


  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز    

 2

ىتىش رنى تارقتەشۋىقاتال يتالالنغان جىھادى
 مىۈۋە نەشر قىلىش بۆل

 نەسىھەتلەر -رامىزانلىق ۋەز 

)رمحه هللا( شەيخ خالىد ھۈسەينان

ىنەشرىياتىئسالم ائۋازى 



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  3 

 مۇندەرىجە
 

 5 ....................................... دەۋرى تەربىيىەلش - رامىزان دەرس: -1

 11 ............................................... ئەخالق گۈزەل دەرس: -2

 11 ........................... بېرىش ئەھمىيەت دەرىجىدە يۈكسەك دۇئاغا دەرس: -3

 22 ................................ ابايىن دوزاخنىڭ كەرمىدىىك قۇرئان دەرس: -4

 11 .................................. تۇرۇىش كۆزىتىپ نىڭ تعاىل هللا دەرس: -5

 12 ............... ئەگەش تۈرۈڭ ايخش ىلىقىن سالس ىڭىز، قىلىپ ئىش ايمان دەرس: -6

 52 ............................................... قىلىش ھەسەت دەرس: -7

 72 ..................................................... غەيۋەت دەرس: -8

 22 ......................................... قىلىش ئاشاكرا ساالمىن دەرس: -9

 55 ..................................................... دۇئاالر دەرس: -11

 13 ........................................... سۈننەتەلر كۈندىلىك دەرس: -11

 101 .............................................. قىلىش تەۋبە دەرس: -12

 101 ................................ قىزىقىش رگەللەئەمە پەزىەلتلىك دەرس: -13

 112 ........................................... قورقۇش نىفاقتىن دەرس: -14

 122 ....................................... قىلىش دۇئا ابشقىالرغا دەرس: -15

 135 ................................................ شەھىدەلر دەرس: -16

 113 ................................................. ھىدايەت دەرس: -17

 151 ....................... كۆرىدۇ ايخىش گۈزەللىكىن گۈزەدلۇر، ھللا دەرس: -18



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  1 

 152 .................................. قىلىش دۇئا ۋە مەدھىيىەلش دەرس: -19

 172 ....................................... سۈپەتلرىى جەننەتنىڭ دەرس: -21

 121 ............. بوالالميەن؟ قااترىدىن قىلغۇچىالر شۈكۈر قىلغاندا قانداق دەرس: -21

 155 ...... ئۆزگەرتەەليسىز؟ رگەللەئەمە ئەۋزەل ھاايتىڭىزىن قىلغاندا قانداق دەرس: -22

 115 ........................... بوالاليسىز؟ دەۋەتچى قىلغاندا قانداق دەرس: -23

 205 ...................... بوالاليسىز؟ ئەدەپلىك قا ھللا قىلغاندا قانداق دەرس: -24

 217 ......... بولىدۇ؟ بولغان بەرىكەتلىك ۋاقىت مۇسۇملاننىڭ بولغاندا قانداق دەرس: -25

 222 ............................................ كمى؟ ايالڭتۆش دەرس: -26

 233 ........................................ قىلىش زىكرى ىن ھللا دەرس: -27

 213 .......................... توغرىس ىدا ھەدىىس...« قيوم اي يح اي» دەرس: -28

 
  



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  5 

 

 

 
 
 

 
 
 

 دەرس -1

 تەربىيىەلش دەۋرى -رامىزان 
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت ْْي
ُُ ُْ ت ات َّ  الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾ُقونا الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ەردىگارى ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋ  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلى .ۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

ىئ قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، رامىزان بولسا  كەلسەك، مەقسەتكە
مەن  .تەدرىجىي تەربىيىلەش دەۋرى ياكى تەدرىجىي تەربىيىلەش پۇرسىتى

روزا  عالىھللا ت .باسقۇچى دەپ قارايمەن رامىزاننى تەدرىجىي تەربىيىلەش

الَِّذينا آماُنوْا   َيا أاي ُّهاا﴿ تۇتۇشنىڭ ھېكمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
 ُُ ُُ ُْ لاعالَّ ُُ ُُ الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل  ﴾ ُْ ت ات َُّقونا ُكِتبا عالاْْي

لەر! )گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن مۇئمىنىئ »
ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، 
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روزا تۇتۇشنىڭ  دېمەك،  ①.«ۇ )رامىزان روزىسى( پەرز قىلىندىسىلەرگىم
. شۇنىڭ شبولغان تەقۋالىقنى پەيدا قىلى غا ھللا تعالىىئنساندا  –ھېكمىتى 
ەتلەر بىزنى مۇشۇ ىئباد ھللا تعالى» نىڭ:كىشىلەر  سىز نۇرغۇن ،ۈئچۈن
تلەرنى بۇ ىئبادە. دېگەنلىكىنى ۇئچرىتىسىز« تەربىيىلىدى بىلەن

مىزنى پاكالش، نەپسى –ى ترەببىمىزنىڭ بىزگە پەرىز قىلىشىدىكى مەقسى
تۇرۇشى  -ىئنساننى ەئخالقى ۋە يۈرۈش  قەلبىمىزنى تەربىيىلەش ھەمدە

 ۇر.گە كۆتۈرۈشتسەك ەئخالقى سەۋىيىبىلەن، يۈك

ەبى بىزگە زاكاتنى پەرز قىلىشىنىڭ سەۋنىڭ عالى ھللا تمەسىلەن: 
، چۈنۈئبىزنى ماددى ۋە مەنىۋى بېخىللىقتىن پاكالش  نېمە؟ سەۋەبى:

مەرت  ۋە چىقىم قىلىپ، سېخىي، ھسانېئ -سەدىقە  نىڭىئنسان شۇنداقال
ى قېرىنداشلىرىنىڭ غېمىن مبەغەل مۇسۇلمانكە - ائجىز بولۇشى ھەمدە

  .ۈئچۈندۇر  يېيىشى

عالى  تھللا. بۇ ىئبادەت ائرقىلىق روزا تۇتۇشمۇ شۇنىڭغا وئخشاش
تەقۋالىق ۈئستىدە تەربىيىلەيدۇ. يەنى ىئنساننى ۆئز رەببىدىن  بىزنى

ۋالىق بىگە تەقبرەىچىك ەئمەللىرىنىڭ ھەممىسىدە ك - قورقۇش ۋە چوڭ
جىي تەدرى» رامىزان ،شۇنىڭ ۈئچۈن قىلىش ائساسىدا تەربىيىلەيدۇ.

 ىزانۇئنداقتا، رام لىنىدۇ.ىبارغا ېئتدەپ ېئ« تەربىيىلەش باسقۇچى
 ؟ لىنىدۇرغا ېئىباتدەپ ېئ« تەدرىجىي تەربىيىلەش باسقۇچى»قانداقسىگە 
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ات مەن بامد» :دىن ىئلگىرى سىزگەرامىزاننچە كىشىلەر كۆپى
ا ۇئ دەيدۇ. شۇ ۋاقىتت «بواللمايمەننامىزىنى مەسجىدتە وئقۇشقا قادىر 

 رامىزان ،بامدات نامىزىغا سۇسلۇق قىلغان ۋە ھورۇنلۇق قىلغان. لېكىن
 . چۈنكى،رادىسى چىڭىيدۇكىلىشى بىلەنال بۇ كىشىنىڭ ھىممىتى ۋە ىئ

 ى جاماەئتبامدات نامىزىن بۇ كىشىنىڭ رامىزاندا سۇسلۇق قىلغان ىئلگىرى 
 ،ېرىندىشىمىئ ق» سىز. كۆپ بەڭگىلەرگە:ىئچىدە وئقۇۋاتقانلىقىنى كۆرى

ن تاماكىنى مە» :ۇئ دېسىڭىز،« نېمىشقا تاماكا چېكىشىنى تاشلىمايسەن
 «مەن ۇئنىڭغا كۆنۈپ كەتكەن ،چۈنكى .تاشالشقا قادىر بواللمايمەن

ىلغان ق مۇشۇ ىئشنى قىاللمايدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر  ڭنىىۆئز  دەيدۇ.
نە ېئھسان قىلىدۇ. يە - كۆپ خەيرى  رامىزان كىرگەندە نۇرغۇن كىشىلەر

 نى، ھەتتاۋر قىلغانلىقىىئشقا سە رامىزاندا سىز بۇ كىشىنىڭ ۇئ كېلىپ،
تاماكا چېكىشكە قادىر  ، سەھرا ۋە يەر ائستى ۆئيلەردىمۇيىراق وئرۇن

 اەئتوئن نەچچە س ىئختىيارى ھالدا ، بەلكىمەجبۇرى ەئمەس ،تۇرۇقلۇق
ھللا  . ۇئسەۋر قىاللىغانلىقىنى ۇئچرىتىسىزتراپىدا تاماكا چەكمەسلىككە ەئ
لىقى رازىنىڭ الى عھللا ت ،كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلىپنى ىنىڭ ۆئز عالى ت

شقا قادىر ۋە لىىنى تۇتۇۋېۇئ ۆئز  اماكا چېكىشنى تاشاليدۇ. دېمەك،ت ۈئچۈن
 ،تاەئتىئ رامىزاندىن ىئلگىرى ائدا قىلىشقا سۇسلۇق قىلغان نۇرغۇن

رامىزاندا  ڭنىبۇ كىشىسىز  نى مەجبۇرالشقا ھەم قادىر.ىز ىئبادەتلەرگە ۆئ
رىش ۋە ە دەشنام بېكىشىلەرگ نامەھرەملەردىن كۆزىنى يىغقانلىقىنى،

ى ھەمدە نۇرغۇن ھارام ىئشالرنغانلىقىنى ىنى ساقلىتىل تىلالشتىن
 ھللا » :ۇئ تاشلىغانلىقىنى كۆرىسىز. سىز ۇئنىڭدىن سەۋەبىنى سورىسىڭىز،
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ىڭ زاننرامىىڭ ىئچىدە، ھازىر بىز رامىزاننھازىر بىز  ،قەسەمكىبىلەن 
 دەيدۇ.  !«ىئچىدە

نى ۋە ىئبادەتتە تاۋاليدۇ. سىز ىئتاەئت  رامىزان ىئنساننى دېمەك،
ىئرادىلىك بولۇشقا تەربىيىلەيدۇ. شۇنىڭ  ۋە ھىممەتلىك كۈچلۈك،

 ۇ ۋاقىتالرب ۈئنۈملۈك پايدىلىنىشىمىز كېرەك. ۋاقىتالردىن ، بۇۈئچۈن
 - بۇ ۋاقىتالردا ىئنسان تاەئت .دەپ قارىلىدۇ« ۋاقىت تەربىيىۋى»

ائسان  ىمۇر رامىزاندىن كېيىنكى ىئبادەتلى ىئبادەتلەردىن وئزۇق ائلىدۇ ۋە
 ىرلىكتلەرگە تەربىيىلەيدۇ. ىئ قەدىئبادە - تاەئت ۆئزىنى شى ۈئچۈنبولۇ

ۇسۇلماننى م لىيەتتەەنىڭ ەئميىېئ رامىزانمەن سىلەرگە  ،قېرىنداشلىرىم
امىزان ر  لگىرى كۆنەلمىگەن ىئشالرغا كۆندۈرىدىغانلىقىنى ېئيتقىنىمدەك،ىئ

 غانلىقىنى ۋەىدىچىلەردە قىيامدا تۇر كېلىشى بىلەن سىز بۇ كىشىنىڭ كې
. ۇئنداقتا، زتىسىىر چۈن خاس ۋاقىت ائجراتقانلىقىنى ۇئچقۇرائن وئقۇش ۈئ

ى ي  پۇرسەت. يەنى رامىزان ېئ – مانا بۇبۇنىڭ سەۋەبى ۋە سىرى نېمە؟ 
كۆنگەن تەربىيىلەش باسقۇچلىرىدىن وئزۇق ۇئنىڭغا سىز جەريانىدا 

ام ەئمەللەرنى ىئزچىل داۋامالشتۇرۇپ، ھار ائلغانلىقىڭىز ۈئچۈن، ياخشى 
 پۇرسەتتۇر. ىتا بولغانك ېئتىشكە قار ىئشالرنى تەر 

ياخشى زى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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﷽ 

ُُ ُُ عا َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى لاْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ لەر! مۇئمىنىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

 ىقتۇرغان ۋەمەقسەتكە كەلسەك، ىئسالم ىئنسانالرنى قىز 
ۇرغۇن گۈزەل ەئخالقتۇر. ن – رىغبەتلەندۈرگەن نەرسىنىڭ ەئڭ كاتتىسى

ىز ، لېكىن سيۇ -دېگەن سۆزنى ائڭاليدۇ « ەئخالق گۈزەل»كىشىلەر 
گۈزەل » ،«بىلىسىز؟ۇلۇق نېمىلەرنى ر گۈزەل ەئخالق توغ» ۇئنىڭدىن:

ە ۋ «نىڭ شەرتلىرى نېمە؟گۈزەل ەئخالق» ،«نېمە؟ ەئخالق دېگەن
ىشىلەر ك دەپ سورىسىڭىز، نۇرغۇن« نىڭ ائساسى نېمە؟گۈزەل ەئخالق»

بىزنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ پەيغەمبىرىمىز نەرسە بىلمەيدۇ.  ھېچبۇ ھەققىدە 
تكە ەكىشىلەرنىڭ جەنن» ۇئنىڭدىن: تۇرغان ۋەگۈزەل ەئخالققا قىزىق

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr


  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  13 

اندا، دەپ سورالغ« كىرىشىگە ەئڭ كۆپ سەۋەب بولىدىغان نەرسە نېمە؟
جاۋاب  دەپ« گۈزەل ەئخالقتەقۋالىق قىلىش ۋە  قاھللا : » ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ۋە ولىدۇ ىسىدا بوئتتۇر  ھللابىلەن  بۇ يەردىكى تەقۋالىق سىز  ①بەرگەن.
 ملسو هيلع هللا ىلصۇلۇلالھ رەس .سىدا بولىدۇىبىلەن كىشىلەر وئتتۇر  گۈزەل ەئخالق: سىز

ى قگۈزەل ەئخالنىڭ ىۆئز  شۈبھىسىزكى، مۇئمىن كىشى -شەك »يەنە: 
كۈندۈزى روزا تۇتۇپ، كېچىسى قىيامدا تۇرغان كىشىنىڭ  بىلەن

 بىزنىڭ قېشىمىزداقىڭالر! وئيالپ بې. ②دەيدۇ« دەرىجىسىگە يېتەلەيدۇ
، كۈندۈزلىرى روزا تۇتقان بىر كىشى بىلەن تۇرۇپ چىلىرى قىيامداكې
ىلىرى چخالقى گۈزەل يەنە بىر كىشى بولسا، ەئخالقى گۈزەل بۇ كىشى كېەئ

ۇئ كىشىنىڭ دەرىجىسىگە  كۈندۈزلىرى روزا تۇتقان ،قىيامدا تۇرۇپ
 . يېتەلەيدۇ

 قىيامەت كۈنى مۇئمىننىڭ» يەنە مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

  ③.«تۇر گۈزەل ەئخالق – نەرسە ارازىسىدا ەئڭ ېئغىر توختايدىغانت
مىزدا نېمە؟ بۇ قېتىملىق يىغىلىشى گۈزەل ەئخالقنى تونۇش دېگەن

 بىز مۇشۇنى تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمىز.
ىنى ۆئز نەپس كىشى بۇنى قانداق تونۇيدۇ؟ مۇسۇلمان ،مەسىلەن
داق يوقلىقىنى قان -گۈزەل ەئخالق بار ياكى ۆئزىدە  ۋە قانداق ۆئلچەيدۇ

 ؟بىلىدۇ

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»ەئلبانى رمىزى رىۋايىتى. ىت ①
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»رمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى ىت ③
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 ز ۈئچ سۆ نى ەئخالقل گۈزەىئمام ھەسەن بەسرى رەھىمەھۇلالھ 
 ىش ۋەبېرىشتىن توختاش، ياخشىلىق قىل ەئرزىيەت» :بىلەن تونۇشتۇرغان

  ①.«ىئللىق چىراي بولۇش
رزىيەت كىشىلەرگە ەئ دېگىنىمىز:« رىشتىن توختاشرزىيەت بېەئ»

ىن قولىنى رزىيەت بېرىشتكىشىلەرگە ەئ» قولىنى يىغىشتۇر. شتىنىر بې
زىيەت ر كىشىلەرگە سۆز ۋە ىئش ھەرىكىتى بىلەن ەئ :دېگەنلىك «يىغىش

زىيەت ر بىلەن ەئ زىكىشىلەرگە تىلىڭ بېرىشتىن توختاش دېگەنلىك تۇر. سىز
رە تىلالش، مەسخى ،ڭ، غەيۋەت، چېقىمچىلىق، دەشنام بېرىشبەرمە

ۈئچۈن ڭ . شۇنىۇڭباشقىالرنى زاڭلىق قىلىشتىن يىراق بول قىلىش ۋە
رىدىغان ياخشى كۆ  ھللا تعالىھەقىقىي مۇسۇلماننى ھەمدە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

رازى بولىدىغان مۇسۇلماننىڭ كىم ىئكەنلىكىنى بايان قىلىپ  ۋە ھللا
مۇسۇلمانالر ۇئنىڭ تىلىدىن ۋە  :مۇسۇلمان دېگەن» :مۇنداق دەيدۇ

ن لىدىكىشىلەر ۇئنىڭ تى دېمەك، ②.«قولىدىن ساالمەت قالغان كىشىدۇر 
بىلەن  تىلى ىلىنى يىغمايدىغان ائدەم كىشىلەرگەساالمەت قالىدۇ. ت

رزىيەت بېرىدۇ، دەشنام بېرىدۇ، تىلاليدۇ ۋە لەنەت قىلىدۇ. نۇرغۇن ەئ
قىلىدۇ. ۋىتىنى نىڭ غەيقىلىدۇ ۋە باشقىالر  لەنەت باشقىالرغا داىئم كىشىلەر

 :ۇئ ،دېسەك« كەنكەمچىلىك بار  ەئخالقىڭدا» :كىشىگە ەئگەر بىز بۇ
زىيەت ر سەن كىشىلەرگە تىلىڭ بىلەن ەئ» :بىز دەيدۇ.« ؟نېمە كەمچىلىك»

رزىيەت بېرىشتىن ھەركىتىڭ بىلەن ەئ - ياكى ىئش بېرىش

                                                           
 رمىزى نەقىل قىلغان.ىىئمام ت ①
 .بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس ②
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« رىشەت بېزىير بىلەن ەئ ىتەرىكىھ -ىئش »دەيمىز.  «ساقالنمايدىكەنسەن
تۆكۈش،  ق قانباشقىالرنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىلىش، ناھە دېگەنلىك:

مانا  اتارلىقالر.ق ۋە كىشىلەرگە زەربە بىرىشق قىلىش زىنا قىلىش، وئغرىلى
نىڭ « رىشرزىيەت بېھەرىكىتى بىلەن ەئ - ىئش»بۇالرنىڭ ھەممىسى 

مىزدىن ىنى تونۇشتۇرۇشگۈزەل ەئخالق ىدىن ھېسابلىنىدۇ. دېمەك،قاتار 
 -ىئش  ز ۋەىتىلىڭباشقىالرغا  بولغان مەقسەتنىڭ بىرىنچىسى، سىز

 شتىن توختىشىڭىز الزىم.رزىيەت بېرىبىلەن ەئ ھەرىكىتىڭىز
 . ياخشىلىق قىلىش سى،ىىئككىنچ

. مەيلى دىنياخشىلىق قىلىشمۇ گۈزەل ەئخالقنىڭ ىئپادىلىرى
 نىي جەھەتتىن ياخشىلىق قىلىش بولسۇن، بەدىىئقتىسادى ي ياكىماددى

ە ياخشىلىق الر كىشىلەرگبۇ ياكى سۆزى بىلەن ياخشىلىق قىلىش بولسۇن،
 ،ىڭر دىن باشقا يەنە، كىشىلەرگە ياردەم بېقىلىش ھېسابلىنىدۇ. ۇئنىڭ

ىتىدىن ىلەرنىڭ ھاجھسان قىلىڭ ۋە كىشېئ - خەيرى  ،ياخشىلىق قىلىڭ
نىڭ ، سىز يولدا بىر ائدەمنى ۇئچراتسڭىز، ۇئ. مەسىلەنچىقىشقا تېرىشىڭ

گەن سىز ۇئنىڭغا ياردەم بەر  بولسا، توختاپ قالغان ماشىنىسى بۇزۇلۇپ
نىڭ جۈملىسىدىندۇر. چۈنكى سىز گۈزەل ەئخالق –مانا بۇ  ،بولسىڭىز

كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلغان بولدىڭىز. كىشىلەرگە ياخشىلىق 
 ەئخالقىدا كەمچىلىك بار ائدەمدۇر. – قىلمايدىغان ائدەم

ۈزەل گلىپ ۆئتكەن ەسەن بەسرى رەھىمەھۇلالھ تىلغا ېئىئمام ھ
 .چىراي بولۇش ىئللىقۈئچىنچىسى  نىڭەئخالق

يەنى، . ۇر تتەبەسسۇم قىلىش دېگىنىمىز: اي بولۇشچىر ىئللىق 
ا ايىغكىشىلەرنىڭ چىر لەن قاراش. كىشىلەرنىڭ يۈزىگە تەبەسسۇم بى
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 سەدىقىنىڭ جۈملىسىدىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  تەبەسسۇم بىلەن قاراشنى
سەن كىچىككىنە بىر »مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ . سانىدى

ىلەن بۇرادىرىڭگە ىئللىق چىراي بياخشىلىقنىمۇ ائددى كۆرمە. ھەتتاكى 

  ①«ۇئچراشقىنىڭمۇ )تۆۋەن چاغلىغىلى بولمايدىغان( ياخشىلىقتۇر.
 بەزى كىشىلەر باشقىالر بىلەن كۆرۈشكەندە تەبەسسۇم قىلماي،

ۇنداق قىلىش ب»  ۇئالر كۆڭلىدە: اىئم قاپىقى تۈرۈلگەن ھالەتتە كۆرۈشىدۇ.د
ەتنىڭ ۋە الىقنىڭ، ىئبادمەجبۇرىيەتنىڭ، ىئخالسمەنلىكىنىڭ، تەقۋ –

دەپ  «ىئپادىسىنىڭ يۇقىرى پەللىسى دۇنياغا كۆڭۈل بۆلمەسلىكنىڭ
 شىنىمۇتۈرگەن ھالەتتە ساالم قىلىدۇ. بۇ كى نىىكىشىلەرگە قاپىق ،وئيالپ

  دەيمىز.« ەئخالقىدا كەمچىلىك باركەن»
ۈئستۈنكى كالپۇكىڭىزدىن ىئككى  سىزنىڭ –كۈلۈمسىرەش 

سانتىمېتىر ۋە تۆۋەنكى كالپۇكىڭىزدىن ىئككى سانتىمېتىر كۆتۈرۈپ 
قويىشىڭىزدىن باشقا نەرسە تەلەپ قىلمايدۇ، خاالس. ىئنساننىڭ تەبىئىتى 

 ۆرىدۇ.ياخشى ك قارىغان كىشىنى ىگە تەبەسسۇم بىلەنۆئز  ىئنسان –
رنىڭ ، باشقىالكەتسىمۇ قانچە كۆرۈمسىز بولۇپھەر ىئنساننىڭ يۈزى 

كۆرىدۇ،  ۇئنى ياخشى يۈزىگە تەبەسسۇم بىلەن قارىسا، كىشىلەر يەنىال
ىشنىڭ ەئمما ۇئ ك مەمنۇن بولىدۇ؛ۇئنىڭغا ىئشىنىدۇ ۋە ۇئنىڭ سۆزىدىن 

ىغا شىلەرنىڭ چىرايكى ۋە كۆزى ھەرقانچە گۈزەل بولۇپ كەتسىمۇ، يۈزى 
نىڭغا يدۇ، ۇئى كۆرمەكىشىلەر ۇئنى ياخش ،قارىمىسا تەبەسسۇم بىلەن

 .تمايدۇىنىڭ شەخسى سىرلىرىنى ېئيۆئز  ىئشەنمەيدۇ، دەردىنى تۆكمەيدۇ ۋە

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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نىڭ قيىغىپ ېئيتقاندا، گۈزەل ەئخال ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
وختاش، زىيەت بىرىشتىن تر باشقىالرغا ەئ ىئپادىسى ۈئچ بولۇپ، ۇئالر:

 چىراي بولۇش. - ياخشىلىق قىلىش، ىئللىق
زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ا، ائخىرىد
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن. كۆرىدىغان ۋە
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 سدەر  -3
 

دۇئاغا يۈكسەك دەرىجىدە ئەھمىيەت 

 بېرىش
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﷽ 

ُُ ُُ أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا َيا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ لەر! مۇئمىنىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
امىزان سىلەرگىمۇ )ر ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەدۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقت
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

دۇائغا يۈكسەك »بىز بۇ ۇئچرىشىشتا  كەلسەك، مەقسەتكە
بىزنى  ملسو هيلع هللا ىلصھەققىدە سۆزلەيمىز. رەسۇلۇلالھ « دەرىجىدە ەئھمىيەت بېرىش

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھھەتتا دۇائدىمۇ يۈكسەك دەرىجىدە تەربىيىلىدى. 
ن سورىغان ۋاقىتڭالردا فىردەۋىس جەننىتىنى دى ھللا تعالى» دەيدۇ:

ەننەتنىڭ جۇئنداقتا  ②«سوراڭالر، ۇئ جەننەتنىڭ وئتتۇرىسى ۋە ۈئستىدۇر.
ەئڭ ائلىيسى بولغان فىردەۋسكە نىسبەتەن قىزىقىشىڭىز قانداق؟ بىز 

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②

about:blankAr
about:blankAr


  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  21 

ھەمىتىنى مەر  - پەزلى نىڭ ھللا تعالىكەرەملىك  ۇئلۇغ ەئرشنىڭ رەببى،
  !سورايمىز

 رى رىغبىتىڭ يۇقىدۇائدا( ») :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،يەنە بىر ھەدىستە
چقانچە تەس ۈئچۈن ھې ھللا تعالىسېنىڭ تىلىگىنىڭنى بېرىش بولسۇن. 

نېمە ۈئچۈن ائلىي فىردەۋسنى » :لەردىنىكۆپ كىش   ①دېدى. «ەئمەس
ائلىي  سىز» ، )ۇئ كىشى مۇنداق دەيدۇ:(دەپ سورىسىڭىز «؟مايسىزىسور 

لكى سىز تىڭىز بىلەن سورىمايسىز، بەۋە ىئتاىئ نى ەئمەللىرىڭىزفىردەۋس
 شۇڭا .«خىيلىقى ۋە پەزلى بىلەن سورايسىزنىڭ رەھمىتى، سې ھللا تعالى

 دىن سورىغان ۋاقتىڭالردا فىردەۋس ھللا تعالىسىلەر » :بەزى ۆئلىماالر
ىلەپ مۇنداق دەيدۇ: دېگەن ھەدىسنى شەرھ« سوراڭالر! جەننىتىنى

. ۆئلىماالر «رىشىدۇائلىي فىردەۋسكە ۆئز دۇائسى سەۋەبلىك ېئىئنسان »
ان مۇمكىن بولمايدىغ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھشۇنداق دەيدۇ؟ چۈنكى نېمە ۈئچۈن 
ىل مۇنداق ىئزچ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھقىلمايدۇ. باشقىالرنى دەۋەت بىر نەرسىگە 

نى ەننىتىج الردا فىردەۋىسدىن سورىغان ۋاقتىڭ ھللا تعالىسىلەر »  دېدى:
ە ە ائلىي فىردەۋس جەننىتىگبەزىد ھەدىس ىئنساننىڭ . بۇ«سوراڭالر

 رىشىدىغانلىقىغا دەلىل بولىدۇ. دۇائسى سەۋەبلىك ېئ

ن خىل رىمنى وئپەقەت قۇرائن كە» بىز ھازىر ائددى ەئقلىمىز بىلەن
مەزھەپ  ەىتابلىرىنى ىئسنادلىرى بىلەن ۋائلتە ھەدىس ك قىراىئتى بىلەن،

لىماالر، ۆئ غانىنى وئقۇەئقىدە كىتابلىر  ن ھەمدەلىغاىنى يادكىتابلىر 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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ەپ د« كىرىدۇ ال ائلىي فىردەۋسكەىسلەر دمۇھەد فىقھىشۇناسالر ۋە
ائلىي فىردەۋس بىلەن  پاالنى پادىچى» وئياليمىز. ەئگەر بىزگە:

ۇنداق! ت سانايمىز. شيا دېيىلسە، ۇئنىڭ كىرىشىنى« رىزىقالندۇرۇلدى!
ىز سىئ قېرىندىشىم، مۇ ائلىي فىردەۋسكە كىرىدۇ. نېمە ۈئچۈن؟ ۇئ

نېمە  ۇئ كىشى ىئسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا: »ىچىلىكنى تار قىلىۋېلىپر كەڭ
 دەيسىز.« ؟نى ۆئگەنگەنىلىغان؟ نېميادمەنپەەئت يەتكۈزدى؟ ۇئ نېمىنى 

. ۇر پەزلى كەڭ ۋە سېخىيلىقى كاتتا زاتتھەقىقەتەن  ھللا تعالى ،شۇنداق
 ۈزۈشنىائلىي فىردەۋسكە كىرگ زېمىن ەئھلىنى - ائسمان ھللا تعالىەئگەر 

دۇ. چۈنكى مەيمەينىڭ مۈلكىدىن ھېچ نەرسە كې ھللا تعالى ،ىئرادە قىلسا
پقەتلىك ۋە تى شەىباي، سېخىي، ناھاي پۈتكۈل مەخلۇقاتتىن ھللا تعالى

ن ائلىي ەدىن ۇئ زاتنىڭ رەھمىتى بىل ھللا تعالىمېھرىبان زاتتۇر. سىز 
تا رەھمىتىڭ، پەزلىڭ، سېخىيلىقىڭ، ائ» دەيسىزكى: سوراپ  فىردەۋسنى

ەن م ڭ تولىمۇ كەڭرى بولغان كەرەملىك ھللا،ېئھسانىڭ ۋە مېھرىبانلىقى -
 -سەندىن سېخىيلىقىڭ، رەھمىتىڭ، پەزلىڭ بىلەن سورايمەن. كېچە 

لەرنىڭ ىكۈندۈزنىڭ سېخىيلىقى ىئلىكىدە بولغان ىئ ھللا ۋە بارلىق نەرس
ھللا نى  سىز ھللا قا سانا وئقۇڭ، –خەزىنىلىرى ىئلىكىدە بولغان ىئ ھللا! 

مەدھىيلەڭ، ھللا نى ۇئلۇغالڭ. ھللا نى ۇئلۇغالپ مۇقەددەس بىلگەندىن 
مەن سېنىڭ سېخىيلىقىڭ، رەھمىتىڭ، پەزلىڭ  –كېيىن، سوراڭ...، 

  «ببى! ەبىلەن سەندىن ائلىي فىردەۋسنى سورايمەن، ىئ ائلەملەرنىڭ ر 

ھەتتا بەزى ىئنسانالرنىڭ كېچىلىك نامىزى ۋە كۈندۈزلۈك روزىسى 
سكە ، فىردەۋيوق تۇرۇپ ىئبادەتلىرى  -يوق تۇرۇپ، يەنى، كۆپ تاەئت 

چەكلەپ  رىمىزنىقەلبلىىشىدۇ. بىز تارالشتۇرۇۋالمايلى، ەئقىللىرىمىز ۋە ر ېئ
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 ەنال چەكلەپبىلپەقەت مۇەئييەن شەخىسلەر نى ائلىي فىردەۋس قويمايلى!
ىغان بىر مبول دا كىشىلەرنىڭ ىئچىدە مەشھۇر قويۇش توغرا ەئمەس. گاھى

كىشى ائلىي فىردەۋسكە ېئرىشىپ، مەشھۇر بولغان كىشى ائلىي 
ۇنى ۇركى، بدىڭ پەزلىن ھللا تعالىۇ فىردەۋسكە كىرەلمەسلىكى مۇمكىن. ب

ا اتىھەنى يادرە فسۈ  گاھىدا. ۆئزى خالىغان كىشىلەرگە ائتا قىلىدۇ ھللا تعالى
غان بىلەن يالغۇز سىردىشىدىغان، ياشىنىپ قال ھللا تعالى ،بىلمەيدىغان

الۋۇرۇشى يېلىنىپ ي غا ھللا تعالىدۇائسى ۋە  موماي قەلبىنىڭ ساپلىقى،
 كىرىدۇ. بىلەن ائلىي فىردەۋسكە

ىلەرگە س ھللا تعالىھەر نەرسىگە قادىردۇر.  ھللا تعالىھەقىقەتەن 
ھللا ، قويماڭالرىچىلىكنى تارالشتۇرۇپ سىلەر كەڭر  قىلسۇن!رەھمەت 

 ىڭ سېخىيلىقىن ھللا تعالى ڭ سېخىيلىقىنى چەكلەپ قويماڭالر!نى تعالى
 كاتتىدۇر.  بەك ۋە پەزلى ىئنتايىن كەڭ

 نلىشىڭالر!غا يېقى ھللا تعالىكۈندۈز  - چە، كېتالرقەدىرلىك دوسىئ 
 داىئم لىرىدەسەجدى ۈندۈز ك - چەالر، بىر ىئنسان كېتەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ

على برحمت» :يېقىنلىشىپ غا ھللا تعالى
أ
لك الفردوس اال

أ
سا

أ
ك اللهم إّني ا

رض يا ذا الجالل 
أ
وكرمك يا كريم يا رحمن يا رحيم يا بديع السموات واال

على
أ
ن ترزقني الفردوس اال

أ
لك برحمتك وفضلك ا

أ
سا

أ
جىمىسى: تەر ) «واإلكرام ا

لىي ائ سېخىيلىقىڭ بىلەن سەندىنىئ ھللا، سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە »
 - ىئ كەرەملىك، مېھرىبان، شەپقەتلىك، ائسمان فىردەۋسنى سورايمەن!

ەم ىئگىسى كەر  -زېمىننى كامالى قۇدرەت بىلەن ياراتقۇچى، ۇئلۇغ ۋە پەزلى 
نى رىزىق ائلىي فىردەۋس، مەن سەندىن پەزلىڭ ۋە رەھمىتىڭ بىلەن ھللاىئ 
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 سورىسا،قېتىم  011~  311كۈندە  دەپ، !«(رىشىڭنى سورايمەنقىلىپ بې
نىڭ  عالىھللا تقايتۇرمايدۇ.  قۇرۇق بۇ ىئنساننىڭ دۇائسىنى ھللا تعالى

 دۇر.سېخىيلىقى بۈيۈك ۋە پەزلى كەڭ

لىي ائ سىلەرنىڭ دۇائيىڭالرغا بەرىكەت ائتا قىلسۇن! ھللا تعالى
ىڭىز ۋە مانمەللىرىڭىز، ىئتاەئتلىرىڭىز، ىئسىز ەئ فىردەۋسكە ىئنتىلىڭالر!

دا اھىدەپ وئيلىماڭ. سىز گ «فىردەۋسكە ېئرىشىمەن»ىئلىمىڭىز بىلەن 
 سبەتەنبۇ وئرۇنغا نى ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھھاندىن ۆئتەلمەيسىز. چۈنكى ىئمتى

. سانىماڭ بىر ىئشنى يىراقسىز ھېچدېگەن. !« بولسۇن رىغبىتىڭ يۇقىرى »
ردەۋس ىفدىن سىزگە  ھللا تعالىمەن  ،مىقېرىندىش» ر:كىشىلە بەزى 

جەننىتىنى رىزىق قىلىپ بېرىشىنى دۇائ قىلىپ سورايمەن، مەن بۇنى قىيىن 
قا  ھللا بىر قىيىن ىئش بولۇپ قېلىشىدىن،نىڭ دەپ وئيلىمايمەن ھەمدە بۇ
ەر ىز بىر س دەيدۇ.« ھەر نەرسىگە قادىردۇر  ھللاسېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن. 

 اتسىڭىزر نىسبەتەن يامان گۇماندا بولغانلىقىنى ۇئچ قا ھللا بەندىنىڭ
مەن » ىدا مۇنداق دەيدۇ:ھەدىس قۇددۇس ھللا تعالى؟ قانداق وئياليسىز

ان غىخال بەندەم ماڭا ىنىڭ يېنىدا،گۇمان بولغان ماڭا نىڭبەندەم

ماڭا  ۇئنىڭ ەئگەر»دە: رىۋايەتلەر بەزى . ①«نەرسىسىنى گۇمان قىلسۇن
 گەرەئ ۇئنىڭغىمۇ شۇ ياخشىلىق بولىدۇ؛ ،سابولبولغان گۇمانى ياخشى 

« ىدۇۇئنىڭغىمۇ شۇ يامانلىق بول ،سابولغان گۇمانى يامان بولماڭا  ۇئنىڭ

ىلىپ رىزىق ق فىردەۋس جەننىتىنى ھللا تعالى» سىز داۋاملىق:  ②دېدى.

                                                           
 تەبرانى رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ەئھمەد ۋە ىئبنى ھىببان رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
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دۇائنى  غا يېقىنالشسىڭىز، ھللا تعالى، دەپ ۈئمىد قىلسىڭىز« بىرىدۇ
 لىكىئ قەدىر  –تەكرارالشتىن بوشاشمىسىڭىز ۋە سەۋر قىلسىڭىز، 

ە رەھمىتى پەزلى ۋ ھللا تعالى –، رگە مۇھتاج بولىدۇىئش سەۋ  بۇ ،دوستالر
زدە ائلىي فىردەۋس جەننىتىنى رىزىق قىلىپ بېرىدۇ. ھەتتا سىبىلەن سىزگە 
اس ۋە چە سىز ائلىم، فىقھىشۇنەتلەر بولمىسىمۇ، گەر دىئبا -كۆپ تاەئت 
ھللا . سىزگە رىزىق قىلىپ بىرىدۇ ھللا تعالى ،بولمىسىڭىزمۇ مۇھەددىس

سېخىي  ۋە مېھرىبان ىتى شەپقەتلىك،ناھاي ھەر نەرسىگە قادىردۇر، تعالى
 زاتتۇر.

 رغادىن ھەممىڭال ھللا تعالىلىك ۇئلۇغ ەئرشنىڭ رەببى، كەرەم
 رايمەن! ائلىي فىردەۋسنى ائتا قىلىشىنى سو 

سىلەر قېرىنداشلىرىڭالرغا دۇائ قىلىپ تۇرۇڭالر. ەئپسۇس، 
ىشىنى بىز فىردەۋسنى رىزىق قىلىپ بېر نىڭ  ھللا تعالى قېرىنداشلىرىمىزغا

قىلىۋاتىمىز. خۇددى فىردەۋس بىزنىڭ قولىمىزدىكىدەك ۋە بەك ائز دۇائ 
 دەك، بىزنىبىز خالىغان كىشىلەرنى فىردەۋسكە كىرگۈزىدىغان

ىرگۈزىمىز، ك بىز ياقتۇرغان( كىشىلەرنى فىردەۋسكە ەئجەبلەندۈرگەن )يەنى
سكە بىز ياقتۇرمىغان( كىشىلەرنى فىردەۋ بىزنى ەئجەبلەندۈرمىگەن)يەنى

 ①كىرگۈزمەيمىز.

، ائلىي فىردەۋس جەننىتى سېخىيالرنىڭ تالرىئ قەدىرلىك دوس
 – سىىت قىلغۇچىالرنىڭ ەئڭ شەپقەت قىلغۇچشەپقە ەئڭ سېخىيسى ۋە

                                                           
ائپتۇر بۇ جۈملىدە ۆئزى ياقتۇرغان ۋە ياقتۇرمىغان كىشىلەر ھەققىدە دۇائ قىلىش ۋە قىلماسلىقنى مەقسەت  ①

 قىلماقچى.
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ائلىي فىردەۋس ىغا پاالن ،ھللاىئ » :. قېرىنداشلىرىڭىزغانىڭ قولىدا ھللا تعالى
ەر نېمە دېسىڭىز، ەئجىبا پەرىشتىل!« رىزىق قىلىپ بەرگىن جەننىتىنى

رەھمەت  سىلەرگەھللا دەيدۇ.  !«بولسۇن ساڭىمۇ شۇ» دەيدۇ؟ پەرىشتىلەر:
ا، قېرىنداشلىرىڭىزغ تونۇش ۋاقتىڭىزدا قىلسۇن! سىز دۇائ قىلغان

ي زغا، يېقىنلىرىڭىزغا، ەئھلىڭىزگە ۋە دوستلىرىڭىزغا ائلىھەمراھلىرىڭى
  فىردەۋس جەننىتىنى سوراڭ!

 دىن بىزلەرنى ۆئزى ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى  ھللا تعالى ائخىرىدا،
 ! خيروجزاكم ھللا ىز.بولىدىغان ەئمەللەرگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايم
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 دىىك دوزاخنىڭ ابايىنقۇرئان كەرمى
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ لەر! مۇئمىنىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①«روزىسى( پەرز قىلىندى.
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىەر بولسۇن. ۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىل
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

بۇ  ،قېرىنداشلرىم قەدىرلىكىئ  ،مەقسەتكە كەلسەك
ايانى خنىڭ با ز و كەرىمدىكى د قۇرائن ھللا شاء إن ىمىزدا بىزششىىر ۇئچ
 سۆزلەپ ۆئتىمىز.  رۇلۇقتوغ

غا نەزەر سالساق، نىڭ ھاياتى ملسو هيلع هللا ىلصەئگەر بىز رەسۇلۇلالھ 
پ رىسىدىن چىقىېئدوزاخنى  ۋاقىت ھەرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 تىمىز. ىۇئچر  قويمىغانلىقىنى
ختىن ا ز و د ،قا سېغىنىپ ھللا ھەر ۋاقىت نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ سىز 

 گەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىڭ!ىپاناھ تىل

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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ا ق ھللاكەچلىك زىكىرلەردە لىك ۋە بىز ەئتىگەن ،مەسىلەن

أاْصباْحناا » تىمىز.ىۇئچر نى ر دۇائال ىلىگەنختىن پاناھ تا ز و د ،سېغىنىپ
، ، واأاْصباحا اْلُمْلُك لِلَِّ  َارِيكا لاه، الا إلاها إالَّ الِلَُّ وا وااحلاْمُد لِلَِِّ ُُ الا  لاُه ْْحدا

ْي ْرا  ْيٍء قاِديٌر، رابِ  أاْسأاُلكا خا َا ماا  اْلُمْلُك، والاُه احلْاْمُد، واُهوا عالاى ُكلِ  
ُُ، واأاُعوُذ ِبكا ِمنْ  ِف  ْي ْرا ماا ب اْعدا ا اْلْي اْوِم، واخا ا اْلْي اْوِم، َار ِ  هاذا  ماا ِف هاذا

ُاسالِ  ُُ، رابِ  أاُعوُذ ِبكا ِمنا اْل رِ  ماا ب اْعدا َا َاِ، رابِ  أاُعوُذ الْ  واُسوءِ  ،وا ُِ
 َِْ اٍب ِف اْلقا اٍب ِف النَّاِر، واعاذا بىز تاڭ » مىسى:)تەرجى «ِبكا ِمْن عاذا

 مەنسۇپ بولغان ھالدا تاڭ ائتتى، جىمى قا ھللاائتقۇزدۇق، پادىشاھلىق 
تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ  ھللاخاستۇر.  قا ھللاسانا  -ھەمدۇ 

سانا  -يالغۇزدۇر، ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر، پادىشاھلىق ۋە ھەمدۇ 
ۇئنىڭغا خاستۇر، ۇئ ھەر نەرسىگە قادىردۇر. ىئ رەببىم! بۇ كۈننىڭ ۋە 
كېيىنكىسىنىڭ ياخشىلىقىنى تىلەيمەن ھەمدە ساڭا سېغىنىپ بۇ كۈننىڭ 

غىنىپ لەيمەن. ىئ رەببىم! ساڭا سېۋە كېيىنكىسىنىڭ شەررىدىن پاناھ تى
ھۇرۇنلىقتىن ۋە قېرىلىقنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن. ىئ رەببىم! ساڭا 

 (① «سېغىنىپ دوزاخ ائزابى ۋە قەبرە ائزابىدىن پاناھ تىلەيمەن.
 ھللانىڭ ھەر كۈنى، ھەر ەئتىگەن ۋە كەچتە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ سىز 
 گەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىڭ!ىختىن پاناھ تىلا ز و د ،قا سېغىنىپ

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 تەشەھھۇدتىن كېيىن ۋە ساالمدىن بۇرۇنشۇنىڭدەك، 
 ەنلىكىنىگىختىن پاناھ تىلا ز و د ،قا سېغىنىپ ھللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ائنى بۇ دۇ يىنېتىن كدھۇھتەشە بىزگەملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  ۇئچرىتىمىز.

َِْ، عا  اللَُّه َُّ إّن ِ أاُعوُذ ِبكا ِمنِ »: نى ۆئگەتكەن ىئدىۇئقۇشىمىز  اِب اْلقا ذا
ناِة اْلماِسْي ناِة اْلماْحْياا وااْلمامااِت، واِمْن ِفت ْ اِب النَّاِر، واِمْن ِفت ْ ِح واِمْن عاذا

، مەن ھەقىقەتەن ساڭا سېغىنىپ، ھللاىئ »)تەرجىمىسى:  «الدَّجَّاِل 
مامات پىتنىسىدىن ۋە  -قەبرە ائزابىدىن، دوزاخ ائزابىدىن، ھايات 

  (①«نىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن.دەججالنىڭ پىتنىسى
دوزاخنى ەئسلەشنى ۇئخالشتىن ىئلگىرى ھەم ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
نى وئڭ ىوئڭ قول تىن بۇرۇنۇئخالشملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  ۇئنتۇپ قالمايتتى.

اباكا ي اْوما ت اب ْعاثُ » :ۋە مەڭزىنىڭ ائستىغا قوياتتى َا رابِ  ِقِِن عاذا  « ِعباادا
 سەن بەندىلىرىڭنى تىرىلدۈرىدىغانىئ رەببىم، مېنى »)تەرجىمىسى: 

دېگەن بۇ دۇائنى بىر قېتىم ياكى ۈئچ   ②«كۈندىكى ائزابتىن ساقلىغىن!
 قېتىم دەيتتى. 

ەسۇلۇلالھ ر  ېئيتقىنىدەك، ەزىيەلالھۇ ەئنھۇەئنەس ىئبنى مالىك ر 
 :بېقىڭالر تەسەۋۋۇر قىلىپ نىدۇائ ولغان بۇى بەكدۇائلىرىنىڭ كۆپر  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

اراب َّناا آتِناا » نْ ْياا ْحاساناًة واِف اْْلِخراِة ْحاساناًة واِقناا عاذا  «با النَّارِ ِف الدُّ

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»رمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى ىەئھمەد ۋە ت ②
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پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ائتا قىلغىن،  »)تەرجىمىسى: 

 ①«(.ائخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ائتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ائزابىدىن ساقلىغىن
رىدە كپى ،ھاياتىدانىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  وزاخنى ەئسلەشد دېمەك،

سىدىن نىڭ ېئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،بولۇپ ائلغان وئرۇن چوڭ قۇر ۋە قەلبىدە 
نى خوزا مۇسۇلمان داىئم د دېمەك،. ەيتتىچىقىپ كەتم خىيالىدىن ۋە

ى ياكى شۇق دەرسلەرنى ائڭالپ تۇر ۇلۇخ توغر ا ز و د ۋاقىتەئسلىشى ۋە ھەر 
ېمە رۈر. نى زۆ شۇكىتابالرنى وئقۇپ تۇر  رۇلۇقتى توغىخنىڭ سۈپا ز و د

نيا دۇ ،شنى زىيادە قىلىشدىن قورقۇ ھللا تعالى سەۋەبى، ۈئچۈن؟
ىيەتكە مەئس - گۇناھ ،ۋە لەززەتلىرىگە چۆكۈپ كەتمەسلىكشەھۋەتلىرى 
 چۈندۇر.ۈئ غەپلەتتە قالماسلىق نى ەئسلەشتىنۋە ائخىرەت بېرىلمەسلىك
خ ەئھلىنىڭ ەئھۋالى ا ز و خ ياكى دا ز و مەن د ىمىزداشىشىر بۇ ۇئچ

 روشەنبەزى زىكىر قىلىنغان بەزى ائيەتلەرنى چۆرىدىگەن ھالدا 
 .غا قويىمەنىوئتتۇر  مەزمۇنالرنى

لىپ ائيەتلەرنى تىلغا ېئ ، بەلكىتۆۋەندە بىز ھەدىس ەئمەس

اِن خاْصمااِن اْختاصاُموا ِف  ﴿ھللا تعالى  مۇنداق دەيدۇ: تىمىز. ۆئ  راِِّ ِ ُْ هاذا
رٍ  لەر ۋە كۇففارالردىن مىنمۇئ)»﴾  فاالَِّذينا كافاُروا ُقطِ عاْت َلا ُُْ ثْيااٌب ِمْن انا

ىئبارەت( بۇ ىئككى )پىرقە( پەرۋەردىگارى توغرىسىدا مۇنازىرىلەشتى )يەنى 
نازىرە ۇم - لەر بىلەن كۇففارالر ھللا نىڭ دىنى ۈئستىدە بەسمۇئمىن

ر لەر ھللا نىڭ دىنىغا ياردەم بەرمەكچى بولدى، كۇففارالمۇئمىنقىلىشىپ، 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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ھللا نىڭ نۇرىنى ۆئچۈرمەكچى بولدى(، كاپىرالرغا وئتتىن كىيىملەر 

 ۋە ىن بولسامى وئتتىىئنساننىڭ كىيتەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ!  ①«پىچىلىدۇ
ملەر ىيوئتتىن كى غاۇئالر  ھەمدە مى بولساىخ ەئھلىنىڭ كىيا ز و بۇ وئت د

  ؟!قانداق بوالر ىەئھۋال ،چىلساىپ
نداق دەيدۇ: مۇ يەنەعالى ھللا ت .بۇنىڭ بىلەن توختاپ قالمايدۇ بائزا 

ۈئستىدىن  ۇئالرنىڭ باشلىرى » ﴿ ُيصابُّ ِمْن ف اْوِق ُرُءوِسِه ُُ احلْاِمْي ُُ﴾

«رى ھارارەتلىك قايناقسۇ قويۇلىدۇيۇقى  دوزاخ !ساقلىسۇن ھللا  ②.
قۇيۇلىدۇ.  سۇستىدىن يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقەئھلىنىڭ باشلىرى ۈئ

ان بولغ لۈككۈچھارارىتى ۋە قاينىشى  «:احلْاِمْي ُُ »دېگەن نېمە؟  «احلْاِمْي ُُ »
 ىر كىشىەئگەر ھازىر ب .يبايان قىال نىمىسالبىر سۇ. مەن سىلەرگە قايناق

ۇ قايناق سۇ بۇ س ،وئلتۇرسا ۇننىڭ ائستىدا بىر ساەئتدىغان وئر يسۇ تامچى
تە كۈن ياكى بىر ھەپ بىز بىر –، بولساسۇ ىئسسىق  ، بەلكىەئمەس
 ر تامچەمىنۇتتا بى ھەر –ۋاتىمىز، بىر ساەئت وئلتۇرسا دە ، بەلكىەئمەس
 ،ەسەئم بائزا  قانچەۇئ ھېچ سۇ تامچىغان كىشى ۈئچۈن ىسا،سۇ تامچ

ۇت ياكى بىر مىن ھەر ،بىر ساەئت جەريانىدا اب تارتىدۇ.لېكىن ۇئ روھى ائز 
 لىنىدۇ.بائزا  پچارچا ،بەش مىنۇتتا بىر تامچە سۇ تامچىغان تەقدىردىمۇ

 ەئگەر ؟بولۇپ كېتەرنېمە  كىشىالنغان بۇ بجەھەتتە ائزا  روھى ۇئنداقتا،
 ؟بولسىچۇى جەھەننەمنىڭ وئتوئرنىغا  بنىڭبۇ ائزا 

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -31سۈرە ھەج  ①
 مى.ائيەتنىڭ بىر قىس -31سۈرە ھەج  ②
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 ھللاۇئالرنىڭ باشلىرى ۈئستىدىن يۇقىرى ھارارەتلىك سۇ قۇيۇلىدۇ. 

ُر بِِه  ۞ ن ف اْوِق ُرُؤوِسِه ُُ احلْاِمْي ُُ ُيصابُّ مِ ﴿عالى  مۇنداق دەيدۇ:  ت ُيْصها
ىرى ھارارەتلىك ۇئالرنىڭ باشلىرى ۈئستىدىن يۇق»﴾ ماا ِف بُطُوِِنِ ُْ وااْْلُُلودُ 
رى باغرى ۋە تېرىلى -[. ۇئنىڭ بىلەن ۇئالرنىڭ ىئچ 31]قايناقسۇ قويۇلىدۇ 

«[01]ېئرىتىلىدۇ دىن يۇقىرى ھارارەتلىك ىۇئالرنىڭ باشلىرى ۈئست  ①.
ىپ بېقىڭ! لىكى يۇقىرى ھارارەتنى تەسەۋۋۇر قىتسۇ تۆكۈلگەن ۋاقىتقايناق

 :سۇ گەن يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقۇئالرنىڭ باشلىرى ۈئستىدىن تۆكۈل
 -چەي ۇئالرنىڭ قورساقلىرىدىكى ۈئ ىغانلىقتىنقاتتىق قاينىغان ۋە قىز 

دىن مۇشۇ الى عھللا ت. بىز رىتىۋېتىدۇمۇ ېئنىتىرىلىرى، ھەتتاكى ى ر باغ
 تىلەيمىز. قىلىشىنى تىن خاتىرجەم ۋە ساالمەتبائزا 

 ۞ ِمْي ُُ ن ف اْوِق ُرُؤوِسِه ُُ احلْا ُيصابُّ مِ ﴿عالى  مۇنداق دەيدۇ:  ھللا ت
ُر بِِه ما  ۇئالرنىڭ » ﴾۞ ِمْن ْحاِديدٍ  واَلا ُ مَّقااِمعُ  ۞ ا ِف بُطُوِِنِ ُْ وااْْلُُلودُ ُيْصها

[. ۇئنىڭ 31]باشلىرى ۈئستىدىن يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ قويۇلىدۇ 
 -[. ۇئالر تۆمۈر 01ى ېئرىتىلىدۇ ]باغرى ۋە تېرىلىر  -بىلەن ۇئالرنىڭ ىئچ 

نى تەسەۋۋۇر قىلىپ توقماقالر  سىز تۆمۈر   ②.«توقماقالر بىلەن ۇئرۇلىدۇ
مۇنداق دەيدۇ:    عالىھللا ت. ىنىدۇلببېقىڭ! ۇئالر تۆمۈر توقماقالر بىلەن ائزا 

ھەر قاچان ۇئالر » ﴾ُكلَّماا أارااُدوا أان َياُْرُجوا ِمن ْهاا ِمْن غا ٍُ  أُِعْيُدوا ِفْيهاا﴿

                                                           
 ائيەت. -01مى ۋە ائيەتنىڭ بىر قىس -31سۈرە ھەج  ①
 ائيەتلەر. -03-01مى ۋە ائيەتنىڭ بىر قىس -31سۈرە ھەج  ②
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ا، قايغۇنىڭ قاتتىقلىقىدىن دوزاختىن چىقماقچى بولس - )يېتىۋاتقان( غەم

 ۇئالرنىڭ باشلىرىغا شۇ تۆمۈر توقماقالر بىلەن ①«ۇئالر دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ
نى ىشتىن خاتىرجەم ۋە ساالمەت قىلىب ائزا ۇئدىن ھللا تعالى بىز  دۇ.ىۇئرۇل

 سورايمىز.

واُسُقوا ﴿نىڭ ھۆرمەتلىك كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: ىۆئز ھللا تعالى 
قىزىقلىقىدىن( ) قايناقسۇ بىلەن سۇغىرىلىپ» ﴾مااءً محْيًما ف اقاطَّعا أْمعااءاُه ُْ 

ەۋۋۇر تەس  ②«قىلىنىدىغانالر بىلەن وئخشاشمۇ؟ پارە -ۈئچەيلىرى پارە 
الرنىڭ ۇئ دېمەك، لىدۇ.ۇر ۇ قىلىپ بېقىڭ! ۇئالر قايناقسۇ بىلەن سۇغ

ارارىتى يۇقىرى ھەتتا ھ ،سۇ قۇيۇلۇپال قالماستىنباشلىرى ۈئستىدىن قايناق
ۇ بىلەرگە س لىدۇ. تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! مەنۈر ۈ ىئچۇئالرغا سۇ قايناق
ايان قىلىشنى رنى بلەپ بېرىش ۈئچۈن بىر قانچە مىسالالنۈشنى تەسۋىر ۈكۆر 

تىنىڭ وئ دوزاخۇئ  ،مىسال بولۇپ ىيتەخمىن ەئمما بۇالر. دۈمياخشى كۆر 
بايان  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  :جىسىگە يەتمەيدۇ. چۈنكى جەھەننەمنىڭ وئتىىدەر 
 .ە ائرتۇقھەسس 01 دىندۇنيا وئتى ىنىدەك،قىلغ

 )قىزىق( سىزدىن بىر ىئستاكان تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! ەئگەر ھازىر
ھۋالىڭىز ەئ ،تتە ىئچىش تەلەپ قىلىنساەئر ۈ چاي ياكى قەھۋەنى تىز س

وئرنىغا  ۇئنىڭ دۇ.ىتېسىزنىڭ ۈئچەيلىرىڭىز ۈئزۈلۈپ ك ؟قانداق بوالر

ًما ف اقاطَّعا واُسُقوا مااءً محْي﴿ ؟تەر!ېپ كلۇجەھەننەمنىڭ وئتى بولسا نېمە بو
                                                           

 مى.ائيەتنىڭ بىر قىس -00سۈرە ھەج  ①
 مى.ائيەتنىڭ بىر قىس -31ە مۇھەممەد سۈر  ②
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 -لىرى پارە )قىزىقلىقىدىن( ۈئچەي لەن سۇغىرىلىپقايناقسۇ بى»﴾ أْمعااءاُه ُْ 

 ھالەتنىسىز بۇ ائيەتنى ۋە مۇشۇ  ①«قىلىنىدىغانالر بىلەن وئخشاشمۇ؟ پارە
ۇلۇلالھ رەسنېمە دېگەن؟  بۇ ھەقتە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  س قىلىپ بېقىڭ!ېھ

ەئگەر سىلەر مەن بىلگەن نەرسىنى بىلگەن » مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص

 مەسىلە،لېكىن  ②«تتىڭالراليكۆپ يىغ ،ەئلۋەتتە ائز كۈلۈپ ،بولساڭالر
 بىلگەن نەرسىنى بىلمەيمىز. ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ بىز 

 جاهانَّ ُا ِمنْ ۇئالر ھەققىدە مۇنداق دېگەن: ﴿ھللا تعالى  شۇنىڭدەك،
 دوزاختا ۇئالرنىڭ ائستىغا سالىدىغان»﴾ ِمهااٌد واِمْن ف اْوِقِه ُْ غاوااشٍ 

. ③«بولىدۇ ىدىغان يوتقىنىمۇ وئتتىنتىگە يېپىنكۆرپىسىمۇ وئتتىن، ۈئس
  .پە بارر ەئھلى ۈئچۈن وئتتىن بولغان كۆ  دوزاختەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! 

