسـ ــبلهردىن خهۋەر بېرىشـ ــۆزگىچىلىكى، غهيـ ــڭ ئـ تىلىنىـ

  .ھهقىقهتلهر قاتارلىق بىر قانچه تهرەپتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ــدە   ــادىلهش  : تۆۋەن ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ گــۈزەل ئىپ ئۇســلۇبى، ســۈننهتتىكى   پهيغهم

ئىلمىـــي مـــۆجىزىلهر ۋە ئۇنىـــڭ شـــهرىئهت ئهھكاملىرىـــدىكى مـــۆجىزىلىرى قاتـــارلىق 
  .ماۋزۇالردا تهپسىلى توختىلىمىز

  قانداق ئىدى؟ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ گۈزەل ئىپادىلهش ئۇسلۇبى :سوئال  .١٦٧٠
ىغان ھهقىقهتكــى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھــېچكىم شــهك قىلمايــد: جــاۋاب    

ھهدىسلىرى ئهدەبىياتنىڭ ئهڭ گۈزەل ئىپادىلهش ئۇسلۇبلىرىنىڭ ھهممىسىدە قۇرئـان  
ــدۇ   ــدا تۇرىـ ــۇقىرى ئورۇنـ ــا ئهڭ يـ ــدىن قالسـ ــاالمنىڭ  . كهرىمـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

 ھهدىســلىرى ئالالھقــا تۇتاشــقان قهلبلهرنــى گۈللهنــدۈرۈش، تاشــتهك قېتىــپ كهتــكهن
ــۇزۇر   ــا ھ ــىتىش، ئاڭلىغۇچىالرغ ــۈرەكلهرنى يۇمش ــىيىتىگه   -ي ــرىش خۇسۇس ــاالۋەت بې ھ

ــدۇر ــر     . ئېگىـ ــان ھهر بىـ ــزدىن چىققـ ــارەك ئېغىـ ــاالمنىڭ مۇبـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
ئاڭلىغىنىڭىزدا يـاكى  ) كۆڭۈل بېرىپ(ھېكمهتلىك سۆزنى ھۇزۇرى قهلب بولغان ھالدا 

نى كۆرگهندەك يـاكى روھىـي ئـالهملهرگه    ئوقۇغىنىڭىزدا، گويا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مهنىۋىيـات ئالهمىنىـڭ      . كىرىپ كهتكهندەك بولىسىز

. يېگانه رەھبىرى بولغاندەك، ئهدەبىياتنىڭ ئهڭ يۇقىرى ئـۈلگىلىرىگه ئـېگه زات ئىـدى   
نـى  )ايـان لهۋزى قىسـقا، مهنىسـى چوڭقـۇر ب   (» جهۋامىئـۇل كهلىـم  «اال ئۇنىڭغـا  ئالالھ تائ
 )١(»ماڭــا جهۋامىئـۇل كهلىــم بېرىلــدى «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالم بـۇ ھهقــته  . بهرگهن
  .دېگهن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرى تهكهللۇپتىن خالىي، مهنىسى ئېنىق، لهۋزى   
قىسقا، سۈپهتلهش، ئوخشىتىش، تهسۋىرلهش، تهبىرلهش ۋە ئىخچامالشـتا ئهدەبىيـات ۋە   

                                                 
  . بهت-٤٩٦توم،-١٢»فهتهۇلبارى«ھهدىس، -٧٠١٣»سهھىهۇلبۇخارى« )١(



 ٩٦٧  ۆجىزىلىرىم ۈننهتس  

 

شـــۇ . گىلىرىنـــى ھهيـــران قالـــدۇرارلىق شـــهكىلدە ئۈســـتۈن ئىـــدىئىستىلىســـتىكا ئې
سهۋەبتىنمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا قهدىمـدىن ھازىرغـا قهدەر ئهدەبىيـاتتىن زەۋقـى     

ئـۆز ۋاقتىـدىكى ئهرەب، يۇنـان ۋە پـارس     . بار ھهر قانداق كىشى قايىل بولۇپ كهلمهكته
ىـلهن ئهدىبلىرىنـى قايىـل قىلىـپ،     مىللىتىنىڭ دۇنياغا تونۇلغان ئاتاقلىق شائىرلىرى ب

  .باش ئهگدۈرگهن ھهقىقهت بۇ ئىدى
ــىنىدىغان         ــاڭالپ چۈش ــى ئ ــمه كىش ــۆزلىگهندە، ھهم ــاالم س ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

. توختاپ، ئېنىق ۋە ئوچـۇق سـۆزلهيتتى  -شهكىلدە، ھهر بىر جۈمله ئوتتۇرىسىدا توختاپ
ئــۆزى ســۆزلهۋاتقان . ىبهزى مــۇھىم ســۆزلهرنى ئــۈچ قېتىمــدىن قــايتىالپ تهكىتلهيتتــ 

. سۆزلهردىن قاتتىق تهسىرلىنهتتى، بۇ تهسىرات ئۇنىڭ مۇبارەك چىرايىدا مهلۇم بـوالتتى 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   «: جابىر ئىبنـى ئابـدۇلال رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن      

نوتۇق سۆزلىگىنىدە، ئۇنىڭ كۆزلىرى قىزىرىپ كېتهتتى، ئاۋازى يۇقىرى كـۆتىرىلهتتى،  
ۇددى ئهسكهرلهرنى يېتىـپ كهلـگهن دۈشـمهندىن ئاگاھالنـدۇرىۋاتقان قوماندانـدەك      خ

  .)١(»جىددىي سۆزلهيتتى
سۆزلهۋاتقان ۋاقىتتىكى ھهرىكهتلىرى بىلهن ۋە ئىشارەتلىرىنىڭ ئاڭلىغۇچىالرنىـڭ    

دىققىتىنـــى جهلـــب قىلىشـــتا، غهپلهتـــته قالغـــانالرنى ۋە دىققهتســـىزلهرنى ئويغىتىشـــتا 
» !تهقۋالىـق بـۇ يهردە  «تهقـۋالىقنى چۈشهندۈرۈشـته   . هسـىرى بـار ئىـدى   ناھايىتى زور ت

دەپ كۆكسىگه ئىشارەت قىلغانلىقى، ئۆزىنىڭ يېتىمنى باققان كىشى بىـلهن جهننهتـته   
بىرگه بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلهشته ئوتتۇرا بارمىقى بىلهن ئىشارەت بارمىقىنى جۈپلهپ 

  .كۆرسهتكهنلىكى بۇالرنىڭ مىسالىدۇر
ھهدىسـنىڭ مهنىسـى ئىنسـان قهلبىنىـڭ ئىچكىـرى قىسـمى تهسـىر قىلىـدۇ،          شۇڭا  

ھهتتا بىرەر ھهدىـس بىـر ئىنسـاننىڭ ھايـاتىنى تـۈپتىن ئۆزگهرتىـپ، ئـۇنى باشـقا بىـر          
مۇنـۇ ھهدىسـنى ئوقـۇغىنىڭزدا، بـۇ ئېيتقانلىرىمنىـڭ راسـت       . ئىنسان قىلىشقا يېتهرلىك
االم بىر كۈنى ياخشـىلىق ۋە يامـانلىق   پهيغهمبهر ئهلهيهىسس. ئىكهنلىكىنى تهستىقاليسىز

كۆڭلــۈڭنى بىئــارام  -ياخشــى خۇلقتــۇر، يامــانلىق -ياخشــىلىق«: ھهققىــدە ســورالغىنىدا
 )٢(»قىلىدىغان ۋە باشقىالرنىڭ ئۇنى بىلىپ قېلىشىنى سهن ياقتۇرمايـدىغان نهرسـىدۇر  

  .دەپ جاۋاب بهرگهن
بولــۇپ، ئىنســان ھاياتىغــا بــۇ ھهقىــقهتهن كاتتــا مهنه ۋە ئىنتــايىن تــوغرا دىئــاگنوز   

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـۆزى   . بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتىدىغان ئۇلۇغ تهلىماتتۇر

                                                 
  .ھهدىس-٨٦٨بهت،-٥٩٢توم،-٢سهھىه مۇسلىم )١(
  .ھهدىس-٢٥٥٣بهت،-١٩٨٠توم،-٤سهھىه مۇسلىم  )٢(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٦٨  

 

شۇ ۋاقىتتىكى ئىنسانالرغىال ئهمهس، بهلكـى ھهر زامـان ۋە ماكانـدىكى پۈتـۈن ئىنسـان      
ئهۋالدىغا قارىتىلغان ۋە پهزىلهتلىك بىـر ھايـاتنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش يولىـدا ئومـۇمىي       

  !چۈنكى ئۇ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزى. رىنسىپتۇرپ
  ىرى دېگهن قايسىالر؟ئىلمىي مۆجىزىل سۈننهتنىڭ :سوئال  .١٦٧١

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    -نىڭ ئىلمىـي مۆجىزىلىرىـدىن مهقسـهت   ننهتسۈ: جاۋاب    
  .ئىلمىي ھهقىقهتلهردۇر پاتلىغانخهۋەر بهرگهن ۋە تهجرىبه ئىلمى راستلىقىنى ئىس

  زامانىمىزدا ئىلمىي ھهقىقهتلهرنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ :سوئال  .١٦٧٢
ــاۋاب     ــل      : ج ــهرەپىگه نائى ــۇش ش ــداش بول ــلهن زامان ــاالم بى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

ىلىرىنى كــۆزلىرى كــۆپلىگه مــۆجىز بولغــانالر ئۇنىــڭ ئهقىلنــى ھهيــران قالدۇرىــدىغان 
بىلهن كۆرگهن بولسا، ئالالھ تائاال پهيغهمبىرىنىڭ مۆجىزىلىرىنى ھهر بىر ئهسـىردە شـۇ   

شـۇنىڭ بىـلهن   . ئهسىر ئىنسانلىرىنىڭ ئهقلىگه مۇناسىپ شهكىلدە كۆرسىتىپ كهلدى
قۇرئان كهرىمنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ سۆزى ئىكهنلىكى ۋە مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   

  .النىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ كهلدىئالالھ تائا
ھازىرقى زامان ئىنسانلىرى ھېچقانداق نهرسىگه ئىلىمنىڭ دااللهتلىرىگه ۋە ئىلمىي   

ئـۇالرنى ئىلمىـي ھهقىقهتـال قايىـل     . ھهقىقهتلهرگه بـاش ئهگكهنـدەك بـاش ئهگمهيـدۇ    
ئهڭ كۈچلـۈك   ئىلمىي مۆجىزىلهر ھهقىقهتنى ئىزدىگهن ھهر قانداق ئـادەمگه . قىالاليدۇ

  .ۋە ئهڭ ئوچۇق ئىلمىي ھهقىقهتلهرنى تهقدىم قىلىشقا قادىردۇر



 ٩٦٩  ۆجىزىلهرئىلمىي م هدىسلهردىكىھ  

 

  

  مۆجىزىلهرئىلمىي  ھهدىسلهردىكى

  مۆجىزىلهرنىڭ بهزى مىساللىرىئىلمىي  ھهدىسلهردىكى
  نىڭ مىساللىرى قايسىالر؟ھهدىسلهردىكى ئىلمىي مۆجىزىلهر :سوئال  .١٦٧٣

  :نىڭ بهزى مىساللىرى تۆۋەندىكىچهھهدىسلهردىكى ئىلمىي مۆجىزىلهر: جاۋاب    
  مېيىنىڭ شىپالىقى نسىيادا )١(  
سىياداندا ئۆلۈمـدىن باشـقا ھهر قانـداق    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  

  .)١(»كېسهل ئۈچۈن شىپا باردۇر
شـــتىن ۋە ئىلمىـــي تهجـــرىبىلهر ســـىيادانىڭ ئىنســـان ئورگانلىرىنىـــڭ مىكروبلىنى  

ــى، راك،     ــي دورا ئىكهنلىكىن ــۇرىدىغان تهبىئى ــۈچىنى ئاش ــاقلىنىش ك ــهللىكتىن س كېس
ئهيــدىز قاتـــارلىق خهتهرلىــك ئـــاغرىقالرنى داۋاالشــتا ئهھمىيىتـــى زور ئىكهنلىكىنـــى،    
شۇنداقال سـىياداننىڭ نهپهسـلىنىش يـوللىرىنى كېڭهيـتىش، مىكروبالرنـى ئۆلتـۈرۈش،       

ە ئـــۆپكه كېســـهللىكىنى ســـاقايتىش قاتـــارلىق قـــان ئايالنمىســـىنى رەتـــكه ســـېلىش ۋ
  .نۇرغۇنلىغان خاسىيهتلىرىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىدى

تىببىي مۇتهخهسسىسلهرنىڭ ئېيتىشـىچه، سـىيادان مېيىنـى بىـر گرامـدىن ئىككـى         
ــرگه ئىچىشــنىڭ       ــلهن بى ــاز بى ــاكى پىي ــدىن سامســاق ي ــر قېتىم ــۈنىگه بى ــرامغىچه ك گ

للىكلهردىن سـاقلىنىش كـۈچىنى تهبىئىـي ھالـدا     بهدەننىنڭ مىكروبلىنىشتىن ۋە كېسـه 
  .ئاشۇرۇشتا پايدىسى زور ئىكهن

  ئۈچۈن ئوڭ قولنى ئىشلىتىشنىڭ سىرى قتازىلى )٢(  
ســــىلهر تهرەت قىلغىــــنىڭالردا «: پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم مۇنــــداق دېــــگهن  

نى ئهۋرىتىڭالرنى ئـوڭ قولـۇڭالر بىـلهن تۇتمـاڭالر، ئىسـتىنجا قىلغانـدا ئـوڭ قولـۇڭالر        
  .)٢(»ئىشلهتمهڭالر، ئىچىۋاتقاندا قاچىغا تىنماڭالر

ــېمهك      ــولنى ي ــۆڭ ق ــۇلمانالرغا ئ ــاالم مۇس ــبهر ئهلهيهىسس ــى -پهيغهم ئىچمهكلىكلهرن
تۇتۇش، باشـقىالر بىـلهن كۆرۈشـۈش قاتـارلىق ئىشـالرغا، سـول قـولنى تهرەت قىلغانـدا         

ــۆگه     ــنى ئ ــالرغا ئىشلىتىش ــارلىق ئىش ــازىالش قات ــۇرۇننى ت ــازىلىنىش، ب ــابۇ . تكهنت مان
ئىنتــايىن ســهزگۈرلۈك بىــلهن بهلگىلهنــگهن تىببىــي تهلىمــات بولــۇپ، ھــازىرقى زامــان 

                                                 
  .بهت-١٧٦توم،-١٠» فهتهۇلبارى«ھهدىس، -٥٦٨٨» سهھىهۇلبۇخارى« )١(
  .بهت-٣٣٧توم،-١» فهتهۇلبارى«ھهدىس، – ١٥٤»سهھىهۇلبۇخارى« )٢(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٧٠  

 

ئىچــمهك -چــۈنكى يــېمهك. دەپ ئاتىلىــدۇ» مېدىتســىنالىق ســاقلىنىش«تىبىــي تىلىــدا
-ئۈچۈن ئوڭ قـولنى، تـازىلىق ئۈچـۈن سـول قـولنى ئىشـلىتىش مىكروبالرنىـڭ يـېمهك        

  .ىرىغا يېتىپ بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇئىچمهكلهرگه، نهپهس ئېلىش ئورگانل
  بۇرۇننى يېپىش-چۈشكۈرگهندە ئېغىز )٣(  
ــگهن    ــداق دېـ ــاالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــكۈرگهندە ئىككـــى  «: پهيغهمـ ــىلهر چۈشـ سـ

  .)١(»ئالىقىنىڭالر بىلهن يۈزۈڭالرنى يېپىۋېلىڭالر ۋە ئاۋازىڭالرنى پهسهيتىڭالر
ــ       ازىرقى زامانــــدا تىببىــــي  پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ بــــۇ تهلىمــــاتى ھــ

ــان   ــرىگه ئايالنغـ ــىيهلىرىدىن بىـ ــۇھىم تهۋسـ ــلىرىنىڭ ئهڭ مـ ــۈنكى . مۇتهخهسسىسـ چـ
بـۇرۇننى   -چۈشـكۈرگهندە ئېغىـز   چۈشكۈرگهن ئادەم كۆپىنچه زۇكامدىن چۈشـكۈرىدۇ، 

ــدۇ     ــقىالرغا تارقاي ــروب باش ــان مىك ــدىن چىقق ــدا، بۇرۇن ــقىالرنىڭ  . ياپمىغان ــۇڭا باش ش
زىسىدىن زامانىمىزدىكى دوختـۇرالر زۇكـام بولغـان ئـادەمنى     ساالمهتلىكىنى قوغداش يۈ

بۇرنىنى ياغلىق ياكى قانداقال بىر نهرسـه بىـلهن يېپىۋېلىشـنى     -چۈشكۈرگىنىدە، ئېغىز
  .تهۋسىيه قىلىدۇ

پ چۈشكۈرۈشنىڭ پهقهت زۇكام سهۋەبىدىن بولىـدىغانلىقىنى ھـازىرقى زامانـدا    ۆك  
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  ئهممــا. ىلىــدۇھهمــمه ئــادەم ياخســى بپهن سايىســىدا -ئىلىــم

قىلمىغــان،  تهرەققىــيپهن -ئهســىردىن كــۆپرەك ۋاقىــت ئىلگىرىكــى ئىلىــم ١٤مۇنــدىن 
دېگهنـلهر ئىجـاد قىلىنمىغـان بىـر زامـانالردا       كۆپمىكروبالرنى بىلىش ئۈچۈن مىكروسـ 
دىن يېنىـدا بىـر قېتىمـ    ئېالن قىلىپ،بۇ ھهقىقهتنى  ئىنسانىيهت تارىخىدا تۇنجى قېتىم

  .دېگهن )٢(»بۇ ئادەم زۇكام بۇپ قاپتۇ« :كۆپ چۈشكۈرگهن بىر ئادەمگه قاراپ
ســــىلهر چۈشــــكۈرگهندە، «: پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم يهنه مۇنــــداق دېــــگهن  

  .)٣(»دەڭالر) ئالالھقا شۈكرى(ئهلههمدۇلىلالھ 
  تىشقا بۇيرۇشنىڭ سىرى نېمه؟كرى ئېيۈچۈشكۈرگهندە ئالالھقا ش :سوئال  .١٦٧٤

چۈشكۈرۈك ئالالھ تائاال ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان بۈيۈك نېمهتلهر قاتارىـدىن  : جاۋاب    
چۈنكى ئۇ قاتتىق سىلكىنىش ئارقىلىق مېڭىدىن بـۇزۇق ھـاۋانى بـۇرۇن    . بىر نېمهتتۇر

ــارقىلىق چىقىرىۋېتىــپ ئورگانالرنىــڭ ســاالمهتلىكىنى ســاقاليدۇ   ــ. ئ ڭ تهتقىقاتچىالرنى
ئېيتىشـىچه، ئـادەم زۇكــام بولغانـدا يــاكى دىمـاغنى غىدىقاليــدىغان پـۇراقنى پۇرىغانــدا،      

بۇنىـڭ بىـلهن دىمـاغنى    . بۇرۇننىڭ شىلىمشىق پهردىلىـرى غىـدىقلىنىپ چۈشـكۈرىدۇ   
                                                 

  .ھهدىس، سهھىه دەپ باھاالنغان-٥٠٢٩ناملىق ھهدىس توپلىمى » سۇنهن«ئهبۇداۋۇد نىڭ  )١(
سـهھىه   نـاملىق ئهسـهرىدە  » سـهھىهۇل جـامى  «ئىمام مۇسلىم رىـۋايىتى، مـۇھهممهد ناسـىرۇددىن ئالبانىينىـڭ      )٢(

  .٤١٣٠غان ھهدىس، نومىرى دەپ باھاالن
  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى )٣(



 ٩٧١  ۆجىزىلهرئىلمىي م هدىسلهردىكىھ  

 

بۇ ئـادەم تېنىـدىكى   . غىدىقاليدىغان پۇراقالر ياكى كېسهل مىكروبلىرى چىقىپ كېتىدۇ
زۇكامدىن بولمىغـان چۈشـكۈرۈك سـاالمهتلىكنىڭ    . بىر خىل ئۆزىنى قوغداش ئىنكاسى

  .ئهلچىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
مانا مۇشۇنداق پايدىلىق بىر نېمهتنىڭ قهدرىگه يېتىپ، ئالالھ تائاالغا شۈكرى ئـادا    

ــان ھالــدا، ئــۇنى مهدھىــيىلهپ     دېــيىش ئىنســانى گــۈزەل   » ئهلههمــدۇ لىلــالھ «قىلغ
» ئهلههمـدۇ لىلـالھ  «بىزنـى چۈشـكۈرگهندە    شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. خىسلهتتۇر

  .دېيىشكه بۇيرىغان
بىــراۋ چۈشــكۈرۈپ ئهلههمــدۇلىلالھ دېســه، ئــۇنى  «پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه   

ــۇكهلال  ــادەم يهرھهم ــالالھ ســىزگه رەھــمهت قىلســۇن (ھ ئاڭلىغــان ئ دەپ  )١(»دېســۇن)ئ
  .بۇيرىغان

ــدىغانلى     ــهۋەبىدىن كېلىــ ــروب ســ ــنىڭ مىكــ ــمهك، چۈشكۈرۈشــ ــۆپ دېــ قىنى، كــ
بۇرۇننى يېپىشـنىڭ  -چۈشكۈرۈشنىڭ زۇكامدىن بولىدىغانلىقىنى، چۈشكۈرگهندە ئېغىز

باشـــقىالرنى قوغـــداش يۈزىســـىدىن زۆرۈر ئىكهنلىكىنـــى، چۈشكۈرۈشـــنىڭ ئىنســـان  
ســـاالمهتلىكى ئۈچـــۈن پايـــدىلىق بولغـــان چـــوڭ نـــېمهت ئىكهنلىكىنـــى مـــۇھهممهد   

پهن -يېزىشـنى ئـۆگهنمىگهن، ئىلىـم    ئهلهيهىسساالمدەك مهكتهپ كۆرمىگهن، ئوقۇش ۋە
سـهھرا ھاياتىـدا ئۆمـۈر     -تېخنىكا قۇراللىرىـدىن پۈتـۈنلهي يىراقتـا    -پهن ۋە ھهر قانداق

  سۈرگهن بىر ساۋاتسىز زاتنىڭ بىلىشى مۇمكىنمۇ؟
بــۇ ئىلمىــي ھهقىقهتلهرنــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئېغىزىغــا كىــم ســالغان؟   

  !شۈبهىسىزكى، ئالالھ سالغان
ا ھهدىســنى مهنىســى ئــالالھ تائــاالدىن، لهۋزى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمدىن شــۇڭ  

  .كهلگهن ۋەھيى دەيمىز
  زىنا ئهڭ ساقايماس كېسهللهرنىڭ گۇۋاھچىسىدۇر )٤(  
زىنا قىلغۇچى مۆمىنلىك ھالىتىـدە زىنـا   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  

ىلمايدۇ، ھـاراق ئىچكـۈچى مۆمىنلىـك    قىلمايدۇ، ئوغرى مۆمىنلىك ھالىتىدە ئوغرىلىق ق
  .)٢(»ھالىتىدە ھاراق ئىچمهيدۇ

ــگهن    ــداق دې ــبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه مۇن ــدە پاھىشــه  «: پهيغهم ــر قهۋم ــداقال بى قان
ــدۇ      ــاغرىقالر يېتى ــگهن ئ ــا يهتمى ــۇالردىن بۇرۇنقىلىرىغ ــا ئ ــدىكهن، ئۇالرغ دەپ  )٣(»بولى

                                                 
  ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى )١(
  .ھهدىس-٥٧بهت،-٣٣٧توم، -١سهھىه مۇسلىم  )٢(
  تهبهرانىي رىۋايىتى )٣(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٧٢  

 

  .ئاگاھالندۇرغان
ىلدە ھــارام قىلىشــىدىكى ســىرالرنىڭ بىــرى،  ئىســالم دىنىنىــڭ زىنــا قهتئىــي شــهك   

زىنانىڭ جىسمانىي، ئىجتىمائىي، ئهخالقى جهھهتلهردىن ئىنتايىن زىيانلىق بىر قىلىق 
ھــازىرقى زامــان تىببىــي ئىلمىنىــڭ ئىسپاتلىشــىچه، زىناغــا      . بولغانلىقىــدىن ئىــدى 

ىشــه زىنــا ـ پاھ  . يېقىنلىشىشــتىن تۈرلــۈك خهتهرلىــك كېســهللىكلهر مهيــدانغا كېلىــدۇ 
شىپاسـى يـوق ئهڭ ۋەھشـىي    . ئىشالرنى قىلغـانالر ھهرخىـل ئاغرىقالرغـا دۇچـار بولىـدۇ     

  .كېسىلى بولسا پهقهت زىنا ـ پاھىشىنىڭ سهۋەبىدىن كېلىپ چىقىدۇ» ئېيدىز«ئاغرىق 
زىنــا ـ شــهرەپلىك ئــائىلىلهرنى يهرگه قارىتىــدىغان، ئــابرويلۇق كىشــىلهرنى يهرگه     

  .رنى قورقۇنچاق قىلىپ قويىدىغان بىر رەزىل ئىشتۇرئورىدىغان، شىجائهتلىك كىشىله
 تهرەققىـي ئىسالم دىنىنىڭ زىنـانى قهتئىـي ھـارام قىلغانلىقىنىـڭ ھېكمىتـى ھـازىر         

زىنـانى چهكلهشـنىڭ   . پهن ئهسـىرىدە تېخىمـۇ روشـهن ئىپـادىلهنمهكته    -قىلغان ئىلىـم 
نلىكىنــى ســىالقالردىن ۋە ئهخالقســىزلىقالردىن ســاقالش ئىكه  -جهمئىيهتنــى ئــاغرىق 

  .ھهركىم ياخشى چۈشىنىپ يهتمهكته
  ئانا سۈتىدىكى كىچىك جىسىمالر )٥(  
بىــــر قورســــاقتىن چۈشــــكهن «: پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم مۇنــــداق دېــــگهن  

بىـر ئـانىنى ئهمـگهن    بىرى بىلهن نىكاھلىنىشى ھارام بولغاندەك، -بىر نىڭقېرىنداشالر
  .)١(»ارامدۇربىرى بىلهن نىكاھلىنىشى ھ-نىڭمۇ بىرئېمىلدەشلهر

ــۈتىدە كىچىـــك       ــپاتلىدىكى، ئانىنىـــڭ سـ ــى ئىسـ ــي ئىلمـ ــان تىببىـ ــازىرقى زامـ ھـ
جىسىملهرنىڭ بارلىقىنى، بـۇۋاق ئانىسـىنى ئـۈچ قېتىمـدىن بهش قېـتىمغىچه ئېمىشـى       

ئانا سۈتىدىكى بـۇ  . بىلهنال ئانا سۈتىدىكى بۇ كىچىك جىسىمالر بۇۋاققا يۆتكىلىدىكهن
ۋە ئـاغرىقالردىن سـاقالش رولىنـى ئـۆتهش بىـلهن       كىچىك جىسىملهر بهدەننى مىكروب

بىر ۋاقىتتـا ئۇنىڭـدىكى ئىرسـىيهتكه مۇناسـىۋەتلىك بهزى خۇسۇسـىيهتلهرنىمۇ قوبـۇل       
بىــرىگه ئۆيلهنگهنــدە، -بىــر ئانىنىــڭ ســۈتىنى ئهمــگهن ئېمىلدەشــلهر بىــر. قىلىــدىكهن

ىمــال ســۈتتىن ئالغــان بــۇ كىچىــك جىســىملهر ئــۇالردا كېســهللىك پهيــدا قىلىشــى ئېهت 
بىـرى بىـلهن ئۆيلىنىشـىنى ھـارام     -شـۇڭا ئىسـالم دىنـى ئېمىلدەشـلهرنىڭ بىـر     . ئىكهن
ۋە ئېمىلدەشلىك سابىت بولىشى ئۈچۈن ئهڭ ئاز بهش قېتىم قانغۇچه ئهمگهن . قىلغان

  .بولىشىنى شهرت قىلغان

                                                 
  .ھهدىس-١٤٤٤بهت، -١٠٦٨توم،-٢سهھىه مۇسلىم )١(



 ٩٧٣  ۆجىزىسىم هھكاملىرىدىكىئ هرىئهتش ۈننهتنىڭس  

 

  

  مۆجىزىسى سۈننهتنىڭ شهرىئهت ئهھكاملىرىدىكى

  ∗ىسىسۈننهتنىڭ شهرىئهت ئهھكاملىرىدىكى مۆجىز
  دېگهن نېمه؟ سۈننهتنىڭ شهرىئهت ئهھكاملىرىدىكى مۆجىزىسى :سوئال  .١٦٧٥

سۈننهتنىڭ شهرىئهت ئهھكاملىرىدىكى مۆجىزىسى ھهققىـدە سـۆز ئـېچىش    : جاۋاب    
. قۇرئــان كهرىمنىــڭ شــهرىئهت بهلگىلهشــتىكى مۆجىزىلىرىنىــڭ داۋامــى ھېســابلىنىدۇ 

كهرىمنىـــڭ بـــۇ مـــۆجىزىلىرىنى بىردىنبىـــر شـــهرھلهيدىغان مهنـــبه چـــۈنكى قۇرئـــان 
قۇرئـان كهرىمـدە كېلىـپ سـۈننهت ئـۇنى شـهرھىلىگهن ئۇلـۇغ پرىنسـىپالر         . سۈننهتتۇر

. ئهينى ۋاقىتتا ئىسالم دىنىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى ۋە ھهققانىيلىقىنى كهسكىن ئىسـپاتلىماقتا 
تهڭپۇڭلۇق بىلهن بىرگه ئېلىپ ئىسالم دىنى دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىك ھهر ئىككىسىنى 

بېرىشقا تهشهببۇس قىلىدىغان، ئۇنىـڭ يولىـدا ماڭغـان ھهر زامـان ۋە ھهر ماكانـدىكى      
  .سائادىتىگه كاپالهت قىلغان ئۇلۇغۋار دىندۇر-ئىنسانالرنىڭ بهخت

ىســـاللىرى لىرىنىـــڭ مســـۈننهتنىڭ شـــهرىئهت ئهھكاملىرىـــدىكى مۆجىزى :ســـوئال  .١٦٧٦
  قايسىالر؟

مىسـاللىرى   لىرىنىـڭ بهزى سۈننهتنىڭ شهرىئهت ئهھكاملىرىـدىكى مۆجىزى : جاۋاب    
  :تۆۋەندىكىچه

  ھاياتنى قوغداش )١(  
ــگهن     ــداق دې ــاالم مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــدىن تاشــالپ   «: پهيغهم ــۆزىنى تاغ ــى ئ كىمك

كىمكـى ئـۆزىنى   ئۆلىدىكهن، ئۇ دوزاختا ئۆزىنى تاشلىغان ھالدا مهڭگۈلۈك ئازابلىنىدۇ، 
ــۈك       ــدا مهڭگۈل ــان ھال ــا زەھهر ئىچىۋاتق ــۇ دوزاخت ــدىكهن، ئ ــپ ئۆلتۈرىۋالى زەھهر ئىچى
ئازابلىنىدۇ، كىمكى ئۆزىنى تىغلىق نهرسه بىلهن كېسـىپ ئۆلتۈرىـدىكهن، ئـۇ دوزاختـا     

  .)١(»ئۆزىنى پىچاقتا تىلىۋاتقان ھالدا مهڭگۈلۈك ئازابلىنىدۇ
ــيىن      ــاتى قى ــا ھاي ــۇمكى، دۇني ــگه مهل ــا   ھهممى ــىزلىكلهر ۋە جاپ ــىناقالر، بهختس -س

ئىنسان بۇ ھاياتتا نۇرغۇنلىغـان خاپىلىقالرغـا   . مۇشهققهتلهر بىلهن تولغان بىر ھاياتتۇر
ــدۇ ــا ئۇچراي ــاقىۋىتى   . ۋە باالالرغ ــلهن ئىــش كۆرگهنلهرنىــڭ ئ ــېكىن ســهۋرچانلىق بى ل

                                                 
ــىيهتلىرى «مـــۇھهممهد لۇقمـــان ئهئزەمىينىـــڭ   ∗ ــلهرنىڭ تهربىيىـــۋى خۇسۇسـ ــام» ھهدىسـ ــهرىدىن نـ لىق ئهسـ

  .پايدىلىنىلدى
  .ھهدىس-٥٧٧٨بهت، -٣٠٣توم،-١٠سهھىه مۇسلىم )١(



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٧٤  

 

شـالغان  دۇنيادا ياخشىلىقنىڭ يـوللىرى تىكهنـلهر بىـلهن قور   . ھهمىشه خهيرلىك بولىدۇ
-بهخـت  بولسىمۇ، بۇ يولدا ئىزچىل داۋام قىاللغانالر ئۈچۈن ئۇنىڭ ئاقىۋىتى مهڭگۈلـۈك 

  .سائادەتتىن باشقا بولمايدۇ
بۇ دۇنيـانى مهڭگۈلـۈك دەپ گۇمـان قىلغـانالر يـاكى ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىرىلىـپ           

 ئـاخىرەتتىن ئىبـارەت مهڭگۈلـۈك ئالهمنىـڭ بارلىقىغـا ئىشـهنمىگهنلهر بېشـىغا كهلـگهن        
خــاپىلىق ۋە كۆڭۈلســىزلىكلهر ســهۋەبلىك بهختســىزلىكلهرگه تولغــان بــۇ دۇنيــا بىــلهن  

ئـۆزىنى ئۆلتۈرىـۋېلىش   . بۇرۇنراق ۋىدالىشىش ئۈچۈن ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشقا ئالدىرايدۇ
خاھىشىنىڭ ئالالھ تائاالغا ئىشهنمهيدىغان ياكى ئۆزلىرى مهنسۇب بولغان دىن بىـلهن  

الر ئارىســىدا كــۆپ يــۈز بېرىــدىغانلىقىنىڭ ســهۋەبى بــۇ مۇناســىۋىتى ئــۈزۇلگهن ئىنســان
  .ئىدى

ئىسالم دىنى ئىنسانالرغا ھهر قانداق بىر قىيىنچىلىقنـى سـهۋرچانلىق بىـلهن تـوغرا       
يوللىرىنى ۋە پرىنسىپلىرىنى تهقـدىم   ئۇسۇلدا ھهل قىلىشنىڭ ئهڭ ئېسىل ۋە مۇكهممهل

دە ئىنسان ھايـاتىنى قوغـداش ۋە   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇبارەك ھهدىسلىرى. قىلغان
سائادىتىنى كاپالهندۈرۈشـكه تـۈرتكه بولىـدىغان كـۆپلىگهن مـۇكهممهل      -ئۇنىڭ بهخت

ئــۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشــتىن توســۇش ۋە مۇنـــداق    . تهلىمــاتالرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىـــدۇ   
ــۈك دوزاخ  ــۇچىالرنى مهڭگۈل ــاتالردىن     قىلغ ــۇ تهلىم ــد قىلىشــمۇ ب ــلهن تهھدى ــوتى بى ئ

  .بىرىدۇر
ئـۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشـنى كهسـكىن ھـارام قىلىـش ئـارقىلىق ئىنسـان         الم دىنـى ئىس  

ــكهن       ــۈپ كهت ــدىغا ئۆت ــڭ ئال ــارچه قانۇنالرنى ــدا ب ــداش يولى ــاتىنى قوغ ــۈنكى . ھاي چ
دۇنيــادىكى ھهر قانــداق بىــر قــانۇن ئــۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشــنى جىنــايهت دەپ ســانىغان  

 بىــر ئىجــاد قىلىشــتىن ئــاجىزتهد-بولســىمۇ، بــۇ ئىشــنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش يولىــدا چــارە
ــگهن ــۇق شــهرىئىتى سايىســىدا، مۇســۇلمانالر    . كهل ــا ئىســالم دىنــى ئۆزىنىــڭ نۇرل ئهمم

ــارە    ــۇ چ ــىگه ب ــڭ ھهممىس ــدىكى ئهزالىرىنى ــدىم  -جهمئىيىتى ــاللىبۇرۇن تهق ــى ئ تهدبىرن
شۇ سهۋەبتىن مۇسـۇلمان دۆلهتلىرىنـى غهرب دۆلهتلىـرىگه يـاكى كوممۇنىسـت      . قىلغان

ــرىگه سېل ــۇلمانالر    دۆلهتلى ــىنىڭ مۇس ــۋېلىش خاھىش ــۆزىنى ئۆلتۈرى ــتۇرغىنىمىزدا، ئ ىش
بۇنىڭغــا باشــقا دىنــدىكىلهرمۇ . جهمئىيىتىــدە يوقنىــڭ ئورنىــدا ئىكهنلىكىنــى كــۆرىمىز 

  .ئىقرار
  مۇسۇلمانالردىكى ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت )٢(  
مـــۆمىنلهر ئـــۆز ئـــارا دوســـتلۇقتا، «: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مۇنـــداق دېـــگهن  
ىبانلىقتا ۋە ھېسداشلىقتا بىر پۈتۈن بهدەنگه ئوخشاش بولۇپ، بۇ بهدەننىـڭ بىـرەر   مېهر

ئورگىنى ئاغرىسا باشقا ئورگانالرمۇ ئىسمىداش ۋە ئۇيقۇسىزلىق بىلهن بىئارام بولغىنىغـا  



 ٩٧٥  ۆجىزىسىم هھكاملىرىدىكىئ هرىئهتش ۈننهتنىڭس  

 

  .)١(»ئوخشاشتۇر
بۇ ھهدىس مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىدىكى شهخسلهر ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم سۈرىدىغان   

ئىسالم دىنى . ئهڭ مۇكهممهل ئۈلگىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ۇناسىۋەتنىڭئىجتىمائىي م
ــۆرمهت     ــارا ھ ــى ئۆزئ ــۇلمانالر جهمئىيىت ــان مۇس ــهببۇس قىلغ ــۆيگۈ -تهش ــرام، س -ئېهتى

شــهپقهت، ياردەمســۆيهرلىك ئۈســتىگه   -مــۇھهببهت، ســهمىمىي قېرىنداشــلىق، مېهىــر   
ايدىغان، كوللېكتىپنىڭ قۇرۇلغان ئۈلگىلىك جهمئىيهت بولۇپ، كىشىلىك ھوقۇق قوغد

ھهقلىرىنـــى ئـــادا قىلىـــدىغان، ئۆزئـــارا ھهمكـــارلىقنى ئاســـاس قىلغـــان مۇســـتهھكهم  
  .پرىنسىپالرغا ئېگىدۇر

ــاددىنى      ــكه، مــ ــىيهتچىلىككه، مهنمهنچىلىكــ ــدە شهخســ ــۇلمانالر جهمئىيىتىــ مۇســ
مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىـدىكى ئىنسـانالر دۇنيانىـڭ ھهر قانـداق     . ئۇلۇغالشقا ئورۇن يوق

ئېغىــز قىيىنچىلىقلىــرى ۋە زور ســىناقلىرى ئالدىــدا ئــۆزلىرىنى يــالغۇز، چارىســىز ھــېس 
قىلمايــــدۇ، بهلكــــى پۈتــــۈن جهمئىــــيهت ئهزالىــــرى قىيىنچىلىقالرنــــى بىــــرگه ھهل 

  .بىرىگه مهدەتكار بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ-قىلىدىغانلىقىغا، بىر
ڭ كۆپ ئىنسـان ھهقلىـرى   ئه يۇقىرىقى ھهدىس ئارقىلىق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  

ــرى       ــان ھهقلى ــتهلمىگهن ئىنس ــىمۇ يې ــۈنكى غهرب دۇنياس ــدىغان بۈگ ــىنى قىلى دەۋاس
پرىنســىپىنى ئۇالرنىــڭ قامۇســلىرىغا كىرىشــتىن ئــاۋۋال ئــېالن قىلغــان ۋە ئهمهلىيهتــته 

  .كۆرسهتكهن ئىدى
ئوسمانىيالر خهلىپىلىكىنىڭ سـۇلتانلىرىدىن مـۇھهممهد فاتىـه بىـر كـۈنى پـۇقراچه         
ــك      كى ــۆيگه كېرەكلىـ ــپ، ئـ ــا كىرىـ ــر ماگىزىنغـ ــان ۋە بىـ ــازارالرنى ئارىلىغـ ــپ، بـ يىنىـ

ــاگىزىن    ــدا، مـ ــېتىۋالماقچى بولغىنىـ ــدىن سـ ــۇ ماگىزىنـ ــىنى بـ ــىلهرنىڭ ھهممىسـ نهرسـ
ــاۋۇ يېنىمــدىكى    "ئېگىســىنىڭ  ــانلىرىنى م ــدىن ئالســىڭىزمۇ، قالغ ــۇ بىرقىســمىنى مهن ب

بۈگـۈن ئـانچه كـۆپ سـودا      ماگىزىنىدىن ئالغايسـىز، چـۈنكى ئـۇ ماگىزىننىـڭ ئېگىسـى     
ــدى ــدىن   "قىاللمىــ ــنى رەت قىلغانلىقىــ ــىنى بېرىشــ ــورىغانلىرىنىڭ ھهممىســ دەپ ســ

ئىستانبۇلغا يۈرۈش قىلىشنىڭ ۋاقتى يېتىپ كهپتۇ، بۇنـداق بىـر ئىنـاق    " تهسىرلىنىپ، 
راســت . دېــگهن ئىــكهن" جهمئىيهتنىــڭ ئهھلــى ئىســتانبۇلنى چوقــۇم بويســۇندۇرااليدۇ

  .الرنىڭ كۈچى بىلهن فهتهى قىلىنغاندېگهندەك ئىستانبۇل ئۇ
ھوقــۇقالرنى ئىككــى خىــل  -ھــازىرقى ئهڭ دېموكراتىــك دېــيىلگهن دۆلهتــلهر ھهق  

تارازىدا تارتىپ ئۆزلىرىگه تولۇق ئېلىپ، باشقىالرغا باشقىچه تارتىپ بېرىۋاتقـان بولسـا،   
ا بۇنىڭـد . ھوقۇق تارازىسـى ھهمىشـه ۋە ھهركىمـگه بىـر خىلـدۇر     -ئىسالم دىنىنىڭ ھهق

                                                 
  .ھهدىس-٢٥٨٦بهت،-١٩٩٩توم،-٤سهھىه مۇسلىم )١(
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  .دىن، ئىرق، مىللهت، رەڭ پهرقى يوق
  گۈزەل ئهخالقالرغا تهرغىپ قىلىش ۋە ناچار قىلىقالردىن توسۇش )٣(  
ئـانىالرنى  -ئـالالھ تائـاال سـىلهرگه ئاتـا    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن    

قاقشىتىشنى، ئۇالرغا تېگىشلىك بۇرچۇڭالرنى ئـادا قىلماسـلىقىڭالرنى، سـىلهر ھهقلىـق     
. مىغاننى سوراشنى، بالىلىرىڭالرنى تىرىك تۇرغۇزۇپ كۆمۈشنى قهتئىي ھارام قىلدىبول

ــۇل      ــنى، پ ــه سوراش ــىمۇ نهرس ــاج بولمىس ــنى، ئېهتىي ــۆزلهرنى قىلىش ــانلىكى، س -ئاڭلىغ
  .)١(»يولى بىلهن زايه قىلىشنى يامان كۆردى مېلىڭالرنى ئىسراپ

ان ئهندىزىســىنى پهزىــلهت پهزىلهتــتىن بولغــ-بــۇ ھهدىــس مۇســۇلماننىڭ ئهخــالق   
ســـىزىپ بهرگهن بولـــۇپ، ھهقىقىـــي مۇســـۇلماننىڭ قانـــداق بولىشـــى كېرەكلىكىنـــى   

ســـائادەتنىڭ يـــوللىرىنى -بـــۇ نىـــڭ بىـــلهن ئۇنىڭغـــا مهڭگۈلـــۇك بهخـــت. ئۆگىتىـــدۇ
دۇنيــادا ياخشــىلىق قىلىشــقا، ئالدىــدا قــولنى كۆكســىگه قويــۇپ تــۇرۇپ،   . كۆرســىتىدۇ

ــا  كامــالىي ئېهتىــرام بىــلهن خىــزمهت قىلىشــقا  -ھهقلىــق بولغــان كىشــىلهر چوقــۇم ئات
ئۇالرنى رازى قىلىپ زىيان تارتقان ئادەم بولمىغانـدەك، ئـۇالرنى قاقشـىتىپ    . ئانىالردۇر

  !بۇ ھېچكىم رەت قىاللمايدىغان ھهقىقهت. راۋاج تاپقان ئادەم يوق دۇنيادا
نى ئانا ئهنه شـۇنداق ئۇلـۇغ، دۇنيـادا بهدەلسـىز ياخشـىلىق قىلىـدىغان، كـۆڭلى       -ئاتا  

ــالىلىرى  يهنه ئۇنىڭغــا ياخشــىلىق تىلهيــدىغان، كېــرەك بولســا  رەنجىــتكهن تۇرســىمۇ ب
ئۈچۈن جېنىنـى تهقـدىم قىلىـدىغان، تارتقـان جاپالىرىـدىن راھهت ھـېس قىلىـدىغان        

  ئانىدىن باشقا كىم بار دۇنيادا؟-ئاتا
پرىنسـىپالر ئارقىسـىدا ئىشـقا ئاشـىدىغان ئهمهس،     -ئىسالم دىنـى ئهخالقنـى قـانۇن     

ــك    ب ــكه يېتهرلىــ ــپ يېتىشتۈرۈشــ ــدىغان قىلىــ ــۈرەكتىن چىقىــ ــى يــ ــۈنكى . هلكــ چــ
ئالالھ تائاال مېنىـڭ جىمـى قىلمىشـلىرىمنى كـۆرۈپ تۇرىـدۇ، ھهتتـا       "مۇسۇلمانالردىكى 

دېـگهن ئېتىقـاد ھهل قىلغـۇچ    " كۆڭلۈمگه كهلتۈرگهن خىيـاللىرىمنىمۇ بىلىـپ تۇرىـدۇ   
  رولنى ئوينايدۇ

  ئىشلهپچىقىرىشقا ئۈندەش )٤(  
ئالالھنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم    «: همــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن   پهيغ  

ئۇنىــڭ  قىلىمهنكــى، بىراۋنىــڭ قولىغــا ئاغامچــا ئېلىــپ، ئۇچىســىدا ئوتــۇن تۆشــىغىنى  
  .)٢(»بىرىدىن نهرسه سورىغىنىدىن ئهۋزەل

ــانايدىغان،        ــادەتتىن ســ ــنى ئىبــ ــلهش ۋە ئىشلهپچىقىرىشــ ــى ئىشــ ــالم دىنــ ئىســ

                                                 
  .بهت-٤٩٦توم،-١٠»فهتهۇلبارى« ھهدىس،-٥٩٧٥» سهھىهۇلبۇخارى«  )١(
  .بهت-٤٢٧توم،-٣»فهتهۇلبارى« ھهدىس،-١٤٧٠» سهھىهۇلبۇخارى«  )٢(



 ٩٧٧  ۆجىزىسىم هھكاملىرىدىكىئ هرىئهتش ۈننهتنىڭس  

 

ئىسـالم دىنـى تهرغىـب    . ن بهك يامان كۆرىـدىغان ئىلغـار دىـن   تهييارتاپلىقنى ھهممىدى
قىلغــان ئىشــلهش ئىشلهپچىقىرىشــنىڭ بــارلىق چــارىلىرىنى ۋە ســهۋەبلىرىنى قولغــا       

ئــالالھ تائاالنىــڭ ھېكىمىتــى ئىنســاننى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن . كهلتۈرۈشــنى تهقهززا قىلىــدۇ
چىشـــىنى، يارىتىـــپ بهرگهن رىزىقالرنىـــڭ ئىشـــىكىنى ئهمـــگهك ئاچقۇســـى بىـــلهن ئې

پىشانىسىنىڭ تهرى بىـلهن ئىشـلهپ، كـۈچ سـهرپ قىلىـپ، ئانـدىن يېيىشـىنى يهقهززا        
  .شۇڭا ئىنسان ئىشلهشكه بۇيرۇلغان. قىلغان

ــدۇ       ــى ئىپادىلهي ــنىڭ زۆرۈرلىكىن ــس ئىشلهش ــۇقىرىقى ھهدى ــلهش  . ي ــۈنكى ئىش چ
ئىشـلىگهن  «خهلقىمىزدىكـى . ئىنساننىڭ پېقىرلىققـا قارشـى كـۈرەش قىلىـش قورالىـدۇر     

  .دېگهن ھېكمهت بار» ىشلهيدۇچ
ــلهن         ــىنىڭ تهرى بى ــتىن، پىشانىس ــار بولماس ــا ھهيي ــلهت تهييارغ ــلهمچان مىل ئىش

ئىشــلهپ تاپقــانلىقى ئۈچــۈن باشــقىالرنىڭ ئالىدىــدىمۇ ھۆرمهتلىــك، ئــۆزى بولســا        
  .چۈنكى پېقىرلىق خورلۇق، بايلىق ئىززەت. بهختلىك بولىدۇ



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٧٨  

 

  

  رەددىيهچىالرغا قۇرئان

ــدۇ دېگــۈچىلهرگه    : ســوئال  .١٦٧٧ ــاجهت قىلى ــانغىال ئهمهل قىلىــش ســۈننهتتىن بىه قۇرئ
  قانداق رەددىيه بېرىلىدۇ؟

سۈننهت قۇرئـان كهرىمـدىن قالسـا ئىسـالم دىنىنىـڭ ئىككىنچـى ئاساسـىي        : جاۋاب    
. ردەستۇرى، قۇرئاننىڭ ئهھكاملىرىنى شهرھلىگۈچى ۋە ئۇنىڭ ھهقىقىـي تهرجىمانىـدۇ  

قۇرئاندىكى شهرىئهت ئهھكـاملىرىنى شـهرھلهيدىغان ۋە بايـان قىلىـپ چۈشـهندۈرۈپ      
ــبه ســۈننهتتۇر  ــر مهن ــدىغان بىردىنبى ــدە  : مهســىلهن. بېرى ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ئ

مۇســۇلمانالرغا نامــاز ئوقۇشــنى پهرز قىلغــان بولســىمۇ، نامــازنى قانــداق، قــانچه ۋاخ ۋە   
ــا  ــتالردا ئوقۇشــنى باي ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئالالھنىــڭ  . ن قىلمىغــانقايســى ۋاقى پهيغهم

ۋەھيىسىگه تايىنىپ سۈننهتلىرى ئارقىلىق قۇرئاننىڭ مۈجمهللىرىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ، 
نامــاز ۋە باشــقا ئهمهل ـ ئىبادەتلهرنىــڭ قائىــدە تهرتىبلىــرى، ســانى ۋە ئــادا قىلىــنىش      

ــتكهن  ــى بېكى ــاالم . ۋاقىتلىرىن ــبهر ئهلهيهىسس ــدە پهيغهم ــۇددى مهن  نا« :ھهم ــازنى خ م
زاكـــات، روزا، ھهج ۋە باشـــقا بـــارلىق   . دەپ ئـــۆگهتكهن )١(»ئوقۇغانـــدەك ئوقـــۇڭالر 

  .ئىبادەتلهرمۇ شۇنداق
قۇرئـان ئـۆزىال كۇپـايه    «، »بىز پهقهت قۇرئانغىال يـۆلىنىمىز «، »بىز قۇرئانچىالرمىز«  

نغـان  دېگهنگه ئوخشىغان، ئاڭلىنىشى چىرايلىـق، ئهممـا باتىـل مهقسـهت قىلى    » قىلىدۇ
باشــقىنى غــا زىيانكهشــىلىك قىلىشــتىن شــۇئارالرنى تــوۋالپ يۈرگــۈچىلهر ئىســالم دىنى

بىـز  «چۈنكى . لهردۇر»باتىل مهقسهت قىلىنغان ھهق سۆز«بۇ سۆزلهر. ئويلىمىسا كېرەك
ھهر قانـــداق بىـــر مۇســـۇلمان چـــۈنكى . ھهق ســـۆز –دېـــگهن ســـۆز » قۇرئـــانچىالرمىز

ئهممـا بـۇ   . رمهتلهيدۇ، ئۇنىڭغا ئىمان كهلتۈرىـدۇ ئۇ قۇرئاننى سۆيىدۇ، ھۆ. قۇرئانچىدۇر
ــان      ــلىرىدىن بولغ ــلىقىنىڭ ئاساس ــۇرۇپ، ئىســالم قانۇنشۇناس ــپ ت ــوزىر قىلى ســۆزنى ك

. سۈننهت، ئىجما ۋە قىياسـالرنى ئىنكـار قىلمـاقچى بولغانالرنىـڭ نىيىتـى تـوغرا ئهمهس      
همهس، بهلكـى  ئۇالر بۇ چىرايلىق سۆزى ئارقىلىق ھهممه كىشى بىلىدىغان ھهقىقهتنى ئ

ئــۇ باتىــل قايســى دېگهنــدە، قۇرئاننىــڭ ھهقىقىــي  . بــاتىلنى مهقســهت قىلغــۇچىالردۇر
تهرجىمانى بولغان سۈننهتنى ئۇنىڭدىن يىراقالشتۇرىۋەتكهندىن كېيىن، قۇرئـاننى ئـۆز   
خاھىشلىرىغا مۇۋاپىقالشتۇرۇپ خالىغانچه تهۋىـل ۋە تهپسـىر قىلىـش ئـارقىلىق ئىسـالم      

                                                 
  يىتىئىمام بۇخارىي رىۋا  (١)



 ٩٧٩  ەددىيهر ۇرئانچىالرغاق  

 

! شـتىن ئىبـارەت نىجىـس مهقسـهتلىرىنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـتۇر      دىنىنى پۈچهكلهشتۈرۈ
  .سۈننهتنى رەت قىلغۇچىالرنىڭ ئىمانى قوبۇل ئهمهس

نىــڭ چىقىدىغانلىقىــدىن ئالــدىن بــۇ خىلـدىكى ئادەملهر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالم    
بىر زامان كېلىدۇكى، بىراۋ سـاپاغا يۆلۈنـۈپ ئولتـۇرۇپ،    «: خهۋەر بېرىپ مۇنداق دېگهن

سـىلهر بىـلهن بىزنىـڭ ئـارىمىزدا     “هدىسلىرىمدىن بىر ھهدىسـنى ئوقۇغىنىـدا،   مېنىڭ ھ
دېگهنلهرنــى ھــاالل ۋە ئۇنىڭــدا ھــارام  لئالالھنىــڭ كىتــابى قۇرئــان بــار، ئۇنىڭــدا ھــاال

ــدۇ    ــزگه يېتى ــهك بى ــارام دەپ بىلس ــى ھ ــدۇ” دېگهنلهرن ــڭ  . دەي ــى، ئالالھنى بىلىڭالرك
  .)١(»!قىلغانالرغا ئوخشاشتۇر پهيغهمبىرى ھارام قىلغانالرمۇ ئالالھ ھارام

قۇرئـــانغىال ئهمهل قىلىـــپ، ســـۈننهتتىن بىهـــاجهت بـــولىمىز دېـــگهن دەۋا بىـــلهن   
ــۆزلىرىنى  ــانچىالرمىزرقۇ“ ئ ــانچىالر ئهمهس  ” ئ ــته قۇرئ ــاتىۋالغۇچىلهر ئهمهلىيهت . دەپ ئ

چۈنكى قۇرئان كهرىم پهيغهمبهرگه ئىتـائهت قىلىشـقا بۇيرۇغـان ۋە ئۇنىـڭ سـۈننىتىگه      
پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلغــان كىشــى ئالالھقــا ئىتــائهت  «. شــنى پهرز قىلغــانئهگىشى

بىــز ســېنى ئۇالرغــا كــۈزتچى ) بىلگىنكــى(كىمكــى يــۈز ئۆرۈيــدىكهن، . قىلغــان بولىــدۇ
بهلكى قۇرئان كهرىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـۈننىتىنى    )٢(»قىلىپ ئهۋەتمىدۇق

ــائ   ــبهرگه ئىت ــا ۋە پهيغهم ــقا بۇيرىغ ــڭ  چىــڭ تۇتۇش ــاش تارتقۇچىالرنى هت قىلىشــتىن ب
پهرۋەردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى، ئـۇالر ئـۆز   !) ئى مۇھهممهد(﴿. ئىمانىنى يوق سانىغان

ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشـقا تهكلىـپ قىلمىغـۇچه، ئانـدىن سـېنىڭ      
الر چىقارغان ھۆكىمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋە ئـۇ 

  .)٣(﴾پۈتۈنلهي بويسۇنمىغىچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ
كىمكـى بىـزگه   « :نـاملىق ئهسـىرىدە  » ئهل ئىهكام فـى ئهل ئهھكـام  « )٤(مئىبنى ھهز  

ــالم        ــۈن ئىس ــۇ پۈت ــدىكهن، ئ ــالىمىز دەي ــدىكىلهرنىال ئ ــدۇ، قۇرئان ــم يېتى ــان كهرى قۇرئ

                                                 
  ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
  ئايهت  -٨٠نىسا سۈرىسى   )٢(
  ئايهت -٦٥نىسا سۈرىسى   )٣(
دە دۇنياغــا كهلــگهن، زاھىــرى مهزھىبىنىــڭ )ھــازىرقى ئىســپانىيه(ئهنــدۇلۇس  )م٩٩٤ھ ٣٨٤( –ئىبنــى ھهزم   )٤(

ــدە ئهتراپلىــق ي    ــه، ھهدىــس، ئهدەبىيــات، شــېئىرىيهت ۋە پهلســهپه ئىلملىرى ېتىشــكهن، ئىمــام پېشىۋاســى، فىق
ــان، چــوڭ ھهجىملىــك     ــاپ يازغ ــا ئهڭ كــۆپ كىت ــدىن قالس ــاپتورى، ئىســالم    ١٢تهبهرىي ــارچه كىتابنىــڭ ئ پ

ــلهن      ــم بى ــۇرۇپ، ئهركىــن پىكىــر قىلىــش ۋە قۇرئــان كهرى ئۆلىمالىرىــدىن بىــرى، جمقلىقچىلىكــكه قارشــى ت
دۇنيـا بېرىـپ    –رنىڭ مـال  ھهدىسنىڭ روھىغا ئىزچىل ئهگىشـىش پىكرىنـى جانالنـدۇرغان، زالىـم پادىشـاھال     

مىالدىـيه  (كـۇنى   - ٢٨يىلـى شـهبان ئاينىـڭ    – ٤٥٦ھىجرىيه . ئۆزلىرىگر تارتىشىغا كهلمىگهن، ئاتاقلىق ئالىم
  .كۈنى ئالهمدىن ئۆتكهن )ئىيۇل – ١٥يىلى – ١٠٦٤



 ۈننهتس ۋە ۇرئانق: بۆلۈم-٧  ٩٨٠  

 

نـاملىق  » شهرىئهت« )١(يئاجىرى. دېگهن» ئۆلىمالىرىنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن كاپىر بولىدۇ
قۇرئـان كهرىمـدىكى پهرزلهرنىـڭ    «: بېتىـدە مۇنـداق دېـگهن    -٤١٢توم  -١ئهسىرىنىڭ 

ــبهر     ــۇالرنى پهقهت پهيغهمــ ــدۇ، ئــ ــى بولمايــ ــۈملىرىنى بىلگىلــ ــىنىڭ ھۆكــ ھهممىســ
بـــۇ بـــارچه ئىســـالم . ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ســـۈننهتلىرى ئـــارقىلىقال بىلگىلـــى بولىـــدۇ 

ــۇ   ــۆزلىرى بول ــڭ س ــالم    ئۆلىمالىرىنى ــادەم ئىس ــۆزلىگهن ئ ــىنى س ــدىن باشقىس پ، بۇنىڭ
  .»مىللىتىگه مهنسۇپ بولۇشتىن چىقىپ كهتكهن بولىدۇ ۋە كۇپپارالردىن سانىلىدۇ

سـۈننهتكه  «: سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ سابىق مۇپتىسى ئىبنـى بـاز مۇنـداق دېـگهن      
تكه چـۈنكى سـۈننه  . ھاجىتىمىز يوق دېگـۈچىلهر مـۇرتهد بولغـان شهكسـىز كـاپىرالردۇر     

ئىنكار قىلغانلىق قۇرئانغـا ئىنكـار قىلغـانلىق، قۇرئـان بىـلهن سـۈننهت ئىككىسـىنىڭ        
قايسىبىرىگه ئىنكار قىلغان ئادەم پۈتۈن ئۆلىماالرنىڭ بىردەك ئىتتىپـاقى بىـلهن كـاپىر    

  .)٢(»بولىدۇ

  دېگۈچىلهرگه رەددىيه ھهدىسالرغا ئىشهنچ قىلغىلى بولمايدۇ
ــدۇ “ئۇالرنىــڭ : ســوئال  .١٦٧٨ ــگهن دەۋاســىغا ” ھهدىســالرغا ئىشــهنچ قىلغىلــى بولماي دې

  قانداق رەددىيه بېرىلىدۇ؟
ھهدىســالر ئارىســىدا يالغــان ھهدىســالرمۇ ئــورۇن ئالغــانلىقى   “ ئۇالرنىــڭ : جــاۋاب    

دېـگهن سـۆزى ئىسـالم ئۆلىمـالىرى،     ” سهۋەبلىك، ھهدىسقا ئىشـهنچ قىلغىلـى بولمايـدۇ   
چۈنكى بۇ ئورۇنلۇق سـۆز  . دىسشۇناس ئالىمالر تهرىپىدىن رەت قىلىنىدۇخۇسۇسهن ھه

ئىسالم ئۆلىمالىرى ھهدىسالر ئىچىدىن راسـت ھهدىسـالرنى تـالالپ چىقىـرىش     . ئهمهس
ئىشــىغا پهۋقۇلئــاددە كۆڭــۈل بــۆلگهن بولــۇپ، ھهدىــس نــامى بىــلهن ئاتىلىــپ قالغــان  

رەر ھهدىسـنى قوبـۇل قىلىشـتا،    ھهرقانداق يالغان ياكى شۈبهىلىك ھهدىسنى، ھهتتا بىـ 
شــۇ ھهدىســنى رىــۋايهت قىلغــۇچىالر ئوتتۇرىســىدىكى زەنجىرســىمان بــاغلىنىش يــاكى  
رىــۋايهت قىلغــۇچىالردىن بىرەرســىنىڭ راســتچىللىقىدا يــاكى تهقۋالىقىــدا ئــازراق شــهك 

ئىسـالم ئۆلىمالىرىنىـڭ بـۇ    . كۆرۈلگهن ھامان ئۇ ھهدىسنى قهتئىي رەت قىلىپ كهلگهن
ى قانداقال بىر خهۋەرنى ئېنىقالشـتىكى ۋايىغـا يهتـكهن ئېهتىياتچـانلىقى ۋە     ھهدىس ياك

ئىنتايىن ھۇشـيارلىقىغا ئىسـالم دىنىغـا دۈشـمهنلىك نهزەرى بىـلهن قارايـدىغان باشـقا        
  .دىننىڭ ئالىملىرىمۇ قايىل بولۇپ كهلمهكته

                                                 
مهشـهۇر   ھ باغـدادتا دۇنياغـا كهلـگهن    ٢٨٠ئهبۇبهكرى مۇھهممهد ئىبنى ھۈسهين ئابدۇلال ئاجىرى  –ئاجىرى   )١(

يىلـى مهكـكه    -٣٦٠پارچىغا يېقىن چـوڭ ھهجىملىـك كىتـاب يازغـان،      ١٠فىقهىشۇناس، ھهدىسشۇناس ئالىم، 
   .مۇكهررەمه شهھىرىدە ۋاپات بولغان

  بهت  -٤٠٣توم  -٢» پهتىۋاالر مهجمۇئهسى«  )٢(
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  ققىدە قىسقىچه چۈشهنچهىلىملهر ھهئئىسالمىي 

ئىسالم دىنىنىڭ ئهڭ دەسلهپكى ئهمرى ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا تـۇنجى كهلـگهن   
دىنىمىزدا بۇيرۇلغـان ئوقـۇش ۋە ئـۆگىنىش ئهمـرى ئالـدى      . ىن ئىبارەتتۇرد» ئوقۇ«ۋەھىي 

ــدىن ئىنســانىيهتنىڭ بهخــت     ــى، ئان ــي بىلىملهرن ــلهن زۆرۈر بولغــان دىنى ســائادىتى  –بى
ئىنســانىيهتنىڭ، خۇسۇســهن . ايــدىلىق بولغــان پۈتــۈن بىلىملهرنــى كۆرســىتىدۇئۈچــۈن پ

شـۇ سـهۋەبتىن   . مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ ئهشهددىي دۈشمىنى جاھالهت يهنى بىلىمسـىزلىكتۇر 
مۇسۇلمانالرنىڭ بىلىش زۆرۈر بولغان دىنىـي ئىلىملهرنـى ، ئانـدىن ھهرتۈرلـۈك پايـدىلىق      

  .دۇرئىلىملهرنى ئوقۇشى ۋە ئۆگىنىشى پهرز
پهن  –ئىلىـم   .قىلىۋاتقان بىر زاماندا ياشاۋاتىمىز تهرەققىيپهن ئۇچقاندەك  –بىز ئىلىم 

ــانالردىن       ــك ئىنس ــىلهر ۋە بىلىملى ــك كىش ــىردە بىلىملى ــۇ ئهس ــان ب ــىرى دەپ تونۇلغ ئهس
. قۇرۇلغان جهمئىيهتلهرنىڭ ياشاش ۋە مهۋجـۇدىيىتىنى داۋام قىلـدۇرۇش پۇرسـىتى بـاردۇر    

ئالدى بىلهن دىنىمىزدا ئـۆگىنىش زۆرۈر بولغـان دىنىـي ئىلىملهرنـى      شۇنىڭ ئۈچۈن بىزمۇ
، دىنىمىز بىـلهن ئهخالقىمىـز   پۈتۈن ئىنسانىيهتكه پايدىلىق بولغان ئۆگىنىش بىلهن بىرگه

بــارلىق ئىلىملهرنــى ئۆگىنىشــكه تىرىشىشــىمىز ۋە زاماننىــڭ   ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــدىغان
ۈك پايدىلىق ئىلىملهرنى ئۆگىنىشنىڭ، ئـۆگهنگهن  ھهر تۈرل. ئارقىسىدا قالماسلىقىمىز الزىم

ــادەت     ــك ئىبـــ ــنىڭ ئهڭ پهزىلهتلىـــ ــتا ئهمهلىيلهشتۈرۈشـــ ــى تۇرمۇشـــ ــۇ ئىلىملهرنـــ بـــ
  .سانىلىدىغانلىقىنى ئونۇتماسلىقىمىز الزىم

  



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ٩٨٦  

 

  

  نىڭ زۆرۈرلىكى ھهققىدىكى مهسىلىلهرئوقۇش ۋە ئۆگىنىش

  ىنىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ئىلىم ئۆگ :سوئال  .١٦٧٩
قۇرئـان   ئوقـۇش، ئـۆگىنىش ئىسـالم دىنىنىـڭ ئهڭ بىرىنچـى چـاقىرىقى ۋە       :جاۋاب    

ــايهت     ــكهن ئ ــلهپ چۈش ــدىن دەس ــۇ«كهرىم ــالنغان  » ئوق ــلهن باش ــرى بى ــا . ئهم ھهتت
ــبهر ئهلهيهىسســاالم ــۆگىنىش ئهر «: پهيغهم ــۇش، ئ ــداق مۇســۇلمان  –ئوق ــال ھهر قان ئاي

  .هندەپ كۆرسهتك )١(»ئۈچۈن پهرزدۇر
ئىسالم دىنى ئوقۇش ۋە ئۆگىنىشـكه چاقىرغـان ۋە مۇسـۇلمانغا پهرز بولغـان     : سوئال  .١٦٨٠

  ئىلىم قايسى؟
ئىســالم دىنــى ئوقــۇش ۋە ئۆگىنىشــكه چاقىرغــان ۋە مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن   : جــاۋاب    

دىن ئـالالھ تائاالنىـڭ   ئاۋۋال ئـالالھ تائـاالنى تونـۇش، ئانـ     ئۆگىنىش پهرز بولغان ئىلىم
ئىنســانىيهتكه مهنپهئهتلىــك كۆرســهتمىلىرى بــويىچه ياشاشــنى ئۆگىنىشــتىن باشــالپ، 

پۈتـۈن ئىلىـم تۈرلىرىنىـڭ ھهممىسـىنى      ، ئىمان ۋە ئهخالققا خىزمهت قىلىدىغانبولغان
بۇنىڭ ئىچىگه ئىسالمىي ئىلىمـلهر، ئىجتىمـائىي پهن، تهبىئـى پهن    . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  .كىرىدۇ مۇۋە ھازىرقى ئهسىردە شاخلىنىپ چىققان پۈتۈن ئىلىم تۈرلىرى ئىلىملىرى

  ئىلىمنىڭ ئاۋۋىلى ئالالھنى تونۇشتۇر
ئىلىمنىڭ ئاۋۋىلى ئالالھ تائاالنى تونۇش ئىكهنلىكى مۇنازىرە قوبـۇل قىلمايـدىغان     

ــۇر  ــر ھهقىقهتتـ ــكهن بىـ ــڭ   . كهسكىنلهشـ ــاۋۋال ئۆزلىرىنىـ ــانالر ئهڭ ئـ ــۈنكى ئىنسـ چـ
. نى تونۇماستىن ئـۆزلىرىنى تونۇيالمايـدۇ، كائىنـاتنى تېخىمـۇ تونۇيالمايـدۇ     ياراتقۇچىسى

 ﴾ ھهقىقىي مهبـۇد يـوقلىقىنى بىلگىـن    ئالالھتىن باشقا ﴿ :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە
  .دېگهن ئهمرى بۇنىڭغا ئىشارەت قىلىدۇ )٢(

مبهرلىـك  ئىسالم دىنىنىڭ بارلىققا كېلىشـى ۋە مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ پهيغه     
ــۇنجى ۋەھيىنىــ   ــان پهرۋەردىگارىڭنىــڭ  ﴿ڭ ۋەزىپىســىنى تاپشــۇرۇپ ئېلىشــىدا ت ياراتق

ئوقۇغىن، پهرۋەردىگارىـڭ  . ئۇ ئىنساننى لهخته قاندىن ياراتتى. ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن
ئىنســانغا بىلمىــگهن . ئــۆگهتتى) خهت يېزىشــنى(ئــۇ قهلهم بىــلهن . ئهڭ كهرەملىكتــۇر

                                                 
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(
 ئايهت-١٩مۇھهممهدسۈرىسى  )٢(



 ٩٨٧  هسىلىلهرم هققىدىكىھ ۆرۈرلىكىز ۆگىنىشنىڭئ ۋە ۇشئوق  

 

دېــگهن ئهمــر بىــلهن باشــالنغانلىقىمۇ، بىلىشــنىڭ بېشــى  )١( ﴾نهرســىلهرنى بىلــدۈردى
ــى       ــۇش ئىكهنلىكىن ــاالنى نون ــالالھ تائ ــاۋۋىلى ئ ــڭ ئ ــش، ئىلىمنى ــاالنى بىلى ــالالھ تائ ئ

  .مۇئهييهنلهشتۈرگهنلىكنىڭ بىر ئىپادىسىدۇر

  ئىسالمىي ئىلىملهرنىڭ تۈرلىرى
  گهن قايسىالر؟ئىسالمىي ئىلىملهر دې :سوئال  .١٦٨١

ئىسالمىي ئىلىمـلهر بىـر مۇسـۇلماننىڭ مۇسـۇلمانلىق بـۇرچىنى تولـۇق ئـادا         :جاۋاب    
. قىلىشــى ئۈچــۈن كېرەكلىــك بولغــان ئىلىملهرنىــڭ ھهممىســىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ 

  :ئۇالرنىڭ مۇھىملىرى تۆۋەندىكىچه
ــارلى (تهۋھىـــد ئىلمـــى ) ١(   ــىۋەتلىك بـ ــا مۇناسـ ق ئىمـــان ئاساســـلىرى ۋە ئېتىقادقـ

  ).ئىلىملهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  قۇرئان ۋە سۈننهت ئىلمى) ٢(  
ــى   )٣(   ــى ئىلم ــدىغان    –ئهمهل (فىقه ــان قىلى ــتېمىلىرىنى باي ــڭ سىس ئىبادەتلهرنى

  ).ئىلىملهرنىڭ ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  .ئىلمى ئهخالق) ٤(  
  .مۇئامىله ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملهر) ٥(  
ــبهر ئهله )٦(   ــىۋەتلىك   پهيغهمـ ــا مۇناسـ ــاھابىالرنىڭ ھاياتىغـ ــاالمنىڭ ۋە سـ يهىسسـ

  .ئىلىملهر
  .تهپسىر ئىلمى) ٧(  
  .قىرائهت ۋە تهجۋىد ئىلمى) ٨(  
  .ۋە مۇسۇلمانالرغا مۇناسىۋەتلىك جىمى ئىلىملهر غائىسالم دىنى) ٩(  
  ئوقۇشمۇ ئوخشاشال پهرزمۇ؟ئىسالمىي ئىلىملهردىن باشقا ئىلىملهرنى : سوئال  .١٦٨٢

بىر مۇسۇلماننىڭ كامىل مۇسۇلمان بولۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ بۇيرىغـانلىرىنى  : جاۋاب    
تولــۇق ئورۇندىشــى ئۈچــۈن يېتهرلىــك بولغــان ئىســالمىي ئىلىملهرنــى ئۆگىنىشــى پهرز 

ئهمما مهيلى ئىسالمىي ئىلىملهردىن بولسـۇن، مهيلـى پهننىـي ئىلىملهردىـن      .)٢(ئهيندۇر
ۋە ئــۇنى ئىمــان بىــلهن لســۇن، قايســىبىر پهننــى شــۇ پهنــدە مۇتهخهسســىس بولــۇش بو

  .)٣(ئوقۇش پهرز كىفايهدۇر ئهخالققا خىزمهت قىلدۇرۇش نىيىتى بىلهن
                                                 

  ئايهتلهر-٥-١ئهلهق سۈرىسى  )١(
  .ھهركىم ئۆزى بىۋاسىته ئورۇندىمىسا ئادا تاپمايدىغان پهرزدۇر -پهرز ئهين   )٢(
ــايه  )٣( ــاقىت        -پهرز كىف ــدىن س ــدىمىغانالرنىڭ گهردىنى ــلهن ئورۇن ــى بى ــىلهرنىڭ ئورۇندىش ــۈم كىش ــر تۈرك بى

  .بولىدىغان پهرزدۇر
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  ئېتىقادقا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملهر ھهققىدە

  مهسىلىلهر كناسىۋەتلىتهۋھىد ۋە ئۇنىڭغا مۇ
  تهۋھىد دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٦٨٣

تهۋھىد ـ ئالالھنىڭ بىرلىكىنـى ئىقـرار قىلىـش ۋە ئىبـادەتلهرنى ئـۇنىڭغىال        :جاۋاب    
  .خالىس قىلش دېمهكتۇر

  تهۋھىد ئىلمى دېگهن قانداق ئىلىم؟ :سوئال  .١٦٨٤
اتالش يولىـدا  ئىسالم دىنىنىـڭ ئهقىـدە ئاساسـلىرىنى ئىسـپ     -تهۋھىد ئىلمى :جاۋاب    

. ئهقلى ۋە نهقلىي دەلىللهر ئارقىلىق مهخسۇس تهتقىقـات ئېلىـپ بارىـدىغان ئىلىمـدۇر    
  .دەپمۇ ئاتىلىدۇ »ئىلمى ئهقائىد«ۋە  »ئىلمى كاالم«تهۋھىد ئىلمى

  تهۋھىد ئىلمىنىڭ تهتقىقات ئوبيېكتىلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٦٨٥
د ئىلمىنىـــڭ تهتقىقـــات ئـــوبيېكتلىرى ئـــالالھ تائاالغـــا، ئۇنىـــڭ  تهۋھىـــ :جـــاۋاب    

پهيغهمبهرلىرىگه، پهرىشتىلىرىگه، چۈشۈرگهن كىتابلىرىغا، ئاخىرەت كۈنىگه ۋە ياخشـى  
ــارەت       – ــتىن ئىب ــدىغانلىقىغا ئىشىنىش ــلهن بولى ــدىرى بى ــڭ تهق ــانلىق ئالالھنى  ٦يام

  .ئىماننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  تهۋھىد ئىلمىنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى قانداق؟ :سوئال  .١٦٨٦

ئهھمىيىتـى  شهرىپى شـۇ ئىلىـم تېمىسـىنىڭ     –ھهر قانداق ئىلىمنىڭ شان  :جاۋاب    
تهۋھىد ئىلمىنىڭ يۈكسهكلىكى ئۇنىـڭ  . شهرىپى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك –شان ۋە 

ــهكلىكىدىندۇر  ــڭ يۈكس ــات مهزمۇنلىرىنى ــۈنكى. تهتقىق ــڭ   چ ــۈن ئۆزىنى ــان ئۈچ ئىنس
ــتىن،       ــى تونۇش ــان پهيغهمبىرىن ــى بولغ ــىغا يېتهكچ ــول تېپىش ــوغرا ي ــىنى، ت ياراتقۇچىس
شۇنداقال ئۆزىنىڭ بۇ دۇنيادا مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشىدىكى مهقسهت، غـايىنى بىلىشـتىن   

شــۇڭا تهۋھىــد ئىلمــى ئىســالمىي ئىلىمــلهر ئىچىــدە ئهڭ      . مــۇھىم نهرســه بولمايــدۇ  
  .مۇھىم ئىلىمدۇر ئهتىۋارلىق ۋە ئهڭ

  تهۋھىدنىڭ تۈرلىرى
  تهۋھىدنىڭ تۈرلىرى قانچه ۋە ئۇالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٦٨٧

  :تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه ٣تهۋھىد  :جاۋاب    
  .تهۋھىد رۇبۇبىيه) ١(  
  ).ئۇلۇھىيه(تهۋھىد ئۇبۇدىيه ) ٢(  
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  .تهۋھىد ئهسما ۋە سىفات) ٣(  
  تهۋھىد رۇبۇبىيه دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٦٨٨

تهۋھىد رۇبۇبىيه ـ ھهممىنى ياراتقۇچى بىـر ئـالالھ ئىكهنلىكىـگه ئېتىـراپ       :جاۋاب    
ئــالالھ ھهمــمه نهرســىنى ﴿: بــۇ ھهقــته مۇنــداق دەيــدۇ تائــاال ئــالالھ. قىلىــش دېمهكتــۇر

  .)١(﴾)خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىدۇ(مىيدۇر ياراتقۇچى ۋە ئۇ، ھهممه نهرسىگه ھا
  تهۋھىد ئۇلۇھىيه دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٦٨٩

تهۋھىـد ئۇلـۇھىيه ـ ئهمهل، ئىبــادەتلهرنى بىـر ئـالالھقىال خـالىس قىلىــش         :جـاۋاب     
توغرۇلـۇق   ئالالھ تائاال مۇسا ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلغان سـۆزىدە، ئـۆزى  . دېمهكتۇر

ــدۇ  ــداق دەي ــقهتهن ﴿: مۇن ــق (مهن ھهقى ــادەتكه اليى ــالالھمهن) ئىب ــقا  . ئ ــدىن باش مهن
  .)٢(﴾يالغۇز ماڭا ئىبادەت قىلغىن. ھهقىقىي ئىالھ يۇقتۇر

  تهۋھىد ئهسما ۋە سىفات دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٦٩٠
 هردەقۇرئان كهرىم ۋە سهھىه ھهدىسـل تهۋھىد ئهسما ۋە سىفات ـ ئالالھنىڭ   :جاۋاب    

گۈزەل ئىسىملىرى ۋەئېسىل سۈپهتلىرىگه ئىمان كهلتۈرۈش ۋە بۇ ئىسم  بايان قىلىنغان
ســۈپهتلهرنى باشــقىالرنىڭ ئىســىملىرىغا ۋە ســۈپهتلىرىگه ئوخشاتماســلىق، شــۇنداقال   ـــ

: دەيـدۇ ئالالھ بۇ ھهقـته مۇنـداق   . ئالالھنى ھېچ بىر شهيئىگه ئوخشاتماسلىق دېمهكتۇر
  .)٣(﴾ھېچ شهيئى ئالالھقا ئوخشاش ئهمهستۇر﴿
  تهۋھىدنىڭ پايدىسى نېمه؟ :سوئال  .١٦٩١

تهۋھىدنىڭ پايدىسى ـ بۇ دۇنيادا تـوغرا يـول تېـپىش، ئـاخىرەتته ئازابـدىن        :جاۋاب    
. ئىبـارەتتۇر قۇتۇلۇش ۋە جهننهتكه كىرىش بىلهن ئالالھنىـڭ مۇكاپاتىغـا ئېرىشىشـتىن    

ئـازابتىن ئهمىـن بولـۇش ئىمـان ئېيتقـان، ئىمانىغـا       ﴿: ئالالھ بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ    
ــۇبتۇر  ــادەملهرگه مهنسـ ــتۇرمىغان ئـ ــىنى ئارىالشـ ــدايهت . شـــېرىك ئهقىدىسـ ــۇالر ھىـ ئـ

  .)٤(﴾تاپقۇچىالردۇر
  تهۋھىدنىڭ ئهھمىيىتى نېمه؟ :سوئال  .١٦٩٢

هۋھىد ـ ئىمـان ۋە ئهمهل ـ ئىبادەتلهرنىـڭ جهۋھىـرى، ئـالالھ تهرىپىـدىن        ت :جاۋاب    
ئـالالھ  . ىـدۇر تېم كهلگهن ساماۋىي دىنالرنىڭ ئورتاق چاقىرىقى ۋە ئىسالم دىنىنىڭ ئۇل

تهرىپىـــدىن ئهۋەتىلـــگهن پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ھهممىســـى كىشـــىلهرنى ئالـــدى بىـــلهن 

                                                 
  ـ ئايهت ٦٢زۈمهر سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ١٤تاھا سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ١١شۇرا سۈرىسى   )٣(
  ـ ئايهت ٨٢ئهنئام سۈرىسى   )٤(
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يىللىـق دەۋىتىمـۇ    ١٣مهككىـدىكى  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ . تهۋھىدكه چاقىرغان
ئـالالھ بـۇ ھهقـته مۇنـداق     . پهقهت كىشىلهرنى تهۋھىدكه چاقىرىشتىن ئىبارەت بولغـان 

ســــهندىن ئىلگىــــرى ئهۋەتىلــــگهن پهيغهمبهرلهرنىــــڭ ! ئــــى مــــۇھهممهد﴿: دەيــــدۇ
دەپ  مـاڭىال ئىبـادەت قىلىڭـالر،   . يوقتـۇر ) بهرھهق(مهنـدىن باشـقا مهبـۇد    »ھهممىسىگه

  .)١(﴾ۋەھىي قىلدۇق
تهۋھىدسىز ئېيتىلغان ئىمان ۋە قىلىنغان ئهمهل ـ ئىبادەتلهر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا    

  .تهۋھىدنىڭ ئهكسى شېرىكتۇر! قهتئىي قوبۇل قىلىنمايدۇ

                                                 
  ـ ئايهت ٢٥ئهنبىيا سۈرىسى   )١(
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  بىدئهت ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  بىدئهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٦٩٣
لۇغهت ئېتىبارى بىـلهن، يېڭىلىقالرنـى ئىجـاد، ئىختىـرا ۋە پهيـدا       بىدئهت ـ  :جاۋاب    

  .قىلىش دېمهكتۇر
  :يېڭىلىق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ  

ــــ تېخنىكـــا يېڭىلىقلىرىغـــا ئوخشـــاش، دۇنيـــا   بىرىنچىســـى، زامـــانىمىزدىكى پهن  
ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك يېڭىلىقالر بولۇپ، ئـۇالرنى ئىجـاد ۋە ئىختىـرا قىلىـش ئىسـالم      

  .ىدا تهشهببۇس قىلىنغان ياخشى ئىشالردىندۇردىن
ئىككىنچىســى، دىنــدا يېڭىلىــق پهيــدا قىلىــش بولــۇپ، ئــۇ قهتئىــي چهكلىنىــدۇ ۋە    

چۈنكى، دىن ئۆز ۋاقتىدىال تاكامۇللىشـىپ بولغـانلىقى   . ئۇنىڭغا ھهرگىز يول قويۇلمايدۇ
ر ئۈچــۈن، ئــۇ ھېچقانــداق يېڭىلىــق يــاكى ئۆزگهرتىشــنى قوبــۇل قىلمايــدىغان بىــ        

پهيغهمــبهر . چــۈنكى كامالىغــا يهتــكهن نهرســه زىيــادىنى قوبــۇل قىلمايــدۇ . كامــالهتتۇر
كىمكى بىزنىڭ بـۇ  «: ئهلهيهىسساالم كىشىلهرنى بىدئهت پهيدا قىلىشتىن مهنئى قىلىپ

ــي رەت      ــۇ قهتئى ــدىكهن، ئ ــدا قىلىۋالى ــىلهرنى پهي ــان نهرس ــدا بولمىغ ــا، ئۇنىڭ دىنىمىزغ
  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»!قىلىنىدۇ

  دىندا پهيدا قىلىنغان بىدئهتلهر
  دىندا پهيدا قىلىنغان بىدئهتلهر قايسىالر؟: سوئال  .١٦٩٤

دىنــدا پهيــدا قىلىنغــان بىــدئهتلهر ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىرىنچــى         :جــاۋاب    
ــازغۇن    تۈردىكىســــى، ــۇپ، ئىســــالمدىكى ئــ ــادتىكى بىــــدئهتلهر بولــ ــۆز ۋە ئېتىقــ ســ

، جهھهمىيه، رافىزە، خاۋارىج قاتارلىق ئـازغۇن مهزھهبلهرنىـڭ،   باھائىيه: هردىنمهزھهبل
  .شۇنداقال بهزى شىئهلهرنىڭ ئېتىقاد سىستېمىلىرىدىكى بىدئهتلهردۇر

ــــ ئىبـــادەتلهرگه  ئىســـالم دىنىـــدا بهلگىلهنـــگهن ئهمهلئىككىنچـــى تۈردىكىســـى،   
يوسۇندا ئـادا   الالھ كۆرسهتكهنمۇناسىۋەتلىك بىدئهتلهر بولۇپ، ئهمهل ـ ئىبادەتلهرنى ئ 

ــىغان      ــقا ئوخشـ ــتېمىلىرىنى بهلگىلىۋېلىشـ ــادەت سىسـ ــى ئىبـ ــاكى يېڭـ ــلىق يـ قىلماسـ
ــدئهتلهردۇر ــدئهتلهر    . بى ــىۋەتلىك بى ــادەتلهرگه مۇناس ــدىغىنىمىز ئىب ــڭ توختىلى بىزنى

                                                 
  بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
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  :بولۇپ، بۇ خىلدىكى بىدئهتلهرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچه
دەتكه، شـهرىئهتتىن دەلىلسـىز ھالـدا، يېڭـى     ئهسلى بۇيرۇلغـان مهلـۇم بىـر ئىبـا    ) ١(  

  .ئىبادەت شهكىللىرىنى بهلگىلىۋېلىش
  .بۇيرۇلغان ئهسلى ئىبادەتلهرگه بىر نهرسىلهرنى زىيادە قىلىپ قوشۇۋېلىش) ٢(  
ئهمهل ـ ئىبادەتلهرنى شـهرىئهتته بۇيرۇلغـان شـهكىل ۋە قائىـدە ـ سىستېمىسـى        ) ٣(  

  .ۋە قائىدە ـ تهرتىبلهرنى بهلگىلىۋېلىشبويىچه ئادا قىلماستىن، يېڭىچه شهكىل 
بۇيرۇلغان ئهسلى ئىبادەتلهرگه شهرىئهتتىن دەلىلسىز ھالدا، ۋاقىت، كهيپىيـات  ) ٤(  

  .بهلگىلىۋېلىش
ــۇقىرىقى بىــدئهت تۈرلىرىنىــڭ ھهممىســى شــهرىئهت ھــۆكمى بىــلهن ھارامــدۇر      . ي

  .بىدئهتلهرنى سادىر قىلغۇچىالر گۇناھكار بولىدۇ

  سهۋەبى ئى قىلىشىنىڭبىدئهتلهرنى مهن
ــوئال  .١٦٩٥ ــىنىڭ      :س ــى قىلىش ــلهن مهنئ ــك بى ــدئهتلهرنى قهتئىيلى ــڭ بى ئىســالم دىنىنى

  ھېكمىتى نېمه؟
ــاۋاب     ــدە ـ         :ج ــگهن قائى ــرى بهلگىلىمى ــڭ پهيغهمبى ــالالھ ۋە ئۇنى ــى ئ ــالم دىن ئىس

ۋە ئالالھقا يېقىنلىشىش نىيىتـى   كىشىلهرنىڭ بۇ دىنىغا بهلگىلىۋېلىشىنى پرىنسىپالرنى
ــا     ــۇ دىنغـ ــاپ بـ ــادەت دەپ ئاتـ ــالرنى ئىبـ ــان ئىشـ ــدا بۇيرۇلمىغـ ــىمۇ دىنـ ــلهن بولسـ بىـ
 كىرگۈزۈۋېلىشىنى قهتئىيلىك بىلهن، كهسكىن مهنئى قىلىشـتا ناھـايىتى ھېكمهتلىـك   

ــان  ــش قىلغ ــوغرا ئى ــدا    . ۋە ت ــكىن ھال ــۇق ۋە كهس ــايىتى ئوچ ــا ناھ ــدئهتنىڭ «ھهتت بى
دىنالر تارىخىدىن ئازراق بولسىمۇ خهۋىرى . غاندەپ ئېالن قىل» لهتتۇرھهرقاندىقى زاال

بولغــان ھهرقانــداق ئــادەم، ئىســالم دىنىنىــڭ بىــدئهتلهرنى قهتئىــي تــۈردە مهنئــى          
  .قىلغانلىقىدىكى ھېكمهتلهرنى ئوچۇق ۋە ئاشكارا كۆرەلهيدۇ

قــا يــۈز تــارىختىن بېــرى پۈتــۈن دىنالرنىــڭ بۇزۇلۇشــىغا ۋە ئــاخىرى بېرىــپ زاۋاللىق  
  :بۇ مۇنداق ،تۇتۇشىغا بىردىنبىر سهۋەب بولۇپ كهلگهن نهرسه ــ بىدئهت بولۇپ

بىدئهت ـ دىن دۈشمهنلىرىنىڭ دىندارالرنى ئـۆز غايىلىرىـدىن ئاداشـتۇرۇش ۋە     ) ١(  
دىـن دۈشـمهنلىرى   . دىندىن يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن قولالنغان قـورالى بولـۇپ كهلـدى   

دارالردىن بهزى نادانالرغـا ئۆزلىرىنىـڭ كۆرۈنۈشـته    دىندارالر سېپىگه كىرىۋېلىـپ، دىنـ  
ئالالھقا يېقىنلىشىش، ئهمما غايىسى ئۇالرنى دىننىـڭ كۆرسـهتمىلىرىدىن چىقىرىشـتىن    

مكىرلىرىگه قايىـل قىلۋالغانـدىن كېـيىن، ئۇالرنىـڭ دىنىنـى، بهخـت ـ         -ئىبارەت ھىيله
ئۇالرنىـڭ  . خاراب قىلـدى سائادىتىنى بۇزۇپ تاشلىدى، ئېتىقاد ۋە ئىبادەتلىرىنى بولسا 

ــهت     ــي پۈرسـ ــلىرىغا قهتئىـ ــاقالپ قېلىشـ ــهرىئهتلىرىنى سـ ــۆز شـ ــىدا ئـ ــي تۇرمۇشـ دىنىـ
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بهرمهستىن، ھهدەپ تۈرلۈك خۇراپاتالرنى ئىبادەت نـامى بىـلهن دىنغـا ئېلـپ كىرىشـكه      
. بارلىق خۇراپـات ۋە پاسـاتچىلىقالرنىڭ ئىشـكىنى شـۇ بىـدئهت ئېچىـۋەتتى      . باشىلىدى

نهتىجىـدە،  . هتلهرنىڭ ئالدىنى ئااللمايدىغان ھالغا چۈشـۈپ قالـدى  كېيىنچه ئۇالر بىدئ
  .مهزكۇر دىنالر تۈپ ئاساسىدىن بۇزۇلدى

بىــدئهت يــولى بىــلهن، ســاماۋىي دىنالرغــا شــېرىك، بۇددىســتلىق ئهقىــدىلىرى ) ٢(  
ھهدەپ كىرىــپ كهلــدى، نهتىجىــدە دىنــدارالر ئۆزلىرىنىــڭ ھهق دىنلىرىــدىن ئېزىــپ،   

تـۈرۈش يوللىرىغـا كىرىـپ كهتتـى ۋە ئـالالھتىن باشـقا مهبۇدالرغـا        ئالالھقا شـېرىك كهل 
ئهسلى ساماۋىي دىن بولغـان خرىسـتىئان دىنىنـى مىسـال     . چوقۇنۇش بىلهن تۈگهشتى

قىلىــدىغان بولســاق، خرىســتىئانالر ئىســا ئهلهيهىسســاالمنى ئالالھنىــڭ ئــوغلى ۋە ئــۈچ  
هيهىسساالم ئۆزىنى ئالالھنىـڭ  ھالبۇكى، ئىسا ئهل. ئىالھنىڭ بىرى، دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ

ئوغلى دەپ ئېيتقان ئهمهس، بهلكى ئـۆزىنى ئالالھنىـڭ بهندىسـى ۋە پهيغهمبىـرى دەپ     
ئهممـا ئىنسـان   «: ئىسا ئهلهيهىسساالم ئـۆزى توغرىلىـق مۇنـداق دېـگهن    . ئېالن قىلغان

مهتتـا ئىنجىلىـدە   . دېـگهن  )١(»بېشىنى قويىدىغان يېرى يـوق ) يهنى مېنىڭ(ئوغلىنىڭ 
مهن ھــازىردىن “ئىســا « :ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۇنــۇ ســۆزى قهيــت قىلىنغــان يهنه

باشـــالپ ســـىلهرگه شـــۇنى ئېيتىمهنكـــى، ســـىلهر كـــۆرۈپ تۇرغـــان كىشـــى ئىنســـان  
  .)٢(»دېدى”ئوغلىدۇر

ــاقهت     ) ٣(   ــۇالر ت ــدارالرغا ئ ــدىن ئېشــىش، دىن ــدا چېكى ــلهن دىن ــولى بى ــدئهت ي بى
ئـارقىلىق   ركىيدۇنيالىقنى تهشهببۇس قىلىـش ، تهلهرنى قويۇشتهلهبقىاللغۇسىز، ئېغىر 

  .ئۇالرنى دىندىن زىرىكتۈرۈش قاتارلىق سهلبى نهتىجىلهر كېلىپ چىقتى
بىدئهت يولى بىـلهن كىشـىلهر دىـنالردا خالىغـانچه شـهرىئهت ۋە ئىبـادەتلهرنى       ) ٤(  

دىــن ئــادەملىرى ھهددىــدىن ئېشــىپ ئــالالھ ھــاالل قىلغــان دۇنيــا . ئويــدۇرۇپ چىقتــى
نامى بىـلهن دۇنيـا   ” دىن“ئۇالر . رى ۋە خوشبۇيالرنى دىندارالرغا ھارام قىلدىزىننهتلى

ــدى  ــهلبى نهزەردە قارى ــلىرىغا س ــىلهرنىڭ بهخــت ـ      . ئىش ــلهن كىش ــان دەۋاســى بى ئىم
. ئالالھقا يېتىمىز دېگهن گۇمان بىـلهن بهنـدىلهرنى ئازابلىـدى   . سائادەتلىرىنى بوغدى

بۇ ئورۇنـدا  . تۇرسۇن، ئۆزلىرىنى خاراب قىلدى نهتىجىدە، ئالالھنى رازى قىلىش ئۇياقتا
ــا       ــلهن، ئىسـ ــى بىـ ــىش دەۋاسـ ــا يېقىنلىشـ ــڭ ئالالھقـ ــن ئادەملىرىنىـ ــتىئان دىـ خرىسـ
ئهلهيهىسساالمنىڭ دىنىغا خىـالپ ھالـدا، ئىنسـان تهبىئىـتىگه مۇناسـىپ كهلمهيـدىغان       

قىنـى  تهرغىباتىنى ئهۋجىگه چىقىرىشى ئارقىلىق پۈتـۈن ياۋروپـا خهل  » تهركىيدۇنيالىق«

                                                 
  ـ تېكىستت ٢٠ـ بۆلۈم  ١٨مهتتا ئىنجىلى   )١(
  ـ تېكىست ٦٤بۆلۈم  -١٨مهتتا ئىنجىلى  )٢(
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دىننى سىياسـهتتىن  « SECULARISMدىندىن زىرىكتۈرگهنلىكى، ئاخىرىدا ياۋروپادا 
  .يېتهرلىك ئهسكه ئېلىشسهۋەب بولغانلىقىنى  ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا» ئايرىش

ــولى) ٥(   ــلهن بىــدئهت ي ــداق      بى ــگه ۋە ھهر قان ــم ـ پهن ــا، ئىلى ــنالردا تهرەققىياتق دى
ھهتتـا ياۋروپـا   . ئويدۇرۇپ چىقىلـدى نامىدىن  دىنكهشپىياتالرغا قارشى يېڭى نىزامالر 

خهلقى خرىستىئان دىن ئادەملىرىنـڭ بېسـىمدارلىقىدىن قۇتۇلۇشـنى ئـارزۇ قىلىـدىغان      
چـۈنكى دىـن ئـادەملىرى ئىلىـم ـ پهن خـادىملىرىنى، كهشـپىياتچىالرنى         . ھالغا كهلدى

نلىكىنـى  زېمىننىـڭ شـار شـهكىللىك ئىكه    .كاپىرلىققا ھۆكۈم قىلىپ ئۆلتۈرۈپال تـۇردى 
ئــالىم گــالېلى گــالېليونى خرىســتىئان چىركاۋىــدىن كاپىرلىققــا ھۆكــۈم  ئــېالن قىلغــان

  .قىلىپ ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىنغانلىقىمۇ بۇنىڭ تىپىك مىسالى

  بىدئهتلهرنى مهنئى قىلغانلقىنىڭ نهتىجىلىرى
  تلهرنى مهنئى قىلغانلىقىنىڭ نهتىجىلىرى قايسىالر؟ئىسالم دىنىنىڭ بىدئه :سوئال  .١٦٩٦

لىكـــى ئىســـالم دىنىنىـــڭ بىـــدئهتلهرنى قهتئىـــي مهنئـــى قىلىـــپ كهلگهن :جـــاۋاب    
ــدى  ــى ئهقى ــۈن  نهتىجىســىدە، دىن ــادەتلرىمىز ۋە پۈت ــز ئىشــمىز، ئىب لىرىمىز پهيغهمبىرىمى

ھــېچ ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ دەۋرىــدىن باشــالپ تــا مۇشــۇ كــۈنگىچه 
قانــداق ئــۆزگهرتىش ۋە بۇزۇلۇشــالرغا ئۇچرىماســتىن، كهم ـ زىيــادە قىلىنماســتىن داۋام   

  .قىلىپ كهلمهكته
ئېتىقـاد، ئهخـالق، ئىبـادەت، ھـاالل ـ       - جهۋھىـرى مهسـىلىلىرىدە  ئىسالم دىنىنىـڭ    

سـىدا  ئىسـالم مهزھهبلىـرى ئوتتۇرى   -ھارام، مۇئامىله ۋە قانۇن ـ پرىنسىپ مهسـىلىلىرىدە  
مانا بۇ، ئىسالم . ئىختىالپ پهقهت شاخچه مهسىلىلهرگه مهركهزلهشكهن. پ يوقئىختىال

يهر يۈزىــدىكى ھېچقانــداق بىــر دىــن ئىســالم دىنــى  . دىــنىغىال خــاس بىــر ئىمتىيــازدۇر
باشـقا ھهرقانـداق بىردىنـدا ئىبـادەتلهر     . ئېرىشكهن بۇ ئىمتىيازغا ئېرىشهلىگهن ئهمهس

چـۈنكى  . رىپ، ئهسىرلهر بىـلهن بۇزۇلـۇپ كهلـگهن   ھهتتا ئېتىقادالر يىلالر بىلهن ئۆزگى
 تهلهبئىســالم دىنىــدىن باشــقا بىــر دىنــدا، بىــدئهتلهرنى مهنئــى قىلىشــتا قــاتتىق         

ئهممــا ئىســالم دىنــى ئىشــنىڭ بېشــىدىال ئىنســانالر تهرىپىــدىن بــۇ دىنغــا . قويۇلمىغــان
ەت قائىـــدە ـ نىـــزام ۋە ھهرخىـــل دىنىـــي يېڭىلىقالرنـــى، دىنـــدا بۇيرۇلمىغـــان ئىبـــاد    

  .شهكىللىرىنى كىرگۈزۈشكه قهتئىي يول بهرمهي كهلدى
ــادەملىرى«ئىســالم دىنىــدا خرىســتىئان دىنىــدا بولغىنىغــا ئوخشــاش     دەپ » دىــن ئ

ئىسـالم نهزەرىـدە ئولىمـاالر خهلقنىـڭ      .ئاتىلىدىغان دىنىي بېسىمدارالر مهۋجۇد ئهمهس
پ خـالىس خىـزمهت   يولباشچىلىرى، مـۇئهللىملىرى ۋە ئهجرىنـى ئـالالھ تائـاالدىن كۈتـۇ     

  .قىلىدىغان كىشىلىرىدۇر



 ٩٩٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە هتبىدئ  

 

ئالالھتىن باشـقا ھېچكىمنىـڭ دىننـى ئـۆزگهرتىش ۋە كىشـىلهرنىڭ گۇنـاھلىرىنى         
ئالالھ نامىدىن كهچۈرۈم قىلىش، ئالالھ ھاالل قىلغان نېمهتلهردىن دىنـداالرنى مهنئـى   

نىـدۇ، ئـۇنى   ئىسالم دىنىدا ئىبادەتلهر بىۋاسـىته ئـالالھقىال قىلى  . قىلىش ھوقۇقى يوقتۇر
. گۇناھالرنى پهقهت ئالالھ ئۆزى خالىسا كهچۈرىـدۇ . پهقهت ئالالھ ئۆزىال قوبۇل قىلىدۇ

ئۇنىــڭ : بــۇ مــاۋزۇدا خرىســتىئان دىنىنىــڭ ھــازىرقى شــهرىئىتىگه قارايــدىغان بولســاق
خرىستىئان دىن ئادەملىرى تهرىپىدىن ئۆزگهرتىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ۋە ئىنجىلـدىكى  

رنىڭ ئهمهلدىن قالـدۇرۇلغانلىقىنى، ھهمـدە ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     نۇرغۇن ئهھكامال
ــدىم   “ ــۇقالش ئۈچــۈن كهل ــتىش ئۈچــۈن ئهمهس، تول ــى كېمهي ــېالن ” مهن دىنن دەپ ئ

  .قىلغان مۇقهددەس دەستۇرىغا خىالپلىق قىلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئوچۇق كۆرىمىز
ۇرئـان ۋە ھهدىسـالردا   توغرا، بهزى دەۋرلهردە مۇسـۇلمانالردىن قىسـمهن كىشـىلهر ق     

ــكه        ــا كىرگۆزۈش ــلهن دىنغ ــامى بى ــادەت ن ــدئهتلهرنى ئىب ــىم بى ــر قىس ــان بى بۇيرۇلمىغ
ئۇرۇنغــان بولســىمۇ، ھهر دەۋردە ئىســالم دىنىنــى تۈرلــۈك بورمىالشــالردىن قوغــداپ       
تۇرىــدىغان ھهقىقهتــپهرۋەرلهر كهم بولمىغاچقــا، بۇنــداق بىــدئهتلهر ئــۆز ۋاقتىــدىال رەت 

نكى بۇ دىننى تا قىيامهتكىچه ھهر قانداق بىر ئۆزگهرتىش ۋە كهم ـ  چۈ. قىلىنپ كهلدى
ــاخىرغىچه     ــدا ئ ــاقلىغان ھال ــپ، س ــاپ قىلى ــالردىن س ــادە قىلىش ــدۇرۇش  زىي داۋام قىلى

ئالالھ تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلى ئـارقىلىق بـۇ   . ئالالھنىڭ ۋەدىسى ئىدى
هتكه ئـالالھ تائـاال ھهر يـۈز يىلنىـڭ     بـۇ ئـۇمم  «. ۋەدىسىنى مۇنـداق دەپ ئـېالن قىلغـان   

بىرىنـى  ) يهنـى بىـدئهتلهردىن تازىاليـدىغان   (بېشىدا ئۇالرنىـڭ دىنىنـى يېڭىاليـدىغان    
قۇرئـاننى بىـز نازىـل قىلـدۇق،     ﴿: ئـالالھ قۇرئـان كهرىمـدە    .)١(»چوقۇم ئهۋەتىپ تۇرىدۇ
تۇرى مۇسـۇلمانالرنىڭ مـۇقهددەس دەسـ   . دەپ ۋەدە قىلغـان  )٢(﴾ئۇنى چوقۇم قوغـدايمىز 

بولغان قۇرئان قۇغدالغان ئىكهن، ئۇالرنىـڭ دىنـى، ئېتىقـادى، ئىبـادەتلىرى ۋە پۈتـۈن      
ئالالھنىـڭ بـۇ ۋەدىسـى ئهمهلىيهتـته ئهمهلـگه ئېشـىپ       . ئىشلىرى قوغدىلىدۇ دېمهكتـۇر 

  .كهلمهكته
ســىلهرگه ئالالھنىــڭ كىتــابى بىــلهن «پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن   

كهتتىم، سىلهر بۇ ئىككىسىنى چىڭ تۇتساڭالر، مهندىن كېـيىن  سۈننهتلىرىمنى قويۇپ 
  .)٣(»ھهرگىزمۇ ئېزىپ كهتمهيسىلهر

ــدى      ــپ كهلــ ــن ئهمهل قىلىــ ــىپقا چىــ ــۇ پرىنســ ــۇلمانالر مۇشــ ــبهر . مۇســ پهيغهمــ

                                                 
  ئىمام ئهبۇداۋود رىۋايىتى   )١(
  ـ ئايهت ٩ھىجر سۈرىسى   )٢(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٣(
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ســاھابىالردىن (ئهلهيهىسســاالمدىن باشــالپ پۈتــۈن ســاھابىالر، خهلىــپىلهر، تــابىئىنالر  
ملىرى بىدئهتنى مهنئى قىلشتا ئىنتـايىن ھوشـيارلىق   ۋە مهزھهب ئالى) كېيىنكى ئهۋدالر

چـۈنكى  . بىلهن ئىش كۆردى، ئاددى بىر بىدئهتنىمۇ ئـۆز ۋاقتىـدا رەت قىلىـپ كهلـدى    
  .ھهرقانداق چوڭ ئىشالر كىچىكتىن باشلىنىدۇ

يهنـى سـاھابىالر ۋە   (بـۇرۇنقىالردا  «: ئىمام مالىك بىدئهت توغرۇلۇق مۇنداق دېـگهن   
بولمىغان بىرەر ئىشنى مۇشـۇ ئۇممهتنىـڭ دىنىغـا كىرگـۈزمهكچى     ) دەتابىئىنالر دەۋرلىرى

يهنـى  (بولغان كىشى، ھهقىقهتهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى دىنغا خىيـانهت قىلغـان   
بۈگـۈن  ﴿چۈنكى ئالالھ تائـاال  . دەپ تۆھمهت قىلغان بولىدۇ) دىننى تولۇق يهتكۈزمىگه

دىـن ئـۆز ۋاقتىـدا كامالىغـا      .ىـدى ېـگهن ئ د )١(﴾سىلهرنىڭ دىنىڭالرنـى پۈتـۈن قىلـدىم   
  .»شۇ ۋاقىتتا دىندىن سانالمىغان نهرسه ھازىرمۇ دىندىن سانالمايدۇ. يهتكهن

  

                                                 
  ئايهت -٥دە سۈرىسى مائى  )١(



 ٩٩٧  ۈرلىرىت ۇنىڭئ ۋە ۇپرىك  

 

 

  كۇپرى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

  كۇپرى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٦٩٧
يېـپىش   كـۇپرى سـوزىنىڭ لـۇغهتتىكى مهنىسـى پهردىـلهش، يوشـۇرۇش ۋە       :جاۋاب    

ئــــالالھ تائاالغــــا يــــاكى  دېگهنلىــــك بولــــۇپ، ئىســــالم ئىســــتىالھىدىكى مهنىســــى 
پهيغهمبهرلهردىن بىرەرسىگه ياكى قۇرئان كهرىمنىڭ ئالالھ سـۆزى ئىكهنلىكىـگه يـاكى    
. ئىمــان ئېيتىشــقا بۇيرۇلغــان مهســىلىلهردىن بىرەرســىگه ئىنكــار قىلىــش دېگهنلىكتــۇر

ــار قىلىــش ئىنســاننىڭ تۇغۇلىشــى   ــى ئىنك ــى  ھهقىقهتن دىكى ئهســلى ۋە ســاپ فىترىتىن
ــقا بۇيرىغــان        ــان ئېيتىش ــالالھ ئىم ــا ۋە ئ ــۈن ئالالھق ــانلىقى ئۈچ ــك بولغ پهردىلىگهنلى

ــادەم    ــان ئ ــار قىلغ ــلهرگه ئىنك ــاپىر«ھهقىقهت ــۇرغۇچى دەپ  » ك ــى يوش ــى ھهقىقهتن يهن
  .ئاتالغان

  كۇپرىنىڭ تۈرلىرى
  بۆلۈنىدۇ؟ چىگهكۇپرى نهچ :سوئال  .١٦٩٨

كۇپرى ئىككـى تۈرلـۈك بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ بىـرى، ئېتىقـادتىكى كۇپرىلىـق،         :جاۋاب    
. ئېتىقــادتىكى كۇپرىلىــق ئىمانغــا زىــت كېلىــدۇ. كۇپرىلىقتــۇر يهنه بىــرى، ئهمهلــدىكى

  .ئهمما ئهمهلدىكى كۇپرىلىق ئىمانغا زىت كهلمهيدۇ

  ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى ئېتىقادتىكى كۇپرىلىق
  ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٦٩٩

  :ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
  كۇپرى ئىنكار) ١(    

قۇرئــان كهرىمــگه يــاكى ســهھىه ھهدىســىلهرگه يــاكى ئــۇالردا   ― كــۇپرى ئىنكــار   
بىت بولغــان بهش ۋاخ نامــاز، روزا، كهلــگهن ھۆكــۈملهرگه ۋە يــاكى ئــۇالر ئــارقىلىق ســا

بۇنىـڭ  . زاكات قاتارلىق پهرزلهر ۋە ئهھكامالرنىڭ بىرەرسىگه ئىنكار قىلىـش دېمهكتـۇر  
ئـالالھ تائاالغـا يالغـاننى چاپلىغـان يـاكى ھهق      ﴿: دەلىلى ئالالھ تائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزى   

ە كاپىرالرغـا  كهلگهندە ئۇنى ئىنكار قىلغان ئادەمـدىنمۇ زالىـم ئـادەم بـارمۇ؟ جهھهننهمـد     
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  .)١(﴾)ئهلۋەتته بار(جاي يوقمىدۇ؟ 
  كۇپرى تهكهببۇر )٢(    
ــۇر     ــۇپرى تهكهبب ــپ     -ك ــرار قىلى ــگه ئىق ــڭ ھهق ئىكهنلىكى ــالم ئهھكاملىرىنى ئىس

بۇ خىلدىكى كـۇپرى  . تۇرۇپ، چوڭلۇق قىلغانلىقتىن ئۇنىڭغا بويسۇنماسلىق دېمهكتۇر
ــدۇر  ــا ئوخشــاش كۇپرى ــبلىس ھهقىقهتنــى بىلىــپ  چــۈنكى ئ. ئىبلىســنىڭ كاپىرلىقىغ ى

بۇنىـڭ دەلىلـى ئـالالھ تائاالنىـڭ     . تۇرۇپ، ئۇنى قوبۇل قىلىشتىن بـاش تارتقـان ئىـدى   
ــۆزى  ــۇ س ــتىلهرگه   ﴿ :مۇن ــدا پهرىش ــۆز ۋاقتى ــالر  «ئ ــهجدە قىلىڭ ــادەمگه س ــدۇق، د» ئ ې

باش تـارتتى،  ) سهجدە قىلىشتىن(ئىبلىستىن باشقا ھهممىسى سهجدە قىلدى، ئىبلىس 
  .)٢(﴾، ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كهتتىتهكهببۇرلۇق قىلدى

ئــالالھ تائاالنىــڭ ئهمــرىگه بويســۇنمىغانلىقى ئۈچــۈن كــاپىر    دېــمهك، ئىبلىســنىڭ  
ئــالالھ تائاالنىــڭ ئهمــرىگه . بولــۇپ كهتكهنلىكــى بــۇ ئــايهتته ئېنىــق بايــان قىلىنغــان  

  .بويسۇنمىغان مۇتهكهببىرلهرنىڭ ئاقىۋىتى ئىبلىسنىڭ ئاقىۋىتى بىلهن بىردۇر
  كۇپرى شهك )٣(    
ئىسـالم دىنىنىـڭ ئاساسـىي ئهقىـدىلىرى بولغـان ئـالته ئىماننىـڭ        ― كۇپرى شهك   

: ئۇنىڭ دەلىلى ئالالھ تائاالنىڭ مۇنـۇ سـۆزى  . قايسى بىرىگه شهك كهلتۈرۈش دېمهكتۇر
ــدى (﴿ ــداق دېـ ــادەم مۇنـ ــاپىر ئـ ــوياليمهن، ئهگهر مهن  ) كـ ــدۇ دەپ ئـ ــامهت بولمايـ قىيـ

ــدىم ــا قايتۇرۇلغان ــدىمۇ (ۇپهرۋەردىگارىمغ ــامهت بولغان ــى قىي ــدىن  ) يهن ــۇ باغ ــۋەتته ب ئهل
بۇرادىرى مۇنازىرلهشـكهن ھالــــدا، سـېنى    ) مۆمىن(ئۇنىڭغا . ياخشىراق جاينى تاپىمهن

تۇپراقتىن، ئاندىن ئابىمهنىدىن يارىتىپ، ئانـدىن سـېنى راۋۇرۇس ئىنسـان    ) ئهسلىدە(
االغا ئىشهنگهن بولسـىمۇ،  چۈنكى ئالالھ تائ .)٣(﴾قىلغان زاتنى ئىنكار قىالمسهن؟ دېدى

  .ئاخىرەت كۈنىنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىشهنمىگهن ئادەم شهكسىز كاپىردۇر
بۇ ئايهتته، قىيامهتنىـڭ بولىـدىغانلىقىغا شـهك كهلتـۈرگهن كىشـى ئـالالھ تائـاالنى          

ئـالالھ تائـاالنى ئىنكـار قىلغـان كىشـىنىڭ      . ئىنكار قىلغانلىق سۈپىتىدە كۆرسـىتىلگهن 
  .نلىقى شهكسىزدۇركاپىر بولىدىغا

  كۇپرى ئېتىراز )٤(    
ئىسالم دىنىـدا بۇيرۇلغـان ئهمهلـلهرگه قارشـىلىق بىلـدۈرۈش ۋە      ― كۇپرى ئېتىراز   

: قۇرئان كهرىمنىڭ مۇنۇ ئايهتلىرى بـۇنى ئىپادىلهيـدۇ  . ئۇالردىن يۈز ئۆرۇش دېمهكتۇر

                                                 
  ئايهت – ٦٨ئهنكهبۇت سۈرىسى   )١(
  ئايهت – ٣٤بهقهرە سۈرىسى   )٢(
  ئايهتلهر – ٣٧ - ٣٦كهھف سۈرىسى   )٣(



 ٩٩٩  ۈرلىرىت ۇنىڭئ ۋە ۇپرىك  

 

. دېــدى ﴾ســېنى ســهجدە قىلىشــقا بۇيرۇغــان چېغىمــدا نېمىشــقا ســهجدە قىلمىــدىڭ؟ ﴿
 »مېنــى ئــوتتىن، ئــۇنى اليــدىن ياراتتىــڭ    . مهن ئۇنىڭــدىن ئــارتۇقمهن «: ئىــبلىس
  .)٢(﴾كاپىرالر ئاگاھالندۇرۇلغان نهرسىلهردىن يۈز ئۆرۈگۈچىلهردۇر﴿، )١(﴾دىدى

ئىســالم دەۋىتىــدىن يــۈز پهرمانلىرىــدىن ۋە -ئــالالھ تائاالنىــڭ ئهمــر لهردە،بــۇ ئــايهت  
  .ىكى ئىپادىلىنىدۇئىكهنل» كاپىرالر«ئۆرۈگۈچىلهرنىڭ شهكسىز 

  كۇپرى نىفاق) ٥(    
تىلىــدا ئــۆزىنى مۇســۇلمان دەپ قويــۇپ، دىلىــدا ئىشهنمهســلىك ― كــۇپرى نىفــاق   

كىشــىلهر ئارىسـىدا ئــالالھ  ﴿: بۇنىــڭ دەلىلـى ئــالالھ تائاالنىـڭ مۇنــۇ سـۆزى   . دېمهكتـۇر 
تائاالغــــا ۋە ئــــاخىرەت كــــۈنىگه ئىشــــهندۇق دېگــــۈچىلهر بــــار، ھهقىقهتــــته ئــــۇالر  

  .)٣(﴾ۇئىشهنمهيد
 دەپ قانچىلىـك » مۇسـۇلمان «بۇ ئايهتته، مۇناپىقالر ئېغىزلىرى ئـارقىلىق ئـۆزلىرىنى    

دەۋا قىلســىمۇ، ئهمهلىيهتــته، ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمانالردىن ئهمهس، بهلكــى كۇففــارالردىن 
  .ئىكهنلىكى ئىپادىلىنىدۇ

  ېمه؟ئېتىقادتىكى كۇپرىنىڭ ھۆكمى ن :سوئال  .١٧٠٠
ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنى سادىر قىلغان ئادەم ئىسـالم ۋە ئىمانـدىن چىقىـپ     :جاۋاب    

چۈنكى ئېتىقادتىكى كۇپرىلىق ئىمانغا زىت كېلىـدۇ ۋە  . كېتىش ئارقىلىق كاپىر بولىدۇ
  .ئىمان بىلهن ھهرگىز بىرلىشهلمهيدۇ

  ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى
  قايسىالر؟ ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى :سوئال  .١٧٠١

   :تۆۋەندىكىچه ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى :جاۋاب    
  كۇپرى نېمهت) ١(    

تـۇرۇپ، ئۇنىڭغـا    ئالالھ تائاالنىـڭ بهرگهن نېمهتلىرىنـى تونـۇپ   ― كۇپرى نېمهت   
بۇنىڭ دەلىلى ئـالالھ  . قىلىش دېمهكتۇر ئالالھ تائاالغا ئاسىيلىقشۈكۈر ئادا قىلماستىن 
نېمىـتىمگه شـۈكۈر قىلسـاڭالر،    «: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭالر﴿: تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزى

قىلساڭالر، مېنىـڭ   )تۇزكورلۇق(ت تېخىمۇ زىيادە قىلىمهن، ئهگهر كۇپرانى نېمه) ئۇنى(

                                                 
  ئايهت -١٢ئهئراف سۈرىسى   )١(
  ئايهت – ٣ئهھقاف سۈرىسى   )٢(
  ئايهت – ٨بهقهرە سۈرىسى   )٣(
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  .)١(﴾لىدىردەپ جاكا» ئازابىم، ئهلۋەتته، بهكمۇ قاتتىق بولىدۇ
  هتمهئسىي كۇپرى )٢(    
ئىســـالم شـــهرىئىتىدە كۇپرىلىـــق بىـــلهن ســـۈپهتلهنگهن ― كـــۇپرى مهئســـىيهت   

  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. ھهرقانداق گۇناھ ـ مهسيهتلهر ۋە يامان ئىشالر دېمهكتۇر
بۇنىـڭ دەلىلـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     . مۇسۇلماننى نـاھهق ئۆلتـۈرۈش  ①   

ر، ئــۇنى نــاھهق ئۆلتــۈرۈش مۇســۇلماننى ھاقــارەتلهش ئېغىــر گۇنــاھتۇ ﴿: مۇنــۇ ســۆزى
  .)٢(﴾كۇپرىلىقتۇر

بۇنىــڭ دەلىلــى پهيغهمــبهر . ھــاراق ئىچىــش، ئوغرىلىــق قىلىــش ۋە زىنــا قىلىــش②  
زىنـا قىلغـۇچى مۆمىنلىـك ھالىتىـدە زىنـا قىلمايـدۇ،       ﴿: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنۇ سـۆزى 

ىـدە  مۆمىنلىك ھالىتىدە ئوغرىلىق قىلمايدۇ ۋە ھاراق ئىچكۈچى مۆمىنلىك ھالىت ئوغرى
  .)٣(﴾ھاراق ئىچمهيدۇ

ــتىش    ③   ــى تهرك ئې ــارلىق پهرز ئهمهللهرن ــات قات ــاز، روزا، زاك ــى  . نام ــڭ دەلىل بۇنى
كــاپىرالر بىــلهن ﴿: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ باشــتا بايــان قىلىنغــان مۇنــۇ ســۆزى

ــازدۇر   ــارىمىزدىكى پهرق نام ــڭ ئ ــان    . بىزنى ــاپىر بولغ ــى ك ــان كىش ــازنى تهرك قىلغ نام
ھهدىستىكى كـاپىرلىق ئىمانـدىن چىقىرىـدىغان دەرىجىـدىكى كـاپىرلىق       بۇ .)٤(﴾بولىدۇ

  .ئهمهس، بهلكى ئهمهلدىكى كاپىرلىقتۇر
  كۇپرى ھۆكۈم )٣(    
ئىسالم شـهرىئهت قانۇنىنىـڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكىـگه ئىقـرار قىلىـپ       -كۇپرى ھۆكۈم   

بۇنىـڭ   .تۇرۇپ، باشقا قانۇنالرنى دەستۇر قىلىپ، ئۇالر بىلهن ئىش كـۆرۈش دېمهكتـۇر  
كىملهركى، ئالالھ نازىل قىلغان ئايهتلهر بـويىچه  ﴿: لى ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدەلى

  .)٥(﴾ھۆكۈم قىلمايدىكهن، ئۇالر كاپىرالردۇر
دېــگهن » بــۇ ئهســىرگه ئۇيغــۇن كهلمهيــدۇ «ئهممــا ئــالالھ تائاالنىــڭ شــهرىئىتىنى    

لگهنلىـك سـهۋەب بىـلهن    ئېتىقاد بىلهن ياكى يهرلىك قـانۇنالرنى ئۇنىڭـدىن ئهۋزەل بى  
كۇپرىلىقنىـڭ ھـۆكمىگه    ئالالھ تائاالنىڭ شهرىئىتىدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلهر ئېتىقـادتىكى 

ئېتىقادىي كۇپرىنىڭ جۈملىسـىدىن بولـۇپ ئىمانغـا     لىقچۈنكى بۇ خىل كۇپرى. كىرىدۇ

                                                 
  ئايهت – ٧ئىبراھىم سۈرىسى   )١(
  بۇخارى رىۋايىتى  )٢(
  ىم رىۋايىتىمۇسل  )٣(
  ئهھمهت رىۋايىتى  )٤(
  ئايهت – ٤٤مائىدە سۈرىسى   )٥(
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  .)١(شۇڭا بۇنى سادىر قىلغۇچىالر كاپىر بولىدۇ. زىت كېلىدۇ
  ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .١٧٠٢

ىن ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنى سادىر قىلغان كىشـى ئىسـالمدىن يـاكى ئىمانـد     :جاۋاب    
چـۈنكى ئهمهلـدىكى كۇپرىلىـق ئىمانغـا     . كـاپىر بولمايـدۇ   نهتىجىدە،. چىقىپ كهتمهيدۇ

  .ۇگۇناھكار بولىد زىت كهلمهيدۇ، بىراق ئۇنى سادىر قىلغۇچى قاتتىق
  

                                                 
 ۋە شــهيخ مــۇھهممهد ئىبنــى ســالىه ئهل فهۋزاننىــڭ » ئىســالمدا ئىبــادەت«دۇكتــۇر يۈســۈپ ئهل قهرداۋىينىــڭ  )١(

  .ناملىق ئهسهرلىرىدىن ئېلىندى» تهۋھىد كىتابى«



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٠٢  

 

  

  ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى نىفاق

  نىفاق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٠٣
نىفــاق ســۆزىنىڭ لــۇغهتتىكى مهنىســى ئىچىــدە بىــر نهرســىنى يوشــۇرۇش    :جــاۋاب    

ــاق  ــۇپ، نىف ــك بول ــگه     دېگهنلى ــاق دەپ ئىككى ــدىكى نىف ــاق ۋە ئهمهل ــادتىكى نىف ئېتىق
  .بۆلۈنىدۇ

  ئېتىقادتىكى نىفاق
  ئېتىقادتىكى نىفاق دېگهن قايسى؟ :سوئال  .١٧٠٤

ــاۋاب     ــاق   :ج ــادتىكى نىف ــدا     -ئېتىق ــۇپ، دىلى ــۆزلهپ قوي ــۇلمانلىقنى س ــدا مۇس تىلى
سۆزىنىڭ ھهقىقىـي  » مۇناپىق«مانا بۇ، تىلىمىزدىكى . كۇپرىلىقنى يوشۇرۇش دېمهكتۇر

چــۈنكى . ە خهتىــرى كاپىرالرنىڭكىـدىن چوڭـدۇر  مۇناپىقالرنىـڭ زىيىنـى ۋ  . مهنىسـىدۇر 
شۇڭىمۇ مۇناپىقالرنىڭ ئـاخىرەتته ئۇچرايـدىغان جازاسـىمۇ    . ئۇالر يوشۇرۇن دۈشمهندۇر

: بـۇ ھهقـته قۇرئـان كهرىـم مۇنـداق دېـگهن      . كاپىرالرنىڭكىدىن ئهلۋەتته ئېغىر بولىـدۇ 
هرگىزمـۇ ئـازابتىن   مۇناپىقالر دوزاخنىڭ ئهڭ ئاستىنقى قهۋىتىگه تاشلىنىدۇ، ئۇالرغا ھ﴿

  .)١(﴾قۇتقۇزغۇچى مهدەتكار تاپالمايسهن
ئــالالھ تائــاال قۇرئــان . مۇنــاپىقالر ھهر قانــداق دەۋر ۋە ھهرقانــداق جايــدا تېپىلىــدۇ  

بهقهرە سۈرىسىنىڭ بېشـىدىال مـۆمىنلهر، كـاپىرالر ۋە     –كهرىمنىڭ ئىككىنچى سۈرىسى 
ىلغـان بولـۇپ، مۆمىنلهرنىـڭ    گـۇروھ كىشـىلهرنى بايـان ق    مۇناپىقالردىن ئىبـارەت ئـۈچ  

ئــايهت بىــلهن تامامالنغــان بولســا،     ٢ئــايهت بىــلهن، كاپىرالرنىــڭ بايــانى    ٣بايــانى 
ــ ــۇالرنى  مۇناپىقالرنى ــوڭ ۋە ئ ــرى چ ــۈن     ڭ خهتى ــانلىقى ئۈچ ــيىن بولغ ــۇۋېلىش قى تون

بۇنىڭــدىن كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇكى، . ئــايهت بىــلهن تامامالمغــان ١٣ئۇالرنىــڭ بايــانى 
 –مۇســـۇلمانالرغا، جۈملىـــدىن ئىنســـانىيهتكه كهلتۈرىـــدىغان زىيـــان  مۇناپىقالرنىـــڭ 

  .زەخمهتلىرى چوڭدۇر
ــى    ــاپىقالر قايس ــى  بىرمۇن ــلهت ۋە قايس ــۆز     بىرمىل ــان ئ ــۇالر ھام ــۇن، ئ ــدا بولمىس جاي

ــدۇ       ــپ بارى ــش ئېلى ــدا ئى ــۇچرىتىش يولى ــا ئ ــى زىيانغ ــڭ مهنپهئهتلىرىن ــۇ . خهلقىنى ش
. ئىنسانالرنىڭ ھهمىشه نهپرىتىگه ئۇچراپال تۇرىـدۇ ئالالھ تائاالنىڭ ۋە سهۋەبتىنمۇ ئۇالر 

                                                 
  ئايهت -١٤٥نىسا سۈرىسى  )١(



 ١٠٠٣  ۈرلىرىت ۇنىڭئ ۋەنىفاق   

 

ۋاقتـى كهلگهنـدە ئـۇالرنى    . بۇ مۇناپىقالرنى قولالنغان بېسىمدارالرمۇ ئۇالرنى سـۆيمهيدۇ 
  .ئۆز قولى بىلهن يوق قىلىۋېتىدۇ

نىـڭ خهلقىمىـزگه سـالغان    چىققان، تېگى پهس، رەزىل مۇناپىقالر ئۇيغۇر مىللىتىدىن 
ئهســىردە ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ    – ٨مىالدىــيه : مهســىلهن . زىيــانلىرى ئــاز بولمىغــان  

يىمىرىلىــپ تاشلىنىشــىغا  ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ ســارىيىدىكى بىــر قىســىم مۇناپىقالرنىــڭ 
پۈتۈن مهخپىيهتچىلىكلهرنى قارشى تهرەپكه يهتكۈزۈپ قويۇش ئارقىلىق ئۆز دۆلىـتىگه  

انلىقىنىـڭ يىمىرىلىـپ   شـۇنداقال سـهئىدىيه خ  . خىيانهت قىلغانلىقى سهۋەبتىن بولغـان 
قالماقالرنىــڭ قولىغــا ئۆتــۈپ كېتىشــىدىمۇ، مهنســهپ تهمهســىدە  دۈشــمهنگه ســېتىلىپ 

دىكى مۇناپىقالرنىــڭ خــائىنلىقى ئاساســلىق رول   ىكهتــكهن ئابــاق خوجــا باشــچىلىق   
ھــازىرمۇ بــۇ خىلــدىكى مۇناپىقالرنىــڭ خهلقىمىــزگه بولغــان زىيانكهشــلىكى داۋام   .ئوينىغــان
  .قىلماقتا

  دىكى نىفاقئهمهل
  ئهمهلدىكى نىفاق دېگهن قايسى؟ :سوئال  .١٧٠٥

ئـۆزى مۇسـۇلمان بولسـىمۇ، مۇناپىقالرنىـڭ قىلىقىنـى       –ئهمهلدىكى نىفـاق   :جاۋاب    
مۇنــاپىقلىقى  قىلىــش دېگهنلىــك بولــۇپ، ئهمهلــدىكى نىفــاقنى ســادىر قىلغۇچىالرنىــڭ 

ــىپ كهتمىگه  ــۇلمانلىقنى بېس ــانىلىدۇ   مۇس ــۇلمانالردىن س ــا، مۇس ــال بولس ــبهر . ن پهيغهم
ئامانهتكه خىيانهت قىلىش، يالغـان سـۆزلهش، ۋەدىـگه    «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

خىالپلىق قىلىـش، جېدەللهشـكهندە ئېغىزىنـى بـۇزۇش قاتـارلىق تـۆت ئىلـلهت كىمـدە         
ەرسـىنى ئـۆزىگه   بولسا، ئۇ ھهقىقىي مهنىدىكى مۇناپىق بولىدۇ، بـۇ تـۆت ئىللهتـتىن بىر   

يهرلهشــتۈرگهن ئــادەم ئــۇنى تاشــلىمىغىچه، مۇنــاپىقلىق ئــاالمىتىنى ئۆزىــدە ســاقلىغان  
  .)١(»بولىدۇ

  ئېتىقادتىكى نىفاق بىلهن ئهمهلدىكى نىفاقنىڭ قانداق پهرقلىرى بار؟ :سوئال  .١٧٠٦
  :قنىڭ پهرقلىرى تۆۋەندىكىچهئېتىقادتىكى نىفاق بىلهن ئهمهلدىكى نىفا :جاۋاب    
ئهممـا  . ئېتىقادتا تىل بىلهن دىلنىڭ بىردەك بولماسلىقىدۇر ئېتىقادتىكى نىفاق) ١(    

  .ئهمهلدىكى نىفاق ئىنسانالرغا قارىتا ئىككى يۈزلىمىچىلىك قىلىشتۇر
ــۇلمانالر    ) ٢(     ــۆزلىرىنى مۇسـ ــۇچىالر گهرچه ئـ ــادىر قىلغـ ــاقنى سـ ــادتىكى نىفـ ئېتىقـ

ئهممـا ئهمهلـدىكى    .ىمۇ، ئالالھنىـڭ نهزەرىـدە ئهشـهددىي كـاپىرالردۇر    قاتارىدىن سانىس
مۇســـۇلمانالردىن سانالســـىمۇ،   نىفـــاقنى ســـادىر قىلغـــۇچىالر ئالالھنىـــڭ نهزەرىـــدە    

                                                 
  بۇخارىي رىۋايىتى   )١(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٠٤  

 

  .ئىنسانالرنىڭ نهزەرىدە مۇناپىقالردىن سانىلىدۇ
چۈنكى ئـۇ كاپىرنىـڭ   . ئېتىقادتىكى نىفاق مۇسۇلمان ئادەمدىن سادىر بولمايدۇ) ٣(    

  .ئهمما ئهمهلدىكى نىفاق بهزى مۇسۇلمانالردىن سادىر بولىدۇ. شىدۇرئى
ئېتىقادتىكى نىفاقنى سادىر قىلغان ئادەمنىڭ تهۋبىسى ئىمان ئيىـتىش بىـلهن   ) ٤(    

ــاقنى ســادىر قىلغــان ئادەمنىــڭ تهۋبىســى ئهخالقىنــى    . بولىــدۇ ــدىكى نىف ــا ئهمهل ئهمم
  .)١(تۈزىتىپ، ئۆزىنى ئىسالھ قىلىش بىلهن بولىدۇ

  ئۆز مىللىتىنىڭ گۆرىنى قازغۇچىالر خائىنالر 
  ؟خائىن ئاتالغۇ قانداق ئۇقۇمنى بېرىدۇ: سوئال  .١٧٠٧

قهدىمـدىن ھـازىرغىچه خـائىن سـۆزى مىللهتـكه ۋە ۋەتهنـگه ئاشـكارا         :جاۋاب      
بىر ئاتالغۇ  ھهم يوشۇرۇن ئاسيلىق قىلىپ كهلگهن مهلئۇنالرغا قارىتىلىپ كهلگهن

زامـانىمىزدا خـائىن   . بولۇپ، ھازىرقى كۈندە ئۇنىڭ دائىرىسـى كېڭىيىـپ كهتـكهن   
ســـۆزى ۋەتهن ۋە مىللهتـــكه ئاســـىيلىق قىلغـــۇچىالرنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغاننىـــڭ 
ــدىغان     ــا چاپى ــۆز مىللىتىنىــڭ زىيىنىغ ــى، ئ ــاپىقالرنى، چېقىمچىالرن ســىرتىدا، مۇن

 .كـۆز يۇمغۇچىالرنىمـۇ ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ      غالچىالرنى، ساتقۇنالرنى ۋە ھهقىقهتكه
ئىچىشــنىال بىلىــدىغان، بىــر لوقمــا -مۇنــداقال خــۇددى ھايۋانالرغــا ئوخشــاش يهپ

ئۈچۈن ئهتراپىدىكىلىرىنى سېتىۋېتىشتىن ئىككىلهنمهيـدىغان، قېرىنداشـلىرىنىڭ   
  .ھېسابىغا ھايات كهچۈرۈشنى تاللىۋالغان مهلئۇنالردۇر

خهلقنىـڭ قېنىنـى   ئـۇالر  ، بولۇپ جايدىغان چاشقانالرنى غاىتىمىلل ئۆزخائىنالر  
. الرغـا سـۇنغۇچى ئهبلهخـلهردۇر   ياتغۇچى، ئۆز قېرىنداشـلىرىنىڭ بېشـىنى   ىيوشۇر

نى، ئۇيغــــۇر مىللىتىــــدىكى خــــائىنالر تهبىقىســــى زور كۆپچىلىــــك يــــازغۇچىالر
شائىرالرنى، قارا قورساق، جان باقار موللىالرنى، ھوقـۇق بىـلهن مهنسـهپ ئۈچـۈن     

نهرسىســىدىن كېچىــدىغان ئــاچكۆز ئهمهلــدارالرنى، مهنســهپ تهمهســىدە ئــۆز   ھهر
ــى،       ــچى، خىزمهتچ ــالچىالرنى ۋە ئىش ــان غ ــپ قىلىۋالغ ــنى كهس ــى سېتىش مىللىتىن

  .مۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇالرنىدېهقانالر قاتلىمىدىكى بىر قىسىم

  
 
  

                                                 
  .ناملىق ئهسهرىدىن ئېلىندى» تهۋھىد كىتابى«مۇھهممهد ئىبنى سالىه ئهل فهۋزاننىڭ شهيخ  )١(



 ١٠٠٥  هتزاالل ۋە هتھىداي  

 

  

  زااللهتھىدايهت ۋە 

  نىڭ مهنىسىھىدايهت
  نېمه؟ نىڭ مهنىسىھىدايهتئىسالمدا  :سوئال  .١٧٠٨

ئىسالم ئىستىالھىدا ئىمان، ئىسالم، ياخشـى ئهمهللهرنـى ئىشـلهش، قۇرئـان      :جاۋاب    
ھىـدايهتنى بهرگـۈچى پهقهت ئـالالھ    . ۋە سۈننهتنىڭ روھىغا ئۇيغۇن ياشاش دېمهكتـۇر 

ۋە خالىغـان كىشـنى    ئالالھ ھهقىـقهتهن خالىغـان كىشـىنى ئـازغۇن قىلىـدۇ     ﴿. تائاالدۇر
ئىنساننىڭ ئۈستىگه چۈشكهن مهسئۇلىيهت ئۇنىڭ ئۆز ئىرادىسى  .)١(﴾ھىدايهت قىلىدۇ

بىلهن ھىدايهتنى ئىزدىشى، ئهقلى بىلهن ئۇنىڭغا ئىنتىلىش ۋە قهلبـى بىـلهن ئۇنىڭغـا    
  .ئېگه بولۇشتىن ئىبارەتتۇر

  ھىدايهتنىڭ تۈرلىرى
  ؟قانچه تۈرلۈك بولىدۇھىدايهت  :لسوئا  .١٧٠٩

: قۇرئان كهرىمنىڭ ئىسـتېمالى بـويىچه، ھىـدايهت ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇ       :جاۋاب    
بىرى يول كۆرسىتىش مهنىسىدىكى ھىدايهت، يهنه بىرى مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشتۈرۈش 

ــدايهت  ــىدىكى ھى ــىز     . مهنىس ــىزگه س ــىنىڭ س ــورىغان كىش ــول س ــىز ي ــى، س ئالدىنقىس
غــان جايغــا ئېلىــپ بارىــدىغان تــۈز يــولنى ئېنىــق شــهرھلهپ كۆرســىتىپ بارمــاقچى بول

قويغىنىغــا، كېيىنكىســى، ســىزنىڭ قــولىڭىزدىن تۇتــۇپ، ســىز بارمــاقچى بولغــان جــاي  
ئهگهر يىــراق بولســا ماشىنىســىغا ئولتۇرغــۇزۇپ، ســىزنى شــۇ جايغــا ئاپىرىــپ قويغىنىغــا 

  .)٢(ئوخشاش
  ھهر ئىككى تۈرلۈك ھىدايهت ئالالھنىڭال قولىدىن كېلهمدۇ؟ :السوئ  .١٧١٠

مهنىســــىدىكى ھىــــدايهت ئــــالالھتىن  مــــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشــــتۈرۈش :جــــاۋاب    
بــۇھهقته ئــالالھ تائــاال مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا . باشقىســىنىڭ قولىــدىن كهلمهيــدۇ

نى ھىـدايهت  شۈبهىسـىزكى، سـهن خالىغـان ئـادىمىڭ    ﴿: خىتاب قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ   
ــدايهت      ــالالھ ھى ــدۇ، ئ ــدايهت قىلى ــادەمنى ھى ــان ئ ــالالھ خالىغ ــېكىن ئ قىاللمايســهن، ل

                                                 
  ـ ئايهت ٨فاتىر سۈرىسى   )١(
  ئهلالمه مۇھهممهد مۇتهۋەللىي شهئراۋىينىڭ سۆزى  )٢(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٠٦  

 

  .)١(﴾تاپقۇچىالرنى ئۇبدان بىلىدۇ
ئهمما يـول كۆرسـىتىش مهنىسـىدىكى ھىـدايهت پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋە دىنغـا دەۋەت         

هن ھالـدا،  ئالالھ بۇمهنىنى ئىپادىلىگ. قىلىدىغان باشقا كىشىلهرنىڭمۇ قولىدىن كېلىدۇ
ــدۇ    ــداق دەي ــپ مۇن ــاب قىلى ــاالمغا خىت ــبهر ئهلهيهىسس ــهن  ﴿: پهيغهم ــىزكى، س شۈبهىس

  .)٢(﴾كىشىلهرنى توغرا يولغا ھىدايهت قىلىسهن
  پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋەزىپىسى نېمه؟ :سوئال  .١٧١١

ى كۆرسـىتىپ  پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋەزىپىسـى كىشـىلهرگه جهننهتنىـڭ يـولىن      :جاۋاب    
  .بېرىپ، ئۇالرنى شۇ يولغا چاقىرىشتىن ئىبارەت

  ئالالھ قانداق ئادەملهرنى توغرا يولغا ھىدايهت قىلىدۇ ؟ :سوئال  .١٧١٢
ئالالھ توغرا يولغا ھىدايهت تېپىشـنى خالىغـان كىشـىنى ئۇنىڭغـا ھىـدايهت       :جاۋاب    

وغرا يـول تېپىشـنىڭ ۋاسـىتىلىرىنى ئوڭايالشـتۇرۇپ     قىلىش بىلهن بىرگه ئۇكىشـىگه تـ  
  .)٣(﴾ئالالھ ھىدايهت تاپقۇچىالرنى ئۇبدان بىلىدۇ﴿: چۈنكى. بېرىدۇ

  ئالالھ قانداق ئادەملهرنى ھىدايهت قىلمايدۇ؟ :سوئال  .١٧١٣
، ھهقىقهتنىـڭ  گهنھىدايهتنى خالىماي ئازغۇنلۇقنى ئۆزىگه راۋا كـۆر  ئالالھ :جاۋاب    

ــۆز نهپســىنىڭ ئىســتهكلىرىگه بــاش ئېگىشــنى تاللىغــان،     سادســىغا قــوالق ســالماي، ئ
غــا ئــازغۇنلۇقنى نهســىب قىلىــدۇ ۋە ئۇنىڭ ئــادەمگه ئهقلىنــى نهپســىگه بويســۇندۇرغان

ئـۇالر  ﴿: قۇرئان كهرىمـدە  ئالالھ تائاال .يوللىرىنى ئوڭايالشتۇرۇپ بېرىدۇ ئازغۇنلۇقنىڭ
لــۇپ كهتكهنــدىن كېــيىن، ئــالالھ ئۇالرنىــڭ دىللىرىنــى ھىــدايهتتىن ھهقىقهتـتىن بۇرۇ 

ئالالھنىڭ بىـر  چۈنكى . دەيدۇ )٤(﴾.بۇرىۋەتتى، ئالالھ پاسىق قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ
ئـــادەمنى تـــوغرا يولغـــا ھىـــدايهت قىلغـــانلىقى ئـــۇ كىشـــىگه ئهڭ كاتتـــا نـــېمهت ئاتـــا 

چــۈنكى . تىن زور ئۇتــۇق يوقتــۇردۇنيــادا تــوغرا يولغــا ھىــدايهت تېپىشــ. قىلغانلىقىــدۇر
ئىنسان ھاياتلىقتا پۈتۈن ئىشلىرىدا ئۇنى مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشـتۈرىدىغان ھىـدايهتكه   

 ئالالھنىــڭ بــۇ كاتتــا نېمىتــى ھهرگىزمــۇ ئۇنىڭغــا ئىنتىلمهســتىن، ئــارزۇ  . مۇھتاجــدۇر
 ھىدايهتنىڭ ئهڭ كامىـل مهنىسـى ئىمـان ۋە   . قىلىنماستىن ۋە سورالماستىن بېرىلمهيدۇ

  .ۋە تهقۋادارلىقتۇر ئهمهلئىسالم بولسا، ئۇنىڭ ئهڭ مۇكهممهل مېۋىسى ياخشى 
  ى نېمه؟ئھىدايهتنىڭ مهنبى :سوئال  .١٧١٤

                                                 
  ـ ئايهت٥٦قهسهس سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٥٢شۇرا سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت٥٦قهسهس سۈرىسى   )٣(
  هتـ ئاي ٥سهف سۈرىسى   )٤(



 ١٠٠٧  هتزاالل ۋە هتھىداي  

 

ــالغۇز ئــالالھتۇرى ئــھىــدايهتنىڭ مهنبى :جــاۋاب     ئــادەم ھىــدايهتنىڭ ئــۈلگىلىرى . ي
پىـدىن كهلـگهن پهيغهمـبهرلهر ۋە ئۇالرغـا     ئهلهيهىسساالمدىن باشـالپ ئـالالھ تائـاال تهرى   

ئــاخىرقى پهيغهمــبهر ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ  . كهلــگهن ۋەھــيىلهردۇر
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم بىــلهن قۇرئــان  مهنبىئــىئهۋەتىلىشــى بىــلهن بــۇ ھىــدايهت 

. كهرىمگه مۇجهسسهملهنگهن بولۇپ، بۇالردىن باشقا يول ئىزدەش ئوپئوچۇق زااللهتتـۇر 
ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم      ــرى، م ــدايهت رەھبى ــم ئهڭ ســاغالم ھى ــان كهرى چــۈنكى قۇرئ

ــىدۇر  ــدايهتنىڭ ئۈلگىس ــدا ۋە     . ھى ــڭ يولى ــان كهرىمنى ــكهن، قۇرئ ــان ئى ــداق بولغ مۇن
مهنىـدىكى  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسىدا يۈرگهن كىشى تولـۇق ۋە ھهقىقىـي   

  .ھىدايهتنى تاپقان بولىدۇ

  سىمهنى نىڭزااللهت
  زااللهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧١٥

زااللهت سۆزى لۇغهتته ئازغۇنلۇق، توغرا يولدىن ئېزىش دېگهنلىك بولـۇپ،   :جاۋاب    
زااللهت ســـۆزى قۇرئـــان كهرىمـــدە تۆۋەنـــدىكى مهنىـــلهردە . ھىـــدايهتنىڭ ئهكســـىدۇر

  :كهلگهن
ى ئـالالھنى، ئالالھنىـڭ پهرىشـتىلىرىنى،    كىمكـ ﴿. كۇپرى مهنىسىدىكى زااللهت) ١(  

كىتابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق ئازغـان  
  .)١(﴾بولىدۇ

كىمكـى ئالالھقـا شـېرىك كهلتۈرىـدىكهن، ئـۇ      ﴿. شېرىك مهنىسـىدىكى زااللهت ) ٢(  
  .)٢(﴾قاتتىق ئازغان بولىدۇ

قۇرئـان كهرىـم مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     . اللهتخاتالىق مهنىسـىدە كهلـگهن زا  ) ٣(  
مهن ئـۇ ئىشـنى قىلغىنىمـدا ئـازغۇنالردىن     ﴿: سۆزىنى ھېكـايه قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن    

  .يهنى خاتاالشقانالردىن ئېدىم .)٣(﴾ئىدىم

                                                 
  ئايهت -١٣٦نىسا سۈرىسى   )١(
  ئايهت -١١٦نىسا سۈرىسى   )٢(
  ئايهت – ٢٠شۇئهرا سۈرىسى   )٣(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٠٨  

 

  

  ۋە ئۇنىڭ سهۋەبلىرىمۇرتهدلىك 

  مۇرتهد دېگهن كىم؟ :سوئال  .١٧١٦
مۇرتهد سۆزى لۇغهتته يېنىۋالغۇچى دېگهنلىك بولۇپ، ئىسـالم ئىسـتىالھىدا    :جاۋاب    

ــدۇ     ــى ئىپادىلهيـ ــايتقۇچى دېگهننـ ــا قـ ــپ، كاپىرلىققـ ــۇلمانلىقتىن يېنىـ ــۇرتهد . مۇسـ مـ
قىلغان پۈتـۈن ياخشـى ئهمهللىـرى بىكـار بولـۇپ كتىـدۇ ۋە بارىـدىغان         بولغۇچىالرنىڭ

قۇرئـان   ئـالالھ تائـاال  . ھكـۇم بولىـدۇ  جايى دوزاخ بولۇپ، دوزاختـا مهڭگۈلـۈك ئازاپقـا مه   
ســىلهردىن كىمكــى ئــۆز دىنىــدىن يېنىــپ كېتىــپ، كــاپىر ﴿: مۇنــداق دېــگهن كهرىمـدە 

. ولـۇپ كېتىـدۇ  بۋە ئـاخىرەتته بىكـار    ئۇنىڭ ئهمهللىرى دۇنيا بولغان پېتى ئۆلىدىكهن،
  .)١(﴾مۇنداق ئادەملهر ئهھلى دوزاختۇر، ئۇالر دۇزاختا مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر

  هد بولۇشقا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالرمۇرت
  مۇرتهد بولۇشقا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر قايسىالر؟ :سوئال  .١٧١٧

  :كىشىنى مۇرتهدلىككه ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    
ئوچــۇق ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمانلىقتىن يېنىۋالغــانلىقىنى : مهســىلهن. ســۆز -گهپ ) ١(  

سۆزلهش، ئالالھنى ياكى پهيغهمبهرلهردىن بىرەرسىنى ياكى قۇرئان كهرىمنى سـۆكۈش،  
، دەپ ئۆلۈكلهردىن مهدەت تىـلهش، ئىسـالم قـانۇنلىرىنى ھـازىرقى ئهسـىرگه يارىمايـدۇ      

  .ۋە شهرىئهت ئهھكاملىرىنى كهمسىتكهنگه ئوخشاش ئوچۇق سۆزلهش
لىـش، بۇتالرغـا ۋە ھهر قانـداق    سېهىرگهرلىك قى: مهسىلهن. ھهرىكهت –ئىش ) ٢(  

  .بىر مهخلۇقاتقا چوقۇنغانغا ئوخشاش
دەپ ئېتىقـاد قىلىـش،    ئالالھنى شـېرىكى يـاكى بالىسـى بـار    : مهسىلهن. ئېتىقاد) ٣(  

ئهۋلىيــاالر، قۇتــۇبالر، ماشــايىخالر كائىنــاتتىكى بهزى ئىشــالرنى تهســهررۇپ  ئاتــالمىش 
  .ئوخشاشقىالاليدۇ، دەيدىغان خۇراپاتالرغا ئىشىنىشكه 

ئالالھنىڭ بارلىقىغا ياكى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ راست : مهسىلهن. شهك) ٤(  
پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ياكى قۇرئان كهرىمنىڭ ئالالھنىڭ سـۆزى ئىكهنلىكىـگه شـهك    

  .قىلغانغا ئوخشاش
  ىنىدۇ؟مۇرتهد بولغانالرغا قانداق مۇئامىله قىل: سوئال  .١٧١٨

                                                 
  ئايهت – ٢٠شۇئهرا سۈرىسى   )١(



 ١٠٠٩  هۋەبلىرىس ۇنىڭئ ۋە ۇرتهدلىكم  

 

  :مۇرتهد بولغانالرغا تۆۋەندىكىچه مۇئامىله قىلىنىدۇ: جاۋاب    
ئهرنىـڭ  . مـۇرتهدلهرگه يـاتلىق قىلىنمايـدۇ   ھېچبىـر ھـالهتته    قىـزالر مۇسۇلمان ) ١(  

ــال       ــىنى دەرھ ــڭ ئارىس ــدا، ئۇالرنى ــان ئهھۋال ــاتلىق بولغ ــتىن ي ــۇرتهدلىكىنى بىلمهس م
نىمۇ مۇسـۇلمان ئهرنىـڭ ئېلىشـى ھـاالل     مۇرتهد بولغان ئايـال . ئايرىۋېتىش الزىم كېلىدۇ

  .بولمايدۇ
ئايــالالردىن قايســىبىرى مــۇرتهد بولســا، ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى نىكــاھ -ئهر) ٢(  

بالىلىرىنىڭ ئېتىقادىنى ساقالپ قېلىش يۈزىسىدىن بالىلىرى مـۇرتهد  . بۇزۇلغان بولىدۇ
  .بولمىغىنىنىڭ يېنىدا قالىدۇ

ــ) ٣(   بــۇ . ر جامــائىتى تهرىپىــدىن يېــتىم قالدۇرىلىــدۇ ۇرتهد بولغــانالر مۇســۇلمانالم
باشــقىالرغا ئىبــرەت بولىشــى ۋە مۇســۇلمانالرنى ئۇنىــڭ ئىغۋاســىدىن قوغــداپ قــېلىش   

  .ئۈچۈندۇر
ــ) ٤(   ۇرتهد بولغـــانالر ئۆلگهنـــدە، يۇيـــۇپ تارىماســـتىن، نـــامىزى ئوقۇلماســـتىن،  مـ

  .)١(»ه قىلىنىدۇمۇسۇلمانالرنىڭ قهبرىستانلىقىدىن باشقا قهبرىستانلىقالرغا دەپن
  

                                                 
 .بهت-٤٥٠توم، -١ناملىق ئهسهرى،»ھازىقى زامان پهتىۋالىرى«دوكتۇر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ  (١)



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠١٠  

 

  

  تهقۋالىق ۋە پاسىقلىق

  تهقۋالىقنىڭ مهنىسى
  تهقۋالىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧١٩

تهقۋا سۆزى لـۇغهتته كۈچلـۈك بىـر ھىمـايىگه ئېرىشـىش ئـارقىلىق ئـۆزىگه         :جاۋاب    
قوغــدىنىش  مــاددىي ۋە مهنىــۋىي جهھهتلهردىــن زىيــان يهتكۈزىــدىغان نهرســىلهردىن 

  .دېگهننى ئىپادىلهيدۇ
دىن ۋە دۇنيالىق پۈتۈن ئىشالردا، : ئهمما تهقۋانىڭ ئىسالم ئىستىالھىدىكى مهنىسى  

ئــۆزىنى ئــالالھ  ئۆزىنىــڭ مهســئۇلىيىتىنى تونــۇپ، ئــۇنى تولــۇق ئــادا قىلىــش ئــارقىلىق
پ، يامان ئىشـالردىن چېكىنىـ   -ھهر تۈرلۈك گۇناھ پ،تائاالنىڭ ھىمايىسى ئاستىغا قويۇ

ئـۆزىگه دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته    ئـارقىلىق  ياخشى ئهمهلـلهر دائىرىسـىدە ھهرىـكهت قىلىـش     
ــازاپ ئېلىــپ كېلىــدىغان ھهر قانــداق ئىشــالردىن قوغــدىنىش    . دېمهكتــۇرزىيــان ۋە ئ

ئـالالھ تائـاال تهقـۋادارالرنى     .دەپ ئاتىلىدۇ »تهقۋادار«ياكى  »تهقۋا«بۇنداق قىلغۇچىالر 
بىلىڭالركـى،  ﴿. سرىتى بىلهن ھهمىشه ئۇالر بىلهن بىلله بولىدۇقولاليدۇ، ياردىمى ۋە نۇ

  .)١(﴾ئالالھ تهقۋادارالر بىلهن بىللىدۇر

  تهقۋالىقنىڭ ئهھمىيىتى
  مۇسۇلماننىڭ ھاياتىدا تهقۋالىقنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ :سوئال  .١٧٢٠

مانىنى ئاخىرغىچه سـاغالم ئېلىـپ بېرىشـى    ھهر قانداق بىر مۇسۇلماننىڭ ئى :جاۋاب    
ئهڭ . ئۈچۈن كۈچلۈك بىر ھىمايه ئاستىغا كىرىشى ئهقىل ۋە دىننىڭ بىردەك تهلىبىدۇر

چــۈنكى ئــالالھ . كۈچلــۈك ۋە ئهڭ ئىشــهنچلىك ھېمــايه ئــالالھ تائاالنىــڭ ھېمايىســىدۇر
ــادىردۇر    ــۇ ھهممىــگه ق ــاراتقۇچى ئېگىســى، ئ ــداق نهرســىنىڭ ي ــاال ھهر قان ــان قۇ. تائ رئ

 )٢(﴾ئــالالھ تائاالغــا اليىــق رەۋىشــته تهقۋادارلىــق قىلىڭــالر! ئــى مــۆمىنلهر ﴿ كهرىمنىــڭ

ــادىلىمهكته   ــۋالىقنى ئىپ ــۇ تهق ــايىتى ب ــگهن ئ ــايه ۋە مهقســهت  . دې ــۆزى غ تهقۋادارلىــق ئ
ھـــاالۋەت ۋە نىجاتلىققـــا  -بولماســـتىن، مهڭگۈلـــۈك خاتىرجهملىـــك، ھهقىقىـــي ھـــۇزۇر

  .ئېرىشىش ئۈچۈن ۋاسىتىدۇر

                                                 
 هتئاي-١٩٤ۈرىسىس هقهرەب  (١)
  ئايهت -١٠٢ئال ئىمران سۈرىسى   )(٢



 ١٠١١  پاسىقلىق ۋە هقۋالىقت  

 

  توسقۇن بولىدىغان ئامىلالر قايسىالر؟ قاتهقۋالىق :سوئال  .١٧٢١
ــۇپ، ئــۇالر غهپلهتــتىن    :جــاۋاب     ــامىلالر بول ــا توســقۇن بولىــدىغان بهزى ئ تهقۋالىقق

دىققهتســىزلىككه ئاپىرىــدىغان   قالشــتۇرۇپ،يىرائىبــارەت ئىنســاننى ھوشــىيارلىقتىن   
ئـۇالر ئىنسـاننىڭ   . هڭگۈ ياشايدىغاندەك ئالـدىغۇچى ھېسـالردۇر  بىغهملىك ۋە دۇنيادا م

  .تهقۋادارلىق دائىرىسىدە ئىش ئېلىپ بېرىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ

  پاسىقلىقنىڭ مهنىسى
  پاسىقلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٢٢

سـۆزى   »فىسـق «ى پاسىقلىق تهقۋالىقنىڭ ئهكسـى بولـۇپ، ئهرەب تىلىـدىك    :جاۋاب    
لــۇغهت ئېتىبــارى بىــلهن چىقىــش دېــگهن مهنىنــى ئىپادىلىســه، ئىســالم ئىســتىالھىدا   

 »پاسـىق «تىلىمىزدىكـى   يـاكى  »فىسـق «. ئالالھنىڭ ئىتائىتىدىن چىققاننى بىلدۈرىدۇ
گۇناھكـار   –سۆزى كاپىرالر ئۈچۈن قوللىنىلغانـدەك، مۇسـۇلمانالردىن بولغـان ئاسـىي     

 .ىلىدۇكىشىلهر ئۈچۈنمۇ قوللىن
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  زاھىدلىق ۋە تهركىدۇنيالىق

  زاھىدلىق دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٢٣
سۆزىنىڭ لـۇغهتتىكى مهنىسـى تهرك   » الزھد«ئهرەب تىلىدىكى  -زاھىدلىق  :جاۋاب    

ۇنىڭـدىن ياخشـىراق بىـر    ئېتىش دېگهنلىك بولۇپ، بىر نهرسـىگه بولغـان قىزىقىشـنى ئ   
زاھىـدلىق قىـزىقىش ۋە ھېرىسـلىقنىڭ     .تهرك ئېتىشـنى ئىپادىلهيـدۇ   ۆزلهپىنى كـ نهرس

  .ئهكسىدۇر

  زاھىدلىقنىڭ مهنىسى
  :ئىسالم ئۆلىمالىرى زاھىدلىقنى چۈشهندۈرۈپ تۆۋەندىكىلهرنى ئېيتقان  
دەپ  )١(»بــارلىق ئۈمىـــدنى ئــاخىرەتكىال باغالشـــتۇر   –زاھىـــدلىق «ســۇفيان ســهۋرى     

  .تونۇتقان
ئالالھقا چىن ئىشـهنچ قىلىـش بىـلهن بىـرگه پېقىرلىقنـى       –اھىدلىق ز«ئىبنى مۇبارەك   

  .دەپ تونۇتقان )٢(»دوست تۇتۇش
ئهتـكهن  ئالالھتىن مهشغۇل قىلىدىغان ئىشـالرنى تهرك  -زاھىد«ئهبۇ سۇاليمان دارانىي   

  .دەپ تونۇتقان )٣(»كىشىدۇر
چـۈرۈپ  ئۆ ىـدىن ئۇنىـڭ ئهسـىرىنى قهلب   پ،دۇنيـانى كىچىـك سـانا    –زاھىـد  «جۇنهيد   

  .دەپ تونۇتقان )٤(»ىغان ئادەمدۇرتاشل
ئاخىرەتلىــك  :ئهڭ تــوغرا مهنىســى نىڭزاھىــدلىقيــۇقىرىقىالردىن خۇالســه چىقارغانــدا،   

  .دېگهنلىكتۇر دىن ئۈستۈن كۆرۈشدۇنيانىڭ مهنپهئهتلىرىئىشالرنى 

                                                 
-ئىراقنىڭ كاتتـا ئۆلىمالىرىـدىن بولـۇپ، تهقـۋالىقى، ئېسـىل     ) ھ١٦١-٩٧(ئابدۇلال ئىبنى سۇفيان ئهل سهۋرى  )١(

  .پهزىلهتلىرى، مول بىلمىي ۋە ئىجتىهاد ئىشلىرىدىكى پاراسىتى بىلهن تونۇلغان مهشهۇر ئالىم
ىغا تونۇلغــان ئــالىم، مۇجاھىــد، شــائىر ۆز زامانىســىدا ئىســالم دۇنياســئــ) ھ١٨١-١١٨(ئابــدۇلال ئىبنــى مۇبــارەك )٢(

ھـېكمهت، تهقۋالىـق ۋە   -بولۇپ، ئىسالم دۇنياسىغا كۆپلىگهن قىممهتلىك ئهسهرلهرنى تهقـدىم قىلغـان، ئىلىـم   
  . گۈزەل ئهخالقتا ئۈلگه ياراتقان

  .دىمهشىقتا ئۆتكهن كاتتا ئۆلىمالردىن سانىلىدۇ)ھ٢١٥-١٤٠(ئهبۇ سۇاليمان دارانىي   (٣)
ھىجــرىيه -٢٩٧ئــۈچىنچى ئهســىردە ئــۆتكهن مهشــهۇر تهســهۋۋۇف ئۆلىمالىرىــدىن بولــۇپ، ھىجــرىيه ئىراقنىــڭ  )٤(

 .يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن)-٩١٠مىالدىيه(



 ١٠١٣  هركىدۇنيالىقت ۋەزاھىدلىق   

 

  زاھىدلىق مهنىدىكى ھهقىقىي
  زاھىدلىق قايسى؟ھهقىقىي  :سوئال  .١٧٢٤

ھهقىقىي مهنىدىكى زاھىدلىق شهرىئهتته چهكلهنگهن ئىشالر ۋە ھارامالرغـا   :جاۋاب    
ــىلهردىن       ــۈبهىلىك نهرس ــىدىن، ش ــش يۈزىس ــات قىلى ــتىن ئېهتىي ــىپ قېلىش يېقىنلىش

ــال    ــۇرۇش، م ــراق ت ــامهن يى ــا    –تام ــلىق، شــۇنداقال دۇني ــۈرەكتىن باغالنماس ــا ي دۇنياغ
ــا مهنپه  ــانىي(ئهتلىرىنىــڭ باقاســىز  ھاياتىنىــڭ ۋە دۇني ــۇ  ) پ ــر لهھزىم ــى بى ئىكهنلىكىن

زاھىدلىق دېگهن دۇنيا مهنپهئهتلىرىدىن . ياشاشتۇر نهزەرىدىن ساقىت قىلمىغان ھالدا
پۈتۈنلهي ۋاز كېچىش ياكى ئالالھ ھاالل قىلغان نېمهتلهرنى ئۆزىگه ھـارام قىلىـۋېلىش   

بهلكى . لىش دېگهنلىك ئهمهسياكى مهسئۇلىيهتلهردىن قېچىپ تهنها ياشاشنى تاللىۋې
قاتارلىقالرنىڭ تېگىشلىك ھهققىنـى بهرگهن ھالـدا، دۇنيـا ۋە     ، تهننهپسروھ، ئهقىل، 

چۈنكى ئىسالم دىنـى كىشـىلهرنى   . ئاخىرەتلىك ھهر ئىككىسىنى قولدىن بهرمهسلىكتۇر
ــرىگه چوقۇنۇشــتىن توســقان بولســىمۇ،     ــا مهنپهئهتلى ــدا دۇني ــاخىرەتنى ئۇنتۇغــان ھال ئ

ى دۇنيــالىقتىن پۈتــۈنلهي يــۈز ئــۆرۈپ تهركىــدۇنيا بولىۋېلىشــقا تهشــهببۇس       ئــۇالرن
بهلكــى دۇنيــالىق ۋە ئاخىرەتلىــك ئوتتۇرىســىدىكى تهڭپۇڭلــۇقنى ساقالشــقا  . قىلمايــدۇ
ئــالالھ ســاڭا بهرگهن بــايلىق بىــلهن ئــاخىرەت يــۇرتىنى ﴿ئــالالھ تائاالنىــڭ . چاقىرىــدۇ

، ئـالالھ سـاڭا ياخشـىلىق قىلغانـدەك،     تىلىگىن، دۇنيـادىكى نېسـىۋەڭنىمۇ ئۇنتـۇمىغىن   
ــدىلىرىگىمۇ (ســهن  ــڭ بهن ــۇنچىلىقنى   ) ئالالھنى ــدە بۇزغ ــن، يهر يۈزى ــىلىق قىلغى ياخش

ــالالھ  ــن، ئ ــدۇ    تىلىمىگى ــت تۇتماي ــۇچىالرنى دوس ــق قىلغ ــقهتهن بۇزغۇنچىلى  )١(﴾ھهقى
ق بىزگه قۇرئان كهرىـم ئـارقىلى   يهنه ئالالھ تائاال .دېگهن سۆزى بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ

بىزگه دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىـن، ئـاخىرەتتىمۇ ياخشـىلىق ئاتـا     ! پهرۋەردىگارىمىز﴿
دېــگهن دۇئــانى ئــۆگىتىش ئــارقىلىق  )٢(﴾قىلغىــن، بىزنــى دوزاخ ئازابىــدىن ســاقلىغىن

  .دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ھهر ئىككىسىنى قولدىن بهرمهسلىكىمىزنى ئۆگهتكهن
تـــۈنلهي ۋاز كـــېچىش ئهمهس، بهلكـــى   زاھىـــدلىق دۇنيـــا مهنپهئهتلىرىـــدىن پۈ    

قۇرئـان  . ھارامالردىن يۈز ئۆرۈش، زىيـانلىق ئىشـالرنى ۋە نهرسـىلهرنى تهرك ئېتىشـتۇر    
ئـۆز  ئىككىسـىنىڭ  كهرىم بىزگه داۋۇد ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن سـۇاليمان ئهلهيهىسسـاالم     

ــۋا ــى دارزامانىســـىنىڭ ئهڭ زاھىـــد ۋە ئهڭ تهقـ ــۇنداقتىمۇ كىشـ لىرى ئىكهنلىكىنـــى، شـ
نىــــڭ بــــايلىقتىن، پادىشــــاھلىقتىن ۋە باشــــقىمۇ دۇنيــــا مهنپهئهتلىرىــــدىن ۋاز الرئۇ

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كاتتا سـاھابىلىرىدىن  .كهچمىگهنلىكىنى قىسسه قىلماقتا
                                                 

  ئايهت -٧٧قهسهس سۈرىسى   )١(
  ئايهت -٢٠١بهقهرە سۈرىسى   )٢(
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ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب ئابـدۇراھمان ئىبنـى ئهۋف،        ئهبۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ،   
بايلىقىنىـڭ كـۆپلىكى بىـلهن     نى ئاففان قاتـارلىقالر زۇبهير ئىبنى ئهۋۋام ۋە ئوسمان ئىب

  .تونۇلغاندەك زاھىدلىقى بىلهن تونۇلغان كىشىلهر ئىدى
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بهزى ســـاھابىالرنىڭ ئىبـــادەتكىال بېـــرىلىش ئۈچـــۈن   

ئاياللىرىدىن يىراق تۇرۇش تهلهبلىرىنى رەت قىلغان ۋە ئۇالرنىڭ دىن ۋە دۇنيـالىق ھهر  
خـۇددى ئاخىرەتلىـك ئۈچـۈن ھهر كـۈنى     . ەپنى تۇتۇشىنى تهۋسىيه قىلغـان ئىككى تهر

ــۇم ئىبــادەتلهرنى ئورۇنــداش پهرز بولغانــدەك، دۇنيــالىق ئۈچــۈن ھهركــۈنى ۋە ھهر    مهل
ــدۇ  ــت ئىشــلهش تهلهب قىلىنى ــقا    . ۋاقى ــدىن باش ــۈمه ۋاقتى ــدىمۇ ج ــۈمه كۈنى ــا ج ھهتت

. ىـش چهكلهنـگهن ئهمهس  ۋاقىتالرنىڭ ھهممىسىدە دۇنيالىق ئۈچۈن تىرىكچىلىـك قىل 
چۈنكى ئىسالم دىنىدا خرىستىئان دىنىـدا بولغىنىـدەك تهركىـدۇنيالىق يـاكى يهھـۇدىي      

شــۇنداقال ئــالالھ . دىنىــدا بولغىنىــدەك تىرىكچىلىــك قىلىــش چهكلهنــگهن كــۈن يــوق 
شـهكىلدە يوللـۇق پايدىلىنىشـتىن     ئۇيغـۇن قائىـدىگه   ياراتقان دۇنيـا مهنپهئهتلىرىـدىن  

قۇرئـان كهرىمـدە ئىلگىرىكـى دىنالرغـا      ئالالھ تائـاال . ياخشى ئهمهس بېهاجهت بولۇشمۇ
: تهركىــدۇنيلىقنى تهنقىــدلهپ مۇنــداق دەيــدۇ كىشــىلهر تهرىپىــدىن كىرگۈزىۋېلىنغــان

رنى، شېرىن، پـاك رىزىقالرنـى   كىيىملهئالالھ بهندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان “ئېيتقىنكى، ﴿
گهرچه (يادا مۆمىنلهر ئۈچۈن يارىتىلغـان  ئۇالر بۇ دۇن“ئېيتقىنكى، ” كىم ھارام قىلدى؟

  .)١(﴾”، ئاخىرەتته بولسا مۆمىنلهرگىال خاستۇر)ئۇالرغا كۇففارالر شېرىك بولسىمۇ
مۇھىم بولغىنى، دۇنياغا سىز ئېگه بولىشىڭىز، دۇنيانىـڭ سـىزگه ئـېگه بولماسـلىقى       

  .ئهمهس، قولىڭىزدا بولىشى كېرەك دۇنيا يۈرىكىڭىزدە. كېرەك

  لهن تهركىدۇنيالىقنىڭ پهرقىزاھىدلىق بى
  زاھىدلىق بىلهن تهركىدۇنيالىقنىڭ پهرقى نېمه؟ :سوئال  .١٧٢٥

سۆزىنى تهركىدۇنيالىق دەپ تهرجىـمه قىلغـانالر   » الزھد«ئهرەب تىلىدىكى  :جاۋاب    
ــدەك، شــهر   . خاتاالشــقانالردۇر ــدا كــۆرۈپ ئۆتكهن ــز يۇقىرى ــدلىق بى ىئهتته چــۈنكى زاھى

چهكلهنگهن ئىشالر ۋە ھارامالرغا يېقىنلىشىپ قېلىشتىن ئېهتىيات قىلىش يۈزىسىدىن، 
دۇنياغـــا يـــۈرەكىتن  –شـــۈبهىلىك نهرســـىلهردىن تامـــامهن يىـــراق تـــۇرۇش ۋە مـــال  

ــق      ــدىكى راھىبلى ــتىئان دىنى ــدۇنيالىق خرىس ــا، تهركى ــك بولس ــلىق دېگهنلى باغالنماس
ــۈزۈمىگه ــاش د  تـ ــا ئوخشـ ــدىي دىنىغـ ــۈنلهي ۋاز  ۋە ھىنـ ــدىن پۈتـ ــا مهنپهئهتلىرىـ ۇنيـ
ــتۇر ــدۇ     .كېچىش ــب قىلماي ــدۇنيالىقنى تهرغى ــداق تهركى ــى بۇن ــالم دىن ــالبۇكى، ئىس . ھ

                                                 
  ئايهت -٣٢ئهئراف سۈرىسى   )١(



 ١٠١٥  هركىدۇنيالىقت ۋەزاھىدلىق   

 

ــدلىق ئىســالم  ــدۇنيالىق ھهق دىننىــڭ    زاھى ــى بولســا، تهركى پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئهخالق
  .روھىدىن ئازغانالرنىڭ قىلىقىدۇر

  زاھىدلىقنىڭ پهزىلهتلىرى
  زاھىدلىقنىڭ قانداق پهزىلهتلىرى بار؟ :سوئال  .١٧٢٦

دۇنيـــا  -قۇرئـــان كهرىمـــدە، زاھىـــدلىقنى ماختـــاپ، مـــال   ئـــالالھ تائـــاال :جـــاۋاب    
پايدىلىنىشــتىن ) ۋاقىتلىــق(بــۇ دۇنيــا تىرىكچىلىكــى پهقهت ﴿.ھېرىســلىقىنى ســۆككهن

دۇنيــا ) مۇشــرىكالر(﴿ ،)١(﴾قارارگــاھتۇر) مهڭگۈلــۈك(ئىبــارەتتۇر، ئــاخىرەت ھهقىــقهتهن 
تىرىكچىلىكىگه خۇش بولۇپ كهتتى، دۇنيا تىرىكچىلىكى ئـاخىرەتكه قارىغانـدا ئازغىنـا    

  .)٢(﴾نهرسىدۇر
پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم بىــــر ئادەمنىــــڭ قانــــداق قىلغانــــدا ئالالھنىــــڭ ۋە   

ــدىغانلىقى ھهققىــدە ســورىغان ســوئالىغا     ئىنســانالرنىڭ سۆيگۈســىگه ئېرىشــكىلى بولى
ھىممىتىڭنــى دۇنياغــا بېرىلىشــتىن ئــۆزۈڭنى تۇتىــۋال، ئــالالھ ســېنى « :بېرىــپجــاۋاب 
ــۆيىدۇ ــېنى   . سـ ــىلهرنى سـ ــولغىن، كىشـ ــاجهت بـ ــىدىن بىهـ ــىلهرنىڭ قولىدىكىسـ كىشـ
 ئـالالھ تائـاال   .ئـۈلگه زاتـالردۇر   ھهقىقىـي زاھىـدلىقتا   پهيغهمـبهرلهر . دېگهن )٣(»سۆيىدۇ

ــ﴿: قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ  بهرلهر ئــالالھ ھىــدايهت قىلغــان  ئهنه شــۇ پهيغهم
  .)٤(﴾كىشىلهردۇر، ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكىن

 

                                                 
  ئايهت  -٣٩غافىر سۈرىسى   )١(
  ئايهت  -٢٦رەئد سۈرىسى   )٢(
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٣(
  ئايهت  -٩٠ئهنئام سۈرىسى   )٤(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠١٦  

 

 

  مهسىلىلهردۇئا ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك 

  دۇئا دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٢٧
شــهرىئهت . دۇئــا ســۆزى لــۇغهتته چــاقىرىش دېــگهن مهنىنــى ئىپادىلهيــدۇ :جــاۋاب    

ئهڭ كهمتهرلىك بىلهن ئالالھ تائاالغا يالۋۇرۇپ، ئۇنىڭـدىن ھـاجهتلىرىنى    -ئىستېمالىدا
  .سوراش دېگهنلىكتۇر

  ؟نىڭ قانداق ئهھمىيىتى باردۇئا: سوئال  .١٧٢٨
ــاۋاب     ــاالم   :جــ ــۇھهممهد ئهلهيهىسســ ــى مــ ــز ھهزرىتــ ــا «: پهيغهمبىرىمىــ دۇئــ

چــۈنكى ئــالالھ . ئهڭ خــالىس ئىبــادەتتۇردۇئــا . دەپ كۆرســهتكهن )١(»ئىبــادەتتۇر
تائاالغــا دۇئــا قىلىــپ يالۋۇرغــان ئــادەم باشــقا ھهر قانــداق بىــر ئىبــادەتته ھاســىل  

  .قىاللمىغان ئىخالس، سهمىمىيهت ۋە تۆۋەنچىلىكنى ۋايىغا يهتكۈزىدۇ
ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىش ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغانلىق، دۇئادىن بىهـاجهت بولـۇش     

ئــالالھ تائــاال بــۇ ھهقــته مۇنــداق . بادىتىــدىن بــاش تارتقــانلىق ھېســابلىنىدۇئۇنىــڭ ئى
مېنىـڭ ئىبادىتىمـدىن   . ماڭا دۇئا قىلىڭالر، دۇئايىڭالرنى ئىجـابهت قىلىـمهن  ﴿: دېگهن

  .)٢(﴾باش تارتقۇچىالر خورالنغان ھالدا دوزاخقا كىرىدۇ

  دۇئا ئىجابهت بولىشىنىڭ شهرتلىرى
  دۇئا ئىجابهت بولىشىنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٧٢٩

  :دۇئانىڭ ئىجابهت بولۇشىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
ھهر قانـداق بىـر   . دۇئانى ئالالھ تائاالغا بولغان چىـن ئىخـالس بىـلهن قىلىـش    ) ١(    

ۇئانىـڭ  ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولىشى ئۈچۈن ئىخـالس شـهرت قىلىنغىنىـدەك، د    –ئهمهل 
ــدۇ      ــهرت قىلىنى ــالس ش ــۋەتته ئىخ ــۇ ئهل ــى ئۈچۈنم ــابهت بولىش ــا  . ئىج ــۈنكى دۇئ  –چ

ئىخالس قهلب قېتىدىن كهلـگهن سـهمىمىي سـۆيگۈ بىـلهن كۆرسـىتىلگهن      . ئىبادەتتۇر
ئالالھ تائاالغا قول كۆتىرىپ دۇئا قىلغاندا، ئۇنىڭغـا شـۇنداق   . چىن ساداقهت دېمهكتۇر

  .تهلهب قىلىنىدۇ سۆيگۈ ۋە ساداقهت بىلهن يۈزلىنىش
. كېچىكـى ھااللـدىن بولۇشـى    -ئىچمىكـى ۋە كىـيىم   -دۇئا قىلغۇچىنىڭ يېمهك) ٢(    

                                                 
 ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(
  ئايهت-٦٠غافىر سۈرىسى  )٢(



 ١٠١٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇئاد  

 

ھهقىــقهتهن ! ئهي ئىنســانالر«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ مــاۋزۇدا مۇنــداق دېــگهن 
ــۇل قىلىــدۇ    ــاك بولغــاننىال قوب ــۇ پهقهت پ ــاكتۇر، ئ ــاال پ ــالالھ تائ ــۇ ھهدىســنىڭ . )١(»ئ ب

ئىچمهكلىرى ھااللدىن بولۇپ پاك بولغـانالرنىڭال قىلغـان    -، يېمهكقهلبى پاك: مهنىسى
  .ئىبادەتلىرىنى قوبۇل قىلىدۇ، دۇئالىرىنى ئىجابهت قىلىدۇ، دېگهنلىكتۇر

بىراۋ ئۈسـتى بېشـىنى چـاڭ تـوزان     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن  
ئــى “ مانغا كۆتــۈرۈپ قاپلىغــان، چــاچلىرى چۇۋۇلغــان قىيــاپهتته ئىككــى قــولىنى ئاســ 

ھالبۇكى ئۇنىڭ يـېگهن ـ ئىچكهنلىـرى    . دۇئا قىلىدۇ دەپ” ! ئى ئىگهم! پهرۋەردىگارىم
ھارامدىن، كىيگهنلىرى ھارامدىن بولۇپ، ئۇ ھارامـدىن ئوزۇقالنغـان تۇرسـا، قانـداقمۇ     

  .)٢(»؟!ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولسۇن
هتته ئالالھ تائاالغـا يـالۋۇرۇپ   بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى شۇكى، بىراۋ ئهڭ بىچارە قىياپ  

دۇئا قىلغان ۋە ئۇ شۇ ھالىتى بىلهن دۇئاسى ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ تېگىشلىك بولغـان  
  .تۇرسىمۇ، ئۇ ھارامدىن ئوزۇقالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولمايدۇ

ــش   ) ٣(     ــلهن قىلى ــق بى ــالالھتىن ئۈمىتۋارلى ــانى ئ ــاالم  . دۇئ ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
، دەپ "دۇئـــا قىلســـام دۇئـــايىم ئىجـــابهت بولمىـــدى    "ســـىلهر «: داق دېـــگهنمۇنـــ

  .)٣(»ئۈمىتسىزلىنىپال قالمىساڭالر دۇئايىڭالر چوقۇم ئىجابهت بولىدۇ
دۇئانى يۈرەكتىن قىلىش يهنى تىل دۇئـا بىـلهن دىـل باشـقا نهرسـىلهر بىـلهن       ) ٤(    

ۇپ پۈتـــۈن مهشــغۇل بولماســتىن، تىلنــى دىلـــدىكىلهرنىڭ تهرجىمــانى قىلىــپ تــۇر      
. ۋۇجۇدىنى ۋە كامالىي ئىخالسىنى ئالالھقا بېغىشلىغان ھالدا ئۇنىڭغـا يـالۋۇرۇش الزىـم   

مۇنداق  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. شۇنداق قىلغان دۇئا ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىندۇر
سىلهر ئالالھقا دۇئا قىلغىنىڭالردا، ئۇنىڭ ئىجابهت بولىشىغا چىـن  «: دەپ كۆرسهتكهن

تائـاال غهپلهتتىكـى پهرۋاسـىز كىشـىنىڭ      ھالدا قىلىڭالر، بىلىڭالركى، ئـالالھ ئىشهنگهن 
  .)٤(»دۇئاسىنى ئىجابهت قىلمايدۇ

مهســىيهت ئىشــلهش  -تۇغقــانلىق رىشتىســىنى ئــۈزۈش يــاكى گۇنــاھ   -ئــۇرۇق) ٥(    
ــلىق   ــا قىلماس ــۈن دۇئ ــگهن  . ئۈچ ــداق دې ــاالم مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــۇلمان «: پهيغهم مۇس

ۇناھ ئىشلهش ياكى سـىله ـ رەھىمنـى ئـۈزۈش بولمىسـىال، ئـالالھ        كىشىنىڭ دۇئاسىدا گ
يـا ئۇنىـڭ دۇئاسـىنى تېـز     : تائاال ئۇنىڭغا تۆۋەندىكى ئۈچ ياخشىلىقنىڭ بىرىنى بېرىـدۇ 

ئىجابهت قىلىپ تىلىگىنىنى بېرىدۇ ياكى ئۇنى ئۇنىڭ ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن ياخشـىلىق  
                                                 

  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )(١
  تىرمىزى رىۋايىتى  )٢(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٣(
  تىرمىزى رىۋايىتى  )٤(
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شىشـىدا يامـانلىقنى ئۇنىڭـدىن    قاتارىدا ساقالپ قويىـدۇ يـاكى ئۇنىـڭ دۇئاسـىنىڭ ئوخ    
دېيىشـكهندە، پهيغهمـبهر   "ئۇنداقتا بىز دۇئانى كـۆپ قىاليلـى  :"ساھابىالر. قايتۇرىۋېتىدۇ
  .)١(»دېگهن"ئالالھنىڭ بېرىدىغىنى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپتۇر" ئهلهيهىسساالم

  مايدۇدۇئا سهۋەبتىن بىهاجهت قىالل
  ۋەبتىن بىهاجهت قىالالمدۇ؟دۇئا سه :سوئال  .١٧٣٠

تىلهكلهرنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ئۈچۈن دۇئا بىلهن سـهۋەب ئىككىسـى ھهل   : جاۋاب    
شـۇڭىمۇ  . بـۇ ئىككىسـى بىـر ـ بىرىـدىن قهتئـى ئايرىاللمايـدۇ       . قىلغۇچ رولنـى ئوينايـدۇ  

ئىنسان ئالالھقا دۇئا قىلىش بىلهن بىـرگه، قولىـدىن كهلگهنـچه سـهۋەبلهرنى قىلىشـقا      
ــ ــۆزىنى       . انبۇيرۇلغ ــرلىكته، ئ ــلهن بى ــا بى ــادەم دۇئ ــورىغان ئ ــى س ــالالھتىن جهننهتن ئ

جهننهتكه كىرىشكه ساالھىيهتلىك قىلىدىغان ياخشى ئهمهللهرنـى قىلىشـى، دۇزاخـتىن    
پاناھ تىلىگهن ئادەم دوزاخقا كىرىشىگه سـهۋەب بولىـدىغان يامـان ئىشـالردىن قهتئىـي      

ىقتىن قۇتۇلۇشنى تىلىگهن ئادەم رىزىـق  قول ئۈزۈشى، رىزقىنىڭ كهڭ بولىشى ۋە پېقىرل
ــا دۇچ      ــى، قىيىنچىلىقالرغ ــلهن ئېچىش ــى بى ــگهك ئاچقۇس ــىكىنى ئهم ــىنىڭ ئىش دۇنياس
كهلــگهن ئــادەم ئۇنىڭــدىن خــاالس بولۇشــنىڭ چــارە ۋە تهدبىرلىرىنــى قوللىنىشــى،        
كېسهلدىن شىپالىق تېپىشنى تىلىگهن ئـادەم ئالالھقـا دۇئـا قىلىـپ، ئۇنىڭغـا يـۆلىنىش       

دۇئـا مهقسـهتكه يېتىشـنىڭ سـهۋەبلىرىنى     . بىر ۋاقىتتا دوختۇرغـا بېرىشـى الزىـم   بىلهن 
ئـالالھ تائـاال ھهمـمه ئىشـنى     . ئۇڭايالشتۇرۇش ۋە يوللىرىنى يورۇتۇش رولىنـى ئوينايـدۇ  

ئىنسـان پهقهت ئۆزىنىـڭ   ﴿ :قۇرئان كهرىم مۇنـداق دەيـدۇ  . سهۋەبلهرگه باغلىق قىلغان
  .)٢(﴾ۇئىشلىگهن ئىشىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىد

ــاغىال         ــدەك، دۇئ ــوغرا بولمىغان ــۇش ت ــالالھنى ئۇنت ــپ ئ ــۇپ كېتى ــهۋەبكىال چوقۇن س
چـۈنكى ئالدىنقىسـى، ئالالھنىـڭ    . يۆلىنىپ سهۋەبتىن بېهاجهت بولۇشمۇ تـوغرا ئهمهس 

ــانلىق، كېيىنكىىســـى،   ــا چـــۈش «ئىبادىتىـــدىن بـــاش تارتقـ » ئـــۈژمه پىـــش، ئاغزىمغـ
  .ېگهنلىكتۇرد

ئهگهر تىلهكلهرنىـڭ  . ىشى ناھايىتى زىچ باغلىنىشـتۇر بىلهن سهۋەبنىڭ باغلىن دۇئا  
ھاســىل بولىشــى ئۈچــۈن دۇئــاال كۇپــايه قىلىــدىغان بولســا ئېــدى، ئىنســانلىقنىڭ         
ئىپتىخــارلىق ئۈلگىســى ۋە پۈتــۈن پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئهۋزىلــى پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى 

. غان بـوالتتى قىلمى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم سهۋەب قىلمىغان ۋە ئۇنىڭغا تهشهببۇسمۇ

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
 ـ ئايهت٣٩نهجم سۈرىسى   )٢(



 ١٠١٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇئاد  

 

ــبهر      ــدى، پهيغهمـ ــا ئېـ ــدىغان بولسـ ــىل بولىـ ــال ھاسـ ــهۋەب بىلهنـ ــلهر سـ ئهگهر تىلهكـ
ــاالم ــۇممىتىگه    ئهلهيهىسســ ــاالرنى ئــ ــىيهتلىك دۇئــ ــۇنچه ئهھمىيهتلىــــك ۋە خاســ شــ

ــوالتتى   ــان ب ــۇ قىلمىغ ــۆگهتمىگهن ۋە ئۆزىم ــلهن   . ئ ــا بى ــبهر ئهلهيهىسســاالم دۇئ پهيغهم
ــان ئه   ــي ئايرىغ ــىنى قهتئى ــهۋەبنىڭ ئارىس ــڭ. مهسس ــى ھهر   ئۇنى ــدىلىك تۇرمۇش كۈن

تۈرلۈك خاسىيهتلىك دۇئاالر بىلهن تولغاندەك، ئىشـلهش، چـارە ـ تهدبىـر قـوللىنىش ۋە      
ئهڭ ئالــدىنقىالردىن  ھهر ئىــش ئۈچــۈن ســهۋەب قىلىشــتىمۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم

ر ۋە ئۇسـتاز، دىنـدا رەھـبه    كتهپـته ئۇ مهسـچىتته ئىمـام، غـازاتالردا قومانـدان، مه    . ئېدى
ــا ئېــدى  ــگه   . ئائىلىســىدە ئىشــلهمچان ئات ــدى، غايىســىنى ئهمهل ــبه قىل ــۇ غهلى شــۇڭا ئ

