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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
 حممد وآله وصحبه أمجعني. نبينا 

 :وئقۇرمەن ھۆرمەتلىك

 ىڭقېرىنداشلىرىمىزن مۇسۇلمان بارچە ۋە رازىلىقى نىڭ تعالى هللا
 قېرىنداشالر ىجاماىئتىمىزدىك كىتاب بۇ قولىڭىزدىكى ۈئچۈن، مەنپەەئتلىنىشى

 خالىي ىلىك تىنكەمچ ەئلۋەتتە تەرجىمىنى ۇئشبۇ. قىلىندى تەرجىمە رىپىدىنتە
 ۋە ۈننىتىگەس نىڭملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ كىتابىغا، نىڭ هللا ەئمما. بولمايدۇ دېگىلى

 بىز ىدىننەرس بىر ھەرقانداق كەلگەن قارشى چۈشەنچىسىگە ساھابىلەرنىڭ
 . جۇدامىز - ائدا

 قىلغان اتاخ رەھمىتىدىن، - پەزلى نىڭ تعالى هللا بولساق قىلغان توغرا
 ەتكەنك خاتا قېرىنداشلىرىمىزنىڭ وئقۇرمەن شۇڭا. ۆئزىمىزدىن بولساق
 تۆۋەنچىلىك قىلىشىنى نەسىھەت سەمىمىي ۋە بېرىشىنى تۈزىتىپ يەرلىرىنى
 !سورايمىز بىلەن

 ۋە قارغانچى كۈچ ياردەملەشكەن، تارقىتىشقا كىتابنى بۇ ائخىرىدا،
 ياردىمى، ڭنى تعالى هللا قېرىنداشلىرىمىزغا قىلغان تەۋسىيە باشقىالرغا
 چىقىرىش ىردىننەش كىتابنى بۇ شۇنداقال تىلەيمىز، ېئھسانىنى ۋە مەغفىرىتى
 قىلىپ اردەمي خالىس تارقىتىلىشىغا بېسىپ ۋە تەھرىر - تەرجىمە جەريانىدا

 نتۇ ۇئ دۇائلىرىڭالردا سالىھ قېرىنداشلىرىمىزنى بارلىق چىقارغان كۈچ
 !سورايمىز بىلەن تۆۋەنچىلىك قالماسلىقىڭالرنى

 ۋە ۇنقىلس قوبۇل ۆئزى  ەئمىلىمىزنى كىچىككىنە بۇ تعالى هللا
 !ائمىن بەرسۇن، قىلىپ مەنپەەئتلىك ۈئچۈن مۇسۇلمانالر
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 كىرش سۆز 

﷽ 
 خاستۇر. هللا قابارلىق گۈزەل ماختاشالر ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى 

 ھەممەدمۇھۆرمەتلىكى بولغان دۇرۇت ۋە ساالمالر پەيغەمبەرلەرنىڭ ەئڭ 
  ولسۇن!ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە ب تلىرىغاىائتاۋاب - ائىئلە ۇئنىڭ ە،گ ملسو هيلع هللا ىلص

رىىماق ائمايدىغان قىلىنى يسەۋر  تعالى هللاەتكە كەلسەك، مەقس 
 رەتلىكقۇد مەىلۇب بولمايدىغانچ، ىلىۆئتكۈر ق بولمايدىغانگال ، ائت

 نيولدى ىمىنگەن كىش ۋە قورىانمۇستەھكەم  ۆئرۈلمەيدىغانقوشۇن، 
بىرىدىن  - ىرنۇسرەت ب - بەىبىلەن ىەل سەۋر . ۇئالغ قىلدى سىلېئ ائزمايدىغان

لمايدۇ  ەدەندىكىب نىڭباش وئرنى نۇسرەتتىكى - بەىنىڭ ىەلسەۋر  .ائيرىال
ۇئتۇق  پىش ۋەدۇنيا ۋە ائخىرەتتە نىجات تې ش بولۇپ، ۇئوئرنىغا وئخشا

 .قازىنىشنىڭ يولىدۇر 

لەر ىشكى ،نىڭالر مۇجاھىد دەككەنىچېك نۇسرەت - بەىىەل – سەۋر 
 - ائلىم اىئلىم ىېرىبالشقاند ۋەنىڭ لەر دەۋەتچى قۇالق سالمىغاندا كەدەۋەت

 يالائ - ەئر ،كىچىك - چوڭ سەۋر  جۈملىدىن، .دۇر زۇقىوئ ۆئلىماالرنىڭ
تە ھەقبىلەن  سەۋر كىشىلەر ، ۇپبولى زۇقوئ بارچە ىئنسانالرنىڭ

 . لەيدۇىغا قاراپ ىئلگىر ائل ۋە مۇستەھكەم تۇرىدۇ

ەۋر س قانداق تۈرلىرى بار؟ نىڭۇئ دېگەن نېمە؟ سەۋر  ۇئنداقتا
قانداق  سەۋرگە يېتىش ۈئچۈن؟ نېمىلەرگە ېئرىشكىلى بولىدۇ ائرقىلىق

  ؟رالقۇنلۇق قىلىدىغان ائمىلالر قايسىتوسگە سەۋر  ؟قىلىش كېرەك



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ

4 

بۇ ن تعالى دى هللا نىمىز ۋەىىئزدھەققىدە  سەۋر  بۇ رىسالىدەبىز 
 ىغۇچى ۋەنى ائڭلدۇائالر  تعالى هللا .رىشنى سورايمىزېياردەم ب ىئزدىنىشىمىزگە

  .ىئجابەت قىلغۇچىدۇر 
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 نى تونۇشتۇرۇشسەۋر 
 لۇغەت مەنىسى ھەققىدە نىڭسۆز  دېگەن «سەۋر »

 هللا ،دېگەنلىك بولۇپ «توختاش»نىڭ لۇىەت مەنىسى «سەۋر »

ب َُّهم ِِبْلَغَداِة َيْدُعوَن رَ َواْصِبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن ﴿مۇنداق دەيدۇ:  عالىت
قىنى تىلەپ، رازىلى پەرۋەردىگارىڭنىڭسەن »﴾َواْلَعِشيِ  يُرِيُدوَن َوْجَههُ 

ائخشامدا ۇئنىڭغا ىئبادەت قىلىدىغانالر )يەنى ائجىز،  -ەئتىگەن 

 ①.«نبىللە بولغىبولغان ھالدا كەمبەىەل مۇسۇلمانالر( بىلەن سەۋرچان 
 .اتقىنتوخت بىرگەبىلەن  نى ۇئالرڭۆئزۈ  يەنى

ېگەن د مۇنداقل بەنى ئسراىئ نىڭ خەۋەر بەرگىنىدەك، عالىهللا ت 

ككە چىداپ بىز بىر خىل يېمەكلى» ﴾َلن نَّْصِبَ َعَلَى َطَعاٍم َواِحدٍ ﴿ :ىئدى

تىتىشقا دە توخىتاائم ۈئست اليەنى بىز ۆئزىمىزنى بىر خىل  ②.«تۇرالمايمىز
 .ھەرگىزمۇ تاقەت كەلتۈرەلمەيمىز

 ھەققىدە نىڭ ئستىال مەنىسىسۆز  دېگەن «سەۋر »

قىدىغان ىىز دىغان ۋە قىياخشى كۆر  ،مەنىسىىئستىال نىڭ «سەۋر »
 ى كۆرگەنياخشتعالى  هللا ،ىتىشتوخت ۆئزىنى ىئشالرنى قىلىشتىن

چەكلىگەن  ىتعال هللاياكى  ىتىشتوخت ۆئزىنى الرنى قىلىش ۈئچۈنشىئ
 ولىدۇ.بدېگەنلىك  ىتىشتوخت نى قىلماسلىق ۈئچۈن ۆئزىنىشالر ىئ

ىكى ىددەپ ائتىلىش« سابىرالر»نىڭ الر ىقىلغۇچ سەۋر بەتكە مۇسى

                                                             
  ① سۈرە كەھف 18- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

  ② سۈ رە بەقەرە 61- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

about:blankAr
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لماسلىقتىن  .چۈندۇر اتقانلىقى ۈئتوختۆئزىنى  سەۋەب، ۇئالر سەۋر قىال

بۇ  ،ىشىدىكى سەۋەبلدەپ ائتى «ي  ىېئ سەۋر » نىڭيىن ېئزاىرام 
ەردىن شەھۋەتل چىش ۋەىئ ۇئسسۇزلۇق اائم يېيىش،مۇسۇلمانالر ت ائيدا

 .ۆئزلىرىنى توختىتىدۇ

 

 دەرىجىلىرى نىڭ سەۋر 
ى ىلىر بەز الرنىڭ بۇبولۇپ،  قانچە دەرىجىسىبىر  نىڭسەۋر 

 . ائرتۇقتۇر  زىلىرىدىنبە

نى ىن ۆئز ىتيەتىسئمە - گۇناھ سەۋر قىلىشتىكى قا ىئتاەئت هللا 
نى ۋاجىب چۈنكى .جەھەتتە ۈئستۈن تۇرىدۇ دەرىجە دىنسەۋر تارتىشتىكى 

دەرىجە  ىشتىنېئتك ىئشالرنى تەر  قىلىنغان نىڭ ھۇزۇرىدا ھارامهللا قىلىش 
 .دۇر جەھەتتە ۈئستۈن

 - دەرد سەۋر  تىكىۆئزىنى توختىتىش يەتلەردىنىئسمە - گۇناھ 
چۈنكى  دۇ.تۇرى ۈئستۈن دىنسەۋر تىكى شىقىل سەۋر  گەىر ەئلەملىك تەقد

بەندىنىڭ  شىقىل سەۋر ە تىشكېئ تەرك ۋە ھارامنى قا ۋاجىب
 نىڭبەندىىگە بەندمۇسىبەت . ەئمما ىئشتۇر  ىئختىيارلىقىدىكى

تىكى قىلىش ۋر سە كەمۇسىبەتىغانلىقى ۈئچۈن، ىئختىيارلىقىسىز كېلىد
 تىشتىكىۆئزىنى توختى تىنگۇناھ ۋە تىكىت قىلىشىئتاەئ قاهللا  سەۋر 
 .تۇرىدۇ دەرىجە جەھەتتە تۆۋەندىن سەۋر 

بنى مەن ىئ» مۇنداق دېگەن: رەھىمەھۇلالھم ىنى قەييبىئ
 فيۈسۈ> :غان ىئدىمىكىنى ائڭلىگەنلق دېنىڭ مۇنداەتەيمىي

 ى توختاتقاندىكىۆئزىنغا بويسۇنۇشتىن ىنىڭ ەئزىزنىڭ ائيالەئلەيھىسساالم
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ۋە  دەىۋەتكەنتېس ،دەكەنتقۇدۇققا تاشلىۋە ۇئنى نىڭىنداشلىر ىر قېى سەۋر 
چۈنكى  .دۇر كەممەلۇ م دىنىسەۋر  قىلغان دەائيرىۋەتكەندىن ىدادىس ۇئنى

ەسلىكى يۈز بېرىش ياكى يۈز بەرمقېرىنداشلىرىدىن كەلگەن مۇسىبەتنىڭ 
ندىگە بە .نىڭ ىئختىيارلىقىدا ەئمەس ىئدىەئلەيھىسساالم فيۈسۈ

  .يوق تىن باشقا چارەقىلىش سەۋر  بېرىلمىگەن ىئشتاىئختىيارلىق 

زىنى ۆئىن تسىيەتئمە - گۇناھ ڭنىەئلەيھىسساالم فيۈسۈ ەئمما
الن قىلغان ۋە نەپسىگە جەڭ ېئ قىلغان يىئختىيارى ى سەۋر  تىكىتوختىتىش

لماسلىققا مۇۋاپىق كېلىدىغانلۇپمۇ وب .دۇر سەۋر  ەبلەر سەۋ سەۋر قىال
ياش  االمەئلەيھىسس يۈسۈف .بولىدۇ تېپىلغان ەئھۋالدا تېخىمۇ شۇنداق

 ؛بولىدۇ ىئنتىلىشى كۈچلۈك بولغان ، ياشالرنىڭ شەھۋەتكەيىگىت ىئدى
رىان ائيالغا )چاقى ىئش ۆئيلەنمىگەن كىشى ۈئچۈن ۇئۆئيلەنمىگەن ىئدى، 
 تىنىىوئرنىنى تولدۇرۇپ بېرىدىغان ۋە شەھۋ ماقۇل بولۇش(نىڭ