. تتىننىڭ يېپىنچىسىمۇ وئۇئالر  يەنى ﴾واِمْن ف اْوِقِه ُْ غاوااشٍ ﴿
ۈردىن م، وئتتىن بولغان كۆرپە ۋە تۆمىۇئالرغا وئتتىن بولغان كىي دېمەك،

 بولغان توقماقالر بار. 
اق ەئھلىنىڭ قاند دوزاخسىزگە ھللا تعالى  ،يەنە بىر ائيەتتە

مە نىڭ ەئڭ كاتتىسى نېىائرزۇلىر  نىڭەئھلى دوزاخىئكەنلىكىنى ۋە 
 ۇ دۇنياداب ۇئ بولسىمۇ ۆئلۈمدۇر. خۇددى ،رىدۇېىئكەنلىكىنى بايان قىلىپ ب

 ،رزۇ قىلغان ائرزۇالرنىڭ ەئڭ كاتتىسى ھاياتلىق بولغىنىدەكىرالر ائپكا

                                                           
 ائيەت. -31سۈرە مۇھەممەد  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 ائيەت. -13سۈرە ەئئراف  ③
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لۈمدۇر. ۆئ رزۇالرنىڭ ەئڭ كاتتىسىىرالر ائرزۇ قىلغان ائپكا دەجەھەننەم
 بۇنى تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭالر!

رُ  َلا ُْ  كافاُروا واالَِّذينا ﴿  واالا  ف اْياُموتُوا عالاْْيِه ُْ  يُ ْقضاى الا  جاهانَّ ُا  انا
اِِّاا مِ نْ  عان ُْه ُ َُيافَّفُ  كاپىرالر دوزاخ ائزابىغا دۇچار بولىدۇ، »﴾ عاذا

ۇئالرنىڭ ۆئلۈپ )ائرام تېپىپ قالماسلىقى ۈئچۈن( جانلىرى ېئلىنمايدۇ، 

يەنى ائخىرەتتە ۆئلۈم يوق ۋە  . ①«الردىن ائزابمۇ يېنىكلىتىلمەيدۇۇئ
ە قانچ ىرى خنىكىلتې نىڭائزابى يەڭگىللىتىلمەيدۇ. ىئنسانالر  دوزاخۇئالردىن 

دىغانلىقىغا اليايىلبىئنسانالرنى قانچىلىك ائزا  ،كەتسىمۇ يۇقىرى بولۇپ
ىئككى ائي  ~بىر  مبەلكى !الر؟بزا قاراپ بېقىڭ! ۇئالر سىزنى قانچىلىك ائ

 ۈپ كەتسىڭىزال بۇ ائزاب ائخىرلىشىدۇ، خاالس!ۆئلائندىن  ر،البائزا 
چېكى  قىر ائزابىنىڭ ائخى دوزاخلېكىن تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! 

 جەھەننەمدەدۇ. نىلىبائزا  مەڭگۈىڭ! ىئنسان ر قىليوق. تەسەۋۋۇ 
 ياكى ەۋ وئخشاش غاائرام لۈكبە كۈنپەيشەنياكى  لۈكمە كۈنۈج لۈك،چۈش

ائزراق  مەن !رىڭالرې)يەنى ائغرىق توختىتىش دورىسى( بماڭا بەنادۇل »
ىلىپ قلىش يوق. تەسەۋۋۇر ائرام ېئدېگەنگە وئخشاش،  !«لىۋااليائرام ېئ

ت نۇكېھەر س، ھەر مىنۇت ،ساەئت 01بېقىڭ! ىئنسان جەھەننەمدە 
 شىبې ىداەئتراپبىر كۈن  ەرسىمىزنىڭەئگەر بىر  ،. مەسىلەنبلىنىدۇائزا 

 دۇنيانى ەۋ ۇئ ھاياتلىق شۇ ۋاقىتتا !؟نېمە بولۇپ كېتەر ائغرىپ كەتسە
 !سورايمىز ىشىنقىلى ساالمەت ۇئ ائزابتىن دىن بىزنى ھللا تعالى رىدۇ.كۆ  يامان

                                                           
 مى.ائيەتنىڭ بىر قىس -13سۈرە فاتىر  ①
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نېمە  الىنىڭ ھىئنسان توختىماي ائزابلىنىۋاتقان بىر قانچە يىل
مىنلەر ئۇم بلىنىدۇ، ەئمماائزا مەڭگۈ مۇشرىكالر  - ىرپتەر؟ كاېبولۇپ ك

 يُ ْقضاى الا لىنىدۇ. ﴿بسابى بويىچە ائزا ېنىڭ ھىنىڭ گۇناھلىر ىبولسا ۆئز 
اِِّاا مِ نْ  عان ُْه ُ َُيافَّفُ  ف اْياُموتُوا واالا  عالاْْيِه ُْ  ۇئالرنىڭ ۆئلۈپ )ائرام »﴾ عاذا

ابمۇ الردىن ائز تېپىپ قالماسلىقى ۈئچۈن( جانلىرى ېئلىنمايدۇ، ۇئ

ۇئالردىن  بتەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! ائزا   ①.«يېنىكلىتىلمەيدۇ
 01 ،دىمۇىيىل كىيىنېۇئنىڭ ك ،لەر يىلدىمۇېك يەڭگىللىتىلمەيدۇ. يەنى

يدۇ. ەميەڭگىللىتىل بۇئالردىن ائزا نمۇ، ىيېيىلدىن ك 311 ، ھەتتايىل
  دوزاخ ائزابى ۆئزگەرمەيدۇ.ۇئ داۋاملىق شۇ ائزاب!

ىئ  !ەيمىزتىل لىكنىدىن خاتىرجەملىك ۋە ساالمەتھللا تعالى بىز 
ەپ لدوزاخنى ەئسبىز داىئم شۇنىڭ ۈئچۈن  ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىك
 ۆرۈر.ز تىن پاناھ تىلىشىمىز دوزاخقا سېغىنىپ  ھللاۋە  تۇرۇشىمىز

داْوا َيا ماالِ يەنە بىر ائيەتتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ھللا تعالى  ُك لْي اْق ِِ واانا
ناا رابُّكا  ىئ » ۇئالر )يەنى كۇففارالر( )دوزاخقا مۇەئككەل پەرىشتىگە(:»﴾ عالاْي ْ

 ② «دەپ توۋاليدۇ.« لۈم ھۆكۈم قىلسۇنمالىك! پەرۋەردىگارىڭ بىزگە ۆئ
 !ىز ائرام ائاليلىب !قوي يبىزنى خالى» ،«ى!ەيلبىز ۆئل !ۋەتۇ بىزنى قوي» :ۇئالر

                                                           
 ائيەت. -13سۈرە فاتىر  ①
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -00سۈرە زۇخرۇف  ②
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داْوا َيا مااِلكُ دەيدۇ. ﴿ !«تىن چارچاپ كەتتۇقبائزا  گەن ﴾ مالىك دېواانا
 ىدۇر.مۇەئككەل قىلىنغان پەرىشت قادوزاخ :كىم؟ مالىك

ناا رابُّكا ﴿ داْوا َيا مااِلُك لْي اْق ِِ عالاْي ْ  ەنى كۇففارالر(ۇئالر )ي»﴾ واانا
ۈم لىئ مالىك! پەرۋەردىگارىڭ بىزگە ۆئ>)دوزاخقا مۇەئككەل پەرىشتىگە(: 

 لىشىشىنىائخىر  ىڭۇئالر ھاياتلىقن  ①«دەپ توۋاليدۇ. <ھۆكۈم قىلسۇن
ۇ: رىپ مۇنداق دەيدېدىيە بدرە ۇئالرغا ھللا تعالى ەئمماقىلىدۇ،  ائرزۇ

ُُ ُْ م اِكثُونا ﴿ ُِن  أاْكث اراُك ُْ لِلْ  ۞ِإن  نااُك ُ ِِبحلْاق  والا ا ﴾ حاق  كاارُِهونا لاقاْد ِجئ ْ
[. بىز سىلەرگە 00دەيدۇ ] <«سىلەر ائزابتا چوقۇم قالىسىلەر>مالىك: »

ھەقىقەتەن ھەق )دىن( نى كەلتۈردۇق ۋە لېكىن سىلەرنىڭ 

  ②.«ەق )دىن( نى يامان كۆرگۈچىلەردۇر كۆپچىلىكىڭالر ھ
 ىرب شۇنىڭ ۈئچۈن مەن سىلەرگە ،ىنداشلىرىمقېر  قەدىرلىكىئ 

ر ەر بى. تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! ەئگدۈمىسال بايان قىلىشنى ياخشى كۆر م
 ،گەنىڭىز بەدىسىزنىڭ  ،لىپېلىپ كائدەم پەقەت بىر تال يىڭنىنى ېئ

 ،لىساىڭىزدىكى سەزگۈر ەئزالىرىڭىزغا سانجىشقا باشبەدىنكۆزىڭىزگە ياكى 
 :ەس قىلىسىز. ەئگەر سىزگېنى ھب؟ سىز ائزا رەئھۋالىڭىز قانداق بوال

  ؟ېرەرنېمە ىئش يۈز ب ،دېيىلسە !«ڭغا قويۇ كىچىك چوغنى قول»
تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭالر!  ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 

 جەھەننەمنىڭ وئتىنى سۈپەتلەپ بولغىلى بولمايدۇ.

                                                           
 مى.ائيەتنىڭ بىر قىس -00ۈرە زۇخرۇف س ①
 ائيەت. -08مى ۋە ائيەتنىڭ بىر قىس -00ۈرە زۇخرۇف س ②
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ُب مۇنداق دەيدۇ: ﴿ھللا تعالى  شۇ »﴾ اباُه أاْحادٌ عاذا ف اْي اْوماِئٍذ الَّ يُ عاذِ 
دەك ( ھللا جازالىغانكۈندە ھەر ەئھەدى )ھللا قا ائسىيلىق قىلغانالرنى

الشقا بوئخشاش ائزا  ىغانغالبائزا ھللا تعالى  كىشى بىرەر  ①.«جازالىمايدۇ
وزاخ دائزابى ۋە  دوزاخ نىڭ ھللا تعالى توغرىسىدا بۇقادىر بواللمايدۇ. 

مۇئمىن بار.  رى ىائلغان كۆپلىگەن ائيەتلق تىلغا لۇۇ ر ەئھلىنىڭ ەئھۋالى توغ
 لمىغانداھېچ بو. ر قىلىشى كېرەككىشى چوقۇم بۇ ائيەتلەرنى تەپەككۈ 

ى ندوزاخيالالرنى وئقۇپ تۇرۇشى ۋە ھەر ائيدا ىر ېلۇق ماتۇ ر دوزاخ توغ
شۇنداق زۆرۈر.  الپ تۇرۇشىائڭ نىنتىالر ېل نائلغۇۈئ ەئسلىتىش ھەققىدىكى

ىدۇ ۋە مەئسىيەتلەردىن يان - گۇناھ ،ن قورقىدۇتى ھللابولغاندا قەلبلەر 
ى تەرك لىشتىن ۋە ۋاجىباتالرنېمەئسىيەتلەرگە چۈشۈپ ق - ىئنسان گۇناھ

 تىشتىن ائگاھ بولىدۇ.ېئ
ىزنى ۋە ىن بتھللا لىك كەرەم ،بۈيۈك ەئرشنىڭ رەببى ائخىرىدا،

نىڭ ۋە سىلەرنىڭ ېم ھەمدەدوزاخ ائزابىدىن ساقلىشىنى لەرنى ىس
 !شىنى سورايمەنۈگۇناھىڭالرنى كەچۈر 

 
  

                                                           
 ائيەت. -01سۈرە فەجر  ①
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالاْيْ ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت
 ُْ ُُ ُُ ُْ الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل لەر! مۇئمىنىئ »﴾  ت ات َُّقونا لاعالَّ

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
ىزان روزىسى( ۇ )رامىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«پەرز قىلىندى

تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 
ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

بۇ ۇئچرىشىشىمىزدا ھاياتىمىزنىڭ ھەر بىر  مەقسەتكە كەلسەك،
مىنۇت ۋە ھەر بىر دەقىقىلىرىدە بىز ۈئچۈن ەئڭ ېئھتىياجلىق ۋە مۇھىم بىر 

ھەققىدە  «نىڭ نازارەت قىلىشىھللا تعالى بۈيۈك ۋە كاتتا زات »تېما بولغان 
 سۆزلەيمىز.

ِفي ي اْعلا ُُ خاائِناةا اْْلاْعنُيْ واماا تُْ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ ھللا تعالى
ھللا كۆزلەرنىڭ خىيانىتىنى ۋە دىلالردىكى يوشۇرۇن » ﴾ال ُصُدورْ 

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
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ْيٌء ِف اْْلا ﴿. ①«نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ َا ْرِض ِإنَّ الِلَّا ال َياْفاى عالاْْيِه 
قا  شۈبھىسىزكى، ائسمان ۋە زېمىندىكى ھېچ نەرسە ھللا» ﴾واال ِف السَّمااءِ 

مۇشۇ  ھللا. ي ەئمەسمەخپىا ھېچ نەرسە ق ھللا . ②«مەخپىي ەئمەس
ائسمان ۋە  اۇئ زاتقكاىئناتنىڭ پەرۋەردىگارى ۋە مۇشۇ كاىئناتنىڭ ىئالھى. 

 »بەزى ۆئلىماالر: . شۇنىڭ ۈئچۈن ي ەئمەسزېمىندا ھېچ نەرسە مەخپى
 ڭنىڭ مەنىسى: قەلبنىڭ، رەب تاائالنى < )يەنى نازارەت قىلىش(المراقبة>

بىلەن  ھللا ،ر. ىئ قېرىنداشالدېدى« يېقىن ىئكەنلىكىنى بىلىشى )ۆئزىگە(
تىپ كۆزى نىڭ ھللا تعالىبۈيۈك ياراتقۇچى  نىڭىئنسانكى، قەسەم

ىدىن شىتىپ تۇرۇمەخلۇقنىڭ كۆز تۇرۇشىدىن قورقۇشىدىن بەكرەك، 
 .قورقۇشى ېئغىر مەسىلىدۇر 

ر الەئگەر ھازىر بازار، يىغىلىش سورۇنلىرى ۋە كوچىالرغا كامېرا
رەر ائيالغا كىمكى بى»كامېرا ائلدىدىكى كىشى(: يەنى وئرنىتىلسا، ۇئالر )

ۋە  قارىغان ائدەمنىڭ ماائشىدىن تۇتۇۋالىمىزقارىسا، بىز ۇئ ائيالغا تەكرار 
 دېسە، سىز قانداق وئياليسىز؟« ۇئ جازاغا تارتىلىدۇ

سىز كىشىلەرنىڭ ائيال كىشىگە قاراشتىن ىئنتايىن  بۇ ۋاقىتتا
ىتىسىز. ەئگەر ۋالغانلىقىنى ۇئچر ۋە كۆزلىرىنى يۇمۇ  ېئھتىيات قىلغانلىقىنى

ەن قەسەمكى، بىل ھللا»سىز ۇئنىڭدىن سەۋەبىنى سورىسىڭىز، ۇئ سىزگە: 
بۇ يەردە كامېرا بار، ۇئ كامېراغا قاراڭ! ۇئ مېنى كۆرۈۋاتىدۇ، مېنى سۈرەتكە 

                                                           
 ائيەت. -31سۈرە غافىر  ①
 ائيەت. -1سۈرە ائل ىئمران  ②
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ماائشىمدىن  مېنىڭ كرار قارىغانلىقىمنى كۆرۈپ قالساەئگەر تە .لىۋاتىدۇېئ
. ىدۇىئنتايىن ەئھمىيەت بېر  دەپ، مەخلۇقنىڭ كامېراسىغا« !تۇتۇۋالىدۇ

ت ھەر ۋاقىت قاراپ تۇرۇۋاتقانلىقىغا ەئھمىيەلېكىن ۇئ كىشى رەببىنىڭ 
  .بېرىپ كەتمەيدۇ

شالرنىڭ دىغان ىئەئپسۇسلىنارلىق ۋە ەئمەلىيەتتە بىائرام قىلى
ە ياشلىق ائلت - ماشىنىدا بەش بەزى كىشىلەرنىڭ ەئگەرقاتارىدىن: سىز 
ىن ، شۇالر ائلدىدا گۇناھ قىلىشتبىرگە بولۇپ قالسا بالىلىرى بىلەن

داق ھارام ىئشالرنى قىلىشقا ائمال قانھەر  قورققانلىقىنى ۋە
، ن قورقۇپدىكىچىك بالىلىرى قىاللمايۋاتقانلىقىنى ۇئچرىتىسز. ۇئ كىشى

لۇغ، يۇ، ەئمما ەئڭ كاتتا، ەئڭ ۇئ -ۇئنىڭغا شۇنچىلىك ەئھمىيەت بېرىدۇ 
 تىزگىنلەپ تۇرغۇچى،نى ىغالىب، بەندىلىر  ەئڭ كۈچلۈك، ەئڭ

 دىن قورقمايدۇ.  ھللا تعالىەئزىمەتلىك ۋە كەرەملىك 

بۇ  سە،دېيىشكە توغرا كەل« بىرەر نەرسىنى ۇئقتۇرىدۇ» نىبۇ ەئگەر
 ىئماننىڭ ائجىزلىقىنى ۇئقتۇرىدۇ. 

نىڭ بىزنى  ھللا تعالىبىز  ، شۇنىڭ ۈئچۈنقېرىنداشالر ىئ قەدىرلىك
داىئم ەئسلەپ تۇرۇشىمىز تولىمۇ زۆرۈر.  دىغانلىقىنىىتۇر  كۆزىتىپ

ۇشىڭىز، ھەرقانداق بىر بىر ەئمەلگە قەدەم قوي مەسىلەن، ھەرقانداق
ھللا  ىرى نى ېئلىشىڭىزدىن ىئلگشىڭىز ۋە ھەرقانداق بىر قەدەمىسۆزنى دېي

 ھەقىقەتەن  تعالىھللا ۇرىدىغانلىقىنى ەئسلەڭ.ت نىڭ سىزنى كۆزىتىپ تعالى
 ۇنداق دەيدۇ:م بىر ىئشىڭىزنى خاتىرىلەپ تۇرىدۇ. بىشر ھافىي سىزنىڭ ھەر
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ھللا ولسا ب كاتتىلىقىنى ەئسلەپ تۇرغاننىڭ  ھللا تعالىەئگەر كىشىلەر »
 «.بولمىغان بوالتتى يغا ائسى تعالى

. لەپ تۇرىدۇنى ەئس«ىمەخلۇقنىڭ كاتتىلىق»لېكىن ھازىر كىشىلەر 
 ىدۇ.تكىشىلەرنىڭ قەلبىنى ىئگەللەۋا« مەخلۇقنىڭ كاتتىلىقى»

ا خالىقتىن ھايا قىلغاندىن بەكرەك مەخلۇقتىن ھاي ائندىن ۇئ كىشى
كى يالغۇز اير ۆئزى يالغۇز قالسا، يالغۇز سەپەر قىلسا ۇئ كىشى ەئگەقىلىدۇ. 

 ز رەببىگەۆئ نەرسىگە پەرۋا قىلمايبولسا، ھېچتا ، ائيرىم ياتاقھمانخانىدامې
سى ياكى ىرەر ب ۇئ كىشى تىسىز. لېكىنىر ىيلىق قىلىدىغانلىقنى ۇئچائس
 ھللا تعالىىڭ ( سىز ۇئ كىشىن!سبحان ھللا) ،بولسا بىلەن بىللە ىچىك باالك

 تىسىز.ىر غا ائسىي بولمايدىغانلىقىنى ۇئچ

بلىرىمىزنى ىئسالھ قىلىپ، قەل نىڭ ھللا تعالى ائخىرىدا،
 . بىزگە كۆرسىتىپ بېرىشىنى سورايمىز لىرىمىزنىەئيىب

ڭ ۋە نىدىن مې ھللا تعالى سۆزۈمنى مۇشۇ يەردە ائخىرالشتۇراي.
 .مەنىرەت قىلىشىنى سورايىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپسىلەرن

ز پەيغەمبىرىمىنىڭ رەھمىتى، ساالمى ۋە بەرىكەتلىرى  ھللا
لىرىگە ا ۋە بارلىق ساھابىتلىرىغتاۋابىائ -ۇئنىڭ ائىئلە  گە، ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 
 بولسۇن!
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ايمان ئىش قىلىپ سالس ىڭىز، ايخش ىلىقىن 

 ئەگەش تۈرۈڭ
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﷽ 

  ياخشىلىقنى ەئگەشتۈرۈڭ يامان ىئش قىلىپ سالسىڭىز،

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ لەر! مۇئمىنىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان ىئلگىرىكى 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  - ەبېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەكك

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

گە ۋەسىيەت قىلىپ: بىز  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مەقسەتكە كەلسەك، 
، قورققىن ۋە بىرەر يامان ىئش قىلىپ سالساڭ تىن ھللاقەيەردە بولساڭ، »

ۇئنىڭغا ياخشىلىقنى ەئگەشتۈرگىن، ۇئ ياخشىلىق يامانلىقنى ۆئچۈرىدۇ. 

 دېدى. ②«كىشىلەرگە گۈزەل ەئخالق بىلەن مۇائمىلە قىلغىن.

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
 دېگەن. «سەھىھ»رمىزى، ەئھمەد رىۋايىتى. ەئلبانى ىت ②

about:blankAr
about:blankAr
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بىرەر يامان ىئش قىلىپ سالساڭ، ۇئنىڭغا »بىز بۇ ھەدىسنىڭ 
دېگەن « دۇنلىقنى ۆئچۈرىياخشىلىقنى ەئگەشتۈرگىن، ۇئ ياخشىلىق ياما

 بۆلىكىنى سۆزلەيمىز.

ۋاقىتتا، سىزنىڭ مەئسىيەتكە چۈشۈپ قالغان  -گۇناھ 
كى ۋە ىھاياتىڭىزدىكى شۇائرىڭىز ھەمدە ھاياتىڭىزدىكى، يولىڭىزد

نچە اىئبادەتلەرنىڭ بىر ق -تاەئت  دەرھال دىنىڭىزدىكى پروگراممىڭىز
 تۈرلىرىنى قىلىشقا ائلدىراش بولسۇن!

ەئززە ۋە جەللە ۆئزىنىڭ ھۆرمەتلىك كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ:  ھللا

ا واأاِق ُِ الصَّالاةا طارافِا الن َّهااِر وازُلافًا مِ نا اللَّْْيِل ِإنَّ احلْاسانااِت يُ ﴿ ْْ ْذِه
 كۈندۈزنىڭ ىئككى تەرىپىدە )يەنى ەئتىگەندە ۋە كەچقۇرۇن» ﴾السَّ ْيِ ئااتِ 

ن ۋاقىتلىرىدا( ۋە كېچىنىڭ دەسلەپكى . ①ۋاقىتلىرىدا ناماز ۆئتىگى

 . ②«ائرقىلىق يامان ىئشالر يۇيۇلىدۇ شۈبھىسىزكى، ياخشى ىئشالر
نىڭ ەللە ەئززە ۋە ج ھللا رنىڭ يامانلىقالرنى يۇيۇشىدېمەك، ياخشىلىقال

 رەھمىتىنىڭ قاتارىدىندۇر. 

 بىزگە بىز بىرەر گۇناھنى قىلىپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ ۈئچۈن، 
دىغان نۇرغۇن يول ۋە ۋاستىلەرنى ىئنائم قىلدى. سالغان ۋاقىتتا تۇتى

ھللا ىغا قاراڭ! ر قىلغانلىقىمىك -شەيتاننىڭ بەزى كىشىلەرگە قانداق ھىيلە 

                                                           
 تەن نامازلىرىدىن ىئبارەت. پالردىن بامدات، ەئسىر، شام ۋە خۇبۇ يەردە پەرز ناماز  ①
 ائيەت. -331سۈرە ھۇد  ②
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 ﴾واكاانا الشَّْْيطااُن ِلْْلِنسااِن خاُذوالً ﴿بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  تعالى

 ،. يەنى شەيتان①«شەيتان ىئنساننى )ائزدۇرۇپ بولۇپ( تاشلىۋېتىدۇ»
 ۇب ىئنساننى تاەئت، ىئبادەت ۋە تەۋبىدىن ۆئمىدسىزلەندۈرىدۇ، مانا

 شەيتاننىڭ مەقسىتى. 

ُُ ُْ عاُدوٌّ فااتَِّ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ُذوُُ ِإنَّ الشَّْْيطاانا لا
شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر، ۇئنى دۈشمەن » ﴾عاُدو اً 

. سىلەر شەيتاننى دۈشمەن تۇتۇڭالر! ۇئنى دوست، ②«تۇتۇڭالر
زىگە نسان شەيتاننى ۆئىئ ! ەئگەرقىلىۋالماڭالرھەمسۆھبەت ۋە سىرداش 

ڭالپ ، ائنى رەت قىلمايىداىئم ھەمراھ تۇتسا، شەيتاننىڭ تەلەپلىر 
جرا قىلسا، نى ىئىبۇيرۇقلىر  ۇئ كىشىگە قىلغان شەيتاننىڭ ىئتاەئت قىلسا،

تىنىڭ ائجىزلىقىنى ىئلمىشلىرى شەيتان ائلدىدىكى تەبىۇئ ىئنساننىڭ بۇ قى
زلىقىنى بايان تىنىڭ ائجىىشەيتاننىڭ تەبىئ ھللا تعالىرىدۇ. ۇئقتۇرۇپ بې

شەيتاننىڭ » ﴾ِإنَّ كاْْيدا الشَّْْيطااِن كاانا ضاِعْيفاً ﴿قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ى ائجىز. لېكىن بەز  . شەيتاننىڭ تەدبىرى ③«تەدبىرى ھەقىقەتەن ائجىزدۇر 
ىدۇ. ەئگەر ر تا داۋاملىشىپ كېتىۋېشۇ گۇناھنى قىلسا، كىشىلەر بىرەر گۇناھ

گۇناھ قىلىپ سالغان بولسىڭىز، كەينىدىن ياخشى » :بۇ كىشىگە

                                                           
 ائيەت. -01سۈرە فۇرقان  ①
 ائيەت. -3سۈرە فاتىر  ②
 ائيەت. -03سۈرە نىسا  ③
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لغان مەن ھازىر گۇناھ قى» :لسە، ۇئىدېي «ەئمەللەرنى قىلىشقا ائلدىراڭ
 ۇئ ،دەيدۇ. ۇئنداقتا «تۇرسام، ياخشى ەئمەللەرنى قانداقمۇ قىالالي؟

كىشىنى ياخشى ەئمەللەرنى قىلىشتىن توسۇۋاتقان ائمىل نېمە؟ سىز بۇ 
 - تاەئت ىئنساننىڭ گۇناھالرغا چۈشۈپ قالغانلىق سەۋەبلىك

بۇ شەيتاننىڭ  ز.ىتىسىر ىئبادەتلەردىن ۆئزىنى مەھرۇم قويىدىغانلىقىنى ۇئچ
 . ىدۇمىكرىنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىن - مۇشۇ ىئنسان ۈئچۈن قىلغان ھىيلە

نغان دىن رىۋايەت قىلىمان ىئبنى ەئففان رەزىيەلالھۇ ەئنھۇوئس
كىمكى »مۇنداق دەيدۇ: بىزگە ۋەسىيەت قىلىپ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەدىستە، 

 ائندىن كۆڭلىدە ھېچېئلىپ، مەن تاھارەت ائلغانغا وئخشاش تاھارەت 
ت ناماز ككى رەك ەىئپۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن(  )يەنىقىلماي  نەرسىنى پەيدا

 ①«نىدۇ.ىرەت قىلىىكى گۇناھلىرى مەغپنىڭ ىئلگىر ىكىش ۇئ وئقۇسا،

مەسىلەن، ىئنسان ھارامغا قاراش، ھارامنى سۆزلەش، يالغان 
 ىئنسان ، ۇئچۈشۈپ قالساقا غەيۋەت قىلىشتەك بىرەر گۇناھ ېئيتىش ۋە

 ىشى:گاھىدا ۇئ كىئككى رەك ەت ناماز وئقۇيدۇ.  ،لىپدەرھال تاھارەت ېئ
ىم ، بۇ گۇناھقا يەنە چۈشۈپ قېلىشيىنمەزگىلدىن كېبەلكىم مەن بىر »

بەلكىم ! قا تەۋبە قىلىڭ ھللاسىز ھازىر » :بىز ۇئ كىشىگەدېسە، « مۇمكىن
ا تەۋبە غ ھللا تعالى ،لىپسىز تەۋبە قىلىپ، ۇئزۇن ۆئتمەيال ۆئلۈم كې

 ەلكىمدەيمىز.  مەسىلەن، سىز ب« شىشىڭىز مۇمكىنىر قىلغان ھالەتتە ۇئچ
ن، كېسلى بىلەن ۋاپات تېپىشىڭىز مۇمكى ياكى يۈرەك ىسىسماشىنا ھادى

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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تكە ەئسىيەم - گۇناھ ڭىئنساننى سىز بۇنى بىلمەيسىز! لېكىن شەيتان
، ۇئنى رىپچىقى قۇۋۋىتىنى -بارلىق كۈچ  چۈشۈپ قالغانلىقى سەۋەبلىك

نى ىۆئز  سىز بەزى كىشىلەرنىڭ ۇنىدۇ.ىئبادەتلەردىن توسۇشقا ۇئر  -تاەئت 
نېمشقا » ىتىسىز. ەئگەر سىز ۇئنىڭدىن:مەھرۇم قويغانلىقىنى ۇئچر نامازدىن 

مەن زىنا  ،قېرىندىشىم» :ۇئ سىزگە دەپ سورىسىڭىز،« ؟ناماز وئقۇمايسىز
ە دەيدۇ. مانا بۇ كۆپىنچ« قىلىپ تۇرۇپ، ناماز وئقۇسام قانداق بولىدۇ!؟
 ۇپ،مەن زىنا قىلىپ تۇر »ياشالردىكى قىينچىلىق بولۇپ، ۇئالرمۇ ھەم: 

دەيدۇ. مەسىلەن، ىئككى كىشى بولۇپ، « ناماز وئقۇسام قانداق بولىدۇ!؟
بىرى، زىنا قىلغان ەئمما ناماز وئقۇپ ۆئلۈپ كەتكەن؛ يەنە بىرى، ناماز 
وئقۇماي زىنا قىلىپ ۆئلۈپ كەتكەن. بۇ ىئككىسىنىڭ قايسىسى ەئۋزەل؟ 

پ ۆئلۈپ ۇنىڭ ھۇزۇرىدا ەئلۋەتتە زىنا قىلغان ەئمما ناماز وئق ھللا تعالى
كەتكەن كىشى، ناماز وئقۇماي زىنا قىلىپ ۆئلۈپ كەتكەن كىشىدىن 

ەن ۆئلۈپ كەتك ناماز وئقۇماي زىنا قىلىپ»ەئۋزەلدۇر. بەزى ۆئلىماالر: 
 دەيدۇ. « كىشى، كافىر ھالىتىدە ۆئلۈپ كېتىدۇ

ەر سىز ەئگ دىن:يول ۋە ۋاستىلەرنىڭ ەئڭ كاتتىلىرىنىڭ قاتارى
 ،چۈشۈپ قالغان ۋاقىتتا شەيتاننى مەغلۇپ قىلىپمەئسىيەتكە  - گۇناھ

 ەتلەرنىىئباد - نۇرغۇن تاەئت ھاالك قىلىشنى وئيلىسىڭىز، سىزنىڭ
انا اَّله س  >كىمكى » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ڭىز زۆرۈر بولىدۇ. بۇ ھەقتە ىقىلىش حا بح

هه  ده مح حا به
، دېڭىزنىڭ كۆپۈكىدەك گۇناھلىرى نى يۈز قېتىم دېسە  ①<وا

                                                           
هه  ① ده مح حا به انا اَّله وا حا بح  مەن.نى مەدھىيىلەي ھللا تعالىنى پاك دەپ ېئتىقاد قىلىمەن.  ھللا تعالى : س 



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  53 

 ىھللا تعالكىنى دېدى. دېڭىزنىڭ كۆپۈ   ①«نىدۇىەت قىلمەغفىر  ،بولسىمۇ
انا »ساناپ بواللمايدۇ. سىز گۇناھ قىلغان ۋاقىتتا  دىن باشقا ھېچكىم حا بح س 

هه  ده مح حا به
سح »نى يۈز قېتىم دېسىڭىز، ۇئنىڭدىن كېيىن « اَّله وا

أ
فر  ھللاا ا غح نى « تا

ۋە سىزگە ائسان بولغان نەرسىدىن ائزغىنە بولسىمۇ  يۈز قېتىم دېسىڭىز
ۈنكى چ گۇناھلىرىڭىز كەچۈرۈلمەسمۇ؟!سەدىقە قىلسىڭىز، ەئجىبا 

 . ②دېدى «نى ۆئچۈرىدۇىنىڭ غەزىپ ھللا تعالىسەدىقە » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

قۇيسىز ناماز وئ ەتسىز ىئككى رەك  ،بىز يۇقىرىدا دەپ ۆئتكەندەك
دىكى مقۇرائن كەرى قانچە بەت وئقۇيسىز. چۈنكىدىن بىر ۋە قۇرائن كەرىم

ن ھەر قۇرائن كەرىمدىھەر بىر ھەرپكە وئن ياخشىلىق بېرىلىدۇ. سىلەر 
ەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭالر! مەن بىر بەتنى وئقۇشنى ت قېتىم بىر بەت

قىلىپ  ۋۇر دەپ وئياليمەن. يەنە تەسەۋ  «ىئككى يۈز ھەرپتىن ائز ەئمەس»
انچە بولىدۇ؟ ق ئىيجەم ،وئن ياخشىلىقتىن بولساپ بېقىڭالر! ھەر بىر ھەر 

ھللا  ،ىنيگۇناھ قىلغاندىن كې سىز . دېمەكىئككى مىڭ ياخشىلىق بولىدۇ
غا  ھللا تعالى ،ىئبادەتلەرنى قىلىپ - نىڭ ىئزنى بىلەن نۇرغۇن تاەئت تعالى

سىزنى   تعالىھللاكۆرسەتكەن ۋاقتىڭىزدا  ڭىزنىىۆئزىڭىزنىڭ ىئخالسمەنلىك
 مۇۋەپپەق قىلىدۇ.تەۋبىگە 

 - گۇناھ دەيدۇ. ماقۇل، سىز« مەن ائجىز» :بەزى كىشىلەر
ولۇشقا ۇئنداقتا نېمىشقا  كۈچلۈك ب ،مەئسىيەتنىڭ ائلدىدا ائجىزكەنسىز

قىلىسىز؟  غا ىئتاەئت قىلىشتا ائجىزلىق ھللا تعالىنېمشقا  تىرىشمايسىز؟
                                                           

 دېگەن.« سەھىھ»رمىزى، ىئبنى ماجە رىۋايىتى. ەئلبانى ىت ①
 رمىزى رىۋايىتى.ىت ②
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مەن » زگە:سىبۇنداق ائجىزلىق قىلىشىڭىز توغرا ەئمەس. ۇئ كىشىنىڭ 
ىئرادەم  - ھىممەتشى تۇرۇشقا قادىر بواللمايمەن، نەپسىمگە قار  ائجىز،
 مەئسىيەت قىلماي، سەۋر قىلىشقا قادىر بواللمايمەن، - گۇناھ يوق،
دېيىشى توغرا ەئمەس، بۇ !« قىلىپ سالىمەن مەئسىيەت - گۇناھ

 ىشقاىز نېمس»شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى. )بۇنداق ۋاقىتتا، بىز ۇئنىڭغا(: 
جىز كۈچلۈك مۆئمىن، ائ : >ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ەئجىبا ؟ لۈك بواللمايسىزكۈچ

 ①<ۈئچۈن ياخشى ۋە سۆيۈملۈكرەك تۇر  ھللا تعالىغا قارىغاندا ئمىنمۆ
 دەيمىز.  «دېمىگەنمىدى

 ،اقىتتاۋ ەتلەرنى قىلىپ سالغانبىرەر گۇناھ ياكى مەئسىي دېمەك،
ىزنىڭ اش سشقا ائلدىر ىقىلەتلەرنى دىئبا - ، بەلكى كۆپ تاەئتبىر ەئمەس

ھللا  ،كىۈئمىد  .بولسۇن بۇ ھاياتتىكى شۇائرىڭىز، پروگراممىڭىز ۋە يولىڭىز
 ،ەئپۇ قىلىپ ەھمىتى ۋە سېخىيلىقى بىلەن سىزنىۆئز ر  تعالى

ھللا  اىدۇ ۋە سىز ھاياتىڭىزنى يېڭاليسىز. شۇ ائساستڭىزنى كەچۈر ىگۇناھلىر 
ە مۇۋەپپەق ۋە تەۋبىگ يسۇنۇشقاۆئز ىئزنى بىلەن سىزنى ۆئزىگە بو تعالى

دىغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرى نىگۇناھلىرىڭىز  سىزنىڭ نىڭ ھللا تعالىقىلىدۇ. 
 . يەنىدېمەڭ« مەن مۇناپىق بولۇپ قالدىم!» :سىز وئيلىغان ۋاقتىڭىزدا

ىدكە مەسج ق قىلىپ، ھاراق ىئچىپ تۇرۇپىلىر مەن زىنا قىلىپ، وئغ»
بۇ توغرا ەئمەس. بۇ  دېمەڭ،« بولىدۇ؟!سام قانداق بېرىپ ناماز وئقۇ

سەن » :سە قىلىپشەيتان سىزگە ۋەسۋە !قاراڭ شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى.
 يەنە ياخشى ەئمەلنى قىلساڭ قانداق بولىدۇ؟ قىلىپ تۇرۇپ ھازىر گۇناھ

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 بۇ شەيتاندىن. شەيتان سىزنى ھەرخىل يول ۋەدەيدۇ. مانا  !«بۇ نىفاقلىق
 ىن مەھرۇم قويۇشنى ىئرادە قىلىدۇ.تتىئبادە -ىتە بىلەن تاەئت ۋاس
ەيتاننىڭ ش ادەتتىن يىراقالشتۇرىدۇ. سىزىئب -، ۇئ سىزنى تاەئت مىىمۇھ

مىكىرلىرىگە چۈشۈپ قېلىشتىن قاتتىق ھەزەر ەئيلەڭ!  -مۇنداق ھىيلە 
 ،ى تاپقانداىكنسىز ۆئزىڭىزنىڭ نەپسىدە ائجىزلىق، سۇسلۇق ۋە كەمچىل

تىدۇر. بۇ ھەقتە ىتەقۋادارالرنىڭ سۈپ –مانا بۇ  ىئلتىجا قىلىڭ! غا ھللا تعالى

ًة أاْو ظالاُموا أان ْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ُفساُه ُْ واالَِّذينا ِإذاا ف اعاُلوا فااِْحشا
ُ وا  َلْا ُيِصرُّوا عالاى ماا ذاكاُروا الِلَّا فااْست اْغفاُروا ِلُذنُوِِِّ ُْ واماْن ي اْغِفُر الذُّنُوبا ِإالَّ الِلَّ

ى تەقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياك» ﴾ف اعاُلوا واُه ُْ ي اْعلاُمونا 
ىرەت فياد ېئتىدۇ، گۇناھلىرى ۈئچۈن مەغۆئزلىرىگە زۇلۇم قىلسا ھللا نى 

تەلەپ قىلىدۇ، گۇناھنى كەچۈرىدىغان ھللا تىن باشقا كىم بار؟ ۇئالر 

 - ئمىن گۇناھ. مۇ①«قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ
ۈشۈپ مەئسىيەتكە چ - گۇناھ ۈئستىدە داۋامالشمايدۇ. ىئنسانمەئسىيەت 

 اخشىلىقتۇر.ي غا تەۋبە قىلىشقا ائلدىرىشى كامىل ھللا تعالى ،قالغان ۋاقىتتا
ى ۇئن مەئسىيەتنىڭ ۈئستىدە ىئزچىل داۋاملىشىپ - گۇناھ ەئمما

رنىڭ سۈپىتى لەئمىنمىنلەرنىڭ سۈپىتى ەئمەس. بەلكى مۇئقىلىۋېرىش مۇ
 :گەر سىزەئ شتۇر.ىا تەۋبە قىلغ ھللا تعالى ،مەئسىيەت قىلغاندا - گۇناھ

 «مەن مۇشۇ گۇناھنى يەنە قىلىپ سالىمەن! يىن~ ائلتە ائيدىن كې بەش»
ىلىڭ! سىز ا تەۋبە قغ ھللا تعالىسىز ھازىر » دېسىڭىز، مەن ېئيتىمەنكى:
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ىلىشى ۋە قە مۇۋەپپەق سىزنى تەۋبىگ ھللا تعالى ،كى، ۈئمىد بىلمەيسىز
 «نى يامان كۆرسىتىشى مۇمكىن.سىزنىڭ قەلبىڭىزگە بۇ گۇناھ

زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿ھللا تعالى مۇنداق دەيدۇ:  ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ لەر! مۇئمىنىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

يەنى ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە ))گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى

تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 
ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

پىمىزدا بىر ەئترا مەقسەتكە كەلسەك، ىئ قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم!
ھ كۆپ قىسىم ياخشى كىشىلەر ۋە ىئسال كېسەللىك بار، ۇئ كېسەللىك
 -كىچىك ۋە بىلىملىك  -ائيال، چوڭ  -قىلغۇچىالردا ھەمدە ەئر 

بىلىمسزلەرنىڭ ائرىسىدا كەڭ تارقالغان. بۇ كېسەل چوڭ گۇناھ قاتارىدىن 
 ېئتىبارغا ېئلىنىدۇ. ائگاھ بولۇڭالركى، ۇئ بولسىمۇ ھەسەتتۇر. 

 ۇئنداقتا، ھەسەتنىڭ مەنىسى نېمە؟

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
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ياخشىالر »ىئمام نەۋەۋى رەھىمەھۇلالھ ۆئزىنىڭ  ھەسەت:
ئمەتنىڭ يوقىلىپ نې»ناملىق كىتابىدا تىلغا ېئلىپ ۆئتكىنىدەك « باغچىسى

كى ايەنى مەيلى دىنىي نېئمەت بولسۇن ۋە ي«. كېتىشىنى ائرزۇ قىلىشتۇر 
مەتتىن قېرىندىشىڭنىڭ ائيرىلىپ دۇنياۋى نېئمەت بولسۇن، بۇ نې

 قىلىشڭدۇر.قېلىشىنى ائرزۇ 

ېئمەت ائتا ن ھللا تعالى»ۆئزىنىڭ ھۆرمەتلىك كىتابىدا ھللا تعالى 
ىئكەنلىكىنى  «قىلغان كىشىلەرگە ھەسەت قىلىش يەھۇدىيالرنىڭ سۈپىتى

گاھ . بىز بۇنىڭدىن ائ. دېمەك بۇ يەھۇدىيالرنىڭ سۈپىتىبايان قىلدى
 بولۇشىمىز كېرەك. 

چۈن، قىلغانلىقى ۈئىئبلىس ھەم ائدەم ەئلەيھىسساالمغا ھەسەت 
 ھەسەت بولدى. ىغا ائسىي بولغان تۇنجى گۇناھھللا تعالى 

 - بىر»بىزگە ۋەسىيەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ائرا  -ز ، ۆئەسەت قىلىشماڭالر، ۆئچمەنلىك قىلىشماڭالربىرىڭالرغا ھ

اش نىڭ قېرىند ھللارەھىمنى ۈئزمەڭالر، تەتۈر قاراشماڭالر ۋە  -سىلە 

 ①«ندىلىرىدىن بولۇڭالر.بە

ىلىپ ئمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قكەرىمدە مۇ قۇرائنھللا تعالى 

ً ل ِلَِّذينا آماُنوا﴿مۇنداق دەيدۇ:  دىللىرىمىزدا » ﴾واالا َتاْعاْل ِف قُ ُلوبِناا ِغال 
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يەنى ىئمان ېئيتقان . ①«لەرگە قارشى دۈشمەنلىك پەيدا قىلمىغىنمۇئمىن
 كىشىلەرگە ۆئچمەنلىك، ھەسەتنى پەيدا قىلمىغىن! 

ىئ قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، ھەسەتنىڭ بىر قانچە تۈرلۈك 
زىلىق بىلدۈرۈش. ھۆكۈمىگە نارا  نىڭھللا تعالى زىيانلىرى بار. بىرىنچى زىيىنى 

نىڭ ھۆكۈمىگە ېئتىراز ھللا تعالى سىلەر ھەسەت قىلغۇچىنىڭ 
ىئ رەببىم! »ى ەننىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلەمسىلەر؟ يبىلدۈرۈشى

مەتلەرنى بەردىڭ، ماڭا بەرمىدىڭ. نېمە ۈئچۈن پاالنىغا سەن پاالنىغا نې
نىڭ ائدىللىقغا ۋە ھللا تعالى  دەپ،« بېرىپ، ماڭا بەرمەيسەن؟
 ھۆكۈملىرىگە تۆھمەت قىلىدۇ.

ۈم ەئڭ ائدىل، ەئڭ توغرا ھۆك ھللا تعالىاليمىزكى، بىز تەستىق
قىلغۇچى، ەئڭ مېھرىبان ۋە ھەربىر ىئشنى ۆئزىنىڭ توغرا وئرنىغا قويغۇچى 

بار  دېگەن بىر ىئسم سۈپىتى« الحكيم»نىڭ  ھللا تعالىزاتتۇر. چۈنكى 
 ھەربىر ىئشنى ۆئزىنىڭ مۇناسىپ وئرنىغا قويغۇچى ۋە ھللا تعالىبولۇپ، 

 .ھېكمەت بىلەن ىئش قىلغۇچى زاتتۇر 

شۇنىڭدەك، ھەسەتنىڭ زىيانلىرىنىڭ قاتارىدىن، سىز ھەسەت 
گەر ۇئ ەئقايغۇ ۋە قىينچىلىق ىئچىدە ۇئچرىتىسىز.  -قىلغۇچىنى داىئم غەم 

بەرگەنلىكىنى  مەتلەرنىكىشىگە دىنىي ۋە دۇنيالىق نېنىڭ بىرەر  ھللا تعالى
تا ھەت ،ھالىتىنىڭ جىددىيلىشىپ ۋە چارچىغانلىقىنىكۆرسە، ۇئنىڭ روھى 

تىسىز. ىبەزى كىشىلەرنىڭ چىرايىدا ھەسەتنىڭ ائشكارا بولغانلىقىنى ۇئچر 
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بىر كىشىگە كۆپ مال رىزىق ېئتىلگەنلىكى ياكى ھەدىيە مەسىلەن، 
ماشىنىلىرى كەلگەنلىكى ۋە ياكى بىر كىشىنىڭ گۈزەل، سالىھ ائيال بىلەن 

ڭ ىۆئزىن ھللا تعالىتوي قىلغانلىق خەۋىرى ھەسەتخورغا يەتسە، 
مەتلەرنى بۇ ھەسەتخورنىڭ يامان ندىلىرىگە چۈشۈرۈپ بەرگەن نېبە

ھەمدە ۇئنىڭ كۆزى ۋە  كۆرۈپ، يۈزىنىڭ رەڭگى ۆئزگەرگەنلىكىنى
 -قېرىنداشلرىنىڭ خۇشاللىقىغا خۇشال بولمايدىغان، غەم  چىرايىدىن

قايغۇلىرىغا غەم قىلمايدىغان ھەسەتخورلۇق سۈپىتىنى ۇئچرىتىسىز. 
كامىل مۇئمىننىڭ سۈپىتىنى بايان قىلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ۋەھالەنكى، 

سىلەرنىڭ بىرىڭالر ۆئزى ياخشى كۆرگەن نەرسىنى قېرىندىشىغا ھەم »

 ①دېدى.« ئمىن بواللمايدۇي مۇوئخشاش ياخشى كۆرمىسە، ھەقىقى

سىز قانچىلىك سۆزلىسىڭىزمۇ ۋە ياكى قانچىلىك بىلىمىڭىز، 
ىشىڭىز، ىز، قۇرائننى يادقا ېئلچۈشەنچىڭىز، ىئبادىتىڭىز، ىئتاىئتىڭ

كېچىلىرى قىيامدا تۇرۇپ، كۈندۈزلىرى روزا تۇتۇشىڭىز بولۇپ كەتسىمۇ، 
ۆئزىڭىز ياخشى كۆرگەن نەرسىنى قېرىندىشىڭىز ۈئچۈن »لېكىن سىزدە 

 «ياخشى كۆرەلمەسلىك ياكى ۇئالرغا ياخشىلىقنى ائرزۇ قىاللماسلىق
ۋەبتىن بىز بار ىئكەن. شۇ سەسۈپىتى بولسا، سىزنىڭ قەلبىڭىزدە مەسىلە 

سىز ھازىرغىچىلىك ىئمانىڭىزنى مۇكەممەل قىاللماپسىز ۋە »سىزگە: 
چىلىرى مەن كې !ىئ جاماەئت»دەيمىز. ەئگەر سىز: « ىئمانىڭىز كەمتۈككەن

قىيامدا تۇرۇپ، كۈندۈزلىرى روزا تۇتىمەن. قۇرائننى يادقا ائلغان ىئمام، 
نچىلىك سىزنىڭ قا»بىز سىزگە:  دېسىڭىز،« خاتىپ ۋە مەشھۇر كىشىمەن

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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ياخشى ەئمەللىرىڭىز بولۇپ كەتسۇن، ەئگەر سىز ۆئزىڭىز ياخشى كۆرگەن 
نەرسىنى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىڭىزغىمۇ ياخشى كۆرەلمىسىڭىز ۋە ۆئزىڭىز 
يامان كۆرگەن نەرسىنى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىڭىزغىمۇ يامان 

ەپ >ىئمانى كەمتۈك< د كۆرەلمىسىڭىز، شەرىەت تارازىسىغا ائساسەن
 دەيمىز.« قارىلىسىز

ىئ قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، شۇنىڭ ۈئچۈن سىز ۆئزىڭىز بىلەن 
قەلبىڭىز وئتتۇرىسىدا كۈرەش قىلىشىڭىز الزىم. ەئگەر سىز قەلبىڭىزدە 

  تعالىھللاھازىرغىچىلىك مەيلى دىنىي ياكى دۇنيالىق نېئمەت بولسۇن، 
ۆرۈش يوقىلىپ كېتىشىنى ياخشى ك كىشىلەرگە بەرگەن شۇ نېئمەتنىڭ

سۈپىتىنى ھېس قىلسىڭىز، ۇئنداقتا نېمە ىئش قىلىسىز؟ سىز نەپسىڭىز 
گە پاالنى كىشى ،ىئ رەببىم» :غا ھللا تعالىبىلەن كۈرەش قىلىپ، 

ىڭىز دەپ دۇائ قىلىش «بەرىكەت ائتا قىلغىن! ا، رىزقىغقىيەتمۇۋەپپە
ڭ ۆئي، ائيال، نى ھللا تعالىبىرەر مۇسۇلمان قېرىندىشىڭىزغا  كېرەك. يەنى

خىزمەت ۋە ياخشى ماائش رىزىق قىلىپ بەرگەنلىكىنى، ۇئنىڭ پۇل 
ىئ » ۇئ كىشى ۈئچۈن: ،ائڭلىسىڭىز تاپقانلىقىنى ياكى قۇرائن يادلىغانلىقىنى

دەپ دۇائ  «قىيەت، رىزقىغا بەرىكەت ائتا قىلغىن!نىڭغا مۇۋەپپەۇئ ،رەببىم
رۇغۇچى ۋە يامانلىققا بۇي قىلىڭ. ائندىن بۇ ۋاقىتتا سىز بىلەن شەيتان

غا  الىھللا تع، ھەتتا سىز ىسىدا جەڭ باشلىنىدۇنەپسىڭىز وئتتۇر 
 ،ىئ رەببىم» :پچىللىق ۋە ىئخالسمەنلىكنى كۆرسىتىقەلبىڭىزدىن راست

 !«مەنىىلرەش قۇشى ۈئچۈن، قەلبىم بىلەن كۈ مەن قەلبىمنىڭ ساغالم بول
 .دەڭ
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ارلىق سىز قەلبى دۇنياغا باغالنغان ب ،قېرىنداشلىرىم ىئ قەدىرلىك
ڭغا كۆڭۈل نىشۇ دۇنيا ۈئچۈن غەم قىلىدىغانلىقىنى ۋە ۇئ ڭكىشىلەرنى

 غان كىشىدۇنياغا پەرۋا قىلمايدى - تىسىز. ەئمما مالىر بۆلىدىغانلىقىنى ۇئچ
 دۇ.دۇنيادىن يۈز ۆئرۈي - ۇئ مال

ق قەلب ۋە قماسلىىدۇنياغا قىز » :رەھىمەھۇلالھىئمام ىئبنى قەييىم 
 ائخىرەتكە باغالنغان ىئنسان بۇنداق دېدى. قەلبى «بەدەننىڭ راھىتى

يوقىالڭ ىئشالرغا نەزەر سالمايدۇ، بەلكى كىشلەر ۈئچۈن بەرىكەت 
پەقىيەت ائتا مۇۋەپ ھللا تعالى ەنىڭ تىجارىتىگتىلەيدۇ. ەئگەر بىر كىشى

ەرىكەت ۇئ كىشىگە ب ،سابىلەن رىزىقالندۇر  ي شەھىدلىكائلى قىلسا ۋە
 تىلەيدۇ.

سىز ۆئز نەپسىڭىز بىلەن كۈرەش قىلىڭ! نەپسىڭىزنى ھللا قا 
ىئ رەببىم، مەن ۆئز نەپسىم بىلەن جەڭ »كۆرسىتىپ تۇرۇپ: 

 دەپ ۆئز نەپسىڭىز بىلەن جەڭ قىلىڭ!« قىلىۋاتىمەن

ۇق ورل ەتخبۇ ھەس ، مەن ېئيتىمەنكى،قېرىنداشلىرىم ىئ قەدىرلىك
اق دەيدۇ: مۇند . ىئبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھكېسىلى كەڭرى تارقالغان

ۇئنى  ھللاھەسەتتىن ائيرىاللمايدۇ، لېكىن كەرەملىك  ائدەم بەدىنى»

  ①.«يوشۇرىدۇ، مەلۇئن شەيتان ۇئنى ائشكارىاليدۇ

ەتنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن: ېئرى بىلەن ھەس
للىشىۋاتقان ائيالنى بىز داىئم ۇئچرىتىمىز. مەن سىلەرگە ېئيتىپ دەجې

                                                           
مراض القلوب وشفاؤها»ىئبنى تەيمىيەنىڭ  ①

أ
 بەت.  -38كىتابى  «رسالة في ا
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ارقالغان. لالر ائرىسىدا بەك كۆپ تھەقىقەتەن بۇ كېسەل ائيا ۆئتكىنىمدەك،
نىڭ چىرايلىق ىائيال يەنە بىر ائيالنىڭ قېشىغا بارىدۇ ۋە ۇئ ائيالنىڭ ۆئي بىر
ىدۇ. يەنە بىر ر ەنلىكىنى ۋە ۆئي سايمانلىرىنىڭ يېڭى ىئكەنلىكىنى كۆ ىئك

قەلبىدە  ،يىن ۇئ ۆئينىڭ كۆيۈپ كەتكەنلىكىنى ائڭالپقانچە كۈنلەردىن كې
 دەيمىز. « ھەسەت»خۇشال بولىدۇ. بىز بۇنى 

ك، تسىزلىقازا، بەخ - باال ىزغامۇسۇلمان قېرىندىشىڭ ەئگەر
ڭلىغان ەت يەتكەنلىكىنى ائكېسەللىك ۋە قىينچىلىقالر بىلەن مۇسىب

 دەيمىز. « ەتھەس» مۇبىز بۇنى ىزدە خۇشال بولسىڭىز،ۋاقتىڭىزدا، كۆڭلىڭ

ەت ائتا منىڭ نې ھللا تعالى ىڭىزغامۇسۇلمان قېرىنداشلىر  ەئگەر
ا مۇۋەپپەقىيەت لىرىغدۇنيالىق ىئش ي ۋەۇئالرنىڭ دىنى قىلغانلىقىنى ھەمدە

 ائرام بولۇپبى كىن ۋەغەم ۋاقتىڭىزدا، سىزائڭلىغان  ائتا قىلغانلىقىنى
 دەيمىز. «ھەسەت» مۇبىز بۇنى ڭىز،ھەسرەت چەكسى

سىز  .لىشىڭىز كېرەكسىز قەلبىڭىزدىن قاتتىق ھېساب ېئ
ىئ » :غا عالىھللا تائندىن داىئم  يوقلىقىغا قاراڭ! -قەلبىڭىزدە ھەسەت بار 

ن ۋە ھەسەتخورلۇقتىن، دۈشمەنلىك تى ، قەلبىمنى كېسەللەردىن،رەببىم
 دەپ دۇائ قىلىڭ.  !«يامان كۆرۈشتىن ساقلىغىن

 زلەپائللىقىدا بولغان بىر مىسالنى سۆ ائيالالرنىڭ رىمەن سىلەرگە 
لنى ىنىڭ ېئرى بىلەن جېدەللىشىدىغان بىر ائياسىز ۆئز  ،ۆئتەي. مەسىلەن

  تعالىھللاا ائىئلە ھاياتىغ تىسىز. بۇ ائيال يەنە بىر ائيالنىڭىر ۇئچ
كەنلىكىنى تلىك ىئبەخ ۋە ېئرى بىلەن قىيەت ائتا قىلغانلىقىنىمۇۋەپپە
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 گەرتىسىز. ەئىر ۇئنىڭ غەم چەككەنلىكىنى ۇئچ ،ائڭلىغان ۋاقىتتا
سىدا ىتۇر رى وئتۆئزى بىلەن ېئۇئ ائيال بۇ ائيالغا  كۈنلەرنىڭ بىر كۈنى

ۇشال ۇ ائيال خب ،قىينچىلىق يۈز بەرگەنلىكىنى شىكايەت قىلىپ كەلسە
وھى شاللىقتىن چىراي  ى ۋە ر بۇ ائيالنىڭ خۇ بولۇپ كېتىدۇ. ھەتتا سىز

 .ىتىسىزر لىقىنى ائشكارە قىلغانلىقىنى ۇئچخۇشال ،پھالىتىنىڭمۇ ۆئزگىرى

لەن قەلبىمىزدىن ىئنچىكىلىك بى ۋە بىز ېئھتىيات قىلىشىمىز
 ەك،ەرگە ېئيتقاندېئلىپ تۇرۇشىمىز كېرەك. چۈنكى مەن سىل ھېساب

دەپ « ۈرۈشگە ېئتىراز بىلدنىڭ تەقدىرى ھللا تعالى»ھەسەت بولسا 
 ىغان چوڭ گۇناھالرنىڭ قاتارىدىندۇر.قارىلىد

ەپ د« ؟قەلبىمنى ھەسەتتىن قانداق پاكاليمەن» ەئگەر سىز:
رقىلىق نەپسىڭىز بىلەن كۆرەش قىلىش ائ»  ېئيتىمەنكى: مەن سىڭىز،ىسور 

ىزنى ەلبىڭق ۋە لىنغان كىشىنىڭ مەنپەەئتىھەسەت قىھەمدە  پاكاليسىز
 «ىڭ!دۇائ قىل غا ھللا تعالى ەھەسەتتىن پاكلىشى ھەققىد

ىن دھللا تعالى لىك كەرەم ،بۈيۈك ەئرشنىڭ رەببى ائخىرىدا،
رەت ىاڭا ۋە سىلەرگە مەغپمزنى ھەسەتتىن پاكلىشىنى، قەلبلىرىمى

ۇلۇلالھ ساالمى ۋە بەرىكىتى رەس نىڭ رەھمىتى، ھللا. قىلىشىنى سورايمەن
ولسۇن، ساھابىلەرگە ب غا ۋە بارلىقتلىرىىائتاۋاب - ائىئلەۇئنىڭ  گە، ملسو هيلع هللا ىلص

 ائمىن!
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ لەر! مۇئمىنىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 

ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى

تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 
ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

 اتوغرىسىد لىكبىر كېسەل ەئمدىبىز  ،تالردوس قەدىرلىك

، گەسالىھ كىشىلەر  –كېسەل خىل بۇ بۈگۈن  سۆزلەيمىز.