  .الپ كهلدىئاشۇرالىدى ۋە ئىنسانىيهتكه ئۆلگه بولۇپ دىلالردا پار

  دۇيهمدۇئا تهقدىرنى بېكار قىلىۋېتهل
  ېتهلهمدۇ؟تهقدىردە بهلگىلهنگهننى بېكار قىلىۋ دۇئا: سوئال  .١٧٣١

دۇئـا ئـۇنى بېكـار    . بهلگىلىنىپ بولغان بىـر ئىـش   دېگهن ئالدىنئاال تهقدىر: جاۋاب    
ــدۇ ــا . قىلىۋېتهلمهيـ ــراق دۇئـ ــكه    بىـ ــىلىق تهرەپـ ــى ياخشـ ــدىردە بهلگىلهنگهنلهرنـ تهقـ

شهرتلىرى تولۇق بولغان ۋە سـهمىمىي قىلىنغـان دۇئـا ئهلـۋەتته تهقـدىرگه       .بۇرىيااليدۇ
تهقدىردىن قـاچقىلى  «: مۇنداق دېگهن يغهمبهر ئهلهيهىسساالمپه. تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ

بىــراق دۇئــا يــۈز بهرگهن ۋە يــۈز بهرمىــگهن ئىشــالرنىڭ ھهممىســى ئۈچــۈن  . بولمايــدۇ
سـهۋەب   ىـال بـۇ يهن  .)١(»دۇئـانى كـۆپ قىلىڭـالر   ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى. پايدىلىقتۇر

ايدۇ، بـۇ ئىككىسـى ئهزەلـدىنال    سهۋەبتىن ئايرىاللم چۈنكى تهقدىر. بىلهن ئىشقا ئاشىدۇ
دۇئــا قىلىشــمۇ ۋە ســهۋەب قىلىســمۇ تهقــدىردىن ئــورۇن  .شــۇنداق بىــرگه بېكىــتىلگهن

  .ئالغان
ــىدە     ــر ھهدىسـ ــاالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــاال  «: پهيغهمـ ــى پهقهت دۇئـ ــازا ۋە قهدەرنـ قـ

: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه بىــر ھهدىســىدە   . دەپ كۆرســهتكهن) ٢(»قايتۇرااليــدۇ
بهرگهن ۋە  لگهن ئىــش كهلســه، ھهزەر قىلغاننىــڭ پايدىسـى بولمايــدۇ، دۇئــا يــۈز پۈتـۈ «

ئاپهت كهلسه دۇئا ئۇنىـڭ   -بهرمىگهن ئىشالرغا پايدىلىق بولىدۇ، بااليى ياكى تېخى يۈز
  .دەپ كۆرسهتكهن )٣(»دە، بۇ ئىككىسى تا قىيامهتكىچه ئېلىشىدۇ-ئالدىنى توسىدۇ

كى، قهدەر ئوقى ياچاقتىن چىقىپ بولغان يۇقىرىقى ئىككى ھهدىسنىڭ مهنىسى شۇ  

                                                 
 رىۋايىتى ئىمام ئهھمهد  )١(
 ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
  ھاكىم ۋە تهبهرانىي رىۋايىتى  )٣(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٢٠  

 

ۋە ئۇ ئۆز يۆنىلىشىگه قاراپ يۈرۈپ كهتكهن، شهرتلىرى تولـۇق بولغـان سـهمىمىي دۇئـا     
ئوقنىڭ نىشانغا تېگىشىگه توسقۇن بواللىغاندەك، يۈرەكتىن ئهمهس ئاغزاكى قىلىنغـان  

ر ئــوقىنى دۇئانىـڭ قهدە  .يـاكى شـهرتلىرى تولــۇق بولمىغـان دۇئـاالر ئــۇنى توسـالمايدۇ     
ــانلىقى   ــتىن توســۇپ قااللىغ ــانغا تېگىش ــار    نىش ــان ئىشــنى بېك ــپ بولغ ــدىر قىلىنى تهق

بهلكى قهدەر ئـوقى  . قىلىۋەتكهنلىكى ياكى ئارقىغا قايتۇرىۋەتكهنلىكى ئهمهس، ئهلۋەتته
ئــۆز يۆنىلىشــىگه قــاراپ ماڭغــان بولســىمۇ، دۇئانىــڭ ســهۋەبى بىــلهن ئۇنىــڭ نىشــانغا   

ئـاپهتنى دۇئــا  -بىلگىنكـى بــااليى «: غــازالى مۇنـداق دېــگهن  ئىمـام . يېتهلمىگهنلىكىـدۇر 
ئـــارقىلىق قـــايتۇرۇپ، رەھـــمهت كهلتۈرۈشـــمۇ بهلگىلهنـــگهن شـــۇ قـــازا ۋە قهدەرنىـــڭ 

  .)١(»جۈملىسىدىندۇر

  ج ئهمهسدۇئا بىراۋنىڭ ۋاسىتىسىگه مۇھتا
  دۇئا بىراۋنىڭ ۋاسىتىسىگه مۇھتاجمۇ؟: سوئال  .١٧٣٢

تىلهكـلهر  . مۇھتـاج ئهمهس ) ۋاسىتىسـىگه (دۇئا ھېچكىمنىڭ ۋەسىلىسـىگه  : جاۋاب    
ئـــالالھ تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە . پهقهت ئالالھنىـــڭ ئۆزىـــدىن بىۋاســـىته ســـورىلىدۇ

ــدۇ     ــداق دەي ــپ مۇن ــاب قىلى ــاالمغا خىت ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــدىلىرىم   ﴿ :م ــڭ بهن مېنى
، مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا يېقىـنمهن  )كىئۇالرغا ئېتقىن(سهندىن مهن توغرىلىق سورىسا 

، ماڭا دۇئـا قىلسـا، مهن دۇئـا    )يهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ۋە سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمهن(
  .)٢(﴾قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن

شـۇنداقال قانـداقال بىـر    ئۇلـۇغالردىن   ۋە ئهۋلىيـاالر ئاتالمىش مازار ـ ماشايىخالردىن،    
ىتىنى سوراش ۋە مهدەت تىلهش ياكى ئـۇالردىن بېرەرسـىنى ئـالالھ    ھاج بىرەر ئۆلۈكتىن

ئهمما ھايات كىشـىلهرنىڭ ئـۆلگهنلهرگه قىلغـان    . تائاالغا ۋاسىته قىلىش جائىز ئهمهس
  .دۇئاسى چوقۇم يېتىدۇ

دۇئادا ۋاسـىته قوللىنىشـقا بولىـدۇ، بىـراق ۋاسـىته كىشـىنىڭ ئـۆز ئهمهلـى ۋە ئـالالھ            
ھهركىـم ئۆزىنىـڭ ئـالالھ تائاالغـا     . ىرى بىلهنـال چهكلىنىـدۇ  تائاالنىڭ ئىسـىم ـ سـۈپهتل   

كهمچىلىكلهردىـن پـاك ئىكهنلىكىنـى، ئۇنىـڭ      بولغان چىن ئىمانىنى، ئالالھنىڭ بارچه
ــالالھ         ــىنى ۋە ئ ــان سۆيگۈس ــاالمغا بولغ ــبهر ئهلهيهىسس ــۈپهتلىرىنى، پهيغهم ــىم ـ س ئىس

ىـپ تـۇرۇپ ھـاجهتلىرىنى    رازىلىقىنى كۆزلهپ قىلغان ياخشـى ئهمهللىرىنـى ۋاسـىته قىل   
مانا بۇ، ئىسـالم شـهرىئىتىدە كۆرسـىتىلگهن ۋەسـىله قىلىـش      . ئالالھتىن سورىسا بولىدۇ

                                                 
  ناملىق ئهسىرىدىن»ئىهيائۇ ئۇلۇمىددىين«ئىمام غازالىينىڭ   )١(
 ئايهت -١٨٦بهقهرە سۈرىسى   )٢(



 ١٠٢١  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۇئاد  

 

ئۆزىنىــڭ ئىمــانىنى ۋاســىته قىلىــپ دۇئــا   ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە . ئۇســۇلىدۇر
قىلغانالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغانلىقىنى ھېكايه قىلىش ئارقىلىق مۇسـۇلمانالرغا  

بىــز ! پهرۋەردىگــارىمىز ﴿ .ته قىلىشــنىڭ ئۇســۇلىنى ئۆگىتىــپ مۇنــداق دەيــدۇ    ۋاســى
، رەببىڭالرغــا )يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ(ھهقىــقهتهن بىــر چاقىرغۇچىنىــڭ 

ئىمـــان ئېيــــتىڭالر، دەپ ئىمانغــــا چاقىرغــــانلىقىنى ئاڭلىــــدۇق، ئىمــــان ئېيتتــــۇق،  
قىلغىـن، يامـانلىقلىرىمىزنى يوققـا    بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مهغپىرەت ! پهرۋەردىگارىمىز

بىـزگه  ! پهرۋەردىگـارىمىز . چىقارغىن، بىزنـى ياخشـىالرنىڭ قاتارىـدا ۋاپـات قىلـدۇرغىن     
يهنــى ئىتــائهت قىلغانالرغــا خــاس (پهيغهمبهرلىرىــڭ ئــارقىلىق ۋەدە قىلغــان نهرســىنى 

 سـهن ھهقىـقهتهن  . بهرگىن، قىيامهت كۈنى بىزنى رەسۋا قىلمىغىـن ) بولغان جهننهتنى
ــهن  ــق قىلمايسـ ــگه خىالپلىـ ــابهت   . ۋەدەڭـ ــارى ئىجـ ــىنى پهرۋەردىگـ ــڭ دۇئاسـ ئۇالرنىـ

  .)١(﴾قىلدى
ئالالھ تائاال يهنه قۇرئان كهرىمدە يۇنۇس ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ بىرلىكى ۋە   

ــا قىلغــانلىقى ۋە دۇئاســىنىڭ ئىجــابهت     ــاكلىقىنى ۋاســىته قىلىــپ دۇئ نۇقســانالردىن پ
) بېلىقنىــڭ قارنىــدا(ا ئــۇ قاراڭغۇلۇقتــ ﴿ :مۇنــداق دەيــدۇ بولغــانلىقىنى ھېكــايه قىلىــپ

سـهن جىمـى كهمچىلىكلهردىـن    . سهندىن باشقا ھهقىقىي ئىالھ يوقتـۇر ! پهرۋەردىگارىم
مهن ھهقىقهتهن ئۆز نهپسـىمگه زۇلـۇم قىلغـۇچىالردىن بولـدۇم، دەپ نىـدا      . پاكتۇرسهن

چاغـدىكى غهمـدىن    ئـۇنى بېلىـق يۇتقـان   . ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق. قىلدى
  )٢( ﴾ .خاالس قىلدۇق

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهمىشـه ئـالالھ تائاالنىـڭ ئىسـىم ـ سـۈپهتلىرىنى ۋاسـىته          
ياحي  ﴿: ئۇ قىيىن ئىشقا دۇچ كهلگهندە مۇنداق دەپ دۇئـا قىالتتـى  . قىلىپ دۇئا قىالتتى
ىـدارە قىلىـپ   ئـى ھهمىشـه تىرىـك بولغـۇچى ۋە ھهممىنـى ئ     «يهنـى  ﴾ ياقيوم برمحتك أثتغيث

ســــېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭغــــا ســــېغىنىپ ســــهندىن يــــاردەم  ! تۇرغــــۇچى پهرۋەردىگــــارىم
  .)٣(»سورايمهن

قىالردىن باشقا، ھايات بولغـان ئاتـا ـ ئانـا، ئۆلىمـا، ۋە باشـقىمۇ كىشـىلهرنىڭ        يۇقىرى  
ئۇمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن . دۇئا قىلىپ بېرىشىنى ئۆتىنىش دۇرۇستۇر

ــۋايهت ق ــدۇكىرى ــۈن    «: ىلىنى ــش ئۈچ ــۆمرە قىلى ــاالمدىن ئ ــبهر ئهلهيهىسس مهن پهيغهم
دۇئايىڭـدا بىزنىمـۇ   ! ئـى قېرىندىشـىم  “ رۇخسهت سورىۋىدىم، ماڭا رۇخسـهت بهردى ۋە  

                                                 
 ـ ئايهتلهر١٩٥ـ ١٩٣ئال ئىمران سۈرىسى   )١(
 ـ ئايهتلهر٨٨ـ ٨٧ئهنبىيا سۈرىسى   )٢(
 تىرمىزى رىۋايىتى  )٣(
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شۇنداقال كىشـى ئۆزىنىـڭ گۇنـاھتىن يانغـانلىقنى ۋاسـىته       .)١(»دېدى”ئونۇتمىغايسهن
ياخشـى ئهمهل  . همهلگه ياتىـدۇ چۈنكى گۇناھتىن يېنىش ياخشى ئ. قىلىشىمۇ دۇرۇستۇر

ــدۇ  ــىته بولىـ ــى ۋاسـ ــادا ئهڭ ياخشـ ــاالم. دۇئـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــايه قىلىـــپ ېھ پهيغهمـ كـ
ــۈچ كىشــى «بهرگهن ــالالھتىن   »ئۆڭكــۈردىكى ئ ــرى ئ نىــڭ قىسسىســىدە، ئۇالرنىــڭ بى

قورققــانلىقتىن، شــهرت ـ شــارائىتى ھازىرلىنىــپ بولغــان زىنــانى تهرك ئهتكهنلىكىنــى     
  .ۋاسىته قىلغان ئېدى

  دۇئانىڭ ئهدەبلىرى
  دۇئانىڭ ئهدەبلىرى قايسىالر؟: سوئال  .١٧٣٣

دىنىمىزدا ھهر قانـداق بىـر ئىبادەتنىـڭ مهخسـۇس ئهدەبلىـرى بولغانـدەك،        :جاۋاب    
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. دۇئانىڭمۇ ئهدەبلىرى باردۇر

ــا    )١(     ــارقىلىق ئ ــۇش ئ ــاتىهه سۈرىســىنى ئوق ــانى ف ــانا دۇئ ــا ھهمدۇس ۋە  لالھ تائاالغ
ــلهن باشــالش   ــتىش بى ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا دۇرۇد ئېي ــدىن ھــاجهتلىرىنى . پهيغهم ئان

ــوراش ــپ      . س ــا قىلى ــيىن دۇئ ــازدىن كې ــىنىڭ نام ــر كىش ــاالم بى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
» بــۇ ئالــدىراپ كهتتــى«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا دۇرۇد ئوقۇمىغــانلىقىنى كــۆرۈپ 

سـىلهر ئـالالھ تائاالغـا دۇئـا     «: ساھابىالرغا مۇنـداق دەپ تهلىـم بهرگهن   دېگهن، ئاندىن
ــبهرگه دۇرۇد      ــدىن پهيغهم ــتىڭالر، ئان ــانا ئېي ــا ھهمدۇس ــاۋۋال ئۇنىڭغ ــنىڭالردا، ئ قىلغى

  .)٢(»ئېيتىڭالر، ئۇنىڭدىن كېيىن خالىغان دۇئالىرىڭالرنى قىلىڭالر
ئـالالھ  . ھ تائاالغـا يـالۋۇرۇش  دۇئانى ئهڭ كهمتهرلىك بىلهن قىلغان ھالدا ئـالال ) ٢(    

ــاال ــدۇ   تائ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كهرىم ــىنى   ( ﴿ :قۇرئ ــڭ دۇئاس ــۇقىرىقى پهيغهمبهرلهرنى ي
ــىمىز  ــابهت قىلىش ــقا     ) ئىج ــالرنى قىلىش ــى ئىش ــۇالر ياخش ــدىكى، ئ ــۈن ئى ــۇنىڭ ئۈچ ش

ــدىرايتتى،  ــى(ئال ــپ،  ) رەھمىتىمىزن ــد قىلى ــازابىمىزدىن(ئۈمى ــا   ) ئ ــزگه دۇئ ــۇپ بى قورق
  .)٣(﴾ه كهمتهرلىك بىلهن ئىبادەت قىالتتىقىالتتى، بىزگ

سـۈپهتلىرىنى، كىشـى ئۆزىنىـڭ ياخشـى ئهمهللىرىنـى       -ئالالھ تائاالنىڭ ئىسـىم ) ٣(    
  .)٤(﴾ر، ئۇنى شۇالر بىلهن چاقىرىڭالرئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى با﴿.ۋەسىله قىلىش

پهيغهمـبهر  «: بۇرەيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        

                                                 
 ئهبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
  سۈنهن كىتابلىرىدا سهھىه سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان  )٢(
  ئايهتلهر-٩٠-٨٩ئهنبىيا سۈرىسى   )٣(
  ـ ئايهت١٨٠ئهئراف سۈرىسى   )(٤
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الَإِلَـه إَالَ أَنـت   ك أَنت اللَّه بِاَني اَشهد اَناَللَّهم إِني أَسأَلُك  ﴿: ئهلهيهىسساالم بىـر سـاھابىنىڭ  
دكُفُواً أَح لَه كُني لَمو ولَدي لَمو دلي ي لَمالَّذ دمالص دسـېنىڭ پهزلـى  ! ئى ئالالھ«يهنى  ﴾ اَألح 

سهن ھهقىقهتهن، ھهممه ساڭا مۇھتـاج بولغـان، پهرزەنـتكه ۋە    . كهرەمىڭنى تىلهيمهن -
ــكه       ــدىغان يهك ــداش بولماي ــاڭا تهڭ ــېچكىم س ــان، ھ ــاج بولمىغ ــا مۇھت ــانه  -ئانىغ يېگ

ئالالھ تائاالنىڭ “: دەپ دۇئا قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قېلىپ مۇنداق دېدى» ئىالھسهن
ئـادەم ئۇنىـڭ بىـلهن نـېمه سورىسـا بېرىلىـدىغان،        نامى بىلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، بـۇ   

ئۇلـۇغ  ئالالھنىـڭ ئهڭ  (ئۇنىڭ بىلهن قىلغان دۇئاالر ئىجابهت بولىدىغان ئىسـمۇلئهزەم  
  .)١(»”بىلهن دۇئا قىلدى )ئىسمى

ئىمـام بۇخـارىي بىـلهن ئىمـام     . ئۆزىنىڭ ياخشـى ئهمهللىرىنـى ۋەسـىله قىلىـش    ) ٤(    
نىــڭ قىسسىســىنى »ئۆڭكــۈردىكى ئــۈچ كىشــى«نمۇســلىم پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدى

ــداق     ــۇنى مۇن ــىنىڭ مهزم ــۇپ، قىسس ــان بول ــۋايهت قىلغ ــاالمنىڭ  : رى ــا ئهلهيهىسس مۇس
قهۋمىــدىن ئــۈچ نهپهر ئــادەم يولــدا كېتىۋاتقىنىــدا ئۇشــتۇمتۇت قــاتتىق يــامغۇر يېغىــپ  
كېتىپ، ئـۇالر بىـر ئۆڭكـۈرگه كىرىۋالىـدۇ، تـاغ ئۈسـتىدىن بىـر يوغـان تـاش دومىـالپ           

ــ ــگه      چۈش ــۈر ئىچى ــۇالر ئۆڭك ــهۋەبلىك ئ ــانلىقى س ــى ئېتىۋالغ ــڭ ئېغىزىن ۈپ ئۆڭكۈرنى
سولىنىپ قېلىپ چىقىـپ كېتىشـكه ھېچقانـداق چـارە قالمىغانـدا، ئـۇالردىن ھهر بىـرى        
ئۆزىنىڭ خالىس ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن قىلغـان ياخشـى ئهمهللىرىنـى ۋاسـىته قىلغـان      

قىلغىنىـدىن كېـيىن، ئۇالرنىـڭ دۇئاسـى     ھالدا ئالالھقا كامالىي ئىخالسـى بىـلهن دۇئـا    
ــدۇ ۋ    ــزى ئېچىلى ــڭ ئېغى ــۇپ، ئۆڭكۈرنى ــابهت بول ــپ   ئىج ــاالمهت چىقى ــى س ە ھهممىس

  .)٢(كېتىدۇ
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ. ىپ قىلىشقاراپ، قولىنى كۆتىرقىبلىگه  نىدۇئا) ٥(    

 .هر كـۆپ قىلغانلىقى ھهققىدە كهلگهن ھهدىسل ۈپكۆتۈر دۇئانى قىبلىگه قاراپ قولىنى
پهيغهمـــبهر «: رىـــۋايهت قىلغـــان بىـــر ھهدىســـته  ئىمـــام بۇخـــارىي ۋە ئىمـــام مۇســـلىم 

قىلىــپ دۇئــا قىلغانــدا قىــبلىگه يۈزلىنىــپ تــۇرۇپ دۇئــا   تهلهبئهلهيهىسســاالم يــامغۇر 
  .دەپ قهيت قىلىنغان »قىلغان

دۇئادا ئاۋازىنى قاتتىق كۆتۈرمهسلىك، بهلكـى ئاشـكارىلىق بىـلهن مهخپىلىـك     ) ٦(    
تـــۆۋەنچىلىك  پهرۋەردىگارىڭالرغــا﴿: ئــالالھ تائــاال بــۇ ھهقــته. تۇرىســىدا كــۆتىرىشئوت

  .دەپ كۆرسهتكهن )٣(﴾بىلهن ئىچىڭالردا دۇئا قىلىڭالر

                                                 
  تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى  (١)
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى (٢)

  ـ ئايهت٥٥ئهئراف سۈرىسى   )٣(
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چۈنكى دۇئا دېگهن چىن . دۇئادا قاپىداش سۆزلهرنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش) ٧(    
ــدىغان ســهمىمىي    ــدا ئېتىلىــپ چىقى ــدىن ئىختىيارســىز ھال ــب قاتلىرى ھېسســىيات  قهل

تىـل  . بىلهن قهتئىي ھېسابالشمايدۇ بولۇپ، ئۇ سۆزلهرنىڭ بهدىئىيلىكى ۋە ئېسىللىكى
دۇئانى قاپىالشـتۇرغاندا، كۆڭـۈل   . پهقهت قهلبتىكىنى تهرجىمه قىلىش رولىنى ئوينايدۇ

سۆزلهرنىڭ تىزىلمىسى بىلهن مهشغۇل بولۇپ قالغـانلىقتىن، دۇئـادىكى سـهمىمىيهت ۋە    
: بهزى مۇپهسسـىرلهر ئـالالھ تائاالنىـڭ   . ڭ ئورنىغا چۈشـۈپ قالىـدۇ  چىن ئىخالس يوقنى

ھهددىــدىن . پهرۋەردىگارىڭالرغــا تۆۋەنچىلىــك بىــلهن ئىچىڭــالردا دۇئــا قىلىڭــالر     ﴿
ھهددىــــدىن ﴿دېــــگهن ســــۆزىدىكى   ﴾ئاشــــۇرىۋەتكهنلهرنى ئــــالالھ ياقتۇرمايــــدۇ  

  .هپسىر قىلغاندەپ ت» دۇئانى قاپىالشتۇرغانالر«دېگهن جۈملىنى  ﴾ئاشۇرىۋەتكهنلهر
. دۇئـا قىلغانـدا ئالـدى بىــلهن ئـۆزىگه ئانـدىن باشــقىالرغا دۇئـا قىلىـش الزىــم       ) ٨(    

شۇنداق قىلغانـدىال دۇئـا تېخىمـۇ ئىخـالس بىـلهن بولغـان بولىـدۇ، ھهزرىتـى ئـۇبهييه          
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كىشـىگه  » :ئىبنى كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

سـا ئالـدى بىـلهن ئـۆزىگه دۇئـا قىلىۋېتىـپ، ئانـدىن ئـۇ كىشـىگه دۇئـا           دۇئا قىلىـپ قال 
  .)١(»قىالتتى

دۇئا قىلغاندا ئىسالم كۆرسهتمىسىگه ئۇيغۇن كېلىدىغان نهرسىنى تىلهپ دۇئـا  ) ٩(    
بهزى كىشـىلهر ئـاچچىغىم   . قىلىش، يامانلىق يـاكى گۇنـاھ ئىشـنى تىلىمهسـلىك الزىـم     

ــاكى باشــقىالرنى قار  ــۆزى ي ــدى دەپ ئ ــا قىلىــپ ســالىدۇ كهل ــبهر . غــاپ بهد دۇئ پهيغهم
 –ئۆزۈڭالرنىــــڭ، بالىلىرىڭالرنىــــڭ، ۋە مــــال  ﴿ :ئهلهيهىسســــاالم مۇنــــداق دېــــگهن

بېرىـدىغان بىـر ۋاقىـت     ئـالالھتىن سورىسـىال  . مۈلكۈڭالرنىڭ زىيىنىغـا دۇئـا قىلمـاڭالر   
ــا   ــايىڭالر شــۇ ۋاقىتق ــۇپ، دۇئ ــپ  بول ــۇدۇل كېلى ــۇپ    ئ ــابهت بول ــىلهرگه ئىج ــپ س قېلى

  .)٢(﴾ىسۇنقالم
قايتا تىـلهش، دۇئانىـڭ   -دۇئا قىلغاندا قاشاڭلىق بىلهن ئارقا ئارقىدىن قايتا ) ١٠(    

  .دەپ ئاياغالشتۇرۇش» ئامىين« ئاخىرىدا
ئىبنــى مهســئۇد . دۇئــادا ســورىغانلىرىنى ئــۈچ قېتىمــدىن قــايتىالپ ئېيــتىش ) ١١(    

هر ئهلهيهىسساالم دۇئـا  پهيغهمب« :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته
دەپ  )٣(»قىلغىنىدا ئالالھ تائاالدىن سورىغانلىرىنى ئۈچ قېتىمـدىن قـايتىالپ سـورايتتى   

  .كهلگهن

                                                 
  رىۋايىتىتىرمىزى   )١(
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٢(
  بۇخارىي رىۋايىتى  )٣(
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  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئېتىش بىلهن ئاخىرالشتۇرۇش دۇئانى) ١٢(    

  ۋاقىتالر دۇئا ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىن
  ئهۋزەل ۋاقىتالر قايسىالر؟ۋە دۇئا ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىن  :سوئال  .١٧٣٤

ئـالالھ  . ھهر قانداق ۋاقىتتا قىلىنغان دۇئاالر ئالالھ تائاالغا چوقـۇم يېتىـدۇ   :جاۋاب    
دۇئـا قىلىـش مهنئـى قىلىنغـان     . تائاال خالىغان كىشىنىڭ دۇئاسـىنى ئىجـابهت قىلىـدۇ   

ۇئانىڭ ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىن ۋاقىـتالر دېـيىلگهن   بىراق د. بېرەرمۇ ۋاقىت يوقتۇر
. سـهجدىگه بارغـان ۋاقىتتـۇر    بهزى ئهۋزەل ۋاقىتالر بولۇپ، ئهڭ ياخشـى ۋاقىـت نامـازدا   

ئالالھ تائاال سهجدىنىڭ ئالالھقا يېقىنلىشـىش ۋە تىلهكلهرنـى ئـالالھتىن سـوراپ قولغـا      
: قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ    كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئهڭ ياخشـى پۇرسـهت ئىكهنلىكىنـى بايـان    

  .)١(﴾ئالالھقا سهجدە قىلغىن ۋە شۇ ئارقىلىق ئۇنىڭغا يېقىنلىق ھاسىل قىلغىن﴿
بهنـدىنىڭ ئالالھقـا ئهڭ يـېقىن بولغـان     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن   

پهرز  .)٢(»بـۇ ۋاقىتتـا دۇئـانى كـۆپ قىلىڭـالر     . ھالىتى ئۇنىـڭ سـهجدىدىكى ھالىتىـدۇر   
سهجدىسىدە، قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىسلهردە كهلگهن دۇئاالرنى ئهرەب تىلى نامازالرنىڭ 

ئهممـا پهرزدىـن باشـقا ۋاجىـب، سـۈننهت ۋە نهپلىـي نامازالرنىـڭ        . بويىچه قىلىش الزىم
سهجدىلىرىدە ھهر كىم ئۆز تىلىدا بىلگهن دۇئالىرىنى ئوقۇسا ۋە ھـاجهتلىرىنى سورىسـا   

  .بولىدۇ
اكى قاتتىق قورقۇپ كهتكهن ياكى ئالالھ تائاالدىن شۇنىڭدەك، قاتتىق خوشاللىق ي  

ئىنتــايىن زور مهمنــۇن بولغــان يــاكى ئۇنىڭــدىن قــاتتىق ئهيمىنىــپ چۆچــۈگهنلىكتىن  
قهدىـر   ى، كېچىنىـڭ ئـاخىرقى ئـۈچتىن بىـرى،    ئهرەفـات كـۈن   ھاياجانالنغان لهھـزىلهر، 
بېشـىغا   تالر،ئوتتۇرىسىدىكى ۋاقى) ئىقامهت(ئهزان بىلهن تهكبىر كېچىسى، جۈمه كۈنى،

بهش ۋاقــت نامــازدىن  .كــۈن چۈشــكهن ۋاقىــت، قۇرئــاننى خهتــمه قىلغانــدىن كېــيىن 
  .كېيىنكى ۋاقىتالر

  مايدۇدۇئادىن بىهاجهت بولۇشقا بول
  دۇئادىن بىهاجهت بولۇشقا بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٧٣٥

. ئىبـادەتتۇر  -چـۈنكى دۇئـا  . يـدۇ مۇسۇلمان ئادەم دۇئادىن بىهـاجهت بواللما  :جاۋاب    
. ماڭا دۇئا قىلىڭالر، دۇئـايىڭالرنى ئىجـابهت قىلىـمهن   ﴿: مۇپهسسىرلهر ئالالھ تائاالنىڭ

                                                 
  ـ ئايهت١٩ئهلهق سۈرىسى   )١(
  مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
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دېـگهن   )١(﴾مېنىڭ ئىبادىتىمدىن باش تارتقۇچىالر خورالنغـان ھالـدا دۇزاخقـا كىرىـدۇ    
ۇپ، ئـۇالر  سۆزىنى، ئالالھ تائاالغا دۇئـا قىلىشـتىن ئـۆزلىرىنى بىهـاجهت سـانىغانالر بولـ      

چــۈنكى بــۇ ئــايهتتىكى . خورالنغــان ھالــدا دوزاخقــا ھهيدىلىــدۇ، دەپ تهپســىر قىلىــدۇ 
ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىشتىن بـاش تارتقـان   . ئىبادەت سۆزىدىن دۇئا مهقسهت قىلىنىدۇ

ــه مۇھتــاج        ــا ھهمىش ــالالھ تائاالغ ــاجىزلىقىنى ۋە ئ ــدىچىلىكىنى، ئ ــڭ بهن ــادەم ئۆزىنى ئ
شۇڭا بۇنـداقالرنىڭ  . قىلىشتىن باش تارتقانالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇئىكهنلىكىنى ئىقرار 

  .گۇناھى ھهقىقهتهن ئېغىر بولىدۇ
  

                                                 
  ـ ئايهت٦٠غافىر سۈرىسى   )١(



 ١٠٢٧  هسىلىلهرم هققىدىكىھ ۋەسىله  

 

  

  ىكى مهسىلىلهرۋەسىله ھهققىد

  ۋەسىله دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٣٦
كى ۋەسىله ـ دۇئانىڭ ئىجابهت بولۇشى، ئىبادەتلهرنىـڭ قوبـۇل بولۇشـى يـا      :جاۋاب    

ــرەر     ــۆزى بىــلهن ئالالھنىــڭ ئوتتۇرســىدا بى ــرەر ھاجهتنىــڭ راۋا بولۇشــى ئۈچــۈن، ئ بى
  .دېگهنلىكتۇر پ ئارىغا سېلىشۋاسىته قىلىياكى بىرەر شهخسنى نهرسىنى 

ئىككىنچىسـى،  يۇلغان ۋەسـىلىلهر،  وبىرى يول قبولۇپ، تۈرلۈك  ٣) يهنى ۋاسىته(ۋەسىله   
  .ۋەسىلىدۇر شهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغان ،مهنئىي قىلىنغان ۋەسىلىلهر، ئۈچىنچىسى

  ۋەسىله بۇيرۇلغان
  ؟ۋەسىله قايسى بۇيرۇلغان :سوئال  .١٧٣٧

ھهدىســالردا بۇيرۇلغــان ۋە  كهرىمــدە يــاكى ـ قۇرئــان   ۋەســىله ۇلغــانبۇير: جــاۋاب    
  :ىبارەتساھابىالر قولالنغان ۋەسىلىلهر بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهردىن ئ

 قۇرئان كهرىم .ھهركىم ئۆزىنىڭ ئاالھقا بولغان چىن ئىمانىنى ۋەسىله قىلىشى) ١(  
ئۆزلىرىنىڭ ئىمانىنى ۋەسىله قىلىپ، ئالالھقا دۇئـا قىلغـان كىشـىلهرنىڭ قىسسىسـىنى     

بىــز ھهقىــقهتهن چاقىرغۇچىنىــڭ ! پهرۋەردىگــارىمىز﴿: ھېكــايه قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ
ــتىڭالر « )االمنىڭيهنــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســ ( ــا ئىمــان ئېي دەپ ئىمانغــا » رەببىڭالرغ

پهرۋەردىگـارىمىز بىزنىـڭ گۇنـاھلىرىمىزنى    . چاقىرغانلىقىنى ئاڭلىدۇق، ئىمان ئېيتتۇق
بىزنـى ياخشـىالرنىڭ قاتارىـدا    . مهغپىرەت قىلغىن، يامانلىقىلىرىمىزنى يوققـا چىقـارغىن  

  .)١(﴾ۋاپات قىلدۇرغىن
ــايهتلهرگه ئهگهشــت    ــۇقىرىقى ئ ــدۇي ــداق دەي ئۇالرنىــڭ دۇئاســىنى ﴿: ۈرۈپ يهنه مۇن

  .)٢(﴾پهرۋەدىگارى ئىجابهت قىلدى
  ئالالھنىڭ بىرلىكىنى ۋە نۇقسانالردىن پاك ئىكهنلىكىنى ۋەسىله قىلىش) ٢(  
ئالالھ، يۇنۇس ئهلهيهىسساالمنىڭ بېلىقنىڭ قارنىدا تۇرۇپ، ئالالھنىـڭ بىرلىكىنـى     

ــى   ــان دۇئاس ــا قىلغ ــپ، ئالالھق ــدۇ  ۋەســىله قىلى ــداق دەي ــايه قىلىــپ مۇن ــۇ، ﴿: نى ھېك ئ
ســهندىن بــۆلهك ھــېچ مهبــۇد ! پهرۋەردىگــارىم) يهنــى بېلىقنىــڭ قارنىــدا(قاراڭغۇلۇقتــا 

                                                 
  ـ ئايهت ١٩٣ئال ئىمران سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ١٩٥ئال ئىمران سۈرىسى   )٢(
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ئـۆز  (مهن ھهقىـقهتهن  . سهن جىمـى كهمچىلىكلهردىـن پاكتۇرسـهن   . يوقتۇر) بهرھهق(
  .)١(﴾زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم، دەپ نىدا قىلدى) نهپسىمگه

ئۇنىــڭ دۇئاســىنى ئىجــابهت قىلــدۇق، ئــۇنى ﴿: مۇنــداق دېــگهنكېيىنكــى ئــايهتته   
  .)٢(﴾غهمدىن خاالس قىلدۇق) بېلىق يۇتقان چاغدىكى(

ــڭ مۇبــارەك ئىســىملىرىنى ۋەســىله قىلىــش    ) ٣(   ئــالالھ بىــزگه ۋەســىله   . ئالالھنى
ئالالھنىـڭ گـۈزەل ئىسـىملىرى بـار،     ﴿: قىلىشنىڭ ئۇسـۇلىنى ئۆگىتىـپ مۇنـداق دەيـدۇ    

  .)٣(﴾بىلهن ئاتاڭالر) ەل ئىسىملىرىگۈز(ئالالھنى شۇ 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . ئالالھنىــڭ كامــالى ســۈپهتلىرىنى ۋەســىله قىلىــش  )٤(  

ئـى ھهمىشـه   «: ئالالھنىڭ كامالى سـۈپهتلىرىنى ۋەسـىله قىلىـپ مۇنـداق دۇئـا قىالتتـى      
سـېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭنىـڭ   ! تىرىك تۇرغۇچى ۋە ھهممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغـۇچى ئـالالھ  

  .)٤(»رمىتى بىلهن، سېنىڭدىن ياردەم سورايمهنھۆ
. ھهركىــم ئۆزىنىــڭ ياخشــى قىلغــان ئهمهل ـ ئىبــادەتلىرىنى ۋەســىله قىلىشــى    ) ٥(  

نامـاز ئوقـۇش، قۇرئـان تىـالۋەت قىلىـش، ئاتـا ـ ئانىغـا ياخشـىلىق قىلىـش،           : مهسـىلهن 
ۇد ئوقـۇش ۋە  ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا سىله ـ رەھىم قىلىش، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇر  

ئۇنى سۆيۈش، ۋەدىـگه ۋاپـا قىلىـش، ئامـانهتكه ئىشـهنچلىك بولـۇش ۋە باشـقا ياخشـى         
قىلىنغان ئهمهل ـ ئىبادەتلهرنى ۋەسىله قىلىش دىنىمىزدا كۆرسىتىلگهن ۋەسىلىلهرنىڭ  

  .جۈملىسىدىندۇر
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر ھهدىسىدە، ئۈچ نهپهر ئـادەم يولـدا كېتىۋاتقىنىـدا      

ۇشتۇمتۇت قاتتىق يامغۇر يېغىپ كېتىپ، ئۇالرنىڭ بىر ئۆڭكۈرگه كىرىۋالغانلىقى، تـاغ  ئ
ئۈستىدىن بىر يوغان تاشنىڭ دومىالپ چۈشۈپ ئۆڭكۈرنىـڭ ئېغىزىنـى يېپىۋالغـانلىقى    

ئۇالرنىڭ ئۆڭكۈر ئىچىـگه سـۇلىنىپ قېلىـپ، ئۇنىڭـدىن چىقىـپ كېتىشـكه        سهۋەبلىك
نىـڭ ھهر بىـرى ئۆزىنىـڭ ئـالالھ ئۈچـۈن قىلغـان       ھېچقانداق چارىسى قالمىغاندا، ئۇالر

ياخشى ئهمهللىرىنى ۋەسىله قىلىپ، كامالى ئىخالسـى بىـلهن ئالالھقـا دۇئـا قىلغانـدىن      
كېيىن، ئۇالرنىـڭ دۇئـالىرى ئىجـابهت بولـۇپ، ئۆڭكۈرنىـڭ ئېغىـزى ئېچىلغـانلىقى ۋە        

  .)٥(ئۇالرنىڭ ئۆڭكۈردىن ساالمهت چىقىپ كهتكهنلىكى ھېكايه قىلىنغان

                                                 
  ـ ئايهت ٨٧ئهنبىيا سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٨٨ئهنبىيا سۈرسى   )٢(
  ـ ئايهت ١٨٠ئهئراف سۈرىسى  )٣(
  تىرمىزى رىۋايىتى  )٤(
  ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٥(



 ١٠٢٩  هسىلىلهرم هققىدىكىھ ۋەسىله  

 

ــىله        ) ٦(   ــى ۋەس ــىيهتلهرنى تهرك ئهتكهنلىكىن ــاھ ـ مهس ــۇپ، گۇن ــالالھتىن قورق ئ
يۇقىرىـدا قىسسىسـى   . يامان ئىشالرنى تهرك ئېتىش ياخشى ئهمهللهرگه كىرىدۇ. قىلىش

بايان قىلىنغان ئۆڭكۈردىكى ئۈچ ئادەمنىڭ بىـرى زىنـا قىلىـش ئۈچـۈن ھـازىر بولـۇپ       
ۇنىـڭ غهزىبىـدىن قورققـانلىقتىن زىنـانى     بولغان ۋاقتىـدا، ئـالالھنى ئېسـىگه ئېلىـپ، ئ    

نهتىجىدە، ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولغـان ۋە  . تهرك ئهتكهنلىكىنى ۋەسىله قىلغانىدى
  .ئۆڭكۈردىن ساالمهت چىقىپ كهتكهن

ئۆلىمـا، تهقـۋا كىشـىلهرنىڭ ئالالھقـا      -تىرىك بولغان ئاتا ـ ئانا ۋە تىرىك ئالىم  ) ٧(  
ۇلمانالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم نـى دۇئالىرىـدا     مۇسـ . دۇئا قىلىپ بېرىشـىنى سـوراش  

ســاھابىالر بىــر  ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋەســىله قىالتتــى،
: ۋەسىله قىلىپ مۇنداق دۇئا قىلغـان  كۈنى ئۇنىڭ تاغىسى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى

سسـاالمنى ۋەسـىله قىلىـپ    بىـز پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى مـۇھهممهد ئهلهيهى    ! ئى ئالالھ«
سهندىن سۇ تىلهپ دۇئا قىلغىنىمىزدا، بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگهن ئىدىڭ،  تۇرۇپ

ــامغۇر ياغــدۇرۇپ        ــزگه ي ــدۇق، بى ــىنى ۋەســىله قىل ــڭ تاغىس ــدى پهيغهمبىرىمىزنى ئهم
  .)١(ئۇالرغا يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگهن دەپ دۇئا قىلغاندا، ئالالھ تائاال »!بهرگىن

  نغان ۋەسىلهمهنئىي قىلى
  ؟قايسى لىنغان ۋەسىلهمهنئىي قى :سوئال  .١٧٣٨

كهلمهيـدىغان،   ئۇيغـۇن ئىسالم دىنىنىـڭ روھىغـا    -مهنئى قىلىنغان ۋەسىله :جاۋاب    
 .خۇراپــاتتۇرشــېرىك ۋە  ئــۇ، مهنئــى قىلغــان ۋەســىله بولــۇپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم

يـا  “يـاكى   ”!يـا پىـرىم  “ئۇنىڭـدىن بىرەرسـىگه قىلىـپ،    نلهردىدۇئانى ئۆلۈك: مهسىلهن
 ”!ئىمـام جهپىـرى تهيـران   يـا  “ يـاكى  ”!تـۆت ئىمـاملىرىم  يا “ياكى  ”!ئىمام غهۋسۇلئهزەم

، شــىپالىق تىــلهپ بــايلىق تىــلهپ بهرگىــن ،ئــالالھتىن ماڭــا پهرزەنــت تىــلهپ بهرگىــن
  .ئوخشاش ەپ سورىغانغاد بهرگىن،

  ا ۋەسىلهشهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغ
  شهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغا ۋەسىله دېگهن قايسى؟: سوئال  .١٧٣٩

ــاۋاب     ــى  : ج ــهرىئهتتىن دەلىل ــا ش ــول قويۇلغانلىقىغ ــىله   ي ــان ۋەس ــان  –بولمىغ قۇرئ
يغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ھهدىســـلىرىدە يـــاكى ئۆلگىلىـــك     هكهرىمـــدە يـــاكى پ 

ــۆرنىكى كهلمىــگهن ســاھابىالرنىڭ دۇئالىر ــدا ئ ــۇپ،   ى ــۈرى بول ــالالھ«ۋەســىله ت ! ئــى ئ

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
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ھــــۆرمىتى بىــــلهن مېنىــــڭ دۇئــــايىمنى قوبــــۇل قىلغىــــن،  –پاالنىنىــــڭ ھهققــــى 
ــى بهرگىــن  ــا ئوخشــاش »تىلىگهنلىرىمن ــا قىلغانغ ــل ۋەســىل . ، دەپ دۇئ نى بهزى ىبۇخى
كېلىـپ  يامـان ئاقىۋەتلهرنىـڭ   «ئىسـالمنىڭ   بهزى ئـالىمالر  ،ئالىمالر جائىز دەپ قارىسـا 

» ئۇنىڭغا ئېلىـپ بارىـدىغان ئىشـالر مهنئىـي قىلىنىـدۇ     چىقىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن 
بۇنـداق دۇئـا   لـېكىن  . ساسهن توغرا ئهمهس دەپ قارايدۇادەيدىغا ئومۇمىي پرىنسىپىغا ئ

چــۈنكى دۇئــا ئالالھقــا قىلىنغــان، پهقهت ۋەســىله     . شــېرىك دائىرىســىگه كىرمهيــدۇ  
  .، بهسنبۇيرۇلمىغان يول بىلهن قىلىنغا

! ئـى ئـالالھ   “ىكـى ئۆلىمـاالر   د» پهتىۋا ئىشالر كومىتېتى«نىڭ سهئۇدى ئهرەبىستانى  
دەپ دۇئـــا قىلســـا بوالمـــدۇ؟ دەپ  ”.....ھهققـــى ھـــۆرمىتى بىـــلهن پهيغهمبىرىڭنىـــڭ

پهيغهمبىرىڭنىـڭ  ! ئى ئالالھ “دۇئادا «: سورالغان سوئالغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېگهن
ىتـى يـا ئۇلـۇغلىقى يۈزىسـىدىن مېنىـڭ دۇئـايىمنى قوبـۇل        ھهققى ھۆرمىتى ياكى بهرىك

ــا    ”قىلغىــن، تىلهكلىرىمنــى بهرگىــن  دەپ ۋەســىله قىلىــش شــېرىك ســانالمايدۇ، ئهمم
شــېرىككه بېرىــپ قېلىشــتىن ســاقلىنىش يۈزىســىدىن مۇنــداق ۋەســىلىنى قىلماســلىق   

  .)١(»كېرەك
  

                                                 
(١)  www. islamQA.com   
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  مهسىلىلهرئهخالق ئىلمىگه مۇناسىۋەتلىك 

  ئهخالق ئىلمى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٤٠
دەپ » ئهخـــالق نهزەرىيىســـى«ۋە » ئهخـــالق ئـــۆلچىمى«ئهخـــالق ئىلمـــى  :جـــاۋاب    

قهدىمـــدىن تـــا ھـــازىرغىچه ئهخـــالق ماۋزۇســـى پهيغهمـــبهرلهر،  . ئىككىـــگه بۆلۈنىـــدۇ
ىـي  پهيالسوپالر ۋە ھهر خىـل دىـن ئىگىلىـرى تهرىپىـدىن تارتىشـىلىپ كهلـگهن قهدىم      

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئهخالق ئۆلچىمى قۇرئان كهرىم، ئۇنىڭ جانلىق ئـوبرازى  . ماۋزۇدۇر
ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمدۇر  ــى م ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئىنســان   . ھهزرىت چــۈنكى م

بالىســىدا بولۇشــقا تېگىشــلىك بــارچه گــۈزەل ئهخــالق ۋە ئېســىل پهزىلهتلهرنــى ئۆزىــدە 
  .مۇجهسسهم قىلغان زاتتۇر

ــۇھهم   ــاالمم ــ مهد ئهلهيهىسس ــدەك   وپهيالس ــازىرقى ئۇچقان ــان ۋە ھ ــان قىلغ پالر ئارم
قىلىۋاتقان زاماننىڭ ئىنسـانلىرىمۇ يېتىشـهلمىگهن ئهڭ ئـالىي ئهخالققـا ئىـگه       تهرەققىي
سـهن ھهقىـقهتهن بۈيـۈك    ﴿: ئالالھ تائاال ئۇنىـڭ ئهخالقىنـى ماختـاپ    شۇڭا. زات ئىدى

) ئايـالى (ى ئهلهيهىسساالمنىڭ ھايـات شـېرىك  پهيغهمبهر  .دېگهن )١(﴾ئهخالققا ئىگىسهن
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   «ھهزرىتى ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ئۇنىـڭ ئهخالقىنـى    

  .دېگهن بىر جۈمله سۆز بىلهن تهرىپلىگهن )٢(»ئهخالقى قۇرئان ئىدى
قۇرئان كهرىمنى دەستۇر، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتىنى ئـۆزىگه ھهقىقىـي     
  .ته يېتهكچى قىلغان ھهر قانداق ئادەم گۈزەل ئهخالققا ئېرىشهلهيدۇرەۋىش

  ئهخالق ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئىشالر
  ئهخالق نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ :سوئال  .١٧٤١

تۇرۇشى،  –ئهخالقنىڭ دائىرىسى ئىنتايىن كهڭ بولۇپ، ئىنساننىڭ يۈرۈپ  :جاۋاب    
ھ، پهيغهمبهر، قۇرئان ۋە دىننىـڭ پۈتـۈن ئهمرلىـرىگه قارىتـا مۇئامىلىسـىدە، ئـۆزى،       ئالال

ۋەزىپىسـى ۋە مۇئامىلىسـىدە ئهكـس     ىلىرى ۋە بارلىق ئىنسانالرغا قارىتـا قوشنئائىلىسى، 
  .دېمهك گۈزەل ئهخالق دىن ۋە دۇنيالىق پۈتۈن ئىشالردا تهلهب قىلىنىدۇ. ئېتىدۇ

  

                                                 
  ئايهت -٤نۇن سۈرىسى   )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى   )٢(
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  مهسىلىلهر ىۋەتلىكمۇئامىله ئىشلىرىغا مۇناس

  مۇئامىله دېگهن قانداق ئۇقۇمنى بىلدۈرىدۇ؟ :سوئال  .١٧٤٢
ــامىله :جــاۋاب     ــۆزى، ئائىلىســى،   -مۇئ ىلىرى، جهمئىيىتــى ۋە قوشــنئىنســانالرنىڭ ئ

پۈتۈن ئىنسانالر بىلهن قانداق ئۆتۈشى، ئۇالر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋەتلىرىنى قايسـى     
بېــرىش ئىشــلىرىدا قانــداق بولىشــى ۋە باشــقىالر  -ىلدە ئېلىــپ بېرىشــى، ئــېلىش شــهك

  .قاتارلىق ئىشالر مۇئامىله دېيىلىدۇ
  مۇئامىله ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٧٤٣

ۇس بۆلــۈملهر ئىســالمىي فىقهــى كىتــابالردا مۇئــامىله توغرۇلــۇق مهخســ      :جــاۋاب    
شـۇنداقال پۈتـۈن    تۇرغۇزۇلۇپ مۇسـۇلمانالرنىڭ ئـۆز ئارىسـىدا ۋە باشـقا دىنـدىكىلهرگه،     

ــا  ــان بالىلىرىغ ــش      ئىنس ــامىله قىلى ــدا مۇئ ــان ھال ــهپقهتنى ئاســاس قىلغ ــادالهت ۋە ش ئ
  .يۇرۇتۇپ بېرىلگهن ۋە پرىنسىپلىرى ناھايىتى ئېنىق ۋە تهپسىلىي ئۆلچىمى

  ۋە ئۆلچىمى مۇئامىله ئىشلىرىنىڭ مهنبىئى
  مۇئامىله ئىشلىرىنىڭ مهنبىئى ۋە ئۆلچىمى قايسى؟ :سوئال  .١٧٤٤

مۇئــامىله ئىشــلىرىنىڭ مهنبىئــى قۇرئــان كهرىــم بىــلهن ســۈننهت بولــۇپ،  : جــاۋاب    
ــىدە   ــۇ ئىككىس ــۆلچىمى ب ــڭ ئ ــدىن    مۇئامىلىنى ــۇپ بېرىلگهن ــىلى يۇرۇت ــق ۋە تهپس ئېنى

پهيغهمبىرى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۆز ئهمهلىيىتى بىـلهن   تاشقىرى ئىسالم
  .كۆرسىتىپ بهرگهن

  



 ١٠٣٣  هرئىلىمل ۇناسىۋەتلىكھاياتىغا م ڭساھابىالرنى ۋە هلهيهىسساالمئ هيغهمبهرپ  

 

  

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىالرنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملهر

ــوئال  .١٧٤٥ ــىۋە   :سـ ــا مۇناسـ ــاھابىالرنىڭ ھاياتىغـ ــاالم ۋە سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ تلىك پهيغهمـ
  ئىلىملهرنىڭ مهنبىئى نېمه؟

ــاۋاب     ــىۋەتلىك    :جـ ــا مۇناسـ ــاھابىالرنىڭ ھاياتىغـ ــاالم ۋە سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
ئىلىملهرنىڭ مهنبىئى ئىسالم دۇنياسىدا بىردەك ئېتىراپ قىلىنغـان ئىسـالمىي تـارىخ ۋە    

تـايىن  زامانىمىزغـا قهدەر بـۇ مـاۋزۇدا يېزىلغـان ئهسـهرلهر ئىن     . تهرجىمىهال كىتابلىرىدۇر
» ســىرە نهبهۋىــيه«ئىبنــى ھىشــامنىڭ : قهدىمقــى ئهســهرلهرنىڭ مهشــهۇرلىرى. كۆپتــۇر

 نىـڭ تىرمىزىناملىق ئهسـىرى، ئىبنـى كهسـىرنىڭ ئهينـى ئىسـىمدىكى ئهسـىرى، ئىمـام        
نــاملىق » ئهنـۋارۇل مـۇھهممهدىيه  « نـاملىق ئهسـىرى، شـهيخ نهبهانىينىـڭ    » شـهمائىل «

نـاملىق   »دەالئىل ئهننۇبۇۋۋە«ماۋەردىيلهرنىڭ  ئىمام بهيههقىي، ئهسپاھانى ۋە ئهسىرى،
  .ئۈچ ئهسىرى ۋە باشقىالردۇر

نـاملىق  » ئهبقهرىيهتـۇ مـۇھهممهد  « ئۇسـتاز ئهققادنىـڭ  : ھازىرقى مهشهۇر ئهسـهرلهر   
ــڭ    ــۇھهممهد غازالىينى ــهيخ م ــىرى، ش ــىرە«ئهس ــڭ  »فىقهۇسس ــاد خېلىلنى ــور ئىم ، دوكت

 ، ســهفىيۇررەھماننىڭ»ئهلقائىــدئهررەســۇل « ، مهھمــۇد شىســنىڭ»دەراســات فىسســىرە«
  .ناملىق ئهسهرلىرىدۇر» رەھىقۇل مهختۇم«

  تارىخ بىلهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنىڭ پهرقى
  تارىخ بىلهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنىڭ پهرقى نېمه؟ :سوئال  .١٧٤٦

 ئهممـا . ر ئوقـۇش ۋە ئىبـرەت ئـېلىش بىلهنـال كۇپايىلىنىـدۇ     تـارىخ ئهسـهرله   :جاۋاب    
 نـى ئىزلىرى –پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنى ياخشى ئوقۇپ، ئۇنىڭ ئىش 
ــدۇر      ــۇلماننىڭ بۇرچىـ ــر مۇسـ ــداق بىـ ــش ھهر قانـ ــۈلگه قىلىـ ــۆزىگه ئـ ــۇھهممهد . ئـ مـ

ــۇ      ــىمۇ، ئـ ــارچه بولسـ ــر پـ ــارىختىن بىـ ــالى تـ ــاالمنىڭ تهرجىمىهـ ــا تار ئهلهيهىسسـ ىخقـ
شۇڭا ئۇنى ئوقـۇپ، ئىبـرەت ئېلىـپال ئۆتـۈپ كېتىشـكه      . ئوخشىمايدىغان خاسلىققا ئىگه

بهلكــى ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن يــۈرۈش، ئۇنىــڭ مهزمــۇنىنى دىــن ۋە دۇنيــالىق . بولمايــدۇ
ئۈلگىلىــــك ســــاھابىالرنىڭ . پۈتــــۈن ئىشــــالردا مىــــزان قىلىــــش تهلهب قىلىنىــــدۇ 

  .تهرجىمىهاللىرىمۇ شۇنداق

  نىڭ ئهھمىيىتىهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنى ئۆگىنىشمۇھهممهد ئهلهي
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ تهرجىمىهــالىنى ئۆگىنىشــكه ئهھمىــيهت      :ســوئال  .١٧٤٧
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  بېرىشنىڭ سهۋەبى نېمه؟
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ تهرجىمىهــالىنى ئۆگىنىشــكه ئهھمىــيهت      :جــاۋاب    

  :تۆۋەندىكىچهبېرىشنىڭ سهۋەبى 
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ تهرجىمىهــالى تارىخنىــڭ ئهكســىچه، مــۇھهممهد  )١(  

 مۇســۇلمانالر. ئهلهيهىسســاالمغا ئهگىشىشــنىڭ، ئــۇنى ئــۈلگه قىلىشــنىڭ ۋاسىتىســىدۇر  
ئـۇنى ئـۈلگه   . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى پۈتۈن ئىشـلىرىدا ئـۈلگه قىلىشـقا بۇيرۇلغـان    

سـىلهرگه   ﴿. ئىزلىرىنى ئۆگىنىشتۇر –ياتىنى ۋە پۈتۈن ئىش قىلىشنىڭ يولى ئۇنىڭ ھا
ئــالالھنى، ئــاخىرەت كــۈنىنى ئۈمىــد قىلغــان ۋە ئــالالھنى كــۆپ يــاد ئهتكهنــلهرگه ـ      -

  .)١(﴾رەسۇلۇلال ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر
قۇرئان كهرىمنى تـوغرا   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنى ئۆگىنىش )٢(  

قۇرئــان   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ تهرجىمىهــالى   ى بولــۇپ،چۈشىنىشــنىڭ يــول 
  .كهرىمنىڭ جانلىق تهرجىمىسىدۇر

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ تهرجىمىهــالىنى ئــۆگىنىش گــۈزەل ئهخالقالرنــى  )٣(  
  .ئۆگىنىشنىڭ يولىدۇر

  

                                                 
  ئايهت. ٢١ئهھزاب سۈرىسى   )١(
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  شېئىر ۋە شائىرلىق ھهققىدە

  ۋە شائىرلىق ھهققىدە ئىسالم كۆرسهتمىسى قايسى؟شېئىر : سوئال. ١٧٤٨
شېئىر سۆزنىڭ بىر تۈزى بولۇپ، ھهر قانداق سۆزنىڭ ياخشىسى ۋە يـامىنى  : جاۋاب    

شـېئىر ئـۆز زاتىـدا ھـاالل يـاكى      . بولغىنىدەك، شېئىرنىڭمۇ ياخشىسى ۋە يـامىنى بولىـدۇ  
. ىق ھۆكـۈمىنى ئالىـدۇ  ھارام دېيىلمهيدۇ، بهلكى مهزمۇنىغا قاراپ ھاالللىق ياكى ھـارامل 

بىراۋدا بار پهزىلهت ۋە ئارتۇقچىلىقالرنى ئهينهن ماختاپ يېزىلغـان شـېئىرالر   : مهسىلهن
ــدىلىكلهرنى ۋە    ــراۋدا يـــوق ئاالھىـ ــىچه بىـ ــرگىنىگه، ئهكسـ ــىگه كىـ ــاالللىق دائىرىسـ ھـ
پهزىلهتلهرنــى بــار دەپ ماختــاپ يېزىلغــان يــاكى بىراۋنــى يالغانــدىن قــارىالپ، ئۇنىــڭ  

ــابرويىنى ــۇد      ئ ــىزلىك مهۋج ــلهن ھهقس ــانچىلىق بى ــېئىرالردا يالغ ــان ش ــۈپ يېزىلغ تۆك
  .بولغانلىقى سهۋەبلىك، مۇنداق شېئىرالر ھاراملىق دائىرىسىگه كىرگىنىگه ئوخشاش

ئۇنى ئۆز يولىدا قوللىنىش . شائىرلىقمۇ خۇددى يازغۇچىلىققا ئوخشىغان بىر تاالنت  
ئــالالھ تائــاال قۇرئــان . ش ھارامــدۇرياخشــى بولغغىنىــدىك، يولســىزلىق بىــلهن قــوللىنى

ــگهن    ــداق دې ــۇق مۇن ــائىرالر توغرۇل ــدە ش ــىدۇ  : كهرىم ــۇمراھالر ئهگىش ــائىرالرغا گ . ش
ۋادىلىرىدا تېڭىرقاپ يـۈرگهنلىكىنى كۆرمهمسـهن؟ ئـۇالر قىلمايـدىغان     ) سۆز(ئۇالرنىڭ 

پهقهت ئىمــان ئېيتقــان ۋە ياخشــى ئهمهللهرنــى . نهرســىلىرىنى قىلــدۇق دەپ ســۆزلهيدۇ
ــان، ق ــالالھىلغ ــيىن ئــۆزىنى      ئ ــدىن كې ــا ئۇچرىغان ــان، زۇلۇمغ ــرى قىلغ ــۆپ زىك نى ك

چۈنكى شائىرالردا مهدھىـيه ۋە سۆكۈشـته    )١(.قوغدىغان شائىرالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا
ــدۇ     ــۆپ كۆرىلىـ ــى كـ ــۇرىۋېتىش خاھىشـ ــدىن ئاشـ ــدىن  . ھهددىـ ــى چېكىـ مهدھىيهنـ

ىقالرنى زورىغـا مهدھىـيىلهش   بىراۋادا بولمىغان خىسـلهتلهر ۋە ئـارتۇقچىل   ئاشۇرىۋېتىپ
سۆكۈشتىمۇ بىراۋنى يـاكى بىـرەر نهرسـىنى نـاھهق سـۆكۈش      . يالغان ئېيتقانلىق بولىدۇ

ــا ھهقســىزلىق     ــدىن ئاشــۇرۇپ ســۆكۈش ئۇنىڭغ ــۆھمهت قىلغــانلىق، ھهددى ــا ت ئۇنىڭغ
يالغــانچىلىق، ھهقســىزلىك ۋە تــۆھمهت قاتــارلىقالر ئىســالم دىنىــدا . قىلغــانلىق بولىــدۇ

  .)٢(هنگهن ھارام ئىشالر قاتارىدىن سانىلىدۇقهتئىي چهكل
شېئىر ۋە شائىرلىقنى ئۆز يولىـدا قـوللىنىش ئىسـالم دىنىـدا تهشـهببۇس قىلىنىغـان         

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـاھابىلىرى ئۇنىـڭ     . ئىلىملهر قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ

                                                 
  ئايهتلهر-٢٢٧-٢٢٤شۇئهرا سۈرىسى )١(
  ى ئهرەبىستانىنىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن ئهلالمه ئابدۇرراھمان جىبرىننىڭ بۇ ھهقتىكى پهتىۋاسىدىن سهئۇد )٢(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٣٦  

 

ن ئىبنـى سـابىت   ھهتتا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ھهسسـا   . يېنىدا شېئىرالرنى ئېيتاتتى
تــۆتىنچى خهلىــپه . قاتــارلىق شــائىر ســاھابىالرنى شــېئىر يېزىشــقا تهشــهببۇس قىالتتــى 

ــۇپ، ئۇنىــڭ يېزىــپ     ــالىبمۇ تــاالنتلىق شــائىرالردىن بول ھهزرىتــى ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ ت
  .قالدۇرغان شېئىر توپالملىرى ساقلىنىپ ۋە نهشىر قىلىنىپ كهلمهكته

  :بېرىلىدۇ تۆۋەندە تالالنغان بهزى شېئىرالر  

  ١ەئالالھ تائاالنىڭ قۇدرىتى ھهققىد
  سلْ الواحةَ اخلَْضراََء واملْاََء جارِياً  
  وهذه الصحارِي واجلْبِاَلَ الرواسيا  
  سلْ الرْوضةَ مْزداناً والزْهر والنداء  
  وسلْ كُلَّ شْيئ تْسمع احلَْمد سارِياً  
   نداًفَلَْو جْرمس داْمتذَا الَّلْيلُ وه  
  .ربي يْرجِع الصْبح ثَانِياً ُفَمْن إِلَه غَْير  
  :تهرجىمىسى  
  سورغىن دەشته چۆللهردىن، سورغىن ئېگىز تاغالردىن،  
  سورغىن ئاققان سۇالردىن، سورغىن يېشىل باغالردىن،  
  سورغىن گۈزەل بوستاندىن، سورغىن چېچهك، شهبنهمدىن،  
  ئاڭاليدىغان مهدھىنى سۆرغىن بارچه ئالهمدىن،  
  گهر ئۇزارسا بۇ كېچه، زۇلمهت بېسىپ ھهممىنى،  
  .بارمۇ ئۆزگه رەببىمدىن قايتۇرغۇچى سۈبهىنى  

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهدھىيىسى ھهققىدە
  ْينقَطْ ع رملَْ ت ْنكم نأَْحسآُء  وسْد النلملَْ ت ْنكلُ مأَْجمو  

                                                 
مــارت كــۈنى مىســىرنىڭ بــۇھهيرە -١٠يىلــى -١٩٣٣ئابدۇلههمىــد كىشــك  مىســىرلىق ئــالىم ۋە مهشــهۇر نــاتىق  )١(

سـىرنىڭ تهڭداشسـىز ئىسـالمىي    رايونىدا دۇنياغا كهلگهن كاتتا ئالىم ۋە مهشهۇر ناتىق بولۇپ، يىگىرمىنچـى ئه 
ئابدۇلههمىد كىشك كىشىلهرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىش يولىغـا ھايـاتىنى ئـاتىۋەتكهن ئهزىمهتلهردىـن     . ناتىق

بولۇپ، مىسىرنىڭ سابىق ھاكىممۇتلهقلىرىدىن ئابدۇنناسىر ۋە ساداتالرنىڭ زامانلىرىدا، چىـرىكلىككه قارشـى   
تــۈرمىگه تاشــالنغان ۋە قــاتتىق  كېــيىن بولــۇپ ئىككــى قېــتىم-ســۆزلىگهن نۇتــۇقلىرى ســهۋەبلىك ئىلگىــرى

ئــۇ دەۋەت يـولىنى ئۆمرىنىــڭ ئــاخىرىغىچه  . قىســتاقالرغا ئېلىنغـان بولســىمۇ، ھهقىقهتــتىن قايتمىغـان  -قىـيىن 
پارچىــدىن  ٢٠٠٠مهرھۇمنىــڭ  .دېكــابىر كــۈنى قــاھىرەدە ئالهمــدىن ئــۆتكهن-٦يىلــى-١٩٩٦داۋامالشــتۇرۇپ، 

  . ئېلىنغان بولۇپ، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ئاڭلىنىپ تۇرماقتاكۆپرەك نۇتقى لېنتىغا 
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  كَأَنك قَْد خلقْت كَما تشآُء  خلقْت مبرءاًً مْن كُلِّ عْيبٍ  
  :تهرجىمىسى  
  سهندىن ئېسىلنى كۆرگهن ئهمهس كۆز،  
  ئايالالر تۇغمىدى سهندىن گۈزەلنى،  
  .ھېچبىر ئهيىبسىز، ساپساق تۆرەلدىڭ  
  گويا خهلق ئهتتىڭ شۇنداق ئۆزەڭنى  

  )١(ندىناملىق شېئىرى» ستالر ۋە زاماندو«ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ 
  الرجاء انقطع و الصدق وقل  االخـاء و املـودة تغيـرت  
  رعـاء لـه ليس الغدر كثري  صديق اىل الزمان سلمينأو  
  وفـاء لـه يـدوم ال ولكن  حبـق لـه وفيت أخ ورب  
  البـالء نـزل إذا وأعـداء  عنهـم استغنيـت إذا أخالء  
  اللقـاء بقي ما الود ويبقى  ونـيرأ مـا املودة يدميون  
  اكتفـاء فيـه مبا وعاقبين  قالنـي أحد عن أغنيت وإن  
  ثـراء ال و يـدوم فقـر فال  عنـي أغنـاه الذي سيغنيين  
  اإلخاء الفسق مع يصفوا وال  تصـفـوا هللا مـودة وكـل  
  دواء لـه ليس اخللق وسوء  دواء فلهـا جراحـة وكـل  
  بقـاء له ليس البؤس كذاك  نعيـم أبـدا بدائـم ليس و  
  احليـاء و التكرم نفسي ففي  محيـم مـن عهدا انكرت إذا  
  اجلفـاء النـاس من هلم بدا  وىل البيت أهل رأس ما إذا  
  :تهرجىمىسى  
  .راستچىللىق ئازىيىپ كهتتىۋاپا ئۆزگىرىپ،  دوستلۇق،  
  .ۋاپاسىز قولىغا ئۆتتى  زامان كهلدى، تهقدىرىم  

  
  كى، ئۇنىڭدىن كهلگىنى جاپا،ۋاپا قىلسام كىمگى  
  .دۈشمهندۇر كهلگهندە باال ياردەم قىلسام دوستلىرىم،  

                                                 
تۆتىنچى خهلىپه، ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دىنـدا كاتتـا ئـالىم بولغىنىنىـڭ سـىرتىدا، ئهرەب          )١(

ى ئىسـالم  ئهدەبىياتىنىڭ ئۇستازى، شېئىرىيهتته تـاالنتلىق زات بولـۇپ، ئۇنىـڭ شـېئىر تـوپالملىرى ھهر قايسـ      
نــاملىق ”ئهلـى ئىبنــى ئهبــۇ تالىـب شــېئىرلىرىدىن  “بـۇ پــارچه ئۇنىــڭ . مهملىكهتلىرىـدە بېســىپ تارقىتىلىغــان 
  .شېئىر توپلىمىدىن تهرجىمه قىلىندى
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  ئىزھار قىالر دوستلۇقنى، قاچانكى كۆرگهندە مېنى،  
  .ئهسكه ئالماس، خوشلىشىپ يېنىدىن كهتكهندە مېنى  

  
  بىرى يىلالپ كۆرمىسه، سوراپمۇ قويمايدۇ مېنى،  
  .ۇ مېنىيوقلۇقۇمدا قانغۇچه، سۆكىدۇ، تىلاليد  

  
  ئۇنى قىلغان بىهاجهت مېنىمۇ قىلغۇسى شۇنداق،  
  .داۋام قىلماس پېقىرلىق، بايلىقمۇ تۇرمايدۇ مۇنداق  

  
  پاكىز، سۈزۈكتۇر ھهرئان،-ئالالھ ئۈچۈن دوستلۇق پاك  
  .چوقۇم زىيان تارتىدۇ دوستلۇققا ئاسىيلىق قىلغان  

  
  قانداقال بىر يارا بولمىسۇن، تېپىالر ئۇنىڭغا شىپا  
  .مان خۇلققا چىقمايدۇ، ئهزەلدىن بىرەرمۇ داۋايا  

  
  ئهمهس نېمهت مهڭگۈلۈك، جاپامۇ ئهلۋەتته شۇنداق،  
  .بۇ كۆڭلۈم كۆتىرەر قانداق تۇزكورلۇقنى دوستۇمغا،  

  
  ئىش باشقۇرسا ئهھلى بهيت، ئىنسانالر يۈز ئۆرۈر ھامان،  
  .مىڭ جاپا كهلتۈرۈر ھامان ئۇنى ئاز دەپ ئارقىدىن  
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 ١همهشهۇر قهسىدىدىن پارچ ناملىق»بۇردە«
  ئهجهمنىڭ ئېسىلى، -ئهرەب مۇھهممهد  ــمِجعالْو ابِـرْعَألاْ فـرْشمحمد أَ  
  خ دمحْيمر ْنم ْمييش ى قَلَعنهسلىنىڭ سهرخىلى، ئىنسان مۇھهممهد  مٍد  

  
  ب دمحمالْ ـطُاسـْعمـروف جـامعئۈلگىسى، ياخشىلىق پۈتۈن مۇھهممهد  ـه  
  ص دمحمـاحْحِإلاْ بسان لكَاْوئىهساننىڭ ئىگىسى، -ئاتا مۇھهممهد مِــر  

  
ـَ اِهللا ــلُسر ـاجـَمحمد ت     رەسۇلالر تاجىسى، بارچه مۇھهممهد ـةًباطق
  ص دمحمـادقَْألاْ قالِــو لكَاْوراستچىلالر خۇجىسى،-راستچىل مۇھهممهد ـمِل  

  
  ـَم ـَْيملاْ ـتابِحمد ث   مىساقنىڭ ئهمىنى-ئهھدۇ مۇھهممهد هـظُـافح اقِث
  ئهخالقنىڭ ئهمىرى،-ئهدەب مۇھهممهد ــمِيالشو قِالَْخَألاْ بـيمحمد طَ  

  
  يارالغان پاگىرى، نۇردىن مۇھهممهد تـهنـْيط ــورِالنمحمد خـبِـيت بِ  
  ئهلمىساقتىن بىرى، نۇردۇر، مۇھهممهد مِالقــد نــوراً من لْزـي ْممحمد لَ  

  
ـَ     ئادالهت تىمسالى، -ئهدلى مۇھهممهد فـرو شذُ لِْدعالْبِ مـاكمحمد ح
  م دمحـْعمْنِإلاْ نُـدامِع الْومهدەننىڭ مىسالى، ئالىي مۇھهممهد ــمِكَح  

  
  خ دمحْيمر اِهللا قِلْخ ْنم ـِم   ياخشىالر ئهۋۋىلى، ھهممه مۇھهممهد ـرض
  خ دمحــْيمر ررەسۇلنىڭ ئهۋزىلى جىمى مۇھهممهد ــمِهِلِّكُ اِهللا ـلُس.  

                                                 
 مۇھهممهد ئىبنى سهئىد ئىبنى ھهممـاد ئهل سـهنهاجى بۇسـهيرىي    شهرەفۇددىن ئىمام بۇ قهسىدىنىڭ ئاپتورى  )١(

ىسـىرنىڭ بهنـى سـۇۋەيف رايونىغـا قاراشـلىق      م) شـهۋۋال -١ھىجـرىيه يىلـى   -٦٠٨(مـارت كـۈنى   -٧يىلى-١٢١٣
كىچىـــك يېشـــىدىن شـــېئىر يېزىشــقا باشـــلىغان بولـــۇپ، ئىمـــام  . داالس دېــگهن جايـــدا دۇنياغـــا كهلــگهن  

ــۇپ، ئۇنىــڭ شــېئىرلىرى ھــازىرقى    بۇســهيرىينىڭ مىڭــالرچه شــېئىر ۋە  ــوپالملىرى بول نۇرغۇنلىغــان شــېئىر ت
) ھىجــرىيه-٦٩٥(ه مىالدىــي-١٢٩٥ئىمــام بۇســهيرى . ۈچــۈن ئىلهســم بولــۇپ كهلمهكــته خزامــان شــائىرلىرى ئ

ئۇنىڭ شېئىرلىرى ئىچىدىن دۇنياچه شوھرەت قازانغانلىرىـدىن بىـرى، ئۇنىـڭ    . يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن٨٧
نــاملىق شــېئىرى بولــۇپ، » الكواكــب الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة «دېــگهن نــام بىــلهن تونۇلغــان » بــۇردە«

ئۇنىـڭ نۇرغـۇن شـېئىرلىرى مـۇھهممهد سـهييىد كىيالنـى       . همبهر ئهلهيهىسساالمنى مهدھىـيىلهپ يازغـان  پهيغ
  .يىلى قاھىرەدە نهشىر قىلىنغان-١٩٥٥دېگهن شائىر تهرىپىدىن رەتلىنىپ 
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  دمحم دينــه ـقٌّح نْيـدبِ ــنھهق بولغاچ ئىشهندۇق، دىنى مۇھهممهد ـه  
  م دمحمجمالً حقاً على ئۇلۇغلۇققا تهئهللۇق، نامى ممهدمۇھه ــمٍلَع  

  
  ذ دمحكْمــره روح ـَـِسـفُْنأَل   بىز ئۈچۈن ھاياتلىق، يادى مۇھهممهد ان
  ش دمحكْمرْرفَ هض ُألى اْلَعدۇرۇد، دۇئاالرغا اليىق مۇھهممهد             مِم.  

  
ـَْنالد ةُـينمحمد زِ   ـَتـجْهبو ـاي   دۇنيانىڭ زىننىتى، پۈتۈن هدمۇھهمم اـه
ـَالْ فـاشمحمد كَ     قالماس تۈن زۇلمىتى بىلهن مۇھهممهد مِلَالظُّو اتمغ

  
ـَ   ـَاَطَ دـيمحمد سـ   ئېسىلدۇر خىسلىتى، ئېسىل، مۇھهممهد ـهـبقناَم ْتب
ـَ     .ىڭ نېمىتىئالالھن -نېمهت مۇھهممهد مِعالنبِ ـمنْحالر هـاغََمحمد ص
    
  ص دمحـفْمالْ ةُــوارِبي وخريتئاالھنىڭ تاللىشى، يالغۇز مۇھهممهد ـه  
  دمحـَ م   .مۇكهممهل ھهر ئىشى پاكتۇر، مۇھهممهد مِهالت رِائس ْنم ــراهط

  
ـَ     كۈتهتتى مېهماننى، خۇشنۇت مۇھهممهد همرِكْم فْيلضل ـكاحمحمد ض
  حـَم   .بېرەتتى بىر ناننى بۆلۈپ، مۇھهممهد ـمِضي ــْملَ اِهللاو هـارمد ج

  
ـَ   ـَْنـت الدابمحمد ط   دۇنيانى ياشاتتى، كېلىپ، مۇھهممهد ـهتـثَْعبا بِيـ
ـَ   ـَبِ اَءمحمد جـ   .مۆجىزە ياراتتىھېكمهت،  مۇھهممهد ـمِكَحالْو ـاتاآلي

  
  ي دمحْومم بثَع الناس شافبىز ئۈچۈن شاپائهت، قىالر مۇھهممهد             ناَع  
ـُ     .يولالردا ئاالمهت نۇرى، مۇھهممهد مِلَالظُّ ني مادهالْ هورمحمد ن

  
  دمحـَ م   ئالالھقا بولۇپ قۇل، ئۆتتى، مۇھهممهد مِـمــو هذُ ـهلَّل ـمائق
  خ دمحمـاتــم للرئاخىرقى رەسۇل ئىدى، مۇھهممهد مِهِلِّكُ ـلِس.  

  
ــهھىرىگه      ــنه ش ــاالم مهدى ــبهر ئهلهيهىسس ــدا پهيغهم ــپ بارغان ــرەت قىلى ــۇنى ھىج ، ئ
ئـۇنى تۆۋەنـدىكى   مهدىنه ئهھلـى  لىق بىلهن بىر قانچه كۈندىن بېرى كۈتىۋاتقان ناتهش
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 :ى ئالغانشناخشىلىرى بىلهن قار
  عطلع البدر علينا من ثنيات الودا    
  هللا داع عاد وجب الشكر علينا ما    
  أيها املبعوث فينا جئت باألمر املطاع    
  خري داع جئت شرفت املدينة مرحباً يا    
 :تهرجىمىسى  
  ئاي تۇغۇلدى، بۈگۈن بىزگه،  
  ، دىن)١(اسهنىياتۇ ئهل ۋەد  
  ھهمممىمزگه، شۈكۈر الزىم  
  .شۇ سادادىن ئالالھ دېگهن  

  
 !ئهي سۆيۈملۈك ئۇلۇغ ئهلچى  
  .ئۇلۇغ دىننى ئېپ كهلدىڭىز  
  نۇرغا چۆمدى بۇ مهدىنه،  
  .يۇرتىمىزغا خۇش كهلدىڭىز  

  ∗ىپهيغهمبهر مهدھىيىس
  ئىـــدى نىجاتـــــكار، رەسۇلۇلال  
  .ڭ بىلهن ياشنىدى دىــــلالرئۇنى  
    يېڭى دۇنيا شۇ كـــــۈن يارىلىپ ،  
  .تارىخ بولدى زۇلمهتلىك يىـــــلالر  

  
  چىــراق، ىــرب رەسۇلۇلال ئىـــدى  
  .قهلبلـــهر يۇرۇغـــــان نۇرى بىلهن  
  ساغالم ئهقىل، ئويغاق ۋىــــجدانالر،  
  .ئۇنىڭ بىلهن ھهقـــــنى تونۇغــان  

  
  ۆيهر ئىدى بىــــردەك ھهممىنى ،س  

                                                 
  مهدىنه شهھىرىنىڭ سىمالىدىكى بىر جاينىڭ نامى- سهنىياتۇ ئهل ۋەدا  (١)
  .يىلى سهئۇدى ئهرەبىستانىدا يېزىلغان- ٢٠٠٦. پېقىرنىڭ شېئىرلىرىدىن        ∗
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  .ھارارەتلىك باغرىغــــــا بېسىـــپ  
  زىيان تارتتى ئهمما بهزىلهر،  
  .بولمىغاچقا ھىدايـــــهت نهسىپ  

  
  ئىدى تهلمـــۈرۈپ ئۇنــى، كۈتكهن  
  تهشنالىقـــــتا چاڭقىغان دىـــــلالر،  
  تهسكىــــــن تاپتى كېلىشى بىلهن  
  .بىشارەتتىـــــن سۆزلىگهن تىـــلالر  

  
    بهكمۇ بىزارمىــــز،! ئهي قهدىردان  
  .تۆھمهتتىــــن شهنىڭىزگه يهتكهن 
  ىشىپ پاتتۇق خورلۇقـــــــقا،يىراقالقل  
  .ۆگهتكهن ئۇلۇغ ھېكمهتتىـــنسىز ئ  
    
  بولغاچ ئېهتىيـــــــاج، نىجاتـكارغا  
  .ئىنسانىيهت سىزنى سېغىنـــدى  
  شاقاۋەتــــكه تولغان ئالــــــــهمدە،  
  .بۇ ھاياتتىن ھهر كىم سىقىــلدى  

  
  !ئىالھىـــم كهچۈر ـزگۇناھكارمىــ  
  .ئهيلىمـــــــه شاپائهتتىن مهھــــرۇم  
  چىندۇر سۆيگىمىز، قوبۇل ئهتكىن،  
  .مۇكاپاتتىن مهھـــــرۇم ئهيلىمـــــــه  

  
  سهن نهسىب ئـــــهت بىـــــــزگه،!ئىالھىم  
  .ئۇنىڭ بىلـــهن بىـــرگه قوپۇشـــنى  
  ئوزۇقسىزمىز، رۇزى مهھشـــــــــــهردە،  
  .مهھــــــكهم تۇتۇشــنى قولىمىزدىن  

  
  ،مىــدۇق نائىـــــــــــــلبۇ ھاياتتا بول  
  .ھهمراھ بــــولۇپ، ئاڭــا قېنىشـــقا  
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  ڭدىن بىــــــزنى قوغلىــما،دەرگاھىـــ  
  .نهسىب ئهتكىن بىــــرگه قېلىشــــقا  
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  مهنبهلىرىئىسالم قانۇنشۇناسلىقنىڭ 

  قايسىالر؟ مهنبهلىرىئىسالم قانۇنشۇناسلىقنىڭ  :سوئال  .١٧٤٩
  :بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه ٤ مهنبهلىرىقانۇنشۇناسلىقنىڭ  ئىسالم :جاۋاب    

  .قۇرئان كهرىم) ١(  
  .سۈننهت) ٢(  
  .ئىجما) ٣(  
  .قىياس) ٤(  
دەرىجه جهھهتتىن قانداق پهرقلهرگه  مهنبهلىرىئىسالم قانۇنشۇناسلىقنىڭ  :سوئال  .١٧٥٠

  ئىگه؟
 –تايىنىـــدىغان دەلىـــل يهنـــى (مهنبهلىـــرى ىقنىڭ ئىســـالم قانۇنشۇناســـل :جـــاۋاب    

ــۇپ،  )پــاكىتلىرى بىرىنچــى دەرىجىــدە قۇرئــان كهرىــم   دەرىــجه جهھهتــته پهرقلىــق بول
 –تۇرىدۇ، قۇرئان كهرىمدىن كېيىن سۈننهت ئىككىنچى دەرىجىلىك ئاساسلىق دەلىـل  

  .ھۆججهت بولۇپ كېلىدۇ، سۈننهتتىن كېيىن ئىجما، ئاندىن قىياس كېلىدۇ
  ئهمهل قىلىش تهرتىبى قانداق بولىدۇ؟ مهنبهگهيۇقىرىقى تۆت  :سوئال  .١٧٥١

قۇرئان كهرىم بىلهن ھهدىسالردا ھۆكـۈملىرى بايـان قىلىنغـان مهسـىلىلهر      :جاۋاب    
شـۇڭا ئىسـالم   . ئۈستىدە ھېچكىمنىڭ ئىجمـا يـاكى قىيـاس قىلىـش ھوقـۇقى بولمايـدۇ      

قۇرئــان كهرىمــدە . ئــاۋۋال قۇرئــان كهرىمــگه مــۇراجىئهت قىلىنىــدۇ قانۇنشۇناســلىقىدا 
ــۇراجىئهت      ــۈننهتكه م ــىلىلهردە، س ــان مهس ــان قىلىنمىغ ــۇ باي ــۆزلهنمىگهن، ھۆكۈمىم س

 ئۇيغـۇن سۈننهتتىمۇ بولمىسا، ئاندىن قۇرئان كهرىـم ۋە سـۈننهتنىڭ روھىغـا    . قىلىنىدۇ
  .ئىجتىهادتىن باشلىنىدۇ ئىجما بىلهن قىياس ئهنه شۇ. ھالدا، ئىجتىهاد قىلىنىدۇ

  ئىجما
  ئىجما دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٥٢

ئىسـالم ئۇممىتىـدىن بولغـان زامانـداش، مۇجتهھىـد ئۆلىماالرنىـڭ        -ئىجما  :جاۋاب    
ھهممىســىنىڭ شــهرىئهت مهســىلىلىرىدىن بىــرەر مهســىله ئۈســتىدە بىــردەك ئىتتىپاققــا  

ــۇر  ــى دېگهنلىكت ــى ۋە     .)١(كېلىش ــۈچىنچى دەلىل ــلىقىنىڭ ئ ــالم قانۇنشۇناس ــا ئىس ئىجم

                                                 
 -١٠٩نـاملىق ئهسـهرى   » ئىسـالم قانۇنشۇناسـلىقىنىڭ ئاساسـلىق پرىنسـىپلىرى    «ئۇستاز ئهلى ھهسـهبۇلالنىڭ   )١(

 



 ١٠٤٥  هنبهلىرىم ۇنشۇناسلىقنىڭئىسالم قان  

 

ســۆزى ئىجمانىــڭ ئىســالم  ئــالالھ تائاالنىــڭ قۇرئــان كهرىمــدىكى مۇنــۇ. ھۆججىتىــدۇر
 ﴿: قانۇنشۇناسلىق ئاساسلىرى ۋە دەلىللىرىـدىن بىـرى ئىكهنلىكىـگه ئىشـارەت قىلىـدۇ     

گه )نىــڭ ئهمــرى( كىمكــى ئــۆزىگه تــوغرا يــول ئېنىــق بولغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر  
مۇخالىپهتچىلىك قىلىدىكهن، مۆمىنلهرنىڭ يولىدىن باشقىسىغا ئهگىشـىدىكهن، ئـۇنى   
ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز، ئۇنى ئاخىرەتته جهھهنـنهمگه كىرگـۈزىمىز، جهھهنـنهم نـېمه     

  .)١(﴾!يامان جاي دېگهن

  نىڭ تۈلىرىئىجما
  هچچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ئىجما ن :سوئال  .١٧٥٣

ئىجمــا ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىرىنچىســى، زامانــداش ئۆلىمــاالردىن ھهر  :جــاۋاب    
ئىتتىپاققـا كېلىشـى ئـارقىلىق     كبىرىنىڭ ئۆز رەيىنى ئاشكارا سۆزلىشى ۋە ھهمـمه بىـردە  

. دەپ ئاتىلىــدۇ)ئاشــكارا ئىجمــا(» ئىجمــا ســهرىه«خىــل ئىجمــا  بولىــدىغان ئىجمــا، بــۇ
ۆلىماالردىن بهزىسى يـاكى بىرەرسـى بىـرەر مهسـىلىدە پهتىـۋا چىقارغـان       ئىككىنچىسى، ئ

خىل  بولۇپ، ئۇنى ئاڭلىغان باشقا ئۆلىماالر ئۇنى ئىنكار قىلماستىن، سۇكۇت قىلسا، بۇ
  .)٢(دەپ ئاتىلىدۇ)مۇۋاپىقالشقان ئىجما(» ئىجما سۇكۇتىي« ئىجما

  ىملهر قىلىدۇ؟نى كئىجما :سوئال  .١٧٥٤
  .ئۇممىتىدىن بولغان مۇجتهھىدالر قىلىدۇ مئىجمانى ئىسال :جاۋاب    

  نىڭ شهرتلىرىئىجتىهادۋە  مۇجتهھىد
  مۇجتهھىد دېگهن قانداق كىشى؟ :سوئال  .١٧٥٥

دىنىــي مهســىلىلهردە ئــالىم بولــۇپ، بــارچه ئهقلىــي كــۈچىنى  -مۇجتهھىــد  :جــاۋاب    
قىلىپ شهرىئهت دەلىللىرىدىن ئۇنىڭ ھۆكۈملىرىنى چىقىرااليـدىغان دەرىجىـگه    سهرپ

ئىسـالم دۇنياسـىدىكى ئهڭ مهشـهۇر مۇجتهھىـدالر ئىمـام      . يهتكهن كىشى دېگهنلىكتـۇر 
  .ئهزەم، ئىمام شافىئىي، ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئهھمهدلهردۇر

  ىش ئۈچۈن ساالھىيهتلىك بولۇشنىڭ سهرتلىرى قايسىالر؟ئىجتىهاد قىل :سوئال  .١٧٥٦
ئىجتىهـــاد قىلىـــش ئۈچـــۈن ســـاالھىيهتلىك بولۇشـــنىڭ شـــهرتلىرى       :جـــاۋاب    

  :تۆۋەندىكىچه
                                                 

  .بهت
  .ئايهت -١١٥نىسا سۈرىسى   )١(
 -١٠٩نـاملىق ئهسـهرى   » ئىسـالم قانۇنشۇناسـلىقىنىڭ ئاساسـلىق پرىنسـىپلىرى    «ئۇستاز ئهلى ھهسـهبۇلالنىڭ   )٢(

  .بهت



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٤٦  

 

ئهرەب تىلىنــى ۋە ئۇنىــڭ مهنىــگه دااللهت قىلىــدىغان ئىــنچىگه ئۇســۇللىرىنى   ) ١(  
  .پۇختا بىلىش

ــالغۇچى ۋە قۇرئــــان ۋە ھهدىــــس ئىلىملىرىنــــى، قۇرئاننىــــڭ ئهم ) ٢(   هلــــدىن قــ
قالدۇرغۇچى ئايهتلىرىنى، مۇجىمهل، تهپسىلى، مۇتلهق، چهكلىك، ئومۇمىي، خۇسۇسـىي  

  .مهنىلىرىنى تولۇق بىلىدىغان بولۇش
ئىسالم دىنىنىڭ قانۇنالرنى بهلگىلهشتىكى غايىسـىنى، كىشـىلهر دۇچ كهلـگهن    ) ٣(  

ــادەتلىرىنى        ــۆرپ ـ ئـ ــىلىرىنىڭ ئـ ــيهت كىشـ ــۇ جهمئىـ ــارائىتالرنى، شـ ، ئۇالرنىـــڭ شـ
لىرىنــى " نــېمه ئۈچــۈن"مهنپهئهتلىــرىگه مۇناســىپ بولغــان ئىشــالرنى، ھۆكۈملهرنىــڭ 

  .)١(ياخشى بىلىش
ــۇقىرىقى    ــقان كىشــى   ٣ي ــهرتكه توش ــد«ش ــۇچى (» مۇجتهھى ــاد قىلغ دەپ ) ئىجتىه

بۇ شهرتلهرگه توشۇپ، ئىجتىهاد قىلىش ئۈچۈن سـاالھىيهتلىك بولغـان ھهر   . ئاتىلىدۇ
 زامـان ۋە ماكانـدا   بولمىسـۇن، قانـداقال   بىـر مـاۋزۇدا   ىدنىڭ قانداقالقانداق بىر مۇجتهھ

ــاردۇر  ئىجتىهــاد قىلىــپ ھۆكــۈم چىقىــرىش  . بولمىســۇن ئىجتىهــاد قىلىــش ھوقــۇقى ب
مهزھهب پېشـــۋالىرى ئۈچـــۈنال خـــاس بولغـــان بىـــر ئىـــش ئهمهس، بهلكـــى ئىجتىهـــاد 

قايسـى مـاۋزۇدا    قىلىشنىڭ شهرتلىرىگه توشـقان ھهر قانـداق بىـر مۇسـۇلمان ئالىمنىـڭ     
چـۈنكى دۇنيـا   . بولمىسۇن ئىجتىهـاد قىلىشـى ئۈچـۈن تـا قىيـامهتكىچه يـول ئوچۇقتـۇر       

 تهلهبقىلغانســـېرى بـــۇرۇنقى زامـــانالردا بولمىغـــان، مۇســـۇلمانالر جـــاۋاب   تهرەققىـــي
ئىسـالم دىنىنىـڭ ھهر   . قىلىدىغان يېڭى ـ يېڭى ھادىسىلهر، مهسىلىلهر چىقىپ تۇرىـدۇ  

مۇناسىپ كېلىدىغان ئىلغار بىر دىـن ئىكهنلىكىنىـڭ بىـر دەلىلـى      زامان ۋە ھهر ماكانغا
مۇجتهھىــــــدالرنىڭ ئىجتىهــــــاد بىــــــلهن يېڭــــــى چىققــــــان مهســــــىلىلهرنى ھهل 

  .قىالاليدىغانلىقىدۇر
مۇئـاز ئىبنــى جهبهل رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ تۆۋەنــدىكى ھهدىســىمۇ ئىجتىهادنىــڭ    

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـاالم   «: لهيـدۇ ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىدا ئاساس ئىكهنلىكىنـى ئىپادى 
  :ئۇنى يهمهننىڭ ۋالىيلىقىغا تهيىنلهپ ئهۋەتىش ئالدىدا، ئۇنىڭدىن سورايدۇ

قىلىــدىغان بېــرەر مهســىلىگه دۇچ كهلگىنىڭــدە نــېمه      تهلهبھهققىــدە ھۆكــۈم  -  
  قىلىسهن؟

  .ئالالھنىڭ كىتابىدا كۆرسىتىلگهن بويىچه ئىش كۆرىمهن ــ دەيدۇ مۇئاز-  
  كىتابىدا بۇ مهسىله ھهققىدە بېرەر ھۆكۈم بولمىسا نېمه قىلىسهن؟ ئالالھنىڭ-  

                                                 
 -٩٥-٩٤نـاملىق ئهسـهرى   » ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق پرىنسـىپلىرى «ئۇستاز ئهلى ھهسهبۇلالنىڭ  )١(

  .بهتلهر



 ١٠٤٧  هنبهلىرىم ڭۇنشۇناسلىقنىئىسالم قان  

 

  .پهيغهمبهرنىڭ ھهدىسلىرى بويىچه ئىش كۆرىمهن-  
  پهيغهمبهرنىڭ ھهدىسلىرىدىمۇ بولمىسا نېمه قىلىسهن؟-  
بۇ ۋاقىتتا قۇرئان ۋە ھهدىسلهرنىڭ روھىغا ئاساسالنغان ھالدا، ئـۆز رايىـم بـويىچه    -  

ــمهن  ــاد قىلى ــاز دە -ئىجتىه ــدۇ مۇئ ــۇ كهســكىن    .ي ــاالم ئۇنىــڭ ب ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
ــۇپ  ــالالھ پهيغهمبهرنىــڭ   “ :ســۆزلىرىدىن مهمنــۇن بول ــا شــۈكۈر ئېيتىمهنكــى، ئ ئالالھق

 ”ئهلچىسىنى ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى رازى بولىـدىغان ئىشـقا مـۇۋەپپهق قىلـدى       
  .)١(»دەيدۇ

ىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــۇ ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــب رەز   
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــنى رى ــاالمدىن  « . ھهدىس ــبهر ئهلهيهىسس ــاكى   مهن پهيغهم ــدا ي قۇرئان

سىزنىڭ ھهدىسلىرىڭىزدا ھۆكمى كهلمىگهن يېڭى ـ يېڭى ھادىسىلهر ۋە مهسىلىلهر يۈز  
ــدۇ، بېر ــۇالرنى ىۋاتىـ ــداق بـ ــبهر   قانـ ــورىۋىدىم، پهيغهمـ ــز؟ دەپ سـ ــر تهرەپ قىلىمىـ بىـ

مۆمىنلهردىن بولغـان ئـالىمالرنى تـوپالپ بۇنـداق مهسـىلىلهر ئۈسـتىدە       “ئهلهيهىسساالم 
ــلهن ئىــش      ــى بى ــرەر كىشــىنىڭال راي ــۇ بې ــرىڭالر، ئۇنىڭــدا ھهرگىزم ــارار چىقى ــاق ق ئورت

  .)٢(»دەپ جاۋاب بهردى ”كۆرمهڭالر
ـــ كىشــىلىك ئىجتىهــاد ۋە       ــۇقىرىقى ئىككــى ھهدىســتىن كــۆرىمىزكى، ئىجتىهــاد ـ ي

  .ن ئىبارەت ئىككى تۈرلۈك بولىدۇكوللېكتىپ ئىجتىهادتى

  ىلىك ئىجتىهاد بىلهن كوللېكتىپ ئىجتىهادشكى
  ىلىك ئىجتىهاد بىلهن كوللېكتىپ ئىجتىهادنىڭ پهرقى نېمه؟شكى: سوئال  .١٧٥٧

كىشىلىك ئىجتىهاد يۇقىرىقى ھهدىستا مۇئازنىڭ دېگىنىـدەك، كوللېكتىـپ   : جاۋاب    
ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ كۆرســهتكىنىدەك   ئىجتىهــاد  ــا پهيغهم ــۇ تالىبق ــى ئىبنــى ئهب ئهل
ئومۇمغـــا  كىشـــىلىك مهســـىلىلهر، ئومـــۇمهن كىشـــىلىك ئىجتىهـــاد بىـــلهن، . بولىـــدۇ

ــلهن       ــادى بىــ ــپ ئىجتىهــ ــۇتلهق كوللېكتىــ ــىلىلهر مــ ــوڭ مهســ ــىۋەتلىك چــ مۇناســ
  .)٣(جاۋابالندۇرىلىدۇ

  ئىجمانى ئهڭ ئاۋۋال جارى قىلدۇرغانالر كىملهر؟ :سوئال  .١٧٥٨
ــاۋۋال    :جــاۋاب     پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ۋاپاتىــدىن كېــيىن، ئىجمــانى ئهڭ ئ

جارى قىلدۇرغانالر ئـاۋۋالقى ئىككـى خهلىـپه ـــ ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى ۋە ئـۆمهر ئىبنـى         
                                                 

  ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى، دارمىي رىۋايىتى  )١(
  ئىمام مالىك، تهبهرانىي رىۋايىتى  )٢(
 -٤٢٩نـاملىق ئهسـهرى   » ىنسـىپلىرى ئىسـالم قانۇنشۇناسـلىقىنىڭ ئاساسـلىق پر   «ئۇستاز ئهلى ھهسـهبۇلالنىڭ   )٣(

  .بهت



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٤٨  

 

ــابالردۇر ــان مهزگى   . خهتت ــات بولغ ــاالم ھاي ــبهر ئهلهيهىسس ــۈنكى پهيغهم ــۈن  چ ــدە پۈت ل
مهسىلىلهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مۇراجىئهت قىلىنـاتتى، ئىجمـا قىلىشـقا ئـورۇن     

  .يوق ئىدى
ــاكى       پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن، مۇســۇلمانالر قۇرئــان ي

. ھهدىسالردا بايانى بولمىغان يېڭى مهسـىلىلهر ھهققىـدە جاۋابقـا ئېهتىيـاجلىق بولغـان     
قىلىـپ   تهلهبخهلىپه ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا بېرەر مهسىلىدە ھۆكۈم  بىرىنچى

كهلگهندە، ئۇ ئاۋۋال قۇرئانغا مۇراجىئهت قىالتتى، مهزكۇر مهسـىلىنىڭ بايـانى قۇرئانـدا    
ــى     ــۈم قىالتت ــهن ھۆك ــۇنىڭغا ئاساس ــا، ش ــالرغا   . بولس ــا ھهدىس ــدا بولمىس ئهگهر قۇرئان

ولسا شـۇ بـويىچه ھۆكـۈم قىالتتـى، ئهگهر ئۇنىڭـدىمۇ      مۇراجىئهت قىالتتى، ھهدىسالردا ب
بولمىسا شۇ ۋاقىتتىكى ئۆلىماالرنى يىغىپ، ئۇالر بىلهن ئىجما قىلىش ئـارقىلىق ئورتـاق   

  .ھۆكۈم چىقىراتتى
ئـۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــۇ خــۇددى ئهبـۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا ئوخشــاش     

زىلىرىغىمۇ شـۇنداق قىلىشـنى تهۋسـىيه    ئىجما قىالتتى ۋە ھهر قايسى شهھهرلهردىكى قا
ئۇ شۇرەيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى كۇفه شهھىرىگه قازى قىلىـپ تهيىنلىگىنىـدە،   . قىالتتى

بېرەر مهسىله ھهققىدە ھۆكـۈم قىلىشـتا ئـاۋۋال    «: ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ تهۋسىيه قىلىدۇ
ــن، ئهگهر ئۇنىڭــدا شــۇ مهســىلىنىڭ ھــ     ــۇراجىئهت قىلغى ــا م ۆكمى ئالالھنىــڭ كىتابىغ

ــدىمۇ      ــن، ئۇنىڭ ــۇراجىئهت قىلغى ــالرغا م ــتىن ھهدىس ــدىن سورىماس ــا، ھېچكىم بولمىس
بولمىســا، ئــۆز رايىــڭ بىــلهن ئىجتىهــاد قىلغىــن، ئانــدىن ئۆلىماالرنىــڭ تهســتىقىدىن   

  .»ئۆتكۈزۈپ ھۆكۈم چىقارغىن
يــۇقىرىقىالر ئــاۋۋالقى مۇســۇلمانالرنىڭ كىشــىلهر دۇچ كهلــگهن مهســىلىلهرنى ھهل    

ۆنىلىشى بولۇپ، ئۇالر ئاۋۋال قۇرئان، ئاندىن ھهدىـس، ئانـدىن ئىجمـانى    قىلىشتىكى ي
ئاساس قىلغان ھالدا ئىسـالم شـهرىئىتىنىڭ غـايه ۋە مهقسـهتلىرىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇپ       

كىشىلىك ھاياتقا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهردە كىشىلىك ئىجتىهادقـا   كهلگهن، شۇنداقال
مۇناســىۋەتلىك چــوڭ مهســىلىلهردە پهقهت  مۇســۇلمانالر جهمئىيىــتىگه. كۇپــايه قىالتتــى

كوللېكتىــپ ھالــدا ئىجتىهــاد قىلىــپ، پۈتــۈن ئۆلىماالرنىــڭ ئىتتىپــاقى بىــلهن ھۆكــۈم  
ســـاھابىالر ۋە كېيىنكـــى پـــارالق دەۋرلهردىكـــى مۇســـۇلمانالر ئىســـالم       . چىقىراتتـــى

ــاتلىقى ئۈچـــۈن كهلـــگهن   ــانىيهتنىڭ مهنپهئهتـــى ۋە نىجـ قانۇنلىرىنىـــڭ پهقهت ئىنسـ
ئۇالر ھهر قانداق ئىشـتا ـــ ھۆكۈمـدە،    . ىك قانۇن ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلهتتىئادالهتل

پهتىـۋادا، تهبلىغـدە، تهشــۋىقاتتا ئالـدى بىـلهن ئىنســانالر جهمئىيىتىنىـڭ مهنپهئهتىنــى      
ئـالالھ سـىلهرگه مۇشـهققهتنى خالىمايـدۇ،     ﴿: چۈنكى ئـالالھ تائـاال قۇرئانـدا   . كۆزلهيتتى

چــۈن ســىلهرنى پــاك قىلىشــنى، نېمىتىنــى ســىلهرگه لــېكىن ئــۇ شــۈكۈر قىلىشــىڭالر ئۈ



 ١٠٤٩  هنبهلىرىم ۇنشۇناسلىقنىڭئىسالم قان  

 

  .دەيدۇ )١(﴾تامامالشنى خااليدۇ
ــدۈرۈپ     ــى كۈچلهنـ ــۇ مهنىنـ ــاالم بـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــىلهرگه «: پهيغهمـ ــى كىشـ دىننـ

دەپ  )٢(»پ قويمــــاڭالرئوڭايالشــــتۇرۇپ بېــــرىڭالر، ئــــۇنى ھهرگىزمــــۇ تهسلهشــــتۈرۈ
  .كۆرسهتكهن

  ۋە قىياس قىلىش ئۇسۇلى قىياس
  قىياس دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٥٩

قۇرئان كهرىم ياكى سۈننهتته ھۆكمى بولغان بىرەر مهسـىلىگه بـۇ    -قىياس  :جاۋاب    
ئـارقىلىق  ) ئوخشـىتىش (ئىككىسىدە ھۆكمى كهلمىگهن بىر مهسـىلىنى قىيـاس قىلىـش   

رلىـــك نهشـــه، ئهپيـــۇن ۋە باشـــقا زەھه: مهســـىلهن. ھۆكـــۈم چىقىـــرىش دېگهنلىكتـــۇر
ــارام      ــلهن ھ ــايىتى بى ــان كهرىمنىــڭ كهســكىن ئ ــاراملىقىنى قۇرئ چېكىملىكلهرنىــڭ ھ

قىيــاس ئىســالم . قىلىنغــان ھاراققــا قىيــاس قىلىــش ئــارقىلىق بېكىــتكهنگه ئوخشــاش 
ئــــالالھ تائــــاال قۇرئــــان  .قانۇنشۇناســــلىقىنىڭ تــــۆتىنچى ئاساســــلىق مهنبىئىــــدۇر 

ان بولسـاق، شـۇ ھالىتىـدە ئهسـلىگه     مهخلۇقـاتالرنى دەسـلهپته قانـداق ياراتقـ    ﴿كهرىمدە
  .)٣(﴾دېگهن. قايتۇرىمىز

ئالالھ تائاال بۇ ئايهتته، قىيامهت كۈنىدە مهخلۇقاتنى تىرىلدۈرۈشنى ئـۇالرنى دەسـلهپته     
  .مانا بۇ، قىياستۇر. يوقتىن پهيدا قىلغىنىغا ئوخشاتقان

  قانداق؟قىياس قىلىشنىڭ ئۇسۇلى  :سوئال  .١٧٦٠
قىياس قىلىشنىڭ ئۇسۇلى شۇكى، دۇچ كهلگهن مهسىلىنىڭ قۇرئـان يـاكى   : جاۋاب    

ھهدىستىكى ئوخشىشىنىڭ ماھىيىتىنى، ئالغان ھۆكمىنىـڭ سـهۋەبىنى تهتقىـق قىلىـپ     
قىلىۋاتقــان بــۇ يېڭــى مهســىلىنى قۇرئــان يــاكى ھهدىســتىكى    تهلهبچىقىــپ، ھۆكــۈم 

ئـارقىلىق ئۇنىـڭ ھهققىـدە ئىجتىهـاد     ) ئوخشـىتىش (مهزكۇر مهسىلىگه قىيـاس قىلىـش  
ــۈم    ــرىش، ئهگهر ھۆك ــۈم چىقى ــپ ھۆك ــىلىنىڭ    تهلهبقىلى ــى مهس ــۇ يېڭ ــان ب قىلىۋاتق

ــىلىرىنىڭ     ــيهت كىشـ ــۇ جهمئىـ ــا، شـ ــالردا بولمىسـ ــاكى ھهدىسـ ــان يـ ــى قۇرئـ ئوخشىشـ
مهنپهئهتىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا قانۇنشۇناسالرنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلهن ئىجتىهـاد  

ھـاراق  : مهسـىلهن  .ىڭ ئورتاق رايى بويىچه ھۆكۈم چىقىرىشتىن ئىبـارەت قىلىپ، ئۇالرن

                                                 
  ـ ئايهت ٦مائىدە   )١(
 -٩٢نــاملىق ئهســهرى » ئىســالم قانۇنشۇناســلىقىنىڭ ئاساســلىق پرىنســىپلىرى«ئۇســتاز ئهلــى ھهســهبۇلالنىڭ  )٢(

  .بهت
  ئايهت - ١٠٤ئهنبىيا سۈرىسى   )٣(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٥٠  

 

ئـالالھ تائـاال بـۇ ھهقـته مۇنـداق      . ئىچىش قۇرئاننىڭ كهسكىن ھۆكمى بىلهن ھارامدۇر
ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، بۇتالرغا چوقۇنۇش، پال ئـوقلىرى  ! ئى مۆمىنلهر﴿: دەيدۇ

بهخـتكه ئېرىشىشـىڭالر   . قىلىقـالردۇر بىلهن پـال سـېلىش شـهيتاننىڭ ئىشـى، پاسـكىنا      
  .)١(﴾ئۈچۈن شهيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر

يۇقىرىقى ئايهتكه ئاساسهن، ھاراقنىڭ ھاراملىقى قۇرئاندا ھارام قىلىنغـان ئهسـلىي     
ئۇنىڭ سـهۋەبى ئهقىلغـا، تهن سـاقلىققا، ئهخالققـا ۋە ئىقتىسـادقا زىيـانلىق       . ھۆكۈمدۇر

چېكىملىــك، نهشــه، تاماكــا قاتارلىقالرنىــڭ قۇرئــان يــاكى  ئــاق . بولغانلىقىــدىن ئېــدى
چــۈنكى بــۇ . ھهدىســالردا ھــارام يــاكى ھــاالللىقى ھهققىــدە ھــۆكمى بايــان قىلىنمىغــان

ــانالردا يــوق ئېــدى   ــۇالردا ھاراقنىــڭ ھــارام  . نهرســىلهر قۇرئــان چۈشــكهن زام ــا ب ئهمم
نىـڭ، نهشـىنىڭ ۋە   ئـاق چېكىملىك : مهسـىلهن . قىلىنىشىغا تۈرتكه بولغان سهۋەبلهر بار

تاماكىنىڭ ئهقىلغا، تهن ساقلىققا ۋە ئىقتىسـادقا زىيـانلىق ئىكهنلىكـى ھهممىـگه مهلـۇم      
نهتىجىدە، بۇالردىمۇ ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىشىغا تـۈرتكه بولغـان ئـامىلالر    . بىر رېئاللىق

تېپىلغانلىقى ئۈچۈن ئىسـالم فىقهىشـۇناس ئـالىملىرى ئىجتىهـاد يـولى بىـلهن بـۇالرنى        
ــارقىلىق بۇالرنىــڭ      قۇر ــاس قىلىــش ئ ــا ئوخشــىتىپ قىي ــان ھاراقق ــارام قىلىنغ ــدا ھ ئان

  .ھاراملىقىنى قارار قىلغان
. مۇسـۇلمان مۇسـۇلماننىڭ قېرىندىشـى   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن   

مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ دىنىي قېرىندىشىنىڭ نىشانالنماقچى بولغان ئايالىغـا ئـۇ   
گىــــچه نىشانلىنىۋېلىشــــى، ئۇنىــــڭ سودىســــىنىڭ ئۈســــتىگه ئــــۇ  ئــــۆزى ۋازكهچمى
  .)٢(»دا قىلىشى قهتئىي توغرا ئهمهستۇرۋازكهچمىگىچه سو

ــوغرا ئهمهس       ــۇزۇش ت ــىنى ب ــڭ سودىس ــهن، بىراۋنى ــقا ئاساس ــۇ ھهدىس ــهۋەبى . ب س
مانابۇ، ھهدىس ئـارقىلىق بېكىـتىلگهن   . بىراۋنىڭ مهنپهئهتىگه زىيان يهتكۈزگهنلىكتۇر

بۇنىڭغا قىياس قىلغـان ھالـدا، بىراۋنىـڭ ئىجارىسـىنى بۇزۇشـمۇ تـوغرا        .ئهسلى ھۆكۈم
ــدىكى ســهۋەب بىراۋنىــڭ    . ئهمهســتۇر ــا ئىكهنلىكى چــۈنكى، ھهر ئىككــى ئىشــنىڭ خات

  .مهنپهئهتىگه زىيان يهتكۈزگهنلىك
  

                                                 
  ـ ئايهت ٩٠مائىدە سۈرىسى  )١(
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى )٢(



 ١٠٥١  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە فىقهى ئىلمى  

 

  

  مهسىلىلهرفىقهى ئىلمى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك 

  فىقه دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٦١
لۇغهتته چۈشىنىش ۋە بىلىش دېگهنلىـك بولـۇپ، ئۇنىـڭ شـهرىئهت      -فىقه  :جاۋاب    

ــارقىلىق شــهرىئهتنىڭ تهپســىلىي    -ئىســتىالھىدىكى مهنىســى  شــهرىئهت دەلىللىــرى ئ
  .ئهھكاملىرىنى بىلىش دېگهنلىكتۇر

  كېلىشى ۋە رەتلىنىشى مهيدانغا نىڭفىقهى ئىلمى
  فىقهى ئىلمى قاچان مهيدانغا كهلگهن؟ :سوئال  .١٧٦٢

فىقهى ئىلمى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدىال تهدرىجى ھالدا  :جاۋاب    
كېيىنچه ساھابىالرنىڭ دەۋرىدە فىهى ئىلمى رەسـمىي تـۈردە   . يىلتىز تارتىشقا باشلىغان

  .قانات يايغان
  فىقهى ئىلمى قاچان رەتلىنىپ توپلىنىشقا باشلىغان؟ :سوئال  .١٧٦٣

فىقهى ئىلمـى ئابباسـىيالر خهلىپىلىكـى دەۋرىـدە رەسـمىي تـۈردە رەتلىنىـپ         :جاۋاب    
 كۆپلهپ مهيدانغا چىققـان دەۋرى  بۇ دەۋر فىقهى مهزھهبلىرىنىڭ. توپلىنىشقا باشلىغان

  .ئىدى

  كه بولغان سهۋەبفىقهى ئىلمىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا تۈرت
  سهۋەب نېمه؟ فىقهى ئىلمىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا تۈرتكه بولغان :سوئال  .١٧٦٤

ســهۋەب  ئاساســلىق فىقهــى ئىلمىنىــڭ كېلىــپ چىقىشــىغا تــۈرتكه بولغــان  :جــاۋاب    
 كىشىلهرنىڭ قۇرئان ياكى ھهدىسلهردە ھۆكۈمى بولمىغان يېڭىـدىن مهيـدانغا چىقىـپ   

شــــهرىئهت ئهھكــــاملىرىنى بىلىشــــكه بولغــــان زور  تۇرغــــان مهســــىلىلهر ھهققىــــدە
  .ئېهتىياجىدۇر

  ئىلمىنىڭ ماۋزۇسى نېمه؟ فىقهى :سوئال  .١٧٦٥
فىقهــى ئىلمىنىــڭ ماۋزۇســى يــاكى مهيــدانى شــهرىئهت تهكلىپلىرىنــى        :جــاۋاب    

مهيلـى  . رنىڭ ئىشـلىرى دائىرىسـىدە بولىـدۇ   ئورۇنداشقا ساالھىيهتلىك بولغان كىشـىله 
نامازغا ئوخشاش قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىـش بولسـۇن، مهيلـى ئوغرىلىققـا ئوخشـاش تهرك      

قىلىنغـــان ئىـــش بولســـۇن، مهيلـــى يېـــيىش ۋە ئىچىشـــكه ئوخشـــاش   تهلهبئېـــتىش 
ئىختىيارى ئىش بولسۇن، ئىسـالم فىقهـى بـۇ ئىشـالرنىڭ ئهھكاملىرىنىـڭ ھهممىسـىنى       

  .ك ھالدا، ئوچۇق ۋە تهپسىلى بايان قىلىپ بېرىدۇسىستېمىلى
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  ىكى مهسىلىلهرمهزھهب ھهققىد

  مهزھهب دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٦٦
ــاۋاب     ــلهن  –مهزھهپ  :ج ــارى بى ــۇغهت ئېتىب ــى    ل ــگهن مهنىن ــاي دې ــدىغان ج بارى

ز ئىچىـگه ئالغـان ئهھكـامالر    ئىپادىلىسه، ئىسالم ئىستىالھىدا، دىنىـي مهسـىلىلهرنى ئـۆ   
دېگهنلىك بولۇپ، مۇجتهھىدالرنىڭ دىنىي مـاۋزۇالردىكى پهرقلىـق چۈشـهنچىلىرىدىن    

  .ھاسىل بولغان جامائهتلىشىشنى ئىپادىلهيدۇ
ــپ    ــۇقراق قىلىـ ــۇ ئوچـ ــدا، مهزھهب  تېخىمـ ــر   –ئېيتقانـ ــدىكى پىكىـ ــالم دىنىـ ئىسـ

اندا ياكى سۈننهتته بولمىغـان  ئهركىنلىكىدىن پايدىالنغان مۇجتهھىد ئالىمالرنىڭ قۇرئ
مــاۋزۇالردا مۇســۇلمانالر دۇچ كهلــگهن مۈشــىكىلىلهرنى قۇرئــان ۋە ســۈننهتنىڭ روھىغــا 
ــڭ       ــپ ئۇالرنى ــۇل قىلىنى ــدىن قوب ــۇلمانالر تهرىپى ــلهن مۇس ــى بى ــپ ھهل قىلىش تايىنى
ئارىســىدا ئومۇمالشــقان پىكىــر ۋە تهتــبىقالردىن مهيــدانغا كهلــگهن جامائهتلىشــىش       

  .دېگهنلىكتۇر

  نىڭ پهيدا بولىشى ۋە ئۇنىڭ سهۋەبىمهزھهب
  مهزھهب قاچان پهيدا بولغان؟ :سوئال  .١٧٦٧

مهزھهب پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن، سـاھابىالرنىڭ       :جاۋاب    
  .زامانىدىال پهيدا بولۇشقا باشلىغان

  نېمه ئۈچۈن مهزھهبلهر كۆپ بولغان؟ :سوئال  .١٧٦٨
ئىســالم دىنىــدا مهزھهپلهرنىــڭ كــۆپ بولىشــىغا تــۈرتكه بولغــان ســهۋەبلهر  :جــاۋاب    

  :تۆۋەندىكىچه
بـۇ سـۆزنىڭ   . ئهرەب تىلىدىكى سـۆزلهرنىڭ كـۆپ مهنىـلهرگه دااللهت قىلىشـى    ) ١(  

 نىسىى ھهقىقىي مهمۇجمهللىكى ياكى ئومۇم ۋە خاسلىق ئوتتۇرىسىدا ئىپادىلىنىشى ياك
: مهسـىلهن . ئوتتۇرىسىدا ئىپادىلىنىشى ۋە باشقىالردۇر ههنم) باشقا بىر(بىلهن مهجازىي 
ســۆزىنىڭ ئايالالرنىــڭ ھهيــز كۆرىشــىنى ئىپادىلىگىنىــدەك،  »قــۇرۇئ«ئهرەب تىلىــدىكى

ــادىلى   ــانلىقىنىمۇ ئىپ ــزدىن پاكالنغ ــڭ ھهي ــر«نىگه، گىئۇالرنى ــى  » ئهم ــۆزىنىڭ پهرزن س
نــــى )ياخشــــى كــــۆرۈلگهن ئىــــش(ەك، ۋاجىــــب يــــاكى مۇســــتهھهبئىپادىلىگىنىــــد

ــادىلىگىنىگه،  ــى«ئىپـ ــۇ   » نهھيـ ــدەك، مهكرۇھنىمـ ــارامنى ئىپادىلىگىنىـ ــۆزىنىڭ ھـ سـ
  .ئىپادىلىگىنىگه ئوخشاش
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دېگهن ئايهتنىڭ  )١(﴾زورالش يوق) ئۇنىڭغا كىرىشكه(ا دىند﴿: قۇرئان كهرىمدىكى  
دېــگهن مهنىــدىكى چهكلهشــنى » كىشــىلهرنى دىنغــا كىرىشــكه زورلىمــاڭالر«مهنىســى 

دېــگهن مهنىــدىكى » كىشــىلهرنى دىنغــا كىرىشــكه زورلىمىــدۇق «ئىپادىلهمــدۇ؟ يــاكى 
ــاش     ــا ئوخشـ ــالىرى بۇنىڭغـ ــالم ئۆلىمـ ــنىمۇ؟ ئىسـ ــدىن خهۋەر بېرىشـ ــي ئهھۋالـ ئهمهلىـ
ئايهتلهرنىڭ ھهقىقىي دااللىتى ۋە مهقسهت قىلىنغان مهنىسىنى چۈشىنىشـته بىـر خىـل    

ھهتتا ساھابىالرنىڭمۇ چۈشىنىشى بىر خىل . هپلهر كېلىپ چىققانبولمىغانلىقتىن مهزھ
  .بولمىغان

  :بۇ مۇنداق. ھهدىسلهرنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى )٢(  
بهزى ھهدىسلهر بهزى ئۆلىماالرغا يېتىپ بارغـان بولسـىمۇ، باشـقىلىرىغا يېتىـپ     ①   

ــانلىقى ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســاھابىلىرى ئىســالم   . بارالمىغ ــى چــۈنكى پهيغهم دىنىن
يهتكۈزۈش يولىدا، يۇرتلىرىدىن ئايرىلىپ قىتئهلهرگه تارقـاپ   پۈتۈن دۇنيا ئىنسانلىرىغا

كهتكهنلىكتىن، ئۇالردىن ھهر بىرى كىشىلهرگه ئۆزىنىـڭ بىلـگهن ۋە ئاڭلىغـانلىرىنىال    
  .يهتكۈزەتتى

ئۆلىماالردىن بىرەرسىگه ھهدىس يېتىپ كهلگهن بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ ئىشهنچسـىز    ②   
يېتىپ كهلگهنلىكىدىن ئۇنىڭغا ئهھمىيهت بهرمىگهنلىكـى ۋە باشـقا بىـرىگه     يول بىلهن

  .شۇ ھهدىس ئىشهنچلىك يول بىلهن يېتىپ كېلىپ ئۇنىڭغا كۆرە ئىش كۆرگهنلىكى
ئۆلىمــاالردىن بىرەرســىگه ھهدىــس ئىشــهنچلىك يــول بىــلهن يېتىــپ كهلــگهن   ③   

گهن شـهرتلىرىگه تـوغرا   بولسىمۇ، ئۇنىڭ ھهدىسلهرگه مۇئامىله قىلىش ئۈچۈن بهلگىلى
ئىمــام ئهزەم مهيــدانغا چىققــان ۋاقىتتىكــى ئىراقتــا يالغــان  : مهســىلهن. كهلمىگهنلىكــى

ــۇنى      ــش دولق ــدۇرۇپ چىقى ــدىن ئوي ــاالمنىڭ نامى ــبهر ئهلهيهىسس ــلهرنى پهيغهم ھهدىس
شۇڭا ئىمـام ئهزەم ھهدىسـنى قوبـۇل قىلىشـتا شـهرتنى بهكمـۇ       . ئهۋجىگه چىققان ئىدى
ئهممــا مهدىنىــدە ئهھــۋال بۇنىــڭ ئهكســىچه بولــۇپ، مهدىــنه  . انئېغىــر ۋە چىــڭ قويغــ

خهلقىنىڭ ئىمامى ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ھهدىسنى قوبـۇل قىلىشـتا شـهرتلهرنى ئېغىـر     
  .قويمىغان

  لهرمهزھهب ىكىئىسالم دۇنياسىد
  ئىسالم دۇنياسىدا قانچه تۈرلۈك مهزھهب بار؟ :سوئال  .١٧٦٩

يهنـى  (ئىسالم دۇنياسىدا ئىككى تۈرلۈك مهزھهب بولۇپ، بىـرى، ئېتىقـادىي    :اۋابج    
ئىبـادەتلهرگه   –يهنـى ئهمهل  (مهزھهبلهر، يهنه بىرى ئهمهلىي ) ئېتىقادقا مۇناسىۋەتلىك

                                                 
  ئايهت -٢٥٦ بهقهرە سۈرىسى  )١(
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  .مهزھهبلهردۇر) مۇناسىۋەتلىك
  ھهبلهر قايسىالر؟ئىسالم دۇنياسىدىكى ئېتىقادىي مهز: سوئال .١٧٧٠

ئهھلـى سـۈننه، شـىئه، مـۆتهزىله، خـاۋارىخ، رافىـزە،        :ئېتىقـادىي مهزھهبـلهر  : جاۋاب    
  .قاتارلىق مهزھهبلهردۇر ۋە باشقىالر ئىسمائىلىيه، باھائىيه، جىبىرىيه، قهدەرىيه

  بىزنىڭ ئېتىقادىي مهزھىبىمىز
  ىي مهزھىبىمىز قايسى ۋە مهزھهب ئىمامىمىز كىم؟بىزنىڭ ئېتىقاد :سوئال  .١٧٧١

سـۇر  ئهبـۇ مهن  .ئهھلـى سـۈننه مهزھىبىـدۇر    بىزنىڭ ئېتىقـادىي مهزھىبىمىـز   :جاۋاب    
  .سۈننه مهزھىبىنىڭ پېشىۋاسى سانىلىدۇ دىي دېگهن كىشى ئهھلىيمۇھهممهد ماتىرى

  لمان بار؟دۇنيادا قانچىلىك مۇسۇ :سوئال  .١٧٧٢
ــاۋاب     ــان رەســمىي ستاتىســتىكىغا ئاساســالنغاندا       -٢٠٠٠ :ج يىلــى ئېلىــپ بېرىلغ

ــارد ( ١.١٨٨.٠٠٠.٠٠٠دۇنيـــادىكى مۇســـۇلمانالرنىڭ ئومـــۇمىي ســـانى    ١٨٨بىـــر مىليـ
بــۇالردىن بىــر مىليــاردتىن كــۆپرەك مۇســۇلمان ئهھلــى ســۈننه  . غــا يهتــكهن) مىليــون

ــىدۇ ــبىگه ئهگىشــ ــا بارغ -٢٠٢٥ .مهزھىــ ــبىگه  يىلىغــ ــۈننه مهزھىــ ــى ســ ــدا ئهھلــ انــ
تىـــن ) بىـــر يېـــرىم مىليـــارد( ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ئهگىشـــىدىغانالرنىڭ ئومـــۇمىي ســـانى 

ــۈلمهكته  ــىدىغانلىقى كۆت ــتىئانلىرى ئېنسىكلوپېدىيىســى «. ئاش ــا خرىس ــاملىق » دۇني ن
دۇنيـادا ھهر كـۈنى   «: مهشهۇر ئهسـهرنىڭ ئـاپتورى دېۋىـد بارېـت مۇنـداق دەپ يازىـدۇ      

مىڭـى مۇسـۇلمان    ٦٨ئـۇالردىن  . ڭ بـۇۋاق ھاياتقـا كـۆزىنى ئاچىـدۇ    مى ٣٤٠تهخمىنهن 
  .»مىڭى ئهھلى سۈننه ئائىلىسىدە تۇغۇلىدۇ ٦٠ئائىلىسىدە، ئۇالردىن يهنه 

  ؟ئهھلى سۈننه مهزھىبىنىڭ دۇنيادىكى نوپۇزى قانچىلىك :سوئال  .١٧٧٣
كـۆپ سـانلىقى ئهھلـى سـۈننه مهزھىـبىگه       دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ مۇتلهق :جاۋاب    

تۈركىســتان، جۇڭگــۇ، روســىيه، بالقــان رايــونى، ھىندىســتان، پاكىســتان،   . ئهگىشــىدۇ
دۆلهتلىرىـدىكى   تۈركىيه ھىندونوزىيه، ئافرىقـا دۆلهتلىـرى، ئهرەب دۆلهتلىـرى، ياۋروپـا    

مۇســۇلمانالرنىڭ ھهممىســى، ئومــۇمهن ئوســمان ئىمپېرىيىســى ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان   
ئىـران،   .دۆلهتلهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىسى ئهھلى سۈننه مهزھىبىگه ئهگىشىدۇ

ئهزەربهيجان، بهھرەين ۋە ئىراق قاتـارلىق دۆلهتلهردىكـى مۇسـۇلمانالرنىڭ بىـر قىسـمى      
 ٨٥%ئومۇمهن ئېيتقاندا، دۇنيا مۇسـۇلمانلىرىنىڭ  . ئهھلى سۈننه مهزھىبىگه ئهگىشىدۇ
گه نـــى باشـــقا مهزھهبـــلهر١٥%قالغـــان . گىشـــىدۇى ئهھلـــى ســـۈننه مهزھىـــبىگه ئه
  .تهشكىل قىلىدۇ ئهگىشىدىغانالرنىڭ ئومۇمىي سانى

ــوئال  .١٧٧٤ ــهۇرلىرى     :سـ ــڭ ئهڭ مهشـ ــادىي مهزھهبلهرنىـ ــىدىكى ئېتىقـ ــالم دۇنياسـ ئىسـ
  قايسىالر؟
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داۋام قىلىـپ   ئىسـالم دۇنياسـىدىكى ئېتىقـادىي مهزھهبلهردىـن ھـازىرغىچه      :جاۋاب    
ــى،        ــۈننه مهزھىبـ ــى سـ ــرى، ئهھلـ ــۇپ، بىـ ــى بولـ ــهۇرلىرى ئىككـ ــگهن ئهڭ مهشـ كهلـ

بۇ ئىككىسىدىن باشقا مهزھهبلهرنىڭ تولىسـى دۇنيـا   . ئىككىنچىسى، شىئه مهزھىبىدۇر
يۈزىــدىن غائىــب بولــۇپ تــۆگهپ كهتــكهن بولــۇپ، بارلىرىنىــڭ ســانىمۇ ئىنتــايىن ئــاز  

  .بولغانلىقتىن پىرسهنتكه چۈشمهيدۇ
  ھازىر دۇنيادا قانچىلىك شىئه بار؟ :سوئال  .١٧٧٥

بىـلهن   ١٢٠پ بېرىلغـان ستاسـتىكىالر ھـازىر دۇنيـادا     يېقىنقى زاماندا ئېلىـ  :جاۋاب    
ــۇمىي مۇســۇلمانالر ســانىنىڭ      ١٥٠ ــۇ ســاننىڭ ئوم ــارلىقىنى ، ب ــون ئوتتۇرىســىدا ب مىلي

  .لىدىغانلىقنى سۆزلهيدۇپىرسهنتىنى تهشكىل قى ١٢تهخمىنهن 
شىئهلهر ئهڭ كۆپ تېپىلىدىغان دۆلهت ئىـران بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن قالسـا ئهزەربهيجـان،        

  .بهھرەين ۋە بهزى ئافرىقا دۆلهتلىرىدە شىئهلهر كۆپ ساندا تېپىلىدۇ
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  ئهھلى سۈننه بىلهن شىئه مهزھىبى ئوتتۇرىسىدىكى پهرقلهر

ئهھلى سۈننه بىـلهن شـىئه مهزھىبـى ئوتتۇرىسـىدىكى ئاساسـلىق پهرقـلهر        :سوئال  .١٧٧٦
  قايسىالر؟

ئهھلى سۈننه بىـلهن شـىئه مهزھىبـى ئوتتۇرىسـىدىكى ئاساسـلىق پهرقـلهر        :جاۋاب    
  :تۆۋەندىكىچه

  
    قۇرئان كهرىم توغرۇلۇق 

  شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە
زىيــــــادە-كهمقۇرئــــــان كهرىــــــم

ــان،   قىلى ــاقلىنىپ قالغـ ــتىن سـ نىشـ
ــى داۋام    ــكهن پېتـ ــالالھتىن چۈشـ ئـ
قىلىــــپ كهلــــگهن، ئهرەب تىلــــى   
قائىدىسى بـويىچه چۈشـىنىلىدىغان   

  ئالالھنىڭ ئۇلۇغ كاالمىدۇر

ــان    ــى قۇرئـ ــىئهلهرنىڭ بهزىسـ شـ
زىياددىن خالى  –كهرىمنىڭ كهم 

ــهنمهيدۇ  ــگه ئىشــــ  .ئىكهنلىكىــــ
ئۆزلىرىنىــــــــــڭ ئېتىقــــــــــاد ۋە 

ــ  ــوغرا كهلمىـ ــرىگه تـ گهن پىكىرلىـ
ئـــــايهتلهرنى تهۋىـــــل قىلىـــــپ، 

 .مهنىسىنى بورمىاليدۇ
  

    توغرۇلۇقھهدىس 
  شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە

ھهدىس ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ
ئىككىنچى چوڭ مهنبىئى، قۇرئـاننى  
ــهندۈرگۈچى   ــىرلهپ چۈشــــ تهپســــ

ــبه  ــر مهنـــ ــۇھهممهد . بىردىنبىـــ مـــ
ــادىر   ــاالمدىن ســـــــ ئهلهيهىسســـــــ

ــانلىقى ئېنى ــان ھهدىســنى  بولغ قالنغ
ھهدىسـنىڭ  . رەت قىلىشقا بولمايـدۇ 

ــان   راســتلىقىنى ئىسپاتالشــتا تونۇلغ
ھهدىــس ئۆلىمالىرىنىــڭ بىــرلىككه   
كهلــــــگهن پرىنســــــىپى ئاســــــاس 

پهيغهمـبهر  (ئهھلى بهيت  شىئهلهر
دىــــن چىققــــان ۋە  ) ئائىلىســــى

ئـــۆزلىرى ئېتىـــراپ قىلىـــدىغان   
ئۆلىمالىرى تهرىپىدىن توپالنغان، 

سىي توقۇنۇشـالردا ھهزرىتـى   سىيا
غـــــــان رئهلـــــــى تهرىپىـــــــدە تو

ــلىرىدىن   ــىلهرنىڭ ھهدىســ كىشــ
ــنى   ــداق ھهدىســ ــقا ھېچقانــ باشــ

ھهدىســنىڭ . ئېتىــراپ قىلمايــدۇ 
راستلىقىنى ئىسپاتالش ۋە تهتقىق 
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قىلىـــش مهسىلىســـىگه كۆڭـــۈل    .قىلىنىدۇ
 .بۆلمهيدۇ

  
  ساھابىالر توغرۇلۇق 

  شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە

ىڭ ھهممىسى ئۈلگىلىـكساھابىالرن
ــىلهردۇر  ــك كىشـ ــۆز  .ۋە ئادالهتلىـ ئـ

ــۈز   ــىدا يـ ــدا ئۇالرنىـــڭ ئارىسـ ۋاقتىـ
سىياســـــىي توقۇنـــــۇش ۋە  بهرگهن

ــى    ــتىالپالر پهقهت ياخش ــي ئىخ دىنى
ــلهن     ــولى بى ــاد ي ــك ئىجتىه نىيهتلى
بولغـــــــان بولـــــــۇپ، ئـــــــۇالردىن 
قايســـىبىرىنى ئهيىبلهشـــكه يـــاكى   

  .ئۆچمهنلىك قىلىشقا بولمايدۇ

بىالردىن ئىنتــايىن شــىئهلهر ســاھا
ــقا ھهممىســى    ــىدىن باش ــاز كىش ئ
ــاالمدىن   ــبهر ئهلهيهىسســ پهيغهمــ
كېيىن كاپىر بولۇپ كهتكهن دەپ 

ھهزرىتـى ئهلىنـى   . ئېتىقاد قىلىدۇ
بهزى شىئه پىرقىلىرى پهيغهمـبهر  
ــالھ دەپ   ــرى ئىــ ــه، بهزىلىــ دېســ

ئهلىـدىن بـۇرۇن   . ئېتىقاد قىلىـدۇ 
خهلىپه بولغانالرنىڭ ھهممىسـىنى  

  .ىم دەيدۇكاپىر، زال

 
   تهۋھىد ئهقىدىسى توغرۇلۇق 

 شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە
ئالالھ بىردۇر، ئۇنىڭ ھېچ شـېرىكى

ئـالالھ بىـلهن   . ياكى ئوخشىشى يوق
بهندىلىرى ئوتتۇرىسـىدا ۋاسـىتىچى   

ئالالھنىــــــڭ قۇرئــــــان ۋە . يــــــوق
ــۈزەل   ــگهن گـــ ــالردا كهلـــ ھهدىســـ
ئىسىملىرى ۋە ئېسىل سـۈپهتلىرىنى  

ــ ــقىالرغا تهۋىــ ــتىن، باشــ ل قىلماســ
ــگهن پېتــــى   ــتىن كهلــ ئوخشاتماســ

ــرەك  ــىنىش كېـــ ــى . چۈشـــ غهيبنـــ
. ئالالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمهيـدۇ 

شــــاپائهت ئالالھنىــــڭ رۇخســــىتى 

ئالالھنىـڭ بىــرلىكىگه  شـىئىلهرمۇ  
ــىنىدۇ ــادنى  . ئىش ــۇ ئېتىق ــراق ب بى

ئالالھقا شـېرىك قوشـۇش بىـلهن    
ــاليدۇ  ــۇزۇپ تاش ــۈكلهردىن . ب ئۆل

مهدەت ســوراش، قهبىــرلهرگه مــال 
بوغۇزالش ۋە چوقۇنۇش قاتـارلىق  

. خۇراپاتالرنىڭ ھهممىنـى قىلىـدۇ  
ــى    ــدىغان ئهھل ــۆزلىرى ئۇلۇغالي ئ
ــى   ــاملىرىنى غهيبلهرنـ بهيـــت ئىمـ

مچىلىكلهردىن مهسـۇم  بىلىدۇ، كه
ــدۇ  ــاد قىلى ــاالر . دەپ ئېتىق ئهۋلىي
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ئالالھتىن باشقىسـى.بىلهنال بولىدۇ
. ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىشقا بولمايدۇ

ئالالھنى تونۇشنىڭ ئاساسىي دىـن،  
  .ئاندىن ئهقىلدۇر

كائىناتنىــــڭ بهزى ئىشــــلىرىنى  
. باشقۇرىدۇ، دەپ ئېتىقـاد قىلىـدۇ  

تونۇشـــنىڭ ئاساســـى   نىئـــالالھ
  .ئهقىل دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ

 
    ئالالھنى كۆرۈش توغرۇلۇق 

 شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننى مهزھىبىدە
ئـــــۇالر پهرۋەردىگارىغـــــا قـــــاراپ«

دېگهن ئـايهتكه ئاساسـهن،   » ىدۇتۇر
پهقهت ئاخىرەتتىال كۆرۈش  ئالالھنى
  .مۇمكىن

شىئهلهر ئالالھنى بۇ دۇنيادا يـاكى  
ــۆرۈش ھهرگىــــز    ــاخىرەتته كــ ئــ
مــــۇمكىن ئهمهس، دەپ ئېتىقــــاد 

  .قىلىدۇ
 

    غهيب توغرۇلۇق 
  شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە

ــالالھتىن باشــقا ھــېچكىم غهيبنــى ئ
ــدۇ ــي   . بىلمهيـ ــۇم دىنىـ ــالالھ مهلـ ئـ

ئېهتىيـــــــاج يۈزىســـــــىدىن بهزى   
ــى   ــبهرلهرگه بهزى غهيبلهرنـ پهيغهمـ

ــدۈرگهن ــۇالر ئالالھنىــــڭ «.بىلــ ئــ
مهلۇماتىـــدىن ئـــۆزى بىلدۈرۈشـــنى 
ــېچ    ــقا ھـــ ــدىن باشـــ خالىغانلىرىـــ

  )١(»نهرسىنى بىلمهيدۇ

ــش    ــى بىلىــ ــىئهلهر غهيبلهرنــ شــ
ــڭ   ــىئه ئىماملىرىنىــــ پهقهت شــــ
ــبهر   ــۇپ، پهيغهمـــ ــى بولـــ ھهققـــ

ــاال ــتىن ئهلهيهىسســـ منىڭ غهيبـــ
ــى دۇرۇس ئهمهس،  خهۋەر بېرىشــ

ــدۇ  ــاد قىلىــ ــۇڭا . دەپ ئېتىقــ شــ
بهزىلىرى ئۆلىمالىرىنى ئىالھ دەپ 

  .تونۇيدۇ
 

    شهرىئهت ۋە ھهقىقهت توغرۇلۇق 
  شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە

ــۇر  ــهرىئهتنىڭ ئـــۆزى ھهقىقهتتـ .شـ
ــالالھ   ــاالم ئـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ مـ

ــ ىنى بۇيرۇغانالرنىـــــــڭ ھهممىســـــ
ــۈزگهن ــىنى  . يهتكـــ ــېچ نهرســـ ھـــ

ھهر قانــــداق . يوشــــۇرغان ئهمهس
ياخشىلىقنىڭ يـولىنى كۆرسـهتكهن،   

ــۇھهممهد    ــهرىئهت مـ ــىئهلهر شـ شـ
ئهلهيهىسســاالم ئېلىــپ كهلــگهن   
ــامالر بولــۇپ، ئــاۋام خهلــق     ئهھك

ئهممــا . ئۈچــۈنال كېــرەك بولىــدۇ  
ــى    ــاكى خــاس ئىلىمن ــقهت ي ھهقى
ئهھلى بهيت ئۆلىمالىرىدىن باشقا 
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ھهر قانـــداق يامـــانلىقتىن توســـقان
ــدىلهرنىڭ ھهقىقىــي ئهھــۋالىنى  بهن

. ھېچكىم بىلمهيـدۇ  ئالالھتىن باشقا
ــائالالھ ــا    ق ــش ۋە دۇئ ــادەت قىلى ئىب

قىلىش ئۈچۈن بىراۋنىـڭ ۋاستىسـى   
ــرەك ئهمهس ــ. كېـ بهرلهردىن پهيغهمـ

ــانالر كهمچىلىــــك ۋە   ــقا ئىنســ باشــ
  .خاتالىقالردىن مهسۇم ئهمهس

ھـــــېچكىم بىلمهيـــــدۇ، ئـــــۇالر   
قهت ئىلىملىرىنى ئهۋالدتىـن  ھهقى

ــدۇ،   ــراس قالدۇرىــ ــا مىــ ئهۋالدقــ
ــى   ــڭ ھهممىســـــــــ ئۇالرنىـــــــــ
كهمچىلىكلهردىــــــــن مهســــــــۇم 

بهندىنىڭ ئالالھ بىلهن  كىشىلهر،
بولغــــان ئاالقىســــى پهقهت شــــۇ 
ــال   كىشــىلهرنىڭ ۋاسىتىســى بىلهن

 .بولىدۇ
 

   ئىچ يۈزىنى يوشۇرۇش توغرۇلۇق 
  شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە

ــ ــامۇســـ ۇلمان ئادەمنىـــــڭ بىراۋغـــ
ــۇرۇپ،    ــۈزىنى يوش ــچ ي ــڭ ئى ئۆزىنى
. باشقىچه كۆرسىتىشى توغرا ئهمهس

چـــــــۈنكى بـــــــۇ ئىنســـــــانالرنى   
پهيغهمـــــــــبهر . ئالـــــــــدىغانلىقتۇر

بىزنــى ئالــدىغانالر «: ئهلهيهىسســاالم
قانــداقال . ېــگهند» بىــزدىن ئهمهس

ــىلهرنى   ــۇن كىشـ ــارائىتتا بولمىسـ شـ
ئالداشـــــقا، زىيانغـــــا ئۇچرىتىشـــــقا 

ــدۇبولما ــۇرۇش . يـــــــ پهقهت ئـــــــ
ــا   ــمهن قولىغـــ ــىدا، دۈشـــ ئهسناســـ
ــا     ــۇنداق قىلس ــدا ش ــۈپ قالغان چۈش

  .بولىدۇ

ــائىپىلىرى   شــىئهلهرنىڭ پۈتــۈن ت
ۋە پىرقىلىرىـــدە ئۆزىنىـــڭ ئىـــچ   

ئــۇالر . يــۈزىنى يوشــۇرش پهرزدۇر
ــۇنى  ــيه«بـ ــدۇد» تهقىـ . ەپ ئاتايـ

ــىئه    ــش شـــــ ــداق قىلىـــــ بۇنـــــ
مهزھىبىنىـــڭ ئاساســـلىق روھـــى 

ا بولــــۇپ، شــــىئه بولمىغانالرغــــ  
يــولى بىــلهن بــارلىق    » تهقىــيه «

مىكىـــــــــــــر ۋە  –ھىـــــــــــــيله 
. ئالدامچىلىقالرنى يوللۇق سانايدۇ

سـى بولمىغـان   ”تهقىيه“ئۇالرنىڭ 
 ەيدىغاند» ئادەمنىڭ دىنىمۇ يوق

 .مهشهۇر سۆزى بار
 

    خهلىپه ياكى ئىماملىق توغرۇلۇق 
  شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە

ئىســــالم دۆلىتىنــــى مۇســــۇلمانالر
ــايلىنىپ   ــدىن ســ ــى ئىچىــ ئاممىســ

خهلىـپه  . چىققان خهلىپه باشـقۇرىدۇ 

شـــىئهلهردە خهلىپىلىـــك مىـــراس 
. يــولى بىــلهن ئهمهلــگه ئاشــىدۇ   

خهلىپىلىــك زەنجىــرى ھهزرىتــى   
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بولــۇپ ســايلىنىش ئۈچــۈن ئهقىــل،
ــهنچ ۋە   ــق، ئىشـــ ــم، تهقۋالىـــ ئىلىـــ
مهســــــئۇلىيهتنى ئــــــادا قىلىشــــــقا 
ــهرت    ــۇش شــ ــاالھىيهتلىك بولــ ســ

  .قىلىنىدۇ

ــۇ  ئهلىن ــاتىمه رەزىيهلالھــ ىــــڭ فــ
ئهنهادىن بولغان پهرزەنتلىرىـدىن  

باشـقىالرنىڭ خهلىـپه   . باشلىنىدۇ
  .بولۇش ھهققى يوق

 
   فىقهى مهسىلىلىرىدە 

  شىئه مهزھىبىدە ئهھلى سۈننه مهزھىبىدە
قۇرئان كهرىم ۋە سۈننهت ئاساسلىق

مهنبه بولـۇپ، سـاھابى ۋە تـابىئىين    
ســاھابىدىن كېيىنكــى ئىككىنچــى  (
ــالم ئۆلىمالىرىنىــــــڭ ) ۋالدئه ئىســــ

ــدۇ  ــۈلگه ئېلىنىـ ــدىن ئـ . قىلغانلىرىـ
ھېچكىمنىـــــــــــڭ شـــــــــــهرىئهت 
ئهھكـــاملىرىنى ئـــۆزگهرتىش يـــاكى 

  .يېڭىدىن بهلگىلهش ھهققى يوق

ــىئهلهر ــىلىلىرىدە   شـ ــى مهسـ فىقهـ
ــبه    ــالىرىنى مهن ــڭ ئۆلىم ئۆزلىرىنى

ــدۇ ــدا  . قىلىـ ــڭ ئېتىقادىـ ئۇالرنىـ
شـــىئه ئىماملىرىنىـــڭ شـــهرىئهت 

ۆزگهرتىش، ئهھكــــــاملىرىنى ئــــــ
ــار  ــۇقى ب ــلهش ھوق ئهزان، . بهلگى

نامــاز، روزا، زاكــات، ھهج، مىــراس 
مهسىلىلىرىدىكى ئوخشاشماسلىق 

 بۇنىڭ مىسالى
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  دەۋر سۈرىۋاتقان فىقهى مهزھهبلهر ئهھلى سۈننه مۇسۇلمانلىرى ئارىسىدا

دەۋر سـۈرىۋاتقان فىقهـى مهزھهبـلهر     ائهھلى سۈننه مۇسۇلمانلىرى ئارىسـىد  :سوئال  .١٧٧٧
  قايسىالر؟

سـۈرىۋاتقان فىقهـى مهزھهبـلهر     ئهھلى سۈننه مۇسۇلمانلىرى ئارىسـىدا دەۋر  :جاۋاب    
  :تۆۋەندىكىلهر

  ھهنهفىي مهزھىبى) ١(  
  مالىكىي مهزھىبى) ٢(  
  شافىئىي مهزھىبى) ٣(  
  ھهنبهلىي مهزھىبى) ٤(  

  ھهنهفىي مهزھىبى
  ھهنهفىي مهزھىبى دېگهن قانداق مهزھهب ۋە قۇرغۇچىسى كىم؟ :سوئال  .١٧٧٨

ئهھلى سۈننه مهزھىبىگه مهنسۇب بولغان مۇسۇلمانالر  -ھهنهفىي مهزھىبى  :جاۋاب    
ــهۇر     ــان مهشـ ــۇل قىلىنغـ ــپ قوبـ ــراپ قىلىنىـ ــردەك ئېتىـ ــىدا بىـ ــڭ  ٤ئارىسـ مهزھهبنىـ

ئهڭ (م ســى ۋە قۇرغۇچىســى ئىمــام ئهزە ۋاىھهنهفىــي مهزھىبىنىــڭ پېش. بىرىنچىســىدۇر
ى يىلـ -٨٠ھىجرىيىنىـڭ   سابت ئوغلى نۇئمان بولۇپ، –نىڭ تولۇق ئىسمى )چوڭ ئىمام

ئهمهۋىــلهر بىــلهن  ئــۇ. ھــازىرقى ئىراقنىــڭ كــۇفه شــهھىرىدە دۇنياغــا كهلــگهن )م٦٩٩(
ــى چــوڭ    ــارەت ئىكك ــىيالردىن ئىب ــكئابباس ــىغان  خهلىپىلى ــدا ياش ــام ئهزەم . زامانى ئىم

ۋە ھۇشيارلىقى بىلهن داڭق چىقارغان كىشى بولـۇپ، تىجـارەت ئىشـلىرىدىمۇ     لىقىتهقۋا
  . راستچىللىقى ۋە ۋاپادارلىقى بىلهن تونۇلغان كاتتا ئالىم ئىدى

تـــالىبالرنى  ئۇســـتازى ھهممادنىـــڭ ۋاپاتىـــدىن كېـــيىن، مهســـجىدىكىئىمـــام ئهزەم 
رغا ئىنتايىن مېهرىبـان ۋە  تالىبال ئوقۇتۇش ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىمام ئهزەم

ھهتتا ئىمام ئهبۇ يۈسۈپكه ئوخشـىغان بهزى كهمـبهغهل تالىبالرنىـڭ    . كۆيۈمچان ئىدى
مهئىشــهت يولىــدىكى پۈتــۈن چىقىملىرىنــى ئــۆزى كۆتــۈرۈپ ئــۇالرنى ئوقــۇش بىلهنــال  

تالىبالرنى ئوقۇتۇش بىلهن بىـر ۋاقىتتـا تىجـارەت     ئىمام ئهزەم .شۇغۇللىنىشقا ئۈندەيتتى
نىمۇ ئاقساتمىغان بولـۇپ، كـۇفه شـهھىرى مهركىزىـدە خـام ۋە يېـپهك سـاتىدىغان        ئىشى

ئۇنى ئۆزىنىڭ شېرىكى ماڭدۇرۇپ پايدىسـىدىن ئۇنىمـۇ نېسـىۋىدار    . دۇكىنى بار ئىدى
ئهل «ئىمـام ئهزەمنىـڭ كـۆپلىگهن ئهسـهرلىرى بولـۇپ، ئهڭ مهشـهۇرلىرى       . قىالتتىكهن

  .دېگهن كىتابلىرىدۇر »ئهل مهخارىج فى ئهلفىقه« ،»ئهكبهر ۇلفىقه
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باغـداد   يېشـىدا  ٧٠ )ئىيۇن كۈنى -١٤يىلى  -٧٦٧(ى يىل-١٥٠ھىجرىيىنىڭ  ئىمام ئهزەم  
شــهھىرىدە ئالهمــدىن ئــۆتكهن بولــۇپ، باغــداد شــهھىرىنىڭ ئهئــزەمىيه رايــونى، دىجــله 

  .دەرياسىنىڭ شهرقىدىكى خىرزان قهبرىستانلىقىغا دەپنه قىلىنغان

  هىشۇناسلىقىدىكى مهرتىبىسىئىمام ئهزەمنىڭ ئىسالم فىق
  ئىمام ئهزەمنىڭ ئىسالم فىقهىشۇناسلىقىدىكى مهرتىبىسى ۋە ئورنى نېمه؟ :سوئال  .١٧٧٩

ئىمام ئهزەم ئىسالم فىقهىشۇناسلىقىنىڭ ئاساسچىسى ۋە دۇنيادىكى مهشـهۇر   :جاۋاب    
  .مهزھهبنىڭ پېشىۋاسىدۇر ٤

ئىمام ئهزەمنـى تهرىـپلهپ مۇنـداق     ۇستازى ۋەكىئ ئىبنى جهرراھئىمام شافىئىينىڭ ئ  
ئىمــام ئهزەمــدىن ئــالىمراق ۋە ئۇنىڭــدەك ياخشــى نامــاز ئوقۇيــدىغان بىرىنــى «: دېــگهن

  .)١(»كۆرگىنىم يوق
فىقهى ئىلمىدا «: ئىمام شافىئىي ئىمام ئهزەمنىڭ ئىلمىي مهرتىبىسىنى بايان قىلىپ  

  .دېگهن ئىكهن )٢(»زھهممىمىز ئىمام ئهزەمگه موھتاجمى
ئاتــاقلىق تىلشــۇناس ۋە فىقهىشــۇناس ئــالىم نهزر ئىبنــى شــهمىل مۇنــداق دېــگهن     

كىشـىلهر ھهممىسـى ئۇيقـۇدا ئىـدى، ئىمـام ئهزەم ئۆزىنىـڭ ماھـارىتى بىـلهن         «: ئىكهن
  .)٣(»ئۇالرنى ئويغاتتى

ام فىقهى ئىلمىـدە ئىمـ  «: ئاتاقلىق فىقهىشۇناس ئالىم ئىبنى مۇبارەك مۇنداق دېگهن  
ــى      ــدەك بىرىن ــۇ ئۇنىڭ ــدىم، تهقۋادارلىقتىم ــى كۆرمى ــكهن بىرىن ــا يهت ــدەك كامالىغ ئهزەم

  .)٤(»كۆرمىدىم

  ھهنهفىي مهزھىبىنىڭ فىقهىي مهسىلىلىرىنى توپلىغانالر
  توپلىغانالر كىملهر؟ فىقهىي مهسىلىلىرىنى ھهنهفىي مهزھىبىنىڭ :سوئال  .١٧٨٠

 ٤٠ نهفىي مهزھىبىنىڭ مهسىلىلىرىنى ئىمـام ئهزەمنىـڭ شـاگىرتلىرىدىن   ھه :جاۋاب    
تىن كۆپرەك ئالىم يېزىپ قالـدۇرغان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ مهشـهۇرلىرى تۆۋەنـدىكى ئـۈچ       

  :كىشىدۇر
ئهل ئهنســارى  ئىبــراھىم ئــوغلى يــاقۇب   -ئىمــام ئهبــۇ يۈســۈپ، تولــۇق ئىســمى     ) ١(  

                                                 
  بهت- ٣٤٥توم  - ١٣باغدادنىڭ تارىخى   )١(
  بهت - ٣٢٣توم  - ٣باغدادنىڭ تارىخى   )٢(
  بهت  - ٦٠٤بهت  - ٥تهھزىب ئهل تهھزىب   )٣(
  بهت  - ٦٠٤بهت  - ٥تهھزىب ئهل تهھزىب   )٢(
  بهت - ٣٠٠توم  - ٣تهرتىب ئهل مهدارىك   )٤(
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ئـۇ كىچىكىـدىن   . دۇنياغـا كهلـگهن  كـۇفه شـهھىرىدە    )م٧٣١(ى يىلـ -١١٣ھىجرىيىنىڭ 
يىـل   ١٧دىنىي ئىلىملهرگه قاتتىق قىزىقىش بىلهن يۈزلىنىپ، ئىمـام ئهزەمنىـڭ قولىـدا    

 ئابباسـىيالر خهلىپىلىرىـدىن خهلىـپه مهھـدىنىڭ زامانىـدا باغـداتتا       .مۇنتىزىم ئوقۇغـان 
ئىمـام  تارىختا بىرىنچى قېتىم قـازىلىق مهنسـىبى ۋە قـازى ئاتالغۇسـى بارلىققـا كېلىـپ،       

ئهبۇ يۈسۈپ ئىسالم تارىخىدا تۇنجى قېتىم قازىلىق ۋەزىپىسىنى قىلغـان كىشـى بولـۇپ    
كېيىــنچه دۇنياغــا مهشــهۇر خهلىــپه ھــارۇن ئهل رەشــىدنىڭ  .تارىخقــا قهيــت قىلىنىــدۇ

بولـۇپ  ) قازىالرنىڭ قازىسى(زامانىدا ئۇنىڭ مهنسىبى تېخىمۇ ئۆستۈرۈلۈپ قازى قۇزات 
  .تهيىنلهنگهن

يۈسۈپنىڭ قـازىلىق دەۋرى ھهنهفىـي مهزھىبىنىـڭ گۈللىنىشـى ۋە كهڭ      ئىمام ئهبۇ  
ئىمــام ئهبــۇ يۈســۈپ ئىمــام ئهزەمنىــڭ . تارقىلىشــى ئۈچــۈن ئاالھىــدە خىــزمهت قىلىــدۇ

ــپ        ــابالرنى يېزى ــان كىت ــدى، نۇرغۇنلىغ ــا ئى ــا ئۆلىم ــۇپ، كاتت ــاگىرتى بول ــى ش بىرىنچ
 نى ئىجـاد قىلغـان  )ىنسىپىقانۇنشۇناسلىق پر(قالدۇرغان، تۇنجى بولۇپ ئۇسۇلى فىقهى 

باغـداتتا   يېشـىدا  ٦٩ ،)ئاپرىـل كـۈنى   -٢١ م٧٩٩(ى يىل-١٨٢ نىڭھىجرىيىئۇ . كىشىدۇر
  .ئالهمدىن ئۆتكهن، جىنازا نامىزىنى خهلىپه ھارۇن ئهل رەشىد ئوقۇغان

ــوغلى مــۇھهممهد ئهل شــهيبانىي    ) ٢(   ــۇق ئىســمى ھهســهن ئ ئىمــام مــۇھهممهد، تول
ئىمــام مــۇھهممهد . ئىراقتــا دۇنياغــا كهلــگهن )م٧٤٩( ىيىلــ-١٣٢ھىجرىيىنىــڭ بولــۇپ، 

ئۇ شـۇ زاماننىـڭ   . ئىلىمدە كامال تاپقانالردىن بولۇپ، ئىمام ئهبۇ يۇسۇفتىن قېلىشمايدۇ
ئـۇ ئىمـام ئهزەمنىـڭ ئىككىنچـى شـاگىرتى بولـۇپ،       . ئهڭ مهشهۇر ئۆلىمالىرىدىن ئىـدى 

-١٨٧ھىجرىيىنىـڭ  .انئىمام ئهزەمنىڭ ۋاپاتىدىن كېـيىن ئىمـام ئهبـۇ يۈسـۈپته ئوقۇغـ     
  .ئالهمدىن ئۆتكهن )م٨٠٣(ى يىل

ھــازىرقى ئىراقنىــڭ  )م٧٢٧(يىلــى -١٠٨ھىجرىيىنىــڭ ئىمــام زۇفهر ئهلهۇزەيــل) ٣(  
ھهنهفىــي مهزھىبىــدىكى كاتتــا مۇجتهھىــدالردىن . كــۇفه شــهھىرىدە دۇنياغــا كهلــگهن

سـىلىلهرنى  بولۇپ، ئىمام ئهزەمنىڭ ئاالھىدە ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولغان، خېلى كـۆپ مه 
تهخمىـنهن  ) م٧٧٤(ى يىلـ  -١٥٧ھىجرىيىنىـڭ   ئىمام زۇفهر. يېشىپ چىقارغان كىشىدۇر

ــۆتكهن   ٤٧ ــدىن ئ ــدا ئالهم ــدە  . ياشــالر ئهتراپى ــي مهزھىبى ــام   ١٧ھهنهفى مهســىلىدە ئىم
  .)١(زۇفهرنىڭ رەيى بويىچه ئىش كۆرۈلۈپ كهلمهكته

  مالىكىي مهزھىبى
  مالىكىي مهزھىبى دېگهن قانداق مهزھهب ۋە قۇرغۇچىسى كىم؟ :وئالس  .١٧٨١

                                                 
  ناملىق ئهسهردىن» ئىسالم فىقهىغا كىرىش«  )١(
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ئهھلى سۈننه مهزھىبىگه مهنسـۇب بولغـان مۇسـۇلمانالر     -مالىكىي مهزھىبى :جاۋاب    
ــهۇر     ــان مهشـ ــۇل قىلىنغـ ــپ قوبـ ــراپ قىلىنىـ ــردەك ئېتىـ ــىدا بىـ ــڭ  ٤ئارىسـ مهزھهبنىـ

بولۇپ، تولۇق ئىسـمى  مالىكىي مهزھىبىنىڭ قۇرغۇچىسى ئىمام مالىك . ئىككىنچىسىدۇر
  .مالىك ئىبنى ئهنهس ئىبنى مالىكتۇر

ــك    ــام مالى ــ-٩٣ھىجرىيىنىــڭ ئىم ــا   ) م٧١٥(ى يىل ــۇنهۋۋەرە شــهھىرىدە دۇنياغ ــنه م مهدى
كامــالهتكه يهتــكهن ئــالىم بولــۇپ،  ئــۇ ھهدىسشۇناســلىق ۋە فىقهىشۇناســلىقتا. كهلــگهن

ئىمـام  . ۇرد» مۇۋەتتهئهل «ئهڭ مهشهۇر ئهسىرى . كۆپلىگهن دىنىي ئهسهرلهرنى يازغان
ــك يېشــىدا  ٨٤هدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــهھىرىدە   م) م٧٩٥(ى يىلــ-١٧٩ھىجرىيىنىــڭ  مالى

  .ئالهمدىن ئۆتكهن
مهكـكه،  ( مالىكىي مهزھىبى مهدىـنه مـۇنهۋۋەرە شـهھىرىدە مهيـدانغا كېلىـپ ھىجـاز        

ــايالر   ــدىكى ج ــڭ ئهتراپى ــنه ۋە بۇالرنى ــاراكهش،   )مهدى ــرى، م ــا دۆلهتلى ــىر، ئافرىق ، مىس
ھـازىرقى زامانـدا مـالىكى    . قاتارلىق رايونالرغىچه بېرىپ يهتـكهن ) ئىسپانىيه(دەلۇسئهن

مهزھىبىنىڭ ئهڭ نوپۇزلۇق رايونلىرى ئافرىقا دۆلهتلىرى، ماراكهش، تۇنىس، ئالجىرىيه، 
لىبىيه، سۇدان قاتارلىق دۆلهتلهر بولۇپ، ئىراق، ھىجاز، پهلهستىن ۋە سۈرىيهلهردىمۇ ئاز 

  .ساندا تېپىلىدۇ

  افىئىي مهزھىبىش
  شافىئىي مهزھىبى دېگهن قانداق مهزھهب ۋە قۇرغۇچىسى كىم؟ :سوئال  .١٧٨٢

ئهھلى سۈننه مهزھىبىگه مهنسۇب بولغـان مۇسـۇلمانالر    -شافىئىي مهزھىبى :جاۋاب    
ــهۇر     ــان مهشـ ــۇل قىلىنغـ ــپ قوبـ ــراپ قىلىنىـ ــردەك ئېتىـ ــىدا بىـ ــڭ  ٤ئارىسـ مهزھهبنىـ

شــافىئىي مهزھىبىنىــڭ قۇرغۇچىســى ئىمــام شــافىئىي بولــۇپ، تولــۇق  . ىنچىســىدۇرئۈچ
  .ئىسمى ئهبۇ ئابدۇلالھ مۇھهممهد ئىبنى ئىدرىس ئهل شافىئىيدۇر

ــافىئىي    ــام ش ــڭ  ئىم ــ-١٥٠ھىجرىيىنى ــتىننىڭ غهززە   )م٧٦٧(ى يىل ــازىرقى پهلهس ھ
ېلىــپ ئىمــام رايونىــدا دۇنياغــا كهلــگهن ۋە ئىككــى يېشــىدا ئاتىســى بىــلهن مهككىــگه ك

ــان   ــى ئوقۇغ ــا فىقهــى ۋە ھهدىــس ئىلىملىرىن ــاتى،  . مالىكت ــى، ئهرەب ئهدەبىي ئهرەب تىل
قۇرئـان، ھهدىـس ۋە فىقىــه ئىلىملىرىـدە كامــالهتكه يهتـكهن بولــۇپ، ھاياتىـدا نۇرغــۇن      

ئۇ يهنه ئىراققا بېرىـپ  . قىممهتلىك دىنىي ئهسهرلهرنى ۋە شېئىرالرنى يېزىپ قالدۇرغان
ــڭ شــ   ــام ئهزەمنى ــۆگهنگهن  ئىم ــى ئ ــى ئىلىملهرن ــىرغا . اگىرتلىرىدا فىقه ــنچه مىس  كېيى
  .مىسىردا ۋاپات بولغان )م٨١٩(ى يىل-٢٠٢ھىجرىيىنىڭھىجرەت قىلغان ۋە 

ئىككى مهزھىبى بولـۇپ، ئىراقتىكـى ۋاقتىـدا    » يېڭى«ۋە » كونا«ئىمام شافىئىينىڭ   
  .ۇرىغا چىققانكونا مهزھىبى، مىسىرغا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن يېڭى مهزھىبى ئوتت
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شافىئىي مهزھىبى ھازىر مىسىر، پهلهسـتىن، كـۇردالر ياشـايدىغان رايـونالر، ئىـران،        
  .ھېندۇنۇزىيه، پاكىستان ۋە لىۋان قاتارلىق جايالردا ئورۇن ئالماقتا

  ھهنبهلىي مهزھىبى
  قۇرغۇچىسى كىم؟ھهنبهلىي مهزھىبى دېگهن قانداق مهزھهب ۋە  :سوئال  .١٧٨٣

ئهھلـــى ســـۈننه مهزھىـــبىگه مهنســـۇب بولغـــان   -ھهنبهلىـــي مهزھىبـــى  :جـــاۋاب    
مهزھهبنىـڭ   ٤مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بىردەك ئېتىراپ قىلىنىپ قوبۇل قىلىنغان مهشهۇر 

ھهنبهلىــي مهزھىبىنىــڭ قۇرغۇچىســى ئىمــام ئهھــمهد ئىبنــى ھهنــبهل   .تۆتىنچىســىدۇر
ئىمـام   .نى مۇھهممهد ئىبنى ھهنبهل ئهل شهيبانىيدۇرئهھمهد ئىب بولۇپ، تولۇق ئىسمى

ــبهل  ــى ھهن ــ -١٦٣ ھىجرىيىنىــڭ ئهھــمهد ئىبن ــتاننىڭ مهرۋە  )م٧٨٠(ى يىل تۈركمهنىس
، بهسرە )سۈرىيه ۋە لېۋان(م باغدات، مهككه، يهمهن، شا. دۇنياغا كهلگهن دېگهن يېرىدە

ــان    ــىل قىلغ ــم تهھس ــهھهرلىرىدە ئىلى ــۇفه ش ــ  . ۋە ك ــافىئىي باغ ــام ش ــان ئىم دادتا بولغ
 .كۆپلىگهن دىنىي ئهسهرلهرنى يازغـان . چاغلىرىدا ئۇنىڭدا فىقهى ئىلىملىرىنى ئوقۇغان

” قۇرئان مهخلۇقتۇر“باغداتتىكى ئابباسىيالر خهلىپىسى مهئمۇن مۇتهزىله مهزھىبىنىڭ 
دەيدىغان پىكرىنى قوبۇل قىلغاندىن كېـيىن، پۈتـۈن ئۆلىمـاالرنى بـۇ پىكىرنـى قوبـۇل       

ئـاي   ٢٨شۇ سهۋەبلىك . لىغاندا، ئىمام ئهھمهد بۇ پىكىرنى قوبۇل قىلمىغانقىلىشقا زور
-٢٧١ھىجرىيىنىـڭ   ئـۇ . ئوقـۇبهتلهرنى تارتقـان   –تۈرمىدە ياتقان ھهمـدە كـۆپ ئـازاب    

  .ئالهمدىن ئۆتكهن شهھىرىدە باغدادھازىرقى ئىراقنىڭ پايتهختى  )م٨٥٥(ى يىل
رايونىــدا پۈتــۈنلهي ئــورۇن  ھهنبهلىــي ھــازىرقى ســهئۇدى ئهرەبىســتانىنىڭ نهجــد   

پهلهستىن، سـۈرىيه ۋە لىـۋان قاتـارلىق    . ئالغان بولۇپ، ھىجازدىمۇ كۆپ ساندا تېپىلىدۇ
دۆلهتــلهردە شــافىئىي مهزھىبىــدىن كېيىنكــى ئهڭ چــوڭ مهزھهب ھهنبهلــى مهزھىبــى   

  .ھېسابلىنىدۇ

  شىئهلهردە دەۋر سۈرىۋاتقان مهشهۇر فىقهى مهزھهبلهر
  شىئهلهردە دەۋر سۈرىۋاتقان مهشهۇر فىقهى مهزھهبلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٧٨٤

ــاۋاب     ــلهر   :جـ ــهۇر فىقهـــى مهزھهبـ ــۈرىۋاتقان مهشـ ــىئهلهردە دەۋر سـ ــدىيه ۋە  شـ زەيـ
  .جهئفهرىيهدىن ئىبارەت ئىككى مهزھهبتۇر

  انداق مهزھهب؟زەيدىيه مهزھىبى دېگهن ق :سوئال  .١٧٨٥
تۆتىنچى خهلىـپه ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ        -زەيدىيه مهزھىبى :جاۋاب    

ئهنهۇنىڭ نهۋرىلىرىدىن زەيد ئىبنى ئهلـى ئىبنـى زەينىـل ئابىـدىن دېـگهن كىشـىنىڭ       
ئهگهشكۈچىلىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ فىقهـى قاراشـلىرى ئهھلـى سـۈننه مهزھىـبىگه ئهڭ      
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ھهتتــا مــۇتهزىله . ىرى مــۇتهزىله مهزھىبىنــى ئاســاس قىلىــدۇئېتىقــادى قاراشــل. يــېقىن
ــدنى ئۆزلىرىنىــڭ پىكرىــي جهھهتتىكــى ئىمــامى ھېســاباليدۇ    ــۇ  .مهزھىبــى ئىمــام زەي ب

ئهســىردە مهيــدانغا چىققــان بولــۇپ، ھــازىر يهمهن جۇمهــۇرىيىتى   -٨مهزھهب مىالدىــيه 
  .تېررىتورىيىسى ئىچىدە دەۋر سۈرمهكته

  جهئفهرىيه مهزھىبى دېگهن قانداق مهزھهب؟ :سوئال  .١٧٨٦
چــوڭ ئىمــامى ۋە كاتتــا    –٦ئهھلــى بهيتنىــڭ   –جهئفهرىــيه مهزھىبــى   :جــاۋاب    

ئۆلىمائىمام جهئفهر ئىبنى مۇھهممهد سـادىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئهگهشـكۈچىلىرى     
ين، لىـۋان، تاجىكىسـتان،   بولۇپ، بۇ مهزھهب ھازىر ئىران، ئىراق، ئهزەربهيجـان، بهھـرە  

بــۇ . پاكىســتان، ھىندىســتان ۋە ئافغانىســتان قاتــارلىق دۆلهتــلهردە دەۋر ســۈرمهكته     
ئۇالرنىـڭ ئېتىقادىـدا، ئۇالرنىـڭ    . مهزھهب ئون ئىككى ئىمام مهزھىبى دەپمـۇ ئاتىلىـدۇ  

ئون ئىككىنچى ئىمامى مۇھهممهد ئىبنى ھهسهن ئهسكهرى دۇنيـادىن غايىـب بولغـان،    
ــاخىر زا  ــۇ ئ ــدىغان     ئ ــادالهتكه تولدۇرى ــانى ئ ــپ، دۇني ــا چىقى ــدىن ئوتتۇرىغ ــدا قايتى مان

  .ھېسابلىنىدۇ» مهھدى«

  ئهھلى سۈننه مهزھىبى ئىچىدە تۆگهپ كهتكهن فىقهى مهزھهبلىرى
ئهھلــى ســۈننه مهزھىبــى ئىچىــدە تــۆگهپ كهتــكهن فىقهــى مهزھهبلىــرى    :ســوئال  .١٧٨٧

  قايسىالر؟
ئهھلــى ســۈننه مهزھىبــى ئىچىــدە تــۆگهپ كهتــكهن فىقهــى مهزھهبلىــرى    :ۋابجــا    

  :تۆۋەندىكىلهر
بــۇ مهزھهب . نىــڭ مهزھىبــى) م٧٩١-٧١٢/ھ١٧٤-٩٣( ئىمــام لهيــس ئىبنــى ســهئىد) ١(  

مهيدانغا چىققان بولۇپ، ئىمام شافىئىينىڭ مهزھىبى ئومۇمالشقانغا قهدەر داۋام  مىسىردا
  .قىلغان

ــام داۋۇد زاھ) ٢(   ــي ئىمـ ــى ) م٨٨٣ -٨١٥/ھ٢٦٩-١٩٩(ىرىـ ــڭ مهزھىبـ ــۇ مهزھهب . نىـ بـ
ئاساســى بولغــان  -٤باغــدادتا مهيــدانغا كهلــگهن بولــۇپ، ئىســالم قانۇنشۇناســلىقىنىڭ  

قىياســـنى ئېتىـــراپ قىلمـــايتتى، ئـــۇزۇن مـــۇددەت داۋام قىلىـــپ كېيىـــنچه يوقىلىـــپ   
  .تۆگهشكهن

بـۇ مهزھهب  . مهزھىبـى  نىـڭ ) م٧٧٤ -٧٠٧/ھ١٥٧-٨٨(ئىمام ئابدۇراھمان ئهۋزائىي ) ٣(  
ــايالردا         ــارلىق ج ــپانىيه قات ــۋان، ئىس ــۈرىيه، لى ــۇپ س ــان بول ــدانغا چىقق ــۈرىيهدە مهي س

ســۈرىيهدە ئىمــام شــافىئىينىڭ، ئىســپانىيهدە ئىمــام مالىكنىــڭ  كېيىــنچه،. ئومۇمالشــقان
مهزھىبى ئومۇملىشىشى نهتىجىسىدە، بۇ مهزھهبـكه ئهگىشـىدىغانالر تهدرىجـى تـۆگهپ     

  .كهتكهن
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  مهزھىبىمىز فىقهى مهسىلىلىرىدىكىڭ بىزنى
  بىزنىڭ ئهمهلىي مهزھىبىمىز قايسى ۋە مهزھهب ئىمامىمىز كىم؟ :سوئال  .١٧٨٨

مهزھىبىمىـز ھهنهفىـي مهزھىبـى     )فىقهى مهسىلىلىرىدىكى(بىزنىڭ ئهمهلىي :جاۋاب    
زھهب ئىمـامىمىز ئىمـام ئهزەم ئهبـۇ    مه. بولۇپ، ئىمام ئهزەمنىڭ مهزھىبى دەپمۇ ئاتىلىدۇ

  .ھهنىفه دېگهن كىشىدۇر
  دۇنيادا قانچىلىك مۇسۇلمان ھهنهفىي مهزھىبىگه ئهگىشىدۇ؟ :سوئال  .١٧٨٩

تۈركىستان، جۇڭگۇ، ئافغانىستان، پاكىستان، ھىندىستان، ئوتتـۇرا ئاسـىيا    :جاۋاب    
 ارلىق جايالردىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ ھهممىسـى، تـۈركىيه،   مهملىكهتلىرى، تاتارىستان قات

مىسىر، لىۋان، سۈرىيه، ئېئـوردانىيه ۋە ئىـراق قاتـارلىق دۆلهتلهردىكـى مۇسـۇلمانالرنىڭ      
مىسـىر، لىـۋان، سـۈرىيه، ئېئـوردانىيه،      .كۆپ سانلىقى ھهنهفىـي مهزھىـبىگه ئهگىشـىدۇ   

ــمه    ــارلىق دۆلهتلهردىكــى مهھكى ــراق قات ــام  ئافغانىســتان ۋە ئى شــهرئىيلهر ھــازىرمۇ ئىم
ئوسـمان  (ى ئومۇمهن ئوسمانىي خهلىپىلىك. ئهزەمنىڭ مهزھىبى بويىچه ئىش كۆرمهكته

ھۆكۈمرانلىق قىلغان جايالرنىڭ ھهممىسىدە ئىمـام ئهزەمنىـڭ مهزھىبـى    ) ئىمپېرىيىسى
دۇنيـــا مۇســـۇلمانلىرىنىڭ ئـــۈچتىن بىرىنىـــڭ كـــۆپرەكى ھهنهفىـــي  . ئـــورۇن ئالغـــان

ــبىگه ئهگىشــى  ــدىمۇ  . دۇمهزھى ــۇبىي ئامېرىكى ــۆپرەك مۇســۇلمان   ٢٥جهن ــدىن ك مىليون
  .)١(ھهنهفىي مهزھىبىگه ئهگىشىدۇ

  

                                                 
  ناملىق ئهسهردىن » المدخل في الفقه«  )١(
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  مهسىلىلهرمۇناسىۋەتلىك ئهگىشىشكه مهزھهبگه 

  مهزھهبكه ئهگىشىش زۆرۈرمۇ؟ :سوئال  .١٧٩٠
ــي ئۆزىنىــڭ ئهگهشــكۈچىلىرىنى باشــقا دىنال   :جــاۋاب     ــا ئوخشــاش  ئىســالم دىنى رغ

قــارىغۇالرچه تهقلىــد قىلىشــقا تهشــهببۇس قىلمايــدۇ، بهلكــى تقلىــدچىلىكنى ناھــايىتى 
 چۈنكى ئىسالم دىنى كىشـىلهرنى ئالـدى بىـلهن ئهقىـل ئىشلىتىشـكه،     . قاتتىق سۆكىدۇ
پهيغهمبىرىمىـز  . زىيىنىنى بىلىپ، تـوغرا يولغـا ئهگىشىشـكه چاقىرىـدۇ     –ئۆزىنىڭ پايدا 

ــۇھهممهد ئه  ــى م ــۇنجى ۋەھيىنىــڭ  ھهزرىت ــۇ﴿لهيهىسســاالمغا ت ــلهن   )١(﴾ئوق ــرى بى ئهم
ئـالالھتىن باشـقا ھهقىقىـي ئىـالھ يـوقلىقىنى      ﴿باشالنغانلىقى، يهنه قۇرئان كهرىمنىـڭ  

ئالـدى بىـلهن ئۆزلىرىنىـڭ ياراتقۇچىسـىنى      دېـگهن چـاقىرىقى كىشـىلهرنى    )٢(﴾بىلگىن
كه چاقىرىشـتا قـاتتىق   ئۆگىنىشـ ئاندىن پايدىلىق ئىلىملهرنـى  ، قائوقۇشتونۇش ئۈچۈن 

ئهينــى ۋاقىتتىكــى ئهرەب مۇشــرىكلىرىنىڭ ئهقىــل  غــانلىقىنى ئىپادىلىســه،ۇلتهلهب قوي
خاتانى ئايرىماسـتىن، ھهدەپ قـارىغۇالرچه تهقلىـد قىلىشـتهك      –ئىشلهتمهستىن، توغرا 

ئۇالرغـا ئـالالھ چۈشـۈرگهن ھۆكـۈمگه، پهيغهمـبهر       ﴿ ھالىتىنى سۆكۈپ يبېكىنمه روھى
بوۋىلىرىمىزنىـڭ دىنـى    –ئاتـا  “ :ن ھۆكـۈمگه ئهگىشـىڭالر دېيىلسـه، ئـۇالر    بايان قىلغا

دېگهنلىكى ئىسالم دىنىنىڭ پىكىـر ۋە ئېتىقـاد ئهركىنلىكىنـى     )٣(﴾دەيدۇ” كۇپايه بىزگه
تهشهببۇس قىلىـش، ئهقلىنـى قوللۇنـۇپ ئىـش كۆرۈشـكه چاقىرىشـتهك ئهۋزەللىكـى ۋە        

ــايرىم بىــر دەلىلىــدۇر  كۇپپــارالرنى تهقلىــد  ا قۇرئــان كهرىــمئهممــ. ھهققانىيلىقىنىــڭ ئ
ئـــۆزلىرى مۇســـتهقىل بىلهلمىـــگهن  نى ســـۆككهن بولســـىمۇ، مۇســـۇلمانالرنىڭىشـــقىل

  .تهقلىد قىلىشىنى چهكلىگهن ئهمهس ئۆلىماالرنى مهسىلىلهردە،

  ئىسالم مهزھهبلىرىنى تهقلىد قىلىش مهسىلىسى
ــدى،   ــىگه كهلســ    ئهم ــش مهسىلىس ــد قىلى ــى تهقلى ــالم مهزھهبلىرىن ــادىي ئىس هك، ئېتىق

 –چـۈنكى ئهھلـى سـۈننه    . ئهھلى سۈننه مهزھىبىگه ئهگىشـىش زۆرۈردۇر  مهسىلىلهردە

                                                 
ياراتقـان  «: ئـايهتتۇر  ٥قۇرئان كهرىمدىن ئهڭ دەسلهپ چۈشكهن ۋەھيى ئهلهق سۈرىسـىنىڭ بېشـىدىن مۇنـۇ      )١(

ئوقـۇغىن، پهرۋەردىگارىـڭ   . ئۇ ئىنساننى لهخـته قانـدىن يـاراتتى   . پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن
  . »ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى. ىلهن خهت يېزىشنى ئۆگهتتىئۇ قهلهم ب. ئهڭ كهرەملىكتۇر

  ئايهت -١٩مۇھهممهد سۈرىسى   )٢(
  ئايهت -١٠٤مائىدە سۈرىسى   )٣(



 ١٠٦٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم هگىشىشكهئ هزھهبگهم  

 

تولۇق ئهگىشىشنى ئاسـاس قىلغـان ھالـدا بارلىققـا      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىغا
دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىنىڭ    شـۇ سـهۋەبتىنمۇ  . كهلگهن، ئېتىقـادى ئهڭ سـاغالم مهزھهبتـۇر   

چۈنكى ئىنسـاننىڭ ئېتىقـادى تـوغرا ۋە    . ى بۇ مهزھهبكه ئهگىشىدۇمۇتلهق كۆپ سانلىق
  .ئىبادەتلىرى پايدا بهرمهيدۇ –ساغالم بولمىسا، ئۇنىڭ قىلغان ئهمهل 

ــى ئهمهل      ــي يهن ــا ئهمهلى ــىۋەتلىك  –ئهمم ــادەتلهرگه مۇناس ــي ئىب ــلهرگه  فىقهى مهزھهب
  :ئهگىشىش مهسىلىسى مۇنداق

قىنىڭ ئىتتىپـــاقى بـــويىچه، قۇرئـــان ۋە ئىســـالم ئۆلىمالىرىنىـــڭ كـــۆپ ســـانلى) ١(  
ــاجىز     ــۆزلىرى ئوقــۇپ، چۈشــىنىپ، شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى بىلىشــتىن ئ ھهدىســنى ئ

مــۇئهييهن بىــر مهزھهپنــى  ئىبــادەت مهســىلىلىرىدە، –ئهمهل  كهلــگهن ئــاۋام خهلقنىــڭ
 .جائىز بولۇپال قالماستىن، بهلكى ئۇالر ئۈچۈن ياخشـىدۇر ) ئهگىشىشى(تهقلىد قىلىشى 

. ئاۋام خهلقمۇ ئالالھ تائاالنىڭ شـهرىئىتى بـويىچه ئىـش كۆرۈشـكه چاقىرىلغـان      كىچۈن
. شهرىئهت بويىچه ئىـش كـۆرۈش ئۈچـۈن شـهرىئهت ئهھكـاملىرىنى ئـۆگىنىش شـهرت       

ئۇالرنىــڭ شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى ئۆگىنىشــىنىڭ بىــرال يــولى بىلگهنلهرنــى تهقلىــد   
دىغان كىشـــىلهرنى بىلىـــدىغان ئـــالالھ تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە بىلمهيـــ. قىلىشـــتۇر

ئهگهر بىلمىســــهڭالر، ئىلىــــم ﴿.ئۆلىمــــاالردىن ســــوراپ ئۆگىنىشــــكه ئهمــــر قىلغــــان
  .)١(﴾ئهھلىلىرىدىن سوراڭالر

شهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ دەلىللىرىنى ئۆز ئىجتىهـادى بىـلهن كۈچلـۈك يـاكى     ) ٢(  
ىـر مهزھهپنـى   هييهن بزەئىپ دەپ ئايرىيااليدىغان مهرتىبىگه يهتمىگهن ئۆلىمانىـڭ مـۇئ  

يهنى خالىسا بىرە مهزھهبكه ئهگىشـىدۇ،  . ياكى قىلماسلىقى ئىختىياردۇر تهقلىد قىلىش
  .خالىسا ئۆزى بىلگهنچه ئىش كۆرىدۇ

 ئۆز ئىجتىهادى بىـلهن شـهرىئهت دەلىللىرىنـى تهكشـۈرۈپ چىقىـپ، ئـۇالردىن      ) ٣(  
ن كىشـىنىڭ  دىنىي مهسىلىلهرنىڭ ھۆكۈملىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش سهۋىيىسىگه يهتكه

ئهممـا  . باشقا بىرىنـى تهقلىـد قىلىشـى جـائىزدۇر     كۈچى يهتمىگهن بهزى مهسىلىلهردىال
  .باشقىالرنى تهقلىد قىلىشى جائىز ئهمهس ئۆزىنىڭ كۈچى يېتىدىغان مهسىلىلهردە

  رۇخسهت ئىزدەپ باشقا مهزھهبكه ئۆتۈش توغرىمۇ؟ :سوئال  .١٧٩١
ئاۋامنىڭ بىرەر مهسىلىدە رۇخسـهت يـاكى ئوڭـايلىق ئىـزدەپ ئۆلىماالرنىـڭ       :جاۋاب    

چــۈنكى ئــۆزى مهنســۇب بولغــان  . رۇخســهتلىرى ئارقىســىدىن چېپىشــى تــوغرا ئهمهس 
مهزھىبىــدىن باشــقا بىــر مهزھهپــكه رۇخســهت ئىــزدەپ ئۆتــۈش ئۆلىماالرنىــڭ ســۆزىنى  

هرنى ئويۇنچۇق ئورنىـدا  شهرىئهت دەلىللىرىدىن ئۈستۈن بىلگهنلىك ۋە دىنىي مهسىلىل
                                                 

  ئايهت - ٤٣نهھل سۈرىسى   )١(
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  .كۆرگهنلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  نجىسىهمهزھهب چۈش
  مهزھهبنى قانداق چۈشىنىشكه بولىدۇ؟ :سوئال  .١٧٩٢

ئىسالم دۇنياسـىدا بىـردەك ئېتىـراپ قىلىنىـپ قوبـۇل قىلىنغـان ھهنهفىـي،         :جاۋاب    
ــارلىق    ــي قات ــالىكىي ۋە ھهنبهلى ــافىئىي، م ــى ۋە     ش ــڭ ھهقلىق ــۆت مهزھهپنى ــهۇر ت مهش

چــۈنكى بۇالرنىــڭ . بــۇالر مهرتىــبه جهھهتتىمــۇ ئوخشاشــتۇر . توغرىلىقىــدا شــهك يــوق 
بۇالرنىـڭ قايسىسـىغا ئهگىشـىش    . ھهممىسىنىڭ مهنبىئى قۇرئان كهرىـم ۋە سـۈننهتتۇر  

ئهمما مهزھهپ رەيىنى دىننىڭ رەيى دەپ قـاراپ، باشـقىالرنىڭ تۇتقـان يـولى     . جائىزدۇر
زى ئهگهشكهن مهزھهپنىڭ رەيىدىن ئهۋزەل ئىكهنلىكىنى بىلىـپ تـۇرۇپ، ئۆزىنىـڭ    ئۆ

مهزھىــبىگه قــارىغۇالرچه تهئهسســۇبلۇق قىلىشــمۇ ئىلىــم ئهھلىــگه ياراشــمايدىغان بىــر  
چۈنكى مهزھهبنىـڭ رەيـى شـۇ مهزھهبنىـڭ دىـن روھىـدىن چۈشـهنگهنلىرى ۋە        . ئىش

ــرى بهس ــى، مهزھهبن  . بىلگهنلى ــش كېرەكك ــۇنىمۇ بىلى ــا   ش ــوغرا ۋە خاتاغ ــى ت ــڭ رەي ى
چۈنكى پهيغهمبهرلهردىن باشقا ھېچقانداق ئىنسـان  . ئېهتىمالى بولغان كۆز قاراشالردۇر

  .ئهمهس خالىيخاتالىقالردىن 



 ١٠٧١  هلۇماتم هقىسقىچ هققىدەھ ۇسۇلمانالرم ۋە دىنالر ۇنيادىكىد  

 

  

  مهلۇمات قىسقىچهدۇنيادىكى دىنالر ۋە مۇسۇلمانالر ھهققىدە 

  ۋە مهشهۇرلىرى قايسىالر؟ بارھازىر دۇنيادا قانچه دىن  :سوئال  .١٧٩٣
  )١(.بارلىقى سۆزلىنىدۇكۆپرەك دىننىڭ دىن  ٤٢٠٠ھازىر دۇنيادا جهمى  :جاۋاب    
ــويىچه        ــب بـ ــهۇرلىرى تهرتىـ ــوڭ ۋە مهشـ ــويىچه ئهڭ چـ ــا بـ ــدە دۇنيـ ــنالر ئىچىـ ــۇ دىـ بـ

  :تۆۋەندىكىلهر
ــۈن      ) ١(   ــۇپ، پۈتـ ــن بولـ ــان دىـ ــۆپ تارقالغـ ــادا ئهڭ كـ ــى دۇنيـ ــتىئان دىنـ خرىسـ

  .مىلياردقا يېتىدۇ ٢ى قوشقاندا مهزھهبلىرىن
ئىســالم دىنــى دۇنيــادا خرىســتىئان دىنىــدىن قالســىال ئىككىنچــى چــوڭ دىــن   ) ٢(  

  .مىڭغا يېتىدۇ ٢٠٠ مىليارد ١مۇسۇلمانالر سانى . ھېسابلىنىدۇ
ھىندىي دىنى دۇنيادا ئۈچىنچى قاتاردا كېلىدىغان چوڭ دىـن بولـۇپ، دۇنيـادا    ) ٣(  

