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﷽
كىرىش سۆز
بارلىق ھەمدۇ-ساناالر بىزلەرنى ئىمان نېئمىتى بىلەن نېئمەتلەندۈرگەن
ﷲقا خاستۇر .رەھمەت ۋە ساالمالر پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە رەھمەت قىلىپ
ئەۋەتىلگەن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا،
ساھابىلىرىگە ۋە تاكى قىيامەتكىچە ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەن
مۇئمىن-مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا بولسۇن.
ئىسالمدىكى بەش ئاساسنىڭ بىرى بولغان روزا ئىبادىتىنى ﷲ ۋە ئۇنىڭ
رەسۇلى كۆرسەتكەندەك ئادا قىلىشىمىزغا ياردىمى بولۇشى ئۈمىدىدە شەيخ
مۇھەممەد سالىھ ئۇسەيمىننىڭ «مجالس شهر رمضان» ناملىق رىسالىسىنى
تەرجىمە قىلىپ ،مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ پايدىلىنىشىغا سۇندۇق.
بۇ ئەسەر  37سۆھبەت بويىچە يېزىلىپ ،ھەربىر سۆھبەتنىڭ بېشىدا ئۇزۇن
خۇتبە

سۆزلەنگەن

بولۇپ،

ھەجىمىنىڭ

كىتاب

چوڭىيىپ،

ئوقۇرمەن

قېرىنداشلىرىمىزنى زېرىكتۈرۈپ قويماسلىقى ئۈچۈن ،توققۇزىنچى سۆھبەتنىڭ
خۇتبىسىنى قىسقارتىپ تەرجىمە قىلىپ ،ھەربىر سۆھبەتكە شۇ خۇتبە
تەرجىمىسىنى ئالدۇق .ئەسلى تېكىستتە بەزى ھەدىسلەرنىڭ كىتابتىكى
تېمىغا

ئاالقىدار

بولغان

ئۈزۈپ

قىسمىال

ئېلىنغان

بولۇپ،

ئوقۇرمەن

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەدىس مەزمۇنىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىۋېلىشى
ئۈچۈن تەرجىمە جەريانىدا قىسمەن ھەدىسلەرنىڭ تولۇق تېكىستىنى ئالدۇق.
تەرجىمە جەريانىدا ئەسلى تېكسىتنىڭ مەزمۇنىنى ئەينەن يورۇتۇپ بىرىشكە
كۆپ تىرىشقان بولساقمۇ ،ئىنسان خاتالىقتىن خالىي بواللمايدىغانلىقى ئۈچۈن،
تەرجىمە قىلىش ۋە تەكشۈرۈش جەريانىدا خاتالىق كۆرۈلۈپ قالغان بولسا،
ئوقۇرمەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ تۈزىتىپ بېرىشىنى ۋە سەمىمىي تەكلىپ
بىرىشىنى تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمىز.
ﷲ تائاالدىن بۇ كىچىككىنە ئەمىلىمىزنى قوبۇل قىلىپ ،دۇنيا ۋە
ئاخىرەتلىكىمىز ئۈچۈن مەنپەئەتلىك قىلىپ بىرىشىنى سورايمىز .ئاخىرىدا،
بۇ كىتابنىڭ تەرجىمە-تەھرىر ۋە بېسىپ تارقىتىلىشىغا ياردەملەشكەن بارلىق
قېرىنداشلىرىمىزغا ﷲ تائاالنىڭ پەزلى-ئېھسانى ۋە مەغپىرىتىنى تىلەيمىز.
3

مۇقەددىمە
شۈبھىسىزكى ،بارلىق ھەمدۇ-ساناالر ﷲقا خاستۇر! ئۇ زاتتىن ياردەم ۋە
مەغپىرەت

تىلەيمىز،

نەپسىمىزنىڭ

شەررىدىن

ۋە

ئەمەللىرىمىزنىڭ

يامانلىقىدىن ﷲقا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز .ﷲ ھىدايەت قىلغان كىشىنى
ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇ ۋە ﷲ ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت قىاللمايدۇ.
گۇۋاھلىق بېرىمەنكى ،بىر ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ
يەككە-يېگانىدۇر ،ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر .يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى،
مۇھەممەد ﷺ ﷲنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ
زاتنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا ،ساھابىلىرىگە ۋە تاكى قىيامەتكىچە ئۇالرغا
ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
مەقسەتكە كەلسەك ،بەرىكەتلىك رامىزان ئېيىدىكى بۇ سۆھبەتلەر :روزا،
قىيامدا تۇرۇش ،زاكات ھۆكۈملىرىنىڭ كۆپ قىسمى ۋە بۇ پەزىلەتلىك ئايدا
ئورۇنداشقا تېگىشلىك ھۆكۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .مەن بۇ رىسالىنى كېچە
ۋە كۈندۈزلۈك سۆھبەتلەردىن رەتلەپ چىقتىم ،رىسالە خۇتبىسىنىڭ كۆپ
قىسمىنى «قرة العيون املبرصة بتلخيص كتاب التبرصة» ناملىق كىتابتىن ئېلىپ،
تۈزىتىشكە تېگىشلىك مەزمۇنالرنى تۈزىتىپ چىقتىم .بۇ رىسالىدە كىشىلەر
ئېھتىياجلىق بولىدىغان ئەدەپ-ئەخالق ۋە ھۆكۈملەرنى كۆپرەك بايان قىلىپ،
كىتابنىڭ ئىسمىنى «رامىزان ئېيىدىكى سۆھبەتلەر» دەپ ئاتىدىم .ﷲ
تائاالدىن ئەمىلىمىزنى ئۆزى ئۈچۈن خالىس قىلىپ بىرىشىنى ھەمدە بۇ رىسالە
ئارقىلىق مەنپەئەتلىك قىلىپ بىرىشىنى سورايمەن ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال
سېخىي زاتتۇر.
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 -1سۆھبەت

رامىزاننىڭ پەزىلىتى

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال ئەجىر ۋە ياخشىلىقالرنى كۆپەيتىپ بىرىدىغان،
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تىرىشقان

ھەربىر

كىشىگە

ياخشىلىقنىڭ

ئىشىكلىرى

ئېچىلىدىغان،

ياخشىلىق ۋە بەرىكەت ئېيى بولغان ئۇلۇغ بىر ئاي بىزلەرگە يېقىنالپ كەلدى.
ُ
دى ل َ
ات
اس َوبَ ِي َن ٍ
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ش ْه ُر َر َم َ
ِلن ِ
آن ُه ً
ان ال َ ِذي أن ِْز َل ِفي ِه الْق ُْر ُ
ض َ
َان﴾ «رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى ،قۇرئان
م َ
ِن ال ُْه َدى َوالْف ُْرق ِ
ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر ،ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى

روشەن ئايەتلەردۇر»① .رامىزان ئېيى ـــ رەھمەت ،مەغپىرەت ۋە دوزاختىن ئازاد
بولۇش بىلەن ئورالغان ئايدۇر .بۇ ئاينىڭ ئەۋۋىلى رەھمەت ،ئوتتۇرى مەغپىرەت،
ئاخىرى دوزاختىن ئازاد بولۇشتۇر .بۇ ئاينىڭ پەزىلىتى ھەققىدە كۆپلىگەن
مەشھۇر ھەدىسلەر ۋە مۇتىۋاتىر ئەسەرلەر كەلگەن .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :إذا جاء رمضان فُتِّحت
وصفِّدت الشياطني» «رامىزان ئېيى كەلسە جەننەتنىڭ
أبواب الجنة ،و ُغلِّقت أبواب النارُ ،
ئىشىكلىرى ئېچىلىپ دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ ،شەيتانالرغا تاقاق
سېلىنىدۇ».

②

بۇ ئايدا ياخشى ئەمەللەر كۆپ بولغانلىقى يۈزىسىدىن ھەمدە ئەمەل
قىلغۇچىالرنى قىزىقتۇرۇش ئۈچۈن جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ ،ئىمان
ئەھلىنىڭ گۇناھ-مەئسىيەتلىرى ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى
تاقىلىدۇ ،شەيتانالرغا تاقاق سېلىنىپ كىشەنلەنگەچكە ،بۇ ئايدا كىشىلەرنى
باشقا ئايالردا ئازدۇرغاندەك ئازدۇرالمايدۇ.

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ

قال :أُعطيت أمتي خمس خصال يف رمضان مل تعطهن أمة من األمم قبلها ،خلوف فم الصائم أطيب
عند الل ه من ريح املسك ،وتستغفر لهم املالئكة حتى يفطروا ،ويزين الله كل يوم جنته ،ويقول:

يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم املؤونة واألذى ويصريوا إليك .وت َُصفَّد فيه مردة الشياطني
فال يخلصون إىل ما كانوا يخلصون إليه يف غريه .ويغفر لهم يف آخر ليلة» [پەيغەمبەر ﷺ:

«رامىزان ھەققىدە ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە بىرىلمىگەن بەش تۈرلۈك پەزىلەت
ئۈممىتىمگە بىرىلدى .روزىدار كىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى ﷲ تائاالنىڭ
نەزىرىدە ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر؛ روزا تۇتقان كىشىلەر تاكى ئىپتار قىلغانغا قەدەر
①

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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پەرىشتىلەر ئۇالرغا مەغپىرەت تىلەيدۇ؛ ﷲ تائاال ھەر كۈنى جەننەتنى
زىننەتلەپ< :مېنىڭ سالىھ بەندىلىرىم ئۆزىدىكى ئېغىرچىلىق ۋە ئەزىيەتلەرنى
تاشالپ

ساڭا

كىرىشكە

يېقىنالشتى>

دەيدۇ؛

بۇ

ئايدا

شەيتانالرنىڭ

كاتتىۋاشلىرىغا تاقاق سېلىنىدۇ ،شۇ سەۋەبتىن بۇ ئايدا كىشىلەرنى باشقا ئايدا
ئازدۇرغاندەك ئازدۇرالمايدۇ؛ روزا تۇتقان كىشىلەرگە كېچىنىڭ ئاخىرىدا
مەغپىرەت قىلىنىدۇ» دېدى .بەزى ساھابىلەر« :يا رسول الله ،أهي ليلة القدر؟» «ئى

رەسۇلۇلالھ! بۇ كېچە قەدر كېچىسىمۇ؟» دەپ سورىغانىدى ،پەيغەمبەر ﷺ« :ال
ولكن العامل إمنا يوىف أجره إذا قىض عمله» «ياق ،لېكىن ئەمەل قىلغان كىشى ئۆز
ئەمىلىنى تۈگەتكەن ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئەجرى تولۇق بىرىلىدۇ» دېدى].

①

قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال بۇ بەش تۈرلۈك پەزىلەتنى سىلەر ئۈچۈن ساقالپ
قويغان ،ئۈممەتلەر ئارىسىدىن سىلەرگە خاس قىلغان ۋە سىلەرگە نېئمەتلىرىنى
كامىل قىلىش ئۈچۈن ئېھسان قىلغان .سىلەردە ﷲ تائاالنىڭ نېئمىتى ،پەزلى
ۋە ئېھسانلىرى نېمىدېگەن كۆپ-ھە! بۇ ھەقتە ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :ك ْن ُت ْم
ْ
ْي أ ُ َم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت ل َ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َ
ون بِ َ
اّللِ﴾ «(ئى مۇھەممەد
ون بِا ل َْم ْع ُر ِ
ِلن ِ
ك ِر َوتُ ْؤ ِم ُن َ
اس َتأ ُم ُر َ
َخ ْ َ
ئۈممىتى!) سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان،

ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ۋە ﷲقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ
ياخشى ئۈممەتسىلەر»②.
 بىرىنچى تۈرلۈك پەزىلەت :روزىدار كىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى ﷲ
تائاالنىڭ نەزىرىدە ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر.
ئېغىزنىڭ پۇرىقى ـــ ئاشقازان تائامدىن خالىي بولغان ۋاقىتتىكى ئېغىز
پۇرىقىنىڭ ئۆزگىرىشى بولۇپ ،بۇ ـــ كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە يامان كۆرۈلىدىغان
پۇراقتۇر لېكىن بۇ پۇراق ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش ۋە ئىتائەت قىلىشتىن
ھاسىل بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە ئىپارنىڭ پۇرىقىدىنمۇ
خۇشبۇيراقتۇر .ﷲقا ئىبادەت قىلىش ۋە ئىتائەت قىلىشتىن ھاسىل بولغان
ھەرقانداق نەرسىنى ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدۇ .ﷲ تائاال شۇ پۇراقنىڭ ئىگىسىگە
①

ئەھمەد توپلىغان.

②

سۈرە ئال ئىمران  -110ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى ۋە ئەۋزەلراق بىرەر نەرسىنى ئالماشتۇرۇپ بىرىدۇ .ﷲنىڭ
كەلىمىسىنىڭ ئالىي بولۇشىنى مەقسەت قىلىپ ﷲ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن
شەھىدكە قارىمامسىلەر!؟ ئۇ قىيامەت كۈنى جاراھىتىدىن قان ئېقىپ تۇرغان
ھالەتتە كېلىدۇ ،قاننىڭ رەڭگى قان رەڭگىدە ،پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىدا
بولىدۇ.
ﷲ تائاال ھەجدىكى مەۋقەپ ئەھلىدىن (توختاش ئورنىدىكى كىشىلەردىن)
پەرىشتىلەرگە پەخىرلىنىپ تۇرۇپ« :چاچلىرى چۇۋۇق ۋە چاڭ-توزان باسقان
ھالەتتە كەلگەن ماۋۇ بەندىلىرىمگە قاراڭالر!» دەيدۇ ①.بۇ ئورۇندىكى چاچنىڭ
چۇۋۇقلۇقى ـــ ئېھرامدا چەكلەنگەن ئىشالردىن ساقلىنىش ۋە زىننەتلىنىشنى
تەرك ئېتىش ئارقىلىق ﷲقا ئىتائەت قىلغانلىقتىن پەيدا بولغانلىقى ئۈچۈن
ﷲ تائاال بۇ ئەمەلنى ياخشى كۆرگەن.
 ئىككىنچى تۈرلۈك پەزىلەت :پەرىشتىلەر روزا تۇتقان كىشىلەرگە ئىپتار
قىلغانغا قەدەر مەغپىرەت تىلەيدۇ.
پەرىشتىلەر ـــ ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە ھۆرمەتلىك بەندىلەردۇر .ﷲ تائاال
َ
ون﴾ «ئۇ پەرىشتىلەر
ون َ َ
ُون َما ُي ْؤ َم ُر َ
اّلل َما أ َم َر ُه ْم َو َيف َْعل َ
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ال َي ْع ُص َ
②
ﷲنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ ،نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ» .
پەرىشتىلەر ـــ ﷲ تائاال ئىزنى بەرگەنلىكتىن روزا تۇتقۇچىالرغا قىلغان
دۇئالىرى ئىجابەت قىلىنىدىغان بەندىلەردۇر .ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئۈممەتتىن روزا
تۇتقان كىشىلەر ئۈچۈن پەرىشتىلەرنىڭ مەغپىرەت تىلىشىگە رۇخسەت قىلىشى
ـــ بۇ ئۈممەتتىن روزا تۇتقان كىشىلەرنىڭ دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش،
ئۇالرنىڭ نام-شۆھرىتىنى ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈندۇر .مەغپىرەت قىلىنىش ـــ
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە گۇناھالرنىڭ يوشۇرۇلۇشى ۋە كەچۈرۈلۈشى بولۇپ ،بۇ ئەڭ
بۈيۈك مەقسەت ۋە ئەڭ ئالىي غايىدۇر چۈنكى ھەربىر بەندە كۆپ خاتالىشىپ
ئۆزىگە زۇلۇم قىلغانلىقتىن ﷲ تائاالنىڭ مەغپىرەت قىلىشىغا موھتاج بولىدۇ.
 ئۈچىنچى تۈرلۈك پەزىلەت :ﷲ تائاال ھەر كۈنى جەننەتنى زىننەتلەپ:
«مېنىڭ سالىھ بەندىلىرىم ئۆزىدىكى ئېغىرچىلىق ۋە ئەزىيەتلەرنى تاشالپ
① ئەھمەد ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان.
② سۈرە تەھرىم  -4ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ساڭا كىرىشكە يېقىنالشتى» دەيدۇ.
ﷲ تائاال جەننەتنى ئۆزىنىڭ سالىھ بەندىلىرىگە تەييارالش ۋە سالىھ
بەندىلەرنى ئۇنىڭغا ئېرىشىشكە قىزىقتۇرۇش ئۈچۈن ھەر كۈنى جەننەتنى
زىننەتلەيدۇ ۋە« :مېنىڭ سالىھ بەندىلىرىم ئۆزلىرىدىن ئېغىرچىلىق ۋە
ئەزىيەتلەرنى (يەنى دۇنيانىڭ ئېغىرچىلىق ،چارچاش ۋە ئەزىيەتلىرىنى)
تاشالشقا يېقىن بولدى ۋە ھۆرمەتلىنىش ماكانى بولغان جەننەتكە ئېرىشىشكە
سەۋەب بولىدىغان سالىھ ئەمەللەرگە تىرىشتى» دەيدۇ.
 تۆتىنچى تۈرلۈك پەزىلەت :شەيتانالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىغا زەنجىر ۋە
كىشەنلەر بىلەن تاقاق سېلىنغان بولۇپ ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ سالىھ
بەندىلىرىنى ھەقتىن ئازدۇرۇش ،ياخشىلىقتىن كېچىكتۈرۈشتىن ئىبارەت
مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ.
روزا تۇتقان كىشىلەرنىڭ دۈشمىنىنى ﷲ تائاالنىڭ توختىتىپ قويۇشى
بولسا ئۇالرغا ياردەم قىلغانلىقىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ي ْد ُعو
ِحزبه لِيكُو ُنوا م َ
ْي﴾ «شەيتان ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن
اب َ
الس ِع ِ
ِن أ ْص َح ِ
ْ
َُْ َ
①
بولۇشقا چاقىرىدۇ» .شۇنىڭ ئۈچۈن سىز بۇ ئايدا سالىھ كىشىلەرنىڭ باشقا
ئايالردىن كۆپرەك ياخشىلىققا ھېرىس بولغانلىقىنى ۋە يامانلىقتىن ئۆزىنى
تارتقانلىقىنى ئۇچرىتىسىز.
 بەشىنچى تۈرلۈك پەزىلەت :مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئۈممىتى بۇ بەرىكەتلىك
ئايدا ئورۇنداشقا تېگىشلىك بولغان روزا تۇتۇش ۋە قىيامدا تۇرۇشتىن ئىبارەت
ئەمەللەرنى تۈگەتكەن ۋاقىتتا ،ﷲ تائاال ئۆز پەزلىدىن ئۇالرنىڭ ئەجىرلىرىنى
تولۇق قىلىپ بىرىش بىلەن بىرگە ،بۇ ئايدىكى ھەر كېچىنىڭ ئاخىرىدا ئۇالرنى
مەغپىرەت قىلىدۇ.
ئەمەل قىلغان كىشى ئەمىلىنى تۈگەتكەندە ئۇنىڭ ئەجرى تولۇق
بىرىلىدۇ .ﷲ تائاال ئۆز بەندىلىرىگە پەزلى-ئېھسان قىلىپ بۇ ئەجىرنى ئۈچ
يولدىن بەرگەن.
بىرىنچى يول ـــ ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ مەغپىرەت
قىلىنىشى ۋە دەرىجىلىرىنىڭ ئۈستۈن بولۇشىغا سەۋەب بولىدىغان سالىھ
① سۈرە فاتىر  -4ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەمەللەرنى يولغا قويۇپ بەردى .ئەگەر ﷲ تائاال شۇ سالىھ ئەمەللەرنى يولغا
قويۇپ بەرمىگەن بولسا ،بەندىلەر شۇ ئەمەللەر بىلەن ﷲ تائاالغا ئىبادەت
قىلىشقا مۇۋەپپەق بواللمايتتى چۈنكى ئىبادەت ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئەلچىلىرىگە
قىلغان ۋەھىيدىنال ئېلىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۆزىدىن باشقا ،ھەر
قانداق ئىبادەتنى يولغا قويغۇچىنى ئىنكار قىلدى ھەمدە ئۇ خىل
«ئىبادەت»نى شېرىكنىڭ بىر تۈرى ھېسابلىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
ْ
َ
اّلل﴾ «ئۇالرنىڭ ﷲ رۇخسەت
ِن ِ
الدي ِن َما ل َْم َيأذ َْن بِ ِه َ ُ
دەيدۇ﴿ :أ ْم ل َُه ْم ُش َرك َا ُء َش َر ُعوا ل َُه ْم م َ
قىلمىغان نەرسىلەرنى دىن قىلىپ بېكىتكەن مەئبۇدلىرى بارمۇ؟»①.
ئىككىنچى يول ـــ كۆپىنچە كىشىلەر سالىھ ئەمەلنى تەرك قىلىۋاتقان
ئەھۋالدا ،ﷲ تائاال ئۇالرنى سالىھ ئەمەلگە مۇۋەپپەق قىلدى .ئەگەر ئۇالرغا
ﷲنىڭ ياردىمى ۋە مۇۋەپپەق قىلىشى بولمىغان بولسا ،ئۇالر سالىھ ئەمەلنى
ئورۇندىيالمىغان بوالتتى .ئۇ ئەمەللەرنى ئورۇنداشتىكى ئارتۇقچىلىق ۋە

ك
ون َعل َْي َ
ياخشىلىق ﷲ تائاالغا خاستۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ي ُم ُن َ
َ
َ َ
ن﴾ «ئۇالر
أ ْن أ ْسل َُموا قُ ْل ال َت ُم ُنوا َعل َ َي ِإ ْسال َمك ُْم بَ ِل َ ُ
يم ِ
ان ِإ ْن ُك ْن ُت ْم َصا ِِ ِق َ
ِْل َ
اّلل َي ُم ُن عَل َْيك ُْم أ ْن َه َدا ك ُْم ل ْ ِ
ساڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ( ،ئۇالرغا) <سىلەر ماڭا مۇسۇلمان
بولغانلىقىڭالرنى مىننەت قىلماڭالر ،بەلكى ﷲ سىلەرنى ئىمانغا ھىدايەت
قىلغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ ،ئەگەر سىلەر راست (مۇئمىن) بولساڭالر>
دېگىن»②.
ئۈچىنچى يول ـــ ﷲ تائاال بىر ياخشىلىقنى ئون ھەسسىدىن 277
ھەسسىگىچە ،ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ھەسسىلەرگىچە كۆپەيتىپ ،كۆپلەپ ئەجىر
بىرىش بىلەن پەزلى-ئېھسان قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەمەلگە مۇۋەپپەق
قىلىش ۋە ئەمەلگە قارىتا ساۋاب بىرىش ﷲ تائاالنىڭ پەزلىدۇر .ئالەملەرنىڭ
رەببى ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،رامىزاننىڭ پەزىلىتىگە ئېرىشىش ـــ ئاسىيلىقتىن
ئىتائەت قىلىشقا ،غەپلەتتە قېلىشتىن رەببىنى ئەسلەشكە ،رەببىدىن
يىراقلىشىپ كېتىشتىن ئۇنىڭغا يۈزلىنىشكە قايتقان ھەمدە رامىزاننىڭ
① سۈرە شۇرا -21ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
② سۈرە ھۇجۇرات -17ئايەت.
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ھەققىنى ئادا قىلغان كىشىلەر ئۈچۈن بۈيۈك نېئمەتتۇر.
يەتمىگەندەك رەجەبتىكى مەئسىيەت،
شەئباندىمۇ پېتىپ قالدىڭ گۇناھقا.
ئۇنىڭدىن كېيىن يىتىپ كەلدى رامىزان،
بۇ ئايدىمۇ ئاسىي بولما ﷲقا!
زىكىر ،تەسبىھ ئېيىدۇر بۇ رامىزان،
تىالۋەت قىل رىشتە باغالپ قۇرئانغا.
روزا بىلەن ئۆتكۈزمەكتە كۆپ ئىنسان،
نەزەر سالغىن ئەتراپىڭغا ،ھەر يانغا.
ئۆلۈم ئايرىپ تۇردى سېنى ئۇالردىن،
قوشار ھامان سېنىمۇ شۇ كارۋانغا.
ئى ﷲ! بىزلەرنى غەپلەت ئۇيقۇلىرىدىن ئويغاتقىن ،سېنىڭ ھۇزۇرۇڭغا
بېرىشتىن بۇرۇن تەقۋالىقتىن ئوزۇق ئېلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىن ،پۇرسەت
كەلگەندە ۋاقىتنى قەدىرلەشنى رىزىق قىلىپ بەرگىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز
رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت
قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

11

 -2سۆھبەت

روزىنىڭ پەزىلىتى

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
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قېرىنداشلىرىم ،بىلىڭالركى ،روزا ـــ ئىبادەتلەرنىڭ ئەۋزىلى ۋە ﷲقا
ئىتائەت قىلىشنىڭ كاتتىسىدۇر .روزىنىڭ پەزىلىتى ھەققىدە ئەسەرلەر كەلگەن،
كىشىلەردىن ھەدىسلەر نەقىل قىلىنغان.

روزىنىڭ پەزىلەتلىرى
 روزا ھەممە ئۈممەتلەرگە پەرز قىلىنغان.
َ َ
ب
ب َعل َْيك ُُم ِ
الص َي ُ
ام ك ََما ُك ِت َ
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :يا أيُ َها ال ِذي َن آ َم ُنوا ُك ِت َ
ُون﴾ «ئى مۇئمىنلەر! (گۇناھالردىن) ساقلىنىشىڭالر
ع َََل الَ ِذي َن م ْ
ِن ق َْبلِك ُْم ل ََعلَك ُْم َت َتق َ
ئۈچۈن ،سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە (يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە) روزا پەرز

قىلىنغاندەك ،سىلەرگىمۇ (رامىزان روزىسى) پەرز قىلىندى»① .ئەگەر بۇ ئىبادەت
مەخلۇقاتالر ئۇ ئارقىلىق ﷲقا قۇلچىلىق قىلىشتىن ۋە شۇ ئىبادەتكە
بىرىلىدىغان ساۋابتىن بىھاجەت بواللمايدىغان دەرىجىدىكى كاتتا ئىبادەت
بولمىغان بولسا ئىدى ،ﷲ تائاال بۇ ئىبادەتنى ھەممە ئۈممەتلەرگە پەرز
قىلمىغان بوالتتى.
 روزا گۇناھالرنىڭ مەغپىرەت قىلىنىشى ۋە يامانلىقالرنىڭ ئۆچۈرۈلۈشىگە
سەۋەبتۇر.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنىدۇ« :من صام رمضان إميانا ً واحتسابا ً غفر له ما تقدم من ذنبه» «كىمكى
ﷲنىڭ ۋەدىسىگە ئىشەنگەن ۋە ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا رامىزان روزىسىنى
تۇتسا ،ئىلگىرى ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ» ②.يەنى كىمكى
روزىنىڭ پەرز قىلىنغانلىقىغا رازى بولۇپ ،روزىنىڭ ساۋابى ۋە ئەجرىنى ئۈمىد
قىلىپ ،روزىنىڭ پەرزلىكىنى يامان كۆرمەي ،ئۇنىڭ ساۋابى ۋە ئەجرىگە شەك
قىلماي روزا تۇتسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئىلگىرى ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرىنى
مەغپىرەت قىلىدۇ.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

جمعة ،ورمضان إىل رمضان؛ مكفرات ما
جمعة إىل ال ُ
نەقىل قىلىنىدۇ« :الصلوات الخمس ،وال ُ

بينهن إذا اجتنبت الكبائر» «(كىمكى) چوڭ گۇناھالردىن ساقالنسا ،بەش ۋاق ناماز

① سۈرە بەقەرە  -273ئايەت.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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ـــ بىر نامازدىن يەنە بىر نامازغىچە بولغان ئارىلىقتىكى گۇناھلىرىنى ،جۈمە
نامىزى ـــ بىر جۈمەدىن يەنە بىر جۈمەگىچە بولغان ئارىلىقتكى گۇناھلىرىنى،
روزا ـــ بۇ رامىزاندىن يەنە بىر رامىزانغىچە بولغان ئارىلىقتىكى گۇناھلىرىنى
يۇيىدۇ».

①

 ئېنىقكى ،روزىنىڭ ساۋابى مۇئەييەن سانغا چەكلىنىپ قالمايدۇ،
ئەكسىچە ،روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئەجرى ھېسابسىز بىرىلىدۇ.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ< :كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا
أجزي به>» «ئادەم بالىسىنىڭ ھەربىر ئەمىلى ئۆزى ئۈچۈن بولىدۇ (ﷲ بەندىنىڭ
ئەجرىنى مۇئەككەل پەرىشتە ئارقىلىق بىرىدۇ) ئەمما روزا مەن ئۈچۈن بولىدۇ،
ئۇنىڭ ئەجرىنى ئۆزۈم بىرىمەن (رامىزاننىڭ ئەجرىنى ئېلىپ كېلىشكە
مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئاجىزلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئەجرىنى ﷲ ئۆزى

جنّة ،فإذا كان يوم صوم أحدكم
بىرىدۇ)» .ئاندىن پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېدى« :والصيام ُ
خلُوف فم
صخَب ،فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين صائم .والذي نفس محمد بيده ل َ
فال يرفُث وال يَ ْ
الصائم أطيب عند الله من ريح املسك .للصائم فرحتان يفرحهام :إذا أفطر فرح بفطره ،وإذا لقي

ربه فرح بصومه» «روزا ـــ دوزاختىن ساقلىغۇچى قالقاندۇر .سىلەردىن بىرەرسىڭالر
روزا تۇتسا سەت گەپ قىلمىسۇن ،جېدەللەشمىسۇن .ئەگەر بىراۋ تىللىسا ياكى
ئۇرۇشماقچى بولسا  ،ئۇ كىشى< :مەن روزىدارمەن> دېسۇن .مۇھەممەدنىڭ جېنى
ئۇنىڭ قولىدا بولغان زات بىلەن قەسەمكى ،روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ
پۇرىقى ﷲنىڭ نەزىرىدە ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر .روزا تۇتقۇچى ئۈچۈن ئىككى
خۇشاللىق بار :بىرى ،ئىپتار قىلغان چاغدىكى خۇشاللىق؛ يەنە بىرى ،ﷲقا
ئۇچراشقاندا روزىنىڭ مۇكاپاتىنى ئېلىش خۇشاللىقىدۇر».

②

مۇسلىم توپلىغان يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق كەلگەن« :كل عمل ابن آدم له
يضاعف ،الحسنة بعرش أمثالها إىل سبعامئة ضعف .قال الله تعاىل :إال الصوم ،فإنه يل وأنا أجزي به،
يدع شهوته وطعامه من أجيل» «ئادەم بالىسىنىڭ ھەربىر ياخشى ئەمىلىنىڭ ئەجرى
ئون ھەسسىدىن  277ھەسسگىچە كۆپەيتىپ بىرىلىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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<لېكىن روزا ئۇنىڭ سىرتىدا ،روزا پەقەت مەن ئۈچۈن بولىدۇ ،ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى
ئۆزۈم بىرىمەن ،ئۇ كىشى مېنىڭ رازىلىقىمنى دەپ تائامىنى ،شەھۋىتىنى تەرك
قىلدى».
مانا بۇ ئۇلۇغ ھەدىس بىر قانچە تەرەپتىن روزىنىڭ پەزىلىتىنى بىلدۈرىدۇ:
بىرىنچى ،ﷲ تائاال بەندىنىڭ ئەمەللىرى ئارىسىدىن روزىنى ئۆزىگە خاس
قىلدى .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،روزا ـــ ﷲنىڭ نەزىرىدە شەرەپلىك ئەمەلدۇر ھەمدە
ئۇنى ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدۇ ،ئۇ ئارقىلىق ﷲقا بولغان ئىخالس ئاشكارا
بولىدۇ .چۈنكى روزا بەندە بىلەن رەببى ئوتتۇرىسىدىكى سىر بولۇپ ،ئۇنى پەقەت
ﷲال بىلىدۇ؛ ﷲ تائاال روزا سەۋەبلىك ھارام قىلغان نەرسىنى روزىدار كىشى
باشقىالردىن خالىي ئورۇندا ئىستىمال قىالاليدىغان تۇرۇپمۇ ئىستىمال قىلمايدۇ
چۈنكى ئۇ باشقىالردىن خالىي بولغان ئورۇندىمۇ ئۇنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان
رەببىنىڭ بارلىقىنى ۋە ئۇ نەرسىلەرنى ئۇنىڭغا ھارام قىلغانلىقىنى بىلىپ،
ﷲنىڭ ئازابىدىن قورقۇپ ،ساۋابىغا قىزىقىپ ،ﷲ ئۈچۈن ئۇ نەرسىنى تەرك
ئېتىدۇ .شۇ سەۋەبتىن ﷲ تائاال روزا تۇتقان كىشىنىڭ بۇ ئىخالسىنى
مۇكاپاتالش ئۈچۈن ،بەندىنىڭ ئەمەللىرى ئارىسىدىن روزىنى ئۆزىگە خاس
قىلدى .مۇشۇ سەۋەبتىن ﷲ تائاال« :ئۇ كىشى مېنىڭ رازىلىقىمنى دەپ
شەھۋىتىنى ،تائامىنى تەرك ئېتىدۇ» دەيدۇ.
سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە (رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دېگەن« :بۇنداق خاس
قىلىشنىڭ پايدىسى قىيامەت كۈنى ئاشكارا بولىدۇ .ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى
بەندىسىدىن ھېساب ئالغان ۋاقىتتا ،بەندە قىلغان زۇلۇملىرىنى ئۆزىنىڭ باشقا
ئەمەللىرى ئارقىلىق يۇيىدۇ .روزىدىن باشقا ئەمەللىرى قالمىغاندا ،ﷲ تائاال
ئۇ كىشىنىڭ ئۈستىدە يەنە قېلىپ قالغان زۇلۇمنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىپ ،تۇتقان
روزىسى سەۋەبلىك ئۇ كىشىنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ».
ئىككىنچى ،ﷲ تائاال روزا ھەققىدە« :ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئۆزۈم بىرىمەن»
دەپ ،مۇكاپات بىرىشنى ئۆزىگە نىسبەت بەردى چۈنكى سالىھ ئەمەللەرنىڭ ئەجرى
بىر قانچە ھەسسىگىچە ھەسسىلىنىدۇ .بىر ياخشىلىق ئون ھەسسىدىن 277
ھەسسىگىچە ،ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ھەسسىلەرگىچە كۆپەيتىلىدۇ ئەمما روزىغا
كەلسەك ،ﷲ تائاال ساننى ئېتىبارغا ئالماستىن ،ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئۆزىگە
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نىسبەت بەردى .ﷲ تائاال ناھايىتى سېخىي ۋە قولى ئوچۇق زاتتۇر .ئاتا-
ئېھسان دېگەن ـــ ئاتا-ئېھسان قىلغۇچىنىڭ قەدىر-قىممىتى بىلەن
ئۆلچىنىدۇ .ئۇنداق بولغاندا روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئەجرى ناھايىتى كاتتا ۋە
بىھېساب بولىدۇ.
ﷲقا ئىتائەت قىلىشتا سەۋر قىلىش؛ ﷲ چەكلىگەن نەرسىلەردىن
يېنىشتا سەۋر قىلىش؛ ئاچلىق ،ئۇسسۇزلۇق ،بەدەننىڭ ئاجىزلىشىشى،
نەفسىنىڭ ئاجىزلىشىشى قاتارلىق ﷲنىڭ ئەلەملەندۈرگۈچى قەدەرلىرىگە سەۋر
قىلىشتىن ئىبارەت سەۋرنىڭ ئۈچ تۈرى روزىدا مۇجەسسەملىشىدۇ ھەمدە روزا
تۇتقان كىشىنىڭ سەۋر قىلغۇچىالردىن ئىكەنلىكى ئىسپاتلىنىدۇ .ﷲ تائاال
َ
اب﴾ «پەقەت سەۋر
﴿إنَ َما ُي َو َّف َ
ون أ ْج َر ُه ْم بِ َغ ْ ِ
ْي ِح َس ٍ
الصابِ ُر َ
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇِ :
قىلغۇچىالرغا ئۇالرنىڭ ئەجرى ھېسابسىز بىرىلىدۇ»①.
ئۈچىنچى ،روزا ـــ قالقاندۇر ،ساقلىغۇچىدۇر ۋە يۆگىگۈچىدۇر .يەنى روزىدار
كىشىنى بىھۇدە ئىش ۋە ھاياسىز سۆزلەردىن ساقاليدۇ .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ﷺ
مۇنداق دېگەن« :فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب» «سىلەرنىڭ بىرىڭالر
روزا تۇتسا ھاياسىز سۆزلەرنى قىلمىسۇن ،ۋارقىراشمىسۇن».

②

روزا ـــ (روزا تۇتقان) بەندىنى دوزاختىن ساقاليدۇ .جابىر رەزىيەلالھۇ

جنّة،
ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :الصيام ُ
يستجن بها العبد من النار» «روزا قالقاندۇر ،بەندە روزا ئارقىلىق دوزاختىن

توسۇلىدۇ».

③

تۆتىنچى ،روزىدار كىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە
ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر .بۇ پۇراق روزىنىڭ تەسىرىدىن بولغانلىقى ئۈچۈن ﷲ
تائاالنىڭ نەزىرىدە خۇشبۇيدۇر ۋە ئۇنى ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدۇ .مانا بۇ ـــ
روزىنىڭ ئورنىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە كاتتا ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر .ھەتتا
كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە يامان كۆرۈلىدىغان ۋە سەسكىنىلىدىغان بىر نەرسە ،روزا
تۇتۇش سەۋەبلىك ﷲقا ئىتائەت قىلىشتىن ھاسىل بولغانلىقى ئۈچۈن،

①

سۈرە زۇمەر  -27ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

② بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
③ ئەھمەد توپلىغان ،ئەلبانى «ھەسەن» دېگەن.
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ﷲنىڭ نەزىرىدە ياخشى كۆرۈلىدىغان ۋە خۇشپۇراق سانىلىدىغان بىر نەرسىگە
ئايالنغان.
بەشىنچى ،روزا تۇتقۇچى ئۈچۈن ئىككى خۇشاللىق بار :بىرى ،ئىپتار
قىلغان چاغدىكى خۇشاللىق؛ يەنە بىرى ،رەببىگە ئۇچراشقان ۋاقىتتا روزىنىڭ
مۇكاپاتىنى ئېلىش خۇشاللىقىدۇر.
روزا تۇتقۇچىنىڭ ئىپتار قىلغان ۋاقتتىكى خۇشاللىقى :كۆپلىگەن
كىشىلەر روزا تۇتۇشتىن مەھرۇم قېلىپ روزا تۇتالمايۋاتقاندا ،سالىھ ئەمەللەرنىڭ
ئەڭ ئەۋزەللىرىدىن سانىلىدىغان روزا ئىبادىتىنى ئورۇنداشنى ﷲ تائاالنىڭ
نېئمەت قىلىپ بەرگەنلىكى بىلەن ھەمدە روزىدار ھالەتتە ھارام قىلىنغان جىما
ۋە يېمەك-ئىچمەكنى ﷲنىڭ مۇباھ قىلىپ بەرگەنلىكى بىلەن خۇشال
بولىدۇ.
روزا تۇتقۇچىنىڭ رەببىگە ئۇچراشقان ۋاقىتتىكى روزىنىڭ مۇكاپاتىنى
ئېلىش خۇشاللىقى :بەندە ساۋابقا ئەڭ موھتاج بولۇپ ،روزا تۇتقان كىشىدىن
باشقا كىشى كىرەلمەيدىغان «رەييان» دېگەن جەننەتنىڭ ئىشىكىدىن كىرىپ:
«روزا تۇتقان كىشىلەر قەيەردە؟» دېيىلگەندە ،روزىنىڭ مۇكاپاتىنى ﷲنىڭ
ھوزۇرىدا تولۇق تېپىش بىلەن خۇشال بولىدۇ .بۇ ھەدىستە ،بىر كىشى روزا
تۇتقان كىشىنى تىللىسا ياكى ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشماقچى بولسا ،تىلالش ياكى
ئۇرۇشۇشنىڭ كۈچىيىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئۇ كىشى بىلەن تەڭ تۇرماي
ھەمدە ئۇ كىشىنىڭ ئالدىدا سۈكۈت قىلىش بىلەن ئاجىزلىقمۇ قىلماي ،بەلكى
ئۆزىنىڭ روزىدار ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇش شۇنداقال ئۆزىنىڭ ئىنتىقام
ئېلىشتىن ئاجىز كەلمەيدىغانلىقىنى ،روزىدار كىشىنىڭ تىللىغۇچى كىشى
بىلەن تەڭ تۇرۇشىنىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە ئىشارەت قىلىش بار .شۇ ۋاقىتتا

تىلالش ۋە ئۇرۇشۇش بېسىققان بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ا ِْفَ ْع
َ
َ
َ َ َ
َبوا َو َما ُيل ََقا َها ِإ َال ذُو
ِبا ل َ ِِت ِه َي أ ْح َس ُن ف َِإذَا ال َ ِذي َب ْي َن َ
اوةٌ ك َأنَ ُه َو ِلٌ َح ِم ٌ
ك َو َب ْي َن ُه َع َد َ
يم۞ َو َما ُيل َقا َها ِإال ال ِذي َن َص َ ُ

يم۞﴾ «ياخشى خىسلەت ئارقىلىق (يامان خىسلەتكە) تاقابىل تۇرغىن،
َح ٍظ َع ِظ ٍ
(شۇنداق قىلساڭ) سەن بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش
دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ [ .]34بۇ خىسلەتكە پەقەت سەۋرچان ئادەملەرال
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ئېرىشەلەيدۇ ،بۇ خىسلەتكە پەقەت بۈيۈك نېسىۋە ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇ [.①»]35
 روزا قىيامەت كۈنى ئىگىسىگە شاپائەت قىلىدۇ.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ،يقول الصيام :أي
رب ،منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه .ويقول القرآن :منعته النوم بالليل فشفعني فيه .قال:
فيُشَ َّف َعان» «روزا بىلەن قۇرئان ئىككىسى قىيامەت كۈنى بەندىگە شاپائەت قىلىدۇ.
روزا< :ئى رەببىم! مەن ئۇنى تائام ۋە شەھۋەتتىن توسۇپ قويدۇم ،مېنى ئۇنىڭغا

شاپائەتچى قىلغىن> دەيدۇ ،قۇرئان< :ئى رەببىم! مەن ئۇنى كېچىدە ئۇخالشتىن
توسۇپ قويدۇم ،مېنى ئۇنىڭغا شاپائەتچى قىلغىن> دەيدۇ .ئاندىن ئۇ
ئىككىسىگە شاپائەت قىلىش ئىزنى بىرىلىدۇ».

②

قېرىنداشلىرىم ،روزىدار كىشى روزىنىڭ ئەدەپلىرىنى ساقلىمىغۇچە روزىنىڭ
پەزىلەتلىرىنى تاپالمايدۇ ،شۇڭا سىلەر روزاڭالرنى پۇختىالشقا ۋە روزىنىڭ
ئەدەپلىرىنى ساقالشقا تىرىشىڭالر ھەمدە بۇ جەھەتتىكى نۇقسانلىرىڭالر ئۈچۈن
رەببىڭالرغا تەۋبە قىلىڭالر.
ئى ﷲ! روزىمىزنى ساقلىغىن ،ئۇنى بىزگە شاپائەتچى قىلغىن .ئى
مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە
مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

①

سۈرە فۇسسىلەت  -34ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -35ئايەت.

② ئىمام ئەھمەد توپلىغان.
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 -3سۆھبەت

رامىزان روزىسىنىڭ ھۆكمى
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،شۈبھىسىزكى ،رامىزان روزىسى ـــ ئىسالم ئاساسلىرىنىڭ
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ۋە چوڭ پرىنسىپلىرىنىڭ بىرىدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ياأَيُ َها الَ ِذي َن آ َم ُنوا
يضا
ُون۞ أَيَا ًما َم ْع ُدو َِ ٍ
َان ِم ْنك ُْم َم ِر ً
ب َعل َْيك ُُم ِ
ب ع َََل ال َ ِذي َن م ْ
ات ف ََم ْن ك َ
ِن قَ ْبلِك ُْم ل ََعلَك ُْم َت َتق َ
الص َي ُ
ام ك ََما ُك ِت َ
ُك ِت َ
أَو ع َََل سفَر فَ ِع َدةٌ مِن أَي ُ
ْي لَ ُه َوأ َ ْن
ٍ
ْ
َ ٍ
َام أ َخ َر َوع َََل الَ ِذي َن ُي ِطيقُو َن ُه ِف ْد َي ٌة َط َع ُ
ام ِم ْس ِك ٍ
ْيا ف َُه َو َخ ْ ٌ
ن ف ََم ْن َت َط َوعَ َخ ْ ً
ْ
ُ
آن ُه ًدى ل َ
ِن ال ُْه َدى
اس َوبَ ِي َن ٍ
ون۞ َش ْه ُر َر َم َ
ِلن ِ
ات م َ
ان ال َ ِذي أن ِْز َل ِفي ِه ا لْق ُْر ُ
ض َ
ْي لَك ُْم ِإ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْعل َُم َ
َت ُصو ُموا َخ ْ ٌ
يضا أَو ع َََل سفَر فَ ِع َدةٌ مِن أَي ُ
َان ف ََم ْن َش ِه َد ِم ْنك ُُم َ
اّلل ِبك ُُم
َام أ َخ َر ُي ِر ُ
ْ ٍ
يد َ ُ
الش ْه َر فَل َْي ُص ْم ُه َو َم ْن ك َ
َوالْف ُْرق ِ
َ ٍ
َان َم ِر ً ْ

يد ِبك ُُم ال ُْع ْس َر َو لِ ُت ْ
ون۞﴾ «ئى
الْ ُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
ََبوا َ َ
اّلل ع َََل َما َه َدا ك ُْم َو ل ََعلَك ُْم َت ْشك ُُر َ
ك ِمل ُوا الْ ِع َدةَ َو لِ ُتك ِ ُ
مۇئمىنلەر! (گۇناھالردىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن ،سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە
(يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە) روزا پەرز قىلىنغاندەك ،سىلەرگىمۇ (رامىزان
روزىسى) پەرز قىلىندى [( .]273بۇ پەرز قىلىنغان روزا) ساناقلىق كۈنلەردۇر.
سىلەردىن كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ (روزا تۇتمىغان بولسا)،
تۇتمىغان كۈنلەرنى (يەنى قازاسىنى) باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن .روزىنى (قېرىلىق
ياكى ئاجىزلىق تۈپەيلىدىن مۇشەققەت بىلەن) ئاران تۇتىدىغان كىشىلەر
تۇتمىسا( ،كۈنلۈكى ئۈچۈن) بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە بېرىشى
الزىم .كىمكى فىدىيىنى (بەلگىلەنگەن مىقداردىن) ئارتۇق بەرسە ،بۇ ئۆزى

ئۈچۈن ياخشىدۇر .ئەگەر بىلسەڭالر ،روزا تۇتۇش سىلەر ئۈچۈن (ئېغىز ئوچۇق
يۈرۈشتىن ۋە فىدىيە بېرىشتىن) ياخشىدۇر [ .]274رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل
بولۇشقا باشلىدى ،قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر ،ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق
بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن ئايەتلەردۇر .سىلەردىن كىمكى رامىزان
ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن؛ كىمكى كېسەل ياكى سەپەر
ئۈستىدە (يەنى مۇساپىر) بولۇپ (تۇتمىغان بولسا ،تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن) باشقا
كۈنلەردە تۇتسۇن .ﷲ سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ ،تەسلىكنى خالىمايدۇ،
(ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان
روزىسىنىڭ) سانىنى تولدۇرۇشۇڭالرنى ،سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ﷲنى
ئۇلۇغلىشىڭالرنى،
[.»]275

(ئۇنىڭ

ئىنئاملىرىغا)

شۈكۈر

قىلىشىڭالرنى

خااليدۇ

①

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :بني اإلسالم عىل خمس  :شهادة أن ال إله إال الله ،و أن
محمدا رسول الله ،و إقام الصالة ،و إيتاء الزكاة ،و حج البيت ،و صوم رمضان» «ئىسالم بەش
①

سۈرە بەقەرە  -273ئايەتتىن  -275ئايەتكىچە.
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ئاساس ئۈستىگە قۇرۇلغان بولۇپ ،ئۇالر :ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ يوق
ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ﷲنىڭ ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىش ،ناماز
ئوقۇش ،زاكات بىرىش ،ھەج قىلىش ،رامىزان روزىسىنى تۇتۇشتۇر» ①.مۇسلىم
توپلىغان يەنە بىر ھەدىستە« :وصوم رمضان ،وحج» «رامىزان روزىسىنى تۇتۇش ۋە
ھەج قىلىش» دەپ كەلگەن.
مۇسۇلمانالر رامىزان روزىسىنىڭ پەرز ئىكەنلىكىگە ھەمدە ئۇنىڭ ئىسالم
دىنىدا ئېنىق مەلۇم بولغان ئەمەل ئىكەنلىكىگە ئىجماغا (بىرلىككە) كەلدى.
كىمكى ئۇنىڭ پەرزلىكىنى ئىنكار قىلسا ،كاپىر بولۇپ كېتىدۇ ،ئۇنىڭدىن تەۋبە
قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ .ئەگەر تەۋبە قىلىپ رامىزاننىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى
ئىقرار قىلسا ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ،ئەگەر ئۇنداق قىلمىسا «مۇرتەد كاپىر» دەپ
قارىلىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ ،يۇيۇلمايدۇ ،كېپەنلەنمەيدۇ ،جىنازا نامىزى ئوقۇلمايدۇ،
رەھمەت تىلەنمەيدۇ ۋە مۇسۇلمانالر قەبرىستانلىقىغا دەپنە قىلىنمايدۇ .بەلكى
ئۇنىڭ

سېسىق

پۇرىقىنىڭ

كىشىلەرگە

ئەزىيەت

بەرمەسلىكى

ھەمدە

ئائىلىسىنىڭ ئۇنى كۆرۈپ ئەزىيىتىگە ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن يىراق بىر ئورۇنغا
ئورا كولىنىپ دەپنە قىلىنىدۇ.
رامىزان روزىسى ھىجرىيىنىڭ ئىككىنچى يىلى پەرز قىلىنغان بولۇپ،
رەسۇلۇلالھ ﷺ توققۇز يىل رامىزان روزىسى تۇتقان .رامىزان روزىسى ئىككى
باسقۇچقا بۆلۈنۈپ پەرز قىلىنغان.
بىرىنچى باسقۇچ :روزا تۇتۇش ياكى (بىر مىسكىنگە) تائام بىرىش
ئوتتۇرىسىدا ئىختىيارلىق بىرىلگەن ئەمما روزا تۇتۇش پەزىلەت ھېسابلىنىش
باسقۇچى.
ئىككىنچى باسقۇچ :ئىختىيارلىق بىرىلمەستىن رامىزان روزىسى پەرز
بولۇش باسقۇچى .سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل
ن﴾ <روزىنى
﴿وع َََل ال َ ِذي َن ُي ِطيقُو َن ُه ِف ْد َي ٌة َط َع ُ
ام ِم ْس ِك ٍ
قىلىنىدۇكى ،ئۇ مۇنداق دېگەنَ « :
(قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق تۈپەيلىدىن مۇشەققەت بىلەن) ئاران تۇتىدىغان
كىشىلەر تۇتمىسا( ،كۈنلۈكى ئۈچۈن) بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە

① بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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بېرىشى الزىم>① دېگەن ئايەت نازىل بولغاندا ،روزا تۇتماي فىدىيە بىرىشنى
خالىغانالر شۇنداق قىالتتى .كېيىن ﴿ف ََم ْن َش ِه َد ِم ْنك ُُم َ
يضا أ َ ْو ع َََل
َان َم ِر ً
الش ْه َر فَل َْي ُص ْم ُه َو َم ْن ك َ
سفَر فَ ِع َدةٌ م َ
َام أ ُ َخ َر﴾ <سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان
ِن أي ٍ
ْ
َ ٍ
روزىسىنى تۇتسۇن؛ كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە (يەنى مۇساپىر) بولۇپ
(تۇتمىغان بولسا ،تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن) باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن>② دېگەن
ئايەت نازىل بولۇپ ،ئالدىنقى ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇردى .ئاندىن
ﷲ تائاال روزا تۇتۇش بىلەن فىدىيە بىرىش ئوتتۇرىسىدا ئىختىيارلىق
بەرمەستىن ،رامىزان روزىسى تۇتۇشنى ئوچۇق پەرز قىلدى».
يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى ئىسپاتالنمىغۇچە روزا تۇتۇش پەرز بولمايدۇ،
شۇڭا يېڭى ئاي كىرىشتىن بۇرۇن روزا تۇتۇلمايدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن:

« ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني إال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك
اليوم» «سىلەرنىڭ بىرىڭالر رامىزان ئېيىدىن بىر كۈن ياكى ئىككى كۈن بۇرۇن
روزا تۇتمىسۇن ،ئەمما ھەر ئاينىڭ بېشى ۋە ئاخىرىدا روزا تۇتۇپ ئادەتلىنىپ
كەلگەن بولسا ،شۇ كۈندىكى روزىسىنى تۇتسا بولىدۇ».

③

رامىزان ئېيىنىڭ كىرگەنلىكىگە ئىككى ئىشنىڭ بىرى بىلەن ھۆكۈم
قىلىنىدۇ:
بىرىنچى ،رامىزاننىڭ يېڭى ئېيىنى كۆرۈش .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿ف ََم ْن َش ِه َد ِم ْنك ُُم َ
الش ْه َر فَل َْي ُص ْم ُه﴾ «سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا
رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن»④.

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :إذا رأيتم الهالل فصوموا» «يېڭى ئاينى كۆرسەڭالر
روزا تۇتۇڭالر».

⑤

يېڭى ئاينى ھەربىر كىشىنىڭ ئۆزى كۆرۈشى شەرت قىلىنمايدۇ ،بەلكى
گۇۋاھلىق بىرىشى بىلەن يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى ئىسپاتلىنىدىغان بىر
كىشى يېڭى ئاينى كۆرسە ،ھەممە كىشىگە رامىزان روزىسى تۇتۇش پەرز بولىدۇ.
①

سۈرە بەقەرە  -274ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

بۇخارى توپلىغان.

④

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

⑤ بىرلىككە كەلگەن ھەدىس.
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ئاي كۆرۈشكە بولغان گۇۋاھلىقىنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن گۇۋاھچىنىڭ
باالغەتكە يەتكەن ،ئەقىللىق ،مۇسۇلمان ،يەتكۈزگەن خەۋىرىگە ۋە كۆزىگە ئىشەنچ
قىلىنىدىغان ئامانەتدار كىشى بولۇشى شەرت.
ئەمما ،كىچىك بالىنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى
ئىسپاتالنمايدۇ چۈنكى ئۇنىڭ خەۋىرىگە ئىشەنچ قىلغىلى بولمايدۇ .ئۇنىڭغا
سېلىشتۇرغاندا مەجنۇن كىشى تېخىمۇ شۇنداق .كاپىرنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەنمۇ
يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى ئىسپاتالنمايدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

مۇنداق دېگەن« :جاء أعرايب إىل النبي ﷺ فقال :إين رأيت الهالل ،فقال :أتشهد أن ال إله إال
الله؟ قال :نعم ،قال :أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال :نعم ،قال :يا بالل أذن يف الناس فليصوموا
غدا» «بىر ئەئرابى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يېنىغا كېلىپ:
ـــ مەن يېڭى ئاينى كۆردۈم ،ـــ دېگەن ئىدى ،پەيغەمبەر ﷺ ئۇنىڭغا:
ـــ سەن <بىر ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ يوقتۇر> دەپ گۇۋاھلىق
بىرىدىغان (مۇسۇلمان) ئادەممۇ سەن؟ ـــ دېدى .ئۇ ئادەم:
ـــ ھەئە ،ـــ دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ ئۇنىڭغا يەنە:
ـــ

<مۇھەممەد

ﷲنىڭ

ئەلچىسىدۇر>

دەپ

گۇۋاھلىق

بىرىدىغان

(مۇسۇلمان) ئادەممۇ سەن؟ ـــ دېدى .ئۇ ئادەم:
ـــ ھەئە ،ـــ دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ بىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:
ـــ ئى بىالل ،كىشىلەرگە جاكارال ،ئەتە روزا تۇتسۇن! ـــ دېدى».

①

يالغانچىلىق ياكى ساختىپەزلىك بىلەن تونۇلغان ۋە ياكى كۆرەلمىگۈدەك
دەرىجىدە كۆزى ئاجىز بولغان كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن يېڭى ئاينىڭ
كىرگەنلىكى ئىسپاتالنمايدۇ چۈنكى ئۇنىڭ راستچىللىقى شەكلىك ياكى
يالغانچىلىقى كۈچلۈكتۇر .رامىزان ئېيىنىڭ كىرگەنلىكى پەقەت بىر كىشىنىڭ
گۇۋاھلىق بىرىشى بىلەن ئىسپاتلىنىدۇ .ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

مۇنداق دېگەن« :تراءى الناس الهالل فأخربت رسول اللَّه ﷺ أين رأيته فصامه وأمر الناس
بصيامه» «كىشىلەر يېڭى ئاينى كۆرسىتىشتى .مەن پەيغەمبەر ﷺ گە ئاينى
كۆرگەنلىكىمنى خەۋەر قىلدىم .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ﷺ روزا تۇتتى ۋە
①

ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان؛ ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئىبنى ھىببان

«سەھىھ» دېگەن.
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باشقىالرنىمۇ روزا تۇتۇشقا بۇيرىدى».

①

ئەگەر بىر كىشى يېڭى ئاينى ئېنىق كۆرگەن بولسا ،بۇنى ئىش ئىگىلىرىگە
خەۋەر قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ؛ شۇنىڭدەك ،شەۋۋال ۋە زۇلھەججە ئايلىرىنىڭ
يېڭى ئېيىنى كۆرگەن كىشىنىڭمۇ ئۇنى خەۋەر قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ چۈنكى
بۇنىڭغا روزا تۇتۇش ،روزا تۇتۇشتىن توختاش ۋە ھەج قىلىش ئەمەللىرى
ئەگىشىپ كېلىدۇ ،ئۇنىڭسىز ۋاجىب ئورۇندالمايدىغان ئىشمۇ ۋاجىبتۇر .ئەگەر
بىر كىشى ئىش ئىگىلىرىگە خەۋەر قىلىشقا ئىمكانىيەت يار بەرمەيدىغان يىراق
بىر ئورۇندا يېڭى ئاينى كۆرسە ،ئۆزى روزا تۇتىدۇ ھەمدە ئىمكانقەدەر ئىش
ئىگىلىرىگە خەۋەر يەتكۈزۈشكە تىرىشىدۇ.
ئەگەر ئاينىڭ كۆرۈلگەنلىكى رادىئو قاتارلىق ئۇچۇر-ئاالقە ۋاسىتىلىرى
ئارقىلىق ھۆكۈمەت تەرەپتىن ئېالن قىلىنغان بولسا ،مەيلى رامىزان ياكى
باشقا ئايالر بولسۇن ئاينىڭ كىرىش-چىقىشىدا شۇنىڭغا ئەمەل قىلىش ۋاجىب
بولىدۇ چۈنكى ئاينىڭ ھۆكۈمەت تەرەپتىن ئېالن قىلىنىشى ئەمەل قىلىش
ۋاجىب بولغان شەرئىي پاكىتتۇر .پەيغەمبەر ﷺ گە يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى
مەلۇم بولغاندا ،كىشىلەرنىڭ روزا تۇتۇشى ئۈچۈن بىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى
ئۇالرغا يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكىنى جاكارالشقا بۇيرۇغان ۋە شۇ جاكارالش بىلەن
كىشىلەرنىڭ رامىزان روزىسى تۇتۇشى پەرز بولغان.
ئەگەر يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى شەرئىي جەھەتتىن ئىسپاتالنسا ئاينىڭ
چىقىش ئورۇنلىرى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ ھۆكۈمنى ئاينىڭ
چىقىش ئورۇنلىرىغا ئەمەس بەلكى يېڭى ئاينىڭ كۆرۈلۈشىگە باغلىغان.
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن «إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» «ئاينى
كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇشتىن توختاڭالر!» ②.پەيغەمبەر ﷺ
يەنە مۇنداق دېگەن« :فإن شهد شاهدان مسلامن فصوموا وأفطروا» «ئەگەر ئىككى
مۇسۇلمان كىشى (ئاينى كۆرگەنلىككە) گۇۋاھلىق بەرسە (شۇنىڭغا ئاساسەن)
روزا تۇتۇڭالر ۋە روزا تۇتۇشتىن توختاڭالر!»③.

① ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم توپلىغان ،ھاكىم« :بۇ ھەدىس مۇسلىمنىڭ شەرتىگە ئۇيغۇن» دېگەن.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
③ ئەھمەد توپلىغان.
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ئىككىنچى ،ئالدىنقى ئاينى تولۇق  30كۈن توشقۇزۇش ئارقىلىق
(كېيىنكى) ئاينىڭ كىرگەنلىكىگە ھۆكۈم قىلىنىدۇ چۈنكى قەمەرىيە ئېيىنىڭ
 32كۈن ياكى  12كۈن بولۇشى مۇمكىن ئەمەس .بەزىدە ئۈچ-تۆت ئاي ئۇدا 30
كۈن ياكى  29كۈن بولىدۇ لېكىن كۆپىنچە ئەھۋالدا ئىككى ئاي تولۇق 30
كۈن ،ئۈچىنچى ئاي  29كۈن بولىدۇ .دېمەك ،ئالدىنقى ئاي تولۇق  30كۈن
بولغاندا ،گەرچە يېڭى ئاي كۆرۈلمىسىمۇ كېيىنكى ئاينىڭ كىرگەنلىكىگە

ھۆكۈم قىلىنىدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته فإن ُغ ِّم َي عليكم الشهر فعدوا ثالثني» «ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئاينى كۆرۈپ

روزا تۇتۇشتىن توختاڭالر ،ئەگەر ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ قالسا (شەئبان ئېيىنى)

 30كۈن قىلىڭالر» ①.بۇخارى مۇنداق لەۋزى بىلەن نەقىل قىلغان« :فإن ُغب َِى
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني» «ئەگەر سىلەرگە ئاي مەخپىي بولۇپ قالسا شەئبان
ئېيىنى  30كۈن قىلىڭالر» .ئىبنى خۇزەيمەنىڭ «سەھىھ ھەدىسلەر توپلىمى»دا

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق نەقىل قىلىنغان« :كان النبي ﷺ يتحفظ من
شعبان ما ال يتحفظ من غريه ثم يصوم لرؤية رمضان ،فإن غ َّم أتم عليه ثالثني يوما ثم صام»
«پەيغەمبەر ﷺ باشقا ئايالرغا قارىغاندا شەئبان ئېيىغا بەكرەك دىققەت قىالتتى،
ئاندىن رامىزاننىڭ يېڭى ئېيىنى كۆرۈپ روزا تۇتاتتى .ئەگەر ھاۋا بۇلۇتلۇق
بولۇپ قالسا ،شەئبان ئېيىنى تولۇق  30كۈن قىلىۋېتپ ئاندىن روزا تۇتاتتى».

②

يۇقىرىقى ھەدىسلەردىن ،رامىزان ئېيىنىڭ يېڭى ئېيىنى كۆرۈشتىن
ئىلگىرى رامىزان روزىسى تۇتۇلمايدىغانلىقى ،ئەگەر يېڭى ئاي كۆرۈلمىسە
شەئبان ئېيى تولۇق  30كۈن توشقۇزۇلىدىغانلىقى ،مەيلى ھاۋا ئوچۇق ياكى
بۇلۇتلۇق بولسۇن شەئباننىڭ -30كۈنى رامىزان روزىسى تۇتۇلمايدىغانلىقى
ئايدىڭ بولىدۇ چۈنكى ئەممار ئىبنى ياسىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن:
«من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عىص أبا القاسم ﷺ» «كىمكى كىشىلەر (رامىزان
كىرگەنمىدۇ ،كىرمىگەنمىدۇ دەپ) شەك قىلىۋاتقان كۈندە روزا تۇتسا،
شۈبھىسىزكى ،ئەبۇلقاسىم (يەنى پەيغەمبىرىمىز) ﷺ گە ئاسىيلىق قىلغان

① مۇسلىم توپلىغان
②

ئەبۇ داۋۇد ۋە دارىقۇتنى توپلىغان ،دارىقۇتنى «سەھىھ» دېگەن.
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بولىدۇ».

①

ئى ﷲ! بىزنى ھىدايەتكە ئەگىشىشكە مۇۋەپپەق قىلغىن ،بىزنى ھاالكەت
ۋە بەختسىزلىكنىڭ سەۋەبلىرىدىن يىراق قىلغىن ،بۇ ئېيىمىزنى ياخشى ۋە
بەرىكەتلىك ئاي قىلىپ بەرگىن ،بۇ ئايدا ساڭا ئىتائەت قىلىشىمىزغا ياردەم
بەرگىن ،بىزنى ساڭا ئاسىي بولىدىغان يولالردىن يىراق قىلغىن .ئى مېھرىبان
ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى
مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا تاكى قىيامەت كۈنىگىچىلىك
ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن.

① ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان ،بۇخارى بۇ ھەدىسنى باشقىالرنىڭ نەقىل قىلغانلىقىغا ئاساسلىنىپ
تىلغا ئالغان.
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 -4سۆھبەت

رامىزاندا قىيامدا تۇرۇش

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ تۈرلۈك ئىبادەتتىن نېسىۋىدار
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بولۇشى ،بىر تۈردىكى ئىبادەتلەردىن زېرىكىپ ئەمەلنى تەرك ئەتمەسلىكى
ھەمدە شۇ سەۋەبلىك بىرەر بەندىنىڭ بەختسىزلىككە ئۇچراپ زىيانكار بولۇپ
قالماسلىقى ئۈچۈن بەندىلىرىگە تۈرلۈك ئىبادەتلەرنى يولغا قويۇپ بەردى .بۇ
ئىبادەتلەر

ئىچىدە

كېمەيتىۋېتىش

ۋە

سەل

قاراشقا

بولمايدىغان

پەرز

ئىبادەتلەرنى ھەمدە ﷲقا تېخىمۇ يېقىنالشتۇرىدىغان ۋە ئىبادەتلەرنى
تولۇقاليدىغان نەفلە ئىبادەتلەرنى يولغا قويۇپ بەردى.
ناماز ـــ ئەنە شۇ ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،ﷲ تائاال بەندىلىرىگە بىر
كېچە -كۈندۈزدىكى بەش ۋاق نامازنى پەرز قىلدى ،بەش ۋاق ناماز تارازىدا 57
ۋاق نامازغا باراۋەر كېلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ پەرزلەرنى مۇكەممەل قىلىش ھەمدە
ئۆزىگە تېخىمۇ يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن نەفلە نامازالرنى كۆپ قىلىشقا چاقىردى.
نەفلە نامازالرنىڭ ئىچىدە پەرز نامازالرغا ئەگەشتۈرۈپ ئوقۇلىدىغان راۋاتىب
نامازالر (يەنى پەرز نامازنىڭ ئالدى-كەينىدە ئوقۇلىدىغان تەرتىپلەنگەن سۈننەت
نامازالر) بار بولۇپ ،ئۇ ـــ بامداتنىڭ پەرزىدىن ئىلگىرىكى ئىككى رەكئەت،
پېشىننىڭ پەرزىدىن ئىلگىرىكى تۆت رەكئەت ۋە كېيىنكى ئىككى رەكئەت،
شامنىڭ پەرزىدىن كېيىنكى ئىككى رەكئەت ،خۇپتەننىڭ پەرزىدىن كېيىنكى
ئىككى رەكئەت نامازالردۇر .بۇ نەفلە نامازالرنى ئادا قىلغۇچىالرنى ﷲ تائاال ئۆز
ون ل َِربِ ِه ْم ُس َج ًدا َوقِ َيا ًما﴾ «ئۇالر
كىتابىدا مەدھىيىلەپ مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :والَ ِذي َن َي ِبي ُت َ

كېچىلەرنى رەببىگە سەجدە قىلىش ۋە قىيامدا تۇرۇش بىلەن (يەنى ناماز ئوقۇش

بىلەن) ئۆتكۈزىدۇ»① .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ت َت َج َ
اّف ُج ُنو ُب ُه ْم َع ِن
َ
ُ
ن
ال َْم َ
ُون۞ ف ََال َت ْعل َُم َن ْف ٌس َما أ ْخف َِي ل َُه ْم م ْ
ون َرب َُه ْم َخ ْوفًا َو َط َم ًعا َو ِممَا َر َزقْ َنا ُه ْم ُي ْن ِفق َ
ضاج ِِع َي ْد ُع َ
ِن ق َُر ِة أعْ ُ ٍ

ُون۞﴾ «ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن-كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ (يەنى
َج َزا ًء ِب َما ك َا ُنوا َي ْع َمل َ
ئۇالر كېچىسى ئىبادەت قىلىپ ئاز ئۇخاليدۇ) ،ئۇالر رەببىنىڭ (ئازابىدىن)
قورقۇپ( ،رەھمىتىنى) ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ ،ئۇالرغا بىز رىزىق
قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا) سەرپ قىلىدۇ [.]24

ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲنىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان
ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېئمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ [.②»]22
① سۈرە فۇرقان  -44ئايەت.
② سۈرە سەجدە  -24ۋە  -22ئايەتلەر.
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پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل» «پەرز
نامازدىن كېيىن قالسا نامازالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى كېچىلىك نامازدۇر» .

①

پەيغەمبەر ﷺ يەنە مۇنداق دېگەن« :أيها الناس أفشوا السالم  ،وأطعموا الطعام ِ ،
وصلُوا
وصلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم» «ئى خااليىق! ساالمنى ئاشكارا
األرحام َ ،
قىلىڭالر ،كىشىلەرگە تائام بىرىڭالر ،سىلە-رەھىم قىلىڭالر ،كېچىسى
كىشىلەر ئۇخالۋاتقاندا قوپۇپ ناماز ئوقۇڭالر! شۇندىال جەننەتكە ساالمەت
كىرەلەيسىلەر».

②

ۋىتىر نامىزى كېچىلىك نامازالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،ئۇ ئەڭ ئاز بولغاندا
بىر رەكئەت ،ئەڭ كۆپ بولغاندا  22رەكئەتتۇر .دېمەك ،ۋىتىر نامىزى بىر

رەكئەتمۇ ئوقۇلىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»
«ۋىتىرنى بىر رەكئەت ئوقۇشنى خالىغان كىشى بىر رەكئەت ئوقۇسۇن».

③

ۋىتىر نامىزى ئۈچ رەكئەتمۇ ئوقۇلىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەن« :من أحب أن يوتر بثالث فليفعل» «ۋىتىرنى ئۈچ رەكئەت ئوقۇشنى خالىغان
كىشى ئۈچ رەكئەت ئوقۇسۇن».

④

ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى ئۈچ رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا ،خالىسا (ئۈچ
رەكئەتنى) بىرال ساالم بىلەن ئاخىرالشتۇرسىمۇ بولىدۇ چۈنكى ئىمام تەھاۋى
(رەھىمەھۇلالھ) ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۈچ رەكئەت ئوقۇپ
پەقەت ئاخىرىدا بىرال ساالم بەرگەنلىكىنى نەقىل قىلغان .ئەگەر خالىسا ئىككى
رەكئەت ئوقۇپ ساالم بەرگەندىن كېيىن ئۈچىنچى رەكئەتنى ئوقۇسىمۇ بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى (رەھىمەھۇلالھ) ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن

نەقىل قىلىپ مۇنداق دېگەن« :أن عبد الله بن عمر كان يسلم بني الركعة والركعتني يف
الوتر حتى يأمر ببعض حاجته» «ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋىتىرنىڭ
ئىككىنچى رەكئىتى بىلەن ئۈچىنچى رەكئىتى ئارىسىدا ساالم بىرىپ ،قىلىشقا
تېگىشلىك بىرەر ئىشى بولسا ئۇنى قىلىۋېتىشكە بۇيرۇيتتى».
①

مۇسلىم توپلىغان.

② تىرمىزى توپلىغان ۋە «ھەسەن سەھىھ» دېگەن ،ھاكىم «سەھىھ» دېگەن.
③ ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.
④

ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان.

⑤ بۇخارى توپلىغان.
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⑤

ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى بەش رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا ،ئۇنى داۋامالشتۇرۇپ
ئوقۇپ پەقەت بەشىنچى رەكئىتىنىڭ ئاخىرىدىال تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ ساالم

بەرسە بولىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :من أحب أن يوتر بخمس فليفعل»
«ۋىتىرنى بەش رەكئەت ئوقۇشنى خالىغان كىشى بەش رەكئەت ئوقۇسۇن».

①

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ۋىتىر نامىزى ھەققىدە نەقىل قىلىپ

مۇنداق دېگەن« :كانت صالة النبي ﷺ من الليل ثالث عرشة ركعة يوتر من ذلك بخمس ال
يجلس يف يشء منهن إال يف آخرهن» «پەيغەمبەر ﷺ نىڭ كېچىلىك نامىزى  23رەكئەت
ئىدى ،ئۇنىڭدىن بەش رەكئەتىنى ۋىتىر قىلىپ ئوقۇپ ،پەقەت ئاخىرىدىال
تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ ساالم بىرەتتى».

②

ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى يەتتە رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا ،ئۇنى بەش رەكئەت
ۋىتىر نامىزى ئوقۇغانغا ئوخشاش داۋامالشتۇرىدۇ .ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ

ئەنھا مۇنداق دېگەن« :كان النبي ﷺ يوتر بسبع وبخمس ال يفصل بينهن بسالم وال كالم»
«پەيغەمبەر ﷺ ۋىتىر نامىزى ئوقۇغاندا ئارىلىقىنى ساالم ياكى سۆز بىلەن
ئايرىۋەتمەستىن ئۇالپال يەتتە رەكئەت ياكى بەش رەكئەت ئوقۇيتتى».
ئەگەر

ۋىتىر

نامىزىنى

توققۇز

رەكئەت

ئوقۇماقچى

③

بولسا،

نامازنى

داۋامالشتۇرۇپ ئوقۇپ ،سەككىزىنچى رەكئەتتە تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ ،دۇئا
قىلىپ ساالم بەرمەيال ئورنىدىن تۇرۇپ ،توققۇزىنچى رەكئەتنى ئوقۇپ بولۇپ
ئاندىن تەشەھھۇد ئوقۇپ دۇئا قىلىپ ساالم بىرىدۇ .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا

مۇنداق دېگەن« :كان يصيل تسع ركعات ال يجلس فيها إال يف الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه
ثم ينهض وال يسلم  ،ثم يقوم فيصيل التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليام
يسمعنا» «پەيغەمبەر ﷺ توققۇز رەكئەتلىك ۋىتىر نامىزىدا پەقەت سەككىزىنچى
رەكئەتتە تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ ،ﷲقا زىكرى-ھەمدە ئېيتىپ ،دۇئا قىلىپ
بولۇپ ،ساالم بەرمەي ئورنىدىن تۇرۇپ ،توققۇزىنچى رەكئەتنى ئوقۇپ بولۇپ
ئاندىن تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ ،ﷲقا زىكرى-ھەمدە ئېيتىپ ،دۇئا قىلىپ بولۇپ
ئاندىن بىزگە ئاڭلىتىپ ساالم بىرەتتى».

④

①

ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.

②

تىرمىزى توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.

③ ئەھمەد ،نەسائى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.
④ مۇسلىم ۋە ئەھمەد توپلىغان.
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ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى  22رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا ،خالىسا ھەر ئىككى
رەكئەتتە بىر ساالم بىرىپ (ئاخىرقى) بىر رەكئەتنى ئايرىم ئوقۇيدۇ .ئائىشە

رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن« :كان النبي ﷺ يصيل فيام بني أن يفرغ من صالة العشاء
إىل الفجر إحدى عرشة ركعة يسلم بني كل ركعتني ويوتر بواحدة» «پەيغەمبەر ﷺ خۇپتەننى
ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن بامداتقىچە  22رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى .ھەر ئىككى
رەكئەتتە بىر ساالم بىرىپ (ئاخىرقى) بىر رەكئەتنى ئايرىم ئوقۇيتتى».

①

ئەگەر خالىسا تۆت رەكئەت ئوقۇپ ساالم بىرىپ ،ئاندىن يەنە تۆت رەكئەت
ئوقۇپ ساالم بىرىپ ،ئاندىن ئۈچ رەكئەت ئوقۇپ ساالم بىرىدۇ .ئائىشە رەزىيەلالھۇ

ئەنھا مۇنداق دېگەن« :كان النبي ﷺ يصيل أربعا ،فال تسأل عن حسنهن وطولهن  ،ثم يصيل
أربعا  ،فال تسأل عن حسنهن وطولهن  ،ثم يصيل ثالثا» «پەيغەمبەر ﷺ تۆت رەكئەت ناماز
ئوقۇيتتى ،ئۇنىڭ نەقەدەر گۈزەل ۋە ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى سورىمايال قوي! ئاندىن
يەنە تۆت رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى ،ئۇنىڭ نەقەدەر گۈزەل ۋە ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى
سورىمايال قوي! ئاندىن ئۈچ رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى».

②

ھەنبەلى ۋە شافىئىي مەزھىبىدىكى ئالىمالر مۇنداق دېگەن 22« :رەكئەت
ۋىتىر نامىزىدا ئەڭ ئاخىرىدىكى بىر تەشەھھۇد بىلەن ياكى ئاخىرىقى ۋە ئۇنىڭ
ئالدىدىكى ئىككى تەشەھھۇد بىلەن ئاخىرالشتۇرۇش دۇرۇس بولىدۇ».
رامىزان ئېيىدىكى كېچىلىك ناماز باشقا ئايالردىكى كېچىلىك نامازالرغا

قارىغاندا پەزىلەتلىكتۇر .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :من قام رمضان إميانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه» «كىمكى رامىزان (كېچىسى) ﷲنىڭ ۋەدىسىگە ئىشەنگەن
ۋە ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا (قىيامدا) تۇرسا ،ئۇنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى
كەچۈرۈم قىلىنىدۇ».

③

پەيغەمبەر ﷺ نىڭ «ئىشەنگەن» دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى ـــ ﷲقا ۋە
قىيامدا

تۇرغۇچىالر

ئۈچۈن

ﷲ

تەييارالپ

قويغان

ساۋابقا

ئىشىنىش

دېگەنلىكتۇر« .ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا» دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى ـــ
رىياخورلۇق ،شۆھرەتپەرەسلىك ،مال-دۇنيا ۋە يۈز-ئابرۇي تەلەپ قىلماستىن

① مۇسلىم توپلىغان.
②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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بەلكى ﷲنىڭ ساۋابىنى تەلەپ قىلىش دېگەنلىكتۇر.
رامىزاندىكى قىيام ـــ كېچىنىڭ ئەۋۋىلى ۋە ئاخىرىدا ئوقۇلىدىغان
نامازالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ ،تاراۋىھ نامىزىمۇ رامىزان ئېيىدىكى
قىيامنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ .شۇڭالشقا ئۇنىڭغا قىزىقىش ،كۆڭۈل
بۆلۈش ھەمدە ئۇ ئارقىلىق ﷲتىن ساۋاب ئۈمىد قىلىش الزىم .تاراۋىھ نامىزى
پەقەت ساناقلىق كېچىلەردىال ئوقۇلىدىغان بولغاچقا ،ئەقىللىق مۇئمىن كىشى
بۇ پۇرسەتنى قولدىن بەرمەيدۇ.
ئۇنىڭ «تاراۋىھ نامىزى» دەپ ئاتىلىشىنىڭ سەۋەبى ـــ كىشىلەر بۇ نامازنى
بەكمۇ ئۇزۇن ئوقۇيتتى ،ھەر تۆت رەكئەتنى ئوقۇپ بولۇپ ئازراق ئارام ئاالتتى.
پەيغەمبەر ﷺ ئىلگىرى تاراۋىھ نامىزىنى مەسجىدتە جامائەت بىلەن ئوقۇشنى
يولغا قويغان ئىدى ،ئۇنىڭ ئۈممەتكە پەرز بولۇپ قېلىشىدىن ئەنسىرەپ كېيىن
ئۇنى تەرك ئەتتى .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقىل قىلىنغان ھەدىستە

مۇنداق دېيىلگەن« :أن النبي ﷺ صىل يف املسجد ذات ليلة وصىل بصالته ناس ثم صىل من
القابلة  ،وكرث الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ  ،فلام
أصبح قال < :قد رأيت الذي صنعتم فلم مينعني من الخروج إليكم إال أين خشيت أن تُ ْف َرض عليكم>»
«پەيغەمبەر ﷺ بىر كېچىسى مەسجىدتە ناماز ئوقۇدى ،كىشىلەر پەيغەمبەر ﷺ گە
ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇدى .ئىككىنچى كۈنى كېچىسى يەنە ناماز ئوقۇۋېدى،
ئىقتىدا قىلغۇچىالر كۆپەيدى .ئۈچىنچى ياكى تۆتىنچى كۈنى كېچىسى
كىشىلەر مەسجىدكە يىغىلدى ،پەيغەمبەر ﷺ شۇ كېچىسى ئۇالرنىڭ قېشىغا
چىقماي،

تاڭ

ئاتقاندا

چىقىپ:

<مەن

سىلەرنىڭ

مەسجىدكە

يىغىلغانلىقىڭالرنى كۆردۈم ئەمما ئۇ نامازنىڭ سىلەرگە پەرز بولۇپ قېلىشىدىن
ئەنسىرەپ قېشىڭالرغا چىقمىدىم> دېدى» ①.ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا« :بۇ ئىش
رامىزان ئېيىدا بولغان» دېگەن.

ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :صمنا مع النبي ﷺ فلم يقم بنا حتى بقي
سبع من الشهر  ،فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل  ،ثم مل يقم بنا يف السادسة ثم قام بنا يف الخامسة

حتى ذهب شطر الليل  ،فقلنا  :يا رسول الله لو نَ َفلْتَنَا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال ﷺ< :إنه من قام مع
ب له قيام ليلة>» «بىز پەيغەمبەر ﷺ بىلەن بىرگە روزا تۇتتۇق،
اإلمام حتى ينرصف كُ ِت َ
① بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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ئۇ بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرمىدى .رامىزان ئېيىنىڭ  -13كۈنى كېچىنىڭ
ئۈچتىن بىرىدە بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇردى .ئاندىن  -14كۈنى كېچىسى
يەنە بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرماي -15 ،كۈنى كېچىسى يېرىم كېچىگىچە
بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇردى .بىز ئۇنىڭغا< :ئى ﷲنىڭ پەيغەمبىرى!
قېلىپ قالغان كېچىلەردىمۇ بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرۇپ ،بىزنى شۇ
كېچىلەرنىڭ ئەجرى-ساۋابىدىن بەھرىمەن قىلغان بولساڭ تولىمۇ ياخشى
بولغان بوالتتى> دېگەنىدۇق ،پەيغەمبەر ﷺ< :كىمكى ئىمام نامازدىن قايتقانغا
قەدەر ئۇنىڭ بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرغان بولسا ،ئۇ كىشىگە پۈتۈن بىر كېچە
قىيامدا تۇرغاننىڭ ئەجرى بىرىلىدۇ> دېدى».

①

سەلەف سالىھالر تاراۋىھ ۋە ۋىتىر نامازلىرىنىڭ رەكئەت سانىدا ئوخشىمىغان
قاراشالردا بولغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ بەزىلىرى  41رەكئەت ،بەزىلىرى  39رەكئەت،
بەزىلىرى  29رەكئەت ،بەزىلىرى  23رەكئەت ،بەزىلىرى  19رەكئەت ،بەزىلىرى 13
رەكئەت ،يەنە بەزىلىرى  11رەكئەت دېگەن ۋە يەنە بەزىلىرى باشقىچە قاراشالردا
بولغان .بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ كۈچلۈك كۆز قاراش ـــ (تاراۋىھ ۋە ۋىتىر
نامىزى)  22رەكئەت ياكى  23رەكئەتتۇر چۈنكى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن
پەيغەمبەر ﷺ نىڭ رامىزاندىكى نامازلىرىنىڭ قانداق ئىكەنلىكى ھەققىدە
سورالغاندا ،مۇنداق جاۋاب بەرگەن« :پەيغەمبەر ﷺ رامىزان ۋە باشقا ئايالردا
كېچىلىك نامازنى  22رەكئەتتىن ئاشۇرۇۋەتمەيتتى» .

②

ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما نەقىل قىلىپ مۇنداق دېگەن« :پەيغەمبەر ﷺ نىڭ كېچىلىك
نامىزى  23رەكئەت ئىدى» ③.سائىب ئىبنى يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نەقىل
قىلىپ مۇنداق دېگەن« :ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئۇبەي ئىبنى
كەئب ۋە تەمىم دارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرنى كىشىلەرگە  22رەكئەت ناماز ئوقۇپ
بىرىشكە بۇيرۇغان».

④

سەلەف سالىھالر تاراۋىھ نامىزىنى بەكمۇ ئۇزۇن ئوقۇيتتى .سائىب ئىبنى
يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :قارى يۈزلىگەن
① ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسائى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر سەھىھ ئىسناد بىلەن توپلىغان.
②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى توپلىغان.

④

مالىك توپلىغان.
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ئايەتلەرنى قىرائەت قىالتتى ،بىز ھەتتا قىيامنىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن ھاسىغا
تايىنىۋاالتتۇق» .بۈگۈنكى كۈندىكى كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى دەل بۇنىڭ ئەكسىچە
بولۇۋاتىدۇ چۈنكى ئۇالر تاراۋىھ نامىزىنى بەكمۇ تېز ئوقۇيدۇ .نامازنىڭ بىر رۇكنى
بولغان ،ناماز ئۇنىڭسىز دۇرۇس بولمايدىغان ئارام ئېلىش (يەنى رۇكۇدىن
تۇرغاندىن كېيىنكى ۋە ئىككى سەجدىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئارام ئېلىش) تىن
ئىبارەت ۋاجىبنى ئورۇندىمايدۇ ،ئۇالر بۇ رۇكنىغا سەل قارايدۇ .ئۆزلىرىنىڭ
ئارقىسىدا تۇرغان ئاجىز ،كېسەل ۋە ياشىنىپ قالغانالرنى چارچىتىۋېتىدۇ،
ئۆزلىرىمۇ گۇناھكار بولۇپ باشقىالرنىمۇ گۇناھكار قىلىدۇ.
ئالىمالر مۇنداق دېگەن« :ئىمامنىڭ ئىقتىدا قىلغۇچىالرنى سۈننەتنى

①

قىلىشتىن توسۇپ قويغۇدەك دەرىجىدە تېز ئوقۇشى مەكرۇھتۇر» .ئۇنداقتا
ۋاجىبنى قىلىشتىن توسۇپ قويغۇدەك دەرىجىدە تېز ئوقۇشىنىڭ ھۆكمى
قانداق بوالر؟! ﷲ بىزنى (ئۇنىڭدىن) ساقلىسۇن!
تاراۋىھ نامىزىنىڭ ئەجىرى ۋە ساۋابىنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئويلىغان
ھەرقانداق بىر كىشىنىڭ ئۇنى قولدىن بىرىپ قويۇشى ياخشى ئەمەس شۇنداقال
پۈتۈن بىر كېچە قىيامدا تۇرغاننىڭ ئەجىرىگە ئېرىشكۈسى بار ھەر بىر
كىشىنىڭ ،ئىمام تاراۋىھ ۋە ۋىتىر نامىزىنى تامامالپ بولغۇچە ،ئۇنىڭ بىلەن
بىرگە ناماز ئوقۇشتىن ئايرىلىپ قېلىشى ھەم توغرا ئەمەس .ئەگەر ئايالالرنىڭ
پىتنىگە چۈشۈپ قالماسلىقى ھەمدە ئايالالر سەۋەبلىك باشقىالرنىڭ پىتنىگە
چۈشۈپ قالماسلىقىدىن خاتىرجەم بولغىلى بولسا ،ئۇالر مەسجىدلەردە تاراۋىھ

نامىزىغا قاتناشسا بولىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :ال متنعوا إماء الله مساجد
الله» «ﷲنىڭ ئايال بەندىلىرىنى ﷲنىڭ مەسجىدىدىن توسماڭالر» ②.سەلەف

﴿و َال ُي ْب ِدي َن ِزي َن َت ُه َن إِ َال َما
سالىھالرمۇ ھەم شۇنداق قىلغان لېكىن ﷲ تائاالنىڭَ :

َظ َه َر ِم ْن َها﴾ «تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن»③ دېگەن

بۇيرۇقىغا ئاساسەن ئايال كىشىنىڭ ھىجابالنغان ،يۆگەنگەن ،ياسانمىغان،

①

بۇ سۈننەتتىن مەقسەت ـــ باشالش دۇئاسىنى ئوقۇش ،ئېھرام تەكبىرىدىن باشقا تەكبىرلەر...

قاتارلىقالردۇر.
② بۇخارى توپلىغان.
③

سۈرە نۇر  -32ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىشلەتمىگەن،

خۇشپۇراق

ئاۋازىنى

كۆتۈرمىگەن

ۋە

زىبۇ-زىننىتىنى

ئاشكارىلىمىغان ھالەتتە كېلىشى ۋاجىب .ئاشكارا بولۇپ قالغان ،يوشۇرۇش
مۇمكىن بولمايدىغان زىننەتلەر بولسا جىلباب ۋە ئابايى قاتارلىقالردۇر.
پەيغەمبەر ﷺ ھېيت كۈنلىرى ئايالالرنى نامازغا چىقىشقا بۇيرۇغاندا ،ئۇممۇ
ئەتىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھا« :ئى رەسۇلۇلالھ! بىرەرسىمىزنىڭ پۈركەنجىسى

بولمىسىمۇ نامازغا چىقامدۇق؟» دېگەندە ،پەيغەمبەر ﷺ« :لتلبسها أختها من جلبابها»
«ھەمشىرىسى ئۇنىڭغا پۈركەنجىلىرىدىن بىرەرنى بىرىپ تۇرسۇن» دېگەن.

①

ئايالالرنىڭ نامازغا ئەرلەردىن كېيىن چىقىشى ۋە ئۇالردىن يىراق تۇرۇشى
ھەمدە ئەڭ ئاخىرىدىن باشالپ سەپ تۈزۈشى سۈننەتتۇر چۈنكى ئايالالرنىڭ سېپى
ئەرلەر سېپىنىڭ ئەكسىچە بولۇپ ،ئەڭ ئاخىرقى سېپى ئەڭ ئەۋزەل سەپتۇر.

شها آخرها وخري صفوف ال ّنساء
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :خري صفوف ال ّرجال أ ّولها و ّ
شها أ ّولها» «ئەرلەر سېپىنىڭ ياخشىسى بىرىنچى سەپ ،يامانراقى
آخرها و ّ

ئاخىرقى سەپ؛ ئايالالر سېپىنىڭ ياخشىسى ئاخىرقى سەپ ،يامانراقى ئاۋۋالقى
سەپتۇر».

②

ئىمام ساالم بىرىشىگىال ئايالالر مەسجىدتىن چىقىپ كېتىشى ،ئۆزرىسىز
كېيىن قالماسلىقى كېرەك .ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا نەقىل قىلىپ

مۇنداق دېگەن« :كان النبي ﷺ إذا سلم قام النساء حني يقيض تسليمه وهو ميكث يف مقامه
يسريا ً قبل أن يقوم .قالت :نرى والله أعلم أن ذلك كان ليك ينرصف النساء قبل أن يدركهن الرجال»

«پەيغەمبەر ﷺ (نامازدا) ساالم بىرىپ بولغاندىن كېيىن ،ئورنىدىن دەرھال تۇرماي
ئازراق ئولتۇرۇۋاالتتى .ئايالالر دەرھال ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ كېتەتتى .بىز بۇنى
ـــ ئەرلەر ئورنىدىن تۇرۇشتىن بۇرۇن ئايالالرنىڭ مەسجىدتىن چىقىۋېلىشى
ئۈچۈن قىلغان بولۇشى مۇمكىن (ﷲ ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۈر) دەپ
ئوياليمىز».

③

ئى ﷲ! بىزنى سالىھالرنى مۇۋەپپەق قىلغان ئەمەلگە مۇۋەپپەق قىلغىن.
ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە

① مۇسلىم توپلىغان.
②

مۇسلىم توپلىغان.

③ بۇخارى توپلىغان.
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مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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 -5سۆھبەت

قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ پەزىلىتى
ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!

الص َالةَ
اب َ ِ
اّلل َوأَقَا ُموا َ
﴿إ َن ال َ ِذي َن َي ْتل َ
ُون ِك َت َ
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ :
37

وأ َ ْن َفقُوا ِممَا رزقْناهم ِسرا وع َالنِي ًة يرجون تِجارةً لَن َتبور ۞ لِيوف َ ُ
َ
ُور
ور ُه ْم َو َي ِز َ
يد ُه ْم م ْ
ََ َ ُ ْ ً َ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َُ ُْ
َ
ِن ف َْضلِ ِه ِإن ُه َغف ٌ
ِهَي أ ُج َ
ُور ۞﴾ «شۈبھىسىزكى ،ﷲنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغانالر ،نامازنى
َشك ٌ

ئادا قىلىدىغانالر كاسات بولمايدىغان تىجارەتنى ئۈمىد قىلىدۇ .بىز رىزىق
قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى (ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن) يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سەرپ

قىلىدىغان كىشىلەرگە [ ]11ﷲ ئەجىرلىرىنى تولۇق بېرىدۇ ۋە مەرھەمىتىدىن
ئۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ئاز
ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر [»]37

.

①

ﷲنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:
بىرىنچى ،ھۆكۈم جەھەتتىن تىالۋەت قىلىش
بۇ ـــ قۇرئاننىڭ مەلۇماتلىرىنى تەستىقالپ ،ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلىش
ھەمدە بۇيرۇقلىرىنى ئادا قىلىپ ،چەكلىمىلىرىدىن يېنىشنى كۆرسىتىدۇ.
ئىنشائالالھ ،يەنە بىر سۆھبىتىمىزدە بۇ ھەقتە بايان قىلىمىز.
ئىككىنچى ،لەۋزى جەھەتتىن تىالۋەت قىلىش
بۇ ـــ قۇرئاننى قىرائەت قىلىشنى كۆرسىتىدۇ .مەيلى بىر پۈتۈن قۇرئاننى
قىرائەت قىلىش بولسۇن ياكى مۇئەييەن سۈرە ۋە ئايەتلەرنى قىرائەت قىلىش
بولسۇن ،ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى ھەققىدە نۇرغۇن ئايەت-ھەدىسلەر كەلگەن.
ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :خريكم من تعلم القرآن وعلمه» «سىلەرنىڭ ئەڭ
ياخشىلىرىڭالر قۇرئان ئۆگەنگەن ۋە ئۇنى ئۆگەتكەن كىشىلەردۇر».

②

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق

دېگەن« :املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة  ،والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق
له أجران» «قۇرئان ئوقۇشقا ماھىر (يەنى يادقا ۋە مۇڭلۇق ئوقۇيااليدىغان) كىشى
ھۆرمەتلىك ،ياخشى پۈتۈكچى پەرىشتىلەر بىلەن بىللە بولىدۇ .قۇرئاننى
دۇدۇقالپ قىينىلىپ ئوقۇيدىغان كىشىگە بولسا ئىككى ئەجىر بېرىلىدۇ» ③.بۇ
ھەدىستە سۆزلەنگەن ئىككى ئەجىرنىڭ بىرى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغانلىقى
①

سۈرە فاتىر  -37 ،-11ئايەتلەر.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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ئۈچۈن بېرىلسە ،يەنە بىرى تىالۋەت قىلغۇچىنىڭ تىالۋەتتە قىينالغانلىقى
ئۈچۈن بىرىلىدۇ.
ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر

ﷺ مۇنداق دېگەن« :مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريحها طيب وطعمها طيب،
ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح لها وطعمها حلو» «قۇرئان ئوقۇپ
تۇرىدىغان مۇئمىن خۇددى خۇشپۇراق ھەم تەملىك ئۇترۇججە دېگەن مېۋىگە
ئوخشايدۇ ،قۇرئان ئوقۇپ تۇرمايدىغان مۇئمىن بولسا خۇددى پۇرىقى يوق ئەمما
تەمى تاتلىق خورمىغا ئوخشايدۇ»①.
ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق
دېگەن« :اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه» «قۇرئان ئوقۇڭالر ،چۈنكى ئۇ
قىيامەت كۈنى ئۆزىنى ئوقۇغان كىشىلەرگە شاپائەتچى بولۇپ كېلىدۇ»②.
ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر

ﷺ مۇنداق دېگەن« :أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتني من كتاب الله عز وجل
خري له من ناقتني ،وثالث خري له من ثالث ،وأربع خري له من أربع ومن أعدادهن من اإلبل»
«سىلەردىن بىرىڭالرنىڭ ئەتىگەندە مەسجىدكە بېرىپ ﷲ ئەززە ۋە جەللەنىڭ
كىتابىدىن ئىككى ئايەت ئۆگىنىپ ياكى ئوقۇپ كېلىشى ـــ ئىككى تۇياق
تۆگىدىنمۇ ياخشىدۇر .ئۈچ ئايەت بولسا ئۈچ تۇياق تۆگىدىن ،تۆت ئايەت بولسا
تۆت تۇياق تۆگىدىن ياخشىدۇر؛ يەنى قانچە ئايەت ئوقۇغان بولسا ،شۇنچە تۇياق
تۆگىسى بولغىنىدىن ياخشىدۇر»③.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ

مۇنداق دېگەن« :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إال
نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم الله فيمن عنده»
«قاچانىكى بىر جامائە ﷲنىڭ ئۆيلىرىدىن بىرىدە يىغىلىپ ئولتۇرۇپ ﷲنىڭ
كىتابىنى تىالۋەت قىلسا ۋە ئۆزئارا بىر-بىرىگە ئۆگەتسە ،ئۇالرغا خاتىرجەملىك
چۈشىدۇ ،رەھمەت ياغىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى پەرىشتىلەر چۆرىدەپ تۇرىدۇ ،ﷲ

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.
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ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ھۇزۇرىدىكى پەرىشتىلەرگە سۆزلەپ بېرىدۇ»①.

پەيغەمبەر ﷺ يەنە مۇنداق دېگەن« :تعاهدوا القرآن فوالذي نفيس بيده لهو أشد تفلتا
من اإلبل يف عقلها» «قۇرئاننى تاشلىماي ئوقۇپ تۇرۇڭالر ،مۇھەممەدنىڭ جېنى
ئۇنىڭ قولىدا بولغان زاتنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،قۇرئان ئىنساننىڭ
ئېسىدىن باغالقتىن قاچقان تۆگىدىنمۇ تېز قاچىدۇ».

②

پەيغەمبەر ﷺ يەنە مۇنداق دېگەن« :ال يقل أحدكم :نسيت آية كيت وكيت بل هو
نيس» «سىلەرنىڭ بىرىڭالر ھەرگىزمۇ< :پاالنى-پاالنى ئايەتنى ئۇنتۇپ قالدىم>
دېمىسۇن ،بەلكى ئۇ ئۇنتۇلدۇرۇلغاندۇر» ③.ئۇنداق بولۇشىنىڭ سەۋەبى شۇكى،
ئۇ كىشىنىڭ «ئۇنتۇپ قالدىم» دېگەن سۆزى ـــ ئۇنىڭ قۇرئاندىن يادقا
ئالغانلىرىغا تاكى ئۇنتۇپ قالغانغا قەدەر پەرۋا قىلمىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ

مۇنداق دېگەن« :من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعرش أمثالها  ،ال أقول امل
حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف» «كىمكى ﷲنىڭ كىتابىدىن بىر ھەرپ
ئوقۇيدىكەن ،ئۇنىڭغا بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ ،بىر ياخشىلىققا ئون ھەسسە
ساۋاب بېرىلىدۇ .مەن <ئەلىف الم مىم>نى بىر ھەرپ دېمەيمەن .بەلكى
<ئەلىف> بىر ھەرپ< ،الم> بىر ھەرپ< ،مىم >بىر ھەرپتۇر».

④

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يەنە مۇنداق

دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىدۇ« :إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم ،إن
هذا القرآن حبل الله  ،والنور املبني ،والشفاء النافع عصمة ملن متسك به ،ونجاة ملن تبعه ،ال يزيغ
فيستعتب ،وال يعوج فيقوم ،وال تنقيض عجائبه ،وال يخلق من كرثة الرد ،اتلوه فإن الله يأجركم عىل
تالوته كل حرف عرش حسنات ،أما إين ال أقول امل حرف ،ولكن ألف والم وميم» «قۇرئان
ھەقىقەتەن ﷲنىڭ زىياپىتىدۇر ،قۇربىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە ئۇنىڭ زىياپىتىگە
قاتنىشىڭالر .بۇ قۇرئان ھەقىقەتەن ﷲنىڭ مۇستەھكەم ئارغامچىسى ،روشەن
نۇر ۋە مەنپەئەتلىك شىپا بولۇپ ،ئۇنىڭغا ئېسىلغانالر ساقلىنپ قالىدۇ ،ئۇنىڭغا

①

مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.

④ تىرمىزى توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.
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ئەگەشكەنلەر نىجاد تاپىدۇ .ئۇ ،ئېزىپ كەتكەنلەردىن (تەۋبە قىلىش ياكى
ئىتائەت قىلىش بىلەن) ﷲنى رازى قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ .ئۇ،
خاتاالشقانالرنى تۈزىتىپ قويىدۇ .ئۇنىڭ مۆجىزىلىرى تۈگىمەيدۇ ،كۆپ
تەكرارالنغانلىقتىن كونىراپ قالمايدۇ .ئۇنى تىالۋەت قىلىڭالر چۈنكى ئۇنىڭدىن
بىر ھەرپ تىالۋەت قىلغىنىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرگە ئون ھەسسە ئەجىر ئاتا
قىلىدۇ .ئاگاھ بولۇڭالركى ،مەن <ئەلىف الم مىم>نى بىر ھەرپ دېمەيمەن.
بەلكى <ئەلىف> بىر ھەرپ< ،الم> بىر ھەرپ< ،مىم >بىر ھەرپتۇر».

①

قېرىنداشلىرىم ،مانا بۇ ـــ قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ پەزىلەتلىرى ھەمدە
ﷲتىن ئەجىر ۋە رازىلىق ئۈمىد قىلغان كىشىگە بىرىلىدىغان ئەجىردۇر ،يەنى
ئازغىنا ئەمەلگە بىرىلگەن كۆپ ئەجىردۇر .ئۇنىڭغا سەل قارىغان كىشى ئۇنىڭ
قەدرىگە يەتمىگەن كىشىدۇر ،ئۇنى قولدىن بىرىپ قويغان كىشى ئورنىنى
تولدۇرغۇسىز دەرىجىدە زىيان تارتقان كىشىدۇر .مانا بۇ پەزىلەتلەر قۇرئاننىڭ
ھەممە ئايەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .بەزى ھەدىسلەردە مۇئەييەن سۈرىلەرنىڭ
پەزىلەتلىرى بايان قىلىنغان بولۇپ ،فاتىھە سۈرىسىمۇ شۇ جۈملىدىن
سانىلىدۇ .ئەبۇ سەئىد ئىبنى مۇئەلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنغان

ھەدىستە پەيغەمبەر ﷺ ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىنغان« :ألعلمنك
ن﴾ هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيتُه»
أعظم سورة يف القرآن ﴿ :ا ل َْح ْم ُد ِ َ ِ
ّلل َر ِب ال َْعا لَ ِم َ

«مەن ساڭا قۇرئاندىكى ئەڭ ئۇلۇغ سۈرىنى ئۆگىتىپ قويىمەن .ئۇ بولسا <جىمى

ھەمدۇ-سانا ئالەملەرنىڭ رەببى ﷲقا خاستۇر>② .ئۇ تەكرار ئوقۇلىدىغان يەتتە
ئايەتتۇر ۋە ماڭا ئاتا قىلىنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر» ③.بۇ سۈرىنىڭ پەزىلىتىنىڭ
بۈيۈكلۈكىدىن ئۇنى قىرائەت قىلىش نامازنىڭ بىر رۇكنى ھېسابلىنىپ،

ئۇنىڭسىز ناماز دۇرۇس بولمايدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :ال صالة ملن مل يقرأ
بفاتحة الكتاب»

«سۈرە

فاتىھەنى

ئوقۇمىغان

كىشىنىڭ

نامىزى

ناماز

ھېسابالنمايدۇ» ④.ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ« :من صىل صالة

①

ھاكىم توپلىغان.

② سۈرە فاتىھە  -2ئايەت.
③

بۇخارى توپلىغان.

④ بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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مل يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ِ
خداج» «كىمكى نامىزىدا سۈرە فاتىھەنى ئوقۇمىسا،
ئۇ ناماز كەمتۈك (يەنى تولۇق بولمىغان) بولىدۇ» دېگەنلىكىنى ۋە بۇ سۆزىنى
ئۈچ قېتىم تەكرارلىغانلىقىنى ئېيتقانىدى ،بىر كىشى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن« :بىز ئىمامغا ئىقتىدا قىلغاندىمۇ ئوقۇمدۇق؟!» دەپ سورىغاندا ،ئۇ:
«سەنمۇ ئۇنى ئىچىڭدە ئوقۇغىن!» دەپ جاۋاب بەرگەن.