 ۋە ا، چوڭالرغالىۋاتقانالرغ، ىئلىم ېئغا، ائيالالر گە، ەئرلەر غاىالر ىئسالھاتچ

ق ايۇقۇپ قالدى. سىز بۇ كېسەلنىڭ ھەر قاندوئمۇميۈزلۈك كىچىكلەرگە 

 ھللا تعالى ەتتاھ تىسىز،ىۇئچر  ۋاتقانلىقىنىۇ وئرۇندا كىشىلەرگە ھەمراھ بول

نىڭ بىرى ىلىر ىئسالم ائساس ائدا قىلىۋاتقاندا، ەر پەرزنىزلىرىدىن بىر نىڭ پەر 

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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بۇ  ھەم زاننى ائدا قىلىۋاتقان ھالەتتىمۇىپەرز رام ۋە بولغان ھەج ىئبادىتىنى

ۇ ب ،ېمەكد .تىسىزىۇئچر  ىۋاتقانلىقىنىلنىڭ ۇئالرغا ھەمراھ بولكېسە

ەھىم ر  ھللاپەقەت  .كۆپ مۇسۇلمانالرغا يۇقتى ،تارقالدىكېسەل كەڭ 

 بۇ كېسەلدىن مۇستەسنا بواللىدى. القىلغان كىشىلەر 

  .غەيۋەت –؟ ۇئ نېمە كېسەل بۇ

 ،رىۋايەت قىلىدۇكى نىڭ سەھىھ كىتابىداىىئمام مۇسلىم ۆئز 

« لەر؟غەيۋەتنىڭ نېمە ىئكەنلىكنى بىلەمسى»: ساھابىلەرگە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 «ر رەسۇلى ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇ  ۋە ۇئنىڭ ھللا : »ساھابىلەر ،دېگەندە

ن ياما ىمۇسۇلمان قېرىندىشغەيۋەت دېگەن » :ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھېدىد

 .بەردىدەپ جاۋاپ  «سۆزلەشيوق يەردە  ۇئ كۆرىدىغان بىرەر ىئشنى

يەتتە شۇ ەئمەلىگەن ىئش سۆزلىەئگەر بىز  ،رەسۇلۇلالھ ىئ» :ساھابىلەر

ۇئ ىئش » :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ىغىنىدا،سور دەپ  «؟لسىچۇتېپىقېرىندىشىمىزدا 

 ،لمىساتېپى ەرەئگ ىسەن،غەيۋەت قىلغان بول تېپىلسا،شۇ قېرىندىشىڭدا 

 دېدى.« تۆھمەت قىلغان بولىسەن

 يددىائ»نى سەل قارايدۇ ۋە غەيۋەت كەچە كىشىلەر غەيۋەتىنكۆپ

 ،كىيەتتىبېرىپ شۇ دەرىجىگە  مەسىلەھەتتا  .دەپ وئياليدۇ «ىئش

 . تىن ۆئزىمىزنى تارتالمايمىزغەيۋەت ،ساقمۇناماز وئقۇ لىپتاھارەت ېئ

 سىلەر غەيۋەتنىڭ چوڭ گۇناھالر ، ەئجىباتالردوس قەدىرلىك

يتقىنىدەك، ېئكۆپچىلىك ۆئلىماالر  ؟!ى بىلمەمسىلەرنىدىن ىئكەنلىكىقاتار 

تەۋبە  قا ھللا الرغاچوڭ گۇناھ .مەيدۇەلناماز، روزا ۆئچۈر  نىچوڭ گۇناھالر 
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 چۈن،ىرەت قىلىشى ۈئنىڭ مەغپ ھللا تعالىيەنى قىلىش الزىم بولىدۇ. 

ققا ىتا قىلماسلقاي ،ىئشىغا پۇشايمان قىلىپيامان قىلغان ۆئزىنىڭ ىئنسان 

  سەمىمىي تەۋبە قىلىشى كېرەك.غا  ھللا تعالىىئرادە باغالپ، 

ى بەزى چۈنك .سۆزلەپ ۆئتىمىز دىنەئمەلىي مىسالالر  تۆۋەندە بىز

بۇ  ،ندىشمقېرى: »سىزگە ، يەنەتىپېغەيۋەت قىلىۋ ،كىشىلەر سەل قاراپ

ڭىزنى مۇسۇلمان قېرىندىشىبىرەر سىز بىلىڭكى، دەيدۇ.  !«غەيۋەت ەئمەس

غەيۋەت  ىڭىزبۇ سۆز  ،دېسىڭىز «پاالنى بېخىل»تۇرۇپ:  لىپتىلغا ېئ

 غەيۋەت دېگەن» :نىڭملسو هيلع هللا ىلص بولىدۇ. چۈنكى بۇ سۆزىڭىز رەسۇلۇلالھ

ەردە يوق ي ، ۇئيامان كۆرىدىغان بىرەر ىئشنى ىمۇسۇلمان قېرىندىش

 !ڭۋۇر قىلىۋ ھەر بىر سۆزنى تەسە .چۈشىدۇ دېگەن سۆزىگە« سۆزلەش

ۆرىدىغان قېرىندىشىڭىز يامان ك غا يىتىپ قالسا،ز ىمۇسۇلمان قېرىندىشىڭ

پاالنى » :سىز .نىدۇلىبارغا ېئىتغەيۋەت دەپ ېئ –ىئش  ۋە بىائرام بولىدىغان

 پ، پاالنىكۆ نىڭ تامىقىۇئيقۇسى كۆپ، پاالنىنىڭ قورقۇنچاق، پاالنى

يالىغا ، پاالنى بالىلىرىغا ەئدەپ ۆئگەتمىگەن، پاالنى ائېرىك تۈرىدۇكىشىنى ز

غەيۋەت  ،دېسىڭىز «ي  ى يوقو ائبر  - يۈز  نىڭەئدەپ ۆئگەتمىگەن، پاالنى

. ھەتتا ندۇر قاتارىدىكىشىلەرنى كەمسىتىش  ۇئنداق سۆزلەر چۈنكى .بولىدۇ

ىلەر دۇائ يولى بەزى كىش» :لىپنى تىلغا ېئىئشائجايىپ بىر بەزى ۆئلىماالر 

 بىرەيلەندىن: سىز ،. مەسىلەنەيدۇد «غەيۋەت قىلىدۇ مۇائرقىلىق

ھللا » ە:ۇئ كىشى سىزگ ،دەپ سورىسىڭىز «راق؟قانداق ىئشىنىڭ ىپاالن»

 ،دېسە «ۋە ەئپۇ قىلىشنى سورايمەنىلىشىنى قساالمەت ۇئنى دىن  تعالى
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نى . ۆئلىماالر نېمە ۈئچۈن بۇائتىدى دەپ« غەيۋەت» نىبەزى ۆئلىماالر بۇ

چۈنكى سىز ۇئنىڭ سۆزى ائرقىلىق ەئھۋالى سورالغان ؟ ەيدۇد «غەيۋەت»

 ڭمەسىلىنىگىشلىك بىرەر ېشكە تۈچۈشەندۈر »كىشىدە  ھېلىقى

 ىئشىنىڭ ىپاالن» :بەزى كىشىلەر. ھەتتا بىلىپ قالدىڭىزنى «بارلىقى

غەيۋەت  بىز ،قېرىندىشىم» :بۇنىڭغا جاۋابەن ەپ سورىسا،د «راق؟قانداق

ۆئلىماالر  ېيىلسە،د !«ڭالرقىستىمابىزنى  ،قىلىشنى ياخشى كۆرمەيمىز

ۋىتىنى غەي كىشىنىڭبىز بۇ » شۇنداقال ەپ ائتىدى.د «غەيۋەت» نىمۇبۇ

  .ەپ ائتىدىد «غەيۋەت» مۇدېگەننى «قىلىشنى ياخشى كۆرمەيمىز

 لىقىمالھتىېئ نىڭ غەيۋەت قىلىپ سېلىشىڭىزنىڭسىز  گەرچە

ەتتا يۈزدە ھ ىڭ.ۋە دىققەت قىل ۇڭائگاھ بول قاتتىق ،بولغان تەقدىردىمۇ

غەيۋەت  ،دىشىمىئ قېرىن! تىڭبولسىمۇ تەرك ېئ لىقھتىمالېئ تبىر پىرسەن

ك ىئتىڭ. تەر  مۇىنھتىمالېئ ەنگەنەيۋەت ەئمەسلىكىدە ىئككىلياكى غ

چىڭ  شەك يوق ىئشنى ۇپ،شەك بار ىئشنى قوي» : ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھەئجىبا 

كىتابلىرىدا مۇنداق  مەن بەزى ۆئلىماالرنىڭ !؟دېمىگەنمىدى  ①«تۇت

 –دېسەڭ، ۇئ  <پاالنى مىسكىنەئگەر سەن >» مەزمۇنالرنى وئقۇدۇم:

اخشى ي غەيۋەتتۇر. چۈنكى ۇئ بىرەر كىشىنىڭ ۆئزىنى مىسكىن دېيىشىنى

دېگەنگە  <پاالنى ساددا> ۋە <پاالنى دەرۋىش> شۇنداقال كۆرمەيدۇ.

 .«سۆزلەرمۇ شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر  وئخشاش

                                                           
 رمىزى ۋە نەساىئ رىۋايىتى.ىت ①
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 زىمىبىز غەيۋەتكە چۈشۈپ قالماسلىق ،تالردوس قەدىرلىك

. مىمىز الزىھتىيات قىلىشېئ ھەرۋاقىتسۆزلەردىن  نداقبۇ ،ۈئچۈن

 بولغانىستىن م ، تىرناقلىرى ۋاقىتتاائسمانغا ۆئرلىتىلگەن ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ

ىرناقلىرى ۇئالر ت !ۇر قىلىپ بېقىڭۋ تەسەۋ  .بىر بۆلۈك كىشىلەرنى كۆردى

ل ىئىبر جىملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ ...مەيدىلىرىنى تاتىاليدۇ ۋە بىلەن يۈزلىرى 

 .ەپ سورىدىد «؟ۇئالرنىڭ جىنايىتى نېمە ؟كىم ۇئالر» :ەيھىسساالمدىنلەئ

 - يۈز  ەۋ بۇالر كىشىلەرنىڭ گۆشلىرىنى يېگەن» :ەيھىسساالملئىل ەئىجىبر 

. «يلىرىنى تۆككەن كىشىلەرو ائبر   دېمەك،  ①دەپ جاۋاپ بەردى

ۇئالرنىڭ  شۇكى: يۋىتىنى قىلىدىغان كىشنىڭ ائزابىرنىڭ غەباشقىال

  .نى تاتىاليدۇمەيدىلىرى ۋە يۈزلىرىنى ، ۆئزىنىڭمىستىن تىرناقلىرى بولۇپ
ا
ال

اَّل   به
َ
ال  إه

َوةا  ق 
ا
ال لا وا وح   ...حا

 ەئھۋالىغاق چىنىشلىبۇ ېئ خورنىڭتەغەيۋمىسال قىلغان  ھللا تعالى

ِثريًا مِ نا َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى قاراڭ!
ُُِبُّ ِإْْثٌ واالا َتااسَُّسوا واالا ي اْغتاب ب َّْعضُ  الظَّنِ  ِإنَّ ب اْع ِا الظَّن ِ  ُُ ُ ب اْعًضا أا

رِْهُتُموُُ واات َُّقوا الِلَّا ِإنَّ الِلَّا  ُا ًتا فا  ﴾ ت اوَّاٌب رَِّْحْي ٌُ أاْحادُُك ُْ أان َياُْكلا حلْا ُا أاِخْيِه ماْي ْ
لەر! نۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر )يەنى مۇئمىنىئ »

ائىئلىدىكىلىرىڭالرغا ۋە كىشىلەرگە گۇمانخورلۇق قىلماڭالر(، بەزى 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد ۋە ەئھمەد رىۋايىتى؛ ەئلبانى  ①

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
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زدىمەڭالر، ىئلەرنىڭ ەئيىبىنى( مۇئمىنگۇمانالر ھەقىقەتەن گۇناھتۇر، )

بىرىڭالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالر، سىلەرنىڭ بىرىڭالر ۆئلگەن  -بىر 

ىقېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشى ياقتۇرامسىلەر؟ ۇئنى   ①نى يېيىشن

ڭ قىلغان( قىلغۇچىالرنى )تەۋبە ھللا .تىن قورقۇڭالر ھللا .ياقتۇرمايسىلەر

 ②«.بۇل قىلغۇچىدۇر، )ۇئالرغا( ناھايىتى مېھرىباندۇر وۋبىسىنى بەكمۇ قتە

ۋۇر ۋ ۆئلۈك قېرىندىشىڭىزنىڭ گۆشىنى يەۋاتقان ھالىتىڭىزنى تەسە

غەيۋەت  ،دەكڭىشۇن !نۈشۈقاباھەتلىك كۆر دېگەن ىۇ نېمقىلىپ بېقىڭ! ب

گەندەك نىڭ گۆشىنى يېىقىلغان كىشى خۇددى ۆئلۈپ قالغان قېرىندىش

  ساقلىسۇن! ھللابولىدۇ. 

 قاتتىق ۇملىشتىنېنىدا وئلتۇرۇپ قۇغەيۋەت سور  ھەتتا بىز شۇڭا

لمىغانلىق جۈرەئت قىال  قاكار قىلىشغەيۋەتنى ىئن دەبەزى! ائگاھالندۇرىمىز

  .لىۋاتىمىزېچۈشۈپ ق يامانلىققابۇ  سەۋەبلىك

غا چىرايلىق ىر ىقېرىنداشليەنىال  پ تۇرۇپمۇ،غەيۋەتنى ائڭال بەزىلەر

غەزەپ  گەۆئزى ىرىنىڭقېرىنداشل دۇ. چۈنكى ۇئ كىشىىمۇائمىلە قىل

ك ۈچ قېتىم شۈئ ~ بىر ياكى ىئككى ۇئالرنىڭ بەزىسى. دۇنى خالىمايىقىلىش

 .وئرۇنلىشىپ قالىدۇ ،داۋاملىشىپ داغەيۋەت شۇ سورۇن دە، -ىدۇ تۇر 

« يوق ھېچقىسى» ،ۇئنىڭ نەزىرىدە بۇ ائدەتتىكى ىئش بولۇپ ،دېمەك

                                                           
  غەيۋەتنىڭ زىيادە قەبىھ ىئكەنلىكىگە تەمسىل. ①
 ائيەت. -30سۈرە ھۇجۇرات  ②
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 غەيۋەت !تالردوس قەدىرلىكرىدۇ. شۇڭا ىئ ېغەيۋەتنى ائڭالۋ دەپ

 ياخشى ىرىنىسورۇنل غەيۋەت ىشىمىز ۋەھتىيات قىلېئداىئم سورۇنلىرىدىن 

 مەن ائيالالرنىمۇ ى!بولۇپمۇ ائيالالر سورۇن ۋېلىشىمىز الزىم.تونۇ 

سىدا ىتتۇر ائيالالر وئ لەرگە قارىغاندار چۈنكى بۇ سۈپەت ەئ .ائگاھالندۇرىمەن

 وكۇنىپ، پتۇىپاالنى ائيال تاالق قىلىن» ، ائيالالر:مەسىلەن .كۆپ تارقالغان

ىرىنى دەپ ائيالالرنىڭ خەۋەرل  «بوپتۇ...ۇئنداق ىپتۇ، ائيال مۇنداق قىلىن

 .دۇقىلىقارىغاندا كۆپ  الرغاباشقى نىغەيۋەت لىدۇ ۋەپ تىلغا ائكۆ

بۇ خەتەرلىك  «تىدىغانېىئنساننىڭ ياخشىلىقلىرىنى يەپ ك» شۇڭا

 ،نى قىلىپىتىەيۋنىڭ غباشقىالر سىز  .ھتىيات قىلىشىمىز الزىمكېسەلدىن ېئ

لىقلىرىڭىزنى ياخشى سىزنىڭ ۇئ كىشى قىيامەت كۈنى ،تەۋبە قىلمىسىڭىز

 .ۋالىدۇلىېئ

لداء ا»زىنىڭ مام ىئبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ ۆئبۇ ھەقتە ىئ
، اھىشەپ -زىنا  سىز: » كىتابىداناملىق  ()كېسەل ۋە شىپالىق «والدواء

النغان ساق م ىئشالردىنكۆپ ھارا  ... قاتارلىقھارام يېيىش ۋە قىلىر وئغ

ن ەيۋەتتىلېكىن ۇئ كىشى غ .تىسىزىبىر ائدەمنى ۇئچر  گۇيىئبادەت ،زاھىد

 گەنە ۆئلھايات ۋ ،قادىر بواللماي باشقۇرۇشقا ساقالنمايدۇ ۋە ۆئز تىلىنى

. ەيدۇد «تىسىزىنى ۇئچر ىكۈزگەنلىكگائبرۇيىغا تىل تە - مۇسۇلمانالرنىڭ يۈز 

لىۋاتىدۇ. ېچۈشۈپ ق كىشىلەرمۇ ۋە سالىھ گۇيىئبادەت لىگەنبۇنىڭغا كۆپ

ەئلۋەتتە،  ،تىدۇۇئالر چوڭ گۇناھالرنى تەرك ېئ يۇقىرىدا ېئيتقاندەك،مەن 
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تىشكە غەيۋەتنى تەرك ېئلېكىن دى، يۋەتمۇ چوڭ گۇناھالر قاتارىدىن ىئغە

ىڭ ۇئن ،غەيۋەت ۇئ كىشىدە وئرۇنلىشىپ ،قادىر بواللمايدۇ. دېمەك

 .ىپ قالىدۇوئبرازىدا گەۋدىلىن

 خىل ۇب نىڭكىشىلەر ۇپ قالسىڭىز، سىز بىرەر سورۇندا وئلتۇر 

 - شەك .ائگاھالندۇرغانلىقىنى ۇئچرىتىسىز لىك تىن باشقىالرنىكېسەل

لىشقا ۋە خاتالىقلىرىنى تىلغا ېئ ىئنسان باشقىالرنىڭ كى،شۈبھىسىز 

 خىل بىر بۇمۇ پ قالىدۇ،ائدەتلىنى لىرىنى ىئزدەشكەبمۇسۇلمانالرنىڭ ەئيى

 .الزىم رۇشىىپ تۇ جىھاد قىل بىلەن نەپسىھەرۋاقىت ىئنسان  لىك.كېسەل

قا موھتاج شىجىھاد قىل ىنى ھەل قىلىش نەپسى بىلەنبۇ مەسىل چۈنكى

 ياكى پەەئتبىرەر مەنسۆزلىمەكچى بولغاندا،  ىئنسان ەئگەر. بولىدۇ

بىز بۇ سۇن. يىغ تىلىنى ىشتىنباشقىالر ھەققىدە سۆز قىل ىتى بولمىسا،ھاج

ى بايان بۇنى كەڭر  خالىمايمىز.غا قويۇشنى ىمەنپەەئتنى كەڭرى وئتتۇر 

ىق ۋە شۇنداق، بار. سىز پاس بارمۇ؟تىياج ھقىلماسلىقتا مەنپەەئت ۋە ېئ

ىئرادە  لىنىشنىۆئي ائيالغا ەرسىز بىر گۇناھكار كىشىدىن ېئھتىيات قىلىڭ! 

رىڭىز ىغا پىكپاالنى»مەسىلەن:  ،سىڭىزالقىلىۋاتقان كىشى توغرىسىدا سور 

يلىنىشنى ڭلىڭىز ياكى قىزىڭىزغا ۆئۇئ كىشى ھازىر سىزنىڭ سىيەنى قانداق؟ 

اق...< مۇند - مۇنداق> مەن ۇئ كىشىنى» :سىز دېسە،« ىئرادە قىلىۋاتىدۇ

ھاجەت ۋە مەنپەەئت  وئخشاش ېگىنىڭىزگەد «ۇيمەنتون كىشى دەپ

 ،مەنپەەئت بولمىساۋە ەئمما ھاجەت  ز،سا جاىئبول تۈپەيلىدىن

 يدۇ.ز بولماىئلەرنىڭ يامانلىقلىرىنى سۆزلەش جاكىشى
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للىرىمىزنى ىن تىتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 

  تعالىھللا ۋە سىلەرگە ۆئزۈمگە ھەمدەنى سورايمەن ىىشغەيۋەتتىن پاكل

 !ىرەت تىلەيمەنپمەغ دىن
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ لەر! مۇئمىنىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
گە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان ىئلگىرىكى ۈئممەتلەر 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
ىدۇر، يېگان -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

ائرىمىزدا ساالمنى بىزگە ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھمەقسەتكە كەلسەك، 
ۇسۇلمانالر م ائشكارا قىلىشساالمنى  .نى ۋەسىيەت قىلدىائشكارا قىلىش

ۇسۇلمانالر مبىز  بۇ ەئسىردە. بولىدۇسىدىكى دوستلۇققا سەۋەب ىوئتتۇر 
 ە!ھ -ەقەدەر مۇھتاج شكە نىشىبىرل لىق ۋەتىپاقت، ىئلۇقتدوس

 ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھرەسۇلىئمام مۇسلىمدىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە، 
ۆئز  ،ئمىن بولمىغۇچە جەننەتكە كىرەلمەيسىلەرۇسىلەر م»: مۇنداق دەيدۇ

ڭغا سىلەر ۇئنى ئمىن بواللمايسىلەر. ەئگەرۇتالشمىغۇچە مائرا دوس -
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ت بولىدىغان ەئمەلگە باشالپ قويايمۇ؟ ائرا دوس - ۆئز ،ەئمەل قىلساڭالر
 .«ائراڭالردا ساالمنى وئمۇمالشتۇرۇڭالر

توغرىسىدا  ائشكارا قىلىشى ساالمنبىز گۈن ۈ ب ،ۇئنداقتا
دىكى ىئسالم دىنملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھسەھىھ ھەدىستە،  ھبەتلىشەيلى.سۆ

ۋزەل ەئمەل مدىكى ەئىئسال» رۇلۇق سورىلىپ:ەئۋزىلى توغتلەرنىڭ خىسلە
بېرىش  ائچ قالغان كىشىگە تاائم» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،دەىنىلگىدېي «قايسى؟

  ①دېدى. «بېرىشمىغان كىشىلەرگە ساالم ۇتونۋە غان ۇتونھەمدە 

 ەسىلەم بىزدە ساقلىنىۋاتقان ېئغىر ھازىر ،تالردوس قەدىرلىكىئ 
ۇر ۆئز ك تدو  ،ساالم قىلىمىز. مەسىلەن ىالغان كىشىلەرگۇپەقەت تون

ائىئلە ىن مىسك كەمبەغەل،ەئمما ساالم قىلىدۇ.  دوك تۇرغا تەبىقىسىدىكى
ىڭ مېن» :دوك تۇر ۇئ  ،بىر ائدەمنى ۇئچراتساخىزمەتچىسىگە وئخشاش 

شاھادەتنامەم بار، مەن نېمىشقا ۇئنىڭغا ساالم قىلغۇدەكمەن؟ ۇئ ماڭا 
اكى بىرەر مۇدىر ي .ساالم قىلمايدۇ رغاالۇئدەپ، « ساالم قىلىشى كېرەك!

رىدىكى ىپەقەت ۆئز تەبىقىسىدىكى ياكى ۆئز شەھ ،بولسا مىنىستىر
 نىەر بەزى ىئشلەمچىل دۇ، ەئمما مىڭ ەئپسۇس،كىشىلەرگە ساالم قىلى

 ،مۇىرىدە ناماز وئقۇۋاتقان ھالەتتە كۆرسىمەسجىدلنىڭ  ھللا تعالىھەتتا 
وپۇزلۇق يۇقىرى نقىلمايدۇ. لېكىن بۇ ساالم  ىڭغا قاراپمۇ قويمايدۇ ۋەۇئن

نى ىشۇ شەھەر ەئھلىنىڭ كىيم ياكى ەئھلىدىن بولسا شۇ شەھەر شەخس
شەخسكە ۇ ش كىشىلەرنىڭھەممە  ،لىدىن بولساىشۇ قەب ۋە ياكى كىيگەن
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 ىئياىمولغان ىئجتب ىشىمىز كېرەكبىز تاشل بۇ .تىسىزىنى ۇئچر ىساالم قىلغانلىق
 . لىككېسەل

ۇ ىئشىمىز بىزنىڭ ب .غان كىشىلەرگە ساالم قىلىمىزۇپەقەت تونبىز 
ن نى چوڭ تۇتۇشتىۆئزى ، تەكەببۇرلۇق ۋەباشقىالرنى تۆۋەن كۆرۈش

نىڭ شىكىبىر » مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ .ىئبارەت يامان ىئللەتتۇر 

 ①«يامانلىقتۇر. يېتەرلىك شىۈىندىشىنى تۆۋەن كۆر مۇسۇلمان قېر 
 ۇئ ،سنى ھەتتا مەسىجدتە كۆرسىمۇكىشىلەر بىرەر شەخمەسىلەن بەزى 

 ولسا،دەتتىكىچە بائ ۋە كۆرۈنۈشىمى ىكىي تۇرقى، -تەقى شەخىسنىڭ 
شۇ ىشى ك ۇئنىڭ وئڭ تەرىپىدىكى ،ساالم قىلمايدۇ. مەسىلەنۇئنىڭغا 

 م قىلىدۇ،بولسا، ۇئنىڭغا ساال تونۇيدىغان كىشى شەھەر ەئھلىدىن ياكى ۇئ
ىكى كىشىگە ساالم قىلمايدۇ. بۇ نېمە ۈئچۈن؟ چۈنكى ەئمما سول تەرىپىد

 بىزدىكى قانتيمەن ېئ – . مانا بۇۇئنى تونۇمايدۇ ياكى كىيىمى ائدەتتىكىچە
 . لىككېسەل يىئجتىماىئ

ەئسساالمۇ » :. بىر ائدەم كىرىپاتتىوئلتۇر ملسو هيلع هللا ىلص  بىر قېتىم رەسۇلۇلالھ
 «اۋابوئن س» :ملسو هيلع هللا ىلص وئلتۇردى. رەسۇلۇلالھ دى ۋەدەپ ساالم قىل «ەئلەيكۇم

 ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم ۋە» :دېدى. ائندىن يەنە بىر ائدەم كىرىپ
 «بيىگىرمە ساۋا» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،دەپ ساالم قىلىۋىدى «رەھمەتۇلالھ
ھى ۋە رەھمەتۇلال ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم ۋە» :ائدەم كىرىپ ىچدېدى. ۈئچىن
 «وئتتۇز ساۋاب» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دەپ ساالم قىلىۋىدى «بەرەكاتۇھ
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. ساالمنى كامىل قىلىشقا ۆئزۈڭالرنى  شۇنىڭ ۈئچۈن،  ①دېدى
 اندوفېلې. بەزى كىشىلەر بىرەر سورۇنغا كىرسە ياكى تائدەتلەندۈرۈڭالر

 ىردىنەئج قىسقىال ساالم قىلىپ،دەپ  «ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم»پەقەت 
 ىلسۇن!سىزگە ياخشىلىق ائتا ق ھللا. ىئ قېرىندىشىم، ۋاتىدۇېلىمەھرۇم ق

دەپ ساالمنى  «رەھمەتۇلالھى ۋە بەرەكاتۇھ ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم ۋە»
 قاشىلىقبىر ياخ لىڭ!لۇق ېئنى تو«ساۋابوئتتۇز »لىڭ! ھەتتا ىكامىل ق

 111ەندە ائز دېگ جەمئىي، ائندىن ساۋاب يېزىلىساوئن باراۋىرىدە  نىڭۇئ
 رىدۇ.ېخالىغان كىشىگە ھەسىسىلەپ ب يەنە ھللا تعالى، بولىدۇ ساۋاب

ۆئزىڭىزنى ەئجىردىن مەھرۇم بىلەن  «ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم»پەقەت 
 «رەھمەتۇلالھى ۋە بەرەكاتۇھ ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم ۋە»بەلكى  ماي،قوي
زغا باغلىنىپ ىڭىھەتتا تىل ،ۆئزىڭىزنى بۇنىڭغا داىئم ائدەتلەندۈرۈڭپ دە

 كەتسۇن.
بىرەر سورۇندىن ىئنسان  بەزى ھەدىسلەردە كەلگىنىدەك، 

رەھمەتۇلالھى ۋە  ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم ۋە» ىمۇغان ۋاقىتتائيرىل
بەزى  .ھېسابلىنىدۇ نىڭ قاتارىدىنسۈننەت ھەم دېيىشى «بەرەكاتۇھ
مان ھللا» اسورۇندىن ائيرىلغان ۋاقىتتكىشىلەر 

أ
 ا ائمانەت(،ق ھللا) «في ا

رىدە ىۆئز شەھ خوش( ۋە شۇنىڭغا وئخشاش -)خەير « مع السالمة»
 ىلىپق ۆئزىنى ياخشىلىقتىن مەھرۇمسۆزلەرنى قوللىنىپ،  ائدەتلەنگەن

 .تكە ۇئيغۇن ەئمەسش سۈننەىۇئنداق دېي ،بىز دەيمىزكى قويىدۇ.
ندا وفېلېبىرەر سورۇندىن ائيرىلغان ياكى ت –كە ۇئيغۇن بولغىنى سۈننەت
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 ۋە ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم» قارشى تەرەپ بىلەن خوشالشقان ۋاقتىڭىزدا:
 «بەرەكاتۇھ» سىز ۆئزىڭىزنى دۇر.شىڭىز ىدېي «بەرەكاتۇھرەھمەتۇلالھى ۋە 

ىمىز ىشائشكارا قىلساالمنى  بىز چوقۇم .دېگەن كەلىمىگە ائدەتلەندۈرۈڭ
 .زىمال

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ .ىئنتايىن كەمتەر كىشى ىئدىملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ
پەيغەمبەرلەرنىڭ  ۋە زېمىن يۈزىدىكى مەخلۇقاتنىڭ ەئڭ ەئۋزىلى

 ىچىكك ېئيتقاندەك،ەئنەس رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ  مۇتۈگەنچىسى تۇرۇپ
بالىالرنىڭ يېنىدىن ۆئتكەندە ۇئالرغا ساالم قىالتتى. بەزى كىشىلەر 

ا پەرۋا قىلمايدۇ ۋە ۇئالرغ كېتىۋېتىپوئيناۋاتقان بالىالرنىڭ يېنىدىن ۆئتۈپ 
 رەرلىرى بىلەن تۇرۇۋاتقان بىلەر بالىىىشبەزى ك . يەنەلمايدۇقى ساالم

ك كىچى ، ەئممادادىسىغا ساالم قىلىدۇ قالسا، پرىتىۇئچ ائدەمنى
 !ىالپسۈننەتكە خ ، بەلكىبۇ توغرا ەئمەس .بالىلىرىغا ساالم قىلمايدۇ

 . دۇر نىڭ يولىملسو هيلع هللا ىلص ساالم قىلىش رەسۇلۇلالھ ىمۇكىچىكلەرگ
يەت ەئھمىقا ائشكارا قىلىشبىز ساالمنى  ،تالردوس قەدىرلىك
 .مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمان ۈئستىدىكى ھەققى – بۇ .بېرىشىمىز الزىم

مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمان » مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،شۇنىڭدەك

يەنە مۇنداق  ، ①«ۇئچراشقان ۋاقىتتا ساالم قىلىش - ۈئستىدىكى ھەققى
ڭ كىشى ىئككى كىشىنى بالدۇر قىلغانساالمنى ۇئچراشقاندا »دەيدۇ: 

 ②دۇر.ياخشىسى
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ىزنىڭ س داىئم باشقىالردىن بالدۇر قىلغانلىقىڭىز ساالمنى ڭسىزنى
 ۋە ىشلكىشىلەرنى قارشى ېئبىلدۈرىدۇ. كەمتەر ىئكەنلىكىڭىزنى 

 لىقىڭىزقىلغان بالدۇر ساالمنى  كۆرۈشكەنگە خۇرسەن بولۇش يۈزىسىدىن
 شۇنىڭ .بىلدۈرىدۇكەمتەر ىئكەنلىكىڭىزنى  ۋە سىزنىڭ كەڭ قورساق

منى دا ساالائرىمىز  ۋە ھمىيەت بېرىشىمىزائرا ساالمغا ەئ -ۆئز  ،ۈئچۈن
ەقەت پ ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ بازارغاىئبنى  .ائشكارا قىلىشىمىز الزىم

چوڭ  تاقىلىش چۈنكى ساالم ،ساالم قىلىش ۈئچۈن باراتتىباشقىالرغا 
 كۆرىدۇ.  ساالمنى ياخشى ھللا تعالى ۋە ساۋاب بار

زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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﷽ 

ينا مۇنداق دەيدۇ: ﴿ ھللا تعالى ذه
َ
ا ال ها ا َايُّ يا يا م  الّصه ك  يح لا با عا ته  ك  

ح
وا ن  ما

 
ام  ا

ونا  َتق  مح تا َلك  عا
ا
مح ل ك  له بح

ن قا ينا مه ذه
َ
ى ال لا با عا ته ا ك   ما لەر! مۇئمىنىئ » ﴾كا

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①.«ى( پەرز قىلىندىروزىس
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص بېرىمەنكى، مۇھەممەدۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق 
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

ا نەزەر غھاياتى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر بىز ەئگەر ،مەقسەتكە كەلسەك
نى اتىدا كۆپ ائجايىباتالر پەيغەمبەرنىڭ ھاي ائلىيجانابساق، بۇ سال

س ېھ ەۋ نىڭ قەلبى، پىكرى، ەئقلى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ھەمدە ۇئچرىتىمىز
لىقىنى غا باغالنغان ھللا تعالى كۈندۈز  -كېچە تۇيغۇلىرىنىڭ ھەممىسى 

 ملسو هيلع هللا ىلصەيغەمبەر پ ،چەسىنىڭ دەل ەئكىنچە كىشىلەرنىڭ ەئھۋالىكۆرىمىز. كۆپ
 ۋە ەئتىگەن زبى ،ىئدى. شۇڭالشقايوق  تىنىڭ كۈندىلىك ھاياتىدا بوش ۋاق

ىپ لبايان قى بىزگە نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص دۇائالرنى رەسۇلۇلالھ وئقۇۋاتقانكەچتە 
ۆئز ھاياتىغا  ،كى بۇ دۇائالرغا ەئمەل قىلىپمىك .تىمىزىۇئچر  بەرگەنلىكىنى

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
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 اباتلىقنى ۋەس ،بىر قۇۋۋەتنى قىسقا ۋاقىت ىئچىدە ۆئزىدە ،تەتبىقلىسا
نىڭ خالشنىڭ ۇئ ملسو هيلع هللا ىلص بىز رەسۇلۇلالھ ،الشقاشۇڭ س قىلىدۇ.ېھ شىجاەئتنى
، ېيىن، تاائمدىن كىرى ، تاائمدىن ىئلگۇئيقۇدىن وئيغانغاندا ائلدىدا،

جىدتىن س، مەرگەندەدكە كى، مەسجىايدىن چىققاند، ۆئگەندەيگە كىر ۆئ
 - ەم، غاىدىن چىققاند، ھاجەتخانگەندەىغا كىر ، ھاجەتخاناچىققاند

ە ائيالى بىلەن بىرگ ھەتتا دە،مۇسىبەت يەتكەن قايغۇغا قالغاندا ۋە
ھاياتىدىكى  يننىڭ وئمۇمىمۇسۇلما !( يەنىسبحان ھللابولۇشتىن بورۇن... )

 مىز. تىىۇئچر  ىپ بەرگەنلىكىنىبىزلەرگە بايان قىل ىرىنىدۇائل
لەيدۇ. ىيتەربى ەتنىبىز ۈئممشۇنىڭ بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ دېمەك،

نى   تعالىھللا ائيالى بىلەن بىرگە بولغاندىمۇ، ھەتتا ھەرۋاقىت، بۇ ۇئممەت
ېمە نز ائيالىمىز بىلەن بىرگە بولغاندا بى ،الشقاشۇڭ. دۇسلەيەئ

 نىبىزگە تەلىم بەرگەنلىكى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مىزنىدەيدىغانلىقى
شنى ىئرادە لىېگە كەئگەر بىرىڭالر ەئھلى» :ملسو هيلع هللا ىلص تىمىز. رەسۇلۇلالھىۇئچر 

ن ِ ِِبْس ُِ الِلَِّ ، > بولساقىلغان  ناا الشَّْْيطاانا ، واجا نِ ب ْ الشَّْْيطاانا ماا ِب اللَُّه َُّ جا
ت اناا نى ، شەيتانھللاىئ  .باشاليمەن نىڭ ىئسمى بىلەن ھللا< )تەرجىمىسى: >رازاق ْ
تىن يىراق تبىزگە رىزىق قىلىپ بەرگەن پەرزەن يىراق قىلغىن ۋە بىزدىن
 ،ىئككەيلەننىڭ وئتتۇرىسىدا باال تەقدىر قىلىنىسا ،دېسە  !<(قىلغىن

 ①دېدى. «ىئگە بواللمايدۇ زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ ۋە بالىغا شەيتان

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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سالم ىئ !غا قاراڭسىبۇ دۇائ دىن بورۇنقىشەھۋىتى نىڭىئنسان
 ۋاقتىدىمۇسىزنى ھەتتا شەھۋەت ىئسالم ! ھە - دېگەن بۈيۈكىنېم

 اغالپ تۇرىدۇ.ب رەببىڭىزگە
دىغان ىوئقۇل قايغۇغا قالغاندا -غەم  ھەتتا گەبىز ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

َا »  -غەم نسان پ بەردى. ىئدېگەن دۇائنى بايان قىلى« ...اللَُّه َُّ ِإّن ِ عاْبُد
رگە لىكلەغەرب ،مۇسىبەتلەنگەن ۋاقىتتا ەندە ۋەقايغۇغا دۇچ كەلگ

تىدىغان ېۋ ۈ ر زىياننى كۆتۈ  ىئنسان وئخشاش ۆئزىنى ۆئلتۈرۈۋالمايدۇ، بەلكى
ناھايىتى تە، ەئلۋەتتەلەيدۇ؟ ېۋ ۈ زىياننى كىم كۆتۈر  ە يۈزلىنىدۇ.ەپكزات تەر 

 تەلەيدۇ. ېۋ ۈ ۈر تاائال كۆت ھۇ ۋەەسۇبھان ھللا مېھرىبان رەببىمىزۋە شەپقەتلىك 
بۇ دۇائنى بايان قىلىپ بەردى. بۇ دۇائ ھەممىگە ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ

َا ، وااْبنُ » :مەشھۇر دۇائ ،تونۇشلۇق َا ، وااْبُن عاْبِد ، اللَُّه َُّ ِإّن ِ عاْبُد  أاماِتكا
 ُُ َا ، أاْسأاُلكا ِب ُمكا ، عاْدٌل ِفَّ قاضااُؤ ُْ َا ، مااٍض ِفَّ ُْح ِصْياِِت بْياِد لِ  اْس ٍُ انا

ًدا ِمْن ْْيتا ِبِه ن اْفساكا ، أاْو أانْ ْاْلتاُه ِف ِكتااِبكا ، أاْو عالَّْمتا ُهوا لاكا ساَّ  ُه أاْحا
َا ، أاْن َتاْعالا اْلُقْرآ ، أاِو اْستاْأث اْرتا بِِه ِف ِعْل ُِ اْلغاْْيِب ِعْندا نا رابْيعا ق اْلِب خاْلِقكا

، ھللاىئ » ى:)تەرجىمىس«  جاالاءا ُْحّْْن ، واذاهاابا هاِ ي.، وانُورا صاْدرِي ، وا 
مەن سېنىڭ بەندەڭ ھەمدە بەندەڭنىڭ ۋە دېدىكىڭنىڭ وئغلىمەن، 
مېنىڭ كوكۇالم سېنىڭ قولۇڭدىدۇر، سېنىڭ ھۆكۈمۈڭ ماڭا ۆئتكۈچىدۇر، 
ھەققىمدە چىقارغان ھۆكۈمۈڭ مۇتلەق ائدىلدۇر، سەن كىتابىڭدا نازىل 

اقال ىئلمى دقىلغان ياكى مەخلۇقلىرىڭدىن بىرەرسىگە بىلدۈرگەن، شۇن
غەيبىڭ قاتارىدا ساقالشنى ىئرادە قىلغان، قىسقىسى، سەن ۆئزۈڭنى 
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ائتىغان ۋە ساڭا مەنسۇپ بولغان بارلىق ىئسىملىرىڭ بىلەن سورايمەنكى، 
قۇرائننى يۈرىكىمنىڭ باھارى، دىلىمنىڭ نۇرى، قايغۇلىرىمنى كۆتۈرگۈچى 

 ①(«ۋە غېمىمنى كەتكۈزگۈچى قىلىپ بەرگىن.
حصن »لېكىن پايدىسى كۆپ بولغان  ،ىمى كىچىكن ھەجەشۇڭا م

 اقيات ۋە داماشىنىسىسۇلماننىڭ يانچۇقىدا، مۇنىڭ دېگەن كىتاب« المسلم
. بۇ كىتابتا مەنىبولىشىغا ۋەسىيەت قىل بىرگە داىئم ۇئنىڭ بىلەن ۆئيىدە

  .نىڭ دۇائلىرىدىن كۆپ قىسىمى بار ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 كە ۇئچرىغانمۇسىبەتبىرەر سىزنىڭ  گەسىز ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ

مۇسۇلمان »ى يەن نى بايان قىلىپ بەردى.يىڭىز دۇائ ۋاقتىڭىزدا وئقۇيدىغان
مۇسىبەت چوڭ بولسۇن، كىچىك  «كىشىگە بىرەر مۇسىبەت يەتسە...

، يبولسۇن، ماشىنا ھادىسىسى بولسۇن، كېسەل بولسۇن، ىئجتىماىئ
ەن سىز مۇسىبەتلەنگ ،شكىالت بولسۇنۈم يياكى روھى يىسادىىئقت

 سىز.وئقۇيقىلىپ بەرگەن مۇنۇ دۇائنى  بايانملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ ،ۋاقىتتا
مۇسۇلمان كىشىگە بىرەر مۇسىبەت  » مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ِِت، واأاْخِلْف إانَّ لِلَِِّ واإانَّ إلاْيِه رااِجُعونا، اللَُّه َُّ أاُجْرّن ِف ُمِصْيبا > :يەتسە، ۇئ
ىقىدىمىز، بىز ەئلۋەتتە ھللا نىڭ ىئگىدارچىل)تەرجىمىسى: >< ِل خارياً ِمن ْهاا

بەت ، ماڭا كەلگەن بۇ مۇسىھللا . ىئچوقۇم ھللا نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز
ۈئچۈن ماڭا ەئجىر بەرگىن، ماڭا ۇئنىڭدىن ياخشىراقىنى تولۇقالپ 

وئرنىغا تېخىمۇ ياخشىسىنى تۇلۇقالپ  ھللا تعالىدېسە،  بەرگىن!<(

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئھمەد رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
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ىقالنغان تراستچىل دەپ تەسۋە ت سۆزلىگۈچى راس بۇ  ①«بېرىدۇ.
 نىڭ سۆزى. ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ېئيتىمەنكى،مەن  ،تالردوس قەدىرلىك
نېمە بۇ  دۇ.يىلەيتەربى قا«رەببىگە باغلىنىشداىئم ۆئز » مۇسۇلمانالرنى

ز نېمە؟ ىئنسان ھەقىقەتەن داىئم ۆئ نەتىجىسى ؟نېمە مېۋىسىۈئچۈن؟ 
الر بۇ شەيتان دىن بولغانجىن ۋە ىئنسان ۋاقىتتا نغانباغالىگە برەب

 ىئنساننى ائزدۇرۇشقا قادىر بواللمايدۇ.

عالاى الَِّذينا  ِإنَّهُ لاْْيسا لاهُ ُسْلطاانٌ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالىبۇ ھەقتە 
لەرنىڭ ۋە مۇئمىنھىسىزكى، شۈب»﴾ِإَّنَّاا ُسْلطاانُهُ  ۞آماُنواْ واعالاى راِِّ ِ ُْ ي ات اواكَُّلونا 

پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلغۇچىالر )يەنى يۆلەنگۈچىلەر( نىڭ 
 ەقىقىيھۈئستىدىن شەيتان ھۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ )يەنى پەرۋەردىگارىغا 

[ 11].لەرگە شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى تەسىر قىاللمايدۇ(مۇئمىنيۆلەنگەن 
يەنى شەيتاننىڭ تەسىرى ۋە  –« مرانلىقى...شەيتاننىڭ ھۆكۈ

 نا ُه ُْ ِبِه ُمْشرُِكونا ِإَّنَّاا ُسْلطاانُهُ عالاى الَِّذينا ي ات اوالَّْوناهُ واالَِّذي ﴿ –ھۆكۈمرانلىقى، 
شەيتان پەقەت ۆئزىنى دوست تۇتىدىغانالر ۋە ۆئزىنىڭ )ىئغۋا قىلىشى( » ﴾

ھۆكۈمرانلىق بىلەن مۇشرىك بولۇپ كەتكەنلەر ۈئستىدىنال 

 ②[«311.]قىلىدۇ

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 ائيەت. -311-11سۈرە نەھل  ②
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ِ ف ا ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى  ﴾ُهوا ْحاْسُبهُ وامان ي ات اواكَّْل عالاى الِلَّ
 ①«.ۇئنىڭغا كۇپايە قىلىدۇ ھللاقا تەۋەككۈل قىلسا،  ھللاكىمكى »

ەچلىك ك ،سان داىئم ەئتىگەنلىك زىكىرلەرىئن شۇكى، نەتىجە
ل ۋە ەئھۋا ھەممە شۇنداقاللەر، ۇئخالشتىن ىئلگىرىكى زىكىر  لەر،زىكىر 

ىز س ەئگەر ھەتتا .وئقۇيدۇ زىكىرلەرنى ھەرخىل مۇناسىۋەتلەردىكى
 ،ىلسىڭىزسەپەر ق ،بارسىڭىز يەرگەبىر  قانداقڭىزدىن ېقۇرۇقلۇق ياكى د

 ۋە سىڭىزىلقپ ۇئخالشنى ىئرادە ىھمانخانىدا وئلتۇرسىڭىز ياكى راھەتلىنېم
 ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھدە قىلسىڭىز رەسۇلاياكى بىرەر شەخىسنى زىيارەت قىلىشنى ىئر 

 .وئقۇڭبەرگەن دۇائالرنى  ېئيتىپسىزگە 

ِلمااِت أاُعْوُذ بِ >: كىمكى بىرەر مەنزىلگە چۈشۈپ» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ُا
قا  ھللارى بىلەن لىىكەلىم مۇكەممەلنىڭ  ھللا) تەرجىمىسى: > <هللِا التَّامَّاتِ 

لگەنگە ائشۇ وئرۇندىن يۆتكە ىۇئ كىش ،دېسە <سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن

 ②.ەيدۇد «قەدەر ھېچنەرسە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ
ۇنغا قايسى بىر وئر  ،پىالنغا چىقىپو سىز ائير » :بەزى ۆئلىماالر

 ائيالالر بۇ دۇائنى بولۇپمۇ، .ەيدۇد «وئقۇڭ چۈشسىڭىز مۇشۇ دۇائنى
ائرا  -ۆئز  ۇئالر چۈنكى، ھە! - ھتاجۇم ەقەدەرن وئقۇپ تۇرۇشقا

، مۇناسىۋەتلەردە ياكى خۇشاللىق ۋاقىتالردا، ھەسەت، يوقالشقاندا
 رىدۇ. ېكۆز تېگىش كۆپ يۈز ب ۋە ائداۋەت

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -1سۈرە تەالق  ①
 لىم رىۋايىتى.مۇس ②
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. غدىنىدۇبىلەن قو ىرى دۇائل نىڭ يۇقىرىقى ملسو هيلع هللا ىلص ىئنسان رەسۇلۇلالھ
شى ياشى ساائدەت ىئچىدە ۋە بەختلىك، خاتىرجەم ھەربىر مۇسۇلمان

  .لىشى زۆرۈربۇ دۇائالرنى ياد ۈئچۈن
زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 

 ھللارازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە
 -ۇئنىڭ ائىئلە  ،گە ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  پەيغەمبىرىمىز رەھمىتىنىڭ 
 !لىرىغا بولسۇنىتلىرىغا ۋە ەئسھابىائتاۋاب
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 دەرس -11

 كۈندىلىك سۈننەتەلر
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ  مىنلەر!ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 .①«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

 ياخشى سەمىمىي ە ۆئز رەببىنىبەند» ،مەقسەتكە كەلسەك
ى ۋە ن ىئنسان ۆئز رەببى ھللا تعالى ھەمدە نىڭ نېمە ىئكەنلىكى« كۆرۈش

 ھللا تعالى ،ھەققىدە ىئپادىسى ىنىڭنى ياخشى كۆرگەنلىكملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

ُت ُْ ُتُِبُّونا الِلَّا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  بايان قىلىپ بىزگە  فااتَِّبُعوّن ُقْل ِإْن ُكن ْ
 ُُ ُُ ُُ ُْ  ُُِْبْب ُُ ُْ ُذنُوبا د! ۇئالرغا( ېئيتقىنكى، )ىئ مۇھەممە»﴾ الِلَُّ واي اْغِفْر لا

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
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 ھللانى دوست تۇتساڭالر، ماڭا ەئگىشىڭالركى،  ھللاەئگەر سىلەر »

  .①«سىلەرنى دوست تۇتىدۇ، )ۆئتكەنكى( گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ

ك ىلىدكۈن»خالىسا  ھللا ىمىزدا،شىشىۇ ۇئچر ببىز  ،ۇئنداقتا
دەتتە، ائۇق سۆزلەپ ۆئتىمىز. رۇلتوغ «ەئھمىيەت بېرىشسۈننەتلەرگە 

سۈننەتلەر بار بولۇپ، سىز كۆپ  كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا نۇرغۇن
بىر  سىز.تىىنى ۇئچر ىسۈننەتلەرگە سەل قارىغانلىق بۇكىشىلەرنىڭ 

نى   تعالىھللابەندىنىڭ  ىكى، ۇئەئگەشكەنل گە ملسو هيلع هللا ىلصبەندىنىڭ پەيغەمبەر 
نىڭ   تعالىھللاسىزنىڭ  .ھېسابلىنىدۇ ىئپادىسى ىنىڭلىكەنكۆرگياخشى 

 قانچىلىك سۈننەتلەرنى سىزنىڭ :ھۇزۇرىدىكى وئرنىڭىز
نى ىر ىسۈننەتل نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصتەتبىقلىغانلىقىڭىزغا ائساسەن بولىدۇ. پەيغەمبەر 

نىڭ  الىتع ھللاسىزنىڭ  ،تەتبىقلىسىڭىز غا قانچە كۆپھاياتىڭىز 
 ولىدۇ. ب يۇقىرى  شۇنچە قىممىتىڭىز -ىڭىز ۋە قەدىر ۋھۇزۇرىدىكى مەرتى

لىپ . تەسەۋۋۇر قىزلەردە بولىدۇسۆ  تتە ھەمھەرىكە -ىئش سۈننەت 
ۇ مۇش ۆئز نەپسىنى ،كەچكىچە -گەندىن ىبىر ىئنسان ەئت !بېقىڭالر

ۇئنىڭ بارلىق  ،سەەلىىلىيتەربىي ائساسىدا تەتبىقالشۆئزىگە سۈننەتلەرنى 
ىڭ سۈننىتى ۈئستىدە بولىدۇ. مەسىلەن: بىز ن ملسو هيلع هللا ىلصھاياتى پەيغەمبەر 

ىشىلەردىن . كبىلىمىزىشنىڭ سۈننەت ىئكەنلىكىنى ۋاك ىئشلىتمىس
ر كىمكى سۈننەتلەردىن بى» :ەئگەر ۇئالرغا« !سبحان ھللا» ،ھەيرانمەن
دۇنيا  - بىز ۇئنىڭغا نۇرغۇنلىغان مال ،تەتبىقلىساۆئزىگە سۈننەتنى 

                                                           
 ائيەت. -13ائل ىئمران  ①
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 ۆئزىگە ۇ سۈننەتنىب ھەممىسىنىڭ ۇئالرنىڭسىز  ،لسەىدېي «رىمىزېب
 تىسىز. ىنى ۇئچر بولغانلىقىتەتبىقالشقا ھېرىسمەن 

ە دىنار ۋ ،مال ىدەلەرنىڭ قەلبىبۇ نېمە ۈئچۈن؟ چۈنكى كىش

الا ْحاْول واالا »چۇ؟ تىى. لېكىن ياخشىلىقنىڭ قىممادىرھەمنىڭ قىممىتى كاتت
  .«!قُ وَّةا ِإالَّ ِِبهللِ 

 -چە ېسۈننەت. مۇسۇلمان بىر ك ۋاك ىئشلىتىشمىس ،مەسىلەن
ەئمەس.  دىن ائزكۈندۈزدە قانچە قېتىم مىسۋاك قىلىدۇ؟ يىگىرمە قېتىم

 ،بولمىسا ىئدىممىتىمگە مۇشەققەت ۈئ» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،ھالبۇكى
 «تتىمغان بوالۇ مىسۋاك قىلىشقا بۇير  ەئلۋەتتە ۇئالرنى ھەر بىر نامازدا

مىسۋاك  ىىئشتۇنجى  ،ۋاقىتتا كىرگەنۆئيگە  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ①دېدى.
. بۇ ھەقتە سەھىھ مۇسلىمدا ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھانىڭ قىلىش ىئدى

 ھەدىسى كەلگەن. 

ەش ب ،زڭىناماز وئقۇسى سىز بەش ۋاقەئگەر ەسەۋۋۇر قىلىڭ! ت
ۋاك قىلىسىز. شۇنىڭغا وئخشاش بەش قېتىم مىس نامازدا ۋاق

لتە قېتىم ائ نامازنىڭ سۈننەتلىرىدە(دە )يەنى پەرز تەرتىپلەنگەن سۈننەتلەر 
بىر  ىئنسان ڭدەك،شۇنى يەنە دۇ.قېتىم بولى 33 يىئجەم ،ۋاك قىلىسىزمىس

قايتىپ  ز نامازدىنمەسجىدتىن پەر  يەنى .كۈندۈزدە ۆئيىگە كىرىدۇ - چەېك
ۋاك قىلىدۇ. ۇئيقۇسىدىن بەش قېتىم مىس - تۆت ،گە كىرسەىۆئي

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
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چىدە ېك ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ ش بولىدۇمىسۋاك قىلى ىئشى تۇنجى ،وئيغانغاندا
  .نى پاكاليتتىىۋاك بىلەن ېئغىز مىس غاندا،ۇئيقۇسىدىن وئيغان

 ائياغ :دىنىك سۈننەتلەرنىڭ قاتار ىلىكۈند سەل قارالغان
ىنى سول پۇتى غىكىشىلەرنىڭ ائي ىنچەىكى سۈننەتلەر. سىز كۆپكىيىشت

 ،ز. ھالبۇكىتىسىىچر نى ۇئىوئڭ پۇتى بىلەن سالغانلىق ،بىلەن كىيىپ
سول پۇتى  ،وئڭ پۇتى بىلەن كىيىپ ،يگەن ۋاقىتتاىائياغ كملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

ياغ ندۈزدە قانچە قېتىم ائكۈ -چە ېىئنسان بىر ك !بىلەن ساالتتى. قاراڭ
 ،ۆئيدىن چىقىش ھاجەتخانىغا بېرىش، ،مەسىلەن ؟كىيىدۇ

باشقا  نىڭدىنۇئياكى  ۋە مەسجىدتىن چىقىش ىش،مەسىجىدلەرگە كىر 
ۇ بى تەكرارلىنىدۇ. ۇئ كىش دەبۇ سۈننەت ۇئ كىشى ،ەئھۋالالردا بولسۇن

 ،يىپ)يەنى ائياغنى وئڭ پۇتى بىلەن كى ۆئزىگە ائدەتلەندۈرسەسۈننەتنى 
لغاندا، ى ھەرىكەت قىۇئ كىش قا ائدەتلەنسە(،ول پۇتى بىلەن سېلىشس

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرى پەيغەمبەر ىلىيەتلائپا -بارلىق ىئش جىم تۇرغاندا، ھەتتا 
ۋە  ائياغ كىيىش نىڭسۈننىتى ۈئستىدە بولىدۇ. ائندىن بۇ كىشى

 ۋە ياخشىلىق يېزىلىدۇ. رىلىدۇېمۇ ەئجىر بغىلىشلىرىېس

نا اْْلُُبِث اللَُّه َُّ ِإّن ِ أاُعوُذ ِبكا مِ »دە: كىرگەن ھاجەتخانىغاىئنسان 
چىشى ۋە ك ەئركە ساڭا سېغىنىپ، ،ھللاىئ تەرجىمىسى: ) «وااْلْابااِئثِ 

ققان ۋە سول پۇتى بىلەن كىرىدۇ. چى ( دەيدۇپاناھ تىلەيمەن!شەيتانالردىن 

ىرىتىڭنى پەغم تەرجىمىسى:)« ُغْفرااناكا » :وئڭ پۇتى بىلەن چىقىپ ،ۋاقىتتا
 ( دەيدۇ. !تىلەيمەن
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خالشتىن ۇئ !تىن ىئلگىرىكى سۈننەتلەرگە قاراڭۇئخالش ەئمدى،
 ەرلىئلگىرى قانچە سۈننەت بار؟ ۇئخالشتىن ىئلگىرى كۆپلىگەن سۈننەت

سىپ ېنى بيېنىتاھارەت بىلەن ۇئخالش، وئڭ  :دىنىۇئنىڭ قاتار  .بار
 بەقەرەنىڭ ائخىرقىسۈرە  ۋە كافىرۇنسۈرە  ،لكۇرسىۇائيەت ۇئخالش،

ھەمدە ىئخالس، فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرىنى  نى وئقۇشىئككى ائيىتى
پتىن ائلدى تەرە نىبەدىنى غا )سۈفلەپ(، پۈتۈنىئككى قولى قۇپ،وئ

لىرىدا بار سۈننەت كىتاب ،باشقا ۇئنىڭدىنىئبارەت ۋە  الشتىنباشالپ سى
 . تونۇشلۇق سۈننەتلەربىزلەرگە بولغان 

تاماق يەپ  ؛بىلەن باشالش ھبىسمىلال :ىش سۈننەتلىرى يتاائم يې
ىرەر لوقما تاائم ب ؛شىيېقولى بىلەن يوئڭ  ؛ېئيتىش ەقا ھەمد ھللا ،بولغاندا

ملسو هيلع هللا ىلص لۇلالھ رەسۇ الربۇ .شىيېتىپ يېۋ ۈ لىپ سۈرتۇئنى ېئ ،چۈشۈپ كەتسە
  .نىڭ سۈننىتىدۇر 

 ولۇپ:بتۇنجى  قاندا،ر بىلەن ۇئچراش)مۇسۇلمان كىشى( باشقىال
لىدۇ دەپ ساالم قى «ۋە بەرەكاتۇھۇ رەھمەتۇلالھى ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم ۋە»

پ لىشىقول ېئ چۈنكى .شىدۇۈلىشىپ كۆر ۋە ۇئنىڭ بىلەن قول ېئ
ان راشقۇئ ۇئچ .ۇئ خاتالىقنى ۆئچۈرىدۇ ھەمدە سۈننەتتۇر شۈش ۈكۆر 

اخشى قاراش ي بىلەنتەبەسسۇم  كىشىگە تەبەسسۇم قىلىدۇ، چۈنكى
 .لىدىغان سۈننەتتۇر ۈكۆر 

شكا چا يەنى .بارھەم  ك سۈننەتلەرىلىكۈندۇئنىڭدىن باشقا  
ردىن ۋە بۇال تۇرۇشچىدە قىيامدا ېك ،تەرتىپلەنگەن سۈننەت ،نامىزى 
ىئش  دىكىۇئنىڭ ىئچى ،نامازالردا بولسۇن ياكى سۈننەت ز مەيلى پەر  ،باشقا
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 ،ىشىمىزداۇئچرىشبۇ  كۆپلىگەن سۈننەتلەر بار. كەلىمىلەردەھەرىكەت ۋە  -
بىز  لېكىن .تىدۇېراپ كىۇئز  ىمىز دېسەك، ۋاقىتتۆئشەرھلەپ ۇئنى 

قويۇشنى ا غىوئتتۇر  روشەن مەزمۇنالرنىبەزى  ،قىسقىغىنە بايان قىلىپ
  .ياخشى كۆردۇق

ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،شىداۇك تۇرمىلىۆئزىنىڭ كۈند مۇسۇلمان
شقا دەلىل ىئ ەربىر »بۇنى ەئگەر  كېرەك. ەئھمىيەت بېرىشى سۈننىتىگە

 نى ملسو هيلع هللا ىلصھەقىقەتەن بۇ ىئش ۇئ كىشىنىڭ رەسۇلۇلالھ  دېيىلسە،« ۇبولىد
 :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ گە دەلىل بولىدۇ. ياخشى كۆرگەنلىكى ھەقىقىي

ن كىشى گەۈ جەننەتكە كىرىدۇ، پەقەت يۈز ۆئر  نىڭ ھەممىسىىتىمۈئمم»
ىئ رەسۇلۇلالھ، يۈز » :دېدى، ساھابىلەر ھەيران قىلىپ «كىرمەيدۇ

غان ماڭا ىئتاەئت قىل: »ملسو هيلع هللا ىلصالھ رەسۇلۇل گەندە،دې «؟ۆئرۈگەن كىشى كىم
 ىرىشتىن()جەننەتكە ك بولغان كىشى يكىشى جەننەتكە كىرىدۇ، ماڭا ائسى

  ①دېدى. «گەن بولىدۇۈ يۈز ۆئر 

نى ۋە ھللا تىن بىز كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىيۈك ەئر ۈب ائخىرىدا،
دىن ىاتار ق ىگە ىئتاەئت قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ پەيغەمبىر  ھللالەرنى ىس

  !سورايمىزقىلىشنى 

 !هلل رب العاملنيوآخر دعواان أن احلمد 

  
                                                           

 رىۋايىتى. بۇخارى  ①
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
 ُْ ُُ ُُ ُْ الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل مىنلەر! ۇئىئ م»﴾  ت ات َُّقونا لاعالَّ

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 .①«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلى زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. ۇئ
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

 !ە؟ھ - مۇھتاجدېگەن ىبىز تەۋبىگە نېم ،مەقسەتكە كەلسەك
ۇ ب ،نىڭ ھاياتى ھەققىدە وئيلىنىدىغان بولساق ملسو هيلع هللا ىلصەئگەر بىز رەسۇلۇلالھ 

ى منىڭ كۈندىلىك ھاياتىنىڭ بىر قىس ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىنىڭ،مېت
مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،ھەدىستەسەھىھ  تىمىز.ىر ۇئچ نىىئكەنلىكى

 تىلەڭالر.ىرەت پمەغقا تەۋبە قىلىڭالر ۋە ھللا سىلەر   ،ىئ ىئنسانالر» دەيدۇ:

يەنە بىر  . ②«مەنىقېتىم تەۋبە قىل 311قا كۈندە ھللا ھەقىقەتەن مەن 

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 01، قېتىم 31يەنى  ①.ەيدۇد «مەنىقېتىم تەۋبە قىل 01كۈندە » ،رىۋايەتتە
 «مەنىقېتىم تەۋبە قىل 311»بەلكى  ،قېتىم ەئمەس 11 ۋە ياكى قېتىم

 دېدى. 

