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﷽ 

 كىرىش سۆز
ساناالر بىزلەرنى ئىمان نېئمىتى بىلەن نېئمەتلەندۈرگەن -بارلىق ھەمدۇ

ئىنسانىيەتكە رەھمەت قىلىپ قا خاستۇر. رەھمەت ۋە ساالمالر پۈتكۈل هللا
تاۋابىئاتلىرىغا، -زاتنىڭ ئائىلەئۇ گە،  ملسو هيلع هللا ىلص ئەۋەتىلگەن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد

ەن ئەگەشكەن ئۇالرغا ياخشىلىق بىل ۋە تاكى قىيامەتكىچە ساھابىلىرىگە
 قېرىنداشلىرىمىزغا بولسۇن.مۇسۇلمان -مۇئمىن

 ۋە ئۇنىڭ هللائىسالمدىكى بەش ئاساسنىڭ بىرى بولغان روزا ئىبادىتىنى 
شەيخ  ەسۇلى كۆرسەتكەندەك ئادا قىلىشىمىزغا ياردىمى بولۇشى ئۈمىدىدەر

ناملىق رىسالىسىنى  «رمضان هرمجالس ش»مۇھەممەد سالىھ ئۇسەيمىننىڭ 
  تەرجىمە قىلىپ، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ پايدىلىنىشىغا سۇندۇق.

سۆھبەتنىڭ بېشىدا ئۇزۇن  بىرھەرسۆھبەت بويىچە يېزىلىپ،  37ئەسەر بۇ 
خۇتبە سۆزلەنگەن بولۇپ، كىتاب ھەجىمىنىڭ چوڭىيىپ، ئوقۇرمەن 
قېرىنداشلىرىمىزنى زېرىكتۈرۈپ قويماسلىقى ئۈچۈن، توققۇزىنچى سۆھبەتنىڭ 
 خۇتبىسىنى قىسقارتىپ تەرجىمە قىلىپ، ھەربىر سۆھبەتكە شۇ خۇتبە

كىتابتىكى بەزى ھەدىسلەرنىڭ  ئەسلى تېكىستتە نى ئالدۇق.تەرجىمىسى
ئوقۇرمەن  بولۇپ، تېمىغا ئاالقىدار بولغان قىسمىال ئۈزۈپ ئېلىنغان

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەدىس مەزمۇنىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىۋېلىشى 
 .ئالدۇق ئۈچۈن تەرجىمە جەريانىدا قىسمەن ھەدىسلەرنىڭ تولۇق تېكىستىنى

 ئەينەن يورۇتۇپ بىرىشكەرجىمە جەريانىدا ئەسلى تېكسىتنىڭ مەزمۇنىنى تە
، ئىنسان خاتالىقتىن خالىي بواللمايدىغانلىقى ئۈچۈن، كۆپ تىرىشقان بولساقمۇ

جەريانىدا خاتالىق كۆرۈلۈپ قالغان بولسا،  قىلىش ۋە تەكشۈرۈش تەرجىمە
ىي تەكلىپ ۋە سەمىم تۈزىتىپ بېرىشىنىئوقۇرمەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ 

 تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمىز. بىرىشىنى 
ۇنيا ۋە تائاالدىن بۇ كىچىككىنە ئەمىلىمىزنى قوبۇل قىلىپ، د هللا

ئاخىرىدا،   نى سورايمىز.ىەئەتلىك قىلىپ بىرىشپئاخىرەتلىكىمىز ئۈچۈن مەن
ۋە بېسىپ تارقىتىلىشىغا ياردەملەشكەن بارلىق  تەھرىر-تەرجىمە بۇ كىتابنىڭ

 .ئېھسانى ۋە مەغپىرىتىنى تىلەيمىز-تائاالنىڭ پەزلى هللاىمىزغا ىنداشلىرقېر
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 مۇقەددىمە
ئۇ زاتتىن ياردەم ۋە  !خاستۇر قاهللاساناالر -شۈبھىسىزكى، بارلىق ھەمدۇ

مەغپىرەت تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە ئەمەللىرىمىزنىڭ 
 ىنىكىش قىلغان ھىدايەت هللا. تىلەيمىز پاناھ سېغىنىپ قاهللايامانلىقىدىن 

 .قىاللمايدۇ ھىدايەت ھېچكىم كىشىنى ئازدۇرغان هللا ۋە ئازدۇرالمايدۇ ھېچكىم
ئىالھ يوقتۇر، ئۇ  بىر ھەقتىن باشقا ھېچهللاگۇۋاھلىق بېرىمەنكى، بىر 

يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى،  يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر.-يەككە
گە، ئۇ  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد  هللا نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر.هللا ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد

ۋە تاكى قىيامەتكىچە ئۇالرغا  ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، -زاتنىڭ ئائىلە
 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

ا، روز ك رامىزان ئېيىدىكى بۇ سۆھبەتلەر:ەرىكەتلىمەقسەتكە كەلسەك، ب
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 

ېلىپ، ئكىتابتىن  ناملىق «قرة العيون املبرصة بتلخيص كتاب التبرصة»قىسمىنى 
ەر . بۇ رىسالىدە كىشىللىك مەزمۇنالرنى تۈزىتىپ چىقتىمتۈزىتىشكە تېگىش

 بايان قىلىپ، رەكۋە ھۆكۈملەرنى كۆپ ئەخالق-ئېھتىياجلىق بولىدىغان ئەدەپ
 هللادەپ ئاتىدىم. « رامىزان ئېيىدىكى سۆھبەتلەر»كىتابنىڭ ئىسمىنى 

ە لىس قىلىپ بىرىشىنى ھەمدە بۇ رىسالتائاالدىن ئەمىلىمىزنى ئۆزى ئۈچۈن خا
تائاال  هللا بىرىشىنى سورايمەن، شۈبھىسىزكى، لىك قىلىپمەنپەئەت ئارقىلىق

 سېخىي زاتتۇر.
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 سۆھبەت -1

 رامىزاننىڭ پەزىلىتى
 

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچە هللاساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

 هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر.
ۇر توم هللائوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصقىغا؛ مۇھەممەد يوقلۇ
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد  هللائەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
ىقتا قىيىنچىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا،  نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر

رەزىيەلالھۇ  قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « دېڭىزى سېخىيلىق»، ئەنھۇغا

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ئامانلىق ئاتا -ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن 

 قىلسۇن!
 رنى كۆپەيتىپ بىرىدىغان،تائاال ئەجىر ۋە ياخشىلىقال هللا قېرىنداشلىرىم،
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ھەربىر كىشىگە ياخشىلىقنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدىغان،  تىرىشقان
ر ئاي بىزلەرگە يېقىنالپ كەلدى. ياخشىلىق ۋە بەرىكەت ئېيى بولغان ئۇلۇغ بى

َناٍت  :تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ هللا ﴿َشْهُر َرَمَضاَن ال َِذي أُْنِزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهدًى لِلن َاِس َوبَي ِ
زان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ىرام» ﴾َوالُْفْرقَاِن ِمَن الُْهَدى 

ى ئايرىغۇچئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر، ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى 
مەغپىرەت ۋە دوزاختىن ئازاد رامىزان ئېيى ـــ رەھمەت،  .①«روشەن ئايەتلەردۇر

بىلەن ئورالغان ئايدۇر. بۇ ئاينىڭ ئەۋۋىلى رەھمەت، ئوتتۇرى مەغپىرەت،  بولۇش
كۆپلىگەن بۇ ئاينىڭ پەزىلىتى ھەققىدە تۇر. بولۇش ئاخىرى دوزاختىن ئازاد

رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەبۇ ھۇمۇتىۋاتىر ئەسەرلەر كەلگەن.  ر ۋەھەدىسلەمەشھۇر 
 إذا جاء رمضان فُتِّحت»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،

رامىزان ئېيى كەلسە جەننەتنىڭ » «أبواب الجنة، وُغلِّقت أبواب النار، وُصفِّدت الشياطني
ۇ، شەيتانالرغا تاقاق ئىشىكلىرى ئېچىلىپ دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىد

  ②«.سېلىنىدۇ
ھەمدە ئەمەل يۈزىسىدىن بۇ ئايدا ياخشى ئەمەللەر كۆپ بولغانلىقى 

ئۈچۈن جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، ئىمان  قىزىقتۇرۇشقىلغۇچىالرنى 
مەئسىيەتلىرى ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى -ئەھلىنىڭ گۇناھ

تاقىلىدۇ، شەيتانالرغا تاقاق سېلىنىپ كىشەنلەنگەچكە، بۇ ئايدا كىشىلەرنى 
 باشقا ئايالردا ئازدۇرغاندەك ئازدۇرالمايدۇ.

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » :مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ نئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى
خلوف فم الصائم أطيب  ،أُعطيت أمتي خمس خصال يف رمضان مل تعطهن أمة من األمم قبلها قال:

قول: كل يوم جنته، وي الل هه من ريح املسك، وتستغفر لهم املالئكة حتى يفطروا، ويزين عند الل  
د فيه مردة الشياطني  يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم املؤونة واألذى ويصريوا إليك. وتَُصفَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلص]پەيغەمبەر  «فال يخلصون إىل ما كانوا يخلصون إليه يف غريه. ويغفر لهم يف آخر ليلة
 تپەزىلەتۈرلۈك رامىزان ھەققىدە ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە بىرىلمىگەن بەش »

 ڭتائاالنى هللاكىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى  روزىداربىرىلدى.  ئۈممىتىمگە
ەدەر ئىپتار قىلغانغا ق روزا تۇتقان كىشىلەر تاكى نەزىرىدە ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر؛
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -275 سۈرە بەقەرە ①
 توپلىغان. بۇخارى ۋە مۇسلىم ②
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تائاال ھەر كۈنى جەننەتنى  هللا ئۇالرغا مەغپىرەت تىلەيدۇ؛پەرىشتىلەر 
لەرنى ىيەتئېغىرچىلىق ۋە ئەز كىىدىنىڭ سالىھ بەندىلىرىم ئۆززىننەتلەپ: >مې

بۇ ئايدا شەيتانالرنىڭ  ؛< دەيدۇتاشالپ ساڭا كىرىشكە يېقىنالشتى
اشقا ئايدا بكىشىلەرنى كاتتىۋاشلىرىغا تاقاق سېلىنىدۇ، شۇ سەۋەبتىن بۇ ئايدا 

ىنىڭ ئاخىرىدا روزا تۇتقان كىشىلەرگە كېچ يدۇ؛ئازدۇرغاندەك ئازدۇرالما
ى ئ» «، أهي ليلة القدر؟الل هيا رسول »بەزى ساھابىلەر:  دېدى. «مەغپىرەت قىلىنىدۇ

 ال» ملسو هيلع هللا ىلص:، پەيغەمبەر دەپ سورىغانىدى« رەسۇلۇلالھ! بۇ كېچە قەدر كېچىسىمۇ؟
ياق، لېكىن ئەمەل قىلغان كىشى ئۆز » «ولكن العامل إمنا يوىف أجره إذا قىض عمله

 ①.[دېدى« ىتتا ئۇنىڭ ئەجرى تولۇق بىرىلىدۇئەمىلىنى تۈگەتكەن ۋاق
تائاال بۇ بەش تۈرلۈك پەزىلەتنى سىلەر ئۈچۈن ساقالپ  هللا م،قېرىنداشلىرى

قويغان، ئۈممەتلەر ئارىسىدىن سىلەرگە خاس قىلغان ۋە سىلەرگە نېئمەتلىرىنى 
ى ئمىتى، پەزلتائاالنىڭ نې هللائېھسان قىلغان. سىلەردە  كامىل قىلىش ئۈچۈن

 ﴿ُكْنُتْم  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللاھە! بۇ ھەقتە -ۋە ئېھسانلىرى نېمىدېگەن كۆپ
﴾ِ ٍة أُْخِرَجْت لِلن َاِس َتأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِاّلل َ )ئى مۇھەممەد » َخْْيَ أُم َ

 ،ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان
 مان ئېيتىدىغان ئەڭقا ئىهللاۋە  ن توسىدىغانياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتى

 .②«لەرىسياخشى ئۈممەت
  هللابىرىنچى تۈرلۈك پەزىلەت: روزىدار كىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى 

 تائاالنىڭ نەزىرىدە ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر.
ئاشقازان تائامدىن خالىي بولغان ۋاقىتتىكى ئېغىز  ـــ ئېغىزنىڭ پۇرىقى

 رىدە يامان كۆرۈلىدىغانكىشىلەرنىڭ نەزى ـــپۇرىقىنىڭ ئۆزگىرىشى بولۇپ، بۇ 
ش ۋە ئىتائەت قىلىشتىن ىتائاالغا ئىبادەت قىل هللالېكىن بۇ پۇراق  پۇراقتۇر

تائاالنىڭ نەزىرىدە ئىپارنىڭ پۇرىقىدىنمۇ  هللاھاسىل بولغانلىقى ئۈچۈن، 
قا ئىبادەت قىلىش ۋە ئىتائەت قىلىشتىن ھاسىل بولغان هللاۇشبۇيراقتۇر. خ

تائاال شۇ پۇراقنىڭ ئىگىسىگە  هللا. تائاال ياخشى كۆرىدۇ هللا سىنىھەرقانداق نەر

                                                           
 ئەھمەد توپلىغان. ①
 قىسمى. ئايەتنىڭ بىر -110سۈرە ئال ئىمران  ②
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 نىڭهللابىرەر نەرسىنى ئالماشتۇرۇپ بىرىدۇ.  راقئۇنىڭدىنمۇ ياخشى ۋە ئەۋزەل
يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن  هللاكەلىمىسىنىڭ ئالىي بولۇشىنى مەقسەت قىلىپ 

قىيامەت كۈنى جاراھىتىدىن قان ئېقىپ تۇرغان  ؟ ئۇشەھىدكە قارىمامسىلەر!
ھالەتتە كېلىدۇ، قاننىڭ رەڭگى قان رەڭگىدە، پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىدا 

 بولىدۇ.
 كىشىلەردىن( )توختاش ئورنىدىكى دىنتائاال ھەجدىكى مەۋقەپ ئەھلى هللا

توزان باسقان -چاچلىرى چۇۋۇق ۋە چاڭ»پەرىشتىلەرگە پەخىرلىنىپ تۇرۇپ: 
بۇ ئورۇندىكى چاچنىڭ  ①دەيدۇ.« ھالەتتە كەلگەن ماۋۇ بەندىلىرىمگە قاراڭالر!

ئېھرامدا چەكلەنگەن ئىشالردىن ساقلىنىش ۋە زىننەتلىنىشنى ـــ چۇۋۇقلۇقى 
 دا بولغانلىقى ئۈچۈنقا ئىتائەت قىلغانلىقتىن پەيهللاتەرك ئېتىش ئارقىلىق 

 .بۇ ئەمەلنى ياخشى كۆرگەن تائاال هللا
  پەرىشتىلەر روزا تۇتقان كىشىلەرگە ئىپتار تۈرلۈك پەزىلەت: ئىككىنچى

 .قىلغانغا قەدەر مەغپىرەت تىلەيدۇ
 تائاال هللاتائاالنىڭ نەزىرىدە ھۆرمەتلىك بەندىلەردۇر.  هللاـــ  پەرىشتىلەر 

َ َما أََمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾﴿ال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  ئۇ پەرىشتىلەر » َيْعُصوَن اّلل َ
 ②«.نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇهللا

تائاال ئىزنى بەرگەنلىكتىن روزا تۇتقۇچىالرغا قىلغان  هللاپەرىشتىلەر ـــ 
ئاالنىڭ بۇ ئۈممەتتىن روزا تا هللا .ئىجابەت قىلىنىدىغان بەندىلەردۇردۇئالىرى 

تۇتقان كىشىلەر ئۈچۈن پەرىشتىلەرنىڭ مەغپىرەت تىلىشىگە رۇخسەت قىلىشى 
يۇقىرى كۆتۈرۈش، دەرىجىسىنى  ـــ بۇ ئۈممەتتىن روزا تۇتقان كىشىلەرنىڭ

 ـــ ن قىلىش ئۈچۈندۇر. مەغپىرەت قىلىنىششۆھرىتىنى ئۈستۈ-ئۇالرنىڭ نام
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە گۇناھالرنىڭ يوشۇرۇلۇشى ۋە كەچۈرۈلۈشى بولۇپ، بۇ ئەڭ 

چۈنكى ھەربىر بەندە كۆپ خاتالىشىپ  يۈك مەقسەت ۋە ئەڭ ئالىي غايىدۇربۈ
 تائاالنىڭ مەغپىرەت قىلىشىغا موھتاج بولىدۇ. هللائۆزىگە زۇلۇم قىلغانلىقتىن 

  :تائاال ھەر كۈنى جەننەتنى زىننەتلەپ:  هللائۈچىنچى تۈرلۈك پەزىلەت
ىيەتلەرنى تاشالپ ئېغىرچىلىق ۋە ئەز ىدىكىنىڭ سالىھ بەندىلىرىم ئۆزمې»

                                                           
 ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان. ئەھمەد ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -4سۈرە تەھرىم  ②
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 .دەيدۇ «الشتىيېقىن ساڭا كىرىشكە
 سالىھتائاال جەننەتنى ئۆزىنىڭ سالىھ بەندىلىرىگە تەييارالش ۋە  هللا

ننەتنى قىزىقتۇرۇش ئۈچۈن ھەر كۈنى جە بەندىلەرنى ئۇنىڭغا ئېرىشىشكە
 ەندىلىرىم ئۆزلىرىدىن ئېغىرچىلىق ۋەمېنىڭ سالىھ ب»زىننەتلەيدۇ ۋە: 

ئەزىيەتلىرىنى(  ڭ ئېغىرچىلىق، چارچاش ۋەئەزىيەتلەرنى )يەنى دۇنيانى
 ش ماكانى بولغان جەننەتكە ئېرىشىشكەتاشالشقا يېقىن بولدى ۋە ھۆرمەتلىنى

 دەيدۇ.« سەۋەب بولىدىغان سالىھ ئەمەللەرگە تىرىشتى
 ۆتىنچى تۈرلۈك پەزىلەت: شەيتانالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىغا زەنجىر ۋە ت

تائاالنىڭ سالىھ  هللاكىشەنلەر بىلەن تاقاق سېلىنغان بولۇپ، ئۇالر 
بەندىلىرىنى ھەقتىن ئازدۇرۇش، ياخشىلىقتىن كېچىكتۈرۈشتىن ئىبارەت 

 مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ.
ى قويۇش توختىتىپتائاالنىڭ  هللادۈشمىنىنى  روزا تۇتقان كىشىلەرنىڭ

 ﴿َيْدُعوتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللابولسا ئۇالرغا ياردەم قىلغانلىقىدۇر. 
ِعِْي﴾ شەيتان ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن » ِحْزبَُه لَِيُكوُنوا ِمْن أَْصَحاِب الس َ

شۇنىڭ ئۈچۈن سىز بۇ ئايدا سالىھ كىشىلەرنىڭ باشقا  ①.«بولۇشقا چاقىرىدۇ
ۆزىنى ئ تىنۋە يامانلىق ىققا ھېرىس بولغانلىقىنىردىن كۆپرەك ياخشىلئايال

 ئۇچرىتىسىز. تارتقانلىقىنى
  نىڭ ئۈممىتى بۇ بەرىكەتلىك  ملسو هيلع هللا ىلصبەشىنچى تۈرلۈك پەزىلەت: مۇھەممەد

ئايدا ئورۇنداشقا تېگىشلىك بولغان روزا تۇتۇش ۋە قىيامدا تۇرۇشتىن ئىبارەت 
تائاال ئۆز پەزلىدىن ئۇالرنىڭ ئەجىرلىرىنى  هللائەمەللەرنى تۈگەتكەن ۋاقىتتا، 

تولۇق قىلىپ بىرىش بىلەن بىرگە، بۇ ئايدىكى ھەر كېچىنىڭ ئاخىرىدا ئۇالرنى 
 مەغپىرەت قىلىدۇ.

تولۇق  گەتكەندە ئۇنىڭ ئەجرىئەمەل قىلغان كىشى ئەمىلىنى تۈ
لىپ بۇ ئەجىرنى ئۈچ ئېھسان قى-تائاال ئۆز بەندىلىرىگە پەزلى هللابىرىلىدۇ. 

 .يولدىن بەرگەن
تائاال بەندىلىرىگە ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ مەغپىرەت  هللا بىرىنچى يول ـــ

قىلىنىشى ۋە دەرىجىلىرىنىڭ ئۈستۈن بولۇشىغا سەۋەب بولىدىغان سالىھ 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -4فاتىر سۈرە  ①
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تائاال شۇ سالىھ ئەمەللەرنى يولغا  هللائەمەللەرنى يولغا قويۇپ بەردى. ئەگەر 
ا ئىبادەت تائاالغ هللاللەر بىلەن شۇ ئەمە بەندىلەرقويۇپ بەرمىگەن بولسا، 

 ەتائاال ئۆزىنىڭ ئەلچىلىرىگ هللاچۈنكى ئىبادەت  قىلىشقا مۇۋەپپەق بواللمايتتى
 ھەر تائاال ئۆزىدىن باشقا، هللاقىلغان ۋەھىيدىنال ئېلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن 

ئىبادەتنى يولغا قويغۇچىنى ئىنكار قىلدى ھەمدە ئۇ خىل  قانداق
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق  هللارى ھېسابلىدى. نىڭ بىر تۈنى شېرىك«ئىبادەت»

﴾ :دەيدۇ ُ يِن َما لَْم َيأْذَْن بِِه اّلل َ ِ رۇخسەت  هللائۇالرنىڭ » ﴿أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الد 
 .①«بۇدلىرى بارمۇ؟ئتكەن مەىقىلىپ بېكقىلمىغان نەرسىلەرنى دىن 

كۆپىنچە كىشىلەر سالىھ ئەمەلنى تەرك قىلىۋاتقان  ئىككىنچى يول ـــ
تائاال ئۇالرنى سالىھ ئەمەلگە مۇۋەپپەق قىلدى. ئەگەر ئۇالرغا  هللائەھۋالدا، 

نىڭ ياردىمى ۋە مۇۋەپپەق قىلىشى بولمىغان بولسا، ئۇالر سالىھ ئەمەلنى هللا
ئورۇندىيالمىغان بوالتتى. ئۇ ئەمەللەرنى ئورۇنداشتىكى ئارتۇقچىلىق ۋە 

﴿َيُمن ُوَن عَلَْيَك تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللاتائاالغا خاستۇر.  هللاشىلىق ياخ
يَماِن إِْن ُكْنتُ  ُكْم لِْْلِ ُ َيُمن ُ عَلَْيُكْم أَْن َهَدا ِِِقَن﴾أَْن أَْسلَُموا قُْل ال َتُمن ُوا عَلَي َ إِْسالَمُكْم بَِل اّلل َ ۇالر ئ» ْم َصا

ان ىلەر ماڭا مۇسۇلم>سنەت قىلىدۇ، )ئۇالرغا( ىقىنى مىنساڭا مۇسۇلمان بولغانل
سىلەرنى ئىمانغا ھىدايەت  هللابولغانلىقىڭالرنى مىننەت قىلماڭالر، بەلكى 

 <( بولساڭالرقىلغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ، ئەگەر سىلەر راست )مۇئمىن
 .②«دېگىن

 277تائاال بىر ياخشىلىقنى ئون ھەسسىدىن  هللائۈچىنچى يول ـــ 
ا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ھەسسىلەرگىچە كۆپەيتىپ، كۆپلەپ ئەجىر ھەسسىگىچە، ھەتت

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئەمەلگە مۇۋەپپەق ئېھسان قىلدى. -بىرىش بىلەن پەزلى
. ئالەملەرنىڭ نىڭ پەزلىدۇرتائاال هللا ە ئەمەلگە قارىتا ساۋاب بىرىشۋ قىلىش
 ساناالر بولسۇن!-قا چەكسىز ھەمدۇهللارەببى 

سىيلىقتىن ئا ـــ پەزىلىتىگە ئېرىشىشقېرىنداشلىرىم، رامىزاننىڭ 
شتىن رەببىنى ئەسلەشكە، رەببىدىن ىقا، غەپلەتتە قېلئىتائەت قىلىش
ڭ نىنھەمدە رامىزا قايتقانتىشتىن ئۇنىڭغا يۈزلىنىشكە ېيىراقلىشىپ ك

                                                           
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى-21سۈرە شۇرا  ①
 .ئايەت-17رات ۇسۈرە ھۇج ②
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 ھەققىنى ئادا قىلغان كىشىلەر ئۈچۈن بۈيۈك نېئمەتتۇر. 
 يەتمىگەندەك رەجەبتىكى مەئسىيەت،

 پېتىپ قالدىڭ گۇناھقا.شەئباندىمۇ 
 رامىزان، ەلدىئۇنىڭدىن كېيىن يىتىپ ك

 قا!هللابۇ ئايدىمۇ ئاسىي بولما 

 زىكىر، تەسبىھ ئېيىدۇر بۇ رامىزان،
 الۋەت قىل رىشتە باغالپ قۇرئانغا.تى

 كۆپ ئىنسان، روزا بىلەن ئۆتكۈزمەكتە
 نەزەر سالغىن ئەتراپىڭغا، ھەر يانغا.

 ئۇالردىن،ئۆلۈم ئايرىپ تۇردى سېنى 
 .ىمۇ شۇ كارۋانغاقوشار ھامان سېن

ڭغا سېنىڭ ھۇزۇرۇ! بىزلەرنى غەپلەت ئۇيقۇلىرىدىن ئويغاتقىن، هللائى 
ەق قىلغىن، پۇرسەت تەقۋالىقتىن ئوزۇق ئېلىشقا مۇۋەپپبۇرۇن بېرىشتىن 

ئۆز  !هللاۋاقىتنى قەدىرلەشنى رىزىق قىلىپ بەرگىن. ئى مېھرىبان  كەلگەندە
 ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت -بىزنى، ئاتارەھمىتىڭ بىلەن 

 قىلغىن. 
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 
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 سۆھبەت -2

 روزىنىڭ پەزىلىتى
 

 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچە هللاساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
 ، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ئايالرنى ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛

ئۇلۇغلۇق،  ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛-ىنچمۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە ت
 هللا م مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر.مەڭگۈ قېلىش ۋە دائى

ۇر توم هللا قاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر،مەخلۇ نۇقسانالردىن ۋە-ىبئەي
مەخپىي ئاۋاز ۋە ى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىك

نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 
 قىلغۇچىدۇر.

ا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ ن باشقتىهللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 
نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  يوقلۇقىغا؛

گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد  هللائەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 
، شەيتان ئۇنى كۆرسە ۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغائ

ىقتا قىيىنچىل، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ىدىغان ئۆمەرنېمە قىلىشنى بىلەلمەي قال
رەزىيەلالھۇ  قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان

ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە  «دېڭىزى سېخىيلىق»، ئەنھۇغا
ە ۋ نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
 قىلسۇن!
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قا هللادەتلەرنىڭ ئەۋزىلى ۋە ئىباـــ بىلىڭالركى، روزا  قېرىنداشلىرىم،
كاتتىسىدۇر. روزىنىڭ پەزىلىتى ھەققىدە ئەسەرلەر كەلگەن،  ئىتائەت قىلىشنىڭ

 كىشىلەردىن ھەدىسلەر نەقىل قىلىنغان.

 ڭ پەزىلەتلىرىروزىنى
  ئۈممەتلەرگە پەرز قىلىنغان.روزا ھەممە  

َياُم َكَما ُكِتَب تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللا ﴿َيا أَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا ُكِتَب عَلَْيُكُم الص ِ
ساقلىنىشىڭالر ئى مۇئمىنلەر! )گۇناھالردىن( » عَََل ال َِذيَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعل َُكْم َتت َُقوَن﴾

ئۈچۈن، سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە )يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە( روزا پەرز 
ئىبادەت ئەگەر بۇ  .①«قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان روزىسى( پەرز قىلىندى

قا قۇلچىلىق قىلىشتىن ۋە شۇ ئىبادەتكە هللا مەخلۇقاتالر ئۇ ئارقىلىق
دىغان دەرىجىدىكى كاتتا ئىبادەت بىرىلىدىغان ساۋابتىن بىھاجەت بواللماي

تائاال بۇ ئىبادەتنى ھەممە ئۈممەتلەرگە پەرز  هللابولمىغان بولسا ئىدى، 
 قىلمىغان بوالتتى.

 ىگە شىنىشى ۋە يامانلىقالرنىڭ ئۆچۈرۈلۈگۇناھالرنىڭ مەغپىرەت قىل روزا
 سەۋەبتۇر. 

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
ى كىمك» «من صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» نىدۇ:ىنەقىل قىل

نىڭ ۋەدىسىگە ئىشەنگەن ۋە ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا رامىزان روزىسىنى هللا
يەنى كىمكى  ②«.تۇتسا، ئىلگىرى ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ

ئەجرىنى ئۈمىد  ، روزىنىڭ ساۋابى ۋەنلىقىغا رازى بولۇپروزىنىڭ پەرز قىلىنغا
قىلىپ، روزىنىڭ پەرزلىكىنى يامان كۆرمەي، ئۇنىڭ ساۋابى ۋە ئەجرىگە شەك 

تائاال ئۇنىڭ ئىلگىرى ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرىنى  هللاقىلماي روزا تۇتسا، 
 مەغپىرەت قىلىدۇ.

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
الصلوات الخمس، والُجمعة إىل الُجمعة، ورمضان إىل رمضان؛ مكفرات ما »نەقىل قىلىنىدۇ: 

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

 ئايەت. -273 بەقەرەسۈرە  ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
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مە ، جۈە بولغان ئارىلىقتىكى گۇناھلىرىنىبىر نامازدىن يەنە بىر نامازغىچـــ 
 ،چە بولغان ئارىلىقتكى گۇناھلىرىنىبىر جۈمەدىن يەنە بىر جۈمەگى ـــ زىنامى
ىلىقتىكى گۇناھلىرىنى بۇ رامىزاندىن يەنە بىر رامىزانغىچە بولغان ئار ـــروزا 

 ①«.يۇيىدۇ
 ئېنىقكى، روزىنىڭ ساۋابى مۇئەييەن سانغا چەكلىنىپ قالمايدۇ ،

 .بىرىلىدۇان كىشىنىڭ ئەجرى ھېسابسىز روزا تۇتق ئەكسىچە،
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلص ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر

كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا > دەيدۇ: تائاال مۇنداق هللا»نەقىل قىلىنىدۇ: 
بەندىنىڭ  هللائادەم بالىسىنىڭ ھەربىر ئەمىلى ئۆزى ئۈچۈن بولىدۇ )»<« أجزي به

ئەجرىنى مۇئەككەل پەرىشتە ئارقىلىق بىرىدۇ( ئەمما روزا مەن ئۈچۈن بولىدۇ، 
ئۇنىڭ ئەجرىنى ئۆزۈم بىرىمەن )رامىزاننىڭ ئەجرىنى ئېلىپ كېلىشكە 

 ئۆزى هللامۇئەككەل پەرىشتىلەر ئاجىزلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئەجرىنى 
لصيام ُجنّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم وا»مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  ئاندىن .«بىرىدۇ(

فال يرفُث وال يَْصَخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين صائم. والذي نفس محمد بيده لَخلُوف فم 
من ريح املسك. للصائم فرحتان يفرحهام: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي  الل هالصائم أطيب عند 
دوزاختىن ساقلىغۇچى قالقاندۇر. سىلەردىن بىرەرسىڭالر  ـــروزا » «ربه فرح بصومه

ئەگەر بىراۋ تىللىسا ياكى  سەت گەپ قىلمىسۇن، جېدەللەشمىسۇن.روزا تۇتسا 
جېنى  مۇھەممەدنىڭ >مەن روزىدارمەن< دېسۇن.ئۇرۇشماقچى بولسا ، ئۇ كىشى: 

ڭ ىئۇنىڭ قولىدا بولغان زات بىلەن قەسەمكى، روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئېغىزىن
ۇتقۇچى ئۈچۈن ئىككى نىڭ نەزىرىدە ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر. روزا تهللاپۇرىقى 

قا هللا ،يەنە بىرى ، ئىپتار قىلغان چاغدىكى خۇشاللىق؛بىرى خۇشاللىق بار:
 ②«.ئۇچراشقاندا روزىنىڭ مۇكاپاتىنى ئېلىش خۇشاللىقىدۇر

 له آدمكل عمل ابن » :مۇنداق كەلگەنتوپلىغان يەنە بىر ھەدىستە  مۇسلىم
به،  تعاىل: إال الصوم، فإنه يل وأنا أجزي الل هعف. قال ض سبعامئة إىل أمثالها بعرش الحسنة يضاعف،

ئادەم بالىسىنىڭ ھەربىر ياخشى ئەمىلىنىڭ ئەجرى » «يدع شهوته وطعامه من أجيل
تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللاھەسسگىچە كۆپەيتىپ بىرىلىدۇ.  277ئون ھەسسىدىن 

                                                           
 .مۇسلىم توپلىغان ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
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سىرتىدا، روزا پەقەت مەن ئۈچۈن بولىدۇ، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى >لېكىن روزا ئۇنىڭ 
تائامىنى، شەھۋىتىنى تەرك  ئۆزۈم بىرىمەن، ئۇ كىشى مېنىڭ رازىلىقىمنى دەپ

 «.قىلدى
 ىن روزىنىڭ پەزىلىتىنى بىلدۈرىدۇ:مانا بۇ ئۇلۇغ ھەدىس بىر قانچە تەرەپت

ئۆزىگە خاس ئارىسىدىن روزىنى  بەندىنىڭ ئەمەللىرىتائاال  هللا بىرىنچى،
نىڭ نەزىرىدە شەرەپلىك ئەمەلدۇر ھەمدە هللا ۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، روزا ـــقىلدى. ب

س ئاشكارا قا بولغان ئىخالهللا ئۇ ئارقىلىق تائاال ياخشى كۆرىدۇ، هللا ئۇنى
سىدىكى سىر بولۇپ، ئۇنى پەقەت ى. چۈنكى روزا بەندە بىلەن رەببى ئوتتۇربولىدۇ

ھارام قىلغان نەرسىنى روزىدار كىشى  تائاال روزا سەۋەبلىك هللا ال بىلىدۇ؛هللا
 دىغان تۇرۇپمۇ ئىستىمال قىلمايدۇباشقىالردىن خالىي ئورۇندا ئىستىمال قىالالي

ىدىغان ئۇنى كۆزىتىپ تۇر باشقىالردىن خالىي بولغان ئورۇندىمۇچۈنكى ئۇ 
ۇ نەرسىلەرنى ئۇنىڭغا ھارام قىلغانلىقىنى بىلىپ، رەببىنىڭ بارلىقىنى ۋە ئ

ئۈچۈن ئۇ نەرسىنى تەرك  هللاىدىن قورقۇپ، ساۋابىغا قىزىقىپ، نىڭ ئازابهللا
سىنى تائاال روزا تۇتقان كىشىنىڭ بۇ ئىخال هللائېتىدۇ. شۇ سەۋەبتىن 

نى ئۆزىگە خاس روزىئارىسىدىن  مۇكاپاتالش ئۈچۈن، بەندىنىڭ ئەمەللىرى
ئۇ كىشى مېنىڭ رازىلىقىمنى دەپ »تائاال:  هللاقىلدى. مۇشۇ سەۋەبتىن 

 دەيدۇ.« نى تەرك ئېتىدۇىشەھۋىتىنى، تائام
خاس  نداقبۇ»مۇنداق دېگەن:  )رەھىمەھۇلالھ(سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە 

 تائاال قىيامەت كۈنى هللاقىلىشنىڭ پايدىسى قىيامەت كۈنى ئاشكارا بولىدۇ. 
اشقا ب ئۆزىنىڭ زۇلۇملىرىنىبەندە قىلغان  بەندىسىدىن ھېساب ئالغان ۋاقىتتا،

ال تائا هللا قالمىغاندا،روزىدىن باشقا ئەمەللىرى  .ئەمەللىرى ئارقىلىق يۇيىدۇ
ۇتقان تئۆز ئۈستىگە ئېلىپ،  زۇلۇمنىقېلىپ قالغان ئۈستىدە يەنە  ئۇ كىشىنىڭ

 «.سەۋەبلىك ئۇ كىشىنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇروزىسى 
 «ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئۆزۈم بىرىمەن»تائاال روزا ھەققىدە:  هللا ئىككىنچى،

دەپ، مۇكاپات بىرىشنى ئۆزىگە نىسبەت بەردى چۈنكى سالىھ ئەمەللەرنىڭ ئەجرى 
 277بىر قانچە ھەسسىگىچە ھەسسىلىنىدۇ. بىر ياخشىلىق ئون ھەسسىدىن 

غا ئەمما روزى مۇ كۆپ ھەسسىلەرگىچە كۆپەيتىلىدۇھەسسىگىچە، ھەتتا ئۇنىڭدىن
تائاال ساننى ئېتىبارغا ئالماستىن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئۆزىگە  هللاكەلسەك، 
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-تائاال ناھايىتى سېخىي ۋە قولى ئوچۇق زاتتۇر. ئاتا هللانىسبەت بەردى. 
قىممىتى بىلەن -ئېھسان قىلغۇچىنىڭ قەدىر-ئاتادېگەن ـــ ئېھسان 

ى كاتتا ۋە  ئۆلچىنىدۇ. ئۇنداق بولغاندا روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئەجرى ناھايىت
 بىھېساب بولىدۇ.

چەكلىگەن نەرسىلەردىن  هللا ؛قا ئىتائەت قىلىشتا سەۋر قىلىشهللا
ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇق، بەدەننىڭ ئاجىزلىشىشى،  سەۋر قىلىش؛ يېنىشتا

ەۋر س ئەلەملەندۈرگۈچى قەدەرلىرىگە نىڭهللاقاتارلىق  نەفسىنىڭ ئاجىزلىشىشى
ەسسەملىشىدۇ ھەمدە روزا مۇج روزىداىن ئىبارەت سەۋرنىڭ ئۈچ تۈرى قىلىشت

تائاال  هللاتۇتقان كىشىنىڭ سەۋر قىلغۇچىالردىن ئىكەنلىكى ئىسپاتلىنىدۇ. 
ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغْْيِ ِحَساٍب﴾ :بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ پەقەت سەۋر » ﴿إِن ََما ُيَوّف َ الص َ

 .①«رىلىدۇىالرغا ئۇالرنىڭ ئەجرى ھېسابسىز بقىلغۇچى
قالقاندۇر، ساقلىغۇچىدۇر ۋە يۆگىگۈچىدۇر. يەنى روزىدار  ـــروزا  ئۈچىنچى،

 ملسو هيلع هللا ىلصھاياسىز سۆزلەردىن ساقاليدۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  ۋەكىشىنى بىھۇدە ئىش 
سىلەرنىڭ بىرىڭالر »« فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب» مۇنداق دېگەن:

 ②«.روزا تۇتسا ھاياسىز سۆزلەرنى قىلمىسۇن، ۋارقىراشمىسۇن
)روزا تۇتقان( بەندىنى دوزاختىن ساقاليدۇ. جابىر رەزىيەلالھۇ  ـــروزا 

نّة، الصيام جُ »نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
روزا قالقاندۇر، بەندە روزا ئارقىلىق دوزاختىن »« يستجن بها العبد من النار

 ③«.توسۇلىدۇ
تائاالنىڭ نەزىرىدە  هللاكىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى  روزىدار تۆتىنچى،

 هللابۇ پۇراق روزىنىڭ تەسىرىدىن بولغانلىقى ئۈچۈن  ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر.
 ـــ . مانا بۇتائاال ياخشى كۆرىدۇ هللائۇنى ۋە  تائاالنىڭ نەزىرىدە خۇشبۇيدۇر

ا تتائاالنىڭ نەزىرىدە كاتتا ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر. ھەت هللا ئورنىنىڭروزىنىڭ 
كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە يامان كۆرۈلىدىغان ۋە سەسكىنىلىدىغان بىر نەرسە، روزا 

قا ئىتائەت قىلىشتىن ھاسىل بولغانلىقى ئۈچۈن، هللاتۇتۇش سەۋەبلىك 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -27سۈرە زۇمەر  ①
 توپلىغان.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ③
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پۇراق سانىلىدىغان بىر نەرسىگە زىرىدە ياخشى كۆرۈلىدىغان ۋە خۇشنىڭ نەهللا
 ئايالنغان.

، ئىپتار بىرى بار: ۇتقۇچى ئۈچۈن ئىككى خۇشاللىقروزا ت بەشىنچى،
رەببىگە ئۇچراشقان ۋاقىتتا روزىنىڭ  ،يەنە بىرى قىلغان چاغدىكى خۇشاللىق؛

 مۇكاپاتىنى ئېلىش خۇشاللىقىدۇر.
كۆپلىگەن  ىپتار قىلغان ۋاقتتىكى خۇشاللىقى:روزا تۇتقۇچىنىڭ ئ

كىشىلەر روزا تۇتۇشتىن مەھرۇم قېلىپ روزا تۇتالمايۋاتقاندا، سالىھ ئەمەللەرنىڭ 
تائاالنىڭ  هللائەڭ ئەۋزەللىرىدىن سانىلىدىغان روزا ئىبادىتىنى ئورۇنداشنى 

نېئمەت قىلىپ بەرگەنلىكى بىلەن ھەمدە روزىدار ھالەتتە ھارام قىلىنغان جىما 
قىلىپ بەرگەنلىكى بىلەن خۇشال نىڭ مۇباھ هللائىچمەكنى -ۋە يېمەك

 بولىدۇ.
روزا تۇتقۇچىنىڭ رەببىگە ئۇچراشقان ۋاقىتتىكى روزىنىڭ مۇكاپاتىنى 

بەندە ساۋابقا ئەڭ موھتاج بولۇپ، روزا تۇتقان كىشىدىن  :ئېلىش خۇشاللىقى
ىرىپ: كدېگەن جەننەتنىڭ ئىشىكىدىن  «رەييان»باشقا كىشى كىرەلمەيدىغان 

 نىڭهللادېيىلگەندە، روزىنىڭ مۇكاپاتىنى « قەيەردە؟ روزا تۇتقان كىشىلەر»
بىر كىشى روزا  تە،بۇ ھەدىس ھوزۇرىدا تولۇق تېپىش بىلەن خۇشال بولىدۇ.

ش ياكى ئۇرۇشماقچى بولسا، تىلالياكى ئۇنىڭ بىلەن تۇتقان كىشىنى تىللىسا 
ئۈچۈن ئۇ كىشى بىلەن تەڭ تۇرماي  ئۇرۇشۇشنىڭ كۈچىيىپ كەتمەسلىكى

لكى ، بەسۈكۈت قىلىش بىلەن ئاجىزلىقمۇ قىلمايىنىڭ ئالدىدا كىشھەمدە ئۇ 
ئۆزىنىڭ ئىنتىقام  ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇش شۇنداقال ئۆزىنىڭ روزىدار

ىقىنى، روزىدار كىشىنىڭ تىللىغۇچى كىشى ئېلىشتىن ئاجىز كەلمەيدىغانل
ا ت. شۇ ۋاقىتقىلىش بار نىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە ئىشارەتبىلەن تەڭ تۇرۇشى

ِْفَْع ﴿ :تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ هللاتىلالش ۋە ئۇرۇشۇش بېسىققان بولىدۇ.  ا
وا َوَما ُيلَق َاهَ  بِال َِِت ِهَي أَْحَسُن فَِإذَا ال َِذي بَْيَنَك َوبَْيَنُه عََداَوةٌ كَأَن َُه َوِل ٌ َحِميٌم۞ إِال َ ذُو  اَوَما ُيلَق َاَها إِال َ ال َِذيَن َصََبُ

 ٍ ياخشى خىسلەت ئارقىلىق )يامان خىسلەتكە( تاقابىل تۇرغىن، » ﴾َعِظيٍم۞َحظ 
)شۇنداق قىلساڭ( سەن بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش 

[. بۇ خىسلەتكە پەقەت سەۋرچان ئادەملەرال 34دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ ]
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 .①«[35 ئېرىشەلەيدۇ ]ئېرىشەلەيدۇ، بۇ خىسلەتكە پەقەت بۈيۈك نېسىۋە ئىگىسىال
 ت كۈنى ئىگىسىگە شاپائەت قىلىدۇ.روزا قىيامە 

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصدىن پەيغەمبەر مائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي»نىدۇ: ىدېگەنلىكى نەقىل قىل

ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. 
َعان  مەت كۈنى بەندىگە شاپائەت قىلىدۇ.روزا بىلەن قۇرئان ئىككىسى قىيا» «فيَُشفَّ

روزا: >ئى رەببىم! مەن ئۇنى تائام ۋە شەھۋەتتىن توسۇپ قويدۇم، مېنى ئۇنىڭغا 
ېچىدە ئۇخالشتىن شاپائەتچى قىلغىن< دەيدۇ، قۇرئان: >ئى رەببىم! مەن ئۇنى ك

توسۇپ قويدۇم، مېنى ئۇنىڭغا شاپائەتچى قىلغىن< دەيدۇ. ئاندىن ئۇ 
 ②«.ئىككىسىگە شاپائەت قىلىش ئىزنى بىرىلىدۇ

روزىدار كىشى روزىنىڭ ئەدەپلىرىنى ساقلىمىغۇچە روزىنىڭ  م،قېرىنداشلىرى
 ڭپەزىلەتلىرىنى تاپالمايدۇ، شۇڭا سىلەر روزاڭالرنى پۇختىالشقا ۋە روزىنى

ۈچۈن نۇقسانلىرىڭالر ئ شقا تىرىشىڭالر ھەمدە بۇ جەھەتتىكىئەدەپلىرىنى ساقال
 رەببىڭالرغا تەۋبە قىلىڭالر.

غىن. ئى نى بىزگە شاپائەتچى قىلئۇ ! روزىمىزنى ساقلىغىن،هللائى 
ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە -بىزنى، ئاتا! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللامېھرىبان 

 قىلغىن.  مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت 
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 
  

                                                           
 ئايەت. -35ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -34سۈرە فۇسسىلەت  ①
 ئىمام ئەھمەد توپلىغان. ②
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 سۆھبەت -3

 كمىۆزىسىنىڭ ھورامىزان ر
 
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچە هللاساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ
 هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر.

ۇر توم هللائوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا -ئەيىب
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصقىغا؛ مۇھەممەد يوقلۇ
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد  هللائەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
ىقتا قىيىنچىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر

رەزىيەلالھۇ  قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « دېڭىزى سېخىيلىق»، ئەنھۇغا

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

 قىلسۇن!
 ئىسالم ئاساسلىرىنىڭ ـــرامىزان روزىسى شۈبھىسىزكى،  ،قېرىنداشلىرىم
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آَمُنوا َياأَي َُها ال َِذيَن ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا رىنسىپلىرىنىڭ بىرىدۇر.ۋە چوڭ پ
َياُم َكَما ُكِتَب عَََل ال َِذيَن ِمْن قَ  َِاٍت فََمْن كَاَن ِمْنُكْم َمِريًضا ْبلُِكْم لََعل َُكْم َتت َُقوَن۞ُكِتَب عَلَْيُكُم الص ِ  أَي َاًما َمْعُدو

ةٌ ِمْن أَي َاٍم أَُخَر َوعَََل ال َِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم  ا فَُهَو َخْْيٌ لَُه َوأَْن  أَْو عَََل َسَفٍر فَِعد َ عَ َخْْيً ِمْسِكٍن فََمْن َتَطو َ
َناٍت ِمَن الُْهَدى  ُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن۞َتُصوُموا َخْْيٌ لَ  َشْهُر َرَمَضاَن ال َِذي أُْنِزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِلن َاِس َوبَي ِ

ْهَر فَ  ُ بُِكُم َوالُْفْرقَاِن فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الش َ ةٌ ِمْن أَي َاٍم أَُخَر ُيِريُد اّلل َ لَْيُصْمُه َوَمْن كَاَن َمِريًضا أَْو عَََل َسَفٍر فَِعد َ
ُكْم  َ عَََل َما َهَدا وا اّلل َ ُ ةَ َولُِتَكَب ِ ئى » ﴾َولََعل َُكْم َتْشُكُروَن۞ الُْيْسَر َواَل ُيِريُد بُِكُم الُْعْسَر َولُِتْكِملُوا الِْعد َ

ەر! )گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە مۇئمىنل
)يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 .لىنغان روزا( ساناقلىق كۈنلەردۇر[. )بۇ پەرز قى273روزىسى( پەرز قىلىندى ]
ا تۇتمىغان بولسا(، سىلەردىن كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ )روز

لىق روزىنى )قېرى .قازاسىنى( باشقا كۈنلەردە تۇتسۇنتۇتمىغان كۈنلەرنى )يەنى 
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 

ۇش سىلەر ئۈچۈن )ئېغىز ئوچۇق ئەگەر بىلسەڭالر، روزا تۇت .ياخشىدۇر ئۈچۈن
[. رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل 274يۈرۈشتىن ۋە فىدىيە بېرىشتىن( ياخشىدۇر ]

بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر، ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق 
سىلەردىن كىمكى رامىزان  .قنى ئايرىغۇچى روشەن ئايەتلەردۇربىلەن ناھە

رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن؛ كىمكى كېسەل ياكى سەپەر  ئېيىدا ھازىر بولسا
ئۈستىدە )يەنى مۇساپىر( بولۇپ )تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن( باشقا 

سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ، تەسلىكنى خالىمايدۇ،  هللاكۈنلەردە تۇتسۇن. 
)ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان 

نى هللاشۇڭالرنى، سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ۇزىسىنىڭ( سانىنى تولدۇررو
ئۇلۇغلىشىڭالرنى، )ئۇنىڭ ئىنئاملىرىغا( شۈكۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ 

[275].»① 
و أن  ،الل هبني اإلسالم عىل خمس : شهادة أن ال إله إال »گەن: مۇنداق دې ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 شبە  ئىسالم» «و صوم رمضان ،و حج البيت ،و إيتاء الزكاة ،و إقام الصالة، الل همحمدا رسول 

                                                           
 .ئايەتكىچە -275ئايەتتىن  -273بەقەرە سۈرە  ①
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تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ يوق هللا غان بولۇپ، ئۇالر:ئاساس ئۈستىگە قۇرۇل
ناماز نىڭ ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىش، هللا ئەلەيھىسساالمۋە مۇھەممەد 

مۇسلىم  ①«.امىزان روزىسىنى تۇتۇشتۇر، ھەج قىلىش، ررىشىزاكات ب، ئوقۇش
رامىزان روزىسىنى تۇتۇش ۋە » «وصوم رمضان، وحج» :توپلىغان يەنە بىر ھەدىستە

 دەپ كەلگەن.« ھەج قىلىش
ئىسالم  ز ئىكەنلىكىگە ھەمدە ئۇنىڭمۇسۇلمانالر رامىزان روزىسىنىڭ پەر

 .كەلدى ئىجماغا )بىرلىككە( ئەمەل ئىكەنلىكىگە مەلۇم بولغاندا ئېنىق ىدىن
ەۋبە تىدۇ، ئۇنىڭدىن تبولۇپ كېكاپىر  ،ئىنكار قىلسا كىمكى ئۇنىڭ پەرزلىكىنى

ى ئىكەنلىكىن گەر تەۋبە قىلىپ رامىزاننىڭ پەرزئە دۇ.ش تەلەپ قىلىنىىقىل
دەپ  «مۇرتەد كاپىر» ئەگەر ئۇنداق قىلمىسا ،ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ئىقرار قىلسا

 قۇلمايدۇ،جىنازا نامىزى ئو ۈلىدۇ، يۇيۇلمايدۇ، كېپەنلەنمەيدۇ،ئۆلتۈرقارىلىپ 
ەبرىستانلىقىغا دەپنە قىلىنمايدۇ. بەلكى رەھمەت تىلەنمەيدۇ ۋە مۇسۇلمانالر ق

ھەمدە قىنىڭ كىشىلەرگە ئەزىيەت بەرمەسلىكى ئۇنىڭ سېسىق پۇرى
زىيىتىگە ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن يىراق بىر ئورۇنغا ئائىلىسىنىڭ ئۇنى كۆرۈپ ئە

 ئورا كولىنىپ دەپنە قىلىنىدۇ.

 ىيىنىڭ ئىككىنچى يىلى پەرز قىلىنغان بولۇپ،ررامىزان روزىسى ھىج
رامىزان روزىسى تۇتقان. رامىزان روزىسى ئىككى  توققۇز يىل ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 .ز قىلىنغانپ پەرنۈباسقۇچقا بۆلۈ
 رىشتائام بى)بىر مىسكىنگە( باسقۇچ: روزا تۇتۇش ياكى بىرىنچى 

 وزا تۇتۇش پەزىلەت ھېسابلىنىشرئەمما  بىرىلگەنسىدا ئىختىيارلىق ىئوتتۇر
 باسقۇچى.

سى پەرز رلىق بىرىلمەستىن رامىزان روزىى باسقۇچ: ئىختىيائىككىنچ
 ئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىلسەلەمە ئىبنى ئەكۋە باسقۇچى. بولۇش

 روزىنى> ﴾ٍن ﴿َوعَََل ال َِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسكِ »گەن: ، ئۇ مۇنداق دېقىلىنىدۇكى
)قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق تۈپەيلىدىن مۇشەققەت بىلەن( ئاران تۇتىدىغان 
كىشىلەر تۇتمىسا، )كۈنلۈكى ئۈچۈن( بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە 

                                                           
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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ىدىيە بىرىشنى يەت نازىل بولغاندا، روزا تۇتماي فئاگەن ېد  ①<بېرىشى الزىم
ْهَر فَلَْيُصْمُه َوَمْن كَاَن َمِريًضا أَْو عَََل ﴿فََمْن  ۇنداق قىالتتى. كېيىنخالىغانالر ش َشِهَد ِمْنُكُم الش َ

ةٌ ِمْن أَي َاٍم أَُخرَ  َسَفرٍ  سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان > ﴾فَِعد َ
روزىسىنى تۇتسۇن؛ كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە )يەنى مۇساپىر( بولۇپ 

دېگەن  ②<كۈنلەر ئۈچۈن( باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن )تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان
 ئاندىن ، ئالدىنقى ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇردى.ئايەت نازىل بولۇپ

يارلىق ىدىيە بىرىش ئوتتۇرىسىدا ئىختىتائاال روزا تۇتۇش بىلەن ف هللا
 .«قىلدى پەرز بەرمەستىن، رامىزان روزىسى تۇتۇشنى ئوچۇق

اتالنمىغۇچە روزا تۇتۇش پەرز بولمايدۇ، ئىسپى ڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكيې
ەن: گمۇنداق دې ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەروزا تۇتۇلمايدۇ. ئاي كىرىشتىن بۇرۇن ريېڭى  شۇڭا

ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني إال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك »
 ۇرۇنبكۈن ياكى ئىككى  كۈن رامىزان ئېيىدىن بىرسىلەرنىڭ بىرىڭالر » «اليوم

مىسۇن، ئەمما ھەر ئاينىڭ بېشى ۋە ئاخىرىدا روزا تۇتۇپ ئادەتلىنىپ روزا تۇت
 ③«.كەلگەن بولسا، شۇ كۈندىكى روزىسىنى تۇتسا بولىدۇ

ىكىگە ئىككى ئىشنىڭ بىرى بىلەن ھۆكۈم رامىزان ئېيىنىڭ كىرگەنل
 قىلىنىدۇ:

 :تائاال مۇنداق دەيدۇ هللابىرىنچى، رامىزاننىڭ يېڭى ئېيىنى كۆرۈش. 
ْهَر فَلَْيُصْمُه﴾ سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا » ﴿فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الش َ
 .④«رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن

ڭى ئاينى كۆرسەڭالر يې» «إذا رأيتم الهالل فصوموا»گەن: مۇنداق دې ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ⑤.«روزا تۇتۇڭالر

 ىشى شەرت قىلىنمايدۇ، بەلكئۆزى كۆرۈ يېڭى ئاينى ھەربىر كىشىنىڭ
 لىكى ئىسپاتلىنىدىغان بىركىرگەنگۇۋاھلىق بىرىشى بىلەن يېڭى ئاينىڭ 

 كىشىگە رامىزان روزىسى تۇتۇش پەرز بولىدۇ. ھەممە، ڭى ئاينى كۆرسەكىشى يې
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -274 بەقەرەسۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -275 بەقەرەسۈرە  ②

 .بۇخارى توپلىغان ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -275 بەقەرەسۈرە  ④
 بىرلىككە كەلگەن ھەدىس. ⑤
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بۇل قىلىنىشى ئۈچۈن گۇۋاھچىنىڭ اي كۆرۈشكە بولغان گۇۋاھلىقىنىڭ قوئ
ەنچ كۆزىگە ئىش ئەقىللىق، مۇسۇلمان، يەتكۈزگەن خەۋىرىگە ۋەە يەتكەن، باالغەتك

 قىلىنىدىغان ئامانەتدار كىشى بولۇشى شەرت.
ەن يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى گۇۋاھلىقى بىل كىچىك بالىنىڭ ،ئەمما

غا ئۇنىڭ چۈنكى ئۇنىڭ خەۋىرىگە ئىشەنچ قىلغىلى بولمايدۇ. ئىسپاتالنمايدۇ
مۇ رنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەنكاپى مۇ شۇنداق.كىشى تېخىسېلىشتۇرغاندا مەجنۇن 

بباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئا نمايدۇ.ئىسپاتال يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى
فقال: أتشهد أن ال إله إال  ،فقال: إين رأيت الهاللملسو هيلع هللا ىلص  جاء أعرايب إىل النبي»مۇنداق دېگەن: 

أذن يف الناس فليصوموا  قال: يا بالل ،؟ قال: نعمالل ههد أن محمدا رسول قال: أتش ،؟ قال: نعمالل ه
  يېنىغا كېلىپ:نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص بىر ئەئرابى پەيغەمبەر» «غدا

 ئۇنىڭغا: ملسو هيلع هللا ىلص دېگەن ئىدى، پەيغەمبەر ـــ ئاينى كۆردۈم،يېڭى مەن ـــ 
دەپ گۇۋاھلىق  <تۇرئىالھ يوق ھېچبىر ھەقتىن باشقا هللابىر >سەن  ـــ

 ئۇ ئادەم: .دېدى ـــ سەن؟ رىدىغان )مۇسۇلمان( ئادەممۇىب
 :يەنە ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلص دېگەنىدى، پەيغەمبەر ـــ ھەئە، ـــ
رىدىغان ىدەپ گۇۋاھلىق ب <نىڭ ئەلچىسىدۇرهللاەد مۇھەمم> ـــ

 ئۇ ئادەم: .دېدى ـــ سەن؟ )مۇسۇلمان( ئادەممۇ
 بىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر دېگەنىدى، ـــ ھەئە، ـــ
 ①«.دېدى ـــ ئەتە روزا تۇتسۇن!ەرگە جاكارال، كىشىل ،ئى بىالل ـــ

يالغانچىلىق ياكى ساختىپەزلىك بىلەن تونۇلغان ۋە ياكى كۆرەلمىگۈدەك 
دەرىجىدە كۆزى ئاجىز بولغان كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن يېڭى ئاينىڭ 

للىقى شەكلىك ياكى چۈنكى ئۇنىڭ راستچى كىرگەنلىكى ئىسپاتالنمايدۇ
ىنىڭ پەقەت بىر كىش ئېيىنىڭ كىرگەنلىكىيالغانچىلىقى كۈچلۈكتۇر. رامىزان 

ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  بىرىشى بىلەن ئىسپاتلىنىدۇ.گۇۋاھلىق 
 اسأيته فصامه وأمر الن ر أينملسو هيلع هللا ىلص  ول اللَّهستراءى الناس الهالل فأخربت ر »مۇنداق دېگەن: 

ئاينى گە  ملسو هيلع هللا ىلص . مەن پەيغەمبەريېڭى ئاينى كۆرسىتىشتىكىشىلەر » «هامبصي
روزا تۇتتى ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص كۆرگەنلىكىمنى خەۋەر قىلدىم. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر

                                                           
؛ ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئىبنى ھىببان  توپلىغانئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە، نەسائى ۋە ھاكىم  ①
 دېگەن.« سەھىھ»
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 ①«.شقىالرنىمۇ روزا تۇتۇشقا بۇيرىدىبا
رىگە ىش ئىگىلىئ ئەگەر بىر كىشى يېڭى ئاينى ئېنىق كۆرگەن بولسا، بۇنى

شەۋۋال ۋە زۇلھەججە ئايلىرىنىڭ شۇنىڭدەك،  بولىدۇ؛ خەۋەر قىلىشى ۋاجىب
نكى چۈ ى ۋاجىب بولىدۇكىشىنىڭمۇ ئۇنى خەۋەر قىلىشيېڭى ئېيىنى كۆرگەن 

ئەمەللىرى  روزا تۇتۇش، روزا تۇتۇشتىن توختاش ۋە ھەج قىلىش بۇنىڭغا
سىز ۋاجىب ئورۇندالمايدىغان ئىشمۇ ۋاجىبتۇر. ئەگەر ئۇنىڭ ،ئەگىشىپ كېلىدۇ

يىراق  انبەرمەيدىغ بىر كىشى ئىش ئىگىلىرىگە خەۋەر قىلىشقا ئىمكانىيەت يار
ھەمدە ئىمكانقەدەر ئىش  ئورۇندا يېڭى ئاينى كۆرسە، ئۆزى روزا تۇتىدۇبىر 

 .رىگە خەۋەر يەتكۈزۈشكە تىرىشىدۇئىگىلى
تىلىرى ىئاالقە ۋاس-ئاينىڭ كۆرۈلگەنلىكى رادىئو قاتارلىق ئۇچۇر ئەگەر
مەيلى رامىزان ياكى  ،الن قىلىنغان بولساھۆكۈمەت تەرەپتىن ئېئارقىلىق 

قىشىدا شۇنىڭغا ئەمەل قىلىش ۋاجىب چى-ئاينىڭ كىرىشقا ئايالر بولسۇن باش
 ىلىشالن قىلىنىشى ئەمەل قبولىدۇ چۈنكى ئاينىڭ ھۆكۈمەت تەرەپتىن ئې

گە يېڭى ئاينىڭ كىرگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر پاكىتتۇر. يۋاجىب بولغان شەرئى
كىشىلەرنىڭ روزا تۇتۇشى ئۈچۈن بىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى  مەلۇم بولغاندا،

ەن غان ۋە شۇ جاكارالش بىلىڭ كىرگەنلىكىنى جاكارالشقا بۇيرۇغا يېڭى ئاينرئۇال
 .كىشىلەرنىڭ رامىزان روزىسى تۇتۇشى پەرز بولغان

ىڭ ئاينئىسپاتالنسا  جەھەتتىن يئاينىڭ كىرگەنلىكى شەرئىيېڭى ئەگەر 
ڭ ئاينىكۈمنى ھۆ ملسو هيلع هللا ىلص چۈنكى پەيغەمبەر بارغا ئېلىنمايدۇىئېت رۇنلىرىچىقىش ئو
ئەمەس بەلكى يېڭى ئاينىڭ كۆرۈلۈشىگە باغلىغان.  رۇنلىرىغاوچىقىش ئ
ئاينى » «وافأفطر  رأيتموه اوإذ وافصوم لالهال مرأيت اإذ»مۇنداق دېگەن  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ②.«كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇشتىن توختاڭالر!
ئەگەر ئىككى » «وأفطروا صوموافمسلامن  شاهدان شهد فإن»يەنە مۇنداق دېگەن: 

 مۇسۇلمان كىشى )ئاينى كۆرگەنلىككە( گۇۋاھلىق بەرسە )شۇنىڭغا ئاساسەن(
 .③«روزا تۇتۇڭالر ۋە روزا تۇتۇشتىن توختاڭالر!

                                                           
 دېگەن.« بۇ ھەدىس مۇسلىمنىڭ شەرتىگە ئۇيغۇن»ھاكىم:  ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم توپلىغان، ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئەھمەد توپلىغان. ③
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كۈن توشقۇزۇش ئارقىلىق  30ئاينى تولۇق  ئىككىنچى، ئالدىنقى
نىڭ ىيئې چۈنكى قەمەرىيە ۇكۈم قىلىنىد)كېيىنكى( ئاينىڭ كىرگەنلىكىگە ھۆ

 30دا تۆت ئاي ئۇ-. بەزىدە ئۈچلۇشى مۇمكىن ئەمەسكۈن بو 12كۈن ياكى  32
 30لۇق لېكىن كۆپىنچە ئەھۋالدا ئىككى ئاي تو كۈن بولىدۇ 29ياكى  كۈن

كۈن  30ئاي تولۇق  ئالدىنقى ،مەككۈن بولىدۇ. دې 29نچى ئاي كۈن، ئۈچى
ە گڭ كىرگەنلىكىيىنكى ئاينىكې ندا، گەرچە يېڭى ئاي كۆرۈلمىسىمۇبولغا

 وأفطروا لرؤيته صوموا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص چۈنكى پەيغەمبەر ھۆكۈم قىلىنىدۇ
يَ  فإن لرؤيته ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئاينى كۆرۈپ » «ثالثني فعدوا الشهر عليكم ُغمِّ

ى( يىنېبۇلۇتلۇق بولۇپ قالسا )شەئبان ئ روزا تۇتۇشتىن توختاڭالر، ئەگەر ھاۋا
 ُغِبىَ  إنف»قىلغان:  ۇخارى مۇنداق لەۋزى بىلەن نەقىلب ①.«كۈن قىلىڭالر 30

بان لۇپ قالسا شەئبو يئەگەر سىلەرگە ئاي مەخپى» «ثالثني شعبان عدة فأكملوا عليكم
دا «ھەدىسلەر توپلىمى ھسەھى»ئىبنى خۇزەيمەنىڭ «. ڭالرىقىلكۈن  30ئېيىنى 

 من يتحفظملسو هيلع هللا ىلص كان النبي » :قىلىنغانئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق نەقىل 
 «امص ثم يوما ثالثني عليه أتم غمَّ  فإن ،رمضان لرؤية يصوم ثم غريه من يتحفظ ال ما شعبان

ى، دىققەت قىالتت شقا ئايالرغا قارىغاندا شەئبان ئېيىغا بەكرەكبا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »
ئەگەر ھاۋا بۇلۇتلۇق  كۆرۈپ روزا تۇتاتتى. يىنىىزاننىڭ يېڭى ئېئاندىن رام

 ②«.ن روزا تۇتاتتىتپ ئاندىكۈن قىلىۋې 30يىنى تولۇق ، شەئبان ئېبولۇپ قالسا
رۈشتىن رامىزان ئېيىنىڭ يېڭى ئېيىنى كۆن، ھەدىسلەردى يۇقىرىقى

ئاي كۆرۈلمىسە يېڭى تۇتۇلمايدىغانلىقى، ئەگەر  رامىزان روزىسىئىلگىرى 
كۈن توشقۇزۇلىدىغانلىقى، مەيلى ھاۋا ئوچۇق ياكى  30شەئبان ئېيى تولۇق 

كۈنى رامىزان روزىسى تۇتۇلمايدىغانلىقى -30شەئباننىڭ  بۇلۇتلۇق بولسۇن
چۈنكى ئەممار ئىبنى ياسىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن:  ئايدىڭ بولىدۇ

امىزان )ركى كىشىلەر كىم» «ملسو هيلع هللا ىلص  أبا القاسمىصاليوم الذي يشك فيه الناس فقد ع اممن ص»
كىرمىگەنمىدۇ دەپ( شەك قىلىۋاتقان كۈندە روزا تۇتسا،  ،كىرگەنمىدۇ

گە ئاسىيلىق قىلغان ملسو هيلع هللا ىلص شۈبھىسىزكى، ئەبۇلقاسىم )يەنى پەيغەمبىرىمىز( 

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان ①
 دېگەن.« سەھىھ»قۇتنى اۋۇد ۋە دارىقۇتنى توپلىغان، دارىئەبۇ د ②
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 ①«.بولىدۇ
 ، بىزنى ھاالكەتقىلغىن ! بىزنى ھىدايەتكە ئەگىشىشكە مۇۋەپپەقهللائى 

ۋە  ياخشى ئېيىمىزنى ، بۇلىرىدىن يىراق قىلغىنۋە بەختسىزلىكنىڭ سەۋەب
قىلىپ بەرگىن، بۇ ئايدا ساڭا ئىتائەت قىلىشىمىزغا ياردەم  ئايبەرىكەتلىك 

ولىدىغان يولالردىن يىراق قىلغىن. ئى مېھرىبان ب يبىزنى ساڭا ئاسى بەرگىن،
ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى -بىزنى، ئاتا! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللا

 قىلغىن. مەغپىرەت 
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد تائا هللا

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

  

                                                           
پ قىلغانلىقىغا ئاساسلىنىئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، بۇخارى بۇ ھەدىسنى باشقىالرنىڭ نەقىل  ①

 تىلغا ئالغان.
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 سۆھبەت -4

 رامىزاندا قىيامدا تۇرۇش
 

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچە هللاساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

 هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر.
ۇر توم هللائوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد  هللائەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
ىقتا قىيىنچىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا،  الىدىغان ئۆمەرنېمە قىلىشنى بىلەلمەي ق

رەزىيەلالھۇ  قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « دېڭىزى سېخىيلىق»، ئەنھۇغا

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ئامانلىق ئاتا -ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچئۇالرغا 

 قىلسۇن!
ەندىلىرىنىڭ تۈرلۈك ئىبادەتتىن نېسىۋىدار ب تائاال هللا قېرىنداشلىرىم،
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ئەمەلنى تەرك ئەتمەسلىكى  زېرىكىپتۈردىكى ئىبادەتلەردىن  بىر، بولۇشى
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 

ۋە ئىبادەتلەرنى  يېقىنالشتۇرىدىغان قا تېخىمۇهللائىبادەتلەرنى ھەمدە 
 بەردى. قويۇپ يولغانەفلە ئىبادەتلەرنى  لۇقاليدىغانتو

ر تائاال بەندىلىرىگە بى هللائەنە شۇ ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ،  ـــناماز 
 57كۈندۈزدىكى بەش ۋاق نامازنى پەرز قىلدى، بەش ۋاق ناماز تارازىدا -كېچە

تائاال بۇ پەرزلەرنى مۇكەممەل قىلىش ھەمدە  هللاۋاق نامازغا باراۋەر كېلىدۇ. 
 ئۆزىگە تېخىمۇ يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن نەفلە نامازالرنى كۆپ قىلىشقا چاقىردى.
نەفلە نامازالرنىڭ ئىچىدە پەرز نامازالرغا ئەگەشتۈرۈپ ئوقۇلىدىغان راۋاتىب 

 دە ئوقۇلىدىغان تەرتىپلەنگەن سۈننەتىكەين-نامازالر )يەنى پەرز نامازنىڭ ئالدى
زىدىن ئىلگىرىكى ئىككى رەكئەت، بامداتنىڭ پەرـــ نامازالر( بار بولۇپ، ئۇ 

شىننىڭ پەرزىدىن ئىلگىرىكى تۆت رەكئەت ۋە كېيىنكى ئىككى رەكئەت، پې
شامنىڭ پەرزىدىن كېيىنكى ئىككى رەكئەت، خۇپتەننىڭ پەرزىدىن كېيىنكى 

ز تائاال ئۆ هللا ەفلە نامازالرنى ئادا قىلغۇچىالرنىدۇر. بۇ نئىككى رەكئەت نامازالر
ًدا لَِرب ِِهْم  َيِبيُتوَن  ال َِذيَن وَ ﴿لەپ مۇنداق دەيدۇ: ىكىتابىدا مەدھىي ئۇالر » ﴾َوقَِياًما ُسج َ

قۇش اماز ئويەنى ن) بىلەنسەجدە قىلىش ۋە قىيامدا تۇرۇش  رەببىگەكېچىلەرنى 
َتَتَجاَّف ُجُنوبُُهْم َعِن  ﴿ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا. ①«بىلەن( ئۆتكۈزىدۇ

ِة أَعُْنٍ  الَْمَضاِجِع َيْدُعوَن َرب َُهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِمم َا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفُقوَن۞ فاََل َتْعلَُم َنْفٌس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُر َ
كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ )يەنى -ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن» ﴾بَِما كَاُنوا َيْعَملُوَن۞ َجَزاءً 

)ئازابىدىن(  رەببىنىڭئۇخاليدۇ(، ئۇالر ئۇالر كېچىسى ئىبادەت قىلىپ ئاز 
قورقۇپ، )رەھمىتىنى( ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ، ئۇالرغا بىز رىزىق 

[. 24] ياخشىلىق يوللىرىغا( سەرپ قىلىدۇقىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن )
 انساقالنغ ھۇزۇرىدا نىڭهللاۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ئ
 .②«[22مەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ ]ېئئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نە ۋ

                                                           
 ئايەت. -44سۈرە فۇرقان  ①
 ئايەتلەر. -22ۋە  -24سۈرە سەجدە  ②
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پەرز » «الليل صالة الفريضة بعد الصالة أفضل»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ①.«نامازدىن كېيىن قالسا نامازالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى كېچىلىك نامازدۇر

 وِصلُوا ، الطعام وأطعموا ، السالم أفشوا الناس أيها»يەنە مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
ئى خااليىق! ساالمنى ئاشكارا » «بسالم الجنة تدخلوا نيام والناس بالليل وَصلُّوا ، األرحام

رەھىم قىلىڭالر، كېچىسى -قىلىڭالر، كىشىلەرگە تائام بىرىڭالر، سىلە
كىشىلەر ئۇخالۋاتقاندا قوپۇپ ناماز ئوقۇڭالر! شۇندىال جەننەتكە ساالمەت 

 ②«.كىرەلەيسىلەر
ۋىتىر نامىزى كېچىلىك نامازالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ، ئۇ ئەڭ ئاز بولغاندا 

رەكئەتتۇر. دېمەك، ۋىتىر نامىزى بىر  22ئەت، ئەڭ كۆپ بولغاندا بىر رەك
 «فليفعل ةيوتر بواحد أن أحبمن »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەررەكئەتمۇ ئوقۇلىدۇ. 

 ③«.ئوقۇشنى خالىغان كىشى بىر رەكئەت ئوقۇسۇن ۋىتىرنى بىر رەكئەت»
بۇ ھەقتە مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر ىر نامىزى ئۈچ رەكئەتمۇ ئوقۇلىدۇ.ۋىت
ۋىتىرنى ئۈچ رەكئەت ئوقۇشنى خالىغان » «من أحب أن يوتر بثالث فليفعل»دېگەن: 

  ④«.ئەت ئوقۇسۇنكىشى ئۈچ رەك
ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى ئۈچ رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا، خالىسا )ئۈچ 

بولىدۇ چۈنكى ئىمام تەھاۋى  بىلەن ئاخىرالشتۇرسىمۇرەكئەتنى( بىرال ساالم 
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۈچ رەكئەت ئوقۇپ  )رەھىمەھۇلالھ(

ىنى نەقىل قىلغان. ئەگەر خالىسا ئىككى ت ئاخىرىدا بىرال ساالم بەرگەنلىكپەقە
رەكئەت ئوقۇپ ساالم بەرگەندىن كېيىن ئۈچىنچى رەكئەتنى ئوقۇسىمۇ بولىدۇ. 

ى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئابدۇلالھ ئىبن )رەھىمەھۇلالھ(ئىمام بۇخارى 
بن عمر كان يسلم بني الركعة والركعتني يف  الل هأن عبد »نەقىل قىلىپ مۇنداق دېگەن: 

 رنىڭما ۋىتىئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ » «الوتر حتى يأمر ببعض حاجته
ىشقا لساالم بىرىپ، قى ئۈچىنچى رەكئىتى ئارىسىدا نچى رەكئىتى بىلەنئىككى

 ⑤«.بۇيرۇيتتىئۇنى قىلىۋېتىشكە  تېگىشلىك بىرەر ئىشى بولسا

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، ھاكىم « سەھىھ ھەسەن»وپلىغان ۋە تىرمىزى ت ②
 دېگەن.« سەھىھ»داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى ئەبۇ  ③
 نەسائى توپلىغان.داۋۇد ۋە ئەبۇ  ④
 بۇخارى توپلىغان. ⑤
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ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى بەش رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا، ئۇنى داۋامالشتۇرۇپ 
ئوقۇپ پەقەت بەشىنچى رەكئىتىنىڭ ئاخىرىدىال تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ ساالم 

 «فليفعل بخمس يوتر أن أحبمن »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەربەرسە بولىدۇ. 
 ①«.ئوقۇشنى خالىغان كىشى بەش رەكئەت ئوقۇسۇن ۋىتىرنى بەش رەكئەت»

نىڭ ۋىتىر نامىزى ھەققىدە نەقىل قىلىپ  ملسو هيلع هللا ىلص ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر
من الليل ثالث عرشة ركعة يوتر من ذلك بخمس ال  ملسو هيلع هللا ىلصكانت صالة النبي » مۇنداق دېگەن:

رەكئەت  23نىڭ كېچىلىك نامىزى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «يجلس يف يشء منهن إال يف آخرهن
ئىدى، ئۇنىڭدىن بەش رەكئەتىنى ۋىتىر قىلىپ ئوقۇپ، پەقەت ئاخىرىدىال 

 ②«.تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ ساالم بىرەتتى
ئۇنى بەش رەكئەت  ،ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى يەتتە رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا

ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ . ۋىتىر نامىزى ئوقۇغانغا ئوخشاش داۋامالشتۇرىدۇ
 «كالم الو  بسالم بينهن يفصل ال وبخمس بسبع يوترملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »ئەنھا مۇنداق دېگەن: 

ئارىلىقىنى ساالم ياكى سۆز بىلەن  ۋىتىر نامىزى ئوقۇغاندا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»
 ③«.رەكئەت ياكى بەش رەكئەت ئوقۇيتتى يەتتەئايرىۋەتمەستىن ئۇالپال 

ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى توققۇز رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا، نامازنى 
ئولتۇرۇپ، دۇئا  داۋامالشتۇرۇپ ئوقۇپ، سەككىزىنچى رەكئەتتە تەشەھھۇدتا

ۇپ، توققۇزىنچى رەكئەتنى ئوقۇپ بولۇپ قىلىپ ساالم بەرمەيال ئورنىدىن تۇر
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئاندىن تەشەھھۇد ئوقۇپ دۇئا قىلىپ ساالم بىرىدۇ. 

 ويدعوه مدهويح الل ه فيذكر الثامنة يف إال فيها يجلس ال ركعات تسع صيلكان ي»مۇنداق دېگەن: 
 تسليام سلمي ثم ويدعوه ويحمده الل ه فيذكر يقعد ثم ةلتاسعا فيصيل يقوم ثم ، يسلم وال ينهض ثم

توققۇز رەكئەتلىك ۋىتىر نامىزىدا پەقەت سەككىزىنچى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر« »يسمعنا
دۇئا قىلىپ  ،ئېيتىپ ھەمدە-قا زىكرىهللارەكئەتتە تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ، 

بولۇپ، ساالم بەرمەي ئورنىدىن تۇرۇپ، توققۇزىنچى رەكئەتنى ئوقۇپ بولۇپ 
دۇئا قىلىپ بولۇپ  ،ئېيتىپ ھەمدە-قا زىكرىهللائاندىن تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇپ، 

 ④«.ساالم بىرەتتى بىزگە ئاڭلىتىپ ئاندىن
                                                           

 دېگەن.« سەھىھ»داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى ئەبۇ  ①
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى  تىرمىزى ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ③
 مۇسلىم ۋە ئەھمەد توپلىغان. ④
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رەكئەت ئوقۇماقچى بولسا، خالىسا ھەر ئىككى  22ئەگەر ۋىتىر نامىزىنى 
ئائىشە ئەتتە بىر ساالم بىرىپ )ئاخىرقى( بىر رەكئەتنى ئايرىم ئوقۇيدۇ. رەك

 العشاء صالة من يفرغ أن بني امفي يصيلملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن: 
تەننى خۇپ ملسو هيلع هللا ىلصمبەر پەيغە» «بواحدة ويوتر ركعتني كل بني يسلم ركعة عرشة إحدى الفجر إىل

ھەر ئىككى  رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى. 22 ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن بامداتقىچە
 ①.«رەكئەتتە بىر ساالم بىرىپ )ئاخىرقى( بىر رەكئەتنى ئايرىم ئوقۇيتتى

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

 صيلي ثم ، وطولهن حسنهن عن ألفال تس أربعا، يصيلملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »ئەنھا مۇنداق دېگەن: 
تۆت رەكئەت ناماز  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر« »ثالثا يصيل ثم ، وطولهن حسنهن عن تسأل فال ، أربعا

ئوقۇيتتى، ئۇنىڭ نەقەدەر گۈزەل ۋە ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى سورىمايال قوي! ئاندىن 
يەنە تۆت رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى، ئۇنىڭ نەقەدەر گۈزەل ۋە ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى 

 ②«.سورىمايال قوي! ئاندىن ئۈچ رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى
رەكئەت  22»ئالىمالر مۇنداق دېگەن:  ھەنبەلى ۋە شافىئىي مەزھىبىدىكى

 رىقى ۋە ئۇنىڭىئاخۋىتىر نامىزىدا ئەڭ ئاخىرىدىكى بىر تەشەھھۇد بىلەن ياكى 
  .«ئىككى تەشەھھۇد بىلەن ئاخىرالشتۇرۇش دۇرۇس بولىدۇ ئالدىدىكى

رامىزان ئېيىدىكى كېچىلىك ناماز باشقا ئايالردىكى كېچىلىك نامازالرغا 
 ساباواحت إميانا ضانمن قام رم» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرۇر. قارىغاندا پەزىلەتلىكت

ەن گئىشەننىڭ ۋەدىسىگە هللا (كېچىسى)زان ىكىمكى رام» «ذنبه من تقدم ما له غفر
نقى گۇناھلىرى ( تۇرسا، ئۇنىڭ بۇرۇقىيامدا)غان ھالدا ۋە ساۋاب ئۈمىد قىل

 ③.«كەچۈرۈم قىلىنىدۇ
 ۋە قاهللانىڭ مەنىسى ـــ ىگەن سۆزدې« ئىشەنگەن» نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

قا ئىشىنىش تەييارالپ قويغان ساۋاب هللا قىيامدا تۇرغۇچىالر ئۈچۈن
 نىڭ مەنىسى ـــىدېگەن سۆز« ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا. »گەنلىكتۇردې

ئابرۇي تەلەپ قىلماستىن -دۇنيا ۋە يۈز-رىياخورلۇق، شۆھرەتپەرەسلىك، مال

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 ۋە مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى  ②

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③



 

        32 

 تۇر.نىڭ ساۋابىنى تەلەپ قىلىش دېگەنلىكهللابەلكى 
كېچىنىڭ ئەۋۋىلى ۋە ئاخىرىدا ئوقۇلىدىغان  ـــ رامىزاندىكى قىيام

نامازالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ، تاراۋىھ نامىزىمۇ رامىزان ئېيىدىكى 
 زىقىش، كۆڭۈلقىيامنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ. شۇڭالشقا ئۇنىڭغا قى

الزىم. تاراۋىھ نامىزى تىن ساۋاب ئۈمىد قىلىش هللا بۆلۈش ھەمدە ئۇ ئارقىلىق
ى ، ئەقىللىق مۇئمىن كىشن بولغاچقاپەقەت ساناقلىق كېچىلەردىال ئوقۇلىدىغا

 بۇ پۇرسەتنى قولدىن بەرمەيدۇ.
 كىشىلەر بۇ نامازنى ـــدەپ ئاتىلىشىنىڭ سەۋەبى « زىتاراۋىھ نامى»ئۇنىڭ 

 التتى.بەكمۇ ئۇزۇن ئوقۇيتتى، ھەر تۆت رەكئەتنى ئوقۇپ بولۇپ ئازراق ئارام ئا
 تاراۋىھ نامىزىنى مەسجىدتە جامائەت بىلەن ئوقۇشنىئىلگىرى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

يولغا قويغان ئىدى، ئۇنىڭ ئۈممەتكە پەرز بولۇپ قېلىشىدىن ئەنسىرەپ كېيىن 
. ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقىل قىلىنغان ھەدىستە ئۇنى تەرك ئەتتى

 من ىلص ثم ناس بصالته وصىل ليلة ذات املسجد يف صىلملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن» مۇنداق دېيىلگەن:
 فلام ،ملسو هيلع هللا ىلص  ل هال رسول إليهم يخرج فلم الرابعة أو الثالثة الليلة من اجتمعوا ثم الناس وكرث ، القابلة
« <عليكم تُْفرَض أن خشيت أين إال إليكم الخروج من مينعني فلم صنعتم الذي رأيت قد>:  قال أصبح

گە  ملسو هيلع هللا ىلص ناماز ئوقۇدى، كىشىلەر پەيغەمبەربىر كېچىسى مەسجىدتە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»
ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇدى. ئىككىنچى كۈنى كېچىسى يەنە ناماز ئوقۇۋېدى، 
ئىقتىدا قىلغۇچىالر كۆپەيدى. ئۈچىنچى ياكى تۆتىنچى كۈنى كېچىسى 

شۇ كېچىسى ئۇالرنىڭ قېشىغا  ملسو هيلع هللا ىلص كىشىلەر مەسجىدكە يىغىلدى، پەيغەمبەر
مەن سىلەرنىڭ مەسجىدكە >ىپ: چىقماي، تاڭ ئاتقاندا چىق

ن ىئەمما ئۇ نامازنىڭ سىلەرگە پەرز بولۇپ قېلىشىد ىڭالرنى كۆردۈميىغىلغانلىق
بۇ ئىش » :ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ①.«دېدى ئەنسىرەپ قېشىڭالرغا چىقمىدىم<

 دېگەن.« رامىزان ئېيىدا بولغان
 بقي ىحت بنا يقم فلمملسو هيلع هللا ىلص  النبي مع صمنا» :ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن

 الخامسة يف بنا قام ثم ةم بنا يف السادسيق مل ثم ، الليل ثلث ذهب حتى بنا فقام ، الشهر من سبع
 مع قام من هإن>: ملسو هيلع هللا ىلص فقال ؟ هذه ليلتنا بقية نََفلْتَنَا لو الل ه رسول يا:  فقلنا ، الليل شطر ذهب حتى
بىلەن بىرگە روزا تۇتتۇق،  ملسو هيلع هللا ىلص بىز پەيغەمبەر» «<ليلة قيام له كُِتَب  ينرصف حتى اإلمام
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ۈنى كېچىنىڭ ك -13ئۇ بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرمىدى. رامىزان ئېيىنىڭ 
كۈنى كېچىسى  -14بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇردى. ئاندىن  ئۈچتىن بىرىدە

 كۈنى كېچىسى يېرىم كېچىگىچە -15يەنە بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرماي، 
نىڭ پەيغەمبىرى! هللائى >بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇردى. بىز ئۇنىڭغا: 

قېلىپ قالغان كېچىلەردىمۇ بىز بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرۇپ، بىزنى شۇ 
ياخشى  ساۋابىدىن بەھرىمەن قىلغان بولساڭ تولىمۇ-كېچىلەرنىڭ ئەجرى

نغا قايتقاكىمكى ئىمام نامازدىن > ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  دېگەنىدۇق، بولغان بوالتتى<
قەدەر ئۇنىڭ بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرغان بولسا، ئۇ كىشىگە پۈتۈن بىر كېچە 

 ①.«دېدى <قىيامدا تۇرغاننىڭ ئەجرى بىرىلىدۇ
سالىھالر تاراۋىھ ۋە ۋىتىر نامازلىرىنىڭ رەكئەت سانىدا ئوخشىمىغان سەلەف 

رەكئەت،  39، بەزىلىرى رەكئەت 41قاراشالردا بولغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ بەزىلىرى 
 13رەكئەت، بەزىلىرى  19رەكئەت، بەزىلىرى  23رەكئەت، بەزىلىرى  29بەزىلىرى 

رەكئەت دېگەن ۋە يەنە بەزىلىرى باشقىچە قاراشالردا  11رەكئەت، يەنە بەزىلىرى 
بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ كۈچلۈك كۆز قاراش ـــ )تاراۋىھ ۋە ۋىتىر  بولغان.

چۈنكى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن  رەكئەتتۇر 23رەكئەت ياكى  22نامىزى( 
قىدە ڭ قانداق ئىكەنلىكى ھەقىرامىزاندىكى نامازلىرىن نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

رامىزان ۋە باشقا ئايالردا  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر: »جاۋاب بەرگەن سورالغاندا، مۇنداق
.رەكئەتتىن ئاشۇرۇۋەتمەيتتى 22كېچىلىك نامازنى  ئىبنى ئابباس   ②«

ىك نىڭ كېچىل ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»ئەنھۇما نەقىل قىلىپ مۇنداق دېگەن: رەزىيەلالھۇ 
سائىب ئىبنى يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نەقىل  ③«.رەكئەت ئىدى 23نامىزى 
ىيەلالھۇ ئەنھۇ، ئۇبەي ئىبنى رەز ئۆمەر ئىبنى خەتتاب»ۇنداق دېگەن: قىلىپ م

كئەت ناماز ئوقۇپ رە 22نى كىشىلەرگە ماالردارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتەمىم  ۋە بكەئ
 ④.«غانرۇبىرىشكە بۇي

تاراۋىھ نامىزىنى بەكمۇ ئۇزۇن ئوقۇيتتى. سائىب ئىبنى  سەلەف سالىھالر
يۈزلىگەن  قارى»نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
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قىدىن ھاسىغا تتى، بىز ھەتتا قىيامنىڭ ئۇزۇنلۇئايەتلەرنى قىرائەت قىال
نكى كۈندىكى كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى دەل بۇنىڭ ئەكسىچە بۈگۈ«. ۋاالتتۇقىتايىن

بولۇۋاتىدۇ چۈنكى ئۇالر تاراۋىھ نامىزىنى بەكمۇ تېز ئوقۇيدۇ. نامازنىڭ بىر رۇكنى 
)يەنى رۇكۇدىن  بولغان، ناماز ئۇنىڭسىز دۇرۇس بولمايدىغان ئارام ئېلىش

ىن ت تۇرغاندىن كېيىنكى ۋە ئىككى سەجدىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئارام ئېلىش(
 ئىبارەت ۋاجىبنى ئورۇندىمايدۇ، ئۇالر بۇ رۇكنىغا سەل قارايدۇ. ئۆزلىرىنىڭ
ئارقىسىدا تۇرغان ئاجىز، كېسەل ۋە ياشىنىپ قالغانالرنى چارچىتىۋېتىدۇ، 

 ئۆزلىرىمۇ گۇناھكار بولۇپ باشقىالرنىمۇ گۇناھكار قىلىدۇ.
 ①سۈننەتنىئىمامنىڭ ئىقتىدا قىلغۇچىالرنى »ئالىمالر مۇنداق دېگەن: 

ئۇنداقتا «. قىلىشتىن توسۇپ قويغۇدەك دەرىجىدە تېز ئوقۇشى مەكرۇھتۇر
ۋاجىبنى قىلىشتىن توسۇپ قويغۇدەك دەرىجىدە تېز ئوقۇشىنىڭ ھۆكمى 

 بىزنى )ئۇنىڭدىن( ساقلىسۇن! هللا !قانداق بوالر؟
تاراۋىھ نامىزىنىڭ ئەجىرى ۋە ساۋابىنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئويلىغان 

داقال شۇن قولدىن بىرىپ قويۇشى ياخشى ئەمەسھەرقانداق بىر كىشىنىڭ ئۇنى 
پۈتۈن بىر كېچە قىيامدا تۇرغاننىڭ ئەجىرىگە ئېرىشكۈسى بار ھەر بىر 

 نىڭ بىلەنبولغۇچە، ئۇ تاراۋىھ ۋە ۋىتىر نامىزىنى تامامالپكىشىنىڭ، ئىمام 
ئەمەس. ئەگەر ئايالالرنىڭ  توغراھەم ز ئوقۇشتىن ئايرىلىپ قېلىشى بىرگە ناما

پىتنىگە چۈشۈپ قالماسلىقى ھەمدە ئايالالر سەۋەبلىك باشقىالرنىڭ پىتنىگە 
چۈشۈپ قالماسلىقىدىن خاتىرجەم بولغىلى بولسا، ئۇالر مەسجىدلەردە تاراۋىھ 

 اجدمس الل ه إماءال متنعوا »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرنامىزىغا قاتناشسا بولىدۇ. 
سەلەف  ②«.نىڭ مەسجىدىدىن توسماڭالرهللائايال بەندىلىرىنى  نىڭهللا» «الل ه

 َما إاِل َ  ِزيَنَتُهن َ  ُيْبِديَن  اَل ﴿وَ نىڭ: تائاال هللالېكىن  مۇ ھەم شۇنداق قىلغانسالىھالر
دېگەن  ③«زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇنتاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا » ﴾ِمْنَها َظَهرَ 

النغان، يۆگەنگەن، ياسانمىغان، ھىجاب نىڭئايال كىشى ئاساسەن غابۇيرۇقى
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زىننىتىنى -خۇشپۇراق ئىشلەتمىگەن، ئاۋازىنى كۆتۈرمىگەن ۋە زىبۇ
ھالەتتە كېلىشى ۋاجىب. ئاشكارا بولۇپ قالغان، يوشۇرۇش  ئاشكارىلىمىغان

 مۇمكىن بولمايدىغان زىننەتلەر بولسا جىلباب ۋە ئابايى قاتارلىقالردۇر.
ممۇ ئۇ ،غاندائايالالرنى نامازغا چىقىشقا بۇيرۇھېيت كۈنلىرى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

بىرەرسىمىزنىڭ پۈركەنجىسى  ئى رەسۇلۇلالھ!»ئەتىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھا: 
 «ابهاجلب من هاأخت البسهتل» ملسو هيلع هللا ىلص:دېگەندە، پەيغەمبەر « بولمىسىمۇ نامازغا چىقامدۇق؟

 ①دېگەن.« سى ئۇنىڭغا پۈركەنجىلىرىدىن بىرەرنى بىرىپ تۇرسۇنھەمشىرى»
ئايالالرنىڭ نامازغا ئەرلەردىن كېيىن چىقىشى ۋە ئۇالردىن يىراق تۇرۇشى 

ېپى س باشالپ سەپ تۈزۈشى سۈننەتتۇر چۈنكى ئايالالرنىڭ ھەمدە ئەڭ ئاخىرىدىن
قى سېپى ئەڭ ئەۋزەل سەپتۇر. ىچە بولۇپ، ئەڭ ئاخىرسئەرلەر سېپىنىڭ ئەك

 اءالنّس صفوف وخري اخرهآ  اهوّش  اأّوله جالالّر  وففص ريخ»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
بىرىنچى سەپ، يامانراقى  سىئەرلەر سېپىنىڭ ياخشى» «الهوّ أ  اهوّش  اآخره

ئاخىرقى سەپ، يامانراقى ئاۋۋالقى  سىئايالالر سېپىنىڭ ياخشى ؛ئاخىرقى سەپ
 ②«.تۇرسەپ

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

إذا سلم قام النساء حني يقيض تسليمه وهو ميكث يف مقامه ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي » مۇنداق دېگەن:
 «أعلم أن ذلك كان ليك ينرصف النساء قبل أن يدركهن الرجال الل هيسرياً قبل أن يقوم. قالت: نرى و 

 رىپ بولغاندىن كېيىن، ئورنىدىن دەرھال تۇرمايى)نامازدا( ساالم ب ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»
 بىز بۇنى. ئايالالر دەرھال ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ كېتەتتىئازراق ئولتۇرۇۋاالتتى. 

ئايالالرنىڭ مەسجىدتىن چىقىۋېلىشى  ئەرلەر ئورنىدىن تۇرۇشتىن بۇرۇن ـــ
( دەپ بىلگۈچىدۈر ئەڭ ياخشى )هللائۈچۈن قىلغان بولۇشى مۇمكىن 

 ③«.ئوياليمىز
 .گە مۇۋەپپەق قىلغىنەق قىلغان ئەمەلمۇۋەپپسالىھالرنى بىزنى ! هللائى 

ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە -بىزنى، ئاتا! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللائى مېھرىبان 

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى توپلىغان. ③



 

        36 

 قىلغىن. مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت 
-گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد تائاال هللا

 !سۇنىلق ئامانلىق ئاتا-ۋە تىنچ رەھمەت ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارچە 
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 سۆھبەت -5

تىالۋەت قىلىشنىڭ پەزىلىتى قۇرئان 
 ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچە هللاساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

 هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر.
ۇر توم هللانۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللا ئەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد  هللائەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
ىقتا قىيىنچىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا،  قالىدىغان ئۆمەر نېمە قىلىشنى بىلەلمەي

رەزىيەلالھۇ  قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « دېڭىزى سېخىيلىق»، ئەنھۇغا

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ئامانلىق ئاتا -ا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچئۇالرغ

 قىلسۇن!
اَلةَ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا  ،قېرىنداشلىرىم ِ َوأَقَاُموا الص َ ﴿إِن َ ال َِذيَن َيْتلُوَن ِكَتاَب اّلل َ
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ا َوعاََلنَِيًة يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن َتُبوَر ۞ ْ أُُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم ِمْن فَْضلِِه إِن َُه َغُفوٌر  َوأَْنَفُقوا ِمم َا َرَزقَْناُهْم ِسر ً لُِيَوف ِهََيُ
نىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغانالر، نامازنى هللاشۈبھىسىزكى، » ﴾َشُكوٌر ۞

بىز رىزىق  .مايدىغان تىجارەتنى ئۈمىد قىلىدۇسات بولئادا قىلىدىغانالر كا
نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن( يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سەرپ هللاقىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى )

ئەجىرلىرىنى تولۇق بېرىدۇ ۋە مەرھەمىتىدىن  هللا[ 11قىلىدىغان كىشىلەرگە ]
ز ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ئا هللائۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ، 

 .①«[37ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر ]
 :كى تۈرلۈك بولىدۇكنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىش ئىهللا

 ۆكۈم جەھەتتىن تىالۋەت قىلىشھ بىرىنچى،
 ىشقىل ھۆكۈملىرىنى ئىجرا ،تەستىقالپ مەلۇماتلىرىنى قۇرئاننىڭبۇ ـــ 

 كۆرسىتىدۇ.نى يېنىش مىلىرىدىنچەكلى ئادا قىلىپ،بۇيرۇقلىرىنى  ھەمدە
 .بايان قىلىمىزبۇ ھەقتە  ىتىمىزدەيەنە بىر سۆھبئىنشائالالھ، 

 قىلىش تىالۋەت ۋزى جەھەتتىنلەئىككىنچى، 
ى نبىر پۈتۈن قۇرئان مەيلى نى كۆرسىتىدۇ.قۇرئاننى قىرائەت قىلىش بۇ ـــ

قىرائەت قىلىش  نىبولسۇن ياكى مۇئەييەن سۈرە ۋە ئايەتلەر قىرائەت قىلىش
 .كەلگەن ھەدىسلەر-ئايەتھەققىدە نۇرغۇن  ەتلىرىىڭ پەزىلئۇن ،بولسۇن

 نەقىل قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن 
سىلەرنىڭ ئەڭ » «خريكم من تعلم القرآن وعلمه»گەن: ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ②«.كىشىلەردۇر نئۆگەتكەئۇنى ياخشىلىرىڭالر قۇرئان ئۆگەنگەن ۋە 
 مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن 

املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق »: دېگەن
قۇرئان ئوقۇشقا ماھىر )يەنى يادقا ۋە مۇڭلۇق ئوقۇيااليدىغان( كىشى » «له أجران

پەرىشتىلەر بىلەن بىللە بولىدۇ. قۇرئاننى  ھۆرمەتلىك، ياخشى پۈتۈكچى
بۇ  ③.«ئەجىر بېرىلىدۇ ئىككى ىينىلىپ ئوقۇيدىغان كىشىگە بولسادۇدۇقالپ ق

 ىئىككى ئەجىرنىڭ بىرى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغانلىقھەدىستە سۆزلەنگەن 

                                                           
 ئايەتلەر. -37، -11فاتىر سۈرە  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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 تىالۋەت قىلغۇچىنىڭ تىالۋەتتە قىينالغانلىقى يەنە بىرى، ئۈچۈن بېرىلسە
 دۇ.بىرىلى ئۈچۈن

پەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى، ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن 
 ،من الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريحها طيب وطعمها طيبمثل املؤ » گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

قۇرئان ئوقۇپ » «وا وطعمها حلومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح له
 دېگەن مېۋىگە خۇشپۇراق ھەم تەملىك ئۇترۇججە ۇئمىن خۇددىتۇرىدىغان م

 ئەمما پۇرىقى يوق بولسا خۇددى ئمىنۇمايدىغان مپ تۇرئوخشايدۇ، قۇرئان ئوقۇ
 .①«تەمى تاتلىق خورمىغا ئوخشايدۇ

اق مۇند ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى، ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن 
نكى ئۇ چۈ ،قۇرئان ئوقۇڭالر» «يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرءوا القرآن فإنه» گەن:ېد

 .②«تچى بولۇپ كېلىدۇشاپائەئوقۇغان كىشىلەرگە  ئۆزىنى قىيامەت كۈنى
ر پەيغەمبەنەقىل قىلىنىدۇكى، دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇقبە ئىبنى ئامىر

ه عز وجل اب الل  من كت أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتني» گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص
 «، وأربع خري له من أربع ومن أعدادهن من اإلبلخري له من ناقتني، وثالث خري له من ثالث

 جەللەنىڭ ئەززە ۋەهللا  مەسجىدكە بېرىپ نىڭ ئەتىگەندەبىرىڭالرسىلەردىن »
ئىككى تۇياق  ېلىشى ـــئايەت ئۆگىنىپ ياكى ئوقۇپ ك كىتابىدىن ئىككى

ا بولسئۈچ تۇياق تۆگىدىن، تۆت ئايەت بولسا . ئۈچ ئايەت ياخشىدۇرتۆگىدىنمۇ 
 قيەنى قانچە ئايەت ئوقۇغان بولسا، شۇنچە تۇيا ياخشىدۇر؛تۆت تۇياق تۆگىدىن 

 .③«ىن ياخشىدۇرتۆگىسى بولغىنىد
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى، رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ۇئەبۇ ھ

هم إال ويتدارسونه بين الل هيتلون كتاب  الل هما اجتمع قوم يف بيت من بيوت »ن: گەېمۇنداق د
 «فيمن عنده الل هنزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم 

ىڭ نهللايىغىلىپ ئولتۇرۇپ نىڭ ئۆيلىرىدىن بىرىدە هللا قاچانىكى بىر جامائە»
 ئۇالرغا خاتىرجەملىك، بىرىگە ئۆگەتسە-بىرۆزئارا ئ سا ۋەكىتابىنى تىالۋەت قىل

 هللا چۈشىدۇ، رەھمەت ياغىدۇ، ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى پەرىشتىلەر چۆرىدەپ تۇرىدۇ،
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 . ①«سۆزلەپ بېرىدۇ پەرىشتىلەرگە ھۇزۇرىدىكىئۆزىنىڭ ئۇالرنى 
تعاهدوا القرآن فوالذي نفيس بيده لهو أشد تفلتا »گەن: ېمۇنداق ديەنە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

قۇرئاننى تاشلىماي ئوقۇپ تۇرۇڭالر، مۇھەممەدنىڭ جېنى » «عقلهامن اإلبل يف 
بولغان زاتنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، قۇرئان ئىنساننىڭ قولىدا ئۇنىڭ 

 ②«.ئېسىدىن باغالقتىن قاچقان تۆگىدىنمۇ تېز قاچىدۇ
كيت وكيت بل هو  ال يقل أحدكم: نسيت آية»گەن: ېيەنە مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 <پاالنى ئايەتنى ئۇنتۇپ قالدىم-پاالنى>سىلەرنىڭ بىرىڭالر ھەرگىزمۇ: » «يسن
 ،نىڭ سەۋەبى شۇكىىئۇنداق بولۇش ③.«ندۇربەلكى ئۇ ئۇنتۇلدۇرۇلغا ،مىسۇنېد

ئۇنىڭ قۇرئاندىن يادقا ـــ گەن سۆزى ېد« ئۇنتۇپ قالدىم»ئۇ كىشىنىڭ 
 .دۇرىۈىنى بىلدققەدەر پەرۋا قىلمىغانلى پ قالغانغائۇنتۇتاكى ئالغانلىرىغا 

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەررەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئىبنى مەسئۇد 
من قرأ حرفا من كتاب الل ه فله به حسنة والحسنة بعرش أمثالها ، ال أقول امل »گەن: ېمۇنداق د

نىڭ كىتابىدىن بىر ھەرپ هللاكىمكى » «حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف
سە ئون ھەس بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ، بىر ياخشىلىققائوقۇيدىكەن، ئۇنىڭغا 

 بەلكى. نى بىر ھەرپ دېمەيمەن<ئەلىف الم مىم>ساۋاب بېرىلىدۇ. مەن 
 ④«.بىر ھەرپتۇر<مىم >بىر ھەرپ،  <الم>ھەرپ، بىر  <ئەلىف>

نىڭ يەنە مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر
، إن فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم الل هإن هذا القرآن مأدبة »: دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىدۇ

، والنور املبني، والشفاء النافع عصمة ملن متسك به، ونجاة ملن تبعه، ال يزيغ الل ههذا القرآن حبل 
يأجركم عىل  لل هافيستعتب، وال يعوج فيقوم، وال تنقيض عجائبه، وال يخلق من كرثة الرد، اتلوه فإن 

قۇرئان »« تالوته كل حرف عرش حسنات، أما إين ال أقول امل حرف، ولكن ألف والم وميم
تىگە تىشىچە ئۇنىڭ زىياپىىڭ زىياپىتىدۇر، قۇربىتىڭالرنىڭ يېنهللاھەقىقەتەن 

ن شەنىڭ مۇستەھكەم ئارغامچىسى، روهللاقۇرئان ھەقىقەتەن  بۇقاتنىشىڭالر. 
ۇنىڭغا الىدۇ، ئسىلغانالر ساقلىنپ قئۇنىڭغا ئېەنپەئەتلىك شىپا بولۇپ، نۇر ۋە م

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ش ياكى ىئېزىپ كەتكەنلەردىن )تەۋبە قىل، ئۇ ئەگەشكەنلەر نىجاد تاپىدۇ.
 ،ئۇ دۇ.شنى تەلەپ قىلىىنى رازى قىلهللائىتائەت قىلىش بىلەن( 

رى تۈگىمەيدۇ، كۆپ ىئۇنىڭ مۆجىزىل تۈزىتىپ قويىدۇ. خاتاالشقانالرنى
تەكرارالنغانلىقتىن كونىراپ قالمايدۇ. ئۇنى تىالۋەت قىلىڭالر چۈنكى ئۇنىڭدىن 

رگە ئون ھەسسە ئەجىر ئاتا سىلە هللاتىالۋەت قىلغىنىڭالر ئۈچۈن بىر ھەرپ 
. نى بىر ھەرپ دېمەيمەن<ئەلىف الم مىم>مەن  ،ئاگاھ بولۇڭالركى قىلىدۇ.

 ①«.بىر ھەرپتۇر<مىم >بىر ھەرپ،  <الم>ھەرپ، بىر  <ئەلىف> بەلكى
قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ پەزىلەتلىرى ھەمدە ـــ قېرىنداشلىرىم، مانا بۇ 

تىن ئەجىر ۋە رازىلىق ئۈمىد قىلغان كىشىگە بىرىلىدىغان ئەجىردۇر، يەنى هللا
ئازغىنا ئەمەلگە بىرىلگەن كۆپ ئەجىردۇر. ئۇنىڭغا سەل قارىغان كىشى ئۇنىڭ 

كىشىدۇر، ئۇنى قولدىن بىرىپ قويغان كىشى ئورنىنى  قەدرىگە يەتمىگەن
 ڭقۇرئاننى تولدۇرغۇسىز دەرىجىدە زىيان تارتقان كىشىدۇر. مانا بۇ پەزىلەتلەر

بەزى ھەدىسلەردە مۇئەييەن سۈرىلەرنىڭ  ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ھەممە ئايەتلىرىنى
پەزىلەتلىرى بايان قىلىنغان بولۇپ، فاتىھە سۈرىسىمۇ شۇ جۈملىدىن 
سانىلىدۇ. ئەبۇ سەئىد ئىبنى مۇئەلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنغان 

 نكعلمأل »: لىكى بايان قىلىنغانئۇنىڭغا مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصھەدىستە پەيغەمبەر 
ِ َرب ِ الَْعالَِمَن ﴿:  القرآن يف سورة أعظم  «وتيتُهأ  الذي العظيم والقرآن املثاين السبع هي ﴾الَْحْمُد ّلِل َ

ى جىم. ئۇ بولسا >ساڭا قۇرئاندىكى ئەڭ ئۇلۇغ سۈرىنى ئۆگىتىپ قويىمەنمەن »
ار ئوقۇلىدىغان يەتتە ئۇ تەكر .②<ا خاستۇرقهللا رەببىسانا ئالەملەرنىڭ -ھەمدۇ
بۇ سۈرىنىڭ پەزىلىتىنىڭ  ③«.ۋە ماڭا ئاتا قىلىنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر رتۇئايەت

كنى ھېسابلىنىپ، دىن ئۇنى قىرائەت قىلىش نامازنىڭ بىر رۇبۈيۈكلۈكى
 قرأي مل ملن صالةال »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۇنىڭسىز ناماز دۇرۇس بولمايدۇ. 