①

«بەقەرە» ۋە «ئال ئىمران» سۈرىلىرىمۇ شۇ مۇئەييەن سۈرىلەرنىڭ قاتارىدىن

ھېسابلىنىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :اقرءوا الزهراوين  :البقرة وآل عمران ؛

جان عن
حا َّ
فإنهام يأتيان يوم القيامة كأنهام غاممتان أو غيايتان  ،أو كأنهام ِف ْرقان من طري صواف تُ َ
أصحابهام  ،اقرءوا سورة البقرة فإن أَخْذها بركة وتركها حرسة  ،وال تستطيعها البَطَلَة» «<بەقەرە>
بىلەن <ئال ئىمران>دىن ئىبارەت ئىككى نۇرلۇق سۈرىنى ئوقۇڭالر چۈنكى بۇ
ئىككى سۈرە قىيامەت كۈنى خۇددى ئىككى پارچە بۇلۇتتەك ياكى سايىۋەندەك
ۋە ياكى قاناتلىرىنى ئېچىپ ،سەپ-سەپ بولۇپ تىزىلغان ئىككى توپ
قۇشالردەك بولۇپ كېلىپ ،ئۆزىنى ئوقۇغان ئىگىلىرىنى ئاقاليدۇ .بەقەرە
سۈرىسىنى ئوقۇڭالر چۈنكى ئۇنى ئوقۇش ـــ بەرىكەت ،تاشالپ قويۇش ـــ
ھەسرەتتۇر .ئۇنى ئوقۇغان ئىگىلىرىگە سېھرىگەرلەر سېھر قىاللمايدۇ».

②

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ

مۇنداق دېگەن « :ال تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة
البقرة» «ئۆيۈڭالرنى قەبرىستانلىق قىلىۋالماڭالر چۈنكى <سۈرە بەقەرە> ئوقۇلغان
ئۆيدىن شەيتان قاچىدۇ».

③

ئۇنىڭ سەۋەبى ـــ «سۈرە بەقەرە»دە ئايەتۇلكۇرسىنىڭ بولغانلىقىدىندۇر.

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :أن من قرأها يف ليلة مل يزل عليه من الله حافظ ،وال يقربه
صبِح» «كىمكى (ئايەتۇلكۇرسىنى) كېچىسى ئوقۇسا ،ﷲ تەرەپتىن
شيطان حتى ي ْ
بولغان بىر مۇھاپىزەتچى ئۇ كىشى بىلەن داۋاملىق بىللە بولىدۇ ۋە تاڭ ئاتقۇچە
ئۇ كىشىگە شەيتان يېقىنلىشالمايدۇ».

①

④

مۇسلىم توپلىغان.

② مۇسلىم توپلىغان.
③ مۇسلىم توپلىغان.
④ بۇخارى توپلىغان.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :بينام
جربيل عليه السالم قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضا من فوقه ،فرفع رأسه فقال :هذا باب من السامء
فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم
فسلم وقال أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤتهام نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ
بحرف منهام إال أعطيته»

[جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ﷺ نىڭ قېشىدا

ئولتۇراتتى .پەيغەمبەر ﷺ ئاسمان تەرەپتىن خۇددى دەرۋازا ئېچىلغاندەك بىر
ئاۋازنى ئاڭلىدى .پەيغەمبەر ﷺ بېشىنى كۆتۈرۈپ قارىغانىدى ،جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :بۇ ـــ ئاسماننىڭ ھېچقاچان ئېچىلىپ باقمىغان بىر
دەرۋازىسى ئىدى ،بۈگۈن ئېچىلدى» دېدى ،ئۇنىڭدىن بىر پەرىشتە چۈشتى.
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم« :بۇ بۈگۈندىن باشقا چاغدا زېمىنغا چۈشۈپ باقمىغان
پەرىشتە» دېدى .ئۇ پەرىشتە ساالم قىلىپ« :بىشارەت ئالغىن ،ساڭا ئىلگىرى
ھېچبىر پەيغەمبەرگە بىرىلمىگەن ئىككى نۇر بىرىلدى ،ئۇ بولسىمۇ <سۈرە
فاتىھە> ۋە <سۈرە بەقەرە>نىڭ ئاخىرىقى ئايەتلىرىدۇر .ئۇنىڭدىكى بىرەر دۇئانى
ئوقۇپ تىلىكىڭنى سورىساڭ ،ئىجابەت قىلىنماي قالمايدۇ» دېدى].

①

«ئىخالس سۈرىسى»مۇ پەزىلىتى بايان قىلىنغان مۇئەييەن سۈرىلەرنىڭ
قاتارىدىندۇر .ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنغان

ھەدىستە پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :والذي نفيس بيده إنها تعدل ثلث القرآن»
«جېنىم ئۇنىڭ قولىدا بولغان ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئۇ (سۈرە ئىخالس)
قۇرئاننىڭ ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر كېلىدۇ» ②.بۇ «پەزىلەتتە باراۋەر» دېگەنلىك
بولماستىن بەلكى «ئۈچتىن بىرىگە كۇپايە قىلىدۇ» دېگەنلىكتۇر چۈنكى نامازدا
ئۇنى ئۈچ قېتىم ئوقۇغان تەقدىردىمۇ «سۈرە فاتىھە»نىڭ ئورنىدا تۇرالمايدۇ .بىر
نەرسىنىڭ پەزىلەتتە باشقا نەرسىگە باراۋەر بولۇشى ـــ ئۇنىڭ شۇ نەرسىنىڭ
ئورنىنى باسااليدىغانلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ .ئەبۇ ئەيبۇب ئەنسارى رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :من قال <الَ إل َه إِالَّ الل ُه

ش َ
ح ْم ُد> عرش مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسامعيل»
حدَهُ الَ َ
ِيك لَهُ ،لَ ُه املُل ُْك َولَ ُه ال َ
َو ْ

①

بۇخارى توپلىغان.

② بۇخارى توپلىغان.
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ش َ
ح ْم ُد>① دېسە،
حدَهُ الَ َ
ِيك لَهُ ،لَ ُه املُل ُْك َولَ ُه ال َ
«كىمكى ئون قېتىم <الَ إل َه إِالَّ الل ُه َو ْ
ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدىدىن تۆت قۇلنى ئازاد قىلغاننىڭ ساۋابىغا

ئېرىشىدۇ» ②.ھەدىسنىڭ يەنە بىر لەۋزىدە مۇنداق كەلگەن« :كن له كعدل عرش رقاب
من ولد إسامعيل» «ئۇنىڭ بۇ ئەمىلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدىدىن
ئون قۇلنى ئازاد قىلغانغا باراۋەر كېلىدۇ».

③

بۇ زىكىرنى ئېيتىشنىڭ پەزىلىتى تۆت قۇل ئازاد قىلغانغا باراۋەر بولسىمۇ
لېكىن زىممىسىدە تۆت قۇل ئازاد قىلىش كەففارىتى بار بىر كىشىنىڭ بۇ
زىكىرنى ئېيتىپ قويۇشى ـــ ئۇنىڭ قۇلالرنى ئازاد قىلىشىغا كۇپايە قىلمايدۇ.
«سۈرە فەلەق» ۋە «سۈرە ناس»الرمۇ پەزىلىتى بايان قىلىنغان مۇئەييەن
سۈرىلەرنىڭ قاتارىدىندۇر .ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل

قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :أمل تر آيات أُنْزِلت الليلة مل يُ َر مثلهن﴿ :قُ ْل
أ َ ُعوذُ ِب َر ِب الْ َفل َ ِق﴾ و ﴿قُ ْل أ َ ُعوذُ ِب َر ِب َ
اس﴾» «بۈگۈن كېچە نازىل قىلىنغان <فەلەق> ۋە
الن ِ

<ناس> سۈرىلىرىگە قارىمامسەن! ئۇ ئايەتلەرگە ئوخشاش ئايەت كۆرۈلۈپ باقمىغان
ئىدى»  ④.پەيغەمبەر ﷺ ئۇقبە ئىبنى ئامىرنى ئۇ ئىككى سۈرىنى ئوقۇشقا

بۇيرۇغان ،ئاندىن مۇنداق دېگەن« :ما سأل سائل مبثلها وال استعاذ مستعيذ مبثلها»
«ھېچبىر كىشى ئۇنىڭ ئوخشىشى بىلەن ھاجىتىنى سوراپ باقمىغان ۋە
پاناھلىق تىلەپ باقمىغان».

⑤

قېرىنداشلىرىم ،قۇرئان نازىل قىلىنغان بۇ ئايدا ،مانا بۇ مۇبارەك قۇرئاننى
كۆپ ئوقۇشقا تېخىمۇ تىرىشڭالر! چۈنكى بۇ ئايدا ئۇنى كۆپ ئوقۇشنىڭ پەزىلىتى
چوڭدۇر .جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم قۇرئاننى پەيغەمبەر ﷺ گە ھەر يىلى رامىزان
ئېيىدا بىر قېتىم ئوقۇپ بىرەتتى ،پەيغەمبەر ﷺ ۋاپات تاپىدىغان يىلى رامىزان
ئېيىدا تېخىمۇ مۇستەھكەملەش سەۋەبىدىن ئىككى قېتىم ئوقۇپ بەرگەن.
سەلەف سالىھالر رامىزان ئېيىدا مەيلى نامازدا ياكى نامازدىن سىرت
① مەنىسى :ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ يوقتۇر ،ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر ،پادىشاھلىق ۋە بارلىق
ھەمدۇ-سانا ئۇنىڭغا خاستۇر.
②

مۇسلىم توپلىغان.

③ تەبەرانى توپلىغان.
④

مۇسلىم توپلىغان.

⑤

نەسائى توپلىغان.
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بولسۇن ،قۇرئاننى كۆپ تىالۋەت قىالتتى .رامىزان ئېيى كىرسىال ئىمام زۇھرى
(رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دەيتتى« :بۇ ئاي ـــ قۇرئان تىالۋەت قىلىش ۋە
پېقىرالرغا تاماق بىرىش ئېيىدۇر».
رامىزان ئېيى كىرسە ئىمام مالىك (رەھىمەھۇلالھ) ھەدىس ئوقۇش ۋە
ئىلىم سورۇنلىرىنى تەرك قىلىپ ،قۇرئاننى سەھپىلەرگە قاراپ تۇرۇپ تىالۋەت
قىلىشقا ئەھمىيەت بىرەتتى.
قەتادە (رەھىمەھۇلالھ) ئادەتتە ھەر يەتتە كۈندە بىر قېتىم قۇرئان تامام
قىالتتى ،رامىزاندا ھەر ئۈچ كۈندە بىر قېتىم تامام قىالتتى ،رامىزاننىڭ
ئاخىرقى ئون كۈنىدە ھەر كېچىسى بىر قېتىم تامام قىالتتى .ئىبراھىم نەخەئى
(رەھىمەھۇلالھ) رامىزاندا قۇرئاننى ھەر ئۈچ كېچىدە بىر قېتىم تامام قىالتتى،
رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ھەر ئىككى كېچىدە بىر قېتىم تامام قىالتتى.
ئەسۋەد (رەھىمەھۇلالھ) رامىزان ئېيىدا ھەر ئىككى كېچىدە بىر قېتىم قۇرئاننى
تولۇق تامام قىالتتى.
ﷲ ئۇالرغا رەھمەت قىلسۇن! سىلەر ئۇ ياخشىالرغا ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا
ئەگىشىڭالر ،شۇنداق قىلساڭالر پاك ۋە ياخشى كىشىلەرگە قوشۇالاليسىلەر.
ﷲقا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەمەللەرنى قىلىش ئارقىلىق كېچە ۋە كۈندۈز
ۋاقىتلىرىنى غەنىيمەت بىلىڭالر! چۈنكى ئۆمۈر تېز ئۆتمەكتە ،ۋاقىتمۇ خۇددى
بىر سائەتتەك ئۆتمەكتە.
ئى ﷲ! بىزگە سېنىڭ كىتابىڭنى ئۆزۈڭ رازى بولغۇدەك تىالۋەت قىلىشنى
رىزىق قىلىپ بەرگىن ،ئۇ ئارقىلىق بىزنى توغرا يولغا يېتەكلىگىن ،ئۇ
ئارقىلىق بىزنى قارڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا چىقارغىن .ئى ئالەملەرنىڭ رەببى
بولغان ﷲ! قۇرئاننى بىزنىڭ زىيىنىمىزغا ئەمەس ،پايدىمىزغا ھۆججەت
قىلىپ بەرگىن .ئى ﷲ! قۇرئان تىالۋەت قىلىش سەۋەبلىك بىزنىڭ
دەرىجىمىزنى

يۇقىرى

قىلغىن،

بىزنى

دوزاختىن

قۇتقۇزغىن،

يامانلىقلىرىمىزنى ئۆچۈرگىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى،
ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا
ۋە بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنىچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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رامىزان روزىسى تۇتۇشتا كىشىلەرنىڭ بىر
قانچە قىسىمغا ئايرىلىدىغانلىقى ھەققىدە

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
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قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ئۈچىنچى سۆھبەتتە رامىزان روزىسىنىڭ دەسلەپتە ئىككى
باسقۇچقا

بۆلۈپ

پەرز

قىلىنغانلىقى،

كېيىن

روزىنىڭ

ھۆكۈملىرى

تۇراقالشقانلىقى توغرىسىدىكى مەزمۇنالر سۆزلەپ ئۆتۈلگەن ئىدى .كىشىلەر بۇ
ھۆكۈملەردە ئون قىسىمغا ئايرىلىدۇ:
 بىرىنچى قىسىم كىشىلەر :روزا تۇتۇشتىن چەكلىگۈچى ئامىلالردىن
خالىي ،روزا تۇتۇشقا قادىر ،مۇقىم ،ئەقىللىق ،باالغەتكە يەتكەن مۇسۇلمان
كىشىلەر
كىتاب ،سۈننەت ۋە ئالىمالرنىڭ ئىجماسى (بىرلىككە كەلگەن قارىشى)غا
ئاساسەن ،ئۇ كىشىگە رامىزان روزىسىنى ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىش ۋاجىب بولىدۇ.
ُ
آن ُه ًدى ل َ
ِن ال ُْه َدى
اس َوبَ ِي َن ٍ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ش ْه ُر َر َم َ
ِلن ِ
ات م َ
ان ال َ ِذي أن ِْز َل ِفي ِه ا لْق ُْر ُ
ض َ
َان ف ََم ْن َش ِه َد ِم ْنك ُُم َ
الش ْه َر فَل َْي ُص ْم ُه﴾ «رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا
َوالْف ُْرق ِ
باشلىدى ،قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر ،ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن
ناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن ئايەتلەردۇر ،سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر

بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن»① .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :إذا رأيتم الهالل
فصوموا» «يىڭى ئاينى كۆرسەڭالر روزا تۇتۇڭالر».

②

يۇقىرىدا سۈپەتلەنگەن كىشىلەرنىڭ رامىزان روزىسىنى ئۆز ۋاقتىدا ئادا
قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىگە مۇسۇلمانالر ئىجماغا (بىرلىككە) كەلگەن.
ئەمما رامىزان روزىسى تۇتۇش كاپىرغا پەرز بولمايدۇ ،تۇتقان تەقدىردىمۇ
روزىسى قوبۇل بولمايدۇ چۈنكى كاپىر ـــ ئىبادەت قىلىشقا اليىق ئەمەس .ئەگەر
ئۇ رامىزان ئېيى جەريانىدا مۇسۇلمان بولغان بولسا ،ئۆتۈپ كەتكەن كۈنلەرنىڭ

قازاسىنى قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :قُ ْل لِل َ ِذي َن كَف َُروا إِ ْن

َي ْن َت ُهوا ُي ْغف َْر ل َُه ْم َما ق َْد َسل ََف﴾ «(ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرغا ئېيتقىنكى< :ئەگەر ئۇالر

(كۇفرىدىن ،پەيغەمبەر بىلەن دۈشمەنلىشىشتىن) يانسا ،ئۇالرنىڭ ئۆتكەنكى

گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ>»③.
① سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
② مۇسلىم توپلىغان.
③ سۈرە ئەنفال  -37ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەگەر كاپىر رامىزان كۈنلىرى كۈندۈزدە مۇسۇلمان بولغان بولسا ،روزا پەرز
بولغان كىشىگە ئايالنغانلىقى ئۈچۈن ،كۈننىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-
ئىچمەكتىن) توختىشى ۋاجىب بولىدۇ.
 ئىككىنچى قىسىم كىشىلەر :كىچىك بالىالر
كىچىك باال باالغەتكە يەتكەنگە قەدەر ئۇنىڭغا روزا تۇتۇش پەرز بولمايدۇ.

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەنُ « :ر ِف َع القلم عن ثالثة  :عن النائم حتى يستيقظ  ،وعن الصغري
حتى يكرب  ،وعن املجنون حتى يفيق» «قەلەم ئۈچ تۈرلۈك كىشىدىن كۆتۈرۈلدى:

ئۇخالپ قالغۇچى ئويغانغۇچىلىك ،نارەسىدە باال باالغەتكە يەتكۈچىلىك ،ساراڭ
ئەقلىگە كەلگۈچىلىك» ①.لېكىن كىچىك باال روزا تۇتۇشقا تاقەت قىاللىسا،
ئۇنىڭ باالغەتكە يەتكەندىن كېيىن تائەت-ئىبادەتكە ئادەتلىنىشى ئۈچۈن،
ۋەلىيسى ئۇنى ئىبادەتكە كۆندۈرۈش ۋە سەلەف سالىھالرغا ئەگىشىش يۈزىسىدىن
رامىزان روزىسى تۇتۇشقا بۇيرۇيدۇ .ساھابىلەر كىچىك بالىلىرىنى روزا
تۇتقۇزاتتى ،ئۇالرنى مەسجىدلەرگە ئېلىپ باراتتى ۋە يۇڭدىن ئويۇنچۇق ياساپ
بىرەتتى؛ ئەگەر بالىالر «تاماق بەر!» دەپ يىغلىسا ئۇالرغا ھېلىقى ئويۇنچۇقنى
بىرەتتى-دە ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۇنى ئويناۋېرەتتى.
بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇنلىغان ۋەلىيلەر بۇنىڭدىن بىخەۋەر ،ئۇالر بالىلىرىنى
روزا تۇتۇشقا بۇيرۇمايدۇ بەلكى بالىلىرى روزا تۇتۇشقا قىزىقسىمۇ بەزىلەر ئۇالرنى
روزا تۇتۇشتىن توسىدۇ ھەمدە بۇنداق قىلىشنى «بالىالرغا كۆيۈنگەنلىك» دپ
قارايدۇ .ئەمەلىيەتتە ئۇالرنى ئىسالم پرىنسىپلىرى ۋە ئۇنىڭ قىممەتلىك
تەلىماتلىرى ئۈستىدە تەربىيىلەش ـــ ئۇالرغا ھەقىقىي كۆيۈنگەنلىكتۇر.
كىمكى بالىالرنى ئۇنىڭدىن توسىدىكەن ياكى سەل قارايدىكەن ،ئۆزىگە ۋە ئۇالرغا
زۇلۇم قىلغان بولىدۇ .ئەمما ،ۋەلىيسى بالىالرنىڭ روزا تۇتقانلىقىنىڭ ئۇالرنىڭ
تەن ساالمەتلىكىگە زىيان يەتكۈزگەنلىكىنى بايقىسا ،ئۇالرنى روزا تۇتۇشتىن
توسسا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.
ئوغۇل بالىدا تۆۋەندىكى ئۈچ تۈرلۈك ئاالمەتنىڭ بىرى كۆرۈلسە باالغەتكە
يەتكەن ھېسابلىنىدۇ:
 بىرىنچى ،ئېھتىالم بولۇش ياكى باشقا سەۋەبلىك مەنىينىڭ چىقىشى
①

ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان ،ھاكىم «سەھىھ» دېگەن.
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ْ
َ
اس َتأْذ ََن الَ ِذي َن
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :و ِإذَا َبل َ َغ ْاْل ْطفَا ُل ِم ْنك ُُم ال ُْحل َُم فَل ْ َي ْس َتأ ِذ ُنوا ك ََما ْ

ِن ق َْبلِ ِه ْم﴾ «كىچىك بالىلىرىڭالر باالغەتكە يەتكەندە ،ئۇالر ئىلگىرىكىلەر (يەنى
م ْ
چوڭالر كىرىشتە) ئىجازەت سورىغاندەك( ،ئۆيگە كىرىشتە ھەممە ۋاقىت) ئىجازەت

سورىسۇن »① .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :غسل الجمعة واجب عىل كل محتلم»
«جۈمە كۈنى غۇسلى قىلىش باالغەتكە يەتكەن ھەرقانداق كىشىگە ۋاجىبتۇر».

②

 ئىككىنچى ،ئەۋرەتكە تۈك چىقىش
يەنى ئالدى ئەۋرەتنىڭ ئەتراپىغا يىرىك تۈك ئۈنۈش .ئەتىيە ئەلقۇرەزى

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :عرضنا عىل النبي ﷺ يوم قريظة ،فمن كان محتلامً أو
أنبت عانته قتل ،ومن ال ترك» «قۇرەيزە غازىتى كۈنى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئالدىغا
كەلتۈرۈلدۇق .ئېھتىالم بولغان ياكى ئەۋرىتىگە تۈك ئۈنگەنلەر ئۆلتۈرۈلۈپ،
ئۈنمىگەنلەر ئۆلتۈرۈلمىدى».

③

 ئۈچىنچى 25 ،ياشقا توشۇش

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېگەن« :عرضت عىل النبي
ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عرشة سنة فلم يجزين ،وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس
عرشة سنة فأجزاين» «مەن ئۇھۇد كۈنى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈلدۈم ،ئۇ
ۋاقىتتا مەن  24ياشتا ئىدىم ،ئۇ مېنى (جەڭگە) قوبۇل قىلمىدى .خەندەك
غازىتى كۈنى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈلدۈم ،ئۇ ۋاقىتتا مەن  25ياشتا
ئىدىم .ئۇ مېنى (جەڭگە) قوبۇل قىلدى».

④

نافىئ مۇنداق دېگەن« :ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز خەلىپە ۋاقتىدا مەن ئۇنىڭ

قېشىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا يۇقىرىقى ھەدىسنى سۆزلەپ بەردىم .ئۇ< :إن هذا الحد
بني الصغري والكبري وكتب لعامله أن يفرضوا ملن بلغ خمس عرشة سنة> <بۇ كىچىك باال بىلەن
چوڭ ئادەم ئوتتۇرىسىدىكى چەكتۇر> دېدى ۋە يەنە ئۆزىنىڭ خىزمەتچىلىرىگە:
< 25ياشقا كىرگەنلەرگە تەمىنات بىرىڭالر> دېدى».

⑤

قىزالر تۆت تۈرلۈك ئاالمەتنىڭ بىرىنىڭ كۆرۈلۈشى بىلەن باالغەتكە يەتكەن
①

سۈرە نۇر  -51ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

② بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
③ ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.
④ بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
⑤

بۇخارى توپلىغان.
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بولىدۇ ،بۇنىڭ ئۈچ تۈرلۈك ئاالمىتى ئوغۇلالرنىڭكىگە ئوخشايدۇ ،تۆتىنچى
تۈرلۈك ئاالمىتى بولسا ھەيز كۆرۈشتۇر .دېمەك ،قىزالر ھەيز كۆرگەن ۋاقىتتا
باالغەتكە يەتكەن بولىدۇ .قىز باال ئون ياشقا يەتمەي تۇرۇپ ھەيز كۆرگەن
بولسىمۇ ئىبادەتكە تەكلىپ قىلىنىدۇ.
بىر باال رامىزان كۈندۈزى باالغەتكە يەتكەن بولسا ،ئەگەر ئۇ روزا تۇتۇۋاتقان
بولسا روزىسىنى داۋامالشتۇرىدۇ ،ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى ئىشى سۈرۈشتۈرۈلمەيدۇ؛
ئەگەر روزا تۇتمىغان بولسا ،ئۇ روزا تۇتۇش پەرز بولغان كىشىگە ئايالنغانلىقى
ئۈچۈن ،شۇ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-ئىچمەكتىن) توختىشى ۋاجىب
بولىدۇ .ئەمما يېمەك-ئىچمەكتىن توختاش ۋاجىب بولغان ۋاقىت (سۈبھى
سادىق) تا ئۇ تېخى روزا تۇتۇش پەرز بولغان كىشىلەردىن بولمىغانلىقى ئۈچۈن،
ئۇنىڭغا (شۇ كۈننىڭ) قازاسىنى قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ.
 ئۈچىنچى قىسىم كىشىلەر :مەجنۇن (ئەقلىنى يوقاتقان) كىشىلەر
مەجنۇنغا رامىزان روزىسى تۇتۇش پەرز بولمايدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق

دېگەن« :ر ِفع القلم عن ثالثة  :عن النائم حتى يستيقظ  ،وعن الصغري حتى يكرب  ،وعن املجنون
حتى يفيق» «قەلەم ئۈچ تۈرلۈك كىشىدىن كۆتۈرۈلدى :ئۇخالپ قالغۇچى
ئويغانغۇچىلىك،

نارەسىدە

باال

باالغەتكە

يەتكۈچىلىك،

ساراڭ

ئەقلىگە

كەلگۈچىلىك» ①.چۈنكى مەجنۇندا ئىبادەتنى ئويالپ نىيەت قىلىدىغان ئەقىل

يوق ،ئىبادەت نىيەتسىز قوبۇل بولمايدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :إمنا
األعامل بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى» «بارلىق ئەمەللەر (نىڭ دۇرۇس بولۇشى ۋە
تولۇق ئەجىر بىرىلىشى) پەقەت نىيەتكە باغلىقتۇر ،ھەربىر ئىنسان پەقەت ئۆزى
نىيەت قىلغان نەرسىگىال ئېرىشىدۇ».

②

بەزىدە جىنى تۇتۇپ بەزىدە ئەسلىگە كېلىدىغان كىشىگە كەلسەك ،ئۇ كىشى
ئەسلىگە كەلگەندە روزا تۇتۇشى پەرز بولىدۇ ،جىنى تۇتقاندا روزا تۇتۇشى پەرز
بولمايدۇ .ئەگەر كۈندۈز ئارىلىرىدا جىنى تۇتسا ،كېسەل ياكى باشقا سەۋەبلىك
بىھوش بولغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمىغاندەك ئۇ كىشىنىڭ روزىسىمۇ
بۇزۇلمايدۇ چۈنكى ئۇ كىشى ئەقلى-ھوشى جايىدا ھالىتىدە توغرا نىيەت بىلەن
① ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان ،ھاكىم «سەھىھ» دېگەن.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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روزا تۇتقانلىقى ئۈچۈن ،روزىسىنىڭ بۇزۇلىدىغانلىقىغا ھېچقانداق دەلىل يوق.
بولۇپمۇ ،ئۇ كىشى مۇئەييەن ۋاقىتتا جىن تۇتىدىغانلىقىنى بىلىدىغان بولسا،
روزىسىنىڭ بۇزۇلمايدىغانلىقى تېخىمۇ كۈچلىنىدۇ شۇڭالشقا جىن تۇتقان
كۈننىڭ قازاسىنى قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ .ئەگەر جىن تۇتقان كىشى كۈندۈز
ئارىلىرىدا ئەسلىگە كەلسە ،روزا پەرز بولغان كىشىگە ئايالنغانلىقى ئۈچۈن
كۈننىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-ئىچمەكتىن) توختاپ تۇرۇشى ۋاجىب
بولىدۇ .ئۇ كىشىگە خۇددى باالغەتكە يەتكەن ۋاقىتتىكى نارەسىدە باال ۋە
مۇسۇلمان بولغان ۋاقىتتىكى كاپىرغا روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش ۋاجىب
بولمىغاندەك ،روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ.
 تۆتىنچى قىسىم كىشىلەر :ئاق-قارىنى پەرق ئېتىش ئىقتىدارىنى
يوقىتىش دەرىجىسىگە بېرىپ قالغان ياشانغانالر
بۇنداق كىشىلەر پەرق ئېتىش ئىقتىدارىنى يوقاتقانلىقى سەۋەبلىك
ئۇالردىن شەرئىي تەكلىپ ساقىت قىلىنغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا رامىزان روزىسى
تۇتۇش ياكى (مىسكىنگە) تائام بىرىش ۋاجىب بولمايدۇ .دېمەك ،بۇ تۈردىكى
كىشىلەر پەرق ئېتىش ئىقتىدارى يېتىلمىگەن كىچىك بالىغا ئوخشايدۇ .ئەگەر
ئۇالر بەزىدە پەرق ئېتىپ بەزىدە پەرق ئېتەلمەيدىغانالر بولسا ،گەپ-سۆزدىن
ئېزىۋاتقان ھالەتتە ئەمەس بەلكى پەرقلەندۈرەلەيدىغان ھالەتتە رامىزان روزىسى
ۋە نامازنى ئادا قىلىشى پەرز بولىدۇ.
 بەشىنچى قىسىم كىشىلەر :روزا تۇتۇشتىن داۋاملىق ئاجىز كەلگەن،
ئاجىزلىقنىڭ يوقۇلۇشىدىن ئۈمىد يوق قېرىالر ۋە راك كېسىلىگە ئوخشاش
ساقىيىشتىن ئۈمىد يوق كېسەل كىشىلەر
بۇ تۈردىكى كىشىلەر روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا

اّلل َما
رامىزان روزىسى تۇتۇش پەرز بولمايدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَاتَقُوا َ َ

اس َت َط ْع ُت ْم﴾ «تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە ﷲقا تەقۋادارلىق قىلىڭالر»① .ﷲ تائاال
ْ
اّلل َنف ًْسا إِ َال ُو ْس َع َها﴾ «ﷲ ھېچكىمنى تاقىتى
يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ال ُيكَلِ ُف َ ُ
يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ»② .لېكىن ئۇالرغا ھەر كۈنلۈك روزىسى
①

سۈرە تەغابۇن  -24ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

② سۈرە بەقەرە  -174ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۈچۈن بىر مىسكىنگە تاماق بىرىش ۋاجىب بولىدۇ چۈنكى ﷲ تائاال دەسلەپ
رامىزان روزىسىنى پەرز قىلىپ ،روزا تۇتۇش بىلەن (مىسكىنگە) تاماق بىرىش
ئوتتۇرىسىدا ئىختىيارلىق بەرگەندە ،تاماق بىرىشنى روزا تۇتۇش بىلەن باراۋەر
قىلغان .دېمەك( ،ئۇ ۋاقىتتا) تاماق بىرىش روزا تۇتۇشنىڭ ئورنىدا
تۇرغانلىقتىن ،روزا تۇتۇشتىن ئاجىز كەلگەندە ئۇنىڭ ئورنىغا تاماق بىرىش
ۋاجىب بولغان.
تاماق بىرىشتە ئۇنى ھەربىر مىسكىنگە بىر مۇد (يەنى مەدىنە ئۆلچىمىدىكى
سا بويىچە ¼ سا) قىلىپ مىسكىنلەرگە تارقىتىپ بىرىش ياكى ئۆزىنىڭ
زىممىسىدە قېلىپ قالغان رامىزان كۈنلىرىنى ھېسابالپ ،تاماق تەييارالپ
مىسكىنلەرنى چاقىرىش ئوتتۇرىسىدا ئىختىيارلىق بىرىلىدۇ .بىر مۇد  510گرام
بولىدۇ .ئىمام بۇخارى (رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دەيدۇ« :قېرى كىشى روزا
تۇتۇشقا قادىر بواللمىسا مىسكىنلەرگە تاماق بىرىدۇ .ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
قېرىپ قالغاندا بىر يىل ياكى ئىككى يىل روزا تۇتمىغان ھەر كۈنلۈكى ئۈچۈن
بىر مىسكىنگە گۆش ياكى نان بەرگەن» .ياشىنىپ قېلىپ روزا تۇتۇشقا قادىر
بواللمىغان قېرى بوۋاي-مومايالر ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما:

«فيطعامن مكان كل يوم مسكينا ً» «ئۇالر ھەر كۈنلۈك روزىنىڭ ئورنىغا بىر مىسكىنگە
تاماق بىرىدۇ» دېگەن.

①

قېرىنداشلىرىم ،شەرىئەت ـــ ﷲنىڭ ھېكمىتى ۋە رەھمىتىدۇر .ﷲ تائاال
ئۇ ئارقىلىق بەندىلىرىگە رەھىم قىلىدۇ چۈنكى شەرىئەت ـــ ئاسانالشتۇرۇش،
كۆيۈنۈش ،پۇختىالش ۋە ھېكمەت ئۈستىگە قۇرۇلغاندۇر .شەرىئەتكە تەكلىپ
قىلىنغان ھەربىر كىشى ئۆز زىممىسىدىكى مەجبۇرىيەتنى كۆڭلى-كۆكسى
كەڭرى ،قەلبى تولۇق قانائەتلەنگەن ،ﷲنىڭ رەببى ،ئىسالمنىڭ دىنى،
مۇھەممەد ﷺ نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە رازى بولغان ھالدا ئورۇندىشى
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال شەرىئەتنى ھەربىر تەكلىپ قىلىنغۇچىنىڭ ئەھۋالىغا ماس
ھالدا پەرز قىلدى.
ئى مۇئمىنلەر! نۇرغۇن ئىنسانالر دىندىن ئېزىپ كېتىۋاتقاندا ،سىلەر مانا
بۇ شەرەپلىك دىنىڭالر ئۈچۈن ھەمدە ﷲنىڭ سىلەرنى بۇ دىنغا ھىدايەت
①

بۇخارى توپلىغان.
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قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲقا ھەمدە ئېيتىڭالر شۇنداقال ﷲتىن سىلەرنى
ھاياتىڭالرنىڭ ئاخىرىغىچە بۇ دىندا مۇستەھكەم قىلىشىنى سوراڭالر!
ئى ﷲ! (بىز سەندىن) سېنىڭدىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ يوق
ئىكەنلىكى ،سېنىڭ يەككە-يېگانە ئىالھ ئىكەنلىكىڭ ،ھەممە نەرسىنىڭ ساڭا
موھتاج ئىكەنلىكى ،سېنىڭ باال تاپقانمۇ ئەمەس ،تۇغۇلغانمۇ ئەمەسلىكىڭ
ھەمدە ھېچبىرىنىڭ ساڭا تەڭداش بواللمايدىغانلىقىغا ھەقىقىي گۇۋاھلىق
بىرىدىغانلىقىمىزنى ۋەسىلە قىلىپ تۇرۇپ سەندىن (ھاجىتىمىزنى) سورايمىز.
ئى ئەڭ ئۇلۇغ ،ئاتاسى كۆپ ﷲ! ئى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچى ﷲ!
ئى ئەبەدى ھايات ،ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى ﷲ! بىزنى ،سەن ياخشى
كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئەمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىڭنى سورايمىز .بىزنى
سېنىڭ رەب ،ئىسالمنىڭ دىن ،مۇھەممەد ﷺ نىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە رازى
بولغان

كىشىلەرنىڭ

قاتارىدىن

قىلىشىڭنى

سورايمىز.

ھاياتىمىزنىڭ

ئاخىرىغىچە دىنىڭدا مۇستەھكەم قىلىشىڭنى شۇنداقال خاتالىقلىرىمىزنى،
يامان ئەمەللىرىمىزنى مەغپىرەت قىلىشىڭنى ۋە بىزگە ئۆز تەرىپىڭدىن رەھمەت
بېغىشلىشىڭنى سورايمىز .سەن ھەقىقەتەن (بەندىلىرىڭگە ئاتاالرنى) بەكمۇ كۆپ
بېغىشلىغۇچىسەن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا،
ساھابىلىرىگە ھەمدە تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن بارلىق
مۇئمىنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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 - 7سۆھبەت

رامىزان روزىسى تۇتۇشتا بىر قانچە قىسىمغا
ئايرىلغان كىشىلەرنىڭ يەنە بىر بۆلۈكى
ھەققىدە
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
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قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،بىز (ئالدىنقى سۆھبىتىمىزدە) رامىزان روزىسىنىڭ
ھۆكۈملىرىدە

كىشىلەرنىڭ

بەش

قىسىمغا

بۆلۈنىدىغانلىقى

توغرىسىدا

سۆزلىگەن ئىدۇق .يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن بەش قىسىم كىشىلەردىن باشقا،
مەزكۇر سۆھبەتتە بىز يەنە بىر بۆلەك كىشىلەر ھەققىدە توختىلىمىز.
 ئالتىنچى قىسىم كىشىلەر :مۇساپىر
مۇساپىر كىشى سەپەر قىلىش ئارقىلىق ھىيلە ئىشلىتىپ روزىسىنى
بۇزۇشنى مەقسەت قىلغان بولسا ئۇنىڭ ئەھۋالىغا قارايمىز .ئەگەر سەپەر
قىلىشتىكى مەقسىتى روزىسىنى بۇزۇش بولسا ،ئۇ كىشىنىڭ شۇ ۋاقىتتا
روزىسىنى بۇزۇشى ھارام ،روزىسىنى داۋامالشتۇرۇشى ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر
ھىيلە ئىشلىتىشنى مەقسەت قىلمىغان بولسا ،سەپىرىنىڭ مۇددىتى ئۇزۇن
ياكى قىسقا بولسۇن ،بىرەر ھاجەت ئۈچۈن قىلغان ئۆتكۈنچى سەپەر بولسۇن ياكى
ئايروپىالن ۋە كىرا ماشىنىلىرىنىڭ شوپۇرلىرىغا ئوخشاش دائىملىق سەپەر
بولسۇن ،ﷲ تائاالنىڭ سۆزى ئومۇمىي بولغانلىقى ئۈچۈن ،روزىسىنى
داۋامالشتۇرۇش ياكى بۇزۇش ئوتتۇرىسىدا ئۇ كىشىگە ئىختىيارلىق بىرىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :و َمن ك َان مر يضا ً أَو ع َََل سفَر فَ ِع َدةٌ مِن أَي ُ
اّلل
َام أ َخ َر ُي ِر ُ
ْ ٍ
يد َ ُ
َ ٍ
َ ْ َ َ ِ
ْ
يد ِبك ُُم ال ُْع ْس َر﴾ «كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە (يەنى
ِبك ُُم ال ُْي ْس َر َوال ُي ِر ُ
مۇساپىر) بولۇپ (تۇتمىغان بولسا ،تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن) باشقا كۈنلەردە

تۇتسۇن .ﷲ سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ ،تەسلىكنى خالىمايدۇ»①.
ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنغان« :كنا نسافر مع النبي ﷺ ،فلم يعب الصائم عىل املفطر ،وال املفطر عىل الصائم»
«بىز پەيغەمبەر ﷺ بىلەن بىرگە سەپەرگە چىققان ئىدۇق ،روزا تۇتقانالر بىلەن
تۇتمىغانالر بىر-بىرىنى ئەيىبلىمەيتتى».

②

ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنغان« :يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ،ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن
ذلك حسن» «ساھابىلەر< :كىمنىڭ روزا تۇتقۇدەك تاقىتى بولسا ،ئۇنىڭ روزا
①

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىرقىسمى.

② بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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تۇتقىنى ياخشى؛ كىمنىڭ روزا تۇتقۇدەك تاقىتى بولمىسا ،تۇتمىغىنى ياخشى>
دەپ قارايتتى».

①

ھەمزە ئىبنى ئەمىر ئەسلەمى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :يا رسول الله ،إين صاحب ظهر
أعالجه أسافر عليه وأكريه ،وإنه رمبا صادفني هذا الشهر يعني :رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب،

فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون عىل من أن أؤخره فيكون ديناً عىل ،أفأصوم يا رسول الله أعظم
ألجرى أم أفطر؟» «ئى ﷲنىڭ رەسۇلى! مېنىڭ بىر تۆگەم بار ،ئۇنىڭ بىلەن
ھاجەتلىرىمنى راۋا قىلىمەن .گاھىدا ئۇنىڭغا مىنىپ سەپەر قىلسام ،گاھىدا
ئۇنى كىراغا سالىمەن .سەپەردىكى ۋاقتىمدا رامىزان ئېيى كىرىپ قېلىشى
مۇمكىن ،مەن ياش ۋە كۈچلۈك يىگىت ،روزا تۇتۇش ماڭا تەس كەلمەيدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن مەن روزىنى كېچىكتۈرۈپ قازاسىنى قىلغاندىن كۆرە ،ئۆز ۋاقتىدا
تۇتقىنىمنىڭ ئەجرى كاتتىمۇ ياكى قازاسىنى قىلسام ئەجرى كاتتىمۇ؟» دەپ
سورىغاندا ،پەيغەمبەر ﷺ« :أي ذلك شئت يا حمزة» «ئى ھەمزە! قايسىسىنى
خالىساڭ ،شۇنى قىلغىن!» دەپ جاۋاب بەردى.

②

سەپەردە ھاۋانىڭ ئىسسىقلىقى سەۋەبىدىن كىرا ماشىنىسىنىڭ شوپۇرىغا
رامىزان روزىسىنى تۇتۇش قىيىن كەلسە ،ھاۋا سالقىن بولىدىغان ،ئۇ كىشىگە
روزىسىنى تۇتۇش ئاسان بولىدىغان كۈنلەرگە كېچىكتۈرسە بولىدۇ.
مۇساپىر كىشى رامىزان روزىسى تۇتۇش ياكى تۇتماسلىقتىن ئاسان
بولغىنىنى قىلىشى ئەۋزەلدۇر .ئەگەر روزا تۇتۇش ياكى تۇتماسلىقى باراۋەر
بولسا ،روزا تۇتۇشى ئەۋزەلدۇر .روزا تۇتۇش ـــ ئۇ كىشىنىڭ زىممىسىدىن
روزىنىڭ ساقىت بولۇشىنى تېزلىتىدۇ ،كىشىلەر بىلەن بىرگە روزا تۇتۇش ئۇ
كىشىنى روھالندۇرىدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ شۇنداق قىلغان.
ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

«خرجنا مع النبي ﷺ يف رمضان يف حر شديد ،حتى إن كان أحدنا ليضع يده عىل رأسه من شدة
الحر ،وما فينا صائم إال رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة» «بىز رەسۇلۇلالھ ﷺ بىلەن
رامىزان ئېيىدا سەپەرگە چىقتۇق ،ھاۋا قاتتىق ئىسسىق ئىدى ،ھەتتا
ئارىمىزدىكى

بەزى

كىشىلەر

ئىسسىقنىڭ

① مۇسلىم توپلىغان.
②

ئەبۇ داۋۇد توپلىغان ،ئەلبانى «زەئىپ» دېگەن.
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قاتتىقلىقىدىن

قوللىرىنى

پېشانىسىگە قويۇۋاالتتى .رەسۇلۇلالھ ﷺ بىلەن ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھەدىن باشقا
ھېچكىم روزا تۇتمىغان ئىدى».

①

روزىنىڭ ساھابىلەرگە ئېغىر كەلگەنلىكى رەسۇلۇلالھ ﷺ گە يەتكۈزۈلگەندە،
ساھابىلىرىگە كۆڭۈل بۆلۈش ئۈچۈن روزىسىنى بۇزغان .جابىر رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ خرج إىل مكة عام الفتح فصام حتى
بلغ كراع الغميم ،فصام الناس معه ،فقيل له :إن الناس قد شق عليهم الصيام ،وإنهم ينظرون فيام
فعلت ،فدعا بقدح من ماء بعد العرص فرشب والناس ينظرون إليه» «مەككە فەتىھ بولغان
يىلى رامىزاندا پەيغەمبەر ﷺ مەككىگە قاراپ يولغا چىقتى ۋە كۇرائۇلغەمىم دېگەن
يەرگە كەلگۈچە روزا تۇتتى ،باشقىالرمۇ روزا تۇتقان ئىدى .پەيغەمبەر ﷺ گە:
<كىشىلەرگە روزا ئېغىر كەلدى ،ئۇالر سىلىنىڭ نېمە قىلىدىغانلىقلىرىغا
قاراۋاتىدۇ> دېيىلگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ ئەسىردىن كېيىن بىر قاچا سۇ
ئەكەلدۈرۈپ ،كىشىلەرگە كۆرسىتىپ تۇرۇپ سۇنى ئىچتى».

②

ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي
ﷺ أىت عىل نهر من السامء والناس صيام يف يوم صائف مشاة ،ورسول الله ﷺ عىل بغلة له ،فقال:
اشبوا أيها الناس فأبوا ،فقال :إين لست مثلكم ،إين أيرسكم ،إين راكب فأبوا ،فثنى رسول الله ﷺ
فخذه فنزل فرشب ،وشب الناس ،وما كان يريد أن يرشب ﷺ» «(مەلۇم بىر سەپەردە)
پەيغەمبەر ﷺ يامغۇر سۈيى ئېقىۋاتقان بىر ئېقىن بويىغا كېلىپ قالدى.
ساھابىلەر روزا تۇتۇۋالغان بولۇپ ،ھاۋا قاتتىق ئىسسىق ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە
ئۇالر پىيادە كېتىۋاتاتتى ،پەيغەمبەر ﷺ بولسا قېچىرىغا مىنىۋالغان ئىدى.
شۇڭا ،پەيغەمبەر ﷺ< :ئى جامائەت! سۇ ئىچىڭالر> دېدى لېكىن ئۇالر (روزىلىرىنى
بۇزماسلىق ئۈچۈن) سۇ ئىچكىلى ئۇنىمىغان ئىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :مەن
سىلەرگە ئوخشىمايمەن ،مەن سىلەردىن راھەت چۈنكى مەن ئۇالغ ئۈستىدە
كېتىۋاتىمەن> دېدى لېكىن ئۇالر يەنە سۇ ئىچكىلى ئۇنىمىدى .شۇنىڭ بىلەن
پەيغەمبەر ﷺ قېچىردىن چۈشۈپ سۇ ئىچكەن ئىدى ،ئۇالرمۇ سۇ ئىچىشكە
باشلىدى .ئەسلىدە پەيغەمبەر ﷺ سۇ ئىچمەكچى ئەمەس ئىدى».

① بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
② مۇسلىم توپلىغان.
③ ئەھمەد توپلىغان ،ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئىبنى ھىببان «سەھىھ» دېگەن.
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③

مۇساپىرغا روزا قىيىن كەلسە روزىسىنى بۇزىدۇ ،سەپەردە روزا تۇتمايدۇ .جابىر

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :أن النبي
ﷺ ملا أفطر حني شق الصوم عىل الناس قيل له :إن بعض الناس قد صام ،فقال النبي ﷺ:أولئك
العصاة ،أولئك العصاة» «كىشىلەرگە روزا مۇشەققەت كەلگەندە پەيغەمبەر ﷺ روزىسىنى
بۇزغاندىن كېيىن ،بەزى كىشىلەرنىڭ يەنە روزا تۇتقانلىقى پەيغەمبەر ﷺ غا
يەتكۈزۈلگەندە ،پەيغەمبەر ﷺ< :ئۇالر ئاسىيالردۇر ،ئۇالر ئاسىيالردۇر> دېگەن».

①

جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ كان يف

سفر ،فرأى زحاماً ورجالً قد ظلل عليه ،فقال :ما هذا ؟ قالوا :صائم ،فقال :ليس من الرب الصيام يف
السفر» «پەيغەمبەر ﷺ بىر سەپەردە ئىدى .شۇ ئارىدا ،ئادەملەر ئەتراپىغا
ئولىشىۋالغان ۋە سايىدىتىلىپ تۇرغان بىر كىشىنى كۆرۈپ ،پەيغەمبەر ﷺ:
<ئۇنىڭغا نېمە بوپتۇ؟> دەپ سورىدى .ئۇالر< :ئۇ كىشى روزا تۇتقانىكەن> دەپ
جاۋاب بەرگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :سەپەردە روزا تۇتۇش ياخشى ئەمەس> دېدى».

②

روزىدار كىشى رامىزان ئېيى كۈندۈزلىرى سەپەر قىلىپ روزىنى كامىل
قىلىشتا قىيىنچىلىق بولسا ،ئۆز شەھىرىدىن چىققاندىن باشالپ روزىسىنى
بۇزۇشى دۇرۇس بولىدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان
ساھابىلەر كۇرائۇلغەمىم دېگەن يەرگە كەلگىچىلىك روزا تۇتقان .روزىنىڭ
كىشىلەرگە مۇشەققەت كەلگەنلىكى پەيغەمبەر ﷺ گە يەتكۈزۈلگەندە ،پەيغەمبەر ﷺ
ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان ساھابىلەر روزىلىرىنى بۇزغان .كۇرائۇلغەمىم ـــ
ھىررە تەرەپتىكى قارا تاغ بولۇپ ،ئۇسفان بىلەن مەررە زەھران ئارىلىقىدىكى
غەمىم دېگەن ۋادىغىچە سوزۇلۇپ بارىدۇ.
مۇساپىر كىشى رامىزان ئېيى كۈندۈزلىرى روزا تۇتمىغان ھالەتتە ئۆز
شەھىرىگە كېلىپ (ئاندىن شۇ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا روزا تۇتقان بولسا) ،شۇ
كۈنلۈك روزىسى روزا ھېسابالنمايدۇ چۈنكى ئۇ كىشى شۇ كۈننىڭ ئەۋۋىلىدە روزا
تۇتمىغان ئىدى ،پەرز روزىنى تاڭ يورۇغاندىن باشالپ تۇتسا ئاندىن دۇرۇس
بولىدۇ.
لېكىن «شۇ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-ئىچمەكتىن) توختاپ
① مۇسلىم توپلىغان.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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تۇرامدۇ ياكى تۇرمامدۇ؟» دېگەن مەسىلىدە ئالىمالر ئوخشىمىغان قاراشالرنى
ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ ،بەزى ئالىمالر« :زاماننىڭ (يەنى رامىزاننىڭ)
ھۆرمىتىنى ساقالپ ،كۈننىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-ئىچمەكتىن) توختاپ
تۇرۇشى ۋاجىب بولىدۇ ،شۇ كۈننىڭ روزىسى روزا تۇتقانلىق ھېسابالنمىغانلىقى
ئۈچۈن ئۇ كىشىگە قازاسىنى قىلىش ھەم ۋاجىب بولىدۇ» دەپ قارىغان ،بۇ ـــ
ئىمام ئەھمەد (رەھىمەھۇلالھ)نىڭ مەزھىبىدىكى مەشھۇر كۆز قاراش.
يەنە بەزى ئالىمالر« :شۇ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-ئىچمەكتىن)
توختاپ تۇرۇشى ئۇ كىشىگە ۋاجىب بولمايدۇ چۈنكى ئۇ كىشىگە قازاسىنى
قىلىش ۋاجىب بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ كىشىنىڭ (يېمەك-ئىچمەكتىن)
توختاپ تۇرۇشى ئۇ كىشىگە ھېچقانداق مەنپەئەت ئېلىپ كەلمەيدۇ .زاماننىڭ
(رامىزاننىڭ) ھۆرمىتىنى ساقالش ـــ ئۇ كىشىنىڭ رۇخسەتلىك ھالدا
كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدىكى روزىسىنى ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بۇزۇشى بىلەن
ئاللىبۇرۇن يوقالغان» دەيدۇ .بۇ ھەقتە ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :كىمكى كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە يېگەن بولسا ،كۈندۈزنىڭ
ئاخىرىدىمۇ يېسۇن» .يەنى ئۆزرە سەۋەبلىك كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە يىيىش ھاالل
بولغان كىشىگە كۈندۈزنىڭ ئاخىرىدىمۇ يىيىش ھاالل بولىدۇ .بۇ ـــ ئىمام
مالىك ۋە ئىمام شافىئىينىڭ كۆز قارىشى ۋە ئىمام ئەھمەدنىڭ يەنە بىر خىل
كۆز قارىشىدۇر .لېكىن روزىسىنى بۇزۇش سەۋەبى مەخپىي بولغانلىقى ئۈچۈن،
ئاشكارا يەپ-ئىچمەيدۇ ،بولمىسا ئۇ كىشىگە باشقىالر يامان گۇمان قىلىپ
قالىدۇ ياكى ئۇنىڭغا ئەگىشىپ قالىدۇ.
 يەتتىنچى قىسىم كىشىلەر :كېسىلىنىڭ ساقىيىشىدىن ئۈمىد بار
كېسەل كىشىلەر
بۇنداق كىشىلەرنىڭ ئۈچ خىل ھالىتى بار:
بىرىنچى خىل ھالەت ـــ روزا مۇشەققەت كەلمەيدىغان ۋە زىيان
يەتكۈزمەيدىغان ھالەتتىكى كىشىلەر بولۇپ ،بۇنداق كىشىلەرگە رامىزان روزىسى
تۇتۇش پەرز بولىدۇ چۈنكى ئۇالرنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا ئۆزرە يوق.
ئىككىنچى خىل ھالەت ـــ روزا مۇشەققەت كېلىدىغان ئەمما ساالمەتلىكىگە
زىيان يەتكۈزمەيدىغان كىشىلەر بولۇپ ،بۇنداق كىشىلەر ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ
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سۆزىگە ئاساسەن روزا تۇتمايدۇ﴿ :و َمن ك َان مر يضا ً أَو ع َََل سفَر فَ ِع َدةٌ م َ
َام أ ُ َخ َر﴾ «كىمكى
ِن أي ٍ
ْ
َ ٍ
َ ْ َ َ ِ
ْ

كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە (يەنى مۇساپىر) بولۇپ (تۇتمىغان بولسا ،تۇتمىغان

كۈنلەر ئۈچۈن) باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن»① .بۇ خىل ھالەتتىكى كىشىلەرنىڭ
مۇشەققەت تارتىپ تۇرۇپ روزا تۇتۇشى مەكرۇھ ھېسابلىنىدۇ چۈنكى بۇ ھالەتتە
روزا تۇتقان كىشى ﷲ تائاالنىڭ رۇخسىتىنى تۇتماي ئۆزىنى ئازابلىغان بولىدۇ.

بۇ ھەقتە مۇنداق بىر ھەدىس نەقىل قىلىنىدۇ« :إن الله يحب أن تؤىت رخصه ،كام
يكره أن تؤىت معصيته» «ﷲ تائاال خۇددى ئۇنىڭغا ئاسىي بولىدىغان ئىشنىڭ
قىلىنىشىنى يامان كۆرگەندەك ،رۇخسەت قىلىنغان ئىشنىڭ قىلىنىشىنى
ياخشى كۆرىدۇ».

②

ئۈچىنچى خىل ھالەت ـــ روزا تۇتۇش ساالمەتلىكىگە زىيان يەتكۈزىدىغان
كىشىلەر بولۇپ ،بۇ خىل ھالەتتىكى كىشىلەرنىڭ روزا تۇتماسلىقى ۋاجىب
﴿وال
بولىدۇ ،روزا تۇتۇشى دۇرۇس بولمايدۇ .بۇ ھەقتە ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
َ
َان ِبك ُْم َر ِحيما﴾ «سىلەر ئۆزۈڭالرنى (يەنى بىر-بىرىڭالرنى)
َت ْق ُتل ُوا أ ْنف َُسك ُْم ِإ َن َ َ
اّلل ك َ
ئۆلتۈرمەڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر»③ .ﷲ تائاال يەنە
﴿وال ُتلْقُوا بِأ َ ْي ِديك ُْم إِ َل ا َ
لت ْهل ُ َ
ك ِة﴾ «ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە
مۇنداق دەيدۇ:
َ
تاشلىماڭالر»④.
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :إن لنفسك عليك حقا» «ھەقىقەتەن نەپسىڭنىڭ
سەندە ھەققى بار»  ⑤.ﷲ تائاال رۇخسەت قىلغان ئىشالردا نەپسىگە زىيان
يەتكۈزمەسلىك ـــ نەپسىنىڭ ھەقلىرى قاتارىدىن بولۇپ ،بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ﷺ
مۇنداق دېگەن« :ال رضر وال رضار» «زىيان تارتىشقىمۇ بولمايدۇ ،زىيان
سېلىشقىمۇ بولمايدۇ» ⑥.ئىمام نەۋەۋى (رەھىمەھۇلالھ)« :بۇ ھەدىس بىر قانچە
يول

ئارقىلىق

نەقىل

بولۇپ،

قىلىنغان

ئۇنىڭ

بەزىسى

بەزىسىنى

كۈچلەندۈرىدۇ» دېگەن.
① سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
② ئەھمەد ،ئىبنى ھىببان ۋە ئىبنى خۇزەيمە توپلىغان ،شۇئەيب ئەرنەئۇت «سەھىھ» دېگەن.
③ سۈرە نىسا  -11ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
④ سۈرە بەقەرە  -215ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
⑤

بۇخارى توپلىغان.

⑥

ھاكىم ،ئىبنى ماجە ،مالىك ۋە دارىقۇتنى توپلىغان.
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روزىدار

كىشى

روزىدار

كېسەل

ھالەتتە

بولۇپ

قېلىپ،

روزىسىنى

داۋامالشتۇرۇشتىن ئاجىز كەلسە ،روزىنى بۇزۇشنى دۇرۇس قىلىدىغان سەۋەب
تېپىلغانلىقى ئۈچۈن ،روزىسىنى بۇزۇشى دۇرۇس بولىدۇ .ئەگەر ئۇ كىشى رامىزان
كۈنى كۈندۈزىدە روزا تۇتمىغان ھالەتتە ساقايغان بولسا ،شۇ كۈننىڭ قالغان
قىسمىدا روزا تۇتسا روزا ھېسابالنمايدۇ چۈنكى ئۇ كىشى كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە
روزىسىز ئىدى ،روزىنى تاڭ يورۇغاندىن باشالپ تۇتسا ئاندىن دۇرۇس بولىدۇ.
لېكىن «شۇ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-ئىچمەكتىن) توختاپ تۇرۇش
ياكى تۇرماسلىق» مەسىلىسىدە ئالىمالر ئوخشىمىغان قاراشالردا بولغان بولۇپ،
بۇ قاراشالر «مۇساپىر كىشى روزا تۇتمىغان ھالەتتە ئۆز شەھىرىگە كەلسە
(يېمەك-ئىچمەكتىن) توختاپ تۇرامدۇ ياكى تۇرمامدۇ؟» دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ
ئۆتۈلدى.
ئەگەر روزا تۇتسا كېسىلىنىڭ ئېغىرالپ كېتىدىغانلىقى ۋە كېچىكىپ
ساقىيىدىغانلىقى

تېببىي

تەكشۈرۈش

ئارقىلىق

ئىسپاتالنسا،

كېسەل

كىشىنىڭ ئۆز ساالمەتلىكىگە كۆڭۈل بۆلۈپ ،ئۆزىنى ئاسراش يۈزىسىدىن روزا
تۇتماسلىقى دۇرۇس بولىدۇ .ئەگەر بۇ خىل خەتەرنىڭ يوقۇلۇشىدىن ئۈمىد
بولسا ،يوقالغانغا قەدەر كۈتۈپ تۇرىدۇ ،ئاندىن كېيىن روزا تۇتمىغان كۈننىڭ
قازاسىنى قىلىدۇ .ئەگەر خەتەرنىڭ يوقۇلۇشىدىن ئۈمىد بولمىسا ،ئۇ كىشىنىڭ
ھۆكمى بەشىنچى قىسىم كىشىلەرنىڭ ھۆكمىگە ئوخشاش بولۇپ ،روزا تۇتمايدۇ
ۋە ھەر كۈنلۈك روزىسى ئۈچۈن بىر مىسكىنگە تائام بىرىدۇ.
ئى ﷲ! بىزنى سەن رازى بولىدىغان ئەمەلگە مۇۋەپپەق قىلغىن ،بىزنى
سېنىڭ نەپرىتىڭگە ۋە ساڭا ئاسىي بولۇشقا سەۋەب بولىدىغان ئىشالردىن يىراق
قىلغىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى
ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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روزا تۇتۇش ۋە قازا ھۆكۈملىرى بويىچە بىر
قانچە قىسىمغا ئايرىلغان كىشىلەرنىڭ قالغان
قىسىملىرى ھەققىدە
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئ ۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
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قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،بىز (ئالدىنقى سۆھبەتلىرىمىزدە) رامىزان روزىسى تۇتۇشتا
كىشىلەرنىڭ بىرقانچە قىسىمغا ئايرىلىدىغانلىقى ھەققىدە توختىلىپ ،يەتتە
قىسىم كىشىلەر توغرىسىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدۇق .مەزكۇر سۆھبىتىمىزدە
قالغان قىسىمى ھەققىدە توختىلىمىز.
 سەككىزىنچى قىسىم كىشىلەر :ھەيزدار ئايالالر
ھەيزدار ئايالنىڭ روزا تۇتۇشى ھارام بولىدۇ ،ئۇنىڭ روزىسى دۇرۇس

بولمايدۇ .پەيغەمبەر ﷺ ئايالالر ھەققىدە« :ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب
الرجل الحازم من إحداكن» «ئىرادىلىك ئەرنى ئەقلىدىن ئاداشتۇرۇۋېتىدىغان
سىلەردەك ئەقلى ۋە دىنى كەمتۈك كىشىنى كۆرۈپ باقمىدىم» دېگەنىدى،
ئايالالر« :وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟» «ئى رەسۇلۇلالھ! ئەقلىمىزنىڭ ۋە

دىنىمىزنىڭ كەمتۈكلىكى نېمە؟» دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ﷺ« :أليس شهادة املرأة
مثل نصف شهادة الرجل؟» «ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى ئەرنىڭ گۇۋاھلىقىنىڭ يېرىمىغا

تەڭ ئەمەسمۇ؟» دېگەنىدى ،ئايالالر« :بىل» «شۇنداق» دېيىشتى .پەيغەمبەر ﷺ:
«فذلك نقصان عقلها ،أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟» «مانا بۇ ـــ ئايالنىڭ ئەقلىنىڭ
كەمتۈكلىكىدۇر .ئايالالر ھەيز كۆرگەندە ناماز ئوقۇيالمايدۇ ،روزا تۇتالمايدۇ،
شۇنداق ئەمەسمۇ؟» دېگەنىدى ،ئايالالر« :بىل» «شۇنداق» دېيىشتى .پەيغەمبەر
ﷺ« :فذالك من نقصان دينها» «مانا بۇ ـــ ئايالالرنىڭ دىنىنىڭ كەمتۈكلىكىدۇر»
دېدى.

①

كۈن ئولتۇرۇشتىن ئازغىنە ۋاقىت ئىلگىرى روزىدار ئايالدىن ھەيز كەلسە،
ئۇ ئايالنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ ھەمدە ئۇ ئايالغا شۇ كۈننىڭ قازاسىنى قىلىش
ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر ئايالنىڭ روزىسى نەفلە روزا بولسا ،شۇ كۈننىڭ قازاسىنى
قىلىشى نەفلە بولىدۇ ،ۋاجىب بولمايدۇ.
ھەيزدار ئايال رامىزان كۈنى كۈندۈزدە ھەيزدىن پاكالنسا ،ئۇ ئايالنىڭ شۇ
كۈننىڭ قالغان قىسمىدا روزا تۇتۇشى دۇرۇس بولمايدۇ چۈنكى كۈندۈزنىڭ
ئەۋۋىلىدە ئۇ ئايالدا روزا تۇتۇشتىن چەكلەيدىغان ھەيز مەۋجۇد ئىدى« .شۇ
كۈننىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-ئىچمەكتىن) توختاپ تۇرامدۇ ياكى
①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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تۇرمامدۇ؟» دېگەن مەسىلىدە ،ئالىمالر ئوخشىمىغان قاراشالردا بولغان بولۇپ،
بۇ قاراشالر «مۇساپىر كىشى روزا تۇتمىغان ھالەتتە ئۆز شەھىرىگە كەلسە
(يېمەك-ئىچمەكتىن) توختاپ تۇرامدۇ ياكى تۇرمامدۇ؟» دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ
ئۆتۈلدى.
ھەيزدار ئايال رامىزان كېچىسى تاڭ يورۇشتىن ئازغىنە ۋاقىت ئىلگىرى
ھەيزدىن پاكالنغان بولسا ،ئۇ ئايال روزا تۇتۇشقا اليىق كىشىگە ئايالنغانلىقى
ئۈچۈن ،روزا تۇتۇشى پەرز بولىدۇ .خۇددى جۇنۇپ كىشى روزا تۇتۇپ تاڭ
سۈزۈلگەندىن كېيىن يۇيۇنسا روزىسى دۇرۇس بولغاندەك ،ھەيزدىن پاكالنغان
ئايال كىشىمۇ تاڭ سۈزۈلگەندىن كېيىن يۇيۇنسا روزىسى دۇرۇس بولىدۇ .ئائىشە

رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :كان النبي ﷺ يصبح
جنبا ً من جامع غري احتالم ثم يصوم يف رمضان» «پەيغەمبەر ﷺ رامىزاندا ئېھتىالمدىن
ئەمەس ،جىمادىن جۇنۇپ بولغان ھالدا تاڭ ئاتقۇزاتتى ،ئاندىن روزا تۇتاتتى».

①

نىپاسدار ئايال كىشىنىڭ ھۆكۈمى يۇقىرىقى ئەھۋالالرنىڭ ھەممىسىدە
ھەيزدار ئايال كىشىنىڭ ھۆكمىگە ئوخشاش.
ھەيزدار ۋە نىپاسدار ئايالنىڭ ئۆتۈپ كەتكەن كۈنلەردىكى روزىسىنىڭ

قازاسىنى قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَ ِع َدةٌ ِم ْن
َ
َام أ ُ َخ َر ﴾ «(تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن) باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن»②.
أي ٍ
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن« :ھەيز كۆرگەن ئايال نېمە ئۈچۈن روزىسىنىڭ
قازاسىنى تۇتۇپ ،نامىزىنىڭ قازاسىنى ئوقۇمايدۇ؟» دەپ سورالغاندا ،ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھا« :كان يصيبنا ذلك ،فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة» «بىز
(پەيغەمبەر ﷺ نىڭ دەۋرىدە) ھەيز كۆرۈپ قالساق ،روزىنىڭ قازاسىنى قىلىشقا
بۇيرۇالتتۇق ئەمما نامازنىڭ قازاسىنى ئوقۇشقا بۇيرۇلمايتتۇق» دېگەن.

③

 توققۇزىنچى قىسىم كىشىلەر :باال ئېمىتىۋاتقان ياكى ھامىلدار ئايالالر
بۇنداق ئايالالر روزا تۇتۇش ئارقىلىق ئۆزىگە ياكى بالىسىغا (زىيان يىتىپ
قېلىشىدىن) ئەنسىرىسە روزا تۇتمايدۇ .ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ
①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :إن الله وضع
عن املسافر شطر الصالة ،والصوم عن املسافر وعن املرضع والحبىل» «ﷲ تائاال مۇساپىردىن
نامازنىڭ يېرىمىنى ۋە روزىنى قالدۇرۇۋەتتى ،باال ئېمىتىۋاتقان ۋە ھامىلدار
ئايالدىن روزىنى قالدۇرۇۋەتتى».

①

ئايال كىشىنىڭ (ئۆزى ۋە بالىسىنىڭ) ساالمەتلىكىدىن ئەنسىرىشى
يوقىلىپ ،كېسىلى ساقىيىپ ،روزا تۇتۇشى ئاسانالشقاندا ،تۇتمىغان كۈنلەرنىڭ
قازاسىنى قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ.
 ئونىنچى قىسىم كىشىلەر :سۇغا غەرق بولۇپ كېتىۋاتقان ياكى كۆيۈپ
كېتىۋاتقان ۋە ياكى تام ئاستىدا قالغان مۇسۇلمان كىشىنى قۇتقۇزۇشقا
ئوخشاش ئىشالردا ،كىمكى شۇالردىن زىياننى كەتكۈزۈش ئۈچۈن روزىسىنى
بۇزۇشقا ئېھتىياجلىق بولسا ياكى ئۇالرنى پەقەت يەپ-ئىچىپ كۈچ ھاسىل
قىلىش ئارقىلىقال قۇتقۇزغىلى بولسا ،ئۇ كىشىنىڭ روزىسىنى بۇزۇشى دۇرۇس
بولىدۇ .بەلكى مۇسۇلمان كىشىنى ھاالك بولۇپ كېتىشتىن قۇتقۇزۇش ۋاجىب
بولغانلىقى ئۈچۈن ،شۇ ۋاقىتتا روزىسىنى بۇزۇشى ۋاجىب بولىدۇ چۈنكى
ۋاجىبنىڭ تولۇق بولۇشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئىشنى قىلىشمۇ ۋاجىبتۇر
شۇنداقال ئۇ كىشىگە روزىسىنى بۇزغان كۈننىڭ قازاسىنى قىلىشمۇ ۋاجىب
بولىدۇ.
كىمكى ﷲ تائاالنىڭ يولىدىكى جىھادتا دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشۇشقا كۈچ-
قۇۋۋەت ھاسىل قىلىش ئۈچۈن روزىسىنى بۇزۇشقا ئېھتىياجلىق بولسا،
دۈشمەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىش ئارقىلىق مۇسۇلمانالر قوغدىلىدىغانلىقى ۋە
ﷲنىڭ كەلىمىسى ئالىي بولىدىغانلىقى ئۈچۈن ،دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا ئۇ
كىشى سەپەردە ياكى شەھەردە بولسۇن روزىسىنى بۇزىدۇ ۋە شۇ كۈننىڭ قازاسىنى
قىلىدۇ .ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنىدۇ« :سافرنا مع رسول الله ﷺ إىل مكة ونحن صيام ،فنزلنا منزالً ،فقال ﷺ:إنكم قد
ال
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة ،فمنا من صام ومنا من أفطر ،ثم نزلنا منز ً
آخر ،فقال رسول الله ﷺ:إنكم مصبِّحو عد ِّوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا»
«بىز پەيغەمبەر ﷺ بىلەن بىللە مەككىگە قاراپ يولغا چىقتۇق ،بىز روزىدار
①

ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان.
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ئىدۇق .مەلۇم بىر يەرگە بارغاندا چۈشكۈن قىلدۇق .پەيغەمبەر ﷺ< :دۈشمەنگە
يېقىنلىشىپ قالدىڭالر ،شۇڭا روزا تۇتماسلىقىڭالر كۈچلۈك بولۇشۇڭالرغا
پايدىلىقتۇر> دېدى .پەيغەمبەر ﷺ نىڭ بۇ سۆزى رۇخسەت ئىدى ،شۇنىڭ ئۈچۈن
بەزىمىز روزا تۇتتۇق ،يەنە بەزىمىز تۇتمىدۇق .كېيىن يەنە باشقا بىر يەرگە
بېرىپ ئارام ئېلىش ئۈچۈن توختىغىنىمىزدا پەيغەمبەر ﷺ< :ئەتە دۈشمەنگە
ھۇجۇم قىلىسىلەر ،روزا تۇتماسلىقىڭالر كۈچلۈك بولۇشۇڭالرغا پايدىلىقتۇر،
شۇنىڭ ئۈچۈن روزا تۇتماڭالر> دېدى .پەيغەمبەر ﷺ نىڭ بۇ سۆزى بۇيرۇق ئىدى،
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز روزا تۇتمىدۇق».

①

ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن قۇۋۋەت ھازىرالش بولسا سەپەردىن باشقا مۇستەقىل
بىر سەۋەب ئىكەنلىكىگە يۇقىرىقى ھەدىس دەلىلدۇر چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ روزىنى
بۇزۇشقا بۇيرۇشتا سەپەرنى سەۋەب قىلماستىن بەلكى دۈشمەنگە قارشى ئۇرۇش
قىلىش ئۈچۈن قۇۋۋەت ھازىرالشنى سەۋەب قىلدى .شۇڭا ،پەيغەمبەر ﷺ
ساھابىلەرنى بىرىنچى قېتىم چۈشكۈن قىلغان ئورۇندا روزىسىنى بۇزۇشقا
كەسكىن بۇيرۇمىدى.
يۇقىرىدا بايان قىلىنغان سەۋەبلەرنىڭ ئىچىدىن كېسەللىك ،ياشىنىپ
قېلىپ روزا تۇتالماسلىق ...تەك بىرەر ئاشكارا سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن رامىزاندا
روزا تۇتماسلىقى رۇخسەت قىلىنغان كىشىلەرنىڭ روزا تۇتمىغانلىقىنى
ئاشكارىلىشى ئەيىبلەنمەيدۇ ئەمما روزىسىنى بۇزۇش سەۋەبى ھەيزدار بولۇپ
قېلىش ياكى مۇسۇلمان كىشىنى ھاالك بولۇپ كېتىشتىن قۇتقۇزۇۋېلىشقا
ئوخشاش مەخپىي سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بولسا ،ئۇنداق كىشى روزىسىنى مەخپىي
ھالدا بۇزىدۇ .ئۇ كىشىگە تۆھمەت قىلىنماسلىقى ياكى نادان كىشىلەرنىڭ:
«روزىنى ئۆزرىسىز بۇزۇش دۇرۇس ئوخشايدۇ» دەپ ئويالپ قېلىپ ،ئۇ كىشىگە
ئەگىشىپ خاتاالشماسلىقى ئۈچۈن ،روزىسىنى بۇزغانلىقىنى ئاشكارىلىمايدۇ.
يۇقىرىقى (ئون) قىسىم كىشىلەردىن قازاسىنى قىلىش ۋاجىب بولغان
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى تۇتمىغان كۈنلىرىنىڭ سانى بويىچە قازاسىنى قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَ ِع َدةٌ م َ
َام أ ُ َخر﴾ «(تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن)
ِن أي ٍ
ْ

①

مۇسلىم توپلىغان.
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باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن»①.
ئەگەر بىر ئاينىڭ ھەممىسىدە روزا تۇتمىغان بولسا ،بىر ئايلىق روزىنىڭ
قازاسىنى قىلىش ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر ئۇ ئاي  37كۈنلۈك ئاي بولسا  37كۈن
قازاسىنى قىلىش 11 ،كۈنلۈك ئاي بولسا  11كۈن قازاسىنى قىلىش ۋاجىب
بولىدۇ .ئۆزرە يوقالغان ۋاقىتتىن باشالپ قازاسىنى قىلىشقا ئالدىراش ئەۋزەلدۇر
چۈنكى بۇ ـــ ياخشىلىققا ۋە زىممىسىدىكى مەجبۇرىيەتنىڭ ساقىت بولۇشىغا
ئالدىرىغانلىقتۇر.
رامىزاننىڭ قازاسىنى قازا كۈنلەرنىڭ سانى بويىچە ،كېيىنكى يىلى
رامىزانغىچە كېچىكتۈرۈش دۇرۇس بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿فَ ِع َدةٌ مِن أَي ُ
يد بِك ُُم ال ُْع ْس َر﴾ «(تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن)
اّلل بِك ُُم ال ُْي ْس َر َوال ُي ِر ُ
َام أ َخ َر ُي ِر ُ
ْ ٍ
يد َ ُ
باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن .ﷲ سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ ،تەسلىكنى
خالىمايدۇ»②.
ئۈستىدە رامىزان روزىسىنىڭ ئون كۈنلۈك قازاسى بولسا ،بۇنى ھەتتا
ئىككىنچى يىلى رامىزانغا ئون كۈن قالغۇچە كېچىكتۈرۈش ھەم دۇرۇس بولىدۇ.
مانا بۇ ـــ رامىزاننىڭ قازاسىنى كېچىكتۈرۈشنى ﷲ تائاالنىڭ تولۇق
ئاسانالشتۇرۇپ بەرگەنلىكىنىڭ قاتارىدىندۇر .ئەمما قازا روزىنى ئىككىنچى يىلى
رامىزانغىچە ئۆزرىسىز كېچىكتۈرۈش دۇرۇس ئەمەس .ئائىشە رەزىيەلالھۇ

ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :كان يكون عيل الصوم من رمضان فام
أستطيع أن أقيض إال يف شعبان» «مېنىڭ ئۈستۈمدە رامىزاننىڭ قازا روزىسى قېلىپ
قاالتتى ،مەن پەقەت شەئبان ئېيىدىال قازاسىنى قىلىشقا قادىر بوالاليتتىم».

③

قازا روزىنى ئىككىنچى يىلى رامىزانغىچە كېچىكتۈرگەندە ،ئۇ كىشىنىڭ
زىممىسىدىكى روزا توپلىشىپ قېلىپ ،بەزىدە روزىنى ئادا قىلىشتىن ئاجىز
كېلىپ قېلىشى ياكى ۋاپات تېپىشى مۇمكىن چۈنكى روزا ـــ خۇددى نامازغا
ئوخشاش تەكرارلىنىپ تۇرىدىغان ئىبادەت بولۇپ ،ئىبادەتتە بىرىنچىسىنى
ئىككىنچىسىنىڭ ۋاقتىغىچە كېچىكتۈرۈش دۇرۇس بولمايدۇ.

①

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③
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ئۆزرە سەۋەبلىك روزا تۇتالمىغان كىشىنىڭ ئۆزرىسى داۋاملىشىپ ،ھەتتا ئۇ
كىشى ۋاپات تاپسا ،ئۇ كىشىگە ھېچنەرسە كەلمەيدۇ چۈنكى ﷲ تائاال ئۇ كىشىگە
باشقا كۈنلەردە قازاسىنى قىلىشنى ۋاجىب قىلغان ئىدى ئەمما ئۇ كىشىنىڭ
باشقا كۈنلەردە روزا تۇتۇشقا ئىمكانىيىتى بولمىدى .خۇددى رامىزان ئېيى
كىرىشتىن بۇرۇن ۋاپات بولغان كىشىگە رامىزان روزىسى تۇتۇش ۋاجىب
بولمىغاندەك ،ئۇ كىشىدىنمۇ روزا ساقىت بولىدۇ.
ئەگەر قازاسىنى قىلىشقا ئىمكانىيىتى بار تۇرۇپ ،قازاسىنى قىلىشقا سەل
قاراپ ،ھەتتا ۋاپات تاپقان بولسا ،قازاسىنى قىلىشقا ئىمكانىيىتى بار تۇرۇپ
قازاسىنى قىلمىغان كۈنلەرنىڭ روزىسىنى ئۇ كىشىنىڭ ۋەلىيسى تۇتىدۇ.
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :من مات وعليه صيام صام عنه وليه» «قازا روزىسى بار
ھالەتتە ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ روزىسىنى ئۇ كىشىنىڭ ۋەلىيسى تۇتىدۇ».

①

ئۇ كىشىنىڭ ۋەلىيسى ـــ ئۇنىڭ ۋارىسى ياكى يېقىن ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدۇر.
ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ ئۈستىدىكى قازا روزىنىڭ سانىچىلىك بىر جامائە
كىشى بىر كۈندە تۇتۇپ قويسىمۇ بولىدۇ .ئىمام بۇخارى ھەسەن بەسرىنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل قىلغان 37(« :كۈن قازا روزىسى بار) كىشى ئۈچۈن
 37ئادەم بىر كۈن روزا تۇتۇپ قويسا دۇرۇس بولىدۇ».
ئەگەر ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ ۋەلىيسى بولمىسا ياكى ۋەلىيسى بولسىمۇ
روزا تۇتۇپ قويۇشنى خالىمىسا ،ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ قازاسىنى قىلىشقا
ئىمكانىيەت تاپقان تۇرۇپ قازاسىنى قىلمىغان روزىسىنىڭ سانى بويىچە ،شۇ
كىشىنىڭ قالدۇرۇپ كەتكەن مېلىدىن ھەربىر كۈنلۈك روزىسى ئۈچۈن بىر
مىسكىنگە تائام بىرىلىدۇ .ھەربىر مىسكىن ئۈچۈن ياخشى بۇغدايدىن بىر مۇد
( 527گرام) بىرىلىدۇ.
قېرىنداشلىرىم ،مانا بۇ ـــ روزا تۇتۇشنىڭ ھۆكۈملىرى بويىچە ئايرىلغان
كىشىلەردۇر .ﷲ تائاال ھەربىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى ۋە ئورنىغا
مۇناسىپ ھۆكۈملەرنى يولغا قويۇپ بەردى .رەببىىڭالرنىڭ بۇنداق يولغا
قويۇشىدىكى ھېكمىتىنى تونۇڭالر ،رەببىڭالرنىڭ سىلەرگە يەڭگىللەشتۈرۈپ،
ئاسانالشتۇرۇپ بەرگەن نېئمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىڭالر ،ﷲ تائاالدىن تاكى ئۆلۈپ
①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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كەتكەنگە قەدەر بۇ دىن ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلىشىنى سوراڭالر!
ئى

ﷲ!

بىزنىڭ

سېنى

ئەسلىشىمىزگە

توسالغۇ

بولۇۋالغان

گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگىن .ئى ﷲ! ساڭا ئىتائەت قىلىش ۋە شۈكرى
قىلىشتىكى كەمچىلىكىلىرىمىزنى ئەپۇ قىلغىن ،بىزلەرگە سېنىڭ يولۇڭنى
الزىم تۇتۇشنى داۋامالشتۇرۇپ بەرگىن ،بىزلەرگە ئۇ ئارقىلىق سەن تەرەپكە
يىتەكلەيدىغان نۇر ئاتا قىلغىن .ئى ﷲ! بىزلەرگە سەن بىلەن سىردىشىشنىڭ
ھاالۋىتىنى تېتىتقىن ،بىزلەرنى سەن رازى بولغان كىشىلەرنىڭ يولىدا
ماڭدۇرغىن .ئى ﷲ! بىزلەرنى بەختسىزلىكتىن قۇتقۇزغىن ،بىزلەرنى
غەپلەتتىن ئويغاتقىن ،بىزلەرگە توغرىنى ئىلھام قىلىپ بەرگىن ،ئۆز كەرىمىڭ
بىلەن بىزنىڭ نىيەتلىرىمىزنى ياخشىالپ بەرگىن .ئى ﷲ! بىزلەرنى تەقۋادارالر
قاتارىدا تىرىلدۈرگىن ،بىزلەرنى سالىھ بەندىلىرىڭگە قوشقىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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روزىنىڭ ھېكمەتلىرى
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ
غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە
قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا قالغان
قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا،
«سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا
شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق
بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
ئى ﷲنىڭ بەندىلىرى! ﷲ سىلەرگە رەھمەت قىلسۇن .بىلىڭالركى ،ﷲ
تائاالنىڭ سىلەرنى يارىتىشى ۋە بىر ئىشنى يولغا قويۇشىدا ،ﷲ تائاالنىڭ
مۇكەممەل ھېكمىتى باردۇر .ﷲ تائاال يارىتىش ۋە بىر ئىشنى يولغا قويۇشتا
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تولىمۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى زاتتۇر.
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى بىكارغا ياراتمىدى ،ئۇالرنى ئېتىبارسىز تاشالپ
قويمىدى ،ئۇالر ئۈچۈن شەرىئەت قانۇنلىرىنى سەۋەبسىز يولغا قويمىدى بەلكى ﷲ
ئۇالرنى بۈيۈك بىر ئىش ئۈچۈن ياراتتى ،ئۇالرنى چوڭ بىر ئىشقا تەييارلىدى ،ئۇالرغا
تۈپتۈز يولنى بايان قىلدى ،بەندىلىرىگ ە ئۇنىڭ بىلەن ئىمانلىرى زىيادە بولىدىغان،
ئىبادەتلىرى مۇكەممەل بولىدىغان قانۇن-تۈزۈملەرنى يولغا قويۇپ بەردى.
ﷲ تائاال بەندىلىرى ئۈچۈن يولغا قويغان ھەربىر ئىبادەتتە كامالەتكە
يەتكەن ھېكمەت بار ،ئۇنى بەزىلەر بىلەلىدى ،يەنە بەزىلەر بىلەلمىدى .مەلۇم
ئىبادەتلەردىكى ھېكمەتنى بىلەلمىگەنلىكىمىز ـــ شۇ ئىبادەتنىڭ ھېكمىتى
يوق ئىكەنلىكىدىن ئەمەس بەلكى بىزنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ھېكمىتىنى
بىلىشتىن ئاجىز كەلگەنلىكىمىزدىن دېرەك بىرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
ُ
ِن الْ ِعل ِْم إِال قَلِيال ً﴾ «سىلەرگە پەقەت ئازغىنا ئىلىم
﴿و َما أوتِي ُت ْم م َ
مۇنداق دەيدۇَ :
بېرىلگەن»①.
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ئىمتىھان قىلىش ،سىناش ،ھەقىقىي ئىگىسى
بولغان ﷲقا ئىبادەت قىلغان كىشىلەر بىلەن نەپسى-خاھىشىغا قۇل بولغان
كىشىلەرنى ئېنىق ئايرىش ئۈچۈن ،ئىبادەت ۋە مۇئامىلە تۈزۈملىرىنى يولغا
قويدى .كىمكى بۇ ئىبادەت ۋە تۈزۈملەرنى چىن قەلىبىدىن رازى بولۇپ قوبۇل
قىلسا ،ئەنە شۇ كىشى ـــ رەببىگە ئىبادەت قىلغان ،ئۇنىڭ شەرىئىتىگە رازى
بولغان ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشنى نەپسى-خاھىشىدىن ئۈستۈن قويغان
كىشىدۇر؛ كىمكى بۇ ئىبادەتلەرنى قوبۇل قىلمىسا ،تۈزۈملەردىن پەقەت
قىزىقىشى ۋە مەقسىتىگە ئۇيغۇن كەلگىنىگە ئەگەشسە ،ئۇنداق كىشى ـــ
نەپسى-خاھىشىغا قۇل بولغان ،ﷲنىڭ شەرىئىتىدىن نەپرەتلەنگەن ،رەببىگە
ئىتائەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈگەن ،نەپسى-خاھىشىنى مەئبۇد قىلغان ،چولتا
ئىلىمى ۋە ئازغىنە ھېكمىتى بىلەن ،ﷲنىڭ شەرىئىتىنى ئۆز نەپسىگە
﴿و ل َِو
بويسۇندۇرۇشنى كۆزلىگەن كىشىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
َ
يه َن بَ ْل أ َ َت ْي َنا ُه ْم بِ ِذك ِْر ِه ْم ف َُه ْم َع ْن ِذ ك ِْر ِه ْم
ات َو ْاْل َ ْر ُ
اء ُه ْم لَف ََس َد ِت َ
او ُ
ض َو َم ْن ِف ِ
ا تَ َب َع ال َْح ُق أ ْه َو َ
الس َم َ
ون﴾ «ئەگەر ھەقىقەت (يەنى قۇرئان) ئۇالرنىڭ نەپسى-خاھىشلىرىغا
ُم ْع ِر ُض َ
①

سۈرە ئىسرا  -75ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بويسۇنىدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە ئاسمانالر ،زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر خاراب
بولغان بوالتتى ،ئۇنداق بولغىنى يوق ،ئۇالرغا (ۋەز-نەسىھەتنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان) قۇرئاننى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالر ئۆزلىرىگە (ۋەز-نەسىھەت بولغان) قۇرئاندىن
يۈز ئۆرۈيدۇ»①.
قوبۇل قىلغان ۋە رازى بولغان كىشىلەرنى ئېنىق ئايرىش ئۈچۈن تۈرلۈك
ئىبادەتلەرنى يولغا قويۇش ـــ ﷲ تائاالنىڭ ھېكمىتىنىڭ قاتارىدىندۇر .ﷲ
اّلل الَ ِذي َن آ َم ُنوا﴾ «مۇئمىنلەرنى (ئۇالرغا
﴿و ل ُِي َم ِح َص َ ُ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق) پاكلىشى ئۈچۈندۇر»②.

بەزى كىشىلەر ئىبادەتلەرنىڭ بىر تۈرىگە رازى بولىدۇ ۋە ئۇنى ئىخالس
بىلەن قىلىدۇ –يۇ ،ئەمما يەنە بىر تۈرىگە نارازى بولىدۇ ۋە ئۇنىڭغا سەل قارايدۇ.
شۇ سەۋەبتىن ،ﷲ تائاال نامازغا ئوخشاش بەدەن ئارقىلىق قىلىشقا ئاالقىدار
بولغان ئىبادەتلەر بىلەن بىرگە ،زاكاتقا ئوخشاش نەپسىگە ئەڭ ياخشى
كۆرۈلىدىغان مېلىنى چىقىم قىلىشقا ئاالقىدار بولغان ئىبادەتلەرنى يولغا
قويدى؛ ھەج ۋە جىھادقا ئوخشاش بەدەن ئارقىلىق قىلىش ۋە مال سەرپ
قىلىش بىرلىكتە قىلىنىدىغان ئىبادەتلەرنى يولغا قويدى .روزىغا ئوخشاش
نەپسى ياخشى كۆرىدىغان ۋە ئىنتىلىدىغان نەرسىلەردىن چەكلىنىشكە ئاالقىدار
بولىدىغان ئىبادەتلەرنى ھەم يولغا قويدى .بەندە گەرچە ھېرىپ-چارچىسىمۇ،
ئەڭ ياخشى كۆرگەن نەرسىسىنى سەرپ قىلسىمۇ ،نەپسى تارتىدىغان
نەرسىسىدىن چەكلەنسىمۇ ئەمما يەنىال رەببىگە ئىتائەت قىلىپ ،بۇيرۇقىنى
ئىجرا قىلىپ ،تۈزۈمىگە رازى بولۇپ ،بۇ تۈرلۈك ئىبادەتلەرگە سەل قارىماستىن
ئۇنىڭدىن تەلەپ قىلىنغان يول بويىچە كامىل ئورۇندىغان بولسا ،مانا بۇ ـــ
بەندىنىڭ رەببىگە مۇكەممەل قۇلچىلق قىلغانلىقىغا ،تولۇق بويسۇنغانلىقىغا،
رەببىنى دوست تۇتقانلىقىغا ۋە رەببىنى ئۇلۇغلىغانلىقىغا دەلىلدۇر .ئەنە شۇ
ۋاقىتتا ،ئالەملەرنىڭ رەببى بولغان ﷲقا ھەقىقىي قۇلچىلىق قىلىش سۈپىتى
ئۇ كىشىدە ئۆزلەشكەن بولىدۇ.
شۈبھىسىزكى ،ھەربىر ئىبادەتنىڭ ھېكمىتى بار بولۇپ ،روزىنىڭمۇ
①

سۈرە مۇئمىنۇن  -22ئايەت.

②

سۈرە ئال ئىمران  -242ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كۆپلىگەن ھېكمەتلىرى باردۇر .ئەنە شۇ ھېكمەتلەر روزىنىڭ ئىسالمدىكى بىر
پەرز ۋە ئىسالمنىڭ بىر ئاساسى بولۇشىنى تەقەززا قىلىدۇ.

روزىنىڭ ھېكمەتلىرى
 روزا ـــ ﷲ ئۈچۈنال بولغان ئىبادەتتۇر.
بەندە بۇ ئىبادەتتە ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ۋە نەپسى تارتىدىغان يېمەك-
ئىچمەك ۋە جىمانى تەرك قىلىش ئارقىلىق رەببىگە يېقىنلىشىدۇ ،شۇ
ئارقىلىق بەندىنىڭ ئىمانىنىڭ راستلىقى ،ﷲقا مۇكەممەل قۇلچىلىق
قىلغانلىقى ،ﷲنى ئەڭ يېقىن دوست تۇتقانلىقى ۋە ﷲنىڭ ھۇزۇرىدىكى
ياخشىلىقنى ئۈمىد قىلغانلىقى ئاشكارا بولىدۇ چۈنكى ئىنسان ئۆزىنىڭ ياخشى
كۆرگەن نەرسىسىدىن پەقەت ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق بىر نەرسە سەۋەبىدىنال ۋاز
كېچىدۇ .مۇئمىن كىشى ئۆز روزىسى ئارقىلىق ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ۋە
ئادەتلەنگەن شەھۋەتلىرىنى تەرك ئېتىشىنىڭ پەقەت ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن
ئىكەنلىكىنى بىلگەندە ،رەببىنىڭ رازىلىقىنى نەپسى-خاھىشىدىن ئۈستۈن
قويىدۇ ۋە شەھۋەتلىرىنى تەرك ئېتىشكە تېخىمۇ ئىشتىياق باغاليدۇ چۈنكى
مۇئمىننىڭ راھىتى ۋە روھىي لەززىتى ـــ ﷲ ئەززە ۋە جەللە ئۈچۈن
شەھۋەتلىرىنى تەرك ئېتىشتە بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن كۆپچىلىك مۇئمىنلەر
رامىزان روزىسىنى بىرەر كۈن ئۆزرىسىز بۇزۇشقا مەجبۇرلىنىپ تۈرمىگە
سوالنسىمۇ ۋە ئۇرۇلسىمۇ روزىسىنى بۇزمايدۇ .مانا بۇ ـــ روزىنىڭ ئەڭ چوڭ
ھېكمەتلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر.
 روزا ـــ تەقۋالىققا سەۋەب بولىدۇ.

َ َ
ب
ب َعل َْيك ُُم ِ
الص َي ُ
ام ك ََما ُك ِت َ
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :يا أيُ َها ال ِذي َن آ َم ُنوا ُك ِت َ
ُون﴾ «ئى مۇئمىنلەر! (گۇناھالردىن) ساقلىنىشىڭالر
ع َََل ال َ ِذي َن م ْ
ِن ق َْبلِك ُْم ل ََعلَك ُْم َت َتق َ
ئۈچۈن ،سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە (يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە) روزا پەرز

قىلىنغاندەك ،سىلەرگىمۇ (رامىزان روزىسى) پەرز قىلىندى»①.
شۈبھىسىزكى ،روزىدار كىشى ـــ ياخشىلىقالرنى قىلىشقا ۋە گۇناھ-
مەئسىيەتلەردىن يىراق بولۇشقا بۇيرۇلغۇچى كىشىدۇر .پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە

①

سۈرە بەقەرە  -273ئايەت.
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مۇنداق دېگەن« :من مل يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يف أن يدع طعامه
وشابه» «كىمكى يالغان سۆزنى ،يالغان سۆز بىلەن ئەمەل قىلىشنى ۋە
نادانلىقىنى تاشلىمىسا ،ئۇ كىشىنىڭ يىمەي ۋە ئىچمەي يۈرۈشىگە ﷲ
تائاالنىڭ ھاجىتى يوق»①.
روزىدار كىشى روزىنىڭ ئەدەپلىرىنى ئۆزىدە ھازىرلىسا ،بىرەر گۇناھنى
مەقسەت قىلغان ھامان ئۆزىنىڭ روزىدار ئىكەنلىكىنى ئېسىگە ئالىدۇ-دە،
گۇناھتىن يانىدۇ .بىرەرسى تىللىغان روزىدار كىشىنى پەيغەمبەر ﷺ «مەن
روزىدار»

دېيىشىكە

بۇيرىدى.

روزىدار

كىشىنىڭ

تىلالشتىن

توختاشقا

بۇيرۇلغانلىقىنى قارشى تەرەپكە ئەسكەرتىپ قويۇشى ۋە ئۆزىنىڭ روزىدار
ئىكەنلىكىنى ئەسلىشى ـــ روزىدار كىشىنى ،تىلالشقا تىلالش بىلەن قارشى
تۇرۇشتىن توسۇپ قالىدۇ.
 قەلب ـــ تەپەككۇر قىلىش ۋە زىكىر قىلىش بىلەن مەشغۇل بولىدۇ
چۈنكى شەھۋەتلەرگە مەشغۇل بولۇش قەلبنى غەپلەتتە قالدۇرىدۇ ،بەزىدە
قەلبنى قاتۇرۇپ ھەقنى كۆرەلمەس قىلىپ قويىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ﷺ يىمەك-ئىچمەكنى ئازلىتىشقا كۆرسەتمە

بىرىپ مۇنداق دېگەن« :ما مأل ابن آدم وعاء شا ً من بطن ،بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه،
فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنفسه» «ئادەم بالىسىنىڭ تويمايدىغان
قورسىقىدىنمۇ

يامان

نەرسە

يوق.

ئەسلىدە

ئادەم

بالىسىغا

ھاياتىنى

ساقلىيالىغۇدەك بىر قانچە لوقما كۇپايە قىلىدۇ ،ئەگەر كۆپرەك يېمىسە
بولمايدىغان بولۇپ قالسا ،قورساقنىڭ ئۈچتىن بىرىگە تائام يېسۇن ،ئۈچتىن
بىرىگە سۇ ئىچسۇن ۋە ئۈچتىن بىرىنى نەپەسلىنىش ئۈچۈن بوش قويسۇن».

②

پەيغەمبەر ﷺ نىڭ كاتىپلىرىدىن بولغان ھەنزەلە ئۇسەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
پەيغەمبەر ﷺ گە« :نافق حنظلة» «ھەنزەلە مۇناپىق بولدى» دېگەندە پەيغەمبەر ﷺ:

«وما ذاك؟» «ساڭا نېمە بولدى؟» دەپ سورىدى .ئۇ« :يا رسول الله ،نكون عندك تذكرنا
بالنار والجنة حتى كأنا رأى عني ،فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات ،فنسينا
كثريا ً» «ئى رەسۇلۇلالھ! يېنىڭدا ئولتۇرغىنىمىزدا جەننەت بىلەن دوزاخنى

①

بۇخارى توپلىغان.

②

ئەھمەد ،نەسائى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.
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ئەسلەتسەڭ ،بىز ئۇالرنى ئەينەن كۆرگەندك بولىمىز ئەمما سېنىڭ يېنىڭدىن
چىققىنىمىزدا ئاياللىرىمىز ،بالىلىرىمىز ۋە ماللىرىمىز بىلەن مەشغۇل بولۇپ
كېتىپ ،كۆپ نەرسىلەرنى ئۇنتۇپ قالىمىز» دېدى.

①

ئەبۇ سۇاليمان دەرانى مۇنداق دەيدۇ« :ھەقىقەتەن ئاچ ۋە ئۇسسىز ۋاقىتتا
قەلب سۈزۈكلىشىدۇ ۋە يۇمشايدۇ ،تويغان ۋاقىتتا قەلب كور بولۇپ قالىدۇ».
 باي كىشى روزا ئارقىلىق كۆپلىگەن كىشىلەر مەھرۇم قالغان يەپ-
ئىچىش ۋە ئۆيلىنىشتىن ئىبارەت ﷲ تائاالنىڭ نېئمىتىنىڭ قەدرىگە يېتىدۇ،
ﷲ تائاالنىڭ بۇ نېئمەتلىرىگە ھەمدە ئېيتىدۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئاسانالشتۇرۇپ
بەرگەنلىكىگە شۈكرى قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن بىرگە ،بەزىدە ئاچ ھالەتتە
ئۇخالپ قالىدىغان كەمبەغەل قېرىندىشىنى ئەسلەيدۇ ،قېرىندىشىغا سەدىقە
قىلىدۇ ،قېرىندىشى ئۇنىڭ سەدىقىلىرى بىلەن ئەۋرەتلىرىنى يۆگەيدۇ ۋە شۇ
سەدىقە بىلەن ئاچلىقىنى باسىدۇ.
پەيغەمبەر ﷺ كىشىلەرنىڭ ئەڭ سېخىيسى ئىدى .پەيغەمبەر ﷺ رامىزاندا،
بولۇپمۇ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا ئۇچرىشىپ قۇرئان كەرىمنى ئوقۇپ
بەرگەن ۋاقىتتا بەك سېخىي بولۇپ كېتەتتى.
( ئىنسان روزا ئارقىلىق) ئۆز نەپسىنى تىزگىنلەيدۇ ،نەپسىنى باشقۇرىدۇ
ۋە نەپسىنىڭ تىزگىنىنى چىڭ تۇتىدۇ ،ھەتتا شۇ ئارقىلىق ئۆز نەپسىگە ھۆكۈم
قىلىپ ،نەپسىنى ياخشىلىق ۋە بەخت-سائادەتلىك ئىشالرغا يېتەكلەشكە
ئىمكانىيەت يارىتىدۇ .چۈنكى ،نەپس ـــ يامانلىققا بۇيرۇغۇچى بولۇپ ،پەقەت
رەببىم رەھىم قىلغان نەپسال بۇنىڭدىن مۇستەسنا.
ئىنسان ئەگەر ئۆز نەپسىنىڭ تىزگىنىنى قويۇۋەتسە ،ئۇنى ھاالكەتكە
تاشاليدۇ؛ نەپسىنى باشقۇرۇپ ،نەپسىگە ئىگە بولسا ،نەپسىنى ئالىي مەرتىۋە ۋە
يۇقىرى تەلەپلەرگە يەتكۈزۈشكە ئىمكانىيەت يارىتااليدۇ.
 روزا ـــ ئىنسان نەپسىنى سۇندۇرىدۇ ۋە كىبىردىن ئايرىيدۇ .نەتىجىدە،
ئىنسان نەپسى ھەقكە بويسۇنىدۇ ۋە مەخلۇقاتالرغا يۇمشاق مۇئامىلە قىلىدۇ.
چۈنكى تويۇش ،قېنىش ۋە ئايالالرغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىبارەت
ئىشالرنىڭ ھەربىرى يامانلىققا ،چوڭچىلىققا ،مەخلۇقاتالرغا تەكەببۇرلۇق
①

مۇسلىم توپلىغان.
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قىلىشقا ۋە ھەقكە بويۇنتاۋلىق قىلىشقا ئۈندەيدۇ .نەپس بۇ ئىشالرغا
ئېھتىياجىق بولغاندا ،شۇ نەرسىلەرگە ئېرىشىشكە ئىنتىلىدۇ .ئەگەر نەپس شۇ
ئىشالرغا ئىمكانىيەت تاپالىسا «مەقسىتىمگە ئېرىشتىم» دەپ قارايدۇ–دە،
نەتىجىدە ئىنساندا نەپسىنى ھاالك قىلىشقا سەۋەب بولىدىغان كۆرەڭلەش ۋە
چوڭچىلىق ھاسىل بولىدۇ ئەمما ﷲ ساقلىغان كىشىلەرال بۇنىڭدىن
ساقلىنىپ قالىدۇ.
 ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇق سەۋەبى بىلەن قان-تومۇرالر تارىيىدۇ ۋە شۇ
سەۋەبلىك بەدەندىكى شەيتان ماڭىدىغان ئورۇنالر كىچىكلەيدۇ چۈنكى شەيتان
ئادەم بالىلىرىنىڭ قان-تومۇرلىرىدا ماڭىدۇ.
رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ ھەدىسىدە ،روزا ئارقىلىق شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرى
بېسىقىدىغانلىقى ،شەھۋەت ۋە غەزەپنىڭ ھەيۋىسى سۇنىدىغانلىقى بايان

قىلىنغان .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :يا معرش الشباب :من استطاع منكم الباءة
فليتزوج ،فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» «ئى
ياشالر جامائەسى! ئاراڭالردىن ئۆيلىنىشكە قادىر بوالاليدىغانالر ئۆيلەنسۇن چۈنكى
ئۆيلىنىش كۆزنى ھارامغا قاراشتىن ،ئەۋرەتنى ھارام ئاالقىدىن ساقاليدۇ.
ئۆيلىنىشكە قادىر بواللمىغانالر روزا تۇتسۇن چۈنكى روزا شەھۋەتنى كېسىدۇ».

①

 روزا سەۋەبلىك ئاشقازان بەلگىلىك مۇددەت ئارام ئالىدۇ ،تائام
ئازلىتىلغانلىقى ئۈچۈن روزىنىڭ بەدەن ساغالملىقىغا بولغان پايدىلىرى
كۆرۈلۈپ ،بەزى ھۆللۈكلەر ۋە بەدەنگە زىيانلىق بولغان ئاجرالمىالر يوقايدۇ.
ﷲنىڭ ھېكمىتى نېمىدېگەن بۈيۈك-ھە! ﷲنىڭ شەرىئىتى مەخلۇقاتقا
نېمىدېگەن مەنپەئەتلىك ۋە ياخشى-ھە!
ئى ﷲ! بىزلەرنى دىنىڭدا ئالىم قىلغىن ،بىزلەرگە شەرىئىتىڭنىڭ
سىرلىرىنى

تونۇشنى

ئىلھام

قىلغىن،

بىزنىڭ

دىن

ۋە

دۇنيالىق

ئەھۋاللىرىمىزنى ياخشىالپ بەرگىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن
بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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روزىنىڭ ۋاجىب ئەدەپلىرى

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قا لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،روزىنىڭ ئەدەپلىرى كۆپ بولۇپ ،روزا ـــ شۇ ئەدەپلەرگە
ئەھمىيەت بىرىش بىلەن تولۇق ۋە مۇكەممەل بولىدۇ .روزىنىڭ ئەدەپلىرى
77

ئىككى تۈرلۈك بولۇپ :بىرى ،روزىدار كىشىنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە مۇھاپىزەت
قىلىشىغا تېگىشلىك ۋاجىب ئەدەپلەر؛ يەنە بىرى ،روزىدار كىشىنىڭ كۆڭۈل
بۆلۈشى ۋە رىئايە قىلىشىغا ئەرزىيدىغان مۇستەھەب ئەدەپلەردۇر.