 «؟دىڭىزمۇقا تەۋبە قىلھللا  بۈگۈنسىز » كىشىدىن:بىرەر  سىزەئگەر 
ىدە قارايدۇ قىلىش ىئلىكۋە ىئنكار  نلىقھەيراىزگە ۇئ س ەپ سورىسىڭىز،د
نىڭ زىنا ېىق بىلەن تۆھمەت قىلىۋاتامسەن؟ مماڭا يامانل: »ۋە

 ك ياكى نامازنى تەر  ۋە گەنلىكىمنىېقىلغانلىقىمنى ياكى جازانە ي
 ملسو هيلع هللا ىلصۇلۇلالھ رەس ،بىچارەبۇ ھەقىقەتەن  .دەيدۇ «؟نى كۆردۈڭمۇمىەئتكەنلىك

  .ىدىېتىم تەۋبە قىلغانلىقىنى بىلميۈز ق بىر كۈندە غا ھللا تعالى نىڭ

ە نىڭ يۈز قېتىم تەۋب ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،لىۋاتىمەنېمەن ھەيران ق
بىزنىڭ مۇشۇ وئلتۇرۇشىمىزغا وئخشاش بىر وئلتۇرۇشتا بولغان. ، قىلىشى

غا يۈز  ىھللا تعال ىدا،وئلتۇرۇش ىئچىدىكى بىر نبىر كۈملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
 .ىداوئلتۇرۇش بىر ،بىر كۈندە ەئمەس !قېتىم تەۋبە قىلغان، دىققەت قىلىڭ

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصبىز رەسۇلۇلالھ » مۇنداق دەيدۇ: بنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇماىئ

 الت َّوَّاُب رابِ  اْغِفْر ِل واُتْب عالايَّ إنَّكا أاْنتا >قېتىم بىر وئلتۇرۇشتا يۈز 
ىرەت قىلغىن ۋە تەۋبەمنى قۇبۇل پمەغ ىنېم ،رەببىمىئ )< الرَِّْحْي ُُ 
ناھايىتى  ۋە بۇل قىلغۇچىوق بەكمۇ سەن تەۋبىلەرنى ،قىلغىن

 ىڭالرھەر بىر   ②.دېدى «دېگەنلىكىنى سانايتتۇق !(سەندۇر مېھرىبان

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد، تېرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
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مەن مۇشۇ ھەدىسنى ھاياتىمغا قانچە قېتىم تەتبىقالپ »دىن ۈڭالر ۆئز 
دىن  الىھللا تع وئلتۇرۇشۇمدا،بىر  مەنېقىڭالر. دەپ سوراپ ب «؟باقتىم

 ىلەيمەن.ىرەت تپمەغيۈز قېتىم 

 ھللا» :ەئلى رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دېگەن ،شۇنىڭ ۈئچۈن
دىن(  تعالى ھللا)ۇئنىڭغا  سا،الشنى ىئرادە قىلببىر بەندىنى ائزا  تعالى

 تىلىدا داىئم ڭۇ ىئنساننىب يەنى  ①«.ايدۇىرەت تىلەشنى ىئلھام قىلمپمەغ
لى رەزىيەلالھۇ ەئ .لىمايدۇبائزا  ۇئنى ھللا تعالىىال، بولس ىلەشىرەت تپەغم

 ەن ېئيتقان:گە ائساسنىڭ بۇ ائيىتى ھللا تعالى ،سۆزىنى يۇقىرىقىەئنھۇ 

ب اُه ُْ واُه ُْ ياْست اْغِفُرونا  الِلَُّ واماا كاانا ﴿ ىئستىغپار ېئيتىپ  ۇئالر» ﴾ُمعاذِ 

ئمىنلەرگە ۇم ھللا تعالى . ②«قىلمايدۇۇئالرغا ائزاب  ھللا ،تۇرغان چاغدا
  تعالىھللايەنى ) ىرالرغا خىتاب قىلمايدۇپكا ،خىتاب قىلغان ۋاقىتتا

ىگە ىكى خىتاب: كاپىرالرنى ۆئز ىئچئمىنلەرگە خىتاب قىلغان ۋاقىتتۇم

ُُ ُْ ت ُ ﴿ ائلمايدۇ(. ا اْلُمْؤِمُنونا لاعالَّ ْيعًا أاي ُّها ىئ » ﴾ْفِلُحونا واتُوبُوا ِإَلا الِلَِّ َجِا
ەۋبە قا ت ھللامىنلەر! بەختكە ېئرىشىشىڭالر ۈئچۈن ھەممىڭالر ۇئم

  .③«قىلىڭالر

 اتارىدىن.ق ۋە نىجاتلىقنىڭ سەۋەبلىرى  مۇۋەپپەقىيەت تەۋبە قىلىش
دۇ. ۋاتىتىېشەيتان ائلداپ ك ھەقىقەتەن بەزى كىشىلەرنى !ھەيرانمەن

                                                           
 بەت. -301توم  -31« تفسير روح البيان» ①
 ائيەت. -11سۈرە ەئنفال  ②
 .نىڭ بىر قىسىمىائيەت -13سۈرە نۇر  ③
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ا غ  تعالىھللانېمىشقا » :ۇئنىڭغا ىزس ،قىلسا گۇناھ ەرۇئ بىر  ،مەسىلەن
 .نۈگۈن قىلدىمۈمەن بۇ گۇناھنى ت» :ۇئ ىڭىز،دېس «ىز؟يتمايسار ېئپىئستىغ

ى بىلگۈچىدۇر. ياخش ھللا .م مۇمكىنىيىنمۇ قىلىشېبۇنىڭدىن ك ،بىلمەيمەن
ار پتىغمەن، ائندىن ىئسىائندىن تەۋبە قىل ،مەنىگۇناھ قىل ،ماڭا ائسان

 دەيدۇ. «مەنىگۇناھ قىل يەنە يتىمەن، ائندىنېئ

ەيدۇ: بىر ائدەم ىئمام ھەسەن بەسرى مۇنداق د )بىر يازغۇچى(
 ،لىپگۇناھ قى ەزىلەرب» :ۇئنىڭغا ،لىپېرەھىمەھۇلالھنىڭ قېشىغا ك

ۆئز  ،پىائندىن تەۋبە قىل ،يەنە گۇناھ قىلىپ ،ائندىن تەۋبە قىلىپ
رى دېدى، ىئمام ھەسەن بەس «؟!رەببىدىن ھايا قىلمامدىغاندۇ

ائجايىپ  كلىائلتۇندىن قىممەت ۇئ بۇ ۋاقىتتا،رەھىمەھۇلالھ نېمە دېدى؟ 
ۇنداق : ىئنساننى مۇششەيتاننىڭ ائرزۇسى» ۇئ: يەنى قىلدى.بىر سۆزنى 

شەيتاننىڭ ائرزۇسى ۋە  يەنى ①.دېدى «شبە قىلىىغەل خىيالغا كەلتۈرۈپ
ە دسىزلەندۈرۈش ۋە سىزگىمنىڭ رەھمىتىدىن ۈئ ھللاسىزنى  :نىشانى

 :لەر سىزگەبەزى كىشى .يال قىلدۇرۇشىگۇناھتىن پاك ىئكەنلىكىڭىزنى خ
 ،ن تۈگەشتىڭسە ھاالك قىلىپ بولدى،نى ېس قىلمىشلىرىڭ كىىئلگىرى»

 .مەسبۇ توغرا ەئ ،دەيدۇ. ياق !«نى قىلىۋەرىڭگۇناھ ەئمدى ائدەتلەنگەن
 ھللاۋە  ىڭىزىلستەۋبە ق ىڭىز،ار ېئيتسپغا ىئستىغ ھللا تعالى ىز،بەلكى س

ۋە  ىزىسر شەيتاننى بويسۇندۇ  ىزچاغدا س شۇ ىڭىز،تەرەپكە قايتس تعالى
نى ز ە قىلىشىڭىغا تەۋب ھللا تعالى ىزنىڭشەيتان س ىز.قىلس ھاالكشەيتاننى 

ار پستىغۋە ىئ ىڭھازىرال تەۋبە قىل ،ۇئنداقتا» :ۇئنىڭغا ىزخالىمايدۇ، س

                                                           
 بەت. -011توم -3« السابق » ①
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ۇناھنى بىر بۇ گمەن بىلمەيمەن، بەلكىم » ىزگە:ۇئ س ىڭىز،دېس «ىڭېئيت
تىڭكى(: )سىز ۇئنىڭغا ېئيدەيدۇ.  «يىن قايتا قىلىشىم مۇمكىنېائيدىن ك

ات تېپىپ ىڭ، پات ائرىدا ۋاپتەۋبە قىل غا ھللا تعالىھازىرال  ىزا سۇئنداقت»
 . «كېتىسىزھالەتتە  قىلغانتەۋبە  قالسىڭىز،

دۇلالھ ائب ىدا،دېگەن كىتاب «ياخشىالر باغچىسى»ىئمام نەۋەۋى 
ەردىن تەركىب ل رىن سۆز ېش دىن، ىئنتايىند رەزىيەلالھۇ ەئنھۇنى مەسۇئىئب

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  تاپقان بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

لقاْيُّوُم أاْست اْغِفُر هللاا الَِّذي الا إلاها إالَّ ُهوا احلايُّ اكىمكى >: »مۇنداق دەيدۇ
 مەڭگۈ، ولمىغانبباشقا ھېچ ىئالھ  )تەرجىمىسى: ۇئنىڭدىن <واأاتُوُب إلاْيهِ 

نىڭغا ە ۇئۋ مەغپىرەت تىلەيمەن تىن ھللا مۇتلەق ىئدارە قىلغۇچى ۋە ھايات
كىشى جەڭ مەيدانىدىن قېچىشتەك  ۇئ گەرچە ،دېسە تەۋبە قىلىمەن(

ىرەت پۇئنىڭ گۇناھلىرىنى مەغ ھللا، چوڭ گۇناھنى قىلغان بولسىمۇ

 چوڭ گۇناھالر نىڭ« قېچىش مەيدانىدىنجەڭ » سىلەر  ①.«قىلىدۇ
 دىن ىئكەنلىكىنى بىلىسىلەر.قاتارى

لەرنىڭ فەلەس .پ تەۋبە قىلىڭالرار ېئيتىڭالر ۋە كۆپكۆپ ىئستىغ 
ۋبە قىلغان تە ۋە سىلەر تەۋبە قىلغان ھالەتتە تاڭ ائتقۇزۇڭالر» :بەزىسى

 - ڭ گۇناھۆئزىنى الربەزى ىئنسان ،دېدى. چۈنكى« ھالەتتە كەچ قىلىڭالر
نىڭ ىئبادەتلەردىن مەھرۇم قالىدۇ. شۇ - تاەئت ،تلىرى سەۋەبلىكەمەئسىي

                                                           
 گە<بۇ ھەدىس بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ >سەھىھ ھەدىس شەرتى»رمىزى رىۋايىتى. ھاكىم: ىەئبۇ داۋۇد، ت ①

 دېدى.« سەھىھ»دېدى. ەئلبانى « چۈشىدۇ
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ىنى تەۋب بىز زىم.الشى ۇمى بولھاياتىمىزنىڭ بىر قىسبىزنىڭ ما ېبۇ ت ،ۈئچۈن
ەپ ېئتىقاد د «ۋە تۈرمىدىكى كىشىلەرگىال خاس گۇناھكار ،اسىقپ پەقەت»

 مۇھتاج. كۈندۈز  -كېچە تەۋبىگە بارلىق مۇسۇلمانالر  بەلكى قىلمايمىز،
ۆئز ىم لوقمان ھەك مۇھتاج.كۆندۈرۈشكە  تەۋبىگە تىلىڭىزنى مۇ ھەمسىز 

يڭنى >ىسەن تىل ،ۇملوئغىئ » :وئغلىغا رح له فه
َم اغح  ، مېنىھللاىئ ) <الَله 

ھەقىقەتەن شۇنداق ساەئتلەر  !دېگەن سۆزگە كۆندۈر  (ىرەت قىل!پمەغ
ەت ر  كىشىنىڭ تىلىكىىغان سور دىن  ھللا تعالى باركى، بۇ ۋاقىتتا 

 ①دېدى. «ايدۇقىلىنم

ىئمام ھەسەن بەسرى رەھىمەھۇلالھ بىزگە قىممەتلىك ۋەسىيەت 
ۋە  رداازارال، بىنىڭالردا، داستىخۈڭالرداسىلەر ۆئي»ۇنداق دەيدۇ: قىلىپ م

ازاردا ۋە دا، بيول ىز ھەتتاس« !ېئيتىڭالر نى كۆپار پىئستىغ ادر يولال
نىڭ   تعالىھللا سىلەر» ىڭ!ېئيت رنى كۆپىڭىزمۇ ىئستىغپاخىزمەتتە بولس

 ②«.ىلەرنى بىلمەيسىتىنىڭ قاچان چۈشىدىغانلىقىىر پمەغ

 ،ەنەپسىڭىزگۆئز ارغا كۆندۈرۈڭ. سىز پزنى ىئستىغىتىلىڭ
« اھكارگۇن ،كۆپ خاتاالشقۇچى مۇھتاج،تەۋبىگە بەكمۇ »ڭىزنىڭ ۆئزى

باشقىالردىن  مەن !الحمد هلل»ھەرگىزمۇ، دە قاراڭ! ىسىيىتسىز و پ ىئكەنلىك
ەن، مچىلىرى قىيامدا تۇرىېاز وئقۇيمەن، قۇرائن وئقۇيمەن، كنام ،ەئۋزەل

 «رىمەنېب مەن ۋە سەدىقەىىئشالرنى قىل پاالنى -پاالنى روزا تۇتىمەن، 

                                                           
 -118توم  -0كىتابى  «جامع العلوم والحكم» نىڭرەجەببەت؛ ىئبنى  -13توم  -0كىتابى  «الشعب» نىڭبەيھەقى ①

 .بەت
 بەت. -118توم  -0كىتابى « جامع العلوم والحكم»ىئبنى رەجەبنىڭ  ②
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ىز ھەر كۈنى ب !قارىماڭ پوزىتسىيىسىدەنەپسىڭىزگە مۇكەممەللىك  ،دەپ
 .اجمۇھتبەك  ەشكەتىل ىرەتپشقا ۋە مەغىغا تەۋبە قىل ھللا تعالى

لىشىنى قىىرەت پمەغ نىۋە سىلەر  ېنىدىن م ھللا تعالىائخىرىدا، 
  سورايمەن.

 !وآخر دعواان أن احلمد هلل رب  العاملني
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﷽ 

ُُ ُُ الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عا َيا أاي ُّهاا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى لاْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
زان ىىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رام

 .①«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەدۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە 
 .دۇر ۋە ەئلچىسى بەندىسىنىڭ 

ىك پەزىلەتل» رىشىشىمىزدا،ۇ ۇئچببىز  ،مەقسەتكە كەلسەك
ۆئزىنىڭ  ھللا تعالىتوغرىسىدا سۆزلەپ ۆئتىمىز.  «ىشىقەئمەللەرگە قىز 

)ىئ » ﴿فااْستاِبُقوْا اْلْاْي ْرااِت﴾ھۆرمەتلىك كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: 

بىزنى  ھللا تعالى  ②«.ر!( ياخشى ەئمەللەرنى قىلىشقا ائلدىراڭالرمىنلەۇئم

نا ﴿واالسَّاِبُقو مۇنداق دەيدۇ:  بۇيرۇپا بەسلىشىشكە تياخشىلىق
الر )ۈئچىنچى پىرقە ياخشى ىئشالرنى( ەئڭ ائلدىدا قىلغۇچى» السَّاِبُقونا﴾

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -318سۈرە بەقەرە  ②
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كىملەر؟ ۇئالر  ①«.بولۇپ، )ۇئالر جەننەتكە( ەئڭ ائلدىدا كىرگۈچىلەردۇر 
تە ائخىرەت ،لەپىىئلگىر  دەدۇنيادا ياخشى ەئمەللەر ۇئالر » :بەزى ۆئلىماالر
 دى.دەپ بايان قىل «لەپ كەتكەن كىشىلەردۇر ىىئلگىر  جەننەتكە ھەم

چىدە ېك ،ۇئ بولسىمۇدېگىنىمىزدە، « ەئمەللەردىكى پەزىلەت»
 نلە روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتى، قۇرائفقىيامدا تۇرۇشنىڭ پەزىلىتى، نە

ڭ ەئزاننىڭ  پەزىلىتى،  ②وئقۇشنىڭ پەزىلىتى، تەرتىپلەنگەن سۈننەتنى
 ۆپ پەزىلەتلەر بار. تى كىن ىئبارەت ناھايىپەزىلىتى ۋە سەدىقىنىڭ پەزىلىتىد

مەن سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرنىڭ مۇشۇ  ،شۇنىڭ ۈئچۈن
مەن. يەنى ىۋەسىيەت قىل ىنىبولۇش ەڭالرەئمەللەردىن ۋەزىپە ۋە نېسىۋ

 ىتوغرىسىدىكى كىتابالرن« پەزىلەتلىك ەئمەللەر»مەن دېگەن  ،سىز
 -تىم ياكى بىر قې -بىر  ائيدا ەئمەس، بەلكى ھەپتىلىك، ائيلىقكۈندىلىك، 

 . مەسىلەن، قايسى كىتابنى؟ىئككى ساەئت وئقۇشنى داۋامالشتۇرۇڭ
ەر، پەزىلەتلىك ەئمەلل دېگەن كىتاب ۋە« باغچىسى الرياخشى»سىزدە 

 ۈزەلگدەۋەتلەر، پەزىلەتلىك زىكىرلەر ۋە پەزىلەتلىك پەزىلەتلىك 
سىز  ،يەنە مەسىلەن. ەئڭ گۈزەل كىتابالر بار توغرىسىدىكى الرەئخالق

ياكى ە ۋياكى قىزىقتۇرۇش ۋە قورقۇتۇش ھەققىدىكى  «باغچىسى الرياخشى»
ھەققىدىكى سەھىھ كىتابالرنى  )يەنى جىھاد(« پايدىلىق تىجارەت»

 نىڭ ھەممىسى پەقەت پەزىلەتلىك ەئمەللەرگىال خاس، بۇ كىتابالر ڭوئقۇ
ائيدا ە  بولسۇن. گەرچ « ائيلىق وئقۇش»دە سىز  . ھېچ بولمىسا،قىلىنغان

                                                           
 ائيەت. -31سۈرە ۋاقىە  ①
 تەرتىپلەنگەن سۈننەت: پەرز نامازنىڭ سۈننەتلىرى. ②
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بولسىمۇ وئقۇپ تۇرسىڭىز، بۇ ۈئچ ساەئت  -بىر قېتىم ىئككى 
لەرگە ۇئ سىزنى ياخشى ەئمەل ؟ىسى بارسىزگە نېمە پايد ىڭىزنىڭشۇئقۇ

  ىدۇ.قىزىقتۇر 
ىيامەت ق: »ەيدۇبىزنى ەئزانغا قىزىقتۇرۇپ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ

مۇەئززىننىڭ بوينى باشقىالرغا قارىغاندا ۇئزۇنراق بولىدۇ )يەنى  ،كۈنى
مۇەئززىن ېئرىشكەن ەئجىرنىڭ كاتتىلىقىدىن، باشقىالر ۇئنىڭغا ھەۋەس 

 :ەيدۇمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ ،ھەدىستە ريەنە بى ②«.①بىلەن قارايدۇ(
ائۋازى قانچە كۆپ يەرگە ائڭالنسا، شۇنچە كۆپ گۇناھى  مۇەئززىننىڭ»

رۇق ھەممە قۇ  -مەغپىرەت قىلىنىدۇ. مۇەئززىننىڭ ائۋازىنى ائڭلىغان ھۆل 

 نېسىۋىدار بولۇشبۇ پەزىلەتتىن  سىز  ③.«نەرسە ۇئنى تەستىقاليدۇ
 ،ىلەنىئككى قېتىم ۇئرۇنۇپ بېقىڭ! مەس - ھەپتىدە ياكى ائيدا بىر ۈئچۈن،

ۋە ىلەن جاماەئت ب ياكى يالغۇز ىپ قېلىپ، كى سەپەرگە چىقسەيلىگە يا
  .ېئيتىڭ ەئزان پ قالسىڭىز،ناماز وئقۇ ياكى ەئھلى بالىلىرىڭىز بىلەن

دا بىر قېتىم گەرچە ائي ،پەزىلەتلىك ەئمەللەردىن بىرنى ائڭلىسىڭىز
شقا ۈئچ ائيدا بىر قېتىم بولسىمۇ، ۇئنى ھاياتىڭىزغا تەتبىقال - ياكى ىئككى

بۇ  ملسو هيلع هللا ىلص ھۇلاللجىنازا نامىزى وئقۇشقا قىزىقىڭ! رەسۇ ،ۇئرۇنۇڭ! مەسىلەن
 ،اتناشساجىنازا نامىزىغا ق كىمكى: »ەيدۇبىزنى قىزىقتۇرۇپ مۇنداق دھەقتە 

نازىغا جى دەرقە يەرلىكىگە قويغانغايرات ەئجىر بولىدۇ ۋە ىۇئنىڭغا بىر ق

                                                           
ۇ ھەدىسكە مۇش كىتابىدىكى «شرح مسلم»بۇ ياالڭ تىرناق)( ىئچىدىكى شەرھىنى، ىئمام نەۋەۋىنىڭ   ①

 تەرجىماندىن.  –يازغان شەرھىسىدىن ائلدۇق 
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 دېگەن.« سەھىھ»نەساىئ رىۋايىتى. ەئلبانى  ③
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ى قىيرات . ىئككيرات ەئجىر بولىدۇىىئككى ق ەئگىشىپ بىللە بولسا،

ۆئز  ىزگەس ھللا تعالىيەنى   ①«.دېگەن، چوڭ ىئككى تاغدەك ەئجىردۇر 
 ۋە سېخىيلىقى بىلەن وئھۇد تېغىچىلىك ياخشىلىق ۋەرەھمىتى، پەزلى، 

  ەئجىر ائتا قىلىدۇ.
ىلەتلىك ۇ پەز ب ،كاتتا پەزىلەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش ۈئچۈن ىزس

قولغا ىۋىلەرنى ۋە نېس قىلىشقا ۋەزىپەۆئزىڭىزگە ەئمەللەرنىڭ ھەممىسىدىن 
لۇق ۇ پەزىلەتلىك ەئمەللەر توغر  ،پەقەت الربۇ تېرىشىڭ. كەلتۈرۈشكە
ۇ. مەن وئقۇش ائرقىلىق قولغا كىلىدقىلىپ « ائيلىق ۋەزىپە»كىتابالرنى 

  مەن.ەۋاتىد «ائيلىق» ، بەلكىدېمىدىم «كۈندىلىك» ۋە «ھەپتىلىك»
ى پەزىلەتلىك ەئمەللەر ناھايىت ىنىمدەك،مەن سىلەرگە دەپ ۆئتك

 پاناس ىمىزدا، ۇئالرنىشىشىۇ قىسقىغىنە ۇئچر ببىز  ،كۆپ بولۇپ
ەزىلەتلىك پبولۇش سۈپىتىمىز بىلەن،  بواللمايمىز، لېكىن بىز مۇسۇلمان

 تېرىشىشقا (ا، )ۇئالرنى قىلىشقھېرىسمەن بولۇپىئمكانقەدەر ەئمەللەرگە 
نى بىر زىڭىز ۆئۇ پەزىلەتلىك ەئمەللەرنىڭ ھەممىسىگە ب. تەكلىپ بېرىمەن

گە ەر لنى پەزىلەتلىك زىكىر ۆئزىڭىز  مەسىلەن، .لەڭىيىائي تەرب
ن مىنۇت وئ ، ھېچ بولمىغاندا،لەشكە ۋە ھەر كۈنى يېرىم ساەئتيىتەربى

ھەر كۈنى  ىڭ.تېرىشۋەزىپە قىلىشقا ۆئزىڭىزگە بولسىمۇ قۇرائن وئقۇشنى 
تا ائسىزگە بەرىكەت، ياخشىلىق ۋە نېمەت شىڭىز بىلەن، قۇرائن وئقۇ

پارە  11دا بىر ائي ،بىر پارە قۇرائن وئقۇسىڭىز كۈنىگەەئگەر  قىلىنىدۇ.
 بولىدۇ.

                                                           
 بۇخارى، مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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ۈندىلىك ك نىڭپەزىلەتلىك ەئمەللەردىن سىز بارلىق  ،شۇنىڭدەك
پەزىلەتلىك  بايان قىلغان ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ الزىم بولىدۇ. گرامما قىلىشىڭىزو پر 

كۆپ  :مانا بۇ .بولسۇن سىزنىڭ ھەم نېسىۋىڭىزھەممىسىدىن  نىڭەئمەللەر 
 .مەسجىدكە بالدۇر بېرىش ،مەسىلەن .كىشىلەر سەل قاراۋاتقان ىئش

ڭ نىىجر ەئ نىڭناۋادا كىشىلەر مەسجىدكە بالدۇر بېرىش» :ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ

«: التهجير» ①.دېدى ...«دىبىلگەن بولسا ىئ قانچىلىك كاتتا ىئكەنلىكىنى
ن بەش ەئزاندى مەسجىدكە بالدۇر بېرىش دېگەنلىك تۇر. سىز مەسجىدكە

ناۋادا » ىڭ.تېرىشنى كۆندۈرۈشكە ۆئزىڭىز بېرىشقا  مىنۇت بورۇن بولسىمۇ
تا ڭ قانچىلىك كاتنىىەئجر  نىڭكىشىلەر مەسجىدكە بالدۇر بېرىش

ەپكە بىرىنچى سسىز  دېمەك، ...«بىلگەن بولسا ىئدى ىئكەنلىكىنى
ك ىرلىقەدقىزىقمايدۇ. ىئ بىرىنچى سەپكە قىزىقىڭ. كۆپ كىشىلەر 

سەپكە  ىرىنچىببىر كىشى قايسى  ،بۇ بىر ائالھىدىلىك بولۇپ ،قېرىندىشىم
ىال ناماز سەپتبىرىنچى  چوقۇممەن » ەرىدېك تا يەنى ۇئنىڭ خار  ،قىزىقسا

 پەزىلەتلىك ،مانا بۇ ،مۇجەسسەملەشسە گەن نىيەتدې «يمەنوئقۇ
 .سابلىنىدۇېدىن ھىەئمەللەرنىڭ قاتار 

، مەسجىدكە بالدۇر بېرىشقا، )داىئم( بىرىنچى سەپكە سىز 
مانا  ،زىقسىڭىزل بولۇشقا قىىپېرىشكە ۋە يېتىملەرگە كېباشقىالرغا ياردەم ب

 زسى ېمەك،د .بۇالرنىڭ ھەممىسى پەزىلەتلىك ەئمەللەرنىڭ قاتارىدىندۇر 
ىئككى  -ر ائيدا بى ،لۇق كىتابالرنىرۇ توغ «مەللەرپەزىلەتلىك ەئ»پەقەت 

                                                           
  بۇخارى، مۇسىلم رىۋايىتى. ①
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 .شىڭىز زۆرۈرۋەزىپە قىلىۆئزىڭىزگە نى « ائيلىق وئقۇش»ساەئت وئقۇيدىغان 
لىقى بىلەن يۋە سېخى كەرەمى -پەزلى بىزگە ۆئز  شۇ سەۋەبلىك، ھللا تعالى

رىدا كاتتا ھۇزۇ  ھەمدە ۆئزىنىڭ نىۇ ەئمەللەرنى ھاياتىمىزغا تەتبىقالشب
پ بېرىشى ھسان قىلىبۈيۈك پەزىلەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشنى ېئۋە  ەئجىر

  مۇمكىن.

لىشىنى قىىرەت پمەغ دىن گۇناھلىرىمىزنى ھللا تعالى ائخىرىدا،
 سورايمەن!
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 دەرس -14

 نىفاقتىن قورقۇش
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﷽ 

ُُ ُُ الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عا َيا أاي ُّهاا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى لاْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
زان ىىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رام

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص لىق بېرىمەنكى، مۇھەممەدۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھ
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

 ىمىنىڭ ىئلرەزىيەلالھۇ ەئنھۇمالر  ەساھاب، مەقسەتكە كەلسەك
 ،ىغانرنى قۇرائن كەرىمدە ماختۇئال ھللا تعالى ى مۇستەھكەم،ىئمان ا،كاتت
ەئڭ ياخشى دەۋردە ياشاپ تۇرۇپمۇ،  الرۇئ ۋە الردىن رازى بولغانۇئ

مەن رەسۇلۇلالھ » :تابىئىنالردىن ىئبنى ەئبى مۇلەيكە تتى.قاقور  نىفاقتىن
« كۆردۈمنى ىلىققورققان نىفاقتىنىلىرىدىن وئتتۇز كىشىنىڭ نىڭ ساھاب ملسو هيلع هللا ىلص

اتىرجەم مۇناپىقال خپەقەت  ئمىنال قورقىدۇ ۋەۇپەقەت م نىفاقتىن .②ېگەند

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②

about:blankAr
about:blankAr
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ىرجەم بولغان خات نىفاقتىنقورقىدۇ،  نىفاقتىنئمىن ۇراستچىل م .بولىدۇ
 ىقتۇر. پمۇناۇئ،  – ائدەم

ەپ د «سىز؟قورقام سىز نىفاقتىن » بەزى كىشىلەردىن: ىزس
 دە، - ىدۇىلىئنكار قلۇپ، تۇيۇغەلىتە  ۇئالر ۈئچۈن سۇائلبۇ  ىڭىز،سورىس

وئقۇيمەن، روزا ! مەن ناماز ؟مەن قانداقمۇ مۇناپىق بولغۇدەكمەن» :ۇئ
ۆڭلىگە نىڭ كىۇئ كىشدەيدۇ.  «ھەجگە باردىم ۋە رىمەنېتۇتىمەن، زاكات ب

كى، نىفاقتىن ۋاھالەن ۋە قەلبىگە مۇناپىقلىقتىن قورقۇش كىرىپمۇ قويمايدۇ.
بىز  ،شۇنىڭ ۈئچۈن .قورققان ە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇمالر ھەمساھابھەتتا 

قىي ھەقىنىڭ مۇناپىقنىڭ بىزگە ھالىئمام ھەسەن بەسرى رەھىمەھۇل
گەنلىكىنى ان قىلىپ بەر نى بايىنېمە ىئكەنلىكقنىڭ نىفا ۋە سۈپىتىنى

 .تىمىزىۇئچر 

مۇناپىق »ھ مۇنداق دەيدۇ: ىئمام ھەسەن بەسرى رەھىمەھۇلال
 ى لەن سۆز تى بىىلىيەەئم ھەمدە ىنىشى بىلەن قەلبۈتاشقى كۆر  :دېگەن

ۇ ب !ۇ نوقتىغا دىققەت قىلىڭالرب. سىلەر ①«يدىغان كىشىدۇر وئخشىما
 مىزنىىھەر بىرىمىز ۆئز  ، بىزنوقتا بولۇپبىر ناھايىتى خەتەرلىك 

ىڭ كى ىئنساننىقاچان»كېرەك. ىئمام ھەسەن بەسرى:  تەكشۈرۈشىمىز
)ۇئنداق  نى، يەدېدى...« نىشى بىلەن قەلبى وئخشاش بولمىساۈتاشقى كۆر 
نىڭ ەئڭ كىشىلەر  ،كىشىلەر بىلەن بىللە بولغان ۋاقىتتا كىشىنىڭ(

نغا ىئخالسمەن ۋە ىئسالم ، دىتوغرانىشى ۈتاشقى كۆر  سى،تەقۋا
                                                           

 بەت. -113توم  -3  كىتابى« جامع العلوم والحكم»ىئبنى رەجەب ھەنبەلىنىڭ ①
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الغاندا، سىز يالغۇز ق ەئمما، ۇپ كۆرۈنسەبول تقۇچىتەلىماتلىرىنى الزىم تۇ
 اماني ۋە ۇئنىڭدىن باشقا يامان سۆز مەئسىيەت،  - گۇناھ ڭبۇ كىشىنى

تىسىز. ىئمام ھەسەن بەسرى ىىئشالرنى قىلىدىغانلىقىنى ۇئچر 
 ڭۈنۈشنىتاشقى كۆر  «:اختالف السر» ھنىڭ سۆزىدىكىرەھىمەھۇلال

ىماسلىقى وئخش ۈشكەنۈتاشقى كۆر  نىڭوئخشىماسلىقى ۋە قەلب كەقەلب
 .(!اقلىسۇنس ھللا) قاتارىدىن سانىدىجۈملىسى  نىفاقنىڭ نىبولۇپ، بۇ

 ۇرغۇننيەنى  يدۇ،وئخشىما ى لىيتى بىلەن سۆز ىەئم ،شۇنىڭدەكيەنە 
 بەسرى  يدۇ. ھەسەنۇئنىڭغا ەئمەل قىلماەئمما  قىلىدۇ،سۆزلەرنى 

شۇنىڭ  .قاتارىدىن سانىدى قنىڭ جۈملىسىنىفامۇ ھەم نىبۇ رەھىمەھۇلالھ
  .تۇرۇشىمىز كېرەك تەكشۈرۈپ ھەرۋاقىت ۈئچۈن بىز نەپسىمىزنى

 ائغزىغا كەلگەننىڭ ھەممىسىنى سۆزلەپ يۈرمەسلىكى الزىم. ىئنسان
ەئمەل  كىشىلەرنى لەرنى سۆزلەيدۇ ھەمدەكىشىلەر خۇتبە ۋە دەرس نۇرغۇن

 غا قارىغانداۆئزى باشقىالر  ەئمەل قىلىشتا، لېكىن .قىلىشقا قىزىقتۇرىدۇ

ا الَّ مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى بۇ ھەقتە. تولىمۇ ائرقىدا ِذينا آاماُنوا َلا ﴿َيا أاي ُّها
بُ را ماْقتاً ِعندا الِلَِّ أان ت اُقو  ۞ ت اُقوُلونا ماا الا ت اْفعاُلونا   ت اْفعاُلونا﴾ ُلوا ماا الا كا

مىنلەر! سىلەر نېمە ۈئچۈن قىلمايدىغان ىئشنى قىلىمىز دەيسىلەر؟ ۇئىئ م»
)يەنى ەئمەلدە سىلەر قىلمايدىغان ياخشى ىئشالرنى نېمە ۈئچۈن 
ائغزىڭالردا قىلىمىز دەيسىلەر؟( سىلەرنىڭ قىلمايدىغان ىئشنى )قىلىمىز( 
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 ①.«ۇر(ان نەرسىدنىڭ دەرگاھىدا ەئڭ ۆئچ )كۆرۈلىدىغھللا دېيىشىڭالر 
 .ېئغىرراقغەزەپتىن  : يەنى،«المقت»

ەزىسىنى ب نىڭمۇناپىقالرنىڭ ائالمەتلىرى ،بىزگە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ەكسۆزلىسە يالغان سۆزلەيدۇ، ائمانەت ۇئالر»بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

نى ىكەندە ائغز لەشىخىيانەت قىلىدۇ، ۋەدە قىلسا خىالپلىق قىلىدۇ، مۇنازىر 

ەپ گ مۇناپىقالرنىڭ ائالمەتلىرىدىن بولۇپ، الر. بۇ②«تىلاليدۇبۇزۇپ 
بەزى  .شىمىز كېرەكۇيالغانچىلىقتىن ائگاھ بول قىلغان ۋاقتىمىزدا،

نىڭ ۋە رىېك تا نىڭ خار الر ۇئ –يالغانچىلىق  گە نىسبەتەن،كىشىلەر 
 - لىمېئ . ەئتراپىمىزدىكىك ھاياتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ قالدىىلىكۈند

 ىز،گە قارىسىڭغان كىشىلەر ۋە بەزى تىجارەتچىلەر تىم قىلىدىېس
 تىسىز. ىۇئچر  كەتكەنلىكىنى ۇئالرنىڭ ائدىتىگە ائيلىنىپ – يالغانچىلىق

ۇئ  ىڭىز،قويس سىز ۇئنىڭغا ائمانەت «.خىيانەت قىلىدۇ كەائمانەت»
 دەيدۇ.  «سەن ماڭا ائمانەت بەرمىدىڭ» ،سىزگە خىيانەت قىلىپ

 ،ۇرىدېسىزگە ۋەدە ب يەنى «.قىلىدۇۋەدە قىلسا خىالپلىق »
 خىالپلىق قىلىدۇ.  كەينىدىن

 . «تىلاليدۇنى بۇزۇپ ىلەشكەندە ائغز ىمۇنازىر »

                                                           
 ائيەت. 1-0سۈرە سەف  ①
 بۇخارى، مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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اتتىق ق ۇئنىڭدىن قۇرائن كەرىمدە بايان قىلغان ۋە بىز ھللا تعالى
 :دىنىھتىيات قىلىشىمىز زۆرۈر بولغان مۇناپىقالرنىڭ ائالمەتلىرىنىڭ قاتار ېئ

 .ېئتىشيامانلىقتىن توسۇشنى تەرك  ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 ُ مِ ن :﴿اْلُمنااِفُقونا وااْلُمنااِفقااُت ب اْعُضهُ مۇنداق دېدى ھللا تعالى
ِر واي ان ْهاْونا عاِن اْلماْعُروِف﴾ ُا مۇناپىق ەئرلەر بىلەن » ب اْع ٍِ َياُْمُرونا ِِبْلُمن

بىرىگە  -مۇناپىق ائيالالر )مۇناپىقلىقتا ۋە ىئماندىن يىراق بولۇشتا( بىر 

 دېمەك، .①«وئخشايدۇ، ۇئالر يامانلىققا بۇيرۇيدۇ، ياخشىلىقتىن توسىدۇ
ىقالرنىڭ مۇناپ سلىق:يامانلىقتىن توسما سلىق ۋەۇيرىماياخشىلىققا ب

بۇ خىل  شىلەركى مۇسۇلمانالردىن كۆپ ھېسابلىنىدۇ. سۈپەتلىرى قاتارىدىن
ەنال ناماز، روزا ۋە زاكات بىل پەقەت ۇئالربولۇپ،  نچۈشۈپ قالغا سۈپەتكە

« وسۇشيامانلىقتىن ت ،ياخشىلققا بۇيرۇپ» ۇئالردىكى كۇپايىلىنىدۇ.
 ؟!دە قالدىنە سۈپىتى
ەنە بىرى، يمۇناپىقالرنىڭ ائالمەتلىرىدىن  ،قېرىنداشالر قەدىرلىكىئ  

لىرى ۋە ھەمراھ قانال ي. ھازىر سۈنئىتۇر قىلىش مەسخىرەىنى لىئسالم ەئھ
چوڭ  ۋە بىرىنچى مەقسىتىۇئنىڭ  مەيدانغا كەلدى.ژۇرنالالر  -زىت ېگ

ياخشى كىشىلەرنى ۋە  ،مۇجاھىدالرنى ،پەقەت دىن ەئھلىنى نىشانى
الرنى ۇئ ياكى سۆھبەت يوللىرى ائرقىلىق قىلىش مەسخىرەۆئلىماالرنى 

ۆھمەت دەپ ت «ائللىقتىن ھېچنەرسىنى چۈشەنمەيدىغان ەئقىلسىزېر»
 ەسخىرەممۇجاھىدالرنى ۋە ياخشى كىشىلەرنى  ،بەلكى تېخى تۇر.قىلىش

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسىمى. -30سۈرە تەۋبە  ①
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 :ىشتۇرۇلدى. بىز بۇنۇيفىلىملەر ۇئ ە ەئسەرلىرى ۋەدىغان سەھنىقىل
ھازىر  ،ۈپەتلىرى سبۇ دەيمىز. مۇناپىقالرنىڭ  «رىدىنىمۇناپىقالرنىڭ سۈپەتل»

 كۆپ قىسىم .تىۋاتىدۇ( ەئكس ېئدا)دىنسىزالر  داىئلمانىزىمالر كۆپ قىسىم 
چوڭ مەقسىتى دىن ەئھلىنى ۋە ياخشى  بىرىنچى ىڭىئلمانىزىمالرن
 قىلىش بولدى.  مەسخىرەكىشىلەرنى 

قۇرائن كەرىمدە بايان قىلغان مۇناپىقالرنىڭ  ھللا تعالى
ەتەرلىك خ مۇبۇ .چك تۈرۈشېنامازنى ۆئز ۋاقتىدىن ك يەنە ائالمەتلىرىدىن

 مەسىلە.

ِذينا ُه ُْ عان الَّ  ۞ ﴿ف اواْيٌل ل ِْلُمصالِ نيا مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى
ِِتِ ُْ سااُهونا﴾ شۇنداق ناماز وئقۇغۇچىالرغا ۋايكى، ۇئالر نامازنى » صاالا

كېسەل ياكى سەپەردە  ۇئالر گەرچە يەنى . ①«غەپلەت بىلەن وئقۇيدۇ
 .دىن شەرىئ سەۋەبسىز كېچىك تۈرىدۇنامازنى ۆئز ۋاقتى بولمىسىمۇ،

ل   .سۈپەتلىرىدىنمۇناپىقالرنىڭ  – رۈشنامازنى كېچىك تۈ ، دېمەك يح  – : بۇوا
 ەۋ ۇئالر نامازنى پەقەت كىشىلەرگە رىيا قىلىش ۈئچۈنيەنى . سۆزى  بائزا 
 ،ولۇپب ھەم مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىرىدىن ش ياقماستىن وئقۇيدۇ. بۇمۇۇخ

لىنىش ۋە ىيىھ، مەدائڭلىتىش كۆرسىتىش،كىشىلەرگە )ەئمەللىرىنى( 
ى ۈئچۈن ھېچ ىقىلز ا ر نىڭ  تعالىھللا  ،تۈئچۈن قىلغاندىن سىر  تىنىشماخ

  .ىئش قىلمايدۇ

                                                           
 ائيەت. 1-1سۈرە ماۇئن  ①
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واالا ﴿ دۇ:مۇنداق دەي يەنە عالىھللا ت ھەققىدە ىڭ سۈپەتلىرى ۇئالرن
ۇئالرنىڭ  .①«دۇنى پەقەت ائزغىنا ياد ېئتى ھللا » ﴾ياْذُكُرونا الِلَّا ِإالَّ قاِلْياًل 

 «دەپتىكەن» ،«لىپتىكەنىدېي» ۋە دۇنيا ھەققىدە - مال زلىرى:سۆ 
نى ىدىغانلىقنى ەئسلەي عالىھللا ت ڭسىز ۇئالرنى ،بولۇپ سۆزلەر دەكدېگەن

ائن وئقۇش قۇر  ا،ۇئ ۆئزىنىڭ كۈندىلىك ھاياتىد ،ۇئچراتمايسىز. مەسىلەن
 ۋاقىت ھەركۈنى ۋە ھېچبىرمايدۇ. ۇئنىڭ يتىشقا ۋاقىت ائجراتر ېئىۋە زىك
 غانلىقىنىرائن وئقۇقۇ  غانلىقىنى،ناماز وئقۇ ىگەنلىكىنى،ەئسل نى عالىھللا ت

 ۆئزىنىڭ عالىھللا ت – ۇئچراتمايسىز. مانا بۇ يتقانلىقىنىېئ ىرۋە زىك
قاتارىدىن. ھللا  ى قىلغان مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىر ھۆرمەتلىك كىتابىدا بايان 

نى پەقەت ائزغىنا  ھللا» ﴾واالا ياْذُكُرونا الِلَّا ِإالَّ قاِلْياًل ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: ت

  ②«.ۇياد ېئتىد
 –اتارىدىن ق مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىرى  بايان قىلغان ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ،ەسەھىھ مۇسلىمدىكى ھەدىست .تىشھللا يولىدىكى جىھادنى تەرك ېئ
ھاد كىمكى جىھاد قىلماي ياكى جى» مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ر ىرىدىن بىمۇناپىقالرنىڭ سۈپەتل ۈپ كەتسە،قىلىشنى نىيەتمۇ قىلماي ۆئل
مام ىئمام نەۋەۋى ۋە ىئ ،. شۇنىڭ ۈئچۈن«ەن ۆئلگەن بولىدۇلسۈپەت بى

ى ىسلەتلىر مۇناپىقالرنىڭ خ نى«جىھادنى تەرك ېئتىش» لەرتەيمىيەىئبنى 
 . تىلغان ائلغان اقاتارىد ىدىن بىر سۈپەتسۈپەتلىر  نىفاقنىڭۋە 

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -310سۈرە نىسا  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -310سۈرە نىسا  ②
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ىن قاتتىق قورقۇشت چەبىز مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىرى ياكى مۇناپىق
ۋە ەئبۇ دەردائ رەزىيەلالھۇ  رەيرەۇ ھ ۇەئب ھەزەر ەئيلىشىمز كېرەك.

 ۋىدى،دې« !قورقۇشتىن ھەزەر ەئيلەڭالر چەسىلەر مۇناپىق» ماالر:ەئنھۇ
ەپ سوراشتى. ۇئ د «؟دېگەن نېمە <قورقۇش چەمۇناپىق» > :كىشىلەر

 ەئمما، ىمۇۈنسۆر قورققاندەك ك (دىن عالىھللا تكۆرۈنۈشتە )» ىئككىيلەن:

.« قماسلىققور  دەقەلبى  ى مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىر دېمەك،   ①دېدى
 دەقەلبى ەئمما، ۈنسىمۇقورققاندەك كۆر  كۆرۈنۈشتە ۇئ – قاتارىدىن

  قماسلىقىدۇر.قور 
ىزنى ب ىنتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 

 .ورايمەنسنى ىشىنى ۋە ساقلىيىراق قىلىش ىشىنى،پاكل نىفاقتىن

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
  

                                                           
 رىۋايىتى. ەئھمەد ۋە ىئبنى ەئساكىر ①



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  127 

  
 

  



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  122 

 
 

 

 

 

 

 دەرس -15

 ابشقىالرغا دۇئا قىلىش 
 
 

  

 

 
 



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  125 

 ﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ا الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م»﴾ ت َُّقونا ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

 تعالى ھللا ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ  ،مەقسەتكە كەلسەك
بۇ نېمە ائلدى.  نى تىلغاىر ىسۈپەتل كۆپلىگەن نلەرنىڭئمىۇقۇرائن كەرىمدە م

بەلكى ۇئنى  ،؟ ياقۇش ۈئچۈنميۇۇئنى وئقۇپ قوپەقەت  ۈئچۈن؟
 ھاياتىمىزغا تەتبىقالش ۈئچۈن. 

دىن  «ىسۈپىتباشقىالرغا دۇائ قىلىش »بىز  ،نچە ھالەتتەىكۆپ

واالَِّذينا ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت .ەتتۇقنى زايا قىلىۋەتسۈپ ىئبارەت بۇ

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
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ْخواانِناا الَِّذينا ساب ا  َمااِن جااُؤوا ِمن ب اْعِدِه ُْ ي اُقولُونا راب َّناا اْغِفْر لاناا واِلِِ ُقوانا ِِبِْلِ
ۇئالردىن » ﴾ كا راُؤوٌف رَِّْحْي ٌُ آماُنوا راب َّناا ِإنَّ واالا َتاْعاْل ِف قُ ُلوبِناا ِغالا ل ِلَِّذينا 

پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ىئلگىرى ىئمان >كېيىن كەلگەنلەر: 
مىنلەرگە ئۇقىلغىن، دىللىرىمىزدا م ېئيتقان قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت

قارشى دۈشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن، پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى 

.دەيدۇ <ت قىلغۇچىسەن، مېھرىبانسەنەغپىرەم ىئ ( !سبحان ھللا)  ①«
ىلىش سۈپىتى ق باشقىالرغا دۇائ سۈپەتنى بۇ مەن ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىك

 ! تۇرۇڭ پدۇائ قىلىداىئم مۇسۇلمان قېرىندىشىڭىزغا  . سىزدەپ قارايمەن
 دېيىشكە توغرا كەلسە،« ۇىرەر ىئشقا دەلىل بولىدب» نىبۇەئگەر 

ھەقىقەتەن ۇئ قەلبنىڭ ساغالملىقىغا دەلىل بولىدۇ. سىز باشقىالرغا دۇائ 
اپلىقنى ك ۋە سقىلىدىغان كىشىلەرنىڭ قەلبىدە ساغالملىق، سۈزۈكلۈ

رەببىمىز بىلەن  ۋە دۇائلىرىمىزدا ،ھاياتىمىزدا ۇئچرىتىسز. بىز
ۇ بز نداق شەكىللەندۈرىمىز؟ بىقا شىشىمىزدا، بۇ خىل سۈپەتنىسىردى
تنى داىئم مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا دۇائ قىلىش ائرقىلىق سۈپە

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،شەكىللەندۈرىمىز. سەھىھ مۇسلىمدىكى ھەدىستە
 ،مۇسۇلمان كىشىنىڭ ۆئز قېرىندىشى ۈئچۈن»مۇنداق دەيدۇ: 

شىدا بىر ېلغان دۇائسى ىئجابەتتۇر. ۇئنىڭ بنىڭ كەينىدىن قىىقېرىندىش
ىلىقنى غا ياخشۇئ ھەر قاچان ۆئز قېرىندىشى ،مۇەئككەل پەرىشتە بولۇپ

                                                           
 ائيەت. -31سۈرە ھەشىر  ①
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 <نبولسۇساڭىمۇ شۇنىڭدەك  !نائمى> ىمۇ:پەرىشت ۇئ تىلىگەندە،

 ①.«دەيدۇ

مۇھىم  ەنىڭ ۋەزىپىسى ۋىپەرىشت تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! مانا بۇ
ه  » :خىزمىتى. سىز مۇسۇلمان قېرىندىشىڭىزغا

ا
رح ل فه

َم اغح  ھللا، ۇئنى ىئ«)الَله 
اڭىمۇ س» :ۇئ پەرىشتە ،تىڭىزدادەپ دۇائ قىلغان ۋاق قىل!(مەغپىرەت 

ه  » ،يەنى !«وئخشىشى بولسۇن
ا
رح ل فه

َم اغح تتە ەئلۋەسىلەر دەيدۇ. « الَله 
 نىڭ ىئجابەت قىلىنىدىغانلىقىنى بىلىسىلەر.ىپەرىشتىنىڭ دۇائس

 ەنمەن سىلەرگە مەسجىدتە مەن بىل ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
سۆزلەپ ى نبىر ىئشىنىڭ ھەيران قاالرلىق بىرەيلەن ۇغانناماز وئق بىللە
 ۈئچۈن دۇائ ىزمەن س» ، )ۇئ ماڭا(:. بىز مەسجىدتىن چىققاندابېرەي
لەن لىق بىھللا سىزگە ياخشى) !جزاك ھللا خيرا: »دېدى. مەن «قىلدىم

غان سەجدە قىل» :ۇئ سەم،دې «؟. قانداق دۇائ قىلدىڭىزمۇكاپاتلىسۇن!(
 قەدىرلىكقاراڭ! ىئ  پەزىلەتكە ائلىيدېدى. سىز بۇ  «تىمداۋاق

قىلغان  ەتمھللا رەھ دا،بىزنىڭ بۈگۈنكى رىائللىقىمىز  ،قېرىنداشلىرىم
يىتى بەك ائز. ناھا ىئگە بولغان كىشىلەر كەبۇ سۈپەت ا،دىن باشقلەر كىشى

قىلغان  مەن سەجدە» تۇرۇپ دۇائ قىلغان ىئدى. ۇئ: چىقىرىپ قەلبىدىن ۇئ
 ەرنىلۋە مەن بىلەن مەسجىدتە بولغان كىشى ېنىم ھللا،ىئ > تىمدا،ۋاق
زى نىڭ مەسجىدتە ۆئ. ۇئدېدى« لغىن!< دەپ دۇائ قىلىمەنىرەت قىپمەغ

بىلەن ناماز وئقۇۋاتقان كىشىلەرنى وئيالۋاتقانلىقىغا قاراڭ! ھازىر بىزنىڭ 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  131 

 ،كىشىلەر ۆئزى بىلەن مەسجىدتە بولغان كىشىنى وئيالپ ،ىئچىمىزدە
يۈك بۈ يۈكسەك ەئخالق ۋەكاتتا سۈپەت،  –دۇائ قىالرمۇ؟! بۇ  ۇئالرغا
بەلكى  ،وئيلىماي ىنىالداىئم پەقەت ۆئز دۇائ قىلغاندا، ىئنسان  قەلب.

 مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنىمۇ وئيلىشى كېرەك.

ى بايان لىق ەئھۋالنالر مەن سىلەرگە يەنە بىر ھەيران قا ،شۇنىڭدەك
بىر كىشى  ياشانغان ،ائتمىشتىن ائشقانتەخمىنەن شى ې. يېرەيقىلىپ ب
نى ىىشىرەت قىلپمەغ زگەدىن سىعالى ھللا تمەن » :مەن ۇئنىڭغا ،بولۇپ

ەن م .دېدى !«بارلىق مۇسۇلمانالر ۈئچۈن سورا » :ۇئ دېسەم، «سورايمەن
 «ورايمەننى سىعالى دىن سىزنى جەننەتكە كىرگۈزۈشھللا ت مەن،» :يەنە

ىر ھازىر بەئگەر دېدى.  !«مۇسۇلمانالر ۈئچۈن سورا بارلىق » :دېسەم، ۇئ
دىن سىزنى جەننەتكە  عالىھللا تمەن » :كىشى يەنە بىر كىشىگە

دەيدۇ ۋە مۇسۇلمان « !نائمى» :ۇئ ،دېسە «نى سورايمەنىكىرگۈزۈش
 قېرىنداشلىرىنى وئيالپمۇ قويمايدۇ. 

بىر ى ياخش تولىمۇ يىلىشىۆئز نەپسىنى تەربى نىڭسۇلمانمۇ
تەربىيىدىن ىئبارەت بۇ ياخشى سۈپەت سىزنىڭ ھاياتىڭىزدا ۋە تۇر. سۈپەت

رەببىڭىز بىلەن سىردىشىشىڭىزدا ۈئزۈلمەس بىر سۈپەتنى، يەنى 
خۇش  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ .باشقىالرغا دۇائ قىلىش سۈپىتىنى ھاسىل قىلىدۇ

 ئمىنۇئمىن ەئرلەر ۋە مۇكىمكى م»مۇنداق دېگەن:  بىشارەت بېرىپ
ئمىن ۇم ارلىقب نىڭۇئ كىشى، ىرەت تىلىسەپتىن مەغ ھللاائيالالر ۈئچۈن 

ىلىق ياخش بىلەن سەۋەبى (نىڭغا )قىلغان دۇائسىائيالۋە مۇئمىن ەئر 
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ۇل ھەدىستۇر. شەيخكىشىنى ائجايىپ خۇش قىلىدىغان بۇ  .①«يېزىلىدۇ
مۇسۇلمان » بۇ ھەدىسكە ائساسەن، ەھۇلالھىئسالم ىئبنى تەيمىيە رەھىم

 بېكىتكەن كۈندىلىك ۋەزىپە قىلىپۆئزىگە  نى« قىلىش ىغا دۇائلىر شاقېرىند
 ىئدى. 