 زى كىشى ۆئمۇساپىر  ،مۇساپىر ىئدىيوق؛  دىغان باشقا ىئشندۇرىقا
، ىندھەمراھلىرى ۆئز يۇرتىدىكى ىكى كىشىلەردىنشەھەرد ۋاتقانتۇرۇ 

قۇل  ؛ايا قىلمايدۇھھايا قىلغاندەك  ىلىرىدىنكدىىۋە ائىئلىس دىنلىرىتونۇش
ۇئ  ؛س، قۇلالرىا بولغان چەكلىمە ھۆرلەرنىڭكىگە وئخشاش ەئمەىئدى

ىنى نىڭ خوجايەئلەيھىسساالم يۈسۈف ۋە پدار، مەنسەائيال چىرايلىق
ازارەتچى ن باشقۇرۇپ تۇرىدىغان ەئلەيھىسساالمنى يۈسۈفشۇڭا  ،ىئدى

 يۈسۈف ۋە ۆئزىگە چاقىرىان نىەئلەيھىسساالم يۈسۈف ۇئ ائيال تى؛تبولماي
تەلىپىنى  يالۇئ ائ ۇئنىڭ ۈئستىگە، .ان ىئدىىقققىز  بەكغا ەئلەيھىسساالم

ش بىلەن خارال ۋە تاشالشتۈرمىگە  نىەئلەيھىسساالم يۈسۈف وئرۇندىمسا
 يۈسۈف شۇنچە كۆپ سەۋەبلەر بار ەئھۋالدىمۇ .قورقۇتقان ىئدى

ۇرىدىكى ىڭ ھۇز نهللا  .قىلدى سەۋر بىلەن  لىقىتىيار ۆئز ىئخ ەئلەيھىسساالم
 ە قىلغانيەرد بۇ نىڭەئلەيھىسساالم يۈسۈف .كاپاتالرنى ەئال بىلدىۇ م
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تۇرۇش نى سېلىشىسەۋر قىلغان  ە تۇرۇپقۇدۇقنىڭ ىئچىد بىلەن ى سەۋر 
 مۇمكىنمۇ؟!

 ىكىتوختىتىشتۆئزىنى دىن ىئشالر  ھارام سەۋر  تىكىىئتاەئت 
 - ۇناھگىئنساننىڭ  تعالى هللا چۈنكى دۇر.ۋە ەئۋزەلكەممەل ۇ م دىنسەۋر 

قارىغاندا  گەىكە ېئرىشىشائرقىلىق مەنپەەئت تىشېئ تەرك سيەتنى ئمە
 ياخشى كۆرىدۇ كەبەكر كە ېئرىشىشىنى ىئتاەئت قىلىش ائرقىلىق مەنپەەئت

 ىغانداقار  تىن كېلىپ چىققان بۇزۇقچىلىققامەئسيەت - گۇناھ ھەمدە
يامان  كرەكبە نىبۇزۇقچىلىق ن كېلىپ چىققانقتىىىئتاەئت قىلماسل

 ①.«كۆرىدۇ<

 

 مىۈنىڭ ھۆكسەۋر 

: مۇنداق دەيدۇ شقا بۇيرۇپىقىل سەۋر كىشىلەرنى  عالىهللا ت

ائرقىلىق )هللا  سەۋر قىلىش، ناماز وئقۇش» َواْسَتِعيُنواْ ِِبلصَِّْبِ َوالصَّالَِة﴾﴿

يَن ََي أَي َُّها الَّذِ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە عالى هللا ت ②«.تىن( ياردەم تىلەڭالر
مىنلەر! ۇئىئ م» ﴾آَمُنوْا اْصِِبُواْ َوَصابُِرواْ َورَاِبُطوْا َوات َُّقوْا اَّلل َ لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

ا ىئبادەتنىڭ مۇشەققەتلىرىگە ۋە سىلەرگە يەتكەن ېئغىرچىلىقالرى -تاەئت 
سەۋر قىلىڭالر، دۈشمەنلەرگە زىيادە چىداملىق بولۇڭالر، 
)چېگرالىرىڭالرنى ساقالپ( جىھادقا تەييار تۇرۇڭالر، مەقسىتىڭالرىا 
يېتىش ۈئچۈن هللا تىن قورقۇڭالر )يەنى ۇئنىڭ ەئمرىگە مۇخالىپەتچىلىك 

                                                             

  ① »مدارج الساكني« 1- توم 166-، 161- بەتلەر. 
  ② سۈرە بەقەرە 35- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ①.«قىلماڭالر(

 ەيدۇ:مۇنداق دسىزلىك تىن توسۇپ سەۋر  كىشىلەرنى عالىهللا ت

 ىئ)» ﴾فَاْصِبْ َكَما َصبَ َر أُْولُوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوََل َتْستَ ْعِجل َّلَُّمْ ﴿
 ىئرادىلىك( جاپاسىغا سالغان مۇشرىكالرنىڭ) سەن!( مۇھەممەد

 ائزابقا بولىدىغان ۇئالرىا قىلغىن، سەۋر  قىلغاندەك سەۋر  پەيغەمبەرلەر

  ②.«كەتمىگىن ائلدىراپ

 :ۇنداق دەيدۇم مۇشرىكالر بىلەن ۇئچرىشىپ قالغۇچىالرىا عالىهللا ت

ۇئالرىا ائرقاڭالرنى قىلماڭالر )يەنى » ﴾َفاَل تُ َولُّوُهُم األَْدَِبرَ ﴿

 ﴾نُواَوََل ََتُِنوا َوََل ََتْزَ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە عالى هللا ت  ③.«قاچماڭالر(
بولغانالر ۈئچۈن  دىەھجىھادتىن( بوشىشىپ قالماڭالر، ش)»

 ④.«قايغۇرماڭالر

 بەش تىن ىئبارەتمۇباھ ۋە ، مۇستەھەب، مەكرۇھ، ھارامۋاجىب
 .رنىڭ ۈئستىدە ائيلىنىپ تۇرىدۇۋ ھۆكۈم سە تەكلىپ قىلىنغان

 نىڭ بەزىدە ۋاجىبسەۋر نىڭ تۆۋەندىكى سۆزى  تعالى هللا

ُتْم َوإِ ﴿عالى مۇنداق دەيدۇ: هللا ت. بىلدۈرىدۇبولمايدىغانلىقىنى  ْن َعاََ ب ْ
ٌر ل ِلصَّا ُتم بِِه َولَِئن َصبَ ْرُُتْ ََّلَُو َخي ْ ِب ْ ەئگەر » ﴾بِرينَ فَ َعاَُِبوْا ِبِْثِل َما ُعَو

زەخمەت ۈئچۈن( ىئنتىقام ائلماقچى  - )ۆئزۈڭالرىا يەتكەن زىيان

                                                             
 ① سۈرە ائل ىئمران 166- ائيەت.  

  ② سۈرە ەئھقاف 35- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
 ③ سۈرە ەئنفال 15- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

  ④ سۈرە ائل ىئمران 131- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
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زەخمەت قانچىلىك بولسا،  - بولساڭالر، ۆئزۈڭالرىا يەتكەن زىيان
شۇنچىلىك ىئنتىقام ېئلىڭالر )يەنى ائشۇرۇۋەتمەڭالر(، ەئگەر سەۋر 
قىلساڭالر )يەنى ىئنتىقام ائلماي كەچۈرسەڭالر(، بۇ سەۋر قىلغۇچىالر 

.)يەنى كەچۈرگۈچىلەر( ۈئچۈن )ەئلۋەتتە( ياخشىدۇر  زۇلۇمغا   ①«
شى ساس ېئلىھالەتتە قىباراۋەر  ۇلۇم قىلغۇچىدىنز رىغۇچىنىڭ ۇئچ

لغىنىدىن ائ قىساسقىلىشى  سەۋر ائلماي  قىساسلېكىن  لىدۇ،دۇرۇس بو
 ياخشىدۇر. 

 بولىدىغان مۇستەھەب قىلىش سەۋر  يۇقىرىدىكى ائيەت 
لىش قى سەۋر ەئگەر  .بېرىدۇ چۈشەندۈرۈپبارلىقىنى ەئھۋالالرنىڭمۇ 

ىلغا تيۇقىرىدىكى ائيەتتە  ،غان بولساىدىبول ۋاجىب قانداق ەئھۋالداھەر 
 .بولغان بوالتتى ۋاجىب ەئھۋالدىمۇ ېئلىنغان

رنى ىئشال ۋاجىب» :ېگەنرەھىمەھۇلالھ مۇنداق دىئبنى قەييىم 
م ھارا  ؛ھارام ماسلىقلقى سەۋر  ،ۋاجىب قىلىش سەۋر  ۈئچۈن قىلىش
 لىققىلماس سەۋر  ،قىلىش ۋاجىب سەۋر  ۈئچۈن قىلماسلىق نىىئشالر 

، ھەبتەقىلىش مۇس سەۋر  ۈئچۈن ىئشالرنى قىلىش مۇستەھەب ؛ھارام
 ەۋر سۈئچۈن نى قىلماسلىق ىئشالر ھ مەكرۇ  ؛ھمەكرۇ قىلماسلىق  سەۋر 

 ىشمۇباھ ىئشالرنى قىل ؛ھمەكرۇ  قىلماسلىق سەۋر ، قىلىش مۇستەھەب

 ②«.قىلىش مۇباھ سەۋر  ۈئچۈن

 ەۋر س ۈئچۈن ىشنى ائدا قىلىبامدات نامىز  :سەۋر بولغان  ۋاجىب 
 كەۇسىبەتم ۋاجىب؛ش ىقىل سەۋر ماسلىق ۈئچۈن قىل زىنا قىلىش ۋاجىب؛

قىلىش  ر سەۋ لىماسلىق ۈئچۈن يىغ يۇقىرى قىلىپ ىنىائۋاز  ۇئچرىغاندا
                                                             

  ① سۈرە نەھل 116- ائيەت.

  ② »عدة الصابرين وذخرية الشاكرين« 13- بەت.
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  .ۋاجىب

 سەۋر  ېچىدە قىيامدا تۇرۇش ۈئچۈنك: سەۋر بولغان  مۇستەھەب
 لىشقى سەۋر  مەسلىك ۈئچۈنرە تۇرۇپ سۇ ىئچۆئ ىش مۇستەھەب؛قىل

 .مۇستەھەب

 ەۋر س ىئشنى قىلماسلىق ۈئچۈن مۇستەھەب: سەۋر مەكرۇھ بولغان 
 ھ.ۇ كر قىلىش مە سەۋر  ھ ىئشالرنى قىلىش ۈئچۈنش مەكرۇھ؛ مەكرۇ ىقىل

 ۋر سەچىداپ  ۈئچۈن ىئشالرنى قىلىش ھارام: سەۋر ھارام بولغان 
لغان قنى مەقسەت قىىيەنى بىر ائدەم ۆئز ەئھلىگە يامانل .قىلىش ھارام

 ەۋر سقارشى تۇرماي  ۇئنىڭغا، گە قارشى تۇرۇشقا قادىر تۇرۇپىكىش
  .ھارام ىشىقىل

اھ ياكى مۇب ۈئچۈن مۇباھ ىئشالرنى قىلىش: سەۋر مۇباھ بولغان 
 قىلىش مۇباھ. سەۋر  ماسلىق ۈئچۈنىئشالرنى قىل

 

 رلىرى نىڭ تۈ سەۋر 
، سەۋر ى جەھەتتىك جىسمانىي ،بىرى  ىدۇ:ككى تۈرلۈك بولىئ سەۋر 

 يە مەجبۇرىۋ يختىيارىىئ ۇئالر .دۇر سەۋر جەھەتتىكى  ييەنە بىرى نەپسى
 بولىدۇ. ھالەتلەردە

ە ىقى ۋلنىڭ ىئختىيارىيسەۋر ھەتتىكى جە يجىسمانىي ۋە نەپسى
 لىقى تۆت تۈرلۈك بولۇپ، ۇئالر:يمەجبۇرى

 نىيە .سەۋر  يىئختىيارى جىسمانىي جەھەتتىكى ،بىرىنچى
قا ىلىشق سەۋر  يقىلىش ۈئچۈن ىئختىيارى ەتلىك ەئمەللەرنىقمۇشەق
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 ؛وئخشاش

 يەنى .سەۋر  يمەجبۇرى جىسمانىي جەھەتتىكى ،چىىنككىئ
بۇنداق كى چۈنىشقا وئخشاش، قىل سەۋر لىرىغا قىيىنچىلىقۇئرۇشنىڭ 