ۋاجىب ئەدەپلەر
 ﷲ تائاال روزىدار كىشىگە ۋاجىب قىلغان ھەمدە سۆز ۋە ئەمەلگە
تەئەللۇق بولغان ئىبادەتلەرنى ئادا قىلىش.
بۇ ئىبادەتلەرنىڭ ئەڭ ئەھمىيەتلىكى ـــ ئىككى شاھادەتتىن قالسىال
ئىسالم ئاساسلىرىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك ئاساسلىرىدىن بىرى ھېسابلىندىغان پەرز
نامازدۇر .روزىدار كىشىنىڭ نامازغا ئەھمىيەت بىرىپ ،ئۇنىڭ پەرز ۋە ۋاجىب
شەرتلىرىنى ئورۇنداپ ،نامازنى مەسجىدتە جامائەت بىلەن ئادا قىلىشقا كۆڭۈل
بۆلۈشى ۋاجىبتۇر .مانا بۇ ئەدەپلەر ـــ رامىزان روزىسىنىڭ يولغا قويۇلۇشى ۋە
ئۈممەتكە پەرز قىلىنىشىنىڭ سەۋەبى بولغان تەقۋالىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر.
نامازنى تەرك ئېتىش ـــ تەقۋالىققا زىتتۇر ،ئازابنى ۋاجىب قىلغۇچىدۇر .ﷲ
الصالةَ َواتَ َب ُعوا َ
ف
ِن َب ْع ِد ِه ْم َخل ٌْف أ َ َضا ُعوا َ
ات ف ََس ْو َ
الش َه َو ِ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَ َخل ََف م ْ
ُ
ون َش ْيئاً۞﴾ «ئۇالر
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َصا لِحا ً فَأو لَ ِئ َ
ُون ال َْج َن َة َوال ُي ْظل َُم َ
ك َي ْد ُخل َ
َيلْق َْو َن غَياً۞ ِإال َم ْن َت َ
كەتكەندىن كېيىن (ئۇالرنىڭ) ئورنىنى باسقان ئورۇنباسارالر نامازنى تەرك ئەتتى،
نەپسى-خاھىشلىرىغا ئەگەشتى ،ئۇالر (قىيامەتتە) گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى
تارتىدۇ [ .] 51تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللـەرنى قىلغانالر
بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،ئەنە شۇالرال جەننەتكە كىرىدۇ ،ئۇالرنىڭ (ئەمەللىرىنىڭ
ساۋابىدىن) ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ [.①»]47
جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇش ئۇنىڭغا ۋاجىب بولغان ۋە ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ
كىتابىدا جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇغان بولسىمۇ ،روزىدار كىشىلەردىن
جامائەتتە ناماز ئوقۇشقا سەل قارايدىغان كىشىلەر بار .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
ْ
َ
َت ف َِإذَا َس َج ُدوا
ِهَي فَأَق َْم َت ل َُه ُم َ
ِْن َم َع َ
﴿و ِإذَا كُ ْن َت ف ِ ْ
ك َو ل َْيأ ُخذُ وا أ ْسلِ َح َ ُ ْ
الصالةَ فَلْ َتق ُْم َطائِ َف ٌة م ْ ُ ْ
دەيدۇَ :
ْ
ْ
َ
ُ
َت﴾ «(ئى
فَل َْيكُو ُنوا م ِْن َو َرائِك ُْم َو لْ َتأ ِت َطائِ َف ٌة أ ْخ َرى ل َْم ُي َصلُوا فَل ُْي َصلُوا َم َع َ
ك َو ل َْيأ ُخذُ وا ِحذْ َر ُه ْم َوأ ْسلِ َح َ ُ ْ
مۇھەممەد!) سەن مۇئمىنلەر بىلەن (جىھادقا) بىللە بولۇپ ئۇالر بىلەن ناماز

①

سۈرە مەريەم  -51ۋە  -47ئايەتلەر.
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ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا ،ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سەن بىلەن بىرلىكتە نامازغا
تۇرسۇن ،قوراللىرىنى (ئېھتىيات يۈزىسىدىن) يېنىدا تۇتسۇن ،سەجدىگە بېرىپ
بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ تۇرسۇن (يەنى ناماز ئوقۇپ بولغان پىرقە
ئارقاڭالردا كۆزەتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن ،ئۇالرنىڭ ئورنىغا) ناماز ئوقۇمىغان
ئىككىنچى بىر پىرقە كېلىپ سەن بىلەن بىرلىكتە (يەنى ئارقاڭدا) ناماز ئوقۇسۇن،
(دۈشمەنلىرىدىن) ئېھتىياتچانلىق بىلەن ھوشيار تۇرسۇن( .دۈشمەنلىرى بىلەن
ئۇر ۇشۇشقا تەييار تۇرۇش يۈزىسىدىن) قوراللىرىنى يېنىدا تۇتسۇن»①.
ﷲ تائاال ئۇرۇش ۋە قورقۇنچ ھالىتىدىمۇ جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇشقا
بۇيرۇدى ،ئۇنداق بولغاندا خاتىرجەم ھالەتتە جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇش تېخىمۇ

ئەۋزەلدۇر .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن رجالً
وىل ،دعاه وقال :هل
أعمى قال :يا رسول الله ،ليس يل قائد يقودين إىل املسجد .فرخّص له .فلام ّ
تسمع النداء بالصالة قال :نعم ،قال :فأجب» «پەيغەمبەر ﷺ گە بىر ئەما كىشى< :ئى
ﷲنىڭ پەيغەمبىرى! مېنى مەسجىدكە يېتىلەپ ئېلىپ كېلىدىغان ئادەم يوق>
دەپ (پەيغەمبەر ﷺ دىن نامازنى ئۆيدە ئوقۇشقا رۇخسەت سورىغانىدى) ،پەيغەمبەر
ﷺ ئۇ كىشىگە رۇخسەت قىلدى .ئۇ كىشى كەينىگە ئۆرۈلۈپ ماڭغاندا پەيغەمبەر
ﷺ ئۇنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭغا< :ئەزان ئاۋازىنى ئاڭالمسەن؟> دېدى .ئۇ كىشى:
<ھەئە> دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :ئۇنداقتا نامازغا كەلگىن> دېدى».

②

يېتىلەيدىغان كىشىسى يوق ئەما كىشىنىڭ جامائەتتىن ئايرىلىپ
قېلىشىغا پەيغەمبەر ﷺ رۇخسەت قىلمىدى .جامائەتتىن ئايرىلىپ قالغان
كىشى ۋاجىبنى تەرك قىلىش بىلەن بىرگە ،ھەسسىلىنىدىغان كۆپ ئەجىردىن
مەھرۇم قالغان بولىدۇ چۈنكى جامائەتلىك نامازنىڭ (ساۋابى) ھەسسىلىنىدۇ.

ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ
قال :صالة الجامعة تفضل عىل صالة الفذ بسبع وعرشين درجة» «پەيغەمبەر ﷺ< :جامائەت
بىلەن ئوقۇلغان ناماز يالغۇز ئوقۇلغان نامازدىن ساۋاب جەھەتتە  12ھەسسە
ئارتۇق> دېگەن».

③

①

سۈرە نىسا  -271ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

مۇسلىم توپلىغان.
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بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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بۇالردىن سىرت يەنە ،نامازغا جەم بولۇش ئارقىلىق مۇسۇلمانالر ئارا ھاسىل
بولىدىغان دوستلۇق ،سىردىشىش ،بىلمىگەن كىشىگە بىلدۈرۈپ قويۇش،
موھتاج كىشىگە ياردەم بىرىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مەنپەئەتلەردىنمۇ مەھرۇم
قالىدۇ .جامائەتتىن ئايرىلىپ قېلىش بىلەن ئازابقا دۇچار بولىدۇ ۋە مۇناپىقالرغا
ئوخشاپ قالىدۇ .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :أثقل الصلوات عىل املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ،ولو
يعلمون ما فيهام ألتوهام ولو حب ًوا ،ولقد هممت أن أمر بالصالة فتقام ،ثم آمر رجالً فيصيل بالناس،
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»
«مۇناپىقالرغا ئەڭ ئېغىر كېلىدىغان ناماز ـــ خۇپتەن ۋە بامدات نامىزىدۇر .ئۇالر
ئۇ ئىككى نامازنىڭ ساۋابىنى بىلسە ئىدى ،ئۆمىلەپ بولسىمۇ كېلىپ جامائەتكە
قېتىالتتى .مەن بىرىڭالرنى تەكبىر ئېيتىشقا ،يەنە بىرىڭالرنى ئىمام بولۇشقا
تەيىنلەپ قويۇپ ،ئۆزۈم بىر بۆلەك مۇسۇلمانالر بىلەن ئوتۇن يىغىپ ،جامائەت
نامىزىغا

كەلمىگەنلەرنىڭ

كۆيدۈرۈۋەتسەم دەيمەن».

(ئۆيلىرىگە)

بېرىپ،

ئۇالرنىڭ

ئۆيلىرىنى

①

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

«من سه أن يلقي الله غدا ً مسلامً فليحافظ عىل هؤالء الصلوات حيث ينادي بهن ،فإن الله شع
لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ،قال :ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إال منافق معلوم النفاق،
ولقد كان الرجل يؤيت به يهادى بني الرجلني حتى يقام يف الصف» «قانداق بىر كىشىنى
قىيامەت كۈنىدە مۇسۇلمان ھالەتتە ﷲقا ئۇچرىشىش خۇشال قىلسا ،ئەزان
ئېيتىلغان چاغدا مۇشۇ بەش ۋاق نامازنى (جامائەت بىلەن) ئوقۇشقا ئەھمىيەت
بەرسۇن .چۈنكى ،ﷲ سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالرغا ھىدايەتنىڭ يوللىرىنى
قانۇن قىلىپ بەلگىلەپ بەرگەن بولۇپ ،نامازالرمۇ ھىدايەتنىڭ يوللىرىدىندۇر.
مەن ھەقىقەتەن بىزنىڭ دەۋرىمىزدە جامائەت نامىزىغا پەقەت مۇناپىقلىقى
ئاشكارا بولغان مۇناپىقالرنىڭال كەلمەيدىغانلىقىنى كۆرەتتىم .ھەتتا بەزى
كىشىلەرنى (جامائەتنى مۇھىم بىلگەنلىكتىن) ئىككى كىشى يۆلەپ ئېلىپ
كېلىپ سەپتە تۇرغۇزۇپ قوياتتى».
①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.

②
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روزىدار تۇرۇپمۇ بۇيرۇلغان نامازغا سەل قاراپ ،ناماز ۋاقتىدا ئۇخالپ
قالىدىغان كىشىلەر بار .بۇ ئەڭ چوڭ يامانلىقالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،بۇنداق
كىشى نامازنى بەك زايە قىلىۋەتكەن كىشىدۇر .كۆپچىلىك ئالىمالر :پەيغەمبەر
ﷺ نىڭ« :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد» «قانداق بىر كىشى بىز بۇيرىمىغان
بىر ئىشنى قىلسا ،ئۇ رەت قىلىنىدۇ»① دېگەن سۆزىنى دەلىل قىلىپ« ،قانداق
بىر كىشى نامازنى شەرئىي ئۆزرىسىز ھالەتتە ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈپ ئوقۇسا،
گەرچە يۈز قېتىم ئوقۇغان تەقدىردىمۇ نامىزى قوبۇل قىلىنمايدۇ» دەپ قارايدۇ.
پەيغەمبەر ﷺ نامازنى ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈپ ئوقۇشقا بۇيرىمىغان .شۇ سەۋەبتىن
ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈپ ئوقۇلغان ناماز رەت قىلىنىدۇ ،قوبۇل قىلىنمايدۇ.
 روزىدار كىشىنىڭ ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ھارام قىلغان بارلىق سۆز ۋە
ئىش-ھەرىكەتلەردىن يىراق تۇرىشى ھەمدە يالغانچىلىقتىن ساقلىنىشى
ۋاجىبتۇر.
ئەڭ چوڭ يالغانچىلىق ـــ ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى نامىدىن ھااللنى «ھارام»
﴿وال َتقُولُوا
ياكى ھارامنى «ھاالل» دېيىشتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
اّلل الْ َ
ل َِما َت ِص ُف أَل ِْس َن ُتك ُُم الْ َ
اّلل الْك َِذ َب
ون ع َََل َ ِ
َْتوا ع َََل َ ِ
َْت َ
ك ِذ َب َهذَ ا َحال ٌل َو َهذَ ا َح َر ٌ
ك ِذ َب ِإ َن الَ ِذي َن َيف َ ُ
ام لِ َتف َ ُ
َ
ِيم۞﴾ «ئاغزىڭالرغا كەلگەن يالغاننى سۆزلەش
ال ُي ْفلِ ُح َ
ون۞ َم َتاعٌ قَ ِلي ٌل َو ل َُه ْم عَذَ ٌ
اب أل ٌ

ئۈچۈن (ھېچقانداق دەلىلسىز) <بۇ ھاالل ،بۇ ھارام> دېمەڭالر چۈنكى (مۇنداقتا)
ﷲ

نامىدىن

يالغاننى

ئويدۇرغان

بولىسىلەر،

ﷲ

نامىدىن

يالغاننى

ئويدۇرغۇچىالر ھەقىقەتەن (دۇنيا ئاخىرەتتە) مەقسىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ [.]224
(ئۇالر دۇنيادىن پەقەت) ئازغىنا بەھرىمەن بولىدۇ ،ئۇالر (ئاخىرەتتە) قاتتىق
ئازابقا دۇچار بولىدۇ [.②»]222
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ساھابىلەردىن پەيغەمبەر

ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :من كذب عيل متعمدا ً فليتبوأ مقعده من
النار» «كىمكى مېنىڭ ھەققىمدە قەستەن يالغان سۆز توقۇسا ،جەھەننەمدىكى
ئورنىغا تەييارلىق كۆرسۇن».

③

①

مۇسلىم توپلىغان.

②

سۈرە نەھل  -224ۋە  -222ئايەتلەر.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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پەيغەمبەر ﷺ يالغان ئېيتىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېگەن« :إياكم
والكذب ،فإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وال يزال الرجل يكذب
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ً» «يالغان ئېيتىشتىن ئاگاھ بولۇڭالر
چۈنكى يالغانچىلىق گۇناھقا ،گۇناھ دوزاخقا باشاليدۇ .بىر كىشى يالغان
سۆزلەۋەرسە ۋە يالغان سۆزلەشنى ئىستىسە ،ھەتتاكى ئۇ كىشى ﷲنىڭ نەزىرىدە
<يالغانچى> دەپ پۈتۈۋېتىلىدۇ».
روزىدار

كىشىنىڭ

①

غەيۋەتتىن

ساقلىنىشى

ۋاجىب.

غەيۋەت

ـــ

قېرىندىشىڭىزنىڭ يامان كۆرىدىغان بىرەر ئىشىنى ئۇنىڭ يوق يېرىدە تىلغا
ئېلىشىڭىزدۇر .مەيلى قېرىندىشىڭىزدا بولسۇن ياكى بولمىسۇن «توكۇر»،
«قارىغۇ»« ،ئالغاي» دېگەندەك قېرىندىشىڭىزنىڭ جىسمانيىتىگە ئاالقىدار
بولغان ياكى «ئەخمەق»« ،ئەقىلسىز»« ،پاسىق» دېگەندەك ئۇنىڭ ئەخالقىغا
ئاالقىدار بولغان ۋە ياكى قېرىندىشىڭىزنىڭ يامان كۆرىدىغان بىرەر ئىشىنى
ئەيىبلەش ياكى سۆكۈش تەرىقىسىدە تىلغا ئالسىڭىز غەيۋەت قىلغان بولىسىز.

پەيغەمبەر ﷺ دىن غەيۋەت توغرىسىدا سورالغاندا پەيغەمبەر ﷺ« :هي ذكرك أخاك مبا
يكره» «غەيۋەت دېگەن ـــ قېرىندىشىڭ ياقتۇرمايدىغان نەرسىنى تىلغا
ئېلىشىڭدۇر» دېدى« .أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟» «قېرىندىشىمدا بار بولغان

ئىشنى دېسەمچۇ؟» دەپ سورالغاندا ،پەيغەمبەر ﷺ« :إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته،
وإن مل يكن فيه ما تقول فقد بهته» «ئەگەر ئۇنىڭدا بار نەرسىنى دېسەڭ غەيۋەت قىلغان
بولىسەن ،يوق نەرسىنى دېسەڭ تۆھمەت قىلغان بولىسەن» دېدى.

②

ﷲ تائاال قۇرئاندا غەيۋەت قىلىشتىن توستى ۋە غەيۋەت قىلىشنى «ئۆلۈك
ھالەتتىكى قېرىندىشىنىڭ گۆشىنى يىيىش»تەك ئەڭ قەبىھ كۆرۈنۈشكە
ب أ َ َح ُدك ُْم
ضك ُْم َب ْعضاً أ َ ُي ِح ُ
ب َب ْع ُ
﴿وال َي ْغ َت ْ
ئوخشاتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
أ َ ْن َيأْك ُ َل ل َْح َم أ َ ِخي ِه َم ْيتا ً فَ َ
ك ِر ْه ُت ُموهُ ﴾ «بىر-بىرىڭالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالر،
سىلەرنىڭ

①

بىرىڭالر

ئۆلگەن

قېرىندىشىڭالرنىڭ

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

② مۇسلىم توپلىغان.
③

غەيۋەتنىڭ زىيادە قەبىھ ئىكەنلىكىگە تەمسىل.
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گۆشىنى

يىيىشن ى

③

ياقتۇرامسىلەر؟ ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر»①.

ئەبۇ داۋۇد توپلىغان ھەدىستە مۇنداق كەلگەن« :أنه مر ليلة املعراج بقوم لهم
أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم ،فقال :من هؤالء يا جربيل ؟ قال :هؤالء الذين
يأكلون لحوم الناس ويقعون يف أعراضهم» «پەيغەمبەر ﷺ مىئراج كېچىسى تىرناقلىرى
تۇچتىن بولغان ،ئۇنىڭ بىلەن يۈزلىرى ۋە مەيدىلىرىنى تاتىالۋاتقان بىر
قەۋىمنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ،جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمدىن< :ئى
جىبرىئىل! بۇالر كىملەر؟> دەپ سورىغاندا ،جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم< :بۇالر
كىشىلەرنىڭ گۆشلىرىنى يەيدىغان (يەنى غەيۋەتلىرنى قىلىدىغان) ،ئۇالرنىڭ
ئابرويلىرىنى تۆكىدىغان كىشىلەردۇر> دېگەن».
روزىدار كىشىنىڭ چېقىمچىلىقتىن ساقلىنىشى ۋاجىب .چېقىمچىلىق
ـــ ئىككى شەخىسنىڭ ئوتتۇرىسىغا سوغۇقچىلىق سېلىش ئۈچۈن بىر
شەخىسنىڭ سۆزىنى يەنە بىر شەخىسكە يەتكۈزۈش بولۇپ ،چوڭ گۇناھالردىن
سانىلىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :ال يدخل الجنة منَ َّام» «چېقىمچى
جەننەتكە كىرمەيدۇ» .

②

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ مر بقربين فقال :إنهام ليعذبان وما يعذبان يف
كبري ،أما أحدهام فكان ال يستنزه من البول ،وأما اآلخر فكان مييش بالنميمة» «پەيغەمبەر ﷺ
ئىككى

قەبرىنىڭ

يېنىدىن

ئۆتۈپ

كېتىۋېتىپ:

<ئۇ

ئىككىسى

ئازابلىنىۋېتىپتۇ ،ئۇ ئىككىسى چوڭ بىر گۇناھ سەۋەبلىك ئازابلىنىۋاتقان
ئەمەس ③،ئىككىسىنىڭ بىرى سۈيدۈك چاچراپ كېتىشتىن ساقالنمايتتى ،يەنە
بىرى چېقىمچىلىق قىالتتى> دېگەن».

④

چېقىمچىلىق ـــ شەخس ۋە جەمئىيەتنى بۇزۇپ ،مۇسۇلمانالر ئارىسىنى
بۆلۈش ۋە ئۇالرنىڭ ئۆزئارا ئاداۋەتلىشىشىگە سەۋەب بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
يم۞﴾ «قەسەمخور ،پەس ،غەيۋەتخور،
َاز َم َشا ٍء ِب َن ِم ٍ
ن۞ َهم ٍ
﴿وال ُت ِط ْع ك ُ َل َح َال ٍف َم ِه ٍ
مۇنداق دەيدۇَ :

①

سۈرە ھۇجۇرات  -21ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

ھەدىسنىڭ يەنە بىر لەۋزىدە« :ياق ،ئۇالر چوڭ گۇناھ سەۋەبلىك ئازابلىنىۋېتىپتۇ» دېيىلگەن ـــ

تەرجىماندىن.
④

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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سۇخەنچى ئادەمگە ئىتائەت قىلمىغىن [27ـ .①»]22سىزگە باشقىالرنى چاققان
كىشىنىڭ ،سىزنىمۇ باشقىالرغا چېقىشىدىن ئېھتىيات قىلىڭ!
روزىدار كىشى سودا-سېتىق ،ئىجارە ،ھۈنەر-كەسىپ ،گۆرۈ ،ئۆزئارا
نەسىھەت قىلىش ۋە مەسلىھەت بىرىشتىن ئىبارەت مۇئامىلە ئىشلىرىنىڭ
ھەممىسىدە

ئالدامچىلىق

قىلىشتىن

ساقلىنىشى

ۋاجىب.

چۈنكى،

ئالدامچىلىق ـــ چوڭ گۇناھالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،پەيغەمبەر ﷺ ئالدامچىلىق

قىلغان كىشىدىن بىزار ئىكەنلىكىنى ئاشكارىالپ مۇنداق دېگەن« :من غشنا فليس
منا» «كىمكى بىزنى ئالدىسا ،ئۇ بىزدىن ئەمەس» ②.يەنە بىر لەۋزىدە« :من غش
فليس مني» «كىمكى ئالدامچىلىق قىلىدىكەن ،ئۇ مەندىن ئەمەس»③ دېيىلگەن.
ئالدامچىلىق ـــ ئامانەتنى زايە قىلىش ،ئامانەتكە خىيانەت قىلىش ۋە
كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىشەنچنىڭ يوقۇلۇشىغا سەۋەب بولىدۇ .ئالدامچىلىق
بىلەن قىلىنىدىغان ھەرقانداق كەسىپ ھارام بولۇپ ،ئۇنداق كەسىپ ئىگىسى
ئۆزىگە پەقەت ﷲنىڭ رەھمىتىدىن يىراق بولۇشنىال زىيادە قىلىدۇ.
روزىدار كىشى چالغۇ ئەسۋابالردىن يىراق تۇرۇشى ھەم ۋاجىب .راۋاب،
چىلتار ،ئىسكىرىپكا ،پىئانىنوغا ئوخشاش چالغۇ ئەسۋاب تۈرلىرىنىڭ
ھەممىسى كۆڭۈل ئېچىش ئەسۋابلىرى بولۇپ ،بۇالرنىڭ ھەممىسى ھارامدۇر.
ئەگەر بۇالرغا مۇڭلۇق ئاۋاز ياكى تەسىرلىك مۇزىكىالر قوشۇلسا ،ھاراملىق

ِن
﴿وم َ
دەرىجىسى ۋە گۇناھى تېخىمۇ ئاشىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
ُ
َ
ن﴾
يث ل ُِي ِض َل َع ْن َس ِبي ِل َ ِ
َتي ل َْه َو ال َْح ِد ِ
ْي عِل ٍْم َو َي َت ِخذَ َها ُه ُزوا ً أو لَ ِئ َ
اس َم ْن َي ْش َ ِ
اّلل بِ َغ ْ ِ
الن ِ
اب ُم ِه ٌ
ك ل َُه ْم عَذَ ٌ
«بەزى كىشىلەر بىلىمسىزلىكتىن( ،كىشىلەرنى) ﷲنىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش
ئۈچۈن بىھۇدە گەپلەرنى سېتىۋالىدۇ ۋە ﷲنىڭ يولىنى مەسخىرە قىلىدۇ ،ئەنە
شۇالر خور قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ»④ .ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن

بۇ ئايەت توغرىسىدا سورالغاندا ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :ئۇنىڭدىن
باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ بولمىغان ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئايەتتىكى بىھۇدە

①

سۈرە قەلەم  -27ۋە  -22ئايەتلەر.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.

④

سۈرە لوقمان  -4ئايەت.
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گەپ-سۆز بولسا ناخشا-مۇزىكىدۇر» دېگەن .ئىبنى ئابباس ۋە ئىبنى ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرنىڭ ھەم شۇنداق دېگەنلىكى سەھىھ يول بىلەن نەقىل
قىلىنغان .ئىبنى كەسىر (رەھىمەھۇلالھ)مۇ جابىر ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى
جۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ۋە مۇجاھىدنىڭ شۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل
قىلغان .ھەسەن بەسرى (رەھىمەھۇلالھ)« :بۇ ئايەت ناخشا-مۇزىكا ۋە چالغۇ
ئەسۋابالر ھەققىدە نازىل بولغان» دېگەن .پەيغەمبەر ﷺ چالغۇ ئەسۋابالردىن
ئاگاھالندۇرغان ھەمدە چالغۇ ئەسۋابالرنى زىنا بىلەن بىرگە تىلغا ئېلىپ مۇنداق
دېگەن« :ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر واملعازف» «ئۈممىتىمدىن
بىر قىسىم كىشىلەر كېلىدۇكى ،ئۇالر زىنانى ،يىپەكنى ،ھاراقنى ۋە چالغۇ
ئەسۋابالرنى ھاالل سانايدۇ».

①

ھەدىستىكى «ھاالل سانايدۇ» دېگەن سۆز ـــ خۇددى ھاالل ئىشنى
قىلغاندەك ،پەرۋا قىلماي قىلىۋېرىدۇ دېگەنلىكتۇر .ھازىرقى زاماندا بەزى
كىشىلەر چالغۇ ئەسۋابالرنى خۇددى ھاالل نەرسىنى ئىشلەتكەندەك ئىشلىتىدۇ
ياكى مەنپەئەتلىنىدۇ .ئىسالم دۈشمەنلىرى شۇالر ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا
سۇيىقەست قىلىپ ،مۇسۇلمانالرنى ﷲنى زىكىر قىلىشتىن غاپىل قالدۇرۇش،
دىن ۋە دۇنيالىق مۇھىم ئىشلىرىدىن توسۇشتا شۇ دەرىجىدە ئۇتۇق قازاندىكى،
مۇسۇلمانالر قۇرئان ،ھەدىس ۋە شەرىئەت ھۆكۈملىرىنى بايان قىلغان ئىلىم
ئەھلىلىرىنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق سېلىشتىن بەكرەك ناخشا-مۇزىكىالرغا قۇالق
سالىدىغان بولۇپ قالدى.
ئى مۇسۇلمانالر! روزىنى بۇزىدىغان نەرسىلەردىن ئاگاھ بولۇڭالر ،يالغان
سۆزلەشتىن ۋە يالغان سۆزلەپ ئەمەل قىلىشتىن ساقلىنىڭالر .پەيغەمبەر ﷺ بۇ

ھەقتە مۇنداق دېگەن« :من مل يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يف أن يدع
طعامه وشابه» «كىمكى يالغان سۆزنى ،يالغان سۆز بىلەن ئەمەل قىلىشنى ۋە
نادانلىقىنى تاشلىمىسا ،ئۇ كىشىنىڭ يىمەي ۋە ئىچمەي يۈرۈشىگە ﷲ
تائاالنىڭ ھاجىتى يوق» ②.جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :روزىدار
ۋاقتىڭدا كۆز-قۇلىقىڭ ھارامدىن چەكلەنسۇن ،تىلىڭ يالغان سۆزلەشتىن
①

بۇخارى توپلىغان.

②

بۇخارى توپلىغان.
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يانسۇن ،قوشناڭغا ئەزىيەت بەرمىگىن ،سەندە سالماقلىق ۋە ئېغىر-بېسىقلىق
بولسۇن ،روزا تۇتقان كۈنۈڭ بىلەن تۇتمىغان كۈنۈڭ ئوخشاش بولۇپ
قالمىسۇن».
ئى ﷲ! دىنىمىزنى ساقلىغىن ،ئەزالىرىمىزنى سېنى غەزەپلەندۈرىدىغان
ئەمەللەردىن توختاتقىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-
ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە ،جىمى
ساھابىلىرىگە رەھمەت قىلسۇن!
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 -11سۆھبەت

روزىنىڭ مۇستەھەب ئەدەپلىرى

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆز ئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر،

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر،

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر ،ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇشتا يالغۇزدۇر ،ئەيىب-نۇقسانالردىن،
مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر .ﷲ تومۇر ۋە سۆڭەكلەرنىڭ
ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ مەخپىي ئاۋاز ۋە نازۇك
سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا ،مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرىگە ،شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە قىلىشنى
بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەرگە ،قىيىنچىلىقتا قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن
جەڭگە تەييارلىغان ئوسمانغا ،سېخىيلىق دېڭىزى ۋە دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى
شىر ئەلىگە ،مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ئەسھابىلىرىغا ۋە ئۇالرغا
ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،بۇ سۆھبىتىمىزدە روزىنىڭ ئىككىنچى قىسىم ئەدەپلىرى
بولغان مۇستەھەپ ئەدەپلەر توغرىسىدا توختىلىمىز.

مۇستەھەب ئەدەپلەر
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 كېچىنىڭ ئاخىرىدا سوھۇرلۇق يىيىش
سوھۇرلۇق

سەھەردە

يىيىلىدىغانلىقى

ئۈچۈن

مۇشۇنداق

ئاتالغان.

پەيغەمبەر ﷺ سوھۇرلۇق يىيىشكە بۇيرۇپ مۇنداق دېگەن« :تسحروا ،فإن يف السحور
بركة» «سوھورلۇق يەڭالر ،چۈنكى سوھۇرلۇقتا بەرىكەت بار».

①

ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»
«بىزنىڭ روزىمىز بىلەن ئەھلى كىتاب روزىسىنىڭ ئوتتۇرىدىكى پەرق ـــ
سوھۇرلۇق يىيىشتۇر».

②

پەيغەمبەر ﷺ سوھۇرلۇقتا خورما يىيىشنى مەدھىيىلەپ مۇنداق دەيدۇ« :نعم
سحور املؤمن التمر» «مۇئمىننىڭ سوھۇرلۇقى خورما بولسا بەك ياخشى».

③

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :السحور كله بركة ،فال تدعوه ،ولو أن يجرع أحدكم
جرعة من ماء ،فإن الله ومالئكته يصلون عىل املتسحرين» «سوھۇرلۇقنىڭ ھەممىسى
بەرىكەتتۇر .سوھۇرلۇقنى تەرك ئەتمەڭالر ،بىرىڭالر گەرچە بىر يۇتۇم سۇ بىلەن
بولسىمۇ سوھۇرلۇق يېسۇن چۈنكى ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى سوھۇرلۇق
يېگۈچىلەرگە رەھمەت يولاليدۇ».

④

سوھۇرلۇقنىڭ ئىبادەت بولۇشى ۋە سوھۇرلۇق يىيىش ئارقىلىق ئەجىرگە
ئېرىشىش ئۈچۈن ،سوھۇرلۇق يېگەندە پەيغەمبەر ﷺ نىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا
قىلىشنى ،پەيغەمبەر ﷺ گە ئەگىشىشنى ۋە روزىسىغا كۈچ ھاسىل قىلىشنى
نىيەت قىلىۋېلىشى كېرەك .تاڭ يورۇپ قېلىشتىن ئەنسىرىمىسە ،سوھۇرلۇقنى
كېچىكتۈرۈش سۈننەت چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ شۇنداق قىالتتى.
قەتادەدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن:

«أن النبي ﷺ وزيد بن ثابت تسحرا فلام فرغا من سحورهام قام نبي الله ﷺ إىل الصالة فصىل .
قلنا ألنس كم كان بني فراغهام من سحورهام ودخولهام يف الصالة ؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسني
آية» «پەيغەمبەر ﷺ بىلەن زەيد ئىبنى سابىت ئىككىسى سوھۇرلۇق يەپ

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

ئەبۇ داۋۇد توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.

④

ئەھمەد توپلىغان ،مۇنزىر بۇ ھەدىسنى «ئىسنادى كۈچلۈك» دېگەن.
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بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ﷺ نامازغا تۇرۇپ ناماز ئوقۇدى» .بىز ئەنەستىن:
«ئىككىيلەن سوھۇرلۇق يەپ بولغاندىن باشالپ تاكى نامازغا كىرگىچە بولغان
ۋاقىت قانچىلىك ئىدى؟» دەپ سورىغان ئىدۇق ،ئەنەس« :بىر كىشى  57ئايەت
ئوقۇغۇدەك ۋاقىت ئىدى» دەپ جاۋاب بەردى.

①

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن بالالً كان يؤذن
بليل ،فقال النبي ﷺ :كلوا واشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ،فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر»
«بىالل تاڭ يورۇشتىن بۇرۇن ئەزان ئېيتاتتى .پەيغەمبەر ﷺ< :ئىبنى ئۇممۇ
مەكتۇم تاڭ يورۇغاندا ئەزان ئېيتىدۇ ،تاكى ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇم ئەزان
ئېيتقانغا قەدەر سوھۇرلۇق يىسەڭالر بولىدۇ> دېگەن».

②

سوھورلۇقنى كېچىكتۈرۈش ـــ روزىدار كىشىگە قىلىنغان مېھرىبانلىق
بولۇپ ،روزىدار كىشىنى بامدات نامىزىغا ئۇخالپ قېلىشتىن ساقالپ قالىدۇ.
روزىدار كىشى روزا تۇتۇشنى نىيەت قىلىپ سوھۇرلۇق يەپ بولغاندىن كېيىن،
تاڭ يورۇغانلىقىغا جەزم قىلغانغا قەدەر يەپ-ئىچسە بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە

ِن الْ َف ْج ِر﴾
مۇنداق دەيدۇ:
ن لَك ُُم الْ َخ ْي ُط ْاْلَبْ َي ُ
ِن الْ َخ ْي ِط اْل َ ْس َو ِِ م َ
ضم َ
﴿وكُل ُوا َوا ْش َر ُبوا َح َت َي َت َب َ َ
َ
« تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا (يەنى تاڭ يورۇغانغا) قەدەر
يەڭالر ،ئىچىڭالر ،ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر»③.
تاڭنىڭ يورۇغانلىقى ـــ ئۇپۇقتا ئاشكارا كۆرۈلۈش ياكى ئەزان ۋە ياكى

ئۇنىڭدىن باشقا ئىشەنچلىك خەۋەر بىلەن ھۆكۈم قىلىنىدۇ .تاڭ يورۇغان
ۋاقىتتا سوھۇرلۇق يىيىشتىن توختاپ ،روزا تۇتۇشنى قەلبىدە نىيەت قىلىدۇ،
نىيەتنى سۆزلىمەيدۇ چۈنكى نىيەتنى سۆزلەش بىدئەتتۇر.
 كۈن پاتقانلىقى ئاشكارا كۆرۈش ئارقىلىق ئىسپاتالنسا ياكى ئەزان ۋە
ئۇنىڭدىن باشقا ئىشەنچىلىك خەۋەر بىلەن كۈن پاتقانلىقى كۈچلۈك گۇمان
قىلىنسا ئىپتارغا ئالدىراش
سەھىل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر» «كىشىلەر

①

بۇخارى توپلىغان.

②

بۇخارى توپلىغان.

③

سۈرە بەقەرە -187ئايەتنىڭ بىرقىسمى.
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ئىپتارنى ئالدىراپ (كۈن تولۇق ئولتۇرۇپ بولۇشى بىلەن) قىلسىال ھەمىشە
ياخشىلىق ئىچىدە بولىدۇ».

①

پەيغەمبەر ﷺ رەببى ئەززە ۋە جەللىدىن نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :إن

أحب عبادي إىل أعجلهم فطرا ً» «بەندىلىرىمدىن ماڭا ئەڭ سۆيۈملۈكى ـــ ئۇالرنىڭ
ئىپتارغا ئالدىرايدىغانلىرىدۇر».

②

ھۆل خورمىدا ،ھۆل خورما بولمىسا قۇرۇق خورمىدا ،ئەگەر قۇرۇق خورمىمۇ
بولمىسا سۇدا ئىپتار قىلىش ـــ سۈننەت .ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصيل عىل رطبات ،فإن مل تكن
رطبات فتمرات ،فإن مل تكن مترات حسا حسوات من ماء» «پەيغەمبەر ﷺ ناماز ئوقۇشتىن
ئىلگىرى بىر قانچە تال ھۆل خورما بىلەن ئىپتار قىالتتى ،ئەگەر ھۆل خورما
بولمىسا قۇرۇق خورما بىلەن ئىپتار قىالتتى ،ئەگەر ئۇمۇ بولمىسا بىر قانچە
يۇتۇم سۇ بىلەن ئىپتار قىالتتى».

③

ئەگەر ھۆل خورما ياكى قۇرۇق خورما ۋە ياكى سۇمۇ تاپالمىسا ،ھاالل بولغان
تائام ۋە ئىچىملىكتىن ئۆزىگە ئاسان بولغىنى بىلەن ئىپتار قىلىدۇ .ئەگەر
ھېچنەرسە تاپالمىسا ،ئىپتار قىلىشنى قەلبىدە نىيەت قىلسا بولىدۇ ئەمما
بەزى كىشىلەر قىلغاندەك بارمىقىنى شۈمۈرمەيدۇ ،تۈكۈرۈكىنى يىغىپ
يۇتمايدۇ.
ئىپتار قىلغاندا ئۆزى ياخشى كۆرگەن دۇئا بىلەن دۇئا قىلسا بولىدۇ.

پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :إن للصائم عند فطره دعوة
ما ترد» «روزىدار كىشىنىڭ ئىپتار قىلغاندىكى دۇئاسى قايتۇرۇلمايدۇ».

④

مۇئاز ئىبنى زۇھرەدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :كان إذا أفطر يقول :اللَّ ُه َّم ل ََك
ت َو َع َىل ِر ْز ِق َك
ص ْم ُ
ص ْم ُ
ت َو َع َىل ِر ْز ِق َك أَفْطَ ْرتُ » «پەيغەمبەر ﷺ ئىپتار قىلغاندا< :اللَّ ُه َّم ل ََك ُ
ُ

أَفْطَ ْرتُ > (ئى ﷲ! سەن ئۈچۈن روزا تۇتتۇم ،سەن ئاتا قىلغان رىزىق بىلەن ئىپتار
قىلدىم) دەيتتى».

⑤

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان ،ئەلبانى «زەئىپ» دېگەن.

③

ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان؛ ئەلبانى «ھەسەن ۋە سەھىھ» دېگەن.

④

ئىبنى ماجە توپلىغان توپلىغان« ،الزوائد» ناملىق كىتابتا «ئىسنادى سەھىھ» دېيىلگەن.

⑤

ئەبۇ داۋۇد توپلىغان ،ئەلبانى «زەئىپ» دېگەن.
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بۇ ھەقتە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:
«كان إذا أفطر يقول :ذهب الظأم ،وابتلت العروق ،وثبت األجر إن شاء الله» «پەيغەمبەر ﷺ
ئىپتار قىلغاندا< :ئۇسسۇزلۇق كەتتى ،تومۇرالر ھۆل بولدى .ﷲ خالىسا،
ئەجىرمۇ ھاسىل بولدى> دەيتتى».

①

 قىرائەت قىلىش ،زىكىر ئوقۇش ،دۇئا قىلىش ،ناماز ئوقۇش ۋە سەدىقە
قىلىش قاتارلىق ئەمەللەرنى كۆپ قىلىش
ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئىبنى ھىبباننىڭ سەھىھ كىتابىدا پەيغەمبەر ﷺ نىڭ

مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :ثالثة ال ترد دعوتهم :الصائم حتى يفطر ،واإلمام
العادل ،ودعوة املظلوم ،يرفعها الله فوق الغامم وتفتح لها أبواب السامء ،ويقول الرب :وعزيت
وجاليل ألنرصنك ولو بعد حني» «ئۈچ تۈرلۈك كىشىنىڭ دۇئاسى رەت قىلىنمايدۇ:
بىرىنچىسى ،روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئىپتار قىلغۇچە بولغان ئارىلىقتا قىلغان
دۇئاسى؛ ئىككىنچىسى ،ئادىل پادىشاھنىڭ دۇئاسى؛ ئۈچىنچىسى ،مەزلۇمنىڭ
دۇئاسى .ﷲ تائاال مەزلۇمنىڭ دۇئاسىنى يۇقىرىغا ئۆرلىتىپ ،ئۇنىڭغا ئاسمان
دەرۋازىلىرىنى ئاچىدۇ ۋە< :ئىززىتىم ۋە ئۇلۇغلۇقۇم بىلەن قەسەمكى ،بىر
مەزگىلدىن كېيىن بولسىمۇ ساڭا ئەلۋەتتە ياردەم بىرىمەن> دەيدۇ».

②

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

«كان رسول الله ﷺ أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه
القرآن ،فلرسول الله ﷺ حني يلقاه جربيل أجود بالخري من الريح املرسلة» «پەيغەمبەر ﷺ
كىشىلەر ئىچىدىكى ئەڭ سېخىي زات ئىدى ،بولۇپمۇ رامىزاندا جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ﷺ گە ئۇچرىشىپ قۇرئان ئوقۇپ بەرگەندە ،ئۇ تېخىمۇ
سېخىي بولۇپ كېتەتتى .شۇنىسى ئېنىقكى ،پەيغەمبەر ﷺ نىڭ جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇچراشقاندىكى سېخىيلىقى شامالدىنمۇ تېز ئىدى».

③

پەيغەمبەر ﷺ ﷲنىڭ دىنىنى ئالىي قىلىش ،ﷲنىڭ بەندىلىرىنى
يېتەكلەش ۋە ئۇالرنىڭ بىلىمسىزلىرىگە ئىلىم ئۆگىتىش ،ھاجەتلىرىنى ئادا
قىلىش ،ئاچ قالغانلىرىغا تائام بىرىش؛ قىسىقىسى ،ﷲنىڭ بەندىلىرىگە

① ئەبۇ داۋۇد توپلىغان ،ئەلبانى «ھەسەن» دېگەن.
②

ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

91

مەنپەئەت يەتكۈزۈشكە بولىدىغانال يولدا مال-مۈلكى ،جېنى ۋە ئىلىمىنى
ئايىمايتتى ،سېخىيلىقنىڭ ھەممە تۈرىدە سېخىيلىق قىالتتى.
رامىزاننىڭ شەرەپلىكلىكى ،ئەجىرىنىڭ ھەسسىلىنىدىغانلىقى ۋە ئىبادەت
قىلغۇچىالرنىڭ

ئىبادىتىگە

ياردەم

بىرىشتىكى

ساۋابنىڭمۇ

ھەسسىلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ﷺ رامىزاندا تېخىمۇ سېخىيلىشىپ
كېتەتتى.
روزا تۇتۇش ۋە ھاجەتمەنلەرگە تائام بىرىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئىشنى
جەملەپ بىرگە قىلىش ـــ جەننەتكە كىرىشنىڭ سەۋەبلىرىدىندۇر .بۇ ھەقتە

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ قال:
من أصبح منكم اليوم صامئاً ؟ فقال أبو بكر :أنا ،قال :فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر:

أنا ،قال :فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكر :أنا ،قال :فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال

أبو بكر :أنا ،قال النبي ﷺ :ما اجتمعن يف أمرئ إال دخل الجنة» «پەيغەمبەر ﷺ< :بۈگۈن
قايسىڭالر روزا تۇتتۇڭالر؟> دەپ سورىغانىدى ،ئەبۇ بەكرى< :مەن> دېدى.
<قايسىڭالر جىنازا نامىزىغا قاتناشتىڭالر؟> دەپ سورىغانىدى ،ئەبۇ بەكرى:
<مەن> دېدى< .قايسىڭالر بىر مىسكىنگە تائام بەردىڭالر؟> دەپ سورىغانىدى،
ئەبۇ بەكرى< :مەن> دېدى< .قايسىڭالر كېسەل يوقلىدىڭالر؟> دەپ سورىغانىدى،
ئەبۇ بەكرى< :مەن> دېدى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ﷺ< :كىمكى بىر كۈندە
مۇشۇ ئىشالرنى قىلسا جەننەتكە كىرىدۇ> دېدى».

①

 روزىدار كىشى ،بىر كۈنلۈك روزىنى تولۇق ئادا قىلىش ۋە بىر ئاي رامىزان
روزىسىنى تولۇق تۇتۇشنى ﷲنىڭ ئاسان قىلىپ بەرگەنلىكى ھەمدە روزىغا
مۇۋەپپەق قىلغانلىقىدىن ئىبارەت ﷲنىڭ ئۆزىگە ئاتا قىلغان نېئمىتىنىڭ
قەدرىنى تونۇشى الزىم.
كۆپلىگەن كىشىلەر رامىزان روزىسىغا ئۇالشماستىن ئۆلۈپ كېتىش ياكى
رامىزان روزىسىنى تۇتۇشتىن ئاجىز كېلىش ۋە ياكى روزا تۇتۇشتىن يۈز ئۆرۈش
سەۋەبلىك رامىزان روزىسىدىن مەھرۇم قالىدۇ .شۇ سەۋەبتىن روزىدار كىشى
يامانلىقلىرىنىڭ ئۆچۈرۈلۈشى ،گۇناھلىرىنىڭ مەغپىرەت قىلىنىشى ،نېئمەت
ماكانى بولغان جەننەتتە ئۇلۇغ رەب تائاالغا قوشنا بولۇشى بىلەن بىرگە،
①

مۇسلىم توپلىغان.
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دەرىجىلىرىنىڭ ئۈستۈن بولۇشىغا سەۋەب بولىدىغان روزا نېئمىتىنى ﷲ
تائاالنىڭ ئاتا قىلغانلىقىغا ھەمدە ئېيتىشى الزىم.
قېرىنداشلىرىم ،روزىنىڭ ئەدەپلىرىگە رىئايە قىلىڭالر ،غەزەپ قىلىش ۋە
ئىنتىقام ئېلىشقا سەۋەب بولىدىغان ئىشالردىن يىراق تۇرۇڭالر! سەلەف
سالىھالرنىڭ گۈزەل سۈپەتلىرى بىلەن ئۆزۈڭالرنى زىننەتلەڭالر چۈنكى بۇ
ئۈممەتنىڭ ئەۋۋىلىنى ئىسالھ قىلغان ئىتائەت قىلىش ۋە گۇناھ-مەئسىيەتتىن
يىراق تۇرۇش ـــ ئۈممەتنىڭ ئاخىرىنىمۇ ئىسالھ قىالاليدۇ.
ئىبنى رەجەب (رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دەيدۇ« :روزىدارالر ئىككى تەبىقە
بولىدۇ :بىرىنچى تەبىقە ـــ ﷲ ئۈچۈن يېمەك-ئىچمەك ۋە شەھۋىتىنى تەرك
ئەتكەن ،بۇنىڭ بەدىلىگە ﷲنىڭ ھۇزۇرىدىكى جەننەتنى ئۈمىد قىلغان كىشى
بولۇپ ،بۇنداق كىشى ـــ ﷲ بىلەن سودا ۋە مۇئامىلە قىلغان كىشىدۇر .ياخشى
ئەمەل قىلغان كىشىنىڭ ئەجرىنى ﷲ تائاال بىكار قىلىۋەتمەيدۇ ،ئۆزى بىلەن
مۇئامىلە قىلغان كىشىنى زىيانغا ئۇچراتمايدۇ ،بەلكى ئۇنى زور پايدىغا مۇيەسسەر

قىلىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ بىر كىشىگە مۇنداق دېگەن« :إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إال

آتاك الله خريا ً منه» «ﷲقا تەقۋالىق قىلىش ئۈچۈن قانداق بىر نەرسىنى تەرك
ئەتسەڭ ،ﷲ تائاال ساڭا ئۇنىڭدىن ياخشىسىنى ئاتا قىلىدۇ».

①

روزىدار كىشىگە جەننەتتە تائام ،شاراب ۋە ئايالالردىن ﷲ خالىغان مىقداردا
َ
َام
بىرىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ك ُل ُوا َو ْ
اش َر ُبوا َه ِنيئا ً ِب َما أ ْسل َ ْف ُت ْم ِف اْلَي ِ
الْ َخا ل َِي ِة﴾ «(ئۇالرغا) <ئۆتكەنكى كۈنلەردە (يەنى دۇنيادىكى چاغالردا) ياخشى

ئەمەللـەرنى

قىلغانلىقىڭالر

ئۈچۈن

خۇشال-خۇرام

يەڭالر،

ئىچىڭالر>

دېيىلىدۇ »② .مۇجاھىد ۋە ئۇنىڭدىن باشقىالر بۇ ئايەتنى «روزا تۇتقۇچىالر
ھەققىدە نازىل بولغان» دېگەن.
ئابدۇراھمان ئىبنى سەمۇرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ چۈشى

ھەققىدە مۇنداق نەقىل قىلىدۇ« :ورأيت رجالً من أمتي يلهث عطشاً كلام دنا من حوض
منع وطرد ،فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه» «ئۈممىتىمدىن ئۇسسۇزلۇقتىن تىلىنى
چىقىرىۋاتقان بىر كىشىنى كۆردۈم ،ئۇ كىشى ھەۋزى كەۋسەرگە يېقىنالشسىال
①

ئەھمەد توپلىغان.

②

سۈرە ھاققە  -14ئايەت.
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چەكلەندى ۋە قوغالندى .شۇئاندا ئۇ كىشىنىڭ رامىزان روزىسى كېلىپ ئۇ
كىشىنى سۇغاردى ۋە ئۇ كىشىنى قاندۇردى».

①

ئىككىنچى تەبىقە ـــ ھاياتىي دۇنيادا ﷲ رازىلىقى كۆزلەنمىگەن بارلىق
نەرسىلەردىن ئۆزىنى چەكلەپ كۆز ،قۇالق ،تىل ،قەلب ۋە ئەۋرەتلىرىنى
ھارامدىن ساقالپ ،ئۆلۈم ۋە چىرىپ كېتىشىنى ئەسلەپ ،ئاخىرەت (ھاياتى) نى
كۆزلەپ ،دۇنيا زىننەتلىرىنى تەرك ئەتكەن كىشىلەردۇر .بۇنداق كىشىلەرنىڭ
روزا ھېيت كۈنى ـــ رەببىگە ئۇچراشقان كۈنى ،خۇشاللىق كۈنى ـــ رەببىنى
كۆرگەن كۈنىدۇر.
ﷲنى ھەقىقىي تونۇغۇچىالرغا نىسبەتەن ھەقىقىي خوجىسى بولغان ﷲنى
كۆرمىگىچە قەسىرلەر تەسەللى بىرەلمەيدۇ؛ رەببىنى كۆرمىگىچە ئۇالرنىڭ
(تەشنالىقىنى) دەريامۇ قاندۇرالمايدۇ .ئۇالرنىڭ مەقسەتلىرى بۇنىڭدىنمۇ
بۈيۈكتۇر .قانداق بىر كىشى ﷲنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ دۇنيادا شەھۋەتلەردىن
چەكلەنسە ،قىيامەت كۈنى ئۇنى جەننەتتە تاپىدۇ؛ قانداق بىر كىشى ﷲ
رازىلىقى كۆزلەنمىگەن بارلىق نەرسىلەردىن چەكلەنسە ،ئۇ كىشىنىڭ ھېيتى

َان َي ْر ُجو
ـــ رەببىگە ئۇچراشقان كۈنىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :م ْن ك َ
اّلل ََل ٍت َو ُه َو ا َ
يم﴾ «كىمكى ﷲقا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد
اّلل ف َِإ َن أ َ َج َل َ ِ
لِقَا َء َ ِ
لس ِمي ُع ال َْعلِ ُ
قىلىدىكەن( ،بىلسۇنكى) ﷲنىڭ (بۇنىڭغا بەلگىلىگەن) ۋاقتى چوقۇم يېتىپ
كېلىدۇ .ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىنىڭ
تاشقى ۋە ئىچكى ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر» ②.
ئى تەۋبە قىلغۇچىالر جامائەسى! رەببىڭالرغا ئۇچراشقان كۈنۈڭالرنىڭ
ھېيتىڭالر بولۇشى ئۈچۈن ،بۈگۈن شەھۋەتلەردىن چەكلىنىڭالر.
ئى ﷲ! قەلبلىرىمىزنى ساڭا بولغان ئىخالس بىلەن زىننەتلىگىن،
ئەمەللىرىمىزنى پەيغەمبىرىڭگە ئەگىشىش ۋە ئۇنىڭ ئەدەپ-ئەخالقلىرىنى
ئۆگىنىش بىلەن ياخشىلىغىن .ئى ﷲ! بىزلەرنى غەپلەتتىن ئويغاتقىن،
بەخىتسىزلىكتىن قۇتقازغىن ،گۇناھ-مەئسىيەتلىرىمىزنى ئۆچۈرگىن .ئى
مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە
①

تەبەرانى توپلىغان.

②

سۈرە ئەنكەبۇت  -5ئايەت.
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مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە ،جىمى
ساھابىلىرىگە رەھمەت قىلسۇن ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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 -12سۆھبەت

قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ ئىككىنچى
تۈرى ھەققىدە
ﷲقا

چەكسىز

ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن!

ﷲ

كېچە-كۈندۈزنى

ئۆزئارا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى ،يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ مۇئمىنلەرگە
ساالمەتلىك ۋە تىنچ -ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق ،مەڭگۈ قېلىش ۋە
دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ ئەيىب-نۇقسانالردىن
ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر ۋە سۆڭەكلەرنىڭ
ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە نازۇك سۆزلەرنىمۇ
ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲ تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲ نىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ
غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە
قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا قالغان
قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا،
«سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا
شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن
ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،بەشىنچى سۆھبەتتە قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ ئىككى
تۈرلۈك ئىكەنلىكى ھەمدە بىرىنچى تۈرى بولغان لەۋزى جەھەتتىن تىالۋەت
قىلىش ھەققىدە توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.
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ئىككىنچى تۈر ـــ قۇرئاننىڭ مەلۇماتلىرىنى تەستىقالپ ،ھۆكۈملىرىنى
ئىجرا قىلىش ھەمدە بۇيرۇقلىرىنى ئادا قىلىپ ،چەكلىمىلىرىدىن يېنىش
ئارقىلىق ،قۇرئاننى ھۆكۈم جەھەتتىن تىالۋەت قىلىش بولۇپ ،بۇ تۈردىكى
قۇرئان تىالۋەت قىلىش ـــ قۇرئاننىڭ نازىل قىلىنىشىدىكى ئەڭ چوڭ غايىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :ك َت َ
اركٌ ل َِي َدبَ ُروا آ َياتِ ِه َو لِ َي َتذَ كَ َر أُو لُو
اب أ ْن َزلْ َناهُ ِإل َْي َ
ٌ
ك ُم َب َ
اب﴾ «(بۇ) ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپەككۇر قىلىشلىرى ۋە ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ
اْلَل َْب ِ
ۋەز-نەسىھەت ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز ساڭا نازىل قىلغان مۇبارەك كىتابتۇر»①.
شۇنىڭ ئۈچۈن سەلەف سالىھالر ئەنە شۇ مەقسەتتە قۇرئان ئۆگەنگەن،
قۇرئاننى تەستىقلىغان ۋە قۇرئاننىڭ ھۆكۈملىرىنى مۇستەھكەم ئەقىدىدىن
ئۇرغۇپ چىققان ئەمىلىيىتىگە تەتبىقلىغان .ئەبۇ ئابدۇراھمان سۇلەمى
(رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دېگەن« :بىزگە قۇرئان ئوقۇپ بەرگەن ئوسمان ئىبنى
ئەففان ،ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ۋە ئۇ ئىككىيلەندىن باشقا ساھابە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمالر ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەر ﷺ دىن ئون ئايەت ئۆگىنىپ ،شۇ ئون ئايەتنى
بىلىپ ئەمەل قىلىپ بولمىغۇچە ،شۇ ئون ئايەتتىن ئۆتۈپ كەتمىگەنلىكىنى
سۆزلەپ بىرىپ< :بىز قۇرئان ئۆگەنگەندە بىلىش ۋە ئەمەل قىلىشنى بىرگە
ئۆگەنگەن ئىدۇق> دېگەن ئىدى».
ئاخىرەتتە بەختلىك ياكى بەختسىز بولۇش ـــ قۇرئاننى ھۆكۈم جەھەتتىن
ال ا ْه ِب َطا
تىالۋەت قىلىشقا باغلىق بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قَ َ
ْ
ض
اي فَال َي ِض ُل َوال َي ْش ََق۞ َو َم ْن أ َ ْع َر َ
ِم ْن َها َج ِميعا ً َب ْع ُ
دى ف ََم ِن ا تَ َب َع ُه َد َ
ضك ُْم ل َِب ْع ٍض َع ُد ٌو ف َِإمَا َيأ ِت َي َنك ُْم م ِِن ُه ً
يش ًة َضنْكا ً َونَ ْح ُش ُر ُه َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة أ َ ْع ََم۞ قَا َل َر ِب ل َِم َح َش ْرت َِن أ َ ْع ََم َوق َْد ُك ْن ُت بَ ِصْيا ً۞
َع ْن ِذ ك ِْري ف َِإ َن لَ ُه َم ِع َ
قَا َل كَذَ ل َ
آيات َربِ ِه
ِك َن ْج ِزي َم ْن أ َ ْس َر َ
ِن بِ ِ
ِك ال َْي ْو َم ُتن ََْس۞ َوكَذَ ل َ
آيا ُت َنا فَ َن ِسي َت َها َوكَذَ ل َ
ِك أ َت ْت َ
َ
ف َو ل َْم ُي ْؤم ْ
ك َ
اب ْاَلخ َِر ِة أ َ َش ُد َوأَب ََْق۞﴾ «ﷲ (ئادەم بىلەن ھەۋۋاغا) ئېيتتى< :سىلەر ھەممىڭالر
َو ل ََعذَ ُ
جەننەتتىن بەزىڭالر بەزىڭالرغا دۈشمەن بولغان ھالدا چۈشۈڭالر .ئەگەر سىلەرگە
مېنىڭ تەرىپىمدىن ھىدايەت كەلسە ،كىمكى مېنىڭ ھىدايىتىمگە ئەگەشسە،
ئۇ ئازمايدۇ ۋە ئاخىرەتتە شەقىي بولمايدۇ [ .]213كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن
يۈز ئۆرۈيدىكەن ،ئۇنىڭ ھاياتى تار (يەنى خاتىرجەمسىز) بولىدۇ ،قىيامەت كۈنى

①

سۈرە ساد  -11ئايەت.
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ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز> [ .]214ئۇ< :ئى رەببىم! نېمىشقا مېنى كور قوپۇردۇڭ،
ۋاھالەنكى( ،دۇنيادىكى چاغدا) مېنىڭ كۆزۈم كۆرەتتىغۇ؟> دەيدۇ [ .]215ﷲ
ئېيتىدۇ< :شۇنىڭدەك ساڭا (روشەن) ئايەتلىرىمىز كەلدى ،سەن ئۇالرنى تەرك
ئەتتىڭ ،سەن بۈگۈن شۇنىڭغا ئوخشاش تەرك ئېتىلىسەن> [ .]214ھەددىدىن
ئاشقان ۋە رەببىنىڭ ئايەتلىرىگە ئىمان ئېيتمىغانالرغا شۇنىڭغا ئوخشاش جازا
بېرىمىز ،ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىقتۇر ،تېخىمۇ باقىيدۇر [.①»]212
ﷲ تائاال بۇ ئۇلۇغ ئايەتلەردە ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ۋەھىي قىلغان ئىالھىي
كۆرسەتمىلەرگە ئەگەشكەنلەرنىڭ مۇكاپاتى ۋە بۇ ئىالھىي كۆرسەتمىدىن يۈز
ئۆرۈگۈچىلەرنىڭ جازاسىنىمۇ بايان قىلدى .شۈبھىسىزكى ،ﷲ ۋەھىي قىلغان
بۇ ئىالھىي كۆرسەتمىلەرنىڭ ئەڭ ئۇلۇغى ـــ بۈيۈك قۇرئاندۇر.
ئىالھىي كۆرسەتمىلەرگە ئەگەشكەنلەرنىڭ مۇكاپاتى ـــ ئۇالر ھەق يولدىن
ئېزىپ كەتمەيدۇ ۋە بەختسىز بولۇپ قالمايدۇ؛ مانا بۇ ـــ ئۇ كىشىنىڭ دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە كامىل ھىدايەت ۋە بەخت-سائادەتكە ئېرىشىدىغانلىقىدىن دېرەك
بىرىدۇ.

ئەمما

ئىالھىي

كۆرسەتمىلەردىن

يۈز

ئۆرۈگەنلەر

ـــ

ئىالھىي

كۆرسەتمىلەرگە ئەمەل قىلىشتىن تەكەببۇرلۇق قىلغانالر بولۇپ ،بۇالرنىڭ
جازاسى ـــ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئازغۇن ،ھاياتى تار (يەنى خاتىرجەمسىز) بولىدۇ.
دېمەك ،ئۇ كىشى دۇنيادا غەم-ئەندىشە ۋە دىلغۇللۇق ئىچىدە ئۆتىدۇ ،ئۇنىڭ نە
توغرا ئەقىدىسى ،نە ياخشى ئەمىلى بولمايدۇ .بۇنداق كىشىلەر ھەققىدە ﷲ
ُ
َ
ُون﴾ «ئۇالر گويا ھايۋانغا
ام َب ْل ُه ْم أ َض ُل أو لَ ِئ َ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :أو لَ ِئ َ
ك ك َاْل َ ْن َع ِ
ك ُه ُم الْ َغا ِفل َ
ئوخشايدۇ ،ھايۋاندىنمۇ بەتتەر گۇمراھتۇر ،ئەنە شۇالر غاپىلدۇر»②.
ئۇالر قەبرىلىرىدە تارچىلىق ۋە قىينچىلىقتا بولىدۇ .قەبرە ئۇالرنى
قىستاپ ،ھەتتا قوۋۇرغىلىرى كىرىشىپ كېتىدۇ ،ئۇالر كور ھالەتتە ھەشر

﴿و َن ْح ُش ُر ُه ْم َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ع َََل ُو ُجو ِه ِه ْم ُع ْمياً
قىلىنىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
َوبُكْما ً َو ُصما ً َمأ ْ َوا ُه ْم َج َه َن ُم ك ُل َ َما َخ َب ْت ِز ِْ َنا ُه ْم َس ِعْيا ً﴾ «قىيامەت كۈنى ئۇالرنى دۈم ياتقۇزۇپ
(سۆرەلگەن) كور ،گاچا ،گاس ھالدا يىغىمىز ،ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ،
(جەھەننەمنىڭ)

ئوتى

پەسلەپ

①

سۈرە تاھا  -213ئايەتتىن  -212ئايەتكىچە.

②

سۈرە ئەئراف  -221ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالرغا

(ئوتنى)

تېخىمۇ

يالقۇنجىتىمىز»①.
ئۇالر دۇنيادا ھەقنى ئاڭالشتىن گاس ،ھەقنى كۆرۈشتىن كور ،ھەقنى
سۆزلەشتىن گاچا بولۇۋالغان ئىدى .ﷲ تائاال بۇالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
َ
اب﴾ «ئۇالر
ِن بَ ْي ِن َنا َوبَ ْي ِن َ
﴿ َوقَا لُوا قُل ُوبُ َنا ِف أك َِن ٍة ِممَا َت ْد ُعو َنا ِإل َْي ِه َو ِف آذَا نِ َنا َوق ٌْر َوم ْ
ك ِح َج ٌ
(پەيغەمبەرگە)< :بىزنىڭ دىللىرىمىز سەن بىزنى دەۋەت قىلغان نەرسىلەردىن
پەردىلەنگەن ،قۇالقلىرىمىز ئېغىر ،سەن بىلەن بىزنىڭ ئارىمىزدا پەردە (يەنى
دىنىي جەھەتتە ئوخشىماسلىق) بار> دەيدۇ»②.
ﷲ تائاال ئۇالرنى ،ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى قىلمىشىغا ئوخشاش جازالىدى ۋە
ئۇالر ﷲنىڭ شەرىئىتىنى تەرك قىلغانغا ئوخشاش ،ﷲمۇ ئۇالرنى تەرك ئەتتى.
ِك
ال َر ِب ل َِم َح َش ْرت َِن أ َ ْع ََم َوق َْد ُك ْن ُت َب ِصْيا ً۞ ق َ
ﷲ تائاال بۇالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قَ َ
َال كَذَ ل َ
َ
ِك ا ل َْي ْو َم تُن ََْس۞﴾ «ئۇ< :ئى رەببىم! نېمىشقا مېنى كور قوپۇردۇڭ،
ك آ َيا ُت َنا فَ َن ِسي َت َها َوكَذَ ل َ
أتَ ْت َ
ۋاھالەنكى( ،دۇنيادىكى چاغدا) مېنىڭ كۆزۈم كۆرەتتىغۇ؟> دەيدۇ [ .]215ﷲ

ئېيتىدۇ < :شۇنىڭدەك ساڭا (روشەن) ئايەتلىرىمىز كەلدى ،سەن ئۇالرنى تەرك
ئەت تىڭ ،سەن بۈگۈن شۇنىڭغا ئوخشاش تەرك ئېتىلىسەن> [.③»]214

الس ِي َئ ِة فَال
ْي ِم ْن َها َو َم ْن َجا َء ِب َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :م ْن َجا َء ِبا ل َْح َس َن ِة فَل َ ُه َخ ْ ٌ

ُون﴾ «كىمكى ياخشى ئىش قىلغان ئىكەن ،ئۇ
ُي ْج َزى ال َ ِذي َن َع ِمل ُوا َ
الس ِي َئ ِ
ات ِإ َال َما ك َا ُنوا َي ْع َمل َ
قىلغان ئىشلىرىدىنمۇ ياخشى مۇكاپاتقا (يەنى قىلغان ياخشىلىقىدىن نەچچە

ھەسسە ئارتۇق ساۋابقا) ئېرىشىدۇ؛ كىمكى يامان ئىش قىلىدىكەن ،يامان ئىش
قىلغانالرغا پەقەت قىلغان ئىشلىرىغا يارىشا جازا بېرىلىدۇ»④.

سەمۇرە ئىبنى جۇندۇب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن
النبي ﷺ كان إذا صىل صالة ويف لفظ :صالة الغداة أقبل علينا بوجهه فقال :من رأى منكم الليلة

رؤيا ؟ قال :فإن رأى أحد قصها ،فيقول :ما شاء الله فسألنا يوماً فقال :هل رأى أحد منكم رؤيا ؟
قلنا :ال ،قال :لكني رأيت الليلة رجلني أتياين فساق الحديث ،وفيه :فانطلقنا حتى أتينا عىل رجل
مضطجع ،وإذا آخر قائم عليه بصخرة ،وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه ،فيتدهده الحجر
①

سۈرە بەنى ئىسرائىل  -12ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە فۇسسىلەت  -5ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە تاھا  -215ۋە  -214ئايەتلەر.

④

سۈرە قەسەس  -74ئايەت.
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ههنا ،فيتبع الحجر فيأخذه ،فال يرجع إىل الرجل حتى يصح رأسه كام كان ،ثم يعد عليه فيفعل به
مثل ما فعل به املرة األوىل .فقلت :سبحان الله ! ما هذا ؟ فقاال يل :انطلق فذكر الحديث ،وفيه :أما
الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر ،فهو الرجل يأخذ القرآن فريفضه ،وينام عن الصالة
املكتوبة» «پەيغەمبەر ﷺ ئەتىگەنلىك نامازنى ئوقۇپ بولغاندا بىزگە يۈزلىنىپ
تۇرۇپ< :بۈگۈن كېچە سىلەردىن چۈش كۆرگەنلەر بارمۇ؟> دەپ سورايتتى .بىرەر
كىشى چۈش كۆرگەن بولسا ،ﷲ خالىغان مىقداردا چۈشىنى بايان قىالتتى.
بىر كۈنى پەيغەمبەر ﷺ بىزدىن< :ئاراڭالردا چۈش كۆرگەنلەر بارمۇ؟> دەپ
سورىدى ،بىز< :يوق> دېگەنىدۇق ،پەيغەمبەر ﷺ< :بۈگۈن كېچە (چۈشۈمدە)
مېنىڭ قېشىمغا ئىككى كىشى كەلدى> دېدى ۋە سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ< :بىز
بىللە يۈرۈپ يېنىچە ياتقان بىر كىشىنىڭ يېنىغا كەلدۇق ،ئۇنىڭ ئۈستىدە بىر
كىشى تاش تۇتۇپ تۇراتتى ۋە تاشنى ئۇنىڭ كاللىسىغا تاشالپ يانجىيتتى،
تاش ئۇنىڭ ئالدىغا دومىالپ كېلەتتى .ئۇرغۇچى ئادەم تاشنى ئېلىپ،
ئۇرۇلغۇچىنىڭ كاللىسى ساقىيىپ ئەسلىگە كەلگىچە كۈتۈپ تۇراتتى .ئۇنىڭ
كاللىسى ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن يەنە ئاۋۋالقىدەكال ئۇنىڭ كاللىسىنى
تاش بىلەن يانجىيتتى .مەن< :سۇبھانەلالھ ،بۇ نېمە ئىش؟> دەپ سورىسام،
ئىككىيلەن< :يۈرگىن!> دېدى .ھەدىسنىڭ داۋامىدا پەيغەمبەر ﷺ ئىككى
پەرىشتىنىڭ< :سەن كەلگەندە بېشى تاش بىلەن يانجىلىۋاتقان كىشى بولسا
قۇرئاننى ئۆگىنىپ تاشلىۋەتكەن ۋە پەرز ناماز ۋاقتىدا ئۇخاليدىغان كىشىدۇر>
دېگەنلىكىنى ئېيتتى».

①

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ

ۋىدالىشىش ھەجىدە كىشىلەرگە خۇتبە سۆزلەپ مۇنداق دېگەن« :إن الشيطان قد
يئس أن يعبد يف أرضكم ،ولكن ريض أن يطاع فيام سوى ذلك مام تحاقرون من أعاملكم فاحذروا،

إين تركت فيكم ما إن متسكتم به فلن تضلوا أبدا ً :كتاب الله وسنة نبيه» «شەيتان سىلەرنىڭ
زېمىنىڭالردا (يەنى ئەرەب يېرىم ئارىلىدا) مەئبۇد بولۇشتىن ئۈمىدىنى ئۈزدى
لېكىن شەيتان مەئبۇد قىلىنىشتىن باشقا ،سىلەر ئاددى سانايدىغان ئەمەللەردە
ئىتائەت قىلىنىشقا رازى بولدى .ئاگاھ بولۇڭالركى ،مەن سىلەرگە ﷲنىڭ
كىتابى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىنى قالدۇردۇم ،ئەگەر سىلەر شۇنىڭغا
①

بۇخارى توپلىغان.
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چىڭ ئېسىلساڭالر ھەرگىز ئېزىپ كەتمەيسىلەر».

①

ئەمر ئىبنى شۇئەيىب چوڭ دادىسىدىن نەقىل قىلىدۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ

مۇنداق دېگەن« :ميثل القرآن يوم القيامة رجالً ،فيؤيت بالرجل قد حمله فخالف أمره ،فيمثل له
خصامً ،فيقول :يا رب ،حملته إياي فبئس الحامل ،تعدى حدودي ،وضيع فرائيض ،وركب معصيتي،
وترك طاعتي ،فام يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال :شأنك به ،فيأخذه بيده ،فام يرسله حتى
يكبه عىل منخره يف النار» «قۇرئان قىيامەت كۈنى ئادەم شەكلىگە كىرىپ ،قۇرئاننى
يادلىغان ئەمما ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشىلىق قىلغان كىشىنىڭ دەۋاگىرى
سۈپىتىدە كېلىدۇ ۋە< :ئى رەببىم! مېنى ئۇنىڭغا يادالتقۇزدۇڭ ئەمما بۇ
يادلىغان كىشى نېمىدېگەن يامان كىشى ،ئۇ مەندىكى چەكلىمىلەردىن ئۆتۈپ
كەتتى ،پەرزلەرنى تەرك قىلدى ،ماڭا ئاسىيلىق قىلدى ،ماڭا ئىتائەت قىلىشنى
تاشالپ قويدى> دەپ ئۇنىڭغا قارشى ھۆججەتلەرنى كەلتۈرۈۋېرىدۇ–دە ،نەتىجىدە
ئۇنىڭغا< :ئۆزۈڭ قاراپ بىر ئىش قىل> دېيىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن قۇرئان ئۆزىنى
يادالپ ئەمەل قىلمىغان كىشىنىڭ قولىدىن تۇتۇپ ،ئۇنى قويۇۋەتمەي ،ھەتتا
ئۇنى يۈزىچە دوزاخقا تاشلىۋېتىدۇ».

②

ئەبۇ مالىك ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىدۇ« :القرآن حجة لك أو عليك» «قۇرئان سېنىڭ پايداڭغا
ياكى زىيىنىڭغا ھۆججەتتۇر».

③

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :القرآن شافع مشفع ،فمن جعله
أمامه قاده إىل الجنة ،ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النار» «قۇرئان ـــ شاپائەت قىلىدىغان
شاپائەتچىدۇر .كىمكى قۇرئاننى ئۆزىگە يېتەكچى قىلسا ،قۇرئان ئۇ كىشىنى
جەننەتكە يېتەكلەيدۇ؛ كىمكى قۇرئاننى ئارقىسىغا تاشالپ قويسا ،قۇرئان ئۇ
كىشىنى دوزاخقا ھەيدەيدۇ»④.
ئى قۇرئان دەۋاگىرىڭىز بولۇپ قالغان كىشى! ئەجىبا دەۋاگىرىڭىزنىڭ
سىزگە شاپائەت قىلىشىنى ئۈمىد قىالمسىز؟ دەسمايە پايدا بىرىدىغان كۈندە
شاپائەتچىنى دەۋاگىرىگە ئايالندۇرۇپ قويغان كىشىلەرنىڭ ھالىغا ۋاي!
①

ھاكىم توپلىغان ۋە «ئىسنادى سەھىھ» دېگەن.

②

ئەلبانى «ئىسنادى زەئىپ» دېگەن.

③

مۇسلىم توپلىغان.

④

مۇسلىم توپلىغان.
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ئى ﷲنىڭ بەندىلىرى! ﷲنىڭ كىتابى ئالدىڭالردا تىالۋەت قىلىنىۋاتىدۇ،
ئاڭلىنىۋاتىدۇ .ئەگەر بۇ قۇرئان بىرەر تاغقا نازىل قىلىنغان بولسا ،جەزمەنكى،
سىز تاغنىڭ ﷲقا باش ئەگكەنلىكىدىن يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن
بوالتتىڭىز! گەرچە مۇشۇنداق بولسىمۇ لېكىن يەنىال ئاڭاليدىغان قۇالق ،ياش
تۆكىدىغان كۆز ،قورقىدىغان قەلب ۋە قۇرئاننىڭ شاپائەت قىلىشىنى ئۈمىد
قىلىپ ،ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلغۇچىالر تېپىلمايۋاتىدۇ .تەقۋالىقتىن
خالىي قەلبلەر ـــ قاقاس زېمىن كەبى خاراب بولغان بولۇپ ،ئۇنى گۇناھ
زۇلمەتلىرى ئورىۋالغاچقا ،بۇنداق قەلبلەر كۆرمەيدۇ ۋە ئاڭلىمايدۇ.
دىللىرىمىز تاشتەك ياكى تاشتىنمۇ قاتتىق قېتىپ كەتتى ،قۇرئان
ئايەتلىرى بىزلەرگە رامىزان ئېيىدا قانچە كۆپ تىالۋەت قىلىنىسمۇ ،بىزنىڭ
رامىزان ئېيدىكى ئەھۋالىمىز بەختسىز كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاپ
قېلىۋاتىدۇ.

ياخشىلىق

ئەھلىگە

قوشۇلۇش

ئۈچۈن

ياش

يىگىتلەر

گۆدەكلىكىدىن ،ياشانغانالر قەبىھ ئىشلىرىدىن توختىمايۋاتىدۇ .بىز ﷲنىڭ
چاقىرىقىنى ئاڭالپ ئىجابەت قىلىدىغان ،ﷲنىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا
قەلبلىرى ھەقىقىي قورقىدىغان كىشىلەردىن نەقەدەر يىراقلىقتا–ھە؟! ئەنە
شۇالر ـــ ﷲ تائاال ئىنئام قىلغان ،ﷲنى ھەقىقىي تونۇغان ۋە ياخشىلىقنى
تاللىغان كىشىلەردۇر.

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف
بليله إذا الناس ينامون ،وبنهاره إذا الناس يفطرون ،وببكائه إذا الناس يضحكون ،وبورعه إذا الناس
يخلطون ،وبصمته إذا الناس يخوضون ،وبخشوعه إذا الناس يختالون ،وبحزنه إذا الناس يفرحون»
«قۇرئان ئوقۇغان قارى ،كىشىلەر ئۇخلىغاندا كېچىنى ،كىشىلەر روزا تۇتمىغاندا
كۈندۈزنى ،كىشىلەر كۈلگەندە يىغىنى ،كىشىلەر ئارىلىشىپ كەتكەندە
پەرھىزكارلىقنى ،كىشىلەر پاراڭغا چۆككەندە سۈكۈتنى ،كىشىلەر تەكەببۇرلۇق
قىلغاندا ئەيمىنىشنى ۋە كىشىلەر خۇشال بولغاندا غەمكىن بولۇشنى الزىم
تۇتۇشى كېرەك».
قېرىنداشلىرىم ،ئىمكانىيەت قولدىن كېتىشتىن بۇرۇن قۇرئانغا كۆڭۈل
بۆلۈڭالر .قۇرئاننىڭ چەكلىمىلىرىگە كۆڭۈل بۆلۈپ ،سەل قاراش ۋە ئاسىيلىق
قىلىشتىن ساقلىنىڭالر! بىلىڭالركى ،قۇرئان ـــ شاھالرنىڭ شاھى بولغان
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ﷲنىڭ ھۇزۇرىدا سىلەرنىڭ پايداڭالر ياكى زىيىنىڭالرغا گۇۋاھچى بولىدۇ.
قۇرئاننى ئارقىغا تاشالپ قويۇش ـــ ﷲنىڭ قۇرئاننى نازىل قىلىش نېئمىتىگە
شۈكرى قىلغانلىق ئەمەس .قۇرئاننىڭ ھۆكۈملىرىنى مەسخىرە قىلىش ـــ
ﷲنىڭ ھۆرمەتلىرىنى ئۇلۇغلىغانلىق ئەمەس .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
﴿و َي ْو َم َي َع ُ
ض َ
ول َس ِبيال ً۞ َيا َو ْيل َ َت ل َْيت َِن ل َْم أَتَ ِخذْ
الر ُس ِ
الظا ل ُِم ع َََل َي َد ْي ِه َيقُو ُل َيا ل َْيت َِن اتَ َخذْ ُت َم َع َ
دەيدۇَ :
َ
َان َ
ول َيا َر ِب ِإ َن
الر ُس ُ
ان َخذُ وال ً۞ َوق َ
َال َ
فُالنا ً َخلِيال ً۞ لَق َْد أ َضل َ ِن َع ِن ِ
ِْلنْ َس ِ
الش ْي َط ُ
الذك ِْر َب ْع َد ِإذْ َجا َء ِن َوك َ
ان ل ْ ِ
لِ ُ
ك َها ِِياً
ن َو َك َف ِب َر ِب َ
آن َم ْه ُجورا ً۞ َوكَذَ ل َ
َب َع ُدوا ً م َ
ق َْو ِمي اتَ َخذُ وا َهذَ ا الْق ُْر َ
ِن ال ُْم ْج ِر ِم َ
ِك َج َعل ْ َنا ك ِل ن ِ ٍ
َو َن ِصْيا ً۞﴾ «شۇ كۈنى زالىم (يەنى كاپىر) ئىككى قولىنى چىشلەپ< :ئىسىت!
پەيغەمبەر بىلەن (نىجاتلىق) يولىنى تۇتسامچۇ ،ئىسىت! پاالنىنى دوست

تۇتمىغان بولسامچۇ!؟ قۇرئان ماڭا يەتكەندىن كېيىن ،شەك-شۈبھىسىزكى ،ئۇ
(يەنى پاالنى) مېنى قۇرئاندىن ئازدۇردى> دەيدۇ .شەيتان ئىنساننى (ئازدۇرۇپ
بولۇپ)

تاشلىۋېتىدۇ

[12ـ.]11

پەيغەمبەر

ئېيتتى:

<ئى

پەرۋەردىگارىم!

شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ قەۋمىم بۇ قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ قويدى> [.]37
شۇنىڭدەك (يەنى ساڭا قەۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن دۈشمەنلەرنى قىلغاندەك)
ھەربىر پەيغەمبەرگە بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق،
رەببىڭ يول كۆرسەتكۈچى ۋە ياردەمچى بولۇشقا ساڭا يېتەرلىكتۇر [.① »]32
ئى ﷲ! كىتابىڭنى ھەقىقىي تىالۋەت قىلىشنى بىزلەرگە رىزىق قىلىپ
بەرگىن ،نىجاتلىق ۋە بەخت-سائادەتكە ئېرىشكەن كىشىلەردىن قىلغىن .ئى
ﷲ! قۇرئاننىڭ لەۋزىنى توغرا ئوقۇشنى ۋە مەنىلىرىگە ئەمەل قىلىشنى
بىزلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگىن ،قۇرئاننىڭ چەكلىمىلىرى ۋە ھۆرمەتلىرىگە
رىئايە قىلىشنى رىزىق قىلىپ بەرگىن .ئى ﷲ! بىزلەرنى ئىلىمى چوڭقۇر،
قۇرئاننىڭ مۇھكەم ۋە مۇتەشابىھلرىغا ئىمان ئېيتقان ،ئۇنىڭ خەۋەرلىرىنى
تەستىقلىغان ۋە ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلغان كىشىلەردىن قىلغىن .ئى
مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە
مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە ،جىمى
ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
①

سۈرە فۇرقان  -12ئايەتتىن  -32ئايەتكىچە.
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قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئەدەپلىرى
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،سىلەر تىالۋەت قىلىۋاتقان ،ئاڭالۋاتقان ،يادالۋاتقان ۋە
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يېزىۋاتقان بۇ قۇرئان ـــ ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرىقىالرنىڭ ئىالھى ۋە ئالەملەرنىڭ
رەببى بولغان ﷲنىڭ كىتابى ،مۇستەھكەم ئارغامچىسى ۋە تۈپتۈز يولىدۇر.
قۇرئان ـــ بەرىكەتلىك زىكىر ۋە ئوچۇق نۇردۇر .شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال قۇرئاننى
ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە بۈيۈكلۈكىگە اليىق رەۋىشتە سۆزلىگەن ھەمدە مۇقەررەب
ۋە ھۆرمەتلىك پەرىشتىلەرنىڭ بىرى بولغان ئىشەنچلىك جىبرىئىلغا تاشلىغان.
مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەردىن بولۇشى ئۈچۈن ،جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم قۇرئاننى مۇھەممەد ﷺ نىڭ قەلبىگە ئوچۇق ئەرەب تىلى بىلەن
ئېلىپ چۈشكەن .سىلەرنىڭ قۇرئاننى ئۇلۇغلىشىڭالر ،ھۆرمەتلىشىڭالر ئۈچۈن،
ﷲ قۇرئاننى بۈيۈك سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىگەن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
ُ
دى ل َ
ِن ال ُْه َدى َوالْف ُْرقَان﴾ «رامىزان
اس َوبَ ِي َن ٍ
دەيدۇَ ﴿ :ش ْه ُر َر َم َ
ِلن ِ
ات م َ
آن ُه ً
ان الَ ِذي أن ِْز َل ِفي ِه الْق ُْر ُ
ض َ
ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى ،قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر،
ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن ئايەتلەردۇر»①.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :وما ك َان هذَ ا الْقُر َ
ِن َت ْص ِدي َق
ون َ ِ
َ َ َ َ
اّلل َو لَك ْ
َْتى م ْ
ِن ُِ ِ
ْ ُ
آن أ ْن ُيف َ َ
ن﴾ «بۇ قۇرئاننى بىراۋنىڭ ﷲقا
ب ِفي ِه م ْ
ن َي َد ْي ِه َوتَف ِْصي َل الْ ِك َت ِ
ِن َر ِب ال َْعا لَ ِم َ
الَ ِذي بَ ْ َ
اب َال َر ْي َ

ئىپتىرا قىلىشى ئەقىلگە سىغمايدۇ (چۈنكى قۇرئاننى ھېچ ئىنسان ئىجاد
قىاللمايدۇ) لېكىن قۇرئان ئىلگىرى كەلگەن (تەۋرات ،ئىنجىل قاتارلىق
ساماۋى) كىتابالرنى تەستىق قىلغۇچىدۇر ،ﷲ بەلگىلىگەن ئەھكامالرنى بايان
قىلغۇچىدۇر ،ئۇنىڭدا ھېچ شەك يوقتۇر( ،ئۇ) ئالەملەرنىڭ رەببى تەرىپىدىن
نازىل قىلىنغاندۇر»②.

﴿يا أَيُ َها َ
َاء ل َِما ِف
الن ُ
ِن َر ِبك ُْم َو ِشف ٌ
اء ْتك ُْم َم ْو ِع َظ ٌة م ْ
اس ق َْد َج َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
ن﴾ «ئى ئىنسانالر! سىلەرگە رەببىڭالر تەرىپىدىن
ُ
ور َو ُه ً
دى َو َر ْح َم ٌة لِل ُْم ْؤ ِم ِن َ
الص ُد ِ

نەسىھەت بولغان ،دىلالردىكى دەرتكە (يەنى شەك ۋە نادانلىققا) شىپا بولغان،

مۇئمىنلەرگە ھىدايەت ۋە رەھمەت بولغان (قۇرئان) كەلدى» ③.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :الر ِك َت ُ
ْي﴾
يم َخ ِب ٍ
ِن ل َُد ْن َح ِك ٍ
اب أ ْح ِك َم ْت آ َيا ُت ُه ُث َم ف ُِصل َْت م ْ
ٌ
«ئەلىف ،الم ،را .بۇ ـــ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،ھەممىدىن خەۋەردار
①

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە يۇنۇس  -32ئايەت.

③

سۈرە يۇنۇس  -52ئايەت.
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ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان ،ئايەتلەرنىڭ تۈزۈلۈشى پۇختا( ،ئەقىدە ،ئەھكام،
ۋەز ۋە قىسسىلەر) تەپسىلىي بايان قىلىنغان كىتابتۇر»①.

ون﴾ «قۇرئاننى
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَا َن ْح ُن ن ََزلْ َنا ِ
الذك َْر َو ِإنَا لَ ُه ل ََحا ِف ُظ َ

ھەقىقەتەن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز»②.

يم۞ ال َت ُم َد َن
﴿و لَق َْد آ َت ْي َناكَ َس ْبعا ً م َ
َان َوالْق ُْر َ
آن ال َْع ِظ َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
ِن ال َْمث ِ
َ
ن۞﴾ «(نامازدا)
َهَي َوا ْخف ْ
اح َ
عَ ْي َن ْي َ
ِض َج َن َ
ك لِل ُْم ْؤ ِم ِن َ
ِْن َوال َت ْح َز ْن عَل ْ ِ ْ
ك ِإ َل َما َم َت ْع َنا بِ ِه أ ْز َواجا ً م ْ ُ ْ
تەكرارلىنىپ تۇرىدىغان يەتتە ئايەتنى (يەنى سۈرە فاتىھەنى) ۋە ئۇلۇغ قۇرئاننى
ھەقىقەتەن ساڭا ئاتا قىلدۇق [ .]72بەزى كاپىرالرنىڭ بىز بەھرىمەن قىلغان
نەرسىلىرىگە

كۆز

سالمىغىن،

ئۇالر

(نىڭ

ئىمان

ئېيتمىغانلىقىدىن)

قايغۇرمىغىن ،مۇئمىنلەرگە كەمتەر بولغىن [.③»]77

دى َو َر ْح َم ًة
﴿ون ََزلْ َنا َعل َْي َ
اب تِ ْب َيانا ً لِك ُ ِل َش ْي ٍء َو ُه ً
ك الْ ِك َت َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

ن﴾ «ساڭا بىز كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ھەممە نەرسىنى (يەنى
َوبُ ْش َرى لِل ُْم ْسلِ ِم َ
كىشىلەر موھتاج بولىدىغان دىنىي ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى) چۈشەندۈرۈپ

بىرىدىغان( ،دىلالرغا) ھىدايەت( ،بەندىلەرگە) رەھمەت ،مۇسۇلمانالرغا مەڭگۈلۈك
سائادەت بىلەن خۇشخەۋەر يەتكۈزىدىغان قىلىپ نازىل قىلدۇق»④.
َ
َ
ن
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن َهذَ ا الْق ُْر َ
آن َي ْه ِدي لِل ِِت ِه َي أق َْو ُم َو ُي َب ِش ُر ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
َ
َ
الصا لِح ِ َ
ون بِ ْاَلخ َِر ِة أ َ ْع َت ْد َنا ل َُه ْم عَذَ اباً أَلِيماً۞﴾
ات أ َن ل َُه ْم أ ْجرا ً ك َِبْيا ً۞ َوأ َن الَ ِذي َن ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ُون َ َ
ال َ ِذي َن َي ْع َمل َ
«بۇ قۇرئان ھەقىقەتەن ئەڭ توغرا يولغا باشاليدۇ ،ياخشى ئىشالرنى قىلىدىغان
مۇئمىنلەرگە ئۇالرنىڭ چوڭ مۇكاپاتقا ئېرىشىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر
بېرىدۇ

[.]1

(يەنە

مۇئمىنلەرگە

خۇشخەۋەر

بىرىدۇكى)،

ئاخىرەتكە

ئىشەنمەيدىغانالرغا قاتتىق ئازاب تەييارلىدۇق [.⑤»]27

يد
ن َوال َي ِز ُ
﴿و ُن َ ِ
ن ُل م َ
ِن الْق ُْر ِ
آن َما ُه َو ِشفَا ٌء َو َر ْح َم ٌة لِل ُْم ْؤ ِم ِن َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

َ
ن إِال َخ َسارا ً﴾ «بىز مۇئمىنلەرگە (يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا) شىپا ۋە رەھمەت
الظا لِ ِم َ
①

سۈرە ھۇد  -2ئايەت.

②

سۈرە ھىجر  -1ئايەت.

③

سۈرە ھىجر  -72ۋە  -77ئايەت.

④

سۈرە نەھل  -71ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

⑤

سۈرە ئىسرا  -1ۋە  -27ئايەتلەر.
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بولىدىغان قۇرئان ئايەتلىرىنى نازىل قىلىمىز ،قۇرئان كاپىرالرغا زىياندىن
باشقىنى زىيادە قىلمايدۇ (يەنى ئۇالر قۇرئاننى تەستىق قىلمىغانلىقتىن،
ئۇالرنىڭ كۇفرى تېخىمۇ ئاشىدۇ)»①.

ت ْاْلِ ْن ُس َوال ِْج ُن ع َََل أ َ ْن َيأ ْ ُتوا ِب ِمث ِْل َهذَ ا
اج َت َم َع ِ
ِن ْ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قُ ْل لَئ ِ
ْ
ض ُه ْم ل َِب ْع ٍض َظ ِهْيا ً﴾ «ئېيتقىنكى< :ئەگەر ئىنسانالر،
َان َب ْع ُ
ون ِب ِمثْلِ ِه َو ل َْو ك َ
آن ال َيأ ُت َ
الْق ُْر ِ
جىنالر بۇ قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن يىغىلىپ بىر-
بىرىگە

تەقدىردىمۇ،

ياردەملەشكەن

ئۇنىڭ

ئوخشىشىنى

مەيدانغا

كەلتۈرەلمەيدۇ>»②.

َ
آن لِ َت ْش ََق۞ إِال َتذْ ك َِرةً ل َِم ْن َيخ ََْش۞
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ما أ ْن َزلْ َنا عَل َْي َ
ك الْق ُْر َ

ات ال ُْع ََل۞﴾ «قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن
ض َو َ
نيال ً ِم َم ْن َخل َ َق ْاْل َ ْر َ
او ِ
َت ْ ِ
الس َم َ

ئەمەس [ ،]1پەقەت (ﷲتىن) قورقىدىغانالرغا ۋەز-نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن
نازىل قىلدۇق [ .]3ئۇ ـــ زېمىننى ۋە (كەڭ) ئېگىز ئاسمانالرنى ياراتقان زات
تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان [.③ »]4

ن
َان ع َََل َع ْب ِد ِه ل َِيك َ
اركَ ال َ ِذي ن ََز َل الْف ُْرق َ
ُون لِل َْعا لَ ِم َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ت َب َ

َن ِذيرا ً﴾ «پۈتۈن جاھان ئەھلىنى (ﷲنىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇشى
ئۈچۈن ،بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ھەق بىلەن باتىلنى
ئايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل قىلغان ﷲنىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر»④.

ن۞ ع َََل
ن۞ َن َز َل بِ ِه ُ
﴿و ِإنَ ُه لَ َت ْ ِ
الرو حُ ْاْل َ ِم ُ
ني ُل َر ِب ال َْعا لَ ِم َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
ِن۞ أ َ َو ل َْم َي ُ
آي ًة أ َ ْن َي ْعل َ َم ُه
قَل ِْب َ
ك ْن ل َُه ْم َ
ُون م َ
ِن ال ُْم ْن ِذ ِري َن۞ ِبلِ َس ٍ
ك لِ َتك َ
ن۞ َو ِإنَ ُه لَفِي ُز ُب ِر اْل َ َو ل َ
ان َع َر ِ ٍب ُم ِب ٍ
اء َب ِن إِ ْسرائي َل۞﴾ «شۈبھىسىزكى ،قۇرئان ئالەملەرنىڭ رەببى تەرىپىدىن نازىل
عُل ََم ُ
قىلىنغاندۇر [ .]211ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن ،ئىشەنچلىك
جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ چۈشتى [213ـ( .]214قۇرئان) ئوچۇق
ئەرەب

تىلىدا

(نازىل

بولدى)

[.]215

ھەقىقەتەن

قۇرئان

ئىلگىرىكى

(پەيغەمبەرلەرنىڭ) كىتابلىرىدا تىلغا ئېلىنغان [( .]214ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم
①

سۈرە ئىسرا  -71ئايەت.

②

سۈرە ئىسرا  -77ئايەت.

③

سۈرە تاھا  -3 ،-1ۋە  -4ئايەتلەر.

④

سۈرە فۇرقان  -2ئايەت.
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ۋە

ئۇنىڭ

ئىمان

ئېيتقان

ھەمراھلىرىغا

ئوخشاش)

بەنى

ئىسرائىل

ئۆلىمالىرىنىڭ قۇرئاننى بىلىشى مۇشرىكالرغا (قۇرئاننىڭ توغرىلىقىنى
كۆرسىتىدىغان) دەلىل بولمامدۇ؟ [.①»]212

نل َْت بِ ِه َ
﴿و َما َت َ َ
ن۞ َو َما َي ْن َب ِغي ل َُه ْم َو َما
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:
الش َيا ِط ُ
َ

ون۞﴾ «قۇرئاننى شەيتانالر ئېلىپ چۈشكىنى يوق [ .]127بۇ ئۇالرغا اليىق
يع َ
َي ْس َت ِط ُ
ئەمەس .ئۇالرمۇ (ئۇنىڭغا) قادىر بواللمايدۇ [.②»]122
ور ال َ ِذي َن أُو ُتوا الْ ِعل َْم﴾
ات بَ ِي َن ٌ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ب ْل ُه َو آ َي ٌ
ات ِف ُص ُد ِ
«ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش زالىمالر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس) ،قۇرئان ئىلىم
بېرىلگەنلەرنىڭ كۆڭۈللىرىدە ساقالنغان روشەن ئايەتلەردۇر»③.

َان َحياً َو َيح َ
ِق
ن۞ لِ ُي ْن ِذ َر َم ْن ك َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ ْن ُه َو ِإال ِذ ك ٌْر َوق ُْر ٌ
آن ُم ِب ٌ

الْق َْو ُل ع َََل الْكَا ِف ِر ي َن۞ ﴾ «ئۇ پەقەت تىرىكلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ،كاپىرالرغا ئازابنىڭ
تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى (بىلدۈرۈش ئۈچۈن نازىل بولغان) ۋەز-نەسىھەتتۇر ۋە

روشەن قۇرئاندۇر [41ـ.④»]27

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :ك َت َ
اركٌ ل َِي َدبَ ُروا آ َياتِ ِه َو لِ َي َتذَ كَ َر أُو لُو
اب أ ْن َزلْ َنا ُه ِإل َْي َ
ٌ
ك ُم َب َ

اب﴾ «(بۇ) ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپەككۇر قىلىشلىرى ئۈچۈن ،ئەقىل
اْلَل َْب ِ
ئىگىلىرىنىڭ ۋەز-نەسىھەت ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز ساڭا نازىل قىلغان مۇبارەك
كىتابتۇر»⑤.

َانَ َتق َْش ِع ُر ِم ْن ُه
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:
﴿اّلل ن ََز َل أ َ ْح َس َن ال َْح ِد ِ
َُ
يث ِك َتابا ً ُم َت َش ِ
ابها ً َمث ِ
اّلل َي ْه ِدي بِ ِه َم ْن َي َشا ُء﴾
ِك ُه َدى َ ِ
ن ُجل ُو ُِ ُه ْم َوقُل ُوبُ ُه ْم ِإ َل ِذ ك ِْر َ ِ
اّلل ذَ ل َ
ُجل ُو ُِ ال َ ِذي َن َي ْخ َش ْو َن َرب َُه ْم ُث َم َتلِ ُ
«ﷲ سۆزلەرنىڭ ئەڭ چىرايلىقى بولغان قۇرئاننى نازىل قىلدى( .پاساھەتتە،
باالغەتتە) ئۇنىڭ بەزىسى بەزىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ( ،ۋەز-نەسىھەتلەر،
ئەھكامالر ،قىسسىلەر ئۇنىڭدا) تەكرارلىنىدۇ( ،قۇرئاندىكى ئازاب ئايەتلىرى
تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) پەرۋەردىگارىدىن قورقىدىغان كىشىلەرنىڭ بەدەنلىرى
①

سۈرە شۇئەرا  -211ئايەتتىن  -212ئايەتكىچە.

②

سۈرە شۇئەرا  -127ۋە  -122ئايەتلەر.

③

سۈرە ئەنكەبۇت  -41ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

سۈرە ياسىن  -41ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -27ئايەت.

⑤

سۈرە ساد ئايەت  -11ئايەت.
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تىترەيدۇ ،ئاندىن ﷲنىڭ زىكرى ئۈچۈن (يەنى ﷲنىڭ رەھمىتى ،مەغپىرىتىگە
دائىر ئايەتلەر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) ،ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى
يۇمشاپ (ئارام تاپىدۇ) ،ئەنە شۇ (يەنى قۇرئان) ﷲنىڭ ھىدايىتىدۇركى ،ئۇنىڭ
بىلەن (ﷲ) خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ»①.

اب َع ِزي ٌز۞ ال
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن الَ ِذي َن كَف َُروا بِ ِ
الذك ِْر لَمَا َجا َء ُه ْم َو ِإنَ ُه لَ ِك َت ٌ

ْ
يم َح ِميد۞﴾ «شۈبھىسىزكى ،قۇرئان
َيأتِي ِه ال َْباط ُ
ِن َخل ْ ِف ِه َت ْ ِ
ِن َح ِك ٍ
ني ٌل م ْ
ن َي َد ْي ِه َوال م ْ
ِل م ْ
ِن َب ْ ِ
كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغانالر (قاتتىق جازاغا ئۇچرايدۇ) ،شۈبھىسىزكى،

قۇرئان غالىب كىتابتۇر [ .]42ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى
ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى،
مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر [.②»]41
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :وكَذَ ل َ
ِن أ َ ْم ِر َنا َما ُك ْن َت َت ْد ِري َما
ِك أ ْو َح ْي َنا ِإل َْي َ
َ
ك ُروحا ً م ْ
َ
ِن ِع َبا ِِ َنا﴾ «شۇنىڭدەك (يەنى باشقا
ِن َج َعل ْ َنا ُه نُورا ً َن ْه ِدي ِب ِه َم ْن َن َشا ُء م ْ
ان َو لَك ْ
يم ُ
اب َوال ْاْل ِ َ
الْ ِك َت ُ
پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك) ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى
قىلدۇق،

سەن

(ۋەھيىدىن

ئىلگىرى)

قۇرئاننىڭ

ۋە

ئىماننىڭ

نېمە

ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ ،لېكىن بىز قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى ،ئۇنىڭ
بىلەن بەندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز»③.

ون﴾ «بۇ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :هذَ ا بَ َصائ ُِر م ْ
دى َو َر ْح َم ٌة لِق َْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َ
ِن َر ِبك ُْم َو ُه ً

ـــ (قۇرئاندا سىلەرگە) رەببىڭالر تەرىپىدىن كەلتۈرۈلگەن دەلىللەردۇر (قۇرئان
باشقا مۆجىزىلەرگە ئېھتىياج قالدۇرمايدۇ) ،ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن
ھىدايەتتۇر ۋە رەھمەتتۇر»④.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَال أُق ِْس ُم ِب َم َوا ِق ِع ُ
يم۞
الن ُج ِ
وم۞ َو ِإنَ ُه لَق ََس ٌم ل َْو َت ْعل َُم َ
ون َع ِظ ٌ

ن۞﴾
ون۞ َت ْ ِ
ني ٌل م ْ
يم۞ ِف ِك َت ٍ
ون۞ ال َي َم ُس ُه ِإال َ ال ُْم َطه َُر َ
اب َم ْك ُن ٍ
ِإنَ ُه لَق ُْر ٌ
ِن َر ِب ال َْعا لَ ِم َ
آن ك َِر ٌ
«يۇلتۇزالرنىڭ جايلىرى بىلەن قەسەم قىلىمەن [ .]25شۈبھىسىزكى ،ئەگەر
بىلسەڭالر ،ئۇ (يۇلتۇزالر ﷲنىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئۈچۈن)
①

سۈرە زۇمەر  -13ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە فۇسسىلەت  -42ۋە  -41ئايەتلەر.

③

سۈرە شۇرا  -51ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

سۈرە ئەئراف  -173ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلۋەتتە كاتتا قەسەمدۇر [ .]24شەك-شۈبھىسىزكى ،ئۇ ئۇلۇغ قۇرئاندۇر [.]22
كىتابتا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا) ساقالنغاندۇر [ .]27ئۇنى پەقەت پاك بولغانالرال
تۇتىدۇ [ .]21ئۇ ئالەملەرنىڭ رەببى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر [.①»]77
َ
ِن
آن ع َََل َج َب ٍل ل ََرأ َ ْي َت ُه َخ ِ
اشعاً ُم َت َص ِدعاً م ْ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :لَ ْو أ ْن َزلْ َنا َهذَ ا الْق ُْر َ
اس ل ََعل َ ُهم َي َت َف َ
ض ِر ُب َها ل َ
ون﴾ «ئەگەر بىز قۇرئاننى بىرەر تاغقا
َخ ْش َي ِة َ ِ
اّلل َوتِل َْك ْاْل َ ْمثَا ُل َن ْ
ِلن ِ
ك ُر َ
ْ
نازىل قىلساق ،چوقۇم سەن ئۇنىڭ ﷲتىن قورققانلىقتىن باش
ئەگكەنلىكىنى ،يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتىڭ ،بىز بۇ مىسالالرنى
كىشىلەرگە ئۇالر (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى) پىكىر قىلسۇن دەپ بايان قىلىمىز»②.

الر ْش ِد فَآ َم َنا بِ ِه﴾ «بىز،
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَا َس ِم ْع َنا ق ُْرآنا ً َع َجباً۞ َي ْه ِدي ِإ َل ُ

توغرا يولغا باشاليدىغان ئاجايىپ قۇرئاننى ھەقىقەتەن ئاڭلىدۇق [ .]2ئۇنىڭغا
ئىمان ئېيتتۇق»③.

يۇقىرىدا ،قۇرئاننىڭ بىز نەقىل قىلغان كۆپ ۋە ئۇلۇغ سۈپەتلىرى ھەمدە
بىز نەقىل قىلغاندىن باشقا سۈپەتلىرىنىڭ ھەممىسى ـــ قۇرئاننىڭ
ئۇلۇغلۇقى ،قۇرئاننى ئۇلۇغالشنىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكى ،ئۇنى تىالۋەت قىلغاندا
ئەدەپلىك بولۇش ۋە بىھۇدە ئىشالردىن يىراق تۇرۇشنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى
بىلدۈرىدۇ.

قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ ئەدەپلىرى
 قۇرئان تىالۋەت قىلغاندا نىيەتنى ﷲ ئۈچۈن خالىس قىلىش
يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك ،قۇرئان تىالۋەت قىلىش بۈيۈك ئىبادەتلەرنىڭ

ن لَ ُه
جۈملىسىدىن بولۇپ ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَا ِْ ُعوا َ َ
اّلل ُم ْخلِ ِص َ
الدي َن﴾ «دىنىڭالرنى (شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ قىلغان ھالدا ﷲقا ئىبادەت
ِ
قىلىڭالر»④.

ُ
الدي َن ُح َنفَا َء﴾
ن لَ ُه ِ
﴿و َما أ ِم ُروا ِإ َال ل َِي ْع ُب ُدوا َ َ
اّلل ُم ْخلِ ِص َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

«ئۇالر پەقەت ئىبادەتنى ﷲقا خالىس قىلغان ،ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان
①

سۈرە ۋاقىئە  -25ئايەتتىن  -77ئايەتكىچە.

②

سۈرە ھەشر  -12ئايەت.

③

سۈرە جىن  -2ۋە  -1ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.

④

سۈرە غافىر  -24ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھالدا (يالغۇز) ﷲقىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى»①.

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :اقرؤا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل ،من قبل أن
يأيت قوم يقيمونه إقامة القدح ،يتعجلونه وال يتأجلونه» «قۇرئاننى خۇددى ئوقنى
رۇسلىغاندەك رۇسالپ ئوقۇيدىغان بىر قەۋملەر كېلىشتىن بۇرۇن قۇرئاننى
ئوقۇڭالر ،قۇرئان ئوقۇشتا ﷲنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەڭالر ،ئەمما ئۇالر ئۇنىڭ
مەنپەئەتىنى دۇنيادىال ئالىدۇ ،ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىمەيدۇ».
 قەلب

ھۇزۇرى

بىلەن

ئوقۇش،

ئوقۇغىنىنى

②

تەپەككۇر

قىلىش،

مەنىلىرىنى چۈشىنىش ،ئوقۇغاندا قەلبىدىن قورقۇش ۋە قۇرئاندا ﷲ شۇ
كىشىگە خىتاب قىلىۋاتقاندەك ھېس قىلىش .چۈنكى ،قۇرئان ﷲنىڭ
سۆزىدۇر.
 تاھارەت بىلەن ئوقۇش
تاھارەت بىلەن ئوقۇش ـــ ﷲنىڭ كاالمىنى ئۇلۇغلىغانلىقتۇر .جۇنۇپ
كىشى سۇ تاپالىسا يۇيۇنمىغۇچە؛ سۇ يوق ياكى كېسەل سەۋەبلىك سۇ
ئىشلىتەلمىسە ،تەيەممۇم قىلمىغۇچە قۇرئان ئوقۇمايدۇ لېكىن قۇرئان ئوقۇشنى
َ
ِن
نىيەت قىلماستىن ،قۇرئانغا مۇۋاپىقلىشىدىغانَ :
ت ُس ْب َحا َن َ
ك ِإ ِن ُك ْن ُ
﴿ال ِإلَ َه إِ َال أ ْن َ
تم َ
َ
ن﴾ «(رەببىم) سەندىن بۆلەك ھېچ مەئبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،سەن (جىمى
الظا لِ ِم َ
كەمچىلىكلەردىن)

پاكتۇرسەن،

مەن

ھەقىقەتەن

(ئۆز

نەپسىمگە)

زۇلۇم

③
ك
ك َر ْح َم ًة ِإنَ َ
ِن ل َُد ْن َ
ب لَ َنا م ْ
﴿ربَ َنا َال ُت ِزغْ قُل ُو َب َنا َب ْع َد ِإذْ َه َد ْي َت َنا َو َه ْ
قىلغۇچىالردىن بولدۇم» ياكى َ
َ
اب﴾ «رەببىمىز! بىزنى ھىدايەت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىمىزنى
أ ْن َت ال َْو َه ُ
توغرا يولدىن بۇرىۋەتمىگىن ،بىزگە دەرگاھىڭدىن رەھمەت بېغىشلىغىن.