 ،تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! ھازىر زېمىن يۈزىدە ۆئلۈك ەئمەس
 ەئگەر ەئڭ تۆۋەن ،بار؟ مەسىلەن دىن قانچىسىمۇسۇلمانالر  تىرىك

چىدە ىئۇئالرنىڭ  ، لېكىنمىليارد مۇسۇلمان بار دېسەك بويىچە مۆلچەر
 نامدا مۇسۇلمان، ەئمماۋە  ردىكىلمىشالۋە شېرىك قى كاززاپ بەزى 

ھللا ) ،دە(چىقىرىۋەتكەن) نىكىشىلەر  بولغان ەئمەس ھەقىقەتتە مۇسۇلمان
ھېچ بولمىغاندا، زېمىن يۈزىدىكى  ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر!(

دېسەك،  نووئن مىلي مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى ەئڭ تۆۋەن مۆلچەر بويىچە
 ىلىقبىر ياخش سەۋەبلىك ئمىن ائيالۇم ۋەئمىن ەئر ۇبىر م ھەر ۇئنداقتا
وئن  مۇىەئڭ تۆۋەن مۆلچەرد گە نىسبەتەن،وئن مىليۇن ائدەم، يېزىلسا

ىگە غان كىشىخالۆئزى  يەنە عالىھللا ت .مىليۇن ياخشىلىق بولىدۇ
 ەقانچ ،سەسىلەنرىدۇ، وئن مىليۇن وئنغا ھەسېھەسىسىلەپ كۆپەيتىپ ب

سىز  ەرەئگ ؟پ شۇنداق بولىدۇۇقانداق بول .مىليۇن بولىدۇبولىدۇ؟ يۈز 

ئمىن ۇن ەئر ۋە مئمىۇم ھللا،ىئ ) «اللُه َُّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمِننيا وااْلُمْؤِمنااتِ »
لۈكلەرنىڭ ۆئبۇ دۇائ تىرىك ۋە  ،سىڭىزېد لغىن!(ىرەت قىپمەغ نىائيالالر 

 ائلىدۇ. تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! ائتىمىز ائدەم ىئچىگەھەممىسىنى ۆئز 

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»تەبرانى  ①
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ەئلەيھىسساالمدىن تارتىپ ھازىرقى رىائللىقىمىزغىچە قانچە مىليارد 
چىقىرىپ، اق ۋاقىت ر دەقىقىدىن ائز  1/4پەقەت سىز  ۆئتتى؟مان لمۇسۇ

ىلىقالر ياخش ڭىزگە مىلياردىزاپاس خەزىن ،دۇائ قىلسىڭىز ۇئالر ۈئچۈن
مۇبارەك  ،اكۇ پبنى ۆئزۈڭالر گە رەھىم قىلسۇن، سىلەر سىلەر  ھللا. ىدۇكىر 
مۇسۇلمان  اىئمد بىر قىسمىنى ىزنىڭۈپەتلەرگە كۆندۈرۈڭالر. سىز دۇائيىڭس

 .ائجرىتىڭ ۈئچۈن قېرىنداشلىرىڭىز

 -اكى جاپا نچىلىققا يىقىيبۇ يەردە  ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
لە مەسى ربى غاپىل قالغان نۇرغۇن كىشىلەرمۇشەققەتكە چۈشۈپ قالغان 

دۇائ  كەينىدىن غايىبانە ۈئچۈن، شلىرى اىندۇئ بولسىمۇ ۆئز قېر  بار،
بىرەر  رى ېسىز ۇئزۇندىن ب ،مەسىلەن .لىشتۇر ېقىلىشنى ۇئنتۇپ ق

ۋە  ولسىڭىزغان بمۇشەققەتلىرىگە چۈشۈپ قال قىينچىلىق ياكى قەرزنىڭ
ىئ » نىڭ:سىز  ،بىلسىڭىز لىقىنىقەرزى بار  مۇمۇسۇلمان قېرىندىشىڭىزنىڭ

 ھللا،ىئ  گىن!ەم بەر يارد ەلىشىگەقەرزىنى تۈگىت نىڭقېرىندىشىم پاالنى ھللا،
ھۋاللىرىنى ەئ ۇئالرنىڭ ھللا،ىئ  غىن!ىرەت قىلپنى مەغلىرىۇئالرنىڭ گۇناھ

ائ داىئم مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىڭىزغا دۇ ،دەپ «گىن!ىئسالھ قىلىپ بەر 
 قان ۋەنىۋاتلىب، ائزا قانزىلىۋاتېئەئسىرگە چۈشكەن،  ھەمدە ڭىزىقىلىش

ۇائ د قان مۇھاجىر، مۇجاھىد قېرىنداشلىرىڭىز ۈئچۈنقامىلىۋاتتۈرمىلەرگە 
ر ۈئچۈن ك دۇائلىرىڭىزنىڭ بىر قىسمىنى ۇئالىلىقىلىشىڭىز كېرەك ۋە كۈند

 كېرەك. ائجرىتىشىڭىز

، راھەتنى، بەختنىپات ائرىدا سىلەر ائندىن  !ىئ قېرىنداشالر
زنىڭ بىر دۇائيىڭى سىز .س قىلىسىلەرېخاتىرجەملىكنى ھ ۋە ساائدەتنى
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 ،ۈنۈئچ زغا ائجراتقانلىقىڭىزمۇسۇلمان قېرىندىشىڭى قىسمىنى
 .س قىلىسىزېۆئچمەنلىك تىن پاكالنغانلىقىنى ھۋە سەت قەلبىڭىزنىڭ ھە
 ۆتۈرۈۋېتىدۇ،كقايغۇلىرىنى  - ۇئالرنىڭ غەم ھللا ،دۇائ قىلسىڭىزسىز ۇئالر ۈئچۈن 

ىرىنى ەئلەمل -رد دە ،ىللە بولۇپۇئالرنىڭ ياردىمىدە بولىدۇ ۋە ۇئالر بىلەن ب
  يەڭگىللىتىدۇ.

زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !وجزاكم خريًا
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمىئلگىرىكى ۈئممەتلەر 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

 ۇب ،ىرىملقېرىنداش قەدىرلىكىئ  ،مەقسەتكە كەلسەك
  .ۆئتىمىز لۇق سۆزلەپۇ ر شەھىدلەرنىڭ پەزىلەتلىرى توغ ىمىزداشىشىۇئچر 

 دشەھى بولۇپ، رى ناھايىتى كۆپشەھىدلەرنىڭ پەزىلەتلى
لىدۇ، ۈلەندۈر مەتلىدۇ، نېۇرىزىقالندۇر نىڭ ھۇزۇرىدا ھللا  ۆئلمەيدۇ، بەلكى ۇئ

اق نىڭ قاندسىز بۇەئگەر لىدۇ. ۈلىدۇ ۋە مەنپەەئتلەندۈر ۈلەززەتلەندۈر 
ىرەت بۇ ائخ» :مەن سىزگە شەكىلدە بولىدىغانلىقىنى سورىسىڭىز،

قى ىرىنىڭ قانداق بولىدىغانلىدەيمەن. سىز ائخىرەت ىئشل «ىئشلىرى 
، جىزائ ۋە ۈنكى بىزنىڭ ەئقىللىرىمىز كەمتۈكلۇق سورىماڭ. چۇ ر توغ
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 ا، خالىسھللاىلىشكە قادىر بواللمايدۇ. لېكىن ب ائخىرەتنىڭ ھەقىقىتىنى
 ىن بىلىمىز.يېخىرەت ھويلىسىغا يۆتكەلگەندىن كبىز ائ)ھەقىقىتىنى( 

 ان قىلىپنى بايىەتلىر پەزىل نىڭ ھۇزۇرىدىكى شەھىدلەرنىڭھللا 
يولىدا  ھللا»، بىز ھەدىسلەر كەلدى. شۇنىڭ ۈئچۈن كۆپلىگەنبەرگەن 
 اھابەس تىن ىئبارەت بۇ يارقىن سۈپەتنىڭ«لىكنى ياخشى كۆرۈششەھىد

باي  ،ولسۇنب ىئلىمسىزياكى  مەيلى ىئلىملىك رەزىيەلالھۇ ەئنھۇمالردا،
  تىمىز.ىر ۇئچ نىۆئز ىئپادىسىنى تاپقانلىقى ياكى كەمبەغەل بولسۇن

ن شەھىدتى: »ەيدۇبايان قىلىپ مۇنداق دبىزگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

قانچە شەھىد   ①.«ائرزۇ قىلمايدۇدۇنياغا قايتىشنى  كىشىباشقا ھېچبىر 
 قېتىممۇ؟ ياق. مۇ؟ ۈئچائرزۇ قىلىدۇ؟ ىئككى قېتىم دۇنياغا قايتىشنىقېتىم 

ائرزۇ  ۈئچۈن وئن قېتىم ىكۆرگەنلىككارامەتلەرنى )ۆئزىگە بېرىلگەن( 
 ،لىماالرۆئھەتتا  ،قىلىدۇ. تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! شەھىدتىن باشقا

، خاتىپالر، دەۋەتچىلەر ۋە ىئبادەت مۇھەددىسلەر، فىقھىشۇناسالر
نېمە  .دۇنياغا قايتىشنى ھېچبىر ائدەم ائرزۇ قىلمايدۇ ،قىلغۇچىالر بولسىمۇ

لىكى تلەرنى كۆرگەنەزىلە)ۆئزىگە بېرىلگەن( پنېمە؟  ىۈئچۈن؟ سەۋەب
ۋۋۇر ياكى ەئقىل تەسە لەرنى قەلەم سۈپەتلەشتىنتپەزىلەبۇ  .ۈئچۈن
ق ىئش. ھەيران قاالرلى پەزىلەت،ىپ اي. بۇ ائجلىدۇېائجىز ك نقىلىشتى

ىڭ نھللا شەھىد ۈئچۈن »مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص  شۇنىڭ ۈئچۈن رەسۇلۇلالھ

شەھىدلەرگە خاس  پەقەت بۇ !قاراڭ  ②.«ھۇزۇرىدا ائلتە خىسلەت بار
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»رمىزى ۋە ىئبنى ماجە رىۋايىتى. ەئلبانى ىت ②
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شېرىك  كىمېچھۇئالرغا بۇ خىسلەتتە  ،بولۇپ لەرقىلىنغان كاتتا خىسلەت
 نىڭ مەنىسىۇئ لېكىن ،بواللمايدۇ. ھەدىستە بۇنىڭغا تېكىست كەلمىگەن

  .كەلگەن

 ىرى گۇناھل بىلەن ىلۈشۈنى تۆكېتۇنجى تامچە ق نىڭشەھىد»
كبر ھللا .«ەت قىلىنىدۇىر پمەغ

أ
 ەسۇلۇلالھر  ،ھەدىستەيەنە بىر سەھىھ ! ا

 لىرى گۇناھ بارچە قەرزدىن باشقا شەھىدنىڭ»مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص 

دېگەن سۆزگە قاراڭ!  بارچە(«)كل»سىز   ①.«ىرەت قىلىنىدۇپمەغ
لەۋزىلەرنىڭ قاتارىدىن. يەنى  يدېگەن سۆز وئمۇمى بارچە(«)كل»

دۇ. ەئگەر ىىرەت قىلىنپگۇناھلىرى مەغ چەكىچىك بار  - شەھىدنىڭ چوڭ
. ەت قىلىنىدۇمەغپىر باشقا بارلىق گۇناھلىرى قەرزى بولۇپ قالسا، قەرىزدىن 

تە ھالەت سىزساب يوق. ۇئ گۇناھېشەھىدكە قىيامەت كۈنى ھ دېمەك،
ملىك ۆئزىنىڭ كەرە دىن ھللا تعالىسابسىز كىرىدۇ. بىز ېجەننەتكە ھ

 پەزىلەتلىرىدىن ائتا قىلىشنى سورايمىز. 

 ۇنداقال،ش ۋە ىدۇۈلنگە ۆئيلەندۈر ھۆر ەئي 00»بولۇپ،  ىچىئككىن
كبر ھللا .«رىلىدۇېكىشىگە شاپاەئت قىلىش ھوقۇقى ب 01نلىرىدىن يېقى

أ
 !ا

نىڭغا ۇئ»ۇ ۋە دىتېى يورۇپ كلىر نىڭ يۈز يېقىنلىرىامەت كۈنى ۇئنىڭ قىي
نيا ۋە بىر تال ياقۇت دۇ ۇئنىڭدىكى لىدۇ.ۈكەيدۈر  ىياقۇت تاج بۈيۈكلۈك

مەت كۈنى ۇئ قىيا ،نەرسىلەردىن ياخشىدۇر. شۇنىڭدەكبارچە ۇئنىڭدىكى 
ن خاتىرجەم رە ائزابىدىبكاتتا قورقۇنچتىن ۋە قە دىكىلىش كۈنىىياكى تىر 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ دە كىلىدىغان يەنە بىر ھەدىستەمەنى شۇ  ①.«بولىدۇ
ائۋازى  دىكى قېلىچالرنىڭمۇجاھىدالرنىڭ باشلىرى ۈئستى: »ەيدۇمۇنداق د

 )يەنى قېلىچالرنىڭ ۇئ بولسىمۇ سەبىردۇر  ،②«ائزابىغا يېتەرلىك تۇر  قەبرە
تلەرنى بۈيۈك پەزىلە ،بۇ كاتتا سىلەر .ىغا سەبىر قىلغۇچىدۇر(ائۋازلىر 

 حانه وتعالىھللا سب يەنە نېمە ۈئچۈن ر قىلىپ بېقىڭالر؟! ىئنسانتەسەۋۋۇ 
 دۇ!؟يشكە ىئشتىياق باغلىماۈلۈيولىدا شەھىد ھالەتتە ۆئلتۈر نىڭ 

ۈئچ  ۈلگەنلەرۆئلتۈر )ھللا يولىدا( : »ەيدۇمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ
نگە دۈشمە ىپ،لى بىلەن چىقېنى ۋە مېۆئز ج بىرى،تۈرلۈك بولىدۇ. 
ۆئلتۈرۈلگەنگە قەدەر ۇئالر بىلەن ۇئرۇش قىلغان  تاكى ۇئچراشقان چاغدا

 ۇئنىڭ .شەھىدتۇر  ۋە پاكالنغان النغانىشۇ گۇناھالردىن تاز ەئنە  .كىشى
 الردىنۇئپەيغەمبەرلەرمۇ ، بولىدۇ نىڭ ەئرشى ائستىداھللا  :چىدىرلىرى 

 دېمەك،  ③.«اليدۇائرتۇق بوال  الدەرىجىسى بىلەن ىكپەيغەمبەرل پەقەت 
لەتلەر پەزى ھۆرمەت ۋە دەرىجە،ۇزۇرىدىكى شەھىدلەرگە كاتتا نىڭ ھھللا 
ەنچىسى پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگ ملسو هيلع هللا ىلصتەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! پەيغەمبەر  .بار

 .تىمىزىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ۇئچر ۋە سەييىدى تۇرۇپ، ۇئ
لۈشنى ۈۆئلتۈر  ، ائندىنيولىدا ۇئرۇش قىلىپ ھللامەن » :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

يولىدا  ھللامەن » :ۇئ .دېمىدى «بە قىلىشنىىغەل» ،دېدى «ىمەنائرزۇ قىل
ېتىم دەپ ۈئچ ق «ىمەنلۈشنى ائرزۇ قىلۈائندىن ۆئلتۈر  ،ۇئرۇش قىلىپ

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»رىۋايىتى. ەئلبانى رمىزى ۋە ىئبنى ماجە ىت ①
 دېگەن.« سەھىھ»رىۋايىتى. ەئلبانى  نەساىئ ②
 دېگەن.« سەھىھ»ەئھمەد ۋە ىئبنى ھەببان رىۋايىتى. ەئلبانى  ③
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يغەمبەرلەر پە» لىك ھېس قىلىپ:مەلجۈۆئلىماالر م بۇنىڭغا قارىتا ①.دېدى
ىسى ۋتىپەيغەمبەرلەرنىڭ مەر  ؟زۇ قىلىدۇشەھىد بولۇشنى ائر  قانداق بولۇپ

ز دەيدۇ، ۆئلىماالر ۆئ «؟!تۇرسا ىسىدىن ۈئستۈنۋلەرنىڭ مەرتىشەھىد
نىڭ  ۇ سۆزى ائرقىلىق( ھللا)ب ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ» لىرىغا جاۋابەن:ىئختىالپ

 دېدى. «انغشەھىدنىڭ پەزىلىتىنى بايان قىلىشنى ىئرادە قىلھۇزۇرىدىكى 

زگە ھەممىمى كاتتا.ىسى ۋمەرتىوئرنى ۋە  شەھىدلەرنىڭ دېمەك،
بۇخارىنىڭ ھەدىسىدە  گەن.جەننەتكە كىر  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مەلۇمكى،
 ەلگەن.ك ھەدىس گەنلىكى ھەققىدەجەننەتكە كىر  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
مەن كېچىدە ىئككى ائدەمنى كۆردۈم. ۇئ » مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ىئككىسى مىنىڭ قېشىمغا كېلىپ، مېنى دەرەخكە ۆئرلەتتى. ائندىن ۇئ 
ىئككىسى مېنى ەئڭ گۈزەل ۋە ەئڭ ەئۋزەل ھويلىغا كىرگۈزدى. مەن 

ڭا: اۇئنىڭدەك گۈزەل ھويلىنى پەقەتال كۆرۈپ باقمىغان. ۇئ ىئككى كىشى م

.>بۇ شەھىدلەرنىڭ ھويلىسى< دېدى كبر ھللا  ②«
أ
جەننەتتىكى ەئڭ  !ا

دۇر. ىشەھىدلەرنىڭ ھويلىس ەئڭ ەئۋزەل ھويال ۋە ەئڭ چىرايلىق ،زەلۈ گ
جىھادتىن توسىدىغان ۋە ياردەمسىز تاشالپ  سىزنىڭ قېشىڭىزغا

ىنى رادە قىلغقايتۇرۇشنى ىئسىزنى جىھادتىن  ،لىپېدىغان كىشىلەر كىقوي
دىن «ىشەھىدلەر ھويلىس»يەنى  ،سىزنى مۇشۇ ھويلىدىن ەئمەلىيەتتە –

دە ىنىڭ ھەدىس ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھغىنىدۇر مەھرۇم قويۇشنى ىئرادە قىل
ەئۋزەل  ەئڭ ۋە ەئڭ چىرايلىق ،زەلۈ جەننەتتىكى ەئڭ گ ىئپادىلەنگەن

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
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شۇ دەرىجىدىن سىزنى مەھرۇم   كاتتا ھويلىدىن ياكىۇئھويال بولغان 
 پ،ۇياردەمسىز تاشالپ قوي ،يولىدىكى جىھادتىن توسۇپ ھللا ،قويۇپ

 ېلىشتىنقتەسىرلىنىپ  گەۋالغۇچى كىشىلەر ۇ جىھادتىن وئلتۇر ۆئزى ھەم 
 ملسو هيلع هللا ىلص ۇلۇلالھرەس !ھتىيات قىلىڭېئ ،سىزنى ساقالپ قالغان ىئ كىشى ھللا

ۆئزىنىڭ يولىدا جىھاد قىلغان كىشىلەرگە  ھللا تعالى»مۇنداق دەيدۇ: 
ككى دەرىجىنىڭ دەرىجە تەييارلىدى. ھەر ىئ 311تە ھەقىقەتەن جەننەت

ننىڭ ىمزې -ائسمان  ①.«زېمىننىڭ ائرىلىقىدەك كېلىدۇ -ائرىلىقى ائسمان 
دەپ  «بەش يۈز يىللىق مۇساپە»بەزى ھەدىسلەردە  ؟قانچىلىك رىلىقىائ

اق ۇ ھەدىس ھەققىدە مۇندبم ىئبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ىئما .كەلدى
مىڭ  للىكەئ ڭ دەرىجىسىنىاھىدالرنىجەننەتتىكى مۇج تعالىھللا »دەيدۇ: 

 «.رىدۇۈ كۆت ى يىل يۇقىر 

 شىقا ىئبادەت قىلھللا يۇرتىڭىزدا ۋە رىڭىزدە ىھازىر سىز شەھ
ە شەھىدلەرنىڭ دەرىجىسىگ ،وئلتۇرسىڭىزبىلەنال كۇپايىلىنىپ 

 تەلمەسلىكىڭىز مۇمكىن. يې

نىڭ ىز ۆئ ىنت ھللاكەرەملىك  ،شنىڭ رەببىبۈيۈك ەئر ائخىرىدا، 
 ڭ كاتتىسىمەنزىللەرنىڭ ەئ ز ھۇزۇرىدىنۆئ بىلەن بىزگەبۈيۈك پەزىلەتلىرى 

ىلىپ نى رىزىق قدەرىجىلىرىدلەرنىڭ ەئڭ يۇقىرىسى بولغان شەھى ۋە
 !رىشىنى سورايمىزېب
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َر وصلى هللا وسل ُ وِب ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 !نبْينا حممد وعلى آله وصحبه وسل ُ على
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

 ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى)گۇناھالردىن( 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ىق اھلگۇۋ ۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

 مانمۇسۇل ،ىرىملك قېرىنداشقەدىرلىىئ  ،مەقسەتكە كەلسەك
نتلىرىدا ۇكېسھەربىر ت ۋە ۇمىنھەربىر ھەربىر كۈن، ھاياتىنىڭ  كىشى

بىزگە نامازدا  ھللا تعالى ،. شۇنىڭ ۈئچۈنھتىياجلىقھىدايەتكە ناھايىتى ېئ

دېيىشنى پەرز  (بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن)« اْهِدانا الصِ رااطا اْلُمْستاِقْي ُا »
از نام ،ۈئستىدەھىدايەت  مەن ،الحمد هلل»: دى. بەزى كىشىلەرقىل

 شۇنداق تۇرۇقلۇق يەنە رىمەن،ېروزا تۇتىمەن ۋە زاكات ب ،وئقۇيمەن

ُستاِقْي ُا > انېمىشق
يەنى  –، (ىغىنبىزنى توغرا يولغا باشل)<اهِدانا الصِ رااطا امل

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
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 ەتھىداي نىۋە بىز  غىنرا يول ۈئستىدە مۇستەھكەم قىلبىزنى توغ
دەپ  –پ بەرگىن! ىزىيادە قىل ىمىزنى تېخىمۇتىھىداي ،يىنېك قىلغىنىڭدىن

نىڭ ەئلى  ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ ھەقتە بىز بۇ دەيدۇ.« سورىغۇدەكمەن؟

ْدّن > » :رەزىيەلالھۇ ەئنھۇغا نى ھىدايەت ېم ،ھللا )ىئ <اللَُّه َُّ اْهِدّن واسادِ 

 َُّ اللَّهُ > » :يەنە بىر رىۋايەتتە ①«.دېگىن !(قىلغىن ۋە توغرا يولغا باشلىغىن
ادا  توغرا  ەۋ مەن سەندىن ھىدايەتنىھللا، ىئ ) <إّن ِ أاْسأاُلكا اَلُداى واالسَّدا

.دېگىن !(يولنى سورايمەن تىمىز. ىۇئچر دەپ ۆئگەتكەنلىكىنى   ②«
ۇ ىئككى قاراڭ! ب گە ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرىلگەن رەسۇېنىڭ جۇغالنمىلىرى بلەر سۆز 
  .غانگە ائلىۆئز ىئچ نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى سۆز 

ىز بارلىق ولۇپ، بسۆز ب يبۇ وئمۇمى – توغرا يولغا ھىدايەت قىلىنىش
ەتلىرىمىزدە ھال ا ر ائشكا ياكى يمەخپى ،شاراىئتلىرىمىزدا ۋە زەئھۋاللىرىمى

 نىڭەر . بەزى كىشىلمۇھتاجا ھىدايەت قىلىنىشقا توغرا يولغ ،بولسۇن
دە، شۇنداقال ىستيول ۈئ توغرا لغاندا، كۆرۈنۈشتەبىلەن بىللە بو باشقىالر

كىن پەقەت لې تىسىز.ىۋە ھىدايەت تاپقۇچى ىئكەنلىكىنى ۇئچر  يول ھەق
بولغانلىقىنى  يۆئز رەببىگە ائسى بولسا، يالغۇز قالغاندا بىلەن ھللا تعالى
يول  وغراتبىلەن بىللە بولغاندا  كىشىلەرسىز » :ۇ كىشگەب. بىز كۆرىسىز
 ەيمىز.د «نسىزكەىئ ەئكسىچەەئمما يالغۇز قالغان ۋاقىتتا  ،ۈئستىدە

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 ىئچكى ياكىبىز مەيلى سىرتقى ھالەتلىرىمىزدە بولسۇن 
. ۇھتاجم ۈئستىدە بولۇشقا توغرا يولھەر ۋاقىت ھالەتلىرىمىزدە بولسۇن 

ھىدايەت  ەۋ دىنغا ېئتىقاد قىلىۋاتقانتوغرا  ،توغرا ياشاۋاتقان كۆرۈنۈشتە
توغرا  كى ھالىتىىئچ نىڭتېپىۋاتقان نۇرغۇنلىغان كىشىلەر بار. لېكىن ۇئالر 

ر، ىا كىبتىيول ۈئستىدە ەئمەس. سىز ۇئنىڭ قەلبىدە مۇسۇلمانالرغا قار 
نىفاق،  ال، شۇنداقۆئچ كۆرۈشنى تاپىسىز ۋە لىنىشبمەغرۇرلىنىش، ەئجە

نى بايقايسىز. ىكلەر لسەلېكقەلبىي كۆپلىگەن ۋە يەنە  كۆئچمەنلى ،تەھەس
، ۈئستىدە تىڭىز توغرا يولىتقى قىياپسىزنىڭ سىر » :بۇ كىشىلەرگە بىز

 ەبى،سەۋ. توغرا يول ۈئستىدە ەئمەسكەنلېكىن ىئچكى ھالىتىڭىز 
 مۇھتاج ىمۇتول سىز ۇئنى داۋاالشقا ،ەللەر بولۇپسېك نۇرغۇنقەلبىڭىزدە 
 دەيمىز.  «ىئكەنسىز

ۈئستىدە  لتوغرا يو مۇائمىلىدىمۇبىز ھەتتا باشقىالر بىلەن بولغان 
لغان بىلەن بو باشقىالر سىز نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ مۇھتاج. بولۇشقا

 ، بەلكىەئمەسيورۇقلۇق بىلەن  - وئچۇق سەمىمىي ۋە مۇائمىلىدە
، پشۇرۇوگەپ ي قىلىۋاتقانلىقىنى ھەمدە يالغانچىلىق ۋە لدامچىلىقائ

 قىنى بايقايسىز. ىۋاتقانلۇ ۆئزىنى قاچۇر  پ،گەپ دارىتى

 ،ۈئستىدە بولۇشقا مۇھتاج توغرا يول مۇائمىلىدىمۇبىز ھەتتا 
ىلىشتا ائنىسىغا ىئتاەئت ق - ائتا بەزى كىشىلەرمەسىلەن، ؟ قانداقسىگە
غانلىقىنىڭ ىلائنىسىغا ىئتاەئت ق - ائتا گەكىشىۇئ  تعالىھللا  –، توغرا يولدا

ائيالى  ۇئ كىشى ېكىنل –! نىڭ مۇكاپاتىنى بەرسۇنانلىقىياخشىلىق قىلغ ۋە
ائيالىغا  ڭىۇئ كىشىن بىلەن بولغان مۇائمىلىسىدە توغرا يولدا ەئمەس، سىز
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ىز پەس كۆرۈپ، تىلالپ ۋە ۇئرۇۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز. ب ۇئنى زۇلۇم قىلىپ،
 ۈئستىدە، شتا توغرا يولىائنىڭىزغا ىئتاەئت قىل - سىز ائتا» :بۇ كىشىگە

 «نسىزتوغرا يول ۈئستىدە ەئمەسكە بولغان مۇائمىلىدە غاائيالىڭىز  لېكىن
 دەيمىز.

 ۇ توغرا يولمدىىمىز تىلدىن ىئبارەت ەئزالىر  ۋە بىز ھەتتا قۇالق، كۆز 
ھللا  ،كۆزى توغرا يولدا نىڭكىشىلەر  نۇرغۇن. مۇھتاج ۈئستىدە بولۇشقا

 ۋە الالرغاائينامەھرەم ۇئ ھارامغا،  !ۇئنىڭغا ياخشى مۇكاپات بەرسۇن تعالى
فىلىملەرگە قارىمايدۇ، لېكىن سىز ۇئنىڭ تىلىنىڭ توغرا يولدا ناچار 

ىق، قىمچىلىق، يالغانچىلېت، چۋەنىڭ تىلىدا غەيۇئ ،نىىەئمەسلىك
گە كۆز  ىباشقىالرنش، باشقىالرنى تۆۋەن كۆرۈش ۋە ائلدامچىلىق، تىلال
 ىز توغرا يولۆزىڭسىزنىڭ ك» :سىز. بىز بۇ كىشىگەيىئلماسلىقنى بايقا

 يمىز.دە «ەئمەسكەن ۈئستىدە ، لېكىن تىلىڭىز توغرا يولۈئستىدە

، مىزدابىز بارلىق ەئھۋاللىرى ،قېرىنداشالر قەدىرلىكىئ  ،ۇئنداقتا
لدىن ىن يوئ ، ھەتتايىنېبەش يىلدىن ك دا،ھازىرقى شاراىئتىمىز  شۇنداقال

ىڭ . شۇنمۇھتاج ۈئستىدە بولۇشقا توغرا يول ۋاملىقدا مۇ ھەميىنېك

ْت ق اْلِِ َيا ُمقالِ با اْلُقُلوب , ث اب ِ  اللَُّه َُّ » :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ ،ۈئچۈن
 ىڭلبىمنى دىنقە زگەرتىپ تۇرغۇچى ھللا،ىئ قەلبلەرنى ۆئ» « يِنكا عالاى دِ 

  تىمىز.ىنى ۇئچر ىدەپ دۇائ قىلغانلىق ①«غىنۈئستىدە مۇستەھكەم قىل

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
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زان ىىن راملېك ۈئستىدە بولىدۇ. زاندا توغرا يولىرام نۇرغۇن كىشىلەر
زى بولۇپ ننىڭ ۆئتۈگىشى بىلەنال بۇ كىشى قوغالندى قىلىنغان شەيتا

 دېگەن سۆزگە ائگاھ بولىشىمىز كېرەك. «توغرا يول»بىز  دېمەك،قالىدۇ. 
 ىاۋدۇني ي ۋەنىڭ بارلىق ىئشلىرىمدا، دىىنېم ،ىئ رەببىم»يەنى 

ە، كۆز قاراشلىرىمدا ۋە مەيدانىمدا توغرا يولغا پىكرىمد ،ەئھۋاللىرىمدا
نىڭ  عالىتھللا  ەك.كېر  دەپ )دۇائ قىلىپ تۇرۇشىمىز( «غىن!ھىدايەت قىل

 سىز نەقەدەر ىغاسىزنى مۇشۇالرنىڭ ھەممىسىگە ھىدايەت قىلىش
 ھە!  - لىقھتىياجېئ

ْدّن »نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ نى ېم ،ھللا )ىئ «اللَُّه َُّ اْهِدّن واسادِ 

(ھىدايەت قىلغىن ۋە توغرا يولغا باشلىغىن « السداد» دۇائسىدىكى  ①!

مىنى »بولسا « اهدّن». بىلدۈرىدۇېگەن مەنىنى د «توغرا»سۆزى، 
دېگەن !« غىنۋە ماڭا ھىدايەتنى ائسان قىل غىنھىدايەتكە مۇۋەپپەق قىل

 ،چۈنشۇنىڭ ۈئمەنىنى بىلدۈرىدۇ، سىلەر بۇ دۇائنى يادلىۋېلىڭالر. 

نى ېم ھللا، ىئ) «ِل  اَلُدى سِ رِ ، ويا اللَُّه َُّ اْهِدّن » يەنەنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ

(ھىدايەتنى ائسا غىن ۋەھىدايەت قىل دېگەن   ②نالشتۇرۇپ بەرگىن!
ى ائسان گە ھىدايەت سەۋەبلىر كىشىلەر  لىكقانچىەئجىبا دۇائسى بولغان. 

  ؟!بولغان

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ىئبنى ماجە رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
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نى ېم ھللا، ىئ) «ِل  ىاَلُدا  سِ رِ ، ويا اللَُّه َُّ اْهِدّن » :غا تعالىھللا سىز 
قىلىڭ. ۇائ دەپ د نالشتۇرۇپ بەرگىن!(ھىدايەتنى ائسا غىن ۋەھىدايەت قىل

ۇ ب. سىز ھللارىدىغان زات كىم؟ ۇئ بولسىمۇ ېب الشتۇرۇپھىدايەتنى ائسان
نى شقانلىقىالسىزگە ائسان ىئبادەتلىرىڭىزنىڭ -تاەئت نى قىلسىڭىز، دۇائ

 - سىزنىڭ سۆزىڭىز ۋە ىئش تعالىھەمدە ھللا  بايقايسىز
كە توغرا ھالەت ىتەرەپلىرىنباتىل  ۋە ھارام، يامان ىئش دىكىلىيەتلىرىڭىز ائپا

 .سېلىپ قويىدۇ

اللَُّه َُّ » داىئم ىشلىرىمىزدەلېك -رىش ېۋە ب زدەبىز سەجدىلىرىمى 
ْدّن  !( لىغىننى ھىدايەت قىلغىن ۋە توغرا يولغا باشېم ،ھللا )ىئ«اْهِدّن واسادِ 

ادا »ۋە   دىن ھىدايەتنىمەن سەنھللا، ىئ ) «اللَُّه َُّ إّن ِ أاْسأاُلكا اَلُداى واالسَّدا
 اج.ن دۇائالرنى قىلىپ تۇرۇشقا تولىمۇ مۇھتدېگە !(توغرا يولنى سورايمەن ۋە

 پ تۇرۇڭالر!قىلى نىۇ دۇائب داىئم غا تعالىھللا  سىلەر

ىزنى ب ھللا تىنكەرەملىك  ،رەببى شنىڭبۈيۈك ەئر ائخىرىدا، 
ھللا  .ورايمىزرىشنى سېالپ بىتوغر نى ۋە ەئمەللىرىمىزنى ىھىدايەت قىلىش

 قىلسۇن!ىرەت پمەغ نىۋە سىلەر  ېنىم تعالى
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 سدەر  -18

 گۈزەدلۇر، گۈزەللىكىن ايخىش كۆرىدۇ ھللا
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
 ُْ ُُ ُُ ُْ الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل مىنلەر! ۇئىئ م»﴾  ت ات َُّقونا لاعالَّ

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

 ھللا» :ملسو هيلع هللا ىلصمىز مۇھەممەد رىمبىپەيغە ،مەقسەتكە كەلسەك

 ②.دېدى «گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇ ،گۈزەلدۇر 
 «گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇ ،گۈزەلدۇر  ھللا تعالى»ۇئنداقتا، 

 دېگەننىڭ مەنسى نېمە؟
ھللا »ىئمام ىئبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: 

ڭ زاتىدىكى نىھللا  جەھەتتە ىئپادىلىنىدۇ: نىڭ گۈزەللىكى تۆت تعالى

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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گۈزەللىك، ىئسىملىرىدىكى گۈزەللىك، سۈپەتلىرىدىكى گۈزەللىك ۋە ىئش 

 ①«.لىيەتلىرىدىكى گۈزەللىك تىن ىئبارەتائپا -

 ،شۇنىڭ ۈئچۈن .نىڭ زاتىدۇر  تعالىھللا ەئڭ گۈزەل نەرسە 
 ىلىەئۋز  ۋە ىىلدىغان نېمەتلەرنىڭ ەئڭ گۈز جەننەت ەئھلى مەنپەەئتلىنى

ڭ ەئڭ كى نېمەتلەرنىتىجەننەت ڭ جامالىغا قاراش، مانا بۇنى تعالىھللا 
 لىجەننەت ەئھ». ھەتتا بەزى ەئسەرلەردە ىدۇر ڭ بۈيۈكەئ سى ۋەكاتتى

ھللا ەببى ر  بولغان بۈيۈك ۋە كەرەملىك ،مېھرىبان ،شەپقەتلىك ۆئزىنىڭ
 «ۇئنتۇيدۇ كى بارلىق نېمەتلەرنىتىۇئالر جەننەت ،نى كۆرگەن ۋاقىتتا تعالى

 تعالى ھللاۇئ بولسىمۇ كەرەملىك  ،. لەززەتنىڭ ەئڭ كاتتىسىگەندەپ كەل
 تىدۇر.ىمنىڭ جامالىغا قاراش نې

نىڭ  ىتعالھللا  .نىڭ ىئسىملىرىدىكى گۈزەللىك تعالىھللا 

لِلَِِّ ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت ىئسىملىرىنىڭ ھەممىسى گۈزەلدۇر. وا
ْسنا  ْسنا » ②«.نىڭ گۈزەل ىئسىملىرى بار ھللا» ﴾اْْلاْسااُء احلُْ دېگەن  «احلُْ

نىڭ  تعالى ھللابولىدۇ.  لىكگۈزەللىك تە ەئڭ چېكىگە يەتكەن دېگەن :سۆز 
 ىئسىملىرىنىڭ ھەممىسى ەئڭ گۈزەلدۇر.

نىڭ  تعالىھللا  .رىدىكى گۈزەللىكىنىڭ سۈپەتل تعالىھللا 
 سۈپەتلىرىنىڭ ھەممىسى گۈزەلدۇر.

                                                           
 »ىئبنى قەييىمنىڭ  ①

أ
 بەت. -013كىتابى « لفوائدا

 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -381سۈرە ەئئراف  ②
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نىڭ  تعالىھللا  .لىيەتلىرىدىكى گۈزەللىكائپا - نىڭ ىئش تعالىھللا 
 لىيەتلىرىنىڭ ھەممىسى گۈزەلدۇر.ائپا -ىئش 

نىڭ  عالىتھللا  ېئيتقاندەك،ىئبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ خۇددى 
سىدا ىر ائدىللىق، پەزىلەت ۋە ياخشىلىق قىلىش وئتتۇ  لىيەتلىرى ائپا - ىئش

 اك تۇر. نوقساندىن پ - بزۇلۇم قىلمايدۇ، ەئيى تعالىھللا  .ائيالنغۇچىدۇر 

 ھللادېگەن ھەدىستىكى  )ھللا گۈزەلدۇر(« إن  هللا َجْيل» دېمەك،
ك، نىڭ زاتىدىكى گۈزەللى ھللا ،مەقسەت دىن بولغاننىڭ گۈزەللىكى

 -ملىرىدىكى گۈزەللىك، سۈپەتلىرىدىكى گۈزەللىك ۋە ىئش ىىئس
 لىيەتلىرىدىكى گۈزەللىك تۇر.ائپا

ىكنى گۈزەللھللا  «.گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇ ،ۈزەلدۇر گ ھللا»
 » ىئمام ىئبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھنېمىلەردە ياخشى كۆرىدۇ؟ 

أ
 «لفوائدا

ياخشى  گۈزەللىكنى >ھللا »قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  بايان ىداناملىق كىتاب
قەلبتىكى  ،سۈپەتتىكى گۈزەللىك ،يەنى ەئخالقتىكى گۈزەللىك <،كۆرىدۇ

  «.تىلدىكى گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇ ۋەگۈزەللىك 

 ەەئتلىكمەنپ ،ۇئ پەقەت ياخشى ،زەل بولساۈ تىلى گنىڭ مۇسۇلمان
 تعالى ھللاۋە  امھار  ،بىھۇدە ، شۇنداقالپايدىلىق سۆزلەرنى سۆزلەيدۇ ۋە

  .تىدۇىپىنى كەلتۈرىدىغان سۆزلەرنى تەرك ېئنىڭ غەز 

ۈزۈك ۋە س پ،سا لدۇر. چۈنكى ۇئنىڭ قەلبىئمىننىڭ قەلبى گۈزەۇم
لمان ۋە ۆئزىنىڭ مۇسۇ ھەسەت ،بولۇپ، ۇئنىڭ قەلبىدە ۆئچمەنلىك پاك

 تعالى ھللاشېرىك ۋە  ، شۇنداقالائداۋەت -ۆئچ  ىغا نىسبەتەنر ىرىنداشلېق
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دە ئمىننىڭ قەلبىۇبەلكى سىز م .نىڭ غەيرىگە تەلپۈنۈش بولمايدۇ
ھللا ەنچ ۋە ىئش ،لۈتەۋەكك بولغان غا تعالىھللا  ،راستچىللىق ،ىئخالس
 تاپىسىز.نى سۈپىتى غا ياخشى گۇمان قىلىش تعالى

 ىدىكىە قەلبۋ قىياپىتىتاشقى ئمىننىڭ ۇم تعالىھللا  ،شۇنىڭدەك
ىننىڭ د بۈيۈكۇ بسىلەر  ،گۈزەللىكىنى ياخشى كۆرىدۇ. شۇنىڭ ۈئچۈن

 .تىسلەرىنلىكىنى ۇئچر ەئھمىيەت بەرگە كەلىكلتاشقى ۋە ىئچكى گۈزە
ىرىنى ېئلىش، نىڭ مويليەنى ەئۋرەت ،سۈننەتلەر يئىىتەب نبۇيرىغام ىئسال

ا مان ،رقىشىتىرناقالرنى ېئلىش ۋە بۇرۇتنى ق قولتۇقنىڭ مويلىرىنى يۇلۇش،
 ،ساپ نىڭڭىز ىقەلب بولسا،بۇالر تاشقى گۈزەللىك تۇر. ىئچكى گۈزەللىك 

 .ىدۇر پاك بولۇش ۋە سۈزۈك

، ىزىرىڭەئزال، ىز، تىلىڭىزقەلبىڭ زنىڭسى تعالىھللا  دېمەك،
 شىڭىزنىساقلى دىنھارام ىڭىزنىپۇت ىز ۋە، قولىڭىز، كۆزىڭىزقۇلىقىڭ

ھارامغا ىدە قەلب ۋە ياكىۆئز ەئزالىرىدا ياكى تىلىدا  كىمكى ياخشى كۆرىدۇ.
سىزدە رەببىمىز ياخشى كۆرىدىغان »ۇئنىڭغا: لسا، بىز اق چۈشۈپ

 دەيمىز.  «كەنلىك يوقگۈزەل

ولۇشقا ب ائلدىدا گۈزەل تعالىھللا  كىشىلەرنىبىز  ،شۇنىڭ ۈئچۈن
. تىدۇللەشتۈرۈۋاگۈزەائلدىدا  ىئنسانالر ىنىۆئز  كىشىلەر ھازىر زىقتۇرىمىز.قى

االيمىقان ق ۋە تەتۈر  -نى وئڭ ىمىۆئزىنىڭ كىي نىڭسىلەر بىرەر كىشى
نېمە ۇئ  مەيدۇ.تەتۈر كەي -نى وئڭ ىمىنى ائڭلىدىڭالرمۇ؟ ۇئ كىيىكەيگەنلىك

 ھەمدەېرەك شىم كىملەرنى كىيىچىرايلىق كىي ۋە مەن پاكىز» :دەۋاتىدۇ؟ ۇئ
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ا چىرايلىق تىم كىشىلەر ائلدىدىسۈر  ۋە قامىتىم -، قەددى قىياپىتىمنىڭ ېم
 دەۋاتىدۇ. «بولۇشى كېرەك

ز ۋە ىئچكى ىائلدىدىكى گۈزەللىكىڭ تعالىھللا  سىزنىڭ ،ۇئنداقتا
 ز قېنى؟ىگۈزەللىكىڭ

لەرنىڭ سى تعالىھللا : »ەيدۇبايان قىلىپ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ①.«ا قارايدۇسىلەرنىڭ قەلبىڭالرغ بەلكىقارىمايدۇ،  تاشقى قىياپىتىڭالرغا
نىڭ ز ڭىقەلبى ھەمدە نىىشۇنىڭ پاك بولڭىز ەئمەللىرى تعالىھللا 

نى ىمەئسىيەتلەردىن پاك بولۇش -ۋە گۇناھ  كىر، يامانلىقنىجىسلىق، 
 ىئچكى گۈزەللىك تۇر. بۇالرىدۇ. ىئرادە قىل

زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
  

                                                           
 رىۋايىتى.مۇسلىم  ①
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمىئ

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -يوقتۇر، ۇئ يەككە بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

 مەدھىيىلەش ۋە دۇائ قىلىش: تېمىسى ىمىزنىڭسۆز 

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلبىر ەئئرابى رەسۇھ مۇسلىمدىكى ھەدىستە، سەھى
ۆز وئقۇيدىغان س ماڭا مەن ەئلچىسى،نىڭ ھللا ىئ » :لىپېقېشىغا ك

چىسى بولغان ىۇئ كىشىگە ىئنسانىيەتنىڭ تەربىيدېدى.  «ۆئگىتىپ قويغىن

 ِإالَّ هللاُ الا إِلاها : » >ۇئ كىشىگە ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلنېمە دېدى؟ رەسۇ ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ
َارِيكا لاُه ، هللُا أاْكب اُر كاِبرياً ، وااحلْاْمُد لِلَِِّ كاِثرياً  ُُ الا  انا هللِا ُسْبحا  ،واْْحدا

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
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ِْ ا، الا ْحاْولا واالا قُ وَّةا ِإالَّ  رابِ  اْلعاالاِمنيا  ِْي ُِْي ُِ ِِبلِلَِّ اْلعا )تەرجىمىسى:  <حلْا
نىڭ ھېچ ۇئ يېگانىدۇر، -يەككە  قا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئتىن باش ھللا

استۇر، خقا بارچە مەدھىيە ھللا بۈيۈك تۇر، ەئڭ  ھللاشېرىكى يوقتۇر، 
 -دەپ ېئتىقاد قىلىمەن. بارلىق كۈچ   پاك ھللا نى رەببىائلەملەرنىڭ 

 «ېگىند ھللا قا خاستۇر(ىئش قىلغۇچى  بىلەن كمەتېھ قۇۋۋەت غالىب ۋە
بىم بۇ سۆزلەر رەب ەئلچىسى،نىڭ ھللا ىئ » :ەئئرابى ۇئدېدى. ائندىن 

 ①دېدى. «ۈئچۈن

، ىيىلەشمەدھنى  تعالىھللا ەئمەلىيەتتە بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى 
 .ر نى مۇقەددەس دەپ ېئتىقاد قىلىشتۇ  ھللا تعالىۋە  ماختاش، ۇئلۇغالش
 ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلۇنىڭ كىتابىدىن ۋە رەس ھللا تعالىنى مەدھىيىلەشنى  ھللا تعالى

 .قىمىز ەئڭ گۈزەل ۋە ەئڭ ياخشىنىڭ ھەدىسىدىن ائلغانلى

ۆئز  شنىنى مەدھىيىلەش ۋە ماختا ھللا تعالى)قۇرائن كەرىمدە( 
 .كەلگەنكۆپلىگەن ائيەتلەر ىئچىگە ائلغان 

 ُكن باِديُع السَّمااوااِت وااْلاْرِض واِإذاا قاضاى أاْمرًا فاِإَّنَّاا ي اُقوُل لاهُ ﴿
ُُونُ  نى ائسمانالر ۋە زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچىدۇر. بىر ىئش ھللا»﴾ ف اْيا

دە، ۇئ  -دەيدۇ  <ۋۇجۇدقا كەل>جۇدقا كەلتۈرۈشنى ىئرادە قىلسا، ۋۇ 

 ②«.ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 ائيەت. -330سۈرە بەقەرە  ②
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ُ أاْحاٌد ﴿ ُ الصَّماُد  ۞ُقْل ُهوا الِلَّ ُُن لَُّه   ۞ ولادْ َلاْ ياِلْد واَلاْ يُ ۞الِلَّ واَلاْ يا
[. ھەممە 3بىردۇر ] ھللا –)ىئ مۇھەممەد!( ېئيتقىنكى، ۇئ »﴾ ُكُفوًا أاْحادٌ 

[. 1باال تاپقانمۇ ەئمەس، تۇغۇلغانمۇ ەئمەس ] ھللا [.0قا موھتاجدۇر ] ھللا

 .①«[1ھېچ كىشى ۇئنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ ]

تىن باشقا ھېچ ىئالھ  ھللابىر » ﴾الا إِلا ها ِإالَّ ُهوا احلْايُّ اْلقاْيُّومُ الِلَُّ ﴿

 .②«ھەمىشە تىرىك تۇر، ھەممىنى ىئدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر  ھللا يوقتۇر؛

تىدۇ. ۇونت ۇئلۇغ ۋە ائلىينى  ھللا تعالىنىڭ ائيەتلىرى بىزگە ھللا 
گە  ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلۇرەستتى. ينى مەدھىيىلە ھللا تعالىۆئز رەببى  ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ

ول م مەزمۇنى يىغىنچاق، ەئممارى )يەنى ۆئزى ىسۆزلەرنىڭ جۇغالنمىل
نى ىئرادە ىەئئرابىنىڭ نېمۇئ  ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ( بېرىلگەن ىئدى. لەرسۆز 

سەن »ڭغا: نىۇئ ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ لېكىن گەن بولسىمۇ،بىلقىلغانلىقىنى 
دەپ يول  «ۇئنى مەدھىيىلىگىن رەببىڭگە دۇائ قىلىشتىن ىئلگىرى 

 كۆرسىتىپ، تەلىم بەرمەك تە.

ُُ الا الا إِلاها ِإالَّ هللُا وا »بۇ مەدھىيە سۆزلىرىگە قاراڭالر: سىلەر  ْْحدا
 يېگانىدۇر، -يەككە  قا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئتىن باش )ھللا« َارِيكا لاهُ 

كبر (.ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر 
أ
نىڭ  الىھللا تع نىڭدايەنى بۇ !ھللا ا

                                                           
 سۈرە ىئخالس. ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -011سۈرە بەقەرە  ②
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  تعالىھللاىئسپاتالش بار.  ىئكەنلىكىنى يېگانە - ۇئلۇھىيەتتە يەككە
 يېگانە زاتتۇر. - شقا اليىق بولغان يەككەىىئبادەت قىل

ۆئز زاتىدا،  تعالى ھللايەنى  (.بۈيۈك تۇر ەئڭ  )ھللا« كاِبرياً   هللُا أاْكب ارُ »
 ەئڭ كاتتا ىدىنچە شەيئدە ۋە ىئلمىدە بار لىيەتلىرىائپا -ىئش  ،سۈپەتلىرىدە

  تۇر.بۈيۈك  ۋە

ھللا يەنى سەن  .(ر خاستۇ قا بارچە مەدھىيە ھللا ) «وااحلْاْمُد لِلَِِّ كاِثرياً »
 . قىنېئيتېئيتماي بەلكى كۆپ ائز  ىنىقا ھەمد

دەپ  پاك  نىھللا رەببىائلەملەرنىڭ )« انا هللِا رابِ  اْلعاالاِمنيا ُسْبحا »
 .لىشتۇر دەپ ېئتىقاد قى نى پاك ھللا تعالى ،يەنى بۇ .(ېئتىقاد قىلىمەن

 .(ت ھللا قا خاستۇر قۇۋۋە -بارلىق كۈچ  )« ِِبلِلَِّ الا ْحاْولا واالا قُ وَّةا ِإالَّ »
ولغان بنىڭ ىئسملىرىدىن ھللا  مەدھىيىلەشنى ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلائندىن رەسۇ

ُِْي ُِ » ِْ احلْا ِْي ِْ » .بىلەن ائخىرالشتۇردى سۈپەتىئككى  «اْلعا ِْي يەنى  «اْلعا

ُِْي ُِ »، بغالى نىڭ  ھللاكاتتا ھېكمەت ىئگىسىدۇر.  ھللايەنى  «احلْا
ھللا  انا،م ئىتىنىڭ ھەممىسىدە ھېكمەت، ھىدايەت ۋە مەنپەەئت بار.ىشەر 
دا پەقەت ۇئنىڭ ھللا تعالى. بولىدۇشۇنىڭدەك  مۇھۆكۈمىتەقدىرىي نىڭ 

 .ياخشىلىق بىلەنال ھۆكۈم قىلىدۇ

. ۆئگەتتىى نى مەدھىيىلەشن ھللا تعالى ۇئنىڭغا رەببى ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ
ى مۇ بېشنىڭ«سۈرە فاتىھە» گە وئخشايدۇ.«سۈرە فاتىھە»بۇ خۇددى 
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 احلْاْمُد لِلَِِّ راب ِ ﴿دىكى «سۈرە فاتىھە» ۋە ائخىرى دۇائدۇر. ەمەدھىي
ينِ  ۞الرَّمْحاِن الرَِّْحْي ُِ  ۞اْلعاالاِمنيا  جىمى ھەمدۇسانا » ﴾۞مااِلِك ي اْوِم الدِ 

[. ھللا ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە 0ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ھللا قا خاستۇر ]
ۈئچ  ۋۋالقىائ دېگەن «[1[. قىيامەت كۈنىنىڭ ىئگىسىدۇر ]1مېھرىباندۇر ]

، نى مەدھىيىلەشنى ۆئز ىئچىگە ائلغان ھللا تعالى ائيەتنىڭ ھەممىسى
ىشنى ۆئز غا دۇائ قىل ھللا تعالىن ائخىرقى ۈئچ ائيەتنىڭ ھەممىسى ائندى

ِذينا أانْ عاْمتا ِصرااطا الَّ  ۞اْهِدانا الصِ رااطا اْلُمْستاِقْي ُا ﴿ .ىئچىگە ائلغان
 بېشىفاتىھەنىڭ دېمەك،  ﴾۞عالاْْيِه ُْ غارْيِ اْلماْغُضوِب عالاْْيِه ُْ واالا الضَّالِ نيا 

 ائخىرى دۇائدۇر. ە،مەدھىي

 نىقىلىش ۇئ كىشىگە دۇائ ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇۇئنىڭدىن كېيىن، 
بولغاندىن پ تىىمەھىيىلەشنى ۆئگ نى( ھللا تعالى) يەنى ۇئنىڭغا ،ۆئگەتتى

 .ەتتىۆئگ قىلىشنى يىن دۇائېك

مۇشۇ ھەدىسكە ائساسەن،  ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
 .مۇسۇلمان كىشى ۇئ دۇائنى سەجدىلىرىدە ۇئقۇسا بولىدۇ

نسان ىئ»ناملىق كىتابىدا،  «اْلذكار»رەھىمەھۇلالھ  ىىئمام نەۋەۋ
 .ېگەند «وئقۇيدۇ زىكىرلەرنى ھەر ۋاقىت - ۇ دۇائب

 -رىپ ېب لىرىڭىزدە،دۇائ ۋە زىكىرلەرنى سەجدىۇ بسىز 
 !وئقۇڭھەر قانداق ۋاقىتتا  كۈندۈز  -ۋە كېچە ڭىزدە لىرىلىشېك
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 ۇلالھلرەسۇ ،يىنېغا مەدھىيە ېئيتىپ بولغاندىن ك ھللا تعالىسىز 
نى  ھللاسۆزلەرنىڭ ھەممىسى  ائلدىدىكىەتكەن دۇائ بىلەن سوراڭ! ۆئگ ملسو هيلع هللا ىلص

 :ئرابىلىقى ەئېائندىن ھ س بىلىشتۇر.مۇقەددەۋە  ماختاش، مەدھىيىلەش
 ەپد «نېمىنى وئقۇيمەن؟چۈن ۆئزەم ۈئ ەئلچىسى،نىڭ ھللا ىئ »

<  وااْرزُْقِن اللَُّه َُّ اْغِفْر َِل وااْرمحاِْن وااْهِدِن » > :ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ سورىغىنىدا،
ھىدايەت  نىېم ،قىلغىن مەتىرەت قىلغىن، ماڭا رەھپمەغ ېنىم ھللا،ىئ )

 <ِِن افِ عا »> :يەنە بىر رىۋايەتتە دېدى.« دېگىن (!ق بەرگىنماڭا رىزىقىلغىن ۋە 
 ①دېدى. «(كەچۈرگىن!نى ېم)

 ى نېمە؟بۇ ھەدىسنىڭ مېۋىس ،قېرىنداشالر قەدىرلىكىئ 

 ۇلالھلتۆت سۆزنىڭ مېۋىسىنى رەسۇبۇ ھەيران قاالرلىق  ائجايىپ

ِن وااْهِدِن وااْرمحاْ اللَُّه َُّ اْغِفْر َِل » بايان قىلىپ بەردى. بىزبىزگە  ملسو هيلع هللا ىلص
ھللا ى سىز كېرەك. يەن پ تۇرۇشىمىزۇ دۇائنى داىئم وئقۇبدېگەن  «وااْرزُْقِن 
 !وئقۇڭسۆزلەرنى  بۇيىن ېنى مەدھىيىلەپ بولغاندىن ك تعالى

سىزنىڭ  ربۇ سۆزلە وئقۇپ تۇرسىڭىز، ۇ سۆزلەرنى داىئمبەئگەر سىز 
 ى رەسۇلۇلالھىدىغانلىقىنېر ە ائخىرەتلىكىڭىزنى جەملەپ بۋ ڭىزىدۇنيالىق

 .بايان قىلىپ بەردى ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 ۇئ» :مۇشۇ دۇائنىڭ مېۋىسىدۇر. يەنە بىر رىۋايەتتە ،مانا بۇ

 ①.ېگەند «دىياخشىلىققا تولنىڭ قولى ىكىش

ەلگەن ىغا دۇائنى سوراپ كنىڭ قېش ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھللىقى ەئئرابى رەسۇېھ
 .دېگەن «ياخشىلىققا تولدىنىڭ قولى ىۇئ كىش» :ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھلرەسۇ ،ۋاقىتتا

نىڭ  ھللا پ تۇرسا،نى دۇائ بىلەن داىئم وئقۇىۇ مەدھىيبكىمكى 
دۇنيا  گەىنىڭ قولى كاتتا ياخشىلىققا تولىدۇ ۋە ۇئ كىشىىئزنى بىلەن ۇئ كىش

 قنى()يەنى ھەممە ياخشىلى ھەممىنىدۇائ  بۇكى جەملىنىدۇ. ىائخىرەتلۋە 
 ارغا ېئلىنىدۇ.تىبدىن دەپ ېئىدۇائالرنىڭ قاتار  يۆئز ىئچىگە ائلغان وئمۇمى

  :نى مەدھىيىلەشتىكى ۋە دۇائ قىلىشتىكى بەش سۆز  ھللا تعالى

 «املغفرة» .(!ىرەت قىلغىنپمەغ ېنىم ھللا،ىئ « )اللَُّه َُّ اْغِفْر َِل »
 ھللا تعالى ىز. يەنى سلىك تۇر تىش دېگەنېيۆگەش ۋە ۆئتۈۋ مەنىسى:  نىڭ

نى ۋە ىشىى يۆگنىز لىرىڭبنىڭ ەئيىىز نى، سىىرەت قىلىشپنى مەغىز دىن س
نى ىز س  تعالىھللا، ىڭىزنى سورىسىتىشېدىن ۆئتۈۋ ىز نىڭ گۇناھلىرىڭىز س

 لىمايدۇ.بدە ۋە ائخىرەتتە ائزا ىر قەب ،دۇنيادا

 ۋە ەت قىلغىنىر پمەغ ېنىم ھللا،ىئ )« ُه َُّ اْغِفْر َِل وااْهِدِن اللَّ »

ە ۋ نىڭ دۇنياېم ،ىئ رەببىم»يەنى «: وااْهِدِن » .(!ھىدايەت قىلغىن

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»بەيھەقى ۋە ىئبنى ھىببان رىۋايىتى. ەئلبانى  ①



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  175 

مدە ۋە تسىيەىز و مدا، كۆز قارىشىمدا، پائخىرەتلىك بارلىق ىئشلىرى
 .«غىن!مۇائمىلەمدە توغرا يولغا ھىدايەت قىل

ۋە  ڭا دۇنياما ،ىئ رەببىم»يەنى  :(!قىلغىن مەتماڭا رەھ)« وااْرمحاِْن »
 نلىكىرىشكەنىڭ كاتتا نىجاتلىققا ېئىكىشبىر . «غىنقىل مەتائخىرەتتە رەھ

ىڭ ائخىرەتتە رەھىم قىلغانلىقىنۋە  ىڭ ۇئ كىشىگە دۇنيان ھللا تعالى
 دۇر.ملىسدىنۈج

لەپ ىدا شەرھىر ىيۇقبىز بۇنى  .(!ھىدايەت قىلغىنمېنى  )« وااْهِدِن » 
 بولدۇق. 

 :دۇرىزىق ىئككى تۈرلۈك بولى .(!ق بەرگىن)ماڭا رىزى« وااْرزُْقِن »
 يمۇمىرغا وئالبارلىق مەخلۇق ھايۋانر، ىئنسان ۋە پىئمىن، كاۇم ىرى،ب
ۋە  جۈپلىشىش ،ىئچمەك - مەكېولغان رىزىق بولۇپ، ۇئ بولسىمۇ يب

رىزىق  خاس بولغان ىرى،يەنە ب ؛ارەتۇئنىڭدىن باشقا رىزىقالردىن ىئب
 ال،ىىئنسان ۆئز رەببىگە مۇشۇ دۇائالر بىلەن دۇائ قىلغان ۋاقىتت ،بولۇپ

يەنى  :(!بەرگىن قماڭا رىزى، ىئ ھللا)« اْرزُْقِن  ُه َُّ اللَّ » .اليدۇس قىال ھېنى بۇ
ماڭا ىئماننىڭ ھەقىقىتىنى، خۇشۇئنىڭ ھەقىقىتىنى،  ،ىئ رەببىم»

ۈلنىڭ كتەۋەك ساداقەتنىڭ ھەقىقىتىنى، ىئخالسنىڭ ھەقىقىتىنى،
ىئماننى  راستچىل ىزگەدىن س ھللا تعالى. «گىنرىزىق قىلىپ بەر  ھەقىقىتىنى

 ڭ.نى سورا ىرىشېزىق قىلىپ برى
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شالرنى ماختا - ۇ دۇائ بىلەن مەدھىيەب ،قېرىنداشالر قەدىرلىكىئ 
 يادا ېئلىشىمىز زۆرۈر.