 يوق؛ چارەباشقا  قىلىشتىن سەۋر  ەئھۋالدا

مۇزىكا  يەنى .سەۋر  يىئختىيارى ي جەھەتتىكىنەپسى ،ىۈئچىنچ
 ىشقاىلق سەۋر  يىئختىيارى ىتىش ۈئچۈنتوخت ىنىنەپس ائڭالشتىن

 ؛وئخشاش

 گەسىيەنى نەپ .سەۋر  يمەجبۇرى جەھەتتىكى ينەپسى ،تۆتىنچى
 .دا قىلىدىغان سەۋرگە وئخشاشغانلەردىن مەھرۇم قالنەرسى ياقىدىغان

 رىادە ىئنسانالسەۋر  ىئككى تۈرلۈكبولغان  يمەجبۇرىۋانالر يھا
 ۈرلۈكبولغان ىئككى ت ختىيارى ىئ الرنسانن ىئىكېل ،بولىدۇ وئخشاش

 .لىنىدۇقدىن ائالھىدە پەر الر انھايۋدە سەۋر 

 

 تىقىلىدىغان ۋاق سەۋر 
 ملسو هيلع هللا ىلص ەمبەرپەيغدەيدۇ: مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ەئنھۇمالىك  بنىەئنەس ىئ

قەبرىنىڭ بېشىدا يىغالۋاتقان بىر ائيالنىڭ قېشىدىن ۆئتۈپ كېتىۋېتىپ: 
نى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەردېدى. ۇئ ائيال  !«قىلغىن سەۋر ققىن ۋە هللا تىن قور »

اڭا كەلگەن مۇسىبەت ساڭا مبىلەن كارىڭ بولمىسۇن،  مەن:»تونۇماي 
ۇئ ائيال بىلەن بۇ خىل ھالەتتە گەپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  – دېدى. «كەلمىدى

ۇئ  ۇئ ائيالغا (كەتكەندىن كېيىن، ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر) –تالىشىشنى خالىمىدى. 
ان ائيال بۇنى ائڭلىغ ىئكەنلىكى ېئيتىلدى. ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كىشىنىڭ 

نىڭ ىئشىكىنىڭ ائلدىدا )ائدەتتە پادىشاھالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
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وئردىلىرىنىڭ ائلدىدا بولىدىغان( قاراۋۇلالرنىمۇ ۇئچراتماستىن )پەيغەمبەر 
مەن سېنى ىئ هللا نىڭ رەسۇلى! »نىڭ قېشىغا كىرىپ(:  ملسو هيلع هللا ىلص

ەن دېگ سەۋر : »ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .دەپ ۆئزرە ېئيتتى« تونۇيالماپتىمەن

 ①.دېدى« مۇسىبەتنىڭ بېشىدا بولۇشى كېرەك

غىر گە ېئىنەپس» :مۇنداق دەيدۇ ي رەھىمەھۇلالھقۇرتۇبىىئمام 
ىئنسانغا  ەتبىمۇسبولسا،  سەۋر  بولغان قا اليىقكاتتا ساۋابۋە  لىدىغانېك

مىغان كۈچلۈك تەسىرى يوقالتنىڭ مۇسىبە قاتتىق ھۇجۇم قىلىۋاتقان ۋە
 ۋە نىىكىنىڭ كۈچلۈكلبقەلقىلىش  سەۋر بۇ ۋاقىتتا دۇر. سەۋر ۋاقىتتىكى 

ۈچلۈك كبەتنىڭ ىمۇس .ىئپادىلەيدۇ نىمۇستەھكەم تۇرىانلىقى دەسەۋر 
اليدۇ سەۋر  ائدەمھەممە ا تتىۋاق پەسلىگەن تەسىرى  خۇددى  .قىال

قىنىغا وئخشاش: >ەئخمەقالر ۈئچ كۈندىن كېيىن ېئيت بەزىلەرنىڭ
 ڭ ۆئزىدەمۇسىبەت يەتكەن ۋاقىتنى لىق كىشىلەرنى ەئقىلسەۋر قىلىدىغان 

 ②«.<دۇر قىلىشى زۆرۈر 

 

 ماھىيىتىنىڭ سەۋر  
 قىلىش سەۋر هللا قا ىئتاەئت قىلىش ۈئچۈن 

ەئڭ سىگە نەپ ىئنسانۋە  مۇھىمى ەئڭ ى قاتارىدىكىتۈرلىر  نىڭسەۋر 
 هللا تعالى .ىشتۇر قىل سەۋر ۈئچۈن  قا ىئتاەئت قىلىشهللا  كېلىدىغىنى رىغېئ

اەئت قىلىش هللا قا ىئت كىشىلەرنى ارۇنلىرىدوئە كىتابىنىڭ بىر قانچ ۆئز

 ﴾لِعَِباَدتِهِ  فَاْعُبْدُه َواْصَطِبْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  قا بۇيرۇپقىلىش سەۋر ۈئچۈن 
                                                             

  ① بۇخارى  ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

  ② »تفسري القرطيب« 1- توم 113- بەت.
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 ①.«ننىڭ ىئبادىتىگە چىداملىق بولغىهللا ۇئنىڭغا ىئبادەت قىلغىن، »

ەل ۋە كەممۇ م سۆزدىن گەنېد «صِبإ» سۆز گەن ېد «صطِبإ»ائيەتتىكى 
 نىۈكۈئستۈنل مەزمۇندىكى ۈئستۈنلۈكچۈنكى قۇرۇلمىدىكى  مۇۋاپىق.

 َواْصَطِبْ َوْأُمْر أَْهَلَك ِِبلصَّاَلةِ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە عالى هللا ت .بىلدۈرىدۇ
َها )ىئ مۇھەممەد!( ائىئلەڭدىكىلەرنى )ۋە ۈئممىتىڭنى( نامازىا » ﴾َعَلي ْ

يەنى نامازنى  ②.«قىلىشقا چىداملىق بولغىنبۇيرۇىىن، ۆئزۈڭمۇ ۇئنى ائدا 
ىدامچان چ ىا بۇيرۇش ۈئچۈنلەڭدىكىلەرنى ناماز ۋە ائىئ ۈئچۈن ائدا قىلىش

 بولغىن.

 ۇپ، ۇئالر:بول ھالەتتەخىل ۈئچ  يولىدىكى سەۋر  ىئتاەئت

 الشىيەتنى توىر ۇئ نى .تىن ىئلگىرى بولىدۇىئتاەئت قىلىش بىرىنچى،
 ؛بولىدۇ ائرقىلىققىلىش  سەۋر  ۈئچۈن قىلىشيوق نى رىيا ۋە

شتا ىەئت قىلىئتا ۇئ .ىئتاەئت قىلىش جەريانىدا بولىدۇ ىئككىنچى،
 ۋە ىقاسلرۇنلۇق قىلمۇ ھ اتقىلىش، ۇئنى ائدا ىقىاپىل قالماسلتىن هللا 

 قىلىش سەۋر  ۈئچۈن ىئشالر قاتارلىق شىە قىلرىائي الرىاۋاجىبپەرىز، 
 ؛دۇىبولائرقىلىق 

 ۇئ ىئت         اەئت قىلىش         تىن كې         يىن بولى         دۇ. تىئت         اەئ ۈئچىنچ         ى،
ىئت                       اەئت قىلغانلىقىغ                       ا  ،لىماس                       لىقىائشكار  قىلغ                       انلىقىنى

 س          لىقن          نەت قىلماىم ىئت          اەئت قىلغانلىقىغ          اۋە ەنمەس          لىك لەئجەب
 . بولىدۇ ائرقىلىققىلىش  سەۋر  ۈئچۈن

                                                             
  ① سۈ رە مەريەم 65- ائيەتنىڭ بىر قىسمى. 

  ② سۈرە تاھا 131- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ﴾ِِبْلَمن ِ  ََل تُ ْبِطُلوْا َصَدََاِتُكم﴿ مۇنداق دەيدۇ: ھەقتە بۇعالى هللا ت

 ①.«بەرگەن سەدىقەڭالرنى مىننەت قىلىش بىلەن بىكار قىلىۋەتمەڭالر»

مەللىرىڭالرنى ەئ» ﴾َوََل تُ ْبِطُلوا أَْعَماَلُكمْ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: يەنەعالى هللا ت

   ②«.)كۇفرى، نىفاق ۋە رىيا بىلەن( بىكار قىلىۋەتمەڭالر

 قىلىش سەۋر  ۈئچۈن تاشالشمەئسىيەتلەرنى  - گۇناھ

ە ھالەتت خىل وئخشاش ۈئچ ىئتاەئت يولىدىكى سەۋرگەمۇ بۇ
 ۇپ، ۇئالر:بول

ەتنى نى تاشالشتىن ىئلگىرى نىيلەر سىيەتئمە - گۇناھبىرىنچى، 
 ۈئچۈن شمەئسىيەتلەرنى قىلىشتىن توختا - گۇناھ توىرىالش ائرقىلىق

 ؛قىلىش سەۋر 

 - ۇناھگنى تاشالش جەريانىدا لەر سىيەتئمە - گۇناھىئككىنچى، 
 ؛قىلىش سەۋر  ۈئچۈن قىمەشغۇل بولماسل مەئسىيەتلەر بىلەن

لەر سەۋەبە چاقىرىۇچى لەرگسىيەتئمە - گۇناھۈئچىنچى، 
 ۈئچۈن ىكلەنمەسلەئجەب لىرىغابۇرۇن قىلغان ىئش يوقالغاندىن كېيىن،

  .قىلىش سەۋر 

 

 قىلىش سەۋر لەرگە مۇسىبەت

قايغۇرۇش  دېگەن، سەۋر گۈزەل »مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: 

                                                             
  ① سۈرە بەقەرە 163- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

 ② سۈرە مۇھەممەد 33- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
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 ①«.دۇر سەۋر بولمىغان 

 لىرىنى، ياقىكاچاتالش يۈزلىرىگەغان ىرىدېيۈز ب اائيالالرد بىر قىسىم
 داۋالىرىغا جاھىلىيەتنىڭغالش ۋە ىقاتتىق ي، ىرىغا ۇئرۇش، باشلرتىشىي

 .الردۇر شگە قارشى ىئسەۋر  قاتارلىقالر چاقىرىش

ەۋەر خدوختۇرىا نى ىلىسېۈئچۈن ك داۋالىنىشىڭ ننسانەئمما ىئ 
ى چىقىرىش قىنۇىئچ پۇش ۋە يىغلىشىسەلنىڭ ېشۇنىڭدەك ك ،شىىقىل

قارشى  اشقىقىل سەۋر بەتلەرگە ىمۇس تۆكۈشىەئلەم  - دەرد مەقسىتىدە
 . كەلمەيدۇ

نىڭ سەۋر »مۇنداق دېگەن:  رەھىمەھۇلالھ رى سۇفيان سەۋ 
ەتنى بى، مۇسسلىكىمەائىرىقنى سۆزل  :ىئش ۈئچ ىن بولغاندىقاتار 

 ،بۇ سۆزدە مەقسەت قىلىنغىنى ②«.سلىقائقلىما نىىۆئز  ۋە سۆزلىمەسلىك
 لىكسبىلەن سۆزلىمە شەكلىنارازى بولۇش  نى ۋە مۇسىبەتنىائىرىق

 ى سۆزلەش،نمۇسىبەتياخشىلىقنى ۈئمىد قىلىپ تۇرۇپ  ىك تۇر.گەنلېد
لەن، كېسىلى ۈئچۈن باشقىالردىن داۋاالش ۇئسۇلىنى سوراش، ىمەس

ىكى اتارىدسوراش قاتارلىقالر نارازى بولۇش ق يولىنىتىن چىقىش قىيىنچىلىق
 ەۋر س بىلەنىئنسان بۇ ىئشالر  .قاتارىدىن ھېسابالنمايدۇ ىئشالر

 ائيرىلىپ قالمايدۇ. لىق سۈپىتىدىنىلغۇچىق

 قىلغۇچى سەۋر نىڭ ھەممىسى لەر ىلغان كىشنى دەۋا قىسەۋر  
 ەۋر سىبەتكە نۈشتە مۇسۈلەر تاشقى كۆر ىنچە كىشىكۆپ بولمايدۇ.

 .لىدە ائزابلىنىدۇكۆڭ كۆرۈنگەن بىلەنقىلغاندەك 

                                                             

  ① »تفسري ابن كثري« 1- توم 611- بەت.