شۈبھىسىزكى ،سەن (بەندىلىرىڭگە ئاتاالرنى) بەكمۇ بېغىشلىغۇچىسەن »

④

دېگەنگە ئوخشاش دۇئاالر بىلەن دۇئا قىلسا ۋە ﷲنى ئەسلىسە بولىدۇ.
 پاسكىنا ئورۇنالردا ياكى قىرائەتكە قۇالق سالمايدىغان كىشىلەر توپى
ئىچىدە ئوقۇماسلىق

①

سۈرە بەييىنە  -5ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

ئەھمەد توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.

③

سۈرە ئەنبىيا  -72ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

سۈرە ئال ئىمران  -7ئايەت.
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بۇنداق

ئورۇنالردا

قۇرئان

ئوقۇش

ـــ

قۇرئاننى

خارلىغانلىقتۇر.

ھاجەتخانىالردا قۇرئان ئوقۇش دۇرۇس ئەمەس چۈنكى ئۇنداق ئورۇنالر قۇرئان
كەرىمگە اليىق ئەمەس.
 قۇرئان ئوقۇماقچى بولغاندا ﷲنىڭ رەھمىتىدىن قوغالنغان شەيتاندىن
ﷲقا سېغىنىپ پاناھ تىلەش

ْ
ِن َ
ان
َاس َت ِعذْ بِ َ ِ
اّلل م َ
الش ْي َط ِ
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَ ِإذَا ق ََرأ َت الْق ُْر َ
آن ف ْ

يم﴾
َ
الر ِج ِ

«سەن

قۇرئان

ئوقۇماقچى

بولغىنىڭدا،

قوغالندى

شەيتاننىڭ

(ۋەسۋەسىسىدىن) ﷲقا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن»①.
شەيتاندىن پاناھ تىلەشتىن بولغان مەقسەت ـــ قىرائەت قىلىشتىن ياكى
قىرائەتنى كامىل قىلىشتىن شەيتاننىڭ توسۇپ قويماسلىقى ئۈچۈندۇر .ئەمما
اّلل» دېيىش مەسىلىسىدە ،قۇرئاننى سۈرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ
«بِ ْس ِم َ ِ

اّلل»
اّلل» دېمەيدۇ ئەمما سۈرىنىڭ بېشىدىن باشالپ ئوقۇسا « ِب ْس ِم َ ِ
ئوقۇسا « ِب ْس ِم َ ِ
اّلل» دېمەيدۇ
دەيدۇ لېكىن «سۈرە تەۋبە» نى بېشىدىن باشالپ ئوقۇسىمۇ «بِ ْس ِم َ ِ

چۈنكى ساھابىلەر (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن) مۇسھەب (قۇرئان سەھىپىلىرى)
نى يازغاندا« ،سۈرە تەۋبە» نىڭ مۇستەقىل سۈرە ياكى «سۈرە ئەنفال» نىڭ بىر
قىسىمى ئىكەنلىكى مەسىلىسىدە قىينىلىپ قېلىپ ،ئىككى سۈرىنىڭ

اّلل» يازماستىن ئايرىغان.
ئوتتۇرىسىنى « ِب ْس ِم َ ِ

 قۇرئاننى چىرايلىق ۋە مۇڭلۇق ئاۋازدا ئوقۇش

بۇ ھەقتە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :ما أذن الله ليشء ،كام أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن
بجهر به» «ﷲ تائاال ھېچبىر نەرسىگە ،پەيغەمبەرنىڭ ئاۋازىنى چىرايلىق قىلىپ
قۇرئاننى ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن مۇڭلۇق ئوقۇغىنىغا قۇالق سالغاندەك قۇالق
سېلىپ باقمىدى».

②

جۇبەيىر ئىبنى مۇتئىم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنىدۇ« :سمعت النبي ﷺ يقرأ يف املغرب بالطور ،فام سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة

①

سۈرە نەھل  -17ئايەت.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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منه ﷺ» «مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ شام نامىزىدا تۇر سۈرىسىنى ئوقۇغانلىقىنى
ئاڭلىغان ئىدىم ،مەن ئۇنىڭ ئاۋازى ياكى قىرائىتىدىن چىرايلىق ھېچكىمنىڭ
ئاۋازىنى ئاڭالپ باقمىدىم».
قارىنىڭ

ئەتراپىدا،

①

قۇرئاننى

ئۈنلۈك

ئوقۇسا

ئەزىيەت

تارتىدىغان،

ئۇخالۋاتقان ،ناماز ئوقۇۋاتقان ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش بىرەر كىشى بولۇپ قالسا،
ئەزىيەت بىرىدىغان ۋە ناماز ئوقۇۋاتقان كىشىنى تەشۋىشلەندۈرۈپ قويىدىغان
دەرىجىدە قۇرئاننى ئۈنلۈك ئوقۇمايدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ ناماز ئوقۇۋاتقان ۋە
ئۈنلۈك قىرائەت قىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ قېشىغا چىقىپ مۇنداق دېگەن:
«كلكم يناجي ربه ،فال يجهر بعضكم عىل بعض يف القرآن» «سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالر
رەببىگە مۇناجات قىلىدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن بەزىڭالر بەزىڭالرغا (ئازار بىرىپ)
قۇرئاننى ئۈنلۈك ئوقۇمىسۇن».

②

 قۇرئاننى تەرتىل بىلەن دانە-دانە ئوچۇق ئوقۇش

آن َت ْرتِيال ً﴾ «قۇرئاننى تەرتىل
﴿و َرت ِِل الْق ُْر َ
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :

بىلەن (يەنى دانە-دانە ،ئوچۇق) ئوقۇغىن»③  .دېمەك ،قۇرئاننى سالماقلىق
بىلەن ئالدىرىماي ئوقۇش الزىم چۈنكى ئالدىرىماي ئوقۇش ـــ قۇرئاننىڭ

مەنىلىرىنى تەپەككۇر قىلىشقا ،ئۇنىڭ ھەرپ ۋە لەۋزىلىرىنى توغرا ئوقۇشقا
ياردەم بىرىدۇ.

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أنه

ومي ُّد الرحمن
ُس ِئل عن قراءة النبي ﷺ فقال:
ْ
كانت َم َّدا ً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مي ُّد بسم الله َ
ومي ُّد الرحيم» «ئۇنىڭدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ قىرائىتى توغۇرلۇق سورالغاندا ،ئۇ:

<پەيغەمبەر ﷺ سوزۇپ قىرائەت قىالتتى> دېدى ،ئاندىن <بسم الله الرحمن الرحيم>
نى <بسم الله> دەپ سوزۇپ ،ئاندىن <الرحمن> دەپ سوزۇپ ،ئاندىن <الرحيم> دەپ
سوزۇپ ئوقۇدى».

④

ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ قىرائىتى توغرىسىدا

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

مالىك توپلىغان ،ئىبنى ئابدۇلبەر «سەھىھ» دېگەن.

③

سۈرە مۇززەممىل  -4ئايەت..

④

بۇخارى توپلىغان.
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الر ْح َم ِن
سورالغاندا ،ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى« :كان يقطع قراءته آية آية﴿ ،بِ ْس ِم َ ِ
اّلل َ

الدي ِن۞﴾» «پەيغەمبەر ﷺِ ﴿ :ب ْس ِم
يم۞ ال َْح ْم ُد ِ َ ِ
الر ْح َم ِن َ
ن۞ َ
َ
يم۞ َما ل ِِك َي ْو ِم ِ
الر ِح ِ
الر ِح ِ
ّلل َر ِب ال َْعا لَ ِم َ
الدي ِن۞﴾ دەپ بىر
يم۞ ال َْح ْم ُد ِ َ ِ
َِ
الر ْح َم ِن َ
ن۞ َ
الر ْح َم ِن َ
اّلل َ
يم۞ َما ل ِِك َي ْو ِم ِ
الر ِح ِ
الر ِح ِ
ّلل َر ِب ال َْعا لَ ِم َ

ئايەت-بىر ئايەتتىن ئۈزۈپ ئوقۇيتتى».

①

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :ال تنرثوه نرث الرمل ،وال تهذوه
هذ الشعر ،قفوا عند عجائبه ،وحركوا به القلوب ،وال يكن هم أحدكم آخر السورة» «قۇرئاننى
قۇم چاچقاندەك چېچىپ (ھەرپلىرىنى چۈشۈرۈپ قويۇپ) ئوقۇماڭالر ،شېئىر
ئوقۇغاندەك ئالدىراپ ئوقۇماڭالر ،قۇرئاننىڭ ئاجايىباتلىرىدا توختاڭالر ،مۇڭلۇق
ئوقۇش بىلەن قەلبلەرنى ھەرىكەتلەندۈرۈڭالر ،بىرىڭالرنىڭ مەقسىتى سۈرىنى
ئاخىرالشتۇرۇش بولۇپ قالمىسۇن».
بەزى ھەرپلەرنى چۈشۈرۈۋېتىپ ياكى ئىدغام قىلىپ ئوقۇش دۇرۇس
بولمايدىغان ئورۇنالردا ،ھەرپلەرنى ئىدغام قىلىش ئارقىلىق لەۋزىنى بۇزۇپ
ئوقۇش ھارامدۇر .ئەمما لەۋزىنى بۇزۇپ قويمايدىغان دەرىجىدە تېز ئوقۇسا ئۇنىڭدا
ھېچ گۇناھ بولمايدۇ چۈنكى لەۋزىنى بۇزۇپ قويىدىغان دەرىجىدە تېز ئوقۇش ـــ
قۇرئاننى ئۆزگەرتىۋېتىشتۇر.
 سەجدە ئايىتىدىن ئۆتكەندە ،تاھارىتى بولسا كېچە ياكى كۈندۈزنىڭ
قايسى ۋاقتىلىرىدا بولسۇن سەجدە قىلىدۇ.
 سەجدىگە تەكبىر ئېيتىپ چۈشۈپ« :سبحان ريب األعىل» دەپ دۇئا قىلىدۇ،
ئاندىن كېيىن تەكبىر ئېيتماستىن ،ساالم بەرمەستىن سەجدىدىن بېشىنى
كۆتۈرىدۇ چۈنكى سەجدىدىن كېيىن تەكبىر ئېيتىش ۋە ساالم بىرىش ھەققىدە
پەيغەمبەر ﷺ دىن دەلىل كەلمىگەن.
ئەگەر سەجدە (ئايىتى) نامازنىڭ ئىچىدە بولسا ،سەجدە قىلغاندا ۋە
سەجدىدىن تۇرغاندا تەكبىر ئېيتىدۇ چۈنكى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نامازدا
سەجدىگە بارغان ۋە سەجدىدىن بېشىنى كۆتۈرگەندە تەكبىر ئېيتىپ ،پەيغەمبەر
ﷺ نىڭ شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى سۆزلەپ بەرگەن.

②

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:
①

ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.

②

مۇسلىم توپلىغان.
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«رأيت النبي ﷺ يكرب يف كل رفع وخفض وقيام وقعود» «مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ھەربىر
(رۇكۇ ۋە سەجدىدىن)بېشىنى كۆتۈرگەندە( ،رۇكۇ ۋە سەجدىگە) بېشىنى
چۈشۈرگەندە ،قىيامغا تۇرغاندا ۋە تەشەھھۇدقا ئولتۇرغاندا تەكبىر ئېيتقانلىقىنى
كۆرگەن ئىدىم» ①.بۇالر نامازنىڭ سەجدىسىگە ۋە نامازدىكى تىالۋەت سەجدىسىگە
ئورتاق بولىدۇ.
يۇقىرىقىالر بولسا قۇرئان ئوقۇشنىڭ بەزى ئەدەپلىرى بولۇپ ،ئۇ ئەدەپلەرگە
ھېرىسمەن بولۇڭالر ،ئۇنى ئۆزلەشتۈرۈڭالر ۋە ئۇ ئەدەپلەر ئارقىلىق ﷲنىڭ
پەزلىنى تەلەپ قىلىڭالر!
ئى ﷲ! بىزلەرنى ھۆرمەتلىرىڭنى ئۇلۇغلىغان ،ئىنئاملىرىڭغا ئېرىشكەن
ۋە جەننەتلىرىڭگە ۋارىس بولغان كىشىلەردىن قىلغىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز
رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت
قىلغىن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە ،جىمى
ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

①

ئەھمەد ،نەسائى ۋە تىرمىزى توپلىغان ،تىرمىزى «سەھىھ» دېگەن.
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روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالر
ﷲقا

چەكسىز

ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن!

ﷲ

كېچە-كۈندۈزنى

ئۆزئارا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى ،يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ مۇئمىنلەرگە
ساالمەتلىك ۋە تىنچ -ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق ،مەڭگۈ قېلىش ۋە
دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ ئەيىب-نۇقسانالردىن
ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر ۋە سۆڭەكلەرنىڭ
ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە نازۇك سۆزلەرنىمۇ
ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲ نىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ
غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە
قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆ مەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا قالغان
قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا،
«سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا
شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن
ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

اش ُروه َ
اّلل لَك ُْم
اَلن بَ ِ
ب َُ
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَ َ
ُن َوا بْ َت ُغوا َما َك َت َ
ام ِإ َل الل َ ْي ِل﴾
ن لَك ُُم الْ َخ ْي ُط اْل َ ْب َي ُ
ِن الْ َف ْج ِر ُث َم أَتِمُوا ِ
ِن الْ َخ ْي ِط اْل َ ْس َو ِِ م َ
ضم َ
َوكُل ُوا َوا ْش َر ُبوا َح َت َي َت َب َ َ
الص َي َ

«ئەمدى ئۇالرغا (يەنى ئاياللىرىڭالرغا) يېقىنچىلىق قىلىڭالر ،ﷲ سىلەرگە
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تەقدىر قىلغان نەرسىنى (يەنى پەرزەنتنى) تەلەپ قىلىڭالر؛ تاكى تاڭنىڭ ئاق
يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا (يەنى تاڭ يورۇغانغا) قەدەر يەڭالر ،ئىچىڭالر،
ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر»① .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە روزىنى بۇزغۇچى
ئاساسلىق ئامىلالرنى بايان قىلدى.
پەيغەمبەر ﷺ روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالرنى تولۇق تىلغا ئالغان .روزىنى
بۇزغۇچى ئامىلالر يەتتە تۈرلۈك بولۇپ ،ئۇالر:
بىرىنچى ،جىما
جىما قىلىش ـــ روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالرنىڭ ئىچىدىكى گۇناھ جەھەتتە
ئەڭ چوڭى بولۇپ ،روزىدار كىشى جىما قىلسا ئۇنىڭ روزىسى پەرز ياكى نەفلە
بولسۇن بۇزۇلۇپ كېتىدۇ .ئەگەر روزا پەرز بولغان كىشى رامىزاندا كۈندۈزى جىما
قىلسا ،قازاسىنى قىلىش بىلەن بىرگە ئېغىر كەففارەت بىرىشى ۋاجىب بولىدۇ.
كەففارىتى ـــ مۇئمىن قۇل ئازاد قىلىشتۇر ،ئەگەر مۇئمىن قۇل تاپالمىسا،
ئىككى ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتۇشتۇر .ئىككى ئاي ئارىلىقىدا روزا تۇتماسلىقنى
ياكى روزىسىنى بۇزۇشنى مەقسەت قىلماستىن ،ئىككى ھېيت كۈنلىرى ۋە
تەشرىق كۈنلىرىگە ئوخشاش شەرئىي ئۆزرە ياكى كېسەل ۋە ياكى سەپەرگە
ئوخشاش ھېسسىي ئۆزرە تېپىلغاندىال روزا تۇتمايدۇ ياكى روزىسىنى بۇزىدۇ .ئەگەر
بىرەر كۈن ئۆزرىسىز روزا تۇتمىسا ياكى روزىسىنى بۇزسا ،ئۈزۈلدۈرمەي تۇتۇشنى
ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ،روزىسىنى يېڭىدىن باشالش ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر
ئىككى ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىسا 47 ،مىسكىنگە تائام
بىرىدۇ ،ھەر بىر مىسكىنگە ياخشى بۇغدايدىن  527گرام بىرىدۇ.
ھۇمەيد ئىبنى ئابدۇراھماندىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،ئەبۇ ھۇرەيرە

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :بينام نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ جاء رجل،
فقال يا رسول الله :هلكت قال :ما لك؟ قال :وقعت عىل امرأيت وأنا صائم ،قال :هل تجد رقبة
تعتقها؟ قال :ال ،قال :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال :ال ،قال :هل تجد إطعام ستني
مسكينا قال :ال .قال :اجلس فأيت النبي ﷺ بعرق فيه متر ،ثم قال :أين السائل؟ قال :أنا ،قال :خذ
هذا فتصدق به فقال :عىل أفقر مني يا رسول الله ،فوالله ما بني البتيها  -يريد الحرتني -أهل بيت
أفقر من أهل بيتي ،فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه ،ثم قال :أطعمه أهلك» «بىز
①
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پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇق ،بىر ئادەم كېلىپ< :ئى ﷲنىڭ رەسۇلى!
مەن تۈگەشتىم> دېدى .پەيغەمبەر ﷺ< :نېمە بولدى؟> دەپ سورىغان ئىدى ،ئۇ
كىشى< :روزىدار تۇرۇپ ئايالىمغا يېقىنچىلىق قىلىپ سالدىم> دېدى.
پەيغەمبەر ﷺ< :قۇل ئازاد قىالالمسەن؟> دەپ سورىدى .ئۇ ئادەم< :ياق> دېدى،
پەيغەمبەر ﷺ< :ئىككى ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتاالمسەن؟> دەپ سورىدى ،ئۇ
ئادەم< :ياق> دېدى .پەيغەمبەر ﷺ< :ئۇنداقتا 47 ،مىسكىننى تويغۇزاالمسەن؟>
دەپ سورىدى ،ئۇ ئادەم يەنە< :ياق> دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ﷺ جىم بولۇپ
قالدى ،بىز ئۇنىڭغا قاراپ تۇراتتۇق .شۇ ئارىدا ،پەيغەمبەر ﷺ گە چوڭ بىر
سېۋەتتە خورما كەلتۈرۈلدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :بايىقى ئادەم قېنى؟> دەپ سورىدى.
ئۇ< :مانا مەن> دېدى .پەيغەمبەر ﷺ< :بۇنى ئېلىپ سەدىقە قىلغىن!> دېدى.
ئۇ ئادەم< :ئى ﷲنىڭ رەسۇلى! مەندىنمۇ كەمبەغەل بىرسى بارمىدۇ؟ ﷲ
تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇ ئىككى سايلىقنىڭ ئارىسىدا (يەنى
مەدىنىدە) مېنىڭ ئائىلەمدىنمۇ كەمبەغەل ئائىلە يوق> دېدى .پەيغەمبەر ﷺ ئۇ
ئادەمنىڭ گېپىنى ئاڭالپ كۈلۈپ كېتىپ< :ئۇنداقتا ،بۇنى ئۆز ئەھلىڭگە
بەرگىن!> دېدى».

①

ئىككىنچى ،سۆيۈش ،سىالش ،قول بىلەن لەززەتلىنىش ياكى باشقا ئىشالر
بىلەن ئىختىيارى مەنىي چىقىرىش
روزىدار كىشى بۇ شەھۋەتلەردىن يىراق تۇرغاندىال تۇتقان روزىسى دۇرۇس

بولىدۇ .ھەدىس قۇددۇستا بۇ ھەقتە مۇنداق كەلگەن« :يدع طعامه وشابه وشهوته
من أجيل» «روزىدار كىشى (مېنىڭ رازىلىقىمنى دەپ) يېمەك-ئىچمىكىنى ۋە
شەھۋىتىنى تەرك ئېتىدۇ».

②

ئەمما ،مەنىي چىقارماستىن سۆيۈش ۋە سىالش روزىنى بۇزمايدۇ .بۇ ھەقتە

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ كان يقبل وهو
صائم ،ويباش وهو صائم ،ولكنه كان أملككم إلربه» «پەيغەمبەر ﷺ روزىدار تۇرۇپ مېنى
قۇچاقالپ سۆيۈپ قوياتتى لېكىن ئۇ سىلەرگە قارىغاندا ئۆزىنى بەكرەك

①
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تۇتۇۋاالاليتتى».

①

ئۆمەر ئىبنى ئەبۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:

«سأل النبي ﷺ :أيقبل الصائم ؟ فقال النبي ﷺ :سل هذه (ألم سلمة) فأخربته أن النبي ﷺ كان
يصنع ذلك ،فقال :يا رسول الله ،قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فقال النبي ﷺ:أما
والله إين ألتقاكم لله وأخشاكم له» «ئۇ پەيغەمبەر ﷺ دىن< :روزىدار كىشى سۆيۈپ قويسا
بوالمدۇ؟> دەپ سورىغانىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :بۇ ئايالدىن سوراڭ!> دېدى .ئۇممۇ
سەلەمە ئۇ كىشىگە پەيغەمبەر ﷺ نىڭ شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى،
ئۇ كىشى< :ئى رەسۇلۇلالھ! ﷲ سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى
كەچۈرگەن> دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :ئاگاھ بولغىن! ﷲ بىلەن قەسەمكى،
مەن سىلەرگە قارىغاندا ﷲتىن ئەڭ قورقىمەن> دېدى».

②

ئەگەر روزىدار كىشى سۆيۈش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر ئارقىلىق مەنىي
چىقىپ كېتىشتىن ياكى شەھۋىتىنى تۇتۇۋېلىشى كۈچلۈك بولمىغانلىقتىن،
تەدرىجىي جىماغا بېرىپ قېلىشتىن ئەنسىرىسە ،شۇ ۋاقىتتا سۆيۈش ۋە
شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر بولسا ۋاستىنى توسۇش ھەمدە ئۇ كىشىنى روزىسىنى
بۇزىۋېتىشتىن ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ھارام بولىدۇ .شۇنداق بولغانلىقى
ئۈچۈن ،روزىدار كىشى بۇرنىغا سۇ ئالغاندا ،سۇ روزىدار كىشىنىڭ قورسىقىغا
كىرىپ كېتىپ ،ئۇنىڭ روزىسىنىڭ بۇزۇلۇپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپ ،پەيغەمبەر
ﷺ روزىدار كىشىنى بۇرۇنغا سۇ ئالغاندا سۇنى دىماغقا يەتكۈزۈشتىن چەكلىدى.
ئەمما ئېھتىالم بولۇش ياكى ئويالش بىلەن مەنىي چىقىپ كەتسە روزىنى
بۇزمايدۇ چۈنكى ئېھتىالم بولۇش روزىدار كىشىنىڭ ئىختىيارلىقىدىكى ئىش
ئەمەس .شۇنداقال ئويالشمۇ ئۇنىڭدىن ئەپۇ قىلىنىدۇ .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ﷺ

مۇنداق دېگەن« :إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم»
«ئۈممىتىم كۆڭلىگە كەچكەن گۇناھالرغا ئەمەل قىلمىغان ياكى ئۇنى
سۆزلىمىگەن بولسىال ﷲ تائاال ئۈممىتىمدىن ئۆتىۋەتتى».
ئۈچىنچى ،يەپ-ئىچىش

①
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②
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③

يەپ-ئىچىش ـــ ھەر قانداق يېمەكلىك ياكى ئىچىملىكنىڭ ئېغىز ياكى
بۇرۇن يولى ئارقىلىق قورساققا يىتىپ بېرىشىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
ام ِإ َل
ن لَك ُُم الْ َخ ْي ُط ْاْل َ ْب َي ُ
ِن الْ َف ْج ِر ُث َم أَتِمُوا ِ
ِن الْ َخ ْي ِط ْاْل َ ْس َو ِِ م َ
ضم َ
﴿وكُل ُوا َوا ْش َربُوا َح َت َي َت َب َ َ
الص َي َ
دەيدۇَ :
الل َ ْي ِل ﴾ «تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا (يەنى تاڭ يورۇغانغا)
قەدەر يەڭالر ،ئىچىڭالر ،ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر»①.

لەقىت ئىبنى سەمۇرەدىن نەقىل قىلىنغان ھەدىستە ،پەيغەمبەر ﷺ« :وبالغ

يف االستنشاق ،إال أن تكون صامئا ً» «روزىدار بولمىساڭال بۇرۇنغا سۇ ئالغاندا چېكىگە
يەتكۈزگىن!»② دېگەنلىكى ئۈچۈن ،بۇرۇنغا بىرەر نەرسە تېمىتىش ـــ يەپ-
ئىچىشكە ئوخشاشتۇر ئەمما پۇراقالرنى پۇراش روزىنى سۇندۇرمايدۇ چۈنكى پۇراقتا
قورساققا بىر نەرسە كىرمەيدۇ.
تۆتىنچى ،يەپ-ئىچىشنىڭ ئورنىدىكى نەرسىلەر
بۇ ئىككى قىسىمدۇر :بىرى ،روزىدار كىشىنىڭ قان سالدۇرۇشى بولۇپ ،بۇ
ـــ قان چىقىپ كېتىپ مۇسىبەتلەنگەندە قان سالغانغا ئوخشاشتۇر .قان
سالدۇرۇش بىلەن روزا بۇزۇلىدۇ چۈنكى قان ـــ يېمەك-ئىچمەك ئارقىلىق
ھاسىل بولىدىغان غىزانىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكى بولۇپ ،بۇ ،قان سېلىش بىلەن
ھاسىل بولغان بولىدۇ.
يەنە بىرى ،ئوزۇقلۇق تۈرىدىكى يېمەكلىك ۋە ئىچىملىكنىڭ ئورنىنى
ئالىدىغان ئوكۇل بولۇپ ،بۇ تۈردىكى ئوكۇلنى ئىشلەتكەندە روزا بۇزۇلىدۇ چۈنكى
ئوزۇقلۇق تۈرىدىكى ئوكۇلنى سېلىشنىڭ ئۆزى گەرچە يەپ-ئىچىش بولمىسىمۇ،
ئەمەلىيەتتە يەپ-ئىچىشنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ .شۇ سەۋەبتىن ئوزۇقلۇق تۈرىدىكى
ئوكۇل سېلىشقا يەپ-ئىچىشنىڭ ھۆكمى بىرىلىدۇ.
ئوزۇقلۇق تۈرىدىكى ئوكۇلدىن باشقا ئوكۇلالرنى مۇسكۇل ياكى تومۇردىن
سالسۇن ،گەرچە ئوكۇلنىڭ ھارارىتى گالغا ھېس قىلىنسىمۇ روزىنى بۇزمايدۇ
چۈنكى بۇنداق ئوكۇلالر يەپ-ئىچىش ۋە يەپ-ئىچىشنىڭ ئورنىدىكى ئوكۇلالر
ئەمەس،

شۇڭا

ئۇنىڭغا

يەپ-ئىچىشنىڭ

ھۆكمى

بىرىلمەيدۇ.

يەپ-

①
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ئىچمەستىن ،گالدا تەمىنى ھېس قىلىشنىڭ ھېچقانداق ئېتىبارى يوق.
فىقھىشۇناس ئالىمالر بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :ئەگەر ئاچچىق تاۋۇزغا
ياالڭ ئاياغ دەسسىگەندە تاۋۇزنىڭ تەمىنى گېلىدا ھېس قىلسىمۇ روزا
بۇزۇلمايدۇ».
شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە (رەھىمەھۇلالھ) «حقيقة الصيام» ناملىق
رىسالىسىدە مۇنداق دەيدۇ« :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى <روزىنى بۇزىدۇ> دېگەن
دەلىللەرنىڭ ئىچىدە< :روزىنى بۇزىدىغان نەرسىلەر بەدەنگە ۋە قورساققا يىتىپ
بارسا ياكى كىرىش ئورۇنلىرىدىن ئىچىگە كىرسە ـــ روزىنىڭ بۇزۇلۇشىنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ> دەيدىغان دەلىل يوق< .ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ
نەزىرىدە ھۆكۈمنىڭ باغلىنىش ئورنى بەدەنگە ۋە قورساققا يىتىپ بارسا ياكى
كىرىش ئورۇنلىرىدىن ئىچىگە كىرسە> دەيدىغان كىشىلەرنىڭ قارىشىغا
كەلسەك ،ئەگەر ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ھۆكۈمنى (يەنى روزىنىڭ
بۇزۇلۇشىنى) بۇ سۈپەتكە (يەنى كىرىش ئورۇنلىرىدىن كىرسە ياكى قورساققا
يىتىپ بارسا دېگەنگە) قاراتقانلىقىغا دەلىل بولمىسا ،بۇ سۆز ئىگىلىرىنىڭ
<ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى (يىيىش ۋە ئىچىشنى) بۇ سۈپەتنىڭ سەۋەبىدىن
(يەنى كىرىش ئورۇنلىرىدىن كىرگەنلىكى ياكى قورساققا يىتىپ بارغانلىقى
ئۈچۈن) روزىنى بۇزغۇچى ئامىل قاتارىدىن قىلدى> دېگەن سۆزى ئىلىمسىزلىك
بىلەن قىلىنغان سۆزدۇر».
بەشىنچى ،لوڭقا قويۇش ئارقىلىق قان ئالدۇرۇش
پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :أفطر الحاجم واملحجوم» «قان
ئالدۇرغۇچى ۋە ئالغۇچىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ».

①

مانا بۇ ـــ ئىمام ئەھمەد ۋە كۆپلىگەن ھەدىس فىقھىشۇناسلىرىنىڭ
قارىشىدۇر.
قان ئېلىش ـــ بەدەنگە خۇددى لوڭقا قويۇش تەسىر كۆرسەتكەندەك تەسىر
كۆرسىتىدىغان بولۇپ قالسا ،لوڭقا قويۇپ قان ئالغاننىڭ ئورنىدا بولىدۇ.
شۇڭالشقا ،پەرز روزا تۇتۇۋاتقان كىشىنىڭ قان تەقدىم قىلىش ئارقىلىق خەير-
ئېھسان قىلىشى دۇرۇس ئەمەس .پەقەت شۇنداق قىلىشقا قىستىلىپ،
①
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زۆرۈرىيەت شۇنداق قىلىشقا ئېلىپ بارسا ۋە قان ئېلىش سەۋەبلىك روزىدار
كىشىگە زەرەر يىتىپ قالمىسا ،زۆرۈرىيەت سەۋەبىدىن دۇرۇس بولىدۇ لېكىن شۇ
كۈنى بۇزۇلغان روزىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ.
ئەمما بۇرنى قاناش ،يۆتىلىش ،بوۋاسىر ،چىش تارتقۇزۇش ،جاراھىتى قاناش
ياكى يىڭنە سانجىش ئارقىلىق قاننىڭ چىقىشى روزىنى بۇزمايدۇ چۈنكى بۇ
سەۋەبلەر بىلەن قاننىڭ چىقىشى لوڭقا قويۇش ھېسابالنمايدۇ ھەمدە لوڭقا
قويغاننىڭ ئورنىدىمۇ تۇرمايدۇ .چۈنكى ،بۇ نەرسىلەر بەدەنگە ،لوڭقا قويۇش
تەسىر كۆرسەتكەندك تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.
ئالتىنچى ،قەستەن قەي قىلىپ قۇسۇش
قەستەن قەي قىلىش ـــ ئاشقازاندىكى تائام ياكى ئىچىملىكنى ئېغىز

يولىدىن سىرتقا چىقىرىۋېتىشتۇر .پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :من

ذرعه القيء فليس عليه قضاء ،ومن استقاء عمدا ً فليقض» «ئۆزلۈكىدىن قۇسىۋەتكەن

كىشىگە روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش كەلمەيدۇ ،قەستەن قۇسقان كىشى قازاسىنى
قىلىدۇ».

①

قەستەن قۇسۇش ـــ مەيلى قورساقنى سىقىش ياكى گېلىغا بارمىقىنى
تىقىشقا ئوخشاش ھەرىكەت بىلەن بولسۇن ،مەيلى قۇسۇش ئۈچۈن بىرەر نەرسە
پۇراش ياكى بىرەر نەرسىگە قاراش بىلەن بولسۇن ،شۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە
روزا بۇزۇلىدۇ ئەمما قەي قىلىش سەۋەبسىز ھاسىل بولسا روزىغا تەسىر
يەتكۈزمەيدۇ .ئەگەر ئاشقازىنى بىئارام بولۇپ كەتسە قۇسۇشنى چەكلىمەيدۇ
چۈنكى قۇسۇشنى چەكلەش زەرەر ئېلىپ كەلگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۆز ھالىغا قويۇپ
بىرىدۇ ،قۇسۇشقا ئۇرۇنمايدۇ ۋە قۇسۇشنى چەكلىمەيدۇ.
يەتتىنچى ،ھەيز ،نىپاس قېنىنىڭ چىقىشى
پەيغەمبەر ﷺ ئايال كىشى ھەققىدە« :أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم» «ئايال
كىشى ھەيزدار ۋاقىتتا ناماز ئوقۇمايدۇ ۋە روزا تۇتمايدۇ ئەمەسمۇ؟» دېگەن.

②

ئايال كىشى ھەيز ۋە نىپاسنىڭ قېنىنى كۆرسىال ،مەيلى كۈندۈزنىڭ
باشلىرى ياكى ئاخىرىدا كۆرسۇن ،ھەتتا كۈن پېتىشتىن بىر مىنۇت ئىلگىرى
①

نەسائىدىن باشقا بەش ئىمام توپلىغان ،ھاكىم «سەھىھ» دېگەن.

②

بۇخارى توپلىغان.
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كۆرسىمۇ روزىسى بۇزۇلىدۇ .ئەگەر ئايال كىشى قاننىڭ يۆتكىلىۋاتقانلىقىنى
ھېس قىلسا لېكىن قاننىڭ ئاشكارا بولۇشى كۈن پاتقاندىن كېيىن بولسا ،ئۇ
ئايالنىڭ روزىسى دۇرۇس بولىدۇ.
روزىدار كىشنىڭ روزىسى ـــ رامىزان روزىسى ،كەففارەت روزىسى ۋە نەزىر
روزىغا ئوخشاش ۋاجىب روزا بولسا ،روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالرنى سادىر قىلىش
ھارام بولىدۇ چۈنكى ۋاجىب روزىنى نىيەت قىلغان كىشىگە روزىنى تولۇق
تۇتۇشى ۋاجىب بولىدۇ ئەمما روزا تۇتماسلىقنى ياكى روزىسىنى بۇزۇشىنى دۇرۇس
قىلىدىغان (شەرئىي) ئۆزرىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا.
رامىزاننىڭ كۈندۈزلىرى ئەگەر روزىدار كىشى دۇرۇس ئۆزرە بىلەن روزىنى
سۇندۇرغان بولسا ،كۈندۈزنىڭ قالغان قىسمىدا (يېمەك-ئىچمەكتىن) توختىشى
ۋاجىب بولىدۇ ،قازاسىنى قىلىدۇ .رامىزاندىن باشقا ۋاقىتتىكى ۋاجىب روزىنى
(ئۆزرە بىلەن سۇندۇرغان بولسا) قازاسىنى قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ( ،يېمەك-
ئىچمەكتىن) توختاش ۋاجىب بولمايدۇ .ئەمما ،روزىدار كىشىنىڭ روزىسى نەفلە
روزا بولۇپ قالسا ،روزىسىنى ئۆزرىسىز بۇزۇشىمۇ دۇرۇس بولىدۇ ،لېكىن روزىنى
تولۇق تۇتۇشى ئەۋزەلدۇر.
قېرىنداشلىرىم ،ئىتائەتلەرگە كۆڭۈل بۆلۈڭالر ،گۇناھ-مەئسىيەت ۋە ھارام
ئىشالردىن يىراق تۇرۇڭالر ،ئاسمان-زېمىننىڭ ياراتقۇچىسى بولغان ﷲقا
ئىلتىجا قىلىڭالر ۋە ئۇ زاتنىڭ سېخىيلىقىغا ئېرىشىشكە تىرىشىڭالر چۈنكى
ﷲ

تائاالنىڭ

ئاتا-ئېھسانى

ناھايىتى

مولدۇر.

بىلىڭالركى،

سىلەرگە

دۇنيالىقتىن پەقەت سىلەرنىڭ ھەقىقىي ئىگەڭالر ﷲقا ئىتائەت قىلىپ
ئۆتكۈزگەن ۋاقتىڭالرال سىلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ .ۋاقىت كېتىشتىن بۇرۇن
پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىڭالر ،زىيان تارتىشقا چۈشۈپ قېلىشتىن بۇرۇن،
پايدىلىق ئەمەللەرنى الزىم تۇتۇڭالر!
ئى ﷲ! بىزلەرنى ۋاقىتنى غەنىيمەت بىلىشكە ،ياخشى ئەمەللەر بىلەن
مەشغۇل بولۇشقا مۇۋەپپەق قىلغىن .ئى ﷲ! بىزلەرگە پەزلى-ئېھسان
قىلغىن ،بىزلەرگە ئەپۇ قىلىش ۋە مەغپىرەت قىلىش بىلەن مۇئامىلە قىلغىن.
ئى ﷲ! بىزلەرگە ياخشىلىق يوللىرىنى ئوڭايالشتۇرۇپ بەرگىن ،بىزلەرنى
قىيىنچىلىقتىن يىراق قىلغىن ،بىزلەرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مەغپىرەت
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قىلغىن .ئى ﷲ! بىزلەرگە پەيغەمبىرىمىزنىڭ شاپائىتىنى ۋە ئۇنىڭ ھەۋزى
كەۋسىرىگە كېلىشىمىزنى رىزىق قىلىپ بەرگىن .ئى ئالەملەرنىڭ رەببى!
بىزلەرنى ئۇنىڭدىن بىر يۇتۇم سۇغارساڭ ،بىز مەڭگۈ ئۇسسىمايمىز.
ئى ﷲ! سېنىڭ بەندەڭ ۋە پەيغەمبىرىڭ مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ
ئائىلىسىگە ۋە ئۇنىڭ جىمى ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلغىن.
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 -15سۆھبەت
روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالر سەۋەبلىك روزىنىڭ بۇزۇلۇشى
ياكى بۇزۇلماسلىقنىڭ شەرتلىرى ۋە روزىدار كىشى
ئۈچۈن دۇرۇس بولىدىغان ئىشالر
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
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قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ئىلگىرىكى سۆھبەتتە بايان قىلىنغان روزىنى بۇزغۇچى
ئامىلالردىن ھەيز ۋە نىپاستىن باشقا ،جىما ياكى قۇچاقالش ئارقىلىق مەنىي
چىقىش ،يىيىش ،ئىچىش ۋە يەپ-ئىچىشنىڭ ئورنىدىكى نەرسىلەر ،لوڭقا
قويۇش ئارقىلىق قان ئالدۇرۇش ۋە قەي قىلىش قاتارلىق ئامىلالرنىڭ
بىرەرسىنى روزىدار كىشى بىلىپ ،ئېسىدە بار تۇرۇپ ،ئىختىيارى ھالدا قىلسا
روزىسى بۇزۇلىدۇ ،بۇالر بۇزۇلۇشىدىكى ئۈچ شەرتتۇر.
 بىرىنچى شەرت :بىلگەن بولۇش

﴿ربَ َنا
ئەگەر بىلمىسە روزىسى بۇزۇلمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
ال ُت َؤا ِخذْ َنا ِإ ْن َن ِسي َنا أ َ ْو أ َ ْخ َطأ ْ َنا﴾ «رەببىمىز! ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق
(يەنى

بىز

ئۇنتۇش

ياكى

سەۋەنلىك

سەۋەبىدىن

ئەمرىڭنى

تولۇق

ئورۇنلىيالمىساق) ،بىزنى جازاغا تارتمىغىن»①.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :و لَ ْيس عل َيكُم جناحٌ ِف َ ْ
ِن َما َت َعم ََد ْت
َ َ َ ْ ْ ُ َ
يما أ ْخ َطأ ُت ْم بِ ِه َو لَك ْ
َ

اّلل َغفُورا ً َر ِحيما ً﴾ «سىلەر سەۋەنلىكتىن قىلىپ سالغان ئىشالردا
َان َ ُ
قُل ُو ُبك ُْم َوك َ
سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،لېكىن قەستەن قىلغان ئىشىڭالردا (سىلەرگە
گۇناھ بولىدۇ) ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر»②.
روزىدار كىشىنىڭ شەرئىي ھۆكۈمنى بىلمىگەنلىكتىن روزىنى بۇزىدىغان
بىرەر ئىشنى «روزىنى بۇزمايدۇ» دەپ ئويالپ قېلىشى ياكى سوھۇرلۇق
يىيىشنىڭ ئاخىرىقى ۋاقتىنى بىلەلمىگەنلىكتىن «تاڭ يورىمىدى» دەپ
ئويالپ قېلىپ تاڭ يورىغاندا بىر نەرسە يىيىشى ۋە ياكى «قۇياش پاتتى» دەپ
ئويالپ قېلىپ ،قۇياش پاتمىغان بولسىمۇ بىر نەرسە يىيىشىگە ئوخشاش
ھالەتلەرنىڭ ھەممىسىدە روزا بۇزۇلمايدۇ .بۇ ھەقتە ئەدى ئىبنى ھاتەم

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :ملا نزلت هذه اآلية:

ض م َِن الْ َخ ْي ِط ا ْْل َ ْس َوِ﴾ عمدت إىل عقالني :أحدهام أسود واآلخر أبيض،
ن لَك ُُم الْ َخ ْي ُط ْاْلَبْ َي ُ
﴿ َح َت َي َت َب َ َ
فجعلتهام تحت وساديت ،وجعلت أنظر إليهام ،فلام تبني يل األبيض من األسود أمسكت ،فلام أصبحت

صنعت ،فقال النبي ﷺ :إن وسادك إذن لعريض؛ إن كان
غدوت إىل رسول الله ﷺ فأخربته بالذي
ُ
①

سۈرە بەقەرە  -174ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە ئەھزاب  -5ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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الخيط األبيض واألسود تحت وسادك ،إمنا ذلك بياض النهار وسواد الليل» «<تاكى تاڭنىڭ
ئاق يىپى قارا يىپتىن ئايرىلغانغا (يەنى تاڭ يورىغانغا) قەدەر يەڭالر>① دېگەن
بۇ ئايەت نازىل بولغان ۋاقىتتا ،مەن بىر تال قارا يىپ بىلەن بىر تال ئاق
يىپنى ياستۇقۇمنىڭ ئاستىغا قويۇپ قويدۇم ۋە ئۇنىڭغا قاراشقا باشلىدىم .ماڭا
قارا يىپ ئاق يىپتىن ئاشكارە بولغاندا (سوھۇرلۇق يىيىشتىن) توختىدىم.
تاڭ يورىغاندا پەيغەمبەر ﷺ نىڭ قېشىغا كېلىپ قىلغان ئىشىمنى خەۋەر
قىلسام ،پەيغەمبەر ﷺ< :ئەگەر ئاق يىپ بىلەن قارا يىپ ياستۇقۇڭنىڭ ئاستىغا
سىغقان بولسا ،ياستۇقۇڭ ھەقىقەتەن كەڭرى ئىكەن .ئۇ سەن ئويلىغاندەك
(يىپ) ئەمەس ،بەلكى كېچىنىڭ قاراڭغۇسى بىلەن كۈندۈزنىڭ يورۇقى>
دېدى».

②

دېمەك ،ئەدى ئىبنى ھاتەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تاڭ يورۇپ بولغاندىن
كېيىنمۇ سوھۇرلۇق يېگەن ،ھەتتا ئۇ قارا يىپ بىلەن ئاق يىپنى
پەرقلەندۈرەلىگۈچە توختىمىغان .پەيغەمبەر ﷺ ئۇنى قازاسىنى قىلىشقا
بۇيرۇمىغان چۈنكى ئۇ ھۆكۈمنى بىلمىگەن ئىدى.
ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىزى ئەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :أفطرنا يف عهد النبي ﷺ يوم غيم ثم طلعت الشمس» «بىز
پەيغەمبەر ﷺ نىڭ دەۋرىدە بۇلۇتلۇق بىر كۈندە ئىپتار قىلدۇق ،ئاندىن كېيىن
قۇياش چىقتى».

③

ئەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئۇالرنى قازاسىنى قىلىشقا
بۇيرىغانلىقىنى تىلغا ئالمىدى چۈنكى ئۇالر ۋاقتىنى بىلەلمىگەن ئىدى ،ئەگەر
ئۇالرنى قازاسىنى قىلىشقا بۇيرىغان بولسا ئەلۋەتتە نەقىل قىلىنغان بوالتتى
چۈنكى بۇ مۇھىم ئىش بولغانلىقى ئۈچۈن نەقىل قىلىشنىڭ سەۋەبلىرى تولۇق
ئىدى.
شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە (رەھىمەھۇلالھ) «حقيقة الصيام» ناملىق
رىسالىسىدە مۇنداق دېگەن« :ھەدىس نەقىل قىلغۇچىالرنىڭ بىرى بولغان

①

سۈرە بەقەرە  -272ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى توپلىغان.
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ھىشام

ئىبنى

ئۇرۋە،

ئاتىسى

ئۇرۋەدىن

ئۇالرنىڭ

قازاسىنى

قىلىشقا

بۇيرۇلمىغانلىقىنى نەقىل قىلغان».
لېكىن ،تېخى كۈندۈز ئىكەنلىكىنى ۋە قۇياشنىڭ تېخى پاتمىغانلىقىنى
بىلسە ،قۇياش پاتقانغا قەدەر توختايدۇ .مەسىلەن ،ئەگەر بىر كىشى «تاڭ
يورىمىدى» دەپ ئويالپ ،تاڭ يورىغاندىن كېيىنمۇ يېگەن بولسا ،ئاندىن كېيىن
ئۇ كىشى تاڭنىڭ يورۇپ بولغانلىقىنى بىلسە ،ئۇ كىشىنىڭ روزىسى دۇرۇس
بولىدۇ،

قازاسىنى

قىلمايدۇ

چۈنكى

بۇ

كىشى

بىلەلمىدى.

ۋاقىتنى

شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال بۇ كىشىگە تاڭ يورىغانلىقىنى ئاشكارا بىلگەنگە قەدەر
يىيىش ۋە ئىچىشكە رۇخسەت قىلغان ،رۇخسەت قىلىنغان مۇباھ ئىشنى قىلغان
كىشى قازاسىنى قىلىشقا بۇيرۇلمايدۇ.
 ئىككىنچى شەرت :ئېسىدە بار بولۇش
ئەگەر ئۇنتۇپ قېلىپ يېگەن بولسا روزىسى دۇرۇس بولىدۇ ،قازاسىنى
قىلمايدۇ .بۇنىڭغا «سۈرە بەقەرە»نىڭ يۇقىرىدىكى ئايىتى دەلىلدۇر.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

نەقىل قىلىدۇ« :من نىس وهو صائم فأكل أو شب فليتم صومه ،فإمنا أطعمه الله وسقاه»
«روزىدار ئادەم ئېسىدە يوق بىر نەرسە يەپ ياكى ئىچىپ سالسا ،روزىسىنى
بۇزۇۋەتمەي تۇتۇۋەرسۇن .ئۇنى يېگۈزگەن ۋە ئىچكۈزگەن ﷲتۇر».

①

پەيغەمبەر ﷺ نىڭ روزىنى تۇتۇۋېرىشكە بۇيرىغانلىقى ـــ ئۇ كىشىنىڭ
روزىسىنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر .پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئۇنتۇپ قالغۇچىغا
يېگۈزۈش ۋە ئىچكۈزۈشنى ﷲقا نىسبەت بىرىشى ـــ ﷲنىڭ ئۇ كىشىنى
جازالىمايدىغانلىقىغا دەلىلدۇر .لېكىن قاچان ئېسىگە كەلسە ياكى باشقالر
تەرىپىدىن (ئۆزىنىڭ روزىدار ئىكەنلىكى) ئەسلىتىلسە توختايدۇ ۋە ئېغىزىدىكى
تائامنىڭ قالدۇقىنى تۈكۈرۈۋېتىدۇ ،گەرچە شۇ ۋاقىتتا ئېغىزىدا تائامنىڭ
قالدۇقى قالغان بولسىمۇ ،ئۆزرىسى يوقالغان بولىدۇ .روزىدار كىشىنىڭ بىرەر
نەرسە يەپ-ئىچىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن كىشىگە ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ قويۇشى
َْب َو َ
التق َْوى﴾
او ُنوا ع َََل ال ِ ِ
﴿و َت َع َ
ۋاجىب بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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«ياخشى ئىشقا ۋە تەقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر».

①

 ئۈچىنچى شەرت :ئىختىيارى قىلغان بولۇش
يەنى روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالرنى ئۆز ئىختىيارلىقى ۋە ئىرادىسى بويىچە
قىلغان بولۇشىدۇر .ئەگەر (باشقىالر تەرىپىدىن روزىنى بۇزۇشقا) مەجبۇرالنغان
بولسا ،ئۇ كىشىنىڭ روزىسى دۇرۇس بولىدۇ ،قازاسىنى قىلمايدۇ چۈنكى قەلبى
ئىمان بىلەن مۇستەھكەم تۇرغان ھالەتتە كۇپرىنى سۆزلىگەن كىشىدىن ﷲ
تائاال «كۇفرىلىق» ھۆكۈمىنى كۆتۈرۈۋەتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
ِن َم ْن َش َرحَ بِا لْ ُ
يما نِ ِه إِال َم ْن أُك ِْرهَ َوقَل ُْب ُه ُم ْط َمئ ٌ
َهَي
﴿ َم ْن َكف ََر بِ َ ِ
ان َو لَك ْ
يم ِ
كف ِْر َص ْدرا ً ف ََعل ْ ِ ْ
ِن بِاْلِ َ
اّلل ِم ْن بَ ْع ِد ِإ َ
يم﴾ «كىمكى ﷲقا ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن
ِن َ ِ
غ َ
بم َ
اّلل َو ل َُه ْم عَذَ ٌ
اب َع ِظ ٌ
َض ٌ
ئىمانىدىن يېنىۋالسا ،ـــ قەلبى ئىمان بىلەن مۇستەھكەم تۇرسىمۇ مەجبۇرالش

ئاستىدا (ئاغزىدىال) ئىماندىن يانغانلىقىنى بىلدۈرگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا،
ـــ كۇفرى بىلەن كۆڭلى ئازادە بولسا (يەنى ئىختىيارىي يوسۇندا مۇرتەد بولغان
بولسا) ،ئۇ ﷲنىڭ غەزىپىگە دۇچار بولىدۇ ۋە چوڭ ئازابقا قالىدۇ»②.
كۇفرىغا مەجبۇرالنغان كىشىدىن ﷲ تائاال «كۇفرىلىق» ھۆكۈمىنى
كۆتۈرۈۋەتكەن يەردە ،كۇفرىلىقتىن تۆۋەن بولغان ئىشالردا كۆتۈرۈۋېتىشى تېخىمۇ

ئېنىق .پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه» «ھەقىقەتەن ﷲ تائاال ئۈممىتىمدىن خاتالىشىپ ،ئۇنتۇپ
قېلىپ ۋە مەجبۇرلىنىپ (قىلغان ئىشنىڭ گۇناھىنى) ئۆتۈۋەتتى».

③

ئەگەر بىر كىشى روزىدار ئايالىنى جىما قىلىشقا مەجبۇرلىسا ،ئايالىنىڭ
روزىسى بۇزۇلمايدۇ ۋە ئۇ ئايالغا قازاسىنى قىلىش كەلمەيدۇ .ئەر كىشىنىڭ
روزىدار ئايالىنى جىماغا مەجبۇرلىشى ھاالل بولمايدۇ لېكىن ئايال كىشى ئېرى
بار ھالەتتە ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز نەفلە روزا تۇتۇۋالغان بولسا ،بۇ ھالەتتە
مەجبۇرالش بۇنىڭدىن مۇستەسنادۇر.
ئەگەر روزىدار كىشىنىڭ قورسىقىغا ئىختىيارسىز ھالەتتە چاڭ-توزان ياكى
بىرەر نەرسە كىرىپ كەتسە ۋە ياكى ئېغىز-بۇرنىغا سۇ ئالغاندا ئىختىيارسىز

①

سۈرە مائىدە  -1ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە نەھل  -274ئايەت.

③

ئىبنى ماجە ۋە بەيھەقى توپلىغان ،نەۋەۋەى «ھەسەن» دېگەن.
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ھالەتتە قورسىقىغا سۇ كىرىپ كەتسە ،ئۇنىڭ روزىسى دۇرۇس بولىدۇ ۋە ئۇنىڭغا
قازاسىنى قىلىش كەلمەيدۇ.
روزىدار كىشى سۈرمە تارتسا ياكى كۆزىگە دورا ئىشلەتسە ،گەرچە شۇ دورىنىڭ
تەمىنى گېلىدا ھېس قىلغان تەقدىردىمۇ روزىسى بۇزۇلمايدۇ چۈنكى بۇ نەرسىلەر
يەپ-ئىچىش ۋە يەپ-ئىچىشنىڭ ئورنىدىكى نەرسىلەر ئەمەس .قۇالققا دورا
تېمىتىش ،جاراھەتكە دورا چاپالشتەك ئىشالردا گەرچە دورىنىڭ تەمىنى گېلىدا
ھېس قىلغان تەقدىردىمۇ روزىسى بۇزۇلمايدۇ چۈنكى بۇ نەرسىلەر يەپ-ئىچىش
ۋە

يەپ-ئىچىشنىڭ

ئورنىدىكى

نەرسىلەر

ئەمەس.

ئىبنى

تەيمىيە

(رەھىمەھۇلالھ) «حقيقة الصيام» ناملىق رىسالىسىدە مۇنداق دەيدۇ[ :كىتاب ۋە
سۈننەتتە بۇ نەرسىلەرنىڭ روزىنى بۇزىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدىغان دەلىل يوق،
شۇ سەۋەبتىن بىز بۇ نەرسىلەرنى روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالر ئەمەس دەپ بىلىمىز
چۈنكى روزا ـــ ئومۇمىي ۋە ئايرىم كىشىلەر تونۇشقا موھتاج بولىدىغان ئىبادەت
بولۇپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىنىڭ جۈملىسىدىندۇر .ئەگەر بۇ ئىشالر ﷲ ۋە
ئۇنىڭ رەسۇلى روزىدا ھارام قىلغان ،شۇ ئارقىلىق روزا بۇزۇلىدىغان ئىشالرنىڭ
قاتارىدىن بولغان بولسا ،ئۇنى بايان قىلىپ بىرىش پەيغەمبەر ﷺ گە ۋاجىب
بولغان بوالتتى .ئەگەر بايان قىلغان بولسا ،ساھابىلەر ئۇنى بىلىپ شەرىئەتنىڭ
قالغان قىسىملىرىنى ئۈممەتكە يەتكۈزگەندەك يەتكۈزگەن بوالتتى .ئىلىم
ئەھلىلىرىدىن بىرەر كىشىنىڭ شۇ نەرسىلەر ھەققىدە سەھىھ ياكى زەئىپ ۋە
ياكى مۇرسەل ھەدىس نەقىل قىلمىغانلىقىدىن ،پەيغەمبەر ﷺ نىڭ بۇ ھەقتە
بايان قىلمىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
سۈرمە ھەققىدىكى «پەيغەمبەر ﷺ كىشىلەرنى ئۇخالشتىن بۇرۇن كۆزىگە
خۇشبۇي سۈرمە سۈرۈشكە بۇيرۇپ ئەمما <روزىدار كىشى سۈرمىدىن ساقالنسۇن>
دېگەن» دېگەن ھەدىس زەئىپ بولۇپ ،بۇ ھەدىسنى پەقەت ئەبۇ داۋۇدال توپلىغان،
ئەبۇ داۋۇدتىن باشقىالر توپلىمىغان ھەمدە ئەبۇ داۋۇد< :يەھيا ئىبنى مەئيىن
ماڭا بۇ ھەدىسنىڭ مۇنكەر ھەدىس ئىكەنلىكىنى ئېيتقانىدى> دېگەن».
ئىبنى تەيمىيە (رەھىمەھۇلالھ) يەنە مۇنداق دەيدۇ« :ئۈممەت تونۇشقا
موھتاج بولغان ھۆكۈملەرنى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئومۇمىي بايان قىلىپ بىرىشى
ۋە ئۈممەتنىڭ ئۇ ھۆكۈملەرنى نەقىل قىلىشى زۆرۈردۇر .ئۈممەتنىڭ نەقىل
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قىلمىغانلىقىدىن ،بۇ ئىشالرنىڭ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ دىنىدىن ئەمەسلىكى
بىلىندى».
تائامنى تېتىپ باققان ئەمما يۇتمىغان بولسا روزا بۇزۇلمايدۇ .خۇشپۇراقنى
ۋە چاچىدىغان خۇشپۇراقنى پۇراش بىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ لېكىن چاچىدىغان
خۇشپۇراقنىڭ بۇسىنى سۈمۈرۈشكە بولمايدۇ چۈنكى ئۇنىڭ ھاۋاغا ئۆرلەيدىغان
پارچىلىرى بولۇپ ،گاھى ئاشقازانغا يىتىپ قالىدۇ .ئېغىز ۋە بۇرۇنغا سۇ ئېلىش
بىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ لېكىن بەك چېكىگە يەتكۈزۈشكە بولمايدۇ چۈنكى گاھىدا
سۇ قورساققا كىرىپ كېتىپ قالىدۇ.
لەقىت ئىبنى سىيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :أسبغ الوضوء ،وخلل بني األصابع ،وبالغ يف االستنشاق إال
أن تكون صامئا ً» «تاھارەتنى كامىل ئالغىن ،بارماقلىرىڭنىڭ ئارىسىنى يۇغىن،
ئەگەر روزىدار بولمىساڭال ئېغىز-بۇرنۇڭنى ياخشى چايقىغىن».

①

مىسۋاك ئىشلىتىش بىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ بەلكى كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلى ۋە
ئاخىرىدا مىسۋاك ئىشلىتىش ـــ روزا تۇتمىغان ھالەتكە ئوخشاشال سۈننەتتۇر.

پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل
صالة» «ئەگەر ئۈممىتىمگە قىيىنچىلىق كېلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىمىگەن
بولسام ،ئۇالرنى ھەر نامازدا مىسۋاك ئىشلىتىشكە بۇيرۇيتتىم» ②.بۇ ھەدىس
روزىدارالرغا ،روزىدارالردىن باشقىالرغا ۋە ھەممە ۋاقىتقا ئورتاقتۇر.
ئامىر ئىبنى رەبىئە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل
قىلىنىدۇ« :رأيت النبي ﷺ ما ال أحىص يتسوك وهو صائم» «پەيغەمبەر ﷺ نىڭ روزىدار
ھالىتىدە ساناپ بواللمىغۇدەك مىسۋاك ئىشلەتكەنلىكىنى كۆرگەن ئىدىم».

③

روزىدار كىشىنىڭ چىش پاستىسى بىلەن چىشلىرىنى چوتكىلىشى توغرا
ئەمەس چۈنكى چىش پاستىسىنىڭ تەسىرى كۈچلۈك بولۇپ ،تۈكۈرۈكى بىلەن
بىرگە قورساققا كىرىپ كېتىش ئېھتىماللىقى يۇقىرى .مىسۋاك ئىشلەتكەندە
چىش پاستىسىدىن بىھاجەت بولغىلى بولىدۇ.

①

ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان ،ئىبنى خۇزەيمە «سەھىھ» دېگەن.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان.
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روزىدارنىڭ سۇ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسە ئارقىلىق ئۆزىدىكى قاتتىق
ئىسسىقلىقنىڭ تەسىرىنى ۋە ئۇسسۇزلۇقىنى يەڭگىللىتىشى دۇرۇس.
پەيغەمبەر ﷺ نىڭ بەزى ساھابىلىرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنغان« :رأيت النبي ﷺ بالعرج ،يصب املاء عىل رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر»
«پەيغەمبەر ﷺ نىڭ <ئەرج> دېگەن ئورۇندا ئۇسسۇزلۇق ياكى قاتتىق
ئىسسىقنىڭ سەۋەبىدىن ،روزىدار ھالەتتە بېشىغا سۇ تۆكۈۋاتقانلىقىنى كۆرگەن
ئىدىم».

①

ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ روزىدار ھالىتىدە كىيىمىنى ھۆللەپ
ئۈستىگە تاشلىۋاالتتى .ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خۇددى كۆلدەك ئويۇلغان
تېشى بار بولۇپ ،ئىسىسپ كەتسە روزىدار ھالىتىدە سۇغا چۈشەتتى .ھەسەن
بەسرى مۇنداق دەيدۇ« :روزىدار كىشى ئېغىزىنى چايقىسا ۋە سۇ بىلەن ئۆزىنى
سوۋۇتسا ،روزىغا تەسىرى بولمايدۇ» .ئىمام بۇخارى (رەھىمەھۇلالھ) ئۆزىنىڭ
«سەھىھ بۇخارى» ناملىق كىتابىدا ھەدىسنى ئىزاھالش يۈزىسىدىن بۇ
ئەسەرلەرنى تىلغا ئالغان.
قېرىنداشلىرىم ،ﷲقا روشەن دەلىل بىلەن ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن،
ﷲنىڭ

دىنىنى

مۇكەممەل

چۈشىنىڭالر

چۈنكى

بىلىدىغانالر

بىلەن

بىلمەيدىغانالر باراۋەر بولمايدۇ .ﷲ كىمگە ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا ،ئۇ
كىشىنى دىندا ئالىم قىلىدۇ.
ئى ﷲ! بىزلەرنى دىنىڭدا ئالىم قىلغىن ،ئىلىمگە ئەمەل قىلىشنى
بىزلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگىن ،بىزلەرنى دىنىڭدا مۇستەھكەم قىلغىن،
مۇئمىن ھالەتتە ۋاپات تاپقۇزغىن ،بىزلەرنى سالىھالرغا قوشقىن .ئى مېھرىبان
ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى
مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە ،جىمى
ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

①

مالىك ۋە ئەبۇ داۋۇد توپلىغان.
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 -16سۆھبەت

زاكات ھەققىدە
ﷲقا

چەكسىز

ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن!

ﷲ

كېچە-كۈندۈزنى

ئۆزئارا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى ،يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ مۇئمىنلەرگە
ساالمەتلىك ۋە تىنچ -ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق ،مەڭگۈ قېلىش ۋە
دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ ئەيىب-نۇقسانالردىن
ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر ۋە سۆڭەكلەرنىڭ
ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە نازۇك سۆزلەرنىمۇ
ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲ تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲ نىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ
غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە
قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا قالغان
قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا،
«سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا
شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن
ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
ُ
ن لَ ُه
﴿و َما أ ِم ُروا ِإال ل َِي ْع ُب ُدوا َ َ
اّلل ُم ْخلِ ِص َ
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
الصالةَ َو ُي ْؤ ُتوا َ
ِك ِِي ُن الْق َِي َم ِة﴾ «ئۇالر پەقەت ئىبادەتنى ﷲقا
يموا َ
الزك َاةَ َوذَ ل َ
ِ
الدي َن ُح َنفَا َء َو ُي ِق ُ
خالىس قىلغان ،ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا (يالغۇز) ﷲقىال ئىبادەت
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قىلىشقا بۇيرۇلدى؛ نامازنى ئادا قىلىشقا ،زاكاتنى بىرىشكە (بۇيرۇلدى) ،ئەنە
شۇالر (يەنى ئىبادەت ،ئىخالس ،ناماز ،زاكاتالر) توغرا دىندۇر»①.
َ
َ
الصالةَ َوآ ُتوا َ
اّلل ق َْرضاً َح َسناً َو َما
يموا َ
الزك َاةَ َوأق ِْر ُضوا َ َ
﴿وأقِ ُ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
اّلل ُه َو َخ ْْيا ً َوأ َ ْع َظ َم أ َ ْجرا ً﴾ «(پەرز) نامازنى ئادا قىلىڭالر،
ْي َت ِج ُدو ُه ِع ْن َد َ ِ
ُتق َِد ُموا ْل َ ْنف ُِسك ُْم ِم ْن َخ ْ ٍ
زاكاتنى بېرىڭالر ،ﷲقا قەرزىي ھەسەنە بېرىڭالر (يەنى ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن
ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل-مال سەرپ قىلىڭالر) ،ئۆزۈڭالر ئۈچۈن (دۇنيادا)
قايسىبىر ياخشى ئىشنى قىلساڭالر ،ﷲنىڭ دەرگاھىدا تېخىمۇ ياخشى،
تېخىمۇ كاتتا ساۋابقا ئېرىشىسىلەر (دۇنيا بولسا پانىيدۇر ،ئاخىرەت بولسا
باقىيدۇر ،ياخشى بەندىلەر ئۈچۈن ﷲنىڭ دەرگاھىدىكى ساۋاب ھەممىدىن
ئارتۇقتۇر)»②.

ال َ
ّلل
اس فَال َي ْربُو ِع ْن َد ا َ ِ
ِْيبُ َو ِف أ َ ْم َو ِ
الن ِ
﴿و َما آ َت ْي ُت ْم م ْ
ِن ِربا ً ل َ ْ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
وما آ َتيتم مِن زك َاة ُتر يدون وجه َ ِ ُ
ض ِعفُون﴾ «سىلەر كىشىلەرنىڭ پۇل-مېلى
ك ُه ُم ال ُْم ْ
اّلل فَأو لَ ِئ َ
َ َ ُْ ْ ْ َ ٍ ِ ُ َ َ ْ َ
ئىچىدە ئۆستۈرۈش ئۈچۈن بىرەر پۇل-مال بەرسەڭالر ،ﷲنىڭ دەرگاھىدا ئۇ
ئۆسمەيدۇ (يەنى <كىشىلەر بەرگىنىمدىن جىقراق قايتۇرسۇن> دېگەن نىيەت
بىلەن بېرىلگەن سوۋغىنىڭ ﷲنىڭ دەرگاھىدا ساۋابى بولمايدۇ) ،ﷲنىڭ
رازىلىقىنى كۆزلەپ بەرگەن سەدىقەڭالر (ياكى ئېھسانىڭالر) غا ھەسسىلەپ ساۋاب
بىرىلىدۇ»③.
زاكاتنىڭ پەرزلىكى ھەققىدىكى ئايەتلەر ناھايىتى كۆپ.
بۇ ھەقتىكى ھەدىسلەر تۆۋەندىكىچە:
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :بنى اإلسالم عىل خمسة ،عىل أن يوحد ﷲ ،وإقام الصالة،
وإيتاء الزكاة ،وصيام رمضان ،والحج» «ئىسالم بەش ئاساس ئۈستىگە قۇرۇلغان بولۇپ،
ئۇالر :ﷲنى يەككە-يېگانە دەپ ئېتىقاد قىلىش ،نامازنى بەرپا قىلىش ،زاكات
بىرىش ،رامىزان روزىسى تۇتۇش ۋە ھەج قىلىشتىن ئىبارەتتۇر».

①

سۈرە بەييىنە  -5ئايەت.

②

سۈرە مۇززەممىل  -17ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە رۇم  -31ئايەت.

④

مۇسلىم توپلىغان.
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④

بىر كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن<« :ھەج قىلىش
ۋە رامىزان روزىسىنى تۇتۇش> دەپ ئاڭلىدىڭمۇ؟» دەپ سورىغاندا ،ئىبنى ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما« :ياق ،مەن پەيغەمبەر ﷺ دىن <رامىزان روزىسىنى تۇتۇش
ۋە ھەج قىلىش> دەپ ئاڭلىغان ئىدىم» دەپ جاۋاب بەرگەن .يەنە بىر نەقىلدە:
«<ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ يوقتۇر ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ﷲنىڭ
ئەلچىسىدۇر> دەپ گۇۋاھلىق بىرىش» دەپ كەلگەن ،ئاخىرى يۇقىرىقى ھەدىسكە
ئوخشاش.
دېمەك ،زاكات ـــ ئىسالم ئاساسلىرى ۋە ئىسالمنىڭ ئەڭ چوڭ
پرىنسىپلىرىنىڭ بىرى بولۇپ ،ﷲ ئەززە ۋە جەللەنىڭ كىتابىنىڭ كۆپ
ئورۇنلىرىدا ناماز بىلەن بىرگە كەلگەن.
مۇسۇلمانالر زاكاتنىڭ پەرز ئىكەنلىكىگە كەسكىن ئىجماغا كەلگەن.
كىمكى زاكاتنىڭ پەرز ئىكەنلىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىنكار قىلسا ،كاپىر بولۇپ
ئىسالمدىن چىقىپ كېتىدۇ .كىمكى زاكاتقا بېخىللىق قىلسا ياكى زاكاتنى
كېمەيتىۋەتسە ،زالىمالردىن بولۇپ ئازابقا دۇچار بولىدۇ.
زاكات تۆت تۈرلۈك نەرسىدە ۋاجىب بولىدۇ:
بىرىنچى ،زېمىندىن چىققان دان ۋە مېۋىلەر
َ
َ
ات َما ك ََس ْب ُت ْم
ِن َط ِي َب ِ
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :يا أ ُي َها الَ ِذي َن آ َم ُنوا أ ْن ِفقُوا م ْ
َ
ِن اْل َ ْر ِض﴾ «ئى مۇئمىنلەر! سىلەر ئېرىشكەن نەرسىلەرنىڭ ۋە بىز
َو ِممَا أ ْخ َر ْج َنا لَك ُْم م َ
سىلەرگە زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەر (يەنى ئاشلىقالر ،مېۋىلەر) نىڭ
ياخشىلىرىدىن سەدىقە قىلىڭالر»①.

﴿وآ ُتوا َح َق ُه َي ْو َم َح َصا ِِ ِه﴾ «مېۋە (نىڭ ھوسۇلى) نى
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

يىغقان كۈندە (يەنى يىغقان ۋاقىتتا) ،ئۇنىڭ ئۆشرىسىنى ئادا قىلىڭالر»②.

مالنىڭ ئەڭ چوڭ ھەققى ـــ زاكاتتۇر .پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەن« :فيام سقت السامء أو كان عرثيا ً العرش ،وفيام سقي بالنضح نصف العرش» «يامغۇر
سۈيىدە سۇغۇرۇلىدىغان يەردىن ياكى نەم يەردىن چىققان مەھسۇالتنىڭ ئوندىن
بىرى زاكاتقا بىرىلىدۇ ،باشقا ئۇسۇلالردا سۇغۇرۇلىدىغان يەردىن چىققان
①

سۈرە بەقەرە  -142ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە ئەنئام  -242ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەھسۇالتنىڭ ئوندىن بىرىنىڭ يېرىمى بىرىلىدۇ».

①

نىسابقا يەتمىگۈچە زاكات ۋاجىب بولمايدۇ ،نىسابى ـــ بەش ۋەسەقتۇر.

پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :ليس يف حب وال مثر صدقة حتى يبلغ خمسة
أوسق» «بەش ۋەسەقتىن ئاز بولغان دان ۋە مېۋە-چېۋىگە زاكات كەلمەيدۇ».

②

بىر ۋەسەق ـــ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئۆلچىمىدىكى سا بويىچە ئۆلچەنگەندە 47
سادۇر ،دېمەك ،نىسابنىڭ ئۆلچىمى  377سا بولىدۇ .ياخشى بۇغداي بىلەن
ئۆلچىگەندە ،بىر سا ـــ ئىككى كىلو  47گىرامغا تەڭ بولىدۇ .دېمەك،
نىسابنىڭ ئېغىرلىق ئۆلچىمى  421كىلوگىرام بولىدۇ ،بەش ۋەسەقتىن ئاز
بولغان دانغا زاكات كەلمەيدۇ.
زاكاتنىڭ مىقدارى :مۇشەققەتسىز (يەنى يامغۇر بىلەن) سۇغۇرۇلغان يەرلەردە
ئوندىن بىرى تولۇق بىرىلىدۇ ،مۇشەققەت بىلەن سۇغۇرۇلىدىغان يەرلەردە ئوندىن
بىرىنىڭ يېرىمى بىرىلىدۇ.
مېۋە-چېۋە ،سەي-كۆكتات ۋە قوغۇن-تاۋۇزغا زاكات ۋاجىب بولمايدۇ.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :سەي-كۆكتاتالرغا زاكات كەلمەيدۇ».
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :ئالما ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش مېۋىلەرگە
زاكات كەلمەيدۇ» .چۈنكى ،بۇ نەرسىلەر دانلىق زىرائەت ئەمەس لېكىن ئەگەر بۇ
نەرسىلەر دەرھەمگە سېتىلغان بولسا ،يىل ئۆرۈلگەندە ئۇنىڭ پۇلىدىن (نىسابقا
يەتسە) زاكات بىرىلىدۇ.
ئىككىنچى ،چارۋا مالالر
ئۇالر :تۆگە ،كاال ،قوي (ئۆچكىمۇ قوينىڭ قاتارىدا) قاتارلىقالر بولۇپ ،ئەگەر
سۈت سېغىش ۋە نەسىل قالدۇرۇش ئۈچۈن يايالقتا بېقىلغان بولسا ،نىسابقا
يەتسە زاكات ۋاجىب بولىدۇ .تۆگىنىڭ نىسابى بەش تۇياق ،كالىنىڭ نىسابى
 37تۇياق ،قوينىڭ نىسابى  47تۇياق.
«يايالقتا بېقىلغان» دېگەننىڭ مەنىسى ـــ بىر يىلنىڭ ھەممىسىدە ياكى
بىر يىلنىڭ كۆپ قىسمىدا ئادەملەر ئۇرۇق سالماستىن ئۆسكەن ئوت-چۆپلەرنى
يەپ ئوتلىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .ئەگەر يايالقتا بېقىلمىغان بولسا زاكات
①

بۇخارى توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.
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ۋاجىب بولمايدۇ لېكىن ئېلىم-سېتىم ۋە كەسىپ قىلىش ئۈچۈن تىجارەتكە
تەييارالپ قويغان بولسا زاكات ۋاجىب بولىدۇ .دېمەك ،تىجارەتكە تەييارالنغان
چارۋا مالالر مەيلى يايالقتا بېقىلسۇن ياكى ھەلەپ ئېتىپ بېقىلسۇن ،تىجارەت
قىلىپ شۇ مالنىڭ ئۆزى نىسابقا يەتسۇن ياكى تىجارىتىگە قوشۇلغاندا نىسابقا
يەتسۇن ،ئوخشاشال زاكات ۋاجىب بولىدۇ.
ئۈچىنچى ،ئالتۇن-كۈمۈش قايسى ھالەتتە بولسۇن زاكات ۋاجىب بولىدۇ.

ون َ
الذ َه َب َوالْ ِف َض َة َوال ُي ْن ِفقُو َن َها ِف َس ِبي ِل
﴿والَ ِذي َن َيك ِ ُ
ْن َ
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
اّلل فَب ِشرهم بعذَ َ
ور ُه ْم َهذَ ا َما
اب أل ٍ
َِ َ ْ ُ ْ َِ ٍ
ِيم۞ َي ْو َم ُي ْح ََم َعل َْي َها ِف نَ ِ
ار َج َه َن َم فَ ُتك َْوى ِب َها ِج َبا ُه ُه ْم َو ُج ُنو ُب ُه ْم َو ُظ ُه ُ
ون۞﴾ «ئالتۇن-كۈمۈش يىغىپ ،ئۇنى ﷲنىڭ
ن ُت ْم ال ْنف ُِسك ُْم فَذُ وقُوا َما ُك ْن ُت ْم َتك ِ ُ
َك َ ْ
ْن َ
يولىدا سەرپ قىلمايدىغانالرغا (دوزاختا بولىدىغان) قاتتىق ئازاب بىلەن بېشارەت

بەرگىن [ .] 34ئۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئۇ ئالتۇن-كۈمۈشلەر
جەھەننەمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ پېشانىلىرى ،يانلىرى
ۋە دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ .ئۇالرغا < :بۇ سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالر ئۈچۈن يىغقان ئالتۇن-
كۈمۈشۈڭالر (سىلەر ﷲ نىڭ بۇ دۇنيايىڭالردىكى ھەققىنى ئادا قىلمىدىڭالر).
يىغقان ئالتۇن-كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى تېتىڭالر> دېيىلىدۇ [.①»]35
ئايەتتىكى «ئالتۇن-كۈمۈش يىغىش» تىن كۆزدە تۇتۇلغىنى ـــ ئالتۇن-
كۈمۈشنى ﷲ يولىدا چىقىم قىلماسلىقتۇر .ﷲ يولىدا چىقىم قىلىشنىڭ
كاتتىسى ـــ ئالتۇن-كۈمۈشنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىشتۇر.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنىدۇ« :ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة،
صفحت له صفائح من نار ،فأحمى عليها يف نار جهنم ،فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ،كلام بردت
أعيدت له ،يف يوم كان مقداره خمسني ألف سنة ،حتى يقىض بني العباد» «قىيامەت كۈنى
ئۇزۇنلۇقى  57مىڭ يىلغا باراۋەر كېلىدىغان كۈندە ،ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ
ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىپ بولغانغا قەدەر ،ئالتۇن-كۈمۈش (لېگەندەك) كەڭ
قىلىنىپ ،جەھەننەمنىڭ ئوتى بىلەن قىزىتىلىپ ،ئالتۇن-كۈمۈشنىڭ
زاكىتىنى بەرمىگەن كىشىنىڭ بېقىنى ،پىشانىسى ۋە دۈمبىسى داغلىنىپ

①

سۈرە تەۋبە  -34ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -35ئايەت.
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تۇرىدۇ ،ئۇالر سوۋۇپ قالغان ھامان ئوتتا قايتا قىزىتىلىپ تۇرۇلىدۇ».

①

ئالتۇن-كۈمۈش مەيلى نەق پۇللۇق ياكى خام ئالتۇن بولسۇن ،مەيلى
سېلىنىدىغان ياكى ئارىيەت بىرىلىدىغان زىبۇ-زىننەت بولسۇن ،ئالتۇن-
كۈمۈش ھەققىدىكى زاكاتنىڭ ۋاجىبلىقىنى بىلدۈرىدىغان دەلىللەر ئومۇمىي
بولغانلىقى ئۈچۈن ،زاكات بىرىش ۋاجىب بولىدۇ.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل

قىلىنىدۇ« :أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها ،ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب
،فقال لها النبي ﷺ:أتعطني زكاة هذا ؟ قالت :ال ،قال :أيرسك أن يسورك ﷲ بهام يوم القيامة
سوارين من نار ؟ قال :فخلعتهام فألقتهام إىل النبي ﷺ ،وقالت :هام لله ورسوله» «پەيغەمبەر
ﷺ نىڭ قېشىغا بىر ئايال قىزىنى ئېلىپ كەلدى ،قىزىنىڭ قولىدا چوڭ ئىككى
ئالتۇن بىلەيزۈك بار ئىدى .پەيغەمبەر ﷺ ئۇ ئايالغا< :بۇنىڭ زاكىتىنى
بىرەمسىز؟> دەپ سورىغانىدى ،ئۇ ئايال< :ياق> دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر
ﷺ< :قىيامەت كۈنى بۇ ئىككى بىلەيزۈكنىڭ ئورنىغا ﷲنىڭ ئوتتىن ئىككى
بىلەيزۈك سېلىپ قويۇشىنى خاالمسىز؟> دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئايال ئىككى
بىلەيزۈكىنى چىقىرىپ پەيغەمبەر ﷺ گە بەردى ۋە< :بۇ ،ﷲ ۋە ﷲنىڭ رەسۇلى
ئۈچۈن بولسۇن> دېدى».

②

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :دخل
عيل رسول ﷲ ﷺ فرأى يف يدي فتخات من ورِق فقال النبي ﷺ :ما هذا ؟ فقلت :صنعتهن أتزين
لك يارسول ﷲ ،قال :أتؤدين زكاتهن ؟ قالت :ال ،أو ما شاء ﷲ ،قال :هو حسبك من النار»
«پەيغەمبەر ﷺ مېنىڭ قېشىمغا كىرىپ قولۇمدىكى كۈمۈش ئۈزۈكلەرنى كۆرۈپ:
<ئى ئائىشە ،بۇ نېمە؟> دەپ سورىدى .مەن< :ئى رەسۇلۇلالھ ،مەن بۇالرنى ساڭا
چىرايلىق كۆرۈنۈش ئۈچۈن ياساتتىم> دېگەن ئىدىم ،پەيغەمبەر ﷺ< :بۇالرنىڭ
زاكىتىنى ئادا قىالمسەن؟> دەپ سورىدى .مەن< :ياق ياكى ﷲ خالىسا>
دېسەم ،پەيغەمبەر ﷺ< :بۇ ،ئوتقا كىرىشىڭگە يېتەرلىك> دېدى».

③

ئالتۇن نىسابقا يەتمىسە زاكات ۋاجىب بولمايدۇ ،ئالتۇننىڭ نىسابى 17

①

مۇسلىم توپلىغان.

②

ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ۋە تىرمىزى توپلىغان ،ئەلبانى «ھەسەن» دېگەن.

③

ئەبۇ داۋۇد ۋە بەيھەقى توپلىغان ،ھاكىم «سەھىھ» دېگەن.
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دىناردۇر چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ ئالتۇن ھەققىدە مۇنداق دېگەن« :ليس عليك يشء
حتى يكون لك عرشون دينارا ً» «سەندە  17دىنار ئالتۇن بولمىسا زاكات كەلمەيدۇ».

①

دىنار دېگىنىمىزدە ـــ ئېغىرلىقى بىر مىسقالغا يېتىدىغان ئىسالمىي دىنار
كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بىر مىسقالنىڭ ئېغىرلىقى  4.15گىرام ،ئۇنداقتا ئالتۇننىڭ
نىسابى  75گىرام بولىدۇ.
كۈمۈش نىسابقا يەتمىسە زاكات ۋاجىب بولمايدۇ ،كۈمۈشنىڭ نىسابى بەش

ئۇقىيەدۇر .پەيغەمبەر ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :ليس فيام دون خمس أواق صدقة»
«(كۈمۈش) بەش ئۇقىيەگە يەتمىسە زاكات ۋاجىب بولمايدۇ».

②

بىر ئۇقىيە ئىسالمىي ئۆلچەمدە  47دەرھەمدۇر ،بىر دەرھەم  1.125گىرام
بولىدۇ ،ئۇنداقتا كۈمۈشنىڭ نىسابى  515گىرام بولىدۇ.
ئالتۇن-كۈمۈشنىڭ  2/27ىنىڭ 2/4ى (يەنى 2/47ى) زاكاتقا ئايرىلىدۇ.
قەغەز پۇلالرغىمۇ زاكات ۋاجىب بولىدۇ چۈنكى قەغەز پۇلالر كۈمۈشنىڭ ئورنىدا
بولۇپ ،كۈمۈشنىڭ ئورنىنى باسااليدۇ ،ئەگەر كۈمۈشنىڭ نىسابىغا يەتسە ئۇنىڭغا
زاكات ۋاجىب بولىدۇ .ئالتۇن-كۈمۈش ۋە قەغەز پۇلالر مەيلى يېنىدا بار بولسۇن
ياكى كىشىلەرنىڭ زىممىسىدە بولسۇن زاكات ۋاجىب بولىدۇ .شۇڭالشقا ،ئېنىق
بولغان قەرزدە ،مەيلى ئۇ قەرز بولسۇن ياكى سېتىلغان نەرسىنىڭ پۇلى بولسۇن
ۋە ياكى ئىش ھەققى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا پۇل بولسۇن زاكات ۋاجىب بولىدۇ.
ئەگەر قەرز ،قەرزنى بىرەلەيدىغان باينىڭ ئۈستىدە بولسا ،قەرز ئىگىسى ھەر يىلى
ئۆزىنىڭ مېلىغا قەرزدارنىڭ ئۈستىدىكى قەرزنى قوشۇپ زاكىتىنى بىرىدۇ ياكى
قەرزنىڭ زاكىتىنى قولىغا ئالغۇچە كېچىكتۈرۈپ ،قولىغا ئالغاندىن كېيىن
ئۆتۈپ كەتكەن ھەربىر يىلنىڭ زاكىتىنى بىرىدۇ .ئەگەر قەرز ،قىيىنچىلىقتا
قالغان ياكى قەرزنى كەينىگە سوزۇۋاتقان كىشىدە بولۇپ قالسا ،قەرزنى ئۇنىڭدىن
ئېلىش قىيىن بولسا ،قەرزنى قولغا ئالغان يىلى زاكىتىنى بىرىدۇ ،ئۇنىڭدىن
بۇرۇن ئۆتۈپ كەتكەن يىلالرغا زاكات بەرمەيدۇ.
ئالتۇن-كۈمۈش كانلىرىدىن باشقا مەدەن كانلىرىدىن چىققان بايلىقالر
گەرچە ئالتۇن-كۈمۈشتىن قىممەت بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇالرغا زاكات ۋاجىب
①

ئەبۇ داۋۇد توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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بولمايدۇ لېكىن تىجارەت ئۈچۈن ئىشلىتىلسە تىجارەتتىن زاكىتىنى بىرىدۇ.
تۆتىنچى ،تىجارەت دەسمايىلىرى
تىجارەت دەسمايىلىرى ـــ ئۆي ،زېمىن ،ھايۋانات ،يېمەك-ئىچمەك،
ماشىنا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا تۈرلۈك مالالردىن تىجارەت قىلىش ياكى ھۈنەر-
كەسىپ قىلىش ئۈچۈن تەييارالنغان نەرسىلەر بولۇپ ،ئۇ نەرسىلەرنى ھەر يىلى
يىل ئۆرۈلگەندە نورمال باھادا باھاالپ ،شۇ نەرسىلەرنىڭ قىممىتى سېتىۋالغان
قىممىتىدىن ئاز ياكى كۆپ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،شۇ نەرسىلەرنىڭ
قىممىتى بويىچە  2/27ىنىڭ 2/4ىنى (يەنى 2/47ىنى) زاكاتقا ئايرىيدۇ.
ئىستىمال بۇيۇملىرى ،ئەسۋابالر ،زاپچاسالر ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش تىجارەت
بىلەن شۇغۇللىنىدىغان كىشىلەرنىڭ چوڭ-كىچىك ھەممە نەرسىسىنى
ئىنچىكە ھېسابالپ ،شۇ نەرسىلەرنىڭ زاكىتىنى ئايرىشى ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر
ئۇالر ئىنچىكە ھېسابالشتا قىينىلىپ قالسا ،ھەممىنى جەملەپ مۆلچەرلەپ،
زىممىسى پاك بولغىدەك مىقداردا زاكات ئايرىيدۇ.
ئالتۇن-كۈمۈشتىن ياسالغان زىبۇ-زىننەتتىن باشقا ،ئىنسان ئۆز ھاجىتى
ئۈچۈن تەييارلىغان يېمەك-ئىچمەك ،مال-بىسات ،ئولتۇراق ئۆي ،ھايۋانات،
ماشىنا ۋە كىيىم-كېچەكلەرگە ئوخشاش نەرسىلەردە زاكات ۋاجىب بولمايدۇ .بۇ

ھەقتە پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :ليس عىل املسلم يف عبده وال فرسه صدقة»
«مۇسۇلماننىڭ قۇلى ۋە ئېتىغا زاكات ۋاجىب بولمايدۇ».

①

ئىجارە بىرىش ئۈچۈن تەييارالنغان ئۆي-زېمىن ،ماشىنا ۋە شۇنىڭغا
ئوخشاش نەرسىلەردە زاكات ۋاجىب بولمايدۇ ،لېكىن شۇ نەرسىلەرنىڭ ئىجارىسى
نەق پۇل بولسا ،يىل ئۆرۈلسە ۋە ئۆزى بىۋاستە نىسابقا يەتسە ياكى شۇ تۈردىكى
مالغا قوشۇلغاندا نىسابقا يەتسە ،شۇ نەرسىنىڭ زاكىتىنى بىرىش ۋاجىب
بولىدۇ.
قېرىنداشلىرىم ،ماللىرىڭالرنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىڭالر ،زاكاتنى ئادا
قىلىش ئارقىلىق نەپسىڭالرنى پاكالڭالر .زاكاتنى ئادا قىلىش زىيان ئەمەس
بەلكى بايلىق ۋە پايدىدۇر .زاكات بىرىش ۋاجىب بولغان مالنىڭ ھەممىسىنى
ئىنچىكە ھېسابالڭالر ،ﷲتىن قىلغان چىقىمىڭالرنى قوبۇل قىلىشنى
①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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سوراڭالر ،قولۇڭالردا قالغان مۈلۈكۈڭالرغا بەرىكەت تىلەڭالر.
بارلىق

ھەمدۇ-ساناالر

ئالەملەرنىڭ

رەببى

ﷲقا

خاستۇر.

ﷲ

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە ۋە جىمى ساھابىلىرىگە
رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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 -11سۆھبەت

زاكات ئېلىشقا ھەقلىق بولىدىغان
كىشىلەر
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!

ِن
﴿إنَ َما َ
الص َدق ُ
َات لِل ْ ُفق ََرا ِء َوال َْم َسا ك ِ
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ :
142

اّلل َوا ْب ِن ا َ
اّلل
ِن َ ِ
ن َو ِف َس ِبي ِل َ ِ
لس ِبي ِل ف َِر َ
اّلل َو َ ُ
يض ًة م َ
الرق ِ
ن عَل َْي َها َوال ُْم َؤل َ َف ِة قُل ُوبُ ُه ْم َو ِف ِ
ار ِم َ
َوال َْعا ِملِ َ
َاب َوالْ َغ ِ

يم﴾ «زاكات پەقەت پېقىرالرغا ،مىسكىنلەرگە ،زاكات خادىملىرىغا،
يم َح ِك ٌ
عَلِ ٌ
دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالرغا ،قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا،
قەرزدارالرغا ،ﷲنىڭ يولىغا ،ئىبنى سەبىللەرگە بىرىلىدۇ ،بۇ ﷲنىڭ
بەلگىلىمىسىدۇر ،ﷲ(بەندىلىرىنىڭ مەنپەئەتنى) ئوبدان بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر»①.
ﷲ تائاال ئۆز ئىلىمى ،ھېكمىتى ،ئادىللىقى ۋە رەھمىتىنىڭ تەقەززاسى

بويىچە ،بۇ ئايەتتە زاكاتنى سەرپ قىلىدىغان ئورۇنالر ۋە زاكات ئېلىشقا ھەقلىق
بولىدىغان كىشىلەرنى بايان قىلىپ ،ئۇالرنى مۇشۇ سەككىز تۈرگە بېكىتىپ
بەردى ۋە زاكاتنى ئۇالرغا سەرپ قىلىشنىڭ زۆرۈر پەرز ئىكەنلىكىنى ھەمدە بۇ
تەقسىماتنىڭ ﷲنىڭ ئىلىمى ۋە ھېكمىتىدىن كېلىپ چىققانلىقىنى بايان
قىلىپ بەردى .شۇڭالشقا ،بۇنىڭدىن ھالقىپ كېتىش ۋە زاكاتنى بۇالردىن باشقا
ئورۇنغا سەرپ قىلىش دۇرۇس ئەمەس چۈنكى ﷲ تائاال مەخلۇقاتلىرىغا نېمىنىڭ
مەنپەئەتلىك ئىكەنلىكىنى ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر ۋە شەيئىلەرنى
َ
اّلل
ِن َ ِ
﴿و َم ْن أ ْح َس ُن م َ
ئورۇنالشتۇرۇشتا ئەڭ ھېكمەتلىكتۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
ون﴾ «(ﷲقا) چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە ،ھۆكۈمدە
ُحك ًْما لِق َْو ٍم ُيو ِق ُن َ
ﷲتىنمۇ ئادىل كىم بار»②.
 بىرىنچى ۋە ئىككىنچى تۈردىكى كىشىلەر :پېقىر ۋە مىسكىنلەر
بۇالر ئۆزى ۋە ئائىلىسىدىكىلەرگە يېتەرلىك ئوزۇق-تۈلۈك تاپالمايدىغان،
نەق پۇلى ياكى مۇقىم تۇرمۇش پۇلى ،شۇغۇللىنىدىغان كەسپى ،يېتەرلىك
كىرىمى ۋە باشقىالرنىڭ ئۈستىگە ۋاجىب بولۇپ يۈكلەنگەن نەپىقىسىمۇ يوق
كىشىلەردۇر ،شۇڭا بۇالر خەيرخاھلىق قىلىشقا ۋە ياردەمگە موھتاجدۇر.
ئالىمالر مۇنداق دېگەن« :بۇالرغا ۋە بۇالرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە
ئىككىنچى يىلى زاكاتنىڭ ۋاقتى كەلگۈچە ،تولۇق بىر يىل يەتكۈدەك مال
زاكاتتىن ئايرىپ بىرىلىدۇ .ئۆيلىنىشكە ئېھتىياجلىق بولغان پېقىر كىشىنىڭ
ئۆيلىنىشىگە يېتەرلىك مال زاكاتتىن بىرىلىدۇ .دىنىي ئىلىم ئېلىۋاتقان
①

سۈرە تەۋبە  -47ئايەت.

②

سۈرە مائىدە  -57ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پېقىر كىشىنىڭ ئۆزى ئېھتىياجلىق كىتابنى سېتىۋېلىشىغا زاكاتتىن
بىرىلىدۇ.

تۇرمۇش

پۇلى

بار

لېكىن

ئۆزىنى

ۋە

ئائىلىسىدىكىلەرنى

قامدىيالمايدىغان كىشىگىمۇ زاكاتتىن تولۇقالپ بىرىلىدۇ چۈنكى ئۇ موھتاج
كىشىدۇر .ئەمما يېتەرلىك مېلى بار كىشى گەرچە سورىغان تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭغا
زاكاتتىن بىرىش دۇرۇس ئەمەس بەلكى ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىش ۋە ئۇنى ئۆزىگە
ھاالل بولمايدىغان مالنى سوراشتىن ئاگاھالندۇرۇش ۋاجىب بولىدۇ.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :ال تزال املسألة بأحدكم حتى يلقى ﷲ عز وجل وليس يف
وجهه مزعة لحم» «بىرىڭالر تىلەمچىلىك قىلىۋېرىپ ،ھەتتاكى ﷲ ئەززە ۋە
جەللەگە يۈزىدە گۆش دىدارى قالمىغان ھالدا ئۇچرىشىدۇ».

①

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنىدۇ« :من سأل الناس أموالهم تكرثا ً فإمنا يسأل جمرا ً ،فليستقل أو ليستكرث»
«مېلىنى كۆپەيتىش ئۈچۈن كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى سورىغان ئادەم ھەقىقەتتە
ئوتنى سورىغان بولىدۇ .ئۇ يا ئوتنى ئازايتسۇن ،يا ئوتنى كۆپەيتسۇن».

②

ھەكىم ئىبنى ھىزام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،

پەيغەمبەر ﷺ ئۇنىڭغا« :إن هذا املال خرضة حلوة ،فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ،ومن
أخذه بإشاف نفس مل يبارك له فيه ،وكان كالذي يأكل وال يشبع ،واليد العليا خري من اليد السفىل»
«ھەقىقەتەن مال-دۇنيا ـــ شېرىن ۋە تاتلىقتۇر .كىمكى ئۇنى نەپسىنىڭ
قانائىتى بىلەن ئالسا ،ئۇ بەرىكەت قىلىدۇ؛ كىمكى تاما بىلەن ئالسا ،يەپ
تۇرۇپمۇ تويمىغان ئادەمگە ئوخشايدۇ ،ئۇ بەرىكەت قىلمايدۇ .ئۈستۈن قول
(بەرگەن قول) تۆۋەن قول (ئالغان قول)دىن ياخشىدۇر» دېگەن.

③

ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :ال يفتح عبد باب مسألة إال فتح ﷲ عليه باب فقر» «بەندە
تىلەمچىلىك

ئىشىكىنى

ئىشىكىنى ئېچىۋېتىدۇ».

ئاچسا،

ﷲ

④

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

④

تىرمىزى توپلىغان ۋە «ھەسەن سەھىھ» دېگەن.
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تائاال

ئۇنىڭغا

كەمبەغەللىكنىڭ

قارىماققا زاكاتتىن بىھاجەتتەك كۆرۈنىدىغان ،تۇرمۇش ئەھۋالى نامەلۇم بىر
كىشى زاكاتتىن سورىسا ،ئۇنىڭغا باي ۋە كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنااليدىغان
كىشىنىڭ زاكاتتا نېسىۋىسى يوق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويغاندىن كېيىن،
زاكاتتىن بىرىش دۇرۇس بولىدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يېنىغا ئىككى ئادەم
كېلىپ ،پەيغەمبەر ﷺ دىن سەدىقە سورىدى ،پەيغەمبەر ﷺ ئۇالرنى كۆزەتكەندىن

كېيىن ئۇ ئىككىسىنى كۈچى بار دەپ قاراپ ،ئاندىن« :إن شئتام أعطيتكام ،والحظ
فيها لغني وال لقوي مكتسب» «خالىساڭالر مەن سىلەرگە بىرىمەن لېكىن باي،
كەسىپ قىالاليدىغان ۋە كۈچلۈك كىشىنىڭ زاكاتتا نېسىۋىسى يوق» دېدى.

①

 ئۈچىنچى تۈردىكى كىشىلەر :زاكات خادىملىرى
بۇالر ـــ زاكات بىرىشكە تېگىشلىك كىشىلەردىن زاكاتنى يىغىپ كېلىشكە،
ئۇنى ساقالپ ۋە يەتكۈزۈپ بىرىشكە ئىش ئىگىلىرى تەرىپىدىن تەيىنلەنگەن
كىشىلەردۇر .گەرچە بۇالر باي بولسىمۇ ،قىلغان ئەمىلىگە قارىتا زاكاتتىن
بىرىلىدۇ .ئەمما بىر شەخىسنىڭ زاكىتىنى تارقىتىشقا ۋەكىل قىلىنغانالر
بولسا زاكات خادىملىرى ھېسابالنمايدۇ ،شۇ سەۋەبتىن ئۇالر زاكاتتىن
ھېچنەرسىگە ھەقلىق بواللمايدۇ .ئەگەر ئۇالر زاكاتنى ھەقلىق بولىدىغان
كىشىلەرگە تارقىتىشتا ئامانەتدارلىق ۋە تىرىشچانلىق بىلەن خالىسانە
خىزمەت قىلسا ،زاكاتنىڭ ساۋابىغا شېرىك بولىدۇ .ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

«الخازن املسلم األمني الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كامال موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إىل الذي أمر
له به ،أحد املتصدقني» «بۇيرۇقنى جايىدا ئورۇناليدىغان ،بىرىشكە تېگىشلىكنى
كۆڭۈل ئازادىلىك بىلەن تولۇق بىرىدىغان ،كىمگە بىرىشكە بۇيرۇلسا شۇنىڭغا
بىرىدىغان ئىشەنچىلىك مۇسۇلمان ئامبارچى ـــ سەدىقە بەرگۈچىلەرنىڭ بىرى
ھېسابلىنىدۇ» ②.ئەگەر ئۇالر زاكاتنى تارقىتىشقا خالىسانە خىزمەت قىلمىسا،
مال ئىگىسى ئۇالرغا زاكاتتىن بەرمەستىن بەلكى ئۆز مېلىدىن بىرىدۇ.
 تۆتىنچى تۈردىكى كىشىلەر :دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە
تۇتۇلغانالر
①

ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان.

②

بۇخارى توپلىغان.
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بۇالر ئىمانى ئاجىز ياكى (مۇسۇلمانالرغا) يامانلىق قىلىشىدىن ئەندىشە
قىلىنىدىغان كىشىلەردۇر .بۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچلەندۈرۈش ياكى يامانلىقىنى
چېكىندۈرۈشى ئۈچۈن مال بىرىشتىن باشقا ئامال بولمىسا ،ئۇالرغا زاكاتتىن
بىرىلىدۇ.
 بەشىنچى

تۈردىكى

كىشىلەر:

ئۆزلىرىنى

ئازاد

قىلىش

ئۈچۈن

خوجايىنلىرى بىلەن پۈتۈشكەن قۇلالر
بۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى ئازاد قىلىۋېلىشى ئۈچۈن خوجايىنلىرىغا تاپشۇرىدىغان
مال زاكاتتىن تولۇقالپ بىرىلىدۇ .زاكاتقا قۇل سېتىۋېلىپ ئازاد قىلىۋېتىش
ھەم دۇرۇس بولىدۇ .مۇسۇلماننى زاكات ئارقىلىق ئەسىرلىكتىن قۇتقۇزۇش
َاب» دېگەن ئام لەۋزىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ.
الرق ِ
دۇرۇس چۈنكى بۇ « ِ
 ئالتىنچى تۈردىكى كىشىلەر :تۆلەمنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان قەرزدارالر
بۇالر ئىككى تۈرلۈك بولۇپ :بىرى ،ئارىنى ئىسالھ قىلىش ۋە پىتنىنىڭ
ئوتىنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن ،ئىقتىسادىي تۆلەمنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان كىشىدۇر.
مۇسۇلمانالرنى بىرلەشتۈرۈش ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئىسالھ قىلىش ،پىتنىنىڭ
ئوتىنى ئۆچۈرۈش ،ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىكنى يوقىتىشتىن ئىبارەت بۇ ئېسىل
ئەمەلگە بۇ كىشىنى جۈرئەتلەندۈرۈش يۈزىسىدىن ،ئۇنىڭغا ئۈستىگە ئالغان تۆلەم
مىقدارىدا زاكاتتىن بىرىلىدۇ.
قەبىسە ھىاللى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن[ :مەن (ماجراالشقان
ئىككى تەرەپنى تۈزەپ قويۇش ئۈچۈن) بىرىنىڭ ئىقتىسادىي تۆلىمىنى ئۆز
ئۈستۈمگە ئالغان ئىدىم ،بۇ توغرۇلۇق ياردەم سوراپ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يېنىغا

كەلدىم« :فقال النبي ﷺ أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ،ثم قال :يا قبيصة ،إن املسألة ال
تحل إال ألحد ثالثة :رجل تحمل حاملة فحلت له املسألة حتى يصيبها ثم ميسك» «پەيغەمبەر ﷺ:
<تۇرۇپ تۇرغىن ،بىزگە سەدىقە كەلسە ساڭا شۇنى بۇيرۇپ بېرەيلى> دېدى.
ئاندىن< :ئى قەبىسە! سوراش پەقەت ئۈچ تۈرلۈك كىشىگە ھاالل بولىدۇ( .ئارىنى
ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن) باشقىالرنىڭ ئىقتىسادىي تۆلىمىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان
كىشى ،بۇ كىشىگە ئۈستىگە ئالغان تۆلىمى ئۈچۈن يىتەرلىك نەرسە سورىشى
ھاالل بولىدۇ( ،ئۇنىڭدىن ئارتۇق) سورىماسلىقى كېرەك >...دېدى»] ①.قەبىسە
①

مۇسلىم توپلىغان.
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ھەدىسنى تولۇق بايان قىلغان.
يەنە بىرى ،زىممىسىدە قەرز بار لېكىن قەرزنى ئادا قىلىشقا يېنىدا مېلى
يوق كىشىدۇر .بۇ كىشىنىڭ قەرزى گەرچە كۆپ بولسىمۇ ،قەرزىنى ئادا
قىلغۇدەك مال زاكاتتىن بىرىلىدۇ ياكى مال قەرزدارغا تاپشۇرۇلماستىن قەرز
ئىگىسىگە تاپشۇرۇلسىمۇ بولىدۇ چۈنكى ئۇنى قەرز ئىگىسىگە تاپشۇرۇپ بىرىش
ئارقىلىق قەرزدارنىڭ زىممىسىدىن قەرزنىڭ پاكلىنىشىدىن ئىبارەت مەقسەت
ھاسىل بولىدۇ.
 يەتتىنچى تۈر :ﷲ يولىغا سەرپ قىلىش
بۇ بولسىمۇ قىزىققانلىق ،تەرەپبازلىق ئۈچۈن ئەمەس بەلكى

ﷲنىڭ

كەلىمىسىنىڭ ئالىي بولۇشى مەقسەت قىلىنغان ﷲ يولىدىكى جىھادتۇر.
بۇنداق نىيەت بىلەن جىھاد قىلغان كىشىگە ،جىھادىغا يەتكۈدەك مال زاكاتتىن
بىرىلىدۇ ياكى ئىسالمنى ھىمايە قىلىش ،قوغداش ۋە ﷲنىڭ كەلىمىسىنى
ئالىي قىلىش ئۈچۈن ﷲ يولىدا جىھاد قىلغانالرغا قورال-ياراق ۋە كېرەكلىك
نەرسىلەر سېتىۋېلىنىدۇ.
 سەككىزىنچى تۈردىكى كىشىلەر :ئىبنى سەبىللەر
بۇ ـــ سەپىرى ئۈزۈلۈپ قالغان ۋە قولىدىكى مېلى تۈگەپ كەتكەن
مۇساپىردۇر .بۇ كىشى گەرچە ئۆز شەھىرىدە باي بولسىمۇ ۋە تۇرۇۋاتقان شەھەردە
ئۆزىگە قەرز بىرىپ تۇرىدىغان كىشىنى تاپالىسىمۇ ،بۇ كىشىگە ئۇنى ئۆز
شەھىرىگە يەتكۈزۈپ قويغۇدەك مال زاكاتتىن بىرىلىدۇ لېكىن بۇ كىشىنىڭ
ھەقلىق بولمىغان سەۋەبلەر بىلەن زاكاتتىن ئازغىنە نەپىقىنى يېنىدا بىللە
ئېلىۋېلىشى دۇرۇس ئەمەس.
زاكات كاپىرغا بىرىلمەيدۇ بىراق ئۇ دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش
كۆزدە تۇتۇلغانالر قاتارىدىن بولسا ،ئۇنىڭغا بىرىش دۇرۇس بولىدۇ.
تىجارىتى ،ھۈنەر-كەسىپى ،تۇرمۇش پۇلى ،كىرىمى ياكى باشقىالرنىڭ
ئۈستىگە ۋاجىب بولۇپ يۈكلەنگەن چىقىملىرى سەۋەبلىك زاكاتتىن بىھاجەت
بولغان كىشىگە زاكات بىرىلمەيدۇ ،بىراق زاكات خادىملىرى ،ﷲ يولىدىكى
مۇجاھىدالر ياكى ئارىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن (تۆلەمنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان)
قەرزدار كىشى بۇنىڭ سىرتىدا.
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زاكات باشقا بىر ۋاجىبنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلمەيدۇ .مەسىلەن،
زاكات مېھمانغا زىياپەتنىڭ ئورنىدا بىرىلمەيدۇ .نەپىقە قىلىش ۋاجىب بولغان
ئايالى

ياكى

ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ

ۋاجىب

نەپىقىسىنىڭ

ئورنىدىمۇ

بىرىلمەيدۇ .ئۇنى ۋاجىب بولغان نەپىقىسىدىن سىرت ،ئايالىغا ۋە ئۇرۇق-
تۇغقانلىرىغا بىرىش دۇرۇس بولىدۇ .ئەگەر ئايالى ئۆز قەرزىنى ئادا قىلىشقا قادىر
بواللمىسا ،ئايالىنىڭ قەرزىنى زاكىتى بىلەن ئادا قىلسىمۇ دۇرۇس بولىدۇ.
ئاتا-ئانىسى ياكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن بىرەر كىشى قەرزىنى ئادا قىلىشقا
قادىر بواللمىسا ،زاكىتى بىلەن ئۇنى ئادا قىلىش ھەم دۇرۇس بولىدۇ .ئەگەر
ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ چىقىملىرىنى قامداش ئۇ كىشىنىڭ ئۈستىگە ۋاجىب
بولمىسا ،زاكىتىنى ئۇالرغا بىرىش دۇرۇس بولىدۇ چۈنكى ئۇالرغا ياكى ئۇالرغا
ئوخشاش كىشىلەرگە نەپىقە قىلىش ئۇ كىشىنىڭ ئۈستىگە يۈكلەنمەيدۇ.
ئايال كىشىنىڭ ئۆز زاكىتىنى ئېرىنىڭ قەرزىنى ئادا قىلىش ياكى شۇنىڭغا
ئوخشىغان بىر ئىش ئۈچۈن ئېرىگە بىرىشى دۇرۇس چۈنكى ﷲ تائاال زاكاتقا
ھەقلىق بولۇشنى بىز بايان قىلغان كىشىلەرنى ۋە ئۇالردىن باشقا كىشىلەرنى
ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ئومۇمىي سۈپەتلەرگە باغلىدى ،شۇڭالشقا بىر كىشى
ئۇنىڭدىن پەقەت ئايەت-ھەدىس ياكى ئىجما بىلەنال چىقىپ كېتىدۇ.