املىق ن (نىىيەنى مۇسۇلماننىڭ قورغ) «حصن المسلم»بۇ دۇائالر 
 «؟نۇ دۇائنى قەيەردىن تاپىمەبمەن » :بار. بەزى كىشىلەر تازىكىر كىتاب

مۇسۇلماننىڭ >سىز ۇئنى » :گەىمكىن. مەن ۇئ كىشۇدەپ سورىشى م
نۇرغۇن  ، بۇ كىتابدىن تاپااليسىزىناملىق كىتابنىڭ ائخىر  <نىىقورغ

ۇقىرىقى ي غانمۇسلىم رىۋايەت قىل سىلەر ىئمام. ندەيمە «كىشىلەردە بار
 - ىپېر ب ،ۇئنى سەجدىلىرىڭالردا ھەمدە لىڭالرېھەدىسنى يادا ېئلىۋ

تتا ە كا. بۇ ھەدىستۇپ تۇرۇڭالرتەكرار وئق ھەر داىئمڭالردا ۋە لىرىشېلىك
 ار.ب لەربەرىكەت لىكائخىرەت - ۋە دۇنيا ياخشىلىقالر ،مەنپەەئت

زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

يەنى ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە ))گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①«روزىسى( پەرز قىلىندى.
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

ىمىزنى )جەننەت شىشىبىز بۇ ۇئچر  ،مەقسەتكە كەلسەك
 ۈپەتلىرى جەننەتنىڭ س ، تۆۋەندەخالىسا ھللا .سۈپەتلىرىگە( خاس قىلدۇق

 ىدانىڭ ھۆرمەتلىك كىتابىۆئز  ھللا تعالى .لۇق سۆزلەپ ۆئتىمەنۇ ر توغ
 - ھۆر  ڭ،لۇق سۆزلەپ، جەننەتنىرۇ جەننەتنىڭ سۈپەتلىرى توغ
ۋە جەننەتتىكى قەسىرلەرنىڭ سۈپەتلىرى  ەئينلەرنىڭ، دەرەخلەرنىڭ

ۆئلىماالر ەزى بخۇددى لېكىن  .كۆپلىگەن ائيەتلەرنى بايان قىلدىھەققىدە 
 ىڭ بۇ ائيىتىن ھللا تعالىالسىسى ۇخمەتلىرىنىڭ نېجەننەت  ېئيتقاندەك،

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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 ْعنُيُ﴾﴿واِفْيهاا ماا تاْشتاِهْيِه اْْلانُفُس وات الاذُّ اْْلا خۇالسىلىنىدۇ:  بىلەن

 ①.«جەننەتتە كۆڭۈللەر تارتىدىغان، كۆزلەر لەززەتلىنىدىغان نەرسىلەر بار»
 تە بار. ىسى جەننەتھەمم لەرنىڭنەرسى كۆڭلىڭىز تارتىدىغان ىزنىڭس

 بىلەنالھەدىس مەن پەقەت بىر  بۇ ۇئچرىشىشىمىزدا،
 ەممىسىشىشىمىزنىڭ ھىبىزنىڭ ۇئچر  گە مەلۇم،كۇپايىلىنىمەن. سىلەر 

 جەننەتنىڭ ال ەئتراپىدا. شۇنىڭ ۈئچۈن،قانچە مىنۇت بىر پەقەت
 ىسىبىر ھەد نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ىسىدا مەن پەقەتر سۈپەتلىرى توغ

  .كۇپايىلىنىمەن البىلەن

ەققىدە مەن ھجەننەتنىڭ سۈپەتلىرى  ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
رواح» سىلەرگە

أ
مەن. ىقىل ەتەۋسىيڭالرنى ۇ دېگەن كىتابنى وئقۇش« حادي اال

ەئڭ چىدە ىئلغان كىتابالرنىڭ ىجەننەتنىڭ سۈپەتلىرى ھەققىدە يېز 
رواح»رەھىمەھۇلالھنىڭ گۈزەلراقى ىئمام ىئبنى قەييىم 

أ
دېگەن  «حادي اال

 كىتابىدۇر. 

تىنى نىڭ ھەقىقىىمەتلىر جەننەت نې ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھتۆۋەندە بىز 
ەننەتنىڭ ج كۇپايىلىنىمىز. بىلەنال ان قىلىپ بەرگەن بىر ھەدىسباي

ېقىڭ! سىز ھەر ۇر قىلىپ بتەسەۋۋ نىپ تۇرىدۇ. ىۆئزلۈكسىز يېڭىل نېمەتلىرى 
 .قە جەننەتتە نېمەتلىنىپ تۇرىسىزھەر دەقىسېكۇنت ۋە ھەر  ،مىنۇت

بىر  ە،دەت ەئھلى جەننەتكە كىرگەنجەنن» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
دا بىز يۇقىرى –! ىئ جەننەت ەئھلى> مۇنداق دەيدۇ: جاكارچى نىدا قىلىپ

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -03سۈرە زۇخرۇف  ①
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قەلب تارىمىزنى چېكىپ تۇرۇپ،  ملسو هيلع هللا ىلص ھازىر رەسۇلۇلالھ دەپ ۆئتكەندەك،
 ېسابالنغانھ ەئڭ مۇھىم ىمۇدىدەۋرىمىزدىكى كىشىلەرنىڭ نەزىر  بۈگۈنكى

 –، ايان قىلىپب بىرىنچىسىنى ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھتۆت نەرسىنى بايان قىلىدۇ

كبر ①.«<مەڭگۈ ۆئلمەيسىلەر ،سىلەر ھايات ياشايسىلەر
أ
تتە جەننە !ھللا ا

 .يىلالر ۆئلمەي ياشايسز دمىليار  -د ۆئلۈم يوق. سىز جەننەتتە مىليار 
 . دىىلبېر  لىككېپىل سىزگە لىقىغاۆئلۈم يوق مەڭگۈ جەننەتتە

 دىننەرسى دېگەن« ۆئلۈم»لەر ھازىر كىشىلەرنىڭ سى
 كسىچەەئ يولىدىكى مۇجاھىدالر ھللاۋاتقانلىقىنى بىلىسىلەر. ۇ قورق

ەھىدلىككە ش ىكىلىديو  ھللا يولىدىكى مۇجاھىد ھللاۆئلۈمدىن قورقمايدۇ. 
ۋالغان ۇ دىكى جىھادتىن وئلتۇر ىيول بولسا ھللاۆئلۈمدىن . شىق بولىدۇائ

 ۋە شىشقاىر ۇئچ ھللا قايولىدىكى مۇجاھىدالر  ھللاكىشىلەر قورقىدۇ. ەئمما 
يات ىلەر ھاس»مۇنداق دەيدۇ: سىزگە  ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھائشىقجەننەتكە 
 جەننەتتە ۆئلۈم يوق. دېمەك،  .«مەڭگۈ ۆئلمەيسىلەر ،ياشايسىلەر

ەپ د «؟جەننەت ەئھلى ۇئخالمدۇ» :سىلەردىنكىشىلەر بەزىدە 
 جەننەت ەئھلى سۇائل. يسىسىېمۇھىم ۋە ھھەقىقەتەن بۇ  .سورايدۇ

 .جەننەتتە چارچاش يوق ،جەننەت ەئھلى ۇئخلىمايدۇياق، خالمدۇ؟ ۇئ
ە يوق. تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! ىئنسان جەننەتت يقۇجەننەتتە ۇئ دېمەك،

ىن مۇ مۇمكبۇ قانداق»ەئگەر: سىز  يدۇ.يىلالر ياشا دماي مىليار ىۇئخل
پ دە «دۇر ھەممىگە قادىر  ھللا» :مەن دەپ سورىسىڭىز،« بولسۇن؟

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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دۇنيانىڭ » ىنى يادلىۋېلىڭالر:بۇ قىممەتلىك قاىئدسىلەر . جاۋاب بېرىمەن
 .«لىشتۇرۇلمايدۇېۋاللىرىغا سەئھۋاللىرى ائخىرەتنىڭ ەئھ

 «.ىلەرمەڭگۈ ۆئلمەيس ،ياشايسىلەر ھايات ەرسىل»بىرىنچى نەرسە: 
مەڭگۈ كېسەل  ،ىسىلەرساالمەت بول» :ملسو هيلع هللا ىلص ائندىن رەسۇلۇلالھ

ىپ تەسەۋۋۇر قىلدېدى. جەننەتتە كېسەل بولۇش يوق.  «بولمايسىلەر
ۋە  غرىقزۇكام، باش ائ لەردىنكېسەل يېنىكەئڭ  ھەتتاجەننەتتە  بېقىڭ!

تىدۇ، ۋاىنىڭ قورسىقىم ائغر ېم»سىزگە جەننەتتە  مۇ يوق.ىتېرە كېسىل
كېسەل  دېمەك، يوق.يىشمۇ دې «ۋاتىدۇىبېشىم ائغر  ،ۋاتىدۇىمبەم ائغر ۈد

سەل ھېچقانداق كېجەننەتتە . بولمايسىزكېسەل  ز جەننەتتەسى يوق.
 بۇ مەسىلە .ك بېرىلدىللىىكېپسىزگە يىلالر ياشاشقا  دبولماي مىليار 

راك  رىلەھازىر كىش لىنىدۇ.بساېەئڭ مۇھىم مەسىلە ھ)ىئنسانالر ۈئچۈن( 
خشاش سىيىش كېسىلى(گە وئقەنت دىائبىت كېسىلى )يەنى  ى ۋەكېسىل
لۇش يوق، سەل بوېكېسەللەردىن قورقۇۋاتىدۇ. لېكىن جەننەتتە ك نۇرغۇن

 ىندغان نەرسىلەر ىغاننى ىئچىسىز ۋە خالىخالىغاننى يەيسىز، خال
 ەەئتلىنىسىز.مەنپ

ەيدۇ: دايان قىلىپ مۇنداق ى مەسىلىنى بچۈئچىن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
ىئ  «.ايسىلەربولم بەختسىزلىككە دۇچارتۇرىسىلەر، مەڭگۈ  ىپنېمەتلىن»

 ،ايغۇق - ، غەمجەننەتتە قىيىنچىلىق ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىك
 ۆز بىلەنھەتتا بىرەر س سىزنىڭ كۆڭلىڭىزنى ۋەقايغۇرۇش، بىائرام بولۇش 

نىڭ ەننەتج ېئيتقىنىمدەك،يوق. مەن سىلەرگە  خاپا قىلىدىغان كىشىمۇ
داۋاملىشىپ تۇرىدۇ. جەننەتتە ھەر مىنۇت، ھەر  مەڭگۈنېمەتلىرى 
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ر، نەرسىلە لىڭىز خالىغانساەئت كۆڭ 01ېمەتلىنىپ تۇرىسىز ۋە سېكۇنت ن
خۇددى  .ساائدەت ۋە خۇرسەنچىلىك ىئچىدە بولىسىز - ، بەختلەززەتلەر

 – ىنىدەك،ىئچىدە بولغ بائزا راھەتسىزلىك ۋە ساەئت  01 خ ەئھلىا ز و د
ەننەت ج –! ىك ۋە خاتىرجەملىكنى سورايمىزلدىن ساالمەت ھللا تعالى

مەت ۋە لەززەت ىئچىدە ھەرمىنۇت، ھەر سېكۇنت نې، ساەئت 01ەئھلى 
ۇنيا د مەتلىرى جەننەت نې يۇقىرىدا سۆزلەپ ۆئتكىنىمدەك، .بولىدۇ

 لىنىپ تۇرىدۇ. ىبەلكى يېڭ ىمايدۇ،نېمەتلىرىگە وئخش

مۇنداق  پبايان قىلى نەرسىنىى نچتۆتى ھەدىستە بۇ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ننەتتە ىئنسان جە . ①«، مەڭگۈ قېرىمايسىلەرتۇرىسىلەر ياش»دەيدۇ: 
 بايان قىلىپ ملسو هيلع هللا ىلص ، يەنى رەسۇلۇلالھايمايدۇقېرىمايدۇ، يېشى چوڭ

 ۇپ،ياش بول 11ياكى  ياش 11نىڭ يېشى جەننەت ەئھلى ،دەكىنىبەرگ
ىلالر ي دمىليار كسىز ەسىز جەننەتتە چگەرچە . مۇشۇ چەك تە توختايدۇ

رنىڭ ھەممىسى ە. كىشىلىڭىز زىيادە بولمايدۇ، سىزنىڭ يېشياشىسىڭىزمۇ
ۋە  جىزلىقتىنائ ،سەلدىنېك ،ۆئلۈمدىن ،تىشىدىنېكىيىپ يېشىنىڭ چوڭ
وق. يەنى ي ېتىشورقىدۇ. جەننەتتە قېرىپ كتىشتىن قېياكى قېرىپ ك

 ۋال يوق. تىدىغان ەئھېپ قېرىپ كيىجەننەتتە ىئنساننىڭ يېشى چوڭى

ىزگە بنەرسە ۇ تۆت ب بايان قىلغانستە ىبۇ ھەد ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 قەدىرلىك رىدۇ. ىئېنىڭ ھەقىقىتىنى بايان قىلىپ بىىر جەننەت نېمەتل

                                                           
جەننەت »ەن: نداق دېگمۇملسو هيلع هللا ىلص لۇق شەكلى: رەسۇلۇلالھ وھەدىسىنىڭ تتۆتكە بۆلۈنۈپ بايان قىلىنغان بۇ  ①

ەڭگۈ م ،سىلەر ھايات ياشايسىلەر: >جاكارچى مۇنداق نىدا قىلىدۇ جەننەتكە كىرگەندە بىرەئھلى 
 ؛ېرىمايسىلەر، مەڭگۈ قتۇرىسىلەر ياش؛ مەڭگۈ كېسەل بولمايسىلەر ،ساالمەت بولىسىلەر ؛ۆئلمەيسىلەر

 )مۇسلىم رىۋايىتى(.<« بولمايسىلەر بەختسىزلىككە دۇچارمەتلىنىپ تۇرىسىلەر، مەڭگۈ نې
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قا سەرپ شىقىل ا ىئتاەئتغ ھللا تعالى ۋاقىتلىرىمىزنى بىز ،قېرىنداشلىرىم
ۋە قىزىقىشى  قىياجەننەتكە بولغان ىئشتى نىڭىئنسان .كېرەك قىلىشىمىز
تەرك  ۋە يامان ىئشالرنى شقا ائلدىرايدۇياخشى ەئمەللەرنى قىلى ائشسا،

لەن كەرەمى بىۋە كىشىنى ۆئز رەھمىتى  ۇئ تعالى تىدۇ، ھەتتا رەبېئ
 جەننەتكە كىرىشكە مۇۋەپپەق قىلىدۇ.

نى ېمىن د ھللا تعالىكەرەملىك  ،شنىڭ رەببىبۈيۈك ەئر  ائخىرىدا،
لىشىنى قىىرەت پمەغ ھەمدەنى ىۋە سىلەرنى جەننەت ەئھلىدىن قىلىش

 ، ائمىن!تىلەيمەن
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 سدەر  -21

 ندا شۈكۈر قىلغۇچىالرقانداق قىلغا

 قااترىدىن بوالالميەن؟  
  



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  125 

﷽ 

ُُ ُُ عا َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى لاْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

كىشىلەر:  بەزى  ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ  ،مەقسەتكە كەلسەك
دەپ  «قانداق قىلغاندا شۈكۈر قىلغۇچىالر قاتارىدىن بوالاليمەن؟مەن »

 سورايدۇ.

ر وئرۇندا ەكۈندۈز، ھەر مىنۇت، ھ -چە ېكرى نىڭ نېمەتلى ھللا تعالى
تا قىلغان گە ائنىڭ بىز  ھللا تعالى . بىزبولىدۇبىرگە  مۇسۇلمان بىلەنداىئم 

ھللا  !ھە - ھتىياجلىقېئ نەقەدەر پ تۇرۇشقاەئسلە ھەر داىئم نېمەتلىرىنى

ُُ ُْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تعالى نَّ ازِيدا ْرُُتْ ْلا ُا َا گە شۈكۈر مىمىتنې» ﴾لاِئْن 

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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 ىسىۋەد نىڭ ھللا تعالى بۇ ①.«قىلساڭالر، )ۇئنى( تېخىمۇ زىيادە قىلىمەن
 ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ.ۆئز  ھللا تعالىۋە 

ائندىن » ﴾ِعْي ُِ ُْثَّ لاُتْسأاُلنَّ ي اْوماِئٍذ عاِن النَّ ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت

 ②«.ىسىلەرسوراق قىلىن -مەتلەردىن سوائل نې)دۇنيادا سىلەرگە بېرىلگەن( 
ۇ. بۇ لۇق سورايدرۇ ۇ نېمەتلەر توغبىزدىن بعالى قىيامەت كۈنى ھللا ت

 مۇ ھەمۇب دەيدۇ،« ساغالملىقى تەن» :ايسى؟ بەزى ۆئلىماالرمەتلەر قنې
 مەتلەرنېسوغۇق سۇمۇ »بەزى ۆئلىماالر:  يەنە .مەتلەرنىڭ قاتارىدىننې

سىدا توغرى نېمەتلەرقىيامەت كۈنى سورىلىدىغان  .ەيدۇد «دىنىقاتار 
 ى بەكر  ىندنالر ىولمىدى. تابىئوئخشاش ب سەلەفلەرنىڭ كۆز قاراشلىرى 

 ،ىسىىئ ائدەم بال»ىئبنى ائبدۇلالھ مۇزەنى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 
نى بىلىشنى مىقدارى مەتلىرىنىڭنېعالى نىڭ ساڭا ائتا قىلغان ھللا تسەن 

 كى،ېئيتىمەنەن م «.!يۇمغىن بەش مىنۇت ، ىئككى كۆزۈڭنىخالىساڭ
 پ تۇرۇپۇبەش مىنۇت يۇم ۇڭ، مەيلى،بىر ساەئت يۇم ىڭىزنىكۆز ىئككى 

عالى نىڭ ھللا ت – مانا بۇ ؟دىڭىزۇ دۇنيانى قانداق كۆر ب ىزس !اپ بېقىڭقار 
 .، خاالسكۆز نېمىتىبىزگە ائتا قىلغان 

 ﴾ُصوهااواِإْن ت اُعدُّوا نِْعماتا الِلَِّ الا ُتُْ ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت
نىڭ بىزگە ھللا  ③«.نېمەتلىرىنى ساناپ تۈگىتەلمەيسىلەرسىلەر ھللا نىڭ »

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -0سۈرە ىئبراھىم  ①
 ائيەت. -8سۈرە تەكاسۇر  ②
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -11سۈرە ىئبراھىم  ③
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ۇر. مىلياردالرد ،قانچىلىك؟ مىلياردمۇ؟ ياق ەتلىرى ائتا قىلغان نېم
مىڭ قېتىم  01ندە ىئنسان بىر كۈ ېئيتقاندەك،بىرى  دىنۆئلىماالر 

دۇ. كۆز نېمەتلىرى، ىئككى قول مەت بولىنېمىڭ  01 ،نەپەسلەنسە
ەتلىرى ۋە مەتلىرى، قۇالق نېمنې نېمەتلىرى، ىئككى پۇت نېمەتلىرى، تىل

 ؟!تەرېك قانداق بولۇپ سانىساقرنى نېمەتلە ۇئنىڭدىن باشقا يەنە نۇرغۇن
س قىاللىدۇقمۇ؟ ېىزگە ائتا قىلغان نېمەتلىرىنى ھعالى نىڭ بھللا تبىز ەئجىبا 

يەنى كەلكۈن، يەر تەۋرەش،  ،سىز ھەر كۈنى خەۋەر ائڭالپ تۇرىسىز
دۇنيادا تارقىلىۋاتقان  قۇيۇن ۋە ،بوران ائپەت، قارا  -ى ، باالي  جەڭ
 ەردەيەردىن باشقا يۋاتقان ۇ سىز تۇر  ھەمدەللەرنىڭ خەۋەرلىرىنى كېسە

ۇ خەۋەرلەرنى ب. سىز ڭالپ تۇرىسىزخەۋەرلەرنى ائ لۇۋاتقانبو
ۇئ »ېئيتىڭ.  ەمدەھغا ىساالمەت قىلغانلىق سىزنى نىڭ ھللا ائڭلىغىنىڭىزدا،
ساناالر  -ھەمدە  چەكسىز قاھللا ىزنى ساالمەت قىلغان مۇسىبەتلەردىن ب

 دەڭ.  !«بولسۇن

 - ەتز رەھمنىڭ ۆئعالى ، ھللا تىڭىزداتىۋاتقان ۋاقىتېمەسجىدكە ك
 قۇغۇچىالرنى ۋە سىزنى ناماز وئىر ىبىلەن سىزگە ائتا قىلغان نېمەتلكەرەمى 

 ىدا،ۋاقت ەئسلەڭ! بامدات نامىزى  ىتىنىنېم لىققاتارىدىن قىلغان
دا ۇۇئيق رىنشې ڭ تېخىۇئالرنى سىڭىز،مۇسۇلمانالرنىڭ ۆئيلىرىگە قارى

  !ال ْحول وال قوة إال ِبهلل! كۆرىسىز ۆئلۈك تەك ۇئخالۋاتقانلىقىنى

ىزگە ائتا مەتلەرنى سنېۆئز رەھمىتى ۋە كەرەمى بىلەن بۇ  عالىھللا ت
 قۇۋۋىتىڭىز ۋە بىلىمىڭىز بىلەن - كۈچ نىڭسىز  لەرمەتنېقىلدى. بۇ 

لەرنى مەتنېۇ عالى ب. ھللا تتەرىپىدىن كەلدى عالىھللا ت لمىدى، بەلكىەك
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ىزنى سمۇسۇلمانالر بىلەن ناماز وئقۇشىڭىز ۈئچۈن سىزگە ائتا قىلدى ۋە 
 رىشقا مۇۋەپپەق قىلدى. ېمەسجىدكە ب

مەتلىرى قىلغان نېنىڭ بىزگە ائتا  عالىھللا ت ېئيتىمەنكى،مەن 
لەرنى قانچىلىغان ھادىسى ېڭىۋاتقىنىڭىزداناھايىتى كۆپ. سىز يولدا م

ا ېئيتىڭ. سان - غا ھەمدۇ عالىسىز ھللا ت بۇنداق ۋاقىتالردا ۇئچرىتىسىز،
پ تۇرىدۇ. سۈكۈت قىلىۈپمۇ يەنە ھادىسىلەرنى كۆر  قازا  -باال  كىشىلەربەزى 

ىڭ شۇن ېئيتىڭ!سانا  - قا ھەمدەھللا ياق، سىزنى ساالمەت قىلغان 
ۈئچ  ر ۈ شۈك»ېگەن: ى قەييىم رەھىمەھۇلال مۇنداق دىئمام ىئبن ،ۈئچۈن

 ۋە شىكۈر قىلىشى، تىلنىڭ شۈكۈر قىلىقەلبنىڭ شۈ  قىسىمغا بۆلۈنىدۇ:
 «.ەئزاالرنىڭ شۈكۈر قىلىشى

 .سۇائل ۇھىممبىر قانداق بولىدۇ؟ بۇ  رانىسىقەلبنىڭ شۈكۇئنداقتا، 
دەپ «قانداق بولىدۇ؟ رانىسىلبنىڭ شۈكقە» بەزىلەر ھەيران قېلىپ:

كۈر قەلبنىڭ شۈ »مۇنداق دېدى: رەھىمەھۇلالھ ىئبنى قەييىم  سورايدۇ.
شېرىكى يوق  ،ەگانېي - يەككە نىڭ پەقەتمەتلەر نېسىزدىكى  بولساقىلىشى 

زنىڭ كىڭىىيۈر  ،پىدىن ىئكەنلىكىنى قەلبىڭىزنىڭ قېتىدىنىعالى تەر ھللا ت
دە ىچېسىز ك ەرەئگ «.ېئتىراپ قىلىشىڭىزدۇر  ىقىيچوڭ قۇر قاتلىمىدىن ھەق
پىدىن ىتەر  الىعھللا ت نىڭ ھەقىقەتەنمەتلەر نېۇ ، بتۇرۇپ ناماز وئقۇسىڭىز

نى ېۋە م مەتلەرنى ائتا قىلدىنېھللا تعالى ماڭا بۇ »يەنى  ،نىىىئكەنلىك
گەر سىز ، ەئزس قىلسىېدەپ ھ «ائلدىدا تۇرۇش بىلەن ھۆرمەتلىدى نىڭۇئ

ۇ ب، ىلسەبېر ھەجگە بارسىڭىز ۋە سىزگە كۆپ مالالر  ،قۇرائن وئقۇسىڭىز
دەپ  «ىكەرەم -بۇ ھللا تعالى نىڭ پەزلى » :مەتلەر سىزگە كەلگەن ۋاقىتتانې
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ىك گەنلىكەچتە ەئت ۋە ۈئچۈن بىزگە ھەر ەئتىگەن س قىلىسىز. شۇنىڭېھ
نى ىمەتلىر ېننىڭ ھللا يولغا قويۇلدى. سىز  وئقۇشۋە كەچلىك زىكىرلەرنى 

ا أاْصباحا ِِ ِمْن اللَُّه َُّ ما »ېئيتىڭ.  شۈكۈر ڭ نېمەتلىرىگە نىھللا ە ەئسلەڭ ۋ
، ف الاكا احلاْمدُ  َارِيكا لاكا َا الا  ، فاِمْنكا واْْحدا ٍة أْو أبْحاٍد ِمْن خاْلِقكا ، نِْعما

رُ  ُْ سىگە ر بىرە دىنڭماڭا ياكى بەندىلىرى ھللا،ىئ تەرجىمىسى: )«والاكا الشُّ
چوقۇم  ۇئ ،مەت بولمىسۇننېنغان قانداقال بىر ىەئتىگەندە ائتا قىل

انا ۋە شۈكۈر س - بارلىق ھەمدۇ ،نىڭ ھېچ شېرىكىڭ يوقېدۇر، سدىننىڭېس

)  ۈندۈزنىڭك وئقۇسىڭىز،گەندە ىۇ دۇائنى ەئتبسىز  . ①ساڭا خاستۇر
 ۇسىڭىز،وئقەئگەر ۇئنى كەچتە  ؛ائدا قىلغان بولدىڭىز كرانىسىنىشۈ 
 ىلغان بولدىڭىز. نى ائدا قرانىسىچىنىڭ شۈكېك

دا سۆزلەپ ىېئيتىڭ. بىز يۇقىر  شۈكۈر قا قەلبىڭىز بىلەن ھللا سىز 
نى سىز بۇ كەلسە، ياخشىلىقنېمەت ياكى  بىر سىزگە قانداق ،ۆئتكەندەك

 سىز !قىلىڭس ېھدەپ  «رەھمىتى ۋە كەرەمى -نىڭ پەزلى  عالىھللا ت»
م ۋە خنىكام، تەجرىبەم، ەئقلىېمىم، تىنىڭ ىئلېبۇ نېمەت م» ھەرگىزمۇ

 ىئشدېمەڭ. ياق، سىز ھېچ  «بولدىھاسىل كەشپىياتىم بىلەن 
 «ىلغان پەزلىىزگە ائتا قنىڭ ب عالىھللا ت –بۇ نېمەت »بەلكى قىلمىدىڭىز، 

جىمى ) «َيا راب رُ ُْ الشُّ ْمُد وا كا احلْا لا  ،احلْاْمُد لِلَِِّ رابِ  اْلعاالاِمنيا ». دەڭ
نى ېم ،مىئ رەببى .ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ھللا قا خاستۇر سانا  - ھەمدۇ

                                                           
 ەئبۇ داۋۇد، نەساىئ، ىئبنى ھىببان رىۋايىتى. ①
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 - ھەمدۇ كسىزچە ڭغاىۇ ياخشى ەئمەللەرنى قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغانلىقب
 .!(سانا ۋە شۈكۈرلەر بولسۇن

 زنىڭسى – ىرانىسىلنىڭ شۈكت؟ رانىسى قانداق بولىدۇتىلنىڭ شۈك
لغان ا قىعالى ائتۋە ھللا ت ىزنى سۆزلىشىڭىمەتلىر نېنىڭ  عالىت ھللا

 .ىزدۇر ېئيتىشىڭ شۈكۈر  نېمەتلەرگە داىئم

 ﴿واأامَّا بِِنْعماِة رابِ كا فاحادِ ْث﴾عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت
 مىتىنى )كىشىلەرگە( سۆزلەپنېپەرۋەردىگارىڭنىڭ )ساڭا بەرگەن( »

لغانلىق مەتكە شۈكۈر قىنېمەتنى سۆزلەپ بەرگەنلىك نېبەرگىن )چۈنكى 

الى سىزنى ع. ھللا تمەتلىرىنى سۆزلەڭنېنىڭ عالى ھللا تسىز   ①«.بولىدۇ(

 جىمى ھەمدۇ) «احلْاْمُد لِلَِِّ رابِ  اْلعاالاِمنيا » ساقلىسالەردىن ىھادىس -ۋەقە 

احلْاْمُد »ا تىلىڭىزددەڭ.  (سانا ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ھللا قا خاستۇر  -
ۋە  ۇرۇڭداىئم زىكىر قىلىپ تكەلىمىنى دېگەن  «لِلَِِّ رابِ  اْلعاالاِمنيا 

نى ىدېگەنلىك ②«زاننى توشقۇزىدۇىم <احلْاْمُد لِلَِّ > » :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
ىنى ۇئنىڭ مەنىس ،كەتكەن كۆتۈرۈلۈپ دىنلەر ىكىش نۇرغۇنماڭ. ۇتۇئن

                                                           
 ائيەت. -33سۈرە زۇھا  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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نىڭ الى عھللا ت »ممىتىنى بىلەلمىگەن بۇ سۆز ىس قىاللمىغان ۋە قېھ

 دېدى. ①«زاننى توشقۇزىدۇىم <احلْاْمُد لِلَِّ > » :ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھ«زانىدا بولىدۇىم

رىيا ۋە  اكىي نېمەتلىرىنى تەكەببۇرلۇق يولىعالى نىڭ ھللا تبىز 
 ۈئچۈن سۆزلەشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك )ھللاائڭلىتىش باشقىالرغا 
ۋە ھللا  ىرىش يولېبەلكى بىز بۇ نېمەتلەرنى ھللا تعالى غا نىسبەت ب ساقلىسۇن!(. 

 .شىمىز الزىمىتعالى نىڭ بىزنى مۇشۇ نېمەتكە مۇۋەپپەق قىلغانلىقىغا ائساسەن سۆزل 

بەزى ائلىمالر مۇنداق دېگەن ياكى بەزى  ،شۇنىڭ ۈئچۈن
ۇ نېمەتكە ب نى سۆزلەشىمەتلىر نېنىڭ ھللا »ەئسەرلەردە مۇنداق كەلگەن: 

  «.نى ىئپادىلەيدۇشۈكۈر قىلغانلىق

 شۈكۈر قىلغانگە ھەمدە ېئيتقان ۋە م ۆئزىداىئ ھللا تعالى
 .رەيېپ بلەرگە بىر مىسالنى بايان قىلىنى ياخشى كۆرىدۇ. مەن سىبەندىلىرى

سورۇندا ەر بىر قلىرى پادىشاھلىرىدىن بىر پادىشاھنىڭ خەلەئگەر دۇنيا 
ۇئ بىزگە » لىپ:پىنى تىلغا ېئېۋاقىتتا، بۇ پادىشاھنىڭ ياخشى گ وئلتۇرغان

ى نىمىز ز زىيادە قىلىپ بەردى، قەر  شىمىزنىبەردى، ماائ لەرنىۆئي
ازىر ھ – ،ادەپ ماختىس «لىقنى بىكار قىلىۋەتتىېس -ۋەتتى ۋە باج كۆتۈرۈ 

 !ەن كۆپدېگىنېمدەپ ائتالغان سېلىقالر  «باج»دۆلەتلىرىدە  نمۇسۇلما
يول  لكىشىلەرنىڭ ماللىرىنى باتى ەئمەلىيەتتە بۇ باج ەئمەس، بەلكى

قانداق سى ىتسىيوزىپادىشاھنىڭ پ ڭلىغاننى ائبۇ – ېلىش،يەۋ بىلەن
. ەيدۇد «تۇەدرىنى بىلىپق مەتنىڭنې كىشىلەربۇ » :ۇئ خۇشال بولۇپبوالر؟ 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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خشاتمايمىز، وئ مىسالالر بار. بىز خالىقنى مەخلۇققا يۈئچۈن ەئڭ ائلى ھللا
، ىغانداىئم ۆئزىنى ماختايد ھللا تعالىلېكىن  !ساقلىسۇن ھللا

 رىدۇ.نى ياخشى كۆ بەندىلىرىغان شۈكۈر قىلىدىمەدھىيىلەيدىغان ۋە  

نىڭ تىل ،بنىڭ شۈكۈر قىلىشىقەلشۈكۈر قىلىشنىڭ  ،داىبىز يۇقىر 
دەپ ۈئچ تۈرگە  ىشى ۋە ەئزاالرنىڭ شۈكۈر قىلىشىشۈكۈر قىل

تۈرى: ى چۈر قىلىشنىڭ ۈئچىنشۈك سۆزلەپ ۆئتتۇق. بۆلۈنىدىغانلىقىنى
ۇالق، ق دىن مەقسەت:ەئزاالر ؟ ەئزاالرنىڭ شۈكۈر قىلىشى. قايسى ەئزاالر

ەئزاالر  ۇ. مانا بتۇر ۋە ساالمەتچىلىك  كۆز، تىل، ىئككى قول، ساغالملىق
 دەيمىز.  «ەئزاالرنىڭ شۈكۈر قىلىشى»بىلەن شۈكۈر قىلىشنى 

ماالر ىەئزاالرنىڭ شۈكۈر قىلىشى قانداق بولىدۇ؟ ۆئل ،ۇئنداقتا
 ىرىڭىزنىزالەئ ھەربىر سىز بولسا ەئزاالرنىڭ شۈكۈر قىلىشى»: ەيدۇمۇنداق د

ە كرىشىشنىڭ رازىلىقىغا ېئھللا ۋە  قاا ىئتاەئت قىلىشقھللا 
 «.لىدۇېيىۈر قىلىشى دەئزاالرنىڭ شۈك . مانا بۇدۇر بويسۇندۇرۇشىڭىز 

ا غىئشالر  ۇناھگ ۇشقا،بول يسىقا ائھللا نى ىنىڭ ەئزالىر ىكىمكى ۆئز 
نىڭ ھللا ىز س» :بىز ۇئ كىشىگە ،ا بويسۇندۇرساققاراش ھارام نەرسىلەرگەۋە 

 :ملسو هيلع هللا ىلص دەيمىز. شۇنىڭ ۈئچۈن رەسۇلۇلالھ «ىئنكار قىلدىڭىز نىنېمەتلىرى
گىشلىك ېتا ائدا قىلىشقا تىقار  ڭالرغالىرىىھەر سەھەردە ھەربىر ۈئگ»

پارچە سۆڭەك  131ھەر بىر ىئنساننىڭ جىسمىدا  ①.دېدى «سەدىقە باردۇر 
. ھەر سەھەردە يمەخپى بەزىسى ۋە ا بەزىسى ائشكار بار، ۇئنىڭ 
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گشىلىك سەدىقە ېتا ائدا قىلىشقا تىگە قار ىر ىلىىئنسانالرنىڭ ھەربىر ۈئگ
 تەكبىر بىرھەر ە ۋەسەدىق ە، ھەربىر ھەمدەباردۇر. ھەربىر تەسبىھ سەدىق

چاشگاھ ۋاقتىدا » :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھىدا سەدىقىدۇر. ھەدىسنىڭ ائخىر 
 «قىلىدۇيە كۇپا ھەممىسىگەناماز وئقۇش يۇقىرىقىالرنىڭ ت ەىئككى رەك 

. ماقچى نامىزى وئقۇ گاھت چاشەەئگەر سىز ىئككى رەك   ①دېدى
ەخمىنەن تسىزنىڭ  لىپ ناماز وئقۇپ بولغۇچىلىكتاھارەت ېئ بولسىڭىز،

 ۇددىخت ناماز ەۇ ىئككى رەك ب ، خاالس.ۇت ۋاقتىڭىزنى ائلىدۇوئن مىن
شۈكۈر گە ىرىەتلمنېنىڭ  ھللا تعالى نىڭەئزالىرىڭىز ھەربىر سىزنىڭ 

چۈنكى »: ىدۇشۇنداق ېئيتېمە ۈئچۈن؟ ۆئلىماالر ن .ىلدۈرىدۇب قىلغانلىقىنى
( !ان ھللاسبح) «بارلىق سۆڭەكلىرى ھەرىكەتلىنىدۇ نامازدا ىئنساننىڭ
ھەم  ەردەلسەجدى ۋە ەتلىرىڭىز ھەرىكەتلىنىدۇ، رۇكۇنامازدا بارلىق جەس

 ھەتتا تىلىڭىزمۇ ھەرىكەتلىنىدۇ.  ەئزالىرىڭىز،بارلىق 

ر قىلغۇچىال شۈكۈر ەئگەر بىز  ائخىرىدا شۇنى ېئيتىمەنكى،
، دەلىرىمىز قەلب چوقۇم غا ھللا تعالى ،دىن بولۇشنى ياخشى كۆرسەكقاتارى

ھەربىر دىغان ىا ىئتاەئت قىلىشتا بويسۇندۇر غ ھللا تعالى بىزۋە  اىرىمىزدللىت
 زۆرۈر.  شۈكۈر قىلىشىمىززالىرىمىزدا ەئ

زىگە ىن ۆئھللا تكەرەملىك  رەببى،بۈيۈك ەئرشنىڭ ائخىرىدا، 
  نى سورايمەن.ىقىلىش شۈكۈر قىلغۇچىالر قاتارىدىن

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
                                                           

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 ھاايتىڭىزىن ئەۋزەل قانداق قىلغاندا 

 ئۆزگەرتەەليسىز؟  رگەللەئەمە
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -ر، ۇئ يەككە بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇ 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

بۈگۈن  بىز قېرىنداشلىرىم، كقەدىرلى ىئ كەلسەك، مەقسەتكە
 ەغەلكەمب - باي لىمىسز،ىئ -لىملىك ىئ، ائيال - ەئر كىچىك، - چوڭ

 دامىز اياتىھ كۈندىلىك ۋەبولغان  ھتىياجلىقېئ ھەممىسى مۇسۇلمانالرنىڭ
 .توختىلىمىز ۈئستىدە تېما ىرب بولغان ىئگە ەئھمىيەتكە زور

نى ۋە يوللىرىم ەئخالقىمنى ،منىىمەن ھايات»لەر ىكىشنۇرغۇن 
 -گۇناھ  بىر كىشى ،مەسىلەندەپ سورايدۇ.  «؟قانداق ۆئزگەرتىمەن

ىلەن بياكى يامان ەئخالقالر  شۋاجىباتالرنى تەرك ېئتى ر،مەئسىيەتلە
 «؟ھاياتىمنى قانداق ۆئزگەرتىمەن» كەندە،مەشغۇل بولۇشقا كۆنۈپ كەت

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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ەن قان بىلەن كىرگەن خۇي، جان بىل» ىزگە:كىشىلەر س يەنە بەزى  ،دەيدۇ
 ى.لىقائجىز  نىڭىئرادى ەت ۋەھىمم بۇ ،توغرا ەئمەسبۇ  ،دەيدۇ «چىقىدۇ

 ھللاۇشى كېرەك. مۇئمىن بولكۈچلۈك  ىئرادىسى -مەت ئمىننىڭ ھىمۇم
 لىقىدىكى نەرسىلەرنى ۆئزگەرتىشكەلائېر ىلەپ،ىن ياردەم تد تعالى
ىنىپ مەن تاماكا چېكىشكە ائدەتل» ىزگە:كىشىلەر س يەنە نۇرغۇن .نىدۇۇ ۇئر 

مەن » :ياكى ۇئ دەيدۇ« كەتتىم، تاماكىنى تاشالشقا قادىر بواللمايمەن
 ،ەيدۇد «كۆنۈپ كەتتىم كۆرۈشكەنى ملەر ىغان فىلمىكۆرۈش دۇرۇس بول

 ۆئزى دەل  غان سۇائلنىڭغا قويىوئتتۇر يۇقىرىدا بىز  الربۇ .بۇ توغرا ەئمەس
ىنى، لىقىنى، ھاياتلائېر قانداق قىلغاندامۇسۇلمان  ، ۇئنداقتا،بولۇپ

 ۆئزگەرتەلەيدۇ؟رىنى ېخاراك ت - يوللىرىنى ۋە مىجەز

ھللا ىلەرگە س ائساسەن،ىمىزگە تەجرىب ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
، نىڭ ھاياتىنىىۋە پەزلى بىلەن ىئنسان ۆئز  قۇۋۋەت بېرىشىنىڭ 

نداق ابوالاليدىغان ھەر قەئخالقىنى ۋە يوللىرىنى ۆئزگەرتىشكە قادىر 
 اپتۇق.غا قويۇشنى توغرا تىوئتتۇر  ائمىلنى ىئككى ىئلگىرى  ىئشتىن

( )يەنى دوست ياكى ھەمراھ بولسىمۇ مۇھىت: ۇئ ائمىلى چبىرىن
لەن نىڭ ھەمراھلىرىنىڭ سەۋەبى بىىۆئز  ھەقىقەتەن ىئنسان مەسىلىسى.
  ېرەك.ك ىشىشۇڭا ىئنسان ياخشى مۇھىتتا ياش تىدۇ.ېۆئزگىرىپ ك

لۇق ۇ ر توغ ىكىشبىر بەنى ىئسراىئلدىن بولغان  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 11دەم نى ھەممىڭالر بىلىسىلەر. يەنى ۇئ ائىخەۋەر بەرگەن ھەدىس

ڭا تەۋبە ما» بېرىپ: ۇئ ائبىدنىڭ قېشىغاائندىن  منى ۆئلتۈرگەن،ائدە
ى، دېد «ساڭا تەۋبە يوق» ۇئنىڭغا: ، ائبىدورىغىنىدادەپ س «؟بارمۇ
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يەنە بىر  ن ۇئائندى .يۈز قىلدى تولۇق ۆئلتۈرۈپ مۇائبىدنى ۇئ شۇنىڭ بىلەن
 لىمائ پ سورىغىنىدا،دە «؟ماڭا تەۋبە بارمۇ» بېرىپ: نىڭ قېشىغامىائل

اخشى ۇئ كەنتتە ي ،سەن پاالنى كەنتكە بار ،ساڭا تەۋبە بار» ۇئنىڭغا:
  .دېدى «كىشىلەر بار

 -ىڭ ۆئز نقىزالر  -ياش وئغۇل  نۇرغۇن ،ك قېرىنداشلرىمقەدىرلىىئ 
 ېكىملىكزەھەرلىك چ ى قىلىشى،نشالر ھارام ىئ ىشى،لىشىپ ياشىائر ائرا 

ۆپلىگەن ك قىلىۋاتقانۇئالر  لىرى ۋەيامان قىلمىشقاتارلىق  چېكىشى...
چۈشۈپ ھى سەۋەبلىك نىڭ ھەمراىۆئز  گەمەئسىيەتلەر  - گۇناھ

 خۇددى .ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر  ، ھللا تىمىزىۇئچر  قېلىۋاتقانلىقىنى
قاغا »، «قازانغا يولۇقساڭ قارىسى يۇقىدۇ» تىلغىنىدەك:تەمسىلدە ېئي

 «.بىلەن ائرىالشساڭ يېيىشىڭ پوق

كىشى ۆئز »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ھەدىستە
شىگە الشقان كىىائر  ۆئزۈڭالرنىڭ دىنىدا بولىدۇ، سىلەر ىدىشقېرىن

 نى،نىڭ ھاياتىىىئنسان ۆئز  ،شۇنىڭ ۈئچۈن  ①.دېدى« اڭالر!قار 
 ائلدىىتتا، رادە قىلغان ۋاقۆئزگەرتىشنى ىئ نىۋە ەئخالقلىرى نىقىرىائللى

يتىمەنكى، سىزگە ېئ. زۆرۆرتولىمۇ  ىۆئزگەرتىشنى ىھەمراھلىر بىلەن يامان 
  ڭ!ىنى ۆئزگەرتىز ھەمراھلىرىڭ كەسكىن نىيەتكە كېلىپ، يامان

 لدى،زۇن بوۇئ ېكىۋاتقىلىمەن تاماكا چ» ىزگە:بەزى كىشىلەر س
نى ىز رىڭھەمراھلى ىزس .بۇ توغرا ەئمەس ،دەيدۇ «لىيالمايمەناكىنى تاشتام

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
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 دوست ىلەنب چەكمەيدىغان كىشىلەرتاماكا  قەتئىي ىزس ىڭ!ۆئزگەرت
ائللىقىڭىز، رى ھەمدە ىيااليسىزتاماكىنى تاشلۇئزۇنغا قالماي  ىڭىز،بولس

نى ىشلىغانلىقشكە باىر ىەپ ۆئزگبىرل - بىرھاياتىڭىز ۋە يوللىرىڭىزنىڭمۇ 
ھەق يولدىن كى ياۋە  لىرىڭىزەئخالقيامان  لىقلىرىڭىز،خاتا ىز.س قىلىسېھ

ن ىۋە مۇھىتنى ۆئزگەرتىشت ھەمراھالرنى ېئزىپ كېتىشڭىزنىڭ، يامان
شكە ىۆئزگىر  سەۋەبلىك ياخشىلىققا قاراپقتا ۇىئبارەت تۇنجى ن

 .ىزىلىسس قېنى ھىباشلىغانلىق

ھللا  ڭىزنىبۇ مۇھىت س سىڭىز،ياخشى مۇھىت ىئزدى ىزسەئگەر 
 ىزگە:ر كىشى سبى ،رىدۇ. مەسىلەنېا ياردەم بىڭىزغا ىئتاەئت قىلىشغ تعالى

بەزى  ،لېكىن بەزى ۋاقىتتا وئقۇيمەن يۇ، -وئياليمەن شنى مەن ناماز وئقۇ»
، يۇ -مەن وئياليناماز وئقۇشنى  رىپېمەسجىدكە ب .ۋاقىتتا وئقۇيالمايمەن

اماز ن» :اىز ۇئنىڭغس ېسە،د «ھورۇنلۇق قىلىمەن ىر كېلىپ،لېكىن ېئغ
ىشىلەر غان كياكى مەسجىدكە بارىدى ىڭىزوئقۇغۇچىالر بىلەن ائرالشس

 ات ائرىداپنىڭ ىئزنى بىلەن  ھللا تعالى ىسىڭىز،پ ياشبىلەن ائرلىشى
نى ىلغانلىقائسان بولۇپ قاۋە يەڭگىل  رۇ ىئبادەتلەبسىزنىڭ قەلبىڭىزگە 

يامان ە مۇھىت ۋ يەنى) لەر. بۇ تۇنجى سەۋەبپ ېئيتىڭدە «تىسىزىۇئچر 
 اننىڭنسىئ ،ۆئتكەندەكىلەرگە دەپ بىز س ھەمراھالرنى ۆئزگەرتىش(

 رولى بار. زورۆئزگىرىشىدە  ڭنىىھاياتە ۋ ىرىائللىق

ملىك ىەئگەر سىز داىئم زەھەرلىك چېك ،شۇنىڭ ۈئچۈن
نىڭ سەۋەبى ىڭىز زەھەرلىك چېكىملىك چېكىش» :بىر ياشتىن ېكىدىغانچ

 زەھەرلىك چېكىملىكۆئزىنىڭ  ۇئ سىزگە ،سورىسىڭىزدەپ  «؟نېمە
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 .تىدۇيېئباشلىغانلىقىنى  چېكىشنى بىلەن بىللە يۈرۈپچەككۈچىلەر 
لىغانلىقىنى ىنا قىلىشنى باشز  بىللە يۈرۈپ بىلەن زىناخورالرزىناخور بولسا 

ۇئ شۇنداق كىشىلەر بىلەن بىللە يۈرۈپ،  لىسۇن!ېئيتىدۇ، ھللا ساق
ىشكە رلىرىگە ۋە ۇئالرنىڭ يوللىرىغا ەئگىشېك تا خار  ،ۇالرنىڭ ەئخالقىغاش

 باشلىغان.

غان بولىدى سەۋەب كەائللىقى ۋە ھاياتىنى ۆئزگەرتىشېر نىڭىئنسان
ىپ بايان قىل مۇىرىللىمەربىيە ائۋە ت لىملىرى خىكا ائىنى پسائمىلى چىئككىن

 -ز ۋە مىجە يوللىرىڭىز ،ائللىقىڭىزېر ،سىز ھاياتىڭىزۆئتتى. 
 ،ىسىڭىزنەرسىنى ۆئزگەرتىشنى ىئرادە قىلبىر رلىرىڭىزدىن قايسى ېك تا خار 

ۇنىڭغا ب مىنەن ېئيتىلغان،سان تەخ. بۇ ۇڭكۈن داۋامالشتۇر  03 ۇئنى ۇئدا
وق. نىڭ ھەدىسىدىن دەلىل ي ملسو هيلع هللا ىلصۋە رەسۇلۇلالھ  نىڭ كىتابى تعالىھللا 

ىشىش لىدۇ، لېكىن ىئزچىل داۋاملېكۈنلىرى ىئنسانغا بۇ ېئغىر ك تۇنجى
كۈنلۈك بۇ باسقۇچ ۆئتۈپ كەتسە بۇ ىئبادەت سىزگە ائسان  03بىلەن 
 بولىدۇ. 

 ۇئچرىتىمىز، ۇئالرغانى كىشىلەر بەزى بىز  ،شۇنىڭ ۈئچۈن
ېكىن ل ېئغىر تۇيۇلىدۇ،رىش ېزاننىڭ تۇنجى كۈنلىرى مەسجىدكە برامى

ىتى ائسان ناھاي ائندىن ېرىپ،ۋ ۇ ىئزچىل داۋامالشتۇر مەسجىدكە بېرىشنى 
امازنى تەرك ن ،ۇئنىڭ قەلبى مەسجىدكە باغلىنىپ ھەتتا، ولۇپ كېتىدۇب
 . ىغىمۇ كەلتۈرمەيدۇتىشنى خىيالېئ

ردا، نۇرغۇن ىئشالك ھاياتتىكى ىلىكۈندقا يەنە ۇئنىڭدىن باش
ز ېاشىنىنى تم . بەزى كىشىلەرز ھەيدەشېشىنىنى تما مەسىلەن،
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ە تومۇرلىرىغىچ -قان  ائدەت ۇئالرنىڭبۇ  كەن،ھەيدەشكە كۆنۈپ كەت
 03لەن بىز بىەئمدى سىز » :، لېكىن بىز بۇ كىشىگەسىڭىپ كەتكەن

 ۇنىڭدىنب ەڭ ھەمدەز ھەيدىمېماشىنىنى ت ،باسقۇچقا كىردىڭىز كۈنلۈك
 ىكىاياتىدھۆئز دەيمىز. ىئنسان  «ىڭل قىلو نى كونتر ھەم ۆئزىڭىز يىن ېك

ر ۇئال ،كۈنلۈك باسقۇچ جەريانىدا كۆنۈپ كەتسە 03نەرسىلەرگە  نۇرغۇن
 ۇئنىڭدىن قۇتۇلۇپ چىقااليدۇ.

كىم  ندىسىلەر » :كىشىلەردىن نۇرغۇنھازىر سىز  ،مەسىلەنيەنە 
 قادىر رسىڭالرچىشكە قادىر بوالاليدۇ؟ بىرەىئكەرسىز چاي ېش

 .مايدۇقادىر بوالل مھېچكى، ۇئالردىن دەپ سورىسىڭىز «مسىلەر؟بوالال
ېمىشقا نۇئنداقتا » ۇئالرغا: كەرگە كۆنۈپ كەتكەن. بىزېش الرچۈنكى ۇئ
كەرسىز ېبىز قەھۋەنى ش» :ۇئ ،دېسەك «؟سىز ىئچىسىزكەر ېقەھۋەنى ش

ا سىز بىز ۇئنداقت»)بىز ېئيتىمىزكى(: دەيدۇ.  «كەنىئچىشكە كۆنۈپ كەت
 . «كۈنلۈك باسقۇچقا كىرىڭ 03 بىلەن

ماڭا كۆپ  ىنىڭبىتەجر  ۇب ىنىمدە،سقۇچقا كىرگۇ بابمنىڭ ۈ مەن ۆئز 
كۈنلۈك باسقۇچ  03دا مىمەن ھايات گەنلىكىنى ەئسلەيمەن.مەنپەەئت بەر 

ىز ڭبىلەن كۆپ مەنپەەئتلەندىم. تۇنجى ھەپتىسى سىز بىلەن تىلى
زگە ى ھەپتىسى بۇ سىچىئككىن ،سىدا كۈچلۈك جەڭ بولىدۇىتتۇر وئ

ىئچىشنى  چايكەر بىلەن ېتىسى سىز شھەپ ۈئچىنچى ،يەڭگىل بولىدۇ
نى ياخشى كەر بىلەن ىئچىشېائزغىنە شپەقەت چاينى ھا قىلمايسىز. تىئش

 كۆرىسىز.
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ە مەن سىلەرگ ،ك قېرىنداشلىرىمقەدىرلىىئ  ،شۇنىڭ ۈئچۈن
پ ۆك ەئھۋاللىرىمىز ۋە كىلىكۈند ،سۆزلەپ ۆئتكىنىمدەكدا ىيۇقىر 

رىش ىكۈنلۈك باسقۇچقا ك 03 دىكى ەئخالق ۋە يوللىرىمىزنىائدەتلىرىمىز 
 ۆئزگەرتىشىمىز كېرەك. قىلىقائر 

 ۇئالرنى ھىدايەت ھللامۇسۇلمانالرنىڭ ) نۇرغۇنبىز  ،مەسىلەن
ھەرىكەتنى ە ىھۇدنامازدا بز وئقۇيدىغانلىقىنى ۋە ې( نامازلىرىنى ت!قىلسۇن

ز وئقۇشقا ېنامازنى ت الرتىمىز، چۈنكى ۇئىكۆپ قىلىدىغانلىقىنى ۇئچر 
نامازنى ۇئزۇن وئقۇيدىغان ىئمامنىڭ  الرەئگەر ۇئ .ائدەتلىنىپ كەتكەن

 ۇئ نامازدا شۇنىڭدەك ۇئالرغا ېئغىر كېلىدۇ. ،ائرقىسىدا ناماز وئقۇپ قالسا
ۇئنىڭغا: ز لېكىن بى .تكەنشقا كۆنۈپ كەىقىل لەرنى كۆپھەرىكەت بىھۇدە

ىڭ نرىپ، ۆئزىڭىزنى كونترول قىلىڭ، ھللا كۈنلۈك باسقۇچقا كى 03سىز »
ۇنىڭدەك ش يەنە دەيمىز ۋە «ياخشى نەتىجىگە ېئرىشىسىز ىئزنى بىلەن

ر ھازىر بەزى كىشىلە ،سەجدىنى ۇئزۇن قىلىش ىئشلىرىغا كەلسەك
ىنى ۇئزۇن دسەج الرقادىر بواللمايدۇ، چۈنكى ۇئ دىنى ۇئزۇن قىلىشقاسەج

  .دۇز وئقۇيېت «توخۇ دان چوقۇغاندەك»قىلىشقا كۆنمىگەن ۋە نامازنى 

بۇ ەرچە گبەزى كىشىلەرنىڭ ياخشى بولمىغان ائدەتلىرى بار، يەنە 
يدۇ، لېكىن بۇ ياخشى ائدەت ھارام داىئرىسىگە كىرمە -ائدەتلەر ھاالل 

كۆنۈپ  ىشقالىشىلەر تىرناقنى چىشى بىلەن ېئبەزى ك ،مەسىلەن .ەئمەس
ۇئ  .ەسەئم ياخشى ائدەتلېكىن بۇ  ،مەيمىزېھارام د نىبىز بۇ ،كەتكەن

 .ۆنۈپ كەتكەنك ېئلىشقاتىرناقلىرىنى چىشى بىلەن  ىالۇرسوئلتبىر يەردە 
 ىز ۆئزىڭىزنىس ىڭ،باسقۇچقا كىر كۈنلۈك  03بىز بىلەن » :بىز ۇئنىڭغا
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ېلىشى ېئغىر ك زگەىتۇنجى كۈنلىرى بۇ سبەلكىم  شىڭ.تىرىل قىلىشقا ترو كون
ىن يىنكەن، بۇ مۇمكېاللمايمەن، بۇ قىقبۇنى مەن > ىزسەئمما ، مۇمكىن
 ىشىڭىزچىقىرىۋېتدىن ز تىڭىىلوغ سۆزلەرنى نداقبۇ ڭ،دېمە !<بولمايدۇ

ىلەن ىئزنى ب ھللا نىڭ. ىڭكۈنلۈك باسقۇچقا كىر  03بىز بىلەن  ىزس. الزىم
 ىزگەنلىكىڭمۇشۇ باسقۇچقا كىر  ىرىڭىزۋە يولل ىرىڭىزەئخالقل زنىڭ يامانسى

 دەيمىز.« ىدۇكۆپ ۆئزگىر  لىكسەۋەب

 ،ۆئتكەندەك سۆزلەپدا ىبىز يۇقىر  ائمىلى چبىرىندېمەك، 
نىڭ ىۆئز ، تەەئمەلىيەت .ىھاياتىدىكى مۇھىتنى ۆئزگەرتىش نىڭ ۆئزىئنسان

دا ىرىگەر يۇقائدەم ەئ ائللىقىنى ۆئزگەرتىشنى ىئرادە قىلغانېر ۋە ھاياتىنى
قىقىي ھەيەنى ۇئنىڭ  ە،نى ۆئزگەرتسمىلبايان قىلىنغان ىئككى ائ

ۇئنىڭ ھللا  مەن ىال،بولس چىدامچانلىقىۋە  ىتىنىي ، راستچىلىئرادىسى
نى امان ىئشالر يۋە يوللىرىدىكى بارلىق  ائللىقىېنىڭ ىئزنى بىلەن ھاياتى، ر

 كېپىل بولىمەن. ەرتەلەيدىغانلىقىغاۆئزگ

ىگە كىش بىرھەر لەرمانا بۇ سۆز  ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
 .تى مۇھىمدۇر ۋە كۆپلىگەن نەرسىلەردىن كۇپايە قىلىدۇىناھاي نىسبەتەن
 .بار يىنچىلىققىخالقىدا ۋە يوللىرىدا ەئ ،دەىيىتىكىشىلەرنىڭ روھ نۇرغۇن

 ى:يتىمىزكېئ قىنىڭ دەردىنى تارتىدۇ. بىزۇئ ھۇرۇنلۇق قىلغانلى ،مەسىلەن
. يەنى بىز يسىزىقنى ائخىرالشتۇراالبىلەن بۇ قىيىنچىل ائمىلسىز بۇ ىئككى »

 .«ل قىلىڭو زنى كونتر كۈنلۈك باسقۇچقا كىرىڭ ۋە ۆئزىڭى 03بىلەن 
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ھللا ەنى سىز ي .ۇئ بولسىمۇ مۇھىتنى ۆئزگەرتىش ائمىل،ى چىئككىن
ياردەم كە تىشمەئسىيەتلەرنى تەرك ېئ -قا ىئتاەئت قىلىشقا ۋە گۇناھ 

 رىدىغان ياخشى مۇھىتنى ىئزدەڭ.ېب

زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

ە )يەنى سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگ)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①«روزىسى( پەرز قىلىندى.
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە بېرىمەنكى، بىر 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

انداق ق ، سىزاشلىرىمقېرىند قەدىرلىكىئ  ،مەقسەتكە كەلسەك
 نىڭ دىنىغا دەۋەتچى بوالاليسىز؟ھللا قىلغاندا 

ەن بولۇش بىل الردىنۇسۇلمانالر پەقەت ۆئزىال سالىھم نۇرغۇن
ر قىلىپ ۈ ى ىئسالھ قىلغۇچى بولۇشقا تەپەكككۇپايىلىنىدۇ ۋە باشقىالرن

الرنى ۆئز دىنىغا دەۋەت قىلغۇچى ھللا تعالىسىز ۇئنىڭغا ەئگەر باقمايدۇ. 