 »تفسري الطِبي«  1- توم 166- بەت.
②
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 نىڭ نەتىجىلىرى سەۋر 
 ىدىغان ھەمدەكېللىپ قنى ېئىگە ياخشىلىق ۋە نىجاتللەر ئمىنۇم سەۋر 

 ۈرىدىغانترىشپايدىالرىا ېئكاتتا  ، مەنپەەئتلەرگە ۋەكۆپ نەتىجىلەرگە
 . تىدۇر ىۋاس

 ائرمان،كۆرۈنمەيدۇ جاپاالر يا تاپىمەن بىر 
 ①ائرزۇالر سابىر بولغانغا ھامان. بويسۇنىدۇ

ف ەئلەيھىسساالمغا قاراڭ! تۈرمىگە هللا نىڭ پەيغەمبىرى يۈسۈ
ف يۈسۈ ۋر قىلغان ىئدى، نەتىجىدە ۇئ سە ۋر تاشالنغاندا سە

 ەئلەيھىسساالمنى پادىشاھ قىلدى.

 ،قىلدى قىسقىال، ياتقىنىدا تۈرمىدە سەۋر 
 ②ۆئتتى ۆئمرىدە.نەتىجىدە شاھ بولۇپ، ياشاپ 

نى ر قىلغۇچىال سەۋر  تعالىهللا » :مۇنداق دەيدۇ يزالىز ىە مامىئ
 نىەۋر سكەرىمدە  - قۇرائن ۋە ىدىسۈپەتلەر بىلەن سۈپەتل نۇرىۇنلىغان

ڭ ىقالرنىياخشىلۋە دەرىجە  ،ائلدىە وئرۇندا تىلغا يەتمىش نەچچ
نەتىجىسى  ىڭنسەۋر  نىۇئالر ۋە  دىبايان قىل گە قوشۇپسەۋر  نىىكۆپىنچىس

 ③«.دىقىل

 ولغانمەنپەەئتلىك ب ۈئچۈن قىلغۇچىالر سەۋر سىزگە  تۆۋەندە بىز

                                                             

  ① »روح املعاين« 3- توم 116- بەت.

  ② »اتر يخ بغداد« 13- توم 311- بەت.

  ③»إحياء علوم الدين« 3- توم 61- بەت. 
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 بايان قىلىپ بېرىمىز.نەتىجىلەرنى 

 بىلەن ۋر سەكەرىم  قۇرائن .دۇر نىڭ نەتىجىسىسەۋر  قىيەتپەپەمۇۋ 
 ،بولۇپ پ بايان قىلغانالباى رىسىنىۇ توئت نىڭمۇۋەپپەقىيەت

 عالىهللا ت .قاتارىدا تىلغا ائلدىنىڭ نەتىجىسى سەۋر  قىيەتنىپەمۇۋەپ

اِبُطواْ َوات َُّقواْ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْصِبُواْ َوَصابُِرواْ َورَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: بۇھەقتە
َ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  ىڭ مۇشەققەتلىرىگە ىئبادەتن -مىنلەر! تاەئت ۇئىئ م» ﴾اَّلل 

ۋە سىلەرگە يەتكەن ېئغىرچىلىقالرىا سەۋر قىلىڭالر، دۈشمەنلەرگە زىيادە 
چىداملىق بولۇڭالر، )چېگرالىرىڭالرنى ساقالپ( جىھادقا تەييار تۇرۇڭالر، 
مەقسىتىڭالرىا يېتىش ۈئچۈن هللا تىن قورقۇڭالر )يەنى ۇئنىڭ ەئمرىگە 

 ىشقاقازىن مۇۋەپپەقىيەتائيەتتە  بۇ يەنى ①.«مۇخالىپەتچىلىك قىلماڭالر(
 قىلدى. شەرتنى ر ىئشال يۇقىرىدا بايان قىلىنغان

گە ۆئزى عالىهللا ت دۇر.نىڭ سەۋەبىقىزىيان تارتماسل سەۋر  
لەردىن ىكىشچان بولغان سەۋر اخشى ەئمەللەرنى قىلغان ۋە ، يشەنگەنىئ

بۇ عالى ت هللا ى.قىلد ھۆكۈم گەكىىزىيان ىئچىدە ىئكەنل كىشىلەرنىڭباشقا 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر  ۞َواْلَعْصِر ﴿ مۇنداق دەيدۇ: ھەقتە ِإَلَّ الَِّذيَن  ۞ِإنَّ اْْلِ
زامان بىلەن » ﴾۞آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوتَ َواَصْوا ِِبِلَْقِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَِّْبِ 

ىگە بىر  -[، ىئمان ېئيتقان، ياخشى ەئمەللەرنى قىلغان، بىر 1قەسەمكى ]
قان بىرىگە سەۋرىنى تەۋسىيە قىلىش - ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان، بىر

  ②«.[3 - 1زىيان ىئچىدىدۇر ] قۇموچكىشىلەردىن باشقا ھەممە ائدەم 

بىلەن  ەۋر س .بېرىلىدۇەئجىر  كاتتاۋە  ىرەتپقىلغۇچىغا مەغ سەۋر 
                                                             

  ①  سۈرە ائل ىئمران 166- ائيەت.
  ② سۈرە ەئسىر 1- ائيەتتىن 3- ائيەتكىچە.
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ياخشى ەئمەل قىلغۇچىالرىا مەىپىرەت ۋە كاتتا ەئجىرنىڭ بېرىلىدىغانلىقى 

صَّاِِلَاِت ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَ ُروْا َوَعِمُلوْا ال﴿: مۇنداق دەيدۇ عالىهللا تھەققىدە 
اندا( سەۋرى پەقەت )باالىا ۇئچرىغ» ﴾۞أُْولَِئَك ََّلُم مَّْغِفرٌَة َوَأْجٌر َكِبريٌ 

تكە يولۇققاندا( ياخشى ىئشالرنى قىلغان قىلغان، )نېمە
كىشىلەر)ياخشىالردۇر(. ۇئالرنىڭ گۇناھى مەىپىرەت قىلىنىدۇ، 

 ①.«ۇئالر)ائخىرەتتە( چوڭ مۇكاپاتقا ېئرىشىدۇ

 رىلىپككى كۆزىدىن ائيىئ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر دۇر.جەننەتنىڭ يولى سەۋر 
 .ش بىشارەت بەردىۇگە جەننەت بىلەن خىر قىلغان كىشۋ سە قېلىپ

 ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇبنى مالىك ەئنەس ىئ
: ق دەيدۇمۇندا عالىهللا ت»نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان ىئدىم: 

بۇنىڭغا  ۇئ كۆزىدىن ائيرىۋېتىپ سىنىسام،بەندەمنىڭ ىئككى مەن مۇبادا >

 ②.«<وئرنىغا جەننەتنى بېرىمەن سەۋر قىلسا، ۇئ ىئككى كۆزىنىڭ

اپات ۋكۆرگەن ائدىمى ياخشى زېمىن ەئھلىدىن  كىشىنىڭ مۇئمىن
 نىڭ مۇكاپاتىۇئ ،قىلسا سەۋر  ىد قىلىپۈئم كىشى ەئجىر ، ائندىن ۇئبولسا

. ەئبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت بولىدۇپەقەت جەننەت 
هللا »مۇنداق دېگەن: ھەدىس قۇددۇسىيدا  ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 

 ىاخشي ئمىن بەندەمنىڭ دۇنيادىكىۇمەئگەر مەن >مۇنداق دەيدۇ:  عالىت
مىد ۇئ مەندىن ساۋاب ۈئائدىمىنى ېئلىپ كەتسەم، ائندىن بىرەر كۆرگەن 

 ③«.<بىلەن مۇكاپاتاليمەن پەقەت جەننەت ۇئنى، سەۋر قىلسا قىلىپ

                                                             
  ① سۈرە ھۇد 11- ائيەت.

  ② بۇخارى  راۋايىتى.
  ③ بۇخارى  رىۋايىتى.
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لى ۈئچۈن سەۋر كېسى ملسو هيلع هللا ىلص تۇتقاقلىق كېسىلى بار بىر ائيالغا پەيغەمبەر
 راباھى ەئبۇ ەئتا ىئبن جەننەت بارلىقى بىلەن خۇش بىشارەت بەردى.قىلسا 

ت ساڭا جەننە»لالھۇ ەئنھۇ ماڭا: ىيەمۇنداق دەيدۇ: ىئبنى ائبباس رەز 
ەەئ، ھ». مەن: دېدى« ەئھلىدىن بولغان ائيالنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟

دېدىم. ىئبنى ائبباس رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دېدى: « شۇنداق قىلغىن
>مېنىڭ  :نىڭ قېشىغا كېلىپ ملسو هيلع هللا ىلص ۇئ پەيغەمبەر .ائيال شۇقارا تەنلىك ۋۇ ائ»

 لىرىمبەدەنقىلىپ چۈشىمەن ۋە تۇتقاقلىق كېسىلىم بار، بەزىدە يى
: ملسو هيلع هللا ىلص مبەرپەيغەا دۇائ قىلساڭ< دېدى. ق ېئچىلىپ قالىدۇ. مەن ۈئچۈن هللا

 ەئگەر خالىساڭ هللا >ەئگەر خالىساڭ سەۋر قىلغىن، ساڭا جەننەت بار.
ا دۇائ قىلىمەن، ساقىيىپ قالىسەن< دېدى. ۇئ ائيال: >ۇئنداق بولسا ق

ىلىپ ېئچ لېكىن كېسىلىم تۇتقاندا بەدەنلىرىمىنىڭسەۋر قىالي. 
ۇائ د ملسو هيلع هللا ىلص دېدى. پەيغەمبەر <ا دۇائ قىلساڭهللا ق قالماسلىقى ۈئچۈن

 ①.«قىلدى

شتىن رىىۇئمىنلەرگە خىتاپ قىلىپ، جەننەتكە كم عالىتهللا 
 ئمىنلەرنىڭمۇ الرنىڭ بولىدىغانلىقىنى ۋەىئمتىھانىئلگىرى سىناق ۋە 

 ان قىلدى.نىڭ زۆرۈر ىئكەنلىكىنى بايىالرىا سەۋر قىلىشىئمتىھانسىناق ۋە 

ِتُكْم َمَثُل أَْم َحِسبْ ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّا يَْ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: هللا تعالى
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َحَّتَّ ي َ  ت ْ ُقوََ الرَُّسوَُ الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن ََ ْبِلُكْم َمسَّ

ٌٌ ََ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمََّت َنْصُر اَّللَِّ َأََل ِإنَّ َنْصَر اَّللَِّ  سىلەر تېخى » ﴾رِي
ىئلگىرىكىلەر ۇئچرىغان كۈلپەتلەرگە ۇئچرىماي تۇرۇپ جەننەتكە كىرىشنى 

ىلىقالرىا، لەر ېئغىرچمىن(ۇئوئيالمسىلەر؟ سىلەردىن ىئلگىرى ۆئتكەن )م

                                                             
  ① بۇخارى  رىۋايىتى.
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          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ
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ر ۋە لگەن ىئدى، ھەتتا پەيغەمبەكۈلپەتلەرگە ۇئچرىغان ۋە چۆچۈتۈۋېتى
 <قىلغان( ياردىمى قاچان كېلىدۇ؟ە هللا نىڭ )بىزگە ۋەد>مىنلەر: ۇئم

 ①.«دېگەن ىئدى. بىلىڭالركى، هللا نىڭ ياردىمى ھەقىقەتەن يېقىندۇر 

قىيامەت كۈنى بىر نىدا : ەيدۇمۇنداق دبنى ھۈسەيىن ەئلى ىئ
ندىن . ائۇدەپ نىدا قىلىد «ەئھلى وئرنىدىن تۇرسۇن سەۋر »: قىلغۇچى

 :الرىاۇئ .تۇرىدۇن ىلەر وئرنىدىبىر بۆلۈك كىش ائرىسىدىن لەرىكىش
سىلەر » :ۇئالرىا پەرىشتىلەر ۇئچراپ لىدۇ.ىيدې «جەننەتكە كىرىڭالر»

سىلەر » :پەرىشتىلەر .دەيدۇ «لىرى ەئھلى سەۋر بىز » :ۇئالر .دەيدۇ «؟كىم
 ۈئچۈن ىشقىلقا ىئتاەئت هللا بىز » :ۇئالر .دەيدۇ «قىلغان؟ سەۋر نېمىگە 

 «قىلغان ەۋر س ىتىش ۈئچۈنتوختسىمىزنى نەپ بولۇشتىن يائسى هللا قاۋە 
ەئمەل  دېگەن ياخشىنېمىبۇ  .جەننەتكە كىرىڭالر» :پەرىشتىلەر .دەيدۇ

  ②دەيدۇ. «!قىلغۇچىالرنىڭ ەئجرى 

 ،رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكىبنى مالىك ەئنەس ىئ
كىشىلەر ياقتۇرمايدىغان جەننەت »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ③.«ھەۋەسلەر بىلەن وئرالغان - ھاۋاي  ى دوزاخ ،وئرالغاننەرسىلەر بىلەن 

جەننەتكە قانداق  ،سەۋر قىلماي تۇرۇپجاپالىق ىئشالرغا 
 ەۋر سسىڭىزنى توختىتىش ۈئچۈن پھەۋەستىن نە - ھاۋاي  ى ؟رىسىزىك

 تىن قانداق ساقالپ قالىسىز؟ دوزاخۆئزىڭىزنى  ،قىلماي تۇرۇپ

لەرنى مۇشەققەت - جاپانىڭ پەقەت ىجەننەت يول ھەدىسيۇقىرىقى 

                                                             
 سۈرە بەقەرە 113- ائيەت.