 ٩٦%بـۇالردىن  . مىليونغـا يېتىـدۇ   ٩٠٠ىدىغانالرنىڭ سـانى  ھىندىي دىنىغا ئېتىقاد قىل
  .ى ھىندىستاندا

دۇنيـادا   بۇددا دىنـى دۇنيـادا تـۆتىنچى قاتـاردا كېلىـدىغان چـوڭ دىـن بولـۇپ،        ) ٤(  
  .مىليوندىن ئاشىدۇ ٣٦٠بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانالرنىڭ ئومۇمى سانى 

پ ئىالھلىـق دىـنالر بولـۇپ،    كۆپ ئىالھلىق دىن، خۇسۇسهن ئافرىقىـدىكى كـۆ  ) ٥(  
  .مىليونغا يېتىدۇ ٩٥ئۇالرنىڭ ئومۇمىي سانى 

مىليونغــا  ٢٣ھىندىســتاندىكى ســىخ دىنــى بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئومــۇمىي ســانى   )٦(  
  .يېتىدۇ

  .)٢(مىليوندىن ئاشمايدۇ ١٩يهھۇدىي دىنى بولۇپ، ئومۇمىي سانى ) ٧(  

  ئهڭ كۆپ مۇسۇلمان بار دۆلهتلهر
  دۆلهتلهر قايسىالر؟ ئهڭ كۆپ مۇسۇلمان بار :سوئال  .١٧٩٤

ئهڭ كــۆپ مۇســۇلمان بــار دۆلهتلهرنىــڭ ئالــدىنقى قاتارىــدا ھىنــدونېزىيه    :جــاۋاب    
ئۇنىڭدىن قالسـا، پاكىسـتاندا   . مىليون مۇسۇلمان ياشايدۇ ٢٠٠ھىندۇنېزىيهدە . كېلىدۇ
 ١٠٠مىليـــون، جۇڭگـــۇدا  ١١٤الـــدا مىليـــون، بېنگ ١٢١مىليـــون، ھىندىســـتاندا  ١٣٤

                                                 
)١(  www.adherents.com  
)٢(  CAIR (Council on American-Islamic relations) 1999(  
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مىليــــون،  ٥٩مىليــــون، مىســــىردا  ٦٢مىليــــون، ئىرانــــدا  ٦٦مىليــــون، تۈركىيىــــدە 
ــدە ــدە   ٥٣نېگىرىيى ــون، ئالجىرىيى ــون، ماراكهشــته  ٣٠مىلي ــۇلمان   ٢٩مىلي ــون مۇس مىلي

  .ياشايدۇ

  ئهڭ كۆپ خرىستىئان ياشايدىغان دۆلهتلهر
  ئهڭ كۆپ خرىستىئان ياشايدىغان دۆلهتلهر قايسىالر؟ :لسوئا  .١٧٩٥

ئهڭ كۆپ خرىستىئان بار دۆلهتلهرنىڭ بىرىنچـى قاتارىـدا ئامېرىكـا قوشـما      :جاۋاب    
 ١٣٩برازىلىيىــدە . مىليــون خرىســتىئان ياشــايدۇ ٢٢٤ئامېرىكىــدا . شــتاتلىرى كېلىــدۇ

ن مىليـــو ٧٠ مىليـــون، جۇڭگـــۇدا ٨٠مىليـــون، رۇســـىيىدە  ٨٦مىليـــون، مېكســـىكىدا 
، )ىنــى تهشــكىل قىلىــدۇ ٥%جۇڭگــۇدىكى خرىســتىئانالر ئومــۇمىي نوپــۇس ســانىنىڭ (

مىليـون، ئىتالىيىـدە    ٥١مىليـون، ئهنگىلىيىـدە    ٦٣مىليون، فىلىپپىندا  ٦٧گېرمانىيىدە 
  .خرىستىئان ياشايدۇ مىليون ٤٤مىليون، فرانسىيىدە  ٤٥مىليون، نېگىرىيىدە  ٤٨
  يهھۇدىيالر ئهڭ كۆپ يهرلهشكهن دۆلهتلهر قايسىالر؟ :سوئال  .١٧٩٦

يهھـۇدىيالر ئهڭ كـۆپ يهرلهشـكهن دۆلهتلهرنىـڭ بېشـىدا ئامېرىكـا قوشـما         :جاۋاب    
بـۇ سـان پۈتـۈن    . مىڭ يهھۇدىي ياشايدۇ ٦٠٠مىليون  ٥ئامېرىكىدا . شتاتلىرى كېلىدۇ

ــىنى تهشــ    ــۈچتىن ئىككىس ــڭ ئ ــا يهھۇدىيلىرىنى ــدۇدۇني ــا،   .كىل قىلى ــدىن قالس ئۇنىڭ
 ٦٤٠مىـڭ، فرانسـىيىدە    ٤٠٠مىليـون   ١مىـڭ، رۇسـىيىدە    ٣٠٠مىليون  ٤ئىسرائىلىيىدە 
مىـڭ، برازىلىيىـدە    ٢٥٠مىـڭ، ئارگېنتىنـادا    ٣٢٠مىڭ، ئهنگىلىيىدە  ٣٥٠مىڭ، كانادادا 

  .مىڭ يهھۇدىي ياشايدۇ ٧٠مىڭ، جهنۇبى ئافرىقىدا  ٩٢ىدە يسترالىۇمىڭ، ئاۋ ١٥٠

  يادىكى ئهڭ چوڭ دىنىي پىرقىلهردۇن
  قايسىالر؟ دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ دىنىي پىرقىلهر :سوئال  .١٧٩٧

دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ دىنىـي پىـرقه خرىسـتىئانالرنىڭ كاتولىـك مهزھىبـى،       :جاۋاب    
ــى،    ــىناۋى مهزھىبـ ــى، ھىنـــدىالرنىڭ ۋەيشـ ــۈننه مهزھىبـ ــۇلمانالرنىڭ ئهھلـــى سـ مۇسـ

دۇنيـا  “ دېۋىـد بارىـت تهرىپىـدىن ھازىرالنغـان    . بۇددىستالرنىڭ ماھايانـا مهزھىبىـدۇر  
يىلــى  -٢٠٠٠نــاملىق ئهســهرگه ئاساســالنغاندا، ” خرىســتىئانلىرى ئېنسىكلوپېدىيىســى

ئېلىپ بېرىلغان رەسـمىي ستاتىسـتىكىغا كـۆرە، خرىسـتىئانالرنىڭ ئهڭ چـوڭ پىرقىسـى       
 ٥٧بىـر مىليـارد    ئومـۇمى سـانى   ىلىـدىغانالرنىڭ بولغان كاتولىك مهزھىـبىگه ئېتىقـاد ق  

ئهھلى سـۈننه مهزھىـبىگه ئېتىقـاد قىلىـدىغانالرنىڭ ئومـۇمى       مىليون، مۇسۇلمانالردىن
ــدىالرنىڭ ئهڭ چــوڭ پىرقىســى ۋەيشــىناۋى     ــون، ھىن ــارد ئىككــى مىلي ــر مىلي ســانى بى

 ، بۇددىســتالرنىڭ ئهڭ چــوڭ ٥٠٠.٠٠٠مهزھىــبىگه ئېتىقــاد قىلىــدىغانالرنىڭ ســانى    
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 ٢٥٠.٠٠٠پىرقىسى بولغان ماھايانا مهزھىبىگه ئېتىقاد قىلىدىغانالرنىڭ ئومـۇمى سـانى   
  .كىشىدۇر

  دۇنيادا ئادەم سانى ئهڭ تىز كۆپىيىۋاتقان دىن
  دۇنيادا ئادەم سانى ئهڭ تىز كۆپىيىۋاتقان دىن قايسى؟ :سوئال  .١٧٩٨

ــاۋاب     ــازىرقى دۇ :جـ ــىزكى، ھـ ــاداشهكسـ ــۈرئهتته   نيـ ــز سـ ــته ئهڭ تىـ ــان جهھهتـ سـ
ئېشـىپ   يىلـدىن يىلغـا   مۇسـۇلمانالرنىڭ سـانى دۇنيـادا    .كۆپىيىۋاتقانالر مۇسۇلمانالردۇر

  .بارماقتا ۋە باشقىالرنى ئهندىشىگه سالماقتا
 -٣٠يىلـى   -٢٠٠٨دېگهن مهشـهۇر گېزىتىنىـڭ   ” لورز فاتورى روماتو“ ۋاتىكاننىڭ   

ېـگهن  د) مۇنىېنىيـور ۋىتـورى فـورمېنتى   ( , M.V.Fدا مارت يهكشهنبه كۈنىدىكى سـانى 
نـاملىق كىتـابتىن نهقىـل    ” يىللىق ستاتىسـىتكا  -٢٠٠٨“كىشى تهرىپىدىن ھازىرالنغان

تارىختــا تــۇنجى قېـتىم مۇســۇلمانالر ســانى بىــزدىن ئېشــىپ  “ ئــېالن قىلىنغــان  قىلىـپ 
لهر تهشـكىالتى  يىلى بىرلهشـكهن دۆلهتـ   -٢٠٠٦دېگهن ماقالىغا ئاساسالنغاندا، ” كهتتى

رەسـمىي ستاتىسـتىكىدا، مۇسـۇلمانالرنىڭ ئومـۇمى سـانى       تهرىپىدىن ئېلىـپ بېرىلغـان  
نــى، كاتولىــك مهزھىبىــدىكىلهر ســانى دۇنيــا نوپۇســىنىڭ   ١٩.٢%دۇنيــا نوپۇســىنىڭ 

بۇنىڭدىن مۇسـۇلمانالر سـانىنىڭ   . نى تهشكىل قىلىدىغانلىقى قهيت قىلىنغان ١٧.٤%
  .ه تىز كۆپىيىپ بارغانلىقىنى چۈشنىۋالغىلى بولىدۇمۆلچهرلىگهندىن نهچچه ھهسس

ۋە ئىسالم دىنى ھهققىدە كۆپرەك ئىزدىنىش  الرسىنتهبىر ۋەقهسىنىڭ مۇسۇلمان -١١  
ھهم تونــــۇش شــــارائىتىنى يارىتىــــپ بهرگهنلىكىنــــى ســــۆزلىگهن تهتقىقــــاتچىالر ۋە 

نلىقىنى، غهرب تهھلىلچىلهر مۇسۇلمانالر سانىنىڭ ناھـايىتى تىـز سـۈرئهتته كۆپىيىۋاتقـا    
ئهللىرىدە كىشىلهرنىڭ ئىسـالم دىنىغـا كىـرىش نىسـبىتىنىڭ ئېشـىپ بېرىۋاتقـانلىقىنى       

  .)١(تهكىتلىمهكته

    كېلهچهك ئىسالمغا مهنسۇب
ــان      ــىر قىلىنغــ ــدىن نهشــ ــۈمىتى تهرىپىــ ــانىيه ھۆكــ -Zentralinstitut-Islamگېرمــ

ArchivDeutschland e.V ناملىق ماقالىغا ئاساسالنغاندا:  
ــادىكى     -١٩٠٠   ــۈن دۇنيـ ــتىكىدا، پۈتـ ــمىي ستاتىسـ ــان رەسـ ــى ئېلىـــپ بېرىلغـ يىلـ

ئـۇ ۋاقىتتـا   . ئومۇمىي سـانى خرىسـتىئانالرنىڭ يېرىمىغىمـۇ يهتمهيتتـى     مۇسۇلمانالرنىڭ
ىنـى   ٢٦.٩%ىنى، خرىسـتىئانالر   ١٢.٤%مۇسۇلمانالر يهرشارىدىكى ئىنسانالر سانىنىڭ 

                                                 
)١(   Britannica Yearbook, 1997   
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نالر سـانىنىڭ خرىسـتىئانالرنىڭكىدىن   يىلغا بارغاندا مۇسۇلما -٢٠٢٥. تهشكىل قىالتتى
  .)١(ئېشىپ كېتىدىغانلىقى كۈتۈلمهكته

يىلى ئېلىپ بېرىلغان رەسمىي ستاتىستىكىدا، مۇسـۇلمانالر يهرشـارىدىكى    – ١٩٨٠  
  .ىنى تهشكىل قىالتتى ٣٠%ىنى، خرىستىئانالر  ١٦.٥%ئىنسانالر سانىنىڭ 

مۇسـۇلمانالر يهرشـارىدىكى   يىلى ئېلىپ بېرىلغـان رەسـمىي ستاتىسـتىكىدا،     -٢٠٠٠  
. ىنـــى تهشـــكىل قىالتتـــى ٢٩.٩%ىنـــى، خرىســـتىئانالر  ١٩.٢%ئىنســـانالر ســـانىنىڭ 

بــۇالردىن مهلــۇمكى، خرىســتىئانالر ســانى يىلــدىن يىلغــا ئازىيىــپ بارغــان بولســا،         
مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۆسـۈش نىسـبىتى    . مۇسۇلمانالر سانى يىلدىن يىلغا كۆپىيىپ بارماقتا

ئېشـىپ   ٧%قارىغانـدا ئۆسـۈش نىسـبىتى     ئـۆتكهن يىلالرغـا   بولۇپ،دىن  ٢.٩%يىلىغا 
  .بارغان

 مىليارد، مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي سانى بىـر  ٦يهرشارىدىكى ئومۇمى ئىنسان سانى   
ــا  ــرىم مىلياردقـ ــماقتا يېـ ــارى   . يېقىنالشـ ــۇلمانالر يهرشـ ــالنغاندا، مۇسـ ــا ئاساسـ بۇنىڭغـ

  .نوپۇسىنىڭ تۆتتىن بىرىنى تهشكىل قىلىدۇ
ــ   ــلىرى  ئاھـ ــڭ مۇتىخهسسىسـ ــاتى ئىلمىنىـ ــدا،   – ٢٠٢٥الىالر تهتقىقـ ــا بارغانـ يىلغـ

ىنـــى تهشـــكىل قىلىـــدىغانلىقىنى،  ٣٠% نىڭ دۇنيـــا نوپۇســـىنىڭســـانى مۇســـۇلمانالر
مۇســـۇلمانالرنىڭ كه چۈشـــۈپ قالىـــدىغانلىقىنى ۋە  ٢٥%خرىســـتىئانالر نىســـبىتىنىڭ 

ــته  ــان جهھهتـ ــۇز ۋە سـ ــادا نوپـ ــدىغا دۇنيـ ــى ئىگىلهيـ ــلهپ  نلىقىنىبىرىنچىلىكنـ دەلىلـ
  .)٢(سۆزلىمهكته

بۇ دىن كېچه بىلهن كۈندۈز يېتىپ بارغـان  «مانا بۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   
ــۇم يېتىــپ بارىــدۇ     ــڭ ھهممىســىگه چوق ــگهن ســۆزىنىڭ ھهقلىقىنــى    )٣(»جايالرنى دې

  .بۇ مۆجىزە يېقىن كېلىچهكته ھهممىگه نامايان بولغۇسى. ئىسپاتلىغان بىر مۆجىزىدۇر

                                                 
)١(  Muslim Population Statistics, www.muslim-canada.org  
)٢(  Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge,UK, 2004  
  ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانىي رىۋارىتى  )٣(
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  تهشكىالتالردىن بهزىسىلقئارالىق هخىسالم دۇنياسىدىكى ئ

  :ئىسالم دۇنياسىدىكى خهلقئارالىق تهشكىالتالرنىڭ مهشهۇرلىرى تۆۋەندىكىچه  

  ھهققىدە قىسقىچه مهلۇمات) رابطة العامل اإلسالمي(»ئىسالم دۇنيا ئىتتىپاقى«) ١(
هررەمه شـهھىرىدە  سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ مهكـكه مـۇك   »ئىسالم دۇنيا ئىتتىپاقى«  

  .ۇرىدئىتتىپاق نى قۇرۇلغان خهلقئارالىق ئىسالمماي كۈ -١٨يىلى  -١٩٦٢
ــالىم        ــدىكى مهشــهۇر ئ ــاقى دۇنيانىــڭ ھهر قايســى جايلىرى ــا ئىتتىپ  –ئىســالم دۇني

» ئىسـالم دۇنيـا ئىتتىپـاقى   «. ئۆلىماالرنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلهن تهسىس قىلىنغـان 
نىڭ ئىجتىمـــائىي ۋە ئىقتىســـادىي كۆمىتېتلىرىغـــا، بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتى

ــم   ــارا تهلى ــكىالتى   –خهلقئ ــيه تهش ــكو(تهربى ــكىالت  )يۇنىس ــالىالر تهش ــارا ب ــا، خهلقئ ى غ
غـا ئهزا  »ئهرەب دۆلهتلىـرى ئىتتىپـاقى  «غـا،  »خهلقئارا ئىسالم قـۇرۇلتىيى «قا، )يۇنىسىف(

  .ىراك قىلىدۇبولۇپ، بۇ تهشكىالتالرنىڭ يىغىنلىرىغا كۆزەتچى سۈپىتىدە ئىشت

  تهشكىالتىنىڭ كۆلىمى ۋە خىزمهت دائىرىسى» ئىسالم دۇنيا ئىتتىپاقى«
تىـن ئـارتۇق    ٤٠نىـڭ دۇنيانىـڭ ھهرقايسـى جايلىرىـدا     »ئىسالم دۇنيـا ئىتتىپـاقى  «  

خۇسۇسهن، مهسـجىدلهرنى  . شۆبىسى بولۇپ، ئۇالر مۇسۇلمانالر ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ
امرات رايونالرغا ياردەم قىلىـش، ئىسـالم دىنىنـى    بىنا قىلىش، مهكتهبلهرنى ئېچىش ۋە ن
ئىسالم دۇنيا ئىتتىپاقىنىڭ ھهيئهت ۋە كومىتېت . تهشۋىق قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۆتهيدۇ

ئهزالىـــرى دۇنيـــادىكى ئوخشاشـــمىغان مۇســـۇلمان مىللهتلهردىـــن تالالنغـــان ئۆلىمـــا، 
  .مۇتهپهككۇر ۋە يازغۇچىالردىن تهركىب تاپقان

  )منظمة املؤمتر اإلسالمي(»قۇرۇلتىيى خهلقئارا ئىسالم«) ٢(
ــۇرۇلتىيى «   ــالم قـ ــارا ئىسـ ــك   » خهلقئـ ــۈمهت دەرىجىلىـ ــڭ ھۆكـ ــالم ئهللىرىنىـ ئىسـ

بـۇ  . ەپمۇ ئاتىلىـدۇ د» ئىسالم ئهللىرى يىغىنى«خهلقئارالىق سىياسىي تهشكىالتى بولۇپ 
تهشكىالت ھازىر ئىسالم دۇنياسىدا ئهڭ كۈچلۈك ۋە تهسـىرى ئهڭ زور تهشـكىالتالرنىڭ   

  .بىرى ھېسابلىنىدۇ
بۇ تهشكىالت ئهسلىدە ھهج مهۋسىمىگه مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ھهر يىلـى سـهئۇدى     

ئهرەبىستانىدىكى مهككه مۇكهررەمه شهھىرىدە ھهج پائالىيىتى تامامالنغانـدىن كېـيىن،   
 -١٩٥٤. ئىسالم دۇنياسىىنىڭ مۇناسـىۋەتلىك باشـلىقلىرى كېلىـپ يىغىـن ئۆتكـۈزەتتى     
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ئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ ئورتاق تهشهببۇسى بىلهن مىسـىرنىڭ قـاھىرە   يىلى مىسىر ۋە سه
قۇرۇلۇپ، دۇنياۋى دائىرىـدىكى ئىسـالم ئهللىـرى    ” ئىسالم يىغىنى ئاپپاراتى“ شهھىرىدە

ئىســالم  ٢٦ ئايــدا -٩يىلــى  -١٩٦٩. ئىتتىپــاقى دەســلهپكى قهدەمــدە شــهكىللهنگهن   
تى رابـات شـهھىرىدە   ش پـايتهخ دۆلىتىنىڭ دۆلهت باشلىقى ۋە ۋەكىللهر ئۆمىكى مـاراكه 

تهشـكىالتىنى قـۇرۇش مهسىلىسـى    » ئىسـالم قـۇرۇلتىيى  «يىغىن ئېچىـپ،   تۇنجى قېتىم
ــۇزاكىرە   ــتىدە مهخســـۇس مـ ــانېئئۈسـ ــهئۇدى  -٣يىلـــى  -١٩٧٠. لىـــپ بارغـ ــدا سـ ئايـ

ــاتىيه    ــۈزۈلگهن ئىســـالم ئهللىـــرى دىپلۇمـ ــهھىرىدە ئۆتكـ ــددە شـ ــتانىنىڭ جىـ ئهرەبىسـ
تهشـكىالتىنى قـۇرۇش   » خهلقئارا ئىسالم قـۇرۇلتىيى «ىنىدا مىنىستىرلىرىنىڭ تۇنجى يىغ

قىلىنغـان ۋە تهشـكىالتنىڭ نىزامنامىسـى     ئۇنىڭ باشقارمىسىنى تهسـىس قىلىـش قـارار   
تهشــكىالتى » خهلقئــارا ئىســالم قــۇرۇلتىيى«ئايــدا  -٥يىلــى  -١٩٧٠. تــۈزۈپ چىقىلغــان

  .سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ جىددە شهھىرىدە رەسمى قۇرۇلغان

  تهشكىالتنىڭ مهقسىتى» الم قۇرۇلتىيىئىس«
خهلقئــارا ئىســالم قۇرۇلتــاي تهشــكىالتىنىڭ ئاساســلىق غايىســى ئهزا دۆلهتــلهر ئــارا     

ئىتتىپــاقلىقنى ئىلگىــرى ســۈرۈش؛ ئهزا دۆلهتــلهر ئارىســىدا ئىقتىســادىي، ئىجتىمــائىي،  
ىـي  پهن قاتارلىق جهھهتلهردىكـى ھهمكـارلىقنى كـۈچهيتىش؛ ئىرق    –مهدەنىيهت، ئىلىم 

ئـــــايرىمچىلىق ۋە ئىرقىـــــي كهمسىتىشـــــنى تـــــۈگىتىش، ھهر خىـــــل تـــــۈردىكى      
مۇستهملىكىچىلىككه قارشى تۇرۇش، پهلهستىن خهلقىنىـڭ مىللىـي قـانۇنى ھوقـۇقىنى     
ئهسلىگه كهلتۈرۈش يولىدىكى كۈرەشلىرىنى قولالش؛ دۇنيا تىچلىقى ۋە بىخهتهرلىكىنى 

  .قوغداش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر

  تهشكىالتنىڭ تهرەققىياتى» لتىيىئىسالم قۇرۇ«
بۇ تهشكىالت خهلقئـارادىكى ئىسـالم ئهللىـرى تهشـكىالتى بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن          

يىلىــدىن باشــالپ بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىدا كــۆزەتچى ئورنىغــا ئىــگه  -١٩٧٥
 -٣٦بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتىنىڭ . بولـــۇپ يىغىنغـــا قاتنىشـــىپ كهلمهكـــته

 بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى بىـلهن خهلقئـارا ئىسـالم قۇرۇلتـاي     دانىنۆۋەتلىك يىغى
ى ھهمكارلىقى توغرىسىدا قـارار مـاقۇلالپ بـۇ تهشـكىالتنىڭ خهلقئـارادىك      نىڭتهشكىالتى

 ٢٦بـۇ تهشـكىالتقا ئهزا دۆلهتلهرنىـڭ سـانى دەسـلهپكى      . ئورنىنى مۇئهييهنلهشـتۈرگهن 
ئاســىيادىكى مۇســتهقىل تــۈركىي     ئوتتــۇرا . دۆلهتــكه يهتــكهن   ٥٧دىــن يۈكســىلىپ   

جۇمهــــۇرىيهتلهردىن ئۆزبېكىســــتان، قازاقىســــتان، تۈركمهنىســــتان، قىرغىزىســــتان، 
  .تاجىكىستان ۋە ئهزەر بهيجان قاتارلىق ئالته دۆلهتمۇ بۇ تهشكىالتقا ئهزا بولغان ئىدى



 ١٠٧٧  هزىسىب هشكىالتالردىنت هلقئارالىقخ ۇنياسىدىكىئىسالم د  

 

  ۋە ئهرەب ئهللىرى )جامعة الدول العربية(»ئهرەب دۆلهتلىرى ئىتتىپاقى«)٣(
ــاقى ئهرەب «   ــرى ئىتتىپ ــاراكتېرگه ۋە  » دۆلهتلى ــك خ ــىدىكى ۋەكىللى ئهرەب دۇنياس

ــون     ــۇرۇن قۇرۇلغــان راي ــۇپال قالماســتىن، ئهڭ ب ــگه تهشــكىالت بول ــۇم تهســىرگه ئى مهل
ئهزا دۆلهتـلهر  » ئهرەب دۆلهتلىـرى ئىتتىپـاقى  «. خاراكتېرلىك تهشكىالتالرنىڭ بىرىـدۇر 

لىرىنىـــڭ مۇســـتهقىللىقىنى ۋە ئارىســـىدىكى ھهمكـــارلىقنى كـــۈچهيتىش، ئهرەب دۆلهت
ــى      ــلىرى ۋە مهنپهئهتلىرىن ــڭ ئىش ــداش، ئهرەب دۆلهتلىرىنى ــۇقىنى قوغ ــك ھوق ئىگىلى

  .ئومۇميۈزلۈك ئويلىشىشنى ئاساسىي مهقسهت قىلىدۇ
كـــۈنى مىســـىر  -٢٢ئاينىـــڭ  -٣يىلـــى  – ١٩٤٥ »ئهرەب دۆلهتلىـــرى ئىتتىپـــاقى«  

، لىۋان، سهئۇدى ئهرەبىستانى، ھۆكۈمىتىنىڭ تهشهببۇسى بىلهن مىسىر، سۈرىيه، ئىراق
ــته ئهرەب دۆلىتىنىــڭ ۋەكىللىــرى مىســىر ئهرەب    ــارەت يهت ــدىن ئىب يهمهن، ئىئوردانىيى

ــاھىرە شــهھىرىدە   ــايتهختى ق ــڭ پ ــپ،   جۇمهۇرىيىتىنى ــن ئېچى ئهرەب «مهخســۇس يىغى
ئهرەب دۆلهتلىــرى «نــى مــاقۇلالپ، »دۆلهتلىــرى ئىتتىپاقىنىــڭ ئاساســىي نىزامنامىســى 

نهچــچه  ٦٠ئـۆتكهن  . قۇرۇلغـانلىقىنى رەسـمىي ئـېالن قىلغـان ئىـدى      نىـڭ »ئىتتىپـاقى 
گه ٢٢يىلدىن بىرى بـۇ تهشـكىالتقا ئهزا دۆلهتـلهر ئۆزلۈكسـىز كۆپىيىـپ بېرىـپ ھـازىر        

  .بۇ تهشكىالتنىڭ باش شىتابى قاھىرە شهھىرىدە. يهتكهن

  نىڭ دائىرىسى»ئهرەب دۆلهتلىرى ئىتتىپاقى«
دائىرىســى پهقهت ئهرەب ئهللىــرى بىــلهن   نىــڭ »ئهرەب دۆلهتلىــرى ئىتتىپــاقى «  

ــدۇ ــىي گهۋدە    . چهكلىنى ــى ئاساس ــادەتته ئهرەب مىللىتىن ــز ئ ــرى دېگىنىمى ئهرەب ئهللى
قىلىپ تهشكىللهنگهن دۆلهتلهر بولۇپ، ئـۇالر ئهرەب تىلىـدىن ئىبـارەت ئوخشـاش بىـر      

بــۇ دۆلهتلهردىكــى مــۇتلهق كــۆپ ســانلىق كىشــىلهر ئىســالم دىنىغــا . تىلنــى قوللىنىــدۇ
  .ېتىقاد قىلىدۇئ

  ھازىرقى ئهرەب دۆلهتلىرى
ــۇ دۆلهتلهردىــن   ٢٢ ھــازىر ئهرەب دۆلهتلىرىنىــڭ ســانى    ــۇپ، ب ــكهن بول  ١٢گه يهت

: ئاســـىيادىكى ئهرەب دۆلهتلىـــرى. دۆلهت ئافرىقىغـــا جايالشـــقان ١٠دۆلهت ئاســـىياغا، 
ــت،    ــان، كۇۋېيـ ــى، ئومـ ــمه خهلىپىلىكـ ــتانى، يهمهن، ئهرەب بىرلهشـ ــهئۇدى ئهرەبىسـ سـ

ــرە ــارلىقالردۇر     بهھ ــتىن قات ــۋان ۋە پهلهس ــوردانىيه، لى ــۈرىيه، ئىئ ــراق، س ــار، ئى . ين، قات
مىسىر، ئالجىرىيه، ماراكهش، سـۇدان، تـۇنىس، لىـۋىيه،    : ئافرىقىدىكى ئهرەب دۆلهتلىرى

  .سۇمالى، ماۋرىتانىيه، جىبۇتى، غهربىي سهھرا قاتارلىقالردۇر
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  لهرلىمهسىتهپسىرلهرگه مۇناسىۋەتلىك 

  تهپسىر دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٧٩٩
  .قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى شهرھلهپ چۈشهندۈرۈش دېمهكتۇر –تهپسىر  :جاۋاب    

  ر ئىلمى دېگهن قانداق ئىلىم؟ىتهپس :سوئال  .١٨٠٠
يېشـىپ، ئـالالھ    نـى ىلىرىقۇرئـان كهرىـم ئايهتلىرىنىـڭ مهن    -تهپسىر ئىلمى  :جاۋاب    

ــېمه دېمهكچــى بولغــانلىقىنى چۈشــىنىپ، ئــۇالرنى ئىلمىــي بىــر ئۇســلۇبتا     تائاالنىــڭ ن
  .ئىلىم تۈرىدۇر ئوچۇقالشنى مهقسهت قىلغان بىر

  ؟مۇپهسسىر دېگهن كىم :سوئال  .١٨٠١
ېمه دېمهكچى بولغانلىقىنى ئالالھ تائاالنىڭ ن قۇرئان كهرىمدە –مۇپهسسىر  :جاۋاب    

ئوچۇقلىغـان  ئايهتلهرنى شهرھلهپ چۈشـهندۈرگهن ۋە مهنىلىرىنـى   ياخشى چۈشىنىپ، 
  .نى كۆرسىتىدۇئالىم

  قۇرئان كهرىمنى ئهڭ دەسلهپ تهپسىر قىلغانالر
  قۇرئان كهرىمنى ئهڭ دەسلهپ تهپسىر قىلغانالر كىملهر؟ :سوئال  .١٨٠٢

ــ     ــى  :اۋابج ــان كهرىمن ــزاھالپ     قۇرئ ــدا ئى ــات ۋاقتى ــاالم ھاي ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
ــهندۈرەتتى ــاالم  .چۇشـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــڭ     پهيغهمـ ــيىن، ئۇنىـ ــدىن كېـ ــات بولغانـ ۋاپـ

ــلىغان    ــقا باش ــىر قىلىش ــزاھالش ۋە تهپس ــاھابىلىرى ئى ــدە . س ــاھابىالر ئىچى ــان  س قۇرئ
رى، ھهزرىتـى ئـۆمهر، ھهزرىتـى    كهرىمنى ئهڭ كۆپ تهپسىر قىلغانالر ھهزرىتى ئهبۇ بهك

خهلىپه، ئىبنى مهسئۇد، ئىبنى ئابباس، زەيـد ئىبنـى    ٤ئوسمان، ھهزرىتى ئهلى قاتارلىق 
سابىت، ئۇبهييه ئىبنى كهئب، ئهبۇ مۇسا ئهشئهرىي ۋە ئابـدۇلال ئىبنـى زۇبهيـر قاتـارلىق     

ــاھابىالردۇر  ــالىم س ــۇلمانالر  . ئ ــيىن ئىككىنچــى ئهۋالد مۇس ــۇالردىن كې ــابىئى( ئ ) ينالرت
ۋە سـوئاللىرىغا   ئهمما ئۇالر قۇرئان كهرىمنى كىشىلهرنىڭ ئېهتىياجىغـا . تهپسىر قىلغان

قىلغان تهپسىرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى  يېتهرلىك ھالدا تهپسىر قىلغان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ
  .كىتاب شهكلىدە قالدۇرۇلمىغان

  قىلىش يولى تاقىيامهتكىچه ئوچۇق قۇرئان كهرىمنى تهپسىر
ئـۆزىال  ئۈچۈن قۇرئان كهرىمنىڭ تهپسىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نېمه  :سوئال  .١٨٠٣

  قىلمىغان؟
ــاۋاب     ــدە،      :ج ــڭ ئهقى ــان كهرىمنى ــدا قۇرئ ــات ۋاقتى ــاالم ھاي ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم



 ١٠٧٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم هپسىرلهرگهت  

 

ــادەت،  ــائىله، ھــاالئهخــالق، ئىب ــارلىق شــهرىئهت ئهھكاملىر ھــارام، -ئ ــامىله قات ــا مۇئ ىغ
ھهرىكهتلىــرى  -مۇناســىۋەتلىك ئــايهتلىرىنى ئۆزىنىــڭ ھهدىســلىرى ۋە ئهمهلىــي ئىــش 

ــا      ــهرىئهت ئهھكاملىرىغـ ــىمۇ، شـ ــپ بهرگهن بولسـ ــان قىلىـ ــىلىي بايـ ــارقىلىق تهپسـ ئـ
ــان،     ــىرلىرىنى قىلمىغ ــورىمىغانلىرىنىڭ تهپس ــىلهر س ــان ۋە كىش ــىۋەتلىك بولمىغ  مۇناس

ــۇ ــا تاپشــۇرغاننى كــېلهچهك نهســىللهرنىڭ ئىجتىهالربهلكــى ئ ــان . ادىغ چــۈنكى قۇرئ
كهرىمدىن ئىلگىرىكى ساماۋىي كىتابالر مهلۇم بىر زامان ۋە مهخسۇس ماكانالرنى كۆزدە 

قۇرئـان كهرىـم تـا قىيـامهتكىچه داۋام قىلىـدىغان،       تۇتقان ھالـدا چۈشـۈرۈلگهن بولسـا،   
مــۆجىزە بولغــانلىقتىن،  دەســتۇر ۋە چۈشــكهن مهڭگۈلــۈك ئۈچــۈنپۈتــۈن ئىنســانىيهت 

پهننىڭ تهرەققىياتى ۋە زاماننىڭ ئىلگىرىلىشىگه ئهگىشىپ  -ۇنىڭ مۆجىزىلىرى ئىلىم ئ
ئازدىن نامايان بولۇپ  -ھهر بىر ئهسىرنىڭ تهرەققىيات سهۋىيىسىگه مۇناسىپ ھالدا ئاز

  .تۇرۇشى تهقهززا قىلىنىدۇ
ئهگهر مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم قۇرئــان كهرىمنىــڭ ھهممىســىنى تهپســىر قىلىــپ    

ىكى ئىلمىي ھهقىقهتلهرنىـڭ ھهممىسـىنى ئوچۇقلىغـان بولسـا، شـۇ ۋاقىتتىكـى       ئۇنىڭد
ئىنســـانالرنىڭ ئهقلىيىتـــى ئـــۇالرنى قوبـــۇل قىاللمىغـــانلىقتىن، دىننىـــڭ ئاساســـلىق  

ــوالتتى     ــكهن بـ ــى يهتـ ــىلىلىرىگه دەخلـ ــي مهسـ ــى  . جهۋھهرىـ ــان كهرىمنـ ئهگهر قۇرئـ
ماسالشـتۇرغان ھالـدا    ۋاقىتتىكـى ئهقلىيىتـى ۋە ئىلمىـي سهۋىيىسـىگه     كىشىلهرنىڭ شۇ

تهپسىر قىلغان بولسا، كېيىنكىلهرنىڭ قۇرئان كهرىمنى تهپسىر قىلىـش يـولى تامـامهن    
پهن ئهسىرىدە مهيـدانغا چىقىـپ تۇرىـدىغان قۇرئـان كهرىـم       –ئېتىلگهن بولۇپ، ئىلىم 

چـۈنكى پهيغهمـبهر   . سىرلىرىنى تهپسىر قىلىپ ئېچىشقا ئىمكانىيهت بولمىغـان بـوالتتى  
االمنىڭ تهپسىرىدىن كېيىن باشـقا تهپسـىرگه ھـاجهت قالمىغـان ۋە تهپسـىر      ئهلهيهىسس

  .قىلىنغان تهقدىردىمۇ مۇسۇلمانالر ئاممىسى تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنمىغان بوالتتى
شۇڭا قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى قۇرئان كهرىـم چۈشـكهن ۋاقىتتىكـى ئىنسـانالرنىڭ       

پهنـلهر   –لگىـرىلىگهن ۋە تۈرلـۈك ئىلىـم    ئهقلىغا تامامهن مۇۋاپىق كهلگهندەك، زامان ئى
قىلغان ھهر بىر دەۋر ئىنسانلىرىنىڭمۇ ئهقىللىرىغـا تامـامهن    يتهرەققى ،مهيدانغا چىقىپ

ئۇزۇنسـىغا ۋە  (ئـالالھ يهريـۈزىنى   ﴿ قۇرئـان كهرىـم  : مهسىلهن. مۇۋاپىقلىشىپ كهلمهكته
شار شهكىللىك  دېگهن ئايهت ئارقىلىق زېمىننىڭ )١(﴾سوزۇپ كهڭ ياراتتى) توغرىسىغا

چـۈنكى قۇرئـان كهرىـم چۈشـكهن شـۇ زامـانالردىكى       . ئىكهنلىكىنى ئـېالن قىلغانىـدى  
مهلـۇمكى، يهر  . ئىنسانالر زېمىننىڭ ھهر تهرەپكه يېيىلغان ۋە سوزۇلغانلىقىنىال بىلهتتـى 

يــۈزى شــار شــهكىللىك بولغانــدىال ئۇنىــڭ ھهر تهرىپــى كهڭ ۋە ســوزۇلغان بولــۇپ       
                                                 

  ئايهت -٣رەئد سۈرىسى   )١(
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شار شهكىللىك بولماستىن تـۆت چاسـا يـاكى ئـۈچ بـۈرچهكلى       ئهگهر زېمىن. كۆرۈنىدۇ
ياكى ئالته ياكى سـهككىز بۈرجهكلىـك بولغـان بولسـا، ئۇنىـڭ ھهمـمه تهرىپـى كهڭ ۋە        

ئىنسانالر ئۇنىڭ بىر ئـۇچىنى بولسـىمۇ تاپقـان    . سوزۇلغان بولۇپ كۆرۈنمىگهن بوالتتى
دېگهن » شهكىللىك ياراتتىيهر يۈزىنى شار «: ئهگهر ئۇالرغا ئوچۇقراق قىلىپ. بوالتتى

پهن  –بولســـا، كىشـــىلهر بـــۇنى ھهزىـــم قىاللمـــايتتى ۋە ئىســـپاتالش ئۈچـــۈن ئىلىـــم  
بولمىغــانلىقتىن دىننىــڭ ئاساســلىق مهســىلىلىرىگىمۇ شــهك بىــلهن مۇئــامىله قىلىــش   

ــوالتتى  ــۈز بهرگهن ب شــۇڭا بــۇ ھهقىقهتنىــڭ كهشــپىياتىنى زامانالرنىــڭ  . كهيپىيــاتى ي
پهن ئهسىرىگه تهرك ئهتكهن بولىشـى   -هيدانغا كېلىدىغان ئىلىم ئىلگىرىلىشى بىلهن م

  .مۇمكىن
 شئۇنى تولۇق تونۇشتۇرۇ. قۇرئان كهرىم ئهنه ئهشۇنداق پايانسىز كهتكهن ئوكيان  

قۇرئـان كهرىـم    .قىلىـدىغان ئىـش   تهلهب ۋە ئۈسـتۈن سـهۋىيه   ئاالھىدە يـۇقىرى بىلىـم  
ئىلىـم ، يېتىشـكهن قـابىلىيهت ۋە    جهۋھهرلىرىدىن تولۇق نېسىۋە ئېلىش ئۈچـۈن كـۆپ   

 لىـمه بـۇ ئۇلۇغـۋار ۋەزىپىنىـڭ ھۆددىسـىدىن پهقهت ھهر تهرەپ    . پاراسهت كېرەك يۇقىرى
. چىقااليـدۇ  پهن ۋە دىنىـي ئىلىمـلهردە ئهتراپلىـق يېتىشـكهن نـادىر ئۆلىمـاالرال      –ئىلىـم  

ئالىمـدىن كېـيىن   ىرىنىڭ ھهممىسـىنى تـاپتىم، دېـگهن    بۈگۈن قۇرئان كهرىم جهۋھهرل
كهلگهن يهنه بىر ئالىم ئالدىنقىسى تاپالمىغانالرنى تاپىدۇ، ئۇنىڭدىن كېـيىن كهلگىنـى   

ــدۇ    ــانلىرىنى تاپى ــىنىڭ تاپالمىغ ــدىنقى ئىككىس ــم    . ئال ــان كهرى ــپ قۇرئ ــۇنداق قىلى ش
پهن ئىلگىرىلىگهنســېرى  –ئىلىــم . مۆجىزىســى تــا قىيــامهتكىچه شــۇنداق داۋام قىلىــدۇ

ىرى ھهمــدە جهۋھهرلىــرى كــۆزلهرنى چاقناتقــان ئهســرارل –ئۇنىــڭ مۆجىزىســى ۋە ســىر 
زامـانىمىزدا كهشـىپ قىلىنغـان     .ئوتتۇرىغـا چىقىشـقا باشـاليدۇ    ، تېخىمـۇ كـۆپلهپ  ھالدا

  .ئىلمىي مۆجىزىلهر بۇنىڭ مىسالى

  تهپسىرلهرئهڭ مهشهۇر  ىكىئىسالم دۇنياسىد
  ۇر مۇپهسسىرلهر ۋە ئهسهرلىرى قايسىالر؟ئىسالم دۇنياسىدا ئهڭ مهشه :سوئال  .١٨٠٤

ئـالالھ   قۇرئان كهرىم پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا     :جاۋاب    
 ئهسىردىن بۈگـۈنگىچه دۇنيـادا مىڭـالرچه مۇپهسسـىرلهر     ١٤تائاال تهرىپىدىن چۈشكهن 

دە ئهڭ هزەرىـ نئهمما پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ . تهرىپىدىن كۆپلىگهن تهپسىرلهر يېزىلغان
ئىشــهنچلىك ۋە ئهڭ مۆتىــۋەر دەپ قارىلىــپ كهلــگهن ئهڭ قهدىمىــي تهپســىرلهرنىڭ      

  .دۇر» تهپسىر ئىبنى كهسىر«بىلهن» تهپسىر تهبهرىي«مهشهۇرلىرى 
» جــامىئۇل بايــان فــي تهپســىرىل قۇرئــان «، تولــۇق نــامى »تهپســىر تهبهرىــي«) ١(  

-٣٠٩ھىجـرىيه  ۇنياغـا كېلىـپ،  تهبهرىسـتاندا د  )م٨٣٨(ى يىل-٢٢٣نىڭھىجرىيىبولۇپ، 
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بـۇ جهئـفهر مـۇھهممهد    مهشـهۇر مۇپهسسـىر ئه   ئالهمـدىن ئـۆتكهن  باغداتتا  )م٩٢٢(ى يىل
  .دېگهن كىشى تهرىپىدىن يېزىلغان ئىبنى تهبهرى

ــامى »تهپســىر ئىبنــى كهســىر «) ٢(   ــۇق ن ــم «، تول ــۇپ،» تهپســىرى قۇرئــان ئهزى  بول
ى يىل-٧٧٤ھىجرىيىنىڭ  ا كېلىپ،دىمهشىقتا دۇنياغ )م١٣٠١(ى يىل -٧٠٠ نىڭھىجرىيى

ئىسمائىل ئىبنى ئۆمهر ئىبنى كهسىر دېـگهن   ۋاپات بولغان مهشهۇر مۇپهسسىر )م١٣٧٢(
  .كىشى تهرىپىدىن يېزىلغان

  :بۇ ئىككى تهپسىردىن كېيىن تۆۋەندىكى تهپسىرلهر مهشهۇر  
ــهمهرقهندىي «) ٣(   ــىر ســ ــامى »تهپســ ــۇم «، تولــــۇق نــ بولــــۇپ،  »بهھــــرۇل ئۇلــ

ــڭھىجرىيى ــ-٣٧٣نى ــۇھهممهد    ) م٩٨٣(ى يىل ــى م ــر ئىبن ــان مۇپهسســىر نهس ــات بولغ ۋاپ
  .سهمهرقهندىي دېگهن كىشىنىڭ تهپسىرىدۇر

ــي «) ٤(   ــڭھىجرىيى، »تهپســىر بهغهۋى ــ-٥١٠ نى ــۆتكهن ) م١١١٦(ى يىل ــدىن ئ  ئالهم
  .ھۈسهين ئىبنى مهسئۇد پهررا ئهل بهغهۋىي دېگهن كىشى تهرىپىدىن يېزىلغان

مىسـىرنىڭ قـاھىرە    )م١٤٤٥(ى يىلـ -٨٤٩ نىـڭ ىجرىيىھ، »رۇل مهنسۇرەئهددۇر«) ٥(  
ــهھىرىدە  ــپ،  ش ــا كېلى ــڭ دۇنياغ ــ-٩١١ھىجرىيىنى ــۆتكهن   )م١٥٠٥(ى يىل ــدىن ئ ئالهم

  .جااللىددىن سۇيۇتى دېگهن ئالىم تهرىپىدىن يېزىلغان

  يېقىنقى زامانالردا يېزىلغان ئهڭ مهشهۇر تهپسىرلهر
  قىنقى زامانالردا يېزىلغان ئهڭ مهشهۇر تهپسىرلهر قايسىالر؟يې :سوئال  .١٨٠٥

  :يېقىنقى زاماندا يېزىلغان تهپسىرلهرنىڭ ئهڭ مهشهۇرلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
بولــۇپ، بۈيــۈك » تهپســىر قۇرئــان ھهكىــم«، تولــۇق نــامى»تهپســىر ئهل مهنــار«) ١(  

 ونۇلغـــان ئـــالىمئىســـالم ئىسالھاتچىســـى مـــۇھهممهد ئابـــدۇھنىڭ ئوقۇغۇچىســـى ۋە ت 
  .يېزىلغان مۇھهممهد رەشىد رىزا دېگهن كىشى تهرىپىدىن مىسىردا

مىســىرلىق بۈيــۈك ئىســالم مۇتهپهككــۇرى ســهييىد     » فــي زىاللىــل قۇرئــان  «) ٢(  
  .تهرىپىدىن يېزىلغان) م١٩٦٦ -١٩٠٦(قۇتۇب

ئـالىم تهنتـاۋىي جهۋھهرىـي     مىسـىرلىق » ئهل جهۋاھىير في تهپسىرىل قۇرئـان «) ٣(  
  .تهرىپىدىن يېزىلغان) م١٩٤٠ -١٨٧٠(

پاكىســتانلىق مهشــهۇر ئىســالھاتچى ئــالىم ئهبــۇل ئهئــال  » تهفهىمــۇل قۇرئــان«) ٤(  
 ٣٠يىلىغـا قهدەر   -١٩٧٢يىلىدىن  -١٩٤٢ مهۋدۇدىي دېگهن كىشى تهرىپىدىن مىالدىيه

  .ئوردۇ تىلىدا يېزىلغان يىلدا،
ھمـــۇد ھىجـــازىي مـــۇھهممهد مهمىســـىرلىق دوكتـــۇر » ئهتتهفســـىرۇل ۋادىـــه«) ٥(  

  .يىلى يېزىلغان-١٩٥١تهرىپىدىن



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٨٢  

 

  تهپسىرلهرنىڭ پهرقى قهدىمقى تهپسىرلهر بىلهن ھازىرقى
ــوئال  .١٨٠٦ ــىرلهر     :سـ ــان تهپسـ ــدا يېزىلغـ ــازىرقى زامانـ ــلهن ھـ ــىرلهر بىـ ــى تهپسـ قهدىمقـ

  ئوتتۇرىسىدا قانداق پهرقلهر بار؟
ى بىــلهن تهپســىر ئىلمــى يېڭــى ئۇســۇل بىــلهن   ئهســىرنىڭ كىرىشــ – ٢٠ :جــاۋاب    

ــز ســۈرئهتته   ــيناھــايىتى تى ــى مۇپهسســىرلهر   تهرەققى ــۇپ، قهدىمق ــان بول ــان  قىلغ قۇرئ
كهرىمنـــى تهپســـىر قىلىشـــتا، ئهرەب تىلىنىـــڭ گراممـــاتىكىلىق ۋە ئىستىلىســـتىكىلىق  

جۈملىلهرنىـــڭ مهنىســـىگه ۋە فىقهـــى ھۆكـــۈملهرگه كـــۆپرەك  –قائىـــدىلىرىگه، ســـۆز 
قۇرئــان كهرىمنــى  ت بېرىــپ كهلــگهن بولســا، يېقىنقــى زامــان مۇپهسســىرلىرىئهھمىــيه

مۇسۇلمانالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ئهمهلىيلهشتۈرۈش، زاماننىڭ تهقهززاسىغا اليىـق  
  .ھالدا، يېڭى مهسىلىلهرنى جاۋابالندۇرۇش ئىشلىرىغا زور ئهھمىيهت بهرگهن

  ئۇيغۇرالردىن چىققان مهشهۇر مۇپهسسىرلهر
  ئۇيغۇرالردىن چىققان مهشهۇر مۇپهسسىرلهر كىملهر؟ :سوئال  .١٨٠٧

قۇرئـان كهرىمنـى ئهڭ دەسـلهپ     ئۇيغۇرالر تۈركىي تىللىق خهلقلهر ئىچىـدە  :جاۋاب    
ــۇر    ــان خهلقت ــىر قىلغ ــمه ۋە تهپس ــىرلهر    . تهرجى ــان مۇپهسس ــدىن چىقق ــۇرالر ئىچى ئۇيغ

  :تۆۋەندىكىچه
كىشـى   يازغـان ئهڭ دەسـلهپ   ڭ تهپسـىرىنى ر ئىچىدە قۇرئان كهرىمنىـ ئۇيغۇرال )١(  

ئاتاغلىق تىلشۇناس ئالىم مهھمۇد قهشقهرىينىڭ ئۇستازى ھۈسهين ئىبنى ئهلـى ئىبنـى   
خهلهف قهشقىرىي دېگهن كىشـى بولـۇپ، بـۇ زات قاراخـانىيالر خانلىقىنىـڭ بىـر قـانچه        

ئـۇ ئـۆمرى   . ن مـۇدەررىس ئىـدى  ئهۋالد خانلىرىنىڭ مهنىۋى داھىسى، شۇنداقال تونۇلغا
ڭ پارچىــدىن كــۆپرەك كىتــاب يازغاننىــڭ ســىرتىدا قۇرئــان كهرىمنىــ       ٢٠٠ئىچىــدە 

  .تهپسىرىنى يازغان
يىلىغىچه يهركهندە ھۆكۈمدار بولغـان خوجـا    -١٧٥٦يىلىدىن  -١٧٣٥مىالدىيه ) ٢(  

 دۆلهت خىراجىتى بىلهن قۇرئان كهرىمنىڭ ئۇيغۇرچه تهپسـىرىنى  ياقۇب دېگهن كىشى
  .يازدۇرۇپ نهشىر قىلدۇرغان

يىلـى قۇرئـان    -١٩١٠قاغىلىقتا ئۆتكهن داڭلىق ئۆلىمـا ھۈسـهينخان تهجهللـى    ) ٣(  
  .چىققان يېزىپكهرىمنىڭ ئۇيغۇرچه تهپسىرىنى 

 دىنيىلىـ  -١٩٣٧سابىت دامولال ھـاجىم مىالدىـيه شىڭشىسـهينىڭ تۈرمىسـىدە،      )٤(  
ــاخىرىغىچه   ــپ، -كــۈچئۆمرىنىــڭ ئ ــانروشــهن ب« ســهرپ قىلى ــۈركىي تهپســىرۇل   -اي ت

پارىســى  -٣٠نىــڭ تهپســىرنى يېزىــپ چىققــان بولــۇپ، ئۇ ېــگهن ئۇيغــۇرچهد» قۇرئــان
بۇ تهپسىرنىڭ قوليازما نۇسخىسىنى سـابىت  . يىلى غولجىدا بېسىپ تارقىتىلغان -١٩٤٨



 ١٠٨٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم هپسىرلهرگهت  

 

ــدۇلال   ــوغلى ئاب ــدىكى ئ ــڭ غولجى ــۇق    -١٩٦١ دامولالمنى ــاپتونوم رايونل ــۇر ئ ــى ئۇيغ يىل
  .ات ئورنىغا تاپشۇرغان ئىكهنمىللهتلهر تهتقىق

قۇرئـــان كهرىـــم  «يىلـــى مـــۇھهممهد زىرىـــپ قارىهـــاجىم غولجىـــدا      -١٩٥٥) ٥(  
يىلـى قهشـقهردە    -١٩٢٦زىرىپ قارىهاجىمنىـڭ  . پ چىققانيېزىنى ئۇيغۇرچه »تهپسىرى

نــاملىق ئهســىرى »ئهمــمه پارىســىنىڭ تهپســىرى«يېزىــپ چىققــان قۇرئــان كهرىمنىــڭ 
يىلـى   -٢٠٠٣ېل قىلىـپ بېسـىلغان نۇسخىسـىغا ئاساسـهن     يىلى قاتاردا فاكسـم  -١٩٨٧

سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ جىددە شهھىرىدە ھازىرقى زامـان ئۇيغـۇر تىلىغـا ئۆزگهرتىـپ     
  .نهشىر قىلىنغان

  ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان تهپسىرلهر
  ؟ر تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان تهپسىرلهر قايسىالرھازىرقى زامان ئۇيغۇ: سوئال  .١٨٠٨

  :ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان تهپسىرلهر تۆۋەندىكىلهر :جاۋاب    
ــالىمى مــۇھهممهد ســالىه    ) ١(   ــدا تونۇلغــان مهشــهۇر ئ ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــازىرقى زامان

ــگهن دامولالم ــا كهل  »تهرجىمىســى قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئۇيغــۇرچه « نىــڭ قولىــدا بارلىقق
بـۇ تهرجىـمه   . نهشـىر قىلىنغـان   بېيجىڭدايىلى مىللهتلهر نهشرىياتى تهرىپىدىن -١٩٨٧

ــمه       ــۇكهممهل تهرجى ــۇنجى ۋە م ــان ت ــمه قىلىنغ ــا تهرجى ــۇر تىلىغ ــان ئۇيغ ــازىرقى زام ھ
شــۇنداقال بــۇ تهرجىــمه قۇرئــان كهرىمنىــڭ قىســقىچه تهپســىرىنىمۇ ئــۆز  .ھېســابلىنىدۇ
  .ھهم تهرجىمه ھهم قىسقىچه تهپسىر دېيىشكه بولىدۇ شۇڭا ئۇنى. ئىچىگه ئالغان

يىلى ئۇيغـۇر تهرجىـمه مهركىـزى تهرىپىـدىن     -٢٠٠٥ »كهسىر تهپسىرى ئىبنى«) ٢(  
بـــۇ تهپســـىر ئىشـــهنچلىكلىكى ۋە  .تهرجىـــمه قىلىنىـــپ، بهيرۇتتـــا نهشـــىر قىلىنغـــان 

  .قهدىمىيلىكى بىلهن مهشهۇر
ــه «) ٣(   ــىرۇل ۋادى ــاز -٢٠٠٢ »تهفس ــرى ھ ــدىن بې ــا  يىلى ــۇر تىلىغ ــان ئۇيغ ىرقى زام

پارىسـى تهرجىـمه قىلىنـپ    ١٠ھـازىر بـۇ تهپسـىرنىڭ ئالـدىنقى     . تهرجىمه قىلىنىۋاتماقتا
 -١ بـۇ تهپسـىزنىڭ  . ، قالغان پارىلىرىنى تهرجىـمه قىلىـش ئىشـى داۋام قىلماقتـا    بولغان

ــىدىن ــان  -٤پارىس ــىغىچه بولغ ــىنىڭ  ٤پارىس ــىپارىس ــڭ  «تهرجىمىس ــان كهرىمنى قۇرئ
ركىيىنىـڭ ئىسـتانبۇل   تۈ ېگهن ئىسىم بىلهن بىر پارىدىن قىلىـپ، د» رىروشهن تهپسى
بـۇ تهپسـىر زامـانىۋى ئۇسـلۇبتا يېزىلغـان، ئايهتلهرنىـڭ        .دىن چىققـان رشهھىرىدە نهش

  .بولغانلىقى بىلهن داڭق چىقارغان ىتى روشهن ۋە چۈشىنىشلىكھايىمهزمۇنى نا
  



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٨٤  

 

  

  مهسىلىلهرتهجۋىد ئىلمىغا مۇناسىۋەتلىك 

  تهجۋىد دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٨٠٩
، ، پىششــىقالششلىــقى ياخشــى" تهجۋىــد ســۆزىنىڭ لــۇغهت مهنىســى     :جــاۋاب    

ــش  ــق قىلى ــگهن" چىرايلى ــلهردە دې ــى    مهنى ــتېمالدىكى مهنىس ــۇپ، ئىس ــان  –بول قۇرئ
ــۇكهممهل    ــى م ــر ھهرپن ــدىكى ھهر بى ــاۋۇش   تهلهبكهرىم ــى ت ــش ۋە ھهرپلهرن ــۇز قىلى پ

  .ئوقۇش دېگهنلىكتۇر قىرىش ئورگانلىرىدىن ئېنىق چىقىرىپ، توغراچى

  تهجۋىد ئىلمىنىڭ ۋەزىپىسى
  تهجۋىد ئىلمىنىڭ ۋەزىپىسى نېمه؟ :سوئال  .١٨١٠

ــاۋاب     ــدىلىرىنى   تهجۋىـــد ئىلمـــى :جـ ــوغرا ئوقۇشـــنىڭ قائىـ قۇرئـــان كهرىمنـــى تـ
. لمىنىڭ ئۆزىگه خـاس ئۇسـۇل ۋە قائىـدىلىرى بـار    تهجۋىد ئى. چۈشهندۈرىدىغان ئىلىم

قۇرئــان كهرىمنــى ئوقۇغــان ھهر بىــر مۇســۇلمان ئۈچــۈن       قائىــدىلهر –بــۇ ئۇســۇل  
قۇرئـان كهرىمنـى ئوقۇمـاقچى بولغـان ھهر قانـداق       شۇڭا. كومپاسلىق رولىنى ئوينايدۇ

 قۇرئـان كهرىمنـى تـوغرا    كىشى ئالـدى بىـلهن بـۇ ئىلىمـدىن خهۋەردار بولمـاي تـۇرۇپ      
ــدۇ  ــتىدا     .شــهكىلدە ئوقۇيالماي ــۋال ئاس ــداق ئهھ ــى قان ــد ئىلمــى بهزى ھهرپلهرن تهجۋى

سوزۇپ ئوقۇش، قايسى ئهھۋال ئاستىدا ئىنچىكه ۋە قايسى ئهھۋال ئاستىدا تـوم، يوغـان   
 –پۇز قىلىش، قهيهردە توختاش ۋە قانداق توختـاش توغرىسـىدىكى قائىـدە    تهلهبئاۋازدا 

شــۇڭا تهجۋىــد ئىلمىنــى ئــۆگهنمهي، پهقهت ئهرەب  .پرىنســىپالرنى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ
  .قۇرئان كهرىمنى توغرا ئوقۇيدۇ دېگىلى بولمايدۇ تىلىنىال ئۆگهنگهن كىشىنى

  تهجۋىد ئىلمىنى ئۆگىنىشنىڭ ھۆكىمى نېمه؟ :سوئال  .١٨١١
ــاۋاب     ــاي     :ج ــق ئۈچــۈن پهرز كىف ــاۋام خهل ــۆگىنىش ئ ــى ئ ــد ئىلمىن ــي تهجۋى ه، دىنى

  .ئۆلىماالر ۋە قارىيالر ئۈچۈن پهرز ئهيندۇر

  قائىدىلىرىگه ئهمهل قىلىشنىڭ ھۆكۈمى تهجۋىد
  تهجۋىد قائىدىلىرىگه رىئايه قىلىشنىڭ ھۆكىمى نېمه؟ :سوئال  .١٨١٢

غـان  تهجۋىد قائىدىلىرىگه رىئايه قىلىش قۇرئـان كهرىمنـى ئوقۇمـاقچى بول    :جاۋاب    
: قۇرئـان كهرىمـدە   ئـالالھ تائـاال   .ئايال مۇسـۇلمان ئۈچـۈن پهرز ئهينـدۇر    –ھهر بىر ئهر 



 ١٠٨٥  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ئىلمىغا هجۋىدت  

 

  .دەپ بۇيرىغان )١(﴾ئوقۇغىن) دانه، ئوچۇق –دانه (قۇرئاننى تهرتىل بىلهن ﴿
  تىالۋەت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٨١٣

رىگه تولـۇق رىئـايه قىلىـپ، مهنىسـىنى     قۇرئان كهرىمنـى تهجۋىـد قائىـدىلى    :جاۋاب    
ماڭـا سـۆز قىلىۋاتىـدۇ،     ئـالالھ تائـاال   بىلمهيدىغانالر نىتهپهككۇر قىلغان ھالدا، مهنىسى

  .ئوقۇش دېگهنلىكتۇرچىرايلىق دېگهن ئېتىقاد بىلهن ئاۋازلىق ياكى ئاۋازسىز 
  

                                                 
  ئايهت -٤مۇززەممىل سۈرىسى   )١(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٨٦  

 

  

  مهسىلىلهرقىرائهت ئىلمىگه مۇناسىۋەتلىك 

  قىرائهت دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٨١٤
تولـۇق رىئـايه قىلغـان     قۇرئان كهرىمنـى تهجۋىـد قائىـدىلىرىگه    –قىرائهت : جاۋاب    

  .ھالدا چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇش دېگهنلىكتۇر

  قۇرئان كهرىمنى قىرائهت قىلىش ئۇسۇللىرى
  خىل قىرائهت قىلىش ئۇسۇلى بار؟ قۇرئان كهرىمنى قانچه :سوئال  .١٨١٥

خىـــل  ٧پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمغا ئهرەب تىلىنىـــڭ  قۇرئـــان كهرىـــم :جـــاۋاب    
قۇرئـان  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ. شېۋىسىدە ئوقۇلىدىغان قىلىپ چۈشۈرۈلگهن

كهرىم ماڭا يهتته ھهرپته ئوقۇلىدىغان قىلىپ چۈشۈرۈلدى، سىلهرگه ئوڭاي بولغىنىنى 
چــوڭ  ٧تىــن ئهرەب تىلىنىــڭ  " يهتــته ھهرپ"دېــگهن ھهدىســىدىكى  ) ١(»الرئوقــۇڭ

مۇنـدىن  . شېۋىسى كۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقىنى مۇتلهق كۆپ سانلىق ئالىمالر سـۆزلىمهكته 
يهنه ئـۈچ خىـل قىـرائهت قىلىـش      يـۇقىرىقىالردىن باشـقا   باشقا يهنه ئىسالم ئۆلىمـالىرى 
خىل قىـرائهت قىلىـش    ١٠ان كهرىمنى قۇرئ بۇنىڭ بىلهن. شهكلىنىمۇ قوبۇل كۆرگهن

  .ئۇسۇلى باردۇر
پهيغهمــبهر  ئهممـا ھـازىر دۇنيانىـڭ ھهر قايسـى جايلىرىـدا بىـرلىككه كهلـگهن قىـرائهت          

ئهڭ ئـاخىرقى قېـتىم    ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا  جىبرىلئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغان يىلى 
  .ئۆگهتكهن قىرائهتنىڭ ئۆزىدۇر

ھهر بىرىنىـڭ مهخسـۇس ئىمـامى ۋە بىـر يـاكى ئىككىـدىن       بۇ قىرائهت شـهكىللىرىنىڭ    
ىنى ئۇسـۇل مهشهۇر شاگىرتلىرى بولۇپ، ئۇالر ئۇستازىدىن ئۆگهنگهن قىـرائهت قىلىـش   

  .دەپ ئاتىلىدۇ"رىۋايهت قىلغۇچىالر" ئۇالر . باشقىالرغا يهتكۈزگهن كىشىلهردۇر

  قىرائهت ئىلمى
  ائهت ئىلمى دېگهن قانداق ئىلىم؟قىر :سوئال  .١٨١٦

ئهرەب تىلىنىـڭ ئوخشـاش    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ –قىرائهت ئىلمى  :جاۋاب    
بولمىغان شېۋىلىرىدە ساھابىلىرىغا ئۆگهتكهن قۇرئـان ئوقـۇش شـهكىللىرىنى تهتقىـق     

                                                 
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ١٠٨٧  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم هئىلمىگ هتقىرائ  

 

قۇرئان كهرىمنـى تـوغرا رەۋىشـته ئوقۇشـنى      قىلىدىغان ۋە بۇ شهكىللهرنىڭ ھهر بىرىدە
  .مهقسهت قىلغان ئىلىمدۇرگىتىشنى ئۆ
  بىز ئوقۇۋاتقان قىرائهت شهكلى قايسى؟ :سوئال  .١٨١٧

ئارىســىدا بىــرلىككه  دۇنيــادىكى مــۇتلهق كــۆپ ســانلىق مۇســۇلمانالر  بىــز :جــاۋاب    
كهلگهن قىرائهت شهكلى بولغان ئىمام ئاسىمنىڭ قىرائىتىنى ھهفس دېگهن كىشـىنىڭ  

  .)١(رىۋايىتىگه كۆرە ئوقۇماقتىمىز

                                                 
  .ە شىمالىي ئافرىقا دۆلهتلىرىدە ۋەرش قىرائىتى تارقالغانماراكهش ۋ  )١(
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  مهسىلىلهرقۇرئان ئوقۇشقا مۇناسىۋەتلىك 

  قۇرئان ئوقۇشنىڭ ھۆكىمى نېمه؟ :سوئال  .١٨١٨
ئايال ھهر قانداق بىر مۇسۇلماننىڭ ھهمىشه ئوقۇپ  –قۇرئان كهرىمنى ئهر  :جاۋاب    

ئهرەب تىلىنىــڭ . همهللهردىــن ســانىلىدۇ ســاۋابى كاتتــا بولغــان ياخشــى ئ   تۇرۇشــى 
قۇرئان كهرىمنى ئوقۇيالمايدىغان ھهر بىر  ھهرپلىرىنى تونۇشقا قۇربى يهتمىگهنلىكتىن

چۈشـىنىپ ئوقۇشـى    نـى "قۇرئان كهرىـم تهرجىمىسـى  "مۇسۇلماننىڭ ئۆز ئانا تىلىدىكى 
  .يېتهرلىكتۇر

  ، پهزىلىتى ۋە ساۋابىئهھمىيىتى قۇرئان ئوقۇشنىڭ
  قۇرئان ئوقۇشنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ :سوئال  .١٨١٩

ــاۋاب     ــم  : جـ ــان كهرىـ ــبهر    ― قۇرئـ ــۆزى، پهيغهمـ ــارەك سـ ــڭ مۇبـ ــالالھ تائاالنىـ ئـ
ئهلهيهىسســاالمنىڭ شــانلىق مۆجىزىســى ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ مــۇقهددەس دەســتۇرى،      

لهملىك سائادەتلهرگه، ئـۇنى  ئۇنىڭ تهلىماتلىرى بويىچه ئهمهل قىلىش بىلهن ئىككى ئا
. تىالۋەت قىلىش بىلهن ئىبادەتنىڭ ساۋابىغا ئېرىشكىلى بولىـدىغان بىـر ئۇلـۇغ كىتـاب    

ھهر بىر مۇسۇلمان قۇرئان كهرىمنى ئوقـۇپ تۇرغانـدىال ئۆزىنىـڭ ھهقىقىـي مۇسـۇلمان      
ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ، ئۆزىنىڭ قىلىشـقا تېگىشـلىك ئهمهللىرىنـى بىلىـدۇ ۋە ئـۆز      

  .قا تىرىشىدۇئورۇنداشىيىتىدە ئهمهل
  قۇرئان كهرىمنى ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى ۋە ساۋابى قانداق بولىدۇ؟ :سوئال  .١٨٢٠

قۇرئان كهرىمنى ئوقۇش ۋە مهنىسىنى بىلىـپ ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلىـش ئهڭ     :جاۋاب    
: هىسسـاالم مۇنـداق دېـگهن   پهيغهمـبهر ئهلهي . پهزىلهتلىك كاتتـا ئهمهللهرنىـڭ بىرىـدۇر   

قۇرئان ئوقۇڭالر، قۇرئان كهرىم ئۆزىنى ئوقۇغانالرغا قىيامهت كۈنى شـاپائهت قىلغـان   «
  .)١(»ھالدا كېلىدۇ

ئــالالھ تائاالنىــڭ كىتابىــدىن بىــر ھهرپ ئوقۇغــان كىشــى بىــر ســاۋابقا   «: ئــۇ يهنه  
نى بىر ” مىم م،ئهلىف، ال“. ئېرىشىدۇ، بۇ بىر ساۋاب ئون ھهسسىگه كۆپهيتىپ بېرىلىدۇ

بىـر  ” مىـم “بىـر ھهرپ،  ” الم“بىـر ھهرپ،  ” ئهلىـف “ھهرپ دەپ ھېسابلىمايمهن، بهلكى 

                                                 
  مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ١٠٨٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇشقائوق ۇرئانق  

 

  .)١(دەپ كۆرسهتكهن» ھهرپتۇر
  .قىسقىسى، قۇرئان ئوقۇش تهكبىر، تهھلىل، تهسبىه ۋە دۇئادىنمۇ ئهۋزەل ئىبادەتتۇر  

  ؟هرىمنى قانداق ھۆرمهتلهيدۇئۇيغۇرالر قۇرئان ك: سوئال  .١٨٢١
ــاۋاب     ــدۇ    :ج ــايىتى بهك ئۇلۇغالي ــى ناھ ــان كهرىمن ــۇرالر قۇرئ ــان  . ئۇيغ ــۇالر قۇرئ ئ

ئۇيغۇرالر قۇرئاننى ئوقۇغانلىرىدا . تاھارەتسىز ئوقۇمايدۇ. كهرىمنى تاھارەتسىز تۇتمايدۇ
ــدۇ      ــۇرۈپ ئوقۇي ــۇپ ت ــز تۇت ــتىدە ئېگى ــىنىڭ ئۈس ــۆرمهتلىگهنلىكتىن، كۆكس ــۇنى ھ . ئ

ــا ــايالردا قويمايـــدۇ، بهلكـــى   قۇرئـ ــاكى خالىغـــان جـ ــاقلىغاندىمۇ ئـــۇنى يهردە يـ ننى سـ
  .جايلىرىدا قويۇپ ساقاليدۇ يۇقىرىئۆيلىرىنىڭ ئهڭ 

قۇرئان ئوقۇلغان جايـدا ئهدەب بىـلهن ئولتـۇرۇپ ئـۇنى ئىخـالس بىـلهن       ئۇيغۇرالر   
ڭ ۋە بـارلىق  ئانىسـىنى  –چىـراغالردا، ئاتـا    –يېتىم، نهزىر  –ئۇيغۇرالر ئۆلۈم . تىڭشايدۇ

بىرىنىــڭ مۇســىبهتلىرىگه  –تۇغقانلىرىنىــڭ قهبرىلىرىنــى زىيــارەت قىلغانلىرىــدا، بىــر  
. تهزىيه بىلدۈرگهنلىرىـدە ئالـدى بىـلهن قۇرئـان ئوقـۇپ بولـۇپ ئانـدىن دۇئـا قىلىـدۇ         

ئوغۇللىرىنىـڭ نىكـاھلىرىنى ئوقۇشـنىمۇ قۇرئـان ئوقـۇش بىـلهن        –مۇندىن باشقا قىـز  
ــاليدۇ ــدى . باش ــا كۈن ــۈرە     ھهتت ــانچه س ــر ق ــۈرىلىرىدىن بى ــان س ــازلىرىنى قۇرئ لىك نام

. پۈتــۈن دۇئــالىرىنى قۇرئــان ئوقــۇش بىــلهن باشــاليدۇ . ئوقۇماســتىن ئــادا قىاللمايــدۇ
ــۇرالر    ــدىكى ئۇيغ ــىيا جۇمهۇرىيهتلىرى ــۇرا ئاس ــۇقىرىئوتت ــت  ي ــقا يهنه ھېي قىالردىن باش

دېـمهك،  . چىقمايـدۇ  ھېيتالپ كىرگهن ھهر بىر ئۆيدىن قۇرئان ئوقۇماسـتىن  كۈنلىرىدە
ــورۇن تۇتــۇپ     ــايىن مــۇھىم ئ ــدا ئىنت ــم ئۇيغۇرالرنىــڭ كۈنــدىلىك ھاياتى قۇرئــان كهرى

  .كهلمهكته
  قۇرئان كهرىمنى مهنىسىنى بىلمهستىن ئوقۇسىمۇ ساۋاب بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٨٢٢

ۇلمهتلىرىـدىن ئىمـان ۋە   قۇرئان كهرىم ئىنسانالرنى كۇپرى ۋە زااللهتنىـڭ ز  :جاۋاب    
ئـالالھ  . ھىدايهتنىڭ نۇرىغا ئېلىپ چىقىش ئۈچـۈن چۈشـۈرۈلگهن ھىـدايهت مهشـئىلى    

قۇرئـاننى سـاڭا كىشـىلهرنى پهرۋەردىگارىنىـڭ     ! ئـى مـۇھهممهد  ﴿: تائاال مۇنـداق دەيـدۇ  
ئىزنى بىلهن كۇپرىنىڭ زۇلمهتلىرىدىن ئىماننىڭ نۇرىغا چىقىرىشـىڭ ئۈچـۈن، غالىـب،    

ا مهدھىـــيىلهنگهن ئـــالالھ تائاالھنىـــڭ يولىغـــا باشلىشـــىڭ ئۈچـــۈن  ھهمـــمه تىلـــالرد
  .)٢(﴾چۈشۈردۇق

بۇ ئـايهتكه ئاساسـهن، قۇرئـان كهرىمنـى ئوقۇشـتىن مهقسـهت ئۇنىـڭ مهنىلىرىنـى           
ئهممــا قۇرئــان كهرىمنىــڭ . چۈشــىنىش ۋە شــۇ چۈشــهنگىنى بــويىچه ئهمهل قىلىشــتۇر 

                                                 
  تىرمىزى رىۋايىتى  )١(
  ئايهت - ١ئىبراھىم سۈرىسى   )٢(



 هرئىسالمىي ئىلىمل: بۆلۈم- ٨  ١٠٩٠  

 

ئۇنىــڭ لهۋزىنــى تىــالۋەت  ـــ بىلمىســىمۇن، ئۇنىــڭ مهنىســىنى بىلســۇنئۇلۇغلىقىــدىن 
  .قىلغان ئادەم چوقۇم ساۋابقا ئېرىشىدۇ

  قۇرئاننى تىڭشىغان كىشىگىمۇ ساۋاب بوالمدۇ؟ :سوئال  .١٨٢٣
قۇرئان كهرىمنى كۆڭۈل قويۇپ تىڭشاشمۇ كىشىنى ئالالھنىـڭ رەھمىـتىگه    :جاۋاب    

ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە     . دىن سـانىلىدۇ ئېرىشتۈرىدىغان كاتتا ئىبادەتلهر قاتارىـ 
ئالالھنىڭ رەھمىتىگه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن، قۇرئان ئوقۇلغان چاغـدا،  ﴿: مۇنداق دەيدۇ

  .)١(﴾جىم تۇرۇڭالر) سۆز قىلماستىن(ئۇنى دىققهت بىلهن ئاڭالڭالر ۋە 
  ۆگىتىشنىڭ ساۋابى قانداق بولىدۇ؟بالىالرغا قۇرئان كهرىمنى ئ: سوئال  .١٨٢٤

پهرزەنتلىــرىگه قۇرئــان كهرىمنــى ئانىالرنىــڭ ئۈســتىگه –ئاتــائــالالھ تائــاال : جــاۋاب    
. قىلىپ بهلگىلىـگهن پهرز نىئوقۇشنى ۋە ئۇنىڭ تهلىماتلىرىغا ئهمهل قىلىشنى ئۆگىتىش

پهيغهمـبهر   .ئۇالر بۇ قىلغانلىرىنىڭ مۇكاپاتىنى بۇ دۇنيادا ۋە ئاخىرەتته چوقـۇم كۆرىـدۇ  
كىمكـى قۇرئـان ئوقۇيـدىكهن ۋە ئۇنىـڭ تهلىمـاتلىرى      «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

قىيامهت كۈنىدە ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ بېشىغا   بويىچه ئىش كۆرىدىكهن، ئالالھ تائاال
  .)٢(»قۇياشنىڭ نۇرىدىنمۇ نۇرلۇق تاجىنى كىيگۈزىدۇ

  قائىدىلىرى –قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئهدەپ 
  قائىدىلىرى قايسىالر؟ –قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئهدەپ  :سوئال  .١٨٢٥

  :قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئهدەپلىرى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    
ــۇش   )١(   ــلهن ئوقـ ــارەت بىـ ــاننى تاھـ ــانالرال  ﴿. قۇرئـ ــاك بولغـ ــاننى پهقهت پـ قۇرئـ

  .)٣(﴾تۇتىدۇ

دەپ شـهيتاننىڭ   ﴾مِْيجِالـر  انطَْيالش نم اِهللاوذُ بِأع﴿قۇرئان ئوقۇشـتىن بـۇرۇن   ) ٢(  

ســهن قۇرئــان ئوقۇمــاقچى ﴿. ۋەسۋەســه قىلىشــىدىن ئالالھقــا ســىغىنىپ پانــاھ تىــلهش
ــا ســـېغىنىپ پانـــاھ ) ۋەسۋەسىســـىدىن(بولغىنىڭـــدا، قوغالنـــدى شـــهيتاننىڭ  ئالالھقـ

  .)٤(﴾تىلىگىن
قۇرئـاننى   ﴿ .قۇرئاننى تهجۋىـد قائىـدىلىرىگه رىئـايه قىلىـپ، ئوچـۇق ئوقـۇش      ) ٣(  

                                                 
  ـ ئايهت ٢٠٤ئهئراف سۈرىسى   )١(
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )٢(
  ـ ئايهتلهر ٧٩ـ  ٧٧ۋاقىئه سۈرىسى   )٣(
  ـ ئايهت ٩٨نهھل سۈرىسى   )٤(



 ١٠٩١  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇشقائوق ۇرئانق  

 

  ١﴾ئوقۇغىن) يهنى دانه ـ دانه، ئوچۇق(تهرتىل بىلهن 
قۇرئاننىــڭ مهنىســىنى بىلمىســىمۇ، ئــالالھ ماڭــا ســۆزلهۋاتىدۇ دېــگهن ئېتىقــاد  ) ٤(  

  .بىلهن ئۇنى ئىخالس قىلىپ ئوقۇش
قۇرئـان كهرىمنـى    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .قۇرئاننى چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇش) ٥(  

ئاننى چىرايلىق ئـاۋازدا  قۇر«: لىق ئاۋازدا ئوقۇشقا تهشهببهس قىلىپقېتىرقىنىپ، چىراي
  .دەپ كۆرسهتكهن )٢(»ئوقۇڭالر

پهقهت . كهســـپىگه ئايالندۇرىۋالماســـلىق   قۇرئـــان ئوقۇشـــنى مهئىشـــهتنىڭ  ) ٦(  
  .ئاخىرەتلىك ساۋابنى كۆزلهپ ئوقۇش

  يادالشنىڭ پهزىلىتى قۇرئان
  قۇرئان كهرىمنى يادقا ئېلىشنىڭ پهزىلىتى نېمه؟ :السوئ  .١٨٢٦

ئالالھ تائاال تهرىپىدىن چۈشكهن پېتـى سـاقلىنىپ كهلـگهن     قۇرئان كهرىم :جاۋاب    
ئهسـىردىن كـۆپرەك ۋاقىتـتىن     ١٤ئـۇنى   ئـالالھ تائـاال  . ئهڭ ئاخىرقى ساماۋىي كىتـابتۇر 

الشتۇرۇشــتىن ئىبــارەت بىــرى يازمــا ھــالهتته ســاقالش ۋە قارىيالرنىــڭ دىللىرىــدا ئورۇن
بۇ سهۋەبتىن قارىيالر ئىسـالم ئۇممىتىنىـڭ   . ئىككى خىل ئۇسۇل بىلهن قوغداپ كهلدى

ئالالھنىـڭ  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دېـگهن   . ئهڭ شهرەپلىك كىشىلىرىدۇر
قـارىيالر ئالالھنىـڭ يېقىنلىـرى ۋە ئاالھىـدە      ئىنسانالر ئارىسىدا يـېقىن كىشـىلىرى بـار،   

  .)٣(»ىرىدۇربهندىل
  قۇرئان كهرىمنى قانداق رەۋىشته ئوقۇش كېرەك؟ :سوئال  .١٨٢٧

قۇرئان كهرىمنـى تهجۋىـد قائىـدىلىرىگه رىئـايه قىلغـان ھالـدا، تهپهككـۇر         :جاۋاب    
چـۈنكى قۇرئـان   . بىلهن ئـاز ئوقـۇش ئالـدىراپ كـۆپ ئوقۇغانـدىن ئهلـۋەتته ئهۋزەلـدۇر       

نهســىههت  –ڭ مهنىســىنى تهپهككــۇر قىلىــپ چۈشــىنىپ، ئۇنىڭــدىن ۋەز  كهرىــم ئۇنىــ
  .ئېلىش ئۈچۈن چۈشۈرۈلگهن كىتاب

                                                 
  ئايهت-٤سۈرىسى مۇززەممىل  )١(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٣(
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  ھهدىس ئىلمى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  ۋە ئۇنىڭ غايىسى ھهدىس ئىلمى
  ھهدىس ئىلمى دېگهن قانداق ئىلىم؟ :سوئال  .١٨٢٨

 –پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ســـۆزلىرى، ئىـــش  -ىلمـــى ھهدىـــس ئ :جـــاۋاب    
پائالىيهتلىرى، باشقىالرنىڭ قىلغـان ئىشـلىرىدىن مۇۋاپىـق كـۆرۈپ تهسـتىقلىغانلىرىغا      

ــۋايهتلهرنى  ــت رىــ ــۇ ئائىــ ــتچىللىقى،    ۋە بــ ــۆزلىگۈچىلهرنىڭ راســ ــۋايهتلهرنى ســ رىــ
ئۇسـۇل بىـلهن   ئىشهنچلىكلىكى، تهقـۋالىقى ۋە باشـقا سـۈپهتلىرىنى مهلـۇم بىـر ئىلمىـي       

  .ئهھمىيهتلىك بىر ئىلىمدۇر قىلىدىغان تهتقىق
  ھهدىس ئىلمىنىڭ غايىسى نېمه؟ :سوئال  .١٨٢٩

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـۈننىتىنى ۋە     ھهدىـس ئىلمىنىـڭ غايىسـى    :جاۋاب    
لهشتۈرۈش تهرزىنـى  ا تهتبىقالپ ئهمهلىيقسالم دىنىنى چۈشىنىش ھهم تۇرمۇشئۇنىڭ ئى

ئهڭ توغرا شهكىلدە ئۆگىنىپ مۇسۇلمانالرغا شۇ بويىچه بىلدۈرۈشـنى غـايه ۋە مهقسـهت    
  .قىلىدۇ

  ھهدىس ئىلمى قاچان بارلىققا كهلگهن؟ :سوئال  .١٨٣٠
ــاۋاب     ــى  :ج ــس ئىلم ــاھابىالرنىڭ    ھهدى ــنال س ــاالمدىن كېيى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسـلىرىنى   ا بارلىققا كهلگهن بولۇپ، ساھابىالرزامانىد
ــۈن      ــهنچلىكلىكى ۋە پۈتـ ــۋالىقى، ئىشـ ــتچىللىقى، تهقـ ــڭ راسـ ــۋايهت قىلغۇچىالرنىـ رىـ
ئهھۋالىنى ئېنىـق تهكشـۈرۈش بىـلهن بىـرگه ھهدىسـنى قاچـان، نهدە ئاڭلىغـانلىقى ۋە        

لهۋزى قانـداق ئىكهنلىكىنـى ئېنىـق ۋە     پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئېيتقـان    ھهدىسنىڭ
ھىجـرىيه بىرىنچـى   . تهپسىلى بىلىش ئۈچۈن مهلۇم مېتود ۋە پرىنسىپالرنى بهلگىلىگهن

ــىپلىرى ۋە    ــىرنىڭ كېيىنكـــى يېرىمىـــدىال ھهدىـــس ئىلمىنىـــڭ ئاساســـىي پرىنسـ ئهسـ
  .ئۇسۇللىرى بېكىتىلگهن

  ئادەم كىم ؟ هققىدە تۇنجى بولۇپ كىتاب يازغانھهدىس ئىلمى ھ :سوئال  .١٨٣١
ھهدىــس ئىلمــى توغرۇلــۇق تــۇنجى قېــتىم كىتــاب يازغــان كىشــى مهشــهۇر  :جــاۋاب    

 -٧١٧كىشى بولـۇپ،   ھهدىسشۇناس ئالىم مۇھهممهد ئىبنى شىهاب ئهل زۇھرىي دېگهن
ڭ ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىزنى خهلىپىلىــك قىلغــان مىالدىــيه يىللىــرى ئارىســىدا -٧٢٠

ئۇنىڭدىن كېيىن، ئىمام ئهلى ئىبنـى ئهل   .تهشهببۇسى بىلهن مهزكۇر كىتابىنى يازغان
ــ ــىدۇر ) ٨٤٨ -٧٧٧م(ى مهدىين ــگهن كىش ــىدىن   . دې ــۇ كىش ــدا ب ــارىي كىتابى ــام بۇخ ئىم



 ١٠٩٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ئىلمى هدىسھ  

 

ــان    ــۆگهنگهنلىكىنى يازغ ــدە كــۆپ نهرســىلهرنى ئ . ھهدىــس ۋە ھهدىــس ئىلمــى ھهققى
شــافىئىي مهزھىبىنىــڭ  چىنچىســىھهدىــس ئىلمــى ھهققىــدە كىتــاب يازغانالرنىــڭ ئۈ  

  .دۇر) ٨١٩ -٧٦٧م(ئىمام شافىئىي قۇرغۇچىسى
  ؟مۇسۇلمانالر ئىسالم مهنبىئهلىرىنى قوغداشقا قانداق ئهھمىيهت بهرگهن: سوئال  .١٨٣٢

ــارىخىي مهلۇمــاتالرنى، دىنىــي تهلىمــاتالرنى، دەســتۇرالرنى ۋە پهيغهمــبهر   : جــاۋاب     ت
ــۆز ــانىيهت     س ــته، ئىنس ــى بېكىتىش ــۆز ئهين ــنچىكىلهش ۋە ئ ــش، ئى ــق قىلى لىرىنى تهتقى

  .يوق ئالدىغا ئۆتىدىغان ھېچكىم تارىخىدا، مۇسۇلمان ئۆلىمالىرىنىڭ
ــنى      ــۇلمانالردىن ئوقـــۇش ۋە يېزىشـ ــدا مۇسـ ــاالمنىڭ زامانىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

ۆگىنىشـكه چاقىرىـپ   ئۇ ھهمىشه مۇسـۇلمانالرنى ئوقـۇش ۋە ئ  . بىلىدىغانالر كۆپ ئىدى
بهدر ئۇرۇشىدا ئهسىرگه چۈشكهن مۇشرىك قوشـۇنلىرىنىڭ سـاۋاتلىقلىرىدىن   . تۇراتتى

بالىنىڭ ساۋادىنى چىقىرىپ قويۇش بهدىلىـگه   ١٠ھهر بىرىنىڭ مۇسۇلمان بالىلىرىدىن 
ــاالمنىڭ      ــبهر ئهلهيهىسســ ــانلىقىمۇ پهيغهمــ ــىتىنى قولالنغــ ــرىش سىياســ ــۇپ بېــ قويــ

قالماســلىقى ئۈچــۈن قولىــدىن كهلــگهن ھهمــمه چــارىلهرنى  مۇســۇلمانالرنىڭ ساۋاتســىز
  .ئىشلهتكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ســاھابىالر ئىســالم دىنىنىــڭ بىرىنچــى    پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن كېيىنمــۇ     
ئاساسلىق دەستۇرى بولغان قۇرئان كهرىمگه ئهڭ زور ئهھمىيهت بېرىش بىـلهن بىـرگه   

ــۈننهتلىرى   ــاالمنىڭ سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــيهت بهرگهنپهيغهمـ ــان . گىمۇ زور ئهھمىـ قۇرئـ
كهرىمنى جىمى ئىسالم ئۇممىتىگه مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا چۈشكهن پېتـى سـاالمهت   

قاتـارلىق  » تهجۋىـد ئىلمـى  «، »قىـرائهت ئىلمـى  «، »قۇرئان ئىلمـى «يهتكۈزۈش ئۈچۈن 
پرىنسـىپالرنى   –ئىلىملهرنى مهيدانغا كهلتۈرۈپ، ھهر بىرى ئۈچـۈن مهخسـۇس قائىـدە    

ــان     بې ــتكهنگه ئوخشــاش، ئىســالم دىنىنىــڭ ئىككىنچــى ئاساســلىق دەســتۇرى بولغ كى
، »ھهدىس ئىلمـى «سۈننهتنى ئىسالم ئۇممىتىگه ئۆز پېتى، ساالمهت يهتكۈزۈش ئۈچۈن 

ھهدىــس رىـۋايهت قىلغــانالرنى تهكشــۈرۈش  «، »ھهدىسـالرنى تهتقىــق قىلىـش ئىلمــى  «
ــى ــى  «، »ئىلم ــايرىش ئىلم ــۈرلهرگه ئ ــالرنى ت ــار» ھهدىس ــدانغا  قات ــى مهي لىق ئىلىملهرن

پرىنسـىپ ۋە مېتـودالرنى    -كهلتۈرۈپ، بۇالرنىـڭ ھهر بىـرى ئۈچـۈن مهخسـۇس قائىـدە     
بۇالرنىـڭ سـىرتىدا، قۇرئـان كهرىـم ۋە سـۈننهتنىڭ روھىنـى مۇسـۇلمانالرغا        . بېكىتكهن

ــارلىق » فىقهــى ئىلمــى«، »تهپســىر ئىلمــى«ئهيــنهن يهتكــۈزۈش مهقســىتى بىــلهن   قات
ــدان  ــى مهي ــۈن     ئىلىملهرن ــىنىش ئۈچ ــوغرا چۈش ــۇالرنى ت ــرگه ب ــلهن بى ــرىش بى غا چىقى

ــابالنغان ئهرەب تىلىنىـــڭ  ــلهر ھېسـ ــاردەمچى ئىلىمـ ــا« يـ ــا«، »فونېتىكـ ۋە » گرامماتىكـ
  .ئىستىلىستىكىلىق ئىپادىلهش ئۇسۇلى قاتارلىقالرنى مهيدانغا كهلتۈرگهن
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  قىسقىچه مهلۇماتھهدىس توپالملىرى ھهققىدە 

  ئهڭ مهشهۇر ھهدىس توپالملىرى قايسىالر؟ :سوئال  .١٨٣٣
كهلـگهن بولـۇپ،    زامانىمىزغىچه نۇرغۇنلىغان ھهدىس توپالملىرى بارلىققا :جاۋاب    

پۈتــۈن ئهھلــى ســۈننى مۇســۇلمانالر تهرىپىــدىن بىــردەك ئېتىــراپ ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن 
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه .چوڭ ھهدىس توپلىمىدۇر ٦قىلىنغانلىرىنىڭ مهشهۇرلىرى 

  »سهھىهۇلبۇخارىي«. ١  
  »سهھىهۇ مۇسلىم«. ٢  
  »تىرمىزىسۇنهن «. ٣  
  »سۇنهن ئىبنى ماجه«. ٤  
  »سۇنهن ئهبۇ داۋۇد«. ٥  
  .»سۇنهن نهسائىي«. ٦  

  سهھىهۇلبۇخارىي
  نى كىم توپلىغان؟» سهھىهۇلبۇخارىي« :سوئال  .١٨٣٤

قۇرئــان كهرىمــدىن قالســا مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن ئهڭ  »ۇلبۇخارىيســهھىه« :جــاۋاب    
ئۇنى مۇھهممهد ئىبنى ئىسمائىل بۇخارىي دېگهن كىشى تـوپالپ   مۆتىۋەر كىتاب بولۇپ،

 بۇخـارا ھـازىرقى ئۆزبېكىسـتاننىڭ   ) م٨٠٩(ى يىلـ -١٩٤نىـڭ ھىجرىيىبۇ كىشى . چىققان
مهرقهند ۋىاليىــتىگه ســه) م٨٦٩(ى يىلــ-٢٥٦ھىجرىيىنىــڭ  ،دۇنياغــا كېلىــپ شــهھىرىدە

مــۇھهممهد ئىســمائىل بۇخــارى . قاراشــلىق خهرتهڭ دېــگهن يېزىــدا دۇنيــادىن ئــۆتكهن
ھاياتىدا ئىلىم تهھسىل قىلىش ئۈچۈن خۇراسان، مهككه، مهدىنه، مىسىر، شام ۋە باشـقا  

مىڭـدىن   ٦٠٠ ئـۇ ھهدىـس توپالشـقا بېرىلىـپ    . ئىسالم شـهھهرلىرىگه بېرىـپ ئوقۇغـان   
ــنى يا  ــۆپرەك ھهدىســـ ــانكـــ ــالالپ   . دىلىغـــ ــدىن تـــ ــلهر ئىچىـــ ــۇ ھهدىســـ ئهل «بـــ

 .نـاملىق ئهسـىرىنى ۋۇجۇدقـا چىقارغـان     )سهھىه ھهدىسـلهر تـوپلىمى  (»جامىئۇسسهھىه
ئهھلـى   .ېـگهن نـام بىـلهن مهشـهۇر بولغـان     د» سـهھىهۇل بۇخـارى  «كېيىنچه بۇ ئهسهر

نىڭ راسـتلىقىغا ۋە  ئهسـهر بـۇ   رنىڭ ھهممىسـى مۇسـۇلمانال  سۈننى مهزھىـبىگه مهنسـۇپ  
  .لىكىگه بىردەك ئىقرار قىلىدۇئىكهن ئىشهنچلىكئهڭ هدىسلىرىنىڭ ھ

  سهھىهۇ مۇسلىم
  نى كىم توپلىغان؟» سهھىهۇ مۇسلىم« :سوئال  .١٨٣٥



 ١٠٩٥  هلۇماتم هقىچقىس هققىدەھ توپالملىرى هدىسھ  

 

ناملىق بـۇ ھهدىـس تـوپلىمى مۇسـلىم ئىبنـى ھهججـاج       » سهھىهۇ مۇسلىم« :جاۋاب    
ئىمـام مۇسـلىم    ڭ قولىدا يارىتىلغان بولـۇپ، ئهبۇل ھهسهن ئهل قۇشهيرىي دېگهن زاتنى

دۇنياغـا   شـهھىرىدە  نىسـاپور ھـازىرقى ئىراننىـڭ   يىلى ) م٨٢١(ى يىل-٢٠٥ھىجرىيىنىڭ 
 ئىمـام مۇسـلىم  . نىساپۇردا ئالهمـدىن ئـۆتكهن  ) م٨٧٥(ى يىل -٢٦١كېلىپ، ھىجرىيىنىڭ

دۆلهتـلهرگه   ، شام قاتارلىق)مهككه، مهدىنه(ئىلىم تهھسىل قىلىش يولىدا ئىراق، ھىجاز 
ئهھــمهد ئىبنــى ھهنبهلــدىن كــۆپ ئىلىــم ئــۆگهنگهن ۋە كــۆپ        ئــۇ ئىمــام . بارغــان

دېـگهن ھهدىـس   » سـهھىهۇ مۇسـلىم  «شـۇالرنىڭ ئىچىـدىن   . ھهدىسلهرنى يادلىۋالغـان 
ــان  ــوپلىمىنى ياراتق ــۇ . ت ــهھىهۇلبۇخارىي«ئ ــهنچلىك ۋە   د» س ــا ئهڭ ئىش ــن قالس ئهڭ ى

  .مۆتىۋەر ھهدىس كىتابى ھېسابلىنىدۇ

  تىرمىزىن سۇنه
  نى كىم توپلىغان؟ »تىرمىزىسۇنهن « :سوئال  .١٨٣٦

ــزىســۇنهن « :جــاۋاب     ــا ئهل   »تىرمى ــى ئىس ــۇھهممهد ئىبن نىــڭ ھهدىــس  تىرمىزىم
ھــازىرقى ئۆزبېكىســتاننىڭ  )م٨٢٤(ى يىلــ-٢٠٩ نىــڭھىجرىيىئــۇ كىشــى . توپلىمىــدۇر

ئىلىــم ئىمــام تىرمىــزى . كهلــگهندۇنياغــا  ســىداشــهھىرىگه قاراشــلىق بــوغ يېزىتىرمىــز 
تهھسىل قىلىش يولىدا خۇراسان، ئىراق، ھىجاز قاتارلىق شهھهرلهرگه بارغـان ۋە كـۆپ   

ــان  ــلهرنى توپلىغ ــيىن،    . ھهدىس ــدىن كې ــام بۇخارى ــهھهرلىرىدە ئىم ــاۋارائۇننهھرى ش م
 ولـۇپ، شـهرەپكه ئېرىشـكهن ئـالىم ب   -مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئهڭ زور ھـۆرمهت ۋە شـان  

توپلىغان ھهدىسـلىرىنى مىسـىر، ھىجـاز، ئىـراق ۋە خۇراسـان ئۆلىمالىرىنىـڭ ئالدىـدىن        
ئۇ كىشـى  . ئېالن قىلغان ئۆتكۈزۈپ ئۇالرنىڭ تهستىقىدىن ئۆتكهندىن كېيىن، ئاندىن

. ئالهمـدىن ئـۆتكهن   تىرمىز شهھىىرىنىڭ بوغ يېزىسىدا )م٨٩٢(ى يىل-٢٧٩ھىجرىيىنىڭ
ۇنيــادىكى مهشــهۇر ئــالته ھهدىــس تــوپلىمى ئىچىــدە  نىــڭ ھهدىــس تــوپلىمى دتىرمىزى

  .ئۈچىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ

  سۇنهن ئىبنى ماجه
  نى كىم توپلىغان؟» سۇنهن ئىبنى ماجه« :سوئال  .١٨٣٧

مۇھهممهد ئىبنى يهزىد ئهل قهزۋىنىي دېگهن كىشى » سۇنهن ئىبنى ماجه« :جاۋاب    
كاسـپى   )م٨٢٤(ى يىلـ -٢٠٩ نىـڭ ھىجرىيىبى بولۇپ، بـۇ كىشـى   توپلىغان ھهدىس كىتا

مهكـكه ۋە  (ھىجـاز  ئـۇ . هلگهندۇنياغا كدېڭىزىنىڭ جهنۇب تهرىپىگه جايالشقان رايوندا 
 مهملىكهتلىـرىگه ئهرەب  ، مىسـىر، ئىـراق قاتـارلىق   )سـۈرىيه ۋە ئېئـوردانىيه  (شام ) مهدىنه

ئـۆزى ئىــزدەپ   .يادلىغـان  ھهدىسـلهرنى  لىگهنبېرىـپ ئىلىـم تهھسـىل قىلغـان ۋە كــۆپ    
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نــاملىق بــۇ » ســۇنهن ئىبنــى مــاجه«ن نۇرغــۇن ھهدىســلهردىن تــالالپ يــۈرۈپ توپلىغــا
 )م٨٨٦(ى يىلــ-٢٧٣ھىجرىيىنىــڭ ئــۇ كىشــى. نى بارلىققــا كهلتــۈرگهنھهدىــس تــوپلىمى
مهشهۇر ئالته ھهدىس توپلىمى ئىچىدە تـۆتىنچى  ئۇنىڭ بۇ توپلىمى  .ئالهمدىن ئۆتكهن
  .ئورۇندا تۇرىدۇ

  ۇنهن ئهبۇ داۋۇدس
  نى كىم توپلىغان؟»سۇنهن ئهبۇ داۋۇد« :سوئال  .١٨٣٨

سۇاليمان ئىبنـى ئهشـئهس ئهل سىجىسـتاني دېـگهن      »سۇنهن ئهبۇ داۋۇد« :جاۋاب    
ــۇ كىشــى    ــۇپ، ئ ــوپلىمى بول ــڭ كىشــىنىڭ ت ــ-٢٠٢ھىجرىيىنى ــازىرقى ) م ٨١٧(ى يىل ھ

ھهنبهلىي . دۇنياغا كهلگهن دېگهن يېرىدە) »سىجىستان« ئهسلىسى(ئىراننىڭ سىستان 
ھهدىـس ئـۆگىنىش   . ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلدە ئوقۇغـان  ئىمام مهزھىبىنىڭ قۇرغۇچىسى

-٢٧٥ھىجرىيىنىـڭ . ئۈچۈن شام، ئىراق، خۇراسان ۋە باشقا ئهرەب شهھهرلىرىگه بارغان
ــ ــۆتكهن   )م٨٨٨(ى يىل ــدىن ئ ــۇ ھهدىــس  ئۇنىــڭ. ئىراقنىــڭ بهســرە شــهھىرىدە ئالهم ب

  .توپلىمى مهشهۇر ئالته ھهدىس توپلىمى ئىچىدىن بهشىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ

  سۇنهن نهسائىي
  نى كىم توپلىغان؟»سۇنهن نهسائىي« :سوئال  .١٨٣٩

نــاملىق بــۇ تــوپالم ئهھــمهد ئىبنــى شــۇئهيب نهســائى  »ســۇنهن نهســائىي« :جــاۋاب    
 ھـازىرقى ) م٨٣٠(ى يىل-٢١٥ھىجرىيىنىڭ ى بولۇپ، ئۇ كىشى دېگهن كىشىنىڭ توپلىم

ئىمــام نهســائىي ھهدىســلهرنى  .كهلــگهندۇنياغــا  دېــگهن يېرىــدە نىڭ نهســائخۇراســان
ــدىن      ــۆلگهن ۋە ھهدىســالرنى راســت ۋە يالغان ــۈل ب ــاددە كۆڭ ــىغا پهۋقۇلئ ــوپالش ئىش ت

بىـلهن ئىـش    ئايرىشتا ناھـايىتى چىـڭ شـهرتلهرنى قويـۇپ، ئىنتـايىن ئېهتىياتچـانلىق      
ھهدىســلهرنى ئىشــهنچلىك مهكــكه مــۇكهررەمه شــهھىرىدە تــۇرۇپ،  ئــۇ. كــۆرگهن ئــالىم

پهلهســـتىننىڭ رەمـــله دېـــگهن يېرىـــدە ) م٩١٥(ى يىلـــ-٣٠٣ھىجرىيىنىـــڭ  .توپلىغـــان
مهشــهۇر ئــالته ھهدىــس تــوپلىمى ئىچىــدىن   ئۇنىــڭ بــۇ تــوپلىمى ئالهمــدىن ئــۆتكهن،

  .ئالتىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ
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  قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىسى ھهققىدە قىسقىچه مهلۇمات

كېرەككـى، قۇرئـان كهرىـم بېـرەر پهن ـ تېخنىكـا كىتـابى ئهمهس،         ئاۋۋال شۇنى بىلىش
ئهســرارلىرىنى بايــان قىلىــش ئۈچــۈن چۈشــۈرۈلگهن كىتــابمۇ  -ســىر ڭئــۇ كائىناتنىــيــاكى 
ئــۇ . تــۈزۈم كىتابىــدۇر-هقىــدە، ئىبــادەت، ئهخــالق، مۇئــامىله، قــانۇن بهلكــى ئــۇ ئ. ئهمهس

ئىنسانالرغا پهن ـ تېخنىكىدىن مهلۇم ماۋزۇالردا يىـپ ئـۇچى بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ ئىـزدىنىش       
دېمهك، قۇرئان كهرىم ئومـۇمىي قانۇنىيهتلهرنىـڭ خۇسۇسـىي يىـپ     . يولىنى ئېچىپ بېرىدۇ

  .ئۇچىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
سائادەتنىڭ يوللىرىغا ھىـدايهت   –ىنسانالرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بهخت ئ ئالالھ تائاال

بــۇ قۇرئــان . قىلىــش ئۈچــۈن قۇرئــان كهرىمنــى ھىــدايهت مهنبىئــى قىلىــپ چۈشــۈرگهن
ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا يولغا باشاليدۇ، ياخشى ئىشالرنى قىلىـدىغان مـۆمىنلهرگه ئۇالرنىـڭ    

ــا ئېرىشــىدىغانلىقى بىــلهن خــۇ  قۇرئــان كهرىمنىــڭ  )١(.ش خهۋەر بېرىــدۇچــوڭ مۇكاپاتق
ھىدايىتى ئىنسانالرنى ئالالھ تائاالنىـڭ دىنىغـا چـاقىرىش، ئۇنىـڭ بارلىقىغـا ۋە بىـرلىكىگه       

ئىســـپاتالرنى تۇرغـــۇزۇش، ئىنســـانالرغا پايـــدىلىق بولغـــان ئىشـــالرنى -يېتهرلىـــك دەلىـــل
هســىيهتلهردىن م-ئــۆگىتىش ۋە ئــۇالرنى ئــۆزلىرىگه زىيــانلىق بولغــان ئىشــالردىن، گۇنــاھ  

  .توسۇش قاتارلىق ئىشالردا ھهرخىل ئۇسۇلالر بىلهن ئهمهلگه ئاشقان

  دۇرقۇرئان كهرىم ھىدايهت كىتابى
ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىنى، قۇرئان كهرىمنىڭ ئالالھ تائاالنىـڭ سـۆزى ئىكهنلىكىنـى ۋە    

ھهر بىــر  مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئــالالھ تائاالنىــڭ ھهق پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكىنــى
ئهســىرنىڭ تهبىئىــتىگه ۋە ھهر دەۋر ئىنســانلىرىنىڭ ئهقىــل سهۋىيىســىگه مۇناســىپ ھالــدا 
ئىلمىـــي مـــۆجىزىلهر بىـــلهن ئىسپاتالشـــمۇ قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ ھىدايهتلىرىـــدىن بىـــرى 

ئهسـىردىن كـۆپرەك ۋاقىـت    14چـۈنكى قۇرئـان كهرىمنىـڭ ئـايهتلىرى مۇنـدىن      . سانىلىدۇ
دىن بىرى كىشىلهرنى شۇ زامانالرنىڭ سهۋىيىسـىگه اليىـق   ئىلگىرى چۈشكهن ۋە ئهسىرلهر

ــدا پهقهت       ــال ئۇنىڭ ــىمۇ، يهنى ــگهن بولس ــپ كهل ــل قىلى ــلهن قايى ــۆجىزىلىرى بى ــي م ئىلمى
. پهن بىلهنال كهشـپ قىلىنىـدىغان نۇرغۇنلىغـان ئىلمىـي ھهقىقهتـلهر بـار      -زامانىۋى ئىلىم 

                                                 
 ئايهت-٩ئىسرا سۈرىسى  )١(
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هۋىيىسـى يۈكسهلگهنسـېرى ۋە   شۇڭا زامان تهرەققىـي قىلغانسـېرى، ئىنسـانالرنىڭ ئىلىـم س    
ــم ــلهردە بىلىــنمىگهن ئىلمىــي      -ئىلى ــان كهرىمنىــڭ ئۆتمۈش پهن ئىلگىرلىگهنســېرى قۇرئ

شۇنداق قىلىپ تـا قىيـامهتكىچه بـۇ    . مۆجىزىلىرى تېخىمۇ كۆپ كهشپ قىلىنىشقا باشاليدۇ
  .ئىلمىي مۆجىزىلهر كهشپ قىلىنىشقا داۋام قىلىدۇ

ئىلمىـي ھهقىقهتلهرنـى نـېمه ئۈچـۈن شـهرھلىپ       ئۇنداقتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ  
  بهرمىگهن؟

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھازىر كهشىپ قىلىنغـان ۋە  : بۇ سوئالنىڭ جاۋابى مۇنداق
كېيىنچه كهشىپ قىلىنىدىغان پۈتۈن ئىلمىي ھهقىقهتلهرنى شهرھلهپ بهرمىگهنلىكىنىـڭ  

نىڭ كۈنـدىلىك ئىبادەتلىرىـدە،   سهۋەبىگه كهلسهك، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇسـۇلمانالر   
بولغـــان شـــهرىئهت  ھـــارام مهسىلىســـىدە بىلىشـــى كېـــرەك-مۇئـــامىله ئىشـــلىرىدا، ھـــاالل

چــۈنكى مۇســۇلمانالرغا بــۇيرۇلغىنى بــۇ  . ئهھكــاملىرىنى تــولىقى بىــلهن شــهھلهپ بهرگهن
ئهمما قۇرئان كهرىمدىكى كائىنات ئهسرارلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملهردىـن ئـۆزى   . ئىدى

چــۈنكى بــۇ ئىلمىــي   . لگهنلىرىنــى ۋە ئېهتىيــاج تۇيغــانلىرىنى بايــان قىلىــپ بهرگهن    بى
ھهقىقهتلهرنى ھازىرقى بويىچه شهرھلهپ بهرگهندە، ئۇ چـاغالردىكى ئىنسـانالرنىڭ ئهقلـى    
قوبۇل قىاللمايتتى، بۇ ئهھۋالنىڭ ئاساسلىق مهسىله بولغـان دىنىـي مهسـىلىلهرگه سـهلبىي     

چۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئـالالھ    . الى بار ئىدىتهسىرى بولۇپ قېلىش ئېهتىم
تائاالنىــڭ قــۇدرىتى بىــلهن بىــر كېچىــدە مهككىــدىن پهلهســتىندىكى مهســجىدى ئهقســاغا  
ــۇل      بېرىــپ كهلگهنلىــك قىسسىســىنى شــۇ ۋاقىتتىكــى ئىنســانالرنىڭ كــۆپ ســانلىقى قوب

ھهرگىزمـۇ ئـورۇن يـوق     قىاللمىغان يهردە، ھازىرقى ئىلمىي كهشپىياتالردىن سـۆز ئېچىشـقا  
نــا غا كومپىيــوتېر، ئېنتېرنېــت، ئانتېھهتتــا مۇنــدىن يــۈز يىــل بــۇرۇنقى ئىنســانالر . ئىــدى

ــان پهن   ــازىرقى زامـ ــارلىق ھـ ــانچه    –قاتـ ــادەم ھهرقـ ــان ئـ ــۆز ئاچقـ ــدىن سـ تېخنىكىلىرىـ
ئىشهنچلىك، ئالىم كىشى بولۇپ كهتسىمۇ، ئىنسانالر ھامان ئـۇنى يالغانغـا چىقىـدىغانلىقى    

  . گهپ ئىدىتۇرغانال
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  قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىلىرى

  قۇرئان كهرىم قانداق مۆجىزىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟: سوئال  .١٨٤٠
، ھهر زامانغـا  شرىقۇرئان كهرىم ئهدەبىي، ئىلمىـي، كېلىچهكـتىن خهۋەر بېـ   : جاۋاب    

  .ۆجىزىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغانقاتارلىق كۆپلىگهن م مۇناسىپ شهرىئهت بهلگىلهش

  قۇرئان كهرىمنىڭ ئهدەبىي مۆجىزىسى
  قۇرئان كهرىمنىڭ ئهدەبىي مۆجىزىسى قايسى؟: سوئال  .١٨٤١

قۇرئــــان كهرىمنىــــڭ ئهدەبىــــي مۆجىزىســــى ئۇنىــــڭ تۈزۈلىشــــىدىكى : جــــاۋاب    
ىكهنلىكـى ۋە ئـاڭلىغۇچىالرنى   بهدىئىيلىكى، ھهر بىر سۆزنىڭ چوڭقـۇر مهنىـگه ئىـگه ئ   

ئــۆزىگه مهپتــۇن قىلىشــتهك يــۇقىرى جــازىبىيىتى، قاتــارلىق تهرەپلهرنــى ئــۆز ئىچىــگه   
  .ئالىدۇ

  قۇرئان كهرىمنىڭ بهدىئىيلىكى) ١(
قۇرئــان ئايهتلىرىــدىكى ھهر بىــر ســۆز ۋە ھهربىــر ئــايهتته، ئهرەب ئهدەبىياتىــدىكى    

ئهرەبـلهر قۇرئــان  . گىلىرى تېپىلىــدۇبـارچه بهدىئىيلىــك تۈرلىرىنىـڭ ئهڭ يــۇقىرى ئـۈل   
ھهتتـا يۇنـان، ھندىسـتان ۋە    . كهرىم چۈشۈشـتىن بـۇرۇن قهتئىـي سـۆزدە يېڭىلمـايتتى     

ــدا ھــېچ نهرســىگه     ــرى ۋە شــائىرلىرى ئهرەبلهرنىــڭ ئالدى ــاغلىق ئهدىبلى ئىراننىــڭ ئات
شۇ ۋاقىتتا ئهرەبلهرنىـڭ ئاتـاغلىق شـائىر    ى لىرقۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزى. ئهرزىمهيتتى

ئهدەبىيـات ۋە شـېئىرىيهتته ئهڭ يـۇقىرى     ئهرەبـلهر . ۋە ئهدىبلىرىنى تىزال قايىل قىلغـان 
ھهر قانــداق بىــر مۇددىئــانى ناھــايىتى ئېنىــق ۋە ئوچــۇق (ت پهللىــگه يهتــكهن، پاســاھه

ــاالغه)ئىپــادىلهش ــبىگه   (ت ، ب ئىپــادىلىمهكچى بولغــان مهنىنــى ئاڭلىغۇچىالرنىــڭ قهل
جهھهتـلهردە ئاالھىـدە   ) رىلهر بىـلهن نهق يهتكـۈزۈش  ئىنتايىن ئىخچـام ۋە ئاسـان ئىبـا   

 قۇرئـان  .بولـۇپ تـۇرۇپ قۇرئـان كهرىمـگه تهڭ كـېلهلمىگهن     ككه ئىگه خهلق ۈئۈستۈنل
  .كهننىڭ كېلىشى بىلهن ئۇالرنىڭ دېمى ئىچىگه چۈشۈپال كهتكهرىم

  غانئېالن قىل دۇئېلئهرەبلهرگه كهرىم  قۇرئان
  :غانئېالن قىل ك ئۈچ باسقۇچلۇق دۇئېلتۆۋەندىكىدە ئهرەبلهرگهكهرىم  قۇرئان  
كته قۇرئان كهرىمـگه  ۈبهدىئىيلىك ۋە ئىستىلىستىكىلىق ئۈستۈنل نىدەسلهپته ئۇالر  

! ئـى مـۇھهممهد  ﴿.قا چـاقىردى شـ پ بېقىئوخشايدىغان بىرەر كىتابنى مهيـدانغا كهلتـۈرۈ  



 ۆجىزىسىم هرىمنىڭك ۇرئانق: بۆلۈم-٩  ١١٠٢  

 

ۈرۈش ئېيتقىنكى، ئهگهر ئىنسانالر، جىـنالر بـۇ قۇرئاننىـڭ ئوخشىشـىنى مهيـدانغا كهلتـ      
ئۈچۈن يىغىلىپ بىر ـ بىرىگه ياردەملهشكهن تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا   

  .كهلتۈرەلمىدىراستىنال ئۇالر  )١(﴾كهلتۈرەلمهيدۇ
ســۈرىنى مهيــدانغا ١٠ســۈرىلىرىگه ئوخشــايدىغان كهرىــم قۇرئــان  ئانــدىن ئــۇالرنى  

ــۈرۈپ بېقىشــقا چــاقىردى  ــانن﴿ .كهلت ــۇالر قۇرئ ــۇھهممهد(ى ئ ــۆزى) م ئىجــاد قىلغــان  ئ
ــۇ ســۆزۈڭالردا («دېيىشــهمدۇ؟ ئېيتقىنكــى،   ــالالھتىن باشــقا   ) ب راســتچىل بولســاڭالر، ئ

) بهدىئىيلىـك جهھهتـتىن  (چاقىرىـپ،  ) يـاردەمگه (چاقىرااليدىغانلىكى كىشىلىرىڭالرنى 
  .)٢(﴾قۇرئاندىكىگه ئوخشايدىغان ئون سۈرە ئىجاد قىلىپ بېقىڭالر

بهنــدىمىز ﴿. دىاد قىلىــپ بېقىشــقا چــاقىر  بىــرال ســۈرە ئىجــ  ئاخىرىــدا ئــۇالرنى    
گه بىز چۈشۈرگهن قۇرئانـدىن شهكلهنسـهڭالر، قۇرئانغـا ئوخشـاش بىـرەر      ) مۇھهممهد(

ــالالھتىن باشــقا ) قۇرئانغــا تهئهررۇز قىلىشــتا(ســۈرىنى مهيــدانغا چىقىرىــپ بــېقىڭالر   ئ
ــاردەمگه(ياردەمچىڭالرنىــڭ ھهممىســىنى  ــان ئىنســاننىڭ ســۆز (چــاقىرىڭالر، ) ي ى قۇرئ

  .)٣(﴾راستچىل بولساڭالر) دېگهن گېپىڭالردا
ــلهر    ــرىگه جــاۋاب بېرەلمىــدى  ئهرەب ــۇقىرىقى دۇئېلالرنىــڭ ھېچبى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ  ي

شـۇنىڭ  . قۇرئان كهرىم ئالدىـدا ئـاجىز قالغـانلىقىنى ئېتىـراپ قىلىشـقا مهجبـۇر بولـدى       
  .ندىبىلهن قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزە ئىكهنلىكى ئۇالرنىڭ نهزەرىدىمۇ ئىسپاتال

مۆجىزىسىنى شۇ ۋاقىتتىكى ئهشـهددى  ئهدەبىي قۇرئان كهرىمنىڭ شۇنداق قىلىپ،   
ئىسالم دىنىغا جېنى بىلهن قارشى تۇرۇپ كهلـگهن ۋەلىـد   . كۇپپارالرمۇ ئېتىراپ قىلغان

ئىبنى مۇغىرە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلگىنىدە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
مدىن بىر قانچه ئايهت ئوقۇپ بهرگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ كـۆڭلى  ئۇنىڭغا قۇرئان كهرى

شـۇ ۋاقىتتـا ئىسـالمنىڭ    . بىردىنال يۇمشاپ ئۆزىگه نېمه بولغـانلىقىنى بىلهلـمهي قالىـدۇ   
ۋەلىــد ئهبــۇ جهھلــگه . ئهڭ ئهشــهددى دۈشــمىنى ئهبــۇ جهھــل ئۇنىــڭ يېنىغــا كېلىــدۇ

ــدۇ  ــداق دەي ــا   «: مۇن ــڭ ئهڭ ت ــهن، مهن ئهرەبلهرنى ــهنمۇ بىلىس ــائىرىمهن، س النتلىق ش
قهسـهم بىـلهن ئېتىـراپ قىلىمهنكـى،     . ئهرەبلهردە مېنى بېسىپ چۈشىدىغان شائىر تـوق 

تىــن ئاڭلىغــانلىرىم شــېئىر ئهمهس يــاكى قهســىدە     ) ئهلهيهىسســاالم(مهن مــۇھهممهد
ھـاالۋەت بېغىشـاليدۇ، قۇرۇلمىسـى    -ئهمهس، ئۇ شۇنداق بىر سـۆزلهركى، قهلـبكه ھـۇزۇر   

ســۆزلهرنى بېســىپ چۈشــهلهيدىغان ســۆزلهر يــوق، ئــۇ ھهمىشــه   ئىنتــايىن ئېســىل، بــۇ  

                                                 
  ـ ئايهت٨٨ئىسرا سۈرىسى   )١(
 ئايهت-١٣ھۇد سۈرىسى  )٢(
  ئايهت-٢٣بهقهرە سۈرىسى  )٣(



 ١١٠٣  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  .»ئۈستۈنلۈككه ئىگه، ھهر قانداق بهدىئىي بايانالرنى يوققا چىقىرااليدۇ
مانا بۇ، ئىسالم دىنىنى يوقىتىش ئۈچۈن بـار كـۈچى بىـلهن قارشـىلىق كۆرسـىتىپ        

  .كېلىۋاتقان بىر كاپىر ئادەمنىڭ گۇۋاھلىقىدۇر
نى بىرىنچى سۆرە فـاتىهه سۈرىسـىدىن ئهڭ ئـاخىرقى سـۈرە     قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى  

ناس سۈرىسىگه قهدەر ھهممىنـى كـۆزدىن كهچۈرىـدىغان بولسـاق، قۇرئـان كهرىمنىـڭ       
ــدە   ــۈن ئايهتلىرى ــاخىرىغىچه پۈت ــۇقىرى  ئىستىلىســتىكا ۋە بايانبېشــىدىن ئ نىــڭ ئهڭ ي

ــاپىمىز  ــۈلگىلىرىنى ت ــلهن بىز   . ئ ــىللىكى بى ــۆزلىرىنىڭ ئېس ــايهتلهر س ــۇ ئ ــل  ب ــى قايى ن
  .قىلىشتىن ئاۋۋال، ئۇنىڭ ھاالۋىتى قهلبىمىزگه بېرىپ بولىدۇ

ئهڭ ئۈسـتۈن بهدىئىـيلىككه    ئىستىلىسـتىكا جهھهتـته  تۆۋەندە، قۇرئان كهرىمنىـڭ    
ئهرەبـلهر قاتىلـدىن قىسـاس ئېلىشـنىڭ     . ئىگه ئىكهنلىكىگه بىـرال مىسـال كهلتـۈرىمهن   

نى ئالىـدىغانلىقىنى ئهڭ ئىخچـام ۋە   قاتىللىق جىنايهتلىرىنىڭ تهكرارلىنىشـىنىڭ ئالـدى  
ئۆلتـۈرۈش ئۆلتۈرۈشـنىڭ ئالـدىنى    «ئهڭ بهدىئىي سۆز بىلهن ئىپـادىلىمهكچى بولـۇپ،   

دېگهن جۈملىنى تۈزۈپ چىقىپ، ئۇنى ئهڭ بهدىئىـي سـۆز دەپ قارىغـانلىقتىن،    » ئالىدۇ
ھهمىشــه ئهڭ بهدىئىــي  چــۈنكى ئــۇالر. كهبىــگه ئېســىپ قويــۇپ پهخىــرلهنگهن ئىــدى 

رنى ۋە ھېكمهتلىــــك، بهدىئىــــي جــــۈملىلهرنى كهبىــــگه ئېســــىش بىــــلهن شــــېئىرال
  )١(قىساستا ھايات بار قۇرئان كهرىمدىن . پهخىرلىنهتتى

دېگهن ئايهت چۈشىشى بىلهن ئۇالرنىڭ كهبىگه ئېسىپ پهخىرلهنگهن بۇ بهدىئىي   
 سۆزى ئادەتتىكى سۆزلهرگه ئايلىنىپ قالدى ۋە پۈتۈن ئۈستۈنلىكىنى يوقىتىپ قۇرئـان 

  .كهرىمگه ئورۇن بوشىتىپ بهردى
ــدىكى     ــان كهرىم ــار  ﴿ئىستىلىســتىكا مۇتهخهسسىســلىرى قۇرئ ــات ب  ﴾قىساســتا ھاي

ــلهن    ــايهت بى ــگهن ئ ــدۇ   «دې ــدىنى ئالى ــنىڭ ئال ــۈرۈش ئۆلتۈرۈش ــۆز  » ئۆلت ــگهن س دې
ئوتتۇرىســىدا بهدىئىيلىــك جهھهتــته ئاالھىــدە چــوڭ پهرق بــارلىقىنى ۋە ئايهتنىــڭ بــۇ   

تهرەپتىن ئۈسـتۈن بهدىئىـيلىككه ئىـگه ئىكهنلىكىنـى بايـان       دىن كۆپرەك ٢٠سۆزدىن 
  :مهسىلهن. قىلىدۇ

» ئۆلتـۈرۈش ئۆلتۈرۈشـنىڭ ئالـدىنى ئالىـدۇ    «يۇقىرىقى ئايهتنىڭ ھهرپ سـانى  ) ١(  
ھهرپتىن تهركىب  ١٤ھهرپتىن، بۇ سۆز  ١٢ئايهت. دېگهن سۆزنىڭ ھهرپ سانىدىن ئاز

هرپ بىــلهن ئىپــادىلهنگهن مهنه ئهڭ مهلــۇمكى، قانچىلىــك ئــاز ســۆز ۋە ئــاز ھ . تاپقــان
  .بهدىئىي مهنىدۇر

چۈنكى ئـۇ قاتىلـدىن قىسـاس ئېلىشـنىڭ     . ئايهتنىڭ مهنىسى ناھايىتى ئوچۇق) ٢(  

                                                 
 ئايهت-١٧٩بهقهرە سۈرىسى  )١(



 ۆجىزىسىم هرىمنىڭك ۇرئانق: بۆلۈم-٩  ١١٠٤  

 

دېـگهن  » ئۆلتـۈرۈش ئۆلتۈرۈشـنىڭ ئالـدىنى ئالىـدۇ    «ئهممـا  . زۆرۈرلىكىنى تهكىتلهيدۇ
ۈن چــۈنكى، ھهر قانــداق ئۆلتــۈرۈش قىســاس ئۈچــ . ســۆزنىڭ مهنىســى ئېنىــق ئهمهس

  .بىرىنى ناھهقمۇ ئۆلتۈرۈپ قويىدۇ-ئادەملهر بىر. بولمايدۇ
ــوق    ) ٣(   ــۆز ي ــۇ س ــر م ــان بى ــايهتته تهكرارالنغ ــى   . ئ ــۆزنىڭ تهكرارلىنىش ــۈنكى س چ

ئۆلتـۈرۈش ئۆلتۈرۈشـنىڭ   «ئهمما . جۈملىنىڭ بهدىئىيلىكىگه سهلبىي تهسىر يهتكۈزىدۇ
  .رالنغاندېگهن سۆز تهكرا» ئۆلتۈرۈش«دېگهن سۆزدە، » ئالدىنى ئالىدۇ

چۈنكى باشقىسـىنىڭ  . سۆزى ئادالهتنى ھېس قىلدۇرىدۇ» قىساس«ئايهتتىكى ) ٤(  
ــڭ    ــان ئادەمنى ــابۇت قىلغ ــاتىنى ن ــدۇر    ھاي ــقا مهھكۇم ــابۇت بولۇش ــاتىمۇ ن ــا . ھاي ئهمم

  .دېگهن سۆز بۇ مهنىنى بېرىشتىن يىراق» ئۆلتۈرۈش ئۆلتۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ«

  لىقىمهنىسى چوڭقۇرقۇرئان ئايهتلىرىنىڭ ئىخچام، ) ٢(
قۇرئان ئايهتلىرىدىكى ھهر بىر سـۆز ئـۆزى ئىخچـام، مهنىسـى چوڭقـۇر سـۆزلهردىن         

ــىدىكى   ــۆزلهر ئارىس ــۇپ، س ــاددە   -رەتبۇل ــچانلىق پهۋقۇلئ ــارا باغلىنىش ــب ۋە ئۆزئ تهرتى
  :مهن بۇ ئورۇندا بىرال مىسال كهلتۈرۈشنى خااليمهن. يۇقىرىدۇر

” كـۆرۈش “سـۆزى  ” ئـاڭالش “ ته بولمىسـۇن  قۇرئان كهرىمدە، مهيلى قايسى ئـايهت   
ياسـالما سـۆزلهر    سـۆزى ۋە ئۇنىڭـدىن ياسـالغان   ” ئاڭالش“. سۆزىنىڭ ئالدىدا كهلگهن

ياسالغان ياسالما  دىنسۆزى ۋە ئۇنىڭ” كۆرۈش“ قېتىم ئۇچرىسا،  ٢٢٧قۇرئان كهرىمدە 
 نىـــڭبايــان قىلىنغــان ئايهتلهر  ” قــۇالق “ ، ”كــۆز “ قېــتىم ئۇچرايــدۇ؛    ١٤٨ســۆزلهر  
: مهسـىلهن . سـۆزىنىڭ ئالدىـدا كېلىـدۇ   ” كـۆز “  ھهمىشـه  سـۆزى ” قۇالق“ دە ھهممىسى

ــۈنى  (﴿ ــامهت ك ــان قىي ــل   ) ئىنس ــۆز، دى ــۇالق، ك ــرى  (ق ــهزگۈ ئهزالى ــارلىق س ــڭ )قات نى
ســـىلهر ئۈچـــۈن ﴿، )١(﴾ســـوراق قىلىنىـــدۇ –قىلمىشـــلىرى ئۈســـتىدە چوقـــۇم ســـوئال 

، )٢(﴾بهك ئـاز شـۈكۈر قىلىسـىلهر   قۇالقالرنى، كـۆزلهرنى ۋە يـۈرەكلهرنى يـاراتتى، سـىلهر     
  .)٣(﴾كۆرۈشكه قادىر بواللمايدۇ) ھهقنى(ئاڭالشقا ۋە ) ھهقنى(ئۇالر ﴿

ــايهتلهردىن باشــقا     ــۇقىرىقى ئ ــۇالق“ي ــلهن ” ق ــۆز“بى ــارلىق ” ك ــان ب ــا ئېلىنغ  تىلغ
” كـۆز “ ئىنساننىڭ ئـاڭالش سـېزىمى رەت جهھهتـته     بىلهنسۆزى ” قۇالق“ئايهتلهردە 

  بۇ نېمه ئۈچۈن شۇنداق؟. زىمىنىڭ ئالدىدا كېلىدۇكۆرۈش سې بىلهنسۆزى 
پهن ئالىملىرىنىـــڭ بـــۇ ھهقتىكـــى تهتقىقـــات  –قېنـــى بىـــز نهزەرىمىزنـــى ئىلىـــم   

                                                 
  ئايهت -٣٦ئىسرا سۈرىسى   )١(
  ئايهت -٩سهجدە سۈرىسى   )٢(
  ئايهت -٢٠ۈرىسى ھۇد س )٣(



 ١١٠٥  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  :نهتىجىلىرىگه ۋە ئىلمىي پاكىتالرغا سېلىپ باقايلى
تۆرەلمهشۇناس ئىلمىنىڭ تهكشۈرۈپ ئېنىقلىشىچه، ئىنساننىڭ ئاڭالش ۋە كۆرۈش   

تۆرەلمه تۆرىلىپ ئۈچ ھهپته بولغانـدا، ئۇنىـڭ قـۇالق    . يارىتىلىدۇئهزالىرى بىرال ۋاقىتتا 
ــۇ ئــاڭالش ئورگىنىنىــڭ يېتىلىشــىنىڭ باشلىنىشــى،     ئاساســىي تاختىســى يېتىلىــدۇ، ب
تــۆرەلمىگه تــۆت ھهپــته بولغانــدا كۆزىنىــڭ ئاساســىي تاختىســى يېتىلىــدۇ، بــۇ ۋاقىتتــا  

بولغانـدا قـۇالق قۇلۇلىسـى    ئىچكى قۇالق تهرەققىي قىلغان ھالغا كېلىـدۇ، تـۆت ھهپـته    
. يېتىلىشكه باشالپ، سهككىز ھهپته بولغاندا مۇكهممهل ئاڭالش ئويمىنى شـهكىللىنىدۇ 

ــهزگۈ       ــاڭالش س ــدۇ ھهم ئ ــۇق يېتىلى ــدا تول ــۇالق بهش ئاي ــى ق ــپ ئىچك ــۇنداق قىلى ش
ئهممـا كـۆز، كـۆز ئالمىسـى بىـلهن كـۆرۈش       . نېرۋىلىرى غىدىقلىنىشنى قوبۇل قىالاليدۇ

ز بالىيــاتقۇ ۆبىــراق كــ. يهتــته ئايــدا يېتىلىــدۇ ھهم ئېچىلىــدۇ) ۇق پهردەنۇرلــ(ى پهردىســ
ئهممــا قــۇالق ئــاۋازالرنى ئاڭلىيااليــدۇ، بــوۋاق     . ئىچىــدە ھېچنهرســىنى كۆرەلمهيــدۇ  

  .ئانىسىنىڭ يۈرەك سوقۇشىنى ۋە ئۈچهي ھهرىكهتلىرىنى ئاڭلىيااليدۇ
  :خۇالسه قىلغاندا  
كــۆرۈش ســهزگۈ سىستېمىســىدىن  تۆرەلمىنىــڭ ئــاڭالش ســهزگۈ سىستېمىســى) ١(  

بۇرۇن يېتىلىـدۇ، ئـاڭالش سهزگۈسـى تـۆرەلمه بهش ئـايلىق بولغانـدا چـوڭ ئادەمنىـڭ         
 ١٠كۆرۈش سهزگۈ سىستېمىسى بالىالر . ئاڭالش سهزگۈ سىستېمىسى شهكلىگه كىرىدۇ

  .ياشقا كىرگهندىن كېيىن ئاندىن مۇكهممهللىشىپ پىشىپ يېتىلىدۇ
چېغىدا ئاۋازالرنى ئاڭلىيااليـدۇ، ئهممـا نـۇر، سـىزىقالرنى     تۆرەلمه بالىياتقۇدىكى ) ٢(  

  .پهرقلهندۇرەلهيدۇ تۇغۇلغاندىن كېيىن
ــدە     ــان كهرىم ــاڭالش“ قۇرئ ــۆزىنىڭ” ئ ــۆرۈش“ س ــان   ” ك ــدا باي ــۆزىنىڭ ئالدى س

  :باشقا سهۋەبلىرى مۇنداققىلىنغانلىقىنىڭ يهنه 
ــتىن ئى   ) ١(   ــادەم ئۇخالش ــىچه، ئ ــڭ ئىسپاتلىش ــوگىيه ئىلمىنى ــاۋۋال  بىئول ــرى ئ لگى

، ئانــدىن كېــيىن )ئاســتا ئۆچــۈپ –ئاســتا (ئۇنىــڭ كــۆرۈش سهزگۈســى تورمۇزلىنىــپ 
ئىنســـان ھوشســـىزالنغاندا، . ئـــاڭالش سهزگۈســـى تورمۇزلىنىـــپ ئىشـــتىن توختايـــدۇ

ــمىگهن     ــان يېتىشـ ــېڭىگه قـ ــكهندە، مـ ــهكهراتقا چۈشـ ــمىگهندە، سـ ــىگېن يېتىشـ ئوكسـ
  .ئاندىن ئاڭالش سېزىمى يوقىلىدۇئهھۋالالردىمۇ ئاۋۋال كۆرۈش سېزىمى يوقىلىپ، 

ئايروپىالنــدا ئۇچقانــدا تىــز ســۈرئهت بىــلهن يــۇقىرى ئۆرلىگهنــدە كــۆرۈش        ) ٢(  
ئهممــا ئــاڭالش . قــۇۋۋىتىگه تهســىر يېتىــپ مــۈجمهل كــۆرۈش قــۇۋۋىتى شــهكىللىنىدۇ 

  .ئىقتىدارى ھهرگىز يوقالمايدۇ، ئىنتايىن تۆۋەن بولسىمۇ ساقلىنىپ قالىدۇ
ــاش ب  )٣(   ــادەم ئوخش ــن     ئ ــان تهرەپلهردى ــاش بولمىغ ــۆنىلىش ۋە ئوخش ــان ي ولمىغ

ئهممـا ئادەمنىـڭ بېشـى مـۇقىم بىـر ئورۇنـدا تۇرغانـدا،        . كهلگهن ئاۋازالرنى ئاڭلىيااليدۇ
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ــۇڭى   ــۆرۈش بولـ ــىلىكتىكى كـ ــۇڭى  ١٨٠°ئۇنىـــڭ تهكشـ ــۆرۈش بولـ ــى كـ ، تىكلىكتىكـ
جـايالردىن  نۇر تۇز سـىزىق بـويىچه تارقالغاچقـا، توسـالغۇالردىن، ئهگـرى      . بولىدۇ١٤٥°

ئهممـا ئـاۋاز ھهر قايسـى تهرەپـلهرگه     . ھهم سۈزۈك بولمىغان جىسـىمالردىن ئۆتهلمهيـدۇ  
  .پهس جايالردىمۇ، قېلىن، ئېگىز تامالردىمۇ تارقىيااليدۇ –ئېگىز . تارقىيااليدۇ

ئىنساننىڭ ئاڭالش سهزگۈسىدىن كهلگهن ئۇچۇرالر ئۇنىڭ ئېسىدە ساقلىنىپ ) ٤(  
گۈ ئهزاالر ئــارقىلىق ئېرىشــىلگهن ئۇچۇرالرنىــڭ ســاقلىنىپ ئهممــا باشــقا ســهز. قالىــدۇ

شۇنداقال كۆرۈش سهزگۈسى ئـارقىلىق قوبـۇل   . قېلىشى ھهم تهسىرى بۇنىڭغا يهتمهيدۇ
قىلىنىدىغان ئۇچۇرالرنىڭ مىقدارى ئاڭالش سهزگۈسى ئـارقىلىق قوبـۇل قىلىنىـدىغان    

ن كهلـــگهن ئۇچـــۇرالردىن كـــۆپ بولســـىمۇ، مېڭىـــدە قېلىشـــتا ئـــاڭالش سهزگۈســـىدى
شۇڭا قۇرئان كهرىمنىڭ ئىنسـاننىڭ قهلبىنـى ئېرىتىۋېتىـدىغان،    . ئۇچۇرالرغا يهتمهيدۇ

جاھــاننى لهرزىــگه ســالىدىغان مۇڭلــۇق، تهســىرلىك قىرائىتــى راســتىنال مۇســۇلمان        
  .ئادەمنىڭ قهلبىنى ئېرىتىدۇ ۋە ئۇنى چوڭقۇر ئويغا سالىدۇ

” ۋە كۆرۈش” كۆز“ سۆزلىرىنىڭ ” ئاڭالش“ ۋە ” قۇالق“ ، قۇرئان كهرىمدە دېمهك  
. ســۆزلىرىنىڭ ئالدىــدا قويۇلىشــى چوڭقــۇر ئىلمىــي ھهقىقهتلهرنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان

ــم  ــان  –ئىلى ــي قىلمىغ ــدىن پهن تهرەققى ــىر ١٤ مۇن ــى  ئهس ــرەر  ئىلگىرىك ــاغالردا، بى چ
ــدى    ــۇمكىن ئهمهس ئى ــۇ م ــى بىلىشــى ھهرگىزم ــۇ ھهقىقهتلهرن ــان . ئىنســاننىڭ ب قۇرئ

ھنىڭ سـۆزى ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتالش ئۈچـۈن بۇنىـڭ ئـۆزىال كۇپـايه        كهرىمنىڭ ئالال
  .قىلىدۇ

  سىلىقلىق تېكىشتلىرىدىكىقۇرئان كهرىم ) ٣(
ئىنتايىن سىلىق، چاققان، مهنىگه دااللهت قىلىـش   تېكىستلىرى، لهۋزىقۇرئاننىڭ   

ئۈســتۈنلىكى ئاالھىــدە يــۇقىرى، ئوقــۇش ۋە يــادالش ئۈچــۈن بهكمــۇ ئهپلىــك ھهم        
ھهتتا . قۇرئان ئوقۇشنى بىلمهيدىغان ئادەممۇ بۇنى ئهلۋەتته ھېس قىالاليدۇ. ئۇڭايدۇر

مۇندىن باشـقا ئاڭلىۋاتقـان   . ئۇالر ئايهت بىلهن ھهدىسنىڭ پهرقىنى ئاڭالپال بىلهلهيدۇ
قۇرئــان كهرىــم . ئهرەبــچه ســۆزلهر ئىچىــدىن قۇرئــان ئــايهتلىرىنى تېــزال بايقىۋاالاليــدۇ 

اڭ ۋە رېـتىم جهھهتتىكـى ئورۇنالشتۇرۇلۇشـىمۇ ئۇنىـڭ     ئايهتلىرىدىكى سـۆزلهرنىڭ ئاھـ  
شــى كىشــىلهر ئهھلــى جهننىتــى بولىــدىغان ياخ: مهســىلهن. مهنىســىگه قــاراپ بولغــان

ھهرپ پـۇز قىلىنىـدىغان   پئايهتلهر ئىنتايىن يۇمشاق، سـىلىق تهله  ھهققىدىكى بايانالردا
آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تْجرِي مـن   إِنَّ اللَّه يْدخلُ الَّذين﴿. سۆزلهردىن تهركىب بولغانۋە 
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رِيرا حيهْم فهاسبللُْؤلًُؤا وبٍ ون ذَهم اوِرْن أَسا ميهلَّْونَ فحي ارا الْأَْنههْحت١(﴾ت( ،﴿   ـاتني جف نيقتإِنَّ الْم
ونيعو .نِنيالَمٍ آما بِسلُوهْع. اْدخزنو نيقَـابِلترٍ مرلَى ساًنا علٍّ إِْخوْن غم مورِهدي صا فا مدېـگهن   )٢(﴾ن

ــايهتلهرگه ئوخشــاش ــا. ئ ــاد   ئهمم ــدىغان يامــان ئ ــدە ئهھلــى دوزىخــى بولى ەملهر ھهققى
پـۇزى قـاتتىق   پقورقۇنچ ھېس قىلدۇرىـدىغان، تهله ئادەمگه ئايهتلهر  كهلگهن بايانالردا

وترى الْمْجرِمني يْومئـذ مقَـرنِني فـي    ﴿.ۆزلهردىن تهركىب بولغانسھهرپلهر ۋە چىقىدىغان 
اَألْصفَاد .ارْم النهوهجى وْغشتو انرن قَطم مابِيلُهر٣(﴾س( ،﴿    وًراـْدحوًما مـذْما مْصـالهي مـنهج﴾)٤( 

  .دېگهن ئايهتلهرگه ئوخشاش

  ىقۇرئان كهرىمنىڭ جازىبىيىت )٤(
سـىز بىـرەر بهدىئىـي    . قۇرئان كهرىمنىڭ جازىبىيىتىمۇ ئاالھىـدە چـوڭ بىـر مـۆجىزە      

ئهسهرنى دەسلهپ ئوقۇغىنىڭىزدا، ئۇنىڭ سېهرىي كۈچى سىزنى ئۆزىگه جهلب قىلىـدۇ،  
ــاي ئوقۇيســىز  ــۇنى تويم ــۇغىنىڭىزدا ســىزدىكى ھاياجــان    . ئ ــايتىالپ ئوق ــۇنى ق ــا ئ ئهمم

ېس قىلىنمىغـــانلىقتىن، ئـــۇنى قـــايتىالپ دە، ســـىزگه بىـــرەر يېڭىلىـــق ھـــ-يوقىلىـــدۇ 
. ھـالبۇكى قۇرئانـدا بۇنـداق خۇسۇسـىيهتلهر يـوق     . ئوقۇشتىن زېرىكىش ھېس قىلىسىز

ئهكسىچه، سىز قۇرئاننى قانچىلىك كـۆپ قـايتىالپ ئوقۇغانسـېرى ئۇنىـڭ جـازىبىيىتى      
ــىز    ــاي ئوقۇيس ــۇنى تويم ــىدۇ، ئ ــۇنچىلىك ئاش ــىزنى      . ش ــاالۋىتى س ــۇزۇر ـ ھ ــڭ ھ ئۇنى

بهش ۋاخ ناماز ئوقۇيدىغان ئادەم نامازدا كـۈنىگه فـاتىهه سۈرىسـىنى ئـاز     . رىدۇزوقالندۇ
ئهممـا ئـۇالر ئهينـى سـۈرىنى بۇنچىلىـك كـۆپ ئوقۇشـتىن        . قېتىم ئوقۇيدۇ ٣٢دېگهندە 

چۈنكى ئۇالر بۇ سۈرىنى ھهر قېتىم ئوقۇغىنىدا يېڭـى  . قىلچه زېرىكىش ھېس قىلمايدۇ
  .لهرگه ئىگه بولىدۇيېڭى مهنىلهرگه ۋە مهنىۋى يۈكسىلىش –

قۇرئان كهرىمنىڭ جـازىبىيىتى ئـۆز ۋاقتىـدىكى ئهرەب تىلىنـى ياخشـى بىلىـدىغان         
                                                 

ــىنىڭ   )١( ــايىتى -١٠٠ھهج سۈرىس ــى. ئ ــى     «: تهرجىمىس ــى ئهمهللهرن ــپ ياخش ــان ئېيتى ــقهتهن ئىم ــالالھ ھهقى ئ
قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، ئـۇالر جهنـنهتلهردە ئـالتۇن        

  .»الرنىڭ كىيىمى يىپهكتىن بولىدۇبىلهيزىكلهرنى ۋە مهرۋايىتالرنى زىننهت بۇيۇمى قىلىدۇ، ئۇ
ــ  )٢( ــىنىڭ ھىجــ ــايهتلىرى -٤٦ۋە  -٤٥ر سۈرىســ ــى . ئــ ــڭ تهرجىمىســ ــقهتهن  «: ئايهتلهرنىــ ــۋادارالر ھهقىــ تهقــ

. تۇرىدىغان بۇالقالردىن بهھـرىمهن بولىـدۇ  ) سۇ، ھهسهل ۋە مهي ئېقىپ(ن بوستانالردى –باغ ) جهننهتلهردە(
   .»دېيىلىدۇ” ئېسهن كىرىڭالر –جهننهتكه ئامان “ئۇالرغا 

گۇناھكـارالرنى  ) قىيـامهت كۈنىـدە  (ە ئـۇ كۈنـد  «: تهرجىمىسـى . ئـايهتلىرى  -٥٠ۋە  -٤٩ئىبراھىم سۈرىسـىنىڭ    )٣(
ئۇالرنىڭ كـۆڭلىكى قـارا مايـدىن بولىـدۇ،     . بىرىگه چېتىلىپ باغالنغان ھالدا كۆرىسهن -زەنجىرلهر بىلهن بىر

  . »ئوت ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئورىۋالىدۇ
ــرا   )٤( ــىنىڭ ئىس ــايىتى -١٨سۈرىس ــان،    «: تهرجىمىســى. ئ ــا خارالنغ ــۇ دوزاخق ــازااليمىز، ئ ــلهن ج ــۇنى دوزاخ بى ئ

  .»قوغالنغان ھالدا كىرىدۇ) ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن(
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كۆپلىگهن ئهرەبلهرنىـڭ بىـرەر ئايهتنىـڭ تىالۋىتىنـى ئـاڭالپ قـېلىش سـهۋەبى بىـلهن         
. دىللىرى بىردىنال ئېرىـپ مۇسـۇلمان بولىشـىغا تـۈرتكه بولغـان سـهۋەبلهنىڭ بىرىـدۇر       

تىن بـۇرۇن ئىسـالمنى ئهڭ   شـ مهر ئىبنـى خهتتـاب مۇسـۇلمان بولۇ   ئىككىنچى خهلىپه ئۆ
ئۇ بىر كۈنى ئۇنىڭـدىن قورقـۇپ   . ئۆچ كۆرىدىغان، نوپۇزلۇق كىشىلهردىن بىرى ئىدى

مهخپى ھالدا مۇسۇلمان بولغان سىڭلىسىنىڭ قۇرئان ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قېلىـپ،  
كۆڭلى بىردىنال تۇمشـاپ شـۇ   ئۇنىڭ قاتتىق دىلى بىردىنال ئېرىپ، ئۆچمهنلىك تولغان 

شۇ ۋاقىتتىكى ئهرەب كاتتىباشلىرىنىڭ خهلقنى قۇرئان كهرىـم  . ئاندا ئۇسۇلمان بولغان
تىالۋىتىنــى ئــاڭالپ قېلشــتىن قــاتتىق توســقانلىقىنىڭ ســهۋەبىمۇ قۇرئــان كهرىمنىــڭ   

 ئـالالھ تائـاال  . جازىبىيىتى ئالدىدا ئۇالرنىڭ ئامالسىز قالغانلىقىنىـڭ بىـر دەلىلـى ئىـدى    
بـۇ قۇرئانغـا قـۇالق    «: كـاپىرالر ﴿ :ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ھېكايه قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن   

شـۇنداق قىلسـاڭالر قۇرئاننىـڭ تـارتىش كـۈچى      (سالماڭالر، ئـۇنى ئېلىشـتۇرىۋېتىڭالر،   
  .)١(﴾دەيدۇ» غهلىبه قىلىشىڭالر مۇمكىن) ئالدىدا

قاتتىق زېمىـن سـۇنى   ئهمما ھازىرقى زاماندا، خۇددى زىرائهتچىلىككه يارىمايدىغان   
پ ســاندىكى مۇســۇلمانالرنىڭ، ھهتتــا ئهرەب تىلىنــى ياخشــى ۆقوبــۇل قىلمىغانــدەك، كــ

بىلىدىغان ئهرەبلهرنىڭمۇ دىلى قارىيىپ، كۆڭلى قاتتىقلىشىپ كهتكهنلىكـتىن قۇرئـان   
ھهقىقىـي رەۋىشـته    نـى چۈنكى مۇنـداقالر قۇرئـان كهرىم  . كهرىم ئۇالرغا تهسىر قىلمايدۇ

  .ىبهك يىراقتائاڭالشتىن خېل
ئىنسـانالرنى دۇنيـا ۋە    ئـالالھ تائـاال  . شهكسىزكى، قۇرئان كهرىـم ھىـدايهت كىتـابى     

سائادەتنىڭ يوللىرىغا ھىدايهت قىلىش ئۈچۈن قۇرئان كهرىمنـى   –ئاخىرەتلىك بهخت 
ــدايهت مهنبىئــى قىلىــپ چۈشــۈرگهن  ــا   . ھى ــوغرا يولغ ــقهتهن ئهڭ ت ــان ھهقى ــۇ قۇرئ ب

قىلىـــدىغان مـــۆمىنلهرگه ئۇالرنىـــڭ چـــوڭ مۇكاپاتقـــا  باشـــاليدۇ، ياخشـــى ئىشـــالرنى
ــىدىغانلىقى بىــلهن خــۇش خهۋەر بېرىــدۇ    قۇرئــان كهرىمنىــڭ ھىــدايىتى    )٢(.ئېرىش

ئىنسانالرنى ئالالھ تائاالنىڭ دىنىغا چاقىرىش، ئۇنىڭ بارلىقىغا ۋە بىرلىكىگه يېتهرلىـك  
الرنى ئـۆگىتىش ۋە  ئىسپاتالرنى تۇرغـۇزۇش، ئىنسـانالرغا پايـدىلىق بولغـان ئىشـ     -دەلىل

ــاھ   ــانلىق بولغــان ئىشــالردىن، گۇن ــۆزلىرىگه زىي ــۇالرنى ئ مهســىيهتلهردىن توســۇش  -ئ
  .قاتارلىق ئىشالردا ھهرخىل ئۇسۇلالر بىلهن ئهمهلگه ئاشقان

ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىنى، قۇرئان كهرىمنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ سۆزى ئىكهنلىكىنـى    
ھ تائاالنىـڭ ھهق پهيغهمبىـرى ئىكهنلىكىنـى ھهر    ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالال

                                                 
  ئايهت -٢٦فۇسسىلهت سۈرىسى   )١(
 ئايهت-٩ئىسرا سۈرىسى  )٢(



 ١١٠٩  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

بىر ئهسىرنىڭ تهبىئىـتىگه ۋە ھهر دەۋر ئىنسـانلىرىنىڭ ئهقىـل سهۋىيىسـىگه مۇناسـىپ      
ھالدا ئىلمىي مۆجىزىلهر بىلهن ئىسپاتالشمۇ قۇرئان كهرىمنىڭ ھىدايهتلىرىدىن بىـرى  

كـۆپرەك ۋاقىـت   ئهسىردىن 14چۈنكى قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهتلىرى مۇندىن . سانىلىدۇ
ئىلگىرى چۈشكهن ۋە ئهسـىرلهردىن بىـرى كىشـىلهرنى شـۇ زامانالرنىـڭ سهۋىيىسـىگه       
اليىــق ئىلمىــي مــۆجىزىلىرى بىــلهن قايىــل قىلىــپ كهلــگهن بولســىمۇ، يهنىــال ئۇنىڭــدا 
پهقهت زامـــانىۋى ئىلىـــم پهن بىلهنـــال كهشـــپ قىلىنىـــدىغان نۇرغۇنلىغـــان ئىلمىـــي  

ەققىـي قىلغانسـېرى، ئىنسـانالرنىڭ ئىلىـم سهۋىيىسـى      شـۇڭا زامـان تهر  . ھهقىقهتلهر بار
پهن ئىلگىرلىگهنســېرى قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئۆتمۈشــلهردە  -يۈكسهلگهنســېرى ۋە ئىلىــم

شـۇنداق  . بىلىنمىگهن ئىلمىي مۆجىزىلىرى تېخىمۇ كـۆپ كهشـپ قىلىنىشـقا باشـاليدۇ    
  .ۇقىلىپ تا قىيامهتكىچه بۇ ئىلمىي مۆجىزىلهر كهشپ قىلىنىشقا داۋام قىلىد

  قۇرئان كهرىمنىڭ ئىلمىي مۆجىزىلىرى
  قۇرئان كهرىمنىڭ ئىلمىي مۆجىزىلىرى قايسىالر؟: سوئال  .١٨٤٢

قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئىلمىــي ھهقىقهتلهردىــن خهۋەر بهرگهن مــۆجىزىلىرى : جــاۋاب    
  :ئىنتايىن كۆپ تۆۋەندە بهزىسى بايان قىلىنىدۇ

  پهن دەلىللىرى يتهبىئى: بىرىنچى
  شامال ۋە بۇلۇتالرنىڭ قوزغىلىشى) ١(    

بۇلۇتالرنىـــــڭ يۆنىلىشـــــى بۇلـــــۇتالرنى بارلىققـــــا كهلتۈرىـــــدىغان ۋە ئـــــۇالرنى   
ــدۇ    ــلهن بولى ــهۋەبى بى ــامالالرنىڭ س ــدىغان ش ــالىمالر  . ھهرىكهتلهندۈرى ــاتچى ئ تهتقىق

بۇلۇت ھاسـىل  شامالالرنىڭ دېڭىز يۈزىگه كۆتۈرۈلگهن سۇ پارلىرىنى يۇقىرىغا كۆتۈرۈپ 
ــۇپراق        ــىم تـ ــر قىسـ ــوزانالرنى ۋە بىـ ــامالنىڭ چـــاڭ ـ تـ ــۇنداقال شـ قىلىـــدىغانلىقى، شـ

ئــۇالر يهنه شــامالالر كۆتىرىــپ . دانچىلىرىنىمــۇ يۇقىرىغــا كۆتىرىــدىغانلىقىنى بايقىــدى 
يۇقىرىغا ئېلىپ چىققان چاڭ ـ توزان، تۇپراق دانچىلىـرى، ئۆسـۈملۈك ئـۇرۇقچىلىرى ۋە     

دېڭىزدىن كۆتۈرۈلگهن سۇ پارلىرىغا ئارىالشتۇرىدىغانلىقىنى ۋە بـۇ   تۇمان قاتارلىقالرنى
دانچىالرنىڭ ئهتراپىنى سۇ پارلىرى ئوراپ ئاستا ـ ئاستا چوڭىيىشـى نهتىجىسـىدە ئېغىـر     

  .بۇلۇت پارچىلىرىنىڭ بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى
ــارقىلىق قوزغىلىــدىغانلىقى     نى بايــان قىلىــپ قۇرئــان كهرىــم بۇلۇتنىــڭ شــامالالر ئ

ئالالھ شامالالنى ئهۋەتىپ بۇلـۇتنى قوزغايـدۇ، ئانـدىن ئـۇنى ئاسـماندا      ﴿: مۇنداق دەيدۇ



 ۆجىزىسىم هرىمنىڭك ۇرئانق: بۆلۈم-٩  ١١١٠  

 

  .)١(﴾خالىغىنىچه تارقىتىدۇ
قۇرئــان يهنه، شــامالالرنىڭ ســۇپارلىرىنى ھهيدەيــدىغانلىقىنى، ئانــدىن ئۇنىڭــدىن    

ىنى بايـان  ئېغىر بۇلۇت ھاسـىل بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن يـامغۇر تـامچىلىرى چۈشـىدىغانلىق      
بىــز بۇلــۇتتىن يــامغۇر . بىــز يــامغۇرنى ھهيدەيــدىغان شــامالالرنى ئهۋەتتــۇق ﴿: قىلىــدۇ

  .)٢(﴾ياغدۇرۇپ سىلهرنى سۇغاردۇق، سىلهر ھهرگىز ئۇنى ساقالشقا قادىر ئهمهسسىلهر
  ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئهسلىدە تۇمان ئىكهنلىكى) ٢(    
. كهنلىكىنــى بىلمهيتتــى كىشــىلهر ئاســمان جىســىملىرىنىڭ ئهســلىدە تۇمــان ئى      

ــم ـ پهننىــڭ سايىســىدا ئاســمان جىســىملىرىدىكى        ــانىمىزدىكى ئىلى ــاتچىالر زام تهتقىق
قالدۇق تۈتۈن ماددىلىرىنى ۋە ئۇالردىن يېڭـى پالنېتالرنىـڭ تهركىـب بولىۋاتقـانلىقىنى     

ــا . ۋە ئاســمان جىســىملىرىنىڭ ئهســلىدە تۇمــان ئىكهنلىكىنــى بايقىــدى   كــۆردى ئهمم
ئـالالھ ئانـدىن ئاسـماننى    ﴿.بۇھهقىقهتنى مۇندىن بۇرۇن قهيـت قىلغـان  قۇرئان كهرىم 

  .)٣(﴾يارىتىشقا يۈزلهندى، ھالبۇكى، ئۇ تۇمان ھالىتىدە ئىدى
  ئاي نۇرىنىڭ ئۈچۈرۈلگهنلىكى) ٣(    
تهتقىقاتچىالر ئاينىڭ ئهسلىدە قۇياشقا ئوخشاش يانىـدىغان نۇرلـۇق مـاددا بولـۇپ،       

ىنى ۋە كېچىـدىكى ئـاي نۇرىنىـڭ پهقهت قارشـى     كېيىن ئۇنىڭ نـۇرى ئۆچـۈرۈلگهنلىك  
يورۇقلـۇق ئىكهنلىكىنـى   ) قايتۇرغـان (ن تهرەپتىكى قۇياشنىڭ نۇرىـدىن ئهكـس ئهتـكه   

كـېچه  ﴿: ھـالبۇكى قۇرئـان كهرىـم بـۇھهقىقهتنى ئـاللىبۇرۇن ئـېالن قىلغـان       . بايقىدى
ــاالمىتىن   ــاالمهت قىلــدۇق، كېچىنىــڭ ئ ــۇرىنى(ى بىــلهن كۈنــدۈزنى ئىككــى ئ ) يهنــى ن

  .)٤(﴾ۆتىرىۋەتتۇقك
قۇرئــان كهرىــم يهنه قۇياشــنى يــانغۇچى چىــراق، ئــاينى يورۇقلــۇق بهرگــۈچى دەپ    

نـى ۋە نۇرلـۇق   )قۇيـاش (ئاسماندا بۇرۇجلهرنى، يېنىپ تۇرىدىغان چىـراق ﴿: تهرىپلىگهن
  .)٥(﴾ئاينى ياراتقان ئالالھنىڭ بهرىكىتى بۈيۈكتۇر

قىلىدىغانلىقى ئېنىق ئوتتۇرىغـا   بۇ ئايهتلهرد، ئاينىڭ يورۇقلۇقنى قۇياشتىن قوبۇل  
ــان ــاينى   . قويۇلغــ ــلهن ئــ ــاش بىــ ــالالھ تائاالنىــــڭ قۇيــ ــراغ“ئــ ــى چىــ دەپ ” ئىككــ

دەپ سـۈپهتلىگهنلىكى بۇنىـڭ   ” نۇرلـۇق “، ئـاينى  ”چىراغ“ تونۇشتۇرماستىن، قۇياشنى 

                                                 
  ـ ئايهت ٤٧رۇم سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٢٢ھىجر سۈرىسى   )٢(
  ـ ئايهت ١١ىسى فۇسسىلهت سۈر  )٣(
  ـ ئايهت ١٢ئىسرا سۈرىسى   )٤(
  ـ ئايهت٦١فۇرقان سۈرىسى   )٥(



 ١١١١  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

شۇنى ئونۇتماسلىق كېرەككـى، قۇرئـان كهرىمـدىكى ھهر بىـر سـۆزنىڭ ئـۆز       . دەلىلىدۇر
ــۇنداق   ــا شــ ــدا     –كهم ئورنىغــ ــۇكهممهل ھالــ ــايىن مــ ــتىن، ئىنتــ ــادە قىلىنماســ زىيــ

ئهرەب تىلىنىـــڭ زەۋقىنـــى  . ئورۇنالشـــتۇرۇلغانلىقى ھهرگىزمـــۇ مهقسهتســـىز ئهمهس  
  .تېتىغانالر بۇنى ئهلۋەتته بىلىدۇ

  ھاۋا بوشلۇقىدا ئوكسېگىننىڭ كهملىكى) ٤(    
ئېلىۋاتقـان   كىشىلهر ھازىرقى ئىلىم ـ پهن بارلىققـا كېلىشـتىن بـۇرۇن، بىـز نهپهس       

ئـايروپىالن  . ئوكسېگىننى ھاۋانىڭ يۇقىرى قاتالملىرىدىمۇ بار، دەپ گۇمان قىلىشـاتتى 
ئىجاد قىلىنىپ كىشىلهر ئاسمانغا ئۆرلىگهندىن كېيىن، ھاۋانىـڭ يـۇقىرى قاتالملىرىـدا    
ئوكسېگىننىڭ كهملىكىنى، بۇ سـهۋەبتىن ئـۇ جـايالردا نهپهسـنىڭ سـىقىلىدىغانلىقىنى      

ئـالالھ كىمنـى   ﴿: ۇرئـان بـۇ ھهقىهتنـى مۇنـدىن بـۇرۇن ئـېالن قىلغـان       ئهمما ق. بىلدى
ھىدايهت قىلماقچى بولسـا، ئۇنىـڭ كۆكسـىنى ئىسـالم ئۈچـۈن ئاچىـدۇ، ئـالالھ كىمنـى         

) ئىمــان ئېيــتىش(ئازدۇرمــاقچى بولســا، ئۇنىــڭ كۆكســىنى شــۇنچه تارايتىۋېتىــدۇكى،   
  .)١(﴾ئۇنىڭغا گويا ئاسمانغا چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ

بۇ ئايهتته، ئىمـان ئېيـتىش قىـيىن كهلگهنلىكـتىن كۆكسـى تارايغـان كىشـى ھـاۋا           
ــىگه    ــىقىلغان كىشـ ــى سـ ــدىن نهپىسـ ــېگىننىڭ كهملىكىـ ــدا ئوكسـ ــلۇقىغا چىققانـ بوشـ

بــۇ ئــايهتته، ھــاۋا بوشــلۇقىدا ئوكســېگىننىڭ كهملىكىــدىن نهپهس      . ئوخشــىتىلغان
  .ئېلىشنىڭ قىيىنلىقىغا ئىشارەت قىلىنغان

  ىنىڭ جۈپ ئىكهنلىكىھهر شهيئ) ٥(    
ــۈملۈكلهرنىڭمۇ     ــاتچىالر ئۆســ ــۇددى تهتقىقــ ــۈپ  خــ ــاش جــ ــا ئوخشــ جانلىقالرغــ

قۇرئـان كهرىـم   . ئىسـپاتلىدى  ، ھهتتا جاماداتالرنىڭمۇ جۈپ ئىكهنلىكىنـى ئىكهنلىكىنى
پ ياراتقـان، زېمىنـدىن ئۈنـۈپ چىقىـدىغان     ۈپۈتـۈن شـهيئىلهرنى جـ   ﴿: مۇنداق دېگهن

ى ۋە ئــۇالر بىلمهيــدىغان نهرســىلهرنىڭ ھهممىســىنى نهرســىلهرنى، ئۇالرنىــڭ ئــۆزلىرىن
  .)٢(﴾جۈپ ياراتقان ئالالھ بارچه نوقسانالردىن پاكتۇر

  سېزىمنىڭ تېرىدە ئىكهنلىكى) ٦(    
ــى       ــدە ئىكهنلىكىن ــاغرىقنى ھــېس قىلىــش پهقهت تېرى ــي مۇتىخهسسىســلهر ئ تىببى

ه ئۆتــۈپ بهدەنــگه ئوكــۇل ســېلىنغاندىمۇ ئوكــۇل تېرىــدىن گۆشــك. ئىســپاتالپ چىقتــى
ئهممــا ئوكــۇل گۆشــكه ئۆتــۈپ بولغانــدىن كېــيىن  . بــولغىچه ئــاغرىق ھــېس قىلىنىــدۇ

قۇرئــان بــۇ ئىلمىــي ھهقىقهتنــى ئــۆز  . كۆيۈكمــۇ شــۇنداق. ئــاغرىق ھــېس قىلىنمايــدۇ

                                                 
  ـ ئايهت١٢٥ئهنئام سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٣٦ياسىن سۈرىسى   )٢(
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شۈبهىسـىزكى، بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـانالرنى      ﴿: ۋاقتىدىال ئېالن قىلغان
رىلىــرى پىشــىپ تــۈگىگهن چاغــدا ئــازاپنى تېــتىش دوزاخقــا كىرگــۈزىمىز، ئۇالرنىــڭ تې

چۈنكى تېرە كۈيۈپ بولسـا، ئـازاب ھـېس    . )١(﴾ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە يهڭگۈشلهيمىز
  .قىلىنمايدۇ، شۇڭا تېرە يېڭىلىنىپ تۇرغاندىال ئازاب داۋان قىالاليدۇ

  دېڭىزنىڭ ئىچكى دولقۇنلىرى) ٧(    
دىن باشـقا ئىچكـى دولقۇنالرنىڭمــۇ   كىشـىلهر دېڭىزالرنىـڭ سـۇ ئۈسـتى دولقۇنلىرىـ       

ــدىن چۈشــكهن      ــڭ يۇقىرى ــتى دولقونلىرىنى ــۇ ئۈس ــۇنداقال س ــى، ش ــارلىقىنى بىلمهيتت ب
. يورۇقلۇقنى توسـۇۋېلىپ، سـۇ تېگىـدە قـاراڭغۇلۇق پهيـدا قىلىـدىغانلىقىنى بىلمهيتتـى       

ئهممـــا قۇرئـــان ئهڭ ئـــاۋۋال بـــۇنى . ھـــازىرقى پهن ـ تېخنىكـــا بـــۇنى ئىســـپاتلىدى    
دېڭىزنى قاتمۇ قات دولقـۇنالر ۋە دولقۇنالرنىـڭ ئۈسـتىدىكى قـارا     ﴿: ئىدى ئىسپاتلىغان

  .)٢(﴾بۇلۇتالر قاپالپ تۇرىدۇ
ــارقىلىق     ) ٨(     ــرىش ئـ ــپ بېـ ــۈرۈش ئېلىـ ــي تهكشـ ــالىملىرى ئىلمىـ ــۇغراپىيه ئـ چـ

پهلهســتىننىڭ ئېرۇســالىم رايــونىنى دۇنيــا بــويىچه يهر يــۈزى ئهڭ چوڭقــۇر، ئهڭ تــۆۋەن 
: بۇ ھهقىقهت قۇرئان كهرىمـدە مۇنـداق بايـان قىلىنغـان    . ىرايون دەپ ھېسابالپ چىقت

يېڭىلــدى، ئــۇالر ) زېمىننىــڭ ئهڭ تــۆۋەن يېرىــدە(ا رىملىقــالر ئهڭ يــېقىن بىــر جايــد ﴿
  .)٣(﴾ىن بىر قانچه يىل ئىچىدە يېڭىدۇييېڭىلگهندىن كې

رىملىقــالر بىــلهن ئىــرانلىقالر ھــازىرقى پهلهســتىن رايونىــدا ئۇرۇشــقان بولــۇپ،          
  .نۇرغۇن مهپهسسىرلهرمۇ شۇنداق قاراشتا. م رايونىغا توغرا كېلىدۇئېرۇسالى

  تاغالرنىڭ قوزۇق ئىكهنلىكى) ٩(    
تاغالرنىـڭ يهر ئاسـتىدىكى قىسـمى يهر ئۈسـتىدىكى قىسـمى بىـلهن       الر ئارخېئولوگ  

ــان   ــۇپ قېقىلغـ ــاش بولـ ــۇددى ئوخشـ ــڭ يهر    خـ ــايدىغانلىقىنى، ئۇنىـ ــا ئوخشـ قوزۇققـ
ــا   ــېلىش ي ــدىنى ئ ــۇئهييهن رول  تهۋرەشــنىڭ ئال ــتا م كى يهر تهررەشــنى ئاجىزالشتۇرۇش

: قۇرئـــان كهرىمـــدە مۇنـــداق دېـــيىلگهن   . ئوينايـــدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـــا قويماقتـــا  
يهر ﴿، )٤(﴾تـاغالرنى قـوزۇق قىلمىـدۇقمۇ؟   ) زېمىننىڭ تهۋرەپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن  (﴿

  .)١(﴾اراتتۇقتهۋرەپ ئۇالرنىڭ خاتىرجهمسىز بولماسلىقى ئۈچۈن، بىز زېمىندا تاغالرنى ي

                                                 
  ـ ئايهت٥٦نىسا سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٤٠نۇر سۈرىسى   )٢(
  ئايهتلهر -٤-٢رۇم سۈرىسى   )٣(
  ئايهت -٧نهبه سۈرىسى   )٤(
  ئايهت -٣١ئهنبىيا سۇرىسى   )١(
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  يهرشارىنىڭ ئايلىنىش قانۇنىيىتى) ١٠(    
كـۈن بهلگىلهنـگهن جايىغـا قـاراپ     ﴿: قۇرئان كهرىمدە ئالالھ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ     

ئايغـا سـهير   . بۇغالىپ ئـالالھ تائاالنىـڭ ئالـدىنئاال بهلگىلىـگهن ئىشـىدۇر     . سهير قىلىدۇ
  .)١(﴾ئۈزۈپ يۈرىدۇھهر بىرى پهلهكته . قىلىدىغان مهنزىللهرنى بهلگىلىدۇق

مىليون مىل يىراقلىقتا بولۇپ، ئـۇ   ٩٣بىز ياشاۋاتقان يهر شارىنىڭ ئورنى قۇياشتىن   
كۈنـدە بىـر    ٣٦٥سائهتته بىـر قېـتىم ئايلىنىـدۇ ۋە قۇياشـنىڭ ئهتراپىنـى       ٢٤ئۆز ئوقىدا 

ــدۇ   ــپ بولى ــتىم ئايلىنى ــائهتلىك     . قې ــر س ــڭ بى ــۇپ، ئۇنى ــهكىللىك بول ــار ش ــن ش زېمى
ئۇنىڭ قۇياش ئهتراپىدىكى بىر سـائهتلىك   .دۇر) كىلومېتر ١٥٠٠(مىل ئايلىنىشى مىڭ 

ئهگهر يهر شارى ئۆزىنىڭ ھازىرقى شهكلى ۋە ھهجمىـدىن  . مىڭ مىلدۇر ٦٥ئايلىنىشى 
. چـوڭ يـاكى كىچىـك بولغـان بولسـا، زېمىنـدىكى ھايـاتلىق باشـقىچه بولغـان بـوالتتى          

ــارىنىڭ شـــهكلى بىـــلهن ھهجمـــى ئۇنىـــڭ تېزلىكـــ   ى ۋە ئايلىنىشـــىغا چـــۈنكى يهر شـ
ئهگهر ئۇنىــڭ ئــايلىنىش ســۈرئىتى بىــر ســائهتته مىــڭ مىــل بولماســتىن،  . مۇناســىپتۇر

. ئۇنىڭــدىن كهم يــاكى زىيــادە بولغــان بولســا يهنه ھايــاتلىق باشــقىچه بولغــان بــوالتتى
ئۇنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتى ھازىرقىدىن زىيادە بولۇپ يۈز مىـڭ مىـل بولغـان    : مهسىلهن

ســائهتكه ســوزۇلۇپ كېتىــپ، زىــرائهتلهر كۆيــۈپ   ١٢٠ئــۇزۇنلىقى  بولســا، كۈنــدۈزنىڭ
ئهگهر كهم بولــۇپ يــۈز مىــل بولغــان . بــوالتتىبولغــان كهتــكهن ۋە جــانلىقالرمۇ ھــاالك 

مىنۇتقــا قىســقىراپ كېتىــپ، زىــرائهتلهر  ٢٠ســائهت ١بولســا، كۈنــدۈزنىڭ ۋاقتــى ئــاران 
ــوالتتى  ــمىغان ب ــاش ئ  . پىش ــارىنىڭ قۇي ــۇنىڭدەك، ئهگهر يهرش ــق  ش ــدىكى يىللى هتراپى

پهسـىلدە جىـددىي    ٤زىيادە بولغان بولسا، دۇنيادىكى  ياكىدىن كهم ھازىرقىئايلىنىشى 
شــۇنداقال، ئهگهر . ئــۆزگىرىش بولــۇپ، يامغۇرنىــڭ يــېغىش نىزامــى بۇزۇلغــان بــوالتتى 

يهرشـارىنىڭ قۇيــاش بىــلهن بولغــان مۇساپىســى ھــازىرقى مىقدارىــدىن يــېقىن بولغــان  
زىـرائهت ھهممىسـى    دەرەخ، ئۆسـۈملۈك ۋ  –كى ئىنسان، ھـايۋان، دەل  بولسا، يهرشارىدى

كۆيۈپ كۈل بولغان بوالتتى، ئهگهر بۇ ئىككىسىنىڭ مۇساپىسـى ھـازىرقى مىقدارىـدىن    
دېـمهك،  . يىراق بولغان بولسا، يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى توڭالپ نابۇت بولغان بوالتتى

ئىلمــى ۋە پۇختــا پىالنــى بىــلهن  بــۇ ئىشــالرنىڭ ھهممىســى ئــالالھ تائاالنىــڭ چهكســىز 
  .ئهزەلدە شۇنداق بېكىتىلگهن قانۇنىيهتلهردۇر

  زەررىدىن كىچىك نهرسىلهرنىڭ بارلىقى) ١١(    
چـاغلىق نهرسـه   ) ئـاتوم (زېمىنـدىكى زەررە   -ئاسمان﴿: قۇرئان كهرىم مۇنداق دەيدۇ  

ڭ ســى ئــالالھ تائاالنىــسىۋە ئۇنىڭــدىن كىچىــك يــاكى چــوڭ نهرســه بولســۇن، ھــېچ قاي
                                                 

  ئايهتلهر -٤٠ -٣٩سۈرە ياسىن   )١(
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ئۇالرنىـــڭ ھهممىســـى ئـــالالھ تائاالنىـــڭ كىتابىـــدا . بىلىشـــىدىن چهتـــنهپ قالمايـــدۇ
ئـاتومال ئهمهس، بهلكـى ئاتومـدىنمۇ     -بۇ ئايهت ئهڭ كىچىـك نهرسـه    .)١(﴾خاتىرلهنگهن

ــدىن خهۋەر بهرگهن  ــىلهرنىڭ بارلىقى ــك نهرس ــالىزمچىالر . كىچى ــىرگه  -١٩ماتېرىي ئهس
ــ   ــاتوم دې ــگهن  كهلگۈچىلىــك ئهڭ كىچىــك نهرســه ئ ــۇرۇپ كهل ــۆزىدە چىــڭ ت . گهن س

ھــازىرقى زامــان ئىلمىــي تهتقىقــاتچىلىرى ئاتومــدىن كىچىــك نهرســىلهرنىڭ بــارلىقىنى 
ئاتومنىڭ كىچىك پـارچىلىرى پروتـون، نېىتـرون ۋە ئېلېكترونـدىن     . ئىسپاتالپ چىقتى

  .ئىبارەت
  نهرسىنىڭ ئۆلچهملىك يارىتىلغانلىقى ھهر) ١٢(    
ــداق    ــاال يهنه مۇن ــالالھ تائ ــدۇ ئ ــدۇق ﴿: دەي ــپ كهڭ قىل ــۈزىنى يېيى ــا . يهر ي ئۇنىڭغ

يهر يۈزىـــدە ھهر خىـــل تهكشـــى ئۆلچهملىـــك ئۆســـۈملۈكلهرنى . تـــاغالرنى ئورنـــاتتۇق
دۇنيــادىكى بــارلىق مهۋجۇداتالرنىــڭ ھايــاتى ئۈچــۈن ھهر نهرســه مهلــۇم  . )٢(﴾يــاراتتۇق

بولمـاي   ٢١%ئوكسىگېننىڭ مىقـدارى  : مهسىلهن. مىقداردا ئۆلچهملىك بولۇشى كېرەك
بولغان بولسـا، دۇنيـادىكى مهۋجـۇداتالر ئهڭ كىچىـك بىـر شـامال بىـلهن ھـاالك          ٥٠% 

دۇنيادىكى جانلىقالر ئوكسـىگېندىن نهپهس ئـېلىش ئـارقىلىق ھايـات     . بولغان بوالتتى
ئوكســـىدىنى ســـىرتقا  ٤ئـــۇالر ئوكســـىگېندىن نهپهس ئېلىـــپ، كـــاربۇن. كهچۈرىـــدۇ
ئوكسـىدىنى نهپهس  ٤دەرەخـلهر كـاربون    -ە دەلزىـرائهتلهر، ئۆسـۈملۈكلهر ۋ  . چىقىرىدۇ

ئهگهر بــۇ  . ئــېلىش ئــارقىلىق ئۆزلىرىــدىكى ســاپ ئوكســىگېننى ســىرتقا چىقىرىــدۇ      
قانۇنىيهت ئهزەلدىن مۇشۇنداق ئورۇنالشتۇرۇلمىغان بولسا ئېدى، جـانلىقالر ۋە جانسـىز   

ــوالتتى  ــىمىغان ب ــۈملۈكلهر ياش ــايهتتىكى  . ئۆس ــۇ ئ ــك﴿ب ــۆزنىڭ  ﴾ئۆلچهملى ــگهن س دې
ھـازىرقى زامـان خېمىـيه ئـالىملىرى     . دېگهنلىكتـۇر » نىسبهتنىڭ بـاراۋەرلىكى «هنىسى م

زىرائهتلهردىكى بارلىق ماددىالرنىڭ ئهڭ نازۇك ئۆلچهمدە تهڭپۇڭالشقان نهرسـىلهردىن  
  .مۇرەككهپ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقتا

  بارماق ئىزلىرىنىڭ ئوخشاش ئهمهسلىكى) ١٣(    
بارمـاقلىرىنىمۇ  ) يهنـى ئىنسـانالرنىڭ  (بىز ئۇالرنىڭ ﴿: كهرىمدەقۇرئان  ئالالھ تائاال  

ــادىرمىز   ــقا قـ ــاش قىلىشـ ــگهن )٣(﴾ئوخشـ ــر   . دېـ ــان يهنه بىـ ــاندىكى ئورگـ ــر ئىنسـ بىـ
كۆز كۆزگه، قۇالق قۇالققا، قـول قولغـا، بـۇرۇن    : مهسىلهن .ئىنساندىكىسىگه ئوخشايدۇ

بىـرىگه ئوخشـاش    -ۇ بىـر بىراق، بارماقالرنىڭ سىزىقلىرى ھهرگىزمـ . بۇرۇنغا ئوخشايدۇ

                                                 
  ئايهت -١٦سۈرە يۇنۇس   )١(
  ئايهت -١٩ھىجىر سۈرىسى   )٢(
  ئايهت– ٤قىيامهت سۈرىسى   )٣(
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ــدۇ ــا     . چىقماي ــاق ئىزىغ ــزى يهنه بىرســىنىڭ بارم ــاق ئى ــر ئادەمنىــڭ بارم بهلكــى ھېچبى
 ﴾بارمـاقلىرىنىمۇ ئوخشـاش قىلىشـقا قـادىرمىز    ﴿ئالالھ تائاال بۇ ئايهتتىكى . ئوخشىمايدۇ

ــر   ــاق ئىزلىرىنىــــڭ بىــ ــانالرنىڭ بارمــ ــارقىلىق ئىنســ ــۆزى ئــ ــگهن ســ ــرىگه  -دېــ بىــ
يىلـى كهشـپ قىلىنىـپ،     -١٨٨٤بـۇ ھهقىـقهت   . خهۋەر بهرگهن ئوخشىمايدىغانلىقىدىن

ئۈچــۈن  پهرقلهنــدۈرۈشبىرىـدىن   -شـۇندىن بېــرى بارمـاق ئىزلىــرى ئىنسـانالرنى بىــر   
  .قوللىنىلماقتا

ــقا قۇرئـــان كهرىـــم ئالـــدىن خهۋەر بهرگهن نۇرغۇنلىغـــان ئىلمىـــي      مۇنـــدىن باشـ
ندى ۋە نۇرغۇنلىرىنىـڭ يـېقىن   ھهقىقهتلهر زامانىمىزدا، ئىلىم ـ پهن سايىسـىدا ئىسـپاتال   

  .كېلهچهكته ئىسپاتلىنىشىغا ئىشىنىمىز

  ئارخېئولوگىيىلىك دەلىللهر: ئىككىنچى
  تۇپان ۋەقهسى) ١(    

ــان   ــدە قۇرئ ــۇ    كهرىم ــابالردا ن ــاماۋىي كىت ــقا س ــاالم ۋە ) Noah(ھ ۋە باش ئهلهيهىسس
ــ      ــه باي ــدىكى قىسس ــېمه ھهققى ــالغان ك ــۈرگهنلهر ئۈچــۈن ياس ــان كهلت ــا ئىم ان ئۇنىڭغ

يىل ئۆمۈر سۈرگهن بولۇپ، ئۇ ئۆمۈر بويى قهۋمىنـى   ٩٥٠نۇھ ئهلهيهىسساالم . قىلىنغان
ــا ئىمــان كهلتۈرۈشــكه چاقىرغــان بولســىمۇ، ئۇنىڭغــا ئهگهشــكهنلهرنىڭ ســانى    ئالالھق

نـۇھ ئهلهيهىسسـاالم كېمىنـى    . ئالالھ ئۇنى كېمه ياساشـقا بۇيرۇيـدۇ  . ناھايىتى ئاز ئېدى
ياسـاپ بولـۇپ، ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهنلهرنى ۋە ھهر جـانلىقتىن      ئالالھ بۇيرىغان شهكىلدە 

بىر مۇددەتتىن كېيىن شـىددەتلىك بىـر يـامغۇر يېغىـپ     . بىر جۈپتىن كېمىسىگه ئالىدۇ
دەپ نۇھ ئهلهيهىسساالمنى مهسـخىرە  » ئالالھنىڭ ئازابى نهدە؟ ئۇنى كۆرسهتمهمسهن؟«

  .قىلغانالرنىڭ ھهممىسى سۇدا غهرق بولۇپ تۈگىشىدۇ
پارچىـدىن كـۆپرەك داسـتان     ٦٨قه ھهققىـدە دۇنيانىـڭ ھهرقايسـى جايلىرىـدا     بۇ ۋە  

زامانىمىزدا ئـارخېئولوگىيه  . بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهينى ۋەقهلىكنى سۆزلىگهن. يېزىلغان
يېقىنقـى  . ئىلمى سايىسىدا بۇ ۋەقه شـهك قوبـۇل قىلمايـدىغان دەرىجىـدە ئىسـپاتالنغان     

ئاساسالنغاندا بۇ ھادىسـىنىڭ پۈتـۈن يهرشـارىغا     يىلالردىكى ئارخېئولوگىيه دەلىللىرىغا
  .ئومۇم بولغانلىق ئېهتىمالى كۈچلۈكتۇر

ـ يىللىرىدا ئامېرىكىلىق ئىككى ئارخېئولوگ تهرىپىدىن مېكسـىكا قولتۇقىـدا     ١٩٦٠  
كروئورگـانىزم  ىئېلىپ بېرىلغان تهتقىقـات نهتىجىسـىگه كـۆرە، بـۇ جايـدىكى جـانلىق م      

مىيـامى  . الرغا ئائىت قالدۇقلىرى ئىكهنلىكى ئىسپاتالنغانماددىلىرىنىڭ قهدىمكى زامان
ــىتېتىدىن ــالند    Rodhe ۋە Cesareئۇنىۋېرسـ ــارخېئولوگ، ئىسـ ــى ئـ ــىملىك ئىككـ ئىسـ
الردىــن  Nicolasۋەكــامبرج ئۇنىۋېرســىتېتىدىن  James Kannetئۇنىۋېرســىتېتىدىن 
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ــات  ــان م   چىالرتهشــكىللهنگهن تهتقىق ــق قىلىنغ ــدىن تهتقى ېكســىكا گۇرۇپپىســى تهرىپى
بــۇ بولســىمۇ، . قولتۇقىــدىكى بىــر تۇزلۇقتــا درامماتىــك بىــر چــوڭ ئــۆزگىرىش بايقالغــان

يىــل بــۇرۇن مېكســىكا قولتۇقىنىــڭ تــاتلىق ســۇ ھۇجۇمىغــا  ١٢٠٠٠ـ    ١١٦٠٠مۇنــدىن 
دەپ ئاتىلىـپ  » تۇپـان سـۈيى  «سـاماۋىي كىتـابالردا بـۇ ۋەقهلىـك     . ئۇچرىغانلىقى ئېدى

  )١(.كهلگهن
  ملىرىنىڭ شهھهرلىرىئاد، سهمۇد قهۋ) ٢(    
ئــاد، ســهمۇد قهۋملىرىنىــڭ شــهھهرلىرىنىڭ بــارلىقى قۇرئــان كهرىمــدە ســۆزلهنگهن   

بولســىمۇ، يېقىــنغىچه بۇالرنىــڭ بــار ئىكهنلىكىنــى ياۋروپــالىقالر رەت قىلىــپ كهلــگهن   
بۇ نىڭ نهتىجىسىدە، تېخنىكىنىڭ سايىسىدا ئارخېئولوگىيىلىك قېزىشالر -پهن . ئېدى

سهمۇد قهۋمى چـوڭ ئـاد قهۋمىنىـڭ بىـر بۆلـۈكى بولـۇپ،       . غا چىققانشهھهرلهر ئوتتۇرى
، »ئهئـراف «سهمۇد قهۋمى قۇرئاننىڭ . بۇالر مهككىدىن سىناغىچه ھۆكۈمرانلىق قىالتتى

ــۇد« ــر«، »ھ ــان » قهمهر«ۋە » ھىج ــا ئېلىنغ ــۈرىلىرىدە تىلغ ــارىخى «. س ــاتاليمۇس ت » پ
لغانــدىن كېــيىن، قېزىشــالر نــاملىق قهدىمكــى زامانالرغــا ئائىــت تــارىخىي ئهســهر تېپى 

  .نىڭ شهھهرلىرى تېپىلغانقهۋملهربۇنىڭغا ئاساسهن باشالنغان ۋە ئهمهلىيهتته بۇ 
سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ پايتهختى رىياد ئۇنىۋېرسـىتېتى ئهدەبىيـات فاكۇلتېتىنىـڭ      

ــدۇراھمان ئهنســـارىي تهرىپىـــدىن        ــقه ئـــالىمى دوكتـــۇر ئابـ ــۇدىرى، ئاســـارە ئهتىـ مـ
دېگهن يېرىدە ئېلىپ بېرىلغـان  » مهدائىنى سالىه«ربىي شىمالىدىكى ئهرەبىستاننىڭ غه

بـۇ شـهھهر مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى     . قېزىشتا، سهمۇد قهۋمىنىـڭ شـهھهرلىرى بايقالغـان   
ـ يىلالرغــا ئائىــت بولــۇپ، ئۇنىڭــدىن قــۇم دۆۋىســى ئاســتىدا قالغــان، تاشــتىن      ٢٠٠٠

يېزىقلىرى بىلهن يېزىلغان تارىخىي ياسالغان كاتتا سارايالر ۋە شۇ ۋاقىتتىكى سهمۇدىيه 
  .)٢(ۋەسىقىلهرمۇ تېپىلغان

  ئىرەم شهھىرى) ٣(    
ئىرەم شهھىرىدە ھۇد ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ قهۋملىرى ياشـىغان بولـۇپ، قۇرئـان      

كهرىمدە ھۇد قهۋمىنىڭ ئالالھقا ئىمان كهلتۈرۈشتىن باش تارتىپ، كۇپرى ـ زااللهت ۋە  
لهن ئۆتكهنلىكى، ئۇالرنىـڭ ئىـرەم شـهھىرىدە ئـۆتكهنلىكى     ئىنسانالرغا زۇلۇم قىلىش بى

ــڭ   ــدا ئۇالرنى ــهر«ۋە ئاخىرى ــر     » سهرس ــلهن بى ــوران بى ــر ب ــۈك بى ــان كۈچل دەپ ئاتالغ
پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئاد قهۋمىنى، يۈكسهك ﴿. كېچىدىال ھاالك قىلىنغانلىقى سۆزلهنگهن

                                                 
 .ناملىق كىتابتىن» دىنالر تارىخى«تۈركچه   )١(
ـ   ٢٥ي ـ ئـا   ٢ـ يىـل    ٢٠٠١گېزىتـى  ) ئوتتـۇرا شـهرق  (» الشـرق الۆوسـط  «لوندوندا نهشىر قىلىنىدىغان ئهرەبـچه    )٢(

 .سانىدىن
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ــهھىرىنى،      ــرەم ش ــان ئى ــپ باقمىغ ــى يارىتىلى ــلهن ئوخشىش ــالىرى بى ــۇرادبىن  )١(ا ۋادىق
ــتا ــىپ شـ ــان (الرنى كېسـ ــا قىلغـ ــۆيلهرنى بىنـ ــداق   ) ئـ ــالالھ قانـ ــى ئـ ــهمۇد قهۋمىنـ سـ