 ناماز سۈرە فاتىھەنى ئوقۇمىغان كىشىنىڭ نامىزى» «الكتاب بفاتحة
 ةصال  صىلمن »: نىڭملسو هيلع هللا ىلص  ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ④«.ھېسابالنمايدۇ
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 توپلىغان.بۇخارى  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④



 

        42 

كىمكى نامىزىدا سۈرە فاتىھەنى ئوقۇمىسا، » «ِخداج فهي الكتاب بفاتحة فيها يقرأ مل
دېگەنلىكىنى ۋە بۇ سۆزىنى  «بولىدۇ (تولۇق بولمىغان كەمتۈك )يەنى ئۇ ناماز

الھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەل ئۈچ قېتىم تەكرارلىغانلىقىنى ئېيتقانىدى، بىر كىشى
: دەپ سورىغاندا، ئۇ !«ئىقتىدا قىلغاندىمۇ ئوقۇمدۇق؟بىز ئىمامغا : »ئەنھۇدىن

 ①.دەپ جاۋاب بەرگەن« نمۇ ئۇنى ئىچىڭدە ئوقۇغىن!سە»
سۈرىلىرىمۇ شۇ مۇئەييەن سۈرىلەرنىڭ قاتارىدىن « ئال ئىمران»ۋە « ەبەقەر»

 ؛ عمران وآل البقرة:  هراوينوا الز ءاقر »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصھېسابلىنىدۇ. پەيغەمبەر 
 عن انتَُحاجَّ  صواف طري من ِفرْقان كأنهام أو ، غيايتان أو غاممتان كأنهام القيامة يوم يأتيان فإنهام

ە< بەقەر>» «البَطَلَة تستطيعها وال ، حرسة وتركها بركة أَْخذها فإن البقرة سورة اقرءوا ، أصحابهام
چۈنكى بۇ  ق سۈرىنى ئوقۇڭالرنۇرلۇدىن ئىبارەت ئىككى <ئىمران ئال>بىلەن 

ئىككى سۈرە قىيامەت كۈنى خۇددى ئىككى پارچە بۇلۇتتەك ياكى سايىۋەندەك 
 سەپ بولۇپ تىزىلغان ئىككى توپ-ئېچىپ، سەپياكى قاناتلىرىنى ۋە 

 ەبەقەر .ئىگىلىرىنى ئاقاليدۇئوقۇغان ئۆزىنى  ،بولۇپ كېلىپ قۇشالردەك
 ـــ پ قويۇشتاشال ،بەرىكەت ـــ چۈنكى ئۇنى ئوقۇش سۈرىسىنى ئوقۇڭالر

 ②.«سېھر قىاللمايدۇ سېھرىگەرلەر ى ئوقۇغان ئىگىلىرىگەئۇن .ھەسرەتتۇر
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ

ال تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة » مۇنداق دېگەن:
 غانئوقۇل ە<بەقەرسۈرە > قىلىۋالماڭالر چۈنكى رىستانلىقبرنى قەئۆيۈڭال» «البقرة

 ③«.قاچىدۇ شەيتانيدىن ۆئ
ئايەتۇلكۇرسىنىڭ بولغانلىقىدىندۇر.  دە«ەسۈرە بەقەر» ـــئۇنىڭ سەۋەبى  

 هربقي وال حافظ، الل ه من عليه يزل مل ليلة يف قرأها من أن»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
ىن تەرەپت هللاكى )ئايەتۇلكۇرسىنى( كېچىسى ئوقۇسا، كىم» «ْصِبحي حتى شيطان

بولغان بىر مۇھاپىزەتچى ئۇ كىشى بىلەن داۋاملىق بىللە بولىدۇ ۋە تاڭ ئاتقۇچە 
  ④.«ئۇ كىشىگە شەيتان يېقىنلىشالمايدۇ
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 بينام»نەقىل قىلىنىدۇ:  س رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداقئىبنى ئاببا
من السامء  هذا باب :سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقالملسو هيلع هللا ىلص  يل عليه السالم قاعد عند النبيجرب

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 

ا قېشىد نىڭملسو هيلع هللا ىلص بەر پەيغەمجىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ]  «بحرف منهام إال أعطيته
ئاسمان تەرەپتىن خۇددى دەرۋازا ئېچىلغاندەك بىر  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر راتتى.ئولتۇ

جىبرىئىل  ،بېشىنى كۆتۈرۈپ قارىغانىدى ملسو هيلع هللا ىلص ئاۋازنى ئاڭلىدى. پەيغەمبەر
ىر باقمىغان ب چىلىپئاسماننىڭ ھېچقاچان ئې ـــ بۇ»: ئۇنىڭغائەلەيھىسساالم 

دېدى، ئۇنىڭدىن بىر پەرىشتە چۈشتى.  «چىلدىدەرۋازىسى ئىدى، بۈگۈن ئې
مىغان پ باقبۈگۈندىن باشقا چاغدا زېمىنغا چۈشۈ بۇ» :ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل

رى ىساڭا ئىلگ ،بىشارەت ئالغىن»دېدى. ئۇ پەرىشتە ساالم قىلىپ:  «پەرىشتە
 سۈرە>لسىمۇ رىلدى، ئۇ بوغەمبەرگە بىرىلمىگەن ئىككى نۇر بىھېچبىر پەي

ئۇنىڭدىكى بىرەر دۇئانى  ە<نىڭ ئاخىرىقى ئايەتلىرىدۇر.سۈرە بەقەر>ۋە  <فاتىھە
 ①.[دېدى «دۇ، ئىجابەت قىلىنماي قالمايتىلىكىڭنى سورىساڭ ئوقۇپ
سۈرىلەرنىڭ  مۇئەييەنمۇ پەزىلىتى بايان قىلىنغان «ئىخالس سۈرىسى»

غان ىنقىل درى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىلئەبۇ سەئىد خۇ قاتارىدىندۇر.
 «القرآن ثلث تعدل إنها بيده نفيس ذيوال» گەن:مۇنداق دې ملسو هيلع هللا ىلصەر تە پەيغەمبھەدىس

بىلەن قەسەمكى، ئۇ )سۈرە ئىخالس(  هللاجېنىم ئۇنىڭ قولىدا بولغان »
دېگەنلىك « پەزىلەتتە باراۋەر»بۇ  ②«.قۇرئاننىڭ ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر كېلىدۇ

نامازدا  چۈنكى دېگەنلىكتۇر« رىگە كۇپايە قىلىدۇئۈچتىن بى»بولماستىن بەلكى 
ىر ب نىڭ ئورنىدا تۇرالمايدۇ.«سۈرە فاتىھە» ەقدىردىمۇئۇنى ئۈچ قېتىم ئوقۇغان ت

 ئۇنىڭ شۇ نەرسىنىڭ ـــ نەرسىنىڭ پەزىلەتتە باشقا نەرسىگە باراۋەر بولۇشى
ئەبۇ ئەيبۇب ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئورنىنى باسااليدىغانلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ. 

ُه ل  الَ إلَه إاِلَّ ال>من قال »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرقىلىنىدۇكى، ئەنھۇدىن نەقىل 
يَك لَُه، لَُه املُلُْك َولَُه الَحْمدُ   «إسامعيل ولد من أنفس أربعة أعتق كمن كان مرات عرش <َوْحَدُه الَ َشِ
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يَك لَُه، لَُه املُلُْك َولَُه الَحْمدُ إاِلَّ الل  الَ إلَه > ئون قېتىم كىمكى» دېسە،  ①<ُه َوْحَدُه الَ َشِ
ا قىلغاننىڭ ساۋابىغ دقۇلنى ئازا تۆتئەۋالدىدىن نىڭ ئەلەيھىسساالم ئىسمائىل
كن له كعدل عرش رقاب » :مۇنداق كەلگەنلەۋزىدە يەنە بىر ھەدىسنىڭ  ②«.ئېرىشىدۇ

ىڭ  ئەۋالدىدىن نئەلەيھىسساالم ئىسمائىل ئۇنىڭ بۇ ئەمىلى» «من ولد إسامعيل
 ③«.ئون قۇلنى ئازاد قىلغانغا باراۋەر كېلىدۇ

 ئازاد قىلغانغا باراۋەر بولسىمۇ بۇ زىكىرنى ئېيتىشنىڭ پەزىلىتى تۆت قۇل
ۇ ب بار بىر كىشىنىڭرىتى ممىسىدە تۆت قۇل ئازاد قىلىش كەففازى لېكىن
 يدۇ.ا كۇپايە قىلماـــ ئۇنىڭ قۇلالرنى ئازاد قىلىشىغنى ئېيتىپ قويۇشى زىكىر
پەزىلىتى بايان قىلىنغان مۇئەييەن  الرمۇ«سۈرە ناس»ۋە « سۈرە فەلەق»

نھۇدىن نەقىل بنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەىسۈرىلەرنىڭ قاتارىدىندۇر. ئۇقبە ئ
 قُْل ﴿: نمثله يُرَ  مل الليلة أُنْزِلت آيات تر أمل»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى،

ە ۋ>فەلەق< بۈگۈن كېچە نازىل قىلىنغان » «﴾الن َاِس  بَِرب ِ  أَُعوذُ  قُْل ﴿ و ﴾الَْفلَِق  بَِرب ِ  أَُعوذُ 
غان ىسۈرىلىرىگە قارىمامسەن! ئۇ ئايەتلەرگە ئوخشاش ئايەت كۆرۈلۈپ باقم>ناس< 

نى ئۇ ئىككى سۈرىنى ئوقۇشقا ئۇقبە ئىبنى ئامىر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  ④«.ئىدى
 «مبثلها مستعيذ استعاذ وال مبثلها سائل ألما س»غان، ئاندىن مۇنداق دېگەن: بۇيرۇ

ۋە  اپ باقمىغانروسھاجىتىنى چبىر كىشى ئۇنىڭ ئوخشىشى بىلەن ېھ»
 ⑤«.ەپ باقمىغانتىل لىقپاناھ

قېرىنداشلىرىم، قۇرئان نازىل قىلىنغان بۇ ئايدا، مانا بۇ مۇبارەك قۇرئاننى 
ىلىتى پەز نىڭ! چۈنكى بۇ ئايدا ئۇنى كۆپ ئوقۇشتىرىشڭالركۆپ ئوقۇشقا تېخىمۇ 

گە ھەر يىلى رامىزان  ملسو هيلع هللا ىلص. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم قۇرئاننى پەيغەمبەر چوڭدۇر
ۋاپات تاپىدىغان يىلى رامىزان  ملسو هيلع هللا ىلصئېيىدا بىر قېتىم ئوقۇپ بىرەتتى، پەيغەمبەر 

 گەن.ئېيىدا تېخىمۇ مۇستەھكەملەش سەۋەبىدىن ئىككى قېتىم ئوقۇپ بەر
رامىزان ئېيىدا مەيلى نامازدا ياكى نامازدىن سىرت  سەلەف سالىھالر

                                                           
ە بارلىق ۋ، پادىشاھلىق تۇرشېرىكى يوقھېچ ، ئۇنىڭ تۇريوقھېچبىر ھەق ئىالھ تىن باشقا هللامەنىسى:  ①
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رى ھى. رامىزان ئېيى كىرسىال ئىمام زۇبولسۇن، قۇرئاننى كۆپ تىالۋەت قىالتت
قۇرئان تىالۋەت قىلىش ۋە  ـــبۇ ئاي »مۇنداق دەيتتى:  )رەھىمەھۇلالھ(

 «.پېقىرالرغا تاماق بىرىش ئېيىدۇر
ھەدىس ئوقۇش ۋە  )رەھىمەھۇلالھ(ېيى كىرسە ئىمام مالىك رامىزان ئ

قۇرئاننى سەھپىلەرگە قاراپ تۇرۇپ تىالۋەت سورۇنلىرىنى تەرك قىلىپ، ئىلىم 
 قىلىشقا ئەھمىيەت بىرەتتى.

ئادەتتە ھەر يەتتە كۈندە بىر قېتىم قۇرئان تامام  )رەھىمەھۇلالھ(قەتادە 
قىالتتى، رامىزاندا ھەر ئۈچ كۈندە بىر قېتىم تامام قىالتتى، رامىزاننىڭ 

 ئىبراھىم نەخەئى .ئاخىرقى ئون كۈنىدە ھەر كېچىسى بىر قېتىم تامام قىالتتى
، تتىرامىزاندا قۇرئاننى ھەر ئۈچ كېچىدە بىر قېتىم تامام قىال )رەھىمەھۇلالھ(

 رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ھەر ئىككى كېچىدە بىر قېتىم تامام قىالتتى.
رامىزان ئېيىدا ھەر ئىككى كېچىدە بىر قېتىم قۇرئاننى  )رەھىمەھۇلالھ(ئەسۋەد 

  .تولۇق تامام قىالتتى
ئۇالرغا رەھمەت قىلسۇن! سىلەر ئۇ ياخشىالرغا ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا  هللا

ئەگىشىڭالر، شۇنداق قىلساڭالر پاك ۋە ياخشى كىشىلەرگە قوشۇالاليسىلەر. 
قا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەمەللەرنى قىلىش ئارقىلىق كېچە ۋە كۈندۈز هللا

دى مۇ خۇدۋاقىتلىرىنى غەنىيمەت بىلىڭالر! چۈنكى ئۆمۈر تېز ئۆتمەكتە، ۋاقىت
 بىر سائەتتەك ئۆتمەكتە.

! بىزگە سېنىڭ كىتابىڭنى ئۆزۈڭ رازى بولغۇدەك تىالۋەت قىلىشنى هللائى 
رىزىق قىلىپ بەرگىن، ئۇ ئارقىلىق بىزنى توغرا يولغا يېتەكلىگىن، ئۇ 
ئارقىلىق بىزنى قارڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا چىقارغىن. ئى ئالەملەرنىڭ رەببى 

زىيىنىمىزغا ئەمەس، پايدىمىزغا ھۆججەت  ! قۇرئاننى بىزنىڭهللابولغان 
! قۇرئان تىالۋەت قىلىش سەۋەبلىك بىزنىڭ هللاقىلىپ بەرگىن. ئى 

دەرىجىمىزنى يۇقىرى قىلغىن، بىزنى دوزاختىن قۇتقۇزغىن، 
ى، بىزن! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللايامانلىقلىرىمىزنى ئۆچۈرگىن. ئى مېھرىبان 

 قىلغىن. ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت -ئاتا
تاۋابىئاتلىرىغا -گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا
 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنىچ ساھابىلىرىگەۋە بارچە 
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 سۆھبەت -6

تۇتۇشتا كىشىلەرنىڭ بىر  رامىزان روزىسى
 غا ئايرىلىدىغانلىقى ھەققىدەقانچە قىسىم

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا ۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. مەڭگ
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
ر، بەك كۆپ ئىنئام نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇ

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

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 

ئەلى « ېتىلغۇچى شىردۈشمەنگە ئ»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
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 قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم، ئۈچىنچى سۆھبەتتە رامىزان روزىسىنىڭ دەسلەپتە ئىككى 

انلىقى، كېيىن روزىنىڭ ھۆكۈملىرى باسقۇچقا بۆلۈپ پەرز قىلىنغ
سۆزلەپ ئۆتۈلگەن ئىدى. كىشىلەر بۇ توغرىسىدىكى مەزمۇنالر تۇراقالشقانلىقى 

 ھۆكۈملەردە ئون قىسىمغا ئايرىلىدۇ:
  ن ردىروزا تۇتۇشتىن چەكلىگۈچى ئامىلال كىشىلەر: قىسىمبىرىنچى
 مۇسۇلمان ەتكە يەتكەنروزا تۇتۇشقا قادىر، مۇقىم، ئەقىللىق، باالغ خالىي،

 كىشىلەر
ا غ)بىرلىككە كەلگەن قارىشى( كىتاب، سۈننەت ۋە ئالىمالرنىڭ ئىجماسى

ئاساسەن، ئۇ كىشىگە رامىزان روزىسىنى ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىش ۋاجىب بولىدۇ. 
َناٍت ِمَن الُْهَدى ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا َشْهُر َرَمَضاَن ال َِذي أُْنِزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِلن َاِس َوبَي ِ

ْهَر فَلَْيُصْمهُ َوالُْفْرقَاِن فََمْن َشِهَد  رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا » ﴾ِمْنُكُم الش َ
 بىلەنباشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر، ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق 

 رناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن ئايەتلەردۇر، سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازى
 الهالل رأيتم إذا» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . ①«بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن

 ②.«يىڭى ئاينى كۆرسەڭالر روزا تۇتۇڭالر» «فصوموا
ئۆز ۋاقتىدا ئادا  يۇقىرىدا سۈپەتلەنگەن كىشىلەرنىڭ رامىزان روزىسىنى

 كەلگەن. ئىكەنلىكىگە مۇسۇلمانالر ئىجماغا )بىرلىككە( قىلىشنىڭ پەرز
بولمايدۇ، تۇتقان تەقدىردىمۇ  مىزان روزىسى تۇتۇش كاپىرغا پەرزئەمما را

ئىبادەت قىلىشقا اليىق ئەمەس. ئەگەر  ـــ روزىسى قوبۇل بولمايدۇ چۈنكى كاپىر
ان بولغان بولسا، ئۆتۈپ كەتكەن كۈنلەرنىڭ ئۇ رامىزان ئېيى جەريانىدا مۇسۇلم

 إِْن  كََفُروا لِل َِذيَن  ْل قُ ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللاقازاسىنى قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ. 
ئەگەر ئۇالر > :مۇھەممەد!( كاپىرالرغا ئېيتقىنكى)ئى » ﴾َسلََف  قَْد  َما لَُهْم  ُيْغَفرْ  َيْنَتُهوا

)كۇفرىدىن، پەيغەمبەر بىلەن دۈشمەنلىشىشتىن( يانسا، ئۇالرنىڭ ئۆتكەنكى 
 .③«<گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -275 بەقەرەسۈرە  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -37سۈرە ئەنفال  ③
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 ۇسۇلمان بولغان بولسا، روزا پەرزئەگەر كاپىر رامىزان كۈنلىرى كۈندۈزدە م
-)يېمەكبولغان كىشىگە ئايالنغانلىقى ئۈچۈن، كۈننىڭ قالغان قىسمىدا 

 ۋاجىب بولىدۇ. توختىشىئىچمەكتىن( 
 :كىچىك بالىالر ئىككىنچى قىسىم كىشىلەر 

. بولمايدۇ ە قەدەر ئۇنىڭغا روزا تۇتۇش پەرزكىچىك باال باالغەتكە يەتكەنگ
 صغريال وعن ، يستيقظ حتى النائم عن:  ثالثة عن القلم ِفعَ ُر »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

ەم ئۈچ تۈرلۈك كىشىدىن كۆتۈرۈلدى: قەل»« يفيق حتى املجنون وعن ، يكرب حتى
 ئۇخالپ قالغۇچى ئويغانغۇچىلىك، نارەسىدە باال باالغەتكە يەتكۈچىلىك، ساراڭ

لېكىن كىچىك باال روزا تۇتۇشقا تاقەت قىاللىسا،  ①«.ئەقلىگە كەلگۈچىلىك
ئىبادەتكە ئادەتلىنىشى ئۈچۈن، -ئۇنىڭ باالغەتكە يەتكەندىن كېيىن تائەت

 غا ئەگىشىش يۈزىسىدىنسەلەف سالىھالرۋەلىيسى ئۇنى ئىبادەتكە كۆندۈرۈش ۋە 
رامىزان روزىسى تۇتۇشقا بۇيرۇيدۇ. ساھابىلەر كىچىك بالىلىرىنى روزا 

ە يۇڭدىن ئويۇنچۇق ياساپ تتى، ئۇالرنى مەسجىدلەرگە ئېلىپ باراتتى ۋتۇتقۇزا
ئۇالرغا ھېلىقى ئويۇنچۇقنى  دەپ يىغلىسا« تاماق بەر!»الىالر ئەگەر ب بىرەتتى؛
 ، شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۇنى ئويناۋېرەتتى.دە-بىرەتتى

 ىرىنىلىبۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇنلىغان ۋەلىيلەر بۇنىڭدىن بىخەۋەر، ئۇالر بال
ئۇالرنى ر بەزىلەمايدۇ بەلكى بالىلىرى روزا تۇتۇشقا قىزىقسىمۇ زا تۇتۇشقا بۇيرۇرو

دپ  «بالىالرغا كۆيۈنگەنلىك»روزا تۇتۇشتىن توسىدۇ ھەمدە بۇنداق قىلىشنى 
قىممەتلىك ۋە ئۇنىڭ رىنسىپلىرى پئۇالرنى ئىسالم قارايدۇ. ئەمەلىيەتتە 

ا ھەقىقىي كۆيۈنگەنلىكتۇر. لەش ـــ ئۇالرغىتەلىماتلىرى ئۈستىدە تەربىي
كىمكى بالىالرنى ئۇنىڭدىن توسىدىكەن ياكى سەل قارايدىكەن، ئۆزىگە ۋە ئۇالرغا 

ۋەلىيسى بالىالرنىڭ روزا تۇتقانلىقىنىڭ ئۇالرنىڭ  م قىلغان بولىدۇ. ئەمما،زۇلۇ
كىگە زىيان يەتكۈزگەنلىكىنى بايقىسا، ئۇالرنى روزا تۇتۇشتىن ىتەن ساالمەتل
 گۇناھ بولمايدۇ.توسسا ھېچ 

ئوغۇل بالىدا تۆۋەندىكى ئۈچ تۈرلۈك ئاالمەتنىڭ بىرى كۆرۈلسە باالغەتكە 
 يەتكەن ھېسابلىنىدۇ:

  باشقا سەۋەبلىك مەنىينىڭ چىقىشىبىرىنچى، ئېھتىالم بولۇش ياكى 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ھاكىم  ①
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 ال َِذيَن  اْسَتأْذََن  َكَما فَلَْيْسَتأِْذُنوا الُْحلَُم  ِمْنُكُم  اْْلَْطَفاُل  بَلَغَ  إِذَاوَ ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا
كىچىك بالىلىرىڭالر باالغەتكە يەتكەندە، ئۇالر ئىلگىرىكىلەر )يەنى » ﴾قَْبلِِهْم  ِمْن 

چوڭالر كىرىشتە( ئىجازەت سورىغاندەك، )ئۆيگە كىرىشتە ھەممە ۋاقىت( ئىجازەت 
« محتلم كل عىل واجب ةغسل الجمع»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر ①«سورىسۇن

 ②«.ۇرتبھەرقانداق كىشىگە ۋاجىغۇسلى قىلىش باالغەتكە يەتكەن  كۈنىجۈمە »
 ئىككىنچى، ئەۋرەتكە تۈك چىقىش 

يەنى ئالدى ئەۋرەتنىڭ ئەتراپىغا يىرىك تۈك ئۈنۈش. ئەتىيە ئەلقۇرەزى 
يوم قريظة، فمن كان محتلامً أو ملسو هيلع هللا ىلص عرضنا عىل النبي » :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ

نىڭ ئالدىغا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  قۇرەيزە غازىتى كۈنى» «ومن ال تركأنبت عانته قتل، 
ئەۋرىتىگە تۈك ئۈنگەنلەر ئۆلتۈرۈلۈپ،  ئېھتىالم بولغان ياكى كەلتۈرۈلدۇق.

  ③«.ىدىئۈنمىگەنلەر ئۆلتۈرۈلم
  ،شۇشياشقا تو 25ئۈچىنچى 

عرضت عىل النبي » :گەنېمۇنداق د مابنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىئابدۇلالھ ئ
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس  ،سنة فلم يجزين يوم أحد وأنا ابن أربع عرشةملسو هيلع هللا ىلص 

كەلتۈرۈلدۈم، ئۇ  نىڭ ئالدىغا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ھۇد كۈنىۇئمەن »« عرشة سنة فأجزاين
 ئۇ مېنى )جەڭگە( قوبۇل قىلمىدى. خەندەك ياشتا ئىدىم، 24ۋاقىتتا مەن 

ياشتا  25كەلتۈرۈلدۈم، ئۇ ۋاقىتتا مەن  نىڭ ئالدىغا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر كۈنىغازىتى 
 ④«.ئىدىم. ئۇ مېنى )جەڭگە( قوبۇل قىلدى

 ئۇنىڭ مەنئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز خەلىپە ۋاقتىدا »نافىئ مۇنداق دېگەن: 
د إن هذا الح>ھەدىسنى سۆزلەپ بەردىم. ئۇ: يۇقىرىقى قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا 

اال بىلەن >بۇ كىچىك ب <يفرضوا ملن بلغ خمس عرشة سنةوكتب لعامله أن  بني الصغري والكبري
دېدى ۋە يەنە ئۆزىنىڭ خىزمەتچىلىرىگە:  سىدىكى چەكتۇر<ىچوڭ ئادەم ئوتتۇر

 ⑤«.ياشقا كىرگەنلەرگە تەمىنات بىرىڭالر< دېدى 25>
كۆرۈلۈشى بىلەن باالغەتكە يەتكەن  قىزالر تۆت تۈرلۈك ئاالمەتنىڭ بىرىنىڭ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -51سۈرە نۇر  ①

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②

 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى نەسائى توپلىغان، ئەھمەد ۋە  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
 بۇخارى توپلىغان. ⑤
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تۈرلۈك ئاالمىتى ئوغۇلالرنىڭكىگە ئوخشايدۇ، تۆتىنچى ئۈچ بۇنىڭ ، بولىدۇ
 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.
تكە يەتكەن بولسا، ئەگەر ئۇ روزا تۇتۇۋاتقان بىر باال رامىزان كۈندۈزى باالغە

 ؛بولسا روزىسىنى داۋامالشتۇرىدۇ، ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى ئىشى سۈرۈشتۈرۈلمەيدۇ
بولغان كىشىگە ئايالنغانلىقى  مىغان بولسا، ئۇ روزا تۇتۇش پەرزئەگەر روزا تۇت

 توختىشى ۋاجىبئىچمەكتىن( -)يېمەكئۈچۈن، شۇ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا 
ئىچمەكتىن توختاش ۋاجىب بولغان ۋاقىت )سۈبھى -ۇ. ئەمما يېمەكبولىد

 ،بولغان كىشىلەردىن بولمىغانلىقى ئۈچۈن روزا تۇتۇش پەرزسادىق( تا ئۇ تېخى 
 بولمايدۇ.)شۇ كۈننىڭ( قازاسىنى قىلىش ۋاجىب  ئۇنىڭغا
 نى يوقاتقان( كىشىلەرىلىنچى قىسىم كىشىلەر: مەجنۇن )ئەقئۈچ 

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصبولمايدۇ. پەيغەمبەر  روزىسى تۇتۇش پەرزغا رامىزان مەجنۇن
 املجنون عنو  ، يكرب حتى صغريوعن ال ، يستيقظ حتى النائم عن:  ثالثة عن القلم ِفعر »دېگەن: 

 : ئۇخالپ قالغۇچىقەلەم ئۈچ تۈرلۈك كىشىدىن كۆتۈرۈلدى»« يفيق حتى
ئەقلىگە  ويغانغۇچىلىك، نارەسىدە باال باالغەتكە يەتكۈچىلىك، ساراڭئ

چۈنكى مەجنۇندا ئىبادەتنى ئويالپ نىيەت قىلىدىغان ئەقىل  ①.«كەلگۈچىلىك
 إمنا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصيوق، ئىبادەت نىيەتسىز قوبۇل بولمايدۇ. پەيغەمبەر 

)نىڭ دۇرۇس بولۇشى ۋە  بارلىق ئەمەللەر» «نوى ما امرئ لكل وإمنا بالنيات األعامل
ۆزى ئ ئىنسان پەقەت بىرھەر، نىيەتكە باغلىقتۇر پەقەت رىلىشى(بىتولۇق ئەجىر 

 ②«.ئېرىشىدۇ گىالنىيەت قىلغان نەرسى
كىشى  ئۇ كېلىدىغان كىشىگە كەلسەك،بەزىدە جىنى تۇتۇپ بەزىدە ئەسلىگە 

ئەسلىگە كەلگەندە روزا تۇتۇشى پەرز بولىدۇ، جىنى تۇتقاندا روزا تۇتۇشى پەرز 
بولمايدۇ. ئەگەر كۈندۈز ئارىلىرىدا جىنى تۇتسا، كېسەل ياكى باشقا سەۋەبلىك 

ئۇ كىشىنىڭ روزىسىمۇ  كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمىغاندەك بولغانبىھوش 
دا ھالىتىدە توغرا نىيەت بىلەن ھوشى جايى-چۈنكى ئۇ كىشى ئەقلى بۇزۇلمايدۇ

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ھاكىم  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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يوق.  دەلىلھېچقانداق ئۈچۈن، روزىسىنىڭ بۇزۇلىدىغانلىقىغا روزا تۇتقانلىقى 
بولۇپمۇ، ئۇ كىشى مۇئەييەن ۋاقىتتا جىن تۇتىدىغانلىقىنى بىلىدىغان بولسا، 

شۇڭالشقا جىن تۇتقان  ۇلمايدىغانلىقى تېخىمۇ كۈچلىنىدۇروزىسىنىڭ بۇز
لىش ۋاجىب بولمايدۇ. ئەگەر جىن تۇتقان كىشى كۈندۈز كۈننىڭ قازاسىنى قى

ئارىلىرىدا ئەسلىگە كەلسە، روزا پەرز بولغان كىشىگە ئايالنغانلىقى ئۈچۈن 
 ۋاجىب توختاپ تۇرۇشى ئىچمەكتىن(-)يېمەك كۈننىڭ قالغان قىسمىدا

سىدە باال ۋە خۇددى باالغەتكە يەتكەن ۋاقىتتىكى نارە ئۇ كىشىگە بولىدۇ.
بولغان ۋاقىتتىكى كاپىرغا روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش ۋاجىب مۇسۇلمان 

 بولمىغاندەك، روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ.
 قارىنى پەرق ئېتىش ئىقتىدارىنى -ئاق كىشىلەر: تۆتىنچى قىسىم

 جىسىگە بېرىپ قالغان ياشانغانالريوقىتىش دەرى
 ى سەۋەبلىكبۇنداق كىشىلەر پەرق ئېتىش ئىقتىدارىنى يوقاتقانلىق

ئۇالرغا رامىزان روزىسى  ئۇالردىن شەرئىي تەكلىپ ساقىت قىلىنغانلىقى ئۈچۈن،
تائام بىرىش ۋاجىب بولمايدۇ. دېمەك، بۇ تۈردىكى  )مىسكىنگە( ياكىتۇتۇش 

ئېتىش ئىقتىدارى يېتىلمىگەن كىچىك بالىغا ئوخشايدۇ. ئەگەر  كىشىلەر پەرق
سۆزدىن -ئۇالر بەزىدە پەرق ئېتىپ بەزىدە پەرق ئېتەلمەيدىغانالر بولسا، گەپ

 رامىزان روزىسى لكى پەرقلەندۈرەلەيدىغان ھالەتتەئېزىۋاتقان ھالەتتە ئەمەس بە
 بولىدۇ. زنى ئادا قىلىشى پەرزۋە ناما
 روزا تۇتۇشتىن داۋاملىق ئاجىز كەلگەن،  لەر:بەشىنچى قىسىم كىشى

ئاجىزلىقنىڭ يوقۇلۇشىدىن ئۈمىد يوق قېرىالر ۋە راك كېسىلىگە ئوخشاش 
 ىيىشتىن ئۈمىد يوق كېسەل كىشىلەرساق

 بۇ تۈردىكى كىشىلەر روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا
َ  ات َُقوافَ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللابولمايدۇ.  رامىزان روزىسى تۇتۇش پەرز  َما اّلل َ

تائاال  هللا. ①«قا تەقۋادارلىق قىلىڭالرهللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە » ﴾اْسَتَطْعُتْم 
ُ  ُيكَل ُِف  اَل ﴿مۇنداق دەيدۇ:  يەنە ھېچكىمنى تاقىتى  هللا» ﴾اُوْسَعهَ  إاِل َ  َنْفًسا اّلل َ

نلۈك روزىسى ئۇالرغا ھەر كۈلېكىن  .②«يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -24سۈرە تەغابۇن  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -174 بەقەرەسۈرە  ②
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دەسلەپ تائاال  هللاچۈنكى  ئۈچۈن بىر مىسكىنگە تاماق بىرىش ۋاجىب بولىدۇ
 تاماق بىرىش)مىسكىنگە( پەرز قىلىپ، روزا تۇتۇش بىلەن  نىسىروزىرامىزان 

سىدا ئىختىيارلىق بەرگەندە، تاماق بىرىشنى روزا تۇتۇش بىلەن باراۋەر ىئوتتۇر
ىتتا( تاماق بىرىش روزا تۇتۇشنىڭ ئورنىدا قىلغان. دېمەك، )ئۇ ۋاق

تۇرغانلىقتىن، روزا تۇتۇشتىن ئاجىز كەلگەندە ئۇنىڭ ئورنىغا تاماق بىرىش 
 ۋاجىب بولغان.

كى ئۆلچىمىدىتاماق بىرىشتە ئۇنى ھەربىر مىسكىنگە بىر مۇد )يەنى مەدىنە 
تارقىتىپ بىرىش ياكى ئۆزىنىڭ  سا( قىلىپ مىسكىنلەرگە ¼ سا بويىچە

 رالپزىممىسىدە قېلىپ قالغان رامىزان كۈنلىرىنى ھېسابالپ، تاماق تەييا
گرام  510ىدا ئىختىيارلىق بىرىلىدۇ. بىر مۇد مىسكىنلەرنى چاقىرىش ئوتتۇرىس

قېرى كىشى روزا »مۇنداق دەيدۇ:  )رەھىمەھۇلالھ(بولىدۇ. ئىمام بۇخارى 
مىسكىنلەرگە تاماق بىرىدۇ. ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  تۇتۇشقا قادىر بواللمىسا

ن كى ئۈچۈھەر كۈنلۈ ككى يىل روزا تۇتمىغانقېرىپ قالغاندا بىر يىل ياكى ئى
ياشىنىپ قېلىپ روزا تۇتۇشقا قادىر «. بىر مىسكىنگە گۆش ياكى نان بەرگەن

ما: ھۇئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەن مومايالر ھەققىدە-قېرى بوۋاي بواللمىغان
ئۇالر ھەر كۈنلۈك روزىنىڭ ئورنىغا بىر مىسكىنگە » «فيطعامن مكان كل يوم مسكيناً »

 ①.دېگەن« تاماق بىرىدۇ
 تائاال هللانىڭ ھېكمىتى ۋە رەھمىتىدۇر. هللا ـــ قېرىنداشلىرىم، شەرىئەت

ئۇ ئارقىلىق بەندىلىرىگە رەھىم قىلىدۇ چۈنكى شەرىئەت  ـــ ئاسانالشتۇرۇش، 
كمەت ئۈستىگە قۇرۇلغاندۇر. شەرىئەتكە تەكلىپ ېكۆيۈنۈش، پۇختىالش ۋە ھ

 كۆكسى-قىلىنغان ھەربىر كىشى ئۆز زىممىسىدىكى مەجبۇرىيەتنى كۆڭلى
المنىڭ دىنى، نىڭ رەببى، ئىسهللاكەڭرى، قەلبى تولۇق قانائەتلەنگەن، 

نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە رازى بولغان ھالدا ئورۇندىشى  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 
ۇچىنىڭ ئەھۋالىغا ماس تائاال شەرىئەتنى ھەربىر تەكلىپ قىلىنغ هللائۈچۈن، 

 قىلدى. ھالدا پەرز
ئى مۇئمىنلەر! نۇرغۇن ئىنسانالر دىندىن ئېزىپ كېتىۋاتقاندا، سىلەر مانا 

نى بۇ دىنغا ھىدايەت نىڭ سىلەرهللا ئۈچۈن ھەمدەەرەپلىك دىنىڭالر بۇ ش

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①



 

        53 

تىن سىلەرنى هللاشۇنداقال  قا ھەمدە ئېيتىڭالرهللا قىلغانلىقى ئۈچۈن
 نى سوراڭالر!ىھاياتىڭالرنىڭ ئاخىرىغىچە بۇ دىندا مۇستەھكەم قىلىش

ئىالھنىڭ يوق  ن( سېنىڭدىن باشقا ھېچبىر ھەق! )بىز سەندىهللائى 
ھ ئىكەنلىكىڭ، ھەممە نەرسىنىڭ ساڭا يېگانە ئىال-ئىكەنلىكى، سېنىڭ يەككە

مۇ ئەمەسلىكىڭ موھتاج ئىكەنلىكى، سېنىڭ باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغان
نىڭ ساڭا تەڭداش بواللمايدىغانلىقىغا ھەقىقىي گۇۋاھلىق ھەمدە ھېچبىرى

سەندىن )ھاجىتىمىزنى( سورايمىز.  غانلىقىمىزنى ۋەسىلە قىلىپ تۇرۇپبىرىدى
 !هللائى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچى  !هللاكۆپ  ئى ئەڭ ئۇلۇغ، ئاتاسى

! بىزنى، سەن ياخشى هللائى ئەبەدى ھايات، ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى 
كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئەمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىڭنى سورايمىز. بىزنى 

نىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە رازى  ملسو هيلع هللا ىلصسېنىڭ رەب، ئىسالمنىڭ دىن، مۇھەممەد 
ھاياتىمىزنىڭ  ىڭ قاتارىدىن قىلىشىڭنى سورايمىز.ان كىشىلەرنبولغ

ئاخىرىغىچە دىنىڭدا مۇستەھكەم قىلىشىڭنى شۇنداقال خاتالىقلىرىمىزنى، 
مەت ن رەھۋە بىزگە ئۆز تەرىپىڭدى قىلىشىڭنىيامان ئەمەللىرىمىزنى مەغپىرەت 

ەكمۇ كۆپ بالرنى( سەن ھەقىقەتەن )بەندىلىرىڭگە ئاتابېغىشلىشىڭنى سورايمىز. 
 بېغىشلىغۇچىسەن.

تاۋابىئاتلىرىغا، -، ئۇنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  تائاال هللا
قىيامەت كۈنىگىچە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن بارلىق تاكى ساھابىلىرىگە ھەمدە 

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-مۇئمىنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
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 سۆھبەت -7 
قانچە قىسىمغا تا بىر تۇتۇش رامىزان روزىسى

بىر بۆلۈكى يەنە كىشىلەرنىڭ  ئايرىلغان
 ھەققىدە
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ
هللا قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. مەڭگۈ 
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
بەك كۆپ ئىنئام  نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر،

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى ر
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ 

ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصشۇنداقال مۇھەممەد  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
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 قىلسۇن!
نىڭ سىروزىرامىزان )ئالدىنقى سۆھبىتىمىزدە( بىز م، قېرىنداشلىرى

سىدا ىتوغر ىدىغانلىقنىۈلۆب قىسىمغالەرنىڭ بەش ىھۆكۈملىرىدە كىش
 ،اشقاب كىشىلەردىن قىسىمبەش  سۆزلەپ ئۆتۈلگەنيۇقىرىدا  .ن ئىدۇقسۆزلىگە
 .توختىلىمىز ھەققىدە ك كىشىلەربۆلەبىر يەنە سۆھبەتتە بىز  مەزكۇر
 مۇساپىر :قىسىم كىشىلەر ئالتىنچى 

ەر قىلىش ئارقىلىق ھىيلە ئىشلىتىپ روزىسىنى سەپ مۇساپىر كىشى
سەپەر  رئەھۋالىغا قارايمىز. ئەگەبۇزۇشنى مەقسەت قىلغان بولسا ئۇنىڭ 

تا تشۇ ۋاقى نىڭئۇ كىشىقىلىشتىكى مەقسىتى روزىسىنى بۇزۇش بولسا، 
ئەگەر  ۋاجىب بولىدۇ. داۋامالشتۇرۇشى ىسىنىروز، ھارام روزىسىنى بۇزۇشى

سەپىرىنىڭ مۇددىتى ئۇزۇن قىلمىغان بولسا، مەقسەت  ھىيلە ئىشلىتىشنى
ئۆتكۈنچى سەپەر بولسۇن ياكى قىلغان  ئۈچۈنن، بىرەر ھاجەت ياكى قىسقا بولسۇ

 سەپەرشاش دائىملىق خغا ئولىرىپۇروش ىڭلىرىنىنئايروپىالن ۋە كىرا ماشى
ىسىنى روز، بولغانلىقى ئۈچۈن ومۇمىينىڭ سۆزى ئاالتائ هللا ،بولسۇن

 .دۇىلىبىر لىقئىختىيار گەئۇ كىشى ئوتتۇرىسىدا داۋامالشتۇرۇش ياكى بۇزۇش
ةٌ  َسَفرٍ  عَََل  أَوْ  َمِريضاً  كَاَن  َمْن ﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال هللا  ُ  ُيِريُد  أَي َاٍم أَُخرَ  ِمْن  فَِعد َ  اّلل َ
 يەنى) ۈستىدەكىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئ» ﴾الُْعْسرَ  بُِكُم  ُيِريُد  َوال الُْيْسرَ  بُِكُم 

 كۈنلەردە باشقا( ئۈچۈن كۈنلەر تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان) بولۇپ( مۇساپىر
 .①«خالىمايدۇ تەسلىكنى ۇ،سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليد . هللاتۇتسۇن

نەقىل مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ئەنەس ئىبنى
« ائمالص عىل املفطر وال املفطر، عىل الصائم يعب فلم ،ملسو هيلع هللا ىلصكنا نسافر مع النبي » :غانلىنىق
ەن الر بىلبىلەن بىرگە سەپەرگە چىققان ئىدۇق، روزا تۇتقان ملسو هيلع هللا ىلصبىز پەيغەمبەر »

 ②«.بىرىنى ئەيىبلىمەيتتى-بىر تۇتمىغانالر
 نەقىلئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى 

 إنف فأفطر ضعفاً  وجد من أن ويرون حسن، ذلك فإن فصام قوة وجد من أنيرون » :غانقىلىن
زا ورتاقىتى بولسا، ئۇنىڭ  قۇدەكروزا تۇتنىڭ كىم> :اھابىلەرس» «حسن ذلك
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 شى<تۇتمىغىنى ياخ بولمىسا،تاقىتى قۇدەك روزا تۇتنىڭ كىم ؛ياخشى تقىنىتۇ
  ①«.دەپ قارايتتى

 ظهر صاحب إين ،الل هيا رسول » ئەسلەمى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ى ئەمىرھەمزە ئىبن
 اب،ش وأنا القوة أجد وأنا رمضان: يعني الشهر هذا صادفني رمبا وإنه وأكريه، عليه أسافر أعالجه
 أعظم هالل   رسول يا أفأصوم عىل، ديناً  فيكون أؤخره أن من عىل أهون الل ه رسول يا الصوم بأن فأجد
ۇنىڭ بىلەن ئ مېنىڭ بىر تۆگەم بار، ى!رەسۇلنىڭ هللائى » «أفطر؟ أم ألجرى

ا گاھىد، سەپەر قىلسامگاھىدا ئۇنىڭغا مىنىپ  .ھاجەتلىرىمنى راۋا قىلىمەن
يى كىرىپ قېلىشى رامىزان ئې . سەپەردىكى ۋاقتىمدائۇنى كىراغا سالىمەن

روزا تۇتۇش ماڭا تەس كەلمەيدۇ. لۈك يىگىت، كۈچ ۋە ، مەن ياشمۇمكىن
 قازاسىنى قىلغاندىن كۆرە، ئۆز ۋاقتىدا نىڭ ئۈچۈن مەن روزىنى كېچىكتۈرۈپشۇ
ەپ د« ؟سىنى قىلسام ئەجرى كاتتىمۇى كاتتىمۇ ياكى قازارئەج قىنىمنىڭتۇت

ىنى سىقايسئى ھەمزە! » «حمزة يا شئت ذلك أي» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  سورىغاندا،
 ②.دەپ جاۋاب بەردى «، شۇنى قىلغىن!خالىساڭ

 ۇرىغاشوپنىڭ سىنىكىرا ماشى ھاۋانىڭ ئىسسىقلىقى سەۋەبىدىنەپەردە س
گە ئۇ كىشى ،بولىدىغانھاۋا سالقىن قىيىن كەلسە، رامىزان روزىسىنى تۇتۇش 

 چىكتۈرسە بولىدۇ.ېككۈنلەرگە تۇتۇش ئاسان بولىدىغان  ىسىنىروز
ئاسان  ياكى تۇتماسلىقتىن تۇتۇش ىسىروزرامىزان  كىشىمۇساپىر 

 ەرۋبارا ىتۇتماسلىق ياكى ۇشەر روزا تۇتگئە .ئەۋزەلدۇر ىبولغىنىنى قىلىش
ئۇ كىشىنىڭ زىممىسىدىن  ـــ روزا تۇتۇش .ئەۋزەلدۇر ىروزا تۇتۇش ،بولسا

 ئۇ شۇىدۇ، كىشىلەر بىلەن بىرگە روزا تۇتتزلىېت نىىساقىت بولۇشروزىنىڭ 
 شۇنداق قىلغان. ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر  الندۇرىدۇروھكىشىنى 

نىدۇ: ىمۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 
 دةش من رأسه عىل يده ليضع أحدنا كان إن حتى شديد، حر يف ضانيف رمملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع النبي »

ن بىلە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھبىز » «رواحة بن الل ه وعبدملسو هيلع هللا ىلص  الل ه رسول إال صائم فينا وما الحر،
، ھەتتا ئىدىقاتتىق ئىسسىق  ئېيىدا سەپەرگە چىقتۇق، ھاۋا رامىزان

لىرىنى لىقىدىن قولئىسسىقنىڭ قاتتىقئارىمىزدىكى بەزى كىشىلەر 
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 ن باشقاۋاھەدىەئابدۇلالھ ئىبنى ر بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ .تتىويۇۋاالق پېشانىسىگە
 ①«.روزا تۇتمىغان ئىدى ھېچكىم

 ەندە،ۈزۈلگيەتكگە  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھئېغىر كەلگەنلىكى  روزىنىڭ ساھابىلەرگە
جابىر رەزىيەلالھۇ  .روزىسىنى بۇزغان ئۈچۈن ۈشلۆكۆڭۈل ب ساھابىلىرىگە

 تىح فصام الفتح عام مكة إىلخرج  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن» قىلىنىدۇ: نەقىلئەنھۇدىن مۇنداق 
 فيام ينظرون وإنهم الصيام، عليهم شق قد الناس إن: له فقيل معه، الناس فصام الغميم، كراع بلغ

ولغان ب ھىەتفمەككە » «إليه ينظرون والناس فرشب العرص بعد ماء من بقدح فدعا فعلت،
گەن ېلغەمىم دۇرائۇيولغا چىقتى ۋە ك قاراپ مەككىگە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ارامىزاند يىلى

 گە: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .يەرگە كەلگۈچە روزا تۇتتى، باشقىالرمۇ روزا تۇتقان ئىدى
مە قىلىدىغانلىقلىرىغا ېكىشىلەرگە روزا ئېغىر كەلدى، ئۇالر سىلىنىڭ ن>

سۇ  ايىن بىر قاچېئەسىردىن ك ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر دېيىلگەنىدى <قاراۋاتىدۇ
 ②«.سۇنى ئىچتى ۇپكۆرسىتىپ تۇر گەكىشىلەر، ئەكەلدۈرۈپ

ي بالن أن» قىلىنىدۇ: نەقىلئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق 
: فقال ه،ل بغلة عىلملسو هيلع هللا ىلص  الل ه ورسول مشاة، صائف يوم يف صيام والناس السامء من نهر عىل أىتملسو هيلع هللا ىلص 
ملسو هيلع هللا ىلص  الل ه ولرس فثنى فأبوا، راكب إين أيرسكم، إين مثلكم، لست إين: فقال فأبوا، الناس أيها اشبوا
 مەلۇم بىر سەپەردە(») «ملسو هيلع هللا ىلص يرشب أنفنزل فرشب، وشب الناس، وما كان يريد فخذه 

ر ئېقىن بويىغا كېلىپ قالدى. بى ئېقىۋاتقان يامغۇر سۈيى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ھاۋا قاتتىق ئىسسىق ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە  ،ۇۋالغان بولۇپروزا تۇت ساھابىلەر

غا مىنىۋالغان ئىدى. چىرىېق بولسا ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر ە كېتىۋاتاتتىئۇالر پىياد
 ر )روزىلىرىنىلېكىن ئۇال ى جامائەت! سۇ ئىچىڭالر< دېدىئ> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر شۇڭا، 

>مەن  ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر سۇ ئىچكىلى ئۇنىمىغان ئىدى،  بۇزماسلىق ئۈچۈن(
ئۈستىدە  مەن ئۇالغچۈنكى  ەن سىلەردىن راھەتمسىلەرگە ئوخشىمايمەن، 

ەن شۇنىڭ بىل .مىدىىئۇنسۇ ئىچكىلى يەنە  لېكىن ئۇالر كېتىۋاتىمەن< دېدى
ۈپ سۇ ئىچكەن ئىدى، ئۇالرمۇ سۇ ئىچىشكە چۈش قېچىردىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ③«.ئىدى سۇ ئىچمەكچى ئەمەس ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەسلىدە  باشلىدى.
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ابىر ج. تۇتمايدۇ، سەپەردە روزا روزىسىنى بۇزىدۇ قىيىن كەلسەمۇساپىرغا روزا 
 بيالن أن» :دېيىلگەنمۇنداق  تەھەدىس دىن نەقىل قىلىنغانرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 أولئك:ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  صام، قد الناس بعض إن: هعىل الناس قيل ل الصوم شق حني أفطر ملاملسو هيلع هللا ىلص 
سىنى روزى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەكىشىلەرگە روزا مۇشەققەت كەلگەن» «العصاة أولئك العصاة،

غا  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ يەنە روزا تۇتقانلىقى پەيغەمبەر بەزى كىشىلەر بۇزغاندىن كېيىن،
 ①«.ئۇالر ئاسىيالردۇر< دېگەن ،دۇرئاسىيالر >ئۇالر ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر يەتكۈزۈلگەندە، 

 يف كانملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن» :قىلىنىدۇنەقىل  جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق
 يف امالصي الرب من ليس: فقال صائم،: قالوا ؟ هذا ما: فقال عليه، ظلل قد ورجالً زحاماً  فرأى سفر،
ئىدى. شۇ ئارىدا، ئادەملەر ئەتراپىغا  بىر سەپەردە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «السفر

 ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر ۈپ، بىر كىشىنى كۆرتۇرغان  ىدىتىلىپساي ۋە ئولىشىۋالغان
تۇتقانىكەن< دەپ ا ئۇ كىشى روز> دى. ئۇالر:دەپ سورى ؟<مە بوپتۇېن >ئۇنىڭغا

 ②«.دىېد <سەپەردە روزا تۇتۇش ياخشى ئەمەس> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  جاۋاب بەرگەنىدى،
روزىنى كامىل قىلىپ سەپەر  لىرىۈندۈزرامىزان ئېيى كروزىدار كىشى 

سىنى روزىچىققاندىن باشالپ تا قىيىنچىلىق بولسا، ئۆز شەھىرىدىن قىلىش
بىلەن بىرگە بولغان ئۇنىڭ ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصبەر مبولىدۇ چۈنكى پەيغە دۇرۇس بۇزۇشى

 نىڭىروز .گەن يەرگە كەلگىچىلىك روزا تۇتقانېمىم دەلغۇرائۇك ساھابىلەر
 ملسو هيلع هللا ىلصەمبەر پەيغ ۈزۈلگەندە،يەتك گەملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر گەنلىكىەت كەلقكىشىلەرگە مۇشەق

 ـــ مىمەرائۇلغۇك .روزىلىرىنى بۇزغان ساھابىلەربىلەن بىرگە بولغان  ئۇنىڭ ۋە
لىقىدىكى ىبىلەن مەررە زەھران ئاران فسۇئ ،لۇپوھىررە تەرەپتىكى قارا تاغ ب

 زۇلۇپ بارىدۇ.وگەن ۋادىغىچە سېغەمىم د
ئۆز ھالەتتە  روزا تۇتمىغان زلىرىكۈندۈ ئېيى رامىزانكىشى مۇساپىر 

شۇ  ،كېلىپ )ئاندىن شۇ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا روزا تۇتقان بولسا( شەھىرىگە
وزا رئەۋۋىلىدە شۇ كۈننىڭ چۈنكى ئۇ كىشى  ھېسابالنمايدۇلۈك روزىسى روزا نكۈ

سا ئاندىن دۇرۇس ۇتغاندىن باشالپ تۇريوتاڭ  ىنىروز پەرز ،ئىدى تۇتمىغان
 بولىدۇ.

توختاپ  ئىچمەكتىن(-)يېمەك ان قىسمىداكۈننىڭ قالغشۇ »لېكىن 
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 وخشىمىغان قاراشالرنىئ الىمالرئ مەسىلىدەگەن ېد «ياكى تۇرمامدۇ؟ تۇرامدۇ
)يەنى رامىزاننىڭ( زاماننىڭ » :ئالىمالربەزى  ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ،

 توختاپئىچمەكتىن( -)يېمەك ان قىسمىداكۈننىڭ قالغ ،ھۆرمىتىنى ساقالپ
 تۇتقانلىق ھېسابالنمىغانلىقىشۇ كۈننىڭ روزىسى روزا  ،بولىدۇ بۋاجى رۇشىتۇ

 ـــ ، بۇپ قارىغاندە «بولىدۇ بەم ۋاجىھ سىنى قىلىشئۈچۈن ئۇ كىشىگە قازا
 نىڭ مەزھىبىدىكى مەشھۇر كۆز قاراش.)رەھىمەھۇلالھ( دئىمام ئەھمە

ئىچمەكتىن( -)يېمەك ان قىسمىداكۈننىڭ قالغشۇ » :الىمالربەزى ئيەنە 
 سىنىبولمايدۇ چۈنكى ئۇ كىشىگە قازا بئۇ كىشىگە ۋاجى ىتوختاپ تۇرۇش

 ئىچمەكتىن( -)يېمەك نىڭئۇ كىشى ،بولغانلىقى ئۈچۈن بۋاجى قىلىش
 زاماننىڭ .پەئەت ئېلىپ كەلمەيدۇقانداق مەنھېچئۇ كىشىگە  توختاپ تۇرۇشى
 لىك ھالدارۇخسەت ىنىڭئۇ كىش ـــ ىنى ساقالشھۆرمىت)رامىزاننىڭ( 

بىلەن  يوشۇرۇن بۇزۇشىياكى  ائاشكارروزىسىنى كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدىكى 
بۇ ھەقتە ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ  .دەيدۇ «ئاللىبۇرۇن يوقالغان

كۈندۈزنىڭ ، گەن بولساېكىمكى كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە ي»ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 
 يىيىش ھاالل ەدۈزنىڭ ئەۋۋىلىدنكۈسەۋەبلىك  ە. يەنى ئۆزر«سۇنېدىمۇ يىىرخئا

ئىمام  ـــدىمۇ يىيىش ھاالل بولىدۇ. بۇ ىبولغان كىشىگە كۈندۈزنىڭ ئاخىر
ئىمام ئەھمەدنىڭ يەنە بىر خىل ۋە  كۆز قارىشىنىڭ فىئىياشمالىك ۋە ئىمام 

 ،بولغانلىقى ئۈچۈن يسەۋەبى مەخپى روزىسىنى بۇزۇشلېكىن . دۇركۆز قارىشى
 پيامان گۇمان قىلى ىگە باشقىالرئۇ كىشبولمىسا  ،ئىچمەيدۇ-ئاشكارا يەپ

 .ىپ قالىدۇئەگىش كى ئۇنىڭغايا قالىدۇ
 بار ىدئۈم دىنىسىلىنىڭ ساقىيىشېك قىسىم كىشىلەر: ىچيەتتىن 

 لەرسەل كىشىېك
 :لىتى بارھاخىل ئۈچ بۇنداق كىشىلەرنىڭ 

كەلمەيدىغان ۋە زىيان  مۇشەققەتروزا  ـــ ھالەتخىل ى چبىرىن
ىسى رامىزان روز گەلەرىكىشبۇنداق  ،پۇلوبھالەتتىكى كىشىلەر يەتكۈزمەيدىغان 

 روزا تۇتماسلىقىغا ئۆزرە يوق. ئۇالرنىڭبولىدۇ چۈنكى  پەرزتۇتۇش 
كېلىدىغان ئەمما ساالمەتلىكىگە  مۇشەققەتروزا  ـــ ئىككىنچى خىل ھالەت
نۇ مۇتائاالنىڭ  هللا لەركىشى نداقبولۇپ، بۇ لەرزىيان يەتكۈزمەيدىغان كىشى
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ةٌ  َسَفرٍ  عَََل  أَوْ  َمِريضاً  كَاَن  َمْن ﴿وَ  :روزا تۇتمايدۇ ىگە ئاساسەنسۆز كىمكى » ﴾أَُخرَ  أَي َاٍم  ِمْن  فَِعد َ
 مىغانتۇت بولسا، تۇتمىغان) بولۇپ( مۇساپىر يەنى) ۈستىدەكېسەل ياكى سەپەر ئ

 لەرنىڭكىشى. بۇ خىل ھالەتتىكى ①«تۇتسۇن كۈنلەردە باشقا( ئۈچۈن كۈنلەر
چۈنكى بۇ ھالەتتە  ھېسابلىنىدۇھ ۇمەكر ىروزا تۇتۇش مۇشەققەت تارتىپ تۇرۇپ

 تائاالنىڭ رۇخسىتىنى تۇتماي ئۆزىنى ئازابلىغان بولىدۇ. هللاروزا تۇتقان كىشى 
يحب أن تؤىت رخصه، كام  الل هإن »: قىلىنىدۇبۇ ھەقتە مۇنداق بىر ھەدىس نەقىل 

 ڭ خۇددى ئۇنىڭغا ئاسىي بولىدىغان ئىشنىتائاالهللا » «يكره أن تؤىت معصيته
ىنى شنىقىلىڭ شىنى يامان كۆرگەندەك، رۇخسەت قىلىنغان ئىشنىنىقىلى

 ②«.ياخشى كۆرىدۇ
تۇتۇش ساالمەتلىكىگە زىيان يەتكۈزىدىغان روزا  ـــ ھالەتخىل ى چئۈچىن

كىشىلەر بولۇپ، بۇ خىل ھالەتتىكى كىشىلەرنىڭ روزا تۇتماسلىقى ۋاجىب 
 ال﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا بولىدۇ، روزا تۇتۇشى دۇرۇس بولمايدۇ. بۇ ھەقتە

َ  إِن َ  أَْنُفَسُكْم  َتْقُتلُوا بىرىڭالرنى( -ئۆزۈڭالرنى )يەنى بىرسىلەر » ﴾َرِحيما بُِكْم  كَاَن  اّلل َ
يەنە تائاال  هللا .③«ھەقىقەتەن سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر هللائۆلتۈرمەڭالر، 

ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە » ﴾الت َْهلَُكةِ  إَِل  بِأَْيِديُكْم  ُتلُْقوا ال﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ:
 .④«تاشلىماڭالر

 ڭنەپسىڭنى قەتەنىھەق» «إن لنفسك عليك حقا» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
سىگە زىيان پنە ەت قىلغان ئىشالرداخسۇتائاال ر هللا  ⑤.«دە ھەققى بارەنس

ملسو هيلع هللا ىلص  بەرە پەيغەمتبۇ ھەق ن بولۇپ،قاتارىدى لىرىسىنىڭ ھەقپنەـــ  يەتكۈزمەسلىك

زىيان زىيان تارتىشقىمۇ بولمايدۇ، » «ال رضر وال رضار»: ېگەنمۇنداق د
قانچە  بىر بۇ ھەدىس: »)رەھىمەھۇلالھ(ئىمام نەۋەۋى  ⑥.«بولمايدۇ قىمۇسېلىش

ئۇنىڭ بەزىسى بەزىسىنى  ،لۇپوب نغانىئارقىلىق نەقىل قىل يول
 .ېگەند «كۈچلەندۈرىدۇ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -275 بەقەرەسۈرە  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەرنەئۇت  توپلىغان، شۇئەيب ئىبنى خۇزەيمە ۋە بانىبئەھمەد، ئىبنى ھ ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -11سۈرە نىسا  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -215ۈرە بەقەرە س ④
 بۇخارى توپلىغان. ⑤
 قۇتنى توپلىغان.، مالىك ۋە دارىھاكىم، ئىبنى ماجە ⑥
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نى سىزىور ،بولۇپ قېلىپ سەلېكروزىدار ھالەتتە  روزىدار كىشى
 دۇرۇس قىلىدىغان سەۋەب روزىنى بۇزۇشنى ،داۋامالشتۇرۇشتىن ئاجىز كەلسە

 نئۇ كىشى رامىزائەگەر  .دۇرۇس بولىدۇ روزىسىنى بۇزۇشى ،تېپىلغانلىقى ئۈچۈن
شۇ كۈننىڭ قالغان ، ھالەتتە ساقايغان بولساروزا تۇتمىغان دە ىكۈندۈزكۈنى 

ۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە چۈنكى ئۇ كىشى كقىسمىدا روزا تۇتسا روزا ھېسابالنمايدۇ 
 .تۇتسا ئاندىن دۇرۇس بولىدۇ غاندىن باشالپۇروتاڭ ي ىىنروز، ئىدى روزىسىز
 ۇشتوختاپ تۇرئىچمەكتىن( -)يېمەك ان قىسمىداقالغكۈننىڭ شۇ »لېكىن 

وخشىمىغان قاراشالردا بولغان بولۇپ، ئ ئالىمالر مەسىلىسىدە« ياكى تۇرماسلىق
سە كەل كىشى روزا تۇتمىغان ھالەتتە ئۆز شەھىرىگەمۇساپىر »بۇ قاراشالر 

دا سۆزلەپ دېگەن مەزمۇن« ياكى تۇرمامدۇ؟ توختاپ تۇرامدۇئىچمەكتىن( -)يېمەك
 .ئۆتۈلدى

 چىكىپېكىلىنىڭ ئېغىرالپ كېتىدىغانلىقى ۋە سېك ئەگەر روزا تۇتسا
 كېسەل ،ق ئىسپاتالنساىئارقىل ىدىغانلىقى تېببىي تەكشۈرۈشساقىي

وزا ريۈزىسىدىن  ئاسراش ئۆزىنى ،لۈپۆكۆڭۈل ب ەىگالمەتلىكساكىشىنىڭ ئۆز 
د ىئۈم دىنشىۇقۇلوخەتەرنىڭ ي بۇ خىل ئەگەر .دۇرۇس بولىدۇ تۇتماسلىقى

 كۈننىڭ روزا تۇتمىغانيىن ېك ىنقالغانغا قەدەر كۈتۈپ تۇرىدۇ، ئاندوي بولسا،
نىڭ ئۇ كىشى ا،مىسبول دىئۈم ىدىنشۇقۇلوئەگەر خەتەرنىڭ ي .قازاسىنى قىلىدۇ

 دۇروزا تۇتماي ،لۇپوب مىگە ئوخشاشكھۆ قىسىم كىشىلەرنىڭ كمى بەشىنچىۆھ
 بىر مىسكىنگە تائام بىرىدۇ.ئۈچۈن  ۈك روزىسىۋە ھەر كۈنل

 نىبىز، ئەمەلگە مۇۋەپپەق قىلغىن رازى بولىدىغانبىزنى سەن  !هللائى 
يىراق  ندىلىدىغان ئىشالروب بلۇشقا سەۋەوب يۋە ساڭا ئاسى گەرىتىڭپنەسېنىڭ 
ئانىلىرىمىزنى -بىزنى، ئاتا! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللائى مېھرىبان  .قىلغىن

 قىلغىن. ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت 
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 
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 سۆھبەت -8

بىر  بويىچە كۈملىرىۆۋە قازا ھ تۇتۇش روزا
الغان ق نىڭكىشىلەر ئايرىلغانقىسىمغا  قانچە

 ھەققىدە قىسىملىرى
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 

بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، ئامانلىق -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ
هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 

ۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ ت
 قىلغۇچىدۇر.

تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 
نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 

گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 
ۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە ئ

نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ 

ئەلى « چى شىردۈشمەنگە ئېتىلغۇ»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
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 !قىلسۇن
 اشتىسى تۇتۇروزرامىزان بىز )ئالدىنقى سۆھبەتلىرىمىزدە(  ،قېرىنداشلىرىم

يەتتە  ،توختىلىپھەققىدە  ئايرىلىدىغانلىقى كىشىلەرنىڭ بىرقانچە قىسىمغا
مەزكۇر سۆھبىتىمىزدە  لەپ ئۆتكەن ئىدۇق.سۆزتوغرىسىدا كىشىلەر  قىسىم
 .قىسىمى ھەققىدە توختىلىمىز قالغان
 زدار ئايالالرھەي قىسىم كىشىلەر:چى نسەككىزى 

ھارام بولىدۇ، ئۇنىڭ روزىسى دۇرۇس  ىروزا تۇتۇش نىڭھەيزدار ئايال
 للب أذهب ودين عقل ناقصات من أيتما ر »: ئايالالر ھەققىدە ملسو هيلع هللا ىلصەيغەمبەر پ .بولمايدۇ
 ۋېتىدىغانىدىن ئاداشتۇرۇئەقل ىئىرادىلىك ئەرن» «إحداكن من الحازم الرجل

ى، ېگەنىدد «رۈپ باقمىدىمۆكىشىنى ك ەمتۈكئەقلى ۋە دىنى كسىلەردەك 
ئەقلىمىزنىڭ ۋە  !رەسۇلۇلالھ ئى»« ؟الل ه رسول يا وديننا عقلنا صانوما نق» :ئايالالر

 رأةامل شهادة أليس» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  .دەپ سورىدى «مە؟ېن تۈكلىكىمىزنىڭ كەمىدىن
 انىڭ يېرىمىغئايالنىڭ گۇۋاھلىقى ئەرنىڭ گۇۋاھلىقى» «الرجل؟ شهادة صفن مثل

 :ملسو هيلع هللا ىلصيىشتى. پەيغەمبەر ېد« قۇنداش» «بىل» :ئايالالر دېگەنىدى،« ؟تەڭ ئەمەسمۇ

ڭ ئايالنىڭ ئەقلىنى ـــبۇ  امان» «؟تصم ومل تصل مل حاضت إذا أليس عقلها، نقصان فذلك»
قۇيالمايدۇ، روزا تۇتالمايدۇ، وئايالالر ھەيز كۆرگەندە ناماز ئ ەمتۈكلىكىدۇر.ك

ەر پەيغەمب .يىشتىېد «شۇنداق» «بىل»: ، ئايالالرېگەنىدىد «ئەمەسمۇ؟شۇنداق 
 «تۈكلىكىدۇرئايالالرنىڭ دىنىنىڭ كەمـــ مانا بۇ » «دينها صانلك من نقفذا» ملسو هيلع هللا ىلص:

 ①دېدى.
 ،كەلسەھەيز ئايالدىن  ىدارروزئازغىنە ۋاقىت ئىلگىرى ئولتۇرۇشتىن كۈن 

ئايالغا شۇ كۈننىڭ قازاسىنى قىلىش ئۇ  ۇزۇلىدۇ ھەمدەئايالنىڭ روزىسى بئۇ 
 شۇ كۈننىڭ قازاسىنى ،ئايالنىڭ روزىسى نەفلە روزا بولسا . ئەگەرۋاجىب بولىدۇ

 بولمايدۇ. بنەفلە بولىدۇ، ۋاجى ىقىلىش
النسا، ئۇ ئايالنىڭ شۇ پاك ىنھەيزد ى كۈندۈزدەكۈنرامىزان ئايال ھەيزدار 
كۈندۈزنىڭ چۈنكى  بولمايدۇروزا تۇتۇشى دۇرۇس  ان قىسمىداكۈننىڭ قالغ

شۇ »دا روزا تۇتۇشتىن چەكلەيدىغان ھەيز مەۋجۇد ئىدى. ئايالە ئۇ ئەۋۋىلىد
تۇرامدۇ ياكى توختاپ ئىچمەكتىن( -)يېمەك ان قىسمىداكۈننىڭ قالغ

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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وخشىمىغان قاراشالردا بولغان بولۇپ، ئ الىمالرئ دە،گەن مەسىلىېد «تۇرمامدۇ؟
سە كەل كىشى روزا تۇتمىغان ھالەتتە ئۆز شەھىرىگەمۇساپىر »بۇ قاراشالر 

 دا سۆزلەپدېگەن مەزمۇن« ياكى تۇرمامدۇ؟ توختاپ تۇرامدۇئىچمەكتىن( -)يېمەك
 ئۆتۈلدى.

 ىلگىرىۋاقىت ئ غىنەئازيورۇشتىن تاڭ  ن كېچىسىئايال رامىزاھەيزدار 
 ىكىشىگە ئايالنغانلىقاليىق  ا تۇتۇشقائايال روزئۇ  ،ابولس النغانھەيزدىن پاك

ۇپ كىشى روزا تۇتۇپ تاڭ جۇنخۇددى  .بولىدۇ پەرز تۇتۇشى روزا ،ئۈچۈن
 ھەيزدىن پاكالنغان ،اندەكسا روزىسى دۇرۇس بولغيىن يۇيۇنېك سۈزۈلگەندىن

ائىشە ئ روزىسى دۇرۇس بولىدۇ.ا يىن يۇيۇنسېك سۈزۈلگەندىنتاڭ كىشىمۇ ئايال 
 يصبح ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »: قىلىنىدۇ نەقىلگەنلىكى ېڭ مۇنداق دىرەزىيەلالھۇ ئەنھان

 ندىھتىالمېئرامىزاندا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «رمضان يف يصوم ثم احتالم غري جامع من جنباً 
 ①.«تۇتاتتى وزار ئاندىن ،تاڭ ئاتقۇزاتتى ولغان ھالداىمادىن جۇنۇپ بج ،ئەمەس
كىشىنىڭ ھۆكۈمى يۇقىرىقى ئەھۋالالرنىڭ ھەممىسىدە  ئايال داراسپنى

  .ئوخشاشھۆكمىگە  كىشىنىڭ ھەيزدار ئايال
 دىكى روزىسىنىڭپ كەتكەن كۈنلەرۈتۆئ نىڭئايال سدارۋە نىپا رھەيزدا

ةٌ ﴿فَ مۇنداق دەيدۇ:  بۇ ھەقتە تائاالهللا  بولىدۇ. بۋاجى ىقىلىش ىقازاسىن  ْن مِ  ِعد َ
 .②«ەر ئۈچۈن( باشقا كۈنلەردە تۇتسۇنتۇتمىغان كۈنل)» ﴾ أَُخرَ  أَي َاٍم 

مە ئۈچۈن روزىسىنىڭ ېئايال ن كۆرگەن ھەيز» ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن:
ئائىشە  ،دەپ سورالغاندا «؟ئوقۇمايدۇ قازاسىنى ىزىنىڭنام تۇتۇپ، قازاسىنى

بىز » «الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء فنؤمر ذلك، صيبناكان ي» :رەزىيەلالھۇ ئەنھا
 اقىلىشق، روزىنىڭ قازاسىنى كۆرۈپ قالساقنىڭ دەۋرىدە( ھەيز  ملسو هيلع هللا ىلص )پەيغەمبەر

 ③.ېگەند «قۇشقا بۇيرۇلمايتتۇقوئەمما نامازنىڭ قازاسىنى ئ تتۇقبۇيرۇال
 ايالالرئىتىۋاتقان ياكى ھامىلدار ئېمباال  ىلەر:زىنچى قىسىم كىشتوققۇ  

ئارقىلىق ئۆزىگە ياكى بالىسىغا )زىيان يىتىپ روزا تۇتۇش بۇنداق ئايالالر 
ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ  روزا تۇتمايدۇ. ەنسىرىسەئقېلىشىدىن( 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -275سۈرە بەقەرە  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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 ضعو  الل ه إن»: قىلىنىدۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل  ملسو هيلع هللا ىلصدىن پەيغەمبەر ئەنھۇ
پىردىن مۇسا االتائ هللا» «والحبىل املرضع وعن املسافر عن والصوم الصالة، شطر املسافر عن

ھامىلدار ۋە  قانتمىتىۋاېباال ئ ۇۋەتتى،ى ۋە روزىنى قالدۇررىمىنېنامازنىڭ ي
 ①.«ۋەتتىۇئايالدىن روزىنى قالدۇر

 ىشىئەنسىر كىشىنىڭ )ئۆزى ۋە بالىسىنىڭ( ساالمەتلىكىدىن ئايال 
نلەرنىڭ كۈ تۇتمىغان نالشقاندا،ئاسا ىروزا تۇتۇشپ، كېسىلى ساقىيىپ، ىلىقوي

 بولىدۇ. بۋاجى ىقازاسىنى قىلىش
 يۈپ كۆ ياكى ېتىۋاتقانلۇپ كوغەرق ب غاۇس قىسىم كىشىلەر: ئونىنچى

ۇشقا كىشىنى قۇتقۇز سۇلمانمۇتام ئاستىدا قالغان  ۋە ياكى ېتىۋاتقانك
روزىسىنى  ئۈچۈن زىياننى كەتكۈزۈششۇالردىن كىمكى  ئوخشاش ئىشالردا،

كۈچ ھاسىل  ىپئىچ-ەپنى پەقەت يالرئۇ ياكى بولسا ئېھتىياجلىق بۇزۇشقا
ۇرۇس د روزىسىنى بۇزۇشى نىڭئۇ كىشى غىلى بولسا،قۇتقۇز ىش ئارقىلىقالقىل

 بتىشتىن قۇتقۇزۇش ۋاجىېلۇپ كوكىشىنى ھاالك ب مۇسۇلمانبەلكى  .بولىدۇ
چۈنكى  بولىدۇ بۋاجى روزىسىنى بۇزۇشىشۇ ۋاقىتتا  ،بولغانلىقى ئۈچۈن

 تۇربىجۋا ئىشنى قىلىشمۇبولغان  زۆرۈر لۇشى ئۈچۈنولۇق بونىڭ تبۋاجى
 بۋاجى مۇكۈننىڭ قازاسىنى قىلىش روزىسىنى بۇزغانئۇ كىشىگە  شۇنداقال
 .بولىدۇ

-كۈچ ۇشۇشقائۇر بىلەن دۈشمەن دتاجىھا ىكىاالنىڭ يولىدتائ هللاكىمكى 
 ،بولسائېھتىياجلىق  روزىسىنى بۇزۇشقا ش ئۈچۈنىقۇۋۋەت ھاسىل قىل

 ى ۋەىلىدىغانلىقنالر قوغدامۇسۇلم ئارقىلىققىلىش گە قارشى ئۇرۇش دۈشمەنلەر
 ئۇ دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا، ئۈچۈن ىدىغانلىقىبول ينىڭ كەلىمىسى ئالىهللا

اسىنى زاكۈننىڭ ق شۇۋە  روزىسىنى بۇزىدۇشەھەردە بولسۇن  ياكى ەپەردەكىشى س
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قىلىدۇ.

 قد مإنك:ملسو هيلع هللا ىلصل فقا منزالً، فنزلنا صيام، ونحن مكة إىلملسو هيلع هللا ىلص  الل هسافرنا مع رسول »: قىلىنىدۇ
 الً منز  نزلنا ثم أفطر، من ومنا صام من فمنا رخصة، فكانت لكم أقوى والفطر عدوكم من دنوتم
 «اطرنفأف عزمة وكانت فأفطروا لكم أقوى والفطر عدوِّكم مصبِّحو إنكم:ملسو هيلع هللا ىلص الل هل رسول فقا آخر،

چىقتۇق، بىز روزىدار  غامەككىگە قاراپ يول بىللەبىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بىز »
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دۈشمەنگە > ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  .مەلۇم بىر يەرگە بارغاندا چۈشكۈن قىلدۇق .ئىدۇق
رغا لۇشۇڭالوشۇڭا روزا تۇتماسلىقىڭالر كۈچلۈك ب ،يېقىنلىشىپ قالدىڭالر

بۇ سۆزى رۇخسەت ئىدى، شۇنىڭ ئۈچۈن  نىڭملسو هيلع هللا ىلص دى. پەيغەمبەر ېد <پايدىلىقتۇر
ە يەرگيىن يەنە باشقا بىر ېك .بەزىمىز روزا تۇتتۇق، يەنە بەزىمىز تۇتمىدۇق

ئەتە دۈشمەنگە > ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  توختىغىنىمىزداارام ئېلىش ئۈچۈن ئ بېرىپ
لۇشۇڭالرغا پايدىلىقتۇر، وروزا تۇتماسلىقىڭالر كۈچلۈك ب ،ھۇجۇم قىلىسىلەر

 ،بۇيرۇق ئىدى ىبۇ سۆز نىڭملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  .دىېد< شۇنىڭ ئۈچۈن روزا تۇتماڭالر
 ①«.شۇنىڭ ئۈچۈن بىز روزا تۇتمىدۇق

سەپەردىن باشقا مۇستەقىل  بولسا شرالقۇۋۋەت ھازى ش ئۈچۈنئۇرۇش قىلى
وزىنى ر ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر  دۇردەلىليۇقىرىقى ھەدىس گە ئىكەنلىكى ببىر سەۋە

ۇرۇش ئقارشى دۈشمەنگە  استىن بەلكىقىلم نى سەۋەبسەپەرا تبۇزۇشقا بۇيرۇش
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ڭا،شۇ .قىلدى نى سەۋەبلىش ئۈچۈن قۇۋۋەت ھازىرالشىق

 روزىسىنى بۇزۇشقائورۇندا  كۈن قىلغانساھابىلەرنى بىرىنچى قېتىم چۈش
 مىدى.ۇكەسكىن بۇير

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان سەۋەبلەرنىڭ ئىچىدىن كېسەللىك، ياشىنىپ 
قېلىپ روزا تۇتالماسلىق... تەك بىرەر ئاشكارا سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن رامىزاندا 
روزا تۇتماسلىقى رۇخسەت قىلىنغان كىشىلەرنىڭ روزا تۇتمىغانلىقىنى 

بولۇپ ھەيزدار  نى بۇزۇش سەۋەبىروزىسىەمما ئكارىلىشى ئەيىبلەنمەيدۇ ئاش
قا قۇتقۇزۇۋېلىشتىشتىن ېۇپ كولكىشىنى ھاالك ب مۇسۇلمان ياكى قېلىش

 شى روزىسىنى مەخپىيئۇنداق كى ،بولساسەۋەبلەر تۈپەيلىدىن  يئوخشاش مەخپى
ڭ: نىكىشىلەرنادان ياكى  تۆھمەت قىلىنماسلىقى كىشىگە ئۇھالدا بۇزىدۇ. 

قېلىپ، ئۇ كىشىگە دەپ ئويالپ  «دۇرۇس ئوخشايدۇبۇزۇش سىز ىزرۆئروزىنى »
 دۇ.لىمايىئاشكار، روزىسىنى بۇزغانلىقىنى ئۈچۈن ئەگىشىپ خاتاالشماسلىقى

 انبولغ بىجۋا سىنى قىلىشقازا يۇقىرىقى )ئون( قىسىم كىشىلەردىن
 .لىدۇە قازاسىنى قىكۈنلىرىنىڭ سانى بويىچتۇتمىغان ھەممىسى  كىشىلەرنىڭ

ةٌ فَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  بۇ ھەقتە تائاالهللا  ەر ئۈچۈن( تۇتمىغان كۈنل)» ﴾أَُخر أَي َاٍم  ِمْن  ِعد َ
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 .①«باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن
 لىق روزىنىڭبىر ئاي ،بولساروزا تۇتمىغان  ئەگەر بىر ئاينىڭ ھەممىسىدە

كۈن  37كۈنلۈك ئاي بولسا  37ئەگەر ئۇ ئاي  .بولىدۇ بقازاسىنى قىلىش ۋاجى
قازاسىنى قىلىش ۋاجىب كۈن  11 كۈنلۈك ئاي بولسا 11قازاسىنى قىلىش، 

 دۇرەلزئۆزرە يوقالغان ۋاقىتتىن باشالپ قازاسىنى قىلىشقا ئالدىراش ئەۋ .بولىدۇ
ياخشىلىققا ۋە زىممىسىدىكى مەجبۇرىيەتنىڭ ساقىت بولۇشىغا  ـــ چۈنكى بۇ

 ئالدىرىغانلىقتۇر.
 يىلى كېيىنكى ،سانى بويىچە كۈنلەرنىڭى قازا ننىڭ قازاسىنرامىزا

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللا. چىكتۈرۈش دۇرۇس بولىدۇېرامىزانغىچە ك
ةٌ ﴿فَ  ُ  ُيِريُد  أَُخرَ  أَي َاٍم  ِمْن  ِعد َ )تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن( » ﴾الُْعْسرَ  بُِكُم  ُيِريُد  َوال الُْيْسرَ  بُِكُم  اّلل َ

نى خااليدۇ، تەسلىكنى سىلەرگە ئاسانلىق هللاكۈنلەردە تۇتسۇن. باشقا 
 .②«ۇخالىمايد

ھەتتا بۇنى  ،بولسا قازاسىئون كۈنلۈك روزىسىنىڭ  ئۈستىدە رامىزان
 .ۇدۇرۇس بولىدھەم چىكتۈرۈش ېك ۇچەرامىزانغا ئون كۈن قالغيىلى ئىككىنچى 

لۇق وت تائاالنىڭ هللا ىچىكتۈرۈشنېرامىزاننىڭ قازاسىنى كمانا بۇ ـــ 
ىلى يقازا روزىنى ئىككىنچى ئەمما  دۇر.رىدىنانىڭ قاتىئاسانالشتۇرۇپ بەرگەنلىك

ئائىشە رەزىيەلالھۇ  .چىكتۈرۈش دۇرۇس ئەمەسېچە ئۆزرىسىز كغىنرامىزا
كان يكون عيل الصوم من رمضان فام » :ڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇئەنھانى

لىپ قېنىڭ ئۈستۈمدە رامىزاننىڭ قازا روزىسى ېم» «أستطيع أن أقيض إال يف شعبان
 ③«.تتىمالاليبو ، مەن پەقەت شەئبان ئېيىدىال قازاسىنى قىلىشقا قادىرالتتىقا

 ئۇ كىشىنىڭ گەندە،چىكتۈرېك رامىزانغىچەيىلى ئىككىنچى روزىنى  قازا
، بەزىدە روزىنى ئادا قىلىشتىن ئاجىز ىپتوپلىشىپ قېلزىممىسىدىكى روزا 

خۇددى نامازغا  ـــ چۈنكى روزا ۋاپات تېپىشى مۇمكىن ياكى قېلىشى لىپېك
 سىنىئىبادەتتە بىرىنچى بولۇپ، تەكرارلىنىپ تۇرىدىغان ئىبادەتئوخشاش 

 چىكتۈرۈش دۇرۇس بولمايدۇ.ېكىچە تىغقئىككىنچىسىنىڭ ۋا
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ۇ ھەتتا ئ ىشىپ،داۋامل ىسىئۆزر نىڭكىشىئۆزرە سەۋەبلىك روزا تۇتالمىغان 
ىگە تائاال ئۇ كىش هللانەرسە كەلمەيدۇ چۈنكى ئۇ كىشىگە ھېچ ۋاپات تاپسا، كىشى

 ىڭنئۇ كىشى ئەمما قىلغان ئىدى بىجۋادە قازاسىنى قىلىشنى لەرنباشقا كۈ
رامىزان ئېيى خۇددى  بولمىدى. يىتىئىمكانى ا تۇتۇشقاروز ەباشقا كۈنلەرد

 بتۇتۇش ۋاجى ىسىروزرامىزان غان كىشىگە ۋاپات بولكىرىشتىن بۇرۇن 
 روزا ساقىت بولىدۇ. مۇئۇ كىشىدىندەك، بولمىغان

ەل قازاسىنى قىلىشقا س ،تۇرۇپبار  ىتىقىلىشقا ئىمكانىي سىنىئەگەر قازا
ۇرۇپ ت ىتى بارقازاسىنى قىلىشقا ئىمكانىي ،بولسا ۋاپات تاپقانھەتتا  ،قاراپ

. دۇىسى تۇتيقازاسىنى قىلمىغان كۈنلەرنىڭ روزىسىنى ئۇ كىشىنىڭ ۋەلى
 بار ىسىقازا روز» «وليه عنه صام صيام همن مات وعلي»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ەر پەيغەمب

 ①«.ۇسى تۇتىديئۇ كىشىنىڭ ۋەلى كىشىنىڭ روزىسىنىھالەتتە ئۆلۈپ كەتكەن 
 تۇغقانلىرىدۇر.-ئۇرۇق ئۇنىڭ ۋارىسى ياكى يېقىن ـــ سىيئۇ كىشىنىڭ ۋەلى

امائە بىر ج چىلىكسانى روزىنىڭقازا ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ ئۈستىدىكى 
نىڭ بەسرى نئىمام بۇخارى ھەسە كىشى بىر كۈندە تۇتۇپ قويسىمۇ بولىدۇ.

كىشى ئۈچۈن  كۈن قازا روزىسى بار( 37)»مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل قىلغان: 
 «. ئادەم بىر كۈن روزا تۇتۇپ قويسا دۇرۇس بولىدۇ 37

سىمۇ سى بولىيياكى ۋەل سى بولمىسايئەگەر ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ ۋەلى
 ائۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ قازاسىنى قىلىشق خالىمىسا،يۇشنى وپ قۇروزا تۇت

شۇ  ،سانى بويىچە تۇرۇپ قازاسىنى قىلمىغان روزىسىنىڭئىمكانىيەت تاپقان 
بىر  بىر كۈنلۈك روزىسى ئۈچۈنلىدىن ھەرېقالدۇرۇپ كەتكەن مكىشىنىڭ 

 مىسكىن ئۈچۈن ياخشى بۇغدايدىن بىر مۇد بىرلىدۇ. ھەرىمىسكىنگە تائام بىر
 لىدۇ.ىبىر رام(گ 527)

ا تۇتۇشنىڭ ھۆكۈملىرى بويىچە ئايرىلغان روزـــ بۇ  امان ،قېرىنداشلىرىم
ئورنىغا  ۋە ئەھۋالى قىسىم كىشىلەرنىڭتائاال ھەربىر  هللا .كىشىلەردۇر

يولغا  نداقبۇ رەببىىڭالرنىڭ .يۇپ بەردىومۇناسىپ ھۆكۈملەرنى يولغا ق
، تۈرۈپيەڭگىللەشنىڭ سىلەرگە الرڭرەببىنۇڭالر، وكمىتىنى تېھ شىدىكىيۇوق

ئۆلۈپ  تاكىتائاالدىن  هللا، ىرىگە شۈكۈر قىلىڭالرئمەتلېئاسانالشتۇرۇپ بەرگەن ن
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 !نى سوراڭالرىكەتكەنگە قەدەر بۇ دىن ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلىش
ۋالغان ۇسالغۇ بولوت ىشىمىزگەنى ئەسلېس نىڭبىز! هللائى 

شۈكرى  ۋە تائەت قىلىشئىساڭا  !هللائى  .گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگىن
لۇڭنى نىڭ يوېە سگبىزلەر ،قىلىشتىكى كەمچىلىكىلىرىمىزنى ئەپۇ قىلغىن

سەن تەرەپكە  ئارقىلىق تۇتۇشنى داۋامالشتۇرۇپ بەرگىن، بىزلەرگە ئۇ مالزى
نىڭ شە سەن بىلەن سىردىشىگبىزلەر! هللائى  .نۇر ئاتا قىلغىن ىتەكلەيدىغاني

 ادھاالۋىتىنى تېتىتقىن، بىزلەرنى سەن رازى بولغان كىشىلەرنىڭ يولى
بىزلەرنى  ،زغىنۇقۇتق بەختسىزلىكتىنبىزلەرنى  !هللائى  دۇرغىن.ماڭ

 ىپ بەرگىن، ئۆز كەرىمىڭبىزلەرگە توغرىنى ئىلھام قىل ،ئويغاتقىنتىن غەپلەت
  ەقۋادارالرت لەرنىبىز! هللائى  .ىنگياخشىالپ بەر نىيەتلىرىمىزنىبىلەن بىزنىڭ 

 .رىڭگە قوشقىنىبىزلەرنى سالىھ بەندىل ،گىنىلدۈرقاتارىدا تىر
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

  ئامانلىق ئاتا قىلسۇن! -رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 
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 سۆھبەت -9

 كمەتلىرى ېروزىنىڭ ھ
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -ھەمدۇقا چەكسىز هللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ
هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

ۇر تومهللا ردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، نۇقسانال-ئەيىب
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
چبىر ھەق ئىالھنىڭ تىن باشقا ھېهللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
 گە، ئۇنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە 
ەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا قالغان قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆم

قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، 
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق  ملسو هيلع هللا ىلصشۇنداقال مۇھەممەد 
 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-ەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچبىل

 هللاكى، بىلىڭالر .سىلەرگە رەھمەت قىلسۇنهللا  !نىڭ بەندىلىرىهللائى 
ڭ تائاالنى هللا ،يۇشىداوبىر ئىشنى يولغا ق ۋە تىشىىيار االنىڭ سىلەرنىتائ

بىر ئىشنى يولغا قويۇشتا  ش ۋەتىىتائاال يار هللا دۇر.بار ىكمىتېھ مۇكەممەل
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 .زاتتۇر كمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىېھ تولىمۇ
بارسىز تاشالپ ىتېياراتمىدى، ئۇالرنى ئ ىكارغاب لىرىنىتائاال بەندى هللا

 هللا بەلكى مىدىيولغا قوي سەۋەبسىزشەرىئەت قانۇنلىرىنى  ئۈچۈن قويمىدى، ئۇالر
غا تەييارلىدى، ئۇالر ئىشقاتتى، ئۇالرنى چوڭ بىر ايار ئۈچۈن بۈيۈك بىر ئىش ئۇالرنى

 ،ە ئۇنىڭ بىلەن ئىمانلىرى زىيادە بولىدىغانىرىگپتۈز يولنى بايان قىلدى، بەندىلۈت
 تۈزۈملەرنى يولغا قويۇپ بەردى.-ئىبادەتلىرى مۇكەممەل بولىدىغان قانۇن

 كامالەتكەھەربىر ئىبادەتتە  غانيويولغا ق لىرى ئۈچۈنتائاال بەندى هللا
ەزىلەر بىلەلمىدى. مەلۇم ، ئۇنى بەزىلەر بىلەلىدى، يەنە بكمەت بارېيەتكەن ھ

مىتى كېشۇ ئىبادەتنىڭ ھ ـــ ەتنى بىلەلمىگەنلىكىمىزمكېئىبادەتلەردىكى ھ
كمىتىنى ېتائاالنىڭ ھ هللابەلكى بىزنىڭ دىن ئەمەس يوق ئىكەنلىكى

ھەقتە بۇ تائاال  هللا دىن دېرەك بىرىدۇ.بىلىشتىن ئاجىز كەلگەنلىكىمىز
سىلەرگە پەقەت ئازغىنا ئىلىم » ﴾قَلِيالً  إاِل   الِْعلِْم  ِمَن  أُوتِيُتْم  َما﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ:

 .①«بېرىلگەن
ى ئىگىس يھەقىقى ،ئىمتىھان قىلىش، سىناش لىرىنىتائاال بەندى هللا
 ىشىغا قۇل بولغانھاخ-سىپئىبادەت قىلغان كىشىلەر بىلەن نەقا هللابولغان 
يولغا ۇئامىلە تۈزۈملىرىنى ۋە م ئىبادەت ،ئۈچۈننى ئېنىق ئايرىش كىشىلەر

ل بۇوق بىدىن رازى بولۇپقەلى چىن تۈزۈملەرنى ۋە كىمكى بۇ ئىبادەت .قويدى
 ئىتىگە رازىىشەر، ئۇنىڭ ئىبادەت قىلغانرەببىگە  كىشى ـــ ئەنە شۇ ،قىلسا
قويغان  شىدىن ئۈستۈنىھخا-سىپئىتائەت قىلىشنى نە ئۇنىڭغا ۋە بولغان

تۈزۈملەردىن پەقەت  ،بۇل قىلمىساوكىمكى بۇ ئىبادەتلەرنى ق؛ كىشىدۇر
 ـــ ئۇنداق كىشى ،ە ئەگەشسەگكەلگىنى ئۇيغۇنمەقسىتىگە  ۋە قىشىىقىز
 ىگەرەبب ،رەتلەنگەنپئىتىدىن نەىنىڭ شەرهللا ،ىشىغا قۇل بولغانھاخ-سىپنە

 چولتابۇد قىلغان، ئىشىنى مەھخا-سىپنە ،گەنۈئىتائەت قىلىشتىن يۈز ئۆر
نەپسىگە  ۆزئ ىىئىتىننىڭ شەرهللا ،كمىتى بىلەنېھئازغىنە  ۋە ىئىلىم

 لَوِ ﴿وَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا كىشىدۇر. بويسۇندۇرۇشنى كۆزلىگەن
ت ََبعَ  َماَواُت  لََفَسَدِت  أَْهَواَءُهْم  الَْحق ُ  ا  ِذْكِرِهْم  َعْن  فَُهْم  بِِذْكِرِهْم  أََتْيَناُهْم  بَْل  ِفيِهن َ  َوَمْن  َواْْلَْرُض  الس َ

خاھىشلىرىغا -قۇرئان( ئۇالرنىڭ نەپسى ھەقىقەت )يەنىئەگەر » ﴾ُمْعِرُضوَن 
                                                           

 .قىسمى ئايەتنىڭ بىر -75سۈرە ئىسرا  ①
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بويسۇنىدىغان بولسا، ئەلۋەتتە ئاسمانالر، زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر خاراب 
نەسىھەتنى ئۆز ئىچىگە -داق بولغىنى يوق، ئۇالرغا )ۋەزبولغان بوالتتى، ئۇن
 ولغان( قۇرئاندىننەسىھەت ب-قىلدۇق، ئۇالر ئۆزلىرىگە )ۋەز ئالغان( قۇرئاننى ئاتا

 .①«يۈز ئۆرۈيدۇ
نىق ئايرىش ئۈچۈن تۈرلۈك ېئ كىشىلەرنى بۇل قىلغان ۋە رازى بولغانوق

 هللا ىندۇر.كمىتىنىڭ قاتارىدېتائاالنىڭ ھ هللا ـــ يولغا قويۇش ئىبادەتلەرنى
َص ﴿وَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ِ ُ  لُِيَمح  )ئۇالرغا مۇئمىنلەرنى » ﴾آَمُنوا ال َِذيَن  اّلل َ

 .②«يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق( پاكلىشى ئۈچۈندۇر
ئىخالس  ۋە ئۇنى لىدۇورىگە رازى بۈبەزى كىشىلەر ئىبادەتلەرنىڭ بىر ت

 .ۇئۇنىڭغا سەل قارايد ۋە گە نارازى بولىدۇىيەنە بىر تۈريۇ، ئەمما – قىلىدۇ بىلەن
 ئاالقىدار دەن ئارقىلىق قىلىشقانامازغا ئوخشاش بەتائاال  هللا ،شۇ سەۋەبتىن

سىگە ئەڭ ياخشى پزاكاتقا ئوخشاش نە بىلەن بىرگە، بولغان ئىبادەتلەر
لغا يو ئىبادەتلەرنى غانچىقىم قىلىشقا ئاالقىدار بول ېلىنىلىدىغان مۈكۆر

پ ۋە مال سەرئارقىلىق قىلىش  شاش بەدەنھەج ۋە جىھادقا ئوخ ؛قويدى
 روزىغا ئوخشاش قويدى.يولغا ئىبادەتلەرنى  قىلىنىدىغانبىرلىكتە  ىشقىل
دار القىئاچەكلىنىشكە نەرسىلەردىن  نتىلىدىغانۋە ئى ىدىغاناخشى كۆرسى يپنە

چارچىسىمۇ، -ھېرىپگەرچە  بەندە .يولغا قويدى ھەم ىبولىدىغان ئىبادەتلەرن
 تارتىدىغانسى پنى سەرپ قىلسىمۇ، نەسىئەڭ ياخشى كۆرگەن نەرسى

نى قىۇ، بۇيرپە ئىتائەت قىلىگببىەرئەمما يەنىال  چەكلەنسىمۇ دىنسىنەرسى
 سەل قارىماستىن گەبۇ تۈرلۈك ئىبادەتلەرپ، لۇوە رازى بىگتۈزۈم پ،لىىئىجرا ق

 ـــ مانا بۇ ،ئۇنىڭدىن تەلەپ قىلىنغان يول بويىچە كامىل ئورۇندىغان بولسا
 ،نلىقىغاسۇنغالچىلق قىلغانلىقىغا، تولۇق بويۇمۇكەممەل قرەببىگە بەندىنىڭ 

ەنە شۇ ئ ئۇلۇغلىغانلىقىغا دەلىلدۇر.رەببىنى  ۋە رەببىنى دوست تۇتقانلىقىغا
تى لچىلىق قىلىش سۈپىۇق يقا ھەقىقىهللابولغان  رەببىئالەملەرنىڭ  ،ۋاقىتتا

 .بولىدۇ ۆزلەشكەنئۇ كىشىدە ئ
، روزىنىڭمۇ بولۇپ بار ىتىكمېھ تنىڭھەربىر ئىبادەشۈبھىسىزكى، 

                                                           
 .ئايەت -22سۈرە مۇئمىنۇن  ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -242سۈرە ئال ئىمران  ②
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ىر ب دىكىالمئىسروزىنىڭ  كمەتلەرېھ ئەنە شۇ دۇر.كمەتلىرى بارېھ لىگەنكۆپ
 .ىدۇنى تەقەززا قىلىلۇشوب ىبىر ئاساس منىڭئىسال ۋە پەرز

 كمەتلىرىېروزىنىڭ ھ
  بولغان ئىبادەتتۇر ئۈچۈنال هللا ـــروزا.  

-يېمەك ىدىغان ۋە نەپسى تارتىدىغانياخشى كۆر بەندە بۇ ئىبادەتتە ئۆزى
شۇ  ،يېقىنلىشىدۇ رەببىگە ئارقىلىقلىش ىجىمانى تەرك ق ئىچمەك ۋە

قا مۇكەممەل قۇلچىلىق هللا ،ىقىلئارقىلىق بەندىنىڭ ئىمانىنىڭ راست
نىڭ ھۇزۇرىدىكى هللا ى ۋەدوست تۇتقانلىق ئەڭ يېقىننى هللا ،قىلغانلىقى

اخشى ي ىنىڭچۈنكى ئىنسان ئۆزا بولىدۇ د قىلغانلىقى ئاشكارىياخشىلىقنى ئۈم
از سەۋەبىدىنال ۋبىر نەرسە  اقياخشىر مۇپەقەت ئۇنىڭدىن سىدىننەرسىكۆرگەن 
 خشى كۆرىدىغان ۋەيائۆزى ى ئارقىلىق ئۆز روزىس كىشى ئمىنۇم كېچىدۇ.

چۈن ئۈ نىڭ رازىلىقىهللا پەقەت ىنىڭتىشېئادەتلەنگەن شەھۋەتلىرىنى تەرك ئ
تۈن شىدىن ئۈسىھخا-سىپنىڭ رازىلىقىنى نەرەببى ندە،لگەىئىكەنلىكىنى ب

ى چۈنك تېخىمۇ ئىشتىياق باغاليدۇ تىشكەېشەھۋەتلىرىنى تەرك ئ قويىدۇ ۋە
جەللە ئۈچۈن  ۋە ئەززە هللا لەززىتى ـــ يروھىۋە  راھىتىئمىننىڭ ۇم

 رئمىنلەۇم شۇنىڭ ئۈچۈن كۆپچىلىك .تىشتە بولىدۇېتەرك ئ ىرىنىۋەتلھشە
 گەرمىۈت بۇزۇشقا مەجبۇرلىنىپسىز ىبىرەر كۈن ئۆزر رامىزان روزىسىنى

روزىنىڭ ئەڭ چوڭ  ـــ مانا بۇ روزىسىنى بۇزمايدۇ. ئۇرۇلسىمۇ ۋە النسىمۇوس
  دۇر.دىنىكمەتلىرىنىڭ قاتارېھ

 ب بولىدۇ.تەقۋالىققا سەۋە ـــ روزا  
َياُم  عَلَْيُكُم  ُكِتَب  آَمُنوا ال َِذيَن  أَي َُها ا﴿يَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ُكِتَب  َكَما الص ِ

ئى مۇئمىنلەر! )گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر » ﴾َتت َُقوَن  لََعل َُكْم  قَْبلُِكْم  ِمْن  ال َِذيَن  عَََل 
ئۈچۈن، سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە )يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە( روزا پەرز 

 .①«قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان روزىسى( پەرز قىلىندى
-گۇناھ ۋە ياخشىلىقالرنى قىلىشقاـــ  كىشى ىدارروز شۈبھىسىزكى،

تە بۇ ھەق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ى كىشىدۇرلۇشقا بۇيرۇلغۇچومەئسىيەتلەردىن يىراق ب

                                                           
 .ئايەت -273سۈرە بەقەرە  ①
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 هطعام يدع أن يف حاجة لل ه فليس والجهل همن مل يدع قول الزور والعمل ب»ېگەن: مۇنداق د
بىلەن ئەمەل قىلىشنى ۋە سۆز يالغان  ،كىمكى يالغان سۆزنى» «وشابه

 هللا يۈرۈشىگەئىچمەي  ۋە مەيىئۇ كىشىنىڭ ي ،نى تاشلىمىساىنادانلىق
 .①«يوق ھاجىتىتائاالنىڭ 

 گۇناھنىبىرەر  ،لىرىنى ئۆزىدە ھازىرلىسائەدەپىنىڭ روزىدار كىشى روز
دە، -سىگە ئالىدۇېئۆزىنىڭ روزىدار ئىكەنلىكىنى ئ مەقسەت قىلغان ھامان

مەن » ملسو هيلع هللا ىلص روزىدار كىشىنى پەيغەمبەرتىللىغان  بىرەرسى يانىدۇ. گۇناھتىن
روزىدار كىشىنىڭ تىلالشتىن توختاشقا  .يىشىكە بۇيرىدىېد «رروزىدا

روزىدار  ىنىڭۋە ئۆز ىقويۇش ئەسكەرتىپقىنى قارشى تەرەپكە بۇيرۇلغانلى
تىلالشقا تىلالش بىلەن قارشى  ،ىىنروزىدار كىش شى ـــئىكەنلىكىنى ئەسلى

 قالىدۇ. توسۇپتۇرۇشتىن 
 مەشغۇل بولىدۇتەپەككۇر قىلىش ۋە زىكىر قىلىش بىلەن ـــ  قەلب 

بەزىدە تە قالدۇرىدۇ، غەپلەتقەلبنى لۇش وچۈنكى شەھۋەتلەرگە مەشغۇل ب
 لىپ قويىدۇ.ىق نى كۆرەلمەسۇرۇپ ھەقتقەلبنى قا

ئىچمەكنى ئازلىتىشقا كۆرسەتمە -مەكيى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،شۇنىڭ ئۈچۈن
 لبه،ص يقمن لقيامت آدم ابن بحسب بطن، من شاً  وعاء آدم ابن ما مأل» :ېگەنمۇنداق دبىرىپ 

ىغان ئادەم بالىسىنىڭ تويمايد» «لنفسه وثلث لرشابه وثلث لطعامه فثلث محالة ال كان فإن
نى ىئەسلىدە ئادەم بالىسىغا ھايات .رسىقىدىنمۇ يامان نەرسە يوقوق

مىسە ېلىدۇ، ئەگەر كۆپرەك يىپايە قۇغۇدەك بىر قانچە لوقما كىساقلىيال
 سۇن، ئۈچتىنېئۈچتىن بىرىگە تائام ي نىڭرساقوق ،لۇپ قالساوبولمايدىغان ب

 ②.«نى نەپەسلىنىش ئۈچۈن بوش قويسۇنىئۈچتىن بىر ۋە بىرىگە سۇ ئىچسۇن
 د رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھەنزەلە ئۇسەيبولغان نىڭ كاتىپلىرىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ېگەندەد« مۇناپىق بولدىھەنزەلە »« ظلةنافق حن»: گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 تذكرنا عندك نكون ،الل ه رسول يا» :ئۇ. دەپ سورىدى «؟مە بولدىېساڭا ن»« ذاك؟ وما»

 نسيناف والضيعات، واألوالد األزواج عافسنا عندك من خرجنا فإذا عني، رأى أناك حتى والجنة بالنار
خنى ازويېنىڭدا ئولتۇرغىنىمىزدا جەننەت بىلەن د !ئى رەسۇلۇلالھ» «كثرياً 

                                                           
 .بۇخارى توپلىغان ①
 .دېگەن« سەھىھ»ئەھمەد، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ②
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نىڭ يېنىڭدىن ېبولىمىز ئەمما س ئەينەن كۆرگەندكئەسلەتسەڭ، بىز ئۇالرنى 
لۇپ ومەشغۇل ب نماللىرىمىز بىلەۋە لىرىمىز ىبال ،چىققىنىمىزدا ئاياللىرىمىز

  ①.دىېد «كۆپ نەرسىلەرنى ئۇنتۇپ قالىمىز ،تىپېك
ئۇسسىز ۋاقىتتا  ۋە ھەقىقەتەن ئاچ»ئەبۇ سۇاليمان دەرانى مۇنداق دەيدۇ: 

 .«لۇپ قالىدۇوبب كور تويغان ۋاقىتتا قەل سۈزۈكلىشىدۇ ۋە يۇمشايدۇ، بقەل
  كۆپلىگەن كىشىلەر مەھرۇم قالغان يەپئارقىلىق  روزاكىشى باي-

 ىدۇ،گە يېتئمىتىنىڭ قەدرىېتائاالنىڭ نهللا ئىچىش ۋە ئۆيلىنىشتىن ئىبارەت 
ۇپ رتائاالنىڭ ئاسانالشتۇ هللاە ھەمدە ئېيتىدۇ، گئمەتلىرىېتائاالنىڭ بۇ ن هللا

ئاچ ھالەتتە بەزىدە  ،شۇنىڭ بىلەن بىرگە. بەرگەنلىكىگە شۈكرى قىلىدۇ
 ە، قېرىندىشىغا سەدىقەسلەيدۇكەمبەغەل قېرىندىشىنى ئ قالىدىغان ئۇخالپ

شۇ  يۆگەيدۇ ۋە ىبىلەن ئەۋرەتلىرىن ىلىرىسەدىقنىڭ لىدۇ، قېرىندىشى ئۇىق
 باسىدۇ.نى ىلىقچبىلەن ئا ىقەسەد

 ،رامىزاندا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ى ئىدىخىيسكىشىلەرنىڭ ئەڭ سې ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
پ قۇوئۇچرىشىپ قۇرئان كەرىمنى ئئۇنىڭغا  جىبرىئىل ئەلەيھىسساالملۇپمۇ وب

  .لۇپ كېتەتتىوب يبەك سېخى بەرگەن ۋاقىتتا
  دۇپسىنى باشقۇرىنە ،يدۇزگىنلەىسىنى تپنە)ئىنسان روزا ئارقىلىق( ئۆز 

ھۆكۈم  سىگەپنەئۆز ھەتتا شۇ ئارقىلىق  ،ىدۇتۇتىنىنى چىڭ گسىنىڭ تىزپنە ۋە
ە تەكلەشكېسائادەتلىك ئىشالرغا ي-سىنى ياخشىلىق ۋە بەختپنە ،پقىلى

ەت ، پەقبولۇپ غۇچىۇيامانلىققا بۇير ـــ سپنە چۈنكى، ارىتىدۇ.ئىمكانىيەت ي
 سال بۇنىڭدىن مۇستەسنا.پرەھىم قىلغان نە ىمببەر

ئۇنى ھاالكەتكە  ،ۋەتسەۇيوىنى قسىنىڭ تىزگىنپنەئۆز  ئەگەر ئىنسان
ەرتىۋە ۋە مي ئالى نىسىپنە ئىگە بولسا،سىگە پنە باشقۇرۇپ، سىنىپنە تاشاليدۇ؛

 .تااليدۇىئىمكانىيەت يار ەتكۈزۈشكەيۇقىرى تەلەپلەرگە ي
 يدۇ. نەتىجىدە،كىبىردىن ئايرىسۇندۇرىدۇ ۋە  سىنىپنەئىنسان  ـــ روزا 

 .يۇمشاق مۇئامىلە قىلىدۇ الرغامەخلۇقاتۋە  ۇيسۇنىدوب كەسى ھەقپنەئىنسان 
تىن ئىبارەت ئايالالرغا يېقىنچىلىق قىلىش ېنىش ۋەق ،يۇشوچۈنكى ت

الرغا تەكەببۇرلۇق مەخلۇقات چوڭچىلىققا، ،ئىشالرنىڭ ھەربىرى يامانلىققا

                                                           
 .مۇسلىم توپلىغان ①
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نەپس بۇ ئىشالرغا  ئۈندەيدۇ. كە بويۇنتاۋلىق قىلىشقاۋە ھەق قىلىشقا
س شۇ پئەگەر نە گە ئېرىشىشكە ئىنتىلىدۇ.شۇ نەرسىلەر ئېھتىياجىق بولغاندا،

 ،دە–دەپ قارايدۇ «رىشتىمېمەقسىتىمگە ئ»ئىشالرغا ئىمكانىيەت تاپالىسا 
ۋە  كۆرەڭلەش سىنى ھاالك قىلىشقا سەۋەب بولىدىغانپنەئىنساندا  تىجىدەنە

بۇنىڭدىن  ەرالساقلىغان كىشىل هللا ئەمما ھاسىل بولىدۇچوڭچىلىق 
 دۇ.ساقلىنىپ قالى

 شۇ  ۋە دۇىمۇرالر تارىيوت-ئۇسسۇزلۇق سەۋەبى بىلەن قان ۋە ئاچلىق
ان چۈنكى شەيت كىچىكلەيدۇ لىك بەدەندىكى شەيتان ماڭىدىغان ئورۇنالربسەۋە

 .مۇرلىرىدا ماڭىدۇوت-لىرىنىڭ قانىئادەم بال
 ىروزا ئارقىلىق شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىر ،نىڭ ھەدىسىدە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ان باي ىغانلىقىشەھۋەت ۋە غەزەپنىڭ ھەيۋىسى سۇنىد ىغانلىقى،بېسىقىد
 ءةالبا منكم طاعيا معرش الشباب: من است» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . قىلىنغان
ئى » «جاءو  له فإنه بالصوم فعليه يستطع مل ومن للفرج، وأحصن للبرص أغض فإنه فليتزوج،

چۈنكى  نقادىر بوالاليدىغانالر ئۆيلەنسۇ ئۆيلىنىشكە ئاراڭالردىنياشالر جامائەسى! 
ئۆيلىنىش كۆزنى ھارامغا قاراشتىن، ئەۋرەتنى ھارام ئاالقىدىن ساقاليدۇ. 