①  

 »حلية األولياء« 3- توم 131-، 136- بەتلەر.
②  

  ③ بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ
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ھەممە »ىسى نىڭ مەن«حفت»چۈنكى  ۆئتىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بېسىپ
ىئشالرنى مۇشەققەتلىك  - جاپا شۇڭا .ك تۇر ىدېگەنل «لغانتەرەپتىن وئرا 

ىش پەقەت جەننەتكە كىر  .رەلمەيسىزىجەننەتكە ك گىچەزمىۈ باشتىن ۆئتك
. مكىن بولىدۇۇبىلەن م مۇشەققەتلىك ىئشالرنى بېشىدىن ۆئتكۈزۈش - جاپا
 قىلىش ەۋر سپەقەت  ىك ىئشالرنى بېشىدىن ۆئتكۈزۈشمۇشەققەتل - جاپا

 ھەۋەسلەر بىلەن قورشالغان -ھاۋاي  ى  دوزاخ .كىن بولىدۇمبىلەن مۇ
ن ئسىيەتتىمە - قۇتقۇزۇش پەقەت گۇناھ ۆئزىنى تىندوزاخ، بولۇپ

 دۇ. مكىن بولىۇمش بىلەن ىقىل سەۋر  سىنى توختىتىش ۈئچۈننەپ

 تعالىهللا  .بېرىدۇ ساالم قىلغۇچىالرغا سەۋر  جەننەتتە پەرىشتىلەر

 انلىقىدىنبېرىدىغالرىا ساالم ىلغۇچقى سەۋر رنىڭ ەپەرىشتىل جەننەتتە

ارِ َساَلٌم َعَلْيُكْم ِبَا َصبَ ْرُُتْ فَِنْعَم ُعقْ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: بېرىپەر ۋخە  ﴾ىََب الدَّ
رگە نى دوست تۇتقانلىقىڭالر ۈئچۈن سىلەسەۋر >)پەرىشتىلەر ۇئ دۇنيادا( »

 <ائمانلىق بولسۇن! ائخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى نېمىدېگەن وئبدان!

 ①.«دەيدۇ

ۇئ  عالىت هللار قىلسا، ۋ سە ىغاۋاپات نىڭبالىسىبەندە  .ھەمدە ۆئي  ى
ينى دەپ ائتالغان بىر ۆئ «ھەمدە ۆئي  ى»جەننەتتە  ۈئچۈن مۇكاپات بەندىگە

 ،رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكىمۇسا ەئشەئرى  ۇەئب .رىدۇبې
 هللا ا،بولسبىر بەندىنىڭ بالسى ۋاپات »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 .دەيدۇ <مۇ؟لدىڭالر بەدەمنىڭ بالىسىنىڭ جېنىنى ائ> :پەرىشتىلىرىگە
بەندەمنىڭ يۈرەك > :يەنە هللا .دېيىشىدۇ <شۇنداق> :پەرىشتىلەر

 اق<>شۇند :پەرىشتىلەر .دەيدۇ< لدىڭالرمۇ؟جېنىنى ائىنىڭ پارىس

                                                             
 سۈرە رەئد 13- ائيەت.

①  



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ
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ۇئ > :پەرىشتىلەر دەپ سورايدۇ. ؟<بەندەم نېمە دېدىهللا: > دېيىشىدۇ.
ەنى بىز ەئلۋەتتە هللا نىڭ ىئگىدارچىلىقىدىمىز )ي" :ۋە ساڭا ھەمدە ېئيتتى

 دېگەن "هللا نىڭ بەندىلىرىمىز(، چوقۇم هللا نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز
 تىن بىرت>ۇئنداق بولسا بەندەمگە جەننە :وئقۇدى< دېيىشىدۇ. هللادۇائنى 

        ①«.ۋە ۇئ ۆئينى "ھەمدە ۆئي  ى" دەپ ائتاڭالر< دەيدۇ ۆئي سېلىڭالر

إِنَُّه َمْن ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىهللا ت بىكار بولۇپ كەتمەيدۇ. ەئجرى 
تەن كىمكى ھەقىقە» ﴾اْلُمْحِسِننيَ  ُيِضيُع َأْجَر يَ تَِّق َوَيْصِِبْ فَِإنَّ اَّللََّ ََل 

دۇ(، قىلىدىكەن )ياخشى مۇكاپاتقا ېئرىشى تەقۋادارلىق قىلىدىكەن، سەۋر 

  ②.«چۈنكى هللا ياخشى ىئش قىلغۇچىالرنىڭ ەئجرىنى بىكار قىلىۋەتمەيدۇ

ە لىك پىتنىگسەۋەبقارۇن  عالىتهللا  .ىدۇۋۇجۇدقا كېل ساۋاب
لى لىقىنى بىلدۈرۈپ قويغان ەئھملەرگە ۇئالرنىڭ ائزىۇنتاشالنغان قەۋ

ََ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َويْ لَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: رۇلۇقتوى لەرىئلىم ُكْم ََ َوا ُُ َوََا
ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِِلًا َوََل ي ُ  ىئلىملىك » ﴾ُرونَ َلقَّاَها ِإَلَّ الصَّابِ اَّللَِّ َخي ْ

 ياخشى ەئمەلنى قىلغانۋاي سىلەرگە! ىئمان ېئيتقان ۋە >كىشىلەر: 
كىشىگە هللا نىڭ ساۋابى ياخشىدۇر. ۇئ ساۋاب پەقەت سەۋر 

  ③.«دېدى <قىلغۇچىالرىىال بېرىلىدۇ

 سەۋر  عالىتهللا  .ى ھەسسىلىنىدۇر قىلغۇچىالرنىڭ ەئج سەۋر 
مۇنداق  غانلىقىدىن خەۋەر بېرىپىدىر بې قىلغۇچىالرىا ھەسسىلەپ ەئجىر

                                                             
  ① تىرمىزى رىۋايىتى، ەئلبانى »ھەسەن« دېگەن.

  ② سۈرە يۇسۇف 16- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
 سۈرە قەسەس 86- ائيەت.

③  



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ
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 سەۋر  قىلغان ۇئالرنىڭ» ﴾َأْجَرُهْم َمرَّتَ نْيِ ِبَا َصبَ ُرواأُولَِئَك يُ ْؤتَ ْوَن ﴿ :دەيدۇ

  ①«.بېرىلىدۇ ساۋاب قوش ۇئالرىا ۈئچۈن تاقىتى -

 ەۋر س بېرىلىدىغان ەئجىر چەكلىك، لېكىنەئمەللەرگە باشقا 

َا ﴿ۇ: مۇنداق دەيد عالىهللا ت .چەكسىزدۇر  رىۈئچۈن بېرىلىدىغان ەئج ِإَّنَّ
ىلغۇچىالرىا پەقەت سەۋر ق» ﴾َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَسا ٍُ يُ َوَّفَّ الصَّابُِروَن 

 ②.«ۇئالرنىڭ ەئجرى ھېسابسىز بېرىلىدۇ
انداق قدىن باشقا ھەر سەۋر »: مۇنداق دېگەن بنى قاسىمسۇاليمان ىئ

َا يُ َوَّفَّ : مۇنداق دەيدۇ عالىهللا ت. بىلگىلى بولىدۇ نىەئمەلنىڭ ساۋابى ﴿ِإَّنَّ
ا ۇئالرنىڭ پەقەت سەۋر قىلغۇچىالرى> ﴾بَِغرْيِ ِحَسا ٍُ وَن َأْجَرُهْم الصَّابِرُ 

خۇددى تۆكۈلۈپ )ۇئالرنىڭ ەئجرى(  يەنى ③<.ەئجرى ھېسابسىز بېرىلىدۇ

 ④.«تۇرىان سۇىا وئخشايدۇ

 ا()ېئغىرلىق ۆئلچەش ەئسۋابلىرىدۇئالرىا »: مۇنداق دېگەن ەئۋزاىئ
 - پالۇموئچ بەلكى لمەيدۇ،ىر ۆئلچەپ بې ياكى لمەيدۇىر ېب تارتىپ

 ⑤.«لىدۇىر ۇمالپ بېوئچ

ردىن ۋاالپېشدىندىكى  عالىهللا ت .ىدۇۋاالردىن بولپېشدىندا 
مۇنداق  تعالى هللا .قىلدى شەكسىز ىئشىنىشۋە  سەۋر شەرتىنى  بولۇشنىڭ

                                                             
 سۈرە قەسەس 53- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

①  
 سۈرە زۇمەر 16- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

②  
  ③ سۈرە زۇمەر 16- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

 »ذم اَّلوى« 66- بەت.
④  

 »تفسري ابن كثري« 3- توم 63- بەت.
⑤  



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ
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ََيتَِنا كَ َوَجَعْلَنا ِمنْ ُهْم أَِئمَّةً يَ ْهُدوَن ِِبَْمرََِن َلمَّا َصبَ ُروا َو ﴿ دەيدۇ: ِِ ُِنونَ انُوا   ﴾يَُو
ۇئالر )كۈلپەتلەرگە( سەۋر قىلغان، بىزنىڭ ائيەتلىرىمىزگە جەزمەن »

ىئشەنگەن چاىدا، ۇئالردىن بىر قىسىم كىشىلەرنى بىزنىڭ ەئمرىمىز بىلەن 

  ①.«توىرا يول كۆرسىتىدىغان پېشۋاالر قىلدۇق

ەكسىز ش بىلەن سەۋر »رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: بنى تەيمىيە ىئ

  ②.«دىندا پېشۋا بولىدۇكىشى ۇئ  كىشىدە جەملەنسە، ىئشىنىش بىر

نىڭ ىۆئز  الىعهللا ت ىدۇر.قىلغۇچىالر بىلەن بىلل سەۋر  هللا تعالى
 ۇنداق دەيدۇ:م نى بايان قىلىپىكىىئكەنل بىللە قىلغۇچىالر بىلەن سەۋر 

لەن هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بى» ﴾ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّابِرِينَ ﴿

  ③.«بىللىدۇر 

ى ياردەم ۋە نسەۋر  عالىهللا ت شىدۇ.ىياردەمگە ېئر  الرىلغۇچىق سەۋر 
قا ىلىشقبىلەن ياردەم تەلەپ  سەۋر  كىشىلەرنى ھەمدەدى قىل تەييارلىق

 سەۋر » ﴾اَلةِ َواْسَتعِيُنوا ِِبلصَِّْبِ َوالصَّ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىهللا ت .بۇيرۇدى

سىز سەۋر   ④«.تىلەڭالر ياردەم( تىن هللا) ائرقىلىق وئقۇش ناماز قىلىش،
 .هللا نىڭ ياردىمى كەلمەيدۇ كىشىگە

دىن رەزىيەلالھۇ ەئنھۇبنى ائبباس ىئ كېلىدۇ. نۇسرەت - بەىغەل
 ى،كبىلگىن» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر، رىۋايەت قىلىنىدۇكى

سەن ياقتۇرمايدىغان نەرسىگە سەۋر قىلىش نۇرىۇن ھەقىقەتەن 
                                                             

  ① سۈرە سەجدە 13- ائيەت.