  .)٢(﴾جازالىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟
ـ يىلى كالىفورنىيىلىـك بىـر تهكشـۈرۈش گۇرۇپپىسـى نـامىنى بىـر ئىنگىلىـز          ١٩٨٢  

ر جاسۇسىدىن ئاڭلىغان قهدىمىي شهھهر يوللىرىنى تهكشۈرۈپ چىققـان بولسـىمۇ، بـۇال   
سـهئۇدى  كېيىنچه ئۇالر مهخسۇس رادارالرنى ئىشـقا سـېلىپ   . نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن

ــدۇ  ئهرەبىســتانى ــان چــۆللىرىگه تارقىلى ــي شــهھهر   . ۋە ئومم ــۇالر قهدىمى ــاۋۋال ئ ئهڭ ئ
» پـاتالميۇس «نهتىجىدە ئۇالر، ئىككىنچى ئهسـىردە ئـۆتكهن   . يوللىرىنى تېپىپ چىقىدۇ

 ١٢شـهھىرىنى  ) تـارىخچى ئىـرېم دەپ ئاتىغـان   (رەم دېگهن تارىخچى بايـان قىلغـان ئىـ   
يىللىق تارىخقا ئىـگه   ٤٨٠٠. مېتىر قېلىنلىقتىكى قۇملۇقنىڭ ئاستىدىن تېپىپ چىقىدۇ

) Atlantic of the Sandُ(» چۆللهرنىـڭ ئاتلىسـى  «بولغان بۇ شهھهرنىڭ تېپىلغانلىقى 
ىرىـدە ئـېالن   گېزىتل »Newsweek«ۋە » Times« ئامېرىكىنىـڭ  سهرلهۋھىسى ئاسـتىدا 

  .)٣(قىلىنغان
يۇقىرىقى شهھهرلهر ۋە بۇ شهھهرلهرنىڭ قهۋملىرى قۇرئان چۈشـكهن ۋاقىتالردىمـۇ     

بىرىنچى بولۇپ قۇرئان ئۇالرنىـڭ ئهھۋالىـدىن ۋە ئاقىۋەتلىرىـدىن خهۋەر    . بىلىنمهيتتى
  .بهرگهن

  پىرئهۋننىڭ جهسىدى) ٤(    
ىل ئهۋالدلىرىنـى دېڭىــزدىن  بىـز ئىســرائ ﴿: ئـالالھ قۇرئـان كهرىمــدە مۇنـداق دەيــدۇ     

. ئۇالرنى پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى زۇلۇم ۋە زوراۋانلىق بىـلهن قوغلىـدى  . ئۆتكۈزدۇق
ئىسـرائىل ئهۋالدلىـرى ئىمـان ئېيتقـان ئىالھـتىن      “ پىرئهۋن غهرق بولىـدىغان ۋاقتىـدا   

” مهن مۇســـۇلمانالردىنمهن. ئىمـــان ئېيتـــتىمئىكهنلىكىـــگه  باشـــقا ھهق ئىـــالھ يـــوق
ئىمــان (ئهمــدى ) ھايــاتتىن ئۈمىــد ئۈزگىنىڭــدە  (“) ۇنىڭغــا ئېيتىلــدىكى، ئ.(دېــدى

. ئىلگىــرى ئالالھقــا ئاســىيلىق قىلغــان ۋە بۇزغــۇنچىالردىن بولغانىــدىڭ ) ئېيتامســهن؟
ــىدىڭنى       ــېنىڭ جهس ــۈن س ــۈن، بۈگ ــۇڭ ئۈچ ــرەت بولۇش ــنكىلهرگه ئىب ــهندىن كېيى س

                                                 
ــۇرا   )١( ــۇنهۋۋەرە شــهھىرىنىڭ        –ۋادى ق ــتانىنىڭ مهدىــنه م ــازىرقى ســهئۇدى ئهرەبىس ــۇ ئاتىلىــدۇ، ھ ئهال دەپم

قهدىمـدە سـهمۇد   . شىمالىدىكى خهيبهر رايونى بىلهن ئهلتىمـا رايـونى ئوتتۇرىسـىغا جايالشـقان تـاغىلق رايـون      
بـۇ جـاي مۇسـۇلمانالر تهرىپىـدىن پهتهـى قىلىنىـپ،        پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدا   . قهۋمى ياشىغان

  .مهدىنه ئىسالم دۆلىتىنىڭ تهركىبىگه ئۆتكهن
 ئايهتلهر -٩ -٦فهجر سۈرىسى   )٢(
 ـ سانىدىن ئېلىندى ــ تۈركچه٥ـ يىللىق ٩٨» سىزىنتى ژۇرنىلى«  )٣(
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  .)١(﴾)”يهنى جهسىدىڭنى دېڭىزدىن چىقىرىپ قويىمىز(قۇتقۇزىمىز
ــزل    ــيىن، ئىنگلى ــز بويىــدىكى  ر تهرىپىــدىنهئهســىرلهر ئۆتكهنــدىن كې  قىزىــل دېڭى

دېـگهن جايـدىن پىرئهۋننىـڭ جهسـىدى تېپىلىـپ، ئهنگىلىـيىگه ئېلىـپ        » جهبهلهين«
ــتىلگهن ــۈرلىرىنى    . كې ــۆمرىنى بىلىــش ئۈچــۈن، جهســهتلهرنىڭ ئۆم ــۇ جهســهتنىڭ ئ ب

مىسى قوللىنىلغاننىـڭ سـىرتىدا،   بىلىشته قوللىنىلىدىغان ھهرتۈرلۈك مېتودالرنىڭ ھهم
يىللىـق   ٣٠٠٠ئهجهپلىنهرلىككـى، بـۇ جهسـهت    . مېتودىمۇ ئىشقا سـېلىنغان  ١٤كاربون 

. بولۇپ چىققان بولسىمۇ، ئۇنىـڭ تىرىسـىال چـۈرۈگهن، ئهممـا ئورگـانلىرى بۇزۇلمىغـان      
چــۈنكى مۇميــا قىلىنغــان . جهســهد مۇمىيــا قىلىنمىغــان ئىــكهن ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، بــۇ

ــهتلهرن ــلىنىدۇ جهسـ ــانلىرى ئېلىـــپ تاشـ ــالبۇكى، پىرئهۋننىـــڭ . ىڭ ئىچكـــى ئورگـ ھـ
ــىدىنىڭ ھــازىر بــۇ جهســهت ئهنگلىــيه مۇزېيىــدا     . ئورگــانلىرى جايىــدا ئېــدى   جهس

  .كۆرگهزمىگه قويۇلماقتا

  هردەلىلل ىلىقتېخنىك: ئۈچىنچى
بىـــــلهن مۇناســـــىۋەتلىك ) تۆرەلمهشۇناشـــــلىق ئىلمـــــى(ه ئېمبىرىئولـــــوگىي) ١(    

ېلىپ بارغـان فرانسـىيه تىببىـي ئىنسـتىتۇتىنىڭ پروفېسسـورى دوكتـور       تهتقىقاتالرنى ئ
)Maurese (   زامــانىۋى تىببىــي ئاپپــاراتالر ئــارقىلىق ئانــا قورســىقىدىكى بــاال ھهققىــدە

ئېلىپ بارغان تهتقىقات نهتىجىسىنىڭ، قۇرئان كهرىمدە ئهسىرلهر بۇرۇن بىلدۈرۈلگهن 
هيران قالغان ۋە ياۋروپانىـڭ ئهڭ كـۆپ   ھهقىقهتلهرنىڭ ئهينىسى بولۇپ چىققانلىقىغا ھ

قۇرئــان ۋە « )the Quran and Modern science(تىراژلىــق گېزىــت، ژۇرناللىرىــدا  
  .ئاستىدا كۆپلىگهن ئىلمىي ماقالىالرنى ئېالن قىلغان ماۋزۇ» زامانىۋىي مېدىتسىنا

لهتتىن ئالالھ سىلهرنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدا بىـر ھـا  ﴿: قۇرئان كهرىمدە مۇنداق كهلگهن  
ىچىـدە  ئ )يهنى ئـۈچ قـات پهردە  (يهنه بىر ھالهتكه تهرەققىي قىلدۇرۇپ، ئۈچ قاراڭغۇلۇق 

بهچچىـدان ۋە  . باال ھهمراھىنىڭ پهردىسى -بۇ ئايهتتىكى ئۈچ قات پهردە  .)٢(﴾يارىتىدۇ
ــدۇر   ــات پهردى ــۈچ ق ــارەت ئ ــان مېدىتســىنا ۋە  . ئانىنىــڭ قورســىقىدىن ئىب يېقىنقــى زام

لىرى بــۇ ئــۈچ قــات پهردىنــى تهتقىــق قىلىــپ كــۆرۇپ، ئۇالرغــا تهبىــئهت مۇتهخهسسىســ
  .دەپ ئاتىلىدۇ” لهفائىفى“، ”خوربۇن“، ”مىنبارى“ئۇالر . ئاالھىدە نامالرنى بهرگهن

ىــلهن ئاتالنتىــك ئــاق دېڭىــز ب Jac Cousteauفرانسـۇز ســۇ تهتقىقــاتى ئــالىمى  ) ٢(    
ــ ــاننى بىرـ ــدىغان ئوكيـ ــارىق«ـ بىرىـــدىن ئايرىـــپ تۇرىـ ــدب» جهبهلىتـ ــۆزگه (ا وغۇزىـ كـ

                                                 
 ـ ئايهتلهر ٩١ـ  ٨٩يۇنۇس سۈرىسى   )١(
 ئايهت -٦زۇمهر سۈرىسى   )٢(
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بىــر ســۇ توسمىســىنىڭ بــارلىقىنى، ئىككــى پهرقلىــق ئىسســىقلىققا ۋە   )كۆرۈنمهيــدىغان
تۇزلۇق ئورانىغا ئىگه بولغان بۇ دېڭىز سۈيىنىڭ بىر ـ بىرىگه ئارىلىشـىپ كهتمهسـتىن،    

بىر ـ بىرىگه يـېقىن ئېقىۋاتقـانلىقىنى     بىرى تاتلىق، يهنه بىرى ئاچچىق ھالىتى بويىچه، 
ــدىغان مهنــدەب   . غــانكهشــىپ قىل ئهدەن قولتــۇقىنى قىزىــل دېڭىــزدىن ئايرىــپ تۇرى

ــان    ــىپ قىلىنغـ ــارلىقى كهشـ ــىنىڭ بـ ــۇ توسمىسـ ــدىمۇ سـ ــىنى  . بوغۇزىـ ــۇ قېتىمقىسـ بـ
دۇنيانىـڭ كـۆپ مهملىكهتلىرىـدە سـۇ توسمىسـىنىڭ      . گېرمانىيىلىكلهر كهشىپ قىلغان

ــان  ــارلىقى بايقالغ ــىلهن. ب ــ  : مهس ــتاندىمۇ ب ــا ۋە ھىندىس ــال، بېرم ــۇ  بېنگ ــۈردىكى س ۇ ت
  .توسمىلىرى بولغان دېڭىز، دەرياالرنىڭ بارلىقى كېيىنكى يىلالردا كهشىپ قىلىنغان

ــىپىياتنى     ــۇقىرىقى كهش ــور   Cousteauي ــتى پروفېسس ــپ   M.Bukailدوس ــا ئېيتى غ
بهرگهنــدە، ئــۇ، بــۇ كهشــىپاتنىڭ يېڭــى كهشــىپىياتالردىن ئهمهســلىكىنى ۋە ئۆزىنىــڭ   

رنى ئوقۇغانلىقىنى سۆزلهپ بېرىپ مۇنۇ ئايهتنى تىالۋەت بۇرۇنال قۇرئان كهرىمدىن بۇال
ــدۇ ــى  ﴿: قىلى ــۇ، ئىككــى دېڭىزن ــاچچىق (ئ ــرى ئ ــاتلىق، بى ــرى ت ــدۇ) بى ــۇالر . ئاققۇزى ئ

  .)١(﴾ئۇالرنىڭ ئارىسىدا توسما بولۇپ، بىر ـ بىرىگه قوشۇلۇپ كهتمهيدۇ. ئۇچرىشىدۇ

  ئاسترونومىيىلىك دەلىللهر :تۆتىنچى
  ىكىتىيۇلتۇزالرنىڭ ھهر) ١(    

بهلگىلهنگهن جايىغا قاراپ سـهير قىلىـدۇ، بـۇ،     قۇياش﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ  
ــدىنئاال بهلگىلىــگهن ئىشــىدۇر   ئايغــا ســهير . غالىــب، ھهممىنــى بىلگــۈچى اللهنىــڭ ئال

) ئـــاخىرقى مهنـــزىلگه يېتىـــپ بارغانـــدا(قىلىـــدىغان مهنزىللهرنـــى بهلگىلىـــدۇق، ئـــۇ 
كۈننىـڭ ئايغـا يېتىۋېلىشـى    . ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ خورمىنىڭ قۇرۇپ قالغان شېخىغا

، كېچىنىــڭ كۈنــدۈزدىن ئېشــىپ كېتىشــى )يهنــى ئىككىســىنىڭ جهم بولــۇپ قېلىشــى(
مـۇمكىن ئهمهس، ھهر بىـرى   ) يهنى ۋاقتى كهلمهسـتىن كۈنـدۈزنىڭ ئـورنىنى ئېلىشـى    (

  .)٢(﴾پهلهكته ئۈزۈپ يۈرىدۇ
ۇ ئانچه ھهيران قاالرلىق ئىبـارىلهر  بۇ ئىبارىلهر ئىلگىرىكى ئىنسانالرنىڭ نهزەرىدىم  

چــــۈنكى ئــــۇالر يۇلتۇزالرنىــــڭ ھهرىكهتلىرىنــــى، بهزى ۋاقىــــتالردا . ئهمهس ئىــــدى
ــۇراتتى   ــۆرۇپ تـ ــقانلىقىنى كـ ــڭ يىراقالشـ ــڭ  . ئورۇنلىرىنىـ ــر يۇلتۇزنىـ ــېكىن ھهر بىـ لـ

ــدەك، قۇياشــنىڭ ھهرىكىتــى     ــېمه ئىكهنلىكىنــى بىلمىگهن ــدىغان پهلهكىنىــڭ ن ئايلىنى
  .نهرسىنى بىلمهيتتىھهققىدىمۇ ھېچ

                                                 
 ـ ئايهتلهر ٢٠ـ  ١٩ىسى رەھمان سۈر  )١(
 ئايهتلهر -٤٠، -٣٩، -٣٨سۈرە ياسىن   )٢(
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دە تونۇلمىغــان يېڭــى مهرىــپهتلهر لهرقۇرئــان كهرىمنىــڭ بــۇ ئايىتىنىــڭ شــۇ ئهســىر  
بىلهن كهلگهنلىكى بۇ سۆزلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قۇرئـان كهرىمنىـڭ ئىنسـانالرنىڭ    
ــالالھ تائاالنىــڭ ســۆزلىرى ئىكهنلىكىــگه ئوچــۇق دااللهت     ســۆزى بولماســتىن بهلكــى ئ

  .قىلىدۇ
ــو    ــۇر م ــدۇ   دوكت ــداق دەي ــدە مۇن ــايهت ھهققى ــۇ ئ ــاي ب ــم  «: ررىس بوك ــان كهرى قۇرئ

ــدا      ــڭ ئهتراپىـــ ــنىڭ ئۇنىـــ ــى، قۇياشـــ ــا ئىكهنلىكـــ ــي نوقتـــ ــڭ مهركىزىـــ زېمىننىـــ
ئايلىنىدىغانلىقىدىن ئىبارەت پهلهك ھهققىدىكى كونـا چۈشـهنچىنى بايـان قىلماسـتىن     

هلهكلىـرى  بهلكى قوياش، ئـاي، يۇلتۇزالرنىـڭ ھهر بىرىنىـڭ بهلگىلهنـگهن مـۇئهييهن پ     
  .)١(»ھالدا بايان قىلماقتا ئۇيغۇنئىچىدە سهير قىلىدىغانلىقىنى يېڭى دەۋرى ئىلمىگه 

قۇرئـان كهرىـم ھهر بىـر يۇلتۇزنىـڭ بهلگىلهنـگهن پهلهك      «: ئۇ يهنه مۇنـداق دەيـدۇ    
ئىچىدە ئايلىنىدىغانلىقىـدىن ئىبـارەت ئىلگىرىكـى ئهسـىرلهردە تونۇلمىغـان يېڭـى بىـر        

قۇرئـان كهرىـم سـۆزلىگهن قۇياشـنىڭ ئايلىنىشـى، يېڭـى       . ىلدىچۈشهنچىنى تهقدىم ق
كىلو مېتىر تىزلىك بىـلهن ئـۆز ئـوقى     ٢٥٠ئىلىم ئىسپاتلىغاندەك قۇياشنىڭ سېكونتىغا 

  .»ئهتراپىدا ئايلىنىدىغانلىقىدۇر
زېمىن قۇياشنىڭ ئهتراپىدا ئايلىنىـدۇ، ئۇنىـڭ ئهكىسـچه    «دوكتۇر موررىس بوكاي   

هلهك ئــالىملىرى ســۆزلىگهندەك، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالممۇ  بولمايــدۇ دەپ قارىغــان پ
دېـگهن  » قوياش ۋە ئايالرنىڭ ھهرىكهتلىرىدىن سۆزلهپ ئۇلۇغ مۇتهپهككۇرغا ئايالنغان

پهلهك ئالىملىرى بۇ يهردە توغرا دېيهلىگهن بولسىمۇ، «: سۆزگه مۇنداق رەددىيه بهرگهن
ىـز ھهرىكهتلهنمهيـدۇ دېـگهن    قوياش ئالهمنىـڭ مهركىزىـي نوقتىسـى بولـۇپ، ئـۇ ھهرگ     

دېمهك پهلهك ئالىملىرى خاتا ۋە توغرا نهزەرىيىلهرنىمـۇ ئوتتۇرىغـا   . قارىشىدا خاتاالشقان
خاتا ۋە توغرا نهزەرىيىلهرنى ئوتتۇرىغا قويغان پهلهك ئالىملىرىنىڭ سۆزلىرىنى، . قويغان

ــداقمۇ ئوخشــا    ــان كهرىمنىــڭ ســۆزلىرىگه قان ــا ســۆزلىمهيدىغان قۇرئ تقىلى مهڭگــۈ خات
، ھهققـــانىي ئۇيغـــۇنبـــۇ ئىنســـاپلىق بىـــر تهتقىقاتچىنىـــڭ ئهمهلىـــيهتكه  .»بولســۇن؟ 

  .گوۋاھلىقىدۇر

                                                 
ــك           )١( ــڭ كاتۇلى ــتىئان دىنىنى ــدىن خرىس ــۇپ، كىچىكى ــۇر بول ــهۇر دوخت ــىيىلىك مهش ــاي فرانس ــۇررىس بۇك م

ســهئۇدى ئهرەبىسـتانىنىڭ ســابىق پادىشـاھى فهيســهل ئىبنـى ئابــدۇل    . مهزھىـبىگه ئېتىقـاد قىلىــپ ئۆسـكهن   
تهكلىــپىگه ئاساســهن ســهئۇدى ئهرەبىســتانىغا كېلىــپ، پادىشــاھنىڭ مهخســۇس   نىــڭ)١٩٧٥ -١٩٠٦(ئهزىــز

مۇررىس بۇكـاي بـۇ جهريانـدا يهھـۇدىي ۋە ئىسـالم دىنلىرىنىـڭ مـۇقهددەس كىتـابلىرىنى،         . دوختورى بولغان
ئىنجىـل، قۇرئـان ۋە ھـازىرقى    «پىرئهۋن قىسسىلىرىنى ئوقۇپ تهتقىـق قىلىـپ چىقىـپ مۇسـۇلمان بولغـان ۋە      

 ١٧بـۇ ئهسـهر ھـازىرغىچه دۇنيـادىكى نوپۇزلـۇق تىلالردىـن       . ناملىق مهشهۇر ئهسهرنى يازغـان » پهن –ئىلىم 
 .تىلغا تهرجىمه قىلىنغان
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يۇنــان پهلســهپىلىرى، رىــم قــانۇنلىرى، ھىندىســتان ھېكمهتلىــرى، ئهرىســتۇتىل ۋە   
مهرىپهتــتىن مهھــرۇم قالغــان جاھــالهت  -ئىلىــمئهپالتۇننىــڭ نهزەرىيىلىرىــدىن يىــراق، 

ئۈسـۈپ يېـتىلگهن بىـر     ئارىسـىدا، قاقاسـلىق سـهھرا ھاياتىـدا    ئىچىدىكى بىر قهۋمنىڭ 
 ئۇيغــۇنئهســىرنىڭ مائارىــپ سهۋىيىســىگه  -٢٠زاتنىــڭ كائىنــات نىزاملىــرى ھهققىــدە 

ھالـــدا بهدىئىـــي ئىبـــارىلهر بىـــلهن ســـۆزلىگهنلىكى ئىنســـاننى ھهقىـــقهتهن ھهيـــران  
ىلمىـي تهرەققىيـات   بۇنىڭغا نهزەر سالغان ئىنسان، ئۇ زاتنىڭ سـۆزلىرىنىڭ ئ . قالدۇرىدۇ

ئهسىرىدىن بىر قانچه ئهسىر ئىلگىرىكى مهرىپهتلهرنى قوشۇمچه قىلىش بىلهن بىـرگه،  
ئىلگىركى پهلسـهپىلهردىن كېلىـپ چىققـان خاتـا قاراشـالرغا تۈزۈتـۈش بهرگهنلىكىنـى        

  .ەلهيدۇركۆ
قۇرئان كهرىم مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئىجـادىيىتى   «: يىنېيۇقىرىقىالردىن ك  

  .دېيىش ئهقىلغا سىغامدۇ؟» ئىلگىرىكى ئىنسانالرنىڭ تهلىماتىياكى 
ــادىيىتى  ئهگهر    ــاالمنىڭ ئىج ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــم م ــان كهرى ــدى،   قۇرئ ــا ئى بولس

مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم شــۇ ئهســىرنىڭ ئىلىــم ۋە مهرىپهتلىــرى بــويىچه ســۆزلىگهن   
رنىڭ ئىلىـــم ۋە مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ئـــۇ ئهســـى ھـــالبۇكى،. بـــوالتتى، ئهلـــۋەتته

ــا ئـــۇ ئهســـىرنىڭ ئىلىـــم ۋە    ــۆزلىگهن ۋاقىتتـ مهرىپهتلىرىـــدىن خهۋەرســـىز ئىـــدى، سـ
  .سۆزلهتتى، ئۇ ئهسىردىكى خاتالىقالرنى پاش قىالتتى ئهكسىچهمهرىپهتلىرىنىڭ 

ــى       ــلهر بىزنـ ــۇ ھهقىقهتـ ــا بـ ــاتى ۋە    “مانـ ــانىيهتنىڭ تهلىمـ ــم ئىنسـ ــان كهرىـ قۇرئـ
ن ۋە زېمىننـــى يـــاراتقۇچى، يوشـــۇرۇن ۋە ئىجــادىيهتلىرى بولماســـتىن، بهلكـــى ئاســما  
  .»دېيىشىمىزگه مهجبۇر قىلدى” ئاشكارىنى بىلگۈچى، ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىدۇر

  زېمىننىڭ شار شهكىللىك ئىكهنلىكى) ٢(    
قۇرئان كهرىـم كىـچه، كۈنـدۈز ھهققىـدە ھـېچكىم ئىنكـار قىاللمىغىـدەك ناھـايىتى           

قۇرئــــان كهرىــــم مــــۇھهممهد بــــۇ، . ئوچــــۇق چۈشــــهنچىلهرنى ئوتتۇرىغــــا قويــــدى
ئهلهيهىسســاالمغا چۈشــكهن ۋاقىتتىكــى خهلقنىــڭ ئىلىــم ۋە مهرىپهتلىرىگىمــۇ تامــامهن  

لــېكىن قۇرئــان كهرىــم زېمىننىــڭ شــار شــهكىللىك ئىكهنلىكــى ۋە  . كهلــگهن ئۇيغــۇن
ــارەت ئىلگىرىكــى ئهســىر    ــدىن ئىب دىكى ئىنســانالر لهرئۇنىــڭ ئايلىنىــپ تورىدىغانلىقى

ئـۆز ئىچىـگه    مۇئىلىـم ۋە مهرىـپهتلهرگه بولغـان ئىشـارەتلهرنى     ىگهنكـۆپل بايقىيالمىغان 
  .ئالغان ھالدا چۈشكهن

ئالالھنىـڭ كېچىنـى كۈنـدۈزگه ۋە    ﴿: مۇنـداق دەيـدۇ   دەقۇرئـان كهرىمـ  ئالالھ تائاال   
كۈندۈزنى كېچىگه كىرگۈزىدىغانلىقىنى، كـۈن بىـلهن ئـاينى بويسـۇندۇرىدىغانلىقىنى     

) يهنـى قىيـامهت  (ھهر بىـرى مـۇئهييهن مـۇددەت    ) نىڭبىلهن ئاي قۇياش(كۆرمهمسهن؟ 
ــچه  ــدە (كى ــۆز پهلىكى ــدۇ ) ئ ــهير قىلى ــۇق    . س ــىڭالردىن تول ــىلهرنىڭ قىلمىش ــالالھ س ئ
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  .)١(﴾خهۋەرداردۇر
كۈنــدۈزنى ياپىــدۇ، ) يهنــى كېچىنىــڭ قــاراڭغۇلۇقى بىــلهن(ئــالالھ كــېچه بىــلهن ﴿  

ئــورۇن ئالمىشــىپ  يهنــى داۋاملىــق(بىرىنــى قوغلىشــىدۇ  -كــېچه بىــلهن كۈنــدۈز بىــر 
  .)٢(﴾)تۇرىدۇ

ئالالھ كېچىنـى كۈنـدۈزگه   . ئالالھ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھهق ئاساسىدا ياراتتى﴿  
بهنـدىلهرنىڭ  (كىرگۈزىدۇ ۋە كۈندۈزنى كېچىگه كىرگۈزىدۇ، ئالالھ كۈن بىلهن ئـاينى  

 يهنـى (بويسۇندۇرۇپ بهردى، ئۇالرنىـڭ ھهر بىـرى مـۇئهييهن ۋاقىـتقىچه     ) مهنپهئهتىگه
) يهنــى ئــالالھ ئــۆز ئىشــىدا(ســهير قىلىــدۇ، بىلىڭالركــى، ئــۇ ) قىيــامهتكىچه ئــۆز ئوقىــدا

  .)٣(﴾مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر) بهندىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى تولىمۇ. (غالىبتۇر
بـــۇ ئـــايهتلهر ئىنســـانالرغا كۈنـــدۈزدىن كىـــيىن كېچىنىـــڭ، كېچىـــدىن كىـــيىن    

  .كۈندۈزنىڭ كېلىشىنىڭ سىرىنى ئېچىپ بىرىدۇ
گىرىكى ئهسىرلهردە ياشىغان ھهر بىر ئىنسان بۇ ھهقىقهتنـى بىلهتتـى، شـۇنىڭ    ئىل  

ــايهت  ــۇ ئ ــۇالر ب ــانچه ھهيرانلىــق ھــېس قىلمىغــان لهردىئۈچــۈن ئ ئهممــا ھــازىرقى . ن ئ
ــايهت  ــۇ ئـ ــانالر بـ ــهكىللىك   ۋە زېمىننىـــڭ ئايلىنىـــدىغانلىقى لهرئىنسـ ــار شـ ئۇنىـــڭ شـ

يالمىغـان ئىشـارەتلهرنىڭ بـارلىقىنى    ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت ئىلگىرىكى ئىنسـانالر بايقى 
  .ئىنسانالر بۇ ھهقىقهتنى پهقهت يېڭى ئهسىردىال بايقىدى. تونۇپ يهتتى

دېـگهن سـۆزى    ﴾بىرىنـى قوغلىشـىدۇ   -كېچه بىلهن كۈندۈز بىر﴿: ئالالھ تائاالنىڭ  
بىـرىگه ساقلىماسـتىن    -كېچه بىلهن كۈنـدۈزنىڭ بىردەممـۇ توختىماسـتىن يـاكى بىـر      

. بىرىنىــڭ كهينىــدىن قوغلىشــىپ ماڭىــدىغانلىقىغا ئىشــارەت قىلماقتــا -داۋاملىــق بىــر 
  لېكىن ئۇالر قهيهرگىچه ۋە قانداق قوغلىشىپ ماڭىدۇ؟

بىرىنــى  -يــوق، چهكســىز، ئــوزۇن يولــدا بىــر   تۈگهنجىســىكــېچه بىــلهن كۈنــدۈز   
قوغلىشىپ ماڭامدۇ؟ شۇنداق پهرەز قىلىنغان ۋاقىتتا زېمىنـدا پهقهت بىـر كـېچه ۋە بىـر     

ۋاھـالهنكى بىـز كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنىڭ بىـر       . كۈندۈزنىڭال ئوتۈشىگه تـوغرا كېلىـدۇ  
بىرىنىڭ كهينىدىن قوغلىشىپ مېڭىۋاتقانلىقىنى، قۇياشـنىڭ شـهرق    -خىل نىزامدا بىر 

  .تهرەپتىن چىقىپ، غهرب تهرەپته غايىپ بولىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز
ەت ھهققىدە ئويلۇنۇپ، ئۇنىڭدىن كىـيىن  قۇرئان كهرىمدىكى بۇ تېخنىكىلىك سۈر  

ــڭ  ــالالھ تائاالنى ــېچىگه    ﴿: ئ ــدۈزنى ك ــدۇ ۋە كۈن ــدۈزگه كىرگۈزى ــى كۈن ــالالھ كېچىن ئ

                                                 
 ئايهت -٢٩سۈرە لۇقمان   )١(
 ئايهت -٥٤سۈرە ئهئراف   )٢(
 ئايهت -٥سۈرە زۇمهر   )٣(
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دېــگهن ســۆزىدىكى يهنه بىــر ســۈرەتكه يــۆتكهلگىنىمىزدە، بــۇ ئايهتنىــڭ    ﴾كىرگۈزىــدۇ
زېمىننىـڭ ھهرىكىتــى ۋە ئۇنىــڭ ئايلىنىــپ تۇرىــدىغانلىقى ھهققىــدە ناھــايىتى ئوچــۇق  

  .رەت بېرىۋاتقانلىقىنى چۈشۈنۈپ يېتهلهيمىزئىشا
دېمهك، كۈندۈزنى يوشـۇرۇپ، كېچىنـى ئىزھـار قىلىـش ئۈچـۈن بـۇ يهردە كۈنـدۈز          

كېچىنى ئۆچۈرۈپ، كۈندۈزنى ئىزھار قىلىش ئۈچـۈن  . كېچىنىڭ ئىچىگه كىرگۈزىلىدۇ
  .كېچه كۈندۈزنىڭ ئىچىگه كىرگۈزىۋېتىلىدۇ

ر شهكىللىك بىـر جىسـىمنىڭ ھهرىـكهت    بۇ ئىككى كىرگۈزۈشنىڭ ئوتتۇرىسىدا شا  
 -قىلىدىغانلىقىنى تهسـهۋۋۇر قىلىمىـز، ئهنه شـۇ جىسـىم كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنى بىـر         

بىرىنىـڭ يهنه بىرىنـى   . بىرىنىڭ ئىچىگه كىرگۈزىدۇ، بىرىنى يهنه بىرىـدىن يوشـۇرىدۇ  
يېپىشى ئـادەتتىكى تـۈز شـهكىللىك جىسـىم بىـلهن ھاسـىل بولمايـدۇ، بـۇ پهقهت شـار          

  .ىللىك بىر جىسىمنىڭ ھهرىكىتىدىن ھاسىل بولىدۇشهك
مهرىپهتلىـرى ئىشـىنىپ،    -دېمهك، قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهتلىرى يېڭـى دەۋر ئىلىـم     

باش ئهگكهن ئىلمىي ھهقىقهتلهرنى ئېچىپ بېرىپ، ئۇنىڭ ئىلمىي ھهقىقهتلهر بىـلهن  
  .گهن بولدىھهرگىزمۇ زىتلىشىپ قالمايدىغانلىقىنى يهنه بىر قېتىم ئىسپاتالپ بهر

ــا بــۇ ھهقىقهتلهرنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئىنســانىيهتنىڭ       مان
  ئىجادىيىتى بولىشى مۇمكىنمۇ؟

ئهسىر بۇرۇن قۇرئان كهرىم سـۆزلىگهن ئىـكهن،    ١٤يۇقىرىقى ئىلمىي ھهقىقهتلهنى   
گه نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمانالر بۇالرنى شۇ ۋاقىتـتىال ئـېالن قىلىـپ، ھـازىرقى ئهسـىردىكى     

 :ئوخشاش ھهممه كىشى قوبۇل قىلىدىغان ھالغا كهلتۈرمىگهن؟ بۇنىڭ جاۋابى مۇنـداق 
قۇرئــان كهرىــم تــا قىيــامهتكىچه ھهرقانــداق زامانالرنىــڭ ئىلىــم سهۋىيىســى ۋە ئهقىــل   

قۇرئـان كهرىــم سـۆزلىگهن ئىلمىــي   . كېلىــدىغان يېگـانه كىتــاب  ئۇيغـۇن قـابىلىيىتىگه  
هقلى ۋە ئىلىم سهۋىيىسىگه مۇۋاپىقالشقان ۋە ئۇالر ھهقىقهتلهر ئۆتمۈشلهردىكىلهرنىڭ ئ

ــازىر       ــدەك، ھ ــۈز بهرمىگهن ــق ي ــداق زىتلى ــىدا ھېچقان ــم ئوتتۇرىس ــان كهرى ــلهن قۇرئ بى
ــپىياتالر بىلهن  ــي كهش ــپاتالنغان ئىلمى ــامهن ئىس ــۇ تام ــامهتكىچه   م ــا قىي ــىدۇ، ت ماسلىش

ىيىســى ۋە قۇرئــان كهرىمــدە ھــازىرقى ئىنســانالرنىڭ ئىلىــم سهۋ . شــۇنداق ماسلىشــىدۇ
قابىلىيىتى ئىدراك قىاللمىغان ئىلمىي ھهقىقهتلهر كېيىنكى زامـانالردا چوقـۇم    –قىل هئ

  .ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

  تىببىي دەلىللهر: بهشىنچى
  ھهسهلنىڭ شىپالىق ئىكهنلىكى) ١(    
ھهسـهل ھهرىسـىنىڭ قارنىـدىن ئىنسـانالرغا شـىپالىق      ﴿: قۇرئـان كهرىمـدە   تائاال ئالالھ  
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ئالالھنىـڭ  (ا بۇنىڭـد . چىقىـدۇ ) ھهسـهل ( ۇ خىـل رەڭلىـك ئىچىملىـك   بولىدىغان خىلم
  .دەيدۇ )١(﴾چۈشىنىدىغان قهۋم ئۈچۈن ئىبرەت بار) قۇدرىتىنىڭ چوڭلىقىنى

تارىختىن بىرى ئىنسانالر ھهسـهلنىڭ شـىپالىق ئىكهنلىكىنـى ئـۇزۇن يىللىـق ئهمهلىـي         
ۋىيالشـقان مېدىتسـىنا   تهجرىبىلىرى بىلهن ئىسپاتلىغان بولسـىمۇ، كـۈنىمىزدىكى زامانى  

ئىلمـــى سايىســـىدا ئـــۇنى قهتئىـــي شـــهك قوبـــۇل قىلمايـــدىغان ئىلمىـــي ھهقىقهتـــكه  
قىسىقىسى، دوختـۇرالر  . ھهسهلنىڭ شىپالىق تهرەپلىرى ناھايىتى كۆپتۇر. ئايالندۇرغان

ــا     ــل كېســهللهرنىڭ ئىســتېمال قىلىشــىنى تهۋســىيه قىلماقت ــۆپلىگهن ھهرخى ــۇنى ك . ئ
شى ماددىمۇ بولغاچقا ئۇنى كۆيۈكلهرگه، يارىالرغـا سۇۋاشـنىڭ   ھهسهلدە مېكروبالرغا قار

تهن مۇندىن باشقا بۇۋاقالرنىڭ ئهت ئېلىشـى ۋە  . پايدىلىق ئىكهنلىكىنىمۇ سۆزلىمهكته
تىببىـي  . ساقلىقىنى ساقلىشى ئۈچۈنمۇ ئۇالرغا ھهسـهل يېگۈزۈشـنى تهۋسـىيه قىلماقتـا    

رىگه كۈنـدە مهلـۇم مىقـداردا    مۇتهخهسسىسلىرى تهرىپىدىن بىر جۈپ ئىككىزەكنىـڭ بىـ  
ھهسهل ئىستېمال قىلدۇرۇش بىـلهن ئېلىـپ بېرىلغـان تهجـرىبه نهتىجىسـىدە، ئىككـى       
ئايلىق مۇددەت ئىچىدە كۈنلۈكى مهلۇم مىقـداردا ھهسـهل ئىسـتېمال قىلغـان بۇۋاقنىـڭ      

ــدىن     ــڭ ئېغىرلىقى ــان بۇۋاقنى ــتېمال قىلمىغ ــى، ھهســهل ئىس ــارتۇق   ٢ئېغىرلىق ــو ئ كىل
  .كهلگهن

بۇۋاققا ئانا سۈتىنى ئهڭ ئاز ئىككى يىل ئېمىتىش الزىم ئىكهنلىكىنـى دەسـلهپ    )٢(    
يىل بـۇرۇنال ئـۆزلىرى ياسـاپ چىققـان سـۈنئىي       ١٠ـ   ٥تېخى . سۆزلىگهنكهرىم قۇرئان 

دەپ دەۋا قىلغـان ياۋروپـالىقالر،   » ئهمدى ئانا سۈتىنىڭ كېرىكى يـوق «سۈتنى ماختاپ، 
ــدىلىكته، پهن  ــار  –ئهم ــڭ ي ــىنىپ،    تېخنىكىنى ــى چۈش ــۇ ھهقىقهتن ــىدا ب دىمى ئارقىس

ــ ١بۇۋاقالرغــا ئانــا ســۈتىنى ئهڭ ئــاز دېگهنــدە   يىــل بېرىشــنىڭ زۆرۈر ئىكهنلىكىنــى  ٢ـ
  .تهكىتلىمهكته

ـ ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدىن بىـرى      ٦تازىلىق، پـاكىزلىق مۇسـۇلمانالردا مىالدىـيه    ) ٣(    
ـ يىللىرىغـا    ١٨٠٠دا تېخـى  ئهڭ مۇقهددەس سانىلىپ كهلگهن بىر ئهنئهنه بولسا، ياۋروپا

. كهلگىچه تهرەتخانا، مۇنچا دەيدىغان نهرسىلهرنىڭ يوق ئىكهنلىكى تارىخالردىن مهلۇم
ـ يىلى شهرقنى كهزگهن بهزى ياۋروپـالىقالر مۇسـۇلمانالرنىڭ تازىلىققـا ئاالھىـدە       ١٥٠٠

ئهھمىـيهت بېرىـدىغانلىقىنى ۋە ھهر بىـر ئۆينىـڭ مهخسـۇس تهرەتخانىسـى، مهخســۇس       
  .چىسى بارلىقىنى كۆرۈپ، شهرق توغرۇلۇق ئىجابىي ئهسهرلهرنى يازغان ئىكهنمۇن

ئهممــا مۇســۇلمانالر قۇرئاننىــڭ تهربىيىســى بىــلهن، پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى ھهزرىتــى    
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ باشچىلىغىدا، ئاز دېگهندە ھهپتىـدە ئىككـى ـ ئـۈچ قېـتىم      

                                                 
  ـ ئايهت ٦٩نهھل سۈرىسى   )١(



 ١١٢٥  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

نى ۋە قـول ـ پۇتالرنىـڭ تىرنـاقلىرىنى ھهپتىـدە      مۇنچىغا كىرىشـنىڭ، سـاقال ـ بـۇرۇتالر    
قېـتىم   ٥بېرەر قېتىم قىسـقارتىپ، تـازىالپ تۇرۇشـنىڭ، كۈنـدە بهش ۋاخ نامـاز ئۈچـۈن       

قېـتىم يۇيۇشـنىڭ، گاھىـدا     ٥تاھارەت ئېلىپ، ئېغىز، بۇرۇن، قـول، پـۇت ۋە يـۈزلىرىنى    
چىرايلىــق، پۈتــۈن بهدىنىنــى يۇيــۇپ غۇســلى قىلىشــنىڭ،كىيىم كونــا بولســىمۇ، يۇيــۇپ 

پاكىز كىيىشـنىڭ، ئـاممىۋىي پائـالىيهتلهرگه، جامـائهت بىـلهن ئوقۇلىـدىغان نامازالرغـا        
ــۆزىگه خۇشــپۇراقلىق بۇيــۇمالرنى چېچىــپ بېرىشــنىڭ     بېرىشــتىن بــۇرۇن يۇيۇنــۇپ، ئ
نهقهدەر مۇھىم ئهنئهنه ۋە ئېسىل مهدەنىـيهت ئىكهنلىكىنـى ئۆگىنىـپ ۋە ئهمهل قىلىـپ     

  .كهلگهن
تهن ســـاقلىقىغا زىيـــانلىق ئىكهنلىكىنـــى ئهڭ ئـــاۋۋال قۇرئـــان     ھاراقنىـــڭ ) ٤(    

ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھاراقنىڭ ئېزى ۋە كۆپى بهرىبىر ئوخشاشال . سۆزلىگهن
ھـــازىرقى پهن . زىيـــانلىق ئىكهنلىكىنـــى بايـــان قىلغـــان   ھـــارام ۋە تهن ســـاقلىققا  

ان غشهك قوبۇل قىلمايـدى نىق ۋە ېخنىكىنىڭ سايىسىدا، ھاراقنىڭ زىيىنى ناھايىتى ئېت
ھاراقنىـڭ ھـۈجهيرىلهردە، خۇسۇسـهن مـېڭه ھۈجهيرىلىرىـدە      . دەرىجىدە ئىسپاتالنماقتا

ســـوزۇلما خاراكتېرلىـــك كېســـهللىكلهرنى پهيـــدا قىلىـــدىغانلىقى زامـــانىمىزدا ئىلمىـــي 
ئـاز مىقـداردا ئىسـتېمال قىلىنغـان ھـاراقنىڭمۇ، تهسـىرى ھامـان        . ھهقىقهتكه ئايالنغان

ن بىلهن ئاستا ـ ئاستا ئادەم جىسمىنى ئاجىزالشتۇرىدىغانلىقى ۋە ھهرتۈرلـۈك   بىلىنمىگه
ــۇر   ــر ئىلمىــي ھهقىقهتت ــدىغانلىقىمۇ بى ــول ئاچى ــى . كېســهللىكلهرگه ي ھاراقنىــڭ زىيىن

چــۈنكى ھهركىــم ئۇنىــڭ . توغرۇلــۇق كــۆپ سۆزلهشــنىڭ ھــاجىتى يــوق، دەپ قــارايمهن
ئىنسانالر جهمئىيىتىـدە قانـداقال بىـر     قىسقىسى،. زىيانلىق ئىكهنلىكىنى ئۇبدان بىلىدۇ

ناچــار ئىلــلهت ۋە ئهخالقســىزلىق بولســا، ئۇنىــڭ ئارقىســىدا چوقــۇم ھاراقنىــڭ بــارلىقى 
  .بايقالماقتا

ئهسـىر بـۇرۇنقى زامانالرنىـڭ شـارائىتىدا،      ١٤يۇقىرىقى ئىلمىي ھهقىقهتلهرنـى مۇنـدىن     
، ئىلمىي كهشـپىياتالرنى  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدەك ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىلمهيدىغان

ئىـگه بولمىغـان،    غـا ئاچىدىغان ئىلىـم ـ پهنـگه يـاكى ھازىرقىـدەك زامـانىۋىي ئاپپاراتالر      
ساۋاتســىز بىرســىنىڭ بىلهلىشــى مۇمكىنمــۇ؟ بۇنىڭــدىن مهلــۇمكى، قۇرئــان كهرىمنىــڭ  

  .سۆزى ئىكهنلىكىدە قىلچه شهك يوقتائاالنىڭ ئالالھ 

  ئىجتىمائىي دەلىللهر: نچىئالتى
  بالىالر ھوقۇقى) ١(    
ئهسىرگه كهلگۈچىلىك تۇغۇلغـان بۇۋاقالرنىـڭ قىـز بولۇشـى جىـددىي       -٦مىالدىيه   

يـالغۇز ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدىال ئهمهس، بهلكـى كـۆپىنچه ئهلـلهردە       . بىر ئهيىـب ئېـدى  



 ۆجىزىسىم هرىمنىڭك ۇرئانق: بۆلۈم-٩  ١١٢٦  

 

نىـڭ كېلىشـى بـۇ ۋەزىيهتنـى     )ئىسالم دىنـى (ن پهقهت يېڭى دى. دىىشۇنداق ئئهھۋال 
  .تۈپتىن ئۆزگهرتىۋەتتى

  :قۇرئان كهرىمنىڭ كۆرسهتمىسىگه ئاساسهن  
بالىالر ھۆردۇر، قىز ـ ئوغۇلالر ھۆرمهتته ئوخشـاش تۇغۇلىـدۇ ۋە ئوخشـاش مۇئـامىله        

  .قىلىنىدۇ
ئۇالر ئۈچۈن كهلگهن ھهدىـيهلهر، يـاردەملهر   . بالىالر مال ـ مۈلۈك ئىگىسى بوالاليدۇ   

هتكه يېتىـپ ئهقىـل ـ ئىـدراكقا ئىـگه      ۋە ئۇالرغا ئاتىۋېتىلگهن مال ـ مۈلۈكلهر ئۇالر باالغ 
كېيىنمۇ ئۇالرنىڭ رۇخسىتىسـىز  . بولغانغا قهدەر ياخشى مۇھاپىزەت قىلىنىپ ساقلىنىدۇ

  .قوللىنىلمايدۇ
  .بالىالرغا گۈزەل ئىسىمالرنى قويۇش كېرەك  
بالىالرنى ئوقۇتۇش ۋە ياخشـى تهربىـيىلهش ئاتـا ـ ئانىالرنىـڭ ئۈسـتىدىكى مـۇھىم          

  .پهرزلهرنىڭ بىرى
  .ياشقا كىرگهنگه قهدەر ئۇرۇشقا بولمايدۇ ١٠بالىالرنى   
ــارلىق چىقىملىــرى ئاتىســىنىڭ         بالىالرنىــڭ ئۆيلــۈك ـ ئۇچــاقلىق بولغانغــا قهدەر ب

ــدۇ  ــتىگه يۈكلىنى ــېرىك    . ئۈس ــرىگه ش ــهتنىڭ تىرىكچىلىكلى ــالىالرنى مهئىش ــك ب كىچى
  .قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ

  .بالىالرغا زىيانكهشلىك قىلىنمايدۇ  
  .ىالر ئۈچۈن بهددۇئا قىلىنمايدۇبال  
بالىالر ئارىسىدا ئادالهتلىك بولۇش كېرەك، بىرىنـى دەپ باشـقىلىرىنى رەنجىتىشـكه      

  .بولمايدۇ
ـ ئهسـىرنىڭ بىـر     ٢٠نىـڭ ئـېالن قىلىنىشـى    ”بالىالر ھوقۇقى باياننامىسـى “دۇنيادا   

  .يېڭىلىقى بولدى
ۋە ئهھمىيىتـى دۇنيـادىكى   مهلۇمكى، قۇرئاننىڭ بـالىالر ئۈچـۈن بهرگهن ھـۆرمىتى      

تهبىئىيكـــى، ئاتـــا ـ ئانىالرنىـــڭ بـــالىلىرىنى    . ھېچقانـــداق بىـــر قانۇنـــدا تېپىلمايـــدۇ
خورلىماسلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ھهق ـ ھوقـۇقلىرىنى تولـۇق ئـادا قىلىشـى ئۈچـۈن يهرلىـك        

. چــۈنكى دۆلهتلهرنىــڭ قــانۇنلىرى ئــۆي ئىچىــگه يارىمايــدۇ. قــانۇنالر ئىشــقا يارىمايــدۇ
بـۇ بولسـىمۇ، بىـر ھېسـاب     . هت ئاتا ـ ئانىالرنىـڭ يۈرىكىـدىن چىقىشـى الزىـم     قانۇن پهق

ــــــ ھوقـــــۇقلىرىنى  كۈنىنىـــــڭ بولىـــــدىغانلىقىغا ئىشـــــىنىش ۋە بالىالرنىـــــڭ ھهق
قوغدىماســلىقنىڭ جازاســىنى چوقــۇم كۆرىــدىغانلىقىنى بىلىــش ئــارقىلىق ئهمهلــگه       

  .ئاشىدۇ
  ئايالالر ھوقۇقى) ٢(    
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يـا تارىخىـدا بىرىنچـى قېـتىم ئايـالالرنىڭمۇ ئهرلهرگه      ئهسىر بـۇرۇن دۇن  ١٤مۇندىن   
ئوخشاش ھۆر ۋە ھۆرمهتلىك ئىنسان ئىكهنلىكى، ئۇالرنىڭ ئهرلهرگه ئوخشـاش ھهق ـ   

بــۇنى  .ئىــگه ئىكهنلىكــى ئــېالن قىلىنــدى ، مۇســتهقىل ئىگىلىــك تىكلهشــكهھوقۇققــا
  .ئىسالم دىنى ئېالن قىلدى

يىدە ئايالالرنىـڭ ئىنسـان ئىكهنلىكـى    ـ يىللىـرى فرانسـى    ١٧٠٠تېخى مىالدىيهنىـڭ    
ياكى باشقا بىر جىنس ئىكهنلىكى توغرۇلۇق جىددىي تاالش ـ تارتىشالر بولۇپ ئـۆتكهن   

ــ ئهسـىرنىڭ شـارائىتىدا ئايـالالر دۇنيانىـڭ قانـداقال يېرىـدە بولمىسـۇن، قـۇل          ٦.ئىكهن
قارالغـان   يهھـۇدىي دىنىـدا ئايـالالر شـهيتانالرنىڭ بىـر تـۈرى دەپ      . ئورنىدا كـۆرۈلهتتى 

ھىنــدىيالرنىڭ دىنىــدا بولســا، ۋابــا، . بولســا، بۇددىزمــدا ئايــالالر جىــن، دەپ قــارىالتتى 
. كېسهللىك ۋە باشقىمۇ بهختسىزلىكلهر ئايالالرنىڭ سهۋەبىدىن بولىـدۇ، دەپ قـارىالتتى  
. ھىندىيالر ئېرى ئۆلگهن ئايالنى تىرىـك تۇرغـۇزۇپ ئېـرى بىـلهن بىـرگه كۆيـدۈرەتتى      

پهقهت، ئىسـالم  . ەت ئۇالرنىڭ قىسمهن مهزھهبلىرىدە ھۆكـۈم سـۈرمهكته  ھازىرمۇ بۇ ئاد
نىــڭ ئىجتىمـائىي ئىشــالر قانۇنىــدا،  كهرىم دىنـى بارلىققــا كهلگهنـدىن كېــيىن، قۇرئـان   

شـۇ  . ئايالالرنىڭ ھهق ـ ھوقۇقلىرى بهلگىلىنىپ، ئۇالرنىڭ شان ـ شهرىپى كۆتۈرۈلـدى   
ىـدە، خۇسۇسـهن ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدا     ۋاقىتالرنىڭ شـارائىتىدا دۇنيانىـڭ ھهممىـال يېر   

ــوللىنىالتتى   ــدا ق ــراس ئورنى ــالالر مى ــال ـ         . ئاي ــدۇرغان م ــا ـ ئانىســى قال ئۇالرنىــڭ ئات
ئهممــا ئىسـالم دىنــى كهلگهنــدىن  . مۈلـۈكلهردىن مىــراس ئـېلىش ھوقــۇقى يــوق ئېـدى   

  :ھوقۇقالرنى بهلگىلىدى -تۆۋەندىكى ھهقكېيىن، ئۇالرغا 
  .ھوقۇقالردا ئهرلهرگه ئوخشاشتۇر-ئايالالر ھۆرمهتته ۋە ھهق  
ئايالالرنىڭ مىراس ئېلىش ۋە ئۆزىنىڭ مال ـ مۈلۈكلىرىنى ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز،   -  

  .خالىغىنىچه تهسهررۇپ قىلىش ھوقۇقى بار
ئهرنىڭ ئىقتىسادىي شارائىتى يېتهرلىك بولسا ئايالىغا خىزمهتچـى تۇتـۇپ بهرگىنـى      

  .ياخشى
  .ئانىسىدن مۇستهقىل ئىگىلىك تىكلهش ھوقۇقى بار-ئايالالرنىڭ ئېرى ۋە ئاتا -  
  .ئايالالر قانداقال شارائىتتا بولمىسۇن، ئۇالرنىڭ ئوقۇش، ئۆگىنىش ئهركىنلىكى بار  
ئايالالرنىڭ ئهرلهرگه ئوخشـاش ئـۆزى خالىغـان بىرسـى بىـلهن تۇرمـۇش قـۇرۇش،          

  .وقۇقى بارئهگهر بهختلىك بواللمىغان ھالهتته يېتهرلىك ئۆزۈر بىلهن ئاجرىشىش ھ
  .ئايالالرنى ئۇرۇپ، تىلالشقا ۋە خورالشقا بولمايدۇ  
  .ئايالالر تۇغۇشنى خالىسا، ئۇالرنى تۇغۇشتىن مهنئى قىلىشقا بولمايدۇ  
  .ئايالالرنى پۇل تېپىشقا زورالشقا بولمايدۇ  
  .ئايالالر ئائىلىنىڭ ئېهتىياجلىرىنى قامداشقا زورالنمايدۇ  
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ـ ئهسىرىدە ئېالن قىلىنغان بولسىمۇ، ياۋرۇپـادا    ٦ىيه ھوقۇقالر مىالد-ھهقيۇقىرىقى   
ــلهردە، تېخــى    ــردەك  ١٨ۋە ئىســالم دائىرىســىنىڭ ســىرتىدىكى ئهل ــ ئهســىرگه قهدەر بى ـ

  .ئېتىراپ قىلىنماي كهلگهنىدى
ــق ئۇنىۋېرســىتېتالردىن ئوكســفورد ۋە    ١٩٤٠   ــا داڭلى ــن باشــالپ، دۇنياغ ــ يىلالردى ـ

مۇ ئوقۇش، ئۆگىنىش ھوقۇقىنى ئهتىراپ قىلىپ، كامبىرچ ئۇنىۋېرسىتېتلىرى قىزالرنىڭ
% بىـلهن   ٢٥% مهزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتالرغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئوقۇغۇچىالر سـانىنىڭ  

ــ ئهسـىردىال قىـز ـ     ٦نى قىزالردىن ئېلىش قارارىنى چىقارغان بولسـا، ئىسـالم دىنـى     ٤٠
ــې     ــى ئ ــگه ئىكهنلىكىن ــا ئى ــم ئېلىشــتا ئوخشــاش ھوقۇقق ــپال ئوغۇلالرنىــڭ تهلى الن قىلى

ئوقۇش، ئـۆگىنىش ئهر بولسـۇن، ئايـال بولسـۇن، ھهر قانـداق مۇسـۇلمان       «قالماستىن، 
  .دەپ بهلگىلىگهن» كىشى ئۈچۈن پهرزدۇر

ـ ئهســىرنىڭ شــارائىتىغا قارايــدىغان بولســاق، بۇنــداق ھهرقايســى          ٦مىالدىــيه   
ئادالهتلىـك   كېلىدىغان، ئۇيغۇنئهسىرلهرنىڭ شارائىتىغا ۋە كىشىلهرنىڭ مهنپهئهتىگه 

ۋە ئېســىل قــانۇنالرنى، ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمدەك، ئالالھنىــڭ ئىالھىــي   
مهكتىبىدىن باشقا مهكتهب كۆرمىگهن، ئوقـۇش ۋە يېزىشـنى ئـۆگهنمىگهن بىـر ئـۇممى      

ۋاقىتتىكـى   بهلكـى شـۇ  ! پهيغهمبهرنىڭ اليىهىلهپ چىقىشى مـۇمكىن ئهمهس )ساۋاتسىز(
بۇ ساھهدە پهۋقۇلئاددە ئهتراپلىق يېتىشكهن ئىنسـانالرنىڭمۇ  ئاالھىدە تهلىم كۆرگهن ۋە 

ئۇنـداقتا  . بۇنداق ئېسىل قانۇنالرنى اليىهىلهپ چىقالىشى تهسهۋۋۇردىن يىراق، ئهلۋەتته
قۇرئــان كهرىــم بهلگىلىــگهن بــۇ قــانۇنالر نهدىــن كهلــدى؟ شۈبهىســىزكى، ئــالالھتىن   

  !كهلدى
ەقهلىكلهرنى زامانىمىزغـا قىيـاس   شۇنى ئېنىق چۈشىنىش كېرەككى، ئۆتمۈشتىكى ۋ  

قىلىپ چۈشىنىدىغان بولسـاق، تـارىخ پهلسهپىسـىگه كـۆرە چـوڭ خاتالىقالرغـا چۈشـۈپ        
ۋە  شــۇڭا ھهر قانــداق ۋەقهلىــك ۋە ھادىســىلهرنى شــۇ زامانالرنىــڭ شــارائىتىغا. قــالىمىز

قاراپ چۈشـىنىش ئىلىـم ئهھلىنىـڭ     ئىنسانالرنىڭ بىلىم سهۋىيه جهھهتتىكى ئهھۋالىغا
ــدۇرمې ــارىخنى يهكۈنلهشــته چــوڭ ئاساســتۇر  . تودى ــاددى . خۇسۇســهن، ت ــانىمىزدا ئ زام

ــدى    ــلهر ئېـ ــوڭ بىلىمـ ــۈن چـ ــتىكىلهر ئۈچـ ــالر، ئۆتمۈشـ ــانالغان ئىشـ ــى. سـ ، ئاددىيسـ
ــا، ئىنتېرنېــت ۋە     ــۇتېر، ئانتېنن ــالغۇ، كومپي ــىنئالغۇ، ئۈنئ ــۋىزىيه، س ــانىمىزدىكى تېلې زام

ــانالرنى     ــۇرۇنقى ئىنس ــل ب ــۈز يى ــى ي ــقىالر تېخ ــۇمكىن ئهمهس   باش ــۆرە م ــگه ك ڭ ئهقلى
  .ئىشالر ئۇالرنىڭ خىيالىغىمۇ كىرمهيتتى بۇ. ئىشالردىن ئېدى

ئهمـا ئۇلـۇغ   . ياشلىق بالىالر مىكروب ۋە باكتېرىيىلهرنى بىلىـدۇ  ٧ـ ٦زامانىمىزدىكى   
ئالىم فارابىي ياشىغان زامانالردا، مىكروب بىـلهن باكتېرىيىنىـڭ مهۋجـۇد ئىكهنلىكىنـى     

  .ئىشىمۇ ئاالھىدە چوڭ بىلىم سانىالتتىتهتقىق قىلىش 
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  قۇرئان كهرىمنىڭ غهيبلهردىن خهۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسى
  قۇرئان كهرىمنىڭ غهيبلهردىن خهۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسى قايسىالر؟: سوئال  .١٨٤٣

ىڭ بهزىلىـرى  قۇرئان كهرىمنىڭ غهيبلهردىن خهۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسىن: جاۋاب    
  :تۆۋەندىكىچه

دۇنيانىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئىككى چوڭ ئىمپىراتورلىرى بولغان رىملىقـالر بىـلهن   ) ١(    
ئىرانلىقالر ئوتتۇرىسـىدا قـاتتىق ئـۇرۇش بولـۇپ، ئىـرانلىقالر رىملىقالرنـى يهڭگهنـدىن        
ــا ئوخشــاش     ــاقىۋىتىنىڭمۇ رىملىقالرغ ــۇلمانالرنىڭ ئ ــرىكلىرى مۇس ــيىن، ئهرەب مۇش كې

بۇ ئهھـۋال مۇسـۇلمانالرنى غهمكىـن    . بىيهت بولىدىغانلىقىنى سۆزلهشكه باشاليدۇمهغلۇ
چۈنكى ئىرانلىقالر ئهرەبلهرگه ئوخشاش بۇددىسـت، رىملىقـالر سـاماۋىي دىنغـا     . قىلىدۇ

بــۇ ۋاقىتتـا قۇرئــان رىملىقالرنىـڭ كېيىنكــى   . ئېتىقـاد قىلىـدىغان خرىســتىئانالر ئىـدى   
ئـۇالر  . يېڭىلدى) پهلهستىندە(ا قالر يېقىن بىر جايدرىملى﴿: غهلىبىسىدىن خهۋەر بېرىپ

ئىلگىرى ۋە كېـيىن ھهمـمه ئىـش    . يېڭىلگهندىن كېيىن بىر قانچه يىل ئىچىدە يېڭىدۇ
ئالالھنىڭ باشقۇرىشـىدىدۇر، بـۇ كۈنـدە مـۆمىنلهر ئالالھنىـڭ بهرگهن يـاردىمى بىـلهن        

 ٧ن ۋە ئارىـدىن تولـۇق   دېگه )١(﴾ئالالھ خالىغان كىشىگه ياردەم بېرىدۇ. خۇشال بولىدۇ
  .يىل ئۆتكهندىن كېيىن رىملىقالر ئىرانلىقالرنى يهڭگهن

مۇشرىك ئهرەبلهر بىلهن يهھۇدىيالر مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى يـوق قىلىـش    ) ٢(    
شــۇ . ئۈچــۈن تۈرلــۈك چــارىلىرىنى قوللىنىــدۇ، كــۆپ قېــتىم سۈيقهســتلهرنى پىالناليــدۇ

ــاال   ــۇھهممهد ئهلهيهىسســــ ــان مــــ ــا قۇرئــــ ــان  ۋاقىتتــــ ــمهنلىرىنىڭ زىيــــ مغا دۈشــــ
پهرۋەردىگارىــڭ تهرىپىــدىن ! ئــى پهيغهمــبهر﴿: يهتكۈزەلمهيــدىغانلىقىنى ئــېالن قىلىــپ

ــۇق     ــۈزگىن، ئهگهر تولــ ــىنى يهتكــ ــڭ ھهممىســ ــۈرۈلگهن ئهھكامالرنىــ ــاڭا چۈشــ ســ
ــادا قىلمىغــان بولىســهن    ــى ئ ــالالھ تاپشــۇرغان ۋەزىپىن ــالالھ ســېنى . يهتكۈزمىســهڭ ئ ئ

دېيىش ئـارقىلىق ئالالھنىـڭ مـۇھهممهد     )٢(﴾ىدىن ساقاليدۇكىشىلهرنىڭ زىيانكهشلىك
ــدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىـــدۇ  ــاالمنى قوغدايـ ــايهت چۈشـــكهن ھامـــان  . ئهلهيهىسسـ ــۇ ئـ بـ

بىـزدىن يىـراق   ! ئهي خـااليىق «: مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ئۆزىنىـڭ قوغـدىغۇچىلىرىغا   
ــدۇ   ــۆزى قوغدايـ ــالالھ ئـ ــى ئـ ــۇرۇڭالر، بىزنـ ــان ۋە ئه » تـ ــېالن قىلغـ ــته دەپ ئـ مهلىيهتـ

  .سۈيقهستلهردىن ئامان قالغان
مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن ســـاھابىلىرى مهككىنـــى مۇشـــرىكلهرنىڭ  ) ٣(    

: قۇرئان ئۇالرغـا خۇشـخهۋەر بېرىـپ   . چاڭگىلىدىن ئازات قىلىشنى تولىمۇ ئازرۇ قىالتتى
                                                 

  ئايهتلهر -٤-١رۇم سۈرىسى   )١(
  ئايهت -٦٧ىسى مائىدە سۈر  )٢(
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ســهن ســاھابىلىرىڭ ئــالالھ خالىســا دۈشــمهندىن خــاتىرجهم بولغــان ! ئــى مــۇھهممهد﴿
قىرقىغــان ھالــدا )بهزىلىــرىڭالر(باشــلىرىڭالرنى چۈشــۈرگهن ۋە ) بهزىلىــرىڭالر(دا، ھالــ

دېگهن ۋە ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال  )١(﴾قورقماي چوقۇم مهسجىدى ھهرەمگه كىرىسىلهر
  .ئىسالم قوشۇنى مهككىنى تىنچلىق بىلهن ئازات قىلغان

قۇرئـاننى  ﴿: ا ۋەدە قىلىـپ نى ئۆزى ساقاليدىغانلىقىغكهرىم قۇرئانتائاال ئالالھ ) ٤(    
ــدايمىز    ــۇم قوغ ــۇنى چوق ــز ئ ــز چۈشــۈردۇق، بى ــدى )٢(﴾بى ــا  . دېگهنى قۇرئاننىــڭ دۇنياغ

ــنىگه  ــاغلىق     ١٤كهلگى ــرەر ھهرپ چ ــازىرغىچه بى ــان ھ ــۆتكهن بولســىمۇ، قۇرئ ــىر ئ ئهس
ئۆزگهرتىلمهستىن، شۇ ۋاقىتتىكى ھالىتى بويىچه داۋام قىلىپ كهلگهنلىكـى قۇرئاننىـڭ   

قۇرئاننىـڭ مۇنــدىن باشــقا  . ھنىــڭ سـۆزى ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتاليدۇ ھهقىـقهتهن ئالال 
  .غهيبتىن بهرگهن ۋە ئهمهلىيهتته مهيدانغا چىققان خهۋەرلىرى ئىنتايىن كۆپتۇر

  لىقىنىڭ سهۋەبىمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىسى قۇرئان بولغان
  هد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىسى قۇرئان بولغان؟نېمه ئۈچۈن مۇھهمم: سوئال  .١٨٤٤

مۆجىزىلهر ئهزەلدىن ھهر بىر دەۋرنىڭ ۋە جهمئىيهتنىـڭ شـارائىتىغا قـاراپ،    : جاۋاب    
شــۇ ۋاقىتتىكــى ئهڭ تهرەققىــي قىلغــان نهرســىنىڭ جىنســىدىن بولــۇپ، ئــۇنى بېســىپ  

ــگهن   ــۇ، ئالال. چۈشــىدىغان ئاالھىــدە پهرقلىــق ئۈســتۈنلىكى بىــلهن كهل ــا ب ھنىــڭ مان
ئهگهر بۇنداق بولمىغاندا مـۆجىزە  . پهيغهمبهرلهرگه مۆجىزە ئاتا قىلىشتىكى پرىنسىپىدۇر

چۈنكى بىر پهننى بىلمىگهن خهلقـقه باشـقا   . ئهۋەتىشنىڭ ھېچبىر ئهھمىيىتى بولمايتتى
بهلكى دۇئېـل ئۇالرنىـڭ   . بىر پهن بىلهن دۇئېل ئېالن قىلغاننىڭ ئهھمىيىتى بولمايدۇ

هڭ ئۇچىغــا چىققــان نهرسىســىنىڭ جىنســىدىن بولغانــدىال ئۇنىــڭ  تهرەققىــي قىلىــپ ئ
پىرئهۋننىـڭ زامانىـدا سـېهىرگهرلىك ئىنتـايىن     : مهسـىلهن . قىممىتى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

زور دەرىجىدە تهرەققىي قىلغانلىقتىن، ئالالھ شۇ زاماننىـڭ تهقهززاسـىغا ماسالشـتۇرغان    
هربـات قىلىـپ، سـېهىرگهرلهرنى مـات     ھالدا، مۇسا ئهلهيهىسساالمغا پۈتۈن سېهىرلهرنى ب

ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ دەۋرى تىببىـي جهھهتـته زور     . قىلىدىغان مۆجىزە ئاتا قىلغان
ئاشقان بىر دەۋر بولغانلىقتىن، ئـالالھ ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا شـۇ دەۋرنىـڭ ئهڭ ئۇسـتا       

ــاقايتىدىغان      ــورنى س ــا ك ــهلنى، تۇغم ــاق كېس ــاقايتالمىغان ئ ــۇ س ــا، ھهتدوختۇرلىرىم  ت
  .ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئۆلۈكلهرنىمۇ تىرىلدۈرىدىغان مۆجىزىنى ئاتا قىلغان

ئهممــا ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانىغــا كهلگهنــدە، ئهرەبــلهردە         

                                                 
  ايةتئـ ٢٧ فهته سئىرىسى  )١(
  ايةتئـ  ٩ ھىج سۈرىسى  )٢(
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ئهرەبـلهر چـوڭ ـ    . ئهدەبىيات، شېئىرىيهت ناھايىتى زور دەرىجىدە تهرەققىـي قىلغانىـدى  
ئۇالر ھهر يىلى مهلۇم بىـر كـۈننى   . خهلق ئېدى كىچىك ھهممىسى بىردەك شېئىر خۇمار

بازىرىـدا پۈتـۈن ئهدىـبلهر ۋە    » ئوكـاز «دىكى سـهئۇدى ئهرەبىسـتانى  بهلگىلهپ ھـازىرقى  
ئهينـى  » ئوكـاز «. شائىرالرنىڭ ئىشتىراك قىلىشى ئاستىدا شېئىر ماھارىتى كۆرسـىتهتتى 

شـــېئىرىيهتكه ئهرەبلهرنىـــڭ . زامانـــدا شـــائىرالرنىڭ شـــېئىر ســـورۇنىغا ئايالنغانىـــدى
ــيهت بېرىشــىدىكى ســهۋەبلهرنىڭ بىــرى   ــۇالر  : بۇنچىلىــك زور ئهھمى ــتىن، ئ ــر تهرەپ بى

قۇملــۇق ســهھراالر ۋە يــايالقالردا ھايــات كهچۈرىــدىغان خهلــق بولغاچقــا، تهبىئهتنىــڭ   
. ھهرخىل مهنزىرىلىرى ئۇالرنى تهپهككـۇر قىلىشـقا ۋە غهزەللهرنـى ئېيتىشـقا ئۈنـدەيتتى     

هرەبلهردە ئومۇمىي بىرلىك بولماستىن، ئۇالر قهبىلىلهرگه بۆلۈنۈپ، يهنه بىر تهرەپتىن، ئ
ھهر بىر قهبىـله ئۆزىنىـڭ ئـارتۇقچىلىقلىرىنى شـېئىر ۋە غهزەلـلهر ئـارقىلىق ئىپـادىلهپ        
پهخىرلىنىش ۋە شېئىر بىلهن رەقىبلىرىنى سۆكۈش، ھهتتا بـۇ سـهۋەبتىن بىـر ـ بىـرىگه      

شـۇڭا  . مۇددىئاالر بىلهن ئۆمـۈر سـۈرەتتى  قارشى چوڭ ئۇرۇشالرنى باشلىتىش قاتارلىق 
قىسقىسـى،  . ئۇالر بهدىئىي شېئىرالرغا ۋە تاالنتلىق شـائىرالرغا زور ئېهتىيـاجلىق ئېـدى   

ــهتتى      ــلهن چۈش ــېئىر بى ــۈرىلهتتى ، يهنه ش ــلهن كۆت ــېئىر بى ــۇالر ش ــي . ئ بهزى بهدىئى
  .شېئىرلىرىنى كهبىكه ئېسىش بىلهن پهخىرلىنهتتى

ــته،     ــر ۋەزىيهت ــۈن    شــۇنداق بى ــلهن پۈت ــۇرى بى ــارالق ن ــم ئۆزىنىــڭ پ ــان كهرى قۇرئ
ــان،   ــى يورۇتقـ ــان ئىقلىمالرنـ ــتىكا ۋە بايـ ــته ئهڭ   ئىستىلىسـ ــى بهدىئىيلىكـ جهھهتتىكـ

ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگهن ھالدا، ئالالھ تهرىپىدىن ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا 
اشقا مىللهتلهرنـى  ب )تىلى راۋان(» ئهرەب«چۈشۈرۈلىشى بىلهن ئهرەبلهرنىڭ ئۆزلىرىنى 

دەپ مهغرۇرالنغــــان ئاتــــاغلىق ئهدىبلىــــرى بىــــلهن تــــاالنتلىق  )تىلســــىز( »ئهجهم«
ــان كهرىمنىــڭ جىمــى   . شــائىرلىرىنى ســهھنىدىن چۈشــۈردى  ــا قۇرئ ــۇ ئهينــى ۋاقىتت ب

ئــۇالر قۇرئاننىــڭ ئالدىــدا خــۇددى چــۈش . ئهرەبــلهرگه دۇئېــل ئــېالن قىلىشــى ئېــدى
كىشىنىڭ كۆزى خىرەلىشىپ قالغىنىدەك، ئهقىللىرى ۋاقتىدا قۇياشقا تىكىلىپ قارىغان 

  .خىرەلىشىپ بارچه ماھارەتلىرىنى پۈتۈنلهي يوقاتقان ھالدا گاڭگىراپ قالدى

  قىلىدۇ ئىنسانىيهتكه دۇئېل ئېالنقۇرئان كهرىم پۈتۈن 
قۇرئان كهرىم جىمى ئهرەبلهرگه دۇئېل ئـېالن قىلغىنىـدەك، پۈتـۈن ئىنسـانىيهتكه       

قۇرئــــان بــــۇ خۇسۇســــتا نۇرغۇنلىغــــان ئىشــــالرنىڭ . نىــــدىدۇئېــــل ئــــېالن قىلغا
ــان    ــا چىققـ ــته ئوتتۇرىغـ ــالر ئهمهلىيهتـ ــۇ ئىشـ ــدىن خهۋەر بهرگهن ۋە بـ . بولىدىغانلىقىـ

ــۇرۇش     : مهســىلهن ــا ئ ــىدا قايت ــرانلىقالر ئوتتۇرىس ــلهن ئى ــالر بى ــم رىملىق ــان كهرى قۇرئ
گهنــــدە، چىقىــــدىغانلىقى ۋە رىملىقالرنىــــڭ يېڭىدىغانلىقىــــدىن ئالــــدىن خهۋەر بهر 
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ەپ تهسـتىق قىلىشــتى، ئهرەب، ئهجهم بۇددىســتلىرى ۋە  د» ھهق ۋە راســت«مۇسـۇلمانالر 
قايسـىمىزنىڭ كـۈتكىنى   . بۇ يالغان گهپ، كۆرىمىز قېنى«ئۇالرنىڭ يانداشلىرى بولسا، 

دېيىشتى ۋە ئىككى پىـرقه بـۇ كېلهچهكتىكـى ئۇرۇشـنى ئىنتىـزار      » ئهمهلگه ئاشىدىكهن
يىل ئۆتكهندىن كېيىن، رىملىقالر خۇددى قۇرئاننىـڭ   ٧ق ئارىدىن تولۇ. بىلهن كۈتتى

ــى يهڭــدى   ــدەك ئىرانلىقالرن ــدىنئاال خهۋەر بهرگىنى ــم  . ئال ــان كهرى ئهگهر ئهھــۋال قۇرئ
خهۋەر بهرگهندەك بولماستىن ئۇنىڭ ئهكسىچه بولۇپ رىملىقالر يېڭىلگهن بولسـا يـاكى   

ــىزكى،      ــدى؟ شهكس ــاقچى ئې ــېمه بولم ــا ن ــگهن بولس ــۈز بهرمى ــۇرۇش ي ــڭ  ئ ئهرەبلهرنى
يالغاندىن پهيغهمبهرلىك دەۋاسـى قىلغـان، شـۇڭا ئۇنىـڭ     “مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى 

شـارائىت   –دەپ تۆھمهت قىلىشى ئۈچـۈن يېتهرلىـك شـهرت    ” گهپلىرى يالغان چىقتى
ــوالتتى  ــان بــ ــۇھهممهد    . ھازارالنغــ ــتۇرى ۋە مــ ــىي دەســ ــڭ ئاساســ ــالم دىنىنىــ ئىســ

اليدىغان قۇرئان كهرىـم يالغانغـا چىقىرىلغانـدىن    ئهلهيهىسساالمنىڭ راستلىقىنى ئىسپات
ئهممـا خهۋەر بهرگـۈچى ئـالالھ تائـاال     . كېيىن، بۇ يېڭى دىن ئهجهلگه يولۇققان بوالتتى

يىلــدىن كېــيىن بولىــدىغان سوقۇشــنىڭ  ٧. مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئهمهس. ئېــدى
ھهربىـي   كـى بهلنهتىجىسـىدىن خهۋەر بېـرىش مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭال ئهمهس،     

ۋە  ھهربىــي قومانــدانالرنىڭ ئىشــالر ئىستراگىيىســى ساھهســىدە ئهتراپلىــق يېتىشــكهن 
  .مۇ قولىدىن كهلمهيدىغان ئىش ئىدىيىراقنى كۆرەلهيدىغان پىالنلىغۇچىالرنىڭ

پهيغهمبهرلهرگه بېرىلگهن مۆجىزىلهر تهبىئهت قانۇنىيهتلىرىنى بۆسۈپ ئۆتىـدىغان    
ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بۇتالرغا چوقۇنىـدىغان  : هسىلهنم. ئادەت ئىشالر ئېدى خارىقى

شــۇڭا ئــۇالر ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنى  . بىــر قهۋمــگه ئهۋەتىلــگهن پهيغهمــبهر ئېــدى 
ــگهن     ــدىغا ئېلىــپ كهل ــۇنى ئىالھلىرىنىــڭ ئال ــدا، ئ ــاقچى بولغىنى ــدۈرۈپ جازالىم . كۆي

ىرىگه ھاقـارەت قىلغـان   ئۇالرنىڭ ئېتىقادى بويىچه بولغاندا، ئۇالرنىڭ ئىالھلىـرى ئـۆزل  
. ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنى جازالىشــى ۋە ئۇنىڭــدىن ئىنتىقــام ئېلىشــى كېــرەك ئېــدى 

لــېكىن ئىبـــراھىم ئهلهيهىسســاالم ئوتقـــا تاشــالنغىنىدا، ئـــوت ئۆزىنىــڭ كۆيـــدۈرۈش     
خۇسۇسىيىتىنى يوقـاتتى، ئۇالرنىـڭ ئىالھلىـرى ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالمدىن ئىنتىقـام       

  .ن ئۇالرنى مات قىلىپ قويدىئااللمىغانلىقتى
شــۇ ئېنىقكــى، ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى ئــوتتىن قۇتۇلــۇپ ئامــان     

قــېلىش ئهمهس، بهلكــى ئوتنىــڭ كۆيــدۈرۈش قــانۇنىيىتىنى بېكــار قىلىــش ئــارقىلىق   
ئهگهر ئـالالھ  . ساختا ئىالھالرنىڭ جازاالشتىن ئـاجىز ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتالش ئېـدى    

ئهلهيهىسساالمنى ئوتتىن قۇتقۇزۇشنىال مهقسـهت قىلغـان بولسـا ئېـدى،      تائاال ئىبراھىم
قهۋمـــى ئـــۇنى خـــۇددى ئىســـا ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنى  
سۈيقهســتچى قهۋمــلهر تۇتالمىغانــدەك تۇتالمىغــان يــاكى يــامغۇر يېغىــپ ئــوت ئۆچــۈپ  
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ر ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالم   ئهگه. قۇتقـۇزااليتتى ئـوتتىن  قالغان سهۋەبلهر بىلهنمۇ ئـۇنى  
ئهگهر “قېچىپ قۇتۇلغان ياكى يامغۇر يېغىپ ئوت ئۆچۈپ قالغان بولسا ئېدى، قهۋمـى  

بىز ئىبراھىمنى تۇتالىغان بولساق، ئهلۋەتته ئىالھلىرىمىز ئۇنىڭدىن ئىنتىقـام ئالغـان ۋە   
ــوالتتى     ــدۈرۈلگهن ب ــۋەتته كۆي ــا، ئهل ــان بولس ــۈپ قالمىغ ــوت ئۆچ ــى ”ئ دەپ كۆرەڭلىش

ئهممـا يـالقۇنالپ تۇرغـان ئـوت دۆۋىسـى ئۇنىڭغـا تاشـالنغان ئىبـراھىم         . ىن ئېدىمۇمك
. ئهلهيهىسساالمنى كۆيدۈرەلمىدى، ئۇالر گۇمان قىلغـان ئىالھـالر ئـۇنى جازالىيالمىـدى    

دەپ چوقۇنغـان بۇتالرنىـڭ بىراۋغـا پايـدا يـاكى زىيـان       ”ئىالھلىرىمىز“نهتىجىدە، ئۇالر 
زەخمهتلهردىــن قوغدىيالمايــدىغان   –نىمــۇ زىيــان  يهتكۈزەلمهيــدىغان ھهتتــا ئۆزلىرى 

  .ھهيكهللهر ئىكهنلىكى ئۆز كۆزلىرى بىلهن كۆردى
دېـگهن ئهمـرىگه   ”ھاساڭ بىلهن دېڭىزغا ئـۇر “مۇسا ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاالنىڭ   

ئاساســهن، ھاسىســى بىــلهن ئۇرىۋىــدى، دېڭىــز ســۈيى خــۇددى ئىككــى چــوڭ تاغــدەك 
سـۇنىڭ بۇنـداق بولىشـى    . تتۇرىـدىن يـول ھاسـىل بولـدى    ئىككى تهرەپكه ئايرىلىپ، ئو

بـۇ مۇسـا   . لېكىن مۆجىزە ئـۇنى شـۇنداق قىاللىـدى   . ئۇنىڭ قانۇنىيىتىگه زىت بىر ئىش
ئهلهيهىسســاالمنىڭ خاســىيهتلىك ھاسىســىنىڭ كــارامىتى ئهمهس، بهلكــى ئــۇ ئارقىــدا   

ــز ئىككىســىنىڭ ئوتتۇرىســىدا    ــدا پايانســىز دېڭى ــرئهۋن قوشــۇنلىرى، ئالدى ــپ،  پى قېلى
قۇتۇلۇشنىڭ ئىنسانىي چارىلىرى پۈتۈنلهي تۈگىگهن بىر ۋاقىتتـا، قۇتۇلۇشـتىن تولـۇق    

شـۇڭا ئۇنىـڭ   . ئۈمىدۋارلىق بىـلهن ئىشـنىڭ چارىسـىنى ئـالالھ تائاالغـا تاپشـۇرغانىدى      
ــى ــدى تۈگهشــتۇق “قهۋم ــز ئهم ــدە، ” بى ــدۇ «دېگهن ــداق بولماي ــۇ ئۇن ــارىم . ئ پهرۋەردىگ

ېــگهن ســۆزنى د» باشــاليدۇ) قۇتۇلــۇش يولىغــا(مېنــى ھهقىــقهتهن مهن بىــلهن بىلــله، 
تولــۇق ئىشــهنچ ۋە خاتىرجهملىــك بىــلهن ئېيــتىش ئــارقىلىق قۇتۇلــۇش ئىشــىنىڭ        
ئىنســانىي ســهۋەبلهردىن ئــالالھ تائاالنىــڭ قــۇدرىتىگه يــۆتكهلگهنلىكىنى جاكارلىغــان   

  .ئېدى

  ىئاالھىدىلىك قۇرئان كهرىمنىڭ بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرىدىن
ــداق   : ســوئال  .١٨٤٥ ــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىــڭ مۆجىزىلىرىــدىن قان ــان كهرىمنىــڭ ب قۇرئ

  ئاالھىدىلىكلىرى بار؟
پهيغهمــبهرلهرگه بېــرىلگهن مــۆجىزىلهر خــاراكتېر جهھهتــته ئوخشــاش      : جــاۋاب    

ــان   ــاش بولمىغـ ــۇ ئوخشـ ــمهت جهھهتتىمـ ــدەك، قىمـ ــىلهن. بولمىغانـ ــۇھهم: مهسـ مهد مـ
ــىي      ــۆجىزىلىرى ھېسســ ــڭ مــ ــۈن پهيغهمبهرلهرنىــ ــقا پۈتــ ــاالمدىن باشــ ئهلهيهىسســ
مۆجىزىلهردىن بولۇپ، شۇ ۋاقىتتا ئۇنى كۆرگهنلهر قايىـل بولـۇپ ئىشـىنىدىغان، ئـۇنى     
ــۇپ قالغــانلىقتىن،     ــدا بول ــاكى قىسســه ئورنى ــارىخ ي ــنكىلهر ئۈچــۈن ت كــۆرمىگهن كېيى
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ــهنمهيدىغ   ــانالر ئىشـ ــىنىپ، خالىغـ ــانالر ئىشـ ــالردۇرخالىغـ ــۇھهممهد  . ان ئىشـ ــا مـ ئهممـ
ــلهن      ــم زامانالرنىــڭ ئۆتىشــى بى ــان كهرى ــان قۇرئ ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى بولغ

قۇرئـان كهرىـم ھهممىـال يهردە    . كۈچىنى يوقاتمايدىغان مهڭگۈلۈك ئهقلىـي مۆجىزىـدۇر  
ەپ د» مانا بۇ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىسـى « ، ھهر ۋاقىتتائۇنى ھهركىم. بار
  .رسىتىپ بېرەلهيدۇكۆ

پهيغهمبهرلهرنىـڭ مـۆجىزىلىرىگه نهزەر سـالغىنىمىزدا، ئۇالرنىـڭ ئـالالھ       ئىلگىرىكى  
تائاالنىــڭ شــۇ ۋاقىتتــا روياپقــا چىقارغــان ئىشــلىرى ئىكهنلىكىنــى، قۇرئــان كهرىمنىــڭ 

ھهرىـكهت   –ئىـش  . ئالالھ تائاالنىڭ سۈپهتلىرىدىن بىر سۈپهت ئىكهنلىكىنى بايقـايمىز 
بــۇ خــۇددى ئــوت ئىبــراھىم  . ىــر قــانچه قېــتىم تهكرارلىنىــپ ئاخىرلىشــىدۇ بىــر يــاكى ب

ئهلهيهىسساالم تاشالنغان ۋاقىتتا ئۇنى كۆيـدۈرمىگهن بولسـىمۇ، كېـيىن يهنه ئۆزىنىـڭ     
مۇســا ئهلهيهىسســاالم ئۆتكهنــدە يېرىلغــان دېڭىــز   قىنىغــا،ئهســلى خۇسۇســىيىتىگه قايت

ئهممــا ســۈپهت . ىنىغــا ئوخشــاشســۈيىنىڭ كېــيىن يهنه ئهســلى خۇسۇســىيىتىگه قايتق 
. ئۇنىڭ ئىگىسى داۋام قىلغان مۇددەتكىچه ئۇنىڭ بىلهن ھهمىشـه بىـرگه داۋام قىلىـدۇ   

سۈپىتىنىڭ ئۇنىـڭ بىـلهن مهڭگـۈگه داۋام    )سۆزلهش(بۇ خۇددى ئالالھ تائاالنىڭ كاالم 
چۈنكى ھهرىـكهت ئـالالھ تائاالنىـڭ پېئىلـى، ئهممـا كـاالم ئۇنىـڭ         .قىلغىنىغا ئوخشاش

  .ىمىي سۈپىتىدۇردائ
ــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـــڭ مۆجىزىلىرىـــدىن پهرقىلىنىـــپ      قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ بـ

تۇرىدىغان يهنه بىر تهرىپى شۇكى، ھهر قانداق بىر پهيغهمبهرنىڭ مۆجىزىسى ئـايرىم ۋە  
مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ مۆجىزىسـى ھاسـا بولسـا،      : مهسـىلهن . دەستۇرى ئايرىم ئېـدى 

ىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ مۆجىزىســـى مېدىتســـىنا بولســـا، ئ. دەســـتۇرى تهۋرات ئېـــدى
ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى ئۇنىــڭ   . دەســتۇرى ئىنجىــل ئېــدى  ــا م ئهمم

بۇ قۇرئان كهرىمدىن ئىبارەت ئۇلۇغ دەستۇرنىڭ مـۆجىزە بىـلهن   . دەستۇرىنىڭ ئۆزىدۇر
ئۈچـۈن   قوغدىلىپ مهڭگۈگه داۋام قىلىشى ۋە مۆجىزىنىـڭ دەسـتۇردا ھهمىشـه بولىشـى    

بۇنىڭــــدىن مهلــــۇمكى، بــــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىــــڭ كىتــــابلىرى شــــۇ      . ئېــــدى
پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۇممهتلىرىگه ئامانهت قىلىنغان ۋە ئۇالر كىتابلىرىنى چىڭ ساقالشـقا  

ئهمما قۇرئان كهرىمنى ساقالش، ئۇنى ئـۆزگهرتىش ۋە بورمىالشـالردىن   . ئهمر قىلىنغان
ــۆز   ــاال ئ ــالالھ تائ ــداش ئىشــىنى ئ ــان  قوغ ــتىگه ئالغ ــز  ﴿ .ئۈس ــقهتهن بى ــاننى ھهقى قۇرئ
  .)١(﴾چۈشۈردۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز

نــېمه ئۈچــۈن؟ چــۈنكى بىرىنچىــدىن، قۇرئــان كهرىــم تــا قىيــامهتكىچه مهڭگۈلــۈك    
                                                 

  ئايهت -٩ھىجر سۈرىسى   )١(
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ئۇ مـۆجىزە بولغـان ئىـكهن، ئۇنىـڭ تېكسـتلىرى ئـۆز پېـتىچه داۋام        . جانلىق مۆجىزىدۇر
ــرەك  ــى كېـ ــدا ئۇ . قىلىشـ ــداق بولمىغانـ ــان بولىـــدۇ   ئۇنـ ــۆجىزىلىكى يوقالغـ ــڭ مـ . نىـ

ئىككىنچىدىن، ئالالھ تائاال بهندىلىرىنىڭ بـۇرۇنقى سـاماۋىي كىتـابالرنى قوغداشـتىكى     
ئـۇالر مــۇقهددەس كىتابلىرىنىـڭ بهزىســىنى   . ئـاجىزلىقلىرىنى تهجــرىبه قىلىـپ كــۆردى  

شـۇنداق قىلىـپ بـۇ    . ئۇنۇتتى، بهزىسـىنى بورمىلىـدى، بهزىسـىنى خهلقـتىن يوشـۇردى     
شۇ سهۋەبتىن ئالالھ تائاال قۇرئـان كهرىمـدىن ئىبـارەت    . مانهتلهرگه خىيانهت قىلدىئا

  .ئهڭ ئاخىرقى ۋە مهڭگۈلۈك دەستۇرنى قوغداش ئىشىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان

  قۇرئان كهرىمنى ئالالھ ساقلىماقتا
بىز مۇسۇلمانالرنىڭ قۇرئان كهرىمنـى قوغـداش ۋە ئۇنىـڭ كۆرسـهتمىلىرىگه ئهمهل       

غــا نهزەر ســالىدىغان بولســاق، قۇرئــان كهرىمنىــڭ كۆرســهتمىلىرىگه مىزھۋالىقىلىــش ئه
ئهمهل قىلىــش ئىشــىنىڭ زامــان ئۆتكهنســېرى ئــاجىزالپ بېرىۋاتقــانلىقىنى ۋە ئــۇنى       

بـۇ  . قوغداش ئىشـىنىڭ زاماننىـڭ ئۇزىرىشـى بىـلهن كۈچىيىـپ بارغـانلىقىنى كـۆرىمىز       
ى قوغـداش ئىشـىنىڭ ئـالالھ    نېمىدىن دېرەك بېرىـدۇ؟ شۈبهىسـىزكى، قۇرئـان كهرىمنـ    

شـۇڭا قۇرئـان كهرىمنـى مۇسـۇلمانالر     . تائاالنىڭ قولىدا ئىكهنلىكىـدىن دېـرەك بېرىـدۇ   
ئارىسىدىال ئهمهس، بهلكى دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا مۇسـۇلمان ئهمهس قهۋمـلهر   
ــداپ       ــۇنى قوغـ ــانالرنىڭمۇ ئـ ــۇلمان بولمىغـ ــدەك، مۇسـ ــاپقىلى بولغىنىـ ــىدىمۇ تـ ئارىسـ

ــانل ــۆرىمىزكېلىۋاتق ــۇلمان    . ىقىنى ك ــقىمۇ مۇس ــالىيه ۋە باش ــانونىيه، ئىت ــېمه ئۈچــۈن ي ن
بولمىغان دۆلهتلهر قۇرئان كهرىمنى ئهڭ ئېسىل ۋە سـۈپهتلىك نهشـىر قىلىـش ئۈچـۈن     
شۇنچه كۆپ خىراجهت چىقىرىدۇ؟ نېمه ئۈچـۈن گېرمانىيىلىـك مۇسـۇلمان ئهمهس بىـر     

ىپ چىقىشقا ئالدىرايدۇ؟ نېمه شهخس قۇرئان كهرىمنى ھۆسنخهت بىلهن بىر بهتكه يېز
ئۈچۈن قۇرئان كهرىمنى نهشـىر قىلىـدىغان مۇسـۇلمان ئهمهس مىللهتـلهر ئۆزلىرىنىـڭ      
مــۇقهددەس كىتــابلىرىنى ئۆزگهتكىنىــدەك قۇرئــان كهرىمنــى بىــرەر ھهرپىــگه چــاغلىق  
ئۆزگهرتهلمهيدۇ؟ چۈنكى ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمنى شـۇنداق قوغداشـنى خااليـدۇ ۋە    

ى شۇنداق قىلـدۇرۇش ئـارقىلىق قۇرئـان كهرىمنـى ئـالالھ تائـاال ئـۆزى قوغـداپ         ئۇالرن
بۇنىڭدىن مهلۇمكى، قۇرئان كهرىمنى قوغداپ كهلگهنلهر . كېلىۋاتقانلىقىنى دەللىلهيدۇ

  !ئىسالم دىنىغا ئهمهل قىلغۇچىالر ئهمهس، بهلكى ئالالھ تائاال ئۆزىدۇر

  پۈتۈن ئىنسانىيهت ئۈچۈن مۆجىزەقۇرئان كهرىم 
  قۇرئان كهرىم ئهرەبلهر ئۈچۈنال مۆجىزىمۇ؟: سوئال  .١٨٤٦

قۇرئان كهرىم ئهرەبلهرگىال دۇئېل ئېالن قىلىش ئۈچۈن كهلگهن مـۆجىزە  : جاۋاب      
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ئـــۇ زامـــان ۋە ماكانالرنىـــڭ . ئهمهس، بهلكـــى ئـــۇ پۈتـــۈن ئـــالهم ئۈچـــۈن مۆجىزىـــدۇر
  .توساقلىرىنى بۆسۈپ تاشلىدى

  توساقلىرىنى بۆسۈپ ئۆتكهنلىكى الرنىڭزامان ئۆتمۈش قۇرئان كهرىمنىڭ) ١(
ھهزرىتـــى مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ھـــېچ ئوقۇمىغـــان ۋە ئوقـــۇش، يېزىشـــنى    

. ئــۆگهنمىگهن، پهقهتــال ئالالھنىــڭ ۋەھىيســى بىــلهن تهربىــيىلهنگهن بىــر زات ئېــدى 
لهرنىــڭ ـ ئىلگىرىكــى   ئۇنىڭغــا چۈشــۈرۈلگهن بــۇ قۇرئانــدا، ئۇنىڭــدىن بــۇرۇن ئۆتكهن

پهيغهمبهرلهر بىـلهن ئۇالرنىـڭ قهۋملىرىنىـڭ ئىـش ـ ئىزلىـرى، ھهتتـا تـارىخ يۈزىـدىن          
ــۇ كهچ   ــان مىللهتلهرنىڭم ــزى قالمىغ ــېچ ئى ــاقىۋەتلهر   ۈھ ــادلىرى ۋە ئ ــلىرى، ئېتىق رمىش

ــان  ــان قىلىنغ ــۈر   . تهپســىلىي باي ــر ئۆم ــىنى بى ــڭ قىسســىلىرىنىڭ بهزىس يۇقىرىقىالرنى
پهيغهمــبهر . ناشــالردىن مىڭــدىن بىــرى بىلهتتــى يــاكى بىلمهيتتــىئىــزدەنگهن تارىخشۇ

ــان قىلىــپ      ــويىچه باي ــۇ قىسســىلهرنى قۇرئاننىــڭ ھېكــايه قىلىشــى ب ئهلهيهىسســاالم ب
ــاب      ــى كىت ــىلهر ئهھل ــۇر قىسس ــيىن، مهزك ــدىن كې ــتىئان (بهرگهن ــۇدىي، خىرىس ) يهھ

ــانالردىكى   ــۇ زامـ ــڭ ۋە شـ ــاماۋىي كىتابالرنىـ ــدىكى سـ ــڭ قولىـ ــهۇر  ئهلالمىلىرىنىـ مهشـ
شۇ سهۋەبتىنمۇ ئهينـى  . تارىخچىالرنىڭ ھېكايه قىلغانلىرىنىڭ ئهينىسى بولۇپ چىققان

زامانالردا ئىسالم دىنىغا كىرگهن ئهھلى كىتـاب ئـالىملىرى ۋە باشـقا ئىلىـم ئهھلىلىـرى      
  كۆپ بولغان

قۇرئان كهرىمنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىـپ بىـر قـانچه ئورۇنـدا       
ــان قىل ــدىڭ  ﴿ غــانباي ــوق ئى ــدا ي ــان   ﴾ســهن ئۇالرنىــڭ يېنى ــايهتلىرى قۇرئ ــگهن ئ دې

كهرىمنىڭ ئۆتكهن زامانالرنىـڭ توسـاقلىرىنى بۆسـۈپ ئۆتۈشـتهك ئۇلـۇغ مۆجىزىسـىنى       
غهيىـب  -سـاڭا ۋەھيـى قىلىـۋاتقىنىمىز    -بـۇ !) ئى مـۇھهممهد (﴿. ئىسپاتالشقا يېتهرلىكتۇر

مهسىلىســىدە (يســىگه ئــېلىش مهريهمنــى ئۇالرنىــڭ قايسىســى تهربى. خهۋەرلىرىدىنــدۇر
تاشلىغان چاغدا، سهن ئۇالرنىڭ يېنـدا  ) سۇغا(قهلهملىرىنى ) چهك تاشالش يۈزىسىدىن

ۆز ئـــارا جاڭجـــال ئـــ) مهريهمنىـــڭ كىمنىـــڭ تهربىيســـىدە بولۇشـــىنى(يـــوق ئىـــدىڭ، 
بىـز غهربىـي   !) ئـى مـۇھهممهد  (﴿، )١(﴾قىلىشقانلىرىدا سهن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ

ئـۆز  ) بـۇنى (رىپىدە مۇساغا ۋەھيى نازىل قىلغىنىمىزدا سهن يوق ئىـدىڭ،  تاغنىڭ بىر ته
  .)١(﴾كۆزۈڭ بىلهنمۇ كۆرمىگهن ئىدىڭ

                                                 
  ئايهت -٤٤ئال ئىمران سۈرىسى   )١(
  ئايهت -٤٤قهسهس سۈرىسى   )١(



 ١١٣٧  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

  قۇرئان كهرىمنىڭ ماكان توساقلىرىنى بۆسۈپ تاشلىشى) ٢(
ــاالم         ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــلهن م ــى بى ــالم دىن ــىلهرنىڭ ئىس ــم كىش ــان كهرى قۇرئ

ــۆز   ــۇق ئـ ــ   –تۇغرۇلـ ــى ئېيتقانلىرىـ ــۆزىگه مهخپـ ــقىرى،  ئـ ــتىن تاشـ دىن خهۋەر بېرىشـ
  .كىشىلهرنىڭ كۆڭۈللىرىگه كهچۈرگهنلىرىدىنمۇ تهپسلى ۋە ئېنىق خهۋەر بهرگهن

” !ئــالالھ نېمىشــقا بــۇ ســۆزىمىز بىــلهن بىزنــى جازالىمايــدۇ“: ئــۇالر ئــۆز ئىچىــدە﴿  
ــدۇ ــۇھهممهد     .)١(﴾دەيــ ــرىكلىرىنىڭ مــ ــايهتته، ئهرەب مۇشــ ــۇ ئــ ــم بــ ــان كهرىــ قۇرئــ

ئهگهر . ئۆزىگه سۆزلىگهنلىرىدىن خهۋەر بهرگهن –شى ئىچىدە ئۆز ئهلهيهىسساالمغا قار
مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم بـۇ ئـايهتنى ئۇالرغـا       ،ئىدى ئۇالر شۇنداق سۆزلىمىگهن بولسا
ــدە،   ــپ بهرگهنـ ــالۋەت قىلىـ ــاالم  تىـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــپ مـ ــى چىقىـ ئهي “ غا قارشـ

ئۇنىـڭ سـۆزىنى   دەپ ”بىـز ئۇنـداق ئويلىغـان ئهمهس، سـهن يالغانچىسـهن      !مۇھهممهد
ــوالتتى  ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئىچكــى رەزىللىكلىرىنــى پــاش   . يالغانغــا چىقارغــان ب ئهممــا ئ

  .گهن ئىدىقىلغان بۇ قۇرئان كهرىم ئايىتى ئالدىدا الم، جىم دېيهلمى
بۇ قۇرئـان كهرىمنىـڭ كىشـىلهر كۆڭلىـدە بولـۇپ ئـۆتكهنلهردىن خهۋەر بېرىشـى          

ۈرمىگهن ۋە چوقـۇم كهلتۈرىـدىغان ئىشـالردىنمۇ    بولۇپ، كىشىلهر تېخى كـۆڭلىگه كهچـ  
ــان     ــان قىلغ ــىنى ناماي ــڭ مۆجىزىس ــارقىلىق ئۆزىنى ــرىش ئ ــمهق ﴿. خهۋەر بې بهزى ئهخ

قـــاراپ ) يهنـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن مـــۆمىنلهرنى(ئـــۇالرنى “:كىشـــىلهر
  .)٢(﴾دەيدۇ”كېلىۋاتقان قىبلىسىدىن نېمه يۈز ئۆرۈگۈزگهندۇ؟ 

بـۇرۇن چۈشـكهن   خېلى كهبىگه ئۆزگهرتىلىشتىن  ئىرۇسالىمدىنبۇ ئايهت، قىبله   
بولــۇپ، يــېقىن كېلهچهكــته ئهمهلــگه ئاشــىدىغان بــۇ چــوڭ ئۆزگىرىشــكه كىشــىلهرنىڭ 

كهبه ئۆزگهرگهنـــدىن . تۇتىـــدىغان مهۋقىئهســـى توغرۇلـــۇق ئالـــدىنئاال خهۋەر بهرگهن
  .كېيىن، ئۇالر راستىنال شۇنداق دېيىشكهن

نىــڭ يېنىغــا قايتىــپ بــارغىنىڭالردا، ئــۇالر ســىلهرنىڭ ) ريهنــى مۇنــاپىقال(ئــۇالر ﴿  
، ئـالالھ بىـلهن   )يالغـان ئـۆزرىلهر بايـان قىلىـپ    (ئۇالرنى ئهيىبلىمهسـلىكىڭالر ئۈچـۈن   

بــۇ ئــايهت، جىهــادتىن قېچىــپ ئايرىلىــپ قالغــان مۇناپىقالرنىــڭ  )٣(﴾..قهســهم قىلىــدۇ
ىــپ يالغانــدىن  قا چىمۇســۇلمانالر جىهــادتىن قايتىــپ كهلگهنــدە، ئۇالرنىــڭ ئالــدىغ     
مۇنـاپىقالر راسـتىنال   . ئۆزۈرلهرنى ئويـدۇرۇپ قهسـهم قىلىدىغانلىقىـدىن خهۋەر بهرگهن   

يالغاندىن قهسهملهرنى ئىچىپ يالغان ئۆزۈرلىرىنى بايان قىلغانلىقى ھهققىدە كهلـگهن  
                                                 

  ئايهت -٨مۇجادەله سۈرىسى   )١(
  ئايهت -١٤٢بهقهرە سۈرىسى   )٢(
  ئايهت -٩٤تهۋبه سۈرىسى   )٣(



 ۆجىزىسىم هرىمنىڭك ۇرئانق: بۆلۈم-٩  ١١٣٨  

 

  .ھهدىسلهر بار
 ىـدا ھهرپى بىلهن باشالنغان بولـۇپ، ئهرەب تىل » س«ئايهتلهر  يۇقىرىقىمهلۇمكى   

ــارقىلىق ئىــش    » س« ــدىغا كــېلىش ئ ــان پېئىللىرىنىــڭ ئال ــدىغان زام ــى كېلى  –ھهرپ
  .ھهرىكهتنىڭ تېخى يۈز بهرمىگهنلىكىنى ۋە كېلهچهكته بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

  قۇرئان كهرىمنىڭ كېلهچهك توساقلىرىنى بۆسۈپ تاشلىشى) ٣(
ــد    ﴿   ــاراپ قاچى ــا ق ــدۇ، ئارقىغ ــۇپ قىلىنى ــوپى مهغل ــرىكالر ت ــايهت   )١(﴾ۇمۇش ــۇ ئ ب

مهككىدە مۇسۇلمانالر سان ۋە كۈچ جهھهتته ئىنتايىن ئازلىقنى تهشكىل قىلىدىغان بىـر  
: ھهتتا ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بـۇ ئـايهت چۈشـكهندە   . ۋاقىتتا چۈشكهن

بىـز ئـۆزىمىزنى قوغداشـتىنمۇ ئـاجىز      ؟ئۇ بىـزدىن مهغلـۇب بولىـدىغان    كهنقايسى توپ«
قۇرئان كهرىم بۇ ئايهت ئارقىلىق بىر قـانچه يىـل كېـيىن    . دېگهن» تۇرساقكېلىۋاتقان 

ى يىلـ  – ٦ئهگهر ھىجرىيهنىـڭ  . ئهمهلگه ئاشـىدىغان بىـر ھهقىقهتـتىن خهۋەر بهرگهن   
يىلـى  ) م٦٣٠(ھىجـرىيه   – ٨بىرلهشكهن ئهرەب توپى مهدىنىدە يېڭىلمىگهن ۋە ) م٦٢٦(

لتۈكـۈس مهغلـۇب قىلمىغـان بولسـا     مۇسۇلمانالر مهككىنـى فهتهـى قىلىـپ ھهممىنـى ته    
قۇرئان كهرىمنىڭ بۇ ئايىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى يالغـانچى قىلىـپ چىقىرىشـقا     

  .يېتهرلىك ئېدى
ــۇپ ئوتتۇرىغــا چىققــان ۋەلىــد ئىبنــى       ئىســالمنىڭ ئهڭ ئهشــهددى دۈشــمىنى بول

 :هنمۇغىرەنىڭ ئاقىۋىتى توغرۇلۇق قۇرئـان كهرىـم ئالـدىن خهۋەر بېرىـپ مۇنـداق دېـگ      
كېيىن بهدىر غازىتى بولغان كۈنىدە ۋەلىـد  . )٢(﴾ئۇنىڭ بۇرنىنى داغالپ بهلگه سالىمىز﴿

ئۇنىڭ بۇرنىغا ئۇرۇلـۇپ ئۆلىـدىغانلىقىنى   . ئىبنى مۇغىرە بۇرنىدىن قىلىچلىنىپ ئۆلىدۇ
ئىــش يــۈز بهرمهســتىن كىــم ئېيتىــپ بېرەلهيــدۇ؟ ئهگهر مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم بــۇ   

ئىـــش ئۇنىـــڭ خهۋەر  كـــىكېيىن يـــاكىبهرگهن بولســـا  خهۋەرنـــى ئـــۆز خاھىشـــىدىن
ــا   ــان بولس ــقىچىرەك بولغ ــدىن باش ــدى؟ ئىســالم    ،بهرگىنى ــاقچى ئى ــداق بولم ئىــش قان
  دىنىنىڭ تهقدىرى نېمه بولماقچى ئىدى؟

قۇرئان كهرىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا جېنى بىلهن دۈشـمهنلىك كۆرسـهتكهن     
ئهبۇ لهھهبنىـڭ  ﴿ .ىغانلىقىدىن خهۋەر بېرىدۇتاغىسى ئهبۇ لهھهبنىڭ كاپىر پېتى ئۆلىد

مــۈلكى ۋە  -ئۇنىڭغــا مــال . قــۇرۇپ كهتتــى) ئهمهلــدە! (ئىككــى قــولى قــۇرۇپ كهتســۇن
. كىرىدۇ) يهنى دوزاخقا(ئۇ الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا . ئېرىشكهن نهرسىلىرى ئهسقاتمىدى

                                                 
  ئايهت -٤٥قهمهر سۈرىسى   )١(
  ئايهت -١٦نۇن سۈرىسى   )٢(



 ١١٣٩  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

. ا كىرىـدۇ خوتۇنىمۇ الۋۇلداپ تۇرغان ئوتق) يهنى سۇخهنچى(ئۇنىڭ ئوتۇن توشۇغۇچى 
مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى   . )١(﴾ئۇنىڭ بوينىدا مهھكهم ئېشـىلگهن ئارغامچـا بولىـدۇ   

ــۇ لهھهب     ــان ئهبـ ــمىنىگه ئايالنغـ ــهددىي دۈشـ ــدىغان ئهشـ ــىمۇ دەردى چىقمايـ يهۋاتسـ
ــى   ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ دىنىن ــدۇرۇش   م ــارىالپ، كىشــىلهرنى ئۇنىڭــدىن يان ق

ــ  –ئۈچــۈن تۈرلــۈك چــارە    مىكىرلهرنــى ئىشلىتىشــنىڭ ئورنىغــا،    –يله تهدبىــر ۋە ھى
مۇسۇلمان بولماي كاپىر پېتـى ئۆلىـدۇ ۋە   “مېنى مۇھهممهد  :خااليىقنىڭ ئالدىغا چىقىپ

ــا كىرىــدۇ ــۇڭالركى، مهن  ”دوزاخق ــتىمدېــدى، گــۇۋاھ بول چــۈنكى ئىمــان . ئىمــان ئېيت
 .ئېيتقــان ئادەمنىــڭ دوزاخقــا كىرمهيــدىغانلىقىنى ســۆزلىگهن كىشــى مــۇھهممهد ئىــدى

دەپ يالغانـدىن بولسـىمۇ ئۆزىنىـڭ مۇسـۇلمان      ،نهتىجىدە دوزاخقا كىرمهيدىغان بولدۇم
بولغانلىقىنى ئېالن قىلغـان بولسـا ئېـدى، مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى يالغـانچى دەپ       

. تۆھمهت قىلىشقا ۋە ئىسـالم دىنىنـى تـۈپ ئاساسـىدىن ئـۆرۈپ تاشالشـقا قـادىر ئېـدى        
نهتىجىـدە خـۇددى   . ۇنى پىالنلىغـۇدەك ئهقىـل بهرمىـدى   لېكىن ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا شـ 

  .قۇرئان كهرىم خهۋەر بهرگهندەك كاپىر پېتى ئۆلدى
ــدانغا       ــالرنىڭ مهيـ ــۇنداق ئاجايىـــب ئىشـ ــدە شـ ــان كهرىمـ ــقا قۇرئـ ــدىن باشـ مۇنـ

كېلىدىغانلىقىــدىن خهۋەر بېرىلگهنكــى، قۇرئــان كهرىــم چۈشــكهن زامــانالردا بىــراۋ بــۇ 
ئهممــا . يــبلهنگهن بــوالتتىهچســا ئــۇ چوقــۇم ســاراڭ دەپ ئ ئىشــالر توغرۇلــۇق ئېغىــز ئا

زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن بۇرۇنقىالرنىڭ ئهقلى يهتمىـگهن بـۇ ئىشـالرنىڭ بهزىلىـرى     
بــۇ دەۋردە  ئاشــقان كىســىلهرنىڭ بىلىــم سهۋىيىســىپهن تهرەققىــي قىلغــان ۋە –ئىلىــم 

  .بۇ تا قىيامهتكىچه شۇنداق داۋام قىلىدۇ. مهيدانغا كهلمهكته
قۇرئـان كهرىـم توغرۇلـۇق قانچىلىـك     . دېمهك قۇرئان كهرىم پايانسىز بىر ئوكيـان   

  .يازساقمۇ ئازلىق قىلىدۇ ۋە كۇپايه قىلمايدۇ
  

                                                 
  مهسهد سۈرىسى   )١(





 

 

  
  
  
  
  

  

  
  ىنچى بۆلۈمئون

  
  ئىسالمدىكى مۇقهددەس جايالر





 

 

  

  ۋە مهسجىدى ھهرەممهككه مۇكهررەمه شهھىرى 

  مهككه مۇكهررەمه شهھىرى
  مهككه مۇكهررەمه شهھىرى قانداق شهھهر؟ :سوئال  .١٨٤٧

ــاۋاب     ــۇكهررەمه   :ج ــكه م ــى  –مهك ــالم دىن ــان     ئىس ــا پارلىغ ــۇپ دۇنياغ ــۇنجى بول ت
پۈتــۈن مۇســۇلمانالرنىڭ قهلبــى تهلپۈنــۈپ تۇرىــدىغان مهنىــۋى      . مــۇقهددەس جــاي 

ى پائالىيهتلىرىـدە  مۇسۇلمانالرنىڭ نامازلىرىدا، دۇئالىرىـدا ۋە باشـقىمۇ دىنـ   . مهركىزىدۇر
، ھهج ۋە ئۆمرە پائالىيهتلىرىدە تاۋاپ قىلىـدىغان ئـورنى بولغـان    يۈزلىنىدىغان قىبلىسى

بـۇ ئـاخىر زامـان پهيغهمبىـرى ھهزرىتـى      . كهبه مهككه مۇكهررەمه شهھىرىگه جايالشقان
  .شهھهر ۋە مۇبارەك ئۇلۇغ دۇنياغا كهلگهنمۇھهممهد ئهلهيهىسساالم 

  مهككه مۇكهررەمه شهھىرى قاچان بارلىققا كهلگهن؟ :سوئال  .١٨٤٨
مهككه ئىلگىرى جانلىق ياشىمايدىغان قاقـاس ۋادى بولـۇپ، مىالدىيىـدىن     :جاۋاب    

يىلــالر بــۇرۇن پهيغهمبهرلهرنىــڭ پېشۋاســى ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم  ٢٠٠٠ نتهخمىــنه
ىسساالمنى ئهكىلىپ قويغاندىن كېيىن، بۇ ئايالى ھاجهر بىلهن ئوغلى ئىسمائىل ئهلهيه

لىقى چىقىشـى بىـلهن يىراقتىكـى قهبىلىـلهر كېلىـپ ئولتۇراقلىشىشـقا       ۇن زەمزەم بجايدى
  .مهككه مۇكهررەمه شهھىرى بارلىققا كهلگهنشى نهتىجىسىدە باشلى
  قالشقان؟مهككه مۇكهررەمه شهھىرىدە كىملهر ئولتۇرا :سوئال  .١٨٤٩

 كېيىـنچه . مهككه مۇكهررەمه شهھىرىدە ئومـۇمهن ئهرەبـلهر ئولتۇراقالشـقان    :جاۋاب    
، يهمهن ۋە شهرقىي شىمالىي ئافرىقـا، غهربىـي جهنـۇبىي ئاسـىيا     )سۈرىيه(م بۇ شهھهر شا

سـېتىق قىلىـش مهركىـزىگه ۋە     –رايونلىرى ئارىسىدا قاتنايـدىغان كارۋانالرنىـڭ سـودا    
ــۆ  ــدىغان ئ ــانچۈشــۈپ ئۆتى ــهھىرىدە   . تىڭىگه ئايالنغ ــۇكهررەمه ش ــكه م ــنچه مهك كېيى

  .ئهمالىقىلهر، ئاندىن جۇرھۇمالر ئولتۇراقلىشىشقا باشلىغان
ــوئال  .١٨٥٠ ــا      :س ــۇلمانالرنىڭ قولىغ ــرى مۇس ــدىن بى ــۇكهررەمه شــهھىرى قاچان ــكه م مهك

  ئۆتكهن؟
ى يىلــ-٨ھىجرىيىنىــڭ د ئهلهيهىسســاالمپهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممه :جــاۋاب    

مهككىنى ئازات قىلغانـدىن كېـيىن، بـۇ شـهھهر ئىسـالم دىنىنىـڭ مـۇقهددەس         )م٦٢٩(
شۇنىڭدىن بىرى بۇ شهھهر مۇسۇلمانالرنىڭ باشقۇرۇشىدا بولۇپ . مهركىزىگه ئايالنغان

  .كهلمهكته
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    مهسجىدى ھهرەم
  ى ھهرەم قانداق مهسجىد؟مهسجىد :سوئال  .١٨٥١

يهر يۈزىدىكى جىمى مهسجىدلهرنىڭ ئهڭ شهرەپلىكى ― مهسجىدى ھهرەم  :جاۋاب    
قۇرئــان كهرىمــدە  ئــالالھ تائــاال. ۋە ئهڭ ئۇلــۇغى بولــۇپ، مۇســۇلمانالرنىڭ قىبلىســىدۇر

تـۇنجى  ) ئىبـادەت ئۈچـۈن  (ھهقىـقهتهن ئىنسـانالرغا   ﴿: مهسجىدى ھهرەمنـى تهرىـپلهپ  
. دېـگهن  )١(﴾ككىدىـدۇر، مۇبـارەكتۇر، جاھـان ئهھلىـگه ھىـدايهتتۇر     سېلىنغان ئـۆي مه 

  مهسجىدى ھهرەم مهككه مۇكهررەمه شهھىرىنىڭ مهركىزىگه جايالشقان
  مهسجىدى ھهرەمنىڭ ھازىرقى كۆلىمى قانچىلىك؟ :سوئال  .١٨٥٢

. درات مېتىـر كېلىـدۇ  مىڭ كۋا ١٩٠كۆلىمى  مهسجىدى ھهرەمنىڭ ھازىرقى :جاۋاب    
داۋاملىـق  . مىڭدىن كۆپرەك كىشى بىرال ۋاقىتتا نامـاز ئوقۇيـااليتتى   ٣٠٠ئۇنىڭدا بۇرۇن 

ئــاخىرقى مهزگىلىــدە ســهئۇدى ئهرەبىســتانى  يىلالرنىــڭ -١٩٦٠. كېڭهيتىلىــپ كهلــدى
مىليـــون ئامېرىكـــا دوللىـــرى ســـهرپ قىلىـــپ مهســـجىدى ھهرەمنـــى  ٢٥٠ھۆكـــۈمىتى 

مىڭ ئـادەم نامـاز ئوقۇيااليـدىغان، ھهج ۋە     ٦٠٠بىرال ۋاقىتتا كېڭهيتىپ ياساپ چىقىپ، 
يىلــى مهســجىدى  -١٩٨٨. گهنئــۆمرە قىلغۇچىالرمــۇ قىســتالمايدىغان ھــالهتكه كهلتــۈر

يىلىنىـڭ بېشـىدا بـۇ     -١٩٩٤ھهرەمنى كېڭهيتىش پىالنى بويىچه قۇرۇلۇش باشـلىنىپ،  
مىڭـدىن كـۆپرەك    ٩٠٠تـا  ھازىر مهسجىدى ھهرەمـدە بىـرال ۋاقىت  . قۇرۇلۇش تامامالنغان

مهســجىدى ھهرەمنىــڭ ئاســتىغا پۈتــۈنلهي ئىسســىقنى . ئــادەم ئــازادە نامــاز ئوقۇيااليــدۇ
ــان  ــاش يېيىلغ ــدىغان مهرمهر ت ــدا ھهر   . ئۆتكۈزمهي ــته جايى مهســجىدى ھهرەمنىــڭ يهت

  .مېتىر كېلىدىغان يهتته چوڭ مۇنارىسى بار ٩٢بىرىنىڭ ئېگىزلىكى 

  تارىخى نىڭ بىنا قىلىنىشمهسجىدى ھهرەم
  قاچان بىنا قىلىنغان؟ مهسجىدى ھهرەم :سوئال  .١٨٥٣

مهسـجىدى ھهرەمنىـڭ تـارىخى كهبه بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك بولـۇپ، ئـادەم         :جاۋاب    
. ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا كهبه بىنا بولغانـدىن بىـرى مهسـجىدى ھهرەم مهۋجۇدتـۇر    

همـدىن ئۆتـۈپ بىـر قـانچه ئهسـىرلهر جهريانىـدا كهبه ھهر خىـل        ئادەم ئهلهيهىسساالم ئال
تهبىئىــي ئــاپهتلهر ســهۋەبلىك يېقىلىــپ، ئۇنىــڭ ئۇلىــدىن باشــقا پۈتــۈن تــاملىرى قــۇم  

ــان    ــزى قالمىغ ــۇ ئى ــان ۋە مهســجىدى ھهرەمنىڭم ــراھىم . بارخــانلىرى ئاســتىدا قالغ ئىب
ۋەھيـى قىلىـش ئـارقىلىق    ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىغـا كهلگهنـدە ئـالالھ تائـاال ئۇنىڭغـا      

ــمائىل      ــوغلى ئىسـ ــاالم ئـ ــراھىم ئهلهيهىسسـ ــهتكهن ۋە ئىبـ ــورنىنى كۆرسـ ــڭ ئـ كهبىنىـ
                                                 

  ئايهت -٩٦ئال ئىمران سۈرىسى   )(١



 ١١٤٥  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

چىققانـدا مهسـجىدى    ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرلىكته كهبىنىـڭ ئـۇلىنى قايتـا قوپـۇرۇپ    
  .ھهرەممۇ ئهسلىگه كهلگهن

  ئىسالمدىن كېيىنكى مهسجىدى ھهرەم
ــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋە بىرىنچــى خ    ــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ   پهيغهم ــپه ئهب هلى

  .زامانىدا، مهسجىدى ھهرەم كېڭهيتىلمىگهن
دە ھهرەمنىـڭ  ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ دەۋرىـ   

مهقامۇ ئىبراھىم ئهسـلىدە  . كهنۋە ئۇنىڭغا دەرۋازىالرنى بېكىتى كهندائىرىسىنى كېڭهيت
لغان ھالــدا بولــۇپ، خهلىــپه ئــۆمهر ھاجىالرنىــڭ تــاۋاب  كهبىنىــڭ تېمىغــا چاپالشــتۇرۇ

قىلىش جهريانىدىكى قىيىنچىلىقلىرىنى كۆرگهندىن كېيىن، مهقـامۇ ئىبراھىمنـى كهبه   
شـۇنىڭ بىـلهن خهلىـپه ئـۆمهر     . كهنشتۇرۇپ ھـازىرقى ئورنىغـا بېكىـت   تېمىدىن يىراقال

مهسـجىدى ھهرەمـگه   تارىختا مهقامۇ ئىبراھىمنى كهبىنىڭ تېمىدىن يىراقالشـتۇرغان ۋە  
  .تارىخقا قهيت قىلىنغاندەرۋازىالرنى بېكىتكهن تۇنجى كىشى بولۇپ 

، خهلىپىنىـڭ  ئۈچىنچى خهلىپه ئوسمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ زامانىغـا كهلگهنـدە      
. ىنغـان ، ئۇنىڭغا راۋاقالر بىنا قىلپلىتېخىمۇ كېڭهيتى مهسجىدى ھهرەم پهرمانى بىلهن

مهســجىدى ھهرەمــگه تــۇنجى بولــۇپ راۋاقالرنــى بىنــا شــۇنىڭ بىــلهن خهلىــپه ئوســمان 
  .غانقىلغان شهخس بولۇپ تارىخقا قهيت قىلىن

  ؟ا دائىرىسى نهدىن نهگىچهھهرەمنىڭ چىگر: سوئال  .١٨٥٤
. ھهرەم توغرۇلۇق كهلگهن شهرىئهت دەلىللىرى تۆت خىل مهنىـدە كهلـگهن  : جاۋاب    

 ئوتتۇرىســـىغا جايالشـــقان مهســـجىد نىـــڭىدىن گـــاھ مهككىمهســـجىدى ھهرەم ســـۆز
ئۇنىڭــدىن مهســجىدى ھهرەم ۋە ئۇنىــڭ   گــاھ. نىــڭ ئــۆزىال مهقســهت قىلىنىــدۇ ھهرەم

گــاھ ئۇنىڭــدىن مهكــكه شــهھىرى مهقســهت . ئهتراپىــدىكى جــايالر مهقســهت قىلىنىــدۇ
ئۇنىڭــدىن مهكــكه شــهھىرى بىــلهن ھهرەمنىــڭ ھهممىســى مهقســهت   گــاھ. قىلىنىــدۇ

ھهرەم بىلهن ئۇنىڭ چىگرىسىنىڭ ئىچىـدىكى جايالرنىـڭ ھهممىسـى ھهرەم    . ىدۇقىلىن
ھهرەمنىـــڭ چېگرىســـىنى تـــۇنجى بولـــۇپ ســـىزغان كىشـــى ئىبـــراھىم . ھېســـابلىنىدۇ

. نىڭ كۆرسهتمىسىگه ئاساسهن سـىزىپ چىققـان  جىبرىلئهلهيهىسساالم بولۇپ، پهرىشته 
ولغانـدىن كېـيىن تهمىـم ئىبنـى     پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مهككه ئازات ب

ــدىن     ــگهن كىشــىنى ئهۋەتىــپ ھهرەمنىــڭ چېگرىســىنى قايتى ئهســهد ئهل خــۇزائىي دې
ــان ــان     . يېڭىالتق ــاالم يېڭىالتق ــبهر ئهلهيهىسس ــى پهيغهم ــازىرقى چېگرىس ــڭ ھ ھهرەمنى

  .چېگرىنىڭ ئۆزىدۇر
  ى بار؟ھهرەمنىڭ قانداق خۇسۇسىيهتلىر: سوئال  .١٨٥٥
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ــاۋاب     ــاال : جـ ــالالھ تائـ ــىپالرنى    ئـ ــامالر ۋە پرىنسـ ــۇس ئهھكـ ــۈن مهخسـ ھهرەم ئۈچـ
ھهرەمنىــڭ چېگرىســى ئىچىــدىكى جــايالردا ئــۇرۇش قىلىــش،   : مهســىلهن. بېكىــتكهن

ھــايۋانالرنى، قۇشــالرنى ئــوۋالش، ھهرەمنىــڭ دەرەخلىرىنــى كېســىش، ئــۆزى ئــۈنگهن   
هرەمنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ تهرىپى شـۇكى،  ھ. ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈزۈش قهتئىي مهنئى قىلىنىدۇ

ھهتتـا پهيغهمـبهر   . ھهسسىلهپ سـاۋاب بېرىلىـدۇ   ھهرەمدە قىلىنغان ياخشى ئهمهللهرگه
مېنىــڭ بــۇ مهســجىدىمدە بىــر ۋاخ نامــاز ئوقۇغاننىــڭ ســاۋابى باشــقا   «: ئهلهيهىسســاالم

ز مهسجىدى ھهرەمدە بىـر ۋاخ نامـا  . مهسجىدلهردە مىڭ ۋاخ ناماز ئوقۇغاندىن ئهۋزەلدۇر
 )١(»مىـڭ ۋاخ نامـاز ئوقۇغانـدىن ئهۋزەلـدۇر     ئوقۇشنىڭ ساۋابى باشقا مهسجىدلهردە يـۈز 

  .دېگهن
  ؟ۋەدە قىلىنغان ساۋاب ھهرەمنىڭ چېگرىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالمدۇ: سوئال  .١٨٥٦

ــ    ئۆلىمــاالر بىــر ۋاخ نامازغــا يــۈز    :جــاۋاب     زىلىش مىــڭ ۋاخ نامازنىــڭ ســاۋابى يې
ئـۆز ئىچىـگه ئاالمـدۇ يـاكى     ) مهكـكه شـهھىرىنى  (ى خۇسۇسىيىتى ھهرەمنىڭ ھهممىسىن

 –دەلىــل . مهســجىدى ھهرەمگىــال خاســمۇ؟ دېــگهن مهســىله ئۈســتىدە ئىختىالپالشــقان 
ــاراش    ــۈك ق ــتىن ئهڭ كۈچل ــدىكى جايالرنىــڭ ئىســپات جهھهت  ھهرەم چىگرىســى ئىچى

شـۇنداقتىمۇ مهسـجىدى ھهرەمنىـڭ    . ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، دېگهن قاراشـتۇر 
سـهئۇدى  . ئىكهنلىكىـدە ھـېچ ئىخـتىالپ يـوق     ئىچىدە ئوقۇلغان نامازنىـڭ ئهڭ ئهۋزەل 

ھهرەم «: ئهرەبىستانىنىڭ سابىق مۇپتىسى مهرھۇم ئابـدۇلال ئىبنـى بـاز مۇنـداق دېـگهن     
ــدىن     ــجىدى ھهرەمـــ ــى مهســـ ــڭ ھهممىســـ ــدىكى جايالرنىـــ ــىنىڭ ئىچىـــ چىگرىســـ

لهت قىلىــدىغان ئــايهت ۋە ھهدىســالرنىڭ روھىغــا ئاساســهن،     ســانىلىدىغانلىقىغا داال
مهســـجىدى ھهرەمـــدە ئوقۇلغـــان نامازغـــا ۋەدە قىلىنغـــان ھهسســـىلهپ ســـاۋاب ھهرەم 

دۇنيـادا  . چىگرىسىدىكى جايالرنىڭ ئىچىدە ئوقۇلغان نامـازالرنىمۇ ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ    
ىن باشــقا مهككىــدىكى مهســجىدى ھهرەم بىــلهن مهدىنىــدىكى پهيغهمــبهر مهســجىدىد 

ــوق ــجىد    . ھهرەم يـ ــك مهسـ ــۇغ ۋە بهرىكهتلىـ ــا ئۇلـ ــجىدى ئهقسـ ــتىندىكى مهسـ پهلهسـ
  .»ھېسابالنسىمۇ، ئۇ ھهرەم دېيىلمهيدۇ

  تارىخىي باسقۇچلىرىئۇنىڭ كهبه ۋە 
  كهبىنىڭ مۇسۇلمانالر قهلبىدە قانداق ئورنى بار؟ :سوئال  .١٨٥٧

ــاۋاب     ــۇلما -كهبه  :ج ــڭ   مۇس ــارى ۋە ئىبادەتنى ــدىنىڭ مۇن ــى، ئهقى نالرنىڭ قىبلىس
ئالالھ ئۇرۇش قىلىش مهنئى قىلىنغـان كهبىنـى ئىنسـانالر    ﴿قۇرئان كهرىمدە  .رەمزىدۇر

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  (١)
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  .دېيىلگهن )١(﴾ئۈچۈن يۈكسىلىش ۋەسىلىسى قىلدى
كـــۇب شـــهكىللىك ئـــۆي دېـــگهن مهنىـــدە بولـــۇپ، مهســـجىدى ھهرەمنىـــڭ ― كهبه   

. رەڭ تاشـتىن قۇرۇلغـان ئهڭ قهدىمىـي ئىبـادەت ئۆيىـدۇر      ئوتتۇرىسىغا جايالشقان كۈل
ۋە بهيتــۇل ھهرەم ) قهدىمىــي ئــۆي(، بهيتــۇل ئهتىــق )ئالالھنىــڭ ئــۆيى(كهبه بهيتــۇلالھ 

  .دەپ ئاتىلىدۇ)قان تۆكۈش چهكلهنگهن ئۆي(
  كهبه قاچان بىنا قىلىنغان؟ :سوئال  .١٨٥٨

ئهلهيهىسساالم ئالالھقا ئىبادەت قىلىش ئۈچـۈن بىنـا قىلىـپ،     كهبىنى ئادەم :جاۋاب    
بىــر ھهدىســته، نــۇھ   . ئۇنىڭــدا بــالىلىرى بىــلهن بىــرگه ئىبــادەت قىلىــپ ئــۆتكهن      

ئهلهيهىسساالم بىلهن ھۇد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ كهبىـگه بېرىـپ ھهج قىلغـانلىقى بايـان      
هلهيهىسسـاالمدىن بـۇرۇن   مهلۇمكى، نۇھ ۋە ھۇد ئهلهيهىسساالمالر ئىبراھىم ئ. قىلىنغان

چوڭ بىر سهلنىڭ كېلىشـى سـهۋەبلىك كهبه يىقىلىـپ يهر    . ئۆتكهن پهيغهمبهرلهر ئىدى
پهقهت تاملىرىنىڭ ئۇلى قۇم بارخانلىرى ئاستىدا كۆمۈلۈپ . بىلهن تهڭ بولۇپ كهتكهن

قالغان بولۇپ، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئوغلى ئىسمائىل ئهلهيهىسساالم بىلهن بىـرلىكته  
. لالھ تائـاالدىن كهلـگهن ۋەھـيىگه ئاساسـهن كهبىنىـڭ ئـۇلىنى قايتىـدىن قوپۇرغـان        ئا

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم كهبىنى تۇنجى بىنـا قىلغـان كىشـى ئهمهس، بهلكـى كهبىنىـڭ      
ــىدۇر       ــان كىش ــۇرۇپ چىقق ــا قوپ ــتىدىن قايت ــانلىرى ئاس ــۇم بارخ ــۇلىنى ق ــراھىم . ئ ئىب

، )تۆت مېتىر ئهتراپىدا(گىزلىكى توققۇز گهزئهلهيهىسساالم ئۇلىنى قوپۇرغان كهبىنىڭ ئې
. ئىدى) مېتىر ئهتراپىدا١٥(گهز ٣٢ۋە ئۇزۇنلىقى ) مېتىر ئهتراپىدا١١(گهز  ٢٢كهڭلىكى 

ولـــۇپ، ئىشـــىك ب جايـــدىن كىـــرىش ئېغىـــزىكهبىنىـــڭ ئۈســـتى ئوچـــۇق، ئىككـــى  
ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالم ھهجهرۇل ئهسـۋەدنى كهبىنـى تـاۋاپ قىلىشـتا       . بېكىتىلمىگهن

  .باشاليدىغان ئورۇن سۈپىتىدە ھازىرقى ئورنىغا بېكىتكهن

  قىلىنىش باسقۇچلىرى كهبىنىڭ رېمونت
ــالىقهلهر، كېيىــنچه جۇرھــۇمالر، ئانــدىن      ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمدىن كېــيىن ئهم

نـى بىـر   كهبى قاتارلىقالر بوۋىسى قۇسهي ئىبنى كىالب -٥پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
يىـل   ٥مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبهر بولۇشـتىن     . غـان قىلقانچه قېتىم رېمونت 

مهككىنى سهل بېسىش سهۋەبلىك كهبىنىڭ بىر بۆلۈكى يىقىلىـپ كهتكهنـدە،   ئىلگىرى 
قايتا رېمونت قىلىش قارارىغا كهلـگهن  كهبىنى ئهرەبلهرنىڭ قۇرەيش قهبىلىسىدىكىلهر 

ئۇالرغــا ئالالھنىــڭ ئــازابى ســا ىتكهبىنــى يىق. شــتىن قورقىــدۇتىبولســىمۇ، كهبىنــى يىقى

                                                 
  ئايهت -٩٧مائىدە سۈرىسى   )١(
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ۋەھب ئىبنى ئهمر دېـگهن كىشـى    شۇ ۋاقىتتا. كېلىشىدىن قورقۇپ ئىككىلىنىپ قالىدۇ
ئــالالھ بىزنىــڭ ياخشــى نىيىتىمىزنــى بىلىــدۇ، بىــز پهقهت ياخشــى «ئوتتۇرىغــا چۈشــۈپ

باشـقىالر  . ەيدۇ ۋە كهبىنىڭ بىـر تهرىپىنـى چېقىـپ تاشـاليدۇ    د» ئىشنى نىيهت قىلدۇق
ئهتىسـى قارىسـا   . ئـايهت يېتىشـىنى كۆزىتىـپ تارقىلىـپ كېتىـدۇ      –ر بـااليى  ئۇنىڭغا بى

ۋەھـب ئىبنـى ئهمـرگه ھـېچ نهرسـه بولمىغـانلىقىنى كـۆرۈپ، ھهمـمه          يىقىتقانكهبىنى 
ــپ تاشــاليدۇ   ــى يىقىتى ــرلىكته كهبىن ــا قىلىــش    . بى ــا بىن ــى قايت ــلهن كهبىن شــۇنىڭ بى

تهرىپىنـى بىنـا قىلىشـنى ئـۆز     سهپهرۋەرلىكى باشلىنىپ ھهر بىـر قهبىـله كهبىنىـڭ بىـر     
  .ئۈستىگه ئېلىپ كهبىنى پۈتتۈرۈپ چىقىدۇ

  قىسسىسىھهجهرۇل ئهسۋەدنى ئورنىغا قويۇش 
ھهجهرۇل ئهسـۋەدنى ئـۆز ئورنىغـا قويـۇش     كهبىنىڭ نـۆۋەتتىكى رېمـونتى پۈتـۇپ،      

جېــدەل يــۈز بېرىــدۇ، ھهر قهبىــله  –ىســىدا قــاتتىق جهڭگــى رۋاقتىــدا قهبىلىــلهر ئوتتۇ
ســۋەدنى ئورنىغــا ئــۆزى قويۇشــتىن ئىبــارەت بــۇ چــوڭ شــهرەپنى تالىشــىپ ھهجهرۇل ئه

ــدۇ   ــاز قالى ــۇرۇش چىقىشــقا ئ ــا ئ ــۇغىرە ئهل    . ھهتت ــى م ــۇمهييه ئىبن ــۇ ئ ــا ئهب شــۇ ۋاقىتت
ــجىدى         ــۈن مهس ــش ئۈچ ــنى ھهل قىلى ــاالش تارتىش ــۇ ت ــى ب ــگهن كىش ــي دې مهخزۇمى

ئىـش   ھهرەمنىڭ ئىشـىكىدىن كىـم دەسـلهپ كىرسـه شـۇنىڭ ھۆكـۈم قىلىشـى بـويىچه        
بارچه قهبىله ئۇنىڭ بـۇ تهكلىبىنـى   . قىلىشقا رازى بولۇش تهكلىبىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ

شـۇ ئارىـدا   . شـىدۇ ۇەم باسـىدۇ، دەپ كۈتـۈپ تۇر  دقوبۇل قىلىپ ھهرەمگه كىم ئاۋۋال قه
ــدۇ   ــپ كېلى ــاالم كىرى ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــاالمنى   . دەل م ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــۇالر م ئ

بۇ راستچىل كىشـى، بـۇ مـۇھهممهد، بىـز ئۇنىـڭ      « ئاۋازداكۆرگهن ھامان ھهممىسى بىر 
ــز  ــىغا رازىمى ــۈم قىلىش ــىدۇ ەپد» ھۆك ــىله  . ۋارقىرىش ــاالمغا مهس ــۇھهممهد ئهلهيهىسس  م

ئـۇالر بىـر   . بىر كىيىم ئېلىـپ كېلىشـنى بۇيرۇيـدۇ    رغاچۈشهندۈرۈلگهندىن كېيىن، ئۇال
ھهجهرۇل  گهنــدىن كېــيىن، كىيىمنــى يېيىــپ ســېلىپ ئوتتىۇرىســىغا     تۈركىــيىم كهل

كېلىڭالر ھهر قهبىلىدىن بىـر كىشـى   «: ئهسۋەدنى قويىدۇ ۋە ھهممه قهبىلىنى چاقىرىپ
ھهجهرۇلئهســۋەدنى كۆتــۈرۈپ  رئــۇال. ەيــدۇد» بــۇ كىيىمنىــڭ بىــر تهرىپىنــى تۇتســۇن 

كهبىنىڭ شهرق تهرىپىـدىكى ئورنىغـا ئېلىـپ كېلىشـكهندە، مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم       
شـۇنىڭ بىـلهن   . لئهسـۋەدنى ئېلىـپ ئورنىغـا قويىـدۇ    مۇبارەك قـوللىرى بىـلهن ھهجهرۇ  

  .ماجراالرنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ –كهبىنىڭ نۆۋەتتىكى بىناسى ئاخىرلىشىدۇ، جېدەل 

  ھۇجرە قىسسىسى
مـال بىلهنـال رېمونـت قىلىشـنى      –قۇرەيش قهبىلىسى كهبىنى پهقهت ھاالل تاپقان پۇل   
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هبىنىـڭ شـىمال تهرىپىـدىكى    نىيهت قىلغان بولۇپ، ھـاالل پـۇل يېتىشـمىگهنلىكتىن ك   
ەپ ئاتىلىدىغان جاينى كهبىدىن چىقىرىپ تاشـلىغان ۋە ئۇنىـڭ كهبىـدىن    د» ھۇجرە«

. يېرىم دۈگلهك تام سېلىپ قويغـان  ھېسابلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئهتراپىغا
 ١٨شــۇنداق قىلىــپ كهبىنىــڭ ئېگىزلىكىنــى  . دەپ ئاتىلىــدۇ» ھهتىــم«بــۇ تــام ھــازىر 

ئۈسـتىنى  . كهڭلىكىدىن ئۈچ مېتىر قىسـقارتىدۇ . كۆتۈرىدۇ) ېتىر ئهتراپىداتوققۇز م(گهز
ياغاچ بىلهن ياپىدۇ ۋە ئىككى ئىشىكنىڭ بىرىنى يېپىۋېتىپ بىـر ئىشـىكنىال قالـدۇرۇپ    

  .قويىدۇ

  كهبىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى رېمونت قىلىنىشى
ېمونـت  كهبه ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمدىن كېـيىن، زامانىمىزغـا قهدەر كـۆپ قېـتىم ر      

كهبىنىــڭ . يىلــى ئهڭ ئــاخىرقى رېمــونتى ئهمهلــگه ئاشــقان -١٩٧٩ .قىلىنىـپ كهلــگهن 
 -١٢(ه دا بىـر قېـتىم، زۇلههجـج   )ئـاي  -٨(ن ئىچى ھهر يىلى قهمهرىيه ئايلىرىدىن شهئبا

يۇيۇشتا زەمزەم سۈيى، گـۈل سـۈيى   . دا يهنه بىر قېتىم جهمى ئىككى قېتىم يۇيۇلىدۇ)ئاي
ــرلهر  ــپۇراقلىق ئهتى ــلىتىلىدۇ ۋە خۇش ــتىگه   . ئىش ــيىن، ئۈس ــدىن كې ــۇپ قۇرۇتۇلغان يۇي

ــدۇ    ــاددىالر چېچىلىـ ــپۇراقلىق مـ ــك خۇشـ ــقا   . قىممهتلىـ ــى تازىالشـ ــڭ ئىچىنـ كهبىنىـ
مۇراســىمغا قاتناشــقان يــۇقىرى  ئىشــلىتىلگهن ســۈپۈرگه، چــېلهك ۋە لــۈڭگه قاتــارلىقالر

  .ۇدەرىجىلىك ئهمهلدارالرغا تهۋەرۈك قىلىپ ساقلىشى ئۈچۈن ھهدىيه قىلىنىد

  كهبىنىڭ ئىشىكى
 ٢½ كهبىنىـڭ شـهرق تهرىـپىگه جايالشـقان ۋە يهر يۈزىـدىن     ― كهبىنىڭ ئىشىكى   

ئىشىكنىڭ ئېگىزلىكى ئۈچ مېتـر  . ئېگىزلىكتىكى ئالتۇن ئىشىكتۇر) ئىككى يېرىم مېتىر(
 ١٣٩٩بۇ ئىشـىك ھىجـرىيه   . سانتمېتىر كېلىدۇ ٦٨ئالته سانتمېتىر، كهڭلىكى بىر مېتىر 

 گرامكىلـو  ٢٨٠كـۈنى  )ئـۆكتهبىر  - ١٤يىلـى   - ١٩٧٩مىالدىـيه  (لقهئـدە  زۇ – ٢٢ـ يىلـى  
كهبىنىڭ ئىشـىكى ھۆسـنىخهتلهر    .ساپ ئالتۇندىن ياسىلىپ ھازىرقى ئورنىغا قويۇلغان

  .بىلهن نهقىشلهنگهن بىلهن ئويۇلغان ئايهتلهر

  كهبىنىڭ ئالتۇن ئىشىگه ئىسمى يېزىلغان ئۇيغۇر خهتتات

واضع اخلط  «ھۆسنىخهتلهرنىڭ ئىچىـدە  ارقىراپ تۇرغانتۇن ئىشىكىدە پكهبىنىڭ ئال  
 جـۈمله سـۆز  دېـگهن بىـر   ) ئهمىـن  ئابـدۇرېهىم بـۇ خهتلهرنـى يـازغۇچى    (»عبد الرحيم أمني

قانــداق ئادەمنىــڭ كــۆزىگه  تــۇرۇپ دۇئــا قىلغــان ھهركهبىنىــڭ ئىشــىكىگه ئېســىلىپ 
  .بۇ دەل بىر ئۇيغۇر خهتتاتنىڭ ئىسمى ئىدى. چېلىقىدۇ
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ئابـدۇرېهىم ئهمىـن    دا تونۇلغان مهشـهۇر خهتتـات ۋە نهققـاش   ىىستانسهئۇدى ئهرەب  
ــى  -١٩٢٥ ــڭ  يىل ــا ۋەتهننى ــاغىلىقئان ــىدىن ق ــدا   ناھىيىس ــىنىڭ ھهمراھلىقى ــر كىش بى

. ا ئوقۇغـان د» دارۇلئهيتام«سهئۇدى ئهرەبىستانىغا كېلىپ، مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە 
نى يېنىــدا تىكىشــچىلىك بىــر ئۇســتىنىڭ يهرلىشــىپ،يىلــى مهككىــگه كېلىــپ  – ١٩٣٨

كهبىنىــڭ يوپــۇقىنى «دا تــۇنجى قېــتىمســهئۇدى ئهرەبىســتانىيىلــى -١٩٦٢ .ئــۆگهنگهن
قۇرۇلغانــدا، ئابــدۇرەھىم ئهمىــن بــۇ فابرىكىغــا ئىشــقا كىــرگهن ۋە »توقــۇش فابرىكىســى

كهبىنىڭ ھهر يىلـى يېڭىلىنىـپ تۇرىـدىغان يوپۇقىغـا ئـالتۇن يىـپ بىـلهن نهقىشـلهپ         
  .رنى ئۆز قولى بىلهن يازغانيېزىلىدىغان ئايهتله

ــا تهيىنلىنىــپ، ھاياتىنىــڭ       ــۇ كىشــى مهزكــۇر فابرىكىنىــڭ مۇدىرلىقىغ ــنچه، ب كېيى
ــى ئىشــلىگهن   ــۇ خىزمهتن ــا قهدەر ب ــالتۇن   -١٩٧٩. ئاخىرىغ ــازىرقى ئ ــى كهبىنىــڭ ھ يىل

ئىشىكىنى تهييارالشتا، ئۇنىڭدىكى خۆسنىخهتلهرنى ئۆز قولى بىلهن ئويۇپ چىققـان ۋە  
كهبىنىڭ ئالتۇن ئىشىكىگه يېزىلىشتىن ئىبارەت بۇ چـوڭ شـهرەپكه نائىـل    ئۆز نامىنىڭ 

  .بولغان
 ئـاپتونۇم رايـونى خهلـق ھۆكۈمىتىنىـڭ    يىلـالردا ئۇيغـۇر    -١٩٨٠ئابدۇرېهىم ھـاجىم    

بىـلهن   ئۇنىـڭ سابىق رەئىسـى ئىسـمائىل ئهھـمهد سـهئۇدى ئهرەبىسـتانىغا كهلگهنـدە،       
كىنى ۋە بهزى كهچۈرمىشلىرىنى سـۆزلهپ  زىنىڭ قاغىلىقتىن ئىكهنلىۆسۆھبهتلىشىپ، ئ
  .بهرگهن ئىكهن

، بىـر قىـز ئىككـى    بىر ئوغۇل نىڭ بالىسى بولمىغانلىقتىن،ئابدۇرېهىم ئهمىن ھاجىم  
 بـۇ ھازىر ئابدۇرېهىم ھاجىمالرنىڭ مهككىدىكى چوڭ ئۆيىدە . بېقىۋالغان ئىكهن بالىنى

  .ئولتۇرماقتا ئىككى باال
يىلـى سـهئۇدى ئهرەبىسـتانىنىڭ مهكـكه      -١٩٩٣ خهتتات ئابدۇرېهىم ئهمىن ھاجىم  
  .ۇكهررەمه شهھىرىدە ۋاپات بولغانم

  مۇلتهزەم
. كهبىنىــڭ ئىشـىكى بىــلهن ھهجهرۇل ئهسـۋەد ئوتتۇرىســىدىكى جــاي  ― مـۇلتهزەم    

مۇلتهزەم دۇئا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسته. كهڭلىكى ئىككى مېتىر كېلىدۇ
ۇ جايدا ئالالھقا دۇئا قىلغان كىشىنىڭ دۇئاسى ئىجابهت ب. ئىجابهت بولىدىغان جايدۇر

  .دەپ كۆرسهتكهن )١(»بولىدۇ

                                                 
  .دەپ باھالىغان» بهك ئاجىز«تهبهرانىي رىۋايهت قىلغان، مهشهۇر ھهدىسشۇناس ئالىم ئالبانىي   )١(
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  ھۇجرە
كهبىنىــڭ شــىمال تهرىپىــدىكى يېــرىم دۈگــلهك تــام بىــلهن كهبىنىــڭ   ― ھــۇجرە   

ئارىلىقىدىكى بوش جاي بولۇپ، بهزى رىۋايهتلهردە، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بـۇ جـاينى   
بىــلهن ئۇنىــڭ ئانىســى ھــاجهر ئىككىســىگه يېتىــپ   ئــوغلى ئىســمائىل ئهلهيهىسســاالم

ــۇ   ــۇڭا ئـ ــدى، شـ ــۆي ئىـ ــېلىپ بهرگهن ئـ ــۈن سـ ــمائىل« قوپـــۇش ئۈچـ ــۇجرە ئىسـ  »ھـ
ئهممــا توغرىســى بــۇ جــاي ئىســمائىل  . دەپ ئاتالغــان، دېيىلىــدۇ)ئىســمائىلنىڭ ئــۆيى(

ئهلهيهىسســاالمدىن بىــر قــانچه ئهســىر كېــيىن، قــۇرەيش قهبىلىســى كهبىنــى رېمونــت   
كهبىنىــــڭ شــــىمال تهرىپىــــدىن االل مهبــــلهغ يېتىشــــمىگهنلىكتىن ھــــقىلغىنىــــدا، 

ــۋەتكهن  ــاي چىقىرى ــۇپ، ج ــابلىنىدۇ بول ــدىن ھېس ــڭ  . كهبى ــاالر ھۇجرەنى بهزى ئۆلىم
ــايال      ــر ج ــۈچ مېتى ــۋېتىلگهن ئ ــدىن چىقىرى ــدىن ئهمهس، پهقهت كهبى ھهممىســى كهبى

كىشـىنىڭ  شۇڭا ھۇجرەنىڭ ئىچىدىن تاۋاپ قىلغان . كهبىدىن سانىلىدۇ، دەپ قارايدۇ
. چـۈنكى ئـۇ كهبىنىـڭ ئىچىـدىن تـاۋاپ قىلغـان بولىـدۇ       . قىلغان تاۋىپى ئادا تاپمايـدۇ 

  .ھۇجرەنىڭ ئىچىدە پهرز ناماز ئوقۇسا ئادا تاپمايدۇ

  ھهتىم
ــم    ــرىم     ― ھهتى ــان يې ــا قۇپۇرۇلغ ــڭ ئهتراپىغ ــدىكى ھۇجرەنى ــىمال تهرىپى ــڭ ش كهبىنى

بۇ تام ئاق . منىڭ سىرتىدىن قىلىدۇبۇ تاتاۋاپنى دۈگلهك تام بولۇپ، تاۋاپ قىلغۇچىالر 
سانتمېتىر، تام يۈزىدىكى كهڭلىكـى بىـر    ٣٠ئېگىزلىكى بىر مېتىر . مهرمهردىن ياسالغان

  .مېتىر بهش سانتمېتىر كېلىدۇ

  ىقكهبىنىڭ يوپۇ
بهزى تارىخىي مهنبهلهر كهبىگه تۇنجى بولۇپ يوپـۇق ياپقـان كىشـىنىڭ ئىسـمائىل       

لىســه، بهزى مهنــبهلهر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهلهيهىسســاالم ئىكهنلىكىنــى سۆز
ئهجدادلىرىدىن ئهدنان دېـگهن كىشـىنىڭ ئهڭ دەسـلهپ كهبىـگه يوپـۇق ياپقـانلىقىنى       

يىلى تۇببه ئهبـۇ كهرەب   -٣٥٠ئهمما ئىشهنچلىك رىۋايهتلهر كهبىگه مىالدىيه. سۆزلهيدۇ
تـارىختىن بىـرى   شـۇ  . دېگهن كىشىنىڭ تۇنجى بولـۇپ يوپـۇق ياپقـانلىقىنى سـۆزلهيدۇ    

  . كهبىگه يوپۇق يېپىش ئىشى داۋام قىلىپ كهلگهن
بوۋىســـى قۇســـهي ئىبنـــى كىالبنىـــڭ زامانىغـــا  – ٥پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ 

. كهلگهنــدە، كهبىــگه ھهر يىلــى بىــر قېــتىم يوپــۇق يېــپىش مۇراســىمى يولغــا قويۇلغــان 
بىگه يهمهندە توقۇلغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىنى فهتهى قىلغاندىن كېيىن كه

ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـۇ بـۇ ئىشـنى     بىرىنچى خهلىپه كېيىن . يوپۇق يېپىلغان
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ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهرنىـڭ زامانىغـا كهلگهنـدە، كهبىـگه ياپىـدىغان      . داۋامالشتۇرغان
 -١٩٦٢مىســىر شــۇ زامانــدىن تــاكى . يوپــۇقنى مىســىردا توقۇتــۇپ كېلىشــكه باشــلىغان

. ھهر يىلى كهبىـگه يوپـۇق يېـپىش شـهرىپىگه نائىـل بولـۇپ كهلـگهن ئىـدى        يىلىغىچه 
» نى توقــۇش فابرىكىســى يوپــۇقىكهبىنىــڭ «دا ســهئۇدى ئهرەبىســتانى يىلــى  -١٩٦٢

ــهرىپى    ــپىش شـ ــۇق يېـ ــگه يوپـ ــيىن، كهبىـ ــدىن كېـ ــتانىقۇرۇلغانـ ــهئۇدى ئهرەبىسـ  سـ
. شــلىنىدۇكهبىنىــڭ يوپــۇقى يىلــدا بىــر قېــتىم يهڭگۈ. ھۆكۈمىتىنىــڭ قولىغــا ئــۆتكهن

پارچه قىلىنىپ مۇسـۇلمان دۆلهتلهردىـن    -كهبىنىڭ ئالماشتۇرۇلغان كونا يوپۇقى پارچه
ــيه قىلىنىــدۇ   ــا شهخســلهرگه ھهدى ــگهن مۇناســىۋەتلىك كاتت ھهر يىلــى ھىجــرىيه  .كهل

. كـۈنى كهبىـگه يوپـۇق يېـپىش مۇراسـىمى ئۆتكۈزىلىـدۇ       -١نىـڭ  )ئاي -١٢(زۇلهىججه 
  .ونىنىڭ ئهمىرى مۇتلهق ئىشتىراك قىلىدۇمۇراسىمغا مهككه مۇكهررەمه راي

  نىڭ خىراجىتىيوپۇقىكهبىنىڭ 
كهبىنىڭ يوپۇقى ئهزەلدىن مىسىر ھۆكۈمىتىنىڭ خىراجىتى بىـلهن ئهمهس بهلكـى     

ئـۆز ۋاقتىـدا پادىشـاھ    . كهبه ئۈچۈن ئاتالغان مهخسۇس ۋەقىپتىن خىـراجهت قىلىنـاتتى  
ــېتىۋېلىپ    ــى س ــۈچ يېزىن ــىردىن ئ ــمائىل قهالۋۇن مىس ــڭ    ئىس ــۇلىنى كهبىنى ــڭ پ ئۇنى

كېيىنچه ئوسمان ئىمپېرىيىسـىنىڭ پادىشـاھى   . نى توقۇش ئىشىغا ۋەقپ قىلغانيوپۇقى
نى يوپـۇقى يهتـته يېزىنـى سـېتىۋېلىپ ئۇنىمـۇ كهبىنىـڭ      مىسـىردىن  سۇلتان سهلىم يهنه 

كېيىن مۇھهممهد ئهلى پاشا مىسىردا ھـاكىمىيهت  . توقۇش ئىشىغا ۋەقپ قىلغان ئىكهن
نى توقۇش مۇئهسسهسهسى يوپۇقى، مىسىر ھۆكۈمىتى تهركىبىدە كهبىنىڭ يۈزگۈزگهندە

نى توقــۇش ۋە ئهۋەتىــش ئىشــلىرى مىســىر يوپــۇقىشــۇندىن بىــرى كهبىنىــڭ . قۇرغــان
  .ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكهن

  نى توقۇش فابرىكىسىيوپۇقىكهبىنىڭ 
ــهھىرىدە    -١٩٦٢   ــۇكهررەمه شـ ــكه مـ ــى مهكـ ــ«يىلـ ــۇ  ڭكهبىنىـ ــۇقىنى توقـ  شيوپـ

قۇرۇلۇپ، شۇ يىلى سهئۇدى ئهرەبىستانىدا تۇنجى قېتىم توقۇپ چىقىلغـان  » فابرىكىسى
فابرىكىـــدا . بولـــۇپ چىققـــان الھىـــدە ئېســـىل ۋە كـــۆركهميوپـــۇق كۈتۈلگهنـــدىنمۇ ئا

نىــڭ پۈتــۈپ يوپۇقىكىشــى بولــۇپ، كهبىنىــڭ  ٢٤٠ئىشــلهيدىغانالرنىڭ ئومــۇمى ســانى 
ــى ۋە كېرەكل   ــچىالرنىڭ مائاش ــۈن ئىش ــى ئۈچ ــڭ   چىقىش ــيا چىقىملىرىنى ــام ئهش ــك خ ى

سـهرپ  ) مىليون ئامېرىكا دوللىـرى  ٤.٥(ل مىليون رىيا ١٧ھهممىسىنى قوشقاندا يىلىغا 
  .قىلىنىدۇ
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  نىڭ رەڭگى ۋەشهكلىيوپۇقىكهبىنىڭ 
كهبىگه يوپۇق يېپىش پائالىيىتى باشالنغان ئۇزۇن ئهسىرلىك تارىختىن بېـرى ھهر    

وپــۇقالرنى تهييارلىغۇچىالرنىــڭ خاھىشــى يىلــى كهبىــگه يېپىلىــپ كهلــگهن يوپــۇقالر ي
. بويىچه ھهرخىل شهكىلدە ۋە ھهرخىل رەڭدە ۋە ھهرخىل ماتېرىيالدا توقۇلۇپ كهلـگهن 

ــدىغان      ــگه يېپىلى ــدە كهبى ــا كهلگهن ــىرنىڭ زامانىغ ــى ناس ــىيالر خهلىپىس پهقهت ئابباس
 شــۇندىن بېــرى تــا. يوپۇقنىــڭ قــارا رەڭلىــك يىپهكــتىن توقۇلۇشــى قانۇنالشــتۇرىلىدۇ

  .ھازىرغىچه كهبىنىڭ يوپۇقى قارا رەڭلىك يىپهكتىن توقۇلۇپ كهلمهكته

  كهبىنىڭ ھازىرقى يوپۇقى
مهســجىدى ھهرەمــگه كىــرگهن كىشــىنىڭ كــۆزىگه ئهڭ ئالــدى بىــلهن ھهرەمنىــڭ   

كهبىگه قارا رەڭلىـك يىـپهك يوپـۇق    . ىدۇلىقئوتتۇرىسىدا قهد كۆتىرىپ تۇرغان كهبه چې
نـدىن  مېتىر كهڭلىكـته ئالتۇ  ١٤مېتىر ئۇزۇنلۇقتا،  ٤٧ىغا يوپۇقنىڭ ئوتتۇرىس. يېپىلغان

كۈمـــۈش يىـــپ بىـــلهن قۇرئـــان كهرىـــم ئـــايهتلىرى   كىلـــوگرام ١٢٠ھهل بېـــرىلگهن 
  .كهشتىلهنگهن

  مهقامۇ ئىبراھىم
  مهقامۇ ئىبراھىم دېگهن قانداق جاي؟ :سوئال  .١٨٥٩

اھىم ئهلهيهىسسـاالم كهبىنـى بىنـا قىلغـان ۋاقتىـدا      ئىبر― مهقامۇ ئىبراھىم  :جاۋاب    
ئاق، قارا ۋە سېرىق ئـۈچ خىـل رەڭـگه مايىـل بولغـان تـۆت چاسـىلىق         دەسسهپ تۇرغان

ئـورنى كهبىنىـڭ   . يۇمشاق سۇ تېشى بولۇپ، ئۇزۇنلىقى تهخمىنهن يېرىم مېتىـر كېلىـدۇ  
  .شهرق شىمال تهرىپىگه جايالشقان

  مهقامۇ ئىبراھىمدا قانداق مۆجىزە بار؟ :سوئال  .١٨٦٠
مهقـــامۇ ئىبـــراھىم دېـــيىلگهن بـــۇ تاشـــتا ئىبـــراھىم ئهلهيهىسســـاالمنىڭ   :جـــاۋاب    

ئــالالھ تائــاال ئــۆز قــۇدرىتى بىــلهن  . قهدىمىنىــڭ ئىــزى چۈشــۈرۈلگهن مــۆجىزە بــاردۇر 
يۇمشـىتىپ  ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك ئىككى پۇتى دەسسهپ تۇرغـان تاشـنى   

نهتىجىــدە، ئۇنىــڭ ئىككــى پــۇتى تاشــنىڭ ئىچىــگه پېتىــپ كىرىــپ كهتــكهن . بهرگهن
بولۇپ، ئىككى پۇتىنىڭ ئىزى ھهتتا بارماقلىرى بىـلهن ناھـايىتى ئوچـۇق ھالـدا تاشـقا      

  .چۈشۈپ قالغان ۋە ھازىرغىچه شۇ پېتى ساقلىنىپ كهلمهكته
دەپ ئهمـر   )١(﴾امازگـاھ قىلىڭـالر  ماقامۇ ئىبراھىمنى ن﴿قۇرئان كهرىمدە  ئالالھ تائاال  

                                                 
  ئايهت -١٢٥بهقهرە سۈرىسى   )(١
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قىلىــش ئــارقىلىق ھهرەمــگه كهلگــۈچىلهرنى ئۇنىــڭ ئارقىســىدا تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇشــقا  
شۇڭا كهبىنـى تـاۋاپ قىلغـان ھهر قانـداق كىشـىنىڭ مهقـامۇ ئىبراھىمنىـڭ        . بۇيرىغان

ــامىزى ئوقۇشــى مۇســتهھهب     ــاۋاپ ن ــۇرۇپ ئىككــى رەكــئهت ت تهكىتســىز (ئارقىســىدا ت
  .تۇر)سۈننهت

  لىپ تاشلىنىشىېهقامۇ ئىبراھىمدىكى گۈمبهزنىڭ ئم
مهقامۇ ئىبراھىم مىستىن ياسالغان تۆت چاسىلىق چـوڭ بىـر رېشـاتكىنىڭ    ئىلگىرى   

بـۇ  . ئىچىدە ئىدى، ئۈستىدە تۆت تۈۋرۈك كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان چوڭ گۈمبهز بـار ئىـدى  
ىڭ كۈنـدىن  ئورۇن كهبىنىڭ يېنىدىن كۆپ يهرنى ئىگىلىۋالغانلىقتىن، ھاجىالر سـانىن 

ــارچىلىق        – ــلىرىدا ت ــش ئىش ــاۋاپ قىلى ــى ت ــلهن كهبىن ــى بى ــپ بېرىش ــۈنگه كۆپىيى ك
شــۇنىڭ بىــلهن مهقــامۇ ئىبراھىمنــى باشــقا جايغــا يۆتكىۋېتىــپ . كۆرۈلۈشــكه باشــاليدۇ

بــۇ پىكىــر دەســلهپ . چىقىــدۇ كهبىنىــڭ ئهتراپىنــى ئازادىالشــتۇرۇش پىكــرى ئوتتۇرىغــا
بهزىسى بۇ پىكىرگه . مهسىله ئۈستىدە ئىختىالپلىشىدۇ ئوتتۇرىغا قويۇلغاندا ئۆلىماالر بۇ

  .بهزىسى ئۇنىڭغا قارشى چىقىدۇ. قوشۇلىدۇ
 )رابطـة العـالم اإلسـالمي   (»ئىسالم دۇنيا ئىتتىپـاقى «مهككه مۇكهررەمه شهھىرىدىكى   

كــۈنى  )ئاپرېــل - ٢٧يىلــى  - ١٩٦٥مىالدىــيه (زۇلههجــجه  - ٢٥يىلــى  ١٣٨٤ھىجــرىيه 
ــدۇرۇش ۋە ئۇنىڭــدىكى رېشــاتكا،   مهقــامۇ ئىبراھىمنــى ي ۆتكىمهســتىن ئــۆز ئورنىــدا قال

گۈمبهز ۋە باشقا ئارتۇق نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئېلىپ تاشالپ، مهقـامۇ ئىبراھىمنـى   
نهپىــس ئهينهكــتىن ياســالغان چاققــان شېشــىنىڭ ئىچىــگه ئېلىــپ قويــۇش ھهققىــدە   

) ىلـى ئـۆكتهبىر  ي - ١٩٦٧(يىلـى رەجهب   - ١٣٨٧ھىجـرىيه  . مهخسۇس قـارار چىقىرىـدۇ  
غـا  ) يىلـى  - ١٩٩٧مىالدىـيه  (يىلـى   – ١٤١٨ھىجـرىيه   .ئېيىدا بۇ قارار ئهمهلگه ئاشىدۇ

ئـالتۇن يالىتىلغـان مىـس رېشـاتكىنىڭ      كهلگهندە، مهقامۇ ئىبراھىم ھـازىرقى شـهكلىدە  
ئىچىــگه ئېلىنىــپ، ئهتراپىغــا خرۇســتال ۋە ئىسســىققا ھهم چېقىلىشــقا قارشــى كۈچلــۈك 

  .هن قورشىۋېتىلىدۇنهپىس ئهينهك بىل

  زەمزەم سۈيى
  زەمزەم سۈيى دېگهن قانداق سۇ؟ :سوئال  .١٨٦١

ئـالالھ تائـاال ئىسـمائىل ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئىككـى پـۇتى        ―زەمزەم سـۈيى   :جاۋاب    
  .ئاستىدىن چىقىرىپ بهرگهن مۇبارەك سۇدۇر

  زەمزەم سۈيى قاچان چىقىشقا باشلىغان؟ :السوئ  .١٨٦٢
 ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم يىلــالر ئىلگىــرى ٢٠٠٠مىالدىيىــدىن تهخمىــنهن  :جــاۋاب    
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ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرى بىلهن ئايالى ھاجهر بىلهن ئـوغلى ئىسـمائىل ئهلهيهىسسـاالمنى    
ېلىـپ  گىياھسـىز، قاقاسـلىق چـۆل مهككىـگه ئېلىـپ ك      –شۇ ۋاقىتتىكى سۇسـىز، گـۈل   

ھاجهر سۇ ئىـزدەپ سـافا بىـلهن مهرۋە ئىككـى تـاغ ئوتتۇرىسـىدا       . قويۇپ كېتىپ قالىدۇ
ئىسـمائىل ئهلهيهىسسـاالم قـاتتىق ئۇسسـۇزلىقتىن     . يۈگۈرگهن بولسـىمۇ سـۇ تاپالمايـدۇ   

ئانىسـى ھـاجهر   . قىينالغان ۋاقتىدا ئۇنىڭ ئىككى تاپىنىنىڭ ئاستىدىن بـۇالق چىقىـدۇ  
» زەمـزەم «ولىدۇ ۋە سۇنى بېكار ئېقىـپ كهتمىسـۇن دەپ   سۇنى كۆرۈپ قاتتىق خوشال ب

  .ەپ تونۇلىدۇد» زەمزەم سۈيى«شۇندىن بىرى بۇ سۇ . دەيدۇ)توختا(

  ۋە ئورنى ىلىشىئېچزەمزەم قۇدۇقىنىڭ قايتىدىن 
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم دۇنياغــا كېلىشــتىن ئىلگىــرى بوۋىســى ئابــدۇلمۇتتهلىب         

دۇقىنىڭ ئورنىنى كۆرسهتكهنلىكىنى ۋە ئۇجاينى چۈشىدە بىر كىشىنىڭ ئۇنى زەمزەم قۇ
ــدۇ   ــانلىقىنى كۆرى ــزەم   . ئېچىشــنى تهۋســىيه قىلغ ــدۇلمۇتتهلىب زەم ــلهن ئاب شــۇنىڭ بى

شـۇندىن  . ئاخىرىـدا زەمـزەم سـۈيىنى چىقىرىـدۇ    . قۇدۇقىنىڭ ئورنىنى كوالشقا باشاليدۇ
  .بىرى زەمزەم سۈيى چىقىشقا داۋام قىلىپ كهلمهكته

  زەمزەم قۇدۇقىنىڭ ئورنى نهدە؟ :سوئال  .١٨٦٣
زەمزەم قۇدۇقى مهسجىدى ھهرەمنىـڭ سهيناسـىدىكى مهقـامۇ ئىبراھىمنىـڭ      :جاۋاب    

مېتىـر ۋە   ٢١كهبىـدىن  . جهنۇپ تهرىپى ۋە ھهجهرۇل ئهسۋەدنىڭ ئۇدۇلىغـا جايالشـقان  
ــۇپ، چوڭ  ١٨ھهجهرۇل ئهســۋەدتىن  ــا بول ــر يىراقلىقت ــمېتى ــدۇ  ٤٣ۇرلىقى ق ــر كېلى . مېتى

بۇالرنىـڭ بىـرى ھهجهرۇل ئهسـۋەدنىڭ يېنىـدا،     . قۇدۇقنىڭ تېگىدە ئۈچ دانه بۇالق بار
  .يهنه بىرى سافا تېغىنىڭ يېنىدا، ئۇچىنچىسى مهرۋەنىڭ يېنىدىدۇر

بۇرۇن زەمزەم قۇدۇقىنىڭ ئىككى كۆلچىكى بار بولۇپ، بىرى زەمزەم قۇدۇقى بىـلهن    
يهنه . كىشىلهر بۇ جايـدىن زەمـزەم ئىچهتتـى   . ئىدى ھهجهرۇل ئهسۋەدنىڭ ئوتتۇرىسىدا

. ســافا تهرەپــكه ئېقىتىــۋېتىلگهن بولــۇپ، كىشــىلهر ئۇنىڭــدىن تاھــارەت ئــاالتتى  بىــرى
كېيىنچه، كهبىنى تاۋاپ قىلغۇچىالرغا قىستىالڭغۇ بولۇپ قالغـانلىق سـهۋەبتىن، زەمـزەم    

ــداننىڭ ئاســ     ــدىكى مهي ــڭ ئهتراپى ــپ، كهبىنى ــۆلچهكلىرى تاقىۋېتىلى ــىلهر  تىغاك كىش
 - ٢٠٠٣. گهنبېكىـتىل ) جـۆمهكلهر (لىپ كـرانالر پهلهمپهي بىلهن كىرىپ ئىچىدىغان قى

مىالدىيه يىلىغـا كهلگهنـدە ھهرەمنىـڭ سهيناسـىنى ئازادىلهشـتۈرۈش مهقسـىتى بىـلهن        
ــان        ــهينانىڭ ي ــۈيى س ــزەم س ــپ، زەم ــز تاقىۋېتىلى ــىدىغان ئېغى ــا چۈش ــزەم قۇدۇقىغ زەم

  .غانىق چىقىرىپ قويۇلرۇبىالر ئارقىلتهرىپىدىن تۇ
  قانداق خۇسۇسىيهتلىرى بار؟ زەمزەم سۈيىنىڭ :سوئال  .١٨٦٤

ئــادەتتىكى ســۇالرنى ئۇنىڭغــا ســاقلىغۇچى مــاددىالرنى ئارىالشتۇرماســتىن  :جــاۋاب    
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ئهممـا زەمـزەم سـۈيى    . دۇئۆزگىرىـپ كېتىـ  ئۇزۇن مۇددەتلىك سـاقلىغاندا ئۇنىـڭ تهمـى    
زەمـزەم سـۈيىنىڭ تهمـى    . ڭ ئهكسىچه بولـۇپ، بىرخىـل تهمـى بىـلهن داۋام قىلىـدۇ     بۇنى

دۇنيــاۋى بىــر تهم بولــۇپ، بېــرەر قېــتىم زەمــزەم ســۈيى ئىچــكهن ئــادەم ئۇنىــڭ تهمىنــى  
زەمـزەم سـۈيىنى دۆلهتـلهر    . دە، قايتا ئىچكىنى ھامان ئـۇنى پهرق ئېتهلهيـدۇ   -بىلىۋالىدۇ

بـۇ  . بىلهنمۇ ئۇنىڭ تهمى قهتئى ئۆزگهرمهيـدۇ  ئارا يۆتكهش ۋە ئۇزۇن مۇددەت ساقالش
دىگهنلىرىمىز نهزەرىيه ياكى قهدىمقى كىتابالرنىڭ خهۋىرى ئهمهس، بهلكى تهجـرىبه ۋە  

ــدۇر  ــۇ   . ئىلمىــي تهتقىقاتالرنىــڭ يهكۈنى ــرى ب ــۇزاق ئۆتمۈشــلهردىن بى ــزەم ســۈيى ئ زەم
ىـــڭ قاقاســـلىق چـــۆل رايونغـــا كهلگـــۈچىلهرنى ئۇسســـۇزلۇققا قانـــدۇرۇپ ۋە ئۇالرن     

زەمـزەم سـۈيىنىڭ بهزى كېسـهللىكلهرگه    . ئىشتىهاسىنى ئۆزىگه جهلب قىلىپ كهلمهكته
ھـازىرغىچه زەمـزەم   . شىپا بولغانلىقى توغرۇلۇق يېزىلغان ئىلمىي ماقالىالرمۇ ئـاز ئهمهس 

  .سۈيى زىيان قىلغان بېرەر جانلىق كۆرۈلمىگهن

  زەمزەم سۈيىنىڭ مۆجىزىسى
ىرى زەمـزەم سـۈيىنىڭ تـا قىيـامهتكىچه سـىرىنى      ئهسىرنىڭ بىئولوگىيه ئالىمل -٢١  

بىلگىلى بولمايدىغان مۆجىزىگه ئىگه ئىكهنلىكىنى ۋە دۇنيادا ھېچقانـداق بىـر سـۇنىڭ    
ۋە ســۈزۈكلۈكته زەمـزەم ســۈيى ئېرىشــكهن خۇسۇســىيهتلهرگه   ، تهبىئىيلىكــتهلىقتـا ىزپاك

ىلالردىـن بىـرى   مىڭـالرچه ي  قىسقىسى، زەمزەم سـۈيى . يېتهلمهيدىغانلىقىنى سۆزلىمهكته
مىقدارى ئازىيىپ كهتمهستىن ياكى ئېتىلىپ چىقىپ پاالكهت تۇغدۇرماستىن بىر خىـل  

  .چىقىپ كهلمهكته
يىلــى  -١٩٧١نىڭ ســابىق پادىشــاھى فهيســهلنىڭ زامانىــدا ســهئۇدى ئهرەبىســتانى  

زەمـزەم  «ىگههزلىرىـدىن بىـر  تىببىي مۇتهخهسسىسلهردىن بىرى ياۋروپـا نهشـرىيات مهرك  
غـا  ۇنچۈنكى كهبىنىـڭ ئـورنى دېڭىـز يۈزىـدىن تـۆۋەن ئور     . ىشكه بولمايدۇسۈيىنى ئىچ

كېرەكسـىز سـۇ يوللىرىـدىن كهلـگهن     يهر ئاسـتى  جايالشقان ھهمدە مهككه شهھىرىنىڭ 
» ىدۇ ۋە زەمـزەم سـۈيىگه ئارىلىشـىپ كېتىـدۇ    شھهممىسى بىر يهرگه توپلى نهرسىلهرنىڭ

هۋەرنـى ئاڭلىغـان پادىشـاھ فهيسـهل     بۇ خ. ارچه دوكالت يولاليدۇپېگهن مهزمۇندا بىر د
سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ زىرائهت ۋە سۇ ئىنشائات مىنىستىرلىكىگه پهرمان چۈشـۈرۈپ،  

ــا تهجرىبىخانىســى  ــزەم ســۈيىدىن ياۋروپ ــدۇغزەم مۇتهخهسسىســلهر . ا ئهۋەتىشــنى بۇيرۇي
مهككىـــگه يېتىـــپ كېلىـــپ زەمـــزەم قۇدۇقىنىـــڭ تېگىـــدىكى بـــۇالقلىرىنى ئىزدەشـــكه 

ئاخىرىـدا، قـۇدۇق   . زەمـزەم قۇدۇقىنىـڭ مهنبىئىنـى تاپالمايـدۇ     لـېكىن ئـۇالر   .كىرىشىدۇ
ــۇدۇق       ــيىن، ق ــدىن كې ــىرتقا شــوراپ چىقارغان ــلهن س ــاردىمى بى ــڭ ي ــۈيىنى موتورنى س
سۈيىنىڭ يان تهرەپلىرىدىن ئهمهس، بهلكى قۇدۇقنىڭ تېگىـدىكى قـۇمالر ئاسـتىدىكى    



 ١١٥٧  ۆجىزىلىرىم هرىمنىڭك ۇرئانق  

 

ەمـزەم قۇدۇقىنىـڭ ئهتراپـى پهقهتـال     شـۇنداقال ز . بۇالقالردىن چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرىـدۇ 
ئانــدىن ئــۇالر زەمــزەم ســۈيىدىن . قــۇرۇق، قاقاســلىق ئىكهنلىكىنــى ئېــنىقالپ چىقىــدۇ 

  .ا ئهۋەتىدۇغنهمۇنه ئېلىپ ياۋروپا تهجرىبىخانىسى

  تهتقىقاتچىالرنى ھهيران قالدۇرغان مۆجىزە
ن كېـيىن،  مۇتهخهسسىسلهر زەمزەم سۈيىنى ياۋروپا تهجرىبىخانىسىدا تهكشۈرگهندى  

ياۋروپـا  . زەمزەم سـۈيىنىڭ باشـقا ئـادەتتىكى سـۇالر بىـلهن بولغـان پهرقـى ئېنىقالنـدى        
زەمزەم سۈيىنى . زەمزەم سۈيى ئىچىشكه تامامهن بولىدىغان سۇ ئىكهن«تهجرىبىخانىسى 

» ئىچىشــكه بولمايــدۇ، دەيــدىغان دەۋا ئىلمىــي ئاساســى بولمىغــان قــۇرۇق سهپســهتىدۇر
يوم بىلهن مىگنىسيوم ماددىلىرى سىزەمزەم سۈيىدە كال. قىلدىدېگهن نهتىجىنى ئېالن 

ھاۋانىڭ ئوتتهك ئىسسـىق  . بولۇپ چىققان يۇقىرىئادەتتىكى سۇالرنىڭكىدىن ئاالھىدە 
كۈنلىرىدە كهبىنى تاۋاپ قىلغۇچىالرنىڭ زەمزەم سۈيىنى ئىچكهنـدىن كېـيىن باشـقىچه    

بۇنىڭـدىن  . ڭـدىن بايقالغـان  روھلىنىپ ۋە جانلىنىـپ قالىـدىغانلىقىنىڭ سـهۋەبى بۇنى   
باشــقا يهنه زەمــزەم ســۈيىدە مىكروبالرغــا قارشــى ناھــايىتى كۈچلــۈك دەرىجىــدە فلورىــدا 

 ٣شـۇڭا ھهر يىلـى مهككىـگه كېلىـپ توپلىشـىدىغان تهخمىـنهن       . ماددىسى بار ئىكهن
مىليــــون ھاجىنىــــڭ ھهر خىــــل يوقۇملىنىشــــالردىن ســــاقلىنىپ قېلىشــــى ۋە بهزى 

ىـپ قېلىشـىنىڭ سـىرى زەمـزەم     پكهلگهنـدىن كېـيىن شـىپا تې    كېسهللهرنىڭ بـۇ جايغـا  
  .ئىكهن دەسۈيى

  زەمزەم سۈيى ئىچىشنىڭ پايدىسى
  زەمزەم سۈيى ئىچىشنىڭ پايدىسى نېمه؟ :سوئال  .١٨٦٥

ھهج قىلغـۇچى، ئـۆمرە قىلغـۇچى ۋە شـۇنداقال ھهر قانـداق مۇسـۇلماننىڭ       : جاۋاب    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زەمزەم سـۈيىدىن  . ن ئىچىشى مۇستهھهبتۇرزەمزەم سۈيىدى

ــۆپ    ــلهر ك ــهھىه ھهدىس ــۇق س ــى توغرۇل ــۇدىن  . ئىچكهنلىك ــۇ ئهنه ــۇ زەر رەزىيهلالھ ئهب
: رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسـته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم زەمـزەم سـۈيىنى تهرىـپلهپ      

زەمـزەم  «: يهنه ئـۇ . دېـگهن  )١(»شىپادۇر ئۇ مۇبارەك سۇدۇر، ئۇ ئاچلىققا تائام، كېسهلگه«
ــدۇ      ــدا قىلى ــۇنىڭغا پاي ــه ش ــلهن ئىچس ــهت بى ــېمه مهقس ــۈيىنى ن ــگهن )٢(»س ــى  .دې يهن

لىقتىن ئۇسسۇزلۇقنى قانـدۇرۇش مهقسـىتى بىـلهن ئىچسـه، ئۇسسـۇزلىقى قانىـدۇ، ئـاچ       

                                                 
  مۇسلىم ۋە بهززاز رىۋايىتى  )١(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(



 جايالر ۇقهددەسئىسالمدىكى م: بۆلۈم- ١٠  ١١٥٨  

 

تويۇنــۇش مهقســىتى بىــلهن ئىچســه، ئــاچلىقى پهســىىيىدۇ، ئالالھنىــڭ ئىزنــى بىــلهن   
  .ىپا تېپىش مهقسىتى بىلهن ئىچسه، كېسهلدىن شىپا تاپىدۇ، دېگهنلىككېسهلدىن ش

مهن «: يۈز يىلنىڭ مهشهۇر ئۆلىماسى ئىبنى قهيـيىم جهۋزىـيه مۇنـداق دېـگهن     -١٩  
ۋە باشقىالر زەمزەم سۈيىنىڭ كېسهللهرگه قانداق شىپا بولىدىغانلىقىنى تهجرىبه قىلىـپ  

. گهن كېسـهللىكلهردىن شـىپا تـاپتىم   مهن زەمزەم سۈيى ئىچىش بىلهن كـۆپلى . كۆردۇق
ئهتراپىمدا بهزى كىشىلهرنىڭ يېرىم ئاي، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ كـۆپ ۋاقىـت ھـېچ نهرسـه     
يېمهستىن پهقهت زەمزەم سۈيى ئىچىش بىلهنال ھېچقانـداق ئـاچلىق ھـېس قىلماسـتىن     
ھايــــات كهچــــۈرگهنلىكىنى ۋە شــــۇنداق تۇرۇپمــــۇ باشــــقىالرغا ئوخشاشــــال تــــاۋاپ  

  .)١(»قىنى كۆردۈمقىلىۋاتقانلى
  

                                                 
  بهت -٢٤٤ناملىق ئهسىرى »پهيغهمبهرلىك تىبابىتى«ئىبنى قهييىمنىڭ   )١(



 ١١٥٩  هھكامالرئ ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە هقىبل  

 

  

  قىبله ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئهھكامالر

  قىبله دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٨٦٦
ئـۇ  . مۇسۇلمانالر ناماز ئوقۇغاندا، دۇئا قىلغاندا يۈزلىنىدىغان تهرەپ -قىبله  :جاۋاب    

ۇلمان خهلـق نامـاز، دۇئـا ۋە    دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى مۇسـ . بولسىمۇ كهبىدۇر
ــكه        ــبله تهرەپ ــۇ قى ــادەتلىرىنى ش ــارلىق ئىب ــدىغان ب ــۇرۇپ بېجىرىلى ــاراپ ت ــبلىگه ق قى

ــدۇ  ــادا قىلى ــۇرۇپ ئ ــۈكلهرنى يهرلهشــتىمۇ   . يۈزلىنىــپ ت ــدىن باشــقا مۇســۇلمان ئۆل مۇن
  .ئۇالرنىڭ يۈزلىرى قىبلىگه قارىتىپ قويىلىدۇ

تۇرغـان كىشـىلهرنىڭ يـۈزىنى ۋە    كهبىنى كـۆرۈپ تۇرىـدىغان ۋە ئۇنىـڭ ئهتراپىـدا       
كۆكسىنى كهبىگه قارىتىپ تۇرىشى، كهبىنىڭ ئۆزىنى كۆرەلمهيـدىغان ۋە يىراقالردىكـى   

ــپىگه يۈزلىنىــپ تۇرىشــى   نامازنىــڭ دۇرۇس بولىشــىنىڭ  كىشــىلهرنىڭ كهبىنىــڭ تهرى
تائاال ناماز ئوقۇغاندا، قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈشـنىڭ شـهرت    ئالالھ. شهرتلىرىدىن بىرىدۇر

) نامــازدا(قهيهردە بولمــاڭالر !) ئــى مــۆمىنلهر( ﴿: كهنلىكــى ھهققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ ئى
  .)١( ﴾يۈزۈڭالرنى مهسجىدى ھهرەم تهرەپكه قىلىڭالر

ــدىن        ــپ كهلگهن ــرەت قىلى ــنىگه ھىج ــدىن مهدى ــاالم مهككى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
غا مهســجىدى ئهقســائــاي پهلهســتىندىكى  ١٧مهككىــدىكى ئــادىتى بــويىچه  -كېيىنمــۇ 

ــدى   ــان ئى ــاز ئوقۇغ ــاراپ نام ــاالمنى  . ق ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــۇدىيالر م ــزگه  «يهھ ــۇ بى ئ
دەپ » قـاراپ نامـاز ئوقۇيـدۇ   ) ئىرۇسـالىمغا (ه چۈنكى ئۇ بىزنىـڭ قىبلىمىـزگ  . ئهگىشىدۇ

ــوالتتى ۋە       ــان ب ــايىتى پهرىش ــاالم ناھ ــبهر ئهلهيهىسس ــلىغاندا، پهيغهم ــكه باش ئهيىبلهش
قاراپ، قىبله ھهققىدە ئالالھ تائاالدىن بىـرەر ۋەھيـى    كېىچىلىرى سىرتقا چىقىپ ئۇپۇققا

  .كۈتهتتى
  كهبه قاچان قىبله بولغان؟ :سوئال  .١٨٦٧

نىڭ بىر كۈنى پهيغهمـبهر  ) م٦٢٣مىالدىيه (نىڭ ئىككىنچى يىلى ھىجرىيى: جاۋاب    
» جىدى قىــبلهتهينمهســ«ئهلهيهىسســاالم ســاھابىلىرى بىــلهن مهدىنىــدىكى كېيىــنچه  

شـىن نامـازدىن   دەپ تونۇلغان بهنى سهلىمه مهسجىدىدە پى) ئىككى قىبلىلىق مهسجىد(
ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاالنىڭ  جىبرىلپ بولغان ۋاقىتتا، پهرىشته ئىككى رەكئهت ئوقۇ

: ئهمرى بىلهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغـا كېلىـپ ئۇنىڭغـا ئـالالھ تائاالنىـڭ     

                                                 
 ئايهت  -١٤٤بهقهرە سۈرىسى   )١(



 جايالر ۇقهددەسئىسالمدىكى م: بۆلۈم- ١٠  ١١٦٠  

 

قايتـا ئاسـمانغا قارىغـانلىغىڭنى     -قايتـا  ) كهبه قىـبلهڭ بولۇشـنى تىـلهپ   (ىڭ بىز سېن﴿
) نامـازدا .(سېنى چوقۇم سهن ياقتۇرىدىغان قىبلىگه يۈزلهنـدۈرىمىز . كۆرۈپ تۇرىۋاتىمىز

دېگهن ۋەھىيسـىنى ئېلىـپ كېلىـدۇ ۋە     )١(﴾يۈزۈڭنى مهسجىدى ھهرەم تهرەپكه قىلغىن
ۇرغــان پېتــى مهســجىدى ھهرەم تهرەپــكه بــۇراپ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنى نامــازدا ت

ــدا مهســجىدى ھهرەمــدىكى    . قويىــدۇ ــاز ۋە دۇئالىرى شــۇندىن باشــالپ مۇســۇلمانالر نام
  .قارايدىغان بولىدۇ) كهبىگه(قىبلىگه 

  نامازدا قىبلىگه يۈزلىنىشنىڭ سىرى
  :نامازدا قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈشنىڭ سىرلىرىدىن  

كهبه تهرەپــكه قــارىتىش بىــلهن ئۇنىــڭ پۈتــۈن نامــاز ئوقۇغــان كىشــى يــۈزىنى  )١(  
چــۈنكى يــۈز بىــلهن بهدەن مــۇئهييهن بىــر . ئهزالىــرى كهبه تهرەپــكه يۈزلىنىــپ تۇرىــدۇ

تهرەپــكه يۈزلهنمهســتىن، ئــۆز ھالىغــا قويــۇپ بېرىلىــدىغان بولســا، ئىنســاننىڭ بــارچه   
بىـلهن  ئورگانلىرى خالىغانچه ھهرىكهت قىلىشى، جۈملىدىن كۆز ھهر تهرەپكه قارىشـى  

قهلبمۇ شۇالر بىلهن مهشغۇل بولۇپ كېتىپ، نامازنىڭ دۇرۇس يوسۇندا ئادا قىلىنىشىغا 
ــۋەتته ســهلبىي تهســىر بېرىــدۇ  شــۇڭا قىــبلىگه يــۈزلىنىش پهرز قىلىنغــان بولىشــى  . ئهل