 ①.«ئۆيلىنىشكە قادىر بواللمىغانالر روزا تۇتسۇن چۈنكى روزا شەھۋەتنى كېسىدۇ
  تائام ،ىدۇمۇددەت ئارام ئال بەلگىلىكئاشقازان روزا سەۋەبلىك 

 پايدىلىرى ىغا بولغانساغالملىقبەدەن  نىڭروزىۈچۈن ئازلىتىلغانلىقى ئ
 .يوقايدۇ رزىيانلىق بولغان ئاجرالمىال لەر ۋە بەدەنگەبەزى ھۆللۈك، كۆرۈلۈپ
نىڭ شەرىئىتى مەخلۇقاتقا هللاھە! -بۈيۈك گەنېدىمېكمىتى نېنىڭ ھهللا

 ھە!-ياخشىۋە  گەن مەنپەئەتلىكېدىمېن
بىزلەرگە شەرىئىتىڭنىڭ بىزلەرنى دىنىڭدا ئالىم قىلغىن، ! هللائى 

نۇشنى ئىلھام قىلغىن، بىزنىڭ دىن ۋە دۇنيالىق وسىرلىرىنى ت
! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللائى مېھرىبان  .ئەھۋاللىرىمىزنى ياخشىالپ بەرگىن

 قىلغىن.  ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت -بىزنى، ئاتا
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 

                                                           
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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 سۆھبەت -10

 نىڭ ۋاجىب ئەدەپلىرىروزى

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ەخپىي ئاۋاز ۋە ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، م
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ قا
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ق ئاتا ئامانلى-ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

 قىلسۇن!
شۇ ئەدەپلەرگە ـــ  روزا ،لۇپوروزىنىڭ ئەدەپلىرى كۆپ ب ،قېرىنداشلىرىم

روزىنىڭ ئەدەپلىرى  .لۇق ۋە مۇكەممەل بولىدۇوئەھمىيەت بىرىش بىلەن ت
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ۋە مۇھاپىزەت  ىلۈشۆكۆڭۈل ب ىنىڭروزىدار كىش ى،بىر بولۇپ: تۈرلۈكئىككى 
ڭۈل كۆ نىڭروزىدار كىشى ،ىريەنە بى؛ ۋاجىب ئەدەپلەر گىشلىكېت ىغالىشىق
 لەردۇر.ئەدەپئەرزىيدىغان مۇستەھەب  ىغاۋە رىئايە قىلىش ىلۈشۆب

 ۋاجىب ئەدەپلەر
 سۆز ۋە ئەمەلگە  ن ھەمدەقىلغا بۋاجى گەتائاال روزىدار كىشى هللا

 .تەئەللۇق بولغان ئىبادەتلەرنى ئادا قىلىش
 ىالقالسئىككى شاھادەتتىن  ـــبۇ ئىبادەتلەرنىڭ ئەڭ ئەھمىيەتلىكى 

ەرز دىغان پنلىبسابىرى ھېئىسالم ئاساسلىرىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك ئاساسلىرىدىن 
ب ۋاجى ۋە ەرزپئۇنىڭ  ،روزىدار كىشىنىڭ نامازغا ئەھمىيەت بىرىپ دۇر.ناماز

نامازنى مەسجىدتە جامائەت بىلەن ئادا قىلىشقا كۆڭۈل  ۇنداپ،روشەرتلىرىنى ئ
رامىزان روزىسىنىڭ يولغا قويۇلۇشى ۋە  ـــ ئەدەپلەر بۆلۈشى ۋاجىبتۇر. مانا بۇ

 ۇر.دتەقۋالىقنىڭ جۈملىسىدىن ىنىشىنىڭ سەۋەبى بولغانپەرز قىل ئۈممەتكە
 هللا. قىلغۇچىدۇرب نى ۋاجىبتەقۋالىققا زىتتۇر، ئازا ـــ تەرك ئېتىشنامازنى 

الةَ  أََضاُعوا َخلٌْف  بَْعِدِهْم  ِمْن  َخلََف ﴿فَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ت ََبُعواوَ  الص َ َهَواِت  ا  فََسْوَف  الش َ
ئۇالر » ﴾َشْيئاً۞ ُيْظلَُموَن  َوال الَْجن َةَ  َيْدُخلُوَن  فَأُولَِئَك  َصالِحاً  َوَعِمَل  َوآَمَن  َتاَب  َمْن  إاِل   َغي اً۞ َيلَْقْوَن 

كەتكەندىن كېيىن )ئۇالرنىڭ( ئورنىنى باسقان ئورۇنباسارالر نامازنى تەرك ئەتتى، 
رىغا ئەگەشتى، ئۇالر )قىيامەتتە( گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى خاھىشلى-نەپسى

[. تەۋبە قىلغان، ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللـەرنى قىلغانالر 51تارتىدۇ ]
بۇنىڭدىن مۇستەسنا، ئەنە شۇالرال جەننەتكە كىرىدۇ، ئۇالرنىڭ )ئەمەللىرىنىڭ 

 .①«[47ساۋابىدىن( ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ ]
ال ئۆزىنىڭ اتائ هللا ۋە بولغان بقۇش ئۇنىڭغا ۋاجىوناماز ئ بىلەن ئەتاماج

روزىدار كىشىلەردىن  بولسىمۇ،غان ۇقۇشقا بۇيروناماز ئ بولۇپ ىدا جامائەتبكىتا
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق  هللا .قۇشقا سەل قارايدىغان كىشىلەر باروجامائەتتە ناماز ئ

الةَ  لَُهُم  فَأَقَْمَت  ِفهَِيْ  كُْنَت  إِذَا﴿وَ  دەيدۇ: ْ  َطائَِفةٌ  فَلَْتُقْم  الص َ لَْيأُْخُذوا َمَعَك  ِمْْنُ َ  َو ْ ْس أ َسَجُدوا  فَِإذَا لَِحََتُ
لَْتأِْت  َوَرائُِكْم  ِمْن  لَْيُكوُنوافَ  لَْيأُْخُذوا َمَعَك  فَلُْيَصل ُوا ُيَصل ُوا لَْم  أُْخَرى َطائَِفةٌ  َو ْ  ِحْذَرُهْم  َو )ئى » ﴾َوأَْسلَِحََتُ

مۇھەممەد!( سەن مۇئمىنلەر بىلەن )جىھادقا( بىللە بولۇپ ئۇالر بىلەن ناماز 

                                                           
 .ئايەتلەر -47ۋە  -51سۈرە مەريەم  ①
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ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سەن بىلەن بىرلىكتە نامازغا 
تۇرسۇن، قوراللىرىنى )ئېھتىيات يۈزىسىدىن( يېنىدا تۇتسۇن، سەجدىگە بېرىپ 

ۇرسۇن )يەنى ناماز ئوقۇپ بولغان پىرقە بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ ت
ئارقاڭالردا كۆزەتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن، ئۇالرنىڭ ئورنىغا( ناماز ئوقۇمىغان 
ئىككىنچى بىر پىرقە كېلىپ سەن بىلەن بىرلىكتە )يەنى ئارقاڭدا( ناماز ئوقۇسۇن، 

 )دۈشمەنلىرى بىلەن .)دۈشمەنلىرىدىن( ئېھتىياتچانلىق بىلەن ھوشيار تۇرسۇن
 .①«ۇشۇشقا تەييار تۇرۇش يۈزىسىدىن( قوراللىرىنى يېنىدا تۇتسۇنئۇر

تائاال ئۇرۇش ۋە قورقۇنچ ھالىتىدىمۇ جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇشقا  هللا
بۇيرۇدى، ئۇنداق بولغاندا خاتىرجەم ھالەتتە جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇش تېخىمۇ 

 رجالً أن»ۇ: قىلىنىد نەقىلرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق ۇئەبۇ ھ ئەۋزەلدۇر.
 هل :وقال دعاه وىّل، فلام. له فرّخص. املسجد إىل يقودين قائد يل ليس ،الل ه رسول يا: قال أعمى
 ىكىشى: >ئ بىر ئەما گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «فأجب: قال نعم،: قال بالصالة النداء تسمع
 <قئادەم يو ئېلىپ كېلىدىغانتىلەپ ېكە يدنى مەسجىېم پەيغەمبىرى!نىڭ هللا

پەيغەمبەر  سەت سورىغانىدى(،رۇخ شقاقۇونامازنى ئۆيدە ئ دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر )دەپ 
 پەيغەمبەر كىشى كەينىگە ئۆرۈلۈپ ماڭغاندائۇ  .لدىىرۇخسەت ق كىشىگە ئۇ ملسو هيلع هللا ىلص
 كىشى: ئۇ < دېدى.ئاڭالمسەن؟ ئاۋازىنى ئەزان> ، ئۇنىڭغا:ئۇنى چاقىرىپ ملسو هيلع هللا ىلص
  ②«.دىېد <نامازغا كەلگىن ئۇنداقتا> ملسو هيلع هللا ىلص:، پەيغەمبەر دېگەنىدى <ھەئە>

 ئايرىلىپن تىى يوق ئەما كىشىنىڭ جامائەتسىتىلەيدىغان كىشېي
تىن ئايرىلىپ قالغان جامائەت. رۇخسەت قىلمىدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ا غىلىشېق

 ردىنئەجىىلىنىدىغان كۆپ سھەس، بىلەن بىرگە تەرك قىلىشنى بۋاجىكىشى 
 .مەھرۇم قالغان بولىدۇ چۈنكى جامائەتلىك نامازنىڭ )ساۋابى( ھەسسىلىنىدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ا أن» لىنىدۇ:ىق نەقىلئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق 
 ەتجامائ> ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر» «درجة وعرشين بسبع الفذ صالة عىل تفضل الجامعة صالة: قال

ھەسسە  12 ساۋاب جەھەتتە نامازدىن ئوقۇلغانيالغۇز بىلەن ئوقۇلغان ناماز 
 ③«.< دېگەنئارتۇق
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ل ھاسى ئارا لۇش ئارقىلىق مۇسۇلمانالرونامازغا جەم ببۇالردىن سىرت يەنە، 
 ،يۇشورۈپ قدۈلمىگەن كىشىگە بىلى، بسىردىشىشبولىدىغان دوستلۇق، 

مەھرۇم  مۇدىنتاج كىشىگە ياردەم بىرىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مەنپەئەتلەروھم
رغا ار بولىدۇ ۋە مۇناپىقالچقا دۇبلىش بىلەن ئازاېقئايرىلىپ  تىنجامائەت قالىدۇ.

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ۇئەبۇ ھ .ئوخشاپ قالىدۇ
 ولو الفجر، الةوص العشاء صالة املنافقني عىل الصلوات أثقل»: لىنىدۇىق نەقىلدېگەنلىكى 

 الناس،ب فيصيل رجالً آمر ثم فتقام، بالصالة أمر أن هممت ولقد حبًوا، ولو ألتوهام فيهام ما يعلمون
 «النارب بيوتهم عليهم فأحرق الصالة هدونيش ال قوم إىل حطب من حزم معهم برجال معي انطلق ثم
ر ئۇال .خۇپتەن ۋە بامدات نامىزىدۇرـــ لىدىغان ناماز ېمۇناپىقالرغا ئەڭ ئېغىر ك»

ئەتكە الىپ جامېئۇ ئىككى نامازنىڭ ساۋابىنى بىلسە ئىدى، ئۆمىلەپ بولسىمۇ ك
لۇشقا وڭالرنى ئىمام بىيەنە بىر ،بىرىڭالرنى تەكبىر ئېيتىشقا ەنم .قېتىالتتى

 تجامائە ،تۇن يىغىپوك مۇسۇلمانالر بىلەن ئەلۆئۆزۈم بىر ب ،يۇپوتەيىنلەپ ق
( بېرىپ، ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنى ئۆيلىرىگە)كەلمىگەنلەرنىڭ  نامىزىغا

 ①«.كۆيدۈرۈۋەتسەم دەيمەن
 ىدۇ:قىلىن نەقىلئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى 

 عش  الل ه فإن بهن، ينادي حيث الصلوات هؤالء عىل فليحافظ مسلامً  غداً  الل ه يلقي أن همن س »
 لنفاق،ا معلوم منافق إال عنا يتخلف وما رأيتنا ولقد: قال الهدى، سنن من وإنهن الهدى سنن لنبيكم
ى قانداق بىر كىشىن» «الصف يف يقام حتى الرجلني بني يهادى به يؤيت الرجل كان ولقد

ئەزان  ،قىلسا الشۇش خىشىقا ئۇچرهللالەتتە اقىيامەت كۈنىدە مۇسۇلمان ھ
ئەھمىيەت قا قۇشوئ (جامائەت بىلەن)نامازنى  قيتىلغان چاغدا مۇشۇ بەش ۋاېئ

سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالرغا ھىدايەتنىڭ يوللىرىنى  هللا ،چۈنكى بەرسۇن.
 .نامازالرمۇ ھىدايەتنىڭ يوللىرىدىندۇربەرگەن بولۇپ، قانۇن قىلىپ بەلگىلەپ 

مەن ھەقىقەتەن بىزنىڭ دەۋرىمىزدە جامائەت نامىزىغا پەقەت مۇناپىقلىقى 
ى ھەتتا بەز .قىنى كۆرەتتىمڭال كەلمەيدىغانلىنىمۇناپىقالر نبولغا ائاشكار

كىشىلەرنى )جامائەتنى مۇھىم بىلگەنلىكتىن( ئىككى كىشى يۆلەپ ئېلىپ 
 ②«.لىپ سەپتە تۇرغۇزۇپ قوياتتىېك
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ناماز ۋاقتىدا ئۇخالپ  ،بۇيرۇلغان نامازغا سەل قاراپ ىدار تۇرۇپمۇروز
ۇنداق ب ،لۇپودىن بقاتارىنىڭ يامانلىقالربۇ ئەڭ چوڭ  .بار رقالىدىغان كىشىلە

ەمبەر پەيغ :ئالىمالر ككۆپچىلى .رۋەتكەن كىشىدۇىقىل ەيانامازنى بەك ز كىشى
 بىز بۇيرىمىغانقانداق بىر كىشى » «رد فهو أمرنا هعلي ليس من عمل عمالً»ڭ: نى ملسو هيلع هللا ىلص

قانداق » ،گەن سۆزىنى دەلىل قىلىپېد ①«ئۇ رەت قىلىنىدۇ ،بىر ئىشنى قىلسا
 ،اقۇسوچىكتۈرۈپ  ئېۋاقتىدىن ك ھالەتتە ئۆزرىسىز يبىر كىشى نامازنى شەرئى

 .دۇايدەپ قار «بۇل قىلىنمايدۇوقنامىزى  غان تەقدىردىمۇقۇوگەرچە يۈز قېتىم ئ
 تىنۇ سەۋەبش .قۇشقا بۇيرىمىغانوچىكتۈرۈپ ئېنامازنى ۋاقتىدىن ك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 .بۇل قىلىنمايدۇوقۇلغان ناماز رەت قىلىنىدۇ، قوچىكتۈرۈپ ئېۋاقتىدىن ك
 ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ھارام قىلغان بارلىق سۆز ۋە  هللا نىڭر كىشىروزىدا
 ساقلىنىشىيالغانچىلىقتىن  ھەمدە كەتلەردىن يىراق تۇرىشىىھەر-ئىش
  .تۇربۋاجى

 «ھارام»ھااللنى نامىدىن  ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىهللا  ـــ ئەڭ چوڭ يالغانچىلىق
 اَتُقولُو ال﴿وَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا شتۇر.يىېد «ھاالل»ياكى ھارامنى 

وا َحَراٌم  َوَهَذا َحالٌل  َهَذا الَْكِذَب  أَلِْسَنُتُكُم  َتِصُف  لَِما ِ  عَََل  لَِتْفََتُ وَن  ال َِذيَن  إِن َ  َب الَْكِذ  اّلل َ ِ  عَََل  َيْفََتُ  َكِذَب الْ  اّلل َ
ئاغزىڭالرغا كەلگەن يالغاننى سۆزلەش » ﴾أَلِيٌم۞ عََذاٌب  َولَُهْم  قَلِيٌل  َمَتاعٌ  ُيْفلُِحوَن۞ ال

چۈنكى )مۇنداقتا(  دېمەڭالر <بۇ ھاالل، بۇ ھارام>ئۈچۈن )ھېچقانداق دەلىلسىز( 
نامىدىن يالغاننى  هللانامىدىن يالغاننى ئويدۇرغان بولىسىلەر،  هللا
[. 224رغۇچىالر ھەقىقەتەن )دۇنيا ئاخىرەتتە( مەقسىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ ]ۇئويد

پەقەت( ئازغىنا بەھرىمەن بولىدۇ، ئۇالر )ئاخىرەتتە( قاتتىق )ئۇالر دۇنيادىن 
 .②«[222ئازابقا دۇچار بولىدۇ ]

ڭدىن باشقا ساھابىلەردىن پەيغەمبەر نىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە ئۇۇئەبۇ ھ
 من قعدهم فليتبوأ متعمداً  عيل ذبمن ك»: قىلىنىدۇ نەقىل نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى ملسو هيلع هللا ىلص

 جەھەننەمدىكى ،قۇساوھەققىمدە قەستەن يالغان سۆز تنىڭ ېكىمكى م» «النار
 ③«.ئورنىغا تەييارلىق كۆرسۇن
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 إياكم» ن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېگەن:تىيالغان ئېيتىش ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 يكذب الرجل يزال وال النار، إىل يهدي الفجور وإن الفجور، إىل هديي الكذب فإن والكذب،
لۇڭالر ويالغان ئېيتىشتىن ئاگاھ ب» «كذاباً  الل ه عند يكتب حتى الكذب ويتحرى

بىر كىشى يالغان  .زاخقا باشاليدۇوچۈنكى يالغانچىلىق گۇناھقا، گۇناھ د
ىدە نىڭ نەزىرهللائۇ كىشى  ھەتتاكى ۋە يالغان سۆزلەشنى ئىستىسە، سۆزلەۋەرسە

 ①«.دەپ پۈتۈۋېتىلىدۇ <يالغانچى>
 ـــغەيۋەت  ب.غەيۋەتتىن ساقلىنىشى ۋاجى نىڭروزىدار كىشى

لغا رىدە تىېيوق يئۇنىڭ ئىشىنى  ەريامان كۆرىدىغان بىر ڭىزنىڭقېرىندىشى
، «توكۇر» بولسۇن ياكى بولمىسۇن ڭىزدادىشىنمەيلى قېرى ڭىزدۇر.ئېلىشى

يىتىگە ئاالقىدار ناسمىڭ جىىزندېگەندەك قېرىندىشىڭ «ئالغاي»، «غۇىقار»
گەندەك ئۇنىڭ ئەخالقىغا ېد «پاسىق»، «ئەقىلسىز»، «ئەخمەق»بولغان ياكى 
يامان كۆرىدىغان بىرەر ئىشىنى  ڭىزنىڭقېرىندىشى ن ۋە ياكىئاالقىدار بولغا

 ىز.غەيۋەت قىلغان بولىس السىڭىزدە تىلغا ئىسكۈش تەرىقىۆلەش ياكى سبئەيى
 مبا أخاك ذكرك هي» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  سورالغاندا ىسىداغەيۋەت توغر دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

قېرىندىشىڭ ياقتۇرمايدىغان نەرسىنى تىلغا ـــ غەيۋەت دېگەن » «يكره
قېرىندىشىمدا بار بولغان » «؟أقول ما أخي يف كان إن أفرأيت» .دىېد «دۇرئېلىشىڭ
 ه،اغتبت فقد تقول ما فيه كان إن» ملسو هيلع هللا ىلص:، پەيغەمبەر ەپ سورالغانداد «سەمچۇ؟ېئىشنى د

غان سەڭ غەيۋەت قىلېسىنى دربار نە ئەگەر ئۇنىڭدا» «بهته فقد تقول ما فيه يكن مل وإن
 ②.دىېد «سەڭ تۆھمەت قىلغان بولىسەنېيوق نەرسىنى د ،بولىسەن
لۈك ئۆ»ىشتىن توستى ۋە غەيۋەت قىلىشنى لتائاال قۇرئاندا غەيۋەت قى هللا

ە نۈشكۈتەك ئەڭ قەبىھ كۆر«ھالەتتىكى قېرىندىشىنىڭ گۆشىنى يىيىش
 أََحُدُكْم  أَُيِحب ُ  بَْعضاً  بَْعُضُكْم  َيْغَتْب  ال﴿وَ  ق دەيدۇ:اتائاال بۇ ھەقتە مۇند هللا. ئوخشاتتى

بىرىڭالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالر، -بىر» ﴾ فََكِرْهُتُموهُ  َمْيتاً  أَِخيهِ  لَْحَم  َيأْكَُل  أَْن 
ىىۆلگەن قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشىنى يسىلەرنىڭ بىرىڭالر ئ  ③يىشن
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 .①«ياقتۇرامسىلەر؟ ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر
 همعراج بقوم لامل ليلة مر أنه» :توپلىغان ھەدىستە مۇنداق كەلگەنئەبۇ داۋۇد 

 الذين هؤالءقال:  ؟ جربيل يا هؤالء من: فقال وصدورهم، وجوههم هامشون بيخ نحاس من أظفار
 چىسى تىرناقلىرىېئراج كىم ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «أعراضهم يف ويقعون الناس لحوم يأكلون

الۋاتقان بىر ىمەيدىلىرىنى تات ۋەلىرى ئۇنىڭ بىلەن يۈز ،بولغان تۇچتىن
ئى > :ئەلەيھىسساالمدىن ئىلىجىبرپ، ىتكېتىۋېقەۋىمنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ 

 ربۇال> :ئەلەيھىسساالم ئىلىجىبردا، دەپ سورىغان <بۇالر كىملەر؟ !ئىلىجىبر
الرنىڭ ئۇ ،لىدىغان(ىق لىرنىۆشلىرىنى يەيدىغان )يەنى غەيۋەتگلەرنىڭ ىشىك

 «.ېگەند <غان كىشىلەردۇرئابرويلىرىنى تۆكىدى
 قچېقىمچىلى .ساقلىنىشى ۋاجىب چېقىمچىلىقتىن نىڭروزىدار كىشى

بىر  سېلىش ئۈچۈن سوغۇقچىلىقسىغا ىئىككى شەخىسنىڭ ئوتتۇر ـــ
چوڭ گۇناھالردىن  ،ەتكۈزۈش بولۇپشەخىسنىڭ سۆزىنى يەنە بىر شەخىسكە ي

 چىچېقىم» «مَنَّام ةيدخل الجنال » بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .سانىلىدۇ
.جەننەتكە كىرمەيدۇ مۇنداق  نىڭمائىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ②«
 يف يعذبان ماو  ليعذبان إنهام: فقال بقربين مرملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن»: قىلىنىدۇدېگەنلىكى نەقىل 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «بالنميمة مييش فكان اآلخر وأما البول، من يستنزه ال فكان أحدهام أماري، كب
ئۇ ئىككىسى > :تىۋېتىپېنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كىئىككى قەبر

 لىنىۋاتقانبئازاگۇناھ سەۋەبلىك ئازابلىنىۋېتىپتۇ، ئۇ ئىككىسى چوڭ بىر 
تىشتىن ساقالنمايتتى، يەنە ېئىككىسىنىڭ بىرى سۈيدۈك چاچراپ ك ③،ئەمەس
 ④«.< دېگەنقىالتتى چېقىمچىلىق بىرى

 ئارىسىنىمۇسۇلمانالر  ۇپ،يەتنى بۇزئىجەمس ۋە شەخ چېقىمچىلىق ـــ
تائاال بۇ ھەقتە  هللا. سەۋەب بولىدۇ ئارا ئاداۋەتلىشىشىگەئۆزلۈش ۋە ئۇالرنىڭ ۆب

ٍف  كُل َ  ُتِطعْ  ال﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ: ازٍ  َمِهٍن۞ َحال َ اءٍ  َهم َ قەسەمخور، پەس، غەيۋەتخور، » ﴾ِبَنِميٍم۞ َمش َ

                                                           
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -21سۈرە ھۇجۇرات  ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
دېيىلگەن ـــ « ياق، ئۇالر چوڭ گۇناھ سەۋەبلىك ئازابلىنىۋېتىپتۇ»ھەدىسنىڭ يەنە بىر لەۋزىدە:   ③

 تەرجىماندىن.
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ④
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سىزگە باشقىالرنى چاققان . ①«[22ـ27]ئادەمگە ئىتائەت قىلمىغىن  سۇخەنچى
 !قىلىڭ تھتىياېئ باشقىالرغا چېقىشىدىنسىزنىمۇ  نىڭ،كىشى

ئارا ئۆزۈ، پ، گۆرىكەس-سېتىق، ئىجارە، ھۈنەر-روزىدار كىشى سودا
ھەت بىرىشتىن ئىبارەت مۇئامىلە ئىشلىرىنىڭ ىنەسىھەت قىلىش ۋە مەسل
 ،چۈنكى .ساقلىنىشى ۋاجىب قىلىشتىن ھەممىسىدە ئالدامچىلىق

ق ئالدامچىلى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،لۇپوب قاتارىدىنچوڭ گۇناھالرنىڭ  ـــئالدامچىلىق 
ا فليس من غشن» الپ مۇنداق دېگەن:ىقىلغان كىشىدىن بىزار ئىكەنلىكىنى ئاشكار

من غش » :يەنە بىر لەۋزىدە ②«.بىزدىن ئەمەسئۇ  كىمكى بىزنى ئالدىسا،» «منا
 ېيىلگەن.د ③«مەندىن ئەمەس لىدىكەن، ئۇئالدامچىلىق قىكىمكى « »يفليس من

ئامانەتكە خىيانەت قىلىش ۋە  ،قىلىش ەئامانەتنى زاي ـــئالدامچىلىق 
ىلىق ئالدامچ .سەۋەب بولىدۇ ڭ يوقۇلۇشىغائىشەنچنى ىكىسىدىكىشىلەر ئوتتۇر

 ىئىگىس پئۇنداق كەسى ،لۇپوب ھارام پبىلەن قىلىنىدىغان ھەرقانداق كەسى
 لۇشنىال زىيادە قىلىدۇ.ونىڭ رەھمىتىدىن يىراق بهللاپەقەت ئۆزىگە 
، براۋا ب.ۋاجىھەم دىن يىراق تۇرۇشى رالبزىدار كىشى چالغۇ ئەسۋارو

تۈرلىرىنىڭ  بچىلتار، ئىسكىرىپكا، پىئانىنوغا ئوخشاش چالغۇ ئەسۋا
ھارامدۇر.  نىڭ ھەممىسىبۇالر ،لۇپوب ئەسۋابلىرىچىش ېل ئۈھەممىسى كۆڭ

لىق ھارام ،شۇلساوڭلۇق ئاۋاز ياكى تەسىرلىك مۇزىكىالر قۇم غائەگەر بۇالر
 ِمَن ﴿وَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا ئاشىدۇ.ۋە گۇناھى تېخىمۇ  دەرىجىسى

ِ  َسِبيِل  َعْن  لُِيِضل َ  الَْحِديِث  لَْهوَ  َيْشََتِي َمْن  الن َاِس  ً  َوَيت َِخَذَها عِلٍْم  بَِغْْيِ  اّلل َ  ﴾ُمِهٌن  عََذاٌب  لَُهْم  أُولَِئَك  ُهُزوا
نىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش هللابەزى كىشىلەر بىلىمسىزلىكتىن، )كىشىلەرنى( »

نىڭ يولىنى مەسخىرە قىلىدۇ، ئەنە هللائۈچۈن بىھۇدە گەپلەرنى سېتىۋالىدۇ ۋە 
ئەنھۇدىن  ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ. ④«شۇالر خور قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ

ۇنىڭدىن ئ: »ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،سورالغاندا رىسىدابۇ ئايەت توغ
ئايەتتىكى بىھۇدە  ،بىلەن قەسەمكى هللاغان مىئىالھ بول ھەق بىرباشقا ھېچ

                                                           
 .ئايەتلەر -22ۋە  -27سۈرە قەلەم  ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
 .مۇسلىم توپلىغان ③
 .ئايەت -4سۈرە لوقمان  ④
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دېگەن. ئىبنى ئابباس ۋە ئىبنى ئۆمەر « مۇزىكىدۇر-ناخشابولسا  زۆس-گەپ
ىل نەقيول بىلەن ھ دېگەنلىكى سەھىۇنداق شرەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرنىڭ ھەم 

ئىبنى مە، سەئىد ىجابىر، ئىكر مۇ)رەھىمەھۇلالھ(ئىبنى كەسىر  غان.لىنىق
نەقىل  نىالر ۋە مۇجاھىدنىڭ شۇنداق دېگەنلىكىجۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم

مۇزىكا ۋە چالغۇ -خشاابۇ ئايەت ن» :)رەھىمەھۇلالھ(ھەسەن بەسرى  غان.لىق
دىن رئەسۋابالچالغۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ېگەن.د «ىل بولغانھەققىدە ناز رئەسۋابال

تىلغا ئېلىپ مۇنداق  گەزىنا بىلەن بىر ىنرالندۇرغان ھەمدە چالغۇ ئەسۋابالئاگاھ
ن ممىتىمدىۈئ» «واملعازف والخمر والحرير الحر يستحلون أقوام أمتيليكونن من » :دېگەن
 ھاراقنى ۋە چالغۇ، يىپەكنى، زىنانىئۇالر  كى،لىدۇېك قىسىم كىشىلەربىر 

 ①«.سانايدۇھاالل  ئەسۋابالرنى
ئىشنى  لھاالخۇددى  سۆز ـــ گەنېد «سانايدۇ لھاال»ھەدىستىكى 

بەزى  دازامان ھازىرقى تۇر.گەنلىكېپەرۋا قىلماي قىلىۋېرىدۇ د ،قىلغاندەك
نى خۇددى ھاالل نەرسىنى ئىشلەتكەندەك ئىشلىتىدۇ ركىشىلەر چالغۇ ئەسۋابال

مۇسۇلمانالرغا  ئارقىلىق الرئىسالم دۈشمەنلىرى شۇ مەنپەئەتلىنىدۇ.ياكى 
 ،رۇشغاپىل قالدۇ نى زىكىر قىلىشتىنهللامۇسۇلمانالرنى  ،قەست قىلىپىسۇي

 ،تۇق قازاندىكىۇدىن ۋە دۇنيالىق مۇھىم ئىشلىرىدىن توسۇشتا شۇ دەرىجىدە ئ
 ىمغان ئىلمۇسۇلمانالر قۇرئان، ھەدىس ۋە شەرىئەت ھۆكۈملىرىنى بايان قىل

ۇالق ق مۇزىكىالرغا-رەك ناخشابەكسۆزلىرىگە قۇالق سېلىشتىن  لىرىنىڭئەھلى
 لۇپ قالدى.وسالىدىغان ب

يالغان  ،لۇڭالرونەرسىلەردىن ئاگاھ ب ىدىغانروزىنى بۇز !ئى مۇسۇلمانالر
بۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . ئەمەل قىلىشتىن ساقلىنىڭالرسۆزلەپ سۆزلەشتىن ۋە يالغان 

 دعي أن يف حاجة لل ه فليس والجهل همن مل يدع قول الزور والعمل ب» دېگەن:ھەقتە مۇنداق 
بىلەن ئەمەل قىلىشنى ۋە سۆز يالغان  ،كىمكى يالغان سۆزنى» «وشابه طعامه

 هللا يۈرۈشىگەئىچمەي  ۋە مەيىئۇ كىشىنىڭ ي ،نى تاشلىمىساىنادانلىق
روزىدار »جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:   ②«.يوق ھاجىتىتائاالنىڭ 

 ىنتتىلىڭ يالغان سۆزلەش چەكلەنسۇن، ڭ ھارامدىنىقىقۇل-ۋاقتىڭدا كۆز

                                                           
 .بۇخارى توپلىغان ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
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لىق بېسىق-ئېغىر ۋە سالماقلىق سەندە ،وشناڭغا ئەزىيەت بەرمىگىنق ،يانسۇن
لۇپ وب ئوخشاشڭ ۈڭ بىلەن تۇتمىغان كۈنۈبولسۇن، روزا تۇتقان كۈن

 .«قالمىسۇن
سېنى غەزەپلەندۈرىدىغان رىمىزنى ىئەزال ،دىنىمىزنى ساقلىغىن !هللائى 

-بىزنى، ئاتا! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللائى مېھرىبان  .توختاتقىن ئەمەللەردىن
 قىلغىن. ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت 

گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە، جىمى  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا
 رەھمەت قىلسۇن! ساھابىلىرىگە
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 سۆھبەت -11

 لىرىئەدەپمۇستەھەب  نىڭزىرو

 
كۈندۈزنى ئۆز ئارا -كېچە هللاساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر، ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر، 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر، ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

 نۇقسانالردىن،-مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇشتا يالغۇزدۇر، ئەيىب
تومۇر ۋە سۆڭەكلەرنىڭ  هللان پاكتۇر. مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتى

مەخپىي ئاۋاز ۋە نازۇك  هللائىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر. 
سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصەد يوقلۇقىغا، مۇھەمم
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد  هللائەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرىگە، شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە قىلىشنى 
قىيىنچىلىقتا قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەرگە، 

دېڭىزى ۋە دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى  ە تەييارلىغان ئوسمانغا، سېخىيلىقجەڭگ
نىڭ ئائىلىسىگە، ئەسھابىلىرىغا ۋە ئۇالرغا  ملسو هيلع هللا ىلصشىر ئەلىگە، مۇھەممەد 

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
لىرى ئەدەپ مىىڭ ئىككىنچى قىسزىنروىتىمىزدە بۇ سۆھب ،رىنداشلىرىمېق

 توختىلىمىز. سىداىبولغان مۇستەھەپ ئەدەپلەر توغر

 ئەدەپلەر مۇستەھەب
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 يىيىش سوھۇرلۇقچىنىڭ ئاخىرىدا ېك 
 .ئاتالغان مۇشۇنداق سوھۇرلۇق سەھەردە يىيىلىدىغانلىقى ئۈچۈن

 سحورال يف إنتسحروا، ف» :ېگەنيىيىشكە بۇيرۇپ مۇنداق د سوھۇرلۇق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ①«.كەت بارىقتا بەرۇرلۇچۈنكى سوھ ،ق يەڭالرۇسوھورل» «بركة

مۇنداق نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ىئەم
 «حرالس أكلة الكتاب أهل وصيام صيامنا بني ما صلف» دۇ:ىقىلىن نەقىلگەنلىكى ېد
 ـــ دىكى پەرقىرۇئوتت نىڭبىزنىڭ روزىمىز بىلەن ئەھلى كىتاب روزىسى»

 ②«.ق يىيىشتۇرۇرلۇسوھ
م نع» لەپ مۇنداق دەيدۇ:ىيشنى مەدھىىقتا خورما يىيۇرلۇسوھ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ③«.قى خورما بولسا بەك ياخشىۇرلۇسوھ نىڭئمىنۇم» «التمر ؤمنسحور امل
 أحدكم يجرع أن ولو تدعوه، فال بركة، هالسحور كل» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

قنىڭ ھەممىسى ۇرلۇسوھ» «املتسحرين عىل يصلون ومالئكته الل ه فإن ماء، من جرعة
قنى تەرك ئەتمەڭالر، بىرىڭالر گەرچە بىر يۇتۇم سۇ بىلەن ۇرلۇسوھ. كەتتۇرىبەر
ق ۇرلۇۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى سوھ هللاسۇن چۈنكى ېق يۇرلۇلسىمۇ سوھوب
 ④«.ۇگۈچىلەرگە رەھمەت يولاليدېي

 ىرگەجئە ئارقىلىقرلۇق يىيىش ۇھوشى ۋە سۇلورلۇقنىڭ ئىبادەت بۇھوس
نىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  يېگەندە قۇرلۇسوھئۈچۈن، رىشىش ېئ

نى لىشىغا كۈچ ھاسىل قسىشنى ۋە روزىىئەگىش گە ملسو هيلع هللا ىلصقىلىشنى، پەيغەمبەر 
رلۇقنى ۇھوس ،مىسەىرۇپ قېلىشتىن ئەنسىروتاڭ ي .رەكېنىيەت قىلىۋېلىشى ك

 شۇنداق قىالتتى. ملسو هيلع هللا ىلصسۈننەت چۈنكى پەيغەمبەر  شۈچىكتۈرېك
 :ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن دىن نەقىل قىلىنىدۇكى،قەتادە

صىل . إىل الصالة ف ملسو هيلع هللا ىلص الل هوزيد بن ثابت تسحرا فلام فرغا من سحورهام قام نبي  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »
قلنا ألنس كم كان بني فراغهام من سحورهام ودخولهام يف الصالة ؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسني 

رلۇق يەپ ۇد ئىبنى سابىت ئىككىسى سوھزەيبىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »« آية

                                                           
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
 .دېگەن« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ③
 .دېگەن« ئىسنادى كۈچلۈك»ئەھمەد توپلىغان، مۇنزىر بۇ ھەدىسنى  ④
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 :بىز ئەنەستىن .«قۇدىونامازغا تۇرۇپ ناماز ئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،بولغاندىن كېيىن
 غانبول نامازغا كىرگىچە ەپ بولغاندىن باشالپ تاكىرلۇق يۇھويلەن سىئىكك»

ئايەت  57 بىر كىشى» :ئەنەس ۇق،ئىد دەپ سورىغان «؟ك ئىدىقانچىلى ۋاقىت
  ①.دەپ جاۋاب بەردى «غۇدەك ۋاقىت ئىدىقۇوئ

 يؤذن كان بالالً أن» قىلىنىدۇ: نەقىلئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق 
 «لفجرا يطلع حتى يؤذن ال فإنه مكتوم، أم ابن يؤذن حتى واشبوا كلوا: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فقال بليل،

ئۇممۇ ئىبنى > ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  تاتتى.ئەزان ئېيبۇرۇن  تاڭ يورۇشتىن لبىال»
مەكتۇم ئەزان  ئۇممۇئىبنى تاكى غاندا ئەزان ئېيتىدۇ، ۇرومەكتۇم تاڭ ي

 ②«.دېگەن <ىسەڭالر بولىدۇرلۇق يۇھسو انغا قەدەرئېيتق
ھرىبانلىق ېمقىلىنغان روزىدار كىشىگە ـــ چىكتۈرۈش ېرلۇقنى كوھسو

 .ئۇخالپ قېلىشتىن ساقالپ قالىدۇ غابامدات نامىزى بولۇپ، روزىدار كىشىنى
 ،ىنيېروزىدار كىشى روزا تۇتۇشنى نىيەت قىلىپ سوھۇرلۇق يەپ بولغاندىن ك

تە تائاال بۇ ھەق هللا .سە بولىدۇئىچ-غانلىقىغا جەزم قىلغانغا قەدەر يەپۇتاڭ يور
َ  َحت َ  َواْشَربُوا كُلُوا﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ: ِِ  الَْخْيِط  ِمَن  اْْلَبَْيُض  الَْخْيُط  لَُكُم  َيَتَبن َ  ﴾الَْفْجرِ  ِمَن  اْلَْسَو

تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا )يەنى تاڭ يورۇغانغا( قەدەر »
 .③«يەڭالر، ئىچىڭالر، ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر

ياكى ياكى ئەزان ۋە  ۈلۈشكۆر ائۇپۇقتا ئاشكار ـــ ۇغانلىقىروي نىڭتاڭ
غان ۇروتاڭ ي .لىك خەۋەر بىلەن ھۆكۈم قىلىنىدۇئىشەنچشقا ئۇنىڭدىن با

دۇ، ىيەت قىلىروزا تۇتۇشنى قەلبىدە ن ،رلۇق يىيىشتىن توختاپۇھسوۋاقىتتا 
   .ئەتتۇردچۈنكى نىيەتنى سۆزلەش بى نىيەتنى سۆزلىمەيدۇ

 ئىسپاتالنسا ياكى ئەزان ۋە ئارقىلىق كۆرۈش  ائاشكار پاتقانلىقى كۈن
ۇمان گ كۈچلۈك كۈن پاتقانلىقىەن ك خەۋەر بىلىئىشەنچىلڭدىن باشقا نىئۇ

 ئىپتارغا ئالدىراش  قىلىنسا
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصسەھىل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

ەر كىشىل» «طرال يزال الناس بخري ما عجلوا الف» قىلىنىدۇ: نەقىلدېگەنلىكى 

                                                           
 .بۇخارى توپلىغان ①
 .بۇخارى توپلىغان ②
 .نىڭ بىرقىسمىئايەت-187 بەقەرەسۈرە  ③
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( قىلسىال ھەمىشە بىلەن ۇپ بولۇشىئولتۇرتولۇق ئىپتارنى ئالدىراپ )كۈن 
 ①«.لىدۇوب ئىچىدە ياخشىلىق

 إن» قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: نەقىلىن ىدجەلل ۋە رەببى ئەززە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئۇالرنىڭ ـــ  ىيۈملۈكۆئەڭ س اماڭ ىمدىنبەندىلىر» «فطراً  أعجلهم إىل عبادي أحب

 ②«.نلىرىدۇرىرايدىغائالد غائىپتار
 ىمۇئەگەر قۇرۇق خورم ،قۇرۇق خورمىداھۆل خورمىدا، ھۆل خورما بولمىسا 

 داقمۇن نىڭئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .سۈننەت ـــلىش ىبولمىسا سۇدا ئىپتار ق
 تكن مل فإن ،رطبات عىل يصيل أن قبل يفطرملسو هيلع هللا ىلص ان النبي ك» :دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ

ن قۇشتىوز ئمانا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «ماء من حسوات حسا مترات تكن مل فإن فتمرات، رطبات
ھۆل خورما بىلەن ئىپتار قىالتتى، ئەگەر ھۆل خورما تال ئىلگىرى بىر قانچە 

بولمىسا قۇرۇق خورما بىلەن ئىپتار قىالتتى، ئەگەر ئۇمۇ بولمىسا بىر قانچە 
 ③«.يۇتۇم سۇ بىلەن ئىپتار قىالتتى

ھاالل بولغان  ،تاپالمىسا ۇسۇمياكى قۇرۇق خورما ۋە  ياكى ئەگەر ھۆل خورما
ئەگەر  .ئىپتار قىلىدۇ ىنى بىلەنلغوب ئۆزىگە ئاسانتائام ۋە ئىچىملىكتىن 

 ەممائ ئىپتار قىلىشنى قەلبىدە نىيەت قىلسا بولىدۇ ،ھېچنەرسە تاپالمىسا
 يىغىپرۈكىنى ۈبەزى كىشىلەر قىلغاندەك بارمىقىنى شۈمۈرمەيدۇ، تۈك

 .يدۇاتمۇي
 .بولىدۇ سائا بىلەن دۇئا قىلۇد ياخشى كۆرگەن ئۆزى ئىپتار قىلغاندا

 دعوة رهفط عند للصائم إن»: قىلىنىدۇ نەقىلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ④«.روزىدار كىشىنىڭ ئىپتار قىلغاندىكى دۇئاسى قايتۇرۇلمايدۇ» «ترد ما

 اللَُّهمَّ لََك : يقول أفطر إذاكان » دۇ:لىنىقى نەقىلئىبنى زۇھرەدىن مۇنداق  زمۇئا
اللَُّهمَّ لََك ُصْمُت َوَعىَل ِرزِْقَك >ئىپتار قىلغاندا:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «ُصْمُت َوَعىَل ِرزِْقَك أَفْطَرْتُ 

ق بىلەن ئىپتار ىتۇتتۇم، سەن ئاتا قىلغان رىز اروزسەن ئۈچۈن هللا! ئى < )أَفْطَرْتُ 
  ⑤«.دەيتتى (قىلدىم

                                                           
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
 دېگەن.« زەئىپ»ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
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 قىلىنىدۇ: نەقىلدىن مۇنداق مائۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ىبۇ ھەقتە ئىبن
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «الل ه شاء إن األجر وثبت العروق، وابتلت الظأم، ذهب: يقول أفطر إذاكان »

 ،خالىساهللا  .مۇرالر ھۆل بولدىوئۇسسۇزلۇق كەتتى، ت>ئىپتار قىلغاندا: 
 ①«.دەيتتى <مۇ ھاسىل بولدىرىئەج

 سەدىقە قۇش ۋە ولىش، ناماز ئىقۇش، دۇئا قوقىرائەت قىلىش، زىكىر ئ 
 ش قاتارلىق ئەمەللەرنى كۆپ قىلىشقىلى

ڭ نى ملسو هيلع هللا ىلصكىتابىدا پەيغەمبەر  ھسەھى نىڭئىبنى ھىببان ە ۋەمزەيخۇئىبنى 
 واإلمام طر،يف حتى الصائم: دعوتهم ترد ال ثالثة» قىلىنىدۇ: نەقىلمۇنداق دېگەنلىكى 

 عزيتو : الرب ويقول السامء، أبواب لها وتفتح الغامم فوق الل ه يرفعها املظلوم، ودعوة العادل،
 :كىشىنىڭ دۇئاسى رەت قىلىنمايدۇ تۈرلۈك ئۈچ» «حني بعد ولو ألنرصنك وجاليل

لغان لىقتا قىىئاربولغان روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئىپتار قىلغۇچە  ،رىنچىسىىب
مەزلۇمنىڭ  ،نچىسىىئۈچ ؛ئادىل پادىشاھنىڭ دۇئاسى كىنچىسى،ئىك ؛دۇئاسى
ئۇنىڭغا ئاسمان  ،رىغا ئۆرلىتىپىمەزلۇمنىڭ دۇئاسىنى يۇقتائاال  هللا .دۇئاسى

بىر  كى،ئىززىتىم ۋە ئۇلۇغلۇقۇم بىلەن قەسەم: >دەرۋازىلىرىنى ئاچىدۇ ۋە
 ②«.دەيدۇ <يىن بولسىمۇ ساڭا ئەلۋەتتە ياردەم بىرىمەنېمەزگىلدىن ك

ىنىدۇ: لىق نەقىللىكى نئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگە
 فيدارسه جربيل يلقاه حني رمضان يف يكون ما أجود وكان الناس، أجودملسو هيلع هللا ىلص  الل هرسول كان »

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «املرسلة الريح من بالخري أجود جربيل يلقاه حنيملسو هيلع هللا ىلص  الل ه فلرسول آن،القر 
جىبرىئىل مىزاندا الۇپمۇ رو، بكىشىلەر ئىچىدىكى ئەڭ سېخىي زات ئىدى

تېخىمۇ ئۇ  قۇرئان ئوقۇپ بەرگەندە، ئۇچرىشىپ گە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم 
 جىبرىئىل نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ئېنىقكى، پەيغەمبەرى ىسشۇن .ىتتەتېلۇپ كوب يسېخى

 ③.«بىلەن ئۇچراشقاندىكى سېخىيلىقى شامالدىنمۇ تېز ئىدىئەلەيھىسساالم 
نىڭ بەندىلىرىنى هللا ،قىلىش ئالىينىڭ دىنىنى هللا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

ا ھاجەتلىرىنى ئاد ،بىلىمسىزلىرىگە ئىلىم ئۆگىتىشتەكلەش ۋە ئۇالرنىڭ ېي
ە نىڭ بەندىلىرىگهللاقىسىقىسى،  ؛ئاچ قالغانلىرىغا تائام بىرىش ،قىلىش

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

 توپلىغان.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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ى نىجېنى ۋە ئىلىم ى،مۈلك-مالكە بولىدىغانال يولدا شۈمەنپەئەت يەتكۈز
 يلىق قىالتتى.ىسېخ نىڭ ھەممە تۈرىدەسېخىيلىق ئايىمايتتى،
ىبادەت ۋە ئ سىلىنىدىغانلىقىھەس ىنىڭئەجىر ،ىكلىكىلپشەرە نىڭرامىزان

 مۇشتىكى ساۋابنىڭدىتىگە ياردەم بىرىاقىلغۇچىالرنىڭ ئىب
پ ىيلىشىېخىمۇ سېخترامىزاندا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ئۈچۈن ىنىدىغانلىقىھەسسىل

 تەتتى.ېك
روزا تۇتۇش ۋە ھاجەتمەنلەرگە تائام بىرىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئىشنى 
جەملەپ بىرگە قىلىش ـــ جەننەتكە كىرىشنىڭ سەۋەبلىرىدىندۇر. بۇ ھەقتە 

: قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن» قىلىنىدۇ: نەقىلرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق ۇئەبۇ ھ
: بكر وأب قال ؟ جنازة اليوم منكم تبع فمن: قال أنا،: بكر أبو فقال ؟ صامئاً  اليوم منكم أصبح من
 قال ؟ مريضاً  اليوم منكم عاد فمن: قال أنا،: بكر أبو قال ؟ اليوم مسكيناً  منكم أطعم فمن: قال أنا،
بۈگۈن > ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر » «الجنة دخل إال أمرئ يف اجتمعن ما: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال أنا،: بكر أبو

 .دىېد <مەن> :دى، ئەبۇ بەكرىىدەپ سورىغان <ر روزا تۇتتۇڭالر؟القايسىڭ
 :دى، ئەبۇ بەكرىىدەپ سورىغان <نامىزىغا قاتناشتىڭالر؟ قايسىڭالر جىنازا>
دى، ىدەپ سورىغان <قايسىڭالر بىر مىسكىنگە تائام بەردىڭالر؟> .دىېد <مەن>

دى، دەپ سورىغانى <دىڭالر؟ىسەل يوقلېقايسىڭالر ك> .دىېد <مەن> :ئەبۇ بەكرى
كىمكى بىر كۈندە > ملسو هيلع هللا ىلص:شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر  .دىېد <مەن> :ئەبۇ بەكرى

 ①«.دىېد <سا جەننەتكە كىرىدۇلقى نىمۇشۇ ئىشالر
 ان رامىز بىر ئايۋە  ئادا قىلىش ك روزىنى تولۇقۈكۈنل بىر ،روزىدار كىشى

ا روزىغھەمدە ئاسان قىلىپ بەرگەنلىكى  نىڭهللا نىروزىسىنى تولۇق تۇتۇش
ڭ ئمىتىنىېنئۆزىگە ئاتا قىلغان  نىڭهللاىدىن ئىبارەت قىلغانلىق مۇۋەپپەق
 .الزىم تونۇشىقەدرىنى 
 تىش ياكىېئۆلۈپ كسىغا ئۇالشماستىن روزىرامىزان كىشىلەر  لىگەنكۆپ

 روزا تۇتۇشتىن يۈز ئۆرۈشياكى ۋە  رامىزان روزىسىنى تۇتۇشتىن ئاجىز كېلىش
 شۇ سەۋەبتىن روزىدار كىشى .قالىدۇ ممەھرۇدىن سىروزىرامىزان سەۋەبلىك 

ئمەت ېنى، ىرەت قىلىنىشپمەغ نىڭلىرىگۇناھ ۈشى،لۈچۈرۆئ نىڭلىرىيامانلىق
 وشنا بولۇشى بىلەن بىرگە،ئۇلۇغ رەب تائاالغا ق تەبولغان جەننەت ماكانى

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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 هللا ئمىتىنىېسەۋەب بولىدىغان روزا نغا شىۇئۈستۈن بولنىڭ ىرلىدەرىجى
 .تىشى الزىميېقىلغانلىقىغا ھەمدە ئئاتا تائاالنىڭ 

ە غەزەپ قىلىش ۋ، گە رىئايە قىلىڭالرئەدەپلىرى روزىنىڭ ،قېرىنداشلىرىم
سەلەف  !يىراق تۇرۇڭالر بولىدىغان ئىشالردىن سەۋەب قائىنتىقام ئېلىش

 زىننەتلەڭالر چۈنكى بۇ ۈڭالرنىسۈپەتلىرى بىلەن ئۆز گۈزەل نىڭسالىھالر
ىن سىيەتتئمە-الھ قىلغان ئىتائەت قىلىش ۋە گۇناھئۈممەتنىڭ ئەۋۋىلىنى ئىس

 .ئىسالھ قىالاليدۇـــ ئۈممەتنىڭ ئاخىرىنىمۇ  يىراق تۇرۇش
تەبىقە  ئىككى ىدارالرروز»مۇنداق دەيدۇ:  )رەھىمەھۇلالھ(ئىبنى رەجەب 

تەرك  تىنىىشەھۋ ئىچمەك ۋە-يېمەك ئۈچۈن هللا ـــ نچى تەبىقەبىرى :بولىدۇ
 قىلغان كىشى ىدمۈجەننەتنى ئ ىكىنىڭ ھۇزۇرىدهللاۇنىڭ بەدىلىگە ب ،ئەتكەن

شى ياخ .كىشىدۇر لغانبىلەن سودا ۋە مۇئامىلە قى هللا ـــكىشى  نداقبۇ ،لۇپوب
ۋەتمەيدۇ، ئۆزى بىلەن ىقىل بىكارتائاال  هللائەمەل قىلغان كىشىنىڭ ئەجرىنى 

سسەر مۇيەپايدىغا  زور ئۇنى كىشىنى زىيانغا ئۇچراتمايدۇ، بەلكى غانمۇئامىلە قىل
 إال ل هال اتقاء ع شيئاً تد  لن إنك»مۇنداق دېگەن:  بىر كىشىگە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىدۇ.

بىر نەرسىنى تەرك قانداق  قا تەقۋالىق قىلىش ئۈچۈنهللا» «منه خرياً  الل ه آتاك
 ①«.ئاتا قىلىدۇنى سىساڭا ئۇنىڭدىن ياخشى االتائ هللا ڭ،ئەتسە

خالىغان مىقداردا  هللادىن راللشاراب ۋە ئايا ،تائام تەننەتەج گەكىشى روزىدار
ُ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا .لىدۇىبىر  ْلَي َاِم ا ِف  أَْسلَْفُتْم  بَِما َهِنيئاً  َواْشَربُوا لُوا﴿ك

ئۆتكەنكى كۈنلەردە )يەنى دۇنيادىكى چاغالردا( ياخشى >)ئۇالرغا( » ﴾الَْخالَِيةِ 
 <ر، ئىچىڭالرخۇرام يەڭال-الخۇش ى قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈنئەمەللـەرن
ىالر چروزا تۇتقۇ» نىقىالر بۇ ئايەتشبا نمۇجاھىد ۋە ئۇنىڭدى. ②«دېيىلىدۇ

  ېگەن.د «نھەققىدە نازىل بولغا
چۈشى نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصەر مبپەيغە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇراھمان ئىبنى سەمۇرە

 حوض من دنا كلام عطشاً  يلهث أمتي من رجالً أيتور » قىلىدۇ: مۇنداق نەقىل ھەققىدە
مدىن ئۇسسۇزلۇقتىن تىلىنى ىئۈممىت» «وأرواه فسقاه رمضان صيام فجاءه وطرد، منع

زى كەۋسەرگە يېقىنالشسىال ۋئۇ كىشى ھە، چىقىرىۋاتقان بىر كىشىنى كۆردۈم
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لىپ ئۇ ېرامىزان روزىسى ك نىڭشۇئاندا ئۇ كىشى .چەكلەندى ۋە قوغالندى
 ①«.ردىكىشىنى سۇغاردى ۋە ئۇ كىشىنى قاندۇ

ىق لباررازىلىقى كۆزلەنمىگەن  هللا دادۇنياھاياتىي  ـــ ئىككىنچى تەبىقە
تلىرىنى ۋە ئەۋرە ، قەلبتىل ،قۇالق ،كۆز زىنى چەكلەپۆنەرسىلەردىن ئ

 نى)ھاياتى(  ئاخىرەت ،نى ئەسلەپىتىشېىرىپ كچئۆلۈم ۋە  ،ساقالپ ھارامدىن
ڭ كىشىلەرنى نداقبۇ دۇر.كىشىلەرئەتكەن تەرك  ەتلىرىنى، دۇنيا زىننكۆزلەپ

رەببىنى  ـــ ، خۇشاللىق كۈنىىرەببىگە ئۇچراشقان كۈن ـــ ھېيت كۈنىروزا 
 .كۆرگەن كۈنىدۇر

نى هللاجىسى بولغان وخ يھەقىقى غا نىسبەتەنغۇچىالرۇنوت ينى ھەقىقىهللا
رەببىنى كۆرمىگىچە ئۇالرنىڭ  ؛تەسەللى بىرەلمەيدۇ قەسىرلەر رمىگىچەكۆ

ۇنىڭدىنمۇ ب مەقسەتلىرىئۇالرنىڭ . قاندۇرالمايدۇ مۇ)تەشنالىقىنى( دەريا
دىن رەشەھۋەتل دۇنيادابۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ  ڭنىهللاقانداق بىر كىشى . بۈيۈكتۇر

 هللاقانداق بىر كىشى  ؛جەننەتتە تاپىدۇ ئۇنى قىيامەت كۈنى ،چەكلەنسە
يتى ېئۇ كىشىنىڭ ھ ،نەرسىلەردىن چەكلەنسەلىق باررازىلىقى كۆزلەنمىگەن 

 َيْرُجو كَاَن  ْن ﴿مَ  ال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:اتائ هللا. رەببىگە ئۇچراشقان كۈنىدۇرـــ 
ِ  لَِقاءَ  ِ  أََجَل  فَِإن َ  اّلل َ ِميعُ  َوُهوَ  ََلٍت  اّلل َ قا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد هللاكىمكى » ﴾الَْعلِيُم  الس َ

پ لىگەن( ۋاقتى چوقۇم يېتىنىڭ )بۇنىڭغا بەلگىهللاقىلىدىكەن، )بىلسۇنكى( 
)بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )بەندىلىرىنىڭ  هللا .كېلىدۇ

 .② «چكى ئەھۋالىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇرتاشقى ۋە ئى
 ۈڭالرنىڭئۇچراشقان كۈن ڭالرغارەببى !ئى تەۋبە قىلغۇچىالر جامائەسى

 ڭالر.ن چەكلىنىىبۈگۈن شەھۋەتلەرد، ئۈچۈن ىڭالر بولۇشىھېيت
 ،بىلەن زىننەتلىگىن سئىخالبولغان قەلبلىرىمىزنى ساڭا ! هللائى 

نى ئەخالقلىرى-پئەگىشىش ۋە ئۇنىڭ ئەدە پەيغەمبىرىڭگەئەمەللىرىمىزنى 
ئويغاتقىن،  ىنبىزلەرنى غەپلەتت! هللائى  .بىلەن ياخشىلىغىن ئۆگىنىش

 ئى .چۈرگىنۆسىيەتلىرىمىزنى ئئمە-گۇناھ قۇتقازغىن، بەخىتسىزلىكتىن
ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە -بىزنى، ئاتاز رەھمىتىڭ بىلەن ! ئۆهللامېھرىبان 
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 قىلغىن.  مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت 
گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە، جىمى  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

  ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت قىلسۇن ۋە تىنچ ساھابىلىرىگە
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 سۆھبەت -12
قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ ئىككىنچى 

 تۈرى ھەققىدە
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ مۇئمىنلەرگە 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، مەڭگۈ قېلىش ۋە -ساالمەتلىك ۋە تىنچ
نۇقسانالردىن -ئەيىبهللا  خاستۇر. دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال

تومۇر ۋە سۆڭەكلەرنىڭ هللا ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، 
ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە نازۇك سۆزلەرنىمۇ 

 ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللالەلمەيدىغان ئەقىل ۋە خىيالالر بى

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە، ئۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

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، 

ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا « ېتىلغۇچى شىردۈشمەنگە ئ»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصشۇنداقال مۇھەممەد 

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
بەشىنچى سۆھبەتتە قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ ئىككى  ،قېرىنداشلىرىم
تىالۋەت  جەھەتتىن لەۋزىى تۈرى بولغان ھەمدە بىرىنچ تۈرلۈك ئىكەنلىكى

  توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق. ەقىلىش ھەققىد
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ى نملىرىۈھۆك ،پتەستىقالمەلۇماتلىرىنى قۇرئاننىڭ  ـــئىككىنچى تۈر 
يېنىش چەكلىمىلىرىدىن  نى ئادا قىلىپ،بۇيرۇقلىرى ئىجرا قىلىش ھەمدە

دىكى بۇ تۈر، بولۇپتىالۋەت قىلىش  جەھەتتىن قۇرئاننى ھۆكۈم ،ئارقىلىق
 ىدۇر.غايئەڭ چوڭ  نىشىدىكىنازىل قىلىقۇرئاننىڭ  تىالۋەت قىلىش ـــ قۇرئان

ب َُروا ُمَباَرٌك  إِلَْيَك  أَْنَزلَْناهُ  َتاٌب ﴿كِ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا  أُولُو َولَِيَتَذك َرَ  آَياتِهِ  لَِيد َ
نىڭ ەقىل ئىگىلىرىئۋە ر قىلىشلىرى ۇ)بۇ( ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپەكك» ﴾اْلَلَْباِب 

 .①«كىتابتۇربىز ساڭا نازىل قىلغان مۇبارەك ئۈچۈن نەسىھەت ئېلىشلىرى -ۋەز
 گەن،نەگۆقۇرئان ئ ئەنە شۇ مەقسەتتە سەلەف سالىھالرشۇنىڭ ئۈچۈن 

ھۆكۈملىرىنى مۇستەھكەم ئەقىدىدىن  نىڭقۇرئانۋە  ىغانقۇرئاننى تەستىقل
 ىمەلۇئەبۇ ئابدۇراھمان س ىغان.قلبىتەت ەگىتىلىيىئۇرغۇپ چىققان ئەم

قۇپ بەرگەن ئوسمان ئىبنى وبىزگە قۇرئان ئ»: ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ(
ھۇ ە رەزىيەلاليلەندىن باشقا ساھابىئىككئۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ۋە  ،ئەففان

ئون ئايەتنى شۇ  ،گىنىپۆن ئون ئايەت ئدى ملسو هيلع هللا ىلص ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەر ئەنھۇمالر
ئون ئايەتتىن ئۆتۈپ كەتمىگەنلىكىنى شۇ  ،چەۇبىلىپ ئەمەل قىلىپ بولمىغ

بىز قۇرئان ئۆگەنگەندە بىلىش ۋە ئەمەل قىلىشنى بىرگە > :سۆزلەپ بىرىپ
 «.ىدىئگەن ېد <ئىدۇق ئۆگەنگەن

 نى ھۆكۈم جەھەتتىنقۇرئان ـــلۇش وبەختسىز ب ياكىبەختلىك ئاخىرەتتە 
 اْهِبَطا اَل ﴿قَ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ۇتائاال ب هللا باغلىق بولىدۇ.قا قىلىش تىالۋەت

ا عَُدو ٌ  لَِبْعٍض  بَْعُضُكْم  َجِميعاً  ِمْنَها ت ََبعَ  فََمِن  ُهدًى  ِمن ِ  َيأْتَِين َُكْم  فَإِم َ َ  َوَمْن  َيْشََق۞ َوال َيِضل ُ  فاَل ُهَداَي  ا  ْعَرَض أ
ً  َمِعيَشةً  لَهُ  فَِإن َ  ِذْكِري َعْن  ً  ُكْنُت  َوقَْد  أَْعََم  َحَشْرَتِن  لَِم  َرب ِ  قَاَل  أَْعََم۞ الِْقَياَمةِ  َيْوَم  َونَْحُشُرهُ  َضْنكا  ۞بَِصْيا
ياِت  ُيْؤِمْن  َولَْم  أَْسَرَف  َمْن  َنْجِزي َوَكَذلَِك  ُتْنََس۞ الَْيْوَم  َوَكَذلَِك  فََنِسيَتَها آَياُتَنا أََتْتَك  َكَذلَِك  قَاَل   َرب ِهِ  بِآ

سىلەر ھەممىڭالر >)ئادەم بىلەن ھەۋۋاغا( ئېيتتى:  هللا» ﴾َوأَبََْق۞ أََشد ُ  اَْلِخَرةِ  َولََعَذاُب 
گە ئەگەر سىلەر .غا دۈشمەن بولغان ھالدا چۈشۈڭالرجەننەتتىن بەزىڭالر بەزىڭالر

مېنىڭ تەرىپىمدىن ھىدايەت كەلسە، كىمكى مېنىڭ ھىدايىتىمگە ئەگەشسە، 
كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن [. 213ئۇ ئازمايدۇ ۋە ئاخىرەتتە شەقىي بولمايدۇ ]

 مەت كۈنىيۈز ئۆرۈيدىكەن، ئۇنىڭ ھاياتى تار )يەنى خاتىرجەمسىز( بولىدۇ، قىيا
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! نېمىشقا مېنى كور قوپۇردۇڭ، رەببىمئى >[. ئۇ: 214] <ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز
 هللا[. 215دەيدۇ ] <ى چاغدا( مېنىڭ كۆزۈم كۆرەتتىغۇ؟ۋاھالەنكى، )دۇنيادىك

ساڭا )روشەن( ئايەتلىرىمىز كەلدى، سەن ئۇالرنى تەرك شۇنىڭدەك >ئېيتىدۇ: 
ن [. ھەددىدى214] <ن شۇنىڭغا ئوخشاش تەرك ئېتىلىسەنئەتتىڭ، سەن بۈگۈ

ئايەتلىرىگە ئىمان ئېيتمىغانالرغا شۇنىڭغا ئوخشاش جازا  ڭنىرەببىئاشقان ۋە 
 .①«[212بېرىمىز، ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىقتۇر، تېخىمۇ باقىيدۇر ]

ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ۋەھىي قىلغان ئىالھىي تائاال بۇ ئۇلۇغ ئايەتلەردە  هللا
كۆرسەتمىلەرگە ئەگەشكەنلەرنىڭ مۇكاپاتى ۋە بۇ ئىالھىي كۆرسەتمىدىن يۈز 

 ۋەھىي قىلغان هللاشۈبھىسىزكى،  چىلەرنىڭ جازاسىنىمۇ بايان قىلدى.ئۆرۈگۈ
 قۇرئاندۇر. بۇ ئىالھىي كۆرسەتمىلەرنىڭ ئەڭ ئۇلۇغى ـــ بۈيۈك 

ئىالھىي كۆرسەتمىلەرگە ئەگەشكەنلەرنىڭ مۇكاپاتى ـــ ئۇالر ھەق يولدىن  
ئۇ كىشىنىڭ دۇنيا ۋە  ـــ مانا بۇ ؛ئېزىپ كەتمەيدۇ ۋە بەختسىز بولۇپ قالمايدۇ

سائادەتكە ئېرىشىدىغانلىقىدىن دېرەك -ئاخىرەتتە كامىل ھىدايەت ۋە بەخت
بىرىدۇ. ئەمما ئىالھىي كۆرسەتمىلەردىن يۈز ئۆرۈگەنلەر ـــ ئىالھىي 

ڭ بۇالرنى ،كۆرسەتمىلەرگە ئەمەل قىلىشتىن تەكەببۇرلۇق قىلغانالر بولۇپ
. ھاياتى تار )يەنى خاتىرجەمسىز( بولىدۇ جازاسى ـــ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئازغۇن،

ئەندىشە ۋە دىلغۇللۇق ئىچىدە ئۆتىدۇ، ئۇنىڭ نە -دېمەك، ئۇ كىشى دۇنيادا غەم
 هللابۇنداق كىشىلەر ھەققىدە  .نە ياخشى ئەمىلى بولمايدۇ ،توغرا ئەقىدىسى

ئۇالر گويا ھايۋانغا » ﴾الَْغاِفلُوَن  ُهُم  أُولَِئَك  أََضل ُ  ُهْم  بَْل  كَاْلَْنَعاِم  أولَِئَك ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
 .②«ئوخشايدۇ، ھايۋاندىنمۇ بەتتەر گۇمراھتۇر، ئەنە شۇالر غاپىلدۇر

ئۇالرنى  ەقەبر .لىدۇوقىينچىلىقتا ب ۋە لىقچىلىرىدە تارىئۇالر قەبر
ھالەتتە ھەشر  كورتىدۇ، ئۇالر ېىلىرى كىرىشىپ كغرۇۋوھەتتا ق ،قىستاپ

 ياً ُعمْ  ُوُجوِهِهْم  عَََل  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  َنْحُشُرُهْم ﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ:تائاال بۇ ھەقتە  هللاقىلىنىدۇ. 
َِْناُهْم  َخَبْت  كُل ََما َهن َُم جَ  َمأَْواُهْم  َوُصم اً  َوبُْكماً  ً  ِز الرنى دۈم ياتقۇزۇپ قىيامەت كۈنى ئۇ» ﴾َسِعْيا

لىدۇ، ر، گاچا، گاس ھالدا يىغىمىز، ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بوو)سۆرەلگەن( ك
)جەھەننەمنىڭ( ئوتى پەسلەپ قالسا، ئۇالرغا )ئوتنى( تېخىمۇ 
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 .①«يالقۇنجىتىمىز
ھەقنى  كور،، ھەقنى كۆرۈشتىن گاسئۇالر دۇنيادا ھەقنى ئاڭالشتىن  

 مۇنداق دەيدۇ: قىدەھەق الرتائاال بۇ هللا گاچا بولۇۋالغان ئىدى.سۆزلەشتىن 
ئۇالر » ﴾َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِف آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن بَْيِنَنا َوبَْيِنَك ِحَجاٌب َوقَالُوا قُلُوبَُنا ِف أَِكن ٍَة ِمم َا ﴿

بىزنىڭ دىللىرىمىز سەن بىزنى دەۋەت قىلغان نەرسىلەردىن >)پەيغەمبەرگە(: 
پەردىلەنگەن، قۇالقلىرىمىز ئېغىر، سەن بىلەن بىزنىڭ ئارىمىزدا پەردە )يەنى 

 .②«< دەيدۇاردىنىي جەھەتتە ئوخشىماسلىق( ب
ۋە  ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى قىلمىشىغا ئوخشاش جازالىدى ،تائاال ئۇالرنى هللا 
تەرك ئەتتى.  ئۇالرنى مۇهللا ،تەرك قىلغانغا ئوخشاشنىڭ شەرىئىتىنى هللائۇالر 
 لَِك َكَذ  قَاَل  َبِصْياً۞ ُكْنُت  َوقَْد  أَْعََم  َحَشْرَتِن  لَِم  َرب ِ  اَل ﴿قَ  مۇنداق دەيدۇ: قىدەھەق الرتائاال بۇ هللا
! نېمىشقا مېنى كور قوپۇردۇڭ، رەببىمئى >ئۇ: » ﴾تُْنََس۞ الَْيْوَم  َوَكَذلَِك  فََنِسيَتَها آَياُتَنا أَتَْتَك 

 [. هللا215دەيدۇ ] <ۋاھالەنكى، )دۇنيادىكى چاغدا( مېنىڭ كۆزۈم كۆرەتتىغۇ؟
شۇنىڭدەك ساڭا )روشەن( ئايەتلىرىمىز كەلدى، سەن ئۇالرنى تەرك >ئېيتىدۇ: 

 .③«[214] <تىڭ، سەن بۈگۈن شۇنىڭغا ئوخشاش تەرك ئېتىلىسەنئەت
َئةِ  َجاءَ  َوَمْن  ِمْنَها َخْْيٌ  فَلَهُ  بِالَْحَسَنةِ  َجاءَ  ْن ﴿مَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا ي ِ  فاَل بِالس َ

َئاِت  َعِملُوا ال َِذيَن  ُيْجَزى ي ِ  قىلغان ئىكەن، ئۇكىمكى ياخشى ئىش » ﴾َيْعَملُوَن  كَاُنوا َما إِال َ  الس َ
 قىلغان ئىشلىرىدىنمۇ ياخشى مۇكاپاتقا )يەنى قىلغان ياخشىلىقىدىن نەچچە

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

 أن» لىنىدۇ:ىق نەقىل نداقسەمۇرە ئىبنى جۇندۇب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇ
 الليلة منكم رأى من: فقال بوجهه علينا أقبل الغداة صالة: لفظ ويف صالة صىل إذا كانملسو هيلع هللا ىلص  النبي
 ؟ رؤيا منكم أحد رأى هل: فقال يوماً  فسألنا الل ه شاء ما: فيقول قصها، أحد رأى فإن: قال ؟ رؤيا
 رجل عىل يناأت حتى فانطلقنا: وفيه الحديث، فساق أتياين رجلني الليلة أيتا: ال، قال: لكني ر قلن

 لحجرا فيتدهده رأسه، فيثلغ لرأسه بالصخرة يهوي هو وإذا بصخرة، عليه قائم آخر وإذا مضطجع،
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 هعل بيفف عليه يعد ثم كان، كام رأسه يصح حتى الرجل إىل يرجع فال فيأخذه، الحجر فيتبع ههنا،
 أما: فيهو  الحديث، فذكر انطلق: يل فقاال ؟ هذا ما!  الل ه سبحان: فقلت. األوىل املرة به فعل ما مثل

 لصالةا عن وينام فريفضه، القرآن يأخذ الرجل فهو بالحجر، رأسه يثلغ عليه أتيت الذي الرجل
قۇپ بولغاندا بىزگە يۈزلىنىپ وىگەنلىك نامازنى ئئەت ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «املكتوبة
ر بىرە .دەپ سورايتتى <بارمۇ؟چە سىلەردىن چۈش كۆرگەنلەر ېبۈگۈن ك> :تۇرۇپ

 .قىالتتى بايانخالىغان مىقداردا چۈشىنى  هللا ،كىشى چۈش كۆرگەن بولسا
دەپ  <ئاراڭالردا چۈش كۆرگەنلەر بارمۇ؟> :بىزدىن ملسو هيلع هللا ىلص بىر كۈنى پەيغەمبەر

 چە )چۈشۈمدە( ېبۈگۈن ك> ملسو هيلع هللا ىلص:ەر مب، پەيغەېگەنىدۇقد <يوق> :سورىدى، بىز
بىز > :ۋامالشتۇرۇپاسۆزىنى ددېدى ۋە  <ئىككى كىشى كەلدىمېنىڭ قېشىمغا 

ىر ىغا كەلدۇق، ئۇنىڭ ئۈستىدە بيېنيېنىچە ياتقان بىر كىشىنىڭ  بىللە يۈرۈپ
كىشى تاش تۇتۇپ تۇراتتى ۋە تاشنى ئۇنىڭ كاللىسىغا تاشالپ يانجىيتتى، 

 ،ئۇرغۇچى ئادەم تاشنى ئېلىپ .لەتتىېتاش ئۇنىڭ ئالدىغا دومىالپ ك
ىڭ ئۇن .كۈتۈپ تۇراتتىئۇرۇلغۇچىنىڭ كاللىسى ساقىيىپ ئەسلىگە كەلگىچە 

نى ڭ كاللىسىيىن يەنە ئاۋۋالقىدەكال ئۇنىېكاللىسى ئەسلىگە كەلگەندىن ك
دەپ سورىسام،  <مە ئىش؟ېبۇ ن ،سۇبھانەلالھ> :مەن .تاش بىلەن يانجىيتتى

ئىككى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر دى. ھەدىسنىڭ داۋامىداېد !<يۈرگىن> :يلەنىئىكك
 ولساب ىلىۋاتقان كىشىجناشى تاش بىلەن يېسەن كەلگەندە ب> :ىنىڭپەرىشت

 <گىنىپ تاشلىۋەتكەن ۋە پەرز ناماز ۋاقتىدا ئۇخاليدىغان كىشىدۇرۆقۇرئاننى ئ
 ①«.گەنلىكىنى ئېيتتىدې

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرادىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم
 دق الشيطان إن» نداق دېگەن:ۇكىشىلەرگە خۇتبە سۆزلەپ م ىدەھەج ۋىدالىشىش

 ذروا،فاح أعاملكم من تحاقرون مام ذلك سوى فيام يطاع أن ريض ولكن أرضكم، يف يعبد أن يئس
ىلەرنىڭ شەيتان س» «نبيه وسنة الل ه كتاب: أبداً  تضلوا فلن به متسكتم إن ما فيكم تركت إين
ئۈزدى  ىدىنىئۈم بولۇشتىنمىنىڭالردا )يەنى ئەرەب يېرىم ئارىلىدا( مەئبۇد ېز

سىلەر ئاددى سانايدىغان ئەمەللەردە  ،لېكىن شەيتان مەئبۇد قىلىنىشتىن باشقا
نىڭ هللا گەسىلەر ن، مەكىلۇڭالروئاگاھ ب .ئىتائەت قىلىنىشقا رازى بولدى

نىڭغا ۇشئەگەر سىلەر  ،دۇمكىتابى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىنى قالدۇر
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 ①«.چىڭ ئېسىلساڭالر ھەرگىز ئېزىپ كەتمەيسىلەر
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نەقىل قىلىدۇكى، چوڭ دادىسىدىن  ئەمر ئىبنى شۇئەيىب

 له يمثلف أمره، فخالف هلحم قد بالرجل فيؤيت رجالً، القيامة يوم القرآن ثلمي»: نۇنداق دېگەم
 عصيتي،م وركب فرائيض، وضيع حدودي، تعدى الحامل، فبئس إياي حملته رب، يا: فيقول خصامً،
 حتى لهيرس فام بيده، فيأخذه به، شأنك: يقال حتى بالحجج عليه يقذف يزال فام طاعتي، وترك
ننى قۇرئا ئادەم شەكلىگە كىرىپ، قۇرئان قىيامەت كۈنى» «النار يف منخره عىل يكبه

رى ۋاگىەيادلىغان ئەمما ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشىلىق قىلغان كىشىنىڭ د
بۇ  ئەمما نى ئۇنىڭغا يادالتقۇزدۇڭېم! ئى رەببىم> :ۋە ىتىدە كېلىدۇسۈپ

پ ۈۆتئۇ مەندىكى چەكلىمىلەردىن ئ ،دېگەن يامان كىشىىمېيادلىغان كىشى ن
قىلدى، ماڭا ئىتائەت قىلىشنى ، ماڭا ئاسىيلىق تەرك قىلدىكەتتى، پەرزلەرنى 

دە نەتىجى ،دە–ېرىدۇۋۈدەپ ئۇنىڭغا قارشى ھۆججەتلەرنى كەلتۈر <تاشالپ قويدى
 نىئۆزى شۇنىڭ بىلەن قۇرئان ۇ.دىيىلېد <ۆزۈڭ قاراپ بىر ئىش قىل>ئ :ئۇنىڭغا

ا ھەتت ،يۇۋەتمەيوئۇنى ق ،تۇتۇپ دىنلىوكىشىنىڭ ق پ ئەمەل قىلمىغانيادال
 ②«.تىدۇېا تاشلىۋچە دوزاخقيۈزىئۇنى 

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص ئەبۇ مالىك ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر
ڭغا انىڭ پايدېقۇرئان س» «قرآن حجة لك أو عليكال» لىدۇ:ىق نەقىل دېگەنلىكىنى

 ③«.ياكى زىيىنىڭغا ھۆججەتتۇر
 لهجع فمن مشفع، شافع آنالقر » ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:

شاپائەت قىلىدىغان ـــ  قۇرئان»« النار إىل ساقه ظهره خلف جعله ومن الجنة، إىل قاده أمامه
قۇرئان ئۇ كىشىنى ى ئۆزىگە يېتەكچى قىلسا، قۇرئانن كىمكى .شاپائەتچىدۇر
ۇ ئ قۇرئان ،ئارقىسىغا تاشالپ قويساقۇرئاننى  كىمكى ؛تەكلەيدۇېجەننەتكە ي

  .④«كىشىنى دوزاخقا ھەيدەيدۇ
نىڭ ئەجىبا دەۋاگىرىڭىز بولۇپ قالغان كىشى! دەۋاگىرىڭىزئى قۇرئان 

 دەسمايە پايدا بىرىدىغان كۈندە سىزگە شاپائەت قىلىشىنى ئۈمىد قىالمسىز؟
 ن كىشىلەرنىڭ ھالىغا ۋاي!ئايالندۇرۇپ قويغادەۋاگىرىگە  شاپائەتچىنى
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ىدۇ، تنىڭ كىتابى ئالدىڭالردا تىالۋەت قىلىنىۋاهللا! نىڭ بەندىلىرىهللائى 
ى، جەزمەنك ،ئەگەر بۇ قۇرئان بىرەر تاغقا نازىل قىلىنغان بولسا. ئاڭلىنىۋاتىدۇ

ەن گرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرېي دىنكەنلىكىگقا باش ئەهللاتاغنىڭ  ىزس
 ئاڭاليدىغان قۇالق، ياشلېكىن يەنىال  بولسىمۇمۇشۇنداق گەرچە  بوالتتىڭىز!

 دىقۇرئاننىڭ شاپائەت قىلىشىنى ئۈم ، قورقىدىغان قەلب ۋەۆكىدىغان كۆزت
 قتىن. تەقۋالىتېپىلمايۋاتىدۇ الرقىلغۇچى ىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرانئۇ ،قىلىپ

خالىي قەلبلەر ـــ قاقاس زېمىن كەبى خاراب بولغان بولۇپ، ئۇنى گۇناھ 
  قەلبلەر كۆرمەيدۇ ۋە ئاڭلىمايدۇ.  زۇلمەتلىرى ئورىۋالغاچقا، بۇنداق

قۇرئان  تى،ياكى تاشتىنمۇ قاتتىق قېتىپ كەتدىللىرىمىز تاشتەك 
ڭ بىزنى ،رامىزان ئېيىدا قانچە كۆپ تىالۋەت قىلىنىسمۇ ەەتلىرى بىزلەرگيئا

پ رنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاەرامىزان ئېيدىكى ئەھۋالىمىز بەختسىز كىشىل
تلەر ىگشۇلۇش ئۈچۈن ياش يىوياخشىلىق ئەھلىگە ق قېلىۋاتىدۇ.

نىڭ هللابىز  .قەبىھ ئىشلىرىدىن توختىمايۋاتىدۇياشانغانالر  ،گۆدەكلىكىدىن
نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا هللا نى ئاڭالپ  ئىجابەت قىلىدىغان،قىىچاقىر

ەنە ھە؟! ئ–دىن نەقەدەر يىراقلىقتاقورقىدىغان كىشىلەر يھەقىقىقەلبلىرى 
ياخشىلىقنى  ۋە غانۇتون يقىىنى ھەقهللا ،تائاال ئىنئام قىلغان هللا ـــشۇالر 

 كىشىلەردۇر.تاللىغان 
 يعرف أن آنينبغي لقارئ القر » ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:

 الناس ذاإ  وبورعه يضحكون، الناس إذا وببكائه يفطرون، الناس إذا وبنهاره ينامون، الناس إذا بليله
 «حونر يف الناس إذا وبحزنه يختالون، الناس إذا وبخشوعه يخوضون، الناس إذا وبصمته يخلطون،

 ادەر روزا تۇتمىغانكىشىل ،چىنىېكدا ئۇخلىغان ەركىشىل ،ىقۇغان قاروقۇرئان ئ»
لىشىپ كەتكەندە ىئار ەركىشىل ،نىيىغى دەلگەنۈك ەركىشىل ،كۈندۈزنى

لۇق رتەكەببۇ ەركىشىل ،دە سۈكۈتنىراڭغا چۆككەنپا ەركىشىل ،نىقزكارلىھىپەر
ىم الز لۇشنىوندا غەمكىن باخۇشال بولغ ەركىشىل ۋە ئەيمىنىشنى نداقىلغا

 «.تۇتۇشى كېرەك
 قۇرئانغا كۆڭۈلئىمكانىيەت قولدىن كېتىشتىن بۇرۇن  ،قېرىنداشلىرىم

سەل قاراش ۋە ئاسىيلىق  ،لۈپۆكۆڭۈل ب قۇرئاننىڭ چەكلىمىلىرىگە .ڭالرۈلۆب
شاھالرنىڭ شاھى بولغان  ـــ قۇرئان ،بىلىڭالركى !قىلىشتىن ساقلىنىڭالر
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 .لىدۇوسىلەرنىڭ پايداڭالر ياكى زىيىنىڭالرغا گۇۋاھچى بنىڭ ھۇزۇرىدا هللا
 ەتىگئمىېنىڭ قۇرئاننى نازىل قىلىش نهللا ـــ يۇشوقۇرئاننى ئارقىغا تاشالپ ق

 ـــ رئاننىڭ ھۆكۈملىرىنى مەسخىرە قىلىشۇق .قىلغانلىق ئەمەسشۈكرى 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق هللا. نىڭ ھۆرمەتلىرىنى ئۇلۇغلىغانلىق ئەمەسهللا

الُِم  َيَعض ُ  َيْوَم ﴿وَ  دەيدۇ: ت ََخْذُت  لَْيَتِن  َيا َيُقوُل  َيَدْيهِ  عَََل  الظ َ ُسوِل  َمعَ  ا  أَت َِخْذ  لَْم  لَْيَتِن  َوْيلََت  َيا َسِبيالً۞ الر َ
كْرِ  َعِن  أََضل َِن  لََقْد  َخلِيالً۞ فاُلناً  ْيَطاُن  كَاَن  وَ َجاَءِن  إِذْ  بَْعَد  الذ ِ نَْساِن  الش َ ُسوُل  َوقَاَل  َخُذوالً۞ لِْْلِ  إِن َ  ب ِ رَ  َيا الر َ
ت ََخُذوا قَْوِمي ً  َنِب ٍ  لِكُل ِ  َجَعلَْنا َوَكَذلَِك  َمْهُجوراً۞ الُْقْرآَن  َهَذا ا ِِياً  بَِرب َِك  َوَكَف  الُْمْجِرِمَن  ِمَن  عَُدو ا  َها

 ئىسىت!>نى كاپىر( ئىككى قولىنى چىشلەپ: شۇ كۈنى زالىم )يە» ﴾ َوَنِصْياً۞
پاالنىنى دوست پەيغەمبەر بىلەن )نىجاتلىق( يولىنى تۇتسامچۇ، ئىسىت! 

ۇ ئشۈبھىسىزكى، -شەكقۇرئان ماڭا يەتكەندىن كېيىن،  !؟تۇتمىغان بولسامچۇ
شەيتان ئىنساننى )ئازدۇرۇپ  .دەيدۇ <ازدۇردىئ ۇرئاندىن)يەنى پاالنى( مېنى ق

ئى پەرۋەردىگارىم! >: [. پەيغەمبەر ئېيتتى11ـ12بولۇپ( تاشلىۋېتىدۇ ]
[. 37] <دۇق قىلىپ قويدىشۈبھىسىزكى، مېنىڭ قەۋمىم بۇ قۇرئاننى تاشالن

شۇنىڭدەك )يەنى ساڭا قەۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن دۈشمەنلەرنى قىلغاندەك( 
ۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق، ھەربىر پەيغەمبەرگە بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئ

 .① «[32ۇشقا ساڭا يېتەرلىكتۇر ]ىڭ يول كۆرسەتكۈچى ۋە ياردەمچى بولرەبب
لىپ ىبىزلەرگە رىزىق ق لىشنىىتىالۋەت ق يىىقھەق ىكىتابىڭن !هللائى 

ئى  .دىن قىلغىنررىشكەن كىشىلەېسائادەتكە ئ-بەخت ۋە بەرگىن، نىجاتلىق
 رىگە ئەمەل قىلىشنىىىلمەنۋە لەۋزىنى توغرا ئوقۇشنى قۇرئاننىڭ ! هللا

 ھۆرمەتلىرىگەۋە ى  چەكلىمىلىررئاننىڭ ۇلىپ بەرگىن، ققىبىزلەرگە رىزىق 
  ىمى چوڭقۇر،بىزلەرنى ئىل! هللائى . رىزىق قىلىپ بەرگىنرىئايە قىلىشنى 

رلىرىنى ەەۋخئىمان ئېيتقان، ئۇنىڭ  شابىھلرىغاەمۇتۋە  ھكەمۇمقۇرئاننىڭ 
ئى  .دىن قىلغىنرھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلغان كىشىلە تەستىقلىغان ۋە

ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە -بىزنى، ئاتا! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللامېھرىبان 
 قىلغىن. مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت 

گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە، جىمى  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا
 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگە

                                                           
 .ئايەتكىچە -32ئايەتتىن  -12فۇرقان  سۈرە ①
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 سۆھبەت -13

 قۇشنىڭ ئەدەپلىرىوقۇرئان ئ
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -ھەمدۇقا چەكسىز هللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ
هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

ۇر تومهللا ردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، نۇقسانال-ئەيىب
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
چبىر ھەق ئىالھنىڭ تىن باشقا ھېهللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
ەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆم

قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ 
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ئامانلىق ئاتا -ەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچئۇالرغا ياخشىلىق بىل

 قىلسۇن!
ۋە  يادالۋاتقان ،ئاڭالۋاتقان ،سىلەر تىالۋەت قىلىۋاتقان ،قېرىنداشلىرىم
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ئالەملەرنىڭ  ۋە قىالرنىڭ ئىالھىىئاخىر ۋە لقىاۋۋائ ـــ يېزىۋاتقان بۇ قۇرئان
 .يولىدۇرمۇستەھكەم ئارغامچىسى ۋە تۈپتۈز ، ىبكىتا نىڭهللا بولغان رەببى

ـ قۇرئان   ىتائاال قۇرئانن هللا. شۈبھىسىزكى، ۇردۇرنچۇق وۋە ئ ىرىكەتلىك زىكربەــ
رەب مۇقەر ھەمدەسۆزلىگەن  رەۋىشتەاليىق  كىگەۋە بۈيۈكلۈ ئۇلۇغلۇقىئۆزىنىڭ 

 .ىغانلغا تاشلبرىئىجى كھۆرمەتلىك پەرىشتىلەرنىڭ بىرى بولغان ئىشەنچلىۋە 
جىبرىئىل ، شى ئۈچۈنۇلونىڭ ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەردىن ب ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 

چۇق ئەرەب تىلى بىلەن ونىڭ قەلبىگە ئ ملسو هيلع هللا ىلصقۇرئاننى مۇھەممەد  ئەلەيھىسساالم
 ،ھۆرمەتلىشىڭالر ئۈچۈن ،ئېلىپ چۈشكەن. سىلەرنىڭ قۇرئاننى ئۇلۇغلىشىڭالر

اق قتە مۇندتائاال بۇ ھە هللا ىگەن.ۈك سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلۈيقۇرئاننى ب هللا
َناٍت  لِلن َاِس  ُهدًى  الُْقْرآُن  ِفيهِ  أُْنِزَل  ال َِذي َرَمَضاَن  ْهرُ ﴿َش  دەيدۇ: رامىزان » ﴾َوالُْفْرقَان الُْهَدى ِمَن  َوبَي ِ

ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر، 
 .①«ۇرروشەن ئايەتلەردھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى 

ى أَْن  الُْقْرآُن  َهَذا كَاَن  َما﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا ِ  ُِوِن  ِمْن  ُيْفََتَ  َتْصِديَق  َولَِكْن  اّلل َ
قا هللابۇ قۇرئاننى بىراۋنىڭ » ﴾ الَْعالَِمَن  َرب ِ  ِمْن  ِفيهِ  َرْيَب  اَل  الِْكَتاِب  َوتَْفِصيَل  َيَدْيهِ  بَْنَ  ال َِذي

نى ھېچ ئىنسان ئىجاد سىغمايدۇ )چۈنكى قۇرئان گەىلقىلىشى ئەق ئىپتىرا
لېكىن قۇرئان ئىلگىرى كەلگەن )تەۋرات، ئىنجىل قاتارلىق  قىاللمايدۇ(

بەلگىلىگەن ئەھكامالرنى بايان  هللاساماۋى( كىتابالرنى تەستىق قىلغۇچىدۇر، 
تەرىپىدىن  رەببىر، )ئۇ( ئالەملەرنىڭ قىلغۇچىدۇر، ئۇنىڭدا ھېچ شەك يوقتۇ

 .②«نازىل قىلىنغاندۇر
 ِف  لَِما َوِشَفاءٌ  َرب ُِكْم  ِمْن  َمْوِعَظةٌ  َجاَءْتُكْم  قَْد  الن َاُس  أَي َُها ا﴿يَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا
ُدورِ  تەرىپىدىن  رەببىڭالر سانالر! سىلەرگەئى ئىن» ﴾لِلُْمْؤِمِنَن  َوَرْحَمةٌ  َوُهدًى  الص ُ
كە )يەنى شەك ۋە نادانلىققا( شىپا بولغان، تدىلالردىكى دەرھەت بولغان، نەسى

 .③ «ۋە رەھمەت بولغان )قۇرئان( كەلدىمۇئمىنلەرگە ھىدايەت 
لَْت  ُثم َ  آَياُتهُ  أُْحِكَمْت  َتاٌب ﴿الر كِ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ﴾َخِبْيٍ  َحِكيٍم  لَُدْن  ِمْن  فُص ِ

ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى، ھەممىدىن خەۋەردار  ـــ ئەلىف، الم، را. بۇ»

                                                           
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -275بەقەرە  سۈرە ①
 .ئايەت -32يۇنۇس  سۈرە ②
 .ئايەت -52يۇنۇس  سۈرە ③
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 ،ئايەتلەرنىڭ تۈزۈلۈشى پۇختا، )ئەقىدە، ئەھكام ،تەرىپىدىن نازىل بولغان هللا
 .①«رىلىي بايان قىلىنغان كىتابتۇۋەز ۋە قىسسىلەر( تەپس

لَْنا َنْحُن  إِن َا﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا ْكرَ  َنز َ قۇرئاننى » ﴾لََحاِفُظوَن  لَهُ  َوإِن َا الذ ِ
 .②«قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز ھەقىقەتەن بىز نازىل

ن َ َتمُ  ال الَْعِظيَم۞ َوالُْقْرآَن  الَْمثَاِن  ِمَن  َسْبعاً  آَتْيَناَك  لََقْد ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  د َ
ْ  أَْزَواجاً  بِهِ  َمت َْعَنا َما إَِل  عَْيَنْيَك  ْ  َتْحَزْن  َوال ِمْْنُ )نامازدا( » ﴾لِلُْمْؤِمِنَن۞ َجَناَحَك  َواْخِفْض  عَلهََْيِ

تەكرارلىنىپ تۇرىدىغان يەتتە ئايەتنى )يەنى سۈرە فاتىھەنى( ۋە ئۇلۇغ قۇرئاننى 
[. بەزى كاپىرالرنىڭ بىز بەھرىمەن قىلغان 72ھەقىقەتەن ساڭا ئاتا قىلدۇق ]

ئېيتمىغانلىقىدىن(  نەرسىلىرىگە كۆز سالمىغىن، ئۇالر )نىڭ ئىمان
 .③«[77قايغۇرمىغىن، مۇئمىنلەرگە كەمتەر بولغىن ]

لَْنا﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  َوَرْحَمةً  َوُهدًى  َشْيءٍ  لِكُل ِ  تِْبَياناً  الِْكَتاَب  عَلَْيَك  َنز َ
ساڭا بىز كىتابنى )يەنى قۇرئاننى( ھەممە نەرسىنى )يەنى » ﴾لِلُْمْسلِِمَن  َوبُْشَرى

شالرنىڭ ھەممىسىنى( چۈشەندۈرۈپ كىشىلەر موھتاج بولىدىغان دىنىي ئى
 رغا مەڭگۈلۈكرىدىغان، )دىلالرغا( ھىدايەت، )بەندىلەرگە( رەھمەت، مۇسۇلمانالىب

 .④«خەۋەر يەتكۈزىدىغان قىلىپ نازىل قىلدۇقشۇسائادەت بىلەن خ
رُ  أَقَْوُم  ِهَي  لِل َِِت  َيْهِدي الُْقْرآَن  َهَذا إِن َ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  الُْمْؤِمِنَن  َويَُبش ِ

الَِحاِت  َيْعَملُوَن  ال َِذيَن  ً  لَُهْم  أَن َ  الص َ  ﴾أَلِيماً۞ عََذاباً  لَُهْم  أَْعَتْدَنا بِاَْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنوَن  ال ال َِذيَن  َوأَن َ  َكِبْياً۞ أَْجرا
ئىشالرنى قىلىدىغان بۇ قۇرئان ھەقىقەتەن ئەڭ توغرا يولغا باشاليدۇ، ياخشى »

مۇئمىنلەرگە ئۇالرنىڭ چوڭ مۇكاپاتقا ئېرىشىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر 
( ئاخىرەتكە ،رىدۇكىىخەۋەر بگە خۇش[. )يەنە مۇئمىنلەر1بېرىدۇ ]

 .⑤«[27ئىشەنمەيدىغانالرغا قاتتىق ئازاب تەييارلىدۇق ]
 َيِزيُد  َوال لِلُْمْؤِمِنَن  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُهوَ  َما الُْقْرآِن  ِمَن  ُنَن ُِل ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا
الِِمَن  ً  إاِل   الظ َ بىز مۇئمىنلەرگە )يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا( شىپا ۋە رەھمەت » ﴾َخَسارا

                                                           
 .ئايەت -2ھۇد  سۈرە ①
 .ئايەت -1ھىجر  سۈرە ②
 .ئايەت -77ۋە  -72ھىجر  سۈرە ③
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -71نەھل  سۈرە ④
 .ئايەتلەر -27ۋە  -1ئىسرا  سۈرە ⑤
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بولىدىغان قۇرئان ئايەتلىرىنى نازىل قىلىمىز، قۇرئان كاپىرالرغا زىياندىن 
 ،قۇرئاننى تەستىق قىلمىغانلىقتىنباشقىنى زىيادە قىلمايدۇ )يەنى ئۇالر 

 .①«ئۇالرنىڭ كۇفرى تېخىمۇ ئاشىدۇ(
 َهَذا بِِمثِْل  َيأُْتوا أَْن  عَََل  َوالِْجن ُ  اْْلِْنُس  اْجَتَمَعِت  لَِئِن  ْل ﴿قُ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا
لَوْ  بِِمثْلِهِ  َيأُْتوَن  ال الُْقْرآِن  ً  لَِبْعٍض  َبْعُضُهْم  كَاَن  َو ئەگەر ئىنسانالر، > :ئېيتقىنكى» ﴾َظِهْيا

-ۈش ئۈچۈن يىغىلىپ بىروخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرجىنالر بۇ قۇرئاننىڭ ئ
بىرىگە ياردەملەشكەن تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ ئوخشىشىنى مەيدانغا 

 .②«كەلتۈرەلمەيدۇ<
 َيْخََش۞ لَِمْن  ْذِكَرةً تَ  إاِل   لَِتْشََق۞ الُْقْرآَن  عَلَْيَك  أَْنَزلَْنا ا﴿مَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا

َماَواِت  اْْلَْرَض  َخلََق  ِمم َْن  َتْنِيالً  قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن » ﴾الُْعََل۞ َوالس َ
نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن -( قورقىدىغانالرغا ۋەزتىنهللا[، پەقەت )1ئەمەس ]

زېمىننى ۋە )كەڭ( ئېگىز ئاسمانالرنى ياراتقان زات  ـــ [. ئۇ3نازىل قىلدۇق ]
 .③ «[4تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان ]

َل  ال َِذي َباَرَك ﴿تَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  لِلَْعالَِمَن  لَِيُكوَن  َعْبِدهِ  عَََل  الُْفْرقَاَن  َنز َ
 ً بولۇشى نىڭ ئازابىدىن( ئاگاھالندۇرغۇچى هللاپۈتۈن جاھان ئەھلىنى )» ﴾َنِذيرا

غا( ھەق بىلەن باتىلنى ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن، بەندىسىگە )يەنى مۇھەممەد
 .④«نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇرهللائايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل قىلغان 

ُح  بِهِ  َنَزَل  الَْعالَِمَن۞ َرب ِ  لََتْنِيُل  إِن َهُ ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا و  عَََل  اْْلَِمُن۞ الر ُ
لَِن۞ ُزبُرِ  لَِفي َوإِن َهُ  ُمِبٍن۞ َعَرِب ٍ  بِلَِساٍن  الُْمْنِذِريَن۞ ِمَن  لَِتُكوَن  قَلِْبَك  لَْم  اْلَو َ  هُ مَ لَ َيعْ  أَْن  آَيةً  لَُهْم  َيُكْن  أََو
ل تەرىپىدىن نازى رەببىشۈبھىسىزكى، قۇرئان ئالەملەرنىڭ » ﴾إِْسرائيَل۞ بَِن  عُلََماءُ 

[. ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن، ئىشەنچلىك 211قىلىنغاندۇر ]
[. )قۇرئان( ئوچۇق 214ـ213جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ چۈشتى ]

[. ھەقىقەتەن قۇرئان ئىلگىرىكى 215تىلىدا )نازىل بولدى( ] ئەرەب
ساالم  ىئىبن ھ[. )ئابدۇلال214])پەيغەمبەرلەرنىڭ( كىتابلىرىدا تىلغا ئېلىنغان 

                                                           
 .ئايەت -71ئىسرا  سۈرە ①
 .ئايەت -77ئىسرا  سۈرە ②
 .ئايەتلەر -4ۋە  -3، -1تاھا  سۈرە ③
 .ئايەت -2فۇرقان  سۈرە ④
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ۋە ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقان ھەمراھلىرىغا ئوخشاش( بەنى ئىسرائىل 
ئۆلىمالىرىنىڭ قۇرئاننى بىلىشى مۇشرىكالرغا )قۇرئاننىڭ توغرىلىقىنى 

 .①«[212كۆرسىتىدىغان( دەلىل بولمامدۇ؟ ]
لَْت  َما﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا َياِطُن۞ بِهِ  َتَن َ  َوَما لَُهْم  َيْنَبِغي َوَما الش َ

[. بۇ ئۇالرغا اليىق 127قۇرئاننى شەيتانالر ئېلىپ چۈشكىنى يوق ]» ﴾َيْسَتِطيُعوَن۞
 .②«[122ئەمەس. ئۇالرمۇ )ئۇنىڭغا( قادىر بواللمايدۇ ]

َناٌت  آَياٌت  ُهوَ  ْل ﴿بَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ﴾الِْعلَْم  أُوُتوا ال َِذيَن  ُصُدورِ  ِف  بَي ِ
ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئىش زالىمالر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس(، قۇرئان ئىلىم »

 .③«بېرىلگەنلەرنىڭ كۆڭۈللىرىدە ساقالنغان روشەن ئايەتلەردۇر
اً  كَاَن  َمْن  لُِيْنِذرَ  ُمِبٌن۞ َوقُْرآٌن  ِذْكرٌ  إِال   ُهوَ  إِْن ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  َوَيِحق َ  َحي 

ئۇ پەقەت تىرىكلەرنى ئاگاھالندۇرۇش، كاپىرالرغا ئازابنىڭ » ﴾ الْكَاِفِريَن۞ عَََل  الَْقْوُل 
ۋە  نەسىھەتتۇر-دۈرۈش ئۈچۈن نازىل بولغان( ۋەزتېگىشلىك ئىكەنلىكىنى )بىل

 .④«[27ـ41روشەن قۇرئاندۇر ]
ب َُروا ُمَباَرٌك  إِلَْيَك  أَْنَزلَْناهُ  َتاٌب ﴿ كِ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  أُولُو َولَِيَتَذك َرَ  آَياتِهِ  لَِيد َ
ئۈچۈن، ئەقىل  ر قىلىشلىرىۇ)بۇ( ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپەكك» ﴾اْلَلَْباِب 

نەسىھەت ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز ساڭا نازىل قىلغان مۇبارەك -ئىگىلىرىنىڭ ۋەز
 .⑤«كىتابتۇر
ُ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا َل  ﴿اّلل َ  ْنهُ مِ  َتْقَشِعر ُ  َمثَاِنَ  ُمَتَشابِهاً  ِكَتاباً  الَْحِديِث  أَْحَسَن  َنز َ

 ُِ ُُِهْم  تَلُِن  ُثم َ  َرب َُهْم  َيْخَشْوَن  ال َِذيَن  ُجلُو ِ  ِذْكرِ  إَِل  َوقُلُوبُُهْم  ُجلُو لَِك  اّلل َ ِ  ُهَدى ذَ  ﴾َيَشاءُ  َمْن  بِهِ  َيْهِدي اّلل َ
نازىل قىلدى. )پاساھەتتە، سۆزلەرنىڭ ئەڭ چىرايلىقى بولغان قۇرئاننى  هللا»

نەسىھەتلەر، -بەزىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ، )ۋەز باالغەتتە( ئۇنىڭ بەزىسى
ئەھكامالر، قىسسىلەر ئۇنىڭدا( تەكرارلىنىدۇ، )قۇرئاندىكى ئازاب ئايەتلىرى 
تىالۋەت قىلىنغان چاغدا( پەرۋەردىگارىدىن قورقىدىغان كىشىلەرنىڭ بەدەنلىرى 

                                                           
 .ئايەتكىچە -212ئايەتتىن  -211شۇئەرا  سۈرە ①
 .ئايەتلەر -122ۋە  -127شۇئەرا  سۈرە ②
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -41ئەنكەبۇت  سۈرە ③
 .ئايەت -27ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -41ياسىن  سۈرە ④
 .ئايەت -11ساد ئايەت  سۈرە ⑤
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نىڭ رەھمىتى، مەغپىرىتىگە هللاىكرى ئۈچۈن )يەنى نىڭ زهللاتىترەيدۇ، ئاندىن 
دائىر ئايەتلەر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا(، ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى 

نىڭ ھىدايىتىدۇركى، ئۇنىڭ هللايۇمشاپ )ئارام تاپىدۇ(، ئەنە شۇ )يەنى قۇرئان( 
 .①«خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ (هللابىلەن )
ْكرِ  كََفُروا ال َِذيَن  إِن َ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ال َعِزيٌز۞ لَِكَتاٌب  إِن َهُ وَ  َجاَءُهْم  لَم َا بِالذ ِ

شۈبھىسىزكى، قۇرئان » ﴾َحِميد۞ َحِكيٍم  ِمْن  َتْنِيٌل  َخلِْفهِ  ِمْن  َوال َيَدْيهِ  بَْنِ  ِمْن  الَْباِطُل  َيأْتِيهِ 
كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغانالر )قاتتىق جازاغا ئۇچرايدۇ(، شۈبھىسىزكى، 

[. ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ، ئارقىسىدىنمۇ )يەنى 42قۇرئان غالىب كىتابتۇر ]
ھېچقايسى تەرىپىدىن( باتىل يۈزلەنمەيدۇ، ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى، 

 .②«[41قىلىنغاندۇر ] تەرىپىدىن نازىل هللامەدھىيىگە اليىق 
ا مَ  َتْدِري ُكْنَت  َما أَْمِرَنا ِمْن  ُروحاً  إِلَْيَك  أَْوَحْيَنا َكَذلَِك ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا

ً  َجَعلَْناهُ  َولَِكْن  اْْلِيَماُن  َوال ِكَتاُب الْ  َِِنا ِمْن  َنَشاءُ  َمْن  بِهِ  َنْهِدي نُورا شۇنىڭدەك )يەنى باشقا » ﴾ِعَبا
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 

 .③«بىلەن بەندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز
بۇ » ﴾ُيْؤِمُنوَن  لَِقْوٍم  َوَرْحَمةٌ  َوُهدًى  َرب ُِكْم  ِمْن  بََصائِرُ  َهَذا﴿ ئاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:تا هللا

تەرىپىدىن كەلتۈرۈلگەن دەلىللەردۇر )قۇرئان  رەببىڭالررئاندا سىلەرگە( )قۇـــ 
باشقا مۆجىزىلەرگە ئېھتىياج قالدۇرمايدۇ(، ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن 

 .④«ھىدايەتتۇر ۋە رەھمەتتۇر
 ۞َعِظيٌم  َتْعلَُموَن  لَوْ  لََقَسٌم  َوإِن َهُ  الن ُُجوِم۞ بَِمَواِقِع  أُقِْسُم  ال﴿فَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا

هُ  ال َمْكُنوٍن۞ ِكَتاٍب  ِف  َكِريٌم۞ لَُقْرآٌن  إِن َهُ  ُروَن۞ إاِل َ  َيَمس ُ  ﴾الَْعالَِمَن۞ َرب ِ  ِمْن  َتْنِيٌل  الُْمَطه َ
[. شۈبھىسىزكى، ئەگەر 25قىلىمەن ] رنىڭ جايلىرى بىلەن قەسەميۇلتۇزال»

نىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئۈچۈن( هللابىلسەڭالر، ئۇ )يۇلتۇزالر 

                                                           
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -13سۈرە زۇمەر  ①
 ئايەتلەر. -41ۋە  -42سۈرە فۇسسىلەت  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -51سۈرە شۇرا  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -173سۈرە ئەئراف  ④
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[. 22شۈبھىسىزكى، ئۇ ئۇلۇغ قۇرئاندۇر ]-[. شەك24ئەلۋەتتە كاتتا قەسەمدۇر ]
[. ئۇنى پەقەت پاك بولغانالرال 27كىتابتا )يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا( ساقالنغاندۇر ]

 .①«[77تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر ] رەببى[. ئۇ ئالەملەرنىڭ 21تۇتىدۇ ]
عاً  َخاِشعاً  لََرأَْيَتهُ  َجَبٍل  عَََل  الُْقْرآَن  َهَذا لَْناأَْنزَ  وْ ﴿لَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا ِ  ِمْن  ُمَتَصد 

ِ  َخْشَيةِ  ئەگەر بىز قۇرئاننى بىرەر تاغقا » ﴾َيَتَفك َُروَن  لََعل َُهْم  لِلن َاِس  َنْضِربَُها اْْلَْمثَاُل  َوتِلَْك  اّلل َ
تىن قورققانلىقتىن باش هللانازىل قىلساق، چوقۇم سەن ئۇنىڭ 

ئەگكەنلىكىنى، يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتىڭ، بىز بۇ مىسالالرنى 
 .②«قىلسۇن دەپ بايان قىلىمىزنىڭ قۇدرىتىنى( پىكىر هللاكىشىلەرگە ئۇالر )

ْشِد  إَِل  َيْهِدي َعَجباً۞ قُْرآناً  َسِمْعَنا إِن َا﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ،زبى» ﴾بِهِ  فَآَمن َا الر ُ
[. ئۇنىڭغا 2توغرا يولغا باشاليدىغان ئاجايىپ قۇرئاننى ھەقىقەتەن ئاڭلىدۇق ]

 .③«ئىمان ئېيتتۇق
 ىرى ھەمدەئۇلۇغ سۈپەتلۋە كۆپ  قىلغان قۇرئاننىڭ بىز نەقىليۇقىرىدا، 

رئاننىڭ ۇق ـــ نىڭ ھەممىسىىرىبىز نەقىل قىلغاندىن باشقا سۈپەتل
دا تىالۋەت قىلغان ئىكەنلىكى، ئۇنى نىڭ ۋاجىبقۇرئاننى ئۇلۇغالش ى،ئۇلۇغلۇق

نىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى بىھۇدە ئىشالردىن يىراق تۇرۇشۋە  لۇشوئەدەپلىك ب
 بىلدۈرىدۇ.