 »جمموع الفتاوى« 3- توم 358- بەت.
②  

  ③ سۈرە بەقەرە 153- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
 سۈرە بەقەرە 35- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

④  



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ
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لەن ەۋر بىسنۇسرەت  -بە ىىەل . ھەقىقەتەنياخشىلىقنى كەلتۈرىدۇ

  ①.«بىرگىدۇر 

 الىهللا تع تتاىۋادار بولغان ۋاققتە قىلغان ۋە سەۋر  ساھابىلەر
ۇنداق دەيدۇ: م عالىهللا ت .گەن ىئدىر ياردەم بە ۇئالرىا شتىلەر بىلەنىپەر 

َْمَسِة يُْ بَ َلى ِإْن َتْصِبُوا َوتَ ت َُّقوا َوَيْتُوُكْم ِمْن فَ ْورِِهْم َهَذا ﴿ ِددُْكْم رَبُُّكْم َِ
ە( شۇنداق، ۇئ يېتىدۇ. ەئگەر )جەڭد» ﴾َن اْلَماَلِئَكِة ُمَسوِ ِمنيَ آََلٍف مِ 

سەۋر قىلساڭالر، )هللا تىن( قورقۇپ )ۇئنىڭ ەئمرىگە ىئتاەئت 
قىلساڭالر(، دۈشمەن دەرھال ھۇجۇم قىلىپ كەلگەندە پەرۋەردىگارىڭالر 

  ②.«ەرىشتە بىلەن ياردەم بېرىدۇسىلەرگە بەش مىڭ نىشانلىق پ

سەۋەبى  ڭبە قىلىشىنىىن ۈئستىدىن ىەلپىرەئۋلنىڭ بەنى ئسراىئ
هللا ۇ ھەقتە ب .ىئدىقىلغانلىقى  سەۋر بەتلەرگە ىگە يەتكەن مۇسىۆئزلىر 

َْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن مَ ﴿ تعالى مۇنداق دەيدۇ: َشار ََِ َوأَْوَر
 َعَلى َبِي َوَمَغارِبَ َها الَِِّت َِبرَْكَنا ِفيَها َوََتَّْت َكِلَمُت رَبِ َك اِْلُْسَن اأْلَْرِض 

ََ وْ  ُُونَ مُ ِإْسرَائِيَل ِبَا َصبَ ُروا َوَدمَّْرََن َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َو  ﴾هُ َوَما َكانُوا يَ ْعِر
لىك قىلغان تبوزەك قىلىنغان قەۋمنى )يەنى بەنى ىئسراىئلنى( بىز بەرىكە»

نىڭ شەرق تەرەپلىرىگە ۋە ىەرب تەرەپلىرىگە )يەنى ھەممە ى)شام( زېمىن
تەرەپكە( ۋارىس قىلدۇق. ىئسراىئل ەئۋالدى سەۋر قىلغانلىقلىرى ۈئچۈن، 
پەرۋەردىگارىڭنىڭ ۇئالرىا قىلغان چىرايلىق ۋەدىسى تولۇق ىئشقا ائشتى؛ 

ى ۋە نارەتلىرى(ڭ سالغانلىرى )يەنى ىئمپىرەئۋن ۋە ۇئنىڭ قەۋمىنى

                                                             
 ەئھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. 

①  
 سۈرە ائل ىئمران 115- ائيەت.

②  
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 ①.«لدۇقنى ۋەيران قىەنى باىلىرى ۋە ېئكىنزارلىقلىرى(ياسىغانلىرى )ي
 ەنبەسىم قىلىشنىڭ سەۋر »: رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ يئىىئمام شافى

 ②.«نۇسرەتتۇر  - بەى، نەتىجىسى ىەلىئرادىلىك بولۇش

 سەۋر ى تعالهللا  .ىدۇىدىن ائمان بولقەستسۇيىەرنىڭ دۈشمەنل
دىن لىرىكىر ىم - يلەقەست ۋە ھىىيۇسىڭ نلەر قنى دۈشمەنىتەقۋادارل بىلەن 

َوِإْن ﴿ مۇنداق دەيدۇ: هللا تعالى .قالقان قىلدىمۇستەھكەم  ساقاليدىغان
يْ ًئاُتِصْبُكْم َسيِ َئٌة يَ ْفَرُحوا ِِبَا َوِإْن َتْصِبُوا َوتَ ت َُّقوا ََل َيُضرُُّكْم كَ  َُ  ﴾ْيُدُهْم 

)ېئغىرچىلىق، قەھەتچىلىك ۋە مەىلۇبىيەت قاتارلىق( ەئگەر سىلەرگە »
بىرەر يامانلىق يەتسە، ۇئالر بۇنىڭدىن خۇشال بولىدۇ. ەئگەر سىلەر 
)ۇئالرنىڭ ەئزىيىتىگە( سەۋر قىلساڭالر ۋە )سۆزۈڭالردا، ھەرىكىتىڭالردا 
هللا تىن( قورقساڭالر، ۇئالرنىڭ ھىيلىسى سىلەرگە قىلچە زىيان 

  ③.«يەتكۈزەلمەيدۇ

 هللا تعالى. ىدۇلكې ىتىھىداي ۋە نىڭ مەغپىرىتى، رەھمىتى هللا تعالى
ۇئ ۈئچ  .بەرمىگەن ۈئچ نەرسىنى بېرىدۇ باشقىالرىاقىلغۇچىالرىا  سەۋر 

 .دايەتتۇر ھى ۋە، رەھمەت ىرەتپمەى تەرىپىدىن كەلگەن هللا تعالى نەرسە

ِر الصَّابِرِيَن ۞ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىهللا ت ُهْم ُمِصيَبةٌ َوَبشِ 
ْم َوَرْةَةٌ ََاُلوا ِإَنَّ َّللَِِّ َوِإَنَّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن ۞ أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرِب ِِ 

 -)بېشىغا كەلگەن مۇسىبەت، زىيان » ﴾۞ َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ 

                                                             
 سۈرە ەئئراف 131- ائيەت.

①  

  ② »اتريخ دمشق« 51- توم 368- بەت.
 سۈرە ائل ىئمران 116- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

③  
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زەخمەتلەرگە( سەۋر قىلغۇچىالرىا )جەننەت بىلەن( خۇش خەۋەر بەرگىن 
هللا  بىز ەئلۋەتتە>[. ۇئالرىا بىرەر مۇسىبەت كەلگەن چاىدا، ۇئالر: 155]

هللا نىڭ  ۇقۇمچنىڭ ىئگىدارچىلىقىدىمىز )يەنى هللا نىڭ بەندىلىرىمىز(، 
 ىنىڭ مەىپىرىتى[. ەئنە شۇالر پەرۋەردىگار 156دەيدۇ ] <دەرگاھىغا قايتىمىز

 ۋە رەھمىتىگە ېئرىشكۈچىلەردۇر، ەئنە شۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردۇر 

[151]».①  

نىڭ ىز ۆئ هللا تعالى دۇ.شىىر ېئ نىڭ مۇھەببىتىگە هللا تعالى
لغۇچىالر قى سەۋر  مۇھەببەتنىقىلدى ۋە ۇئ  شەرت نىسەۋر مۇھەببىتىگە 

 َمَعُه رِب ِيُّوَن  وََكأَيِ ْن ِمْن َنيبٍ  ََاَتلَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىت هللا .ۈئچۈن قىلدى
َكانُوا َواَّللَُّ َكِثرٌي َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِف َسبِيِل اَّللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْستَ 

ٌُّ الصَّابِرِينَ   خۇداگۇي كۆپلىگەن بىلەن پەيغەمبەرلەر نۇرىۇن» ﴾ُيُِ
 لپەتلەردىنكۈ يەتكەن يولىدا هللا ۇئالر. قىلدى جەڭ بىرلىك تە ۆئلىماالر

 دۇچ ولىداي ۆئزىنىڭ هللا ەئگمىدى، باش بوشاشمىدى، روھسىزالنمىدى،

  ②.«ۇتىدۇت دوست بەرگۈچىلەرنى چىداشلىق قىيىنچىلىقالرىا كەلگەن

 ەيھىسساالمەئل بەئييۇ نىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولىدۇ. هللا تعالى
ىرىغا سازاۋەر لماختاشەئڭ ياخشى نىڭ  هللا تعالى قى ۈئچۈنىقىلغانل سەۋر 

 ﴾ إِنَّهُ َأوَّا ٌُ ِإَنَّ َوَجْدََنُه َصابِرًا نِْعَم اْلَعْبدُ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىهللا ت. بولدى
بىز ەئييۇبنى ھەقىقەتەن سەۋرچان بايقىدۇق، ۇئ نېمىدېگەن وئبدان »

  ③«.بەندە! ھەقىقەتەن ۇئ )هللا قا( تەۋبە بىلەن يۈزلەنگۈچىدۇر 

                                                             
 سۈرە بەقەرە 155- ائيەتنىڭ بىر قىسمى ۋە 156-، 151- ائيەتلەر.

①  
 سۈرە ائل ىئمران 136- ائيەت.

②  
 سۈرە ساد 33- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

③  



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
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لىنىپ تۇرغان نۇردۇر  سەۋر  يەلالھۇ رەزى يمالىك ەئشەئرى ۇبەئ .جۇال
ناماز » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص ، پەيغەمبەرەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى

كىتى، سەدىقە بېرىش ىئنساننىڭ ىئمانىنىڭ پاىئنسانغا نۇر بېغىشاليدۇ. 
لىنىپ تۇرىان نۇردۇر سەۋر  غا ، قۇرائن سېنىڭ پايداڭغا ياكى زىيىنىڭجۇال

 ①.«ھۆججەتتۇر 

دىن ىلىر نىڭ ائيەتىۆئز  هللا تعالى. لىنىدۇمەنپەەئت دىنائيەتلەر 
 قىلىپەۋەر خدىغانلىقىنى تلىنىەئمەنپە قىلغۇچىالرنىڭ سەۋر پەقەت كۆپ 

ََيتَِنا َأْن َأْخرِْج ََ ْوَمَك ﴿ مۇنداق دەيدۇ: ِِ َن الُُُّّلَماِت مِ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى 
ِم اَّللَِّ ِإنَّ ِف َذِلَك َل  ْرُهْم ِِبَيَّ َُُكورٍ  ََيتٍ ِإََل النُّوِر َوذَكِ  بىز » ﴾ِلُكلِ  َصبَّاٍر 

( ەئۋەتتۇق، پمۇسانى مۆجىزىلىرىمىز بىلەن ھەقىقەتەن )پەيغەمبەر قىلى
قتىن )يەنى كۇفرىدىن( قەۋمىڭنى قاراڭغۇلۇ> :)ۇئنىڭغا دېدۇقكى(

ىرىنى ېمەتل)يەنى ىئمانغا( چىقارىىن، ۇئالرىا هللا نىڭ ن يورۇقلۇققا
بۇنىڭدا )باالىا( سەۋر قىلغۇچى، )نېمەتكە( شۈكۈر  <.ەئسلەتكىن

هللا   ②.«قىلغۇچى ھەربىر )بەندە( ۈئچۈن ەئلۋەتتە نۇرىۇن ىئبرەتلەر بار

ْلَبْحِر بِِنْعَمِت اَّللَِّ ا أَلَْ تَ َر َأنَّ اْلُفْلَك ََتْرِي ِف ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە عالى ت
َُكُ ِلرُيَِيُكْم ِمْن آََيتِِه ِإنَّ ِف َذِلَك َل  كۆرمەمسەنكى، » ﴾ورٍ ََيٍت ِلُكلِ  َصبَّاٍر 

كېمىلەرنىڭ هللا نىڭ مەرھەمىتى بىلەن دېڭىزدا يۈرۈشى هللا نىڭ سىلەرگە 
بۇنىڭدا ۇر. د)ۆئز قۇدرىتىنىڭ( بىر قىسىم دەلىللىرىنى كۆرسىتىشى ۈئچۈن

بىر سەۋر قىلغۇچى، شۈكۈر قىلغۇچى )بەندە ۈئچۈن ھەقىقەتەن( ھەر

                                                             
 مۇسلىم رىۋايىتى.

①  
 سۈرە ىئبراھىم 5- ائيەت.