ئەبۇ سەئى د خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنغان« :جاءت
بالصدقة ،وكان عندي حيل يل ،فأردْت
زينب امرأة ابن مسعود ،فقالت :يا رسول اللّه ،إنّك أمرت اليوم ّ

بي ﷺ صدق ابن
أن أتصدّق به ،فزعم ابن مسعود أنّه وولده ّ
أحق من تصدّقت به عليهم ،فقال النّ ّ

أحق من تص ّدقت به عليهم» «ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مسعود ،زوجك وولدك ّ
ئايالى زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھا كېلىپ< :ئى رەسۇلۇلالھ! ھەقىقەتەن سەن بۈگۈن
سەدىقە قىلىشقا بۇيرۇدۇ ڭ ،مېنىڭ يېنىمدا زىبۇ -زىننەت بۇيۇملىرىم بار ئىدى،
مەن ئۇنى سەدىقە قىلىشنى ئويلىغانىدىم لېكىن ئىبنى مەسئۇد ئۆزىنى ۋە
بالىسىنى مەن سەدىقە قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ ئەڭ ھەقلىقى دەپ قارايدىكەن>
دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :ئىبنى مەسئۇد راست ئېيتىپتۇ ،سەن سەدىقە قىلىشقا
ئەڭ ھەقلىق كىشى سېنىڭ ئېرىڭ ۋە باالڭدۇر> دېدى».

①

سەلمان ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق
①

بۇخارى توپلىغان.
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دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :الصدقة عىل الفقري صدقة ،وعىل ذوي الرحم صدقة وصلة»
«پېقىرغا سەدىقە قىلىش سەدىقىدۇر ،ئۇرۇق-تۇغقانالرغا سەدىقە قىلىش ـــ
سەدىقە ھەم سىلە-رەھىمدۇر».

①

زاكاتقا ھېسابالپ پېقىر كىشىدىكى قەرزنى ساقىت قىلىۋېتىش دۇرۇس
ئەمەس چۈنكى زاكات دېگەن قولغا ئېلىش ۋە بىرىشتۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ِن أ َ ْم َوال ِِه ْم َص َدقَ ًة﴾ «(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسىمىنى
﴿ ُخذْ م ْ
سەدىقە ھېسابىدا ئالغىن»②.

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :إن ﷲ افرتض عليهم صدقة ،تؤخذ من أغنيائهم فرتد
عىل فقرائهم» «ﷲ تائاال ئۇالرغا زاكاتنى پەرز قىلدى ،زاكات ئۇالرنىڭ بايلىرىدىن
ئېلىنىدۇ ۋە كەمبەغەللىرىگە بىرىلىدۇ».

③

پېقىر كىشىدىن قەرزنى ساقىت قىلىۋېتىش ـــ قولىغا ئېلىش ۋە قولىغا
بىرىش ئەمەس چۈنكى پېقىر كىشىنىڭ زىممىسىدىكى قەرز بولسا قەرز ئىگىسى
خالىغانچە تەسەررۇپ قىاللمايدىغان غايىب قەرزدۇر ،شۇڭالشقا ئۇنى خالىغانچە
تەسەررۇپ قىالاليدىغان نەق مالغا ھېسابالش كۇپايە قىلمايدۇ چۈنكى قەرز ـــ
كۆڭۈلدە نەق مالدىن تۆۋەن ئورۇندا تۇرىدۇ ،شۇڭا ئۇنى زاكاتقا ھېسابالش ناچار
نەرسىنى ئېسىل نەرسىگە ھېسابالشتۇر.
ئەگەر زاكات بەرمەكچى بولغان كىشى تىرىشچانلىق قىلىپ ،زاكىتىنى
زاكات ئېلىشقا اليىق دەپ قارىغان بىر كىشىگە بەرسە ،ئۇنىڭدىن كېين ئۇ
كىشىنىڭ زاكاتقا ھەقلىق ئەمەسلىكى ئايدىڭ بولسا ،زاكات ئۇ كىشىدىن
ساقىت بولىدۇ چۈنكى ئۇ كىشى قادىر بولۇشىچە ﷲقا تەقۋالىق قىلغان
بولىدۇ .ﷲ تائاال ئىنساننى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنغان« :بىر ئادەم< :ﷲ بىلەن قەسەمكى( ،بۇ كېچە) چوقۇم سەدىقە
قىلىمەن> دېدى .»...ئەبۇ ھۇرەيرە ھەدىسنى تولۇق بايان قىلغان ۋە

ھەدىسنىڭ داۋامىدا « :فوضعها يف يد غني ،فأصبح الناس يتحدثون :تصدق عىل غني .فقال:
①

نەسائى ،تىرمىزى ،ئىبنى خۇزەيمە ۋە ھاكىم توپلىغان ،ھاكىم بۇ ھەدىسنى «ئىسنادى سەھىھ» دېگەن.

②

سۈرە تەۋبە  -273ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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الحمد لله عىل غني ،فأىت فقيل :أما الغني فلعله يعترب فينفق مام أعطاه ﷲ» «بۇ ئادەم
سەدىقىسىنى (بىلمەستىن) بايغا بەردى ،ئەتىسى كىشىلەر< :بىر بايغا سەدىقە
قىلىنىپتۇ> دېيىشتى ،ئۇ ئادەم< :بايغا (سەدىقە بەرگەنلىكىم ئۈچۈن) ﷲقا
ھەمدە ئېيتىمەن> دېدى ،كېيىن ئۇ كىشىگە (چۈشىدە)< :ئەمما باي (سېنىڭ
بەرگەن سەدىقەڭدىن) ئىبرەت ئېلىپ ،ﷲنىڭ بەرگەن نېئمەتلىرىدىن سەدىقە
بىرىشى مۇمكىن> دېيىلدى» دېگەن ①.مۇسلىمنىڭ نەقىلىدە« :ئەمما سېنىڭ
سەدىقەڭ قوبۇل قىلىندى» دېيىلگەن.

مەئىن ئىبنى يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :كان أيب يخرج دنانري
يتصدق بها ،فوضعها عند رجل يف املسجد ،فجئت فأخذتها فأتيته بها ،فقال :وﷲ ما إياك أردت،
فخاصمته إىل النبي ﷺ ،فقال النبي ﷺ :لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما أخذت يا معن» «دادام
بىر قانچە دىنارنى سەدىقە قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ چىقىپ ،ئۇنى مەسجىدتىكى
بىر ئادەمنىڭ يېنىغا قويۇپ قويغانىكەن ،مەن بېرىپ (دادامنىڭ قويۇپ
قويغانلىقىنى بىلمەستىنال) ئۇ دىنارالرنى ئېلىپ كەلدىم .دادام< :ﷲ بىلەن
قەسەمكى( ،مەن بۇ دىنارالرنى ساڭا سەدىقە قىلىشنى) ئىرادە قىلمىغان ئىدىم>
دېدى .شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭ بىلەن تالىشىپ ،پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يېنىغا
كەلدىم .پەيغەمبەر ﷺ< :ئى يەزىد ،ساڭا نىيىتىڭگە يارىشا ئەجىر بىرىلىدۇ؛ ئى
مەئىن ،ئالغىنىڭ ساڭا تەۋە بولىدۇ> دېدى».

②

قېرىنداشلىرىم ،زاكات ﷲ تائاال بەلگىلەپ بەرگەن ئورۇنغا بىرىلمىگۈچە
كۇپايە قىلمايدۇ ۋە قوبۇل قىلىنمايدۇ ،شۇڭالشقا ،ـــ ﷲ سىلەرگە رەھمەت
قىلسۇن ،ـــ زىممەڭالردىن زاكاتنى ئادا قىلىش ،ماللىرىڭالرنى پاكالش،
رەببىڭالرنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىش ،سەدىقىلىرىڭالرنىڭ قوبۇل بولۇشى
ئۈچۈن ،زاكاتنى ئۆز ئورنىغا بىرىشكە ئەھمىيەت بىرىڭالر ۋە تىرىشچانلىق
قىلىڭالر! ﷲ تائاال توغرىغا مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۇر ،بارلىق ھەمدۇ-سانا
ئالەملەرنىڭ رەببى ﷲقا خاستۇر.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا
ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنىچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى توپلىغان.

151

 -11سۆھبەت

بەدر غازىتى
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قا لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال بۇ مۇبارەك ئايدىكى چوڭ بەدر غازىتىدا
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مۇسۇلمانالرغا مۇشرىك دۈشمەنلىرىگە قارشى ياردەم بەرگەن ئىدى ،ئۇ كۈن
«ئايرىش كۈنى» دەپ ئاتالغان چۈنكى ﷲ تائاال ئۇ كۈندە پەيغەمبىرىگە ۋە
مۇئمىنلەرگە ياردەم بىرىش ،كاپىر-مۇشرىكالرنى خار قىلىش ئارقىلىق ھەق
بىلەن باتىلنىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىغان .بۇ غازات ھىجرىيىنىڭ ئىككىنچى
يىلى رامىزان ئېيىدا بولغان ئىدى.

بۇ غازاتنىڭ سەۋەبى
ئەبۇ سۇفياننىڭ قۇرەيش كارۋىنى بىلەن شامدىن مەككىگە قاراپ
ماڭغانلىق خەۋىرى پەيغەمبەر ﷺ گە يەتكەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ ساھابىلىرىنى
كارۋاننى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بەدرگە چىقىشقا چاقىردى چۈنكى قۇرەيش
مۇشرىكلىرى رەسۇلۇلالھ ﷺ ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ دۈشمەنلىرىدىن بولۇپ،
ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئەھدە يوق ئىدى .قۇرەيش مۇشرىكلىرى رەسۇلۇلالھ ﷺ ۋە
ئۇنىڭ ساھابىلىرىنى يۇرت-ماكانىدىن ،ماللىرىدىن قوغالپ چىقىرىۋەتكەن ۋە
ھەق دەۋىتىگە قارشى چىققان ئىدى .شۇڭا پەيغەمبەر ﷺ ۋە ئۇنىڭ
ساھابىلىرىنىڭ ئۇالرغا قارشى يۈرۈش قىلىشى توغرا ئىدى .پەيغەمبەر ﷺ
ئۆزىنىڭ  327نەچچە ساھابىلىرى بىلەن بىرگە چىقتى ،ئۇالرنىڭ ئىككى ئېتى
ۋە  27تۆگىسى بولۇپ ،ئۇنىڭغا نۆۋەتلىشىپ مىنەتتى .ئۇالردىن  27كىشى
مۇھاجىرالردىن ،قالغانلىرى ئەنسارىالردىن ئىدى .ئۇالر جەڭ قىلىشنى ئەمەس
بەلكى كارۋاننى قولغا چۈشۈرۈشنى مەقسەت قىلغان ئىدى لېكىن ﷲ تائاال
بولۇشقا تېگىشلىك ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە ئىرادە قىلغان ئىشنى
تامامالش ئۈچۈن ،بۇالرنى دۈشمەنلەر بىلەن ۋەدىسىزال ئۇچراشتۇردى.
ئەبۇ سۇفيان بۇالرنىڭ چىققانلىقىدىن خەۋەر تېپىپ ،كارۋانلىرىنى ھىمايە
قىلىش ئۈچۈن ياردەمگە ئادەم چاقىرىپ قۇرەيشكە جاكارچى ئەۋەتتى ۋە
ئادەتلەنگەن يولىنى ئۆزگەرتىپ دېڭىز ساھىلى تەرەپكە قاراپ مېڭىپ قۇتۇلۇپ
قالدى.

قۇرەيش تەرەپ
قۇرەيشكە جاكارچى يېتىپ كەلگەندە پۈتۈنلەي ئۆزىنىڭ ئابرۇيلۇق
كىشىلىرىنى ئېلىپ چىقتى .ئۇالر  2777ئەتراپىدىكى كىشى بولۇپ ،ئۇالردا يۈز
ئات ۋە  277تۆگە بار ئىدى.
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ار ِه ْم بَ َط ًرا َو ِرئَا َء
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :و َال َتكُو ُنوا ك َالَ ِذي َن َخ َر ُجوا م ْ
ِن ِِ َي ِ

َ
يط﴾ «يۇرتلىرىدىن چوڭچىلىق ۋە رىيا
ون َع ْن َس ِبي ِل َ ِ
الن ِ
اّلل َو َ ُ
ُون ُم ِح ٌ
اّلل ِب َما َي ْع َمل َ
اس َو َي ُص ُد َ
بىلەن چىققان كىشىلەر (يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرى) گە ئوخشاش بولماڭالر،
ئۇالر (كىشىلەرنى) ﷲنىڭ يولىدىن توسىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى
بىلگۈچىدۇر».

①

ئۇالرنىڭ سېپىدە مۇسۇلمانالرنى سۆكۈپ ناخشا ئوقۇيدىغان ناخشىچى
ئايالالرمۇ بار ئىدى.
ئەبۇ سۇفيان قۇرەيشنىڭ چىققانلىقىنى بىلگەندە ،ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ
قۇتۇلغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ ،قايتىپ كېتىشكە ۋە ئۇرۇشماسلىققا مەسلىھەت
بىرىپ ئادەم ئەۋەتتى لېكىن ئۇالر بۇنىڭغا قوشۇلمىدى .ھالبۇكى ،ئەبۇ جەھىل:
«قەسەم قىلىمەنكى ،بىز بەدرگە بېرىپ ،ئۇ يەردە ئۈچ كۈن تۇرۇپ ،تۆگىلەرنى
سويۇپ لەشكەرلەرگە زىياپەت بىرىپ ،ھاراق-شاراپالرنى ئىچىپ ،ئەرەبلەرگە
كۈچ-قۇۋۋىتىمىزنى ئاڭالتماي تۇرۇپ قايتىپ كەتمەيمىز ،شۇنداق قىلغاندا
ئۇالر بىزدىن مەڭگۈ قورقىدىغان بولىدۇ» دېدى.

رەسۇلۇلالھ ﷺ تەرەپ
رەسۇلۇلالھ ﷺ قۇرەيشنىڭ چىققانلىقىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن،
ساھابىلىرىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى يىغىپ ،ئۇالرغا مەسلىھەت سېلىپ:
«ھەقىقەتەن ﷲ ماڭا كارۋان ياكى قوشۇندىن ئىبارەت ئىككى تائىپىنىڭ
بىرىنى ۋەدە قىلدى» دېدى .ئاندىن مۇھاجىرالر ئىچىدىن مىقداد ئىبنى ئەسۋەد
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ« :ئى رەسۇلۇلالھ! ﷲنىڭ كۆرسەتمىسى
بويىچە ماڭغىن .ﷲ بىلەن قەسەمكى ،بىز بەنى ئىسرائىل مۇساغا دېگەندەك:
﴿فَاذْه َ
ون﴾ <سەن رەببىڭ بىلەن بىللە بېرىپ
ب أ ْن َت َو َربُ َ
ك فَقَا ِت َال ِإنَا َها ُه َنا قَاعِ ُد َ
َ ْ
②
ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر ،بىز بۇ يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى> دېمەيمىز ،بەلكى سېنى
قوغداپ ئۇرۇش قىلىمىز» دېدى.
ئەۋس قەبىلىسىنىڭ باشلىقى سەئىد ئىبنى مۇئاز ئەنسارى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ« :ئى رەسۇلۇلالھ! ئېھتىمال سەن <ئەنسارالر ماڭا ياردەم
①

سۈرە ئەنفال  -42ئايەت.

②

سۈرە مائىدە  -14ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىرىشنى پەقەت مەدىنە ئىچىدىال مەجبۇرىيەت دەپ قارايدۇ> دەپ ئەنسىرەۋاتقان
بولۇشۇڭ مۇمكىن .مەن ئەنسارىالرغا ۋاكالىتەن جاۋاب بىرەي ،سەن بىزنى
خالىغان يەرگە باشالپ بارغىن ،خالىغان كىشى بىلەن ئەھدە-ئاالقە ئورناتقىن،
خالىغان كىشىدىن ئاالقە-رىشتىڭنى ئۈزگىن ،ماللىرىمىزدىن خالىغىنىڭچە
ئالغىن ،خالىغىنىڭچە قويۇپ قويغىن ،سېنىڭ بىزدىن ئالغىنىڭ قويۇپ
قويغىنىڭدىن بىزگە سۆيۈملۈكتۇر .سەن قانداق بىر ئىشقا بۇيرۇلساڭ بىز ساڭا
ئەگىشىمىز .ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر سەن بىز بىلەن غەمداننىڭ بەرىكە
دېگەن يېرىگە يول ئالساڭ ،بىزمۇ چوقۇم سەن بىلەن ئاتلىنىمىز .ئەگەر سەن
بىزنى مۇشۇ (قىزىل) دېڭىزغا كىرىشكە بۇيرۇساڭ بىزمۇ چوقۇم سەن بىلەن
بىرگە كىرىمىز .ئەتە دۈشمەنگە ئۇچرىشىشنى ھېچقايسىمىز يامان كۆرمەيمىز،
ھەقىقەتەن بىز جەڭدە چىدامچان ،دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا ساباتلىق
كىشىلەرمىز .ﷲ تائاال ساڭا بىزدىن سېنىڭ كۆزۈڭنى خۇرسەن قىلىدىغان
ئىشنى كۆرسەتكەي» دېدى.
پەيغەمبەر ﷺ مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارىالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ خۇرسەن بولدى
ۋە« :ئالغا ئىلگىرىلەڭالر ،خۇش بىشارەت ئېلىڭالر! ﷲ بىلەن قەسەمكى ،مەن
مۇشرىكالرنىڭ يىقىلغان ئورۇنلىرىنى كۆرگەندەك بولۇۋاتىمەن» دېدى.
پەيغەمبەر ﷺ رەھمان تائاالنىڭ قوشۇنلىرى بىلەن يۈرۈپ كەتتى ،ھەتتاكى
ئۇالر بەدر قۇدۇقلىرىدىن بىرىنىڭ يېنىغا چۈشتى .ئاندىن ھۇباب ئىبنى مۇنزىر
ئىبنى ئەمىر ئىبنى جەمۇھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ﷺ گە« :ئى رەسۇلۇلالھ!
بۇ يەرگە ﷲنىڭ بۇيرۇقى بىلەن چۈشتۈڭمۇ ياكى جەڭ تەدبىرى ئۈچۈن ئۆز
رايىڭ بىلەن چۈشتۈڭمۇ؟» دەپ سورىدى ،پەيغەمبەر ﷺ« :جەڭ تەدبىرى ئۈچۈن
ئۆز رايىم بىلەن چۈشتۈم» دەپ جاۋاب بەردى .ھۇباب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :ئى
رەسۇلۇلالھ! بۇ چۈشۈشكە مۇۋاپىق ئورۇن ئەمەس .قوشۇننى ئېلىپ ماڭغىن،
مۇشرىكالرغا ئەڭ يېقىن بىر سۇنىڭ يېنىغا بېرىپ ئورۇنلىشىپ ،ئۇنىڭدىن
باشقا قۇدۇقالرنى كۆمۈۋېتەيلى ،ئاندىن ئۇنىڭ يېنىغا بىر كۆل ياساپ سۇ
توشقۇزۇۋااليلى .شۇنداق قىلساق بىز سۇ ئىچەلەيمىز ،ئۇالر سۇ ئىچەلمەيدۇ»
دېدى .پەيغەمبەر ﷺ بۇنى ياخشى پىكىر دەپ قاراپ ،ۋادىنىڭ مەدىنىگە يېقىن
تەرىپىگە ئورۇنالشتى ،قۇرەيش بولسا ۋادىنىڭ مەدىنىگە يىراق تەرىپىدە ئىدى.
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شۇ كېچە ﷲ تائاال يامغۇر ياغدۇردى ،يامغۇر مۇشرىكالرنىڭ ئۈستىگە
قاتتىق ياغقانلىقتىن زېمىن پاتقاق بولۇپ ئۇالرنى ئالغا ئىلگىرلەشتىن توسۇپ
قويدى .مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگە سىم-سىم يېغىپ ئۇالرنى پاكلىدى ،ئۇالرغا
زېمىننى قاتۇرۇپ بەردى ،قۇمالر چىڭدىلىپ ئورۇن ھازىرالندى ۋە قەدەملەر
پېتىپ كەتمەيدىغان بولدى.
مۇسۇلمانالر جەڭ مەيدانىنى كۆرگىلى بولىدىغان بىر دۆڭنىڭ ئۈستىگە
رەسۇلۇلالھ ﷺ ئۈچۈن ساتم ا

①

تىكتى .ئۇنىڭدىن كېيىن رەسۇلۇلالھ ﷺ

ساتمىدىن چۈشۈپ ،ساھابىلىرىنىڭ سەپلىرىنى تۈزىدى ۋە جەڭ مەيدانىدا
مېڭىپ« :ﷲ خالىسا بۇ پاالنىنىڭ يىقىلىدىغان ئورنى ،بۇ پاالنىنىڭ
يىقىلىدىغان

ئورنى»

دەپ

مۇشرىكالرنىڭ

ۋە

ئۇالرنىڭ

ئۆلۈكلىرىنىڭ

يىقىلىدىغان ئورۇنلىرىنى قولى بىلەن كۆرسىتىشكە باشلىدى .مۇشرىكالردىن
ھېچبىر كىشى پەيغەمبەر ﷺ كۆرسىتىپ بەرگەن ئورۇندىن ئۆتۈپ كەتمىدى.
پەيغەمبەر ﷺ ساھابىلىرىگە ۋە قۇرەيش مۇشرىكلىرىغا قاراپ« :ئى ﷲ! مانا
بۇ قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئۆزىنىڭ چوڭچىلىقى ۋە تەكەببۇرلىقى بىلەن ساڭا
قارشىالشقىلى ۋە سېنىڭ پەيغەمبىرىڭنى ئىنكار قىلغىلى كەلدى .ئى ﷲ!
ماڭا ۋەدە قىلغان ياردىمىڭنى چۈشۈرۈپ بەرگىن .ئى ﷲ! ماڭا قىلغان ۋەدەڭنى
ئەمەلگە ئاشۇرۇپ بەرگىن .ئى ﷲ! مەن سەندىن ئۆز ۋەدەڭنى ئىشقا ئاشۇرۇپ
بىرىشىڭنى ئۆتۈنۈپ سورايمەن .ئى ﷲ! بۈگۈن بۇ جامائەت ھاالك بولۇپ كەتسە،
سەن (زېمىندا) ئىبادەت قىلىنمايسەن (يەنى زېمىندا ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان
ئادەم قالمايدۇ)» دەپ دۇئا قىلدى .مۇسۇلمانالر رەببىدىن ياردەم سوراپ ئۇنىڭغا
يېلىندى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
َ
ُوب الَ ِذي َن كَف َُروا
مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إذْ ُيو ِحي َربُ َ
ك ِإ َل ال َْم َالئِ َك ِة أ ِن َم َعك ُْم فَث َِب ُتوا الَ ِذي َن آ َم ُنوا َسأُلْ ِقي ِف قُل ِ
َ
اّلل
ُ
اق َو ْ
بف ْ
ان۞ ذَ ل َ
اّلل َو َر ُسولَ ُه َو َم ْن ُي َشاق ِِق َ َ
ِك ِبأنَ ُه ْم َشاقُوا َ َ
ِْن ك ُ َل َب َن ٍ
َاض ِر ُبوا ف َْو َق ْاْل َ ْع َن ِ
اض ِر ُبوا م ْ ُ ْ
الر ْع َ
َ
اب َ
ار۞﴾ «ئۆز ۋاقتىدا رەببىڭ
اّلل َش ِد ُ
َو َر ُسولَ ُه ف َِإ َن َ َ
يد الْ ِعق ِ
الن ِ
َاب۞ َذ لِك ُْم فَذُ وقُوهُ َوأ َن لِلْكَا ِف ِر ي َن َعذَ َ
پەرىشتىلەرگە< :مەن سىلەر بىلەن بىللە ،مۇئمىنلەرنى (ئۇرۇش مەيدانىدا)
ساباتلىق قىلىڭالر ،كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمەن> دەپ ۋەھيى
①

قوغۇن ياكى باشقا زىرائەتلەرنى ساقالش ياكى ۋاقىتلىق تۇرالغۇ قىلىش ئۈچۈن دەرەخ شاخلىرى،

قومۇش قاتارلىقالردىن ياسالغان ۋاقىتلىق ئۆي.
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قىلدى( .قىلىچ بىلەن كاپىرالرنىڭ) گەدەنلىرىگە چېپىڭالر (يەنى باشلىرىنى
كېسىڭالر) ،ئۇالرنىڭ بارماقلىرىغا (ھەممە ئەزاسىغا چېپىڭالر) [ .]21بۇ شۇنىڭ
ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلدى .كىمكى ﷲقا
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلىدىكەن ،ﷲئۇنى قاتتىق جازااليدۇ [.]23
(ئى كاپىرالر جامائەسى! بۇ دۇنيادا) مۇشۇنداق جازانى تېتىڭالر .كاپىرالر
(ئاخىرەتتە) دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ [.①»]24
ئىككى قوشۇن ئۇچرىشىپ جەڭ كەسكىن داۋامالشتى .رەسۇلۇلالھ ﷺ
ساتمىدا ئىدى ،ئەبۇ بەكرى ۋە سەئىد ئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر
رەسۇلۇلالھ ﷺ بىلەن بىرگە بولۇپ ئۇنى قوغداۋاتاتتى .رەسۇلۇلالھ ﷺ داۋاملىق
رەببىگە ئىلتىجا قىلىپ ئۇنىڭدىن ياردەم سورىدى ۋە ئۇنىڭغا يېلىندى .ئاندىن
كۆزىنى يۇمۇپ بىر ئاز سۈكۈتكە چۆمدى ،ئۇنىڭدىن كېيىن ساتمىدىن چىقىپ

ون ُ
الدبُ َر﴾ «(مۇشرىكالر) توپى مەغلۇپ
مۇنۇ ئايەتنى ئوقۇدى:
﴿س ُي ْه َز ُم ال َْج ْم ُع َو ُي َول ُ َ
َ

قىلىنىدۇ ،ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ»②.

رەسۇلۇلالھ ﷺ ساھابىلىرىنى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇپ« :مۇھەممەدنىڭ جېنى
قولىدا بولغان زات بىلەن قەسەمكى ،بۈگۈن مۇشرىكالرغا قارشى چىداملىق
بولغان ،ساۋاب ئۈمىد قىلغان ،ئالغا ئىلگىرلىگەن ۋە ئارقىغا چېكىنمىگەن
ھالدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنى ﷲ جەننەتكە كىرگۈزىدۇ» دېدى.
ئاندىن ئۇمەير ئىبنى ھۇمام ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قولىدا يەۋاتقان بىر
قانچە تال خورما بار ئىدى ،ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ« :ئى رەسۇلۇلالھ! جەننەتنىڭ
كەڭلىكى ئاسمان زېمىنچىلىكمۇ؟» دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ﷺ« :ھەئە» دېدى،
ئۇمەير ئىبنى ھۇمام« :پاھ-پاھ! ئى رەسۇلۇلالھ! مەن بىلەن جەننەتكە
كىرىشىمنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇالرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈشىال قاپتۇ ،ئەگەر مەن مۇشۇ
خورمىلىرىمنى يەپ بولغۇچە ياشىسام ،ھەقىقەتەن بۇ بەكمۇ ئۇزۇن ھايات بولۇپ
كەتكۈدەك» دېدى-دە ،قولىدىكى خورمىالرنى تاشلىۋېتىپ ،ئۇرۇش قىلىپ
ئۆلتۈرۈلدى.
رەسۇلۇلالھ ﷺ بىر سىقىم توپىنى ياكى شېغىلنى ئېلىپ مۇشرىكالرغا
①

سۈرە ئەنفال  -21ئايەتتىن  -24ئايەتكىچە.

②

سۈرە قەمەر  -45ئايەت.
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قارىتىپ ئاتتى ،شۇنىڭ بىلەن كۆزىگە توپا كىرمىگەن بىرمۇ مۇشرىك قالمىدى،
ئۇالر كۆزلىرىدىكى توپا بىلەن مەشغۇل بولدى .بۇ ﷲنىڭ بىر مۆجىزىسى
ئىدى.
مۇشرىكالر قوشۇنى مەغلۇب بولۇپ ئارقىسىنى قىلىپ قاچتى ،مۇسۇلمانالر
ئۇالرنى قوغالپ  27ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ 27 ،ئادەمنى ئەسىر ئالدى.

ئۆلتۈرۈلگەن مۇشرىكالر ھەققىدە
مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن  14كىشى بەدر قۇدۇقلىرىدىن بىرىگە
تاشالندى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەبۇ جەھىل ،شەيبە ئىبنى رەبىئە ،ئۇنىڭ
قېرىندىشى ئۇتبە ۋە ئۇتبەنىڭ ئوغلى ۋەلىدمۇ بار ئىدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنغان:
«أن النبي ﷺ استقبل الكعبة فدعا عىل هؤالء األربعة» «پەيغەمبەر ﷺ كەئبىگە ئالدىنى
قىلىپ تۇرۇپ ،ئاشۇ تۆت كىشىگە بەددۇئا قىلغانىدى» ①.ئابدۇلالھ ئىبنى
مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :ﷲنى گۇۋاھ قىلىپ ئېيتىمەنكى،
مەن ئۇالرنىڭ ھاالك بولغانلىقىنى ۋە قۇياشنىڭ ئۇالرنى ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكىنى
كۆردۈم ،ئۇ ھاۋا ناھايىتى ئىسسىق كۈن ئىدى».

ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن يەنە مۇنداق نەقىل قىلىنغان« :أن نبي ﷲ
ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعرشين رجالً من صناديد قريش فقذفوا يف طوى من أطواء بدر خبيث
مخبث ،وكان إذا ظهر عىل قوم أقام بالعرصة ثالث ليال ،فلام كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته
فشد عليها ،ثم مىش وأتبعه أصحابه حتى قام عىل شفة الريك فجعل يناديهم بأسامئهم وأسامء آبائهم:
ابن فالن ،ويا فالن بن فالن ،أيرسكم أنكم أطعتم ﷲ ورسوله ،فإمنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا
يا فالنُ َ

حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ قال عمر :يا رسول ﷲ ما تكلم من أجساد ال أرواح لها ؟
قال رسول ﷲ ﷺ :والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم» «بەدر كۈنى پەيغەمبەر
ﷺ نىڭ بۇيرۇقى بىلەن قۇرەيشنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن  14كىشى بەدرنىڭ ئېچىپ
كەتكەن قۇدۇقلىرىدىن بىرىگە تاشالندى .پەيغەمبەر ﷺ بىرەر قەۋىمنى مەغلۇب
قىلسا جەڭ مەيدانىدا ئۈچ كۈن تۇراتتى( ،بەدر غازىتى تامامالنغاندىن كېيىن)
ئۈچىنچى كۈنى پەيغەمبەر ﷺ تۆگىسىنى توقۇشقا بۇيرۇدى ،تۆگە توقۇلۇپ

①

بۇخارى توپلىغان.
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تەييارالنغاندىن كېيىن پەيغەمبەر ﷺ يولغا چىقتى ،ساھابىلەرمۇ پەيغەمبەر ﷺگە
ئەگىشىپ ماڭدى ،ھەتتاكى پەيغەمبەر ﷺ قۇدۇقنىڭ گېرۋىكىگە كېلىپ ،ئۇالرنى
ئىسىملىرى ۋە ئاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلەن چاقىرىپ< :ئى پاالنىنىڭ
ئوغلى پاالنى ،ئى پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنى ،ﷲ ۋە ﷲنىڭ رەسۇلىغا ئىتائەت
قىلغان بولساڭالر سىلەرنى خۇرسەن قىالمدىكەنتۇق؟ ھەقىقەتەن بىز رەببىمىز
بىزگە ۋەدە قىلغان نەرسىنى ھەق تاپتۇق ،سىلەرمۇ رەببىڭالر سىلەرگە ۋەدە
قىلغان نەرسىنى ھەق تاپتىڭالرمۇ؟> دەپ نىدا قىلىشقا باشلىدى .ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇ:

<ئى

رەسۇلۇلالھ!

روھى

يوق

جەسەتلەرگە

گەپ

قىلىۋاتامسەن؟> دەپ سورىغانىدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ< :مۇھەممەدنىڭ جېنى قولىدا
بولغان زات بىلەن قەسەمكى ،ئۇالر سۆزلىرىمنى سىلەردىنمۇ ياخشىراق
ئاڭاليدۇ> دېدى».

①

ئەسىرلەر مەسىلىسى
پەيغەمبەر ﷺ ئەسىرلەر ھەققىدە ساھابىلىرىگە مەسلىھەت سالدى .ئۇالرنىڭ
ئىشى سەئىد ئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى قايغۇغا سالغان ئىدى .سەئىد
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :بۇ ـــ ﷲ تائاال مۇشرىكالرغا چۈشۈرگەن تۇنجى زەربە
بولغاندىكىن ،جەڭدە ئۇالرنى قىرىپ تاشالش ماڭا ئۇالرنى ھايات قالدۇرۇپ
قويغاندىن سۆيۈملۈكتۇر» دېدى.
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ﷺ گە« :مەن شۇنداق
قارايمەنكى ،ئۇالرنى بىزگە بەرسەڭ ،بىز ئۇالرنى ئۆلتۈرسەك ،ئەلىگە ئۇقەيىلنى
بەرگىن ،ئۇ ئۇقەيىلنى ئۆلتۈرسۇن .ماڭا پاالنىنى بەرگىن (ئۆزىنىڭ يېقىن بىر
تۇغقىنىنى دېمەكچى) مەن ئۇنى ئۆلتۈرەي چۈنكى بۇالر كۇپۇرنىڭ باشلىقلىرى
ۋە ئۇالرنىڭ كاتتىۋاشلىرى» دېدى.
ئەبۇ

بەكرى

رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇ:

«بۇالر

تاغىلىرىمىز

ۋە

قەۋم-

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بالىلىرى ،مەن ئۇالردىن فىدىيە ئېلىشىڭنى توغرا دەپ
قارايمەن ،بۇ بىز ئۈچۈن كاپىرالرغا قارشى كۈچ-قۇۋۋەت بولىدۇ .ﷲ تائاال
بۇالرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلسا ئەجەب ئەمەس» دېدى.
شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ﷺ ئۇالردىن فىدىيە ئالدى .ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى
①
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158

 2777دەرھەمدىن  4777دەرھەم ئارىلىقىدا مال بىرىشى بەدىلىگە قويۇپ
بىرىلدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە مەدىنە ئەھلىنىڭ كىچىك بالىلىرىغا يېزىش ۋە
ئوقۇشنى ئۆگىتىپ قويۇش بەدىلىگە قويۇپ بىرىلگەنلەرمۇ بولدى؛ ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن قۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ يېنىدىكى مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى قويۇپ
بىرىش بەدىلىگە قويۇپ بىرىلگەنلەرمۇ بولدى؛ ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەزىيىتى
قاتتىق بولغانلىقى ئۈچۈن پەيغەمبەر ﷺ ئۇالرنى ئايرىم توختىتىپ ،ئۆلتۈرگەن
كىشىلەرمۇ بولدى؛ ئۇالرنىڭ ئىچىدە مەنپەئەت سەۋەبىدىن فىدىيەسىزال قويۇپ
بىرىلگەن كىشىلەرمۇ ھەم بولدى.
مانا بۇ بەدر غازىتىدا ئاز جامائە كۆپ جامائە ئۈستىدىن غەلبە قىلغان .ﷲ
ْ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :ف َئ ٌة ُتقَات ُِل ف سبي ِل َ ِ ُ
ي
ِ َ ِ
َهَي َرأ َ
اّلل َوأ ْخ َرى ك َا ِف َرةٌ َي َر ْو َن ُه ْم ِمثْل ْ ِ ْ

ن﴾ «بىرى ،ﷲ يولىدا ئۇرۇشۇۋاتقان گۇرۇھتۇر؛ يەنى بىرى ،مۇسۇلمانالرنى
ال َْع ْ ِ
(سانىنى) ئۆزلىرىدەك ئىككى باراۋەر ئوپئوچۇق كۆرگەن كاپىرالر گۇرۇھىدۇر (يەنى
ﷲ كاپىرالرغا قورقۇنچ سېلىش بىلەن ئۇالرنى ئۇرۇشتىن قول يىغدۇرۇش ئۈچۈن،
كاپىرالرغا مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى جىق كۆرسەتتى)»①.
ئاز جامائە (مۇسۇلمانالر جامائەسى) غەلبە قىلدى چۈنكى بۇ جامائە ﷲنىڭ
دىنىغا ياردەم بەرگەن ،ﷲنىڭ كەلىمىسىنى ئالىي قىلىش ۋە ئۇنىڭ دىنىنى
قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان .شۇ سەۋەبتىن ﷲبۇ جامائەگە ياردەم بەردى.
ئى مۇسۇلمانالر! دۈشمەنلىرىڭالر ئۈستىدىن غەلبە قازىنىش ئۈچۈن ﷲنىڭ
دىنىغا ياردەم بىرىڭالر ،سەۋر قىلىڭالر ،دۈشمەنلەرگە قارشى زىيادە چىداملىق
بولۇڭالر( ،چىگرالىرىڭالرنى ساقالپ) جىھادقا تەييار تۇرۇڭالر ۋە مەقسىتىڭالرغا
يىتىش ئۈچۈن ﷲتىن قورقۇڭالر!
ئى ﷲ! ئىسالم سەۋەبلىك بىزگە ياردەم بەرگىن .بىزنى ئۇنىڭ
يارەمچىلىرى ۋە دەۋەتچىلىرىدىن قىلغىن .بىزنى ساڭا ئۇچراشقانغا قەدەر ئۇنىڭ
ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلغىن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا
ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق قىلسۇن!

①

سۈرە ئال ئىمران  -23ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 -19سۆھبەت

مەككە فەتھىسى غازىتى

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ئىسالم غەلبە قازانغان ۋە ئۇنىڭ مۇنارى قەد كۆتۈرگەن
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بەدر غازىتى بۇ مۇبارەك ئايدا بولغان ئىدى .ھىجرىيىنىڭ سەككىزىنچى يىلى
يەنە مۇشۇ مۇبارەك ئايدا ،تىنچ شەھەر مەككە فەتھىسى غازىتى ھەم بولدى .ﷲ
تائاال بۇ شەھەرنى مۇشۇ كاتتا فەتىھ ئارقىلىق قەبىھ شېرىكتىن قۇتۇلدۇردى.
بۇ شەھەر ـــ شېرىكنىڭ ئورنىنى تەۋھىد ،كۇپرىنىڭ ئورنىنى ئىمان،
ھاكاۋۇرلۇقنىڭ ئورنىنى ئىسالم ئىگىلىگەن ئىسالمىي شەھەرگە ئايالندى .بۇ
شەھەردە يەككە-يېگانە ،ھەممىنى بويسۇندۇرغۇچى بولغان ﷲقا ئوچۇق-
ئاشكارا ئىبادەت قىلىندى ،شېرىكنىڭ بۇتلىرى بۇنىڭدىن كېيىن قايتا
ئەسلىگە كېلەلمەيدىغان دەرىجىدە چېقىپ تاشالندى.
بۇ كاتتا فەتھىنىڭ سەۋەبى شۇكى ،ھىجرىيىنىڭ ئالتىنچى يىلى
ھۇدەيبىيەدە پەيغەمبەر ﷺ بىلەن قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئارىسىدا سۈلھى
ئورنىتىلدى( .سۈلھىنىڭ بىر ماددىسى) پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئەھدىسىگە كىرىشنى
خالىغان

كىشى

پەيغەمبەر

ﷺ

نىڭ

ئەھدىسىگە

كىرىدىغان،

قۇرەيش

مۇشرىكلىرىنىڭ ئەھدىسىگە كىرىشنى خالىغان كىشى ئۇنىڭ ئەھدىسىگە
كىرىدىغان بولغان ئىدى .شۇنىڭ بىلەن خۇزائە قەبىلىسى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ
ئەھدىسىگە ،بەنى بەكىر قەبىلىسى قۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ ئەھدىسىگە
كىردى .بۇ ئىككى قەبىلىنىڭ ئارىسىدا جاھىلىيەتتىكى قان دەۋاسى بار ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن بەنى بەكىر قەبىلىسى بۇ سۈلھىدىن پايدىلىنىپ ،خۇزائە
قەبىلىسى بىخۇد تۇرغان ۋاقىتتا ئۇالرغا ھۇجۇم قىلدى .قۇرەيش مۇشرىكلىرى
ئادەم كۈچى ۋە قورال-ياراق بىلەن ئۆزىنىڭ ئىتتىپاقدىشى بولغان بەنى بەكىر
قەبىلىسىگە ،پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئىتتىپاقدىشى بولغان خۇزائە قەبىلىسىگە
قارشى مەخپىي ھالدا ياردەم بەردى .خۇزائە قەبىلىسىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر
پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يېنىغا كېلىپ ،بەنى بەكىر قەبىلىسىنىڭ قىلغان ئىشلىرى
ۋە قۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ بەنى بەكىر قەبىلىسىگە ياردەم بەرگەنلىكىنى
ئۇنىڭغا خەۋەر قىلدى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ﷺ« :مەن ئۆزۈمنى قوغدىغان
نەرسىدىن سىلەرنى ئەلۋەتتە قوغدايمەن» دېدى.
قۇرەيشكە كەلسەك ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نېمە قىالرىنى بىلەلمەي قالدى .ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ بۇ قىلمىشىنىڭ كېلىشىمنى بۇزغانلىق بولىدىغانلىقىنى بىلىپ،
ئۆزلىرىنىڭ داھىيسى ئەبۇ سۇفياننى كېلىشىمنى قايتا تۈزۈش ۋە مۇددىتىنى
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ئۇزارتىش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ يېنىغا ئەۋەتتى .ئەبۇ سۇفيان مەدىنىگە
كېلىپ پەيغەمبەر ﷺ گە بۇ ھەقتە سۆز قىلغان ئىدى ،پەيغەمبەر ﷺ ئۇنىڭغا
جاۋاب قايتۇرمىدى .ئاندىن ئۇ ،ئەبۇ بەكرى ۋە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالردىن
ئۆزى توغرىسىدا رەسۇلۇلالھ ﷺ گە سۆز قىلىشىنى ئۆتۈنگەن بولسىمۇ لېكىن
ھېچبىر نەتىجىگە ئېرىشەلمىدى .ئۇ ،ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن ئۆتۈندى لېكىن يەنىال نەتىجىگە ئېرىشەلمىدى .ئاندىن ئەبۇ سۇفيان،
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا« :ئى ئەبۇ ھەسەن ،مېنى نېمە قىلسۇن دەيسەن؟»
دېدى .ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :مەن ساڭا پايدىسى يېتىدىغان بىرەر ئىشنى
بىلمەيمەن ،لېكىن سەن بەنى كەنانە قەبىلىسىنىڭ كاتتىسى بولغاندىكىن،
كىشىلەر ئارىسىدا ئۆز خەلقىڭگە باش پاناھ بولىدىغانلىقىڭنى جاكارلىغىن!»
دېدى .ئەبۇ سۇفيان« :سەن بۇ ئىشنى ماڭا پايدىسى بولىدۇ دەپ قارامسەن؟»
دەپ سورىغانىدى ،ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئۇنداق
قارىمايمەن لېكىن سەن ئۈچۈن بۇنىڭدىن باشقا چارە تاپالمىدىم» دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ئەبۇ سۇفيان ئەلىنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىپ ،مەككىگە قايتىپ كەتتى.
ئەبۇ سۇفيان مەككىگە قايتىپ كەلگەندە قۇرەيشلىكلەر ئۇنىڭدىن« :نېمە
خەۋەر ئېلىپ كەلدىڭ؟» دەپ سورىدى .ئەبۇ سۇفيان« :مەن مۇھەممەدنىڭ
يېنىغا بېرىپ ئۇنىڭغا سۆز قىلدىم ،ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ماڭا جاۋاب
قايتۇرمىدى .ئاندىن ئەبۇ قۇھافەنىڭ ئوغلى ۋە خەتتابنىڭ ئوغلىنىڭ يېنىغا
باردىم لېكىن ئۇالردىن ياخشىلىق كۆرمىدىم .ئاندىن ئەلىنىڭ يېنىغا باردىم،
ئۇ ماڭا بىر ئىشنى مەسلىھەت بەردى ،مەن ئۇنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىپ،
كىشىلەر ئارىسىدا ئۆز قەۋمىمگە باشپاناھ بولىدىغانلىقىمنى جاكارلىدىم»
دېدى .ئۇالر« :بۇنى مۇھەممەد ئېتىراپ قىلدىمۇ؟» دەپ سورىدى .ئەبۇ سۇفيان:
«ياق» دېدى ،ئۇالر« :ۋاي ساڭا! ئۇ ئادەم سېنى ئەخمەق قىپتۇ» دېيىشتى.
پەيغەمبەر ﷺ گە كەلسەك ،ئۇ ساھابىلىرىنى ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىشقا
بۇيرۇدى ،ئۇالرغا قىلماقچى بولغان ئىشنى خەۋەر قىلىپ ،ئۆزىنىڭ ئەتراپىدىكى
قەبىلىلەرنىڭ ئومۇميۈزلۈك چىقىشىنى تەلەپ قىلدى ۋە« :ئى ﷲ! بىز
مەككىگە باستۇرۇپ كىرگىچە ،جاسۇسالرنىڭ قۇرەيش مۇشرىكلىرىغا خەۋەر
يەتكۈزۈپ قويۇشىدىن ساقلىغىن» دەپ دۇئا قىلدى .ئاندىن مەدىنىگە ئابدۇلالھ
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ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى تەيىنلەپ قويۇپ 27 ،مىڭ
ئەتراپىدىكى جەڭچى بىلەن مەدىنىدىن يولغا چىقتى.
پەيغەمبەر ﷺ يول يۈرۈپ جۇھفە دېگەن ئورۇنغا كەلگەندە تاغىسى ئابباس
بىلەن ئۇچراشتى .ئۇ باال-چاقىلىرىنى ئېلىپ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى
ئاشكارىالپ ،ھىجرەت قىلىپ چىققان ئىدى .ئەبۋائ دېگەن ئورۇندا تاغىسىنىڭ
ئوغلى ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس ئىبنى ئابدۇلمۇتەللىپ ۋە ھاممىسىنىڭ
ئوغلى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇ ئۇمەييە بىلەن ئۇچراشتى .بۇ ئىككىسى پەيغەمبەر
ﷺ نىڭ ئەشەددىي دۈشمەنلىرىدىن ئىدى .بۇ ئىككىسى مۇسۇلمان بولدى،
پەيغەمبەر ﷺ ئۇ ئىككىسىنىڭ ئىسالمىنى قوبۇل قىلدى ۋە ئەبۇ سۇفيانغا:
«ھەمزىنىڭ ئىز باسارى بولۇشۇڭنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى.
پەيغەمبەر ﷺ مەككىگە يېقىن مەررى زەھران دېگەن ئورۇنغا كەلگەندە
قوشۇننى ئوت يېقىشقا بۇيرۇدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر  27مىڭ ئورۇنغا ئوت
ياقتى.

پەيغەمبەر

ﷺ

ئۆمەر

ئىبنى

خەتتاب

رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇنى

مۇھاپىزەتچىلىككە مەسئۇل قىلدى .ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ
خېچىرىغا مىنىپ ،قۇرەيشلەرنىڭ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئالدىغا چىقىپ ئامانلىق
تىلىۋېلىشى ۋە تىنچ شەھەر مەككىدە ئۇرۇش يۈز بەرمەسلىكى ئۈچۈن ،ئۇالرغا
خەۋەر يەتكۈزىدىغان بىر كىشى ئىزدەپ ماڭدى .ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يولدا
كېتىۋېتىپ ،ئەبۇ سۇفياننىڭ بۇدەيل ئىبنى ۋەرقەگە« :مەن بۇ كېچىدىكىدەك
كۆپ ئوتنى كۆرمىگەن ئىكەنمەن» دېگەنلىكىنى ئاڭالپ قالدى .بۇدەيل« :بۇ
چوقۇم خۇزائە قەبىلىسى» دېدى .ئەبۇ سۇفيان« :خۇزائە قەبىلىسى بۇنچە كۆپ
ئەمەس» دېدى .ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ سۇفياننىڭ ئاۋازىنى تونۇپ ئۇنى
چاقىردى .ئەبۇ سۇفيان« :ئى ئەبۇلفەزلى! بۇ يەردە نېمە ئىش قىلىسەن؟» دېدى،
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :بۇ دېگەن رەسۇلۇلالھ ،ئۇ زور قوشۇن بىلەن كەپتۇ»
دېدى .ئەبۇ سۇفيان« :نېمە قىلىشىم كېرەك؟» دېدى .ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ« :ئارقامغا مىنگىن! سېنى رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىپ،
ئۇنىڭدىن ساڭا ئامانلىق ئېلىپ بىرەي» دېدى .ئاندىن ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ئۇنى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يېنىغا ئېلىپ كەلدى .پەيغەمبەر ﷺ« :ۋاي ساڭا،
ئى ئەبۇ سۇفيان! ساڭا ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى
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بىلىش ۋاقتى كەلمىدىمۇ؟» دېدى .ئەبۇ سۇفيان« :ئاتا-ئانام ساڭا پىدا
بولسۇن! سەن نېمىدېگەن كەڭ قورساق ،نېمىدېگەن ئېسىل ،نېمىدىگەن
رەھىمدىلسەن! مەن شۇ تاپتا <ئەگەر بىر ﷲتىن باشقا ئىالھ بولغان بولسا
ئىدى ،ماڭا مۇشۇ ھالەتتە كارغا كېلەر ئىدى> دەپ قالدىم» دېدى .پەيغەمبەر
ﷺ« :ساڭا مېنىڭ ﷲنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمنى بىلىش ۋاقتى
كەلمىدىمۇ؟» دېدى .ئەبۇ سۇفيان سەل سۆرەلمىلىك قىلدى ،ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا« :ۋاي ساڭا ،ئىسالم كەلتۈرگىن!» دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ئەبۇ سۇفيان شاھادەت ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى .پەيغەمبەر ﷺ
مۇسۇلمانالرنىڭ ئەبۇ سۇفياننىڭ يېنىدىن ئۆتۈشى ئۈچۈن ،ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا ئۇنى ۋادىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى تاغ يولى ئېغىزىدا توختىتىشنى
بۇيرىدى.
قەبىلىلەر بايراقلىرىنى كۆتۈرۈپ ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈشكە باشلىدى .ئەبۇ
سۇفياننىڭ يېنىدىن بىر قەبىلە ئۆتۈپال قالسا ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن:
«بۇالر كىم؟» دەپ سورايتتى .ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا« :بۇ پاالنى
قەبىلە» دەپ تونۇشتۇرسا ،ئەبۇ سۇفيان« :مەن ئۇالرغا نېمە قىلغان
بولغىيىتتىم؟» دەيتتى .ھەتتاكى مىسلىسىز بىر قوشۇن يىتىپ كەلدى .ئەبۇ
سۇفيان« :بۇالر كىملەر؟» دەپ سورىدى ،ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :بۇالر
ئەنسارىالردۇر ،بايراق كۆتۈرگەن كىشى ئۇالرنىڭ ئەمىرى سەئەد ئىبنى ئۇبادە
بولىدۇ» دېدى .سەئەد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ سۇفياننىڭ ئۇدۇلىغا كەلگەندە:
«ئى ئەبۇ سۇفيان! بۈگۈن قىرغىن قىلىدىغان ،كەئبە ھاالل سانىلىدىغان كۈن»
دېدى .ئاندىن يەنە بىر قوشۇن كەلدى .ئۇ ـــ قوشۇنالر ئىچىدىكى ئەڭ ئاز ۋە
ئەڭ سەرخىل قوشۇن ئىدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە رەسۇلۇلالھ ﷺ ۋە ئۇنىڭ
ساھابىلىرى بار ئىدى .بۇ قوشۇننىڭ بايرىقىنى زۇبەيىر ئىبنى ئەۋۋام
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كۆتۈرگەن ئىدى.
رەسۇلۇلالھ ﷺ ئەبۇ سۇفياننىڭ يېنىدىن ئۆتكەندە ئەبۇ سۇفيان رەسۇلۇلالھ
ﷺ گە سەئەدنىڭ دېگەنلىرىنى خەۋەر قىلغانىدى ،پەيغەمبەر ﷺ« :سەئەد يالغان
ئېيتىپتۇ ،بۈگۈن ﷲ كەئىبنى ئۇلۇغاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا يوپۇق يېپىلىدىغان
كۈن» دېدى .ئاندىن رەسۇلۇلالھ ﷺ بايراقنى سەئەدتىن ئېلىپ ،ئۇنىڭ ئوغلى
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قەيىسكە بىرىشنى بۇيرىدى ۋە بايراق سەئەدتىن ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ قولىغا ئۆتسە،
بايراق ئەنسارىالرنىڭ قولىدىن يەنىال بىر پۈتۈن چىقىپ كەتمەيدىكەن دەپ
قارىدى.
ئاندىن رەسۇلۇلالھ ﷺ بايرىقىنى ھەجۇن دېگەن ئورۇنغا قاداشقا بۇيرۇپ
يولىنى داۋام قىلدى .رەسۇلۇلالھ ﷺ مەككىنى فەتىھ قىلغان ،ياردەم بىرىلگەن،
پېشانىسى يۈك-تاقىسىغا تېگىپ قالغۇدەك دەرىجىدە ئېڭىشىپ ،ئۆزىنى ﷲ
َك فَ ْت ًحا ُم ِبي ًنا﴾ «بىز ساڭا ھەقىقەتەن روشەن
ئۈچۈن تۆۋەن تۇتقان ۋەِ ﴿ :إنَا فَ َت ْح َنا ل َ
غەلىبە ئاتا قىلدۇق»① دېگەن ئايەتنى قايتا-قايتا ئوقۇغان ھالدا مەككىگە
كىردى.
پەيغەمبەر ﷺ قوشۇننىڭ ئوڭ قانىتىغا خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنى ،سول قانىتىغا زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئەمىر قىلىپ
يولغا سالدى ۋە« :مەسجىدىل ھەرەمگە كىرىۋالغان كىشى ئامان بولىدۇ ،ئەبۇ
سۇفياننىڭ ھويلىسىغا كىرىۋالغان كىشى ئامان بولىدۇ ،ئۆز ئۆيىگە كىرىپ
ئىشىكىنى تاقىۋالغان كىشى ئامان بولىدۇ» دېدى.
رەسۇلۇلالھ ﷺ مېڭىپ مەسجىدىل ھەرەمگە كەلدى ،ئاندىن ئۆز ئۇلىغى
ئۈستىدە ئۇنى تاۋاپ قىلدى ،شۇ چاغدا كەئبىنىڭ ئەتراپىدا  347دانە بۇت بار
ئىدى .پەيغەمبەر ﷺ قولىدىكى ياچاق ئوقى بىلەن ئۇالرنى نوقۇپ تۇرۇپ:
«ھەقىقەت كەلدى ،باتىل يوقالدى ،باتىل ھەقىقەتەن ئاسان يوقىلىدۇ .ھەق
كەلدى ،باتىل (بىرەر مەخلۇقنى) پەيدا قىاللمايدۇ( ،يوقالغان بىرەر مەخلۇقنى)
ئەسلىگە كەلتۈرەلمەيدۇ» دېيىشكە باشلىدى .بۇتالر دۈم چۈشۈۋاتاتتى .ئاندىن
پەيغەمبەر ﷺ كەئبىگە كىردى .كەئبە ئىچىدە سۈرەتلەر بار بولۇپ ،پەيغەمبەر ﷺ
ئۇنى ئۆچۈرۈشكە بۇيرىدى .شۇنىڭ بىلەن سۈرەتلەر ئۆچۈرۈلدى .ئاندىن پەيغەمبەر
ﷺ كەئبىنىڭ ئىچىدە ناماز ئوقۇدى .پەيغەمبەر ﷺ نامازدىن كېيىن كەئبىنىڭ
ئىچىنى ئايالندى ۋە ئۇنىڭ بۇلۇڭلىرىدا تەكبىر ئېيتىپ ،تەۋھىد كەلىمىسىنى
ئېيتىپ ماڭدى .ئاندىن كەئبىنىڭ ئىشىكىگە كېلىپ توختىدى .ھالبۇكى،
قۇرەيشلىكلەر تۆۋەندە رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ نېمە قىالرىنى كۈتۈپ تۇراتتى.
پەيغەمبەر ﷺ ئىشىكنىڭ ئىككى تەرىپىنى تۇتۇپ تۇرۇپ« :ﷲتىن باشقا
①

سۈرە فەتىھ  -2ئايەت.
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ھېچبىر ھەق ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ يەككە-يېگانىدۇر ،ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر،
پادىشاھلىق ۋە بارلىق ھەمدۇ-سانا ﷲقا خاستۇر ،ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر،
ﷲ ئۆز ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇردى ،بەندىسىگە ياردەم بەردى ،كۆپ قوشۇننى
ئۆزى يالغۇز مەغلۇب قىلدى .ئى قۇرەيش جامائەسى! ھەقىقەتەن ﷲ تائاال
سىلەردىن

جاھىلىيەتنىڭ

مۇغەمبەرلىكىنى

ۋە

ئەجدادلىرى

بىلەن

پەخىرلىنىشنى كەتكۈزدى .ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى ئادەمنىڭ بالىلىرى ،ئادەم
بولسا تۇپراقتىن يارالغان» دېدى .ئاندىن مۇنۇ ئايەتنى ئوقۇدىَ ﴿ :ياأَيُ َها َ
اس ِإنَا
الن ُ
َخل َ ْقنا كُم مِن ذَ كَر وأ ُ ْنثَى وجعلْنا كُم ُشعوبا وقَبائ َِل لِ َتعارفُوا إ َن أَكْرمكُم ِعند َ ِ َ
يم
َ َ ْ ْ َ
اّلل أ ْتقَا ك ُْم ِإ َن َ َ
َ ْ ْ
َ َ َ َ ْ ُ ً َ َ
اّلل َعلِ ٌ
َ َ ِ
ٍ َ
ْي﴾ «ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر ،بىر ئايالدىن( ،ئادەم
َخ ِب ٌ
بىلەن ھەۋۋادىن ئىبارەت) بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق .ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر

ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق ،ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار
بولغانلىرىڭالر ﷲنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر (يەنى
كىشىلەرنىڭ بىر-بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق
بىلەن

بولىدۇ)،

ﷲ

ھەقىقەتەن

ھەممىنى

بىلگۈچىدۇر،

ھەممىدىن

خەۋەرداردۇر»①.
پەيغەمبەر ﷺ« :ئى قۇرەيش جامائەسى! سىلەر مېنى ئۆزۈڭالرغا نېمە قىلىدۇ
دەپ ئوياليسىلەر؟» دېدى ،ئۇالر« :ياخشىلىق قىلىدۇ دەپ ئوياليمىز چۈنكى
سەن ياخشى قېرىندىشىمىز ۋە ياخشى قېرىندىشىمىزنىڭ ئوغلى» دېيىشتى.

يب َعل َْيك ُُم
پەيغەمبەر ﷺ« :مەن سىلەرگە يۇسۇفنىڭ قېرىنداشلىرىغا دېگەنَ ﴿ :ال َتث ِْر َ
اّلل لَك ُْم﴾ <بۈگۈن سىلەر ئەيىبلەشكە ئۇچرىمايسىلەر ،ﷲ سىلەرنى
ال َْي ْو َم َي ْغ ِف ُر َ ُ
كەچۈرسۇن!>② سۆزىنى دەيمەن ،بېرىڭالر! ھەممىڭالر ئازاد» دېدى.

پەيغەمبەر ﷺ مەككە فەتھىسىنىڭ ئىككىنچى كۈنى كىشىلەر ئىچىدە خۇتبە
سۆزلىمەكچى بولۇپ ئورنىدىن تۇردى .ئۇ ﷲقا ھەمدۇ-سانا ئېيتتى ،ئاندىن:
«مەككىنى ﷲ تائاال ھۆرمەتلىك قىلغان ،كىشىلەر ھۆرمەتلىك قىلمىغان.
شۇڭا ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان بىر كىشىگە ئۇنىڭدا قان تۆكۈش
ۋە ئۇنىڭدىكى دەرەخلەرنى كېسىش ھاالل بولمايدۇ .ئەگەر بىرەر كىشى
①

سۈرە ھۇجۇرات  -23ئايەت.

②

سۈرە يۇسۇف  -11ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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<رەسۇلۇلالھ ﷺ ئۇرۇش قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش رۇخسەت> دەپ قارىسا،
سىلەر ئۇنىڭغا< :ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە رۇخسەت بەرگەن ،سىلەرگە رۇخسەت
بەرمىگەن> دەڭالر! ماڭا ئۇنىڭدا كۈندۈزدىن پەقەت مەلۇم ۋاقىتال رۇخسەت
بىرىلگەنىدى ،بۈگۈن ئۇنىڭ ھۆرمىتى تۈنۈگۈنكىدەكال ئەسلىگە قايتتى .بۇنى
مۇشۇ يەردە بارالر يوقالرغا يەتكۈزسۇن» دېدى.
رەسۇلۇلالھ ﷺ گە مەككىدە ئۇرۇش قىلىش ھاالل قىلىنغان ۋاقىت ـــ
فەتىھ كۈنى كۈن چىققاندىن باشالپ ئەسىر نامىزىغىچە بولغان ۋاقىت ئىدى.
رەسۇلۇلالھ ﷺ مەككىدە  21كۈن تۇرۇپ ،نامازنى قەسىر قىلىپ ئوقۇدى
چۈنكى رەسۇلۇلالھ ﷺ سەپەرنى ئاخىرالشتۇرۇشنى نىيەت قىلمىغان ئىدى.
رەسۇلۇلالھ ﷺ مەككىدە تەۋھىدنى مۇستەھكەملەش ،ئىسالمنىڭ ئاساسلىرىنى
تىكلەش ،ئىماننى كۈچەيتىش ۋە كىشىلەردىن بەيئەت ئېلىش ئۈچۈن تۇرغان
ئىدى.

مۇجاشىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنغان« :أتيت النبي ﷺ
بأخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه عىل الهجرة  .قال ذهب أهل الهجرة مبا فيها
 .فقلت عىل أي يشء تبايعه ؟ قال أبايعه عىل اإلسالم واإلميان والجهاد» «مەن مەككە
فەتھىسىدىن كېيىن قېرىندىشىمنى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىپ:
<ئى رەسۇلۇلالھ! قېرىندىشىمنى ئۇنىڭدىن ھىجرەتكە بەيئەت ئېلىشىڭ ئۈچۈن
ئېلىپ كەلدىم> دېسەم ،پەيغەمبەر ﷺ< :ھىجرەت ئەھلى پەزىلەت ۋە ساۋابالرنى
ئېلىپ كەتتى> دېدى .مەن< :ئۇنىڭدىن نېمىگە بەيئەت ئالىسەن؟> دېسەم،
پەيغەمبەر ﷺ< :ئۇنىڭدىن ئىسالمغا ،ئىمانغا ۋە جىھادقا بەيئەت ئالىمەن>
دېدى».

①

بۇ روشەن غەلبە بىلەن ﷲنىڭ نۇسرىتى مۇكەممەللەشتى ،كىشىلەر
ﷲنىڭ دىنىغا توپ-توپ بولۇپ كىردى ،ﷲنىڭ شەھىرى ـــ ﷲنى بىر دەپ
ئېتىقاد قىلىش ،ﷲنىڭ ئەلچىسىنى تەستىقالش ،ﷲنىڭ كىتابىنى ھاكىم
قىلىش ئېالن قىلىنغان ئىسالمىي شەھەرگە ئايالندى.
ﷲقا ھەمدىلەر بولسۇنكى ،بۇ شەھەرنىڭ شانۇ-شەۋكىتى مۇسۇلمانالرنىڭ
بولدى ،شېرىك مەغلۇب بولۇپ ،ئۇنىڭ زۇلمىتى پاچاقلىنىپ تاشالندى .مانا بۇ
①

بۇخارى توپلىغان.
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ـــ ﷲ تائاالنىڭ قىيامەت كۈنىگىچە بەندىلىرىگە قىلىدىغان پەزلى-
مەرھەمىتىدىندۇر.
ئى ﷲ! بىزگە بۇ كاتتا نېئمەتكە شۈكۈر قىلىشنى رىزىق قىلىپ بەرگىن،
ئىسالم ئۈممىتى ئۈچۈن ھەر زامان ،ھەر ماكاندا نۇسرەتنى ئىشقا ئاشۇرۇپ
بەرگىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى
ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە ،جىمى
ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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نۇسرەتنىڭ ھەقىقىي سەۋەبلىرى
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال مۇئمىنلەرگە بەدر ،ئەھزاب ،مەككە فەتھىسى،
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ھۇنەين ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا ياردەم بەرگەن .ھەقىقەتەن
ﷲ تائاال ئۆز ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ئۇالرغا ياردەم بەردى .ﷲ تائاال مۇنداق

ن﴾ «مۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىش بىزگە
دەيدۇ:
﴿وك َ
َان َح ًقا عَل َ ْي َنا َن ْص ُر ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
َ
تېگىشلىك بولدى»①.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَا لَ َن ْن ُص ُر ُر ُسل َ َنا َوالَ ِذي َن آ َم ُنوا ِف ال َْح َيا ِة ُ
ُوم
الد ْن َيا َو َي ْو َم َيق ُ
ْاْل َ ْش َها ُِ۞ َي ْو َم َال َي ْن َف ُع َ
ن َم ْع ِذ َر ُت ُه ْم َو ل َُه ُم الل َ ْع َن ُة َو ل َُه ْم ُسو ُء َ
ار﴾ «شەك-شۈبھىسىزكى،
الظا لِ ِم َ
الد ِ
بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۇئمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە ،پەيغەمبەر ۋە

مۇئمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر
بولىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بىرىمىز [ .]52ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى
پايدا بەرمەيدۇ ،ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ
[.②»]51
مۇئمىنلەر ﷲنىڭ دىنىغا ياردەم بەرگەنلىكى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرغا ياردەم
بەردى .ﷲنىڭ دىنى باشقا پۈتۈن دىنالردىن غالىبتۇر .كىمكى ﷲنىڭ دىنىغا
مۇستەھكەم ئېسىلسا بارلىق ئۈممەتلەرنىڭ ئۈستىدىن غالىب كېلىدۇ .ﷲ
َ
الدي ِن ك ُِل ِه َو ل َْو ك َِر َه
تائاال مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :ه َو ال َ ِذي أ ْر َس َل َر ُسولَ ُه ِبا ل ُْه َدى َو ِِي ِن ال َْح ِق ل ُِي ْظ ِه َر ُه ع َََل ِ

ُون﴾ «ﷲ ھەق دىن (ئىسالم) نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش
ال ُْم ْش ِرك َ
ئۈچۈن ،ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى (يەنى مۇھەممەد ﷺ نى تولۇق) ھىدايەت ۋە ھەق
دىن بىلەن ئەۋەتتى ،مۇشرىكالر ئۇنىڭ (ئۈستۈن بولۇشىنى) يامان كۆرگەن
تەقدىردىمۇ»③.

ئۇالر نۇسرەتنىڭ ماددى ۋە مەنىۋى سەۋەبلىرىنى ھازىرلىغانلىقى ئۈچۈن،
ﷲ تائاال ئۇالرغا ياردەم بەرگەن .ئۇالر ﷲنىڭ كۆرسەتمىسىنى تۇتقانلىقى،
ﷲنىڭ يولى بويىچە ماڭغانلىقى ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى مۇستەھكەم
قىلغانلىقى سەۋەبلىك دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غالىب كېلىدىغان ئىرادىگە
﴿و َال َت ِه ُنوا َو َال َت ْح َز ُنوا َوأ َ ْن ُت ُم ْاْل َ ْعل َْو َن ِإ ْن ُك ْن ُت ْم
ئىگە بولغان .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
َ
ن َ
اس﴾
الن ِ
َام ُن َد ِ
او ل َُها بَ ْ َ
ُم ْؤ ِم ِن َ
ن۞ ِإ ْن َي ْم َس ْسك ُْم ق َْرحٌ فَق َْد َم َس الْق َْو َم ق َْرحٌ ِمثْل ُ ُه َوتِل َْك ْاْلي ُ
①

سۈرە رۇم  -42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە غافىر  -52ۋە  -51ئايەتلەر.

③

سۈرە تەۋبە  -33ئايەت.
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«(جىھادتىن) بوشىشىپ قالماڭالر ،شەھىد بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر ،ئەگەر
مۇئمىن

بولساڭالر،

ئۈستۈنلۈك

قازىنىسىلەر

[.]231

ئەگەر

سىلەرگە

شىكەستىلىك يەتكەن بولسا (يەنى بۇ جەڭدە سىلەر يارىالنغان ۋە شەھىد بولغان
بولساڭالر) ،دۈشمەنلەرگىمۇ (بەدر جېڭىدە) ئوخشاشال شىكەستلىك يەتتى (يەنى
ئۇالر يارىالندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى) .بۇ كۈنلەرنى ئىنسانالر ئارىسىدا ئايالندۇرۇپ
تۇرىمىز (يەنى غەلبىنى ھەمىشە بىر پىرقىدە قىلماي ،بىر كۈن بۇ پىرقىدە،
بىركۈن ئۇ پىرقىدە قىلىمىز)»①.

ْ
ْ
ون
ون ف َِإنَ ُه ْم َيألَ ُم َ
﴿و َال َت ِه ُنوا ِف ا بْ ِت َغا ِء الْق َْو ِم إِ ْن َتكُو ُنوا َتأل َُم َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

ْ
يما﴾ «دۈشمەننىڭ ئارقىسىدىن
ِن َ ِ
َان َ ُ
ون م َ
ون َوك َ
اّلل َما َال َي ْر ُج َ
ون َو َت ْر ُج َ
ك ََما َتأل َُم َ
يما َح ِك ً
اّلل َعلِ ً
قوغالشقا سۇسلۇق قىلماڭالر؛ ئەگەر سىلەر قىينالساڭالر ،ئۇالرمۇ خۇددى

سىلەرگە ئوخشاش قىينىلىدۇ ،سىلەر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نەرسىنى (يەنى
شەھىد بولۇشنى ،ساۋابنى ۋە غەلىبىنى) ﷲتىن ئۈمىد قىلىسىلەر .ﷲ
ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر»②.
َ
اّلل َم َعك ُْم
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَ َال َت ِه ُنوا َو َت ْد ُعوا ِإ َل َ
السل ِْم َوأ ْن ُت ُم ْاْلَعْل َْو َن َو َ ُ
َتك ُْم أ َ ْع َما لَك ُْم۞ ِإنَ َما ال َْح َياةُ ُ
ب َو ل َْه ٌو﴾ «سىلەر ئۈستۈن بولغان ھالەتتە (يەنى
َو لَ ْن َي ِ َ
الد ْن َيا لَ ِع ٌ
قۇۋۋىتىڭالر زور ،سانىڭالر كۆپ ۋە جەڭ قوراللىرىڭالر سەرخىل ھالىتىڭالردا)

دۈشمەنلەرنى قوغالشتىن بوشىشىپ قالماڭالر ۋە تىنچلىققا چاقىرماڭالر ③،ﷲ
سىلەر

بىلەن

بىرگىدۇر،

ﷲ

ھەرگىز

ئەمىلىڭالرنىڭ

(ساۋابىنى)

كېمەيتىۋەتمەيدۇ [ .]35دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئويۇن ۋە تاماشادىن
ئىبارەتتۇر»④.
ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ مانا شۇنىڭغا ئوخشاش روھالندۇرۇشى ۋە مۇستەھكەم
①

سۈرە ئال ئىمران  -231ئايەت ۋە  -247ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

② سۈرە نىسا  -274ئايەت.
③ ئەمما كاپىرالرنىڭ كۈچى ۋە سانى بارلىق مۇسۇلمانالرغا نىسبەتەن تېخىمۇ زور بولغان شارائىتالردا ۋە
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمامى (خەلىپە ياكى شۇ يۇرتتىكى نوپۇزلۇق سۇلتانلىق قىلىۋاتقان ئەمىر) شۇ كاپىرالر
بىلەن تىنچلىق تۈزۈش ۋە ئۆزئارا ئەھدە تۈزۈشنى پايدىلىق دەپ قارىغان بولسا ،شۇ ئەمىرنىڭ بۇ سۈلھىنى
قىلىش ھوقۇقى بولىدۇ چۈنكى رەسۇلۇلالھ ﷺ قۇرەيش كاپىرلىرى تەرىپىدىن سۈلھىگە ۋە ئون يىل ئۆزئارا

ئۇرۇش توختىتىشقا چاقىرىلغان چاغدا رەسۇلۇلالھ ﷺ كاپىرالرنىڭ بۇ چاقىرىقىغا ماقۇل بولغان («املصباح
املنري يف تهذيب تفسري ابن كثري» ناملىق كىتاب  -2317بەت).
④

سۈرە مۇھەممەد  -35ئايەت ۋە  -34ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىشى ئارقىلىق ،كۈچ-قۇۋۋەت ۋە كەسكىن ئىرادە بىلەن ماڭدى .ئۇالر
َ
ِن ق َُو ٍة﴾ «دۈشمەنلىرىڭالر (بىلەن ئۇرۇش قىلىش)
اس َت َط ْع ُت ْم م ْ
﴿وأعِ ُدوا ل َُه ْم َما ْ
رەببىنىڭَ :
ئۈچۈن ،قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال كۈچى ،جەڭ ئېتى تەييارالڭالر»① دېگەن
سۆزىگە بويسۇنۇش يۈزىسىدىن ،مەنىۋى جەھەتتىكى روھىي قۇۋۋەت ۋە ماددى
جەھەتتىكى ئەسكىرىي قۇۋۋەتتىن تېگىشلىك نېسىۋىسىنى ئېلىپ ،ﷲنىڭ
دىنىغا ياردەم بەرگەنلىكى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرغا ياردەم بەردى.

اّلل لَق َِو ٌ
ي َع ِزي ٌز۞ الَ ِذي َن ِإ ْن َم َك َنا ُه ْم
اّلل َم ْن َي ْن ُص ُرهُ ِإ َن َ َ
﴿و ل ََي ْن ُص َر َن َ ُ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
ُ
وف َو َن َه ْوا َع ِن ال ُْم ْن َ
الص َالةَ َوآ َت ُوا َ
ور۞﴾ «كىمكى
ك ِر َو ِ َ ِ
ِف ْاْل َ ْر ِض أَقَا ُموا َ
الزك َاةَ َوأ َ َم ُروا بِا ل َْم ْع ُر ِ
ّلل عَا ِق َب ُة ْاْل ُم ِ

ﷲنىڭ دىنىغا ياردەم بىرىدىكەن ،ئەلۋەتتە ﷲ ئۇنىڭغا ياردەم بىرىدۇ ،ﷲ
ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر [( .]47ﷲنىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق
بولغانالر) شۇنداق كىشىلەردۇركى ،ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە
قىلساق ،نامازنى ئادا قىلىدۇ ،زاكات بىرىدۇ ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ ،يامان
ئىشالردىن توسىدۇ ،ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ﷲقا مەنسۇپتۇر (يەنى ھەممە ئىشالر
ئاخىرەتتە ﷲقا قايتىدۇ) [.②»]42
مانا بۇ ئىككى ئايەت كەرىمىدە ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ دىنىغا ياردەم بەرگەن
كىشىگە ياردەم بىرىدىغانلىقىنى لەۋزىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن كۈچلەندۈرۈپ
ۋەدە قىلدى.
مۇئمىن كىشى نۇسرەت سەۋەبلىرىنىڭ يىراقالپ كەتكەنلىكىگە قاراپال

ّلل َعاقِ َب ُة
﴿و ِ َ ِ
«نۇسرەت كېچىكىپ قالدى» دەپ قارىغان ۋاقىتتا ،ﷲ تائاالنىڭَ :

ُ
ور﴾ «ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ﷲقا مەنسۇپتۇر (يەنى ھەممە ئىشالر ئاخىرەتتە
ْاْل ُم ِ
ﷲقا قايتىدۇ) »③ دېگەن سۆزى ئۇنىڭ قەلبىنى خاتىرجەم قىلىدۇ چۈنكى
ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى يەككە-يېگانە ﷲقا مەنسۇپتۇر ،ﷲ تائاال خالىغان
نەرسىنى ھېكمىتىنىڭ تەقەززاسى بويىچە ئۆزگەرتىدۇ.
مانا بۇ ئىككى ئايەتتە غەلبىگە ئېرىشىش ئۈچۈن ھازىرالشقا تېگىشلىك
سۈپەتلەر

بايان قىلىندى ،ئۇ بولسىمۇ مۇئمىن زېمىندا ئۈستۈنلۈككە

①

سۈرە ئەنفال  -47ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە ھەج  -47ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -42ئايەت.

③

سۈرە ھەج  -42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئېرىشكەندىن كېيىن ،ئۇنى ئۆزىدە مۇجەسسەملەيدىغان سۈپەتلەردۇر .زېمىندا
ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىش ـــ مۇئمىننى تەكەببۇرلۇق ،ھاكاۋۇرلۇق ،چوڭچىلىق
قىلىش ۋە بۇزۇقچىلىق قىلىشقا قۇتراتمايدۇ بەلكى ئۇنىڭ ﷲنىڭ دىنىدا
كۈچ-قۇۋۋىتىنى ۋە ئۇنىڭغا مۇستەھكەم ئېسىلىشىنى زىيادە قىلىدۇ.
الص َالةَ﴾ «ﷲنىڭ ياردىمىگە
بىرىنچى سۈپەت﴿ :ال َ ِذي َن ِإ ْن َم َك َنا ُه ْم ِف ْاْل َ ْر ِض أَقَا ُموا َ
ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر) شۇنداق كىشىلەردۇركى ،ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە
ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساق ،نامازنى ئادا قىلىدۇ»①.
زېمىندا ئۈستۈنلۈككە ئىگە بولۇش پەقەت يەككە-يېگانە ﷲقا ئىبادەت

اّلل
﴿و َع َد َ ُ
قىلىش ئەمەلگە ئاشقاندىن كېيىن بولىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
َ
ِن ق َْبلِ ِه ْم َو ل َُي َم ِكن َ
َن ل َُه ْم
ال َ ِذي َن آ َم ُنوا ِم ْنك ُْم َو َع ِمل ُوا َ
الصا لِ َح ِ
اس َت ْخل ََف الَ ِذي َن م ْ
ات لَ َي ْس َت ْخلِف َ ُ ْ
َْن ِف ْاْل ْر ِض ك ََما ْ
َ
ِِي َ ُ ُ َ
ِك
ُون ِب َش ْي ًئا َو َم ْن َكف ََر بَ ْع َد ذَ ل َ
ْن م ْ
ِن بَ ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم أ ْم ًنا َي ْع ُب ُدون َِن َال ُي ْش ِرك َ
ارت ََض ل َُه ْم َو لَ ُي َب ِدل َ َ ُ ْ
ْن ال ِذي ْ
ُ
ُون﴾ «ﷲ ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللـەرنى
ك ُه ُم الْف ِ
فَأو لَ ِئ َ
َاسق َ
قىلغان كىشىلەرگە ،ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك،
ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى ،ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم
مۇستەھكەم قىلىپ بىرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ
بىرىشنى ۋەدە قىلدى ،ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ ،ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك
كەلتۈرمەيدۇ ،شۇ ۋەدىدىن كېيىن كاپىر بولغانالر ﷲنىڭ ئىتائىتىدىن
چىققۇچىالردۇر»②.
بەندە قاچانىكى سۆزلىرى ،ئىش-ھەرىكەتلىرى ۋە ئىرادىسىدە ﷲقا خالىس
قىلىپ،

بۇ

ئىبادەت

بىلەن

ئىبادەت

مەدھىيىلىنىشنى

ۋە

دۇنيادىن

بىرەر

يۈز-ئابرۇيغا
نەرسىگە

ئىگە

ئېرىشىشنى

بولۇشنى،
مەقسەت

قىلماستىن ،پەقەت ﷲنىڭ رازىلىقىنى ۋە ئاخىرەت ماكانىنى مەقسەت قىلسا
ھەمدە خۇشاللىق ۋە خاپىلىق ،قىيىنچىلىق ۋە كەڭرىچىلىك ۋاقىتلىرىدا
مۇشۇ خالىس ئىبادەت ئۈستىدە داۋامالشسا ،ﷲ تائاال ئۇنى زېمىندا ئۈستۈنلۈككە
ئىگە قىلىدۇ .دېمەك ،بەندە زېمىندا ئۈستۈنلۈككە ئىگە بولۇش ئۈچۈن ،ھېچبىر
شېرىكى يوق ،يەككە-يېگانە ﷲقىال ئىبادەت قىلغان بولۇشتىن ئىبارەت
①

سۈرە ھەج  -42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە نۇر  -55ئايەت.
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سۈپەتنى ئۆزىدە ھازىرلىغان بولۇشى الزىم.
ئىككىنچى سۈپەت :نامازنى شەرتلىرى ،رۇكىنلىرى ۋە ۋاجىباتلىرىنى
ئورۇندىغان ھالدا تەلەپ قىلىنغاندەك ئادا قىلىش.
ناماز ـــ ئۇنىڭ مۇستەھەبلىرىنى ئورۇنداش بىلەن مۇكەممەل بولىدۇ .ئۇ
بەندە تاھارەتنى كامىل ئالىدۇ؛ رۇكۇ ،سەجدە ،قىيام ۋە ئولتۇرۇشنى مۇكەممەل
قىلىدۇ؛ نامازنىڭ ۋاقتىغا ،جۈمەگە ،جامائەتكە ۋە خۇشۇئقا كۆڭۈل بۆلىدۇ.
خۇشۇئ ـــ قەلبنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن نامازغا بىرىلىشى ۋە ئەزاالرنىڭ ھۇزۇر
ئېلىشىدۇر .چۈنكى خۇشۇئ ـــ نامازنىڭ جېنى ۋە يۈرىكى بولۇپ ،خۇشۇئسىز
ناماز جانسىز جەسەتكە ئوخشايدۇ.
ئەممار ئىبنى ياسىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن :مەن پەيغەمبەر ﷺ

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم« :إن الرجل لينرصف وما كتب له إال عرش
صالته ،تسعها ،مثنها ،سبعها ،سدسها ،خمسها ،ربعها ،ثلثها ،نصفها» «ھەقىقەتەن بىر كىشى
(نامازدىن) قايتىدۇ .ھالبۇكى ،ئۇ كىشىگە ئوقۇغان نامىزىنىڭ (ساۋابىدىن)
ئوندىن بىرى ،توققۇزدىن بىرى ،سەككىزدىن بىرى ،يەتتىدىن بىرى ،ئالتىدىن
بىرى ،بەشتىن بىرى ،تۆتتىن بىرى ،ئۈچتىن بىرى ياكى يېرىمى يېزىلىدۇ».

①

﴿وآ َت ُوا َ
الزك َاةَ﴾ «زاكات بىرىدۇ»②.
ئۈچىنچى سۈپەتَ :

بۇ ـــ زاكاتنى ﷲنىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تەلەپ قىلغان ھالدا،

ھەقلىق بولغان كىشىلەرگە چىن كۆڭلىدىن رازى بولۇپ تولۇق بىرىشتۇر .ئۇالر
بۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنى ۋە ماللىرىنى پاكاليدۇ؛ ئۆزىنىڭ پېقىر ،مىسكىن ۋە
ئۇالردىن باشقا مۇھتاج قېرىنداشلىرىغا مەنپەئەت بىرىدۇ .پەرز بولغان زاكاتقا
ھەقلىق بولىدىغان كىشىلەرنىڭ بايانى  -22سۆھبەتتە بايان قىلىنغان ئىدى.
وف ﴾ «ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ»③.
﴿وأ َ َم ُروا بِا ل َْم ْع ُر ِ
تۆتىنچى سۈپەتَ :
ياخشى ئىشالر ـــ ﷲ ۋە ﷲنىڭ پەيغەمبىرى بۇيرىغان ۋاجىب ۋە
مۇستەھەب ئىشالردۇر .ئۇالر ﷲنىڭ شەرىئىتىنى بەرپا قىلىش ،بەندىلەرنى
ئىسالھ قىلىش ،ﷲنىڭ رەھمىتى ۋە رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن بۇ ئىشالرغا
①

ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان.

②

سۈرە ھەج  -42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە ھەج  -42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بۇيرۇيدۇ چۈنكى مۇئمىن بىرى-بىرىنى چىڭىتىپ تۇرىدىغان بىناغا ئوخشايدۇ.
شۇنىڭدەك ،ئۆزىنىڭ رەببىگە ئىتائەت قىلغۇچى بولۇشىنى ياخشى كۆرگەن
مۇئمىنگە ،قېرىنداشلىرىنىڭمۇ رەببىگە ئىتائەت قىلغۇچى بولۇشىنى ياخشى
كۆرۈشى ۋاجىب بولىدۇ .ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ـــ ئىمان ئېيتىش ۋە
تەستىقالشتىن

ئۇرغۇپ

چىققان

بولسا،

ئۇنىڭغا

بۇيرۇغان

كىشى

شۇ

ياخشىلىقنى ئۆزى ئورۇندىغان بولۇشى الزىم چۈنكى ئۇ كىشى شۇ ئىشنىڭ دۇنيا
ۋە

ئاخىرەتلىك

پايدا-مەنپەئەتلىرىگە

ئىشىنىپ

قانائەتلەنگەنلىكتىن

باشقىالرنى شۇ ئىشقا بۇيرۇيدۇ.

﴿و َن َه ْوا َع ِن ال ُْم ْن َ
ك ِر﴾ «يامان ئىشالردىن توسىدۇ»①.
بەشىنچى سۈپەتَ :

يامان ئىش ـــ ئىبادەت ياكى ئەخالق ۋە ياكى مۇئامىلىگە ئاالقىدار بولغان،

ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى چەكلىگەن چوڭ-كىچىك گۇناھالردۇر .ئۇالر ﷲنىڭ
دىنىنى قوغداش ،بەندىلەرنى ھىمايە قىلىش ،بۇزۇقچىلىق ۋە ئازابنىڭ
سەۋەبلىرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاشۇ گۇناھالردىن توسىدۇ.
دېمەك ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇش ـــ
ئۈممەتنىڭ ئىززىتى ۋە بىرلىكى داۋاملىشىشىنىڭ كۈچلۈك تايانچىسىدۇر،
ھەتتاكى بۇ ئارقىلىق كۆز قاراشالر ۋە پىكىرلەر بۆلۈنۈپ كەتمەيدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇش ـــ دىننىڭ
پەرزلىرىدىن بولۇپ ،ھەربىر مۇسۇلمان ئەر ۋە ئايالغا قادىر بولۇشىچە پەرزدۇر.
ْ
ُ
﴿و لْ َت ُ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن
ون ِبا ل َْم ْع ُر ِ
ون ِإ َل ال ْ َخ ْ ِ
ْي َو َيأ ُم ُر َ
ك ْن ِم ْنك ُْم أ َم ٌة َي ْد ُع َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
ُ
الْمن َ ُ
ك
ات َوأو لَ ِئ َ
ك ِر َوأو لَ ِئ َ
اء ُه ُم ال َْب ِي َن ُ
ُْ
ِن بَ ْع ِد َما َج َ
ون۞ َو َال َتكُو ُنوا ك َال َ ِذي َن تَف ََرقُوا َوا ْخ َتلَفُوا م ْ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُح َ
يم۞﴾ «سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان،
ل َُه ْم عَذَ ٌ
اب َع ِظ ٌ
ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ ،يامان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە بولسۇن؛
ئەنە شۇالر مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر [ .]274روشەن دەلىللەر كەلگەندىن
كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكەن ۋە ئىختىالپ قىلىشقان كىشىلەر (يەنى يەھۇدىيالر
ۋە ناساراالر) دەك بولماڭالر ،ئەنە شۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ [.②»]275
ئەگەر ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇش بولمىغان
①

سۈرە ھەج  -42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە ئال ئىمران  -274ۋە  -275ئايەتلەر.
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بولسا ،كىشىلەر پىرقىلەرگە بۆلۈنۈپ پارچىلىنىپ كەتكەن ۋە ھەر بىر گۇرۇھ
ئۆزلىرىنىڭ ماڭغان يولى بىلەن خۇشالالنغان بوالتتى .ھالبۇكى ،ياخشى
ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇش ئارقىلىق ،بۇ ئۈممەت باشقا
ْي أ ُ َم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت
ئۈممەتلەردىن ئارتۇق قىلىندى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :ك ْن ُت ْم َخ ْ َ
ْ
ل َ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َ
اّلل﴾ «(ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!)
ون ِب َ ِ
ون ِبا ل َْم ْع ُر ِ
ِلن ِ
ك ِر َو ُت ْؤ ِم ُن َ
اس َتأ ُم ُر َ
سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ

يامانلىقتىن

توسىدىغان،

ﷲقا

ئىمان

ئېيتىدىغان

ئەڭ

ياخشى

ئۈممەتىسلەر»①.
بۇ ئۈممەت ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇشنى تەرك

ِن بَ ِن ِإ ْس َرائِي َل َع ََل
ِن ال َ ِذي َن كَف َُروا م ْ
ئەتسە لەنەتكە ئۇچرايدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ل ُع َ
ون۞ ك َا ُنوا َال َي َت َنا َه ْو َن َع ْن ُم ْن َ
ك ٍر ف ََعل ُو ُه ل َِب ْئ َس َما
اوو َِ َوعِي ََس ا بْ ِن َم ْر َي َم ذَل َ
ِك ِب َما َع َص ْوا َوك َا ُنوا َي ْع َت ُد َ
ل َِس ِ
ان َِ ُ

ُون۞﴾ «بەنى ئىسرائىلدىن كاپىر بولغانالرغا داۋۇدنىڭ ۋە مەريەم ئوغلى
ك َا ُنوا َيف َْعل َ
ئىسانىڭ تىلى بىلەن (يەنى زەبۇردا ۋە ئىنجىلدا) لەنەت قىلىندى .بۇ (يەنى
ئۇالرنىڭ لەنەتكە ئۇچرىشى) ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق قىلغانلىقلىرى ۋە ھەددىدىن
ئېشىپ كەتكەنلىكلىرىدىن بولدى [ .]27ئۇالر ئۆزلىرى قىلغان يامان ئىشالردىن
بىر-بىرىنى توسمايتتى ،ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان! [.②»]21
ﷲ تائاال كۆرسىتىپ بەرگەن بوشىشىپ قالماسلىق ،ئىرادىلىك بولۇش ۋە
ماددى قۇۋۋەت تەييارالش بىلەن بىرگە ،يۇقىرىقى بەش سۈپەت قاچان
ئەمىلىيلەشسە ،ﷲنىڭ ئىزنى بىلەن نۇسرەت ھاسىل بولىدۇ .ﷲ تائاال
ِن أ َ ْكث ََر َ
اّلل َوعْ َدهُ َو لَك َ
ِن ال َْح َيا ِة
﴿وعْ َد َ ِ
الن ِ
اّلل َال ُي ْخلِ ُف َ ُ
ون َظا ِه ًرا م َ
ون۞ َي ْعل َُم َ
اس َال َي ْعل َُم َ
مۇنداق دەيدۇَ :
ُ
ُون۞﴾ «ﷲ (ئۇالرنى غالىب قىلىدىغانلىقىنى) ۋەدە
الد ْن َيا َو ُه ْم َع ِن ْاَلخ َِر ِة ُه ْم غَا ِفل َ
قىلدى .ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ (چۈنكى ﷲنىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر،
سۆزى راستتۇر) ،لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى (بۇنى) بىلمەيدۇ [ .]4ئۇالر
ھاياتىي دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىنىال بىلىدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتتىن (يەنى
ئاخىرەت ئىشىدا ئويلىنىشتىن ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن ئىشلەشتىن) غەپلەتتىدۇر

①

سۈرە ئال ئىمران  -227ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە مائىدە  -27ۋە  -21ئايەتلەر.
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[ .①»]2شۇندىال ئۈممەتكە قەلىبكە كېچىپ باقمىغان ﷲنىڭ نۇسرىتى ھاسىل
بولىدۇ.
ﷲنىڭ ۋەدىسىگە شەكسىز ئىشەنگەن مۇئمىن شۇنى ئېنىق بىلىشى
كېرەككى ،ماددى سەۋەبلەر ھەرقانچە كۈچلۈك بولسىمۇ ،ئۇ ئۇنى ياراتقان ۋە پەيدا
قىلغان ﷲنىڭ كۈچ-قۇۋۋىتىگە نىسبەتەن ھېچنەرسە ئەمەس .ئاد قەۋمى
ئۆزىنىڭ كۈچ-قۇۋۋىتى بىلەن پەخىرلىنىپ« :كۈچ-قۇۋۋەتتە بىزدىن كىم
َ
َ
اّلل الَ ِذي َخلَق َُه ْم ُه َو أ َ َش ُد
ئارتۇق؟» دېگەنىدى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :أ َو ل َْم َي َر ْوا أ َن َ َ
َ
َ
اب الْ ِخ ْز ِي ِف
َام َن ِح َس ٍ
يحا َص ْر َص ًرا ِف أي ٍ
َهَي ِر ً
ِْن ق َُوةً َوك َا ُنوا ِبآ َياتِ َنا َي ْج َح ُد َ
ون۞ فَأ ْر َسل ْ َنا َعل ْ ِ ْ
مُْ ْ
ات لِ ُن ِذيق َُه ْم َعذَ َ
َ
ال َْح َيا ِة ُ
ون۞﴾ «ئۇالر ئۆزلىرىنى ياراتقان ﷲنىڭ
اب ْاَلخ َِر ِة أ ْخ َزى َو ُه ْم َال ُي ْن َص ُر َ
الد ْن َيا َو ل ََعذَ ُ
كۈچ-قۇۋۋەتتە ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى بىلمىدىمۇ؟ ئۇالر بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلدى [ .]25ئۇالرغا بۇ دۇنيادىال خار قىلغۇچى ئازابنى
تېتىتىشىمىز ئۈچۈن ،شۇم كۈنلەردە قاتتىق سوغۇق شامالنى ئەۋەتتۇق،
ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ خار قىلغۇچىدۇر ،ئۇالر (ئازابنى دەپئى قىلىدىغان)
ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ [.②»]24
پىرئەۋن مىسىرنىڭ پادىشاھلىقى ۋە ئاستىدىن ئېقىپ تۇرغان مىسىرنىڭ
دەريالىرى بىلەن پەخىرلەنگەن ئىدى .ﷲ تائاال ئۇنى ئۆزى پەخىرلەنگەن سۇ
بىلەن غەرق قىلىپ ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنى مۇسا ۋە ئۇنىڭ قەۋمىگە مىراس
قىلىپ بەردى .مۇسا بولسا پىرئەۋىننىڭ نەزىرىدە ئەرزىمەس ،ئوچۇق گەپ
قىاللمايدىغان ئادەم ئىدى.
قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئۆزىنىڭ تەكەببۇرلۇقى ۋە كۈچ-قۇۋۋىتى بىلەن
پەخىرلىنىپ ،كىشىلەرگە چوڭچىلق ۋە رىيا قىلغان ھالدا كاتتىۋاشلىرى ۋە
داھىيلىرى بىلەن يۇرتلىرىدىن چىققان ئىدى .ئۇالر« :بىز بەدرگە بېرىپ،
تۆگىلەرنى سويۇپ ،ھاراق-شارابالرنى ئىچىپ ،ناخشىچىالر ناخشا ئېيتىپ،
كۈچ-قۇۋۋىتىمىزنى ئەرەبلەرگە ئاڭالتماي تۇرۇپ قايتمايمىز .شۇنداق قىلساق
ئۇالر بىزدىن مەڭگۈ قورقىدىغان بولىدۇ» دېيىشكەنىدى .ئاندىن ئۇالر پەيغەمبەر
ﷺ ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ قوللىرى ئارقىلىق ئېچىنىشلىق مەغلۇب بولۇپ،
①

سۈرە رۇم  -4ۋە  -2ئايەتلەر.

②

سۈرە فۇسسىلەت  -25ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -24ئايەت.
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تاپلىرى بەدر قۇدۇقىغا تاشالندى ۋە قىيامەت كۈنىگىچە كىشىلەرنىڭ خارلىق
ھەققىدىكى سۆزلىرىنىڭ تېمىسىغا ئايالندى.
بىز مۇسۇلمانالر مۇشۇ ئەسىردە نۇسرەت سەۋەبلىرىنى تۇتۇپ ،دىنىمىزنىڭ
ۋاجىبلىرىنى ئورۇندىساق ،باشقىالرغا ئەگەشكۈچى ئەمەس بەلكى ئۇالرغا ئۈلگە
بولساق ،ھازىرقى زامان جەڭ ۋاستىلىرىنى سەمىمىيەت ۋە ئىخالس بىلەن
تۇتساق،

ﷲ

تائاال

بىزگە

دۈشمەنلىرىمىزگە

قارشى

خۇددى

بىزدىن

ئىلگىرىكىلەرگە ياردەم بەرگەندەك ئەلۋەتتە ياردەم بىرىدۇ .ﷲ ئۆز ۋەدىسىنى
ئىشقا ئاشۇردى ،بەندىسىگە ياردەم بەردى ،كۆپ قوشۇننى ئۆزى يالغۇز مەغلۇب
يال﴾
ِن ق َْب ُل َو لَ ْن َت ِج َد ل ُِسنَ ِة َ ِ
﴿س َن َة َ ِ
اّلل َت ْب ِد ً
اّلل ِف ال َ ِذي َن َخل َْوا م ْ
قىلدى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇُ :

«بۇ (يەنى مۇناپىقالرغا ﷲنىڭ تۇتقان يولى) ﷲنىڭ ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە

تۇتقان يولىدۇر ،ﷲنىڭ تۇتقان يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسەن»①.
ئى ﷲ! بىز ئۇ ئارقىلىق غەلبە قازىنىدىغان ،ئىززەت ۋە ھۆرمەتكە
ئېرىشىدىغان ،ئىسالم يۈكسىلىدىغان ،كاپىر ۋە ئاسىيالر خار بولىدىغان نۇسرەت
سەۋەبلىرىنى بىزگە ھازىرالپ بەرگىن ،سەن ھەقىقەتەن كەرەملىك ۋە سېخىي
زاتتۇرسەن.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا
ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنىچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

①

سۈرە ئەھزاب  -41ئايەت.
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 -21سۆھبەت

رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرقى ئون
كۈنىنىڭ پەزىلىتى
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرقى ئون كۈنى سىلەرگە يىتىپ
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كەلدى .بۇ كۈنلەردە كۆپلىگەن ياخشىلىق ۋە ئەجىرلەر ،مەشھۇر پەزىلەت ۋە كاتتا
ئاالھىدىلىكلەر بار.

بۇ كۈنلەرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى
 پەيغەمبەر ﷺ رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە باشقا ۋاقىتتىكىدىنمۇ
بەكرەك تىرىشىپ ئەمەل قىالتتى.

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :أن النبي
ﷺ كان يجتهد يف العرش األواخر ماال يجتهد يف غريه» «پەيغەمبەر ﷺ رامىزاننىڭ ئاخىرقى
ئونىدا

تائەت-ئىبادەت

تىرىشاتتى».

قىلىشقا

باشقا

ۋاقىتالرغا

قارىغاندا

ئاالھىدە

①

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان:
«كان النبي ﷺ إذا دخل العرش شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله» «پەيغەمبەر ﷺ رامىزاننىڭ
ئاخىرقى ئونى كىرسە بەلۋېغىنى چىڭ باغاليتتى (يەنى ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق
قىلىشتىن ئۆزىنى تارتاتتى) ،كېچىلىرىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزەتتى ۋە
ئائىلىسىنى (تەھەججۇد نامىزىغا) ئويغىتاتتى».

②

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان:
«كان النبي ﷺ يخلط العرشين بصالة ونوم فإذا كان العرش شمر وشد املئزر» «پەيغەمبەر ﷺ
(رامىزاننىڭ ئەۋۋەلقى) يىگىرمىسىدە قىيامدا تۇراتتى ۋە ئۇخاليتتى .ئاخىرقى
ئونى كىرسە ئىبادەتكە تىرىشچانلىق قىالتتى ۋە بەلۋېغىنى چىڭ باغاليتتى
(يەنى ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئۆزىنى تارتاتتى)».

③

دېمەك ،يۇقىرىقى ھەدىسلەردە مۇشۇ ئون كۈننىڭ پەزىلەتلىك ئىكەنلىكىگە
دەلىل بار .پەيغەمبەر ﷺ رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا باشقا ۋاقىتقا قارىغاندا
بەكرەك تىرىشىپ ئىبادەت قىالتتى .مانا بۇ ـــ ناماز ،قۇرئان ئوقۇش ،زىكىر،
سەدىقە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق ئىبادەت تۈرلىرىگە تىرىشچانلىق قىلىشنى
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ بەلۋېغىنى چىڭىتىپ ،ناماز ۋە زىكىرگە
مەشغۇل بولۇش ئۈچۈن ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئۆزىنى تارتاتتى.
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

ئەھمەد توپلىغان.