 ىئەدەپلىر نىڭشىتىالۋەت قىلقۇرئان 
 ئۈچۈن خالىس قىلىش هللايەتنى ىقۇرئان تىالۋەت قىلغاندا ن 
نىڭ رئىبادەتلەيۈك ۈب لىشىقۇرئان تىالۋەت ق ،دا بايان قىلىنغاندەكىرىيۇق

ُِْعوا﴿فَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا ن بولۇپ،دىجۈملىسى َ  ا  لَهُ  ُمْخلِِصَن  اّلل َ
يَن  ِ ەت قا ئىبادهللادىنىڭالرنى )شېرىكتىن ۋە رىيادىن( ساپ قىلغان ھالدا » ﴾ الد 

  .④«قىلىڭالر
َ  لَِيْعُبُدوا إِال َ  أُِمُروا َما﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا يَن  لَهُ  ُمْخلِِصَن  اّلل َ ِ  ﴾ُحَنَفاءَ  الد 

قا خالىس قىلغان، ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان هللائۇالر پەقەت ئىبادەتنى »

                                                           
 ئايەتكىچە. -77ئايەتتىن  -25سۈرە ۋاقىئە  ①
 ئايەت. -12سۈرە ھەشر  ②
 ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى. -1ۋە  -2سۈرە جىن  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -24سۈرە غافىر  ④
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 .①«ىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدىقهللاھالدا )يالغۇز( 
 نأ  قبل من وجل، عز الل ه وجه به وابتغوا القرآن ؤااقر » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

قنى وقۇرئاننى خۇددى ئ» «يتأجلونه وال يتعجلونه القدح، إقامة يقيمونه قوم يأيت
 لىشتىن بۇرۇن قۇرئاننىېقۇيدىغان بىر قەۋملەر كورۇسلىغاندەك رۇسالپ ئ

نىڭ رازىلىقىنى ئىزدەڭالر، ئەمما ئۇالر ئۇنىڭ هللاقۇشتا وقۇڭالر، قۇرئان ئوئ
 ②.«مەنپەئەتىنى دۇنيادىال ئالىدۇ، ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىمەيدۇ

  قىلىش، پەككۇر قۇغىنىنى تەوئھۇزۇرى بىلەن ئوقۇش، قەلب
شۇ هللا ۋە قۇرئاندا  شقورقۇ ىنقەلبىدقۇغاندا وش، ئىنىلىرىنى چۈشىمەن

نىڭ هللاقۇرئان  ،چۈنكى دەك ھېس قىلىش.ۋاتقانىخىتاب قىل كىشىگە
 سۆزىدۇر.
 قۇشوتاھارەت بىلەن ئ 

جۇنۇپ  .ۇرتئۇلۇغلىغانلىق نىڭ كاالمىنىهللاـــ قۇش وتاھارەت بىلەن ئ
سۇ يوق ياكى كېسەل سەۋەبلىك سۇ  نمىغۇچە؛كىشى سۇ تاپالىسا يۇيۇ

نى قۇشولېكىن قۇرئان ئ ممۇم قىلمىغۇچە قۇرئان ئوقۇمايدۇئىشلىتەلمىسە، تەيە
﴿اَل إِلََه إاِل َ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِن ِ ُكْنُت ِمَن قلىشىدىغان: قۇرئانغا مۇۋاپى ستىن،قىلمانىيەت 
الِِمَن﴾ بۇد )بەرھەق( يوقتۇر، سەن )جىمى ئ( سەندىن بۆلەك ھېچ مەرەببىم)» الظ َ

كەمچىلىكلەردىن( پاكتۇرسەن، مەن ھەقىقەتەن )ئۆز نەپسىمگە( زۇلۇم 
﴿َرب ََنا اَل ُتِزغْ قُلُوبََنا بَْعَد إِذْ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة إِن ََك ياكى  ③«قىلغۇچىالردىن بولدۇم

! بىزنى ھىدايەت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىمىزنى رەببىمىز» َت الَْوه َاُب﴾أَنْ 
توغرا يولدىن بۇرىۋەتمىگىن، بىزگە دەرگاھىڭدىن رەھمەت بېغىشلىغىن. 

 ④«ئاتاالرنى( بەكمۇ بېغىشلىغۇچىسەنشۈبھىسىزكى، سەن )بەندىلىرىڭگە 
 .نى ئەسلىسە بولىدۇهللا ۋە دۇئاالر بىلەن دۇئا قىلسادېگەنگە ئوخشاش  

 ىپتو ەرقۇالق سالمايدىغان كىشىل كەتەرۇنالردا ياكى قىرائوپاسكىنا ئ 
 قۇماسلىقوئىچىدە ئ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -5سۈرە بەييىنە  ①
 .دېگەن« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ②
 بىر قىسمى.ئايەتنىڭ  -72 سۈرە ئەنبىيا ③
 ئايەت. -7سۈرە ئال ئىمران  ④
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 .قۇرئاننى خارلىغانلىقتۇر ـــ قۇشورۇنالردا قۇرئان ئوۇنداق ئب
قۇرئان  ئورۇنالرقۇش دۇرۇس ئەمەس چۈنكى ئۇنداق وقۇرئان ئ ھاجەتخانىالردا

  .اليىق ئەمەس گەكەرىم
 غالنغان شەيتاندىن قونىڭ رەھمىتىدىن هللاقۇماقچى بولغاندا وقۇرئان ئ

 قا سېغىنىپ پاناھ تىلەشهللا
ِ  فَاْسَتِعْذ  الُْقْرآَن  قََرأَْت  ِإذَا﴿فَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا ْيَطاِن  ِمَن  بِاّلل َ  الش َ
ِجيِم  سەن قۇرئان ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، قوغالندى شەيتاننىڭ » ﴾الر َ
 .①«قا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىنهللاۋەسىسىدىن( )ۋەس

 قىرائەت قىلىشتىن ياكى تىن بولغان مەقسەت ـــشەيتاندىن پاناھ تىلەش
ەمما ئاسلىقى ئۈچۈندۇر. سۇپ قويموت نىڭشەيتانقىلىشتىن  نى كامىلقىرائەت

« ِ لىرىدىن باشالپ ىسۈرىنىڭ ئوتتۇر نىقۇرئاندېيىش مەسىلىسىدە،  «بِْسِم اّلل َ
ِ » قۇساوئ ِ »قۇسا وسۈرىنىڭ بېشىدىن باشالپ ئ ئەمما مەيدۇېد «بِْسِم اّلل َ  «بِْسِم اّلل َ

ِ » ن باشالپ ئوقۇسىمۇنى بېشىدى« ەسۈرە تەۋب»دەيدۇ لېكىن  ەيدۇ مېد «بِْسِم اّلل َ
)قۇرئان سەھىپىلىرى(  مۇسھەب (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن) چۈنكى ساھابىلەر

 ىربنىڭ « نفالەئسۈرە »ياكى  ەمۇستەقىل سۈرنىڭ  «سۈرە تەۋبە» دا،يازغان نى
ڭ رىنىۈئىككى س قىينىلىپ قېلىپ، ىسىدەمەسىلئىكەنلىكى  ىقىسىم
ِ »سىنى ىئوتتۇر   .يازماستىن ئايرىغان «بِْسِم اّلل َ
 قۇشوئئاۋازدا  مۇڭلۇق ۋە قۇرئاننى چىرايلىق 

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ۇئەبۇ ھ بۇ ھەقتە
 بالقرآن نىيتغ الصوت حسن لنبي أذن،كام  ليشء الل ه أذنما » قىلىنىدۇ: نەقىلدېگەنلىكى 

پەيغەمبەرنىڭ ئاۋازىنى چىرايلىق قىلىپ ھېچبىر نەرسىگە،  تائاال هللا» «به بجهر
قۇالق  قۇغىنىغا قۇالق سالغاندەكوقۇرئاننى ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن مۇڭلۇق ئ

 ②«.سېلىپ باقمىدى
 لنەقىجۇبەيىر ئىبنى مۇتئىم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى 

 قراءة وأ  صوتاً  أحسن أحداً  سمعت فام بالطور، املغرب يف يقرأملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي » لىنىدۇ:ىق

                                                           
 ئايەت. -17سۈرە نەھل  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②



 

       113 

 انلىقىنىقۇغوزىدا تۇر سۈرىسىنى ئىنىڭ شام نام ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبەر» «ملسو هيلع هللا ىلص منه
چىرايلىق ھېچكىمنىڭ  دىنئاۋازى ياكى قىرائىتى ئۇنىڭ مەن لىغان ئىدىم،ئاڭ

 ①«.ئاۋازىنى ئاڭالپ باقمىدىم
 ،ئەزىيەت تارتىدىغان ساقۇوقۇرئاننى ئۈنلۈك ئ، ەتراپىدائقارىنىڭ 

 ،لۇپ قالساوكىشى ب ەرقۇۋاتقان ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش بىروئۇخالۋاتقان، ناماز ئ
شلەندۈرۈپ قويىدىغان ن كىشىنى تەشۋىاقۇۋاتقوناماز ئ ۋەن ائەزىيەت بىرىدىغ

قۇۋاتقان ۋە وناماز ئ ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر  قۇمايدۇوئۈنلۈك ئقۇرئاننى دەرىجىدە 
 ئۈنلۈك قىرائەت قىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ قېشىغا چىقىپ مۇنداق دېگەن:

سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالر » «القرآن يف بعض عىل بعضكم يجهر فال ه،كلكم يناجي رب»
ۇنىڭ ئۈچۈن بەزىڭالر بەزىڭالرغا )ئازار بىرىپ( شىگە مۇناجات قىلىدۇ، برەب

 ②.«قۇمىسۇنوقۇرئاننى ئۈنلۈك ئ
  قۇشوئئوچۇق دانە -ەرتىل بىلەن دانەتقۇرئاننى 

قۇرئاننى تەرتىل » ﴾َتْرتِيالً  الُْقْرآَن  َرت ِِل ﴿وَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا
قۇرئاننى سالماقلىق  ،مەكېد . ③«دانە، ئوچۇق( ئوقۇغىن-دانە بىلەن )يەنى
قۇرئاننىڭ ـــ قۇش وماي ئىچۈنكى ئالدىر ش الزىمقۇوماي ئىبىلەن ئالدىر

 توغرا ئوقۇشقالەۋزىلىرىنى ۋە  ھەرپئۇنىڭ ، لىشقاىقتەپەككۇر  لىرىنىىمەن
 ياردەم بىرىدۇ.

أنه »مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:  دىنئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
اً ثم قرأ بسم  ملسو هيلع هللا ىلصُسِئل عن قراءة النبي   دُّ الرحمنوميَ  الل هالرحمن الرحيم ميدُّ بسم  الل هفقال: كانْت َمدَّ

 :دا، ئۇسورالغان توغۇرلۇق نىڭ قىرائىتى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۇنىڭدىن » «وميدُّ الرحيم
 <الرحيم الرحمن الل هبسم >ئاندىن  ،دېدى <سوزۇپ قىرائەت قىالتتى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر>

دەپ  <الرحيم>ئاندىن  ،زۇپودەپ س <الرحمن>ئاندىن  ،زۇپودەپ س <الل هبسم >نى 
 ④.«دىۇقوزۇپ ئوس

ا رىسىدنىڭ قىرائىتى توغ ملسو هيلع هللا ىلصادىن پەيغەمبەر ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھ

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»لبەر مالىك توپلىغان، ئىبنى ئابدۇ ②
 ئايەت.. -4سۈرە مۇززەممىل  ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
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ْحَمِن  بِْسِم ﴿ آية، آية قراءته طعكان يق»سورالغاندا، ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى:  ِ الر َ اّلل َ
ِحيِم۞ ِ َرب ِ الَْعالَِمَن۞الَْحمْ  الر َ ْحَمِن  ُد ّلِل َ ِحيِم۞ الر َ يِن۞ الر َ ِ  ِم بِْس ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «﴾َمالِِك َيْوِم الد 

ِحيِم۞ ْحَمِن الر َ ِ الر َ ِ َرب ِ الَْعالَِمَن۞الَْحمْ  اّلل َ ْحَمِن  ُد ّلِل َ ِحيِم۞ الر َ يِن۞ الر َ ِ دەپ بىر  ﴾َمالِِك َيْوِم الد 
 ①«.يتتىۇقوبىر ئايەتتىن ئۈزۈپ ئ-ئايەت

 وهتهذ وال الرمل، نرث رثوهال تن» ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:
 قۇرئاننى» «السورة آخر أحدكم هم يكن وال القلوب، به وحركوا ه،قفوا عند عجائب الشعر، هذ

ر ېئىقۇماڭالر، شوئ )ھەرپلىرىنى چۈشۈرۈپ قويۇپ( قۇم چاچقاندەك چېچىپ
 ۇقڭلقۇماڭالر، قۇرئاننىڭ ئاجايىباتلىرىدا توختاڭالر، مۇوقۇغاندەك ئالدىراپ ئوئ
دۈرۈڭالر، بىرىڭالرنىڭ مەقسىتى سۈرىنى نكەتلەىبلەرنى ھەرقۇش بىلەن قەلوئ

 «.ۇپ قالمىسۇنئاخىرالشتۇرۇش بول
ۇش دۇرۇس وقئىدغام قىلىپ ئۋېتىپ ياكى ۈۈرشبەزى ھەرپلەرنى چۈ

قىلىش ئارقىلىق لەۋزىنى بۇزۇپ  مھەرپلەرنى ئىدغائورۇنالردا، بولمايدىغان 
 ادقۇسا ئۇنىڭوز ئېت . ئەمما لەۋزىنى بۇزۇپ قويمايدىغان دەرىجىدەقۇش ھارامدۇروئ

ــ ـ قۇشوز ئېدىغان دەرىجىدە تىلەۋزىنى بۇزۇپ قوي ھېچ گۇناھ بولمايدۇ چۈنكى
 ەرتىۋېتىشتۇر.قۇرئاننى ئۆزگ

 چە ياكى كۈندۈزنىڭ ېبولسا كىتى تاھار ،دىن ئۆتكەندەتىسەجدە ئايى
  دۇ.قايسى ۋاقتىلىرىدا بولسۇن سەجدە قىلى

 ۇلىدىدەپ دۇئا ق «عىلسبحان ريب األ »: چۈشۈپ پىېيتتەكبىر ئ سەجدىگە، 
ساالم بەرمەستىن سەجدىدىن بېشىنى  ،ماستىنتيىن تەكبىر ئېيېئاندىن ك

تىش ۋە ساالم بىرىش ھەققىدە سەجدىدىن كېيىن تەكبىر ئېي چۈنكىتۈرىدۇ ۆك
 دىن دەلىل كەلمىگەن. ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ۋە سەجدە قىلغاندا  ،بولسا نىڭ ئىچىدەناماز )ئايىتى( ئەگەر سەجدە 
ا امازدنئەنھۇ رەيرە رەزىيەلالھۇ ۇئەبۇ ھچۈنكى  ەجدىدىن تۇرغاندا تەكبىر ئېيتىدۇس

مبەر پەيغە ،تەكبىر ئېيتىپ ن بېشىنى كۆتۈرگەندەسەجدىگە بارغان ۋە سەجدىدى
 ②.لەپ بەرگەنزنىڭ شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى سۆ ملسو هيلع هللا ىلص

 نىدۇ:لىىئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل ق

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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ەربىر ھ نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر »  «وقعود وقيام وخفض رفع كل يف يكربملسو هيلع هللا ىلص  النبي أيتر »
)رۇكۇ ۋە سەجدىگە( بېشىنى  ،ۈرگەندەتكۆ بېشىنى)رۇكۇ ۋە سەجدىدىن(

 تەكبىر ئېيتقانلىقىنى ئولتۇرغانداتەشەھھۇدقا ۋە  تۇرغاندا قىيامغاچۈشۈرگەندە، 
تىالۋەت سەجدىسىگە  گە ۋە نامازدىكىىسىنامازنىڭ سەجد الربۇ ①«.كۆرگەن ئىدىم

 .بولىدۇ ئورتاق
گە ئۇ ئەدەپلەر ،لۇپوبشنىڭ بەزى ئەدەپلىرى ۇقوقۇرئان ئ بولسا الرقىىرىيۇق

نىڭ هللاۇ ئەدەپلەر ئارقىلىق ئ ۋە ئۆزلەشتۈرۈڭالر ھېرىسمەن بولۇڭالر، ئۇنى
  !قىلىڭالر پلەەپەزلىنى ت
 رىشكەنېن، ئىنئاملىرىڭغا ئائۇلۇغلىغ ىنڭبىزلەرنى ھۆرمەتلىرى! هللائى 

! ئۆز هللائى مېھرىبان  .بولغان كىشىلەردىن قىلغىن ۋارىس ۋە جەننەتلىرىڭگە
 ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت -بىزنى، ئاتارەھمىتىڭ بىلەن 

 قىلغىن.
گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە، جىمى  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگە
 

  

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، نەسائى ۋە تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى  ①
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 سۆھبەت -14

 روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالر
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -ھەمدۇ قا چەكسىزهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ مۇئمىنلەرگە 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، مەڭگۈ قېلىش ۋە -ساالمەتلىك ۋە تىنچ
الردىن نۇقسان-ئەيىبهللا دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

تومۇر ۋە سۆڭەكلەرنىڭ هللا ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، 
ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە نازۇك سۆزلەرنىمۇ 

 ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام قىلغۇچىدۇر.
ېچبىر ھەق ئىالھنىڭ تىن باشقا ھهللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە، ئۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە 
مەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا قالغان قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆ

قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، 
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»

ەن لنىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق بى ملسو هيلع هللا ىلصشۇنداقال مۇھەممەد 
 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

ُ  َكَتَب  َما َوابَْتُغوا ُروُهن َ اِش بَ  اَلَن ﴿فَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ،قېرىنداشلىرىم  ُكْم لَ  اّلل َ
َ  َحت َ  َواْشَربُوا َوكُلُوا ِِ  الَْخْيِط  ِمَن  اْلَبَْيُض  الَْخْيُط  لَُكُم  َيَتَبن َ َياَم  أَتِم ُوا ُثم َ  الَْفْجرِ  ِمَن  اْلَْسَو  ﴾لل َْيِل ا إَِل  الص ِ

گە سىلەر هللائەمدى ئۇالرغا )يەنى ئاياللىرىڭالرغا( يېقىنچىلىق قىلىڭالر، »
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ئاق  تاكى تاڭنىڭ ؛)يەنى پەرزەنتنى( تەلەپ قىلىڭالرتەقدىر قىلغان نەرسىنى 
يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا )يەنى تاڭ يورۇغانغا( قەدەر يەڭالر، ئىچىڭالر، 

روزىنى بۇزغۇچى  تتەتائاال بۇ ئايە هللا .①«ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر
  .نى  بايان قىلدىئامىلالر ئاساسلىق

 روزىنى .غانلۇق تىلغا ئالوروزىنى بۇزغۇچى ئامىلالرنى ت ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 بولۇپ، ئۇالر: بۇزغۇچى ئامىلالر يەتتە تۈرلۈك

 جىمابىرىنچى، 
گۇناھ جەھەتتە ئىچىدىكى روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالرنىڭ  ـــلىش ىجىما ق

 قىلسا ئۇنىڭ روزىسى پەرز ياكى نەفلە اكىشى جىم رروزىدا بولۇپ، ىئەڭ چوڭ
كۈندۈزى جىما  دابولغان كىشى رامىزان پەرز اروز ئەگەر .تىدۇېبۇزۇلۇپ ك بولسۇن

 .لىدۇبىرىشى ۋاجىب بو كەففارەتش بىلەن بىرگە ئېغىر ىقازاسىنى قىل ،سالقى
 ،ئمىن قۇل تاپالمىساۇئەگەر م ،قىلىشتۇر دئمىن قۇل ئازاۇم ـــ كەففارىتى

روزا تۇتماسلىقنى لىقىدا ىئاي ئار ئىككى .مەي روزا تۇتۇشتۇررئىككى ئاي ئۈزۈلدۈ
ئىككى ھېيت كۈنلىرى ۋە  ،مەقسەت قىلماستىنوزىسىنى بۇزۇشنى ياكى ر

سەپەرگە ياكى سەل ۋە ېئۆزرە ياكى ك يتەشرىق كۈنلىرىگە ئوخشاش شەرئى
ەگەر ئ روزا تۇتمايدۇ ياكى روزىسىنى بۇزىدۇ.تېپىلغاندىال زرە ۆئ يىسسېئوخشاش ھ

 تۇشنىۇزۈلدۈرمەي تۈئ روزا تۇتمىسا ياكى روزىسىنى بۇزسا، سىزىبىرەر كۈن ئۆزر
ئەگەر  .بولىدۇ بڭىدىن باشالش ۋاجىېي ىسىنىروز ،ھاسىل قىلىش ئۈچۈن

مىسكىنگە تائام  47 ،ئىككى ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىسا
  . رام بىرىدۇگ 527بىرىدۇ، ھەر بىر مىسكىنگە ياخشى بۇغدايدىن 

ەبۇ ھۇرەيرە ئ دىن نەقىل قىلىنىدۇكى،ھۇمەيد ئىبنى ئابدۇراھمان
إذ جاء رجل،  ملسو هيلع هللا ىلص الل هبينام نحن جلوس عند رسول » مۇنداق دېگەن: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

هل تجد رقبة عت عىل امرأيت وأنا صائم، قال: قال: وق ما لك؟: هلكت قال: الل هفقال يا رسول 
طعام ستني إ تعتقها؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال: ال، قال: هل تجد

ال: خذ قال: أنا، ق بعرق فيه متر، ثم قال: أين السائل؟ملسو هيلع هللا ىلص  قال: ال. قال: اجلس فأيت النبي مسكينا
أهل بيت  -يريد الحرتني -ما بني البتيها  الل ه، فو الل هفقال: عىل أفقر مني يا رسول  هذا فتصدق به

بىز » «ال: أطعمه أهلكحتى بدت أنيابه، ثم ق ملسو هيلع هللا ىلص الل هر من أهل بيتي، فضحك رسول أفق

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -272سۈرە بەقەرە  ①
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! نىڭ رەسۇلىهللائى > نىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇق، بىر ئادەم كېلىپ: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 دەپ سورىغان ئىدى، ئۇ <نېمە بولدى؟> ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر دېدى. <مەن تۈگەشتىم

 دېدى. <يالىمغا يېقىنچىلىق قىلىپ سالدىمروزىدار تۇرۇپ ئا> :كىشى
دېدى،  <ياق>ئۇ ئادەم:  .دەپ سورىدى< قىالالمسەن؟ دقۇل ئازا> ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر
دەپ سورىدى، ئۇ  <ئىككى ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتاالمسەن؟> ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر

 <مىسكىننى تويغۇزاالمسەن؟ 47ئۇنداقتا، > ملسو هيلع هللا ىلص: دېدى. پەيغەمبەر< ياق>ئادەم: 
جىم بولۇپ  ملسو هيلع هللا ىلص دەپ جاۋاب بەردى. پەيغەمبەر <ياق> دەپ سورىدى، ئۇ ئادەم يەنە:

چوڭ بىر  گە ملسو هيلع هللا ىلص بىز ئۇنىڭغا قاراپ تۇراتتۇق. شۇ ئارىدا، پەيغەمبەرقالدى، 
دەپ سورىدى.  <بايىقى ئادەم قېنى؟> ملسو هيلع هللا ىلص:، پەيغەمبەر سېۋەتتە خورما كەلتۈرۈلدى

دېدى.  <بۇنى ئېلىپ سەدىقە قىلغىن!> ملسو هيلع هللا ىلص: دېدى. پەيغەمبەر <نمانا مە> ئۇ:
هللا مىدۇ؟ ندىنمۇ كەمبەغەل بىرسى بارنىڭ رەسۇلى! مەهللائى > ئۇ ئادەم:

تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بۇ ئىككى سايلىقنىڭ ئارىسىدا )يەنى 
ئۇ  ملسو هيلع هللا ىلص دېدى. پەيغەمبەر <ائىلەمدىنمۇ كەمبەغەل ئائىلە يوقمەدىنىدە( مېنىڭ ئ

ئۇنداقتا، بۇنى ئۆز ئەھلىڭگە >ئادەمنىڭ گېپىنى ئاڭالپ كۈلۈپ كېتىپ: 
 ①«.دېدى <بەرگىن!

بىلەن لەززەتلىنىش ياكى باشقا ئىشالر سۆيۈش، سىالش، قول ئىككىنچى، 
 شىرىچىق يبىلەن ئىختىيارى مەنى

 دۇرۇستۇتقان روزىسى ەتلەردىن يىراق تۇرغاندىال ۋبۇ شەھ ىدار كىشىروز
 وشهوته وشابه طعامهيدع » كەلگەن: ھەدىس قۇددۇستا بۇ ھەقتە مۇنداق. بولىدۇ

ۋە  ىكىنىئىچم-مەكېي)مېنىڭ رازىلىقىمنى دەپ(  روزىدار كىشى» «أجيل من
 ②«.تىدۇېنى تەرك ئىتىشەھۋ

 ھەقتە بۇ. استىن سۆيۈش ۋە سىالش روزىنى بۇزمايدۇمچىقار يمەنى ،ئەمما
 وهو يقبل كانملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن» قىلىنىدۇ: نەقىل ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق

 نىېروزىدار تۇرۇپ م ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «إلربه أملككم كان ولكنه صائم، وهو ويباش صائم،
لېكىن ئۇ سىلەرگە قارىغاندا ئۆزىنى بەكرەك  يۈپ قوياتتىۆقۇچاقالپ س

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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 ①«.تۇتۇۋاالاليتتى
 :قىلىنىدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل ئۆمەر ئىبنى ئەبۇ سەلەمە 

 كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن أخربتهف سلمة( )ألم هذه سل: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ؟ الصائم أيقبل: ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألس»
 أما:ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  تأخر، وما ذنبك من تقدم ما لك الل ه غفر قد ه،الل   رسول يا: فقال ذلك، يصنع

ويسا پ قۈروزىدار كىشى سۆي> :دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئۇ» «له وأخشاكم لل ه ألتقاكم إين الل هو 
ئۇممۇ  ېدى.د !<بۇ ئايالدىن سوراڭ> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  غانىدى،دەپ سورى ؟<المدۇوب

نىڭ شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى،  ملسو هيلع هللا ىلصسەلەمە ئۇ كىشىگە پەيغەمبەر 
نى يىنكى گۇناھلىرىڭېكى ۋە كىنىڭ ئىلگىرېس هللا !ئى رەسۇلۇلالھ> :ئۇ كىشى

 ،بىلەن قەسەمكى هللا !ئاگاھ بولغىن> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  ،گەنىدىېد <كەچۈرگەن
 ②«.دىېد <مەنقورقى تىن ئەڭهللامەن سىلەرگە قارىغاندا 

 يىۆيۈش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر ئارقىلىق مەنسئەگەر روزىدار كىشى 
 تىن،قتىشتىن ياكى شەھۋىتىنى تۇتۇۋېلىشى كۈچلۈك بولمىغانلىېچىقىپ ك

ش ۋە سۆيۈشۇ ۋاقىتتا  ،جىماغا بېرىپ قېلىشتىن ئەنسىرىسە يتەدرىجى
نى روزىسىشىنى ىۋاستىنى توسۇش ھەمدە ئۇ ك بولسا شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر

شۇنداق بولغانلىقى  .زىۋېتىشتىن ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ھارام بولىدۇۇب
ىقىغا ورسسۇ روزىدار كىشىنىڭ ق ،غا سۇ ئالغاندانىبۇرروزىدار كىشى  ،ئۈچۈن

مبەر پەيغە ،ئەنسىرەپ ىدىنتىشېبۇزۇلۇپ ك نىڭئۇنىڭ روزىسى ،تىپېك پىركى
 .چەكلىدىيەتكۈزۈشتىن  غقاسۇنى دىماروزىدار كىشىنى بۇرۇنغا سۇ ئالغاندا  ملسو هيلع هللا ىلص

چىقىپ كەتسە روزىنى  يبىلەن مەنى شيالوۇش ياكى ئولھتىالم بېئەمما ئ
لۇش روزىدار كىشىنىڭ ئىختىيارلىقىدىكى ئىش وھتىالم بېبۇزمايدۇ چۈنكى ئ

 ملسو هيلع هللا ىلصبۇ ھەقتە پەيغەمبەر  .نىدۇقىلى ۇنىڭدىن ئەپۇئ مۇشيالوئشۇنداقال  ئەمەس.
 «تتكلم أو تعمل مل ما أنفسها به حدثت ما أمتي عن تجاوز الل ه إن» مۇنداق دېگەن:

ئۇنى ئەمەل قىلمىغان ياكى گۇناھالرغا كۆڭلىگە كەچكەن  ئۈممىتىم»
 ③«.تىۋەتتىۆئۈممىتىمدىن ئتائاال  هللا ىالسۆزلىمىگەن بولس

 ئىچىش-يەپ ئۈچىنچى،

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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ئېغىز ياكى  نىڭمەكلىك ياكى ئىچىملىكېيھەر قانداق  ـــئىچىش -يەپ
ق تائاال بۇ ھەقتە مۇندا هللا  دۇر.رىشىېتىپ بىرساققا يوبۇرۇن يولى ئارقىلىق ق

َ  َحت َ  َواْشَربُوا كُلُوا﴿وَ  دەيدۇ: ِِ  الَْخْيِط  ِمَن  اْْلَبَْيُض  الَْخْيُط  لَُكُم  َيَتَبن َ  إَِل  َياَم الص ِ  أَتِم ُوا ُثم َ  الَْفْجرِ  ِمَن  اْْلَْسَو
تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا )يەنى تاڭ يورۇغانغا( تاكى » ﴾ الل َْيِل 

 .①«قەدەر يەڭالر، ئىچىڭالر، ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر
بالغ و »: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،تەھەدىس دىن نەقىل قىلىنغانئىبنى سەمۇرە تلەقى

ىگە كېبۇرۇنغا سۇ ئالغاندا چ الروزىدار بولمىساڭ» «صامئاً  تكون أن إاليف االستنشاق، 
-يەپ ـــبۇرۇنغا بىرەر نەرسە تېمىتىش  ،دېگەنلىكى ئۈچۈن  ②!«يەتكۈزگىن

ا تدۇ چۈنكى پۇراقيئەمما پۇراقالرنى پۇراش روزىنى سۇندۇرما ئىچىشكە ئوخشاشتۇر
 بىر نەرسە كىرمەيدۇ.رساققا وق

 ئىچىشنىڭ ئورنىدىكى نەرسىلەر-يەپ تۆتىنچى،
 ۇبڭ قان سالدۇرۇشى بولۇپ، روزىدار كىشىنى ،بىرى :ۇ ئىككى قىسىمدۇرب 

تۇر. قان شاشختىپ مۇسىبەتلەنگەندە قان سالغانغا ئوېقان چىقىپ ك ـــ
ئىچمەك ئارقىلىق -مەكېي ـــ ۇزۇلىدۇ چۈنكى قانببىلەن روزا سالدۇرۇش 

ن قان سېلىش بىلە ،بۇ ،لۇپوكى بېرى چىلىدىغان غىزانىڭ ئەڭ يۇقوھاسىل ب
 ھاسىل بولغان بولىدۇ.

نىڭ ئورنىنى مەكلىك ۋە ئىچىملىكېرىدىكى يۈزۇقلۇق توئ يەنە بىرى،
 روزا بۇزۇلىدۇ چۈنكى ئىشلەتكەندە نىكۇلوئ تۈردىكى بۇ ،لۇپوكۇل بوئالىدىغان ئ

 ،ئىچىش بولمىسىمۇ-گەرچە يەپ نىڭ ئۆزىلنى سېلىشۇكورىدىكى ئۈزۇقلۇق توئ
كى رىدىۈزۇقلۇق توشۇ سەۋەبتىن ئ .ئىچىشنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ-ئەمەلىيەتتە يەپ

 لىدۇ.ىئىچىشنىڭ ھۆكمى بىر-كۇل سېلىشقا يەپوئ
نى مۇسكۇل ياكى تومۇردىن كۇلالروكۇلدىن باشقا ئوزۇقلۇق تۈرىدىكى ئوئ

س قىلىنسىمۇ روزىنى بۇزمايدۇ ېكۇلنىڭ ھارارىتى گالغا ھوگەرچە ئسالسۇن، 
ر كۇلالوئىچىشنىڭ ئورنىدىكى ئ-ئىچىش ۋە يەپ-كۇلالر يەپوچۈنكى بۇنداق ئ

-يەپ .بىرىلمەيدۇ ئىچىشنىڭ ھۆكمى-شۇڭا ئۇنىڭغا يەپ ،ئەمەس

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -272سۈرە بەقەرە  ①
ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسائى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر، نەۋەۋى ۋە تىرمىزى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»
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 بارى يوق.ىتېچقانداق ئېس قىلىشنىڭ ھېنى ھىگالدا تەم ،ئىچمەستىن
ئاچچىق تاۋۇزغا   ئەگەر»شۇناس ئالىمالر بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ىفىقھ

روزا  ىمۇس قىلسېلىدا ھېياالڭ ئاياغ دەسسىگەندە تاۋۇزنىڭ تەمىنى گ
 .«بۇزۇلمايدۇ

 ناملىق «حقيقة الصيام» )رەھىمەھۇلالھ(يە شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمى
ن گەېد ۇ<روزىنى بۇزىد> پەيغەمبىرىڭ نىۋە ئۇ هللا»رىسالىسىدە مۇنداق دەيدۇ: 

تىپ ىرساققا يوبۇزىدىغان نەرسىلەر بەدەنگە ۋە قروزىنى > نىڭ ئىچىدە:لەرىلدەل
نى ىشۇروزىنىڭ بۇزۇل رسە ـــرۇنلىرىدىن ئىچىگە كىوياكى كىرىش ئ ارساب

 پەيغەمبىرىنىڭۋە ئۇنىڭ  هللا> .يوق دەلىلدەيدىغان  كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ<
اكى ي ارساتىپ بىرساققا يوبەدەنگە ۋە ق ئورنى باغلىنىشھۆكۈمنىڭ  ەنەزىرىد

كىشىلەرنىڭ قارىشىغا  ەيدىغاند <رسەرۇنلىرىدىن ئىچىگە كىوكىرىش ئ
ۈمنى )يەنى روزىنىڭ كھۆ پەيغەمبىرىۋە ئۇنىڭ  هللائەگەر  ،كەلسەك

قا رساقوشىنى( بۇ سۈپەتكە )يەنى كىرىش ئورۇنلىرىدىن كىرسە ياكى قۇبۇزۇل
ىڭ بۇ سۆز ئىگىلىرىن ،گەنگە( قاراتقانلىقىغا دەلىل بولمىساېتىپ بارسا دىي
 سەۋەبىدىن)يىيىش ۋە ئىچىشنى( بۇ سۈپەتنىڭ پەيغەمبىرى ۇنىڭ ئۋە  هللا>

ى تىپ بارغانلىقىرساققا يو)يەنى كىرىش ئورۇنلىرىدىن كىرگەنلىكى ياكى ق
 لىكدېگەن سۆزى ئىلىمسىز <قىلدى قاتارىدىنروزىنى بۇزغۇچى ئامىل ئۈچۈن( 

 .«زدۇرسۆ بىلەن قىلىنغان
 الدۇرۇشقان ئ ئارقىلىقيۇش ولوڭقا ق بەشىنچى،
قان » «واملحجوم الحاجم أفطر» مۇنداق دېگەن:بۇ ھەقتە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ①«.دۇىلۇئالدۇرغۇچى ۋە ئالغۇچىنىڭ روزىسى بۇز
ۇناسلىرىنىڭ شىقھىفئىمام ئەھمەد ۋە كۆپلىگەن ھەدىس  ـــمانا بۇ 

 .قارىشىدۇر
يۇش تەسىر كۆرسەتكەندەك تەسىر ولوڭقا قـــ بەدەنگە خۇددى لىش قان ئې

 بولىدۇ.ئورنىدا  قان ئالغاننىڭ پيۇولوڭقا ق ،لۇپ قالساوكۆرسىتىدىغان ب
-ەيرخئارقىلىق ۋاتقان كىشىنىڭ قان تەقدىم قىلىش ۇروزا تۇت پەرز ڭالشقا،شۇ

 ،پەقەت شۇنداق قىلىشقا قىستىلىپ .دۇرۇس ئەمەس ىھسان قىلىشېئ

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد  ①
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 رروزىدا سەۋەبلىكىيەت شۇنداق قىلىشقا ئېلىپ بارسا ۋە قان ئېلىش ۈررۆز
دۇرۇس بولىدۇ لېكىن شۇ  سەۋەبىدىنرۈرىيەت ۆز پ قالمىسا،زەرەر يىتى گەكىشى

 كۈنى بۇزۇلغان روزىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ.
اش قان ھىتى، جارارتقۇزۇشۋاسىر، چىش تاوش، بىلىئەمما بۇرنى قاناش، يۆت

رقىلىق قاننىڭ چىقىشى روزىنى بۇزمايدۇ چۈنكى بۇ اىش ئجە ساننياكى يىڭ
سابالنمايدۇ ھەمدە لوڭقا ېيۇش ھولەر بىلەن قاننىڭ چىقىشى لوڭقا قبسەۋە

 يۇشولوڭقا قبەدەنگە، بۇ نەرسىلەر  ،چۈنكى .قويغاننىڭ ئورنىدىمۇ تۇرمايدۇ
 .مەيدۇتەتەسىر كۆرسەتكەندك تەسىر كۆرس

 قەستەن قەي قىلىپ قۇسۇش ئالتىنچى،
ئېغىز  ىئىچىملىكن ياكى ئاشقازاندىكى تائام ـــقەستەن قەي قىلىش 

من » بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . شتۇرۋېتىرىىيولىدىن سىرتقا چىق
ۋەتكەن ىئۆزلۈكىدىن قۇس» «ضفليق عمداً  استقاء ومن قضاء، عليه فليس القيء ذرعه

 كەلمەيدۇ، قەستەن قۇسقان كىشى قازاسىنى نى قىلىشكىشىگە روزىنىڭ قازاسى
 ①«.قىلىدۇ

رساقنى سىقىش ياكى گېلىغا بارمىقىنى ومەيلى ق ـــ قەستەن قۇسۇش
قۇسۇش ئۈچۈن بىرەر نەرسە  مەيلى ،كەت بىلەن بولسۇنىقىشقا ئوخشاش ھەرىت

شۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە پۇراش ياكى بىرەر نەرسىگە قاراش بىلەن بولسۇن، 
 روزىغا تەسىرقىلىش سەۋەبسىز ھاسىل بولسا  لىدۇ ئەمما قەيۇروزا بۇز

قۇسۇشنى چەكلىمەيدۇ  كەتسەپ لۇوم بابىئار ىنىئەگەر ئاشقاز .يەتكۈزمەيدۇ
ۇپ يوئۆز ھالىغا قكەلگەنلىكى ئۈچۈن، ۇشنى چەكلەش زەرەر ئېلىپ سۈنكى قۇچ

 قۇسۇشنى چەكلىمەيدۇ. ۋە قۇسۇشقا ئۇرۇنمايدۇ ،بىرىدۇ
 اس قېنىنىڭ چىقىشىپنى ،ھەيز يەتتىنچى،
ل ئايا» «تصم ومل تصل مل حاضت إذا أليس» :ئايال كىشى ھەققىدە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ②.دېگەن «قۇمايدۇ ۋە روزا تۇتمايدۇ ئەمەسمۇ؟وناماز ئ دار ۋاقىتتاكىشى ھەيز
كۈندۈزنىڭ مەيلى  ،ئايال كىشى ھەيز ۋە نىپاسنىڭ قېنىنى كۆرسىال

بىر مىنۇت ئىلگىرى پېتىشتىن كۈن ھەتتا  ،ياكى ئاخىرىدا كۆرسۇن ىباشلىر

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائىدىن باشقا بەش ئىمام توپلىغان، ھاكىم  ①
 .بۇخارى توپلىغان ②
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 يۆتكىلىۋاتقانلىقىنى ئەگەر ئايال كىشى قاننىڭ .لىدۇۇكۆرسىمۇ روزىسى بۇز
ئۇ  ،سايىن بولېكپاتقاندىن شى كۈن ۇبول اس قىلسا لېكىن قاننىڭ ئاشكارېھ

 ئايالنىڭ روزىسى دۇرۇس بولىدۇ.
ر ىروزىسى ۋە نەز ەففارەترامىزان روزىسى، ك ـــ روزىدار كىشنىڭ روزىسى

 سادىر قىلىشئامىلالرنى  روزىنى بۇزغۇچى ،روزا بولسا بروزىغا ئوخشاش ۋاجى
لۇق وت گە روزىنىروزىنى نىيەت قىلغان كىشى بچۈنكى ۋاجى ھارام بولىدۇ

ۇرۇس دياكى روزىسىنى بۇزۇشىنى  نىروزا تۇتماسلىق ئەمما بولىدۇ بۋاجى تۇتۇشى
 ىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا.ئۆزر)شەرئىي( قىلىدىغان 

ئۆزرە بىلەن روزىنى روزىدار كىشى دۇرۇس  گەرئەرامىزاننىڭ كۈندۈزلىرى 
 شىىئىچمەكتىن( توخت-مەكې)ي ىسمىداكۈندۈزنىڭ قالغان ق ،لساسۇندۇرغان بو

 ىىكى ۋاجىب روزىنرامىزاندىن باشقا ۋاقىتت .بولىدۇ، قازاسىنى قىلىدۇ بۋاجى
-مەكې)يبولىدۇ،  بۋاجى ىقازاسىنى قىلىش (ئۆزرە بىلەن سۇندۇرغان بولسا)

كىشىنىڭ روزىسى نەفلە  رروزىدا ،ئەمما بولمايدۇ. بۋاجى توختاش (ئىچمەكتىن
دۇرۇس بولىدۇ، لېكىن روزىنى بۇزۇشىمۇ  سىزىئۆزرروزىسىنى  ،لۇپ قالساوروزا ب

 .ى ئەۋزەلدۇرلۇق تۇتۇشوت
رام ھا ۋە سىيەتئمە-لۈڭالر، گۇناھۆئىتائەتلەرگە كۆڭۈل ب ،قېرىنداشلىرىم

قا هللابولغان نىڭ ياراتقۇچىسى نمىېز-ۇڭالر، ئاسمانرئىشالردىن يىراق تۇ
ۈنكى چ تىرىشىڭالر غا ئېرىشىشكەلىقىيزاتنىڭ سېخى ۋە ئۇ ئىلتىجا قىلىڭالر

سىلەرگە  ،كىالربىلىڭ .ناھايىتى مولدۇر ىھسانېئ-تائاالنىڭ ئاتا هللا
 پقا ئىتائەت قىلىهللائىگەڭالر  يدۇنيالىقتىن پەقەت سىلەرنىڭ ھەقىقى

 تىشتىن بۇرۇنېت كىۋاق .ەت قىلىدۇەنپەئمسىلەرگە  تىڭالرالئۆتكۈزگەن ۋاق
 ،ارتىشقا چۈشۈپ قېلىشتىن بۇرۇنتمەت بىلىڭالر، زىيان يپۇرسەتنى غەنى

 !پايدىلىق ئەمەللەرنى الزىم تۇتۇڭالر
نى ۋاقىتنى غەنىيمەت بىلىشكە، ياخشى ئەمەللەر بىلەن بىزلەر! هللائى  

ھسان ېئ-گە پەزلى! بىزلەرهللامەشغۇل بولۇشقا مۇۋەپپەق قىلغىن. ئى 
 .ىرەت قىلىش بىلەن مۇئامىلە قىلغىنپۇ قىلىش ۋە مەغەپئ ەبىزلەرگ ،قىلغىن

بىزلەرنى  ،ئوڭايالشتۇرۇپ بەرگىن ياخشىلىق يوللىرىنىبىزلەرگە ! هللائى 
ىرەت پبىزلەرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مەغ، قىيىنچىلىقتىن يىراق قىلغىن
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 ڭ ھەۋزىنىبىزلەرگە پەيغەمبىرىمىزنىڭ شاپائىتىنى ۋە ئۇ! هللائى  .قىلغىن
 !رەببىئى ئالەملەرنىڭ  .رىزىق قىلىپ بەرگىن ىمىزنىشىلېكەۋسىرىگە ك

 .بىزلەرنى ئۇنىڭدىن بىر يۇتۇم سۇغارساڭ، بىز مەڭگۈ ئۇسسىمايمىز
 ئۇنىڭگە،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىڭ مۇھەممەد ۋە  ڭنىڭ بەندەېس! هللا ئى

 ئامانلىق ئاتا-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگە ئائىلىسىگە ۋە ئۇنىڭ جىمى
 .قىلغىن

  



 

       125 

 
 
 

 سۆھبەت -15
شى ۇروزىنىڭ بۇزۇل سەۋەبلىك روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالر

ياكى بۇزۇلماسلىقنىڭ شەرتلىرى ۋە روزىدار كىشى 
 س بولىدىغان ئىشالرئۈچۈن دۇرۇ

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

مۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنى
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. ئەڭ ئ

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

ان رەزىيەلالھۇ قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسم
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
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 قىلسۇن!
ى روزىنى بۇزغۇچئىلگىرىكى سۆھبەتتە بايان قىلىنغان  ،قېرىنداشلىرىم

 يقۇچاقالش ئارقىلىق مەنى ياكى جىما ستىن باشقا،ھەيز ۋە نىپائامىلالردىن 
ا لوڭق ،ئىچىشنىڭ ئورنىدىكى نەرسىلەر-ئىچىش ۋە يەپ، چىقىش، يىيىش

 قاتارلىق ئامىلالرنىڭ قەي قىلىش ئارقىلىق قان ئالدۇرۇش ۋە يۇشوق
سا قىلھالدا ختىيارى ىئ ،سىدە بار تۇرۇپېئ ،زىدار كىشى بىلىپسىنى روەربىر

 .ۇربۇزۇلۇشىدىكى ئۈچ شەرتتۇالر لىدۇ، بۇروزىسى بۇز
 لۇشوبىلگەن ب :بىرىنچى شەرت 

 َناب َ ﴿رَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا. ئەگەر بىلمىسە روزىسى بۇزۇلمايدۇ
! ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق رەببىمىز» ﴾أَْخَطأَْنا أَوْ  اينَ َنِس  إِْن  ُتَؤاِخْذَنا ال

)يەنى بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق 
 .①«ئورۇنلىيالمىساق(، بىزنى جازاغا تارتمىغىن

 َتَعم ََدْت  َما َولَِكْن  بِهِ  أَْخَطأُْتْم  ِفيَما ُجَناٌح  عَلَْيُكْم  لَْيَس ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا
ُ  َوكَاَن  قُلُوبُُكْم  ً  اّلل َ سىلەر سەۋەنلىكتىن قىلىپ سالغان ئىشالردا » ﴾َرِحيماً  َغُفورا

سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، لېكىن قەستەن قىلغان ئىشىڭالردا )سىلەرگە 
 .②«ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر هللاگۇناھ بولىدۇ(، 

روزىنى بۇزىدىغان  ھۆكۈمنى بىلمىگەنلىكتىنڭ شەرئىي روزىدار كىشىنى
دەپ ئويالپ قېلىشى ياكى سوھۇرلۇق « روزىنى بۇزمايدۇ»ئىشنى بىرەر 

ەپ د «تاڭ يورىمىدى»بىلەلمىگەنلىكتىن يىيىشنىڭ ئاخىرىقى ۋاقتىنى 
دەپ  «قۇياش پاتتى» ۋە ياكى ئويالپ قېلىپ تاڭ يورىغاندا بىر نەرسە يىيىشى

بىر نەرسە يىيىشىگە ئوخشاش  تمىغان بولسىمۇ، قۇياش پائويالپ قېلىپ
بۇ ھەقتە ئەدى ئىبنى ھاتەم . لەتلەرنىڭ ھەممىسىدە روزا بۇزۇلمايدۇاھ

 :آليةا هذهملا نزلت » رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:
َ  ت َ حَ ﴿ َ ا الَْخْيِط  ِمَن  اْْلَبَْيُض  الَْخْيُط  لَُكُم  َيَتَبن َ  يض،أب واآلخر أسود أحدهام: عقالني إىل عمدت ﴾ْسَوِْْل

 أصبحت لامف أمسكت، األسود من األبيض يل تبني فلام إليهام، أنظر وجعلت وساديت، تحت فجعلتهام
 انك نإ  لعريض؛ إذن وسادك إن: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  صنعُت، بالذي فأخربتهملسو هيلع هللا ىلص  الل ه رسول إىل غدوت

                                                           
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -174سۈرە بەقەرە  ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -5سۈرە ئەھزاب  ②
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 تاكى تاڭنىڭ»> «الليل وسواد النهار بياض ذلك إمنا وسادك، تحت واألسود األبيض طالخي
دېگەن  ①)يەنى تاڭ يورىغانغا( قەدەر يەڭالر< ئاق يىپى قارا يىپتىن ئايرىلغانغا

يىپ بىلەن بىر تال ئاق  بىر تال قارامەن  ،نازىل بولغان ۋاقىتتا بۇ ئايەت
ماڭا  .يۇپ قويدۇم ۋە ئۇنىڭغا قاراشقا باشلىدىمويىپنى ياستۇقۇمنىڭ ئاستىغا ق

 .ھۇرلۇق يىيىشتىن( توختىدىمو)س ئاق يىپتىن ئاشكارە بولغانداقارا يىپ 
لىپ قىلغان ئىشىمنى خەۋەر ېنىڭ قېشىغا ك ملسو هيلع هللا ىلصرىغاندا پەيغەمبەر وتاڭ ي

ا غئەگەر ئاق يىپ بىلەن قارا يىپ ياستۇقۇڭنىڭ ئاستى> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  ،قىلسام
لىغاندەك سەن ئوي ئۇ .ئىكەن رىكەڭ ھەقىقەتەنياستۇقۇڭ  ،بولسا سىغقان

قاراڭغۇسى بىلەن كۈندۈزنىڭ يورۇقى<  )يىپ( ئەمەس، بەلكى كېچىنىڭ
 ②«.دېدى
رۇپ بولغاندىن وتاڭ يرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ھاتەم  ئەدى ،مەكېد

ئۇ قارا يىپ بىلەن ئاق يىپنى ھەتتا  ،گەنېمۇ سوھۇرلۇق ينىيېك
 شقااسىنى قىلىئۇنى قاز ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .توختىمىغانپەرقلەندۈرەلىگۈچە 

 .چۈنكى ئۇ ھۆكۈمنى بىلمىگەن ئىدىن مىغاۇبۇير
ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىزى ئەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق 

بىز » «شمسال طلعت ثم غيم يومملسو هيلع هللا ىلص  النبي عهد يف أفطرنا» دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:
ىن يې، ئاندىن كققىلدۇنىڭ دەۋرىدە بۇلۇتلۇق بىر كۈندە ئىپتار  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ③«.قۇياش چىقتى

ىلىشقا نىڭ ئۇالرنى قازاسىنى ق ملسو هيلع هللا ىلصئەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر 
ۈنكى ئۇالر ۋاقتىنى بىلەلمىگەن ئىدى، ئەگەر چمىدى بۇيرىغانلىقىنى تىلغا ئال

التتى وئۇالرنى قازاسىنى قىلىشقا بۇيرىغان بولسا ئەلۋەتتە نەقىل قىلىنغان ب
لۇق وئىش بولغانلىقى ئۈچۈن نەقىل قىلىشنىڭ سەۋەبلىرى تمۇھىم چۈنكى بۇ 

  دى.ئى
 ناملىق «حقيقة الصيام» )رەھىمەھۇلالھ(يە ئىسالم ئىبنى تەيمىشەيخۇل

قىلغۇچىالرنىڭ بىرى بولغان  نەقىلھەدىس »: ېگەندە مۇنداق دىسرىسالى

                                                           
 .قىسمى ئايەتنىڭ بىر -272سۈرە بەقەرە  ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
 .بۇخارى توپلىغان ③
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ئاتىسى ئۇرۋەدىن ئۇالرنىڭ قازاسىنى قىلىشقا  ،ھىشام ئىبنى ئۇرۋە
 «.بۇيرۇلمىغانلىقىنى نەقىل قىلغان

 ىنىپاتمىغانلىققۇياشنىڭ تېخى  تېخى كۈندۈز ئىكەنلىكىنى ۋە ،لېكىن
تاڭ »ئەگەر بىر كىشى  ،مەسىلەن .قەدەر توختايدۇ پاتقانغاقۇياش  ،بىلسە

يىن ېكئاندىن  ،بولسا گەنېي مۇيىنېرىغاندىن كوتاڭ ي ،دەپ ئويالپ «رىمىدىوي
ئۇ كىشىنىڭ روزىسى دۇرۇس كىشى تاڭنىڭ يورۇپ بولغانلىقىنى بىلسە، ئۇ 

 ىدى.تنى بىلەلمىبولىدۇ، قازاسىنى قىلمايدۇ چۈنكى بۇ كىشى ۋاق
گە قەدەر بىلگەن ارىغانلىقىنى ئاشكاروتائاال بۇ كىشىگە تاڭ ي هللا شۈبھىسىزكى،

قىلىنغان مۇباھ ئىشنى قىلغان يىيىش ۋە ئىچىشكە رۇخسەت قىلغان، رۇخسەت 
 كىشى قازاسىنى قىلىشقا بۇيرۇلمايدۇ.

 لۇشوسىدە بار بېئ :ئىككىنچى شەرت 
سى دۇرۇس بولىدۇ، قازاسىنى ىگەن بولسا روزېئەگەر ئۇنتۇپ قېلىپ ي

 .ئايىتى دەلىلدۇرىكى دىرىنىڭ يۇق«ەسۈرە بەقەر»بۇنىڭغا  .لمايدۇىق
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ۇئەبۇ ھ

 «اهوسق الل ه أطعمه فإمنا صومه، فليتم شب أو فأكل صائم هومن نىس و »نەقىل قىلىدۇ: 
بىر نەرسە يەپ ياكى ئىچىپ سالسا، روزىسىنى  ئادەم ئېسىدە يوقروزىدار »

 ①«.تۇرهللايېگۈزگەن ۋە ئىچكۈزگەن  نىئۇ بۇزۇۋەتمەي تۇتۇۋەرسۇن.
ئۇ كىشىنىڭ  ـــ رىشكە بۇيرىغانلىقىېنىڭ روزىنى تۇتۇۋ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

غا ئۇنتۇپ قالغۇچى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دۇرلئىكەنلىكىگە دەلى دۇرۇسنىڭ ىسروزى
نىڭ ئۇ كىشىنى هللا ـــ قا نىسبەت بىرىشىهللا ئىچكۈزۈشنى ۋە يېگۈزۈش

سىگە كەلسە ياكى باشقالر ېلېكىن قاچان ئ .جازالىمايدىغانلىقىغا دەلىلدۇر
كى ئېغىزىدى ۋە ئەسلىتىلسە توختايدۇ)ئۆزىنىڭ روزىدار ئىكەنلىكى( ىدىن ىپرتە

تىدۇ، گەرچە شۇ ۋاقىتتا ئېغىزىدا تائامنىڭ ېۋۈتائامنىڭ قالدۇقىنى تۈكۈر
روزىدار كىشىنىڭ بىرەر  .ئۆزرىسى يوقالغان بولىدۇ ،قالدۇقى قالغان بولسىمۇ

ى شۇئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ قوي ىگەئىچىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن كىش-يەپنەرسە 
 ﴾َوالت َْقَوى الَِْب ِ  عَََل  َتَعاَوُنوا﴿وَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا .بولىدۇ بۋاجى

                                                           
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ①
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 ①«.ۋە تەقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالرياخشى ئىشقا »
 شۇلوئىختىيارى قىلغان ب :چى شەرتىنئۈچ 

ئامىلالرنى ئۆز ئىختىيارلىقى ۋە ئىرادىسى بويىچە چى ۇروزىنى بۇزغ يەنى
)باشقىالر تەرىپىدىن روزىنى بۇزۇشقا( مەجبۇرالنغان ئەگەر  دۇر.لۇشىوقىلغان ب

بولىدۇ، قازاسىنى قىلمايدۇ چۈنكى قەلبى دۇرۇس  ئۇ كىشىنىڭ روزىسى ،بولسا
 هللان كىشىدىن ەتۇرغان ھالەتتە كۇپرىنى سۆزلىگ مئىمان بىلەن مۇستەھكە

 تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا .ۋەتتىۈتۈرۆنى كھۆكۈمى« لىقرىفكۇ» تائاال
ِ  َفرَ كَ َمْن ﴿ ً  بِالُْكْفرِ  َشَرَح  َمْن  َولَِكْن  بِاْلِيَماِن  ُمْطَمِئن ٌ  َوقَلُْبهُ  أُْكِرهَ  َمْن  إاِل   إِيَمانِهِ  بَْعدِ  ْن مِ  بِاّلل َ ْ  َصْدرا  فََعلهََْيِ

ِ  ِمَن  َغَضٌب  قا ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن هللاكىمكى » ﴾َعِظيٌم  عََذاٌب  َولَُهْم  اّلل َ
ـ ئىمانىدىن يېنىۋالسا،  قەلبى ئىمان بىلەن مۇستەھكەم تۇرسىمۇ مەجبۇرالش ــ

 ،ئاستىدا )ئاغزىدىال( ئىماندىن يانغانلىقىنى بىلدۈرگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا
 مۇرتەد بولغان كۇفرى بىلەن كۆڭلى ئازادە بولسا )يەنى ئىختىيارىي يوسۇندا ـــ

 .②«نىڭ غەزىپىگە دۇچار بولىدۇ ۋە چوڭ ئازابقا قالىدۇهللابولسا(، ئۇ 
نى ىكۈمۆھ «ۇفرىلىقك» تائاال هللارىغا مەجبۇرالنغان كىشىدىن فكۇ

ېخىمۇ ت ۋېتىشىۈتۈرۆتۆۋەن بولغان ئىشالردا ك لىقتىنرىفكۇ ،يەردە رۈۋەتكەنتۈۆك
 سيانوالن الخطأ أمتي عن تجاوز الل ه إن» بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ئېنىق

ئۇنتۇپ  لىشىپ،تائاال ئۈممىتىمدىن خاتا هللاىقەتەن قەھ» «عليه استكرهوا وما
 ③«.ئۆتۈۋەتتى ىنىپ )قىلغان ئىشنىڭ گۇناھىنى(ۋە مەجبۇرل ېلىپق

ىڭ نىئايال ،نى جىما قىلىشقا مەجبۇرلىساىئەگەر بىر كىشى روزىدار ئايال
 نىڭئەر كىشى كەلمەيدۇ. سىنى قىلىشئايالغا قازابۇزۇلمايدۇ ۋە ئۇ روزىسى 

لېكىن ئايال كىشى ئېرى  ىماغا مەجبۇرلىشى ھاالل بولمايدۇنى جىروزىدار ئايال
ە لەتتابۇ ھ ،بولسا لغاناۋرىنىڭ رۇخسىتىسىز نەفلە روزا تۇتۇېبار ھالەتتە ئ
 مۇستەسنادۇر.بۇنىڭدىن مەجبۇرالش 

ى زان ياكوت-ىيارسىز ھالەتتە چاڭرسىقىغا ئىختوئەگەر روزىدار كىشىنىڭ ق
غا سۇ ئالغاندا ئىختىيارسىز ىنبۇر-ياكى ئېغىزۋە بىرەر نەرسە كىرىپ كەتسە 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -1سۈرە مائىدە  ①
 ئايەت. -274سۈرە نەھل  ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئىبنى ماجە ۋە بەيھەقى توپلىغان، نەۋەۋەى  ③
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ڭغا ئۇنى ڭ روزىسى دۇرۇس بولىدۇ ۋەئۇنى ،رسىقىغا سۇ كىرىپ كەتسەوق ەھالەتت
 كەلمەيدۇ. اسىنى قىلىشقاز

ڭ شۇ دورىنىگەرچە  ،روزىدار كىشى سۈرمە تارتسا ياكى كۆزىگە دورا ئىشلەتسە
لەر چۈنكى بۇ نەرسى ۇس قىلغان تەقدىردىمۇ روزىسى بۇزۇلمايدېتەمىنى گېلىدا ھ

قۇالققا دورا  .ئىچىشنىڭ ئورنىدىكى نەرسىلەر ئەمەس-ئىچىش ۋە يەپ-يەپ
ىدا لېگەرچە دورىنىڭ تەمىنى گ تەك ئىشالرداەتكە دورا چاپالشھتېمىتىش، جارا

ش ئىچى-چۈنكى بۇ نەرسىلەر يەپروزىسى بۇزۇلمايدۇ س قىلغان تەقدىردىمۇ ېھ
يە ئىبنى تەيمى .ئەمەس رئىچىشنىڭ ئورنىدىكى نەرسىلە-ۋە يەپ

كىتاب ۋە ] رىسالىسىدە مۇنداق دەيدۇ: ناملىق «حقيقة الصيام» )رەھىمەھۇلالھ(
سۈننەتتە بۇ نەرسىلەرنىڭ روزىنى بۇزىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدىغان دەلىل يوق، 

 بىز بۇ نەرسىلەرنى روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالر ئەمەس دەپ بىلىمىز شۇ سەۋەبتىن
 ئىبادەت ھتاج بولىدىغانوۇشقا مونكىشىلەر ت ئايرىمۋە  ئومۇمىي ـــ چۈنكى روزا

 ۋە هللائەگەر بۇ ئىشالر  .دۇرنمۇسۇلمانالرنىڭ دىنىنىڭ جۈملىسىدى ،بولۇپ
شۇ ئارقىلىق روزا بۇزۇلىدىغان ئىشالرنىڭ  ،ئۇنىڭ رەسۇلى روزىدا ھارام قىلغان

 بۋاجى گەملسو هيلع هللا ىلص  ئۇنى بايان قىلىپ بىرىش پەيغەمبەر ،دىن بولغان بولساىقاتار
ئەتنىڭ شەرى پساھابىلەر ئۇنى بىلى ،ئەگەر بايان قىلغان بولسا .التتىوبولغان ب

 . ئىلىمالتتىولىرىنى ئۈممەتكە يەتكۈزگەندەك يەتكۈزگەن بمىقالغان قىس
 ەۋياكى زەئىپ  ھبىرەر كىشىنىڭ شۇ نەرسىلەر ھەققىدە سەھى ىدىنئەھلىلىر

ە بۇ ھەقت نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىنىياكى مۇرسەل ھەدىس نەقىل قىلمىغانلىق
 .ىنى بىلەلەيمىزبايان قىلمىغانلىق
كۆزىگە بۇرۇن  الشتىنئۇخكىشىلەرنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » ىدىكىسۈرمە ھەقق

 <روزىدار كىشى سۈرمىدىن ساقالنسۇن> ئەمما رۇپيي سۈرمە سۈرۈشكە بۇۇخۇشب
 ،انتوپلىغ الئەبۇ داۋۇدپەقەت نى بۇ ھەدىس ،لۇپوھەدىس زەئىپ بدېگەن   «دېگەن

 مەئيىن يەھيا ئىبنىئەبۇ داۋۇد: > توپلىمىغان ھەمدە الرباشقى تىنەبۇ داۋۇدئ
 «.گەنېدتقانىدى< ئىكەنلىكىنى ئېي مۇنكەر ھەدىس  ماڭا بۇ ھەدىسنىڭ
نۇشقا وئۈممەت ت»مۇنداق دەيدۇ: يەنە  )رەھىمەھۇلالھ(يە ئىبنى تەيمى

بايان قىلىپ بىرىشى  يمۇمىوئنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصكۈملەرنى پەيغەمبەر ۆولغان ھبھتاج وم
ئۈممەتنىڭ نەقىل  .رۈردۇرۆۋە ئۈممەتنىڭ ئۇ ھۆكۈملەرنى نەقىل قىلىشى ز
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ى كنىڭ دىنىدىن ئەمەسلى ملسو هيلع هللا ىلصبۇ ئىشالرنىڭ پەيغەمبەر  ،قىلمىغانلىقىدىن
 «.بىلىندى

 خۇشپۇراقنى .يۇتمىغان بولسا روزا بۇزۇلمايدۇ ئەمما اققانتائامنى تېتىپ ب
قنى پۇراش بىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ لېكىن چاچىدىغان پۇراۋە چاچىدىغان خۇش

چۈنكى ئۇنىڭ ھاۋاغا ئۆرلەيدىغان ۈشكە بولمايدۇ رمۈپۇراقنىڭ بۇسىنى سۈخۇش
ىش سۇ ئېل ۋە بۇرۇنغا ئېغىز .قالىدۇتىپ ىگاھى ئاشقازانغا ي ،لۇپوپارچىلىرى ب

 اھىداچۈنكى گ ۈشكە بولمايدۇبىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ لېكىن بەك چېكىگە يەتكۈز
  .تىپ قالىدۇېك كىرىپرساققا وسۇ ق

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصت ئىبنى سىيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر لەقى
 إالستنشاق ال ا يف وبالغ األصابع، بني وخلل الوضوء، أسبغ»: دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ

تاھارەتنى كامىل ئالغىن، بارماقلىرىڭنىڭ ئارىسىنى يۇغىن، » «صامئاً  تكون أن
 ①«.بۇرنۇڭنى ياخشى چايقىغىن-ئېغىز الئەگەر روزىدار بولمىساڭ

 ەۋ كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىبەلكى  ئىشلىتىش بىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ مىسۋاك
 .سۈننەتتۇر كە ئوخشاشالروزا تۇتمىغان ھالەت ـــ شلىتىشىئ مىسۋاكئاخىرىدا 
 كل عند بالسواك ألمرتهم أمتي عىل أشق أنلوال » بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

قىيىنچىلىق كېلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىمىگەن گە ىمتىئەگەر ئۈمم» «صالة
بۇ ھەدىس  ②«.ئۇالرنى ھەر نامازدا مىسۋاك ئىشلىتىشكە بۇيرۇيتتىم بولسام،
 ۇر.قا ئورتاقتتىۋاق ۋە ھەممە الردىن باشقىالرغاروزىدار غا،روزىدارالر

ئامىر ئىبنى رەبىئە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل 
دار روزى ڭنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «صائم وهو يتسوك أحىصما ال ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أيتر » قىلىنىدۇ:

 ③.«كۆرگەن ئىدىم اللمىغۇدەك مىسۋاك ئىشلەتكەنلىكىنىوھالىتىدە ساناپ ب
وغرا تچوتكىلىشى روزىدار كىشىنىڭ چىش پاستىسى بىلەن چىشلىرىنى 

ن بىلە ىرۈكۈتۈك ،لۇپوسىنىڭ تەسىرى كۈچلۈك بىاستپچۈنكى چىش  ئەمەس
ەندە مىسۋاك ئىشلەتك .ھتىماللىقى يۇقىرىېتىش ئېرساققا كىرىپ كوبىرگە ق

 .لغىلى بولىدۇوبىھاجەت ب سىدىنچىش پاستى

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ئىبنى خۇزەيمە  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان. ③
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قاتتىق ئۆزىدىكى ئارقىلىق سۇ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسە  روزىدارنىڭ
 دۇرۇس.  يەڭگىللىتىشىنى ىزلۇقسۇۋە ئۇس تەسىرىنى لىقنىڭقىسئىس

نىڭ بەزى ساھابىلىرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر
 «لحرا من أو العطش من صائم وهو رأسه عىل املاء صبي، بالعرجملسو هيلع هللا ىلص  النبي أيتر » :ىنغانقىل
قاتتىق رۇندا ئۇسسۇزلۇق ياكى وگەن ئېد <ئەرج>نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »

ۆرگەن ك لىقىنىكۈۋاتقانۆبېشىغا سۇ تروزىدار ھالەتتە  سەۋەبىدىن،ىقنىڭ سئىس
 ①«.ئىدىم

ھۆللەپ  ىئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ روزىدار ھالىتىدە كىيىمىن
ن يۇلغاوئەنھۇنىڭ خۇددى كۆلدەك ئ ۇئەنەس رەزىيەلالھ لىۋاالتتى.تاشئۈستىگە 

ھەسەن  .روزىدار ھالىتىدە سۇغا چۈشەتتى كەتسەپ سسىىئ ،لۇپوببار تېشى 
 ىننى چايقىسا ۋە سۇ بىلەن ئۆزىىروزىدار كىشى ئېغىز»بەسرى مۇنداق دەيدۇ: 

ئۆزىنىڭ  )رەھىمەھۇلالھ( بۇخارىئىمام  «.بولمايدۇ ىروزىغا تەسىر ،ۋۇتساوس
بۇ  ش يۈزىسىدىنھەدىسنى ئىزاھال ىدابكىتا ناملىق «بۇخارى ھسەھى»

 ئەسەرلەرنى تىلغا ئالغان.
 ،بىلەن ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن روشەن دەلىلقا هللا ،قېرىنداشلىرىم

ر چۈنكى بىلىدىغانالر بىلەن الڭىنىنىڭ دىنىنى مۇكەممەل چۈشهللا
ۇ ئ ،كىمگە ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا هللا .ەر بولمايدۇۋبىلمەيدىغانالر بارا

 .دۇىكىشىنى دىندا ئالىم قىل
لىشنى ىئىلىمگە ئەمەل ق، بىزلەرنى دىنىڭدا ئالىم قىلغىن !هللائى 

بىزلەرنى دىنىڭدا مۇستەھكەم قىلغىن،  ،رىزىق قىلىپ بەرگىنبىزلەرگە 
ان ئى مېھرىبن. قوشقى الرغاھلىئمىن ھالەتتە ۋاپات تاپقۇزغىن، بىزلەرنى ساۇم

ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى -اتابىزنى، ئ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللا
 قىلغىن. مەغپىرەت 

گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە، جىمى  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا
 قىلسۇن!ئامانلىق ئاتا -رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگە

  

                                                           
 مالىك ۋە ئەبۇ داۋۇد توپلىغان. ①
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 سۆھبەت -16

 زاكات ھەققىدە
 

ئۆزئارا كۈندۈزنى -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ مۇئمىنلەرگە 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، مەڭگۈ قېلىش ۋە -ساالمەتلىك ۋە تىنچ
نۇقسانالردىن -ئەيىبهللا دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

تومۇر ۋە سۆڭەكلەرنىڭ هللا پاكتۇر،  ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن
ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە نازۇك سۆزلەرنىمۇ 

 ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە، ئۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە نېمە 
لغان اقىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا ق

قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، 
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصشۇنداقال مۇھەممەد 
 ىق ئاتا قىلسۇن!ئامانل-ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

َ  لَِيْعُبُدوا إِال   أُِمُروا َما﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ،شلىرىماقېرىند  لَهُ  ُمْخلِِصَن  اّلل َ
 ِ الةَ  َوُيِقيُموا ُحَنَفاءَ  يَن الد  كَاةَ  َوُيْؤُتوا الص َ لَِك  الز َ َمةِ  ِِيُن  َوذَ قا هللائۇالر پەقەت ئىبادەتنى » ﴾الَْقي ِ

ىال ئىبادەت قهللاخالىس قىلغان، ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا )يالغۇز( 



 

       134 

ە رىشكە )بۇيرۇلدى(، ئەنىنامازنى ئادا قىلىشقا، زاكاتنى ب ؛قىلىشقا بۇيرۇلدى
 .①«اماز، زاكاتالر( توغرا دىندۇرن ،شۇالر )يەنى ئىبادەت، ئىخالس

الةَ  أَقِيُموا﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا كَاةَ  َوآُتوا الص َ َ  َوأَقِْرُضوا الز َ  اَومَ  َحَسناً  قَْرضاً  اّلل َ
ُموا ِ ِ  ِعْنَد  َتِجُدوهُ  َخْْيٍ  ْن مِ  ْلَْنُفِسُكْم  ُتَقد  ً  ُهوَ  اّلل َ ً  َوأَْعَظَم  َخْْيا )پەرز( نامازنى ئادا قىلىڭالر، » ﴾أَْجرا

ۈچۈن ئ نىڭ رازىلىقىهللاقا قەرزىي ھەسەنە بېرىڭالر )يەنى هللازاكاتنى بېرىڭالر، 
مال سەرپ قىلىڭالر(، ئۆزۈڭالر ئۈچۈن )دۇنيادا( -ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل

نىڭ دەرگاھىدا تېخىمۇ ياخشى، هللاقايسىبىر ياخشى ئىشنى قىلساڭالر، 
تېخىمۇ كاتتا ساۋابقا ئېرىشىسىلەر )دۇنيا بولسا پانىيدۇر، ئاخىرەت بولسا 

ۋاب ھەممىدىن نىڭ دەرگاھىدىكى ساهللاياخشى بەندىلەر ئۈچۈن  ،باقىيدۇر
 .②«ئارتۇقتۇر(
بُوَ  ِرباً  ِمْن  آَتْيُتْم  َما﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا ِ ا ِعْنَد  َيْربُو فاَل الن َاِس  أَْمَواِل  ِف  لَِْيْ  ّلل َ

َ  ِمْن  آَتْيُتْم  َوَما ِ  َوْجهَ  ُتِريُدوَن  ةٍ اَزك مېلى -سىلەر كىشىلەرنىڭ پۇل» ﴾الُْمْضِعُفون ُهُم  فَأُولَِئَك  اّلل َ
نىڭ دەرگاھىدا ئۇ هللامال بەرسەڭالر، -چىدە ئۆستۈرۈش ئۈچۈن بىرەر پۇلئى

دېگەن نىيەت  <كىشىلەر بەرگىنىمدىن جىقراق قايتۇرسۇن>ئۆسمەيدۇ )يەنى 
نىڭ هللانىڭ دەرگاھىدا ساۋابى بولمايدۇ(، هللاغىنىڭ ۋبىلەن بېرىلگەن سو

اۋاب ھەسسىلەپ سېھسانىڭالر( غا رازىلىقىنى كۆزلەپ بەرگەن سەدىقەڭالر )ياكى ئ
 .③«رىلىدۇىب

 .ئايەتلەر ناھايىتى كۆپ ىكىزاكاتنىڭ پەرزلىكى ھەققىد
 :ۋەندىكىچەۆبۇ ھەقتىكى ھەدىسلەر ت

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
 صالة،ال وإقام ،هللا يوحد أنعىل  خمسة، عىل سالمبنى اإل » دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

، غان بولۇپبەش ئاساس ئۈستىگە قۇرۇلئىسالم » «والحج رمضان، وصيام الزكاة، وإيتاء
اكات ز نى بەرپا قىلىش،ناماز ،ئېتىقاد قىلىشگانە دەپ ېي-نى يەككەهللا ئۇالر:

 ④«.تۇربىرىش، رامىزان روزىسى تۇتۇش ۋە ھەج قىلىشتىن ئىبارەت

                                                           
 ئايەت. -5سۈرە بەييىنە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -17سۈرە مۇززەممىل  ②
 ئايەت. -31سۈرە رۇم  ③
 مۇسلىم توپلىغان. ④
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ھەج قىلىش >» :دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بىر كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر
 ئىبنى ئۆمەر ،ەپ سورىغانداد «دەپ ئاڭلىدىڭمۇ؟ <ۋە رامىزان روزىسىنى تۇتۇش

رامىزان روزىسىنى تۇتۇش >دىن  ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر  ،ياق» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما
نەقىلدە: يەنە بىر  .دەپ جاۋاب بەرگەن «دەپ ئاڭلىغان ئىدىم <ۋە ھەج قىلىش

ڭ نىهللائەلەيھىسساالم ، مۇھەممەد تۇرھ يوقھەق ئىالھېچبىر تىن باشقا هللا>»
كە ھەدىس ىرىقىدەپ كەلگەن، ئاخىرى يۇق« دەپ گۇۋاھلىق بىرىش دۇر<ئەلچىسى
 .ئوخشاش

چوڭ  ئىسالمنىڭ ئەڭ ۋە لىرىسئىسالم ئاسا ـــ زاكات ،مەكېد
ىنىڭ كۆپ بجەللەنىڭ كىتا ۋە ئەززە هللالۇپ، ورىنسىپلىرىنىڭ بىرى بپ

 .بىرگە كەلگەنئورۇنلىرىدا ناماز بىلەن 
 غا كەلگەن.ىكىگە كەسكىن ئىجمانلمۇسۇلمانالر زاكاتنىڭ پەرز ئىكە

لۇپ وكاپىر ب ئىنكار قىلسا، بىلىپ تۇرۇپىنى زاكاتنىڭ پەرز ئىكەنل كىمكى
خىللىق قىلسا ياكى زاكاتنى ېزاكاتقا ب كىمكى .تىدۇېئىسالمدىن چىقىپ ك

 ولىدۇ.قا دۇچار ببلۇپ ئازاوزالىمالردىن ب ،مەيتىۋەتسەېك
 :بولىدۇ بۋاجىدە نەرسىتۈرلۈك تۆت  زاكات

 ۋىلەرېۋە م مىندىن چىققان دانېز بىرىنچى،
َباِت  ِمْن  أَْنِفُقوا آَمُنوا ال َِذيَن  أَي َُها ا﴿يَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا  َكَسْبُتْم  َما َطي ِ

ئېرىشكەن نەرسىلەرنىڭ ۋە بىز ئى مۇئمىنلەر! سىلەر » ﴾اْلَْرِض  ِمَن  لَُكْم  أَْخَرْجَنا َوِمم َا
 ڭسىلەرگە زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەر )يەنى ئاشلىقالر، مېۋىلەر( نى

 .①«ياخشىلىرىدىن سەدىقە قىلىڭالر
ِِهِ  َيْوَم  َحق َهُ  آُتوا﴿وَ : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ هللا مېۋە )نىڭ ھوسۇلى( نى »﴾ َحَصا

 .②«ڭ ئۆشرىسىنى ئادا قىلىڭالريىغقان كۈندە )يەنى يىغقان ۋاقىتتا(، ئۇنى
بۇ ھەقتە مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  تۇر.زاكاتـــ  نىڭ ئەڭ چوڭ ھەققىمال
يامغۇر » «العرش نصف بالنضح سقي وفيام العرش، عرثياً  كان أو ءفيام سقت السام» دېگەن:

لىدىغان يەردىن ياكى نەم يەردىن چىققان مەھسۇالتنىڭ ئوندىن ۇسۈيىدە سۇغۇر
لىدىغان يەردىن چىققان ۇباشقا ئۇسۇلالردا سۇغۇر ،لىدۇىبىربىرى زاكاتقا 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -142سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -242سۈرە ئەنئام  ②
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 ①«.لىدۇىنىڭ يېرىمى بىرىالتنىڭ ئوندىن بىرۇمەھس
 .تۇرقەۋەسبى ـــ بەش بولمايدۇ، نىسا بزاكات ۋاجى ەقا يەتمىگۈچبنىسا

 سةخم يبلغ حتى صدقة مثرليس يف حب وال » بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ②.«ۋىگە زاكات كەلمەيدۇېچ-ۋەېدان ۋە مبولغان  ۋەسەقتىن ئازبەش » «أوسق

 47دە ەنگەنلچۆبويىچە ئ ئۆلچىمىدىكى سانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ـــ بىر ۋەسەق
ياخشى بۇغداي بىلەن  .سا بولىدۇ 377نىڭ ئۆلچىمى بنىسا دېمەك، ،سادۇر

، مەكېد .بولىدۇمغا تەڭ گىرا 47ئىككى كىلو  ـــ بىر سا ،ئۆلچىگەندە
ئاز بەش ۋەسەقتىن  ،دۇىكىلوگىرام بول 421ىرلىق ئۆلچىمى غنىسابنىڭ ئې

 .بولغان دانغا زاكات كەلمەيدۇ
مۇشەققەتسىز )يەنى يامغۇر بىلەن( سۇغۇرۇلغان يەرلەردە  :زاكاتنىڭ مىقدارى

 لىدىغان يەرلەردە ئوندىنۇلىدۇ، مۇشەققەت بىلەن سۇغۇرىلۇق بىروئوندىن بىرى ت
 لىدۇ.ىبىرىنىڭ يېرىمى بىر

. بولمايدۇ بزاكات ۋاجى غاتاۋۇز-قوغۇنكۆكتات ۋە -يسە ،ۋەېچ-ۋەېم
«. ت كەلمەيدۇزاكا غاكۆكتاتالر-سەي»ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: 

 لەرگەمېۋىئالما ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش » :ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن
 ئەگەر بۇ ئەمەس لېكىن رائەتبۇ نەرسىلەر دانلىق زى ،چۈنكى «.كەلمەيدۇ زاكات

قا بلىدىن )نىساۇيىل ئۆرۈلگەندە ئۇنىڭ پ ،ېتىلغان بولساس دەرھەمگە نەرسىلەر
 دۇ.زاكات بىرىلىيەتسە( 

 چارۋا مالالرئىككىنچى، 
ەگەر ئ )ئۆچكىمۇ قوينىڭ قاتارىدا( قاتارلىقالر بولۇپ، تۆگە، كاال، قوي ئۇالر:

قا بنىسا ،يايالقتا بېقىلغان بولسا نەسىل قالدۇرۇش ئۈچۈن ۋە سېغىش تسۈ
ى ، كالىنىڭ نىسابتۇياقتۆگىنىڭ نىسابى بەش  .بولىدۇ بيەتسە زاكات ۋاجى

 .تۇياق 47، قوينىڭ نىسابى تۇياق 37
ى بىر يىلنىڭ ھەممىسىدە ياك ـــ گەننىڭ مەنىسىېد «يايالقتا بېقىلغان»

 چۆپلەرنى-وتپ قىسمىدا ئادەملەر ئۇرۇق سالماستىن ئۆسكەن ئۆبىر يىلنىڭ ك
يايالقتا بېقىلمىغان بولسا زاكات  رئەگە .لىقىنى كۆرسىتىدۇيەپ ئوتلىغان

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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لىش ئۈچۈن تىجارەتكە ىپ قىكەس ىم ۋەسېت-ملېكىن ئېلى بولمايدۇ بۋاجى
تىجارەتكە تەييارالنغان  ،مەكېد .بولىدۇ بتەييارالپ قويغان بولسا زاكات ۋاجى

چارۋا مالالر مەيلى يايالقتا بېقىلسۇن ياكى ھەلەپ ئېتىپ بېقىلسۇن، تىجارەت 
ىسابقا لغاندا نۇقىلىپ شۇ مالنىڭ ئۆزى نىسابقا يەتسۇن ياكى تىجارىتىگە قوش

 بولىدۇ. بىجزاكات ۋائوخشاشال  ۇن،يەتس
 .لىدۇىب بوزاكات ۋاج سۇنكۈمۈش قايسى ھالەتتە بول-نئالتۇئۈچىنچى، 

وَن  ال َِذيَن ﴿وَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا َهَب  َيْكِنُ ةَ  الذ َ  يِل َسبِ  ِف  ُيْنِفُقوَنَها َوال َوالِْفض َ
 ِ ْرُهْم  اّلل َ َم  نَارِ  ِف  عَلَْيَها ُيْحََم  َيْوَم  أَلِيٍم۞ ِبَعَذاٍب  فََبش ِ  َما َهَذا َوُظُهوُرُهْم  َوُجُنوبُُهْم  ِجَباُهُهْم  ِبَها فَُتْكَوى َجَهن َ
وَن۞ ُكْنُتْم  َما فَُذوقُوا الْنُفِسُكْم  ُتْم َنْ كَ  نىڭ هللاكۈمۈش يىغىپ، ئۇنى -ئالتۇن» ﴾َتْكِنُ

يولىدا سەرپ قىلمايدىغانالرغا )دوزاختا بولىدىغان( قاتتىق ئازاب بىلەن بېشارەت 
كۈمۈشلەر -[. ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( ئۇ ئالتۇن34بەرگىن ]

لىرى ، يانئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ پېشانىلىرىەھەننەمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ، ج
-بۇ سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالر ئۈچۈن يىغقان ئالتۇن>ۋە دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ. ئۇالرغا: 

نىڭ بۇ دۇنيايىڭالردىكى ھەققىنى ئادا قىلمىدىڭالر(. هللاكۈمۈشۈڭالر )سىلەر 
 .①«[35دېيىلىدۇ ] <تېتىڭالركۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى -يىغقان ئالتۇن

-ئالتۇن تىن كۆزدە تۇتۇلغىنى ـــ« ش يىغىشكۈمۈ-ئالتۇن»ئايەتتىكى 
ىڭ نچىقىم قىلىش دايولى هللا .قىلماسلىقتۇريولىدا چىقىم  هللاكۈمۈشنى 

 .نى ئادا قىلىشتۇرىتىزاك ڭكۈمۈشنى-ئالتۇن كاتتىسى ـــ
ق دېگەنلىكى انىڭ مۇند ملسو هيلع هللا ىلصئەنھۇدىن پەيغەمبەر  ھۇرەيرە رەزىيەلالۇئەبۇ ھ

 القيامة، يوم كان إذا إال حقها منها يؤدي ال فضة وال ذهب صاحبما من » نەقىل قىلىنىدۇ:
 بردت لامك وظهره، وجبينه ها جنببه فيكوى جهنم، نار يف عليها فأحمى نار، من صفائح له صفحت
نى كۈقىيامەت » «العباد بني يقىض حتى سنة، ألف خمسني مقداره كان يوم يف له، أعيدت
بەندىلىرىنىڭ  االتائ هللا ،لىدىغان كۈندەېەر كۋمىڭ يىلغا بارا 57ى قۇئۇزۇنل

گەندەك( كەڭ ېكۈمۈش )ل-ئالتۇن ،كۈم چىقىرىپ بولغانغا قەدەرۆئارىسىدا ھ
كۈمۈشنىڭ -ئالتۇن ،ىڭ ئوتى بىلەن قىزىتىلىپجەھەننەمن ،قىلىنىپ

نىپ اغلىۋە دۈمبىسى د كىشىنىڭ بېقىنى، پىشانىسىزاكىتىنى بەرمىگەن 

                                                           
 ئايەت. -35ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -34سۈرە تەۋبە  ①
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 ①«.، ئۇالر سوۋۇپ قالغان ھامان ئوتتا قايتا قىزىتىلىپ تۇرۇلىدۇرىدۇۇت
مەيلى خام ئالتۇن بولسۇن، ياكى  لۇقكۈمۈش مەيلى نەق پۇل-ئالتۇن

-زىننەت بولسۇن، ئالتۇن-لىدىغان زىبۇىسېلىنىدىغان ياكى ئارىيەت بىر
 ىيومۇمدەلىللەر ئ بىلدۈرىدىغانلىقىنى بكۈمۈش ھەققىدىكى زاكاتنىڭ ۋاجى

  .بولىدۇ بزاكات بىرىش ۋاجى، بولغانلىقى ئۈچۈن
ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل  ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر

ذهب  نم ظتانمسكتان غلي ابنتها يد ويف لها، ابنة ومعها ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتت امرأة أن» قىلىنىدۇ:
 القيامة يوم بهام هللا يسورك أن أيرسك: قال ال،: قالت ؟ هذا زكاة أتعطني:ملسو هيلع هللا ىلص النبي هافقال ل،

بەر پەيغەم» «ورسوله لل ه هام: وقالت ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل فألقتهام فخلعتهام: قال ؟ نار من سوارين
قىزىنى ئېلىپ كەلدى، قىزىنىڭ قولىدا چوڭ ئىككى  نىڭ قېشىغا بىر ئايال ملسو هيلع هللا ىلص

زاكىتىنى بۇنىڭ > :ئۇ ئايالغا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ئالتۇن بىلەيزۈك بار ئىدى
پەيغەمبەر  .دەپ جاۋاب بەردى <ياق> :، ئۇ ئايالغانىدىدەپ سورى <بىرەمسىز؟

ئوتتىن ئىككى  ڭنىهللا كۈنى بۇ ئىككى بىلەيزۈكنىڭ ئورنىغا قىيامەت> ملسو هيلع هللا ىلص:
شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئايال ئىككى  .دىېد <؟ىزيۇشىنى خاالمسوبىلەيزۈك سېلىپ ق

 ىرەسۇلنىڭ هللاۋە  هللا ،بۇ> :ۋە بەردى گە ملسو هيلع هللا ىلصمبەر ەنى چىقىرىپ پەيغىبىلەيزۈك
 ②«.دىېد <ئۈچۈن بولسۇن

دخل » ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:
 تزينأ  صنعتهنفقلت:  ؟ هذا: ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال ورِق من فتخات يدي يف فرأى ملسو هيلع هللا ىلص هللاعيل رسول 

 «النار من حسبك هو: قال ،هللا شاء ما أو ال،: قالت ؟ زكاتهن أتؤدين: قال ،هللا يارسول لك
 :رۈپۆئۈزۈكلەرنى ك كۈمۈش لۇمدىكىوق نىڭ قېشىمغا كىرىپېم ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »
مەن بۇالرنى ساڭا  ،ئى رەسۇلۇلالھ> :مەن. دەپ سورىدى <مە؟ېبۇ ن ،ئى ئائىشە>

بۇالرنىڭ > ملسو هيلع هللا ىلص:گەن ئىدىم، پەيغەمبەر ېد <رۈنۈش ئۈچۈن ياساتتىمۆچىرايلىق ك
 ا<خالىس هللاياكى  ياق> :مەن .دەپ سورىدى <زاكىتىنى ئادا قىالمسەن؟

 ③«.دىېد <تەرلىكېئوتقا كىرىشىڭگە ي ،بۇ> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  ،سەمېد
 17ى ببولمايدۇ، ئالتۇننىڭ نىسا بقا يەتمىسە زاكات ۋاجىبئالتۇن نىسا

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە بەيھەقى توپلىغان، ھاكىم  ③
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 ءليس عليك يش»: گەنېدمۇنداق  ئالتۇن ھەققىدە ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر  دىناردۇر
 ①.«بولمىسا زاكات كەلمەيدۇئالتۇن دىنار  17سەندە » «ديناراً  عرشون لك يكون حتى
 ىنارد يتىدىغان ئىسالمىېئېغىرلىقى بىر مىسقالغا يـــ  دېگىنىمىزدە دىنار

ئۇنداقتا ئالتۇننىڭ  ،گىرام 4.15 بىر مىسقالنىڭ ئېغىرلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
 گىرام بولىدۇ. 75نىسابى 

بولمايدۇ، كۈمۈشنىڭ نىسابى بەش  بكۈمۈش نىسابقا يەتمىسە زاكات ۋاجى
 «صدقة أواقليس فيام دون خمس » بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دۇرەئۇقىي

 ②«.بولمايدۇ بىسە زاكات ۋاجىميەت ەگەقىيۇبەش ئ)كۈمۈش( »
 گىرام 1.125دەرھەمدۇر، بىر دەرھەم  47 ەئۆلچەمد يئىسالمى يەقىبىر ئۇ

 گىرام بولىدۇ. 515ئۇنداقتا كۈمۈشنىڭ نىسابى  بولىدۇ،
 .ئايرىلىدۇزاكاتقا ( ى47/2)يەنى  ى4/2 نىڭى 27/2نىڭ كۈمۈش-ئالتۇن
پۇلالر كۈمۈشنىڭ ئورنىدا  بولىدۇ چۈنكى قەغەز بىمۇ زاكات ۋاجىغقەغەز پۇلالر

ا غشنىڭ نىسابىغا يەتسە ئۇنىڭمۈئەگەر كۈ ،كۈمۈشنىڭ ئورنىنى باسااليدۇ ،لۇپوب
 كۈمۈش ۋە قەغەز پۇلالر مەيلى يېنىدا بار بولسۇن-ئالتۇن .بولىدۇ بزاكات ۋاجى

نىق ېئ شۇڭالشقا، .بولىدۇ بياكى كىشىلەرنىڭ زىممىسىدە بولسۇن زاكات ۋاجى
لغان نەرسىنىڭ پۇلى بولسۇن تىمەيلى ئۇ قەرز بولسۇن ياكى سې ،بولغان قەرزدە

 .بولىدۇ ببولسۇن زاكات ۋاجىن باشقا پۇل ىڭدىنۇياكى ئىش ھەققى ۋە ئۋە 
 يىلى ھەرقەرز ئىگىسى  ،قەرزنى بىرەلەيدىغان باينىڭ ئۈستىدە بولسا ،ئەگەر قەرز

 زاكىتىنى بىرىدۇ ياكى قەرزدارنىڭ ئۈستىدىكى قەرزنى قوشۇپ غائۆزىنىڭ مېلى
 يىنېغا ئالغاندىن كىقول ،چىكتۈرۈپېك ەقەرزنىڭ زاكىتىنى قولىغا ئالغۇچ

ا قىيىنچىلىقت ،ئەگەر قەرز .ىر يىلنىڭ زاكىتىنى بىرىدۇئۆتۈپ كەتكەن ھەرب
ىڭدىن قەرزنى ئۇن ،كىشىدە بولۇپ قالسا ۇۋاتقانلغان ياكى قەرزنى كەينىگە سوزاق

ڭدىن ئۇنى ،زاكىتىنى بىرىدۇ قولغا ئالغان يىلى ، قەرزنىئېلىش قىيىن بولسا
 .بۇرۇن ئۆتۈپ كەتكەن يىلالرغا زاكات بەرمەيدۇ

ىن چىققان بايلىقالر باشقا مەدەن كانلىرىد كانلىرىدىن كۈمۈش-ئالتۇن
 بزاكات ۋاجى ، ئۇالرغاكۈمۈشتىن قىممەت بولغان تەقدىردىمۇ-ەرچە ئالتۇنگ

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 لېكىن تىجارەت ئۈچۈن ئىشلىتىلسە تىجارەتتىن زاكىتىنى بىرىدۇ. بولمايدۇ
 تىجارەت دەسمايىلىرىتۆتىنچى، 

ئىچمەك، -مەكېھايۋانات، يمىن، ېئۆي، ز ـــ ىلىرىتىجارەت دەسماي
-ماشىنا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا تۈرلۈك مالالردىن تىجارەت قىلىش ياكى ھۈنەر

ىلى ي ئۇ نەرسىلەرنى ھەر ،لۇپوكەسىپ قىلىش ئۈچۈن تەييارالنغان نەرسىلەر ب
غان تىۋالېشۇ نەرسىلەرنىڭ قىممىتى س ،لگەندە نورمال باھادا باھاالپۈيىل ئۆر

نەرسىلەرنىڭ  شۇ لۇشىدىن قەتئىينەزەر،بو كۆپياكى قىممىتىدىن ئاز 
 زاكاتقا ئايرىيدۇ. ىنى(47/2ىنى )يەنى 4/2 نىڭى 27/2 بويىچە قىممىتى

ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش تىجارەت زاپچاسالر  ،، ئەسۋابالرئىستىمال بۇيۇملىرى
نى سىكىچىك ھەممە نەرسى-چوڭبىلەن شۇغۇللىنىدىغان كىشىلەرنىڭ 

ئەگەر  .بولىدۇ بۋاجى ىشۇ نەرسىلەرنىڭ زاكىتىنى ئايرىش ،الپبساېئىنچىكە ھ
 ،مۆلچەرلەپ جەملەپھەممىنى  تا قىينىلىپ قالسا،الشبساېچىكە ھنئۇالر ئى

 زىممىسى پاك بولغىدەك مىقداردا زاكات ئايرىيدۇ.
 نسان ئۆز ھاجىتىىئ ،زىننەتتىن باشقا-زىبۇتىن ياسالغان كۈمۈش-ئالتۇن

، اتراق ئۆي، ھايۋانۇئولت ،بىسات-مال ،ىچمەكئ-مەكېئۈچۈن تەييارلىغان ي
ۇ ب .بولمايدۇ بزاكات ۋاجى دەنەرسىلەر ئوخشاش ەگچەكلەرېك-مىىيك ۋە ماشىنا

« صدقة فرسه وال هليس عىل املسلم يف عبد» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصھەقتە پەيغەمبەر 
 ①«.بولمايدۇ بىڭ قۇلى ۋە ئېتىغا زاكات ۋاجىنمۇسۇلمان»

، ماشىنا ۋە شۇنىڭغا نمىېز-تەييارالنغان ئۆيئىجارە بىرىش ئۈچۈن 
بولمايدۇ، لېكىن شۇ نەرسىلەرنىڭ ئىجارىسى  بئوخشاش نەرسىلەردە زاكات ۋاجى

 قا يەتسە ياكى شۇ تۈردىكىبۋە ئۆزى بىۋاستە نىسا رۈلسەيىل ئۆ ،نەق پۇل بولسا
 بزاكىتىنى بىرىش ۋاجى ، شۇ نەرسىنىڭقا يەتسەبمالغا قوشۇلغاندا نىسا

 بولىدۇ.
نىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى ئادا ڭالرماللىرى ،قېرىنداشلىرىم

 قىلىش زىيان ئەمەس زاكاتنى ئادا. نى پاكالڭالرڭالرسىپقىلىش ئارقىلىق نە
بولغان مالنىڭ ھەممىسىنى  بزاكات بىرىش ۋاجى .دىدۇريپا ۋە بايلىق بەلكى

بۇل قىلىشنى وق نىچىقىمىڭالرتىن قىلغان هللاسابالڭالر، ېئىنچىكە ھ

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 ر.كەت تىلەڭالىبەر ۈكۈڭالرغالۈقالغان م ولۇڭالرداسوراڭالر، ق
 هللا .قا خاستۇرهللا رەببىساناالر ئالەملەرنىڭ -بارلىق ھەمدۇ

 ساھابىلىرىگەئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە ۋە جىمى  گە، ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 
 سۇن!قىل ئامانلىق ئاتا-ۋە تىنچ رەھمەت
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 سۆھبەت -11
ىشقا ھەقلىق بولىدىغان زاكات ئېل

 ركىشىلە
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ
هللا بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد 

ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 ىدۇر.قىلغۇچ
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

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 

ئەلى « ېتىلغۇچى شىردۈشمەنگە ئ»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
 قىلسۇن!

ِكِن تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا قېرىنداشلىرىم،  َدقَاُت لِلُْفَقَراِء َوالَْمَسا ﴿إِن ََما الص َ
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بِ  ِ َوابِْن الس َ قَاِب َوالَْغاِرِمَن َوِف َسِبيِل اّلل َ ِ ُ يِل فَِريَضًة ِمَن َوالَْعاِملَِن عَلَْيَها َوالُْمَؤل ََفِة قُلُوبُُهْم َوِف الر  ِ َواّلل َ  اّلل َ
زاكات پەقەت پېقىرالرغا، مىسكىنلەرگە، زاكات خادىملىرىغا، »عَلِيٌم َحِكيٌم﴾ 

ايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا، دىللىرىنى ئىسالمغا م
نىڭ هللاسەبىللەرگە بىرىلىدۇ، بۇ  ىنىڭ يولىغا، ئىبنهللاقەرزدارالرغا، 

بەندىلىرىنىڭ مەنپەئەتنى( ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت هللا)بەلگىلىمىسىدۇر، 
 .①«بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر

رەھمىتىنىڭ تەقەززاسى تائاال ئۆز ئىلىمى، ھېكمىتى، ئادىللىقى ۋە هللا 
 بۇ ئايەتتە زاكاتنى سەرپ قىلىدىغان ئورۇنالر ۋە زاكات ئېلىشقا ھەقلىق ،بويىچە

لەرنى بايان قىلىپ، ئۇالرنى مۇشۇ سەككىز تۈرگە بېكىتىپ ىبولىدىغان كىش
سەرپ قىلىشنىڭ زۆرۈر پەرز ئىكەنلىكىنى ھەمدە بۇ  غابەردى ۋە زاكاتنى ئۇالر

ى ۋە ھېكمىتىدىن كېلىپ چىققانلىقىنى بايان نىڭ ئىلىمهللاتەقسىماتنىڭ 
قىلىپ بەردى. شۇڭالشقا، بۇنىڭدىن ھالقىپ كېتىش ۋە زاكاتنى بۇالردىن باشقا 

تائاال مەخلۇقاتلىرىغا نېمىنىڭ هللا ئورۇنغا سەرپ قىلىش دۇرۇس ئەمەس چۈنكى 
شەيئىلەرنى گۈچىدۇر ۋە ەتلىك ئىكەنلىكىنى ئەڭ ياخشى بىلمەنپەئ

ِ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا  ئەڭ ھېكمەتلىكتۇر. ئورۇنالشتۇرۇشتا ﴿َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اّلل َ
قا( چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە، ھۆكۈمدە »)هللا ُحْكًما لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾

 .②«تىنمۇ ئادىل كىم بارهللا
 پېقىر ۋە مىسكىنلەر :نچى ۋە ئىككىنچى تۈردىكى كىشىلەربىرى 

تۈلۈك تاپالمايدىغان، -لەرگە يېتەرلىك ئوزۇقىبۇالر ئۆزى ۋە ئائىلىسىدىك
كەسپى، يېتەرلىك  شۇغۇللىنىدىغاننەق پۇلى ياكى مۇقىم تۇرمۇش پۇلى، 

كىرىمى ۋە باشقىالرنىڭ ئۈستىگە ۋاجىب بولۇپ يۈكلەنگەن نەپىقىسىمۇ يوق 
 كىشىلەردۇر، شۇڭا بۇالر خەيرخاھلىق قىلىشقا ۋە ياردەمگە موھتاجدۇر.

 بۇالرغا ۋە بۇالرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە»گەن: ئالىمالر مۇنداق دې
تولۇق بىر يىل يەتكۈدەك مال  ،زاكاتنىڭ ۋاقتى كەلگۈچەيىلى ئىككىنچى 

 نىڭق بولغان پېقىر كىشىىبىرىلىدۇ. ئۆيلىنىشكە ئېھتىياجلئايرىپ زاكاتتىن 
ان ئېلىۋاتقئىلىم دىنىي  نىشىگە يېتەرلىك مال زاكاتتىن بىرىلىدۇ.ىئۆيل

                                                           
 ئايەت. -47سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -57سۈرە مائىدە  ②
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سېتىۋېلىشىغا زاكاتتىن  ئۆزى ئېھتىياجلىق كىتابنى نىڭكىشىپېقىر 
ىكىلەرنى تۇرمۇش پۇلى بار لېكىن ئۆزىنى ۋە ئائىلىسىد .بىرىلىدۇ

زاكاتتىن تولۇقالپ بىرىلىدۇ چۈنكى ئۇ موھتاج  ىمۇقامدىيالمايدىغان كىشىگ
ڭغا ىكىشىدۇر. ئەمما يېتەرلىك مېلى بار كىشى گەرچە سورىغان تەقدىردىمۇ، ئۇن

بەلكى ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىش ۋە ئۇنى ئۆزىگە  تتىن بىرىش دۇرۇس ئەمەسزاكا
 ھاالل بولمايدىغان مالنى سوراشتىن ئاگاھالندۇرۇش ۋاجىب بولىدۇ.

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر 
س يف عز وجل وليهللا ال تزال املسألة بأحدكم حتى يلقى »: نىدۇدېگەنلىكى نەقىل قىلى

ئەززە ۋە  هللاىلىۋېرىپ، ھەتتاكى بىرىڭالر تىلەمچىلىك ق»« وجهه مزعة لحم
 ①«.يۈزىدە گۆش دىدارى قالمىغان ھالدا ئۇچرىشىدۇ جەللەگە

 نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
 «سأل الناس أموالهم تكرثاً فإمنا يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكرث من»: نەقىل قىلىنىدۇ

ەتتە ھەقىق ەمدنىڭ ماللىرىنى سورىغان ئامېلىنى كۆپەيتىش ئۈچۈن كىشىلەر»
 ②«.يا ئوتنى كۆپەيتسۇن ،يا ئوتنى ئازايتسۇنبولىدۇ. ئۇ ئوتنى سورىغان 

 ،ھەكىم ئىبنى ھىزام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى 
إن هذا املال خرضة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن »ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 «أخذه بإشاف نفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفىل
نەپسىنىڭ كىمكى ئۇنى  شېرىن ۋە تاتلىقتۇر. ـــ دۇنيا-مالھەقىقەتەن »

 يەپ ،بىلەن ئالسا تاماكىمكى  قىلىدۇ؛ ئۇ بەرىكەت ،ئالسابىلەن  قانائىتى
 ئۈستۈن قولئۇ بەرىكەت قىلمايدۇ. ، ئادەمگە ئوخشايدۇ ىغانتويمتۇرۇپمۇ 

 ③دېگەن. «ياخشىدۇر دىن)ئالغان قول( قول تۆۋەن )بەرگەن قول(
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

بەندە » «قرعليه باب فهللا ال يفتح عبد باب مسألة إال فتح »: نىدۇدېگەنلىكى نەقىل قىلى
تائاال ئۇنىڭغا كەمبەغەللىكنىڭ هللا تىلەمچىلىك ئىشىكىنى ئاچسا، 

 ④«.ئىشىكىنى ئېچىۋېتىدۇ
                                                           

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 لىم توپلىغان.مۇس ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 دېگەن.« ھەسەن سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان ۋە  ④
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ىر بنامەلۇم ئەھۋالى  تۇرمۇش قارىماققا زاكاتتىن بىھاجەتتەك كۆرۈنىدىغان،
كىشى زاكاتتىن سورىسا، ئۇنىڭغا باي ۋە كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنااليدىغان 
كىشىنىڭ زاكاتتا نېسىۋىسى يوق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويغاندىن كېيىن، 

نىڭ يېنىغا ئىككى ئادەم  ملسو هيلع هللا ىلصزاكاتتىن بىرىش دۇرۇس بولىدۇ چۈنكى پەيغەمبەر 
ئۇالرنى كۆزەتكەندىن  ملسو هيلع هللا ىلصدىن سەدىقە سورىدى، پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،كېلىپ
إن شئتام أعطيتكام، والحظ » :، ئاندىنقاراپدەپ كۈچى بار ئۇ ئىككىسىنى  كېيىن

 ،لېكىن باي بىرىمەن خالىساڭالر مەن سىلەرگە»« فيها لغني وال لقوي مكتسب
 ①دى.دې« كىشىنىڭ زاكاتتا نېسىۋىسى يوققىالاليدىغان ۋە كۈچلۈك  كەسىپ
  زاكات خادىملىرى :كىشىلەرئۈچىنچى تۈردىكى 

ـ  ېلىشكە، ك يىغىپزاكاتنى  زاكات بىرىشكە تېگىشلىك كىشىلەردىنبۇالر ــ
 گەنلەنتەيىنرى تەرىپىدىن ئىش ئىگىلىۋە يەتكۈزۈپ بىرىشكە  پئۇنى ساقال

كىشىلەردۇر. گەرچە بۇالر باي بولسىمۇ، قىلغان ئەمىلىگە قارىتا زاكاتتىن 
 ى تارقىتىشقا ۋەكىل قىلىنغانالربىرىلىدۇ. ئەمما بىر شەخىسنىڭ زاكىتىن

زاكاتتىن زاكات خادىملىرى ھېسابالنمايدۇ، شۇ سەۋەبتىن ئۇالر  بولسا
. ئەگەر ئۇالر زاكاتنى ھەقلىق بولىدىغان بواللمايدۇھېچنەرسىگە ھەقلىق 

كىشىلەرگە تارقىتىشتا ئامانەتدارلىق ۋە تىرىشچانلىق بىلەن خالىسانە 
 شېرىك بولىدۇ. ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى ساۋابىغااكاتنىڭ خىزمەت قىلسا، ز

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
 أمر الذي ىلإ فيدفعه نفسه به طيبة موفرا كامال فيعطيه به أمر ما ينفذ ذيال منيالخازن املسلم األ »
بۇيرۇقنى جايىدا ئورۇناليدىغان، بىرىشكە تېگىشلىكنى » «املتصدقني أحد، به له

كۆڭۈل ئازادىلىك بىلەن تولۇق بىرىدىغان، كىمگە بىرىشكە بۇيرۇلسا شۇنىڭغا 
سەدىقە بەرگۈچىلەرنىڭ بىرى  ـــبىرىدىغان ئىشەنچىلىك مۇسۇلمان ئامبارچى 

ا، سئەگەر ئۇالر زاكاتنى تارقىتىشقا خالىسانە خىزمەت قىلمى ②«.ھېسابلىنىدۇ
 مال ئىگىسى ئۇالرغا زاكاتتىن بەرمەستىن بەلكى ئۆز مېلىدىن بىرىدۇ.

 زدە ىل قىلىش كۆيدىللىرىنى ئىسالمغا ما :تۆتىنچى تۈردىكى كىشىلەر
 تۇتۇلغانالر
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ە ئەندىش )مۇسۇلمانالرغا( يامانلىق قىلىشىدىنبۇالر ئىمانى ئاجىز ياكى 
 ىقىنىيامانلنى كۈچلەندۈرۈش ياكى ىئىمانبۇالرنىڭ لەردۇر. ىكىش قىلىنىدىغان
زاكاتتىن  ئۇالرغا ،مال بىرىشتىن باشقا ئامال بولمىسا ى ئۈچۈنچېكىندۈرۈش

 بىرىلىدۇ.
 ئۆزلىرىنى ئازاد قىلىش ئۈچۈن  :ى كىشىلەربەشىنچى تۈردىك

 لالرقۇەن پۈتۈشكەن بىل خوجايىنلىرى
غان ا تاپشۇرىدىبۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى ئازاد قىلىۋېلىشى ئۈچۈن خوجايىنلىرىغ

تىش ىۋېزاكاتقا قۇل سېتىۋېلىپ ئازاد قىل .مال زاكاتتىن تولۇقالپ بىرىلىدۇ
ئەسىرلىكتىن قۇتقۇزۇش  ئارقىلىقمۇسۇلماننى زاكات  دۇرۇس بولىدۇ.ھەم 

قَاِب »دۇرۇس چۈنكى بۇ  ِ  تىدۇ.ېدېگەن ئام لەۋزىنىڭ ئىچىگە كىرىپ ك «الر 
 ئۈستىگە ئالغان قەرزدارالرز تۆلەمنى ئۆ :ئالتىنچى تۈردىكى كىشىلەر 

ئارىنى ئىسالھ قىلىش ۋە پىتنىنىڭ  ،بىرى :بۇالر ئىككى تۈرلۈك بولۇپ
ئىقتىسادىي تۆلەمنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان كىشىدۇر.  ،ئوتىنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن

مۇسۇلمانالرنى بىرلەشتۈرۈش، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئىسالھ قىلىش، پىتنىنىڭ 
چمەنلىكنى يوقىتىشتىن ئىبارەت بۇ ئېسىل ئوتىنى ئۆچۈرۈش، ئاداۋەت ۋە ئۆ

جۈرئەتلەندۈرۈش يۈزىسىدىن، ئۇنىڭغا ئۈستىگە ئالغان تۆلەم بۇ كىشىنى ئەمەلگە 
 مىقدارىدا زاكاتتىن بىرىلىدۇ.