②  



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
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َفَجَعْلَناُهْم ﴿مۇنداق دەيدۇ:  يەنەعالى هللا ت  ①.«)چوڭ( ىئبرەت بار
ْ َناُهْم ُكلَّ ُُمَزَّ ٍَ ِإنَّ ِف َذِلَك َل  َُُكورٍ ََيٍت ِلكُ َأَحاِديَث َوَمزََّ  ﴾لِ  َصبَّاٍر 

 ۇئالرنى .قالدۇردۇق قىلىپ چۆچەك( كىشىلەرگە كېيىنكى) بىز ۇئالرنى»
 لغۇچى،قى سەۋر ( باالىا) بىر ھەر بۇنىڭغا قىلىۋەتتۇق، تىرىپىسىن

  ②.«بار ىئبرەتلەر نۇرىۇن ۈئچۈن قىلغۇچى شۈكۈر ( نېمەتكە)

ۋە ۇئ  لدىىلغا ائتنى لەر مەتھسان قىلغان نېگە ېئىبەندىلىر عالى هللا ت
نى ىرەكلىر ېك -ەرسە ۇئالرنى ۋە ۇئالرنىڭ ن نېمەتلەرنىڭ قاتارىدىن

 سەۋر  ىنلەر مەتۇئ نې مىسال قىلىپ كەلتۈردى.نى ىمېيۆتكەيدىغان ك

َوِمْن آََيتِِه ﴿مۇنداق دەيدۇ:  عالىهللا ت قىلغۇچىالرىا مەنپەەئتلىك قىلدى.
َيَُّْلْلَن َرَواِكَد َعَلى ف َ اْْلََواِر ِف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم ۞ ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الر ِيَح 

ُكوٍر۞ َُ ڭىزدا قاتنىغۇچى دې» ﴾َظْهرِِه ِإنَّ ِف َذِلَك َلََيٍت ِلُكلِ  َصبَّاٍر 
[. ەئگەر هللا 31تاىدەك كېمىلەر هللا نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىدىندۇر ]

ە دە، كېمىلەر دېڭىزنىڭ ۈئستىد - خالىسا، شامالنى توختىتىۋېتىدۇ
ڭچىلىك تە( كەنىڭدا )قاتتىقلىقتا( سەۋر قىلغۇچى، )توختاپ قالىدۇ، بۇ

  ③.«[33]مىن ۈئچۈن نۇرىۇن ىئبرەتلەر بارۇئشۈكۈر قىلغۇچى ھەر م

پەقەت  ىندقۇرائن ائيەتلىرى ائيەتلەر دىكىتۆت وئرۇنيۇقىرىدىكى 
 .دۇبىلدۈرىقىنى ىدىغانلىنىڭ مەنپەەئتلىنىۋە شۈكۈر ەئھل سەۋر 

  .لەرنى قاندۇرىدۇھاجەتۋە  يەتكۈزىدۇە لەرگمەقسەت

                                                             
 سۈرە لوقمان 31- ائيەت.

①  
 سۈرە سەبەئ 11- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

②  
 سۈرە شۇئرا 31-،33- ائيەتلەر.

③  
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 بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ:

 ھەرگىز ۈئمىد ۈئزمىگىن ۇئزۇن ۋاقىت كەتسىمۇ،
  بىلەن سورىساڭ. سەۋر ىەلبە يېقىن يېتىشكە، 

 ھاجەتلىرى قانىدۇ سابىر بولغان كىشىنىڭ،

 ①.ىئشىك ېئچىالر چېكىشتە گەر ھارمىساڭبىر كۈن 

 يەنە بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ:

 تىرىشقانالر كۆپ ەئمەس،نىيەت قىلغان ىئشىغا 

 ②بىلەن ھەمنەپەس. ۋر تاپار ۇئتۇق كىم بولسا سە

ۇئممۇ  .ۇدسەۋر قىلغۇچىالرغا تېخىمۇ ياخشىسىنى بېرى تعالى هللا
نداق مۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبەر مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ەئنھامە ەسەل

ھەرقانداق بىر مۇسۇلمانغا مۇسىبەت »دېگەنلىكىنى ائڭلىغان ىئدىم: 
 نىڭ >بىز ەئلۋەتتە هللا :يىچەرىغىنى بويەتكەن ۋاقىتتا هللا نىڭ بۇي

ڭ دەرگاھىغا قۇم هللا نىوىئگدارچىلىقىدىمىز )هللا نىڭ بەندىلىرىمىز(، چ

ماڭا يەتكەن مۇسىبەتتە ماڭا ەئجىر بەر ۋە ۇئنىڭ  ،>ىئ هللا ۋە ③قايتىمىز<
هللا  ۇسا،ق< دېگەن دۇائنى وئ!گىنوئرنىغا ۇئنىڭدىنمۇ ياخشىسىنى بەر 

ۇ . ۇئممۇ سەلەمە مۇنداق دەيدۇ: ېئرىم ەئب«نى بېرىدۇنىۇئنىڭغا تىلىگى
قايسى مۇسۇلمان ەئبۇ سەلەمەدىن »، مەن: سەلەمە ۋاپات بولغان ۋاقىتتا

هللا نىڭ ەئلچىسىگە ھىجرەت قىلغان تۇنجى ائىئلىلىك  ،ياخشى؟ ۇئ
نىڭ لەمەقىلدىم. هللا ماڭا )ەئبۇ سە ائندىن يۇقىرىقى دۇائنى دېدىم. «تۇرسا؟

                                                             

  ① »ديوان اِلماسة« 1- توم 33- ۋە 33- بەتلەر.

  ② »املستطرف« 1- توم 115- بەت.
 سۈرە بەقەرە 156- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

③  



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
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 ①.«بەردىنى  ملسو هيلع هللا ىلص وئرنىغا( پەيغەمبەر

ەندىنى ب سەۋر ھەقىقەتەن  .دۇنيادا ەئزىز بولۇشنىڭ يولىدۇر  سەۋر 
نى باشقىالرىا بېشى الرقىلغۇچى سەۋر چۈنكى قىلىدۇ.  دۇنيادا ەئزىز

 .دىكى نەرسىنى تاما قىلمايدۇىۋە باشقىالرنىڭ قولەئگمەيدۇ 

ان غقىل نىدا دەپمۇنداق  ەئبۇ ەئئۋەر سۇلەمى ،داشىۇ يەرمۇك ۇئر 
ۋە ەئجىردىن بولغان  سەۋر سىلەر  ،ىئ قۇرەيشلەر جاماەئسى» :ىئدى

 ،ەتتۇر دۇنيادا ەئزىزلىك ۋە ھۆرم سەۋر ھەقىقەتەن  .ڭالرىلنى ېئر ېسىۋەڭالن
 ەنيەتك سىلەرگە ۋە گەمۇشەققەتلەر  .پەزىلەتتۇر  ۋە ائخىرەتتە رەھمەت

  ②!«.قىلىڭالر سەۋر  ېئغىرچىلىقالرىا

 مۇنداق دېگەن: مۇھاجىر ەئلجىيلىم ىئبنى ەئلسۇلەي

 زۈمنى،يۈ سەۋرنىڭ يېپىۋالغاچ  گۈزەللىكىدىن

 ③ۇئلۇغ رەببىم ساقلىدى قاباھەتتىن ۆئزۈمنى.

 

 نىڭ ساھەلىرى سەۋر 
اەئت قا ىئتهللا يەنى  .دۇىر يۈز بې ساھەدەۈئچ  ائساسلىقى سەۋر 

 ۈئچۈن شتوختابولۇشتىن  يقا ائسىهللا ، قىلىش سەۋر  ۈئچۈن قىلىش
بىز بۇ  .رەتاىئبتىن قىلىش سەۋر گە رىەدقە - نىڭ قازا ۋە هللا قىلىش  سەۋر 
اھەلەرگە اشقا سب - باشقا ، ۇئالرنىن قىلىپبايا يتەپسىلى ساھەنىۈئچ 

                                                             
 مۇسلىم رىۋايىتى.

①  

 »اتريخ دمشق« 36- توم 56- بەت.
②

  

  ③ »املستطرف« 1- توم 151- بەت.
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ۆپ ىتى كناھايۋرنىڭ ساھەلىرىنىڭ سە، ۈئچۈن ىئزدەنسەك بۆلۈش
 ،ۆئتىدىغان كۆپ شىدىنېب ىڭنسانىئن يەردە بۇ بىز .بايقىدۇقلىكىنى نىئكە

ساھەلەر  بولغان ەئھمىيەتلىك ىئنسانغا نىسبەتەن ناھايىتى بولۇپمۇ
 ھەققىدە توختىلىمىز.

. شىلقى سەۋر غا ىسىناقلىر  ۋە ىئمتىھاندۇنيانىڭ بىرىنچى، 
 ولغان بولىدۇ.تلەرگە مۇسىبەت شەققەت ۋەمۇ ئىتىىتەب دۇنيانىڭ ەئسلىي

ۋە ائزادە ساائدەت  - تبەخ ھەرقانداق بىر كىشىنىڭ پەقەتدۇنيادا 
يادا . ەئكسىچە، دۇنبولمايدۇ مۇمكىن اپ ۆئتۈشىتۇرمۇش ىئچىدىال ياش

تۇرىدۇ.  يىنچىلىققا ۇئچراپىۋە ق قەتقداىئم جاپا مۇشە ياشىغان كىشى ھەر

ْنَساَن ِف  َلَقْد خَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىهللا ت بىز ىئنساننى » ﴾َكَبدٍ َلْقَنا اْْلِ

ىئنسان  يەنى ①«.مۇشەققەت ىئچىدە قىلىپ ياراتتۇق - ھەقىقەتەن جاپا
 هللا تعالىۇ. لىدوسىناقالر ىئچىدە ب - ىئمتىھانمۇشەققەت ۋە  - جاپا ھاياتى

َِ  َولَنَ ب ُْلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْْلَْوِف َواْْلُوِع َونَ ْقٍص ِمنَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: اأْلَْمَوا
ِر الصَّابِرِينَ َواأْلَنْ ُفِس َوالثَّ   بىلەن، قورقۇنچ بىرائز ىسىلەرن بىز» ﴾َمرَاِت َوَبشِ 

 الىلىرىڭالرىا،ب جانلىرىڭالرىا، ماللىرىڭالرىا، ۋە بىلەن قەھەتچىلىك بىرائز
 كەلگەن بېشىغا) .سىنايمىز قۇموچ بىلەن زىيان يېتىدىغان زىراەئتلىرىڭالرىا

( ىلەنب جەننەت) قىلغۇچىالرىا سەۋر ( زەخمەتلەرگە -زىيان مۇسىبەت،

  ②.«بەرگىن خەۋەر خۇش

ىتىش دىن ۆئزىنى توختنەرسىلەر  ياقتۇرغاننەپسى ىئككىنچى، 

َمُنوا ََل ََي أَي َُّها الَِّذيَن آ﴿مۇنداق دەيدۇ:  عالىهللا ت .شىقىل سەۋر  ۈئچۈن
                                                             

 سۈرە بەلەد 3- ائيەت.
①  

  ② سۈرە بەقەرە 155- ائيەت.
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 َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم اَّللَِّ َوَمْن يَ ْفَعلْ  تُ ْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َوََل أَْوََلدُُكْم َعْن ذِْكرِ 
نىڭ  مىنلەر! ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى هللاۇئىئ م» ﴾اْْلَاِسُرونَ 

سۇن، ىئبادىتىدىن( ىەپلەتتە قالدۇرمى - زىكرىدىن )يەنى هللا نىڭ تاەئت

  ①.«كىملەركى شۇنداق قىلىدىكەن، ۇئالر زىيان تارتقۇچىالردۇر 

بىز »مۇنداق دەيدۇ:  ەزىيەلالھۇ ەئنھۇف ر بنى ەئۋھمان ىئائبدۇرا 
بىلەن بىرگە ېئغىر سىناقالرىا دۇچ كەلگەن بولساقمۇ سەۋر  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

لەن پاراىەت بى -قىلغان ىئدۇق. ەئمما ۇئنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن راھەت 

لمىدۇق  ②.«سىنالدۇق ۋە سەۋر قىال

نغان ىىلق ىئمتىھانپ لەر تۈرمىگە تاشلىنىىبەزى كىش ،لەنىمەس
 ،ىيىپكۆپلىلىرى با ۋە دۇنيا - كىن مالېل ،دۇىقىل سەۋر تتا ىۋاق

لمايدۇ سەۋر نسا ىقىل ىئمتىھان بىلەنائزادىچىلىك  لەر ىمە كىشھەم .قىال
 - انىئمتىھ» :مۇنداق دەيدۇ االرىمۆئل .ەئمەس وئخشاشتا قىلىش سەۋر 

اليدۇ سەۋر  وئخشاشال ئمىن ۋە كاپىرمۇسىناقالرىا   -ەت ەئمما راھ ،قىال

اليدۇ سەۋر  الئمىنۇىل مچتپەقەت راس پاراىەتكە   ③.«قىال

 ياقتۇرىان نەرسىلەردىن ۆئزىنى توختىتىش ۈئچۈننەپسى 
 يلىشىشىلىەئمەائرقىلىق  يول خىل تۆتتۆۋەندىكى  سەۋر دىغان ىقىلىن

 كېرەك:

 رىاالۇئ ۋەلەرگە مايىل بولماسلىق ىنەرس ياقتۇرىانكۆڭۈل . 1

                                                             
 سۈرە مۇنافىقۇن 1- ائيەت.