181

بۇ كېچىلەر شەرەپلىك بولغانلىقى ھەمدە ﷲقا ئىشەنگەن ۋە ساۋاب ئۈمىد
قىلغان ھالدا قىيامدا تۇرغان كىشىنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرى مەغپىرەت
قىلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ﷺ قەدىر كېچىسىنى ئىزدەپ ،كېچىنى
قىيام ۋە قىرائەت بىلەن ھەمدە قەلب ،تىل ۋە ئەزاالرنىڭ زىكرى بىلەن
ئۆتكۈزەتتى .يۇقىرىقى ھەدىسلەرنىڭ مەنىسى شۇكى ،پەيغەمبەر ﷺ پۈتۈن
كېچىنى زىكىر ،قىرائەت ،ناماز ئوقۇش قاتارلىق ئەمەللەر بىلەن رەببىگە
ئىبادەت قىلىش ،بۇ ئىبادەتلەرگە تەييارلىق قىلىش ،سوھۇرلۇق ۋە ئۇنىڭدىن
باشقا تائەت-ئىبادەتلەر بىلەن ئۆتكۈزەتتى.
مۇشۇ چۈشەنچە بويىچە يۇقىرىقى ھەدىسلەر بىلەن «سەھىھ مۇسلىم» دىكى
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقىل قىلىنغان يەنە بىر ھەدىسنىڭ ئوتتۇرىسىنى

بىرلەشتۈرۈپ چۈشەنگىلى بولىدۇ .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن« :ما
أعلمه ﷺ قام ليلة حتى الصباح» «مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ كېچىسى تاڭ ئاتقۇچە
قىيامدا تۇرغانلىقىنى بىلمەيمەن» .چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ نىڭ رامىزاننىڭ
ئاخىرقى ئون كېچىسىنى قىيام ۋە ئۇنىڭدىن باشقا تۈرلۈك ئىبادەتلەر بىلەن
ئۆتكۈزگەنلىكى ئېنىق بايان قىلىنغان .بۇ ھەدىستە ئىنكار قىلىنغىنى
كېچىنى پەقەت قىيام بىلەنال ئۆتكۈزۈشتۇر .ﷲ ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر.
يۇقىرىقى ھەدىستە رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىنىڭ پەزىلەتلىك ئىكەنلىكىگە
دەلىل بار چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ بۇ مۇبارەك كېچىلەرنى ئۇنىڭغا اليىق ئىبادەتلەر
بىلەن غەنىيمەت بىلىشكە ھېرىسمەن بولۇپ ،ئائىلىسىنى رامىزاننىڭ ئاخىرقى
ئونىدا ناماز ۋە زىكىرگە ئويغىتاتتى.
بۇ كېچىلەر ـــ ئىنسان ھاياتىدىكى پۇرسەت ۋە ﷲ مۇۋەپپەق قىلغان
كىشى ئۈچۈن غەنىيمەتتۇر .شۇڭا زېرەك مۇئمىن كىشىگە نىسبەتەن ئۆزى ۋە
ئائىلىسىنىڭ بۇ قىممەتلىك پۇرسەتنى قولدىن بىرىپ قويۇشى توغرا ئەمەس.
بۇ كېچىلەر پەقەت ساناقلىق كېچىلەردۇر .ئىنسان بەزىدە بۇ كېچىلەردە ﷲ
تائاالنىڭ بىرەر مۇكاپاتىغا ئېرىشىدۇ-دە ،ئۇ مۇكاپات ئىنساننىڭ دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتىكى
مۇسۇلمانالرنىڭ

بەخت-سائادىتى
بۇ

بولۇپ

قىممەتلىك

قالىدۇ.

ۋاقىتالرنى

ھەقىقەتەن
مەنپەئەتسىز

كۆپلىگەن
ئىشالردا

ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقى ـــ كاتتا مەھرۇم قېلىش ۋە ئېغىر زىياننىڭ قاتارىدىندۇر.
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ئۇالر كېچىنىڭ كۆپىنچە ۋاقىتلىرىنى بىھۇدە ئىشالر بىلەن ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزىدۇ،
قىيامدا تۇرۇش ۋاقتى كەلسە ئۇيقۇغا غەرق بولۇپ ،مۇشۇ يىلدىن كېيىن مەڭگۈ
تاپالماسلىق ئېھتىمالى بولغان كۆپلىگەن ياخشىلىقتىن مەھرۇم قالىدۇ .مانا
بۇ ـــ شەيتاننىڭ ئۇالرنى گوللىشى ۋە ئالدىشى ،ئۇالرنى ﷲنىڭ يولىدىن
ان
توسىشى ۋە ئازدۇرىشىدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن ِع َبا ِِي ل َْي َس ل َ
َهَي ُسل َْط ٌ
َك عَل ْ ِ ْ
او ي َن﴾ «مېنىڭ بەندىلىرىمگە (يەنى ئۇالرنى ئازدۇرۇشقا) سېنىڭ
ِإ َال َم ِن اتَ َب َع َ
كم َ
ِن الْ َغ ِ
كۈچۈڭ يەتمەيدۇ ،پەقەت گۇمراھالردىن ساڭا ئەگەشكەنلەرگىال (سېنىڭ كۈچۈڭ

يېتىدۇ)»①.
ئاقىل كىشى شەيتاننىڭ ئۆزىنىڭ دۈشمىنى ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ،
ﷲنى قويۇپ شەيتاننى دوست تۇتمايدۇ چۈنكى بۇ ـــ ئەقىلگە ۋە ئىمانغا
َ
َ
ون َو ُه ْم لَك ُْم عَ ُد ٌو ِب ْئ َس
قارشىدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :أفَ َت َت ِخذُ و َن ُه َوذ ُِريَ َت ُه أ ْو ل َِيا َء م ْ
ِن ُِ ِ
ل َ
ن َب َد ًال﴾ «مېنى قويۇپ ئىبلىسنى ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىنى دوست
ِلظا لِ ِم َ
قىلىۋاالمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇالر سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئىبلىس زالىمالر ئۈچۈن
نېمىدېگەن يامان بەدەل! (يەنى ﷲقا ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا شەيتانغا
چوقۇنۇش نېمىدېگەن يامان!)»②.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن َ
ان لَك ُْم عَ ُد ٌو فَاتَ ِخذُ وهُ عَ ُد ًوا ِإنَ َما َي ْد ُعو ِح ْزبَ ُه
الش ْي َط َ
لِيكُو ُنوا م َ
ْي﴾ «شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئۇنى دۈشمەن
اب َ
الس ِع ِ
ِن أ ْص َح ِ
ْ
َ
③
تۇتۇڭالر ،شەيتان ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ» .
 پەيغەمبەر ﷺ بۇ كۈنلەردە ئېتىكاپ قىالتتى.
ئېتىكاپ ـــ دۇنيا مەشغۇالتلىرىدىن ئۈزۈلۈپ ،يالغۇز ﷲقىال ئىتائەت
قىلىش ئۈچۈن مەسجىدتىن چىقماي ئىبادەت قىلىشتۇر .ئېتىكاپ ﷲ
تائاالنىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ سۈننىتىدە ئېنىق بايان قىلىنغان
اشروه َ َ
ُون ِف ال َْم َسا ِج ِد﴾
ُن َوأ ْن ُت ْم عَا ِكف َ
سۈننەتلەردىندۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
﴿و َال ُت َب ِ ُ
«سىلەر مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا (كۈندۈز بولسۇن كېچە

①

سۈرە ھىجر  -41ئايەت.

②

سۈرە كەھف  -57ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە فاتىر  -4ئايەت.
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بولسۇن) ،ئۇالرغا (ئاياللىرىڭالرغا) يېقىنچىلىق قىلماڭالر»①.
شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەر ﷺ ئېتىكاپ قىلغان ئىدى .پەيغەمبەر ﷺ نىڭ
ساھابىلىرىمۇ پەيغەمبەر ﷺ بىلەن بىرگە ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئېتىكاپ قىلغان

ئىدى .ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن
النبي ﷺ اعتكف العرش األول من رمضان ثم اعتكف العرش األوسط ،ثم قال :إين أعتكف العرش
األول من رمضان ألتمس هذه الليلة ،ثم أعتكف العرش األوسط ،ثم أتيت فقيل يل :إنها يف العرش
األواخر .فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف» «پەيغەمبەر ﷺ رامىزاننىڭ ئاۋۋالقى
ئونىدا ئېتىكاپ قىلدى .ئۇنىڭدىن كېيىن ئوتتۇرىدىكى ئونىدا ئېتىكاپ
قىلدى .ئۇنىڭدىن كېيىن< :مەن رامىزاننىڭ ئاۋۋالقى ئونىدا ئېتىكاپ قىلىپ،
بۇ كېچىنى (يەنى قەدىر كېچىسىنى) ئىزدىدىم ،ئاندىن كېيىن ئوتتۇرىدىكى
ئونىدا ئېتىكاپ قىلدىم ،كېيىن ماڭا (چۈشۈمدە) ئۇ كېچىنىڭ ئاخىرقى ئونىدا
ئىكەنلىكى ئېيتىلدى .سىلەردىن ئېتىكاپ قىلىشنى ياخشى كۆرگەن كىشى
ئېتىكاپ قىلىشنى داۋامالشتۇرسۇن!> دېدى».

②

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :كان
النبي ﷺ يعتكف العرش األواخر من رمضان حتى توفاه ﷲ عز وجل ثم اعتكف أزواجه من
بعده» «پەيغەمبەر ﷺ ﷲ ئۇنى ۋاپات تاپقۇزغانغا قەدەر رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا
ئېتىكاپ قىالتتى .ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئاياللىرى ئېتىكاپ قىلىدىغان
بولدى».

③

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

«كان النبي ﷺ يعتكف يف كل رمضان عرشة أيام فلام كان العام الذي قبض فيه اعتكف عرشين
يوما ً» «پەيغەمبەر ﷺ ھەر يىلى رامىزاندا ئون كۈن ئېتىكاپ قىالتتى ،ۋاپات تاپقان
يىلى  17كۈن ئېتىكاپ قىلغان ئىدى».

④

ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :كان

النبي ﷺ يعتكف العرش األواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً فلام كان العام املقبل اعتكف

①

سۈرە بەقەرە  -272ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

④

بۇخارى توپلىغان.
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عرشين» «پەيغەمبەر ﷺ رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئېتىكاپ قىالتتى .ئارىدىن
بىر يىلى ئېتىكاپ قىلماي كېيىنكى يىلى يىگىرمە كۈن ئېتىكاپ قىلدى».

①

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :كان النبي ﷺ إذا أراد
أن يعتكف صىل الصبح ثم دخل املكان الذي يريد أن يعتكف فيه  .فأراد أن يعتكف العرش األواخر
من رمضان  .فأمر فرضب له خباء  .فأمرت عائشة بخباء فرضب لها  .وأمرت حفصة بخباء فرضب
لها  .فلام رأت زينب خباءهام أمرت بخباء فرضب لها  .فلام رأى ذلك رسول ﷲ ﷺ قال <آلرب
تردن> فلم يعتكف يف رمضان واعتكف عرشا من شوال» «پەيغەمبەر ﷺ ئېتىكاپ
قىلماقچى بولسا بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ ،ئېتىكاپ قىلماقچى بولغان
ئورۇنغا كىرىپ كېتەتتى .پەيغەمبەر ﷺ رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئېتىكاپ
قىلماقچى بولۇپ چىدىر تىكىشكە بۇيرىدى ،پەيغەمبەر ﷺ غا چىدىر تىكىلدى.
شۇنىڭ بىلەن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھامۇ چىدىر تىكىشكە بۇيرىدى ،ئۇنىڭغىمۇ
بىر چىدىر تىكىلىدى .ھەفسە رەزىيەلالھۇ ئەنھامۇ چىدىر تىكىشكە بۇيرىدى،
ئۇنىڭغىمۇ بىر چىدىر تىكىلدى .ئاندىن زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھا بۇ
ئىككىسىنىڭ چىدىرىنى كۆرۈپ ئۆزى ئۈچۈن چىدىر تىكىشكە بۇيرىدى ،شۇنداق
قىلىپ ئۇنىڭغىمۇ بىر چىدىر تىكىلدى .پەيغەمبەر ﷺ بۇ چىدىرالرنى كۆرۈپ:
<بۇالر ياخشىلىقنى كۆزلەمدىكەن؟> دېدى .ئاندىن رامىزاندا ئېتىكاپ قىلماي،
شەۋۋال ئېيىنىڭ ئاۋۋالقى ئونىدا ئېتىكاپ قىلدى».

②

ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل (رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دېگەن« :مەن
ئالىمالردىن ھېچبىر كىشىنىڭ ئېتىكاپ قىلىشنىڭ سۈننەت ئىكەنلىكىدە
ئىختىالپالشقانلىقىنى بىلمەيمەن».
ئېتىكاپ قىلىشتىكى مەقسەت ـــ ﷲ تائاالنىڭ پەزلى-مەرھەمىتى ۋە
مۇكاپاتىنى تەلەپ قىلىش ،قەدر كېچىسىنى تېپىش ئۈچۈن ھەمدە دۇنيا
مەشغۇالتلىرىدىن ئۈزۈلۈپ ﷲقا ئىتائەت قىلىش مەقسىتىدە كىشىلەردىن
ئايرىلىپ ،بىرەر مەسجىدنى الزىم تۇتۇشتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئېتىكاپ قىلغان
كىشى زىكىر ،قىرائەت ،ناماز ۋە تائەت-ئىبادەت بىلەن مەشغۇل بولۇشى ،بىھۇدە
دۇنيا سۆزلىرىدىن ساقلىنىشى كېرەك ئەمما ھاجەت سەۋەبىدىن ئائىلىسى ياكى
①

ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان ،تىرمىزى «سەھىھ» دېگەن.

②

ئىبنى ماجە توپلىغان ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.

184

ئۇنىڭدىن باشقا كىشىلەر بىلەن مۇباھ سۆزلەر ئارقىلىق بىر ئاز پاراڭالشسا
دۇرۇس بولىدۇ .بۇنىڭغا مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى سەفىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ

مۇنۇ ھەدىسى دەلىلدۇر .ئۇ مۇنداق دېگەن« :كان النبي ﷺ معتكفاً فأتيته أزوره ليالً
فحدثته ثم قمت ألنقلب فقام النبي ﷺ معي ليقلبني» «پەيغەمبەر ﷺ ئېتىكاپ قىلىۋاتقان
ئىدى .مەن پەيغەمبەر ﷺ نى يوقالپ كېچىدە كەلدىم .ئۇنىڭ بىلەن
سۆزلەشكەندىن كېيىن ،كېتىش ئۈچۈن ئورنۇمدىن تۇرغانىدىم ،پەيغەمبەر ﷺ مۇ
مېنى ئۇزىتىپ قويۇش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇردى».

①

ئېتىكاپ قىلغان كىشىگە جىما قىلىش ،سۆيۈش ۋە شەھۋەت بىلەن تۇتۇش
اشروه َ َ
ُون ِف
ُن َوأ ْن ُت ْم َعا ِكف َ
ھارام بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
﴿و َال ُت َب ِ ُ
الْ َم َسا ِج ِد﴾ «سىلەر مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا (كۈندۈز بولسۇن
كېچە بولسۇن) ،ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر»②.

ئەمما ئېتىكاپ قىلغان كىشىنىڭ مەسجىدتىن چىقىشىغا كەلسەك ،ئۇ
كىشى ئېتىكاپ قىلغان ئورنىدىن بەدىنىنىڭ بىر قىسمىنى چىقارسا دۇرۇس

بولىدۇ .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :كان
النبي ﷺ يخرج رأسه من املسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض» «پەيغەمبەر ﷺ ئېتىكاپ
قىلىۋېتىپ مەسجىدتىن بېشىنى چىقىراتتى ،مەن ھەيزدار تۇرۇپ ئۇنىڭ

بېشىنى يۇيۇپ قوياتتىم» ③.يەنە بىر نەقىلدە« :كانت ترجل النبي ﷺ وهي حائض
وهو معتكف يف املسجد وهي يف حجرتها يناولها رأسه» «پەيغەمبەر ﷺ مەسجىدتە ئېتىكاپ
قىلىۋېتىپ بېشىنى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا ئۇزىتاتتى ،ئاندىن ئۇ
ھۇجرىسىدا تۇرۇپ ھەيزدار ھالەتتە پەيغەمبەر ﷺ نىڭ بېشىنى تاراپ قوياتتى».

④

ئېتىكاپ قىلغان كىشىنىڭ مەسجىدتىن بىر پۈتۈن چىقىشى ئۈچ تۈرلۈك
بولىدۇ:
بىرىنچى ،ھاجەت ئادا قىلىش ،نامازغا تاھارەت ئېلىش ،ۋاجىب بولغان
غۇسلى قىلىش ياكى ئۇنىڭدىن باشقا يىيىش ۋە ئىچىشكە ئوخشاش تەبىئىي

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

سۈرە بەقەرە  -272ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

بەيھەقى توپلىغان.

④

بۇخارى توپلىغان.
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ۋە شەرئىي زۆرۈر بولغان ئىشنى مەسجىدتە قىلىش مۇمكىن بولمىسا ،بۇ ئىشالر
ئۈچۈن مەسجىدتىن چىقىش دۇرۇس .ناۋادا بۇ ئىشالرنى مەسجىدتە قىلىش
مۇمكىن بولسا ،مەسىلەن ،مەسجىدتە ھاجىتىنى ئادا قىلىش ۋە غۇسلى
قىلىشقا مۇمكىن بولىدىغان مۇنچا بولسا ياكى ئۇ كىشى ئۈچۈن يېمەك-
ئىچمىكىنى ئەكىلىپ بىرىدىغان كىشى بولسا ،بۇ ۋاقىتتا بۇ ئىشالرغا ھاجىتى
بولمىغانلىقى ئۈچۈن مەسجىدتىن چىقىش دۇرۇس ئەمەس.
ئىككىنچى ،كېسەل يوقالش ،جىنازا نامىزىغا قاتنىشىش ۋە شۇنىڭغا
ئوخشاش ئۆزىگە ۋاجىب بولمىغان بىر ئىش ئۈچۈن چىقىش دۇرۇس ئەمەس.
لېكىن بۇ كىشى ئېتىكاپىنىڭ بېشىدىال بۇنى شەرت قىلغان بولسا ،مەسىلەن،
بۇ كىشى يوقالشنى ياخشى كۆرىدىغان ياكى ئۇنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىدىن
قورقىدىغان بىر كېسەل بولسا ،ئاندىن بۇ كىشى ئېتىكاپنىڭ بېشىدىال ئۇنىڭ
ئۈچۈن چىقىشنى شەرت قىلغان بولسا بۇ خىل ئەھۋالدا چىقىشى دۇرۇس.
ئۈچىنچى ،ئېلىم-سېتىم ،ئايالى بىلەن جىما قىلىش ۋە شۇنىڭغا
ئوخشاش ئېتىكاپقا قارشى كېلىدىغان بىر ئىش ئۈچۈن چىقىش شەرتلىك ياكى
شەرتسىز بولسۇن دۇرۇس ئەمەس .بۇنداق قىلىش ئېتىكاپنى بۇزۇۋېتىدۇ ۋە
ئېتىكاپنىڭ مەقسىتىگە قارشى كېلىدۇ.
 بۇ كۈنلەرنىڭ ئىچىدە مىڭ ئايدىن ئەۋزەل بولغان قەدر كېچىسى بار.
ﷲ سىلەرگە رەھمەت قىلسۇن ،بۇ ئون كۈننىڭ پەزىلىتىنى بىلىۋېلىڭالر
ۋە ئۇنى زايە قىلىۋەتمەڭالر! ئۇنىڭ ۋاقتى قىممەتلىك ۋە ياخشىلىقى ئوچۇق-
ئاشكارىدۇر.
ئى ﷲ! بىزنى دىنىمىز ۋە دۇنيالىقىمىز ئىسالھ بولىدىغان ئەمەلگە
مۇۋەپپەق

قىلغىن،

ئاخىرەتلىكىمىزنى

گۈزەل

قىلىپ

بەرگىن،

ياتار

جايىمىزنى ئالىي قىلغىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى،
ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنى ئىچىدە قەدر
كېچىسىگە تىرىشچانلىق قىلىش ھەققىدە
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئ ۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال ئۇنى باشقا كۈنلەردىن شەرەپلىك قىلغان ،بۇ
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ئۈممەتكە ئۇنىڭ پەزىلىتى ۋە ياخشىلىقىنى مول قىلىش بىلەن ئېھسان قىلغان
قەدر كېچىسى ـــ مۇشۇ مۇبارەك ئون كۈننىڭ ئىچىدىدۇر .ﷲ تائاال ئۇنىڭ
پەزىلىتىنى ئۆزىنىڭ روشەن كىتابىدا تەرىپلەپ مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَا أ َ ْن َزلْ َناهُ ِف ل َْيل َ ٍة
َ
َ
ك ِإ َن ُه ُه َو
ِن َر ِب َ
يها ُيف َْر ُق ك ُ ُل أ ْم ٍر َح ِك ٍ
ن۞ َر ْح َم ًة م ْ
يم۞ أ ْم ًرا م ْ
ار َك ٍة ِإنَا ك َُنا ُم ْن ِذ ِري َن۞ ِف َ
ِن ِع ْن ِد َنا ِإنَا ك َُنا ُم ْر ِسلِ َ
ُم َب َ
ا َ
يت َربُك ُْم َو َر ُب
يم۞ َر ِب َ
او ِ
ن۞ َال ِإلَ َه إِ َال ُه َو ُي ْح ِيي َو ُي ِم ُ
ات َو ْاْل َ ْر ِض َو َما َب ْي َن ُه َما ِإ ْن ُك ْن ُت ْم ُمو ِق ِن َ
لس ِمي ُع ال َْع ِل ُ
الس َم َ
ِن۞﴾ «بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن مۇبارەك كېچىدە (يەنى قەدر
آ بَائِك ُُم ْاْل َ َو ل َ
كېچىسىدە) نازىل قىلدۇق ،بىز ھەقىقەتەن ئىنسانالرنى (قۇرئان بىلەن)
ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇق [ .]3ئۇ كېچىدە ھەر بىر ھېكمەتلىك (يەنى
ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى بويىچە قىلىنغان) ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ رىزقى،
ئەجىلى ۋە باشقا ئەھۋالى) ئايرىلىدۇ [( .]4شۇ كېچە تەقدىر قىلىنغان
ئىشالرنىڭ ھەممىسى) بىزنىڭ دەرگاھىمىزدىن بولغان ئىشتۇر ،بىز ھەقىقەتەن
(ئىنسانالرغا پەيغەمبەرلەرنى) ئەۋەتكۈچى بولدۇق [( .]5شۇ) رەببىڭنىڭ
رەھمىتىدىندۇر .ئۇ ھەقىقەتەن (بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر.
(ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر [ .]4ئەگەر سىلەر ھەقىقىي ئىشەنگۈچى
بولساڭالر( ،ئۇ) ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ
رەببىدۇر [ .]2ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر .ئۇ (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيدۇ،
(تىرىكنىڭ) جېنىنى ئاالاليدۇ ،ئۇ سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇر ،ئىلگىرىكى ئاتا-
بوۋاڭالرنىڭ رەببىدۇر [ .①»]7ئۇنىڭ ياخشىلىقى ،بەرىكىتى ۋە پەزىلىتى كۆپ
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال بۇ كېچىنى «مۇبارەك كېچە» دەپ سۈپەتلىدى.

بۇ كېچىنىڭ بەرىكەتلىرى
 مۇبارەك قۇرئان كەرىم مۇشۇ كېچىدە نازىل بولغان.
ﷲ تائاال بۇ كېچىنى «ھەربىر ھېكمەتلىك (يەنى ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى
بويىچە قىلىنغان) ئىش ئايرىلىدىغان كېچە» دەپ سۈپەتلىگەن .ﷲنىڭ
ئەمرىدىن ئاشۇ يىلدا يۈز بىرىدىغان رىزىق ،ئەجەل ،ياخشىلىق ،يامانلىق ھەمدە
ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭدا يوچۇق ،نۇقسان ۋە بىھۇدىلىك بولمىغان ناھايىتى پۇختا
بۇيرۇقلىرىدىن

①

بولغان

ھەربىر

ھېكمەتلىك

سۈرە دۇخان  -3ئايەتتىن  -7ئايەتكىچە.
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ئىش

لەۋھۇلمەھپۇزدىن

پەرىشتىلەرگە ئايرىپ بىرىلىدۇ .مانا بۇ ـــ غالىب ۋە ھەممىنى بىلگۈچى
ﷲنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَا أ َ ْن َزلْ َناهُ ِف ل َْيل َ ِة الْق َْد ِر۞ َو َما
َ
ِن أَل ِْف َش ْه ٍر۞ َت َ َ
ِن ك ُ ِل أ َ ْم ٍر۞
ن ُل ال َْم َالئِ َك ُة َو ُ
يها ِب ِإذ ِْن َر ِب ِه ْم م ْ
ْي م ْ
الرو حُ ِف َ
أ ِْ َراكَ َما ل َْيل َ ُة الْق َْد ِر۞ ل َْيل َ ُة الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
َس َال ٌم ِه َي َح َت َم ْطل َ ِع الْ َف ْج ِر۞﴾ «بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن قەدر كېچىسىدە نازىل قىلدۇق

[ .]2قەدر كېچىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ [ ]1قەدر كېچىسى
(شەرەپ ۋە پەزىلەتتە) مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر [ .]3پەرىشتىلەر ۋە جىبرىئىل شۇ
كېچىدە رەببىنىڭ ئەمرى بىلەن (زېمىنغا ﷲ تەقدىر قىلغان) بارلىق ئىش
ئۈچۈن چۈشىدۇ [ .]4شۇ كېچە تاڭ يورۇغانغا قەدەر پۈتۈنلەي تىنچ-ئامانلىقتىن
ئىبارەتتۇر [.①»]5
«الْق َْد ِر» ـــ شەرەپلىك ۋە ھۆرمەتلىك ياكى ئورۇنالشتۇرۇش ۋە ھۆكۈم قىلىش
دېگەن مەنىدىدۇر .چۈنكى ،قەدر كېچىسى ـــ ﷲ تائاال ئۇنىڭدا شۇ يىلىدا يۈز
بىرىدىغان ئىشالرنى ئۆز ھېكمىتى بىلەن ئورۇنالشتۇرىدىغان ۋە ھۆكۈم
قىلىدىغان ،شەرەپلىك ۋە ئۇلۇغ كېچىدۇر.
ْي ِم ْن أَل ِْف َش ْه ٍر﴾ «قەدر كېچىسى (شەرەپ ۋە پەزىلەتتە) مىڭ ئايدىن
﴿لَ ْيل َ ُة الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
ئارتۇقتۇر»② .پەزىلەت ۋە شەرەپتە ،ئەجىر ۋە مۇكاپاتنىڭ كۆپلىكىدە مىڭ ئايدىن
ياخشىدۇر .شۇڭالشقا كىمكى ئۇ كېچىدە (ﷲقا ۋە ئۇنىڭ ۋەدىسىگە) ئىشەنگەن
ۋە ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا قىيامدا تۇرسا ،ئۇنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرى
مەغپىرەت قىلىنىدۇ.

« َت َ َ
ن ُل ال َْم َالئِ َك ُة» «پەرىشتىلەر چۈشىدۇ» .ﷲ تائاالنىڭ كېچە-كۈندۈز ئىبادەت

قىلىپ تۇرىدىغان بەندىلىرىدىن بىر تۈركۈم بەندىلەر چۈشىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق

ون الل َ ْي َل َو َ
ون۞﴾
َْت َ
ون۞ ُي َس ِب ُح َ
ون َع ْن ِع َبا َِتِ ِه َو َال َي ْس َت ْح ِس ُر َ
َْب َ
ار َال َيف ُ ُ
دەيدۇِ ﴿ :ع ْن َدهُ َال َي ْس َتك ِ ُ
الن َه َ
«ﷲنىڭ دەرگاھىدىكىلەر (يەنى پەرىشتىلەر) ﷲنىڭ ئىبادىتىدىن تەكەببۇرلۇق
قىلىپ باش تارتمايدۇ ۋە ھېرىپمۇ قالمايدۇ [ .]21ئۇالر كېچە-كۈندۈز تەسبىھ
ئېيتىدۇ ،بوشاشمايدۇ [ .③»]17قەدر كېچىسى پەرىشتىلەر زېمىنغا ياخشىلىق،

بەرىكەت ۋە رەھمەت بىلەن چۈشىدۇ.
①

سۈرە قەدر  -2ئايەتتىن  -5ئايەتكىچە.

②

سۈرە قەدر  -3ئايەت.

③

سۈرە ئەنبىيا  -21ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -17ئايەت.
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الروحُ » ـــ جىبرىئىلدۇر .جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم شەرەپلىك ۋە
« َو ُ

پەزىلەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇنى ئايرىم تىلغا ئالدى.

« َس َال ٌم ِه َي» «تىنچ-ئامانلىق» .قەدر كېچىسى ـــ مۇئمىنلەر ھەر قانداق

قورقۇنچتىن تىنچ-ئامان بولىدىغان كېچىدۇر چۈنكى ئۇ كېچىدە كۆپلىگەن
كىشىلەر دوزاختىن ئازاد قىلىنىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئازابىدىن ئامان بولىدۇ.

« َح َت َم ْطل َ ِع الْ َف ْج ِر» «تاڭ يورۇغانغا قەدەر» .تاڭ يورۇشى بىلەن كېچىنىڭ

ئەمىلى ئاخىرلىشىدىغانلىقى ئۈچۈن ،قەدر كېچىسى تاڭ يورۇشى بىلەنال
ئاخىرلىشىدۇ.
يۇقىرىقى سۈرىدە قەدر كېچىسىنىڭ بىر قانچە تۈرلۈك پەزىلەتلىرى بايان
قىلىنغان:
بىرىنچى تۈرلۈك پەزىلەت ـــ ئىنسانىيەتكە ھىدايەت بولغان ،ئۇالرنىڭ دۇنيا

ۋە ئاخىرەتتىكى بەخت-سائادىتى بولغان قۇرئان كەرىمنى ﷲ تائاالنىڭ بۇ
كېچىدە نازىل قىلغانلىقى.

﴿و َما أ َ ِْ َراكَ َما ل َْيل َ ُة الْق َْد ِر﴾ «قەدر
ئىككىنچى تۈرلۈك پەزىلەت ـــ ﷲ تائاالنىڭَ :

كېچىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟»

①

دېگەن سۆزىدىكى سوئال ـــ

ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە بۈيۈكلۈكىنى بىلدۈرىدۇ.
ئۈچىنچى تۈرلۈك پەزىلەت ـــ بۇ كېچىنىڭ مىڭ ئايدىن ياخشى
ئىكەنلىكى.
تۆتىنچى تۈرلۈك پەزىلەت ـــ بۇ كېچىدە پەرىشتىلەرنىڭ چۈشىدىغانلىقى.
پەرىشتىلەر پەقەت ياخشىلىق ،بەرىكەت ۋە رەھمەت بىلەن چۈشىدۇ.
بەشىنچى تۈرلۈك پەزىلەت ـــ بۇ كېچىنىڭ تىنچ-ئامان كېچە ئىكەنلىكى.
چۈنكى ،بۇ كېچىدە ﷲقا ئىتائەت قىلىش ئارقىلىق ئازابتىن ئامان بولىدىغانالر
ناھايىتى كۆپ.
ئالتىنچى تۈرلۈك پەزىلەت ـــ ﷲ تائاالنىڭ بۇ كېچنىىڭ پەزىلىتى ھەققىدە
قىيامەت كۈنىگىچە تىالۋەت قىلىنىدىغان پۈتۈن بىر سۈرە نازىل قىلغانلىقى.
قەدر كېچىسىنىڭ پەزىلەتلىرى ھەققىدە ،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن

پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :من قام ليلة القدر إميانا ً
①

سۈرە قەدر  -1ئايەت.
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واحتسابا ً غفر له ما تقدم من ذنبه» «كىمكى قەدر كېچىسى (ﷲقا ۋە ئۇنىڭ ۋەدىسىگە)
ئىشەنگەن ۋە ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا قىيامدا تۇرسا ،ئۇنىڭ ئىلگىرىكى
گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ»① .مانا بۇ مۇكاپات قەدر كېچىسىنى بىلگەن
ياكى بىلەلمىگەن ھەممە كىشىگە ھاسىل بولىدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ قەدر
كېچىسىنى بىلىشنى بۇ ئەجىرنىڭ ھاسىل بولۇشىنىڭ شەرتى قىلمىغان.
قەدر كېچىسى رامىزان ئېيىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ چۈنكى ﷲ تائاال قۇرئاننى
قەدر

كېچىسىدە نازىل

قىلغان

ۋە

قۇرئاننىڭ رامىزان

ئېيىدا نازىل

قىلىنغانلىقىنى خەۋەر قىلغان .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَا أ َ ْن َزلْ َناهُ ِف ل َْيل َ ِة الْق َْد ِر﴾

«بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن قەدر كېچىسىدە نازىل قىلدۇق»② .ﷲ تائاال يەنە
ُ
آن﴾ «رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل
مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ش ْه ُر َر َم َ
ان الَ ِذي أن ِْز َل ِفي ِه الْق ُْر ُ
ض َ
بولۇشقا باشلىدى»③.
مانا بۇنىڭدىن شۇ ئېنىق بولىدۇكى ،قەدر كېچىسى رامىزان ئېيىنىڭ
ئىچىدە بولىدۇ .ھالبۇكى ،بۇ كېچە ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر ئىچىدىمۇ بار ئىدى
لېكىن بۇ ئۈممەت ئىچىدە قىيامەتكىچە داۋام قىلىدۇ.
ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :مەن
پەيغەمبەر ﷺ دىن< :يا رسول ﷲ أخربين عن ليلة القدر أهي يف رمضان أم يف غريه؟> <ئى
رەسۇلۇلالھ! ماڭا قەدر كېچىسى توغرىسىدا خەۋەر بەرگىن ،ئۇ رامىزاندىمۇ ياكى
ئۇنىڭدىن باشقا ئايدىمۇ؟> دەپ سورىغانىدىم ،پەيغەمبەر ﷺ< :بل هي يف رمضان> <ئۇ

رامىزان ئېيىدا> دەپ جاۋاب بەردى .مەن< :تكون مع األنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت،
أم هي إىل يوم القيامة؟> <قەدر كېچىسى پەيغەمبەرلەر بىلەن بىللە بولۇپ ،ئۇالر
قەبزى روھ قىلىنسا كۆتۈرۈلۈپ كېتەمدۇ ياكى قىيامەت كۈنىگىچە داۋام
قىالمدۇ؟> دەپ سورىسام ،پەيغەمبەر ﷺ< :بل هي إىل يوم القيامة> <ئۇ قىيامەت
كۈنىگىچە داۋام قىلىدۇ> دەپ جاۋاب بەردى».

④

لېكىن ،خۇددى جۈمە كۈنىنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا پەزىلەتلەر

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

سۈرە قەدر  -2ئايەت.

③

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان.
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مۇشۇ ئۈممەتكە خاس قىلىنغاندەك ،بۇ كېچىنىڭ پەزىلىتى ۋە ئەجىرىمۇ مۇشۇ
ئۈممەتكە خاستۇر .ﷲ ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر.
قەدر كېچىسى رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ.
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :تحروا ليلة القدر يف العرش األواخر من رمضان» «قەدر
كېچىسىنى رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدىن ئىزدەڭالر».

①

ئۇ جۈپ كېچىلەرگە قارىغاندا تاق كېچىلەردە بولۇش ئېھتىمالى بەكرەك

چوڭ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :تحروا ليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر من
رمضان» «قەدر كېچىسىنى رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىنىڭ تاق كېچىلىرىدىن
ئىزدەڭالر».

②

ئۇ كېچىنىڭ ئاخىرقى يەتتە كۈننىڭ ئىچىدە بولۇش ئېھتىمالى چوڭ.

ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :أن
رجاالً من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر فقال النبي ﷺ" :أرى
رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر ،فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر"» «بىر
مۇنچە ساھابىلەر چۈشىدە قەدر كېچىسىنىڭ رامىزاننىڭ ئاخىرقى يەتتە
كېچىسىدە ئىكەنلىكىنى كۆردى .پەيغەمبەر ﷺ< :چۈشۈڭالرنىڭ ھەقىقەتەنمۇ
رامىزاننىڭ ئاخىرقى يەتتىسىگە ماس ئىكەنلىكىنى كۆردۈم .كىمكى قەدر
كېچىسىنى ئىزدىمەكچى بولسا ،رامىزاننىڭ ئاخىرقى يەتتىسدىن ئىزدىسۇن>
دېدى».

③

ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنغان« :التمسوها يف العرش األواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فال يغلنب عىل
السبع البواقي» «قەدر كېچىسىنى (رامىزاننىڭ) ئاخىرقى ئونىدىن ئىزدەڭالر ،ئەگەر
كىمكى بۇنىڭدىن ئاجىز كەلسە ،قالغان يەتتىسىنى قولدىن بەرمىسۇن».

④

رامىزاننىڭ ئاخىرقى يەتتىسىنىڭ تاق كېچىلىرى ئىچىدە قەدر كېچىسى
بولۇش ئېھتىماللىقى يۇقىرىراقى ـــ يىگىرمە يەتتىنچى كېچىدۇر .ئۇبەي

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

④

مۇسلىم توپلىغان.
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ئىبنى كەئىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :وﷲ
إين ألعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول ﷲ ﷺ بقيامها هي ليلة سبع وعرشين» «ﷲ بىلەن
قەسەمكى ،پەيغەمبەر ﷺ بىزنى قىيامدا تۇرۇشقا بۇيرۇغان كېچىنىڭ قايسى كېچە
ئىكەنلىكىنى مەن ئەلۋەتتە بىلىمەن .ئۇ بولسىمۇ  -12كېچىدۇر».

①

قەدر كېچىسى ـــ ھەر يىلى مۇئەييەن بىر كېچىگە خاس ئەمەس .بەلكى
ئۇ يۆتكىلىپ تۇرىدۇ .مەسىلەن ،بىر يىلى  -12كېچىسى بولسا ،يەنە بىر يىلى
ﷲنىڭ خاھىشى ۋە رەھمىتى بويىچە  -15كېچىسى بولىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ
مۇنداق دېگەن« :التمسوها يف تاسعة تبقى ،يف سابعة تبقى ،يف خامسة تبقى» «قەدر
كېچىسىنى (رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا) قېلىپ قالغان توققۇزىنچى كېچىسى،
يەتتىنچى كېچىسى ۋە بەشىنچى كېچىسى ئىزدەڭالر».

②

«فتح الباري» ناملىق كىتابتا« :كۈچلۈك كۆز قاراش شۇكى ،قەدر كېچىسى
رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىنىڭ تاق كېچىلىرىدە بولىدۇ ۋە يۆتكىلىپ تۇرىدۇ»
دېيىلگەن.
بەندىلەرنىڭ ﷲنىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشى ھەمدە ئۇالرنىڭ ئاشۇ
پەزىلەتلىك كېچىلەردە ناماز ،زىكىر ۋە دۇئا بىلەن قەدر كېچىسىنى ئىزدەپ،
كۆپ ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ﷲقا بولغان يېقىنلىقنى ۋە مۇكاپاتىنى تېخىمۇ
زىيادە قىلىۋېلىشى ئۈچۈن ،شۇنداقال ﷲ ئۇالرنى سىناش ،ئۇ كېچىنى ئىزدەپ
تىرىشچانلىق قىلغان ۋە ئۇنىڭغا ھېرىسمەن بولغان كىشىنى ،ئۇنىڭغا سەل
قاراپ ھورۇنلۇق قىلغان كىشىدىن ئايرىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئۇنىڭ قايسى كۈندە
بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرمىدى چۈنكى بىر نەرسىگە ھېرىسمەن بولغان كىشى
ئۇنى تەلەپ قىلىشقا تىرىشچانلىق قىلىدۇ ،ئۇنىڭغا يىتىش ۋە ئۇنىڭغا
ئېرىشىش يولىدا مۇشەققەتلەرگە پەرۋا قىلمايدۇ .ﷲ تائاال گاھىدا قەدر
كېچىسىنى بىلىشنى ،بەزى بەندىلىرىگە چۈشىدە كۆرىدىغان بەلگە ۋە ئاالمەتلەر
ئارقىلىق ئاشكارىاليدۇ .شۇنداقال ،پەيغەمبەر ﷺ قەدر كېچىسىنىڭ ئاالمىتى
توغرىسىدا ئەتىگىنى الي سۇغا سەجدە قىلىپ چۈش كۆرگەن .ھەقىقەتەن شۇ
كېچە يامغۇر يېغىپ ،پەيغەمبەر ﷺ بامدات نامىزىدا الي سۇغا سەجدە قىلغان.
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى توپلىغان.
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قېرىنداشلىرىم،

قەدر

كېچىسىدە

ئىشىكلەر

ئېچىلىدۇ،

دوستالر

يېقىنالشتۇرۇلىدۇ ،خىتاب ئاڭلىنىپ جاۋاب قايتۇرىلىدۇ ۋە بۇ كېچىدە ئەمەل
قىلغانالرغا كاتتا ئەجىرلەر يېزىلىدۇ .قەدر كېچىسى ـــ مىڭ ئايدىن ياخشىدۇر.
شۇڭالشقا ،ئۇنى ئىزدەشكە تىرىشچانلىق قىلىڭالر ،ﷲ سىلەرگە رەھمەت
قىلسۇن! مانا بۇ ئۇنى ئىزدەيدىغان ۋاقىتالردۇر( ،شۇڭا بۇ ۋاقىتالردا) غەپلەتتە
قېلىشتىن ئاگاھ بولۇڭالر! چۈنكى غەپلەتتە قېلىش ھاالك بولۇشقا باشاليدۇ.
ئۆمۈر ئۆتتى تاماشا ،شارابالردا غەپلەتتە،
ئېسىت! دېدىم شۇ ئۆتكەن ئۆمۈرۈمگە ھەسرەتتە.
شۈكۈر-ھەمدە يولىنى نېمە توستى بىلمىدىم،
زايە بولغان ئۆمرۈمگە تاپالمىدىم بىر ئۆزرە.
تاللىۋالدى رەببىمىز بىزنى ئۇلۇغ بىر ئايغا،
قۇرئان چۈشكەن ئۇ ئايدا بۈيۈك پەزلى-رەھمەتتە.
ئوخشىشى يوق بۇ ئاينىڭ بولغاچ قەدر كېچىسى،
بۇ ئايدىكى ياخشىلىق زاھىر ھەدىس-سۈننەتتە.
تاق كېچىلەر ھەققىدە كەلگەن سەھىھ كۆپ نەقىل،
تەلەپ قىلغان كىشىگە خۇش مۇبارەك ئەلۋەتتە.
ئۇ كېچىدە چۈشىدۇ پەرىشتىلەر نۇر بىلەن،
تىنچ-ئاماندۇر ئۇ كېچە ھەتتاكى تاڭ كەلگۈچە.
قەدىرلىگىن ئەي ئىنسان! چۈنكى ئاشۇ كېچىدە،
ئازاد بولۇر دوزاختىن كىشى ئۆزى سەزمەستە.
ئى ﷲ! بىزنى بۇ ئايدا روزا تۇتقان ،قەدر كېچىسىنى تاپقان ،مول ئەجىر
ۋە ساۋابقا ئېرىشكەن كىشىلەر قاتارىدىن قىلغىن .ئى ﷲ! بىزنى ياخشىلىققا
ئالدىرايدىغانالر ،يامان ئىشالردىن قاچىدىغانالر ،سەن ئۇالرغا ئىنئام قىلغان ۋە
ئۇالرنى يامانلىقتىن ساقالپ قالغان كىشىلەر بىلەن بىللە جەننەتنىڭ ئېسىل
سارايلىرىدا ئەمىن بولغان ھالدا تۇرىدىغانالر قاتارىدىن قىلغىن .ئى مېھرىبان
ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى
مەغپىرەت قىلغىن.
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ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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 -23سۆھبەت

جەننەت سۈپەتلىرى (ﷲ تائاال بىزنى
ئۇنىڭ ئەھلىدىن قىلسۇن!)
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قا لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،رەببىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە كەڭلىكى ئاسمان-زېمىنچە
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كېلىدىغان جەننەتكە ئالدىراڭالر! جەننەتتە كۆز كۆرۈپ باقمىغان ،قۇالق ئاڭالپ
باقمىغان ،ئىنسان قەلبىگە كېچىپ باقمىغان نېئمەتلەر باردۇر .ﷲ تائاال
َ
ار أُكُل َُها َِائِ ٌم َو ِظل ُ َها﴾
ُون َت ْج ِري م ْ
مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :مث َُل ال َْج َن ِة ال َ ِِت ُوعِ َد ال ُْم َتق َ
ِن َت ْح ِت َها ْاْل ْن َه ُ
«تەقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان جەننەتنىڭ سۈپىتى شۇكى ،ئۇنىڭ ئاستىدىن
ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدۇ ،ئۇنىڭ مېۋىلىرى تۈگىمەيدۇ ،ھەمىشە سايە چۈشۈپ
تۇرىدۇ»①.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :مث َُل الْج َن ِة الَ ِِت وعِد الْم َتقُون ِف َ
َْي آ ِس ٍن
ِن َما ٍء غ ْ ِ
ار م ْ
َ
َ َ
ُ َ ُ
يها أ ْن َه ٌ
َ
َ
َ
ً
ِن َخ ْم ٍر ل ََذ ٍة ل َ
ِن ك ُ ِل
يها م ْ
ار م ْ
ار م ْ
ِن َع َس ٍل ُم َصف َو ل َُه ْم ِف َ
اربِ َ
ار ِم ْن ل َ ٍ
ِلش ِ
َب ل َْم َي َت َغ َ ْ
ن َوأ ْن َه ٌ
ْي َط ْع ُم ُه َوأ ْن َه ٌ
َوأ ْن َه ٌ
ِن َر ِب ِه ْم﴾ «تەقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان جەننەتنىڭ سۈپىتى شۇكى،
الثَ َم َر ِ
ات َو َم ْغ ِف َرةٌ م ْ
ئۇ يەردە رەڭگى ئۆزگەرمىگەن سۇدىن ئۆستەڭالر ،تەمى ئۆزگەرمىگەن سۈتتىن

ئۆستەڭالر ،ئىچكۈچىلەرگە لەززەت بېغىشاليدىغان مەيدىن ئۆستەڭالر ۋە ساپ
ھەسەلدىن ئۆستەڭالر بولىدۇ .ئۇالرغا جەننەتتە بەھرىمەن بولىدىغان تۈرلۈك
مېۋىلەر بولىدۇ ۋە رەببى تەرىپىدىن مەغپىرەت بولىدۇ»②.

ات َت ْج ِري
﴿و َب ِش ِر الَ ِذي َن آ َم ُنوا َو َع ِمل ُوا َ
ات أ َ َن ل َُه ْم َج َن ٍ
الصا لِ َح ِ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
ُ
َ
يها
ِن َث َم َر ٍة ِر ْزقًا قَا لُوا َهذَ ا الَ ِذي ُر ِزقْ َنا م ْ
ار ك ُل َ َما ُر ِزقُوا ِم ْن َها م ْ
م ْ
اب ًها َو ل َُه ْم ِف َ
ِن ق َْب ُل َوأ ُتوا ِب ِه ُم َت َش ِ
ِن َت ْح ِت َها ْاْل ْن َه ُ
َ
ون﴾ «(ئى مۇھەممەد!) ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى
يها َخا ل ُِد َ
أ ْز َواجٌ ُم َطه ََرةٌ َو ُه ْم ِف َ
ئەمەللـەرنى قىلغانالرغا ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان

جەننەتلەرگە كىرىدىغانلىقى بىلەن خۇشخەۋەر بەرگىن .ئۇالر جەننەتنىڭ بىرەر
مېۋىسىدىن رىزىقالندۇرۇلغان چاغدا< :بۇنىڭ بىلەن بۇرۇن (دۇنيادىمۇ)
رىزىقالندۇرۇلغان ئىدۇق> دەيدۇ .ئۇالرغا كۆرۈنۈشى دۇنيانىڭ مېۋىلىرىگە
ئوخشايدىغان ،تەمى ئوخشىمايدىغان مېۋىلەر بىرىلىدۇ .جەننەتلەردە ئۇالرغا پاك
جۈپتىلەر (يەنى ھۆرلەر) بىرىلىدۇ ،ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ»③.

َهَي
َهَي ِظ َالل َُها َوذُلِل َْت ق ُُطوف َُها َتذْ ل ً
ِيال۞ َو يُ َط ُ
اف عَل ْ ِ ْ
﴿و َِا نِ َي ًة عَل ْ ِ ْ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
بآنِي ٍة مِن ِف َ َ
ْ
ِن ِف َ
اج َها
ير م ْ
ض ٍة َوأك َْو ٍ
ِ َ ْ
يها ك َأ ًسا ك َ
َان ِم َز ُ
يرا۞ َو ُي ْسق َْو َن ِف َ
يرا۞ ق ََو ِ
اب ك َا َن ْت ق ََو ِ
ض ٍة ق ََد ُرو َها َت ْق ِد ً
ار َ
ار َ
َ
ُورا۞
يها ُت َس ََم َسل َْس ِب ً
َز ْن َج ِب ً
يال۞ َو َي ُط ُ
ان ُم َخل َ ُد َ
َهَي ِو ل َْد ٌ
يال۞ َع ْي ًنا ِف َ
وف َعل ْ ِ ْ
َت َح ِس ْب َ ُ ْ
ون ِإذَا َرأ ْي َ ُ ْ
َت لُ ْؤلُ ًؤا َم ْنث ً
①

سۈرە رەئد  -15ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە مۇھەممەد  -25ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە بەقەرە  -15ئايەت.
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َ
َ
ْيا۞﴾ «جەننەتتىكى (دەرەخلەرنىڭ) سايىلىرى ئۇالرغا
ت َث َم َرأ ْي َ
َو ِإذَا َرأ ْي َ
ت َن ِع ً
يما َو ُملْكًا ك َِب ً
يېقىندۇر ،جەننەتنىڭ مېۋىلىرىنى ئۈزۈش ئۇالرغا ئاسان قىلىنىدۇ [ .]24ئۇالرغا

(تاماق قاچىالنغان) كۈمۈش تەخسىلەر( ،مەي تولدۇرۇلغان) كۈمۈشتىن ياسالغان
(شىشىدەك سۈزۈك) جامالر ئايالندۇرۇپ سۇنۇلۇپ تۇرىدۇ( ،ساقىيالر ئۇالرنىڭ
ئېھتىياجىغا قاراپ) اليىق ئۆلچەيدۇ (يەنى ئىچكۈچىلەرنىڭ ئېھتىياجىدىن
ئېشىپمۇ قالمايدۇ ،كېمىيىپمۇ قالمايدۇ) [25ـ .]24ئۇالر يەنە جەننەتتە
زەنجىۋىل ئارىالشتۇرۇلغان جام بىلەن (يەنى جامدىكى مەي بىلەن) سۇغىرىلىدۇ
[ .]22جەننەتتە سەلسەبىل دەپ ئاتىلىدىغان بىر بۇالقمۇ بار [ .]27قېرىماي
ھەمىشە ياش تۇرىدىغان غىلمانالر نۆۋەت بىلەن ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ
تۇرىدۇ ،ئۇالرنى كۆرگەن چېغىڭدا (ئۇالرنىڭ گۈزەللىكى ،سۈزۈكلۈكى ۋە
نۇرلۇقلۇقىغا قاراپ) ئۇالرنى تېرىلىپ كەتكەن مەرۋايىتمىكىن دەپ قالىسەن
[ .] 21قاچانكى سەن قارايدىغان بولساڭ ،بۇ يەردە (تەسۋىرلەپ تۈگەتكىلى
بولمايدىغان) نېئمەتلەرنى ۋە كاتتا پادىشاھلىقنى كۆرۈسەن [.①»]17

ار َي ٌة۞
يها َال ِغ َي ًة۞ ِف َ
﴿ف َج َن ٍة َعا ل َِيةٍ۞ َال َت ْس َم ُع فِ َ
يها َع ْ ٌ
ن َج ِ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ :
َ
ار ُق َم ْصفُوفَ ٌة۞ َو َز َر ِاب ُ َم ْبثُو َث ٌة۞﴾ «ئۇالر ئالىي
ِف َ
اب َم ْو ُضو َع ٌة۞ َو َن َم ِ
يها ُس ُر ٌر َم ْرفُو َع ٌة۞ َوأك َْو ٌ
جەننەتتىدۇر [ .]27ئۇ يەردە يامان سۆز ئاڭلىمايدۇ [ .]22ئۇ يەردە بۇالقالر ئېقىپ
تۇرىدۇ [ .]21ئۇ يەردە ئېگىز تەختلەر ،قاتار تىزىلغان قەدەھلەر ،رەت-رەت
قويۇلغان ياستۇقالر ،سېلىنغان ئېسىل بىساتالر بار [23ـ.②»]24
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يحلَون ِفيها م َ
يها
او َر م ْ
ُ َ ْ َ َ ْ
ِن أ َس ِ
اس ُه ْم ِف َ
ِن ذَ َه ٍ
ب َو لُ ْؤلُ ًؤا َو ل َِب ُ

ير﴾ «ئۇالر جەننەتلەردە ئالتۇن بىلەيزۈكلەرنى ،مەرۋايىتالرنى تاقايدۇ ،ئۇالرنىڭ
َح ِر ٌ
كىيىمى يىپەكتىن بولىدۇ»③.
َ
ِن ِف َ
ض ٍة
اب ُس ْن ُد ٍس ُخ ْ
او َر م ْ
َب ٌق َو ُحلُوا أ َس ِ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :عا ل َ ُ ْ
ِهَي ثِ َي ُ
ض ٌر َو ِإ ْس َت ْ َ
ورا﴾ «ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا يىپەك ۋە قېلىن يىپەكتىن
َو َسقَا ُه ْم َربُ ُه ْم َش َرا بًا َط ُه ً
(تەييارالنغان) يېشىل كىيىملەر بولىدۇ( ،ئۇالر) كۈمۈش ئۈزۈكلەرنى تاقايدۇ،

①

سۈرە ئىنسان  -24ئايەتتىن  -17ئايەتكىچە.

②

سۈرە غاشىيە  -27ئايەتتىن  -24ئايەتكىچە.

③

سۈرە فاتىر  -33ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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رەببى ئۇالرنى پاك شاراب بىلەن سۇغىرىدۇ»①.

ن﴾ «ئۇالر
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :م َت ِك ِئ َ
ور عِ ٍ
ن ع َََل ُس ُر ٍر َم ْصفُوفَ ٍة َو َز َو ْج َنا ُه ْم ِب ُح ٍ

قاتار تىزىلغان تەختلەر ئۈستىدە يۆلەنگەن ھالدا ئولتۇرىدۇ ،شەھال كۆزلۈك
ھۆرلەرنى ئۇالرغا جۈپ قىلىپ بىرىمىز»②.

ك َال َي َر ْو َن ِفي َها َش ْم ًسا َو َال َز ْم َه ِر ي ًرا﴾
يها ع َََل ْاْل َ َرائِ ِ
ن ِف َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :م َت ِك ِئ َ

«ئۇالر جەننەتتە تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ ،ئۇالر جەننەتتە قاتتىق
ئىسسىقنىمۇ ،قاتتىق سوغۇقنىمۇ كۆرمەيدۇ»③.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :إ َن الْم َت ِقن ف مق َ
ِن
ن۞ ِف َج َن ٍ
َ ِ َ ٍ
ون م ْ
ون۞ َيل َْب ُس َ
ات َو ُع ُي ٍ
ِ ُ
َام أ ِم ٍ
ن۞﴾
ن۞ كَذَ ل َ
ن۞ َي ْد ُع َ
ون ِف َ
يها بِك ُ ِل فَا ك َِه ٍة آ ِم ِن َ
َابلِ َ
َب ٍق ُم َتق ِ
ور عِ ٍ
ِك َو َز َو ْج َنا ُه ْم ِب ُح ٍ
ُس ْن ُد ٍس َوإِ ْس َت ْ َ
«تەقۋادارالر ھەقىقەتەن بىخەتەر جايدا بولىدۇ [ .]52باغالردا ،بۇالقالرنىڭ
ئارىسىدا بولىدۇ [ .]51ئۇالر قېلىن ،يۇپقا يىپەك كىيىملەرنى كىيىپ بىر-
بىرىگە قاراپ ئولتۇرۇشىدۇ [( .]53ئۇالرنى تۈرلۈك ھۆرمەتلەر بىلەن) مۇشۇنداق
ئىكرام قىلدۇق ،شەھال كۆزلۈك ھۆرلەرنى ئۇالرغا جۈپ قىلىمىز [ .]54ئۇالر
جەننەتتە (مەيدە ئېغىرلىشىش ۋە كېسەللىكلەردىن) ئەمىن بولغان ھالدا

(خىزمەتچىلەردىن) ھەممە مېۋىلەرنى (كەلتۈرۈشنى) تەلەپ قىلىدۇ [.④»]55
َ
َ
َهَي
ون۞ ُي َط ُ
َب َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ا ِْ ُخل ُوا ال َْج َن َة أ ْن ُت ْم َوأ ْز َو ُ
اف َعل ْ ِ ْ
اجك ُْم ُت ْح َ ُ
َ
َ
ون۞ ﴾ «(ئۇالرغا)
ِب ِص َح ٍ
ب َوأك َْو ٍ
اف م ْ
يها َخا ل ُِد َ
ن َوأ ْن ُت ْم ِف َ
اب َو ِف َ
يها َما َت ْش َت ِهي ِه ْاْل َ ْن ُف ُس َو َتل َُذ ْاْلَعْ ُ ُ
ِن ذَ َه ٍ
<سىلەر ئاياللىرىڭالر بىلەن بىللە خۇشال-خۇرام ھالدا جەننەتكە كىرىڭالر>
(دېيىلىدۇ) [ .]27ئۇالرغا ئالتۇن لېگەنلەردە (تائام) ،ئالتۇن جامالردا (شاراب)
تۇتۇلىدۇ .جەننەتتە كۆڭۈللـەر تارتىدىغان ،كۆزلەر لەززەتلىنىدىغان نەرسىلەر بار،
سىلەر جەننەتتە مەڭگۈ قالىسىلەر [.⑤»]22

الط ْر ِف ل َْم َي ْط ِمث ُْه َن إِ ْن ٌس ق َْبل َُه ْم َو َال َج ٌ
ات َ
ان۞
يه َن ق ِ
َاص َر ُ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :ف ِ

ان۞﴾ «ئۇ جەننەتلەردە ئەرلىرىدىن
ف َِبأ َ ِي َ
ان۞ ك َأ َ َن ُه َن ال َْياقُ ُ
وت َوال َْم ْر َج ُ
آال ِء َر ِبك َُما ُتك َِذ َب ِ
①

سۈرە ئىنسان  -12ئايەت.

②

سۈرە تۇر  -17ئايەت.

③

سۈرە ئىنسان  -23ئايەت.

④

سۈرە دۇخان  -52ئايەتتىن  -55ئايەتكىچە.

⑤

سۈرە زۇخرۇف  -27ۋە  -22ئايەتلەر.
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باشقىالرغا قارىمايدىغان ،ئەرلىرىدىن بۇرۇن ئۇالر بىلەن ھېچ ئىنسان ۋە جىن
يېقىنچىلىق قىلمىغان خوتۇنالر بار [( .]54ئى ئىنسانالر! جىنالر!) سىلەر
رەببىڭالرنىڭ قايسى نېئمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟ [ ]52گويا ئۇالر
(سۈزۈكلۈكتە) ياقۇتتۇر( ،ئاقلىقتا) مەرۋايىتتۇر [.①»]57

ور
ان۞ ف َِبأ َ ِي َ
ْي ٌ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :ف ِ
آال ِء َر ِبك َُما ُتك َِذبَ ِ
ات ِح َس ٌ
يه َن َخ ْ َ
ان۞ ُح ٌ
ام۞﴾ «ئۇ جەننەتلەردە چىرايلىق خوتۇنالر بار [( .]27ئى ئىنسانالر!
ور ٌ
ات ِف الْ ِخ َي ِ
َمق ُْص َ

جىنالر!) سىلەر رەببىڭالرنىڭ قايسى نېئمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟ []22
ئۇالر (جەننەتنىڭ) چېدىرلىرىدا مەستۇرە ھۆرلەردۇر [.②»]21
َ
ُ
ن َج َزا ًء بِ َما ك َا ُنوا
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَ َال َت ْعل َُم َن ْف ٌس َما أ ْخف َِي ل َُه ْم م ْ
ِن ق َُر ِة أعْ ُ ٍ

ُون﴾ «ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲنىڭ ھۇزۇرىدا
َي ْع َمل َ
ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېئمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ»③.
َ
ََت َو َال
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :لِل َ ِذي َن أ ْح َس ُنوا ال ُْح ْس َن َو ِز َيا َِةٌ َو َال َي ْر َه ُق ُو ُجو َه ُه ْم ق َ ٌ
ِذ ل َ ٌة أُو ل َ ِئ َ
ون﴾ «ياخشى ئىش قىلغانالر جەننەتكە ۋە ﷲنىڭ
َ
يها َخا ل ُِد َ
اب ال َْج َن ِة ُه ْم ِف َ
ك أ ْص َح ُ
جامالىنى كۆرۈشكە نائىل بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى قارىلىق ۋە خارلىق
قاپلىمايدۇ (يەنى ئۇالرغا غەم-قايغۇ ۋە پەرىشانلىق يۈزلەنمەيدۇ) .ئەنە شۇالر

ئەھلى جەننەت بولۇپ ،جەننەتتە مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر»④ .بۇ ئايەتتىكى «الْ ُح ْس َن»

دېگىنى ـــ جەننەتتۇر چۈنكى ئۇنىڭدىنمۇ گۈزەل ماكان يوقَ « .و ِز َيا َِةٌ» دېگىنى

ـــ ﷲ تائاالنىڭ جامالىغا قاراشتۇر .ﷲ بىزگە ئۆز پەزلى-ئېھسانى بىلەن ئۇنى
رىزىق قىلىپ بەرسۇن!
جەننەتنىڭ سۈپەتلىرى ،نېئمەتلىرى ،ئۇنىڭدىكى خۇرسەنلىك ۋە شادلىق
ھەققىدىكى ئايەتلەر ئىنتايىن كۆپتۇر.

ھەدىسلەرگە كەلسەك ،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :قلنا:
يا رسول ﷲ حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال :لبنة ذهب ولبنة فضة ،ومالطها املسك ،وحصباؤها
اللؤلؤ والياقوت ،وترابها الزعفران ،من يدخلها ينعم وال يبأس ،ويخلد وال ميوت ،ال تبىل ثيابه ،وال
①

سۈرە رەھمان  -54ئايەتتىن  -57ئايەتكىچە.

②

سۈرە رەھمان  -27ئايەتتىن  -21ئايەتكىچە.

③

سۈرە سەجدە  -22ئايەت.

④

سۈرە يۇنۇس  -14ئايەت.
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يفنى شبابه» «بىز< :ئى رەسۇلۇلالھ! بىزگە جەننەت توغرىسىدا سۆزلەپ بەرگىن،
جەننەتنىڭ بىنالىرى نېمىدىن ياسالغان؟> دەپ سورىساق ،رەسۇلۇلالھ ﷺ< :بىر
خىشى ئالتۇندىن ،بىر خىشى كۈمۈشتىن ،ئۇنىڭ لېيى (خۇشپۇراق) ئىپاردىن،
ئۇششاق تاشلىرى مەرۋايىت ۋە ياقۇتتىن ،توپىسى زەپەردىندۇر .كىم ئۇنىڭغا
كىرسە نېئمەتكە ئېرىشىدۇ ،بەختكە نائىل بولىدۇ ،ئۆلمەستىن ئەبەدىي ياشايدۇ،
كىيىملىرى كونىرىمايدۇ ۋە ياشلىقى تۈگەپ كەتمەيدۇ (يەنى قېرىماي ياش پېتى
تۇرىدۇ)> دېدى».

①

ئۇتبە ئىبنى غەزۋان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خۇتبە سۆزلىمەكچى بولۇپ ﷲقا

ِرصم ،وولّت
ھەمدۇ-سانا ئېيتقاندىن كېيىن مۇنداق دېگەن« :فإن الدنيا قد آذنت ب ُ
حذّاء ،ومل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء يصطبها صاحبها ،وإنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال
يحرضنَّكم ،ولقد ذكر لنا أن مرصاعني من مصاريع الجنة بينهام مسرية أربعني
لها ،فانتقلوا بخري ما
ُ

سنة ،وليأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» «دۇنيا ئاخىرلىشىشقا قاراپ ناھايىتى
تېز سۈرئەتتە كېتىۋاتماقتا .دۇنيانىڭ پەقەتال ئىگىسى يااليدىغان قاچىدىكى
تاماق قالدۇقىغا ئوخشاش ۋاقتى قېلىپ قالدى .سىلەر بۇ دۇنيادىن مەڭگۈ
يوقالمايدىغان ماكانغا يۆتكىلىسىلەر ،شۇڭا ئالدىڭالردا بار نەرسىلەرنىڭ
ياخشىلىرى بىلەن يۆتكىلىڭالر .بىزگە شۇنداق بايان قىلىپ بىرىلدىكى،
جەننەت دەرۋازىلىرى كېشىكىنىڭ ئىككى تەرىپىنىڭ ئارىلىقى  47يىللىق
مۇساپىدۇر .ئۇنىڭغا شۇنداق بىر كۈن كېلىدۇكى ،جەننەتكە كىرگۈچىلەرنىڭ
كۆپلىكىدىن ئۇ توشۇپ كېتىدۇ».

②

سەھىل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :يف الجنة مثانية أبواب ،فيها باب يسمى :الريان ،ال يدخله إال
الصامئون» «جەننەتنىڭ سەككىز دەرۋازىسى بار .ئۇنىڭدا رەييان دەپ ئاتىلىدىغان
بىر دەرۋازا بولۇپ ،بۇنىڭدىن پەقەت روزا تۇتقان كىشىلەرال كىرەلەيدۇ».

③

ئۇسامە ئىبنى زەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن
النبي ﷺ قال :أال هل ُمشَ ِّمر إىل الجنة ؟ ،فإن الجنة ال خطر لها ،هي ورب الكعبة نور يتألأل،
①

ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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وريحانة تهتز ،وقرص مشيد ،ونهر مطّرد ،ومثرة نضيجة ،وزوجة حسناء جميلة ،وحلل كثرية ،ومقام
يف أبد يف دار سليمة ،وفاكهة وخرضة ،وحربة ونعمة ،يف محلة عالية بهية" قالوا :يا رسول ﷲ نحن
املش ِّمرون لها ،قال :قولوا :إن شاء ﷲ فقال القوم :إن شاء ﷲ» «پەيغەمبەر ﷺ< :جەننەتكە
ئىنتىلىدىغانالر يوقمۇ؟ ھەقىقەتەن جەننەتنىڭ ئوخشىشى يوق .كەئبىنىڭ
رەببى بىلەن قەسەمكى ،جەننەت ـــ چاقناپ تۇرغان نۇر ،يەلپۈنۈپ تۇرغان
رەيھان ،ئېگىز-ئېگىز ئىمارەتلەر ،ئېقىپ تۇرغان ئۆستەڭلەر ،پىشىپ يېتىلىپ
تۇرىدىغان مېۋىلەر ،گۈزەل چىرايلىق ئايالالر ،كۆپلىگەن زىبۇ-زىننەتلەر؛
مېۋىلىك ،يېشىللىق ،باياشاتچىلىق ،نازۇ-نېئمەت ،گۈزەل ۋە ئالىي سارايالر
بولغان تىنچ-ئامان ۋە مەڭگۈلۈك ماكاندۇر> دېدى .ساھابىلەر< :بىز ئۇنىڭغا
ئىنتىلىمىز ئى رەسۇلۇلالھ!> دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :ﷲ خالىسا دەڭالر!>
دېدى .ساھابىلەر< :ﷲ خالىسا> دېدى».

①

ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :إن يف الجنة مئة درجة ،ولو أن العاملني اجتمعوا يف إحداهن
لوسعتهم» «ھەقىقەتەن جەننەتتە يۈز دەرىجە بولۇپ ،ئەگەر پۈتۈن دۇنيا ئۇالرنىڭ
بىرىگە جۇغالشقان بولسا ،ئۇالرنى ئەلۋەتتە سىغدۇراتتى».

②

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنىدۇ« :إن يف الجنة مئة درجة ،أعدّها ﷲ للمجاهدين يف سبيله ،بني كل درجتني
جر
كام بني السامء واألرض ،فإذا سألتم ﷲ فاسألوه الفردوس ،فإنه وسط الجنة وأعىل الجنة ومنه تَ َف َّ

أنهار الجنة ،وفوقه عرش الرحمن» «ھەقىقەتەن جەننەتتە يۈز دەرىجە بولۇپ ،ﷲ تائاال

ئۇالرنى ئۆزىنىڭ يولىدىكى مۇجاھىدالرغا تەييارلىغان ،ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ
ئارىلىقى ئاسمان بىلەن زېمىن ئارىلىقىچىلىك كېلىدۇ .شۇڭا ﷲتىن سورىغان
چېغىڭالردا فىردەۋىس جەننىتىنى سوراڭالر چۈنكى فىردەۋىس جەننىتى ـــ
جەننەتنىڭ ئوتتۇرى ۋە ئەڭ ئالىيسىدۇر .جەننەتنىڭ ئۆستەڭلىرى ئۇنىڭدىن
ئېتىلىپ چىقىدۇ ۋە رەھمان تائاالنىڭ ئەرشى ئۇنىڭ ئۈستىدىدۇر».

③

ئەبۇ سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ
①

ئىبنى ماجە ،بەيھەقى ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان.

②

ئەھمەد توپلىغان.

③

بۇخارى توپلىغان.
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قال :إن أهل الجنة يرتاءون أهل الغرف فوقهم كام ترتاءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من
املرشق أو املغرب لتفاضل ما بينهم" قالوا :يا رسول ﷲ تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم قال" :بىل،
والذي نفيس بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا املرسلني» «پەيغەمبەر ﷺ< :جەننەت ئەھلى
ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىدىكى قەسىرلەردە ياشايدىغانالرنى ،ئارىسىدىكى دەرىجە پەرقى
تۈپەيلى ،مەشرىق ياكى مەغرىب تەرەپتىكى ئۆچۈش ئالدىدا تۇرغان نۇرلۇق
يۇلتۇزنى كۆرگەندەك كۆرىدۇ> دېدى .ساھابىلەر< :ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇ باشقىالر
يىتەلمەيدىغان پەيغەمبەرلەرنىڭ مەرتىۋىسىمۇ؟> دەپ سورىغانىدى ،پەيغەمبەر
ﷺ< :ياق! جېنىم قولىدا بولغان زات بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ﷲقا ئىمان ئېيتقان
ۋە پەيغەمبەرلەرنى تەستىقلىغان كىشىلەرنىڭ مەنزىلگاھىدۇر> دېدى».

①

ئەبۇ مالىك ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :إن يف الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها ،وباطنها من
وصىل بالليل والناس نيام» «جەننەتتە بىر
ّ
ظاهرها ،أعدها ﷲ ملن أطعم الطعام ،وأدام الصيام،
قەسىر بولۇپ ،ئۇنىڭ سىرتى ئىچىدىن ،ئىچى سىرتىدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ .ﷲ
تائاال ئۇ قەسىرنى (ھاجەتمەنگە) تائام بەرگەن ،روزىنى داۋام قىلغان ،كېچىسى
كىشىلەر ئۇخالۋاتقاندا ناماز ئوقۇغان كىشىلەرگە تەييارلىغان».

②

ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنىدۇ« :إن للمؤمن يف الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها يف السامء ستون ميالً،
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فال يَرى بعضهم بعضا ً» «مۇئمىن ئۈچۈن جەننەتتە كاۋاك
مەرۋايىتتىن بولغان بىر چېدىر بولۇپ ،ئۇنىڭ ئېگىزلىكى ئاسماندا  47مىل
كېلىدۇ .مۇئمىننىڭ ئۇ چېدىردا جۈپتىلىرى بولۇپ ،ئۇ ،جۈپتىلىرىنى (نۆۋەت
بىلەن) ئايلىنىپ چىقىدۇ لېكىن ئۇالر (چېدىرنىڭ چوڭلۇقىدىن) بىر-بىرىنى
كۆرەلمەيدۇ».

③

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنغان« :إن أول زمرة تدخل الجنة عىل صورة القمر ليلة البدر ،ثم الذين يلونهم عىل
أشد نجم يف السامء إضاءة ،ثم هم بعد ذلك منازل ،ال يتغوطون ،وال يبولون ،وال ميتخطون ،وال
①

بۇخارى توپلىغان.

②

تەبەرانى توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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خلْقِ رجل واحد،
يبصقون ،أمشاطهم الذهب ،ومجامرهم األُلوة ،ورشحهم املسك ،أخالقهم عىل َ

عىل طول أبيهم آدم ستون ذراعا ً» «جەننەتكە تۇنجى بولۇپ كىرىدىغان جامائەتنىڭ

يۈزلىرى ئايدىڭ كېچىدىكى تولۇن ئايدەك بولىدۇ ،ئۇنىڭدىن كېيىن
كىرىدىغانالرنىڭ يۈزلىرى ئاسماندىكى ئەڭ نۇرلۇق يۇلتۇزدەك بولىدۇ .ئاندىن
كېيىن ئۇالر ھەر خىل مەرتىۋىلەردە بولىدۇ ،ئۇالر چوڭ-كىچىك تاھارەت
قىلمايدۇ ،مىشقىرمايدۇ ۋە تۈكۈرمەيدۇ .تاغاقلىرى ئالتۇن ،ئىسرىقدانلىرى
خۇشبۇي ئۇد ياغىچىدۇر ،تەرلىرى ئىپاردۇر .ئۇالرنىڭ بوي-تۇرقى بىر خىل
بولۇپ ،شەكلى ئاتىمىز ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ شەكلىگە ئوخشايدۇ،

ئېگىزلىكى  47گەز بولىدۇ» ①.يەنە بىر نەقىلدە« :ال اختالف بينهم ،وال تباغض،
قلوبهم عىل قلب واحد ،يسبحون ﷲ بكر ًة وعشيا ً» «ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ ۋە

دۈشمەنلىك بولمايدۇ ،قەلىبلىرى بىر قەلىبتەك بولۇپ كېتىدۇ ،ئۇالر ئەتىگەن

ۋە ئاخشامدا ﷲقا تەسبىھ ئېيتىدۇ» دېيىلگەن .يەنە بىر نەقىلدە« :وأزواجهم
الحور العني» «ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ھۆر ئەيىنلەردىن بولىدۇ» دېيىلگەن.

جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ قال :إن
أهل الجنة يأكلون فيها ويرشبون ،وال يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون قالوا :فام بال
جشَ اء ورشح كرشح املسك ،يُلهمون التسبيح والتحميد كام يُلهمون ال َّنفَس»
الطعام ؟ ،قالُ :
«پەيغەمبەر ﷺ< :جەننەت ئەھلى جەننەتتە يەپ-ئىچىدۇ لېكىن تۈكۈرمەيدۇ،
چوڭ-كىچىك تاھارەت قىلمايدۇ ۋە مىشقىرمايدۇ> دېدى .ساھابىلەر< :ئۇنداقتا
يىگەن ۋە ئىچكەنلىرى قانداق بولىدۇ؟> دەپ سورىغانىدى ،پەيغەمبەر ﷺ:
<كېكىرىش ۋە ئىپار پۇرىقىدەك تەرلەش بىلەن چىقىرىلىدۇ ،ئۇالر خۇددى
توختىماي نەپەس ئالغاندەك ،توختىماي تەسبىھ ۋە ھەمدە ئېيتىپ تۇرىدۇ>
دېدى».

②

زەيد ئىبنى ئەرقەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليُعطى قوة مئة رجل يف

األكل والرشب والجامع والشهوة ،تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح املسك
فيضمر بطنه» «مۇھەممەدنىڭ جېنى قولىدا بولغان زات بىلەن قەسەمكى،
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.
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(جەننەت ئەھلىدىن) بىر كىشىگە يىيىش ،ئىچىش ،جىنسىي مۇناسىۋەت ۋە
شەھۋەتتە يۈز كىشىنىڭ كۈچى بىرىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ھاجىتى تىرىلىرىدىن
چىققان ئىپارنىڭ پۇرىقىغا ئوخشاش پۇراقلىق تەر بىلەن چىقىپ كېتىدۇ،
شۇنىڭ بىلەن قورسىقى (خۇددى ھېچنەرسە يېمىگەندەك) ئىچىگە كىرىپ
كېتىدۇ».

①

ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنغان« :لقاب قوس أحدكم أو موضع قدم يف الجنة خري من الدنيا وما فيها ،ولو أن امرأة من
نساء أهل الجنة أطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهام ،وملألت ما بينهام ريحاً ،ولنصيفها خري من
الدنيا وما فيها»

«بىرىڭالرنىڭ

جەننەتتە

ئوقياچىلىك

ياكى

قەدىمىنىڭ

ئورنىچىلىك يېرى بولغىنى ـــ دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نەرسىلەردىن
ياخشىدۇر .ئەگەر جەننەت ئەھلىنىڭ ئاياللىرىدىن بىر ئايال زېمىنغا قارايدىغان
بولسا ،ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى نۇرالندۇرۇۋېتىدۇ ۋە
ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەر خۇشپۇراققا تولۇپ كېتىدۇ.
ئۇنىڭ ياغلىقى دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نەرسىدىن ياخشىدۇر».

②

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :إن يف الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة ،فتهب ريح الشامل

فتحثوا يف وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجامالً فريجعون إىل أهليهم فيقولون لهم :وﷲ لقد

ازددتم بعدنا حسنا ً وجامالً» «جەننەتتە بىر بازار بولۇپ ،جەننەت ئەھلى ئۇنىڭغا ھەر

جۈمە كۈنى كېلىدۇ .ئاندىن شىمال تەرەپتىن شامال كېلىپ ئۇالرنىڭ
يۈزلىرىنى ۋە كىيىم-كېچەكلىرىنى سىيپاپ ،ئۇالرنىڭ ھۆسىن-جامالىنى
تېخىمۇ چىرايلىقالشتۇرۇۋېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر تېخىمۇ چىرايلىق ۋە
كېلىشكەن

ھالدا

ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ

يېنىغا

قايتىپ

كېلىدۇ.

ئائىلىسىدىكىلەر ئۇالرغا< :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،سىلەر تېخىمۇ چىرايلىق ۋە
كېلىشكەن بولۇپ كېتىپسىلەر> دەيدۇ».

③

ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

①

ئەھمەد ۋە نەسائى سەھىھ ئىسناد بىلەن توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.
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دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد :إن لكم أن تصحوا فال
تسقموا أبدا ً ،وإن لكم أن تحيوا فال متوتوا أبدا ً ،وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبدا ً ،وإن لكم أن
تنعموا فال تبأسوا أبدا ً» «جەننەت ئەھلى جەننەتكە كىرگەندە بىر جاكارچى< :سىلەر
ساالمەت تۇرىسىلەر ،مەڭگۈ كېسەل بولمايسىلەر؛ ھايات ياشايسىلەر ،مەڭگۈ
ئۆلمەيسىلەر؛ ياش تۇرىسىلەر ،مەڭگۈ قېرىمايسىلەر؛ نېئمەتلىنىپ تۇرىسىلەر،
مەڭگۈ يامان ئەھۋالغا قالمايسىلەر> دەپ جاكاراليدۇ» ①.مانا بۇ ﷲ تائاالنىڭ:
ُ
َ
ُون﴾ «ئۇالرغا< :قىلغان ئەمىلىڭالر ئۈچۈن
ور ْث ُت ُمو َها بِ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َمل َ
﴿ َو ُنو ُِوا أ ْن تِلْك ُُم ال َْج َن ُة أ ِ
سىلەرگە بېرىلگەن جەننەت مانا مۇشۇ> دەپ نىدا قىلىنىدۇ (يەنى پەرىشتىلەر
شۇنداق دەپ نىدا قىلىدۇ)»② دېگەن سۆزىگە ئۇيغۇندۇر.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنغان« :قال ﷲ عز وجل :أعددت لعبادي الصالحني ما ال عني رأت ،وال أذن
َ
ُ
ن َج َزا ًء
سمعت ،وال خطر عىل قلب برش .واقرأؤا إن شئتم﴿ :فَال َت ْعل َُم َن ْف ٌس َما أ ْخف َِي ل َُه ْم م ْ
ِن قُ َر ِة أعْ ُ ٍ

ُون﴾» «ﷲ تائاال< :مەن سالىھ بەندىلىرىمگە كۆز كۆرۈپ باقمىغان،
ِب َما ك َا ُنوا َي ْع َمل َ
قۇالق ئاڭالپ باقمىغان ،ئىنسان قەلبىگە كېچىپ باقمىغان نەرسىلەرنى
تەييارلىدىم> دەيدۇ .خالىساڭالر بۇ ئايەتنى ئوقۇڭالر< :ئۇالرنىڭ قىلغان
ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲنىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال
قىلىدىغان كاتتا نېئمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ>③».

④

سۇھەيب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنغان« :إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد :يا أهل الجنة ،إن لكم عند ﷲ موعدا ً يريد أن
ينجزكموه .فيقولون :ما هو ؟ ،أمل يُثَقِّل موازيننا ،ويُبَيِّض وجوهنا ،ويُدخلنا الجنة ،ويُزحزحنا عن
النار ؟ ،قال :فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه ،فوﷲ ما أعطاهم ﷲ شيئاً أحب إليهم من النظر

إليه ،وال أق ّر ألعينهم منه» «جەننەت ئەھلى جەننەتكە كىرگەندە بىر جاكارچى< :ئى

جەننەت ئەھلى! ﷲنىڭ سىلەرگە قىلغان ۋەدىسى بار ،ﷲ تائاال ئۇنى سىلەرگە
ئورۇنداپ بىرىشنى خااليدۇ> دەپ جاكاراليدۇ .ئۇالر< :ئۇ قايسى ۋەدە؟ ﷲ تائاال
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

سۈرە ئەئراف  -43ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە سەجدە  -22ئايەت.

④

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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بىزنىڭ مىزانلىرىمىزنى ئېغىرالتمىدىمۇ؟ يۈزلىرىمىزنى ئاقارتمىدىمۇ؟ بىزنى
جەننەتكە كىرگۈزۈپ دوزاختىن يىراقالشتۇرمىدىمۇ؟> دېيىشىدۇ .ئاندىن ﷲ
تائاال ئۇالرغا (ئۆزىدىن) پەردىنى ئاچىدۇ ،ئۇالر ﷲقا قارايدۇ .ﷲ بىلەن
قەسەمكى ،ﷲ تائاال ئۇالرغا ﷲقا قاراشتىنمۇ سۆيۈملۈك ،ئۇالرنى ئۇنىڭدىنمۇ
بەكرەك خۇرسەن قىلىدىغان بىر نەرسىنى بەرمىگەن».

①

ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنغان« :أن ﷲ
يقول ألهل الجنة :أُ ِ
ح ُّل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا ً» «ﷲ تائاال جەننەت
ئەھلىگە< :مەن سىلەردىن رازى بولدۇم ،سىلەرگە بۇنىڭدىن كېيىن مەڭگۈ
غەزەب قىلمايمەن> دەيدۇ».

②

ئى ﷲ! بىزگە جەننەتلىرىڭدە مەڭگۈ قېلىشنى رىزىق قىلىپ بەرگىن،
جەننەتتە بىزگە رازىلىقىڭنى چۈشۈرۈپ بەرگىن ،بىزگە جامالىڭغا قاراش
لەززىتىنى ۋە ساڭا ئۇچرىشىش ئىشتىياقىنى رىزىق قىلىپ بەرگىن ،زىيىنى
يىتىدىغان

زىيانكارلىقتىن،

ئازدۇرۇۋېتىدىغان

پىتنە-پاساتتىن

بىزنى

ساقلىغىن.
ئى ﷲ! بەندەڭ ۋە پەيغەمبىرىڭ مۇھەممەد ﷺ گە ،ئۇنىڭ ئائىلە-
تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەت ،بەرىكەت ۋە تىنچ-ئامانلىق
ئاتا قىلغىن.

①

مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.
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 -44سۆھبەت
جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەرنىڭ
سۈپەتلىرى
(ﷲ تائاال ئۆز پەزلى-ئېھسانى بىلەن بىزنى ئۇالرنىڭ
قاتارىدىن قىلسۇن!)
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قا لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
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قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،سىلەر جەننەتنىڭ سۈپەتلىرى ،نېئمەتلىرى ،ئۇنىڭدىكى
خۇرسەنلىك ۋە شادلىقالر توغرىسىدا مەلۇماتقا ئىگە بولدۇڭالر .ﷲ بىلەن
قەسەمكى! شۈبھىسىزكى ،جەننەت ـــ ئەمەل قىلغۇچىالرنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن
ئەمەل قىلىشى ،قىزىققۇچىالرنىڭ ئۇنىڭغا قىزىقىشى ،ئىنساننىڭ ئەرزىمەس
نەرسىلەرگە بىرىلمەستىن ئۇنى تەلەپ قىلىشتا ئۆمرىنى سەرپ قىلىشىغا
اليىقتۇر.
ئەگەر سىلەر ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىش ۋە ئۇنىڭغا يەتكۈزىدىغان يول توغرىسىدا
بىلمەكچى بولساڭالر ،ﷲ تائاال ئۆز ۋەھىيسىدىن نازىل قىلغان قۇرئاندا
مەخلۇقاتنىڭ ئەڭ شەرەپلىكىنىڭ تىلى ئارقىلىق ئۇنى بايان قىلىپ بەردى.
ض أ ُ ِع َد ْت
ات َو ْاْل َ ْر ُ
ِن َر ِبك ُْم َو َج َن ٍة َع ْر ُض َها َ
او ُ
ار ُعوا ِإ َل َم ْغ ِف َر ٍة م ْ
﴿و َس ِ
الس َم َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
الس َرا ِء َو َ
ن َع ِن َ
ن۞
اّلل ُي ِح ُ
ُون ِف َ
الن ِ
اس َو َ ُ
ن۞ ال َ ِذي َن ُي ْن ِفق َ
ب ال ُْم ْح ِس ِن َ
ن الْ َغ ْي َظ َوال َْعا ِف َ
الض َرا ِء َوالْكَا ِظ ِم َ
لِل ُْم َت ِق َ
َ
َ
ُ
اّلل َو ل َْم
وب ِإ َال َ ُ
َوال َ ِذي َن ِإذَا ف ََعل ُوا فَا ِح َش ًة أ ْو َظل َُموا أ ْنف َُس ُه ْم َذ ك َُروا َ َ
َاس َت ْغف َُروا لِذُ ُن ِ
اّلل ف ْ
وب ِه ْم َو َم ْن َي ْغ ِف ُر الذ ُن َ
ون۞﴾ «رەببىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە تەقۋادارالر ئۈچۈن
ُي ِص ُروا ع َََل َما ف ََعل ُوا َو ُه ْم َي ْعل َُم َ
تەييارالنغان ،كەڭلىكى ئاسمان-زېمىنچە كېلىدىغان جەننەتكە ئالدىراڭالر

[ .]233تەقۋادارالر كەڭچىلىكتىمۇ ،قىسىنچىلىقتىمۇ ﷲ يولىدا (پۇل-مال)
سەرپ قىلىدىغانالر( ،ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق) ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر،
(يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان) كىشىلەرنى كەچۈرىدىغانالردۇر .ﷲ
ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ [ .]234تەقۋادارالر يامان بىر گۇناھ
قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلسا ﷲنى ياد ئېتىدۇ ،گۇناھلىرى ئۈچۈن
مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ ،گۇناھنى كەچۈرىدىغان ﷲتىن باشقا كىم بار؟ ئۇالر
قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ [.①»]235
مانا بۇالر ـــ جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەرنىڭ سۈپەتلىرىدۇر.

ن» .بۇالر ﷲقا ئىتائەت قىلغان ۋە ئۇنىڭ
بىرىنچى سۈپەت ـــ «الْ ُم َت ِق َ
ئازابىدىن قورقۇپ ،ﷲ چەكلىگەن ئىشالرنى تەرك ئەتكەن؛ ﷲقا ئىتائەت
قىلىپ ۋە ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئۈمىد قىلىپ ،ﷲ بۇيرىغان ئىشالرنى قىلىش
ئارقىلىق ئۇنىڭ ئازابىدىن ساقلىنىپ ،ﷲقا تەقۋادارلىق قىلغان كىشىلەردۇر.
①

سۈرە ئال ئىمران  -233ئايەتتىن  -235ئايەتكىچە.
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الس َرا ِء َو َ
الض َرا ِء» .ئۇالر نەپىقە قىلىشقا
ُون ِف َ
ئىككىنچى سۈپەت ـــ «الَ ِذي َن ُي ْن ِفق َ

بۇيرۇلغان زاكات ،سەدىقە ۋە نەپىقىلەرنى ئۇالردىن تەلەپ قىلىنغان يول بويىچە
ئۇنىڭغا ھەقلىق بولغان كىشىلەرگە نەپىقە قىلىدۇ .جىھاد ۋە ئۇنىڭدىن باشقا
ياخشىلىق يوللىرىغا كەڭچىلىكتىمۇ ،قىسىنچىلىقتىمۇ نەپىقە قىلىدۇ.
كەڭرىچىلىك ۋە باياشاتلىق ئۇالرنى مالنى ياخشى كۆرۈشكە ۋە مالنى
كۆپەيتىشنى

تاما

قىلىپ،

ئۇنىڭغا

بېخىللىق

قىلىشقا

ئۈندىمەيدۇ.

قاتتىقچىلىق ۋە قىيىنچىلىق ئۇالرنى مالغا مۇھتاج بولۇپ قېلىشتىن
قورقۇپ ،قوللىرىنى يۇمۇۋېلىشقا ئۈندىمەيدۇ.

ن الْ َغ ْي َظ» .ئۇالر غەزەپلەنگەندە غەزىپىنى
ئۈچىنچى سۈپەت ـــ « َوالْكَا ِظ ِم َ
بېسىۋېلىپ ،تاجاۋۇز قىلمايدىغان ۋە غەزىپى سەۋەبلىك باشقىالرغا ئاداۋەت
تۇتمايدىغان كىشىلەردۇر.

ن َع ِن َ
اس» .ئۇالر ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغان ۋە
الن ِ
تۆتىنچى سۈپەت ـــ « َوال َْعا ِف َ

تاجاۋۇز قىلغان كىشىنى ئەپۇ قىلىپ ،ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر تۇرۇپمۇ ،ئۆزلىرى

ن»
اّلل ُي ِح ُ
ئۈچۈن ئىنتىقام ئالمايدىغان كىشىلەردۇر .ﷲ تائاالنىڭ « َو َ ُ
ب ال ُْم ْح ِس ِن َ
دېگەن سۆزىدە ئەپۇ قىلىشنىڭ پەقەت ئېھسان جۈملىسىدىن بولسىال
مەدھىيىلىنىدىغانلىقىغا ئىشارەت بار .مەدھىيىلىنىدىغان ئەپۇ قىلىش بولسا
ئارىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن ،ئەپۇ قىلىشقا تېگىشلىك ئورۇندا ئەپۇ قىلىشتۇر.
ئەمما ئەپۇ قىلىش تاجاۋۇزچىنىڭ جىنايى قىلمىشىنى ئاشۇرۇۋېتىشكە سەۋەب
بولسا ،بۇنداق ئەپۇ قىلىش مەدھىيىلەنمەيدۇ ۋە بۇنىڭغا ئەجىرمۇ بىرىلمەيدۇ.
اّلل﴾ «كىمكى (ئىنتىقام ئېلىشقا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَ َم ْن َعفَا َوأ َ ْصلَحَ فَأ َ ْج ُرهُ ع َََل َ ِ
قادىر تۇرۇقلۇق) ئەپۇ قىلسا ۋە (ئۆزى بىلەن يامانلىق قىلغۇچىنىڭ ئارىسىنى)
تۈزىسە ،ئۇنىڭ ئەجرىنى ﷲ بىرىدۇ»①.

َ
َ
َاس َت ْغف َُروا
بەشىنچى سۈپەت ـــ « َوال َ ِذي َن ِإذَا ف ََعل ُوا فَا ِح َش ًة أ ْو َظل َُموا أ ْنف َُس ُه ْم ذَ ك َُروا َ َ
اّلل ف ْ

وب ِه ْم»« .الفاحشة» ـــ ھارام قىلىنغان جاننى ناھەق ئۆلتۈرۈش ،ئاتا-ئانىالرنى
لِذُ ُن ِ
قاقشىتىش ،جازانە يىيىش ،يىتىمنىڭ مېلىنى يەۋېلىش ،جەڭ قىزىغان كۈنى
(جەڭدىن) قېچىش ،زىنا ،ئوغرىلىق ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش قەبىھ سانىلىدىغان
①

سۈرە شۇرا  -47ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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چوڭ گۇناھالردۇر .ئەمما ئۆزىگە زۇلۇم قىلىش ـــ چوڭ ۋە كىچىك ئومۇمىي
گۇناھالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئۇالر بۇ ئىشالردىن بىرەرسىنى قىلىپ قالسا،
ئۆزلىرى ئاسىيلىق قىلغان زاتنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ئەسلەپ ئۇنىڭدىن قورقىدۇ،
ئۇنىڭ مەغپىرىتى ۋە رەھمىتىنى ئەسلەپ ،ئۇنىڭ سەۋەبلىرىگە تىرىشچانلىق
قىلىدۇ شۇنداقال گۇناھلىرىنى يېپىش ،شۇ سەۋەبلىك ئازابالشتىن ئۆتۈۋېتىشنى
تەلەپ قىلىش ئارقىلىق گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ .ﷲ

ُ
اّلل» دېگەن سۆزىدە ـــ ئۇالرنىڭ ﷲتىن باشقىدىن
وب إِ َال َ ُ
تائاالنىڭ « َو َم ْن َي ْغ ِف ُر الذ ُن َ

مەغپىرەت تەلەپ قىلمايدىغانلىقىغا ئىشارەت بار چۈنكى گۇناھالرنى ﷲتىن
باشقىسى مەغپىرەت قىاللمايدۇ.

ون» .ئۇالر قىلىۋاتقان
ئالتىنچى سۈپەت ـــ « َو ل َْم ُي ِص ُروا ع َََل َما ف ََعل ُوا َو ُه ْم َي ْعل َُم َ
ئىشلىرىنىڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى ،ئۆزلىرى ئاسىيلىق قىلغان زاتنىڭ

ئۇلۇغلۇقىنى ۋە ئۇنىڭ مەغپىرىتىنىڭ يېقىنلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ،گۇناھ
ئۈستىدە داۋام قىلمايدۇ ،بەلكى ئۇنىڭدىن قول يىغىشقا ۋە شۇ ئىشتىن تەۋبە
قىلىشقا ئالدىرايدۇ .چۈنكى ،قىلىۋاتقان ئىشىنىڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى بىلىپ
ئۇنىڭ ئۈستىدە داۋام قىلىش ـــ كىچىك گۇناھالرنى چوڭ گۇناھالر بىلەن باراۋەر
قىلىپ ،ئۇنى قىلغان كىشىنى تەدرىجىي خەتەرلىك ئىشالرغا ئاپىرىپ قويىدۇ.
َ
ون۞
ون۞ الَ ِذي َن ُه ْم ِف َص َالتِ ِه ْم َخ ِ
اش ُع َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قَ ْد أفْلَحَ ال ُْم ْؤ ِم ُن َ
ون۞ َوال َ ِذي َن ُه ْم ل َ
ون۞ ِإ َال ع َََل
ُون۞ َوالَ ِذي َن ُه ْم لِف ُُرو ِج ِه ْم َحا ِف ُظ َ
ِلزك َا ِة فَاعِل َ
َوال َ ِذي َن ُه ْم َع ِن الل َ ْغ ِو ُم ْع ِر ُض َ
أَزواجهم أَو ما ملَكَت أَيما ُنهم فَإنَهم غَْي مل ُو ِمن۞ فَمن ا بت ََغ وراء ذَل ُ
ون۞ َوال َ ِذي َن ُه ْم
َ َ ِ ْ
ِك فَأو لَ ِئ َ
ََ َ َ
َْ ِ ِ ْ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ ِ ُ ْ ُْ َ
ك ُه ُم ال َْعا ُِ َ
ُ
ون
ون۞ أو لَ ِئ َ
ون۞ الَ ِذي َن َي ِر ُث َ
ار ُث َ
ون۞ َوال َ ِذي َن ُه ْم ع َََل َصل ََوا تِ ِه ْم ُي َحا ِف ُظ َ
ِْل َ َما َناتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
ك ُه ُم ال َْو ِ
ون۞﴾ «مۇئمىنلەر ھەقىقەتەن بەختكە ئېرىشتى [( .]2شۇنداق
يها َخا ل ُِد َ
الْ ِف ْر َِ ْو َس ُه ْم ِف َ
مۇئمىنلەركى)

ئۇالر

نامازلىرىدا

(ﷲنىڭ

ئۇلۇغلۇقىدىن

سۈر

بېسىپ

كەتكەنلىكتىن) ئەيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر [ .]1ئۇالر بىھۇدە سۆز ،بىھۇدە
ئىشتىن يىراق بولغۇچىالردۇر [ .]3ئۇالر زاكات بەرگۈچىلەردۇر [ .]4ئۇالر
ئەۋرەتلىرىنى (ھارامدىن) ساقلىغۇچىالردۇر [( .]5يەنى ئەۋرەتلىرىنى) پەقەت
خوتۇنلىرىدىن ،چۆرىلىرىدىن باشقىالردىن ساقلىغۇچىالردۇر (بۇالر بىلەن
يېقىنچىلىق قىلغۇچىالر ماالمەت قىلىنمايدۇ) [ .]4بۇنىڭ سىرتىدىن
(جىنسىي تەلەپنى قاندۇرۇشنى) تەلەپ قىلغۇچىالر ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر
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[ .]2ئۇالر (يەنى مۇئمىنلەر) ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن
ئەھدىگە رىئايە قىلغۇچىالردۇر [ .]7ئۇالر نامازلىرىنى (ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان
بىلەن) ئادا قىلغۇچىالردۇر [ .]1ئەنە شۇالر (يەنى يۇقىرى سۈپەتلەرگە ئىگە
مۇئمىنلەر نازۇ-نېئمەتلىك جەننەتنىڭ) ۋارىسلىرىدۇر [ .]27ئۇالر (يۇقىرى
دەرىجىلىك جەننەت) فىردەۋسكە ۋارىسلىق قىلىدۇ ،فىردەۋستە مەڭگۈ قالىدۇ
[.①»]22
بۇ ئايەتلەر جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەرنىڭ بىر قانچە
سۈپەتلىرىنى مۇجەسسەملىگەن.
ون» .ئۇالر ﷲقا ،ﷲنىڭ پەرىشتىلىرىگە،
بىرىنچى سۈپەت ـــ «الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
كىتابلىرىغا ،پەيغەمبەرلىرىگە ،قىيامەت كۈنىگە ،تەقدىرنىڭ ياخشى ۋە
يامانلىقىدىن ئىبارەت ئىمان ئېيتىش ۋاجىب بولغان ھەر بىر نەرسىگە ،سۆزى
ۋە ئەمىلىدە قوبۇل قىلىپ ۋە بويسۇنۇپ ئىمان كەلتۈرىدۇ.

ون» .ئۇالرنىڭ قەلبلىرى
ئىككىنچى سۈپەت ـــ «ال َ ِذي َن ُه ْم ِف َص َالتِ ِه ْم َخ ِ
اش ُع َ
ھۇزۇرلىنىدۇ ۋە ئەزالىرى ئارام تاپىدۇ .يەنى ئۇالر نامىزىدا ئۆزلىرىنىڭ ﷲنىڭ
ئالدىدا

تۇرۇۋاتقانلىقىنى،

ﷲنىڭ

كاالمى

بىلەن

ئۇنىڭغا

خىتاب

قىلىۋاتقانلىقىنى ،ﷲنى ئەسلەش بىلەن ئۇنىڭغا يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى،
ﷲقا دۇئا قىلىش بىلەن ئۇنىڭغا يېلىنىۋاتقانلىقىنى ئەسلەپ ،سىرتقى ۋە
ئىچكى ھالەتلىرىدە ﷲتىن قورقۇپ تۇرىدۇ.

ون»« .الل َ ْغ ِو» ـــ پايدا ۋە
ئۈچىنچى سۈپەت ـــ « َوال َ ِذي َن ُه ْم َع ِن الل َ ْغ ِو ُم ْع ِر ُض َ
ياخشىلىق بولمىغان بىھۇدە سۆز ياكى ئەمەلدۇر .ئۇالر كۈچلۈك ۋە كەسكىن

ئىرادىسى ئارقىلىق بىھۇدە سۆز ۋە بىھۇدە ئىشالردىن يۈز ئۆرۈيدۇ ،شۇڭالشقا ئۇالر
قىممەتلىك ۋاقىتلىرىنى پايدىسى يوق بىھۇدە ئىشالردا ئۆتكۈزمەيدۇ .ئۇالر
نامازلىرىنى خۇشۇئ بىلەن

مۇھاپىزەت

قىلغاندەك،

ۋاقىتلىرىنىمۇ

زايە

قىلىشتىن ساقلىنىدۇ .پايدىسى يوق ئىشالردىن يۈز ئۆرۈش ئۇالرنىڭ سۈپىتى
بولغان يەردە ،زىيانلىق ئىشالردىن ئەلۋەتتە يۈز ئۆرۈيدۇ.

تۆتىنچى سۈپەت ـــ « َوال َ ِذي َن ُه ْم ل َ
ُون»  .بۇ ئايەتتىكى « َزك َا ِة» (زاكات) ـــ
ِلزك َا ِة فَاعِل َ
ۋاجىب بولغان مالدىن بىرىشى ۋاجىب بولغان نېسىۋە بولۇشى ياكى ئۇالر

①

سۈرە مۇئمىنۇن  -2ئايەتتىن  -22ئايەتكىچە.
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ئۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن پاكاليدىغان سۆز ۋە ئەمەل بولۇشىمۇ مۇمكىن.
ون إِ َال ع َََل أ َ ْز َوا ِج ِه ْم أ َ ْو َما َملَك َْت أ َ ْي َما نُ ُه ْم
بەشىنچى سۈپەت ـــ « َوالَ ِذي َن ُه ْم لِف ُُرو ِج ِه ْم َحا ِف ُظ َ
ن»  .ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى زىنا ۋە بەچچىۋازلىقتىن ساقاليدۇ چۈنكى ئۇ
َْي َمل ُو ِم َ
ف َِإ َن ُه ْم غ ْ ُ
ئىككى ئىش ـــ ﷲقا ئاسىي بولۇش ،ئەخالقىي ۋە ئىجتىمائىي چىرىكلىكتۇر.
ئۈمىدكى ،ئەۋرەتنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۇنىڭدىنمۇ ئومۇمىي بولغان ،قاراش ۋە

ن»
َْي َمل ُو ِم َ
تۇتۇشتىن ساقلىنىشنى ھەم ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ «فَ ِإنَ ُه ْم غ ْ ُ

دېگەن

سۆزى

ئەسلىدە،

ئىنساننىڭ

شەھۋىتىنى

قاندۇرىشىغا

ماالمەت

قىلىنىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلسىمۇ لېكىن تەبىئىي بولغان ئېھتىياجنى
قاندۇرۇش ،ئەۋالد قالدۇرۇش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مەنپەئەتلەر سەۋەبلىك ئاياللىرى
ۋە چۆرىلىرىگە ھاجەت چۈشىدىغانلىقى ئۈچۈن ،بۇنىڭغا ماالمەت قىلىنمايدۇ .ﷲ
تائاالنىڭ «فَمن ا ْبت ََغ وراء ذَل ُ
ون» دېگەن سۆزى ئومۇمىي بولغانلىقى
ِك فَأو لَ ِئ َ
ََ َ َ
ك ُه ُم ال َْعا ُِ َ
َ ِ

ئۈچۈن ،قولدا لەززەتلىنىشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە دەلىل بار چۈنكى بۇ ـــ

ئاياللىرى ۋە چۆرىلىرى بىلەن بولۇشتىن باشقا بىر ئىشتۇر.

ون»« .االمانة» ـــ سۆز،
ئالتىنچى سۈپەت ـــ « َوالَ ِذي َن ُه ْم ِْل َ َما َناتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُع َ

ئىش-ھەرىكەت ياكى مالدىن ئامانەت قىلىنغان نەرسىدۇر .بىر كىشى سىزگە
بىر مەخپىيەتلىكنى سۆزلەپ بەرسە ،ئۇ سىزگە ئامانەت قويغان بولىدۇ .بىر
كىشى سىزنىڭ يېنىڭىزدا باشقىالرنىڭ بىلىپ قېلىشىنى ياخشى كۆرمەيدىغان
بىر ئىشنى قىلسا ،ئۇ سىزگە ئامانەت قويغان بولىدۇ .كىمكى سىزگە ئۆز
مېلىنى ساقالپ بىرىشكە تاپشۇرسا ،ئۇنى سىزگە ئامانەت قويغان بولىدۇ« .العهد»
ـــ ﷲ ئۈچۈن نەزر قىلىش ۋە كىشىلەر ئارىسىدا جارى بولۇۋاتقان ئەھدىگە
ئوخشاش ،ئىنسان باشقىالر ئۈچۈن ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىشتۇر .دېمەك،
جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەر ئامانەتلەرگە ،ﷲ بىلەن ئۆزلىرىنىڭ
ئارىسىدىكى ۋە ئۆزلىرى بىلەن كىشىلەر ئارىسىدىكى ئەھدىلەرگە رىئايە قىلىدۇ.
توختام ۋە ئۇنىڭدىكى مۇباھ شەرتلەرگە ۋاپا قىلىشمۇ شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر.

ون» .ئۇالر نامازلىرىنى زايە
يەتتىنچى سۈپەت ـــ « َوالَ ِذي َن ُه ْم ع َََل َصل ََوا تِ ِه ْم ُي َحا ِف ُظ َ

بولۇپ كېتىش ۋە سەل قاراشتىن مۇھاپىزەت قىلىدۇ .بۇ ـــ نامازنى شەرتلىرى،
رۇكىنلىرى ۋە ۋاجىباتلىرى بىلەن مۇكەممەل رەۋىشتە ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىش
ئارقىلىق بولىدۇ .ﷲ تائاال قۇرئان كەرىمدە جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان
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كىشىلەر ھەققىدە بىز بۇ يەردە نەقىل قىلغاندىن باشقا يەنە كۆپلىگەن
سۈپەتلەرنى بايان قىلغان .ﷲ تائاال بۇ سۈپەتلەرنى جەننەتكە يېتىشنى مەقسەت
قىلغان كىشىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن سۈپەتلىنىشى ئۈچۈن بايان قىلغان.
رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ ھەدىسلىرىدىمۇ جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان
كىشىلەرنىڭ كۆپلىگەن سۈپەتلىرى بار.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنغان« :من سلك طريقاً يلتمس فيه علامً سهل ﷲ له به طريقا ً إىل الجنة»
«كىمكى ئىلىم تەلەپ قىلىش يولىدا ماڭىدىكەن ،شۇ سەۋەبلىك ﷲ ئۇنىڭغا
جەننەتنىڭ يولىنى ئاسان قىلىپ بىرىدۇ».