مەن )ماجراالشقان ] مۇنداق دېگەن:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سە ھىاللى قەبى 
تۆلىمىنى ئۆز  ئىككى تەرەپنى تۈزەپ قويۇش ئۈچۈن( بىرىنىڭ ئىقتىسادىي
نىڭ يېنىغا  ملسو هيلع هللا ىلصئۈستۈمگە ئالغان ئىدىم، بۇ توغرۇلۇق ياردەم سوراپ پەيغەمبەر 

أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إن املسألة ال ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي » :كەلدىم
 ملسو هيلع هللا ىلص: ەمبەرپەيغ» «تحل إال ألحد ثالثة: رجل تحمل حاملة فحلت له املسألة حتى يصيبها ثم ميسك
بېرەيلى< دېدى. >تۇرۇپ تۇرغىن، بىزگە سەدىقە كەلسە ساڭا شۇنى بۇيرۇپ 

سە! سوراش پەقەت ئۈچ تۈرلۈك كىشىگە ھاالل بولىدۇ. )ئارىنى ئاندىن: >ئى قەبى
 نئىسالھ قىلىش ئۈچۈن( باشقىالرنىڭ ئىقتىسادىي تۆلىمىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغا

يىتەرلىك نەرسە سورىشى  بۇ كىشىگە ئۈستىگە ئالغان تۆلىمى ئۈچۈن ،كىشى
قەبىسە  ①.[«ھاالل بولىدۇ، )ئۇنىڭدىن ئارتۇق( سورىماسلىقى كېرەك...< دېدى
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 ۇ ھەدىسنى تولۇق بايان قىلغان.رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ب
ېلى نىدا مزىممىسىدە قەرز بار لېكىن قەرزنى ئادا قىلىشقا يې ،يەنە بىرى

گەرچە كۆپ بولسىمۇ، قەرزىنى ئادا قەرزى  نىڭيوق كىشىدۇر. بۇ كىشى
قىلغۇدەك مال زاكاتتىن بىرىلىدۇ ياكى مال قەرزدارغا تاپشۇرۇلماستىن قەرز 

بولىدۇ چۈنكى ئۇنى قەرز ئىگىسىگە تاپشۇرۇپ بىرىش  تاپشۇرۇلسىمۇئىگىسىگە 
دىن قەرزنىڭ پاكلىنىشىدىن ئىبارەت مەقسەت ىقەرزدارنىڭ زىممىس ئارقىلىق

 ھاسىل بولىدۇ.
 يولىغا سەرپ قىلىشهللا  :ىنچى تۈريەتت 

 نىڭهللاىمۇ قىزىققانلىق، تەرەپبازلىق ئۈچۈن ئەمەس بەلكى  بۇ بولس
يولىدىكى جىھادتۇر. هللا كەلىمىسىنىڭ ئالىي بولۇشى مەقسەت قىلىنغان 

جىھادىغا يەتكۈدەك مال زاكاتتىن  ،بۇنداق نىيەت بىلەن جىھاد قىلغان كىشىگە
نىڭ كەلىمىسىنى هللابىرىلىدۇ ياكى ئىسالمنى ھىمايە قىلىش، قوغداش ۋە 

ياراق ۋە كېرەكلىك -يولىدا جىھاد قىلغانالرغا قورالهللا ئالىي قىلىش ئۈچۈن 
 نەرسىلەر سېتىۋېلىنىدۇ.

  ئىبنى سەبىللەر :تۈردىكى كىشىلەرسەككىزىنچى 
ان ۋە قولىدىكى مېلى تۈگەپ كەتكەن بۇ ـــ سەپىرى ئۈزۈلۈپ قالغ

ۋاتقان شەھەردە ۇمۇساپىردۇر. بۇ كىشى گەرچە ئۆز شەھىرىدە باي بولسىمۇ ۋە تۇر
ئۆزىگە قەرز بىرىپ تۇرىدىغان كىشىنى تاپالىسىمۇ، بۇ كىشىگە ئۇنى ئۆز 

لېكىن بۇ كىشىنىڭ  قويغۇدەك مال زاكاتتىن بىرىلىدۇ شەھىرىگە يەتكۈزۈپ
ۋەبلەر بىلەن زاكاتتىن ئازغىنە نەپىقىنى يېنىدا بىللە ھەقلىق بولمىغان سە

 ئېلىۋېلىشى دۇرۇس ئەمەس.
بىراق ئۇ دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش  زاكات كاپىرغا بىرىلمەيدۇ

 .ئۇنىڭغا بىرىش دۇرۇس بولىدۇ ،كۆزدە تۇتۇلغانالر قاتارىدىن بولسا
قىالرنىڭ كەسىپى، تۇرمۇش پۇلى، كىرىمى ياكى باش-تىجارىتى، ھۈنەر

ئۈستىگە ۋاجىب بولۇپ يۈكلەنگەن چىقىملىرى سەۋەبلىك زاكاتتىن بىھاجەت 
يولىدىكى هللا بولغان كىشىگە زاكات بىرىلمەيدۇ، بىراق زاكات خادىملىرى، 

مۇجاھىدالر ياكى ئارىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن )تۆلەمنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان( 
 قەرزدار كىشى بۇنىڭ سىرتىدا.
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 ،ىش ئۈچۈن ئىشلىتىلمەيدۇ. مەسىلەنۋاجىبنى ئادا قىلزاكات باشقا بىر 
 قىلىش ۋاجىب بولغان نەپىقەزاكات مېھمانغا زىياپەتنىڭ ئورنىدا بىرىلمەيدۇ. 

 ىمۇئورنىد نەپىقىسىنىڭۋاجىب ىرىنىڭ تۇغقانل-ئايالى ياكى ئۇرۇق
-سىرت، ئايالىغا ۋە ئۇرۇق نەپىقىسىدىنبىرىلمەيدۇ. ئۇنى ۋاجىب بولغان 
ر قەرزىنى ئادا قىلىشقا قادىئۆز  ىئەگەر ئايال تۇغقانلىرىغا بىرىش دۇرۇس بولىدۇ.

بواللمىسا، ئايالىنىڭ قەرزىنى زاكىتى بىلەن ئادا قىلسىمۇ دۇرۇس بولىدۇ. 
تۇغقانلىرىدىن بىرەر كىشى قەرزىنى ئادا قىلىشقا -ئانىسى ياكى ئۇرۇق-ئاتا

زاكىتى بىلەن ئۇنى ئادا قىلىش ھەم دۇرۇس بولىدۇ. ئەگەر  قادىر بواللمىسا،
تۇغقانلىرىنىڭ چىقىملىرىنى قامداش ئۇ كىشىنىڭ ئۈستىگە ۋاجىب -ئۇرۇق

ئۇالرغا ياكى ئۇالرغا رۇس بولىدۇ چۈنكى نى ئۇالرغا بىرىش دۇىبولمىسا، زاكىت
 .ئۈستىگە يۈكلەنمەيدۇئۇ كىشىنىڭ  قىلىش نەپىقەئوخشاش كىشىلەرگە 

ل كىشىنىڭ ئۆز زاكىتىنى ئېرىنىڭ قەرزىنى ئادا قىلىش ياكى شۇنىڭغا ئايا
تائاال زاكاتقا هللا ئوخشىغان بىر ئىش ئۈچۈن ئېرىگە بىرىشى دۇرۇس چۈنكى 

ھەقلىق بولۇشنى بىز بايان قىلغان كىشىلەرنى ۋە ئۇالردىن باشقا كىشىلەرنى 
بىر كىشى  ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ئومۇمىي سۈپەتلەرگە باغلىدى، شۇڭالشقا

 چىقىپ كېتىدۇ. الھەدىس ياكى ئىجما بىلەن-ئۇنىڭدىن پەقەت ئايەت
جاءت »د خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنغان: ىئەبۇ سەئ

زينب امرأة ابن مسعود، فقالت: يا رسول اللّه، إنّك أمرت اليوم بالّصدقة، وكان عندي حيل يل، فأرْدت 
 صدق ابنملسو هيلع هللا ىلص أن أتصّدق به، فزعم ابن مسعود أنّه وولده أحّق من تصّدقت به عليهم، فقال النّبّي 

ۇ ئەنھۇنىڭ بنى مەسئۇد رەزىيەلالھىئ»« مسعود، زوجك وولدك أحّق من تصّدقت به عليهم
ن ن سەن بۈگۈئايالى زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھا كېلىپ: >ئى رەسۇلۇلالھ! ھەقىقەتە

زىننەت بۇيۇملىرىم بار ئىدى، -ڭ، مېنىڭ يېنىمدا زىبۇۇدۇسەدىقە قىلىشقا بۇير
لېكىن ئىبنى مەسئۇد ئۆزىنى ۋە  ويلىغانىدىمنى سەدىقە قىلىشنى ئمەن ئۇ

ئەڭ ھەقلىقى دەپ قارايدىكەن< لەرنىڭ ىشبالىسىنى مەن سەدىقە قىلىدىغان كى
 شقاىسەن سەدىقە قىلبنى مەسئۇد راست ئېيتىپتۇ، ى>ئ ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  ،گەنىدىدې

 ①«.دېدى دۇر<سېنىڭ ئېرىڭ ۋە باالڭ ق كىشىئەڭ ھەقلى
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصسەلمان ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
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 «عىل الفقري صدقة، وعىل ذوي الرحم صدقة وصلةالصدقة »دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان: 
 ـــ تۇغقانالرغا سەدىقە قىلىش-پېقىرغا سەدىقە قىلىش سەدىقىدۇر، ئۇرۇق»

 ①«.رەھىمدۇر-سەدىقە ھەم سىلە
ۇس ۋېتىش دۇرىزاكاتقا ھېسابالپ پېقىر كىشىدىكى قەرزنى ساقىت قىل

تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ئەمەس چۈنكى زاكات دېگەن قولغا ئېلىش ۋە بىرىشتۇر. 
ئى مۇھەممەد!( ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسىمىنى ») ﴿ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقًَة﴾

 .②«سەدىقە ھېسابىدا ئالغىن
 ائهم فرتد، تؤخذ من أغنيافرتض عليهم صدقة هللاإن »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ئۇالرنىڭ بايلىرىدىن زاكات ،تائاال ئۇالرغا زاكاتنى پەرز قىلدى»هللا  «عىل فقرائهم
 ③«.ئېلىنىدۇ ۋە كەمبەغەللىرىگە بىرىلىدۇ

غا قولىغا ئېلىش ۋە قولى ـــدىن قەرزنى ساقىت قىلىۋېتىش ىپېقىر كىش
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 

ۋەن ئورۇندا تۇرىدۇ، شۇڭا ئۇنى زاكاتقا ھېسابالش ناچار كۆڭۈلدە نەق مالدىن تۆ
 سىنى ئېسىل نەرسىگە ھېسابالشتۇر.نەر

ى نىزاكىت ،ئەگەر زاكات بەرمەكچى بولغان كىشى تىرىشچانلىق قىلىپ
بىر كىشىگە بەرسە، ئۇنىڭدىن كېين ئۇ زاكات ئېلىشقا اليىق دەپ قارىغان 

بولسا، زاكات ئۇ كىشىدىن كىشىنىڭ زاكاتقا ھەقلىق ئەمەسلىكى ئايدىڭ 
قا تەقۋالىق قىلغان هللاساقىت بولىدۇ چۈنكى ئۇ كىشى قادىر بولۇشىچە 

 تائاال ئىنساننى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ.هللا بولىدۇ. 
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

)بۇ كېچە( چوقۇم سەدىقە  ،ن قەسەمكىبىلە>هللا بىر ئادەم: »نەقىل قىلىنغان: 
ۋە  غانئەبۇ ھۇرەيرە ھەدىسنى تولۇق بايان قىل«. قىلىمەن< دېدى...
فوضعها يف يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق عىل غني. فقال: »: ھەدىسنىڭ داۋامىدا

                                                           
 .دېگەن« ئىسنادى سەھىھ»نەسائى، تىرمىزى، ئىبنى خۇزەيمە ۋە ھاكىم توپلىغان، ھاكىم بۇ ھەدىسنى  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -273سۈرە تەۋبە  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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دەم ئابۇ »هللا« عىل غني، فأىت فقيل: أما الغني فلعله يعترب فينفق مام أعطاه  لل هالحمد 
ىقە لەر: >بىر بايغا سەدىبايغا بەردى، ئەتىسى كىش )بىلمەستىن( نىىسەدىقىس

 قاهللاقىلىنىپتۇ< دېيىشتى، ئۇ ئادەم: >بايغا )سەدىقە بەرگەنلىكىم ئۈچۈن( 
: >ئەمما باي )سېنىڭ (چۈشىدە)ئېيتىمەن< دېدى، كېيىن ئۇ كىشىگە ە ھەمد

قە سەدى ېئمەتلىرىدىننىڭ بەرگەن نهللابەرگەن سەدىقەڭدىن( ئىبرەت ئېلىپ، 
ئەمما سېنىڭ »مۇسلىمنىڭ نەقىلىدە:  ①.دېگەن «بىرىشى مۇمكىن< دېيىلدى
 دېيىلگەن.« سەدىقەڭ قوبۇل قىلىندى

كان أيب يخرج دنانري »بنى يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: ىمەئىن ئ
اك أردت، ما إيهللا و يتصدق بها، فوضعها عند رجل يف املسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال:

ام داد» «لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معنملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلصفخاصمته إىل النبي 
بىر قانچە دىنارنى سەدىقە قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ چىقىپ، ئۇنى مەسجىدتىكى 
بىر ئادەمنىڭ يېنىغا قويۇپ قويغانىكەن، مەن بېرىپ )دادامنىڭ قويۇپ 

ىلەن ب>هللا دادام:  .ئۇ دىنارالرنى ئېلىپ كەلدىمنال( قويغانلىقىنى بىلمەستى
قەسەمكى، )مەن بۇ دىنارالرنى ساڭا سەدىقە قىلىشنى( ئىرادە قىلمىغان ئىدىم< 

غا نىڭ يېنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭ بىلەن تالىشىپ .دېدى
ئى  ؛>ئى يەزىد، ساڭا نىيىتىڭگە يارىشا ئەجىر بىرىلىدۇ ملسو هيلع هللا ىلص:كەلدىم. پەيغەمبەر 

 ②«.ئالغىنىڭ ساڭا تەۋە بولىدۇ< دېدى ،مەئىن
 بىرىلمىگۈچەتائاال بەلگىلەپ بەرگەن ئورۇنغا هللا قېرىنداشلىرىم، زاكات 

سىلەرگە رەھمەت هللا ، ـــ كۇپايە قىلمايدۇ ۋە قوبۇل قىلىنمايدۇ، شۇڭالشقا
زىممەڭالردىن زاكاتنى ئادا قىلىش، ماللىرىڭالرنى پاكالش،  ـــ، قىلسۇن
نىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىش، سەدىقىلىرىڭالرنىڭ قوبۇل بولۇشى رەببىڭالر

ئەھمىيەت بىرىڭالر ۋە تىرىشچانلىق  بىرىشكەچۈن، زاكاتنى ئۆز ئورنىغا ئۈ
ا سان-تائاال توغرىغا مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۇر، بارلىق ھەمدۇهللا قىلىڭالر! 

 قا خاستۇر.هللائالەملەرنىڭ رەببى 
تاۋابىئاتلىرىغا -گە، ئۇنىڭ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد هللا 

 !ئامانلىق ئاتا قىلسۇن-ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنىچ

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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 سۆھبەت -11

 بەدر غازىتى
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -ساالمەتلىك ۋە تىنچمۇئمىنلەرگە 
هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب
 ۋەۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز 

نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 
 قىلغۇچىدۇر.

تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 
نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 

گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ قا
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ق ئاتا ئامانلى-ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

 قىلسۇن!
غازىتىدا  بەدرچوڭ  ىكىتائاال بۇ مۇبارەك ئايد هللا ،قېرىنداشلىرىم
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ۈن ۇ كئ ئىدى، نلىرىگە قارشى ياردەم بەرگەنمۇشرىك دۈشمەمۇسۇلمانالرغا 
ۋە  گەكۈندە پەيغەمبىرىۇ تائاال ئ هللادەپ ئاتالغان چۈنكى  «ئايرىش كۈنى»

 ھەق ئارقىلىقمۇشرىكالرنى خار قىلىش -اپىرك ،رىشىبلەرگە ياردەم مۇئمىن
ى چيىنىڭ ئىككىنىبۇ غازات ھىجر .غانئايرى سىنىىئوتتۇرباتىلنىڭ  بىلەن
 ئېيىدا بولغان ئىدى. زانىراميىلى 

 بۇ غازاتنىڭ سەۋەبى
گە قاراپ مەككىشامدىن فياننىڭ قۇرەيش كارۋىنى بىلەن ۇئەبۇ س

ساھابىلىرىنى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر كەنىدى،يەتگە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرماڭغانلىق خەۋىرى 
 چۈنكى قۇرەيش كارۋاننى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بەدرگە چىقىشقا چاقىردى

ىنىڭ دۈشمەنلىرىدىن بولۇپ، ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىر ملسو هيلع هللا ىلص لالھرەسۇلۇ مۇشرىكلىرى
 ەۋ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئەھدە يوق ئىدى.

 ن ۋەۋەتكەىچىقىر قوغالپ ماللىرىدىن ماكانىدىن،-يۇرتئۇنىڭ ساھابىلىرىنى 
ۋە ئۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص شۇڭا پەيغەمبەر. ھەق دەۋىتىگە قارشى چىققان ئىدى

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .ئىدى توغرا غا قارشى يۈرۈش قىلىشىئۇالرىنىڭ ساھابىلىر
 ىتېۇالرنىڭ ئىككى ئئتى، ىرگە چىقنەچچە ساھابىلىرى بىلەن ب 327ئۆزىنىڭ 

كىشى  27ۇالردىن ئ .ئۇنىڭغا نۆۋەتلىشىپ مىنەتتى ،بولۇپ ىسىتۆگ 27ۋە 
ئۇالر جەڭ قىلىشنى ئەمەس  .قالغانلىرى ئەنسارىالردىن ئىدى ،مۇھاجىرالردىن

 تائاال هللالېكىن  غان ئىدىمەقسەت قىلقولغا چۈشۈرۈشنى  ۋاننىربەلكى كا
گىشلىك ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە ئىرادە قىلغان ئىشنى ېلۇشقا توب

 ئۇچراشتۇردى. الرنى دۈشمەنلەر بىلەن ۋەدىسىزبۇال ،ش ئۈچۈنتامامال
ىمايە ىرىنى ھكارۋانل لىقىدىن خەۋەر تېپىپ،فيان بۇالرنىڭ چىققانۇئەبۇ س

ۋەتتى ۋە جاكارچى ئە ئادەم چاقىرىپ قۇرەيشكە دەمگەريا قىلىش ئۈچۈن
ۇپ قۇتۇلدېڭىز ساھىلى تەرەپكە قاراپ مېڭىپ  ئۆزگەرتىپى ئادەتلەنگەن يولىن

 قالدى.

 تەرەپ قۇرەيش
يلۇق ۇربپۈتۈنلەي ئۆزىنىڭ ئا گەندەتىپ كەلېجاكارچى ي قۇرەيشكە

يۈز  دائۇالر ،لۇپوئەتراپىدىكى كىشى ب 2777 ئۇالر .كىشىلىرىنى ئېلىپ چىقتى
 .تۆگە بار ئىدى 277 ئات ۋە
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ل َِذيَن ﴿ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا  َوِرَئاءَ  بََطًرا َِِياِرِهْم  ِمْن  َرُجواخَ   َواَل َتُكوُنوا كَا
وَن  الن َاِس  ِ  َسِبيِل  َعْن  َوَيُصد ُ ُ وَ  اّلل َ يۇرتلىرىدىن چوڭچىلىق ۋە رىيا » ﴾ُمِحيٌط  َيْعَملُوَن  بَِما اّلل َ

بىلەن چىققان كىشىلەر )يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرى( گە ئوخشاش بولماڭالر، 
رنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى ئۇال هللانىڭ يولىدىن توسىدۇ، هللائۇالر )كىشىلەرنى( 

  ①«.بىلگۈچىدۇر
قۇيدىغان ناخشىچى وناخشا ئ پسۇلمانالرنى سۆكۈمۇ ئۇالرنىڭ سېپىدە

 .بار ئىدى مۇئايالالر
 ىڭلىرىنئۇالرغا ئۆز ،فيان قۇرەيشنىڭ چىققانلىقىنى بىلگەندەۇئەبۇ س 

ھەت ىسلمە قاۋە ئۇرۇشماسلىق كەتىشېقايتىپ ك ،قۇتۇلغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ
 :لىئەبۇ جەھھالبۇكى،  .ۇلمىدىوشىڭغا قۇنىپ ئادەم ئەۋەتتى لېكىن ئۇالر ببىر
تۆگىلەرنى  ،ئۇ يەردە ئۈچ كۈن تۇرۇپ ،رگە بېرىپبىز بەد قىلىمەنكى، قەسەم»

ئەرەبلەرگە  ،شاراپالرنى ئىچىپ-ھاراق ،سويۇپ لەشكەرلەرگە زىياپەت بىرىپ
ا د، شۇنداق قىلغانىپ كەتمەيمىزمىزنى ئاڭالتماي تۇرۇپ قايتىتىۋقۇۋ-كۈچ

 .دىېد «قىدىغان بولىدۇمەڭگۈ قورئۇالر بىزدىن 

 تەرەپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، دىنرەيشنىڭ چىققانلىقىقۇ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 :سېلىپ مەسلىھەتئۇالرغا  يىغىپ،ر تۈركۈم كىشىلەرنى ساھابىلىرىدىن بى
تائىپىنىڭ  ئىككىشۇندىن ئىبارەت وماڭا كارۋان ياكى ق هللاھەقىقەتەن »

داد ئىبنى ئەسۋەد مىق ئىچىدىن مۇھاجىرالردى. ئاندىن ېد «بىرىنى ۋەدە قىلدى
ەتمىسى سنىڭ كۆرهللا !لالھرەسۇلۇ ىئ: »ئورنىدىن تۇرۇپرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

: گەندەكېئىسرائىل مۇساغا د ىبىز بەن ،ەمكىبىلەن قەس هللا .بويىچە ماڭغىن
بىلەن بىللە بېرىپ  رەببىڭسەن > ﴾قَاعُِدوَن  َهاُهَنا إِن َا فََقاِتاَل  َرب َُك وَ  أَْنَت  اذَْهْب ﴿فَ 

ېنى سمەيمىز، بەلكى ېد ②ى<پ تۇرايلئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر، بىز بۇ يەردە ئولتۇرۇ
 دى.ېد «ئۇرۇش قىلىمىز قوغداپ

رەزىيەلالھۇ مۇئاز ئەنسارى  سەئىد ئىبنى ىئەۋس قەبىلىسىنىڭ باشلىق
الر ماڭا ياردەم ئەنسار>ھتىمال سەن ېئ !رەسۇلۇلالھ ىئ» :ئورنىدىن تۇرۇپئەنھۇ 

                                                           
 ئايەت. -42سۈرە ئەنفال  ①
 ڭ بىر قىسمى.ئايەتنى -14سۈرە مائىدە  ②



 

       154 

 ئەنسىرەۋاتقاندەپ  < مەجبۇرىيەت دەپ قارايدۇمەدىنە ئىچىدىالپەقەت نى رىشىب
الرغا ۋاكالىتەن جاۋاب بىرەي، سەن بىزنى ىمەن ئەنسار .ڭ مۇمكىنۇشۇبول

ن، ئورناتقىئاالقە -ئەھدەخالىغان يەرگە باشالپ بارغىن، خالىغان كىشى بىلەن 
ماللىرىمىزدىن خالىغىنىڭچە  ،ئۈزگىن رىشتىڭنى-ەخالىغان كىشىدىن ئاالق

غىنىڭ قويۇپ نىڭ بىزدىن ئالېىن، خالىغىنىڭچە قويۇپ قويغىن، سئالغ
ىز ساڭا بىشقا بۇيرۇلساڭ ئ قانداق بىر سەن .يۈملۈكتۇرۆقويغىنىڭدىن بىزگە س

 ەن غەمداننىڭ بەرىكئەگەر سەن بىز بىلە ،ىلەن قەسەمكىب هللائەگىشىمىز. 
ەن س ئەگەر ئاتلىنىمىز.بىزمۇ چوقۇم سەن بىلەن  ،رىگە يول ئالساڭېگەن يېد

قۇم سەن بىلەن وبىزمۇ چدېڭىزغا كىرىشكە بۇيرۇساڭ  )قىزىل( بىزنى مۇشۇ
يامان كۆرمەيمىز، ھېچقايسىمىز نى شىشىردۈشمەنگە ئۇچئەتە  .بىرگە كىرىمىز

قاندا ساباتلىق ئۇچراشبىلەن ھەقىقەتەن بىز جەڭدە چىدامچان، دۈشمەن 
لىدىغان ىرسەن قنىڭ كۆزۈڭنى خۇېتائاال ساڭا بىزدىن س هللا .كىشىلەرمىز

 دى.ېد «ئىشنى كۆرسەتكەي
دى لخۇرسەن بو پسۆزلىرىنى ئاڭال الرنىڭىنسارمۇھاجىرالر ۋە ئە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

ەن م ،بىلەن قەسەمكى هللا !خۇش بىشارەت ئېلىڭالر ،لەڭالرىئالغا ئىلگىر» ۋە:
 دى.ېد «بولۇۋاتىمەن ىنى كۆرگەندەكلىرقىلغان ئورۇنىمۇشرىكالرنىڭ ي
ى اكشۇنلىرى بىلەن يۈرۈپ كەتتى، ھەتتورەھمان تائاالنىڭ ق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

ۇنزىر م ئىبنىئاندىن ھۇباب  .بىرىنىڭ يېنىغا چۈشتى قۇدۇقلىرىدىنئۇالر بەدر 
ئى رەسۇلۇلالھ! : »گە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى جەمۇھ ىئەمىر ئ ئىبنى

نىڭ بۇيرۇقى بىلەن چۈشتۈڭمۇ ياكى جەڭ تەدبىرى ئۈچۈن ئۆز هللابۇ يەرگە 
رى ئۈچۈن جەڭ تەدبى»ملسو هيلع هللا ىلص: دەپ سورىدى، پەيغەمبەر  «شتۈڭمۇ؟رايىڭ بىلەن چۈ

 ىئ» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇباب .بەردى بدەپ جاۋا «ئۆز رايىم بىلەن چۈشتۈم
قوشۇننى ئېلىپ ماڭغىن،  .بۇ چۈشۈشكە مۇۋاپىق ئورۇن ئەمەس !رەسۇلۇلالھ

ن ئۇنىڭدى ،رۇنلىشىپوپ ئمۇشرىكالرغا ئەڭ يېقىن بىر سۇنىڭ يېنىغا بېرى
ۇ سئاندىن ئۇنىڭ يېنىغا بىر كۆل ياساپ  ،تەيلىېباشقا قۇدۇقالرنى كۆمۈۋ

 «ئۇالر سۇ ئىچەلمەيدۇ ،ئىچەلەيمىز شۇنداق قىلساق بىز سۇ .ۋااليلىۇشقۇزوت
ىن قۋادىنىڭ مەدىنىگە يې قاراپ،دەپ  پىكىر بۇنى ياخشى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .دىېد

 .ىڭ مەدىنىگە يىراق تەرىپىدە ئىدىقۇرەيش بولسا ۋادىن ،رۇنالشتىوتەرىپىگە ئ
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  ەمۇشرىكالرنىڭ ئۈستىگتائاال يامغۇر ياغدۇردى، يامغۇر  هللاچە ېشۇ ك
وسۇپ ئالغا ئىلگىرلەشتىن ت لۇپ ئۇالرنىومىن پاتقاق بېقاتتىق ياغقانلىقتىن ز

ېغىپ ئۇالرنى پاكلىدى، ئۇالرغا سىم ي-سىم مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگە .قويدى
ەدەملەر رۇن ھازىرالندى ۋە قوئ دىلىپمىننى قاتۇرۇپ بەردى، قۇمالر چىڭېز

 .پېتىپ كەتمەيدىغان بولدى
 ئۈستىگەمۇسۇلمانالر جەڭ مەيدانىنى كۆرگىلى بولىدىغان بىر دۆڭنىڭ 

ا ئۈچۈن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلص يىن رەسۇلۇلالھېئۇنىڭدىن ك .تىكتى  ①ساتم
 دامەيدانى جەڭ ىدى ۋەى تۈزساھابىلىرىنىڭ سەپلىرىن ،ساتمىدىن چۈشۈپ

قىلىدىغان ئورنى، بۇ پاالنىنىڭ ىخالىسا بۇ پاالنىنىڭ ي هللا» ېڭىپ:م
رىنىڭ دەپ مۇشرىكالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئۆلۈكلى «قىلىدىغان ئورنىىي
الردىن مۇشرىك .دىلى بىلەن كۆرسىتىشكە باشلىوقىلىدىغان ئورۇنلىرىنى قىي

 .ئورۇندىن ئۆتۈپ كەتمىدى ىتىپ بەرگەنكۆرس ملسو هيلع هللا ىلص ھېچبىر كىشى پەيغەمبەر
انا م! هللا ىئ» :قاراپ مۇشرىكلىرىغا اھابىلىرىگە ۋە قۇرەيشس ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

ا قى بىلەن ساڭئۆزىنىڭ چوڭچىلىقى ۋە تەكەببۇرلىمۇشرىكلىرى بۇ قۇرەيش 
! هللا ىئ .غەمبىرىڭنى ئىنكار قىلغىلى كەلدىنىڭ پەيېقارشىالشقىلى ۋە س

 ەدەڭنىماڭا قىلغان ۋ! هللا ىئ .ان ياردىمىڭنى چۈشۈرۈپ بەرگىنماڭا ۋەدە قىلغ
پ ۋەدەڭنى ئىشقا ئاشۇرۇمەن سەندىن ئۆز ! هللا ىئ .ئەمەلگە ئاشۇرۇپ بەرگىن

 ولۇپ كەتسە،بۈگۈن بۇ جامائەت ھاالك ب! هللا ىئ .پ سورايمەنۈرىشىڭنى ئۆتۈنىب
)يەنى زېمىندا ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان  ئىبادەت قىلىنمايسەن سەن )زېمىندا(
راپ ئۇنىڭغا وياردەم س رەببىدىنمانالر مۇسۇل .دەپ دۇئا قىلدى «ئادەم قالمايدۇ(

تائاال بۇ ھەقتە  هللا .ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدىتائاال  هللا ى.لىندېي
ُتوا َمَعُكْم  أَن ِ  الَْماَلئَِكةِ  إَِل  َرب َُك  ُيوِحي إِذْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:   كََفُروا َن ال َِذي  قُلُوِب  ِف  َسأُلِْقي آَمُنوا ال َِذيَن  فَثَب ِ

ْعَب  ْ  اْضِربُواوَ  اْْلَْعَناِق  فَْوَق  فَاْضِربُوا الر ُ لَِك  بََناٍن۞ كُل َ  ِمْْنُ َ  َشاق ُوا بِأَن َُهْم  ذَ َ  ُيَشاِقِق  َوَمْن  َوَرُسولَهُ  اّلل َ  اّلل َ
َ  فَِإن َ  َوَرُسولَهُ  لُِكْم  الِْعَقاِب۞ َشِديُد  اّلل َ  رەببىڭئۆز ۋاقتىدا » ﴾الن َاِر۞ عََذاَب  لِلْكَاِفِريَن  َوأَن َ  فَُذوقُوهُ  ذَ

مۇئمىنلەرنى )ئۇرۇش مەيدانىدا(  مەن سىلەر بىلەن بىللە،>پەرىشتىلەرگە: 
يى دەپ ۋەھ <رنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمەنساباتلىق قىلىڭالر، كاپىرال

                                                           
قوغۇن ياكى باشقا زىرائەتلەرنى ساقالش ياكى ۋاقىتلىق تۇرالغۇ قىلىش ئۈچۈن دەرەخ شاخلىرى،  ①

 قومۇش قاتارلىقالردىن ياسالغان ۋاقىتلىق ئۆي.
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قىلدى. )قىلىچ بىلەن كاپىرالرنىڭ( گەدەنلىرىگە چېپىڭالر )يەنى باشلىرىنى 
[. بۇ شۇنىڭ 21] (كېسىڭالر(، ئۇالرنىڭ بارماقلىرىغا )ھەممە ئەزاسىغا چېپىڭالر

قا هللاقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلدى. كىمكى هللار ئۈچۈنكى، ئۇال
[. 23ئۇنى قاتتىق جازااليدۇ ]هللاۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلىدىكەن، 

)ئى كاپىرالر جامائەسى! بۇ دۇنيادا( مۇشۇنداق جازانى تېتىڭالر. كاپىرالر 
 .①«[24)ئاخىرەتتە( دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ ]

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ .داۋامالشتى كەسكىنپ جەڭ رىشىئۇچشۇن وككى قئى
 الرارەزىيەلالھۇ ئەنھۇم ساتمىدا ئىدى، ئەبۇ بەكرى ۋە سەئىد ئىبنى مۇئاز

ق داۋاملى ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ .لۇپ ئۇنى قوغداۋاتاتتىوبىلەن بىرگە ب ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ناندىئ .لىندىېىڭغا يۋە ئۇن جا قىلىپ ئۇنىڭدىن ياردەم سورىدىرەببىگە ئىلتى

ن كېيىن ساتمىدىن چىقىپ كۆزىنى يۇمۇپ بىر ئاز سۈكۈتكە چۆمدى، ئۇنىڭدى
بُرَ  َوُيَول ُوَن  الَْجْمعُ  ُيْهَزُم ﴿َس  :مۇنۇ ئايەتنى ئوقۇدى )مۇشرىكالر( توپى مەغلۇپ » ﴾الد ُ

  .②«قىلىنىدۇ، ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ
ى جېنمۇھەممەدنىڭ » :ا قىزىقتۇرۇپساھابىلىرىنى ئۇرۇشق ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

رشى چىداملىق بۈگۈن مۇشرىكالرغا قا ،دا بولغان زات بىلەن قەسەمكىىلوق
گەن مىكىنېچ ۋە ئارقىغا قىلغان، ئالغا ئىلگىرلىگەن ىدبولغان، ساۋاب ئۈم

 دى.ېد «كە كىرگۈزىدۇتجەننە هللاھالدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنى 
ىر بەۋاتقان يقولىدا  ىڭنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇر ئىبنى ھۇمام ئەنساريئاندىن ئۇمە

جەننەتنىڭ  !رەسۇلۇلالھ ىئ» :رنىدىن تۇرۇپئوئۇ  ،قانچە تال خورما بار ئىدى
دى، ېد «ھەئە» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  .دەپ سورىدى «؟چىلىكمۇمىنېز ئاسمان ىكىكەڭل

جەننەتكە  مەن بىلەن !رەسۇلۇلالھ ىئ پاھ!-پاھ» :ۇماممەير ئىبنى ھۇئ
ۇ ئەگەر مەن مۇش ،نى ئۆلتۈرۈشىال قاپتۇېئۇالرنىڭ مسىدا ىىرىشىمنىڭ ئوتتۇرك

ۇپ بول ئۇزۇن ھاياتبەكمۇ ھەقىقەتەن بۇ  ياشىسام،ىلىرىمنى يەپ بولغۇچە خورم
ىپ ئۇرۇش قىل لىۋېتىپ،تاش خورمىالرنى قولىدىكى دە،-دىېد «كەتكۈدەك

 .ئۆلتۈرۈلدى
 رغاالكغىلنى ئېلىپ مۇشرىېبىر سىقىم توپىنى ياكى ش ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

                                                           
 ئايەتكىچە. -24ئايەتتىن  -21سۈرە ئەنفال  ①
 ئايەت. -45سۈرە قەمەر  ②
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كۆزىگە توپا كىرمىگەن بىرمۇ مۇشرىك قالمىدى، ، شۇنىڭ بىلەن ئاتتى قارىتىپ
 ىسىنىڭ بىر مۆجىزهللابۇ  .ىرىدىكى توپا بىلەن مەشغۇل بولدىئۇالر كۆزل

 ئىدى.
بولۇپ ئارقىسىنى قىلىپ قاچتى، مۇسۇلمانالر  بى مەغلۇشۇنومۇشرىكالر ق
 .ر ئالدىئادەمنى ئەسى 27 ،ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ 27ئۇالرنى قوغالپ 

 مۇشرىكالر ھەققىدە نئۆلتۈرۈلگە
 رىگەدۇقلىرىدىن بىقۇ بەدرى كىش 14شلىرىدىن ىۋاكاتتمۇشرىكالرنىڭ 

ىڭ ن، ئۇەئرەبى ئىبنىئىچىدە ئەبۇ جەھىل، شەيبە  ڭۇالرنىئ .تاشالندى
 بار ئىدى. مۇى ۋەلىدئوغل نىڭئۇتبەقېرىندىشى ئۇتبە ۋە 

: غاننەقىل قىلىن مۇنداق ئەنھۇدىنئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ 
ى كەئبىگە ئالدىن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «األربعة هؤالء عىل فدعا ةبل الكعباستق ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن»

ئابدۇلالھ ئىبنى   ①«.غانىدىئاشۇ تۆت كىشىگە بەددۇئا قىل تۇرۇپ، پقىلى
 ،نى گۇۋاھ قىلىپ ئېيتىمەنكىهللا»مۇنداق دېگەن: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەسئۇد 

ىكىنى كەنلۋەتىنلىقىنى ۋە قۇياشنىڭ ئۇالرنى ئۆزگەرتمەن ئۇالرنىڭ ھاالك بولغا
 .«ئىسسىق كۈن ئىدى تىىناھاي ھاۋا ئۇ ،كۆردۈم

 هللا نبي أن» غان:نەقىل قىلىنمۇنداق ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن يەنە 
 بيثخ بدر أطواء من طوى يف فقذفوا قريش صناديد من رجالً وعرشين بأربعة بدر يوم أمر ملسو هيلع هللا ىلص

 راحلتهب أمر الثالث اليوم ببدر كان فلام ليال، ثالث صةعر بال أقام قوم عىل ظهر إذا وكان مخبث،
: آبائهم أسامءو  بأسامئهم همناديي فجعل الريك شفة عىل قام حتى أصحابه وأتبعه مىش ثم عليها، فشد

 ربنا عدناو  ما وجدنا قد فإمنا ورسوله، هللا أطعتم أنكم أيرسكم فالن، بن فالن ويا فالن، ابنَ  يا فالنُ 
 ؟ لها أرواح ال أجساد من تكلم ما هللاقال عمر: يا رسول  ؟ تم ما وعدكم ربكم حقاً وجد هلف حقاً 
ەر ر كۈنى پەيغەمببەد» «منهم أقول ملا بأسمع أنتم ما بيده محمد نفس ذي: والملسو هيلع هللا ىلص هللارسول  قال
ئېچىپ رنىڭ كىشى بەد 14 ىۋاشلىرىدىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن قۇرەيشنىڭ كاتتن ملسو هيلع هللا ىلص

ۇب منى مەغلىبىرەر قەۋ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .تاشالندى ىگەبىر ىدىنكەتكەن قۇدۇقلىر
 (يىنېك بەدر غازىتى تامامالنغاندىن)مەيدانىدا ئۈچ كۈن تۇراتتى،  قىلسا جەڭ

، تۆگە توقۇلۇپ دىۇا بۇيرققۇشوى تىنگىسۆت ملسو هيلع هللا ىلص ى كۈنى پەيغەمبەرچنىئۈچ

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
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گە ملسو هيلع هللا ىلصساھابىلەرمۇ پەيغەمبەر  چىقتى، يولغا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر تەييارالنغاندىن كېيىن
الرنى ئۇ ،لىپېرۋىكىگە كېقۇدۇقنىڭ گ ملسو هيلع هللا ىلص ئەگىشىپ ماڭدى، ھەتتاكى پەيغەمبەر

پاالنىنىڭ  ىئ> چاقىرىپ:لىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلەن ئىسىملىرى ۋە ئاتى
نىڭ رەسۇلىغا ئىتائەت هللاۋە  هللا ،پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنى ىئ ،ئوغلى پاالنى

ببىمىز رەىقەتەن بىز ھەق ؟مدىكەنتۇقلەرنى خۇرسەن قىالىلساڭالر سان بوقىلغ
دە ۋەسىلەرگە  رەببىڭالرتاپتۇق، سىلەرمۇ  ۋەدە قىلغان نەرسىنى ھەق بىزگە

ئۆمەر  ەپ نىدا قىلىشقا باشلىدى.د <لغان نەرسىنى ھەق تاپتىڭالرمۇ؟قى
 گەپۇلالھ! روھى يوق جەسەتلەرگە رەسۇل ىئ> :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ىدا لومۇھەممەدنىڭ جېنى ق> ملسو هيلع هللا ىلص:رەسۇلۇلالھ  ،دەپ سورىغانىدى ؟<ۋاتامسەنىقىل
سىلەردىنمۇ ياخشىراق  ئۇالر سۆزلىرىمنى ،بولغان زات بىلەن قەسەمكى

 ①.«دىېد <ئاڭاليدۇ

 ئەسىرلەر مەسىلىسى
نىڭ رالئۇ .سالدى مەسلىھەتئەسىرلەر ھەققىدە ساھابىلىرىگە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 سەئىد .قايغۇغا سالغان ئىدىنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇئاز سەئىد ئىبنىشى ىئ
ال مۇشرىكالرغا چۈشۈرگەن تۇنجى زەربە اتائ هللا بۇ ـــ» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ش ماڭا ئۇالرنى ھايات قالدۇرۇپ رىپ تاشالىجەڭدە ئۇالرنى ق ،بولغاندىكىن
 دى.ېد «تۇركۈيغاندىن سۆيۈملوق

مەن شۇنداق » :گە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
نى لىگە ئۇقەيبىز ئۇالرنى ئۆلتۈرسەك، ئەلى ،سەڭئۇالرنى بىزگە بەر ،قارايمەنكى

بىر  يېقىن )ئۆزىنىڭرگىن ماڭا پاالنىنى بە .لنى ئۆلتۈرسۇنىئۇ ئۇقەي ،گىنربە
 رنىڭ باشلىقلىرىۇر كۇپمەن ئۇنى ئۆلتۈرەي چۈنكى بۇال دېمەكچى(نى نىقىغتۇ
 دى.ېد «شلىرىىۋاكاتتئۇالرنىڭ ۋە 

-بۇالر تاغىلىرىمىز ۋە قەۋم» :ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 ئېلىشىڭنى توغرا دەپ ىدىيەفمەن ئۇالردىن  ،لىرىىقېرىنداشلىرىمىزنىڭ بال

 تائاال هللا. بولىدۇ ۋەتۋقۇ-كۈچكاپىرالرغا قارشى  ئۈچۈن بۇ بىز ،قارايمەن
 دى.ېد «ئەمەسئەجەب  سابۇالرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىل
 . ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسىىدىيە ئالدىفئۇالردىن  ملسو هيلع هللا ىلص شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
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م ئارىلىقىدا مال بىرىشى بەدىلىگە قويۇپ رھەدە 4777دەرھەمدىن  2777
لىرىغا يېزىش ۋە ىمەدىنە ئەھلىنىڭ كىچىك بال ەئۇالرنىڭ ئىچىد بىرىلدى.

ڭ ئۇالرنى ؛ەرمۇ بولدىبەدىلىگە قويۇپ بىرىلگەنليۇش وق ۆگىتىپقۇشنى ئوئ
ۇپ ويىكى مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى قيېنىد مۇشرىكلىرىنىڭ قۇرەيش ىنئىچىد

 ىتئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەزىيى ؛قويۇپ بىرىلگەنلەرمۇ بولدى بىرىش بەدىلىگە
ن ئۆلتۈرگە توختىتىپ، ئۇالرنى ئايرىم ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئۈچۈن قاتتىق بولغانلىقى

يۇپ وىدىيەسىزال قف سەۋەبىدىن مەنپەئەترنىڭ ئىچىدە ئۇال بولدى؛ مۇكىشىلەر
 .ولدىبھەم  مۇلەرىكىش بىرىلگەن

 هللان. ۆپ جامائە ئۈستىدىن غەلبە قىلغغازىتىدا ئاز جامائە ك بەدرمانا بۇ 
ْ رَ ﴿ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ِ َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَرْوَنُهْم ِمثْلهََْيِ ْ ِفَئٌة ُتَقاتُِل ِف َسِبيِل اّلل َ  َي أ

مۇسۇلمانالرنى  ى،يەنى بىر ؛يولىدا ئۇرۇشۇۋاتقان گۇرۇھتۇر هللا ،بىرى» ﴾الَْعْنِ 
)سانىنى( ئۆزلىرىدەك ئىككى باراۋەر ئوپئوچۇق كۆرگەن كاپىرالر گۇرۇھىدۇر )يەنى 

كاپىرالرغا قورقۇنچ سېلىش بىلەن ئۇالرنى ئۇرۇشتىن قول يىغدۇرۇش ئۈچۈن،  هللا
 .①(«جىق كۆرسەتتىكاپىرالرغا مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى 

نىڭ هللاچۈنكى بۇ جامائە  غەلبە قىلدى)مۇسۇلمانالر جامائەسى( ئاز جامائە 
قىلىش ۋە ئۇنىڭ دىنىنى  ينىڭ كەلىمىسىنى ئالىهللا ،دىنىغا ياردەم بەرگەن

 دى.بۇ جامائەگە ياردەم بەرهللاشۇ سەۋەبتىن  .قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان
ىڭ نهللاىرىڭالر ئۈستىدىن غەلبە قازىنىش ئۈچۈن دۈشمەنل !نالرامۇسۇلم ىئ

ق زىيادە چىداملى دىنىغا ياردەم بىرىڭالر، سەۋر قىلىڭالر، دۈشمەنلەرگە قارشى
الرغا ە مەقسىتىڭبولۇڭالر، )چىگرالىرىڭالرنى ساقالپ( جىھادقا تەييار تۇرۇڭالر ۋ

 !تىن قورقۇڭالرهللاتىش ئۈچۈن ىي
بىزنى ئۇنىڭ  .رگىنم سەۋەبلىك بىزگە ياردەم بەئىسال! هللا ىئ

ۇنىڭ ئچراشقانغا قەدەر بىزنى ساڭا ئۇ .ىلغىنيارەمچىلىرى ۋە دەۋەتچىلىرىدىن ق
 .لغىنىمۇستەھكەم قئۈستىدە 
اتلىرىغا ىئتاۋاب-ئۇنىڭ ئائىلە ،گە ملسو هيلع هللا ىلصد ەپەيغەمبىرىمىز مۇھەمم تائاال هللا

 سۇن!قىل ئامانلىق-ۋە تىنچ ارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەتب ۋە

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -23ئال ئىمران سۈرە  ①
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 سۆھبەت -19

 ەتھىسى غازىتىفكە مەك

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا ئۇنىڭغىال خاستۇر. مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت 
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللالالر بىلەلمەيدىغان ئەقىل ۋە خىي

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

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 

ئەلى « ېتىلغۇچى شىردۈشمەنگە ئ»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
 قىلسۇن!

 نكۆتۈرگە قەد مۇنارىئۇنىڭ  ۋە ئىسالم غەلبە قازانغان ،رىمىقېرىنداشل
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ىڭ سەككىزىنچى يىلى نىيىرجىھ ئىدى. بولغان يدابەدر غازىتى بۇ مۇبارەك ئا
 هللا دى.ەتھىسى غازىتى ھەم بولفتىنچ شەھەر مەككە  ،مۇشۇ مۇبارەك ئايدايەنە 
 ۇردى.ۇتۇلدرىكتىن قېقەبىھ ش ئارقىلىق فەتىھۇ شەھەرنى مۇشۇ كاتتا ب تائاال

 ،انمكۇپرىنىڭ ئورنىنى ئى ،رىكنىڭ ئورنىنى تەۋھىدېش ـــر ۇ شەھەب
بۇ  .ئىسالمىي شەھەرگە ئايالندى ىگەنلىقنىڭ ئورنىنى ئىسالم ئىگۇۇرلۋاكھا

-قا ئوچۇقهللابولغان  ھەممىنى بويسۇندۇرغۇچى ،گانەېي-شەھەردە يەككە
 قايتا بۇنىڭدىن كېيىن ىرىكنىڭ بۇتلىرېش ئاشكارا ئىبادەت قىلىندى،

 .ئەسلىگە كېلەلمەيدىغان دەرىجىدە چېقىپ تاشالندى
ى يىلى چنىڭ ئالتىنىيىجرىھ ،شۇكىەتھىنىڭ سەۋەبى فۇ كاتتا ب

سۈلھى  ئارىسىدامۇشرىكلىرى  بىلەن قۇرەيش ملسو هيلع هللا ىلص دەيبىيەدە پەيغەمبەرۇھ
نى دىسىگە كىرىشنىڭ ئەھ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر (ۈلھىنىڭ بىر ماددىسى)س ئورنىتىلدى.

 قۇرەيش ،نىڭ ئەھدىسىگە كىرىدىغان ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرخالىغان كىشى 
ئەھدىسىگە نىڭ ئۇگە كىرىشنى خالىغان كىشى نىڭ ئەھدىسىمۇشرىكلىرى

ڭ نى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر لىسىىلەن خۇزائە قەبشۇنىڭ بى .كىرىدىغان بولغان ئىدى
نىڭ ئەھدىسىگە مۇشرىكلىرى قۇرەيشلىسى ىر قەبىبەك ىبەن ،ئەھدىسىگە

 .دىۋاسى بار ئىەيەتتىكى قان دىاھىلنىڭ ئارىسىدا جلىىبۇ ئىككى قەب دى.كىر
ە خۇزائ ،بۇ سۈلھىدىن پايدىلىنىپ قەبىلىسى بەكىر ىشۇنىڭ بىلەن بەن

 مۇشرىكلىرى قۇرەيش .ئۇالرغا ھۇجۇم قىلدىتۇرغان ۋاقىتتا  ۇدخلىسى بىىبقە
ىر بەك ىىپاقدىشى بولغان بەنتتئۆزىنىڭ ئىبىلەن  قيارا-رالوئادەم كۈچى ۋە ق

گە لىسىىخۇزائە قەببولغان ىپاقدىشى تنىڭ ئىت ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ،لىسىگەىقەب
لىسىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر ىخۇزائە قەب .ىياردەم بەردھالدا  يقارشى مەخپى

لىرى شقىلغان ئى نىڭلىسىىبەكىر قەب ىبەن ،لىپېنىڭ يېنىغا ك ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
ى نىلىسىگە ياردەم بەرگەنلىكىىر قەببەك ىىڭ بەننمۇشرىكلىرى قۇرەيش ۋە

ئۆزۈمنى قوغدىغان مەن » ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر شۇنىڭ بىلەن  .خەۋەر قىلدى غائۇنىڭ
 دى. ېد «قوغدايمەن ئەلۋەتتە نەرسىدىن سىلەرنى

ئۇالر  .ى بىلەلمەي قالدىنىمە قىالرېن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ، قۇرەيشكە كەلسەك
 ،ىلىپبلىشىمنى بۇزغانلىق بولىدىغانلىقىنى ېڭ كىنىبۇ قىلمىش ئۆزلىرىنىڭ

نى مۇددىتى لىشىمنى قايتا تۈزۈش ۋەېكفياننى ۇئۆزلىرىنىڭ داھىيسى ئەبۇ س
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مەدىنىگە فيان ۇئەبۇ س نىڭ يېنىغا ئەۋەتتى. ملسو هيلع هللا ىلص ئۇزارتىش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ
ئۇنىڭغا  ملسو هيلع هللا ىلص گە بۇ ھەقتە سۆز قىلغان ئىدى، پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص لىپ پەيغەمبەرېك

 الردىنئەنھۇما ۇئۆمەر رەزىيەلالھ ۋە ئەبۇ بەكرى ،ئاندىن ئۇ مىدى.جاۋاب قايتۇر
ىن لېك گەن بولسىمۇنى ئۆتۈنىىشقىل گە سۆز ملسو هيلع هللا ىلص ئۆزى توغرىسىدا رەسۇلۇلالھ

رەزىيەلالھۇ  بئەلى ئىبنى ئەبۇ تالى ،ئۇ ھېچبىر نەتىجىگە ئېرىشەلمىدى.
 ،فيانۇس ۇئاندىن ئەب نەتىجىگە ئېرىشەلمىدى.لېكىن يەنىال  ئۆتۈندىئەنھۇدىن 

 «؟مە قىلسۇن دەيسەننېنى ېم ،ھەسەن ۇئەب ىئ» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئەلى
بىرەر ئىشنى  اڭا پايدىسى يېتىدىغانمەن س» :زىيەلالھۇ ئەنھۇئەلى رە .دىېد

 ،نكاتتىسى بولغاندىكى قەبىلىسىنىڭ بەنى كەنانە سەن لېكىن ،بىلمەيمەن
 «!بولىدىغانلىقىڭنى جاكارلىغىنكىشىلەر ئارىسىدا ئۆز خەلقىڭگە باش پاناھ 

 «ەن؟دەپ قارامس اڭا پايدىسى بولىدۇسەن بۇ ئىشنى م» :فيانۇئەبۇ س .دىېد
ئۇنداق  ،بىلەن قەسەمكى هللا» :ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ غانىدى،دەپ سورى

ۇنىڭ ش .دىېد «تاپالمىدىم چارەبۇنىڭدىن باشقا سەن ئۈچۈن  لېكىن قارىمايمەن
 .تىمەككىگە قايتىپ كەت ،يىچە قىلىپگىنى بوېڭ دفيان ئەلىنىۇبىلەن ئەبۇ س

مە نې» ۇنىڭدىن:ئ لىكلەرقۇرەيش سۇفيان مەككىگە قايتىپ كەلگەندە ئەبۇ
مەن مۇھەممەدنىڭ » :فيانۇئەبۇ س .دەپ سورىدى «ېلىپ كەلدىڭ؟خەۋەر ئ

 بئۇ ماڭا جاۋا ،بىلەن قەسەمكى هللا ،يېنىغا بېرىپ ئۇنىڭغا سۆز قىلدىم
ا يېنىغ ئوغلىنىڭ خەتتابنىڭ بۇ قۇھافەنىڭ ئوغلى ۋەئە ئاندىن .قايتۇرمىدى

 ردىم،بائاندىن ئەلىنىڭ يېنىغا  كۆرمىدىم.ئۇالردىن ياخشىلىق لېكىن  باردىم
 قىلىپ، گىنى بويىچەېبەردى، مەن ئۇنىڭ د مەسلىھەتشنى ئۇ ماڭا بىر ئى

 «مدىىكىشىلەر ئارىسىدا ئۆز قەۋمىمگە باشپاناھ بولىدىغانلىقىمنى جاكارل
 :فيانۇئەبۇ س .دەپ سورىدى «مۇ؟راپ قىلدىىتېبۇنى مۇھەممەد ئ» :ئۇالر .دىېد
 يىشتى.ېد «پتۇقى ېنى ئەخمەقئادەم س ئۇ !ۋاي ساڭا: »ئۇالر ،دىېد «ياق»

قا لىشىۇرۇشقا تەييارلىق قبىلىرىنى ئھاسائۇ  ،كەلسەكگە  ملسو هيلع هللا ىلصەر پەيغەمب
 ىنىڭ ئەتراپىدىكىئۆزىپ، ئىشنى خەۋەر قىل قىلماقچى بولغانئۇالرغا  دى،ۇبۇير
! بىز هللائى »ۋە:  لۈك چىقىشىنى تەلەپ قىلدىمۇميۈزولىلەرنىڭ ئىقەب

خەۋەر  مەككىگە باستۇرۇپ كىرگىچە، جاسۇسالرنىڭ قۇرەيش مۇشرىكلىرىغا
ئاندىن مەدىنىگە ئابدۇلالھ  .دەپ دۇئا قىلدى«  دىن ساقلىغىنيەتكۈزۈپ قويۇشى



 

       163 

مىڭ  27، نلەپ قويۇپىنى تەيرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇم
 بىلەن مەدىنىدىن يولغا چىقتى.جەڭچى  ئەتراپىدىكى

تاغىسى ئابباس  غا كەلگەندەگەن ئورۇنېجۇھفە د يول يۈرۈپ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
غانلىقىنى چاقىلىرىنى ئېلىپ مۇسۇلمان بول-ئۇ باال .بىلەن ئۇچراشتى

گەن ئورۇندا تاغىسىنىڭ ېۋائ دبئە .ھىجرەت قىلىپ چىققان ئىدى ،ئاشكارىالپ
فيان ئىبنى ھارىس ئىبنى ئابدۇلمۇتەللىپ ۋە ھاممىسىنىڭ ۇئوغلى ئەبۇ س

بۇ ئىككىسى پەيغەمبەر  .مەييە بىلەن ئۇچراشتىەبۇ ئۇئابدۇلالھ ئىبنى ئ ئوغلى
 مۇسۇلمان بولدى، ىىسۇ ئىككب .ئىدى دىندۈشمەنلىرى ينىڭ ئەشەددى ملسو هيلع هللا ىلص

 :فيانغاۇبۇل قىلدى ۋە ئەبۇ سونى قىئىسالم نىڭئۇ ئىككىسى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 دى.ېد «د قىلىمەنىڭنى ئۈمۇھەمزىنىڭ ئىز باسارى بولۇش»

 گەن ئورۇنغا كەلگەندەېەررى زەھران دممەككىگە يېقىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئوت  ئورۇنغامىڭ  27شۇنىڭ بىلەن ئۇالر  .دىۇشۇننى ئوت يېقىشقا بۇيروق

نى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ياقتى
ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابباس  .مۇھاپىزەتچىلىككە مەسئۇل قىلدى

نىڭ ئالدىغا چىقىپ ئامانلىق  ملسو هيلع هللا ىلصقۇرەيشلەرنىڭ پەيغەمبەر  ،چىرىغا مىنىپېخ
 الرغاۇئ يۈز بەرمەسلىكى ئۈچۈن، تىلىۋېلىشى ۋە تىنچ شەھەر مەككىدە ئۇرۇش
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يولدا ئابباس .خەۋەر يەتكۈزىدىغان بىر كىشى ئىزدەپ ماڭدى

دەك چىدىكىېمەن بۇ ك» ەگە:رقنىڭ بۇدەيل ئىبنى ۋەنفياۇئەبۇ س ،تىۋېتىپېك
ۇ ب» :بۇدەيل .ەنلىكىنى ئاڭالپ قالدىېگد «ئىكەنمەن كۆپ ئوتنى كۆرمىگەن

لىسى بۇنچە كۆپ ىقەبە خۇزائ» :فيانۇئەبۇ س .دىېد «لىسىىقەب ەخۇزائ مقۇوچ
 نۇپ ئۇنىوفياننىڭ ئاۋازىنى تۇئەبۇ س رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابباس .دىېد «ئەمەس

 ،دىېد «؟مە ئىش قىلىسەنېيەردە ن بۇ !ئەبۇلفەزلى ىئ» :فيانۇئەبۇ س .چاقىردى
 «شۇن بىلەن كەپتۇوزور قئۇ  ،گەن رەسۇلۇلالھېبۇ د» رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ئابباس

رەزىيەلالھۇ  ئابباس .دىېد «رەك؟ېك ىملىشىمە قېن» :فيانۇئەبۇ س دى.ېد
 ،نىڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىپ ملسو هيلع هللا ىلصنى رەسۇلۇلالھ ېس !نگىنىئارقامغا م» ئەنھۇ:

رەزىيەلالھۇ  ئاندىن ئابباس .دىېد «ئۇنىڭدىن ساڭا ئامانلىق ئېلىپ بىرەي
 ،ي ساڭااۋ» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  .نىڭ يېنىغا ئېلىپ كەلدى ملسو هيلع هللا ىلصئۇنى پەيغەمبەر  ئەنھۇ

قىنى ۇتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ يوقلهللاساڭا  !فيانۇەبۇ سئ ىئ
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ئانام ساڭا پىدا -ئاتا: »فيانۇئەبۇ س .دىېد «بىلىش ۋاقتى كەلمىدىمۇ؟
مىدىگەن ېسىل، نېگەن ئېمىدېرساق، نوگەن كەڭ قېمىدېسەن ن بولسۇن!

ا سبولبولغان ئىالھ تىن باشقا هللابىر >ئەگەر مەن شۇ تاپتا  !رەھىمدىلسەن
دى. پەيغەمبەر ېد «دەپ قالدىم <ماڭا مۇشۇ ھالەتتە كارغا كېلەر ئىدى ئىدى،

ئىكەنلىكىمنى بىلىش ۋاقتى  پەيغەمبىرى نىڭهللانىڭ ېساڭا م» ملسو هيلع هللا ىلص:
 ئابباس ،سۆرەلمىلىك قىلدى سەل فيانۇئەبۇ س .دىېد «كەلمىدىمۇ؟

شۇنىڭ  .دىېد !«ئىسالم كەلتۈرگىن ،ۋاي ساڭا» :ئۇنىڭغا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شاھادەت ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى. فيانۇبىلەن ئەبۇ س

 ھۇرەزىيەلال ئابباس ۈشى ئۈچۈن،ئۆت يېنىدىننىڭ ئەبۇ سۇفياننىڭ مۇسۇلمانالر
شنى ىتىولى ئېغىزىدا توختۋادىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى تاغ ي ئۇنى ئەنھۇغا
 .بۇيرىدى
ەبۇ ئ تۈشكە باشلىدى.ىنى كۆتۈرۈپ ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆلىلەر بايراقلىرىقەب

 :نرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى ئابباس ۈپال قالسالە ئۆتىنىڭ يېنىدىن بىر قەبنفياۇس
بۇ پاالنى : »ئۇنىڭغا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابباس  .دەپ سورايتتى «؟بۇالر كىم»

قىلغان  مەېن ئۇالرغامەن »تونۇشتۇرسا، ئەبۇ سۇفيان:  دەپ« قەبىلە
ئەبۇ  .شۇن يىتىپ كەلدىوبىر ق مىسلىسىز ھەتتاكى .دەيتتى «؟تتىمىبولغىي

بۇالر » ئەنھۇ:رەزىيەلالھۇ ئابباس  ،دەپ سورىدى «بۇالر كىملەر؟» :فيانۇس
د ئىبنى ئۇبادە ەرى سەئىنىڭ ئەمئۇالر كىشى تۈرگەنۆك اقباير دۇر،الرىئەنسار

 :ندەفياننىڭ ئۇدۇلىغا كەلگەۇئەبۇ س رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەسەئ .دىېد «ىدۇلوب
 «كەئبە ھاالل سانىلىدىغان كۈن ،ىدىغانلبۈگۈن قىرغىن قى !فيانۇئەبۇ س ىئ»
ئەڭ ئاز ۋە  ئىچىدىكى شۇنالروق ـــ دى. ئۇەلشۇن كوبىر قيەنە ئاندىن  .دىېد

ۋە ئۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص ئۇالرنىڭ ئىچىدە رەسۇلۇلالھ .ئىدى قوشۇنئەڭ سەرخىل 
 امۋۋەۇننىڭ بايرىقىنى زۇبەيىر ئىبنى ئشوبۇ ق .ساھابىلىرى بار ئىدى

 .كۆتۈرگەن ئىدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 لالھرەسۇلۇ فيانۇىدىن ئۆتكەندە ئەبۇ سنفياننىڭ يېۇئەبۇ س ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 د يالغانەسەئ» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  غانىدى،ىنى خەۋەر قىلگەنلىرېدنىڭ دەگە سەئ ملسو هيلع هللا ىلص
ىغان ىلىدپپۇق يېويئۇنىڭغا   ن ۋەئۇلۇغاليدىغا ئىبنىكەهللا  بۈگۈن ئېيتىپتۇ،

ئۇنىڭ ئوغلى  ،دتىن ئېلىپەبايراقنى سەئ ملسو هيلع هللا ىلص ئاندىن رەسۇلۇلالھ .دىېد «كۈن
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ە، سدتىن ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ قولىغا ئۆتەسەئرىشنى بۇيرىدى ۋە بايراق ىقەيىسكە ب
 ەيدىكەن دەپبىر پۈتۈن چىقىپ كەتميەنىال ئەنسارىالرنىڭ قولىدىن بايراق 
 قارىدى.

 ۇپبۇير غا قاداشقاگەن ئورۇنېبايرىقىنى ھەجۇن د ملسو هيلع هللا ىلصن رەسۇلۇلالھ ئاندى
 ،لگەنرىىياردەم ب ،قىلغان فەتىھ نىمەككى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دى.يولىنى داۋام قىل

 هللائۆزىنى  ،تاقىسىغا تېگىپ قالغۇدەك دەرىجىدە ئېڭىشىپ-يۈك شانىسىېپ
ھەقىقەتەن روشەن ساڭا بىز » ﴾ُمِبيًنا فَْتًحا لََك  فََتْحَنا إِن َا﴿ تقان ۋە: ئۈچۈن تۆۋەن تۇ

مەككىگە قۇغان ھالدا وقايتا ئ-گەن ئايەتنى قايتاېد  ①«غەلىبە ئاتا قىلدۇق
 .كىردى

رەزىيەلالھۇ  خالىد ئىبنى ۋەلىد قانىتىغائوڭ قوشۇننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
پ ىنى ئەمىر قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ر ئىبنى ئەۋۋامەيزۇب ، سول قانىتىغانىئەنھۇ

الغان كىشى ئامان بولىدۇ، ئەبۇ ۋىكىر گەمىل ھەرەمەسجىد» :ۋە يولغا سالدى
ىغا كىرىۋالغان كىشى ئامان بولىدۇ، ئۆز ئۆيىگە كىرىپ سفياننىڭ ھويلىۇس

 دى.ېد «دۇئىشىكىنى تاقىۋالغان كىشى ئامان بولى
غى ىئۇلكەلدى، ئاندىن ئۆز  ھەرەمگەمېڭىپ مەسجىدىل  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 دانە بۇت بار 347ۇ چاغدا كەئبىنىڭ ئەتراپىدا ، شئۈستىدە ئۇنى تاۋاپ قىلدى
تۇرۇپ:  قى بىلەن ئۇالرنى نوقۇپوقولىدىكى ياچاق ئ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئىدى.

 ەقھ .قىلىدۇيو ئاسانتەن باتىل يوقالدى، باتىل ھەقىقە ،قەت كەلدىىھەق»
 (نىلۇقمەخ ەرپەيدا قىاللمايدۇ، )يوقالغان بىر (بىرەر مەخلۇقنى)كەلدى، باتىل 

دىن ئان شۈۋاتاتتى.بۇتالر دۈم چۈ .شكە باشلىدىىېيد «ئەسلىگە كەلتۈرەلمەيدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەركەئبىگە كىردى. كەئبە ئىچىدە سۈرەتلەر بار بولۇپ،  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ئاندىن پەيغەمبەر .شۇنىڭ بىلەن سۈرەتلەر ئۆچۈرۈلدى .چۈرۈشكە بۇيرىدىۆئۇنى ئ
كەئبىنىڭ  كېيىننامازدىن  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. قۇدىوكەئبىنىڭ ئىچىدە ناماز ئ ملسو هيلع هللا ىلص

ى ھىد كەلىمىسىنتەۋ ،پۋە ئۇنىڭ بۇلۇڭلىرىدا تەكبىر ئېيتى ئايالندىئىچىنى 
 ،ھالبۇكى ىدى.توخت گە كېلىپكىىكەئبىنىڭ ئىش اڭدى. ئاندىنم ئېيتىپ
 .تۇراتتىنى كۈتۈپ ىمە قىالرېننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص سۇلۇلالھرە تۆۋەندە لىكلەرقۇرەيش

تىن باشقا هللا» :نىڭ ئىككى تەرىپىنى تۇتۇپ تۇرۇپئىشىك ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

                                                           
 ئايەت. -2سۈرە فەتىھ  ①
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ۇر، ترىكى يوقېشھېچ گانىدۇر، ئۇنىڭ ېي-چبىر ھەق ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككەھې
ھەر نەرسىگە قادىردۇر،  هللاقا خاستۇر، هللاسانا -پادىشاھلىق ۋە بارلىق ھەمدۇ

ياردەم بەردى، كۆپ قوشۇننى بەندىسىگە  ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇردى،ئۆز  هللا
تائاال  هللاھەقىقەتەن  !قۇرەيش جامائەسى ىئ .قىلدى بالغۇز مەغلۇيئۆزى 

ادلىرى بىلەن مۇغەمبەرلىكىنى ۋە ئەجد سىلەردىن جاھىلىيەتنىڭ
دەم لىرى، ئاىئىنسانالرنىڭ ھەممىسى ئادەمنىڭ بال .دىتكۈزپەخىرلىنىشنى كە

 ن َاإِ  الن َاُس  اأَي َُها﴿يَ دېدى. ئاندىن مۇنۇ ئايەتنى ئوقۇدى: « نبولسا تۇپراقتىن يارالغا
ُكْم  َكرٍ  ِمْن  َخلَْقَنا ُكْم  َوأُْنثَى ذَ ِ  ِعْنَد  أَْكَرَمُكْم  إِن َ  لَِتَعاَرفُوا َوقََبائَِل  ُشُعوبًا َوَجَعلَْنا ُكْم  اّلل َ َ  إِن َ  أَْتَقا  عَلِيٌم  اّلل َ

ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر، بىر ئايالدىن، )ئادەم » ﴾َخِبْيٌ 
ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر  .بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق بىلەن ھەۋۋادىن ئىبارەت(

ەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق، ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار ئۈچۈن سىل
ىنىسىلەر )يەنى نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلهللابولغانلىرىڭالر 

بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق -كىشىلەرنىڭ بىر
ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن  هللابىلەن بولىدۇ(، 

 .①«خەۋەرداردۇر
مە قىلىدۇ ېن ڭالرغاۈنى ئۆزېسىلەر م !قۇرەيش جامائەسى ىئ» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر 

چۈنكى  ياخشىلىق قىلىدۇ دەپ ئوياليمىز» :دى، ئۇالرېد «دەپ ئوياليسىلەر؟
 .تىيىشېد «ە ياخشى قېرىندىشىمىزنىڭ ئوغلىسەن ياخشى قېرىندىشىمىز ۋ

 لَْيُكُم عَ  َتثِْريَب  اَل ﴿ :ەنگېقېرىنداشلىرىغا د نىڭۇفسۇسىلەرگە ي مەن» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر 
ُ  َيْغِفرُ  الَْيْوَم  سىلەرنى  هللابۈگۈن سىلەر ئەيىبلەشكە ئۇچرىمايسىلەر، > ﴾لَُكْم  اّلل َ

 دى.ېد «دھەممىڭالر ئازا !رىڭالرېب ،سۆزىنى دەيمەن ②<!كەچۈرسۇن
 بەتى كۈنى كىشىلەر ئىچىدە خۇچەتھىسىنىڭ ئىككىنفمەككە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 :اندىنئ تى،سانا ئېيت-قا ھەمدۇهللائۇ  دى.ئورنىدىن تۇر ىمەكچى بولۇپسۆزل
 .غانمىقىلۆرمەتلىك كىشىلەر ھ ،لغانىقھۆرمەتلىك تائاال  هللامەككىنى »

 ئۇنىڭدا قان تۆكۈش گەكۈنىگە ئىمان ئېيتقان بىر كىشى ىرەتخقا ۋە ئاهللاشۇڭا 
بىرەر كىشى ئەگەر  بولمايدۇ.سىش ھاالل ېكى دەرەخلەرنى كنىڭدىۇۋە ئ

                                                           
 ئايەت. -23سۈرە ھۇجۇرات  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -11سۈرە يۇسۇف  ②
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 ،دەپ قارىسا <رۇخسەت لغانلىقى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشئۇرۇش قى ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ>
رۇخسەت سىلەرگە  ،خسەت بەرگەنگە رۇىرىتائاال پەيغەمب هللاسىلەر ئۇنىڭغا: >
رۇخسەت  المەلۇم ۋاقىت پەقەتماڭا ئۇنىڭدا كۈندۈزدىن  بەرمىگەن< دەڭالر!

بۇنى  تى.قايت ئەسلىگەتۈنۈگۈنكىدەكال  ئۇنىڭ ھۆرمىتى ۈنگبۈ ،رىلگەنىدىىب
 .دىېد «سۇنزمۇشۇ يەردە بارالر يوقالرغا يەتكۈ

 ـــ ئۇرۇش قىلىش ھاالل قىلىنغان ۋاقىت مەككىدەگە  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
 دى.ئى بولغان ۋاقىت چىققاندىن باشالپ ئەسىر نامىزىغىچەكۈن  كۈنى فەتىھ
 قۇدىوئقىلىپ  نامازنى قەسىر ،كۈن تۇرۇپ 21 ەمەككىد ملسو هيلع هللا ىلص ەسۇلۇلالھر

 .نىيەت قىلمىغان ئىدى اخىرالشتۇرۇشنىرنى ئسەپە ملسو هيلع هللا ىلص ەسۇلۇلالھچۈنكى ر
 ڭ ئاساسلىرىنىتەۋھىدنى مۇستەھكەملەش، ئىسالمنىە مەككىد ملسو هيلع هللا ىلص ەسۇلۇلالھر
ئۈچۈن تۇرغان  لىشئېن بەيئەت دىئىماننى كۈچەيتىش ۋە كىشىلەر ىكلەش،ت

 ئىدى.
 ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي » :ىنغانمۇنداق نەقىل قىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇجاشىئ

مبا فيها  ذهب أهل الهجرة بأخي لتبايعه عىل الهجرة . قالجئتك  الل هبأخي بعد الفتح قلت يا رسول 
مەن مەككە » «ه عىل اإلسالم واإلميان والجهادأبايع . فقلت عىل أي يشء تبايعه ؟ قال

 پ:نىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر قېرىندىشىمنىيىن ېەتھىسىدىن كف
 ۈچۈنئ ئېلىشىڭ ھىجرەتكە بەيئەت رەسۇلۇلالھ! قېرىندىشىمنى ئۇنىڭدىن >ئى

 ىلەت ۋە ساۋابالرنىپەزھلى ھىجرەت ئە> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  < دېسەم،مئېلىپ كەلدى
< دېدى. مەن: >ئۇنىڭدىن نېمىگە بەيئەت ئالىسەن؟< دېسەم، ئېلىپ كەتتى

 ئالىمەن<جىھادقا بەيئەت  ئىمانغا ۋە ،ئىسالمغا ڭدىنئۇنى> ملسو هيلع هللا ىلص: ەمبەرپەيغ
 ①.«دىېد

، كىشىلەر ى مۇكەممەللەشتىنىڭ نۇسرىتهللابە بىلەن شەن غەلوبۇ ر
نى بىر دەپ هللاـــ  نىڭ شەھىرىهللاكىردى، بولۇپ توپ -توپنىڭ دىنىغا هللا

م نىڭ كىتابىنى ھاكىهللانىڭ ئەلچىسىنى تەستىقالش، هللاتىقاد قىلىش، ېئ
 .شەھەرگە ئايالندى ىيئىسالم نغانقىلى النېئ قىلىش
ڭ مۇسۇلمانالرنى شەۋكىتى-شانۇ نىڭبۇ شەھەر ھەمدىلەر بولسۇنكى،قا هللا

انا بۇ مپاچاقلىنىپ تاشالندى. ئۇنىڭ زۇلمىتى  ،ۇپرىك مەغلۇب بولېش دى،بول

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
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-غان پەزلىىدىىچە بەندىلىرىگە قىلگتائاالنىڭ قىيامەت كۈنى هللا ـــ
 مەرھەمىتىدىندۇر.

، زىق قىلىپ بەرگىنىلىشنى رىر قە شۈكۈكئمەتېبىزگە بۇ كاتتا ن! هللا ىئ
نۇسرەتنى ئىشقا ئاشۇرۇپ  ماكانداھەر  زامان،سالم ئۈممىتى ئۈچۈن ھەر ىئ

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

گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلىسىگە، جىمى  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا
 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگە
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 سۆھبەت -20

 سەۋەبلىرىي نۇسرەتنىڭ ھەقىقى

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى ن
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

ڭ نىنىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتهللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

ىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارل
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

 قىلسۇن!
ەتھىسى، فمەككە  ،ئەھزاب ،ئمىنلەرگە بەدرتائاال مۇ هللا ،قېرىنداشلىرىم
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ەن ھەقىقەت گەن.ياردەم بەر نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا قاھۇنەين ۋە ئۇنىڭدىن باش
تائاال مۇنداق  هللا. ياردەم بەردى رغاالئۇ ئاشۇرۇپنى ئىشقا ىۋەدىس ۆزئتائاال  هللا

ياردەم قىلىش بىزگە مۇئمىنلەرگە » ﴾الُْمْؤِمِنَن  َنْصرُ  عَلَْيَنا َحق ًا كَاَن ﴿وَ  دەيدۇ:
 .①«تېگىشلىك بولدى

ْنَيا الَْحَياةِ  ِف  آَمُنوا َوال َِذيَن  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِن َا﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا   ُقوُم يَ  َوَيْوَم  الد ُ
۞ُِ الِِمَن  َيْنَفعُ  اَل  ْوَم يَ  اْْلَْشَها ارِ  ُسوءُ  َولَُهْم  الل َْعَنةُ  َولَُهُم  َمْعِذَرُتُهْم  الظ َ شۈبھىسىزكى، -شەك»  ﴾الد َ

بىز پەيغەمبىرىمىزگە، مۇئمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە )پەرىشتە، پەيغەمبەر ۋە 
مۇئمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان( گۇۋاھچىالر ھازىر 

[. ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى 52رىمىز ]ىلىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم ببو
بەرمەيدۇ، ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ، ئۇالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ  پايدا

[51]»②. 
تائاال ئۇالرغا ياردەم هللا  گەنلىكى ئۈچۈننىڭ دىنىغا ياردەم بەرهللا مۇئمىنلەر

غا ىىندنىڭ هللاكىمكى  ر.ۇغالىبت دىنرپۈتۈن دىنالباشقا  نىڭ دىنىهللا ى.بەرد
 هللا. لىدۇېك بئۈستىدىن غالى لەرنىڭئۈممەت بارلىق ئېسىلسامۇستەھكەم 

ِِيِن  بِالُْهَدى َرُسولَهُ  أَْرَسَل  ال َِذي ُهوَ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: يِن  عَََل  لُِيْظِهَرهُ  الَْحق ِ  َو ِ لَوْ  كُل ِهِ  الد   َكِرهَ  َو
ھەق دىن )ئىسالم( نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش  هللا» ﴾الُْمْشِرُكوَن 

نى تولۇق( ھىدايەت ۋە ھەق  ملسو هيلع هللا ىلص )يەنى مۇھەممەدئۈچۈن، ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى 
دىن بىلەن ئەۋەتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ )ئۈستۈن بولۇشىنى( يامان كۆرگەن 

 .③«تەقدىردىمۇ
 ،ئۈچۈن ھازىرلىغانلىقىىۋى سەۋەبلىرىنى ماددى ۋە مەن سرەتنىڭۇئۇالر ن

 كۆرسەتمىسىنى تۇتقانلىقى،نىڭ هللائۇالر  رگەن.ئۇالرغا ياردەم بە تائاال هللا
مۇستەھكەم تائاالنىڭ ئۇالرنى  هللا ۋە لى بويىچە ماڭغانلىقىيونىڭ هللا
كېلىدىغان ئىرادىگە  بدۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غالى غانلىقى سەۋەبلىكقىل

 ُكْنُتْم  إِْن  اْْلَعْلَْوَن  َوأَْنُتُم  َتْحَزُنوا َواَل  َتِهُنوا اَل ﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  .ئىگە بولغان
 ﴾الن َاِس  بَْنَ  ُنَداِولَُها اْْلَي َاُم  َوتِلَْك  ِمثْلُهُ  قَْرٌح  الَْقْوَم  َمس َ  فََقْد  قَْرٌح  َيْمَسْسُكْم  إِْن  ُمْؤِمِنَن۞

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -42سۈرە رۇم  ①
 ئايەتلەر. -51ۋە  -52سۈرە غافىر  ②
 ئايەت. -33سۈرە تەۋبە  ③
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بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر، ئەگەر  شەھىد)جىھادتىن( بوشىشىپ قالماڭالر، »
[. ئەگەر سىلەرگە 231مۇئمىن بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر ]

ولغان ب شەھىدشىكەستىلىك يەتكەن بولسا )يەنى بۇ جەڭدە سىلەر يارىالنغان ۋە 
جېڭىدە( ئوخشاشال شىكەستلىك يەتتى )يەنى  اڭالر(، دۈشمەنلەرگىمۇ )بەدربولس

بۇ كۈنلەرنى ئىنسانالر ئارىسىدا ئايالندۇرۇپ  .ۋە ئۆلتۈرۈلدى( ئۇالر يارىالندى
ە، دتۇرىمىز )يەنى غەلبىنى ھەمىشە بىر پىرقىدە قىلماي، بىر كۈن بۇ پىرقى

 .①«بىركۈن ئۇ پىرقىدە قىلىمىز(
 ُموَن َيأْلَ  فَِإن َُهْم  َتأْلَُموَن  َتُكوُنوا إِْن  الَْقْوِم  ابِْتَغاءِ  ِف  َتِهُنوا اَل ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا 

ِ  ِمَن  َوَتْرُجوَن  َتأْلَُموَن  َكَما ُ  َوكَاَن  َيْرُجوَن  اَل  َما اّلل َ دۈشمەننىڭ ئارقىسىدىن » ﴾َحِكيًما عَلِيًما اّلل َ
قوغالشقا سۇسلۇق قىلماڭالر؛ ئەگەر سىلەر قىينالساڭالر، ئۇالرمۇ خۇددى 

مايدىغان نەرسىنى )يەنى سىلەرگە ئوخشاش قىينىلىدۇ، سىلەر ئۇالر ئۈمىد قىل
 هللاتىن ئۈمىد قىلىسىلەر. هللابولۇشنى، ساۋابنى ۋە غەلىبىنى(  شەھىد

 .②«ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر
لِْم  إَِل  َوَتْدُعوا َتِهُنوا اَل ﴿فَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ُ  اْْلَعْلَْوَن  َوأَْنُتُم  الس َ  َمَعُكْم  َواّلل َ

ُكْم  َولَْن  ْنَيا الَْحَياةُ  إِن ََما أَْعَمالَُكْم۞ َيَِتَ سىلەر ئۈستۈن بولغان ھالەتتە )يەنى » ﴾َولَْهوٌ  لَِعٌب  الد ُ
قۇۋۋىتىڭالر زور، سانىڭالر كۆپ ۋە جەڭ قوراللىرىڭالر سەرخىل ھالىتىڭالردا( 

 هللا ③،دۈشمەنلەرنى قوغالشتىن بوشىشىپ قالماڭالر ۋە تىنچلىققا چاقىرماڭالر
لىڭالرنىڭ )ساۋابىنى( ىھەرگىز ئەم هللاسىلەر بىلەن بىرگىدۇر، 

[. دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئويۇن ۋە تاماشادىن 35كېمەيتىۋەتمەيدۇ ]
 .④«ئىبارەتتۇر
ۋە مۇستەھكەم  ىروھالندۇرۇشتائاالنىڭ مانا شۇنىڭغا ئوخشاش هللا ئۇالر 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -247ئايەت ۋە  -231سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەت. -274سۈرە نىسا  ②
كۈچى ۋە سانى بارلىق مۇسۇلمانالرغا نىسبەتەن تېخىمۇ زور بولغان شارائىتالردا ۋە  نىڭئەمما كاپىرالر ③

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمامى )خەلىپە ياكى شۇ يۇرتتىكى نوپۇزلۇق سۇلتانلىق قىلىۋاتقان ئەمىر( شۇ كاپىرالر 
نى ىڭ بۇ سۈلھىبىلەن تىنچلىق تۈزۈش ۋە ئۆزئارا ئەھدە تۈزۈشنى پايدىلىق دەپ قارىغان بولسا، شۇ ئەمىرن

قۇرەيش كاپىرلىرى تەرىپىدىن سۈلھىگە ۋە ئون يىل ئۆزئارا  ملسو هيلع هللا ىلصقىلىش ھوقۇقى بولىدۇ چۈنكى رەسۇلۇلالھ 
ملصباح ا»كاپىرالرنىڭ بۇ چاقىرىقىغا ماقۇل بولغان ) ملسو هيلع هللا ىلصئۇرۇش توختىتىشقا چاقىرىلغان چاغدا رەسۇلۇلالھ 

 ت(.بە -2317ناملىق كىتاب « املنري يف تهذيب تفسري ابن كثري

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -34ئايەت ۋە  -35سۈرە مۇھەممەد  ④
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قۇۋۋەت ۋە كەسكىن ئىرادە بىلەن ماڭدى. ئۇالر -ئارقىلىق، كۈچ ىقىلىش
وا﴿وَ رەببىنىڭ:  ةٍ  ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما لَُهْم  أَعِد ُ دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( » ﴾قُو َ

 دېگەن ①«ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال كۈچى، جەڭ ئېتى تەييارالڭالر
قۇۋۋەت ۋە ماددى  يىۋى جەھەتتىكى روھىسۆزىگە بويسۇنۇش يۈزىسىدىن، مەن

نىڭ هللاقۇۋۋەتتىن تېگىشلىك نېسىۋىسىنى ئېلىپ،  يجەھەتتىكى ئەسكىرى
 تائاال ئۇالرغا ياردەم بەردى.هللا دىنىغا ياردەم بەرگەنلىكى ئۈچۈن 

ُ  لََيْنُصَرن َ ﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  َ  إِن َ  َيْنُصُرهُ  َمْن  اّلل َ  َمك َن َاُهْم  إِْن  ال َِذيَن  َعِزيٌز۞ لََقِوي ٌ  اّلل َ
اَلةَ  أَقَاُموا اْْلَْرِض  ِف  كَاةَ  َوآَتُوا الص َ ِ  الُْمْنَكرِ  َعِن  َوَنَهْوا بِالَْمْعُروِف  َوأََمُروا الز َ  كىمكى» ﴾اْْلُُموِر۞ عَاِقَبةُ  َوّلِل َ

 هللارىدۇ، ىئۇنىڭغا ياردەم ب هللارىدىكەن، ئەلۋەتتە ىنىڭ دىنىغا ياردەم بهللا
نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق هللا)[. 47ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر ]

بولغانالر( شۇنداق كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە 
رىدۇ، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان ىنامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بقىلساق، 

مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە ئىشالر  قاهللائىشالردىن توسىدۇ، ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى 
 .②«[42قا قايتىدۇ( ]هللائاخىرەتتە 

دىنىغا ياردەم بەرگەن ئۆزىنىڭ تائاال هللا مانا بۇ ئىككى ئايەت كەرىمىدە 
پ ەندۈرۈلكۈچجەھەتتىن  ىۋە مەنىۋ يىرىدىغانلىقىنى لەۋزىكىشىگە ياردەم ب

 .ۋەدە قىلدى
 كەتكەنلىكىگە قاراپالپ يىراقال نىڭسەۋەبلىرى نۇسرەت مۇئمىن كىشى

ِ ﴿وَ  :تائاالنىڭ هللا دەپ قارىغان ۋاقىتتا، «قالدىچىكىپ ېنۇسرەت ك»  عَاقَِبةُ  ّلِل َ
قا مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە ئىشالر ئاخىرەتتە هللائىشالرنىڭ ئاقىۋىتى » ﴾اْْلُُمورِ 
چۈنكى  لىدۇقەلبىنى خاتىرجەم قى ئۇنىڭ گەن سۆزىېد  ③«قا قايتىدۇ(هللا

الىغان ختائاال هللا  قا مەنسۇپتۇر،هللاگانە ېي-يەككەتى ىئىشالرنىڭ ئاقىۋ
 .نىڭ تەقەززاسى بويىچە ئۆزگەرتىدۇكمىتىھېنەرسىنى 

غەلبىگە ئېرىشىش ئۈچۈن ھازىرالشقا تېگىشلىك مانا بۇ ئىككى ئايەتتە 
مىندا ئۈستۈنلۈككە ېز بايان قىلىندى، ئۇ بولسىمۇ مۇئمىن سۈپەتلەر
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 . زېمىنداسۈپەتلەردۇر ئۆزىدە مۇجەسسەملەيدىغان ئۇنى كېيىن، ىندرىشكەنېئ
چوڭچىلىق ھاكاۋۇرلۇق، ق، ۇمۇئمىننى تەكەببۇرل ـــ ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىش

دا نىڭ دىنىهللا بەلكى ئۇنىڭ قا قۇتراتمايدۇقىلىش قچىلىقۇقىلىش ۋە بۇز
  .ىدۇىلزىيادە ق ئېسىلىشىنىكەم ھمۇستە غائۇنىڭ ۋە ىتىنىۋۋقۇ-كۈچ

اَلةَ  أَقَاُموا اْْلَْرِض  ِف  َمك َن َاُهْم  إِْن  ِذيَن ﴿ال َ  :بىرىنچى سۈپەت نىڭ ياردىمىگە هللا» ﴾الص َ
ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر( شۇنداق كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە 

 . ①«نامازنى ئادا قىلىدۇئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساق، 
 ەتقا ئىبادهللانە ېگاي-ككە ئىگە بولۇش پەقەت يەككەۈمىندا ئۈستۈنلېز

ُ  عََد ﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا .يىن بولىدۇېندىن كقالىش ئەمەلگە ئاشىق  اّلل َ
الَِحاِت  َوَعِملُوا ِمْنُكْم  آَمُنوا ال َِذيَن  ْ  الص َ ُ َنن َ َولَُيمَ  قَْبلِِهْم  ِمْن  ال َِذيَن  اْسَتْخلََف  َكَما اْْلَْرِض  ِف  لََيْسَتْخلَِفْن َ  لَُهْم  ك ِ
 ُ ْ  لَُهْم  اْرَتَض  ال َِذي ِِيَْنُ ُ لَْن َ ِ لَِك  ْعَد بَ  َكَفرَ  َوَمْن  َشْيًئا ِب  ُيْشِرُكوَن  اَل  ْعُبُدوَنِن يَ  أَْمًنا َخْوِفِهْم  بَْعِد  ِمْن  َولَُيَبد   ذَ
ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللـەرنى هللا » ﴾الَْفاِسُقوَن  ُهُم  فَأُولَِئَك 

بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك،  قىلغان كىشىلەرگە، ئۇالردىن
ىنى چوقۇم ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىن

پ چىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنىمۇستەھكەم قىلىپ ب
 رىشنى ۋەدە قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ، ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىكىب

نىڭ ئىتائىتىدىن هللاكەلتۈرمەيدۇ، شۇ ۋەدىدىن كېيىن كاپىر بولغانالر 
 .②«چىققۇچىالردۇر

س خالى قاهللا ئىرادىسىدە ۋەكەتلىرى ىھەر-ئىش ،قاچانىكى سۆزلىرىبەندە 
 غا ئىگە بولۇشنى،يۇئابر-ىلەن يۈزبۇ ئىبادەت ب ىپ،ئىبادەت قىل

مەقسەت  نەرسىگە ئېرىشىشنى دۇنيادىن بىرەر ۋە لىنىشنىىىيمەدھ
 لساقى مەقسەت ماكانىنىەت ىرخنىڭ رازىلىقىنى ۋە ئاهللاپەقەت  قىلماستىن،

قىيىنچىلىق ۋە كەڭرىچىلىك ۋاقىتلىرىدا  ،ۋە خاپىلىق شاللىقخۇ ھەمدە
ككە ۈلنمىندا ئۈستۈېتائاال ئۇنى زهللا  ،داۋامالشسامۇشۇ خالىس ئىبادەت ئۈستىدە 

ر ئۈچۈن، ھېچبى لۇشوە بگئىۈنلۈككە تمىندا ئۈسېز بەندە ،دېمەك .ئىگە قىلىدۇ
غان بولۇشتىن ئىبارەت ادەت قىلئىب ىالقهللا يېگانە-شېرىكى يوق، يەككە
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 سۈپەتنى ئۆزىدە ھازىرلىغان بولۇشى الزىم.
 شەرتلىرى، رۇكىنلىرى ۋە ۋاجىباتلىرىنى ىنامازن :نچى سۈپەتىئىكك

 .غاندەك ئادا قىلىشىنتەلەپ قىل رۇندىغان ھالداوئ
ئۇ ئورۇنداش بىلەن مۇكەممەل بولىدۇ. ناماز ـــ ئۇنىڭ مۇستەھەبلىرىنى 

م ۋە ئولتۇرۇشنى مۇكەممەل قىيا ،سەجدە ،رۇكۇ ؛ئالىدۇكامىل بەندە تاھارەتنى 
 .لىدۇكۆڭۈل بۆ ئقاۇشۇخۋە  كەجامائەت گە،مەجۈ غا،ۋاقتى نامازنىڭ ؛قىلىدۇ
 ۇزۇرھۋە ئەزاالرنىڭ لىشى قەلبنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن نامازغا بىرى ـــ ئخۇشۇ

سىز ئۇشۇخ بولۇپ، ۋە يۈرىكى جېنىامازنىڭ نـــ  خۇشۇئ چۈنكى دۇر.ئېلىشى
 .جەسەتكە ئوخشايدۇ جانسىزناماز 

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرگەن: مەن ېاسىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دئەممار ئىبنى ي
 رشع إال له كتب وما لينرصف الرجل إن» نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم:

ىشى ھەقىقەتەن بىر ك» «نصفها ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، مثنها، تسعها، صالته،
قۇغان نامىزىنىڭ )ساۋابىدىن( وئۇ كىشىگە ئھالبۇكى،  .دۇتىقاي (نامازدىن)

 ىدىن بىرى، ئالتىدىنتسەككىزدىن بىرى، يەت ،توققۇزدىن بىرى ،ئوندىن بىرى
 ①.«ۇيېزىلىد ىياكى يېرىم بىرى، ئۈچتىن بىرىبىرى، بەشتىن بىرى، تۆتتىن 

كَاةَ  آَتُوا﴿وَ  :ى سۈپەتىنچئۈچ  .②«رىدۇىزاكات ب» ﴾الز َ
 غان ھالدا،ىلىقىنى تەلەپ قىلنىڭ پەزلىنى ۋە رازهللا زاكاتنىبۇ ـــ 
ئۇالر  .تۇررىشىب تولۇق لىدىن رازى بولۇپڭگە چىن كۆغان كىشىلەرھەقلىق بول

ۋە  مىسكىن ،قىرېئۆزىنىڭ پ ؛ماللىرىنى پاكاليدۇئۆزلىرىنى ۋە بۇ ئارقىلىق 
ا بولغان زاكاتق . پەرزرىدۇىقېرىنداشلىرىغا مەنپەئەت بئۇالردىن باشقا مۇھتاج 

 .نغان ئىدىسۆھبەتتە بايان قىلى -22ان كىشىلەرنىڭ بايانى ھەقلىق بولىدىغ
  .③«بۇيرۇيدۇياخشى ئىشالرغا » ﴾ بِالَْمْعُروِف  أََمُروا﴿وَ  :تۆتىنچى سۈپەت
ۋە  ببۇيرىغان ۋاجىنىڭ پەيغەمبىرى هللاۋە  هللا ـــياخشى ئىشالر 

بەندىلەرنى  ،نىڭ شەرىئىتىنى بەرپا قىلىشهللائۇالر  ب ئىشالردۇر.مۇستەھە
غا بۇ ئىشالر ئۈچۈنرىشىش ېۋە رازىلىقىغا ئ ىتنىڭ رەھمىهللائىسالھ قىلىش، 
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. دۇئوخشايبىرىنى چىڭىتىپ تۇرىدىغان بىناغا -ئمىن بىرىۇۈنكى مچ دۇۇيبۇير
كۆرگەن  شىخيانى ىبولۇش غۇچىرەببىگە ئىتائەت قىل ىنىڭئۆز ،ىڭدەكشۇن

مۇئمىنگە، قېرىنداشلىرىنىڭمۇ رەببىگە ئىتائەت قىلغۇچى بولۇشىنى ياخشى 
ۋە  ئېيتىش ئىمان ـــ ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇشبولىدۇ.  بشى ۋاجىۈرۆك

 شۇ كىشىغان ۇبۇير ئۇنىڭغا ،تىن ئۇرغۇپ چىققان بولساىقالشتتەس
ۇنيا د شۇ ئىشنىڭ چۈنكى ئۇ كىشى ئورۇندىغان بولۇشى الزىم ياخشىلىقنى ئۆزى
قانائەتلەنگەنلىكتىن  ئىشىنىپ ىرىگەمەنپەئەتل-پايدا ۋە ئاخىرەتلىك

 باشقىالرنى شۇ ئىشقا بۇيرۇيدۇ.
 .①«يامان ئىشالردىن توسىدۇ» ﴾الُْمْنَكرِ  َعِن  َنَهْوا﴿وَ  :ى سۈپەتچبەشىن

 ،ئاالقىدار بولغان گەياكى مۇئامىلىۋە ئىبادەت ياكى ئەخالق  ـــيامان ئىش 
 نىڭهللائۇالر  .كىچىك گۇناھالردۇر-ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى چەكلىگەن چوڭهللا 

بۇزۇقچىلىق ۋە ئازابنىڭ ، دىنىنى قوغداش، بەندىلەرنى ھىمايە قىلىش
 .سىدۇوت گۇناھالردىنئاشۇ  ئۈچۈن سەۋەبلىرىدىن ساقلىنىش

 ـــياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇش  ،مەكېد
 ،رۇدكۈچلۈك تايانچىسى لىشىشىنىڭمداۋا ئىززىتى ۋە بىرلىكى ممەتنىڭۈئ

 شۇنىڭ .بۆلۈنۈپ كەتمەيدۇ كۆز قاراشالر ۋە پىكىرلەرھەتتاكى بۇ ئارقىلىق 
دىننىڭ  ـــش ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇ ،ۈنچئۈ

. چە پەرزدۇرىبىر مۇسۇلمان ئەر ۋە ئايالغا قادىر بولۇشھەر ،لۇپوب ىدىنىرپەرزل
 َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  َوَيأُْمُروَن  الَْخْْيِ  إَِل  َيْدُعوَن  أُم َةٌ  ِمْنُكْم  لَْتُكْن ﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا 
ل َِذيَن  َتُكوُنوا َواَل  ُمْفلُِحوَن۞الْ  ُهُم  َوأُولَِئَك  الُْمْنَكرِ  قُوا كَا َناُت  َجاَءُهُم  َما بَْعدِ  ِمْن  َواْخَتلَُفوا تََفر َ  َوأُولَِئَك  الَْبي ِ
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان، » ﴾َعِظيٌم۞ عََذاٌب  لَُهْم 

ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە بولسۇن؛ 
[. روشەن دەلىللەر كەلگەندىن 274مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر ]ئەنە شۇالر 

كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكەن ۋە ئىختىالپ قىلىشقان كىشىلەر )يەنى يەھۇدىيالر 
 .②«[275ۋە ناساراالر( دەك بولماڭالر، ئەنە شۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ ]

ولمىغان ئەگەر ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇش ب

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -42سۈرە ھەج  ①
 ئايەتلەر. -275ۋە  -274سۈرە ئال ئىمران  ②



 

       176 

ۇرۇھ گ ۋە ھەر بىر ەتكەنبۆلۈنۈپ پارچىلىنىپ ك ەرگەلكىشىلەر پىرقى ،بولسا
ياخشى  خۇشالالنغان بوالتتى. ھالبۇكى،بىلەن زلىرىنىڭ ماڭغان يولى ئۆ

بۇ ئۈممەت باشقا  ،لىقيامان ئىشالردىن توسۇش ئارقى ۋە رۇشۇيئىشالرغا ب
 أُْخِرَجْت  أُم َةٍ  َخْْيَ  ْنُتْم ﴿كُ  يدۇ:تائاال مۇنداق دە. هللا قىلىندى رتۇقئا دىنئۈممەتلەر

ِ  َوُتْؤِمُنوَن  الُْمْنَكرِ  َعِن  َوَتْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  َتأُْمُروَن  لِلن َاِس  )ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( » ﴾بِاّلل َ
پ ياخشىلىققا بۇيرۇ ،سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان

ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى قا هللا ،يامانلىقتىن توسىدىغان
 .①«ئۈممەتىسلەر

بۇ ئۈممەت ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇشنى تەرك 
 ََل عَ إِْسَرائِيَل  بَِن  ِمْن  كََفُروا ِذيَن ال َ  ِعَن ﴿لُ  :تائاال مۇنداق دەيدۇهللا ئەتسە لەنەتكە ئۇچرايدۇ. 

َِ  لَِساِن   امَ  لَِبْئَس  فََعلُوهُ  ُمْنَكرٍ  َعْن  َيَتَناَهْوَن  اَل  كَاُنوا َيْعَتُدوَن۞ َوكَاُنوا َعَصْوا بَِما ذَلَِك  َمْرَيَم  ابِْن  َوعِيََس  َِاُوو
بەنى ئىسرائىلدىن كاپىر بولغانالرغا داۋۇدنىڭ ۋە مەريەم ئوغلى » ﴾َيْفَعلُوَن۞ كَاُنوا

ئىسانىڭ تىلى بىلەن )يەنى زەبۇردا ۋە ئىنجىلدا( لەنەت قىلىندى. بۇ )يەنى 
ئۇالرنىڭ لەنەتكە ئۇچرىشى( ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق قىلغانلىقلىرى ۋە ھەددىدىن 

يامان ئىشالردىن قىلغان [. ئۇالر ئۆزلىرى 27ئېشىپ كەتكەنلىكلىرىدىن بولدى ]
 .②«[21ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان! ] ،بىرىنى توسمايتتى-بىر

 ەۋ ىلىك بولۇشئىراد بوشىشىپ قالماسلىق، ىتىپ بەرگەنرسۆتائاال كهللا 
قاچان  بەش سۈپەترالش بىلەن بىرگە، يۇقىرىقى ۋەت تەيياۋقۇ ماددى

تائاال هللا ۇ. نىڭ ئىزنى بىلەن نۇسرەت ھاسىل بولىدهللا لەشسە،ىيلىئەم
ِ  عَْد ﴿وَ مۇنداق دەيدۇ:  ُ  يُْخلُِف  اَل  اّلل َ  الَْحَياةِ  ِمَن  َظاِهًرا َيْعلَُموَن  َيْعلَُموَن۞ اَل  الن َاِس  أَْكثَرَ  َولَِكن َ  َوعَْدهُ  اّلل َ

ْنَيا )ئۇالرنى غالىب قىلىدىغانلىقىنى( ۋەدە  هللا» ﴾غَاِفلُوَن۞ ُهْم  اَْلِخَرةِ  َعِن  َوُهْم  الد ُ
نىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر، هللاچۈنكى ) ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ هللاقىلدى. 

[. ئۇالر 4سۆزى راستتۇر(، لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى )بۇنى( بىلمەيدۇ ]
ھاياتىي دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىنىال بىلىدۇ، ئۇالر ئاخىرەتتىن )يەنى 
ئاخىرەت ئىشىدا ئويلىنىشتىن ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن ئىشلەشتىن( غەپلەتتىدۇر 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -227سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەتلەر. -21ۋە  -27سۈرە مائىدە  ②
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ىل ھاس ىتىنۇسر نىڭهللاىپ باقمىغان چېقەلىبكە ك كەئۈممەت شۇندىال .①«[2]
 بولىدۇ.
مىن شۇنى ئېنىق بىلىشى ئۇئىشەنگەن م شەكسىزنىڭ ۋەدىسىگە هللا

ەيدا پ ئۇنى ياراتقان ۋەئۇ  ،سەۋەبلەر ھەرقانچە كۈچلۈك بولسىمۇ ىمادد كېرەككى،
قەۋمى  ئاد .ىتىگە نىسبەتەن ھېچنەرسە ئەمەسۋقۇۋ-نىڭ كۈچهللاقىلغان 

 كىمقۇۋۋەتتە بىزدىن -ۈچك: »ىرلىنىپختى بىلەن پەۋۋىقۇ-ئۆزىنىڭ كۈچ
َ  أَن َ  َيَرْوا أََولَْم ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ېگەنىدى.د« ؟ئارتۇق  أََشد ُ  ُهوَ  َخلََقُهْم  ال َِذي اّلل َ
 ْ ةً  ِمْْنُ َياتَِنا َوكَاُنوا قُو َ ْ  فَأَْرَسلَْنا َيْجَحُدوَن۞ بِآ  ِف  ْزِي الْخِ  عََذاَب  لُِنِذيَقُهْم  َنِحَساٍت  أَي َاٍم  ِف  َصْرَصًرا ِريًحا عَلهََْيِ
ْنَيا الَْحَياةِ  نىڭ هللائۇالر ئۆزلىرىنى ياراتقان » ﴾ُيْنَصُروَن۞ اَل  َوُهْم  أَْخَزى اَْلِخَرةِ  َولََعَذاُب  الد ُ
قۇۋۋەتتە ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى بىلمىدىمۇ؟ ئۇالر بىزنىڭ -كۈچ

[. ئۇالرغا بۇ دۇنيادىال خار قىلغۇچى ئازابنى 25ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلدى ]
تېتىتىشىمىز ئۈچۈن، شۇم كۈنلەردە قاتتىق سوغۇق شامالنى ئەۋەتتۇق، 
ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ خار قىلغۇچىدۇر، ئۇالر )ئازابنى دەپئى قىلىدىغان( 

 .②«[24ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ ]
مىسىرنىڭ پادىشاھلىقى ۋە ئاستىدىن ئېقىپ تۇرغان مىسىرنىڭ ن پىرئەۋ

سۇ گەن ئۆزى پەخىرلەن تائاال ئۇنى هللا .ەريالىرى بىلەن پەخىرلەنگەن ئىدىد
ۇنىڭ قەۋمىگە مىراس ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنى مۇسا ۋە ئ ،ق قىلىپبىلەن غەر

پ ەچۇق گوىرئەۋىننىڭ نەزىرىدە ئەرزىمەس، ئمۇسا بولسا پ .قىلىپ بەردى
 اللمايدىغان ئادەم ئىدى.قى

ىتى بىلەن ۋۋقۇ-قى ۋە كۈچۇئۆزىنىڭ تەكەببۇرلمۇشرىكلىرى  قۇرەيش
 ەۋاشلىرى ۋىكاتت غان ھالدالىلق ۋە رىيا قچىكىشىلەرگە چوڭ ،پەخىرلىنىپ

 پ،رىېبىز بەدرگە ب» :ئۇالر .چىققان ئىدى رتلىرىدىنۇيداھىيلىرى بىلەن 
 ،ناخشىچىالر ناخشا ئېيتىپ ،ئىچىپالرنى بشارا-قاھار ،يۇپوگىلەرنى سۆت

شۇنداق قىلساق  .ەرگە ئاڭالتماي تۇرۇپ قايتمايمىزبلەرىتىمىزنى ئەۋۋقۇ-كۈچ
 رئاندىن ئۇالر پەيغەمبە ىشكەنىدى.يېد« دىغان بولىدۇن مەڭگۈ قورقىئۇالر بىزدى

 پ،ۇارقىلىق ئېچىنىشلىق مەغلۇب بولۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ قوللىرى ئ ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 ئايەتلەر. -2ۋە  -4سۈرە رۇم  ①
 ئايەت. -24ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -25سۈرە فۇسسىلەت  ②
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 ىشىلەرنىڭ خارلىقە كىگىچكۈن ىيامەتىغا تاشالندى ۋە قققۇدۇتاپلىرى بەدر 
 ئايالندى. سۆزلىرىنىڭ تېمىسىغاھەققىدىكى 

 دىنىمىزنىڭ ۇپ،نۇسرەت سەۋەبلىرىنى تۇت ئەسىردە مۇشۇبىز مۇسۇلمانالر 
شكۈچى ئەمەس بەلكى ئۇالرغا ئۈلگە گەباشقىالرغا ئە ،رۇندىساقولىرىنى ئبۋاجى

مىيەت ۋە ئىخالس بىلەن ەڭ ۋاستىلىرىنى سەمىج ھازىرقى زامان ،بولساق
خۇددى بىزدىن گە قارشى تائاال بىزگە دۈشمەنلىرىمىز هللا ،تۇتساق
ۆز ۋەدىسىنى ئ هللا .ئەلۋەتتە ياردەم بىرىدۇلەرگە ياردەم بەرگەندەك ىكىئىلگىر
 بزى يالغۇز مەغلۇشۇننى ئۆوبەندىسىگە ياردەم بەردى، كۆپ ق ،ئاشۇردى ئىشقا

ِ  ن َةَ ﴿ُس  مۇنداق دەيدۇ:تائاال . هللا قىلدى ِ  لُِسن َةِ  َتِجَد  َولَْن  قَْبُل  ِمْن  َخلَْوا ال َِذيَن  ِف  اّلل َ  ﴾ْبِدياًل تَ  اّلل َ
نىڭ ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە هللانىڭ تۇتقان يولى( هللابۇ )يەنى مۇناپىقالرغا »

 .①«ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسەن نىڭ تۇتقان يولىداهللاتۇتقان يولىدۇر، 
رمەتكە ۆئىززەت ۋە ھ ،ق غەلبە قازىنىدىغانبىز ئۇ ئارقىلى !هللا ىئ

ۇسرەت ن ە ئاسىيالر خار بولىدىغانكاپىر ۋ ،ئىسالم يۈكسىلىدىغان ،رىشىدىغانئې
 يسېخىۋە لىك مەسەن ھەقىقەتەن كەر ،بىزگە ھازىرالپ بەرگىن ىنسەۋەبلىرى

 .تۇرسەنزات
اتلىرىغا ىئتاۋاب-ئۇنىڭ ئائىلە ،گە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەدتائاال  هللا

 !نسۇقىلئامانلىق ئاتا -ۋە تىنىچبارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ئايەت. -41سۈرە ئەھزاب  ①
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 سۆھبەت -21
ئاخىرقى ئون  ئېيىنىڭ زانىرام

 نىڭ پەزىلىتىىكۈن
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ
هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب
مۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنى

نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 
 قىلغۇچىدۇر.

تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 
نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 

گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. ئەڭ ئ
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

ان رەزىيەلالھۇ قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسم
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

 قىلسۇن!
يىتىپ  سىلەرگە ون كۈنىرقى ئڭ ئاخىئېيىنى زانىرام ،قېرىنداشلىرىم
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 مەشھۇر پەزىلەت ۋە كاتتا ەر،كۆپلىگەن ياخشىلىق ۋە ئەجىرل كەلدى. بۇ كۈنلەردە
 بار. كلەرئاالھىدىلى

  ھىدىلىكلىرىكۈنلەرنىڭ ئاال ۇب
 ۇ مباشقا ۋاقىتتىكىدىنئون كۈنىدە نىڭ ئاخىرقى زانىرام ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 تتى.قىال ئەمەلتىرىشىپ  بەكرەك

 النبي أن»غان: لىنىنەقىل ق نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىەلالھۇ ئەنھائائىشە رەزىي
قى زاننىڭ ئاخىرىرام ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «غريه يف يجتهد ماال األواخر العرش يف يجتهد كان ملسو هيلع هللا ىلص

ئىبادەت قىلىشقا باشقا ۋاقىتالرغا قارىغاندا ئاالھىدە -ئونىدا تائەت
 ①.«تىرىشاتتى
 :ى نەقىل قىلىنغانگەنلىكېمۇنداق د يەنە ە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭئائىش

ڭ زاننىىرام ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «أهله وأيقظ ليله وأحيا مئزره شد العرش دخل إذا ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »
لىق ئاياللىرىغا يېقىنچىيەنى بەلۋېغىنى چىڭ باغاليتتى ) ئاخىرقى ئونى كىرسە

ە ۋ ت بىلەن ئۆتكۈزەتتىئىبادە لىرىنىچىې، كقىلىشتىن ئۆزىنى تارتاتتى(
 ②.«ئويغىتاتتى ()تەھەججۇد نامىزىغا ئائىلىسىنى

: انغىنگەنلىكى نەقىل قىلېمۇنداق ديەنە  نىڭئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا
 ملسو هيلع هللا ىلص رپەيغەمبە» «املئزر وشد شمر العرش كان فإذا ونوم بصالة العرشين يخلط ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »
ى ئاخىرق .ئۇخاليتتىۇراتتى ۋە ت ايىگىرمىسىدە قىيامد (نىڭ ئەۋۋەلقىزانىرام)

 بەلۋېغىنى چىڭ باغاليتتىتىرىشچانلىق قىالتتى ۋە سە ئىبادەتكە رىئونى ك
 ③.«ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئۆزىنى تارتاتتى(يەنى )

ە ەزىلەتلىك ئىكەنلىكىگپ مۇشۇ ئون كۈننىڭ يۇقىرىقى ھەدىسلەردە ،مەكېد
قا قارىغاندا ئونىدا باشقا ۋاقىتنىڭ ئاخىرقى زانىرام ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ر.دەلىل با

 ،رىكىقۇش، زوقۇرئان ئ ،ناماز ـــ مانا بۇ .قىالتتىئىبادەت  بەكرەك تىرىشىپ
ىشنى انلىق قىلقە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق ئىبادەت تۈرلىرىگە تىرىشچىسەد

 ناماز ۋە زىكىرگە بەلۋېغىنى چىڭىتىپ، ملسو هيلع هللا ىلص چۈنكى پەيغەمبەر ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
 .ىغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئۆزىنى تارتاتتىش ئۈچۈن ئاياللىرمەشغۇل بولۇ

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئەھمەد توپلىغان. ③
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د ىمئىشەنگەن ۋە ساۋاب ئۈ قاهللابولغانلىقى ھەمدە  شەرەپلىك چىلەرېكۇ ب
كى گۇناھلىرى مەغپىرەت ىئىلگىرغان كىشىنىڭ قىلغان ھالدا قىيامدا تۇر

ى چىنېك پ،چىسىنى ئىزدەېقەدىر ك ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر لىقى ئۈچۈن،قىلىنىدىغان
بىلەن  رىتىل ۋە ئەزاالرنىڭ زىك ،قەلب بىلەن ھەمدە قىرائەت ۋە قىيام

پۈتۈن  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر مەنىسى شۇكى، يۇقىرىقى ھەدىسلەرنىڭئۆتكۈزەتتى. 
رەببىگە ئوقۇش قاتارلىق ئەمەللەر بىلەن  ناماز، رائەتىقكېچىنى زىكىر، 

ن ۋە ئۇنىڭدى سوھۇرلۇق تەييارلىق قىلىش، بۇ ئىبادەتلەرگە ش،ئىبادەت قىلى
 بىلەن ئۆتكۈزەتتى. ئىبادەتلەر-تائەتباشقا 

ىكى د« سەھىھ مۇسلىم» بىلەن لەرھەدىس يۇقىرىقى مۇشۇ چۈشەنچە بويىچە
سىنى ىھەدىسنىڭ ئوتتۇريەنە  بىر  ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقىل قىلىنغان

ما » دېگەن:مۇنداق ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا  .بولىدۇ بىرلەشتۈرۈپ چۈشەنگىلى
ئاتقۇچە چىسى تاڭ ېنىڭ ك ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبەر» «الصباح حتى ليلة قام ملسو هيلع هللا ىلص أعلمه

زاننىڭ ىنىڭ رام ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرى چۈنك «.لمەيمەنقىيامدا تۇرغانلىقىنى بى
ەن لۈك ئىبادەتلەر بىقىيام ۋە ئۇنىڭدىن باشقا تۈرلون كېچىسىنى ئاخىرقى ئ

 ئىنكار قىلىنغىنىبۇ ھەدىستە  .ئۆتكۈزگەنلىكى ئېنىق بايان قىلىنغان
 ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر. هللا .ئۆتكۈزۈشتۇر النى پەقەت قىيام بىلەنچىېك

نىڭ ئاخىرقى ئونىنىڭ پەزىلەتلىك ئىكەنلىكىگە زانىرامە ھەدىست يۇقىرىقى
چىلەرنى ئۇنىڭغا اليىق ئىبادەتلەر ېبۇ مۇبارەك ك ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرچۈنكى  بار دەلىل

ىرقى خنىڭ ئازانىرام ئائىلىسىنى ،ھېرىسمەن بولۇپ لىشكەىمەت بيبىلەن غەنى
 اتتى.يغىتوئونىدا ناماز ۋە زىكىرگە ئ

مۇۋەپپەق قىلغان  هللارسەت ۋە ۇپ ـــ ئىنسان ھاياتىدىكىچىلەر ېبۇ ك
ئۆزى ۋە  كىشىگە نىسبەتەن ئمىنۇرەك مېشۇڭا ز تۇر.كىشى ئۈچۈن غەنىيمەت

 .ەسئەم توغرا قويۇشى قولدىن بىرىپنى رسەتۇبۇ قىممەتلىك پ نىڭئائىلىسى
 هللابۇ كېچىلەردە  ئىنسان بەزىدە. چىلەردۇرېك ساناقلىقىلەر پەقەت ېچبۇ ك
دە، ئۇ مۇكاپات ئىنساننىڭ دۇنيا ۋە -النىڭ بىرەر مۇكاپاتىغا ئېرىشىدۇتائا

كۆپلىگەن  ھەقىقەتەن سائادىتى بولۇپ قالىدۇ.-ئاخىرەتتىكى بەخت
ئىشالردا  سىزمەنپەئەت نىۋاقىتالر قىممەتلىكبۇ  ىڭمۇسۇلمانالرن

 لىش ۋە ئېغىر زىياننىڭ قاتارىدىندۇر.ېكاتتا مەھرۇم ق ـــۋاتقانلىقى ۈئۆتكۈز
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 تكۈزىدۇ،ۆبىلەن ئۇيقۇسىز ئ بىھۇدە ئىشالر ە ۋاقىتلىرىنىنىڭ كۆپىنچىچېئۇالر ك
ۈ كېيىن مەڭگمۇشۇ يىلدىن  يقۇغا غەرق بولۇپ،قىيامدا تۇرۇش ۋاقتى كەلسە ئۇ

انا م تىن مەھرۇم قالىدۇ.ۆپلىگەن ياخشىلىقبولغان ك مالىئېھتىتاپالماسلىق 
يولىدىن نىڭ هللا نىئۇالر نى گوللىشى ۋە ئالدىشى،شەيتاننىڭ ئۇالر ـــ بۇ

ِِي إِن َ ﴿ :تائاال مۇنداق دەيدۇهللا . توسىشى ۋە ئازدۇرىشىدۇر ْ  لََك  لَْيَس  ِعَبا  ُسلَْطاٌن  عَلهََْيِ
ت ََبَعَك  َمِن  إِال َ  مېنىڭ بەندىلىرىمگە )يەنى ئۇالرنى ئازدۇرۇشقا( سېنىڭ » ﴾الَْغاِويَن  ِمَن  ا

 ىڭ كۈچۈڭكۈچۈڭ يەتمەيدۇ، پەقەت گۇمراھالردىن ساڭا ئەگەشكەنلەرگىال )سېن
 .①«يېتىدۇ(

 ،پىنى بىلىپ تۇرۇىنى ئىكەنلىكمەيتاننىڭ ئۆزىنىڭ دۈششاقىل كىشى ئ
ئەقىلگە ۋە ئىمانغا  ـــ نكى بۇچۈ شەيتاننى دوست تۇتمايدۇ نى قويۇپهللا

ي ََتهُ  أَفََتت َِخُذوَنهُ ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا دۇر.قارشى لَِياءَ  َوذُر ِ  بِْئَس  عَُدو ٌ  لَُكْم  َوُهْم  ُِوِن  ِمْن  أَْو
الِِمَن  مېنى قويۇپ ئىبلىسنى ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىنى دوست » ﴾بََداًل  لِلظ َ

قىلىۋاالمسىلەر؟ ھالبۇكى، ئۇالر سىلەرگە دۈشمەندۇر، ئىبلىس زالىمالر ئۈچۈن 
قا ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا شەيتانغا هللانېمىدېگەن يامان بەدەل! )يەنى 

 .②«چوقۇنۇش نېمىدېگەن يامان!(
ْيَط  إِن َ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  يەنە تائاال هللا  ِحْزبَهُ  َيْدُعو إِن ََما عَُدو ًا فَات َِخُذوهُ  عَُدو ٌ  لَُكْم  اَن الش َ
ِعْيِ  أَْصَحاِب  ِمْن  لَِيُكوُنوا شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر، ئۇنى دۈشمەن » ﴾الس َ

 .③«ئەھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇتۇتۇڭالر، شەيتان ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى 
 قىالتتى. ئېتىكاپدە بۇ كۈنلەر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

قىال ئىتائەت هللايالغۇز  ،دۇنيا مەشغۇالتلىرىدىن ئۈزۈلۈپ ـــئېتىكاپ 
هللا  ئېتىكاپ .سجىدتىن چىقماي ئىبادەت قىلىشتۇرقىلىش ئۈچۈن مە

 بايان قىلىنغانىدە ئېنىق نىڭ سۈننىت ملسو هيلع هللا ىلص ۋە رەسۇلۇلالھ ىتائاالنىڭ كىتاب
ِكُفوَن  َوأَْنُتْم  ُتَباِشُروُهن َ  اَل ﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا دىندۇر.سۈننەتلەر  ﴾الَْمَساِجِد  ِف  عَا

سىلەر مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا )كۈندۈز بولسۇن كېچە »

                                                           
 ئايەت. -41سۈرە ھىجر  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -57سۈرە كەھف  ②
 ئايەت. -4سۈرە فاتىر  ③



 

       183 

 .①«يېقىنچىلىق قىلماڭالر )ئاياللىرىڭالرغا( بولسۇن(، ئۇالرغا
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .غان ئىدىقىلئېتىكاپ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرشۈبھىسىزكى، 

غان ىلق ئېتىكاپ مۇيىنېىن كۋە ئۇنىڭد بىرگە بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ساھابىلىرىمۇ
 أن»: نەقىل قىلىنىدۇمۇنداق د خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ىسەئ ۇئەب .ئىدى
 لعرشا أعتكف إين: قال ثم األوسط، العرش اعتكف ثم رمضان من األول العرش اعتكف ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 العرش يف إنها: يل فقيل أتيت ثم األوسط، العرش أعتكف ثم الليلة، هذه ألتمس رمضان من األول
لقى اۋۋازاننىڭ ئىرام ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «فليعتكف يعتكف أن منكم أحب فمن. واخراأل 

 دا ئېتىكاپىئون ىدىكىتتۇريىن ئوېئۇنىڭدىن ك قىلدى. ئونىدا ئېتىكاپ
 ،پىقىلئېتىكاپ دا ونىلقى ئاۋۋئا زاننىڭىمەن رام> :يىنېئۇنىڭدىن ك .دىقىل
 ىرىدىكيىن ئوتتۇېئاندىن ك ،چىسىنى( ئىزدىدىمېقەدىر ك يەنىچىنى )ېبۇ ك

ىنىڭ ئاخىرقى ئونىدا چېئۇ ك )چۈشۈمدە( يىن ماڭاېك قىلدىم،ئونىدا ئېتىكاپ 
شنى ياخشى كۆرگەن كىشى قىلى سىلەردىن ئېتىكاپ تىلدى.ئېيئىكەنلىكى 

 ②.«دىېد !<داۋامالشتۇرسۇن قىلىشنى ئېتىكاپ
كان »ىدۇ: نەقىل قىلىن گەنلىكىېئەنھانىڭ مۇنداق دە رەزىيەلالھۇ ئائىش

 من أزواجه اعتكف ثم وجل عز هللا توفاه حتى رمضان من األواخر العرش يعتكف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
نىڭ ئاخىرقى ئونىدا زانىرامئۇنى ۋاپات تاپقۇزغانغا قەدەر  هللا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «بعده

دىغان ىقىلرى ئېتىكاپ للىايىن ئايېئۇ ۋاپات بولغاندىن ك .تتىقىال ئېتىكاپ
  ③«.بولدى

: ۇىلىنىدگەنلىكى نەقىل قېمۇنداق ديەنە ئەنھانىڭ  ۇئائىشە رەزىيەلالھ
 رشينع اعتكف فيه قبض الذي العام كان فلام أيام عرشة رمضان كل يف يعتكف ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »

ان ۋاپات تاپق تتى،قىال دا ئون كۈن ئېتىكاپزانىراميىلى ھەر  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «يوماً 
 ④«.ىدىغان ئقىل كۈن ئېتىكاپ 17يىلى 
كان » :لىكى نەقىل قىلىنىدۇمۇنداق دېگەن نىڭەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئ 
 كفاعت املقبل العام كان فلام عاماً  يعتكف فلم رمضان من األواخر العرش يعتكف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -272سۈرە بەقەرە  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
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 ئارىدىن .تتىقىال ىرقى ئونىدا ئېتىكاپنىڭ ئاخزانىرام ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «عرشين
 ①.«دىلقى يىگىرمە كۈن ئېتىكاپكى يىلى كېيىن ايمقىل ئېتىكاپ بىر يىلى

 رادأ إذا ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »دىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ: زىيەلالھۇ ئەنھائائىشە رە
 األواخر رشالع يعتكف أن فأراد.  فيه يعتكف أن يريد ذيل املكان الدخ ثم الصبح صىل يعتكف أن
 رضبف بخباء حفصة وأمرت.  لها فرضب بخباء عائشة فأمرت.  خباء له فرضب فأمر.  رمضان من
 آلرب> قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ذلك رأى فلام.  لها فرضب بخباء أمرت خباءهام زينب رأت فلام.  لها

 ئېتىكاپ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «شوال من عرشا واعتكف ضانفلم يعتكف يف رم <تردن
 قىلماقچى بولغان ئېتىكاپ ،قۇپ بولۇپوبامدات نامىزىنى ئ قىلماقچى بولسا
رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئېتىكاپ  ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر تەتتىېئورۇنغا كىرىپ ك

 غا چىدىر تىكىلدى. ملسو هيلع هللا ىلصقىلماقچى بولۇپ چىدىر تىكىشكە بۇيرىدى، پەيغەمبەر 
 نھامۇ چىدىر تىكىشكە بۇيرىدى، ئۇنىڭغىمۇئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەشۇنىڭ بىلەن 

 مۇ چىدىر تىكىشكە بۇيرىدى،فسە رەزىيەلالھۇ ئەنھاھە .لىدىىچىدىر تىكبىر 
ۇ ىن زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھا بئاند .لدىىچىدىر تىكبىر ئۇنىڭغىمۇ 

داق شۇنچىدىر تىكىشكە بۇيرىدى، ئۆزى ئۈچۈن كۆرۈپ  ئىككىسىنىڭ چىدىرىنى
 :چىدىرالرنى كۆرۈپبۇ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .چىدىر تىكىلدىبىر ئۇنىڭغىمۇ قىلىپ 

 اي،قىلم زاندا ئېتىكاپىرام < دېدى. ئاندىن؟كۆزلەمدىكەنشىلىقنى بۇالر ياخ>
  ②.«قىلدى اۋۋالقى ئونىدا ئېتىكاپۋۋال ئېيىنىڭ ئەش

مەن »مۇنداق دېگەن:  )رەھىمەھۇلالھ(بەل ننى ھەبىەھمەد ئئىمام ئ
 شنىڭ سۈننەت ئىكەنلىكىدەقىلىئالىمالردىن ھېچبىر كىشىنىڭ ئېتىكاپ 

 «.ئىختىالپالشقانلىقىنى بىلمەيمەن
 ۋە مەرھەمىتى-تائاالنىڭ پەزلى هللا ـــ شتىكى مەقسەتقىلى ئېتىكاپ

دۇنيا ھەمدە  ئۈچۈنچىسىنى تېپىش ېر كقەد ،مۇكاپاتىنى تەلەپ قىلىش
 لەردىنىكىش مەقسىتىدە قا ئىتائەت قىلىشهللا مەشغۇالتلىرىدىن ئۈزۈلۈپ

ان غقىل ئېتىكاپ نىڭ ئۈچۈنشۇ ۇر.ىپ، بىرەر مەسجىدنى الزىم تۇتۇشتئايرىل
 ۇدەبىھ ى،شۇلوئىبادەت بىلەن مەشغۇل ب-تائەتناماز ۋە  ،قىرائەت ،كىشى زىكىر

 اكىيئائىلىسى سەۋەبىدىن ھاجەت  رەك ئەمماېك ساقلىنىشىدۇنيا سۆزلىرىدىن 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ②
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 بىر ئاز پاراڭالشسا ئارقىلىقكىشىلەر بىلەن مۇباھ سۆزلەر  ئۇنىڭدىن باشقا
 ەلالھۇ ئەنھانىڭيە رەزىيىفبۇنىڭغا مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى سە دۇرۇس بولىدۇ.

 يالًل أزوره فأتيته معتكفاً  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »ئۇ مۇنداق دېگەن:  .ھەدىسى دەلىلدۇر مۇنۇ
 ىلىۋاتقانق كاپىتېئ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»« ليقلبني معي ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقام ألنقلب قمت ثم ثتهفحد

ئۇنىڭ بىلەن  كەلدىم.نى يوقالپ كېچىدە ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبەر  .ئىدى
مۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ىن، كېتىش ئۈچۈن ئورنۇمدىن تۇرغانىدىم،سۆزلەشكەندىن كېي

 ①.«تۇردى مېنى ئۇزىتىپ قويۇش ئۈچۈن ئورنىدىن
ۇتۇش ت لەنشەھۋەت بى ۋە سۆيۈش قىلىش،ان كىشىگە جىما غقىل ئېتىكاپ
ِكُفوَن  َوأَْنُتْم  ُتَباِشُروُهن َ  اَل ﴿وَ دەيدۇ:  داقمۇن بۇ ھەقتە تائاالهللا  .ھارام بولىدۇ  ِف  عَا

مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا )كۈندۈز بولسۇن  رسىلە» ﴾َمَساِجِد الْ 
 .②«كېچە بولسۇن(، ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر

 ۇئ ،ىن چىقىشىغا كەلسەكمەسجىدت ئېتىكاپ قىلغان كىشىنىڭئەمما 
بەدىنىنىڭ بىر قىسمىنى چىقارسا دۇرۇس غان ئورنىدىن قىل كىشى ئېتىكاپ

كان » :لىكى نەقىل قىلىنىدۇنداق دېگەنۇم ڭەلالھۇ ئەنھانىئائىشە رەزىي بولىدۇ.
 اپئېتىك ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «حائض وأنا فأغسله معتكف وهو املسجد من رأسه يخرج ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
زدار تۇرۇپ ئۇنىڭ تىن بېشىنى چىقىراتتى، مەن ھەيدۋېتىپ مەسجىىقىل

وهي حائض  ملسو هيلع هللا ىلصكانت ترجل النبي »نەقىلدە: يەنە بىر  ③«.ياتتىمويۇيۇپ قبېشىنى 
 اپتە ئېتىكدىجمەس ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «وهو معتكف يف املسجد وهي يف حجرتها يناولها رأسه

ئاندىن ئۇ ئۇزىتاتتى،  غارەزىيەلالھۇ ئەنھا ئائىشەۋېتىپ بېشىنى ىقىل
 ④.«ياتتىوبېشىنى تاراپ قنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ار ھالەتتەرۇپ ھەيزدۇسىدا تىرھۇج

رلۈك تۈئۈچ  بىر پۈتۈن چىقىشى مەسجىدتىن غان كىشىنىڭقىل ئېتىكاپ
 بولىدۇ:
ئېلىش، ۋاجىب بولغان تاھارەت  غالىش، نامازىھاجەت ئادا ق ،بىرىنچى 

 يىيىش ۋە ئىچىشكە ئوخشاش تەبىئىي ياكى ئۇنىڭدىن باشقا غۇسلى قىلىش

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -272سۈرە بەقەرە  ②
 بەيھەقى توپلىغان. ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
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الر ، بۇ ئىشلىش مۇمكىن بولمىساىمەسجىدتە ق نىرۈر بولغان ئىشۆز ىيۋە شەرئ
ناۋادا بۇ ئىشالرنى مەسجىدتە قىلىش  .چىقىش دۇرۇسمەسجىدتىن  ئۈچۈن

ۋە غۇسلى  مەسجىدتە ھاجىتىنى ئادا قىلىش ،مەسىلەنمۇمكىن بولسا، 
-مەكېشى ئۈچۈن يىمۇنچا بولسا ياكى ئۇ كقىلىشقا مۇمكىن بولىدىغان 

 بۇ ۋاقىتتا بۇ ئىشالرغا ھاجىتى ،ىشى بولساپ بىرىدىغان كىلىئىچمىكىنى ئەك
 ىن چىقىش دۇرۇس ئەمەس.دتلمىغانلىقى ئۈچۈن مەسجىبو

ۋە شۇنىڭغا  ا قاتنىشىشەل يوقالش، جىنازا نامىزىغسېك ،ئىككىنچى
 .ئىش ئۈچۈن چىقىش دۇرۇس ئەمەسبىر ئۆزىگە ۋاجىب بولمىغان  اشئوخش

 ،مەسىلەن ،قىلغان بولسانىڭ بېشىدىال بۇنى شەرت ىئېتىكاپلېكىن بۇ كىشى 
تىشىدىن ېشى كۆرىدىغان ياكى ئۇنىڭ ئۆلۈپ كيوقالشنى ياخى بۇ كىش

ۇنىڭ ئدىن بۇ كىشى ئېتىكاپنىڭ بېشىدىال ئان ،سەل بولساېقورقىدىغان بىر ك
 خىل ئەھۋالدا چىقىشى دۇرۇس. ت قىلغان بولسا بۇئۈچۈن چىقىشنى شەر

شۇنىڭغا لىش ۋە ئايالى بىلەن جىما قى ،سېتىم-لىمېئ ىنچى،ئۈچ
ى شەرتلىك ياك بىر ئىش ئۈچۈن چىقىش قا قارشى كېلىدىغانئېتىكاپ اشئوخش

ۋېتىدۇ ۋە ۇئېتىكاپنى بۇز نداق قىلىشبۇ .شەرتسىز بولسۇن دۇرۇس ئەمەس
 لىدۇ.ېقارشى ك ىتىگەمەقس نىڭئېتىكاپ
 سى بار.چىېر كبولغان قەد ئەۋزەلئايدىن مىڭ  نىڭ ئىچىدەبۇ كۈنلەر 

 ڭالرىۋېلىكۈننىڭ پەزىلىتىنى بىلبۇ ئون  ،رەھمەت قىلسۇنىلەرگە س هللا
-قچۇوئ قىياخشىلى قىممەتلىك ۋە تىۋاقئۇنىڭ  !ۋەتمەڭالرىقىل ەزاي ئۇنى ۋە

 .ىدۇرئاشكار
 ەمەلگەىغان ئلىدودۇنيالىقىمىز ئىسالھ ب ۋە دىنىمىز نىبىزهللا!  ىئ

تار اي ،لىپ بەرگىنى، ئاخىرەتلىكىمىزنى گۈزەل قغىنمۇۋەپپەق قىل
بىزنى، ! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللا. ئى مېھرىبان قىلغىن يجايىمىزنى ئالى

 قىلغىن. ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت -ئاتا
-گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد تائاال هللا

 !سۇنىلق ئامانلىق ئاتا-ۋە تىنچ رەھمەت ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارچە 
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 سۆھبەت -22
قەدر  ى ئىچىدەزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىرام
 ەدىھەقق لىشىتىرىشچانلىق ق ىگەچىسېك

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، ئامانلىق -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
ۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ ت

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە ئ
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ 

ئەلى « چى شىردۈشمەنگە ئېتىلغۇ»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
  قىلسۇن!

 بۇ ،شەرەپلىك قىلغان باشقا كۈنلەردىنتائاال ئۇنى هللا  ،رىنداشلىرىمېق
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 ىلغانسان قھېنى مول قىلىش بىلەن ئىياخشىلىق ئۈممەتكە ئۇنىڭ پەزىلىتى ۋە
ئۇنىڭ  تائاال هللاىدۇر. ۈننىڭ ئىچىدك مۇبارەك ئون مۇشۇ ـــ چىسىېقەدر ك

 لَْيلَةٍ  ِف  أَْنَزلَْناهُ  إِن َا﴿مۇنداق دەيدۇ:  پلەپىپەزىلىتىنى ئۆزىنىڭ روشەن كىتابىدا تەر
 وَ هُ  إِن َهُ  ب َِك رَ  ِمْن  َرْحَمةً  ُمْرِسلَِن۞ ُكن َا إِن َا ِعْنِدَنا ِمْن  أَْمًرا َحِكيٍم۞ أَْمرٍ  كُل ُ  ُيْفَرُق  ِفيَها ُمْنِذِريَن۞ ُكن َا إِن َا ُمَباَرَكةٍ 
ِميعُ  َماَواِت  َرب ِ  الَْعلِيُم۞ الس َ  َوَرب ُ  ُكْم َرب ُ  َوُيِميُت  ُيْحِيي ُهوَ  إاِل َ  إِلَهَ  اَل  ُموِقِنَن۞ ُكْنُتْم  إِْن  بَْيَنُهَما َوَما َواْْلَْرِض  الس َ
لَِن۞ آبَائُِكُم   مۇبارەك كېچىدە )يەنى قەدر بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن» ﴾اْْلَو َ

كېچىسىدە( نازىل قىلدۇق، بىز ھەقىقەتەن ئىنسانالرنى )قۇرئان بىلەن( 
[. ئۇ كېچىدە ھەر بىر ھېكمەتلىك )يەنى 3ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇق ]

ەنى بەندىلەرنىڭ رىزقى، ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى بويىچە قىلىنغان( ئىش )ي
[. )شۇ كېچە تەقدىر قىلىنغان 4ئەجىلى ۋە باشقا ئەھۋالى( ئايرىلىدۇ ]

ئىشالرنىڭ ھەممىسى( بىزنىڭ دەرگاھىمىزدىن بولغان ئىشتۇر، بىز ھەقىقەتەن 
 رەببىڭنىڭ[. )شۇ( 5)ئىنسانالرغا پەيغەمبەرلەرنى( ئەۋەتكۈچى بولدۇق ]

رەھمىتىدىندۇر. ئۇ ھەقىقەتەن )بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر. 
[. ئەگەر سىلەر ھەقىقىي ئىشەنگۈچى 4)ئەھۋالىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ]

ىڭ دىكى نەرسىلەرنبولساڭالر، )ئۇ( ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسى
ئۇ )ئۆلۈكنى( تىرىلدۈرەلەيدۇ،  [. ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر.2] رەببىدۇر

-، ئىلگىرىكى ئاتارەببىڭالردۇرئۇ سىلەرنىڭ  )تىرىكنىڭ( جېنىنى ئاالاليدۇ،
كۆپ  كىتى ۋە پەزىلىتىىبەر ،اخشىلىقىي ئۇنىڭ .①«[7] رەببىدۇربوۋاڭالرنىڭ 

 دەپ سۈپەتلىدى. «كېچە مۇبارەك» چىنىېك تائاال بۇ هللا ،بولغانلىقى ئۈچۈن

 ەتلىرىكىچىنىڭ بەرېك بۇ
 بولغانچىدە نازىل ېك مۇشۇ مۇبارەك قۇرئان كەرىم. 

)يەنى ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى  كمەتلىكېھەربىر ھ»چىنى ېك ۇبتائاال هللا 
نىڭ هللا .دەپ سۈپەتلىگەن «چەېايرىلىدىغان كئىش ئ بويىچە قىلىنغان(

ەمدە ھىلىق، يامانلىق ، ياخشاشۇ يىلدا يۈز بىرىدىغان رىزىق، ئەجەلئەمرىدىن ئ
ۇختا پ تىىبولمىغان ناھاي بىھۇدىلىكۋە  نۇقسان ،چۇقوڭ ئۇنىڭدا يتائاالنى هللا

كمەتلىك ئىش لەۋھۇلمەھپۇزدىن ېھەربىر ھ بولغان بۇيرۇقلىرىدىن

                                                           
 ئايەتكىچە. -7ئايەتتىن  -3سۈرە دۇخان  ①
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 بىلگۈچى ھەممىنى ۋە غالىب ـــۇ ب امان ئايرىپ بىرىلىدۇ.پەرىشتىلەرگە 
ا َومَ  الَْقْدِر۞ لَْيلَةِ  ِف  أَْنَزلَْناهُ  إِن َا﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا .شىدۇرۇنالشتۇرۇروئ نىڭهللا
َِْراَك  َ ُل  َشْهٍر۞ أَلِْف  ِمْن  َخْْيٌ  الَْقْدرِ  لَْيلَةُ  الَْقْدِر۞ لَْيلَةُ  َما أ ُح  الَْماَلئَِكةُ  َتَن َ و  أَْمٍر۞ كُل ِ  ِمْن  َرب ِِهْم  بِِإذِْن  ِفيَها َوالر ُ
لدۇق نازىل قىقەدر كېچىسىدە بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن » ﴾الَْفْجِر۞ َمْطلَِع  َحت َ  ِهَي  َساَلٌم 

 قەدر كېچىسى[ 1نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ ] قەدر كېچىسىنىڭ[. 2]
برىئىل شۇ [. پەرىشتىلەر ۋە جى3)شەرەپ ۋە پەزىلەتتە( مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر ]

تەقدىر قىلغان( بارلىق ئىش  هللائەمرى بىلەن )زېمىنغا  رەببىنىڭكېچىدە 
 ئامانلىقتىن-يورۇغانغا قەدەر پۈتۈنلەي تىنچ[. شۇ كېچە تاڭ 4چۈشىدۇ ] ئۈچۈن

 .①«[5ئىبارەتتۇر ]
كۈم قىلىش ۆھۋە رۇنالشتۇرۇش وياكى ئ ھۆرمەتلىك ۋە شەرەپلىك ـــ «َقْدرِ الْ »

شۇ يىلىدا يۈز  تائاال ئۇنىڭداهللا  ـــ چىسىېقەدر ك ۈنكى،چ ىدۇر.گەن مەنىدېد
كۈم ۆرۇنالشتۇرىدىغان ۋە ھوئئۆز ھېكمىتى بىلەن ئىشالرنى  بىرىدىغان
 .چىدۇرېك ۋە ئۇلۇغ شەرەپلىك ،قىلىدىغان

)شەرەپ ۋە پەزىلەتتە( مىڭ ئايدىن  قەدر كېچىسى» ﴾َشْهرٍ  أَلِْف  ْن مِ  َخْْيٌ  الَْقْدرِ  ْيلَةُ ﴿لَ 
مىڭ ئايدىن  ئەجىر ۋە مۇكاپاتنىڭ كۆپلىكىدە ،شەرەپتەۋە پەزىلەت  .②«ئارتۇقتۇر

ۋەدىسىگە( ئىشەنگەن قا ۋە ئۇنىڭ هللاچىدە )ېشۇڭالشقا كىمكى ئۇ ك ياخشىدۇر.
كى گۇناھلىرى ىرئۇنىڭ ئىلگى ،لدا قىيامدا تۇرساالغان ھىد قىۋە ساۋاب ئۈم

 .مەغپىرەت قىلىنىدۇ
ُل تَ »  كۈندۈز ئىبادەت-چەېتائاالنىڭ كهللا «. پەرىشتىلەر چۈشىدۇ» «الَْماَلئَِكةُ  َن َ

ۇنداق تائاال مهللا دىن بىر تۈركۈم بەندىلەر چۈشىدۇ. رىدىغان بەندىلىرىلىپ تۇىق
وَن  اَل  ْنَدهُ ﴿عِ  دەيدۇ: َِتِهِ  َعْن  َيْسَتْكَِبُ وَن۞ اَل  َوالن ََهارَ  الل َْيَل  َسب ُِحوَن يُ  َيْسَتْحِسُروَن۞ َواَل  ِعَبا ﴾ َيْفَُتُ

ۇرلۇق تەكەببنىڭ ئىبادىتىدىن هللانىڭ دەرگاھىدىكىلەر )يەنى پەرىشتىلەر( هللا»
كۈندۈز تەسبىھ -[. ئۇالر كېچە21قىلىپ باش تارتمايدۇ ۋە ھېرىپمۇ قالمايدۇ ]

 ،مىنغا ياخشىلىقېز پەرىشتىلەرچىسى ېقەدر ك. ③«[17ئېيتىدۇ، بوشاشمايدۇ ]
 .كەت ۋە رەھمەت بىلەن چۈشىدۇىبەر

                                                           
 ئايەتكىچە. -5ئايەتتىن  -2سۈرە قەدر  ①
 ئايەت. -3سۈرە قەدر  ②
 ئايەت. -17ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -21سۈرە ئەنبىيا  ③
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ُح وَ » و  ۋە لىكشەرەپ. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم لدۇرىبرىئىج ـــ «الر ُ
 .تىلغا ئالدى تائاال ئۇنى ئايرىم هللاپەزىلەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن 

انداق لەر ھەر قمۇئمىنـــ چىسى ېقەدر ك .«ئامانلىق-تىنچ» «ِهَي  اَلٌم َس »
ە كۆپلىگەن چىدېچىدۇر چۈنكى ئۇ كېلىدىغان كوئامان ب-تىن تىنچنچقورقۇ
 .بولىدۇدىن ئامان ىۋە ئۇنىڭ ئازاب قىلىنىدۇ دلەر دوزاختىن ئازاىكىش

چىنىڭ ېك رۇشى بىلەنوتاڭ ي «.تاڭ يورۇغانغا قەدەر» «رِ الَْفْج  َمْطلَِع  ت َ حَ »
 الرۇشى بىلەنوتاڭ ي دىغانلىقى ئۈچۈن، قەدر كېچىسىئەمىلى ئاخىرلىشى

 .ئاخىرلىشىدۇ
ان يپەزىلەتلىرى باتۈرلۈك چىسىنىڭ بىر قانچە ېسۈرىدە قەدر ك يۇقىرىقى

 :قىلىنغان
ۇنيا ئۇالرنىڭ د ،ئىنسانىيەتكە ھىدايەت بولغان ـــ پەزىلەتتۈرلۈك بىرىنچى 

ۇ بتائاالنىڭ  هللا كەرىمنى بولغان قۇرئانسائادىتى -ىرەتتىكى بەختخۋە ئا
 قىلغانلىقى. چىدە نازىلېك

َِْراَك  َما﴿وَ  :تائاالنىڭ هللا ـــ پەزىلەتتۈرلۈك ئىككىنچى  َ قەدر » ﴾الَْقْدرِ  لَْيلَةُ  َما أ
 ـــ سوئالگەن سۆزىدىكى ېد  ①«نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ كېچىسىنىڭ

 .بىلدۈرىدۇبۈيۈكلۈكىنى ۋە  ىئۇلۇغلۇق ئۇنىڭ
نىڭ مىڭ ئايدىن ياخشى ىېچۇ كب ـــ پەزىلەت ىنچى تۈرلۈكئۈچ

 ئىكەنلىكى.
 .لەرنىڭ چۈشىدىغانلىقىچىدە پەرىشتىېۇ كب ـــ پەزىلەتتۈرلۈك ى چتۆتىن

 كەت ۋە رەھمەت بىلەن چۈشىدۇ.ىبەر ،پەرىشتىلەر پەقەت ياخشىلىق
 .ىچە ئىكەنلىكېئامان ك-چنچىنىڭ تىېۇ كب ـــ پەزىلەتتۈرلۈك بەشىنچى 

ئارقىلىق ئازابتىن ئامان بولىدىغانالر  ئىتائەت قىلىشقا هللا چىدەېۇ كب ،چۈنكى
 ناھايىتى كۆپ.
 ىدەقىڭ پەزىلىتى ھەقىنچېۇ كبتائاالنىڭ هللا  ـــ پەزىلەتتۈرلۈك ئالتىنچى 
 .بىر سۈرە نازىل قىلغانلىقى پۈتۈنىچە تىالۋەت قىلىنىدىغان قىيامەت كۈنىگ

 دىنۇەنھرەيرە رەزىيەلالھۇ ئۇئەبۇ ھ ھەققىدە، چىسىنىڭ پەزىلەتلىرىېقەدر ك
 مياناً إ قدر ال ةمن قام ليل» :ىدۇنەقىل قىلىن لىكىمۇنداق دېگەننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
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ىگە( ۋەدىسۋە ئۇنىڭ  قا)هللاچىسى ېكىمكى قەدر ك» «ذنبه من تقدم ما له غفر واحتساباً 
كى ىئۇنىڭ ئىلگىر ،د قىلغان ھالدا قىيامدا تۇرساىئىشەنگەن ۋە ساۋاب ئۈم

 بىلگەنچىسىنى ېقەدر كمۇكاپات مانا بۇ  .①«گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ
 قەدر ملسو هيلع هللا ىلص چۈنكى پەيغەمبەر كىشىگە ھاسىل بولىدۇبىلەلمىگەن ھەممە  ياكى

 غان.ىقىلم ىشەرت نىڭشىۇنىڭ ھاسىل بولبىلىشنى بۇ ئەجىرچىسىنى ېك
 تائاال قۇرئاننىهللا چۈنكى  زان ئېيىنىڭ ئىچىدە بولىدۇىرامچىسى ېقەدر ك 

ئېيىدا نازىل  زانىرامقۇرئاننىڭ  ۋە دە نازىل قىلغانسىچىېقەدر ك
 ﴾لَْقْدرِ ا لَْيلَةِ  ِف  أَْنَزلَْناهُ  إِن َا﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا .قىلىنغانلىقىنى خەۋەر قىلغان

تائاال يەنە  هللا .②«نازىل قىلدۇققەدر كېچىسىدە بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن »
رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل »﴾ الُْقْرآُن  ِفيهِ  أُْنِزَل  ال َِذي َرَمَضاَن  ْهرُ ﴿َش  مۇنداق دەيدۇ:

 .③«بولۇشقا باشلىدى
 ڭىئېيىن زانىرام چىسىېر كدقە ئېنىق بولىدۇكى، نىڭدىن شۇبۇمانا 

 بار ئىدى ىمۇكى ئۈممەتلەر ئىچىدىچە ئىلگىرېبۇ كھالبۇكى،  ۇ.ىدە بولىدئىچ
 .ئىچىدە قىيامەتكىچە داۋام قىلىدۇلېكىن بۇ ئۈممەت 

مەن »ىنىدۇ: نەقىل قىل نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زەرئەبۇ 
 ىئ> <؟غريه يف أم رمضان يف أهي القدر ليلة عن أخربين هللا رسول يا> دىن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 دىمۇ ياكىزانىرامئۇ  ،سىدا خەۋەر بەرگىنىرچىسى توغېماڭا قەدر ك !ۇلۇلالھرەس
 ئۇ> <رمضان يف هي بل> ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر م،ورىغانىدىدەپ س <ىڭدىن باشقا ئايدىمۇ؟ئۇن
 ،رفعت قبضوا فإذا كانوا ما األنبياء مع تكون> . مەن:دەپ جاۋاب بەردى <زان ئېيىداىرام
ر ئۇال ،للە بولۇپچىسى پەيغەمبەرلەر بىلەن بىېقەدر ك> <القيامة؟ يوم إىل هي أم

اۋام تەمدۇ ياكى قىيامەت كۈنىگىچە دېلۈپ كۈتۈرۆقىلىنسا كروھ قەبزى 
ئۇ قىيامەت > <القيامة يوم إىل هي بل> ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر سام،دەپ سورى <قىالمدۇ؟

 ④«.دەپ جاۋاب بەردى <دۇىكۈنىگىچە داۋام قىل
 ى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا پەزىلەتلەرخۇددى جۈمە كۈنىنىڭ پەزىلىتلېكىن، 
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ۇ مۇش مۇىچىنىڭ پەزىلىتى ۋە ئەجىرېبۇ ك ،خاس قىلىنغاندەك كەئۈممەت مۇشۇ
 ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر. هللا تۇر.ئۈممەتكە خاس
 .ىڭ ئىچىدە بولىدۇنىنىڭ ئاخىرقى ئون كۈنزانمىراچىسى ېقەدر ك

قەدر » «رمضان من األواخر العرش يف القدر ةتحروا ليل» :نداق دېگەنمۇ ملسو هيلع هللا ىلص بەرمپەيغە
 ①«.ئىزدەڭالر ىنڭ ئاخىرقى ئونىدىنزانىرامى ىنچىسېك

دە بولۇش ئېھتىمالى بەكرەك چىلەرېتاق ك گە قارىغانداچىلەرېجۈپ ك ئۇ
 من األواخر العرش من الوتر يف القدر ةتحروا ليل» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. چوڭ
چىلىرىدىن ېنىڭ تاق كىوننىڭ ئاخىرقى ئزانىرامچىسىنى ېقەدر ك» «رمضان

 ②.«ئىزدەڭالر
 .چوڭ ئېھتىمالى شۇلوڭ ئاخىرقى يەتتە كۈننىڭ ئىچىدە بچىنىېك ئۇ

 أن» مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ: نىڭماەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئۆمەر رەزىي
 أرى" :ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال األواخر السبع يف املنام يف القدر ليلة أروا ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من رجاالً
بىر » «"األواخر السبع يف فليتحرها متحريها كان فمن األواخر، السبع يف تواطأت قد رؤياكم
 ئاخىرقى يەتتەەر چۈشىدە قەدر كېچىسىنىڭ رامىزاننىڭ ساھابىل مۇنچە

 نىڭ ھەقىقەتەنمۇچۈشۈڭالر> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  .كۆردى ئىكەنلىكىنى كېچىسىدە
كىمكى قەدر  ىسىگە ماس ئىكەنلىكىنى كۆردۈم.ئاخىرقى يەتترامىزاننىڭ 

 <دىن ئىزدىسۇنسئاخىرقى يەتتى رامىزاننىڭ ،چىسىنى ئىزدىمەكچى بولساېك
 ③«.دېدى

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر 
 عىل يغلنب فال عجز أو أحدكم ضعف فإن األواخر العرش يف هاالتمسو » نەقىل قىلىنغان:

 گەرزدەڭالر، ئەنىڭ( ئاخىرقى ئونىدىن ئىزانىرام) چىسىنىېكقەدر »« البواقي السبع
 ④.«الغان يەتتىسىنى قولدىن بەرمىسۇنئاجىز كەلسە، ق كىمكى بۇنىڭدىن

ى كېچىسقەدر  كېچىلىرى ئىچىدە نىڭ تاقسىزاننىڭ ئاخىرقى يەتتىىرام
 ئۇبەي .دۇرچىېچى كنيىگىرمە يەتتى ـــبولۇش ئېھتىماللىقى يۇقىرىراقى 
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 هللاو» :نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇەلالھۇ ئەنھۇكەئىب رەزىي ئىبنى
بىلەن  »هللا «وعرشين سبع ليلة هي هابقيام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أمرنا التي الليلة هي ليلة أي ألعلم إين

 ەچېك نىڭ قايسىچىېغان كۇا بۇيرقىيامدا تۇرۇشقبىزنى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر قەسەمكى،
 ①.«چىدۇرېك -12ئۇ بولسىمۇ  .بىلىمەنمەن ئەلۋەتتە ئىكەنلىكىنى 

لكى بە .چىگە خاس ئەمەسېى مۇئەييەن بىر كھەر يىل ـــ چىسىېقەدر ك
 يەنە بىر يىلى ،چىسى بولساېك -12بىر يىلى  ،مەسىلەن .ئۇ يۆتكىلىپ تۇرىدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .چىسى بولىدۇېك -15بويىچە  رەھمىتىى ۋە ىشھنىڭ خاهللا
ر قەد» «تبقى ةخامس يف تبقى، سابعة يف تبقى، تاسعة يف هاالتمسو »: داق دېگەنمۇن
 ىسى،كېچ نچىىلىپ قالغان توققۇزېق)رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا( چىسىنى ېك

 ②«.ئىزدەڭالر ىسىچېۋە بەشىنچى ك كېچىسى يەتتىنچى
 قەدر كېچىسى كۈچلۈك كۆز قاراش شۇكى،»ناملىق كىتابتا:  «فتح الباري»

« ۇدپ تۇرىيۆتكىلى ۋە ۇبولىد ەلىرىدچىېنىڭ تاق كىنىڭ ئاخىرقى ئونزانىرام
 .دېيىلگەن
 ئۇالرنىڭ ئاشۇئېرىشىشى ھەمدە  ىتىگەرەھمنىڭ هللا ەرنىڭبەندىل

 ،چىسىنى ئىزدەپېكر زىكىر ۋە دۇئا بىلەن قەد ،چىلەردە نامازېپەزىلەتلىك ك
ېخىمۇ تنى ىنى ۋە مۇكاپاتقيېقىنلىبولغان قا هللاكۆپ ئەمەل قىلىش ئارقىلىق 

دەپ ئىز كېچىنى ئۇ ،رنى سىناشالئۇ هللا ، شۇنداقالئۈچۈن ىۋېلىشىىيادە قىلز
ل ئۇنىڭغا سە ،رىسمەن بولغان كىشىنىېچانلىق قىلغان ۋە ئۇنىڭغا ھىشتىر
ئۇنىڭ قايسى كۈندە ئۇالرغا  ،قىلغان كىشىدىن ئايرىش ئۈچۈنپ ھورۇنلۇق اقار

 ىرىسمەن بولغان كىشېر نەرسىگە ھچۈنكى بى بىلدۈرمىدى بولىدىغانلىقىنى
غا ڭئۇنىڭغا يىتىش ۋە ئۇنى، ەلەپ قىلىشقا تىرىشچانلىق قىلىدۇئۇنى ت

گاھىدا قەدر تائاال هللا  .پەرۋا قىلمايدۇ گەرىشىش يولىدا مۇشەققەتلەرېئ
ەر ەتلمبەلگە ۋە ئاال ىدىغانرۆكچۈشىدە  ىگەبەزى بەندىلىركېچىسىنى بىلىشنى، 

 چىسىنىڭ ئاالمىتىېقەدر ك ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئارقىلىق ئاشكارىاليدۇ. شۇنداقال،
ۇ شھەقىقەتەن  ەن.ىنى الي سۇغا سەجدە قىلىپ چۈش كۆرگگىئەت توغرىسىدا

 ت نامىزىدا الي سۇغا سەجدە قىلغان.ابامد ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ېغىپ،چە يامغۇر يېك
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الر تئىشىكلەر ئېچىلىدۇ، دوس دەچىسىېقەدر ك ،قېرىنداشلىرىم
ل چىدە ئەمەېلىدۇ ۋە بۇ كىرۇاۋاب قايتپ جرۇلىدۇ، خىتاب ئاڭلىنىتۇشېقىنالي

 .مىڭ ئايدىن ياخشىدۇر ـــ چىسىېەجىرلەر يېزىلىدۇ. قەدر كتا ئتقىلغانالرغا كا
سىلەرگە رەھمەت هللا  ،ئۇنى ئىزدەشكە تىرىشچانلىق قىلىڭالر ،شۇڭالشقا

تە ەپلەتغ )شۇڭا بۇ ۋاقىتالردا( ئۇنى ئىزدەيدىغان ۋاقىتالردۇر، مانا بۇ سۇن!قىل
 اليدۇ.قا باشلۇشوب كھاال قېلىش تەچۈنكى غەپلەت ئاگاھ بولۇڭالر!قېلىشتىن 

 ،ئۆمۈر ئۆتتى تاماشا، شارابالردا غەپلەتتە
 .مگە ھەسرەتتەۈرۈئېسىت! دېدىم شۇ ئۆتكەن ئۆم

 ،نى نېمە توستى بىلمىدىمھەمدە يولى-شۈكۈر
 زايە بولغان ئۆمرۈمگە تاپالمىدىم بىر ئۆزرە.

 رەببىمىز بىزنى ئۇلۇغ بىر ئايغا، تاللىۋالدى
 رەھمەتتە.-قۇرئان چۈشكەن ئۇ ئايدا بۈيۈك پەزلى

 ئوخشىشى يوق بۇ ئاينىڭ بولغاچ قەدر كېچىسى،
 سۈننەتتە.-بۇ ئايدىكى ياخشىلىق زاھىر ھەدىس

 ،نەقىلكۆپ تاق كېچىلەر ھەققىدە كەلگەن سەھىھ 
 تەلەپ قىلغان كىشىگە خۇش مۇبارەك ئەلۋەتتە.

 ئۇ كېچىدە چۈشىدۇ پەرىشتىلەر نۇر بىلەن،
 ئۇ كېچە ھەتتاكى تاڭ كەلگۈچە. ئاماندۇر-تىنچ

 قەدىرلىگىن ئەي ئىنسان! چۈنكى ئاشۇ كېچىدە،
 بولۇر دوزاختىن كىشى ئۆزى سەزمەستە. ئازاد

 رىجمول ئە ،چىسىنى تاپقانېبىزنى بۇ ئايدا روزا تۇتقان، قەدر ك !هللا ىئ
لىققا خشىبىزنى يا !هللا ىئ .قىلغىن قاتارىدىن رىشكەن كىشىلەرېۋە ساۋابقا ئ

سەن ئۇالرغا ئىنئام قىلغان ۋە  ىدىغانالر،يامان ئىشالردىن قاچ ايدىغانالر،ئالدىر
سىل ېكىشىلەر بىلەن بىللە جەننەتنىڭ ئئۇالرنى يامانلىقتىن ساقالپ قالغان 

ان ئى مېھرىب .قىلغىن قاتارىدىن ىن بولغان ھالدا تۇرىدىغانالرمئە سارايلىرىدا
ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى -بىزنى، ئاتا! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللا

 قىلغىن.  مەغپىرەت 
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-گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد تائاال هللا
 !سۇنىلق ئامانلىق ئاتا-ۋە تىنچ رەھمەت ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارچە 

  



 

       196 

 
 

 

 سۆھبەت -23

بىزنى  تائاال هللا) جەننەت سۈپەتلىرى
 (!ئۇنىڭ ئەھلىدىن قىلسۇن

 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -تىنچمۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە 
هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب
ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 

رنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام نازۇك سۆزلە
 قىلغۇچىدۇر.

تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 
نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 

گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ قا
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ق ئاتا ئامانلى-ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

  قىلسۇن!
مىنچە ېز-تىگە ۋە كەڭلىكى ئاسمانىنىڭ مەغپىررەببىڭالر ،رىنداشلىرىمېق
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الپ ڭقۇالق ئا ،پ باقمىغانۈجەننەتتە كۆز كۆر ڭالر!لىدىغان جەننەتكە ئالدىراېك
تائاال هللا . دۇرئمەتلەر بارېچىپ باقمىغان نېباقمىغان، ئىنسان قەلبىگە ك

 ﴾َوِظل َُها َِائٌِم  أُكُلَُها اْْلَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمْن  َتْجِري الُْمت َُقوَن  ُوعَِد  ال َِِت  الَْجن َةِ  ثَُل ﴿مَ  مۇنداق دەيدۇ:
تەقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان جەننەتنىڭ سۈپىتى شۇكى، ئۇنىڭ ئاستىدىن »

ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭ مېۋىلىرى تۈگىمەيدۇ، ھەمىشە سايە چۈشۈپ 
 .①«تۇرىدۇ

 آِسٍن  غَْْيِ  َماءٍ  ِمْن  أَْنَهارٌ  ِفيَها الُْمت َُقوَن  ُوعَِد  ال َِِت  الَْجن َةِ  ثَُل ﴿مَ  نداق دەيدۇ:مۇيەنە تائاال هللا 
ْ  لَْم  لََبٍ  ْن مِ  َوأَْنَهارٌ  ةٍ  َخْمرٍ  ِمْن  َوأَْنَهارٌ  َطْعُمهُ  َيَتَغْي َ اِربَِن  لَذ َ  كُل ِ  ِمْن  ِفيَها َولَُهْم  ُمَصف ً  َعَسٍل  ِمْن  َوأَْنَهارٌ  لِلش َ
تەقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان جەننەتنىڭ سۈپىتى شۇكى، » ﴾َرب ِِهْم  ِمْن  َوَمْغِفَرةٌ  الث ََمَراِت 

ئۇ يەردە رەڭگى ئۆزگەرمىگەن سۇدىن ئۆستەڭالر، تەمى ئۆزگەرمىگەن سۈتتىن 
 ە ساپئۆستەڭالر، ئىچكۈچىلەرگە لەززەت بېغىشاليدىغان مەيدىن ئۆستەڭالر ۋ

ئۇالرغا جەننەتتە بەھرىمەن بولىدىغان تۈرلۈك  لىدۇ.بوھەسەلدىن ئۆستەڭالر 
 .②«تەرىپىدىن مەغپىرەت بولىدۇ رەببىمېۋىلەر بولىدۇ ۋە 

رِ ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا الَِحاِت  َوَعِملُوا آَمُنوا ال َِذيَن  بَش ِ  َتْجِري َجن َاٍت  لَُهْم  أَن َ  الص َ
 اِفيهَ  َولَُهْم  ُمَتَشابًِها بِهِ  َوأُُتوا قَْبُل  ِمْن  ُرِزقَْنا ال َِذي َهَذا قَالُوا ِرْزقًا َثَمَرةٍ  ِمْن  ِمْنَها ُرِزقُوا كُل ََما اْْلَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمْن 
َرةٌ  اٌج أَْزوَ  )ئى مۇھەممەد!( ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى » ﴾َخالُِدوَن  ِفيَها َوُهْم  ُمَطه َ

ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان ئەمەللـەرنى قىلغانالرغا ئۇالرنىڭ ئاستىدىن 
خەۋەر بەرگىن. ئۇالر جەننەتنىڭ بىرەر ەتلەرگە كىرىدىغانلىقى بىلەن خۇشجەنن

نيادىمۇ( بۇنىڭ بىلەن بۇرۇن )دۇ>زىقالندۇرۇلغان چاغدا: مېۋىسىدىن رى
دەيدۇ. ئۇالرغا كۆرۈنۈشى دۇنيانىڭ مېۋىلىرىگە  <رىزىقالندۇرۇلغان ئىدۇق

رىلىدۇ. جەننەتلەردە ئۇالرغا پاك ىدىغان مېۋىلەر بن، تەمى ئوخشىمايئوخشايدىغا
 .③«رىلىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇىرلەر( بجۈپتىلەر )يەنى ھۆ

ْ  َِانَِيةً ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا ل ِلَْت  ِظاَللَُها عَلهََْيِ ْ  َويَُطاُف  َتْذلِياًل۞ قُُطوفَُها َوذُ  عَلهََْيِ
ةٍ  ِمْن  بِآنَِيةٍ  ةٍ  ِمْن  قََواِريرَ  قََواِريَرا۞ كَاَنْت  َوأَْكَواٍب  ِفض َ ُروَها ِفض َ  ِمَزاُجَها كَاَن  كَأًْسا ِفيَها َوُيْسَقْوَن  َتْقِديًرا۞ قَد َ

ْ  َوَيُطوُف  َسلَْسِبياًل۞ ُتَسَم َ  يَهافِ  عَْيًنا َزْنَجِبياًل۞ ْ  إِذَا ُمَخل َُدوَن  ِولَْداٌن  عَلهََْيِ ْ  َرأَْيََتُ  ْنثُوًرا۞مَ  لُْؤلًُؤا َحِسْبََتُ
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -15سۈرە رەئد  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -25سۈرە مۇھەممەد  ②
 ئايەت. -15سۈرە بەقەرە  ③
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جەننەتتىكى )دەرەخلەرنىڭ( سايىلىرى ئۇالرغا » ﴾َكِبًْيا۞ َوُملْكًا َنِعيًما َرأَْيَت  َثم َ  َرأَْيَت  َوإِذَا
[. ئۇالرغا 24يېقىندۇر، جەننەتنىڭ مېۋىلىرىنى ئۈزۈش ئۇالرغا ئاسان قىلىنىدۇ ]

مۈشتىن ياسالغان )تاماق قاچىالنغان( كۈمۈش تەخسىلەر، )مەي تولدۇرۇلغان( كۈ
ئۇالرنىڭ  دۇرۇپ سۇنۇلۇپ تۇرىدۇ، )ساقىيالر)شىشىدەك سۈزۈك( جامالر ئايالن

ئېھتىياجىغا قاراپ( اليىق ئۆلچەيدۇ )يەنى ئىچكۈچىلەرنىڭ ئېھتىياجىدىن 
[. ئۇالر يەنە جەننەتتە 24ـ25] (ئېشىپمۇ قالمايدۇ، كېمىيىپمۇ قالمايدۇ

)يەنى جامدىكى مەي بىلەن( سۇغىرىلىدۇ ىل ئارىالشتۇرۇلغان جام بىلەن ۋزەنجى
[. قېرىماي 27[. جەننەتتە سەلسەبىل دەپ ئاتىلىدىغان بىر بۇالقمۇ بار ]22]

ھەمىشە ياش تۇرىدىغان غىلمانالر نۆۋەت بىلەن ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ 
تۇرىدۇ، ئۇالرنى كۆرگەن چېغىڭدا )ئۇالرنىڭ گۈزەللىكى، سۈزۈكلۈكى ۋە 

پ( ئۇالرنى تېرىلىپ كەتكەن مەرۋايىتمىكىن دەپ قالىسەن نۇرلۇقلۇقىغا قارا
[. قاچانكى سەن قارايدىغان بولساڭ، بۇ يەردە )تەسۋىرلەپ تۈگەتكىلى 21]

 .①«[17مەتلەرنى ۋە كاتتا پادىشاھلىقنى كۆرۈسەن ]ئبولمايدىغان( نې
 َجاِرَيٌة۞ عَْنٌ  ِفيَها اَلِغَيًة۞ فِيَها َتْسَمعُ  اَل  عَالَِيٍة۞ َجن َةٍ  ﴿ِف  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا

ئۇالر ئالىي » ﴾َمْبثُوَثٌة۞ وََزَراِب ُ  َمْصُفوفٌَة۞ َوَنَماِرُق  َمْوُضوَعٌة۞ َوأَْكَواٌب  َمْرفُوَعٌة۞ ُسُررٌ  ِفيَها
[. ئۇ يەردە بۇالقالر ئېقىپ 22[. ئۇ يەردە يامان سۆز ئاڭلىمايدۇ ]27جەننەتتىدۇر ]

رەت -تىزىلغان قەدەھلەر، رەتىز تەختلەر، قاتار [. ئۇ يەردە ئېگ21تۇرىدۇ ]
 .②«[24ـ23قويۇلغان ياستۇقالر، سېلىنغان ئېسىل بىساتالر بار ]

 ِفيَها َولَِباُسُهْم  َولُْؤلًُؤا ذََهٍب  ِمْن  أََساِورَ  ِمْن  يَهافِ  َحل َْوَن ﴿يُ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا
بىلەيزۈكلەرنى، مەرۋايىتالرنى تاقايدۇ، ئۇالرنىڭ ئۇالر جەننەتلەردە ئالتۇن » ﴾َحِريرٌ 

 .③«كىيىمى يىپەكتىن بولىدۇ
ْ ﴿عَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا ٌق  ُخْضرٌ  ُسْنُدٍس  ثَِياُب  الهََِيُ  ةٍ ِفض َ  ِمْن  أََساِورَ  َوُحل ُوا َوإِْسَتَْبَ
يىپەك ۋە قېلىن يىپەكتىن ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا » ﴾َطُهوًرا َرابًاَش  َرب ُُهْم  َوَسَقاُهْم 

ر( كۈمۈش ئۈزۈكلەرنى تاقايدۇ، )تەييارالنغان( يېشىل كىيىملەر بولىدۇ، )ئۇال

                                                           
 ئايەتكىچە. -17ئايەتتىن  -24سۈرە ئىنسان  ①
 ئايەتكىچە. -24ئايەتتىن  -27سۈرە غاشىيە  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -33سۈرە فاتىر  ③
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 .①«ئۇالرنى پاك شاراب بىلەن سۇغىرىدۇ رەببى
ر ئۇال» ﴾عٍِن  بُِحورٍ  َوَزو َْجَناُهْم  َمْصُفوفَةٍ  ُسُررٍ  عَََل  ت َِكِئَن ﴿مُ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا 

ۈك ان تەختلەر ئۈستىدە يۆلەنگەن ھالدا ئولتۇرىدۇ، شەھال كۆزلقاتار تىزىلغ
 .②«رىمىزىرلەرنى ئۇالرغا جۈپ قىلىپ بۆھ

 ﴾ًراَزْمَهِري  َواَل  َشْمًسا َهايفِ  َيَرْوَن  اَل  اْْلََرائِِك  عَََل  ِفيَها ت َِكِئَن ﴿مُ : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ هللا
ئۇالر جەننەتتە قاتتىق  ئۇالر جەننەتتە تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ،»

 .③«ئىسسىقنىمۇ، قاتتىق سوغۇقنىمۇ كۆرمەيدۇ
 ِمْن  َيلَْبُسوَن  َوُعُيوٍن۞ َجن َاٍت  ِف  أَِمٍن۞ َمَقاٍم  ِف  الُْمت َِقَن  إِن َ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا
ٍق  ُسْنُدٍس  ِكَهةٍ  بِكُل ِ  ِفيَها ْدُعوَن يَ  عٍِن۞ بُِحورٍ  َوَزو َْجَناُهْم  كََذلَِك  ُمَتَقابِلَِن۞ َوإِْسَتَْبَ  ﴾آِمِنَن۞ فَا

[. باغالردا، بۇالقالرنىڭ 52تەقۋادارالر ھەقىقەتەن بىخەتەر جايدا بولىدۇ ]»
-قا يىپەك كىيىملەرنى كىيىپ بىر[. ئۇالر قېلىن، يۇپ51ئارىسىدا بولىدۇ ]

مۇشۇنداق [. )ئۇالرنى تۈرلۈك ھۆرمەتلەر بىلەن( 53بىرىگە قاراپ ئولتۇرۇشىدۇ ]
[. ئۇالر 54ئىكرام قىلدۇق، شەھال كۆزلۈك ھۆرلەرنى ئۇالرغا جۈپ قىلىمىز ]

جەننەتتە )مەيدە ئېغىرلىشىش ۋە كېسەللىكلەردىن( ئەمىن بولغان ھالدا 
 .④«[55)خىزمەتچىلەردىن( ھەممە مېۋىلەرنى )كەلتۈرۈشنى( تەلەپ قىلىدۇ ]

ِْ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا وَن۞ َوأَْزَواُجُكْم  أَْنُتْم  ةَ الَْجن َ  ُخلُوا﴿ا ْ  ُيَطاُف  ُتْحََبُ  عَلهََْيِ
)ئۇالرغا( » ﴾ َخالُِدوَن۞ ِفيَها َوأَْنُتْم  اْْلَعُْنُ  َتلَذ ُ وَ  اْْلَْنُفُس  َتْشَتِهيهِ  َما َوِفيَها َوأَْكَواٍب  ذََهٍب  ِمْن  بِِصَحاٍف 

 <كىرىڭالر خۇرام ھالدا جەننەتكە-ياللىرىڭالر بىلەن بىللە خۇشالسىلەر ئا>
[. ئۇالرغا ئالتۇن لېگەنلەردە )تائام(، ئالتۇن جامالردا )شاراب( 27)دېيىلىدۇ( ]

ەر تارتىدىغان، كۆزلەر لەززەتلىنىدىغان نەرسىلەر بار، ـتۇتۇلىدۇ. جەننەتتە كۆڭۈلل
 .⑤«[22سىلەر جەننەتتە مەڭگۈ قالىسىلەر ]

ْرِف  قَاِصَراُت  يِهن َ ﴿فِ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا ۞ َواَل  قَْبلَُهْم  إِْنٌس  يَْطِمثُْهن َ  لَْم  الط َ  َجان ٌ
بَاِن۞ َرب ُِكَما آاَلءِ  فَِبأَي ِ  ئۇ جەننەتلەردە ئەرلىرىدىن » ﴾َوالَْمْرَجاُن۞ وُت الَْياقُ كَأَن َُهن َ  ُتَكذ ِ

                                                           
 ئايەت. -12سۈرە ئىنسان  ①
 ئايەت. -17 سۈرە تۇر ②
 ئايەت. -23سۈرە ئىنسان  ③
 ئايەتكىچە. -55ئايەتتىن  -52سۈرە دۇخان  ④
 ئايەتلەر. -22ۋە  -27سۈرە زۇخرۇف  ⑤
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باشقىالرغا قارىمايدىغان، ئەرلىرىدىن بۇرۇن ئۇالر بىلەن ھېچ ئىنسان ۋە جىن 
[. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر 54يېقىنچىلىق قىلمىغان خوتۇنالر بار ]

[ گويا ئۇالر 52مەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟ ]ئنىڭ قايسى نېرەببىڭالر
 .①«[57)سۈزۈكلۈكتە( ياقۇتتۇر، )ئاقلىقتا( مەرۋايىتتۇر ]

اٌت  يِهن َ ﴿فِ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا بَاِن۞ َرب ُِكَما آاَلءِ  فَِبأَي ِ  ِحَساٌن۞ َخْْيَ  ُحورٌ  ُتَكذ ِ
 [. )ئى ئىنسانالر!27ئۇ جەننەتلەردە چىرايلىق خوتۇنالر بار ]» ﴾الِْخَياِم۞ ِف  َمْقُصوَراٌت 

[ 22قىلىسىلەر؟ ]مەتلىرىنى ئىنكار ئنىڭ قايسى نېرەببىڭالرجىنالر!( سىلەر 
 .②«[21ئۇالر )جەننەتنىڭ( چېدىرلىرىدا مەستۇرە ھۆرلەردۇر ]

ةِ  ِمْن  لَُهْم  أُْخِفَي  َما َنْفٌس  َتْعلَُم  اَل ﴿فَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  كَاُنوا بَِما َجَزاءً  أَعُْنٍ  قُر َ
ا ھۇزۇرىدنىڭ هللائۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن » ﴾َيْعَملُوَن 

 .③«مەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇئساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نې
َِةٌ  الُْحْسَن  أَْحَسُنوا ل َِذيَن ﴿لِ : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ هللا  َواَل  قَََتٌ  ُوُجوَهُهْم  َيْرَهُق  َواَل  َوِزَيا

 نىڭهللاياخشى ئىش قىلغانالر جەننەتكە ۋە » ﴾َخالُِدوَن  ِفيَها ُهْم  الَْجن َةِ  أَْصَحاُب  أُولَِئَك  ِذل َةٌ 
 جامالىنى كۆرۈشكە نائىل بولىدۇ، ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى قارىلىق ۋە خارلىق

قايغۇ ۋە پەرىشانلىق يۈزلەنمەيدۇ(. ئەنە شۇالر -قاپلىمايدۇ )يەنى ئۇالرغا غەم
 «ُحْسَن الْ ». بۇ ئايەتتىكى ④«ئەھلى جەننەت بولۇپ، جەننەتتە مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر

َِةٌ وَ »يوق. ماكان چۈنكى ئۇنىڭدىنمۇ گۈزەل  تۇرجەننەت ـــدېگىنى  دېگىنى  «ِزَيا
ھسانى بىلەن ئۇنى ېئ-پەزلىئۆز بىزگە  هللا تۇر.تائاالنىڭ جامالىغا قاراش هللا ـــ

 !رسۇنرىزىق قىلىپ بە
 ىقشادل ۋە ڭدىكى خۇرسەنلىكئۇنى ئمەتلىرى،ېرى، نىجەننەتنىڭ سۈپەتل

 تۇر.ئايەتلەر ئىنتايىن كۆپ ىھەققىدىك
ا: قلن»: گەنېرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دۇئەبۇ ھ ،كھەدىسلەرگە كەلسە

 اصباؤهوح املسك، ومالطها فضة، ولبنة ذهب ة: لبنقال بناؤها ما الجنة عن ثناحد هللايا رسول 
 وال ثيابه، تبىل ال ميوت، وال ويخلد يبأس، وال ينعم يدخلها من الزعفران، وترابها والياقوت، اللؤلؤ

                                                           
 ئايەتكىچە. -57ئايەتتىن  -54سۈرە رەھمان  ①
 ئايەتكىچە. -21ئايەتتىن  -27سۈرە رەھمان  ②
 ئايەت. -22سۈرە سەجدە  ③
 ئايەت. -14سۈرە يۇنۇس  ④
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 ،سىدا سۆزلەپ بەرگىنىربىزگە جەننەت توغ !رەسۇلۇلالھ ىئ> :بىز» «شبابه يفنى
بىر > :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ سورىساق، دەپ  <مىدىن ياسالغان؟ېى نجەننەتنىڭ بىنالىر

 ،پۇراق( ئىپاردىنشئۇنىڭ لېيى )خۇ ،بىر خىشى كۈمۈشتىن  ،ى ئالتۇندىنشخى
كىم ئۇنىڭغا  دۇر.توپىسى زەپەردىن ،تاشلىرى مەرۋايىت ۋە ياقۇتتىن قائۇشش
، ايدۇياش ىيئەبەد ئۆلمەستىن ،بەختكە نائىل بولىدۇ، ىدۇرىشېئمەتكە ئېن سەكىر

ېتى قېرىماي ياش پيەنى ) پ كەتمەيدۇەگۈياشلىقى تۋە كىيىملىرى كونىرىمايدۇ 
 ①«.< دېدى(تۇرىدۇ

قا هللا ىمەكچى بولۇپخۇتبە سۆزل ۇغەزۋان رەزىيەلالھۇ ئەنھ ئىبنىئۇتبە 
 توولّ  ِبرُصم، آذنت قد الدنيا إنف»مۇنداق دېگەن:  يىنېك قاندىنسانا ئېيت-ھەمدۇ
 زوال ال ارد إىل منها منتقلون وإنكم صاحبها، يصطبها اإلناء كصبابة صبابة إال منها يبق ومل حّذاء،
أربعني  ةمسري  بينهام الجنة مصاريع من مرصاعني أن لنا ذكر ولقد يحرُضنَّكم، ما بخري فانتقلوا لها،
ى ناھايىتدۇنيا ئاخىرلىشىشقا قاراپ » «الزحام من كظيظ وهو يوم عليه وليأتني ة،سن
دىكى قاچى يااليدىغانگىسى ئى پەقەتال نىڭايدۇن تماقتا.تىۋاېكز سۈرئەتتە ېت

مەڭگۈ  نسىلەر بۇ دۇنيادى .قالدىقېلىپ تاماق قالدۇقىغا ئوخشاش ۋاقتى 
 رنىڭەدىڭالردا بار نەرسىلالشۇڭا ئ ،يۆتكىلىسىلەر ماكانغا يوقالمايدىغان

 ،ىكىدلىرىبىزگە شۇنداق بايان قىلىپ ب .ياخشىلىرى بىلەن يۆتكىلىڭالر
يىللىق  47لىقى ىئارئىككى تەرىپىنىڭ شىكىنىڭ ېجەننەت دەرۋازىلىرى ك

 جەننەتكە كىرگۈچىلەرنىڭ ،لىدۇكىېك شۇنداق بىر كۈن غائۇنىڭ .مۇساپىدۇر
 ②.«تىدۇېك توشۇپ ئۇ كۆپلىكىدىن

مۇنداق نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن سەھىل ئىبنى سەئ
 إال يدخله ال ،الريان: ىمسي باب فيها أبواب، مثانية ةيف الجن» :نىدۇنەقىل قىلى لىكىگەنېد

ئۇنىڭدا رەييان دەپ ئاتىلىدىغان  بار. جەننەتنىڭ سەككىز دەرۋازىسى» «الصامئون
 ③«.كىرەلەيدۇ كىشىلەرال ۇتقانتپەقەت روزا  نىڭدىنبۇ بولۇپ،دەرۋازا  ربى

 أن»: مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئۇسامە ئىبنى زە
ر هل أال قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي  يتألأل، نور الكعبة ورب هي، لها خطر ال الجنة فإن ؟، ةالجن إىل ُمَشمِّ

                                                           
 ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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 ومقام كثرية، وحلل جميلة، حسناء وزوجة نضيجة، ومثرة مطّرد، ونهر مشيد، وقرص تهتز، وريحانة
 نحن هللا رسول يا: قالوا" بهية عالية محلة يف ونعمة، وحربة رضة،وخ وفاكهة سليمة،  دار   يف أبد   يف

رون  تكەننەجە: >ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «هللا شاء إنفقال القوم:  هللا شاء إنقال: قولوا:  لها، املشمِّ
 كەئبىنىڭ .شىشى يوقخھەقىقەتەن جەننەتنىڭ ئو يوقمۇ؟ئىنتىلىدىغانالر 

، يەلپۈنۈپ تۇرغان چاقناپ تۇرغان نۇر ـــ جەننەت ،رەببى بىلەن قەسەمكى
ىپ تىلې، پىشىپ يرەستەڭلۆئېقىپ تۇرغان ئ ،گىز ئىمارەتلەرېئ-گىزېئ، انھرەي

 ؛زىننەتلەر-كۆپلىگەن زىبۇ ،ەر، گۈزەل چىرايلىق ئايالالرېۋىلتۇرىدىغان م
، گۈزەل ۋە ئالىي سارايالر نېئمەت-چىلىق، نازۇمېۋىلىك، يېشىللىق، باياشات

بىز ئۇنىڭغا > :ساھابىلەرك ماكاندۇر< دېدى. ۋە مەڭگۈلۈ ئامان-بولغان تىنچ
 <!خالىسا دەڭالرهللا > :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ېگەنىدى،د <رەسۇلۇلالھ! ىئ لىمىزئىنتى

 ①.«دىېد <خالىساهللا > :ساھابىلەر ېدى.د
مۇنداق نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەررى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن د خۇدىئەبۇ سەئ

 إحداهن يف اجتمعوا العاملني أن ولو درجة، مئة الجنة يف إن» :نىدۇنەقىل قىلى لىكىگەنېد
ئەگەر پۈتۈن دۇنيا ئۇالرنىڭ  ،ھەقىقەتەن جەننەتتە يۈز دەرىجە بولۇپ» «لوسعتهم

 ②.«تتە سىغدۇراتتىئۇالرنى ئەلۋە ،بىرىگە جۇغالشقان بولسا
 لىكىگەنېمۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەررە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رەيۇئەبۇ ھ
 جتنيدر  كل بني سبيله، يف للمجاهدين هللا أعّدها درجة، مئة الجنة يف إن»: نىدۇنەقىل قىلى

ر منهو  الجنة وأعىل الجنة وسط إنهف الفردوس، فاسألوه هللا سألتم فإذا واألرض، السامء بني كام  تََفجَّ
اال تائ هللا ،جەننەتتە يۈز دەرىجە بولۇپھەقىقەتەن » «الرحمن عرش وفوقه الجنة، أنهار

ڭ ىدەرىجىن ئىككى ھەر ،ئۇالرنى ئۆزىنىڭ يولىدىكى مۇجاھىدالرغا تەييارلىغان
رىغان تىن سوهللاشۇڭا  .دۇىلېچىلىك كئارىلىقى زېمىنن بىلەن ئاسما ىلىقىئار

 ـــچېغىڭالردا فىردەۋىس جەننىتىنى سوراڭالر چۈنكى فىردەۋىس جەننىتى 
ئۆستەڭلىرى ئۇنىڭدىن  ڭجەننەتنى. ۋە ئەڭ ئالىيسىدۇر ىئوتتۇر ڭجەننەتنى

 ③«.ئېتىلىپ چىقىدۇ ۋە رەھمان تائاالنىڭ ئەرشى ئۇنىڭ ئۈستىدىدۇر
 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن»: ىدۇقىلىن نەقىلمۇنداق د رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ىئەبۇ سەئ

                                                           
 ئىبنى ماجە، بەيھەقى ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان. ①
 ئەھمەد توپلىغان. ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
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 نم األفق يف الغابر الدري الكوكب ترتاءون كام فوقهم الغرف أهل يرتاءون الجنة أهل إن :قال
 بىل،: "قال همغري  يبلغها ال األنبياء منازل تلك هللا رسول يا: قالوا" بينهم ما لتفاضل املغرب أو املرشق
جەننەت ئەھلى > :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «لنياملرس وصدقوا هالل  ب آمنوا رجال بيده نفيس والذي

قى ىدىكى دەرىجە پەرئارىس نى،ردە ياشايدىغانالرەدىكى قەسىرلئۆزلىرىنىڭ ئۈستى
ۇق نۇرل ا تۇرغانمەغرىب تەرەپتىكى ئۆچۈش ئالدىدق ياكى ىمەشر ،تۈپەيلى

 ئۇ باشقىالر !رەسۇلۇلالھ ىئ> :ساھابىلەر .دىېد <يۇلتۇزنى كۆرگەندەك كۆرىدۇ
ر پەيغەمبە ،دىىدەپ سورىغان <يىتەلمەيدىغان پەيغەمبەرلەرنىڭ مەرتىۋىسىمۇ؟

قا ئىمان ئېيتقان هللائۇ  ،قەسەمكى نجېنىم قولىدا بولغان زات بىلە !ياق> :ملسو هيلع هللا ىلص
 ①.«ېدىد لگاھىدۇر<نى تەستىقلىغان كىشىلەرنىڭ مەنزىۋە پەيغەمبەرلەر

 مۇنداقنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص رپەيغەمبەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ مالىك ئەشئە
 نم وباطنها باطنها، من ظاهرها يُرى غرفاً  الجنة يف إن» :نىدۇنەقىل قىلى لىكىگەنېد

 جەننەتتە بىر» «نيام والناس بالليل وصىّل  الصيام، وأدام الطعام، أطعم ملن هللا أعدها ظاهرها،
 هللا نۈپ تۇرىدۇ.ئىچى سىرتىدىن كۆرۈ ،ئۇنىڭ سىرتى ئىچىدىن ،قەسىر بولۇپ

كېچىسى  ،روزىنى داۋام قىلغان ،بەرگەن تائام (ھاجەتمەنگە)اال ئۇ قەسىرنى تائ
 ②.«نتەييارلىغا لەرگەقۇغان كىشىوناماز ئ داكىشىلەر ئۇخالۋاتقان

ەقىل ن لىكىگەنېمۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ مۇ
 يالً،م ستون ءالسام يف طولها مجوفة واحدة لؤلؤة من لخيمة الجنة يف للمؤمن إن»: نىدۇقىلى
اۋاك ك ئمىن ئۈچۈن جەننەتتەۇم» «بعضاً  بعضهم يَرى فال عليهم يطوف أهلون فيها للمؤمن

مىل  47 ئاسماندا گىزلىكىېئۇنىڭ ئ ،دىر بولۇپېمەرۋايىتتىن بولغان بىر چ
 )نۆۋەت ، جۈپتىلىرىنىئۇ ،لۇپوب جۈپتىلىرىدىردا ېئمىننىڭ ئۇ چۇم .لىدۇېك

نى ىىرب-قىدىن( بىرۇدىرنىڭ چوڭلېلېكىن ئۇالر )چ بىلەن( ئايلىنىپ چىقىدۇ
 ③.«كۆرەلمەيدۇ
 لىكىگەنېمۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەريەلالھۇ ئەنھۇدىن رەيرە رەزىۇئەبۇ ھ

 عىل ونهميل ذينالثم  البدر، ليلة القمر صورة عىل الجنة تدخل زمرة أول إن» :لىنغانىنەقىل ق
 الو  ميتخطون، وال يبولون، وال يتغوطون، ال منازل، ذلك بعد هم ثم إضاءة، ءنجم يف السام أشد

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
 تەبەرانى توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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 واحد، رجل َخلْقِ  عىل أخالقهم املسك، ورشحهم األُلوة، ومجامرهم الذهب، أمشاطهم يبصقون،
رىدىغان جامائەتنىڭ ىلۇپ كوجەننەتكە تۇنجى ب» «ذراعاً  ستون آدم همبيأ  طول عىل

 كېيىنئۇنىڭدىن  بولىدۇ، لۇن ئايدەكوچىدىكى تېك رى ئايدىڭيۈزلى
ن ئاندى .يۇلتۇزدەك بولىدۇ ئەڭ نۇرلۇقندىكى ائاسم كىرىدىغانالرنىڭ يۈزلىرى

كىچىك تاھارەت -ر چوڭالبولىدۇ، ئۇ ەىل مەرتىۋىلەردخالر ھەر ئۇ كېيىن
 ىسرىقدانلىرىئ ،تاغاقلىرى ئالتۇن .ۈكۈرمەيدۇتقىلمايدۇ، مىشقىرمايدۇ ۋە 

بىر خىل  ىتۇرق-ئۇالرنىڭ بوي ئىپاردۇر.تەرلىرى  خۇشبۇي ئۇد ياغىچىدۇر،
ئوخشايدۇ،  شەكلىگە ئەلەيھىسساالمنىڭ تىمىز ئادەمشەكلى ئا ،لۇپوب
 تباغض، وال هم،ال اختالف بين» نەقىلدە:نە بىر يە ①«.گەز بولىدۇ 47گىزلىكى ېئ

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ ۋە » «وعشياً  بكرةً  هللا يسبحون واحد، قلب عىل قلوبهم
گەن ىتىدۇ، ئۇالر ئەتېلۇپ كومايدۇ، قەلىبلىرى بىر قەلىبتەك بدۈشمەنلىك بول

 أزواجهمو »: نەقىلدەيەنە بىر  .يىلگەنېد« قا تەسبىھ ئېيتىدۇهللاخشامدا ۋە ئ
 يىلگەن.ېد «لەردىن بولىدۇئەيىن ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ھۆر» «العني الحور

 إن :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن»: مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇئەنھۇدىن  جابىر رەزىيەلالھۇ
 بال فام: الواق ميتخطون وال يتغوطون وال يبولون وال يتفلون وال ويرشبون، فيها يأكلون الجنة أهل

 «النََّفس يُلهمون كام والتحميد التسبيح يُلهمون املسك، كرشح ورشح   َشاء  جُ  :قال ؟، الطعام
ئىچىدۇ لېكىن تۈكۈرمەيدۇ، -پئەھلى جەننەتتە يەجەننەت > :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»

ا ئۇنداقت> < دېدى. ساھابىلەر:كىچىك تاھارەت قىلمايدۇ ۋە مىشقىرمايدۇ-چوڭ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىىدەپ سورىغان ؟<ئىچكەنلىرى قانداق بولىدۇ ۋە گەنىي
لىدۇ، ئۇالر خۇددى ىرقىپۇرىقىدەك تەرلەش بىلەن چى ىپاركېكىرىش ۋە ئ>

ىپ تۇرىدۇ< توختىماي تەسبىھ ۋە ھەمدە ئېيت ،ەس ئالغاندەكتوختىماي نەپ
 ②.«دېدى

مۇنداق نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن زەيد ئىبنى ئەرق
 يف جلر  مئة قوة ليُعطى أحدهم إن بيده محمد نفس ذيوال» :غاننەقىل قىلىن لىكىگەنېد
 املسك كرشح جلودهم من يفيض رشحاً  أحدهم حاجة تكون والشهوة، والجامع والرشب كلاأل 

 ،نىڭ جېنى قولىدا بولغان زات بىلەن قەسەمكىمۇھەممەد» «بطنه فيضمر
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مۇناسىۋەت ۋە  يجىنسى ،ش، ئىچىشيىىبىر كىشىگە ي (جەننەت ئەھلىدىن)
 دىنرىتىرىلى ئۇالرنىڭ ھاجىتى .لىدۇىرىشەھۋەتتە يۈز كىشىنىڭ كۈچى ب

ۇ، تىدېلەن چىقىپ كتەر بى نىڭ پۇرىقىغا ئوخشاش پۇراقلىقىپارچىققان ئ
ئىچىگە كىرىپ مىگەندەك( ېرسىقى )خۇددى ھېچنەرسە يوشۇنىڭ بىلەن ق

 ①.«تىدۇېك
ل نەقى لىكىگەنېمۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەن
 من أةامر  أن ولو فيها، وما الدنيا من خري الجنة يف قدم موضع أو أحدكملقاب قوس »: غانقىلىن
 من خري ولنصيفها ريحاً، بينهام ما وملألت بينهام، ما ألضاءت األرض إىل أطلعت الجنة أهل نساء
ە ئوقياچىلىك ياكى قەدىمىنىڭ تبىرىڭالرنىڭ جەننەت» «فيها وما الدنيا

 بارلىق نەرسىلەردىن ئىچىدىكى دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ـــ رى بولغىنىېرنىچىلىك يوئ
ن غا قارايدىغاىنمېئاياللىرىدىن بىر ئايال زھلىنىڭ ئەگەر جەننەت ئە .ياخشىدۇر

ۇ ۋە ۋېتىدۇندۇرئارىسىدىكى نەرسىلەرنى نۇرال زېمىننىڭئاسمان بىلەن  ،بولسا
 .دۇتىېلۇپ كوارىسىدىكى نەرسىلەر خۇشپۇراققا تنىڭ ئزېمىنئاسمان بىلەن 

 ②.«ئۇنىڭ ياغلىقى دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نەرسىدىن ياخشىدۇر
مۇنداق نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص ى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەرئەنەس ئىبن

 الشامل ريح فتهب ة،كل جمع يأتونها لسوقاً  الجنة يف إن»: غانقىلىننەقىل  لىكىگەنېد
 لقد هللاو :لهم فيقولون أهليهم إىل فريجعون وجامالً حسناً  فيزدادون وثيابهم وجوههم يف فتحثوا
ت ئەھلى ئۇنىڭغا ھەر جەننە ،لۇپوبىر بازار بجەننەتتە » «وجامالً حسناً  بعدنا ازددتم

لىپ ئۇالرنىڭ ېشىمال تەرەپتىن شامال كئاندىن  .لىدۇېجۈمە كۈنى ك
جامالىنى -نىۆسھئۇالرنىڭ  ،پاپيچەكلىرىنى سىېك-يىميۈزلىرىنى ۋە كى

ىلەن ئۇالر تېخىمۇ چىرايلىق ۋە شۇنىڭ ب .ۋېتىدۇۇتېخىمۇ چىرايلىقالشتۇر
 .لىدۇېپ كتىئائىلىسىدىكىلەرنىڭ يېنىغا قايا لىشكەن ھالدېك

 ەۋ سىلەر تېخىمۇ چىرايلىق ،بىلەن قەسەمكى هللا> :ئائىلىسىدىكىلەر ئۇالرغا
 ③«.دەيدۇ <تىپسىلەرېلۇپ كولىشكەن بېك

مۇنداق نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ىئەبۇ سەئ
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 فال اتصحو  أن لكم إن: مناد   ينادي الجنة الجنة أهل دخل إذا» :نىدۇلىىنەقىل ق لىكىگەنېد
 أن كمل وإن أبداً، تهرموا فال تشبوا أن لكم وإن أبداً، متوتوا فال تحيوا أن لكم وإن أبداً، تسقموا
ىلەر س> :بىر جاكارچىگەندە كە كىرتجەننەت ئەھلى جەننە» «أبداً  تبأسوا فال تنعموا

گۈ مەڭ ،ھايات ياشايسىلەر ؛سەل بولمايسىلەرېمەڭگۈ ك ،لەرىساالمەت تۇرىس
 ،ەرنېئمەتلىنىپ تۇرىسىل ؛مەڭگۈ قېرىمايسىلەر ،سىلەرىياش تۇر ؛ئۆلمەيسىلەر

: تائاالنىڭهللا بۇ مانا  ①«.يدۇدەپ جاكارال <ەھۋالغا قالمايسىلەرمەڭگۈ يامان ئ
ُِواوَ ﴿ لىڭالر ئۈچۈن ىقىلغان ئەم>ئۇالرغا: » ﴾َتْعَملُوَن  ُكْنُتْم  بَِما َهاوأُوِرْثُتمُ  الَْجن َةُ  تِلُْكُم  أَْن  ُنو

دەپ نىدا قىلىنىدۇ )يەنى پەرىشتىلەر  <ەرگە بېرىلگەن جەننەت مانا مۇشۇسىل
 ئۇيغۇندۇر. سۆزىگەدېگەن  ②«شۇنداق دەپ نىدا قىلىدۇ(

 لىكىگەنېمۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەريەلالھۇ ئەنھۇدىن رەيرە رەزىۇئەبۇ ھ
 أذن وال رأت، عني ال ما الصالحني لعبادي أعددت: وجل عز هللاقال » غان:نلىىنەقىل ق
ةِ قُ  ِمْن  لَُهْم  أُْخِفَي  َما َنْفٌس  َتْعلَُم  الفَ ﴿شئتم:  إن واقرأؤا. برش قلب عىل خطر وال سمعت،  َزاءً جَ  أَعُْنٍ  ر َ

 ،مەن سالىھ بەندىلىرىمگە كۆز كۆرۈپ باقمىغان>: تائاالهللا » «﴾َيْعَملُوَن  كَاُنوا بَِما
چىپ باقمىغان نەرسىلەرنى ېگە كىبئىنسان قەل ،قۇالق ئاڭالپ باقمىغان

ئۇالرنىڭ قىلغان ر: >قۇڭالوخالىساڭالر بۇ ئايەتنى ئ. دەيدۇ <يارلىدىميتە
نىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال هللائەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن 

 ④«.③<مەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇئقىلىدىغان كاتتا نې
قىل نە لىكىگەنېمۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن سۇھەي

 أن يريد موعداً  هللا عند لكم إن الجنة، أهل يا: مناد   نادى الجنة الجنة أهل دخل إذا» :غانقىلىن
ل أمل ؟، هو. فيقولون: ما ينجزكموه  عن اويُزحزحن الجنة، ويُدخلنا وجوهنا، بَيِّضموازيننا، ويُ  يُثَقِّ

 نظرال من إليهم أحب شيئاً  هللا أعطاهم ما هللافو إليه، فينظرون الحجاب لهم فيكشف: قال ؟، النار
 ىئ> :كارچىابىر ج گەندەرجەننەت ئەھلى جەننەتكە كى» «منه ألعينهم أقرّ  وال إليه،

تائاال ئۇنى سىلەرگە هللا  ،بارنىڭ سىلەرگە قىلغان ۋەدىسى هللا !جەننەت ئەھلى
 تائاال هللائۇ قايسى ۋەدە؟ > :ئۇالر .دەپ جاكاراليدۇ خااليدۇ<رىشنى ىبرۇنداپ وئ
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ىزنى ب ؟يۈزلىرىمىزنى ئاقارتمىدىمۇ ؟مىدىمۇتغىرالېبىزنىڭ مىزانلىرىمىزنى ئ
 هللائاندىن  .يىشىدۇېد <ننەتكە كىرگۈزۈپ دوزاختىن يىراقالشتۇرمىدىمۇ؟جە

 نبىلەهللا  .قارايدۇقا هللائۇالر  ئاچىدۇ، )ئۆزىدىن( پەردىنى غاالرتائاال ئۇ
ئۇالرنى ئۇنىڭدىنمۇ  ،كۈيۈملۆقاراشتىنمۇ س قاهللاال ئۇالرغا تائ هللا ،سەمكىقە

 ①«.ىدىغان بىر نەرسىنى بەرمىگەنلىبەكرەك خۇرسەن ق
 هللا أن» غان:ۇنداق نەقىل قىلىنم دىننھۇد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەىئەبۇ سەئ

تائاال جەننەت  هللا» «أبداً  بعده عليكم أسخط فال رضواين عليكم أُِحلُّ : الجنة ألهل يقول
يىن مەڭگۈ ې، سىلەرگە بۇنىڭدىن كمرازى بولدۇ مەن سىلەردىن> :ئەھلىگە

 ②.«دەيدۇ <قىلمايمەن بغەزە
 ،ىلىپ بەرگىنبىزگە جەننەتلىرىڭدە مەڭگۈ قېلىشنى رىزىق ق !هللا ىئ

بىزگە جامالىڭغا قاراش  ىلىقىڭنى چۈشۈرۈپ بەرگىن،راز گەجەننەتتە بىز
ىنى زىي ،ىياقىنى رىزىق قىلىپ بەرگىنتئىش ئۇچرىشىشاڭا ۋە س لەززىتىنى

 بىزنى پاساتتىن-تىدىغان پىتنەېۋۇئازدۇر ،يىتىدىغان زىيانكارلىقتىن
 .ساقلىغىن
-ىلەائنىڭ ئئۇ ،گە ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد مبىرىڭپەيغە! بەندەڭ ۋە هللائى 

ق ئامانلى-چۋە تىنكەت ىبەر ،ىگە رەھمەتلىراتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىىئتاۋاب
 غىن.قىلئاتا 
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 سۆھبەت -44
بولغان كىشىلەرنىڭ  اليىقكىرىشكە  كەجەننەت

 سۈپەتلىرى
رنىڭ ھسانى بىلەن بىزنى ئۇالېئ-ئۆز پەزلىتائاال  هللا)

 ۇن!(قىلس قاتارىدىن
 

كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا
ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى 

ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ
هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 

ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب
مۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنى

نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 
 قىلغۇچىدۇر.

تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 
نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 

گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 
ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ قا
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ق ئاتا ئامانلى-ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ



 

       219 

 قىلسۇن!
ىكى ئۇنىڭد، ئمەتلىرىېن ،ۈپەتلىرىسسىلەر جەننەتنىڭ  ،قېرىنداشلىرىم

بىلەن هللا  ر توغرىسىدا مەلۇماتقا ئىگە بولدۇڭالر.خۇرسەنلىك ۋە شادلىقال
غۇچىالرنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەمەل قىل ـــ جەننەت شۈبھىسىزكى، !قەسەمكى

س ، ئىنساننىڭ ئەرزىمەالرنىڭ ئۇنىڭغا قىزىقىشىچىققۇىئەمەل قىلىشى، قىز
 سەرپ قىلىشىغانى ىرىلمەستىن ئۇنى تەلەپ قىلىشتا ئۆمرىب نەرسىلەرگە
 اليىقتۇر.

 سىداىئۇنىڭغا يەتكۈزىدىغان يول توغر ۋە شىئەگەر سىلەر ئۇنىڭغا ئەمەل قىل
 نازىل قىلغان قۇرئاندا دىنتائاال ئۆز ۋەھىيسى هللا بىلمەكچى بولساڭالر،

 .بايان قىلىپ بەردى ئارقىلىق ئۇنى شەرەپلىكىنىڭ تىلىڭ ئەڭ مەخلۇقاتنى
َماَواُت  َعْرُضَها َوَجن َةٍ  َرب ُِكْم  ِمْن  َمْغِفَرةٍ  إَِل  َساِرُعوا﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ْت  َواْْلَْرُض  الس َ  أُِعد َ

اءِ  ِف  ُيْنِفُقوَن  ال َِذيَن  لِلُْمت َِقَن۞ ر َ اءِ  الس َ ر َ ُ  الن َاِس  َعِن  َوالَْعاِفَن  الَْغْيَظ  َوالْكَاِظِمَن  َوالض َ  لُْمْحِسِنَن۞ا ُيِحب ُ  َواّلل َ
َكُروا أَْنُفَسُهْم  َظلَُموا أَوْ  فَاِحَشةً  فََعلُوا إِذَا َوال َِذيَن  َ  ذَ ُنوَب  َيْغِفرُ  َوَمْن  لُِذنُوبِِهْم  فَاْسَتْغَفُروا اّلل َ ُ  إِال َ  الذ ُ  لَْم وَ  اّلل َ
وا ن ۈنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە تەقۋادارالر ئۈچرەببىڭالر» ﴾َيْعلَُموَن۞ َوُهْم  فََعلُوا َما عَََل  ُيِصر ُ

زېمىنچە كېلىدىغان جەننەتكە ئالدىراڭالر -نتەييارالنغان، كەڭلىكى ئاسما
ال( م-يولىدا )پۇل هللا[. تەقۋادارالر كەڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ 233]

سەرپ قىلىدىغانالر، )ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق( ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، 
 هللا)يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان( كىشىلەرنى كەچۈرىدىغانالردۇر. 

[. تەقۋادارالر يامان بىر گۇناھ 234ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ ]
 ياد ئېتىدۇ، گۇناھلىرى ئۈچۈننى هللاقىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلسا 

تىن باشقا كىم بار؟ ئۇالر هللامەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ، گۇناھنى كەچۈرىدىغان 
 .①«[235قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ ]

 .رىدۇرىسۈپەتل كە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەرنىڭەتجەنن ـــالر مانا بۇ
 ۋە ئۇنىڭ غانئىتائەت قىل قاهللابۇالر  .«ُمت َِقَن لْ ا» ـــ بىرىنچى سۈپەت

ت ئىتائە قاهللا ؛ئەتكەنئىشالرنى تەرك ن چەكلىگەهللا  پ،ئازابىدىن قورقۇ
بۇيرىغان ئىشالرنى قىلىش  هللا ،قىلىپد ىنى ئۈمىتاۋە ئۇنىڭ مۇكاپ ىپلىق

 لەردۇر.ىشتەقۋادارلىق قىلغان كى قاهللائۇنىڭ ئازابىدىن ساقلىنىپ،  ئارقىلىق
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اءِ  ِف  ُيْنِفُقوَن  ِذيَن ال َ » ـــ ى سۈپەتچئىككىن ر َ اءِ  الس َ ر َ قا نەپىقە قىلىش ۇالرئ .«َوالض َ
ە ۋە نەپىقىلەرنى ئۇالردىن تەلەپ قىلىنغان يول بويىچە سەدىق ،زاكات بۇيرۇلغان

قا جىھاد ۋە ئۇنىڭدىن باش ئۇنىڭغا ھەقلىق بولغان كىشىلەرگە نەپىقە قىلىدۇ.
دۇ. نەپىقە قىلىچىلىقتىمۇ كەڭچىلىكتىمۇ، قىسىنياخشىلىق يوللىرىغا 

مالنى ياخشى كۆرۈشكە ۋە مالنى  نىۇالرئكەڭرىچىلىك ۋە باياشاتلىق 
. ندىمەيدۇۈخىللىق قىلىشقا ئېئۇنىڭغا ب ،تاما قىلىپ شنىىيتەكۆپ

 شتىنپ قېلىلۇويىنچىلىق ئۇالرنى مالغا مۇھتاج بقاتتىقچىلىق ۋە قى
 ، قوللىرىنى يۇمۇۋېلىشقا ئۈندىمەيدۇ.قورقۇپ

 ندە غەزىپىنىەۇالر غەزەپلەنگ. ئ«الَْغْيَظ  الْكَاِظِمَن وَ » ـــ نچى سۈپەتىئۈچ
غەزىپى سەۋەبلىك باشقىالرغا ئاداۋەت  ۋە تاجاۋۇز قىلمايدىغان بېسىۋېلىپ،

 تۇتمايدىغان كىشىلەردۇر.
ۋە غان ۇالر ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىل. ئ«الن َاِس  َعِن  الَْعاِفَن وَ » ـــ ى سۈپەتنچتۆتى
ئۆزلىرى  مۇ،ىقام ئېلىشقا قادىر تۇرۇپتئىن ئەپۇ قىلىپ، قىلغان كىشىنىتاجاۋۇز 
ُ وَ »تائاالنىڭ هللا  ىغان كىشىلەردۇر.ئىنتىقام ئالمايد ئۈچۈن  «الُْمْحِسِنَن  ُيِحب ُ  اّلل َ

 ىاللىسىدىن بولسمھسان جۈېلىشنىڭ پەقەت ئىقئەپۇ سۆزىدە گەن ېد
 لىنىدىغان ئەپۇ قىلىش بولساىمەدھىي .لىنىدىغانلىقىغا ئىشارەت بارىيىمەدھ

 .ىشتۇرئەپۇ قىل ئارىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن، ئەپۇ قىلىشقا تېگىشلىك ئورۇندا
 ۋېتىشكە سەۋەبۇرقىلىش تاجاۋۇزچىنىڭ جىنايى قىلمىشىنى ئاشۇ ئەپۇئەمما 

 .دۇرىلمەيىب مۇمەيدۇ ۋە بۇنىڭغا ئەجىرنلەىمەدھىيسا، بۇنداق ئەپۇ قىلىش بول
ِ  عَََل  فَأَْجُرهُ  َوأَْصلََح  َعَفا َمْن ﴿فَ يدۇ: تائاال مۇنداق دە هللا كىمكى )ئىنتىقام ئېلىشقا » ﴾اّلل َ

قادىر تۇرۇقلۇق( ئەپۇ قىلسا ۋە )ئۆزى بىلەن يامانلىق قىلغۇچىنىڭ ئارىسىنى( 
 .①«رىدۇىب هللاتۈزىسە، ئۇنىڭ ئەجرىنى 

َكُروا أَْنُفَسُهْم  َظلَُموا أَوْ  فَاِحَشةً  فََعلُوا إِذَا ال َِذيَن وَ » ـــ بەشىنچى سۈپەت َ  ذَ  فَاْسَتْغَفُروا اّلل َ
 ئانىالرنى-نغان جاننى ناھەق ئۆلتۈرۈش، ئاتاھارام قىلى ـــ «ةالفاحش». «لُِذُنوبِِهْم 

 كۈنى قىزىغان جەڭيىش، يىتىمنىڭ مېلىنى يەۋېلىش، ىجازانە ي ،شىتىشققا
ۇنىڭغا ئوخشاش قەبىھ سانىلىدىغان شق ۋە ىلرىئوغ ،قېچىش، زىنا)جەڭدىن( 
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ئومۇمىي  ىچىكك ۋە چوڭـــ  ە زۇلۇم قىلىشگئەمما ئۆزى ر.دۇچوڭ گۇناھالر
 ،ۇالر بۇ ئىشالردىن بىرەرسىنى قىلىپ قالسائ .گۇناھالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

ئەسلەپ ئۇنىڭدىن قورقىدۇ،  ئۇلۇغلۇقىنىسىيلىق قىلغان زاتنىڭ ئۆزلىرى ئا
ىق انلشچتىرىئۇنىڭ سەۋەبلىرىگە  ،ئۇنىڭ مەغپىرىتى ۋە رەھمىتىنى ئەسلەپ

تىشنى الشتىن ئۆتۈۋېئازابشۇ سەۋەبلىك  ،گۇناھلىرىنى يېپىش شۇنداقالىدۇ لقى
هللا  .تەلەپ قىلىدۇ تىرەگۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپ ئارقىلىقتەلەپ قىلىش 

ُنوَب  َيْغِفرُ  َمْن وَ »تائاالنىڭ  ُ  إاِل َ  الذ ُ تىن باشقىدىن هللاۇالرنىڭ ئ ـــ گەن سۆزىدەېد «اّلل َ
ن تىهللار چۈنكى گۇناھالرنى تەلەپ قىلمايدىغانلىقىغا ئىشارەت ب تەمەغپىر

 شقىسى مەغپىرەت قىاللمايدۇ.اب
وا لَْم وَ » ـــ ئالتىنچى سۈپەت  ئۇالر قىلىۋاتقان. «َيْعلَُموَن  َوُهْم  فََعلُوا َما عَََل  ُيِصر ُ

زلىرى ئاسىيلىق قىلغان زاتنىڭ ئۆ ،ئىشلىرىنىڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى
ۇناھ گ ،ۇپرغپىرىتىنىڭ يېقىنلىقىنى بىلىپ تۇۋە ئۇنىڭ مە ئۇلۇغلۇقىنى

ۋبە ەۇ ئىشتىن تشۋە  قول يىغىشقادىن ۋام قىلمايدۇ، بەلكى ئۇنىڭائۈستىدە د
ىپ نىڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى بىلىۋاتقان ئىشىقىل ،چۈنكى .قىلىشقا ئالدىرايدۇ

ـ ئۇنىڭ ئۈستىدە داۋام قىلىش  گۇناھالر بىلەن باراۋەر كىچىك گۇناھالرنى چوڭ ــ
 خەتەرلىك ئىشالرغا ئاپىرىپ قويىدۇ. يئۇنى قىلغان كىشىنى تەدرىجى، لىپىق

 َخاِشُعوَن۞ ِهْم َصاَلتِ  ِف  ُهْم  ال َِذيَن  الُْمْؤِمُنوَن۞ أَفْلََح  ْد ﴿قَ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا
كَاةِ  ُهْم  َوال َِذيَن  ُمْعِرُضوَن۞ الل َْغوِ  َعِن  ُهْم  َوال َِذيَن   عَََل  إِال َ  َحاِفُظوَن۞ لُِفُروِجِهْم  ُهْم  َوال َِذيَن  فَاعِلُوَن۞ لِلز َ
ُِوَن۞ ُهُم  فَأُولَِئَك  ذَلَِك  َوَراءَ  ابَْتَغ  فََمِن  َملُوِمَن۞ غَْْيُ  فَِإن َُهْم  أَْيَماُنُهْم  َملََكْت  َما أَوْ  أَْزَواِجِهْم   ُهْم  َوال َِذيَن  الَْعا
تِِهْم  عَََل  ُهْم  َوال َِذيَن  َراُعوَن۞ َوَعْهِدِهْم  ِْلََماَناتِِهْم   َيِرُثوَن  ال َِذيَن  الَْواِرُثوَن۞ ُهُم  أُولَِئَك  ُيَحاِفُظوَن۞ َصلََوا
َِْوَس  [. )شۇنداق 2ھەقىقەتەن بەختكە ئېرىشتى ]مۇئمىنلەر » ﴾َخالُِدوَن۞ ِفيَها ُهْم  الِْفْر

نىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن سۈر بېسىپ هللامۇئمىنلەركى( ئۇالر نامازلىرىدا )
[. ئۇالر بىھۇدە سۆز، بىھۇدە 1كەتكەنلىكتىن( ئەيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر ]

[. ئۇالر 4[. ئۇالر زاكات بەرگۈچىلەردۇر ]3ئىشتىن يىراق بولغۇچىالردۇر ]
[. )يەنى ئەۋرەتلىرىنى( پەقەت 5( ساقلىغۇچىالردۇر ]ئەۋرەتلىرىنى )ھارامدىن

خوتۇنلىرىدىن، چۆرىلىرىدىن باشقىالردىن ساقلىغۇچىالردۇر )بۇالر بىلەن 
[. بۇنىڭ سىرتىدىن 4يېقىنچىلىق قىلغۇچىالر ماالمەت قىلىنمايدۇ( ]

)جىنسىي تەلەپنى قاندۇرۇشنى( تەلەپ قىلغۇچىالر ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر 
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)يەنى مۇئمىنلەر( ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن  [. ئۇالر2]
[. ئۇالر نامازلىرىنى )ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان 7ئەھدىگە رىئايە قىلغۇچىالردۇر ]

[. ئەنە شۇالر )يەنى يۇقىرى سۈپەتلەرگە ئىگە 1بىلەن( ئادا قىلغۇچىالردۇر ]
[. ئۇالر )يۇقىرى 27ر ]مەتلىك جەننەتنىڭ( ۋارىسلىرىدۇئنې-مۇئمىنلەر نازۇ

دەرىجىلىك جەننەت( فىردەۋسكە ۋارىسلىق قىلىدۇ، فىردەۋستە مەڭگۈ قالىدۇ 
[22]»①. 

چە نابىر ق كە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەرنىڭەتجەنن لەربۇ ئايەت
 .مۇجەسسەملىگەنى تلىرىنسۈپە

 ،گەنىڭ پەرىشتىلىرىهللا ،قاهللاۇالر . ئ«ُمْؤِمُنوَن الْ » ـــ بىرىنچى سۈپەت
تەقدىرنىڭ ياخشى ۋە  ،گەقىيامەت كۈنى ،گەپەيغەمبەرلىرى ،غاكىتابلىرى

 ىسۆز ،غان ھەر بىر نەرسىگەئېيتىش ۋاجىب بول مانمانلىقىدىن ئىبارەت ئىيا
 ئىمان كەلتۈرىدۇ. ىلىدە قوبۇل قىلىپ ۋە بويسۇنۇپۋە ئەم

بلىرى ئۇالرنىڭ قەل. «اِشُعوَن خَ  َصاَلتِِهْم  ِف  ُهْم  ِذيَن ال َ » ـــ ئىككىنچى سۈپەت
 نىڭهللاۋە ئەزالىرى ئارام تاپىدۇ. يەنى ئۇالر نامىزىدا ئۆزلىرىنىڭ ىدۇ ىنھۇزۇرل

نىڭ كاالمى بىلەن ئۇنىڭغا خىتاب هللاۋاتقانلىقىنى، ۇئالدىدا تۇر
لىقىنى، ۋاتقانىنى ئەسلەش بىلەن ئۇنىڭغا يېقىنلىشهللاقىلىۋاتقانلىقىنى، 

نلىقىنى ئەسلەپ، سىرتقى ۋە قا دۇئا قىلىش بىلەن ئۇنىڭغا يېلىنىۋاتقاهللا
 تىن قورقۇپ تۇرىدۇ.هللائىچكى ھالەتلىرىدە 

پايدا ۋە  ـــ «ْغوِ الل َ » .«ُمْعِرُضوَن  الل َْغوِ  َعِن  ُهْم  ال َِذيَن وَ » ـــ ئۈچىنچى سۈپەت
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 

مۇ زايە ىقىلغاندەك، ۋاقىتلىرىن نامازلىرىنى خۇشۇئ بىلەن مۇھاپىزەت
. پايدىسى يوق ئىشالردىن يۈز ئۆرۈش ئۇالرنىڭ سۈپىتى ساقلىنىدۇ قىلىشتىن

 بولغان يەردە، زىيانلىق ئىشالردىن ئەلۋەتتە يۈز ئۆرۈيدۇ.
كَاةِ  ُهْم  ال َِذيَن وَ » ـــ تۆتىنچى سۈپەت  ـ( ــزاكات) «كَاةِ ز َ ». بۇ ئايەتتىكى « فَاعِلُوَن  لِلز َ

ۋاجىب بولغان مالدىن بىرىشى ۋاجىب بولغان نېسىۋە بولۇشى ياكى ئۇالر 
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 ئۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن پاكاليدىغان سۆز ۋە ئەمەل بولۇشىمۇ مۇمكىن.
 أَْيَمانُُهْم  َملََكْت  َما أَوْ  أَْزَواِجِهْم  عَََل  إاِل َ  َحاِفُظوَن  لُِفُروِجِهْم  ُهْم  ال َِذيَن وَ » ـــ بەشىنچى سۈپەت

. ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى زىنا ۋە بەچچىۋازلىقتىن ساقاليدۇ چۈنكى ئۇ «َملُوِمَن  غَْْيُ  فَِإن َُهْم 
مائىي چىرىكلىكتۇر. ىتقا ئاسىي بولۇش، ئەخالقىي ۋە ئىجهللا ـــئىككى ئىش 

ئۈمىدكى، ئەۋرەتنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۇنىڭدىنمۇ ئومۇمىي بولغان، قاراش ۋە 
 «ِمَن َملُو غَْْيُ  إِن َُهْم فَ »تائاالنىڭ هللا ئىچىگە ئالىدۇ.  تۇتۇشتىن ساقلىنىشنى ھەم ئۆز

تىنى قاندۇرىشىغا ماالمەت ەن سۆزى ئەسلىدە، ئىنساننىڭ شەھۋىدېگ
ئىي بولغان ئېھتىياجنى ىلېكىن تەب لىنىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلسىمۇقى

ى ئاياللىر ڭدىن باشقا مەنپەئەتلەر سەۋەبلىكقاندۇرۇش، ئەۋالد قالدۇرۇش ۋە ئۇنى
 هللاۋە چۆرىلىرىگە ھاجەت چۈشىدىغانلىقى ئۈچۈن، بۇنىڭغا ماالمەت قىلىنمايدۇ. 