  .مۇمكىن
نامازدا قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈش بىلهن ئىنساننىڭ قهلبى ئارام تاپىـدۇ ۋە پۈتـۈن    )٢(  

چــۈنكى يهر  . ڭ ئۆزئــارا قېرىنــداش ئىكهنلىكىنــى ھــېس قىلدۇرىــدۇ    مۇســۇلمانالرنى
بــۇ ھهرقانــداق . شــارىدىكى پۈتــۈن مۇســۇلمانالر نامــازدا شــۇ كهبه تهرەپــكه يۈزلىنىــدۇ 

ــا        ــۈن دۇني ــادەتته پۈت ــۇ ئىب ــلىكىنى ۋە ب ــالغۇز ئهمهس ــڭ ي ــىنى ئۆزىنى ــۇلمان كىش مۇس
  .مۇسۇلمانلىرى بىلهن ئورتاق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدۇرىدۇ

ــا       ) ٣(   ــى ئالالھق ــۈن ئهزاالرن ــى ۋە پۈت ــى، ئهقىلن ــارقىلىق قهلبن ــاراش ئ ــبلىگه ق قى
قۇلچىلىــق ئــادا قىلىشــتىن ئىبــارەت بىــر مهقســهتكه قــارىتىش بىــلهن ئىبادەتنىــڭ        

  .جهۋھىرى بولغان ئىخالسنى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ
ــر     ) ٤(   ــتىن بى ــاپه جهھهت ــۇالر مۇس ــۇلمانالرنى گهرچه ئ ــۈزلىنىش مۇس ــبلىگه ي  -قى

ــادەت قىلىشــتىن      ــالالھقىال ئىب ــر ئ ــرى بى ــا بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ قهلبلى ــدىن يىراقت بىرى
  .ئىبارەت ئورتاق مهقسهتته بىر ئىكهنلىكىنى نامايان قىلىدۇ

                                                 
  ئايهت -١٤٤بهقهرە سۈرىسى   )١(



 ١١٦١  هھكامالرئ ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە هقىبل  

 

  ھهجهرۇلئهسۋەد
  ھهجهرۇل ئهسۋەد دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٨٦٨

جهنـۇب تهرىپىـدىكى بـۈرجىكىگه    كهبىنىـڭ شـهرقى   ― ھهجهرۇل ئهسۋەد  :جاۋاب    
مېتىر كېلىدىغان، كۈمۈش رامكا ) بىر يېرىم( ١.٥ئورنىتىلغان، يهر يۈزىدىن ئېگىزلىكى 

سانتىمېتىر  ٣٠ئىچىگه ئېلىنغان تۇخۇم شهكىللىك، رەڭگى قىزىلغا مايىل، دىئامېتىرى 
  .كېلىدىغان قارا تاشتۇر

ئۇلىنى تۇرغۇزغـان ۋاقتىـدا،    ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم كهبىنىڭ ھهجهرۇل ئهسۋەدنى  
كهبىنى تـاۋاپ قىلغۇچىالنىـڭ تـاۋاپنى باشـالپ ئاخىرالشتۇرۇشـى ئۈچـۈن بىـر نىشـانه         

شۇندىن بىرى بۇ تاش كهبىنىڭ شهرقى جهنـۇب  . ئورنىدا، ھازىرقى ئورنىغا بېكىتكهن
  .تهرىپىدىكى ئۆز ئورنىدا تۇرۇپ كهلمهكته

  ھهجهرۇل ئهسۋەدنى سۆيۈشنىڭ ھۆكمى نېمه؟ :سوئال  .١٨٦٩
كهبىنى تاۋاپ قىلغۇچىالرنىـڭ ھهجهرۇل ئهسـۋەدنى سۆيۈشـى مۇسـتهھهب      :جاۋاب    

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهبىنى تاۋاپ قىلغىنىدا . سۈننهتتۇر) يهنى تهكىتسىز(
ھهجهرۇل  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم«: يهنه بىر ھهدىسته. ھهجهرۇل ئهسۋەدنى سۆيهتتى

بـۇ ئـادەم كـۆپ     .دەپ كهلـگهن  )١(»ئهسۋەدنى سۆيۈپ تۇرۇپ ئۇزۇنغىچه يىغالپ كهتتـى 
  .بولمىغان ۋە قىستىالڭغۇ بولمىغان ۋاقىتالردا شۇنداق

ئهمما ھهج ۋە رامىزان ئايلىرىغا ئوخشاش ھهرەمدە ئادەم كۆپ، قىسـتىالڭغۇ بولغـان     
ىـپ  يىـراقتىن قـول ئىشـارىتى قىل   ۋاقىتالردا ھهجهرۇل ئهسـۋەدنىڭ يېنىغـا بارماسـتىن،    

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم كهبىنـى تـاۋاپ قىلغـان ۋاقتىـدا        .ساالم بېـرىش يېتهرلىكتـۇر  
سـهن كۈچلـۈك ئادەمسـهن،    ! ئهي ئـۆمهر « :ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا    

ــيهت يهتكۈزىســهن    ــا ئهزى ــلهن ئاجىزالرغ ــۇ جىســمىڭ بى ھهجهرۇل ئهســۋەدته . ســهن ب
سـاڭ سـۆيگىن، بولمىسـا تهكبىـر     ىنىڭ يېنىـدا بوشـلۇق تاپال  ئۇ. پهيدا قىلما قىستىالڭغۇ

  .دېگهن )٢(»ئېيتىپ كېتىۋەرگىن

  ھهجهرۇل ئهسۋەدنى سۆيۈش ئۇنىڭغا چوقۇنغانلىق ئهمهس
  مۇ؟ئهمهس دنى سۆيۈش ئۇنىڭغا چوقۇنغانلىقھهجهرۇل ئهسۋە :سوئال  .١٨٧٠

ــاۋاب     ــى: ج ــۆرمهت      كهبىن ــى پهقهت ھ ــنى سۆيۈش ــۇ تاش ــڭ ب ــاۋاپ قىلغۇچىالرنى ت
چۈنكى ئالالھ تائاال بهندىلهرنى كهبىگه يـاكى ھهجهرۇل ئهسـۋەدكه   . يۈزىسىدىن ئىدى

                                                 
  ھاكىم رىۋايهت قىلغان سهھىه ھهدىس  )١(
 ئىمام شافىئىي رىۋايىتى  )٢(
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ــادەت     ــۆزىگىال خــالىس ئىب ــالالھ تائاالنىــڭ ئ چوقۇنۇشــنى بۇيرىغــان ئهمهس، بهلكــى ئ
دىمـى ئـۆي كهبىنـى    قه﴿: كهبىنـى تـاۋاپ قىلىـش ئـالالھ تائاالنىـڭ     . قىلىشقا بۇيرىغـان 

دېـگهن ئهمـرىگه    ﴾بۇ كهبىنىڭ پهرۋەردىگارىغا ئىبـادەت قىلسـۇن  ﴿ۋە  ﴾تاۋاپ قىلسۇن
ئاساســهن قىلىنىغانــدەك، ھهجهرۇل ئهســۋەدنى سۆيۈشــمۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا  

بـۇ  . ئهگهشكهنلىك ۋە ئۇنىڭ سـۈننىتىنى جـارى قىلـدۇرغانلىق يۈزىسـىدىن قىلىنىـدۇ     
په ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـۇ مهشـهۇر      ئورۇندا ئىككىنچى خهلى

ــك  ــۆزى يېتهرلى ــۇ . س ــۋەدنىئ ــگهن   ھهجهرۇل ئهس ــداق دې ــۇرۇپ مۇن ــۇپ ت مهن «: تۇت
. ئهلـۋەتته بىلىمهنكـى، سـهن كىشـىگه پايـدا ـ زىيـان يهتكۈزەلمهيـدىغان بىـر تاشســهن          

ئىـدى، سـېنى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سـېنى سـۆيگهنلىكىنى كـۆرمىگهن بولسـام     
  .)١(»سۆيمىگهن بوالتتىم

  ھهجهرۇلئهسۋەدنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن ۋەقهلهر
ــتىن      ــبهر بولۇش ــاالم پهيغهم ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــدىكى    ٥م ــرى مهككى ــل ئىلگى يى

ــۇرەيش قهبىلىســى كهبىنــى قايتــا رېمونــت قىلغــان ۋاقتىــدا، قهبىلىــلهر       ھهجهرۇل  ق
ئانـدىن  . غـا كۆتـۈرۈپ ئاپىرىـدۇ   ئهسۋەدنى كهبىنىڭ شهرقى جهنۇب تهرىپىدىكى ئورنى

مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم مۇبـارەك قـوللىرى بىـلهن ئـۇنى كۆتـۈرۈپ ھـازىرقى ئورنىغـا         
  .قويغان

ــرىي -٣١٧   ــپ،     ) م٩٣٠(ه ھىج ــۇم قىلى ــگه ھۇج ــارلىرى ھهرەم ــته كۇپپ ــى قهرامى يىل
ھهجهرۇل ئهسۋەدنى ھازىرقى سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ ئهل ئهھسـا شـهھىرىگه ئېلىـپ    

  .ئىدى ى ئۆز ئورنىغا ئهكىلىپ قويغانھىجرىيه يىلى كهبىدىك -٣٣٩كېتىپ، 

  ھهجهرۇل ئهسۋەدنىڭ كۈمۈش بىلهن قاپلىنىشى
ھهجهرۇل ئهسۋەدنى تۇنجى بولۇپ كۈمۈش بىـلهن قاپالتقـان كىشـى مىالدىيهنىـڭ       
ــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ     - ٦٨٠ يىللىرىــدىكى مهكــكه ھۆكۈمــدارى ئابــدۇلال ئىبنــى زۇبهي

ىن كېيىن خهلىپىلهر ۋە بايالر ئۇنى ئالتۇن ۋە كۈمۈشـتىن قاپاليـدىغان   بولۇپ، شۇنىڭد
 -١٣٣١ســهئۇدى ئهرەبىســتانى ھۆكۈمىتىــدىن ئىلگىــرى ئهڭ ئــاخىرقى قېــتىم . بولغـان 
يىلى ھهجهرۇل ئهسۋەدنى خالىس كۈمۈش بىلهنال قاپالتقـان كىشـى   ) م١٩٠٣(ه ھىجرىي

ــدى    ــان ئى ــاد خ ــۇھهممهد رىش ــۇلتان م ــرىي -١٣٦٦. س ــازىرقى  ) م١٩٤٦(ه ھىج ــى ھ يىل
ســهئۇدى ئهرەبىســتانىنىڭ قۇرغۇچىســى پادىشــاھ ئابــدۇلئهزىز ھهجهرۇل ئهســۋەدنى      

                                                 
   كام احلج والعرة من موقع يوسف القرضاوي فتاوى وأح  )١(
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يىلـى پادىشـاھ سـۇئۇد ئــۇنى     )م١٩٥٥(ه ھىجـرىي  -١٣٧٥ئانـدىن  . رېمونـت قىلـدۇرغان  
  .يېڭى كۈمۈشتىن قايتا قاپالپ چىققان

  رۇكنى يهمانى
ــانى     ــى يهم ــدىكى ھهجهرۇل ― رۇكن ــۇپ تهرىپى ــڭ جهن ــاراپ   كهبىنى ــۋەدكه ق ئهس

تۇرىدىغان بۇلـۇڭى بولـۇپ، يهمهن دۆلىتـى ئهرەب يېـرىم ئارىلىنىـڭ جهنـۇپ تهرىپىـدە        
ياكى (بولغانلىقتىن ئهرەبلهر جهنۇپ تهرەپكه قاراپ تۇرغان ھهرقانداق نهرسىنى يهمهن 

جهنــۇپ تهرەپتىكــى (ى شــۇ ســهۋەبتىن بــۇ بۇلــۇڭ رۇكنــى يهمــان. دەپ ئاتــايتتى) يهمــان
ــۇڭ ــاندەپ ئاتا) بۇل ــۇڭ  ھهجهرۇل ئهســۋەد . لغ ــانى جايالشــقان بۇل ــى يهم ــلهن رۇكن  بى
ــۇڭى ــرگه      بۇل ــدا بى ــۇلىنى قۇپۇرغان ــڭ ئ ــاالم كهبىنى ــراھىم ئهلهيهىسس ــىنى ئىب ئىككىس

ــيىن      ــۇڭ كېـ ــى بۇلـ ــى ئىككـ ــىمال ۋە غهرب تهرەپتىكـ ــان شـ ــۇپ، قالغـ ــان بولـ قوپۇرغـ
غىنىــدا رۇكنــى اپ قىلۋپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ھهر قېــتىم كهبىنــى تــا. تۇرغۇزۇلغــان

شـۇندىن بىـرى ئـۇنى سـىالش سـۈننهت      . يهمانىنى مۇبارەك قـوللىرى بىـلهن سـىاليتتى   
قـول  . رۇكنى يهمانىنى سۆيۈش يوق، پهقهت قول بىلهن سىلىنىدۇ. بولۇپ داۋام قىلغان

ــدۇ    ــدا قــول ئىشــارىتى قىلىشــقا بولماي چــۈنكى . بىــلهن تۇتۇشــقا ئىمكــانىيهت بولمىغان
  .ئۇنداق قىلمىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
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  مهلۇماتشهھىرى ھهققىدە  مهدىنه مۇنهۋۋەرە

  مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرى
  شهھىرى قانداق جاي؟ مهدىنه مۇنهۋۋەرە :سوئال  .١٨٧١

مـــۇقهددەس ئىككـــى ھهرەمنىـــڭ بىـــرى  -شـــهھىرىمهدىـــنه مـــۇنهۋۋەرە  :جـــاۋاب    
مهككىــدىن ھىجــرەت ئهلهيهىسســاالم رىتــى مــۇھهممهد جايالشــقان، پهيغهمبىرىمىــز ھهز

قىلىپ بېرىپ ھاياتىنىڭ ئاخىرىغا قهدەر تولـۇق ئـون يىـل ياشـىغان ۋە مۇبـارەك قهبـرە       
  .شهرىپى ئورۇن ئالغان جاي

  مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىنىڭ بۇرۇنقى نامى نېمه ئىدى؟ :سوئال  .١٨٧٢
مــۇنهۋۋەرە شــهھىرىنىڭ نــامى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۇنىڭغــا  مهدىــنه  :جــاۋاب    

 رىـۋايهتلهرگه كـۆرە،  . دەپ ئـاتىالتتى » يهسـرىب «ھىجرەت قىلىپ بېرىشـتىن ئىلگىـرى   
مهدىنىـدە دەسـلهپ يهرلهشـكهن بىـر ئهر      مهشهۇر تۇپان ۋەقهسىدىن كېيىن» يهسرىب«

شـهھهر  . هن ئىـكهن كىشىنىڭ نامى بولۇپ، شۇ كىشىنىڭ نـامى بىـلهن ئاتىلىـپ كهلـگ    
 »مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە«پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ھىجــرەت قىلىــپ بارغىنىــدىن كېــيىن 

بــۇ شــهھهر ئىســالم . دەپ ئاتالغــان )ئىســالم نــۇرى بىــلهن يورۇتۇلغــان نۇرلــۇق شــهھهر
تۇنجى ئىسالم دۆلىتىمۇ بـۇ  . قۇدرەت تاپقان ۋە ئىسالم ئهھكاملىرى جاكارالنغان شهھهر

  .كهلگهن شهھهردە دۇنياغا

  مهسجىدى نهبهۋى
  قانداق مهسجىد؟ مهسجىدى نهبهۋى :سوئال  .١٨٧٣

پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم  – مهســجىدى نهبهۋى :جــاۋاب    
ئۈچـۈن  قىلىـش  بىنا قىلغـان تـۇنجى مهسـجىد، ئىككـى ھهرەمنىـڭ بىـرى ۋە ئىبـادەت        

پهيغهمــبهر . قىلىشــقا بولىــدىغان ئــۈچ چــوڭ مهســجىدنىڭ بىــرى  قالردىن ســهپهر ىــراي
ئـۈچ مهسـجىدكىال ئىبـادەت ئۈچـۈن سـهپهر قىلىشـقا       « :ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن  

ئۇالرنىــڭ بىــرى، مهســجىدى ھهرەم، يهنه بىــرى، مېنىــڭ بــۇ مهســجىدىم،       . بولىــدۇ
ــۇ مهســ   .)١(»ئۈچىنچىســى مهســجىدى ئهقســادۇر  ــۇنهررە شــهھىرىدىكى ب ــنه م جىد مهدى

  .ەپ ئاتىلىپ كهلمهكتهد» پهيغهمبهر مهسجىدى – مهسجىدى نهبهۋى«تارىختىن بىرى

                                                 
  ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(
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  قاچان بىنا قىلىنغان؟ مهسجىدى نهبهۋى :سوئال  .١٨٧٤
ــنه مــۇنهۋۋەرە شــهھىرىگه بارغانــدىن    :جــاۋاب     ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ مهدى پهيغهم

مهدىـنه   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . لىش بولغـان كېيىنكى تـۇنجى ئىشـى مهسـجىد سـې    
مــۇنهۋۋەرە شــهھىرىگه ھىجــرەت قىلىــپ بارغــان كــۈنى ئۇنىــڭ تۆگىســى شــهھهرنىڭ    

شۇنىڭ بىلهن بۇ ئـورۇننى ئېگىسـىدىن   . مهركىزىدىكى بىر ئورۇنغا بېرىپ تىز چۆكىدۇ
قول سېتىپ ئېلىپ مهككىدىن كهلگهن مۇھاجىرالر ۋە مهدىنىلىك ئهنسارالر ھهممه بىر 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالممۇ باشـقىالر    . بولۇپ بۇ ئورۇنغا مهسـجىد سېلىشـقا كىرىشـىدۇ   
ئىچىـدە   ئازال ۋاقىـت مهسجىد . قاتارىدا مهسجىدنى سېلىش ئىشلىرىدا قاتتىق ئىشلهيدۇ

. قـارايتتى  غامهسـجىدى ئهقسـا  مهسجىدنىڭ قىبلىسـى پهلهسـتىندىكى   . پۈتۈپ چىقىدۇ
تۈۋرۈكلىرى خورمـا  . ىنىڭ شاخلىرى بىلهن يېپىلغانمهسجىدنىڭ ئۈستى خورما دەرىخ

تـــاملىرى خـــام قىشـــالر بىـــلهن  . ياغاچلىرىـــدىن، تېگـــى تـــاش بىـــلهن قوپۇرۇلغـــان 
 ٣٥مېتىر، ئـۇزۇنلىقى   ٣٠نىڭ كهڭلىكى مهسجىدى نهبهۋىشۇ ۋاقىتتىكى . تۇرغۇزۇلغان

ــان   ــۇپ چىقق ــر بول ــدى   . مېتى ــار ئى ــى ب ــتىن دەرۋازىس ــۈچ تهرەپ ــجىدى نهبهۋى. ئ  مهس
 ھهمىشــه كېڭهيتىلىــپ كهلــدى،   هيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانىــدىن باشــالپ   پ

خهلىــپه، ئهمهۋىــيلهر، ئابباســىيالر، ئوســمانىيالر ۋە ئهڭ ئاخىرىــدا ھــازىرقى   ٤ئــاۋۋالقى 
  .ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن كېڭهيتىلدى سهئۇدى ئهرەبىستانى

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنبىرى
ــبهر ئهلهيهىسســاال    ــدا  دىكى مۇنبىرىنىــڭ ئىســالم مهســجىدى نهبهۋىــ منىڭ پهيغهم دىنى

كىمكـى مۇشـۇ مۇنبهرنىـڭ    « :بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .مۇقهددەس ئورنى بار
 )١(»يېنىدا تۇرۇپ يالغان ئىشقا قهسهم قىلىدىكهن، ئۇ ئورنىنى دوزاختـا كۆرسـه بولىـدۇ   

  .دېگهن

  رەۋزە شهرىپ
ــ    ــجىدى نهبهۋى ــبهر ئهلهيمهس ــڭ   دە پهيغهم ــلهن ئۆيىنى ــۇنبىرى بى ــاالمنىڭ م هىسس

ــار » رەۋزە شــهرىپ«ئارىســىدا  بــۇ جاينىــڭ ئۇلۇغلىقىــدىن پهيغهمــبهر  . دېــگهن جــاي ب
ــگهن  ــداق دې ــۇنبىرىم ئوتتۇرىســىدا جهننهتنىــڭ   «: ئهلهيهىسســاالم مۇن ــلهن م ــۈم بى ئۆي
 رەۋزە« ىـن د» بـاغچه «بۇ ھهدىسته تىلغا ئېلىنغان  .)٢(»باغچىلىرىدىن بىر باغچه باردۇر

                                                 
  ئىمام مالىك ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )٢(
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  .مهقسهت قىلىنغان »شهرىف

  سۇففه
ــيىن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهســجىدنىڭ      قىــبله كهبىــگه ئۆزگهرگهنــدىن كې

شـۇندىن بېـرى بـۇ جـاي     . ئاخىرىدىكى شىمال تهرىپىنىڭ ئۈستىنى يېپىشـقا بۇيرۇيـدۇ  
يـــوق، بهلكـــى ھېچنهرىســـى يـــوق  ماكـــانى يـــوق، ئائىلىســـىمۇ -ســاھابىالردىن ئـــۆي  

بـۇ  . قوپىدىغان ۋە ئالالھقا ئىبادەت قىلىدىغان ئورنى بولۇپ قالغانپېقىرالرنىڭ يېتىپ 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ۋە قـول    . دەپ ئـاتىالتتى » ئهھلـى سـۇففه  «چىالرۇجايدا تۇرغـ 

بـۇ جـاي ھـازىرمۇ    . ئىلكىدە بار ساھابىالر ئهھلى سۇففهنىڭ ئېهتىياجلىرىنى قامـدايتتى 
شـهرىپىگه   دا ئولتـۇرۇپ ئىبـادەت قىلىـش   ھهمىشه قىستىالڭغۇ بولىدۇ، ھهركىم بـۇ جايـ  

بىكـار   بۇ ئورۇن ھېچ ۋاقىتكۈندۈز -كېچهتالىشىدۇ، ئالدىرايدۇ، ئۈچۈن  نائىل بولۇش
  .قالمايدۇ

  مهسجىدى نهبهۋىھازىرقى 
  نىڭ كولىمى قانچىلىك؟مهسجىدى نهبهۋىھازىرقى : سوئال  .١٨٧٥

هيتىش پادىشاھ فهھىـدنىڭ زامانىـدا باشـالنغان بولـۇپ،     ئهڭ ئاخىرقى كېڭ: جاۋاب    
ــيه  ــدىن  -١٩٨٥مىالدى ــان  – ١٩٩٣يىلى ــاخىرىغىچه داۋام قىلغ ــڭ ئ ــجىدى . يىلنى مهس

ــدانى  نهبهۋى ــۇمى يهر مهي ــڭ ئوم ــكهن  ١٦٥نى ــا يهت ــۋادرات مېتىرغ ــڭ ك ــجىدى . مى مهس
بـۇ جايـدا    نىڭ ئۆگزىسىنىمۇ ناماز ئوقۇيدىغان مهيدانغا ئايالندۇرغاندىن كېـيىن نهبهۋى

  .مىڭ ئادەم ئازادە ناماز ئوقۇيااليدىغان بولغان ٩٠
مۇنارىســى بــار  ٤ مېتىــر ئىگىــزلىكته ٧٢نىــڭ ھهر بىــرى مهســجىدى نهبهۋىبــۇرۇن   

ــا يهنه ھهر بىرىنىــڭ ئىگىزلىكــى  . ئىــدى ــدىغان ١٠٤ئۇنىڭغ ــردىن كېلى ــارە  ٦مېتى مۇن
  .مۇنارە قهد كۆتۈرۈپ تۇرماقتا ١٠جهمى ھازىر قوشۇلۇپ، 

پادىشـاھ  . دەرۋازىسى بار ئىـدى  ١٦نىڭ مهسجىدى نهبهۋىكۈنگه كهلگىچىلىك شۇ   
ــىدە    ــۆۋەتتىىكى كېڭهيتىش ــدنىڭ ن ــى    ٦٥فهھى ــپ، جهم ــدىن بېكىتىلى  ٨١دەرۋازا يېڭى

 ٨نىــڭ ئاســتىغا گــاراجالر ياســالغان بولــۇپ، ئۇنىــڭ مهســجىدى نهبهۋى. دەرۋازا بولــدى
ىچىـدىن ئۆگزىسـىگه چىقىـش    نىـڭ ئ مهسـجىدى نهبهۋى . تهرەپتىن كىرىش ئېغىزى بـار 

  .جايدىن پهلهمپهي ياسالغان ١٦ئۈچۈن 
ئاپتوماتىــك ئېچىلىــدىغان،   ســىرتىدىكى كهڭ ســاھهگه نىــڭ مهســجىدى نهبهۋى  

تارىختـا تـۇنجى ئىـش     بـۇ  ،سى ياسالغان بولـۇپ  ٣٦ دەسلهپكى قهدەمدە لهردىنكۈنلۈك
  .پ قوشۇلدىىر يهنه بىر قانچىسى ياسىلىھاز. ئىدى



 ١١٦٧  هلۇماتم هققىدەھ هھىرىش ۇنهۋۋەرەم هدىنهم  

 

نىـڭ شـىمال، جهنـۇب ۋە شـهرق تهرىـپىگه ياسـالغان مهيـداننىڭ        مهسجىدى نهبهۋى  
 ٤٠٠٠گه مهسـجىدى نهبهۋىـ  . مىـڭ كـۋادرات مېتىـر كېلىـدۇ     ١٣٥ئومۇمىي يهر مهيدانى 

  .كۆپرەك چىراغ بېكىتىلگهندىن 
نىڭ ئاسـتىنقى قهۋىـتىگه ياسـالغان تاھارەتخـانىلىرىمۇ ئىنتـايىن      مهسجىدى نهبهۋى  

ن بولــۇپ، مهســجىدى ھهرەمنىــڭ تاھارەتخــانىلىرىن مــۇكهممهل ھهم زامــانىۋى ياســالغا
  .نهچچه ھهسسه ئېسىل ھهم قۇاليلىق ياسالغان

ــجىدى نهبهۋى   ــوختىتىش     مهس ــل ت ــالغان ئاپتوموبى ــتىگه ياس ــتىنقى قهۋى ــڭ ئاس نى
ــدۇ    ــلهن چۈشــۈپ چىقىلى ــتلهر بى ــۇق لىف ــا ئېلىكترونل نىــڭ مهســجىدى نهبهۋى. ئورنىغ

  .باردانه سۇ ئىچىش تۇرۇبىسى  ٥٦٠ئهتراىپدا 
  ئىسالم تارىخىدىكى قانچىنچى مهسجىد ھېسابلىنىدۇ؟ مهسجىدى نهبهۋى :سوئال  .١٨٧٦

ئىســالم تارىخىــدا تــۇنجى ســېلىنغان مهســجىدلهردىن  مهســجىدى نهبهۋى :جــاۋاب    
ــانىلىدۇ  ــا «بىرىنچـــى مهســـجىد مهدىنىـــدىكى . ئىككىنچـــى مهســـجىد بولـــۇپ سـ قۇبـ

ىجــرەت قىلىــپ  ئــۇنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهدىــنىگه ھ   . ئىــدى» مهســجىدى
نــى تهرىــپلهپ » قۇبــا مهســجىدى« ئــالالھ تائــاال. ســالغان ئىــدى بارغىنىــدىن كېيىــنال

بىرىنچــى كۈنىــدىن تــارتىپال تهقۋالىــق ئاساســىغا ﴿ :قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دېــگهن
ــۇر     ــۇڭغا اليىقتـ ــاز ئوقۇشـ ــېنىڭ نامـ ــقهتهن سـ ــجىد ھهقىـ ــان مهسـ ــدا  .قۇرۇلغـ ئۇنىڭـ

ــاھالردىن( ــار   ) گۇن ــىلهر ب ــۆيىدىغان كىش ــنى س ــاك بولۇش ــاك   . پ ــقهتهن پ ــالالھ ھهقى ئ
  .)١(﴾بولغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــهھىرىنىڭ غهربــى جهنۇبىــدا بولــۇپ،      » قۇبــا مهســجىدى «  
  .كىلومېتىر كېلىدۇ ٥دىن يىراقلىقى تهخمىنهن مهسجىدى نهبهۋى

  ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسىپهيغهمبهر ۋە  ھۇجرە شهرىپ
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى نهدە؟ :سوئال  .١٨٧٧

دىكى ھــۇجرە مهســجىدى نهبهۋىــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ قهبرىســى :جــاۋاب    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   ئهسـلىدە   ھـۇجرە شـهرىپ  شهرىپ دېگهن جايدا بولـۇپ،  

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋاپــات  .ئىــدىى ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ئــۆيى  ئايــال
چــۈنكى جــان ئــۈزگهن يېــرىگه دەپــنه قىلىــش  . بولغىنىــدا بــۇ ئــۆيگه دەپــنه قىلىنغــان

) م٦٣٤(ھىجــرىيه  -١٣كېــيىن .)٢( لهرنىڭ بىرىـدۇر پهيغهمـبهرلهرگه خــاس خۇسۇســىيهت 

                                                 
  ئايهت -١٠٨تهۋبه سۈرىسى   )١(

ىنىشـىنى ياقتۇرغـان   ھهر قانـداق بىـر پهيغهمبهرنـى دەپـنه قىل     ئالالھ«: بىر ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  (٢)
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 ئۇمـۇ الھۇ ئهنهۇ ۋاپـات بولغىنىـدا،   لزىيهيىلىغا كهلگهن بىرىنچى خهلىپه ئهبۇ بهكرى رە
 -٢٤نىـڭ  ىھىجرىي. مۇشۇ ئۆيدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا دەپـنه قىلىنغـان    

ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋاپـات بولـۇپ،    )م٦٤٤(ى يىل
غهمـــبهر ئىلگىـــرى ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن ســـورىغىنىغا ئاساســـهن، ئۇمـــۇ پهي

خهلىـپه ئـۆمهر دەپـنه قىلىنغـان بـۇ جـاينى       . ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا دەپـنه قىلىنغـان  
ــۇنى         ــۆمهر ئ ــپه ئ ــۇپ، خهلى ــاقلىغان بول ــۈن س ــۆزى ئۈچ ــا ئ ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ئائىش

  .سورىغانلىقتىن ئۇنىڭغا بېرىۋەتكهن ئىكهن
  ق تىزىلغان؟بۇ ئۈچ قهبىر قاندا :سوئال  .١٨٧٨

تهرىپىـدىن   مـۇنبىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى مهسـجىدنىڭ   :جاۋاب    
بىرىنچى قهبرە بولۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئهبۇ بهكرىنىڭ، ئاندىن ئۆمهرنىڭ قهبىرلىرى 

  .كېلىدۇ

  سۇيىقهستلهر نگه قىلىنغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى
  ھۇجرە شهرىپنىڭ بېشىدىن قانداق تارىخىي باسقۇچالر ئۆتكهن؟ :سوئال  .١٨٧٩

ھۇجرە شهرىپنىڭ تاملىرى ئىككىنچـى خهلىـپه ئـۆمهر ئىبنـى خهتتابنىـڭ       :جاۋاب    
ــى        ــدۇلمهلىك ئىبن ــى ئاب ــىيالر خهلىپىس ــوپ، ئابباس ــالغان بول ــتىم ياس ــر قې ــدا بى زامانى

يىلــى ۋاپــادار  ٧١٠ مىالدىــيه .ىلىنغــانبىــر قېــتىم رېمونــت ق همهرۋاننىــڭ دەۋرىــدە يهن
ھۇجرە شـهرىپنىڭ  ) شام رايونىغا ۋالىي بولغان ۋاقتىدا(خهلىپه ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز 

مېتىر ئېگىزلىكته تـام چـۆرۈپ    ٦,٥قارا تاشتىن قوپۇرۇپ چىققان ۋە ئهتراپىغا  نىتاملىرى
ىمپېرىيىسـىنىڭ  يىلـى قايتابـاي، كېـيىن ئوسـمان ئ     -١٤٧٦ئۇنىڭدىن كېيىن . چىققان

ئهسناسـىدا ھـۇجرە    نـى رېمونـت قىلىـش   مهسـجىدى نهبهۋى سۇلتانى ئابدۇلمهجىـدخان  
  .شهرىپنىمۇ رېمونت قىلدۇرغان

يىلــى بهزى رادىكــال خرىســتىئان پادىشــاھالر ماراكهشــلىك خرىســتىئانالنى  -١١٦٢  
ــنى     ــىدىنى ئوغۇرالشـ ــارەك جهسـ ــاالمنىڭ مۇبـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــېلىپ پهيغهمـ ــقا سـ ئىشـ

دېگهن كىشى  )١(ى غاندا، شۇ ۋاقىتتىكى شام رايونىنىڭ سۇلتانى نۇرىددىن زەنكپىالنلى

                                                 
  ). ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى( .دېگهن» جايدا قهبزى روھ قىلىدۇ

نۇرىددىن زەنكـى تـۈرك ئهسـىللىك ئىمـادۇددىن زەنكىنىـڭ ئىككىنچـى ئـوغلى بولـۇپ، ئىمـادۇددىن زەنكـى             )١(
) م١١٢٨(ه ھىجـرىي  -٥٢٢ئاۋۋال ھازىرقى ئىراقنىڭ مۇسىل شهھىرىنى كېيىنچه باشقا جايالرنى بىرلهشـتۈرۈپ  

يىلـى بىرىنچـى سـهلىب    ) م١١٤٤(ه ھىجرىي -٥٣٨يىلى ھازىرقى سۈرىيىنىڭ ھهلهب شهھىرىنى قولىغا ئالغان، 
ئۇرۇشىدا غهربلىك خرىستىئانالر شـهرقته زورلـۇق بىـلهن قۇرغـان تـۇنجى دۆلهت رەھـا شـهھىرىنى ئۇالرنىـڭ         

ىپىـدىن سۇيىقهسـت بىـلهن شـېهىد     يىلى دۈشمهنلهر تهر) م١١٤٧(ه ھىجرىي -٥٤١قولىدىن قايتۇرۇپ ئالغان، 
 



 ١١٦٩  هلۇماتم هققىدەھ هھىرىش ۇنهۋۋەرەم هدىنهم  

 

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۇنىـــڭ  . چۈشــىدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســـاالمنى كۆرىــدۇ   
نى بـۇ ئىككـى ئـادەم   «: چۈشىدە، رەڭگى سـېرىق كهلـگهن ئىككـى ئـادەمنى كۆرسـىتىپ     

 ٢٠بۇ چۈشنى كۆرگهنـدىن كېـيىن    نۇرىددىن زەنكى. دەيدۇ »مهندىن يىراقالشتۇرغىن
مــال بىــلهن يولغــا چىقىــپ مهدىــنه  –كىشــىنىڭ ھهمراھلىقىــدا نۇرغــۇن مىقــداردا پــۇل 

چۈشىدە كۆرسىتىلگهن مهزكۇر ئىككـى  . كۈندە يېتىپ كېلىدۇ ١٦مۇنهۋۋەرە شهھىرىگه 
پۈتـۈن  . سېرىق ئادەمنى تېـپىش ئۈچـۈن شـهھهر ئهھلىـگه ھهر كـۈنى پـۇل تارقىتىـدۇ       

لـېكىن چۈشـىدە   . ۋۋەرە شهھىرىنىڭ ئاھالىسى ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ بولىدۇمهدىنه مۇنه
ــدۇ   ــادەم كهلمهي ــلهن كىشــىلهردىن . كۆرســىتىلگهن ئىككــى ئ ــىلهرنىڭ «شــۇنىڭ بى س

: دەپ ســـورىغاندا، كىشـــىلهر» ئـــاراڭالردىن مېنىـــڭ يېنىمغـــا كهلمىگهنلهرمـــۇ بـــارمۇ؟
لــگهن ئىــكهن، ھــۇجرە ماراكهشــلىك ئىككــى نهپهر بــاي ئــادەم بــار، ئــۇالر ھهجــگه كه «

بهك تهقۋادار ئادەملهر ئىكهن،  ئۇالر. شهرىپنىڭ يېنىدىكى بىر كىچىك ئۆيدە ئولتۇرىدۇ
ئاندىن . ېيىشىدۇد» كىشىلهرگه سهدىقه بېرىش ۋە ھهمىشه ناماز ئوقۇش بىلهن بولىدۇ

تهكشۈرىسـه ھېچقانـداق شـۈبهىلىك    ئـۆينى  . سۇلتان ئۇالر بىلهن ھېلىقى ئۆيگه بارىدۇ
ۆرەلمىگهن سۇلتان ئۆينىڭ ھهممه تهرىپىنى ئىـنچىكىلهپ ئـاختۇرۇپ چىقىـش    نهرسه ك

. نهتىجىسىدە، ئۆيدىن ھۇجرە شهرىپكه كېتىپ بارغان كىچىككىنه بىر تونهلنى كۆرىـدۇ 
قىسـتاققا ئېلىنغانـدىن كېـيىن، ئۆزىلىرىنىـڭ راسـتىنال       –مهزكۇر ئىككى ئادەم قىـيىن  

الش ئۈچۈن كهلگهنلىكلىرىنـى  ىدىنى ئوغرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك جهسى
  .ئېتىراپ قىلىشىدۇ

بۇ ۋەقهدىن كېيىن سۇلتان نۇرىددىن زەنكى ھـۇجرە شـهرىپنىڭ تـۆت ئهتراپىنىـڭ       
ناھايىتى چوڭقۇر كوالپ چىقىپ، يهر ئاسـتى چوڭقۇرلىقىـدىن باشـالپ يهر     نىھهممىسى

ھۇجرە شـهرىپنىڭ  . قوغۇشۇن بىلهن تام سېلىپ چىقىشقا بۇيرۇيدۇ يۈزىگىچه پۈتۈنلهي
  .)١(ئهتراپىدىكى بۇ قوغۇشۇن تام ھېلىههم شۇ پېتىچه داۋام قىلىپ كهلمهكته

                                                 
كـۈنى   -١٧يىلـى شـهۋۋال ئېيىنىـڭ     -٥١١نۇرىـددىن زەنكـى ھىجـرىيه    . قىلىنغان مۇسۇلمان قوماندان ئىدى

دۇنياغا كهلگهن، نۇرىـددىن ئاتىسـىنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن ئاكىسـى سـهيفۇددىن        )فېۋرال -١١يىلى  -١١١٨(
. سـهيفۇددىن مۇسـىلنى ئالغـان   . پ نۇرىددىن ھهلهبنـى شۇنداق قىلى. بىلهن ئاتىسىنىڭ دۆلىتىنى بۆلۈشكهن

يىلى غهربلىك خرىسـتىئانالر ئىككىنچـى قېتىملىـق سـهلىب ئۇرۇشـىنى قوزغـاپ زور       ) م١١٤٧(ھىجرىيه  -٥٤٢
. قوشۇن بىلهن يېتىپ كهلـگهن بولسـىمۇ، نۇرىـددىننىڭ مۇسـۇلمان قوشـۇنلىرى ئـۇالرنى ئارقىغـا قايتۇرغـان        

ل شــهۋۋا -١١ھ ٥٨٩. ۆز دۆلىــتىگه قوشـۇپ، دىمهشـىقنى پايتهخــت قىلغـان   كېيىـنچه شـام بىــلهن مىسـىرنى ئـ    
ــۈنى  -١٥م ١١٧٤( ــاي ك ــازىر دەمهشــىق      ٥٩) م ــۇپ، قهبرىســى ھ ــۆتكهن، بول ــدىن ئ ــىقتا ئالهم ــىدا دەمهش يېش

ئىسـالم ئولىمالىرىنىـڭ نۇرىـددىن زەنكـى ھهققىـدە ئېيتقـان مهدھىـيه        . شهھىرىدە گۈمبهز ئىچىدە ساقالنماقتا
  . پهزىلهتلىك، تهقۋادار كىشى ئىكهن –چۈنكى نۇرىددىن زەنكى ئادالهتپهرۋەر، ئېسىل . ۇرسۆزلىرى بارد

  .بېتىدىن ئېلىندى -٦٤٨توم  -٢ناملىق تارىخي مهنبهنىڭ » ۋەفائۇل ۋەفا«  )١(



 جايالر ۇقهددەسئىسالمدىكى م: بۆلۈم- ١٠  ١١٧٠  

 

  

  مهلۇماتھهققىدە  مهسجىدى ئهقسا

  دېگهن قانداق مهسجىد؟ مهسجىدى ئهقسا :سوئال  .١٨٨٠
ئىسـالم  بولـۇپ،  دېـگهن مهنىـدە    )١(يىراقتىكى مهسـجىد  – مهسجىدى ئهقسا :جاۋاب    

كهبه قىـبله  ( .الرنىڭ بىرى، ئىككى قىبلىنىڭ بىرىنچىسىدۇرجايدىنىدىكى مۇقهددەس 
مهســجىدى .) بولۇشــتىن بــۇرۇن مۇســۇلمانالرنىڭ قىبلىســى مهســجىدى ئهقســا ئىــدى 

دەپ ئاتاشــتىن بــۇرۇن بهيتۇلمهقــدىس » مهســجىدى ئهقســا« دەقۇرئــان كهرىمــ ئهقســا
ــۆي ( ــۇقهددەس ئ ــاتىالتتى)م ــا مه. دەپ ئ ــجىدى ئهقس ــۆلىمى  س ــۇمىي ك  ١٠٠٠نىڭ ئوم

ئهتراپــى رىشــاتكىالنغان ھــازىرقى قــۇدۇس شــهھىرىنىڭ   بــۇ. كــۋادرات مېتىــر كېلىــدۇ
: بىر ھهدىسته مۇنـداق دېـگهن   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ئالتىدىن بىرىگه تهڭ كېلىدۇ

قدىسـكه  ئۇنىڭغـا مىنـدىم، تۇلپـار مېنـى بهيتۇلمه    . بىر تۇلپـار كهلتۈرۈلـدى   ئاپئاق ماڭا«
. ئاتلىرىنى باغاليدىغان مهخسۇس جايغا باغلىدىم تۇلپارنى پهيغهمبهرلهر. ئېلىپ باردى

شــۇ ۋاقىتتــا . چىقــتىمپ ئانــدىن بهيتۇلمهقدىســكه كىرىــپ ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقــۇ
مهن سـۈتنى  . ماڭا بىـر قاچىـدا ھـاراق يهنه بىـر قاچىـدا سـۈت ئېلىـپ كهلـدى         جىبرىل
بىرىنچـى   ئانـدىن بىزنـى  . دېـدى ” هن توغرىسىنى قىلـدىڭ س“ ماڭا  جىبرىل. تاللىدىم

  .)٢(»...ئاسمانغا ئېلىپ چىقتى
  نهدە ؟ مهسجىدى ئهقسا :سوئال  .١٨٨١

شــهرقى جهنــۇب  پهلهســتىندىكى قــۇدۇس شــهھىرىنىڭ مهســجىدى ئهقســا :جــاۋاب    
ــۇپ،    ــقان بولـ ــپىگه جايالشـ ــز   -٦٢٢تهرىـ ــى پهيغهمبىرىمىـ ــۇھهممهد  يىلـ ــى مـ ھهزرىتـ

                                                 
مۇسۇلمانالردىن باشـقىالرنىڭ ئىبـادەت قىلىشـىغا يـول قويۇلمىغـان       -يهنه بىر قاراشقا كۆرە، مهسجىدى ئهقسا   ) (١

سـۆزىدىكى  ) مهسجىدى ئهقسـا (» المسجد األقصى«مهسجىد دېگهن مهنىدە بولۇپ، تىلشۇناسالرنىڭ نهزەرىدە، 
چـۈنكى بـۇ   . نى يىراق دېگهن مهنىدە چۈشهنگهن ۋە شـۇنداق تهرجىـمه قىلغـانالر خاتاالشـقانالردۇر    »األقصى«

ــدىكى  ــدە بو    »األقصــى«ئورۇن ــان مهنى ــان ۋە مهخســۇس قىلغ ــقىالردىن ئايىغ ــۆزى باش ــۇدىي ۋە  س ــۇپ، يهھ ل
. خرىستىئانالرنىڭ ئۇنىڭـدا ئىبـادەت قىلىشـىدىن سـاقالپ مۇسـۇلمانالرغا خـاس قىلغـان مهنىنـى بىلدۈرىـدۇ         

بۇنىڭ دەلىلى شۇكى، خرىستىئانالر سهلىب ئۇرۇشىدا مهسجىدى ئهقسانى ئىشغال قىلىۋالغان بولسـىمۇ، ئـۇالر   
 -١٩٤٨يهھـۇدىيالر  . نا ۋە ئامبار ئورنىـدا قولالنغـان  بۇ مهسجىدته ئىبادەت قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۇنى ئاتخا

ــۇالر         ــىمۇ، ئ ــان بولس ــتهملىكه قىلىۋالغ ــۇپ مۇس ــلهن قوش ــى بى ــتىن دۆلىت ــانى پهلهس ــجىدى ئهقس ــى مهس يىل
ھازىرغىچه مهسجىدى ئهقسانى ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىبادەت ئورنى قىاللمىغـان ۋە ھـازىرمۇ مۇسـۇلمانالر ئىبـادەت     

  .ويىچه داۋام قىلماقتاقىلىدىغان مهسجىد سۈپىتى ب
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(



 ١١٧١  هلۇماتم هققىدەھ هقسائ هسجىدىم  

 

ئـالالھ  ، ئهلهيهىسساالم مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشتىن بىر قانچه ئـاي بـۇرۇن  
غا ئېلىــپ بېــرىش مهســجىدى ئهقســاكېچىنىــڭ ئىچىــدە مهككىــدىن  ئــۇنى بىــر تائــاال

  .ئارقىلىق ئۇلۇغ مۆجىزىسىنى كۆرسهتكهن

  يهر يۈزىدىكى ئىككىنچى مهسجىد
  مهسجىد قايسى؟ يهر يۈزىدە ئهڭ ئاۋۋال بىنا قىلىنغان :سوئال  .١٨٨٢

يهر يۈزىدە تۇنجى قېتىم بىنا قىلىنغان مهسـجىد مهسـجىدى ھهرەم بولـۇپ،     :جاۋاب    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   .مهسجىدى ھهرەمدىن كېيىنال مهسجىدى ئهقسا كېلىدۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن    مهن“ :ساھابىلىرىدىن ئهبۇ زەر غهفارىي مۇنداق دېگهن
ــى؟    ــجىد قايسـ ــېلىنغان مهسـ ــۇنجى سـ ــدە تـ ــورىۋىدىم” يهر يۈزىـ ــبهر  .دەپ سـ پهيغهمـ

. دېـدى » يهر يۈزىدە تۇنجى سېلىنغان مهسجىد مهسـجىدى ھهرەمـدۇر  « :ئهلهيهىسساالم
ــدىن مهن يهنه  ــى؟ “ ئانـ ــيىن قايسـ ــدىن كېـ ــورىغىنىمدا،” ئۇنىڭـ ــبهر  دەپ سـ پهيغهمـ

ــا « :ئهلهيهىسســاالم ــدىد» مهســجىدى ئهقس ــدىن يهنه مهن . ې ــۇ ئىككىســىنىڭ  “ ئان ب
قىرىـق  « :پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   دەپ سـورىۋىدىم، ” ئارىسىدا قـانچه يىـل ئـۆتكهن؟   

  )١(”دەپ جاۋاب بهردى» يىل
يىللىـرى ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالم كهبىنىـڭ ئـۇلىنى       -٢٠٠٠مىالدىيىدىن بۇرۇنقى   

نى بىنا قىلغان بولسـا، سـۇاليمان ئهلهيهىسسـاالم شـۇ     قايتا تۇرغۇزۇپ، مهسجىدى ھهرەم
  .نى بىنا قىلغانمهسجىدى ئهقساۋاقىتتىن ئازراق كېيىنال 

  نىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتۈشىمهسجىدى ئهقسا
  مۇسۇلمانالر قۇدۇسنى قاچان ئازات قىلغان؟ :سوئال  .١٨٨٣

ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىـڭ   )م٦٣٦(ى ليى-١٤ھىجرىيىنىڭ  :جاۋاب    
تىنچلىـق يـولى بىـلهن    خرىستىئانالرنىڭ قولىدىن غهربلىك مهسجىدى ئهقسا  ،دەۋرىدە

ــا مهســجىدى ئهقســانىڭ  . مۇســۇلمانالرنىڭ قولىغــا ئــۆتكهن  خىرىســتىئانالر شــۇ ۋاقىتت
ئىبنى خهتتابنىـڭ   ئاچقۇچىنى ئىنجىلالردا بىشارەت بېرىلگهن ئادالهتلىك خهلىپه ئۆمهر

. ئــۆز قولىغــا تاپشــۇرۇپ بېرىشــنى شــهرت قىلىــپ، قــۇدۇس شــهھىرىدىن چېكىــنگهن   
دەپ » جامىسـى  هقىـبل «نىڭ ئىچىـگه  مهسجىدى ئهقسامۇسۇلمانالر شۇنىڭدىن كېيىن، 
نىڭ جهنـۇب تهر ىـپىگه   مهسـجىدى ئهقسـا  بۇ جـامى  . تونۇلغان مهسجىدنى بىنا قىلغان

دەپ » قىـبله جامىسـى  «شـۇڭا ئـۇ   . ه ئـۇدۇل كېلىـدۇ  له تهرىـپىگ بجايالشقان بولۇپ، قىـ 
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يىلىـدىن   -٦٨٥بۇ ئىش . ئهمهۋىيلهر دەۋرىدە بۇ مهسجىد قايتىدىن سېلىنىدۇ. ئاتالغان
تـاش  (» قـۇببه ئهسسـهخرە  «شـۇ ۋاقىتتـا   . يىـل داۋام قىلىـدۇ   ٣٠يىلىغىچه تولۇق  -٧١٥

چه داۋام نىڭ شــهكلى ھــازىرغىچه شــۇ بــويىمهســجىدى ئهقســا. مــۇ ياســىلىدۇ) گــۈمبهز
  .ىپ كهلمهكتهقىل
 قاچــان غا قىلغــان تــۇنجى ھۇجــۇمىمهســجىدى ئهقســا خرىســتىئانالرنىڭ :ســوئال  .١٨٨٤

  بولغان؟
ــ :جــاۋاب     ســهلىب  مــۇنتىزىم ئهســكهر بىــلهن قورالالنغــان  دىن كــۆپرەكبىــر مىليون

قۇدۇس  كۈنى – ٢٠ينىڭ ئا -٧يىلى  -١٠٩٩ )خرىستىئان كۈچلىرىغهرپ (ى ئارمىيىس
ئهڭ مىڭـدىن كـۆپرەك مۇسـۇلماننى    ٧٠ گه ھۇجۇم قىلىـپ كىرىـپ،  شهھىرى) ئىرۇسالىم(

ئـــۇ چاغـــدا، . ئىســـتىال قىلغـــان شـــهھهرنىئۆلتـــۈرۈش ئـــارقىلىق ۋەھشـــى ئۇســـۇلدا 
ئۇرۇق كىشـىلهر، ئايـالالر ۋە بـالىالر ئـۆزلىرىنى     -مۇسۇلمانالردىن ياشىنىپ قالغان، ئاجىز

نىڭ ئىچىگه كىرىۋالغـان بولـۇپ، شـهھهرگه بېسـىپ     جىدى ئهقسامهسقوغداش ئۈچۈن 
ــر     ــىنى بى ــڭ ھهممىس ــى ئۇالرنى ــتىئان ئارمىيىس ــرگهب خرىس ــتىن  -كى ــرىلهپ قىلىچ بى

قانغـا بويالغـان، ھهتتـا     مهسـجىدى ئهقسـا  ئۆتكۈزۈپ چىققان، قۇدۇس شهھىرى بىلهن 
ىزىـل بويۇلـۇپ   يولالردا سۇ كهبى ئاققان قان بىلهن تاجاۋۇزچى قوشۇننىڭ ئـاتلىرىمۇ ق 

داۋام  يىلغـا يـېقىن   ٩٠خرىستىئانالرنىڭ قـۇدۇس شـهھىرىدىكى ھـاكىمىيىتى   . كهتكهن
نى مهسـجىدى ئهقسـا  ئىشغالىيهت داۋامىدا مۇسـۇلمانالرنى ئېزىـپ،   قىلغان بولۇپ، ئۇالر 

  .)١(نبۇزۇپ نۇرغۇنلىغان ۋەھشى جىنايهتلهرنى ئىشلىگه
  مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا قاچان قايتىپ كهلگهن؟ مهسجىدى ئهقسا :سوئال  .١٨٨٥

كــۈنى نــامى مهشــهۇر مۇســۇلمان قومانــدان  -٢٧ئاينىــڭ  -٧يىلــى  -١١٨٧ :جــاۋاب    
ــۇپ،     ــازات بولـ ــدىن ئـ ــتىئانالرنىڭ قولىـ ــدىن خرىسـ ــۇبىي تهرىپىـ ــاالھىددىن ئهييـ  سـ

ــۆتكهن  ــدارچىلىقىغا ئــ ــۇلمانالرنىڭ ئىگىــ ــكى، . مۇســ ــا ئهپسۇســ ــجىدى ئهقســ  مهســ
 مهســجىدى ئهقســائايــدا  -٣يىلــى  – ١٢٢٩. مۇســۇلمانالرنىڭ قولىــدا يهنه تۇرالمىــدى 

ــىمۇ،     ــكهن بولسـ ــۇپ كهتـ ــا چۈشـ ــتىئانالرنىڭ قولىغـ ــدىن خرىسـ ــى  -١٢٤٤قايتىـ يىلـ
ىشـاھ كامىـل تهرىپىـدىن قـايتۇرۇپ     دغلى پاساالھىددىن ئهييۇبىينىـڭ تاغىسـىنىڭ ئـو   

لىكته شۇ زامـانالردىن باشـالپ   بىلهن بىر مهسجىدى ئهقساقۇدۇس شهھىرى . ئېلىنغان
پهلهســتىننى ئىســتىال قىلغانغــا قهدەر مۇســۇلمانالرنىڭ  يىلــى يهھــۇدىيالر -١٩٤٨تــاكى 

  .ھاكىمىيىتى ئاستىدا بولۇپ كهلگهن
  نى قانداق ھېمايه قىلغان؟مهسجىدى ئهقسائوسمانىيالر  :سوئال  .١٨٨٦
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ر مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنلىرىنـى  ۇالم سۈرگهن دەۋرلهردە، ئئوسمانىيالر ھۆكۈ :جاۋاب    
ھهتتـــا . ســـىرتقى كۈچلهرنىـــڭ خىـــرىس قىلىشـــلىرىدىن قـــاتتىق قوغـــداپ كهلـــگهن

ــا چۈ     ــهھىرىنى قولىغ ــۇدۇس ش ــۇدىيالر ق ــدە يهھ ــمانىيالر دەۋرى ــئوس ــۈن ۈش رۈش ئۈچ
يهھــــۇدىيالر . قانچىلىــــك تىرىشــــقان بولســــىمۇ، مهقســــىتىگه يېــــتهلمهي كهلــــگهن

ــۆي   پهلهســتى ــداپ ئۇالرنىــڭ ئ ــى ئال ــى ۋە يهر  –ندىكى يهرلىــك ئهرەبلهرن  –ۋارانلىرىن
سـېتىپ   باھـادا  ه قىمـمهت سـ زېمىنلىرىنى شۇ ۋاقىتتىكى نورمـال باھـادىن نهچـچه ھهس   

ئــېلىش ئــارقىلىق تهدرىجــى ھالــدا پهلهســتىننى ئىشــغال قىلىــش پىالنىنــى ئىشــقا         
يىلى مهخسۇس قارار چىقىرىـپ،   -١٨٩٢ئاشۇرماقچى بولغاندا، ئوسمانىيالر خهلىپىلىكى 

. زېمىن سېتىشىنى قـاتتىق چهكـلهپ كهلـگهن    -پهلهستىنلىكلهرنىڭ يهھۇدىيالرغا ئۆي
خـۇددى چوپانسـىز قالغـان پادىغـا      ئوسمانىيالر يېقىلغانـدىن كېـيىن، مۇسـۇلمانالرنىڭ   

مهسـجىدى  قـۇدۇس شـهھىرى، جۈملىـدىن     ئوخشاش چېچىلىپ كېتىشى نهتىجىسىدە،
بــۇ پۇرســهتنى غهنىــمهت بىلــگهن يهھــۇدىيالر پهلهســتىن . لىنمىــدىقوغــداپ قې ئهقســا

ماكان ۋە زېمىنلىرىنى سـېتىپ  -ۋە يهرلىكلهرنىڭ ئۆي ئازدىن يهرلىشىش -زېمىنىگه ئاز
ئارقىلىق سان جهھهتته مهلۇم بىر مىقـدارغا يهتكهنـدىن كېـيىن، ئهنگىلىينىـڭ      ئېلىش

ئهسـىرلهردىن بىـرى    شتىن ئىبارەتدا، پهلهستىننى ئىشغال قىلىئاستىبىۋاسىته ياردىمى 
  .پىالنالپ كهلگهن رەزىل مهقسىتىگه يهتكهن

  نىڭ مۇسۇلمانالر قهلبىدە قانداق ئورنى بار؟مهسجىدى ئهقسا :سوئال  .١٨٨٧
چـوڭ   نىڭ مۇسـۇلمانالرنىڭ قهلبىـدىكى ئـورنى ئاالھىـدە    مهسجىدى ئهقسـا  :جاۋاب    

چـۈنكى  . ىتى باشالنغان تارىختىن بىـرى باغالنغـان بىـر ئهقىدىـدۇر    بولۇپ، ئىسالم دەۋ
جىمــى پهيغهمبهرلهرنىــڭ قىبلىســى، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ   مهســجىدى ئهقســا

  .بىرىنچى قىبلىسىدۇر

  غا قىلىنغان ئهڭ چوڭ جىنايهتمهسجىدى ئهقسا
  ان ئهڭ چوڭ جىنايهت قايسى؟غا قىلىنغمهسجىدى ئهقسا :سوئال  .١٨٨٨

ئاينىـڭ   -٨يىلـى   -١٩٦٩غا قىلىنغان ئهڭ چوڭ جىنايهت مهسجىدى ئهقسا :جاۋاب    
كۈنى يهھۇدىيالر تهرىپىدىن ئىشلهنگهن بولۇپ، يهھۇدىيالرنىـڭ رادىكاللىرىـدىن    -٢٢

غا مهسـجىدى ئهقسـا  لىك مايكل دېنىس روھىـن ئىسـىملىك بىرسـى    ىئاۋسترالىيئهسلى 
نىڭ شــهرقىي قىســمى پۈتــۈنلهي كۆيــۈپ كــۈل  مهســجىدى ئهقســا. نئــوت قويــۇۋەتكه

  .بولغان
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  ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاالھىدە ئۈچ مهسجىد

  ئاتۇش جامهسى-مهسجىد ئهڭ دەسلهپ سېلىنغان
دىنىـي ئېتىقـادىنى قوغـداش ۋە ئـۆزلىرى مهنسـۇپ       نىڭئهزەلدىن ئۆزلىرى ئۇيغۇرالر  

دۇنيــادا ئهرەب مىللىتىــدىن . خهلقتــۇر بولغـان دىنغــا ســاداقهت باغالشــتا ئهڭ ئالـدىنقى  
باشالپ ئىسالم دىنىغـا مهنسـۇپ بولغـان خهلقلهرنىـڭ ئىچىـدە باشـقا دىنالرغـا ئېتىقـاد         
قىلىدىغان ئاز سانلىقالر بار تۇرۇپ، ئۇيغۇرالردا مۇسۇلمان بولغـان تارىخىـدىن باشـالپ    

ئۆزلىرىنىــڭ  باشــقا دىنغــا ئېتىقــاد قىلىــدىغان بىرمــۇ ئۇيغــۇر يوقلىقىمــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ 
دىنىي ئېتىقادىنى قوغداشتا ۋە ئهجدادلىرىنىڭ ئهنئهنىسىگه ۋارىسلىق قىلىشـتا نهقهدەر  

پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى مــۇھهممهد . مــۇنهۋۋەر بىــر مىلــلهت ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ
ئهلهيهىسســاالم تارىختــا تــۇنجى قېــتىم مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــهھىرىدە مهســجىد ســالغان 

  .تۈركىي خهلقلهر ئىچىدە تۇنجى بولۇپ مهسجىد سالغان خهلقتۇر بولسا، ئۇيغۇرالر
ئۇيغۇر دىيارىدا تۇنجى مهسجىدنىڭ سېلىنىشى بۇ جايغا ئىسالم دىنىنىڭ دەسـلهپ    

كىرىشــى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، بــۇ ئىككىســى ئاساســهن بىــر مهزگىلــگه تــوغرا 
جىد ھېسابالنسـىمۇ،  مهسـ  مهشـهۇر قهشـقهر جامهسـى ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى ئهڭ     . كېلىدۇ

ســـامانىيال سۇاللىســـىنىڭ . ئهڭ بالـــدۇر ســـېلىنغان تـــۇنجى مهســـجىد ھېســـابالنمايدۇ
ئهبـۇ ناسـىر سـامانىي سـودىگهر قىياپىتىـدە قاراخـانىيالر دۆلىـتىگه كىرىـپ          ىسىشاھزاد

ــدۇ ــۇ شــاھزادى  قاراخــانىيالر خــانى ئوغۇلچــاق . پاناھلىنى ــات   ئاتۇشــتا نىڭب ــازادە ھاي ئ
ئاتۇشقا يهرلهشكهن ئهبـۇ ناسـىر سـامانىي كىشـىلهرنى     . ىق قىلىدۇكهچۈرۈشىگه كېپىلل

سـوتۇق بـۇغرا    ىئىسالم دىنىغا دەۋەت قىلىشقا باشالپ، شۇ ئارىـدا ئوغۇلچاقنىـڭ جىيهنـ   
شـۇ ۋاقىتتـا ئاتۇشـتا مۇسـۇلمانالر سـانىنىڭ      . خاننى مۇسۇلمان قىلىشـتا غهلىـبه قىلىـدۇ   

  .ۇپ تۇنجى مهسجىدنى سالىدۇكۆپىيىشى بىلهن مهسجىد سېلىشقا ئېهتىياج تۇغۇل

  كاال تېرىسى پىالنى
ئاتۇشتا مهسجىد سېلىشنى پىالنلىغان ئهبۇ ناسـىر سـامانىي ئوغۇلچـاقتىن بىـر كـاال        

مـاقۇل كېلىـدۇ ۋە خالىغـان     مۇ ھامـان ئوغۇلچاق. تېرىسى چوڭلىقىدىكى يهرنى سورايدۇ
ئهبـۇ  . ىلىـدۇ يېرىدىن بىر كاال تېرىسى چوڭلىقىـدىكى يهرنـى ئىشلىتىشـگه رۇخسـهت ق    

بىـرىگه   -ناسىر سامانىي بىر كـالىنى سـويۇپ، ئۇنىـڭ تېرىسـىنى ئىـنچىكه تىلىـپ، بىـر       
ئۇالپ ئۇزۇن بىـر تانـا ياسـايدۇ ۋە بـۇ تانـا بىـلهن ئاتۇشـتىكى ياخشـى بىـر جـاينى تـام            
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ئوغۇلچـاق بـۇ ئىشـتا    . سالغاندەك ئوراپ كۆرۈپ، شۇ جايغـا تـۇنجى مهسـجىدنى سـالىدۇ    
پاراسىتىگه ھهيـران   –ن بولسىمۇ، ئهبۇ ناسىر سامانىينىڭ ئهقىل ئالدانغانلىقىنى بىلگه
نـى ئىشـقا   »كـاال تېرىسـى پىالنـى   «شـاھزادە ئهبـۇ ناسـىر سـامانىي      .بولۇپ قايىل بولىدۇ

ــۇپ        ــجىد بول ــۇنجى مهس ــېلىنغان ت ــادا س ــۇر دىي ــجىد ئۇيغ ــۇ مهس ــالغان ب ئاشــۇرۇپ س
دەپ » اتۇش جامهسـى ئـ «ئهسـىرنىڭ باشـلىرىغا قهدەر    -١٤بـۇ مهسـجىد   . ھېسابلىنىدۇ

  .تهرەپلهرگه تارقالغان ئىكهن –ئاتىلىپ نامى تهرەپ 

  قهشقهر ھېيتكار جامهسى- مهسجىدئهڭ مهشهۇر 
ــى     ــار جامهسـ ــقهر ھېيتكـ ــيه  قهشـ ــۇپ،   -١٤٤٢مىالدىـ ــان بولـ ــا قىلىنغـ ــى بىنـ يىلـ

كىچىكلىكتىن زورىيىش، ئاددىي ھـالهتتىن ئاالھىـدە تۈسـكه كىرىشـتهك باسـقۇچالرنى      
بـۇ جـامه ئۇيغـۇر بىناكارلىقىنىـڭ سـهنئهت      . زىرقى ھـالهتكه كهلـگهن  بېسىپ ئۆتۈپ ھا

ئۇسلۇبىنى ئـۆزىگه مۇجهسسـهملىگهن، مهملىـكهت ئىچـى ۋە سـىرتىدا مهشـهۇر بولغـان        
سهنئهتنىڭ ماكانى بولغـان قهشـقهرنىڭ   -ئىلىم مهرىپهت، ھۈنهر مهسجىدلهرنىڭ بىرى،

  .ھېسابلىنىدۇ جانلىق شاھىدى
شـــهرقتىن (ى مېتىـــر، كهڭلىكـــ١٤٠)دىن جهنۇبقـــاىمالشـــ(ى جامهنىـــڭ ئـــۇزۇنلىق  

جـايلىرىنى   ھهمـمه كـۋادرات مېتىـر بولـۇپ،    ١٦٨٠٠مېتىر، ئومۇمىي كـۆلىمى ١٢٠)غهربكه
ــقاندا،  ــدا قوش ــرال  ٣٠ئۇنىڭ ــادەم بى ــڭ ئ ــدۇ   مى ــاز ئوقۇياالي ــا نام ــامه. ۋاقىتت ــا  ج قۇرۇلم

بولـۇپ،  جهھهتتىن گۈمبهز، مهدرەسه، مهسجىد قاتارلىق بۆلهكلهردىن تهركىـب تاپقـان   
  .مهسجىدلهردە بولۇشقا تېگىشلىكلهرنىڭ ھهممىسى تېپىلىدۇ چوڭ
يىلـى قهشـقهر يېڭىشـهھهرلىك زۇلپىـيه بـۆۋى      -١٧٨٦قهشقهر ھېيتكـار جامهسـىنى     

ــانىم،  ــانلىق ئىســكهندەر ۋاڭ،   -١٨٠٩خ ــاكىم بېگــى تۇرپ ــى قهشــقهر ھ ــى -١٨٢٠يىل يىل
ــى قهشــقهر ھــاكىم بې -١٨٣٩قهشــقهرلىك ئهبرشــىنكانىدىر خوجــا،  گــى ئىنانچخــان  يىل

يىلى ئاتـاقلىق تـۇردى بـاي ھـاجى     -١٩٠٤يىلى ياقۇب بهدەۋلهت، -١٨٧٢زۇھۇرىددىن، 
يىلـى ئابـدۇكېرىمخان مهخسـۇم    -١٩٣٤ئۇكـا ئىككىسـى،   -بىلهن كېـرەم بـايۋەچچه ئاكـا   

شــۇنىڭدىن كېــيىن، داۋاملىــق رېمونــت قىلىــنىش ۋە . قاتــارلىقالر رېمونــت قىلــدۇرغان
تىن كهچـۈرۈپ كهلـگهن بـۇ جامهنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى      كېڭهيتىلىش باسقۇچلىرىنى باشـ 

  .يىلالر ئارىسىدا ئهمهلگه ئاشقان-٢٠٠٠-١٩٩رېمونتى

  كېرىيه جامهسى-ئهڭ چوڭ مهسجىد
يىلـدىن ئـارتۇق تارىخقـا ئىـگه ۋە ئۇيغـۇر ئېلىـدىكى        ٨٠٠كېرىيه ھېيتكار جامهسى   

قهشــقهر  ئهڭ چـوڭ جــامه دەپ ھېسـابالنغان   دىيارىــدابولــۇپ، ئۇيغـۇر   ئهڭ چـوڭ جـامه  
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 ، بـاغچه خانىقـا، مهدرەسـه   چۈنكى قهشقهر جامهسىنىڭ. ھېيتكار جامهسىدىنمۇ چوڭدۇر
ــمىغاندا، ــاز ئوقۇيــــدىغا  ۋە سهيناســــىنى قوشــ ــرىيه مهســــجىدنامــ ــۆلىمى كېــ نىڭ كــ

نىڭ ئومـۇمىي كـۆلىمى   مهسـجىدى  كېرىيه جامهسـى . جامهسىنىڭكىدىن ئهلۋەتته كىچىك
مىڭغىـچه،   ٦مىڭـدىن  ٤ه جـۈمه نامىزىغـا   ئـادەتت . كـۋادرات مېتىـر كېلىـدۇ    ٤٤٩مىڭ ١٣

بـۇ  . مىڭغىچه مۇسۇلمان كېلىپ ئازادە نامـاز ئوقۇيـدۇ   ١٢مىڭدىن  ١٠ھېيت نامازلىرىدا 
  .جامه بۈگۈنگه قهدەر يهتته قېتىم چوڭ رېمونت قىلىنغان

ــى     ــار جامهس ــرىيه ھېيتك ــا     -١٢٠٠كې ــهكلىدە بىن ــجىد ش ــر مهس ــك بى ــى كىچى يىل
يىلـى   -١٦٦٥. يتىلىش جهريانىدا جامه تۈسـىنى ئالغـان  قىلىنغان بولۇپ، ھهمىشه كېڭه

 ،مولال تىيىـپ ئـاخۇنۇم، مـولال غـۇجىالق ئـاخۇنۇم      كېرىيىدىكى مۆتىۋەر دىنىي زاتالردىن
جامهسـىنى كېڭهيتىــپ رېمونــت   ئهيسـاق ئــاخۇنۇم قاتــارلىق كىشـىلهر كېــرىيه ھېيتكــار  

الخانغا بىـر پـارچه   قىلىش توغرىسىدا يهكهندىكى سهئىدىيه خانلىقىنىـڭ خـانى ئابـدۇل   
بۇ تهكلىپ خان تهرىپىدىن قوبـۇل قىلىنىـپ، يهكهنـدىن مهخسـۇس     . تهكلىپ سۇنىدۇ

پ يهرلىــــك لـــۈ ئۇســـتىالر ئهۋەتىلىـــدۇ ھهم جـــامه ئهتراپىـــدىكى ئاھـــالىالر كۆچۈرۈ     
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىقتىسـادىغا تايىنىـپ جـامهنى ئىككىنچـى قېـتىم كېڭهيتىـپ رېمونـت        

ــان ــدىن . قىلىــپ چىقق ــ ١٠يهكهن ــۆتكهپ كېلىــپ جامهنىــڭ   ت ــى ي ــار دەرىخىن ۈپ چىن
جامهسـى دەپمـۇ   » چىنارباغ«شۇڭا كىشىلهر بۇ جامهنى بىر مهزگىل . سهيناسىغا سالغان

ئاشۇ چىنـار دەرەخلىرىـدىن بىـر قـانچه تـۈپى تېخـى يېقىنقـى يىلالرغـا قهدەر         . ئاتاشقان
ــۇپ،  ــان    مهۋجــۇد بول ــنچه جــامهنى كېڭهيتىشــته قۇرۇلۇشــقا تاقىشــىپ قالغ لىقتىن كېيى

يىلــى كېــرىيه ناھىيىســىنىڭ ھــاكىمى ئىســمايىلخان   -١٩٤٧. كېســىۋېتىلگهن ئىــكهن
كېرىيه تهۋەسىدىكى مۇنهۋۋەر دىنىي زاتالر ۋە ھهر قايسى يېزا بهگلىرىنى يىغىپ كېرىيه 
جامهسىنى كېڭهيتىپ ياساش ھهققىدە كېڭهش قىلىپ ھهممىنىڭ مـۇۋاپىقهتچىلىكىنى  

ــدۇ ــرىيه   . ئالى ــپ كې ــۇنداق قىلى ــى  ش ــىنىڭ قۇرۇلۇش ــى  -١٩٤٧جامهس ــدا  -١٠يىل ئاي
يىلىغىچه يهنه  -١٩٨٨يىلىدىن  -١٩٨٥كېيىن . ۈپ چىققانيىلى پۈت -١٩٤٩لىنىپ باش

يىلى باشـلىنىپ   -١٩٩٧قېتىملىق چوڭ رېمونت  -٧رېمونت قىلىنغان بولۇپ، ئاخىرقى 
  .يىلى پۈتكهن -١٩٩٨
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  بهزى مهشهۇر بىلىم يۇرتلىرى ئىسالم دۇنياسىدىكى

  هيتۇل ھېكمهتب
يىلـى ئابباسـىيالر خهلىپىلىكـى قۇرۇلغانـدىن     -٧٥٠مىالدىيهنىڭ  -بهيتۇل ھېكمهت  

كېيىن، مۇسۇلمانالرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاسـىيا، ئافرىقـا ۋە ياۋروپاالرغـا قهدەر كـېڭهيگهن     
-٧٥(يىلغــــا يــــېقىن دەۋرىــــدە  ١٠٠ئابباســــىيالر خهلىپىنىــــڭ دەســــلهپكى . ئىــــدى

ــدىن ــچه-٨٤٢يىلى ــپه ھــارۇن رەشــىد  ، خۇسۇ)يىلىغى ــدىن -٧٨٦(ســهن خهلى -٨٠٩يىلى
ــچه خهلىپىلىــك قىلغــان  ــۇ) يىلىغى ــپه مهئم ــدىن -٨١٣(ن ۋە خهلى ــچه -٨٣٣يىلى يىلىغى

ھاكىمىيهت يۈگۈزگهن مهزگىلدە دۆلهتته سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ) خهلىپىلىك قىلغان
ەنىـي  پهن ۋە مهد-ئىشالرنىڭ ناھايىتى تىـزلىكته تهرەققىـي قىلىشـىغا ئهگىشـىپ، ئىلىـم     

يۇنـان، پـارس،   . مائارىپ جهھهتته دۇنياۋى خاراكتېرلىك گۈللىنىش مهيدانغا كهلـگهن 
ھىندىستان، رىم قاتارلىق ئهينـى چاغـدىكى مهدەنىيهتلىـك ئهللهرنىـڭ قهدىمىـي پهن،      
مهدەنىيهت ۋە پهلسهپه مىراسلىرىنى يىغىپ، رەتـلهپ ئهرەب تىلىغـا تهرجىـمه قىلىـش ۋە     

  .ىنىپ كهتكهنتهتقىق قىلىش ئىسلىرى باشل
) ھــېكمهت ئــورنى–ئىلىــم (» بهيتــۇل ھــېكمهت«مۇشــۇنداق بىــر پهيتــته باغــدادتا   

ــاقالپ      ــزىش، س ــى قې ــا مهدەنىيىتىن ــي يازم ــانىيهتنىڭ قهدىمى ــپ، ئىنس تهســىس قىلىنى
قېلىش، تهتقىق قىلىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش جهھهتـلهردە ئالهمشـۇمۇل تـۆھپىلهرنى    

لهر ئاكادېمىيىســــى ۋە كۇتۇبخانــــا قاتــــارلىق تهرجىــــمه ئىدارىســــى، پهنــــ. ياراتقــــان
ــان   ــانالردىن تهركىـــب تاپقـ ــېكمهت«ئورگـ ــۇل ھـ ــكهت  » بهيتـ ــا مهملىـ ــى ۋاقىتتـ ئهينـ

خهلىــپه ئهبــۇ . خاراكتېرلىــك ئۇنىۋېرســال ئىلمىــي تهتقىقــات مهركىــزى بولغــان ئىــدى 
ۋە خهلىــپه ) يىلىغىــچه خهلىپىلىــك قىلغــان-٧٧٥يىلىــدىن -٧٥٤(جهئــپهر ئهل مهنســۇر

تهتقىقـات ئـورگىنى ۋە خهلىـپه    -شىدلهرنىڭ دەۋرىدە باغـدادتا ئـوردا تهرجىـمه   ھارۇن رە
ــدى    ــان ئى ــىس قىلىنغ ــى تهس ــى    . كۇتۇپخانىس ــڭ ھهر قايس ــۇن دۆلهتنى ــپه مهئم خهلى

جايلىرىدا تهرجىـمه ۋە ئىلمىـي تهتقىقـات ھهرىكىتىنـى تېخىمـۇ جانالنـدۇرۇش ئۈچـۈن        
لىپ، ئهسلىدىكى تهرجىمه مىڭ سهر دىنار سهرپ قى٢٠٠يىلى پهرمان چۈشۈرۈپ، -٨٣٠

بهيتــۇل «ۋە تهتقىقــات ئــورگىنى ۋە ئــوردا كۇتۇبخانىســى ئاساســىدا دۇنياغــا تونۇلغــان   
بـۇ بىلىمگـاھ ئىسـالم دۇنياسـىدا دۆلهت     . ئالىي بىلىمگاھىنى قۇرۇپ چىققان» ھېكمهت

دەرىجىلىك تۇنجى ئۇنىۋېرسال ئىلمىي تهتقىقات ئورگىنى ۋە ئالىي بىلىم يـۇرتى بولـۇپ   
  .لىناتتىھېساب
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  قهرەۋىيىن ئۇنىۋېرستېتى
ماراكهشنىڭ فاس شهھىرىدىكى قهرەۋىيىن ئۇنىۋېرسـتېتى دۇنيـا تارىخىـدا تـۇنجى       

ه ھىجــــرىي -٢٤٥ ئهڭ دەســــلهپ قۇرۇلغــــان ئهڭ قهدىمــــى بىلىــــم يــــۇرتى بولــــۇپ، 
. فاتىمه ئىسىملىك بىـر ئايـال تهرىپىـدىن تهسـىس قىلىنغـان     ) يىلى-٨٥٩مىالدىيهنىڭ(

ماراكهشنىڭ دۇنياغـا تونۇلغـان   . مهرىپهت بۇلىقى بولۇپ كهلمهكته-لىمھازىرغا قهدەر ئى
ــارىخىي        ــان تـ ــۇپ بولغـ ــا مهنسـ ــى دىنالرغـ ــۇنداقال ھهر قايسـ ــادەملىرى، شـ ــم ئـ بىلىـ

ئهرەبـچه سـانالرنى   . شهخسلهرنىڭ كۆپلىرى بۇ ئۇنىۋېرسـتېتتا ئوقـۇپ چىققـان ئىـكهن    
ر مۇسا ئىبنى مهيمۇنمۇ بـۇ  ياۋروپاغا كىرگۈزگهن يهھۇدىي پهيالسوپى ۋە مهشهۇر دوختۇ

  .)١(ئۇنىۋېرستېتتا ئوقۇپ چىققان ئىكهن
بۇ ئۇنىۋېرستېت شهرىئهت، ئهرەب تىلى، ئهقىدە قاتارلىق فاكۇتىتالرنى ئۆز ئىچىـگه    

ــدۇ ــتىرلىق ۋە     . ئالى ــاكالۋۇرلۇق، ماگىس ــۋانالر ب ــدىغان ئۇن ــتېتتىن بېرىلى ــۇ ئۇنىۋېرس ب
 .دوكتۇرلۇق ئۇنۋانلىرىدۇر

  بىلىم يۇرتى ئهزھهر-  م ئالىي بىلىمگاھىئهڭ قهدىمى ئىسال
مىسىرنىڭ قاھىرە شهھىرىدىكى ئهزھهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئىسـالم دۇنياسـىدىكى ئهڭ     

مىـڭ  . قهدىمى ئىسالم ئالىي دارىلفۇنۇنى بولـۇپ، مىـڭ يىلـدىن كـۆپرەك تارىخقـا ئىـگه      
ىـلهن  دېگهن شهرەپلىك نـام ب ”ئىسالم مهدەنىيىتىنىڭ قىبلىنامىسى “يىلدىن بۇيان ئۇ 

ئىسالم دۇنياسىدا شۆھرەت قازانغان، نۇرغۇن مۇسۇلمان پهرزەنتلىرى ئهزھهرگه بېرىـپ  
ــڭ ھهر قايســى      ــتىن، دۇنيانى ــايىتى شــهرەپ بىلگهنلىك ــم تهھســىل قىلىشــنى ناھ بىلى

. جايلىرىدىن بۇ قهدىمىي بىلىمگاھقا چهكسـىز يـۇقىرى تىلهكـلهر بىـلهن يـۈزلهنمهكته      
بـۇ بىلىمگاھىـدا ئىلىـم شـهربىتى ئىچـكهن ئۇيغـۇر        جۈملىدىن ئۇيغۇر ئېلىدىن كېلىپ

 .پهرزەنتلىرىمۇ ئاز ئهمهس
-٦يىلــى-٩٧٢يىلــى بىنــا قىلىنىشــقا باشــلىنىپ، -٩٦٩ئهزھهر مهســچىتى مىالدىــيه   

رەسـمىي  شۇ ۋاقىتتا ھـاكىمىيهت يۈرگـۈزگهن فـاتىمىيلهر تهرىپىـدىن     كۈنى -٢٢ئاينىڭ
ئىبادەت قىلىنىـدىغان ھهم دىنىـي   -لئهزھهر مهسچىتى دەسلهپته ھهم ئهمه. تامامالنغان

ۋە پهننىي بىلىملهر تهھسـىل قىلىنىـدىغان ئىسـالم ئـالىي دارىلفۇنـۇنى، ھهم دۇنيانىـڭ       
ۋە  ھهر قايسى جايلىرىدىن كهلگهن ئۆلىماالر يىغىلىدىغان ۋە باشـقا ئهلـلهرگه ئۆلىمـاالر   

كېيىــــنچه ئهزھهر . ئهۋەتىلىــــدىغان ئــــالىي ئىلىــــم مهركىــــزى ئىــــدى  دەۋەتچىــــلهر

                                                 
دېگهن سانالر ئهسـلىدە ئهرەبـچه سـانالر    ) ١،٢،٣،٤،٥(ھازىر دۇنيانىڭ ھهممىال يېرىدە بىردەك قوللىنىلىۋاتقان   (١)

  .قوللىنلىىۋاتقان سانالر ھىندىي سانلىرىدۇر ئهرەب دۆلهتلىرىدە ىر كۆپىنچهبولۇپ، ھاز
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ئۇنىۋېرسىتېتى تهسىس قىلىنىپ، دىنىي ۋە پهننىي بىلىملهر ئۆتىلىدىغان ئىسالم بىلىم 
يىلى ئهزھهردە دارۇلهىكمهت قۇرۇلۇپ يالغۇز بىـر  -١٠٠٥مىالدىيه . مهركىزىگه ئايالنغان

ــى       ــرىلگهن، فىقه ــاتىمه بې ــا خ ــۆگىتىش ئهھۋالىغ ــى ئ ــڭ تهلىملىرىن ــۈك مهزھهبنى تۈرل
لىرىمۇ ئــايرىم ئوقۇتۇلىــدىغان ھالغــا كىتــابزھهبنىــڭ مهزھهبلىرىــدىن مهشــهۇر تــۆت مه

يهنه شــۇ يىلىســى پهلســهپه، تىبابهتچىلىــك ۋە ھېســابقا ئوخشــاش پهننىــي ۋە . كهلــگهن
 .ئهقلىي بىلىملهرمۇ ئوقۇتۇلۇشقا باشلىغان

ئهســىرنىڭ بېشــىدا، مىســىردا ئىلمىــي ئىســالھات باشــلىنىپ، ھــازىرقى زامــان   -١٩  
ــلىك  ــڭ دەرس ــرى ئهزھهرنى ــدۇئىلىملى ــالىم  . لىرىگه كىرگۈزۈلى ــهۇر ئىســالھاتچى ئ مهش

ــلهن    ــچانلىقى بىـ ــدۇنىڭ تىرىشـ ــۇھهممهد ئابـ ــى -١٨٩٥مـ ــك “يىلـ ئهزھهر يېتهكچىلىـ
شـــۇنداقال ئهزھهرنىـــڭ دەرســـلىكلىرىگه ماتېماتىكـــا، فىزىكـــا،  . قۇرۇلىـــدۇ”ھهيئىتـــى

شـۇنىڭدىن   .جۇغراپىيه، تارىخ، خهتتـاتلىق قاتـارلىق يېڭـى دەرسـلىكلهر كىرگۈزۈلىـدۇ     
كېــيىن ئهزھهر ئۇنىۋېرســىتېتىدا بىناكــارلىق، ســانائهت، مېدىتســىنا، دورىگهرلىــك يېــزا 

ــدۇ     ــاكۇلتىتلىرى تهســىس قىلىنى ــارات ف ــرى ۋە ئاخب ــئهل تىللى ــك، ســودا، چهت . ئىگىلى
  .ئوقۇش پۈتتۈرۈش دىپلوملىرى باكالۋر، ماگىستىر ۋە دوكتور دەرىجىلىرىگه ئايرىلىدۇ

مهشـهۇر ئـالىي مهكتهبنىـڭ ئىچىـدە      ١٠٠نيـادىكى  ھازىر ئهزھهر ئۇنىۋېرسىتېتى دۇ  
ــالىي مهكتهبلهرنىــڭ تهرەققىياتىــدا زور    -٤٥ ــدۇ، ئــۇ پۈتــۈن دۇنيــادىكى ئ ــدا تۇرى ئورۇن

ھازىرقى زامان ئالىي مهكتهبلىرىدە يولغـا قويۇلىۋاتقـان   : مهسىلهن. تۆھپىلهرنى قوشقان
ــاردەمچى ئوقۇتقـــۇچى(ئاسسىســـتېنت  ــىردىال ئهزھه-١٣لىـــق تـــۈزۈمى)يـ ردە كهڭ ئهسـ
ئهزھهر ئۇنىۋېرســىتېتى ئۇنىۋېرســال ئۇنىۋېرســىتېت بولــۇپ، ئۇنىڭــدا     . قوللىنىلغــان

ئوغـۇل  ٤٣ھـازىر مىسـىردىكى ئهزھهر ئۇنىۋېرسـىتېتىدا    . ئالىي تهتقىقات ئورگىنى بار٢٦
ئىنىسـتتوت  ٦١قىزالر ئىنىستتوتى بولۇپ، ھازىرغا قهدەر جهمئى ١٨تالىپالر ئىنىستتوتى، 
. ئىنىســتتوتالر مىســىرنىڭ ھهر قايســى رايونلىرىغــا جايالشــقان بــۇ. تهســىس قىلىنغــان

ــان تالىپالرنىــڭ    ئهزھهر نىــڭ ھهر دەرىجىلىــك مهدرەســهە ۋەئىنىســتتوتلىرىدا ئوقۇۋاتق
دىكـى  ”يىللىق يىلنامىسى-٢٠٠٥مىسىر دۆلىتى “. سانى دۇنيادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ

يىلىغىــچه -٢٠٠٥-٢٠٠٤دىن تارتىــپ ســانلىق مهلۇماتالرغــا قارىغانــدا، ئهزھهر قۇرۇلغانــ
. دىن ئاشـقان ٩٩٠٠مىليون -٢٠٥بولغان ئارىلىقتا ئهزھهردە تهلىم ئالغان تالىپالر سانى 

بۇنىـڭ ئىچىـدە   . گه يهتكهن٢٠٠مىڭ١٠١يىلى ئوقۇۋاتقان تالىپالر سانى -٢٠٠٥-٢٠٠٤
ــگهن چهتئهللىــك تالىپالرنىــڭ ســانى    ٧٥ ئهزھهر . مىڭــدىن ئاشــقان١٢دۆلهتــتىن كهل
  .گه يهتكهن٧١٠٠تېمىسىدىكى مهكتهب ۋە مهدرەسهىلهرنىڭ سانى سىس
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  نىزامىيه مهدرەسهسى
يىلى باغداد شهھىرىنىڭ يېنىدىكى تىگـرىس دەرياسـى   -١٠٦٣نىزامىيه مهدرەسهسى   

بويىغا تهسىس قىلىنغـان بولـۇپ، ئۇتتـۇرا ئهسـىردىكى ئىسـالم دۇنياسـىنىڭ نوپۇزلـۇق        
مۇسـۇلمانالرال ئهمهس،  . يهت مهركىـزى ئىـدى  پهن، مهدەنىـ -ئالىي بىلىمگـاھى ۋە ئىلىـم  

  .غهربلىك نۇرغۇنلىغان كىشىلهر بۇ مهدرەسهدە ئوقۇپ ئالىم بولۇپ چىققان
نىزامىيه مهدرەسهسى تۈرك سـالجۇقالر دۆلىتىنىـڭ سـۇلتانى ئالىـپ ئارىسـالنغاننىڭ        

پهرمـانى بىــلهن بـاش ۋەزىــر نىزامـۇل مۇلــك دېـگهن كىشــىنىڭ مهسـئۇللىقىدا تهســىس      
. ەپ ئاتالغـان د» نىزامىيه مهدرەسهسـى «شۇڭا بۇ مهدرەسه ئۇنىڭ نامى بىلهن. انقىلىنغ

شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدە، ئىراقتىكــى بهســرە، مۇســۇل شــهھهرلىرىدىن ھالقىــپ، نىشــاپۇر،  
  .بهلهخ، ھىرات، ئىسپاھان قاتارلىق جايالردا بۇ مهدرەسهنىڭ شۆبىلىرى قۇرۇلغان

قۇرئـان ئىلمـى، ھهدىـس ئىلمـى،     : ردىنە، دىنىي دەرسـله د» نىزامىيه مهدرەسهسى«  
ئهبــۇل  ئىلمــى كــاالم، فىقهــى ئىلمــى، پهلســهپه قاتــارلىق ئىلىمــلهر ئوقۇتۇلغــان بولــۇپ، 

ــى        ــي ئىلم ــافىئىينىڭ فىقهى ــام ش ــلهن ئىم ــى بى ــدە ئىلم ــئهرىينىڭ ئهقى ــهن ئهش ھهس
ــى  ــالماقلىقنى ئىگىلهيتتـــ ــلىرىدىن . ســـ ــيهت دەرســـ ــى، ئهرەب : مهدەنىـــ ئهرەب تىلـــ

ىستىلىستىكا، تارىخ، جۇغراپىيه، ئهدەبىيات، ئاسـترونومىيه ۋە تىبـابهت   گرامماتىكىسى، ئ
ــۈلهتتى  ــارلىقالر ئۆت ــپ،     . قات ــىس قىلى ــاھىنى تهس ــىردا ئهزھهر بىلىمگ ــاتىمىيلهر مىس ف

ئۇنىڭدا شىئه ئهقىدىسىنى تهرغىب قىلغانلىقى ئۈچـۈن نىـزامىيه مهدرەسهسـىدە ئهھلـى     
هشهۇر سۇيياھ ئىبنى بهتتـۇته باغـداتنى   ئهسىردە م-١٤. سۈننىي ئهقىدىسى ئوقۇتۇالتتى

غهرب دۇنياســىدا مهكــتهب . زىيــارەت قىلغانــدا، نىــزامىيه مهدرەسهســى مهۋجــۇد ئىــكهن
دېــگهن نهرســه بارلىققــا كهلمىــگهن شــۇ زامــانالردا، نىــزامىيه مهدرەسهســى ســالجۇقالر ۋە 

ــپ ۋە       ــالىم، تېۋى ــازى، ئ ــا، ق ــي ئولىم ــۈم دىنى ــىغا زور تۈرك ــىيالر سۇاللىس ــۇر ئابباس مهم
  .ئهمهلدارالرنى يېتىشتۈرۈپ بېرىش جهھهتته چوڭ رول ئوينىغان ئىكهن

  مهدرەسه مۇستهنسىرىيه
مهدرەسه مۇستهنسىرىيه ئابباسىيالر خهلىپىسى ئهبۇ جهپهر ئهل مهنسـۇر مۇستهنسـىر     
نىڭ بىۋاسىته پهرمانى بىلهن باغـداتتىكى دىجـله   ) ئالالھتىن ياردەم سورىغۇچى(ھ بىلال

-١٢٢٧مهزكـۇر مهدرەسـه   . ېنىغا بىنا قىلىنغان ئهڭ قهدىمى بىلىمگـاھتۇر دەرياسىنىڭ ي
مهدرەسـهنىڭ  . ئايـدا رەسـمىي دەرس باشـلىغان   -٤يىلـى  -١٢٣٣يىلى قۇرۇلۇشقا باشالپ 

  .مىڭ دىنار سهرپ قىلىنغان٧٠٠پۈتۈپ چىقىشىغا 
مهدرەسه مۇستهنسىرىيهدە قۇرئان ئىلمى، ھهدىس ئىلمى، فىقهى، تىبابهت ئىلمى ۋە   

ــيهت بهرگهن    ئ ــكه زور ئهھمىـ ــى ئۆگىتىشـ ــارلىق ئىلىملهرنـ ــاب قاتـ ــى ھېسـ ــۇ . ىلمـ بـ
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ــابلىرى       ــڭ كىت ــۆت مهزھهبنى ــهۇر ت ــدا مهش ــۇكى، ئۇنىڭ ــدىكى ش ــهنىڭ ئاالھى مهدرەس
يىللىـق ئىلغـار    ٣٠٠يىلى قۇرۇلغان نىزامىيه مهدرەسهسـىمۇ  -١٠٦٣. دەرسلىك قىلىنغان

گه قۇشـۇۋېتىلگهن، شـۇنداق   يىلى مهدرەسه مۇستهنسـىيىيه -١٣٣٥ترجرىبىلىرى بىلهن 
كــۈنگه رونــاق تېپىــپ ئىســالم دۇنياســىدا ئهڭ داڭلىــق -قىلىــپ بــۇ مهدرەســه كۈنــدىن

  .مهدرەسه بولۇپ قالغان
سـهۋەبى بىـلهن   ) يىلـى -١٢٥٨(ى موڭغۇل ئىمپېرىيىسىنىڭ باغدادقا تاجاۋۇز قىلىش  

كــى كېــيىن تېمۇرلهڭنىــڭ باغــدادقا ئىك. بىــر يىلــدەك ئوقۇتۇشــنى توختىتىــپ قويغــان
ــاۋۇز قىلىشــ   ــتىم تاج ــلهن  -١٣٩٢(ى قې ــى بى ــى-١٤٠٠يىل ــىرىيه  ) يىل ــلهن مۇستهنس بى

بــۇ ســهۋەبتىن بىــر . مهدرەسهســى باشــقا مهدرەســهلهر بىــلهن بىــرلىكته تاقىلىــپ قالغــان
شـام قاتــارلىق ئىســالم ئهللىــرىگه كېتىــپ  . مۇنچىلىغـان ئۆلىمــاالر، مۇدەررىســلهر مىســىر 

ئوقۇ ۋە ئوقۇتۇش ئىشـلىرى ئىككـى ئهسـىرگه     شۇنىڭ بىلهن بۇ مهدرەسهدىكى. قالغان
مىالدىـيه يىلىغـا كهلگهنـدە قايتىـدىن ئهسـلىگه       -١٥٨٩يېقىن ۋاقىت توختاپ قېلىـپ،  

  .كهلگهندە رەسمىي تاقىلىپ قالغان يىلغا-١٦٣٨كهلتۈرۈلۈپ، مىالدىيه

  دارۇلههدىس بىلىمگاھى مهككه مۇكهررەمه شهھىرىدىكى
يىلــى ســهئۇدى -١٩٣٣لههدىــس بىلىمگــاھى مهكــكه مــۇكهررەمه شــهھىرىدىكى دارۇ  

ئهرەبىستانىنىڭ قۇرغۇچىسى پادىشاھ ئابدۇلئهزىزنىڭ ئهمرى بىلهن قۇرۇلغـان بولـۇپ،   
ــاھ  ــۇ بىلىمگ ــلهردە  ب ــڭ   ھهر قايســى ئىســالمىي بىلىم ــالىمالرنى يېتىشــتۈرۈپ دۇنيانى ئ

ھـــازىر دارۇلههدىـــس . ھهرقايســـى جايلىرىغـــا ئهۋەتىشـــنى مهقســـهت ۋە غـــايه قىلغـــان
تىــن كــۆپرەك مهملىكهتنىــڭ بــالىلىرى ئوقۇيــدۇ، ئومــۇمىي ئوقۇغــۇچى ٤٠ مگاھىــدابىلى

ھهقســىز بىلىــم بېرىــدىغان بــۇ بىلىمگاھتــا     . غــا يهتــكهن ٣٠٠٠يىلــى -٢٠٠٨ســانى 
ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېتىپ قوپىشى، دەرسلىك كىتابلىرى بۇ بىلىمگاھ تهرىپىـدىن تهمىـن   

دولــــالر، بويتــــاق ١٣٠يــــدا ئوچــــاقلىق ئوقۇغۇچىالرغــــا ھهر ئا-ئۆيلــــۈك. ئېتىلىــــدۇ
  .دولالر مىقدارىدا ئوقۇش پۇلى بېرىلىدۇ٧٠ئوقۇغۇچىالرغا 

  دارۇلههدىس بىلىمگاھىنىڭ درسلىكلىرى
ــلهرگه     دارۇلههدىـــس بىلىمگاھىنىـــڭ دەرســـلىكلىرى ئاساســـهن ئىســـالمىي بىلىمـ

قۇرئــان كهرىمنــى تولــۇپ : مهســىلهن. مهركهزلهشــكهن بولــۇپ، پهننــى بىلىملهرمــۇ بــار
تهپسىر ۋە قۇرئـاننى تـوغرا قىـرائهت قىلىـش بىلىملىـرى، ھهدىـس ۋە ھهدىـس        يادالش، 

ئىلىملىرى، ئهقىدە ئىلىملىرى، شـهرىئهت ۋە قانۇنشۇناسـلىق بىلىملىـرى، ئهرەب تىلـى     
بىلىملىرى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالى ۋە ئىسـالم تـارىخى، دۇنيـادىكى    
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كىشـىلهرنى ئىسـالمغا دەۋەت قىلىـش ئۇسـۇلى      دىنالر ۋە مهزھهپلهر ھهققىـدە بىلىمـلهر،  
دەرسـلىكلهر   قاتارلىقالردىن تاشـقىرى، تـارىخ، جـۇغراپىيه، ماتېماتىكـا قاتـارلىق پهننىـي      

  .ئوقۇتىلىدۇ

  سىنىپلىرى دارۇلههدىس بىلىمگاھىنىڭ
دارۇلههدىــس بىلىمگــاھى باشــالنغۇچ، تولۇقســىز ئوتتــۇرا مهكــتهپ، ئىنىســتىتوت ۋە   

تولۇقسـىز ئوتتـۇرا    يىللىق،٦ىپ تاپقان بولۇپ، باشالنغۇچ مهكتهپ فاكۇلتېتالردىن تهرك
يىللىـق بولـۇپ، دارۇلههدىسـنىڭ    ٤يىللىق، فاكۇلتېـت  ٣يىللىق، ئىنىستىتوت ٣مهكتهپ 

دىپلــومى ســهئۇدى ئهرەبىســتانىنىڭ ھهرقايســى خهلقئــارالىق ئۇنىۋېرســىتېتلىرىنىڭ      
ــاش دەرىج     ــدۇ ۋە ئوخشــ ــدا تۇرىــ ــر ئورۇنــ ــلهن بىــ ــوملىرى بىــ ــۇل  دىپلــ ــدە قوبــ ىــ

  .غا يېقىن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئوقۇيدۇ١٠دارۇلههدىس بىلىمگاھىدا ھازىر .قىلىنىدۇ

  ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېتى
سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ مهككه مۇكهررەمه شهھىرىدىكى ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېتى   

ــۇپ،   -١٩٦٧ ــى تهســىس قىلىنغــان بول ــدە قۇرۇلغــان  -١٩٢٦يىل ــى مهككى ــي «يىل ئىلمى
يىلـى تـائىف   -١٩٥٨ۋە » دەۋەتچىلهرنى يېتىشتۈرۈش ئىنىستتوتى«-١٩٣٦، »وتئىنىستت

قاتـارلىق بىلىمگاھالرنىـڭ خۇالسىسـى سـۈپىتىدە      »دارۇ تهۋھىـد «شهھىرىدە قۇرۇلغـان 
  .بارلىققا كهلگهن ئهڭ مهشهۇر ئۇنىۋېرستېتلهرنىڭ بىرىدۇر

  ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېتىنىڭ فاكۇلتېتلىرى
 ى شهرىئهت، ئىسـالم تهتقىقـاتى، ئهرەب تىلـى، دەۋەت، تىبـابهت،    ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېت  

ــق،    ــىرتىدا، ئىژىنېرلىـــ ــگه ئالغاننىـــــڭ ســـ ــۆز ئىچىـــ ــاكۇلتېتالرنى ئـــ ــارلىق فـــ قاتـــ
فـاكۇلتېتنى ئـۆز ئـۆز     ٢٢جهمئىيهتشۇناسلىق، بىناكارلىق، دورىگهرلىك قاتارلىق جهمـى  

ــدۇ ــگه ئالىـ ــلهيدۇ٢٣٠٠. ئىچىـ ــۇئهللىم ئىشـ ــ. مـ ــۇرا ئۇنىۋېرسـ ــهئۇدى ئۇممۇلقـ تېتى سـ
  .ئهرەبىستابى تهۋەسىدە فاكۇلتېتلىرى ئهڭ كۆپ بولغان ئۇنىۋېرستېت ھېسابلىنىدۇ

ھازىر ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېتى ئوقۇغۇچىالرغا يىلدا بىر قېتىم ۋەتىنىگه بېرىپ كـېلىش    
دولـالر يـاردەم پـۇلى بېـرىش،     ٢٤٠ئۈچۈن ھهقسىز بىلهت بېرىش، ئۇقۇغۇچىالرغـا ئايـدا   

الرنى ھهقسـىز بېـرىش، ئۇقۈغـۈچىالرنى يېتىـپ قوپىـدىغان جـايلىرىنى       دەرسلىك كىتاب
باشقا ئۇنىۋېرسـتېتلىرىگه  هرەپلهردە، سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ تهمىن ئېتىش قاتارلىق ت

  .ئوخشايدۇ
دىن كۆپرەك ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئىلىم تهھسـىل  ١٠ھازىر ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېتىدە   

  .قىلماقتا
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  نۇسى ئۇنىۋېرستېتىمۇھهممهد ئىبنى ئهلى سه
يىلــى لىبىــيه جۇمهۇرىيىتىــدە تهســىس قىلىنغــان بولــۇپ، -١٨٤١بــۇ ئۇنىۋېرســتېت   

ئـۆتكهن  . لىبىيىدە تهسىس قىلىنغـان ئىككىنچـى ئۇنىۋېرسـىتېت بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ     
يىللىرىدىن كېيىن بۇ ئۇنىۋېرستېت ئىسالمىي بىلىملهرنى ئۆگىتىشتىن -٧٠ئهسىرنىڭ 

لهرنىمـۇ ئۆگىتىـدىگان بولـۇپ ئـۆزگهرتىلگهن ۋە نـامى ئـۆمهر       تاشقىرى ئىنسانىي ئىلىم
ــۆزگهرتىلگهن   ــتېتى دەپ ئ ــار ئۇنىۋېرس ــۇچىالر   . مۇخت ــئهللهردىن ئوقۇغ ــيه ۋە چهت لىبى

  .كېلىپ بۇ ئۇنىۋېرستېتتا بىلىم تهھسىل قىلىدۇ

  مهدىنه ئىسالم ئۇنىۋېرستېتى
ــۇنهۋۋەرە شــهھىرىدىكى    ــنه م ــتېتى «مهدى ــى-١٩٦١» ئىســالم ئۇنىۋېرس ــدا -٩ يىل ئاي

ــم       ــپ ئىلى ــۇچىالر كېلى ــدىن ئوقۇغ ــى جايلىرى ــڭ ھهر قايس ــۇپ، دۇنيانى ــان بول قۇرۇلغ
ــدۇ ــىل قىلىـ ــۇرا   . تهھسـ ــۇق ئوتتـ ــىز ۋە تولـ ــدە تولۇقسـ ــتېتنىڭ تهركىبىـ ــۇ ئۇنىۋېرسـ بـ

  .مهكتهبلهرمۇ بار

  ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىنىڭ سىنىپلىرى
يىللىــق ٤لتېــت يىللىــق، فاكۇ٣يىللىــق، ئىنىســتىتوت ٣تولۇقســىز ئوتتــۇرا مهكــتهپ   

بولــۇپ، ئىســالم ئۇنىۋېرســتېتىنىڭ دىپلــومى ســهئۇدى ئهرەبىســتانىنىڭ ھهرقايســى       
خهلقئارالىق ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىڭ دىپلوملىرى بىلهن بىر ئورۇندا تۇرىـدۇ ۋە ئوخشـاش   

  .دەرىجىدە قوبۇل قىلىنىدۇ
 ىسـهئۇدى ئهرەبىسـتان  ئۇنىۋېرستېتىدا ئوقۇۋاتقان ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىالرنىـڭ سـانى      

ــانىدىن    ــتېتلهردە ئوقۇۋاتقـــان ئۇيغۇرالرنىـــڭ سـ تهۋەســـىدىكى ھهر قايســـى ئۇنىۋېرسـ
دىن كۆپرەك ئۇيغۇر ئوقۇغـۇچى ئىلىـم   ٥٠ئاالھىدە كۆپ بولۇپ، ھازىر بۇ ئۇنىۋېرستېتتا 

ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىدە شهرىئهت، دەۋەت، قۇرئـان ئىلمـى، ھهدىـس،    . تهھسىل قىلماقتا
ئهرەب ئهمهس «ئۇنىـــڭ تهركىبىـــدە يهنه . ر بـــار ئهرەب تىلـــى قاتـــارلىق فـــاكۇلتېتال  

  .يىلى قۇرۇلغان-١٩٦٦بولۇپ، »مىللهتلهرگه ئهرەب تىلىنى ئۆگىتىش ئېنىستتوتى

  ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىنىڭ تهمىنلىشى
ــابلىرى      ــلىك كىتـ ــى، دەرسـ ــتېتتا ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ يېتىـــپ قوپىشـ ــۇ ئۇنىۋېرسـ بـ

 ٢٢٦ا ئوقۇۋاتقانالرغـا ھهر ئايـدا   فاكۇلتېتتـ . ئۇنىۋېرستېت تهرىپىدىن تهمىـن ئېتىلىـدۇ  
دولـالر يـاردەم   ٨٠دولالر، تولۇقسـىزدىكىلهرگه ١٠٠دولالر، تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇۋاتقانالرغا

. دولـالر بېرىلىـدۇ  ٢٤٠ئهمما ماگېستىرلىق ۋە دوكتورلۇقتا ئوقۇۋاتقانالرغا. پۇلى بېرىلىدۇ
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دولــالر ٢٢٦دا بىــر قېــتىم فاكۇلتېتتــا ۋە ماگېســتىرلىق، دوكتۇرلۇقتــا ئوقۇۋاتقانالرغــا يىلــ
. ئوچاقلىق ئوقۇغۇچىالرغا ئايرىم ئـۆي تهمىـن ئېتىلىـدۇ   -ئۆيلۈك. كىتاپ پۇلى بېرىلىدۇ

. دولـالر ئهتراپىـدا مۇكاپـات پـۇلى بېرىلىـدۇ     ٣٠٠ئهالچى ئوقۇغۇچىالرغا يىلدا بىر قېـتىم  
ئۇقۇغۇچىالرغا ھهر يىلى يـازلىق تهتىـل مهزگىلىـدە ۋەتىـنىگه بېرىـپ كېلىشـى ئۈچـۈن        

  .ئايروپىالن بېلىتى ئېلىپ بېرىدۇهقسىز ھ

  ئىسالم ئۇنىۋېرستېتى لىقمااليشىيا خهلقئارا
مااليشـــىيا خهلقئـــارالىق ئىســـالم ئۇنىۋېرســـتېتىنىڭ ئـــورنى مااليشـــىيا پـــايتهختى    

ــۇپ، بــۇ ئۇنىۋېرســتېت    كوالالمپــۇر شــهھىرىنىڭ شــىمالىدىكى گۇمبــاك شــهھىرىدە بول
يه، پاكىسـتان، مالـدىف قاتـارلىق دۆلهتـلهر ۋە     ، تۈركىسهئۇدى ئهرەبىستانىيىلى -١٩٨٣

خهلقئارا ئىسـالم قۇرۇلتىيىنىـڭ يـاردىمى بىـلهن تهسـىس قىلىنغـان بولـۇپ، ئىسـالمىي         
  .بىلىملهردىن باشقا، ئىجتىمائىي، تىببىي ۋە تېخنىكا بىلىملىرىنىمۇ ئۆگىتىدۇ

لىـــم مااليشـــىيا خهلقئـــارالىق ئىســـالم ئۇنىۋېرســـتېتى ئىســـالم ئهللىـــرى ئىچىـــدە بى  
سهۋىيىسىنىڭ يۇقىرىلىقى ۋە ھهر جهھهتتىن ئىلغارلىرى بىـلهن داڭـق چىقارغـان ئهڭ    
مهشــهۇر ئۇنىۋېرســتېت بولــۇپ، ئىســالم دۆلهتلىرىــدىن تاشــقىرى ئامېرىكــا، ياۋروپــا ۋە   

ئانـا ۋەتىنىمىـزدىن   . ئاۋۇستىرالىيىلهردىن ئوقۇغۇچىالر كېلىپ ئىلىم تهھسـىل قىلماقتـا  
  .وقۇۋاتقان ئۇيغۇر پهرزەنتلىرىمۇ يۈزلهرچه باركېلىپ بۇ ئۇنىۋېرستېتتا ئ

  ئۇنىۋېرستېتى لىقئىسالم ئاباد خهلقئارا
ئۇنىۋېرستېتىنىڭ ئورنى پاكىستان پايتهختى ئىسالم ئابـاد   لىقئىسالم ئاباد خهلقئارا  

، تـۈركىيه، پاكىسـتان، مااليشـىيا،    سهئۇدى ئهرەبىسـتانى يىلى -١٩٨٠شهھىرىدە بولۇپ، 
لهتـلهر ۋە خهلقئـارا ئىسـالم قۇرۇلتىيىنىـڭ يـاردىمى بىـلهن تهسـىس        مالدىف قاتارلىق دۆ

سـاھه ئىلـم پهنلىرىمـۇ     بۇ ئۇنىۋېرستېتتا ئىسـالمىي ئىلىملهردىـن باشـقا ھهر   . قىلىنغان
ــدۇ،  ــىل      ٦٠ئوقۇتىلى ــم تهھس ــپ بىلى ــۇچىالر كېلى ــتىن ئوقۇغ ــۆپرەك مهملىكهت ــن ك تى

ــدۇ ــىرنىڭ  . قىلى ــۆتكهن ئهس ــا   -٨٠ئ ــالپ ئان ــدىن باش ــۇ   يىللىرى ــپ ب ــدىن چىقى ۋەتهن
. ئۇنىۋېرســتېتتا بىلىــم تهھســىل قىلغــان ئۇيغــۇر پهرزەنتلىرىنىــڭ ســانىمۇ ئــاز ئهمهس  

  .ھازىرمۇ بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر بۇ ئۇنىۋېرستېتتا ئوقۇپ كهلمهكته

  ئىمان ئۇنىۋېرستېتى
بــۇ ئۇنىۋېرســتېتنى ھــازىرقى زامــان مهشــهۇر ئولىمالىرىــدىن ئهلــالمه ئابدۇلمهجىــد    
يىلى يهمهن پايتهختى سانئا شـهھىرىدە تهسـىس قىلىنغـان    -١٩٩٣ندانىي تهرىپىدىن زە

. بولۇپ، ھازىرغىچه بولغان قىسقا ۋاقىت ئىچىدە كۆپ ئۆلىماالرنى يېتىشتۈرۈپ چىققـان 
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ى تهشــكىالتلهر دۆلهتــئامېرىكــا ۋە بىرلهشــكهن  يىلىــدى بىــرى-٢٠٠٤بــۇ ئۇنىۋېرســتېت
لهن قارىلىنىـپ  اردەم قىلىدۇ، دېگهن تـۆھمهت بىـ  ي ىغاتهشكىالتتهرىپىدىن ئهل قائىدە 

  .كهلمهكته

  ئىمام مۇھهممهد ئىبنى سۇئۇد ئۇنىۋېرستېتى
پــايتهختى رىيــاد شــهھىرىدە  ســهئۇدى ئهرەبىســتانىيىلــى -١٩٧٤بــۇ ئۇنىۋېرســتېت   

. تهسىس قىلىنغان بولۇپ، دۇنيادىكى مهشهۇر ئۇنىۋېرستېتلهر قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ
ئامېرىكــا، يــاپونىيه، . نىڭ ھهر قايســى جايلىرىــدا شــۆبىلىرى بــارنىســهئۇدى ئهرەبىســتا

بــۇ ئۇنىۋېرســتېت . ھىنــدونىزىيه ۋە جىبــۇتى قاتــارلىق دۆلهتــلهردە ئىنىســتتوتلىرى بــار
پهن -دىنىــي ئىلىملهردىــن باشــقا ئىنســانىيهتكه كېرەكلىــك بولغــان پۈتــۈن ئىلىــم       

ه ئالغان ئۇنىۋېرسـتېت بولـۇپ   ئهڭ كۆپ فاكۇلتىتالرنى ئۆز ئىچىگ. تۈرلىرىنى ئۆگىتىدۇ
  .ھېسابلىنىدۇ

 ھـازىرمۇ . بۇ ئۇنىۋېرستېتنى پۈتتۈرگهن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ سـانى ئـاز ئهمهس    
  .بىر تۈركۈم ئۇيغۇر پهرزەنتلىرى ئوقۇپ كېلىۋاتىدۇ

  ئامېرىكا ئوچۇق ئىلىم ئۆگىتىش ئۇنىۋېرستېتى
ــايتهختى ئامېرىكــا ئوچــۇق ئىلىــم ئــۆگىتىش ئۇنىۋېرســتېتىنىڭ ئــورنى      ئامېرىكــا پ

يىلـى رەسـمى دەرس   -١٩٩٦يىلى تهسىس قىلىنىـپ،  -١٩٩٥نېۋيورك شهھىرىدە بولۇپ، 
ــلىغان ــۆگىتىش     . باش ــالم تهربىيىســى ئ ــلهر ۋە ئىس ــالمىي ئىلىم ــتېت ئىس ــۇ ئۇنىۋېرس ب

مهقسىتى بىـلهن تهسـىس قىلىنغـان بولـۇپ، ئىسـالم مهملىكهتلىرىـدىن ئىختىساسـلىق        
  .لىپ قىلىنغانكىشىلهر ئوقۇتقۇچىلىققا تهك
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  ىدىكى بهزى مهشهۇر ئىلىم يۇرتلىرىئۇيغۇر دىيار

  خانلىق مهدرەسه
يىلغىــچه ھــاكىمىيهت   – ١٦٥٢يىلــدىن  – ١٦٣٩» ەســهخــانلىق مهدر«قهشــقهر   

يۈرگــۈزگهن ســهئىدىيه خانلىقىنىــڭ ســهككىزىنچى ســۇلتانى ئابــدۇلالخان تهرىپىــدىن 
مانـــدا ئۇيغـــۇر مائـــارىپىنى   يىلـــى بىنـــا قىلـــدۇرۇلغان بولـــۇپ، ئهينـــى زا     – ١٦٤١

  .يۈكسهلدۈرۈشته ئاالھىدە رول ئوينىغان مهدرەسهدۇر
ئهينــى ۋاقىــتالردا خــانلىق مهدرەســهلهر ئهڭ ئــالىي بىلىــم يــۇرتلىرى ھېســابلىناتتى    

. ھهمــدە خــانلىقالر ئــوردا قۇرغــان مهركىزىــي شــهھهرلهردە بولۇشــى شــهرت قىلىنــاتتى  
ش چـوڭ مهركىزىـي شـهھهرلهردە بۇنـداق     بولۇپمۇ خوتهن، ياركهنت، قهشقهرگه ئوخشـا 

بىلىـــم يـــۇرتلىرىنى بىنـــا قىلـــدۇرۇش شـــهرت قىلىنغـــاچ ھهم كـــۆپىنچه خـــانلىقالر ۋە 
 –خـانلىقالردا ئىشــلهيدىغان مهشــهۇر ئهربـابالر، مۇشــاۋىرالر، ئالىمالرنىــڭ تهشــهببۇس   

بىلهن قۇرۇلىدىغان بولغـاچ، مهدرەسـهلهرنىڭ نـامىمۇ شـۇ كىشـىلهرنىڭ      ئىشتىراكلىرى 
قهشـقهردىكى  . شهرىپى ياكى مۇشۇ مهركىزىي شـهھهر نـامى بىـلهن ئـاتىالتتى     –سىم ئى
مـۇ خـانلىق ئـوردا تۇرۇشـلۇق شـهھهردە قۇرۇلغاچقـا، مهدرەسـهنىڭ        »خانلىق مهدرەسـه «

مالىيىسى، مهبلىغى ۋە تۈرلۈك خىراجهتلىرى چهكلىـك ھالـدا پادىشـاھلىق خهزىنىـدىن     
. ىڭ تهمىنات بېرىشى بىـلهن تولۇقلىنـاتتى  چىقىم قىلىنىپ، كهم قىسمى ۋەخپه، ئهۋقاپن

شۇڭالشــــقا، بــــۇ مهدرەســــهنىڭ ئىقتىســــادى مهدرەســــه كــــوللېكتىپى بهلگىلىــــگهن 
  .لهر ئارقىلىق باشقۇرۇالتتى»ۋەللىهتۇم«

پۈتۈن ئۇيغۇر ئېلى بويىچه ئالىي بىلىم يۇرتى بولـۇپ، ئۇنىڭغـا   » خانلىق مهدرەسه«  
لهپ قىلغــۇچىالر كېلىــپال قالماســتىن، مهملىكهتنىــڭ ھهرقايســى جايلىرىــدىن ئىلىــم ته

ــان،     ــۇرا ئاســىيانىڭ ســهمهرقهند، قوق بهلكــى كهشــمىر، پاكىســتان، ئافغانىســتان، ئوتت
  .پهرغانه، نهمهنگان قاتارلىق جايلىرىدىن تالىپالر كېلىپ ئوقۇغان

خــانلىق «نىــڭ ئهســلى جــايى قهشــقهرنىڭ قازىســى ۋە مۇشــۇ  »خــانلىق مهدرەســه«  
بولغــان مــولال مــۇھهممهد ســادىق ئهلهم ئاخۇننىــڭ بوۋىســى گه مــۇددەرىىس » مهدرەسـه 

ئهۋالدى ۋەخپه قىلغان ئورۇن بولۇپ، سۇلتان ئابدۇلالخان ئۆزى تۇرۇشلۇق ئوردىنىڭ 
يىلـى سـهئىدىيه خـانلىقى     – ١٦٧٩. ئالدىدىكى بۇ ئورۇنغا خانلىق مهدرەسهنى سـالغان 

ېئـودال خانلىقىنىـڭ   باشـچىلىقىدىكى جۇڭغـار ف  » ئاپئاق خوجـا «ئاخىرلىشىپ، قهشقهر 
جهدىتلهرنىـڭ  «ھۆكۈمرانلىقىغا بويسۇنغاندىن كېيىن، قهشـقهردىكى بىلىـم يـۇرتلىرى    
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دەپ قارىلىنىـپ، نۇرغۇنلىغـان بىلىـم ئىگىلىـرى     » ئوردىسى، بىـدئهتچىلهرنىڭ ماكـانى  
ــۈرمىگه تاشــالنغان  ــي شــهھهرلهردىكى   . ت ــارلىق مهركىزى خــوتهن، قهشــقهر، يهكهن قات
ڭ تۈرلـۈك خىراجهتلىـرى توختىتىلىـپ، مهدرەسـهدە ئوقۇيـدىغان      خانلىق مهدرەسهلهرنى

  .تالىپالر تارقىتىۋېتىلگهن
نىــڭ دەســلهپكى ياســالغان قۇرۇلۇشــىنى ھېســابقا     »خــانلىق مهدرەســه «قهشــقهر  

 – ١٨٠٥بىرىنچـى قېـتىم مىـالدى    . ئالمىغاندا جهمئىـي تـۆت قېـتىم رېمونـت قىلىنغـان     
شقهرنىڭ چوڭ ئاقسـاقىلى ئابـدۇۋارىس   قه) يىلى – ١٢٢٠ھىجرىيه (يىللىرى  – ١٨٠٦

قهشـقهرلىق مـۇھهممهد   ) ١٢٦٠ھىجـرىيه  (يلى  – ١٨٤٤بهگ؛ ئىككىنچى قېتىم مىالدى 
ــاخۇنۇم؛ ئــۈچىنچى قېــتىم مىــالدى   ھىجــرىيه (يىلــى  – ١٩٠٦ – ١٩٠٥ســادىق ئهلهم ئ

 – ١٩٣٦؛ تـۆتىنچى قېــتىم مىــالدى  قهشــقهرلىق چـوڭ بــاي مۇســابايوپ ) يىلـى  – ١٣٢٣
مهھمـۇد مۇھهممىـدى قاتـارلىق كىشـىلهر     ) يىلـى  – ١٣٥٥ھىجـرىيه  (ىرى يىلل – ١٩٣٧

  .رېمونت قىلدۇرغان

  مهدرەسهسى» ساچىيه«قهشقهر 
ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، يهنى سۇلتان سۇتۇق بۇغراخـان ۋاقتىـدا قهشـقهردە     -١٠  

ــۇپ،    —ســاچ (»مهدرەســهئى ســاچىيه(مهشــهۇر  ــدىكى ســۆز بول قهدىمكــى ئۇيغــۇر تىلى
قۇرۇلغــان ) پهننــى كېڭهيـتىش قاتــارلىق مهنىـلهرگه ئىــگه   –، ئىلىـم  سـېچىش، يېــيىش 

بولۇپ، داڭلىق ئهدىب جامالىددىن قهشـقهرى قاتـارلىق ئۆلىماالرنىـڭ دەرس باشلىشـى     
  .يىلى ئاتۇشتا بۇ مهكتهپنىڭ شۆبه دارىلفۇنۇنى قۇرۇلغان –١٠٥٧. بىلهن ئېچىلغان

ىـي ۋە تىببىـي مهكـتهپ    مهدرەسهسى شۇ دەۋردىكـى ئومۇمالشـقان ئىلم  » ساچىيه«  
ــاردا        ــدىنقى قات ــادا ئال ــازىر دۇني ــان ھهم ھ ــادا قۇرۇلغ ــىردە ياۋرۇپ ــۇرا ئهس ــۇپ، ئوتت بول

ئوكسـىفورت  ) يىلى فرانسـىيىدە قۇرۇلغـان   – ١٢٠٠(سانىلىدىغان پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ــىتېتى  ــان   – ١٢٠٠(ئۇنىۋېرسـ ــدە قۇرۇلغـ ــى ئهنگلىيىـ ــم   ) يىلـ ــالىي بىلىـ ــارلىق ئـ قاتـ

ــدىنمۇ  ــۈچ ئهســىر ئىلگىــرى قۇرۇلغــان يۇرتلىرى ــيىن  . ئ ــدىن كې ــۇ مهكــتهپ قۇرۇلغان ب
قاراخانىيالر تهۋەسـىدىكى نۇرغۇنلىغـان مهرىپهتـپهرۋەر كىشـىلهرنىڭ بىلىـم ئىگىلىشـى       

  .ئۈچۈن ياخشى ئىمكانىيهت يارىتىلغان
بۇ مهكتهپته شۇ ۋاقىتالردا ھۆسهيىن ئىبنى خهلهف قهشـقهرى، سـهيىد جااللىـدىن      

ۇپ سۈزۈكى، ئىمامىدىن قهشقهرى، ھۆسهيىن پهيـزۇلال، جامالىـدىن   باغدادى، خوجا ياق
قهشــقهرى، رەشــىد ئىبنــى ئهلــى قهشــقهرى قاتــارلىق نۇرغۇنلىغــان نوپۇزلــۇق ئهربــابالر 
ــترونومىيه،     ــى، ئاسـ ــالم ئهقىدىسـ ــلىق، ئىسـ ــى، تىلشۇناسـ ــان پهلسهپىسـ ــاب، يۇنـ ھېسـ

كتىكىســى قاتــارلىق تىبابهتچىلىــك، ئىلمىــي مهنتىــق، تــارىخ، ئىلمىــي روھ، ئــۇرۇش تا 
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بـــۇ مهكتهپـــته يهنه كۇتۇپخانـــا . ئىجتىمـــائىي ۋە تهبىئىـــي پهنلهردىـــن دەرس بهرگهن
تهســــىس قىلىنغــــان بولــــۇپ، نۇرغۇنلىغــــان مهشــــهۇر كىتــــابالر تېمــــا قىلىنىــــپ،  

نـاملىق  » سـۇراھ «. ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆگىنىشىگه ئهۋزەل شارائىت ھازىرالپ بېـرىلگهن 
نـاملىق تـۆت   » سـۇھاھ «ئـۆز كىتابىـدا جهۋھهرنىـڭ     ئهسهرنىڭ ئاپتورى جامال قارشـى 

ــدىالنغانلىقىنى       ــپ پاي ــىدىن ئېلى ــڭ كۇتۇپخانىس ــۇ مهكتهپنى ــابىنى مۇش ــۇق كىت تومل
  .يازغان
ــم       ــڭ ۋە ئىلىـ ــانىيالر زىيالىيلىرىنىـ ــى قاراخـ ــىنىڭ قۇرۇلۇشـ ــاچىيه مهدرەسهسـ سـ

ــش       ــىل قىلىـ ــم تهھسـ ــپ ئىلىـ ــا بېرىـ ــارلىق جايالرغـ ــارا قاتـ ــكارلىرىنىڭ بۇخـ ھهۋەسـ
نۇرغۇنلىغـان زىيـالىيالر يـول ئـازابى ۋە مۇسـاپىرچىلىق      . يىنچىلىقىغا خاتىمه بهرگهنقى

دەردىدىن بىر يولىال قۇتۇلۇپ، ئۆزىنىڭ ئىلىمگه بولغـان تهشـنالىقىنى مۇشـۇ مهكتهپـته     
ــالىمالر، تارىخشۇناســالر، شــائىرالر،   . قانــدۇرغان ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىن نۇرغۇنلىغــان ئ

تهرەپلىـمه بىلىمـگه ئىـگه ئىسـتىداتلىق كىشـىلهر يېتىشـىپ        سىياسىي ئهربـابالر ۋە ھهر 
بۇ ئىلىم يۇرتىنىـڭ  . چىقىپ، ئۇيغۇر مهدەنىيهت تارىخىدا ئۆچمهس ئىزالرنى قالدۇرغان

جاھانغا تونۇلۇشـى بىـلهن ئوتتـۇرا ئاسـىيادىن نۇرغـۇن ئىلىـم ھهۋەسـكارلىرى كېلىـپ         
ىــلهن پۈتكــۈل شــهرق قهشــقهر ئۆزىنىــڭ بــۇ ئىلىــم ئــوچىقى ب. ئىلىــم تهھســىل قىلغــان

  .دېگهن نامغا ئېرىشكهن) ئىككىنچى بۇخارا(» سانى بۇخارا«دۇنياسىغا تونۇلۇپ 

  قهشقهر ساقىيه مهدرەسهسى
ئىلىمگه تهشـنا بولغـۇچىالرنى سـۇغارغۇچى بىلىمگـاھ     (قهشقهر ساقىيه مهدرەسهسى   

ۇنىڭ ساخاۋەتچى ئايال بهھرىگۈل بان-يىلى خهير-١٦٣٠مىالدىيه) دېگهن مهنىدە بولۇپ
يىلىغـا كهلگهنـدە، كاتتـا بـاي     -١٩١١. شهخسىي مهبلهغ سېلىشى بىلهن بىنـا قىلىنغـان  

باھاۋۇددىن باينىـڭ باشـچىلىقىدا مهدرەسـهنىڭ دەرۋازىسـى، دەرۋازا تېمـى، مهسـجىدى       
يېڭىالنغاندىن تاشقىرى، پهلهمپهينىڭ ئىككى تهرىپىدىكى ھۇجرىالر ئىككى قهۋەتلىك 

  .قىلىپ ياسالغان
قالسـىال بىـر    ىـن د» خـانلىق مهدرەسـه  «رەسهسى ئهڭ ئاتاقلىق مهدرەسـه  ساقىيه مهد  

نىڭ جهنۇبىغا »خانلىق مهدرەسه«قهدەر ئاالھىدە ئورۇن تۇتقان مهدرەسه بولۇپ، ئورنى 
ئهينى ۋاقىتتا بۇ مهدرەسهدە خوتهن، ئاقسۇ، تۇرپان، قۇمۇل، ئىلى، ئىلتـاي،  . جايالشقان

ئۆز ۋاقتىدا سـاقىيه  . لىپ ئىلىم تهھسىل قىلغانچۆچهك قاتارلىق جايالردىن تالىپالر كې
 ٩ئېغىـز ھـۇجرا،    ٥٦يۈرۈش قۇرۇلۇش بار بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىـدە  ٣٧مهدرەسهسىگه تهۋە

ئورۇنـدا   ٦مـو تېرىلغـۇ يېـرى،    ٥٠٠ئېغىز دەرسخانا، بىـر مهسـجىد بولغاننىـڭ سـىرتىدا،     
. ه مۈلكى بار ئىدىئېگىز ئۆي، چوڭ بىر باغ قاتارلىق ۋەقپ ١٠ئېغىز دۇكان،  ١٦ساراي، 
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يىلـى ئۇنىـڭ ئورنىغـا قهشـقهر     -١٩٩١بۇ مهدرەسه ئاللىبۇرۇن بۇزۇپ تاسالنغان بولۇپ، 
  .ۋىاليهتلىك دىنىي مهكتهب تهسىس قىلىنغان

  لۈكچۈن مهدرەسهسى
تۇرپـان  . ئهسـىردە تولـۇق يىلتىـز تارتىـپ بولغـان     -١٤تۇرپان دىيارىدا ئىسالم دىنى   

يىلـى تهسـىس   -١٥٦٨تـۇنجى ئىسـالم بىلىـم يـۇرتى     رايونىدىكى لۈكچۈن دېگهن جايدا 
بــۇ . دەپ نــام بهرگهن» لۈكچــۈن جاھاننــامه مهدرەسهســى«قىلىنغــان بولــۇپ، ئۇنىڭغــا

قۇۋۋەتلىشى بىـلهن  -لۈكچۈن خانلىق ئوردىسىنىڭ ئهمهلدارلىرىنىڭ قولالپ مهدرەسهنى
تـا بـۇ   ئهينـى ۋاقىت . ئهلالمه ئهلى ئاخۇنۇم دېگهن كىشـى قـول سـېلىپ بىنـا قىلـدۇرغان     

مهدرەســهدە ھهر قايســى جــايالردىن كهلــگهن تالىــب ئىلىمــلهر ئىلــم تهھســىل قىلغــان   
  .بۇ مهدرەسه ئاللىبۇرۇن بۇزۇپ تاشالنغان بولۇپ، ھازىر ئۇنىڭ ئىزى قالمىغان. ئىكهن

  دامىكۇ پۇناق مهدرەسهسى
يىلــى چىــرا ناھىيىســىنىڭ دامىكــۇ رايونىــدىكى پۇنــاق  -١٩٣٨پۇنــاق مهدرەسهســى   

دا قاسىم ھاجىم دېگهن كىشىنىڭ تهشهببۇسى ۋە مهبلهغ چىقىرىشى بىـلهن  دېگهن جاي
ــان    ــڭ ق ــدۇراھمان قارىئاخۇنۇمنى ــۇم ئاب ــا مهرھ ــا ئولىم ــىز  -كاتت ــاققۇزۇپ تىنىمس تهر ئ

ئىشلىشــى بىــلهن تهســىس قىلىنغـــان بولــۇپ، ئوقۇتــۇش ئۇســۇلىنىڭ ئىلغـــارلىقى،       
ۋە چوڭقـۇرلىقى بىـلهن   ئوقۇتىلىدىغان دەرسلىكلهرنىڭ مهزمـۇن جهھهتتىكـى مـوللىقى    

  .مهشهۇردۇر
ئابدۇراھمان قارىئاخۇنۇم ھازىرقى ئۆزبېكىستاننىڭ ئهنجـان ۋىاليىتىـدىن بولـۇپ،      

ــىرنىڭ   ــۆتكهن ئهس ــۇتهن      -٣٠ئ ــپ، خ ــپ كېلى ــۆچ ئېتى ــا ك ــۇر دىيارىغ ــرى ئۇيغ يىللى
يىلىدىن باشالپ دامىكۇ پۇناق مهدرەسهسىگه ئـۇل  -١٩٣٥. ۋىاليىتىدە يهرلىشىپ قالغان

ــا ــېلىپ ئـ ــۇددەت   سـ ــۇزۇن مـ ــهدە ئـ ــۇ مهدرەسـ ــۈرۈپ چىققـــان ۋە شـ ــۇنى پۈتتـ خىرى ئـ
-ئهينــى ۋاقىتتــا بــۇ مهدرەســهدە كۈنلــۈك ئوقۇيــدىغان ئوغــۇل   .مۇدەررىســلىك قىلغــان

قارىيلىق ۋە ئـالىملىق ئۈچـۈن يېتىـپ ئوقۇيـدىغان     . دىن ئاشاتتى٤٠٠قىزالرنىڭ سانى 
  .تالىبالرنىڭ سانىمۇ كۆپ بولغان

ــزالر     ــى قىـ ــاق مهدرەسهسـ ــپ ئوقۇتۇل پۇنـ ــۇل قىلىنىـ ــقوبـ ــه  غـ ــۇنجى مهدرەسـ ان تـ
مۇندىن باشقا بۇ مهدرەسهنىڭ ئوقۇتـۇش سهۋىيىسـى ئاالھىـدە يـۇقىرى،     . ھېسابلىنىدۇ

ــان    ــلهن داڭــق چىقارغ ــۇقلىقى بى ــارائىتى تول ــڭ، ش ــۈزۈمى چى ــۇ مهدرەســه  . ت -١٩٥٨ب
  .يىلىغىچه داۋام قىاللىغان

ۆپرەك تالىـپ ئوقـۇش   دىـن كـ  ٣٠٠٠كېيىن بولـۇپ  –پۇناق مهدرەسهسىدە ئىلگىرى   
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ئوقۇپ چىققانالر ھهر قايسى ۋىـاليهت ۋە نـاھىيىلهردە    بۇ مهدرەسهدە. پۈتتۈرۈپ چىققان
گۇالخمـالىق ئاتـاقلىق تېۋىـپ    : مهسىلهن. ئاالھىدە ھۆرمهت قازانغان زاتالردىن بولغان

ۋە تېڭىقچى غازى قارىهاجىم، كېرىيىلىك ئۆلىما جاپپـار قارىهـاجىم، ئاالھىـدە تونۇلغـان     
، رۇزى )نىــڭ ئۇســتازىپېقىر(م هشــهۇر تېۋىــپ مهرھــۇم مــۇھهممهد قۇربــان قارىهــاجى م

قارىهاجىم، شائىر مۇھهممهد قاسـىم زۇھـۇرى قاتـارلىق كىشـىلهرنىڭ ھهممىسـى پۇنـاق       
  .مهدرەسهسىنىڭ تالىبلىرى ئىدى

  كېرىيه دۆڭ مهدرەسه
ھاجىمنىـڭ  دۆڭ مهدرەسه ياقۇب بهدەۋلهت زامانىدا، ئۆزبېكىستانلىق مىرمـۇھهممهد    

ــاھ        ــى ھېيتگ ــازار ئىچ ــڭ ب ــلهن كېرىيىنى ــى بى ــلهغ پىقىرىش ــكارلىقى ۋە مهب تهشهببۇس
لىمىنىـڭ چـوڭلىقى، قۇرۇلۇشـىنىڭ ھهشـهمهتلىكى،     ۆمهھهللىسىدە قۇرۇلغان بولـۇپ، ك 

ئوقۇتۇش شـارائىتىنىڭ ياخشـىلىقى، ئوقۇتـۇش تۈرىنىـڭ كـۆپ ھهم يېڭىلىقـى بىـلهن        
پهلـله يـارىتىپال قالماسـتىن، پهننـى مائـارىپقىمۇ       رىىكېرىيىنىڭ مهدرەسه مائارىپىدا يۇق

دۆڭ مهدرەسـهدە ئـۆز ۋاقتىـدا خـوتهن ۋىاليىتىنىـڭ ھهر قايسـى       . پۇختا ئاساس سـالغان 
ناھىيىلىرىدىن، چهرچهن، چاقىلىق قاتارلىق جايالردىن تالىپالر كېلىپ ئىلىم تهھسـىل  

كېـيىن  -ئىلگىـرى دۆڭ مهدرەسـهدە  . بولمىغـان  دىـن كهم ١٠٠قىلغان، دائىملىق تالىـب  
بىــر ئۆمــۈر ئاۋامنىــڭ كېســىلىنى  . دىــن كــۆپرەك تالىــب ئوقــۇپ چىققــان ٨٠٠٠بولــۇپ 

ھهقسىز كۆرۈپ، ئهرزان، ئاددى رېتسىپالر بىلهن كېسـهل داۋالىغـان ۋە ئۇيغـۇر مىللىـي     
تىبابهتچىلىكىنىڭ سېهرىي كـۈچى ھهم يـۇقىرى پهللىسـىنى نامايـان قىلىـپ، ئاالھىـدە       

نـى ھـازىرقى زامـان    »تـۈركى تىلـالر دىـۋانى   «ئهھـمهد ھـاجىم،   شۆھرەت قازانغان ئـالىم  
مهشـهۇر تهتقىقـاتچى، تىلشـۇناس     تهرجىـمه قىلىـپ تۈزۈشـكه قاتناشـقان    ئۇيغۇر تىلىغا 

ئالىم ئوسمان ھاجىم قۇدۇق قاتارلىقالردىن باشقا كېرىيه ناھىيىسىدىكى ئالىمالر، ئىمـام  
خىـزمهتچىلهر ھهممىسـى دۆڭ    خهتىبلهر ۋە ئوقۇمۇشلۇق پىشـقهدەم كـادىرالر، ئىشـچى   –

  .مهدرەسهدە ئوقۇپ يېتىشىپ چىققانالردۇر
يىلــى تــاقىۋېتىلگهنگه قهدەر ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىنى ئىزچىــل  -١٩٥٨دۆڭ مهدرەســه   

ــگهن  ــامى ئهســلىگه   -١٩٨٠. داۋامالشــتۇرۇپ كهل ــى دۆڭ مهدرەســه مهســجىدىنىڭ ن يىل
سـۇمبا يېيىـپ   -ادرا، شاخكهلگهندىن كېيىن، جامائهت ساقلىنىپ قالغان كونا تاملىققا ب

كۋادرات مېتىر يهرگه پىششـىق خىـش، ياغـاچ    ٣٠٠يىلى -١٩٨٦. ناماز ئوقۇشقا باشلىغان
 لهردەھازىر بـۇ مهسـجىد ئۆتمۈشـ   . قۇرۇلمىلىق قىلىپ مهسجىد قايتىدىن بىنا قىلىنغان

مهرىــپهت بــۇلىقى بولغــان دۆڭ مهدرەســهنىڭ مهســجىدى ســۈپىتىدە ســاقلىنىپ  -ئىلىــم
  .كهلمهكته
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  قىسقىچه چۈشهنچهجرىيه يىلنامىسى ھهققىدە ھى

  ھىجرىيه يىلنامىسى دېگهن قانداق يىلنامه؟: سوئال  .١٨٨٩
ھىجرىيه يىلنامىسى ئهرەبلهرنىڭ يىل، ئاي ۋە كۈنلهرنى ئاينىڭ ھهرىكىتى : جاۋاب    

ــ    ــىدا بارلىقق ــى ئاساس ــيه يىلنامىس ــاباليدىغان قهمهرى ــويىچه ھېس ــرەت  ب ــپ، ھىج ا كېلى
يىلىنـى بـاش يىـل    ) مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككىدىن مهدىنىگه كـۆچ قىلغـان  (

ــا    . قىلغــان ئىســالم يىلنامىســىدۇر  ــارقىلىق دۇني ــى ئ ھىجــرىيه يىلنامىســى ئىســالم دىن
  .مۇسۇلمانلىرى ئارىسىدا كهڭ ئومۇمالشقان

  رۇن ئهرەبلهرنىڭ قانداق يىلنامىلىرى بار ئىدى؟ئىسالمدىن بۇ: سوئال  .١٨٩٠
ئىسالم دىنى كېلىشـتىن ئىلگىـرى، ئهرەبلهرنىـڭ ئىككـى خىـل يىلنامىسـى       : جاۋاب    

ــانچىلىق ئىشــلىرىدا قوللىنىــدىغان، ۋاقىتنــى قۇياشــنىڭ     ــۇپ، ئۇنىــڭ بىــرى، دېهق بول
ئـالىيهتلهر  ھهرىكىتى بويىچه ھېساباليدىغان شهمسىيه يىلنامىسى، يهنه بىرى، دىنىي پا

ــارىخىي ۋەقهلىكلهرنىــڭ ۋاقتىنــى ھېسابالشــتا قوللىنىــدىغان، ۋاقىتنــى ئاينىــڭ        ۋە ت
  .ھهرىكىتى بويىچه ھېساباليدىغان قهمهرىيه يىلنامىسى بار ئىدى

  ئىسالم يىلنامىسىنى قوللىنىش پىكىرى قاچان مهيدانغا چىققان؟: سوئال  .١٨٩١
رەب يېــرىم ئارىلىــدا ئىســالم نــۇرى پارالشــقا باشــالپ، ئىســالم دەۋىتــى ۋە ئه: جــاۋاب    

ئىســالم ھــاكىمىيىتى مۇســتهھكهملهنگهن ھهمــدە ئىســالم دەۋىتــى چهت دۆلهتلهرگىــچه 
ــيىن،   ــدىن كې ــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ   ئىككيېتىــپ بارغان ــپه ھهزرىتــى ئ ىنچــى خهلى

ان ئىسالم دىنىنىڭ ئۆزىگه خاس دەۋرىگه كهلگهندە، دۇنيادا ئهڭ زور نوپۇزغا ئىگه بولغ
ــى      ــڭ ۋاقىتلىرىنـ ــى پائالىيهتلهرنىـ ــڭ، دىنيـ ــقىمۇ ئىبادەتلهرنىـ ــزان، ھهج ۋە باشـ رامىـ
ھېساباليدىغان، ۋەقهلىكلهرنـى خاتىرىلهيـدىغان، پۈتـۈن دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرى ئورتـاق       
قوللىنىدىغان مهخسۇس ئىسالمىي يىلنامىسى بولۇشى الزىملىقى ھېس قىلىنغان ۋە بـۇ  

  .ىر رەسمىي ئوتتۇرىغا قويۇلغانپىك

  نىڭ تاللىنىشىھىجرىيه يىلنامىسى
  ھىجرىيه يىلنامىسى قانداق تالالنغان؟: سوئال  .١٨٩٢

ئىسالم يىلنامىسىدا قايسى ۋاقىتنى يىل بېشى قىلىش مهسىلىسـىدە تۈرلـۈك   : جاۋاب    
ھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ تۇغۇلغـان كـۈنى    بهزىـلهر مـۇ  . اليىههلهر ئوتتۇرىغا قويۇلغان

يىلنــى ئىســالم يىلنامىســىنىڭ بــاش يىلــى قىلىــش پىكرىنــى ئوتتۇرىغــا قويســا،     -٥٧١
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يىلنـى يىـل بېشـى قىلىـش      -٦١٠بهزىلهر مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبهر بولغـان    
ــا قويغـــان  ــاالم  . پىكرىنـــى ئوتتۇرىغـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــۇلمانالر مـ كۆپچىلىـــك مۇسـ

يىلنـى ئىسـالم يىلنامىسـىنىڭ بـاش يىلـى       -٦٢٢كىدىن مهدىنىگه ھىجرەت قىلغان مهك
  .شۇنىڭ بىلهن ئاخىرقى بۇ پىكىر قوبۇل قىلىنغان .قىلىش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغان

  يىلنامىسى بولۇشقا تالالنغان؟ نېمه ئۈچۈن ھىجرەت يىلى ئىسالم :سوئال  .١٨٩٣
پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككىدىن مهدىنىگه : جاۋاب    

ھىجرەت قىلغانلىق ۋەقهسى ئىسـالم دىنـى تارىخىـدا ھهل قىلغـۇچ بۇرۇلۇشـنى ھاسـىل       
شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتـــى مـــۇھهممهد  . قىلغــان ئۇلـــۇغ ۋەقه ئىــدى  

ــپ ب   ــنىگه ھىجــرەت قىلى ــدىن مهدى ــى ئىســالم  ئهلهيهىسســاالمنىڭ مهككى ــان يىلىن ارغ
دەپ ئاتـاش  ” ھىجـرىيه “ يىلنامىسىنىڭ باش يىلى قىلىـش ۋە بـۇ يىلنامىنىـڭ نـامىنى     

  .پۈتۈن مۇسۇلمان ئۆلىماالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلهن بهلگىلىگهن
  ھىجرىيه يىلنامىسى قاچاندىن بىرى قوللىنىلىشقا ئۆتكهن؟: سوئال  .١٨٩٤

ھىجرىيه يىلنامىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئهرەب يېرىم ئارىلىـدا ئىسـالم   : اۋابج    
دىنىنى دەۋەت قىلىشقا باشلىغاندىن تارتىپال قوللىنىلغان ئهمهس، بهلكى ئىسالم دىنـى  

يىلـدەك ۋاقىـتقىچه يهنىـال ئهرەبلهرنىـڭ      ٣٠ئهرەب قهبىلىلهر ئارىسىدا دەۋەت قىلىنىـپ  
ــارەن  -٦٣٩. ىنىـــپ كېلىـــنگهن ئىـــدى ئهنئهنىـــۋى يىلنامىســـى قولل يىلىـــدىن ئېتىبـ

ــالىق پۈتــۈن ئىشــلىرىدا ھىجــرىيه يىلنامىســىنى قوللىنىشــقا     مۇســۇلمانالر دىــن ۋە دۇني
  .ئۆتكهن

  گه كىرىشىئۇيغۇر ئېلى نىڭھىجرىيه يىلنامىسى
  ؟ھىجرىيه يىلنامىسى ئۇيغۇر ئېلىگه قاچان كىرگهن: سوئال  .١٨٩٥

ئۇيغـــۇر ئېلىـــدە ھىجـــرىيه يىلنامىســـىنى قوللىنىشـــقا ئۆتـــۈش تـــارىخى   : جـــاۋاب    
 -٩. ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغـان دەسـلهپكى چاغلىرىغـا بېرىـپ يېتىـدۇ     

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا، ئىسالم دىنى ئۇيغۇرالر ئارىسىغا تارقالغانـدىن كېـيىن، بولۇپمـۇ    
ن سـۇتۇق بۇغراخـان ئىسـالم دىنىنـى قوبـۇل قىلىـپ،       قاراخانىيالر سۇاللىسـىدىن سـۇلتا  

دۆلهت تهۋەلىكىنى ئىسالمالشـتۇرۇپ ۋە كېيىـنچه ئىسـالم دىنـى دۆلهت دىنـى قىلىنىـپ       
بېكىتىلگهنــــدىن كېــــيىن، ھىجــــرىيه يىلنامىســــى پۈتــــۈن سىستېمىســــى بــــويىچه  

غـا  ئۇيغۇرالردىكى ئهنئهنىۋى يىلنامىنىڭ ئورنىنى ئېلىـپ، دىنىـي پائـالىيهتلهر ھهم دىن   
مۇناسىۋەتلىك پۈتۈن ئىشالر، شۇنداقال تۇرمۇش ساھهلىرىدىمۇ بۇ ھىجـرىيه يىلنامىسـى   

تـــارىخچىالر،  –ئۇيغــۇرالردىن چىققـــان نۇرغــۇن ئـــالىمالر   . قوللىنىلىــدىغان بولغـــان 
سهنئهتچىلهرمۇ ئۆز ئهسهرلىرىدە  –تىلشۇناسالر، ئهدىبلهر، پهيالسوپالر، تىۋىپالر، نهغمه 
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پهقهت يېقىنقـى زامانغـا   . نامىسى بويىچه بايان قىلىـدىغان بولغـان  ۋاقىتنى ھىجرىيه يىل
ــپ،        ــىدا تارقىلى ــلهر ئارىس ــقا مىللهت ــۇر ۋە باش ــى ئۇيغ ــيه يىلنامىس ــدىال، مىالدى كهلگهن

 –ئاساسىي ئورۇننى ئىگىلىگهن بولسىمۇ، دىنىي ساھهلهردە، بولۇپمۇ رامىزان ۋە ھېيـت  
  .رىيه يىلنامىسى قوللىنىلماقتائايهملهرنىڭ ۋاقتىنى ھېسابالشتا، يهنىال ھىج

دىنىـــي  نىـــڭ كۆپىنچىســـىئهللىرىئىســـالم ھـــازىر ئىســـالم ئهللىـــرى، بولۇپمـــۇ ئهرەب   
ساھهلهردىال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن ھاياتلىق ساھهلهردە، ھهتتا ئـادەتتىكى تۇرمۇشـتىمۇ   

  .ھىجرىيه يىلنامىسىنى قولالنماقتا
  :ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچهھىجرىيه يىلىنى مىالدىيه يىلىغا ئايالندۇرۇش   
  .كه بۆلۈمىز ٣٣مىالدىيىگه ئايالندۇرماقچى بولغان ھىجرىيه يىلىنى ) ١(    
  .نى قوشىمىز٦٢٢مىالدىيىگه ئايالندۇرماقچى بولغان ھىجرىيه يىلىغا ) ٢(    
ــاندىن    ٦٢٢) ٣(     ــان سـ ــقاندا چىققـ ــى قوشـ ــاننى    ٣٣نـ ــان سـ ــدە چىققـ كه بۆلگهنـ

  .يىلى چىقىدۇشۇنىڭ بىلهن مىالدىيه  .ئېلىۋېتىمىز
  ٤٣= ٣٣÷  ١٤٢٩ھىجرىيه : مهسىلهن  
    ٢٠٥١= ٦٢٢+ ١٤٢٩  
    ٢٠٠٨= ٤٣ -٢٠٥١  
  :مىالدىيه يىلىنى ھىجرىيه يىلىغا ئايالندۇرۇش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچه  
  .نى ئالىمىز ٦٢٢مىالدىيه يىلىدىن ) ١(    
  .كه بۆلۈمىز ٣٣ئالغاندا چىققان ساننى ) ٢(    
  .بىرىگه قوشىمىز -جىسىنى بىريۇقىرىقى ئىككىسىنىڭ نهتى) ٣(    
  .شۇنىڭ بىلهن ھىجرىيه يىلى چىقىدۇ  
  ١٣٨٦=  -٦٢٢ – ٢٠٠٨مىالدىيه : مهسىلهن  
    ٤٢=  ٣٣÷١٣٨٦  
    ١٤٢٨= ٤٢+  ١٣٨٦  
دەپ سانايمىز، ئهگهر  ٤٣يېرىمدىن كۆپرەك بولسا، ئۇنى  ٤٢بۆلۈنگهندە چىققان نهتىجه   

  .سانايمىز ٤١يېرىمدىن ئازراق بولسا، ئۇنى  ٤١
  :قهمهرىيه ئايلىرى تۆۋەندىكىچه  

 ئاي-١ مۇھهررەم
 ئاي-٢ سهفهر

 ئاي-٣ رەبىئهل ئهۋۋەل
 ئاي-٤ رەبىئۇل ئاخىر

 ئاي-٥ جامادىيهل ئهۋۋەل
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 ئاي-٦ جامادىيهل ئاخىر
 ئاي-٧ رەجهب
 ئاي-٨ شهبان
 ئاي-٩ رامىزان
 ئاي-١٠ شهۋۋال
 ئاي-١١ زۇلقهدە

 ئاي-١٢ زۇلهىججه
  



 

 

  
  
  
  
  

  

  
  ىنچى بۆلۈمئون بىر

  
  ۋە ئالالھنىڭ بارلىقى ئاتېئىزىم





 

 

  

  هتىسىۋە ئۇنىڭ سهپسئاتېئىزم 

  ئاتېئىزم دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٨٩٦
ــاۋاب     ــاتېئىزم  :ج ــدا   –ئ ــز تىلى ــدا Atheismئىنگىلى ــاد«، ئهرەب تىلى دەپ  »اإلحل

ئــالالھ تائاالنىــڭ بــارلىقىنى  ۋەلــۇق پىكــرى ئۈســتىگه قۇرۇلغــان ” يــوق“ئاتىلىــدىغان، 
پۈتـۈن دىنالرنـى، شـۇنداقال ئـاخىرەت ئـالهمىنى       ئىنكار قىلىشنى ئاساسىي تېما قىلغان،

دۇنيـادىكى ھهمـمه نهرسـىنىڭ     ئـاتېئىزمچىالر . قىلىدىغان پهلسهپىۋى ئېقىمـدۇر  ئىنكار
  .ۇرئۆزلىكىدىن پهيدا بولغانلىقىنى ۋە ياراتقۇچىنىڭ يوقلىقىنى دەۋا قىلغۇچىالرد

  بىر ئېقىم نقهدىمدە بولمىغا ئاتېئىزم پهلسهپىسى
  ئاتېئىزم پهلسهپىسى قاچان ۋە نهدە مهيدانغا چىققان؟: سوئال  .١٨٩٧

ئــالالھنى ئىنكــار قىلىشــتىن ئىبــارەت ھــازىرقى مهنىســى بىــلهن   ئــاتېئىزم :جــاۋاب    
زى پهقهت ھهق دىننىـڭ تهلىماتلىرىغـا   سۆ »ئاتېئىزم«. قهدىمدە مهۋجۇد ئهمهس ئىدى

ئهگهشمىگهنلهر ياكى كۆپ ئىالھلىق باتىل دىنالرغا ئېتىقـاد قىلىـدىغانالر ۋە قىيـامهت    
قۇرئـان  . ئاز ساندىكى شهخسلهر ئۈچۈنال قوللىنىلغان ئىدى كۈنىگه ئىنكار قىلىدىغان

يــات ھا“ :قىيــامهت كــۈنىنى ئىنكــار قىلغــۇچىالر ﴿: كهرىمنىــڭ جاســىيه سۈرىســىدىكى
، پهقهت )يهنى تۇغـۇلىمىز ( دېگهن پهقهت دۇنيادىكى ھاياتىمىزدۇر، ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز

ئۇالر بـۇ خۇسۇسـتا ھېچقانـداق مهلۇماتقـا     . دەيدۇ”زاماننىڭ ئۆتىشى بىلهن يوق بولىمىز
دېــگهن ئــايهت بــۇ مهنىنــى  )١(﴾ئهمهس، ئــۇالر پهقهت گۇمــان بىلهنــال ســۆزلهيدۇ ئىــگه

ــرگ   ــلهن بى ــادىلهش بى ــڭ    ئىپ ــار قىلغۇچىالرنى ــۈنىنى ئىنك ــامهت ك ــالالھنى ۋە قىي ه، ئ
ــال ۋە خاتــا        ــلىكى ۋە پهقهت گۇمــان، خىي ــقا ئىــگه ئهمهس ــداق ئىلمىــي ئاساس ھېچقان

ئىلمىــي  دەرۋەقه، ئاتېئىزمچىالرنىــڭ. انتهســهۋۋۇرغىال تايىنىــدىغانلىقىنى بايــان قىلغــ 
ۋروپانىــڭ فىزىكــا، يا. ئاساســقا يــۆلهنمىگهن بــۇ پــۈچهك پهلسهپىســى ئۇزۇنغــا بارمىــدى

ــقا تهبىئـــى پهن ئىلىملىـــرى بۈگـــۈنكى كۈندىكىـــدەك تهرەققىـــي    بىيولـــوگىيه ۋە باشـ
قىلمىغان، قـاراڭغۇلۇق ئهسـىرلىرىدە خېلـى بـازار تېپىـپ قالغـان بـۇ سهپسـهته ئېقىمـى          

پهت ئالدىـدا پـۇت تىـرەپ     –بارلىقىنى ئىلمىي ئاساسـتا ئىسـپاتلىغان ئىلىـم     نىڭئالالھ
پهن ساھهسـىدە   –ئىلىـم   زامانىمىزدا. سهھنىدىن چۈشكهن ئىدى تۇرالمىدى ۋە ھامان

                                                 
 ئايهت  -٢٤جاسىيه سۈرىسى  )١(
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پهننىڭ ئالالھقا باشاليدىغان يېتهكچىلىكـى   –تهرەققىي قىلغان ياۋروپا ئهللىرى ئىلىم 
مانغـا كېلىـپ ئـۆزلىرىنى ئوڭشـىۋالغان ۋە ئاتېئىزمچىالرنىـڭ بـۇ       ىئارقىسىدا قايتىدىن ئ

ن مۇشـــۇ ئهســـىردە، ئـــاتېئىزىم پـــۈچهك پهلسهپىســـىنى ئـــاللىبۇرۇن چـــۆرۈپ تاشـــلىغا
پهندىن نېسىۋە ئااللمىغان ئۈچىنچى دۇنيـا ئهللىرىنىـڭ    –پهلسهپىسى ۋە ئېقىمى ئىلىم 

بهزىســىدە خهلقنــى ھهقىقهتلهردىــن قــايمۇقتۇرۇش ئــارقىلىق ئىــدارە قىلىــش ئۈچــۈنال   
  .قوللىنىلماقتا

ــان كهرىمــدە  تهۋرات، ئىنجىــل ۋە   ــاد«قۇرئ  ەســۆزىنىڭ ھــازىرقى مهنىســىد »إلحل
ئــالالھ تائاالنىــڭ بارلىقىغــا  چــۈنكى قهدىمــدە. ئىشــلىتىلگهنلىكىنى تــاپقىلى بولمايــدۇ

قۇرئــان  .ئىنكــار قىلىــدىغان جهمئىــيهت يــاكى ئــاتېئىىزم پهلســهپه ئېقىمــى يــوق ئىــدى
سۆزى ھازىرقى مهنىدىكى ئالالھنى ئىنكـار قىلىـش    »إلحلاد« كهرىم ئايهتلىرىدە كهلگهن

چـــۈنكى شـــۇ ۋاقىتتىكـــى كۇففـــار ئهرەبـــلهر ۋە كـــۆپ  )١(.مهنىســـىدە كهلـــگهن ئهمهس
ئىالھالرغــا ئېتىقــاد قىلغۇچىالرنىــڭ ھېچقايسىســى ئــالالھ تائاالنىــڭ بــارلىقىنى ئىنكــار  

ئالالھقـا يېقىنالشـتۇرغۇچى    ئـۆزلىرىنى  قىلمايتتى ۋە ئـۆزلىرى چوقۇنغـان نهرسـىلىرىنى   
پهيغهمـبهر  ۇنى بىلـدۈرۈپ  بئالالھ تائاال  .ىچىك ئىالھالر دەپ ئاتايتتىۋاسىتىالر ياكى ك
ــاالمغا ــۇالردىن ﴿: ئهلهيهىسس ــاراتتى،   «: ئهگهر ســهن ئ ــم ي ــى كى ــمانالرنى ۋە زېمىنن ئاس

دەپ » بويســـۇندۇردى؟) بهنـــدىلهرنىڭ مهنپهئىتـــى ئۈچـــۈن(كـــۈننى ۋە ئـــاينى كىـــم 
ئالالھنىــڭ (دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ، ئــۇالر قانــداقمۇ  » ئــالالھ«: سورىســاڭ، ئــۇالر چوقــۇم

  .دېگهن )٢(﴾!تارتىدۇ باش) ئىبادىتىدىن
ــاال يهنه مۇشــرى    ــالالھ تائ ــا چوقۇنۇشــ ئ مۇددىئاســىنى  تىكىك ئهرەبلهرنىــڭ بۇتالرغ

الرنى ھىمـــــايىچى ئـــــالالھنى قويـــــۇپ بـــــۇت  ﴿: ئوچـــــۇقالپ مۇنـــــداق دېـــــگهن  
                                                 

نهھـل  وذَرواْ الَّذين يلْحدونَ في أَْسمآئه سيْجزْونَ ما كَانواْ يْعملُون﴾دە، ﴿: ئـايىتى  -١٨٠قۇرئان كهرىمنىڭ ئهئراف سۈرىسى   )١(
دە،  ﴾لسانٌ عربِيٌّ مـبِني  ﴿ولَقَْد نْعلَم أَنهْم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِّسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَْيه أَْعجميٌّ وهذَا ئـايىتى  -١٠٣سۈرىسىنىڭ 

سـۆزى   ﴾يلْحـدونَ ﴿دە كهلـگهن  ﴾ْينـا إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في آياتنا لَـا يْخفَـْونَ علَ  ﴿ئـايىتى   ٤٠فۇسسىلهت سۈرىسىنىڭ 
ســۆزىنىڭ ھــازىرقى زامــان پېئىــل شــهكلى بولــۇپ، بــۇ ســۆز ھــازىرقى مهنىــدىكى ئــالالھنى ئىنكــار » اإللحــاد«

. شۇڭا بۇ ئايهتلهرنىڭ مهنىسـىمۇ ئالالھقـا ئىنكـار قىلىـش دېگهنلىـك بولمايـدۇ      . قىلىش مهنىسىدە كهلمىگهن
كهلـمهس قوللىنىـدىغانالرنى تهرك ئېـتىڭالر،     -ڭ ئىسىملىرىنى كهلسـه  ئالالھنى«: ئالدىنقى ئايهتنىڭ مهنىسى

ــۇالر  ــاخىرەتته(ئ ــدۇ ) ئ “ كاپىرالرنىــڭ«: ئىككىنچــى ئايهتنىــڭ مهنىســى . »قىلمىشــلىرىنىڭ جازاســىنى تارتى
دېـگهن سـۆزىنى ئوبـدان    ” قۇرئـاننى بىـر ئىنسـان تهلىـم بېرىـدۇ     ) يهنى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا  (ئۇنىڭغا 

بولســا روشــهن ئهرەب  ) قۇرئــان(ئــۇالر كۆرســهتكهن ئادەمنىــڭ تىلــى ئهرەب تىلــى ئهمهس، بــۇ      بىلىمىــز، 
ــۈچىنچى ئايهتنىــــڭ مهنىســــى . »تىلىدىــــدۇر ــۇرمىالپ  «: ئــ ــايهتلىرىمىزنى بــ ــىزكى، بىزنىــــڭ ئــ شۈبهىســ

 .»چۈشهندۈرىدىغانالر بىزگه مهخپىي قالمايدۇ،
  ئايهت  -٦١ئهنكهبۇت سۈرىسى   )٢(
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ــانالر ــى ئ   “:قىلىۋالغـ ــڭ بىزنـ ــىمىز پهقهت ئۇالرنىـ ــا چوقۇنۇشـ ــڭ ئۇالرغـ ــا بىزنىـ الالھقـ
  )١(﴾دەيدۇ ”يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈندۇر

ياۋروپـــادا خرىســـتىئان چىركاۋلىرىنىـــڭ  ھـــازىرقى مهنىـــدىكى ئـــاتېئىزم ئېقىمـــى  
ئهسىرنىڭ ئاخىرى مهيدانغا چىققـان   -١٧كېيىن،  ھاكىمىيىتى زاۋاللىققا يۈزلهنگهندىن

بۇ ۋاقىتالر كـارل مـاركى،   . ئهسىرنىڭ باشلىرىدا رەسمى راۋاج تاپقان ئىدى -١٩بولۇپ، 
ئاتېئىزم پىكـرى تهدرىجىـي ھالـدا    . ىغان ۋاقىتالر ئىدىياش فرېدرىك ۋە چارلز دارۋىنالر

) ١٨٦٠-١٧٨٨(قىلىـــپ كېيىـــنچه گېرمانىيىلىـــك پهيالســـۇپ شـــۇبىنهاۋىر   تهرەققىـــي
ئىنسـانالر تهرىپىـدىن ئىجـاد     -دىـن  «تهرىپىدىن رەسمىي پهلسهپه تۈسىنى ئالغـان، ۋە  

ھادىسـىلىرىنى  ئىنسانالر ئۆزلىرى ئۈچۈن مهجهـۇل بولغـان تهبىـئهت    . قىلىنغان نهرسه
بۇنىڭـــدىن مهقســـهت كىشـــىلهرنىڭ . لهش ئۈچـــۈن دىننـــى ئىجـــاد قىلغـــانىشـــهرھ

كـارل  . دېگهن نهزەرىيه ئـېالن قىلىنىشـقا باشـلىغان   » تۇرمۇشىنى رەتكه سېلىش ئىدى
شـۇنىڭغا ئوخشـاش   . ېگهن سهپسهتىنى ئوتتۇرىغا قويغاند» ئهپيۇن –دىن «ماركىس 

ھهر خىـل سهپسـهتىلىرىنى ئوتتۇرىغـا چىقىـرىش     ئاتېئىزم پهلسهپىسىگه چاقىرىدىغانالر 
  .)٢(ئارقىلىق خهلقنى دىندىن ۋاز كېچىشكه قايىل قىلىشقا تىرىشقان

  ئوتتۇرىغا قويغانالر ئاتېئىزم نهزەرىيىلىرىنى
  ؟كىملهر ئاتېئىزم پهلسهپىسىنىڭ نهزەرىيىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانالر: سوئال  .١٨٩٨

ئاتېئىزم پهلسهپىسىنىڭ ھهر ساھهدىكى نهزەرىيىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانالر  :جاۋاب    
  :تۆۋەندىكىلهر

ئىقتىســاد ۋە تــارىخنى ماتېرىيالىســتىك يــول بىــلهن ) ١٨٨٣ -١٨١٨( كــارل مــاركىس. ١  
نـــاملىق » كاپىتـــال«مـــاركىس . تهتقىـــق قىلىـــش نهزەرىيىســـىنى ئوتتۇرىغـــا قويغـــان

ــۇ  ــاپتورى، ئ ــهرنىڭ ئ ــرلىكته    – ١٨٤٨ ئهس ــلهن بى ــنگىلىس بى ــېقىن دوســتى ئى ئهڭ ي
  .فرانسىيىدە كوممۇنىزمنىڭ ئاساسىي پرىنسىپلىرىنى ئېالن قىلغان

پهلســهپىۋىي مۇشــكىالتالر ھهققىــدىكى   ) ١٨٩٥-١٨٢٠(فهرۋىــد رېــك ئىــنگىلىس   . ٢  
  .ئاتېئىزم نهزەرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان

ھهققىــدىكى  كېلىــپ چىقىشــىنىــڭ رلهتۈر) ١٨٨٢ -١٨٠٩(چــارلىز روبېــرت دارۋىــن . ٣  
  .نهزەرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان

                                                 
  هتئاي -٣زۇمهر سۈرىسى   )١(
ئهل «نــاملىق ماقــاله، » ئهل ئىلهــاد«نهدۋە تهرىپىــدىن ھازىرالنغــان » دۇنيــا مۇســۇلمان ياشــلىرى بىرلىكــى «  )٢(

  دىن» ۋىكىپىدىيه ئانسىكلوپىدىيىسى«تور بېكىتى، » فهلهق
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جهمئىـــيهت ئىلمـــى ھهققىـــدىكى نهزەرىيىســـىنى ) ١٩١٧-١٨٥٨(ئىمىـــل دۇركـــايىم . ٤  
ــان ــا قويغـ ــېكىن ئۇنىـــڭ نهزەرىيىســـى   . ئوتتۇرىغـ ــىنهتتى، لـ ــا ئىشـ ــايىم ئالالھقـ دۇركـ

  .ئاتېئىزمچىالر ئۈچۈن خىزمهت قىلغان

  ۋە ئۇنىڭ كېلىپ چىقىشىدارۋىنىزم نهزەرىيىسى 
  دارۋىنىزم نهزەرىيىسى دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٨٩٩

ــوگىيه ئــالىمى چــارلىز دارۋىننىــڭ    :جــاۋاب     يىلــى -١٨٥٩دارۋىنىــزم ئهنگىلىــيه بيول
نـاملىق ئهسـىرىنىڭ نهشـىر قىلىنىشـى بىـلهن مهيـدانغا       » تۈرلهرنىڭ كېلىپ چىقىشى«

  .ىيىدۇركهلگهن نهزەر
فېۋرال كۈنى ئهنگىلىيىنىـڭ   -١٢يىلى -١٨٠٩بۇ نهزەرىيىنىڭ ئاساسچىسى دارۋىن   

. شرۇسلىدە دۇنياغا كهلگهن بولـۇپ، دادىسـى دوختـۇر، بوۋىسـى تهبىئهتشـۇناس ئىـدى      
ئوقۇشــقا كىــرگهن فاكۇلتېتىغــا ) ئىالھىيــات(ه كــامبرىج ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تېئولــوگىي

ىلمـى ئاسـپىرانتى   ئ) تهبىـئهت (ۇچىنى ئـۆزىنى نـاتۇرال   ه بىر ئوقۇتقـ تپدارۋىن شۇ مهكته
ناملىق تهكشۈرۈش پاراخوتى بىـلهن يهرشـارىنى   ” بېگىر“قاتارىدا دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ 

. ئايلىنىپ تهكشۈرۈش ساياھىتى ئېلىپ بېرىشقا نامزات كۆرسىتىشكه ماقول كهلتۈرىـدۇ 
ىن بۇ جهرياندا، ئاجايىـپ  دارۋ. پاراخوت يهرشارىنى ئايلىنىپ دېڭىزدا بهش يىل ئۈزىدۇ

تهبىئىــي مهنزىـــرىلهر، ھهرخىـــل جـــانلىقالر، ھهر خىـــل ئۆســـۈملۈكلهر ۋە ئىپتىـــدائىي  
كـۆرگهنلىرىنى ئـۆز   . شهكىلدە ياشايدىغان نۇرغۇن قهبىلىلهرنـى كۆرىـدۇ ۋە كۆزىتىـدۇ   

تهدرىجىـي  «بـۇ خـاتىرىلهر ئۇنىـڭ كېـيىن     . بىـرگه خـاتىرىلهپ ماڭىـدۇ    قارىشى بىـلهن 
ــات نه ــدۇ   »زەرىيىســىتهرەققىي ــا قويۇشــتا زور رول ئويناي ــي تۈســته ئوتتۇرىغ ــى ئىلمى . ن

دارۋىن ئهنگلىيىگه قايتقاندىن كېيىن، بىئولوگىيه ۋە گېئولوگىيىگه ئائىـت بىـر قـانچه    
تۈرلهرنىـڭ كېلىـپ   «يىلـى  -١٨٥٩. ئهسهرلهرنى ئـېالن قىلىـپ زور شـۆھرەت قازىنىـدۇ    

ڭ كېلىپ چىقىشـى ۋە جىنسـنىڭ   ئىنسانالرنى«يىلى-١٨٧١ناملىق ئهسىرىنى،» چىقىشى
بــۇ ئىككــى كىتــاب ئــارقىلىق دارۋىــن  . نــاملىق ئهســىرىنى ئــېالن قىلىــدۇ» تاللىنىشــى

ئادەم مايمۇنسىمان ئادەمدىن كېلىپ «ئۆزىنىڭ تهدرىجىي تهرەققىيات نهزەرىيىسىنى ۋە 
  .)١(ەيدىغان قارىشىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويىدۇد» چىققان

  ؟نى قانداق دەلىللهيدۇقاراشلىرى ئۆز ارۋىنىزمد: سوئال .١٩٠٠
ــاۋاب     ــزم :جـ ــدەك   دارۋىنىـ ــلىرىنى تۆۋەندىكىـ ــلىق قاراشـ ــڭ ئاساسـ چىالر ئۆزلىرىنىـ

  :دەلىللهشكه تىرىشىدۇ

                                                 
)١(  Islamawazi.net  
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ــالر     ) ١(   ــون يىل ــانچه مىلي ــر ق ــارلىق جانلىقالرنىــڭ كېلىــپ چىقىــش مهنبىئــى بى ب
اق ھـۈجهيرە بولـۇپ، بـۇ ھـۈجهيرە مۇنـداق پهيـدا       ئىلگىرىكى ئاميوبا نـاملىق بىـر دانه تـ   

ــان ــئهت   : بولغـ ــۈك تهبىـ ــارلىق تۈرلـ ــىقلىق قاتـ ــاق، ئىسسـ ــدۈرماما، چاقمـ ــامغۇر، گۈلـ يـ
ھادىســـىلىرىنىڭ تهســـىرىدە، كـــاربون، ئـــازوت، ھېـــدروگېن، ئوكســـىگېن قاتـــارلىق  

يهنىـال تهبىـئهت   . بىرىكىـپ ئـامىنو كىسالتاسـىنى تهشـكىل قىلغـان     ئۆزئارا  ئېلېمېنتالر
ھادىسىلىرىنىڭ تهسىرى نهتىجىسىدە، بىـر تـوپ ئـامىنو كىسالتاسـىنىڭ زەنجىرسـىمان      

يهنىــال شــۇ تهبىــئهت   . بىرىكىشــى ئــارقىلىق ئاقســىل مولېكــولى ۋۇجۇدقــا كهلــگهن     
ھادىسىلىرىنىڭ تهسىرى نهتىجىسىدە، بىر توپ ئاقسىل مولېكۇلىلىرى بىرىكىپ ئاميوبا 

ھۈجهيرە بۆلۈنۈشكه باشـالپ، دەسـلهپ قـوش     بۇ. ناملىق بۇ تاق ھۈجهيرە پهيدا بولغان
بـۇ  . ھۈجهيرىلىك جانلىقالرغا، ئاندىن كۆپ ھۈجهيرىلىك جانلىقالرغا تهرەققىي قىلغان

ــپ،    ــي قىلىـ ــمى تهرەققىـ ــر قىسـ ــڭ بىـ ــالر،   ھۈجهيرىنىـ ــايۋانالر، قۇشـ ــارەتلهر، ھـ ھاشـ
ــر قىســمى      ــا، يهنه بى ــان بولس ــۈچىلهرنى تهشــكىل قىلغ ــۈچىلهر ۋە ســۈت ئهمگ ئۆمۈلىگ

بىرىـدىن  -ھـايۋانالر بىـرى  . رەققىي قىلىپ تۈرلۈك ئۆسۈملۈكلهرنى تهشـكىل قىلغـان  ته
تهرەققىـــي قىلىـــش ئـــارقىلىق ھايۋانـــاتالر تهرەققىيـــات باســـقۇچىدىكى ئهڭ يـــۇقىرى  

ئـادەممۇ سـۈت    .دەرىجىلىك ھېسابلىنىدىغان سۈت ئهمگۈچى ھايۋانالر بارلىققا كهلگهن
ۇ سۈت ئهمگـۈچى ھـايۋانالر ئىچىـدىكى ئهڭ    ئهمگۈچى ھايۋانالرنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، ئ

  .قىلغان تهرەققىييۇقىرى دەرىجىنى گهۋدىلهندۈرۈپ بېرىدىغان مايمۇندىن 
بىراق، ئىنسان بىلهن مايمۇن ئوتتۇرىسىدا ئهقىل، تهپهككـۇر قىلىـش، سـۆزلهش ۋە      

 تهرەققىـي لۈك قابىلىيهت جهھهتته زور پهرق بولغانلىقتىن، مايمۇننىڭ ئـادەمگه  رھهر تۈ
ئهمما بۇ باسقۇچقا ۋەكىللىك . قىلىش ئارىلىقىدا چوقۇم يهنه بىر باسقۇچ بولىشى كېرەك

ــۈكى      ــاكى ئۆل ــى ي ــازىرغىچه تىرىك ــا ھ ــڭ ت ــدىغان جانلىقالرنى ــى (قىلى ــاش قاتمىس ) ت
  .دەپ ئاتالماقتا”يوقالغان باسقۇچ“شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ باسقۇچ. تېپىلغىنى يوق

بىرىگه زەنجىرسىمان چېتىلغـان بولـۇپ،   -ربارچه جانلىقالر ئىرسىي جهھهتته بى) ٢(  
بىرىـدىن  -سوزۇلما خاراكتېرلك، ئـۇزۇن يىللىـق تهدرىجـى تهرەققىيـات جهريانىـدا، بىـر      

  .تهرەققىي قىلىش ئارقىلىق ھهر بىر تۈر يهنه بىر تۈردىن كېلىپ چىققان
دارۋىنىزم بۇ نوقتىنى ھازىرغىچه ئىلمىي ئاساستا ئىسپاتالپ بېرىش ئىمكـانىيىتىگه    

  .ىگه بواللمىدىئ
ــۈردىن   ) ٣(   جانلىقالرنىــڭ تهدرىجــى تهرەققىيــات يۆنىلىشــى تــۆۋەن دەرىجىلىــك ت

يۇقىرى دەرىجىلىك تۈرگه، ئاجىز تۈردىن كۈچلۈك تۈرگه، ئـاددى تـۈردىن مـۇرەككهپ    
  .تۈرگه تهرەققىي قىلىشىدا ئىسپاتلىنىدۇ

ىن باشـالپ تـا   ئهمما كائىناتتىكى بارلىق ئۆزگىرىشلهر كائىنـات ۋۇجۇدقـا كهلگهنـد     
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ھازىرغىچه ئۆز ئهجىلىگه قاراپ سىلجىۋاتقان تۇرسا، تهدرىجى تهرەققىيـات نهزەرىيىسـى   
 تهرەققىـي ۋا قىلغان تـۆۋەنلىكتىن يۇقىرىلىققـا، ئـاددىلىقتىن مـۇرەككهپلىككه قـاراپ      ەد

قىلىش قايسى ئۇسۇلدا يـۈز بهرگهن؟ قايسـى قـانۇنىيهن ئاساسـىدا تهرەققىـي قىلغـان؟       
ــا بىــر ــا بىــركائىناتت ــۈپبىــرىگه -ال ۋاقىتت تىن قارشــى ئىككــى قانۇنىيهتنىــڭ بولىشــى  ت

مۇمكىنمــۇ؟ بىــرى كائىنــات كۈنســايىن ئىلغــارلىق، تاكامۇللۇققــا قــاراپ ئىلگىرىلهيــدۇ   
ئاسـتا ئىلگىـرىلىمهكته   -دېسه، يهنه بىرى كائىنات كۈنسايىن ئۆز ئهجىلىگه قاراپ ئاستا

  .نۇنىيهتلهرنىڭ بولىشى مۇمكىن ئهمهسكائىناتتا مۇنداق ئانتاگونىزملىق قا. دەيدۇ
ھهرىـكهت،  -تېرمودىنامىكا قانۇنىيهتلىرىگه كۆرە، كائىناتتىكى ھهر قانداق بىر ئىش  

ــدە، زاماننىــڭ      ــۇپ بېرىلگهن ــونترول قىلىنماســتىن قوي ــۆزگىرىش ك ــر ئ ــداق بى ھهر قان
 كۈنســايىن ئىلغارلىققــا -ھهتتــا نهچــچه يــۈز مىليــون يىلــالر ئۆتســىمۇ –ئۆتۈشــى ئــۇنى 

ــرىتىش ۋە يىمىرىلىشــكه ئېلىــپ     تهرەققىــي قىلــدۇرۇش ئهمهس، بهلكــى كۈنســېرى چى
ئاددىسى، سېمونت، تۆمۈر، خىـش، قـۇم قاتـارلىق ماددىالرنىـڭ ئېنژىنېرسـىز ۋە      . بارىدۇ

ئىشچىالرسىز ھالدا زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئۆزلىكىدىن كۆركهم بىـر بىناغـا ئايلىنىـپ    
  .قېلىشى مۇمكىن ئهمهس، ئهلۋەتته

شهيئىلهرنىڭ ئىنتىزامسىزلىقتىن ئىنتىزاملىققـا، تـۆۋەن   «دارۋىنىزم مۇخلىسلىرىنىڭ   
دەرىجىدىن يۇقىرى دەرىجىگه قاراپ تهرەققىي قىلىشـى تېرمودىنامىكـا قـانۇنىيهتلىرىگه    

ەپ دەۋا قىلىشــى تېخىمــۇ د» كهلمىســىمۇ، شــۇنداق تاســادىپى بولــۇپ قالغــان  ئۇيغــۇن
مــــۇ بــــۇ »ئېهتىمــــاللىق نهزەرىيىســــى«نىــــڭ ماتېماتىكى. كۈلكىلىــــك سهپســــهتىدۇر

ئااليلۇق، مـۇرەككهپلىكى نورمـال   . تاسادىپىيلىق قارىشىنى يىمىرىپ تاشالشقا يېتهرلىك
ــىل       ــر دانه ئاقس ــان بى ــى بولغ ــامىنو كىسالتاس ــۈز ئ ــۆت ي ــدە پهقهت ت ــان، تهركىبى بولغ
 مولېكۇلىنىڭ تاسـادىپىيلىق ئـارقىلىق بىرىكىـپ ۋۇجۇدقـا كېلىشـى ئۈچـۈن ئالهمنىـڭ       

ــرەك   ــارتۇق ۋاقىــت كې ــدىن نهچــچه ھهسســه ئ ــاتتى. ئۆمرى ــارلىق  كىشــۇنداقال، كائىن ب
رت قاتـارلىق ئـامىنو كىسالتاسـىنىڭ    ۈڭگـ ۈكاربون، ئازوت، ئوكسىگېن، ھىـدروگېن، گ 

تهركىبى قىسمى بولغان ئېلېمېنتالر بىلهن ئالهمنى تولدۇرۇپ، بـۇالرنى ئىزچىـل تـۈردە    
ر بىـلهن تولغـان بـۇ ئالهمنىـڭ ھهجمـى بىـردانه       ئارىالشتۇرساقمۇ، يۇقىرىقى ئېلېمېنـتال 

ــۈن        ــى ئۈچ ــا كېلىش ــپ ۋۇجۇدق ــلهن بىرىكى ــادىپىيلىق بى ــڭ تاس ــىل مولېكۇلىنى ئاقس
  .يهتمهيدۇ

  تهرەققىيات نهزەرىيىسى ۋە فىزىكا ئىلمى ىتهدرىج
نۆۋەتتىكى فىزىكا قـانۇنىيهتلىرىگه كـۆرە، تهدرىجـى تهرەققىيـات نهزەرىيىسـى خاتـا         

شارىدا، ھهتتا كائىناتنىڭ ھېچقايسى بىر بۆلىكىدە يـۈز  ن، بهلكى ئۇ يهربولۇپال قالماستى
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ــر ھادىســىدۇر   ــدىغان بى ــۇمكىن بولماي ــۇ  . بېرىشــى م ــانۇنىيهتلىرى ب چــۈنكى فىزىكــا ق
 چىالردارۋىنىــزم–ھهرىــكهت ۋە پائالىيهتلهرنىــڭ يۆنىلىشــى -كائىنــاتتىكى بــارچه ئىــش

ــدەك ــۇقىرى دەرىجىلى  -ئېيتقان ــتىن ي ــۆۋەن دەرىجىلىك ــۇقىرى   ت ــى ي ــكه ئهمهس، بهلك ك
دەرىجىلىكتىن تۆۋەن دەرىجىلىككه، تۆۋەن دەرىجىلىكتىن تېخىمۇ تۆۋەن دەرىجىلىككه 

ــدۇ،  ــاراپ كېتىۋاتى ــدۇ ق ــاراپ    . دەي ــگه ق ــىقلىق ئهجىلى ــات ئىسس ــارچه كائىن ــمهك، ب دې
  .كېتىۋاتىدۇ

فىزىكـــا قـــانۇنىيهتلىرىگه، خۇسۇســـهن تېرمودىنامىكـــا    ئۇالرنىـــڭ دېگهنلىـــرى    
تهجــرىبىلهر بىــلهن  تېرمودىنامىكــا قــانۇنىيهتلىرى. رىغــا تــۈپتىن زىــت كېلىــدۇقانۇنلى

  .توغرىلىقى ئىسپاتالنغان ۋە ئىلمىي ئاساسقا يۆلهنگهن قانۇنىيهتتۇر

  تېرمودىنامىكا قانۇنىيهتلىرى
  تېرمودىنامىكا قانۇنىيهتلىرى قايسىالر؟: سوئال  .١٩٠١

  :ودىنامىكا قانۇنىيهتلىرى تۆۋەندىكىچهتهرم :جاۋاب    
ــانۇنىيهت     ــى ق ــى ئــۆزگهرمهي     «بىرىنچ ــۇمىي قىممىت ــالهم ئېنېرگىيىســىنىڭ ئوم ئ

ئـۇ پهقهت بىـر خىـل    . يـوقتىن پهيـدا بولمايـدۇ   . يهنى ئېنېرگىيه يوقالمايدۇ» ساقلىنىدۇ
شهكىلدىن باشقا خىل شهكىلگىال ئايلىنىدۇ ياكى بىـر جىسـىمدىن يهنه بىـر جىسـىمغا     

ئهمما ئايلىنىش ۋە يۆتكىلىش جهريانىدا ئېنېرگىيىنىـڭ ئومـۇمىي مىقـدارى    . يۆتكىلىدۇ
  .ئۆزگهرمهيدۇ

ئالهمنىـــڭ ئېنتروپىيىســـى ئىنتـــايىن چوڭلۇققـــا قـــاراپ «ئىككىنچـــى قـــانۇنىيهت   
ــدۇ ــلهر ۋە ئۆزگىرىشــلهردە ئېنېرگىيىنىــڭ   » يۈزلىنى ــارلىق ھهرىكهت ــدىكى ب يهنــى ئالهم

كىلدىن پايدىلىنىشـقا بولمايـدىغان شـهكىلگه ئايلىنىشــى    پايدىلىنىشـقا بولىـدىغان شـه   
  .مۇقهررەر

ئااليلۇق، قۇياشتىن چىققان ئېنېرگىيىنىڭ پهقهتـال بىـر قىسـمىدىن پايـدىلىنىمىز،       
قالغانلىرى پايدىلىنىش مۇمكىن بولمايدىغان شهكىلگه ئايلىنىپ كائىناتنىـڭ چوڭقـۇر   

  .قاتالملىرىغا سىڭىپ كېتىدۇ
ــان     ــى ق ــۇ ئىكك ــا ب ــۈنگه    مان ــدىكى يهك ــالىملىرى تۆۋەن ــا ئ ــارقىلىق فىزىك ۇنىيهت ئ

  :ئېرىشكهن
ــارلىق         ــپ، ب ــالىتىگه يېتى ــۇق ھ ــال تهڭپۇڭل ــالهم تېرم ــۈن ئ ــۈنى پۈت ــر ك ــان بى ھام

چۈنكى ئىسسـىقلىق  . شۇنىڭ بىلهن ئالهمنىڭ ئهجىلى توشىدۇ. ئۆزگىرىشلهر توختايدۇ
بـۇ  . ىسـىمغا يۆتكىلىـدۇ  يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىـق جىسـىمدىن تـۆۋەن تېمپېراتۇرىلىـق ج    

خىـل يــۆتكىلىش كائىنــاتتىكى بـارلىق جىســىمالرنىڭ تېمپېراتۇرىســى تهڭپۇڭالشــقىچه   
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تهڭپۇڭلـــۇق ھـــالىتىگه يهتكهنـــدىن كېـــيىن بـــارلىق . ئىزچىـــل تـــۈردە داۋام قىلىـــدۇ
شۇنىڭ بىلهن كائىناتتىكى بـارلىق ئۆزگىرىشـلهر   . ئېنېرگىيىنىڭ يۆتكىلىشى توختايدۇ

ــالى   ــا ئ ــاپ فىزىك ــى «ملىرىتوخت ــىقلىق ئهجىل ــپ   د» ئىسس ــاقىۋەت كېلى ــان ئ ەپ ئاتىغ
  .چىقىدۇ

ــوئال .١٩٠٢ ــى تهرەققى: س ــۈن    تهدرىج ــېمه ئۈچ ــى ن ــات نهزەرىيىس ــي  ي ــمهس ئىلمى تهۋرەن
  ھهقىقهت سۈپىتىدە تارقالغان؟

دىــن ئومۇميۈزلــۈك ياۋروپــا خهلقــى ئېتىقــاد قىلىــدىغان خرىســتىئان دىنــى : جــاۋاب    
ــادەملىرى  ــوپالر(ئ ــابالردىكى   ) پ ــۇقهددەس كىت ــپ، م ــدىن بورمىلىنى تهۋرات ۋە (تهرىپى

ئارىســـتوتىل قاتـــارلىق ئهينـــى ۋاقىتتىكـــى  گهئىالھىـــي تېكىســـتلهر) نجىلالردىكـــىئى
پهيالسوپالرنىڭ نهزەرىيىلىـرى ئىالھىـي تېكىسـت سـۈپىتىدە كىرگـۈزۈلگهن، شـۇنداقال       

  .راشالرمۇ ئىالھىي تېكىست تۈسىنى ئالغان ئىدىپوپالر ئوتتۇرىغا قويغان شهخسىي قا
ياۋروپــادا گـــۈللىنىش دەۋرىنىـــڭ باشلىنىشــى بىـــلهن تهۋرات ۋە ئىنجىلالردىكـــى     

كائىنــات ۋە جانلىقالرنىــڭ يارىتىلىشــى توغرۇلــۇق ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان تهلىماتالرنىــڭ  
لىكـى  پهن ئـالىملىرى كهشـىپ قىلغـان ئىلمىـي ھهقىقهتـلهر بىـلهن زىـت ئىكهن       -ئىلىم

پهن ئــالىملىرى بىــلهن چېركــاۋالر ئوتتۇرىســىدا -شــۇنىڭ بىــلهن ئىلىــم. ئىســپاتالندى
بــۇ توقۇنــۇش نهتىجىســىدە نۇرغۇنلىغــان  . تــارىختىكى مهشــهۇر توقۇنــۇش يــۈز بهردى 

تهرىپىـدىن زىيانكهشـلىككه ئۇچرىـدى،    چېركـاۋ ھـاكىمىيىتى   تهبىئىي پهن ئـالىملىرى  
پهن ئالىملىرىغـا مهنسـۇب   -اخىرقى غهلىـبه ئىلىـم  بىراق، ئ. ھهتتا بهزىلىرى ئۆلتۈرۈلدى