 ِِ َّن داعاا ﴿واماْن أاْْحساُن ق اْوالً  :نىڭ ھللا تعالى ،ماختىغانلىقىنى سۆزلەپ
ھللا قا )يەنى ھللا نىڭ »ِإَلا الِلَِّ واعاِملا صااحِلاً واقاالا ِإنَِِّن ِمنا اْلُمْسِلِمنيا﴾ 

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
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ە ان، ياخشى ەئمەللەرنى قىلغان ۋتەۋھىدىگە ۋە تاىئتىگە( دەۋەت قىلغ
دېگەن كىشىدىنمۇ ياخشى  <مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىنمەن>

نىڭ ېم» ، ۇئنىڭدېگەن ائيىتىنى ەئسلەتسىڭىز ①«لۈك ائدەم بارمۇ؟سۆز 
ىنى دېگەنلىك« نىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىشقا تەييارلىقىم يوقھللا 
 چىنىڭ دىنىغا دەۋەتمەن ھللا »كىشىلەر  نۇرغۇنتىسىز. ۇئچرى
لىم، ائ ھللا نىڭ دىنىغا دەۋەتچى بولۇش ۈئچۈن چوقۇم ،يمەنبواللما
، شەرىەت فاكۇلتىتىدا وئقۇغان، ىئجازەتنامىسى ۋە فىقھىشۇناس، قارى 

 دەپ گۇمان قىلىدۇ. بۇ توغرا ەئمەس. «لۇشى كېرەكبو شاھادەتنامىسى
ىن د مۇكىشىلەرنىڭ ەئڭ بىلىمسىزراقى تۇرۇپ نالربەزى مۇسۇلما

 بولۇپ قالىدۇ. دەۋەتچىسى

ڭ ەئ ىئچىدە مەن كىشىلەرنىڭ» ىئ قېرىندىشىم، سىز ەئگەر:
ەپ د« ؟يمەنبوالال دەۋەتچى ىپقانداق قىل ،بىلىمسىزراقى تۇرۇپ
، كىتابچىالرنى كىشىلەر !الحمد هللى شۇكى، سورىسىڭىز، جاۋاب

ننەتلەرنى ۋە ك سۈىلىىك رىسالىلەرنى، دۇائالرنى، كۈندلېنتىالرنى، كىچ
چى تڭ دىنىغا دەۋەنىھللا  نى تارقىتىش ائرقىلىقىكىچىك تەشۋىقات ۋاراقلىر 

والاليدۇ. چۈنكى ھازىر كىچىك كىتابچىالر ۋە لېنتىالر ناھايىتى كۆپ ۋە ب
ائزابى،  ەر قەب دوزاخنىڭ سۈپەتلىرى، - خلەرنىڭ جەننەتشۇنىڭدەك شەي
ېنتىالرنى بار ل رالنوتۇق قرۇلۇدىكى مەھشەرگاھ مەيدانى توغقىيامەت كۈنى

ەر ۋە يامان لەئگەر ىئنسان ھەر ائيدا پەزىلەتلىك ەئمەل تارقاتقىلى بولىدۇ.
ىئشالردىن ائگاھالندۇرۇش توغرىسىدا وئن دانە لېنتىنى ۋە وئن دانە 

                                                           
 ائيەت. -11سۈرە فۇسسىلەت  ①
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لى بىلەن ۇ ەئمىۋەزىپە قىلسا، ۇئ مۇش ۆئزىگە كىتابچىنى تارقىتىشنى
 چى بولۇپ بولغان بولىدۇ.نىڭ دىنىغا دەۋەتھللا ائللىقاچان 

 مۇالالرنىڭائي انغانەيدىغان ياشۋە يېزىشنى بىلم وئقۇشبىز ھەتتا 
بەزى مومايالر  ؟قانداق قىلىپڭالۋاتىمىز. بولغانلىقىنى ائ دىن دەۋەتچىسى

تلىك رىپ قالسا، مەنپەەئېنىغا بۇقايغۇ سور  - غەم بىرەر خۇشاللىق ياكى
كىتاب ۋە لېنتىالرنى سومكىسىغا سېلىپ بېرىپ، سورۇنغا كەلگەن 

نىغا ىڭ دىنھللا  بىلەن بۇ موماي ىلىەئم. مانا بۇ ىدۇتكىشىلەرگە تارقى
 .لىغانبوال چى دەۋەت

ۈپەتلەپ مىنلەرنى سۇئىنىڭ ھۆرمەتلىك كىتابىدا مۆئز  ھللا تعالى

ُرونا ﴿وااْلُمْؤِمُنونا وااْلُمْؤِمنااُت ب اْعُضُه ُْ أاْولْيااء ب اْع ٍِ َياْمُ  مۇنداق دەيدۇ:
ِر﴾ ُا  -مىن ائيالالر بىر ۇئمىن ەئرلەر، مۇئم» ِِبْلماْعُروِف واي ان ْهاْونا عاِن اْلُمن

بىرى بىلەن دوستتۇر، ۇئالر )كىشىلەرنى( ياخشى ىئشالرنى قىلىشقا 

 ①«.بۇيرۇيدۇ، يامان ىئشالردىن توسىدۇ

سۈپىتى  مىننىڭۇئم «يامانلىقتىن توسۇش ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ»
مۇنداق  عالىھللا ت چە بولىدۇ.سىىقنىڭ سۈپىتى ۇئنىڭ ەئكبولۇپ، مۇناپ

ِر اُت ب اْعُضُه ُ مِ ن ب اْع ٍِ َياُْمرُ ﴿اْلُمنااِفُقونا وااْلُمنااِفقا  دەيدۇ: ُا ونا ِِبْلُمن
 مۇناپىق ەئرلەر بىلەن مۇناپىق ائيالالر» واي ان ْهاْونا عاِن اْلماْعُروِف﴾

                                                           
 نىڭ بىر قىسمى.ائيەت -03سۈرە تەۋبە  ①
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ايدۇ، ۇئالر بىرىگە وئخش -ۋە ىئماندىن يىراق بولۇشتا( بىر )مۇناپىقلىقتا 

 ①«.يامانلىققا بۇيرۇيدۇ، ياخشىلىقتىن توسىدۇ

 ھللاائگاھ بولۇڭ! مەسىلە ناھايىتى خەتەرلىك. شۇنىڭ ۈئچۈن 

ْي ْرا أُمٍَّة ُأْخرِجاْت لِلنَّاِس﴾ مۇنداق دەيدۇ: تعالى )ىئ مۇھەممەد » ﴿ُكنُت ُْ خا
ڭ ەئ ۈئممىتى!( سىلەر ىئنسانالر مەنپەىئتى ۈئچۈن وئتتۇرىغا چىقىرىلغان

.ياخشى ۈئممەتىسلەر ى ەەئتكىشىلەرنىڭ مەنپ قانداق قىلىپبىز   ②«
ەئجىبا  ؟اللىدۇقۈئممەت بوەئڭ ياخشى چىقىرىلغان  ۇئتتۇرىغا ۈئچۈن
نى بىنا قىلىپ ۋە قەسىرلەرنى ائۋاتالشتۇرۇپ، سارايالر  -ائيۋان بىزنىڭ 

ىمىز راللىرىنى ھەيدەپ ۋە ماركىلىق ساەئتلەرنى تاقىغانلىقو قاتناش قل ىېئس

ْي ْرا أُمٍَّة ُأْخرِ ﴿ُكنُت ُْ  مۇنداق دەيدۇ: ھللا تعالىۈئچۈنمۇ؟  ياق.  جاْت خا
ُاِر﴾ )ىئ مۇھەممەد » لِلنَّاِس َتاُْمُرونا ِِبْلماْعُروِف وات ان ْهاْونا عاِن اْلُمن

ۈئممىتى!( سىلەر ىئنسانالر مەنپەىئتى ۈئچۈن وئتتۇرىغا چىقىرىلغان 
يتىدىغان ەئڭ ھللا قا ىئمان ېئ ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان

 ③«.رياخشى ۈئممەتىسلە

گەر سىز ەئ ، تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ،قەدىرلىك قېرىنداشلىرىمىئ 
ياكى پەزىلەتلىك ەئمەللەر  ۋەك سۈننەتلەر ىلىياكى كۈند دۇائالر

                                                           
 نىڭ بىر قىسمى.ائيەت -30سۈرە تەۋبە  ①
 نىڭ بىر قىسمى.ائيەت -331سۈرە ائل ىئمران  ②
 ائيەت. -331سۈرە ائل ىئمران  ③
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ياكى  داالر ازار ب ،ھەققىدىكى كىچىك كىتابچىالرنى مەسجىدتە، مەك تەپتە
ۇ بۇئالر  ىز،سىڭتارقات قانلىرىڭىزغاغتۇ - سورۇنغا يىغىلغان ۇئرۇقبىرەر 

ەتكە ەئمەل  سۈننۇئياكى  وئقۇسانى الر  دۇائۇئ كىتابچىالرغا ەئمەل قىلىپ
 ملسو هيلع هللا ىلص قىلسا، ەئجىرلەرنىڭ ھەممىسى سىزگە بولىدۇ. چۈنكى رەسۇلۇلالھ

ياخشىلىققا باشالپ قويغۇچى شۇ ياخشىلىقنى قىلغان »مۇنداق دېگەن: 

  ھللا  ①.«كىشىگە وئخشاشتۇر 
أ
كبر! ياخشىلىققا باشالپ قويغۇچى شۇ ا

نى كاتتا ز ڭىىنېمىشقا ۆئز  ىلىقنى قىلغۇچىغا وئخشاشتۇر... سىزياخش
نىڭ  ھللاھېچقانداق جاپا تارتمايال  ىسىز؟ سىزويياخشىلىقتىن مەھرۇم ق

ىڭىز چى بولۇپ يېزىلىسىز. سىزنىڭ بىلىمغا دەۋەتنىڭ دىنىھللا ھۇزۇرىدا 
گاچا  - اس، ھەتتا سىز گىسىمۇىز ياخشى بولمياكى ىئپادىلەش ۇئسلۇبىڭ

نىڭ ھللا ق تارقىتىش يوللىرى ائرقىلىولسىڭىزمۇ لېنتا ۋە كىتابچىالرنى ب
 دىنىغا دەۋەت قىلغۇچىالرنىڭ ەئڭ كاتتىسى بولۇشقا قادىر بوالاليسىز.

 تەۋسىيەشقا تارقىتىسىلەرگە مەن  شەيخ خالىد راشىدنىڭ لېنتىلىرى 
الرلىق ۋە مەنپەەئتلىك، تەسىر قى دىن، ۇئىقىلىدىغان لېنتىالرنىڭ قاتار 

يۈزلىگەن كىشىلەر خالىد راشىدنىڭ نەچچە پايدىلىق لېنتىالردۇر. 
 لېنتىلىرى ائرقىلىق ھىدايەت تاپقان.

سا ىئي زنىشەيتان سى ن مەھرۇم قويماڭ.سىز ۆئزىڭىزنى ياخشىلىقتى
كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇشتىن توسۇپ ېئيتقان  ەئلەيھىسساالم
 ىئيسا ەئلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن ىئدى:قويمىسۇن. 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئلبانى ەئبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ەئھمەد رىۋايىتى.  ①
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بەرىكەتلىك  قەيەردە بوالي مېنى» ﴿واجاعالاِِن ُمبااراكاً أاْينا ماا ُكنُت﴾

  ①«.قىلدى

 ھللاھەر قانداق وئرۇندا  ۋە ھەر قانداق ۋاقىتتايەنى شەيتان سىزنى 
نىڭ دىنىغا دەۋەت قىلغۇچى بولۇشتىن توسۇپ قويمىسۇن. بىز 

 لىكەبى نوتۇقالرنى ائڭالش سەۋدىكالر ەرنىڭ لېنتىقانچىلىغان كىشىل
انلىقىنى ىئلىم ھاسىل قىلغانلىقىنى، مۇجاھىد بولغ ،ھىدايەت تاپقانلىقىنى

 اىر تال لېنتسىز بۋە مەسجىدلەرنىڭ ىئماملىرى بولغانلىقىنى ائڭلىدۇق. 
ەۋۋۇر سنى تەسھىدايەت تاپقان بۇ شەخ لىكىلغانلىق سەۋەبھەدىيە ق

دە قىلغان ھەم قۇرائن ،، زىكىرىھ، نامازتەسب ۇئ وئقۇغانبېقىڭ!  قىلىپ
ىئبارەت ۆئزى ەئمەل قىلغان بارلىق ياخشى  ھەجى ۋە تۇتقان روزىسىدىن

 شاشىمۇ وئخسىزنىڭ تارازىڭىزغ نىڭ ھەممىسىەئمەللەرنىڭ ساۋابى
 .ۇ )يەنى سىزگە وئخشاش ەئجىر بېرىلىدۇ(قويۇلىد

ا دەۋەت قىلىشقا نىڭ دىنىغھللا مەن »سىز شۇنىڭ ۈئچۈن، 
دەپ ۆئزىڭىزنى ياخشلىقتىن مەھرۇم « مەنيارىمايمەن ۋە اليىق ەئمەس

ھەت نەسى - سىزنىڭ پايدىلىق ۋەز پىكىردۇر. يقويماڭ. بۇ شەيتانى
نى ۋە ەئقىدە، ەئخالق، يامان ىئشالردىن ائگاھالندۇرۇش ىر ىلېنتىل

 بولسۇن ىزرنى تارقىتىشقا ىئرادىڭتوغرىسىدىكى مەنپەەئتلىك كىتابچىال
نىڭ ھللا ىز سبۇنىڭغا تىرىشچانلىق كۆرسىتىڭ. شۇنداق بولغاندا  ھەمدە

 . اليسىزوال ب ىندىنىغا دەۋەت قىلغۇچىالر قاتارىدنىڭ ھللا  ىئزنى بىلەن

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسىمى. -13سۈرە مەريەم  ①
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رەي، مەن ېن قىلىپ بمەن سىلەرگە ناھايىتى گۈزەل بىر ىئشنى بايا
ما شاء »  :ڭغاۇئنىقويغان بىر كىشىنى كۆرۈپ  كامىلنى ىبىر قېتىم ساقىل

 كامىلىڭىزنى ڭ ساقىلسىزگە ياخشى مۇكاپاتالرنى بەرسۇن! سىزنى ھللا !ھللا
شىم، بىر قېرىندى» دېسەم، ۇئ ماڭا: «قويۇشىڭىزغا نېمە سەۋەب بولدى؟

ىڭ نماڭا ساقال چۈشۈرۈش !ۇئنىڭغا ياخشى مۇكاپاتالرنى بەرسۇن ھللا
كا مى ۋە مۇزىۈشنىڭ ھۆكپ كىيىىتىھۆكۈمى، ىئشتاننى ۇئزۇن سۆر 

تەشۋىقات  بىر ۆئلىماالرنىڭ پەتىۋاسى بار ۇلۇقائڭالشنىڭ ھۆكۈمى توغر 
ۋارىقىنى بەردى، مەن ساقال چۈشۈرۈشنىڭ ھاراملىقىنى بىلگەندىن 

ان ۋە ائس يبۇ ائددى !قاراڭ دېدى.« قويدۇم كامىلساقىلىمنى  كېيىن
 ايدۇ.مىئشتۇر، تەشۋىقات ۋارىقى سىزنى ھېچقانداق قىيىنچىلىققا قوي

مەن بىر قېرىندىشىمغا ھەر ائيدا »يەنە بىر كىشى مۇنداق دەيدۇ: 
 ملسو هيلع هللا ىلص ق نەسىھەت قىلدىم. چۈنكى رەسۇلۇلالھۇلۇۈئچ كۈن روزا تۇتۇش توغر 

انغا روزا تۇتق يىل بوي  ىيدا ۈئچ كۈن روزا تۇتۇش ھەر ائ>مۇنداق دېگەن: 

نىڭ  ھللا، لېكىن ۋە ائسان ىئش يمانا بۇ ناھايىتى ائددى  ①.<وئخشاش
سىھەت مەن نە  !سبحان ھللارى ناھايىتى كاتتىدۇر، ۇئنىڭ ەئج ھۇزۇرىدا

قىلىپ بۇ ھەدىسنى سۆزلەپ بەرگەن ھېلىقى قېرىندىشىم روزا تۇتۇشقا 
ن روزا لەرنىڭ ھەممىسى ھەر ائيدا ۈئچ كۈكىباشلىدى ۋە ۇئنىڭ ائىئلىسىدى

 .«تۇتىدىغان بولدى

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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كەن سنى ەئسلەتمانا بۇالرنىڭ ەئجرىنىڭ وئخشىشى مۇشۇ ھەدى
لىرىنى نىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش ىئشھللا مىشقا كىشىگە بولىدۇ. بىز نې

 ەرتش؟ نېمىشقا بۇ ەئمەلگە الىمىزۋ ۇ قىيىنالشتۇر  ۈپمۇرەككەپلەشتۈر 
ان نۇرغۇنلىغەئمەلىيەتتە  توسۇق پەيدا قىلىپ قويىمىز؟قوشۇپ 

ناھايىتى ىش ارقىتمەنپەەئتلەرگە سەۋەب بولغان لېنتا ۋە كىتابچىالرنى ت
 ىئش. ائسان ۋە ائددى

 سىزنىڭ قەلبىڭىزدىن باشقىالرغا ياخشىلىقنى ياخشىھەقىقەتەن 
ىيەتتە ائك تىپ ئۋە سىزنىڭ جەمۈشى كۆر  نىڭ ھللا تعالىكۆرگەنلىكىڭىزنى 

ۈنكى بىزنىڭ . چىئشالر قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇەئڭ مۇھىم  شىڭىزۇەئزا بول
 ىڭمىئنساننى ياخشى كۆرمەيدۇ. پوزىتسىيىدىكى  يدىنىمىز سەلبى

 ىئسالمغا ۋە مۇسۇلمانالرغا خىزمەت قىلىشتا بەزى كىشىلەر ،ەئپسۇس
ي بىھېچقانداق مەنپەەئت بەرمەيدۇ. مانا بۇ سەل سەلبىي پوزىتسىيە تۇتۇپ

. مانا بۇ رەت قىلىدۇ ىئسالم نىڭ ەئخالقىنىىئنسان پوزىتسىيىدىكى
ىز ۋە ىغان يولدۇر. بىزنىڭ دىنىمدىنىمىزدا ۋە ىئسالمىمىزدا رەت قىلىنىد

قەيەردە  .تىپ ىئنساننى ياخشى كۆرىدۇۋە ائك  ، جانلىقيىئسالمىمىز ىئجابى
گۈزەل سۆز ۋە نەسىھەت يوللىرى  نىڭرىدىغان ىئنسانېمېۋە ب بولسا

)ھەممە ىلىق قىتىش يوللىرى ائرقائرقىلىق ياكى كىتابچە ۋە لېنتىالرنى تار 
دىن  ھللا تعالى مەن انلىقىنى ۇئچرىتىسىز.نى تارقىتىدىغياخشىلىقيەردە( 

بۇخىل كىتابچە ۋە لېنتىالرنى ىئسالم ۋە مۇسۇلمانالر ۈئچۈن كاتتا 
 رىشىنى سورايمەن.ېقىلىپ ب مەنپەەئت ۋە كۆپ ياخشىلىقالردىن

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئمىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

 ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى)گۇناھالردىن( 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①«روزىسى( پەرز قىلىندى.
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 ۋە ەئلچىسىدۇر. بەندىسىنىڭ 

 ؟قانداق قىلغاندا ھللا قا ەئدەپلىك بوالاليسىز ،مەقسەتكە كەلسەك
 نىڭپادىشاھالر  ھە! - ھتىياجلىقن ېئدېگەىبىز بۇ تېمىغا نېم

پۈتكۈل  ،كۈچلۈكھەممىدىن  ى،ياراتقۇچ نىزېمىنالر  - مانائس ،اھىپادىش
گۈچى لتۈر ۆئ بىزگە رىزىق بەرگۈچى، مەۋجۇداتنى يوقلۇقتىن بار قىلغۇچى،

 ؟يمىزەئدەپلىك بوالال قانداق قىلغانداغا  ھللا تعالى گۈچىتىرىلدۈر  ۋە

 ھللا الىقخ كىشىلەرنىڭ نۇرغۇنسىز  ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
 ى،انلىقىنەئدەپلىك بولغ قامەخلۇق غاندىن بەكرەكەئدەپلىك بول غا تعالى
مەخلۇقتىن ھايا  بەكرەك دىن ھايا قىلىشتىن ھللا تعالى خالىق

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
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 ەكرەكبى ھۆرمەتلەشتىن ن ھللا تعالىخالىق  ، شۇنداقالقىلغانلىقىنى
چىلىق ۋە كاتتا زور قىين مانا بۇ تىسىز.ىر مەخلۇقنى ھۆرمەتلىگەنلىكىنى ۇئچ

 مۇسىبەتتۇر. 

نى لى بېرىشىزىيارەت قىلغ ەرسىنىدۇنيا پادىشاھلىرىدىن بىر ىئنسان 
اخشى يزەشتۈرۈپ، ۈ ملىرىنى تىنىڭ كىيىسىز بۇ كىش ،ىئرادە قىلسا

ھەتتا ەئۋۋىلى  ،ىقولالنغانلىقىنارلىق ۋاستىلەرنى ۋە ب تەييارلىق قىلىپ
مۇشۇ ە ۋ قا ائيلىنىپ كېتىدىغانائخىرى مەينەت تاپ ،سېسىق ىئسپرما

دۇنيا  ىدىغانۈر كۆتۈرۈپ ي نىجاسەتلەرنى ىئككىسىنىڭ ائرلىقىدا قورسىقىدا
ەئدەپلىك  ەۋ ، چىقىشقاقشۇنچىلىك چىرايلىقنىڭ ائلدىدا ىپادىشاھلىر 

ىلەن ياكى رەىئس بنىڭ پادىشاھ ېم» ،بولغانلىقىنى ا ائشكار  ھالەتتە
كۆڭۈل  ايىنىئنت ،تەييارلىق قىلىپ دەپ بىر قانچە كۈن «شىشم بارىۇئچر 
قانداق  ،ېيىشنېمە دائلدىدا  پادىشاھنىڭ ، شۇنداقالنىكىىگەنلبۆل

 لۇقمەخ ۇشقا ائالھىدە تەييارلىق قىلىپ،قانداق وئلتۇر  ش ۋەسۆزلە
تىسىز. ىچر ۇئكۆڭۈل بۆلگەنلىكىنى  ىئنتايىنۈئچۈن  بولغان شۇ پادىشاھ

ا شۇنچىلىك ۇشقولەئدەپلىك ب غا ھللا تعالىنىڭ ىلېكىن بۇ ىئنسان ۆئز 
 ؟كۆڭۈل بۆلەمدۇ

قانداق بىز » :نچاقاليمىز. بەزى كىشىلەرىبۇ تېمىنى ۈئچ نوقتىغا يىغ
 مەنكى:. مەن ېئيتىدەپ سورايدۇ «اليمىز؟ەئدەپلىك بوال  قىلغاندا ھللا قا

ىق بىلەن نى راستچىللىھەممىسنىڭ ىنىڭ خەۋەرلىر ھللا  ،ىچبىرىن
يغەمبىرى نىڭ پەھللا ياكى  ھللامىز كېرەك. يەنى سىزگە ىىشبۇل قىلوق

بۇل وسىز راستچىللىق بىلەن ق كەلسە، خەۋەرھەر قانداق بىر تەرەپتىن 
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ىڭ قۇرائن كەرىمدە )مۇئمىنلەرن عالىھللا ت شىڭىز كېرەك.ىلىپ ېئقىل

ز )دەۋىتىڭنى( بى» ْعناا واأاطاْعناا﴾﴿ساِ مۇنداق دەيدۇ:  سۆزىنى بايان قىلىپ(

  ①«.ائڭلىدۇق ۋە )ەئمرىڭگە( ىئتاەئت قىلدۇق

ھەمدە قى لىنىش بولماسلىىىئككۋە شەك بۇنىڭغا نىسبەتەن سىزدە 
نى شۇ ىمىسنىڭ ھەمىر ىلىزگە خەۋەر بەرگەن ائخىرەت مەسىلعالى سىھللا ت

 شۇنداقنېمە ۈئچۈن بۇ » ھەمدەقلىشىڭىز كېرەك تىھالەتتە تەس
ەقەت پ يىشتىن ساقلىنىشىڭىز،دې «؟رىدۇېبۇ قانداق يۈز ب»، «بولىدۇ؟

راست ەن پىدىن كەلگىتەر  ھللابۇ بىزگە  ،ائڭلىدۇق ۋە ىئتاەئت قىلدۇق»
دۇ: مۇنداق دەي ۆئزى ھەققىدە عالىدېيشىڭىز كېرەك. ھللا ت« خەۋەردۇر 

ُق ِمنا  ىم بار؟ )يەنى سۆزلۈك كھللا تىنمۇ راست » ِقْيالً ﴾ الِلَِّ ﴿واماْن أاْصدا

عالى نىڭ سىز ھللا ت ②«.ست سۆزلۈك ھېچ ەئھەدى بولمايدۇ(ھللا تىنمۇ را 
 ققىدە بەرگەنھەكى ۈئممەتلەر ىىئلگىر  ىزگە، بنىىمىسنىڭ ھەمىخەۋەرلىر 
 ىبەرگەن خەۋەرلىرىن لۇقرۇ ۋە ائخىرەتنىڭ ەئھۋالى توغ لىرىنىخەۋەر 
 كېرەك.بۇل قىلىپ ېئلىشىڭىز وللىق بىلەن قىراستچ

بىزگە جەننەتتىكى تۇبا ىئسىملىك بىر دەرەختىن  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
مۇ ماڭسى يىل 311خەۋەر بەردى. ۇئنىڭ سايىسىدا ۇئالغلىق بىر كىشى 

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -081سۈرە بەقەرە  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -300سۈرە نىسا  ②



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  201 

ۋە ىئتاەئت  ائڭلىدۇق»تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ! بىز سايىسى تۈگىمەيدۇ... 
 دەيمىز. « قىلدۇق

ەئگەر بىر ۇئالغلىق ائدەم سايىسىدا يۈز يىل ىئ قېرىندىشىم، 
ماڭىدىغان شۇنداق بىر دەرەخ بولسا سىز بۇنىڭغا نىسبەتەن نېمە 

اەئت ائڭلىدۇق ۋە ىئت»ھەممىگە قادىر زاتتۇر. بىز عالى ھللا تدەيسىز؟! 
 دەيمىز. « قىلدۇق

 سىلەرنىڭ خاتىرجەم بولۇشىڭالر ۈئچۈن مەن سىلەرگە ىئنتايىن
لىرىنىڭ ائخىرەت ىئش دەپ بېرەي. يەنى سىلەر اىئدىنىقىممەتلىك بىر ق

قلى ىئنسان ەئچۈنكى  الر،قانداق بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق سورىماڭ
ائجىز، ائخىرەت ىئشلىرىنى تەسەۋۋۇر قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ.  كەمتۈك ۋە
نىڭ بۇنى تەستىقاليدىغانلىقىمىز ياكى بىز عالى ھللا ت

متىھان ائيرىش ۈئچۈن بىزنى سىناۋاتىدۇ ۋە ىئتەستىقلىمايدىغانلىقىمىزنى 
قىلىۋاتىدۇ. سىز بۇ خەۋەرلەرگە شەك قىلماستىن ۋە ىئككىلەنمەستىن، 

 ، شۇنداقالڭبۇل قىلىراستچىللىق بىلەن تەسلىم بولۇڭ ۋە بويسۇنۇپ قو
بۇ  ؟نېمە ۈئچۈن شۇنداق بولىدۇبۇ  مېنىڭ كالالمدىن ۆئتمەيۋاتىدۇ،»

ىزگە نسىزالر س. بەزى كىشىلەر ۋە بەزى دىدېمەڭ !«ەئقىلگە سىغمايدۇ
شى بۇ ەئقىلگە سىغمايدۇ. ىئنساننىڭ قەبرىدە ائزابلىنى»پەلسەپە سۆزلەپ: 

قانداق مۇمكىن بولسۇن!؟ بىز قەبرىنى ائچتۇق، لېكىن ھېچنەرسىنى 
ۆئلۈپ » :ەسىزگ دېيىشىدۇ. ھەتتا غەربلىكلەردىن بەزىلەر« كۆرمىدۇققۇ؟!

 -ائل ۇئنىڭ قېشىغا سۇ ،كىشىنىڭ قەبرىسىگە كامىرا قويۇپ كەتكەن
 دېيىشىدۇ. «ىشتىنىڭ كېلىدىغانلىقىنى كۆرىمىزسوراق قىلىدىغان ىئككى پەر 
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ۈك لە خاس. ەئگەر سىز تىرىك كىشىنى ۆئبۇ پەقەت ائخىرەت ائلىمىگ
ىشىنىڭ قېشىغا تىرىك ك كىشىنىڭ قەبرىسىگە قويسىڭىز، ىئككى پەرىشتە

ۈك كىشىنىڭ قېشىغا كېلىدۇ ۋە تىرىك كىشى نېمە ىئش لكەلمەي، ۆئ
بولغانلىقىنى بىلمەيدۇ. بۇ ائخىرەت ىئشلىرى بولۇپ، بىز بۇ ھەقتە چوڭ قۇر 

ىڭ نبارمايمىز. بۇ خەۋەر بىزگە ھللا ۋە ھللا چۆكمەيمىز ۋە تەتقىقات ېئلىپ 
ك بىز ىئككىلەنمەستىن ۋە شەبەس، پەيغەمبىرى تەرىپىدىن كەلدى. 

ىڭ خەۋەرلىرىدە ن. ەئگەر بىز ھللا ائڭاليمىز ۋە ىئتاەئت قىلىمىز قىلماستىن
يامان  قا ۇئنداقتا بىز ھللاىئككىلىنىپ قالساق ۋە شەك قىلىپ قالساق، 

 ەئدەپتە بولۇپ قالغان بولىمىز. 

 دېمەك، سىزنىڭ ھللا قا ەئدەپلىك بولغانلىقىڭىزنىڭ ىئپادىلىرىدىن
وبۇل نى راستچىللىق بىلەن قىڭ ھەممىسىنىڭ خەۋەرلىرىنبىرى، ھللا 

ەرنىڭ لسىزگە خەۋەر بەرگەن نەرسى قىلىپ ېئلىشىڭىز، يەنى ھللا
ىلىپ ق ھەممىسىنى شەك قىلماستىن ۋە ىئككىلەنمەستىن ىئشەنچ

 بۇل قىلىپ ېئلىشىڭىز كېرەك. لىق بىلەن قوراستچىل

ەئدەپلىك بولۇش ھەققىدىكى ائساسالرنىڭ  قا ھللا بۇ دېمەك،
 .لىنىدۇبساېھ سىسلىياكى ەئ سىتۇنجى

 ىلىپ،شەكسىز قوبۇل ق نىىنىڭ بۇيرۇقلىر ھللا بىز  ،ىچىئككىن
بىرەر  تەرەپتىن ىعالكېرەك، يەنى سىزگە ھللا ت ىشىمىزقلھاياتىمىزغا تەتبى
اياتىڭىزغا ھىئتاەئت قىلغان ھالەتتە  مۇتلەقغا  عالىھللا ت ،بۇيرۇق كەلسە

نسانالرغا مەخلۇق بولغان ىئتەتبىقلىشىڭىز كېرەك. ھازىر بەزى كىشىلەر 
تاەئت غا ىئ عالىھللا ت خالىق زات، يۇ -دۇ غۇالرچە ىئتاەئت قىلىىقار 
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ا، دوختۇرنىڭ قېشىغا بارس ەرەئگەر ۇئ كىشى بىر  ،مەسىلەن دۇ.قىلماي
بۇ دورىنى  ،ھەر سەككىز ساەئتتە بىر قېتىمبۇ دورىنى » :دوختۇر ۇئنىڭغا
ۈندە بىر قېتىم كۋە بۇ دورىنى  يىنېن كتاماقتى، بۇ دورىنى تاماقتىن ىئلگىرى 

 :ىنكىشىنىڭ بۇ دوختۇرد ھېچقانداق بىردېسە، سىز دۇنيادىكى  !«يەڭ
 مەيېساەئتتە بىر قېتىم ي وئننېمىشقا بۇ دورىنى ھەر  ،ىئ دوختۇر »

ىئلگىرى اقتىن تامنېمىشقا ؟ بۇ دورىنى سەككىز ساەئتتە بىر قېتىم يەيمىز
چراتمايسىز ۇئ ىغانلىقىنىدەپ سور  «يەيمىز؟ يىنېۋە بۇ دورىنى تاماقتىن ك

ۇر دوخت» ۇئ: ، يەنىدورىنى ائلماشتۇرۇپ يەپ سالمايدۇ ۋە ۇئ ىئككى
يىن دېگەننى ېتاماقتىن كۋە  يىنېىرى دېگەننى تاماقتىن كتاماقتىن ىئلگ
 ڭنىسىز بۇ كىشى !سبحان ھللا .دەيدۇ «يېمەيمەنرى تاماقتىن ىئلگى

ۆئزگەرتمەي  ىرمۇمېتبىر مىللى ىمېتىر ياكىسانتقىنى بىر ۇ دوختۇرنىڭ بۇير 
 : كىشى سىزگەنېمە ۈئچۈن؟ ۇئ ،تىسىزىنى ۇئچر ىشۇ ھالەتتە ىئجرا قىلغانلىق

 :دەيدۇ ۋە ۇئ «پۇختا بىلىدۇ ۋە لىكۇئ دوختۇر ەئڭ بىلىم ،ىئ قېرىندىشىم»
: اڭاۇئ س غۇ،دەللىشىۋاتىسەنېدوختۇر بىلەن ج سەن!؟ ساراڭمۇ»

 ە، ھللاەئلۋەتت .دەيدۇ «دېدى دېگىنىمدەك قىل!< ن>بۇيرىغاندىن كېيى
ۇ اي ىئجرا قىلىشقا تېخىمشەك قىلم ،ساۇ ىئشقا بۇير  نداقبىزنى قا

 .ھەقلىقمىز

امىزى بامدات ن»يەنى  ،بەزى كىشىلەر ھەممە نەرسىدە شەك قىلىدۇ
بىز » ،«؟تەشام نامىزى نېمىشقا ۈئچ رەك » ،«ت؟ەنېمىشقا ىئككى رەك 

بىز نېمىشقا » ،«ەئتراپىنى يەتتە قېتىم تاۋاپ قىلىمىز؟ ڭىنېمىشقا كەئبىن
ھللا دەيدۇ.  «؟ائتىمىزقېتىم  يەتتە ماي،قېتىم تاش ائت سەككىزشەيتانغا 

قا ىئتاەئت  ھللا پەقەت بۇ بۇيرۇقالرنى سىز تەرەپتىن بۇيرۇق كەلسە، عالىت



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  212 

ق بارلى الىعھللا ت كېرەك. قىلىشىڭىزغاندەك ۇ بۇير  ھللاقىلغان ھالەتتە 
 ى كۆرىدۇ.ياخش بەندىلىرىنىگە ىئتاەئت قىلغان ىداىئم ۆئز  ىئشلىرىدا

نى  عالىھللا ت نى تەتبىقالشىنىڭ بۇيرۇقلىر  عالىھللا ت
عالى نى ھللا تىرۇقلىر ينىڭ بۇ عالىلۇغلىغانلىقنىڭ دەلىلىدۇر. ىئنسان ھللا تۇئ

نىڭ  الىعبەزىدە ھللا ت ەئمما بىز شى الزىم،ىئرادە قىلغاندەك ىئجرا قىلى
 .ايمىزىئجرا قىلمىئرادە قىلغاندەك  عالىھللا تنى ىبۇيرۇقلىر 

 ِكتااِبً ﴿ِإنَّ الصَّالاةا كااناْت عالاى اْلُمْؤِمِننيا عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت
ەن پەرز ۋاقتى بەلگىلەنگ مىنلەرگەۇئشۈبھىسىزكى، ناماز م»مَّْوقُواًت﴾ 

امداتنى يەنى ب ،وئقۇمايسىزتا ىمىجەزىڭىزگە قار  سىز نامازنى ①«.قىلىندى
ىلەنگەن ەلگب ەئمەس، بەلكىنى كۈن وئلتۇرغاندا ەئسىر  ،كۈن چىققاندا

 .ۆئز ۋاقتىدا وئقۇيسىز

دەك ىئجرا بۇيرىغان عالىنى ھللا تىعالى نىڭ بۇيرۇقلىر سىز ھللا ت
عالى نى ھللا ت شىئجرا قىلىنى ىعالى نىڭ بۇيرۇقلىر ھللا ت .شىڭىز الزىمقىلى

 نىڭ دەلىلىدۇر.ۇئلۇغلىغانلىق

ُُ ُْ الا ت اْرُجونا لِلَِِّ واقاارًا﴾ عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت نېمە »﴿مَّا لا

ارا  » ②«نىڭ بۈيۈكلۈكىدىن قورقمايسىلەر؟ ۈئچۈن سىلەر ھللا قا يەنى  «:وا
عالى نى  تھللا –نى تەتبىقالش ىعالى نىڭ بۇيرۇقلىر ھللا ت .بۈيۈكلۈك

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -311سۈرە نىسا  ①
 ائيەت. -31سۈرە نوھ  ②



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  213 

كەلگەن  دىنپىىعالى تەر ھللا ت نىڭىغانلىقنىڭ دەلىلىدۇر. سىز ۇئلۇغل
 غا ياخشى الىعىئجرا قىلغانلىقىڭىز، سىزنىڭ ھللا ت نى دەرھالالر بۇيرۇق

 ەاھابس ،شۇنىڭ ۈئچۈن ەئدەپتە بولغانلىقىڭىزنىڭ قاتارىدىندۇر.
 ،ىتتاتەرەپتىن بۇيرۇق كەلگەن ۋاق ملسو هيلع هللا ىلص غا رەسۇلۇلالھرەزىيەلالھۇ ەئنھۇمالر 

بۇيرۇقمۇ ياكى مۇستەھەب  باجىبۇ ۋ ،نىڭ ەئلچىسىھللا  ىئ»ر: ۇئال
 دەرھال ىئجرا قىالتتى. راپ وئلتۇرماستىندەپ سو  «؟بۇيرۇقمۇ

عالى نىڭ  تھللابىز  ى،ى ائساسچلىك بولۇشنىڭ ۈئچىنەئدەپ ھللا قا
ىشىمىز كېرەك. لقى بۇلوق پ،ۋە تەسلىم بولۇ ىمىزشگە رازى بولۇىتەقدىرلىر 

 ۇچاردبىرەر مۇسىبەتكە  ،لىپېنىڭ قازاسى كعالى يەنى سىزگە ھللا ت
 ۇشىڭىزۇنبويس ،ىڭ قازاسىغا رازى بولۇپنعالى دەرھال ھللا ت ،بولسىڭىز

 دۇر. نىڭ ىئپادىسىبولغانلىقىڭىز  قا ەئدەپلىك ھللا

ساناقسىز  - عالى بىزگە نۇرغۇنلىغان، سانھللا ت ىرىم،ىئ قېرىنداشل
رەي، بىر ېب قىلىپسىلەرگە بىر مىسال بايان مەتلەرنى ائتا قىلدى. مەن نې

ى بەزى كىن بىر ائيدا سىزنلې ،ن پۇل بەرسەوكىشى سىزگە ھەر ائيدا مىلي
بۇل وق بىلەن قخۇشاللى ىئنتايىننى ىئشتەكلىپ قىلسا، سىز بۇ  غار ىئشال

 :سىزگە ،پىتىدە وئيغ 0 چە ساەئتېۇئ كىشى سىزنى ك ،مەسىلەن .قىلىسىز
مۇنداق ىئشنى قىلىپ  - مەن بىلەن سەپەر قىلىڭ ياكى ماڭا مۇنداق»
ھايىتى ائسان نا ر تۇيۇلمايدېسە، بۇ ىئش سىزگە ھېچقانداق ېئغى !«رىڭېب

ىر بۇ كىشى ماڭا ھەر ائيدا ب» :سىزسەۋەبى،  . بۇ نېمە ۈئچۈن؟بىلىنىدۇ
 نىڭ سىزگەى عالدەيسىز. ۇئنداقتا سىز ھللا ت «ن بانكا چېكى بېرىدۇومىلي

الى مۇنداق عھللا ت پ بېقىڭ!مۆلچەرلە گەنلىكىنىقانچىلىك نېمەت بەر 
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 نىڭ )سىلەرگە ەئگەر ھللا» الا ُُتُْصوهاا﴾ الِلَِّ ﴿واِإن ت اُعدُّوْا نِْعماةا دەيدۇ: 
بەرگەن( نېمىتىنى سانىساڭالر ، ۇئنىڭ ھېسابىنى ېئلىپ 

  ①«.بواللمايسىلەر

، لدىائتا قىنېمەتلەرنى  چەكسىز ھەر ۋاقىتسىزگە  عالىھللا ت
ىلىق بىلەن، بىلەن، قىينچ لىكبىلەن، كېسەل يىشلىقائسا ندىن سىزنىائ

سىز  .دىىبىلەن سىن الربىلەن ۋە قانداقتۇر بىر ىئش سىماشىنا ھادىسى
تىسىز، بىز ىر چىقالپ بىائرام بولغانلىقىنى ۇئچبەزى كىشىلەرنىڭ داىئم ائچ

تەرەپتىن  عالىپتە بولغانلىق دەيمىز. سىز ھللا تيامان ەئدە ھللا قا نىبۇ
بۇل ورازىلىق ۋە تەسلىم بولۇش بىلەن قھەممىسىنى  ىئشالرنىڭكەلگەن 

ىڭىزنىڭ ياخشى ەئدەپتە بولغانلىق قا ھللا بۇ ،قىلىپ ېئلىشىڭىز كېرەك
)ۆئزى  عالى، ھللا تگەنكەل ەپتىنتەر  ھللالىدۇر. چۈنكى بۇ تەقدىرلەر دەلى

پەقەت ياخشىلىقنى تەقدىر قىلىدۇ.  ياخشى كۆرگەن بەندىسىگە(
، «مۇئمىننىڭ ھەممىال ىئشى ياخشىدۇر » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 .ارىدىندۇر رىدىغان لەۋزىنىڭ قاتېوئمۇمنى ۇئقتۇرۇپ ب «:هُ لَّ كُ » ھەدىستىكى
چۈن دۇ، بۇ ۇئنىڭ ۈئر قىلىۋ يەتسە سە قاتتىقچىلىقەئگەر ۇئنىڭغا »

ۈئچۈن  ۇئنىڭ مۇيەتسە شۈكۈر قىلىدۇ، بۇ ۇشاللىقخ ەئگەر دۇر.ياخشى

 ②«.شۇنداق الئمىنۇپەقەت م لېكىن. دۇر ياخشى

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -38سۈرە نەھل  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 نىڭزىۆئىن ت كەرەملىك ھللا ،شنىڭ رەببىبۈيۈك ەئر  ائخىرىدا،
نى ۋە ېم ەمدەھ گە جايالشتۇرۇپ بېرىشىنىبىزنىڭ قەلبلىرىمىز  بۈيۈكلىكىنى
 !ىرەت قىلىشىنى تىلەيمەنپسىلەرنى مەغ
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 سدەر  -25

 قانداق بولغاندا مۇسۇملاننىڭ ۋاقىت 

 بولغان بولىدۇ؟ بەرىكەتلىك
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

ە )يەنى سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگ)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①«روزىسى( پەرز قىلىندى.
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە بېرىمەنكى، بىر 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

ڭ قانداق بولغاندا مۇسۇلماننى» بۇ ۇئچرىشىشىمىزنىڭ تېمىسى
بولغاندا  سىزنىڭ كۈنلىرىڭىز قانداق كۈنلىرى بەرىكەتلىك بولغان بولىدۇ؟

 «.مەنىلىك ۋە ەئھمىيەتلىك ۆئتكەن بولىدۇ؟

 ننۇرغۇ ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ  ،مەقسەتكە كەلسەك
ك ىلىكۈند ىڭننىڭ ۋاقتىغا كۆڭۈل بۆلمەيدۇ، بىز مۇسۇلمانالر ىكىشىلەر ۆئز 

 .ڭ ھاياتىمىزدا تەرتىپسىزلىك يوقبىزنى: كى شۇائرىمىزىدھاياتىمىز 

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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ى مۇسۇلمان بەلك بولمايدۇ،ىسىزلىك ھاياتىدا تەرتىپ نىڭمۇسۇلمان 
 .كېرەك پ تۇرۇشىزەت قىلىپىمۇھاھەر ۋاقىت نىڭ ۋاقتىنى ىۆئز 

 رغۇننۇ  ،مەت بولۇپىئككى تۈرلۈك نې»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
وش ۋە ب المەتلىك، ۇئ بولسىمۇ ساىدۇزىيان تارت ۇئنىڭدا كىشىلەر

 ①.«ۋاقىتتۇر 

ىكەتلىك ممەتلىك، بەر ىقكۈنىڭىزنىڭ  ،ك قېرىنداشالرقەدىرلىىئ 
 اخشىيەئڭ ائسان، ەئڭ  داۋامالشتۇرۇشنىڭ نىشىۇبول ەئھمىيەتلىك ۋە

نى ما ياكى خىزمەت پىالمراك پروگىلىكۈندچوقۇم  ەل ۇئسۇلىۋە ەئڭ ەئۋز 
زلىرى ۆئ دىرېك تورالرۋە  رالرردېلياى، مدۇنيا ەئھلى - . ھازىر مالدۇر ىبولۇش

غا شۇنىڭ تۈزىشىۋاتىدۇ.الرنى ىممراخىزمەت پىالنى ۋە پروگۈئچۈن 
 ،ىلەنالزىم. مەس ىبولۇش «پىالنى ك ەئمەلىلىكۈند» دىمۇسىز  وئخشاش

ەزىپە ۋ ۆئزىڭىزگە وئقۇشنى ەبىر پار  ىنسىز ھەر كۈنى قۇرائن كەرىمد
م زغا ياردەپايدىلىنىشىڭى تىڭىزدىن ۈئنۈملۈكبۇ سىزگە ۋاق ،قىلسىڭىز
 بېرىدۇ. 

نى ۇلۇئسبىر  بولغان ۋە ائسان ائز ،يناھايىتى ائددى زگەمەن سى
ڭىزنى لىرىۈنكۋاقتىڭىزنى قىممەتلىك ۋە  نىڭرەي، بۇ سىز ېىلىپ ببايان ق

 بەرىكەتلىك قىلىپ بېرىدۇ.

ۋە ەئڭ  ەئڭ ەئۋزىلى ۇئسۇلنىڭ ،ۆئتكەندەك سۆزلەپدا ىبىز يۇقىر  
الزىم.  رۇشىڭىزوئرۇنالشتۇ  ۋەزىپىلەرنىك ىلىۆئزىڭىزگە كۈند ياخشىسى سىز

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
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ىزنى ڭلىرىسىزنىڭ كۈن ھىم ەئمەللەرلەر ۋە مۇۋەزىپى كىلىكۈندبۇ 

ْمُدِ هلِل ، ُسْبحاانا هللِا ، وااحلْا »بەرىكەتلىك قىلىپ بېرىدۇ. مەسىلەن سىز 
هللُا أاْكب اُر، )تەرجىمىسى:  «لِلَِّ ِبِ  واالا ْحاْولا واالا قُ وَّةا ِإالَّ  واالا إِلاها ِإالَّ الِلَُّ ، وا

استۇر، سانا ھللا قا خ -ھللا نى پاك دەپ ېئتىقاد قىلىمەن، بارلىق ھەمدۇ 
 -بىر ھللا دىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ھللا ەئڭ بۈيۈك تۇر، بارلىق كۈچ 

 ەڭ.دمۇشۇ بەش سۆزنى مىڭ قېتىم يەنى نى،  قۇۋۋەت ھللا قا خاستۇر!(
ۆۋەن ت لېكىن سىز ەئڭ اليدۇ،قىال  زىيادە مۇىئنسان بەزىدە بۇنىڭدىن

رال پەقەت بى ڭ. مەيلىمىڭ قېتىم دە بويىچە ەئڭ تۆۋەن مۆلچەر ،چەك
 ىتىپ بېرەي.كۆرسنى ۇئسۇلبىر  ياخشى زگە، مەن سىىسىڭىزمۇقېتىمدا دېم

هللاُ أاْكب اُر،، واالا إِلاها ِإالَّ الِلَُّ وااحلْاْمُد لِلَِِّ ُسْبحاانا هللِا ، »يەنى سىز  واالا   ، وا
ەئگەر بىز سىز. دەينى بىر كۈندە مىڭ قېتىم  «ْحاْولا واالا قُ وَّةا ِإالَّ ِِبلِلَِّ 

 قۇشقاوئبىر كۈندە مىڭ قېتىم  لەرنىسۆز  سىز بۇ» ەرسىگە:بىر  سىلەردىن
مۇ انداققمىڭ قېتىم بىر كۈندە » :ۇئ ەپ سورىساق،د «سىز؟قادىر بوالالم

ۇ. دەيد «قادىر بواللمايمەنبۇنىڭغا مەن  ؟!بولىدۇوئقۇپ بولغىلى 
 ىر ۇئسۇلياخشى بەئمەس  مۇيىنىەئمەس، ق مۇكىشىلىكىر ېز ەئمەلىيەتتە
يىن ېك قېتىم دېيىش ىئنسانغا ھەپتىدىن مىڭ بىر وئلتۇرۇشىدا بار. چۈنكى

، بىلىنىدۇ ەستيىن ېياكى ىئككى ھەپتىدىن كۋە يىن ېياكى وئن كۈندىن ك
 :ملسو هيلع هللا ىلص سۇلۇلالھرەيەنە كېلىپ،  دۇ.ر كېلىۋە ېئغىشلىك ھېس قىلىدۇ كىىر ېز
ىپ ىشى ائز بولسىمۇ داۋاملقا ەئڭ سۆيۈملۈكراقھللا ەئمەللەرنىڭ »
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تمايدىغان چارچاۋە رمەيدىغان ۈ رىك تېبۇ يەردە ز  ①.ېگەند« تۇرغىنىدۇر 
ككى ىئ سىز بۇ سۆزنى ھەر ،مەسىلەن .بار ۇئسۇلناھايىتى گۈزەل بىر 

 يەنى بامدات بىلەن ،دەڭسىدا ىئككى يۈز قېتىم ىنامازنىڭ وئتتۇر 
سىرنىڭ شىن بىلەن ەئېسىدا ىئككى يۈز قېتىم، پىننىڭ وئتتۇر ىشېپ

سىدا ىئككى ىىدا ىئككى يۈز قېتىم، ەئسىر بىلەن شامنىڭ وئتتۇر ىسوئتتۇر 
ىم، خۇپتەن سىدا ىئككى يۈز قېتىنىڭ وئتتۇر نيۈز قېتىم، شام بىلەن خۇپتە

انچىلىك ق يىم، جەمئىسىدا ىئككى يۈز قېتىبىلەن بامداتنىڭ وئتتۇر 

، احلْاْمُد لِلَِِّ وا ُسْبحاانا هللِا ، » نىڭسىز  ىڭ قېتىم بولىدۇ. قاراڭ!م بولىدۇ؟
هللُا أاْكب اُر، نى بىر كۈندە «ِِبلِلَِّ  واالا ْحاْولا واالا قُ وَّةا ِإالَّ  واالا إِلاها ِإالَّ الِلَُّ ، وا

 سىلەر بۇنىڭ پايدىسىنىنېمە؟  پايدىسى يىشىڭىزنىڭمىڭ قېتىم دې
ت مىڭ دەرەخ تۆ سىزگەجەننەتتە ھەر كۈنى  پ قالىسىلەر.بىلى ائخىرەتتە

 ھەر نىڭۆز تۆت س مىڭ قېتىم دېسىڭىز، سۆزنى تۆت لىدۇ، چۈنكى ۇئكىتى

ىر دەرەخ، ب ۈئچۈن« ُسْبحاانا هللا»يەنى  سە،بىر دەرەخ تىكىل سىگەبىر 

بىر دەرەخ ۋە  چۈنۈئ «الا إِلاها ِإالَّ الِلَّ وا »بىر دەرەخ،  ۈئچۈن« وااحلْاْمُد لِلَّ »

هللاُ أاْكب ارْ » نىڭ نېمە ىىر لبىر دەرەخ تىكلىدۇ. جەننەتنىڭ دەرەخ ۈئچۈن« وا
ۇالق ۇئ كۆز كۆرۈپ باقمىغان، ق ؟كىنى سىز قانداق بىلەلەيسىزىئكەنلى
. لەردۇر چىپ باقمىغان دەرەخېباقمىغان ۋە ىئنساننىڭ قەلبىگە كائڭالپ 
يدا ىر ائب ،تۆت مىڭ دەرەخ تىكىلسە ىسىزگە جەننەتتە ھەر كۈن دېمەك،
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 مانا شۇندىال دەرەخ بولىدۇ. 301111جەننەتتە بىر ائيدا قانچىلىك بولىدۇ؟ 
سىز ائندىن دۇ. ۋە قىممىتى بولى ەئھمىيىتىىزنىڭ كۈنىڭىزنىڭ بەرىكىتى، س

 ن:داق دېگەمۇن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ نى ائلىسىز؟ىر قانچىلىك سەدىقىنىڭ ەئج
بىر تەك بىر، ھەرە، ھەر قانداق ھەمدە سەدىقەتەسبىھ سەدىق بىرھەر»

بىرى  ھەر نىڭۇ سۆزلەر بيەنى  ①.«تەھلىل سەدىقىدۇر  بىرۋە ھەر ەسەدىق
اۋابى يەنى سەدىقىنىڭ س ىدۇ،سەدىقە بولسىز ۈئچۈن نىڭ ھۇزۇرىدا ھللا 

؟ يېزىلىدۇرى ىنىڭ ەئجسىزگە كۈندە قانچە سەدىق بولۇپ يېزىلىدۇ. ۇئنداقتا
 .ىنىڭ ەئجرى يېزىلىدۇسەدىق 301111، ائيدا ڭكۈندە تۆت مى

دە مىڭ قېتىم نى كۈن«الا ْحاْولا واالا قُ وَّةا ِإالَّ ِِبلِلَِّ »ۇئنداقتا سىز 
تە، بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس ز قانچىلىك بايلىق بولىدۇ؟دېسىڭى

ېگەن: دھۇ ەئنھۇغا مۇنداق رەزىيەلال ى مۇسا ەئشەر  ۇەئب ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 – ؟دىن بىر بايلىققا باشالپ قويايمۇبايلىقلىرى نى جەننەتېمەن س»

ۇئ كۆز  !؟نىڭ نېمە ىئكەنلىكىنى سىز قانداق بىلەلەيسىزىجەننەت بايلىقلىر 

 ْحاْولا الا > سەن –، قۇالق ائڭالپ باقمىغان بايلىقتۇر  ،كۆرۈپ باقمىغان
ڭ قېتىم دېدى. سىز بۇ سۆزنى بىر كۈندە مى« دېگىن <واالا قُ وَّةا ِإالَّ ِِبلِلَِّ 

 11111بايلىق، بىر ائيدا  3111 ۇئ ۋاقىتتا، جەننەتتە بىر كۈندە ،دېسىڭىز

بىر كۈندە  نى«ُسْبحاانا هللا»ەئگەر  !قاراڭالر ىگەتىجنەبۇ  .بايلىق بولىدۇ
يەنە بۇ يەردە  .قولغا كېلىدۇ مەنپەەئتلەر يۇقىرىقىمىڭ قېتىم دېسىڭىز، 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  222 

بايان  چەىقىسقۇئالرنى لېكىن بىز  مەنپەەئتمۇ بار،اشقا ۇئنىڭدىن ب
  .قىلىشنى ياخشى كۆردۇق

يەنى  الدىڭالر،ىۋيولنى بىل يائددىۋە تى ائسان ىناھاي يۇقىرىدا سىلەر
ھەر ىئككى نامازنىڭ ائرلىقىدا بۇ سۆزنى ىئككى يۈز قېتىم دېسىڭىز، 

 لىدۇ. مانا بۇېتىپ كىي يىشلىقائسا تۈگەپ،قىينچىلىق قەلبىڭىزدىكى 
چى ەمدر شىڭىزغا ەئڭ ياخشى ياۇنى داۋامالشتۇر لەر ۇ ەئمەلبىزنىڭ س

 .بولىدۇ

اكى ي بولۇپ قالسىڭىزمۇسىز كېسەل  بۇ خىل ۇئسۇلدا، گەرچە
ەشغۇل مبىرەر ىئش بىلەن ياكى  مۇ ۋەسىڭىز الق ۈئستىدە بولۇپ سەپەر

 ملىقداۋا رىدانىڭ ھۇزۇ ھللا ۇ ەئمەلنىڭ ەئجرى ب مۇ،سىڭىز ۇپ قالبول
دەم ەئگەر بىر ائ» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ)بۇ ھەقتە( ، ىپ تۇرىدۇتولۇق يېزىل

رۇۋاتقان مۇقىم تۇ ۇئ ائدەمگە  ،كېسەل ياكى سەپەر ۈئستىدە بولۇپ قالسا

 ،مەسىلەن ①.نگەدې« نىڭ ساۋابى يېزىلىپ تۇرىدۇىلىەئم ھالىتىدە قىلغان
 ىرلەرنىڭىزدىكى ۇئ زىكك ۋەزىپىىلىكۈند ،لىپېەئگەر كېسەل بولۇپ ق

ر دېيشىكە قادى غىچەياكى تولۇق بىر ائي ىگىچەتولۇق بىر ھەپت
تولۇق  داۋاملىقنىڭ ھۇزۇرىدا ھللا رىڭىز بواللمىسىڭىز، سىزنىڭ ەئج

 يېزىلىپ تۇرىدۇ.