ْبَتَغ  َمِن فَ »تائاالنىڭ  لَِك  َوَراءَ  ا دېگەن سۆزى ئومۇمىي بولغانلىقى  «الَْعاُِوَن  ُهُم  فَأُولَِئَك  ذَ
ـــ چۈنكى بۇ  نىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە دەلىل بارئۈچۈن، قولدا لەززەتلىنىش

 اللىرى ۋە چۆرىلىرى بىلەن بولۇشتىن باشقا بىر ئىشتۇر.ئاي
ـــ سۆز،  «االمانة». «َراُعوَن  َوَعْهِدِهْم  ِْلََماَناتِِهْم  ُهْم  ال َِذيَن وَ » ـــ ئالتىنچى سۈپەت

بىر كىشى سىزگە  نەرسىدۇر. ھەرىكەت ياكى مالدىن ئامانەت قىلىنغان-ئىش
غان بولىدۇ. بىر ئامانەت قويزلەپ بەرسە، ئۇ سىزگە بىر مەخپىيەتلىكنى سۆ

دا باشقىالرنىڭ بىلىپ قېلىشىنى ياخشى كۆرمەيدىغان ىزكىشى سىزنىڭ يېنىڭ
بولىدۇ. كىمكى سىزگە ئۆز  ى قىلسا، ئۇ سىزگە ئامانەت قويغانبىر ئىشن

 «العهد»مېلىنى ساقالپ بىرىشكە تاپشۇرسا، ئۇنى سىزگە ئامانەت قويغان بولىدۇ. 
ۋە كىشىلەر ئارىسىدا جارى بولۇۋاتقان ئەھدىگە  شىلئۈچۈن نەزر قىهللا  ـــ

ئوخشاش، ئىنسان باشقىالر ئۈچۈن ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىشتۇر. دېمەك، 
نىڭ بىلەن ئۆزلىرىهللا ئامانەتلەرگە، كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەر  كەجەننەت

ئارىسىدىكى ۋە ئۆزلىرى بىلەن كىشىلەر ئارىسىدىكى ئەھدىلەرگە رىئايە قىلىدۇ. 
 ندۇر.دىسىجۈملى نىڭتام ۋە ئۇنىڭدىكى مۇباھ شەرتلەرگە ۋاپا قىلىشمۇ شۇتوخ

تِِهْم  عَََل  ُهْم  ال َِذيَن وَ » ـــ يەتتىنچى سۈپەت . ئۇالر نامازلىرىنى زايە «ُيَحاِفُظوَن  َصلََوا
. بۇ ـــ نامازنى شەرتلىرى، مۇھاپىزەت قىلىدۇبولۇپ كېتىش ۋە سەل قاراشتىن 

لىرى ۋە ۋاجىباتلىرى بىلەن مۇكەممەل رەۋىشتە ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىش رۇكىن
جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان تائاال قۇرئان كەرىمدە هللا ئارقىلىق بولىدۇ. 
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كۆپلىگەن يەنە بىز بۇ يەردە نەقىل قىلغاندىن باشقا كىشىلەر ھەققىدە 
ەقسەت كە يېتىشنى متائاال بۇ سۈپەتلەرنى جەننەتهللا سۈپەتلەرنى بايان قىلغان. 

 قىلغان كىشىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن سۈپەتلىنىشى ئۈچۈن بايان قىلغان.
جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان نىڭ ھەدىسلىرىدىمۇ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 كۆپلىگەن سۈپەتلىرى بار.كىشىلەرنىڭ 
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

 «الجنة إىل طريقاً  به له هللا سهل علامً  فيه يلتمس طريقاً من سلك » نەقىل قىلىنغان:
ڭغا ئۇنىهللا شۇ سەۋەبلىك كىمكى ئىلىم تەلەپ قىلىش يولىدا ماڭىدىكەن، »

 ①«.جەننەتنىڭ يولىنى ئاسان قىلىپ بىرىدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن» ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:

 إسباغ: قال. هللا رسول يا بىل: قالوا ؟ الدراجات به ويرفع الخطايا هب هللا ميحو ما عىل أدلكم أال: قال
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «الصالة بعد الصالة وانتظار املساجد، إىل الخطا وكرثة املكاره، عىل الوضوء

تائاال ئۇ ئىش سەۋەبلىك هللا مەن سىلەرنى بىر ئىشقا باشالپ قويايمۇ؟ >
دېدى. ساھابىلەر: خاتالىقالرنى ئۆچۈرۈپ، دەرىجىلەرنى ئۈستۈن قىلىدۇ< 

>مۇشەققەتلىك  ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  ېگەنىدى،ئى رەسۇلۇلالھ!< د >شۇنداق قىلغىن
بىر ۋاقىتالردا تاھارەتنى كامىل ئېلىش، مەسجىدكە كۆپ قەدەم ئېلىش، 

 ②«.نامازدىن كېيىن يەنە بىر نامازنى كۈتۈش< دېدى
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

أَْشَهُد أَْن : يقول ثم الوضوء فيسبغ يتوضأ أحدما منكم من »دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ: 
يَك لَُه وأشهد أَ  ًدا َعبُْدُه َورَُسولُهُ اَل إِلََه إاِلَّ الله، َوْحَدُه اَل َشِ  نيةالثام الجنة أبواب له فتحت إال نَّ ُمَحمَّ

أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ >كىمكى تاھارەتنى كامىل ئېلىپ، ئاندىن: »« شاء أيِّها من يدخل
ًدا َعبُْدُه َورَُسولُهُ  يَك لَُه وأشهد أَنَّ ُمَحمَّ تىن باشقا ھېچبىر ھەق هللا> <الله، َوْحَدُه اَل َشِ

 ملسو هيلع هللا ىلصيېگانىدۇر ۋە ھېچ شېرىكى يوقتۇر، مۇھەممەد -يەككەهللا ئىالھ يوقتۇر، 
نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر< دەپ گۇۋاھلىق بەرسە، ئۇ كىشى ئۈچۈن هللا

، ئۇ كىشى ئۆزى خالىغان دە-جەننەتنىڭ سەككىز ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ①«.ئىشىكتىن كىرىدۇ
يمن ف» مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

چىن قەلبىدىن )ئىشەنگەن ھالدا( مۇئەززىنگە » «الجنة دخل قلبه من ؤذنتابع امل
ى كىش)يەنى مۇئەززىن توۋلىغان كەلىمىلەرنى ئەگىشىپ ئېيتقان( ئەگەشكەن 

 ②«.جەننەتكە كىرىدۇ
مۇنداق نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن 

 «الجنة يف تاً بي له هللا بنى هللا وجه به يبتغي من بنى مسجداً » :قىلىنىدۇنەقىل  لىكىدېگەن
ئۇ  هللا ،تائاالنىڭ رازىلىقىنى تەلەپ قىلىپ مەسجىد بىنا قىلسا هللاكىمكى »

 ③«.بىرىدۇكىشى ئۈچۈن جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىپ 
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

 ومل نبه جاء فمن العباد، عىل هللا كتبهن صلواتخمس »دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ: 
لەرگە تائاال بەندى»هللا  «الجنة يدخله أن عهداً  هللا عند له كان بحقهن استخفافاً  شيئاً  منهن يضيع

بەش ۋاق نامازنى پەرز قىلدى. كىمكى نامازنىڭ ھەقلىرىگە سەل قارىماي، زايە 
تائاالنىڭ ئۇ كىشىنى جەننەتكە كىرگۈزۈش هللا ۋەتمەستىن ئادا قىلسا، ىقىل

 ④«.ۋەدىسى بار
 دىن ملسو هيلع هللا ىلصسەۋبان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئۇ پەيغەمبەر 

ان سىدا سورىغىبىر ئەمەل توغر ۈزۈشىگە سەۋەب بولىدىغاننىڭ جەننەتكە كىرگهللا
 جةدر  بها هللا رفعك إال سجدة لل ه تسجد ال فإنك السجود، رثةعليك بك» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  ئىدى.
-سەجدىنى كۆپ قىلىشقا ئۆزۈڭنى ئادەتلەندۈرگىن. شەك» «خطيئة بها عنك وَحطَّ 

هللا  بىلەن ن ھەربىر سەجدەڭنىڭ سەۋەبىقا قىلغاهللاشۈبھىسىزكى، سەن 
 ⑤دېگەن.« مەرتىۋەڭنى بىر دەرىجە كۆتۈرىدۇ ۋە سەندىن بىر خاتالىقنى ئۆچۈرىدۇ

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصبە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئۇممۇ ھەبى
 غري تطوعاً  ةركع عرشة اثنتي يوم كل يف تعاىل لل ه صيلما من عبد مسلم ي» نەقىل قىلىنغان:

ۈن تائاال ئۈچهللا بىر مۇسۇلمان بەندە ھەر كۈنى »« الجنة يف بيتاً  له هللا بنى إال فريضة
                                                           

 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان. ④
 مۇسلىم توپلىغان. ⑤
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تائاال ئۇ كىشى ئۈچۈن هللا رەكئەت نەفلە ناماز ئوقۇسا،  21پەرز نامازدىن باشقا 
بۇ نەفلە نامازالر ـــ پېشىن نامىزىدىن   ①«.جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ

ام نامىزىدىن ئىلگىرىكى تۆت رەكئەت، ئۇنىڭدىن كېينكى ئىككى رەكئەت، ش
 ۋە يىنكى ئىككى رەكئەتككى رەكئەت، خۇپتەن نامىزىدىن كېكېيىنكى ئى

 بامدات نامىزىدىن ئىلگىرىكى ئىككى رەكئەت نامازالردۇر.
ھ رەسۇلۇلالۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھ

يىراقالشتۇرىدىغان بىر مېنى جەننەتكە كىرگۈزىدىغان ۋە دوزاختىن » :گە ملسو هيلع هللا ىلص
 ريليس وإنه عظيم عن ألتلقد س» ملسو هيلع هللا ىلص:رەسۇلۇلالھ  دېگەنىدى،« خەۋەر قىلساڭ؟ ئەمەلنى

 رمضان، وتصوم الزكاة، وتؤىت الصالة، وتقيم شيئاً، به ترشك وال هللا تعبد عليه، هللا يرسه من عىل
غان ئاسان قىلهللا سەن چوڭ بىر ئىشتىن سورىدىڭ، ھەقىقەتەن بۇ » «البيت وتحج

قا ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەستىن ئىبادەت هللاكىشىگە ئەلۋەتتە ئاساندۇر. 
قىلغىن، نامازنى ئادا قىلغىن، زاكات بەرگىن، رامىزان ئېيىدا روزا تۇتقىن، 

 ②دېدى.« بەيتۇلالھنى ھەج قىلغىن
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر سەھىل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھ

يّان، له يقال باباً  الجنة يف إن» دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان:  يوم ونالصامئ منه يدخل الرَّ
ھەقىقەتەن جەننەتتە رەييان دېيىلىدىغان بىر » «غريهم أحد منه يدخل ال القيامة،

ئىشىك بولۇپ، قىيامەت كۈنى ئۇنىڭدىن پەقەت روزا تۇتقان كىشىلەرال كىرىدۇ، 
 ③«.ئۇالردىن باشقا ھېچبىر كىشى ئۇ ئىشىكتىن كىرەلمەيدۇ

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
 «الجنة الإ  جزاء له ليس املربور والحج بينهام، ملا كفارة العمرة إىل ةر العم» نەقىل قىلىنىدۇ:

تىكى )گۇناھالرغا( ىر ئۆمرە ھەجگىچە بولغان ئارىلىقيەنە ب ـــ بىر ئۆمرە ھەج»
 ④.«كەففارەت بولىدۇ. قوبۇل بولغان پەرز ھەجنىڭ مۇكاپاتى پەقەتال جەننەتتۇر

: ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال رسول »جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنغان: 
 إنف هللاقيل: يا رسول  البتة الجنة له وجبت ويكفلهن هنمويرح يؤويهن بنات ثالث همن كان ل

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④



 

       217 

 «قوم أن لو قال: واحدة لقال واحدةقال: فرأى بعض ال اثنتني كانتا إن: و قال اثنتني كانتا
كىمنىڭ ئۈچ قىزى بولۇپ ئۇالرنى ئورۇنالشتۇرسا، ئۇالرغا : >ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »

كۆيۈنسە ۋە ئۇالرغا كېپىل بولسا، ئۇ كىشىگە ئەلۋەتتە جەننەت ۋاجىب بولىدۇ< 
دېدى. >ئى رەسۇلۇلالھ! ئىككى قىزى بولسىچۇ؟< دەپ سورالغاندا، رەسۇلۇلالھ 

لالھۇ جابىر رەزىيە«. : >ئىككى قىزى بولسىمۇ شۇنداق< دەپ جاۋاب بەردىملسو هيلع هللا ىلص
بەزى كىشىلەر: >ئەگەر بىرسى بولسىچۇ؟ دېيىلگەن »ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: 

 ①.«بىرسى بولسىمۇ شۇنداق دېگەن بوالتتى< دەپ قارىغان ملسو هيلع هللا ىلصبولسا، پەيغەمبەر 
  لل ها رسول سئل» ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:

 دىن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  » «<الخلق وحسن الل هتقوى >: قال الجنة؟ الناس يدخل ما أكرث عنملسو هيلع هللا ىلص 
>كىشىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىشىگە ئەڭ كۆپ سەۋەب بولىدىغان نەرسە نېمە؟< 

تىن قورقۇش ۋە گۈزەل ئەخالق< دەپ جاۋاب >هللا ملسو هيلع هللا ىلص:دەپ سورالغاندا، پەيغەمبەر  
 ②«.بەرگەن

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصھىمار مۇجاشىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر  ئىبنىئىياز 
 قمتصدّ  مقسط سلطان ذو: ثالثة الجنة أهل»مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان: 

ت جەننە» «عيال ذو متعّفف وعفيف ومسلم، قرىب ذيلكل  القلب رقيق رحيم ورجل موفّق،
ئادالەتلىك، سەدىقە بىرىپ تۇرىدىغان، ياخشىلىق  ئەھلى ئۈچ تۈرلۈكتۇر: بىرى،

ارلىق شەپقەتلىك، ب-رىمېھ ،يەنە بىرى دىشاھ؛ىرىغا مۇۋەپپەق قىلىنغان پايولل
يۇمشاق مۇئامىلە قىلىدىغان كىشى؛  قېرىنداشلىرىغا ۋە مۇسۇلمانالرغا

چاقىلىق ۋە موھتاج تۇرۇپمۇ باشقىالردىن -ئىپپەتلىك، باال ئۈچىنچىسى،
 ③«.تىلىمەيدىغان كىشى

نىڭ جەننەتكە يىتىشنى  ملسو هيلع هللا ىلصقېرىنداشلىرىم، مانا بۇالر بولسا پەيغەمبەر 
جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەرنىڭ ئىرادە قىلغان كىشىگە، 

ئەمەللىرىدىن كۆپلىگەن ئەمەللەرنى بايان قىلىپ بىرىدىغان ھەدىسلىرىنىڭ 
تائاالدىن بىزگە ۋە سىلەرگە ئۇنىڭ يوللىرىنى هللا بىر قىسمىدۇر. 

ۇستەھكەم قىلىشنى ئاسانالشتۇرۇپ بىرىشنى، بىزنى ئۇنىڭ ئۈستىدە م

                                                           
 ئەھمەد توپلىغان. ①
 دېگەن.« ھەسەن ۋە سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، تىرمىزى  ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
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 تائاال كەرەملىك ۋە سېخىي زاتتۇر.هللا سورايمەن. ھەقىقەتەن 
-گە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد هللا 

ئامانلىق ئاتا -تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە رەھمەت ۋە تىنچ
 قىلسۇن.
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 سۆھبەت -45

 دوزاخنىڭ سۈپەتلىرى
 ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن!(تائاال بىزنى )هللا 

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا ۇنىڭغىال خاستۇر. مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئ
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ۇنى كۆرسە ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئ
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 
قالغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ 

ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
ىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە نىڭ ئائ ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
 قىلسۇن!

تائاال بىزگە رەھمەت قىلىپ ئۆز كىتابىدا بىزنى هللا قېرىنداشلىرىم، 
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جىگەرلەر  دوزاختىن ئاگاھالندۇرۇپ، ئۇنىڭدىن تېخىمۇ قورقۇشىمىز ئۈچۈن،
رىلىپ كېتىدىغان، دوزاخنىڭ تۈرلۈك ئازابلىرىدىن لەر يېپارە بولۇپ، يۈرەك-پارە

تائاالنىڭ هللا نەسىھەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن، -بىزگە خەۋەر بەردى. ئۇنداقتا ۋەز
دوزاخنىڭ تۈرلۈك  نىڭ سۈننىتىدە بايان قىلىنغان ملسو هيلع هللا ىلصكىتابى ۋە رەسۇلۇلالھ 

 لمەيئازابلىرىغا قۇالق سېلىڭالر! سىلەرگە ئازاب كېلىپ، ياردەمگە ئېرىشە
 رەببىڭالر تەرەپكە قايتىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالر! ىشىڭالردىن بۇرۇنقېل

ت َُقوا﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  ْت  ال َِِت  الن َارَ  ا كاپىرالر ئۈچۈن » ﴾لِلْكَاِفِريَن  أُعِد َ
تەييارالنغان دوزاختىن )يەنى دوزاخقا كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان يامان 

 .①«ئىشالردىن( ساقلىنىڭالر
 ﴾َوَسِعًْيا َوأَغاَْلاًل  َل ِس َساَل  لِلْكَاِفِريَن  أَْعَتْدَنا إِن َا﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا 

شۈبھىسىزكى، بىز كاپىرالرغا )پۇتلىرىغا سېلىنىدىغان( زەنجىرلەرنى، »
)بويۇنلىرىغا سېلىنىدىغان( تاقاقالرنى ۋە يېنىپ تۇرغان دوزاخنى 

 .②«تەييارلىدۇق
الِِمَن  أَْعَتْدَنا إِن َا﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاال يەنەهللا  ِِقَُها بِِهْم  أََحاَط  َناًرا لِلظ َ بىز »  ﴾ُسَرا

ھەقىقەتەن كاپىرالر ئۈچۈن تۈتۈن پەردىلىرى ئۇالرنى ئورىۋالىدىغان ئوتنى 
 .③«تەييارلىدۇق

ت ََبَعَك  َمِن  إِال َ ﴿تائاال ئىبلىسقا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: هللا   َغاِويَن۞الْ  ِمَن  ا
ْ  بَاٍب  لِكُل ِ  أَبَْواٍب  َسْبَعةُ  لََها أَْجَمِعَن۞ لََمْوعُِدُهْم  َجَهن ََم  َوإِن َ  پەقەت » ﴾َمْقُسوٌم۞ ُجْزءٌ  ِمْْنُ

[. 41] (يېتىدۇ ڭا ئەگەشكەنلەرگىال )سېنىڭ كۈچۈڭگۇمراھالردىن سا
شۈبھىسىزكى، دوزاخ ئۇالر )يەنى ئىبلىس ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرى( نىڭ ھەممىسىگە 

[. جەھەننەمنىڭ يەتتە دەرۋازىسى بولۇپ، ئۇالرنىڭ 43ۋەدە قىلىنغان جايدۇر ]
 .④«[44( بار ]لەرك )ئادەمەىدىن كىرىدىغان مۇئەييەن بىر بۆلھەربىر

 ِتَحْت فُ  َجاُءوَها إِذَا َحت َ  ُزَمًرا َجَهن ََم  إَِل  َكَفُروا ال َِذيَن  ِسيَق ﴿وَ مۇنداق دەيدۇ: يەنە تائاال هللا 
توپ بولۇپ ھەيدىلىدۇ، ئۇالر جەھەننەمگە -پكاپىرالر جەھەننەمگە تو» أَبَْوابَُها﴾

                                                           
 ئايەت. -232سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەت. -4سۈرە ئىنسان  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -11سۈرە كەھف  ③
 ئايەتلەر. -44ۋە  -43ئايەتنىڭ بىر قىسمى،  -41سۈرە ھىجر  ④
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 .①«يېتىپ كەلگەندە، جەھەننەمنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ
 إِذَا الَْمِصُْي۞ َوبِْئَس  َجَهن ََم  عََذاُب  بَِرب ِِهْم  كََفُروا لِل َِذيَن ﴿وَ : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا 

ُِ  َتُفوُر۞ َوِهَي  َشِهيًقا لََها َسِمُعوا ِفيَها أُلُْقوا نى ئىنكار قىلغانالرمۇ رەببى» الَْغْيِظ﴾ ِمَن  َتَمي َزُ  َتكَا
[ ئۇالر دوزاخقا 4دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ. دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي! ]

ان چاغدا، قايناپ تۇرغان دوزاخنىڭ )ئېشەك ھاڭرىغاندەك( سەت ئاۋازىنى تاشالنغ
 .②«[. دوزاخ غەزەپتىن پارچىلىنىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ2ئاڭاليدۇ ]
 أَْرُجلِِهْم﴾ َتْحِت  َوِمْن  فَْوِقِهْم  ِمْن  الَْعَذاُب  َيْغَشاُهُم  ْوَم ﴿يَ : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا 

 .③«اياغلىرىنىڭ ئاستىدىن ئورىۋالىدۇئۈستىلىرىدىن، ئئۇ كۈندە ئازاب ئۇالرنى »
ْ  ِمْن وَ  الن َارِ  ِمَن  ُظلٌَل  فَْوِقِهْم  ِمْن  ُهْم ﴿لَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  لَِك  ُظلٌَل  َتْحَِتِ ُف  ذَ  ُيَخو ِ

 ُ َِهُ  بِهِ  اّلل َ ِِ  ِعَبا ئۇالرنى ئۈستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت، >)ئېيتقىنكى( » ﴾فَات َُقوِن  َياِعَبا
 هللائاستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ئورىۋالىدۇ، شۇ )قاتتىق ئازاب( بىلەن 

 .④«قورقۇڭالر . ئى بەندىلىرىم! )ئازابىمدىن(<بەندىلىرىنى قورقىتىدۇ
َماِل  أَْصَحاُب ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  َماِل۞ أَْصَحاُب  َما الش ِ  َوَحِميٍم۞ َسُموٍم  ِف  الش ِ

ٍِ  اَل  َيْحُموٍم۞ ِمْن  َوِظل ٍ  ئەمالى سول تەرىپىدىن -بەختسىزلەر )يەنى نامە» ﴾ِريٍم۞كَ  َواَل  بَاِر
[ ئۇالر 42الردۇر(. بەختسىزلەر قانداق ئادەملەر؟ ]ىيدوزىخرىلگەنلەر( )ىب

ئاتەشلىك شامالنىڭ، زىيادە  ()بەدەننىڭ تۆشۈكلىرىگە كىرىپ كېتىدىغان
ھارارەتلىك قايناقسۇنىڭ ۋە قارا تۈتۈندىن بولغان سالقىنمۇ ئەمەس، كۆركەممۇ 

 .⑤«[44ـ41ئەمەس سايىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ ]
ا﴾ أََشد ُ  َجَهن ََم  َنارُ  قُْل  الَْحر ِ  ِف  َتْنِفُروا اَل  قَالُوا﴿وَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ئۇالر » َحر ً

دېيىشتى. )ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا(  <ئىسسىقتا چىقماڭالر> بىرىگە(:-)بىر
 .⑥<«جەھەننەمنىڭ ئوتى تېخىمۇ قىزىقتۇر> :ىئېيتقىنك
َِْراَك  َما﴿وَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  َ ھاۋىيەنىڭ نېمە »﴾ َحاِمَيٌة۞ َنارٌ  ِهَيْه۞ َما أ

                                                           
 ىڭ بىر قىسمى.ئايەتن -22سۈرە زۇمەر  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -7ئايەتلەر ۋە  -2، -4سۈرە مۇلك  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -55سۈرە ئەنكەبۇت  ③
 ئايەت. -24سۈرە زۇمەر  ④
 ئايەتكىچە. -44ئايەتتىن  -42سۈرە ۋاقىئە  ⑤
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -72سۈرە تەۋبە  ⑥
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 .①«[22ئوتتۇر ][ ھاۋىيە قىزىق 27ئىكەنلىكىنى سەن قانداق بىلەلەيسەن؟ ]
 ََل عَ الن َارِ  ِف  ُيْسَحُبوَن  َيْوَم  َوُسُعٍر۞ َضاَلٍل  ِف  الُْمْجِرِمَن  إِن َ ﴿تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا 
گۇناھكارالر ھەقىقەتەن )دۇنيادا( گۇمراھلىقتىدۇر، » ﴾َسَقَر۞ َمس َ  ذُوقُوا ُوُجوِهِهْم 

رىلىدىغان كۈندە ۆئۇالر دوزاختا دۈم ياتقۇزۇلۇپ س [.42)ئاخىرەتتە( دوزاختىدۇر ]
 .②«[47)دېيىلىدۇ( ] <دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر> :)ئۇالرغا(

َِْراَك  َما﴿وَ : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا  َ اَحةٌ  َتَذُر۞ َواَل  ُتْبِقي اَل  َسَقُر۞ َما أ  ﴾لِلَْبَشِر۞ لَو َ
[ ئۇ ھېچ نەرسىنى 12]سەقەرنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟ »

[. ئۇ )چوڭلۇقىدىن( 17قالدۇرمايدۇ، قويمايدۇ )بەلكى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ( ]
 .③«[11ئىنسانالرنىڭ )كۆزلىرىگە يىراق مۇساپىلەردىن( كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ ]

َُِها َناًرا َوأَْهلِيُكْم  أَْنُفَسُكْم  قُوا آَمُنوا ال َِذيَن  اأَي َُها﴿يَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا   الن َاُس  َوقُو
ٌِ  اَلٌظ غِ  َماَلئَِكةٌ  عَلَْيَها َوالِْحَجاَرةُ  َ  َيْعُصوَن  اَل  ِشَدا ! ئى مۇئمىنلەر» ُيْؤَمُروَن﴾ َما َوَيْفَعلُوَن  أََمَرُهْم  َما اّلل َ

چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رەھىم -ئۆزۈڭالرنى ۋە باال
تىلەر مۇئەككەل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر، قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىش

نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا هللائۇ پەرىشتىلەر 
 .④«قىلىدۇ

لَْقْصِر۞ بَِشَررٍ  َتْرِمي إِن ََها﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ئۇ » ﴾ُصْفٌر۞ ِجَمالٌَت  كَأَن َهُ  كَا
ـ سېرىق 31چىقىرىدۇ ]يالقۇن قەسىردەك )چوڭ( ئۇچقۇنالرنى  [. ئۇ ئۇچقۇنالر قارا 

 .⑤«[33تۆگىلەرگە ئوخشايدۇ ]
نَِن  َيْوَمِئٍذ  الُْمْجِرِمَن  َتَرى﴿وَ : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا  ِِ۞ ِف  ُمَقر َ  ْم َسَرابِيلُهُ  اْْلَْصَفا

گۇناھكارالر )يەنى )ئى مۇھەممەد!( ئۇ كۈندە » ﴾الن َاُر۞ ُوُجوَهُهُم  َوَتْغََش  قَِطَراٍن  ِمْن 
سەن ىىگە چېتىلىپ باغالنغان ھالدا كۆربىر-رلەر بىلەن بىركۇففارالر( نى زەنجى

مايدىن بولىدۇ، ئوت ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئورىۋالىدۇ  [. ئۇالرنىڭ كۆڭلىكى قارا41]

                                                           
 ئايەتلەر. -22ۋە  -27سۈرە قارىئە  ①
 ئايەتلەر. -47ۋە  -42سۈرە قەمەر  ②
 ئايەتكىچە. -11ئايەتتىن  -12سۈرە مۇددەسسىر  ③
 ئايەت. -4سۈرە تەھرىم  ④
 ئايەتلەر. -33ۋە  -31سۈرە مۇرسەالت  ⑤
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[57]»①. 
اَلِسُل  أَْعَناِقِهْم  ِف  اْْلَغاَْلُل  إِذِ ﴿تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا   الَْحِميِم  ِف  ُيْسَحُبوَن۞ َوالس َ

ئۇ چاغدا )يەنى دوزاخقا كىرگەندە( ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىدا » ﴾ُيْسَجُروَن۞ الن َارِ  ِف  ُثم َ 
تاقاقالر ۋە زەنجىرلەر بولىدۇ، ئۇالر قايناقسۇغا سۆرەپ كىرىلىدۇ، ئاندىن ئوتتا 

 .②«[21ـ22كۆيدۈرۈلىدۇ ]
َعْت  َكَفُروا ال َِذيَن ﴿فَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ِ  فَْوِق  ِمْن  ُيَصب ُ  َنارٍ  ِمْن  ثَِياٌب  لَُهْم  قُط 

ُِ۞ بُُطونِِهْم  ِف  َما بِهِ  ُيْصَهرُ  َحِميُم۞الْ  ُرُءوِسِهُم  ُِوا كُل ََما َحِديٍد۞ ِمْن  َمَقاِمعُ  َولَُهْم  َوالُْجلُو  ِمْنَها َيْخُرُجوا أَْن  أََرا
كاپىرالرغا ئوتتىن كىيىملەر پىچىلىدۇ، »﴾ الَْحِريِق۞ عََذاَب  َوذُوقُوا ِفيَها أُِعيُدوا َغم ٍ  ِمْن 

[. 21يۇلىدۇ ]ۇىن يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ قئۇالرنىڭ باشلىرى ئۈستىد
 [. ئۇالر تۆمۈر17باغرى ۋە تېرىلىرى ئېرىتىلىدۇ ]-رنىڭ ئىچئۇنىڭ بىلەن ئۇال

قايغۇنىڭ -تىۋاتقان( غەمىقاچان ئۇالر )ي [. ھەر12توقماقالر بىلەن ئۇرۇلىدۇ ]
 :قاتتىقلىقىدىن دوزاختىن چىقماقچى بولسا، ئۇالر دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ، )ئۇالرغا(

 .③«[11)دېيىلىدۇ( ] <كۆيدۈرگۈچى )دوزاخ( ئازابىنى تېتىڭالر>
َياتَِنا َكَفُروا ال َِذيَن  إِن َ ﴿تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا   َنِضَجْت  كُل ََما َناًرا ُنْصلِهَِيْ  َسْوَف  بِآ

ُُِهْم  لَْناُهْم  ُجلُو ًِا بَد َ َها ُجلُو شۈبھىسىزكى، بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى » الَْعَذاَب﴾ لَِيُذوقُوا غَْْيَ
ئىنكار قىلغانالرنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز، ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ تۈگىگەن 

 .④«چاغدا ئازابنى تېتىتىش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە يەڭگۈشلەيمىز
ق ُوِم۞ َشَجَرَت  إِن َ ﴿: تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا  لُْمْهِل  اْْلَثِيِم۞ َطَعاُم  الز َ  ِف  َيْغلِي كَا

زەققۇم دەرىخى ھەقىقەتەن گۇناھكارالرنىڭ تامىقىدۇر » ﴾الَْحِميِم۞ َكَغلِْي  الُْبُطوِن۞
ۇر، ئۇ قورساقالردا قايناقسۇدەك ت [. ئۇ ئېرىتىلگەن مىستەك )قىزىق(44ـ43]

 .⑤«[44ـ45قاينايدۇ ]
 الَْجِحيِم۞ أَْصِل  ِف  َتْخُرُج  َشَجَرةٌ  إِن ََها﴿ تائاال بۇ دەرەخ ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:هللا 

َياِطِن۞ ُرُءوُس  كَأَن َهُ  َطلُْعَها شۈبھىسىزكى، ئۇ جەھەننەمنىڭ قەئرىدە ئۆسىدىغان » ﴾الش َ

                                                           
 ئايەتلەر. -57ۋە  -41سۈرە ئىبراھىم  ①
 ئايەتلەر. -21ۋە  -22سۈرە غافىر  ②
 ئايەتكىچە. -11ئايەتتىن  -17ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -21سۈرە ھەج  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -54سۈرە نىسا  ④
 ئايەتكىچە. -44ئايەتتىن  -43سۈرە دۇخان  ⑤
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 .①«[45ئوخشايدۇ ] [. ئۇنىڭ مېۋىسى گويا شەيتانالرنىڭ باشلىرىغا44دەرەختۇر ]
ال ُوَن  أَي َُها إِن َُكْم  ُثم َ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە تائاال هللا  بُوَن۞ الض َ  ِمْن  َشَجرٍ  ِمْن  ََلكِلُوَن  الُْمَكذ ِ

ئاندىن » ﴾الِْهيِم۞ ُشْرَب  فََشاِربُوَن  الَْحِميِم۞ ِمَن  عَلَْيهِ  فََشاِربُوَن  الُْبُطوَن۞ ِمْنَها فََمالُِئوَن  َزق ُوٍم۞
[ چوقۇم زەققۇم 52سىلەر، ئى قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى گۇمراھالر! ]

[. 53[. ئۇنىڭدىن قورساقلىرىڭالرنى تولدۇرىسىلەر ]51دەرىخىدىن يەيسىلەر ]
ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارارىتى يۇقىرى بولغان قايناقسۇنى تەشنا بولغان تۆگىلەردەك 

 .②«[55ـ54ئىچىسىلەر ]
لُْمْهِل  بَِماءٍ  ُيَغاُثوا َيْسَتِغيثُوا إِْن ﴿وَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا   بِْئَس  الُْوُجوهَ  َيْشِوي كَا

َراُب  ئۇالر )تەشنالىقتىن( سۇ تەلەپ قىلسا، ئۇالرغا مەدەن » ُمْرَتَفًقا﴾ َوَساَءْت  الش َ
 ئېرىتمىسىگە ئوخشاش، يۈزلەرنى كۆيدۈرۈۋېتىدىغان )ناھايىتى قىزىق( سۇ

 .③«! جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!بېرىلىدۇ، بۇ نېمىدېگەن يامان شاراب
عَ  َحِميًما َماءً  ُسُقوا﴿وَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  َ  فََقط َ قايناقسۇ بىلەن » َعاَءُهْم﴾مْ أ

 .④«انالرپارە قىلىنىدىغ-)قىزىقلىقىدىن( ئۈچەيلىرى پارەسۇغىرىلىپ 
ُعهُ  َصِديٍد۞ َماءٍ  ِمْن  ُيْسََق ﴿وَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ُِ  َواَل  َيَتَجر َ  َوَيأْتِيهِ  ُيِسيُغهُ  َيكَا

جەھەننەمدە ئۇ يىرىڭ ئارىالش سۇ » ﴾غَلِيٌظ۞ عََذاٌب  َوَرائِهِ  َوِمْن  بَِمي ٍِت  ُهوَ  َوَما َمكَاٍن  كُل ِ  ِمْن  الَْمْوُت 
چىپ ىئ پ[. )ئۇنىڭ ئاچچىقلىقىدىن( ئۇنى يۇتۇمال24بىلەن سۇغۇرۇلىدۇ ]

لېكىن ئۇ ھەرگىز ئۆلمەيدۇ،  تەسلىكتە يۇتىدۇ، ئۆلۈم ئۇنى قورشىۋالىدۇ
 .⑤«[22شۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ ]

ُ  اَل  َخالُِدوَن۞ َجَهن ََم  عََذاِب  ِف  الُْمْجِرِمَن  إِن َ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ْ  ُيَفَت َ  َوُهْم  َعْْنُ
الِِمَن۞ ُهُم  كَاُنوا َولَِكْن  َظلَْمَناُهْم  َوَما ُمْبلُِسوَن۞ ِفيهِ  َِْوا الظ َ  إِن َُكْم  قَاَل  َرب َُك  عَلَْيَنا لَِيْقِض  َياَمالُِك  َوَنا

ِكثُوَن۞ گۇناھكارالر )يەنى كۇففارالر( ھەقىقەتەن دوزاخ ئازابىدا مەڭگۈ » ﴾َما
يېنىكلىتىلمەيدۇ، ئۇالر دوزاختا [. ئۇالردىن ئازاب )بىردەممۇ( 24قالغۇچىالردۇر ]

[. ئۇالرغا بىز زۇلۇم قىلمىدۇق 25دۇر ]قانداق ياخشىلىقتىن( ئۈمىدسىز )ھەر

                                                           
 ئايەت. -45ۋە  -44سۈرە ساففات  ①
 ئايەتكىچە. -55ئايەتتىن  -52سۈرە ۋاقىئە  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -11سۈرە كەھف  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -25ە مۇھەممەد سۈر ④
 ئايەت. -22ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -24سۈرە  ⑤
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[. ئۇالر )يەنى كۇففارالر( 24ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى ]
ىڭ بىزگە ئۆلۈم ھۆكۈم رەببئى مالىك! >رىشتىگە(: )دوزاخقا مۇئەككەل پە

دەيدۇ  <سىلەر ئازابتا چوقۇم قالىسىلەر> اليدۇ. مالىك:دەپ توۋ <قىلسۇن
[22]»①. 

َِْناُهْم  َخَبْت  كُل ََما َجَهن َُم  أَْواُهْم ﴿مَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ئۇالرنىڭ » َسِعًْيا﴾ ِز
غا )ئوتنى( جايى جەھەننەم بولىدۇ، )جەھەننەمنىڭ( ئوتى پەسلەپ قالسا، ئۇالر

 .②«تېخىمۇ يالقۇنجىتىمىز
ُ  َيُكِن  لَْم  َظلَُمواوَ  َكَفُروا ال َِذيَن  إِن َ ﴿تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا   َواَل  لَُهْم  لَِيْغِفرَ  اّلل َ
لَِك  َوكَاَن  أَبًَدا ِفيَها َخالِِديَن  َجَهن ََم  َطِريَق  إِال َ  َطِريًقا۞ لَِيْهِدَيُهْم  ِ  عَََل  ذَ شۈبھىسىزكى، »﴾ َيِسًْيا۞ اّلل َ

 ۇيولغىم توغرا قىلمايدۇ، مەغپىرەت هللاكاپىر بولغانالر ۋە زۇلۇم قىلغانالرنى 
 جەھەننەمنىڭ پەقەت( ئۇالرنى[. )247] باشلىمايدۇ( يولىغىمۇ جەننەتنىڭ يەنى)

 ەجەھەننەمد ئۇالرنى يەنى) بۇ قالىدۇ، مەڭگۈ جەھەننەمدە ئۇالر باشاليدۇ، يولىغا
 .③ «[241ن ]قا ئاساهللا( قالدۇرۇش مەڭگۈ

َ  إِن َ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا   اأَبًَد  ِفيَها َخالِِديَن  َسِعًْيا۞ لَُهْم  َوأَعَد َ  الْكَاِفِريَن  لََعَن  اّلل َ
لِي ًا َيِجُدوَن  اَل   دىقىل يىراق رەھمىتىدىن كاپىرالرنى ھەقىقەتەن هللا» ﴾َنِصًْيا۞ َواَل  َو
 ئۇالر قالىدۇ، مەڭگۈ دوزاختا ئۇالر[. 44] تەييارلىدى دوزاخنى ئۇالرغا ۋە

 (قىلىدىغان دەپئى ئازابنى ئۇالردىن) ۋە دوست( قوغدايدىغان ئۇالرنى) ھېچقانداق
 .④«[45] تاپالمايدۇ ياردەمچى
َ  َيْعِص  َمْن ﴿وَ  :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا   أَبًَدا﴾ ِفيَها َخالِِديَن  َجَهن ََم  َنارَ  لَهُ  فَِإن َ  َوَرُسولَهُ  اّلل َ

 كىكىم يەنى) قىلىدىكەن ئاسىيلىق پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللا كىمكى»
 ابولۇشق مۇالقات قاهللا قىلىدىكەن، ئىنكار پەيغەمبىرىنى نىڭهللا ۋە نىهللا

شتىن يۈز ئۆرۈيدىكەن(، ئۇ سېلى قۇالق ئايەتلىرىگە نىڭهللا ئىشەنمەيدىكەن،
 .⑤«دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ

                                                           
 ئايەتكىچە. -22ئايەتتىن  -24سۈرە زۇخرۇف  ①
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َِْراَك  َما﴿وَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  َ ِ  َنارُ  الُْحَطَمُة۞ َما أ لِعُ  ال َِِت  الُْموقََدةُ۞ اّلل َ  عَََل  َتط َ
ْ  إِن ََها اْْلَفِْئَدِة۞ ٍَِة۞ َعَمدٍ  ِف  ُمْؤَصَدةٌ۞ عَلهََْيِ كىنى قانداق ھۆتەمەنىڭ نېمىلى» ﴾ُمَمد َ

( ئەلىمى ئۇنىڭ) ئوتىدۇركى، ياندۇرغان نىڭهللا ـــ [ ئۇ5بىلەلەيسەن؟ ]
 ئېگىز[. 7] سولىنىدۇ دوزاخقا چوقۇم ئۇالر[. 2ـ4] بارىدۇ يېتىپ يۈرەكلەرگە
 .①«[1گە باغلىنىدۇ ]تۈۋرۈكلەر

بولغان تۈرلۈك  دوزاخنىڭ سۈپەتلىرى، ئۇنىڭ ئەلەملىك ۋە دائىملىق
 ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر. ئازابلىرى ھەققىدىكى

ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ھەدىسلەرگە كەلسەك،
 لها قيامةال يوم بالنار ؤىتيُ » نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلنغان: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

قىيامەت كۈنى دوزاخ » «يجرونها ملك ألفزمام، مع كل زمام سبعون  ألف سبعون
پەرىشتە مىڭ  27نى بولۇپ، ھەر بىر يۈگەننى مىڭ يۈگى 27كەلتۈرۈلىدۇ، ئۇنىڭ 

 ②«.سۆرەيدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن»ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ: 

 إنها هللاقالوا: يا رسول  جهنم نار من ءاً واحد من سبعني جز  جزء آدم بنو يوقد ما هذهناركم ال: ق
ئادەم > :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «حرّها مثل كلهن جزءاً  وستني بتسعة عليها فضلت إنها: قال. لكافية

بىر  تىن27جەھەننەم ئوتىنىڭ  لىرى يېقىۋاتقان سىلەرنىڭ بۇ ئوتۇڭالرىبال
< دېدى. ساھابىلەر: >ئى رەسۇلۇلالھ! ھەقىقەتەن پارچىسىغا باراۋەر كېلىدۇ

: >جەھەننەم ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەردېگەنىدى، مۇشۇ ئوتمۇ )ئازابالشقا( يېتەرلىكقۇ؟< 
بىر ھەسسىنىڭ ھارارىتى مۇشۇ ھەسسە ئارتۇق بولۇپ، ھەر  41ئوتى بۇ ئوتتىن 

 ③«.ئوتنىڭ ھارارىتى بىلەن تەڭدۇر< دېگەن
 بة،وج فسمعنا ملسو هيلع هللا ىلصكنا عند النبي »ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: 

 منذ جهنم يف هللا أرسله حجر هذا: قال أعلم، ورسوله هللا: قلنا ؟ ماهذا أتدرون: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال
نىڭ يېنىدا ئىدۇق، ملسو هيلع هللا ىلصبىز پەيغەمبەر » «قعرها إىل انتهى حني نفاآل  خريفاً  سبعني

: >بۇنىڭ نېمە ئاۋاز ئىكەنلىكىنى ملسو هيلع هللا ىلصتۇيۇقسىز بىر ئاۋاز ئاڭالندى، پەيغەمبەر 
ڭ رەسۇلى ئەڭ ياخشى نىهللاۋە >هللا بىلەمسىلەر؟< دەپ سورىدى. بىز: 
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ـ  : >بۇملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر بىلىدۇ< دېگەنىدۇق يىل بۇرۇن جەھەننەمگە  27تائاال هللا ــ
 ①«.يەتتى< دېدىتېگىگە ش ئىدى، مانا ھازىر ئۇنىڭ تاشلىغان تا

 ئۇتبە ئىبنى غەزۋان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خۇتبە سۆزلەۋېتىپ مۇنداق دېگەن:
 لتمألن، هللاو قعراً، لها يدرك ما عاماً  سبعني فيها فيهوي جهنم شفري من يلقى الحجر أن لنا ذكرلقد »

بىزگە شۇنداق بايان قىلىپ بېرىلگەنكى، جەھەننەمنىڭ » «؟أفعجبتم
يىتىپ  تېگىگەيىلدىمۇ ئۇنىڭ  27گىرۋىگىدىن بىر تاش ئۇنىڭغا تاشالنسا، 

بىلەن قەسەمكى، )جەھەننەم( ئەلۋەتتە توشقۇزۇلىدۇ، سىلەر هللا بواللمايدۇ. 
 ②«.سۆزۈمدىن ئەجەبلىنىۋاتامسىلەر؟

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر 
 االدني أهل عىل ألفسدت الدنيا دار يف قطرت الزقوم من قطرة أنلو » نەقىل قىلىنغان:

ىڭ نئەھلىدۇنيا ئۇ، ، ېمىتىلسائەگەر دۇنياغا زەققۇمدىن بىر تامچە ت» «معايشهم
 ③.«بوالتتىۋەتكەن تۇرمۇشىنى بۇزۇ

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصنۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
 غىلي نار من وشاكان نعالن له من عذاباً  النار أهل أهون إن»دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ: 

دوزاخ » «عذاباً  ألهونهم وإنه عذاباً، منه أشدّ  أحداً  أن يرى ما املرجل، يغىل كام دماغه منهام
ئوتتىن ئىككى ئايىغى ۋە ئىككى ئەھلىدىن ئازابى ئەڭ يەڭگىل بولغان كىشى 

بوغقۇچى بار كىشىدۇر. بۇ ئىككىسىدىن ئۇ كىشىنىڭ مېڭىسى قازان 
 بلىنىدىغان كىشى يوقئۇ كىشى ئۆزىدىنمۇ قاتتىق ئازاقاينىغاندەك قاينايدۇ، 

 ④«.ل بولغىنىدۇرىن ئازابى ئەڭ يەڭگىلېكىن ئۇ دوزاخ ئەھلىد دەپ قارايدۇ
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

 صبغة، النار يف فيُصبغ النار، أهل من الدنيا أهل بأنعم ؤىتيُ » دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:
 أشدب ويُؤىت. يارب هللاو ال: فيقول ؟، قط نعيم بك مر هل ؟ قط خرياً  رأيت هل آدم ابن يا: يُقال ثم

؟  قط بؤساً  رأيت هل آدم ابن يا: فيقال الجنة، يف صبغة فيُصبغ الجنة، أهل من الدنيا يف بؤساً  الناس
« قط شدة من يب َمرَّ  وال بؤساً  رأيت ما رب، يا هللاو ال: فيقول ؟، قط شدة من بك مر هل
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قىيامەت كۈنى( دوزاخ ئەھلىدىن بولغان، دۇنيادا ئەڭ باياشات ياشىغان بىر »)
كەلتۈرۈلۈپ، دوزاخقا بىر قېتىم چۆكتۈرىلىدۇ. ئاندىن: >ئى ئادەم كىشى 

نېئمەتكە  بىرەر ياخشىلىق كۆردۈڭمۇ؟ بىرەر بالىسى! سەن )دۇنيادا(
ئېرىشتىڭمۇ؟< دەپ سورىلىدۇ. ئۇ: >ئى رەببىم! سەن بىلەن قەسەمكى، مەن 

مىدىم< دەيدۇ. مىدىم ۋە بىرەر نېئمەتكىمۇ ئېرىشھېچقانداق ياخشىلىق كۆر
مۇشەققەت تارتقان -ئاندىن جەننەت ئەھلىدىن بولغان، دۇنيادا ئەڭ كۆپ جاپا

بىر كىشى كەلتۈرۈلۈپ، جەننەتكە بىر قېتىم چۆكتۈرىلىدۇ. ئاندىن: >ئى ئادەم 
بالىسى! يوقسۇللۇق كۆردۈڭمۇ، قىيىنچىلىق تارتتىڭمۇ؟< دەپ سورىلىدۇ. ئۇ: 

قسۇللۇق كۆرمىدىم ۋە >ئى رەببىم! سەن بىلەن قەسەمكى، مەن ھېچقانداق يو
يەنى دوزاخ ئەھلى دۇنيادا ئېرىشكەن بارچە  ①«.قىيىنچىلىق تارتمىدىم< دەيدۇ

مۇشەققەتنى -نېئمەتنى ئۇنتۇيدۇ، جەننەت ئەھلى دۇنيادا تارتقان بارچە جاپا
 ئۇنتۇيدۇ.

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
 ما لك كان لو أرأيت: القيامة يوم النار أهليقال للرجل من » دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

 هونأ  هو ما منك أردتل: نعم، قال: فيقول: قد فيقو : قال ؟، به تفتدي أكنت يشء من األرض عىل
امەت قىي»« يب ترشك أن إال فأبيت شيئاً، يب ترشك ال أن آدم ظهر يف عليك أخذت قد ذلك، من

نەرسىلەر  بارچە كۈنى دوزاخ ئەھلىدىن بولغان بىر ئادەمگە: >ئەگەر زېمىندىكى
سېنىڭ بولسا، ئۇ نەرسىلەرنى بىرىپ )ئازابتىن قۇتۇلۇشنى( خاالمسەن؟< 

تائاال: >مەن سەندىن هللا دېيىلىدۇ. ئۇ ئادەم: >ھەئە< دەيدۇ. ئاندىن 
سەن ئادەمنىڭ م. بۇنىڭدىنمۇ ئاسان بولغان ئىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى

لتۈرمەسلىكنى تەلەپ مەن سەندىن ماڭا شېرىك كە سۇلبىدىكى ۋاقتىڭدا
 ②«.لېكىن سەن ماڭا شېرىك كەلتۈردۈڭ< دەيدۇ قىلغان ئىدىم

ئۇمەييەنىڭ ئوغلى، مۇنەييە  ەۋىھ يەئال ئىبنى مۇنەييەدىن )ئۇمەرد ئىبنى
لنار ل األه جل و عز هللاينشئ » بولسا ئۇنىڭ ئانىسى( نەقىل قىلىپ مۇنداق دېگەن:

قولون: يا في الدنيا سحابة بها ذكرونيف تطلبون؟ يشء أي النار أهل: يا فيقال مظلمة سوداء ةسحاب
»هللا  «عليهم يلهب وجمرا سالسلهم يف وسالسل أغاللهم يف تزيد أغالال طرهمربنا الرشاب فيم
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 خ ئەھلىگە:تائاال دوزاخ ئەھلى ئۈچۈن بىر قارا بۇلۇتنى پەيدا قىلىدۇ، ئاندىن دوزا
>ئى دوزاخ ئەھلى! نېمە تەلەپ قىلىسىلەر؟< دېيىلىدۇ. دوزاخ ئەھلى ئۇ بۇلۇت 
بىلەن دۇنيادىكى بۇلۇتنى ئەسلەپ: >ئى رەببىمىز! ئىچىملىك سورايمىز< 

نى زىيادە قىلىدىغان ىئەلەملىر-تائاال ئۇالرغا دەرتهللا دېيىشىدۇ. ئاندىن 
 ①«.چوغالرنى ياغدۇرىدۇكىشەنلەرنى ۋە الۋۇلداپ تۇرىدىغان -زەنجىر

 :الق ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن»ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ: 
 سقاه الخمر مدمن مات ومن بالسحر، ومصدق رحم، وقاطع خمر، مدمن: الجنة يدخلون ال ثالثة
 النار أهل يؤذي املومسات، فروج من يجرى هر: نقال ؟الغوطة نهر وما: قيل طةو الغ نهر من هللا
 ،بىرى :: >ئۈچ تۈرلۈك كىشى جەننەتكە كىرەلمەيدۇملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »« فروجهن ريحُ 

رەھىمنى ئۈزگەن -ھاراق ئىچىشنى داۋام قىلغان كىشى؛ يەنە بىرى، سىلە
سېھىرگە ئىشەنگەن كىشى. كىمكى ھاراقتىن قول كىشى؛ ئۈچىنچىسى، 
)سۈيىنى( گە غەۋتە ئۆستىڭىنىڭ ىتائاال ئۇ كىشهللا ئۈزمەي ئۆلۈپ كەتسە، 

ئىچكۈزىدۇ< دېدى. >غەۋتە ئۆستىڭى قانداق ئۆستەڭ؟< دەپ سورالغاندا، 
: >ئۇ ـــ پاھىشە ئايالالرنىڭ ئەۋرىتىدىن ئاقىدىغان ئۆستەڭدۇر. ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

ئۇالرنىڭ ئەۋرىتىدىن چىققان سېسىق پۇراق دوزاخ ئەھلىگە ئەزىيەت بىرىدۇ< 
 ②«.دېدى

 :ئەنھۇمادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ 
 سولر  يا: قالوا" الخبال طينة من ليسقيه املسكرات شب ملن عهداً  هللا عىل إن قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن»
مەست > ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر » «النار أهل أوعصارة النار أهل عرق: "قال ؟، الخبال طينة وما ،هللا

قىلغۇچى ئىچىملىكلەرنى ئىچكەن كىشىگە تينەتۇلخىبالدىن ئىچكۈزۈشكە 
تۇلخىبال نىڭ ئەھدىسى بار< دېدى. ساھابىلەر: >ئى رەسۇلۇلالھ! تينەهللا

>بۇ دوزاخ ئەھلىنىڭ تەرلىرى  ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  دېگەن نېمە؟< دەپ سورىغانىدى،
 ③«.يىرىڭلىرى< دېدى-ياكى دوزاخ ئەھلىنىڭ قان

 هوديقال للي»: نەقىل قىلىنىدۇ نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 جهنم إىل ونفيحرش  ؟تردون أال: إليهم فيشار فأسقنا، ربنا عطشنا: فيقولون ؟تبغون ماذا: والنصارى
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 ۋە ىيقىيامەت كۈنى( يەھۇد») «النار يف فيتساقطون بعضاً، بعضها يحطم ساب كأنها
. ئۇالر: >ئى رەببىمىز! ئۇساپ دېيىلىدۇ <؟ئارزۇ قىلىسىلەر ناساراالرغا: >نېمىنى

 الۋۇلداپكەتتۇق، بىزگە سۇ بەرسەڭ< دېيىشىدۇ. ئۇالرغا: >كېلىڭالر!< دەپ، 
ىدە ، نەتىجئىشارەت قىلىنىدۇتەرەپكە  راپەسكۆيۈۋاتقان ئوتتىن ھاسىل بولغان 

 ①«.ئۇالر يۈگۈرگەن پېتى جەھەننەمگە چۈشۈپ كېتىدۇ
مىڭ يىل بىر  57سىز »مۇنداق دېگەن:  )رەھىمەھۇلالھ(ھەسەن بەسرى 

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 

چېكىگە يەتكەن قايناپ تۇرىدىغان بۇالقتىن بېرىلىپ، قىزىقلىقى 
 «.سۇغۇرىلىدۇ

دوزاخنىڭ سۈپىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەن:  )رەھىمەھۇلالھ(ئىبنى جەۋزى 
دوزاخ ـــ ئۇنىڭ ئەھلى رەھمەتتىن يىراق قىلىنىشقا خاس قىلىنغان، »

سائادەتنىڭ لەززەتلىرىدىن مەھرۇم قىلىنغان، يۈزلىرىنىڭ -شەھۋەت ۋە بەخت
پقارا رەڭگە ئۆزگەرتىۋېتىلگەن، غايەت زور تاغالردىنمۇ كۈچلۈك توقماقالر نۇرى قا

بىلەن ئۇرۇلىدىغان، رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل 
قىلىنغان بىر ئورۇندۇر. ئەگەر سىز ئۇالرنى كۆرىدىغان بولسىڭىز، ئۇالر 

ن ىدۇ، ئۇالر دائىم غەمكىقايناقسۇدا ئۈزۈپ يۈرىدۇ، قاتتىق سوغۇققا تاشالپ قويۇل
بولۇپ خۇشال بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ ئورنى مۇقەررەر بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئەبەدىلئەبەد 
ئايرىلمايدۇ، ئۇالرغا رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل 
قىلىنغان بولىدۇ. ئۇالرنىڭ ماالمىتى ئازابىدىن ئېغىر بولىدۇ، 

ىن كۈچلۈك بولىدۇ، ئۇالر ياشلىق بەتلىرىدىئەپسۇسلىنىشلىرى مۇس
ۋاقىتلىرىنى زايە قىلغانلىقىغا يىغاليدۇ، يىغلىسا يىغىسىغا يىغا قوشۇلىدۇ، 
ئۇالرغا رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل قىلىنغان 

نىڭ غەزىپىگە ئۇچراش ئۇالرغا نېمىدىگەن ھەسرەت، )هللا( تقۇچى ابولىدۇ. يار
تسىزلىك، غا ئۇچراش ئۇالرغا نېمىدېگەن بەخچوڭى ئاپەتنىڭ ئەڭ-بااليى

گۇۋاھچىالرنىڭ ئالدىدا رەسۋا بولۇشى ا ۋە ئوتتۇرىسىدئۇالرنىڭ خااليىقالرنىڭ 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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نېمىدىگەن شەرمەندىچىلىك. ئۇالرنىڭ ئەرزىمەس نەرسىلەر ئۈچۈن قىلغان 
ئەمەللىرى، گۇناھالرغا تىرىشچانلىق قىلىشلىرى قۇرۇق خىيالالرغا ئايلىنىپ 

تى، ئاندىن دوزاخ ئاشۇ جىسىمالرنى كۆيدۈردى. جىسىمالر كۆيۈپ بولسىال كەت
قايتا تىرىلدۈرىلىدۇ، دوزاخ ئەھلىگە قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل 

 «.قىلىنىدۇ
بىزنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرغىن، خارلىق ۋە ھاالكەت دىيارىدىن هللا! ئى  

ساقلىغىن. بىزنى رەھمىتىڭ بىلەن سالىھ ۋە تەقۋادارالرنىڭ ماكانىغا 
-بىزنى، ئاتا! ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن هللائورۇنالشتۇرغىن. ئى مېھرىبان 

 قىلغىن. ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت 
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 
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 سۆھبەت -46

 دوزاخقا كىرىپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرى
 تائاال بىزنى ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن()هللا 

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا وخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئ-ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصىغا؛ مۇھەممەد يوقلۇق
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

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 

ئەلى « ېتىلغۇچى شىردۈشمەنگە ئ»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
 قىلسۇن!

قېرىنداشلىرىم، دوزاخقا كىرىشنىڭ نۇرغۇن سەۋەبلىرى بولۇپ، 
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 هللا ئۇنىڭدىن ساقلىنىشى ئۈچۈن، كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭدىن ئاگاھ بولۇشى ۋە
ئۇنى ئۆز كىتابىدا ۋە پەيغەمبىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق بايان قىلىپ بەردى. تائاال 

 مانا بۇ سەۋەبلەر ئىككى تۈرگە بۆلىنىدۇ.
نى ركاپىرغا چىقىرىۋېتىدىغان سەۋەبلەر. بۇ تۈردىكى ئىشال ـــ بىرىنچى تۈر

 ۇ ۋە بۇ ئىشالر سەۋەبلىكققا چىقىپ كېتىدقىلغان كىشى ئىماندىن كۇفرىلى
 دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ.

پاسىقلىققا چىقىرىۋېتىدىغان سەۋەبلەردۇر. بۇ تۈردىكى  ـــ ئىككىنچى تۈر
ئىشالرنى قىلغان كىشى ئادىللىقتىن پاسىقلىققا چىقىپ كېتىدۇ ۋە بۇ ئىشالر 

 ئەمما دوزاختا مەڭگۈ قالمايدۇ. دوزاخقا كىرىشكە تېگىشلىك بولىدۇسەۋەبلىك 
بىر قانچە قىسىمنى بايان  ۆۋەندە بىز بىرىنچى تۈردىكى كىشىلەردىنت

 قىلىمىز.
 ەت، ئۇلۇھىيەت ياكى ئىسىمرۇبۇبىيقا هللا :بىرىنچى قىسىم-

 شېرىك كەلتۈرۈشىدە رسۈپەتلى
تىن باشقا ئۆز ئالدىغا ياراتقۇچى هللا»ياكى  «نىڭ شېرىكى بارهللا»كىمكى 

ر ئىبادەت قىلىشقا اليىق بىبىلەن بىرگە هللا »قاد قىلسا؛ ياكى ىدەپ ئېت «بار
قا ئىبادەت قىلىش بىلەن بىرگە، بىرەر هللاياكى  ؛قاد قىلساىدەپ ئېت «ئىالھ بار

نىڭ ئىلىم، قۇدرەت، هللاياكى  تىن باشقىسىغىمۇ قىلسا ۋەهللاىبادەتنى ئ
سۈپەتلىرىنى باشقا بىرەر نەرسىگە -ۇنىڭغا ئوخشاش ئىسىمئۇلۇغلۇق ۋە ش

ڭ شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۇ ۋە دوزاختا قا ئەڭ چوهللانىسبەت بەرسە، ئۇ كىشى 
 َمْن  إِن َهُ ﴿ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا  مەڭگۈ قېلىشقا تېگىشلىك بولىدۇ.

ِ  ُيْشِرْك  َم  فََقْد  بِاّلل َ ُ  َحر َ الِِمَن  َوَما الن َارُ  َوَمأَْواهُ  الَْجن َةَ  عَلَْيهِ  اّلل َ رىك قا شېهللاكىمكى » ﴾أَْنَصارٍ  ِمْن  لِلظ َ
 هللائىالھ دەپ ئېتىقاد قىلىدىكەن(،  نىتىن غەيرىهللاكەلتۈرىدىكەن )يەنى 

ئۇنىڭغا جەننەتنى ھارام قىلىدۇ، ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ، زالىمالرغا ھېچبىر 
 .①«نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى( بولمايدۇهللامەدەتكار )يەنى 

 :نىڭ پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا، هللاقا، هللا ئىككىنچى قىسىم
 ھۆكمى ۋە تەقدىرىگە كاپىر بولۇش نىڭهللاپەيغەمبەرلىرىگە، ئاخىرەت كۈنىگە، 

كىمكى بۇالردىن بىرەرسىنى يالغانغا چىقىرىپ ياكى تىنىپ ۋە ياكى 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -21سۈرە مائىدە  ①
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ئۇنىڭغا شەك قىلىپ ئىنكار قىلسا، ئۇ ئادەم كاپىر بولۇپ دوزاختا مەڭگۈ 
ِ  َيْكُفُروَن  ِذيَن ل َ ا إِن َ ﴿ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: تائاال بۇ هللا قالىدۇ.   أَْن  َوُيِريُدوَن  َوُرُسلِهِ  بِاّلل َ

قُوا ِ ِ  بَْنَ  ُيَفر  لَِك  بَْنَ  َيت َِخُذوا أَْن  َوُيِريُدوَن  بَِبْعٍض  َوَنْكُفرُ  بَِبْعٍض  نُْؤِمُن  َوَيُقولُوَن  َوُرُسلِهِ  اّلل َ  أُولَِئَك  َسِبياًل۞ ذَ
ْ  َوأَْعَتْدَنا َحق ًا الْكَاِفُروَن  ُهُم  نى ۋە ئۇنىڭ هللاشۈبھىسىزكى، »﴾ ُمِهيًنا۞ عََذابًا اِفِريَن كَ لِل

بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ  هللاپەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانالر، 
 دېيىش بىلەن( <قا ئىشىنىپ پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمەيمىزهللا>ئارىسىنى )

)پەيغەمبەرلەرنىڭ( بەزىسىگە ئىشىنىمىز، >ئاجرىتىۋەتمەكچى بولغانالر، 
ئۇنىڭ )يەنى ئىمان بىلەن كۇفرىنىڭ(  ـــدېگۈچىلەر  <بەزىسىگە ئىشەنمەيمىز

[. ئەنە شۇالر )ئىماننى دەۋا 257] دۇرئارىسىدا )ئوتتۇرا( يول تۇتماقچى بولغانالر
قىلغان تەقدىردىمۇ( راستىنال كاپىرالردۇر، كاپىرالرغا خورلىغۇچى ئازاب 

 .①«[252يارلىدۇق ]تەي
َ  إِن َ ﴿تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا   اأَبًَد  ِفيَها َخالِِديَن  َسِعًْيا۞ لَُهْم  َوأَعَد َ  الْكَاِفِريَن  لََعَن  اّلل َ

لِي ًا َيِجُدوَن  اَل  َ  أََطْعَنا َيالَْيَتَنا َيُقولُوَن  ارِ الن َ  ِف  ُوُجوُهُهْم  تَُقل َُب  َيْوَم  َنِصًْيا۞ َواَل  َو ُسواَل۞ َوأََطْعَنا اّلل َ  قَالُواوَ  الر َ
ََِتَنا أََطْعَنا إِن َا َرب ََنا اَءَنا َسا ِبياَل۞ فَأََضل ُوَنا َوُكََبَ ْ  الَْعَذاِب  ِمَن  ِضْعَفْنِ  آتِِهْم  َرب ََنا الس َ  ﴾ًْيا۞َكبِ  لَْعًنا َوالَْعْْنُ
دوزاخنى  ھەقىقەتەن كاپىرالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ۋە ئۇالرغا هللا»

[. ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ، ئۇالر ھېچقانداق )ئۇالرنى 44تەييارلىدى ]
قوغدايدىغان( دوست ۋە )ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىدىغان( ياردەمچى تاپالمايدۇ 

كاشكى بىز >ن كۈندە، ئۇالر: [. دوزاختا ئۇالرنىڭ يۈزلىرى تۈرۈلۈپ كېتىدىغا45]
 <مبەرگە ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ!بولساقچۇ! پەيغەقا ئىتائەت قىلغان هللا

! بىز ھەقىقەتەن باشلىقلىرىمىزغا، رەببىمىز>ۇالر: [. ئ44دەيدۇ ]
يولدىن ئازدۇردى، كاتتىلىرىمىزغا ئىتائەت قىلدۇق، ئۇالر بىزنى توغرا 

! ئۇالرغا ئازابنى ئىككى ھەسسە بەرگىن ۋە ئۇالرغا قاتتىق لەنەت رەببىمىز
 .②«[47ـ  42دۇ ]دەي <!قىلغىن
  ز ڭ پەرئىسالمنىڭ بەش ئاساسلىرىدىن بىرەرسىنى قىسىم:ئۈچىنچى

 ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىش
يېگانە دەپ ئېتىقاد قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى، -نى يەككەهللاكىمكى 

                                                           
 ئايەتلەر. -252ۋە  -257سۈرە نىسا  ①
 ئايەتكىچە. -47ئايەتتىن  -44سۈرە ئەھزاب  ②
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نىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىشنى، ياكى  ملسو هيلع هللا ىلصياكى رەسۇلۇلالھ 
ومۇمىي ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلسا پەيغەمبەرلىكىنىڭ بارلىق كىشىلەرگە ئ

ياكى بەش ۋاق نامازنىڭ، ياكى زاكاتنىڭ، ياكى رامىزان روزىسىنىڭ  شۇنداقال
ۋە ياكى ھەجنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلسا، ئۇ ئادەم كاپىر بولىدۇ 

 نىڭ رەسۇلىنى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجماسىهللانى، هللاۈنكى ئۇ ئادەم چ
 نى يالغانغا چىقارغان بولىدۇ.)بىرلىككە كەلگەن قارىشى(

ى ھارام قىلغان جاننهللا ئەنە شۇنىڭدەك، كىمكى شېرىكنىڭ ياكى 
ياكى زىنانىڭ،  ئۆلتۈرۈشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلسا ۋە

 نىڭ كىتابىدا ياكىهللاى شۇنىڭغا ئوخشىغان، بەچچىۋازلىقنىڭ، ھاراقنىڭ ياك
ئوچۇق بولغان نەرسىنىڭ ھارام  نىڭ سۈننىتىدە ھارام ئىكەنلىكى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ىڭ نهللانى ۋە هللائىكەنلىكىنى ئىنكار قىلسا، ئۇ ئادەم كاپىر بولىدۇ چۈنكى ئۇ 
رەسۇلىنى يالغانغا چىقارغان بولىدۇ لېكىن ئۇ ئىسالمغا يېڭى كىرگەن بولۇپ، 

ە ئەمما ئۇ كىشىگ كاپىر بولمايدۇ ىلمەسلىكتىن ئىنكار قىلغان بولسائۇنى ب
 ئۆگىتىلگەندىن كېيىن، ئۇنى بىلىپ تۇرۇپ ئىنكار قىلسا كاپىر بولىدۇ.

  نىڭ هللاكى نىڭ دىنىنى ۋە ياهللانى ياكى هللا قىسىم:تۆتىنچى
 رەسۇلىنى مەسخىرە  قىلىش

ْ  لَِئْن ﴿وَ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا   قُْل  َوَنلَْعُب  َنُخوُض  ُكن َا إِن ََما لََيُقولُن َ  َسأَلََْتُ
 ِ )ئى مۇھەممەد!( » ﴾إِيَمانُِكْم۞ بَْعَد  كََفْرُتْم  قَْد  َتْعَتِذُروا اَل  َتْسَتْهِزُئوَن۞ ُكْنُتْم  َوَرُسولِهِ  َوآَياِتهِ  أَبِاّلل َ

بىز )راست >قىلغانلىقىنى( سورىساڭ، ئۇالر:  ئەگەر سەن ئۇالرنىڭ )مەسخىرە
دەيدۇ. )بۇ  <ۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دەپ قويدۇقئەمەس(، پەقەت ئىچ پ

نىڭ ئايەتلىرىنى )يەنى كىتابىنى( هللانىڭ دىنىنى، هللاسىلەر >مۇناپىقالرغا( 
[. سىلەر )يالغان 45دېگىن ] <نىڭ پەيغەمبىرىنى مەسخىرە قىلدىڭالرمۇ؟هللاۋە 

ن كېيىن، قەسەم ئىچىپ( ئۆزرە ئېيتماڭالر، سىلەر ئىمان ئېيتقىنىڭالردى
 .①«ىر بولدۇڭالر)پەيغەمبەرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن( كاپ

  نىڭ هللانى ۋە ياكى نىڭ دىنىهللانى ياكى هللا قىسىم:بەشىنچى
 رەسۇلىنى تىلالش

نىڭ رەسۇلىغا تاپا هللانىڭ دىنىغا ۋە ياكى هللاقا ياكى هللا تىلالش ـــ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -44ئايەت ۋە  -45سۈرە تەۋبە  ①
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قىلىش، لەنەت قىلىش ۋە ئۇالرنى ئەيىبلەشكە ئوخشاش، ئۇالرنى 
كەمسىتكەنلىكنى، مەنسىتمىگەنلىكنى بىلدۈرىدىغان سۆزلەر بىلەن ئۇالرنىڭ 

 بىرەرسىنى تىلغا ئېلىشتۇر.
كىمكى »مۇنداق دېگەن:  )رەھىمەھۇلالھ(ئىسالم ئىبنى تەيمىيە شەيخۇل

نىڭ رەسۇلىنى تىللىسا، بۇ كىشى ئۇنى ھارام دەپ ئېتىقاد هللانى ياكى هللا
ە ۋە ياكى ئېتىقاد قىلىشتىن غەپلەتت قىلسۇن ياكى ھاالل دەپ ئېتىقاد قىلسۇن

 «.قالسۇن، شەكسىز كاپىر بولىدۇ
ئۇ كىشى چاقچاق قىلغان »بىزنىڭ ھەمراھلىرىمىز مۇنداق دېگەن: 

مانا بۇ بولسا كەسكىن «. بولسۇن ياكى راست دېگەن بولسۇن، كاپىر بولىدۇ
 توغرا ھۆكۈمدۇر.

ەسۇلىنى نىڭ رهللانى ياكى هللا: »ئىسھاق ئىبنى راھەۋى مۇنداق دەيدۇ
ىنى نىڭ نازىل قىلغانلىقهللا قىلغان بىرەر ئايەتنىنازىل هللا ياكى  تىللىغان ۋە

لمانالر مۇسۇكىشىنىڭ كاپىر ئىكەنلىكىگە  ئېتىراپ قىلىپ تۇرۇپ رەت قىلغان 
 «. كەلگەن ئىجماغا )بىرلىككە(

ى باشقا پەيغەمبەرلەرن»ئىسالم ئىبنى تەيمىيە يەنە مۇنداق دېگەن: شەيخۇل
نى تىلالشنىڭ ھۆكمى  ملسو هيلع هللا ىلصۆكمى بىلەن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد تىلالشنىڭ ھ

ەردىن ئوخشاش. كىمكى قۇرئاندا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان مەشھۇر پەيغەمبەرل
پەيغەمبەر مۇنداق قىلغان پاالنى ياكى ھەدىستە > بىرەر پەيغەمبەرنى تىللىسا

پەيغەمبەرلىك بىلەن  گەن< دەپ بايان قىلىنىش ئارقىلىقياكى مۇنداق دې
 يغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپسۈپەتلەنگەن بىرەر پەيغەمبەرنى، ئۇنىڭ پە

 .«)يەنى كاپىر بولىدۇ( تىللىسا، ئۇنىڭ ھۆكمى ئىلگىرىكى ھۆكۈمگە ئوخشايدۇ
ى ئەگەر ئۇنىڭدىك كىشىلەرنى تىلالشقا كەلسەك، باشقاپەيغەمبەرلەردىن 

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ا، مەسىلەن،يغەمبەرنى تىلالش بولسمەقسەت پە
ــ ـنى تىلالشنى مەقسەت قىلىپ تۇرۇپ تىللىسا،  ملسو هيلع هللا ىلصساھابىلىرىنى پەيغەمبەر 

 ىڭن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ىنىغا ئەگىشىدۇ، ـــ شۇنىڭدەك، چۈنكى دوست ئۆزىنىڭ يېق
نىڭغا ئوخشىغان ئىشالر بىلەن تۆھمەت اللىرىدىن بىرەرسىگە زىنا ياكى شۇئاي

 نى ھاقارەتلەش ۋە ئۇنى ملسو هيلع هللا ىلصقىلسا، ئۇ كىشى كاپىر بولىدۇ. چۈنكى بۇ پەيغەمبەر 
يامان » لِلَْخِبيِثَن﴾ َخِبيثَاُت ﴿الْ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا تىلالشتىن دېرەك بىرىدۇ. 
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 .①«ئايالالر يامان ئەرلەرگە اليىقتۇر
  چۈشۈرگەن قانۇندىن باشقا نەرسىلەرنى ھەقكە هللا  قىسىم:ئالتىنچى

 قىلىپ، ئۇنىڭ قادىئەڭ يېقىن ياكى مەخلۇقاتالرغا ئەڭ مەنپەئەتلىك دەپ ئېت
 بىلەن ھۆكۈم قىلىش

ىلەن نىدىن باشقىسى بنىڭ قانۇهللاقاد قىلىپ، ىكىمكى يۇقىرىقىدەك ئېت
 ْم َيْحكُ  لَْم  َمْن ﴿وَ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا ئۇ كاپىر بولىدۇ.  ھۆكۈم قىلسا

ُ  أَْنَزَل  بَِما نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم هللاكىملەركى »الْكَاِفُروَن﴾  ُهُم  فَأُولَِئَك  اّلل َ
 .②«قىلمايدىكەن، ئۇالر كاپىرالردۇر

نىڭ ھۆكمىدىن هللاتىن باشقىسىنىڭ ھۆكمى هللا»ئەنە شۇنىڭدەك، 
 ىمۇتەقدىردقاد قىلسا، گەرچە ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم قىلمىغان ىدەپ ئېت «ياخشى

 تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنى يالغانغا چىقارغان بولىدۇ:هللا ئۇ  كاپىر بولىدۇ چۈنكى
ِ  ِمَن  أَْحَسُن  َمْن ﴿وَ  قا( چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە هللا)» ُيوِقُنوَن﴾ لَِقْوٍم  ُحْكًما اّلل َ

 .③«تىنمۇ ئادىل كىم بارهللاھۆكۈمدە 
 مۇناپىقلىق قىسىم:يەتتىنچى 
ھەرىكىتى  يلىبىدە كاپىر بولۇپ، سۆزى ياكى ئەمەقەلـــ  مۇناپىقلىق

تائاال هللا  الشتۇر.ىئارقىلىق كىشىلەرگە مۇسۇلمان ئىكەنلىكىنى ئاشكار
ْرِك  ِف  الُْمَناِفِقَن  إِن َ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  مۇناپىقالر » َنِصًْيا﴾ لَُهْم  َتِجَد  َولَْن  رِ الن َا ِمَن  اْْلَْسَفِل  الد َ

چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە )يەنى قەئرىگە( تاشلىنىدۇ، ئۇالرغا 
 .④«ھەرگىزمۇ )ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان( مەدەتكار تاپالمايسەن

ىمالردىكى كىشىلەردىنمۇ بۇ قىسىمدىكى كىشىلەر ئىلگىرىكى قىس
شۇڭالشقا بۇ قىسىمنىڭ ئىگىلىرى ئەڭ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ،  قەبىھتۇر

بۇالر دوزاخنىڭ ئەڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا )قەئرىگە( تاشلىنىدۇ. بۇ شۇنىڭ 
نىڭ هللانىڭ ئايەتلىرىنى ھەمدە هللاۋە هللائۈچۈنكى، كۇپۇرلۇق، ئالدامچىلىق، 

. هللا لەنگەنجەمقاتارلىقالر بۇالرنىڭ كۇپۇرلۇقىغا رەسۇلىنى مەسخىرە قىلىش 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -14سۈرە نۇر  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -44سۈرە مائىدە  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -57سۈرە مائىدە  ③
 ئايەت. -245سۈرە نىسا  ④
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اِس  ِمَن ﴿وَ  تائاال بۇالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ا َيُقولُ  َمْن  الن َ ِ  آَمن َ  ُهْم  َوَما اَْلِخرِ  َوبِالَْيْوِم  بِاّلل َ
ُِِعوَن  بُِمْؤِمِنَن۞ َ  يَُخا َُِهُم  َمَرٌض  قُلُوِبِهْم  ِف  يَْشُعُروَن۞ َوَما أَْنُفَسُهْم  إِال َ  يَْخَدُعوَن  َوَما آَمُنوا َوال َِذيَن  اّلل َ  فََزا

 ُ لَُهْم  َمَرًضا اّلل َ  وَن۞ُمْصِلُح  نَْحُن  َمان َ إِ  قَالُوا اْْلَْرِض  ِف  ُتْفِسُدوا اَل  لَُهْم  ِقيَل  َوإِذَا يَْكِذبُوَن۞ كَانُوا بَِما أَلِيٌم  عََذاٌب  َو
لَِكْن  الُْمْفِسُدوَن  ُهُم  إِن َُهْم  أاََل   آَمَن  َكَما أَنُْؤِمُن  قَالُوا الن َاُس  آَمَن  َكَما آِمُنوا لَُهْم  ِقيَل  َوإِذَا يَْشُعُروَن۞ اَل  َو

َفَهاءُ  َفَهاءُ  ُهُم  إِن َُهْم  أاََل  الس ُ لَِكْن  الس ُ ا قَالُوا آَمُنوا ِذيَن ل َ ا لَُقوا َوإِذَا َيْعلَُموَن۞ اَل  َو ْ  إَِل  َخلَْوا َوإِذَا آَمن َ  َشَياِطيِْنِ
ُ  ُمْسَتْهِزُئوَن۞ نَْحُن  إِن ََما َمَعُكْم  إِن َا قَالُوا ُهْم  بِِهْم  َيْسَتْهِزُئ  اّلل َ نِِهْم  ِف  َويَُمد ُ ر كىشىلە» ﴾َيْعَمُهوَن۞ ُطْغَيا

دېگۈچىلەر بار، ھەقىقەتتە ئۇالر  <قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇقهللا>ئارىسىدا 
[. 7ئىشەنمەيدۇ )يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن، كۆڭلىدە ئىشەنمەيدۇ( ]

نى ۋە مۇئمىنلەرنى ئالدىماقچى بولىدۇ، ھەقىقەتتە ئۇالر تۇيماستىن هللائۇالر 
[. ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسەل )يەنى مۇناپىقلىق ۋە 1ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ ]

يالغان  ،ئۇالرنىڭ كېسىلىنى كۈچەيتىۋەتتى هللابار، شەكلىنىش( 
ىڭ نهللاسۆزلىگەنلىكلىرى )يەنى يالغاندىن ئىماننى دەۋا قىلغانلىقلىرى ۋە 

ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلغانلىقلىرى( ئۈچۈن ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ 
ھ بىز ئىسال>دېيىلسە،  <يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر>[. ئۇالرغا: 27]

 ئۇالر ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالردۇر [. بىلىڭالركى،22دەيدۇ ] <قىلغۇچىالرمىز
ئىمان >[. ئۇالرغا )يەنى مۇناپىقالرغا(: 21لېكىن بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايدۇ ]

ئېيتقان كىشىلەردەك )يەنى ساھابىلەردەك چىن كۆڭلۈڭالر بىلەن( ئىمان 
گە ئوخشاش ئىمان بىز ئىمان ئېيتقان ئەخمەقلەر>دېيىلسە،  <ئېيتىڭالر

لېكىن )بۇنى(  كى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىال ئەخمەقلەردەيدۇ. بىلىڭالر <ئېيتامدۇق؟
بىز ئىمان >[. ئۇالر مۇئمىنلەر بىلەن ئۇچراشقىنىدا: 23ئۇالر تۇيمايدۇ ]

دېيىشىدۇ، شاياتۇنلىرى )يەنى مۇناپىق كاتتىباشلىرى( بىلەن يالغۇز  <ئېيتتۇق
ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز، پەقەت ىز >بجايدا تېپىشقاندا بولسا 

 <)تىلىمىزنىڭ ئۇچىدىال ئىمان ئېيتىپ قويۇپ( مۇئمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز
ئۇالرنى جازااليدۇ، ئۇالرنى  هللا[. مەسخىرە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن 24دەيدۇ ]

 .①«[25گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى، ئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ ]
  :نىڭ كۆپلىگەن ئاالمەتلىرى بولۇپ، ئۇنىڭ قاتارىدىنلىقمۇناپىق

  ،گەرچە كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ مۇئمىن ئىكەنلىكىنى ئاشكارا قىلسىمۇ
                                                           

 ئايەتكىچە. -25ئايەتتىن  -7سۈرە بەقەرە  ①
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 چۈشۈرگەن نەرسىدە شەك قىلىش. هللا 
ِ  ُيْؤِمُنوَن  اَل  ال َِذيَن  َيْسَتأِْذُنَك  إِن ََما﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا   َواْرَتابَْت  اَْلِخرِ  َوالَْيْوِم  بِاّلل َ

ْ  ِف  فَُهْم  قُلُوبُُهْم  ُِوَن﴾ َرْيِِبِ َ ِ قا ۋە ئاخىرەت هللا)ئى مۇھەممەد( سەندىن پەقەت » َيََتَ
نىڭ بىرلىكىگە ۋە سېنىڭ هللاكۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر، دىللىرىدا )

پەيغەمبەرلىكىڭگە( گۇمانى بارالر رۇخسەت سورايدۇ، ئۇالر ئۆز گۇمانىدا تېڭىرقاپ 
 .①«يۈرىدۇ
 نىڭ رەسۇلىنىڭ ھۆكمىنى يامان كۆرۈش. هللانىڭ ھۆكمىنى ۋە هللا 

 ِمْن  أُْنِزَل  َماوَ  إِلَْيَك  أُْنِزَل  بَِما آَمُنوا أَن َُهْم  َيْزُعُموَن  ال َِذيَن  إَِل  َترَ  أَلَْم ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا 
َكُموا أَْن  ُيِريُدوَن  قَْبلَِك  اُغوِت  إَِل  َيَتَحا ْيَطاُن  َوُيِريُد  بِهِ  َيْكُفُروا أَْن  أُِمُروا َوقَْد  الط َ  َضاَلاًل  ُيِضل َُهْم  أَْن  الش َ

ُ  أَْنَزَل  َما إَِل  َتَعالَْوا لَُهْم  ِقيَل  َوإِذَا بَِعيًدا۞ ُسوِل  َوإَِل  اّلل َ وَن  الُْمَناِفِقَن  َت َرأَيْ  الر َ ًِا۞ َعْنَك  َيُصد ُ اڭا س»﴾ ُصُدو
سەندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان نازىل قىلىنغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( ۋە 

كىتابالرغا )يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا( ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان كىشىلەر 
ئالدىغا ئېلىپ   ②تاغۇتنىڭ؟ ئۇالر ئەرزىنى !)يەنى مۇناپىقالر( نى كۆرمىدىڭمۇ

، ىدىئ ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان تاغۇتنىاتىدۇ؛ ھالبۇكى، ئۇالر بارماقچى بولۇۋ
[. ئۇالر )يەنى مۇناپىقالر( غا: 47الرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ ]شەيتان ئۇ

سە، دېيىل <ە ۋە پەيغەمبەر تەرەپكە كېلىڭالرنازىل قىلغان كىتاب تەرەپك هللا>
 .③«[42مۇناپىقالرنىڭ سەندىن قاتتىق يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن ]

 ىڭ ئۇالرنش، ئىسالم ۋە ئىسالم ئەھلىنىڭ غەلبە قازىنىشىنى يامان كۆرۈ
 خۇرسەن بولۇش.  مەغلۇبىيىتىگە

 أََخْذَنا قَْد  َيُقولُوا ُمِصيَبةٌ  ُتِصْبَك  َوإِْن  َتُسْؤُهْم  َحَسَنةٌ  ُتِصْبَك  إِْن ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا 

                                                           
 ئايەت. -45سۈرە تەۋبە  ①

كۇفرىدا ھەددىدىن »، «ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچى»، «چېكىدىن ئاشقۇچى»لۇغەت مەنىسى بويىچە  — تاغۇت ②
 تىنهللا»رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ، ئىبنى تەيمىيە « ئاشقۇچى

 «تاغۇتتۇر —باشقا ئىبادەت قىلىنغان ۋە ئىبادەت قىلىنىشنى يامان كۆرمىگەن ھەرقانداق مەخلۇق 
تىن ئۆزىنى هللا»ەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ: ر)بەت(؛ شەيخ مەۋدۇدى  -177توم  -17« مجموع الفتاوى»)

ىقنى دەۋا قىلغان ھەرقانداق ئۈستۈن قويۇۋالغان، بەندىلىك دائىرىسىدىن ھالقىپ كەتكەن ۋە ئىالھل
 ريمآن الكيف القر  ربعة االساسيةاأل  اتصطلحامل»)مەۋدۇدىنىڭ «. تاغۇتتۇر —ياكى گۇرۇھ ۋە ياكى ئىدارە  شەخس

 تەرجىماندىن. —بەت(  -21ناملىق كىتابى « قۇرئان كەرىمدىكى تۆت ئاساسىي تېرمىن —
 ئايەتلەر. -42ۋە  -47سۈرە نىسا  ③
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ئەگەر سەن بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسەڭ، ئۇالرنىڭ » فَِرُحوَن﴾ َوُهْم  َوَيَتَول َْوا قَْبُل  ِمْن  أَْمَرَنا
ئىشنىڭ ئالدىنى >كۆڭلى يېرىم بولىدۇ؛ ئەگەر ساڭا بىرەر مۇسىبەت كەلسە: 

 .①«دېيىشىپ خۇشال قايتىشىدۇ <ئالغان ئىكەنمىز
ُ  بِالِْكَتاِب  َوُتْؤِمُنوَن  يُِحب ُونَُكْم  َواَل  ُتِحب ُونَُهْم  أُواَلءِ  َهاأَْنُتْم ﴿تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا   ل ِهِ ك

ا قَالُوا ُقوُكْم ا لَ َوإِذَ  وا َخلَْوا َوإِذَا آَمن َ َ  إِن َ  بَِغْيِظُكْم  ُموُتوا قُْل  الَْغْيِظ  ِمَن  اْْلَنَاِمَل  عَلَْيُكُم  َعض ُ  بَِذاِت  لِيٌم عَ  اّلل َ
ُدوِر۞ َئةٌ  ُتِصْبُكْم  َوإِْن  َتُسْؤُهْم  َحَسَنةٌ  َتْمَسْسُكْم  إِْن  الص ُ ُكْم  اَل  َتت َُقواوا وَ َتْصَِبُ  َوإِْن  بَِها يَْفَرُحوا َسي ِ  ُدُهْم َكيْ  يَُضر ُ

َ  إِن َ  َشْيًئا )ئى مۇئمىنلەر جامائەسى!( سىلەر ئۇالرنى دوست » ﴾ُمِحيٌط۞ يَْعَملُوَن  بَِما اّلل َ
تۇتىسىلەر، ئۇالر سىلەرنى دوست تۇتمايدۇ )سىلەرگە بولغان دۈشمەنلىكنى 

)ھەممە ساماۋى( كىتابقا ئىشىنىسىلەر )شۇنداق  تۇتىدۇ(، سىلەريوشۇرۇن 
ئىمان > ، ئۇالر سىلەر بىلەن ئۇچراشقانداتۇرۇقلۇق ئۇالر سىلەرنى ئۆچ كۆرىدۇ(

دەيدۇ. ئۆزلىرى يالغۇز قالغاندا سىلەرگە بولغان ئاچچىقىدىن  <ئېيتتۇق
ر بىلەن ئاچچىقىڭال> :ۇھەممەد!( ئېيتقىنكىبارماقلىرىنى چىشلەيدۇ. )ئى م

 هللا <ئۆلگىنىڭالرغا قەدەر ئاچچىقىڭالرنى داۋامالشتۇرسۇن!( هللائۆلۈڭالر! )يەنى 
[. ئەگەر سىلەرگە )كەڭچىلىك، 221ھەقىقەتەن دىلالردىكىنى بىلگۈچىدۇر ]

مەت قاتارلىق( بىرەر ياخشىلىق يەتسە، ئۇالر يمولچىلىق، نۇسرەت، غەنى
)ئېغىرچىلىق، قەھەتچىلىك ۋە مەغلۇبىيەت بۇنىڭدىن قايغۇرىدۇ؛ ئەگەر سىلەرگە 

قاتارلىق( بىرەر يامانلىق يەتسە، ئۇالر بۇنىڭدىن خۇشال بولىدۇ. ئەگەر سىلەر 
ىن( تهللا)ئۇالرنىڭ ئەزىيىتىگە( سەۋر قىلساڭالر ۋە )سۆزۈڭالردا، ھەرىكىتىڭالردا 

 هللاقورقساڭالر، ئۇالرنىڭ ھىيلىسى سىلەرگە قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. 
 .②«[217نىڭ قىلمىشلىرىنى ھەقىقەتەن تولۇق بىلگۈچىدۇر ]ئۇالر

  مۇسۇلمانالر ئارىسىدا پىتنە پەيدا قىلىش، ئۇالرنى پارچىالش ۋە بۇ
 ئىشالرنى ياخشى كۆرۈش. 

ُِوُكْم  َما ِفيُكْم  َخَرُجوا وْ ﴿لَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا   َيْبُغوَنُكُم  ِخاَللَُكْم  َوَْلَْوَضُعوا َخَبااًل  إاِل َ  َزا
 لەر بىلەن بىرلىكتە چىققان بولسائەگەر ئۇالر سى» ﴾ُهْم لَ  َسم َاُعوَن  َوِفيُكْم  الِْفْتَنةَ 

پاساتنى كۆپەيتەتتى، ئاراڭالرغا بۆلگۈنچىلىك سېلىش -ئاراڭالردا پەقەت پىتنە
-ئاراڭالردا ئۇالر ئۈچۈن تىڭ ،سۇخەنچىلىك بىلەن شۇغۇللىناتتىئۈچۈن چوقۇم 

                                                           
 ئايەت. -57سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەتلەر. -217ۋە  -221سۈرە ئال ئىمران  ②
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 .①«تىڭاليدىغانالر بار
 لىرىنى ياخشى كۆرۈش، دۈشمەنلىرى ۋە كۇپۇرنىڭ كاتتىۋاشسالمنىڭ ئى

لەش ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالمغا قارشى بولغان پىكىرلىرىنى ىئۇالرنى مەدھىي
 تارقىتىش. 

ُ  َغِضَب  قَْوًما َتَول َْوا ال َِذيَن  إَِل  َترَ  أَلَْم ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  ْ  اّلل َ  َواَل  ِمْنُكْم  ُهْم  َما عَلهََْيِ
 ْ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغان قەۋمنى ئۇالرنىڭ هللا» يَْعلَُموَن﴾ َوُهْم  الَْكِذِب  عَََل  َوَيْحلُِفوَن  ِمْْنُ

؟ ئۇالر سىلەرگىمۇ ۋە ئۇ قەۋمگىمۇ )يەنى !دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ
ىپ تۇرۇپ يالغاندىن قەسەم يەھۇدىيالرغىمۇ( مەنسۇپ ئەمەس، ئۇالر بىل

 .②«ئىچىدۇ
  ئەيىبلەش. ڭ ئىبادەتلىرىنىمەسخىرە قىلىش ۋە ئۇالرنىمۇئمىنلەرنى  

عَِن  َيلِْمُزوَن  ِذيَن ﴿ال َ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  و ِ َدقَاِت  ِف  الُْمْؤِمِنَن  ِمَن  الُْمط َ  اَل  َوال َِذيَن  الص َ
ْ مِ  فََيْسَخُروَن  ُجْهَدُهْم  إِال َ  َيِجُدوَن  ُ  َسِخرَ  ْْنُ ْ  اّلل َ )مۇناپىقالر( » أَلِيٌم﴾ عََذاٌب  َولَُهْم  ِمْْنُ

مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدىكى مەردلىك بىلەن )كۆپ( سەدىقە قىلغۇچىالرنى، 
تاقىتىنىڭ يېتىشىچە )يەنى كەمبەغەل بولغانلىقتىن ئاز( سەدىقە 

ئۇالرنى مەسخىرە  هللاقىلغۇچىالرنى ئەيىبلەيدۇ، ئۇالرنى مەسخىرە قىلىدۇ، 
 .③«قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ الرقىلغانلىقلىرى ئۈچۈن جازااليدۇ، ئۇ

 «رىيا قىلدى»مۇناپىقالر ئىبادەتتە تىرىشچانلىق قىلغان مۇئمىنلەرنى 
 دەپ ئەيىبلەيدۇ. «سەل قارىدى»دەپ، ئىبادەتتە ئاجىز كەلگەنلەرنى 

 ۋە شەك قىلىش سەۋەبىدىن، مۇئمىنلەرنىڭ دۇئاسىدىن  تۆۋەن كۆرۈش
 تەكەببۇرلۇق قىلىپ يۈز ئۆرۈش. 

ِ  َرُسوُل  لَُكْم  َيْسَتْغِفرْ  َتَعالَْوا لَُهْم  ِقيَل  إِذَا﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا  ْوا اّلل َ  ُرُءوَسُهْم  لَو َ
 ْ وَن  َوَرأَْيََتُ وَن﴾ َوُهْم  َيُصد ُ كېلىڭالر، رەسۇلۇلالھ >زرە ئېيتىپ: ئۇالرغا ئۆ» ُمْسَتْكَِبُ

دېيىلسە، )مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن(  <لەيدۇسىلەرگە مەغپىرەت تى
باشلىرىنى سىلكىيدۇ، ئۇالرنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا )دەۋەت قىلىنغان 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -42سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەت. -24مۇجادەلە سۈرە  ②
 ئايەت. -21سۈرە تەۋبە  ③
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 . ①«نەرسىدىن( يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرۈسەن
 رۇنلۇق قىلىش. نامازنىڭ ئېغىر كېلىشى ۋە ئۇنىڭغا ھۇ 

ُِِعوَن  الُْمَناِفِقَن  إِن َ ﴿ دەيدۇ: تائاال مۇنداقهللا  َ  ُيَخا ُِِعُهْم  َوُهوَ  اّلل َ اَلةِ  إَِل  قَاُموا َوإِذَا َخا  الص َ
َ  َيْذُكُروَن  َواَل  الن َاَس  ُيَراُءوَن  ُكَساَل  قَاُموا ى نهللاشۈبھىسىزكى، مۇناپىقالر » قَلِياًل﴾ إِال َ  اّلل َ

ر ئۇال .لدامچىلىقىغا يارىشا جازا بېرىدۇئۇالرنىڭ ئاهللائالدىماقچى بولۇشىدۇ، 
خۇش ياقماسلىق بىلەن تۇرىدۇ )ساۋاب ئۈمىد قىلمايدۇ(،  ناماز ئۈچۈن تۇرغاندا

)نامازنى( كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ )يەنى رىياكارلىق قىلىدۇ(، 
 .②«نى پەقەت ئازغىنا ياد ئېتىدۇهللا

 «لفجرا وصالة العشاء صالة: املنافقني عىل الصالة أثقل»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ③«.مۇناپىقالرغا ئەڭ ئېغىر كېلىدىغان ناماز خۇپتەن ۋە بامدات نامىزىدۇر»

 نىڭ رەسۇلىغا ۋە مۇئمىنلەرگە ئەزىيەت بىرىش. هللاقا، هللا 
ُ ﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  ئۇالرنىڭ بەزىلىرى » الن َِب َ﴾ ُيْؤذُوَن  ال َِذيَن  ِمْْنُ

 .④«ئەزىيەت يەتكۈزىدۇپەيغەمبەرگە )سۆزى ۋە ھەرىكىتى ئارقىلىق( 
َ  ُيْؤذُوَن  ال َِذيَن  إِن َ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ُ  َوَرُسولَهُ  اّلل َ ُ  لََعَْنُ ْنَيا ِف  اّلل َ  َرةِ َواَْلخِ  الد ُ

ْكَتَسُبوا َما بَِغْْيِ  َوالُْمْؤِمَناِت  الُْمْؤِمِنَن  ُيْؤذُوَن  َوال َِذيَن  ُمِهيًنا۞ عََذابًا ْم لَهُ  َوأَعَد َ   ًماَوإِثْ  بُْهَتاًنا اْحَتَملُوا فََقِد  ا
ۇلالھ ۋە رەسۇل هللانى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى رەنجىتىدىغانالر )يەنى هللا» ﴾ُمِبيًنا۞

دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە رەھمىتىدىن  هللايامان كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىدىغانالر( نى 
[. مۇئمىنلەر ۋە 52اليدۇ ]رغا خار قىلغۇچى ئازابنى تەيياريىراق قىلىدۇ ۋە ئۇال

)شۇ( مۇئمىنەلەرگە قىلمىغان ئىشالرنى )چاپالپ( ئۇالرنى رەنجىتىدىغانالر 
 .⑤«[57ھتاننى ۋە روشەن گۇناھنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان بولىدۇ ]ۆب

ن ئاگاھ ئۇالردىمۇناپىقالرنىڭ بىر بۆلۈك ئاالمەتلىرى بولۇپ،  ـــيۇقىرىقىالر 
 دۇق.ئۇالردىن پاكالش ئۈچۈن بايان قىلنى مىزۋە نەپسىبولۇش 

بىزنى نىفاقتىن ساقلىغىن، بىزگە سېنى رازى قىلىدىغان هللا! ئى 

                                                           
 ئايەت. -5سۈرە مۇنافىقۇن  ①
 ئايەت. -241سۈرە نىسا  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -42سۈرە تەۋبە  ④
 ئايەتلەر. -57ۋە  -52سۈرە ئەھزاب  ⑤
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رەۋىشتىكى ھەقىقىي ئىماننى رىزىق قىلىپ بەرگىن. ئى ئالەملەرنىڭ رەببى 
  قىلغىن. ئانىلىرىمىزنى ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت -بىزنى، ئاتا! هللا

-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا
 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 
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 سۆھبەت -41

ڭ ئىككىنچى دوزاخقا كىرىپ قېلىشنى 
 تۈرلۈك سەۋەبلىرى

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا  نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر،-ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ قا
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ق ئاتا ئامانلى-ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

  قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم، ئىلگىرىكى سۆھبەتتە، دوزاختا مەڭگۈ قېلىشقا سەۋەب 
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بولىدىغان، دوزاخقا كىرىپ قېلىشنىڭ بىرىنچى تۈرىدىكى سەۋەبنىڭ بىر قانچە 
نچى ىنىڭ ياردىمى بىلەن ئىككهللا. بۇ سۆھبەتتە قىسىملىرى بايان قىلىندى

ان كىشى ۇنى قىلغبولسا ئ الرز، بۇسەۋەبلىرىنى بايان قىلىمىبىر قانچە  تۈردىكى
گىشلىك بولىدىغان ئەمما دوزاختا مەڭگۈ قالمايدىغان دوزاخقا كىرىپ قېلىشقا تې

 .سەۋەبلەردۇر
 :ئانىنى قاقشىتىش-ئاتا بىرىنچى سەۋەب 
ئانىنى قاقشىتىش ـــ ئۇالرغا قىلىش ۋاجىب بولغان ياخشىلىق ۋە -ئاتا

ەت بىلەن ئۇالرغا يامانلىق ھەرىك-رەھىمنى ئۈزۈش، سۆز ياكى ئىش-سىلە
اإِ  إِْحَساًنا َوبِالَْوالَِدْيِن  إِي َاهُ  إاِل َ  َتْعُبُدوا أاَل َ  َرب َُك  قََض ﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا قىلىشتۇر.   م َ

 َناَح جَ  لَُهَما َواْخِفْض  َكِريًما۞ قَْواًل  لَُهَما َوقُْل  َتْنَهْرُهَما َواَل  أُف ٍ  لَُهَما ْل قُ تَ  فاََل  كاَِلُهَما أَوْ  أََحُدُهَما الِْكََبَ  ِعْنَدَك  َيْبلَُغن َ 
ل ِ  ْحَمةِ  ِمَن  الذ ُ  ڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىالرەببى» ﴾َصِغًْيا۞ َرب ََياِن  َكَما اْرَحْمُهَما َرب ِ  َوقُْل  الر َ

ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە -ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا
يا ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ  بىرىقىلدى، ئۇالرنىڭ 

دېمىگىن )يەنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك  <ئوھوي>قالسا، ئۇالرغا 
، ئۇالرغا ھۆرمەت بىلەن يۇمشاق لىمىگىنلسۆزنىمۇ قىلمىغىن(، ئۇالرنى دۈشكە

[. ئۇالرغا كامالىي مېھرىبانلىقتىن ناھايىتى كەمتەر 13سۆز قىلغىن ]
! ئۇالر مېنى كىچىكلىكىمدە رەببىمئى >ىدە بولغىن ۋە: ۇئامىلم

 .①«[14دېگىن ] <گىنىدەك ئۇالرغا مەرھەمەت قىلغىنتەربىيىلى
)ئى ئىنسان!( » الَْمِصُْي﴾ إَِل َ  َولَِوالَِدْيَك  ِل  اْشُكرْ  أَِن ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا 

ايتىدىغان جاي مېنىڭ ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، ئاخىر ق-ماڭا ۋە ئاتا
 .②«دەرگاھىمدۇر

 والعاق الخمر، مدمن: الجنة عليهم هللا َحرَّم ثالثة»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
تائاال ئۈچ تۈرلۈك كىشىگە جەننەتنى »هللا  «أهله يف الخبث يُِقرّ  الذي والديّوث لوالديه،

ئانىسىنى -ھارام قىلغان؛ ھاراق ئىچىشنى داۋام قىلغان كىشى، ئاتا
 ③«.ۈزيقاقشاتقان كىشى، ئائىلىسىدىكى زىناغا سۈكۈت قىلغان دەي

                                                           
 ئايەتلەر. -14ۋە  -13سۈرە بەنى ئىسرائىل  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -24سۈرە لوقمان  ②
 ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان. ③
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  شرەھىمنى ئۈزۈ-سىلە سەۋەب:ئىككىنچى 
ل ما، ئۇالرغا تۇغقانلىرىدىن مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ-بىر ئادەمنىڭ ئۇرۇق بۇ ـــ

ەقلەرنى چەكلەپ جىسمانىي جەھەتتىن قىلىشى ۋاجىب بولغان ھۋە 
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصر ئىبنى مۇتئىمدىن پەيغەمبەر قويۇشىدۇر. جۇبەي

رەھىمنى( ئۈزگەن كىشى -سىلە») «قاطع ةال يدخل الجن» نەقىل قىلىنغان:
 ①«.جەننەتكە كىرەلمەيدۇ

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
 القطيعة، من بك العائذ مقام هذا: وجل عز لل ه فقالت قامت الرحم إن» نەقىل قىلىنغان:

 الق ثم. لك فذلك: قال بىل،: قالت. ؟ قطعك من وأقطع وصلك، من أصل أن ترضني أما نعم،: قال
ُعوا اْْلَْرِض  ِف  ُتْفِسُدوا أَْن  َول َْيُتْم تَ  إِْن  َعَسْيُتْم  َهْل فَ ﴿ شئتم: إن اقرؤوا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ِ  أَْرَحاَمُكْم۞ َوُتَقط 
ُ  ال َِذيَن  أُولَِئَك  ُ  لََعَْنُ تائاالغا: هللا رەھىم ئورنىدىن تۇرۇپ ]« ﴾ أَبَْصاَرُهْم۞ َوأَْعََم  فَأََصم َُهْم  اّلل َ

هللا دېدى. « تىلىگۈچىنىڭ ئورنىمۇ؟ۈشتىن پاناھ رەھىمنى ئۈز-بۇ سىلە»
ھەئە! سېنى ئۇلىغان كىشىگە رەھمىتىمنى يەتكۈزسەم، سېنى »تائاال: 

دېگەنىدى. « مىتىمنى ئۈزسەم رازى بولمامسەن؟ئۈزۈۋەتكەن كىشىدىن رەھ
نداق بولسا بۇ ھەق ئۇ»تائاال: هللا دېدى. « ئەلۋەتتە رازى بولىمەن»رەھىم: 

 تائاالنىڭ: هللائەگەر خالىساڭالر » :ملسو هيلع هللا ىلصمبەر دېدى. ئاندىن پەيغە «دىساڭا بىرىل
غۇنچىلىق قىالرسىلەرمۇ ۋە سىلەر )ئىسالم( دىن يۈز ئۆرۈسەڭالر زېمىندا بۇز>

 هللا[. ئەنە شۇنداق كىشىلەرنى 11] !رەھىمنى ئۈزۈپ قويارسىلەرمۇ؟-سىلە
رەھمىتىدىن يىراق قىلدى، ئۇالرنى )ھەقنى ئاڭالشتىن( گاس قىلدى، 

 «نى ئوقۇڭالرىدېگەن ئايىت ② <[13تىن( كور قىلدى ])ھىدايەت يولىنى كۆرۈش
 .③[دېدى

-تولىمۇ ئەپسۇسكى، بۈگۈنكى كۈندە كۆپلىگەن مۇسۇلمانالر ئاتا
تۇغقانلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ئورۇنداشتىن غەپلەتتە -نىڭ ۋە ئۇرۇقىئانىلىر

رەھىم ئارغامچىسىنى ئۈزۈۋەتتى. بۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ -قالدى ۋە سىلە
رەھىم -تۇغقانلىرى ئۇنىڭغا سىلە-ھۆججىتى شۇكى، ئۇنىڭ ئۇرۇق

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەتلەر. -13ۋە  -11سۈرە مۇھەممەد  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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قىلمايدىكەن. ھالبۇكى، بۇ ھۆججەت ئۇنىڭغا مەنپەئەت بەرمەيدۇ چۈنكى ئەگەر 
رەھىم قىلىدىغان -رەھىم قىلغان كىشىگىال سىلە-ۆزىگە سىلەئۇ كىشى ئ

ئۈچۈن بولمايدۇ، بەلكى ئۇ هللا رەھىمى -بولسا، ئۇنىڭ قىلغان سىلە
 ياخشىلىققا جاۋاب قايتۇرۇش بولىدۇ.