ــدى ــادا  . بول ــم«شــۇنداق قىلىــپ ياۋروپ ــگه قارشــى-دىــن ئىلى ــۇم د» پهن ــدىغان ئۇق ەي
پهن ئالىملىرىمۇ چېركاۋالر بىلهن بولغـان  -شۇنداقال، ئىلىم. ئومۇميۈزلۈك شهكىللهندى

ىماتلىرىغـا  نـدۈرۈش ئۈچـۈن دىننىـڭ تهل   تلهتوقۇنۇشىدا ئۆزلىرىنىڭ غهلىبىسىنى كاپاله
ئۇنىـــڭ ئىلمىيلىكـــى يـــاكى ئىلمىـــي –زەربه بېرىـــدىغان ھهر قانـــداق بىـــر قاراشـــنى 

قوبــۇل قىلىــپ، ئــۇنى چېركاۋالرغــا  -ئهمهســلىكى بىــلهن ھېسابلىشــىپ ئولتۇرماســتىنال
  .زەربه بېرىشته ئۆزلىرى ئۈچۈن قورال قىلىدىغان بىر خىل ھالهت شهكىللهندى

چېركـــاۋالر ) ا مهرىپهتچىلىـــك ھهرىكىتـــىيهنـــى پاۋروپـــ(پهن ئـــالىملىرى -ئىلىـــم  
ئۈستىدىن غهلىبه قىلغان، فرانسىيه بۇرژۇئازىيه ئىنقىالبى بىلهن سـانائهت ئىنقىالبىمـۇ   

دېـگهن  » پهن بىـلهن زىتلىشـىدۇ  -ئىلىم -دىن«غهلىبىگه ئېرىشكهن، كىشىلهر ئارىسىدا
ــته، دارۋىــن تهدرىجــى تهرەققى    ــر پهيت ــۈرۈلگهن مۇشــۇنداق بى ــاراش كــۆككه كۆت يــات ق

ئىنسان ئادەم ئاتـا بىـلهن ھهۋۋا ئانىـدىن    «نهزەرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، چېركاۋنىڭ
-شۇنىڭ بىلهن بـۇ نهزەرىـيه ئىلىـم   . دېگهن تهلىماتىغا قاتتىق زەربه بهردى» تۈرەلگهن

پهن ئالىملىرىنىڭ خرىستىئان چېركاۋلىرىغـا زەربه بېرىشـته زور كـۈچكه ئىـگه قورالىغـا      
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پهن ئـالىملىرى تهدرىجـى تهرەققىيـات نهزەرىيىسـىنى     -ىن ئىلىـم شـۇ سـهۋەبت  . ئايالندى
ــا قارشــى      ــپ، بۇنىڭغ ــۇل قىلى ــقهت ســۈپىتىدە قوب ــي ھهقى ــمهس ئىلمى خــۇددى تهۋرەن

دىنىـي   -بولسـىمۇ تهنقىد ئىلمىي  گهرچه- ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھهر قانداق بىر تهنقىدنى
مانــا . تىن بــاش تــارتقوبــۇل قىلىشــتى غهرەز بىــلهن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان، دەپ قــاراپ 

پهن ئالىملىرىنىڭ ھېمايىسىگه ئېرىشـىپ كهلـگهن   -شۇنىڭدىن بىرى بۇ نهزەرىيه ئىلىم
ھهتتــا بهزىلىــرى تهدرىجــى تهرەققىيــات نهزەرىيىســىنى ئىلمىــي ئاساســقا ئىــگه  . ئىــدى

قىلىش مهقسـىتىدە، ئهينـى ۋاقىـتالردا، قېزىۋېلىنغـان ئىسـكىلىتالرغا ئوخشـىغان بهزى       
  .ختىالشتۇرۇشتىنمۇ ئهيمهنمىگهن ئىدىپاكىتالرنى سا

پهن ئالىملىرىنىڭ ئۆز ۋاقتىـدا تهدرىجـى   -بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئىلىم  
تهرەققىيات نهزەرىيىسىنى قىل سىغمايدىغان ھهقىقهت سۈپىتىدە قوبۇل قىلغـانلىقى بـۇ   

ــى    ــدىن ئهمهس، بهلكـ ــقهت ئىكهنلىكىـ ــي ھهقىـ ــڭ ئىلمىـ ــارتېر «نهزەرىيىنىـ ــېر ئـ » سـ
پهن ئالىملىرىنىـڭ ئهشـهددى   -تقاندەك، بۇ نهزەرىيىنى رەت قىلىش دېگهنلىك ئىلىمئېي

ۋە ئۇالرغـا   نىشىغـا ئىشـ  لىرېركاۋلىرىنىـڭ تهلىمات دۈشمىنىگه ئايالنغـان خرىسـتىئان چ  
ــى  ــرەك بېرەتت ــم . بويســۇنۇش دېگهنلىكــتىن دې ــالىملىرى -شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىلى پهن ئ

چېركاۋلىرىغــا بــاش ئېگىشــتىن كــۆرە  بۇزۇلغــان خرىســتىئان دىنىنىــڭ ھــاكىممۇتلهق  
قوبۇل قىلىشـنى ئهۋزەل   -كهلمىسىمۇ ئۇيغۇنگهرچه ھهقىقهتكه -دارۋىن نهزەرىيىسىنى 

  .كۆرگهن ئىدى
پهن ئـالىملىرى ئۆزلىرىنىـڭ ئهشـهددى دۈشـمىنى بولغـان چېركـاۋالر       -بىراق ئىلىم  

، چېركاۋالر ھاكىمىيىتىنى مهغلۇب قىلىپ، بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، مانا ئهمدى
ياخشـــى خىـــزمهت قىلغـــان دارۋىـــن  ئـــۆزلىرى ئۈچـــۈن بىـــلهن بولغـــان توقۇنۇشـــتا 

نهزەرىيىسىنىڭ ئىلمىي ھهقىقهت ئهمهسلىكىنى، ئۇنىڭ نوقۇل نهزەرىـيه ئىكهنلىكىنـى،   
پهن تهرەققىـي قىلغانسـېرى، خۇسۇسـهن فىزىكـا ۋە بىئولـوگىيه ئىلىملىرىـدا زور       -ئىلىم

ىن، بــۇ نهزەرىيىنىــڭ ئىلمىــي ئاساســقا تايانمىغــان ئىلگىــرىلهش يــۈز بهرگهنــدىن كېــي
ــدىن    ــڭ كۈن ــهته ئىكهنلىكىنى ــۇرۇق سهپس ــېالن   -ق ــكارىلىنىۋاتقانلىقىنى ئ ــۈنگه ئاش ك

  .قىلماقتا
ــى «   ــۆجىزە ژۇرنىل ــي م ــات نهزەرىيىســى   -٥نىــڭ »ئىلمى ســانىدا، تهدرىجــى تهرەققىي

  ىكىچه،توغرىسىدا بىر ماقاله ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭ مهزمۇنى تۆۋەند
مائارىــپ  ، ئامېرىكىنىــڭ كانســاس ۋىاليهتلىــكئاۋغۇســت كــۈنى -١١يىلــى -١٩٩٩  

ئىدارىسى تهدرىجـى تهرەققىيـات نهزەرىيىسـىنى دەرسـلىك پروگراممىسـىدىن چىقىرىـپ       
) Louisiana(ۋە ) Tennesee(ئارقىـــــدىنال . تاشـــــالش قـــــارارىنى ئـــــېالن قىلغـــــان

ى تهرەققىيــــات نهزەرىيىســــىنى ۋىاليهتلىرىــــدىكى مائارىــــپ ئىــــدارىلىرىمۇ تهدرىجــــ 
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دەرسلىكلهردىن چىقىرىپ تاشلىغاننىڭ سىرتىدا، بۇ نهزەرىيىگه تهشهببۇس قىلىدىغان 
ــېالن قىلغــان    ــارارىنى ئ ــۇچىنى ئىشــتىن چىقىرىشــى ق ــداق ئوقۇتق شــۇنداقال، . ھهر قان

)Washingtonj (ە ۋ)Ohaio ( ــدارىلىرىمۇ ــپ ئىــ ــدىكى مائارىــ &  people(ۋىاليهتلىرىــ
Pandas (بـۇ  . لىق كىتابنى دەرسلىك پروگراممىسىغا كىرگۈزۈشنى تهۋسىيه قىلغـان نام

كىتاب ھهر بىر بېتىدە تهدرىجى تهرەققىيات نهزەرىيىسىگه قاخشـاتقۇچ زەربه بهرگهن ۋە  
  .دارۋىنىزم ئىدىيىسىنى تۈپىدىن يىمىرىپ تاشاليدىغان كىتاب ئىدى

الن قىلغـــان ژۇرنىلىـــدا ئـــې” تـــايم“ئاۋغۇســـت كـــۈنى-٢٣يىلـــى -١٩٩٩ســـتۋگولد  
ناملىق ماقالىسىدا، تهدرىجى تهرەققىيات نهزەرىيىسـىنى  » مايمۇندىن تهرەققىي قىلىش«

نىـــڭ ســـهۋەبى، بـــۇ بۇ«: ىشـــنىڭ ســـهۋەبىنى بايـــان قىلىـــپھـــازىرغىچه قـــولالپ كېل
ــدانغا      ــي ھهقىقهتنىــڭ مهي ــر ئىلمى ــمهس بى ــورنىنى باســىدىغان تهۋرەن نهزەرىيىنىــڭ ئ

  .دېگهن» كهلمىگهنلىكىدە ئىدى

  تهدرىجى تهرەققىياتقوبۇل قىلىدىغان سالم دىنى ئى
  ئىسالم دىنى تهدرىجى تهرەققىيات نهزەرىيىسىگه قانداق قارايدۇ؟: سوئال  .١٩٠٣

تهرەققىي قىلىش  ە ئۇنىڭدىكى جانلىقالردا تهدرىجىئىسالم دىنى كائىنات ۋ: جاۋاب    
قۇرئـان كهرىمـدە پهيغهمـبهر     بهلكى. ىنكار قىلمايدۇھادىسىسىنىڭ يۈز بهرگهنلىكىنى ئ

ــاغالر،    ــاتالملىرى، تـ ــىملىرى، يهر قـ ــمان جىسـ ــلىرىدە ئاسـ ــاالمنىڭ ھهدىسـ ئهلهيهىسسـ
ــارىتىلىش جهريانىــدا تهدرىجــى تهرەققىــي    ئۆســۈملۈكلهر ۋە باشــقا ئورگانىزىمالرنىــڭ ي

ىسـمىنىڭ  ئاسـمان ج : مهسىلهن. قىلىش باسقۇچىنى بېسىپ ئۆتكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
: قۇرئـان كهرىـم مۇنـداق دەيـدۇ     دەسلهپته قانداق شهكىللهنگهنلىكىگه ئىشارەت قىلىپ

بىـرىگه تۇتـاش ئىـدى، بىـز     -كاپىرالر كۆرمهمدۇكى، ئاسمانالر ۋە زېمىن ئهسـلىدە بىـر  ﴿
  )١(﴾ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋەتتۇق

مىســىنىڭ يهنه بىــر ئــايهتته ئاســماندىكى يۇلتــۇزالر سىستېمىســى ۋە قۇيــاش سىستې  
ــدۇ     ــداق دەي ــپ مۇن ــارەت قىلى ــهكىللهنگهنلىكىگه ئىش ــدىن ش ــالالھ  ﴿: نېمى ــدىن ئ ئان

  )٢( ﴾تۈتهك ھالىتىدە ئىدى-ئاسماننى يارىتىشقا يۈزلهندى، ۋاھالهنكى، ئۇ ئىس
پهن ئـــالىملىرى -قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ بـــۇ ئىلمىـــي خهۋەرلىرىنـــى ئهمـــدىال ئىلىـــم  

  .ئىزدىنىش ئارقىلىق تېپىپ چىققان
كهرىم يهنه يهرشارىنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشـىدە قانـداق باسـقۇچالرنى بېسـىپ     قۇرئان   

                                                 
  ئايهت-٣٠ئهنبىيا سۈرىسى   )١(
 ئايهت-١١فۇسسىلهت سۈرىسى   )٢(
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قانـــداق  )يهر شـــارىنىڭ(ڭ نىـــزېمىن﴿: ئـــۆتكهنلىكى توغرىســـىدا مۇنـــداق دەيـــدۇ   
يهنى يهرشارى دەسلهپته ئۈستۈنكى قىسمى بولغـان   )١( ﴾يېيىلغانلىقىغا قاراپ باقمامدۇ؟

ــىيهر پوسىتىسى ــارقىل    س ــيىش ئ ــۇنى يې ــدىن ئ ــدى، ئان ــا يهر پوستىز ئى ــىىق ئۇنىڭغ  س
  .شهكىللهندۈرۈلگهن

ــايهتته    ــر ئ ــلىدۇق ۋە    ﴿: يهنه بى ــاغالرنى تاش ــدا ت ــدۇق، ئۇنىڭ ــارىنىڭ ياي ــز يهرش بى
  .دەيدۇ )٢( ﴾ئۇنىڭدا ھهر تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈردۇق

نـــى يايـــدى ۋە ئۇنىڭـــدا تـــاغالرنى، دەريـــاالرنى زېمىنئـــالالھ ﴿: يهنه بىـــر ئـــايهتته  
يـۇقىرىقى ئـايهتلهر ئۈسـتىدە ياخشـى مـۇالھىزە قىلىـدىغان بولسـاق،        . دەيـدۇ  )٣﴾ىياراتت

ئهسلىدە ھازىرقىدەك يېيىتىلغـان يهرشـارىنىڭ يـوقلىقىنى، ئۇنىڭـدا تـاغ، دەرياالرنىـڭ       
ــى     ــڭ ھهممىسـ ــانلىقىنى، بۇالرنىـ ــۈملۈكلهرنىڭ بولمىغـ ــۇنداقال ئۆسـ ــوقلىقىنى، شـ  -يـ

هر شــارىنىڭ يېيىتىلىشــىغا ئهگىشــىپ،   ي –پهن ئىســپاتلىغاندەك -نــۆۋەتتىكى ئىلىــم 
ۋۇلقانالر بىلهن يهر شارى چوڭقۇر قاتالملىرىدىن ئېتىلىپ چىقىش ئـارقىلىق تهدرىجـى   

  .ۋۇجۇدقا كهلگهنلىكىنى كۆرىۋاالاليمىز
ــگهن      ــداق كهلـ ــته مۇنـ ــۇق ھهدىسـ ــلهر توغرۇلـ ــادەملهردىكى ئۆزگىرىشـ ــادەم «: ئـ ئـ

ــاتىمىش گهز ئ   ــى ئ ــوي ئىگىزلىك ــاالمنىڭ ب ــدىئهلهيهىسس ــته . )٤(»ى ــر ھهدىس : يهنه بى
جهننهتكه كىرىدىغان ھهر قانداق كىشى ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ شـهكلىگه كىرىـدۇ،   «

ئۇنىــڭ بــويى ئــاتمىش گهز ئىــدى، ئانــدىن كىشــىلهر تــا بۈگۈنگىچىلىــك كىچىكــلهپ  
  )٥(».كهلگهن

دېمهك ئادەملهرنىڭ جىسـمى ئهسـلىدە بـوي جهھهتـته ناھـايىتى ئىگىـز، توغرىلىـق          
تهدرىجـى كىچىكلىشـىش ئـارقىلىق نۆۋەتتىكىـدەك     . تتىمۇ ناھايىتى كهڭ بولغـان جهھه

بـۇ ساسـكىس ئۇنىۋېرسـىتېتى تهتقىقـاتچىلىرى     . كىچىك جىسىملىق ئادەمگه ئايالنغـان 
ــلىنىپ        ــدۇقىغا ئاساس ــان قال ــقا ئايالنغ ــڭ تاش ــڭ ئىزىنى ــر ئادەمنى ــان بى ــپ چىقق تېپى

  .چىقارغان يهكۈندۇر
ر ئىلگىرى ئۆتكهن ئىسـالم ئالىملىرىـدىن بىـر قانچىسـى     دارۋىندىن بىر قانچه ئهسى  

ئهھـمهد  : مهسـىلهن . دارۋىندىن بۇرۇنال بۇ تهدرىجى تهرەققىيات توغرۇلۇق سۆز ئاچقـان 

                                                 
  تئايه -٢٠غاشىيه سۈرىسى   )١(
 ئايهت-٧قاف سۈرىسى  )٢(
 ئايه -٣رەئد سۈرىسى  )٣(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٤(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٥(
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نـاملىق ئهسـىرىدە، ئهھـمهد ئىبنـى     » باشـلىنىش ۋە تـارىخ  « )١(ى ئىبنى سـهھل ئهلبهلخـ  
نـاملىق ئهسـىرىدە،   »شى پـاكال نـ ئهخالقنى تـۈزىتىش ۋە ئىرق « )٢(ه مۇھهممهد مىسكىۋەي

ناملىق ئهسىرىدە جانلىقالردا تهدرىجى تهرەققىي قىلىش ”مۇقهددىمه“ )٣(نئىبنى خهلدۇ
شۇنداقال يېقىنقى زامان ئىسـالم  . ھادىسىسىنىڭ يۈز بهرگهنلىكى توغرۇلۇق سۆز ئاچقان

ئالىملىرىدىن ئهققاد، فهرىد، ۋۇجدى، باشهمىل، سـهييىد قۇتـۇب ۋە مـۇھهممهد قۇتـۇب     
ــارل ــق    قاتـ ــا مۇۋاپىـ ــلىدە ئهقىلغـ ــىنىڭ ئهسـ ــات نهزەرىيىسـ ــى تهرەققىيـ ىقالرمۇ تهدرىجـ

ــا،       ــدىن دىنغ ــۇدىيالر تهرىپى ــان غهرەزلىــك يهھ ــيه يام ــۇ نهزەرى ــراق ب ــى، بى ئىكهنلىكىن
خۇسۇسهن خرىستىئان دىنىغا زىيانكهشلىك قىلىش مهقسىتىدە، ئىلمىي يۆنىلىشـىدىن  

  .غان، دېگهن قاراشنى تهكىتلىگهنيىراقالشتۇرۇلۇپ، ئهسلىدىكى ماھىيىتى بورمىالن
  ىراپ قىلىدىغان تهدرىجى تهرەققىيات قايسى؟ئىسالم دىنى ئېت: سوئال  .١٩٠٤

ئىسالم دىنى ئېتىراپ قىلىدىغان ۋە قوبۇل قىلىـپ قولاليـدىغان تهردرىجـى     :جاۋاب    
ئىسـالم   ھهتتـا . ەققىياتىـدۇر ھهر بىر جانلىقنىـڭ ئـۆز تـۈرى ئىچىـدىكى تهر     تهرەققىيات

دىنى كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى ئورگانىزىمالردا ئهسىرلهر بـويى ئـۆزگىرىش بولغـانلىقى ۋە    
ــدۇ    ــراپ قىلىــ ــانلىقىنىمۇ ئېتىــ ــي قىلغــ ــى تهرەققىــ ــڭ تهدرىجــ ــۇنىڭدەك،. ئۇنىــ  شــ

يـۈز  ” گېنالردا توساتتىن ئۆزگىرىش“ دارۋىنىزمچىالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى دەلىلى بولغان 
تىجىسىدە بىر تۈردىكى ھايۋانالرنىڭ نهچچه خىللىرى ۋۇجۇدقا كېلىشـىنىمۇ  بېرىشى نه

                                                 
ھـازىرقى ئافغانىسـتاننىڭ بهلهخ رايـونى    ) م٨٤٩(يىلـى  -٢٣٥ھىجرىيىنىـڭ   ئهھمهد ئىبنـى سـهھل ئهلبهلخىـي     )١(

، پهلســهپه، جــۇغراپىيه ۋە شــهرىئهت ئهتراپىــدىكى شامىســتان دېــگهن جايــدا دۇنياغــا كهلــگهن ، ئاســترونومىيه
ــاب       ــدىن كــۆپ كىت ــاتمىش پارچى ــۇپ، ئ ــالىم ھهم ئىســالم مۇتهپهككــۇرى بول ــدە داڭــر چىقارغــان ئ ئىلىملىرى

ــۆلىنىدۇ  ــانلىقى س ــىرى  . يازغ ــگۇر ئهس ــىملىرى  «ئهڭ مهش ــڭ رەس ــايالر ۋە رايونالرنى ــادىكى ج ــگهن » دۇني دې
ىپ چىققـان ۋە دۇنيـانى يىگىـرمه پارچىغـا ئايرىـپ، ھهر      بۇ كىتابتـا دۇنيانىـڭ جۇغراپىيىسـىنى سـىز    . كىتابتۇر

ــهندۈرگهن   ــىلى چۈش ــۈرەتلىك ھالداتهپس ــى س ــڭ . بىرىن ــى -٣٢٢ھىجرىيىنى ــدىن   )م٩٣٤(يىل ــته ئالهم بهلهخ
  .ئۆتكهن

ئىراننىـڭ رەي دېـگهن يېرىـدە دۇنياغـا     ) م٩٣٧(يىلـى  -٣٢٥ئهھمهد ئىبنى مۇھهممهد مىسكىۋەيه ھىجرىيىنىڭ   )٢(
نـاملىق  » ئهخالقنى تـۈزىتىش ۋە ئىرقىـي پـاكالش   «ئۇ . شائىر، پهيالسوپ ۋە مۇئهررىخ ئالىم كهلگهن، ئاتاغلىق

ــدا،         ــش ماۋزۇلىرى ــالھ قىلى ــانالرنى ئىس ــى ۋە ئىنس ــامىله ئهخالق ــى، مۇئ ــهپه ئهخالق ــىرىدە، پهلس ــهۇر ئهس مهش
ــا      ــان، ھهتت ــا قويغ ــلىرىنى ئوتتۇرىغ ــهپىۋى قاراش ــي ۋە پهلس ــتىم ئىلمى ــۇنجى قې ــۇلمانالردىن ت ــىلهر  مۇس كىش

ئهھـــمهد ئىبنـــى مـــۇھهممهد مىســـكىۋەيه . تهرىپىـــدىن ئـــۈچىنچى مـــۇئهللىم دەپ ئاتالغـــان مهشـــهۇر ئـــالىم 
  .ئالهمدىن ئۆتكهن) م١٠٣٠(يىلى -٤٢١ھىجرىيىنىڭ 

تۇنىســتا دۇنياغــا كهلــگهن مهشــهۇر مــۇئهررىخ ۋە ئىلمــۇل ) م١٣٣٢(يىلــى -٧٣٢ئىبنــى خهلــدۇن ھىجرىيىنىــڭ  )٣(
تارىخ، پهلسهپه ماتېماتىكا، لوگىكـا قاتـارلىق ئىلىمـلهردە كـۆپلىگهن ئهسـهرلهرنى       ئىجتىمانى تهسىس قىلغان،

نــاملىق ئهســهر ” مــۇقهددىمه“ئۇنىــڭ ئهڭ مهشــهۇر ئهســىرى . يازغــان، نــامى دۇنياغــا تونۇلغــان يېتــۈك ئــالىم
ــۇپ، بــۇ ئهســىرىدە جــۇغراپىيه، ئاســترونومىيه، ئىنســانالرنىڭ خــاراكتېرى ۋە ئــۆزگىچىلىكلىرى ھهقق   ىــدە بول

  .قاھىرە شهھىرىدە ئالهمدىن ئۆتكهن) م١٤٠٦(يىلى -٨٠٨ئىبنى خهلدۇن ھىجرىيىنىڭ .تهپسىلى سۆزلىگهن
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بـارچه جانلىقالرنىـڭ تـاق ھۈجهيرىلىـك ئاميوبـا      “بىراق، ئىسـالم دىنـى   . قوبۇل قىلىدۇ
نــاملىق بىــر خىــل ھايۋانــدىن ھهر خىــل تــۈرلهرگه تهرەققىــي قىلغــان، ئىنســان ئــاۋۋال 

ــۆركهم ئىن   ــۆۋەتتىكى ك ــدىن ن ــا، مايمۇن ــان  مايمۇنغ ــي قىلغ ــانغا تهرەققى ــدىغان ” س دەي
چــۈنكى  .ئهپســانىۋى ھېكــايىلهرگه قهتئىــي ئىشــهنمهيدۇ ۋە ھهرگىــز قوبــۇل قىلمايــدۇ 

دارۋىن دەۋرىدە بىلىنمىگهن ئىرسىي ئامىلالرنىـڭ كهشـىپ قىلىنىشـى، دارۋىنىـزمچىالر     
” بىرىدىن تهرەققىي قىلىش ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كهلـگهن  -تۈرلهر بىر“ئوتتۇرىغا قويغان 

ھهر بىـر تۈرنىـڭ   . دەيدىغان ئهپسانىنىڭ قهتئىي مـۇمكىن ئهمهسـلىكىنى ئىسـپاتلىدى   
ئۆزىگه خاس ئىرسىي ئامىللىرى بولۇپ، بىر قانچه مىليون يىلـالر ئۆتسـىمۇ بـۇ ئىرسـىي     
ئامىلالر ئۆز خۇسۇسىيىتىنى يوقىتىپ، باشقا بىر تۈرگه ئايلىنىـپ قېلىشـىنىڭ مـۇمكىن    

ــم  ــى ئىلىـ ــلىكىنى يېڭـ ــپاتلىدىپهن -ئهمهسـ ــىلهن. ئىسـ ــىي : مهسـ ــۈكنىڭ ئىرسـ مۈشـ
ئامىللىرىدا ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، زامانالرنىڭ ئۆتىشـى بىـلهن ئۇنىـڭ ئىتقـا تهرەققىـي      

چۈنكى مۈشۈكنىڭ تهرەققىـي قىلىشـى   . قىلىشى مۇمكىن بولمىغانغا ئوخشاش بىر ئىش
ەققىـي  مۈشـۈكنىڭ تهر . مۈشۈكلۈك دائىرىسىدە بولىدۇ، ئۇنىڭـدىن ئۇزاققـا كېتهلمهيـدۇ   

خىــل بولىشــىغا ســهۋەب بولىشــى مــۇمكىنكى، ئهممــا -قىلىشــى ئۇنىــڭ تۈرىنىــڭ خىلمــۇ
بـۇ ئـاددىي   . ئۇنىڭ ئىتقا ياكى باشقا بىر ھايۋانغا ئۆزگىرىـپ كېتىشـى مـۇمكىن ئهمهس   

ــادەم ياخشــى      ــداق ئ ــار ھهر قان ــرى ب ــدىن خهۋى ــى ئىرســىيهت ئىلمى ــي ھهقىقهتن ئىلمى
  .چۈشىنىدۇ

ــالم د     ــدا، ئىس ــه قىلغان ــدىغان    خۇالس ــۇل قىلى ــدىغان ۋە قوب ــى قولالي ــى ىن تهدرىج
دائىرىسـى ئىچىـدە بولىـدىغان، ئىنسـاننىڭ ئىگىـز      تـۈرى  ز ۆتهرەققىيات ھهر تۈرنىـڭ ئـ  
ۇن ئۆمۈرلــۈك ئىنســاندىن ھازىرقىــدەك كىچىــك تهنلىــك، زبويلــۇق، زور غوللــۇق ۋە ئــۇ

نهچـچه خىـل    قىسقا ئۆمۈرلۈك ئىنسانغا ئايلىنىشىدەك، ھهر تۈرنى ئۆز دائىرىسى ئىچىدە
  .شهكىللهرگه كۆپهيتىدىغان تهدرىجى تهرەققىياتتۇر

  ئاتېئىزم ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا تۈرتكه بولغان سهۋەبلهر
  ئاتېئىزم ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا تۈرتكه بولغان سهۋەبلهر قايسىالر؟: سوئال  .١٩٠٥

ه بولغان سهۋەبلهرنىڭ بېشىدا ئوتتـۇرا  ئاتېئىزم ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا تۈرتك :جاۋاب    
ئهسىرلهردىكى ياۋروپا خرىسـتىئان چىركاۋلىرىنىـڭ دىـن نامىـدىن خهلقنـى مىسلىسـىز       
دەرىجىـــدە ئهزگهنلىكـــى، ئهقىـــل قوبـــۇل قىاللمايـــدىغان دەرىجىـــدىكى خۇراپـــات ۋە   
سهپســهتىلهرنى دىــن نامىــدىن قانۇنالشــتۇرۇپ يهرلىــك خهلقــقه زورالپ تاڭغــانلىقى ۋە 

پهن  –ساقالپ قېلىش يولىدا قانداقال بىر ئىلىـم   نىىرىنىڭ مۇستهبىت ھاكىمىيىتىئۆزل
قىلىـپ  قارشـى   گهۋە ئىلمىي كهشپىياتالرنى دىـن نامىـدىن رەت قىلىـپ، دىننـى ئىلىمـ     
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ئاتېئىزمنىــــڭ مهيــــدانغا چىقىشــــى ۋە تارقىلىشــــىدا    . كېلىــــدۇ كۆرســــهتكهنلىكى
چـۈنكى  . لمايـدىغان بىـر ھهقىـقهت   يهھۇدىيالرنىڭ قـولى بـارلىقى ھـېچكىم ئىنكـار قىال    

بولغـــان  يهھـــۇدىيالر ياۋروپـــا خهلقىنىـــڭ مۇســـتهبىت خرىســـتىئان چىركاۋلىرىغـــا     
ئۆچمهنلىكى ۋە ئۇالرغا قارشى ئىنقىالبلىرىدىن پايدىلىنىپ، پۈتۈن ياۋروپـا قىتئهسـىدە   

  .ئاتېئىزم پىكرىنى تارقىتىشتا چوڭ رول ئوينىغان
  غهربلىكلهر ئاتېئىزمنىڭ تارقىلىش سهۋەبىنى نېمه دەپ چۈشهندۈرىدۇ؟: سوئال  .١٩٠٦

ــاۋاب     ــ    :ج ــىغا ئاالقى ــڭ تارقىلىش ــاتېئىزم ئېقىمىنى ــڭ ئ ــا غهربلىكلهرنى دار ئوتتۇرىغ
  :تۆۋەندىكىچه قويغان سهۋەبلىرى

دىنىي دەۋاالر بىلهن يېڭى كهشـىپ  خرىستىئان چېركاۋلىرى ئوتتۇرىغا قويغان ) ١(  
. نىڭ مهۋجــۇدلىقىلهرنغــان تهجــرىبه ئىلمىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا ئېغىــر زىــددىيهت     قىلى

نىـــڭ كۆرســـهتمىلىرىدىن ىرىدىنىـــي دەۋالخرىســـتىئان چېركاۋلىرىنىـــڭ  غهربلىكـــلهر
ــى       ــيىلهرگه قارىشـ ــان نهزەرىـ ــپاتالپ چىققـ ــرى ئىسـ ــرىبه ئىلىملىـ ــڭ تهجـ كۆپلىرىنىـ

  .ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىشتى ھهم ھېس قىلىشماقتا
ىي ياكى ئهقلىي پاكىت ئاساسىغا تايانغان تهجرىبه ئىلمىنىڭ پرىنسـىپى  سسھې) ٢(  

چــۈنكى ئىلمىــي . بىــلهن خرىســتىئان دىنىنىــڭ پرىنســىپى ئوتتۇرىســىدىكى زىــتلىقالر 
دىنىـــي  دىنىـــي پرىنســـىپ پرىنســـىپ لوگىكىلىـــق ئۇيغۇنلىشىشـــنى شـــهرت قىلىـــدۇ،

قوبـۇل قىلىـۋېرىش    -گهرچه ئېنىـق ئهقىـل لوگىكىسـىغا زىـت بولسـىمۇ     -ھهقىقهتلهرنى
  .ئاساسىدا ئهقلىي زىتلىقالرنىمۇ قوبۇل قىلىدۇ

غهربنىـــــڭ كـــــۆپلىگهن دىنىـــــي ئـــــالىملىرى ۋە دىنىـــــي زىيـــــالىيلىرى       )٣(  
مهســـىلىلهردە ئۆزلىرىنىـــڭ پاكىتســـىز قاراشـــلىرىنى ھهقىـــقهت  ) مېتافىزىكـــا(غهيبىـــي

غرىسـىدىكى  مهسـىلهن، نيۇتۇننىـڭ دوزاخ توپـوگرافىيه تو   . سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويغان
  .قاراشلىرىغا ئوخشاش

ــي    ) ٤(   ــپ، ئىلمىـ ــىپلىك قىلىـ ــالىملىرى مۇتهئهسسـ ــي پهن ئـ ــدار تهبىئـ بهزى دىنـ
ھهقىقهتلهرنى دىنىي دەۋاالرغا بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ئىلمىي ھهقىقهتلهرنىڭ بـوينىنى  

ئىنجىلنىــــڭ بهزى ) جىيمىــــز ئهشــــىر(مهســــىلهن، مىتــــران . تولغاشــــقا ئورۇنغــــان
يىلى يارىتىلغـان   - ٤٠٠٤ قىلىپ، يهرشارى مىالدىيىدىن بۇرۇن تېكىستلىرىنى تهھلىل
رەسـمىي نهشـىر قىلىنغـان،     يىلـى  -١٦٥٠بـۇ نهتىـجه مىالدىـيه    . دەپ نهتىجه چىقارغـان 

بۆلۈمىنىــڭ ئاســتىغا » تهكــۋىن«نىــڭ )ئىنجىــل(ئــۇزۇن ئــۆتمهي مــۇقهددەس كىتــاب  
ــان     ــۇپ، ۋىكتورىي ــان بول ــۇپ قويۇلغ ــا قوش ــرىلگهن ئىزاھاتىغ -Victorian)، 1837بې

  .دەۋرىگه قهدەر ئىنجىلدا ئىزاھات سۈپىتىدە تۇرغان)1901
ــم )٥(   ــاق      -ئىلىـ ــڭ تارمـ ــددىيهت دىننىـ ــىدىكى زىـ ــن ئوتتۇرىسـ ــلهن دىـ پهن بىـ
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مهسىلىلىرىگه يىغىنچاقلىنىپ قالماستىن، بهلكى پرىنسىپال ئاساسلىق مهسـىلىلىرىنىمۇ  
تىئان دىنــى تايىنىۋاتقــان دىمۇ خرىســنهزەرىــدىنشــۇناس ئــالىمالر . ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان

نىـڭ سـۆزى ئىكهنلىكىـگه    )ھهزرىتى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم  (نىڭ مهسىه )ئىنجىل(كىتاب
ھهممهيــلهن بىلىــدىغان ھهقىــقهت شــۇكى، . ئىلمىــي پاكىــت يــوقلىقى ھهممىــگه ئايــان

ئىنجىلنى باشقىالر يازغان، ئۇالرنىـڭ بهزىسـى تونۇشـلۇق ئـادەملهر، يهنه بهزىلىرىنىـڭ      
ېنىــق ئهمهس ئــادەملهردۇر، ئــۇالر ئــۇ كىتــابنى ئىســا ئهلهيهىسســاالمدىن  ســاالھىيىتى ئ

بۇ كىتابنى يازغانالرنىڭ سۆزلىرىدە زىددىيهتلهر . خېلى ئۇزۇن زاماندىن كېيىن يازغان
  .كۆپ
ئىالھنىڭ زاتىغـا ئاالقىـدار قاراشـالنىمۇ ئـۆز      تلىقالرمۇقهددەس كىتابتىدىكى زى )٦(  

اتقۇچى دەپ سۈپهتلىنىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا باال مهنسۇپ چۈنكى ئىالھ يار. ئىچىگه ئالغان
دىېيىلىـپ تـۇرۇپ، ئـۇ     بىـر  ئىالھ. دەپ قارالغان” ئىسا ئالالھنىڭ بالىسى“قىلىنغان ۋە 

  .)١(ئۈچىدىن تهركىب تاپقان دەپ قارالغان” ئالالھ، ئىسا ۋە مۇقهددەس روھ“

  نى ۋاقىتلىق غهلىبىگه ئېرىشتۈرگهن سهۋەبلهرئاتېئىزمچىالر
  ئاتېئىزمچىالر بۇ غهلىبىگه قانداق ۋاسىتىلهر بىلهن ئېرىشتى؟: سوئال  .١٩٠٧

  :ئاتېئىزمچىالر بۇ غهلىبىگه تۆۋەندىكى ۋاسىتىلهر بىلهن ئېرىشتى :جاۋاب    
ئاتېئىزىمچىالر ئىلمىـي ھهقىقهتلهرنـى ئـاتېئىزم قاراشـلىرى بىـلهن ئىـزاھالش،       ) ١(  

ــۇ نهز ــادىر دەپ   ئانـــدىن بـ ــكه قـ ــزاھالپ بېرىشـ ــۇ ھهقىقهتلهرنـــى ئىـ ەرىيىلهرنـــى ئاشـ
بـار يـاكى دىننـى قولاليـدىغان ھهر قانـداق پۇراققـا ئىـگه         اقپـۇر  ىـي ۋە دىن تهسۋىرلهش
  .غهلىبه قىلىشتى چهتكه قېقىشتانهزەرىيىنى 

ئــــاتېئىزم نهزەرىيىلىرىنــــى نهشــــىر قىلىــــش، ئــــۇنى مــــۇداپىئه قىلىــــش ۋە  ) ٢(  
ــا ــات -ئوقۇغۇچىالرغـ ــا    ئـ ــگهن ئېتىقادتـ ــلهر دېـ ــي ھهقىقهتـ ــرى ئىلمىـ ېئىزم نهزەرىيىلىـ

ئــۇ نهزەرىــيىلهر  گهرچه. دەرســلىك قىلىشــتا ئۈنــۈم قازىنىشــتى -تهربىيلىنىشــى ئۈچــۈن
تولۇق تهجرىبىدىن ئۆتمىگهن نهزەرىيه يـاكى خىيـال بولسـىمۇ، ئـاتېئىزم مهكتهپلىرىـدە      

ــاچىــن ھهقىــقهت دەپ ســىڭدۈرىلىدۇ  ــۇل قى ، گوي ــالىقنى قوب ــيه خات ــدىغان نهزەرى لماي
  .سۈپتىدە دەرسلىك قىلىنىدۇ

مۇتهئهسسـىپلىك قىلىشـى،   جېنـى بىـلهن   لىرىگه ىنهزەرىي چىالرنىڭ بۇئاتېئىزم) ٣(  
ــۇ ــۇئــ ــۈچىنى    الرنى بــ ــاكى ئۇنىــــڭ كــ ــدىغان يــ ــا چىقىرىــ ــى يالغانغــ نهزەرىيىلهرنــ

. ئاجىزالشــتۇرىدىغان ھهقىقهتــلهرگه كــۆز يۇمىــدىغان ئهھۋالغــا كهلتــۈرۈپ قويــدى      

                                                 
)١(  islamawazi.net 
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لهن، ئـــــاتېئىزمچىالر دارۋىننىـــــڭ تهدرىجـــــى تهرەققىيـــــات نهزەرىيىســـــىگه مهســـــى
مۇتهئهسسىپلىك قىلىدۇ، دارۋىننىـڭ نهزەرىيىسـىگه ئىشـهنگۈچىلهر ھـازىر بىئولـوگىيه      
ساھهسىدىكى مهشهۇر شهخسلهر بولـۇپ، بـۇالر دارۋىـن نهزەرىيىسـىنى تهنقىـد قىلغـان       

نىــڭ خاتــالىقىنى ئىســپاتالپ ىىييــاكى ئــۇ نهزەرىــيىگه رەددىــيه بهرگهن يــاكى ئــۇ نهزەر
چىققانالرنى كۆرسه ئىچى سىقىلىپ، ئـۇالرنى نـادان يـاكى دىنىـي مۇتهئهسسـىپلهر دەپ      

  .تۆھمهت قىلىدۇ
ئاتېئىزمچىالر ھهرخىل ۋاسىتىلهرنى قوللۇنۇپ كىشـىلهرگه دىننىـڭ سـۈرىتىنى    ) ٤(  

ىلىق پهنـگه قارشـى قىلىـپ كۆرسـىتىش ئـارق      –سهت كۆرسىتىش، ئۇنى ھهمىشه ئىلىم 
  .)١(كۆپ كىشىلهرنى قانداقال بىر دىندىن يىراقالشتۇرۇش تاكتىكىسىنى قولالندى

  باش كۆتۈرىشى نىڭئىسالم دۇنياسىدا ئاتېئىزىم پهلسهپىسى
  ؟ۋە كوممۇنىزم ئېقىمى ئهرەبلهردە قانداق تهسىر قوزغىغان ئاتېئىزم: سوئال  .١٩٠٨

مـۇنىزم خىتابنامىسـىدا   مس بىـلهن ئېـنگلىس ئـېالن قىلغـان كو    كارل مـارك : جاۋاب    
ئهخـــالق ۋە دىـــن دېگهنلهرنىـــڭ ھهممىســـى بۇرژۇئازىيىنىـــڭ «: مۇنـــداق دېـــيىلگهن

ئهرەب  .»الرنىـڭ مهنپهئهتلىـرى يوشـۇرۇنغان   ئۇخىياللىرى بولۇپ، بۇالرنىڭ ئارقىسىغا 
بهزى دۆلهتـلهردە،  . كوممۇنىزم پهلسهپىسىنىڭ تهسـىرى ئـاز بولمىغـان    ئىسالم ئهللىرىدە

ــا تهشــۋىق قىلىــش      ــش، ھهتت ــۇل قىلى ــىيالىزمنى قوب ماركىســزم ئېدىيىســىنى ۋە سوتس
  .ئهۋجگه چىققان

ــىلهن   ــىرنى  : مهس ــال ئابدۇنناس ــىردا جام ــاس   )٢(ڭمىس ــى ئاس ئهرەب مىللهتچىلىكىن
ئىسـالم دىنىنىـڭ    قىلغان سوتسىيالىزم چاقىرىقى تازا راۋاج تاپقان يىللىرىـدا، ئهزەلـدىن  

ەپى بىلهن مىللهت قاتارىغا كۆتۈرۈلگهن ئهرەب مۇسـۇلمانلىرىمۇ ئۆزلىرىنىـڭ تـوغرا    شهر
ئهقىدىســـىدىن شـــهكلىنىش ۋە ئىســـالمدىن قىســـمهن بۇرۇلـــۇش دەۋرىنـــى باشـــتىن  

  .كهچۈرگهن
مهشهۇر يازغۇچى  مىسىردىكى ناسىرىزمچىالرنىڭ تهشۋىقاتچىلىرىدىن بىرى بولغان  

                                                 
)١(  islamawazi.net 
مىســىر ئهرەب جۇمهۇرىيىتىنىــڭ  ) ســىنتهبىر-٢٨يىلــى-١٩٧٠-يــانۋار-١٥يىلــى-١٩١٨(جامــال ئابدۇنناســىر  )٢(

ــى،  ــى رەئىس ــى-١٩٥٢ئىككىنچ ــ-٢٣يىل ــڭ     ئىيۇل ــۈرۈش ئىنقىالبىنى ــتىن چۈش ــارۇقنى تهخت ــاھ پ دىكى پادىش
ــدىنى، ــتۈرۈپ    -١٩٦١-١٩٥٨قومانـ ــۈرىيهنى بىرلهشـ ــىر ۋە سـ ــىدا مىسـ ــرى ئارىسـ ــكهن ئهرەب «يىللىـ بىرلهشـ
كــۆپلىگهن ئهرەب دۆلهتلىرىنىــڭ مۇســتهملىكىتىن ئــازات بولىشــى يولىــدا كــۈچ  . نــى قۇرغــان»جۇمهــۇرىيىتى

ئابدۇنناسـىر ئهرەب  .ش يولىدا ئىسرائىلىيىگه قارشى ئۇرۇش باشـالتقان سهرپ قىلغان، پهلهستىننى ئازات قىلى
  .ئهسىر سىياسهت سهھنىسىدىكى مهشهۇر ئهرباب-٢٠دۇنياسىنىڭ 
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ا ئـــېالن قىلغـــان بىـــر د» هر ژۇرنىلـــىئهزھ«يىلـــى -١٩٦٣ئهھـــمهد ھهســـهن زىيـــات 
لىكـــى ۋە چـــېكىگه يهتـــكهن )ئىمانـــدىن يېنىۋالغـــان( ماقالىســـىدا، ئۆزىنىـــڭ مـــۇرتهد

: مۇنـــــــاپىقلىق پهردىســـــــىنى ئېچىـــــــپ تاشـــــــالپ مۇنـــــــداق دەپ يازغـــــــان     
. ئهمهلــگه ئاشــۇرغان بىرلىــك ئومــۇمىي پرىنســىپ ئىــدى ) ئهلهيهىسســاالم(مــۇھهممهد«

ئهممـا ئهقىـدە ھهر قـانچه داۋام قىلسـىمۇ،     . ان ئىـدى چۈنكى ئۇ ئهقىدە ئۈستىگه قۇرۇلغ
ئهمهلــگه ئاشــۇرغان  )١(نســاالھىددى. ئــاخىرى ئاجىزلىشــىدۇ يــاكى يوقىلىــپ تۈگهيــدۇ 

ــۇپ،   ــك بول ــمهن بىرلى ــك قىس ــك   بىرلى ــان بىرلى ــاس قىلغ ــاكىمىيهتنى ئاس ــدى ھ . ئى
ڭگـۈ  چـۈنكى ھـاكىمىيهت مه  . ھاكىمىيهت ئاساسىغا قۇرۇلغان بىرلىكمـۇ داۋام قىلمايـدۇ  

ئهمما ئابدۇنناسىر چاقىرغان بىرلىك مهڭگۈگه داۋام قىلىدۇ ۋە تهرەققـى  . داۋام قىلمايدۇ
ــدۇ ــدە    . قىلىـ ــك، ھۆكۈمـ ــردە ئهركىنلىـ ــىيالىزم، پىكىـ ــهتته سوتسـ ــۇ مهئىشـ ــۈنكى ئـ چـ

دېمۇكراتىيىه ئۈستىگه قۇرۇلغان بىرلىك بولۇپ، بۇ ئـۈچ ئامىـل مهڭگۈلـۈك بىرلىكنىـڭ     
  .)٢(»كاپالىتىدۇر

ته ناسـىرىزم چـاقىرىقى ۋە مىسـىردا ۋاقىتلىـق دەۋر سـۈرگهن سوتسـىيالىزم       ئهمهلىيهت  
  ھاكىمىيىتى مهزكۇر يازغۇچى دەۋا قىلغاندەك مهڭگۈگه داۋام قىاللىدىمۇ؟

ــدى    ــۇ داۋام قىاللمى ــدى     . ھهرگىزم ــرەپ تۇرالمى ــۇت تې ــىرمۇ پ ــارەك ئهس ــا چ . ھهتت
ــلهن ئۇنىــڭ   ــۈمى بى ــاكىمىيى  ئابدۇنناســىرنىڭ ئۆل ــىرىزم سوتسىيالىســتىك ھ تى ۋە ناس

ئابدۇنناسىر ھاكىمىيىتى بايالرنى يـوق قىلىـپ، كهمبهغهللهرنـى     .دەۋاسى بىراقال ئۆلدى
تېخىمۇ كهمبهغهل ھالغـا چۈشـۈرۈپ قويـۇش ۋە مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىسـالمىي بىرلىكىنـى       

ئۆز زامانىسىدا سهئۇدى ئهرەبىستانى ۋە باشـقا  . بۇزۇشتىن باشقا ھېچ نهرسه قىاللمىدى
ــا زار   ئىســالم مهم ــر نانغ ــايالر بى ــرىگه زاكــات ۋە ســهدىقىلىرىنى تارقىتىــدىغان ب لىكهتلى

مىسـىردا يېڭـى دەۋر    )٣(ت كېـيىن مهرھـۇم ئهنـۋەر سـادا     .بولغـان ھالغـا كېلىـپ قالـدى    

                                                 
ھـازىرقى پهلهسـتىن، سـۈرىيه، ئېئـوردانىيه قاتـارلىق      (مىسـىر ۋە شـام   ) م١١٩٣-١١٣٨(ساالھىددىن ئهييـۇبىي   )١(

ئــۆكتهبىر كـــۈنى  -٢يىلـــى-١١٨٧. ۇلــۇغ ئىســـالم قومانــدىنى  ئهييـــۇبىيه دۆلىتىنــى قۇرغـــان ئ «دا )دۆلهتــلهر 
پهلهستىنگه ئهسكهر باشـالپ بېرىـپ قـۇدۇس شـهھىرىنى ياۋروپـالىق خرىسـتىئانالرنىڭ چاڭگىلىـدىن ئـازات         

  .قىلغان ۋە مهسجىدى ئهقسانى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتكۈزگهن
ئــايلىق ســانىدا ئــېالن -٥يىلــى  -١٩٦٣»ژۇرنىلــى«مىســىرلىق يــازغۇچى ئهھــمهد ھهســهن زىياتنىــڭ ئهزھهر    )٢(

  .ناملىق ماقالىسىدىن» تهۋھىد ئۇممىتى بىرلهشمهكته«قىلىنغان
مىسـىر ئهرەب جۇمهۇرىيىتىنىـڭ   ) ئـۆكتهبىر -٦يىلـى -١٩٨١-دېكـابىر -٢٥يىلى-١٩١٨(مۇھهممهد ئهنۋەر سادات  )٣(

. ىســلىقىغا ســايالنغانيىلــى ئابدۇنناســىرنىڭ ئۆلۈمىــدىن كېيىــنال مىســىرنىڭ رەئ -١٩٧٠ئــۈچىنچى رەئىســى، 
ئابدۇنناسىر زامانىدا بۇزۇلغان ۋەزىيهتنى ئىسـالھ قىلىـش ۋە قولـدىن بهرگهنلهرنـى قـايتۇرۇپ ئـېلىش يولىـدا        

نهپهر رۇسـىيىلىك   ١٧٠٠٠يىلـى  -١٩٧٢كۈچ سهرپ قىلىپ، مىسىردا سوتسىيالىزم تـۈزۈمىگه خـاتىمه بهرگهن،   
ىقارغان ۋە رۇسـىيىدىن ۋاز كېچىـپ ئامېرىكـا بىـلهن     مۇتهخهسسىسنى بىر ھهپته ئىچىدە مىسىردىن قوغالپ چ
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مىسىر خهلقى ناسىرىيه ھاكىمىيىتى دەۋرىدە قولـدىن   باشلىتىپ ۋەزىيهتنى تۈزەتكهن ۋە
رۈش يولىدا تىرىشىش داۋامىدا ئاران بۈگۈنكى بىرلهپ ئهسلىگه كهلتۈ-بهرگهنلهرنى بىر
  .ھالغا كېلۋالدى

  ئىسالم دۇنياسىدا ئاتېئىزىم پهلسهپىسى قاچان باش كۆتۈرگهن؟: سوئال  .١٩٠٩
غهرب مۇستهملىكىسى سهۋەبلىك خېلى  ئېقىمى ئىسالم دۇنياسىدا ئاتېئىزىم :جاۋاب    

قا باشـــلىغان بولـــۇپ، ئوســـمانيالر خهلىپىلىكـــى ئـــۆرۈپ  بـــۇرۇنال تهشـــۋىق قىلىنىشـــ
ــيىن،  ــالنغاندىن كې ــاتېئىزم تاش ــى ۋە ئ ــڭ  ئېقىم ــكه   ئۇنى ــاش كۆتۈرۈش ــى ب پهلسهپىس

  .باشلىغان
ئــاتېئىزم ئېقىمىنىــڭ ئىســالم دۇنياســىدا بــاش كۆتۈرۈشــىنىڭ ســهۋەبلىرى : ســوئال  .١٩١٠

  قايسىالر؟
ىزم ئېقىمىنىــڭ ئىســالم دۇنياســىدا بــاش كۆتۈرۈشــىنىڭ ســهۋەبلىرى ئــاتېئ :جــاۋاب    

  :تۆۋەندىكىچه
  .كۆپلىگهن مۇسۇلمان مهملىكهتلىرىنىڭ مۇستهملىكىگه ئۇچرىغانلىقى) ١(  
  .دىنىي ئېتىقادنىڭ ئاجىزالشقانلىقى ۇسۇلمانالردام) ٢(  
  .ئىسالم دۇنياسىدا جاھالهتنىڭ باش كۆتۈرگهنلىكى) ٣(  
مهرىپهت جهھهتته قـاالقلىق ھالغـا چۈشـۈپ     –نىڭ پىكىر ۋە ئىلىم ۇسۇلمانالرم) ٤(  

  .ىقالغانلىق

                                                 
ئـــۆكتهبىر كـــۈنى ئهنـــۋەر ســـادات رەھبهرلىكىـــدىكى مىســـىر قوشـــۇنى -٦يىلـــى-١٩٧٣. دوســـتلۇق قۇرغـــان

 ئىسـرائىلىيىگه تۇتۇقسـىز ھۇجـۇم قىلىـپ، ئىسـرائىلىيه سـۇۋەيس قانىلىغـا ئورۇنالشـتۇرغان ئهڭ مۇسـتهھكهم         
ــدا   ــارلىف ئىســتىهكامىنى مۆجىزىلىــك ھال ــاراپ ئىلگىرىلهشــته     ب ــايتهختىگه ق ــرائىلىيه پ ــۈپ ئىس بۆســۈپ ئۆت

ئىككـى سـائهتال قالغـان    -مىسلىسىز غهلىبىگه ئېرىشكهن ۋە ئىسرائىلىيىنىڭ خهرىتىدىن يوقىلىشى ئۈچۈن بىر
ــىمۇ، ــلهن       بولس ــايروپىالنلىرى بى ــى ئ ــمىنىنى ھهرب ــهھىرىنىڭ ئاس ــاھىرە ش ــتاتلىرىنىڭ ق ــما س ــا قوش ئامېرىك

ــدىغانلىقى    توشقۇزۇشــى ۋە مىســ  ــان قىلى ــاھىرەنى بومباردىم ــه، ق ــرائىلىيىدىن چېكىنمىس ــۇنلىرى ئىس ىر قوش
مىسـىر قوشـۇنى چېكىنىشـكه مهجبـۇر      ھهققىدە تهھدىتلهر ياغدۇرۇشى سهۋەبلىك، تۇرماستىن ئىلگىرلىۋاتقان

ردا شۇنىڭدىن كېـيىن مىسـى  . نى تهسىس قىلغان»مىللىي دېمۇترات پارتىيىسى«يىلى مىسىردا -١٩٧٦. بولغان
مهسـىلىنى سـۈلهى بىـلهن ھهل قىلىشـقا مهجبـۇر بولغـان سـادات        . كۆپلىگهن پارتىيىلهر قۇرۇلۇشقا باشـلىغان 

يىلــى ئامېرىكىنىــڭ -١٩٧٨. نويــابىر كــۈنى قــۇدۇس شــهھىرىدە رەســمىي زىيــارەتته بولغــان  -١٩يىلــى-١٩٧٧
ىم مىسـىر خهلقىنىـڭ قـاتتىق    بۇ كېلىش. ئىسرائىلىيه تىنچلىق كېلىشىمىنى تۈزگهن -ئارىچىلىقى بىلهن مىسىر

. نارازىلىقىنى قوزغىغان، ھهتتـا ئهرەب ۋە ئىسـالم ئهللىـرى بـۇ سـهۋەبتىن مىسـىر بىـلهن ئاالقىسـىنى ئـۈزگهن         
. مىســىر تــۈرمىلىرى ئىســالم ئۆلىمــالىرى، چېركــاۋ مهســئۇللىرى، مۇتهپهككــۇرالر ۋە يــازغۇچىالر بىــلهن تولغــان

ئـۆكتهبىر كـۈنى ئهنـۋەر سـادات     -٦يىلـى -١٩٨١ۇ سـهۋەبلىك  ش. كىشىگه يهتكهن١٥٣٦مهھببۇسالرنىڭ سانى 
نىــڭ مهنســۇبى بولغــان خالىــد ئهل ئىســالمبولى دېــگهن كىشــى  »ئىســالمىي جىهــاد تهشــكىالتى«مىســىردىكى

  .تهرىپىدىن قاھىرە شهھىرىنىڭ مانىۋىېر مهيدانىدا ئېتىپ ئۆلتۈرۇلگهن
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  .ھاۋايى ھهۋەسلهرگه بېرىلىش مهيلىنىڭ ئهۋج ئالغانلىقى) ٥(  
  .مۇسۇلمان ياشلىرىنىڭ ياۋروپالىقالرنىڭ مهدەنىيىتىگه قىزىقىشى) ٦(  
لىق دەۋاسـى  پهلسهپىسـى ۋە ئاتېئىزمچىالرنىـڭ خۇداسـىز    ئـاتېئىزم خۇالسه قىلغاندا،   

پهن  –ئىلمىي ئاساسقا ئهمهس، بهلكى گۇمان بىـلهن خىيالغـا تايانغـان بولـۇپ، ئىلىـم      
پهنگه بوشـىتىپ بېرىشـكه مهجبـۇر    –المىغانلىقى ئۈچۈن سهھنىنى ئىلىمبىلهن ماسلىش

  .بولۇپ قالغان ئېقىمدۇر
ــا      ــا چىققـــان ياۋروپـ ــاتېئىزم ئېقىمـــى ۋە پهلسهپىســـى دەســـلهپ ئوتتۇرىغـ ــۇڭا ئـ شـ

تېخنىكىـدا دۇنيانىـڭ ئارقىسـىدا    -مهدەنىيهتته ۋە پهن –ىرىدىن چېكىنىپ، پهن دۆلهتل
ــى     ــدا، خهلقنـ ــاندىكى رايونلىرىـ ــاز سـ ــا ئهللىرىنىـــڭ بهزى ئـ ــۈچىنچى دۇنيـ ــان ئـ قالغـ
ــارقىلىق ئــۆز ھــاكىمىيىتىنى ســاقالپ قالمــاقچى     مهنىۋىياتلىرىــدىن مهھــرۇم قىلىــش ئ

  .بولغانالر ئۈچۈن خىزمهت قىلماقتا
يېگــانه  نىـڭ بــارلىقى ۋە ھهممىنىـڭ  التائا پهننىـڭ ئــالالھ  –رغـا ئىلىــم  ئاتېئىزمچىال  

بــۇل قىلمايــدىغان دەرىجىــدە ئىســپاتالپ تۇرغــان وشــهك قياراتقۇچىســى ئىكهنلىكىنــى 
  .ئىلمىي دەلىللىرى رەددىيه بېرىپ كهلمهكته

تۆۋەنــدە ئــالالھ تائاالنىــڭ بــارلىقىنى ئىســپاتاليدىغان مــاددىي ۋە ئهقلىــي دەلىلــلهر   
  .ستىدە توختىلىمىزئۈ
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  دەلىللهر بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ماددىي ڭئالالھنى

  ئالالھنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكى دەلىل ـ ئىسپاتقا موھتاجمۇ؟: سوئال  .١٩١١
ئالالھنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكىنـى دەلىـل ـ ئىسـپاتلىرى بىـلهن كۆرسـىتىش        :جاۋاب    

ئالالھنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان سانسىز ئـاالمهتلهر   چۈنكى. ھاجهتسىز
ــا   ــان قىلىــپ تۇرماقت ــۆزلىرىنى ناماي ــزدا ھهر ۋاقىــت ئ ــر . ئهتراپىمى ــاتتىكى ھهر بى كائىن

ئالالھنىـڭ  . ئاالمهت ۋە ھهر بىـر مهۋجـۇدات ئالالھنىـڭ بـارلىقىنى ئىسـپاتالپ تۇرماقتـا      
قىلىـش، خـۇددى ئوپئوچـۇق كۈنـدۈزدە،     مهۋجۇد ئىكهنلىكىگه دەلىل ـ ئىسـپات تهلهب   

  .ئاسماندا قۇياشنىڭ بارلىقىغا دەلىل ـ ئىسپات تهلهب قىلغانغا ئوخشاش بىمهنىلىكىتۇر
ئهھۋال شۇنداق تۇرۇپمـۇ، خـۇددى ئهمـا كىشـىلهر كۈنـدۈزدىكى قۇياشـنىڭ كـۆزلهرنى          

 چاقنىتىـــدىغان پـــارقىراق نـــۇرىنى كۆرەلمىگىنىـــدەك، بهزى ئىنســـانالرمۇ ئۆزلىرىنىـــڭ
كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ھهمىشه نامايان بولۇپ تۇرغان، ئالالھنىـڭ مهۋجـۇد ئىكهنلىكـى    

. ۋە ئۇنىڭ چهكسىز قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغان سانسـىز ئـاالمهتلهرنى كۆرەلمهيۋاتماقتـا     
شـۇ ۋەجىـدىن   . ئىنسانالر ئارىسىدا كۇپرىنىڭ مهيدانغا كېلىشى مانا بۇ سهۋبتىن ئىـدى 

نــى ئىســپاتاليدىغان دەلىــل ـ ئىســپاتالردىن بهزىســىنى    ئالالھنىــڭ مهۋجــۇد ئىكهنلىكى
  .كهلتۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ

  ئىسپاتقا مۇھتاج ئهمهس-ھنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكى دەلىلئالال
  ئالالھنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى نېمه؟: سوئال  .١٩١٢

ىــگه دااللهت قىلىــدىغان دەلىــل ـ      ئــالالھ تائاالنىــڭ مهۋجــۇد ئىكهنلىك   :جــاۋاب    
ئالالھنىـڭ مهخلۇقاتلىرىنىـڭ سـانىچه    . ئىسپاتالرنى ساناپ تۈگىتىش مـۇمكىن ئهمهس 

دۇنيــادىكى ھهر بىــر مهۋجــۇدات . دەلىلــلهر ئۇنىــڭ بارلىقىغــا كهســكىن دااللهت قىلىــدۇ
ى ئۆزىدىكى ۋە ئهتراپىدىكى، ئالالھنىڭ مهۋجۇدلىقى ۋە ئۇنىڭ يهككه ـ يېگانه يـاراتقۇچ  

ــپ      ــان قىلى ــان ناماي ــاالمهتلهرنى ھهر زام ــۇن ئ ــدىغان نۇرغ ــگه دااللهت قىلى ئىكهنلىكى
  .تۇرماقتا

ئـالالھ  (ئاسـمانالردا ۋە زېمىنـدا مـۆمىنلهر ئۈچـۈن     ﴿: بۇ مهنىدە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ  
  .)١(﴾نۇرغۇن دەلىللهر بار) تائاالنىڭ بارلىقى، بىرلىكى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان

                                                 
  ـ ئايهت ٣جاسىيه سۈرىسى   )١(
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  :ائىرى مۇنداق دېگهنبىر ئهرەب ش  
  تدل على أنه واحد  له آية ٍءويف كل شي    
  نهرسىدە ئالالھ ئۈچۈن بار ئاالمهت، ھهر    
  .بىرلىكىگه قىلىدۇ شهكسىز دااللهت    

  ھهممىنى ئالالھ ياراتقان
نـداق پهيـدا   قا نلىق ـ جانسـىز بـارلىق شـهيئىلهر     كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى جـا : سوئال  .١٩١٣

  بولغان؟
ــ جانسـىز بـارلىق شـهيئىلهرنىڭ قانـداق       كائىنـات ۋە ئۇنىڭـدىكى جـانلىق    :جاۋاب    

پهيدا بولغـانلىقى ھهققىـدە ئىزدىنىـپ، ئۇنىڭغـا جـاۋاب تاپمـاقچى بولغـان ھهر قانـداق         
  :كىشى، تۆۋەندىكى تۆت جاۋابتىن باشقىسىنى تاپالمايدۇ

لىكىدىن پهيـدا بولغـان، يهنـى ماددىنىـڭ     كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى شهيئىلهر ئۆز )١(  
ئهقىل، ئىدراك ۋە تهپهككۇر قىلىش قابىلىيىتىگه ئىگه بولـۇش  ) پارچىلىرى(زەررىلىرى 

. ئــارقىلىق، كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى بــارلىق شــهيئىلهرنى ۋۇجۇتقــا چىقارغــان دېــيىش 
، تـۇپراق  بۇنداق جاۋاب ئهقىلغا ھهرگىزمۇ مۇۋاپىق كهلمهيدۇ، چۈنكى ، تاش، سـۇ، ھـاۋا  

ــدراك ۋە تهپهككــۇر قىلىــش قابىلىيىتىنىــڭ     ــل، ئى ــاددىالردا ئهقى ــۇالردىن باشــقا م ۋە ئ
تارىختىن بېرى، ھېچبىر زامـان ئۇالرنىـڭ ئهقىـل، ئىـدراك ۋە     . يوقلىقى ھهممىگه مهلۇم

تهپهككۇر قىلىش قابىلىيىتىگه، شۇنداقال يارىتىش قـۇدرىتىگه ئىـگه بولغـانلىقى مهلـۇم     
داق ئىكهن، ھېچقانداق ئهقىل، ئىدراك ياكى كۈچ ـ قۇۋۋەتكه ئىگه  ئهھۋال بۇن. ئهمهس

ــا      ــۇ بارلىققـــ ــى ئۆزلىرىنىمـــ ــاتنى ئهمهس، بهلكـــ ــڭ كائىنـــ ــان ماددىالرنىـــ بولمىغـــ
كائىنـات ئۆزلىكىـدىن پهيـدا بولغـان     شـۇنىڭ ئۈچـۈن   . كهلتۈرەلمهيدىغانلىقى ئېنىقتـۇر 

  .ۈچۈن رەت قىلىنىدۇجاۋاب ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسقا ئىگه بولمىغانلىقى ئ دېگهن
ئهگهر بىـز، بـۇ   . كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى شهيئىلهرنى تهبىئهت ياراتقـان دېـيىش   )٢(  

جاۋابنى بهرگۈچىلهردىن تهبىـئهت دېـگهن نـېمه دەپ سـورايدىغان بولسـاق، ئـۇالردىن       
بۇنىڭـدىن مهلـۇم   . ەپ جـاۋاب بېرىـدۇ  د» تهبىـئهت ـ كائىناتنىـڭ مهنزىرسـى    « :بهزىـلهر 

ــدۇكى، كائىنــ  ــدى  بولى ــوق ئى ــۇ ي ــكهن تهبىئهتم ــوق ئى ــر نهرســىنىڭ  . ات ي چــۈنكى بى
ئـۇ نهرسـه بولمىسـا    . ئاندىن مهۋجۇد بوالاليدۇ مهنزىرىسى شۇ نهرسه مهۋجۇد بولغاندىال

ئۇنداقتا تهبىئهت بۇرۇن ئۆزى يوق تۇرۇپ، قانداقمۇ كائىنات ۋە . مهنزىرىسىمۇ بولمايدۇ
ر بىــز تهبىئهتنــى كائىنــاتتىن بــۇرۇن بــار  ئهگه        ئۇنىڭــدىكى شــهيئىلهرنى يارىتالىــدى؟ 

ئىــگه  ئىــدى، دەپ پهرەز قىلغانــدىمۇ، تهبىــئهت ئهقىــل ـ ئىــدراك ۋە كــۈچ ـ قــۇۋۋەتكه     
بولمىغـــان بىـــر نهرســـه تـــۇرۇپ، قانـــداقمۇ كائىنـــاتنى ۋە ئۇنىڭـــدىكى شـــهيئىلهرنى،  
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      !جۈملىدىن ئهقىللىق ئىنسانالرنى يارىتالىسۇن؟
تهرىپلىسه، بهزىلهر ئـۇنى   ،دەپ »كائىناتنىڭ ئۆزى«ى ئۇالردىن بهزىلىرى تهبىئهتن  

درىتى بولمـاي  بـۇ يوشـۇرۇن كـۈچ ئالالھنىـڭ قـۇ     . دەپ تهرىپلىمهكته» يوشۇرۇن كۈچ«
ئالالھنىــڭ كامــالىي قۇدرىتىنىــڭ  دەپ چۈشهنســه، بىــز» تهبىــئهت« بــۇنى نــېمه؟ ئــۇالر

دەيــدىغان بــۇ دېــمهك، كائىنــاتنى تهبىــئهت ياراتقــان  . نامايهندىســى، دەپ چۈشــىنىمىز
  .جاۋابمۇ، ئالدىنقىسىدىن قېلىشمايدىغان بىمهنه جاۋابتۇر

كائىىنات ۋە ئۇنىڭدىكى شهيئىلهر تاسادىپىي يارىتىلىپ قالغان، يهنى كائىنـات   )٣(  
ۋە ئۇنىڭـــدىكى شـــهيئىلهر، ئهســـلىدە ئـــاتوم زەررىلىرىـــدىن ئىبـــارەت بولـــۇپ، ئـــۇالر   

ىـرى بىـلهن تاسـادىپىي پۈتۈنلىشىشـى     ئۇشتۇمتۇت ھهرىكهتكه كېلىش ئارقىلىق بىر ـ ب 
  .نهتىجىسىدە كائىنات ۋۇجۇتقا كهلگهن دېيىش

ئۇنــداقتا، قۇياشــنىڭ مــاددىلىرى ئىسســىق مــاددىالردىن ئىبــارەت بولــۇپ، قۇيــاش    
يهرشـارى ۋە باشـقا پالنىتالرنىـڭ ماددىلىرىـدا     . دۇنياغا ئىسسىقلىق ۋە يورۇقلۇق بېرىدۇ
تاسـادىپىي بولغـان ئىشـالرنىڭ    . هممىگه مهلـۇم ئىسسىقلىق ماددىسى يوق ئىكهنلىكى ھ

. پىالنسىز ۋە نىزامسىز ھالدا، ئۇشتۇمتۇت مهيدانغا كېلىـدىغانلىقىمۇ ئېنىـق بىـر مهسـىله    
ئسســىقلىق مــاددىلىرى تاســادىپىي ھالــدا ھهممىســى بىــر يهرگه كېلىــپ    قانــداقالرچه،

يوقلىقى ۋە ئۇ جـايالردا  يهرشارىدىن باشقا پالنىتالردا سۇنىڭ     قۇياشقا ئايلىنىپ قالدى؟
جانلىقالرنىڭ ياشىمايدىغانلىقى ھهممىگه ئايان بولغان بىـر ئىلمىـي ھهقىـقهت بولغـان     

ســۇ قانــداق بولــۇپ باشــقا پالنىــتالردا بولــۇپ قالماســتىن، تاســادىپىي جــانلىقالر  يهردە، 
ىر ياشايدىغان يهرشارىدىال بولۇپ قالغان؟ كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق مهۋجۇداتالر ب

. خىل ئىنچىكه نىزام ۋە مـۇكهممهل بىـر قـانۇن سىستېمىسـى بىـلهن ھهرىـكهت قىلىـدۇ       
بـۇ  . تاسادىپىي بولغان ئىشالر ـ بىز يۇقىرىدا ئېيتقاندەك ـ نىزامسـىز ۋە پىالنسـىز بولىـدۇ     

ھالدا، كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى مهۋجۇداتالرنىڭ ھهرىكهت قىلىشىدىكى نىـزام ۋە قـانۇن   
ــ  ــن كهلـ ــتېمىالر نهدىـ ــانۇن   سىسـ ــزام ۋە قـ ــان نىـ ــدە بولمىغـ ــادىپىيلىق ئۆزىـ دى؟ تاسـ

ــدىكى     ــات ۋە ئۇنىڭـ ــمهك، كائىنـ ــدۇ؟ دېـ ــداقمۇ بېرەلهيـ ــا قانـ ــتېمىالرنى كائىناتقـ سىسـ
ــۇن      ــكه ئۇيغ ــگهن جــاۋاب، ھهقىقهت ــان دې ــۇپ قالغ ــدا بول شــهيئىلهرنى تاســادىپىي پهي

  .كهلمهيدىغان، ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسقا يۆلهنمىگهن سهپسهتىدۇر
  .ائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق شهيئىلهرنى ئالالھ ياراتقان دېيىشك )٤(  
ــۆلهنمىگهنلىكى ۋە       ــۇقىرىقى ئــۈچ خىــل جاۋابنىــڭ ھېچبىــرى ئىلمىــي ئاساســقا ي ي

كهلمىگهنلىكــى ســهۋەبلىك رەت قىلىنغانلىقىــدىن  ئۇيغــۇنقهتئىــي ا ىغــئهقىــل، مهنتىق
رلىق شـهيئىلهر ئىلىـم ـ    مهلـۇم بولـدىكى، كائىنـات ۋە ئۇنىڭـدىكى جـانلىق ـ جانسـىز بـا        

ھېكمهتلىــك ۋە چهكســىز قۇدرەتلىــك، كامىــل بىــر زات تهرىپىــدىن ئىنتــايىن ئىــنچىكه 
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ۋە پۇختــا پىالنــالر بىــلهن يارىتىلغــانلىقى شــهك قوبــۇل قىلمايــدىغان بىردىنبىــر    نىــزام
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئالالھ كائىنات ۋە ئۇنىڭـدىكى  . ئۇ زات بولسىمۇ، ئالالھتۇر. ھهقىقهتتۇر

ئـۇ مۇنـداق   . ىق ـ جانسىز پۈتۈن شهيئىلهرنى ئۆزىنىڭ ياراتقانلىقىنى ئېالن قىلدى جانل
ئالالھتىن بـۆلهك ھـېچ مهبـۇد    . ئهنه شۇ ئالالھ سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالردۇر﴿: دەيدۇ

  .)١(﴾بهرھهق يوقتۇر، ئۇ ھهممه نهرسىنى ياراتقۇچىدۇر

  ئالالھتىن باشقا ياراتقۇچى يوق
دەپ دەۋا » كائىنــاتنى مهن يــاراتتىم«ھتىن باشــقا ھــېچكىم تــارىختىن بۇيــان، ئــالال  

  !!چۈنكى ئالالھتىن باشقا ياراتقۇچى يوق ــ دە. قىلغىنى يوق
ئاالھتىن باشقا بىرى كائىنات ياكى ئۇنىڭدىكى شـهيئىلهردىن بىرەرسـىنى يـوقتىن      

ۇنياغـا  بار قىلغان بولسا ئىدى، ئۇ ئهلۋەتته، ئۆزىنى ئېالن قىلغان ۋە ئۇنىڭ شۆھرىتى د
ئۆزىنىـڭ   تـوكنى ئىجـاد قىلغـان تومـاس ئىدىسـونمۇ     : مهسـىلهن . پۇركهتكهن بـوالتتى 

بىرسـى  ئهگهر ئـالالھتىن باشـقا   . توكنى ئىجـاد قىلغـانلىقىنى ئـېالن قىلمـاي قالمىغـان     
قۇياشنى ياكى ئاينى يـاكى بىـرەر جـانلىقنى ياراتقـان بولسـا ئىـدى، ئـۇ، ئـۆزىنى ئـېالن          

هرقانــداق ئىجادكــار ئۆزىنىــڭ ئىجــادىيىتىنى ۋە ئــۆزىنى چــۈنكى ھ. قىلمــاي قالمــايتتى
مهۋجــۇداتالرنى يارىتىشــتا ئــالالھتىن باشــقا : دېــمهك. دۇنياغــا تونۇشتۇرۇشــنى خااليــدۇ

ــانلىقى شــۇنى ئىســپاتاليدۇكى، ھهممىنىــڭ ياراتقۇچىســى     ــرەر ياراتقۇچىنىــڭ بولمىغ بى
قىلمايـدىغان   تهلهبنـازىرە  ئالالھتىن باشقا ياراتقۇچىنىـڭ يـوقلىقى مۇ  ! يالغۇز ئالالھتۇر

  !كهسكىنلهشكهن بىردىنبىر ھهقىقهتتۇر
ئاسمانالرنى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ﴿: ئالالھ مۇنداق دەيدۇ  

ئـۇالرنى بىـز پهقهت ھهق يـاراتتۇق ۋە لـېكىن     . ياراتقىنىمىز يـوق ) يهنى بىكارغا(ئويناپ 
  .)٢(﴾ئىنسانالرنىڭ تولىسى بونى بىلمهيدۇ

» كائىنات ۋە ئۇنىڭـدىكى جـانلىق ـ جانسـىز پۈتـۈن شـهيئىلهرنى ئـالالھ ياراتقـان        «  
تهبىئىتىنى سـاقالپ قالغـان ۋە    دېگهن جاۋابنى بهرگۈچىلهر ئۆزلىرىنىڭ يارىتىلىشتىكى

ئـۇالر ھهممىنـى ئـالالھ ياراتقانلىقىغـا     . ئهقىلنىڭ ساداسىغا ماسالشقان مۆمىن زاتـالردۇر 
تىن باشــقا ھېچقانــداق بىــر ياراتقۇچىنىــڭ يــوقلىقىنى ياخشــى ئىقــرار قىلىــدۇ ۋە ئــالالھ

مانا بۇ، ئۇالرنىڭ قهلب قاتلىرىدىن ئېتىلىپ چىققان سهمىمىي ئېتىقـاد ۋە پـاك   . بىلىدۇ
ھېس بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ، ئالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە بايـان قىلغـان مۇنـۇ دىننىـڭ        

                                                 
  تـ ئايه ١٠٢ئهنئام سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهتلهر ٣٩ـ  ٣٨دۇخان سۈرىىسى   )٢(
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ىنىغا يۈزلهنگىن، ئالالھنىـڭ دىنىغـا   باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ، ئىسالم د﴿. ئىنكاسىدۇر
ئـالالھ ئىنسـانالرنى شـۇ دىـن بىـلهن ياراتقـان، ئالالھنىـڭ ياراتقىنىـدا         ) ئهگهشكىنكى(

بـۇ   .)١(﴾بۇ توغرا دىندۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسـى بىلمهيـدۇ  . ئۆزگىرىش بولمايدۇ
ھهق دىـن  ئايهت، ھهرقانداق ئىنساننىڭ ئالالھنىڭ بىر ئىكهنلىكىنـى ئاسـاس قىلغـان    

ئىنسـان تهبىئىتىـدە ئالالھقـا ئىشـىنىش ئېڭـى      . بىلهن تۇغۇلىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيـدۇ 
بهزى چاغالردا، بولۇپمۇ راھهت ـ پاراغهتلىك چـاغالردا   . باردۇر غان ۋاقىتتىن بىرىتۇغۇل

ئىنسانالرنىڭ غاپىللىقى سهۋەبى بىـلهن، بـۇ دىـن ئۇالرنىـڭ قهلبلىرىـدىن كۆتۈرۈلـۈپ       
ئهممـا ئۇالرنىـڭ باشـلىرىغا ئېغىـر     . ئۇالر ئالالھ تائاالنى ئۇنتۇپ كېتىـدۇ كېتىدۇ، ھهتتا 

كۈنلهر كېلىپ، ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن چارىسى تـۈگىگهن ۋە ئهتراپىـدىكىلهرنىڭ   
ياردىمىدىن ئۈمىدى ئۈزۈلگهن ۋاقىتتا، بۇ دىـن ئۇالرنىـڭ قهلـب قاتلىرىـدىن پـارتالپ      

ئىخـالس بىـلهن ئـالالھ تائاالغـا يۆزلىنىـپ،      شـۇ ۋاقىتتـا، ئـۇالر پۈتـۈن كامـالى      . چىقىدۇ
. بـۇ ئىنسـانالرنىڭ خاراكتېرىـدۇر   . ئۇنىڭغا مۇناجات قىلىدۇ، ئۇنىڭدىن ياردەم سورايدۇ

ئىنسـانغا بىـرەر زىيـان ـ     ﴿: قۇرئان كهرىم بـۇ ھهقىقهتنـى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ      
دۇ، ئانـدىن ئـالالھ   زەخمهت يهتسه پهرۋەردىگارىغا يۈزلهنگهن ھالدا، ئۇنىڭغا دۇئـا قىلىـ  

ــان     ــا قىلغ ــېمهت ئات ــا ن ــدىن ئۇنىڭغ ــۆز تهرىپى ــۈلپهتنى   (ئ ــگهن ك ئۇنىــڭ بېشــىغا كهل
زەخمهتنـى كوتىرىـۋېتىش توغرىلىـق ئىلگىـرى     -چاغدا، ئالالھقـا زىيـان   ) كۆتىرىۋەتكهن

  .)٢(﴾قىلغان دۇئاسىنى ئۇنتۇپ كېتىدۇ
 DESCARTESفىرانسىيىلىك پهيالسوپ، شهك مهزھىبىنىڭ قۇرغۇچىسى دېكارت   

مهن ئۆز زاتىمدىكى بىرەر يېتهرسـىزلىكنى ھـېس قىلغىنىمـدا،    «: مۇنداق دېگهن ئىكهن
ــارلىقىنى ھــېس      ــر زاتنىــڭ ب ــاك بولغــان كامالهتلىــك بى ــارلىق يېتهرســىزلىكلهردىن پ ب

بـارچه ئـالىي سـۈپهتلهرگه ئىـگه بولغـان ئاشـۇ        ياتنىقىلىمهن ۋە مهنـدىكى بـۇ ھېسسـى   
لىقىنى ئېتىـراپ قىلىشـقا مهجبـۇر بولـۇپ قالغـانلىقىنى      كامىل زاتنىڭ قهلـبىمگه سـالغان  

  .»!كۆرىۋاتىمهن، ئۇ زات بولسا ـ ئالالھتۇر
مورىســــون . ك.ئامېرىكــــا مائارىــــپ بىرلهشمىســــىنىڭ ســــابىق رەئىســــى ئــــا       

A.K.MORISON »ناملىق ئهسىرىدە مۇنـداق دەيـدۇ  » ئنسان ئۆزى يالغۇز تۇرالمايدۇ :
پۈتـۈن شـهيئىلهر ۋە ھهر شـهيئىىدىكى مـۇكهممهل     ئالالھنىڭ بارلىقىغا بۇ دۇنيـادىكى  «

ئىنسـاننىڭ  . بۇالرسـىز ياشـاش مـۇمكىن ئهمهس   . نىزام ـ سىستېمىلهر ئوچۇق گۇۋاھتـۇر  
يهر يۈزىدە مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشى ۋە ئۇنىڭ ئهقىلـدىن ئالغـان سـائادىتىمۇ ئالالھنىـڭ     

                                                 
  ـ ئايهت ٣٠رۇم سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٨زۇمهر سۈرىسى   )٢(



 ١٢٢١  ەلىللهربارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ماددىي د ڭئالالھنى  

 

  .»بېكىتكهن بىر نىزامىدۇر
 DURKHEIMئـــالىمى دۇركېـــيىم  فىرانســـىيىلىك مهشـــهۇر ئىجتىمـــائىي پهنـــلهر  

چـۈنكى ئىنسـانالر   . ئالالھنىـڭ بارلىقىغـا ئىشـىنىش بىـر ھهقىقهتتـۇر     «: مۇنداق دېگهن
تـوغرا، ئىنسـانالر   . يدۇىيالماقۇچىسـىنى ئويلىماسـتىن ياشـ   ھهرگىزمۇ بـۇ دۇنيانىـڭ يارات  

ئــالالھنى ئهقلــى بىــلهن تونۇيالماســتىن، باشــقا نهرســىلهرنى ئىــالھ بىلىــپ چوقۇنغــان 
  .»سىمۇ، ئۇالر بۇ نهرسىلهرنى ئالالھ دەپ بىلىدۇبول

: مۇنداق دېـگهن ئىـكهن   BREKSONفىرانسىيىلىك مهشهۇر پهيالسوپ برېكسون   
دۇنيادا ئىلىم ـ پهن ۋە پهلسهپىسى بولمىغان ئىنسانالر جامائهسى تېپىلىشـى مـۇمكىن،    «

  .»يدۇبىراق بىرەر دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغان ئىنسانالر جهمئىيىتى تېپىلما
دۇنيـادا  «: نـاملىق ئهسـىرىدە مۇنـداق دەيـدۇ    » دىنالر تارىخى« E.Rئهرنىس رىنان   

بىز ياخشى كۆرىدىغان ھهرقانداق نهرسه، ھهتتـا ئهقىـل، ئىلىـم ـ پهن ۋە سـانائهتلهرنى      
قــوللىنىش ئهركىنلىكىمىزمــۇ يوقىلىــپ كېتىشــى مــۇمكىن، بىــراق دىنىــي ئېتىقادنىــڭ   

بهلكى ئۇ، ئىنسان . ، يوقىلىپ كېتىشى مۇمكىن ئهمهسئىنسانالر قهلبىدىن ئۆچۈرۈلۈپ
تهپهككــۇرىنى زېمىــن ھاياتىــدىكى كىچىككىــنه بىــر دائىــرىگه قىســقارتىپ قويمــاقچى   
بولغان ماتېرىيالىزمچىالرنىڭ ئىدىيىسىنىڭ خاتا ئىكهنلىكىـگه جـانلىق دەلىـل بولغـان     

  .»ھالدا، مهڭگۈ داۋام قىلىدۇ
هرخىــل ئىلىــم ـ پهنــلهر ساھهســىدە ئهتراپلىــق   يۇقىرىــدا كهلتــۈرۈلگهن نهقىلــلهر ھ  

ــكهن     ــكه يهت ــپ ھهقىقهت ــرىلهپ كىرى ــا ئىچكى ــكهن ۋە ئۇنىڭغ ــقا يېتىش ــدىكى  باش دىن
  .ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىغا بهرگهن گۇۋاھلىقلىرىدىندۇر ئالىمالرنىڭ

  ئىنسانالر دىنسىز ياشىمىغان
ىن كهچــۈرگهن ئۆتمۈشــلهرگه نهزەر ســالىدىغان بولســاقمۇ، ئىنســانىيهت بېشــىد      

ھهرقانــداق بىــر دىننىــڭ ئاساســلىق دەۋىتــى ھهممىنــى يــاراتقۇچى ۋە ئىــدارە قىلغــۇچى 
يهككه ـ يېگانه بىر تهڭرىنىڭ بارلىقىغـا ئىشنىشـنى ئاساسـلىق نوقتـا قىلغـان بولسـىمۇ،        
زامانالرنىڭ ئۆتىشـى، پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئۆلـۈپ تۈگىشـى، دىنـدارالرنىڭ ھهق يولـدىن       

ھهق دىننىــڭ تهلىمــاتلىرى ۋە ئهقىــدىلىرىنى تامــامهن ئۇنتــۇپ ئېزىشـى، كىشــىلهرنىڭ  
كېتىشــى نهتىجىســىدە، ئۇالرنىــڭ ئــالالھنى قويــۇپ، ئــوتنى، دەرەخلهرنــى، بــۇتالرنى ۋە 
باشقا ھهرخىل مهخلۇقاتالرنى ئالالھقـا يېقىنلىشـىش مهقسـىتى بىـلهن ئالالھقـا ۋاسـىته       

  .قۇنغانلىقىنى كۆرىمىزرەسمىي تۈردە چو قىلىۋالغانلىقىنى، كېيىنچه، ئۇالرغا
ــى         ــۇ ھهقتىك ــرىكلىرىنىڭ ب ــكه مۇش ــدىكى مهك ــۆز ۋاقتى ــزگه، ئ ــم بى ــان كهرى قۇرئ

ــدۇ  ــۇتالرنى ھىمــايىچى  ﴿ :ســۆزلىرىنى ھېكــايه قىلىــپ مۇنــداق دەي ــالالھنى قۇيــۇپ ب ئ



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٢٢  

 

ــانالر  ــا    “قىلىۋالغـ ــى ئالالھقـ ــڭ بىزنـ ــىمىز پهقهت ئۇالرنىـ ــا چوقۇنۇشـ ــڭ ئۇالرغـ بىزنىـ
ــدۇر ــاراتقۇچى   .)١(﴾دەيـــدۇ” يېقىنالشتۇرۇشـــى ئۈچۈنـ ئـــۇالر ئالالھنىـــڭ ھهممىنـــى يـ

ئــالالھ مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا خىتــاب . پهرۋەردىگــار ئىكهنلىكىــگه ئىقــرار قىالتتــى
ئهگهر سهن ئۇالردىن ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم ياراتتى دەپ ﴿: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

، ھهممىنـى بىلگـۈچى ئـالالھ    ئهلۋەتته ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى غالىـب “: سورىساڭ، ئۇالر
  .)٢(﴾دەيدۇ” ياراتتى

تارىخشۇناسالر يهر يۈزىدە ھېچقانداق بىر مىللهتنىـڭ دىيانهتسـىز ياشـىمىغانلىقىنى      
ھهر خىل مهبۇدالرغـا چوقۇنغـانالرمۇ ئـۆزلىرى چوقۇنغـان      نى قويۇپئالالھ. يهكۈنلىدى

اراتقۇچى تهڭــرىگه نهرســىلهرنى يــاراتقۇچى خــالىق دەپ ئاتىمــايتتى، بهلكــى ئــۇالرنى يــ 
ــاكى     ــز يـ ــۇچى ئىالھلىرىمىـ ــىته بولغـ ــاپائهتچىلىمىزۋاسـ ــايتتى شـ ــى . دەپ ئاتـ يېقىنقـ

زامانالرغىچه، ئاپرىقىدا ئىپتىدائىي جهمئىيهت ھالىتىدە ئۆڭكۈرلهردە، كهپىـلهردە ياشـاپ   
قهبىلىلىرىمـۇ،   »ھوتېنتوت«كهلگهن، ئادەم گۆشىنى يهيدىغان ئىنتايىن ۋەھشىي قهۋم 

الرنىــڭ بېشــىدا، يــالغۇز بىــر ئىــالھ بــار، دەپ ئىېتىقــاد قىالتتــى ۋە ئــۇنى   پۈتــۈن ئىالھ
  .دەپ ئاتايتتى »ئاتىالرنىڭ ئاتىسى«

ئىنســان تــوغرا يولــدىن ئېزىــپ، قانچىلىــك چــوڭ خۇراپاتالرغــا چۆكــۈپ كهتســىمۇ،   
بهرىبىر ئۇنىڭ ئهقلى ھېچ نهرسىنىڭ سهۋەبسىز ۋۇجۇتقا چىقمايـدىغانلىقىغا ئىشـىنىدۇ   

هقىلنى مۇشۇ سـهۋەبلهر قانۇنىغـا ئهگهشـتۈرۈپ پىكىـر يۈرگۈزىـدىغان بولسـا،       ـ دە، ئۇ ئ
ھـېچ  . ئهلۋەتته ئالالھنىڭ بارلىقىنى ۋە چهكسىز قۇدرەتكه ئىـگه ئىكهنلىكىنـى تونۇيـدۇ   

بولمىغاندا، ئۇنىڭ بېشىغا كۈلپهتلهر كېلىپ، دۇنيانىـڭ سـهۋەبلىرى كارغـا كهلمىـگهن     
شۇ ۋاقىتتا ئۇ پۈتۈن ۋۇجـۇدى بىـلهن   . ۇشتۇرىدۇچاغدا ئۇنىڭ ئهقلى ئۇنى ئالالھقا تون

  .ئالالھقا يالۋۇرىدۇ
ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىغا ئىمان كهلتۈرۈش ئىنسان تهبىئىتىنىڭ تهلىـبىال  : خۇالسه  

  .كامالىتىدۇر ئهقىلنىڭ زۆرۈرىيىتى ۋە بولۇپ قالماستىن، بهلكى ئۇ،
  

                                                 
  ـ ئايهت ٣زۇمهر سۈرىسى   )١(
  ـ ئايهت ٩زۇخرۇف سۈرىسى   )٢(



 ١٢٢٣  ەددىيهلىرىر هرگهنب ېئىزمچىالرغائات هيالسوپالرنىڭپ ۋروپالىقيا  

 

    

  لىرىرەددىيه نبهرگهئاتېئىزمچىالرغا  نىڭياۋروپالىق پهيالسوپالر

  ئاتېئىزمچىالرغا قانداق رەددىيهلهرنى بهرگهن؟ ياۋروپالىق پهيالسوپالر: سوئال  .١٩١٤
ــاۋاب     ــاتېئىزم      :جـ ــدا ئـ ــۆز ۋاقتىـ ــىلهر ئـ ــۆپ كىشـ ــوپالردىن كـ ــالىق پهيالسـ ياۋروپـ

  :ندىكىچهئۇالردىن بهزىسى تئۆۋە. پهلسهپىسىگه ئهجهللىك رەددىيهلهرنى بهرگهن
ئۆزىنىــڭ شــهك مهزھىبىنــى پهيــدا قىلىــپ چىققىنىــدىن  DESCARTESدىكــارت   

بـۇ شـهك ئـاخىرى ئـۆزىگه يهتكهنـدىن كېـيىن،       . باشـالپ، ھهر نهرسـىگه شـهك قىلىـدۇ    
ئهگهر مهن ئـۆزۈم  »:ئۆزىنىڭ مهۋجۇدلىقىغا ھېچ شهك قىاللمايـدۇ ۋە ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    

وق تۇرۇپ قانـداقمۇ شـهك قىالاليـمهن؟ مهن    ق شهك قىلىدىغان بولسام، ئۆزۈم يۇلۇتوغر
ئويالشقا ئىـگه بـولغىنىم ئۈچـۈن مېنىـڭ مهۋجـۇد ئىكهنلىكىمـدە ھـېچ شـهك قالمىغـان          

ئۇنداقتا، مېنى كىم ياراتتى؟ مېنى بو ماددىي كائىنات ياراتتىمۇ؟ ئهگهر مېنى بۇ . بولدى
ئهقىلنـى كىـم    ئهقىل ئىـدراكقا ئىـگه بولمىغـان بـۇ كائىنـات ياراتقـان بولسـا، مهنـدىكى        

ــدۇ؟    ــا بېرەلهم ــى ماڭ ــان ئهقىلن ــدە بولمىغ ــات ئۆزى ــگه  ! بهردى؟ كائىن ــىگه ئى ــر نهرس بى
  »!بولمىغان كىشى ئۇ نهرسىنى باشقىسىغا قانداق بېرەلىسۇن؟

 A.K.MORISONمورىسون . ك.ئامېرىكا مائارىپ بىرلهشمىسىنىڭ سابىق رەئىسى ئا
ئالالھنىڭ بارلىقىغـا  «: ە مۇنداق دەيدۇناملىق ئهسىرىد »ئنسان ئۆزى يالغۇز تۇرالمايدۇ«

بـۇ دۇنيـادىكى پۈتـۈن شـهيئىلهر ۋە ھهر شـهيئىىدىكى مـۇكهممهل نىـزام ـ سىســتېمىلهر          
ئىنسـاننىڭ يهر يۈزىـدە مهۋجـۇد    . بۇالرسـىز ياشـاش مـۇمكىن ئهمهس   . ئوچۇق گۇۋاھتۇر

بولــۇپ تۇرۇشــى ۋە ئۇنىــڭ ئهقىلــدىن ئالغــان ســائادىتىمۇ ئالالھنىــڭ بېكىــتكهن بىــر   
  .»نىزامىدۇر

مونـداق   DURKHEIMفىرانسىيىلىك مهشهۇر ئىجتىمائىي پهنلهر ئـالىمى دۇركېـيىم   
چـۈنكى ئىنسـانالر ھهرگىزمـۇ    . ئالالھنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش بىر ھهقىقهتتـۇر «: دېگهن

تـوغرا، ئىنسـانالر ئـالالھنى    . بۇ دۇنيانىڭ ياراتقۇچىسىنى ئويلىماستىن ياشـاپ ئۆلمهيـدۇ  
الماستىن، باشقا نهرسىلهرنى ئىالھ بىلىپ چۇقۇنغان بولسـىمۇ، ئـۇالر   ئهقلى بىلهن تونۇي

  .»بۇ نهرسىلهرنى ئالالھ دەپ بىلىدۇ

دۇنيـادا بىـز   «: ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق دەيـدۇ » دىنالر تارىخى« E.Rئهرنىس رىنان 
ياخشــى كۆرىــدىغان ھهرقانــداق نهرســه، ھهتتــا ئهقىــل، ئىلىــم ـ پهن ۋە ســانائهتلهرنى    

ئهركىنلىكىمىزمــۇ يوقىلىــپ كېتىشــى مــۇمكىن، بىــراق دىنىــي ئېتىقادنىــڭ   قــوللىنىش 
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بهلكى ئۇ، ئىنسـان  . ئىنسانالر قهلبىدىن ئۆچۈرۈلۈپ، يوقىلىپ كېتىشى مۇمكىن ئهمهس
ــرىگه قىســقارتىپ قويمــاقچى     ــنه بىــر دائى تهپهككــۇرىنى زېمىــن ھاياتىــدىكى كىچىككى

كهنلىكىـگه جـانلىق دەلىـل بولغـان     بولغان ماتېرىيالىزمچىالرنىڭ ئىدىيىسىنىڭ خاتـا ئى 
  .»ھالدا، مهڭگۇ داۋام قىلىدۇ

 HERSCHELLېىـل  چمهشـهۇر ئالىملىرىـدىن ھېر   ئهسـىرنىڭ ئون سـهككىزىنچى    
ئىلىم ـ پهننىڭ مهيدانى كېڭهيگهنسېرى ئالالھنىـڭ بارلىقىغـا    «: مۇنداق دېگهن ئىكهن

  .»بولغان كۈچلۈك دەلىللهر تېخىمۇ كۆپىيىدۇ
 تهرەققىـي هن مهيـدانىنىڭ كېڭهيگهنلىكـى ئىنسـان ئهقلىيىتىنىـڭ     توغرا، ئىلىـم ـ پ    

ئىلىـم ـ پهننىـڭ    !  چـۈنكى ئهقىـل ئىلىمنىـڭ قورالىـدۇر    . قىلغانلىقىنىـڭ نهتىجىسـىدۇر  
قىلىشــى كىشــىلهرنىڭ ئــاالھنى تېخىمــۇ ئېنىــق تونۇشــى ئۈچــۈن خىــزمهت     تهرەققىــي
  .تونۇشنىڭ ۋاسىتىسىدۇر چۈنكى ئىلىم ـ ئالالھنى. قىلىدۇ

پهرۋەردىگارىــڭ تهرىپىــدىن ســاڭا ! ئــى مــۇھهممهد﴿ :الھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇئــال  
ــادەم      ــدىغان ئــ ــى بىلىــ ــىلهرنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنــ ــۈرۈلگهن نهرســ ــى (چۈشــ ھهقنــ

دىلــى كــور ئــادەم بىــلهن ئوخشــاش بوالمــدۇ؟ ئالالھنىــڭ ئايهتلىرىــدىن  )كۆرمهيــدىغان
  .)١(﴾پهقهت ئهقىل ئىگىلىرىال پهند ـ نهسىههت ئالىدۇ

ئازراق پهلسـهپه ئوقـۇش كىشـىنى    «: مۇنداق دېگهن ئىكهن. F.Bنسىس بىكون فرا  
ئهممـا پهلسـهپىگه ئىچكىـرىلهپ كىـرىش ئهقىلنـى ئالالھقـا       . دىنسىزلىققا مايىـل قىلىـدۇ  

  .»ئىمان كهلتۈرۈشكه مهجبۇر قىلىدۇ
بۈگـۈنكى ئىلىـم ـ پهن دارۋىـن ۋە ماركىسـالر ئوتتۇرىغـا قويغـان نهزەرىيىلهرىنىـڭ           

 خىيــالالرغىال ئاساســالنغانلىقى ســهۋەبلىك اساســقا ئهمهس، پهقهت تهخمىــنئىلمىــي ئ
ــا    ــى جاكارلىماقت ــيىلهر ئىكهنلىكىن ــۈپهي نهزەرى ــان چ ــۈز توتق ــدكه ي قىسقىســى، . تهنقى

. زامانىمىزدىكى ئـالىمالر ئىلىـم ـ پهن نامىـدىن ئالالھنىـڭ بارلىقىغـا ئىنكـار قىاللمايـدۇ        
امـانىمىزدا ئىلىـم ـ پهن تهرەققىـي قىلـدى ۋە       چـۈنكى بـۇرۇنقى ئهسـىرلهرگه قارىغانـدا ز    

ئۇنىــــڭ مهيــــدانى كېڭهيــــدى، خۇسۇســــهن بىئولــــوگىيه ۋە فىزىكــــا پهنلىرىــــدىكى 
ئىلگىرلهشلهر ئـالالھ تائاالنىـڭ بـارلىقىنى ۋە كائىناتنىـڭ ئىتـايىن مـۇكهممهل نىـزام ۋە        

 نىـڭ ئىگىلىرى مئىلىـ  نلىكى ھهققىـدىكى ھهقىـقهت  تهرتىبكه ئىگه ئىكه –لۇم قائىدە مه
  .نهزەرىدە تېخىمۇ روشهنلهشمهكته

  

                                                 
  ـ ئايهت١٩رەئد سۈرىسى   )١(



 ١٢٢٥  ەلىللهرد هقلىيبارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئ ڭئالالھ تائاالنى  

 

  

  ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئهقلىي دەلىللهر

ئالالھ تائاالنىڭ بـارلىقى ۋە بىرلىكـى خـۇددى ئاسـماندىكى قۇياشـتهك ھهر كىمـگه         
ئوچۇق مهلۇم بولۇپ تۇرسـىمۇ، ئىنسـانالرنىڭ بىلىـش، تهپهككـۇر قىلىـش، كـۆرۈش ۋە       

رى ئوخشــاش بولمىغــانلىقتىن، بهزى كىشــىلهر بــۇ ھهقىقهتلهرنــى  چۈشــىنىش ئىقتىــدا
  .چۈشىنىپ يېتىشتىن مهھرۇم قالماقتا

بىـر ئالمىنىـڭ يهر يۈزىـدە    . بارنىڭ ئىسپاتى يوقنىڭ ئىسـپاتىدىن ھهمىشـه ئاسـان     
ھـالبۇكى،  . مهۋجۇد ئىكهنلىكىنى شۇ ئالمىنى كۆرسىتىش ئارقىلىقال ئىسپاتالشقا بولىدۇ

لىقىنى دەۋا قىلغـان كىشـى پۈتكـۈل يهر يـۈزىنى، ھهتتـا كائىنـاتنى       يوق نهرسـىنىڭ بـار  
بــۇ . ئايلىنىـپ چىقىــپ ئـاخىرى ئۇنىــڭ ئهمهلىيهتــته يـوق ئىكهنلىكىــگه قايىـل بولىــدۇ    

ــىزلىقنىڭ  ــتىئىمكانس ــۇر  ئۈس ــش دېمهكت ــيىن ئى ــر قى ــه   . گه، بى ــوق نهرس ــقا ي شۇڭالش
لىغان ئىككــى كىشــى بىــر نهرســىنىڭ بــارلىقىنى ئىســپات. ھېچقاچــان ئىســپاتلىنالمايدۇ

ھهر قانـداق نهرسـىنى ئىسـپاتلىغۇچى    . مىڭالرچه ئىنكار قىلغۇچىالرنى يېڭىپ چىقىـدۇ 
نلىك، دەلىلسىز ئىنكـار  بىلگه ئىسپاتلىغانلىق. ردىن كۈچلۈكتۇرئۇنى ئىنكار قىلغۇچىال

ــانلىق ــۇر قىلغ ــلىتىپ،    . بىلمىگهنلىكت ــل ئىش ــىلهرنى ئهقى ــدا كىش ــاال قۇرئان ــالالھ تائ ئ
، ﴾!ئىبــرەت ئــېلىڭالر ئهي ئهقىــل ئىگىلىــرى﴿: نــى چۈشىنىشــكه چاقىرىــپھهقىقهتلهر

دېگهنـگه ئوخشـىغان    ﴾ئىشلىتىپ بـۇ ھهقىقهتلهرنـى چۈشهنمهمسـىلهر؟    سىلهر ئهقىل﴿
بىـز قۇرئـان كهرىمنىـڭ بـۇ چاقىرىقىغـا قـۇالق       . قايتا بايان قىلغـان  –ئايهتلهرنى قايتا 

  .سېلىپ، ئهقلىمىزنى ئىشلىتىپ كۆرەيلى
  ىتىلىش دەلىلىيار) ١(    
ئـۆزگهرگهن ھهر قانـداق نهرسـه ئهزەلـدىن بـار      . ئالهم ھهمىشـه ئۆزگىرىـپ تۇرىـدۇ     

بۇ قائىدىگه ئاساسهن، ماددا ئهزەلـدىن  . بولماستىن، بهلكى كېيىن پهيدا بولغان بولىدۇ
ماددىنىــڭ تېرمودىنــامىكىلىق قانۇنىغــا كــۆرە ئۇنىــڭ . بــار بولغــان بىــر نهرســه ئهمهس

يۈز تۇتۇشى، كائىناتنىڭ تۇرماستىن كېڭىيىپ بېرىشـى، قۇياشـنىڭ   ھهمىشه يوقۇلۇشقا 
تېـز سـۈرئهتته ئــۆز مـاددىلىرىنى تۈگىتىشــكه قـاراپ يــول ئېلىشـىغا ئوخشــىغان ۋەقهلهر      
مهۋجۇداتنىڭ ئهزەلدىن مهۋجۇد بولماستىن، بهلكى كېيىن پهيدا بولۇش ئـارقىلىق بىـر   

ئهزەلـدىن مهۋجـۇد   . مهكتهباشلىنىش باسـقۇچىنى باشـتىن كهچـۈرگهنلىكىنى كۆرسـهت    
ــاردۇر     ــدا قىلغۇچىســى ب ــداق نهرســىنىڭ پهي ــان ھهر قان ــدا بولغ ــيىن پهي ــاي، كې . بولم

سهۋەبسىز نهتىجه، سهنئهتكارسىز سهنئهتنىڭ مهيدانغا چىقىشى مـۇمكىن بولمىغانـدەك،   
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ئهزەلــدىن مهۋجــۇد بولمىغــان ۋە بىــر ئــاۋۋالقى ســهۋەبكه مۇھتــاج بولغــان مۇشــۇ مــاددا  
  .ئۇ ئالالھ تائاالدۇر. يدا قىلغۇچىسى باردۇرئالىمىنىڭ په

  ئىنتىزام دەلىلى) ٢(    
ھهر قانـداق نهرســه ئــۆز پــارچىلىرى بىـلهن بىــر تهڭپۇڭلــۇق ۋە پۈتۈنلــۈك ئىچىــدە     

بولغىنىدەك، بـارلىق كائىنـاتمۇ ئـۆزىنى بارلىققـا كهلتـۈرگهن مهۋجـۇدىيهت پـارچىلىرى        
بـۇ دېـمهك، كائىناتتـا ۋە    . اۋام قىلماقتـا بىلهن بىر تهڭپۇڭلۇق ۋە بىر پۈتۈنلۈك ئىچىدە د

ھهر قانداق مهۋجۇداتتـا بىـر مـۇكهممهل ئىنتىـزام ۋە ئىـنچىكه قانۇنىيهتنىـڭ بـارلىقىنى        
ــدۇر  ــر دەلىل ــۆلمهس بى ــانۇنىيهت  . كۆرســهتكهن ئ ــزام ۋە ئىنتىزاملىــق ق ــاتتىكى نى كائىن

بولســىمۇ، ئــۇ . ئــۆزىنى تۈزگــۈچى ۋە پىالنلىغــۇچى بىــر زاتــتىن ئوچــۇق دااللهت بېرىــدۇ
بۇ نىزام ۋە ئىنتىزام قانۇنىيهتلهرنى ئهگهر ئالالھ تائاال تۈزمىگهن بولسا، . ئالالھ تائاالدۇر

  !ئهقىلسىز، كور تهبىئهت ياكى كائىنات قانداقمۇ ئۇالرنى تۈزەلىسۇن؟
  سهنئهت دەلىلى) ٣(    
 ئاتومدىن ئىنسانغىچه، ھۈجهيرىلهردىن گاالكسىيىگىچه بولغـان پۈتكـۈل كائىناتتـا     

ئۇالر ھهمىشه كۆز ئالدىمىزدا ئـۆزلىرىنى نامايـان   . نازۇك ۋە ئاجايىپ بىر سهنئهت باردۇر
بــۇ ســهنئهتلهر ھهممىســى چــوڭ، قىممهتلىــك، كــۆپ، ھهر خىــل ۋە ئــاخىرى  . قىلماقتــا

ئــــۇالر ئۆزلىرىــــدىكى شــــهكىل ۋە . ئۈزۈلمهيــــدىغان ئاجايىــــپ بىــــر ســــهنئهتلهردۇر
د قىلغان بىر ئۇلۇغ ۋە تهڭداشسىز ئىجادكارنى مۇكهممهللىكلىرى بىلهن ئۆزلىرىنى ئىجا

  !ئۇ بولسىمۇ، ئالالھ تائاالدۇر. كۆرسىتىپ تۇرىدۇ
  ھېكمهت دەلىلى) ٤(    
ھهر قانــداق بىــر مهۋجۇداتتــا ئۇنىــڭ ئــۆزىگه خــاس بېــرەر مهقســهت، غــايه، بېــرەر     

دە ئۇالرنىـڭ ھېچبىرىـ  . مهنپهئهت ۋە بېرەر نهتىجه كۆزدە تۇتۇلغانلىقى ناھـايىتى ئېنىـق  
ھالبۇكى، مۇنداق مهقسـهت، غـايىلهرنى ۋە   . مهنىسىزلىك ياكى پايدىسىزلىق كۆرۈلمهيدۇ

نهتىجىلهرنى كـۆزدە تۇتـۇش ۋە پىالنـالش ئۈچـۈن شـهيئىلهر ئالىمىـدە يـاكى ھايۋانـات         
. دۇنياسىدا ۋە يـاكى ھادىسـىلهر ئالىمىـدە تۇيغـۇ ۋە ئهقىـل ئىـدراك مهۋجـۇد ئهمهسـتۇر        

اتتىكى بـۇ ئـادىالنه ھېكمهتلىـك ئىشـالرنى ۋە مهقسـهت،      ئهھۋال بۇنداق ئىكهن، كائىنـ 
ــۇ   ــىزكى، ئـ ــايىلهرنى پىالنلىغـــۇچى كىـــم؟ شۈبهىسـ ــاالدۇر -غـ ــالالھ تائـ بۇالرنىـــڭ ! ئـ

ھهممىسىنى بىر ئالالھ تائاالغىال مهنسۇپ قىلىش ئارقىلىقال ئهقىلـگه مۇۋاپىـق بىـر يـول     
  .تۇتااليمىز

  شهپقهت دەلىلى) ٥(    
بولۇپمــــۇ ئىنســــاننىڭ ئېهتىيــــاجى تۈگىمهيــــدىغان بــــارلىق مهخلۇقاتالرنىــــڭ،   

ــۈلمىگهن رەۋىشــته   . ئېهتىياجــدۇر ــاجلىرى كۈت ــاج ئىگىلىرىنىــڭ ئېهتىي ــارلىق ئېهتىي ب
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ئېهتىيــاج . كىمنىــڭ نــېمىگه قانچىلىــك ئېهتىيــاجى بولســا، شــۇ مىقــداردا بېــرىلمهكته  
ــۆل     ــاجالرنى ئ ــڭ ئېهتىي ــۇ ياردەملهرنى ــڭ يېتىشــى ۋە ب ــاردەم قولىنى ــرىگه ي چهپ ئىگىلى

قويغاندەك ھهل قىلىشى شـۇنى ئىسـپاتاليدۇكى، بـارلىق ئېهتىيـاجالردا ئـۆزىمىزگه ئهڭ      
ــۆرىمىز     ــانلىقىنى ك ــاۋاپ بېرىۋاتق ــڭ ج ــهپقهتلىك قولنى ــر ش ــېقىن بى ــا داۋام . ي كائىناتت

ۋە ئادالهتلىـك   قىلىۋاتقان ۋە مهڭگۈگه شۇنداق داۋام قىلىدىغان بـۇ ئاجايىـپ شـهپقهت   
ــى   ــدۇرۇش سىستېمىس ــاك    رىزىقالن ــن پ ــان ۋە كهمچىلىكلهردى ــارلىق نۇقس ــڭ ب بۇالرنى

بولغــان قۇدرەتلىــك، كامالهتلىــك ئــالالھ تائــاال تهرىپىــدىن ئهمهلــگه ئېشــىۋاتقانلىقىنى  
  .كۆرسهتمهكته

  دەلىلى ياردەملىشىش) ٦(    
 -بىرىگه ئهڭ يېقىن مهخلۇقاتالردىن تارتىـپ ئهڭ يىـرىقىغىچه ھهممىسـى بىـر     -بىر  

وتتۇرىسىدا ھېچبىر مۇناسىۋەت بولمىغان ئىككى ئـايرىم جىـنس   ئ. بىرىگه ياردەملىشىدۇ
بىرىنــى  -بــۇ ياردەملىشىشــته بىــر پۈتــۈن نهرســىنىڭ پارچىلىرىغــا ئوخشــاش ھالــدا بىــر

دۇنيــادىكى بــارلىق مهخلۇقاتالرغــا قارايــدىغان بولســاق،  . پۈتــۈنلهپ تاكامۇلالشــتۇرىدۇ
ىـرىگه ياردەملىشـىش يولىـدا    ب -مهنپهئهتلىنىش، بىـر  بىرىدىن -ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىر

تۇيغۇغـــــا ئىـــــگه بولمىغـــــان  -ئهقىـــــل ۋە ھـــــېس. ئىشـــــلهۋاتقانلىقىنى كـــــۆرىمىز
بۇمهخلۇقاتالرنىڭ ھهيران قالدۇرارلىق پائـالىيهتلىرى پهردە ئارقىسـىدىكى بىـر زاتنىـڭ     

ــا   ــدىمىزدا نامايــان قىلماقت ــالىيهتلىرىنى كــۆز ئال ــالالھ  . ھېكمهتلىــك پائ ئــۇ بولســىمۇ، ئ
  !تائاالدۇر

  ئوخشىماسلىق دەلىلى) ٧(    
ــنچىكه ۋە         ــڭ ئهڭ ئى ــى ئۇنى ــى ۋە پهرق ــاننىڭ نىشانىس ــر ئىنس ــادىكى ھهر بى دۇني

كىچىك تۈرلىرىگىچه ئۆزىـدىن بـۇرۇن ئـۆتكهن مىليـاردالرچه ئىنسـاننىڭ ھېچبىـرىگه       
قهتئىـــي ئوخشـــىمىغاندەك، ئـــۆز زامانىســـىدىكى ئىنســـانالرنىڭ ۋە ئۆزىـــدىن كېـــيىن  

ھهتتـا بارماقلىرىنىـڭ ئىزلىرىمـۇ    . مۇ ھېچبىـرىگه ئوخشـىمايدۇ  كېلىدىغان ئىنسانالرنىڭ
ــرىنىڭكىگه -بىــر ــۆزىگه خــاس قىلىــپ   . ئوخشــىمايدۇ بى ھهر بىــر ئىنســاننى مۇنــداق ئ

  .يارىتىش پهقهت ئالالھ تائاالنىڭال قولىدىن كېلىدۇ
  جان ۋە ۋىجدان دەلىلى) ٨(    
ن جېنىمىــز ۋە مــاھىيىتىنى بىلمىســهكمۇ، بارلىقىــدىن ھــېچ شــۈبهه قىلمايــدىغا       

ۋىجدانىمىزنىڭ تېنىمىزدە ھۆكۈم سۈرۈشى ئـالالھ تائاالنىـڭ بـارلىقىنى بىلدۈرىـدىغان     
جېنىمىزنــى كۆرمهســتىن ۋە مــاھىيىتىنى بىلمهســتىن، ئۇنىــڭ  . دەلىللهرنىــڭ بىرىــدۇر

بارلىقىنى ھېس قىلغىنىمىز ۋە بارلىقىغا ھېچ شۈبهه قىاللمىغىنىمىزدەك، ئالالھ تائـاالنى  
ئۇنىــڭ قانــداق كهيپىياتتــا ئىكهنلىكىنــى ئىــدراك قىاللمىســاقمۇ، ئۇنىــڭ كۆرمىســهكمۇ 
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بىزدە ۋىجدان، كۆڭـۈل بـار   . بارلىقىغا ئهقىل ئىگىسى بولساق ھېچ شهك كهلتۈرەلمهيمىز
كــۆرەلمىگىنىمىز ئۈچــۈن ۋىجــدان، كۆڭــۈل دېــگهن . ئهممــا ئــۇنى كــۆرەلمهيمىز. دەيمىــز

ھ تائـاالمۇ بىزلهرنىـڭ كۆرۈشـىمىز ۋە    نهرسىلهر مهۋجۇد ئهمهس دېـيىش توغرىمـۇ؟ ئـالال   
ــتۈندۇر  ــىمىزدىن ئۈس ــدراك قىلىش ــكارا    . ئى ــادىكى ئاش ــۆزىمىز دۇني ــڭ ك ــۈنكى بىزنى چ

ھــالبۇكى، . مــاددىالردىن بهزى شــهيئىلهرنى كۆرەلىســىمۇ، كــۆپ قىســمىنى كۆرەلمهيــدۇ
 شۇڭا ماددىي كـۆزلهر مـاددا بولمىغـان شـهيئىلهرنى    . ئالالھ تائاالنىڭ زاتى ماددا ئهمهس

  .كۆرەلمهيدۇ
  خاراكتېر ۋە تارىخ دەلىلى )٩(    
ھهر قانداق ئىنساندا ياخشىغا ۋە گۈزەلگه قارىتا سۆيگۈ، ئۇنىڭ ئهكسىچه يامانغـا ۋە    

 بـۇ ھېسسـىياتالر  . كۆرۈمسىزگه قارىتا نهپرەتلىنىش ھېسسىياتىنىڭ بارلىقى رىيـاللىقتۇر 
قا تهبىئىي مـايىللىقنى ۋە  تۇرۇشقا ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلىش -ئهخالق، يۈرۈش -ئهدەپ 

ئهخالقسىزلىققا، يامان ئىشالرغا نهپـرەتلىنىش كهيپىيـاتىنى پهيـدا قىلغـانلىق ئېتىبـارى      
بىلهن شۇنداق بىـر ھهقىقهتـتىن دااللهت بېرىـدۇكى، ئىنسـانغا ياخشـىلىقنى ۋە گـۈزەل       
ئهخالقالرنى ئهمر قىلغـان ۋە ئـۇنى يامـان ئىشـالردىن مهنئـى قىلغـان زات كىـم بولسـا،         

دىـنالر تـارىخى شـۇنى    ! ئۇ ئالالھ تائـاال . بىزگه بۇ ھېسسىياتالرنى بهرگهن زاتمۇ شۇدۇر
خاتـا ھهتتـا خۇراپـات    . ئىسپاتلىدىكى، ئىنسانىيهت ھېچبىر دەۋردە دىنسـىز ياشـىمىغان  

ــتېمىغا      ــۋىي سىسـ ــر مهنىـ ــهنگهن ۋە بىـ ــا ئىشـ ــر دىنغـ ــۇالر ھهر دەۋردە بىـ ــىمۇ، ئـ بولسـ
نىش بولسـا ئىنسـاننىڭ تۇغۇلۇشـىدىن كهلـگهن بىـر      ئـالالھ تائاالغـا ئىشـى   . ئهگهشكهن
ئىنساننىڭ تهبىئىتىگه بۇ خىسلهتنى ئورۇنالشـتۇرغان زات، بىزنـى ئـۆزىگه    . خىسلهتتۇر

  !ئۇ بولسىمۇ ئالالھ تائاالدۇر. ئىمان ئېيتىشقا بۇيرىغان زاتنىڭ ئۆزىدۇر
  تۇيغۇ دەلىلى -ھېس) ١٠(    
ــالرچه ھــېس    ــانالر مىڭ ــدە   -ئىنس ــۇالر ئىلكى ــايدۇتۇيغ ــاددا  . ياش ــۇ م ــر تۇيغ ھهر بى

ئىنسـاندا  . ئالىمىنىڭ سىرتىدىكى بىر ئالهمدىن ھهر خىل ماھىيهتلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ
تۇيغـۇ   -بـۇ ھـېس  . تۇيغۇ باركى، ئۇ ئوپئوچۇق ئالالھ تائاالنى تونۇتىدۇ -يهنه بىر ھېس

. رھهممه كىشىدە ئورتاق بولغان مهڭگۈ ياشاش ياكى ئۇزۇن ئۆمۈر كـۆرۈش ئارزۇسـىدۇ  
تۇيغـۇالر سـهۋەبىدىن ھهمىشـه ئهبهدىـيهت ئۈچـۈن تهلپۈنىـدۇ، بـۇ         -ئىنسان بـۇ ھـېس  

ھېســـالر بىـــلهن ئـــۆزىنى خوشـــال قىلىـــدۇ ۋە ئۇنىـــڭ بىـــلهن يۈكسىلىشـــكه قـــاراپ  
بــۇ ھېســالردىن باشــقا ھېســالر ئىنســاننىڭ مهنىــۋىي ئېهتىيــاجىنى       . ئىلگىرىلهيــدۇ
ئـــاخىرەتتىكى . اراتقـــان زاتتـــۇرئـــۇالرنى بىـــزگه بهرگهن زات بىزنـــى ي. قاندۇرالمايـــدۇ

ئىنساندىكى مهڭگۈلـۈككه ۋە كـۆپ ياشاشـقا    . مهڭگۈلۈك ھاياتنىمۇ ئهنه شۇ زات بېرىدۇ
ئارمـانالر مهڭگۈلــۈك ھايــات ئىگىسـى بولغــان بىـر كامالهتلىــك زاتنىــڭ     -بولغـان ئــارزۇ 
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ڭ چۈنكى كائىنـاتتىكى بـۇ ھايـات پهقهت ئـالالھ تائاالنىـ     . بارلىقىنى ئېنىق ئىسپاتاليدۇ
  !ھاياتىدۇر

  ئىتتىپاق دەلىلى) ١١(    
دەپ » ئۆيـۈڭگه ئـوت كهتتـى   «: ئون يالغانچى ئىتتىپاقلىشـىۋېلىپ، بىـزگه كېلىـپ     

ھاياتىدا بېرەر قېتىم بولسـىمۇ راسـت سـۆزلىمىگهنلىكىنى     خهۋەر بهرسه، بۇ ئادەملهرنىڭ
» ىمـال بهلكى راست بولىشـى ئېهت «ۋە يالغانچىلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ سۆزىگه، 

ھـالبۇكى، ئـالالھ تائاالنىـڭ بارلىقىغـا ئىشـىنىش ئـادەم ئهلهيهىسسـاالم        . دەپ ئىشىنىمىز
زامانىدىن تا ھازىرغىچه كهلگهن مىڭالرچه پهيغهمبهر، مىلياردالرچه ئىشهنگۈچىلهرنىڭ 

ۋە ئوخشــىمىغان  ئوخشــىمىغان دەۋر. ئارىســىدا مهيــدانغا كهلــگهن بىــر ئىتتىپــاقلىقتۇر 
ــاۋۋال جــايالردا ياشــىغان  ــۇ ئىنســانالرنىڭ ئىتتىپــاقى ئهڭ ئ ــاردۇر ۋە  ﴿ب ــاال ب ــالالھ تائ ئ

ئون يالغانچىنىڭ بىـر يالغـان ئۈسـتىدىكى    . دېگهن ھهقىقهتكه مهركهزلىشىدۇ ﴾بىردۇر
ــان       ــۇ يالغــ ــرەر قېتىممــ ــدا بېــ ــرىلگهن يهردە، ھاياتىــ ــيهت بېــ ــا ئهھمىــ ئىتتىپاقىغــ

ىڭـالرچه پهيغهمـبهرلهر ۋە   سۆزلىمىگهنلىكى ۋە راستچىللىقى بىلهن شۆھرەت قازانغـان م 
پهيغهمبهرلهرنىـــڭ بـــۇ ئېســـىل پهزىلهتلىـــك ئهخالقىنـــى ئـــۆزلىرىگه ئۆزلهشـــتۈرگهن  
مىلياردالرچه مۆمىنلهرنىـڭ بـۇ ھهقتىكـى ئىتتىپاقىغـا ئىشـهنمىگهن ئىنسـاننى قانـداق        

  !ئۇنى قانداقمۇ ئهقىللىق دېيىشكه بولسۇن؟! ئىنسان دېگىلى بولسۇن؟
  ىقۇرئان كهرىم دەلىل) ١٢(    
قۇرئان كهرىمنىڭ ئالالھ تائاال سۆزى ئىكهنلىكىنى ئىسـپاتلىغان بـارلىق دەلىلـلهر،      

قۇرئاندىكى مىڭـالرچه دەلىلـلهر   . ئهينى ۋاقىتتا ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىماقتا
بۇ ماۋزۇ بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىسالم مهنبهلىرىدە ئهڭ ئىنچىكه تۈرلىرىگىچه تهپسىلىي 

. ەپ جاكارلىماقتـا د» ئـالالھ تائـاال بـاردۇر   «بۇ دەلىللهرنىڭ ھهممىسـى  . نشهرھ قىلىنغا
قۇرئاننىـــڭ مۆجىزىســـىگه ۋە ئۇنىـــڭ بهرگهن خهۋەرلىرىنىـــڭ ئهمهلـــگه ئاشـــقانلىقىغا 

ھېچ شۈبهىسـىزكى، دۇنيـا تارىخىـدا ئهسـىرلهر ئۆتسـىمۇ،      . پۈتكۈل دۇنيا قايىل بولماقتا
ــرال   ــدۇرقهتئىــي ئۆزگهرمهســتىن ســاقلىنىپ قالغــان بى ــاب قۇرئان ــاب .  كىت ــۇ كىت  ١٤ب

ئهسىردىن بېرى بارلىق سـۈرىلىرى، ئـايهتلىرى ۋە ھهرپلىـرى بىـلهن ئـالالھ تائاالنىـڭ       
  .بارلىقىنى ۋە بىرلىكىنى ئېالن قىلىپ كهلمهكته

  دەلىلى پهيغهمبهرلهر )١٣(    
جىمــى پهيغهمبهرلهرنــى ۋە خۇسۇســهن ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ        

كىنــى ئىســپاتلىۋاتقان بــارلىق دەلىللهرمــۇ ئهڭ ئــاۋۋال ئــالالھ تائاالنىــڭ       پهيغهمبهرلى
پهيغهمبهرلهرنىــڭ پۈتكــۈل ھاياتىنىــڭ ئورتــاق . بــارلىقىنى ۋە بىرلىكىنــى ئىســپاتلىماقتا

ــد«غايىســى ــى (» تهۋھى ــاد قىلىــش  يهن ــرلىكىگه ئېتىق ــالالھ تائاالنىــڭ بى ــېالن  )ئ ــى ئ ن
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ر بىر پهيغهمبهرنىڭ ئۇنىڭ ئالالھ تائاال شۇنداق ئىكهن، ھه. قىلىشتىن ئىبارەت بولغان
تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ھهق پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتالش ئۈچـۈن بېـرىلگهن      
بارلىق دەلىللهر ۋە مۆجىزىلهر شۇ قۇۋۋىتى ۋە شۇ ئوچۇقلىقى بىلهن ھهتتـا ئۇنىڭـدىنمۇ   

  .)١(هدېمهكت» !ئالالھ تائاال باردۇر«ۋە روشهنلىك بىلهن  قۇۋۋەتلىك

  كۆرگىلى بولمايدۇبۇ دۇنيادا  لالھنىئا
  نېمه ئۈچۈن كۆرمهيمىز؟ ئۇنداقتا ئالالھنى: سوئال  .١٩١٥

ا فىزىكـ  ئىنسان كۆزى ماددىدىن يارىتىلغان بولۇپ، ئۇ مۇشـۇ دۇنيـادىكى   :جاۋاب    
ــاددا( ــدۇ ) م ــاز قىســمىنىال كۆرەلهي ــۇ، مېتافىزىكــا  . ئالهمىنىــڭ ئ ــا ئ ــاددا ســىرتى (ئهمم م

ئالالھنى قانـداق   ئهھۋال بۇنداق ئىكهن،. نى كۆرۈشكه ھهرگىزمۇ قادىر ئهمهس)ئالهمى
ئــالالھ  .كــۆرگىلى بولســۇن؟ ھــالبۇكى، ئالالھنىــڭ زاتــى مــاددا بولۇشــتىن ئۈســتۈندۇر 

غهيبمۇ ئهمهس، بهلكى ئۇ چهكسىز قۇدرىتى ۋە گۈزەل سهنئهتلىرى بىلهن ھهر ئان كۆز 
كـۆزلهر ئـالالھنى   ﴿: قۇرئان كهرىـم مۇنـداق دەيـدۇ   . ى قىلىپ تۇرماقتائالدىمىزدا تهجهلل
  .)٢(﴾كۆزلهرنى كۆرىدۇ كۆرمهيدۇ، ئالالھ

 Paratoner )    ــېلىش ــدىنى ئ ــان يېتىشــىنىڭ ئال ــدا كىشــىلهرگه زىي ــاق چاققان چاقم
ئوقۇتقۇچىلىـــق قىلىۋاتقـــان   Benjamin Franklinنىـــڭ ئىجادكـــارى  ) ئاپپـــاراتى

ئوقۇغۇچىلىرىدىن بىرى ئورنىـدىن  . كتهپته دەرس سۆزلىۋاتاتتىكۈنلىرىنىڭ بىرىدە، مه
  :تۇرۇپ

مۇئهللىم، ــ دېگىـنىچه سـۆزگه باشـاليدۇ ۋە مۇنـداق بىـر سـوئالنى قويىـدۇ، ـــ سـىز            
ھهمىشـــه ئالالھنىـــڭ مهۋجـــۇدلىقى ھهققىـــدە سۆزلهيســـىز، ئـــۇنى بىـــزگه كۆرســـىتىپ 

  بېرەلهمسىز؟
هپنىڭ باغچىسـىغا چىقىرىـدۇ ۋە ئـۇالرنى    ئوقۇغۇچىلىرىنى مهكت Franklinبۇۋاقىتتا   

ۋاقىــت چــۈش ۋاقتــى بولــۇپ، قۇياشــنىڭ نــۇرى . قۇياشــقا تىكىلىــپ قاراشــقا بۇيرۇيــدۇ
كــۆزلىرى خىرەلهشــكهن ۋە ياشــالنغانلىقتىن قۇياشــقا  . كــۆزلهرنى خىرەلهشــتۈرىۋاتاتتى

 قارىيالمايۋاتقـــان، بـــارا ـــــ بـــارا كـــۆزلىرى تورلىشـــىپ ھېچنهرســـىنى كۆرەلمهيۋاتقـــان 
  :مۇنۇالرنى ئېيتىدۇ Franklinئوقۇغۇچىلىرىنى كۆرگهن 

 سىلهر بۇ كۆزۈڭالر بىـلهن ئالالھنىـڭ  . بۇ قۇياش ئالالھنىڭ سهنئىتىدۇر! بالىلىرىم  
كــۆرەلمهي تــۇرۇپ، قانــداقمۇ ئۇنىــڭ ئــۆزىنى كۆرەلهيســىلهر؟       ياراتقــان ســهنئىتىنى 

                                                 
  تۈركچه -ناملىق ئهسهرىدىن » inancin golgesinde«مۇھهممهد فهتهۇلال گۈلهننىڭ   )١(
 .ـ ئايهت ١٠٣هنئام سۈرىسى ئ  )٢(



 ١٢٣١  ەلىللهرد هقلىيبارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئ ڭئالالھ تائاالنى  

 

  )١(!نى كۆرگىلى بولسۇن؟قانداقمۇ ئۇ ياراتقۇچى يارىتىلغانالرغا ئوخشىمايدىغان تۇرسا،
ــىنىدۇ     ــۆرمىگىنىگه ئىشـ ــان كـ ــانه    . ئىنسـ ــىنىدىغان يېگـ ــۆرمىگىنىگه ئىشـ ــۇ كـ ئـ

ـــــ كـــۆرۈنگهنگه ئهمهس، بهلكـــى كـــۆرۈنمىگهنگه ئىشىنىشـــكه  ئىمـــان. مهۋجۇداتتـــۇر
. شۇنداق بولغاندىال ئىماننىڭ قىممىتـى مهيـدانغا چىققـان بولىـدۇ    . قويۇلغان ئۇنۋاندۇر

دەپ سوراشـنىڭ  » سـىز بۇنىـڭ بارلىقىغـا ئىشىنهمسـىز؟    « پ،قۇياشنى كۆرسـىتىپ تـۇرۇ  
  .ىبمهنىلىكى ئېنىقتۇر

  ئهمهس كۆرۈش ئىشىنىش ئۈچۈن شهرت
  ئىشىنىش ئۈچۈن شهرتمۇ؟ كۆرۈش: سوئال  .١٩١٦

ئهممــا كــۆرۈش . كــۆرۈش ئهلــۋەتته كىشــىنىڭ ئىشهنچىســىنى كۈچهيتىــدۇ :جــاۋاب    
ئهگهر مهن «: ئــارىپالردىن بىــرى . وتتۇرىســىدا بــاغلىنىش يــوق  بىــلهن ئىشــىنىش ئ 

ئالالھنى كۆزۈم بىلهن كۆرسهممۇ، ئۇنىڭ بارلىقىغا بولغان ھازىرقى بۇ ئىمانىمدا قىلچه 
. ئهقىل كۆرمىگىنىگه ئىنكار قىلماسلىقى الزىـم . دېگهن ئىكهن )٢(»ئۆزگىرىش بولمايدۇ

تاماقنىـڭ تهمىنـى ئهقىـل     :مهسـىلهن  .چۈنكى ھهممه نهرسه ئهقىل بىلهنال بىلىنمهيـدۇ 
بىــلهن تېتىغىلــى بولمىغانــدەك، گۈلنىــڭ خۇشــپۇرىقىنى ئهقىــل بىــلهن پــۇرىغىلى        

بهلكى تاماقنىڭ تهمى تىل بىـلهن تېتىلىـدۇ، خۇشـپۇراقالر بـورۇن ئـارقىلىق      . بولمايدۇ
ياخشــىلىقىغا قــاراڭ دېــيىلگهن ھامــان بــۇ ۋەزىــپه قۇالققــا   شــۇ مۇزىكىنىــڭ. پۇرىلىــدۇ
  .چۈنكى تىڭشاش بىلهن ئاڭالشنىڭ قۇرالى قۇالقتۇر. ن بولىدۇچۈشكه

كۆرۈشنى ئىشىنىشنىڭ شهرتى، دەپ سانايدىغان بولسـاق، ئالـدى بىـلهن تـارىخنى       
دېگهن ئۇنى كۆرمهي تۇرۇپ، كىتـابالردىن   چۈنكى تارىخ. ئىنكار قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

كـۆرگىنىمگىال  «هگهر بىـز  ئ .ئوقۇش ياكى ئاڭالشـالر ئـارقىلىق ئىشـىنىلىدىغان نهرسـه    
دېمهكچى بولساق، بىرىنچـى ۋە ئىككىنچـى   » ئىشىنىمهن، كۆرمىگىنىمگه ئىشهنمهيمهن

دۇنيا ئۇرۇشلىرىنىڭ بولغانلىقىنى، ئاپراسياپ، ئوغۇزخان، سـۇتۇق بوغراخـان، مهھمـۇد    
قهشقىرىي، يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋە باشقىمۇ ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئـۆتكهنلىكىنى ئىنكـار   

  .چۈنكى ئۇالرنى بىز كۆرمىدۇق. غا توغرا كېلىدۇقىلىشىمىز
نىن الرســايمانۋە ئۇنىــڭ ۋەزىپىســىنى ئۆتهيــدىغان بــارلىق     پوكقېنــى مىكروســ   

بىـر ئانـدىال يـوق بولـدى يـاكى ئۇالرنىـڭ كـۆرۈش سىستېمىسـى بۇزۇلـدى،           ھهممىسى
، ياساشــقىمۇ ئىمكــانىيهت بولمىــدى، دەپ پهرەز قىاليلــى، بۇۋاقىتتــا، ئــاتوم  باشقىســىنى

                                                 
  ژۇرنىلىدىن ـ تۈركچه» دىنالر تارىخى«  )١(
  .ئالالھنى ھهقىقىي مهنىدە تونۇغان كىشى دېگهنلىكتۇر –ئارىف   )٢(
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مىكروب ۋە باكتېرىيلهرنى كۆرەلمىگىنىمىز ئۈچۈن يـوق دېيهلهمـدۇق؟ بۇالرنىـڭ مۇشـۇ     
  !دۇنيادا مهۋجۇدلىقىنى ئىنكار قىالالمدۇق؟

. باكتېرىيلهرنى كۆرگىلى بولمايتتى بولمىغاچقا مىكروب، كۆپئۆتمۈشلهردە مىكروس  
ممـا ئۇالرنىـڭ   ئه. بۇالر شۇ دەۋر ئىنسانلىرىنىڭ كۆرۈش ئىقتىـدارىنىڭ سـىرتىدا ئېـدى   

كۆرەلمىگهنلىكى ئۈچۈن مىكروب ۋە بـاكتېرىيىلهر يوقمىـدى؟ ئۆتمۈشـتىكىلهر بـۇالرنى     
كۆرۈش بىزنىڭ ئىقتىدارىمىزنىڭ سىرتىدا ئېدى دېيهلىسىمۇ، بۇالرنى ھهقىقىي مهنىـدە  

چــۈنكى ئــۇالر كــۆرەلمىگهن بولســىمۇ، مىكــروب ۋە  . يــوق ئېــدى دېيهلمهيــدۇ، ئهلــۋەتته
  .نالر يارىتىلىشتىن بېرى بار ئېدىئىنسا باكتېرىيىلهر
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  پهن ۋە ئالالھنىڭ بارلىقى-ئىلىم

  ؟رولى نېمهپهننىڭ ئالالھنى ئىسپاتالشتىكى -ئىلىم: سوئال  .١٩١٧
قۇرئـان   تائـاال  ئـالالھ  .پهن ئـالالھ تائاالنىـڭ بـارلىقىنى ئىسـپاتاليدۇ    -ئىلىم: جاۋاب    

نى ۋە زېمىننــى ياراتقــان، ســىلهرگه بۇلــۇتتىن يــامغۇر ياغــدۇرۇپ ئاســمانالر﴿: كهرىمــدە
بهرگهن، ئۇنىڭ بىلهن باغالرنى يېتىشتۈرۈپ بهرگهن كىم؟ ئۇ باغالرنىڭ دەرەخلىرىنـى  

 ئـــالالھتىن باشـــقا ئىـــالھ بـــارمۇ؟. رۈش ســـىلهرنىڭ قولـــۇڭالردىن كهلمهيـــدۇۈئۆســـت
  .دەيدۇ )١(﴾باشقا ئىالھ يوقتۇر) تهبىئىيكى(

ــم ـ په      ــر دەرەخنىــڭ خۇسۇســىيهتلىرىنى چۈشــهندۈرۈپ، ئۇنىــڭ   ئىلى ــزگه بى ن بى
تــۇپراقتىكى ئــوزۇقلىرىنى قانــداق ئالىــدىغانلىقىنى، بــۇ ئــوزۇقالرنى يوپۇرمــاقلىرىغىچه  

ــدىغانلىقىنى   ــدانغا كېلىـ ــداق مهيـ ــدىغانلىقىنى، مېۋىلهرنىـــڭ قانـ ــداق يهتكۈزىـ ۋە  قانـ
بولىدىغانلىقىنى شهرھلىمهكته ئۇنىڭدىكى تهم، رەڭ، شهكىلنىڭ قانداق يوسۇندا پهيدا 

ۋە نىـزام ـ سىسـتېما ئاسـتىدا ئهمهلـگه       ۋە بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ مۇكهممهل قـانۇنىيهت 
  .ئاشىدىغانلىقىنى ئېالن قىلماقتا

ئىلىم ــ پهن يهنه بىـزگه بىـر جانلىقنىـڭ ئىـچ قۇرۇلۇشـىنى كۆرسـىتىش ئـارقىلىق          
بىر جانلىقنىڭ ئۆز ئالـدىغا ئاجايىـپ   ھهر «بىئولوگىيه ئالىملىرى . ئهقلىمىزنى ئاچماقتا

ــى كــۆردۇق   ــرەردىن فابرىكــا ئىكهنلىكىن ــۇكهممهل بى ــدۇ» م ــدىغان . دەي ــادەمنى چاقى ئ
 .يىـپهك قـۇرۇتى رەخـت توقۇيـدۇ    . ھهسـهل بېرىـدۇ  شېرىن ۋە شىپالىق زەھهرلىك ھهرە 

مۇندىن باشـقا يهنه ئىلىـم ـــ    . تىلسىز قوي سۈت بېرىدۇ. قولسىز ئۆمۈچۈك تور توقۇيدۇ
 ئـاددى بىـر سـامان بىـلهن سـۇدىن تهركىـپ تاپقـان        ئىسـپاتلىدىكى،  هن بىزگه شۇنىپ

 ھهلهپتىن سۈت ئىشلهپ چىقىرىش ئهقىل ــ ئىدراكسىز قوينىـڭ يـاكى كالىنىـڭ ئىشـى    
ــى ــاال،     ئهمهس، بهلك ــوي ـ ك ــانلىقالر     ق ــقا ج ــۇرۇتى ۋە باش ــپهك ق ــۈك، يى ھهرە، ئۆمۈچ

اغاچچىنىڭ رەندىسى بىلهن ھهرىسـىگه  رەسسامنىڭ پۇرشىسىغا، ئاپتورنىڭ قهلىمىگه، ي
ئهممـا يـارىتىش ئىشـىنىڭ    . كهتمىنىگه ئوخشاش بىرەردىن سـايمانالردۇر  ۋە دېهقاننىڭ

  !بولغان ئالالھتۇر شۈبهىسىزكى، پۈتۈن كائىناتنىڭ ئىجادكارى ئىگىسى
 ئاسترونومىيه ئىلىمىنىڭ ۋاستىسى بىلهن دۇنيانىـڭ ھـاۋا بوشـلۇقىدىكى ئهھـۋالى      

ناھـايىتى   قۇياشـنىڭ ئهتراپىنـى ئايلىنىـپ    بىلهن ياشاۋاتقان بۇ يهرشارى بىز. بىلىندى
قاناتسـىز، موتورسـىز،   . بىلـدۇق  تېزلىكته ئۇچىۋاتقان بىر سهييارە يۇلتۇزى ئىكهنلىكىنـى 

                                                 
  ـ ئايهت ٦٠نهمل سۈرىسى   (١)



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٣٤  

 

ۋە ئاۋازسـىز ئۇچىۋاتقـان بـۇ يهرشـارى سهييارىسـىنىڭ ئۈسـتىدىكى يولـۇچىالر         پلوتسـىز 
يهرشـارى بىـر تهرەپـتىن ئـۆز     . قىلىۋاتماقتـا  راھهت ۋە خاتىرجهملىك ئىچىـدە سـاياھهت  

ــتىن     ــر تهرەپ ــا، يهنه بى ــقا داۋام قىلس ــدا ئايلىنىش ــزلىكته    ئوقى ــدا تې ــنىڭ ئهتراپى قۇياش
ئهمما ئىچىدىكى يولۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى، ئۆزلىرىنىڭ . ئۇچۇشىنى داۋام قىلدۇرماقتا

ــدۇ  ــانلىقىنىمۇ بىلمهيـ ــۇمالر   . ئۇچىۋاتقـ ــدۈزلهر ۋە مهۋسـ ــېچىلهر، كۈنـ ــى  كـ ــۇ ئىككـ بـ
يهرشــارى قۇياشــقا ــــ ھــازىرقى مۇساپىســىدىن ــــ ئــازراق  . ئايلىنىشــنىڭ نهتىجىســىدۇر

قۇياشـنىڭ  . يېقىنالشسا كۆيۈپ ھـاالك بـولىمىز، ئۇزاقالشسـىمۇ مـۇزالپ ھـاالك بـولىمىز      
بـــۇ . ئهتراپىـــدا ئۈزىۋاتقـــان يهر شـــارىال ئهمهس، بهلكـــى باشـــقا ســـهييارىلهرمۇ بـــاردۇر

ىرى بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىشى مۇمكىن ئهمهس، بهلكى ھهر بىر سهييارىلهرنىڭ بىر ــ ب
سهييارە ئۆزىنىڭ بهلگىلهنگهن مهخسۇس ئوقىدا سهير قىلىدۇ، بهلگىلهنگهن ۋاقىتـتىن  

ــدۇ ــر    . كېچىكىپمــۇ قالماي ــۇ سىســتېما قانچىلىغــان مىليــون يىلالردىــن بېــرى ھېچبى ب
  .بۇزۇلماستىن، بىرخىل داۋام قىلىپ كهلمهكته

دۇنيانى جـانلىقالر ياشاشـقا    قانۇنىيهتنى كىم بېكىتتى؟ ۋە كه نىزامنىبۇنداق ئىنچى  
بولىدىغان ھالغا كىم كهلتۈردى؟ پلوتلىرى ئىچىدە بار تۇرۇپ ئايروپىالنالرنىـڭ بهزىـدە   
بىر ــ بىرىگه، بهزىدە بولسا تاغالرغا ئۇرۇلۇپ كېتىدىغانلىقى ۋە بهزى چوڭ شـهھهرلهردە  

ك بىر ــ بىرىگه ئۇرۇلۇش قازالىرى، بهزىـدە قاتناشـنىڭ   ئاپتوموبىلالرنىڭ كۈندە دېگۈدە
تاقىلىــپ قېلىــپ قاتنــاش ۋاســىتىلىرى قوزغىاللمــاي ســائهتلهرچه   الرزىچلىقىــدىن يــول

ســاقالپ كېتىــدىغانلىقى، بۇنىــڭ بىــلهن قــارار گاھىغــا بېرىشــتىن كېچىكىــدىغانلىقى   
رمۇشىمىزدا ھهمىشـه  بهرگهن ۋە كۈندىلىك تۇ قېتىم يۈز ڭقاتارلىق ئهھۋالالر نهچچه مى

دېگۈدەك كۆرۈلۈپ تۇرغان بىر رېئاللىق بولغان يهردە، سهييارە يۇلتۇزلىرىـدىن ئىبـارەت   
بۇنـــداق چـــوڭ جىســـىمالرنى بىـــر ـــــ بىـــرىگه سوقۇشتۇرماســـتىن، يـــاكى بىرەرســـىنى 

قايسـى ئىلىـم    بهلگىلهنگهن ۋاقتىدىن كېچىكتۈرمهستىن تهكشى ئايالندۇرىۋاتقان زادى
  ــ پهن؟

ىغان ۋىجدان ۋە سـاپ ئهقىـل ئىگىسـى بولغـان ھهر قانـداق ئـادەم شـۇنداق        بۇزۇلم  
  !تۇر»ئالالھ«جاكاراليدۇكى، بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابى 

  تهبىئهت
  تهبىئهت دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٩١٨

ــاۋاب     ــراق    : ج ــوپلىمى، ئېنىق ــڭ ت ـــ كائىناتتىكىلهرنى ــئهت ـ ــپ تهبى ــدا،قىلى  ئېيتقان
ئالالھنى ئېتىراپ قىلىشتىن قاچىدىغانالر تهبىئهتكه . كائىناتنىڭ ئىككىنچى ئىسمىدۇر

بۇالرنىڭ پهلسهپىسى خۇددى پادىشـاھقا ئىسـيانكارلىق قىلىـپ جـالالتتىن     . سېغىنماقتا



 ١٢٣٥  ەلىللهرد هقلىيبارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئ ڭئالالھ تائاالنى  

 

  .مهدەت تىلىگهن ئىسيانكارنىڭ پهلسهپىسىگه ئوخشاش بىر مهنتىقسىز پهلسهپىدۇر
ــۇ   ــان م  تهبىئهتم ــالالھ ياراتق ــدىكى ئ ــۇداتالر قاتارى ــهنئهتتۇر   هۋج ــاكى س ــهر ي ــر ئهس . بى

سهنئهتكارنى ئىنكار قىلىش ئۈچۈن سهنئهتنى سهنئهتكار دەۋېلىش ئىزاھنىـڭ ئهمهس،  
  .بهلكى ھهقىقهتنى ئېتىراپ قىلىشتىن قاچقانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر

قۇيـــاش، ســـۇ، ئـــوت، يۇلتـــۇز ۋە باشـــقا تهبىـــئهت كـــۈچلىرىگه چوقۇنغۇچىالرمـــۇ    
 قىلىشـــتا رنىـــڭ يـــارىتىلىش قىسسىســـىنى مهزكـــۇر مهبۇدلىرىغـــا مهنســـۇپمهۋجۇداتال

ــا   ــاتۇرالىز. تهبىـــئهتكه چوقۇنغـــۇچىالر بىـــلهن ئهينـــى ئهقىـــدىگه ئورتـــاق بولماقتـ م نـ
ئىنكـار ماۋزۇسـىدا   . بۇتپهرەسلىكنىڭ زامانىۋىالشقان يېڭى نامىدۇر) تهبىئهتپهرەسلىك(

، بۇتپهرەسـلهرنىڭ مهنتىـق ئـۆلچىمى    ئـۆزگهرگهن بولىسـىمۇ   ئاتالغۇالر .يېڭىلىق يوقتۇر
  .ئۆزگهرگىنى يوق

رەئىـس بـاكى    قانداقال بىر مهملىكهتته قـانۇنال بولىـدىكهن، ئـۇنى چىقارغـان بېـرەر       
ــان  ــدۇ پادىشــاھ بولغ ــدۇ   . بولى ــۈپ قالماي ــدىن تۈزۈل ــانۇن ئۆزلىكى ــر ق ــادا ھېچبى . دۇني

ادىشــاھنىڭ چىقىرىلغــان قــانۇننى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچۈنمــۇ، شــۇ رەئىســنىڭ يــاكى پ 
ــدۇ   ــرەك بولى ــۇزى كې ــدىن     . نوپ ــىز ئۆزلىكى ــانۇن باشقۇرغۇچىسىس ــر ق ــۈنكى ھېچبى چ

ــدۇ ــۇر  . يۈرمهيـ ــر مهملىكهتتـ ــا بىـ ــاتمۇ كاتتـ ــڭ   . كائىنـ ـــ ئۇنىـ ــان زات ــ ــۇنى ياراتقـ ئـ
ئــۇنى يۈرگــۈزۈش ئىشــىمۇ ئاشــۇ زاتقــا  . زاتنىــڭ ئۆزىــدۇر بېكىــتكهن قــانۇنىيهتلىرىنى

  .ئائىتتۇر
. ئۆزىنىڭ ياراتقان سـهنئىتىدىن ئهلـۋەتته مۇكهممهلـدۇر   سهنئهتكار بىر ھهر قانداق   

بــۇ مــاۋزۇدا، ئۈســتهل بىــلهن ياغاچچىنىــڭ، كىتــاب بىــلهن ئاپتورنىــڭ ۋە بىنــا بىــلهن   
جانلىقالرنىــــڭ . بىناكارنىــــڭ مىســــاللىرىنى ئهســــكه ئــــېلىش بىــــزگه يېتهرلىكتــــۇر

ــۋەتته ئۈســتۈنلىكى  ــاللىقتۇر جانســىزالردىن ئهل ــر رېئ ــاج. بى ىز بولغــان جــانلىقالردىن ئ
 جانســــىز مــــاددىالر ئــــۆزلىرىنى يارىتالمىغاننىــــڭ ئۈســــتىگه جــــانلىقالرنى قانــــداق 

  !يارىتالىسۇن؟
ۋە ئۇغـۇتتىن ئىبـارەت تـۆت مـاددا      تۇپراققا كۆمۈلگهن ئـۇرۇقچه تـۇپراق، ھـاۋا، سـۇ      

بـــو ماددىالرنىـــڭ ھهممىســـى ئهقىـــل ـــــ ئىـــدراكتىن مهھـــرۇم، . بىـــلهن ئۇچرىشـــىدۇ
ــدىغ  ــدىغان، كۆرمهي ــتىگه،   بىلمهي ــڭ ئۇس ــۇرۇقنى تونۇمىغاننى ــدىغان، ئ ان ۋە ئاڭلىماي

ــاددىالردۇر    ــاجىز مـ ــىز ۋە ئـ ــدىغان جانسـ ــۇ تونۇمايـ ــۇ. ئۆزلىرىنىمـ ـــ   ئۇرۇقمـ ــل ــ ئهقىـ
ئهممــا بــۇ ئــۇرۇقتىن  . ئىدراكســىزلىق ۋە باشــقا ســۈپهتلهردە بــۇالر بىــلهن ئوخشاشــتۇر  

هقىلنـــى ئ ئۈنـــۈپ، يېتىشـــىپ چىقىـــدىغان ئۆســـۈملۈكلهر كـــۆزنى قاماشـــتۇرىدىغان، 
ئۆسـۈملۈكلهر ـــ   . ھهيرانلىقتا قالدۇرىـدىغان ئهڭ مـۇكهممهل ۋە گـۈزەل بىـر سـهنئهتتۇر     

خىل ماددىنىڭ ئۆزىدە بولمىغـان شـهكىل،    ٤زىرائهتلهر، مېۋىلهر ۋە ئوتياشالر يۇقىرىقى 



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٣٦  

 

ئهينـى ۋاقىتتـا بۇالرنىـڭ ھېچبىـرى     . يارىتىلىـدۇ  ھهجىم، تهم، رەڭ ۋە پۇراقلىرى بىلهن
ــرىگه ئو ــدۇ   يهنه بى ــىپ چىقى ــىز يېتىش ــىمايدىغان، نۇقسانس ــهيئىيلهرنى «ئهگهر. خش ش
ېگهن دەۋا راسـت بولىـدىغان بولسـا، ئهقىـل ئىدراكسـىز ۋە ئىلىـم ـ        د» تهبىئهت ياراتقان

  ھېكمهتسىز تهبىئهت بۇالرنى قانداق مهيدانغا چىقىرالىدى؟
  ر كۆرسىتهلهمدۇ؟تهبىئهت ئۆزلىكىدىن تهسى: سوئال  .١٩١٩

ــۇتلهق كــۈچ ئهمهس،   تهبىــئهت ئۆزلىكىــدىن: جــاۋاب     تهســىر كۆرســىتهلهيدىغان م
تهبىـئهت ـــ ئـۆزىگه    . تهسـىر ئاسـتىدا قالغـان بىـر سـهنئهت يـاكى ئهسـهردۇر        بهلكى ئـۇ 

ــارقىلىق     ــېگىش ئـ ــرادىگه بويـــۇن ئـ ــۇتلهق ئىـ ــىرتقى مـ ــدىغان سـ يېتهكچىلىـــك قىلىـ
  .ئۈچۈن مهيدان ھازىراليدۇشهكىللىنىدۇ ۋە يېڭى يارىتىلىشالر 

كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى ھهر بىــر ســهنئهت بېــرەر بىناغــا، بېــرەر رەســىمگه ۋە بېــرەر   
بۇالرنىڭ يارىتىلىشـى ئۆزلىرىـدىكى شـهيئىلهرنىڭ خاراكتېرىـدىن     «. كىتابقا ئوخشايدۇ

ــان  ــپ چىققـ ــادانلىقىنى ئـــېالن     » كېلىـ ــالىقىنى ۋە نـ ــۈچىلهر ئۆزلىرىنىـــڭ ئهبگـ دېگـ
بېـرەر بىنـا قـۇرۇپ چىقىشــتا ئالـدى بىـلهن ئۇنىـڭ پىالنىنـى ســىزىش        . قىلغـۇچىالردۇر 

ۋە ئــۇنى شــۇ پىــالن بــويىچه پۈتتــۈرۈپ چىقىــش ئۈچــۈن بىناكارغــا  ئۈچــۈن ئىنژېنېرغــا
ــاجلى ــاتتىكى ھهر ئېهتىي ــان يهردە، كائىن ــۇدات    ق بولغ ــر مهۋج ــهنئهت ۋە ھهر بى ــر س بى

  !ئهمهسمۇ؟بېرەر ياراتقۇچىغا ئېهتىياجلىق ئۆزىنىڭ يارىتىلىشىدا 

  يارىتىلىش دەلىلى
ئانىسـىدىن كـور تۇغۇلغـان    «: مۇنـداق دېـگهن ئىـكهن   ) Kant( )١(تپ كانـ پهيالسو  

بىلىمسـىز ئــادەم  . ئـادەم يورۇقلـوقنى بىلمىگهنــگه ئوخشـاش، قـاراڭغۇلۇقنىمۇ بىلمهيــدۇ    
يوقسـۇلنىڭ بـايلىقى بولمىغاچقـا،    . ئۆزى نادان بولغانلىقى ئۈچۈن جاھالهتنى بىلمهيدۇ

ھالبۇكى، بىز ئىنسانالردا ئهزەلـدىن ۋە مهڭگـۈگه بـار بولغـان     . چىلىقنى بىلمهيدۇئىسراپ
ئهگهر ئـۇ زات بولمىغـان بولسـا ئېـدى، بۇنـداق      . بىر زات ھهققىدىكى چۈشهنچه بـاردۇر 

ــوالتتى  ــزدە بولمىغــان ب ــز ۋە  . چۈشــهنچىمۇ بى ــۇمكى، بىزنىــڭ تهســهۋۋۇر قىلغىنىمى مهل
  »ئالالھتۇر دەلكى ئويلىغىنىمىز باشقا بىرى ئهمهس، بهل

مهسىلىسـى ئىنسـانالر    نلىقىكائىناتنىڭ بىر باشالنغۇچى بولغـانلىقى يـاكى بولمىغـا     
دىـدىن  مىال. ى تارىخالردىن بىرى تهپهككۇر ماۋزۇسـى بولـۇپ كهلمهكـته   ققهدىم ئۈچۈن

الالھنىـــڭ بـــارلىقىنى ۋە ئ Sokrates)(ســـوقرات  ياشـــىغان ــــ يىللىرىـــدا٣٠٠بـــۇرۇنقى

                                                 
گېرمانىيىلىك مهشهۇر پهيالسوپ، مائارىپ، دىـن، تـارىخ قاتـارلىق مـاۋزۇالردا     ) ١٨٠٤-١٧٢٤(ئىمانوۋېل كانت   )١(

  . ئۆزىنىڭ پهلسهپىۋىي نهزەرىيىسىنى ئوتتۇرا قويغان كۆپلىگهن ئۆلمهس ئهسهرلهرنى يازغان



 ١٢٣٧  ەلىللهرد ىيهقلبارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئ ڭئالالھ تائاالنى  

 

ياشــالرنىڭ ئهخالقىنــى بــۇزدى دېــگهن تــۆھمهت بىــلهن ئــۇ   دە،بىرلىكىنــى ســۆزلىگهن
  .ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان

شۇنىسى ئېنىقكى، تارىخ بويىچه، ئالالھنىڭ بارلىقىغا ئىشهنگهن بىلىـم ئىگىلىـرى،     
 ،Aristo Farabi ،Leibniz ،Kant: مهسـىلهن . ئىشـهنمىگهنلهدىن ھهسسـىلهپ كۆپتـۇر   

Descartبىلىم ئىگىلىرى ئاۋۋالقى سـهۋەبكه   گهن پهيالسوپالر،، ۋە بۇالردىن باشقا كۆپلى
  .ئىشىنهتتى ۋە بۇ ھهقىقهتنى ھهرخىل مېتودالر بىلهن ئوچۇقاليتتى) يهنى ئالالھقا(
  ماددا ئهزەلدىن بار بولغانمۇ ياكى كېيىن يارىتىلغانمۇ؟: سوئال  .١٩٢٠

لماستىن، بهلكـى كېـيىن يارىتىلغـانلىقىنى قـارار     ماددىنىڭ ئهزەلدىن بار بو: جاۋاب    
ــر ــگهن چۈشــهنچىدۇر   قىلىــدىغان پىكى ــنالر بىــلهن كهل  ماتېرىيالىســتىك. ســاماۋىي دى

 ماددىنىــڭ ئهزەلــدىن بــار ئىكهنلىكىنــى    پىكىردىكــى چۈشــهنچىلهرنىڭ خۇالسىســى  
ت ئۇنـداقتا ئالالھقـا ھـاجه   “ئۇالر بۇ چۈشهنچىسى بويىچه تهپهككـۇر قىلىـپ   . سۆزلهيدۇ

چــۈنكى، ماددىنىــڭ بىــر باشــالنغۇچى بــار     . دەۋاســىنى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــدۇ  ” يــوق
پهيدا قىلغۇچى بار، دېگهن ھهقىقهتنى ئېتىراپ ئۇنى مهيدانغا چىقارغان بىر  دېگهنلىك

  .قىلىشنى تهقهززا قىلىدۇ
يـوقتىن  «شهرق ۋە غهربنىڭ ئىبنى سىنا، فارابى ۋە باشقا كۆپلىگهن پهيالسـوپلىرى    

ئـۇنى   .يېتهرلىـك دەلىلـلهر بىـلهن ئىسـپاتلىغان     دېگهن تېمىدا بۇ ماۋزۇنى» ۇشبار بول
كائىناتتىكى ھهر قانداق نهرسه تۇرماستىن ئۆزگىرىـپ  : مۇنداق خۇالسه قىلىشقا بولىدۇ

پهيدا بولۇش ياكى تۇغۇلۇش ئارقىلىق مهيـدانغا كېلىـدۇ، يېتىشـىدۇ، ئۆمـۈر      ئۇ. تۇرىدۇ
ئىنسـان  : مهسـىلهن . قا ماددىغا ئۆزگىرىپ تۈگىشىدۇسۈرىدۇ، ئاخىرى ئۆلىدۇ ياكى باش

دەل ــ دەرەخلهر ئاخىرى كۆيـۈپ كـۈل بولىـدۇ يـاكى چىرىـپ      . تۇغۇلۇپ ئاخىرى ئۆلىدۇ
. ئۆسۈملۈكلهر ئىنسان ۋە ھايۋانالرغـا يهم بولـۇپ تۈگىشـىدۇ   . تۇپراققا ئايلىنىپ كېتىدۇ

ــلهن تۈگى    ــايلىنىش بى ــا ئ ــاخىرى باشــقا ماددىالرغ ــاداتالرمۇ ئ ــۇ خــۇددى،  . شــىدۇجام ب
 مىليارد يىـل ئۆمـۈر سـۈرۈپ ئانـدىن باشـقا ئاسـمان جىسـىملىرىغا        ١٠ـ   ٥يۇلتۇزالرنىڭ 

ئۆمـۈرگه ئىـگه بولغـان ۋە ئۆزگىرىشـلهرگه ئـۇچراپ      . ئۆزگىرىپ كېتىشىگه ئوخشاشـتۇر 
بىــر باشــالنغۇچ ئۆزىنىــڭ مهۋجــۇدات بىــر تۇرىــدىغان جــانلىق ـ جانســىز ھهر قانــداق    

  .نامايان قىلماقتا ۈرگهنلىكىنىنى باشتىن كهچباسقۇچ
دۇنيادىكى ھهرقانداق بىر نهرسه پهيدا بولۇش ياكى تۇغۇلۇش ئـارقىلىق يېڭىـدىن     

ــدانغا ك ــدۇمهي ــادا     . ېلى ــى، دۇني ــۈم قىلىمىزك ــۇنداق ھۆك ــلهن ش ــق بى ــل ۋە مهنتى ئهقى
ــۈك داۋام قىلغــۇچى ئهمهس  ــداق نهرســه مهڭگۈل ــداق  . ھېچقان ــان ھهر قان ــز كۆرىۋاتق بى

دېگهنلىـك، دۇنيـادىكى ھهر نهرسـىنى     بۇ. ېرەر باشالنغۇچ نوقتىسى باردۇرنهرسىنىڭ ب
  !ئۇ ــ ئالالھتۇرك بولۇپ، ياراتقان ۋە مهيدانغا كهلتۈرگهن بىرى بار دېگهنلى



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٣٨  

 

  ئاجايىپ قانۇنىيهت
  يارىتىلىشتىكى مۇكهممهللىك تهبىئىي قانۇنىيهتمۇ؟: سوئال  .١٩٢١

 ئهڭ گـۈزەل شـهكىلدە  كائىناتتىكى ھهر بىـر مهۋجـۇدات ئهڭ مـۇكهممهل ۋە     :جاۋاب    
ــان ــايمىز    . يارىتىلغ ــقهت قىلىــپ قويم ــا دىق ــتالردا ئۇالرغ ــۆپىنچه ۋاقى ــز ئىنســانالر ك . بى

ئوياليمىزكى، ھهر نهرسىنىڭ بۇنـداق مـۇكهممهل شـهكىلدە يارىتىلىشـى ھېچقانچىلىـك      
ئهممــا بهزى ۋاقىــتالردا، . قــانۇنىيهتئاجــايىپلىق ئهمهس، بهلكــى بــۇ شــۇنداق تهبىئىــي 

ئهھۋال بىز كۈتكهندەك بولماي قالسا، بىـز ئـۇنى ئاجايىـپ ئهھـۋال دەپ سـانىغانلىقتىن      
ئىككى باشلىق بىر بۇۋاق دۇنياغا كهلسه، تېلېـۋىزىيه،  : مهسىلهن. ئهجهبلىنىپ كېتىمىز

. ه بېغىشـاليدۇ ۋاسىتىلىرى بارچه دىققىتىنى بـۇ مهسـىلىگ   گېزىت ـ ژۇرنالالر ۋە باشقىمۇ 
تىببىي مۇتهخهسسىسلهر بۇ ھادىسه ھهققىدە پىكىرـ مـۇالھىزىلىرىنى بايـان قىلىشـىدۇ،    

ئهمما ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . ئادەملهر بۇ كهمتۈك تۇغۇلغان بۇۋاققا ھهيرانلىق بىلهن قارايدۇ
ئانىلىرىنىـــــڭ قورســـــىقىدا قانچىلىغـــــان كـــــۆپ ۋە مـــــۇرەككهپ ئىشـــــلهملهرنىڭ، 

ــقۇچالرنىڭ، ئۆزگ ــرىم    باســ ــاغالم ۋە بېجىــ ــداق ســ ــىدە بۇنــ ــلهرنىڭ نهتىجىســ ىرىشــ
ئهجهبلىنىشــكه تېگىشــلىك بېــرەر ئىــش  . تۇغۇلغــانلىقلىرىنى كۆرمهيــدۇ ۋە ئويلىمايــدۇ

بولىدىغان بولسا، ئـۇ دەل مىليونلىغـان يىلـالر مابهينىـدە بـۇ مـۇكهممهل قانۇنىيهتنىـڭ        
  .قانداق داۋام قىلىپ كهلگهنلىكىدۇر

بىـر بۇۋاقنىـڭ كهمتـۈك تۇغۇلـۇش     «: مۇنداق دېگهن ئىـكهن بىئولوگىيه ئالىمى  بىر  
ــدىن ئهلــۋەتته چوڭــدۇر      ــالى ئۇنىــڭ بېجىــرىم تۇغۇلــۇش ئېهتىمالى چــۈنكى، . ئېهتىم

بۇۋاقنىــڭ شهكىللىنىشــى جهريانىــدا ھهركــۈنى مهلــۇم مىقــداردىكى ھــۈجهيرىلهر مهلــۇم 
الش جايالرغـــا يۆتكىلىـــپ، ئۆزگىرىـــپ تـــۇرۇش ئـــارقىلىق ئـــۆز ۋەزىپىلىرىنـــى ئـــورۇن

ــدۇ  ــدارىغا كېلىـ ــالرنى     . ئىقتىـ ــېمه ئىشـ ــڭ نـ ــۈجهيرىلهر ئۆزلىرىنىـ ــۇ ھـ ــالبۇكى، بـ ھـ
 چــــۈنكى، ــــــ بىئولــــوگىيه مۇتهخهسسىســــلىرى. »قىلىۋاتقــــانلىقلىرىنىمۇ بىلمهيــــدۇ

ــپاتلىغاندەك ــــ  ــۈجهيرىلهردۇر     ئىس ــۈرگهن نهرســه ھ ــى مهيــدانغا كهلت ھهر بىــر . بىزن
ــاددىالر بىزنىـــڭ ۋۇجۇدىمىزن  ــان مـ ــدە بولغـ ــهكلى، كۆزىمىزنىـــڭ ۋە  ھۈجهيرىـ ىـــڭ شـ

ــىز        ــاكى كۆرۈمس ــق ي ــىمىز، چىرايلى ــار بولۇش ــاكى پاك ــز ي ــى، ئېگى ــڭ رەڭگ چېچىمىزنى
ــهكىللهندۈرىدۇ   ــايرىمچىلىقلىرىمىزنى ش ــارلىق ئ ــىمىز قات ــۈجهيرلهردىكى ئهڭ . بولۇش ھ

ھـۈجهيرىلهر كـۆپ   . كهمتـۈك تۇغۇلۇشـىغا سـهۋەب بولىـدۇ     ئاددى بۇزۇقلـۇق بۇۋاقنىـڭ  
بۇنـداق كـۆپ   . تالىقلىرىغا ئۇچراپ تۇرىدۇ ۋە ئارقىـدىنال تۈزىتىلىـدۇ  ھالالردا ئىشلهم خا

تهكرارلىنىدىغان خاتالىقالر تۈپهيلى بۇۋاقالرنىڭ كهمتۈك تۇغۇلۇش ئېهتىمالى بېجىـرىم  
مىليـونالرچه قېـتىم بۇنـداق خاتـالىقالر يـۈز      . تۇغۇلۇش ئېهتىمالىدىن ناھايىتى چوڭدۇر

پقىتى بىـلهن ئىشـلهملهر قايتـا تۈزىتىلىـپ،     بېرىپ تۇرسىمۇ، ئىالھىـي ھېكمهتنىـڭ شـه   



 ١٢٣٩  ەلىللهرد هقلىيبارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئ ڭئالالھ تائاالنى  

 

ئاقساقلىق، چوالقلىـق، كورلـۇق، پـاڭلىق ۋە باشـقا     . ھهر ئىش ئۆز يولىغا كىرىپ تۇرىدۇ
ئىنسـانالر ئارىسـىدىن   . ھهرخىل كهمتۈكلۈكلهرگه مۇپتىال بولغان ئىنسانالرنى كۆرىمىز

ال بولغــان مىڭــدىن بىرىــدە كۆرۈلــۈپ تۇرىــدىغان شــۇ جىســمانىي كهمتۈكلــۈككه مــۇپتى
ئىنسانالر بولمايـدىغان بولسـا، بىـز كهمتۈكسـىز، سـاق ـ سـاغالم تۇغۇلـۇش تهبىئهتنىـڭ          

ئهممـا  . بوالتتـۇق  شۇنداق قانۇنىيىتى، ئـۇ ھهرگىـز ئۆزگهرمهيـدۇ، دەپ گۇمـان قىلغـان     
ــانۇنىيىتى بولىــدىغان   ! ئۇنــداق ئهمهس ــۆزگهرمهس ق ــۇ ئىشــالر تهبىئهتنىــڭ ئ ئهگهر ب

  بۇۋاقالر كهمتۈك تۇغۇلىدۇ؟بولسا، نېمه ئۈچۈن بهزى 
جىسمانىي تهرەپتىن كهمتۈك ئىنسانالرنىمۇ يارىتىشى ئـارقىلىق سـاغالم   تائاال  ئالالھ  

ــته ۋە      ــيه بهرمهك ــك رەددى ــۈچىلهرگه ئهجهللى ــانۇنىيىتى دېگ ــڭ ق ــۇش تهبىئهتنى تۇغۇل
ڭ مــۇمكىن ئېــدى، ئهممــا كهمتــۈك بولمىــدىڭ، ىشــىســېنىڭمۇ شــۇنداق كهمتــۈك تۇغۇل

  .دېمهكته، ئۇنۇتمىغىنكى ئۈستۈڭدىكى نېمهتلىرىم كۆپتۇر. دۇڭساغالم تۇغۇل

  تاسادىپىيلىق
  تاسادىپىيلىققا ئىشىنىشكه بوالمدۇ؟: سوئال  .١٩٢٢

ــاۋاب     ــۇمكى،: جــ ــزام،  مهلــ ــگهن نه نىــ ــادىپىيلىق دېــ ــلهن  نه تاســ ــىتېما بىــ سســ
  .نادىر ھادىسه دېمهكتۇر ىغانھېسابالشمايدىغان ۋە ئۇشتۇمتۇت مهيدانغا چىقىد

نى پــارچه ئۇســتىخاننىڭ بولىــدىغانلىقى ٢٠٨بىــر ئىنســاندا : ئىنســاننى مىســال قىاليلــى  
ئىنســـاننىڭ جىســـمانىي قۇرۇلمىســـى  ئهگهر .مۇتهخهسسىســـلهر ســـۆزلىمهكته تىببىـــي
بىر ئىنساننىڭ جىسـمانىي قۇرۇلمىسـى يهنه بىـر    ىپىيلىق بىلهن بولىدىغان بولسا، تاساد

ــان ــمىدى؟   ئىنس ــىمىغان بولماس ــىغا ئوخش ــمانىي قۇرۇلمىس ــادىپىيلىقتىن نىڭ جىس تاس
  ھهمىشه ۋە ھهر بىر ئىنسان ئۈچۈن بولىۋېرەمدۇ؟ ئۇشتۇمتۇت ھادىسهئىبارەت بۇ 

دۇنياغــا كــۆز ئاچقــان ھهر بىــر بــۇۋاق ئۆزىنىــڭ ئــاۋازى، بارماقلىرىنىــڭ ئىزلىــرى،    
هتـتىن يهنه بىرسـىدىن پهرقلىـق    ۋاھاكازا بىر قانچه جهھ... سىماسى، سۆزلهش ئۇسۇلى

ــۇرۇپ، ــۇمكىن    بولـــۇپ تـ ــادىپىلىقنىڭ مـ ــدا يارىتىلىشـــى تاسـ ئۇنىـــڭ بىرخىـــل پىالنـ
  .ئهمهسلىكىنى ئىسپاتلىماقتا

 :لىقنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكى ھهققىدەپروفېسسور جاك كۇيس يارىتىلىشتا تاسادىپى  
رغا باغاليــدىغان ئهگهر يهر يۈزىــدە ھاياتنىــڭ مهيــدانغا كېلىشــىنى ئېهتىمــال ھېســابال«

» قهتئىــي مــۇمكىن ئهمهســلىكىنى كــۆرىمىز  بولىشــىمىزنىڭ دبولســاق، بىزنىــڭ مهۋجــۇ
  .ېگهند

ــال       ــارت ئېهتىم ــل ھ ــور مېخائى ــامېرىكىلىق پروفېسس ــرەر    لىقئ ــلهن بې ــابى بى ھېس
ۋە تاسـادىپىيلىق يـولى بىـلهن ئهقىـل ئىگىسـى      نىڭ بارلىققا كهلمهيـدىغانلىقىنى  جانلىق
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ئىلمىـي   يدانغا كېلىشىنىڭ تېخىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىكهنلىكىنىبولغان ئىنساننىڭ مه
  ئۇسۇلالر بىلهن ئىسپاتلىغان

ئىلىم ــ “: شۇنداق بىر ئوچۇقالش بىلهن سۆزىنى تاماملىغان يۇقىرىقى ئىككى ئالىم  
ئىكهنلىكـى  » قانـداق «لىـرى ھهققىـدە ئهمهس، بهلكـى    »نېمه ئۈچـۈن «ۋەقهلىكلهرنىڭ 

ئهڭ كىچىـك مهۋجـۇداتتىن ئهڭ   . بىز بىلىم ئادەملىرىمىز. ھهققىدە ئىزدىنىش دېمهكتۇر
سـوزۇلغان پۈتـۈن كائىنـات ئهڭ مـۇكهممهل بىـر       چوڭىغىچه ــ ئاتومدىن يۇلتـۇزالرغىچه 

سـتىگه بـۇ كائىناتنىـڭ    ۈئۇنىـڭ ئ . نىزام، خارىقى ئـادەت بىـر سىسـتېما بىـلهن تۇرماقتـا     
  .اقتائهقىلنى مهس قىلىدىغان ئىلمىي ھهقىقهتلىرى كۈنسېرى ئاشم

ھهر  بىـر مىليـون قېـتىم ھاۋاغـا ئاتسـىڭىز ۋە بـۇ پـۇل        قولىڭىزدىكى تهڭگه پـۇلنى «  
ــار     ــا تاســادىپىيلىققا ئىمكــانىيهت ب قېتىمــدا ئهينــى يــۈزى بىــلهن چۈشســه، شــۇ ۋاقىتت

قوبـۇل   ئىلىمنىڭ تاسـادىپىيلىقنى ھهرگىـز   ىتهبىئىي پهن ئالىمبىر  دېگهن» دېمهكتۇر
  .دۇقىاللمايدىغانلىقىنى ئوچۇقالي

  دىنۋە  ۋىجدان
  ئورنىدا تۇراالمدۇ؟ نىڭۋىجدان دىن: سوئال  .١٩٢٣

بهزى پهيالســوپالر ۋىجــداننىڭ دىننىــڭ ئورنىــدا تــۇرۇپ ئۇنىــڭ رولىنــى   : جــاۋاب    
ئوينىيااليدىغانلىقىنى سۆزلىگهن بولسىمۇ، زامانىمىزدا بۇ نهزەرىيىنىڭ خاتـا ئىكهنلىكـى   

ــپاتالن ــگهن،     . غانئىس ــۇپ كهل ــۇد بول ــرى مهۋج ــتىن بې ــانالردا يارىتىلىش ــۈنكى ئىنس چ
دەپ ئاتالغان بىر كۈچنىڭ بـارلىقى ۋە ئۇالرنىـڭ بـۇ كـۈچ بىـلهن ياخشـى ـ        » ۋىجدان«

ــانى  ـــ خات ــاننى، توغرا ــدىغانلىقى يام ــق ئايرىۋاالالي ــڭ . ئېنى ــۇ كۈچنى ــا ب ــم ـ     ئهمم تهلى
هر، يامـــان دوســـتالر ۋە ســـهلبىي ناچـــار ئـــادەتل تهربىـــيىلهر بىـــلهن كۈچلهنگىنىـــدەك،

پ كېتىـدىغانلىقىمۇ  جهمئىيهتنىڭ تهسىرى بىلهن ئاجىزلىشـىدىغانلىقى، ھهتتـا يوقىلىـ   
نىـڭ  ش سـهۋىيىدە بولمايـدىغانلىقىمۇ بۇ  ۋىجـداننىڭ ھهركىمـدە ئوخشـا   . بىر ھهقىقهت

  .مىسالى
ن بىراۋغـا قىلىـپ قويغـا   ئهگهر ۋىجداننىڭ بولغـانلىقىال كۇپـايه قىلىـدىغان بولسـا،       

ۈپهيلى بىئــاراملىق تــ ىيــاكى ئــاددىغىنه بىــر خاتــالىق ىشهپقهتســىزلىك رىــكىچىككىــنه ب
ئىنسانالر بىلهن ئازراق مهنـپهئهت يۈزىسـىدىن ئـادەم ئۆلتۈرىـدىغان،      ھېس قىلىدىغان

سېتىۋاتىدىغان ئىنسانالرنىڭ ھالىغا نـېمه دەپ جـاۋاب    سېتىۋېتىدىغانئۆز يارانلىرىنى 
ئىنسـانالر كۆرىلىـدۇكى، ئـۇالردا يهرلهشـكهن      يداق ۋەھشىبېرىش كېرەك؟ دۇنيادا شۇن

دېـگهن نهرسـه يىلتىـزى بىـلهن     » ۋىجـدان «ناچارلىق ۋە خهسىسلىك تـۈپهيلى ئـۇالردا   
  .قومۇرۇپ تاشالنغان



 ١٢٤١  ەلىللهرد هقلىيبارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئ ڭئالالھ تائاالنى  

 

ياخشى بىر ۋىجدانغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن، دىنىي تهربىيىدە ۋە ئهخالقتا يۈكسـهلگهن،  «  
ــرە   ــته ياشــاش كې ــر جهمئىيهت ــانغا نه   . كدىيانهتلىــك بى ــالغۇزال ئىنس ــۆزى ي ۋىجــدان ئ

يارىتىلىشــنىڭ مهقســهتلىرىنى، نه تــوغرا ـ خاتــانى، نه ياخشــى ـ يامــاننى ئايرىــپ             
ۋىجداننىڭ يولىدىن ئازماسلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ ئـۆزىگه يـول كۆرسـىتىدىغان      . بېرەلمهيدۇ

ېـگهن  د» ئهلۋەتته ئالالھنىـڭ دىنىـدۇر   بۇ رەھبهر بولسىمۇ. بېرەر رەھبهرگه مۇھتاجدۇر
Jane Jecuse نىڭ بۇ سۆزلىرى نېمه دېگهن توغرا ئېيتىلغان.  