①

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ
قال :أال أدلكم عىل ما ميحو ﷲ به الخطايا ويرفع به الدراجات ؟ قالوا :بىل يا رسول ﷲ .قال :إسباغ
الوضوء عىل املكاره ،وكرثة الخطا إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة» «پەيغەمبەر ﷺ:
<مەن سىلەرنى بىر ئىشقا باشالپ قويايمۇ؟ ﷲ تائاال ئۇ ئىش سەۋەبلىك
خاتالىقالرنى ئۆچۈرۈپ ،دەرىجىلەرنى ئۈستۈن قىلىدۇ> دېدى .ساھابىلەر:
<شۇنداق قىلغىن ئى رەسۇلۇلالھ!> دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :مۇشەققەتلىك
ۋاقىتالردا تاھارەتنى كامىل ئېلىش ،مەسجىدكە كۆپ قەدەم ئېلىش ،بىر
نامازدىن كېيىن يەنە بىر نامازنى كۈتۈش> دېدى».

②

ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول :أَشْ َه ُد أَنْ
ش َ
ح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر ُسولُ ُه إال فتحت له أبواب الجنة الثامنية
حدَهُ َال َ
ِيك لَ ُه وأشهد أَنَّ ُم َ
َال إِلَ َه إِ َّال اللهَ ،و ْ

يدخل من أيِّها شاء» «كىمكى تاھارەتنى كامىل ئېلىپ ،ئاندىن< :أَشْ َه ُد أَنْ َال إِلَ َه ِإ َّال
ش َ
ح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر ُسولُ ُه> <ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق
حدَهُ َال َ
ِيك لَ ُه وأشهد أَنَّ ُم َ
اللهَ ،و ْ

ئىالھ يوقتۇر ،ﷲ يەككە-يېگانىدۇر ۋە ھېچ شېرىكى يوقتۇر ،مۇھەممەد ﷺ
ﷲنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر> دەپ گۇۋاھلىق بەرسە ،ئۇ كىشى ئۈچۈن
جەننەتنىڭ سەككىز ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ-دە ،ئۇ كىشى ئۆزى خالىغان

①

مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.
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ئىشىكتىن كىرىدۇ».

①

ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :فيمن
تابع املؤذن من قلبه دخل الجنة» «چىن قەلبىدىن (ئىشەنگەن ھالدا) مۇئەززىنگە
ئەگەشكەن (يەنى مۇئەززىن توۋلىغان كەلىمىلەرنى ئەگىشىپ ئېيتقان) كىشى
جەننەتكە كىرىدۇ».

②

ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :من بنى مسجدا ً يبتغي به وجه ﷲ بنى ﷲ له بيتاً يف الجنة»
«كىمكى ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى تەلەپ قىلىپ مەسجىد بىنا قىلسا ،ﷲ ئۇ
كىشى ئۈچۈن جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىپ بىرىدۇ».

③

ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :خمس صلوات كتبهن ﷲ عىل العباد ،فمن جاء بهن ومل

يضيع منهن شيئا ً استخفافا ً بحقهن كان له عند ﷲ عهدا ً أن يدخله الجنة» «ﷲ تائاال بەندىلەرگە
بەش ۋاق نامازنى پەرز قىلدى .كىمكى نامازنىڭ ھەقلىرىگە سەل قارىماي ،زايە
قىلىۋەتمەستىن ئادا قىلسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇ كىشىنى جەننەتكە كىرگۈزۈش
ۋەدىسى بار».

④

سەۋبان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،ئۇ پەيغەمبەر ﷺ دىن
ﷲنىڭ جەننەتكە كىرگۈزۈشىگە سەۋەب بولىدىغان بىر ئەمەل توغرىسىدا سورىغان

ئىدى .پەيغەمبەر ﷺ« :عليك بكرثة السجود ،فإنك ال تسجد لله سجدة إال رفعك ﷲ بها درجة
ح َّ
ط عنك بها خطيئة» «سەجدىنى كۆپ قىلىشقا ئۆزۈڭنى ئادەتلەندۈرگىن .شەك-
و َ
شۈبھىسىزكى ،سەن ﷲقا قىلغان ھەربىر سەجدەڭنىڭ سەۋەبى بىلەن ﷲ
مەرتىۋەڭنى بىر دەرىجە كۆتۈرىدۇ ۋە سەندىن بىر خاتالىقنى ئۆچۈرىدۇ» دېگەن.

⑤

ئۇممۇ ھەبىبە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنغان« :ما من عبد مسلم يصيل لله تعاىل يف كل يوم اثنتي عرشة ركعة تطوعاً غري

فريضة إال بنى ﷲ له بيتا ً يف الجنة» «بىر مۇسۇلمان بەندە ھەر كۈنى ﷲ تائاال ئۈچۈن
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

④

ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان.

⑤

مۇسلىم توپلىغان.
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پەرز نامازدىن باشقا  21رەكئەت نەفلە ناماز ئوقۇسا ،ﷲ تائاال ئۇ كىشى ئۈچۈن
جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ» ①.بۇ نەفلە نامازالر ـــ پېشىن نامىزىدىن
ئىلگىرىكى تۆت رەكئەت ،ئۇنىڭدىن كېينكى ئىككى رەكئەت ،شام نامىزىدىن
كېيىنكى ئىككى رەكئەت ،خۇپتەن نامىزىدىن كېيىنكى ئىككى رەكئەت ۋە
بامدات نامىزىدىن ئىلگىرىكى ئىككى رەكئەت نامازالردۇر.
مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،ئۇ رەسۇلۇلالھ
ﷺ گە« :مېنى جەننەتكە كىرگۈزىدىغان ۋە دوزاختىن يىراقالشتۇرىدىغان بىر

ئەمەلنى خەۋەر قىلساڭ؟» دېگەنىدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ« :لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري
عىل من يرسه ﷲ عليه ،تعبد ﷲ وال ترشك به شيئاً ،وتقيم الصالة ،وتؤىت الزكاة ،وتصوم رمضان،
وتحج البيت» «سەن چوڭ بىر ئىشتىن سورىدىڭ ،ھەقىقەتەن بۇ ﷲ ئاسان قىلغان
كىشىگە ئەلۋەتتە ئاساندۇر .ﷲقا ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەستىن ئىبادەت
قىلغىن ،نامازنى ئادا قىلغىن ،زاكات بەرگىن ،رامىزان ئېيىدا روزا تۇتقىن،
بەيتۇلالھنى ھەج قىلغىن» دېدى.

②

سەھىل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :إن يف الجنة باباً يقال له ال َّريّان ،يدخل منه الصامئون يوم

القيامة ،ال يدخل منه أحد غريهم» «ھەقىقەتەن جەننەتتە رەييان دېيىلىدىغان بىر
ئىشىك بولۇپ ،قىيامەت كۈنى ئۇنىڭدىن پەقەت روزا تۇتقان كىشىلەرال كىرىدۇ،
ئۇالردىن باشقا ھېچبىر كىشى ئۇ ئىشىكتىن كىرەلمەيدۇ».

③

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنىدۇ« :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام ،والحج املربور ليس له جزاء إال الجنة»
«بىر ئۆمرە ھەج ـــ يەنە بىر ئۆمرە ھەجگىچە بولغان ئارىلىقتىكى (گۇناھالرغا)
كەففارەت بولىدۇ .قوبۇل بولغان پەرز ھەجنىڭ مۇكاپاتى پەقەتال جەننەتتۇر».

④

جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنغان« :قال رسول ﷲ ﷺ:
من كان له ثالث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة قيل :يا رسول ﷲ فإن

①

مۇسلىم توپلىغان.

②

ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان ،تىرمىزى «سەھىھ» دېگەن.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

④

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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كانتا اثنتني قال :وإن كانتا اثنتني قال :فرأى بعض القوم أن لو قال :واحدة لقال واحدة»
«رەسۇلۇلالھ ﷺ< :كىمنىڭ ئۈچ قىزى بولۇپ ئۇالرنى ئورۇنالشتۇرسا ،ئۇالرغا
كۆيۈنسە ۋە ئۇالرغا كېپىل بولسا ،ئۇ كىشىگە ئەلۋەتتە جەننەت ۋاجىب بولىدۇ>
دېدى< .ئى رەسۇلۇلالھ! ئىككى قىزى بولسىچۇ؟> دەپ سورالغاندا ،رەسۇلۇلالھ
ﷺ< :ئىككى قىزى بولسىمۇ شۇنداق> دەپ جاۋاب بەردى» .جابىر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :بەزى كىشىلەر< :ئەگەر بىرسى بولسىچۇ؟ دېيىلگەن
بولسا ،پەيغەمبەر ﷺ بىرسى بولسىمۇ شۇنداق دېگەن بوالتتى> دەپ قارىغان».

①

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :سئل رسول الله
ﷺ عن أكرث ما يدخل الناس الجنة؟ قال< :تقوى الله وحسن الخلق>» «پەيغەمبەر ﷺ دىن:
<كىشىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىشىگە ئەڭ كۆپ سەۋەب بولىدىغان نەرسە نېمە؟>
دەپ سورالغاندا ،پەيغەمبەر ﷺ< :ﷲتىن قورقۇش ۋە گۈزەل ئەخالق> دەپ جاۋاب
بەرگەن».

②

ئىياز ئىبنى ھىمار مۇجاشىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ

مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :أهل الجنة ثالثة :ذو سلطان مقسط متص ّدق

موفّق ،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم ،وعفيف متعفّف ذو عيال» «جەننەت
ئەھلى ئۈچ تۈرلۈكتۇر :بىرى ،ئادالەتلىك ،سەدىقە بىرىپ تۇرىدىغان ،ياخشىلىق
يوللىرىغا مۇۋەپپەق قىلىنغان پادىشاھ؛ يەنە بىرى ،مېھىر-شەپقەتلىك ،بارلىق
قېرىنداشلىرىغا ۋە مۇسۇلمانالرغا يۇمشاق مۇئامىلە قىلىدىغان كىشى؛
ئۈچىنچىسى ،ئىپپەتلىك ،باال-چاقىلىق ۋە موھتاج تۇرۇپمۇ باشقىالردىن
تىلىمەيدىغان كىشى».

③

قېرىنداشلىرىم ،مانا بۇالر بولسا پەيغەمبەر ﷺ نىڭ جەننەتكە يىتىشنى
ئىرادە قىلغان كىشىگە ،جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەرنىڭ
ئەمەللىرىدىن كۆپلىگەن ئەمەللەرنى بايان قىلىپ بىرىدىغان ھەدىسلىرىنىڭ
بىر

قىسمىدۇر.

ﷲ

تائاالدىن

بىزگە

ۋە

سىلەرگە

ئۇنىڭ

يوللىرىنى

ئاسانالشتۇرۇپ بىرىشنى ،بىزنى ئۇنىڭ ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلىشنى

①

ئەھمەد توپلىغان.

②

تىرمىزى ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان ،تىرمىزى «ھەسەن ۋە سەھىھ» دېگەن.

③

مۇسلىم توپلىغان.

217

سورايمەن .ھەقىقەتەن ﷲ تائاال كەرەملىك ۋە سېخىي زاتتۇر.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن.
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 -45سۆھبەت

دوزاخنىڭ سۈپەتلىرى
(ﷲ تائاال بىزنى ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن!)
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال بىزگە رەھمەت قىلىپ ئۆز كىتابىدا بىزنى
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دوزاختىن ئاگاھالندۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن تېخىمۇ قورقۇشىمىز ئۈچۈن ،جىگەرلەر
پارە-پارە بولۇپ ،يۈرەكلەر يېرىلىپ كېتىدىغان ،دوزاخنىڭ تۈرلۈك ئازابلىرىدىن
بىزگە خەۋەر بەردى .ئۇنداقتا ۋەز-نەسىھەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ
كىتابى ۋە رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ سۈننىتىدە بايان قىلىنغان دوزاخنىڭ تۈرلۈك
ئازابلىرىغا قۇالق سېلىڭالر! سىلەرگە ئازاب كېلىپ ،ياردەمگە ئېرىشەلمەي
قېلىشىڭالردىن بۇرۇن رەببىڭالر تەرەپكە قايتىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالر!
﴿واتَقُوا َ
ار الَ ِِت أُعِ َد ْت لِلْكَا ِف ِر ي َن﴾ «كاپىرالر ئۈچۈن
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
َ
الن َ
تەييارالنغان دوزاختىن (يەنى دوزاخقا كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان يامان
ئىشالردىن) ساقلىنىڭالر»①.

َ
َ
ْيا﴾
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَا أ ْع َت ْد َنا لِلْكَا ِف ِر ي َن َس َال ِس َل َوأغ َْال ًال َو َس ِع ً
«شۈبھىسىزكى ،بىز كاپىرالرغا (پۇتلىرىغا سېلىنىدىغان) زەنجىرلەرنى،
(بويۇنلىرىغا

سېلىنىدىغان)

تاقاقالرنى

ۋە

يېنىپ

تۇرغان

دوزاخنى

تەييارلىدۇق»②.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَا أ َ ْع َت ْد َنا ل َ
ارا أ َ َح َاط بِ ِه ْم ُس َرا ِِق َُها﴾ «بىز
ِلظا لِ ِم َ
ن َن ً

ھەقىقەتەن كاپىرالر ئۈچۈن تۈتۈن پەردىلىرى ئۇالرنى ئورىۋالىدىغان ئوتنى
تەييارلىدۇق»③.

او ي َن۞
ﷲ تائاال ئىبلىسقا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َال َم ِن اتَ َب َع َ
كم َ
ِن الْ َغ ِ
َ
َ
وم۞﴾ «پەقەت
اب لِك ُ ِل بَ ٍ
ن۞ ل ََها َس ْب َع ُة أبْ َو ٍ
َو ِإ َن َج َه َن َم ل ََم ْوعِ ُد ُه ْم أ ْج َم ِع َ
ِْن ُج ْز ٌء َمق ُْس ٌ
اب م ْ ُ ْ
گۇمراھالردىن ساڭا ئەگەشكەنلەرگىال (سېنىڭ كۈچۈڭ يېتىدۇ) [.]41
شۈبھىسىزكى ،دوزاخ ئۇالر (يەنى ئىبلىس ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرى) نىڭ ھەممىسىگە
ۋەدە قىلىنغان جايدۇر [ .]43جەھەننەمنىڭ يەتتە دەرۋازىسى بولۇپ ،ئۇالرنىڭ

ھەربىرىدىن كىرىدىغان مۇئەييەن بىر بۆلەك (ئادەملەر) بار [.④»]44

﴿و ِسي َق الَ ِذي َن َكف َُروا إِ َل َج َه َن َم ُز َم ًرا َح َت ِإذَا َجا ُءو َها فُ ِت َح ْت
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

أَبْ َوا بُ َها﴾ «كاپىرالر جەھەننەمگە توپ-توپ بولۇپ ھەيدىلىدۇ ،ئۇالر جەھەننەمگە
①

سۈرە ئال ئىمران  -232ئايەت.

②

سۈرە ئىنسان  -4ئايەت.

③

سۈرە كەھف  -11ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

سۈرە ھىجر  -41ئايەتنىڭ بىر قىسمى -43 ،ۋە  -44ئايەتلەر.
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يېتىپ كەلگەندە ،جەھەننەمنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ»①.

ْي۞ ِإذَا
﴿و لِل َ ِذي َن كَف َُروا بِ َربِ ِه ْم عَذَ ُ
اب َج َه َن َم َو ِب ْئ َس ال َْم ِص ُ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

ُ
ِن الْ َغ ْي ِظ﴾ «رەببىنى ئىنكار قىلغانالرمۇ
ُور۞ َتكَا ُِ َت َم َي ُز م َ
ألْقُوا ِف َ
يها َس ِم ُعوا ل ََها َش ِهيقًا َو ِه َي َتف ُ
دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ .دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي! [ ]4ئۇالر دوزاخقا
تاشالنغان چاغدا ،قايناپ تۇرغان دوزاخنىڭ (ئېشەك ھاڭرىغاندەك) سەت ئاۋازىنى
ئاڭاليدۇ [ .]2دوزاخ غەزەپتىن پارچىلىنىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ»②.

ت أ َ ْر ُجلِ ِه ْم﴾
ِن َت ْح ِ
ِن ف َْو ِق ِه ْم َوم ْ
اب م ْ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ي ْو َم َي ْغ َشا ُه ُم ال َْعذَ ُ

«ئۇ كۈندە ئازاب ئۇالرنى ئۈستىلىرىدىن ،ئاياغلىرىنىڭ ئاستىدىن ئورىۋالىدۇ»③.
ف
ِك ُي َخ ِو ُ
َت ُظل َ ٌل ذَ ل َ
ار َوم ْ
ِن ف َْو ِق ِه ْم ُظل َ ٌل م َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :لَ ُه ْم م ْ
ِن َت ْح ِ ِ ْ
ِن النَ ِ

ُون﴾ «(ئېيتقىنكى) <ئۇالرنى ئۈستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت،
َُ
اّلل بِ ِه ِع َبا َِهُ َيا ِع َبا ِِ فَاتَق ِ

ئاستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ئورىۋالىدۇ ،شۇ (قاتتىق ئازاب) بىلەن ﷲ
بەندىلىرىنى قورقىتىدۇ> .ئى بەندىلىرىم! (ئازابىمدىن) قورقۇڭالر»④.
الشم ِ َ
َ
يم۞
اب ِ
الش َم ِ
ال۞ ِف َس ُم ٍ
وم َو َح ِم ٍ
اب ِ َ
ال َما أ ْص َح ُ
﴿وأ ْص َح ُ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
يم۞﴾ «بەختسىزلەر (يەنى نامە-ئەمالى سول تەرىپىدىن
ِن َي ْح ُم ٍ
ار ٍِ َو َال َك ِر ٍ
َوظ ٍِل م ْ
وم۞ َال بَ ِ

بىرىلگەنلەر) (دوزىخىيالردۇر) .بەختسىزلەر قانداق ئادەملەر؟ [ ]42ئۇالر
(بەدەننىڭ تۆشۈكلىرىگە كىرىپ كېتىدىغان) ئاتەشلىك شامالنىڭ ،زىيادە
ھارارەتلىك قايناقسۇنىڭ ۋە قارا تۈتۈندىن بولغان سالقىنمۇ ئەمەس ،كۆركەممۇ
ئەمەس سايىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ [41ـ.⑤»]44

ار َج َه َن َم أ َ َش ُد َح ًرا﴾ «ئۇالر
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
﴿وقَا لُوا َال َت ْن ِف ُروا ِف ال َْح ِر قُ ْل َن ُ

(بىر-بىرىگە)< :ئىسسىقتا چىقماڭالر> دېيىشتى( .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا)
ئېيتقىنكى< :جەھەننەمنىڭ ئوتى تېخىمۇ قىزىقتۇر>»⑥.
َ
ار َحا ِم َي ٌة۞﴾ «ھاۋىيەنىڭ نېمە
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
﴿و َما أ ِْ َراكَ َما ِه َي ْه۞ َن ٌ
①

سۈرە زۇمەر  -22ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە مۇلك  -2 ،-4ئايەتلەر ۋە  -7ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە ئەنكەبۇت  -55ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

سۈرە زۇمەر  -24ئايەت.

⑤

سۈرە ۋاقىئە  -42ئايەتتىن  -44ئايەتكىچە.

⑥

سۈرە تەۋبە  -72ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىكەنلىكىنى سەن قانداق بىلەلەيسەن؟ [ ]27ھاۋىيە قىزىق ئوتتۇر [.①»]22

ون ِف َ
ار َع ََل
ن ِف َض َال ٍل َو ُس ُع ٍر۞ َي ْو َم ُي ْس َح ُب َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن ال ُْم ْج ِر ِم َ
الن ِ

ُو ُجو ِه ِه ْم ذُوقُوا َم َس َسق ََر۞﴾ «گۇناھكارالر ھەقىقەتەن (دۇنيادا) گۇمراھلىقتىدۇر،
(ئاخىرەتتە) دوزاختىدۇر [ .]42ئۇالر دوزاختا دۈم ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدىغان كۈندە

(ئۇالرغا)< :دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر> (دېيىلىدۇ) [.②»]47
َ
اح ٌة لِل َْب َش ِر۞﴾
﴿و َما أ ِْ َراكَ َما َسق َُر۞ َال ُت ْب ِقي َو َال َتذَ ُر۞ ل ََو َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
«سەقەرنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟ [ ]12ئۇ ھېچ نەرسىنى
قالدۇرمايدۇ ،قويمايدۇ (بەلكى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ) [ .]17ئۇ (چوڭلۇقىدىن)
ئىنسانالرنىڭ (كۆزلىرىگە يىراق مۇساپىلەردىن) كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ [.③»]11
َ
َ
َ َ
ارا َوقُو ُِ َها َ
اس
الن ُ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ياأيُ َها ال ِذي َن آ َم ُنوا قُوا أ ْنف َُسك ُْم َوأ ْهلِيك ُْم َن ً
َ
ون﴾ «ئى مۇئمىنلەر!
ون َ َ
ُون َما ُي ْؤ َم ُر َ
اّلل َما أ َم َر ُه ْم َو َيف َْعل َ
ارةُ عَل َْي َها َم َالئِ َك ٌة غِ َال ٌظ ِش َدا ٌِ َال َي ْع ُص َ
َوالْ ِح َج َ
ئۆزۈڭالرنى ۋە باال-چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان ،رەھىم
قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر،
ئۇ پەرىشتىلەر ﷲنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ ،نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا
قىلىدۇ»④.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَ َها َت ْر ِمي ِب َش َر ٍر ك َا لْق َْص ِر۞ ك َأَنَ ُه ِج َما ل ٌَت ُصف ٌْر۞﴾ «ئۇ

يالقۇن قەسىردەك (چوڭ) ئۇچقۇنالرنى چىقىرىدۇ [ .]31ئۇ ئۇچقۇنالر قارا ـ سېرىق
تۆگىلەرگە ئوخشايدۇ [.⑤»]33

ن ِف ْاْل َ ْصفَا ِِ۞ َس َرابِيل ُُه ْم
ن َي ْو َم ِئ ٍذ ُمق ََرنِ َ
﴿و َت َرى ال ُْم ْج ِر ِم َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
ان َو َتغ ََْش ُو ُجو َه ُه ُم َ
ار۞﴾ «(ئى مۇھەممەد!) ئۇ كۈندە گۇناھكارالر (يەنى
م ْ
ِن قَ ِط َر ٍ
الن ُ
كۇففارالر) نى زەنجىرلەر بىلەن بىر-بىرىگە چېتىلىپ باغالنغان ھالدا كۆرىسەن

[ .]41ئۇالرنىڭ كۆڭلىكى قارا مايدىن بولىدۇ ،ئوت ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئورىۋالىدۇ

①

سۈرە قارىئە  -27ۋە  -22ئايەتلەر.

②

سۈرە قەمەر  -42ۋە  -47ئايەتلەر.

③

سۈرە مۇددەسسىر  -12ئايەتتىن  -11ئايەتكىچە.

④

سۈرە تەھرىم  -4ئايەت.

⑤

سۈرە مۇرسەالت  -31ۋە  -33ئايەتلەر.
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[.①»]57

يم
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ ِذ ْاْلَغ َْال ُل ِف أ َ ْع َنا ِق ِه ْم َو َ
ون۞ ِف ال َْح ِم ِ
الس َال ِس ُل ُي ْس َح ُب َ

ُث َم ِف َ
ون۞﴾ «ئۇ چاغدا (يەنى دوزاخقا كىرگەندە) ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىدا
ار ُي ْس َج ُر َ
الن ِ
تاقاقالر ۋە زەنجىرلەر بولىدۇ ،ئۇالر قايناقسۇغا سۆرەپ كىرىلىدۇ ،ئاندىن ئوتتا
كۆيدۈرۈلىدۇ [22ـ.②»]21

ِن ف َْو ِق
ار ُي َص ُ
بم ْ
اب م ْ
ِن َن ٍ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَالَ ِذي َن َكف َُروا ق ُِط َع ْت ل َُه ْم ثِ َي ٌ
ِن َح ِدي ٍد۞ ك ُل َ َما أ َ َرا ُِوا أ َ ْن َي ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها
ُر ُء ِ
يم۞ ُي ْص َه ُر ِب ِه َما ِف ُب ُطونِ ِه ْم َوال ُْجل ُو ُِ۞ َو ل َُه ْم َمقَا ِم ُع م ْ
وس ِه ُم الْ َح ِم ُ
ُ
اب ال َْح ِر ي ِق۞﴾ «كاپىرالرغا ئوتتىن كىيىملەر پىچىلىدۇ،
ِن غ ٍَم أ ِع ُ
م ْ
يدوا ِف َ
يها َوذُوقُوا َعذَ َ
ئۇالرنىڭ باشلىرى ئۈستىدىن يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ قۇيۇلىدۇ [.]21

ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئىچ-باغرى ۋە تېرىلىرى ئېرىتىلىدۇ [ .]17ئۇالر تۆمۈر
توقماقالر بىلەن ئۇرۇلىدۇ [ .]12ھەر قاچان ئۇالر (يىتىۋاتقان) غەم-قايغۇنىڭ
قاتتىقلىقىدىن دوزاختىن چىقماقچى بولسا ،ئۇالر دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ( ،ئۇالرغا):
<كۆيدۈرگۈچى (دوزاخ) ئازابىنى تېتىڭالر> (دېيىلىدۇ) [.③»]11

ارا ك ُل َ َما َن ِض َج ْت
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن الَ ِذي َن َكف َُروا ِبآ َياتِ َنا َس ْو َ
ف ُن ْصل ِ ْ
ِهَي َن ً

اب﴾ «شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى
َْي َها ل َِيذُ وقُوا ال َْعذَ َ
ُجل ُو ُِ ُه ْم َب َدلْ َنا ُه ْم ُجل ُو ًِا غ ْ َ
ئىنكار قىلغانالرنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز ،ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ تۈگىگەن
چاغدا ئازابنى تېتىتىش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە يەڭگۈشلەيمىز»④.

يم۞ ك َا ل ُْم ْه ِل َي ْغلِي ِف
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن َش َج َر َت الزَقُ ِ
ام ْاْلَثِ ِ
وم۞ َط َع ُ
يم۞﴾ «زەققۇم دەرىخى ھەقىقەتەن گۇناھكارالرنىڭ تامىقىدۇر
ون۞ َك َغل ْ ِي ال َْح ِم ِ
ال ُْب ُط ِ
[43ـ .]44ئۇ ئېرىتىلگەن مىستەك (قىزىق) تۇر ،ئۇ قورساقالردا قايناقسۇدەك
قاينايدۇ [45ـ.⑤»]44

َ
يم۞
ﷲ تائاال بۇ دەرەخ ھەققىدە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَ َها َش َج َرةٌ َت ْخ ُرجُ ِف أ ْص ِل ال َْج ِح ِ

وس َ
ن۞﴾ «شۈبھىسىزكى ،ئۇ جەھەننەمنىڭ قەئرىدە ئۆسىدىغان
َطل ُْع َها ك َأَنَ ُه ُر ُء ُ
الش َيا ِط ِ
①

سۈرە ئىبراھىم  -41ۋە  -57ئايەتلەر.

②

سۈرە غافىر  -22ۋە  -21ئايەتلەر.

③

سۈرە ھەج  -21ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -17ئايەتتىن  -11ئايەتكىچە.

④

سۈرە نىسا  -54ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

⑤

سۈرە دۇخان  -43ئايەتتىن  -44ئايەتكىچە.
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دەرەختۇر [ .]44ئۇنىڭ مېۋىسى گويا شەيتانالرنىڭ باشلىرىغا ئوخشايدۇ [.①»]45
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :ث َم ِإنَك ُْم أَيُ َها َ
ِن
ِن َش َج ٍر م ْ
ُون م ْ
ون۞ ََلكِل َ
ون ال ُْمك َِذبُ َ
الضال ُ َ
يم۞﴾ «ئاندىن
َزقُ ٍ
ون ُش ْر َب ال ِْه ِ
ِن ال َْح ِم ِ
ون َعل َْي ِه م َ
ار ُب َ
ار ُب َ
ون ِم ْن َها ال ُْب ُط َ
وم۞ ف ََما لِ ُئ َ
يم۞ ف ََش ِ
ون۞ ف ََش ِ
سىلەر ،ئى قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى گۇمراھالر! [ ]52چوقۇم زەققۇم

دەرىخىدىن يەيسىلەر [ .]51ئۇنىڭدىن قورساقلىرىڭالرنى تولدۇرىسىلەر [.]53
ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارارىتى يۇقىرى بولغان قايناقسۇنى تەشنا بولغان تۆگىلەردەك
ئىچىسىلەر [54ـ.②»]55

﴿و ِإ ْن َي ْس َت ِغيثُوا ُي َغا ُثوا بِ َما ٍء ك َا ل ُْم ْه ِل َي ْش ِوي ال ُْو ُجوهَ ِب ْئ َس
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

َ
اب َو َسا َء ْت ُم ْر َت َفقًا﴾ «ئۇالر (تەشنالىقتىن) سۇ تەلەپ قىلسا ،ئۇالرغا مەدەن
الش َر ُ

ئېرىتمىسىگە ئوخشاش ،يۈزلەرنى كۆيدۈرۈۋېتىدىغان (ناھايىتى قىزىق) سۇ

بېرىلىدۇ ،بۇ نېمىدېگەن يامان شاراب! جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!»③.
يما فَق ََط َع أ َ ْم َعا َء ُه ْم﴾ «قايناقسۇ بىلەن
﴿و ُسقُوا َما ًء َح ِم ً
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
سۇغىرىلىپ (قىزىقلىقىدىن) ئۈچەيلىرى پارە-پارە قىلىنىدىغانالر»④.
ِن َما ٍء َص ِدي ٍد۞ َي َت َج َر ُع ُه َو َال َيكَا ُِ ُي ِسي ُغ ُه َو َيأْتِي ِه
﴿و ُي ْس ََق م ْ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
يظ۞﴾ «جەھەننەمدە ئۇ يىرىڭ ئارىالش سۇ
ان َو َما ُه َو بِ َم ِي ٍ
اب غَلِ ٌ
ت َوم ْ
ال َْم ْو ُت م ْ
ِن ك ُ ِل َمكَ ٍ
ِن َو َرائِ ِه عَذَ ٌ
بىلەن سۇغۇرۇلىدۇ [( .]24ئۇنىڭ ئاچچىقلىقىدىن) ئۇنى يۇتۇمالپ ئىچىپ
تەسلىكتە يۇتىدۇ ،ئۆلۈم ئۇنى قورشىۋالىدۇ لېكىن ئۇ ھەرگىز ئۆلمەيدۇ،
شۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ [.⑤»]22

ْن َو ُه ْم
ن ِف َعذَ ِ
اب َج َه َن َم َخا ل ُِد َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن ال ُْم ْج ِر ِم َ
ََت َع ْ ُ ْ
ون۞ َال ُيف َ ُ
ِن ك َا ُنوا ُه ُم َ
َال ِإنَك ُْم
كق َ
ِك ل َِي ْق ِض عَل َ ْي َنا َربُ َ
ن۞ َو َنا َِ ْوا َيا َما ل ُ
ون۞ َو َما َظل َْم َنا ُه ْم َو لَك ْ
ِفي ِه ُم ْبلِ ُس َ
الظا لِ ِم َ

ُون۞﴾ «گۇناھكارالر (يەنى كۇففارالر) ھەقىقەتەن دوزاخ ئازابىدا مەڭگۈ
َما ِكث َ
قالغۇچىالردۇر [ .]24ئۇالردىن ئازاب (بىردەممۇ) يېنىكلىتىلمەيدۇ ،ئۇالر دوزاختا
(ھەر قانداق ياخشىلىقتىن) ئۈمىدسىزدۇر [ .]25ئۇالرغا بىز زۇلۇم قىلمىدۇق
①

سۈرە ساففات  -44ۋە  -45ئايەت.

②

سۈرە ۋاقىئە  -52ئايەتتىن  -55ئايەتكىچە.

③

سۈرە كەھف  -11ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

سۈرە مۇھەممەد  -25ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

⑤

سۈرە  -24ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -22ئايەت.
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ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى [ .]24ئۇالر (يەنى كۇففارالر)
(دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىگە)< :ئى مالىك! رەببىڭ بىزگە ئۆلۈم ھۆكۈم
قىلسۇن> دەپ توۋاليدۇ .مالىك< :سىلەر ئازابتا چوقۇم قالىسىلەر> دەيدۇ
[.①»]22

ْ
َ
ْيا﴾ «ئۇالرنىڭ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :مأ َوا ُه ْم َج َه َن ُم ك ُل َما َخ َب ْت ِز ِْ َنا ُه ْم َس ِع ً

جايى جەھەننەم بولىدۇ( ،جەھەننەمنىڭ) ئوتى پەسلەپ قالسا ،ئۇالرغا (ئوتنى)
تېخىمۇ يالقۇنجىتىمىز»②.

ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن الَ ِذي َن َكف َُروا َو َظل َُموا ل َْم َي ُ
اّلل ل َِي ْغ ِف َر ل َُه ْم َو َال
ك ِن َ ُ
لِيهديهم طر يقًا۞ إ َال طر يق جه َنم َخا لِدين ِف َ
ْيا۞﴾ «شۈبھىسىزكى،
ِك ع َََل َ ِ
َان ذَ ل َ
يها أبَ ًدا َوك َ
ِ َ َ
َْ ِ َُ ْ َ ِ
ِ َ ِ َ َ َ َ
اّلل َي ِس ً
كاپىر بولغانالر ۋە زۇلۇم قىلغانالرنى ﷲ مەغپىرەت قىلمايدۇ ،توغرا يولغىمۇ

(يەنى جەننەتنىڭ يولىغىمۇ) باشلىمايدۇ [( .]247ئۇالرنى) پەقەت جەھەننەمنىڭ
يولىغا باشاليدۇ ،ئۇالر جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ ،بۇ (يەنى ئۇالرنى جەھەننەمدە
مەڭگۈ قالدۇرۇش) ﷲقا ئاسان [.③ »]241

َ
يها أ َ َب ًدا
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن َ َ
ْيا۞ َخا لِ ِدي َن ِف َ
اّلل ل ََع َن الْكَا ِف ِر ي َن َوأ َع َد ل َُه ْم َس ِع ً

ْيا۞﴾ «ﷲ ھەقىقەتەن كاپىرالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى
َال َي ِج ُد َ
ون َو ل ًِيا َو َال َن ِص ً
ۋە ئۇالرغا دوزاخنى تەييارلىدى [ .]44ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ،ئۇالر
ھېچقانداق (ئۇالرنى قوغدايدىغان) دوست ۋە (ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىدىغان)
ياردەمچى تاپالمايدۇ [.④»]45

يها أ َ َب ًدا﴾
﴿و َم ْن َي ْع ِص َ َ
ار َج َه َن َم َخا لِ ِدي َن ِف َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
اّلل َو َر ُسولَ ُه ف َِإ َن لَ ُه َن َ

«كىمكى ﷲقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلىدىكەن (يەنى كىمكى
ﷲنى ۋە ﷲنىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن ،ﷲقا مۇالقات بولۇشقا
ئىشەنمەيدىكەن ،ﷲنىڭ ئايەتلىرىگە قۇالق سېلىشتىن يۈز ئۆرۈيدىكەن) ،ئۇ
دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ ،دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ»⑤.

①

سۈرە زۇخرۇف  -24ئايەتتىن  -22ئايەتكىچە.

②

سۈرە بەنى ئىسرائىل  -12ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە نىسا  -247ۋە  -241ئايەتلەر.

④

سۈرە ئەھزاب  -44ۋە  -45ئايەتلەر.

⑤

سۈرە جىن  -13ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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َ
اّلل ال ُْموق ََدةُ۞ الَ ِِت َت َطلِ ُع ع َََل
ار َ ِ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
﴿و َما أ ِْ َراكَ َما ال ُْح َط َم ُة۞ َن ُ

َهَي ُم ْؤ َص َدةٌ۞ ِف َع َم ٍد ُم َم َد َِ ٍة۞﴾ «ھۆتەمەنىڭ نېمىلىكىنى قانداق
ْاْلَفْ ِئ َد ِة۞ ِإ َن َها َعل ْ ِ ْ
بىلەلەيسەن؟ [ ]5ئۇ ـــ ﷲنىڭ ياندۇرغان ئوتىدۇركى( ،ئۇنىڭ ئەلىمى)
يۈرەكلەرگە يېتىپ بارىدۇ [4ـ .]2ئۇالر چوقۇم دوزاخقا سولىنىدۇ [ .]7ئېگىز
تۈۋرۈكلەرگە باغلىنىدۇ [.①»]1
دوزاخنىڭ سۈپەتلىرى ،ئۇنىڭ ئەلەملىك ۋە دائىملىق بولغان تۈرلۈك
ئازابلىرى ھەققىدىكى ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
ھەدىسلەرگە كەلسەك ،ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن

پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلنغان« :يُؤىت بالنار يوم القيامة لها
سبعون ألف زمام ،مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» «قىيامەت كۈنى دوزاخ
كەلتۈرۈلىدۇ ،ئۇنىڭ  27مىڭ يۈگىنى بولۇپ ،ھەر بىر يۈگەننى  27مىڭ پەرىشتە
سۆرەيدۇ».

②

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ

قال :ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعني جزءا ً من نار جهنم قالوا :يا رسول ﷲ إنها

لكافية .قال :إنها فضلت عليها بتسعة وستني جزءا ً كلهن مثل ح ّرها» «پەيغەمبەر ﷺ< :ئادەم

بالىلىرى يېقىۋاتقان سىلەرنىڭ بۇ ئوتۇڭالر جەھەننەم ئوتىنىڭ 27تىن بىر
پارچىسىغا باراۋەر كېلىدۇ> دېدى .ساھابىلەر< :ئى رەسۇلۇلالھ! ھەقىقەتەن

مۇشۇ ئوتمۇ (ئازابالشقا) يېتەرلىكقۇ؟> دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :جەھەننەم
ئوتى بۇ ئوتتىن  41ھەسسە ئارتۇق بولۇپ ،ھەر بىر ھەسسىنىڭ ھارارىتى مۇشۇ
ئوتنىڭ ھارارىتى بىلەن تەڭدۇر> دېگەن».

③

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :كنا عند النبي ﷺ فسمعنا وجبة،
فقال النبي ﷺ :أتدرون ماهذا ؟ قلنا :ﷲ ورسوله أعلم ،قال :هذا حجر أرسله ﷲ يف جهنم منذ
سبعني خريفا ً فاآلن حني انتهى إىل قعرها» «بىز پەيغەمبەر ﷺنىڭ يېنىدا ئىدۇق،
تۇيۇقسىز بىر ئاۋاز ئاڭالندى ،پەيغەمبەر ﷺ< :بۇنىڭ نېمە ئاۋاز ئىكەنلىكىنى
بىلەمسىلەر؟> دەپ سورىدى .بىز< :ﷲ ۋە ﷲنىڭ رەسۇلى ئەڭ ياخشى
①

سۈرە ھۇمەزە  -5ئايەتتىن  -1ئايەتكىچە.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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بىلىدۇ> دېگەنىدۇق ،پەيغەمبەر ﷺ< :بۇ ـــ ﷲ تائاال  27يىل بۇرۇن جەھەننەمگە
تاشلىغان تاش ئىدى ،مانا ھازىر ئۇنىڭ تېگىگە يەتتى> دېدى».

①

ئۇتبە ئىبنى غەزۋان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خۇتبە سۆزلەۋېتىپ مۇنداق دېگەن:

«لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفري جهنم فيهوي فيها سبعني عاماً ما يدرك لها قعرا ً ،وﷲ لتمألن،
أفعجبتم؟»

«بىزگە

شۇنداق

بايان

قىلىپ

بېرىلگەنكى،

جەھەننەمنىڭ

گىرۋىگىدىن بىر تاش ئۇنىڭغا تاشالنسا 27 ،يىلدىمۇ ئۇنىڭ تېگىگە يىتىپ
بواللمايدۇ .ﷲ بىلەن قەسەمكى( ،جەھەننەم) ئەلۋەتتە توشقۇزۇلىدۇ ،سىلەر
سۆزۈمدىن ئەجەبلىنىۋاتامسىلەر؟».

②

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنغان« :لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف دار الدنيا ألفسدت عىل أهل الدنيا
معايشهم» «ئەگەر دۇنياغا زەققۇمدىن بىر تامچە تېمىتىلسا ،ئۇ ،دۇنيا ئەھلىنىڭ
تۇرمۇشىنى بۇزۇۋەتكەن بوالتتى».

③

نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :إن أهون أهل النار عذاباً من له نعالن وشاكان من نار يغىل

منهام دماغه كام يغىل املرجل ،ما يرى أن أحدا ً أش ّد منه عذاباً ،وإنه ألهونهم عذاباً» «دوزاخ

ئەھلىدىن ئازابى ئەڭ يەڭگىل بولغان كىشى ئوتتىن ئىككى ئايىغى ۋە ئىككى
بوغقۇچى بار كىشىدۇر .بۇ ئىككىسىدىن ئۇ كىشىنىڭ مېڭىسى قازان
قاينىغاندەك قاينايدۇ ،ئۇ كىشى ئۆزىدىنمۇ قاتتىق ئازابلىنىدىغان كىشى يوق
دەپ قارايدۇ لېكىن ئۇ دوزاخ ئەھلىدىن ئازابى ئەڭ يەڭگىل بولغىنىدۇر».

④

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :يُؤىت بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ،ف ُيصبغ يف النار صبغة،

ثم يُقال :يا ابن آدم هل رأيت خريا ً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ ،فيقول :ال وﷲ يارب .و ُيؤىت بأشد

الناس بؤساً يف الدنيا من أهل الجنة ،ف ُيصبغ صبغة يف الجنة ،فيقال :يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟
هل مر بك من شدة قط ؟ ،فيقول :ال وﷲ يا رب ،ما رأيت بؤساً وال َم َّر يب من شدة قط»
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

نەسائى ،ئىبنى ماجە ۋە تىرمىزى توپلىغان.

④

مۇسلىم توپلىغان.
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«(قىيامەت كۈنى) دوزاخ ئەھلىدىن بولغان ،دۇنيادا ئەڭ باياشات ياشىغان بىر
كىشى كەلتۈرۈلۈپ ،دوزاخقا بىر قېتىم چۆكتۈرىلىدۇ .ئاندىن< :ئى ئادەم
بالىسى!

سەن

(دۇنيادا)

بىرەر

ياخشىلىق

كۆردۈڭمۇ؟

بىرەر

نېئمەتكە

ئېرىشتىڭمۇ؟> دەپ سورىلىدۇ .ئۇ< :ئى رەببىم! سەن بىلەن قەسەمكى ،مەن
ھېچقانداق ياخشىلىق كۆرمىدىم ۋە بىرەر نېئمەتكىمۇ ئېرىشمىدىم> دەيدۇ.
ئاندىن جەننەت ئەھلىدىن بولغان ،دۇنيادا ئەڭ كۆپ جاپا-مۇشەققەت تارتقان
بىر كىشى كەلتۈرۈلۈپ ،جەننەتكە بىر قېتىم چۆكتۈرىلىدۇ .ئاندىن< :ئى ئادەم
بالىسى! يوقسۇللۇق كۆردۈڭمۇ ،قىيىنچىلىق تارتتىڭمۇ؟> دەپ سورىلىدۇ .ئۇ:
<ئى رەببىم! سەن بىلەن قەسەمكى ،مەن ھېچقانداق يوقسۇللۇق كۆرمىدىم ۋە
قىيىنچىلىق تارتمىدىم> دەيدۇ» ①.يەنى دوزاخ ئەھلى دۇنيادا ئېرىشكەن بارچە
نېئمەتنى ئۇنتۇيدۇ ،جەننەت ئەھلى دۇنيادا تارتقان بارچە جاپا-مۇشەققەتنى
ئۇنتۇيدۇ.
ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة :أرأيت لو كان لك ما
عىل األرض من يشء أكنت تفتدي به ؟ ،قال :فيقول :نعم ،قال :فيقول :قد أردت منك ما هو أهون
من ذلك ،قد أخذت عليك يف ظهر آدم أن ال ترشك يب شيئاً ،فأبيت إال أن ترشك يب» «قىيامەت
كۈنى دوزاخ ئەھلىدىن بولغان بىر ئادەمگە< :ئەگەر زېمىندىكى بارچە نەرسىلەر
سېنىڭ بولسا ،ئۇ نەرسىلەرنى بىرىپ (ئازابتىن قۇتۇلۇشنى) خاالمسەن؟>
دېيىلىدۇ .ئۇ ئادەم< :ھەئە> دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال< :مەن سەندىن
بۇنىڭدىنمۇ ئاسان بولغان ئىشنى تەلەپ قىلغان ئىدىم .سەن ئادەمنىڭ
سۇلبىدىكى ۋاقتىڭدا مەن سەندىن ماڭا شېرىك كەلتۈرمەسلىكنى تەلەپ
قىلغان ئىدىم لېكىن سەن ماڭا شېرىك كەلتۈردۈڭ> دەيدۇ».

②

ئىبنى مەردەۋىھ يەئال ئىبنى مۇنەييەدىن (ئۇ ئۇمەييەنىڭ ئوغلى ،مۇنەييە

بولسا ئۇنىڭ ئانىسى) نەقىل قىلىپ مۇنداق دېگەن« :ينشئ ﷲ عز و جل ألهل النار
سحابة سوداء مظلمة فيقال :يا أهل النار أي يشء تطلبون؟ فيذكرون بها سحابة الدنيا فيقولون :يا
ربنا الرشاب فيمطرهم أغالال تزيد يف أغاللهم وسالسل يف سالسلهم وجمرا يلهب عليهم» «ﷲ
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە ئەھمەد توپلىغان.
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تائاال دوزاخ ئەھلى ئۈچۈن بىر قارا بۇلۇتنى پەيدا قىلىدۇ ،ئاندىن دوزاخ ئەھلىگە:
<ئى دوزاخ ئەھلى! نېمە تەلەپ قىلىسىلەر؟> دېيىلىدۇ .دوزاخ ئەھلى ئۇ بۇلۇت
بىلەن دۇنيادىكى بۇلۇتنى ئەسلەپ< :ئى رەببىمىز! ئىچىملىك سورايمىز>
دېيىشىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا دەرت-ئەلەملىرىنى زىيادە قىلىدىغان
زەنجىر-كىشەنلەرنى ۋە الۋۇلداپ تۇرىدىغان چوغالرنى ياغدۇرىدۇ».

①

ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي ﷺ قال:
ثالثة ال يدخلون الجنة :مدمن خمر ،وقاطع رحم ،ومصدق بالسحر ،ومن مات مدمن الخمر سقاه
ﷲ من نهر الغوطة قيل :وما نهر الغوطة؟ قال :نهر يجرى من فروج املومسات ،يؤذي أهل النار
ريح فروجهن» «پەيغەمبەر ﷺ< :ئۈچ تۈرلۈك كىشى جەننەتكە كىرەلمەيدۇ :بىرى،
ُ
ھاراق ئىچىشنى داۋام قىلغان كىشى؛ يەنە بىرى ،سىلە-رەھىمنى ئۈزگەن
كىشى؛ ئۈچىنچىسى ،سېھىرگە ئىشەنگەن كىشى .كىمكى ھاراقتىن قول
ئۈزمەي ئۆلۈپ كەتسە ،ﷲ تائاال ئۇ كىشىگە غەۋتە ئۆستىڭىنىڭ (سۈيىنى)
ئىچكۈزىدۇ> دېدى< .غەۋتە ئۆستىڭى قانداق ئۆستەڭ؟> دەپ سورالغاندا،
پەيغەمبەر ﷺ< :ئۇ ـــ پاھىشە ئايالالرنىڭ ئەۋرىتىدىن ئاقىدىغان ئۆستەڭدۇر.
ئۇالرنىڭ ئەۋرىتىدىن چىققان سېسىق پۇراق دوزاخ ئەھلىگە ئەزىيەت بىرىدۇ>
دېدى».

②

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:

«أن النبي ﷺ قال إن عىل ﷲ عهداً ملن شب املسكرات ليسقيه من طينة الخبال" قالوا :يا رسول
ﷲ ،وما طينة الخبال ؟ ،قال" :عرق أهل النار أوعصارة أهل النار» «پەيغەمبەر ﷺ< :مەست
قىلغۇچى ئىچىملىكلەرنى ئىچكەن كىشىگە تينەتۇلخىبالدىن ئىچكۈزۈشكە
ﷲنىڭ ئەھدىسى بار> دېدى .ساھابىلەر< :ئى رەسۇلۇلالھ! تينەتۇلخىبال
دېگەن نېمە؟> دەپ سورىغانىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :بۇ دوزاخ ئەھلىنىڭ تەرلىرى
ياكى دوزاخ ئەھلىنىڭ قان-يىرىڭلىرى> دېدى».

③

پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :يقال لليهود
والنصارى :ماذا تبغون؟ فيقولون :عطشنا ربنا فأسقنا ،فيشار إليهم :أال تردون؟ فيحرشون إىل جهنم
①

تەبەرانى ئۆزىنىڭ «األوسط» ناملىق كىتابىدا توپلىغان.

②

ئەھمەد توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.
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كأنها ساب يحطم بعضها بعضا ً ،فيتساقطون يف النار» «(قىيامەت كۈنى) يەھۇدىي ۋە
ناساراالرغا< :نېمىنى ئارزۇ قىلىسىلەر؟> دېيىلىدۇ .ئۇالر< :ئى رەببىمىز! ئۇساپ
كەتتۇق ،بىزگە سۇ بەرسەڭ> دېيىشىدۇ .ئۇالرغا< :كېلىڭالر!> دەپ ،الۋۇلداپ
كۆيۈۋاتقان ئوتتىن ھاسىل بولغان سەراپ تەرەپكە ئىشارەت قىلىنىدۇ ،نەتىجىدە
ئۇالر يۈگۈرگەن پېتى جەھەننەمگە چۈشۈپ كېتىدۇ».

①

ھەسەن بەسرى (رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دېگەن« :سىز  57مىڭ يىل بىر
لوقما نەرسە يېمەستىن ،بىر يۇتۇم سۇ ئىچمەستىن ئۆرە تۇرغان قەۋمنى
تەسەۋۋۇر قىالالمسىز؟ ھەتتاكى ئۇالرنىڭ بويۇنلىرى ئۇسسۇزلۇقتىن ئۈزۈلۈپ
كېتىدۇ ،قورساقلىرى ئاچلىقىن كۆيۈپ كېتىدۇ ،ئاندىن ئۇالر دوزاخقا ئېلىپ
بېرىلىپ،

قىزىقلىقى

چېكىگە

يەتكەن

قايناپ

تۇرىدىغان

بۇالقتىن

سۇغۇرىلىدۇ».
ئىبنى جەۋزى (رەھىمەھۇلالھ) دوزاخنىڭ سۈپىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەن:
«دوزاخ ـــ ئۇنىڭ ئەھلى رەھمەتتىن يىراق قىلىنىشقا خاس قىلىنغان،
شەھۋەت ۋە بەخت-سائادەتنىڭ لەززەتلىرىدىن مەھرۇم قىلىنغان ،يۈزلىرىنىڭ
نۇرى قاپقارا رەڭگە ئۆزگەرتىۋېتىلگەن ،غايەت زور تاغالردىنمۇ كۈچلۈك توقماقالر
بىلەن ئۇرۇلىدىغان ،رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل
قىلىنغان بىر ئورۇندۇر .ئەگەر سىز ئۇالرنى كۆرىدىغان بولسىڭىز ،ئۇالر
قايناقسۇدا ئۈزۈپ يۈرىدۇ ،قاتتىق سوغۇققا تاشالپ قويۇلىدۇ ،ئۇالر دائىم غەمكىن
بولۇپ خۇشال بولمايدۇ ،ئۇالرنىڭ ئورنى مۇقەررەر بولۇپ ،ئۇنىڭدىن ئەبەدىلئەبەد
ئايرىلمايدۇ ،ئۇالرغا رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل
قىلىنغان

بولىدۇ.

ئەپسۇسلىنىشلىرى

ئۇالرنىڭ

ماالمىتى

مۇسىبەتلىرىدىن

ئازابىدىن

كۈچلۈك

بولىدۇ،

ئېغىر

بولىدۇ،

ئۇالر

ياشلىق

ۋاقىتلىرىنى زايە قىلغانلىقىغا يىغاليدۇ ،يىغلىسا يىغىسىغا يىغا قوشۇلىدۇ،
ئۇالرغا رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل قىلىنغان
بولىدۇ .ياراتقۇچى (ﷲ) نىڭ غەزىپىگە ئۇچراش ئۇالرغا نېمىدىگەن ھەسرەت،
بااليى-ئاپەتنىڭ ئەڭ چوڭىغا ئۇچراش ئۇالرغا نېمىدېگەن بەختسىزلىك،
ئۇالرنىڭ خااليىقالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ۋە گۇۋاھچىالرنىڭ ئالدىدا رەسۋا بولۇشى
①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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نېمىدىگەن شەرمەندىچىلىك .ئۇالرنىڭ ئەرزىمەس نەرسىلەر ئۈچۈن قىلغان
ئەمەللىرى ،گۇناھالرغا تىرىشچانلىق قىلىشلىرى قۇرۇق خىيالالرغا ئايلىنىپ
كەتتى ،ئاندىن دوزاخ ئاشۇ جىسىمالرنى كۆيدۈردى .جىسىمالر كۆيۈپ بولسىال
قايتا تىرىلدۈرىلىدۇ ،دوزاخ ئەھلىگە قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل
قىلىنىدۇ».
ئى ﷲ! بىزنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرغىن ،خارلىق ۋە ھاالكەت دىيارىدىن
ساقلىغىن .بىزنى رەھمىتىڭ بىلەن سالىھ ۋە تەقۋادارالرنىڭ ماكانىغا
ئورۇنالشتۇرغىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-
ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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 -46سۆھبەت

دوزاخقا كىرىپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرى
(ﷲ تائاال بىزنى ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن)
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم،

دوزاخقا

كىرىشنىڭ
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نۇرغۇن

سەۋەبلىرى

بولۇپ،

كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭدىن ئاگاھ بولۇشى ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىشى ئۈچۈن ،ﷲ
تائاال ئۇنى ئۆز كىتابىدا ۋە پەيغەمبىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق بايان قىلىپ بەردى.
مانا بۇ سەۋەبلەر ئىككى تۈرگە بۆلىنىدۇ.
بىرىنچى تۈر ـــ كاپىرغا چىقىرىۋېتىدىغان سەۋەبلەر .بۇ تۈردىكى ئىشالرنى
قىلغان كىشى ئىماندىن كۇفرىلىققا چىقىپ كېتىدۇ ۋە بۇ ئىشالر سەۋەبلىك
دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ.
ئىككىنچى تۈر ـــ پاسىقلىققا چىقىرىۋېتىدىغان سەۋەبلەردۇر .بۇ تۈردىكى
ئىشالرنى قىلغان كىشى ئادىللىقتىن پاسىقلىققا چىقىپ كېتىدۇ ۋە بۇ ئىشالر
سەۋەبلىك دوزاخقا كىرىشكە تېگىشلىك بولىدۇ ئەمما دوزاختا مەڭگۈ قالمايدۇ.
تۆۋەندە بىز بىرىنچى تۈردىكى كىشىلەردىن بىر قانچە قىسىمنى بايان
قىلىمىز.
 بىرىنچى

قىسىم:

ﷲقا

رۇبۇبىيەت،

ئۇلۇھىيەت

ياكى ئىسىم-

سۈپەتلىرىدە شېرىك كەلتۈرۈش
كىمكى «ﷲنىڭ شېرىكى بار» ياكى «ﷲتىن باشقا ئۆز ئالدىغا ياراتقۇچى
بار» دەپ ئېتىقاد قىلسا؛ ياكى «ﷲ بىلەن بىرگە ئىبادەت قىلىشقا اليىق بىر
ئىالھ بار» دەپ ئېتىقاد قىلسا؛ ياكى ﷲقا ئىبادەت قىلىش بىلەن بىرگە ،بىرەر
ئىبادەتنى ﷲتىن باشقىسىغىمۇ قىلسا ۋە ياكى ﷲنىڭ ئىلىم ،قۇدرەت،
ئۇلۇغلۇق ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىسىم-سۈپەتلىرىنى باشقا بىرەر نەرسىگە
نىسبەت بەرسە ،ئۇ كىشى ﷲقا ئەڭ چوڭ شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۇ ۋە دوزاختا

مەڭگۈ قېلىشقا تېگىشلىك بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن ُه َم ْن
ِلظا لِمن م َ
اّلل َعل َْي ِه ال َْج َن َة َو َمأ ْ َوا ُه َ
ار﴾ «كىمكى ﷲقا شېرىك
ُي ْش ِركْ ِب َ ِ
اّلل فَق َْد َح َر َم َ ُ
ار َو َما ل َ ِ َ ْ
ِن أ ْن َص ٍ
الن ُ
كەلتۈرىدىكەن (يەنى ﷲتىن غەيرىنى ئىالھ دەپ ئېتىقاد قىلىدىكەن) ،ﷲ
ئۇنىڭغا جەننەتنى ھارام قىلىدۇ ،ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ ،زالىمالرغا ھېچبىر
مەدەتكار (يەنى ﷲنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى) بولمايدۇ»①.
 ئىككىنچى قىسىم :ﷲقا ،ﷲنىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا،
پەيغەمبەرلىرىگە ،ئاخىرەت كۈنىگە ،ﷲنىڭ ھۆكمى ۋە تەقدىرىگە كاپىر بولۇش
كىمكى بۇالردىن بىرەرسىنى يالغانغا چىقىرىپ ياكى تىنىپ ۋە ياكى
①

سۈرە مائىدە  -21ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇنىڭغا شەك قىلىپ ئىنكار قىلسا ،ئۇ ئادەم كاپىر بولۇپ دوزاختا مەڭگۈ
قالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن ال َ ِذي َن َي ْ
ون أ َ ْن
ون بِ َ ِ
اّلل َو ُر ُسلِ ِه َو ُي ِر ُ
يد َ
كف ُُر َ
كفُر ِبب ْع ٍض و ير يدون أَن ي َت ِخذُ وا بن ذَ لِك سب ً ُ
ك
ن َِ
يال۞ أو لَ ِئ َ
ِن ِب َب ْع ٍض َو َن ْ ُ َ
ُون ُن ْؤم ُ
َْ َ َ َ ِ
اّلل َو ُر ُسلِ ِه َو َيقُول َ
ُيف َِرقُوا َب ْ َ
َُ ِ ُ َ ْ َ
ون َح ًقا َوأ َ ْع َت ْد َنا لِل ْك َا ِف ِر ي َن َعذَ ا ًبا ُم ِهي ًنا۞﴾ «شۈبھىسىزكى ،ﷲنى ۋە ئۇنىڭ
ُه ُم الْكَا ِف ُر َ
پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانالر ،ﷲ بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ
ئارىسىنى (<ﷲقا ئىشىنىپ پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمەيمىز> دېيىش بىلەن)
ئاجرىتىۋەتمەكچى

بولغانالر،

<(پەيغەمبەرلەرنىڭ)

بەزىسىگە

ئىشىنىمىز،

بەزىسىگە ئىشەنمەيمىز> دېگۈچىلەر ـــ ئۇنىڭ (يەنى ئىمان بىلەن كۇفرىنىڭ)
ئارىسىدا (ئوتتۇرا) يول تۇتماقچى بولغانالردۇر [ .]257ئەنە شۇالر (ئىماننى دەۋا
قىلغان تەقدىردىمۇ) راستىنال كاپىرالردۇر ،كاپىرالرغا خورلىغۇچى ئازاب
تەييارلىدۇق [.①»]252

َ
يها أ َ َب ًدا
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن َ َ
ْيا۞ َخا لِ ِدي َن ِف َ
اّلل ل ََع َن الْكَا ِف ِر ي َن َوأعَ َد ل َُه ْم َس ِع ً
النار يقُولُون يا لَي َتنا أَطعنا َ َ
َ
وال۞ َوقَا لُوا
الر ُس َ
اّلل َوأ َط ْع َنا َ
َ َ ْ َ َ َْ َ
ب ُو ُجو ُه ُه ْم ِف َ ِ َ
َال َي ِج ُد َ
ْيا۞ َي ْو َم ُتقَل ُ
ون َو ل ًِيا َو َال َن ِص ً
َ
ْيا۞﴾
الس ِب َ
َُبا َء َنا فَأ َ َضلُو َنا َ
ِن ال َْعذَ ِ
َن م َ
اب َوال َْع ْ ُ ْ
يال۞ َربَ َنا آ تِ ِه ْم ِض ْعف ْ ِ
ْن ل َْع ًنا ك َِب ً
َربَ َنا ِإنَا أ َط ْع َنا َسا َِ َت َنا َوك َ َ
«ﷲ ھەقىقەتەن كاپىرالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ۋە ئۇالرغا دوزاخنى

تەييارلىدى [ .]44ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ،ئۇالر ھېچقانداق (ئۇالرنى
قوغدايدىغان) دوست ۋە (ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىدىغان) ياردەمچى تاپالمايدۇ
[ .]45دوزاختا ئۇالرنىڭ يۈزلىرى تۈرۈلۈپ كېتىدىغان كۈندە ،ئۇالر< :كاشكى بىز
ﷲقا ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ! پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ!>
دەيدۇ

[.]44

ئۇالر:

<رەببىمىز!

بىز

ھەقىقەتەن

باشلىقلىرىمىزغا،

كاتتىلىرىمىزغا ئىتائەت قىلدۇق ،ئۇالر بىزنى توغرا يولدىن ئازدۇردى،
رەببىمىز ! ئۇالرغا ئازابنى ئىككى ھەسسە بەرگىن ۋە ئۇالرغا قاتتىق لەنەت
قىلغىن!> دەيدۇ [ 42ـ .②»]47
 ئۈچىنچى قىسىم :ئىسالمنىڭ بەش ئاساسلىرىدىن بىرەرسىنىڭ پەرز
ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىش
كىمكى ﷲنى يەككە-يېگانە دەپ ئېتىقاد قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى،
①

سۈرە نىسا  -257ۋە  -252ئايەتلەر.

②

سۈرە ئەھزاب  -44ئايەتتىن  -47ئايەتكىچە.
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ياكى رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىشنى ،ياكى
پەيغەمبەرلىكىنىڭ بارلىق كىشىلەرگە ئومۇمىي ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلسا
شۇنداقال ياكى بەش ۋاق نامازنىڭ ،ياكى زاكاتنىڭ ،ياكى رامىزان روزىسىنىڭ
ۋە ياكى ھەجنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلسا ،ئۇ ئادەم كاپىر بولىدۇ
چۈنكى ئۇ ئادەم ﷲنى ،ﷲنىڭ رەسۇلىنى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجماسى
(بىرلىككە كەلگەن قارىشى)نى يالغانغا چىقارغان بولىدۇ.
ئەنە شۇنىڭدەك ،كىمكى شېرىكنىڭ ياكى ﷲ ھارام قىلغان جاننى
ئۆلتۈرۈشنىڭ

ھارام

ئىكەنلىكىنى

ئىنكار

قىلسا

ۋە

ياكى

زىنانىڭ،

بەچچىۋازلىقنىڭ ،ھاراقنىڭ ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان ،ﷲنىڭ كىتابىدا ياكى
رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ سۈننىتىدە ھارام ئىكەنلىكى ئوچۇق بولغان نەرسىنىڭ ھارام
ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلسا ،ئۇ ئادەم كاپىر بولىدۇ چۈنكى ئۇ ﷲنى ۋە ﷲنىڭ
رەسۇلىنى يالغانغا چىقارغان بولىدۇ لېكىن ئۇ ئىسالمغا يېڭى كىرگەن بولۇپ،
ئۇنى بىلمەسلىكتىن ئىنكار قىلغان بولسا كاپىر بولمايدۇ ئەمما ئۇ كىشىگە
ئۆگىتىلگەندىن كېيىن ،ئۇنى بىلىپ تۇرۇپ ئىنكار قىلسا كاپىر بولىدۇ.
 تۆتىنچى قىسىم :ﷲنى ياكى ﷲنىڭ دىنىنى ۋە ياكى ﷲنىڭ
رەسۇلىنى مەسخىرە قىلىش

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :و لَئ ْ َ
ب قُ ْل
َت ل ََيقُولُ َن ِإنَ َما ك َُنا َن ُخ ُ
ِن َسألْ َ ُ ْ
وض َو َنل َْع ُ
َ

يما نِك ُْم۞﴾ «(ئى مۇھەممەد!)
أ َ ِب َ ِ
اّلل َوآ َيا ِت ِه َو َر ُسولِ ِه ُك ْن ُت ْم َت ْس َت ْه ِزئ َ
ُون۞ َال َت ْع َت ِذ ُروا ق َْد كَف َْر ُت ْم َب ْع َد إِ َ
ئەگەر سەن ئۇالرنىڭ (مەسخىرە قىلغانلىقىنى) سورىساڭ ،ئۇالر< :بىز (راست

ئەمەس) ،پەقەت ئىچ پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دەپ قويدۇق> دەيدۇ( .بۇ
مۇناپىقالرغا) <سىلەر ﷲنىڭ دىنىنى ،ﷲنىڭ ئايەتلىرىنى (يەنى كىتابىنى)
ۋە ﷲنىڭ پەيغەمبىرىنى مەسخىرە قىلدىڭالرمۇ؟> دېگىن [ .]45سىلەر (يالغان
قەسەم ئىچىپ) ئۆزرە ئېيتماڭالر ،سىلەر ئىمان ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن،
(پەيغەمبەرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن) كاپىر بولدۇڭالر»①.
 بەشىنچى قىسىم :ﷲنى ياكى ﷲنىڭ دىنىنى ۋە ياكى ﷲنىڭ
رەسۇلىنى تىلالش
تىلالش ـــ ﷲقا ياكى ﷲنىڭ دىنىغا ۋە ياكى ﷲنىڭ رەسۇلىغا تاپا
①

سۈرە تەۋبە  -45ئايەت ۋە  -44ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىش،

لەنەت

قىلىش

ۋە

ئۇالرنى

ئەيىبلەشكە

ئۇالرنى

ئوخشاش،

كەمسىتكەنلىكنى ،مەنسىتمىگەنلىكنى بىلدۈرىدىغان سۆزلەر بىلەن ئۇالرنىڭ
بىرەرسىنى تىلغا ئېلىشتۇر.
شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە (رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دېگەن« :كىمكى
ﷲنى ياكى ﷲنىڭ رەسۇلىنى تىللىسا ،بۇ كىشى ئۇنى ھارام دەپ ئېتىقاد
قىلسۇن ياكى ھاالل دەپ ئېتىقاد قىلسۇن ۋە ياكى ئېتىقاد قىلىشتىن غەپلەتتە
قالسۇن ،شەكسىز كاپىر بولىدۇ».
بىزنىڭ ھەمراھلىرىمىز مۇنداق دېگەن« :ئۇ كىشى چاقچاق قىلغان
بولسۇن ياكى راست دېگەن بولسۇن ،كاپىر بولىدۇ» .مانا بۇ بولسا كەسكىن
توغرا ھۆكۈمدۇر.
ئىسھاق ئىبنى راھەۋى مۇنداق دەيدۇ« :ﷲنى ياكى ﷲنىڭ رەسۇلىنى
تىللىغان ۋە ياكى ﷲ نازىل قىلغان بىرەر ئايەتنى ﷲنىڭ نازىل قىلغانلىقىنى
ئېتىراپ قىلىپ تۇرۇپ رەت قىلغان كىشىنىڭ كاپىر ئىكەنلىكىگە مۇسۇلمانالر
ئىجماغا (بىرلىككە) كەلگەن».
شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە يەنە مۇنداق دېگەن« :باشقا پەيغەمبەرلەرنى
تىلالشنىڭ ھۆكمى بىلەن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ نى تىلالشنىڭ ھۆكمى
ئوخشاش .كىمكى قۇرئاندا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان مەشھۇر پەيغەمبەرلەردىن
بىرەر پەيغەمبەرنى تىللىسا ياكى ھەدىستە <پاالنى پەيغەمبەر مۇنداق قىلغان
ياكى مۇنداق دېگەن> دەپ بايان قىلىنىش ئارقىلىق پەيغەمبەرلىك بىلەن
سۈپەتلەنگەن بىرەر پەيغەمبەرنى ،ئۇنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ
تىللىسا ،ئۇنىڭ ھۆكمى ئىلگىرىكى ھۆكۈمگە ئوخشايدۇ (يەنى كاپىر بولىدۇ)».
پەيغەمبەرلەردىن باشقا كىشىلەرنى تىلالشقا كەلسەك ،ئەگەر ئۇنىڭدىكى
مەقسەت

پەيغەمبەرنى

تىلالش

بولسا،

مەسىلەن،

پەيغەمبەر

ﷺ

نىڭ

ساھابىلىرىنى پەيغەمبەر ﷺ نى تىلالشنى مەقسەت قىلىپ تۇرۇپ تىللىسا ،ـــ
چۈنكى دوست ئۆزىنىڭ يېقىنىغا ئەگىشىدۇ ،ـــ شۇنىڭدەك ،پەيغەمبەر ﷺ نىڭ
ئاياللىرىدىن بىرەرسىگە زىنا ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان ئىشالر بىلەن تۆھمەت
قىلسا ،ئۇ كىشى كاپىر بولىدۇ .چۈنكى بۇ پەيغەمبەر ﷺ نى ھاقارەتلەش ۋە ئۇنى
ن﴾ «يامان
تىلالشتىن دېرەك بىرىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :الْ َخ ِبيث ُ
َات لِل ْ َخ ِبي ِث َ
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ئايالالر يامان ئەرلەرگە اليىقتۇر»①.
 ئالتىنچى قىسىم :ﷲ چۈشۈرگەن قانۇندىن باشقا نەرسىلەرنى ھەقكە
ئەڭ يېقىن ياكى مەخلۇقاتالرغا ئەڭ مەنپەئەتلىك دەپ ئېتىقاد قىلىپ ،ئۇنىڭ
بىلەن ھۆكۈم قىلىش
كىمكى يۇقىرىقىدەك ئېتىقاد قىلىپ ،ﷲنىڭ قانۇنىدىن باشقىسى بىلەن

﴿و َم ْن ل َْم َي ْح ُك ْم
ھۆكۈم قىلسا ئۇ كاپىر بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :
بما أ َ ْنزل َ ُ
ون﴾ «كىملەركى ﷲنازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم
اّلل فَأو لَ ِئ َ
َِ َ َ ُ
ك ُه ُم الْكَا ِف ُر َ
قىلمايدىكەن ،ئۇالر كاپىرالردۇر»②.

ئەنە شۇنىڭدەك« ،ﷲتىن باشقىسىنىڭ ھۆكمى ﷲنىڭ ھۆكمىدىن
ياخشى» دەپ ئېتىقاد قىلسا ،گەرچە ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم قىلمىغان تەقدىردىمۇ
كاپىر بولىدۇ چۈنكى ئۇ ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنى يالغانغا چىقارغان بولىدۇ:
َ
ون﴾ «(ﷲقا) چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە
ِن َ ِ
﴿و َم ْن أ ْح َس ُن م َ
اّلل ُحك ًْما لِق َْو ٍم ُيو ِق ُن َ
َ
③
ھۆكۈمدە ﷲتىنمۇ ئادىل كىم بار» .
يەتتىنچى قىسىم :مۇناپىقلىق
مۇناپىقلىق ـــ قەلبىدە كاپىر بولۇپ ،سۆزى ياكى ئەمەلىي ھەرىكىتى
ئارقىلىق كىشىلەرگە مۇسۇلمان ئىكەنلىكىنى ئاشكارىالشتۇر .ﷲ تائاال

ِن َ
ن ِف َ
ْيا﴾ «مۇناپىقالر
الد ْر ِك ْاْل َ ْس َف ِل م َ
مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن ال ُْم َنا ِف ِق َ
النا ِر َو ل َ ْن َت ِج َد ل َُه ْم َن ِص ً
چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە (يەنى قەئرىگە) تاشلىنىدۇ ،ئۇالرغا
ھەرگىزمۇ (ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان) مەدەتكار تاپالمايسەن»④.
بۇ قىسىمدىكى كىشىلەر ئىلگىرىكى قىسىمالردىكى كىشىلەردىنمۇ
قەبىھتۇر شۇڭالشقا بۇ قىسىمنىڭ ئىگىلىرى ئەڭ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ،
بۇالر دوزاخنىڭ ئەڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا (قەئرىگە) تاشلىنىدۇ .بۇ شۇنىڭ
ئۈچۈنكى ،كۇپۇرلۇق ،ئالدامچىلىق ،ﷲۋە ﷲنىڭ ئايەتلىرىنى ھەمدە ﷲنىڭ
رەسۇلىنى مەسخىرە قىلىش قاتارلىقالر بۇالرنىڭ كۇپۇرلۇقىغا جەملەنگەن .ﷲ

①

سۈرە نۇر  -14ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە مائىدە  -44ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە مائىدە  -57ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

سۈرە نىسا  -245ئايەت.

237

ِن َ
اّلل َوبِا ل َْي ْو ِم ْاَلخ ِِر َو َما ُه ْم
اس َم ْن َيقُو ُل آ َم َنا بِ َ ِ
الن ِ
﴿و م َ
تائاال بۇالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇَ :
َ
ض فَ َزا َِ ُه ُم
ُوب ِه ْم َم َر ٌ
ون َ َ
ون ِإ َال أ ْنف َُس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
اّلل َوالَ ِذي َن آ َم ُنوا َو َما َي ْخ َد ُع َ
ن۞ ُي َخا ِِ ُع َ
ون۞ ِف قُل ِ
ِب ُم ْؤ ِم ِن َ
اّلل مرضا و لَهم عذَ َ
ون۞
ون۞ َوإِذَا ِقي َل ل َُه ْم َال ُتف ِْس ُدوا ِف ْاْل َ ْر ِض قَا لُوا إِنَ َما نَ ْح ُن ُم ْص ِل ُح َ
ِيم ِب َما ك َا ُنوا يَ ْك ِذ ُب َ
َُ ََ ً َ ُ ْ َ ٌ
اب أل ٌ
َ
َ
ون۞ َوإِذَا ِقي َل ل َُه ْم آ ِم ُنوا ك ََما آ َم َن َ
ِن ك ََما آ َم َن
الن ُ
اس قَا لُوا أنُ ْؤم ُ
ون َو لَك ْ
ِن َال يَ ْش ُع ُر َ
أ َال إِنَ ُه ْم ُه ُم ال ُْمف ِْس ُد َ
ْن
السف ََها ُء أ َ َال إِنَ ُه ْم ُه ُم ُ
ُ
السف ََها ُء َو لَك ْ
ِن َال َي ْعل َُم َ
ون۞ َوإِذَا لَقُوا الَ ِذي َن آ َم ُنوا قَا لُوا آ َم َنا َوإِذَا َخل َْوا ِإ َل َش َيا ِطي ِ ِ ْ

ون۞﴾ «كىشىلەر
ُون۞ َ ُ
اّلل َي ْس َت ْه ِزئُ ِب ِه ْم َو َي ُم ُد ُه ْم ِف ُط ْغ َيا نِ ِه ْم َي ْع َم ُه َ
قَا لُوا إِنَا َم َعك ُْم إِ َن َما نَ ْح ُن ُم ْس َت ْه ِزئ َ
ئارىسىدا <ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇق> دېگۈچىلەر بار ،ھەقىقەتتە ئۇالر
ئىشەنمەيدۇ (يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن ،كۆڭلىدە ئىشەنمەيدۇ) [.]7
ئۇالر ﷲ نى ۋە مۇئمىنلەرنى ئالدىماقچى بولىدۇ ،ھەقىقەتتە ئۇالر تۇيماستىن
ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ [ .] 1ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسەل (يەنى مۇناپىقلىق ۋە
شەكلىنىش)

بار،

ﷲ

ئۇالرنىڭ

كېسىلىنى

كۈچەيتىۋەتتى،

يالغان

سۆزلىگەنلىكلىرى (يەنى يالغاندىن ئىماننى دەۋا قىلغانلىقلىرى ۋە ﷲنىڭ
ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
[ .]27ئۇالرغا< :يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر> دېيىلسە< ،بىز ئىسالھ
قىلغۇچىالرمىز> دەيدۇ [ .]22بىلىڭالركى ،ئۇالر ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالردۇر
لېكىن بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايدۇ [ .]21ئۇالرغا (يەنى مۇناپىقالرغا)< :ئىمان
ئېيتقان كىشىلەردەك (يەنى ساھابىلەردەك چىن كۆڭلۈڭالر بىلەن) ئىمان
ئېيتىڭالر> دېيىلسە< ،بىز ئىمان ئېيتقان ئەخمەقلەرگە ئوخشاش ئىمان
ئېيتامدۇق؟> دەيدۇ .بىلىڭالركى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىال ئەخمەقلەر لېكىن (بۇنى)
ئۇالر تۇيمايدۇ [ .] 23ئۇالر مۇئمىنلەر بىلەن ئۇچراشقىنىدا< :بىز ئىمان
ئېيتتۇق> دېيىشىدۇ ،شاياتۇنلىرى (يەنى مۇناپىق كاتتىباشلىرى) بىلەن يالغۇز
جايدا تېپىشقاندا بولسا <بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز ،پەقەت
(تىلىمىزنىڭ ئۇچىدىال ئىمان ئېيتىپ قويۇپ) مۇئمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز>
دەيدۇ [ .]24مەسخىرە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى جازااليدۇ ،ئۇالرنى
گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى ،ئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ [.①»]25
مۇناپىقلىقنىڭ كۆپلىگەن ئاالمەتلىرى بولۇپ ،ئۇنىڭ قاتارىدىن:
 گەرچە كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ مۇئمىن ئىكەنلىكىنى ئاشكارا قىلسىمۇ،
①

سۈرە بەقەرە  -7ئايەتتىن  -25ئايەتكىچە.
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ﷲ چۈشۈرگەن نەرسىدە شەك قىلىش.

ْ
ار َتابَ ْت
ون بِ َ ِ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنَ َما َي ْس َتأ ِذ ُن َ
ك الَ ِذي َن َال ُي ْؤ ِم ُن َ
اّلل َوال َْي ْو ِم ْاَلخ ِِر َو ْ

ون﴾ «(ئى مۇھەممەد) سەندىن پەقەت ﷲقا ۋە ئاخىرەت
َتَِ ُِ َ
قُل ُو ُب ُه ْم ف َُه ْم ِف َر ْي ِ ِ ْ
ِب َي َ َ
كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر ،دىللىرىدا (ﷲنىڭ بىرلىكىگە ۋە سېنىڭ
پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇمانى بارالر رۇخسەت سورايدۇ ،ئۇالر ئۆز گۇمانىدا تېڭىرقاپ
يۈرىدۇ»①.

 ﷲنىڭ ھۆكمىنى ۋە ﷲنىڭ رەسۇلىنىڭ ھۆكمىنى يامان كۆرۈش.
ُ
ُ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :أَلَم َتر إ َل الَذين يزعم َ
ِن
ون أنَ ُه ْم آ َم ُنوا بِ َما أن ِْز َل ِإل َْي َ
ك َو َما أن ِْز َل م ْ
ِ َ َْ ُُ َ
ْ َِ
َ
َ
ُ
يد َ
ُوت َوق َْد أ ِم ُروا أ ْن َي ْ
ون أ َ ْن َي َت َحا ك َُموا إِ َل َ
ان أ ْن ُي ِضل َ ُه ْم َض َال ًال
الطاغ ِ
كف ُُروا ِب ِه َو ُي ِر ُ
ك ُي ِر ُ
ق َْبلِ َ
الش ْي َط ُ
يد َ

اّلل وإ َل الرس ِ َ
َ
ك ُص ُدو ًِا۞﴾ «ساڭا
ون َع ْن َ
َب ِع ً
ن َي ُص ُد َ
ول َرأ ْي َت ال ُْم َنا ِف ِق َ
يدا۞ َوإِذَا ِقي َل ل َُه ْم َت َعا ل َْوا ِإ َل َما أ ْن َز َل َ ُ َ ِ َ ُ
نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە سەندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان

كىتابالرغا (يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا) ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان كىشىلەر
(يەنى مۇناپىقالر) نى كۆرمىدىڭمۇ!؟ ئۇالر ئەرزىنى تاغۇتنىڭ② ئالدىغا ئېلىپ
بارماقچى بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى ،ئۇالر تاغۇتنى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدى،
شەيتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ [ .]47ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) غا:
<ﷲ نازىل قىلغان كىتاب تەرەپكە ۋە پەيغەمبەر تەرەپكە كېلىڭالر> دېيىلسە،
مۇناپىقالرنىڭ سەندىن قاتتىق يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن [.③»]42
 ئىسالم ۋە ئىسالم ئەھلىنىڭ غەلبە قازىنىشىنى يامان كۆرۈش ،ئۇالرنىڭ
مەغلۇبىيىتىگە خۇرسەن بولۇش.

يب ٌة َيقُولُوا ق َْد أ َ َخذْ َنا
ك َح َس َن ٌة َت ُس ْؤ ُه ْم َو ِإ ْن ُت ِص ْب َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ ْن ُت ِص ْب َ
ك ُم ِص َ

①

سۈرە تەۋبە  -45ئايەت.

② تاغۇت — لۇغەت مەنىسى بويىچە «چېكىدىن ئاشقۇچى»« ،ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچى»« ،كۇفرىدا ھەددىدىن
ئاشقۇچى» دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ ،ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ« :ﷲتىن
باشقا ئىبادەت قىلىنغان ۋە ئىبادەت قىلىنىشنى يامان كۆرمىگەن ھەرقانداق مەخلۇق — تاغۇتتۇر»
(«مجموع الفتاوى»  -17توم  -177بەت)؛ شەيخ مەۋدۇدى (رەھىمەھۇلالھ) مۇنداق دەيدۇ« :ﷲتىن ئۆزىنى
ئۈستۈن قويۇۋالغان ،بەندىلىك دائىرىسىدىن ھالقىپ كەتكەن ۋە ئىالھلىقنى دەۋا قىلغان ھەرقانداق

شەخس ياكى گۇرۇھ ۋە ياكى ئىدارە — تاغۇتتۇر»( .مەۋدۇدىنىڭ «املصطلحات األربعة االساسية يف القرآن الكريم
— قۇرئان كەرىمدىكى تۆت ئاساسىي تېرمىن» ناملىق كىتابى  -21بەت) — تەرجىماندىن.
③

سۈرە نىسا  -47ۋە  -42ئايەتلەر.
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َ
ون﴾ «ئەگەر سەن بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسەڭ ،ئۇالرنىڭ
أ ْم َر َنا م ْ
ِن ق َْب ُل َو َي َت َولَ ْوا َو ُه ْم ف َِر ُح َ
كۆڭلى يېرىم بولىدۇ؛ ئەگەر ساڭا بىرەر مۇسىبەت كەلسە< :ئىشنىڭ ئالدىنى

ئالغان ئىكەنمىز> دېيىشىپ خۇشال قايتىشىدۇ»①.
اب ك ُلِ ِه
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :هاأ َ ْن ُت ْم أ ُ َ
ون ِبا لْ ِك َت ِ
وال ِء ُت ِحبُونَ ُه ْم َو َال ُي ِحبُو َنك ُْم َو ُت ْؤ ِم ُن َ
ات
يم بِذَ ِ
َوإِذَا لَقُوك ُْم قَا لُوا آ َم َنا َوإِذَا َخل َْوا َع ُضوا عَل َْيك ُُم ْاْلَنَا م َ
ِل م َِن الْ َغ ْي ِظ قُ ْل ُمو ُتوا بِ َغ ْي ِظك ُْم إِ َن َ َ
اّلل عَلِ ٌ
َبوا َو َت َتقُوا َال يَ ُض ُرك ُْم ك َْي ُد ُه ْم
ُ
الص ُد ِ
ور۞ إِ ْن َت ْم َس ْسك ُْم َح َس َن ٌة َت ُس ْؤ ُه ْم َوإِ ْن ُت ِص ْبك ُْم َس ِي َئ ٌة يَف َْر ُحوا ِب َها َوإِ ْن َت ْص ِ ُ
يط۞﴾ «(ئى مۇئمىنلەر جامائەسى!) سىلەر ئۇالرنى دوست
َش ْي ًئا إِ َن َ َ
ُون ُم ِح ٌ
اّلل ِب َما َي ْع َمل َ
تۇتىسىلەر ،ئۇالر سىلەرنى دوست تۇتمايدۇ (سىلەرگە بولغان دۈشمەنلىكنى
يوشۇرۇن تۇتىدۇ) ،سىلەر (ھەممە ساماۋى) كىتابقا ئىشىنىسىلەر (شۇنداق
تۇرۇقلۇق ئۇالر سىلەرنى ئۆچ كۆرىدۇ) ،ئۇالر سىلەر بىلەن ئۇچراشقاندا <ئىمان
ئېيتتۇق> دەيدۇ .ئۆزلىرى يالغۇز قالغاندا سىلەرگە بولغان ئاچچىقىدىن
بارماقلىرىنى چىشلەيدۇ( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى< :ئاچچىقىڭالر بىلەن
ئۆلۈڭالر! (يەنى ﷲ ئۆلگىنىڭالرغا قەدەر ئاچچىقىڭالرنى داۋامالشتۇرسۇن!)> ﷲ
ھەقىقەتەن دىلالردىكىنى بىلگۈچىدۇر [ .]221ئەگەر سىلەرگە (كەڭچىلىك،
مولچىلىق ،نۇسرەت ،غەنىيمەت قاتارلىق) بىرەر ياخشىلىق يەتسە ،ئۇالر
بۇنىڭدىن قايغۇرىدۇ؛ ئەگەر سىلەرگە (ئېغىرچىلىق ،قەھەتچىلىك ۋە مەغلۇبىيەت
قاتارلىق) بىرەر يامانلىق يەتسە ،ئۇالر بۇنىڭدىن خۇشال بولىدۇ .ئەگەر سىلەر
(ئۇالرنىڭ ئەزىيىتىگە) سەۋر قىلساڭالر ۋە (سۆزۈڭالردا ،ھەرىكىتىڭالردا ﷲتىن)
قورقساڭالر ،ئۇالرنىڭ ھىيلىسى سىلەرگە قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ھەقىقەتەن تولۇق بىلگۈچىدۇر [.②»]217
 مۇسۇلمانالر ئارىسىدا پىتنە پەيدا قىلىش ،ئۇالرنى پارچىالش ۋە بۇ
ئىشالرنى ياخشى كۆرۈش.

اال َو َْل َ ْو َض ُعوا ِخ َاللَك ُْم َي ْب ُغو َنك ُُم
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :لَ ْو َخ َر ُجوا ِفيك ُْم َما َزا ُِوك ُْم ِإ َال َخ َب ً
ون لَ ُه ْم﴾ «ئەگەر ئۇالر سىلەر بىلەن بىرلىكتە چىققان بولسا
الْ ِف ْت َن َة َو ِفيك ُْم َسمَا ُع َ
ئاراڭالردا پەقەت پىتنە-پاساتنى كۆپەيتەتتى ،ئاراڭالرغا بۆلگۈنچىلىك سېلىش

ئۈچۈن چوقۇم سۇخەنچىلىك بىلەن شۇغۇللىناتتى ،ئاراڭالردا ئۇالر ئۈچۈن تىڭ-
①

سۈرە تەۋبە  -57ئايەت.

②

سۈرە ئال ئىمران  -221ۋە  -217ئايەتلەر.
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تىڭاليدىغانالر بار»①.
 ئىسالمنىڭ دۈشمەنلىرى ۋە كۇپۇرنىڭ كاتتىۋاشلىرىنى ياخشى كۆرۈش،
ئۇالرنى مەدھىيىلەش ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالمغا قارشى بولغان پىكىرلىرىنى
تارقىتىش.

َ
َ
َ
َهَي َما ُه ْم ِم ْنك ُْم َو َال
ب َُ
اّلل عَل ْ ِ ْ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :أل َْم َت َر ِإ َل ال ِذي َن َت َول ْوا ق َْو ًما غ َِض َ

ُون ع َََل الْ َ
ون﴾ «ﷲنىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغان قەۋمنى ئۇالرنىڭ
ك ِذ ِب َو ُه ْم َي ْعل َُم َ
ِْن َو َي ْحلِف َ
مُْ ْ
دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ!؟ ئۇالر سىلەرگىمۇ ۋە ئۇ قەۋمگىمۇ (يەنى
يەھۇدىيالرغىمۇ) مەنسۇپ ئەمەس ،ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ يالغاندىن قەسەم
ئىچىدۇ»②.
 مۇئمىنلەرنى مەسخىرە قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادەتلىرىنى ئەيىبلەش.

َات َوالَ ِذي َن َال
ن ِف َ
الص َدق ِ
نم َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ال َ ِذي َن َيل ْ ِم ُز َ
ِن ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
ون ال ُْم َط ِوعِ َ
َ
ِيم﴾ «(مۇناپىقالر)
ْن َسخ َِر َ ُ
ون ِإ َال ُج ْه َد ُه ْم فَ َي ْس َخ ُر َ
َي ِج ُد َ
اّلل م ْ ُ ْ
ون ِم ْ ُ ْ
ِْن َو ل َُه ْم َعذَ ٌ
اب أل ٌ
مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدىكى مەردلىك بىلەن (كۆپ) سەدىقە قىلغۇچىالرنى،
تاقىتىنىڭ

يېتىشىچە

(يەنى

كەمبەغەل

بولغانلىقتىن

ئاز)

سەدىقە

قىلغۇچىالرنى ئەيىبلەيدۇ ،ئۇالرنى مەسخىرە قىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرنى مەسخىرە
قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن جازااليدۇ ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ»③.
مۇناپىقالر ئىبادەتتە تىرىشچانلىق قىلغان مۇئمىنلەرنى «رىيا قىلدى»
دەپ ،ئىبادەتتە ئاجىز كەلگەنلەرنى «سەل قارىدى» دەپ ئەيىبلەيدۇ.
 تۆۋەن كۆرۈش ۋە شەك قىلىش سەۋەبىدىن ،مۇئمىنلەرنىڭ دۇئاسىدىن
تەكەببۇرلۇق قىلىپ يۈز ئۆرۈش.

وس ُه ْم
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ول َ ِ
﴿و ِإذَا ِقي َل ل َُه ْم َت َعا ل َْوا َي ْس َت ْغ ِف ْر لَك ُْم َر ُس ُ
اّلل ل ََو ْوا ُر ُء َ
َ
َ
ون﴾ «ئۇالرغا ئۆزرە ئېيتىپ< :كېلىڭالر ،رەسۇلۇلالھ
َْب َ
َت َي ُص ُد َ
َو َرأ ْي َ ُ ْ
ون َو ُه ْم ُم ْس َتك ِ ُ
سىلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ> دېيىلسە( ،مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)
باشلىرىنى سىلكىيدۇ ،ئۇالرنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا (دەۋەت قىلىنغان

①

سۈرە تەۋبە  -42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە مۇجادەلە  -24ئايەت.

③

سۈرە تەۋبە  -21ئايەت.
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نەرسىدىن) يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرۈسەن»①.
 نامازنىڭ ئېغىر كېلىشى ۋە ئۇنىڭغا ھۇرۇنلۇق قىلىش.

الص َال ِة
اّلل َو ُه َو َخا ِِ ُع ُه ْم َوإِذَا قَا ُموا ِإ َل َ
ون َ َ
ن ُي َخا ِِ ُع َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن ال ُْم َنا ِف ِق َ

ون َ
قَا ُموا ك َُس َ
يال﴾ «شۈبھىسىزكى ،مۇناپىقالر ﷲنى
اّلل ِإ َال قَلِ ً
الن َ
ون َ َ
اس َو َال َيذْ ك ُُر َ
ال ُي َرا ُء َ
ئالدىماقچى بولۇشىدۇ ،ﷲئۇالرنىڭ ئالدامچىلىقىغا يارىشا جازا بېرىدۇ .ئۇالر
ناماز ئۈچۈن تۇرغاندا خۇش ياقماسلىق بىلەن تۇرىدۇ (ساۋاب ئۈمىد قىلمايدۇ)،
(نامازنى) كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ (يەنى رىياكارلىق قىلىدۇ)،
ﷲنى پەقەت ئازغىنا ياد ئېتىدۇ»②.

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :أثقل الصالة عىل املنافقني :صالة العشاء وصالة الفجر»
«مۇناپىقالرغا ئەڭ ئېغىر كېلىدىغان ناماز خۇپتەن ۋە بامدات نامىزىدۇر».

③

 ﷲقا ،ﷲنىڭ رەسۇلىغا ۋە مۇئمىنلەرگە ئەزىيەت بىرىش.

ُون ا َ
لن ِبَ﴾ «ئۇالرنىڭ بەزىلىرى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ِْن الَ ِذي َن ُي ْؤذ َ
﴿وم ْ ُ ُ
َ

پەيغەمبەرگە (سۆزى ۋە ھەرىكىتى ئارقىلىق) ئەزىيەت يەتكۈزىدۇ»④.

اّلل ِف ُ
الد ْن َيا َو ْاَل ِخ َر ِة
ْن َ ُ
ُون َ َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن الَ ِذي َن ُي ْؤذ َ
اّلل َو َر ُسولَ ُه ل ََع َ ُ ُ

َ
اح َت َمل ُوا بُ ْه َتا ًنا َو ِإ ْث ًما
ن َوال ُْم ْؤ ِم َن ِ
ات ِب َغ ْ ِ
َوأعَ َد ل َُه ْم عَذَ ا بًا ُم ِهي ًنا۞ َوال َ ِذي َن ُي ْؤذ َ
ْي َما ا ْك َت َس ُبوا فَ َق ِد ْ
ُون ال ُْم ْؤ ِم ِن َ

ُم ِبي ًنا۞﴾ «ﷲنى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى رەنجىتىدىغانالر (يەنى ﷲ ۋە رەسۇلۇلالھ
يامان كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىدىغانالر) نى ﷲ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە رەھمىتىدىن
يىراق قىلىدۇ ۋە ئۇالرغا خار قىلغۇچى ئازابنى تەيياراليدۇ [ .]52مۇئمىنلەر ۋە
مۇئمىنەلەرگە قىلمىغان ئىشالرنى (چاپالپ) ئۇالرنى رەنجىتىدىغانالر (شۇ)
بۆھتاننى ۋە روشەن گۇناھنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان بولىدۇ [.⑤»]57
يۇقىرىقىالر ـــ مۇناپىقالرنىڭ بىر بۆلۈك ئاالمەتلىرى بولۇپ ،ئۇالردىن ئاگاھ
بولۇش ۋە نەپسىمىزنى ئۇالردىن پاكالش ئۈچۈن بايان قىلدۇق.
ئى ﷲ! بىزنى نىفاقتىن ساقلىغىن ،بىزگە سېنى رازى قىلىدىغان

①

سۈرە مۇنافىقۇن  -5ئايەت.

②

سۈرە نىسا  -241ئايەت.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

④

سۈرە تەۋبە  -42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

⑤

سۈرە ئەھزاب  -52ۋە  -57ئايەتلەر.
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رەۋىشتىكى ھەقىقىي ئىماننى رىزىق قىلىپ بەرگىن .ئى ئالەملەرنىڭ رەببى
ﷲ! بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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 -41سۆھبەت

دوزاخقا كىرىپ قېلىشنىڭ ئىككىنچى
تۈرلۈك سەۋەبلىرى
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قا لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ئىلگىرىكى سۆھبەتتە ،دوزاختا مەڭگۈ قېلىشقا سەۋەب
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بولىدىغان ،دوزاخقا كىرىپ قېلىشنىڭ بىرىنچى تۈرىدىكى سەۋەبنىڭ بىر قانچە
قىسىملىرى بايان قىلىندى .بۇ سۆھبەتتە ﷲنىڭ ياردىمى بىلەن ئىككىنچى
تۈردىكى بىر قانچە سەۋەبلىرىنى بايان قىلىمىز ،بۇالر بولسا ئۇنى قىلغان كىشى
دوزاخقا كىرىپ قېلىشقا تېگىشلىك بولىدىغان ئەمما دوزاختا مەڭگۈ قالمايدىغان
سەۋەبلەردۇر.
 بىرىنچى سەۋەب :ئاتا-ئانىنى قاقشىتىش
ئاتا-ئانىنى قاقشىتىش ـــ ئۇالرغا قىلىش ۋاجىب بولغان ياخشىلىق ۋە
سىلە-رەھىمنى ئۈزۈش ،سۆز ياكى ئىش-ھەرىكەت بىلەن ئۇالرغا يامانلىق
ك أ َ َال َت ْع ُب ُدوا إِ َال ِإيَاهُ َوبِا ل َْوال َِد ْي ِن ِإ ْح َسا ًنا ِإمَا
﴿وقَ َض َربُ َ
قىلىشتۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
ُ
َ
َيبل ُ َغ َن ِعندكَ الْك َ
ِض ل َُه َما َج َناحَ
يما۞ َوا ْخف ْ
ْ َ
ْ
َب أ َح ُد ُه َما أ ْو ك َِال ُه َما ف ََال َت ُق ْل ل َُه َما أ ٍف َو َال َت ْن َه ْر ُه َما َوقُ ْل ل َُه َما ق َْو ًال ك َِر ً
ِ ََ
ُ
ْيا۞﴾ «رەببىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال
ِن َ
الذ ِل م َ
ان َص ِغ ً
ار َح ْم ُه َما ك ََما َرب ََي ِ
الر ْح َم ِة َوقُ ْل َر ِب ْ
ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا-ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە
قىلدى ،ئۇالرنىڭ بىرى يا ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ
قالسا ،ئۇالرغا <ئوھوي> دېمىگىن (يەنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك
سۆزنىمۇ قىلمىغىن) ،ئۇالرنى دۈشكەللىمىگىن ،ئۇالرغا ھۆرمەت بىلەن يۇمشاق
سۆز قىلغىن [ .]13ئۇالرغا كامالىي مېھرىبانلىقتىن ناھايىتى كەمتەر
مۇئامىلىدە

بولغىن

ۋە:

<ئى

رەببىم!

ئۇالر

مېنى

كىچىكلىكىمدە

تەربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مەرھەمەت قىلغىن> دېگىن [.①»]14
َ
ْي﴾ «(ئى ئىنسان!)
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :أ ِن ا ْشك ُْر ِل َو ل َِوال َِد ْي َ
ك ِإ َلَ ا ل َْم ِص ُ
ماڭا ۋە ئاتا-ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن ،ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىڭ
دەرگاھىمدۇر»②.

ح َّرم ﷲ عليهم الجنة :مدمن الخمر ،والعاق
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :ثالثة َ
لوالديه ،والديّوث الذي يُ ِق ّر الخبث يف أهله» «ﷲ تائاال ئۈچ تۈرلۈك كىشىگە جەننەتنى
ھارام قىلغان؛ ھاراق ئىچىشنى داۋام قىلغان كىشى ،ئاتا-ئانىسىنى
قاقشاتقان كىشى ،ئائىلىسىدىكى زىناغا سۈكۈت قىلغان دەييۈز».
①

سۈرە بەنى ئىسرائىل  -13ۋە  -14ئايەتلەر.

②

سۈرە لوقمان  -24ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان.
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③

 ئىككىنچى سەۋەب :سىلە-رەھىمنى ئۈزۈش
بۇ ـــ بىر ئادەمنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ ،ئۇالرغا مال
ۋە جىسمانىي جەھەتتىن قىلىشى ۋاجىب بولغان ھەقلەرنى چەكلەپ
قويۇشىدۇر .جۇبەير ئىبنى مۇتئىمدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنغان« :ال يدخل الجنة قاطع» «(سىلە-رەھىمنى) ئۈزگەن كىشى
جەننەتكە كىرەلمەيدۇ».

①

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنغان« :إن الرحم قامت فقالت لله عز وجل :هذا مقام العائذ بك من القطيعة،
قال :نعم ،أما ترضني أن أصل من وصلك ،وأقطع من قطعك ؟ .قالت :بىل ،قال :فذلك لك .ثم قال

رسول ﷲ ﷺ :اقرؤوا إن شئتم﴿ :فَ َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإ ْن َت َول َ ْي ُت ْم أ َ ْن ُتف ِْس ُدوا ِف ْاْل َ ْر ِض َو ُتق َِط ُعوا أ َ ْر َحا َمك ُْم۞
أُو لَئك الَذين لَع َْن َ َ
َ
َ
ار ُه ْم۞ ﴾» [رەھىم ئورنىدىن تۇرۇپ ﷲ تائاالغا:
ِ َ ِ َ َ ُ ُ ُ
اّلل فَأ َصم َُه ْم َوأ ْع ََم أ ْب َص َ
«بۇ سىلە-رەھىمنى ئۈزۈشتىن پاناھ تىلىگۈچىنىڭ ئورنىمۇ؟» دېدى .ﷲ

تائاال« :ھەئە! سېنى ئۇلىغان كىشىگە رەھمىتىمنى يەتكۈزسەم ،سېنى
ئۈزۈۋەتكەن كىشىدىن رەھمىتىمنى ئۈزسەم رازى بولمامسەن؟» دېگەنىدى.
رەھىم« :ئەلۋەتتە رازى بولىمەن» دېدى .ﷲ تائاال« :ئۇنداق بولسا بۇ ھەق
ساڭا بىرىلدى» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ﷺ« :ئەگەر خالىساڭالر ﷲ تائاالنىڭ:
<سىلەر (ئىسالم) دىن يۈز ئۆرۈسەڭالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلەرمۇ ۋە
سىلە-رەھىمنى ئۈزۈپ قويارسىلەرمۇ؟! [ .]11ئەنە شۇنداق كىشىلەرنى ﷲ
رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ،ئۇالرنى (ھەقنى ئاڭالشتىن) گاس قىلدى،
(ھىدايەت يولىنى كۆرۈشتىن) كور قىلدى [>]13

②

دېگەن ئايىتىنى ئوقۇڭالر»

دېدى]③.
تولىمۇ

ئەپسۇسكى،

بۈگۈنكى

كۈندە

كۆپلىگەن

مۇسۇلمانالر ئاتا-

ئانىلىرىنىڭ ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ئورۇنداشتىن غەپلەتتە
قالدى ۋە سىلە-رەھىم ئارغامچىسىنى ئۈزۈۋەتتى .بۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ
ھۆججىتى

شۇكى،

ئۇنىڭ

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

سۈرە مۇھەممەد  -11ۋە  -13ئايەتلەر.

③

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

ئۇرۇق-تۇغقانلىرى
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ئۇنىڭغا

سىلە-رەھىم

قىلمايدىكەن .ھالبۇكى ،بۇ ھۆججەت ئۇنىڭغا مەنپەئەت بەرمەيدۇ چۈنكى ئەگەر
ئۇ كىشى ئۆزىگە سىلە-رەھىم قىلغان كىشىگىال سىلە-رەھىم قىلىدىغان
بولسا ،ئۇنىڭ قىلغان سىلە-رەھىمى ﷲ ئۈچۈن بولمايدۇ ،بەلكى ئۇ
ياخشىلىققا جاۋاب قايتۇرۇش بولىدۇ.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ

مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :ليس الواصل باملكافئ ،ولكن الواصل الذي إذا
قطعت رحمه وصلها» «ياخشىلىققا ياخشىلىق قايتۇرغان كىشى سىلە-رەھىم
قىلغۇچى ھېسابالنمايدۇ ،بەلكى ئۈزۈلۇپ قالغان تۇغقاندارچىلىقنى ئەسلىگە
كەلتۈرگەن كىشى سىلە-رەھىم قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ».