ڭ نى ملسو هيلع هللا ىلصئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
 إذا لذيا الواصل ولكن باملكافئ، صلواليس ال» مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

م رەھى-ياخشىلىققا ياخشىلىق قايتۇرغان كىشى سىلە» «وصلها رحمه قطعت
قىلغۇچى ھېسابالنمايدۇ، بەلكى ئۈزۈلۇپ قالغان تۇغقاندارچىلىقنى ئەسلىگە 

 ①«.رەھىم قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ-كەلتۈرگەن كىشى سىلە
 :قال رجالً أن» مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن 

 هلونويج عليهم وأحلم إيّل، ويسيئون إليهم وأحسن ويقطعوين، أصلهم قرابة يل إن ،هللا رسول يا
، تسفهم فكأمنا قلت كام كنت إن: "ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال. عيلّ   ما يهمعل ظهري هللا من معك يزال وال امللَّ
ئى رەسۇلۇلالھ! مېنىڭ تۇغقانلىرىم بار، مەن بىر كىشى: >» «"ذلك عىل دمت

 رەھىم قىلمايدۇ،-ئۇالر ماڭا سىلە بىراق رەھىم قىلىپ تۇرىمەن-ۇالرغا سىلەئ
بىراق ئۇالر ماڭا يامانلىق قىلىدۇ.  ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىپ تۇرىمەن مەن

بىراق ئۇالر ماڭا نادانالرچە  ۇئامىلە قىلىمەنمەن ئۇالرغا مېھرىبانالرچە م
>ئەگەر سەن ئېيتقانلىرىڭدەك  ملسو هيلع هللا ىلص:مۇئامىلە قىلىدۇ< دېگەنىدى، پەيغەمبەر 

قىلغان بولساڭ، ئۇالرنىڭ گۇناھى ئۆزىگە. سەن بۇ ئىشنى داۋام قىلىپال 
تەرەپتىن بىر قوغدىغۇچى ئۇالرغا قارشى سەن بىلەن ھەمىشە بىللە هللا تۇرساڭ، 

ئۇ كىشى  رەھىم قىلمىغان تەقدىردىمۇ-سىلە الرئەگەر ئۇ ②«.بولىدۇ< دېدى
ھاسىل  نەتىجەرەھىم قىلسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن ماختىلىدىغان -ئۇالرغا سىلە

ئۇالرغا ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا، ئۇالر بۇ ئىشالردىن هللا بولىدۇ. ئەگەر 
 رەھىمنى ئۇاليدۇ.-قايتىپ، ئۇ كىشىگە سىلە

  يىيىشجازانە  سەۋەب:ئۈچىنچى 
بَا َتأْكُلُوا اَل  آَمُنوا ال َِذيَن  اأَي َُها﴿يَ  نداق دەيدۇ:تائاال مۇ هللا ِ ت َُقوا ُمَضاَعَفةً  أَْضَعافًا الر  َ  َوا  اّلل َ

ت َُقوا ُتْفلُِحوَن۞ لََعل َُكْم  ْت  ال َِِت  الن َارَ  َوا َ  َوأَِطيُعوا لِلْكَاِفِريَن۞ أُعِد َ ُسوَل  اّلل َ  ئى» ﴾ُتْرَحُموَن۞ لََعل َُكْم  َوالر َ

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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ىڭالرغا ئېرىشىش تاتمۇقات ئاشۇرۇپ يېمەڭالر، مەقسىمۇئمىنلەر! جازانىنى ق
[. 237تىن )نەھيى قىلغان ئىشالرنى تەرك ئېتىپ( قورقۇڭالر ]هللائۈچۈن 

كاپىرالر ئۈچۈن تەييارالنغان دوزاختىن )يەنى دوزاخقا كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان 
ت قىلىنىشى ئۈچۈن، [. سىلەرگە رەھمە232يامان ئىشالردىن( ساقلىنىڭالر ]

 .①«[231قا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر ]هللا
نەسىھىتى، ئاگاھالندۇرۇشى ۋە دوزاختا مەڭگۈ -تائاال ئۆزىنىڭ ۋەزهللا 

جازانىگە قايتىۋالغان  بىلەن قورقۇتۇشى يەتكەندىن كېيىنمۇقالدۇرۇش 
بَا َيأْكُلُوَن  ِذيَن ﴿ال َ  كىشىلەرنى قورقۇتۇپ مۇنداق دەيدۇ: ِ  ال َِذي َيُقوُم  َكَما إِال َ  َيُقوُموَن  اَل  الر 

ْيَطاُن  َيَتَخب َُطهُ  لَِك  الَْمس ِ  ِمَن  الش َ بَا ِمثُْل  الَْبْيعُ  إِن ََما والُ قَا بِأَن َُهْم  ذَ ِ ُ  َوأََحل َ  الر  َم  الَْبْيعَ  اّلل َ بَا َوَحر َ ِ  َجاَءهُ  فََمْن  الر 
ْنَتَه  َرب ِهِ  ِمْن  َمْوِعَظةٌ  ِ  إَِل  َوأَْمُرهُ  َسلََف  َما فَلَهُ  فَا َِ  َوَمْن  اّلل َ  َخالُِدوَن﴾ ِفيَها ُهْم  الن َارِ  أَْصَحاُب  فَأُولَِئَك  عَا

جازانە، ئۆسۈم يېگەن ئادەملەر )قىيامەت كۈنى گۆرلىرىدىن( جىن چېپىلىپ »
ھارام قىلغان  هللاقالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ. بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر 

جازانىگە ئوخشاش )جازانە نېمىشقا ھارام  سېتىق-سودا>ئىشنى ھاالل بىلىپ: 
 سېتىقنى ھاالل قىلدى، جازانىنى، )بەدەلسىز-سودا هللادېدى.  <بولىدۇ؟(

بولغانلىقى، شەخسكە ۋە جەمئىيەتكە زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن( ھارام 
جازانە  )يەنىنەسىھەت كەلگەندىن كېيىن -تەرىپىدىن ۋەز رەببىقىلدى. كىمكى 

مەنئى قىلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن( يانسا، بۇرۇن ئالغىنى ئۆزىنىڭ بولىدۇ، 
ۈنى كەچۈرىدۇ، خالىسا خالىسا ئ هللاقا تاپشۇرۇلىدۇ )يەنى هللائۇنىڭ ئىشى 

 .②«قايتا جازانە قىلغانالر ئەھلى دوزاخ بولۇپ، دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ؛جازااليدۇ(
  ە ە ئۇنى خالىغانچيېتىمالرنىڭ ماللىرىنى يەۋېلىش ۋ سەۋەب:تۆتىنچى

 تەسەررۇپ قىلىش
 اًرانَ  بُُطونِِهْم  ِف  َيأْكُلُوَن  إِن ََما ُظلًْما الَْيَتاَم  أَْمَواَل  َيأْكُلُوَن  ال َِذيَن  إِن َ ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا 
ەق( مۈلكىنى )ناھ-نىڭ مالرزۇلۇم قىلىپ يېتىمال» َسِعًْيا﴾ َوَسَيْصلَْوَن 

يەۋالىدىغانالر، شۈبھىسىزكى، قورسىقىغا )قىيامەت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان( 
 . ③«غان ئوتقا )يەنى دوزاخقا( كىرىدۇئوتنى يەۋالغان بولىدۇ، ئۇالر يېنىپ تۇر

                                                           
 ئايەتكىچە. -231ئايەتتىن  -237سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەت. -125قەرە سۈرە بە ②
 ئايەت. -27سۈرە نىسا  ③
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 باالغەتكە يېتىشتىن بۇرۇن دادىسى ۋاپات بولغان بالىدۇر. ـــيېتىم 
  يالغان گۇۋاھلىق بىرىش سەۋەب:بەشىنچى 

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
يالغان » «النار له هللا يوجب حتى الزور هدلن تزول قدم شا»نەقىل قىلىنغان: 

ۇ تائاال ئهللا گۇۋاھلىق بەرگەن كىشىنىڭ قەدىمى ئورنىدىن يۆتكەلمەي تۇرۇپ، 
 ①«.كىشىگە دوزاخنى ۋاجىب قىلىدۇ

كى اـــ بىلمەيدىغان نەرسىگە گۇۋاھلىق بىرىش ي يالغان گۇۋاھلىق بىرىش
ى بىلىپ تۇرۇپ گۇۋاھلىق چە ئىكەنلىكىنىسئەمەلىي ئەھۋالنىڭ ئۇنىڭ ئەك

چۈنكى گۇۋاھلىق بىرىش پەقەت گۇۋاھچىنىڭ بىلىدىغان نەرسىلىرى  بىرىشتۇر
رى قال لرجل: ت»ئارقىلىق گۇۋاھلىق بىرىشى بىلەنال دۇرۇس بولىدۇ. ھەدىستە: 

 بىر كىشىگە: >قۇياشنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «دع أو فاشهد ثلهاقال: نعم، قال: عىل مالشمس ؟ 
>ئۇنىڭدەك  ملسو هيلع هللا ىلص:كۆرۈۋاتامسەن؟< دېدى. ئۇ كىشى: >ھەئە< دېگەنىدى، پەيغەمبەر 

 ②«.ق بەرگىن ياكى تەرك ئەتكىن< دېگەنى)ئوچۇق( ئىشقا گۇۋاھل
  ھۆكۈمدە پارا ئېلىش سەۋەب:ئالتىنچى 

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
ا پارا بەرگۈچى ۋە پار» «الرايش واملرتيش يف النار»دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان: 

 ③«.ئالغۇچى دوزاختا بولىدۇ
  يالغان قەسەم قىلىش سەۋەب:يەتتىنچى 

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرھارىس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: مەن 
 ةر فاج بيمني أخيه مال طعمن اقت» ھەجدە ئىككى جەمرىنىڭ ئارىلىقىدا تۇرۇپ: نىڭ
غان كىمكى قېرىندىشىنىڭ مېلىنى يال» «غائبَكم شاهُدكم ليُبلّغ النار، من مقعده فليتبوأ

قەسەم بىلەن ئېلىۋالسا، ئۆزىگە دوزاختىن ئورۇن تەييارالپ قويسۇن، بۇ يەردە بار 
دەپ ئىككى قېتىم ياكى ئۈچ قېتىم « كىشىلەر يوق كىشىلەرگە يەتكۈزسۇن!

                                                           
 دېگەن.« ئىسنادى سەھىھ»ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم توپلىغان، ھاكىم  ①
 دېگەن.« سەھىھ»بەيھەقى ۋە ھاكىم توپلىغان، ھاكىم  ②
دېگەن، ئەلبانى « ھەسەن ۋە سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، تەبەرانى، ھاكىم ۋە تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى  ③
پارا بەرگۈچى ـــ باتىلغا ياردەم بىرىش ئۈچۈن بىر »ناملىق كىتابتا؛  «هايةالن»تەبەرانى  دېگەن.« سەھىھ»

نەرسە بەرگەن كىشى، پارا ئالغۇچى ـــ مۇشۇ مەقسەتتە بىرىلگەن نەرسىنى قوبۇل قىلغان كىشىدۇر. ئەمما 
 دېگەن.« ھەققىنى ئېلىش ياكى زۇلۇمنى چېكىندۈرۈش ئۈچۈن بىرىلگەن نەرسە پارا ئىچىگە كىرمەيدۇ
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 ①.دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم
قەسەم  يالغان ـــچۈنكى ئۇ  دەپ ئاتالدى «غموس»يالغان قەسەم قىلىش 

قىلغان كىشىنى گۇناھقا چۆكتۈرۈۋېتىدۇ، ئاندىن گۇناھ ئۇ كىشىنى دوزاخقا 
 ۋېتىدۇ.ۈچۆكتۈر

ئىنكار قىلىپ يالغان قەسەم  قىلىپ يالغان قەسەم قىلىش بىلەن دەۋا
ھېچقانداق پەرق يوق چۈنكى يالغان قەسەم قىلىپ  ئوتتۇرىسىداقىلىشنىڭ 

لىدۇ، رىقىلغان كىشىگە ھۆكۈم قىلىپ بى سەميالغان قە غان نەرسەىنۋا قىلدە
ە ڭ ئۇ نەرسىدىن پاك ئىكەنلىكىگىئىنكار قىلىپ يالغان قەسەم قىلغان كىشىن

 ھۆكۈم قىلىنىدۇ.
  كىشىلەر ئارىسىدا ئىلىمسىزلىك ياكى زۇلۇم ۋە  سەۋەب:سەككىزىنچى

 اكى يان بېسىش بىلەن ھۆكۈم قىلىشي
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصىن پەيغەمبەر بۇرەيدە ئىبنى ھۇسەيىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇد

 يف الذي أماف النار، يف واثنان الجنة يف واحد: ثالثة ضاةالق» دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:
 ىضق ورجل النار، يف فهو الحكم يف فجار الحق عرف ورجل به، ىضجل عرف الحق وقفر : الجنة
 بىرى جەننەتتە، ئىككىسى ،قازىالر ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ»« النار يف فهو جهل عىل للناس

دوزاختا بولىدۇ. جەننەتتە بولىدىغان قازى ـــ ھەقنى تونۇپ ھەق بىلەن ھۆكۈم 
ۇلۇم قىلغان كىشى دوزاختا قىلغان كىشىدۇر. ھەقنى تونۇپ، ھۆكۈمدە ز

كىشىلەرگە ھۆكۈم قىلغان كىشىمۇ دوزاختا  مسىز تۇرۇپبىلى بولىدۇ؛
 ②«.بولىدۇ
 ەن بىلۋە خىزمەتكە پايدىسى يوق ئىشالر  خەلقكە سەۋەب:نچى توققۇزى

لىش ۋە ئۇالرغا سەمىمىي ە خىيانەت قىشۇغۇللىنىش ئارقىلىق خەلقك
 بولماسلىق

يەسسار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل  ئىبنىمەئقەل 
 وتمي يوم ميوت رعية عىل هللا هما من عبد يسرتعي» نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصدۇ: مەن پەيغەمبەر ىقىلىن
تائاال بىر بەندىنى بىر خەلقكە ئىگە »هللا  «الجنة عليه هللا حرم إال لرعيته غاش وهو

قىلسا، ئۇ بەندە قول ئاستىدىكىلەرگە خىيانەت قىلغان ھالدا ئۆلۈپ كەتسە، 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»د ۋە ھاكىم توپلىغان، ھاكىم ئەھمە ①
 ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان. ②
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 ①دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.« ئۇ كىشىگە جەننەتنى ھارام قىلىدۇهللا 
 بىر ئادەمنىڭ ئائىلىسىدىكى مەسئۇللۇقىنى، سۇلتاننىڭ ـــبۇ 

ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى خەلقلەرگە بولغان مەسئۇللۇقىنى ۋە ئۇالردىن باشقا 
كىشىلەرنىڭ مەسئۇللۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ 

كلكم » نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ: مەن پەيغەمبەر 
 ه،عن رعيت ومسؤول أهله يف راع والرجل ه،رعيت عن ومسؤول راع اإلمام رعيته، عن ؤولراع ومس
 يته،رع عن ومسؤول سيده مال يف راع والخادم رعيتها، عن ومسؤولة زوجها بيت يف راعية واملرأة
سىلەرنىڭ ھەممىڭالر پادىچى ۋە سىلەرنىڭ » «رعيته< عن ومسؤول راع وكلكم

ئۆز ى، ئۇ ھەممىڭالر ئۆز پادىلىرىڭالردىن سورىلىسىلەر. خەلىپىمۇ پادىچ
ىچى، ئۇ ئەر كىشىمۇ ئۆز ئائىلىسىدە پاد پۇقرالىرىدىن سورىلىدۇ؛
نىڭ ېرىئايال كىشىمۇ ئېرىنىڭ ئۆيىدە پادىچى، ئۇ ئ ئۆيدىكىلىرىدىن سورىلىدۇ؛

نىڭ مېلىدا پادىچى، ئۇ ىخىزمەتچىمۇ خوجايىن ئۆيىدىكىلىرىدىن سورىلىدۇ؛
 ھەممىڭالر پادىچى ۋەنىڭ ماللىرىدىن سورىلىدۇ. دېمەك، سىلەرنىڭ ىخوجايىن

 ②دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.« سىلەرلىئۆز پاداڭالردىن سورى
  نلىق ئىنسان بولسۇن ياكى ھايۋان بولسۇن، جا سەۋەب:ئونىنچى

 نەرسىلەرنىڭ رەسىمىنى سىزىش
: نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېگەن: مەن پەيغەمبەر  

ان رەسىم سىزغ» «جهنم يف فتعذبه نفساً، صورها صورة بكل: هل يجعل النار، يف صوركل م»
ھەرقانداق كىشى دوزاخقا كىرىدۇ، ئۇ كىشى سىزغان ھەممە رەسىمگە جان 

نى دېگەنلىكى« كىرگۈزۈلىدۇ، ئاندىن ئۇ جانالر ئۇ كىشىنى جەھەننەمدە ئازاباليدۇ
 ينفخ حتى معذبه هللا فإن صورة صورمن »بۇخارىنىڭ نەقىلىدە:  ③«.ئاڭلىغان ئىدىم

 تائاال ئۇنى سىزغانهللا كىمكى رەسىم سىزسا، » «أبداً  فيها بنافخ وليس الروح، فيها
رەسىمىگە جان كىرگۈزگەنگە قەدەر ئازاباليدۇ، ئۇ كىشى ئۇنىڭغا مەڭگۈ جان 

 «.كىرگۈزەلمەيدۇ
لۈك دەرەخ، ئۆسۈملۈك، مېۋە ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش ئۆسۈم-ئەمما دەل

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
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ھ داق گۇناھېچقان» :ئالىمالر كۆپچىلىك جىسىمالرنى سىزىش مەسىلىسىدە
دىكى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ « سەھىھ بۇخارى»ئەمما   دەپ قارايدۇ« بولمايدۇ

 رنىبۇال بەزى ئالىمالرئەنھۇدىن نەقىل قىلىنغان ھەدىسكە ئاساسلىنىپ، 
مۇنداق دېگەن: مەن  ەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئسىزىشنى ھەم چەكلەيدۇ

 أو ذرة فليخلقوا كخلقي، يخلق ذهب ممن أظلمومن  :وجل عزهللا قال » نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبە
تائاال: >مەن ياراتقان نەرسىلەرگە ئوخشاش نەرسىلەرنى »هللا  «شعرية أو حبة ليخلقوا

ئۇالر بىر تال قوناق ياكى بىر  ،قېنى سىزغان كىشىدىنمۇ زالىم كىشى يوق.
دېگەنلىكىنى « < دەيدۇ!تال دان ۋە ياكى بىرتال ئارپا يارىتىپ باقمىسۇنمۇ؟

 .①ئاڭلىغان ئىدىم
  دا ھارىس « سەھىھ مۇسلىم»ۋە « سەھىھ بۇخارى» سەۋەب:ئون بىرىنچى

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دىن نەقىل قىلغان ھەدىستۇر. ملسو هيلع هللا ىلصئىبنى ۋەھبى  پەيغەمبەر 
مەن سىلەرگە دوزاخ » «مستكرب جواظ عتل كل النار؟ بأهل أخربكم أال» مۇنداق دېگەن:

 «.ئەھلىدىن خەۋەر بىرەيمۇ؟ ئۇالر قوپال، بېخىل ۋە تەكەببۇر كىشىلەردۇر
ھەقكە بويۇن ئەگمەيدىغان ۋە مەخلۇقاتالرغا يۇمشاق مۇئامىلە  ـــ «تلع»

 كىشىدۇر. قىلمايدىغان قاتتىق ۋە قوپال
كۆپ توپالپ، چىقىم قىلمايدىغان، چېكىدىن ئاشقان بېخىل  ـــ «واظج»

 كىشىدۇر.
ھەقنى ئىنكار قىلىدىغان، ئۆزىنى باشقىالردىن ئۈستۈن  ـــ «مستكرب»

 ھېساباليدىغان ۋە ئۆز پىكىرىنى ھەقتىن توغرا دەپ قارايدىغان كىشىدۇر.
 ۇن ۋە ئىچمەكتە ئالت-ئايالالرنىڭ يېمەك-ئەر سەۋەب: ئون ئىككىنچى

 كۈمۈش قاچىالرنى ئىشلىتىشى
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر 

ۈمۈش ك» «جهنم نار بطنه يف يجرجر إمنا الفضة آنية يف يرشب ذيال» نەقىل قىلىنغان:
.قاچىدا ئىچكەن كىشىنىڭ قورسىقىدا جەھەننەم ئوتى الۋۇلدايدۇ »② 

 بطنه يف يجرجر إمنا والفضة الذهب آنية يف يرشب أو يأكل ذيال إن» مۇسلىمنىڭ نەقىلىدە:
ئىچكەن كىشىنىڭ قورسىقىدا -ئالتۇن ۋە كۈمۈش قاچىدا يەپ» «جهنم نار

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 دېيىلگەن.« جەھەننەمنىڭ ئوتى الۋۇلدايدۇ
 بيالن أن» ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:

 فيطرحها نار من جمرة إىل أحدكم: يعمد وقال وطرحه، هيف يد رجل، فنزع ذهب من خامتاً  رأى ملسو هيلع هللا ىلص
 قدو  آخذه ال ،هللاو ال: فقال. به انتفع خامتك خذ: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ذهبفقيل للرجل بعد ما  يده يف

بىر ئادەمنىڭ قولىدىكى ئالتۇن ئۈزۈكنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول طرحه
سىلەرنىڭ بىرىڭالر چوغنى قولىغا ئۇنى چىقىرىپ تاشلىۋەتتى. ئاندىن: > رۈپكۆ

كەتكەندىن كېيىن ھېلىقى  ملسو هيلع هللا ىلصسېلىۋېلىشنى خاالمدۇ؟< دېدى. پەيغەمبەر 
ئادەمگە: >ئۈزۈكۈڭنى ئېلىپ ئۇنىڭدىن پايدىالنغىن< دېيىلگەندە، ئۇ ئادەم: 

تاشلىۋەتكەن ئۈزۈكنى ھەرگىز  ملسو هيلع هللا ىلصبىلەن قەسەمكى، پەيغەمبەر هللا >ياق! 
 ①«.ئالمايمەن< دېدى
ىم، دوزاخقا كىرىپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرىدىن ئېھتىيات قېرىنداشلىر

قىلىڭالر ۋە مەڭگۈلۈك ماكاندا نىجات تېپىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى ئۇنىڭدىن 
يىراقالشتۇرىدىغان سەۋەبلەرنى بىلىۋېلىڭالر. بىلىڭالركى، دۇنيا يوقۇلۇشقا ۋە 

 ماتادۇر.-ھاالك بولۇشقا قاراپ تېزلىكتە كېتىۋاتقان ئازغىنە مال
بىڭالردىن ئۆلۈپ كەتكەنگە قەدەر ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلىشىنى، رەب

ئۇالرغا ئىنئام قىلغان مۇئمىن ئەر ۋە ئايالالر بىلەن بىرگە هللا نىڭ سىلەرنى هللا
 ھەشىر قىلىشىنى سوراڭالر.

بىزنى ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلغىن ۋە ھەق ئۈستىدە ۋاپات هللا! ئى 
ى ئانىلىرىمىزن-بىزنى، ئاتاىتىڭ بىلەن ! ئۆز رەھمهللاتاپقۇزغىن. ئى مېھرىبان 

 قىلغىن.  ۋە بارچە مۇسۇلمانالرنى مەغپىرەت 
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 
  

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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 سۆھبەت -41

 پىتىر زاكىتى

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -ھەمدۇقا چەكسىز هللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا ردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، نۇقسانال-ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
چبىر ھەق ئىالھنىڭ تىن باشقا ھېهللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

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 

ئەلى « ېتىلغۇچى شىردۈشمەنگە ئ»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 
نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 

ئامانلىق ئاتا -ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ
  قىلسۇن!

قېرىنداشلىرىم، ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ بۇ ھۆرمەتلىك ئېيىڭالر چىقىپ 
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يدىن پەقەت ئازغىنە ۋاقىت قېلىپ قالدى. كېتىش ئالدىدا تۇرۇپتۇ، بۇ ئا
قا ھەمدە هللا لغان بولسا، بۇنىڭ ئۈچۈنئىچىڭالردىن كىمكى ياخشىلىق قى

نىڭ قوبۇل قىلىشىنى سورىسۇن. ئىچىڭالردىن كىمكى هللائېيتسۇن ۋە 
قا تەۋبە قىلسۇن ۋە سەل قارىغانلىقىغا ئۆزرە هللابىپەرۋالىق قىلغان بولسا، 

 يتىلغان ئۆزرە قوبۇل قىلىنىدۇ.ئېيتسۇن. ئۆلۈمدىن ئىلگىرى ئې
تائاال سىلەرگە بۇ ئېيىڭالرنىڭ ئاخىرىدا، ھېيت هللا قېرىنداشلىرىم، 

نامىزىدىن ئىلگىرى پىتىر زاكىتىنى ئادا قىلىشنى يولغا قويدى. بىز بۇ 
سۆھبىتىمىزدە پىتىر زاكىتىنىڭ ھۆكمى، ھېكمىتى، تۈرى، مىقدارى ۋە ئۇنىڭ 

رىش ۋاقتى ۋە ئۇنى بىرىدىغان ئورۇن ھەققىدە ۋاجىب بولىدىغان ۋاقتى، ئۇنى بى
 سۆزلەيمىز.

ئۇنى مۇسۇلمانالرغا پەرز قىلغان.  ملسو هيلع هللا ىلصپەرزدۇر. رەسۇلۇلالھ  ئۇنىڭ ھۆكمى ـــ
پەرز قىلغاننىڭ ياكى هللا  پەرز قىلغان ياكى بۇيرىغان ئىشقا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ُسوَل  ُيِطِع  ْن ﴿مَ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا بۇيرىغاننىڭ ھۆكمى بىرىلىدۇ.   اعَ أََط  فََقْد  الر َ
 َ َ  فََما َتَول َ  َوَمْن  اّلل َ ْ  َسلَْناَك رْ أ كىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن، ئۇ » َحِفيًظا﴾ عَلهََْيِ
نىڭ ئەمرىنى يەتكۈزىدۇ(. هللاقا ئىتائەت قىلغان بولىدۇ )چۈنكى پەيغەمبەر هللا

 ىز سېنى ئۇالرغاكىمكى )ئى مۇھەممەد!( سەندىن يۈز ئۆرۈيدىكەن، )بىلگىنكى( ب
كۆزەتچى )يەنى ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ، ئەمەللىرىگە قاراپ ھېساب 

 .①«ئالغۇچى( قىلىپ ئەۋەتمىدۇق
ُسوَل  ُيَشاِقِق  َمْن ﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  َ  َما بَْعِد  ِمْن  الر َ  ْْيَ غَ  َوَيت َِبعْ  الُْهَدى لَهُ  َتَبن َ

كىمكى ئۆزىگە )مۆجىزىلەر » َمِصًْيا﴾ َوَساَءْت  َجَهن ََم  َوُنْصلِهِ  َتَول َ  َما ُنَول ِهِ  الُْمْؤِمِنَن  َسِبيِل 
ئارقىلىق( توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن، پەيغەمبەرگە )يەنى ئۇنىڭ 

گە كەن، مۇئمىنلەرنىڭ يولىدىن غەيرىئەمرىگە( مۇخالىپەتچىلىك قىلىدى
ېرىمىز، ئۇنى )ئاخىرەتتە( جەھەننەمگە ئەگىشىدىكەن، ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ ب

 .②«كىرگۈزىمىز، جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!
ُكُم  َما﴿وَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا  ُسوُل  آَتا ُكْم  َوَما فَُخُذوهُ  الر َ ْنَتُهوا﴾ َعْنهُ  َنَها  فَا

پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر، پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن »
                                                           

 ئايەت. -77سۈرە نىسا  ①
 ئايەت. -225سۈرە نىسا  ②
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 .①«چەكلىنىڭالر
پىتىر زاكىتى چوڭ ياكى كىچىك، ئەر ياكى ئايال، ھۆر ياكى قۇل بولسۇن، 
ھەرقانداق مۇسۇلمانغا پەرزدۇر. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما 

 من صاعاً  أو متر، من صاعاً  رمضان، من الفطر زكاة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ضفر » مۇنداق دېگەن:
قۇل  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ» «املسلمني من والكبري والصغري واألنثى، والذكر والحر، العبد عىل شعري،

 ياكى كىچىك ھەر قانداق مۇسۇلماننىڭياكى ھۆر، ئەر ياكى ئايال، چوڭ 
پەرز  نىىرامىزاننىڭ پىتىر زاكىتى ئۈچۈن بىر سا خورما ياكى بىر سا ئارپا بىرىش

 ②«.قىلدى
لېكىن نەفلە قىلىپ  ى قورساقتىكى بالىغا ۋاجىب ئەمەسپىتىر زاكىت

بەرسە دۇرۇس. مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قورساقتىكى 
 پىتىر زاكىتى بەرگەن ئىدى. باال ئۈچۈن

. نەپىقە قىلىپ بىرىشى الزىم ۋاجىب ىبىرىش پىتىر زاكىتىنى ئۆزى ئۈچۈن
تۇغقىنىغا ئوخشاش كىشىلەر پىتىر زاكىتى -بولغان ئايالى ياكى ئۇرۇق

ەم ى بىرىش ھىنپىتىر زاكىت رىشكە قادىر بواللمىسا، ئۇالر ئۈچۈن ئۇالرنىڭبى
ئۆزلىرى بىرىشى ئەۋزەلدۇر چۈنكى ئەسلىدە  ئۇالر قادىر بواللىسا . ئەگەرتۇرۋاجىب

 ئۇالر پىتىر زاكىتى بىرىشكە بۇيرۇلغان.
كۈندۈزلۈك چىقىمىدىن ئارتۇق بىر نەرسىسى بار -ھېيتتا بىر كېچە

ۋاجىب بولىدۇ. ئەگەر تاپقان نەرسىسى بىر ساغا اكىتى پىتىر زكىشىگە 
َ ا ات َُقوا﴿فَ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا يەتمىسىمۇ تاپقىنىنى بىرىدۇ.   َما ّلل َ

. پەيغەمبەر ③«قا تەقۋادارلىق قىلىڭالرهللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە » ﴾اْسَتَطْعُتْم 
 منه وافأت بأمر أمرتكم إذا»نىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلص

ئۇنى تاقىتىڭالرنىڭ  ر مەن سىلەرنى بىر ئىشقا بۇيرىسامەئەگ» «طعتمما است
 ④«.يېتىشىچە ئادا قىلىڭالر

پېقىرالرغا ئېھسان  .پىتىر زاكىتىنىڭ ھېكمىتى ئىنتايىن روشەندۇر

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -2سۈرە ھەشر  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -24سۈرە تەغابۇن  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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بايالرغا ئوخشاشال خۇرسەن قىلىدۇ ۋە شادالندۇرىدۇ قىلىش ـــ ئۇالرنى ھېيتتا 
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 

سى جەريانىدا ھاسىل بولغان ۇ. پىتىر زاكىتى روزىدارنى روزىسۈپەتلەنگەن بولىد
لىك، بىھۇدە ئىشالر ۋە گۇناھالردىن پاكاليدۇ. پىتىر زاكىتىنى بىرىش كەمچى

تائاال  هللائارقىلىق رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى، قىيامىنى تامامالش ۋە 
ڭ نىهللارامىزان ئېيىدا مۇيەسسەر قىلغان سالىھ ئەمەللەرنى قىلىش بىلەن 

 نېئمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىش ئاشكارىلىنىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل 

 مساكني،لل وطعمة والرفث، اللغو من للصائم طهرة الفطر زكاة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ضفر » قىلىنىدۇ:
 «الصدقات من صدقة هيف الصالة بعد أّداها ومن مقبولة، زكاة فهي الصالة قبل أداها فمن
سۆزلىرى ۋە -پىتىر زاكىتىنى روزا تۇتقۇچىنىڭ بىھۇدە گەپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »

ولۇشى تۈلۈك ب-ھەرىكەتلىرىدىن پاكلىنىشى، مىسكىنلەرگە ئوزۇق-ئىش
ل وبۇئادا قىلسا، ئۇ قدى. كىمكى ئۇنى ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن ئۈچۈن پەرز قىل

كىمكى ئۇنى ھېيت نامىزىدىن كېيىن بەرسە،  قىلىنغان زاكات ھېسابلىنىدۇ؛
 ①«.ئۇ سەدىقىلەردىن بىر سەدىقە بولىدۇ

خورما، بۇغداي، گۈرۈچ،  ھەققىدە ۋاجىب بولغان تۈرلەر: پىتىر زاكىتى
 ت ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئادەم بالىلىرىنىڭ تائامىدۇر.ۇئۈزۈم، قۇر

 ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان: ئىبنى
رەسۇلۇلالھ » «شعري من صاعاً  أو متر، من صاعاً  رمضان، من الفطر زكاة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ضفر »

رامىزاننىڭ پىتىر زاكىتى ئۈچۈن بىر سا خورما ياكى بىر سا ئارپا بىرىشنى  ملسو هيلع هللا ىلص
 شۇ زاماندا ئارپا ئۇالرنىڭ تائامى ئىدى.  ②«.پەرز قىلدى

د خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل ئەبۇ سەئى
 ،الشعري طعامنا وكان طعام، من صاعاً  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف طركنا نخرج يوم الف»قىلىنىدۇ: 

ھېيت كۈنى بىر سا تائام  دەۋرىدە نىڭملسو هيلع هللا ىلصبىز پەيغەمبەر »« والتمر واألقط، والزبيب،

                                                           
 ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ①«.بىرەتتۇق، بىزنىڭ تائامىمىز ئارپا، ئۈزۈم، قۇرۇت ۋە خورما ئىدى
دېمەك، پىتىر زاكىتىغا ھايۋانالرنىڭ يېمەكلىكىنى بىرىش كۇپايە قىلمايدۇ 

تۈلۈك بولۇشى ئۈچۈن ئەمەس -ئۇنى ھايۋانالرغا ئوزۇق ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر 
 ۇشى ئۈچۈن پەرز قىلدى.تۈلۈك بول-بەلكى مىسكىنلەرگە ئوزۇق

-اچاكېچەك، ق-پىتىر زاكىتىغا ئىنسانالرنىڭ تائاملىرىدىن باشقا كىيىم
ىتىر پ ملسو هيلع هللا ىلصكېرەكلەرنى بىرىش كۇپايە قىلمايدۇ چۈنكى پەيغەمبەر -قۇچا ۋە نەرسە

 ملسو هيلع هللا ىلصزاكىتىنى تائامدىن بىرىشنى پەرز قىلدى. شۇڭالشقا رەسۇلۇلالھ 
تائامنىڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈپ بەرگەن نەرسىدىن ھالقىپ كەتمەسلىك كېرەك. 

چۈنكى  ②بىرىش ھەم كۇپايە قىلمايدۇ،)تائام قىممىتىدىكى پۇل( قىممىتىنى 
 من»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپ. پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بۇ ـــ

ى بىر ئىشن بىز بۇيرىمىغانقانداق بىر كىشى » «رد فهو امرنا عليه ليس عمل عمالً 
 فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدثمن »يەنە بىر نەقىلدە: «. ئۇ رەت قىلىنىدۇ ،قىلسا

نى پەيدا قىلسا، ئۇ ئىش رەت ىكىمكى بىزنىڭ دىنىمىزدا يوق نەرس» «رد
 ③«.قىلىنىدۇ

ساھابىلەرنىڭ ئەمىلىگە  رىشپۇل( بىتائامنىڭ قىممىتى )ھېسابىدا 
نداق مۇ ملسو هيلع هللا ىلصقارشى چۈنكى ئۇالر پىتىر زاكىتىغا بىر سا تائام بىرەتتى. پەيغەمبەر 

ىمنى مېنىڭ سۈننىت» «بعدي من املهديني الراشدين الخلفاء ةعليكم بسنتي وسن»دېگەن: 
ۋە توغرا يولغا يىتەكلەنگەن مەندىن كېيىنكى خەلىپىلەرنىڭ سۈننىتىنى الزىم 

 ④«.تۇتۇڭالر
پىتىر زاكىتى مۇئەييەن تۈردىن بىرىش بەلگىلەنگەن ئىبادەت بولغانلىقى 
ئۈچۈن، خۇددى ئۇنى بەلگىلەنگەن ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتتا بىرىش كۇپايە 

ۇپايە بىرىشمۇ ك گەن مۇئەييەن تۈردىن باشقا تۈر بويىچەقىلمىغاندەك، بەلگىلەن
ھالەتتە قىممىتى  پىتىر زاكىتىنى كۆپىنچە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرقىلمايدۇ چۈنكى 

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
قاتارلىق كۆپچىلىك  ۋە ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ئىمام شافىئىي، ئىمام مالىك بۇ مەسىلىدە ②

لېكىن ئىمام  دەپ قارايدۇ، بۇ كۈچلۈك قاراشتۇر «تائامنىڭ قىممىتىنى بىرىش دۇرۇس ئەمەس» ئالىمالر:
 دەپ قارايدۇ.  «تائامنىڭ قىممىتىنى بەرسىمۇ بولىدۇ» :ئەبۇ ھەنىفە ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرى

 لىم توپلىغان.مۇس ③
 دېگەن.« ھەسەن سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى  ④
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قىممەت  ەنبىكىتىپ بەردى. ئەگەر تەخمىن ئوخشىمايدىغان ھەرخىل تۈرلەردىن
 ىن بىر سا،بىر تۈرد ئۇ ھالدا پىتىر زاكىتىغا ،بارغا ئېلىنىدىغان بولساىتئې

ۋاجىب  رىشباشقا تۈرلەردىن شۇ تۈرنىڭ قىممىتىگە باراۋەر كېلىدىغان نەرسە بى
 بولغان بوالتتى.

پۇل( بىرىش پىتىر زاكىتىنى مۇسۇلمانالر تائامنىڭ قىممىتى )ھېسابىدا  
ئارىسىدىكى ئاشكارا ئىبادەتتىن مەخپىي سەدىقىگە ئايالندۇرۇپ قويىدۇ. پىتىر 

كىچىك بارلىق مۇسۇلمانالر -زاكىتىغا بىر سا يېمەكلىك بىرىش ـــ چوڭ
مەت بولىدۇ. ئۇالر ئۇنىڭ ئارىسىدا ئاشكارا بولىدىغان ۋە ئۇالر ئۇنى بىلىدىغان ئاال

ئاشكارا كۆرىدۇ ۋە ئۇنى ئۆزئارا -ئۆلچەملىرىنى ۋە تارقىتىلىشىنى ئوچۇق
 ئوتتۇرىسىدائالماشتۇرىدۇ. ئەگەر پىتىر زاكىتىغا ئۆزى بىلەن ئالغۇچىنىڭ 

چە بولغان بېرىلگەن بولسا، ئىش بۇنىڭ ئەكسى مەخپىي بىرىدىغان دەرھەم
 بوالتتى.

ىچە بوي ئۆلچىمىدىكى سانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصى ـــ پەيغەمبەر پىتىر زاكىتىنىڭ مىقدار
 477ياخشى بۇغدايدىن مىسقال بويىچە  بىر سادۇر. ئۇنىڭ ئۆلچىمى ـــ

 رامغا تەڭ.گ 47مىسقالغا، گرام بويىچە ئىككى كىلو 
 كېچىسى قۇياش ھارپاپىتىر زاكىتىنىڭ ۋاجىب بولىدىغان ۋاقتى ـــ 

ۋاقىتتۇر. كىمكى شۇ ۋاقىتتا پىتىر زاكىتى ۋاجىب بولىدىغان  پاتقان
كىشىلەردىن بولسا، ئۇ كىشىنىڭ پىتىر زاكىتى بىرىشى ۋاجىب بولىدۇ. ئەگەر 

ۋاقىتتا پىتىر زاكىتى ۋاجىب بولىدىغان كىشىلەردىن بولمىسا،   پاتقانقۇياش 
 ئۇنىڭ پىتىر زاكىتى بىرىشى ۋاجىب بولمايدۇ.

نۇت ئىلگىرى ۋاپات بىر قانچە مى پېتىشتىن ياشر بىر كىشى قۇەئەگ
، تىپپېئەگەر قۇياش  ۋاجىب بولمايدۇ،ئۇ كىشىگە پىتىر زاكىتى بولغان بولسا، 

پىتىر زاكىتى بىرىش ئۇ بىر قانچە مىنۇتتىن كېيىن ۋاپات بولغان بولسا، 
بىرقانچە مىنۇتتىن كېيىن بىر  بولىدۇ. ئەگەر قۇياش پېتىپ ۋاجىب كىشىگە

باال تۇغۇلسا، ئۇنىڭغا پىتىر زاكىتى ۋاجىب ئەمەس لېكىن ئۇنىڭ ئۈچۈن پىتىر 
لگىرى ئى بىر قانچە مىنۇت تتۇر. ئەگەر قۇياش پېتىشتىنزاكىتى بىرىش سۈننە

 تىر زاكىتى بىرىش ۋاجىب بولىدۇ.ىپ تۇغۇلغان بولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن
 تىنىڭ ۋاجىب بولۇش ۋاقتى ـــ ھارپاىپىتىر زاكيىغىپ ئېيتقاندا، 
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ۋاقىتتۇر چۈنكى بۇ ۋاقىت رامىزاندىن ئېغىز ئاچىدىغان  پاتقانكېچىسى قۇياش 
پىتىر »بۇ  زاكىتى مۇشۇ ۋاقىتقا قارىتىلغان بولۇپ، ۋاقىتتۇر. ھالبۇكى، پىتىر

 دېيىلىدۇ، شۇڭا ھۆكۈم ئاشۇ ۋاقىتقا بەلگىلەنگەن. «زاكىتى ۋاقتى
لىك ، پەزىلەتبىرى ئىككى خىل ۋاقىت بار: ىرىلىشىدەب پىتىر زاكىتىنىڭ

 دۇرۇس ۋاقىت. .يەنە بىرى ۋاقىت؛
 ت( نامازدىن ىلەتلىك ۋاقىت ـــ ھېيت كۈنى ئەتىگىنى )ھېيپەز

د خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق ىكى ۋاقىتتۇر. بۇ ھەقتە ئەبۇ سەئىئىلگىر
بىز » «طعام من صاعاً  الفطر يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي هدكنا نخرج يف ع»نەقىل قىلىنغان: 

 ①«.نىڭ دەۋرىدە ھېيت كۈنى تائامدىن بىر سا بىرەتتۇقملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ڭ مۇنداق دېگەنلىكى يەنە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىبۇ ھەقتە 

ەيغەمبەر پ» «الصالة إىل الناس خروج قبل الفطر بزكاة أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن»: نەقىل قىلىنغان
پىتىر زاكىتىنى كىشىلەر نامازغا چىقىشتىن ئىلگىرى بىرىشكە بۇيرىغان  ملسو هيلع هللا ىلص

 ②«.ئىدى
ئىبنى ئۇيەينە ئۆز تەپسىرىدە ئەمىر ئىبنى دىناردىن، ئۇ ئىكرەمەدىن نەقىل 

مۇسۇلمان كىشى پىتىر زاكىتىنى ھېيت كۈنى ناماز »قىلىپ مۇنداق دېگەن: 
۞ َمْن  أَفْلََح  ْد ﴿قَ: تائاال مۇنداق دەيدۇهللا ئوقۇشنىڭ ئالدىدا بىرىدۇ.  َكرَ  َتَزّك َ  هِ َرب ِ  اْسَم  َوذَ

۞ [. 24)كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن( پاك بولغان ئادەم مەقسىتىگە يەتتى ]> ﴾فََصَل َ
 «.③<[25نىڭ نامىنى ياد ئەتتى، ئاندىن ناماز ئوقۇدى ]رەببىئۇ 

شۇڭالشقا، پىتىر زاكىتىنى بىرىشكە ۋاقتىنى كەڭرى قىلىپ بىرىش 
ھېيت نامىزىنى كېچىكتۈرۈش بولسا ئەۋزەل ئىشالرنىڭ قاتارىدىن ئۈچۈن 

 ھېسابلىنىدۇ.
  ىھېيتتىن بىر كۈن ياك ـــپىتىر زاكىتىنى بىرىشنىڭ دۇرۇس ۋاقتى 

نافىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق  ئىككى كۈن ئىلگىرىكى ۋاقىتتۇر.
 كان نإ  حتى ،والكبري الصغري عن طيكان ابن عمر يع» دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

ئىبنى » «يومني أو بيوم الفطر قبل يعطون وكانوا يقبلونها، الذين يعطيها وكان بنّي، عن يعطي

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەت. -25ۋە  -24سۈرە ئەئال  ③
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ىتىر زاكىتى ( پئەنھۇ چوڭ ۋە كىچىك )بالىلىرى ئۈچۈن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
بىرەتتى. ئۇ پىتىر زاكىتىنى،  بىرەتتى. ھەتتاكى ئۇ مېنىڭ بالىلىرىم ئۈچۈن

قوبۇل قىلىدىغان )ئىمام تەرىپىدىن تەيىنلەنگەن( كىشىلەرگە بىرەتتى. 
 ئىككى كۈن ئىلگىرى-ر زاكىتىنى ھېيتتىن بىرھالبۇكى، ساھابىلەرمۇ پىتى

 ①«.بىرەتتى
پىتىر زاكىتىنى ھېيت نامىزىدىن كېيىن بىرىش دۇرۇس ئەمەس. ئەگەر 

ھالەتتە ھېيت نامىزىدىن كېيىن بەرسە، ئۇ پىتىر زاكىتىنى ئۆزرىسىز 
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصكىشىدىن قوبۇل قىلىنمايدۇ چۈنكى بۇنداق قىلىش رەسۇلۇلالھ 

بۇيرۇقىغا خىالپ. ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن نەقىل قىلىنغان: 
نى ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن ئادا قىلسا، ئۇ قوبۇل كىمكى پىتىر زاكىتى»

ھېسابلىنىدۇ؛ كىمكى ئۇنى ھېيت نامىزىدىن كېيىن بەرسە،  قىلىنغان زاكات
دېگەن ھەدىسنى يۇقىرىدا سۆزلەپ « ئۇ سەدىقىلەردىن بىر سەدىقە بولىدۇ

 ئۆتتۇق.
گەن بولسا دۇرۇس بولىدۇ. ئۇنى ئۆزرە سەۋەبىدىن كېچىكتۈر ،ئەمما
باياۋاندىكى ۋاقىتتا ئۇدۇل كېلىپ قېلىپ، -ھېيت ئۇ كىشىگە چۆل مەسىلەن،

كىشىنىڭ يېنىدا بەرگۈدەك مال بولمىسا ياكى ئۇ كىشىنىڭ يېنىدا پىتىر ئۇ 
ە ياكى ھېيت بولىدىغانلىق زاكىتىنى قوبۇل قىلىدىغان كىشى بولمىسا ۋ

نامازدىن ئىلگىرى پىتىر زاكىتىنى بېرىشكە مۇمكىن بولمايدىغان  خەۋىرى
گە شىتىر زاكىتىنى بىرىشتە بىر كىدەرىجىدە تۇيۇقسىز كەلسە ۋە ياكى پى

ئۇنى بىرىشنى ئۇنتۇپ قالغان بولسا، پىتىر  تايانغان بولسا، ئاندىن ئۇ كىشى
ىدۇ. چۈنكى، ئۇ كىشى زاكىتىنى گەرچە ھېيتتىن كېيىن بولسىمۇ بەرسە بول

 رىلىكتۇر.بۇنىڭدا ئۆز
ئۇنىڭغا ھەقلىق بولغان  ،پىتىر زاكىتى نامازدىن ئىلگىرى ئۆز ۋاقتىدا 

يىتىشى ۋاجىب. ئەگەر بىر كىشى پىتىر كىشىگە ياكى ئۇنىڭ ۋەكىلىگە 
ئەمما بىرىدىغان ۋاقىتتا ئۇ  ىرەر شەخسكە بىرىشنى نىيەت قىلىپزاكىتىنى ب

شەخسكە ياكى ئۇنىڭ ۋەكىلىگە ئۇچرىشالمىغان بولسا، ئۇنى ھەقلىق بولغان 
 باشقا بىر كىشىگە بىرىدۇ ۋە ئۇنى ئۆز ۋاقتىدىن كېچىكتۈرمەيدۇ.

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
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پىتىر زاكىتى  ،ئورۇن مەسىلىسىگە كەلسەكاكىتى بىرىدىغان پىتىر ز
ئۆزىنىڭ ئەسلى تۇرۇشلۇق  ن ۋاقىتتابەرمەكچى بولغان كىشى ئۇنى بىرىدىغا

دە بولسۇن، ھەتتا ياكى ئۇنىڭدىن باشقا مۇسۇلمانالر شەھىرى ئورنىدا بولسۇن
مەككە ۋە مەدىنىگە ئوخشاش پەزىلەتلىك ئورۇندا بولسىمۇ، گەرچە ئۆزىنىڭ 

ئورنىدىكى پېقىر كىشىلەر بەكرەك ئېھتىياجلىق بولغان  ئەسلى تۇرۇشلۇق
ئەگەر  .دىكى پېقىرالرغا بىرىدۇنىڭ شۇ ۋاقىتتا تۇرۇۋاتقان ئورۇنئۆزىتەقدىردىمۇ، 

ىلىدىغان كىشى يوق پىتىر زاكىتى بەرمەكچى بولغان كىشى ئۇنى قوبۇل ق
ياكى ئۇ كىشى شۇ شەھەردە ئۇنىڭغا ھەقلىق بولىدىغان  شەھەردە بولسا

ىشىلەرنى بىلمىسە، ئۇ كىشى بىر ئادەمنى ۋەكىل قىلىدۇ، ۋەكىل قىلىنغان ك
 ئادەم ئۇنى شۇ جايدىكى ھەقلىق بولغان كىشىگە بىرىدۇ.

ەرزى پېقىر ياكى ق ھەقلىق بولىدىغان كىشىلەر ـــ پىتىر زاكىتى ئېلىشقا
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 

 ۋاجىبنى بېكىتىپ بەردى ملسو هيلع هللا ىلصنكى پەيغەمبەر مىسكىنگە بىرىشى ھەم دۇرۇس چۈ
ۇ ش لېكىن پىتىر زاكىتى بىرىلىدىغان كىشىلەرنى بېكىتىپ بەرمىدى.

سەۋەبتىن، بىر قانچە كىشى پىتىر زاكاتلىرىنى ئۆلچىگەندىن كېيىن بىر 
ەرسە، ىن بقاچىغا جەملەپ، ئاندىن ئىككىنچى قېتىم قايتا ئۆلچىمەستن ئۇنىڭد

لېكىن پېقىر كىشىگە ئۆزلىرىنىڭ بەرگەن نەرسىلىرىنىڭ  ئۇالرغا كۇپايە قىلىدۇ
ا قويۇشى كېرەك، شۇنداق قىلغاندقىنى خەۋەر قىلىپ ىمىقدارىنى بىلمەيدىغانل

ئۆزىدىن پىتىر زاكىتى بىرىپ ر كىشى ئۇنىڭ ئۆلچىمىنى بىلمەستىن، ىقپې
 ئالدىنىپ كەتمەيدۇ.

ۇنى ئ لىپبىر شەخستىن پىتىر زاكىتى ئې پېقىر كىشىگە بىرىش ئۈچۈن
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.
ئىتائەت بىزگە سەن بىزدىن رازى بولىدىغان رەۋىشتە ساڭا هللا! ئى 
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-ە ئىشز، سۆزلىرىمىز ۋىنەپسىلىرىم قىلىشنى مۇۋەپپەق قىلغىن؛
سۆز ۋە يامان  بىزنى يامان ئېتىقاد، يامان ھەرىكەتلىرىمىزنى پاكلىغىن؛

 ھەقىقەتەن سەن كەرەملىك ۋە سېخىي زاتتۇرسەن. ئەمەلدىن پاكلىغىن؛
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبىرىمىز مۇھەممەد تائاال پە هللا

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە 
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 سۆھبەت -42

 تەۋبە ھەققىدە

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -مۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە تىنچ

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

مۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنى
نازۇك سۆزلەرنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام 

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ قا
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ق ئاتا ئامانلى-ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

  قىلسۇن!
قا تەۋبە قىلىش، هللا گۇناھلىرىدىنقېرىنداشلىرىم، رامىزان ئېيىنى 
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ەن تەرەپكە قايتىش بىلهللا نى رازى قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىش ئارقىلىق هللا
لىكتىن خالىي ئەمەس، ئادەم ! چۈنكى ئىنسان خاتالىق ۋە كەمچىتامامالڭالر

 ىالرنىڭ ياخشىسى تەۋبەبالىلىرىنىڭ ھەممىسى خاتاالشقۇچىدۇر، خاتاالشقۇچ
 قىلغۇچىالردۇر.

تىن مەغپىرەت سوراشقا ۋە هللانى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  تائاال ئۆز كىتابىداهللا 
 ب َُكْم رَ  اْسَتْغِفُروا أَِن ﴿وَ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىشقا قىزىقتۇرغان. 

ْعُكْم  إِلَْيهِ  ُتوبُوا ُثم َ   لَْيُكْم عَ  أََخاُف  فَِإن ِ  َتَول َْوا َوإِْن  فَْضلَهُ  فَْضٍل  ِذي كُل َ  َوُيْؤِت  ُمَسَم ً  أََجٍل  إَِل  َحَسًنا َمَتاعًا ُيَمت ِ
دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلىڭالر، رەببىڭالرسىلەر )ئېيتقىنكى( >» ﴾َكِبْيٍ  َيْوٍم  عََذاَب 

)يەنى  سىلەرنى مۇئەييەن مۇددەتكىچە هللائاندىن ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىڭالر، 
شىپ، ئەجىلىڭالر يەتكۈچە ھاياتىي دۇنيادىن( ئوبدان ئۆمرۈڭالر ئاخىرلى

ا قىلغان ياخشىلىقنىڭ ساۋابىنى بەھرىمەن قىلىدۇ، ياخشى ئىش قىلغۇچىغ
 ( سىلەرنىڭ.)ئىماندىن( يۈز ئۆرۈسەڭالر، )ئازابقا دۇچار بولىسىلەر رىدۇ، ئەگەرىب

 .①«<قىيامەت كۈنىنىڭ چوڭ ئازابىغا قېلىشىڭالردىن ئەنسىرەيمەن
 َواِحٌد  إِلَهٌ  إِلَُهُكْم  أَن ََما إَِل َ  ُيوَح  ِمثْلُُكْم  بََشرٌ  أََنا إِن ََما ْل ﴿قُ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا 
سىلەرگە ئوخشاش  مەن»سەن )ئۇ مۇشرىكالرغا(: ] َواْسَتْغِفُروهُ﴾ إِلَْيهِ  فَاْسَتِقيُموا

نىدۇ، ئۇنىڭغا قىلى ىيدەپ ۋەھ <ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر> ئىنسانمەن، ماڭا
ئىبادەت بىلەن( يۈزلىنىڭالر ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت -)ئىمان ۋە تائەت

 .②[دېگىن «تىلەڭالر!
ِ  إَِل  ُتوبُوا﴿وَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ئى » ُتْفلُِحوَن﴾ لََعل َُكْم  ُمْؤِمُنوَن الْ  أَي ُهَ  َجِميًعا اّلل َ

 .③«قا تەۋبە قىلىڭالرهللامۇئمىنلەر! بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھەممىڭالر 
ِ  ِإَل  ُتوبُوا آَمُنوا ال َِذيَن  اأَي َُها﴿يَ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا   ْم َرب ُكُ  َعََس  َنُصوًحا َتْوبَةً  اّلل َ

رَ  أَْن  َئاتُِكْم  َعْنُكْم  ُيَكف ِ قا هللا !ئى مۇئمىنلەر» اْْلَْنَهاُر﴾ َتْحِتَها ِمْن  ْجِريتَ  َجن َاٍت  َوُيْدِخلَُكْم  َسي ِ
ڭالر سىلەرنىڭ گۇناھىڭالرنى يوققا رەببىئۈمىدكى، . سەمىمىي تەۋبە قىلىڭالر

چىقىرىدۇ، سىلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە 

                                                           
 ئايەت. -3سۈرە ھۇد  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -4سۈرە فۇسسىلەت  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -32سۈرە نۇر  ③
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 .①«كىرگۈزىدۇ
َ  إِن َ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ابَِن  ُيِحب ُ  اّلل َ ِريَن﴾ َوُيِحب ُ  الت َو َ  هللا» الُْمَتَطه ِ

ھەقىقەتەن تەۋبە قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ. )ھارامدىن ۋە نىجاسەتتىن( پاك 
 .②«بولغۇچىالرنى ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ

تەۋبە ھەققىدىكى ئايەتلەر كۆپ بولۇپال قالماستىن، ھەدىسلەرمۇ ناھايىتى 
 كۆپتۇر.

 نىڭ مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەغەر ئىبنى يەسسار مۇزەن
 اليوم يف توبأ  فإين واستغفروه، هللا إىل توبوا الناس، أيهايا » دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ:

تىن مەغپىرەت تەلەپ هللاقا تەۋبە قىلىڭالر ۋە هللائى خااليىقالر، » «مرة مئة
 ③«.قېتىم تەۋبە قىلىمەن 277قىلىڭالر! ھەقىقەتەن مەن كۈندە 

 إين»نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصدېگەن: مەن رەسۇلۇلالھ  ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق
قېتىمدىن  27تىن هللامەن كۈندە » «مرة سبعني من أكرث اليوم يف إليه وأتوب هللا ألستغفر

دېگەنلىكىنى « مەنىقا تەۋبە قىلهللاكۆپرەك مەغپىرەت تەلەپ قىلىمەن ۋە 
 ④ئاڭلىغان ئىدىم.

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رەسۇلۇلالھ 
 كان حدكم،أ  من إليه يتوب حني عبده بتوبة فرحاً  أشدُّ  هُ لل  »: قىلىنىدۇدېگەنلىكى نەقىل 

 يف اضطجعف شجرة فأىت منها، فأيس ه،ابوش  طعامه وعليها منه فانفلتت فالة، بأرض راحلته عىل
 دةش من قال ثم بخطامها فأخذ عنده، قامئة بها هو إذ كذلك هو فبينام راحلته، من أيس وقد ظلها،
قا تەۋبە قىلغان هللابەندە » «الفرح شدة من أخطأ. ربك وأنا عبدي أنت اللهم: الفرح

تائاال بەندىنىڭ تەۋبىسىدىن مۇنداق بىر ئادەمنىڭ هللا ۋاقىتتا، 
سىلەرنىڭ بىرىڭالر بىر چۆل باياۋاندا  بولىدۇ:خۇشاللىقىدىنمۇ بەكرەك خۇشال 

تۈلۈكى ئارتىلغان ئۇلىغىنى -تاقىسى ۋە ئوزۇق-سەپەر قىلىۋېتىپ يۇك
يىتتۈرۈپ قويىدۇ. ئۇ ئادەم )ئۇلىغىنى تېپىۋېلىشتىن( ئۈمىد ئۈزۈپ، بىر 
دەرەخنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭ سايىسىدا يېنىچە ياتىدۇ. ئۇ )ئۇلىغىنىڭ 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -7سۈرە تەھرىم  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -111سۈرە بەقەرە  ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
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مىدىنى ئۈزۈپ تۇرغان بىر پەيتتە، ئۇنىڭ ئۇلىغى ئۈ تېپىلىشىدىن پۈتۈنلەي(
زال پەيدا بولۇپ، ئۇنىڭ يېنىدا تۇرىدۇ. ئاندىن ئۇ ئادەم ئۇنىڭ ىتۇيۇقس

سەن مېنىڭ هللا! نوقتىسىدىن تۇتۇپ خۇشال بولۇپ كەتكەنلىكىدىن: >ئى 
بەندەم، مەن سېنىڭ رەببىڭ< دەپ سالىدۇ. ئۇ ئادەم بەكال خۇشال بولۇپ 

 ①«.دە خاتالىشىپ كېتىدۇكەتكەنلىكىدىن سۆزى
تائاال تەۋبىنى، ئەپۇ قىلىشنى ۋە بەندىسىنىڭ ئۆزىدىن قاچقاندىن هللا 

كېيىن ئۆزى تەرەپكە قايتىشىنى ياخشى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن، بەندىسىنىڭ 
 تەۋبىسىدىن خۇرسەن بولىدۇ.

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالردىن رەسۇلۇلالھ  ئىبنىئەنەس ۋە 
 هل يكون أن أحّب  ذهب من واديًا آدم البن أنلو »ى نەقىل قىلىنىدۇ: مۇنداق دېگەنلىك

ئەگەر ئادەم بالىسىنىڭ بىر »« تاب من عىل هللا ويتوب الرتاب، إال فاه ميأل ولن واديان،
جىلغا ئالتۇنى بولسا، ئۇ ئىككى جىلغا ئالتۇنى بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. ئادەم 

تائاال تەۋبە قىلغان هللا توشقۇزىدۇ، بالىسىنىڭ ئېغىزىنى پەقەت تۇپراقال 
 ②«.كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ

قا ئاسىي بولۇشتىن ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشقا هللا ـــدېمەك، تەۋبە 
تائاال ھەقىقىي مەئبۇدتۇر. قۇلچىلىقنىڭ ماھىيىتى هللا قايتىشتۇر. چۈنكى، 

تۇش ۋە ـــ ياخشى كۆرۈش ۋە ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن مەئبۇدقا ئۆزىنى تۆۋەن تۇ
 بويسۇنۇشتۇر.

ئەگەر بەندە رەببىگە ئىتائەت قىلىشتىن ئېزىپ كەتسە، ئۇنىڭ تەۋبىسى ـــ 
 قورققان، ئۆزىنى ئالدىدا چۈشكۈنلەشكەن،رەببى تەرەپكە قايتىش ۋە ئۇنىڭ 

 .تۇرھالىتىدەك تۇرۇشتۆۋەن تۇتقان پېقىر كىشىنىڭ 
ئارقىغا سوزۇش تەۋبىنى دەرھالال قىلىش ۋاجىب، ئۇنى كېچىكتۈرۈش ۋە 

هللا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغان. هللا دۇرۇس ئەمەس چۈنكى 
ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ بارلىق بۇيرۇقلىرىنى دەرھالال ئىجرا قىلىشقا ئالدىراش 

 ىڭلكىم ئۇنكېرەك چۈنكى بەندە ئۆزىگە نېمە  بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ، بە
تىن هللا لەشتۈرىدۇ، بەندىنىنى قاساۋەتىقەلب ىگۇناھنى داۋامالشتۇرۇش

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ئاجىزالشتۇرىدۇ. ھەقىقەتەن ئىمان ـــيىراقالشتۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئىمانىنى 
ىدۇ. چۈنكى، گۇناھنى ئىتائەت بىلەن زىيادە بولىدۇ، ئاسىيلىق بىلەن كېمىي

نى ياخشى كۆرۈشكە ۋە ئۇنىڭغا بېرىلىپ كېتىشكە داۋامالشتۇرۇش ـــ گۇناھ
 سەۋەب بولىدۇ.

ىرەر نەرسىگە ئادەتلىنىپ قالسا، ئۇنىڭدىن ئايرىلىش ئەگەر نەپسى ب
ىيىن قنەپسىگە قۇتۇلۇش گۇناھتىن نەپسىگە ئېغىر كېلىدۇ ھەمدە شۇ ۋاقىتتا 

دە، شەيتان ئۇنىڭغا ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ ۋە ئېغىر بولغان باشقا -تۇيۇلىدۇ
ئىلىم ئەھلى ۋە  ،كىنى ئېچىۋېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنىئىش گۇناھالرنىڭ

كۇپۇرلۇقنىڭ پوچتىسىدۇر. ئىنسان  ـــ گۇناھ»ر مۇنداق دېگەن: شۇناسالئەخالق
باسقۇچ يۆتكىلىپ، ھەتتاكى دىندىن بىر پۈتۈن چىقىپ -ئۇنىڭدا باسقۇچمۇ

 نى سورايمىز.ىتائاالدىن بىزنى ئۇنىڭدىن ساقالپ قېلىش«. هللا كېتىدۇ
نىڭ شەرتلىرىنى ئۆزىدە ىتائاال بىزنى بۇيرۇغان تەۋبە ـــ تەۋبهللا 

 بولۇپ، تەۋبىنىڭ شەرتلىرى بەشتۇر:مۇجەسسەملىگەن سەمىمىي تەۋبە 
 ئۈچۈن خالىس بولۇشى كېرەك.هللا ۋبە بىرىنچى، تە 

نى ياخشى كۆرۈش، ئۇنى ئۇلۇغالش، ساۋابىنى هللاتەۋبىگە ئۈندىگەن نەرسە 
ئۈمىد قىلىش ۋە ئازابىدىن قورقۇش بولۇشى كېرەك. ئىنسان تەۋبىسى 
ئارقىلىق دۇنيادىن بىرەر نەرسىنى ۋە مەخلۇقاتالرغا يېقىنلىشىشنى مەقسەت 

 ىقىلماسلىقى كېرەك، ئەگەر ئىنسان بۇنى مەقسەت قىلسا، ئۇنىڭ تەۋبىس
 ئۆزىبەلكى قا تەۋبە قىلماستىن، هللاقوبۇل قىلىنمايدۇ چۈنكى ئۇ ئىنسان 

 مەقسەت قىلغان غەرەزگە تەۋبە قىلغان بولىدۇ.
 بولمىغان بولۇشىنى ئارزۇ  نىڭ ئۆزىدىن سادىرئىككىنچى، گۇناھ

 ىپ، ئىلگىرىكى گۇناھىغا قايغۇرۇپ پۇشايمان قىلىش كېرەك.قىل
لدىدا ئاهللا قا قايتىشقا، هللاىشىنى چۈنكى بۇنداق پۇشايمان قىلىش ئۇ ك

ىپ لغان نەپسىدىن نەپرەتلىنىشكە ئېيرۇئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇشقا ۋە يامانلىققا بۇ
 ىپكېل بەسىرەتتىن ئەقىدىدىن ۋەدە، ئاندىن بۇ كىشىنىڭ تەۋبىسى -بارىدۇ

 .چىققان بولىدۇ
  ،گۇناھتىن دەرھال قول ئۈزۈش كېرەك.ئۈچىنچى 

ھارامنى قىلىش بولسا، شۇ ۋاقتىنىڭ ئۆزىدە ئۇنى تەرك  گۇناھ ئۇ ئەگەر
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ۋاجىبنى تەرك ئېتىش بولسا، شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە  ئۇ گۇناھئېتىش؛ ئەگەر 
زاكات ۋە ھەجگە ئوخشاش ئادا قىلىش  ئۇ گۇناھۋاجىبنى قىلىش؛ ئەگەر 

نى گۇناھ ،مۇمكىن بولىدىغان ئىش بولسا ئۇنى ئادا قىلىش. دېمەك
النمايدۇ. ىش تەۋبە ھېسابتىن تەۋبە قىلگۇناھرۇپ، شۇ داۋامالشتۇرۇپ تۇ

ئەگەر بىر ئادەم جازانە بىلەن مۇئامىلە قىلىشنى داۋامالشتۇرۇپ  مەسىلەن،
ئۇنىڭ تەۋبىسى تەۋبە ئەمەس،  ،جازانىدىن تەۋبە قىلغانلىقىنى ئېيتسا پتۇرۇ

ڭ ەسخىرە قىلىشنىنىڭ ئايەتلىرىنى مهللانى ۋە هللابەلكى ئۇنىڭ بۇ تەۋبىسى 
تىن تېخىمۇ يىراقالشتۇرىدۇ. هللائۇ كىشىنى  ئۇنىڭ بۇ ئىشى تۈرى بولىدۇ. بىر

 ئەگەر جامائەت بىلەن بىرگە ناماز ئوقۇشنى تەرك ئەتكەن كىشى تەۋبە قىلىپ
، يەنىال جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇشنى تەرك ئېتىشنى داۋام قىلسا ئۇنىڭ تۇرۇپ

 تەۋبىسى ھەم تەۋبە ئەمەس.
الرنىڭ ھەقلىرىگە ئاالقىدار بولسا، ئاشۇ ھەقلەرنى مەخلۇقات ئۇ گۇناھئەگەر 

ىڭ باشقىالرن گۇناھئادا قىلمىغۇچە ئۇنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ. ئەگەر 
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 

 ر.تائاال ئۇنى ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇهللا سەدىقە قىلىدۇ. 
مۇسۇلماننىڭ غەيۋىتىنى قىلىش بولسا، غەيۋىتى قىلىنغان  گۇناھئەگەر 

سە، دىن ئەنسىرىىمۇسۇلماننى بىلىپ قالدى دەپ قارىسا ياكى بىلىپ قېلىش
ئاشۇ مۇسۇلماندىن رازىلىق سورىشى ۋاجىب بولىدۇ. ئەگەر ئۇنداق بولمىسا، ئۇ 

قىلغان سورۇندا ۋە ئۇنىڭ غەيۋىتىنى  مۇسۇلمان ئۈچۈن مەغپىرەت تىلەيدۇ
چۈنكى ياخشى ئىشالر  ىلەيدۇماختىلىدىغان سۈپەتلەر بىلەن ئۇنى مەدھىي

 ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ.
بىر گۇناھ ئۈستىدە داۋام قىلىپ تۇرۇپ، باشقا بىر گۇناھتىن تەۋبە قىلىش 

 زىيادە بولىدۇ-لىنىدۇ، ئىمان كەمتەۋبە ھېسابلىنىدۇ چۈنكى ئەمەللەر پارچى
قا تەۋبە قىلمىغانغا قەدەر، تەۋبە هللائۇ ئىنسان بارلىق گۇناھلىرىدىن لېكىن 
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شىدىغان، تەۋبىنىڭ ماختىلىدىغان سۈپەتلىرىگە اليىق ىقىلغۇچىالر ئېر
 بواللمايدۇ.

  ى قايتا قىلماسلىققا بەل باغالش نگۇناھتۆتىنچى، كەلگۈسىدە شۇ
 كېرەك.

غا سادىقلىقى چۈنكى بۇ ـــ تەۋبىنىڭ نەتىجىسى ۋە تەۋبە قىلغۇچىنىڭ
نى قىلىشنى مەقسەت قىلىپ ياكى گۇناھدەلىلدۇر. ئەگەر ئۇ ئادەم بىر كۈنلەردە 

ئۇنىڭدا ئىككىلىنىپ تۇرۇپ تەۋبە قىلغانلىقنى ئېيتسا، ئۇنىڭ تەۋبىسى 
ە قىلغۇچى دۇرۇس ئەمەس چۈنكى بۇ ۋاقىتلىق تەۋبە بولۇپ، بۇنداق تەۋب

ـ مۇناسىپ پۇرسەت كۈتىدۇ شۇنداقال بۇنداق تەۋب نى ۇناھگتەۋبە قىلغۇچىنىڭ ە ــ
نىڭ ئىتائىتىگە كىرگەنلىكىگە دەلىل هللاتىن گۇناھئۆچ كۆرگەنلىكىگە ۋە 

 بواللمايدۇ.
  بەشىنچى، تەۋبە، قوبۇل بولۇش ۋاقتى ئاخىرلىشىشتىن بۇرۇن بولۇشى

 كېرەك. 
ئەگەر تەۋبە قوبۇل بولۇش ۋاقتى ئاخىرالشقاندىن كېيىن بولسا، تەۋبە 

قىلىنمايدۇ. تەۋبىنىڭ قوبۇل بولۇش ۋاقتىنىڭ ئاخىرلىشىشى ھەر بىر قوبۇل 
ئىككى تۈرلۈك  كىشىگە ئورتاق ۋە ھەر بىر شەخىسكە خاس بولۇشتىن ئىبارەت

 بولىدۇ.
  قۇياشنىڭ غەربتىن چىقىشى.  ـــئورتاق بولغان ئاخىرلىشىش ۋاقتى

تە تائاال بۇ ھەقهللا ئەگەر قۇياش غەربتىن چىقسا تەۋبنىڭ پايدىسى بولمايدۇ. 
 ِف  َكَسَبْت  أَوْ  قَْبُل  ِمْن  آَمَنْت  َتُكْن  لَْم  إِيَماُنَها نَْفًسا َيْنَفعُ  اَل  َرب َِك  آَياِت  بَْعُض  َيأِْت  ْوَم ﴿يَ  مۇنداق دەيدۇ:

ا إِيَمانَِها ڭنىڭ بەزى ئاالمەتلىرى كەلگەن كۈندە ئىلگىرى ئىمان بىرەب» ﴾َخْْيً
تقان ېيئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئ

 دىغىنىتىنىڭ كۆرسى«بەزى ئاالمەتلەر». ئايەتتىكى ①«ئىمانى پايدىسىز بولىدۇ
ئۇنى شۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصبولسا قۇياشنىڭ غەربتىن چىقىشىدۇر. پەيغەمبەر 

 چۈشەندۈرگەن.
 ملسو هيلع هللا ىلصنى ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر بئابدۇلالھ ئى

 من الشمس عتطل حتى تقبل ةال تزال التوب» نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان:
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -257سۈرە ئەنئام  ①
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تىن تەۋبە، قۇياش غەرب» «وكفى الناس العمل فيه، مبا قلب كل عىل طبع طلعت فإذا مغربها،
ر بىر ھە ىلىنىدۇ. قۇياش غەربتىن چىققانداچىققانغا قەدەر داۋاملىق قوبۇل ق

لەرنىڭ ئەمىلى ىقەلبكە ئۇنىڭدىكى نەرسە بىلەن مۆھۈر ئۇرۇلىدۇ ۋە كىش
 ①«.توختايدۇ

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رەسۇلۇلالھ 
 كىمكى» «عليه هللا تاب مغربها من الشمس تطلع أنمن تاب قبل »نەقىل قىلىنىدۇ: 

تائاال ئۇ كىشىنىڭ هللا قۇياش غەربتىن چىقىشتىن ئىلگىرى تەۋبە قىلسا، 
 ②«.تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ

 ئەجەل ھازىر بولغان  ـــتى تەۋبىنىڭ خاس بولغان ئاخىرلىشىش ۋاق
 ۋاقىتتۇر. 

كۆرسە ئۇنىڭ تەۋبىسى پايدا قاچانكى ئىنسانغا ئەجەل كەلسە ۋە ئۆلۈمنى 
َئاِت  َيْعَملُوَن  لِل َِذيَن  الت َْوبَةُ  لَْيَسِت ﴿وَ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا بەرمەيدۇ.  ي ِ  رَ َحَض  إِذَا َحت َ  الس َ

قىلىپ بېشىغا ئۆلۈم داۋاملىق يامان ئىشالرنى » اَْلَن﴾ ُت ُتبْ  إِن ِ  قَاَل  الَْمْوُت  أََحَدُهُم 
قوبۇل  دېگۈچىلەرنىڭ تەۋبىسى <تەۋبە قىلدىمئەمدى > :كەلگەن چاغدا

 .③«قىلىنمايدۇ
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر 

ەكراتقا بەندە س» «ريغرغ مامل العبد توبة يقبل هللا إن»دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان: 
 ④«.ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇهللا چۈشۈپ قالمىغانال بولسا، 

 هللاكى تەۋبىنىڭ شەرتلىرى مۇجەسسەملەنسە ۋە قوبۇل قىلىنسا، ىقاچان
تائاال ئۇ سەۋەبلىك، بەندە تەۋبە قىلغان گۇناھنى گەرچە چوڭ بولسىمۇ ئۆچۈرىدۇ. 

َِِي  ْل ﴿قُ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا  ِ  َرْحَمةِ  ِمْن  َتْقَنُطوا اَل  أَْنُفِسِهْم  عَََل  أَْسَرفُوا ال َِذيَن  َياِعَبا َ ا إِن َ  اّلل َ  ّلل َ
ُنوَب  َيْغِفرُ  ِحيُم﴾ الَْغُفورُ  ُهوَ  إِن َهُ  َجِميًعا الذ ُ ممەد! مېنىڭ تىلىمدىن( )ئى مۇھە» الر َ

)گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ( ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم! > :ئېيتقىنكى
ھەقىقەتەن )خالىغان ئادەمنىڭ(  هللانىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر. هللا

                                                           
 دېگەن.« ئىسنادى سەھىھ»بنى كەسىر توپلىغان، ئى ئەھمەد ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -27سۈرە نىسا  ③
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى  ④
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 ناھايىتى مەغپىرەت هللاشۈبھىسىزكى،  .گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇىمى ج
 .①«<قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

بۇ ئايەت رەببى تەرەپكە قايتىپ، ئۇنىڭغا بويسۇنۇپ تەۋبە قىلغانالر 
 َيْسَتْغِفرِ  ُثم َ  َنْفَسهُ  َيْظلِْم  أَوْ  ُسوًءا َيْعَمْل  َمْن ﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا ھەققىدىدۇر. 

 َ َ  َيِجِد  اّلل َ كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ » َرِحيًما﴾ َغُفوًرا اّلل َ
نىڭ مەغپىرەت هللاتىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا، ئۇ هللاقويۇپ، ئاندىن 

 .②«قىلغۇچى، ناھايىتى مېھرىبان ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ
سىلەرگە تۇيۇقسىز ئۆلۈم  سىلەرگە رەھمەت قىلسۇن! ھايات ۋاقتىڭالرداهللا 

كېلىپ، قۇتۇلۇشقا قادىر بواللماستىن ئىلگىرى رەببىڭالرغا سەمىمىي تەۋبە 
 قىلىشقا ئالدىراڭالر.

بىزنى ئىلگىرىكى گۇناھلىرىمىزنى ئۆچۈرىدىغان سەمىمىي هللا! ئى 
يولىنى مۇيەسسەر قىلىپ  لىقتەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلغىن، بىزگە ياخشى

 ! ئۆز رەھمىتىڭهللابەرگىن، بىزنى يامان يولدىن يىراق قىلغىن. ئى مېھرىبان 
غا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بارچە مۇسۇلمانالرئانىلىرىمىزغا ۋە -بىلەن بىزگە، ئاتا

 مەغپىرەت قىلغىن. 
-، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللا

  ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەبارچە تاۋابىئاتلىرىغا، 

                                                           
 ئايەت. -53سۈرە زۇمەر  ①
 ئايەت. -227سۈرە نىسا  ②
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 سۆھبەت -33
 ئاخىرى ھەققىدە رامىزان ئېيىنىڭ

 
كۈندۈزنى ئۆزئارا -كېچەهللا ساناالر بولسۇن! -قا چەكسىز ھەمدۇهللا

ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئايالرنى، يىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچىدۇر؛ 
ئامانلىق بېغىشلىغۇچىدۇر؛ ئۇلۇغلۇق، -تىنچمۇئمىنلەرگە ساالمەتلىك ۋە 

هللا مەڭگۈ قېلىش ۋە دائىم مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇش پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر. 
ۇر تومهللا نۇقسانالردىن ۋە مەخلۇقاتالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر، -ئەيىب

ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، مەخپىي ئاۋاز ۋە 
رنىمۇ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، بەك كۆپ ئىنئام نازۇك سۆزلە

 قىلغۇچىدۇر.
تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھنىڭ هللائەقىل ۋە خىيالالر بىلەلمەيدىغان 

نىڭ بەندىسى، پەيغەمبىرى ۋە مەخلۇقاتنىڭ هللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصيوقلۇقىغا؛ مۇھەممەد 
گە،  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد هللا ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىمەن. 

ئۇنىڭ غاردىكى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، شەيتان ئۇنى كۆرسە 
نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدىغان ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، قىيىنچىلىقتا 

لغان قوشۇننى ئۆز مېلى بىلەن جەڭگە تەييارلىغان ئوسمان رەزىيەلالھۇ قا
ئەلى « دۈشمەنگە ئېتىلغۇچى شىر»ۋە « سېخىيلىق دېڭىزى»ئەنھۇغا، 

نىڭ ئائىلىسىگە، ساھابىلىرىگە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنداقال مۇھەممەد 
ق ئاتا ئامانلى-ئۇالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت ۋە تىنچ

 قىلسۇن!
قېرىنداشلىرىم، ھەقىقەتەن رامىزان ئېيى چىقىپ كېتىش ئالدىدا 
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لەر ئۇنى ئۇزاتقان ئەمەللەر سەۋەبلىك سىلەرنىڭ تۇرۇۋاتىدۇ، بۇ ئاي سى
تىڭالرغا ياكى سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا ھۆججەتتۇر. كىمكى ئۇنى سالىھ مەنپەئى

قا ھەمدە ئېيتسۇن ۋە ياخشى هللائەمەللەر بىلەن ئۇزاتقان بولسا، ئۇنىڭغا قارىتا 
ياخشى ئەمەل قىلغان  تائاالهللا مۇكاپاتالر بىلەن بىشارەت ئالسۇن چۈنكى 

كىمكى ئۇنى يامان ئەمەللەر بىلەن  ىۋەتمەيدۇ؛رىنى يوققا چىقىركىشىنىڭ ئەج
ەۋبە تائاال تهللا ئۇزاتقان بولسا، رەببىگە سەمىمىي تەۋبە قىلسۇن. ھەقىقەتەن 

 نى قوبۇل قىلغۇچى زاتتۇر.قىلغان كىشىنىڭ تەۋبىسى
تائاال سىلەرگە بۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا نۇرغۇنلىغان ئىبادەتلەرنى يولغا هللا 

قا يېقىنلىشىشىڭالرنى، ئىمانىڭالرغا هللاقويدى. بۇ ئىبادەتلەر سىلەرنىڭ 
لەرگە تائاال سىهللا قۇۋۋەتنى، ئەمەل دەپتىرىڭالرغا ياخشىلىقنى زىيادە  قىلىدۇ. 

دى، بۇنىڭ تەپسىالتى ئىلگىرىكى سۆھبەتلەردە پىتىر زاكىتىنى يولغا قوي
 سۆزلەندى.
كېچىسى  ھارپا گە، رامىزان كۈنلىرىنىڭ سانى توشۇپ،تائاال سىلەرهللا 

يتىشنى ېتەكبىر ئ بولغان ئارىلىقتا باشالپ ھېيت نامىزىغىچە پاتقاندىنقۇياش 
ةَ  لُِتْكِملُوا﴿وَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا يولغا قويدى.  وا الِْعد َ ُ َ  َولُِتَكَب ِ ُكْم  َما عَََل  اّلل َ  ْم َولََعل َكُ  َهَدا

)ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان »َتْشُكُروَن﴾ 
نى هللاشۇڭالرنى، سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ۇروزىسىنىڭ( سانىنى تولدۇر

 .①«رنى خااليدۇىغا( شۈكۈر قىلىشىڭالئۇلۇغلىشىڭالرنى، )ئۇنىڭ ئىنئاملىر
كرب أهللا أكرب، هللا وهللا أكرب، ال إله إال  هللا أكرب، »هللابۇ تەكبىرنىڭ سۈپىتى مۇنداق: 

 «.ه الحمدولل  
ا قهللانى ئۇلۇغلىغانلىقنى بىلدۈرۈش، هللامەسجىدلەر، بازارالر ۋە ئۆيلەردە 

دىن ىسىئىبادەت قىلىشنى ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىشنى ئاشكارىالش يۈز
. ئايالالر بۇ تەكبىرنى تۇرئۈنلۈك ئېيتىشى سۈننەتئەرلەرنىڭ بۇ تەكبىرنى 

 مەخپىي ئېيتىدۇ چۈنكى ئۇالر ھىجابلىنىشقا ۋە ئاۋازىنى يوشۇرۇشقا بۇيرۇلغان.
 نىهللارامىزان ئېيى ئاخىرالشقان ۋاقىتتا، كىشىلەرنىڭ ھەربىر ماكاندا 

تىۋاتقان ھالىتى نېمىدىگەن سىدىن تەكبىر ئېيىكاتتىالش ۋە ئۇلۇغالش يۈز
ھە! ئۇالر ئەتراپى ئالەمنى تەكبىر، ھەمدە ۋە تەھلىلگە تولدۇرىدۇ، ئۇالر -گۈزەل

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -275سۈرە بەقەرە  ①
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 نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭ ئازابىدىن قورقىدۇ.هللا
ھېيت كۈنى ھېيت نامىزى ئوقۇشنى يولغا قويۇپ  تائاال بەندىلىرىگەهللا  

تائاالنى تولۇق ئەسلەشنىڭ قاتارىندىندۇر. رەسۇلۇلالھ هللا بەرگەن بولۇپ، بۇ ـــ 
 ت نامىزى ئوقۇشقا بۇيرىغانتىنى ئەر ياكى ئايال بولسۇن، ھېيئۆز ئۈممى ملسو هيلع هللا ىلص

تائاال بۇ ھەقتە هللا نىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلىنىدۇ.  ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ بولۇپ
َ  أَِطيُعوا آَمُنوا ال َِذيَن  اأَي َُها﴿يَ  ۇنداق دەيدۇ:م ُسوَل  َوأَِطيُعوا اّلل َ ئى » أَْعَمالَُكْم﴾ ُتْبِطلُوا َواَل  الر َ

قا ئىتائەت قىلىڭالر، پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر، هللامۇئمىنلەر! 
 .①«رىيا بىلەن( بىكار قىلىۋەتمەڭالرئەمەللىرىڭالرنى )كۇفرى، نىفاق ۋە 

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصئايالالرنىڭ نامازنى ئۆيىدە ئوقۇشى ياخشى تۇرۇقلۇق، پەيغەمبەر 
ئايالالرنى ھېيت نامىزىغا چىقىشقا بۇيرۇغانلىقى ئۇنى كۈچلەندۈرگەنلىكىنىڭ 

 دەلىلىدۇر.
 أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أمرنا» ئۇممۇ ئەتىييە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن:

 صىل،امل فيعتزلن الحيَّض فأما. الخدور وذوات والحيَّض العواتق: واألضحى الفطر يف نخرجهن
 هالتلبس>: قال جلباب، لها يكون ال إحدانا ،هللا رسول يا: قلت املسلمني، ةودعو  الخري، ويشهدن
بىزنى باالغەتكە يەتكەن قىزالر، ھەيزدار ئايالالر  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » «<جلبابها من أختها

روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيتالردا ۋە ئەرلەرگە ئۆزىنى كۆرسەتمەيدىغان قىزالرنىمۇ 
دى. ھەيزدار ئايالالر نامازگاھتىن بىر زگاھقا بىللە ئېلىپ چىقىشقا بۇيرۇناما

لىققا ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ دۇئاسىغا ىچەتتە تۇرۇپ تۇراتتى، لېكىن ئۇالر ياخش
قاتنىشاتتى. مەن: >ئى رەسۇلۇلالھ! بىرەرسىمىزنىڭ پۈركەنجىسى بولمىسا 

غا ڭ: >ھەمشىرىسى ئۇنىملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىسام، رەسۇلۇلالھ  قانداق قىلىمىز؟<
 ②«.پۈركەنجىلىرىدىن بىرەرنى بىرىپ تۇرسۇن< دېدى

روزا ھېيت نامىزىغا چىقىشتىن ئىلگىرى خورمىالرنى ئۈچ ياكى بەش ياكى 
ئۇنىڭدىن كۆپ بولسۇن تاق ساندا يېيىش سۈننەتتۇر. ئەنەس ئىبنى مالىك 

 يغدو ال ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي » لىكى نەقىل قىلىنىدۇ:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەن
، يأكل حتى الفطر يوم روزا ھېيت كۈنى بىر قانچە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «وتراً  هنكلويأ مترات 

خورمىنى تاق  ملسو هيلع هللا ىلصمايتتى، پەيغەمبەر ورما يېمەي تۇرۇپ نامازغا چىقتال خ

                                                           
 ئايەت. -33سۈرە مۇھەممەد  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ①«.يەيتتى

ېرىش ب ھېيت نامىزىغا قاتناش ۋاستىلىرى بىلەن بارماستىن بەلكى پىيادە
لىقىغا ئوخشاش ئۆزرە بۇنىڭ راق ئاجىزلىق ۋە مۇساپىنىڭ يىراقسۈننەتتۇر. بى

سىرتىدا. ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى 
ھېيت نامىزىغا پىيادە » «ماشياً  العيد إىل يخرج أن ةمن السن» نەقىل قىلىنىدۇ:
 ②«.چىقىش سۈننەتتۇر

ۋە چىرايلىق كىيىملەرنى كىيىشى سۈننەتتۇر.  ىشىئەر كىشىنىڭ ياسىن
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل  ئىبنىئابدۇلالھ 

يا رسول  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بها أىتتباع يف السوق، ف إستربق من جبة عمر أخذ»قىلىنغان: 
 «<له خالق ال من لباس هذه إمنا>: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له فقال. والوفود للعيد بها لتجمّ  هذه، ابتعهللا 
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بازاردا سېتىلىۋاتقان يىپەك توندىن بىرنى رەسۇلۇلالھ »

نىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىپ: >ئى رەسۇلۇلالھ! بۇنى سېتىۋېلىپ ھېيت ملسو هيلع هللا ىلص 
ۇ بئۇنىڭغا: > ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەنىدى،كۈنلىرى ۋە ئەلچىلەر ئۈچۈن كىيگىن< دې

 ئۇ تون ③«.ۋىسى يوق كىشىلەرنىڭ كىيىمى< دېدىنېسى ئاخىرەتتە بۇنىڭدىن
 مۇشۇنداق دېگەن ئىدى. ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر يىپەكتىن بولغانلىقى ئۈچۈن 

ياكى ئالتۇن سېلىشى دۇرۇس  يىپەك كىيىم كىيىشى ئەر كىشىنىڭ 
نىڭ ئۈممىتىنىڭ ئەرلىرىگە ھارام  ملسو هيلع هللا ىلصئەمەس چۈنكى ئۇ ئىككىسى مۇھەممەد 

قىلىنغان. ئەمما ئايال كىشى ھېيت نامىزىغا ياسانماستىن، خۇشپۇراق 
ئىشلەتمەستىن، زىننەتلەنمەستىن ۋە يۈزىنى ئاچماستىن چىقىدۇ چۈنكى ئايال 

ۋە  ندا زىننەت بىلەن ياسىنىشكىشى ھىجابلىنىشقا بۇيرۇلغان، ئۆيىدىن چىققا
 ەكلەنگەن. پۇراق ئىشلىتىشتىن چخۇش

قا هللاھېيت نامىزى خۇشۇئ ۋە قەلب ھۇزۇرى بىلەن ئادا قىلىنىدۇ. 
نىڭ رەھمىتى ئۈمىد هللاكۆپلەپ زىكىر ئېيتىلىدۇ ۋە كۆپلەپ دۇئا قىلىنىدۇ، 

قىلىنىپ، ئازابىدىن قورقۇلىدۇ. كىشىلەر مەسجىد سەيناسىدا نامازغا 
اتتا كى ئاشۇ كتائاالنىڭ دەرگاھىدىهللا توپلىشىش ئارقىلىق قىيامەت مەيدانىدا 
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گە ق ئىكەنلىكىمۇشۇ دۇنيادا ئۆزئارا پەرقلىئورۇندا توپلىشىشنى ئەسلىشىدۇ ۋە 
ئۆزئارا ناھايىتى چوڭ پەرقنىڭ بولىدىغانلىقىنى  قاراپ، ئاخىرەتتىمۇ

نْ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:. هللا ئەسلىشىدۇ لَْنا َكْيَف  ُظرْ ﴿ا  أَْكََبُ  َولَْْلِخَرةُ  بَْعٍض  عَََل  بَْعَضُهْم  فَض َ
ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن قانداق ئۈستۈن » َتْفِضياًل﴾ َوأَْكََبُ  ََِرَجاٍت 

قىلغانلىقىمىزغا قارىغىن، ئاخىرەت دەرىجىلىرىدىكى )پەرق( ئەلۋەتتە تېخىمۇ 
 .①«چوڭدۇر ۋە ئۈستۈنلۈك )جەھەتتىكى پەرق( زىيادە چوڭدۇر
دا ناماز، روزا، قىرائەت، ئۇ كىشى رامىزانغا مۇيەسسەر بولغانلىقى ۋە ئۇنىڭ

سەدىقە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ياخشى ئەمەللەردىن قوالي بولغانلىرىنى قىلىشتىن 
گە خۇرسەن بولۇشى كېرەك چۈنكى بۇ نىڭ نېئمەتلىرىهللائىبارەت ئۈستىدىكى 

 :تائاال مۇنداق دەيدۇهللا دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن ياخشىدۇر.  ـــ
ِ  بَِفْضِل  ْل ﴿قُ  نىڭ هللائۇالر > :ئېيتقىنكى» َيْجَمُعوَن﴾ ِمم َا َخْْيٌ  ُهوَ  فَلَْيْفَرُحوا فَِبَذلَِك  َوبَِرْحَمِتهِ  اّلل َ

ن( ماللىرىدى-ۇن، بۇ ئۇالرنىڭ يىغقان )دۇنياپەزلى ۋە رەھمىتىدىن خۇشال بولس
قا ۋە ئۇنىڭ ۋەدىلىرىگە( ئىشىنىپ )هللا. ھەقىقەتەن رامىزاندا ②«<اخشىدۇري

روزا تۇتۇش ۋە قىيامدا تۇرۇش ـــ گۇناھالرنىڭ مەغپىرەت ساۋاب ئۈمىد قىلىپ 
 قىلىنىشىنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنىڭ سەۋەبلىرىدىندۇر.

روزا ۋە قىيامنى تامامالش ئارقىلىق گۇناھتىن كىشى مۇئمىن  ،دېمەك
ىزاننى تامامالش كىشى رام ۈچۈن خۇرسەن بولىدۇ. ئىمانى ئاجىزقۇتۇلغانلىقى ئ

ىن ئۆزىگە ئېغىر تۇيۇلىدىغان، قەلبى سىقىلىدىغان روزىد ئارقىلىق
 قنىڭ ئارىسىدىكى پەرىقۇتۇلغانلىقىغا خۇرسەن بولىدۇ. بۇ ئىككى كىش

 ھە!– نېمىدېگەن زور
ئەمما  امىزان ئېيى ئاخىرالشقان بولسىمۇقېرىنداشلىرىم، گەرچە ر

اال مۇنداق تائهللا مۇئمىننىڭ ئەمىلى تاكى ئۇ ۋاپات تاپمىغۇچە ئاخىرالشمايدۇ. 
 سەن ئۆزۈڭگە ئۆلۈم كەلگەنگە )يەنى ئەجىلىڭ» الَْيِقُن﴾ َيأْتَِيَك  َحت َ  َرب ََك  اْعُبْد ﴿وَ دەيدۇ: 

 .③«ئىبادەت قىلغىن رەببىڭگە يەتكەنگە( قەدەر
ت َُقوا آَمُنوا ال َِذيَن  اأَي َُها﴿يَ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  َ  ا َ  إِال َ  َتُموُتن َ  َواَل  ُتَقاتِهِ  َحق َ  اّلل َ  ْنُتْم َوأ
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قا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭالر، پەقەت هللائى مۇئمىنلەر! » ُمْسلُِموَن﴾
 .①«لىتىڭالر بىلەنال ۋاپات بولۇڭالرمۇسۇلمانلىق ھا
ئەگەر بەندە ۋاپات » «عمله انقطع العبد مات إذا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئۆلۈمنى ئەمەلنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر   ②«.بولسا، ئۇنىڭ ئەمىلى ئۈزۈلۈپ قالىدۇ
ى ئاخىرالشقان رامىزان ئېيىنىڭ روزىس ئەممائۈزۈلۈپ قېلىش چېكى قىلدى. 

مۇئمىن بۇ ئارقىلىق روزا ئىبادىتىدىن ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ چۈنكى روزا  بولسىمۇ،
 قا ھەمدىلەر بولسۇن!هللا تۇتۇش يىل بويى يولغا قويۇلغان ئىبادەتتۇر.

ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
كىمكى » «الدهر امكصي كان شوال من ستاً  أتبعه ثم رمضان صاممن » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص

رامىزان روزىسى تۇتۇپ بولۇپ، )ھېيتتىن كېيىن( ئۇنىڭغا شەۋۋال ئېيىدىن 
ئالتە كۈن روزىنى ئەگەشتۈرۈپ تۇتسا، يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش ساۋابقا 

 ③«.ئېرىشىدۇ
 ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش ھەققىدە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۇنىڭدىن باشقا، 

رامىزان » «كله هرالدصيام  فهذا رمضان، إىل ورمضان شهر، كل من ثالث»مۇنداق دېگەن: 
روزىسىنى تۇتقاندىن سىرت، ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش يىل بويى روزا 

 ④«.تۇتقانغا باراۋەردۇر
ماڭا  ملسو هيلع هللا ىلصدوستۇم پەيغەمبەر »لالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيە

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇ «. ...مۇنداق ئۈچ ئىشنى ۋەسىيەت قىلغان
نى سۆزلىگەن ئىدى. « ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش»ئۈچ ئىشنىڭ قاتارىدا 

 -24، -23تۇتۇش ئەۋزەلدۇر. ئۇ كۈنلەر بولسا  ئاق كۈنلىرىدەبۇ روزىنى ئاينىڭ 
 كۈنلىرىدۇر. -25ۋە 

داق نىڭ مۇن ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر  بۇ ھەقتە
 رشة،ع ثالث فصم ثالثة، الشهر من صمت إذا ذر، أبايا »دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ: 

ئى ئەبۇ زەر! ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتماقچى بولساڭ، » «عرشة وخمس عرشة، وأربع

                                                           
 ئايەت. -271سۈرە ئال ئىمران  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 ان.مۇسلىم توپلىغ ③
 مۇسلىم ۋە ئەھمەد توپلىغان. ④
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 ①«.كۈنلىرى تۇتقىن -25ۋە -24، -23شۇ ئاينىڭ 
 پەيغەمبەر سورالغاندا، دىن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئەرافات كۈنى روزا تۇتۇش توغۇرلۇق 

 (تۇتۇشدە روزا ىكۈن ئەرافات)» «والباقية املاضية السنة رفكي» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص
  ②.«ۇناھالرغا كەففارەت بولىدۇگ (كىچىكئۆتكەن يىلى ۋە كېلىدىغان يىلدىكى )

 ركفي»ئۇ:  دىن ئاشۇرا كۈنى روزا تۇتۇش توغۇرلۇق سورالغاندا، ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ③دېدى.« ئۇ ئۆتكەن يىلدىكى گۇناھالرغا كەففارەت بولىدۇ» «املاضية السنة

 ولدت يوم ذاك» ملسو هيلع هللا ىلص:دۈشەنبە كۈنى روزا تۇتۇش توغۇرلۇق سورالغاندا، پەيغەمبەر 
ۈندە مەن ئاشۇ كۈندە تۇغۇلدۇم، ئاشۇ ك» «فيه عيلّ  أنزل أو فيه، بعثت ويوم فيه،

 «نازىل قىلىندى يياكى ئاشۇ كۈندە ماڭا ۋەھى پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدىم
 ④دېگەن.

ىزان رام دىن ملسو هيلع هللا ىلص : پەيغەمبەرۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇرەيرە رەزىيەلالھئەبۇ ھۇ
 أفضل» سورالغاندا، ئۇ: ىڭ روزىسى ئەۋزەل ئىكەنلىكىقايسى ئاين ئېيىدىن قالسا،

 ئەڭ ئەۋزەل كىزان ئېيىدىن كېيىنىرام» «املحرم هللا شهر صيام رمضان شهر بعد الصيام
 ⑤دېگەن.« مۇھەررەم ئېيىدا تۇتۇلغان روزىدۇرـــ روزا 

 إال قط شهرًا استكمل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيتما ر »: اق دەيدۇمۇند ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا
ىزان رام نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر »« شعبان يف منه صياماً  أكرث شهر يف رأيته وما رمضان، شهر

تولۇق بىر ئاي روزا تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىم ۋە بىرەر  ئېيىدىن باشقا بىر ئايدا
ىر يەنە ب«. ئايدا شەئبان ئېيىدىكىدىنمۇ كۆپرەك روزا تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىم

كۆپىنچە  (شەئبان ئېيىنىڭ) ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «قليالً إال صومهكان ي»لەۋزىدە: 
 ⑥«.كۈنلىرىدە روزا تۇتاتتى

 اإلثنني صيام يتحرى ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي » :ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن
دۈشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈنلىرى روزا تۇتۇشقا بەكمۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «والخميس

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
 مۇسلىم توپلىغان. ④
 مۇسلىم توپلىغان. ⑤
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ⑥
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 ①«.تىرىشاتتى
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

 «صائم اوأن عميل يعرض أن فأحب والخميس، اإلثنني يوم األعامل ضتعر »نەقىل قىلىنىدۇ: 
تائاالغا دۈشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈنى توغرا قىلىنىدۇ. مەن هللا ئەمەللەر »

 ②«.ئەمىلىمنىڭ روزىدار ھالىتىمدە توغرا قىلىنىشىنى ياخشى كۆرىمەن
لېكىن قىيامدا  ىنىڭ قىيامى ئاخىرالشقان بولسىمۇگەرچە رامىزان ئېي

ڭ نى ملسو هيلع هللا ىلصۇلالھ تۇرۇش ـــ يىلنىڭ ھەر بىر كېچىلىرىدە يولغا قويۇلغان، رەسۇل
 ئىبادەتتۇر. ھەرىكىتىدە كۆرسىتىلگەن ۋە سۆزىدە بايان قىلىنغان-ئىش

شۇئبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل  ئىبنىيرە ىمۇغ
 وما بكذن من تقدم ما لك الل ه غفر قد: له فقيل قدماه، تورمت حتى ملسو هيلع هللا ىلص قام النبي»قىلىنىدۇ: 

ھەتتا  )كېچىدە( قىيامدا تۇرۇپ، ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «شكورا عبدا أكون أفال: قال. تأخر
اال تائهللا ! نىڭ پەيغەمبىرىهللائى > ئىششىپ كېتەتتى. ئۇنىڭدىن: پۇتلىرى

سېنىڭ بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرگەن تۇرسا )نېمە ئۈچۈن 
 قاهللا> ملسو هيلع هللا ىلص:، پەيغەمبەر غاندادەپ سورال؟(< نچىۋاال كۆپ ئىبادەت قىلىسەنمۇ

  ③«.گەندې< ؟ە بولمايمەنمۇلغۇچى بەندشۈكۈر قى
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

 األرحام، وِصلوا الطعام، وأطعموا السالم، أفشوا: الناس أيها» دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان:
ئى خااليىق! ساالمنى »« بسالم الجنة تدخلوا نيام؛ والناس بالليل وصلّوا

رەھىمنى ئۇالڭالر، -ئومۇمالشتۇرۇڭالر، ھاجەتمەنلەرگە تائام بىرىڭالر، سىلە
ساالمەت  كەڭالر، شۇندىال جەننەتكېچىسى كىشىلەر ئۇخالۋاتقاندا قوپۇپ ناماز ئوقۇ

 ④«.كىرەلەيسىلەر
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 

ەڭ ئ پەرز نامازدىن قالسا» «الليل صالة الفريضة بعد ةالصال  أفضل»نەقىل قىلىنىدۇ: 

                                                           
« سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى  «ھەسەن ۋە غەرىب»تىرمىزى، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، تىرمىزى  ①

 دېگەن.
دېگەن، ئەلبانى « ھەسەن ۋە غەرىب»تىرمىزى، ئىبنى ماجە، نەسائى ۋە ئەھمەد توپلىغان. تىرمىزى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»
 بۇخارى توپلىغان. ③
 دېگەن.« ھەسەن ۋە سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى  ④
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 ①«.ئەۋزەل ناماز كېچە نامىزىدۇر
بارلىق نەپلە نامازنى ۋە ۋىتىر نامىزىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.  كېچە نامىزى

كېچە نامىزىنى ئىككى رەكئەتتىن ئوقۇيتتى، ئەگەر تاڭ يورۇپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
تتى. قىال نامىزى ۋىتىربۇنى قېلىشىدىن ئەنسىرەپ قالسا، بىر رەكئەت ئوقۇپ، 

ە سۈپەت بويىچ تە سۆزلەپ ئۆتكەن«تۆتىنچى سۆھبەت»بىز ئەگەر خالىسا نامازنى 
 ئوقۇيتتى.

ىڭ مۇنداق دېگەنلىكى ن ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
 اآلخر، الليل ثلث يبقى حني الدنيا السامء إىل ةينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليل» نەقىل قىلىنىدۇ:

رەب تەبارەك » «له فاغفر يستغفرين؟ من فأعطيه، ألني؟من يسله،  فأستجيب يدعوين؟ من: فيقول
ۋە تائاال ھەر كېچىسى كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرى قالغان ۋاقىتتا، دۇنيا 

ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت  ئاسمىنىغا چۈشۈپ: >كىم ماڭا دۇئا قىلىدۇ،
 كىم مەندىن يدۇ، ئۇنىڭغا سورىغىنىنى بىرىمەن؛كىم مەندىن سورا قىلىمەن؛

 ②«.دەيدۇ مەغپىرەت تىلەيدۇ، ئۇنى مەغپىرەت قىلىمەن<
نامازالر )يەنى پەرز نامازنىڭ راۋاتىب پەرزگە ئەگەشتۈرۈپ ئوقۇلىدىغان 

رەكئەت بولۇپ،  21نامازالر(  كەينىدە ئوقۇلىدىغان تەرتىپلەنگەن سۈننەت-ئالدى
ەت، رەكئ ئىككىرەكئەت ۋە كېيىنكى  تۆتپېشىن نامىزىدىن ئىلگىرىكى  ئۇالر:

 ككىئى رەكئەت، خۇپتەن نامىزىدىن كېيىنكى ئىككىشام نامىزىدىن كېيىنكى 
 رەكئەت نامازالردۇر. ئىككى رەكئەت، بامدات نامىزىدىن ئىلگىرىكى

بە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ: ئۇممۇ ھەبى
 غري اً تطوع عرشة ثنتي يوم كل تعاىل لل ه صيّل ما من عبد مسلم يُ »نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر 

دىن ئۈچۈن ھەر كۈنى پەرزهللا مۇسۇلمان بىر بەندە »« الجنة يف بيتاً  له هللا بنى إال الفريضة
تائاال ئۇ بەندە ئۈچۈن جەننەتتە بىر هللا رەكئەت نەپلە ناماز ئوقۇسا،  21باشقا 

 صىّل من » يەنە بىر لەۋزىدە: ③ دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.« ئۆي بىنا قىلىدۇ
 21كۈندۈزدە -كىمكى بىر كېچە» «ةالجن يف بيت بهن له بني ةيف يوم وليل ركعة عرشة ثنتي

 «رەكئەت )نەپلە( ناماز ئوقۇسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىنىدۇ

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
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 ①دېيىلگەن.
تائاال ئۆز كىتابىدا بەش ۋاق نامازدىن كېيىنكى زىكىرلەرنى ئوقۇشقا هللا 

 تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا ھەم ئۇنىڭغا قىزىقتۇرغان.  ملسو هيلع هللا ىلصبۇيرىغان، رەسۇلۇلالھ 
اَلةَ  قََضْيُتُم  ِإذَا﴿فَ  ُكُروا الص َ َ  فَاذْ ًِا ِقَياًما اّلل َ  ،الرداڭارىغ بولغىنىپنامازدىن » ﴾ُجُنوبُِكْم  َوعَََل  َوقُُعو

 هللا) ڭالرنى ياد ئېتىهللا ھالەتلىرىڭالردا ياتقان ۋە، ئولتۇرغان تۇرغان ئۆرە
 .②«(مۇمكىن بېرىشى ياردەم قارشى ۈشمىنىڭالرغاسىلەرگە د

 ئۈچ قېتىم مەغپىرەت تىلەيتتى ۋە: نامازدىن ساالم بەرگەندە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
اَلُم، تَبَاَركَْت يا َذا الَْجاَلِل َواإْلِكْرَامِ » اَلُم، َوِمنَْك السَّ سەن هللا! ئى » «اللهمَّ أَنَْت السَّ

پەقەت سەن تەرەپتىندۇر. ئى  ساالمەتلىك بېغىشلىغۇچىسەن، ساالمەتچىلىك
 ③ .دەيتتى« سېنىڭ بەرىكىتىڭ بۈيۈكتۇرهللا! ئىگىسى  لۇق ۋە ھۆرمەتئۇلۇغ

 هللا دوحم وثالثني، ثالثا صالة كل دبر يف هللا بحمن س»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ال وحده هللا إال إله ال: املئة متام قال ثم وتسعون، تسعة فتلك ثالثني،و  ثالثا هللا وكرب وثالثني، ثالثا
 زبد مثل كانت وإن خطاياه له تغفر . قدير يشء كل عىل وهو الحمد، وله امللك له له، شيك
قېتىم  33قېتىم تەسبىھ،  33قا هللاكېيىن كىمكى ھەر نامازدىن » «البحر

يۈزىنچى ئاندىن  قىلىپ، 11م تەكبىر ئېيتىپ جەمئىي قېتى 33ۋە  ھەمدە
يَك لَُه، لَُه املُلُْك >: قېتىمدا ء  قَِدير  الَ إلَه إاِلَّ اللُه َوْحَدُه الَ َشِ  ④<َولَُه الَحْمُد، َوُهَو َعىَل كُلِّ يَشْ

 ⑤.«دېسە، دېڭىزنىڭ كۆپۈكىدەك كۆپ گۇناھى بولسىمۇ، مەغپىرەت قىلىنىدۇ
دۇنيادا پاك ھاياتقا، ئۆلگەندىن كېيىن كۆپ ئەجىرگە  قېرىنداشلىرىم،

ئېرىشىش ئۈچۈن، ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا تىرىشچانلىق قىلىڭالر، خاتالىق 
 َذَكرٍ  ِمْن  َصالًِحا َعِمَل  ْن ﴿مَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا يامانلىقالردىن يىراقلىشىڭالر! ۋە 
َبةً  َحَياةً  فَلَُنْحِيَين َهُ  ُمْؤِمٌن  َوُهوَ  أُْنثَى أَوْ  ْ  َطي ِ ُ ئايال -ئەر» َيْعَملُوَن﴾ كَاُنوا َما بِأَْحَسِن  أَْجَرُهْم  َولََنْجِزَيْن َ

ەلۋەتتە )دۇنيانىڭ ئەمەل قىلىدىكەن، بىز ئۇنى ئمۇئمىنلەردىن كىمكى ياخشى 
 ىلىپ( ئوبدانمۇۋەپپەق ق ىرىگەئەمەللـ، ھاالل رىزىق ۋە ياخشى قانائەتچانلىق

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -273سۈرە نىسا  ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى -تىن باشقا ھېچ بىر ھەق ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككەهللاتەرجىمىسى:  ④

 .ساناالر ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر-يوقتۇر، پادىشاھلىق ۋە ھەمدۇ
 مۇسلىم توپلىغان. ⑤
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لىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاب ىان ئەمقىلغ ياشىتىمىز، ئۇالرغا ئەلۋەتتە
 .①«رىمىزىب

بىزنى ئىمان ۋە سالىھ ئەمەل ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلغىن، پاك هللا! ئى 
 ھاياتتا ياشاتقىن، سالىھ كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن قىلغىن. 

 ملسو هيلع هللا ىلصتائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  هللاقا خاستۇر. هللاسانا -بارلىق ھەمدۇ
-رەھمەت ۋە تىنچ ساھابىلىرىگەتاۋابىئاتلىرىغا، بارچە -، ئۇ زاتنىڭ ئائىلەگە

 ئامانلىق ئاتا قىلسۇن!
 

 

                                                           
 ئايەت. -12سۈرە نەھل  ①