دېمهككى، توغرا يوسۇندا ھهقىقىي دىنىي تهربىـيه ئالغـان ئىنسـانالرنىڭ ۋىجـدانى       
ــۇالرنى ــدۇ ۋە گــۈزەل ئهخــالق دائىرىســىدە      ئ ــى قىالالي ــۇم مهنئ ــان ئىشــالردىن چوق يام

القىـدىكى ناچـارلىقالر ئـۇالردا    قىسمهن دىندارالرنىڭ ئهخ. ھهرىكهت قىلىشقا ئۈندەيدۇ
  .توغرا دىنىي تهربىيىنىڭ ھهقىقىي رەۋىشته ئهكس ئېتهلمىگهنلىكىدىن بولىدۇ
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  ۋە ئۇنىڭ خهتىرىيهرشارىلىشىش ئېقىمى 

  يهرشارىلىشىش دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٩٢٤
ــاۋاب     ــل    : جـ ــىلهر ھهرخىـ ــىنى كىشـ ــىش ئاتالغۇسـ ــلهن  يهرشارىلىشـ ــرلهر بىـ تهبىـ

مىللهتـلهر، دۆلهتـلهر ۋە مهدەنىـيهتلهر ئوتتۇرىسـىدىكى     “ بهزىـلهر ئـۇنى   . شهرھلىمهكته
دۇنيــانى “ دەپ شهرھلىســه، بهزىــلهر ” توســقۇنالرنى ۋە مۇســاپىلهرنى ئېلىــپ تاشــالش

شـــۇڭا فرانســـىيىلىكلهر . دەپ شـــهرھلهيدۇ” كىچىـــك بىـــر شـــهھهرگه ئايالنـــدۇرۇش
ســـــا، ئـــــامېرىكىلىقالر  ئاتدەپ ) Mondialisition( يهرشارىلىشـــــىش ئاتالغۇســـــىنى 

)Globalization(  دۇئاتايدەپ.  
  يهرشارىلىشىش ئېقىمى نهدە مهيدانغا كهلگهن؟ :سوئال  .١٩٢٥

يهرشارىلىشــىش ئېقىمــى تــۇنجى قېــتىم ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرىدا بىــر   : جــاۋاب    
ىـپ، ئـۇنى ھهممىـگه ئومۇمالشـتۇرۇش دېـگهن مهنىـدە       نهرسىنىڭ دائىرىسـىنى كېڭهيت 

مهيدانغا چىققان بولۇپ، قايسىبىر شهھهر ۋە قايسىبىر دۆلهتنىـڭ خۇسۇسـىيهتلىرىنى ۋە   
  .ئۆزگىچىلىكلىرىنى پۈتۈن دۇنياغا ئومۇمالشتۇرۇشنى تهقهززا قىلىدۇ

  رلىرى بار؟يهرشارىلىشىشنىڭ قانداق خهته: سوئال  .١٩٢٦
يهرشارىلىشىشــنى بهزى ئۆلىمــاالر مۇســتهملىكىنىڭ يېڭــى ئاتالغۇســى دەپ : جــاۋاب    

ــهرھلىگهن ــڭ    . شـ ــى كۈچلۈكلهرنىـ ــىش ئېقىمـ ــانىمىزدىكى يهرشارىلىشـ ــۈنكى زامـ چـ
شـىغا، نامراتالرنىـڭ   يىچوڭىتېخىمـۇ  پايدىسىغا ۋە ئاجىزالرنىڭ ھـاالكىتىگه، بايالرنىـڭ   

. شــارائىت ھازىرالشــنى مهقســهت قىلىــدۇ –هرت تېخىمــۇ نــامرات بولــۇپ كېتىشــىگه شــ
چۈنكى چېلىشىشقا كىرگهن بهستلىك ئادەمنىڭ ئۇنىڭ بىـلهن تهڭ بولمىغـان ئـۇرۇق،    
ــر ســودىگهر      ــاددى بى ــلهن ئ ــادەمنى يىقىتىشــى تۇرغــان يهردە، كاپىتالىســت بى ــاجىز ئ ئ

  !قانداقمۇ رىقابهت مهيدانىغا چۈشهلىسۇن؟
ئىقتىساد، ئىمپورت، ئېكسپورت ياكى مهدەنىـيهت   يهرشارىلىشىش نامى بىلهن تىجارەت،  

ساھهلىرىدە ئىشىكنى كهڭ ئېچىـۋېتىش چـوڭ ۋە كۈچلـۈك دۆلهتـلهر ئۈچـۈن خىـزمهت       
قىلغانلىق بولۇپال قالماستىن، بهلكى يهرلىك خهلقنىڭ يهۋاتقان نېنىنى ئهجنهبىيلهرگه 

چـۈنكى  . لىـدۇ تارتىپ ئېلىپ بهرگهنلىك، ئۇالرنىڭ ئۆزگىچىلىكىنى يوق قىلغـانلىق بو 
قــۇۋۋەت ۋە بــايلىق  –ئامېرىكىغــا ئوخشــىغان پهن تېخنىكــا، تهشــۋىقات، ئــېالن، كــۈچ 

ــا      ــۈچىنچى دۇني ــاجىز ئ ــتىن ئ ــدا ھهر تهرەپ ــن ئۈســتۈن دۆلهتلهرنىــڭ ئالدى تهرەپلهردى
  !ئهللىرى قوللىرىدىكىنى تارتقۇزۇپ قويۇشتىن باشقا نېمه قىالاليدۇ؟



 ١٢٤٣  هتىرىخ ۇنىڭئ ۋە ېقىمىئ هرشارىلىشىشي  

 

  پهرقىيهرشارىلىشش بىلهن ئالهمشۇمۇللۇقنىڭ 
  يهرشارىلىشش بىلهن ئالهمشۇمۇللۇقنىڭ پهرقى نېمه؟: سوئال  .١٩٢٧

ــار   : جــاۋاب     ــلهر ب ــلهن ئالهمشــۇمۇللۇق ئوتتۇرىســىدا چــوڭ پهرق . يهرشارىلىشــش بى
ــر     ــۇئهييهن بى ــاراۋەرلىكنى تهقهززا قىلســا، يهرشارىلىشــىش م چــۈنكى ئالهمشــۇمۇللۇق ب

تـېڭىش   گهتۈزۈمنى باشقا دۆلهتلهر مهدەنىيهتنى ياكى قانداقال بىر بىر دۆلهتتىكى مهلۇم
ئىسـالم دىنـى ئالهمشـۇمۇل بىـر     : مهسـىلهن . ئارقىلىق ئومۇمالشتۇرۇشنى تهقهززا قىلىدۇ

ــن ــڭ     . دى ــۆرمهتلهش ۋە ئۇالرنى ــانىيهتنى ھ ــۈن ئىنس ــۇمۇللۇق پۈت ــدىكى ئالهمش ئۇنىڭ
رلىكىنى، ئـۆزگىچىلىكلىرىنى تونـۇش ۋە   ھوقۇقالردا باراۋە –ئىنسانلىق ھۆرمهتته، ھهق 
ــدۇ  ــدە  . قوغداشــنى تهقهززا قىلى ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــى  ﴿: ئ ــادەم ئهۋالدىن ــز ئ بى

ھـــۆرمهتكه ســـازاۋەر   ېـــيىش ئـــارقىلىق ئىنســـان ئۇرۇغىنىـــڭ   د )١(﴾ھۆرمهتلىـــدۇق
ئىنســانالر ئارىســىدىكى بــاراۋەرلىكنى ئىــزاھالپ پهيغهمــبهر  . دۇئىكهنلىكىنــى بىلدۈرىــ

ئادەم (سىلهرنىڭ رەببىڭالر بىر، ئاتاڭالر ! ئى ئىنسانالر«: يهىسساالم مۇنداق دېگهنئهله
ــر) ئهلهيهىسســاالم ــگه . بى ــلهرگه(ئهرەبنىــڭ ئهجهم ، ئهجهمنىــڭ )ئهرەب ئهمهس مىللهت

تهنلىكـكه ھېچقانـداق    ئـاق تهنلىكنىـڭ قـارا تهنلىكـكه، قـارا تهنلىكنىـڭ       ئاقئهرەبكه، 
بولغـــانالر ئالالھنىـــڭ دەرگاھىـــدا ھۆرمهتلىـــك  اردئۈســـتۈنلىكى يـــوق، پهقهت تهقـــۋا

: بۇ ھهدىس ئهينى ۋاقىتتا قۇرئان كهرىمنىڭ مۇنۇ پرىنسـىپىنى ئىزاھلىغـان   .)٢(»بولىدۇ
ــانالر ﴿ ــى ئىنس ــدىن،    ! ئ ــر ئايال ــر ئهر، بى ــقهتهن بى ــز ھهقى ــىلهرنى بى ــلهن  (س ــادەم بى ئ

ۇشــۇڭالر ئۈچــۈن بىــر ئاتــا بىــر ئانىــدىن يــاراتتۇق ئــۆز ئــارا تونۇش ) ھهۋۋادىــن ئبــارەت
سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق قىلـدۇق، ھهقىـقهتهن ئهڭ تهقـۋادار بولغـانلىرىڭالر     

  .)٣(﴾ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ ھۈرمهتلىك ھېساپلىنىسىلهر

قۇرئان كهرىم بۇ ئايهت ئارقىلىق ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئومۇميۈزلـۈك بـاراۋەرلىكنى     
يهتلىرى ۋە ئــۆزگىچىلىكلىرىنى ئهمهلــدىن  ئــېالن قىلغــان، مىللهتلهرنىــڭ خۇسۇســى   

قىلىــپ » نۇرغــۇن مىلــلهت ۋە ئــۇرۇق«قالــدۇرمىغان ۋە ئــالالھ تائاالنىــڭ ئىنســانالرنى 
  .ياراتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان

ئىســالم دىنىنىــڭ خۇسۇســىيهتلهر ۋە ئــۆزگىچىلىكلهرنى ئېتىــراپ قىلغــانلىقى بىــر     
، كىملىكىنى ۋە ئۆزگىچىكىلىكىنى يـوق  مىللهتنىڭ يهنه بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇدىيىتىنى

  .قىلىۋېتىشىغا يول قويماسلىقنى قارارالشتۇرغانلىقىدۇر

                                                 
  ئايهت  -٧٠ئىسرا سۈرىسى   )١(
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )٢(
  ئايهت -١٣ھۇجۇرات سۈرىسى   )٣(



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٤٤  

 

ئىسالم دىنى ھهر بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇدلىقىنى قوغداشـقا ئهھمىـيهت بهرگهنـدەك،      
. ھايۋانالر ئالهمىدىكى ھايۋان تۈرىنىڭمـۇ مهۋجـۇدلىقىنى ساقالشـقا ئهھمىـيهت بهرگهن    

ت ئىتالرمــۇ باشــقا ئــۇممهتلهرگه ئوخشــاش بىــر ئــۇممه «االمنىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســ
دېـگهن سـۆزى    )١(»بولمىسا ئىدى، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكه ئهمـر قىلغـان بـوالتتىم   ) خهلق(

ئىتالرنىڭمۇ ياشاش ھهققىنـى تونۇغـانلىقى ۋە ئۇالرنىڭمـۇ مهۋجـۇدلىقى قوغدىلىـدىغان      
ىس ئـالالھ تائاالنىـڭ قۇرئـان    بۇ ھهد. ئىدى مهخلۇقات ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلغانلىقى

مهيلـى ئىككـى قـانىتى    . مهيلـى يهر يۈزىـدە ماڭىـدىغان ھـايۋان بولسـۇن     ﴿كهرىمدىكى 
بىــــلهن ئۇچىــــدىغان ئۇچــــار قــــۇش بولســــۇن، ھهممىســــى ســــىلهرگه ئوخشــــاش  

  .دېگهن ئايهتنى ئىزاھاليدۇ)٢(﴾ئۈممهتلهردۇر
يۈزىنىــــڭ  ھايۋانالرنىــــڭ مهۋجــــۇدىيىتىنى قوغــــداش زۆرۈر بولغــــان يهردە، يهر   

ۋە  ئىنســــاننىڭ مهۋجــــۇدىيىتىنى ھۆرمهتلىــــك خوجــــايىنى قىلىــــپ يارىتىلغــــان   
  !قوغداش زۆرۈر ئهمهسمۇ؟ ئۆزگىچىلىكىنى

يهرشارىلىشىش مهلۇم بىر دۆلهتنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي، سىياسىي تـۈزۈمىنى،    
هت ئۆزگىچىلىكىنى ۋە مهدەنىيىتىنـى پۈتـۈن دۇنياغـا ئومۇمالشتۇرۇشـنى غـايه ۋە مهقسـ      

ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ ئـۆزىگه خـاس سىياسـىي، ئىجتىمـائىي     : مهسىلهن. قىلىدۇ
ۋە ئىقتىسادىي تۈزۈملىرىنى ئۈچىنچى دۇنيـا ئهللىـرىگه، خۇسۇسـهن ئىسـالم ئهللىـرىگه      

ــاراۋەرلىكتىن ســانالمايدۇ . تېڭىشــقا تىرىشــىۋاتقىنىغا ئوخشــاش  ــداق قىلىــش ب ــۇ . بۇن ب
ان قېرىنداشالرچه مۇئامىلىمۇ ئهمهس، دۇنيانىـڭ ھهر  ئىسالم دىنى تهشهببۇس قىلىدىغ

قايســى جايلىرىــدىكى ھهقىقــانىيهتچىلهر ئارمــان قىلىــدىغان ئوخشاشــنىڭ ئوخشاشــقا  
قىلىدىغان مۇئامىلىسىمۇ ئهمهس، بهلكـى خوجايىننىـڭ خىزمهتچىسـىگه، كۈچلۈكنىـڭ     

  .ئاجىزغا قىلىدىغان مۇئامىلىسىدۇر، بهس
تنىـڭ ئـۆزگىچىلىكى باشـقا بىـر دۆلهتـكه يـاكى بىـر        بىر دۆلهتنىڭ يـاكى بىـر مىلله    

 نىـڭ مىللهتباشقىالرنىڭكىنى ئۆزلىرىگه ئومۇمالشتۇرغان مىللهتكه ئومۇمالشتۇرۇلغاندا، 
يــاكى دۆلهتنىــڭ ئــۆزگىچىلىكى تهدرىجــى ھالــدا زاۋاللىققــا يــۈز تۇتــۇش نهتىجىســىدە،  

قى ھېســابتا بــۇ ئــاخىر . ئــاخىرى پۈتــۈنلهي يوقىلىــپ تۈگهيــدىغانلىقى تهبىئىيــدۇر    
  .مىللهتنى يوق قىلغانلىقتۇر

                                                 
  ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى  )١(
  ئايهت -٣٧ئهنئام سۈرىسى   )٢(



 ١٢٤٥  هتىرىخ ۇنىڭئ ۋە ېقىمىئ هرشارىلىشىشي  

 

  ۋە خرىستىئان ئالىملىرىنىڭ قارشىلىقىيهرشارىلىشش ئېقىمىغا ئىسالم 
  يهرشارىلىشش ئېقىمىغا ئىسالم ئۆلىمالىرى نېمه دەيدۇ؟: سوئال  .١٩٢٨

ياسـى ئىتتىپـاقى،   مىسىردىكى ئهزھهر ئىلىم يۇرتى، مهككىدىكى ئىسالم دۇن :جاۋاب    
ئىران ئىسالم جۇمهۇرىيىتى، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى ئىسالمىي تهشكىالتالر، 
ۋاتىكان، خرىستىئان چىركاۋلىرىنىـڭ دىـن ئـادەملىرى يهرشارىلىشىشـتىن ئىبـارەت بـۇ       

چۈنكى ئۇالر بۇ ئېقىمنىڭ ئىمان، ئهخالق . سهلبىي ئېقىمغا قارشى تۇرۇشتا بىرلهشكهن
رىغا توغرا كهلمهيدىغانلىقىنى ۋە كۈچلۈكلهرنىڭ ئـاجىزالرنى قـۇل قىلىشـىغا،    پرىنسىپلى

شـارائىت ھـازىرالپ    –چوڭ بېلىقالرنىڭ كىچىـك بېلىقالرنـى يهپ تۈگىتىشـكه شـهرت     
  .)١(بېرىدىغان خهتهرلىك ئېقىم ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغان

                                                 
  نهت. دېگهن ماقالىسىدىن ئىسالم ئونالين» رىلىشىشنىڭ مهنىسىيهرشا«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )١(



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٤٦  

 

  

  ۋە ئۇنىڭ سهۋەبىئېقىمى  سىكۇالرىزم

  ئېقىمى قاچان ۋە نهدە پهيدا بولغان؟ سىكۇالرىزم: سوئال  .١٩٢٩
ــدا  :جــاۋاب     ــز تىلى ــدا Secularismئىنگىلى ــة«، ئهرەب تىلى ــۇز » العلماني دەپ تهلهبپ

ئهســىردىن كېــيىن ياۋروپــا  –١٦قىلىنىــدىغان دىننــى سىياســهتتىن ئــايرىش ئېقىمــى  
سـىكۇالرىزم بىـلهن ئـاتېئىزم     .دۇرجهمئىيىتىدە تهدرىجىي ھالدا مهيدانغا كهلگهن ئېقىم

ــان ۋە ھهر       ــدانغا چىقق ــدا مهي ــر زامان ــى بى ــۇپ، ھهر ئىككىس ــكېزەك بول ئىككىســى قوش
  .بىرىگه ئوخشاپ كېتىدۇ-ئىككىسىنىڭ چىقىش سهۋەبى ھهم مۇددىئاسى بىر

  ۋەبلهر قايسىالر؟ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا تۈرتكه بولغان سه سىكۇالرىزم: سوئال. ١٩٣٠
ئېقىمىنىــڭ مهيــدانغا چىقىشــىغا تــۈرتكه بولغــان بىردىنبىــر   ســىكۇالرىزم :جــاۋاب      

سهۋەب ئوتتۇرا ئهسىرلهردىكى ياۋروپـا خرىسـتىئان چىركاۋلىرىنىـڭ دىـن نـامى بىـلهن       
 ھهددىـدىن ئـارتۇق زۇلـۇم سېلىشـى     ئېزىشـى ۋە ئۇالرغـا   خهلقنـى مىسلىسـىز دەرىجىـدە   

  .لىكى ئىدىكهنىن نهپرەتلهندۈرىۋەتسهۋەبلىك خهلقنى دىند

  دىكى ياۋروپا جهمئىيىتىلهرئوتتۇرا ئهسىر
  ئوتتۇرا ئهسىردىكى ياۋروپا جهمئىيىتى قانداق ئىدى؟: سوئال  .١٩٣١

ئوتتـۇرا ئهسـىردىكى ياۋروپـا جهمئىيتـى دىنىـي، سىياسـىي، ئىقتىسـادىي ۋە         :جاۋاب    
ھـاكىمىيهت ماقـامى بولىۋالغـان خرىسـتىئان     يېگـانه  هردە ياۋروپـادا  ئىجتىمائىي جهھهتل

ياۋروپانىـڭ خرىسـتىئان چىركـاۋلىرى ئهينـى     . دىن ئادەملىرىنىڭ باشقۇرۇشـىدا ئىـدى  
  .زامانالردا جاھالهت بىلهن خۇراپاتنىڭ بىردىنبىر مهنبىئى ئىدى

  دىنىي ئېتىقاد: بىرىنچى
  ئهقىدىسىئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش ) ١(  
بىــر ئىالھنــى تهشــكىل  ۈچىســتىئانالرنىڭ ئــالالھ، ئىســا ۋە مــۇقهددەس روھ ئــخرى  

ئـۇالر ئالالھنىـڭ   . قىلىدۇ، دەيدىغان سهپسهتىسى ئهقىلغا سىغمايدىغان بىر خۇراپاتتۇر
بىــر ئىكهنلىكــى ۋە ئۇنىــڭ ئــۈچ ئىالھنىــڭ بىــرى ئىكهنلىكىمــۇ ھهقتــۇر، دەپ ئېتىقــاد 

ئۈچلۈك بولغـان يهردە ئـۇنى    چۈنكى ئىالھتا. سۆز شىبىرىگه قارىمۇقار -بۇ بىر. قىلىدۇ
ئىسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئـۆزىنى ئالالھنىـڭ بهندىسـى دەپ     . بىر دېيىشكه يول قالمايدۇ

ــۆپ    ــل تېكىســتلىرىمۇ ك ــگهن ئىنجى ــدە كهل ــا  «. تونۇشــتۇرغانلىقى ھهققى ــا ئالالھق ئىس
كىڭنـى ۋە  سېنىڭ ھهقىقىي يالغۇز بىـرال ئىـالھ ئىكهنلى  “ مۇناجات قىلىپ مۇنداق دېدى



 ١٢٤٧  هۋەبىس ۇنىڭئ ۋە ېقىمىئ ۇالرىزمسىك  

 

مېنىڭ سهن ئهۋەتكهن ئهلچى ئىكهنلىكىمنى تونۇغانالر ئۈچـۈن يارىتىلغـان بـۇ ھايـات     
يىلـى شـهرقىي رىـم ئىمپېراتورىنىـڭ ئهمـرى بىـلهن        -٣٢٥ مىالدىيه .)١(”»مهڭگۈلۈكتۇر
ــان  ــيه«چاقىرىلغ ــڭ   » نىقى ــا ئۆلىمالىرىنى ــىنىڭ كاتت ــتىئان دۇنياس ــدا، خرىس قۇرۇلتىيى

ىرىقى ۋە بۇنىڭــــدىن باشــــقا خــــۇراپىي ئهقىــــدىلهر بىــــردەك قــــارارى بىــــلهن يــــۇق
  .قانۇنالشتۇرۇلغان ئىدى

  ئېتىقادى” كرېست“ خرىستىئانالرنىڭ ) ١(    
خرىســتىئانالرنىڭ ئېتىقـــادى بـــويىچه، ئــادەم ئهلهيهىسســـاالم جهننهتـــته يېـــيىش     

چهكلهنگهن دەرەخنىڭ مېۋىسىدىن يهپ قويـۇپ، خاتـالىق سـادىر قىلغـانلىقى ئۈچـۈن      
ــا  ــالالھ تائ ــدۇ ئ ــى جازاالي ــادەم ئهۋالدلىرىن ــدىلىرىگه شــهپقهتلىك   . ال ئ ــاال بهن ــالالھ تائ ئ

بولسىمۇ، ئادالهت بىلهن شهپقهتنى بىـرگه ئىجـرا قىلىـش مـۇمكىن بولمىغـانلىقتىن، ئـۇ       
بهندىلىرىنى ئادەم ئهلهيهىسساالم سادىر قىلغان بۇ خاتالىقنىڭ گۇناھىدىن كهچۈرۈشى 

شـۇنداق قىلىـپ،   . لىغـان تالقۇربـان قىلىشـنى    ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئوغلى بولغان ئىسـانى 
ئالالھ تائاال ئوغلى ئىسانى ئـادەم شـهكلىدە دۇنياغـا ئهۋەتىـپ، ئـۇنى باشـقا ئىنسـانالرغا        

“ ئوخشاش ياشاتقاندىن كېـيىن، ئىنسـانىيهتنىڭ خاتـالىقلىرىنى يۇيـۇش يولىـدا ئـۇنى       
  .قا مىخلىتىپ ئۆلتۈرگۈزگهن” كرېست

  ش ئېتىقادىۋرېتىرنى كهچۈرۈئالالھ نامىدىن گۇناھال) ٢(    
خرىستىئان چىركاۋلىرىدىكى دىن ئادەملىرى ئۆزلىرىنى ئالالھنىڭ ۋەكىللىرى دەپ   

ھېسابلىغانلىقتىن، كىشىلهرنىڭ گۇناھلىرىنى ماددىي بهدەل ئارقىلىق ئـالالھ نامىـدىن   
شۇڭا خرىستىئانالر قانچىلىك چوڭ گۇناھالرنى ۋە ئېغىر جىنايهتلهرنى . كهچۈرىۋېتىدۇ

ســادىر قىلســىمۇ، پــۇل بىــلهن ئۆزلىرىنىــڭ ئــالالھ ئالدىــدا گۇنــاھتىن پاكالنغــانلىقىنى  
يىلــى رومــادا چاقىرىلغــان چــوڭ قۇرۇلتايــدا خرىســتىئان دىــن  -١٨٩٦. ئېتىقــاد قىلىــدۇ

ئادەملىرىنىڭ كىشىلهرنىڭ گۇناھلىرىنى ئـالالھ نامىـدىن كهچۈرەلهيـدىغانلىق ھهققـى     
ئۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ خرىسـتىئان دىـن ئـادەملىرى    . نرەسمىي تۈردە كۈچكه ئىگه قىلىنغا

. ئۆزلىرىنىڭ شۇنداق ھهققـى بـارلىقىنى دەۋا قىالتتـى ۋە ئهمهلىيهتـته شـۇنداق قىالتتـى      
) كهچـۈرۈم (ن رافغـۇ «ئوتتۇرا ئهسىرلهردىكى خرىستىئان چىركاۋلىرى كىشىلهرگه  شۇڭا

ئۇالرنىــڭ . دەپ ئاتىلىــدىغان مهخســۇس بىلهتلهرنــى مهجبــۇرى ســاتاتتى    » بېلىتــى
گۇمانىچه، بۇ بىلهتلهردىن قانچىلىك كۆپ ئالغان كىشىنىڭ شۇنچىلىك كۆپ گۇناھى 

  .كهچۈرىلهتتى
  ئىبادەت سىستېمىسى) ٣(    

                                                 
  تېكىست -٣بۆلۈم  -١٧ئىنجىل يۇھهننا   )١(



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٤٨  

 

خرىســتىئانالرنىڭ ئاخشــاملىرى نــان بىــلهن ھــاراق ئىســتېمال قىلىشــى ئۇالرنىــڭ    
ــانىلىدۇ    ــى س ــر پارچىس ــۇھىم بى ــڭ م ــ  . ئىبادەتلىرىنى ــن ئادەملىرىنى ــتىئان دى ڭ خرىس

گۇمانىچه، يېيىلگهن نـان ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ گۆشـى، ئىچىلـگهن ھـاراق ئۇنىـڭ        
  .قېنىدۇر

  خرىستىئان دىن ئادەملىرىنى خاتالىقالردىن پاك دەيدىغان ئېتىقاد) ٤(    
يىلى چاقىرىلغان چوڭ قۇرۇلتايـدا، خرىسـتىئان دىـن ئادەملىرىنىـڭ      -١٨٩٦رومادا   

قانـداقال بىـر ئىشـتا،    ىشىلهر ئىكهنلىكى ۋە ئۇالرغـا  خاتالىقالردىن مهسۇم ۋە گۇناھسىز ك
لىكىنـى سورىماسـتىن ئىتـائهت قىلىشـنىڭ دىنىـي مهجبـۇرىيهت       ”نېمه ئۈچـۈن “ئۇنىڭ

شۇڭا ئۇالرغا قارشـى چىقىـش جىنـايهت ۋە    . الشتۇرۇلغانئىكهنلىكى رەسمىي تۈردە قارار
  .دىندىن چىققانلىق ھېسابلىنىدۇ

  يالىقخرىستىئانالردىكى تهركىيدۇن) ٥(    
خرىســتىئان راھىبلىــرى ۋە راھىبهلىــرى ئومــۇمىي ھايــات ساھهســىدىن پۈتــۈنلهي     

ئۈزۈلگهن ھالـدا، چىركـاۋدا خىـزمهت قىلىشـقا بهلگىلىنىـدۇ، ئـۇالردا تۇرمـۇش قـۇرۇش         
بۇ خىل ئادەت ئىنسـانالرنىڭ ئـالالھ ھـاالل قىلغـان نهرسـىلهردىن ۋە ئـائىله       . بولمايدۇ

ىنى پهقهتــال بوغــۇپ تاشــلىماقچى بولغــانلىقى    ھاياتىــدىن ھــۇزۇرلىنىش ئىســتهكلىر  
چـۈنكى  . ه سـهۋەب بولغـان  گپاھىشـىلهرنىڭ كۆپىيىشـى   –سهۋەبلىك، چىركاۋالردا زىنـا  

ــۇۋېلىش ئهمهس،     ــال بوغ ھهقىقىــي دىــن ئىنســانالرنىڭ نهپســىي ئىســتهكلىرىنى پهقهت
  .بهلكى يوللۇق ھالدا قوللىنىشقا چاقىرىدۇ

  ئىقتىسادىي تۈزۈم: ئىككىنچى
. را ئهســىرلهردىكى ياۋروپــا خهلقــى بۇرژۇئــازىيه تــۈزۈمى سايىســىدا ياشــايتتى ئوتتــۇ  

ــازىيه       ــك بۇرژۇئ ــته يهرلى ــى ئېزىش ــاۋلىرى خهلقن ــتىئان چىرك ــى خرىس ــى ۋاقىتتىك ئهين
ــازىيه كــۈچلىرىنى باشــقۇراتتى . كــۈچلىرى بىــلهن بىــر ئىــدى  چــۈنكى . بهلكــى بۇرژۇئ

ماكانلىرى،  –ۈن بارلىقى ۋە يهر خهلقنىڭ پۈت. ھاكىمىيهت چىركاۋالرنىڭ قولىدا ئىدى
ھهتتــا تېرىلغــۇ يهرلىرىمــۇ چىركاۋنىــڭ ئىگىلىكىــدە بولــۇپ، دېهقــانالر، چــارۋىچىالر ۋە  
ســانائهتچىلهر پهقهت چىركاۋنىــڭ ھېســابىغا ئىشــلهيتتى، چىركــاۋ بهرگهننــى يهيتتــى،  

ئىشـچىالرغا بهلگىلهنـگهن مـۇئهييهن    . بهرمىگهننى تهلهب قىلىـش ھهققـى يـوق ئىـدى    
ر خوجـايىنالر ۋە  شـۇ ۋاقىتتىكـى ياۋروپـا جهمئىيىتىـدە ئىنسـانال     . ھهققى بولمايتتىئىش 

خوجايىنالر دىن ئادەملىرى بىـلهن بىـر   . ەت ئىككى تهبىقىگه بۆلۈنهتتىرقولالردىن ئىبا
شـۇ سـهۋەبتىن   . ئۇچۇم بۇرژۇئازىيه كۈچلىرىنى، قۇلالر ئومۇم خهلقنى تهشكىل قىالتتـى 

  .پېقىرلىق ۋە مۇھتاجلىق ئىچىدە ئۆمۈر سۈرەتتى خهلقنىڭ مۇتلهق كۆپ سانلىقى



 ١٢٤٩  هۋەبىس ۇنىڭئ ۋە ېقىمىئ ۇالرىزمسىك  

 

  سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈم: ئۈچىنچى
ئوتتــــۇرا ئهســــىرلهردىكى ياۋروپــــادا ھــــاكىمىيهت مــــۇتلهق خرىســــتىئان      ) ١(  

ــۆزلىرى بهلگىلهيتتــى   ــدا بولغــانلىقتىن، سىياســهتلهرنى شــۇالر ئ . چىركاۋلىرىنىــڭ قولى
تىگه كۆتۈرەلگۈسـىز ئېغىـر سـېلىقالرنى ۋە    چىركاۋالر دىـن نـامى بىـلهن خهلقنىـڭ ئۈسـ     

ــى ــاجالرنى بهلگىلهيتت ــدە   . ب ــن ئادەملىرىنىــڭ يېتهكچىلىكى ــازىيه كــۈچلىرى دى بۇرژۇئ
  .خهلقنى سۆمۈرەتتى

پهنـگه ۋە تهرەققىياتقـا جېنىنىـڭ     –خرىستىئان چىركاۋلىرى قانداقال بىر ئىلىم ) ٢(  
ئوقـۇبهتلهرگه دۇچـار    –زاب بېرىچه قارشى تۇرۇپ، ئىلىم ئهھلىلىرىنـى چىدىغۇسـىز ئـا   

پهنگه يول ئالغـان   –چىركاۋنىڭ مۇستهبىدلىكىگه قارشى چىققان ياكى ئىلىم . قىالتتى
ياكى بىرەر ئىلمىي تهرەققىيات ئارقىسىدىن يۈرگهن كىشـىلهرنى ھايـات قالدۇرماسـلىق    

زېمىننىــڭ شــار شــهكىللىك . خرىســتىئان چىركاۋلىرىنىــڭ ئالــدىنقى پرىنســىپى ئىــدى
ىنى ئىسپاتالپ چىققان ئالىم گـالىلى گالىلىيونىـڭ شـۇ سـهۋەبلىك كاپىرلىققـا      ئىكهنلىك

چىركاۋالر خهلقنى ھهدەپ . ھۆكۈم قىلىنىپ ئۆلۈمگه بۇيرۇلغانلىقىمۇ بۇنىڭ بىر مىسالى
ــا ئىتت  ــلهن قاالقلىقق ــالهت بى ــجاھ ــمانىي ۋە   ى ــانالرنى جىس ــۇپ، قارشــى چىقق رگهن بول

يىلــى ئىســپانىيىدە  -١٤٨٧. االرغــا تارتــاتتىئىقتىســادىي جهھهتلهردىــن ئهڭ ئېغىــر جاز
چىققـۇچىالر بىـلهن ياۋروپـا    مۇ چىركاۋالرغا قارشـى  » تهپتىش مهھكىمىلىرى«قۇرۇلغان

نىـڭ  ”تهپـتىش مهھكىمىلىـرى  “شـۇۋاقىتتا  . جازاالش ئۈچۈن قۇرۇلغان بۇددىستلىرىنى
رۈپ مىڭىنى ئوت بىـلهن كۆيـدۈ   ٣٢مىڭ كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىپ، ئۇالردىن  ٣٠٠

  .ئۆلتۈرگهنلىكى قهيت قىلىنغان

  چېركاۋالرنىڭ زۇلۇملىرىنىڭ نهتىجىسى
  بۇ زۇلۇمالرنىڭ نهتىجىسى نېمه بولدى؟: سوئال  .١٩٣٢

  :بۇ زۇلۇمالر تۆۋەندىكىلهرگه سهۋەب بولدى :جاۋاب    
زۇلــۇملىرى دىــن نــامى بىــلهن ياۋروپــا خهلقىــگه قىلغــان ھهددىــدىن ئاشــقان  ) ١(  

سهۋەبلىك ياۋروپا خهلقى ئهسىرلهرچه قاراڭغۇلۇق، جاھـالهت، قاششـاقلىق ۋە نادانلىقتـا    
ئۆمۈر سۈرۈشكه مهجبۇر قىلغان ۋە ياۋروپا خهلقىنىـڭ ھايـات سۈرىشـى ئۈچـۈن سـاناپ      
بواللىغۇســىز شــهرتلهر ۋە چهكلىمىلهرنــى بهلگىلىگهننىــڭ ســىرتىدا، ئۇالرنىــڭ ھايــات   

دىرىنى قولىغـا ئېلىۋالغـان خرىسـتىئان چىركاۋلىرىنىـڭ ئـۆز      ساھهسىدىكى پۈتـۈن تهقـ  
 –ھــاكىمىيىتىنى ســاقالپ قــېلىش يولىــدىكى بــۇ ئۇچىغــا چىققــان زۇلــۇملىرى، ئــازاب   

ئوقۇبهتلىرى ۋە ھهقسىزلىكلىرى خهلقنى ياشاشتىن زىرىكتۈرگهندەك، ئۇالرنى دىنـدىن  
نىـڭ كونتروللىقىـدىن   شـۇ سـهۋەبتىن ئـۇالردا دىن   . قاتتىق نهپرەتلهندۈرىۋەتكهن ئىدى



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٥٠  

 

ــى        ــۈرۈش ئارزۇس ــات كهچ ــن ھاي ــۇپ ئهركى ــىمالردىن قۇتۇل ــي بېس ــۇش ۋە دىنى قۇتۇل
ــر    . تۇغۇلغــان ــر ۋە باشــقا پىكى ــارتىن لۇســېر، دېكــارت، ۋولتې ــا چــاقىرغۇچىالر م بۇنىڭغ

يىلى تۇنجى بولـۇپ فرانسـىيىدە پارتلىغـان قـوزغىالڭ غهلىـبه       -١٧٨٩. ئىگىلىرى ئىدى
ــۇپ، شــۇنىڭدى  ــا   قىلغــان بول ــا دۆلهتلىــرى ئارق ئارقىــدىن  –ن كېــيىن، پۈتــۈن ياۋروپ

ــپ،    ــبه قىلى ــاخىرى غهلى ــلىدى ۋە ئ ــقا باش ــڭ   قوزغىلىش ــن ئادەملىرىنى ــتىئان دى خرىس
  .بۇ ئىجابىي نهتىجه. زۇلۇملىرىدىن قۇتۇلدى

ئوقۇبهتلهرنى كۆپ تارتىـپ دىنـدىن زېرىكىـپ،     –دىن نامىدىن تۈرلۈك ئازاب ) ٢(  
تــكهن ياۋروپــا خهلقنىــڭ كۆڭلىــدە، ئۇالرغــا زۇلــۇم قىلغــان ئۇنىڭــدىن نهپرەتلىنىــپ كه

 پىكىـر ئېقىمـى  يېڭـى  ئىنكـار قىلىشـتهك    پۈتۈنلهي چىركاۋالرنىال ئهمهس، بهلكى دىننى
شـۇنداق قىلىـپ ئـۇالردا     .بىلهن دىنسىزلىق روھى ناھايىتى تىز سـۈرئهتته ئومۇمالشـتى  

ئېقىمـى   Secularismدە تۈزۈمـ  –، قـانۇن  Ateisimئېتىقاد جهھهتـته ئـاتېئىزم پىكـرى    
  .بۇ سهلبىي نهتىجه. مهيدانغا چىقىپ ئهمهلگه ئاشۇرۇلدى

Secularism مهنىسى كېڭهيگهن نىڭسىئاتالغۇ  
 Secularism      دېگهن ئاتالغۇ دەسـلىپىدە چىركاۋالرنىـڭ ئىگىلىكىـدە بولغـان يهر– 

تنىـڭ  جاي ۋە تېرىلغۇ زېمىنلهرنـى ۋە دىنىـي ھـاكىمىيهتنى دىنىـي بولمىغـان ھاكىمىيه     
شـۇ ۋەزىپىسـىنى   ئـۆز ۋاقتىـدا   قولىغا ئۆتكـۈزۈش دېـگهن مهنىـدە قوللىنىلغـان بولـۇپ،      

كېيىــنچه بــۇ ئاتالغۇنىــڭ قوللۇنــۇش دائىرىســى كېڭهيتىلىــپ، جــون . ئــۆتىگهن ئىــدى
ئىنسـاننىڭ ئهھـۋالىنى ئىمـان    “ :ئاتالغۇسىنى Secularismدېگهن كىشى  J.Hھوليۇك 

الر ئـارقىلىق ئىسـالھ قىلغىلـى بولىـدىغانلىقىغا     مهسىلىسىگه باغلىماستىن، مـاددىي يـول  
ئهممــا بــۇ تهرىــپ كــۆپلىگهن مۇتهپهككــۇرلهر      )١(.دەپ چۈشــهندۈرگهن” ئىشــىنىش

دىننــى “ ئاتالغۇســىنى  Secularismتهرىپىــدىن قوبــۇل قىلىنمىغــان بولــۇپ، ئــۇالر     
 يهنى چىركاۋالرنى مهركهز قىلغان دىنىي مۇئهسسهسـهلهرنى دۆلهت ” دۆلهتتىن ئايرىش

دېـگهن مهنىـدە تهرىـپلىگهن    ) Sparation of chuch and state(سىياسىتىدىن ئايرىش
. بولۇپ، بۇ تهرىپ شهرق ۋە غهرب دۇنياسىدا بىردەك كهڭ تارقالغان ئومـۇمىي تهرىپتـۇر  

بهزى ھــالهتلهردە . سىياســىي ســاھهگىال خــاس بولىــدۇ Secularismبــۇ تهرىــپ بىــلهن 
  )٢(.لىدۇئىقتىسادىي ساھهنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئا

                                                 
  بهت  -١٢ئىلمانىيه تهھتهل مىجههر   )١(
  . ناملىق ئهسهرلىرىسىن» ئهل ئىلمانىيه تهھتهل مىجههر«، »ئهل ئىلمانىيه«بهندەر ئىبنى سالىهنىڭ  )٢(



 ١٢٥١  هۋەبىس ۇنىڭئ ۋە ېقىمىئ ۇالرىزمسىك  

 

Secularism نىڭ تهرەققىي قىلىشىئېقىمى  
  ئېقىمى كېيىنچه قانداق تهرەققىي قىلدى؟ Secularism: سوئال  .١٩٣٣

ىن ئىبارەت پىكىر ئېقىمى كېيىنچه، دىندىن يىراق تـۇرۇش،  د Secularism :جاۋاب    
بىلهن ئاالقىسى بولمىغان، پهقهت  دىننى كىشىلهرنىڭ شهخسىي ۋە كوللېكتىپ ھاياتى

مهسجىد ياكى چىركاۋالرغىال خـاس بولغـان مهنىـۋى ئـاالقه قاتارىـدا كـۆرۈش دەۋرىـگه        
شۇ سهۋەبتىن خرىستىئان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان خهلقلهر ئومۇمهن دىننىـڭ  . ئۆتتى

نىـڭ  ئۇالر. روھىنى ئهمهلىي ھاياتىدا ياشىتىش روھىدىن پۈتۈنلهي يىراقلىشىپ قالغان
 –ئهممـا ئاتـا   . ئىبادەتلىرىمۇ، دۇئالىرىمۇ، دىنىـي پائـالىيهتلىرىمۇ چىركـاۋالردىال بولىـدۇ    

ئانىســـى يـــاكى ئهجـــدادلىرى خرىســـتىئان بولغـــانلىقى ئېتىبـــارى بىلهنـــال ئـــۆزلىرى   
ئىختىيارسىز ھالدا خرىستىئان دىنىغا مهنسۇب بولۇپ قالغان بولسىمۇ بۇ دىنغـا ئېتىقـاد   

نى تهشـكىل  ىادىكى خرىسـتىئانالر سـانىنىڭ مـۇتلهق كـۆپ سـانلىق     قىلمايدىغانالر دۇني
چــۈنكى ئوتتــۇرا ئهســىرلهردىكى خرىســتىئان چىركاۋلىرىنىــڭ كىشــىلهرنى      . قىلىــدۇ

خرىستىئان دىنىـدىن نهپرەتلهندۈرۈشـى سـهۋەبلىك ياۋروپـالىقالردا دىنسـىزلىق روھـى       
ن شۇ ئىنتـايىن ئـاز   شۇنچىلىك كۈچلۈك ئورۇن ئالغانكى، چىركاۋالرغا بېرىپ تۇرىدىغا
  .ساندىكى خرىستىئانالرمۇ بۇ ئىشنى بىر خىل ئهنئهنه ئورنىدا كۆرىدۇ

  تۈزۈمىگه مۇھتاج ئهمهسSecularism مۇسۇلمانالر
  ئىسالھاتىغا مۇھتاجمۇ؟ Secularismمۇسۇلمانالر : سوئال  .١٩٣٤

دىننـى سىياسـهتتىن ئايرىشـنى تهقهززا    مۇسۇلمانالر ياكى ئىسـالم دۇنياسـى    :جاۋاب    
ــدىغان  ــاج ئهمهس   Secularismقىلى ــال مۇھت ــۈزۈمىگه ئهس ــى   . ت ــالم دىن ــۈنكى ئىس چ

ئهقىدىسى ۋە شهرىئىتى بىلهن ھاياتلىقنىڭ پۈتۈن سـاھهلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه    ئۆزىنىڭ 
ئالغان، ھاكىمىيهت تۈزۈمى ھهقىقىي دېموكراتىيىنىـڭ جهۋھىرىنـى تهشـكىل قىلغـان،     

 –مهيلى ئۇالر مۇسۇلمان بولسۇن ياكى باشقا دىنالرغا ئېتىقاد قىلسـۇن   -الرنىڭ ئىنسان
ــالهت قىلغــان،     ــۈر سۈرۈشــىگه كاپ ــاراۋانلىق ئىچىــدە ئۆم ھهممىســىنىڭ بهختلىــك ۋە پ

پهنگه قاتتىق تهشـهببۇس قىلىـدىغان، ھهر تهرەپـتىن مـۇكهممهل      –تهرەققىياتقا، ئىلىم 
بېسـىمدارلىقىدىن قۇتۇلغانـدىال    نىـڭ چىركاۋالر ياۋروپا خهلقـى مۇسـتهبىت  . بىر دىندۇر

ــدىن       ــڭ روھى ــالم دىنىنى ــۇلمانالر ئىس ــا، مۇس ــان بولس ــى تېتىيالىغ ــڭ تهمىن ھاياتلىقنى
يىراقالشـــقان، سىياســـهتنى باشـــقىالرغا بېرىـــپ قويـــۇپ ئـــۆزلىرى تهركىيـــدۇنيالىقنى  

قىلىـنىش،  زەبۇنلۇق، ئـاجىزلىق، ئېـزىلىش، مۇسـتهملىكه     –تاللىۋالغاندىن كېيىنال خار 
ھوقۇقلىرىدىن مهھرۇم بولۇش، باشـقىالر   –كۈچلۈكلهرگه بېقىنىش، ئۆزلىرىنىڭ ھهق 

ــارلىق    ســـىزىپ بهرگهن ئهنـــدىزە ئىچىـــدە ھهرىـــكهت قىلىشـــقا مهجبـــۇر بولـــۇش قاتـ



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٥٢  

 

ــدى  ــار بول ــىزلىكلهرگه گىرىپت ــۇلمانالرنىڭ  . بهختس ــىچه، مۇس ــتىئانالرنىڭ ئهكس خرىس
رنىـــڭ ھهممىســـى بـــۇ دىننـــى ھايـــاتلىق  بېشـــىغا كهلـــگهن مۇســـىبهتلهر ۋە خورلۇقال

ــئهدە     ــۈچ قىتـ ــدادلىرىنىڭ ئـ ــدۇرالمىغانلىقتىن، ئهجـ ــارىي قىلـ ــۇق جـ ــاھهلىرىدە تولـ سـ
ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهن ئـالتۇن دەۋرلىرىـدىكىگه ئوخشـاش تهتبىـق قىاللمىغـانلىقتىن      

  .بولغان
  تۈزۈمىگه مۇھتاج ئهمهس؟ Secularismمۇسۇلمانالر نېمه ئۈچۈن : سوئال  .١٩٣٥

ــاۋاب     ــان    :ج ــاج بولغ ــتىئانالر مۇھت ــۇلمانالرنىڭ خرىس ــۈزۈمىگه  Secularismمۇس ت
  :مۇھتاج ئهمهسلىكىنىڭ سهۋەبلىرى تۆۋەندىكىچه

دەپ ” دىـــن ئـــادەملىرى“ ئىســالم دىنىـــدا خرىســـتىئان دىنىـــدا بولغىنىـــدەك  ) ١(  
. ر ئهلنىـــڭ مـــۇئهللىملىرىئۆلىمـــاال. ئاتىلىـــدىغان دىنىـــي بېســـىمدار ســـىنىپى يـــوق 

مۇســۇلمانالرنىڭ ئىشــىغا مهســئۇل بولغــانالر ئــۆزلىرىنى ئۇالرنىــڭ خىزمهتكــارلىرى دەپ 
ئىســالم تارىخىــدىكى ئۈلگىلىــك خهلىــپىلهردىن باشــالپ ئىســالمنىڭ ئــالتۇن . تونۇيــدۇ

ئهمهۋىـيلهر خهلىپىسـى   . دەۋرلىرىدىكى ئىش باشـقۇرغۇچىالر بۇنىڭغـا مىسـال بوالاليـدۇ    
ئهسساالمۇ ئهلهيكـۇم  “ هنىڭ ھۇزۇرىغا كىرگهن ئهبۇ مۇسلىم خۇالنىي خهلىپىگه مۇئاۋىي

دەپ ســاالم بهرگهنــدە، خهلىپىنىــڭ ئۇنىڭــدىن خوشــالنغانلىقىمۇ     ” !ئــى خىزمهتكــار 
ھهقىقىي مۇسۇلمان ئىش باشقۇرغۇچىالرنىڭ ئېتىقادىدىمۇ ئـۆزلىرىنى مۇسـۇلمانالرنىڭ   

دەپ تونۇيـــدىغانلىقىنىڭ بىـــر   ھـــاكىمى ئهمهس، بهلكـــى ئۇالرنىـــڭ خىزمهتكـــارى   
  .)١(ئىپادىسىدۇر

ئانــام مۇســۇلمان بولغــانلىقى ئۈچــۈن مهنمــۇ  –ئاتــا (ئىســالم دىنىــدا مۇقهللىــد ) ٢(  
بۇنىڭــدا پۈتــۈن . دېگۈچىلهرنىــڭ ئىمــانى قوبــۇل ئهمهس) مۇســۇلمانلىققا مهنســۇپمهن

ن تهقلىـد  چـۈنكى ئىمـا  . ئىسالم ئۆلىمالىرى قهدىمدىن ھـازىرغىچه بىـردەك ئىتتىپـاقتۇر   
ــدۇ  ــلهن بولماي ــۆز     . بى ــۇپ، ئ ــى تون ــارلىقىنى ۋە بىرلىكىن ــڭ ب ــم ئالالھنى ــى ھهركى بهلك

ئهركىنلىكى ۋە مۇتلهق ئىختىيارى بىلهن قانائهتلىك ھالـدا مۇسـۇلمان بولۇشـى تهلهب    
شـــۇڭىمۇ قۇرئـــان كهرىمـــدە ئىنســـانالرنى پىكىـــر يۈرگۈزۈشـــكه، ئهقىـــل  . قىلىنىـــدۇ

ــايهتلهر كــ   ــان ئ ــۈن   . ۆپئىشلىتىشــكه چاقىرغ ــڭ پۈت ــتىئان چىركاۋلىرىنى ــا خرىس ئهمم
” !شــۇنداق ئېتىقــاد قىــل  ! گهپ ســورىما“ مهســىلىلىرىدە ئىــش ئهكســىچه بولــۇپ،    

  .پرىنسىپى ھۆكۈم سۈرىدۇ
ئوقۇش ۋە ئۆگىنىشنى پهرز سانايدىغان،  ،ئىسالم دىنى ئهقىلنى قهدىرلهيدىغان) ٣(  

ئان چىركـاۋلىرى خۇراپـاتنى   ئهمما خرىستى. پهنگه تهشهببۇس قىلىدىغان دىن –ئىلىم 

                                                 
  .ه توپلىغان قىسسىلهردىنشهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىي  )١(
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پهنـگه جېنـى بىـلهن     –تهشهببۇس قىلىدىغان، ئهقىلغا قىممهت بهرمهيـدىغان، ئىلىـم   
  .قارشى تۇرىدىغان جاھالهت ۋە قاراڭغۇلۇق مهنبىئىدۇر

ــارلىق ســاھهلىرىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ۋە ھهر   ) ٤(   ئىســالم دىنــى ھاياتلىقنىــڭ ب
ن چىقىشـنىڭ يـولىنى ھـازىرالپ بولغـان بىـر      قانداق بىر قىيىنچىلىق ياكى مۇشـكىلىدى 

شۇڭا ئىسالم شهرىئىتى يۇقىرىسى دۆلهت، تۆۋىنى ئـائىله ھاياتىغىچىلىـك پۈتـۈن    . دىن
تهرتىبلهرنــى  –ھايــاتلىق مهيــدانلىرى ئۈچــۈن مــۇئهييهن پرىنســىپالرنى ۋە قائىــدە      

ن ئهمما يهھـۇدىي ئهسـىللىك خرىسـتىئان ئـالىمى پاۋلۇسـنىڭ خرىسـتىئا      . بهلگىلىگهن
ــۇ دىــن مهنىــۋىي ۋە ئهخالقىــي     ــيىن، ب ــۆزگىرىش كىرگۈزگىنىــدىن كې دىنىغــا چــوڭ ئ
تهرەپــنىال ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان كهمتــۈك بىــر دىنغــا ئايلىنىــپ قالغــانلىقى ســهۋەبلىك،   

تـۈزۈم،   –ئۇنىڭدا ئىنسانالرنىڭ ھاياتى ۋە تۇرمۇشىغا مۇناسۋەتلىك ھېچقانداق قـانۇن  
چۈن مۇستهبىت چىركاۋالر ئۆز خاھىشلىرى بـويىچه  ئىنتىزام بولمىغانلىقى ئۈ –تهرتىب 

تـۈزۈملهرنى بهلگىلىۋېلىـپ ئىنسـانالرنىڭ     –ئادالهتتىن ھېچ ئهسىرى بولمىغان قانۇن 
ــا ئايالنـــدۇرغان مۇنـــداق بىـــر ئهھۋالـــدا، خرىســـتىئانالر دىننىـــڭ  . ھايـــاتىنى دوزاخقـ

زامـانىۋىي  بېسىمىدىن قۇتۇلۇپ، ئۆزلىرىنىـڭ ھايـاتلىق يـوللىرىنى بهلگىـلهش ئۈچـۈن      
ئهنه شـۇنداقالر   Secularism. تۈزۈملهرنى تۈزۈشكه تامـامهن ھهقلىـق ئىـدى    –قانۇن 

  .ئهمما مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئارقىغا چېكىنىشتۇر. ئۈچۈن زۆرۈر
ئىسالم دىنىدا پىكىر ۋە مۇنازىرە قىلىش ئهركىنلىكى، يېڭى چىققان مهسىلىلهر، ) ٥(  

ۆكـۈمى بايـان قىلىنمىغـان ئىشـالر ئۈسـتىدە      شۇنداقال قۇرئـان كهرىـم ۋە ھهدىسـالردا ھ   
ئىنسـانالر   شـۇڭا مۇجتهھىـدالر قهدىمـدىن ھـازىرغىچه    . ئىجتىهاد قىلىش پۇرسىتى بـار 

ئهممــا خرىســتىئان . دۇچ كېلىۋاتقــان پۈتــۈن مهســىلىلهرگه جــاۋاب بېرىــپ كهلمهكــته  
ىـدە  دىنىدا شهرىئهت بولمىغـانلىقتىن، چىركـاۋالر ئۆتمۈشـلهردىكى قـاراڭغۇلۇق دەۋرلىر    

. قارار قىلىپ بېكىتىۋەتكهن بهزى دىنىي قائىدىلهردىن كىشىلهر ھازىرمۇ قۇتۇاللمىغـان 
خرىستىئان دىنىدا تاالق بولمىغانلىقى ۋە ھاياتلىقنىڭ تهقهززاسى بهزىدە تـاالقنى الزىـم   
قىلغانلىقى سهۋەبلىك بۇ مهسىلىگه خرىستىئان دىنىدىن يـول تاپالمىغـان خرىسـتىئان    

الم دىنىــدىكى تاالققــا رۇخســهت قىلىــش قــانۇنىنى قوبــۇل قىلىشــقا  ئالىملىرىنىــڭ ئىســ
  .مهجبۇر بولغانلىقىمۇ بۇنىڭ بىر مىسالى

. ىسالم دىنىدا گۇناھالرنى ئالالھ تائاالنىـڭ نامىـدىن ھـېچكىم كهچۈرەلمهيـدۇ    ئ) ٦(  
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ قىـزى فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ       .ھهتتا پهيغهمبهرمۇ شـۇنداق 

مۈلكۈمــدىن نــېمه سورىســىڭىز ســوراڭ، ئهممــا مهن ئالالھنىــڭ  –قىــزىم مــال «ئهنهاغــا 
  .دېگهنلىكى بۇنىڭ دەلىلى» ئالدىدا سىزگه ھېچ نهرسه قىلىپ بېرەلمهيمهن

  دىننىي سىياسهتتىن ئايرىش پىكرى ئىسالم دۇنياسىغا قاچان كىرگهن؟: سوئال  .١٩٣٦
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ياســهتتىن ئــايرىش پىكــرى ئــۇزۇن ۋاقىــتالردىن بىــرى ئىســالم دىننىــي سى :جــاۋاب    
دۇنياسىغا يۈرۈش قىلىـش يولىـدا كـۈچ سـهرپ قىلغـان بولسـىمۇ، بۇنىڭغـا پېتىنالمـاي         

ــدى ــگهن ئىـ ــى  . كهلـ ــلىرىدا يهنـ ــىرنىڭ باشـ ــى ئهسـ ــى  -١٩٢٤پهقهت يىگىرمىنچـ يىلـ
ا رەســمى ئوســمانىيالر خهلىپىلىكــى يېقىلغانــدىن كېــيىن، بــۇ ئــېقىم ئىســالم دۇنياســىغ 

  .)١(كىرىشكه باشلىغان ئىدى

Secularism ئېقىمىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا كىرىشىنىڭ سهۋەبى  
  ئېقىمىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا كىرىشىنىڭ سهۋەبى نېمه؟ Secularism: سوئال  .١٩٣٧

كىنىـــڭ ئېقىمىنىـــڭ ئىســـالم دۇنياســـىغا يـــامراپ كىرگهنلى Secularism :جـــاۋاب    
  .سهۋەبىنى بىر قانچه تهرەپتىن ئىزدىنىشكه بولىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دىنىنىڭ روھىدىن يىراقلىشـىپ، تۈرلـۈك خۇراپاتالرغـا    ) ١(  
چۆمـۈپ كهتكهنلىكــى ۋە كىشــىلهردە ئــۆز ئېتىقـادىنى ۋە دىنىــي تهلىمــاتالرنى قوغــداش   

مراپ كهتكهنلىكـى تاشـقى   ئېڭىنىڭ ئاجىزالپ كهتكهنلىكى، جاھالهت ۋە نادانلىقنىڭ يا
 –كۈچالرنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا پىكرى جهھهتتىن ھۇجۇم باشلىشىغا شهرت شـارائىت  

  .يارىتىپ بهرگهن
ــۆپلىگهن ئىســـــالم دۆلهتلىرىنىـــــڭ كۇففار ) ٢(   ــىگه الركـــ نىـــــڭ مۇستهملىكىســـ

ۋە مۇسـۇلمانالرنى ھهق   نئۇچرىغانلىقى تاشقى كۈچلهرنىڭ پىكىر ئۇرۇشـى قوزغىشـىغا  
ىراقالشــتۇرۇپ ئــۆزلىرىگه ھهر تهرەپــتىن قــۇل قىلىــش يولىــدا زىيــانلىق ۋە   دىنىــدىن ي

. خهتهرلىك پىكىر ئېقىملىرىنى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا قانات يايدۇرۇشىغا سهۋەب بولـدى 
مۇستهملىكىچىلهر ئۆز پىكىرلىرىنى تارقىتىش ئۈچۈن بـارلىق تهشـۋىقات ۋاسـىتىلىرىنى    

نــى ” غهربــچه مهكــتهبلهر“ بىــلهن ئاتالغــان  قولالنغاننىــڭ ســىرتىدا، ھهر خىــل نــامالر
قــۇرۇپ چىققــان ۋە ئىســالم دىنىغــا مهنســۇب بولغــان بهزى ئــازغۇن مهزھهبلهرنــى ھهر  
جهھهتتىن كۈچلهندۈرۈپ مۇسـۇلمانالرنى ئهقىـدە ۋە پىكىـر تهرەپـتىن بـۇزۇش رولىنـى       

  .ئوينىغان
ــدە   ) ٣(   ــالم دۆلهتلىرى ــۆپلىگهن ئىس ــتهملىكىچىلهر ك ــكپهرتهرەققىي“ مۇس “ ،”ۋەرلى

دېگهنــلهرگه ئوخشــاش قارىماققــا چىرايلىــق ئىســىمالر بىــلهن كــۆپلىگهن ” مهدەنىــيهت
ــپ، مۇســۇلمان ياشــلىرىنىڭ مېڭىســىنى زەھهرلهشــته     ــۇرۇپ چىقى مۇئهسسهســهلهرنى ق

  .ئىدى” پىكىر ھۇجۇمى “بۇ ئهينى ۋاقىتتا . غهلىبه قىلغان
قىلغـان   تهرەققىـي ىن دىنىي ۋە مىللىـي غـۇرۇرىنى يوقىتىـپ، مـاددىي جهھهتـت     ) ٤(  

                                                 
  بهت  -١٨ناملىق ئهسىرى » ئىلمانىيه«بهندەر ئىبنى مۇھهممهد رىباھنىڭ  )١(



 ١٢٥٥  هۋەبىس ۇنىڭئ ۋە ېقىمىئ ۇالرىزمسىك  

 

ــر قىســىم ئىنســانالرنىڭ     ــۈلگه قىلىۋالغــان بى ــۆزلىرى ئۈچــۈن ئ ــا دۆلهتلىرىنــى ئ ياۋروپ
ئهسـلىدە،  . ياۋروپانىڭ ھهر قانداق نهرسىسىنى ئىلغىماستىن قوبۇل قىلىشقا ئالدىرىشى

ــم  ــۇالر      –ئىلى ــا، ئ ــۈن پهرز تۇرس ــۇلمانالر ئۈچ ــۆگىنىش مۇس ــۇنى ئ ــا، ئ پهن نهدە بولس
ياتىغــا قىــزىقىش روھىنــى ئۆگىنىشــكه قىزىقماســتىن، تهرەققىپهن –ىلىــم ياۋروپانىــڭ ئ

  .ئۇالرنىڭ زەھهرلىك پىكىر ئېقىملىرىنى قوبۇل قىلغانالردۇر
ياۋروپــا ئهللىــرىگه ئوقــۇش ئۈچــۈن ئهۋەتىلــگهن مۇســۇلمان ياشــلىرىدىن ئــۆز  ) ٥(  

ۋە  يـات تهرەققىدىنىنىڭ ماھىيىتىنى چۈشهنمىگهنلهر ياۋروپانىڭ مـاددىي جهھهتتىكـى   
 تهرەققىيـات باياشات تۇرمۇشىنى كۆرۈپ، ئۆتمۈشلهردىكى خرسىتىئان چىركاۋلىرىنىـڭ  

پهننىڭ دۈشمىنى بولغانلىقىنى، شۇ سهۋەبتىن دىننى سىياسهتتىن ئـايرىش   –ۋە ئىلىم 
ــدىن تهرەققى    ــڭ ئهزەل ــالم دىنىنى ــانلىقىنى، ئىس ــڭ چىقق ــئېقىمىنى ــۇش، ي پهرۋەر ۋە ئوق

ــنى پهرز قىلغــان، ھهت  تــا ياۋروپــالىقالر ئۆتمۈشــلهردە خهت يېــزىش ئۈچــۈن     ئۆگىنىش
تېرىلهرنــى ۋە دەرەخنىــڭ قــوۋزاقلىرىنى ئىشــلهتكهن چــاغالردا، مۇســۇلمانالرنى كىتــاب، 
ماتېرىيــاللىرىنى ئــۆزلىرى باغــدادتا ئىشــلهپچىقارغان قهغهزلهرگه يېــزىش تهرەققىياتىغــا 

بىزمـۇ دىننـى   “ الـدا،  ئىگه قىلغان بىر دىن ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇغـان يـاكى بىلمىـگهن ھ   
دەپ جــۆيلىگهنلىكتىن، ” قىلىــدىغان ئوخشــايمىز  تهرەققىــيسىياســهتتىن ئايرىســاق  

  .ياۋروپانىڭ بۇ ئېقىمىنى تهشۋىق قىلغان
 ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ خېمىرىدا تهرەققىيات روھى بار بولۇپ، ئۇنى غهپلهت، جاھـالهت   

لىرىــدىكى ئهجــدادلىرىنىڭ ئــۇالر ئىســالمنىڭ ئــالتۇن دەۋر. قاپلىۋالغــان لهركهمسىنىشــ
ياۋروپالىقالرنىـڭ يېزىقچىلىـق، تهرجىـمه،    . روھىغا ۋارىسـلىق قىاللىسـا، ئۇالرغـا يېتىـدۇ    

ــانۇن  ــا بهزى قـــ ــازىلىق، دوختۇرلـــــۇق، ھهتتـــ ــۇلمانالردىن  -تـــ تـــــۈزۈملهرنى مۇســـ
  .ئۆزلىرى سۆزلىمهكتهھېچكىم ئىنكار قىاللمايدۇ، ھهتتا بۇنى ئۆگهنگهنلىكىنى 

پىكرىنــى تارقاتقــان مهشــهۇر شهخســلهر   Secularismئىســالم دۇنياســىدا : ســوئال  .١٩٣٨
  كىملهر؟

پىكرىنى تهشۋىق قىلغانالرنىڭ  Secularismئىسالم دۇنياسىدا ياۋروپانىڭ  :جاۋاب    
مىسىردا ئهھمهد لۇتفىي سهييىد، ئىسـمائىل مهزھهر، قاسـىم ئهمىـن، تاھـا     : مهشهۇرلىرى
فهرەج ئهھــمهد ھهســهن زىيــات، ئابــدۇلئهزىز فهھمىــي، جامــال ئابدۇنناســىر،  ھۈســهين،

تۈرك و، تۈركىيىدە مۇستافا كامال ئاتـا ئىراقتا مىشىل ئهفلهق، ھىندونېزىيه سۇھارت فودە،
  .قاتارلىقالردۇر

ــوئال  .١٩٣٩ ــى  : س ــالم دۇنياس ــپ ق   Secularismئىس ــۇل قىلى ــى قوب ــدا  ئېقىمىن ــداق پاي ان
  ؟ئااللىدى

 Secularismئىسالم دۇنياسى باشتا مىسىر ۋە ئىراق بولۇش سۈپىتى بىـلهن   :جاۋاب    



 بارلىقى ڭئالالھنى ۋە ېئىزىمئات: بۆلۈم- ١١  ١٢٥٦  

 

ئېقىمىنى خۇددى ئۇالرنى پۈتۈن دەرتلىرىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان، مۇشـكىالتلىرىنى ھهل  
قىلىدىغان ۋە ئۇالرنى بهختلىـك قىلىـدىغان بىردىنبىـر ھهل قىلغـۇچ تـۈزۈم سـۈپىتىدە       

دىـن كۈتكهنلىرىـدىن    Secularismئهممـا ئـۇالر   . لىپ، ئۇنى سـىناپ كـۆردى  قوبۇل قى
ــهلمىدى  ــىگىمۇ ئېرىشـ ــۇقتى  . بىرەرسـ ــالرغا يولـ ــات كىرىزىسـ ــى قاتمۇقـ ــالم . بهلكـ ئىسـ

  .دۇنياسىنىڭ ھازىرقى كىرىسقا تولغان ئهھۋالى بۇنىڭغا گۇۋاھ بولماقتا
  



 

 

  
  
  
  
  

  

  
  نچى بۆلۈمىئىكك ئون

  
  رەددىيهشۈبهىلهرگه -شهك





 

 

  

  گه قارشى ئهمهسدىن ئىلىم ھهق

  ؟گه قارشىمۇپهن –دىن ئىلىم : سوئال  .١٩٤٠
ــن  :جــاۋاب     ــگه قارشــى ئهمهس  شــۇ ئېنىقكــى، ھهق دى ــم پهن شــۇنداقال ھهق . ئىلى

 -ۋاقىـت بىـر   بىـلهن ھـېچ  دىننىڭ تهلىماتلىرى توغرا ئىسپاتالنغان ئىلمىي ھهقىقهتلهر 
  .بىرى بىلهن تامامهن ماسلىشىدۇ-كى بىر، بهلزىتالشمايدۇ

بهرگهن زىـددىيهت پهقهت دىـن    ياۋروپادا دىن بىلهن ئىلىـم ئوتتۇرىسـىدا يـۈز   ) ١(  
. نامىدىن سۆزلهيدىغان چېركاۋالر بىلهن بولغـان ئهخالقىـي ۋە سىياسـىي زىـددىيهتتۇر    

ــكشــۇڭا غهرب ــاتېئىزم لى ــارىخچىال چىئ ــداق د  ردىنت ــگهنبىرســى مۇن ــڭ «: ې ئالالھنى
. مۇداپىئه قىلغاندا، بـۇ ئىمـان چۈشىنىشـلىك كۆرۈنىـدۇ     -چىركاۋغا تايانماي-ارلىقىنىب

ۋە  لىكچۈنكى چېركاۋ داۋاالشنىڭ بىـر قىسـمى بولماسـتىن، ئـالالھنى تونۇشـتا كېسـهل      
قىيىنچىلىقنىڭ بىر قىسمى بولۇپ قالدى، چېركاۋالر ئاتېئىستلىقنى ئۈندۈرگهن زېمىن 

  .)١(»بولۇپ قالدى
زملىق سـهۋەبلىرىنىڭ چـوڭراقى مهشـهۇر پهيالسـوپالر ئـۇلىنى سـالغان ۋە       ئاتېئى) ٢(  

بـۇ پهيالسـوپالردىن كـۆپلىرى    . ئۆزلىرى مـۇداپىئه قىلغـان بهزى ئىـدىيه ئاساسـلىرىدۇر    
ئالالھقــا ئىشــىنىدىغان بولســىمۇ، لــېكىن ئۇالرنىــڭ ئىــدىيه ئاساســلىرى ئاتېئىزمنىــڭ   

هرنىـڭ كۆپىنچىسـى ئاشـۇ ئىـدىيه     شـۇڭا ئـۇالردىن كېـيىن كهلگهنل   . ئاساسلىرى ئىدى
ــتى     ــالرغا قۇرۇشـ ــۇ ئاساسـ ــاتېئىزملىقنى شـ ــدى ۋە ئـ ــلهن قانائهتلهنـ ــلىرى بىـ . ئاساسـ

كېيىنكىلهر، ئىدىيه ئاساسلىرىنى يىلتىزالشتۇرغان پهيالسوپالرنىڭ ئىمانىنى، ئۇالرنىڭ 
ــ   ــتۇرغان ئهقلى ــۆزلىرى يىلتىزالش ــى     يئ ــدىغان شهخس ــىپ كهلمهي ــدىلهرگه مۇناس قائى

  .پ قاراشتىمهسىله دە
تهبىئهت ۋە تهبىئىي پهنلهر نهزەرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان پهيالسوپ دىكـارت   )٣(  

)Descartes ( ئـۇ تهبىـئهت توغرىسـىدا   . مۇشۇ خىل قاراشتىكى پهيالسوپالرنىڭ بىرسـى :
ئــالالھ تهبىئهتنــى ياراتقانــدىن كېــيىن، تهبىــئهت ئــالالھ ئورۇنالشــتۇرغان مۇســتهقىل «

هن تولــۇق مۇســتهقىل بولــدى، شــۇنىڭدىن كېــيىن يــاراتقۇچى      قــانۇنىيهتلىرى بىــل 
تهبىئهتنىڭ ئىشلىرىغا ئارىالشمايدىغان بولـدى يـاكى ئۇنىـڭ پائـالىيىتىنى توختىتىـپ      

  .دەپ قارايدۇ» قويىدىغان بولمىدى

                                                 
)١(  At The Origins of Modern Atheism) Buclkey ,s.j, Michael , p.38  



 ەددىيهر ۈبهىلهرگهش-هكش: بۆلۈم- ١٢  ١٢٦٠  

 

ىسـى بـويىچه يـاراتقۇچى كىشـىلهرنىڭ كۈنـدىلىك      چكارتنىـڭ چۈشهن ېپهيالسوپ د  
ىراق بىر نهرسىگه ئايلىنىپ قالغـان، ھايـات ئۇنىڭغـا    ئېهتىياجلىرىدىن ي قھاياتى ۋە نه

تايانمايمۇ داۋاملىشىشى مۇمكىن بولىـدىغان بىـر نهرسـه بولـۇپ قالغـان، يارىتىلىشـنىڭ       
ــقا       ــتىن باش ــۇق سۆزلهش ــاراتقۇچى توغرۇل ــدا ي ــان قىلغان ــىنى باي ــلهپكى باشلىنىش دەس

نىـڭ نهزەرىـدىكى   پهيالسـوپ دىكارت ... ياراتقۇچىنى زىكىر قىلىشنىڭ ھاجىتى قالمىدى
بــۇ ســهلبىي ئىــالھ كــۆپلىگهن تهبىئىــي پهن ئالىملىرىنىــڭ نهزەرىــدە تهبىــئهت نىزامــى  

  .تايىنىدىغان پرىنسىپالرنىڭ قوشۇمچه ئىسمىغا ئايلىنىپ قالغان
ــورۇقالر   ) ٤(   ــىدە ق ــا رادىئاتسىيىس ــڭ ئارق ــانىمىزدا، كائىناتنى ــڭ ) Wrinkles(زام نى

يىلغا قايتىدىغانلىقىنى ۋە مۇشۇ نهرسـه   ٣٠٠٠٠٠بارلىقى كائىنات ئۆمرىنىڭ دەسلهپكى 
) يـادرو (زور پارتىالش نهزەرىيىسى بويىچه كائىنـات جىسـىملىرى شـهكىللهنگهن ئـۇرۇغ    

ئاشـۇ  ) George Smoot(ئىكهنلىكىنى كهشىپ قىلغان فىزىكـا ئـالىمى جـورج سـىموت     
گهر ئه:"يىلــى مــۇخبىرالرنى كۈتــۈۋېلىش يېغىنىــدا ئــېالن قىلىــپ-١٩٩٢كهشــپىياتىنى 

  .دېگهن"هنىس، خۇددى ئالالھنى كۆرگهندەك بولسهن دىندار بولساڭ
غهربلىكلهر ئۆزلىرىنىڭ دىندىن ئۈكۈش سهۋەبىنى ئاقالشتا كىتابلىرىـدا كـۆپ   ) ٥(  

تهكرارلىنىدىغان مهسـىلىلهرنىڭ بىرسـى غهرب تارىخىـدا دىنىـي ئىخـتىالپ سـهۋەبلىك       
  .ئۇرۇش ۋە تراگىدىيهنىڭ كۆپ يۈز بهرگهنلىكىدۇر

ــم ) ٦(   ــى ئىلى ــاتېئىزمچىالر دىنن ــدامچىلىق    -ئ ــۇپ ئال ــدانغا قوي ــى مهي ــگه قارىش پهن
پهن ئــارقىلىق -پهننىــڭ ئــارتۇقچىلىقلىرى، ئىلىــم-ئۇســۇلىغا تايانــدى، ئانــدىن ئىلىــم 

پهننىـڭ كائىناتقـا ئاالقىـدار مهرىـپهت     -قولغا كهلگهن ئىجادىيهتلهر ۋە ئۇتـۇقالر، ئىلىـم  
ئارقىلىق كائىنات خـاراكتېرىگه يـاكى كائىنـاتتىكى    ى ۋە شۇ كدائىرىسىنى كېڭهيتكهنلى

تهســىر كۆرســهتكۈچى ســهۋەبلىرىنىڭ خــاراكتېرىگه ئاالقىــدار كــۆپلىگهن خۇراپــاتالرنى 
ــتى   ــىدا سۆزلهشـ ــانلىقى توغرىسـ ــۈن     . يوقاتقـ ــهۋەبلهر ئۈچـ ــۇ سـ ــۇالر مۇشـ ــدىن ئـ ئانـ

  .)١(ىشتىھهقىقهتلهرنى بىلىشته دىنغا تايانماي تهبىئىي پهنلهرگه تايىنىش كېرەك دېي
ئىلىــم ســاھهلىرى كېڭهيگهنســېرى   «: ئــالىم ھۇشــېل مۇنــداق دەيــدۇ    غهربلىــك  

تهڭداشســىز قۇدرەتلىــك، يهكــكه ـ يېگــانه ياراتقۇچىنىــڭ بارلىقىغــا بولغــان كۈچلــۈك     
بىئولـوگىيه، فىزىكـا، تهبىـئهت، ئاسـترونومىيه ئـالىملىرى      . ئىلمىي دەلىللهر كۆپهيمهكته

بــۇ ئهينــى ۋاقىتتــا ئالالھنىــڭ  . ىرىنى تىكلىمهكــتهئــۆز ئــارا ھهمكارلىشــىپ ئىلــم مــۇنب 
  .»تهڭداشسىز ئۇلۇغلىقىنىڭ مۇنبىرىدۇر

ــرت سپېنســ    ــيه«ر ھېربې ــداق دە » تهربى ــىرىدە مۇن ــاملىق ئهس ــانن ــم «: پ يازغ ئىلى

                                                 
)١(  islamawazi.net 
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كـۆپلىگهن  . خۇراپات بىلهن زىتلىشىدۇ، ئهمما دىننىـڭ ئهسلىسـى بىـلهن زىتالشـمايدۇ    
ــدە دى  ــۈزەكى تهبىئىــي پهن ئىلىملىرى ــاردۇر ي ــۈزەكىلىكتىن . نســىزلىق روھــى ب ــا ي ئهمم

ــداق       ــم مۇن ــۈرۈلگهن ئىلى ــىگه كۈت ــم سهۋىيىس ــدىكى ئىلى ــي مهنى ــىلىپ، ھهقىقى يۈكس
تهبىئىي پهن ئىلىملىرى بىـلهن شـۇغۇللىنىش   . ، ئهلۋەتتهيىراقتۇردىنسىزلىق روھىدىن 

ا چــۈنكى تهبىئىــي پهن ئىلىملىــرىگه ئىچكىــرىلهپ كىــرىش بىــز ســىرلىرىغ . ئىبــادەتتۇر
يېتىپ بواللماي دەرتلىنىۋاتقان ۋە ئاستا ـ ئاستا بىلىۋاتقان شـهيئىلهرنىڭ ئېسـىللىكىنى    
ــۇش        ــۇدرىتىنى تون ــىز ق ــڭ چهكس ــان زاتنى ــۇالرنى ياراتق ــدىن ئ ــش، ئان ــراپ قىلى ئېتى

 .همهس، ئهمهلىـي تهسـبىهتۇر  ئ) ئـالالھنى مهدھىـيىلهش  (بۇ ئاغزاكى تهسبىه . دېمهكتۇر
ان ھۆرمهتمۇ مهنىسـىز ھـۆرمهت ئهمهس، بهلكـى ئهقىـل،     مۇنداق ئىلىملهرگه قىلىنىدىغ

بۇنداق . تهپهككۇر ۋە ۋاقىتنى قۇربان قىلىش بهدىلىگه كهلگهن قىممهتلىك ھۆرمهتتۇر
ــى       ــا ئىكهنلىكىن ــداق كهيپىياتت ــهكىل ۋە قان ــداق ش ــڭ قان ــىلهرگه ئالالھنى ــم كىش ئىلى

تۇتمايـدۇ،   چۈشهندۈرۈشنىڭ مـۇمكىن ئهمهسـلىكىنى بىلدۈرۈشـته ئىسـتىبدات يـولىنى     
لېكىن بىزگه بۇ مۇمكىن ئهمهسلىكنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن مۇناسـىپ يـولنى تۇتىـدۇ    
ۋە ئىنساننى ئهقلى يېتىدىغان بارلىق ساھهلهرگه باشالپ بېرىـپ، ئاخىرىـدا ئهقىلنىـڭ    

شۇ ۋاقىتتا دەيدۇكى، ئىنساننىڭ ئهقلى شۇنچىلىك . سىرتىدا بولغان چېگرادا توختايدۇ
  .»!ما ئهقىل ئىدراك قىاللمايدىغان ئالهملهر كۆپيهرگىچه يېتىدۇ، ئهم

بىـر تـامچه سـۇنى    «: ھېربېرت يۇقىرىقى سۆزلىرىگه مىسال كهلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ  
كۆرگهن ئالىم ئۇنىڭ ئوكسگېن بىلهن ھىدروگېندىن مهلۇم نىسبهتته تهركىب تاپقـان  

تكهنــدە، ســۇ ســۇ ئىكهنلىكىنــى، ئهگهر ئــۇ ئۆزىنىــڭ شــۇ نورماللىقىــدىن ئــۆزگىرىپال كه
بۇنىڭـدىن ئـالالھ   . ئهمهس، باشقا نهرسىگه ئايلىنىـپ قالىـدىغانلىقىنى ئۇبـدان بىلىـدۇ    

. تائاالنىڭ قـۇدرىتىنى ۋە ھـېكمهت بىـلهن شـۇنداق ئورۇنالشـتۇرغانلىقىنى چۈشـىنىدۇ      
خـاالس، دەپ بىلىـدىغان    مۇنداق ئالىمنىڭ ئىلمى سۇ تامچىسىنى پهقهت بىر تامچه سۇ

شـۇنىڭدەك، بىرتـال قـار    . ۋە كۈچلـۈك ئىلىمـدۇر   يـۇقىرى هلـۋەتته  ئالىمنىڭ ئىلمىدىن ئ
ــلهن      ــقهت بىـ ــهنئهتنى، دىقـ ــي سـ ــدىكى بهدىئىـ ــالىممۇ ئۇنىڭـ ــۆرگهن ئـ ــىنى كـ دانىسـ

شۈبهىسىزكى، بۇنىڭ بىلهن ئالالھنىڭ ماھارىتىنى . اليىهىلهنگهن گۈزەللىكنى كۆرىدۇ
يـۈزەكى باقىـدىغان   ئهممـا شـهيئىلهرگه   . ۋە ھېكمهتلىك ئىش قىلىدىغانلىقىنى بىلىـدۇ 

  .»دەپال كۆرىدۇ، بهس» مۇزلىغان سۇ«ئالىم قار دانىسىنى 

  بهزى ئاتالمىش ئىلمىي ھهقىقهتلهرنىڭ ساختىلىقى
ئـــاتېئىزمچىالر دەۋر ســـۈرگهن زامـــانالردا ئـــۆزگهرمهس ئىلمىـــي ھهقىقهتـــلهر دەپ   

ــانىمىزدا ئىلىــ    ــلهر زام ــالمىش ئىلمىــي ھهقىقهت -متهشــۋىق قىلىنغــان نۇرغۇنلىغــان ئات
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پهننىڭ تهرەققىي قىلىپ يېڭى بىر دەۋرگه ئۆتىشى بىلهن چخـۇددى ئاتېئىزمچىالرنىـڭ   
ــهھنىدىن      ــرى س ــان نهزەرىيىلى ــاۋزۇ قىلغ ــلىق م ــنى ئاساس ــار قىلىش ــاراتقۇچىنى ئىنك ي

تۆۋەنـدە بـۇ مـاۋزۇدا بىـر     . بىـلهپ سـهھنىدىن چۈشۈشـكه باشـلىدى    -چۈشكهندەكال بىر
  :قانچه مىسال بېلىدۇ

ھهرخىـل ئېنىـرگىيىلهر    پانىيلىققا يۈز تۇتمايدۇ، بهلكى ئـۇ  ماددا«ئۆتمۈشتىكى  )١(  
ــدۇ  ــپ كېتى ــدىغان» ئۆزگىرى ــي  دەي ــالمىش ئىلمى ــقهت ئات ــان ھهقى ــ قۇرئ : دىكىكهرىم

ــدۇر     ﴿ ــۈز تۇتقۇچى ــا ي ــه پانىيلىقق ــمه نهرس ــقا ھهم ــالالھتىن باش ــي  )١(﴾.ئ ــگهن دىنى  دې
  .ھهقىقهتكه زىت كېلىدۇ

  ا؟بۇ ئىككى نهزەرىيىنىڭ قايسىسى توغر  
قىلغـان   يھهممه ئېتىراپ قىلىدىغان ئىلمىي ھهقىقهت تهرەققى بۈگۈنكى كۈندىكى  
ــئىل ــدۇ   ى ــداق دەپ جاكارالي ــۈز  «: م ـ پهن سايىســىدا مۇن ــا ي ــاددا ھهر زامــان پانىيلىقق م

ئۇنىــڭ ئــۆز خۇسۇســىيىتىنى ۋە مــاھىيىتىنى  يىلالرنىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن. تۇتقۇچىــدۇر
ىنىپ قېلىشى ئۇنىڭ پانىيلىققـا يۈزلهنگهنلىكىنىـڭ   يوقىتىپ باشقا ئېنىرگىيىلهرگه ئايل

  .»دەلىلىدۇر
ئــادەم مايمۇنــدىن «: دارۋېننىــڭ ئىنســاننىڭ يــارىتىلىش قىسسىســى ھهققىــدە  )٢(  

ەيــدىغان ئــاللىبۇرۇن ســهھنىدىن چۈشــكهن خىيــالىي نهزەرىيىســى      د» ئــۆزگهرگهن
: لىرىـدىكى ئايهتكهرىـم  يارىتىلىشنىڭ باشلىنىش قىسسىسـىنى بايـان قىلغـان قۇرئـان     

نــى قــارا اليــدىن ياســىلىپ )يهنــى ئــادەم ئهلهيهىسســاالم(ن شۈبهىســىزكى، بىــز ئىنســا﴿
 دېـگهن  )٢(﴾قۇرۇق اليدىن يـاراتتۇق ) چهكسه جىرىڭاليدىغان(ن شهكىلگه كىرگۈزۈلگه

  .دىنىي ھهقىقهتكه زىت كېلىدۇ
رەڭگـى   نـى يىلالرنىـڭ ئۆتۈشـى بىـلهن    »قـارا الي «تهپسىرشۇناسالر بـۇ ئـايهتتىكى     

 ھـازىرقى زامانـدا  . ئۆزگىرىپ كهتكهن سېسىق پۇرايدىغان قارا الۋا، دەپ تهپسىر قىلىدۇ
پاتقاقلىق قارا  ھاياتلىقنىڭ باشلىنىشى«: ئىسپاتالنغان ئىلمىي ھهقىقهت مۇنداق دەيدۇ

گېــزى ۋە  H2Sگېــزى،  METHANEبــۇ الۋا پاتقىقىــدىن . الۋىــدىن ئىبــارەت بولغــان
AMMONIA پۇرايدىغان گازالر چىقاتتىسېسىق  گېزى قاتارلىق.  

نىڭ تـۇپراقتىن يارىتىلغـانلىقى قۇرئـان    )ئادەم ئهلهيهىسساالم(ن ئاۋۋالقى ئىنسا )٣(  
 ئىســپاتالنغان ئىلمىــي ھهقىقهتــلهر زامــانىمىزداكهرىمنىــڭ كهســكىن خهۋىــرى بولــۇپ 

ــقا،. بىـــلهن مۇۋاپىقلىشـــىدۇ ــدا بولغـــان  مۇنـــدىن باشـ تۈرلـــۈك  ١٨ئىنســـان ۋۇجۇدىـ

                                                 
  ـ ئايهت ٨٨قهسهس سۈرىسى   (١)
  ـ ئايهت ٢٦ھىجر سۈرىسى  (٢)
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تۈرلـۈك ئېلېمېنتنىـڭ ئـۆزى ئىكهنلىكىمـۇ      ١٨تۇپراق جىسمىدا بار بولغان  ئېلېمېتنىڭ
  .پهن ــ ئىسپاتلىغان ئىلمىي يهكۈندۇر -دىكى ئىلىمھازىرقى زامان

بۇۋاقنىــڭ تۆرىلىشــىدە  ـ ئهســىرگه كهلگىــچه تىببىــي مۇتهخهسسىســلىرى    ١٧ )٤(  
ــدىن كېــ    ــاال تۆرەلگهن ــۇر، ئۇنىــڭ پهقهت ب ــى يوقت ــداق رول ــۇنى ئانىنىــڭ ھېچقان يىن ئ

ئوزۇقالندۇرۇش ۋە قۇرسـىقىدا ساقالشـتىن باشـقا رولـى بولمايـدۇ، بـاال پهقهت ئهرنىـڭ        
ـ ئهسىرنىڭ باشلىرىدا يۇقىرىقىسىغا ١٨. سپېرمىسىدىنال تۆرىلىدۇ، دەپ ئېتىقاد قىالتتى

ۋە بالىنىـڭ تۆرىلىشـىدە    تامامهن زىت كېلىدىغان ئىلمىـي نهزەرىـيه ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ    
ســـىنىڭ ھېچقانـــداق رولـــى يـــوق، ئـــۇ پهقهت ئايـــال كىشـــىنىڭ       ئهرنىـــڭ سپېرمى

، دەپ قىلمايــدۇبهچچىدانىــدىكى ســپېرمىنى پائــالىيهتكه كۆتىرىشــتىن باشــقا خىــزمهت 
ــ ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدا، بـاال ئهر بىـلهن      ٢٠ـ ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋە ١٩. غانئېتىقاد قىل

ــىدىن تۆرىلىـــدۇ    ــىنىڭ سپېرمىسـ ــال ھهر ئىككىسـ ــدا ئهر ب. ئايـ ــلهن ئايـــال  بۇنىڭـ ىـ
ــدىغان ئىلمىــي ھهقىــقهت ئوتتۇرىغــا چىق   ــى ئوخشاشــتۇر، دەي ۋە تــى ئىككىســىنىڭ رول

ــىنا ــىدىكى  مېدىتس ــى ساھهس ــۇ    ئىلم ــالىمالر ب ــلهر ۋە ئ ــارلىق مۇتهخهسسىس ــي  ب ئىلمى
  .نهزەرىيىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىدە ھهممه بىردەك ئىتتىپاققا كېلىدۇ

سـىر بـۇرۇنقى چـاغالردىال ئـېالن     ئه ١٤بـۇھهقىقهتنى مۇنـدىن  كهرىـم  ئهمما قۇرئان   
يهنـى ئهر بىـلهن ئايالنىـڭ    (شۈبهىسـىزكى، بىـز ئىنسـاننى ئارىالشـما سـپېرم      ﴿: قىلغان
  .)١(﴾دىن ياراتتۇق) سپېرمى

دېمهك، دىننىڭ ئهسلىسـى بىـلهن، تـوغرا ئىسـپاتالنغان ئىلمىـي ھهقىقهتـلهر بىـر ـ           
  .ىشىشى مۇمكىن ئهمهسزىتل بۇ ئىككىسىنىڭ ئۆز ئارا. بىرىگه تامامهن ماسلىشىدۇ

  بولغان ئهمهس دۇنيادىكى ئۇرۇشالرغا دىن سهۋەب
  دۇنيادىكى ئۇرۇشالرغا دىن سهۋەب بولغانمۇ؟: سوئال  .١٩٤١

غهرب ئهللىرىدە دىن نامى بىلهن كۆپلىگهن ئۇرۇشالرنىڭ يۈز بهرگهنلىكى  :جاۋاب    
ئۇنىـڭ قايسـى دىـن بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزەر      ھهقىقهت، لېكىن مۇشـۇ سـهۋەب دىننـى    
  مۇتلهق رەت قىلىشقا سهۋەب بوالالمدۇ؟

ئهلۋەتته بۇ ئابزاسالرغا نهزەر يۈرگۈزگهندە مهلئۇن ئاپپاق غوجىنىـڭ ئىسـالم دىنىـي      
ــلهن       ــامى بىـ ــن نـ ــانلىقى ۋە دىـ ــى، ئازدۇرغـ ــى ئهزگهنلىكـ ــۇر خهلقىنـ ــدىن ئۇيغـ نامىـ

ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكى كـۈنگه قېلىشـى   . ىدۇدۆتلهشتۈرگهنلىكى كۆز ئالدىمىزدا كۆرۈن
ئىسالم دىنىي سـهۋەبلىكمۇ يـاكى ئىسـالم دىنىنـى شهخسـىي مهنپهئهتـى ئۈچـۈن يامـان         

                                                 
  ئايهتـ  ٢ئىنسان سۈرىسى  (١)



 ەددىيهر ۈبهىلهرگهش-هكش: بۆلۈم- ١٢  ١٢٦٤  

 

غهرەزلىك ئىستىمال قىلغان ئازغۇن غوجىالرنىـڭ سـهۋەبىمۇ؟ ئىسـالم دىنىـي سـهۋەبچى      
ــهئىدىيه خانــدانلى      ــانىيالر ۋە س ــالم دىنىنىــڭ قاراخ ــاق، ئىس ــدىغان بولس قى دەپ قاراي

  دەۋرىدە ئۇيغۇرالرغا ئاتا قىلغان بۈيۈك مهدەنىيىتىگه نېمه دەيسىز؟
ئۇالر قۇرئان ئوقۇيدۇ، لېكىن قۇرئـان ئۇالرنىـڭ   :"رەسۇلۇلالھ خاۋارىجالر توغرىسىدا  

گاللىرىــدىن ئۆتمهيــدۇ، ئــۇالر خــۇددى ئــوق پاچــاقتىن چىقىــپ كهتكهنــدەك دىنــدىن   
اپىرالر بىـلهن كـارى بولمايـدۇ، ئهگهر    چىقىپ كېتىـدۇ، مۇسـۇلمانالرنى ئۆلتۈرىـدۇ ۋە كـ    

مهن شــۇ تــۈردىكى ئــادەملهرنى ئۇچرىتىــپ قالىــدىغان بولســام، ئــۇالرنى ئــاد قهۋمىــگه   
  .)١(دېگهن"ئوخشاش ھاالك قىلغان بوالتتىم

ماقۇل، دىنىي ئهقىدە ئاشۇ ئۇرۇشالرغا ئېلىـپ بـاردىمۇ دەپ پهرەز قىلىـپ تـۇرايلى،       
تۈزۈمى دىننىـڭ ئورنىغـا چۈشـكهندىن    ” ئايرىشدىننى سىياسهتتىن “غهرب ئهللىرىدە 

كېيىن ئۇرۇش توختىدىمۇ؟ ئىنسانىيهت تارىخىدا مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىـدە  
ئىككى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشى سهۋەبلىك يۈز بهرگهن قىرغىنچىلىـق، ۋەيرانچىلىـق ۋە   

دۆلهتلىـرى   بۇزغۇنچىلىق دىن سـهۋەبىدىن يـۈز بهرگهنمـۇ؟ كاپىتـالىزم ۋە سوتسـىيالىزم     
ئاجىز دۆلهتلهرنى بېسىۋېلىش ۋە مۇستهملىكه قىلىۋېلىش ئۈچـۈن قوزغىغـان ئۇرۇشـالر    
دىنىي ئۇرۇشـالرمىدى؟ ئىـراق، سـۇمالى، چېچهنىسـتان، ئافغانىسـتان ۋە ئىـراقالردا يـۈز        

  مۇ دىنىي ئېتىقاد سهۋەبلىك يۈز بهرگهنمۇ؟الربهرگهن ۋە يۈز بېرىۋاتقان ئۇرۇش
باھا بېرىشته ئىنساپلىق بولىدىغان بولسا، ھهر بىر ئىشنى ئـۆز  ئهگهر ھهركىم دىنغا   

ئۇنـداق بولمىغانـدا   . ئورنىدا قويىدۇ، بىر دىننىڭ سهۋەبىنى باشقا بىـر دىنغـا ئارتمايـدۇ   
ــاۋايى   ــا ئۇرىنىۋالغــــان ھــ ــم ۋە ئهقىــــل تونىغــ ــا ئىلىــ ــا بهرگهن باھــ ھهۋەس  -دىنغــ

  .خاراكتېرىدىكى باھا بولۇپ قالىدۇ

  بولمايدۇ ھهممه نهرسىنى بىلگىلى دىنغا تايانماستىن
  دىنغا تايانماستىن ھهممه نهرسىنى بىلگىلى بوالمدۇ؟: سوئال  .١٩٤٢

ھېسسىي ئهزاالر كىشـىلهر مۇھتـاج بولىـدىغان نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـىنى       :جاۋاب    
هرســىلهرنى بىلىشــنىڭ يــولى ئهمهس، ھېسســىي ئهزاالر بىــلهن بىلىشــكه تېگىشــلىك ن 

ھېسســىي ئهزاالر بىــلهن بىلىــش، ئهقىــل ئــارقىلىق بىلىشــكه تېگىشــلىك نهرســىلهرنى  
  .ئهقىل ئارقىلىق بىلىش ئوتتۇرىسىدا زىتلىق مهۋجۇد ئهمهس

شــۇنى بىلىــش كېرەككــى، تهبىئىــي پهن بىــلهن ھهق دىــن ئوتتۇرىســىدا زىتلىــق      
يېتىشـنىڭ يـولى دەپ   پهن مېتودىنى مهرىـپهتكه  -ھهقىقىي دىن ئىلىم. مهۋجۇد ئهمهس

                                                 
  بۇخارى رىۋايىتى  )١(



 ١٢٦٥  همهسقارشى ئ هدىن ئىلىمگ هقھ  

 

. ئېتىراپ قىلىدۇ، لېكىن ئۇ بارلىق مهرىپهتلهرنى بىلىشنىڭ يـولى ئهمهس دەپ قارايـدۇ  
ــ  ــپهتلهر نهقى ــۈنكى بهزى مهرى ــۋايهت(ل چ ــدۇ، يهنه بهزى  ) رى ــېس قىلىنى ــارقىلىق ھ ئ

ــل  ــپهتلهر ئهق ــلهن مهرى ــدۇ، يهنه بهزى      بى ــارقىلىق بىلىنى ــولى ئ ــرىش ي ــۈن چىقى يهك
ــپهتلهر پهقهت په ــارقىلىق نىــڭيغهمبهرلهرمهرى ــولى ئ ــدۇ الي ــدۇ ھــېس قىلىنى . ۋە بىلىنى

ــپهت يوللىرىنىــڭ ھهممىســىدىن       ــۇ مهرى ــا ب ــۈرىگه قارىت ــپهت ت ــق كىشــى مهرى ئهقىللى
ــا  .پايدىلىنىـــدۇ بهزى مهرىـــپهت يـــوللىرىنى قوبـــۇل قىلىـــپ، يهنه   الرئهقىلســـىزئهممـ

  .بهزىلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ
يېتهلمهيـدىغان شـۇ مهرىـپهتلهرگه قـاتتىق      تهبىئىي پهن -شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلهر  

گهرچه ئۇ دىن باتىل دىن ياكى ئۇنىڭـدا  -ئېهتىياجى بولغانلىقى ئۈچۈن قايسىبىر دىنغا
  .ئېسىلىشنى ئهۋزەل كۆرىدۇ -بهزى قاراشالر خاتا بولسىمۇ

كىشىلهرنىڭ كۆپلىگهن كائىنات كۆرۈنۈشلىرىنى چۈشىنىشـىگه يـاردەم بهرگهن ۋە     
خاتـا  -غا كۆپ ئاسانچىلىق يارىتىپ بهرگهن زور ئىلمىي كهشـپىياتالر ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى

كــۆپلىگهن كىشــىلهرنى ئېزىقتــۇرۇپ، تهجــرىبه ئىلىمــي   -چۈشــهندۈرۈش ســهۋەبىدىن
ئىنساننى دىندىن بىهاجهت قىلىدىكهن، بهلكى دىن مهغلۇب بولغان جايالردا تهجـرىبه  

ــان     ــۈرۈپ قويغ ــا كهلت ــگهن ئويغ ــدىكهن دې ــبه قىلى ــي غهلى ــدى ئىلمى بىرىنچــى ۋە . ئى
ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــلىرى بـــۇ تـــۈردىكى مهغرۇرلـــۇق دەرىجىســـىنى خېلـــى        

  .پهسهيتىۋەتتى
كـۆپلىگهن كىشـىلهرگه ئىلمىـي ھهقىقهتـلهر      ئاتېئىزمچىالر بىلهن سىكۇالرىزمچىالر  

دىنىــي دەۋاالرنــى يوققــا چىقىرىــپ تاشــاليدۇ ۋە ئــاتېئىزم نهزەرىيىلىرىنــى قولاليــدۇ دەپ 
دۇرۇشتا غهلىبه قىلىپال قالماستىن، بهلكى ئۇالر ئاتېئىزم كـۆز قارىشـى يـالغۇز    خىيال قىل

ــبه قىل    ــتا غهلى ــال قىلىدۇرۇش ــتۇر دەپ خىي ــي قاراش ــانئىلمى ــهۋەبتىن بهزى  . غ ــۇ س ش
پهن ئۇقۇمىنىـڭ  -ئىلىـم  دىن ئىبارەت بـۇ پـۈچهك ئـېقىم   كىشىلهرنىڭ نهزەرىدە ئاتېئىزم

  .غانبىر قىسمىغا ئايلىنىپ قال



 ەددىيهر ۈبهىلهرگهش-هكش: بۆلۈم- ١٢  ١٢٦٦  

 

  

  نىڭ پهيغهمبهرلىكى ھهققىدەد ئهلهيهىسساالممۇھهممه

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم يالغۇز ئهرەبلهرگىال پهيغهمبهر بولۇپ كهلگهنمۇ؟: سوئال  .١٩٤٣
  :بۇ مۇنداق :جاۋاب    

نىڭ پهيغهمبهرلىكـى ئهرەبلهرگىـال خـاس بولماسـتىن،     مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم) ١(  
چـۈنكى ئىسـالم   . ئومۇمىي پهيغهمبهرلىك ئىـدى قارىتىلغان ۈن ئىنسانىيهتكه بهلكى پۈت

شۇڭا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىسـالم  . دىنى پۈتۈن ئىنسانىيهت ئۈچۈن كهلگهن دىن
: ئاشـكارا جاكارلىغانـدا مۇنـداق دېـگهن     –دەۋىتىنى ئىنسانالرغا تـۇنجى قېـتىم ئوچـۇق    

خاس قىلىپ ئهۋەتىلگهن، ئهمما مهن پۈتۈن  ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهر ئۆز قهۋملىرىگه«
  .)١(»ئىنسانالرغا ئومۇمىي قىلىپ ئالالھ تهرىپىدىن پهيغهمبهر بولۇپ ئهۋەتىلدىم

ــان كهرىمنىــڭ )٢(   ــايهتلىرىگه نهزەر ســالىدىغان بولســاق،  قۇرئ ــان  ســۈرە ۋە ئ قۇرئ
ــانلىقىنى   ــا دەۋەت قىلىۋاتقـ ــانالرنى ئالالھنىـــڭ ھهق دىنىغـ ــۈن ئىنسـ  كهرىمنىـــڭ پۈتـ

قۇرئـان كهرىمنىـڭ    خـۇددى قۇياشـتهك روشـهن بولغـان بـۇ ئـالهمىي پاكىـت       . بايقايمىز
ئــى ﴿. مهككىــدە چۈشــكهن ئــاۋۋالقى ئــايهت ۋە ســۈرىلىرىدىال ئېنىــق نامايــان بولماقتــا  

 البىـــز ســـېنى پۈتـــۈن جاھـــان ئهھلـــى ئۈچـــۈن پهقهت رەھـــمهت قىلىـــپ! مـــۇھهممهد
  .)٢(﴾ئهۋەتتۇق

مهقسهتلىرىدە ئهسال ئۆزگىرىش بولـۇپ   –نىشان  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ )٣(  
ئــالالھ تائاالنىـڭ كۆرسهتمىســىگه ئاساســهن شــهرىئهت   باققـان ئهمهس، بهلكــى ئــۇ زات 

بـۇ ناھـايىتى   . ئهھكاملىرىنى تۇرغۇزۇشـتا تهدرىجىـي يۈكسـىلىش ئۇسـۇلىنى قولالنغـان     
ۇر سـىڭىپ  چۈنكى ئىنسانالرنىڭ تۇرمۇشىغا چوڭق. تهبىئىي ۋە مهنتىقلىق ئۇسۇل ئىدى

ئــادەتلهرنى بىـر يــولال ئهمهلــدىن قالـدۇرۇش ئاســانغا چۈشــمهيدۇ ۋە    –كهتـكهن ئــۆرپ  
شــۇڭا ئىســالم دىنــى ئىنســانالر قهلــبىگه ئالــدى بىــلهن ئىســالم  . ئهقىلغىمــۇ ســىغمايدۇ

ئهقىدىسىنى چوڭقۇر سىڭدۈرۈشنى مهركهزلىك تۇتـۇپ، بـۇ ئـارقىلىق ئهقىلنـى ئهقىـدە      
ن شهرىئهت ئهھكاملىرىنى تهتبىقالشقا ئاساس سالغان بىلهن مۇستهھكهملىگهن، ئاندى

 –ئـــادەتلهرنى ئۆزگهرتىشـــنىڭ چـــارە     –ھهمـــدە ئىنســـانالر ئـــادەتلهنگهن ئـــۆرپ    
ھــاراق بىــلهن ئۆســۈم مۇئامىلىســىنىڭ تهدرىجىلىــك . تهدبىرلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان

                                                 
  ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
  ئايهت -١٠٧ئهنبىيا سۈرىسى   )٢(



 ١٢٦٧  هققىدەھ هيغهمبهرلىكىپ هلهيهىسساالمنىڭئ ۇھهممهدم  

 

دىنىنىـڭ   ئىسـالم . ئۇسۇلى بىلهن ئاخىرى قهتئىي ھارام قىلىنغانلىقىمۇ بۇنىڭ مىسـالى 
ــۇر     ــبىگه چوڭق مهككىــدىكى دەۋەت باســقۇچى ئىســالم ئهقىدىســىنى ئىنســانالرنىڭ قهل
يىلتىز تـارتقۇزۇش باسـقۇچى بولـۇپ، مهدىنىـدىكى باسـقۇچى شـهرىئهت ھۆكـۈملىرىنى        

  .تهدرىجى تۇرغۇزۇش باسقۇچى ھېسابلىنىدۇ

  پ ئايالى بولغانلىقىكۆ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ بىـر نهچـچه ئايـالنى نىكاھىـدا ساقلىشـىنىڭ       : سوئال  .١٩٤٤

  ھېكمىتى نېمه؟
  :بۇنىڭ ھېكمىتى ۋە سهۋەبى تۆۋەندىكىچه :جاۋاب    

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تـۇنجى ئايـالى ھهزرىتـى خهدىـجه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا        )١(  
ياشــتا  ٤٠بولــۇپ، ھهزرىتــى خهدىــجه ئــۇ ۋاقىتتــا يــاش ۋاقتىــدا ئــۆيلهنگهن  ٢٥بىــلهن 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ياتلىق بولۇشتىن بۇرۇن ئىككـى   ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ. ئىدى

يىـل تۇرمـۇش    ٢٨پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ بىـلهن   .قېتىم ياتلىق بولغان ئىدى
ئوچـاقلىق بولغـان    -كهچۈرۈپ تاكى ئۇ ۋاپات بولغانغا قهدەر يالغۇز ئۇنىڭ بىلهنال ئـۆي 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھاياتىنىڭ ئـاخىرقى پهيـتىگىچه ھهزرىتـى خهدىجهنـى      .ئىدى
  .ئهسلهپ ئۆتكهن ئىدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ھايـاتىنى ئۇنىـڭ پهيغهمبهرلىكـتىن بـۇرۇنقى ۋە       )٢(  
 كېيىنكــى تهرجىمىهاللىرىــدىن ئېنىــق كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇكى، ئــۇ زات ھهرگىزمــۇ      

يـاش ۋاقتىـدا بىـر ئايـال بىـلهن      . ئهمهس ئىـدى  زاتشهھۋانىي ھهۋەسكه بېرىلىـدىغان  
كۇپايىلىنىــپ ئــۆتكهن بىــر ئــادەم ئهللىــك ياشــقا كىرىــپ قالغــان ۋاقتىــدا قانداقســىگه  
توســاتتىنال جىنســىي ھهۋەســنىڭ ئىگىــدارچىلىق قىلىشــى ئاســتىدا قالىــدىغان بولــۇپ  

ئوخشـاش بـۇ خىـل لهززتلهردىـن بهھـرىمهن       ئـۇ يـاش ۋاقتىـدا باشـقا ياشـالرغا      قالىدۇ؟
پهيغهمـبهر   .لېكىن بىـر ئايـال بىلهنـال ئـۆتتى    . بولۇش پۇرسىتىگه پۈتۈنلهي ئىگه ئىدى

ــه        ــى ئائىش ــالى پهقهت ھهزرىت ــان ئاي ــز ئالغ ــدە قى ــاللىرى ئىچى ــاالمنىڭ ئاي ئهلهيهىسس
ــا ئىــدى  ــد  . رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــالالر ئى ــۇل ئاي  .ىقالغانلىرىنىــڭ ھهممىســى دېگــۈدەك ت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بـۇ ئايـالالرنى نىكاھىغـا ئېلىشـى بىرىنچىـدىن ئىنسـانىي       
پهزىلهت، ئىككىنچىدىن شهرئىي مهقسهت بولۇپ، ھېچبىرىنى شهھۋەت ئۈچۈن ئالغـان  

ــېلىش    . ئهمهس ــاللىرىنى نىكاھىغــا ئ ــۇل قالغــان ئاي ــازاتالردا شــېهىد بولغانالرنىــڭ ت غ
ــىنى سىال   ــڭ بېش ــارقىلىق ئۇالرنى ــتائ ــۈلگه    ش ــقىالرغا ئ ــاالم باش ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

بولغاندەك، ئهرەب قهبىلىلىرىنى بىرلهشتۈرۈش ۋە بۇ يېڭـى دىننـى ئۇالرنىـڭ قوللىشـى     
ئوخشاش بولمىغـان قهبىلىلهردىـن ئۆيلىنىشـتىمۇ     بىلهن يۈكسهلدۈرۈش نىيىتى بىلهن
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باجـا   –ن قـۇدا  ئوڭـايلىق بىـلهن باشـقا قهبىلىـلهر بىـله      چۈنكى ئهرەبلهر. ئۈلگه ئىدى
  .بولمايدۇ، بولغاندا ئۇالرنى ئۆز ئائىلىسىنى قوغدىغاندەك جان تىكىپ قوغدايدۇ

يېشـىدا، بىـر سـاھابىدىن تـۇل قالغـان ھهزرىتـى        ٥٠ پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  )٣(  
جامـالىنى   –ئۇنىڭغا ئۆيلىنىشته ئۇنىڭ ھۆسـىن  . سهۋدە رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا ئۆيلىنىدۇ

لكى مهرھۇم سـاھابىنىڭ ئىسـالم دەۋىتـى يولىـدىكى خىزمهتلىرىنـى      كۆزلهپ ئهمهس، به
  .قهدىرلهش ۋە بۇ ئايالنىڭ بېشىنى سىالشنى مهقسهت قىلغان ئىدى

ھهزرىتــى ئائىشــه بىــلهن ھهزرىتــى ھهفســهلهرگه ئۆيلىنىشــى ئهڭ ســاداقهتمهن ) ٤(  
امايان ساھابىلىرى ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهرگه بولغان كۈچلۈك دوستلۇق ئاالقىسىنى ن

  .قىلىش ئۈچۈن ئىدى
ــا     )٥(   ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھهزرىتــى ئۇممــۇ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهاغ پهيغهم

ئۆيلىنىشىدىكى سهۋەب ئۇھۇد غازىتىدا ئېرى شېهىد بولغان بۇ ئايالغا تهسهللى قىلىش 
ــدى ــۇ     .ئۈچــۈن ئى ــدا، ئ ــاقچى بولغىنى ــا ئالم ــۇنى نىكاھىغ ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئ پهيغهم

لـېكىن  . قېرىـپ قالغـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ، بـۇ نىكـاھ ئۈچـۈن ئـۆزۈر سـورايدۇ         ئۆزىنىڭ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ كۆڭلىنى ياساپ ئىنسانىي ئالىيجاناپ پهزىلهت بىـلهن  

  .ئۇنى نىكاھىغا ئالىدۇ
ئهبــۇ ســۇفياننىڭ قىــزى ھهزرىتــى رەمــله ئهينــى ۋاقىتتــا ھهبهشىســتانغا ئېــرى  )٦(  

بولـۇپ، ئېـرى خرىسـتىئان دىنىغـا كىرىـپ كهتـكهن ۋە ئـۇنى         بىلهن ھىجرەت قىلغـان 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ شــۇم خهۋەرنــى ئــاڭالپ   .مۇســاپىرچىلىقتا تاشــلىۋەتكهن

ھهبهشىستان پادىشـاھى نهجاشـىغا ئهلچـى يـولالپ، ھهزرىتـى رەملهنـى يـات يـۇرتتىكى         
نىكاھىغـا   ھالـدا غۇربهتچىلىكتىن ۋە مهككه مۇشـرىكلىرىنىڭ زۇلمىـدىن قۇتۇلـدۇرغان    

بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ مهككه مۇشرىكلىرىنىڭ ئهڭ كاتتىسـى بولغـان دادىسـىنى    . ئالغان
  .ئىسالمغا مايىل قىلىشنى كۆزلىگهن

ــال ئهســىرلهردىن    ) ٧(   ــا ئهســىرگه چۈشــۈپ قالغــان ئاي ھهزرىتــى جــۇۋەيرىيه غازاتت
ــاقىلى ئىـــدى   ــىنىڭ ئاقسـ ــتهلهق قهبىلىسـ ــۇپ، دادىســـى بهنـــى مۇسـ ــبه. بولـ ر پهيغهمـ

شـۇنىڭ  . ئهلهيهىسساالم ئۇنى نىكاھىغا ئېلىش ئـارقىلىق ئهسـىرلىكتىن ئـازات قىلىـدۇ    
بىــلهن مهزكــۇر قهبىــله بىــلهن مۇناســىۋەتنى ياخشــىالپ، ئۇالرنىــڭ ئىســالمغا كىرىشــى  

  .شارائىت ھارىزاليدۇ –ئۈچۈن شهرت 
ھهزرىتى سهفىيه بهنى قۇرەيزە يهھۇدىيلىرىنىڭ كاتتىبېشـىنىڭ قىـزى بولـۇپ،    ) ٨(  

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇنى نىكاھىغــا ئــېلىش   .ئهســىرگه ئېلىنغــان ئايــال ئىــدى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ نىكاھىـدا     ئالدىدا، ئۇنىڭ يا ئۆز ئهھلىگه قايتىش يـاكى 

ــۇ   ــدە، ئ ــارىنى بهرگهن ــۇش ئىختىي ــدىغانلىقىنى    بول ــاالمنى تالالي ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
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  .ئىدىبىلدۈرۈپ، نىكاھقا رازى بولغان 
بـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ھهزرىتـــى زەينهبنـــى نىكاھىغـــا ئېلىشـــى   )٩(  

چۈنكى . ئۈچۈن بولغان ئىدى پ كۆرسىتىشقىلىئىجرا نى ئاھكامىشهرىئهت ھهقتىكى 
 زەيــد ئىبنــى ھارىســهنى. ھهزرىتــى زەيــنهب زەيــد ئىبنــى ھارىســهنىڭ خوتــۇنى ئىــدى 

ــاالم  ــبهر ئهلهيهىسس ــدى  پهيغهم ــان ئى ــدىن   . بېقىۋالغ ــيىن ئۇنىڭ ــنهب كې ــى زەي ھهزرىت
ئهرەبلهرنىڭ شـۇ ۋاقىتتىكـى ئـادىتى بـويىچه، ئۆزىنىـڭ بېقىۋالغـان       . ئايرىلىپ كهتكهن

ئهمما ئىسالم دىنـى نهسـهبنى   . بالىسىنىڭ قويۇپ بهرگهن ئايالىنى ئېلىش چهكلىنهتتى
 قوغداشقا ئهھمىيهت بهرگهنلىكتىن، بېقىۋېلىنغان بالىنىڭ ئهسـلى نهسـهبىنى سـاقالپ   

قېلىشىنىڭ الزىملىقىنـى نامايـان قىلىـش ۋە ئهرەبلهردىكـى بـۇ ئاساسسـىز چهكلىمىنـى        
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ھهزرىتـى زەينهبنـى نىكاھىغـا       ئهمهلدىن قالـدۇرۇش ئۈچـۈن  

 ئـالالھ تائـاال   بۇ ھهقـته . بۇ ئهينى ۋاقىتتا ئالالھنىڭ ئهمرى بىلهن بولغان ئىش. ئالغان
ئۇالرنىــڭ بــاال قىلىۋالغـان ئوغــۇللىرى قويــۇپ بهرگهن   مـۆمىنلهرگه ﴿ :مۇنـداق دېــگهن 

ــاھ بولماســلىقى ئۈچــۈن،     ــۇنلىرىنى نىكــاھالپ ئالســا گۇن ــۇنخوت ــى(ى ئ ــد  )زەينهبن زەي
  .)١(﴾قويۇۋەتكهندىن كېيىن ساڭا نىكاھالپ بهردۇق

  ىگهنلىكتۇرتلرەھاقا منىمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ھاقارەت قىلىش ئىسا ئهلهيهىسساال
 ئۇالرنىــڭ مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ شــهنىگه تىــل تهككــۈزگهنلهرنى : ســوئال .١٩٤٥

  دىنى قولالمدۇ؟
 ئۇالرنىــڭ ھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ شــهنىگه تىــل تهككــۈزگهنلهرنىۇمــ :جــاۋاب    

چــۈنكى ئــالالھ تهرىپىــدىن كهلــگهن ســاماۋىي دىنالرنىــڭ  . دىنــى ھهرگىــز قوللىمايــدۇ
ئالالھنىـڭ دىنىغـا   . پهيغهمـبهرلهر ئۆزئـارا قېرىنداشـالردۇر   . ىئى ۋە غايىسـى بىـردۇر  مهنب

ئىمـان  ئۇالرنىـڭ ھهممىسـىگه   ان ئادەم ئالالھنىڭ پهيغهمبهرلىرىنى سۆيىدۇ، غئىشىنىدى
شـۇنىڭ  . ئـۇالردىن بىرەرسـىگه ھاقـارەت قىلىشـنى ئىمانسـىزلىق دەپ بىلىـدۇ      . ئېيتىدۇ

دىن بىرەرســىنى ئىنكــار قىلغــان كىشــىنىڭ ئىمــانى ئۈچــۈن ئالالھنىــڭ پهيغهمبهرلىرىــ
  .قوبۇل بولمايدۇ

ــم   ــىغا   -ئىلىـ ــپىياتالرنىڭ ئېچىلىشـ ــۈك كهشـ ــي قىلىشـــى ۋە تۈرلـ پهننىـــڭ تهرەققىـ
-ئهگىشىپ، ئىسالم دىنىنىڭ ھهقلىقى ۋە زامان تهرەققىياتى بىـلهن ماسلىشـىش، ئىلىـم   

ا ئېسـىل تهرەپلىـرى   پهنگه ئۈندەش، ئهقىلنى ئىشلىتىشكه تهشهببۇس قىلىشقا ئوخشىغ
يېقىنقـى يىلالردىـن بۇيـان ئىسـالم دىنىنىـڭ      . دۇنيا خهلقىنى قايىل قىلىشـقا باشـلىدى  

                                                 
 ئايهت – ٣٧ئهھزاب سۈرىسى   )١(
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ياۋروپا ئهللىرىدە، خۇسۇسهن ئىلىم، مهدەنىيهت تهرەققىي قىلغان ئهللهردە ناھايىتى تىز 
دىـن سـانىلىپ كهلـگهن     چـوڭ تارقىلىشقا باشلىشى بىلهن دۇنيادا سان جهھهتـته ئهڭ  

ان دىنىنىـــڭ ئالـــدىغا ئۆتـــۈپ كېـــتىش ئالدىـــدا تۇرىۋاتقـــانلىقى غهرب      خىرىســـتىئ
شــۇنىڭ بىــلهن . دۇنياســىدىكى بهزى رادىكــال دىنچىالرنىــڭ ئوغىســىنى قــاينىتىۋەتتى

ئىسالم دىنىنىڭ ئالدىنى توسۇش ئۈچـۈن دىنىـي ئهسـهبىيهت تۈرتكىسـى بىلهنـال       ئۇالر
هممهد ئهلهيهىسســاالمنى ئىســالم دىنىنــى ۋە ئۇنىــڭ ئۇلــۇغ پهيغهمبىــرى ھهزرىتــى مــۇھ 

بـۇ  . كهلمهس ئهيىبلهش، ھهتتـا ھهجـۋى رەسـىمىنى سىزىشـقىمۇ بېرىـپ يهتتـى      -كهلسه
ئهينى ۋاقىتتا دۇنيـادىكى بىـر يېـرىم مىلياردقـا يـېقىن مۇسـۇلمان خهلقنىـڭ غـۇرۇرىنى         

ئهقىدىســــىگه ھۇجــــۇم قىلغــــان پىكرىــــي  زىـــدىلىگهنلىك بولــــۇپ، ئىنســــانالرنىڭ 
  .ىزلىقنى ئىنسانىيهت ئهپۇ قىلمايدۇبۇ ئهخالقس. تېررۇرلۇقتۇر

ئـــالالھ تائـــاال تهرىپىـــدىن كهلـــگهن پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ھهممىســـى ئـــۆز ئـــارا          
ئۇالرنىڭ غايىسى بىر، ئهقىدىسى بىـر، تۇتقـان يـولى بىـر، ۋەزىپىسـىمۇ      . قېرىنداشالردۇر

 سـاماۋىي دىنالرنىـڭ شـهرىئهت تهكلىپلىـرى ئوخشـاش بولمىسـىمۇ، ئۇالرنىـڭ       . بىردۇر
رنى ئـــالالھ تائـــاالنى بىـــر بىلىـــپ ئـــۇنىڭغىال ئېتىقـــاد ۋە ئىبـــادەت قىلىشـــقا  كىشـــىله

  .چاقىرىشتىن ئىبارەت دەۋىتى بىر خىلدۇر
ئىســـــــالم پهيغهمبىـــــــرى «: جـــــــورج بىرناردشـــــــۇ مۇنـــــــداق دەپ يازىـــــــدۇ  

ئىسانى ئېتىـراپ قىالتتـى، ئـۇنى خـۇددى بىـز خرىسـتىئانالر       ) ئهلهيهىسساالم(مۇھهممهد
ــۆرمهت ــتىدىكى  . لهيتتىھۆرمهتلىگهنـــدەك ھـ ــايرىقى ئاسـ ــاۋ بـ ئهگهر مـــۇھهممهد چېركـ

كۆپلىگهن خرىستىئانالر قارىلىغاندەك يالغاندىن پهيغهمبهرلىك دەۋاسى قىلىپ چىققان 
بىرى بولسا ئېدى، ئۇ ئىسانى ئېتىراپ قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلغان 

پهيغهمبهرلىـــك  مۇھهممهدنىـــڭ ئىســـانى ئېتىـــراپ قىلغـــانلىقى ئۇنىـــڭ    . بـــوالتتى
شـۇڭا مـۇھهممهدكه   . رىسالىسىنىڭ ھهقلىقى ۋە ئهخالقىي كامالىيىتىدىن دېرەك بېرىدۇ

ھاقارەت قىلىش ۋاسىتىلىك ھالدا ئۇ چاقىرغان ئېسـىل ئهخالقالرنـى ھاقارەتلىگهنلىـك    
ــۇپ ھېســابلىنىدۇ ــالر ئىســا دەۋەت   . بول ــان ئېســىل ئهخالق ــۇھهممهد چاقىرغ چــۈنكى م
  .)١(»قىلغانالرنىڭ ئۆزىدۇر

                                                 
  .بهت-٦٦٧ماقالىلىرى توپلىمى  George Bernard Shawجورج بىرناردشاۋ   )١(

ۇبلىــن شــهھىرىدە يىلــى ئېرالنــدىيه پــايتهختى د-١٨٥٦جــورج بىرناردشــو ئېرالنــدىيىلىك مهشــهۇر يــازغۇچى   
دۇنياغا كهلگهن، پىكىـر ئېقىمـى ئـاتېئىزمچىالردىن بولـۇپ، دىنالرنىـڭ ھهقىقهتلىرىنـى دادىـل سـۆزلهيدىغان         

يىلـى  -١٩٢٥. ئهينى ۋاقىتتا مهشـهۇر تىيـاتېر ئهسـهرلىرى يازغۇچىسـى بولـۇپ دۇنياغـا تونۇلغـان       . بىرى ئىدى
غـــا »ئوســـكار مۇكاپـــاتى«اتېر ساھهســـىدە يىلـــى تىيـــ-١٩٣٨، »نوبىـــل مۇكاپاتىغـــا«ئهدەبىيـــات ساھهســـىدە 

  .يىلى نويابىر ئېيىدا ۋاپات بولغان-١٩٥٠. تىن كۆپرەك تىياتېر ئهسهرى يازغان٥٠ھاياتىدا .ئېرىشكهن
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مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى بىلمىگهنلهر تۆۋەندىكىلهرنى دىقـقهت بىـلهن تهھلىـل      
  :قىلسۇن

مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئىنســانىيهتنى ئىنســانالرغا، ھايۋانالرغــا ۋە تهبىــئهت ) ١(  
ئــالالھ تائاالغــا ئىبــادە قىلىشــتهك  كــۈچلىرىگه چوقۇنۇشــنىڭ خۇراپاتىــدىن قۇتقــۇزۇپ،

  .چىقاردى ئىنسانىي ھۆرمهتكه
چوقۇنۇشـنىڭ  خۇراپاتالرغـا  نسـانىيهتنىڭ ئهقلىنـى   مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئى) ٢(  

ئـازات  زومبۇللۇقلىرىـدىن   -دىنالرنىڭ زورلـۇق بولسا، ىنى لىرئۇالرنىڭ ئۆز خورلىقىدىن،
  .قىلدى

ــۆيگۈ      )٣(   ــىدا س ــانالر ئوتتۇرىس ــاالم ئىنس ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــڭ  –م مۇھهببهتنى
ــاچت ــۇرۇقلىرىنى چـ ــر . ىئـ ــانالرغا بىـ ــر  –ئىنسـ ــنى، بىـ بىرىنـــى  – بىرىنـــى كهچۈرۈشـ

كىشىلىك ھوقۇقنى تۇنجى بولۇپ ئېالن قىلدى ۋە مۇسـۇلمان  . ھۆرمهتلهشنى ئۆگهتتى
ھوقـــۇقلىرىنى قوغـــداش، ئهســـىرلهرنى خورلىماســـلىق  –ئهمهس قهۋملهرنىڭمـــۇ ھهق 

دۆلهتلىرىـدە   ھـازىرمۇ بهزى ئىسـالم  . پرىنسىپلىرىنى ئهمهلىـي رەۋىشـته تهتبىـق قىلـدى    
ياشاۋاتقان يهھۇدىي، خرىستىئانالر ۋە باشـقا دىـنالر مهنسـۇبلىرى تهڭلىـك، باراۋەرلىـك      

بـۇ ئىسـپانىيىدە مۇنـدىن ئىلگىـرى مۇسـۇلمانالرغا      . كهلمهكته خاتىرجهم ياشاپئىچىدە 
نىڭ تامامهن ئهكسـىچه بولـۇپ، تـارىخ    »ئىرقىي قىرغىنچىلىق«قارشى ئېلىپ بېرىلغان 

  .ۇربۇنىڭغا شاھىدت
پۈتۈن ئىنسانىيهت ئۈچۈن شهپقهت ئۈلگىسى بولـۇپال   ۇھهممهد ئهلهيهىسساالمم) ٤(  

قالماستىن، ئۇچار قۇشالردىن تارتىپ ھايۋانالرغىچه رەھمهت ۋە شـهپقهتنىڭ ئهلچىسـى   
ئىسالم نهزەرىدە ھايۋانالرنى ئازابالشنىڭ ئېغىـر گۇنـاھ ئىكهنلىكـى بۇنىـڭ بىـر      . ئېدى

  .مىسالىدۇر
ــ) ٥(   ــى     ۇھهممهدمـ ــى پهيغهمبهرلهرنـ ــى جىمـ ــدىن ئىلگىرىكـ ــاالم ئۆزىـ ئهلهيهىسسـ

. ھۆرمهتلهش، قهدىرلهش ۋە سۆيۈشنىڭ ئهڭ ئۈلگىلىـك نهمـۇنىلىرىنى ئېلىـپ كهلـدى    
ئىبراھىم، مۇسا، ئىسا ۋە باشقا پهيغهمـبهرلهردىن بىرەرسـىنى ئىنكـار قىلغـان كىشـىنىڭ      

پهيغهمـبهرلهرگه ئىمـان   ئىمانى قوبۇل بولمايدىغانلىقىنى ئـېالن قىلىـش بىـلهن جىمـى     
  .ئېيتىشنى ئىماننىڭ بىر پارچىسى قىلىپ بېكىتتى

ــ) ٦(   ــۆلمهس    مـ ــتا ئهڭ ئـ ــى قوغداشـ ــان ھهقلىرىنـ ــاالم ئىنسـ ۇھهممهد ئهلهيهىسسـ
ئىنسـانالر ئهر بولسـۇن، ئايـال بولسـۇن، كىچىـك بولسـۇن، چـوڭ        . نهمۇنىلهرنى ياراتتى

ــداق بولىشــى    ــاراۋەر بولســۇن، مىللىتــى، رەڭگــى، تىلــى ۋە دىنــى قان ــنهزەر ب دىن قهتئىي
ــلىق     ــالمنىڭ ئهڭ ئاساسـ ــۇنى ئىسـ ــپ، ئـ ــېالن قىلىـ ــى ئـ ــگه ئىكهنلىكىنـ ــا ئىـ ھوقۇققـ

 -٦٣٣مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ تهخمىـنهن     بۇ مـاۋزۇدا . پرىنسىپلىرىدىن سانىدى
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ئــۇ . ئــاي ئىلگىــرى ئوقۇغــان ۋىــدا خۇتبىســى يېتهرلىكتــۇر٣مىالدىــيه يىلــى ۋاپــاتىتىن 
ئىنسـانالر  . تـۈزۈم دېگهنلهرنـى ئـاڭالپمۇ باقمىغـان ئېـدى      –قـانۇن   زامانالردا كىشىلهر

مىالدىــيه يىلىــدىن باشــالپ ئوتتۇرىغــا     –١٢١٥تهرىپىــدىن اليىهىلهنــگهن قــانۇنالر   
ــدە كىشــىلهر   -١٦٢٧. چىقىشــقا باشــلىغان  ــا كهلگهن ــيه يىلىغ ــۇق –ھهق «مىالدى » ھوق

» راژدانلىــق ھهققــىئىنســان ھهقلىــرى ۋە گ«يىلــى  -١٧٨٩دېگهننــى تونۇغــان بولســا، 
يىلىغــا كهلگهنــدە ئىنســان ھهقلىــرى قــانۇنى      -١٩٤٨. يېزىلغــان هدېــگهن باياننــام 

  .خهلقئارادا رەسمىي ئېالن قىلىنغان
. ۇھهممهد ئهلهيهىسســــاالم ئىنســــانىي ئهخالقنىــــڭ شــــهنىنى كۆتــــۈردى مــــ) ٧(  

ڭ بىـر  راستچىللىق، ۋاپادارلىق، نومۇسچانلىق ۋە باشـقىمۇ ئېسـىل ئهخالقالرنـى ئىماننىـ    
ئهخالققـا، ئاتـا    –پارچىسى، ئىنساننىڭ تاكامۇللىقى قىلىپ بېكىتىش ئـارقىلىق ئهدەپ  

 –قىلىشقا، تۇغقانالرغـا سـىله    ۋاپادار بولۇپ، ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قېتىرقىنىپئانىغا  –
شـۇنىڭ بىـلهن بىـر    . رەھىم قىلىشقا، ھايۋانالرغا رەھىم قىلىشقا كۈچلۈك دەۋەت قىلدى

ــا  ــاردا، يالغ ــان   قات ــدامچىلىق، كۆرەلمهســلىك، دۈشــمهنلىك ۋە باشــقىمۇ يام نچىلىق، ئال
  .ئهخالقالردىن، ناچار قىلىقالردىن يىراق بولۇشقا چاقىردى

ۇھهممهد ئهلهيهىسساالم كىشىلهرنى ئهقىـل ئىشلىتىشـكه، كائىنـاتنى كهشـىپ     م) ٨(  
و زېمىننىـڭ  ياۋروپادا گالىلى گـالىل . قىلىشقا، يېڭىلىقالرنى ئېچىشقا تهشهببۇس قىلدى

شـــار شـــهكىللىك ئىكهنلىكىنـــى ئـــېالن قىلغىنـــى ســـهۋەبلىك چېركـــاۋ زوراۋانلىـــرى 
تهرىپىــدىن ئۆلــۈمگه ھۆكــۈم قىلىنغــان چــاغالدا، ئىســالم دۇنياســىدا ئىبنــى رۇشــدى،   
خارەزم، ئىبنى ھهيسهم، فارابى، ئىبنى سىنا قاتارلىق ئالىمالرنىڭ ھهر بىرى مېدىتسـىنا،  

پهنـلهرگه   –اتىكا، بىئولوگىيه، ئاسـترونومىيه قاتـارلىق ئىلىـم    جۇغراپىيه، خېمىيه، ماتېم
  .تۇنجى بولۇپ ئۇل سالغان ۋە دۇنياغا ئېالن قىلغان كىشىلهر بولۇپ تونۇلغان ئېدى

ئـالالھ تائـاال تهرىپىـدىن ئىنسـانىيهتنىڭ تهبىئىـتىگه       مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم) ٩(  
 يىرىنى ھهل قىلىـدىغان، ئىنسـانى  ئېهتىيـاجل  ئۇالرنىـڭ  تامامهن مۇۋاپىـق كېلىـدىغان،  

ــۇم پرىنســىپالر   –باشــقا دىنالرغــا ئوخشــاش  –ھهۋەســلىرىنى  بوغــۇپ قويماســتىن، مهل
ئاســــتىدا قاندۇرىــــدىغان، روھ بىــــلهن نهپىــــس ئىككىســــىنىڭ ئىســــتهكلىرىنى ۋە  
ئېهتىياجلىرىنى مۇناسىپ ھالدا ھهل قىلىدىغان، مهدەنىيهتلىك، ئىلغار ۋە ھهر قانـداق  

رائىتىغا، يۈكسهك تهرەققىياتىغا تولۇق ماسلىشىدىغان بىـر دىننـى ئېلىـپ    ئهسىرنىڭ شا
قىلغـان دۆلهتلهردىكـى بىلىـم     يپهن تهرەققىـ  –دىـن ئىلىـم    شۇ سهۋەبتىن بـۇ . كهلدى

  .ئادەملىرىنىڭ ئىزدىنىش ماۋزۇسى ۋە بىردەك ھهۋىسى بولۇپ كهلمهكته
ــ) ١٠(   ــا ئىنســانىي قې  ۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمم ــۈن دۇنياغ رىنداشــلىقنىڭ ئهڭ پۈت

ئىنسـانالر خـۇددى تارغاقنىـڭ چىشـلىرىغا     «ئـۇ  . ئۆچمهس ئۈلگىلىرىنى تهقدىم قىلدى



 ١٢٧٣  هققىدەھ هيغهمبهرلىكىپ هلهيهىسساالمنىڭئ ۇھهممهدم  

 

 –ېگهن ئـۆلمهس شـوئارنى ياڭرىتىـپ چىقىـش بىـلهن ھهق      د» باراۋەردۇرباپئوخشاش 
ھوقۇقتــــا، ھــــۆرمهتته، دىنىــــي ۋە ئىنســــانىي مهجبــــۇرىيهتلهرنى ئۆتهشــــته پۈتــــۈن 

ــانالرنىڭ ئوخشــاش ئىكهنلىكى  ــتۈن    ئىنس ــتىن ئۈس ــارا تهنلىك ــڭ ق ــاق تهنلىكنى ــى، ئ ن
. ئهمهسلىكىنى، ئىنسانلىقتا ھهممه ئوخشاش ئىكهنلىكىنى تۇنجى بولۇپ ئېالن قىلـدى 

مـــۇھهممهد  ھـــاالۋىتىنى –ئىنســـانالر ھهقىقىـــي ئىنســـانىي قېرىنداشـــلىقنىڭ ھـــۇزۇر 
لىـق  رىملىق سـۇھهيب، ئىران . ئهلهيهىسساالم ئېلىپ كهلگهن دىننىڭ سايىسىدا تېتىدى

ه مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا ســاھاب ســهلمان، ھهبهشىســتانلىق بىــالل قاتــارلىق زاتــالر
بولـۇپ سـېپىگه قوشـۇلغاندىن كېـيىن، ئهرەب ۋە باشـقا پۈتـۈن مىللهتـلهرگه        )قولداش(

تىلــالردا ســۆزلهنمهكته، روھلىــرى  ئــۈلگه بولغــان ھالــدا تــا ھــازىرغىچه ئۇالرنىــڭ نــامى
  .دىلالردا يادالنماقتا

  مىغانم دىنى قىلىچ بىلهن تارقالئىسال
  ئىسالم دىنى قىلىچ بىلهن تارقالغانمۇ؟: سوئال  .١٩٤٦

  :بۇ مۇنداق. ئىسالم قىلىچ بىلهن تارقالغان ئهمهس :جاۋاب    
قۇرئان كهرىمـدە شهخسـلهرنىڭ دىـن تـالالش ئهركىنلىكىنـى كاپالهنـدۈرگهن        )١(  

زورالش ) ئۇنىڭغــا كىرىشــكه(دىنــدا ﴿: ىنســىپ بــار، ئــۇ بولســىمۇئهڭ ئاساســلىق بىــر پر
بۇنىڭغــا مۇناســىپ ھالــدا، ئىســالم دىنىــدا، شهخســنىڭ  . دېــگهن پرىنســىپتۇر )١(﴾يــوق

ــۆز     ــاكى رەت قىلىشــى پۈتــۈنلهي شــۇ شهخســنىڭ ئ ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلىشــى ي
نۇ ئايهتته بايـان  مۇ بۇ پرىنسىپ. ئهركىنلىكى ۋە ئىرادىسىگه باغلىق دەپ تهكىتلهنگهن

  .)٢(﴾خالىغان ئادەم ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن﴿: قىلىنغان
ــال      ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ مهســئۇلىيىتى پهقهت ــم يهنه م ــان كهرى ــالالھ  قۇرئ ئ

ــۇ       ــى، ھهرگىزم ــارەت ئىكهنلىك ــتىن ئىب ــانالرغا يهتكۈزۈش ــىنى ئىنس ــڭ ۋەھيىس تائاالنى
. ا ئېتىقاد قىلىشقا زورالش ئهمهسـلىكىنى ئوچـۇق جاكارلىغـان   باشقىالرنى ئىسالم دىنىغ

  .)٣(﴾سهن كىشىلهرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مهجبۇرالمسهن؟﴿
  .)٤(﴾ئهمهسسهن) يهنى ئىمانغا زورلىغۇچى(ت سهن ئۇالرغا مۇسهلله﴿  
ئهگهر ئـــۇالر ئىمانـــدىن يـــۈز ئۆرۈســـه، بىـــز ســـېنى ئۇالرغـــا كـــۈزەتچى قىلىـــپ  ﴿  

                                                 
 ئايهت -٢٥٦بهقهرە سۈرىسى   )١(
  ئايهت -٢٩كهھف سۈرىسى   )٢(
  ئايهت  -٩٩يۇنۇس سۈرىسى   )٣(
  ئايهت -٢٢غاشىيه سۈرىسى   )٤(
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  .)١(﴾ڭ ۋەزىپهڭ پهقهت تهبلىغ قىلىشتۇرئهۋەتكىنىمىز يوق، سېنى
ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرغا باشقىالرنى ئىسالم دىنىغا دەۋەت قىلىـش ۋە ئىسـالم   ) ٢(  

ئېتىقادىنى تارقىتىشتا ئهمهل قىلىش زۆرۈر بولغان يولالرنى ۋە ئۇسـۇلالرنى كۆرسـىتىپ   
نهســىههت  –پهرۋەردىگارىڭنىــڭ يولىغــا ھېكمهتلىــك ئۇســلۇبتا ياخشــى ۋەز ﴿. بهرگهن

بىــلهن چىرايلىــق ) مۇخالىپهتچىلىــك قىلغــۇچىالريهنــى (بىــلهن دەۋەت قىلغىــن، ئــۇالر 
  .)٢(﴾رەۋىشته مۇنازىرىلهشكىن

دىـن ئـارتۇق يهردە بايـان قىلىنىـپ،      ١٢٠قۇرئان كهرىمـدە بـۇ خىلـدىكى ئـايهتلهر       
ماق ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ باشقىالرنى ئىسالم دىنىغـا دەۋەت قىلىشـتا، ئـۇالرنى چوقـۇم سـال     

چىرايلىق رەۋىشته قايىل قىلىشقا تىرىشىشى، ئاندىن ئۇالرغا قوبـۇل قىلىـش يـاكى رەت    
  .قىلىش ئهركىنلىكىنى بېرىشى تهكىتلهنگهن

مۇشــرىكالرنى، يهھــۇدىيالرنى ۋە خرىســتىئانالرنى ئىســالم دىنىغــا   مۇســۇلمانالر) ٣(  
دەۋەت قىلغـان ۋە   ئۇالرنى مۇسۇلمان قىلىش ئۈچۈن. كىرىشكه ئهسال زورلىغان ئهمهس
ــى يهتكــۈزگهن، بهس  ــۇنجى ئىســالم   . ھهقىقهتن ــدە ت ــبهر ئهلهيهىسســاالم مهدىنى پهيغهم

ــدا،   ــى قۇرغان ــنه ۋەسىقىســى «دۆلىتىن ــان » مهدى ــاددىلىق شــهرتنامىنى   ٥٢دەپ ئاتالغ م
ھـــــازىرالپ، مهدىنىـــــدە ياشـــــايدىغان مۇســـــۇلمانالر، مۇشـــــرىكالر، يهھـــــۇدىيالر ۋە 

ڭ ئـۆز دىنىغـا ئېتىقـاد قىلىـش ۋە ئـۇنى سـاقالپ قـېلىش        خرىستىئانالردىن ھهر بىرىنى
يهھـۇدىيالر بىـلهن مۇسـۇلمانالر    «ھهتتا مهزكـۇر ۋەسـىقىدە   . ھوقۇقى ئېتىراپ قىلىنغان

ــۇممهت  ــر ئ ــرى دەپ قهيــت    » بى ــۇق گراژدانلى ــر دۆلهتنىــڭ ئوخشــاش ھوقۇقل ــى بى يهن
ىلغانـدا، ئـۇ   ئىككىنچى خهلىپه ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب ئېرۇسـالىمنى ئـازات ق      .قىلىنغان

زەخمهتـكه   –جايدىكى خهلقـقه ئۇالرنىـڭ ھايـاتى، چېركـاۋلىرى ۋە كرېسـتلىرى زىيـان       
بۇنىــڭ ئهكســىچه، ئهھلــى ســهلىب دەپ    . ئۇچرىتىلمايــدىغانلىقىغا كاپــالهت بهرگهن 

ــۇقراالرنى    ــدا، پـ ــتېال قىلغىنىـ ــالىمنى ئىسـ ــتىئانالر ئېرۇسـ ــالىق خرىسـ ــان ياۋروپـ ئاتالغـ
  .ئاتخانىغا ئايالندۇرىۋالغاننى مهسجىدى ئهقسائۆلتۈرۈپ، 

ــانىم    ) ٤(   ــا خ ــگرىد ھونك ــۇناس س ــك شهرقش ــۇالر   «گېرمانىيىلى ــز ئ ــالالھ ھهرگى ئ
” ئىســالم دىنــى قىلىــچ بىــلهن تارقىتىلغــان“ نــاملىق ئهســهرىدە، » دېگهنــدەك ئهمهس

ــپ     ــيه بېرى ــا رەددى ــىز تهلىماتق ــدىغان پاكىتس ــاقلىقى  «دەي ــۇلمانالرنىڭ كهڭ قورس مۇس
ئىسـالم دىنـى قىلىـچ    “. ارقىلىشـىدا ئىنتـايىن مـۇھىم رول ئوينىغـان    ئىسالم دىنىنىـڭ ت 
بۇ يهردە . دەيدىغان خاتا قاراش ئهمهلىيهتكه تامامهن زىت كېلىدۇ” بىلهن تارقىتىلغان

                                                 
 ئايهت -٤٨شۇرا سۈرىسى   )١(
  ئايهت -١٣٥نهھل سۈرىسى   )٢(
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  .دەپ يازغان» ئىسالم دىنىغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان زەربه ئادىل بولمىغان
ــپ      ــاۋۇز قىلى ــكه تاج ــر دۆلهت ــداق بى ــۇلمانالر ھېچقان ــوق  مۇس ــى ي ئىســالم . كىرگىن

ۋە غهربىــي ئافرىقىغــا ئهزەلــدىن تاجــاۋۇز قىلىــپ      اقوشــۇنلىرىنىڭ جهنــۇبىي ئاســىي  
ــۇم بىــر ھهقىــقهت  مۇســۇلمان ســودىگهرلهر شــۇجايالرغا  . كىرمىگهنلىكــى ھهممىــگه مهل

بارغانــدىن كېــيىن، ئۇالرنىــڭ گــۈزەل ئهخالقىــدىن تهســىرلهنگهن خهلــق ئۆزلىكىــدىن 
ددى ئهبـۇ نهسـىر سـامانىينىڭ ئاتۇشـتا سـۇتۇق بۇغراخـاننى       بـۇ خـۇ  . مۇسۇلمان بولغان

ئىسـالم دىنىنـى قوبـۇل     ئـۇنى  تهسـىرلهندۈرگىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئېسـىل پهزىلىتـى بىـلهن    
  .قىلىشقا قايىل قىلغىنىغا ئوخشاش ۋەقه

مـۈلكلىرىنى   –مۇسۇلمانالر قىلىـچ بىـلهن نهيزىنـى ئـۆزلىرىگه زۇلـۇم قىلغـان، مـال          
قارشـى   ئۇالرنى يۇرتلىرىـدىن قـوغالپ چىقارغـان بېسـىمدارالرغا    تاراج قىلىپ،  –تاالن 

  .ھوقۇقلىرىنى قايتۇرۇپ ئېلىش يولىدا ئىشلهتكهن –ئۆزلىرىنىڭ ھهق 
ــلهن        ــدا پارلىشــى بى ــرىم ئارىلى ــۇرى ئهرەب يې ــڭ روشــهن ن ــنئىســالم دىنىنى ا قوش

 تهلهبدۆلهتلهر ۋە يىـراق قىتـئهلهردىن ئىسـالم دەۋىتىنـى ئـاڭالپ مۇسـۇلمان بولۇشـنى        
ئـۇالر ئىسـالم دىنىنـى    . قىلىپ كهلـگهن كىشـىلهرنىڭ ئـايىغى مهدىنىـدىن ئۈزۈلمىـدى     

قوبۇل قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ئۆز قهۋملىرىنى ئىسـالم دىنىغـا دەۋەت قىلىـش يولىـدا     
 دەۋەتچى بولۇپ ئۆز ۋەتهنلىرىگه قايتقاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ بېشـىدىكى بېسـىمدارالر  

 –لىكىنـى بوغـۇپ تاشـالش ئۈچـۈن ئـۇالرنى قـاتتىق قىـيىن        ئۇالرنىڭ ئېتىقـاد ئهركىن 
مهكـكه شـهھىرىدە بىـالل،    . قىستاقالرغا ئالىدۇ، بۇ يېڭى دىننى تهرك ئېتىشكه زوراليـدۇ 

ئهممار قاتارلىق ساھابىالرنىڭ بۇ يېڭى دىننى قوبۇل قىلغانلىقلىرى سـهۋەبلىك قهۋمـى   
ەپ د» ى ئىسـالم شـېهىدلىرى  تـۇنج «تهرىپىدىن قاتتىق قىيىن قىسـتاقالرغا ئېلىنىشـى،   

ۋە ســـۇمهييهلهرنىڭ ئـــۆزلىرى تاللىغـــان دىنـــدىن   تارىخقـــا قهيـــت قىلىنغـــان ياســـىر 
قايتماسلىق يولىدا شهپقهتسىزلهر تهرىپىدىن تارىختا كۆرۈلمىگهن ئهڭ ۋەھشى ئۇسـۇلدا  
شېهىد قىلىنىشـى ۋە باشـقا زۇلـۇمالر ۋە ھهقسـىزلىكلهرنىڭ ھهممىسـى زالىمالرنىـڭ بـۇ        

  .ى توختىتىش ئۈچۈن جىهاد قىلىشنى تهقهززا قىالتتىزۇلۇملىرىن
تـــارىخ شـــۇنى «: ئاتــاغلىق تـــارىخچى گوســتاۋ لوبـــۇن مۇنــداق دېـــگهن ئىــكهن      

خرىســتىئانالر ئىســپانىيهدىكى . ئىســپاتلىدىكى، دىــنالر كــۈچ بىــلهن تارقالغــان ئهمهس
 ئهرەبلهرنـــى ئىســـالم دىنىـــدىن ۋاز كېچىشـــكه زورلىۋىـــدى، ئـــۇالر ئـــۆز دىنىـــدىن ۋاز

قىســتاقالرغا  –كهچمهســلىك بهدىلىــگه ئۆلتۈرۈلــۈش، پــالىنىش، ســولىنىش ۋە قىــيىن  
بهلكـى پهقهت بىـرال   . ئىسالم دىنى قىلىچ بىلهن تارقالمىدى .ئېلىنىشالرغا رازى بولدى

ئهرەبلهرنىــڭ ئۈســتىدىن ھــاكىمىيهت يۈرگــۈزگهن    . دەۋەت يــولى بىــلهن تارقالــدى  
  .» ئىختىيارى بىلهن مۇسۇلمان بولۇشتى تۈركلهر بىلهن موڭغۇلالرمۇ كېيىنچه ئۆز
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ھوقــۇق، ئېتىقــاد ۋە  –دۇنيــادا كىشــىلىك ھوقــۇق، سىياســىي ۋە ئىجتىمــائىي ھهق   
 پىكىر ئهركىنلىكى دەيدىغان بېرەر خهلقئارالىق قانۇن بولمىغان دەۋرلهردە، مۇسـۇلمانالر 

مـاللىرىنى ۋە   –ئادالهتنى ۋە يول تالالش ئهركىنلىكىنى قوغداش يولىدا جانلىرىنى، پۇل 
ئـــۇالر باشـــقىالرنىڭ . ھهر قانـــداق قىممهتلىـــك نهرســـىلىرىنى پىـــدا قىلغـــان ئېـــدى

بــايلىقلىرىنى ئىگىلىــۋېلىش يــاكى ئــۇالرنى مۇســتهملىكه قىلىــۋېلىش ئۈچــۈن جىهــات  
قىلغان ئهمهس، پهقهت ئىنسـانالرنىڭ دىـن تـالالش ئهركىنلىكىنـى قوغـداش، ئىسـالم       

ــهۋ    ــانلىقلىرى س ــۇل قىلغ ــى قوب ــازاب  دىنىن ــۈك ئ ــۇبهتلهرگه دۇچــار   –ەبلىك تۈرل ئوق
بولغانالرنى ئازات قىلىش، ئىسالم دىنىغا كىرمىگهن بولسىمۇ ئۆز دىنلىرىغا داۋام قىلىپ 
ئىسالم ھىمايىسى ئاستىدا قوغدىلىشنى تهلهب قىلغانالرنى ھىمايىسـى ئاسـتىغا ئـېلىش    

  .يولىدا جىهاد قىلغان
هادقــا ئوخشــايدىغان ئىككىنچــى بىــر  ئىنســانىيهت تــارىخى ئىســالم دىنىــدىكى جى   

  .ھهققانى كۈرەشنى باشتىن كهچۈرگهن ئهمهس
  دەپ ئاتىلىدىغان ئۇرۇش بارمۇ؟” مۇقهددەس ئۇرۇش“دىنىدائىسالم : سوئال  .١٩٤٧

ئۇنىڭــدا . دەيــدىغان نهرســه يــوق ” مــۇقهددەس ئــۇرۇش“ئىســالم دىنىــدا  :جــاۋاب    
ــۇرۇش“ ــانىي ئـ ــار”ھهققـ ــدا . ال بـ ــۆز ۋاقتىـ ــاللىرى ئـ ــىنىڭ بهزى رادىكـ غهرب دۇنياسـ

ــىنى   ــى ئۇرۇش ــا قارش ــۇلمانالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقق ــورمىالر  مۇس ــتهن ب ــۇقهددەس “قهس م
ھالبۇكى، ھازىرغىچه بولغان ئىسالم تارىخىدا يـاكى ئىسـالم   . غاندەپ جار سال” ئۇرۇش

يـــدىغان تهبىـــر دە” مـــۇقهددەس ئـــۇرۇش“ئىســـتىالھىدا يـــاكى ئىســـالم قامۇســـلىرىدا 
ۋە شــۇنداق تهبىــر غهرب دۇنياســىدىكى ” مــۇقهددەس ئــۇرۇش“ئهكســىچه . تېپىلمايــدۇ

ئهينى ۋاقىتتـا ئـۇالر دىـن     ساختىالشقان خرىستىئان دىنى ۋە چېركاۋالرغا خاس بولۇپ،
نامىــدىن ســهلىپ ئۇرۇشــلىرىغا ئوخشــىغان نۇرغــۇن ئۇرۇشــالرنى قوزغىغــان ۋە بــۇ        

دەپ ئاتـــــاپ كهلـــــگهن ۋە ئۆزلىرىنىـــــڭ  ”مـــــۇقهددەس ئـــــۇرۇش“ئۇرۇشـــــلىرىنى 
ــۈپىتىدە    ــاتى سـ ــقا ۋە دىننىـــڭ تهلىمـ ــتىدا ئاقالشـ ــالغۇ ئاسـ ــۇ ئاتـ ــاۋۇزچىلىقىنى بـ تاجـ

دېـگهن ئاتـالغۇنى   ” مـۇقهددەس ئـۇرۇش  “شۇ سـهۋەبتىن ئـۇالر  . كۆرسىتىشكه ئورۇنغان
  .ئوتتۇرىغا چىقارغان

ىسـالم دىنـى   ئ. دېگهن ئاتالغۇنى قوبۇل قىلمايـدۇ ”ئىسالم دىنى مۇقهددەس ئۇرۇش  
. ئۇرۇشنى ھهققـانىي ئـۇرۇش ۋە ھهققـانىي بولمىغـان ئـۇرۇش دەپ ئىككىـگه ئايرىيـدۇ       

ھهققانىي ئۇرۇش ئىسالم دىنىدىكى ھهققـانىي جىهـادنى، ھهققـانىي بولمىغـان ئـۇرۇش      
ئىسالم دىنىي ھهققـانىي  . الرنى، تاجاۋۇزچىلىقنى كورسىتىدۇئۇرۇشھهرخىل ئهسهبىيي 

ئهمما ھهققانىي بولمىغان ئهسهبىي ئۇرۇشـالرنى،  . ە قولاليدۇنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋئۇرۇش
  .قارشى تۇرىدۇئۇنىڭغا ھهرخىل تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكهتلىرىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ ۋە 



 ١٢٧٧  ئىسالم ۋە ېررورېزمت  

 

  

  تېررورېزم ۋە ئىسالم

  ؟ئىسالم دىنى تېررورلۇققا قانداق قارايدۇ: سوئال  .١٩٤٨
نى سهۋەبى نېمه بولمىسۇن، قانداقال بىر شـهكىلدىكى تېررورلـۇق   ئىسالم دى :جاۋاب    

كىمكــى نــاھهق ئــادەم  ﴿. ھهرىكىــتىگه قارشــى تۇرىــدۇ ۋە ئــۇنى قهتئىــي رەت قىلىــدۇ 
ئۆلتۈرمىگهن ياكى يهر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلمىغان بىـر ئـادەمنى ئۆلتۈرىـدىكهن، ئـۇ     

ــدۇ   ــدەك بولى ــانالرنى ئۆلتۈرگهن ــۈن ئىنس ــ . )١(﴾پۈت ــا ب ــدە ئىنســان  مان ۇ، ئىســالم نهزەرى
ــى    ــىلهرنىڭ قېنىنــ ــاھ كىشــ ــى، بىگۇنــ ــك ئىكهنلىكــ ھاياتىنىــــڭ نهقهدەر قىممهتلىــ

  .ئاققۇزۇشنىڭ نهقهدەر ئېغىر ۋە چوڭ جىنايهت ئىكهنلىكىنى ئىپادىلىگهن ئايهتتۇر
  ؟تېررورېزم دېگهن نېمه: سوئال  .١٩٤٩

قورقمـاق،  «سـۆزى لـۇغهت ئېتىبـارى بىـلهن     »Terror«ى ئىنگلىز تىلىـدىك  :جاۋاب    
» ism«ېـگهن مهنىـلهردە بولـۇپ، ئۇنىڭغـا     د »تهشۋىشلهنمهك ۋە سهراسـىمگه چۈشـمهك  

ــقاندا   ــىنى قوش ــگهن قوشۇمچىس ــىمگه چۈشــۈرۈش « ســۆزى»Terrorism«دې ، »سهراس
  .دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ »زوراۋانلىق قىلىش«، »مىگه سېلىشيۋەھى«

ــلىرىدا    ئهرەب تىل   ــالم قامۇس ــاكى ئهرەب ۋە ئىس ــدە ي ــڭ لۇغهتلىرى ــب«، ىنى » الترهي
.  تېپىلمايـدۇ دېـگهن سـۆز   )تېررورىـزم ( »ابھاإلر«ېـگهن سـۆز بولسـىمۇ،    د )قورقۇتۇش(

ســـۆزىنى تهرجىـــمه قىلىـــش جهريانىـــدا    » Terrorism«پهقهت ئىنگلىـــز تىلىـــدىكى 
ئېقىمـى  »تېررورىـزم «بۇنىڭـدىن مهلـۇمكى،   . ەپ تهرجىمه قىلىنغان ئىكهند» اإلرھاب«

  .ئىسالم مهملىكهتلىرىگه يېقىنقى يىلالردىن بىرى سىرتتىن كىرگهن بىر ھاالكهتتۇر
ــان   -١١   ــىدىن بۇيـ ــېنتهبىر ۋەقهسـ ــزم«سـ ــۋىقات  »تېررورىـ ــا تهشـ ــۆزىدەك دۇنيـ سـ

ۋاسىتىلىرىدا ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقان ۋە ئهڭ كۆپ تـاالش تـارتىش ماۋزۇسـى بولـۇپ     
بــۇ ســۆز شــۇنچىلىك كهڭ ئىشــتىلىگهن تــۇرۇپ  . يــوق كهلــگهن ئىككىنچــى بىــر ســۆز 

ســۆزىنىڭ ھهر قايســى دۆلهتــلهر، خهلقــلهر ۋە خهلقئــارالىق     »تېررورىــزم«ھــازىرغىچه 
ئوتتۇرىسىدا بىردەك ئىتتىپاققا كېلىنگهن، ئېنىق ۋە تهپسىلىي بىر تهرىپـى   جهمئىيهتلهر

  .يوق
  ؟ىلهن جىهادنىڭ پهرقى نهدەتېررورېزم ب: سوئال  .١٩٥٠

جىهــاد ئىككىســى ئىككــى پهيغهمــبهرلهر ئېلىــپ بارغــان تېررورىــزم بىــلهن  :جــاۋاب    

                                                 
  ئايهت-٣٢مائىدە سۈرىسى  )١(



 ەددىيهر ۈبهىلهرگهش-هكش: بۆلۈم- ١٢  ١٢٧٨  

 

ھهقىقىي . تېررورىست مۇجاھىد دېيىلمهيدۇ لهر بولۇپ،ئايرىم نهرسىگه قويۇلغان ئىسىم
  .مۇجاھىدمۇ تېررورىست دېيىلمهيدۇ

 –ن جىهـاد ئىككىسـىنى بىـر    تهرىپىـدىن تېررورىـزم بىـله    ئادەملهريامان نىيهتلىك   
بـۇ ئىككـى ئـايرىم     ئهمهلىيهتـته . ماقتـا بىرىگه قهستهن ئارىالشتۇرۇۋېتىش خاھىشـى بول 

بىرىگه ئارىالشتۇرىۋېتىش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۇنىـڭ شـهنىگه    –نهرسىنى بىر 
چـۈنكى پهيغهمـبهر   . اليىق كهلمهيدىغان سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهشـنى تهقهززا قىلىـدۇ  

قولىغا قـورال  . هيهىسساالم قولىغا قىلىچ ئېلىپ ئالالھ تائاالنىڭ يولىدا جىهاد قىلغانئهل
ــالالھ تائاالنىــڭ ھهق   » تېررورىســت«ئالغانالرنىــڭ ھهممىســى   ــدىغان بولســا، ئ دېيىلى

دىنىنى كىشىلهرگه يهتكۈزۈش ئارقىلىق ئۇالرنى ئازغۇنلۇقالردىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئىككى 
ــا باشــال  ــگهن پهيغهمبهرلهرنىــڭ ھهممىســىنى،  ئالهملىــك بهخــت يولىغ ش ئۈچــۈن كهل

ئۆتمۈشلهردىكى ئادالهتلىك پادىشـاھالرنى ۋە زۇلۇمغـا قارشـى تـۇرۇپ قوللىرىغـا قـورال       
ئهممــا بــۇ تــوغرا . دېيىشــكه تــوغرا كېلىــدۇ» تېررورىســتالر«ئالغانالرنىــڭ ھهممىســىنى 

  .ىلىدۇئهقىل، شهرىئهت ۋە رىئاللىق بۇنداق دېيىشنى قهتئىي رەت ق. ئهمهس
ــى، ئهزھهر     ــابىق مۇپتىسـ ــىرنىڭ سـ ــدىكى     مىسـ ــالىي ماقامىـ ــڭ ئـ ــم يۇرتىنىـ ئىلىـ

شهيخۇلئهزھهر دوكتۇر مۇھهممهد سهئىد تانتاۋىي جىهاد بىلهن تېررورىـزم ئوتتۇرىسـىدا   
يهر بىلهن ئاسمان پهرقى بار، دەپ سۆزگه باشـالپ بـۇ ئىككىسـىنىڭ پهرقىنـى مۇنـداق      

: ئىككى چـوڭ پرىنسـىپنى ئاسـاس قىلىـدۇ     –اد ئىسالم دىنىدىكى جىه«: غانتونۇشتۇر
 ،مۈلــۈكنى، ۋەتهننــى، ئىنســانىي ھــۆرمهتنى قوغــداش     –بىرىنچىســى، جــاننى، مــال   

ــارەت    ــتىن ئىب ــى قۇتقۇزۇش ــى، ئېزىلگهنلهرن ــزم . ئىككىنچىس ــا تېررورى ــاھ  -ئهمم بىگۇن
 كىشىلهرگه چېقىلىش، خۇسۇسـهن ئايالالرغـا، بالىالرغـا ۋە ياشـانغانالرغا زىيانكهشـلىك     

  .»قىلىشتۇر
ئــۇنى . يولســىزلىق بىــلهن قىلىنىــدىغان زوراۋانلىــق ھهرىكهتلىرىــدۇر  -تېررورىــزم   

يهر يۈزىــدە بۇزغۇنچىلىــق  –تېررورلــۇق . شهخســلهر قىلغىنىــدەك، دۆلهتلهرمــۇ قىلىــدۇ
تېرىش، ئىنسان ھاياتىنى تهھدىد ئاسـتىغا ئـېلىش ۋە كىشـىلهرنى قـورقىتىش، نـاھهق      

ي قىلىقـالر بولـۇپ، دۇنيـادىكى پۈتـۈن دىـنالر بـۇنى رەت       قان تۆكۈش قاتارلىق ۋەھشـى 
ئىسالم دىنى تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىگه قارشى مهۋقىئهسـىنى ناھـايىتى ئېنىـق    . قىلىدۇ

ياخشــى ئىشــقا ۋە تهقۋادارلىققــا ياردەملىشــىڭالر، گۇناھقــا ۋە زۇلۇمغــا  ﴿. بايــان قىلغــان
ــدە بۇزغۇن )١(﴾ياردەملهشــمهڭالر ــم يهر يۈزى ــان كهرى ــدىغان، ئىنســان  قۇرئ ــق تېرىي چىلى

ھاياتىغــــا تهھدىــــد قىلىــــدىغان تېررورىســــتالرغا بېرىلىــــدىغان جــــازانىمۇ ئېنىــــق  
                                                 

  ئايهت-٢مائىدە سۈرىسى   )١(



 ١٢٧٩  ئىسالم ۋە ېررورېزمت  

 

ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسـۇلى بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـدىغانالرنىڭ، يهر يۈزىـدە       ﴿.بهلگىلىگهن
بۇزغۇنچىلىــق قىلىــدىغانالرنىڭ جازاســى شــۇكى، ئــۇالر ئۆلتۈرۈلۈشــى يــاكى دارغــا        

قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى كېسىلىشـى يـاكى سـۈرگۈن قىلىنىشـى      ئېسىلىشى ياكى ئوڭ
، )ئېلىــپ كهلگۈچىــدۇر(ئــۇالر ئۈچــۈن بــۇ دۇنيــادا رەســۋالىق ) يهنــى جــازا(بــۇ . كېــرەك

  . )١(﴾ئاخىرەتته ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ
 )٢(﴾زورالش يــوق) ئۇنىڭغــا كىرىشــكه(دىنــدا  ﴿قۇرئــان كهرىــم ئىســالم دىنىنىــڭ    

ئهسـىردىن بىـرى ئـېالن قىلىـپ ۋە ئهمهلىيلهشـتۈرۈپ       ١٤ق پرىنسـىپىنى  دېگهن شانلى
كىشـىلهرنى زورالپ مۇسـۇلمان قىلىـش     –ئىسالم دىنىـدا بۇيرۇلغـان جىهـاد    . كهلمهكته

ــدۇ  ــى ئىپادىلىمهي ــازاب    . دېگهنلىكن ــۇم ۋە ئ ــدىكى زۇل ــلهپته مهككى ــاد ئهڭ دەس  –جىه
مهدىنىگه ھىجـرەت   ئۈچۈنداش ئوقۇبهتلهردىن ئۆزلىرىنىڭ ئېتىقاد ئهركىنلىكىنى قوغ

ھوقـۇقلىرىنى قوغـداش يولىـدا بۇيرۇلغـان      –قىلىپ پاناھالنغان مۇھاجىرالرنىـڭ ھهق  
ــدى ــۈن،     ﴿. ئې ــانلىقلىرى ئۈچ ــا ئۇچرىغ ــا، زۇلۇمغ ــۇم قىلىنغۇچىالرغ ــىلىق (ھۇج قارش

.  )٣(﴾رۇخسهت قىلىندى، ئالالھ ئۇالرغـا يـاردەم بېرىشـكه ئهلـۋەتته قـادىر     ) كۆرسىتىشكه
  .ۇ، جىهادنىڭ ئهڭ توغرا ۋە ئهڭ ئېنىق تهرىپىدۇرمانا ب
نېمه ئۇچۈش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا بولغان غازاتالرنىـڭ ھهممىسـى     

ۋە باشـقىمۇ   »بهدىـر «، »ئۇھـۇد «ۋە ئۇنىـڭ ئهتراپىـدىكى    مهدىنه مۇنهۋۋەرەر شـهھىرىدە 
  جايالردا يۈز بهرگهن؟

. ىڭ مهملىكىتىگه ھۇجـۇم قىلغـان ئهمهس  چۈنكى، مۇسۇلمانالر ئهزەلدىن باشقىالرن  
پهقهت شـــۇ . ئـــۇالر ئۇرۇشـــنى ھېچبىـــر ۋاقىـــت بىرىنچـــى بولـــۇپ باشـــالتقان ئهمهس

مهدىنىدىكى يهھۇدىيالر بىـلهن   ئۇالرنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىمهككىلىكلهر ۋە ۋاقىتتىكى 
مهدىــنىگه بىرلهشـمه ھۇجــۇم   مىـڭ كىشــىلىك مـۇنتىزىم قوشــۇن بىـلهن   ١٠، بىرلىشـىپ 
انلىقى ئۈچــۈن مۇســۇلمانالر يوللــۇق ھالــدا جىهــاد قىلىــپ دۈشــمهنگه رەددىــيه  باشــالتق
  .بهرگهن

ئىسالم قوشۇنى مهككىنى فهتهى قىلىش ئۈچۈن كىرگهندە  يىلى-٦٢٩نېمه ئۈچۈن   
  بىر ئادەمنىڭمۇ قېنى ئېقىتىلماستىن تىنچلىق بىلهن مهككه فهتهى قىلىندى؟

ئۇرۇش قىلىپ قـان   نىھهل قىلىشچۈنكى ئىسالم دىنى تىنچلىق بىلهن مهسىلىنى   
  .تۆكۈشتىن ئهۋزەل كۆرىدۇ

                                                 
  ئايهت-٣٣مائىدە سۈرىسى  )١(
  ئايهت-٢٥٦بهقهرە سۈرىسى   )٢(
  ئايهت-٣٩ھهج سۈرىسى   )٣(



 ەددىيهر ۈبهىلهرگهش-هكش: بۆلۈم- ١٢  ١٢٨٠  

 

ــېمه ئۇچــۈش     ــۇلمانالر     -٦٢٧ن ــچىلىقىدا مۇس ــاالم باش ــبهر ئهلهيهىسس ــى پهيغهم يىل
 دېـگهن جايـدا   مهككىگه ھهج قىلىش ئۈچۈن كهلگىنىدە، مهككه كـۈچلىرى ھـۇدەيبىيه  
ل قىلىش قىـيىن  ئۇالرنىڭ ئالدىنى توسۇپ، ئۇالرنى مهدىنىگه قايتىپ كېتىشكه ۋە قوبۇ

، مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم شـــۇ ۋاقىتتـــا    ابولغـــان نـــاھهق شـــهرتلهرنى تاڭغانـــد   
بــۇ  تــۇرۇپدەرىجىــدە زور قوشــۇننىڭ قومانــدىنى مهككىلىكــلهرگه كــۈچى يېتىــدىغان 

ــپ        ــنىگه قايتى ــتىن مهدى ــگه كىرەلمهس ــقا ۋە مهككى ــۇل قىلىش ــهرتلهرنى قوب ــاھهق ش ن
شـۇنداق  ۈلۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچـۈن  قان تۆككېتىشكه مهجبۇر بولغان؟ پهقهت 

  .قىلغان
بــۇ ۋەقهلىكــلهر ئىســالم دىنىنىــڭ ئۇرۇشــنى، قــان تۆكۈشــنى خالىمايــدىغانلىقى ۋە    

  .تىنچلىقپهرۋەر ئىكهنلىكىنىڭ ئايرىم بىر پاكىتىدۇر
ــۇق تهلىمــاتلىرى       ــۇغ دىننىــڭ نۇرل مۇســۇلمانالر ئــۆزلىرى مهنســۇپ بولغــان بــۇ ئۇل

نىغا ۋاپـا قىلىـپ كهلـدى، باشـقىالرغا بىرىنچـى بولـۇپ ئـۇرۇش        ئارقىسىدا ھهر زامان دى
بهزى ئىســــالم مهملىكهتلىرىــــدە يــــۈز بهرگهن پاجىئهلىــــك تېررۇرلــــۇق . ئاچمىــــدى

ــۇلمانالر       ــدىن مۇس ــلهر تهرىپى ــوڭ دۆلهت ــانلىقى چ ــۆپ س ــۇتلهق ك ــڭ م ھهرىكهتلىرىنى
ــ       ــا پىكىرلى ــدىغا، چوت ــقىنى بىلمهي ــتىن باش ــالس قىلىش ــالمغا ئىخ ــدىكى ئىس ك، ئىچى

ئىسالمنى توغرا چۈشىنىپ يېتهلمىگهن بهزى كىشـىلهرنى قـوللىنىش ئـارقىلىق ئىسـالم     
دۆلهتلىرىنى ئۆز خاھىشـلىرىغا بويسـۇندۇرۇش بىـلهن بىـرگه ئىسـالمنىڭ شـهنىگه داغ       
تهككۈزۈش ئۈچـۈن ئېلىـپ بېرىلغـان پىالنلىـق سۇيىقهسـتلىرى ئىكهنلىكىنـى ھهمـمه        

  .ىمۇ كۆپبۇنىڭ دەلىللىر. ئادەم بىلىپ يهتمهكته
  :خۇالسه كاالم

پهقهت پهيغهمـبهرلهرگه دۈشـمهن   . تىنچلىق پهيغهمبهر دەۋىتىنىـڭ ئاساسـىدۇر  ) ١(  
 .بولغۇچىالر ئۇالرغا قارشى قورال كۆتۈرگهنلىكى سهۋەب بىـلهن ئۇرۇشـالر يـۈز بهرگهن   

قولىغــا قىلىــچ ئــېلىش  .جىهــاد قىلغــان مۇمۇســا، داۋۇد ۋە ســۇلهيمان ئهلهيهىسســاالمالر
ــۇ    ياخشـــىالر ــا ئېـــدى، بـ ــمايدىغان ئىـــش بولسـ ــهنىگه ياراشـ ۋە پهيغهمبهرلهرنىـــڭ شـ

. پهيغهمبهرلهر قوللىرىغا قىلىچ ئېلىپ دۈشمهنلىرىگه قارشى جىهـاد قىلمىغـان بـوالتتى   
ــىغا،     ــق تېرىشـ ــدە بۇزغۇنچىلىـ ــتالرنىڭ يهر يۈزىـ ــڭ، تېررورىسـ ــى بۇزغۇنچىالرنىـ بهلكـ

ىغا سـۇكۇت قىلىـپ تـۇرۇش    لىشـ ۇپ تاشكىشىلهرنىڭ دىن تالالش ئهركىنلىكىنـى بوغـ  
مىغــــان ئىســــا ىــــپ باقھاياتىــــدا ئــــۇرۇش قىل. ئۇالرنىــــڭ شــــهنىگه ياراشــــمايتتى

ئهلهيهىسساالممۇ ئاخىر زاماندا ئاسماندىن چۈشىدۇ ۋە قولىغا قورال ئېلىپ ئىنسـانىيهت  
  .دۈشمىنى دەججالنى ئۆلتۈرىدۇ

شــلىغان پهيغهمــبهرلهرگه دۈشــمهن بولغــۇچىالر ئۇرۇشــنى بىرىنچــى بولــۇپ با   )٢(  



 ١٢٨١  ئىسالم ۋە ېررورېزمت  

 

ــتالردۇر  ــي تېرررىســ ــش  . ھهقىقىــ ــۇداپىئه قىلىــ ــۆزلىرىنى مــ ــڭ ئــ ۋە  پهيغهمبهرلهرنىــ
يولىدا ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى ھهققانىي جىهادالر تاجاۋۇزچىلىقالرغا رەددىيه بېرىش 

قهسـهم بىـلهن بهرگهن   ! ئـى مـۆمىنلهر جامائهسـى   ﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيـدۇ . ئېدى
ھهيـدەپ چىقىرىشـنى قهسـتلىگهن ۋە    ) ىدىنمهكك(مبهرنى بۇزغان، پهيغهئهھدىلىرىنى 

  .)١(﴾سىلهرگه ئالدى بىلهن ھۇجۇم قىلغان قهۋمگه ئۇرۇش ئاچمامسىلهر؟ 
ــادالر  )٣(   ــان جىه ــبهرلهر ئېلىــپ بارغ پىرىنســىپالر  ئهڭ يۈكســهك ئهخالقــي پهيغهم

رنىـڭ  ئاستىدا ئېلىـپ بېرىلغـان بولـۇپ، تېررورىسـتالرنىڭ، بۇزغۇنچىالرنىـڭ ۋە زالىمال     
ئالدىنقىســـى، قـــورال  . غهيرىـــي ئهخالقىـــي قىلمىشـــلىرىدىن تامـــامهن پهرقلىقتـــۇر    

كۆتـــۈرمىگهنلهرگه، ئاغرىقچانالرغـــا، ئايالالرغـــا، بالىالرغـــا، ياشـــانغانالرغا، ئىبادەتخانـــا 
ــۆي    ــلىق، ئـ ــۇھىتنى بۇلغىماسـ ــلىق، مـ ــي چېقىلماسـ ــا قهتئىـ ــا  –راھىبلىرىغـ ماكانالرغـ

ــرائهتلهرگه، دەل  ــلىق، زىـ ــىرگه   –بۇزماسـ ــلىك، ئهسـ ــلهرگه زىيـــان يهتكۈزمهسـ دەرەخـ
ۋە كهســكىن  چۈشــكهنلهرنى خورلىماســلىقتىن ئىبــارەت پــوالتتهك قــاتتىق پرىنســىپالر  

 –شهرتلهر ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغان بولسا، كېيىنكىسى، ئۇچرىغـاننى ئۆلتـۈرۈش، ئـۆي    
ە ئېلىـپ  قىتىش، زىرائهتلهرنى نابۇت قىلىش بىـلهن ئېلىـپ بېرىلـدى ۋ   ىئىمارەتلهرنى ي
ــدۇ ــاھىمىزدىن ھهق    ﴿.بېرىلىۋاتى ــا دەرگ ــا ئۇالرغ ــك (مۇس ــى پهيغهمبهرلى ــلهن ) يهن بى

نهسـلىنى  (مۇسا بىلهن ئىمان ئېيتقانالرنىـڭ ئوغـۇللىرىنى   «: )زالىمالر( كهلگهندە، ئۇالر
» قالـدۇرۇڭالر ) خىزمهتكه سېلىش ئۈچـۈن (ئۆلتۈرۈڭالر، ئاياللىرىنى ) قۇرۇتۇش ئۈچۈن

  .)٢(﴾دېدى
مهككىـدىن مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـپ     (م دىنىدىكى جىهـاد مۇھـاجىرالر  ئىسال )٤(  

نــى قوغــداش )مهدىنىلىــك مۇســۇلمانالر(نــى ھېمــايه قىلىــش ۋە ئهنســار )پاناھالنغــانالر
مهقسىتى بىلهن باشالنغان بولۇپ، قانداق دىن ۋە قانداق ئىرققـا مهنسـۇپ بولىشـىدىن    

  .نغانباشالقهتئىينهزەر ئېزىلگهنلهرنى قۇتقۇزۇش مهقسىتى 
مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئىنســانالرنىڭ ئهڭ شــهپقهتلىكى ۋە ئــۆزى ئۈچــۈن    )٥(  

ئۇنىڭ مهككه فهتهـى بولغـان   . ئىنتىقام ئېلىشنى قهتئىي ياقتۇرمايدىغان بىر زات ئېدى
كۈنى بۇرۇن ئـۇنى ۋە ئۇنىـڭ دىنىغـا ئهگهشـكهن مۇسـۇلمانالرنى ئىنسـان قېلىپىـدىن        

ــلهن ئاز   ــىيلىكلهر بىـ ــان ۋەھشـ ــان   باچىققـ ــوغالپ چىقارغـ ــدىن قـ ــان ۋە يۇرتلىرىـ لىغـ
دەپ كهچۈرىــۋەتكهنلىكى بــۇ مــاۋزۇدا » كېــتىڭالر، ســىلهر ئازاتســىلهر«مهككىلىكلهرنــى

ــك ــۇقىرى     . يېتهرلى ــڭ ي ــرى ۋە ئۇنى ــىل پهزىلهتلى ــاالمنىڭ ئېس ــۇھهممهد ئهلهيهىسس م

                                                 
  ئايهت-١٣تهۋبه سۈرىسى  )١(
  ئايهت-٢٥غافىر سۈرىسى  )٢(



 ەددىيهر ۈبهىلهرگهش-هكش: بۆلۈم- ١٢  ١٢٨٢  

 

رنىـڭ  ئىنسانىي ئهخالققا ئىگه ئىكهنلىكى توغرۇلۇق غهربلىـك تـارىخچىالر ۋە يازغۇچىال  
  .بهرگهن باھالىرىمۇ بىزنى بۇ ماۋزۇدا كۆپ سۆزلهپ ئولتۇرۇشتىن بىهاجهت قىلىدۇ

باشقىالر بىلهن تىنچلىق ئىچىدە ياشـاش ئىسـالم دىنىنىـڭ ئهۋزەللىكلىرىـدىن      )٦(  
تـــارىختىن بۇيـــان ئىســـالم مهملىكهتلىرىـــدە ياشـــىغان مۇســـۇلمان ئهمهس  . بىرىـــدۇر

  .اھتۇرقهۋملهرنىڭ كهچۈرمىشلىرى بۇنىڭغا گۇۋ
ئىســالم دىنىغــا مهنســۇپ بولغــان بهزى   ،ئوچۇقلىنىــدۇكىيــۇقىرىالردىن شــۇنداق   

بىگۇنــــاھ كىشــــىلهرنى  جامائهتلهرنىــــڭ، تهشــــكىالتالرنىڭ ۋە بهزى شهخســــلهرنىڭ
قورقۇتـۇش، ئــادەملهرنى گــۆرۈگه ئېلىـۋېلىش، ئۆلتــۈرۈش، بىنــاالرنى، ئــاپتوموبىلالرنى   

سالم دىنىدىكى جىهاد بىلهن يېقىندىن ياكى ۋەھشىلىكلىرىنىڭ ئى قاتارلىق پارتلىتىش
  !يوق مۇناسىۋىتىيىراقتىن ھېچقانداق 

  ؟ئهڭ دەسلهپ قاچان ۋە نهدە مهيدانغا چىققان تېررورېزم: سوئال  .١٩٥١
ــاۋاب     ــز    : جـ ــاقمۇ بىـ ــدىغان بولسـ ــاختۇرۇپ كۆرىـ ــارىخىنى ئـ ــيهت تـ غهرب مهدەنىـ

. غان زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرىنىڭ مىساللىرىنى كـۆپ ئـۇچرىتىمىز  دەپ ئاتى »تېررورىزم«
ــڭ  ــدىن  -١٤مىالدىيهنى ــان   ٣٧يىلى ــق قىلغ ــا ھۆكۈمرانلى ــچه روماغ  »Tiberiu«يىلىغى

 قاتــــارلىقالر» Caligula«يىلغىــــچه ھۆكــــۈمران بولغــــان -٤١يىلــــدىن  -٣٧بىــــلهن 
ھهرىكهتلىرىنـى  ھاكىمىيىتىگه قارشى چىققانالرنى بويسـۇندۇرۇش ئۈچـۈن زوراۋانلىـق    

كېيـنچه  . مـۈلكىنى مۇسـادىرە قىلغـان    -قوللىنىپ، قارشى چىققۇچىالرنى ئۆلتۈرۈپ مـال 
تهرىپىـدىن مۇسـۇلمانالرغا قارشـى تهشـكىللىك     » تهپتىش مهھكىمىلىرى«ئىسپانىيىدە 

ــيهت      ــى غهرب مهدەنىـ ــق ھهرىكىتـ ــۈك زوراۋانلىـ ــان ئومۇميۈزلـ ــپ بېرىلغـ ــدا ئېلىـ ھالـ
  .ھېسابلىنىدۇ قارا دېغى ئۇنتۇلماس نىڭۇق ۋەقهسىتېررورل چوڭتارىخىدىكى ئهڭ 

 -١٩٧٤تـۇنجى قېـتىم    ئهمما ئىسـالم مهملىكهتلىرىـدىكى زوراۋانلىـق ھهرىكهتلىـرى      
ئىســالمىي ئــويغىنىش ھهرىكىتــى ھارپىســىدا، مىســىر ھاكىمىيىتىنىــڭ   يىلــى مىســىردا 

غا غهربنىـڭ  مۇسۇلمانالرغا قارشى ئېلىپ بارغان قاتتىق قول سىياسـىتى ۋە مۇسـۇلمانالر  
كېيىــنچه باشــقا . غانباشــالنســىكۇالرىزم قــانۇنلىرىنى تېڭىشــقا ئۇرۇنىشــى ســهۋەبلىك  

ئىسالمىي جامائهتلهر ۋە تهشكىالتالر ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي غهرەزلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش 
  .غانئۈچۈن كۈچ ئىشلىتىشكه باشلى

  سهلىب ئۇرۇشلىرى ئىسالم دىنىنىڭ كهڭچىللىكىگه گۇۋاھتۇر
  ؟ۇرۇشلىرى قانداق ئۇرۇشالر ئىدىئ) قىزىل كرېست(سهلىب: سوئال  .١٩٥٢

ئىسـالم دىنـى غهرب دۇنياسـىغا تارقىلىشـقا باشـالپ قىسـقا ۋاقىـت ئىچىـدە         : جاۋاب    
كىشـىلهرنى ئـۆزىگه جهلـب قىلىشــتا نهتىـجه قازانغانـدىن كېـيىن، غهرب دۇنياســىنىڭ       



 ١٢٨٣  ئىسالم ۋە ېررورېزمت  

 

ــى    زوراۋان ھــاكىممۇتلهقلىرى ــادەملىرى ئىســالم دىنىن بولىۋالغــان خرىســتىئان دىــن ئ
ئۆزلىرىنىــڭ مهنپهئهتلىــرى ئۈچــۈن خهتهرلىــك كــۈچ دەپ قارىــدى ۋە شــۇنىڭ بىــلهن 

ــېالن قىلىشــتى   ــۇالر . ئىســالمغا ۋە مۇســۇلمانالرغا قارشــى مهۋقىئهســىنى ئ ــدىنال ئ ئارقى
ئــۇرۇش  غهربنىــڭ ئهفرەنجــى پادىشــاھلىرىنى كۈشــكۈرتۇپ مۇســۇلمانالرغا قارىشــى     

ئـۇالر ئىسـالم پهيغهمبىـرى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا خـۇددى يهھـۇدىيالر        . باشالتتى
ــدەك دۈشــمهن بولۇشــتى    ــاالمغا دۈشــمهن بولغان ــا ئهلهيهىسس ــىنىڭ . ئىس ھهر ئىككىس

  .سهۋەبى ھهقىقهتنى ئېتىراپ قىلىشتىن باش تارتىش ئېدى
تقـانال يهردە ئۆلتـۈرۈپ،   ئهھلى سهلىب ئارمىيىسى ئىسپانىيهدىكى مۇسۇلمانالرنى تۇ  

ئانــدىن پهلهســتىندىكى . ســوقۇپ قــوغالپ چىقىرىــدۇ –تىرىــك قالغــانلىرىنى ئــۇرۇپ 
مىڭـدىن كـۆپرەك    ٧٠ كېـيىن  رۇسالىمنى بىر يېـرىم ئـاي مۇھاسـىرىگه ئېلىۋالغانـدىن    ېئ

 .يهھۇدىيالرنى توپالپ چېركاۋ بىلهن بىـرگه كۆيـدۈرۈپ تاشـاليدۇ   . كىشىنى ئۆلتۈرىدۇ
ــارىخچ ــوى گۇســتاۋ لمهشــهۇر ت ن ئهھلــى ســهلىب ئارمىيىســىنىڭ ۋەھشــىلىكلىرىنى  ۇب

. ئهھلــى ســهلىب ئارمىيىســى بۇنىــڭ بىــلهن كۇپــايه قىلمىــدى«: مۇنــداق تهســۋىرلهيدۇ
بهلكــى ئــۇالر ئېرۇســالىمدىكى يهھــۇدىيالر بىــلهن مۇســۇلمانالرنىڭ ھهممىســىنى ۋە       

توغرىسـىدا قـارار   خرىستىئانالردىن ئاسـىيلىق قىلغـانالرنى پۈتـۈنلهي قىرىـپ تاشـالش      
مىڭـدىن كـۆپرەك ئـادەمنى     ٦٠ئېلىپ سهككىز كۈن تۇرماسـتىن قىرغىنچىلىـق قىلىـپ    

  )١(»دەپ ئايرىپ ئولتۇرمىدى ئۆلتۈرۈشته ئايال، كىچىك باال، ياشانغانالر،. ئۆلتۈردى
ئهھلــى ســهلىب ئارمىيىســىنىڭ بــۇ قىلغــانلىرى قارشىســىدا مۇســۇلمانالر ئــادالهت،    

ئهھلـى سـهلىب مۇسـۇلمانالر    . اساس قىلغان ھالدا ئىش كـۆردى شهپقهت ۋە ئىنساپنى ئ
تهرىپىـــدىن يېڭىلگىنىـــدە، مۇســـۇلمانالرنىڭ قومانـــدىنى ســـاالھىددىن ئهييـــۇبىي      
خرىســتىئانالرغا تارىختــا ھــېچ ئۇنتۇلمايــدىغان كاتتــا خىزمهتلهرنــى ۋە ياخشــىلىقالرنى  

ــدى ــاھلىرىن  ېئ. قىلــ ــهلىب پادىشــ ــى ســ ــكهن ئهھلــ ــىرگه چۈشــ ــالىمدا ئهســ ى، رۇســ
ــۋەتتى     ــاتلىرىنى كهچۈرى ــائىله تاۋابىئ ــارلىق ئ ــڭ ب ــدانلىرىنى ۋە ئۇالرنى ــكه . قومان غهرب

دارلىرىنى ىــكېســهل ۋە يار. كېتىشــنى خالىغــانالرنى چىــرايلىقچه يولغــا ســېلىپ قويــدى 
  .ئۇالردىن ئىنتىقام ئېلىشنى ئويالپمۇ قويمىدى. داۋاالتتى

ە توختىلىــپ مۇنــداق دەپ ن ســهلىب ئۇرۇشــىنىڭ نهتىجىلىــرى ئۈســتىد وبــۇگۇســتاۋ ل  
مۇسۇلمانالرنىڭ قوماندىنى سـاالھىددىن خرىسـتىئانالرغا ئۇالرنىـڭ مۇنـدىن     «: يازغان

                                                 
گۇســتاۋ لوبــون فرانســىيىلىك مهشــهۇر . بهت-٣٢٧املىق ئهســهرىنــ» ئهرەب مهدەنىيىتــى«گۇســتاۋ لوبوننىــڭ  )١(

يىلى پارىژدا دۇنياغا كهلگه، شهرق مهدەنىيىـتىگه زور ئهھمىـيهت بېرىـپ ئىزدەنگهنلهرنىـڭ      -١٨٨٤تارىخچى، 
دىــن ۋە «، »ئهندەلۇســتىكى ئهرەبلهرنىــڭ مهدەنىيىتــى«، »مىســىر مهدەنىيىتــى«، »ئهرەب مهدەنىيىتــى«. بىــرى
  .مهشهۇر ئهسهرلهرنىڭ ئاپتورىناملىق » ھايات
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. بـــۇرۇن مۇســـۇلمانالرغا قارشـــى قىلغانلىرىنىـــڭ ئوخشىشـــىنى قىلىشـــنى خالىمىـــدى
ه مۈلكىنى تارتىۋېلىشنى مهنئى قىلىـپ، ئـۇالردىن ئـاز مىقـداردا جىـزىي      –ئۇالرنىڭ مال 

ئىسـالم دۆلىتىـدە مۇسـۇلمانالر بىـلهن بىـرگه       ، ئۇالرغـا ئېلىش بهدىلىگه) ميىللىق تۆله(
  )١(»بولۇپ ياشاش پۇرسىتىنى بهردىگرەژدان تولۇق ھوقۇقلۇق 

  مۇسۇلمانالر مۇستهملىكىچى بولمىغان
  مۇ؟ئىسالم دىنىنىڭ ھاكىمىيهت تىكلهش ھهرىكىتى مۇستهملىكىچىلىك: سوئال  .١٩٥٣

  :بۇ مۇنداق :جاۋاب    
ىســالم دىنىنىــڭ ھــاكىمىيهت تىكــلهش ھهرىكىتــى ھهرگىزمــۇ بىــر خىــل        ئ) ١(  

ــى ئهمهس   ــك ھهرىكىتــــ ــاكى كېڭهيمىچىلىــــ ــتهملىكىچىلىك يــــ ــۈنكى . مۇســــ چــــ
ــزا    ــايلىقى، يې ئىگىلىــك ۋە  –مۇســتهملىكىچىلىك مۇســتهملىكه قىلىنغــان دۆلهتنىــڭ ب

تىگه قۇرۇلغــان بولــۇپ، ئــۇ ھهرگىــز  تــاراج قىلىــش ئۈســ –ســانائهت بــايلىقىنى تــاالن 
مۇســتهملىكه قىلىنغــان دۆلهتنىــڭ ئىقتىســاد، مهدەنىــيهت ۋە مهدەنىيلىكىنــى تهرەققىــي 

تــارىخ ئىســپاتلىدىكى، ئىســالم ھاكىمىيىتىــدىكىلهر . قىلدۇرۇشــنى مهقســهت قىلمايــدۇ
ئۇالرنىــڭ ھــاكىمىيىتى ھهمىشــه باراۋەرلىــك ۋە . ئهزەلــدىن ئادالهتســىز بولغــان ئهمهس

مۇسـۇلمانالر ھـاكىمىيهت يۈرگـۈزگهن مهزگىلـلهردە     . ڭ قورساقلىقنى ئاساس قىلغانكه
قهد كۆتۈرگهن ياۋروپا قىتئهسىدىكى ئهندەلۇس تۇرمۇشىنىڭ ھهر قايسـى تهرەپلىرىـدە   
ئاجايىپ روناق تاپقان بىر دۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن، مۇسـۇلمانالر ئېلىـپ كهلـگهن    

لىق ياۋروپادىكى باشـقا دۆلهتلهردىـن كهلگهنلهرنـى    پهنلهر ئارقى –مهدەنىيهت ۋە ئىلىم 
ھـازىرمۇ ئـۇ جـايالردا ئىسـالم بىناكـارلىق      . تهربىيىلهپ يېتىشـتۈرۈش رولىنـى ئوينىغـان   

مىراسلىرى ۋە ئىسالم مهدەنىيىتىنى ئهكس ئهتتۈرىـدىغان يادىكارلىقالرنىـڭ سـاقلىنىپ    
  .تۇرغانلىقى بۇنىڭ گۇۋاھچىسىدۇر

ت ئورناتقــــان رايــــونالردىكى مۇســــۇلمان ئهمهس   مۇســــۇلمانالر ھــــاكىمىيه ) ٢(  
بـۇ ئىسـالم دۆلهتلىرىنىـڭ ئـۇالرنى     . پۇقراالرنىڭ جىـزىيه تاپشۇرۇشـى تهلهب قىلىنغـان   

قوغدىشى، دۈشمهنلهرنىڭ زىيانكهشـلىكلىرىدىن ساقلىشـى ئۈچـۈن ئېلىنىـدىغان بـاج      
  .ئۇالردىن مۇسۇلمان بولغانالردىن جىزىيه ئېلىنمايدۇ. ھېسابلىنىدۇ

ــپهئهت   م) ٣(   ۇســۇلمانالرنىڭ ھــاكىمىيهت تىكــلهش ھهرىكىتىنــى ئىقتىســادىي مهن
يۈزىســىدىن بولغــان دېــيىش، يېقىنقــى زامانــدا غهربنىــڭ ئىســالم مهملىكهتلىــرىگه        
ــاكىتنى      ــارىخىي پـ ــارەت تـ ــدىن ئىبـ ــتهملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقىـ ــۈزگهن مۇسـ يۈرگـ

                                                 
  بهت-٣٢٩ناملىق ئهسهرى» ئهرەب مهدەنىيىتى«گۇستاۋ لوبوننىڭ   )١(
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. ىككـى ئـالهم  بـۇ ئىككىسـى تـۈپتىن ئوخشـىمايدىغان ئ    . يوشۇرۇشنى مهقسـهت قىلىـدۇ  
مۇسۇلمانالرنىڭ قوماندانى خالىد ئىبنى ۋەلىد ھهيرەگه يېقىن بىـر شـهھهر بازىرىـدىكى    

ئهگهر بىــز مۇســۇلمانالر ســىلهرنى «پــۇقراالر بىــلهن تىنچلىــق كېلىشــىمى ئىمزالىغانــدا، 
دۈشمهنلهرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقلىيالىساق، سـىلهر بىـزگه جىـزىيه تاپشۇرسـاڭالر     

بـۇ خىـل ئهھـۋال    . دەپ يازغان» قىاللمىساق بىزگه جىزىيه بهرمهيسىلهر ئۇنداق. بولىدۇ
پادىشـاھ  . ئىككىنچـى خهلىـپه ئۆمهرنىـڭ زامانىـدىمۇ يـۈز بهرگهن     ئۇنىڭدىن ئىلگىـرى  

ا غكىمىيىتى ئاسـتىدا تۇرىۋاتقـان شـام   زور قوشـۇن بىـلهن مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـا     لهقەھېر
شـامنىڭ ھهمـس   خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد    ھۇجۇم قىلماقچى بولغاندا، ) ھازىرقى سۈرىيىگه(

شـامغا ھۇجـۇم    لهقەھېـر « :پۇقراالرغا مهكتۇب يېزىپ شهھىرىدىكى مۇسۇلمان بولمىغان
بىز ئۇالرغا قارشى ئاتلىنىش ئىشى بىلهن مهشغۇلمىز، شۇڭا . قىلىش ئالدىدا تۇرىۋاتىدۇ

ــز    ــقا ۋەدە بېرەلمهيمى ــداپ قېلىش ــىلهرنى قوغ ــز س ــۇل    . بى ــىلهرنىڭ پ ــۈپهيلى س ــۇ ت  –ب
ئهگهر ئالالھ بىزگه نۇسرەت ئاتا قىلىپ قالسـا،  . پېچهكلىرىڭالرنى ئۆزۈڭالرغا قايتۇردۇق

مهكتـۇبنى كـۆرگهن   . دېـگهن » ئوتتۇرىمىزدىكى كېلىشىم داۋاملىق كۈچكه ئىگه بولىدۇ
ھهمس ئهھلى ئىسالم دىنىنىڭ بـۇ ئـادالهتپهرۋەرلىكىگه قايىـل بولـۇپ، پۈتـۈن شـهھهر       

لمان بولـۇش قارىرىغـا كېلىـپ، ھهممىسـى     قىلىـپ مۇسـۇ  ئىسالم دىنىنـى قوبـۇل    ئهھلى
  .مۇسۇلمان بولغان

  ھازىرقى مۇسۇلمانالردىكى ئىناقسىزلىقنىڭ سهۋەبلىرى
ئىسالم دىنى ئىتتىپاقلىقنى تهشهببۇس قىلىـدۇ، نـېمه ئۈچـۈن مۇسـۇلمانالر     : سوئال  .١٩٥٤

  ئىتتىپاقلىشالمايدۇ؟
  :سهۋەبى مۇنداقبۇنىڭ  :جاۋاب    

ھازىرقى ئىسالم ئهللىرى ئۆزئارا جېدەللىشىش ۋە پارچىلىنىش بىلهن مهشـغۇل  ) ١(  
ئهممــا بــۇ پهقهتــال بىــر خىــل تــارىخىي . بــۇنى ھــېچكىم ئىنكــار قىاللمايــدۇ. بولىۋاتىــدۇ

شـۇڭا ئـۇالرنى مهڭگـۈ    . باسقۇچ بولۇپ، ئۇنى ھهر قانـداق مىلـلهت باشـتىن كهچۈرىـدۇ    
ياۋروپا دۆلهتلىرى ئۆزئارا جېدەللىشـىش ۋە  . لىدۇ، دېيىشكه بولمايدۇمۇشۇ ھالهتته قېپقا

ــا     ــى دۇنيـ ــى ۋە ئىككىنچـ ــاخىرى بىرىنچـ ــدىن، ئـ ــلىرى تۈپهيلىـ ــانچىلىق قىلىشـ مالىمـ
مۇ نىڭمۇسـۇلمانالر . ئۇرۇشلىرىدىن ئىبارەت مۇقىمسىز ئـامىلالرنى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان   

شـىدا ئۈمىـد   ئهسـلىگه قايتى  ىتىـپ تۈگ ئىختىالپالرنـى ئارىسىدىكى  بىر كۈنى چوقۇم ئۆز
  .بار

ئىسالم دىنى ئۆزىنىڭ تهلىملىرىدە ئىتتىپاقلىشىش ۋە ھهمكارلىشىشـنى قـاتتىق   ) ٢(  
 :قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ .تهرغىـــب قىلىـــپ، بۆلۈنـــۈش ۋە زىـــددىيهتكه قارشـــى تۇرىـــدۇ
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دېـگهن ئـايىتى    )١(﴾ىغا مهھـكهم يېپىشـىڭالر، ئايرىلمـاڭالر   دىنىھهممىڭالر ئالالھنىڭ ﴿
  .ز ئىپادىسىنى تاپقانئۆ

ــيىن،      ــنىگه ھىجــرەت قىلغىنىــدىن كې پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهككىــدىن مهدى
ــاجىرالر ــدۇرغان    مۇھ ــالرغا ئايالن ــارا قېرىنداش ــارالرنى ئۆزئ ــلهن ئهنس ــا  . بى ــۇالر دۇني ئ

 ڭ ئۈلگىســىنىســهمىمىي قېرىنداشــلىقنى تارىخىــدا مىســلى كــۆرۈلمىگهن ھهمكــارلىق ۋە
  .دىئى اپ كۆرسهتكهنياش