①

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن رجالً قال:
يل ،وأحلم عليهم ويجهلون
يا رسول ﷲ ،إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين ،وأحسن إليهم ويسيئون إ ّ

املل ،وال يزال معك من ﷲ ظهري عليهم ما
يل .فقال النبي ﷺ" :إن كنت كام قلت فكأمنا تسفهم َّ
ع ّ
دمت عىل ذلك"» «بىر كىشى< :ئى رەسۇلۇلالھ! مېنىڭ تۇغقانلىرىم بار ،مەن

ئۇالرغا سىلە-رەھىم قىلىپ تۇرىمەن بىراق ئۇالر ماڭا سىلە-رەھىم قىلمايدۇ،
مەن ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىپ تۇرىمەن بىراق ئۇالر ماڭا يامانلىق قىلىدۇ.
مەن ئۇالرغا مېھرىبانالرچە مۇئامىلە قىلىمەن بىراق ئۇالر ماڭا نادانالرچە
مۇئامىلە قىلىدۇ> دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :ئەگەر سەن ئېيتقانلىرىڭدەك
قىلغان بولساڭ ،ئۇالرنىڭ گۇناھى ئۆزىگە .سەن بۇ ئىشنى داۋام قىلىپال
تۇرساڭ ،ﷲ تەرەپتىن بىر قوغدىغۇچى ئۇالرغا قارشى سەن بىلەن ھەمىشە بىللە
بولىدۇ> دېدى» ②.ئەگەر ئۇالر سىلە-رەھىم قىلمىغان تەقدىردىمۇ ئۇ كىشى
ئۇالرغا سىلە-رەھىم قىلسا ،ئۇ كىشى ئۈچۈن ماختىلىدىغان نەتىجە ھاسىل
بولىدۇ .ئەگەر ﷲ ئۇالرغا ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا ،ئۇالر بۇ ئىشالردىن
قايتىپ ،ئۇ كىشىگە سىلە-رەھىمنى ئۇاليدۇ.
 ئۈچىنچى سەۋەب :جازانە يىيىش
ْ
َ
اّلل
الربَا أ َ ْض َعافًا ُم َ
ضا َع َف ًة َواتَقُوا َ َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ياأيُ َها الَ ِذي َن آ َم ُنوا َال َتأكُل ُوا ِ
َ
ُ
ون۞ َواتَقُوا َ
ون۞﴾ «ئى
اّلل َو َ
يعوا َ َ
الر ُسو َل ل ََعلَك ُْم ُت ْر َح ُم َ
ار ال َ ِِت أعِ َد ْت لِلْكَا ِف ِر ي َن۞ َوأ ِط ُ
ل ََعلَك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
الن َ
①

بۇخارى توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.
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مۇئمىنلەر! جازانىنى قاتمۇقات ئاشۇرۇپ يېمەڭالر ،مەقسىتىڭالرغا ئېرىشىش
ئۈچۈن ﷲتىن (نەھيى قىلغان ئىشالرنى تەرك ئېتىپ) قورقۇڭالر [.]237
كاپىرالر ئۈچۈن تەييارالنغان دوزاختىن (يەنى دوزاخقا كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان
يامان ئىشالردىن) ساقلىنىڭالر [ .]232سىلەرگە رەھمەت قىلىنىشى ئۈچۈن،
ﷲقا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر [.①»]231
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ۋەز-نەسىھىتى ،ئاگاھالندۇرۇشى ۋە دوزاختا مەڭگۈ
قالدۇرۇش بىلەن قورقۇتۇشى يەتكەندىن كېيىنمۇ جازانىگە قايتىۋالغان
ْ
ُوم الَ ِذي
الربَا َال َيقُو ُم َ
كىشىلەرنى قورقۇتۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ال َ ِذي َن َيأكُل َ
ُون ِ
ون ِإ َال ك ََما َيق ُ
الشيطان مِن الْمس ذَ ل َ
َ
الر َبا ف ََم ْن َجا َء ُه
َي َت َخب َُط ُه َ ْ َ ُ َ َ ِ
َ
الر َبا َوأ َح َل َ ُ
اّلل ال َْب ْي َع َو َح َر َم ِ
ِك ِبأنَ ُه ْم قَا لُوا ِإنَ َما ال َْب ْي ُع ِمث ُْل ِ
اّلل و َمن عاِ فَأُو لَ ِئ َ
َ
اب َ
ون﴾
َ
ِن َر ِب ِه فَا ْن َت َه فَل َ ُه َما َسل ََف َوأ ْم ُر ُه إِ َل َ ِ َ ْ َ َ
َم ْو ِع َظ ٌة م ْ
يها َخا ل ُِد َ
ار ُه ْم ِف َ
الن ِ
ك أ ْص َح ُ
«جازانە ،ئۆسۈم يېگەن ئادەملەر (قىيامەت كۈنى گۆرلىرىدىن) جىن چېپىلىپ
قالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲ ھارام قىلغان
ئىشنى ھاالل بىلىپ< :سودا-سېتىق جازانىگە ئوخشاش (جازانە نېمىشقا ھارام
بولىدۇ؟)> دېدى .ﷲ سودا-سېتىقنى ھاالل قىلدى ،جازانىنى( ،بەدەلسىز
بولغانلىقى ،شەخسكە ۋە جەمئىيەتكە زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن) ھارام
قىلدى .كىمكى رەببى تەرىپىدىن ۋەز-نەسىھەت كەلگەندىن كېيىن (يەنى جازانە
مەنئى قىلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن) يانسا ،بۇرۇن ئالغىنى ئۆزىنىڭ بولىدۇ،
ئۇنىڭ ئىشى ﷲقا تاپشۇرۇلىدۇ (يەنى ﷲ خالىسا ئۈنى كەچۈرىدۇ ،خالىسا
جازااليدۇ)؛ قايتا جازانە قىلغانالر ئەھلى دوزاخ بولۇپ ،دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ»②.
 تۆتىنچى سەۋەب :يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى يەۋېلىش ۋە ئۇنى خالىغانچە
تەسەررۇپ قىلىش

ْ
ْ
ارا
ُون أ َ ْم َوا َل الْ َي َت َ
ام ُظل ًْما ِإنَ َما َيأكُل َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن ال َ ِذي َن َيأكُل َ
ُون ِف بُ ُطونِ ِه ْم َن ً

ْيا﴾
َو َس َي ْصل َْو َن َس ِع ً
يەۋالىدىغانالر ،شۈبھىسىزكى ،قورسىقىغا (قىيامەت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان)
«زۇلۇم

قىلىپ

يېتىمالرنىڭ

مال-مۈلكىنى

(ناھەق)

ئوتنى يەۋالغان بولىدۇ ،ئۇالر يېنىپ تۇرغان ئوتقا (يەنى دوزاخقا) كىرىدۇ»③.
①

سۈرە ئال ئىمران  -237ئايەتتىن  -231ئايەتكىچە.

②

سۈرە بەقەرە  -125ئايەت.

③

سۈرە نىسا  -27ئايەت.
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يېتىم ـــ باالغەتكە يېتىشتىن بۇرۇن دادىسى ۋاپات بولغان بالىدۇر.
 بەشىنچى سەۋەب :يالغان گۇۋاھلىق بىرىش
ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنغان« :لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب ﷲ له النار» «يالغان
گۇۋاھلىق بەرگەن كىشىنىڭ قەدىمى ئورنىدىن يۆتكەلمەي تۇرۇپ ،ﷲ تائاال ئۇ
كىشىگە دوزاخنى ۋاجىب قىلىدۇ».

①

يالغان گۇۋاھلىق بىرىش ـــ بىلمەيدىغان نەرسىگە گۇۋاھلىق بىرىش ياكى
ئەمەلىي ئەھۋالنىڭ ئۇنىڭ ئەكسىچە ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ گۇۋاھلىق
بىرىشتۇر چۈنكى گۇۋاھلىق بىرىش پەقەت گۇۋاھچىنىڭ بىلىدىغان نەرسىلىرى

ئارقىلىق گۇۋاھلىق بىرىشى بىلەنال دۇرۇس بولىدۇ .ھەدىستە« :قال لرجل :ترى
الشمس ؟ قال :نعم ،قال :عىل مثلها فاشهد أو دع» «پەيغەمبەر ﷺ بىر كىشىگە< :قۇياشنى
كۆرۈۋاتامسەن؟> دېدى .ئۇ كىشى< :ھەئە> دېگەنىدى ،پەيغەمبەر ﷺ< :ئۇنىڭدەك
(ئوچۇق) ئىشقا گۇۋاھلىق بەرگىن ياكى تەرك ئەتكىن> دېگەن».

②

 ئالتىنچى سەۋەب :ھۆكۈمدە پارا ئېلىش
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :الرايش واملرتيش يف النار» «پارا بەرگۈچى ۋە پارا
ئالغۇچى دوزاختا بولىدۇ».

③

 يەتتىنچى سەۋەب :يالغان قەسەم قىلىش
ھارىس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن :مەن پەيغەمبەر ﷺ

نىڭ ھەجدە ئىككى جەمرىنىڭ ئارىلىقىدا تۇرۇپ« :من اقتطع مال أخيه بيمني فاجرة
فليتبوأ مقعده من النار ،ل ُيبلّغ شاهدُكم غائ َبكم» «كىمكى قېرىندىشىنىڭ مېلىنى يالغان
قەسەم بىلەن ئېلىۋالسا ،ئۆزىگە دوزاختىن ئورۇن تەييارالپ قويسۇن ،بۇ يەردە بار

كىشىلەر يوق كىشىلەرگە يەتكۈزسۇن!» دەپ ئىككى قېتىم ياكى ئۈچ قېتىم
①

ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم توپلىغان ،ھاكىم «ئىسنادى سەھىھ» دېگەن.

②

بەيھەقى ۋە ھاكىم توپلىغان ،ھاكىم «سەھىھ» دېگەن.

③

ئەبۇ داۋۇد ،تەبەرانى ،ھاكىم ۋە تىرمىزى توپلىغان ،تىرمىزى «ھەسەن ۋە سەھىھ» دېگەن ،ئەلبانى

«سەھىھ» دېگەن .تەبەرانى «النهاية» ناملىق كىتابتا؛ «پارا بەرگۈچى ـــ باتىلغا ياردەم بىرىش ئۈچۈن بىر
نەرسە بەرگەن كىشى ،پارا ئالغۇچى ـــ مۇشۇ مەقسەتتە بىرىلگەن نەرسىنى قوبۇل قىلغان كىشىدۇر .ئەمما
ھەققىنى ئېلىش ياكى زۇلۇمنى چېكىندۈرۈش ئۈچۈن بىرىلگەن نەرسە پارا ئىچىگە كىرمەيدۇ» دېگەن.
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دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.

①

يالغان قەسەم قىلىش «غموس» دەپ ئاتالدى چۈنكى ئۇ ـــ يالغان قەسەم
قىلغان كىشىنى گۇناھقا چۆكتۈرۈۋېتىدۇ ،ئاندىن گۇناھ ئۇ كىشىنى دوزاخقا
چۆكتۈرۈۋېتىدۇ.
دەۋا قىلىپ يالغان قەسەم قىلىش بىلەن ئىنكار قىلىپ يالغان قەسەم
قىلىشنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق پەرق يوق چۈنكى يالغان قەسەم قىلىپ
دەۋا قىلىنغان نەرسە يالغان قەسەم قىلغان كىشىگە ھۆكۈم قىلىپ بىرىلىدۇ،
ئىنكار قىلىپ يالغان قەسەم قىلغان كىشىنىڭ ئۇ نەرسىدىن پاك ئىكەنلىكىگە
ھۆكۈم قىلىنىدۇ.
 سەككىزىنچى سەۋەب :كىشىلەر ئارىسىدا ئىلىمسىزلىك ياكى زۇلۇم ۋە
ياكى يان بېسىش بىلەن ھۆكۈم قىلىش
بۇرەيدە ئىبنى ھۇسەيىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :القضاة ثالثة :واحد يف الجنة واثنان يف النار ،فأما الذي يف
الجنة :فرجل عرف الحق وقىض به ،ورجل عرف الحق فجار يف الحكم فهو يف النار ،ورجل قىض
للناس عىل جهل فهو يف النار» «قازىالر ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ ،بىرى جەننەتتە ،ئىككىسى
دوزاختا بولىدۇ .جەننەتتە بولىدىغان قازى ـــ ھەقنى تونۇپ ھەق بىلەن ھۆكۈم
قىلغان كىشىدۇر .ھەقنى تونۇپ ،ھۆكۈمدە زۇلۇم قىلغان كىشى دوزاختا
بولىدۇ؛ بىلىمسىز تۇرۇپ كىشىلەرگە ھۆكۈم قىلغان كىشىمۇ دوزاختا
بولىدۇ».

②

 توققۇزىنچى سەۋەب :خەلقكە ۋە خىزمەتكە پايدىسى يوق ئىشالر بىلەن
شۇغۇللىنىش ئارقىلىق خەلقكە خىيانەت قىلىش ۋە ئۇالرغا سەمىمىي
بولماسلىق
مەئقەل ئىبنى يەسسار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنىدۇ :مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ« :ما من عبد يسرتعيه ﷲ عىل رعية ميوت يوم ميوت
وهو غاش لرعيته إال حرم ﷲ عليه الجنة» «ﷲ تائاال بىر بەندىنى بىر خەلقكە ئىگە
قىلسا ،ئۇ بەندە قول ئاستىدىكىلەرگە خىيانەت قىلغان ھالدا ئۆلۈپ كەتسە،
①

ئەھمەد ۋە ھاكىم توپلىغان ،ھاكىم «سەھىھ» دېگەن.

②

ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان.
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ﷲ ئۇ كىشىگە جەننەتنى ھارام قىلىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.
بۇ

ـــ

بىر

ئادەمنىڭ

ئائىلىسىدىكى

مەسئۇللۇقىنى،

①

سۇلتاننىڭ

ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى خەلقلەرگە بولغان مەسئۇللۇقىنى ۋە ئۇالردىن باشقا
كىشىلەرنىڭ مەسئۇللۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ :مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ« :كلكم
راع ومسؤول عن رعيته ،اإلمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته،
واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ،والخادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته،
وكلكم راع ومسؤول عن رعيته>» «سىلەرنىڭ ھەممىڭالر پادىچى ۋە سىلەرنىڭ
ھەممىڭالر ئۆز پادىلىرىڭالردىن سورىلىسىلەر .خەلىپىمۇ پادىچى ،ئۇ ئۆز
پۇقرالىرىدىن

سورىلىدۇ؛

ئەر

كىشىمۇ

ئۆز

ئائىلىسىدە

پادىچى،

ئۇ

ئۆيدىكىلىرىدىن سورىلىدۇ؛ ئايال كىشىمۇ ئېرىنىڭ ئۆيىدە پادىچى ،ئۇ ئېرىنىڭ
ئۆيىدىكىلىرىدىن سورىلىدۇ؛ خىزمەتچىمۇ خوجايىنىنىڭ مېلىدا پادىچى ،ئۇ
خوجايىنىنىڭ ماللىرىدىن سورىلىدۇ .دېمەك ،سىلەرنىڭ ھەممىڭالر پادىچى ۋە
ئۆز پاداڭالردىن سورىلىسىلەر» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.

②

 ئونىنچى سەۋەب :ئىنسان بولسۇن ياكى ھايۋان بولسۇن ،جانلىق
نەرسىلەرنىڭ رەسىمىنى سىزىش
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېگەن :مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ:
«كل مصور يف النار ،يجعل له :بكل صورة صورها نفساً ،فتعذبه يف جهنم» «رەسىم سىزغان
ھەرقانداق كىشى دوزاخقا كىرىدۇ ،ئۇ كىشى سىزغان ھەممە رەسىمگە جان
كىرگۈزۈلىدۇ ،ئاندىن ئۇ جانالر ئۇ كىشىنى جەھەننەمدە ئازاباليدۇ» دېگەنلىكىنى

ئاڭلىغان ئىدىم» ③.بۇخارىنىڭ نەقىلىدە« :من صور صورة فإن ﷲ معذبه حتى ينفخ

فيها الروح ،وليس بنافخ فيها أبدا ً» «كىمكى رەسىم سىزسا ،ﷲ تائاال ئۇنى سىزغان
رەسىمىگە جان كىرگۈزگەنگە قەدەر ئازاباليدۇ ،ئۇ كىشى ئۇنىڭغا مەڭگۈ جان
كىرگۈزەلمەيدۇ».
ئەمما دەل-دەرەخ ،ئۆسۈملۈك ،مېۋە ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش ئۆسۈملۈك

①

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.

251

جىسىمالرنى سىزىش مەسىلىسىدە كۆپچىلىك ئالىمالر« :ھېچقانداق گۇناھ
بولمايدۇ» دەپ قارايدۇ ئەمما «سەھىھ بۇخارى» دىكى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنغان ھەدىسكە ئاساسلىنىپ ،بەزى ئالىمالر بۇالرنى
سىزىشنى ھەم چەكلەيدۇ .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن :مەن

پەيغەمبەر ﷺ نىڭ« :قال ﷲ عز وجل :ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ،فليخلقوا ذرة أو
ليخلقوا حبة أو شعرية» «ﷲ تائاال< :مەن ياراتقان نەرسىلەرگە ئوخشاش نەرسىلەرنى
سىزغان كىشىدىنمۇ زالىم كىشى يوق .قېنى ،ئۇالر بىر تال قوناق ياكى بىر
تال دان ۋە ياكى بىرتال ئارپا يارىتىپ باقمىسۇنمۇ؟!> دەيدۇ» دېگەنلىكىنى
ئاڭلىغان ئىدىم①.
 ئون بىرىنچى سەۋەب« :سەھىھ بۇخارى» ۋە «سەھىھ مۇسلىم» دا ھارىس
ئىبنى ۋەھبى

پەيغەمبەر ﷺ دىن نەقىل قىلغان ھەدىستۇر .پەيغەمبەر ﷺ

مۇنداق دېگەن« :أال أخربكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكرب» «مەن سىلەرگە دوزاخ
ئەھلىدىن خەۋەر بىرەيمۇ؟ ئۇالر قوپال ،بېخىل ۋە تەكەببۇر كىشىلەردۇر».
«عتل» ـــ ھەقكە بويۇن ئەگمەيدىغان ۋە مەخلۇقاتالرغا يۇمشاق مۇئامىلە
قىلمايدىغان قاتتىق ۋە قوپال كىشىدۇر.
«جواظ» ـــ كۆپ توپالپ ،چىقىم قىلمايدىغان ،چېكىدىن ئاشقان بېخىل
كىشىدۇر.
«مستكرب» ـــ ھەقنى ئىنكار قىلىدىغان ،ئۆزىنى باشقىالردىن ئۈستۈن
ھېساباليدىغان ۋە ئۆز پىكىرىنى ھەقتىن توغرا دەپ قارايدىغان كىشىدۇر.
 ئون ئىككىنچى سەۋەب :ئەر-ئايالالرنىڭ يېمەك-ئىچمەكتە ئالتۇن ۋە
كۈمۈش قاچىالرنى ئىشلىتىشى
ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنغان« :الذي يرشب يف آنية الفضة إمنا يجرجر يف بطنه نار جهنم» «كۈمۈش
قاچىدا ئىچكەن كىشىنىڭ قورسىقىدا جەھەننەم ئوتى الۋۇلدايدۇ» .

②

مۇسلىمنىڭ نەقىلىدە« :إن الذي يأكل أو يرشب يف آنية الذهب والفضة إمنا يجرجر يف بطنه
نار جهنم» «ئالتۇن ۋە كۈمۈش قاچىدا يەپ-ئىچكەن كىشىنىڭ قورسىقىدا
①

بۇخارى توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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جەھەننەمنىڭ ئوتى الۋۇلدايدۇ» دېيىلگەن.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ« :أن النبي

ﷺ رأى خامتاً من ذهب يف يد رجل ،فنزعه وطرحه ،وقال :يعمد أحدكم إىل جمرة من نار فيطرحها
يف يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول ﷲ ﷺ :خذ خامتك انتفع به .فقال :ال وﷲ ،ال آخذه وقد
طرحه رسول ﷲ ﷺ» «پەيغەمبەر ﷺ بىر ئادەمنىڭ قولىدىكى ئالتۇن ئۈزۈكنى
كۆرۈپ ئۇنى چىقىرىپ تاشلىۋەتتى .ئاندىن< :سىلەرنىڭ بىرىڭالر چوغنى قولىغا
سېلىۋېلىشنى خاالمدۇ؟> دېدى .پەيغەمبەر ﷺ كەتكەندىن كېيىن ھېلىقى
ئادەمگە< :ئۈزۈكۈڭنى ئېلىپ ئۇنىڭدىن پايدىالنغىن> دېيىلگەندە ،ئۇ ئادەم:
<ياق! ﷲ بىلەن قەسەمكى ،پەيغەمبەر ﷺ تاشلىۋەتكەن ئۈزۈكنى ھەرگىز
ئالمايمەن> دېدى».

①

قېرىنداشلىرىم ،دوزاخقا كىرىپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرىدىن ئېھتىيات
قىلىڭالر ۋە مەڭگۈلۈك ماكاندا نىجات تېپىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى ئۇنىڭدىن
يىراقالشتۇرىدىغان سەۋەبلەرنى بىلىۋېلىڭالر .بىلىڭالركى ،دۇنيا يوقۇلۇشقا ۋە
ھاالك بولۇشقا قاراپ تېزلىكتە كېتىۋاتقان ئازغىنە مال-ماتادۇر.
رەببىڭالردىن ئۆلۈپ كەتكەنگە قەدەر ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلىشىنى،
ﷲنىڭ سىلەرنى ﷲ ئۇالرغا ئىنئام قىلغان مۇئمىن ئەر ۋە ئايالالر بىلەن بىرگە
ھەشىر قىلىشىنى سوراڭالر.
ئى ﷲ! بىزنى ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلغىن ۋە ھەق ئۈستىدە ۋاپات
تاپقۇزغىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن بىزنى ،ئاتا-ئانىلىرىمىزنى
ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

①

مۇسلىم توپلىغان.

253

 -41سۆھبەت

پىتىر زاكىتى

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ بۇ ھۆرمەتلىك ئېيىڭالر چىقىپ
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كېتىش ئالدىدا تۇرۇپتۇ ،بۇ ئايدىن پەقەت ئازغىنە ۋاقىت قېلىپ قالدى.
ئىچىڭالردىن كىمكى ياخشىلىق قىلغان بولسا ،بۇنىڭ ئۈچۈن ﷲقا ھەمدە
ئېيتسۇن ۋە ﷲنىڭ قوبۇل قىلىشىنى سورىسۇن .ئىچىڭالردىن كىمكى
بىپەرۋالىق قىلغان بولسا ،ﷲقا تەۋبە قىلسۇن ۋە سەل قارىغانلىقىغا ئۆزرە
ئېيتسۇن .ئۆلۈمدىن ئىلگىرى ئېيتىلغان ئۆزرە قوبۇل قىلىنىدۇ.
قېرىنداشلىرىم ،ﷲ تائاال سىلەرگە بۇ ئېيىڭالرنىڭ ئاخىرىدا ،ھېيت
نامىزىدىن ئىلگىرى پىتىر زاكىتىنى ئادا قىلىشنى يولغا قويدى .بىز بۇ
سۆھبىتىمىزدە پىتىر زاكىتىنىڭ ھۆكمى ،ھېكمىتى ،تۈرى ،مىقدارى ۋە ئۇنىڭ
ۋاجىب بولىدىغان ۋاقتى ،ئۇنى بىرىش ۋاقتى ۋە ئۇنى بىرىدىغان ئورۇن ھەققىدە
سۆزلەيمىز.
ئۇنىڭ ھۆكمى ـــ پەرزدۇر .رەسۇلۇلالھ ﷺ ئۇنى مۇسۇلمانالرغا پەرز قىلغان.
رەسۇلۇلالھ ﷺ پەرز قىلغان ياكى بۇيرىغان ئىشقا ﷲ پەرز قىلغاننىڭ ياكى
ول فَق َْد أ َ َطاعَ
الر ُس َ
بۇيرىغاننىڭ ھۆكمى بىرىلىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :م ْن ُي ِط ِع َ
َ
يظا﴾ «كىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇ
َهَي َح ِف ً
ََ
اّلل َو َم ْن َت َو َل ف ََما أ ْر َسل ْ َناكَ َعل ْ ِ ْ

ﷲقا ئىتائەت قىلغان بولىدۇ (چۈنكى پەيغەمبەر ﷲنىڭ ئەمرىنى يەتكۈزىدۇ).

كىمكى (ئى مۇھەممەد!) سەندىن يۈز ئۆرۈيدىكەن( ،بىلگىنكى) بىز سېنى ئۇالرغا
كۆزەتچى (يەنى ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ ،ئەمەللىرىگە قاراپ ھېساب
ئالغۇچى) قىلىپ ئەۋەتمىدۇق»①.

َ
ْي
﴿و َم ْن ُي َشاق ِِق َ
الر ُسو َل م ْ
ِن بَ ْع ِد َما َت َب َ َ
ن لَ ُه ال ُْه َدى َو َيت ِب ْع غَ ْ َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
ْيا﴾ «كىمكى ئۆزىگە (مۆجىزىلەر
ن ُن َولِ ِه َما َت َو َل َو ُن ْصلِ ِه َج َه َن َم َو َس َ
َس ِبي ِل ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
اء ْت َم ِص ً
ئارقىلىق) توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەرگە (يەنى ئۇنىڭ

ئەمرىگە) مۇخالىپەتچىلىك قىلىدىكەن ،مۇئمىنلەرنىڭ يولىدىن غەيرىگە
ئەگىشىدىكەن ،ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز ،ئۇنى (ئاخىرەتتە) جەھەننەمگە
كىرگۈزىمىز ،جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!»②.

الر ُسو ُل فَ ُخذُ وهُ َو َما َن َها ك ُْم َع ْن ُه فَا ْن َت ُهوا﴾
﴿و َما آ َتا ك ُُم َ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :

«پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر ،پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن
①

سۈرە نىسا  -77ئايەت.

②

سۈرە نىسا  -225ئايەت.
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چەكلىنىڭالر»①.
پىتىر زاكىتى چوڭ ياكى كىچىك ،ئەر ياكى ئايال ،ھۆر ياكى قۇل بولسۇن،
ھەرقانداق مۇسۇلمانغا پەرزدۇر .ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما

مۇنداق دېگەن« :فرض رسول ﷲ ﷺ زكاة الفطر من رمضان ،صاعاً من متر ،أو صاعاً من
شعري ،عىل العبد والحر ،والذكر واألنثى ،والصغري والكبري من املسلمني» «رەسۇلۇلالھ ﷺ قۇل
ياكى ھۆر ،ئەر ياكى ئايال ،چوڭ ياكى كىچىك ھەر قانداق مۇسۇلماننىڭ
رامىزاننىڭ پىتىر زاكىتى ئۈچۈن بىر سا خورما ياكى بىر سا ئارپا بىرىشىنى پەرز
قىلدى».

②

پىتىر زاكىتى قورساقتىكى بالىغا ۋاجىب ئەمەس لېكىن نەفلە قىلىپ
بەرسە دۇرۇس .مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قورساقتىكى
باال ئۈچۈن پىتىر زاكىتى بەرگەن ئىدى.
پىتىر زاكىتىنى ئۆزى ئۈچۈن بىرىشى ۋاجىب .نەپىقە قىلىپ بىرىشى الزىم
بولغان ئايالى ياكى ئۇرۇق-تۇغقىنىغا ئوخشاش كىشىلەر پىتىر زاكىتى
بىرىشكە قادىر بواللمىسا ،ئۇالر ئۈچۈن ئۇالرنىڭ پىتىر زاكىتىنى بىرىش ھەم
ۋاجىبتۇر .ئەگەر ئۇالر قادىر بواللىسا ئۆزلىرى بىرىشى ئەۋزەلدۇر چۈنكى ئەسلىدە
ئۇالر پىتىر زاكىتى بىرىشكە بۇيرۇلغان.
ھېيتتا بىر كېچە-كۈندۈزلۈك چىقىمىدىن ئارتۇق بىر نەرسىسى بار
كىشىگە پىتىر زاكىتى ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر تاپقان نەرسىسى بىر ساغا

ّلل َما
يەتمىسىمۇ تاپقىنىنى بىرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَاتَقُوا ا َ َ

اس َت َط ْع ُت ْم﴾ «تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە ﷲقا تەقۋادارلىق قىلىڭالر»③ .پەيغەمبەر
ْ

ﷺ نىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم» «ئەگەر مەن سىلەرنى بىر ئىشقا بۇيرىسام ئۇنى تاقىتىڭالرنىڭ
يېتىشىچە ئادا قىلىڭالر».

④

پىتىر زاكىتىنىڭ ھېكمىتى ئىنتايىن روشەندۇر .پېقىرالرغا ئېھسان

①

سۈرە ھەشر  -2ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

سۈرە تەغابۇن  -24ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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قىلىش ـــ ئۇالرنى ھېيتتا بايالرغا ئوخشاشال خۇرسەن قىلىدۇ ۋە شادالندۇرىدۇ
ھەمدە ھېيتنىڭ بارلىق كىشىلەرگە ئورتاق بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرنى ھېيت
كۈنلىرىدە باشقىالردىن سوراشتىن توسىدۇ .پىتىر زاكىتى بەرگۈچىلەر
سېخىيلىق ئەخالقى ۋە ئۆزئارا غەمخورلۇق قىلىشنى ياخشى كۆرۈش بىلەن
سۈپەتلەنگەن بولىدۇ .پىتىر زاكىتى روزىدارنى روزىسى جەريانىدا ھاسىل بولغان
كەمچىلىك ،بىھۇدە ئىشالر ۋە گۇناھالردىن پاكاليدۇ .پىتىر زاكىتىنى بىرىش
ئارقىلىق رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى ،قىيامىنى تامامالش ۋە ﷲ تائاال
رامىزان ئېيىدا مۇيەسسەر قىلغان سالىھ ئەمەللەرنى قىلىش بىلەن ﷲنىڭ
نېئمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىش ئاشكارىلىنىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنىدۇ« :فرض رسول ﷲ ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وطعمة للمساكني،
فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ،ومن أدّاها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات»
«رەسۇلۇلالھ ﷺ پىتىر زاكىتىنى روزا تۇتقۇچىنىڭ بىھۇدە گەپ-سۆزلىرى ۋە
ئىش-ھەرىكەتلىرىدىن پاكلىنىشى ،مىسكىنلەرگە ئوزۇق-تۈلۈك بولۇشى
ئۈچۈن پەرز قىلدى .كىمكى ئۇنى ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن ئادا قىلسا ،ئۇ قوبۇل
قىلىنغان زاكات ھېسابلىنىدۇ؛ كىمكى ئۇنى ھېيت نامىزىدىن كېيىن بەرسە،
ئۇ سەدىقىلەردىن بىر سەدىقە بولىدۇ».

①

پىتىر زاكىتى ھەققىدە ۋاجىب بولغان تۈرلەر :خورما ،بۇغداي ،گۈرۈچ،
ئۈزۈم ،قۇرۇت ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئادەم بالىلىرىنىڭ تائامىدۇر.
ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان:
«فرض رسول ﷲ ﷺ زكاة الفطر من رمضان ،صاعا ً من متر ،أو صاعا ً من شعري» «رەسۇلۇلالھ
ﷺ رامىزاننىڭ پىتىر زاكىتى ئۈچۈن بىر سا خورما ياكى بىر سا ئارپا بىرىشنى
پەرز قىلدى» ②.شۇ زاماندا ئارپا ئۇالرنىڭ تائامى ئىدى.
ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنىدۇ« :كنا نخرج يوم الفطر يف عهد النبي ﷺ صاعاً من طعام ،وكان طعامنا الشعري،
والزبيب ،واألقط ،والتمر» «بىز پەيغەمبەر ﷺنىڭ دەۋرىدە ھېيت كۈنى بىر سا تائام
①

ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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بىرەتتۇق ،بىزنىڭ تائامىمىز ئارپا ،ئۈزۈم ،قۇرۇت ۋە خورما ئىدى».

①

دېمەك ،پىتىر زاكىتىغا ھايۋانالرنىڭ يېمەكلىكىنى بىرىش كۇپايە قىلمايدۇ
چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ ئۇنى ھايۋانالرغا ئوزۇق-تۈلۈك بولۇشى ئۈچۈن ئەمەس
بەلكى مىسكىنلەرگە ئوزۇق-تۈلۈك بولۇشى ئۈچۈن پەرز قىلدى.
پىتىر زاكىتىغا ئىنسانالرنىڭ تائاملىرىدىن باشقا كىيىم-كېچەك ،قاچا-
قۇچا ۋە نەرسە-كېرەكلەرنى بىرىش كۇپايە قىلمايدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ پىتىر
تائامدىن

زاكىتىنى

بىرىشنى

پەرز

قىلدى.

شۇڭالشقا

رەسۇلۇلالھ

ﷺ

مۇئەييەنلەشتۈرۈپ بەرگەن نەرسىدىن ھالقىپ كەتمەسلىك كېرەك .تائامنىڭ
قىممىتىنى (تائام قىممىتىدىكى پۇل) بىرىش ھەم كۇپايە قىلمايدۇ ②،چۈنكى

بۇ ـــ رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ بۇيرۇقىغا خىالپ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :من
ال ليس عليه امرنا فهو رد» «قانداق بىر كىشى بىز بۇيرىمىغان بىر ئىشنى
عمل عم ً

قىلسا ،ئۇ رەت قىلىنىدۇ» .يەنە بىر نەقىلدە« :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد» «كىمكى بىزنىڭ دىنىمىزدا يوق نەرسىنى پەيدا قىلسا ،ئۇ ئىش رەت
قىلىنىدۇ».

③

تائامنىڭ قىممىتى (ھېسابىدا پۇل) بىرىش ساھابىلەرنىڭ ئەمىلىگە
قارشى چۈنكى ئۇالر پىتىر زاكىتىغا بىر سا تائام بىرەتتى .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق
دېگەن« :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين املهديني من بعدي» «مېنىڭ سۈننىتىمنى
ۋە توغرا يولغا يىتەكلەنگەن مەندىن كېيىنكى خەلىپىلەرنىڭ سۈننىتىنى الزىم
تۇتۇڭالر».

④

پىتىر زاكىتى مۇئەييەن تۈردىن بىرىش بەلگىلەنگەن ئىبادەت بولغانلىقى
ئۈچۈن ،خۇددى ئۇنى بەلگىلەنگەن ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتتا بىرىش كۇپايە
قىلمىغاندەك ،بەلگىلەنگەن مۇئەييەن تۈردىن باشقا تۈر بويىچە بىرىشمۇ كۇپايە
قىلمايدۇ چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ پىتىر زاكىتىنى كۆپىنچە ھالەتتە قىممىتى
①

بۇخارى توپلىغان.

② بۇ مەسىلىدە ئىمام شافىئىي ،ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل قاتارلىق كۆپچىلىك
ئالىمالر« :تائامنىڭ قىممىتىنى بىرىش دۇرۇس ئەمەس» دەپ قارايدۇ ،بۇ كۈچلۈك قاراشتۇر لېكىن ئىمام
ئەبۇ ھەنىفە ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرى« :تائامنىڭ قىممىتىنى بەرسىمۇ بولىدۇ» دەپ قارايدۇ.
③ مۇسلىم توپلىغان.
④

ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان ،تىرمىزى «ھەسەن سەھىھ» دېگەن.
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ئوخشىمايدىغان ھەرخىل تۈرلەردىن بىكىتىپ بەردى .ئەگەر تەخمىنەن قىممەت
ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان بولسا ،ئۇ ھالدا پىتىر زاكىتىغا بىر تۈردىن بىر سا،
باشقا تۈرلەردىن شۇ تۈرنىڭ قىممىتىگە باراۋەر كېلىدىغان نەرسە بىرىش ۋاجىب
بولغان بوالتتى.
تائامنىڭ قىممىتى (ھېسابىدا پۇل) بىرىش پىتىر زاكىتىنى مۇسۇلمانالر
ئارىسىدىكى ئاشكارا ئىبادەتتىن مەخپىي سەدىقىگە ئايالندۇرۇپ قويىدۇ .پىتىر
زاكىتىغا بىر سا يېمەكلىك بىرىش ـــ چوڭ-كىچىك بارلىق مۇسۇلمانالر
ئارىسىدا ئاشكارا بولىدىغان ۋە ئۇالر ئۇنى بىلىدىغان ئاالمەت بولىدۇ .ئۇالر ئۇنىڭ
ئۆلچەملىرىنى ۋە تارقىتىلىشىنى ئوچۇق-ئاشكارا كۆرىدۇ ۋە ئۇنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرىدۇ .ئەگەر پىتىر زاكىتىغا ئۆزى بىلەن ئالغۇچىنىڭ ئوتتۇرىسىدا
مەخپىي بىرىدىغان دەرھەم بېرىلگەن بولسا ،ئىش بۇنىڭ ئەكسىچە بولغان
بوالتتى.
پىتىر زاكىتىنىڭ مىقدارى ـــ پەيغەمبەر ﷺ نىڭ ئۆلچىمىدىكى سا بويىچە
بىر سادۇر .ئۇنىڭ ئۆلچىمى ـــ مىسقال بويىچە ياخشى بۇغدايدىن 477
مىسقالغا ،گرام بويىچە ئىككى كىلو  47گرامغا تەڭ.
پىتىر زاكىتىنىڭ ۋاجىب بولىدىغان ۋاقتى ـــ ھارپا كېچىسى قۇياش
پاتقان ۋاقىتتۇر .كىمكى شۇ ۋاقىتتا پىتىر زاكىتى ۋاجىب بولىدىغان
كىشىلەردىن بولسا ،ئۇ كىشىنىڭ پىتىر زاكىتى بىرىشى ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر
قۇياش پاتقان ۋاقىتتا پىتىر زاكىتى ۋاجىب بولىدىغان كىشىلەردىن بولمىسا،
ئۇنىڭ پىتىر زاكىتى بىرىشى ۋاجىب بولمايدۇ.
ئەگەر بىر كىشى قۇياش پېتىشتىن بىر قانچە مىنۇت ئىلگىرى ۋاپات
بولغان بولسا ،پىتىر زاكىتى ئۇ كىشىگە ۋاجىب بولمايدۇ ،ئەگەر قۇياش پېتىپ،
بىر قانچە مىنۇتتىن كېيىن ۋاپات بولغان بولسا ،پىتىر زاكىتى بىرىش ئۇ
كىشىگە ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر قۇياش پېتىپ بىرقانچە مىنۇتتىن كېيىن بىر
باال تۇغۇلسا ،ئۇنىڭغا پىتىر زاكىتى ۋاجىب ئەمەس لېكىن ئۇنىڭ ئۈچۈن پىتىر
زاكىتى بىرىش سۈننەتتۇر .ئەگەر قۇياش پېتىشتىن بىر قانچە مىنۇت ئىلگىرى
تۇغۇلغان بولسا ،ئۇنىڭ ئۈچۈن پىتىر زاكىتى بىرىش ۋاجىب بولىدۇ.
يىغىپ ئېيتقاندا ،پىتىر زاكىتىنىڭ ۋاجىب بولۇش ۋاقتى ـــ ھارپا
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كېچىسى قۇياش پاتقان ۋاقىتتۇر چۈنكى بۇ ۋاقىت رامىزاندىن ئېغىز ئاچىدىغان
ۋاقىتتۇر .ھالبۇكى ،پىتىر زاكىتى مۇشۇ ۋاقىتقا قارىتىلغان بولۇپ ،بۇ «پىتىر
زاكىتى ۋاقتى» دېيىلىدۇ ،شۇڭا ھۆكۈم ئاشۇ ۋاقىتقا بەلگىلەنگەن.
پىتىر زاكىتىنىڭ بىرىلىشىدە ئىككى خىل ۋاقىت بار :بىرى ،پەزىلەتلىك
ۋاقىت؛ يەنە بىرى .دۇرۇس ۋاقىت.
 پەزىلەتلىك ۋاقىت ـــ ھېيت كۈنى ئەتىگىنى (ھېيت) نامازدىن
ئىلگىرىكى ۋاقىتتۇر .بۇ ھەقتە ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق
نەقىل قىلىنغان« :كنا نخرج يف عهد النبي ﷺ يوم الفطر صاعا ً من طعام» «بىز
پەيغەمبەر ﷺنىڭ دەۋرىدە ھېيت كۈنى تائامدىن بىر سا بىرەتتۇق».

①

بۇ ھەقتە يەنە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنغان« :أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إىل الصالة» «پەيغەمبەر
ﷺ پىتىر زاكىتىنى كىشىلەر نامازغا چىقىشتىن ئىلگىرى بىرىشكە بۇيرىغان
ئىدى».

②

ئىبنى ئۇيەينە ئۆز تەپسىرىدە ئەمىر ئىبنى دىناردىن ،ئۇ ئىكرەمەدىن نەقىل
قىلىپ مۇنداق دېگەن« :مۇسۇلمان كىشى پىتىر زاكىتىنى ھېيت كۈنى ناماز
َ
َ
اس َم َر ِب ِه
ئوقۇشنىڭ ئالدىدا بىرىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :قَ ْد أفْلَحَ َم ْن َت َزّك۞ َوذَ ك ََر ْ
ف ََص ََل۞﴾ <(كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن) پاك بولغان ئادەم مەقسىتىگە يەتتى [.]24
ئۇ رەببىنىڭ نامىنى ياد ئەتتى ،ئاندىن ناماز ئوقۇدى [.»③>]25
شۇڭالشقا ،پىتىر زاكىتىنى بىرىشكە ۋاقتىنى كەڭرى قىلىپ بىرىش
ئۈچۈن ھېيت نامىزىنى كېچىكتۈرۈش بولسا ئەۋزەل ئىشالرنىڭ قاتارىدىن
ھېسابلىنىدۇ.
 پىتىر زاكىتىنى بىرىشنىڭ دۇرۇس ۋاقتى ـــ ھېيتتىن بىر كۈن ياكى
ئىككى كۈن ئىلگىرىكى ۋاقىتتۇر .نافىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :كان ابن عمر يعطي عن الصغري والكبري ،حتى إن كان
بني ،وكان يعطيها الذين يقبلونها ،وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني» «ئىبنى
يعطي عن ّ
①

بۇخارى توپلىغان.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

سۈرە ئەئال  -24ۋە  -25ئايەت.
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ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ چوڭ ۋە كىچىك (بالىلىرى ئۈچۈن) پىتىر زاكىتى
بىرەتتى .ھەتتاكى ئۇ مېنىڭ بالىلىرىم ئۈچۈن بىرەتتى .ئۇ پىتىر زاكىتىنى،
قوبۇل قىلىدىغان (ئىمام تەرىپىدىن تەيىنلەنگەن) كىشىلەرگە بىرەتتى.
ھالبۇكى ،ساھابىلەرمۇ پىتىر زاكىتىنى ھېيتتىن بىر-ئىككى كۈن ئىلگىرى
بىرەتتى».

①

پىتىر زاكىتىنى ھېيت نامىزىدىن كېيىن بىرىش دۇرۇس ئەمەس .ئەگەر
پىتىر زاكىتىنى ئۆزرىسىز ھالەتتە ھېيت نامىزىدىن كېيىن بەرسە ،ئۇ
كىشىدىن قوبۇل قىلىنمايدۇ چۈنكى بۇنداق قىلىش رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ
بۇيرۇقىغا خىالپ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن نەقىل قىلىنغان:
«كىمكى پىتىر زاكىتىنى ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن ئادا قىلسا ،ئۇ قوبۇل
قىلىنغان زاكات ھېسابلىنىدۇ؛ كىمكى ئۇنى ھېيت نامىزىدىن كېيىن بەرسە،
ئۇ سەدىقىلەردىن بىر سەدىقە بولىدۇ» دېگەن ھەدىسنى يۇقىرىدا سۆزلەپ
ئۆتتۇق.
ئەمما ،ئۇنى ئۆزرە سەۋەبىدىن كېچىكتۈرگەن بولسا دۇرۇس بولىدۇ.
مەسىلەن ،ھېيت ئۇ كىشىگە چۆل-باياۋاندىكى ۋاقىتتا ئۇدۇل كېلىپ قېلىپ،
ئۇ كىشىنىڭ يېنىدا بەرگۈدەك مال بولمىسا ياكى ئۇ كىشىنىڭ يېنىدا پىتىر
زاكىتىنى قوبۇل قىلىدىغان كىشى بولمىسا ۋە ياكى ھېيت بولىدىغانلىق
خەۋىرى نامازدىن ئىلگىرى پىتىر زاكىتىنى بېرىشكە مۇمكىن بولمايدىغان
دەرىجىدە تۇيۇقسىز كەلسە ۋە ياكى پىتىر زاكىتىنى بىرىشتە بىر كىشىگە
تايانغان بولسا ،ئاندىن ئۇ كىشى ئۇنى بىرىشنى ئۇنتۇپ قالغان بولسا ،پىتىر
زاكىتىنى گەرچە ھېيتتىن كېيىن بولسىمۇ بەرسە بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇ كىشى
بۇنىڭدا ئۆزرىلىكتۇر.
پىتىر زاكىتى نامازدىن ئىلگىرى ئۆز ۋاقتىدا ،ئۇنىڭغا ھەقلىق بولغان
كىشىگە ياكى ئۇنىڭ ۋەكىلىگە يىتىشى ۋاجىب .ئەگەر بىر كىشى پىتىر
زاكىتىنى بىرەر شەخسكە بىرىشنى نىيەت قىلىپ ئەمما بىرىدىغان ۋاقىتتا ئۇ
شەخسكە ياكى ئۇنىڭ ۋەكىلىگە ئۇچرىشالمىغان بولسا ،ئۇنى ھەقلىق بولغان
باشقا بىر كىشىگە بىرىدۇ ۋە ئۇنى ئۆز ۋاقتىدىن كېچىكتۈرمەيدۇ.
①

بۇخارى توپلىغان.
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پىتىر زاكىتى بىرىدىغان ئورۇن مەسىلىسىگە كەلسەك ،پىتىر زاكىتى
بەرمەكچى بولغان كىشى ئۇنى بىرىدىغان ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ ئەسلى تۇرۇشلۇق
ئورنىدا بولسۇن ياكى ئۇنىڭدىن باشقا مۇسۇلمانالر شەھىرىدە بولسۇن ،ھەتتا
مەككە ۋە مەدىنىگە ئوخشاش پەزىلەتلىك ئورۇندا بولسىمۇ ،گەرچە ئۆزىنىڭ
ئەسلى تۇرۇشلۇق ئورنىدىكى پېقىر كىشىلەر بەكرەك ئېھتىياجلىق بولغان
تەقدىردىمۇ ،ئۆزىنىڭ شۇ ۋاقىتتا تۇرۇۋاتقان ئورۇندىكى پېقىرالرغا بىرىدۇ .ئەگەر
پىتىر زاكىتى بەرمەكچى بولغان كىشى ئۇنى قوبۇل قىلىدىغان كىشى يوق
شەھەردە بولسا ياكى ئۇ كىشى شۇ شەھەردە ئۇنىڭغا ھەقلىق بولىدىغان
كىشىلەرنى بىلمىسە ،ئۇ كىشى بىر ئادەمنى ۋەكىل قىلىدۇ ،ۋەكىل قىلىنغان
ئادەم ئۇنى شۇ جايدىكى ھەقلىق بولغان كىشىگە بىرىدۇ.
پىتىر زاكىتى ئېلىشقا ھەقلىق بولىدىغان كىشىلەر ـــ پېقىر ياكى قەرزى
بار لېكىن ئۇنى ئادا قىلىشقا قۇربىتى يەتمەيدىغان كىشىلەردۇر .بۇالرغا پىتىر
زاكىتىدىن ھاجىتى مىقدارىدا بىرىلىدۇ .پىتىر زاكىتىنى بىر قانچە پېقىرالرغا
تارقىتىپ بىرىش دۇرۇس ،بىر قانچىلىغان كىشىنىڭ پىتىر زاكىتىنى بىر
مىسكىنگە بىرىشى ھەم دۇرۇس چۈنكى پەيغەمبەر ﷺ ۋاجىبنى بېكىتىپ بەردى
لېكىن پىتىر زاكىتى بىرىلىدىغان كىشىلەرنى بېكىتىپ بەرمىدى .شۇ
سەۋەبتىن ،بىر قانچە كىشى پىتىر زاكاتلىرىنى ئۆلچىگەندىن كېيىن بىر
قاچىغا جەملەپ ،ئاندىن ئىككىنچى قېتىم قايتا ئۆلچىمەستن ئۇنىڭدىن بەرسە،
ئۇالرغا كۇپايە قىلىدۇ لېكىن پېقىر كىشىگە ئۆزلىرىنىڭ بەرگەن نەرسىلىرىنىڭ
مىقدارىنى بىلمەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ قويۇشى كېرەك ،شۇنداق قىلغاندا
پېقىر كىشى ئۇنىڭ ئۆلچىمىنى بىلمەستىن ،ئۆزىدىن پىتىر زاكىتى بىرىپ
ئالدىنىپ كەتمەيدۇ.
پېقىر كىشىگە بىرىش ئۈچۈن بىر شەخستىن پىتىر زاكىتى ئېلىپ ئۇنى
ئۆلچىگەن بولسا ياكى پىتىر زاكىتىنى بەرگەن كىشى ئۇنىڭ تولۇق
ئىكەنلىكىنى دېگەن بولسا ھەمدە ئۇ كىشى ئۇنىڭ سۆزىگە ئىشەنسە ،ئۆزىدىن
ياكى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ بىرەرسىدىن پىتىر زاكىتىنى ئادا قىلىشى دۇرۇس
بولىدۇ.
ئى ﷲ! بىزگە سەن بىزدىن رازى بولىدىغان رەۋىشتە ساڭا ئىتائەت
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قىلىشنى

مۇۋەپپەق

قىلغىن؛

نەپسىلىرىمىز،

سۆزلىرىمىز

ۋە ئىش-

ھەرىكەتلىرىمىزنى پاكلىغىن؛ بىزنى يامان ئېتىقاد ،يامان سۆز ۋە يامان
ئەمەلدىن پاكلىغىن؛ ھەقىقەتەن سەن كەرەملىك ۋە سېخىي زاتتۇرسەن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
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 -42سۆھبەت

تەۋبە ھەققىدە

ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قا لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،رامىزان ئېيىنى گۇناھلىرىدىن ﷲقا تەۋبە قىلىش،
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ﷲنى رازى قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىش ئارقىلىق ﷲ تەرەپكە قايتىش بىلەن
تامامالڭالر! چۈنكى ئىنسان خاتالىق ۋە كەمچىلىكتىن خالىي ئەمەس ،ئادەم
بالىلىرىنىڭ ھەممىسى خاتاالشقۇچىدۇر ،خاتاالشقۇچىالرنىڭ ياخشىسى تەۋبە
قىلغۇچىالردۇر.
ﷲ تائاال ئۆز كىتابىدا پەيغەمبەر ﷺ نى ﷲتىن مەغپىرەت سوراشقا ۋە
َ
اس َت ْغ ِف ُروا َربَك ُْم
﴿وأ ِن ْ
ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىشقا قىزىقتۇرغان .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
اف َعل َْيك ُْم
ُث َم ُتو ُبوا ِإل َْي ِه ُي َم ِت ْعك ُْم َم َتا ًعا َح َس ًنا ِإ َل أ َ َج ٍل ُم َس ًَم َو ُي ْؤ ِت ك ُ َل ِذي ف َْض ٍل ف َْضل َ ُه َو ِإ ْن َت َول َ ْوا ف َِإ ِن أ َ َخ ُ
ْي﴾ «(ئېيتقىنكى) <سىلەر رەببىڭالردىن مەغپىرەت تەلەپ قىلىڭالر،
اب َي ْو ٍم ك َِب ٍ
َعذَ َ
ئاندىن ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىڭالر ،ﷲ سىلەرنى مۇئەييەن مۇددەتكىچە (يەنى
ئۆمرۈڭالر ئاخىرلىشىپ ،ئەجىلىڭالر يەتكۈچە ھاياتىي دۇنيادىن) ئوبدان
بەھرىمەن قىلىدۇ ،ياخشى ئىش قىلغۇچىغا قىلغان ياخشىلىقنىڭ ساۋابىنى
بىرىدۇ ،ئەگەر (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسەڭالر( ،ئازابقا دۇچار بولىسىلەر ).سىلەرنىڭ
قىيامەت كۈنىنىڭ چوڭ ئازابىغا قېلىشىڭالردىن ئەنسىرەيمەن>»①.
وح ِإ َلَ أَنَ َما إِل َُهك ُْم ِإلَ ٌه َوا ِح ٌد
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قُ ْل ِإنَ َما أ َ َنا بَ َش ٌر ِمثْلُك ُْم ُي َ

اس َت ْغ ِف ُرو ُه﴾ [سەن (ئۇ مۇشرىكالرغا)« :مەن سىلەرگە ئوخشاش
َاس َت ِق ُ
يموا ِإل َْي ِه َو ْ
ف ْ
ئىنسانمەن ،ماڭا <ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر> دەپ ۋەھىي قىلىنىدۇ ،ئۇنىڭغا
(ئىمان ۋە تائەت-ئىبادەت بىلەن) يۈزلىنىڭالر ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت
تىلەڭالر!» دېگىن]②.

اّلل جم َ
ون﴾ «ئى
ون ل ََعلَك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
يعا أيُ َه الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
﴿و ُتو ُبوا ِإ َل َ ِ َ ِ ً
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
مۇئمىنلەر! بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھەممىڭالر ﷲقا تەۋبە قىلىڭالر»③.
وحا َع ََس َربُ ُ
ك ْم
﴿ياأَيُ َها الَ ِذي َن آ َم ُنوا ُتوبُوا ِإ َل َ ِ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
اّلل َت ْوبَ ًة َن ُص ً
َ
ار﴾ «ئى مۇئمىنلەر! ﷲقا
أ َ ْن ُيك َِف َر َع ْنك ُْم َس ِي َئاتِك ُْم َو ُي ْد ِخلَك ُْم َج َن ٍ
ات َت ْج ِري م ْ
ِن َت ْح ِت َها ْاْل ْن َه ُ
سەمىمىي تەۋبە قىلىڭالر .ئۈمىدكى ،رەببىڭالر سىلەرنىڭ گۇناھىڭالرنى يوققا

چىقىرىدۇ ،سىلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە

①

سۈرە ھۇد  -3ئايەت.

②

سۈرە فۇسسىلەت  -4ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

سۈرە نۇر  -32ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كىرگۈزىدۇ»①.

ب َ
ب ال ُْم َت َط ِه ِر ي َن﴾ «ﷲ
ن َو ُي ِح ُ
اّلل ُي ِح ُ
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إ َن َ َ
الت َوابِ َ

ھەقىقەتەن تەۋبە قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ( .ھارامدىن ۋە نىجاسەتتىن) پاك
بولغۇچىالرنى ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ»②.

تەۋبە ھەققىدىكى ئايەتلەر كۆپ بولۇپال قالماستىن ،ھەدىسلەرمۇ ناھايىتى
كۆپتۇر.
ئەغەر ئىبنى يەسسار مۇزەنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :يا أيها الناس ،توبوا إىل ﷲ واستغفروه ،فإين أتوب يف اليوم
مئة مرة» «ئى خااليىقالر ،ﷲقا تەۋبە قىلىڭالر ۋە ﷲتىن مەغپىرەت تەلەپ
قىلىڭالر! ھەقىقەتەن مەن كۈندە  277قېتىم تەۋبە قىلىمەن».

③

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن :مەن رەسۇلۇلالھ ﷺنىڭ« :إين
ألستغفر ﷲ وأتوب إليه يف اليوم أكرث من سبعني مرة» «مەن كۈندە ﷲتىن  27قېتىمدىن
كۆپرەك مەغپىرەت تەلەپ قىلىمەن ۋە ﷲقا تەۋبە قىلىمەن» دېگەنلىكىنى
ئاڭلىغان ئىدىم.

④

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :لل ُه أش ُّد فرحاً بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم ،كان

عىل راحلته بأرض فالة ،فانفلتت منه وعليها طعامه وشابه ،فأيس منها ،فأىت شجرة فاضطجع يف
ظلها ،وقد أيس من راحلته ،فبينام هو كذلك إذ هو بها قامئة عنده ،فأخذ بخطامها ثم قال من شدة
الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربك .أخطأ من شدة الفرح» «بەندە ﷲقا تەۋبە قىلغان
ۋاقىتتا،

ﷲ

تائاال

بەندىنىڭ

تەۋبىسىدىن

مۇنداق

بىر

ئادەمنىڭ

خۇشاللىقىدىنمۇ بەكرەك خۇشال بولىدۇ :سىلەرنىڭ بىرىڭالر بىر چۆل باياۋاندا
سەپەر قىلىۋېتىپ يۇك-تاقىسى ۋە ئوزۇق-تۈلۈكى ئارتىلغان ئۇلىغىنى
يىتتۈرۈپ قويىدۇ .ئۇ ئادەم (ئۇلىغىنى تېپىۋېلىشتىن) ئۈمىد ئۈزۈپ ،بىر
دەرەخنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭ سايىسىدا يېنىچە ياتىدۇ .ئۇ (ئۇلىغىنىڭ

①

سۈرە تەھرىم  -7ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

②

سۈرە بەقەرە  -111ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

مۇسلىم توپلىغان.

④

بۇخارى توپلىغان.
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تېپىلىشىدىن پۈتۈنلەي) ئۈمىدىنى ئۈزۈپ تۇرغان بىر پەيتتە ،ئۇنىڭ ئۇلىغى
تۇيۇقسىزال پەيدا بولۇپ ،ئۇنىڭ يېنىدا تۇرىدۇ .ئاندىن ئۇ ئادەم ئۇنىڭ
نوقتىسىدىن تۇتۇپ خۇشال بولۇپ كەتكەنلىكىدىن< :ئى ﷲ! سەن مېنىڭ
بەندەم ،مەن سېنىڭ رەببىڭ> دەپ سالىدۇ .ئۇ ئادەم بەكال خۇشال بولۇپ
كەتكەنلىكىدىن سۆزىدە خاتالىشىپ كېتىدۇ».

①

ﷲ تائاال تەۋبىنى ،ئەپۇ قىلىشنى ۋە بەندىسىنىڭ ئۆزىدىن قاچقاندىن
كېيىن ئۆزى تەرەپكە قايتىشىنى ياخشى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن ،بەندىسىنىڭ
تەۋبىسىدىن خۇرسەن بولىدۇ.
ئەنەس ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالردىن رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ

أحب أن يكون له
مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :لو أن البن آدم واديًا من ذهب
ّ
واديان ،ولن ميأل فاه إال الرتاب ،ويتوب ﷲ عىل من تاب» «ئەگەر ئادەم بالىسىنىڭ بىر

جىلغا ئالتۇنى بولسا ،ئۇ ئىككى جىلغا ئالتۇنى بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ .ئادەم
بالىسىنىڭ ئېغىزىنى پەقەت تۇپراقال توشقۇزىدۇ ،ﷲ تائاال تەۋبە قىلغان
كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ».

②

دېمەك ،تەۋبە ـــ ﷲقا ئاسىي بولۇشتىن ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشقا
قايتىشتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال ھەقىقىي مەئبۇدتۇر .قۇلچىلىقنىڭ ماھىيىتى
ـــ ياخشى كۆرۈش ۋە ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن مەئبۇدقا ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇش ۋە
بويسۇنۇشتۇر.
ئەگەر بەندە رەببىگە ئىتائەت قىلىشتىن ئېزىپ كەتسە ،ئۇنىڭ تەۋبىسى ـــ
رەببى تەرەپكە قايتىش ۋە ئۇنىڭ ئالدىدا چۈشكۈنلەشكەن ،قورققان ،ئۆزىنى
تۆۋەن تۇتقان پېقىر كىشىنىڭ ھالىتىدەك تۇرۇشتۇر.
تەۋبىنى دەرھالال قىلىش ۋاجىب ،ئۇنى كېچىكتۈرۈش ۋە ئارقىغا سوزۇش
دۇرۇس ئەمەس چۈنكى ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغان .ﷲ
ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ بارلىق بۇيرۇقلىرىنى دەرھالال ئىجرا قىلىشقا ئالدىراش
كېرەك چۈنكى بەندە ئۆزىگە نېمە بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ ،بەلكىم ئۇنىڭ
گۇناھنى داۋامالشتۇرۇشى قەلبىنى قاساۋەتلەشتۈرىدۇ ،بەندىنى ﷲتىن
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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يىراقالشتۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئىمانىنى ئاجىزالشتۇرىدۇ .ھەقىقەتەن ئىمان ـــ
ئىتائەت بىلەن زىيادە بولىدۇ ،ئاسىيلىق بىلەن كېمىيىدۇ .چۈنكى ،گۇناھنى
داۋامالشتۇرۇش ـــ گۇناھنى ياخشى كۆرۈشكە ۋە ئۇنىڭغا بېرىلىپ كېتىشكە
سەۋەب بولىدۇ.
ئەگەر نەپسى بىرەر نەرسىگە ئادەتلىنىپ قالسا ،ئۇنىڭدىن ئايرىلىش
نەپسىگە ئېغىر كېلىدۇ ھەمدە شۇ ۋاقىتتا گۇناھتىن قۇتۇلۇش نەپسىگە قىيىن
تۇيۇلىدۇ-دە ،شەيتان ئۇنىڭغا ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ ۋە ئېغىر بولغان باشقا
گۇناھالرنىڭ ئىشىكىنى ئېچىۋېتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىلىم ئەھلى ۋە
ئەخالقشۇناسالر مۇنداق دېگەن« :گۇناھ ـــ كۇپۇرلۇقنىڭ پوچتىسىدۇر .ئىنسان
ئۇنىڭدا باسقۇچمۇ-باسقۇچ يۆتكىلىپ ،ھەتتاكى دىندىن بىر پۈتۈن چىقىپ
كېتىدۇ» .ﷲ تائاالدىن بىزنى ئۇنىڭدىن ساقالپ قېلىشىنى سورايمىز.
ﷲ تائاال بىزنى بۇيرۇغان تەۋبە ـــ تەۋبىنىڭ شەرتلىرىنى ئۆزىدە
مۇجەسسەملىگەن سەمىمىي تەۋبە بولۇپ ،تەۋبىنىڭ شەرتلىرى بەشتۇر:
 بىرىنچى ،تەۋبە ﷲ ئۈچۈن خالىس بولۇشى كېرەك.
تەۋبىگە ئۈندىگەن نەرسە ﷲنى ياخشى كۆرۈش ،ئۇنى ئۇلۇغالش ،ساۋابىنى
ئۈمىد قىلىش ۋە ئازابىدىن قورقۇش بولۇشى كېرەك .ئىنسان تەۋبىسى
ئارقىلىق دۇنيادىن بىرەر نەرسىنى ۋە مەخلۇقاتالرغا يېقىنلىشىشنى مەقسەت
قىلماسلىقى كېرەك ،ئەگەر ئىنسان بۇنى مەقسەت قىلسا ،ئۇنىڭ تەۋبىسى
قوبۇل قىلىنمايدۇ چۈنكى ئۇ ئىنسان ﷲقا تەۋبە قىلماستىن ،بەلكى ئۆزى
مەقسەت قىلغان غەرەزگە تەۋبە قىلغان بولىدۇ.
 ئىككىنچى ،گۇناھنىڭ ئۆزىدىن سادىر بولمىغان بولۇشىنى ئارزۇ
قىلىپ ،ئىلگىرىكى گۇناھىغا قايغۇرۇپ پۇشايمان قىلىش كېرەك.
چۈنكى بۇنداق پۇشايمان قىلىش ئۇ كىشىنى ﷲقا قايتىشقا ،ﷲ ئالدىدا
ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇشقا ۋە يامانلىققا بۇيرۇغان نەپسىدىن نەپرەتلىنىشكە ئېلىپ
بارىدۇ-دە ،ئاندىن بۇ كىشىنىڭ تەۋبىسى ئەقىدىدىن ۋە بەسىرەتتىن كېلىپ
چىققان بولىدۇ.
 ئۈچىنچى ،گۇناھتىن دەرھال قول ئۈزۈش كېرەك.
ئەگەر ئۇ گۇناھ ھارامنى قىلىش بولسا ،شۇ ۋاقتىنىڭ ئۆزىدە ئۇنى تەرك
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ئېتىش؛ ئەگەر ئۇ گۇناھ ۋاجىبنى تەرك ئېتىش بولسا ،شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە
ۋاجىبنى قىلىش؛ ئەگەر ئۇ گۇناھ زاكات ۋە ھەجگە ئوخشاش ئادا قىلىش
مۇمكىن بولىدىغان ئىش بولسا ئۇنى ئادا قىلىش .دېمەك ،گۇناھنى
داۋامالشتۇرۇپ تۇرۇپ ،شۇ گۇناھتىن تەۋبە قىلىش تەۋبە ھېسابالنمايدۇ.
مەسىلەن ،ئەگەر بىر ئادەم جازانە بىلەن مۇئامىلە قىلىشنى داۋامالشتۇرۇپ
تۇرۇپ جازانىدىن تەۋبە قىلغانلىقىنى ئېيتسا ،ئۇنىڭ تەۋبىسى تەۋبە ئەمەس،
بەلكى ئۇنىڭ بۇ تەۋبىسى ﷲنى ۋە ﷲنىڭ ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلىشنىڭ
بىر تۈرى بولىدۇ .ئۇنىڭ بۇ ئىشى ئۇ كىشىنى ﷲتىن تېخىمۇ يىراقالشتۇرىدۇ.
ئەگەر جامائەت بىلەن بىرگە ناماز ئوقۇشنى تەرك ئەتكەن كىشى تەۋبە قىلىپ
تۇرۇپ ،يەنىال جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇشنى تەرك ئېتىشنى داۋام قىلسا ئۇنىڭ
تەۋبىسى ھەم تەۋبە ئەمەس.
ئەگەر ئۇ گۇناھ مەخلۇقاتالرنىڭ ھەقلىرىگە ئاالقىدار بولسا ،ئاشۇ ھەقلەرنى
ئادا قىلمىغۇچە ئۇنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئەگەر گۇناھ باشقىالرنىڭ
مېلىنى ئېلىۋېلىش ياكى ئۇنىڭغا تېنىۋېلىش بولسا ،مالنىڭ ئىگىسى ھايات
بولسا مالنى ئۆز ئىگىسىگە ئادا قىلمىغۇچە ،ئەگەر مال ئىگىسى ۋاپات بولغان
بولسا مالنى ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا ئادا قىلمىغۇچە تەۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ،
ئەگەر مال ئىگىسىنىڭ ۋارىسلىرى بولمىسا ،ئۇنى بەيتۇلمالغا ئادا قىلىدۇ،
ئەگەر مال ئىگىسىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلمىسە ،ئۇنى مال ئىگىسى ئۈچۈن
سەدىقە قىلىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنى ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر.
ئەگەر گۇناھ مۇسۇلماننىڭ غەيۋىتىنى قىلىش بولسا ،غەيۋىتى قىلىنغان
مۇسۇلماننى بىلىپ قالدى دەپ قارىسا ياكى بىلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىسە،
ئاشۇ مۇسۇلماندىن رازىلىق سورىشى ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر ئۇنداق بولمىسا ،ئۇ
مۇسۇلمان ئۈچۈن مەغپىرەت تىلەيدۇ ۋە ئۇنىڭ غەيۋىتىنى قىلغان سورۇندا
ماختىلىدىغان سۈپەتلەر بىلەن ئۇنى مەدھىيىلەيدۇ چۈنكى ياخشى ئىشالر
ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ.
بىر گۇناھ ئۈستىدە داۋام قىلىپ تۇرۇپ ،باشقا بىر گۇناھتىن تەۋبە قىلىش
تەۋبە ھېسابلىنىدۇ چۈنكى ئەمەللەر پارچىلىنىدۇ ،ئىمان كەم-زىيادە بولىدۇ
لېكىن ئۇ ئىنسان بارلىق گۇناھلىرىدىن ﷲقا تەۋبە قىلمىغانغا قەدەر ،تەۋبە
269

قىلغۇچىالر ئېرىشىدىغان ،تەۋبىنىڭ ماختىلىدىغان سۈپەتلىرىگە اليىق
بواللمايدۇ.
 تۆتىنچى ،كەلگۈسىدە شۇ گۇناھنى قايتا قىلماسلىققا بەل باغالش
كېرەك.
چۈنكى بۇ ـــ تەۋبىنىڭ نەتىجىسى ۋە تەۋبە قىلغۇچىنىڭ سادىقلىقىغا
دەلىلدۇر .ئەگەر ئۇ ئادەم بىر كۈنلەردە گۇناھنى قىلىشنى مەقسەت قىلىپ ياكى
ئۇنىڭدا ئىككىلىنىپ تۇرۇپ تەۋبە قىلغانلىقنى ئېيتسا ،ئۇنىڭ تەۋبىسى
دۇرۇس ئەمەس چۈنكى بۇ ۋاقىتلىق تەۋبە بولۇپ ،بۇنداق تەۋبە قىلغۇچى
مۇناسىپ پۇرسەت كۈتىدۇ شۇنداقال بۇنداق تەۋبە ـــ تەۋبە قىلغۇچىنىڭ گۇناھنى
ئۆچ كۆرگەنلىكىگە ۋە گۇناھتىن ﷲنىڭ ئىتائىتىگە كىرگەنلىكىگە دەلىل
بواللمايدۇ.
 بەشىنچى ،تەۋبە ،قوبۇل بولۇش ۋاقتى ئاخىرلىشىشتىن بۇرۇن بولۇشى
كېرەك.
ئەگەر تەۋبە قوبۇل بولۇش ۋاقتى ئاخىرالشقاندىن كېيىن بولسا ،تەۋبە
قوبۇل قىلىنمايدۇ .تەۋبىنىڭ قوبۇل بولۇش ۋاقتىنىڭ ئاخىرلىشىشى ھەر بىر
كىشىگە ئورتاق ۋە ھەر بىر شەخىسكە خاس بولۇشتىن ئىبارەت ئىككى تۈرلۈك
بولىدۇ.
 ئورتاق بولغان ئاخىرلىشىش ۋاقتى ـــ قۇياشنىڭ غەربتىن چىقىشى.
ئەگەر قۇياش غەربتىن چىقسا تەۋبنىڭ پايدىسى بولمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
يما ُن َها ل َْم َت ُ
ِن ق َْب ُل أ َ ْو ك ََس َب ْت ِف
﴿ي ْو َم َيأ ْ ِت َب ْع ُ
آي ِ
ات َربِ َ
ك ْن آ َم َن ْت م ْ
ض َ
مۇنداق دەيدۇَ :
ك َال َي ْن َف ُع نَف ًْسا ِإ َ

ْيا﴾ «رەببىڭنىڭ بەزى ئاالمەتلىرى كەلگەن كۈندە ئىلگىرى ئىمان
ِإ َ
يما نِ َها َخ ْ ً
ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان

ئىمانى پايدىسىز بولىدۇ»① .ئايەتتىكى «بەزى ئاالمەتلەر»نىڭ كۆرسىتىدىغىنى
بولسا

قۇياشنىڭ

غەربتىن

چىقىشىدۇر.

پەيغەمبەر

ﷺ

ئۇنى

شۇنداق

چۈشەندۈرگەن.
ئابدۇلالھ ئىب نى ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ﷺ

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :ال تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من
①

سۈرە ئەنئام  -257ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مغربها ،فإذا طلعت طبع عىل كل قلب مبا فيه ،وكفى الناس العمل» «تەۋبە ،قۇياش غەربتىن
چىققانغا قەدەر داۋاملىق قوبۇل قىلىنىدۇ .قۇياش غەربتىن چىققاندا ھەر بىر
قەلبكە ئۇنىڭدىكى نەرسە بىلەن مۆھۈر ئۇرۇلىدۇ ۋە كىشىلەرنىڭ ئەمىلى
توختايدۇ».

①

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنىدۇ« :من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب ﷲ عليه» «كىمكى
قۇياش غەربتىن چىقىشتىن ئىلگىرى تەۋبە قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇ كىشىنىڭ
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ».

②

 تەۋبىنىڭ خاس بولغان ئاخىرلىشىش ۋاقتى ـــ ئەجەل ھازىر بولغان
ۋاقىتتۇر.
قاچانكى ئىنسانغا ئەجەل كەلسە ۋە ئۆلۈمنى كۆرسە ئۇنىڭ تەۋبىسى پايدا

ت َ
ض َر
ُون َ
﴿و لَ ْي َس ِ
ات َح َت ِإذَا َح َ
الس ِي َئ ِ
الت ْو َب ُة لِل َ ِذي َن َي ْع َمل َ
بەرمەيدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
أ َ َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُت قَا َل إِ ِن ُت ْب ُت ْاَل َن﴾ «داۋاملىق يامان ئىشالرنى قىلىپ بېشىغا ئۆلۈم
كەلگەن چاغدا< :ئەمدى تەۋبە قىلدىم> دېگۈچىلەرنىڭ تەۋبىسى قوبۇل

قىلىنمايدۇ»③.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :إن ﷲ يقبل توبة العبد مامل يغرغر» «بەندە سەكراتقا
چۈشۈپ قالمىغانال بولسا ،ﷲ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ».

④

قاچانىكى تەۋبىنىڭ شەرتلىرى مۇجەسسەملەنسە ۋە قوبۇل قىلىنسا ،ﷲ
تائاال ئۇ سەۋەبلىك ،بەندە تەۋبە قىلغان گۇناھنى گەرچە چوڭ بولسىمۇ ئۆچۈرىدۇ.
َ
َ
ّلل
ِن َر ْح َم ِة َ ِ
اّلل ِإ َن ا َ َ
ي الَ ِذي َن أ ْس َرفُوا ع َََل أ ْنف ُِس ِه ْم َال َت ْق َن ُطوا م ْ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :قُ ْل َيا ِع َبا ِِ َ
ُ
وب َج ِم ً َ
يم﴾ «(ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن)
ُور َ
َي ْغ ِف ُر الذ ُن َ
الر ِح ُ
يعا ِإن ُه ُه َو الْ َغف ُ
ئېيتقىنكى(< :گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم!
ﷲنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن (خالىغان ئادەمنىڭ)
①

ئەھمەد توپلىغان ،ئىبنى كەسىر «ئىسنادى سەھىھ» دېگەن.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

سۈرە نىسا  -27ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

④

ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان ،تىرمىزى «ھەسەن» دېگەن.
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جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ .شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر>»①.
بۇ ئايەت رەببى تەرەپكە قايتىپ ،ئۇنىڭغا بويسۇنۇپ تەۋبە قىلغانالر
﴿و َم ْن َي ْع َم ْل ُسو ًءا أ َ ْو َي ْظلِ ْم َنف َْس ُه ُث َم َي ْس َت ْغ ِف ِر
ھەققىدىدۇر .ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ :
يما﴾ «كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ
اّلل َي ِج ِد َ َ
ََ
ُورا َر ِح ً
اّلل َغف ً
قويۇپ ،ئاندىن ﷲتىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲنىڭ مەغپىرەت
قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ»②.
ﷲ سىلەرگە رەھمەت قىلسۇن! ھايات ۋاقتىڭالردا سىلەرگە تۇيۇقسىز ئۆلۈم
كېلىپ ،قۇتۇلۇشقا قادىر بواللماستىن ئىلگىرى رەببىڭالرغا سەمىمىي تەۋبە
قىلىشقا ئالدىراڭالر.
ئى ﷲ! بىزنى ئىلگىرىكى گۇناھلىرىمىزنى ئۆچۈرىدىغان سەمىمىي
تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلغىن ،بىزگە ياخشىلىق يولىنى مۇيەسسەر قىلىپ
بەرگىن ،بىزنى يامان يولدىن يىراق قىلغىن .ئى مېھرىبان ﷲ! ئۆز رەھمىتىڭ
بىلەن بىزگە ،ئاتا-ئانىلىرىمىزغا ۋە بارچە مۇسۇلمانالرغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
مەغپىرەت قىلغىن.
ﷲ

تائاال

پەيغەمبىرىمىز

مۇھەممەد

ﷺ

گە،

ئۇ

زاتنىڭ ئائىلە-

تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

①

سۈرە زۇمەر  -53ئايەت.

②

سۈرە نىسا  -227ئايەت.
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 -33سۆھبەت

رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرى ھەققىدە
ﷲقا چەكسىز ھەمدۇ-ساناالر بولسۇن! ﷲ كېچە-كۈندۈزنى ئۆزئارا
ئالماشتۇرۇپ

تۇرغۇچىدۇر؛

ئايالرنى،

يىلالرنى

ئۆزگەرتىپ

تۇرغۇچىدۇر؛

مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق،
مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر .ﷲ
ئەيىب-نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ،ﷲ تومۇر
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،مەخپىي ئاۋاز ۋە
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر ،بەك كۆپ ئىنئام
قىلغۇچىدۇر.
ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان ﷲتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ
يوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد ﷺ نىڭ ﷲنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن .ﷲ تائاال مۇھەممەد ﷺ گە،
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،شەيتان ئۇنى كۆرسە
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ،قىيىنچىلىقتا
قا لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇغا« ،سېخىيلىق دېڭىزى» ۋە «دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر» ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئائىلىسىگە ،ساھابىلىرىگە ۋە
ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ-ئامانلىق ئاتا
قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم ،ھەقىقەتەن رامىزان ئېيى چىقىپ كېتىش ئالدىدا
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تۇرۇۋاتىدۇ ،بۇ ئاي سىلەر ئۇنى ئۇزاتقان ئەمەللەر سەۋەبلىك سىلەرنىڭ
مەنپەئىتىڭالرغا ياكى سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا ھۆججەتتۇر .كىمكى ئۇنى سالىھ
ئەمەللەر بىلەن ئۇزاتقان بولسا ،ئۇنىڭغا قارىتا ﷲقا ھەمدە ئېيتسۇن ۋە ياخشى
مۇكاپاتالر بىلەن بىشارەت ئالسۇن چۈنكى ﷲ تائاال ياخشى ئەمەل قىلغان
كىشىنىڭ ئەجرىنى يوققا چىقىرىۋەتمەيدۇ؛ كىمكى ئۇنى يامان ئەمەللەر بىلەن
ئۇزاتقان بولسا ،رەببىگە سەمىمىي تەۋبە قىلسۇن .ھەقىقەتەن ﷲ تائاال تەۋبە
قىلغان كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلغۇچى زاتتۇر.
ﷲ تائاال سىلەرگە بۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا نۇرغۇنلىغان ئىبادەتلەرنى يولغا
قويدى .بۇ ئىبادەتلەر سىلەرنىڭ ﷲقا يېقىنلىشىشىڭالرنى ،ئىمانىڭالرغا
قۇۋۋەتنى ،ئەمەل دەپتىرىڭالرغا ياخشىلىقنى زىيادە قىلىدۇ .ﷲ تائاال سىلەرگە
پىتىر زاكىتىنى يولغا قويدى ،بۇنىڭ تەپسىالتى ئىلگىرىكى سۆھبەتلەردە
سۆزلەندى.
ﷲ تائاال سىلەرگە ،رامىزان كۈنلىرىنىڭ سانى توشۇپ ،ھارپا كېچىسى
قۇياش پاتقاندىن باشالپ ھېيت نامىزىغىچە بولغان ئارىلىقتا تەكبىر ئېيتىشنى

اّلل ع َََل َما َه َدا ك ُْم َو ل ََعل َ ُ
﴿و لِ ُت ْ
ك ْم
ََبوا َ َ
يولغا قويدى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
ك ِمل ُوا الْ ِع َدةَ َو لِ ُتك ِ ُ

ون﴾ «(ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان
َت ْشك ُُر َ

روزىسىنىڭ) سانىنى تولدۇرۇشۇڭالرنى ،سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ﷲنى

ئۇلۇغلىشىڭالرنى( ،ئۇنىڭ ئىنئاملىرىغا) شۈكۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ»①.

بۇ تەكبىرنىڭ سۈپىتى مۇنداق« :ﷲ أكرب ،ﷲ أكرب ،ال إله إال ﷲ وﷲ أكرب ،ﷲ أكرب
ولله الحمد».
مەسجىدلەر ،بازارالر ۋە ئۆيلەردە ﷲنى ئۇلۇغلىغانلىقنى بىلدۈرۈش ،ﷲقا
ئىبادەت قىلىشنى ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىشنى ئاشكارىالش يۈزىسىدىن
ئەرلەرنىڭ بۇ تەكبىرنى ئۈنلۈك ئېيتىشى سۈننەتتۇر .ئايالالر بۇ تەكبىرنى
مەخپىي ئېيتىدۇ چۈنكى ئۇالر ھىجابلىنىشقا ۋە ئاۋازىنى يوشۇرۇشقا بۇيرۇلغان.
رامىزان ئېيى ئاخىرالشقان ۋاقىتتا ،كىشىلەرنىڭ ھەربىر ماكاندا ﷲنى
كاتتىالش ۋە ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن تەكبىر ئېيتىۋاتقان ھالىتى نېمىدىگەن
گۈزەل -ھە! ئۇالر ئەتراپى ئالەمنى تەكبىر ،ھەمدە ۋە تەھلىلگە تولدۇرىدۇ ،ئۇالر
①

سۈرە بەقەرە  -275ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭ ئازابىدىن قورقىدۇ.
ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ھېيت كۈنى ھېيت نامىزى ئوقۇشنى يولغا قويۇپ
بەرگەن بولۇپ ،بۇ ـــ ﷲ تائاالنى تولۇق ئەسلەشنىڭ قاتارىندىندۇر .رەسۇلۇلالھ
ﷺ ئۆز ئۈممىتىنى ئەر ياكى ئايال بولسۇن ،ھېيت نامىزى ئوقۇشقا بۇيرىغان
بولۇپ ،رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلىنىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياأَيُها الَذين آمنوا أ َ ِطيعوا َ َ
الر ُسو َل َو َال ُت ْب ِطل ُوا أ َ ْع َما لَك ُْم﴾ «ئى
يعوا َ
َ َ ِ َ َُ
َ
اّلل َوأ ِط ُ
ُ
مۇئمىنلەر! ﷲقا ئىتائەت قىلىڭالر ،پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر،
ئەمەللىرىڭالرنى (كۇفرى ،نىفاق ۋە رىيا بىلەن) بىكار قىلىۋەتمەڭالر»①.
ئايالالرنىڭ نامازنى ئۆيىدە ئوقۇشى ياخشى تۇرۇقلۇق ،پەيغەمبەر ﷺ نىڭ
ئايالالرنى ھېيت نامىزىغا چىقىشقا بۇيرۇغانلىقى ئۇنى كۈچلەندۈرگەنلىكىنىڭ
دەلىلىدۇر.

ئۇممۇ ئەتىييە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن« :أمرنا رسول ﷲ ﷺ أن
نخرجهن يف الفطر واألضحى :العواتق والحيَّض وذوات الخدور .فأما الحيَّض فيعتزلن املصىل،
ويشهدن الخري ،ودعوة املسلمني ،قلت :يا رسول ﷲ ،إحدانا ال يكون لها جلباب ،قال< :لتلبسها
أختها من جلبابها>» «رەسۇلۇلالھ ﷺ بىزنى باالغەتكە يەتكەن قىزالر ،ھەيزدار ئايالالر
ۋە ئەرلەرگە ئۆزىنى كۆرسەتمەيدىغان قىزالرنىمۇ روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيتالردا
نامازگاھقا بىللە ئېلىپ چىقىشقا بۇيرۇدى .ھەيزدار ئايالالر نامازگاھتىن بىر
چەتتە تۇرۇپ تۇراتتى ،لېكىن ئۇالر ياخشىلىققا ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ دۇئاسىغا
قاتنىشاتتى .مەن< :ئى رەسۇلۇلالھ! بىرەرسىمىزنىڭ پۈركەنجىسى بولمىسا
قانداق قىلىمىز؟> دەپ سورىسام ،رەسۇلۇلالھ ﷺ< :ھەمشىرىسى ئۇنىڭغا
پۈركەنجىلىرىدىن بىرەرنى بىرىپ تۇرسۇن> دېدى».

②

روزا ھېيت نامىزىغا چىقىشتىن ئىلگىرى خورمىالرنى ئۈچ ياكى بەش ياكى
ئۇنىڭدىن كۆپ بولسۇن تاق ساندا يېيىش سۈننەتتۇر .ئەنەس ئىبنى مالىك

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :كان النبي ﷺ ال يغدو

يوم الفطر حتى يأكل مترات ،ويأكلهن وترا ً» «پەيغەمبەر ﷺ روزا ھېيت كۈنى بىر قانچە
تال خورما يېمەي تۇرۇپ نامازغا چىقمايتتى ،پەيغەمبەر ﷺ خورمىنى تاق
①

سۈرە مۇھەممەد  -33ئايەت.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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يەيتتى».

①

ھېيت نامىزىغا قاتناش ۋاستىلىرى بىلەن بارماستىن بەلكى پىيادە بېرىش
سۈننەتتۇر .بىراق ئاجىزلىق ۋە مۇساپىنىڭ يىراقلىقىغا ئوخشاش ئۆزرە بۇنىڭ
سىرتىدا .ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنىدۇ« :من السنة أن يخرج إىل العيد ماشياً» «ھېيت نامىزىغا پىيادە
چىقىش سۈننەتتۇر».

②

ئەر كىشىنىڭ ياسىنىشى ۋە چىرايلىق كىيىملەرنى كىيىشى سۈننەتتۇر.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنغان« :أخذ عمر جبة من إستربق تباع يف السوق ،فأىت بها رسول ﷲ ﷺ فقال :يا رسول
ﷲ ابتع هذه ،تج ّمل بها للعيد والوفود .فقال له رسول ﷲ ﷺ< :إمنا هذه لباس من ال خالق له>»
«ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بازاردا سېتىلىۋاتقان يىپەك توندىن بىرنى رەسۇلۇلالھ
ﷺ نىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىپ< :ئى رەسۇلۇلالھ! بۇنى سېتىۋېلىپ ھېيت
كۈنلىرى ۋە ئەلچىلەر ئۈچۈن كىيگىن> دېگەنىدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ ئۇنىڭغا< :بۇ
ئاخىرەتتە بۇنىڭدىن نېسىۋىسى يوق كىشىلەرنىڭ كىيىمى> دېدى» ③.ئۇ تون
يىپەكتىن بولغانلىقى ئۈچۈن پەيغەمبەر ﷺ مۇشۇنداق دېگەن ئىدى.
ئەر كىشىنىڭ يىپەك كىيىم كىيىشى ياكى ئالتۇن سېلىشى دۇرۇس
ئەمەس چۈنكى ئۇ ئىككىسى مۇھەممەد ﷺ نىڭ ئۈممىتىنىڭ ئەرلىرىگە ھارام
قىلىنغان .ئەمما ئايال كىشى ھېيت نامىزىغا ياسانماستىن ،خۇشپۇراق
ئىشلەتمەستىن ،زىننەتلەنمەستىن ۋە يۈزىنى ئاچماستىن چىقىدۇ چۈنكى ئايال
كىشى ھىجابلىنىشقا بۇيرۇلغان ،ئۆيىدىن چىققاندا زىننەت بىلەن ياسىنىش ۋە
خۇشپۇراق ئىشلىتىشتىن چەكلەنگەن.
ھېيت نامىزى خۇشۇئ ۋە قەلب ھۇزۇرى بىلەن ئادا قىلىنىدۇ .ﷲقا
كۆپلەپ زىكىر ئېيتىلىدۇ ۋە كۆپلەپ دۇئا قىلىنىدۇ ،ﷲنىڭ رەھمىتى ئۈمىد
قىلىنىپ ،ئازابىدىن قورقۇلىدۇ .كىشىلەر مەسجىد سەيناسىدا نامازغا
توپلىشىش ئارقىلىق قىيامەت مەيدانىدا ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى ئاشۇ كاتتا

①

بۇخارى ۋە ئەھمەد توپلىغان.

②

تىرمىزى توپلىغان ۋە «ھەسەن» دېگەن.

③

بۇخارى توپلىغان.
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ئورۇندا توپلىشىشنى ئەسلىشىدۇ ۋە مۇشۇ دۇنيادا ئۆزئارا پەرقلىق ئىكەنلىكىگە
قاراپ ،ئاخىرەتتىمۇ ئۆزئارا ناھايىتى چوڭ پەرقنىڭ بولىدىغانلىقىنى
َ
ئەسلىشىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ا ْن ُظ ْر ك َْي َف ف َ
َْب
َضل ْ َنا بَ ْع َ
ض ُه ْم ع َََل َب ْع ٍض َو ل َْْلخ َِرةُ أك َ ُ
َ
يال﴾ «ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن قانداق ئۈستۈن
َْب َتف ِْض ً
َِ َر َج ٍ
ات َوأك َ ُ
قىلغانلىقىمىزغا قارىغىن ،ئاخىرەت دەرىجىلىرىدىكى (پەرق) ئەلۋەتتە تېخىمۇ

چوڭدۇر ۋە ئۈستۈنلۈك (جەھەتتىكى پەرق) زىيادە چوڭدۇر»①.
ئۇ كىشى رامىزانغا مۇيەسسەر بولغانلىقى ۋە ئۇنىڭدا ناماز ،روزا ،قىرائەت،
سەدىقە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ياخشى ئەمەللەردىن قوالي بولغانلىرىنى قىلىشتىن
ئىبارەت ئۈستىدىكى ﷲنىڭ نېئمەتلىرىگە خۇرسەن بولۇشى كېرەك چۈنكى بۇ
ـــ دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن ياخشىدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ون﴾ «ئېيتقىنكى< :ئۇالر ﷲنىڭ
َض ِل َ ِ
﴿قُ ْل بِف ْ
اّلل َوبِ َر ْح َم ِت ِه ف َِبذَ ل َ
ْي ِممَا َي ْج َم ُع َ
ِك فَل َْيف َْر ُحوا ُه َو َخ ْ ٌ
پەزلى ۋە رەھمىتىدىن خۇشال بولسۇن ،بۇ ئۇالرنىڭ يىغقان (دۇنيا-ماللىرىدىن)
ياخشىدۇر>»② .ھەقىقەتەن رامىزاندا (ﷲقا ۋە ئۇنىڭ ۋەدىلىرىگە) ئىشىنىپ
ساۋاب ئۈمىد قىلىپ روزا تۇتۇش ۋە قىيامدا تۇرۇش ـــ گۇناھالرنىڭ مەغپىرەت
قىلىنىشىنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنىڭ سەۋەبلىرىدىندۇر.

دېمەك ،مۇئمىن كىشى روزا ۋە قىيامنى تامامالش ئارقىلىق گۇناھتىن
قۇتۇلغانلىقى ئۈچۈن خۇرسەن بولىدۇ .ئىمانى ئاجىز كىشى رامىزاننى تامامالش
ئارقىلىق

ئۆزىگە

ئېغىر

تۇيۇلىدىغان،

قەلبى

سىقىلىدىغان

روزىدىن

قۇتۇلغانلىقىغا خۇرسەن بولىدۇ .بۇ ئىككى كىشىنىڭ ئارىسىدىكى پەرق
نېمىدېگەن زور –ھە!
قېرىنداشلىرىم ،گەرچە رامىزان ئېيى ئاخىرالشقان بولسىمۇ ئەمما
مۇئمىننىڭ ئەمىلى تاكى ئۇ ۋاپات تاپمىغۇچە ئاخىرالشمايدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق
ْ
ن﴾ «سەن ئۆزۈڭگە ئۆلۈم كەلگەنگە (يەنى ئەجىلىڭ
َك َح َت َيأتِ َي َ
﴿وا ْع ُب ْد َرب َ
ك ال َْي ِق ُ
دەيدۇَ :
يەتكەنگە) قەدەر رەببىڭگە ئىبادەت قىلغىن»③.
َ
اّلل َح َق ُتقَاتِ ِه َو َال َت ُموت َُن ِإ َال َوأ َ ْن ُت ْم
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ياأيُ َها الَ ِذي َن آ َم ُنوا اتَقُوا َ َ
①

سۈرە بەنى ئىسرائىل  -12ئايەت.

②

سۈرە يۇنۇس  -57ئايەت.

③

سۈرە ھىجر  -11ئايەت.
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ون﴾ «ئى مۇئمىنلەر! ﷲقا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،پەقەت
ُم ْسلِ ُم َ
مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلەنال ۋاپات بولۇڭالر»①.

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :إذا مات العبد انقطع عمله» «ئەگەر بەندە ۋاپات
بولسا ،ئۇنىڭ ئەمىلى ئۈزۈلۈپ قالىدۇ» ②.پەيغەمبەر ﷺ ئۆلۈمنى ئەمەلنىڭ
ئۈزۈلۈپ قېلىش چېكى قىلدى .ئەمما رامىزان ئېيىنىڭ روزىسى ئاخىرالشقان
بولسىمۇ ،مۇئمىن بۇ ئارقىلىق روزا ئىبادىتىدىن ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ چۈنكى روزا
تۇتۇش يىل بويى يولغا قويۇلغان ئىبادەتتۇر .ﷲقا ھەمدىلەر بولسۇن!
ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر
ﷺ مۇنداق دېگەن« :من صام رمضان ثم أتبعه ستا ً من شوال كان كصيام الدهر» «كىمكى
رامىزان روزىسى تۇتۇپ بولۇپ( ،ھېيتتىن كېيىن) ئۇنىڭغا شەۋۋال ئېيىدىن
ئالتە كۈن روزىنى ئەگەشتۈرۈپ تۇتسا ،يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش ساۋابقا
ئېرىشىدۇ».

③

ئۇنىڭدىن باشقا ،پەيغەمبەر ﷺ ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش ھەققىدە
مۇنداق دېگەن« :ثالث من كل شهر ،ورمضان إىل رمضان ،فهذا صيام الدهر كله» «رامىزان
روزىسىنى تۇتقاندىن سىرت ،ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش يىل بويى روزا
تۇتقانغا باراۋەردۇر».

④

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :دوستۇم پەيغەمبەر ﷺ ماڭا
مۇنداق ئۈچ ئىشنى ۋەسىيەت قىلغان .»...ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇ
ئۈچ ئىشنىڭ قاتارىدا «ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش» نى سۆزلىگەن ئىدى.
بۇ روزىنى ئاينىڭ ئاق كۈنلىرىدە تۇتۇش ئەۋزەلدۇر .ئۇ كۈنلەر بولسا -24 ،-23
ۋە  -25كۈنلىرىدۇر.
بۇ ھەقتە ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ« :يا أبا ذر ،إذا صمت من الشهر ثالثة ،فصم ثالث عرشة،
وأربع عرشة ،وخمس عرشة» «ئى ئەبۇ زەر! ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتماقچى بولساڭ،

①

سۈرە ئال ئىمران  -271ئايەت.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.

④

مۇسلىم ۋە ئەھمەد توپلىغان.
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شۇ ئاينىڭ -24 ،-23ۋە  -25كۈنلىرى تۇتقىن».

①

ئەرافات كۈنى روزا تۇتۇش توغۇرلۇق پەيغەمبەر ﷺ دىن سورالغاندا ،پەيغەمبەر
ﷺ مۇنداق دېگەن« :يكفر السنة املاضية والباقية» «(ئەرافات كۈنىدە روزا تۇتۇش)
ئۆتكەن يىلى ۋە كېلىدىغان يىلدىكى (كىچىك) گۇناھالرغا كەففارەت بولىدۇ».

②

پەيغەمبەر ﷺ دىن ئاشۇرا كۈنى روزا تۇتۇش توغۇرلۇق سورالغاندا ،ئۇ« :يكفر
السنة املاضية» «ئۇ ئۆتكەن يىلدىكى گۇناھالرغا كەففارەت بولىدۇ» دېدى.

③

دۈشەنبە كۈنى روزا تۇتۇش توغۇرلۇق سورالغاندا ،پەيغەمبەر ﷺ« :ذاك يوم ولدت
يل فيه» «مەن ئاشۇ كۈندە تۇغۇلدۇم ،ئاشۇ كۈندە
فيه ،ويوم بعثت فيه ،أو أنزل ع ّ

پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدىم ياكى ئاشۇ كۈندە ماڭا ۋەھىي نازىل قىلىندى»

دېگەن.

④

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ﷺ دىن رامىزان

ئېيىدىن قالسا ،قايسى ئاينىڭ روزىسى ئەۋزەل ئىكەنلىكى سورالغاندا ،ئۇ« :أفضل
الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر ﷲ املحرم» «رامىزان ئېيىدىن كېيىنكى ئەڭ ئەۋزەل
روزا ـــ مۇھەررەم ئېيىدا تۇتۇلغان روزىدۇر» دېگەن.

⑤

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ« :ما رأيت النبي ﷺ استكمل شه ًرا قط إال

شهر رمضان ،وما رأيته يف شهر أكرث صياما ً منه يف شعبان» «مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ رامىزان
ئېيىدىن باشقا بىر ئايدا تولۇق بىر ئاي روزا تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىم ۋە بىرەر
ئايدا شەئبان ئېيىدىكىدىنمۇ كۆپرەك روزا تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىم» .يەنە بىر
لەۋزىدە« :كان يصومه إال قليالً» «پەيغەمبەر ﷺ (شەئبان ئېيىنىڭ) كۆپىنچە
كۈنلىرىدە روزا تۇتاتتى».

⑥

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن« :كان النبي ﷺ يتحرى صيام اإلثنني
والخميس» «پەيغەمبەر ﷺ دۈشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈنلىرى روزا تۇتۇشقا بەكمۇ

①

ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان ،ئەلبانى «ھەسەن» دېگەن.

②

مۇسلىم توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.

④

مۇسلىم توپلىغان.

⑤

مۇسلىم توپلىغان.

⑥

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.
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تىرىشاتتى».

①

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنىدۇ« :تعرض األعامل يوم اإلثنني والخميس ،فأحب أن يعرض عميل وأنا صائم»
«ئەمەللەر ﷲ تائاالغا دۈشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈنى توغرا قىلىنىدۇ .مەن
ئەمىلىمنىڭ روزىدار ھالىتىمدە توغرا قىلىنىشىنى ياخشى كۆرىمەن».

②

گەرچە رامىزان ئېيىنىڭ قىيامى ئاخىرالشقان بولسىمۇ لېكىن قىيامدا
تۇرۇش ـــ يىلنىڭ ھەر بىر كېچىلىرىدە يولغا قويۇلغان ،رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ
ئىش-ھەرىكىتىدە كۆرسىتىلگەن ۋە سۆزىدە بايان قىلىنغان ئىبادەتتۇر.
مۇغىيرە ئىبنى شۇئبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل

قىلىنىدۇ« :قام النبي ﷺ حتى تورمت قدماه ،فقيل له :قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما
تأخر .قال :أفال أكون عبدا شكورا» «پەيغەمبەر ﷺ (كېچىدە) قىيامدا تۇرۇپ ،ھەتتا
پۇتلىرى ئىششىپ كېتەتتى .ئۇنىڭدىن< :ئى ﷲنىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ تائاال
سېنىڭ بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرگەن تۇرسا (نېمە ئۈچۈن
مۇنچىۋاال كۆپ ئىبادەت قىلىسەن؟)> دەپ سورالغاندا ،پەيغەمبەر ﷺ< :ﷲقا
شۈكۈر قىلغۇچى بەندە بولمايمەنمۇ؟> دېگەن».

③

ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق

دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان« :أيها الناس :أفشوا السالم ،وأطعموا الطعامِ ،
وصلوا األرحام،
وصلّوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسالم» «ئى

خااليىق!

ساالمنى

ئومۇمالشتۇرۇڭالر ،ھاجەتمەنلەرگە تائام بىرىڭالر ،سىلە-رەھىمنى ئۇالڭالر،
كېچىسى كىشىلەر ئۇخالۋاتقاندا قوپۇپ ناماز ئوقۇڭالر ،شۇندىال جەننەتكە ساالمەت
كىرەلەيسىلەر».

④

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
نەقىل قىلىنىدۇ« :أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل» «پەرز نامازدىن قالسا ئەڭ
①

تىرمىزى ،نەسائى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان ،تىرمىزى «ھەسەن ۋە غەرىب» دېگەن ،ئەلبانى «سەھىھ»

دېگەن.
②

تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ۋە ئەھمەد توپلىغان .تىرمىزى «ھەسەن ۋە غەرىب» دېگەن ،ئەلبانى

«سەھىھ» دېگەن.
③

بۇخارى توپلىغان.

④

تىرمىزى توپلىغان ،تىرمىزى «ھەسەن ۋە سەھىھ» دېگەن.
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ئەۋزەل ناماز كېچە نامىزىدۇر».

①

كېچە نامىزى بارلىق نەپلە نامازنى ۋە ۋىتىر نامىزىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
پەيغەمبەر ﷺ كېچە نامىزىنى ئىككى رەكئەتتىن ئوقۇيتتى ،ئەگەر تاڭ يورۇپ
قېلىشىدىن ئەنسىرەپ قالسا ،بىر رەكئەت ئوقۇپ ،بۇنى ۋىتىر نامىزى قىالتتى.
ئەگەر خالىسا نامازنى بىز «تۆتىنچى سۆھبەت»تە سۆزلەپ ئۆتكەن سۈپەت بويىچە
ئوقۇيتتى.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

نەقىل قىلىنىدۇ« :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر،
فيقول :من يدعوين؟ فأستجيب له ،من يسألني؟ فأعطيه ،من يستغفرين؟ فاغفر له» «رەب تەبارەك
ۋە تائاال ھەر كېچىسى كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرى قالغان ۋاقىتتا ،دۇنيا
ئاسمىنىغا چۈشۈپ< :كىم ماڭا دۇئا قىلىدۇ ،ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت
قىلىمەن؛ كىم مەندىن سورايدۇ ،ئۇنىڭغا سورىغىنىنى بىرىمەن؛ كىم مەندىن
مەغپىرەت تىلەيدۇ ،ئۇنى مەغپىرەت قىلىمەن> دەيدۇ».

②

پەرزگە ئەگەشتۈرۈپ ئوقۇلىدىغان راۋاتىب نامازالر (يەنى پەرز نامازنىڭ
ئالدى-كەينىدە ئوقۇلىدىغان تەرتىپلەنگەن سۈننەت نامازالر)  21رەكئەت بولۇپ،
ئۇالر :پېشىن نامىزىدىن ئىلگىرىكى تۆت رەكئەت ۋە كېيىنكى ئىككى رەكئەت،
شام نامىزىدىن كېيىنكى ئىككى رەكئەت ،خۇپتەن نامىزىدىن كېيىنكى ئىككى
رەكئەت ،بامدات نامىزىدىن ئىلگىرىكى ئىككى رەكئەت نامازالردۇر.
ئۇممۇ ھەبىبە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

صيل لله تعاىل كل يوم ثنتي عرشة تطوعاً غري
مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ« :ما من عبد مسلم يُ ّ

الفريضة إال بنى ﷲ له بيتا ً يف الجنة» «مۇسۇلمان بىر بەندە ﷲ ئۈچۈن ھەر كۈنى پەرزدىن
باشقا  21رەكئەت نەپلە ناماز ئوقۇسا ،ﷲ تائاال ئۇ بەندە ئۈچۈن جەننەتتە بىر
ئۆي بىنا قىلىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.

③

صىل
يەنە بىر لەۋزىدە« :من ّ

ثنتي عرشة ركعة يف يوم وليلة بني له بهن بيت يف الجنة» «كىمكى بىر كېچە-كۈندۈزدە 21
رەكئەت (نەپلە) ناماز ئوقۇسا ،ئۇ كىشى ئۈچۈن جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىنىدۇ»

①

مۇسلىم توپلىغان.

②

بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.

③

مۇسلىم توپلىغان.
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دېيىلگەن.

①

ﷲ تائاال ئۆز كىتابىدا بەش ۋاق نامازدىن كېيىنكى زىكىرلەرنى ئوقۇشقا
بۇيرىغان ،رەسۇلۇلالھ ﷺ ھەم ئۇنىڭغا قىزىقتۇرغان .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

اّلل ِق َيا ًما َوق ُُعو ًِا َوع َََل ُج ُنوبِك ُْم﴾ «نامازدىن پارىغ بولغىنىڭالردا،
َض ْي ُت ُم َ
﴿فَ ِإذَا ق َ
الص َالةَ فَاذْ ك ُُروا َ َ
ئۆرە تۇرغان ،ئولتۇرغان ۋە ياتقان ھالەتلىرىڭالردا ﷲنى ياد ئېتىڭالر (ﷲ
سىلەرگە دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىشى مۇمكىن)»②.
پەيغەمبەر ﷺ نامازدىن ساالم بەرگەندە ئۈچ قېتىم مەغپىرەت تىلەيتتى ۋە:

ج َاللِ َو ْ ِ
اإلكْ َرامِ » «ئى ﷲ! سەن
الس َال ُم ،تَبَا َرك َ
«الله َّم أَن َ
ْت يا ذَا الْ َ
الس َال ُمَ ،و ِمنْ َك َّ
ْت َّ
ساالمەتلىك بېغىشلىغۇچىسەن ،ساالمەتچىلىك پەقەت سەن تەرەپتىندۇر .ئى

ئۇلۇغلۇق ۋە ھۆرمەت ئىگىسى ﷲ! سېنىڭ بەرىكىتىڭ بۈيۈكتۇر» دەيتتى.

③

پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :من سبح ﷲ يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني ،وحمد ﷲ
ثالثا وثالثني ،وكرب ﷲ ثالثا وثالثني ،فتلك تسعة وتسعون ،ثم قال متام املئة :ال إله إال ﷲ وحده ال
شيك له ،له امللك وله الحمد ،وهو عىل كل يشء قدير .غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد
البحر» «كىمكى ھەر نامازدىن كېيىن ﷲقا  33قېتىم تەسبىھ 33 ،قېتىم
ھەمدە ۋە  33قېتىم تەكبىر ئېيتىپ جەمئىي  11قىلىپ ،ئاندىن يۈزىنچى

ش َ
يشء ق َِدير>
حدَهُ الَ َ
ِيك لَهُ ،لَ ُه املُل ُْك َولَ ُه ال َ
قېتىمدا< :الَ إل َه إِالَّ الل ُه َو ْ
ح ْمدَُ ،و ُه َو َع َىل ك ُِّل َ ْ
دېسە ،دېڭىزنىڭ كۆپۈكىدەك كۆپ گۇناھى بولسىمۇ ،مەغپىرەت قىلىنىدۇ».

④

⑤

قېرىنداشلىرىم ،دۇنيادا پاك ھاياتقا ،ئۆلگەندىن كېيىن كۆپ ئەجىرگە
ئېرىشىش ئۈچۈن ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا تىرىشچانلىق قىلىڭالر ،خاتالىق

ِن َذ ك ٍَر
ۋە يامانلىقالردىن يىراقلىشىڭالر! ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :م ْن َع ِم َل َصا لِ ًحا م ْ
َ
أَو أ ُ ْنثَى وهو م ْؤمِن فَلَنحيي َنه حياةً طيب ًة و لَنجزي َ َ
ُون﴾ «ئەر-ئايال
ْن أ ْج َر ُه ْم بِأ ْح َس ِن َما ك َا ُنوا َي ْع َمل َ
َ َُ ُ ٌ ُ ْ َِ ُ ََ َ َِ َ َ ْ َِ ُ ْ
ْ
مۇئمىنلەردىن كىمكى ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن ،بىز ئۇنى ئەلۋەتتە (دۇنيانىڭ
قانائەتچانلىق ،ھاالل رىزىق ۋە ياخشى ئەمەللـىرىگە مۇۋەپپەق قىلىپ) ئوبدان
①

مۇسلىم توپلىغان.

②

سۈرە نىسا  -273ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

③

مۇسلىم توپلىغان.

④

تەرجىمىسى :ﷲتىن باشقا ھېچ بىر ھەق ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ يەككە-يېگانىدۇر ،ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى

يوقتۇر ،پادىشاھلىق ۋە ھەمدۇ-ساناالر ئۇنىڭغا خاستۇر ،ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر.
⑤

مۇسلىم توپلىغان.
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ياشىتىمىز،

ئۇالرغا

ئەلۋەتتە

قىلغان

ئەمىلىدىنمۇ

ياخشىراق

ساۋاب

بىرىمىز»①.
ئى ﷲ! بىزنى ئىمان ۋە سالىھ ئەمەل ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلغىن ،پاك
ھاياتتا ياشاتقىن ،سالىھ كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن قىلغىن.
بارلىق ھەمدۇ-سانا ﷲقا خاستۇر .ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ
گە ،ئۇ زاتنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا ،بارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ-
ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!

①

سۈرە نەھل  -12ئايەت.
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