، سىز ۋاقتىڭىزدىن قانداق يەنە بىر مىسال بايان قىالي
ىغىنە ەتتە قىسقيولالش ەئلۋ ددۇرۇ گە ملسو هيلع هللا ىلص پايدىلىنىسىز؟ رەسۇلۇلالھ
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اپقان دىن تەركىب تيولالش تۆت سۆز  ددۇرۇ گەملسو هيلع هللا ىلص  شەكلىدۇر، رەسۇلۇلالھ

 «. عالاْْيِه واسالَّ ُْ صالَّى الِلَُّ » ، ۇئ بولسىمۇلىۋېلىڭالرسىلەر ۇئنى ياد بولۇپ،

ِه واسالِ ُموا ﴿َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا صالُّوا عالاْيْ عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت
ىق مىنلەر! سىلەر پەيغەمبەرگە دۇرۇد ېئيتىڭالر ۋە ائمانلۇئىئ م» تاْسِلْيمًا﴾

تىلەڭالر )چۈنكى رەسۇلۇلالھنىڭ سىلەرنىڭ ۈئستۈڭالردىكى ھەققى 
چوڭدۇر، ۇئ سىلەرنى گۇمراھلىقتىن ھىدايەتكە، زۇلمەتتىن يورۇقلۇققا 

 .دىنجۇغالسى ىساالمنىڭ وئتتۇر  د ۋەبۇ ائيەتتە دۇرۇ ①«.چىقارغۇچىدۇر(

ُ عالاْْيِه واسالَّ ُْ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد »سىز ەئگەر   «گە بولسۇن صالَّى الِلَّ
ەئمەل  كەمۇشۇ ائيەت سىڭىزدېمەئگەر ۇئنى  ،يوق ەسىلەم مۇدېسىڭىز 

ُ عالاْْيِه واسالَّ ُْ » ىلشەكقىسقارتىلغان  قىلىپ،  .نى ېئيتىڭ«صالَّى الِلَّ

 دۇرۇكۈندە مىڭ قېتىم د گە ملسو هيلع هللا ىلص سىز رەسۇلۇلالھ» زگە:ەئگەر بىز سى
ر بىۇ مەن قانداقم» :سىزبەلكىم  ،دېسەك «؟يولالشقا قادىر بوالالمسىز

 «لمايمەنقادىر بوال بۇنىڭغا  پ بوالاليمەن!؟يولال دكۈندە مىڭ قېتىم دۇرۇ
ۆئتكەن  زلەپىرىدا سۆ بىز يۇقبۇنى »مەن ېئيتىمەنكى: . مۇمكىنېيىشىڭىز د

امازنىڭ ز نپەر ھەر ىئككى  ەنى سىز. يۇئسۇل بويىچە قىلىڭ ىچبىرىن

هللُا أاْكب اُر،، واالا إِلاها ِإالَّ الِلَُّ وااحلْاْمُد لِلَِِّ ُسْبحاانا هللِا ، »ائرلىقىدا  واالا   ، وا

                                                           
 ائيەت. -13سۈرە ەئھزاب  ①
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ُ عالاْْيِه واسالَّ ُْ صا »ىئككى يۈز قېتىم ۋە نى «ْحاْولا واالا قُ وَّةا ِإالَّ ِِبلِلَِّ  نى «لَّى الِلَّ
 ىدۇ.كۈندە مىڭ قېتىم بول شۇنىڭ بىلەن. ېئيتىڭىئككى يۈز قېتىم 

نى بىر «لَّ ُْ صالَّى الِلَُّ عالاْْيِه واسا »؟ ەئگەر سىز پايدىسى نېمەبۇنىڭ 
 بولۇپ،ى چھاسىل بولىدۇ؟ بىرىن پايدانېمە  ېئيتسىڭىزكۈندە مىڭ قېتىم 

كىمكى : »گەنمۇنداق دې ملسو هيلع هللا ىلص رەھمەت قىلىدۇ. رەسۇلۇلالھ ىزگەس ھللا تعالى
 ۇئ شۇ دۇرۇدنىڭ سەۋەبى بىلەن ھللا ،يوللىسا دقېتىم دۇرۇ ماڭا بىر

 ①«.وئن قېتىم رەھمەت قىلىدۇىگە كىش

  تعالىھللا سىڭىز،يوللى دقېتىم دۇرۇ مىڭ گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ىزس
دەرىجە  وئن مىڭ دەرىجىڭىزنىن مىڭ قېتىم رەھمەت قىلىدۇ ۋە وئ ىزگەس

ېگەن: داق دمۇن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ،ھەدىستەبىر ىدۇ. چۈنكى يۇقىرى كۆتۈر 
دەرىجە  وئن دەرىجىسى نىڭۇئ ،يوللىسا ددۇرۇقېتىم كىمكى ماڭا بىر »

وئن  پ،ۈلۈۇئ كىشىدىن وئن يامانلىق ۆئچۈر  يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ ھەمدە
ۈندە وئن ك دېمەك ىئككىنچى پايدىسى، دەرىجىڭىز .«اخشىلىق يېزىلىدۇي

  .لىدۇۈكۆتۈر  يۇقىرى  مىڭ دەرىجە

وئن  پ،ۈلۈۆئچۈر  سىزدىن وئن مىڭ يامانلىق ۈئچىنچى پايدىسى،
تىپ بېرىلىدۇ. كۆپەيمىڭ ياخشىلىق يېزىلىدۇ ۋە بىر ياخشىلىق وئن ھەسسە 

 زى ۆئ ھللا تعالى ۋە يەنە ۇيۈز مىڭ ياخشىلىق بولىد جەمئىي دېمەك،
 رىدۇ.ېخالىغان كىشىگە كۆپەيتىپ ب

                                                           
 لىم رىۋايىتى.مۇس ①
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ىڭىزنى لىر سىزنىڭ كۈن ،بولۇپ ۇئسۇلگۈزەل بىر مانا بۇ 
ۈپ ىڭغا كۆننبەرىكەتلىك قىلىپ بېرىدۇ. كۈنلەرنىڭ ۆئتىشى بىلەن سىز ۇئ

بۇ  ىشىك مۇسۇلمان ەئمدى سىلەر .لىشىدۇبۇ سىزگە ائسان كەتسىڭىز
 ان دەرىجىلەر،رىدىغۈ قولغا كەلت ،ۋاقىتتا ۇئسۇلغا ەئمەل قىلغان

 .رلىۋالدىڭالەرنىڭ نېمە ىئكەنلىكىنى بىۋە مېۋىل مەنپەەئتلەر

زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىلۇغ ەئر ۇئائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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﷽ 

ُُ ُُ أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا َيا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇسىلەرگىمىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەدۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقت
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

نىڭ ىبىر قېتىم ۆئز  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،مەقسەتكە كەلسەك
سىلەر »وئلتۇرغان ىئدى، ائندىن مۇنداق دېدى: بىرگە ساھابىلىرى بىلەن 

دەپ « ەر؟كەنلىكىنى بىلەمسىلىئ كىم )يەنى ياالڭ تۆش(نىڭ نىڭسىمۇفل
ېگەن بىزنىڭ د ياالڭ تۆش» :بىلەن ىئىتىبىلەر ساغالم تەباساھ ىنىدا،سورىغ

ەتەن ھەقىقبۇ  .دېدى «ماللىرى يوق كىشىلەردۇر  - ىئچىمىزدىكى پۇل
 لچەمۆئ . ھازىر دۇنياۋىياالڭ تۆشتۇر دىكى چىمىمىز ۆئل دۇنياۋىبىزنىڭ 
 پۇللىرى  ردي  ى يوق، مىلياۆئ ۇئ ېسە،د «ياالڭ تۆشپاالنى »كىشىلەر  بويىچە

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①
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 ەسۇلۇلالھر  كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ. ق ۋە مەنسەپلىرى يوقيوق، زېمىنى يو
ى دىكىمىشنى ۋە ائخىرەت ۆئلچقويۇالپ ىر بۇ چۈشەنچىنى توغ ملسو هيلع هللا ىلص

داق نىڭ كىم ىئكەنلىكنى بايان قىلىپ بېرىشىنى ىئرادە قىلىپ مۇنياالڭ تۆش
مۇالھىزە « ...دىننىڭ ۈئممەتلىرىمېگەن ھەقىقەتەن مدې ياالڭ تۆش»دېدى: 

قىيامەت كۈنى » بولىدۇ. نىڭ ۈئممىتىدىن ملسو هيلع هللا ىلص قىلىپ بېقىڭ! ۇئ رەسۇلۇلالھ
« ...بىلەن كەلگەن لەرناماز، روزا ۋە زاكاتتىن ىئبارەت ياخشى ەئمەل

 ېمە؟ بىراقن مەسىلە ۇئنداقتا. قىلغانرنى دىكى ەئمەللەۇئ ىئسالم دېمەك،
نىڭ ىبىر  ،نىغاھتان چاپلۆنى تىللىغان، بىرگە بىدۇنيادىكى چېغىدا بىر » ۇئ

رىنى ، )بىتۆككەنناھەق نىنى ېنىڭ قىبىر  ،مېلىنى ناھەق يەۋالغان
ۈنى ەت كقىيام»مۇنداق دېدى:  ىداسنىڭ ائخىر ھەدىائندىن « ۇئرغان( ...

ىلەرنىڭ ن كىشۇئ تاجاۋۇز قىلغا ،لىنىپۇئنىڭ ياخشىلىقلىرىدىن ېئ
ىلىق، ، چېقىمچۇئ غەيۋەتيەنى ، قوشۇپ بېرىلىدۇياخشىلىقلىرىغا 

ت لىش، تىلالش، تۆھمەيالغانچىلىق، زاڭلىق قىلىش، مەسخىرە قى
 اۋۇز قىلغان ياكىاجتباشقىالرغا  قاتارلىق تىل يامانلىقلىرى بىلەن ...چاپالش
جەھەتتە  يجىسمانى ... قاتارلىق يامانلىقلىرى بىلەنكۈشقان تۆ  ،ۇئرۇش

لغان قى تاجاۋۇزالر بىلەن ياكى ۇئنىڭدىن باشقا ىئشۋە تاجاۋۇز قىلغان 
 خشىيا قىلغانكىشىنىڭ دۇنيادا  قىيامەت كۈنى ۇئبولىدۇ. ائندىن 

ڭ كىشىلەرنىڭ ۇئنى سەن قىيامەت كۈنىنىدۇ، ىلېئ ەئمەللىرىدىن

 ①«.سەنتىىرەتتە تۇرغانلىقىنى ۇئچر چلىش ۈئچۈن ۆئنى ېئىياخشىلىقلىر 

                                                           
ى مەزمۇنىنى ىسنىڭ ائخىرقدشەيخ ۆئز دەۋىتىدە بۇ ھەائڭلىغۇچىالرغا چۈشىنىشلىك بولسۇن ۈئچۈن، ىئزاھات:  ①

ۇناھلىرىنىڭ قىيامەت كۈنى گشەرھلەپ چۈشەندۈرگەن بولۇپ، ھەدىسنىڭ ائخىرقى مەزمۇنىدىكى ەئسلى تېكىستى: 
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چۈشەنمەيدۇ. بەزى كىشىلەر كىشىلەر  نۇرغۇنمانا بۇنى بەزىدە 
قىيامەت كۈنى نىجات  وزا تۇتسا ۋە زاكات بەرسەۇسا، ر ناماز وئق ى ۆئز 

ىقىنى دىن بولىدىغانلىقاتار  قازانغۇچىالر مۇۋەپپەقىيەتتاپقۇچىالر ۋە 
ارايدۇ. ىئشالرغا سەل ق كۆپ ىسىدەمۇائمىل قىلغان غاباشقىالر  ،وئيالپ

ى بەرمەيدۇ ۋە نھەققى زۇلۇم قىلىدۇ ۋە ىئشلەمچىلەرگەائندىن كىشىلەرگە 
ۋە  ۇەلتۈرۈلىدندىن بۇ كىشى قىيامەت كۈنى ك. ائېئزىدۇائجىزالرنى 
ۇئنىڭ  ىكىشۋە ۇئرۇلغان  تىلالنغان ۇئلىنىدۇ. دىن ېئىرىياخشىلىقل

 ياخشىلىقلىرىدىن ائلىدۇ.

اەئت نۇرغۇن تبېرىشنى ۋە مەن دۇنيادا قۇرائن وئقۇشنى، سەدىقە 
ىگە نىڭ ھالىتبىر شەخسق شۇنداكىشىنى  غانقىل ىئبادەتلەرنى -

ەندىن ەئتىگ كۈندە ۋۋۇر قىلىپ بېقىڭالر! ەئگەرتەسە مەن.ىوئخشىت
ىر كىشى ب ىئشلەيدىغان ۋاق ىئككىە پېشىندىن شامغىچ گىچە ۋەپېشىن

 نىلىپ بولۇپال ۇئدا ماائشىنى ېئىسا، بۇ كىشى ائينىڭ ائخىر بول
شقا ىتقوشنىلىرىغا، ھەمراھلىرىغا، خىزمەتداشلىرىغا ۋە دوستلىرىغا تارقى

 :غالۇق نېمە دەيدۇ؟ كىشىلەر ۇئنىڭرۇ توغ كىشىكىشىلەر بۇ ىسا، باشل
 چەېال توپالش ۈئچۈن كم دىن بېرى ھېرىپ،بىر ائي !سەن ساراڭكەنسەن»
 دىەئم نىۇئ ،يىنېرنى توپالپ بولغاندىن كپۇلالبۇ  ،كۈندۈز ىئشلەپ -

 اھەمراھلىرىڭغا ۋە خىزمەتداشلىرىڭغا تارقىتىشق ،قوشنىلىرىڭغا
ۇ دۇنيادا ببۇ كىشى  ،دەيدۇ. شۇنىڭدەك !«باشالۋاتامسەن؟

نى ىئبادەتلەرنى، سەدىقىلەرنى ۋە قۇرائن وئقۇش -ياخشىلىقالرنى، تاەئت 

                                                           
ەتكەندە، باشقىالرنىڭ تۈگەپ ك قىساسى ۈئچۈن ياخشىلىقلىرىدىن ۇئنىڭغا بېرىپ، بۇنىڭغا بېرىپ، ياخشىلىقلىرى 
 ى.مۇسلىم رىۋايىت –گۇناھلىرى ۇئنىڭغا ائرتىپ قويۇلغان، شۇنىڭ بىلەن دوزاخقا تاشالنغان كىشىدۇر. 
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قىنى ىئبادەتلەرنى قىلغانلى - جۇغلىغان. سىز بۇ كىشىنىڭ كۆپ تاەئت
سنىڭ بۇ شەخھەققى  نىڭالر مەزلۇملېكىن قانچىلىغان  ز.تىسىىر ۇئچ

 رەتىچقىيامەت كۈنى ۆئمەزلۇمالرنىڭ  ىزس ،تۇرىدۇ. شۇنىڭدەك گەدىنىدە
رى ەتتا ياخشىلىقلىھ ،قلىرىدىن ېئلىۋاتقانلىقىنىلىىزالىمنىڭ ياخش بولۇپ

 !ال حول وال قوة إال باهلل ىتىسىز.تۈگەپ كەتكەنلىكىنى ۇئچر 

شۇ  ەئنەقىيامەت كۈنى  سىلەر !سىلەرگە رەھمەت قىلسۇن ھللا
الر ىئبادەتلىرىڭ - تاەئت ،ىشتىن ائگاھ بولۇڭالرلېردىن بولۇپ قەياالڭ تۆشل

باشقىالرنى  ،باشقىالرغا زۇلۇم قىلىشتىن ،بىلەن مەغرۇرلىنىپ كەتمەڭالر
ىلىشتىن لىشتىن ۋە ۇئالرغا تاجاۋۇز قېنى ناھەق ېئلىۋىماللىر  ،شتىنتىلال

نىڭ ەر لقىيامەت كۈنى سى الربۇ ىئش ھ بولۇڭالر! چۈنكىقاتتىق ائگا
  !ساقلىسۇن ھللا ،تىدۇېنى تۈگىتىۋالر ىڭلىر ياخشىلىق

زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 . زىمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمرازى بولىدىغان ەئ كۆرىدىغان ۋە

 !هلل رب العاملنيدعواان أن احلمد وآخر 
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعالَّ مىنلەر! ۇئمىئ » ﴾الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. ۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكە
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

مىنىگە قارشى نىڭ دۈشىمۇسۇلمان ۆئز  ،مەقسەتكە كەلسەك
ۇئ  ،ىۋەيران قىلغۇچى قورالالرنىڭ ەئڭ كاتتىس الزىم بولغان تاقوراللىنىش
نىڭ ھۆرمەتلىك ىۆئز  ھللا تعالىرەببىمىز  .تۇر زىكىر قىلىش نىھللا بولسىمۇ 
بەلكى  ،ماستىنزىقتۇر شقىال قىويۇقېئيتىپ  زىكىرپەقەت بىزنى كىتابىدا 

نا آماُنوا ﴿َيا أاي ُّهاا الَِّذي: ەيدۇقىزىقتۇرۇپ مۇنداق د زىكىر قىلىشقاكۆپ 
راًة واأاِصْياًل﴾و واسابِ حُ  ۞كاِثرياً اذُْكُروا الِلَّا ذِْكراً   ُْ مىنلەر! ھللا نى ۇئىئ م» ُُ ُب

ر )چۈنكى ائخشامدا تەسبىھ ېئيتىڭال -ياد قىلىڭالر. ۇئنىڭغا ەئتىگەن  كۆپ

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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 ڭبۇ ىئككى ۋاقىتتا پەرىشتىلەر چۈشۈپ تۇرغانلىقتىن، ۇئ ۋاقىتالرنى

 پەقەت زىكىر ېئيتىپبىزنى  ھللا تعالى! ڭقارا   ①«.ەئۋزىلى ھېسابلىنىدۇ(
 دى.بۇيرى زىكىر قىلىشقا، بەلكى كۆپ استىنبۇيرىم قويۇشقىال

ينا آماُنواْ ِإذاا ﴿َيا أاي ُّهاا الَّذِ عالى مۇنداق دەيدۇ: يەنە بىر ائيەتتە ھللا ت
ُُ ُْ تُ ْفلاُحو  مىنلەر! ۇئىئ م»نا﴾ لاِقْيُت ُْ ِفئاًة فااثْ بُ ُتوْا وااذُْكُروْا الِل ا كاِثريًا لَّعالَّ

)مۇشرىكالردىن( بىر جاماەئگە )يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا( ۇئچراشقان 
ر ۈئچۈن چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭال

 بەىشمەنلەر ۈئستىدىن غەلۈد» لىمالر:ائ  ②«.ھللا نى كۆپ ياد ېئتىڭالر
 غاائل ۋە جاەئتلىك بولۇشىش ،كەم تۇرۇشمۇستەھ ،قىلىش
 «ر قىلىشتۇر زىكىنى كۆپ ھللا  – ىدىن بىرسىلەشنىڭ سەۋەبلىر ىىئلگىر 

ۇۋۋەت، ق - كۈچ نىڭىئنسان زىكىر قىلىشنى كۆپ ھللا چۈنكى  .گەندې
 . ھىممىتىگە سەۋەب بولىدۇۋە  ساباتلىق ،ىئرادە

سساالم مۇسا ەئلەيھى )زىكىر ھەققىدە كەلگەن( ۈئچىنچى ائيەتتە،
رادە قىلغان ىئ رىشنىېىرەئۋىننىڭ قېشىغا بفھارۇن ەئلەيھىسساالم  بىلەن

َا  ۞ِثرياً كا ﴿كاْي ُنسابِ حاكا  : ىكى سۆزى مۇنداق بايان قىلىندىۋاقىتت   واناْذُكرا
[. ساڭا كۆپ 11بۇنىڭ بىلەن بىز ساڭا كۆپ تەسبىھ ېئيتقايمىز ]» كاِثريًا﴾

                                                           
 .ائيەت 10-13سۈرە ەئھزاب  ①
 ائيەت. -11سۈرە ەئنفال  ②
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ھ بىز ساڭا كۆپ تەسبى»ائيەتنى بۇ عالى ھللا ت  ①«.[11]زىكرى ېئيتقايمىز
 ۈردى.مەركەزلەشت نوقتىغادېگەن  «ىمىزېئيت ىركۆپ زىك ۋە ىمىزېئيت

نىڭ نېمە عالى دىكى ائيەتلەردە ھللا تۇمۇەئسىز سۈرە ج

ُة ﴿فاِإذاا ُقِضْياِت اعالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت !اڭدېگەنلىكىگە قار  لصَّالا
ُُ ُْ فاانتاِشُروا ِف اْْلاْرِض واابْ ت اُغوا ِمن فاْضِل الِلَِّ وااذُْكُروا الِلَّا كاثِ  ريًا لَّعالَّ

ن ناماز وئقۇلۇپ بولغاندا )يەنى نامازدىن فارىغ بولغىنىڭالردى» تُ ْفِلُحونا﴾
 نىڭ ۆئز مەشغۇالتىڭالر بىلەن بولۇپ(، ھللا كېيىن( زېمىنغا تارىلىپ )يەنى

ھللا نى كۆپ  نپەزلىدىن تەلەپ قىلىڭالر، مەقسىتىڭالرغا ېئرىشىش ۈئچۈ

 . ى ائيەتتۇر چتۆتىن )زىكىر ھەققىدە كەلگەن( مانا بۇ ②«ياد ېئتىڭالر

 ىلىشزىكىر قنى كۆپ ىۆئز  نىۇ ائيەتلەر ب عالىىمىز ھللا تبرەب
 -گەن ىەئت پەقەتعالى نى مۇسۇلمانغا ھللا تەشتۈردى. مەركەزل  نۇقتىسىغا
نى  ھللا ھەر ۋاقىتايدۇ. بەلكى ەئسلەپ قويۇش كۇپايە قىلم ىالائخشامد

غا ڭ ھاياتىنى ملسو هيلع هللا ىلصەئگەر بىز رەسۇلۇلالھ  .كېرەك زىكىر قىلىپ تۇرۇشى كۆپ
خەۋەر  الھۇ ەئنھا بىزگەائىئشە رەزىيەلخۇددى بولساق،  نەزەر سالىدىغان

يەنى  ،ادر بارلىق ەئھۋالال عالى نىھللا ت ملسو هيلع هللا ىلصۇلالھ رەسۇل ىنىدەك،بەرگ
 ەئسلەيتتى. تۇرغاندىمۇۋە  ياتقاندىمۇ دىمۇ،وئلتۇرغان

                                                           
 ائيەت. 11-11سۈرە تاھا  ①
 ائيەت. -31سۈرە جۇمۇەئ  ②
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ْلِق السَّمااوااِت وااْلاْرِض عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت ﴿ِإنَّ ِف خا
ُْوِل اْلْلباابِ  ٍت ْلِ  الَِّذينا ياْذُكُرونا الِل ا  ۞ وااْخِتالاِف اللَّْْيِل واالن َّهااِر ْلَيا

انالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ، ائسمشۈبھىسىزكى»ِقْيااماً واقُ ُعوداً واعالاىا ُجُنوِِِّ ُْ﴾ 
يارىتىلىشىدا، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ەئقىل 
ىئگىلىرى ۈئچۈن، ەئلۋەتتە، روشەن دەلىللەر بار. ۇئالر ۆئرە تۇرغاندىمۇ، 

  ①«.تقاندىمۇ ھللا نى ەئسلەپ تۇرىدۇاوئلتۇرغاندىمۇ، ي

. چۈنكى كېرەك زىكىر قىلىشىمىزنى كۆپ عالى بىز ھللا ت دېمەك،
عالى نى كۆپ ەئسلەش ىئنسانغا دەپ ۆئتكەندەك ھللا ت ىرىدامەن يۇق

ۋە روھى  جاەئتى، خاتىرجەملىك، شدىل ھۇزۇرى  ،ملىقىمۇالي
يىم قەي ىئبنى بىز ىئمامۈئچۈن، . شۇنىڭ ائتا قىلىدۇخاتىرجەملىكنى 

زىكىر نى  ھللا»كىتابىدا  ناملىق كاتتا« الوابل الصيب»رەھىمەھۇلالھنىڭ 
 تىمىز. ىچر بايان قىلغانلىقىنى ۇئ مەنپەەئتىنىيۈزگە يېقىن  نىڭ«قىلىش

ەتلىرىدىن سۈپ لىقپىقمۇنا نىىئنسان زىكىر قىلىشنى كۆپ ھللا 

ُرونا الِلَّا ِإالَّ واالا ياْذكُ ﴿ عالى مۇناپىقالرنى. چۈنكى ھللا تقىلىدۇخاتىرجەم 
دەپ سۈپەتلىدى. سىز ھللا  ②«پەقەت ائزغىنە ياد ېئتىدۇھللا نى » ﴾قاِلْياًل 

شتىن ائگاھ لىېۇ سۈپەتكە چۈشۈپ قب زىكىر قىلىش بىلەننى ائز عالى ت
ىدا داىئم پخانۈتۈيولدا، بازاردا، ۆئيدە ۋە ك ھەرۋاقىت،كى سىز بەل بولۇڭ!

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -313ائيەت ۋە  -311ائل ىئمران  سۈرە ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -310سۈرە نىسا  ②
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زىكىرگە بۇ تىل  .سلەش بىلەن نەم تۇتۇشىڭىز كېرەكنى ھللا نى ەئىڭىز لتى
كىر قىلىشقا نى زىعالى ڭىزنى ھللا تۆئزىتىياجلىق. سىز ھكۆندۈرۈشكە ېئ

ەلالھۇ رەيرە رەزىيۇ ەئبۇ ھىئككى سەھىھ ھەدىس كىتابتىكى كۆندۈرۈڭ. 
 »دۇ: مۇنداق دەي ملسو هيلع هللا ىلص ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە، رەسۇلۇلالھ

ەئگەر  .لتىلغا يەڭگى ىئككى سۆز بۇ « ل...تىلغا يەڭگىىئككى سۆز بار، 
ۇئ جىبا ەئنى زىكىر قىلىپ وئلتۇرسا ھللا ىئككى ساەئت  -ىئنسان بىر 
نى ائرام مىتىل ،دىن چارچاپ كەتتىىر تىلىم زىك» مدۇ؟!س قىالېچارچاش ھ

تاەئت بىلەن ىئ نىەئمەلىيەتتە سىز تىلىڭىز  !دەمدۇ؟ «ائلغىلى قويۇڭالر
 تىل لىڭمەشغۇل قىبىلەن مەئسىيەت  - ياكى گۇناھ ڭلىمەشغۇل قى

غا تىلىئككى سۆز بار، »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص چارچىمايدۇ. رەسۇلۇلالھ
 !ېئغىرلىتىڭ تارازىڭىزنى دىكىسىز قىيامەت كۈنى« ...ېئغىر تارازىدا ،يەڭگىل

ُسْبحاانا ۋە > ①<ُسْبحاانا هللِا واِِباْمِدُِ > ۇئالر ،رەھمان تاائالغا سۆيۈملۈك»
  ③«.دۇر  ②<هللِا اْلعاِظْي ُِ 

عالى  تھللا پايدىلىرى بار. شۇنىڭ ۈئچۈن كاتتانۇرغۇن زىكىرنىڭ 

نبىزنى  بۇيرۇپ مۇنداق  ۆئزىنى زىكىر قىلىشقا  ④بەش ائساستىن كېيى

ةا فااذُْكُروا الِلَّا ِقْيااًما واقُ ُعوًدا واعا ﴿دېگەن:  ُت ُُ الصَّالا لاى فاِإذاا قاضاْي ْ
                                                           

انا  ① حا بح هه :  ھللاه س  ده مح حا به  ھللا نى پاك دەپ ېئتىقاد قىلىمەن ۋە ۇئنى مەدھىيىلەيمەن.وا
يمه  ② ظه عا

ح
انا ھللاه ال حا بح  : ۇئلۇغ ھللا نى پاك دەپ ېئتىقاد قىلىمەن. س 

ھەدىسنىڭ تولۇق تېكىستى: تىلغا يەڭگىل، تارازىدا ېئغىر، رەھمان تاائالغا سۆيۈملىك ىئككى كەلىمە سۆز  ③
هه »بار، ۇئالر  ده مح حا به انا ھللاه وا حا بح يمه »ۋە « س  ظه عا

ح
انا ھللاه ال حا بح  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. – دۇر.«س 

 ھەج.بەش ائساس: شاھادەت كەلىمىسى، ناماز، زاكات، روزا ۋە  ④
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 ُْ ُُ نامازدىن فارىغ بولغىنىڭالردا ۆئرە تۇرغان ۋە ياتقان »﴾ ُجُنوِب
قارشى  اھالەتلىرىڭالردا ھللا نى ياد ېئتىڭالر )ھللا سىلەرگە دۈشمىنىڭالرغ

 ①.«ياردەم بېرىشى مۇمكىن(

رامىزان  ؟دىىگە بۇيرىنېم يىن ھللا تعالىېائخىرالشقاندىن ك زانىرام
مۇنداق  ۆئزىنى زىكىر قىلىشقا بۇيرۇپ عالىھللا تائخىرالشقاندىن كېيىن 

اُك ُْ والاعالَّ ﴿دەيدۇ:  ُوا الِلَّا عالاى ماا هادا  َِ ُا ةا والُِت ِمُلوا اْلِعدَّ ُْ ُُ ُْ والُِت
ُُُرونا  ن )ائغزىڭالر وئچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلە» ﴾تاْش

رامىزان روزىسىنىڭ( سانىنى تولدۇرشۇڭالرنى، سىلەرنى ھىدايەت 
ىلغانلىقىغا ھللا نى ۇئلۇغلىشىڭالرنى، )ۇئنىڭ ىئنائملىرىغا( شۈكۈر ق

 ②.«قىلىشىڭالرنى خااليدۇ

يىن ېن كھەجدى نداقالشۇ ،يىنېرامىزاندىن ك ۋە نامازدىن ھللا تعالى

ُت ُْ فا ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: بۇيرىدى. ھللا ت زىكىر قىلىشقانى ىۆئز  ِإذاا قاضاْي ْ
ُُ ُْ فااذُْكُروا  ُا َادَّ ذِْكرًامانااِس ءاُك ُْ أاْو أا سىلەر ھەجگە » ﴾الِلَّا كاذِْكرُِك ُْ آِبا

بوۋاڭالرنى  -ندىن كېيىن، ھللا نى بولسا ائتا ائىئت ىئبادەتلەرنى ائدا قىلغا

 ③«.رۇئنىڭدىنمۇ زىيادە ياد ېئتىڭال )پەخىرلىنىپ( ياد ەئتكەندەك ياكى

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -311سۈرە نىسا  ①
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -381سۈرە بەقەرە  ②
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -011سۈرە بەقەرە  ③
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خىرالشقاندىن ائ پاائلىيىتى يىن ۋە ھەجېفاتتىن قايتقاندىن كەەئر   الربۇ
 يىن بولىدۇ.ېك

نى ھللا يىن ېتە جۈمە نامىزى ائخىرالشقاندىن ككى ائيەتىبىز ىئلگىر 
 ك،ېئيتقاندەىئدۇق. يەنى ھللا تعالى  سۆزلەپ ۆئتكەنەئسلەشنى 

ھللا  ولىدۇ.ب ھللا نى زىكىر قىلىش بىلەنكۈنى  ەربىرھھەتتا مۇسۇلماننىڭ 

بىلىڭالركى، » ﴾ ِبذِْكِر الِلَِّ تاْطماِئنُّ اْلُقُلوبُ أاالا ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: ت

 ①«.ى ياد ېئتىش بىلەن ائرام تاپىدۇدىلالر ھللا ن

ش كۈندە ھللا نى زىكىر قىلىشقا وئخشا ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
 ن،قىلىدىغا خاتىرجەم كۆڭلىنىراھەتلەندۈرىدىغان،  قەلبىنى ڭمۇسۇلماننى

س ېراھەت ۋە خاتىرجەملىكنى ھ ساائدەت، - تىئمانىغا بەخ
زىكىر  ىن ىزنى ھللاۆئزىمبىز دېمەك،  يوق. بىر ىئشقىلدۇرىدىغان ھېچ

 - تەخب . ھللا نى زىكىر قىلىش ىئنسانغاشىمىز كېرەكۈكۆندۈر  قىلىشقا
  بېغىشاليدۇ.مۇاليىملىق ۋە خاتىرجەملىك  ،ساائدەت

ە شۇ نەرسە ۈئستىد ،ۈئستىدە ياشىغان بولسا نەرسە كىم نېمە
ىدە ۈئست ە نەرسەكىم نېم» :لىمالرنىڭائبەزى سىلەر  ۋاپات بولىدۇ.
 ىك سۆزىگەلكمەتېۇ ھېگەن بد «ۈئستدە ۆئلىدۇ ەشۇ نەرس ،ياشىغان بولسا

 ؟نېمەۇئنىڭ مەنىسى  !ققەت قىلىڭالرىد

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -08سۈرە رەىئد  ①
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اشىغان ي زىكىر قىلىپنى ھللا  ىزدابارلىق ھاياتىڭ سىزەئگەر 
ۋاپات الەتتە ھ زىكىر قىلغاننى ھللا ىئزنى بىلەن  نىڭھللا  ىڭىز،بولس

 ىزدەڭسىزنىڭ قەلبىھەرۋاقىت  كەلىمىسى . ىئككى شاھادەتتاپىسىز
ىئككى  ىڭنبىرەر كىشى)سەكراتتىكى ۋاقتىڭىزدا(  ،بولغانلىقى ۈئچۈن

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال .مۇھتاج بولمايسىزە ىگتىشىشاھادەتنى سىزگە ۆئگ
 ، ۇئلسابو <ال إله إال ھللا> ائخىرقى سۆزى  كىدۇنيادى نىڭكىم»دېگەن: 

 ①.«جەننەتكە كىرىدۇ

 زىكىر قىلىشقانى كۆپ ھللا نى ۋە تىلىمىزنى ۆئزىمىز بىز 
ىسى ائدەم بال» :بەزى ەئسەرلەردە مۇنداق كەلگەن .مىز كېرەكرۈشىكۆندۈ 

نى زىكىر  الىتع ھللانىڭ ائزابىدىن قۇتۇلدۇرۇشتا،  تعالى ھللاۆئزىنى 

  ②«.قىلىشتىنمۇ ياخشىراق بىرەر ەئمەلنى قىلىپ باقمىدى

سىلەرگە  ھللا .ناھايىتى چوڭوئرنى  دىكىىئسالم ىمىززىكىرنىڭ دىن
 ەت بېرىڭالر!ەئھمىي زىكىر قىلىشقا نى كۆپھللا سىلەر  ،بەرىكەت بەرسۇن

مام ىئبنى ىئ ،بىلىشنى ىئرادە قىلسا ەككىمكى مۇشۇ تېما ھەققىدە كۆپر 
زىكىر نى كۆپ  ھللا ،ناملىق كىتابىغا قارىسۇن «الوابل الصيب»قەييىمنىڭ 

 نى تاپىدۇ. ىۋە مېۋىلىر  ىسىنىڭ نەتىجقىلىش

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
« سەھىھ»بانى ەئل ەت قىلغان.رمىزى رىۋايىتبۇ موائز ىئبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ەئنھۇنىڭ سۆزى بولۇپ،  ②

 دېگەن.
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زى ياخشى ىن ۆئتھللا كەرەملىك  ،شنىڭ رەببىۇئلۇغ ەئر ائخىرىدا، 
 رازى بولىدىغان ەئمەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمەن.  كۆرىدىغان ۋە

 !دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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﷽ 

ُُ ُُ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا عالا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى ْْي
 ُْ ُُ ُُ ُْ  الصِ ْيااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمن ق اْبِل مىنلەر! ۇئىئ م»﴾  ت ات َُّقونا لاعالَّ

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
)رامىزان  ۇىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىم

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى
تۇر، قا خاسھللا ساناالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -جىمى ھەمدۇ 

ق گۇۋاھلىۇئ زاتقا كۆپلەپ پاك ۋە بەرىكەتلىك ھەمدىلەر بولسۇن. 
يېگانىدۇر،  -بېرىمەنكى، بىر ھللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر، ۇئ يەككە 

 ھللا ملسو هيلع هللا ىلص ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ 

كۈنى دۇائ بىلەن  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،مەقسەتكە كەلسەك
رلەرنىڭ ەئتىگەن ۋە كەچلىك زىكى. ىشاتتىدۇائ بىلەن ائخىرل ىنىپ،باشل

نغان، الباشبىلەن  ڭۇئنىكۈنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ قاتارىدىن بولغان ھەمدە 
ەن ياخشى كۆرگ سىلەرگە سۆزلەپ بېرىشنى مۇ ھەمبىز  شۇ سەۋەبلىك

ْأّن  ق اْيُّوُم ، ِبرامْحاِتكا أاْستاِغْيُث ، أا َيا ْحايُّ َيا » دىن بىرى:دۇائالر  َا ْصِلْح ِل 
ُِْلِِن ِإَلا ن اْفِسي طاْرفاةا عانْيٍ  ىمىسى: ىئ ھەمىشە ھايات )تەرج  «ُكلَّهُ ، واالا تا

ۋە ھەممىنى ىئدارە قىلىپ تۇرغۇچى ھللا، ۆئز رەھمىتىڭ بىلەن مېنى 

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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 -ى يۇمۇپ كۆزنقۇتقۇزغىن، مېنىڭ ھەممە ىئشىمنى ياخشىالپ بەرگىن ۋە 

 ①ائچقان ۋاقىتچىلىك مېنى ۆئزۈمگە تاشالپ قويمىغىن!(.

 مۇمانمۇسۇل ىغىنىدەك،نى دۇائ بىلەن باشلىكۈن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
دۇائ بىلەن ائخىرالشتۇرۇشى الزىم.  بىلەن باشلىشى ۋە نى دۇائىكۈن

قا  ھللاۇئنىڭ بارلىق ھاياتى  ،مۇسۇلماننىڭ بارلىق ھاياتى دۇائ بولۇپ
ھېچ دىن ىئنساننىڭ قولىنىڭ ياردىمىسز ھللا . چۈنكى بولىدۇ باغالنغان

  زۆرۈر. ىلىشى تولىمۇياردەم تتىن  ھللا نىڭ. ۇئ كەلمەيدۇ نەرسە

َيا ْحايُّ »ى سۈپىت ىئسىمىئككى نىڭ ھللا ۇ دۇائنى ب ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 (ىئ ھەمىشە ھايات ۋە ھەممىنى ىئدارە قىلىپ تۇرغۇچى ھللا!« )َيا ق اْيُّومُ 
 مىك ىئسنىڭ بۈيۈھللا ۇئ  ھەقىقەتەن» :بەزى ۆئلىماالر .باشلىدى بىلەن

 دېدى.  «سۈپەتلىرىدىندۇر 

ۇئنىڭ ۈئچۈن مۇكەممەل ھاياتلىق بار دېگەنلىك بولىدۇ.  «:احلي»
ىمىزغا مۇكەممەل ھاياتلىق بولۇپ، بىزنىڭ ھايات نىڭ ھاياتى ھللا تعالىيەنى 
ۇ ۋە ىلىنمايدش بىلەن ىئلگىرى قىلىيوقنىڭ ھاياتى  ھللا تعالى. ىمايدۇوئخش

ش ىلىوقي ەئكسىچە ىئنساننىڭ ھاياتى ش قوشۇلمايدۇ.ىلىھاياتىغا يوق
نىڭ   تعالىھللاش قوشۇلىدۇ. قىلىلگىرى قىلىنىدۇ ۋە ۇئنىڭغا يوبىلەن ىئ

 .بولمايدۇقسان ۇن -ب كەمچىلىك ۋە ەئيى داھاياتى

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»ە ھاكىم رىۋايىتى. ەئلبانى نەساىئ ۋ ①
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ُُ ِسنا عالى مۇنداق دەيدۇ: ھللا ت  ۇئ مۈگدەپ» ةٌ واالا ن اْوٌم﴾﴿الا َتاُْخُذ

ە ۋ كەمچىلىك چەسىەئكھاياتى  ىئنسان ①«.قالمايدۇ، ۇئنى ۇئيقۇ باسمايدۇ
لەر بيىەئ نۇرغۇنلىغانىئنساندا  ھەمدەبولىدۇ بولغان ائجىزلىققا دۇچار 

 بولىدۇ.

نىڭ سى ھللا ىئككىلى« قْيومال»ۋە « احلي» دىكى«َيا ْحايُّ َيا ق اْيُّومُ »
  ى قاتارىدىن.ىئسملىر 

ەممىنى ھ عالى ەئزەلدىن بار بولغان ۋەھللا ت نىڭ مەنىسى:«قْيومال»
لىقى عالى ھەممىدىن بىھاجەت بولغان. ھللا تىئدارە قىلىپ تۇرغۇچى زاتتۇر 
ھتاج وغەيرىگە م ىدىنت بولغان ۋە ۆئز ۈئچۈن ۆئز ائلدىغا مەۋجۇ

 ،ۇبولىد باشقىالرغا موھتاجەئكسىچە ائدەم بالىلىرى  .بولمايدىغان زاتتۇر 
غا بولۇپ قالسا دوختۇر ىئچىشكە، ائيالغا، كېسەل  ،شكەىيېي يەنى

ھللا  ۈنكى. چموھتاج ەئمەس بىر شەيئىگەھېچعالى ھللا تبولىدۇ.  موھتاج
ھەمدىگە، مەدھىيىلەشكە ۋە ۇئلۇغالشقا ھەممىدىن بىھاجەت،  عالىت

 ىھەممىنى ىئدارە قىلىپ تۇرغۇچۋە بولغان زەلدىن بار زاتتۇر ۋە ەئ اليىق
ىئدارە  الىعھللا تى ىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنمېز -زاتتۇر. ائسمان 
  لىدۇ.نى راۋا قىىۋە ۇئالرنىڭ ھاجەتلىر  قىلىپ تۇرىدۇ

ەمىشە ھايات ۋە ىئ ھ« )َيا ْحايُّ َيا ق اْيُّوُم ، ِبرامْحاِتكا أاْستاِغْيثُ »
ھەممىنى ىئدارە قىلىپ تۇرغۇچى ھللا، ۆئز رەھمىتىڭ بىلەن مېنى 

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -001سۈرە بەقەرە  ①



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  212 

نى ىتقۇزۇشلەن سىزنى قۇرەھمىتى بى دىن ۆئز عالىھللا تسىز  (.غىن!قۇتقۇز 
ىالرنىڭ رەھىم قىلغۇچ»نى ىدە ۆئز قۇرائن كەرىم عالىھللا ت! چۈنكى ىلەڭت

ىم رەھەئڭ »دەپ سۈپەتلىدى ۋە يەنە بىر ائيەتتە  «ەئڭ ياخشىسى
 لىدى.تدەپ سۈپە «زات غۇچىقىل

نىڭ  الىعھللا تنىڭ رەھمىتىنى داىئم  عالىھللا ت ىئنساندېمەك، 
ەئڭ ۇچى، غرەھىم قىلىئ ەئڭ »يەنى  سۈپەتلىرى بىلەن سورىشى،-ىئسىم

رىزىق  ۋە ، رەھىم قىلغۇچىالرنىڭ ەئڭ ياخشىسىكەرەملىك
ۇرىيەت ەجبم بۇ، كېرەك ىشىدەپ سور  «سىياخشىەئڭ نىڭ لەر بەرگۈچى
نى ىنىڭ دۇائلىر ىز ۆئ دۇائ قىلىشتىن ىئلگىرى  كىتىلگەندۇر. ىئنسانېقىلىپ ب
ىڭ ندۇائ ۋە ۇئلۇغالش بىلەن باشلىشى مەدھىيىلەشنى  عالىھللا ت

نىڭ  عالىت ھللادىن  عالىھللا ت دۇائسىدا قاتاردىندۇر. ىئنسان ى ەئدەپلىر 
 !سۈپەتلىرى بىلەن سورىسۇن يگۈزەل ىئسىملىرى ۋە ائلى

َاْأّن ُكلَّهُ  ِبرامْحاِتكا أاْستاِغْيُث ، أاْصِلحْ » ۆئز رەھمىتىڭ بىلەن ) «ِل 
سىز بۇ  .(مېنى قۇتقۇزغىن، مېنىڭ ھەممە ىئشىمنى ياخشىالپ بەرگىن!

 لەرگە دىققەت قىلىڭ! ىىئبار 

َاْأّن ُكلَّهُ  أاْصِلحْ »ەئمدى بىز   .وختىلىپ ۆئتىمىزت ىئبارىسىگە« ِل 

ز ۋە دۇنياۋى ىئشالرنى ۆئ ينىبۇ سۆز دى دېگەن سۆزگە قاراڭ! «ُكلَّهُ »
 ىئچىگە ائلىدۇ.
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 أاْصِلحْ »ى ۇ دۇائنى يەنبتەپەككۇر قىلىپ بېقىڭ! سىز ائلدى بىلەن  
ْأّن ُكلَّهُ  َا ېگەن د مېنىڭ ھەممە ىئشىمنى ياخشىالپ بەرگىن!(« )ِل 

ىڭىزنى سىزنىڭ ىئش ھللابۈيۈك ياراتقۇچى بولغان  ،ڭىزوئقۇسىدۇائنى 
بىلەن بولغان  مېنىڭ ۆئزى  عالىھللا ت» ، بەلكىم سىز رىدۇېالھ قىلىپ بىئس

ۇمكىن. دەپ سورىشىڭىز م« ىئشلىرىمنى قانداق ىئسالھ قىلىپ بېرىدۇ؟
شالردىن ۋە توسقان ىئ ىئجرا قىلىڭ، سىز بۇيرۇقالرنى ېئيتىمەنكىمەن 

شى ۇغان بولقا باغالنھللا ز ىسىزنىڭ قەلبىڭ ،يېنىڭ. يىغىپ ېئيتقاندا
لگەن بى گانە بىر دەپېي - نى يەككەھللا ھالەتتە  ا ائشكار  ۋە يمەخپى ھەمدە
 كېرەك. بولۇشى

نىڭ ىبەند ،ۇر زاتت ەرگۈچىىئشالرنى ىئسالھ قىلىپ بھەر  عالىھللا ت
 ھالدا مۇستەقىل بولۇپ كەتسۇن ە يۇقىرى چۈشەنچىسى قانچ ۋە ىئلمى

تلىرىدا ۇر مىنھەر بى ىنىڭنىڭ ھاياتىۆئز  بەندە .ھېچ ىئشقا قادىر بواللمايدۇ
غا، ىقىلىش ىغا، ھىدايەتقوغدىشىقىگە، پتەۋ ،نىڭ كۆڭۈل بۆلىشىگەھللا 

ېرىشىگە سانالشتۇرۇپ بنى ائىتوغرا يولغا باشلىشىغا ۋە بارلىق ىئشلىر 
نى ىرىشېنى ائسانالشتۇرۇپ بىداىئم ىئشلىر ھەر قا ھللا ىئنسان  موھتاجدۇر.

لىك گەنىتائ پەقەت ەئبۇ دۇ. شى كېرەكتەكرار دۇائ قىلى - تەكرار ،يېلىنىپ
دۇائنى  بۇكىشى بەلكى مۇسۇلمان  ،كەچلىك زىكىرلەرگە خاس ەئمەسۋە 

بېرىپ  غا ەئھمىيەتۇ دۇائبسىزمۇ  وئقۇشى كېرەك.ھەتتا سەجدىلىرىدىمۇ 

يُّ َيا ق اْيُّوُم َيا ْحا »يەنى  نىڭ ۆئيىدە بۇ دۇائنىىۆئز  الرمۇائيال !ەئمەل قىلىڭ
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ْأّن ُكلَّه، ِبرامْحاِتكا أاْستاِغْيُث ، أا  َا ەئمەل  وئقۇپ سىنىدۇائ« ْصِلْح ِل 
 قىلىدۇ.

سىزنىڭ  الىعھللا تبولغان بۈيۈك كاتتا ياراتقۇچى  دېمەك بىرىنچى،
 رىدۇ.ېىڭىزنى ىئسالھ قىلىپ بلىر بىلەن بولغان ىئش ۆئزى 

ن بولغان بىلە ڭىزيامانلىققا بۇيرۇغۇچى نەپسى چىدىن،ىئككىن
 نىۋىمەۋە  يوھىر  قەلبىڭىزنى ھەمدە رىدۇېپ بىىڭىزنى ىئسالھ قىللىر ىئش

 پاكاليدۇ.  ىنجەھەتت

َُُروِر وان اُعوُذ ِِبهلِل مِ » نىسىخۇتبى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەقىقەتەن  ْن 
ەيمىز( لقا سېغىنىپ نەپسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تى)ھللا  «أانْ ُفِسناا

، ائلدامچىلىق ركىبىسنىڭ رىيا، ىچۈنكى نەپ .دېگەن دۇائ بىلەن باشاليتتى
قا ھللا  ار. سىزب قلىرى دىن ىئبارەت كۆپلىگەن يامانلىيامانلىقلىرى نىفاقۋە 

 قا ىئلتىجا قىلىڭ! ھللا  ،پاناھلىق تىلەڭبۇالردىن سېغىنىپ 

ىئ : »ىئدى مۇنداق دېگەن ىدىن بىرىدەدۇائلىر  ۆئز ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ەن س ىن.غپاكلى نىۋە نەپسىم ائتا قىلغىننەپسىمگە تەقۋالىق ھللا، 

ڭ نەپسىمىزنى ۋە ەئڭ ياخشىسى الرنىڭنى پاكلىغۇچىسىلەر نەپ

مەن نەپسىمنى پاكالشقا قادىر  ،ىئ رەببىم  ①«دۇرسەن!ىئگىسى

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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پسىمنى نە مىڭ بىلەنەپەزلىڭ ۋە كەر ، رەھمىتىڭۆئز بواللمايمەن، سەن 
 !پاكلىغىن

 عالى تھللا  ،ى ىئشچدۇائدا ەئسلەپ ۆئتىدىغان ىئككىندېمەك، بۇ 
سالھ قىلىپ بىلەن ىئشىڭىزنى ىئ سىزنىڭ يامانلىققا بۇيرۇغۇچى نەپسىڭىز

 ز كەرەمۇ دىندا مۇستەھكەم قىلىدۇ ۋە سىزگە ۆئبسىزنى  عالىرىدۇ. ھللا تېب
 رىدۇ.ېزىيادە قىلىپ ب نىپەزىلەتلىرى -

عالى سىزنىڭ مەيلى يېقىن بولسۇن ياكى يىراق ھللا ت ،ىچۈئچىن
  .رىدۇېھ قىلىپ بىڭىزنى ىئساللىر ن بولغان ىئشبولسۇن بارلىق كىشىلەر بىلە

 قىلىش ۋە ىلىقياخش ڭىزغاائنى -سىزنىڭ ائتا  ائلدى بىلەن عالىھللا ت
. ۇئنىڭدىن رىدۇېىئشلىرىڭىزنى ىئسالھ قىلىپ ب تىكىۇئالرنى رازى قىلىش

بالىلىرىڭىزنى  ،ىڭىزدىكىھەققىنى ائدا قىلىش سىزنىڭ ائيالىڭىزنىڭ باشقا
 ڭىزدىكىىقوشنىلىرىڭىزنىڭ ھەققىنى ائدا قىلىش ىڭىزدىكى ۋەشىليىتەربى
كىشىلەرنىڭ  ،قانداتيرىدۇ. يىغىپ ېئېىڭىزنى ىئسالھ قىلىپ بلىر ىئش

ىڭىزدىكى يىراق تۇرۇش تىننى ائدا قىلىش ۋە ۇئالرنى قاقشىتىشىھەقلىر 
لەر سىز كىشى شۇنىڭ بىلەنرىدۇ، ېىزنى ىئسالھ قىلىپ بىئشلىرىڭ ھەربىر
ۋە ىئخالسمەنلىك بىلەن مۇائمىلە  يورۇق - ، وئچۇقمىيسەمىبىلەن 
ز ۋە ىكىشىلەرنى ائلدىمايسىز، كىشىلەرگە يالغان سۆزلىمەيس ،قىلىسىز

 كۈزىسىز ۋەەنپەەئت يەتبەلكى كىشىلەرگە م ،ۇئالرغا خىيانەت قىلمايسىز
 ياخشىلىق قىلىشنى ياخشى كۆرىسىز.
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قانداق ىتتا، ھەر بىز ھەرقانداق ۋاق ،ك قېرىنداشلىرىمقەدىرلى ىئ
 ،ائخشامداۋە ۇ دۇائنى ەئتىگەن بھالەتتە ۋە ھەرقانداق ىئشتا، 

پ ۇتەكرار وئق - مىزدە تەكراررىلىھەرىكەت -دىلىرىمىزدە ۋە ىئش سەج
ىئسالھ  نىرىمىز ىىئشل عالىھتىياجلىق. چۈنكى ھللا تناھايىتى ېئ تۇرۇشقا

ياكى روھى  ۋە يىئقتىسادىي، ماىئىسىز ىئجت ،قىلغۇچى زاتتۇر. مەسىلەن
 - ۇ دۇائالرنى تەكرارب زسى قا يولۇقسىڭىز،نچىلىقىچىلىقتىن بىرەر قىيىقىين

سالھ قىلغۇچى ىئ ىرىمىزنىىئشل عالىھللا تز زۆرۈر. چۈنكى ىتەكرار وئقۇشىڭ
 زاتتۇر.

 بېرىش ىنى بايان قىلىپقىسسبىر سنى سىلەرگە گۈزەل مەن بۇ دەر 
 تۇن بولۇشىمەپنىڭ ۆئزىگە ىر ېئ . بىر ائيالماقچىمەنبىلەن ائخىرالشتۇر 
 - يىمىزىننەت، ك - بۇ ائيال زىبۇشۇ مەقسەت بىلەن  .ۈئچۈن ياسىناتتى

پ قىلغان سەر  نىسەۋەبلەرنىڭ ھەممىسى يچەك، ەئتىر ۋە بارلىق ماددىېك
 ۋە گۈزەل ،تاتلىق ،غا قارىمىدىىائيالگەندە لېكىن ەئر ۆئيگە كىر  .ىئدى

بۇ ائيال  نكىچۈۇئ ائيالغا قىزىقمىدى.  ھەتتاقىلمىدى، رىن سۆزلەرنىمۇ ېش
 ۇئنتۇپ قالغان نىسەۋەب ۋە ەئڭ مۇھىمەئڭ گۈزەل دۇائدىن ىئبارەت 

. ناتتىلىارغا ېئىبتدەپ ېئ «ئمىننىڭ قورالىۇم –دۇائ »چۈنكى  دى.ىئ

 ، أاْصِلْح ِل َيا ْحايُّ َيا ق اْيُّوُم ، ِبرامْحاِتكا أاْستاِغْيثُ » بۇ ائيال شۇنىڭ بىلەن
ُِْلِِن ِإَلا ن اْفِسي طاْرفاةا عانْيٍ َا   دېگەن «الا إِلاها ِإالَّ أاْنتا  ، ْأّن ُكلَُّه ، واالا تا
 اشلىدى.تەكرار وئقۇشقا ب - بۇ دۇائنى تەكرار ،راتقان ۋاقىتتادۇائنى ۇئچ بۇ

بىر يىل  ياكىۋە بىر ائي  ،بۇ دۇائنى پەقەت بىر كۈن مۇ ھەمسىز  ەئلۋەتتە
پىدىن توغرا ىعالى تەر ھللا ت ،بىر ۆئمۈر وئقۇسىڭىز بەلكى ،تەكرار وئقۇماي
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شۇ تاپىسىز. بۇ ائيال مۇ، كۆڭۈل بۆلۈش ۋە تەۋپىقنى قوغدىنىشيول، 
يىن ېىن كشۇنىڭد .تەكرار وئقۇشقا باشلىدى - ز تەكرارۈ كۈند - چەېدۇائنى ك
ى نى ياخشىائيالبۇ ەئر شۇنىڭ بىلەن  زگەردى.گرادۇس ۆئ 381بۇ ەئر 
 ياخشى مۇائمىلە قىلىشقاۋە غا چىرايلىق ىائيال ،ۆرمەتلەپھ ،كۆرۈپ

ەرنى ۋە قەلبل نى باشقۇرغۇچىقەلبلەر  عالىچۈنكى ھللا ت .باشلىدى
زگەرتىپ ۆئ غانچەخالى ۆئزى زات بولۇپ، قەلبلەرنى  زگەرتىپ تۇرغۇچىۆئ

 .تۇرىدۇ

 - ەكرارۇ دۇائنى تب ڭمەن سىلەرنى ،قېرىنداشلىرىم قەدىرلىكىئ 
 ىمەن. ەئگەر سىز بۇ دۇائنىقىل نەسىھەتڭالرنى ۇ شپ تۇرۇتەكرار وئقۇ
داىئم ىسڭىز قا قادىر بواللڭىزدە تەكرار وئقۇشلىرىدىيەنى سەج ،نامىزىڭىزدا

! چۈنكى بۇ دۇائدا كۆپ ياخشىلىق ۋە بۈيۈك مەنپەەئتلەر وئقۇپ تۇرۇڭ
، للىقىڭىزائېزنى بىلەن سىزنىڭ ھاياتىڭىز، رنىڭ ىئھللا  –بار. بۇ دۇائ 

 ۋە يوللىرىڭىزنى ۆئزگەرتىدۇ.  خالقلىرىڭىزەئ

ُِْلِِن »  ھەدىسىدىكىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصبىز رەسۇلۇلالھ ەئمدى  ِإَلا  واالا تا
ۆئزۈمگە  ائچقان ۋاقىتچىلىك مېنى -كۆزنى يۇمۇپ « )ن اْفِسي طاْرفاةا عانْيٍ 
  .قىسقىچە شەرھىلەپ ۆئتىمىز سۆزنىدېگەن  تاشالپ قويمىغىن!(

، ىقنى سوراڭلگە تاشالپ قويماسىڭىز دىن سىزنى ۆئز  عالىسىز ھللا ت
ا، گۇناھقا ۋە كەمچىلىككە، خاتالىقق ،عالى سىزنى ائجىزلىققاھللا ت بولمىسا

 ىئمام دى، خۇدنىڭدىن باشقا ىئشالرغا تاشالپ قويىدۇ. شۇنىڭ ۈئچۈنۇئ
گە ىڭىز ىزنى ۆئز نىڭ س عالىھللا ت ېئيتقاندەك،قەييىم رەھىمەھۇلالھ  ىئبنى
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بىرلىككە مالر ائلىنىڭ تەۋپىقى ىئكەنلىكىگە ھللا  پ قويماسلىقىتاشال
ت، تەۋپىق ھىدايە پىدىن توغرا يول،ىعالى تەر ز ھللا ت. چۈنكى سىگەنكەل

 تىسىز.ىنى ۇئچر ۋە كۆڭۈل بۆلۈش

ە تاشالپ گىڭىز نىڭ سىزنى ۆئز  عالىھللا ت»ائلىمالر مۇنداق دېدى: 

واالا » سىز . چۈنكىر قويغانلىقىدۇ ز تاشالپ ىسسىزنى ياردەم قويغانلىقى
ُِْلِِن ِإَلا ن اْفِسي طاْرفاةا عانْيٍ   دەيسىز.« تا

رجىمىسى: بارلىق )تە« الا ْحاْولا واالا قُ وُّةا ِإال ِِبهللِ » نىڭشۇڭا ىئنسان
تۇر. ەپمۇستەھ ھللا قا خاستۇر(نى داىئم ېئيتىپ تۇرۇشى قۇۋۋەت -كۈچ  

نى «هللِ  ْحاْولا واالا قُ وُّةا ِإال ِبِ الا »سىلەر  ،سىلەرگە رەھمەت قىلسۇن ھللا
تەسلىم  قا ھللاقا تاپشۇرغانلىق ۋە ھللا نى لىرىمىز ىئش كۆپ دەڭالر. چۈنكى بۇ

مەللەردىن ەئ ياخشى ىڭنېم ،ىئ رەببىم»بولغانلىقتۇر. يەنى خۇددى سىز 
 -ۇناھ گ تا ھەمدەبىرەر ەئمەلنى قىلىش ساڭا بولغان ىئتاەئتتىنۋە 

زات  گانەېي - يەككە ،شېرىكى يوق، بۇرۇلۇشۇمدامەئسىيەتتىن ىئتاەئتكە 
 «وقي ائتا قىلغۇچىقۇۋۋەت  - ۋە كۈچ دىن باشقا تەۋپىقسەن بولغان 
  .دەيسىز

ُِْلِِن ِإَلا ن اْفِسي طاْرفاةا عانْيٍ » )تەرجىمىسى: « ِإالَّ أاْنتا  الا إِلاها  ، واالا تا
مېنى ۆئزۈمگە تاشالپ قويمىغىن، ائچقان ۋاقىتچىلىك  -كۆزنى يۇمۇپ 

َيا ْحايُّ »ىائنبۇ دۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  سەندىن باشقا ھېچبىر ىئالھ يوقتۇر!(.



  نەسىھەتلەر _ رامىزانلىق ۋەز                             

  251 

 ىئ ھەمىشە ھايات ۋە ھەممىنى ىئدارە قىلىپ تۇرغۇچى ھللا!() «َيا ق اْيُّومُ 
ىلەن ەن باشالپ، يەنە مەدھىيىلەش بمەدھىيىلەش بىلنى  عالىھللا تدەپ 

كى ىگانە شېر ېي - يەككە ھللايەنى ۇئ  «:إِلاها ِإالَّ أاْنتا الا »ائخىرالشتۇردى. 
 شقا اليىق زاتتۇر. نۇبويسۇ پەقەت ۇئنىڭغىال ،يوقتۇر 

رىشنى ېبايان قىلىپ ب پلەىشەرھ تىنھەدىسۇ ببىز  الرمانا بۇ
 .مەزمۇنالردۇر ياخشى كۆرگەن 

رازى  ىن ۆئزى ياخشى كۆرىدىغان ۋەد عالىھللا تائخىرىدا، 
 ىز!مەلگە مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمبولىدىغان ەئ
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