ــان    ) ٣(   ــرقىلهرگه بۆلۈنۈشــىگه ســهۋەب بولغ ــۇلمانالرنىڭ پى ــدا مۇس ــازىرقى زامان ھ
ــار  بۇنىــــڭ ئىچىــــدىكى ئاساســــلىق ســــهۋەب،  . نۇرغۇنلىغــــان تاشــــقى ئــــامىلالر بــ

ئـۇالر مۇسـتهملىكىنى   . مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ئىسالم ئهللىرىگه تاجاۋۇز قىلىشى ئىـدى 
. ىلهر ئوتتۇرىغـــــا چىققـــــانئاياغالشـــــتۇرغاندىن كېـــــيىن، نۇرغۇنلىغـــــان مهســـــىل 

سىياسـىتىنى قوللىنىـپ، ئىسـالم    » پارچىالش ئـارقىلىق باشـقۇرۇش  «مۇستهملىكىچىلهر 
بۇنىـڭ  . ئهللىرىنى ئايىغى تۈگىمهس نىزاالرغا ۋە جېدەللهرگه سـېلىپ قويـۇپ كهتـكهن   

  .بېشىدا چېگرا مهسىلىسى كېلىدۇ
تالرنى بىـر تهرەپ  مۇسۇلمانالر مۇسـتهملىكىچىلهر قالـدۇرۇپ كهتـكهن مۇشـكىال    ) ٤(  

قىلىش ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولـۇپ قېلىـپ، ئىسـالم دىنىنىـڭ ئىتتىپاقلىشـىش ۋە      
. باشقىالرنىمۇ ئويالش دېـگهن پرىنسـىپلىرىغا ئهھمىـيهت بهرمهيـدىغان بولـۇپ قالغـان      

ئهمما ئىسالم ئهللىرىنىڭ خۇددى ياۋروپالىقالر ئىچكـى نىزالىرىنـى ئاخىرالشـتۇرۇپ قهد    
  .چوقۇم بىر كۈنى قهد كۆتىرىدىغانلىقىدا شهك يوقكۆتهرگهندەك 

ئىســـالم ئهللىـــرى مۇســـتهملىكىچىلهردىن قۇتۇلغـــان بولســـىمۇ، ئۇالرنىـــڭ      ) ٥(  
شـۇڭا ئـۇالر كۈچلۈكلهرنىـڭ    . بېسىمىدىن ۋە سىياسىتىدىن قۇتۇلـۇپ بـواللىغىنى يـوق   

 .خاھىشى بويىچه ۋە ئۇالرنىـڭ سايىسـىدا ھايـات كهچۈرۈشـكه مهجبـۇر بولـۇپ قالغـان       
ــلىقلىرى    ــۇلمان باش ــڭ مۇس ــالم ئهللىرىنى ــۆيىدىغان،  تهختئىس ــدىن بهك س ــى ھهممى ن

ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قېلىشنى ئىماندىن ئايرىلىـپ قېلىشـتىنمۇ بهك يامـان كۆرىـدىغان     
  .بولۇپ قالغان

  ئالالھ ھهقىقىي مۆمىنلهرگه ياردەم قىلىدۇ
كهرىمدە مـۆمىنلهرگه يـاردەم قىلىشـنى ۋەدە قىلغـان تـۇرۇپ،       قۇرئان ئالالھ: سوئال  .١٩٥٥

  ھازىر نېمه ئۈچۈن ياردەم قىلمايدۇ؟
ئــالالھ تائاالنىــڭ مــۆمىنلهرگه يــاردەم قىلىــدىغانلىقى ۋە بهرگهن ۋەدىســى   :جــاۋاب    

                                                 
  ئايهت -١٠٣ئال ئىمران سۈرىسى   )١(
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مــۆمىنلهرگه يــاردەم قىلىــش بىــزگه  ﴿ :ھهتتــا ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە . ھهقتــۇر
. دېـگهن  )٢(﴾ئهگهر مۆمىن بولساڭالر ئۈستۈنلۈك قازىنىسـىلهر ﴿، )١(﴾تېگىشلىك بولدى

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن باشالپ پۈتـۈن مـۆمىنلهرگه يـاردەم قىلغـان     ئهمهلىيهتته
ــايهتلهردە    ــقىمۇ ئ ــايهتلهردە ۋە باش ــۇ ئ ــېكىن ب ــگهن  ل ــۆمىن«كهل ــي  » م ــۆزى ھهقىقى س

ۆمىن بواللىسـاق ئالالھنىـڭ   ھهقىقىـي مهنىـدە مـ    .مهنىدىكى مۆمىنلهرنى كۆزدە تۇتىـدۇ 
بىـز ئـۆزىمىزنى مـۆمىن دەپ ئاتىۋالغـان بىـلهن بىزنىـڭ بـۇ        . ياردىمى بىزنـى قورشـايدۇ  

مۆمىنلىكىمىز ئالالھ تائاال تهلهب قىلغان مۆمىنلىككه ياتامدۇ ياكى ياتمامدۇ؟ مۇھهممهد 
الر ئهلهيهىسساالم، ئۇنىڭ سـاھابىلىرى ۋە ئىسـالمنىڭ ئـالتۇن دەۋرلىرىـدىكى مۇسـۇلمان     

ــرەك     ــۆرۈش كې ــۈرۈپ ك ــۇنى تهكش ــدى؟ ب ــداق ئى ــالم   . قان ــۇلمانالر ئىس ــازىرقى مۇس ھ
پرىنســىپلىرىدىن، ئىســالم ئهخالقىــدىن پۈتــۈنلهي يىراقلىشــىپ قالغــان بىــر ئهھــۋالنى  

ھــازىرقى مۇســۇلمانالرنىڭ مۇســۇلمانچىلىقىدىن مهســجىدلهردە . باشــتىن كهچــۈرمهكته
ئۇالرنىـڭ  . باشقىسىنى كۆرگىلى بولمايدۇبهش ۋاخ نامازنى جامائهت بولۇپ ئوقۇشتىن 

بــۇرۇنقى  .تۇرمــۇش ئهھۋالىــدا مۇســۇلمانغا خــاس ئــۆزگىچىلىكلهرنى تــاپقىلى بولمايــدۇ
مۇسۇلمانالر ئىسالمىي قېرىنداشلىقتا كامالىغا يېتىپ ئۆزلىرىنىڭ قىممهتلىـك شهخسـىي   

تـۇنلىرى  كۆپ خو ئهنسارالردىن بىرى بىلهن بۆلۈشۈشكهن، ھهتتا -مۈلكىنى بىر –مال 
ئاياللىرىمدىن كۆڭلۈڭگه ياققىنىنى تـاللىغىن،  «ئوچاقسىز مۇھاجىرالرغا  -ئۆي  بارلىرى

دېــگهن » ســۆزىنى بېرىــپ، ئىــددىتى چىققانــدىن كېــيىن ســاڭا ئۆيلهنــدۈرۈپ قويــاي  
بىرىنـى ئاسـرىغانلىقتىن،    -سهمىمىي تهكلىبنـى قويـۇش دەرىجىسـىگه، ئۇرۇشـالردا بىـر     

دېگهن مهقسهت بىـلهن بـايراقنى   » ورنۇڭغا مهن ئۆلهيلغىن، سېنىڭ ئاسهن ھايات ق«
ۋە ئالدىنقى سهپنى تالىشىش دەرىجىسـىگه يهتـكهن بولسـا، ھـازىرقى مۇسـۇلمانالردىكى      
ــۈن       ــڭ پۈتـ ــالهت ھاياتلىقنىـ ــي ھـ ــار روھىـ ــۇ ناچـ ــارەت بـ ــىيهتچىلىكتىن ئىبـ شهخسـ

. ئهمهسبـۇالرنى سـاناپ تـۈگىتىش مـۇمكىن     . سىڭىپ كهتـكهن ساھهلىرىگىچه بېرىپ 
ھــازىرقى مۇســۇلمانالردىكى شهخســىيهتچىلىك ماشــىنا ھهيدەشــته يــول       يســى،اددىئ

بىرىنىـڭ   –تالىشىشتىن باشالپ مهسـجىدلهردە ئالـدىنقى سـهپكه ئۆتـۈش ئۈچـۈن بىـر       
قوللىرىغا دەسسهپ ئازار بېرىشكىچىلىك پۈتـۈن ئىشـلىرىدا    –مۈرىسىدىن ئاتالپ، پۇت 

  .ئىپادىلىنىپ تۇرماقتا
ســاۋابنىڭ كــۆپ بولىشــىغا تــۈرتكه  پ نامــاز ئوقــۇشته تــۇرۇتــوغرا، ئالــدىنقى ســهپ  

ئهمما ساۋاب ئالالھنىڭ قولىدا، ئـالالھ سـاۋابنى كىشـىلهرنىڭ    . بولىدىغان ياخشى ئىش

                                                 
  ئايهت -٤٧رۇم سۈرىسى   )١(
  ئايهت -١٣٩ئال ئىمران سۈرىسى   )٢(
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باشــقىالرغا ئــازار . ياخشــى نىيىــتىگه، ياخشــى ئهمهللىــرىگه ۋە ئهھۋالىغــا قــاراپ بېرىــدۇ 
، ھهتتـا قۇچىقىغـا چىقىـپ    بېرىپ، ئالدىنقى سهپكه ئۆتۈشـنىڭ ۋە باشـقىالرنى قىسـتاپ   

سـاۋاب قـازىنىش بولغـان ئىـكهن،      ئولتۇرىۋېلىشنىڭ نېمه ھاجىتى؟ نىيىتىڭ ئارتۇقراق
تـۇرۇپ نامـاز    ئالالھنىڭ بهندىلىرىگه ئازار بهرمهستىن، ئىمكـانىيهت يـار بهرگهن يهردە  

  !ئهلۋەتته بېرىدۇ ئهمهسمۇ؟ ئوقۇساڭمۇ ئالالھ ساڭا سهن نىيهت قىلغان ساۋابنى
مهســجىدته جامائهتنىــڭ مۈرىســىدىن ئــاتالپ ئالــدىنقى   مــبهر ئهلهيهىسســاالمپهيغه  

: سهپكه ئۆتمهكچى بولغان بىر كىشىنى كۆرۈپ قېلىـپ، قـاتتىق ئىبـارە بىـلهن ئۇنىڭغـا     
  .دېگهن )١(ڭجامائهتكه ئازار بهردى! ئولتۇر«

غ بىرىنى ئالداش، ھهركىم ئۆز نهپسىگه چـو -بىر ھازىرقى مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىدە،  
ــات ناچــار ئهخالقــالر     ــارەت ئىســالمغا ي ــارتىش، ســاختىپهزلىك ۋە يالغــانچىلىقتىن ئىب ت
خۇددى راك كېسىلى بهدەنگه تاراپ ئـۇنى كـاردىن چىقارغانغـا ئوخشـاش ھاياتلىقنىـڭ      

دىنىمىزنىڭ ئۆتمۈشـلهردە   بىز مۇسۇلمانالر. پۈتۈن قاتالملىرىغىچه بېرىپ ئورۇن ئالغان
رنىڭ ئۆز ئىختىيارى بىلهن مۇسۇلمان بولۇشـىغا تـۈرتكه   كىشىلهرنى قايىل قىلىپ، ئۇال

 بولغان گۈزەل ئهخالقلىرىدىن ئازراق بولسىمۇ نېسىۋە ئااللىغـان يـاكى ھـېچ بولمىغانـدا    
ــلهن  ــانچىلىق بى ــدامچىلىقنى ياۋ يالغ ــاق   ئال ــۆرەلىگهن بولس ــان ك ــك يام روپالىقالرچىلى

  .ئهھۋالىمىز باشقىچه بوالر ئىدى
ئـالالھ تائـاال    دېيهلهيمىز؟» ئالالھ بىزگه ياردەم قىلمىدى«لهن بىز قايسى يۈزىمىز بى  

دەپ  )٢(﴾ھهركىــم ئۆزىنىــڭ قىلغــان ئهمهلىنىــڭ نهتىجىســىنى كۆرىــدۇ     ﴿ ئهزەلــدىن
» ئىشـلىگهن چىشـلهيدۇ  «دى تىلـدا  دبـۇنى ئـا  . بېكىتىۋەتكهن تهبىئىـي قـانۇنىيهت بـار   

ۆرسهتمىســى ئىچىــدە  مۇســۇلمانالر بــۇ قــانۇنىيهت دائىرىســىدە ۋە ئىســالم ك    . دەيمىــز
 ئهمـدى . ئـالالھ تائـاال ھهمىشـه ئـۇالر بىـلهن بىلـله ئىـدى        ھهرىكهت قىلغان زامـانالردا 

دېـگهن تهبىئىـي   » ئىشلىگهن چىشـلهيدۇ «بىزنىڭ ئهھۋالىمىز باشقىچه بولۇپ قالغاندا، 
ئـالالھ تائاالنىـڭ ۋەدىسـى    . قانۇنىيهت بويىچه ئىش كۆرگهنلهر بىزدىن ئېشـىپ كهتتـى  

  .ئۆزگىرىش بىزدە بولىۋاتىدۇ. ا ئۆزگىرىش يوقھهق، ئۇنىڭد
ــرىگه      ــا مهملىكهتلىــ ــۆزىمىزنى ياۋرۇپــ ــالم مهملىكهتلىرىنــــى ۋە ئــ ــازىرقى ئىســ ھــ

  .بدان چۈشىنىمىزولىنىڭ تۈگىنى نهدە ئىكهنلىكىنى ئسېلىشتۇرغىنىمىزدا مهسى
ئۇالردا ئۆزىنىڭ ماددىي ۋە مهنىۋى كۈچ ــ قۇۋىتىگه ئىشىنىش روھى بولسـا، بىـزدە     

  .ئۆزىمىزنىڭ ماددىي ۋە مهنىۋى كۈچ ـ قۇۋىتىمىزدىن شۈبهىلىنىش پاسسىپلىقى بار

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
  نهجم سۈرىسى   )٢(
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باشقىالر پىچىـپ بهرگهننـى    ئۇالردا ئۆزى پىچىپ، ئۆزى تىكىش روھى بولسا، بىزدە  
  .تىكىش روھى بار

  .بار لۇقكراتىيه بولسا، بىزدە دىكتاتۇرئۇالردا دېمو  
  .سايالم ياكى تهخت مىراسخورلىقى بار ئۇالردا ئهركىن سايالم بولسا، بىزدە ساختا  
  .ئۇالردا ئۆز ـ ئۆزىگه خوجا بولۇش بولسا، بىزدە كۈچلۈكلهرگه بېقىنىش بار  
  .ئۇالردا تىرىشچانلىق بولسا، بىزدە ھورۇنلۇق بار  
ئۇالردا بۈگۈنكى ئىشنى ئهتىگه قويماسـلىق روھـى بولسـا، بىـزدە بۈگـۈنكى ئىشـنى         

  .چىكتۈرۈش پاسسىپلىقى باريىلغىچه كې كېلىدىغان يهنه بىر
  .ئۇالردا ئىنتىزامچانلىق بولسا، بىزدە بىپهرۋالىق بار  
  .تارمىللهتچىلىك بار ئۇالردا ئىنسانىيهتچىلىك بولسا، بىزدە  
تهييارغــا ھهييــار بولــۇش  قىلىــش روھــى بولســا، بىــزدە  ئــۇالردا ئىجــاد ۋە كهشــىپ  

  .پاسسىپلىقى بار
ز بۇ ئىككى پىرقىنىڭ بىـر ـ بىـرىگه ئالمىشـىپ     يۇقىرىقى سېلىشتۇرمىالرغا قارىسىڭى  

كهتكهنلىكىنى ـ گويـا ياۋرۇپـالىقالر ھهزرىتـى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يـولىنى ۋە        
ئهخالقىنـــى ئـــۆزلىرىگه دەســـتۇر قىلغـــان، مۇســـۇلمانالرنى ياۋروپالىقالرنىـــڭ ئوتتـــۇرا  

قـۇرۇق جازىسـى    ئهمهلىيهتتىمۇ، بىـزدە ئىسـالم دىنىنىـڭ   . ئهسىردىكى دەۋرىدە كۆرىسىز
  .ئۇنىڭ روھىنى باشقىالر ياشاتماقتا بىلهن مۇسۇلمانلىقنىڭ نامىال قالغان،

  ئارقىدا قېلىشى ئۆزلىرىنىڭ خاتالىقىدىن نىڭمۇسۇلمانالر
  بهزى ئىسالم ئهللىرىنىڭ ئارقىدا قېلىشىغا ئىسالم دىنى سهۋەبمۇ؟: سوئال  .١٩٥٦

ئىسالم ئهللىرىنىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئاقىدا قېلىشـىنىڭ سـهۋەبىنى   بهزى  :جاۋاب    
  :بۇ مۇنداق. ئىسالمدىن كۆرۈش ھهرگىزمۇ ئادىللىق ئهمهس

تارىخ ئىسپاتلىدىكى، ئىسـالم دىنـى رونـاق تېپىـپ قىسـقىغىنه ۋاقىـت ئىچىـدە        ) ١(  
مهس دۇنيادا شـانلىق نهتىجىلهرنـى قولغـا كهلتـۈرۈپ، ئىنسـانىيهت مهدەنىيىـتىگه ئـۆچ       

پهنـگه قوشـقان تۆھپىسـى ناھـايىتى      –ئىسـالم دىنىنىـڭ ئىلىـم    . تۆھپىلهرنى قوشـقان 
دۇنيانىــڭ ھهر قايســى جايلىرىــدىكى . پاكىــت بوالاليــدۇ كــۆپ بولــۇپ، بۇنىڭغــا تــارىخ

مــۇزېيالردا ســاقلىنىپ كېلىنىۋاتقــان ئىســالم مهدەنىــيهت مىراســلىرى مۇســۇلمانالرنىڭ   
پهن تۈرلىرىنىـڭ ئـۇلىنى سـالغۇچىالر     –هن ئىلىـم  ئهزەلدىن مهدەنىيلىكىنى ۋە كـۆپلىگ 

  .ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ
مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا   . ئىلىمنى ناھـايىتى زور قهدىرلهيـدۇ   قۇرئان كهرىم )٢(  

كهلگهنلىكىمـۇ ئىسـالم    بىـلهن  دېگهن بـۇيرۇق رايـى  ﴾ئوقۇ﴿تۇنجى ۋەھيىنىڭ  كهلگهن
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ــدىنقى ئورۇنـــ  ــقا دىنىنىـــڭ ئىلىمنـــى ھهممىـــدىن ئالـ ــدىغانلىقىنى ئىسپاتالشـ دا قويىـ
كائىناتقـا ئهقىـل   قۇرئان كهرىمدە ئىزدىنىشكه، ئۆگىنىشكه ۋە  مۇندىن باشقا. يېتهرلىك

  .نهزەر سېلىشقا چاقىرغان ئايهتلهر ناھايىتى كۆپكۆزى بىلهن 
بۈگــۈنكى كۈنــدە بهزى مۇســۇلمانالرنىڭ ئارقىــدا قالغــانلىقىنى ئىســالم دىنىغــا  ) ٣(  

چۈنكى ئىسـالم دىنـى ھهر خىـل شـهكىلدىكى چېكىنىشـكه      . ىغمايدۇتېڭىش ئهقىلغا س
مۇسۇلمانالر ئىسالم دىنىنىڭ مـاھىيىتىنى ھهقىقىـي تـۈردە    . جېنى بىلهن قارشى تۇرىدۇ

ئىدراك قىاللمىغاندا، ئۆزلۈكسىز ئۆزگىرىـپ تۇرىۋاتقـان ئالهمنىـڭ تهرەققىيـات قهدىمـى      
ېـمهك، كهمچىلىـك ئىسـالمدا ئهمهس،    د. بىلهن ماس ھالدا ئالغا ئىلگىرلىيهلمهي قالىدۇ

  .بهلكى دەل ئۆزىمىزدە
پهنگه، مهدەنىـيهت   –ئىسالم دىنى ئىنسانىيهتكه پايدىلىق بولغان بارلىق ئىلىم ) ٤(  

ــۋەتكهن  ــىكنى كهڭ ئېچىــ ــا ئىشــ ــۇلمان. تهرەققىياتىغــ ــدا  الرمۇســ ئۆزلىرىنىــــڭ ئارقىــ
ە، ئىسـالم دىنىنىـڭ   قېپقېلىشىدىكى ھهقىقىي سهۋەب ئۈستىدە ئهستايىدىل ئىزدەنگهنـد 

ــۇلمان       ــق مۇسـ ــكه اليىـ ــڭ تهلهبـ ــى ۋە ئۆزلىرىنىـ ــنا ئىكهنلىكىنـ ــدىن مۇستهسـ بۇنىڭـ
ــدۇ  ــانلىقىنى بايقىۋالى ــان ۋە     . بواللمىغ ــۇق تهتبىقالنغ ــى تول ــالم دىن ــۈن ئىس ــېمه ئۈچ ن

پهنگه يۈرۈش قىلىشنى ۋە ئىلىم بىلهن قوراللىنىشـنى ئىبادەتنىـڭ    –مۇسۇلمانالر ئىلىم 
نـېمه   باشـقىالردىن ئېشـىپ كهتـكهن؟    ئـۇالر  ۈشـهنگهن دەۋرلهردە بىر پارچىسـى دەپ چ 

تېخنىكـا دەۋرىـدە ئـۇالر ئارقىـدا قالىـدۇ؟ بـۇ زامانـدا         –ۋە پهن  ئۈچۈن ھازىرقى ئۇچـۇر 
مۇســۇلمانچىلىق بهك كۈچلىنىــپ كهتكهنلىكــتىن مۇســۇلمانالر زاماننىــڭ ئارقىســىدا      

ئالغا ھهركىـم ئـۆزى جـاۋاب    قالدىمۇ ياكى مۇسۇلمانلىق سۇسالشقان سهۋەبتىنمۇ؟ بۇ سو
  !تاپسۇن

  



 ١٢٩١  ئايال ۋەئىسالم دىنى   

 

  

  ئايالۋە ئىسالم دىنى 

  نى پهرز قىلغانئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ئىلىم ئېلىشى
  ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ئىلىم ئېلىشىغا قانداق قارايدۇ؟: سوئال  .١٩٥٧

ھهتتـا  . رزلىرىـدىن بىـرى  ئوقۇش، ئۆگىنىش ئىسـالم دىنىنىـڭ ئالـدىنقى په    :جاۋاب    
بىلگىنكـى،  ﴿ :ئـالالھ تائـاال   .قوبـۇل بولمايـدۇ   ئوقـۇپ، ئۆگهنمهسـتىن   مۇسۇلمانچىلىقمۇ

دېيىش ئارقىلىق ئىسالم دىنىغـا كىرىشـنىڭ    )١(﴾ئالالھتىن باشقا ئىالھىي مهبۇد يوقتۇر
نىـڭ مهنىسـىنى بىلمهسـتىنال ئېيتىـپ قويـۇش      ئۇ شهرتى بولغان شـاھادەت كهلىمىسـى  

ئوقـۇش،  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  .بۇل بولمايدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلغانبىلهن قو
  .دەپ كهسكىن ئېيتقان )٢(»ئايال مۇسۇلمانغا پهرزدۇر –بىر ئهر  ئۆگىنىش ھهر

ئوقۇش ۋە ئۆگىنىش پهرزى ئهر ۋە ئايال ھهر قانداق بىـر مۇسـۇلمانغا    ئىسالم دىنىدا  
. ل ھهر قانداق بىر كىشىنىڭ تهبىئىي ھهققىـدۇر ئايا –بۇيرۇلغان پهرز بولغىنىدەك، ئهر 

ئىســالم تــارىخى بىــزگه ئىســالمىي ئىلىمــلهر، ئهرەب ئهدەبىيــاتى ۋە شــېئىرىيهتته داڭــق  
ــتۇرىدۇ   ــالالرنى تونۇشـ ــان ئايـ ــان نۇرغۇنلىغـ ــاالمنىڭ   .چىقارغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

ن شــهرىئهت ئاياللىرىــدىن ھهزرىتــى ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئــايهت ۋە ھهدىســالردى 
 ۋە ھهر خىــل دىنىــي مهســىلهرگه جــاۋاب بېرەلهيــدىغان ئهھكــاملىرىنى چىقىرااليــدىغان

ــالىم ــدى هئ ــان ۋە     . ئى ــۋايهت قىلغ ــالرنى رى ــدىن ھهدىس ــاھابىالر ئۇنىڭ ــۆپلىگهن س ك
ھهفسه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇستا خهتتـات  . كۆپىگهن شهرئىهت ئهھكاملىرىنى ئۆگهنگهن

  .ئىدى

  قارشى ئهمهس نىڭ ئىشلىشىگهئىسالم دىنى ئايالالر
  ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ئىشلىشىگه قانداق قارايدۇ؟: سوئال  .١٩٥٨

  :بۇ مۇنداق :جاۋاب    
ــىنى     ئ) ١(   ــلهن شۇغۇللىنىش ــزمهت بى ــىنى ۋە خى ــڭ ئىشلىش ــى ئايالالرنى ــالم دىن ىس

مۇناسىپ ئىش ياكى خىـزمهت تـالالش    ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ ئىقتىدارىغا قاراپ. توسمايدۇ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ دەۋرىـدە جىهادالرغـا قاتنىشـىپ       ئايـالالر . ھوقۇقىغا ئىگه

                                                 
  ئايهت -١٩مۇھهممهد سۈرىسى   )١(
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )٢(
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كېرەكلىـك ئـوزۇقالر بىـلهن     يارىدارالرنى داۋاالش، تېڭىش ۋە ئالـدىنقى سـهپتىكىلهرنى  
  .تهمىنلهشكه ئوخشىغان خىزمهتلهرنى قىالتتى

قلىرى، جهمئىيهتتىكـى ئـورنى ۋە ئهرلهرگه ئوخشـاش    ھوقۇ –ئايالالرنىڭ ھهق ) ٢(  
ــدە ۋە    ــان كهرىمــ ــى قۇرئــ ــىش ھهققــ ــلىرىغا ئارىلىشــ ــيهت ئىشــ ــبهر  جهمئىــ پهيغهمــ

ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىدە ناھايىتى ئوچۇق يورۇتـۇپ بېـرىلگهن بولسـىمۇ، بهزى    
ئىســالم ئهللىرىــدە ئايــالالرنى تــۆۋەن كــۆرۈش، ئۇالرنىــڭ ئىقتىدارىــدىن شــهكلىنىش،   

ــا ئــۇالرنى جهمئىــيهت ئىشــلىرىدىن يهكــلهش  ــدا ، ھهتت خىــزمهت ھۆكــۈمهت ئورۇنلىرى
. تهقلىـــدىي ئـــادەتلهر ھۆكـــۈم ســـۈرمهكتهتوســـالغۇ پهيـــدا قىلىـــدىغان  غىمۇقىلىشـــى

ئىسالم روھىغا يات كېلىدىغان بۇ خىلدىكى تهقلىـدىي   ئهرەبلهرنىڭ ياكى باشقىالرنىڭ
چـۈنكى ئىسـالم پرىنسـىپلىرى باشـقا     . يـدۇ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئـۈلگه بواللما  ئادەتلىرى

بـۇنى ئـايرىۋېلىش   . بۇ ئادەتلهر باشقا نهرسه بولۇپ، ئىككىسى ئىككى دۇنيـادۇر  ،نهرسه
  !مۇسۇلماننىڭ دەستۇرى قۇرئان كهرىم، ئۈلگىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدۇر. الزىم

  قارشى ئهمهس تۇتۇشىغا مهنسهپئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ 
ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ھۆكـۈمهت ئورگانلىرىـدا ئهمهل تۇتۇشـىغا قانـداق     : سوئال  .١٩٥٩

  قارايدۇ؟
ــدا مهنســهپ تۇتۇشــىنى    :جــاۋاب     ئىســالم دىنــى ئايالالرنىــڭ ھۆكــۈمهت ئورگانلىرى

سهۋىيىسـىگه قـاراپ،    بىلىـم ئايال كىشى ئۆزىنىڭ تهجرىبىسى، ئىقتىدارى ۋە . توسمايدۇ
پهيغهمــبهر  فىقهىشــۇناش ئــالىمالر . ىگه مۇناســىپ مهنســهپلهرنى تۇتســا بولىــدۇ   ئــۆز

ئايــال كىشــىنى ئــۆزلىرىگه ئهمهلــدار قىلغــان خهلــق مــۇپپهقىيهت «: ئهلهيهىسســاالمنىڭ
دېگهن ھهدىسىنىڭ روھىغا ئاساسـهن، ئايالالرنىـڭ مهنسـهپ تۇتۇشـى      )١(»قازىنالمايدۇ

ئۆلىماالر بۇ ھهدىسنىڭ مۇئهييهن دىكى كۆپ سانجائىز ئهمهس دەپ كهلگهن بولسىمۇ، 
ئىرانلىقالرنىـڭ ئـۆزلىرىگه    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   ئېيتىلغـانلىقىنى،  شارائىتقا قـاراپ 

كىسرانىڭ قىزىنى پادىشاھ قىلىۋالغانلىقى توغرىسىدىكى خهۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن 
ىــدا مهنســهپ شــۇنداق دېگهنلىكىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، ئايالالرنىــڭ ھۆكــۈمهت ئورگانلىر

قۇرئان كهرىمنىڭ سـهبه مهملىكىتىنىـڭ ئايـال     بىز. تۇتۇشىنىڭ جائىزلىقىنى سۆزلهيدۇ
پادىشاھى بىلقىسنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلىـش ئـارقىلىق ئۇنىـڭ ئىشـالرنى ئهپچىـل      

ــۈك ماھــا  ــدىغان بۈي ــر تهرەپ قىالالي ــۇقىرى باھــا  ربى ىتى ۋە تهجرىبىســىگه ناھــايىتى ي
دە، دۇنيـادا ئهرلهرگه تىگىشـكىلى بولمايـدىغان ئايالالرنىـڭ     بهرگهنلىكىنى كـۆرگىنىمىز 

                                                 
 ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  )١(
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ــالرنى ئايالالرنىـــــڭ     ــگهن ئىشـــ ــى يهتمىـــ ــا ئهرلهرنىـــــڭ ئهقلـــ ــارلىقىنى، ھهتتـــ بـــ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بهزى مهسـىلىلهرنى   .بېجىرەلهيدىغانلىقىنى بايقىۋاالاليمىز

ــاللىرى بىـــلهن كېڭهشـــكهنلىكىمۇ ئىســـالم دىنىنىـــڭ ئايالالرنىـــ  ڭ ئىقتىـــدارىنى، ئايـ
  .)١(ىنى ۋە قابىلىيىتىنى ئاددى سانىمايدىغانلىقىنىڭ بىر دەلىلىدۇرستهجرىبى

                                                 
ۋەقــفه ئىشــلىرى مىنىســتىرى، ئىســالم دىنىــي ئىشــلىرى ئــالىي كېڭىشــىنىڭ رەئىســى دوكتــور  –مىســىر دىــن   )١(

نـاملىق ماقالىسـىدىن   » ئىسـالم دىنىغـا بولغـان خاتـا چۈشـهنچىلهرگه رەددىـيه      «مهھمۇد ھهمـدى زەقزۇقنىـڭ   
  .قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى
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  ئىسالم دۆلىتى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

  ؟ قانداق دۆلهتدېگهن ىتى ئىسالم دۆل: سوئال  .١٩٦٠
ئىسالم دۆلىتى دېيىلگهن ھامان كىشىلهرنىڭ خىيالىغا ئوتتـۇرا ئهسـىرلهردە    :جاۋاب    

ياۋروپا قىتئهسىدە، جاھالهت بىلهن خۇراپاتنىڭ بىردىنبىر مهنبىئى بولغان خرىسـتىئان  
چىركاۋلىرىنىڭ زوراۋانلىقى ئاستىدا ھۆكـۈم سـۈرگهن ۋە ئـاخىرى ئومۇميۈزلـۈك خهلـق      

  .تاشالنغان دىن دۆلهتلىرى كېلىدۇ بىلهن ئاغدۇرۇپ ىنقىالبىئ
. ئهمهلىيهتته ئىسـالم دۆلىتـى بىـلهن دىـن دۆلىتـى ئوتتۇرىسـىدا چـوڭ پهرقـلهر بـار           

» ئىسـالم «. چۈنكى دىـن دۆلىتـى تـار دائىرىـدە، ئىسـالم دۆلىتـى كهڭ دائىرىـدە بولىـدۇ        
شـۇڭا  . ڭ ۋە كهڭـدۇر سـۆزىنىڭ مهنىسـىدىن ئهلـۋەتته چـو    » دىن«سۆزىنىڭ مهنىسىمۇ 

ئىسالم شهرىئىتىدە قوغـداش پهرز بولغـان   » دىن«دە نهزەرىئىسالم فىقهىشۇناسلىرىنىڭ 
 - دىـن، جـان، ئهقىـل، نهسـىل ۋە مـال     : ئـۇالر  .چوڭ زۆرۈرىيهتنىـڭ بىـرى سـانىلىدۇ    ٥

دېگهن سۆز پۈتـۈن تهربىـيه   ” ئىسالم تهربىيىسى“ مۇندىن باشقا  .مۈلۈك قاتارلىقالردۇر
ــۇپ، ســاھهلىرىن ئىســالم ” دىــن تهربىيســى“ ىڭ ھهممىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدىغان بول

  .)١(ئالغان تهرىبيه تۈرلىرىدىن بىرىدۇر تهربىيىسى ئۆز ئىچىگه

  ئىسالم دۆلىتى بىلهن دىن دۆلىتىنىڭ پهرقى
  ئىسالم دۆلىتى بىلهن دىن دۆلىتىنىڭ نېمه پهرقى بار؟: سوئال  .١٩٦١

ــاۋاب     ــلهر     :ج ــىدا چــوڭ پهرق ــى ئوتتۇرىس ــن دۆلىت ــلهن دى ــى بى ــار ئىســالم دۆلىت . ب
  :مهسىلهن

ــېڭهش       ) ١(   ــاق ك ــئهت ۋە ئورت ــارىي بهي ــايالم، ئىختىي ــن س ــى ئهركى ــالم دۆلىت ئىس
ــدىغان  ــىغا قۇرۇلى ــم    .دۆلهت ئاساس ــاالمغا تهلى ــبهر ئهلهيهىسس ــالالھ تائاالنىــڭ پهيغهم ئ

: دېگهنلىكـى ۋە مۇسـۇلمانالرنى سـۈپهتلهپ    )٢(﴾ئىشتا ئۇالر بىلهن كېڭهشكىن﴿: بېرىپ
ــدۇ    ﴿ ــارقىلىق بېجىرى ــىش ئ ــارا كېڭىش ــالرنى ئۆزئ ــۇالر ئىش ــڭ   )٣(﴾ئ ــى بۇنى دېگهنلىك

نىـڭ دىنىـي ھۆكـۈمرانلىقى ئاسـتىدا     ” دىـن ئـادەملىرى  “دىن دۆلىتى  ئهمما .دەلىلىدۇر
تىئان بـۇ خـۇددى ئوتتـۇرا ئهسـىرلهردە ياۋروپـا قىتئهسـىدە خرىسـ       . بولىدىغان دۆلهتتـۇر 

                                                 
 .بېتىدىن -٥٨ناملىق ئهسىرىنىڭ » فىقهۇددەۋله فىل ئىسالم«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )١(
 ئايهت  -١٥٩ئال ئىمران سۈرىسى   )٢(
  ئايهت -٣٨شۇرا سۈرىسى   )٣(
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  .چىركاۋلىرىنىڭ زوراۋانلىقى ئاستىدا ھۆكۈم سۈرگهن دىن دۆلهتلىرىگه ئوخشاش
خهلــق تهرىپىــدىن ) خهلىــپه يــاكى رەئىــس(ئىســالم دۆلىتىــدە دۆلهت باشــلىقى ) ٢(  

بىرىنچى خهلىپه ئهبۇ بهكرى سـىددىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ خهلىـپىككه     . سايلىنىدۇ
پهيغهمـــبهر  چــۈنكى خهلىپىنـــى . ەلىلىـــدۇرســايالنغانلىق قىسسىســـىمۇ بۇنىــڭ بىـــر د  

ئهلهيهىسساالم ئۆزى تهيىنلهپ قويغـان ئهمهس، بهلكـى ئـۇنى مۇسـۇلمانالر كېڭىشـىش      
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب، ئوسمان ئىبنـى ئاففـان ۋە ئهلـى    . ئارقىلىق سايالپ چىققان ئىدى

ېچبىرىنـى  ئۇالرنىـڭ ھ . ئىبنى ئهبۇ تالىب قاتارلىق خهلىپىلهرمۇ شۇ تهرىقىدە سايالنغان
ئهمما دىن دۆلىتىـدە سـايالش بولمايـدۇ، دۆلهت    . ئالدىنقىسى تهيىنلهپ قويغان ئهمهس

باشلىقى دىنىي ماقامنىڭ بىۋاسىته بۇيرۇقى بىلهن تهيىنلىنىدۇ ياكى دىنىـي ماقامنىـڭ   
  .ئۆزى بولىدۇ

ــان     ) ٣(   ــدىن قويۇلغ ــهرىئىتى تهرىپى ــالم ش ــلىقى ئىس ــدە دۆلهت باش ــالم دۆلىتى ئىس
باشلىق خاتاالشسا خهلقنىڭ قارشـى  . چهكلىمىلهر دائىرىسىدە ئىش كۆرىدۇ شهرتلهر ۋە

پهيغهمـــــبهر . دىن ئېلىـــــۋېتىش ھوقـــــۇقى بولىـــــدۇمهنســـــىبچىقىـــــش ۋە ئـــــۇنى 
 نىــڭباشــلىققا بويســۇنۇش پهقهت شــهرىئهتنىڭ بهلگىلىمىلىرى  «: ئهلهيهىسســاالمنىڭ

ا دىـن دۆلىتىـدە   ئهممـ . دېگهن ھهدىسى بۇنى كۆرسـىتىدۇ  )١(»دە بولىدۇئىچى دائىرىسى
ــۇپ، پۈتــۈن ئىشــالردا ئۇنىــڭ دېگىنــى دېــگهن     دۆلهت باشــلىقى مــۇتلهق ئهركىــن بول

قارشى چىققۇچىالر ھامـان  . قارشى چىقىش ھوقۇقى بولمايدۇ خهلقنىڭ ئۇنىڭغا. بولىدۇ
  .ئېغىر جازاالرغا يولۇقىدۇ لىققا ھۆكۈم قىلىنىپ» كاپىر«

نۇش ئالالھقـا ئاسـىيلىق بولمايـدىغان    ئىسالم دۆلىتىدە دۆلهت باشلىقىغا بويسـۇ ) ٤(  
باشــلىق مۇســۇلمانلىققا تــوغرا كهلمهيــدىغان بىــرەر قــانۇن . ئىشــالر دائىرىســىدە بولىــدۇ

پۇقرانىــڭ ئۇنىڭغــا قارشــى  چىقارســا، ئىســالم دۆلىتــى تهركىبىــدىكى ھهر قانــداق بىــر
 چـۈنكى بـۇ ھهر بىـر مۇسـۇلمان    . چىقىش ھوقـۇقى بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى پهرزدۇر    

. قاتارىغــا كىرىــدىغان ئىــش  ”نهســىههت –مهرۇپ، ۋەز  -ئهمــر“ ئۈچــۈن پهرز بولغــان 
مهن ئالالھقــا ئىتــائهت قىلغــان مــۇددەتچه ماڭــا بويســۇنۇڭالر،  «بىرىنچــى خهلىپىنىــڭ 

ياخشى ئىـش قىلسـام   . ئهگهر مهن ئالالھقا ئاسىيلىق قىلسام، ماڭا بويسۇنۇشقا بولمايدۇ
دېــگهن ســۆزى، » مــان قىلســام ماڭــا قارشــى چىقىڭــالرماڭــا يــاردەم قىلىڭــالر، ئهگهر يا

ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ مهسجىدته خۇتبه ئوقۇۋاتقىنىـدا، بىـر ئايـال    
ئۆمهر خاتاالشـتى، بـۇ   «كېلىپ، ئۇنىڭ سۆزىگه قارشى چىققان ۋە ئۇنى تهنقىدلىگهندە، 

                                                 
  بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )١(



 ١٢٩٩  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ۆلىتىئىسالم د  

 

ىن دۆلىتىـدە ھـاكىمىيهت   ئهمما د. دېگهنلىكى بۇنى ئىپادىلهيدۇ )١(»ئايال توغرا قىلدى
ئۇالرغــا . قــار شــى چىقىــش دىنغــا قارشــى چىققــانلىق ھېســابلىنىدۇ  ئۈســتىدىكىلهرگه

ــدۇ   ــائهت قىلىــش تهلهب قىلىنى ــان ۋە    .شهرتســىز ئىت ــى جــاق تويغۇزغ ــادا خهلقن ياۋروپ
دېــگهن ئاتــالغۇدىنمۇ قــاتتىق نهپرەتلىنىــدىغان دەرىجىــگه كهلتــۈرۈپ ” دىــن“ئــۇالرنى 

  .ىرى بۇ ئىدىقويغان سهۋەبنىڭ ب
. ئىسالم دۆلىتىنىـڭ دۆلهت باشـلىقى ئـۆزىنى خهلقنىـڭ ۋەكىلـى دەپ تونۇيـدۇ      ) ٥(  

ــدا،        ــايالنغان ۋاقتى ــپىلىككه س ــدۇلئهزىز خهلى ــى ئاب ــۆمهر ئىبن ــپه ئ ــادار خهلى ــۇڭا ۋاپ ش
مهسـئۇلىيهتنى   مهن بـۇ ! ئهي خـااليىق «: مۇسۇلمانالر ئاممىسىغا قىلغان تۇنجى نۇتقىدا

الدا ئۈستۈمگه ئېلىشقا مهجبـۇر بولـۇپ قالـدىم، ئهڭ ياخشىسـى     ھ مېنىڭ ئىختىيارىمسىز
 )٢(»سـىلهر بــۇ ئامــانهتنى مهنـدىن ئــېلىڭالر، ئــۆزۈڭالر خالىغـان بىرىنــى ســايلىۋېلىڭالر   

لېكىن پۈتۈن خهلق ئاممىسى ئۇنىڭ بۇ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلمىغان ۋە ئۇنىـڭ  . دېگهن
ئانـدىن  . مه بىر ئاۋازدا سـۆزلىگهن خهلىپىلىكىگه ھهممه بىردەك رازى ئىكهنلىكىنى ھهم

ئالالھقـــا ئىتـــائهت قىلمىغـــان كىشـــىگه ! ئهي خـــااليىق«: ئـــۇ ســـۆزىگه داۋام قىلىـــپ
مهن ئالالھقا ئىتائهت قىلغان مۇددەتچه ماڭا بويسۇنۇڭالر، ئهگهر . بويسۇنۇشقا بولمايدۇ

ە ئهممـا دىـن دۆلىتىـد   . دېـگهن » مهن ئالالھقا ئاسىيلىق قىلسـام ماڭـا بويسـۇنۇش يـوق    
شـۇڭا ئۇالرنىـڭ   . ھېسـابلىنىدۇ  دۆلهت باشلىقى خهلقنىڭ ئهمهس، ئالالھنىـڭ ۋەكىلـى  

  .ۋە قانۇن ھېسابلىنىدۇ دېگهنلىرى دىن

  كاپالهت قىلىنغان لىرىھوقۇق-ھهقژدانالرنىڭ ەمهدىنه ئىسالم دۆلىتىدە گر
  نىڭ ھوقۇقى قايسى دەرىجىدە ئىدى؟ژدانالرەمهدىنه ئىسالم دۆلىتىدە گر: سوئال  .١٩٦٢

                                                 
  ئىمام ھاكىم رىۋايىتى   )١(
خهلىپىســى، ئىســالم تارىخىــدا ســاھابىالردىن     -٧ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز ئهمهۋىــيلهر خهلىپىلىكىنىــڭ       )٢(

مهدىـنه  ) ،٦٨٠(يىلـى   -٦١خهلىپىنىـڭ بهسىنچىسـى، ھىجـرىيه     ٤خۇالفائۇرراشۇدۇن دەپ ئاتالغان ئۈلگىلىك 
مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە دۇنياغا كهلگهن بولۇپ، ئىككىنچى خهلىپه ئـۆمهر ئىبنـى خهتتابنىـڭ ئـوغلى ئاسـىمنىڭ      

ــدۇر  ــڭ ئوغلى ــزى لهيالنى ــ. قى ــى     مۇن ــڭ چهۋرىس ــى خهتتابنى ــۆمهر ئىبن ــدۇلئهزىزى ئ ــى ئابن ــۆمهر ئىبن داقتا ئ
. خهلىپىلىـــك قىلغـــان)ئىككــى يېـــرىم يىــل  (يىلىغـــا قهدەر  -٧٢٠يىلىــدىن   -٧١٧مىالدىـــيه . ھېســابلىنىدۇ 

دۇنيــا توپالشــقا تىرىشماســلىقى  –ئــادالهتپهرۋەرلىكى، كهمتهرلىكــى، تهقــۋادارلىقى، باشــقا خهلىــپىلهردەك مــال 
ھرەت قازانغان بولۇپ، زامانىسىدىكى كۆپلىگهن ئۆلىماالرنىـڭ نهزەرىـدە ئهڭ ئۈلگىلىـك خهلىـپىلهر     بىلهن شو

ئهبـۇ بهكـرى، ئـۆمهر، ئوسـمان ۋە ئهلـى قاتـارلىق ئۈلگىلىـك خهلىـپىلهر          -سانالغانلىقتىن، خۇالفائۇرراشىدۇن 
ىرقى ســۈرىيىنىڭ ھهلهب ھــاز) م٧٢٠(ه ھىجــرىت -١٠١ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز . قاتارىــدىن ئــورۇن ئالغــان

ــۇپ، شــۇ جايغــا دەپــنه قىلىنغــان     ــېقىن دىــر ســهمئان دېــگهن يېرىــدە ۋاپــات بول ئىشــهنچلىك . شــهھىرىگه ي
رىۋايهتلهرگه كۆرە، ئـۆمهر ئىبنـى ئابـدۇلئهزىز قـول ئاسـتىدىكى ۋالىـيالردىن بىرىنىـڭ زەھهر بېرىشـى بىـلهن          

  . قهستلهپ ئۆلتۈرۈلگهن
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مهدىنه ئىسالم دۆلىتى تهركىبىدىكى مۇسـۇلمان، يهھـۇدىي، خرىسـتىئان ۋە     :جاۋاب    
بىـرىگه   -ھوقـۇقى، ئۆزئـارا بىـر    –مۇشرىكلهردىن تهركىب تاپقـان گراژدانالرنىـڭ ھهق   

يــول قويــۇپ تىنچلىــق ئىچىــدە ھايــات كهچــۈرۈش ئهھــۋالى ھــازىرقى ئهڭ ئىلغــار         
ــ ــلهردە  دېموكراتىــــ ــا بهزى تهرەپــــ ــمايتتى، ھهتتــــ ــدىن قېلىشــــ ك دۆلهتلهرنىڭكىــــ

ــدى   ــكهن ئى ــرىلهپ كهت ــدىنمۇ ئىلگى ــاالم  . دېموكراتىيى ــبهر ئهلهيهىسس چــۈنكى پهيغهم
تهسىس قىلغىنىدا، ئېالن قىلغـان   مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە تۇنجى ئىسالم دۆلىتىنى

ر دۆلهتـته ياشـايدىغان ھهر   ئىنسانىيهت تارىخىدا، بى» مهدىنه ۋەسىقىسى«ماددىلىق  ٥٢
قايســــى دىنــــدىكىلهرنىڭ ئۆزلىرىنىــــڭ دىنىــــي ئېتىقــــادىنى قوغــــداش ۋە دىنىــــي  
پائــالىيهتلىرىنى ئهركىــن ئېلىــپ بېــرىش ھوقــۇقىنى ئېتىــراپ قىلغــان تــۇنجى دەســتۇر 

ــۇپ ھېســابلىنىدۇ ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمدىن ئىلگىــرى ۋە   . بول ــا م ــۇ ئهينــى ۋاقىتت ب
دېگهنـلهر مهيـدانغا كېلىشـتىن    ” ئىنسـان ھهقلىـرى  “ۋە ” يهدېمـوكراتى “كېيىن ھهتتـا  

  .بۇرۇنقى يېقىنقى ئهسىرلهردىمۇ مهۋجۇد بولۇپ باقمىغان تهڭداشسىز دەستۇر سانىلىدۇ

  ۋە ئۇنىڭ جارىي قىلدۇرۇلۇشى مهدىنه ۋەسىقىسى
  دېگهن نېمه؟» مهدىنه ۋەسىقىسى«: سوئال  .١٩٦٣

مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە ياشايدىغان مۇسـۇلمانالر،  » مهدىنه ۋەسىقىسى« :جاۋاب    
يهھۇدىيالر، خرىستىئانالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ مهدىنه دۆلىتـى تهركىبىـدىكى گراژدانلىـق    

 –ھوقــــۇقى، كىشــــىلىك ۋە ئىجتىمــــائىي، سىياســــىي ۋە ئىقتىســــادىي بــــارلىق ھهق 
ــقى    ــى تاشـ ــى، ۋەتهننـ ــاد ئهركىنلىكـ ــۇقلىرى، ئېتىقـ ــر  ھوقـ ــداقال بىـ كۈچلهرنىـــڭ قانـ

ھۇجۇمىدىن بىرلىكته مۇداپىئه قىلىش مهجبۇرىيىتى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان،   
  .خاراكتېرلىك باياننامه ئىدى كېلىشىم ياكى شهرتنامه

باياننامىسىنى ئىنسانىيهت تارىخىدا ” ئىنسان ھهقلىرى“ يهنه» مهدىنه ۋەسىقىسى«  
ــان   ــان س ــېالن قىلغ ــۇپ، ئ ــۇنجى بول ــته،   . ىلىدۇت ــق دۆلهت ــىقىنىڭ كــۆپ دىنلى ــۇ ۋەس ب

ــڭ ــىز  گراژدانالرنىـ ــته توقۇنۇشسـ ــي جهھهتـ ــات    دىنىـ ــدە ھايـ ــق ئىچىـ ــدا تىنچلىـ ھالـ
  :كهچۈرىشىنىڭ ئۈلگىلىرى تۆۋەندىكى ماددىالردا ئورۇن ئالغان

دىنىـي   ھوقـۇقالردا،  –مهدىنه ئىسالم دۆلىتى تهركىبىدىكى ھهر بىر گراژدان ھهق -  
ئۆز دىنىغـا كـۆرە ئىبـادەت قىلىـش ئهركىنلىكـدە، مهجبـۇرىيهتلهردە،       ئېتىقاد ۋە ھهركىم 

 .سوت ئالدىدا ۋە جازادا ئوخشاشتۇر
بىـلهن  ) مهككىـدىن كهلگهنـلهر  (مهدىنه ئىسالم دۆلىتى تهركىبىدىكى مۇھاجىرالر -  

 .ئۆزئارا دىنىي قېرىنداشالردۇر) مهدىنىلىكلهر(ئهنسارالر 
بىـــرىگه زۇلـــۇم يـــاكى -بىـــر. ئۇممهتتـــۇر يهھـــۇدىيالر بىـــلهن مۇســـۇلمانالر بىـــر -  
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ــر  ــلهن بىرلىشىشــكه   -ئادالهتســىزلىك قىلىشــقا، بى ــرىگه قارشــى ســىرتقى كــۈچلهر بى بى
 .بولمايدۇ

خرىستىئانالر مهيلى زېمىننىـڭ شـهرقىدە، مهيلـى غهربىـدە، مهيلـى يېقىنـدا يـاكى         -  
ى ۋە ئۇالرنىڭ يىراقتا بولسۇن، مهيلى ئهرەب ياكى ئهجهم بولسۇن، ئىسالم دۆلىتى ئۇالرن

 .ئىبادەتگاھلىرىنى قوغدايدۇ
مهدىنه ئىسالم دۆلىتىگه تهۋە خرىستىئانالر ئهگهر چىركاۋ سېلىشقا ياكى رېمونـت   -  

. قىلىشقا ھاجهتلىك بولسا، دۆلهتنىڭ ئۇالرغا بۇ ئىشتا ياردەم قىلىش مهجبـۇرىيىتى بـار  
ــىزلىكلهرگه ۋە ــۈن گراژدانالر    ھهقس ــۇرۇش پۈت ــى ت ــمهنلىككه قارش ــڭدۈش ــاق  نى ئورت

 .رمهجبۇرىيىتىدۇ
  .)١(قانۇن ئالدىدا باپباراۋەردۇر) رەئىس بىلهن پۇقرا(ھاكىم بىلهن مهھكۇم  -  

 يول قويغان غىمۇئىسالم دۆلىتى باشقا دىنالر
  ؟مۇئىسالم دۆلىتى باشقا دىنالرنى ئېتىراپ قىلغان: سوئال  .١٩٦٤

باشـقا دىنالرنىمـۇ    ئـۇزۇن ئهسـىرلىك ئىنسـانىيهت تارىخىـدا     ئىسالم دۆلىتى :جاۋاب    
ئېتىــراپ قىلىــپ، ھهر بىــر دىننىــڭ ئهھلىــگه ئېتىقــاد ئهركىنلىكىنــى بهرگهن تــۇنجى  

ئهسىرلىك ئىسالم تارىخى جهريانىدا، ئىسالم دىنى بىرەر دىنغا يـاكى   ١٤ شۇڭا. دۆلهتتۇر
باشـقا دىنالرغـا مهنسـۇب     بۇنىڭغـا . شۇ دىننىڭ ئهھلىگه قارشى ئـۇرۇش ئـاچقىنى يـوق   

مۇســۇلمانالر پهقهت ئىســالم دەۋىتىنىــڭ ئالــدىنى توســىۋالغان ۋە . ئــالىمالرمۇ گۇۋاھتــۇر
مهھــرۇم قىلغــان، ئىســالم  خهلقىنــى ھهق دىننىــڭ چــاقىرىقىنى ئــاڭالش پۇرســىتىدىن 

بارغـان ئهلچىلهرنـى ئۆلتۈرىـۋەتكهن ۋە ئىسـالم دۆلىـتىگه       ئۈچـۈن دەۋىتىنى يهتكۈزۈش 
غان مۇستهبىد ھـاكىمىيهتلهر بىـلهن ئۇرۇشـۇپ، ئۇالرنىـڭ تهۋەلىكىـدىكى      تهھدىد سال

خهلقنى باشلىقلىرىغا چوقۇنۇشنىڭ خارلىقىدىن ئـازاد قىلىـپ، بىـر ئـالالھقىال ئىبـادەت      
چـۈنكى  . قىلىدىغان، ئىنسانالردىن قورقمايدىغان ئهزىزلىققا ئېلىپ چىققـان يېـرى بـار   

يهر يۈزىـدىكى پۈتـۈن ئىنسـانىيهتكه     دەۋىتىئۇنىڭ . ئىسالم دىنى ئالهمشۇمۇل بىر دىن
ــان ــا     . قارىتىلغ ــى بــارلىق ئىنس ــاالم ئىســالم دىنىن ن ئهۋالدىغــا مــۇھهممهد ئهلهيهىسس

ئۇنىـڭ ھهر قايسـى   . ئۈستىگه يۈكلهنگهن بىر پهيغهمـبهر ئىـدى   يهتكۈزۈش ۋە زىپىسى
ۆھبهت، پادىشاھالرغا ئىسالم ئهلچىلىرىنى تۇرماستىن ئهۋەتىپ، ئـۇالرنى چىـرايلىقچه سـ   

                                                 
مهدىـنه ۋەسىقىسـى ۋە مۇسـۇلمان    «ى دوكتـور مـۇھهممهد مۇختـار مهھـدىينىڭ     مىسىرلىق ئىسـالم مۇتهپهككـۇر    )١(

ــىپى    ــش پرىنس ــامىله قىلى ــلهن مۇئ ــلهر بى ــىدىن  » ئهمهس ــۆزلىگهن لېكسىيىس ــاۋزۇدا س ــگهن م ــىردا «. دې مىس
  .»يىلى يانۋار سانى -٢٠٠٩ژۇرنىلى » ئهتتىبيان«چىقىدىغان 
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بـۇ سـهۋەبتىن    ئېسىل ئۈلگه ۋە ئهدەپلىك سۆزلهر بىـلهن ئىسـالمغا دەۋەت قىلغـانلىقىمۇ   
  .ئىدى

 ئهممـــا باشـــقا دىنالرنىـــڭ ئىگىلىـــرى، ھهتتـــا ســـاماۋىي دىنالرنىـــڭ كـــاتتىلىرىمۇ  
ــنغىچه        ــى يېقى ــى تېخ ــش دېگهنن ــراپ قىلى ــۇالرنى ئېتى ــاكى ئ ــى ي ــقىالرنىڭ دىنىن باش

قى بۇختهنهسســـهر قوشـــۇنلىرىنىڭ پهلهســـتىندىكى مىالدىيىـــدىن بـــۇرۇن. بىلمهيتتـــى
ــپ،       ــپ تۈگىتى ــادەملىرىنى قىرى ــدىغان ئ ــقا ياراي ــالىرىنى ۋە ئىش ــڭ ئۆلىم يهھۇدىيالرنى

تاشالپ، قالغان پۇقرالىرىنى بابىلغا ئهسىر قىلىـپ ئېلىـپ    كۆيدۈرۈپئىبادەتگاھلىرىنى 
ــيه   ــور كونىســتانتېين  ( ئهســىرگىچىلىك -٣كهتكهنلىكــى، مىالدى ــتىئان ئىمپېرات خرىس

ــا قهدەر رىملىقالرنىــــڭ خرىســــتىئانالرنى بۇددىســــتلىققا ) دىنىنــــى قوبــــۇل قىلغانغــ
ئهســىرنىڭ  -١٤زورلىغــانلىقى ۋە مــۇتلهق كــۆپ ســانلىقىنى قىرىــپ تاشــلىغانلىقى،      

ــان      ــاۋلىرى قۇرغـــ ــتىئان چىركـــ ــپانىيىدە خرىســـ ــدا، ئىســـ ــتىش «ئاخىرلىرىـــ تهپـــ
پ ئۆلتــۈرگهنلىكى ۋە يېقىنقــى نىــڭ ياۋروپــا بۇددىســتلىرىنى كۆيــدۈرۈ»مهھكىمىلىــرى

  .ئهسىرلهردە باشقا دىندىكىلهر قوزغىغان دىنىي ئۇرۇشالر بۇنىڭ مىسالىدۇر
 چـۈنكى . ئىسالم دىنـى يـاكى ئىسـالم تـارىخى دىنىـي ئـۇرۇش دېگهننـى تونۇمايـدۇ          

ئـالالھتىن باشقىسـىغا چوقۇنىـدىغانالرنىڭ ئىالھلىرىنـى     ﴿مۇسۇلمانالر ئالالھ تائاالنىڭ 
دېگهن ئهمـرى بـويىچه ئىـش كـۆرگهنلىكتىن، ھېچقانـداق بىـر دىننـى         )١(﴾سۆكمهڭالر

ئهممــا باتىــل دىنالرنىــڭ . يــاكى ئۇنىــڭ ئهھلىنــى خورلىغــان يــاكى ســۆككهن ئهمهس 
مۇسۇلمانالر قهدىمـدىن بىـرى    .باتىللىقىنى ئىلمىي يوسۇندا بايان قىلىش باشقا مهسىله

ارغـان تۇرۇقلـۇق، ياۋروپانىـڭ    مۇشۇنداق ئېسىل پرىنسىپالر دائىرىسىدە ئىـش ئېلىـپ ب  
ــز ھهزرىتـــــى مـــــۇھهممهد   بهزى دۆلهتلىرىـــــدىكى بۇزغۇنچىالرنىـــــڭ پهيغهمبىرىمىـــ
ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئۇلــۇغ ماقامىغــا ۋە شــهنىگه تىــل ئۇزارتىــپ، ھهجــۋى رەســىمالرنى   

مۇىسۇلمانالر قايسـىبىر دىننىـڭ   ! سىزىشى ھهقىقهتهن ھهددىدىن ئاشقانلىق ئهمهسمۇ؟
  مۇقهددەس بىلىدىغان شهخسلىرىنى سۆككهن؟ ئىالھلىرىنى ياكى

دىنالرنى ۋە دىنىي مۇقهددەسلهرنى قـانۇنلۇق ھالـدا قوغـداش پىكـرى بىرلهشـكهن        
 ١٤دۆلهتلهر تهشكىالتىدا تېخى ئهمدىال تارتىشىلىىۋاتقان بولسا، ئىسالم دىنـى مۇنـدىن   

ىالرنى ۋە ئـــۇ دىنالرغـــا ئېتىقـــاد قىلغـــۇچدىنالرنـــى «ئهســـىر ئىلگىرىكـــى چـــاغالردىال 
كهمسىتمهسلىك، ھهر بىر دىن ئهھلىگه ئۆز دىنىنى ساقالپ قېلىش ۋە خالىغـان دىنغـا   

نىـڭ مـاددىلىرى   »مهدىنه ۋەسىقىسـى «يۇقىرىقى  ھۆررىيىتىنى »ئهركىن ئېتىقاد قىلىش
  .ئىچىدە ئېالن قىلىپ، ئۇنى رەسمىي ئهمهلىيلهشتۈرگهن ئىدى

                                                 
  ئايهت -١٠٨ئهنئام سۈرىسى   )١(
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ارەت ســاماۋىي دىنغــا مهنســۇپ ئىســالم دۆلىتــى يهھــۇدىي ۋە خرىســتىئانالردىن ئىبــ  
ــتىن، مهجۇســىيلهرنىڭ دىنىنىمــۇ       ــراپ قىلىــپال قالماس ــىلهرنىڭ دىنلىرىنــى ئېتى كىش

  .ئېتىراپ قىلىپ، ئۇالرغا ئهھلى كىتابقا ئوخشاش مۇئامىله قىلىشنى بهلگىلىگهن

  نىڭ ئاساسىي قانۇنىدۆلىتىئىسالم 
  نىڭ ئاساسىي قانۇنى نېمه؟ىتىدۆلئىسالم : سوئال  .١٩٦٥

 نىــڭ ئاساسـىي قــانۇنى ئىســالم شـهرىئىتنىڭ ئــۆزى بولــۇپ،  دۆلىتىئىســالم  :جـاۋاب     
مۇجهسســهم بولغــان  ســۈننىتىگههمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ بىــلهن پهيغ قۇرئــان كهرىــم

دۆلهت تۈزۈمى،  امىله، كىشىلىك ۋە كوللېكتىپ ئاالقىالر،ئئهقىدە، ئىبادەت، ئهخالق، مۇ
لىســى، جىنــائىي ئىشــالر مۇمائى تنىــڭ تاشــقى ئهلــلهر بىــلهن بولغــان مۇناســىۋىتى،دۆله

  .ۋە نىزامالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ نىتهرتىپلهر –قاتارلىق بىر يۈرۈش قائىدە  قانۇنى
دىـن ئـادەملىرى باشـقۇرىدىغان دىـن دۆلىتـى       ئىسالم دۆلىتـى يۇقىرىـدا ئېيتىلغانـدەك،     

دىـن بىزنىـڭ   “دىغان ئېمپىراتورلـۇق دۆلىتـى يـاكى    ياكى ئاتىـدىن بالىغـا مىـراس قالىـ    
دۆلىتى ئهمهس، بهلكى ئالالھنىـڭ   دەيدىغان سىكۇالرىزم” ئارىالشمىسۇن غائىشلىرىمىز
سۈرىدىغان، باشلىقلىرى خهلـق تهرىپىـدىن ئهركىـن سـايلىنىدىغان      ھۆكۈم شهرىئىتى

  .)١(دۆلىتىدۇر خهلق
  ئىسالم دۆلىتىنىڭ دېموكراتىيىدىن ئارتۇقچىلىقى نېمه؟: سوئال  .١٩٦٦

مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە   كــۆپرەك ۋاقىــت ئىلگىــرى   ئهســىردىن ١٤مۇنــدىن  :جــاۋاب    
ھهقىقىــي  قېــتىم شــهھىرىدە قۇرۇلغــان ئىســالم دۆلىتــى ئىنســانىيهت تارىخىــدا تــۇنجى 

تكهن، تهتــبىقالپ كۆرســه ئهمهلــدە مهنىــدىكى دېموكراتىيىنىــڭ ئــۇلىنى تۇرغۇزغــان ۋە 
مهشهۇر  مىسىرلىق .شۇنداقال ھازىرقى دېموكراتىيهلهردىنمۇ ئىلگىرىلهپ كهتكهن ئىدى

 -١١يىلــى  -١٩٨٦گېزىتىنىــڭ » ئهل ۋەفــد«مۇتهپهككــۇر دوكتــور شــاۋىي مىســىرنىڭ  
 ئىســالم ھهقىقىــي«: ســىنتهبىر ســانىدا ئــېالن قىلغــان بىــر ماقالىســىدا مۇنــداق دېــگهن

ــتۇرلىرى  ــوكراتىيه دەس ــازىرقى دېم ــگه ھ ــتۈنلۈككه ئى ــى  . دىن ئۈس ــداق ئىكك ــۇنى مۇن ب
  :جهھهتتىن چۈشهندۈرۈشكه بولىدۇ

ــۈزۈلگهن    ) ١(   ــدىن تـ ــانالر تهرىپىـ ــىپى ئىنسـ ــق پرىنسـ ــهرىئهتنىڭ ھۆكۈمرانلىـ شـ
چـۈنكى دۇنيـادىكى ئهڭ ئىلغـار    . قانۇنالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق پرىنسـىپىدىن ئۈسـتۇندۇر  

 مهيلى ئۇالر پارالمېنت بولسـۇن،  -رمۇقانۇنلىرىنى اليىهىيىلىگۈچى ئورگانال دېموكراتىيه
ــى دۆلهت رەئىســى بولســۇن، مهيلــى باشــقا قايســىبىر تهرەپ بولســۇن        قــانۇن  –مهيل

                                                 
  .بېتىدىن -٣٠ناملىق ئهسىرىنىڭ » فىقهۇددەۋله فىل ئىسالم«هرداۋىينىڭ دوكتور يۈسۈپ ئهل ق  )١(
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ــتا ــۇپ،   چىقىرىش ــانالر بول ــىز ئورگ ــىز ۋە شهرتس ــارغۇچىالر    قهيتس ــانۇن چىق ــۆزلىرى ق ئ
شـــۇڭا قـــانۇن چىقىـــرىش . بولغـــانلىقتىن، ئۇالرنىـــڭ ســـاالھىيىتى چهكســـىز بولىـــدۇ

ئېلىــــپ تاشــــالپ، خالىغــــانلىرىنى  قانۇنــــدىن خالىغــــان مــــاددىالرنى ئورگــــانلىرى
ــدۇ ــالمدا . كىرگۈزەلهيـ ــا ئىسـ ــۈن    ئهممـ ــڭ پۈتـ ــۈمرانلىقى دۆلهتنىـ ــهرىئهتنىڭ ھۆكـ شـ

ــانلىقتىن،    ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــارغۇچى ئورگــانالرنىمۇ ئ ــانۇن چىق ــا ق ــانلىرىنى، ھهتت  ئورگ
ــېچكىم ــاكى     ھ ــدىن قالــدۇرۇش ي ــهرىئهتنىڭ بهلگىلىمىلىرىنــى ئهمهل ئــۆزگهرتىش  ش

چۈنكى ئالالھنىڭ تۈزگهن قانۇنى ھهر زامـان ۋە ھهر ماكانغـا   . (ھوقۇقىغا ئىگه ئهمهس
ئهمما يېڭىـدىن مهيـدانغا كهلـگهن، قۇرئـان كهرىـم ۋە      . يارايدىغان خۇسۇسىيهتكه ئىگه

ــولى  قانۇنشۇناســالر ھهدىســلهردە ھۆكــۈمى بهلگىلهنمىــگهن مهســىلىلهردە،  ئىجتىهــاد ي
  ).ائ -بىلهن ئىش كۆرىدۇ

ــرىش ۋە  ئىســالم )٢(   ــانۇن چىقى ــڭ ق ــۈزۈش دىنىنى ــڭ  يۈرگ ــا دۆلهتنى  ئورگانلىرىغ
كونتروللىقىدىن مۇستهقىل ھالدا ئىش كۆرۈش ھوقۇقىنى بېرىش پرىنسـىپى ھـازىرقى   

ۋە ھـازىرقى بـارلىق    قهدىمقـى  شـۇڭا . مۇ تېپىلمايدۇىلغار دېموكراتىيه قانۇنلىرىدىئهڭ ئ
دەيــدىغان ســۆز » ىــڭ خاھىشــىنى ئىپادىلهيــدۇقــانۇن دۆلهتن«قــانۇن كىتابلىرىــدىكى

  .قهتئىي مهۋجۇد ئهمهسئىسالمدا 
ئېتىقـاد ۋە تهشـۋىقات ئهركىنلىكىـدىن     پىكىـر،  ھازىرقى دېموكراتىيه قانۇنلىرىنىڭ  
ئىنكـار   ھۆررىيىتىگه كاپالهت قىلغانلىقىنىمۇ كۆپلىگهن ئىشالردا ئىنسانالرنىڭ پباشال

  .)١(»قىلغىلى بولمايدۇ

  بىلهن ئىسالم دىنىنىڭ مۇناسىۋىتى دېموكراتىيه
  دېموكراتىيه دېگهن نېمه؟: سوئال  .١٩٦٧

دېموكراتىيىنى ئاكادېمىيىلىك ئاتالغۇالرغا ھاجهت بولماستىن، ئاددى تىـل   :جاۋاب    
 باشلىقلىرىنى ئۆزلىرى تالالپ چىقىشـى، ئـۇالر   خهلق ئۆزلىرىنىڭبىلهن ئىپادىلىگهندە، 

ياقتۇرمايدىغان بىرىنىڭ ئۇالرغا مۇسهللهت بولىۋالماسلىقى، ئۇالر قوبـۇل قىاللمايـدىغان   
ــانۇن  ــلىقى،  –ق ــا تاڭماس ــىپالرنى ئۇالرغ ــاب   پرىنس ــلىقلىرىدىن ھېس ــڭ باش پۇقراالرنى

مانــا بــۇ، . ئۇالرغــا قارشـى چىقىــش ھوقــۇقى بولىشـى دېگهنلىكتــۇر   خاتاالشســائـېلىش،  
  .ىدۇردېموكراتىي ھهقىقىي مهنىدىكى

  ھهقىقىي دېموكراتىيه بىلهن ئىسالم دىنىنىڭ مۇناسىۋىتى بارمۇ؟: سوئال  .١٩٦٨
دېموكراتىيىنى يۇقىرىقى تهرىپى بويىچه چۈشـهنگهن كىشـىلهرگه ئايـانكى،     :جاۋاب    

                                                 
  .بهتلىرىدىن -٣٩-٣٨ناملىق ئهسىرىنىڭ» فىقهۇددەۋله فىل ئىسالم«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )١(
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قى تـارىختىن بۇيـان   !ھهقىقىي مهنىدىكى دېموكراتىيه ئىسـالم دىنىنىـڭ ئىجادىيىتىـدۇر   
ــوللىرىنى    ــنىڭ يـ ــدىن قۇتۇلۇشـ ــۈك زۇلۇملىرىـ ــتهبىت ھاكىممۇتلهقلهرنىـــڭ تۈرلـ مۇسـ

تهجرىبىلىرىـدىن پايـدىلىنىش نهتىجىسـىدە،     ئىزدەش، ھاياتلىقنىڭ ئـۇزۇن ئهسـىرلىك  
ئىنسـانالر تېخــى يېقىنقــى يىلالردىـن بىــرى ئوتتۇرىغــا چىقارغـان دېمــوكراتىيه تــۈزۈمى    

ھوقۇقالرنىـڭ بىـر    –ېتىم قارار قىلغـان ھهق  ئهسىر ئىلگىرى تۇنجى ق ١٤ئىسالم دىنى 
ئىسالم دىنىدا دۆلهت باشلىقىنى پهيغهمبهر تهيىـنلهپ بهرمهيـدۇ،   : مهسىلهن .قىسمىدۇر

ئىســالم دىنــى جامــائهت ياقتۇرمايــدىغان . بهلكــى ئــۇنى خهلــق ئــۆزى ســايالپ چىقىــدۇ
يهىسسـاالم بـۇ   پهيغهمـبهر ئهله  .بىرىنىڭ ئۇالرغا نامازدا ئىمـام بولىشـىنى يامـان كۆرىـدۇ    

ــامىزى قوبــۇل بولمايــدۇ  «: ھهقــته ئۇالرنىــڭ بىــرى . ئــۈچ خىــل ئادەمنىــڭ ئوقۇغــان ن
نامازدىكى ئهھۋال شۇنداق بولغان يهردە، پۈتـۈن   .)١(»...جامائهت ياقتۇرمايدىغان ئىمام

ھاياتلىق ۋە بـارلىق سىياسـهت ئىشـلىرىدا ئهھـۋال قانـداق بولىشـى كېـرەك؟ پهيغهمـبهر         
ســـىلهرنىڭ ئهڭ ياخشـــى باشـــلىقلىرىڭالر ســـىلهر «: داق دېـــگهنئهلهيهىسســـاالم مۇنـــ

ياقتۇرىدىغان ۋە ئۇالرمـۇ سـىلهرنى ياقتۇرىـدىغان، سـىلهر ئۇالرغـا ياخشـى تىلهكلهرنـى        
ــدىغان كىشــىلىرىڭالردۇر    ــۇ ســىلهرگه ياخشــى تىلهكلهرنــى تىلهي ــدىغان، ئۇالرم . تىلهي

، ئۇالرمـــۇ ســـىلهرنى ســـىلهرنىڭ ئهڭ يامـــان باشـــلىقلىرىڭالر ســـىلهر ياقتۇرمايـــدىغان
ياقتۇرمايــــدىغان، ســــىلهر ئۇالرغــــا لهنهت ئوقۇيــــدىغان، ئۇالرمــــۇ ســــىلهرگه لهنهت  

  .)٢(»ئوقۇيدىغان كىشىلىرىڭالردۇر
ــاد        ــاس ئاقق ــتاز ئابب ــۇرى ئۇس ــازغۇچى ۋە ئىســالم مۇتهپهكك ــاغلىق ي ــىرلىق ئات مىس

دەلىلـلهپ  ھازىرقى دېموكراتىيه تۈزۈمىنىڭ جهۋھىرى ئىسالم دىنىدىن كهلگهنلىكىنـى  
ــى« ــالم دېموكراتىيىسـ ــان » ئىسـ ــاب يازغـ ــر كىتـ ــاملىق بىـ ــدىنمۇ . نـ ــنچه، ئۇنىڭـ كېيىـ

ئىلگىرىلهپ مىسـىرلىق ئىسـالمىي يـازغۇچى ئۇسـتاز خالىـد مـۇھهممهد خالىـد ھـازىرقى         
ھهقىقىـــي دېـــمهك، . دېمـــوكراتىيه تـــۈزۈمىنى ئىســـالمنىڭ ئـــۆزى دەپ تهســـۋىرلىگهن

  .)٣(مۇۋاپىقلىشىدۇئىسالمنىڭ روھىغا  هدېموكراتىيمهنىدىكى 
ــڭ          ــالم دۆلىتىنى ــي ئىس ــدە ھهقىقى ــداق يېرى ــڭ ھېچقان ــدا، دۇنيانى ــازىرقى زامان ھ

  .ئۈلگىسىنى تاپقىلى بولمايدۇ
ــوئال  .١٩٦٩ ــوكراتىيه      : س ــدە دېم ــۇلمان دۆلهتلىرى ــازىرقى مۇس ــۈن ھ ــېمه ئۈچ ــداقتا ن ئۇن

  بولمايدۇ؟

                                                 
 ئىبنى ماجه رىۋايىتى  )١(
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
 بهتلهر -١٤٦ -١٤٥ناملىق ئهسىرى » ىل ئىسالمفىقهۇددەۋله ف«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )٣(
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دۆلهتلىرىـــدە  ئىســـالمئهگهر ھـــازىرقى . بـــۇ يهردەمهســـىلىنىڭ تـــۈگىنى  :جـــاۋاب    
تهسىس قىلغان ھهقىقىي ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئهندىزىسى ياكى  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم

ئهمهلىيىتـــى بولســـا ئىـــدى، مۇســـۇلمانالر بۈگۈنكىـــدەك خورلۇققـــا، ئېزىلىشـــكه ۋە       
  .كۈچلۈكلهرگه بېقىندى بولۇپ ھايات كهچۈرۈشكه مۇپتىال بولمىغان بوالتتى

  نىڭ باشلىنىشىمۇسۇلمانالردا سىياسىي ئىستىبدات دەۋرى
  مۇسۇلمانالردا سىياسىي ئىستىبدات دەۋرى قاچان باشالنغان؟: سوئال  .١٩٧٠

ئــۇزۇن  ئــاۋۋالقى تــۆت خهلىپىنىــڭ زامانىــدىن كېيىنكــى مۇســۇلمانالرنىڭ :جــاۋاب    
ــدا  ــارىخى جهريانى ــۇھىم نهرسىســى ۋە ئهڭ چــوڭ  كهتكــۈزۈپ قو يىللىــق ت يغــان ئهڭ م

ــگه      ــىپىنى ئهمهلـ ــايالم پرىنسـ ــن سـ ــېڭهش ۋە ئهركىـ ــڭ كـ ــالم دىنىنىـ ــالىقى ئىسـ خاتـ
  .ئاشۇرالمىغانلىقى ئىدى

دەۋرىنىـڭ ئـاخىرقى مهزگىللىرىـدە، بىـر قـانچه كىشـىنىڭ        )١(خهلىـپىلهر  ئۈلگىلىك  
ئىسـالم  “ لىـك خاتالىقى سهۋەبلىك، كېڭهش ۋە سايالم بـويىچه ئىـش كۆرىـدىغان ئۈلگى   

ئىمپېراتورلــۇق تــۈزۈمىگه ئايلىنىــپ  قالىــدىغان ئاتىــدىن بالىغــا مىــراس ”خهلىپىلىكــى
ــا ــي رازى      .)٢(نقالغ ــان ۋە قهتئى ــقا قارشــى چىقق ــۇ ئىش ــاھابىالر ب ــى ۋاقىتتىكــى س ئهين

ئاتىـدىن بالىغـا   ھهتتا بهزى ساھابىالر بۇ تۈزۈمنى قهدىمقـى ئىرانلىقالرنىـڭ   . بولمىغان
ــدىغان تهخــت   ــۈزۈمىگه قالى ــخورلىقى ت ــىتىپ  مىراس ــۈزۈمى «ئوخش ــرالىق ت دەپ » كىس

  .)٣(نئاتىغا

                                                 
ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى، ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب، ئوسـمان ئىبنـى       –خۇلهفائۇرراشىدۇن  –ئۈلگىلىك خهلىپىلهر   )١(

  . چوڭ خهلىپىنى كۆرسىتىدۇ ٤ئاففان ۋە ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب قاتارلىق ئاۋۋالقى 
ىــل ئۇزىتىشــقا بولمايــدۇ، چــۈنكى ئــۇالر ئىســالم ئــۇممىتى ئۈچــۈن  ئهھلــى ســۈننه مهزھىبىــدە، ســاھابىالرغا ت  )٢(

شۇڭا ئۇالرنىڭ بهزىسىدىن سادىر بولغـان نـااليىق ئىشـالرنى ۋە ئۇالرنىـڭ     . ئومۇمهن ئۈلگىلىك كىىشىلهردۇر
ــددىيهتلهرنى ئۇالرنىــڭ    ــر زى ــۈز بهرگهن بهزىبى ــالىق“ئوتتۇرىســىدا ي ــادتىكى خات ــۇيمىز”ئىجتىه . ى دەپ تون

  . ن ئهھلى سۈننى ئۆلىمالىرى بىردەك ئىتتىپاقتۇربۇنىڭغا پۈتۈ
 بهت -١٤٤ناملىق ئهسىرى » فىقهۇددەۋله فىل ئىسالم«دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ   )٣(



 ١٣٠٧  ۆرنهكلىرىئ ۆلىتىنىڭئىسالم د ۇنجىت  

 

  

  نهكلىرىرتۇنجى ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئۆ

  ئىسالمدىن بۇرۇنقى ئهرەبلهردە ھاكىمىيهت تۈزۈمى قانداق ئىدى؟: سوئال  .١٩٧١
ت ئاسـتىدا ياشـاش ئـادىتى    ئىسالمدىن بۇرۇنقى ئهرەبلهردە بىـرال ھـاكىمىيه  : جاۋاب    

. ھهر بىر قهبىلىنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل قهبىـله باشـلىقلىرى بـار ئىـدى    بولماستىن، 
ماجىراالر ۋە ھۆكۈم تهلهب قىلىـدىغان ھهر قانـداق    –ئهرەبلهر ئۆز ئارىسىدىكى جېدەل 

 ھهر قهبىـله ئـۆزىنى  . بىر ئىشتا ئۆزلىرىنىـڭ قهبىـله باشـلىقلىرىغا مـۇراجىئهت قىالتتـى     
بـۇ  . باشقىالردىن ئارتۇق سانايتتى، شېئىرلىرى ئارقىلىق رەقىب قهبىلىلهرنى سـۆكهتتى 

سهۋەبتىن قهبىلىـلهر ئوتتۇرىسـىدا ھهمىشـه دېگـۈدەك توقۇنۇشـالر ۋە چـوڭ كۆلهملىـك        
ئومــۇمهن، ئىجتىمــائىي جهھهتــتىن تارقــاق،   ئهرەبــلهر. يــۈز بېرىــپ تــۇراتتى ئۇرۇشــالر

ــىز ۋە ئ   ــتىن مۇقىمسـ ــىي جهھهتـ ــات   سىياسـ ــا ھايـ ــتىن نامراتلىقتـ ــادىي جهھهتـ ىقتىسـ
  .كهچۈرەتتى

ئـۇ  . باشقا ھهر قانداق بىر مىللهت ئهرەبلهرگه نىسبهتهن مهدەنىيهتلىـك سـانىالتتى    
مىللهتلهردە پادىشاھلىق تـۈزۈمى ئـاللىبۇرۇن يولغـا قويۇلـۇپ بولغـانلىقتىن، بىـر قهدەر       

ــات كهچــۈرەتتى  ــۇالردا باشــلىقلى . بىرلىــك ئىچىــدە ھاي ــا ئ ــۆزلىرى ســايالپ ئهمم رىنى ئ
ئاتىدىن بالىغا مىراس قالىدىغان پادىشاھلىق تۈزۈمى  چىقىش ئهركىنلىكى يوق بولۇپ،

  .سايىسىدا ھايات كهچۈرەتتى

  دۇرئىسالم دىنىتۈرگهن نهرسه مىللهت قاتارىغا كۆ ئهرەبلهرنى
  بلهرنىڭ ئهھۋالى قانداق بولغان؟ئىسالم دىنى كهلگهندىن كېيىن ئهرە: سوئال  .١٩٧٢

ــگهن ۋە ئىســالم ھــاكىمىيىتى تىكلهنگهنــدىن كېــيىن،   : جــاۋاب     ئىســالم دىنــى كهل
 ئهرەبــلهر، جۈملىــدىن ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلغــان پۈتــۈن مىللهتــلهر ھهر تۈرلــۈك  

قاالقلىقالردىن، خۇراپاتالردىن، ئىنسانالرغا چوقۇنۇشنىڭ خورلۇقلىرىدىن، ئىجتىمـائىي  
ــاد      مۇق ــۇپ، ئېتىق ــازات بول ــۈنلهي ئ ــدلهردىن پۈت ــىي تهھدى ــىزلىقالردىن ۋە سىياس ىمس

ھۆرمهتكه، ئىجتىمـائىي   –جهھهتته بىر ئالالھقىال ئېتىقاد ۋە ئىبادەت قىلىشتهك ئىززەت 
  .ۋە سىياسىي جهھهتلهردە مۇقىملىق، بىرلىك، باراۋەرلىك ۋە ھۆرلۈككه ئېرىشتى

  رەئىسىتۇنجى  دۆلىتىنىڭ ئىسالم
  كىم ئىدى؟ رەئىسىتۇنجى  دۆلىتىنىڭ ئىسالم: سوئال  .١٩٧٣

ئـالالھ تائـاال تهرىپىـدىن     پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم : جاۋاب    
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ــاكىمىيهت   ــا مهنســـۇب   ئىســـالم دىنىنـــى ئېلىـــپ كېلىـــپ، مـــۇتلهق ھـ ــالالھ تائاالغـ ئـ
ۇيرىغـانالرنى يهتكـۈزۈش ۋەزىپىسـى بـارلىقىنى ئـېالن      ئىكهنلىكىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئالالھ ب

قىلغان ۋە مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـپ بارغىنىـدىن كېـيىن، ئـۇ جايـدا تـۇنجى ئىسـالم          
دۆلىتىنى تهسىس قىلغان بولۇپ، بۇ دۆلهتنىڭ تۇنجى ھاكىمى پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى 

تومـاس  . غـا ئىقـرار  بۇنىڭ ئـالىمالرمۇ  ھهتتـا غهربلىـك  . بولغـان  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم
بىـرال ۋاقىتتـا    )ئهلهيهىسسـاالم (مـۇھهممهد  «: مۇنـداق دېـگهن  ) Sir.T.Arnold(ئارنولد 

  .»دىننىڭ ۋە دۆلهتنىڭ رەئىسى ئىدى

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم سۆيگۈ بىلهن ئىتائهت قىلىنغان زات ئىدى
  ئىدى؟انداق رەئىس ق مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم: سوئال  .١٩٧٤

مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ئـــۆزى دۆلهت رەئىســـى، دىننىـــڭ بىردىنبىـــر  :جـــاۋاب    
رەھبىرى بولسىمۇ، ئۆزىنى ناھايىتى كهمتهر تۇتـاتتى، ئهتراپىـدىكىلهرگه قېرىنداشـنىڭ    
قېرىندىشىغا قىلىدىغان مۇئامىلىسـىنى قىالتتـى، ھهركىمـگه ئىنتـايىن مـۇاليىم ئىـدى،       

ئۇنىڭغـا   شـۇڭا ئـالالھ تائـاال   . ازار بهرمهيتتى، قـاتتىق سـۆز قىلمـايتتى   بىرەر كىشىگىمۇ ئ
ئالالھنىــڭ رەھمىتــى بىــلهن ســهن ئۇالرغــا مــۇاليىم بولــدۇڭ، ئهگهر ﴿: مۇنــداق دېــگهن

  .دېگهن )١(﴾قوپال، باغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرەڭدىن تارقاپ كېتهتتى
ىنى ۋە باشـــقىالردىن ئاالھىـــدە ئۆزىنىـــڭ ئۇلۇغلىنىشـــ مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم  

پهرقلىق مۇئامىله كۆرۈشنى خالىمـايتتى، كىشـىلهر ئارمـان قىلىـدىغان ئـالىي ئۇنـۋانالر       
ــايتتى  ــنىمۇ ياقتۇرمـ ــلهن ئاتىلىشـ ــۇلمان  . بىـ ــه مۇسـ ــۇ ھهمىشـ ــى ئـ ــى «: غاالربهلكـ مېنـ

مهن پهقهت . خرىســتىئانالرنىڭ مهريهم ئــوغلى ئىســانى ئۇلۇغلىغىنىــدەك ئۇلۇغلىمــاڭالر
دەپ  )٢(»دەڭـالر ”ئالالھنىـڭ بهندىسـى ۋە پهيغهمبىـرى   “مېنى . ھنىڭ بهندىسىمهنئالال

  .تهلىم بېرەتتى
ئىنسانىيهتته بولۇشقا تېگىشلىك گـۈزەل ئهخالقنىـڭ ئهڭ    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم  

: شـۇڭا ئـالالھ تائـاال ئـۇنى ماختـاپ     . زات ئىدىاپ كۆرسهتكهن ئۈلگىسىنى ياشيۇقىرى 
  .دېگهن )٣(﴾هخالققا ئىگىسهنسهن ھهقىقهتهن بۈيۈك ئ﴿

شۇ سهۋەبتىن، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئهگهشكهنلهر ئـۇنى جېنىـدىنمۇ ئـارتۇق      
ئــادەتته مــۇتلهق كــۆپ ســانلىق كىشــىلهر ئۆزلىرىنىــڭ پادىشــاھلىرىغا يــاكى . ســۆيهتتى

                                                 
  ئايهت-١٥٩ئال ئمران سۈرىسى   )١(
  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  )٢(
  ئايهت-٤قهلهم سۈرىسى   )(٣
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قانداقال بىر باشلىقلىرىغا ئۇالردىن قورقۇپ ياكى خالىمىسىمۇ مهجبۇرىي ھالدا ئىتـائهت  
مـۇھهببهت  -لسا، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدىكىلهر ئۇنىڭغا چهكسىز سـۆيگۈ قى

  .ۋە ۋايىغا يهتكهن ئىخالس ھهم ساداقهت بىلهن ئىختىيارىي ئىتائهت قىالتتى
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  سۆيگۈسىدىن ئۆرنهكلهرپهيغهمبهر ساھابىالرنىڭ 

  ؟سۆيگۈسى قايسى دەرىجىدە ئىدى ساھابىالرنىڭ پهيغهمبهر: سوئال  .١٩٧٥
ــاۋاب     ــا    :جـ ــۇنى ئاتـ ــاھابىلىرى ئـ ــدىكى سـ ــاالمنىڭ يېنىـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ -مـ

ھهر قانـداق نهرسىسـىدىن    سـانالغان  ئانىسىدىن، بالىلىرىـدىن ۋە دۇنيـادا قىممهتلىـك   
پهيغهمــبهر مــۆمىنلهر ئۈچــۈن   ﴿: قۇرئــان كهرىمــدە  ئــالالھ تائــاال . ســۆيهتتى ئــارتۇق

ئۇالرنىــڭ مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا دېــيىش ئــارقىلىق  )١(﴾چارىــدۇرجانلىرىــدىنىمۇ 
ســاھابىالر ھهزرىتــى مــۇھهممهد   چــۈنكى. غا گــۇۋاھ بولغــانئىخالســى-بولغــان ســۆيگۈ

ۋە ئالالھنىـڭ   قىممىتىنـى ھهممىـدىن بهك تونۇغـان   -ئهلهيهىسساالمنى ۋە ئۇنىڭ قهدىر
ۆرگهن ئۈلگىلىك كىشـىلهر  شۇ بويىچه ئىش ك مۇنۇ سۆزىگه ئهستايىدىل قۇالق سېلىپ

ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كـۈنىگه ئىشـىنىدىغان بىـر قهۋمنىـڭ ئالالھقـا ۋە ئۇنىـڭ        ﴿. ئىدى
لىرى، يا قېرىنداشلىرى، انالرنى ـ ئۇالرنىڭ ئانىلىرى، ئوغۇل شمهن بولغپهيغهمبىرىگه دۈ

  ).٢(﴾ۇ ـ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمهيسهنـ تۇغقانلىرى بولغان تهقدىردىميا ئۇرۇق 

  :تۆۋەندە بۇ ماۋزۇدا بهزى ئۈلگىلهر بېرىلىدۇ  

  بهكرىنىڭ ئۇسسۇزلىقىبۇ ئه
ــدۇ     بىر   ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــرى رەزىيهللهھ ــۇ بهك ــپه ئهب ــرەت «: ىنچــى خهلى ھىج

بىلهن بىلله ئىدىم، مهن قاتتىق ئۇسساپ كهتكهن  ئهسناسىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا سـۇندۇم،    ئىدىم، بىر قهدەھ سۈتنى ئهكىلىپ، ئاۋۋال ئـۇن 

ــاي،  ئۇنىــڭ  ــلىقىغا قارىم ــۈتنىئۇنىماس ــڭ    س ــتا چى ــپ قىلىش ــاۋۋال ئىچىشــكه تهكلى ئ
ــدىم ــۈتنى ئىچىــــپ   . تۇرىۋالــ ــاالمنىڭ ســ ــبهر ئهلهيهىسســ ــلهن پهيغهمــ ــۇنىڭ بىــ شــ

  .»قالدى بىردىنال بېسىلىپكۆرۈپ، مېنىڭ ئۇسسۇزلىقىم  نىراھهتلهنگهنلىكى

  لىكىئهبۇ بهكرىنىڭ غهمكىن
ئاتىســى ئهبــۇ  نىــڭنى ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇۈمهكــكه فهتهــى بولغــان كــ  

هيهىسســاالمدىن باشــالپ ھهمــمه قۇھــافه مۇســۇلمان بولىــدۇ، بــۇ ۋاقىتتــا پهيغهمــبهر ئهل

                                                 
  .ئايهت-٦ئهھزاب سۈرىسى  )(١
  .ئايهت-٢٢مۇجادەله سۈرىسى   )(٢
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يىلالردىن بېرى ئـارزۇ قىلىـپ    نىڭھهزرىتى ئهبۇبهكرى. خوشال بولىدۇزور  شۇنچىلىك
خوشاللىققا تولىشى كۈتـۈلگهن بـۇ   ىقىدىن ئالهمچه كهلگهن بۇ ئىشنىڭ ئهمهلگه ئاشقانل

بۇنى كۆرگهن سـاھابىالر بـۇ ئىشـقا ھهيـران بولـۇپ،      . قاتتىق يىغالپ كېتىدۇ ، ئۇندەكۈ
ھـازىر ئىمـان   «: يىغلىغانلىقىنى سـورىغاندا، ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ئۈچۈنئۇنىڭدىن نېمه 

ــام   هيهىسســاالمنىڭ پهيغهمــبهر ئهلبهلكــى ، بولماســتىنئېيتقــان كىشــىنىڭ مېنىــڭ ئات
تاغىســى ئهبــۇ تالىــب بولۇشــىنى بهكمــۇ ئــارزۇ قىالتــتىم، چــۈنكى بــۇ ئىــش پهيغهمــبهر   

  .»بهكرەك سۆيۈندۈرەتتىئهلهيهىسساالمنى 

  بىاللنىڭ ھهسرىتى
ارىخىــدىكى تــۇنجى مــۇئهززىن، شــۇنداقال پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  تئىســالم   

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ۋاپاتىغـا     )١(مۇئهززىنى ھهزرىتى بىالل رەزىيهللهھۇ ئهنهـۇ 
بىـالل پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالم   . ئهڭ قـاتتىق قايغۇرغـان سـاھابىالرنىڭ بىـرى ئىـدى     

ئىچىـش   ۋاپات بولغاندىن كېيىن، مـۇئهززىنلىكنى تاشـاليدۇ ۋە شـېهىدلىق شـهربىتىنى    
ــا قاتنىشــىش    ــپ جىهادق ــامغا بېرى ــلهن ش ــرى    ئارزۇســى بى ــۇ بهك ــپه ئهب ئۈچــۈن خهلى

ئهي «: ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى ئۇنىڭغـا  . ىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رۇخسهت سوراشقا بارىدۇرەز
دېگهنــدە، بىــالل ئهبــۇ » بىــالل ســهن مهدىنىــدە قېلىــپ بىــزگه مۇئهززىنلىــك قىلغىــن  

ئهگهر سىز مېنى ئـۆزىڭىز ئۈچـۈن ئـازاد قىلىـۋەتكهن بولسـىڭىز، ئىـش سـىز        «: بهكرىگه
لىدا ئازاد قىلغان بولسـىڭىز، مېنـى يولۇمـدىن    ئهگهر مېنى ئالالھ يو. دېگهندەك بولسۇن

ــدۇ» توســماڭ ــا . دەي ــۇ بهكــرى ئۇنىڭغ ــازاد   «: ئهب ــالالھ ئۈچــۈن ئ بهلكــى مهن ســېنى ئ
يىلالردىــن كېــيىن چۈشــىدە . ، بىــالل شــامغا قــاراپ يــۈرۈپ كېتىــدۇدەيــدۇ» قىلغــانتىم

! هي بىـالل ئ«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى كۆرىدۇ ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا
» كهلمىــدىمۇ؟ يېتىــپ بــۇ نېمىــدىكهن ۋاپاســىزلىق، بىزنــى زىيــارەت قىلىــدىغان ۋاقىــت

شـۇنىڭ بىـلهن دەرھـال مهدىـنىگه يېتىـپ كېلىـپ، پهيغهمـبهر        ھهزرىتـى بىـالل   . دەيدۇ

                                                 
بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهسلىدە ئېپوپىيىلىك قارا تهنلىك كىشى بولۇپ، مهككىدىكى ئـۇمهييه ئىبنـى خهلهف     )١(

بىـالل مۇسـۇلمان بولغانـدىن كېـيىن، ئـۇمهييه ئـۇنى ئىسـالمدىن قـايتۇرۇش         . دېگهن ئادەمنىڭ قـۇلى ئىـدى  
اتتىق ئىسســىق ۋاقتىــدا، ئــوتتهك قىزىىــپ  ھاۋانىــڭ قــ ئۈچــۈن تۈرلــۈك چــارىلىرىنى قولالنغاننىــڭ ســىرتىدا، 

) ئالالھ بىر، ئـالالھ بىـر  (يهنى » ئهھهد، ئهھهد« :لېكىن بىاللنىڭ جاۋابى. كهتكهن تاشقا باستۇرۇپ ئازابلىغان
ۋەقهلىكنـى ئاڭلىغـان ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى       بـۇ . دېيىشتىن ئىبارەت بولغان ۋە ئىمانـدىن قهتئىـي يانمىغـان   

بىاللنىـڭ ئاۋازىنىـڭ   . وجايىنىـدىن قىمـمهت پۇلغـا سـېتىۋېلىپ ئـازاد قىلىـۋەتكهن      رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئـۇنى خ  
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. مــۇئهززىن قىلىۋالغــان ئىــدى چىرايلىقلىقىــدىن ئــۇنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 

قىلىـش   ئـالالھ يولىـدا جىهـاد    بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ئۇنىڭ ئهھلى جهننىتى ئىكهنلىكىدىن خهۋەر بهرگهن
  .شۇ جايدا ۋاپات بولغان قهبرىسى ھازىرقى ئېئوردانىيه پايتهختى ئوماندا شالغا بېرىپ ئۈچۈن
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. ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك قهبرىسـىگه بېشـىنى قويـۇپ، ئـۇزۇنغىچه يىغـالپ كېتىـدۇ      
نلىكىنــى ئــاڭالپ، ئۇنىــڭ بىــر قېــتىم بولســىمۇ ئهزان  مهدىــنه ئهھلــى بىاللنىــڭ كهلگه

 ئهشـههدۇ «بىالل مۇنارىغا چىقىپ ئهزاننى باشـالپ  . ئوقۇپ بېرىشىنى ئىلتىماس قىلىدۇ
گهن يهرگه كهلگهنـدە بۇلـۇقالپ يىغـالپ كېتىـپ،     دېـ » ئهننه مـۇھهممهدەن رەسـۇلۇلالھ  

ــا ــۇپ قالىــدۇ   -ئهزاننــى قايت ــۇر بول ــا ئوڭشــاپ ئوقۇشــقا مهجب ــاۋازىنى بىال. قايت لنىــڭ ئ
ھهممىسـى سـىرتقا چىقىـپ يىغلىشـىپ      يـاش -قېرىئايال، -ئاڭلىغان مهدىنه ئهھلى ئهر

زلىـك كـۈنى دەپ   سـاھابىالر بـۇ كـۈننى مهدىـنه تارىخىـدىكى ئهڭ چـوڭ يىغپه      . كېتىدۇ
  .ئاتىغان ئىدى

  سهۋباننىڭ سېغىنىشى
بىـر كـۈن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    نپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خىزمهتچىسـى سـهۋبا    

كهچكىــچه يوقــاپ كېتىــپ، قايتىــپ كهلگىنىــدە، ســهۋبان پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنى 
ئىچىدىن يىغـالپ  -ەپ ئىچد» سىلىنى قاتتىق سېغىنىپ كهتتىم! يا رەسۇلهلالھ«كۆرۈپ 
ــدۇ ــاالم . كېتىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــا پهيغهمـ ــۇ ۋاقىتتـ ــا بـ ــۇنىڭ«: ئۇنىڭغـ ــالپ غشـ ىمۇ يىغـ

ئـۇنىڭغىال ئهمهس، مهن سـىلىنىڭ   ! ا رەسـۇلهلالھ يـ «: دېگهندە، سـهۋبان » كېتهمدىغان
جهننهتتىكــى ئــالىي ئــورۇنلىرىنى ۋە مهنــدەك بىــر ئــادەتتىكى بىــر كىشــىنىڭ ئــورنىنى   

. دەيدۇ» يدىغانلىقىم ئۈچۈن قايغۇردۇمابىر جايدا بواللم جهننهتته ئويالپ، سىلى بىلهن
ىتائهت قىلغـانالر ئـاخىرەتته   پهيغهمبىرىگه ئ ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ﴿: ائاالتشۇ ۋاقىتتا ئالالھ 

ئالالھنىڭ نېمىتىگه ئېرىشكهن پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر، شېهىدالر ۋە ياخشىالر بىـلهن  
دېـگهن ئـايهتنى چۈشـۈرۈش     )١(﴾!ئـۇالر نېمىـدىگهن ياخشـى ھهمـراھالر    . بىلله بولىـدۇ 

  .خاتىرجهم قىلىدۇ ڭ كۆڭلىنىئارقىلىق سهۋباننى ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنى

  ئارمىنىسهۋادنىڭ 
مۇسـۇلمان ئهسـكهرلىرىنى    ئۇھۇد غـازىتى بولغـان كـۈنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم       

سهپكه تىزغاندا، ئۇالرغا سهپتى رۇسالش ئهمرىنى بېرىدۇ، ئهسكهرلهر ھهممىسى سـهپنى  
ــبهر       ــدۇ، پهيغهم ــتىن تۇرى ــهپنى تۈزلىمهس ــهۋاد س ــىدۇ، پهقهت س ــۈز تۇرىش ــۈزەپ تۈپت ت

ه ئهسكهرلهرنى سهپنى تۈزەشكه بۇيرۇيدۇ، سهۋاد يهبىـال  پ يهنۈئۇنى كۆر ئهلهيهىسساالم
سـهۋاد  «بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ يېنىغا كېلىـپ  . سهپته تۈز تۇرمايدۇ

دەپ قويـۇپ يهنه سـهپنى تۈزلىمهيـدۇ،    » خـوش، بولىـدۇ  «دەيدۇ، سهۋاد » !سهپنى تۈزله

                                                 
  ئايهت-٦٩نىسا سۈرىسى   )١(
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غا تهككـۈزۈپ قويـۇپ   رسـىقى قولىـدىكى مىسـۋاكنى ئۇنىـڭ قو    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
قورســىقىمنى بهك ! يــا رەســۇلهلالھ«ســهۋاد بــۇ ۋاقىتتــا. دەىــدۇ» نى تــۈزلهســهپ! ســهۋاد«

ــاغرىتىۋەتتىله ــامىڭنى  «پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . دەيــدۇ» ئ ــداقتا مهنــدىن ئىنتىق ئۇن
دەپ قورســـىقىنى ئېچىىـــپ بېرىـــدۇ ۋە شـــۇ ھامـــان ســـهۋاد پهيغهمـــبهر       » ئـــالغىن

مېنىـڭ ئـارزۇيۇم   «ئانـدىن  . مۇبارەك قورسىقىنى سۆيۈشكه باشاليدۇئهلهيهىسساالمنىڭ 
بۈگــۈن مهن شــېهىد بولــۇپ  چــۈنكى بىــز ھــازىر غازاتقــا تهييــارلىنىۋاتىمىز، . ئىــدى بــۇ

ۋاالي نىنـى تۇتـۇ  ۇلۇلالھنىڭ مۇبـارەك تې مـۇمكىن، شـۇڭا ئـاخىرقى قېـتىم رەسـ      كېتىشىم
  .دەيدۇ» دېگهنتىم

  مۇئازنىڭ دەردى
مۇئاز ئىبنـى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇنى يهمهنـگه يولغـا       ىسساالمپهيغهمبهر ئهلهيه  

بۇ يىلدىن كېـيىن مېنـى   ! يا مۇئاز« :سالغىنىدا، ئۇنى ئۇزىتىش ئۈچۈن چىقىپ، مۇئازغا
كۆرەلمهسلىكىڭ مۇمكىن، بهلكى سهن مېنىڭ بۇ مهسجىدىم بىلهن قهبرەمـدىن ئۆتـۈپ   

مدىن ئــايرىلىش ئۇنىــڭ ئۈچــۈن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالدېگهنــدە، مۇئــاز » قالىســهن
بالىـدەك ھـۆكىرەپ   خـۇددى كىچىـك   ھهممىدىن ئايرىلىپ قېلىشتهك تۇيۇلغـانلىقتىن،  

ــدۇ   ــتىن تۇرىۋالى ــدۇ ۋە ماڭماس ــالپ كېتى ــاالمنىڭ  . يىغ ــبهر ئهلهيهىسس ــاخىرى پهيغهم ئ
  .تهسهللى قىلىشى بىلهن يولىغا داۋام قىلىدۇ

  ئانام ساڭا پىدا بولسۇن-ئاتا
ه ئۇچرايـدۇ ۋە مهدىـنه   زور قولدىن بېرىشـك  لغان كۈنى مۇسۇلمانالرئۇھۇد غازىتى بو  

. دېگهن يالغان خهۋەر تارقىلىـدۇ ” شېهىد بولدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم“شهھىرىگه 
شـۇ ئهسـنادا   . ھهسـرەت ئىچىـدە قالىـدۇ   -بۇ ۋاقىتتا پۈتۈن مهدىنه ئهھلى قـاتتىق قـايغۇ  

يغا بېرىپ، ئاتىسى، ئاكىسى، ئوغلى ۋە مهدىنىلىك ئايالالردىن بىرى، ئۇرۇش بولغان جا
، باشـقا بىرىنـى   ئېرى قاتارلىق تۇغقانلىرىنى تاپقان بولسىمۇ، ئۇالرغا قـاراپ قويماسـتىن  

ــدىراپ كې  ــزدەپ ئال ــانالردىن ئى ــران قالغ ــا ھهي ــدىن   تىۋاتقانلىقىغ ــرى، ئايال ــى “بى كىمن
” مهن، ئـۇ قېنـى؟  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئىزدەيمهن “ دېگهندە، ئايال ”ئىزدەيسىز؟

كۆرســىتىپ قويغانــدىن  ىڭ ئــورنىنىپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنئايالغــا دەيــدۇ، ئــۇالر 
 مىـڭ  الھقـا الئ“ىدىن تارتىـپ تـۇرۇپ   شـ كېيىن، ئايال پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ پې 

ئانـام سـىزگه   -شۈكرى، سىز ئامانال بولسىڭىز باشقا مۇسىبهتلهر ھېچ نهرسه ئهمهس، ئاتا
  .دەيدۇ” !يارەسۇلهلالھپىدا بولسۇن 
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  قۇربانجېنىم رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن 
زەيد ئىبنى دەسنه ئىسىملىك بىر ساھابىنى سهفۋان ئىبنى ئۇمهييه ئىسـىملىك بىـر     

مۇشرىك ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن قۇرەيش كاتتىلىرىغا ئهۋەتىدۇ، قۇرەيشـنىڭ كاتتىسـى ئهبـۇ    
ــدىن      ــاۋۋال ئۇنىڭ ــتىن ئ ــكه بۇيرۇش ــۇنى ئۆلتۈرۈش ــۇفيان ئ ــدئهي ز“ س ــنه، ! ەي ئېيتقى

مۇھهممهد سېنىڭ ئورنۇڭدا بولـۇپ، ئۆلـۈمگه بۇيرۇلسـا، سـهن ئـۆز ئۆيۈڭـدە خـاتىرجهم        
ــ  . دەپ ســورايدۇ”ئولتۇرســاڭ بــۇ ياخشــى ئهمهســمۇ؟    ! يــاق“لهنزەيــد قهتئىيلىــك بى

” ددى بىر تىككهن كىرىـپ كېتىشـىگىمۇ چىـداپ تۇرالمـايمهن    رەسۇلۇلالھنىڭ پۇتىغا ئا
ــدۇ ــڭ ب  . دەي ــۇنىڭ بىــلهن ئۇنى ــۇفيان دەيــدۇ    ش ــىدۇ ۋە ئهبــۇ س مهن «: ېشــىنى كېس

نىـــڭ )ئهلهيهىسســـاالم(بىـــر ئـــادەمنى مـــۇھهممهديهنه  نىـــڭئىنســـانالردىن بىـــر ئادەم
نـــى جېنىنـــى پىـــدا قىلىـــش دەرىجىســـىدە  )ئهلهيهىسســـاالم(ســـاھابىلىرى مـــۇھهممهد

  »سۆيگهنلىكىنى كۆرمىدىمقاتتىق سۆيگىنىدەك 

  سېغىنىپ تۇرالمىدىم
مېنىـڭ   سىز! يا رەسۇلهلالھ“ :ىگه كېلىپئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆي بىر ئادەم پهيغهمبهر  

سۆيۈملۈكســىز، ســىز مېنىــڭ ئۈچــۈن بالىلىرىمــدىنمۇ چــارە   ئۈچــۈن جېنىمــدىنمۇ چــارە
سۆيۈملۈكســىز، ئۆيۈمــدە ئولتۇرغىنىمــدا، ســىزنى ســېغىنىپ تۇرالمىــدىم، شــۇڭا ســىزگه   

ئايهتنى تىـالۋەت قىلىـپ    ۇنۇئۇنىڭغا م ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. كهلدىم دەيدۇ
پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلغــانالر ئــاخىرەتته ئالالھنىــڭ  ئالالھقــا ۋە ئۇنىــڭ﴿ : بېرىــدۇ

نېمىــتىگه ئېرىشــكهن پهيغهمــبهرلهر، ســىددىقالر، شــېهىدالر ۋە ياخشــىالر بىــلهن بىلــله 
  . )١(﴾!ئۇالر نېمىدىگهن ياخشى ھهمراھالر. بولىدۇ

  ىهىسساالم ھهققىدە ئېيتقانلىرغهربلىكلهرنىڭ مۇھهممهد ئهلهي
ــۇقىرى ) ئهلهيهىسســاالم(مــۇھهممهد «: گۇســتاۋ لوبــۇن مۇنــداق دېــگهن  )١(   ئهڭ ي

ــالق ــدىغان،      -ئهخ ــلهن قىلى ــېكمهت بى ــنى ھ ــاب، ھهر ئىش ــگه، ئالىيجان ــكه ئى پهزىلهت
كىشــى  كىشــىلهرگه بهكمــۇ مېهرىبــان، كــۆڭلى يۇمشــاق، راســتچىل، ئىشــهنچلىك بىــر  

  )٢(»ئىدى
ڭ ئۇلۇغۋار نهتىجىلىـرىگه قـاراپ ئۇالرغـا باھـا بېرىشـكه تـوغرا كهلسـه،        ئادەملهرنى«  

. تارىخ تونۇغان مهشهۇرالرنىڭ ئهڭ كاتتىسـى ھېسـابلىنىدۇ  ) ئهلهيهىسساالم( مۇھهممهد

                                                 
  ئايهت-٦٩نىسا سۈرىسى   )١(
  .بهت-٦٧ناملىق ئهسهرى » دىن ۋە ھايات«گۇستاۋ لوبۇننىڭ   )٢(



 ١٣١٥  ۆرنهكلهرئ ۆيگۈسىدىنس هيغهمبهرپ ڭساھابىالرنى  

 

ئـالىي   غهربلىك ئالىمالر ئۆزلىرىنىڭ دىنىي مۇتهئهسسىبلىكىگه قارىماي مۇھهممهدنىـڭ 
تىمۇ كـــۆپلىگهن تـــارىخچىالر دىنىـــي   شـــۇنداق. پهزىلهتلىرىنـــى ئېتىـــراپ قىلماقتـــا  

ــى     ــانلىقتىن، ئۇنىــڭ پهزىلهتلىرىن ــتىدا قالغ ــۈك تهســىرى ئاس تهئهسســۇبلىقنىڭ كۈچل
  .)١(»كۆرەلمهيۋاتماقتا

ــدۇ  )٢(   ــداق دەپ يازىــ ــنتو مۇنــ ــانى بىســ ــۇغ  «: ئــ ــۇ ئۇلــ ــڭ بــ ئهرەب مىللىتىنىــ
بــۇ  پهيغهمبىرىنىــڭ تهرجىمىهــالى ۋە پهزىلىتىنــى تهتقىــق قىلغــان ھهر قانــداق كىشــى 

بۇ پهيغهمبهرنىڭ دىن تهشۋىقاتى . ئالىيجاناب پهيغهمبهرگه ھۆرمهت قىلماي تۇرالمايدۇ
ۋە تۇرمــۇش جهريــانىنى چۈشــهنگهن كىشــى مــۇھهممهد ئــالالھ تهرىپىــدىن ئىنســانالرغا 

گهرچه مهن سـىزگه  . ئهۋەتىلگهن بىر ئۇلۇغ پهيغهمـبهر ئىـكهن، دەپ تونۇشـى مـۇمكىن    
شىلهرگه تونۇشـلۇق بولسـىمۇ، لـېكىن مهن ھهر قېـتىم     ئېيتقان كۆپ ئىشالر نۇرغۇن كى

ئۇنىڭ تارىخىنى قايتىالپ ئوقۇغىنىمدا، بۇ ئالىيجاناب ئهرەب يولباشچىسىغا نىسـبهتهن  
ــىياتى       ــدۈرۈش ھېسســ ــۆرمهت بىلــ ــاغالش ۋە ھــ ــدە بــ ــدىن ئهقىــ ــدە قايتىــ مېنىڭــ

  )٢(»قوزغىلىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمهن
ئهگهر نىشــانى ئۇلــۇغ، قولالنغــان ۋاسىتىســى «: دەپ يازىــدۇرەمــادېنى مۇنــداق  )٣(  

كىچىك، لېكىن نهتىجىسى قالتىس بولۇش ئادەمنىڭ تۇغما قابىلىيىتىنى ئۆلچهيـدىغان  
ئۈچ ئـۆلچهم دېيىلسـه، ئۇنـداقتا ھـازىرقى دۇنيـادا كىممـۇ مـۇھهممهدتهك ئۇلـۇغ كىشـى          

ــلهرمۇ   ــانالغان شهخس ــاغلىق دەپ س ــلهن تهڭلىشهلىســۇن؟ ئهڭ ئات ــۇرال ـ     بى پهقهت ق
ئۇالرنىڭ ياراتقىنى پهقهتال كۈچلـۈك مـاددىي   . جابدۇق، قانۇن ۋە ئىمپېرىيه يارىتالىدى

ھوقــۇق بولــۇپ، بــۇالر ھامــان ئۆزلىرىنىــڭ كــۆز ئالدىــدىال تــۈگهپ، ئۇنىڭــدىن بىــرەر   
ئارمىيه، قانۇن، ئىمپېرىيه، مىلـلهت ۋە  ) مۇھهممهد(ى لېكىن بۇ كىش. ئهسهرمۇ قالمىدى

نى ئۆزگهرتىپال قالماستىن، بهلكى شۇ چاغدىكى پۈتۈن دۇنيـا ئاھالىسـىنىڭ   پادىشاھلىق
ئهمهس، ئـۇ يهنه ئېتىقـاد ۋە قهلبلهرنـى     رالبـۇال . ئۈچتىن بىـر قىسـمىنى ئۆزگهرتهلىـدى   

ئۆزىنىــڭ يۈكســهك  ،لدىــدا ئىنتــايىن ســهۋرچان بولــدى ئــۇ غهلىــبه ئا. ئۆزگهرتىــۋەتتى
ــۈن ئ   ــۇرۇش ئۈچـ ــرىيه قـ ــرەر ئىمپېـ ــىنى بىـ ــا  ئىرادىسـ ــرال ئېتىقادقـ ــى بىـ همهس، بهلكـ

ئۇنىـڭ ئـالالھ بىـلهن    . ئۇ بىركۈنمۇ توختىماستىن داۋاملىق ناماز ئوقـۇدى . بېغىشلىدى
ئېلىــپ بارغــان ســىرلىق ســۆھبهتلىرى، ۋاپــاتى ۋە ۋاپاتىــدىن كېيىنمــۇ داۋاملىــق قولغــا 

نـى ئالـداپ نـام ـ     خهلقكهلتۈرگهن غهلىبىلىرى، مانا بۇالرنىڭ ھهممىسـى ئـۇ ھهرگىزمـۇ    
ــادچى      ــك ئېتىقـ ــي ئىرادىلىـ ــر قهتئىـ ــىچه بىـ ــتىن، ئهكسـ ــازانغۇچى بولماسـ ــابروي قـ ئـ

                                                 
  .بهت-١١٥ناملىق ئهسهرى » ئهرەب مهدەنىيىتى«گۇستاۋ لوبۇننىڭ   )١(
  .ـ بهت ٤ناملىق ئهسىرى » مۇھهممهدنىڭ تهرجىمىهالى ۋە ئۇنىڭ دىنىي تهلىماتلىرى«ئانى بىسنتونىڭ   )٢(
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  .)١(»ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ
ناملىق ئهسـىرىنىڭ   »ئهرباب ١٠٠ تارىختىكى تهسىرى ئهڭ زور«مايكىل ھارت  )٤(  

مهن مۇھهممهدنى دۇنيـادىكى تهسـىرى ئهڭ زور   «: مۇقهددىمىسىگه مۇنداق دەپ يازىدۇ
بۇنىڭغــا بهزى كىتابخــانالر . تىزىملىكىنىــڭ ئهڭ بېشــىغا قويۇشــنى تاللىــدىم ئهربــابالر

بىراق ئـۇ ھهقىـقهتهن دىـن    . ھهيران قېلىشى ۋە بهزىلهر بۇنى چۈشهنمهسلىكى مۇمكىن
  .)٢(»ۋە ھاكىمىيهت جهھهتته تهڭال ئاجايىب نهتىجه ياراتقان بىردىنبىر ئۇلۇغ ئهربابتۇر

ــگه  )٥(   ــداق دې ــر ئادەمنىــڭ ئاجايىــب   «: تومــاس كاراليــل مۇن ســىلهر يالغــانچى بى
تهسىرلىك بىر كاتتـا دىننـى بهرپـا قىلغىنىنـى كۆردۈڭالرمـۇ؟ ئۇنـداق ئـادەم تـۇپراقتىن         

ــىيالمايدۇ  ــۇ ياس ــۇھهممهد. ئۆيم ــاالم(م ــتازدىن دەرس  ) ئهلهيهىسس ــر ئۇس ــداق بى ھېچقان
ىن پهيـدا  ۋاقىـتالردا يېڭىـد   ئالغان بىر ئادەم ئهمهس، ئهرەبلهردە خهت يېزىش ئىشى شۇ

. ى ئوقۇشــنى بىلمهيتتــىكمــۇھهممهد خهت يېزىشــنى يــا. ن بىــر ئىــش ســانىالتتىبولغــا
يغهمبهرلهردىنمـۇ خهۋىـرى يـوق ۋە    بۇرۇنقى په. ئۇنىڭ بىلىدىغىنى سهھرا ھاياتى ئىدى

كى، ئــۇ بــالىلىق چاغلىرىــدا كــۆپ ممهلــۇ. هرەپــتىن ئاالقىســى يــوق ئىــدىچقايســى تېھ
 -ســۆز ۋە ئىــش-ئۇنىــڭ ئېســىل ئهخالقــى، گهپ تهپهككــۇر قىلىــدىغان بىــرى ئىــدى، 

دەپ » ئىشــهنچلىك«ھهرىكهتلىرىـدىكى راســتچىللىقى ســهۋەبلىك، ئــۇنى ھهمراھلىــرى  
  .ئاتىشاتتى

ــۇھهممهد   ــاالم( مـ ــان دەپ   )ئهلهيهىسسـ ــك دەۋا قىلغـ ــدىن پهيغهمبهرلىـ ــى يالغانـ نـ
، ئـۇ  قارىلىغۇچىالرنىڭ سهپسهتىلىرىنى يوققا چىقىرىدىغان دەلىللهردىـن بىـرى شـۇكى   

بىـلهن تىـنچ ھالـدا    ) رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا  (ه ياشلىقىنىڭ قارام چـاغلىرىنى ئايـالى خهدىـج   
ياكى بايلىق ھاسىل قىلىش يولىـدا بىـرەر يېڭىلىـق     مهنسهپئۆتكۈزدى، شۆھرەت ياكى 

ئېلىپ كېلىشنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىدى، ياشلىقى كېتىپ قېرىلىققـا قهدەم قويغىنىـدا،   
ۋۇلقانـدەك بىـردىنال ئېتىلىـپ    ئۇنىڭـدىن  ه ئاشـۇرۇش غهيرىتـى   ئۇلۇغۋار ئىشنى ئهمهلـگ 

  .چىقتى
شـهپقهت ۋە ئىنسـانىيهت    -مـۇھهببهت، مېهـرى  -بۇ ئۇلـۇغ ئادەمنىـڭ قهلبـى سـۆيگۈ      

دۇنيـا  -ئۇنىڭ شۇ ئهھۋالى مال. يېتىدىغان ئهڭ ئېسىل پهزىلهتلهر بىلهن تولغان ئىدى
ئـۇ  . ىغا قهتئىي ئوخشىمايتتىياكى شۆھرەت تهلهب قىلىدىغانالرنىڭ ھال مهنسهپياكى 

ــدىغانالر   ــوڭ تۇتى ــۆزىنى چ ــۈرىدىغانالردىنمۇ   دئ ــهنىنى چۈش ــڭ ش نىمۇ ئهمهس، ئۆزىنى
بۈگۈنكى ئىشنى ئهتىگه قويمايدىغان، ئىرادىلىك، قورقماس بىر يېگـانه  . ئهمهس ئىدى

                                                 
  .ـ بهتلهر ٢٧٧ـ ٢٧٦ناملىق ئهسىرى » تۈرك تارىخى«رەمادېنىينىڭ  )١(
  .ـ بهت ٣٣ناملىق ئهسىرى » ئهرباب ١٠٠تارىختىكى تهسىرى ئهڭ زور «مايكىل ھارتنىڭ  )٢(



 ١٣١٧  ۆرنهكلهرئ ۆيگۈسىدىنس هيغهمبهرپ ڭساھابىالرنى  

 

  .)١(»شهخس ئىدى
ئـادالهت  ) ئهلهيهىسسـاالم (مۇھهممهد«: ق دەپ يازىدۇداھېربېرت جورج ۋىلز مۇن )٦(  

ئهخالقى ياخشى بولمىغان . ۋە كهڭچىلىك دۆلىتىنى بهرپا قىلغان ئهڭ ئۇلۇغ شهخستۇر
ئـۇنى ئهڭ   بىرىنىڭ ئۇنىڭغا جان پىدا قىالاليدىغان دوستالرغا ئېرىشهلىشى مۇمكىنمـۇ؟ 

ياخشى تونۇغانالرنىڭ ئۇنىڭ دىنىغا ئهڭ ئاۋۋال ئىمان ئېيتقانلىقى ۋە ئۇنى جېنىدىنمۇ 
 ئۇ دۇنيـادا . سىرى ئۇنىڭ راستچىللىقى ۋە ئېسىل پهزىلىتىدىن ئىدىبهك سۆيۈشىنىڭ 

تۇنجى بولۇپ ئـادالهت، كهڭ قورسـاقلىق، باراۋەرلىكنىـڭ ئاساسـلىرىنى قۇرغـان ئۇلـۇغ       
  .)٢(»شهخستۇر

يهھـۇدىي ۋە خرىسـتىئان دىنلىرىـدىن بىلـگهن     «: اق دەپ يازىـدۇ داليتنېر مۇنـ ) ٧(  
) ئهلهيهىسســـاالم(يتىمهنكـــى، مـــۇھهممهدمهلۇماتىمغــا ئاساســـهن، شـــۇنى كهســـكىن ئې 

ھېچقانـداق بىــر دىنـدىن ئىقتىبــاس ئالغـان ئــادەم ئهمهس، بهلكـى ئۇنىڭغــا ئــالالھتىن     
كه بولغـان  )ئهلهيهىسساالم(مهن مۇھهممهد. ۋەھيى كهلگهن ۋە شۇ ۋەھيىنى يهتكۈزگهن

ن ھهقىقهت ئۈچۈن ئـۆزىنى قۇربـا   چهكسىز ھورمىتىم بىلهن شۇنى ئېيتىمهنكى، بىراۋدا
ــتچىللىق،      ــلىرىدىكى راس ــى، ئىش ــاننىڭ ئېنىقلىق ــى، نىش ــلىق روھ ــتىن قورقماس قىلىش
قهلبىــدە ســابىت ئىمــان، ئۆتكــۈر پىكىــر، يامــانلىق ۋە ئــازغۇنلۇقالر ئۈســتىدىن غهلىــبه  

تـــوغرا ۋاســـىتىلهرنى قـــوللىنىش قاتـــارلىق خىســـلهتلهر ئهڭ قىلىشـــتا ئهڭ ياخشـــى ۋە 
ھهممهد ئىـگه بولغـان بـۇ    مۇ. ىرىدىن سانىلىدۇلىك ئاالمهتلتېپىلىدىكهن، ئۇ پهيغهمبهر

ــىتىپ      ــى كۆرس ــڭ ئهلچىســى ئىكهنلىكىن ــتىنال ئالالھنى ــلهتلهر ئۇنىــڭ راس ــالىي خىس ئ
خرىستىئانالر ئىساغا توغرا رەۋىشته ئىمان ئېيتىدىغان بىـر زامـانالر كهلگهنـدە،    . تۇرماقتا

  . )٣(»ان بولىدۇنى تونۇپ، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدىغ)ئهلهيهىسساالم(ئۇالر مۇھهممهد
  

                                                 
ــاس كا  )١( ــڭ توم ــاتۇرالر«راليلنى ــهرى  » ب ــاملىق ئهس ــل   -١٩٤٠ن ــاس كارالي ــهۇر ) ١٨٨١-١٧٩٥(بهت، توم مهش

  .ئېنگىلىز يازغۇچىسى
، »مهخپـى ئـادەم  «ئهنگىلىيىلىك مهشـهۇر يـازغۇچى ۋە تـاالنتلىق ئهدىـب،     ) ١٩٤٦-١٨٦٦(ھېربېرت جوج ۋىلز   )٢(

ــ-١٩٢٠نــاملىق ئهســهرلىرى بىــلهن شــۆھرەت قازانغــان،  » زامــان چــاكىرى ئىنســانىيهت تارىخىــدىكى «ى يىل
  .ناملىق مهشهۇر ئهسهرىنى يازغان» ئۆچمهس يۇلتۇزالر

بهتلىرى، اليتنېر ئهنگىلىيىلىك تهتقىقـاتچى بولـۇپ، ئىسـالم     ٥-٤ناملىق ئهسهرى » ئىسالم دىنى«اليتنېرنىڭ   )٣(
ق ئالغـان ئىسـالم   شهرىئىتى، پهلسـهپه ۋە خرىسـتىئانالرنىڭ الھـۇت ئهقىدىسـى قاتـارلىق مـاۋزۇالردا دوكتورلـۇ       

  . دۇنياسىنى كېزىپ چىققان، مۇسۇالمن ئولىمالىرىنىڭ كاتتىلىرى بىلهن سۆھبهتلهرنى ئۆتكۈزگهن
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  تۇنجى ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئادالهتپهرۋەرلىكى

  تۇنجى ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئادالهتپهرۋەرلىكى قايسى دەرىجىدە ئىدى؟: سوئال  .١٩٧٦
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــهھىرىدە تهســىس قىلغــان : جــاۋاب    

ى ئىنسـانىيهت تارىخىـدا تـۇنجى قېـتىم ئـادالهت ۋە باراۋەرلىكنىـڭ       تۇنجى ئىسالم دۆلىتـ 
ئهڭ يۇقىرى ئۈلگىلىرىنى ياراتقان بولۇپ، بۇ ئهھـۋال مۇسـۇلمان ئهمهس قهۋملهرنىڭمـۇ    

. ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىشلىرىغا تۈرتكه بولغان سـهۋەبلهرنىڭ بىـرى بولغـان ئىـدى    
لىرىدا ۋە ھــاكىمىيهت ماقامىــدا، پرىنســىپ –چــۈنكى تــۇنجى ئىســالم دۆلىتىنىــڭ قــانۇن 

ئىنسانالر خـۇددى تاغاقنىـڭ   «ئىرق، دىن، رەڭ ۋە دۆلهت ئايرىمچىلىقىدىن ھالقىغان ۋە
گه، )ئهرەب ئهمهس مىللهتـلهر (م چىشلىرىغا ئوخشاش پـاپ بـاراۋەردۇر، ئهرەبنىـڭ ئهجه   

ئهجهمنىــڭ ئهرەبــكه، ئــاق تهنلىكنىــڭ قــاراتهنلىككه، قــارا تهنلىكنىــڭ ئــاق تهنلىكــكه  
 ئۇالر پهقهت ئالالھ تائاالغـا تهقۋالىـق قىلىـش بىلهنـال    . ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقى يوقتۇر

دېـــگهن ئىســـالمىي  )١(»بىرىـــدىن ئـــارتۇق بوالاليـــدۇ -بىـــر)ئالالھنىـــڭ دەرگاھىـــدا(
پهيغهمبهر . چېكىگه يهتكهن ئېسىل ئۈلگىلىرى نامايان بولغان ئىدى پرىنسىپنىڭ ئهڭ

ــوغلى ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئازادكهردىســ  ــدنىڭ ئ ــارا    ى زەي ــر ق ئۇســامهگه ئوخشــىغان بى
نىڭ بـــاش ىرىقوراللىـــق قىســـىمل نىـــڭه ئىســـالم دۆلىتىتهنلىـــك ســـاھابىنىڭ مهدىـــن

قومانــدانلىقىغا تهيىنلهنگهنلىكــى، ئېپوپىيىلىــك قــارا تهنلىــك بىــالل ئىبنــى رەباھنىــڭ 
ۇئهززىن تارىخىـدا تـۇنجى مـ    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇئهززىنى، شۇنداقال ئىسـالم 

  .ۋە باشقىالر بۇنىڭ مىسالىدۇربولۇش شهرىپىگه نائىل بولغانلىقى 
ــان          ــى بولغ ــۇنجى رەئىس ــڭ ت ــالم دۆلىتىنى ــۇنجى ئىس ــاالم ت ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

. بولسىمۇ، ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلىنىشـىنى ۋە ئـۆزىگه ئاالھىـدە ھهق تونۇلۇشـىنى كـۈتمهيتتى     
ئىنســـانمهن، ماڭـــا ۋەھيـــى گه ئوخشـــاش بىـــر هرمهن پهقهت ســـىل﴿بهلكـــى ھهمىشـــه 

دېگهن ئايهتنى تهكراراليتتى، پهيغهمبهرلىك ۋە ئىنسـانالرغا ئهڭ ئـالىي    )٢(﴾...قىلىندى
ماقامدىكى رەھبهرلىكتىن ئىبارەت بۇ كاتتا مهنسىپىدىن ئۆزى، ئائىلىسـى، تۇغقـانلىرى   

هتتا ۋە قانداقال بىر يېقىن كىشىسىنىڭ پايدىسىغا قوللىنىشتىن تامامهن يىراق ئىدى، ھ
ماڭـا  «. نىمۇ خالىمايتتىشىاالھىدە پهرقلىق ھۆرمهت كۆرسىتىمۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغا ئ

                                                 
  ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى  )١(
  ئايهت  -١١٠كهھف سۈرىسى   )٢(



 ١٣١٩  هتپهرۋەرلىكىئادال ۆلىتىنىڭئىسالم د ۇنجىت  

 

ــر   ــلهر بى ــقا مىللهت ــۇ    -باش ــقىنىدەك ئورن ــدىن تۇرۇش ــۇغالپ ئورنى ــى ئۇل الردىن ڭبىرىن
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـۆيۈملۈك    . دېگهنلىكى بۇنى ئىپادىلهيـدۇ  )١(»تۇرماڭالر

مېلىمـدىن   –پـۇل  ! ئى مۇھهممهدنىڭ قىزى فـاتىمه «: ۇ ئهنهاغاقىزى فاتىمه رەزىيهلالھ
ئهمما ئالالھنىـڭ ئالدىـدا سـىزگه    . خالىغىنىڭىزنى سورىسىڭىز سىزگه ياردەم قىالاليمهن

مۇھهممهدنىــڭ قىــزى فــاتىمه ئوغرىلىــق قىلســا « .)٢(»ھېچنهرســه قىلىــپ بېــرەلمهيمهن
گهنلىكـــى ۋە ئۆزىنىـــڭ دې )٣(»ئىـــدى، ئهلـــۋەتته ئۇنىـــڭ قـــولىنى كهســـكهن بـــوالتتىم

ئۆزۈڭالرنى ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتقـۇزۇڭالر،  ! ئهي قۇرەيش جامائهسى«: تۇغقانلىرىغا
ئهي «: تاغىسـى ئابباسـقا   دېگهنلىكـى، » مهن سىلهرگه ھېچ نهرسه قىلىپ بېـرەلمهيمهن 

دېگهنلىكـى   )٤(»سېنىڭ ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئالدىدا ھېچ ئىش قىلىپ بېرەلمهيمهن! تاغا
  .ىسالىبۇنىڭ م

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولىشىدىن بىرقانچه كـۈن ئىلگىرىكـى كېسـهللىك      
ۋاقتىدا تاغىسى ئابباسنىڭ ئـوغلى فهزل بىـلهن كىيـوغلى ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ تالىبنىـڭ        

ــدۇ     ــداق دەي ــدۇ ۋە مۇن ــۇنبهردە ئولتۇرى ــپ م ــجىدكه چىقى ــلهن مهس ــاردىمى بى ئهي «: ي
ــااليىق ــا   ! خ ــرەر قامچ ــى بى ــامىنى    مهن كىمن ــدىن ئىنتىق ــام، مهن ــالغان بولس ــۇرۇپ س ئ

، سـا بول ھهققـى قالغـان  كىمنىـڭ  مهنـدە  . ئېلىۋالسۇن، مانا مهن مۈرەمنى تۇتۇپ بهردىـم 
ماڭا ئۆچى بولغـانالر  . دۇنيالىرىم –بۇ مېنىڭ مال  نى سورىسۇن، مانائۇمهندىن ھازىرال 

بىلىڭالركـى،  . مهندىن قورقمىسۇن، ئـۇالرنى قورقۇتـۇش مېنىـڭ شـهنىمگه ياراشـمايدۇ     
مېنىڭ ئۈچۈن ئهڭ ياخشىلىرىڭالر مهندىن ھهققىنى تهلهب قىلغان ياكى ماڭا رازىلىـق  

ــلهردۇر ــنى    . بهرگهنــ ــدا بېرىشــ ــۈم راھهت ھالــ ــا كۆڭلــ ــڭ دەرگاھىغــ مهن رەببىمنىــ
  .)٥(»خااليمهن

لهتپهرۋەرلىكى ئىسـالم دۆلىتىنىـڭ ئـادا    قىسقىسى، ئىسالم دىنىنىڭ ھهققانىيلىقى ۋە  
بىــر ۋاقىــت ئىچىــدە پۈتــۈن ئهرەب يېــرىم ئارىلىنىــڭ  گىمۇ يهتمهيــدىغانچــارەك ئهســىر

  .ئىسالم بايرىقى ئاستىدا بىرلىشىشىگه تۈرتكه بولغان ئىدى

  ىئىسالم خهلىپىلىرىنىڭ ئادالهتپهرۋەرلىك
  ئىدى؟ ئىسالم خهلىپىلىرىنىڭ ئادالهتپهرۋەرلىكتىكى ئهھۋالى قانداق: سوئال  .١٩٧٧

                                                 
  بهت -٦١توم  -٢» ئىهيائۇ ئۇلۇمىددىن«  )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى  )٣(
  بهيههقىي رىۋايىتى  )٤(
  ئىمام تهبهرانىي رىۋايىتى  )٥(
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خۇلهفائۇرراشــــــىدۇن دەپ ئاتالغــــــان ئۈلگىلىــــــك خهلىپىلهرنىــــــڭ : جــــــاۋاب    
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئـــادالىتىگه  ئـــادالهتپهرۋەرلىكتىكى ئهھـــۋالى خـــۇددى

تۇنجى خهلىپه ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ خهلىـپىلىككه   . ئوخشاش ئىدى
مۇســۇلمانالرنىڭ ئالدىــدا مۇنــداق بىــر ، پۈتــۈن قىلىنغانــدا، مــۇنبهرگه چىقىــپبهيــئهت 

. مهن سىلهرگه باشـلىق بولـۇپ سـايالندىم   ! ئهي خااليىق«: مهشهۇر سۆزىنى قالدۇرغان
ماڭا  ئادا قىاللىساممهسئۇلىيىتىمنى  .بۇ مېنىڭ سىلهردىن ئهۋزەللىكىمنى كۆرسهتمهيدۇ

  .)١(»مېنى بۇ مهنسهبتىن ئېلىۋېتىڭالر ،خاتاالشسام ياردەم قىلىڭالر، ئهگهر
ئىككىنچـــى خهلىـــپه ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ خهلىـــپىلىككه    

مېنىــــڭ قانــــداقال بىــــر ئىشــــتا ! ئهي خــــااليىق«: ســــايالنغىنىدا مۇنــــداق دېــــگهن
 –تــوغرا  چــۈنكى مهنمــۇ. خاتاالشــقىنىمنى بايقىغــان ھامــان ماڭــا تۈزۈتــۈش بېــرىڭالر 

ــانمهن   ــدىغان ئىنس ــالىي بواللماي ــادىن خ ــ .)٢(»...خات ــيىن  ب ــدىن كې ــى خهلىپى ۇ ئىكك
ــالىبالرمۇ شــۇ بــويىچه ئىــش     كهلــگهن ئوســمان ئىبنــى ئاففــان ۋە ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ ت

دېگهن مهڭگۈلـۈك شـهرەپلىك   ” توغرا يولدا يۈرگۈچى خهلىپىلهر“شۇڭا ئۇالر . كۆرگهن
  .ئۇنۋانغا ئېرىشكهن

وقـاپ  كىيىمـى ي  تۆمـۈر  رتۆتىنچى خهلىپه ھهزرىتى ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ تالىبنىـڭ بىـ       
بـۇ ماڭـا   «بىـر خرىسـتىئاننىڭ يېنىـدىن تېپىلغانـدا، خهلىـپه ئۇنىڭغـا        كهتكهن بولۇپ،

ــت ــتىئان  » ئائىـ ــى خرىسـ ــدۇ، ھېلىقـ ــادەمدەيـ ــىڭىز،  « ئـ ــل بولمىسـ ــڭ، قايىـ ــۇ مېنىـ بـ
شۇنداق قىلىـپ ئىككىسـى   . دەيدۇ» مۇسۇلمانالرنىڭ قازىسى بار، شۇنىڭ يېنىغا بارايلى

ىسـى شـۇرەيهنىڭ ھۇزۇرىغـا بارىـدۇ ۋە خهلىپىمـۇ      نىـڭ قاز دۆلىتىشۇ ۋاقىتتىكى ئىسـالم  
قازىنىڭ ئالدىدا تىك تۇرىدۇ، بۇنى كـۆرگهن قـازى خهلىـپىگه ھـۆرمهت قىلغـانلىقتىن      

ئهي قازى بىزنىـڭ  «: ئاندىن خهلىپه سۆزگه باشالپ. ئۇنى ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلىدۇ
 )٣(!ئهمىـرى خـوش، ئـى مۆمىنلهرنىـڭ    «: قازى. دەيدۇ» دەۋايىمىزنى سورىغان بولسىڭىز

 بۇ تۆمـۈر كىـيىم مېنىـڭ ئىـدى،    «: خهلىپه. دەپ سورايدۇ »قانداق دەۋايىڭىز بار ئىدى؟
 ھېلىقـى خرىسـتىئان  . دەيـدۇ » خېلى ۋاقىتتىن بىـرى مهنـدىن يوقـاپ كهتـكهن ئىـدى     

بـۇ تۆمـۈر   ! ئهي مۆمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى  «: بـۇ ۋاقىتتـا قـازى   . دەيـدۇ » بۇ مېنىڭ«: ئادەم
راسـت  «: خهلىـپه . دەيـدۇ  »؟مۇاتىڭىز بـار پئىسـ كهنلىكىـگه  كىيىمنىن سـىزگه ئائىـت ئى  

                                                 
  بهت -١٦٠توم  -٢ناملىق ئهسىرى » كامىل فى ئهتتارىخ«ئىبنى ئهسىرنىڭ   )١(
  .ئىبنى ئىسهاق رىۋايهت قىلغان، ئىبنى كهسىر سهھىه دەپ باھالىغان قىسسه  )٢(
گه ئىككىنچـى خهلىـپه ئـۆمهر ئىبنـى     دېگهن بۇ ئۇنۋان ئىسـالم خهلىپىلىـرى  » ئهمىرۇل مۇئمىنىين«ئهرەبچىسى   )٣(

ــلىغان    ــقا باش ــالر قوللۇنۇلۇش ــدىن باش ــڭ زامانى ــپه  . خهتتابنى ــى خهلى ــى «بىرىنچ ــڭ خهلىپىس » پهيغهمبهرنى
  . دەپ ئاتىالتتى) خهلىفهتۇ رەسۇلىلالھ(ئهرەبچىسى 



 ١٣٢١  هتپهرۋەرلىكىئادال ۆلىتىنىڭئىسالم د ۇنجىت  

 

بۇ ئهھۋالدىن قـاتتىق تهسـىرلهنگهن ھېلىقـى    . دەيدۇ» ئېيتتىڭىز، مېنىڭ ئىسپاتىم يوق
مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى ئۆزىنىڭ تهيىـنلىگهن قازىسـىنىڭ ھۇزۇرىغـا    « :خرىستىئان ئادەم

ــدى، ــدى، مهن شــۇن    كهل ــا ھۆكــۈم قىل ــازى ئۇنىــڭ زىيىنىغ ــدىن ق ــق ئان داق گۇۋاھلى
بـۇ  ! ئهي مۆمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى  . چوقۇم پهيغهمبهرلهرنىڭ خىسـلىتىدۇر  بېرىمهنكى، بۇ

كىيىم سىزنىڭ ئىدى، بىر زامانالردا سىزنىڭ ئېتىڭىزنىڭ ئۈستىدىن چۈشۈپ قالغانـدا،  
ئهشههدۇ ئهنـال  «دەيدۇ ۋە  »مهن بۈگۈن مۇسۇلمان بولدۇم. ئۇنى مهن ئېلىۋالغان ئىدىم

دېــگهن » الھــۇ ۋە ئهشــههدۇ ئهنــنه مــۇھهممهدەن ئهبــدۇھۇ ۋە رەســۇلۇھۇ ئىــالھه ئىللهل
سهن مۇسۇلمان بولـدۇڭ، مۇبـارەك   «: بۇ ۋاقىتتا خهلىپه. شاھادەت كهلىمىسىنى ئوقۇيدۇ

دەپ كىيىمنى ئۇنىڭغا بىرىۋېتىدۇ ۋە ئـۇنى  » بولسۇن، بۇ كىيىم سېنىڭ بولۇپ كهتسۇن
  .يۆلهپ ئېتىغا مىندۇرۈپ قويىدۇ



 هلىپىلىكلىرىئىسالم خ ۋە ۆلىتىئىسالم د: بۆلۈم-١٣  ١٣٢٢  

 

  

  نىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهركېڭهش ۋە ئۇ

  ئىسالم دىنىدا كېڭهش ئورنى نېمه؟: سوئال  .١٩٧٨
كېڭهش ۋە ئىشـالرنى كـېڭهش يـولى ئـارقىلىق بىـر تهرەپ قىلىـش ئىسـالم        : جاۋاب    

دىنىنىڭ ئهڭ مۇھىم خۇسۇسىيهتلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئىسـالم دىنىـدا باشـقا دىـنالردا     
. دەپ ئاتىلىـدىغان دىنىـي بېسـىمدارلىق تـۈزۈمى يـوق     » دىـن ئـادەملىرى  «نىدەك بولغى

 دادىلبېرىش، كۆز قاراشلىرىنى  چۈنكى ئىسالم دىنى ئىنسانالرنىڭ دىن تالالش، پىكىر
ــدۇر      ــانه دىن ــدىغان يېگ ــيهت بېرى ــنلىكىگه ئهڭ زور ئهھمى ــۇش ئهركى ــا قوي . ئوتتۇرىغ

پىكىـــر ۋە ئهقىـــل ئىگىلىرىـــدىن   ئىســـالمنىڭ ھهر بىـــر دەۋرىـــدە ئهھلـــى ئىلىـــم،     
ئــــۇالر مۇســــۇلمانالر جهمئىيىــــتىگه . تهشــــكىللهنگهن كــــېڭهش ئهزالىــــرى بولىــــدۇ

مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرنى، مۇشكىالتالرنى ۋە ھهر خىـل يېڭـى مهسـىلىلهرنى ئورتـاق     
  .)١(كېڭىشىپ ھهل قىلىدۇ

  كېڭهش ىكىتۇنجى ئىسالم دۆلىتىد
  تۇنجى ئىسالم دۆلىتىدە كېڭهش قانداق ئىدى؟: سوئال  .١٩٧٩

تــۇنجى ئىســالم دۆلىتىــدىكى كــېڭهش دىــن ئىشــلىرىدا مــۇتلهق شــهكىلدە : جــاۋاب    
ئالالھ تائاالنىڭ ۋەھيىسىگه يۆلىنىش، ھهققىـدە ۋەھيـى كهلمىـگهن دۇنيـالىق ئىشـالردا      

ئـالالھ  . دىپىكىر ۋە ئهقىل ئىگىلىرى بىلهن كېڭىشـىپ ئىـش كۆرۈشـتىن ئىبـارەت ئىـ     
بىـر ئىشـقا بهل   ) كېڭهشـكهندىن كېـيىن  (ئىشتا ئۇالر بىلهن كېڭهشـكىن؛  ﴿: تائاالنىڭ

ئــالالھ ھهقىــقهتهن تهۋەككــۈل قىلغــۇچىالرنى . باغلىســاڭ، ئالالھقــا تهۋەككــۈل قىلغىــن
  .دېگهن سۆزىمۇ بۇنىڭغا ئىشارەت قىلىدۇ )٢(﴾دوست تۇتىدۇ

دەپ ئاتالغــان ۋەزىرلىــك » شــۇرائهســهاب «پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىــدا    
ھهققىــدە ۋەھيــى  ئــۇالر بىــلهن. ماقامىــدىكى تالالنغــان كــېڭهش ئهزالىــرى بــار ئىــدى 

ــا ئىشــلىرىغا مۇناســىۋەتلىك مهســىلىلهر ئۈســتىدە كــېڭهش قىالتتــى    . كهلمىــگهن دۇني
مهلـۇم بىـر جايـدا     بهدىر ئۇرۇشـىغا چىققـان كـۈنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم     : مهسىلهن
پهيغهمـبهر   ئىسىملىك بىر ساھابه ۇشنى قارار قىلغاندا، ھۇبباب ئىبنى مۇنزىرئورۇن تۇت

                                                 
  يهت -١٢٩ناملىق ئهسىرى » مهناھىج شهرىئهتۇل ئىسالمىيه«سهييىد ئهھمهد ئهجۇزنىڭ   )١(
  ئايهت -١٥٩ئىمران سۈرىسى ئال   )٢(



 ١٣٢٣  هسىلىلهرم ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ ۋە ېڭهشك  

 

بۇ جايغا ئورۇنلىشىش ئالالھنىڭ ۋەھيىسىمۇ يـاكى  ! يا رەسۇلهلالھ“ ئهلهيهىسساالمدىن 
بهلكــى بــۇ مېنىــڭ “ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  .دەپ ســورايدۇ” ســىزنىڭ رەيىڭىزمــۇ؟

بۇ جاي ياخشى ئهمهس، بىزنـى  ! يا رەسۇلهلالھ“ ىر دېگهندە، ھۇبباب ئىبنى مۇنز” رەيىم
پهيغهمـبهر   بـۇ ۋاقىتتـا  . دەيـدۇ ” سۇغا يېقىنراق بىر جايغا ئېلىـپ بارغـان بولسـىڭىزكهن   

ئهلهيهىسســاالم ھۇببابنىــڭ رەيىنــى قوبــۇل قىلىــپ، ئۇنىــڭ مهســلىههتى بــويىچه ئىــش  
ــدۇ ــش     .)١(كۆرى ــداق قىلى ــانالرنى قان ــىرگه ئېلىنغ ــىدا ئهس ــر ئۇرۇش ــىدەبهدى  مهسىلىس

ــۆرۈپ،        ــش ك ــويىچه ئى ــى ب ــڭ رەي ــۇ بهكرىنى ــى ئهب ــاالم ھهزرىت ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
ــدىغان   ــۇش ۋە يېزىشــنى بىلى ــۇلمانالرنىڭ   ئهســىرلهردىن ئوق ــر كىشــىنىڭ مۇس ھهر بى

 .)٢(نبالىنىڭ ساۋادىنى چىقىرىپ قويۇش شهرتى بىـلهن قويـۇپ بهرگه   ١٠بالىلىرىدىن 
مهدىـنه   سـهلمان فارسـىي ئىسـىملىك سـاھابىنىڭ    مۇندىن باشـقا، خهنـدەك ئۇرۇشـىدا،    

ــاقچى بولغـــان دۈشـــمهن    ــۇم قىلمـ ــلهن ھۇجـ ــهھىرىگه زور قوشـــۇن بىـ ــۇنهۋۋەرە شـ مـ
كۈچلىرىدىن مۇداپىئهلىنىش ئۈچۈن شـهھهرنىڭ ئهتراپىغـا خهنـدەك كـوالش پىكرىنـى      

دە ھۆكــۈم ســۈرىدىغان كېڭىشىشــنىڭ ئهمهلىــي  دۆلىتىــئىســالم  قوبــۇل قىلىغــانلىقىمۇ
  .دىن بىرىدۇرئىپادىلىرى

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىكى كېڭهش ئهزالىرى
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىكى كېڭهش ئهزالىرى كىملهر ئىدى؟: سوئال  .١٩٨٠

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىكى كېڭهش ئهزالىرىنىڭ ئهڭ بېشىدا : جاۋاب    
ىتى ئهبۇ بهكرى سىددىق، ئۆمهر ئىبنى خهتتاب، ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب، ئوسـمان  ھهزر

ئىبنى ئاففان، تهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلال، زۇبهير ئىبنـى ئهۋام، ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئهۋف    
  .قاتارلىق ساھابىالر كېلىدۇ

  قىلىشنىڭ ماۋزۇسىكېڭهش 
  ايسى مهسىلىلهر ئۈستىدە بولىدۇ؟كېڭهش ق: سوئال  .١٩٨١

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ھايــات ۋاقتىــدا، ھهققىــدە ۋەھيــى       كــېڭهش: جــاۋاب    
ئهممـا  . كهلمىگهن سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە ھهر قانداق ئىشـالردا بـوالتتى  

كــېڭهش . پهقهت ۋەھــيىگىال تايىنــاتتى دىنىــي مهســىلىلهردە پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم
قۇرئــان  غهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ۋاپاتىــدىن كېــيىن تــا قىيــامهتكىچه، ھهققىــدە پهي

                                                 
  بهت -٣٦٦توم  -٢سىرەتۇ ئىبنى ھىشام   )١(
  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى  )٢(



 هلىپىلىكلىرىئىسالم خ ۋە ۆلىتىئىسالم د: بۆلۈم-١٣  ١٣٢٤  

 

كهرىـــم ئـــايهتلىرى يـــاكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ھهدىســـلىرى كهلمىـــگهن،  
  .بولىدۇ مۇسۇلمانالر ۋە مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىگه مۇناسىۋەتلىك پۈتۈن ئىشالر ئۈستىدە



 ١٣٢٥  هلىپىلىكلىرىئىسالم خ  

 

  

  لىرىئىسالم خهلىپىلىك

  خهلىپه دېگهن قانداق كىشى؟ :سوئال  .١٩٨٢
 لۇغهتته ئورۇنباسار دېـگهن مهنىـدە بولـۇپ، ئىسـالم ئىسـتېمالىدا      –خهلىپه  :جاۋاب    

ــيىن، مۇســۇلمانالرنىڭ ئىشــلىرىغا مهســئۇل بولغــان    ــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن كې پهيغهم
ى ۋە كېـيىن كهلـگهن ئىسـالم    ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر ئوسمان، ئهل. كىشىلهرنى كۆرسىتىدۇ

  .خهلىپىلىرى بۇنىڭ مىسالىدۇر
  ئىسالم خهلىپىلىكى دېگهن نېمه؟ :سوئال  .١٩٨٣

قۇرئـان كهرىـم ۋە سـۈننهتنى ئاسـاس قىلغـان ئىسـالم        ئىسالم خهلىپىلىكـى  :جاۋاب    
 ســالم خهلىپىلىكــىئى. شــهرىئىتىنى قــانۇن قىلغــان ئىســالم ھــاكىمىيىتىنى كۆرســىتىدۇ

ــۇنهۋۋەرە  -٦٣٢پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ۋاپاتىـــدىن كېـــيىن   يىلـــى مهدىـــنه مـ
  .يىلى تۈركىيىنىڭ ئىستانبۇل شهھىرىدە ئاخىرالشقان -١٩٢٤شهھىرىدە باشلىنىپ، 

  ئىسالم خهلىپىلىكى قانداق دەۋرلهرنى باشتىن كهچۈرگهن؟ :سوئال  .١٩٨٤
  :ئىسالم خهلىپىلىكى تۆۋەندىكى دەۋرلهرنى باشتىن كهچۈرگهن :جاۋاب    

  .خۇلهفائۇرراشىدۇرن دەۋرى) ١(  
  .ئهمهۋىيلهر دەۋرى) ٢(  
  .ئابباسىيالر دەۋرى) ٣(  
  .ئوسمانىيالر دەۋرى) ٤(  

  خۇلوفائۇرراشىدۇن دەۋرى
  يسى دەۋر؟خۇلوفائۇرراشىدۇن دەۋرى قا :سوئال  .١٩٨٥

خۇلهفائۇرراشدۇن دەۋرى ساھابىالرنىڭ دەۋرى بولۇپ، ئىسالم تارىخىدا بـۇ   :جاۋاب    
. دەپ ئاتىلىــــدۇ"ئىســــالمنىڭ ئــــالتۇن دەۋرى" دەۋر ئهڭ كامالىغــــا يهتكهنلىكــــتىن،

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن، ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى، ئــۆمهر،   
ــارلىق   ــى قات ــا  ٤ئوســمان ۋە ئهل ئارقىــدىن مۇســۇلمانالرنىڭ خهلىپىســى   –كىشــى ئارق

  .بولغان
  ئهبۇ بهكرى سىددىق دېگهن كىم؟ :سوئال  .١٩٨٦

 -٥٧٣بىرىنچى خهلىپه ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى سـىددىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      :جاۋاب    
ئــۇ . ئهبــۇ قۇھــافهئهســلى ئىســمى ئابــدۇلال ئىبنــى  . يىلــى مهككىــدە دۇنياغــا كهلــگهن 

مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهڭ يــېقىن دوســتى بولــۇپ، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم  
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ئـۇ جهنـنهتكه   . پهيغهمبهر بولغاندا، ئهرلهردىن تۇنجى بولۇپ مۇسـۇلمان بولغـان زاتتـۇر   
پهيغهمــــبهر  كىشــــىنىڭ بىــــرى، ١٠كىرىــــدىغانلىقى بىــــلهن بىشــــارەت بېــــرىلگهن 

ــيىن ئات  ــاالمنىڭ قې ــى،   ئهلهيهىسس ــڭ تۇنجىس ــالم خهلىپىلىرىنى ــى، ئىس ــبهر  ىس پهيغهم
ــۆجىزىلىرىنى، خۇسۇســهن     –ئىســرا «ئهلهيهىسســاالمنىڭ راســتچىللىقىنى ۋە ئۇنىــڭ م

پهيغهمـــبهر  تهســـتىقلىغانلىقى ســـهۋەبلىك بىرىنچـــى بولـــۇپنـــى »مىـــراج مۆجىزىســـى
ئۇنۋانغـا   ئېسـىل  دېـگهن )راسـتچىل گـۇۋاھچى  ( »سـىددىق «ئهلهيهىسساالم تهرىپىـدىن  

  .رىشكهن زاتتۇرئې
سـاھابىالرنىڭ بايلىرىـدىن بولـۇپ پۈتـۈن     ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   
مۈلكىنى ئىسـالم دىنىنىـڭ قـۇدرەت تېپىشـى ۋە مۇسـۇلمانالرنىڭ ئېهتىيـاجلىرى        –مال 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ۋاپاتىـدىن     ئـۇ  .ئۈچۈن سهرپ قىلىش بىـلهن تونۇلغـان  
ــاھابىالر  ــۈن س ــيىن پۈت ــايالنغان  كې ــپىلىككه س ــلهن خهلى ــاقى بى ــردەك ئىتتىپ . نىڭ بى

يهنــى  )م٦٣٤ -٦٣٢(ه يىلىغىــچ-١٣يىلىــدىن-١١ھىجرىيىنىــڭ  ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى
ھــازىر ئۇنىــڭ قهبرىســى مهدىــنه . ۋاپــات بولغىنىغــا قهدەر ئىككــى يىــل خهلىــپه بولغــان

ــهھىرىدە  ــۇنهۋۋەرە ش ــدى   م ــىنىڭ يېنى ــاالمنىڭ قهبرىس ــبهر ئهلهيهىسس ــورۇن پهيغهم ن ئ
  .ئالماقتا

 ١٤٢پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن   ئهبــۇ بهكــرى ســىددىق رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ      
  .)١(نھهدىس رىۋايهت قىلغا

  ئۆمهر فارۇق دېگهن كىم؟ :سوئال  .١٩٨٧
ئىككىنچــى خهلىــپه ھهزرىتــى ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   : جــاۋاب    

 نىڭمـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم   .يىلـى مهككىـدە دۇنياغـا كهلـگهن     – ٥٨٤نىڭ مىالدىيه
جهنــنهتكه كىرىــدىغانلىقى  ئــۇ .يىلــى مۇســۇلمان بولغــان -٦پهيغهمــبهر بولغانلىقىنىــڭ 

ھهر ھهقىقهتنــى  ،كىشــىنىڭ بىــرى، ئــادالهتپهرۋەلىكى ١٠بىــلهن بىشــارەت بېــرىلگهن 
ــدا  ۋە ئىســالم دەۋىتىنىــڭ مهكــكه   ىقويىــدىغان ئېســىل ئهخالقــ ئوتتۇرىغــا  دادىــلجاي

 قورقماســتىن دەۋرىــدىكى مۇســۇلمانالر ئىنتــايىن ئــاجىز ۋاقىتلىرىــدا ئىســالم دەۋىتىنــى 
دېـگهن ئېسـىل   ) ھهق بىلهن باتىلنى ئـايرىغۇچى ( »فارۇق«جاكارلىغانلىقى سهۋەبلىك 

  .نائىل بولغان ئۇنۋانغا
ئهمىـــرۇل «ۇپ تارىختـــا تــۇنجى بولـــ ئــۆمهر ئىبنـــى خهتتــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهــۇ      

ــۇئمىنىن ــرى(»م ــدىن  ) مۇســۇلمانالرنىڭ ئهمى ــان، ســاھابىالرنىڭ ئۆلىمالىرى دەپ ئاتالغ
ئۇ ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ ۋاپاتىدىن كېـيىن خهلىـپىلىككه سـايالنغان    . بولغان زاتتۇر

                                                 
  .بهت -١٦٩توم  -١) ئوڭايالشتۇرۇلغان ئىسالم ئانسىكلوپېدىيىسى( »الموسوعة اإلسالمية الميسرة«  (١)
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ــ-٢٣يىلىـــدىن -١٣ھىجرىيىنىـــڭ  ۋە ــدا )م٦٤٤ -٦٣٤(ى يىلـ ــابىر ئېيىـ قهدىمقـــى  ،نويـ
ەسلىك دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئهبۇ لۇلۇ ئىسـىملىك بىرسـى   ئىرانلىقالرنىڭ ئاتهشپهر

قهبرىسـى ھـازىر   . يىـل خهلىـپه بولغـان    ١٠ىنىغا قهدەر جهمى قىلىنغ تهرىپىدىن شېهىد
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك قهبرىسىنىڭ يېنىـدا   مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە

  .ئورۇن ئالماقتاھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ قهبرىسى بىلهن بىر جايدا 
نىــڭ زامانىــدا ئىســالم دەۋىتــى يېڭــى بىــر ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  

مهملىكهتلهر ئىسالم بايرىقى ئاسـتىدا  ئهرەب ئهمهس پهللىگه كۆتۈرۈلگهن ۋە كۆپلىگهن 
  .)١(نبىرلهشكه

  ئوسمان ئىبنى ئاففان دېگهن كىم؟ :سوئال  .١٩٨٨
 ئــۈچىنچى خهلىــپه ھهزرىتــى ئوســمان ئىبنــى ئاففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  : جــاۋاب    

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم . يىلـــى مهككىـــدە دۇنياغـــا كهلـــگهن  -٥٦٧ مىالدىيهنىـــڭ
ــدىن خهۋەر بهرگهن   ــنهتكه كىرىدىغانلىقى ــى    ١٠جهن ــالم دىنىن ــرى، ئىس ــىنىڭ بى كىش

مـۈلكىنى   –ايلىرىدىن بولۇپ، مال دەسلهپ قوبۇل قىلغانالرنىڭ بىرى، ساھابىالرنىڭ ب
ئۇ دەسلهپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى رۇقىـيه  . ئىسالم يولىدا ئايىمىغان زاتتۇر

رەزىيهلالھۇ ئهنها بىلهن ئۆيلهنگهن، رۇقىيه رەزىيهلالھۇ ئهنها ۋاپات بولغاندىن كېيىن، 
ر ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبه  ھهزرىتى ئوسماننىڭ قـاتتىق بىئـارام بولغـانلىقىنى كـۆرگهن    

ئۇنىڭغا ئىككىنچـى قىـزى ئۇممـۇ كهلسـۇمنى ئـۆيلهپ قويغـان بولـۇپ، شـۇ سـهۋەبلىك          
ئـۇ ھهزرىتـى   . دەپ ئاتالغـان ) ئىككى نۇرنىـڭ ئىگىسـى  (»زىننۇرەين«ھهزرىتى ئوسمان 

-٢٣ھىجرىيىنىـــڭ  ئـــۇ. ئۆمهرنىـــڭ ۋاپاتىـــدىن كېـــيىن خهلىـــپه بولـــۇپ ســـايالنغان 
قهدەر هىد قىلىنغىنىغــا چىالر تهرىپىــدىن شــېيانئىســ )م٦٥٥ -٦٤٣(ى يىلــ -٣٥يىلىــدىن

ھهزرىتى ئوسمان ئىبنى ئاففـان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ    . يىل خهلىپه بولغان ١٢جهمى 
  .ئورۇن ئالماقتا ىنقهبرىستانلىقىد» بهقىي«قهبرىسى مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدىكى 

  الىب دېگهن كىم؟ئهلى ئىبنى ئهبۇت :سوئال  .١٩٨٩
ــۇ   : جــاۋاب     ــى ئىبنــى ئهبۇتالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــپه ھهزرىتــى ئهل ــۆتىنچى خهلى  ت

ــڭ ــى  -٥٩٩ مىالدىيهنى ــۈنى  -١٧يىل ــارت ك ــى    م ــاالمنىڭ تاغىس ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
ھهزرىتـى ئهلـى ئىبنـى ئهبۇتالىـب     . ئهبۇتالىبنىڭ ئائىلىسىدە مهككىدە دۇنياغا كهلـگهن 

منىڭ ئائىلىسىدە چوڭ بولغان ۋە بالىالردىن تـۇنجى مۇسـۇلمان   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال
ــۇ    ــۇپ، ئ ــى بول ــان كىش ــاتىمه      بولغ ــى ف ــزى ھهزرىت ــاالمنىڭ قى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ نهۋرىلىــرى ئىمــام  ئــۇ .رەزىيهلالھــۇ ئهنهاغــا ئــۆيلهنگهن

                                                 
  .بهت -١٤٥وم ت -٤ناملىق ئهسهرى ) ئورمانلىقالرنىڭ پادىشاھى(» أسد الغابة«جهزەرىينىڭ   )(١
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  .ھهسهن ۋە ئىمام ھۈسهينلهرنىڭ ئاتىسى ئىدى
دىنىـــي مهســـىلىلهردە ۋە ئىبنـــى ئهبۇتالىـــب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ھهزرىتـــى ئهلـــى  

ــاھا  ــا س ــانىالتتى ئهدەبىياتت ــدىن س ــۇرا «، بىالرنىڭ ئالىملىرى ــهاب ش ــلىههت (» ئهس مهس
ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن    . نىڭ ئاساسلىق ئهزالىرىدىن بىـرى ئىـدى  )كېڭىشى

  .)١(نھهدىس رىۋايهت قىلغا ٥٨٦
ھهزرىتى ئوسـماننىڭ ۋاپاتىـدىن    الىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇھهزرىتى ئهلى ئىبنى ئهبۇت  

 )م٦٦١-٦٥٥(يىلىغـا   -٤٠يىلىـدىن  -٣٥ھىجرىيىنىـڭ  كېيىن خهلىپىلىككه سـايلىنىپ،  
 -٢١رامىزاننىـڭ  (فېـۋرال   -٢٨يىلـى   -٦٦١. ئاي خهلىـپه بولغـان   ٣يىل،  ٥قهدەر جهمى 

دېــگهن جايغــا  ھــازىرقى ئىراقنىــڭ كــۇفه شــهھىرىدە شــېهىد قىلىنىــپ، نهجهف) كــۈنى
  .دەپنه قىلىنغان

ــۇقىرىقى رخۇلهفائۇر   ــىدۇن دەۋرى يـ ــۇپ،   ٤اشـ ــقان بولـ ــلهن ئاخىرالشـ ــپه بىـ خهلىـ
ــاۋاز بېرىشــى     ــلهر ئىســالمنىڭ خهلىپىنــى ئومــۇم خهلقنىــڭ ئ بــۇالردىن كېــيىن كهلگهن
ــارقىلىق خهلـــق تهرىپىـــدىن ســـايالپ چىقىـــش ئۇســـۇلىنى ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇپ،    ئـ

تـۈزۈمىگه   ئېمپىراتورلـۇق غـا مىـراس قالدۇرۇشـتىن ئىبـارەت     خهلىپىلىكنى ئاتىدىن بالى
  .ئايالندۇرىۋالغان

  ئىسالم دۆلىتىىكى خۇلهفائۇرراشىدۇن دەۋرىد
  قانچىلىك كېڭهيگهن؟ خۇلهفائۇرراشىدۇن دەۋرىدە ئىسالم دۆلىتى :سوئال  .١٩٩٠

ا ئهرەب يېـرىم ئارىلىغـا ئىسـالم دىنـى     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىـد : جاۋاب    
خۇلهفائۇرراشـىدۇن دەۋرىـدە ئىسـالم دۆلىتـى ئهرەب يېـرىم      . ئومۇملىشىپ بولغان ئىدى

ــام  ئارى ــپ ش ــدىن ھالقى ــوردانىيه (لى ــۈرىيه، ئېئ ــازىرقى س ــارلىق  )ھ ــىر قات ــران، مىس ، ئى
دۆلهتلهرگىــچه كــېڭهيگهن، مۇســۇلمانالر يهنه ســان ۋە كــۈچ جهھهتــته ئــاجىز تــۇرۇپ،   
ئىماننىڭ كـۈچى بىـلهن شـۇ ۋاقىتتىكـى دۇنيانىـڭ ئهڭ چـوڭ ئىككـى ئىمپېراتورلـۇقى         
بولغـــان رىملىقـــالر بىـــلهن ئىرانلىقالرنـــى يېڭىـــپ، ئـــۇ جـــايالرغىمۇ ئىســـالم نـــۇرىنى 

  .يهتكۈزگهن

  ئهمهۋىيلهر دەۋرى
  ئهمهۋىيلهر دەۋرى قايسى دەۋر؟ :سوئال  .١٩٩١

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى ئهبـۇ   –هۋىيلهر دەۋرى ئهم: جاۋاب    

                                                 
  .بهت -١٤٧ناملىق ئهسهرى » خهلىپىلهر تارىخى«ئىمام سۇيۇتىينىڭ  )(١



 ١٣٢٩  هلىپىلىكلىرىخ ئىسالم  

 

ســۇفيان ئائىلىســىگه مهنســۇب بولغــان ئهمهۋىــيلهر تهرىپىــدىن قۇرۇلغــان خهلىپىلىــك 
ن بولــۇپ، ئهمهۋىــيلهر خهلىپىكىنىــڭ تــۇنجى خهلىپىســى مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ ســۇفيا 

، ئهڭ ئـاخىرقى خهلىپىسـى   )لغـان يىلالر ئارىسىدا خهلىپىلىـك قى  -٦٨٠ -٦٦١مىالدىيه (
بـۇ  . ئىـدى ) يىلالر ئارىسىدا خهلىپىلىـك قىلغـان   -٧٥٠ -٧٤٤(مهرۋان ئىبنى مۇھهممهد

ــان ۋە       ــايتهختى قىلغ ــپانىيهنى پ ــدىن ئىس ــىقنى، ئان ــاۋۋال دىمهش ــك ئ  -٦٦١خهلىپىلى
  .يىل ھاكىمىيهت سۈرگهن بىر خهلىپىلىكتۇر ٨٩يىلىغا قهدەر  -٧٥٠يىلىدىن 

  ئىسالم دۆلىتىىكى رىدئهمهۋىيلهر دەۋ
  قىلغان؟ تهرەققىيئهمهۋىيلهر دەۋرىدە ئىسالم دۆلىتى قانداق  :سوئال  .١٩٩٢

ئهمهۋىــيلهر دەۋرىــدە ئىســالم دىنــى دۇنيانىــڭ ھهر قايســى جايلىرىغــا كهڭ : جــاۋاب    
ســى شــهرقتىن تارقالغــان بىــر دەۋر بولــۇپ، شــۇ ۋاقىتتىكــى ئىســالم دۆلىتىنىــڭ چېگرى 

پايتهخت دىمهشىق شهھىرى ئىلىـم  . جۇڭگۇغىچه، غهربتىن ئىسپانىيهگىچه كېڭهيگهن
ئهمهۋىــيلهر دۆلىتىنىــڭ خهلىپىلىــرى ســانائهت، . مهرىپهتنىــڭ مهركىــزىگه ئايالنغــان –

ــۇنداقال    –پهن  ــرىگه، شـ ــى ئىلىملىـ ــىر، ھهدىـــس ۋە فىقهـ ــابهت، تهپسـ ــا، تىبـ  تېخنىكـ
تهشـــۋىقاتىغا قـــاتتىق كۆڭـــۈل بـــۆلگهن بولـــۇپ،   ھهرتۈرلـــۈك ئىلىـــم پهن ۋە ئىســـالم

ــم   ــته ۋە ئىلى ــدىغا   –مۇســۇلمانالر پهن، مهدەنىيهت ــا خهلقىنىــڭ ئهڭ ئال ــته دۇني مهرىپهت
ــيلهر زامانىــدا ئىجــاد  ) تىلــال(تــۇنجى ئىســالمىي پــۇل   .ئۆتــۈپ كهتــكهن ئىــدى  ئهمهۋى

رگهن بولـۇپ،  بىناكارلىققـا زور ئهھمىـيهت به   يهنه ئهمهۋىيلهر مۇندىن باشـقا . قىلىنغان
  .لهرنى بىنا قىلغانهسه ۋە جامەدۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا چوڭ تارىخىي مهدر

ئهمهۋىيلهر خهلىپىلىكى ئىسالم تارىخىدا ئهڭ چوڭ غهلىبىلهرنى قولغـا كهلتـۈرگهن     
ۋە ئىســالم دىنىنىــڭ ئاســىيا، ئافرىقــا، ياۋروپــا قىتئهلىــرىگه كهڭ تارقىلىشــى يولىــدا        

  .نى كۆرسهتكهن بىر خهلىپىلىكتۇرمىسلىسىز خىزمهتلهر

  ئابباسىيالر دەۋرى
  ئابباسىيالر دەۋرى قايسى دەۋر؟ :سوئال  .١٩٩٣

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ تاغىســى ئاببــاس  ئابباســىيالر خهلىپىلىكــى: جــاۋاب    
م خهلىپىلىكــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئائىلىســىدىكىلهر تهرىپىــدىن قۇرۇلغــان ئىســال  

بــۇ . يىــل ھــاكىمىيهت ســۈرگهن   ٥٠٨يىلىغــا قهدەر  -١٢٥٨يىلىــدىن  -٧٥٠بولــۇپ، 
ــهففا    ــى س ــاس ئىبن ــۇ ئابب ــۇنجى خهلىپىســى ئهب ــالر  ٧٧٤-٧٥٠(ھ خهلىپىلىكنىــڭ ت يىل

 ، ئهڭ ئاخىرقى خهلىپىسى باغداتتا ئهبۇ ئهھـمهد ئابـدۇلال  )ئارىسىدا خهلىپىلىك قىلغان
، قاھىرەدە ئهلمۇتهۋەككىـل بىلـالھ   )دا خهلىپىلىك قىلغانيىلالر ئارىسى -١٢٥٨ -١٢٤٣(
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ئابباســــىيالر  . ئىــــدى) يىلــــالر ئارىســــىدا خهلىپىلىــــك قىلغــــان    -١٥١٦ -١٥٠٧(
خهلىپىلىكىنىڭ پايتهختى ئىككى بولـۇپ، ئـاۋۋال باغـدات، ئانـدىن مىسـىرنىڭ قـاھىرە       

ەپ د» ىنىنئهمىرۇلمـۇئم «بۇ خهلىپىكنىڭ قائىدىسى بويىچه، خهلىپه . شهھىرى بولغان
  .ئاتىالتتى

  ئىسالم دۆلىتى ىكىئابباسىيالر دەۋرىد
  قىلغان؟ تهرەققىيئابباسىيالر دەۋرىدە ئىسالم دۆلىتى قانداق  :سوئال  .١٩٩٤

ئابباســىيالر دەۋرى ھهر خىــل تېمىــدىكى ئىســالمىي ئهســهرلهرنى يېــزىش، : جــاۋاب    
ــي، ئه  ــن تىببى ــقا تىلالردى ــي، باش ــهپىۋىي، دەبى ــۇنداقال  پهلس ــهرلهرنى، ش ــارىخىي ئهس ت

پايدىلىق ئىلىملهرنى تهرجىمه قىلىش ئهڭ ئهۋجىگه يهتـكهن بىـر دەۋر بولـۇپ، ئىسـالم     
فىقهــى مهزھىبنىــڭ قۇرغــۇچىلىرى، مهشــهۇر  ٤دۇنياســىدا بىــردەك تونۇلغــان مهشــهۇر 

ۋاقتىـدا باغـدات    ئـۆز . بۇ ئهسىردە ئۆتكهن نىڭ تولىسىمۇپهسسىرلهر ۋە ھهدىسشۇناسالر
 –شـــهھىرى ئىســـالم خهلىپىكىنىـــڭ مهركىـــزى بولـــۇپال قالماســـتىن، بهلكـــى ئىلىـــم  

  .مهرىپهتنىڭ ۋە ئۆلىماالرنىڭ مهركىزى بولغان ئىدى
ئابباسىيالر خهلىپىلىكى دەۋرىدە مۇسۇلمانالر ئهسـهرلىرىنى تـۇنجى قېـتىم ئـۆزلىرى       

قىلـدۇرغان   تهرەققىيە ئۇنى ئىشلهپچىقارغان قهغهزگه بېسىپ چىقىرىشنى ئۆگهنگهن ۋ
بهيتــۇل «مۇنــدىن باشــقا شــۇ دەۋردىكــى مۇســۇلمانالر دۇنيــادا تــۇنجى بولــۇپ،  . ئىــدى

ــېكمهت ــهتخانىالرنى،    د» ھ ــىنى، رەس ــات ئاكادېمىيىس ــي تهتقىق ــدىغان ئىلمى ەپ ئاتىلى
كۇتۇبخانىالرنى، تهرجىمه مهركهزلىرىنى بارلىققا كهلتۈرگهن بولۇپ، ئابباسـىيالر دەۋرى  

  .پهن ۋە مهدەنىيهت تازا گۈللهنگهن دەۋر ھېسابلىنىدۇ –ئىلىم 

  ئوسمانىيالر دەۋرى
  ئوسمانىيالر دەۋرى قانداق دەۋر ئىدى؟: سوئال  .١٩٩٥

ئوسـمانىيالر دەۋرى ئىسـالم خهلىپىلىكىنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى دەۋرى بولـۇپ،      : جاۋاب    
يىلىـدىن   -١٢٩٩ركلىرى تهرىپىدىن قۇرۇلغـان ۋە  ئوتتۇرا ئاسىيادىن كهلگهن ئۇغۇز تۈ

ــا قهدەر  -١٩٢٤ ــاكىمىيهت ســۈرگهن  ٦٢٥يىلىغ ــل ھ ئوســمانىيالر خهلىپىلىكىنىــڭ  . يى
لــالر ئارىســىدا خهلىپىلىــك يى -١٣٠٠ -١٢٨٠(ل تــۇنجى خهلىپىســى ئوســمان ئهرتــۇغرۇ

 يىلـالر -١٩٢٤ -١٩٢٢(ن ئىككىنچـى ئابدۇلمهجىـدخا   ئهڭ ئاخىرقى خهلىپىسى )قىلغان
  .ئىدى) ئارىسىدا خهلىپىلىك قىلغان

  خهلىپىلىكىنىڭ خهلىپىلىرى نېمه دەپ ئاتىالتتى؟ ئوسمانىيالر: سوئال  .١٩٩٦
ئـۇالر  . ەپ ئـاتىالتتى د» سـۇلتان «خهلىپىلىكىنىڭ خهلىپىلىرى  ئوسمانىيالر: جاۋاب    
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  .ن ھاكىمىيهت بېشىغا چىققانسۇلتا ٤٠يىل داۋامىدا  ٦٢٥ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهن 
  ئوسمانىيالر خهلىپىكىنىڭ تۇنجى ۋە ئهڭ ئاخىرقى پايتهختى نهدە بولغان؟: سوئال  .١٩٩٧

ــايتهختى ســۆگۈت   : جــاۋاب     ــۇنجى پ ، )١٣٢٦ -١٢٩٩(ئوســمانىيالر خهلىپىكىنىــڭ ت
ــ  ــدىن بۇرسـ ــرن )١٣٦٥-١٣٢٦(ا ئانـ ــدىن ئهدىـ ــدا ) ١٤٥٣-١٣٦٥(ه ، ئانـ ۋە ئهڭ ئاخىرىـ

  .بولغان) ١٩٢٢ -١٤٥٣(ل ئىستانبۇ

  دۆلىتىدەۋرىدىكى ئىسالم ئوسمانىيالر 
  ئوسمانىيالر خهلىپىلىكى قانچىلىك كېڭهيگهن؟: سوئال  .١٩٩٨

ئوسمانىيالر خهلىپىلىكى پۈتۈن دۇنيا خهلقىگه ئىسالم دىنىنـى تارقىتىشـنى   : جاۋاب    
بولۇپمـۇ  . دىنقى غايه قىلغان بولۇپ، ھهر قهدەمـدە غهلىـبىگه ئېرىشـىپ ماڭغـان    ئهڭ ئال

يىلـــالر  -١٤٨١-١٤٥١(ه ســـۇلتانى مـــۇھهممهد فاتىـــ -٩ئوســـمانىيالر خهلىپىلىكىنىـــڭ 
) ئهسـلى نـامى قۇسـتېنتىنىيه   (ل نىـڭ دەۋرىـدە ئىسـتانبۇ   )ئارىسىدا خهلىپىلىك قىلغـان 

دىن كېــيىن، ئوســمانىيالر خهلىپىلىكــى ئــازات بولــۇپ، مۇســۇلمانالرنىڭ قولىغــا ئۆتكهنــ
ئۇالر ئاسـىيادىن قـارا دېڭىـزغىچه،    . زەپهر قۇچقان يېڭى بىر دەۋرگه كۆتۈرۈلگهن ئىدى

بالقان يېرىم ئارىلىدىن گـۇروزىيه، رۇمـانىيه، بۇلغـارىيه، كوسـوۋا قاتـارلىق جـايالرغىچه       
ــىرتىدا  ــا دۆلهتلىرىـــدىن پۈتـــۈن ئهرەب ۋە ئافر ،كېڭىيىـــپ بارغاننىـــڭ سـ ھالقىـــپ ىقـ

نىڭ جهنۇبى قىسـمى، ئوتتـۇرا ئاسـىيا ۋە شـهرقى جهنـۇبى ياۋروپـاغىچه بولغـان        ىئىتالىي
جايالردا ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهن بولۇپ، شـۇ ۋاقىتقـا نىسـبهتهن دۇنيـادىكى ئهڭ چـوڭ      

  .ا قهدەر ھۆكۈم سۈرگهنيىلىغ -١٩٢٤ئوسمانىيالر خهلىپىلىكى  .كۈچكه ئايالنغان
  ؟يۇقىرىقى خهلىپىلىكلهر راستىنال ئىسالم خهلىپىلىكى سانىالمدۇ: سوئال  .١٩٩٩

ھهقىقىـى مهنىـدىكى ئىسـالم خهلىپىلىكـى ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى، ئـۆمهر،          :جاۋاب    
خهلىپىلىـك مۇئـاۋىيهگه   . چوڭ خهلىپه بىلهن ئاخىرالشقان ٤ئوسمان ۋە ئهلى قاتارلىق 

. لىكـى ئىمپېراتورلـۇق تـۈزۈمىگه ئۆزگىرىـپ قالغـان     كهلگهندىن كېيىن، ئىسالم خهلىپى
. چۈنكى شۇنىڭدىن باشالپ بۇ خهلىپىلىك ئاتىـدىن بالىغـا مىـراس قالىـدىغان بولغـان     

ئهمما ئهمهۋىـيلهر، ئابباسـىيالر ۋە ئوسـمانىيالردىن ئىبـارەت بـۇ ئـۈچ چـوڭ خهلىپىلىـك         
ــداش، ئىســالم     ــۇلمانالرنى قوغ ــدىكى مۇس ــى ۋە دۇنيانىــڭ ھهر قايســى جايلىرى دەۋىتىن

ــى ســىرتقى     ــدۇرۇش، مۇســۇلمانالرنىڭ مهملىكهتلىرىن ــات ياي ــى قان ئىســالم مهدەنىيىتىن
ئهجنهبىــي كــۈچلهردىن ھېمــايه قىلىــش ۋە ئىســالم شــهرىئىتىنى يۈرگــۈزۈش قاتــارلىق  

  . جهھهتلهردە ئىسالمىي خهلىپىلىكنىڭ تۈسىنى ئالغان
  ؟بولغان دەرىجىدە نىڭ رولى قانچىلىكيالرئوسمانى: سوئال  .٢٠٠٠

بىــرىگه -ئوســمانىيالر غهربلىــك مۇســتهملىكىچىلهر مۇســۇلمانالرنى بىــر     :جــاۋاب    
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دۈشـــمهن قىلىـــش ئۈچـــۈن ئوســـمانىيالرنىڭ دۇنيـــادىكى ئـــوبرازىنى يامـــان قىلىـــپ 
ھهتتا ئۇالر مۇسۇلمان پهرزەنتلىرىنىڭ تـارىخ دەرسـلىك كىتـابلىرىنى    . كۆرسىتىۋەتكهن

ــۆزل ــى    ئ ــۈركلهرگه ئهرەبلهرن ــۈركلهرنى، ت ــلهرگه ت ــارقىلىق ئهرەب ــرىش ئ ــۈزۈپ بې ىرى ت
  . دۈشمهن قىلىپ كۆرسىتىشته قىسمهن نهتىجىلهرگه ئېرىشكهن

ــۇ،    ــېمىال بولمىس ــهن ن ــمانىيالرنىڭ خۇسۇس ــۈن ئوس ــۇلمانالر ئۈچ ــهتكهن  مۇس كۆرس
پاغـا ئېلىـپ   ئىسـالم دىنىنـى ياۋرو  ئهڭ ئـوبرازلىقى  . خىزمهتلىرى ئىنتايىن چوڭ بولغـان 

بارغــان، ياۋروپــا، ئافرىقــا ۋە ئاســىيادىن ئىبــارەت ئــۈچ قىتــئهدە ئىســالم ھــاكىمىيىتىنى  
ــۈزگهن ــكه ۋە    . يۈرگ ــىدىن، مهك ــرائىلىيىنىڭ مۇستهملىكىس ــى ئىس ــتىن دۆلىتىن پهلهس

 بهزى ئىسـالم ئهللىرىنـى  ۋە مهدىنه شـهھهرلىرىنى پورتۇگالىيىلىكلهرنىـڭ ھۇجۇمىـدىن    
ئوسـمانىيالرنىڭ  . ىدىن قوغـداپ قالغـان ئىـدى   شـ تـاراج قىلى –ئهجنهبىيلهرنىڭ تاالن 

ىالڭغــۇ چيېقىلىشــى بىــلهن مۇســۇلمانالر خــۇددى پادىچىســى بولمىغــان قــويالردەك چې  
پهلهسـتىنمۇ قولـدىن كېتىـپ    . قىممهتلى نهرسىلىرىدىن ئايرىلىپ قالدى بولۇپ قېلىپ

  .گه ئايلىنىپ قالدىبارچه ئىسالم  ئهللىرى ئهجنهبىيلهرنىڭ قورچاق دۆلهتلىرى. قالدى
  
  
  



 

 

  
  پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر

  ئهرەبچه ئهسهرلهردىن  
  ئاپتورى كىتاب ئىسمى  
  لشيخ سيد سابقا  العقائد اإلسالمية  ١
  صاحل الفوزانبن لشيخ حممدا كتاب التوحيد  ٢
  لشيخ عبد ايد الزنداينا كتاب اإلميان  ٣
  الدين العجوزأمحد حمي  الشيخ مناهج الشريعة اإلسالمية  ٤
  لدكتور يوسف القرضاوىا العبادة يف اإلسالم  ٥
  لشيخ حممد عاشق إهلي الربينا التسهيل الضروري ملسائل القدوري  ٦
  ألستاذ حممند شوكت العليانا جمموع الصلوات يف اإلسالم  ٧
  ألستاذ سعد بن ناصرالششريا التقليد وأحكامه  ٨
  باينلشيخ ناصر الدين الا صفة صالة النيب  ٩
  لشيخ سيد سابقا فقه السنة  ١٠
  حسب اهللاعليلدكتورا أصول التشريع اإلسالمي  ١١
  لشيخ حممد الغزايلا فقه السرية  ١٢
  لشيخ صفي الرمحن املباركفوريا الرحيق املختوم  ١٣
  لشيخ حممد علي الصابوينا فريضة الزكاة يف اإلسالم  ١٤
  ي الصابوينلشيخ حممد علا أحكام الصيام يف اإلسالم  ١٥
  لشيخ أبوبكر اجلزائريا منهاج املسلم  ١٦
  لشيخ أبوبكر اجلزائريا خلق املسلم  ١٧
  لدكتور يوسف القرضاويا ).٣-٢-١اجللد(فتاوى معاصرة  ١٨
  لدكتور يوسف القرضاويا فقه الدولة يف اإلسالممن  ١٩
 لدكتور رضا صفي الدين السنوسيا حماضرات يف الثقافة اإلسالمية  ٢٠
  لداعية إسالمية عمرو خالدا أخالق املؤمن  ٢١
  لشيخ حممد الغزايلا خلق املسلم  ٢٢
  الدكتور وهبة الزخيلي الفقه اإلسالمي وأدلته  ٢٣
  العالمة حممد متويل الشعراوي مافقه احلالل واحلر  ٢٤
  الشيخ عبدالفتاح أبوغدة من أدب اإلسالم  ٢٥

  



 ېرىيالالرپايدىلىنىلغان مات  ١٣٣٤  

 

  ئهسهرلهردىن تۈركچه  
    مىكىتاب ئىس ئاپتورى

Wehbe Zuheyli Islam fikhi Ansiklopedisi 1 
Medeniyet dergegi Benim dinim 2 
Muhammed Ince Temel dini bilgiler3 
Omer nasuhi Bilmen Tam namaz hocasi4 
Safwet Senih Ibadetin getirdikleri5 
M.Fethulla Gulen Inancin golgesinde6 

  
  ئۇيغۇرچه ئهسهرلهردىن  

  ئاپتورى كىتاب ئىسمى  
  مۇھهممهد يۈسۈپ ئىسالم ئهقىدىلىرى  ١
ئالالھنىڭ بارلىقىنى  ٢

  ددىي دەلىللهر مائىسپاتاليدىغان 
: مۇتهۋەللىي شهئراۋىي.م

  ئابدۇلئهھهد ھافىز تهرجىمسى
  مۇھهممهد يۈسۈپ ناماز ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرى  ٣
  مۇھهممهد يۈسۈپ زاكات پهرزى  ٤
  مۇھهممهد يۈسۈپ هھكاملىرىروزا ۋە ئۇنىڭ ئ  ٥
  مۇھهممهد يۈسۈپ ھهج ۋە ئۆمرە قولالنمىسى  ٦
  مۇھهممهد يۈسۈپ ئىسالمدىكى ئائىله تۈزۈمى  ٧
: ر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىيودوكت ئىسالمدا ھاالل ۋە ھارام  ٨

  ز تهرجىمسىىىر ئابدۇلئهزودوكت
  مۇھهممهد يۈسۈپ ئىالھىي قورغان  ٩
  هممهد يۈسۈپمۇھ غهرب مهدەنىيىتى ۋە بىز  ١٠
  مۇھهممهد يۈسۈپ ساپلىقىنى ساقاليلىڭدىنىمىزنى  ١١

  
    

  
 
  
  

 