①  
  ② تىرمىزى رىۋايىتى، ەئلبانى »سەنەدى ھەسەن« دېگەن.

 »تسلية أهل املصائٌ« ناملىق كىتاب 185- بەت. 
③  
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 ؛ائلدانماسلىق

 ەتمەسلىكىپ كرىلشىشكە بېىر نەرسىلەرگە ېئياقتۇرىان كۆڭۈل . 1
 تىپ،پ قىلىۋېسەر  الۈئچۈن شالرىلىغيى پەقەت سەپەر ۋە نىۋاقتى ۋە

ال م بىر قىسىم قمايدىغانىەئسلەشكە ۋاقتى چنى  هللانامازىا ياكى 
 كەلتۈرۈشتەغا قولنەرسىلەرنى  ياقتۇرىدىغانكۆڭۈل  ،ىئگىلىرىگە وئخشاش

 ۋەتمەسلىك؛ۇ كىدىن ائشۇر ېچ

 دەت ۋەىئبا بېرىلىپ كېتىپ،خىزمىتىگە بەك  كىشىلەربەزى 
 باھانە قىلىپ نىخىزمەت . شۇنداقال،تىدۇقىلىۋې ي ۋاجىباتالرنى زايەشەرىئ

 بارچە ۇئنىڭ خىزمىتى نىڭۇئ ،بىلەن شۇىۇللىنىدۇ. نەتىجىدە ھارام ىئشالر
 بىرىنىڭ دىنمۇتەپەككۇرلىرىىئنگلىز گە ائيلىنىدۇ. خۇددى سىىنەرس

ە ىئبادەت ىگنىڭ خىزمىتىۆئز  ، ۇئ كىشىدەكتۆۋەندىكى سۆزىدە دېيىلگىنى
: مۇنداق دېگەن ىئدى دىن بىرى مۇتەپەككۇرلىرىىئنگىلىز  دۇ.ىقىل

بادەت ىئ اغلەر ھەپتىدە ائلتە كۈن مەركىزى بانكىىدىكى كىشەئنگلىيە»
 .«نىدۇىكاۋىا يۈزل نچى كۈنى چىر تى، يەتىپقىل

قىلىش دا نى ائىھەقلىر  هللا نىڭ ىكىنەرسىلەرد ياقتۇرىانكۆڭۈل  .3
ە ۋ قانالرنىڭ ھەقلىرى ىتۇ - ، ۇئرۇقيەنى زاكات .قىلىش سەۋر  ۈئچۈن

 ؛گە وئخشاشىسەدىق

  .ىكشلەتمەسلىئ يولالرىاھارام  نىلەر ىنەرس ياقتۇرىانكۆڭۈل . 3

ماسلىق ىلقتاما ىلەرنى دىكى نەرسىڭ قولاشقىالرنىبۈئچىنچى، 
الرغا بالى ۋە دۇنيا - لگەن مالىر ېمەت قىلىپ بباشقىالرغا نې ھەمدە

َوََل ََتُدَّنَّ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  عالىهللا ت .نىڭ قاتارىدىندۇر سەۋر ائلدانماسلىق 
نْ َيا لِنَ ْفتِ  نَ ْيَك ِإََل َما َمت َّْعَنا بِِه أَْزَواًجا ِمنْ ُهْم َزْهرََة اِْلََياِة الدُّ ِفيِه َورِْز َُ نَ ُهْم َعي ْ
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ٌر َوأَبْ َقى  بىز )كۇففارالردىن( تۈرلۈك جاماەئنى بەھرىمەن» ﴾رَبِ َك َخي ْ
، بۇنىڭ زىننەتلىرىگە كۆز سالمىغىن - قىلغان دۇنيانىڭ نېمەتلىرى ۋە زىبۇ

بىلەن ۇئالرنى سىنايمىز، پەرۋەردىگارىڭنىڭ رىزقى )يەنى ساۋابى بۇ پانىي 

 ۇئ سىناش ۈئچۈن ۇئالرنى يەنى ①.«ۇر نېمەتتىن( ياخشىدۇر ۋە ەئڭ باقىيد
 .بەردۇق نېمەتلەرنى

ەنى ي)قىسقا  نىڭقولى بەزى كىشىلەر دىكىقەۋمى قارۇننىڭ 
لمىدى سەۋر  بولۇپ قالغانلىقىغا (كەمبەىەل  الر ھەققىدەۇئ عالىهللا ت .قىال

 ﴾َعُِّيمٍ ظٍ  حَ ََي لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِتَ ََاُروُن إِنَُّه َلُذو ﴿ مۇنداق دەيدۇ:
كاشكى بىزگە قارۇنغا بېرىلگەن بايلىق بېرىلسىچۇ، ۇئ ھەقىقەتەن »

  ②«.)دۇنيالىقتىن( چوڭ نېسىۋىگە ىئگە ىئكەن

 قىلىپ زىقرى ڭالرنىىبال دۇنيا ۋە - لەرگە مالىبەزى كىش عالىهللا ت
قىلىپ نى بايان ىكىىئكەنل ۈئچۈن تۇتۇش ائستا -ائستا  شى ۇئالرنىلىبېرى

ٍَ َوبَِننَي ۞﴿ :مۇنداق دەيدۇ ُهْم بِِه ِمْن َما َا َّنُِدُّ َسارُِع ََّلُْم ِِف نُ  َأَُيَْسُبوَن أَّنَّ
 ۋە مۈلۈك - مال ۇئالرىا بىزنىڭ( ۇئالر)» ﴾اْْلَي ْرَاِت َبْل ََل َيْشُعُروَن۞

 دەپ لغانلىققى ياخشىلىق تېز ۆئزلىرىگە بەرگەنلىكىمىزنى ەئۋالدالرنى

  ③.«ۇئقمايدۇ ۇئالر ەئمەس، ۇئنداق ھەرگىز وئيالمدۇ؟

 تعالى نىڭ دىنىغا چاقىرىدىغان هللا لەرنىىكىشتۆتىنچى، 
كى نىڭ ساھەلىرىدىسەۋر  شىقىل سەۋر گە ىەتلىر قمۇشەق نىڭدەۋەت

 كىىپ كەتكەنلراقالىلەرنىڭ دىندىن يىكىش بۈگۈنكى كۈندە مۇھىم ىئشتۇر.

                                                             
  ① سۈرە تاھا 131- ائيەت.

 سۈرە قەسەس 11- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
②  

  ③ سۈرە مۇئمىنۇن 55-، 56- ائيەتلەر.
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 ۇناھگ، دەۋەت كۈچلۈك بۇ خىل ەئھۋالدا .ەئمەس يدەۋەتچىلەرگە مەخپى
 الزىم ويۇشىغا قھەقنى جاراڭلىق وئتتۇر  ۋە مەئسىيەتنى ىئنكار قىلىش -

 ۇراپاتالرنىخ گىرەلەشكەن رەھىمەھۇلالھ بنى ائبدۇلەئزىزۆئمەر ىئ بولىدۇ.
: مۇنداق دېگەن ۋاقىتتا قىلغان ھېس نىىتىلىيۇئمەس چوڭ ۆئزگەرتىشتىكى

 .ىمەنىلىئشقا تۇتۇش قدىغان بىر ىر ېۆئزى ياردەم ب هللا نىڭمەن پەقەت »
 غان،بول كلەر چوڭىكىچۈگەپ، چوڭالر ت نى قىلىش يولىداشىئ بۇ

ا كىشلەر تت، ھەغانجرەت قىلىەئئرابىيالر ھ ،لەشكەناساھەتپەئجەملەر 

 ①«.ىئدى بىلمەيدىغان بولغاندەپ نى ھەق ىۇئنىڭدىن باشقىس

 يىل 156 رىاالىئمتىھان يولىدىكى بارلىقدەۋەت  ەئلەيھىسساالمھ نۇ
ۇنداق ھەققىدە م ەئلەيھىسساالمھ نۇ تعالى هللا. قىلدى سەۋر  قاتتىق

ََ ْوِمي لَْياًل َونَ َهارًا ۞﴿ دەيدۇ: ََ َر ُِ  ِإين ِ َدَعْوُت   يَزِْدُهْم ُدَعاِئي ِإَلَّ فَ َلمْ  ََا
 كېچە منىقەۋمى ھەقىقەتەن مەن! پەرۋەردىگارىم>: ېئيتتى نۇھ» ﴾۞ ِفرَارًا

 تېخىمۇ ۇئالرنى دەۋىتىم مېنىڭ. [5] قىلدىم دەۋەت( ىئمانغا) كۈندۈز  -

  ②.«[6]< قاچۇرۇۋەتتى

گە ۇئچراش ىتلىر قەسسۇيىرنىڭ شمەنلەۈقەتلىرى دقمۇشە نىڭدەۋەت
 ۇئەلكى كۆرسەتمەيدۇ، ب نىالەر تقى تەرەپتىكى مۇشەققەتلقاتارلىق سىر 

بەزى قېرىنداشالرنىڭ ھەسەت ۋە قارشىلىق قىلىشى قاتارلىق ىئچكى 
 ۇنداق دەيدۇ:م هللا تعالى تەرەپتىكى مۇشەققەتلەرنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

ِكَتا َُ ِمْن لَتُ ب َْلُونَّ ِف أَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الْ ﴿
رَُكوا أًَذى َكِثريًا َوِإْن َتْصِِبُوا َوتَ ت َُّقو ََ ْبِلُكْم َوِمَن الَّ  ُْ ا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم ِذيَن َأ

                                                             

  ① »اَلعتصام للشاطيب« 1- توم 13- بەت.
  ② سۈرە نۇھ 5-، 6- ائيەتلەر.
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سىلەر ماللىرىڭالردا )سەدىقىغە بۇيرۇلۇش ۋە ائپەت يېتىشى  » ﴾اأْلُُموِر۞
بىلەن( ۋە جانلىرىڭالردا )قەتل قىلىنىش، ەئسىر ېئلىنىش، كېسەل 

 دىن ىئلگىرى كىتاببولۇش بىلەن( چوقۇم سىنىلىسىلەر، سىلەر 
بېرىلگەنلەر )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( دىن، مۇشرىكالردىن چوقۇم 
نۇرىۇن يامان سۆز ائڭاليسىلەر، ەئگەر )يۇقىرىقى ەئھۋالالر يۈز بەرگەندە( 
سەۋر قىلساڭالر )سۆزۈڭالر ۋە ھەرىكىتىڭالردا هللا تىن( قورقساڭالر، 

ىلىنىشقا تېگىشلىك ۇئنداقتا بۇ ھەقىقەتەن ىئرادە بىلەن ق

وُلوَن َواْصِبْ َعَلى َما يَ قُ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  عالىهللا ت ①.«ىئشالردىندۇر 
ياًل   سېنى( )ىڭكۇففارلىرىن مەككە يەنى) ۇئالرنىڭ» ﴾َواْهُجْرُهْم َهْجرًا َجَِ

 الرنىۇئ قىلغىن، سەۋر  سۆزلىرىگە( دېگەن مەجنۇن شاىئر، سېھىرگەر،

 ②«.ەئتكىن تەرك  چىرايلىقچە

 دەھەققى رى ىملۆئز قەۋ (دەۋەتچىلەر ياكى پەيغەمبەرلەر) ۇئالر

وَكَِّل َوَلَنْصِبَنَّ َعَلى َما آَذيْ ُتُموََن َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْليَ ت َ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:
ُلونَ  ەۋر قىلىمىز، س زگە يەتكۈزگەن ەئزىيەتلىرىڭالرىا ەئلۋەتتەبى» ﴾اْلُمتَ وَكِ 

 عالىت هللا  ③«.تەۋەككۈل قىلغۇچىالر پەقەت هللا قا تەۋەككۈل قىلسۇن

َبْت ُرُسٌل ِمْن ََ ْبِلَك َفَصبَ ُروا َعَلى َما ُكذ ِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ بُوا َوَلَقْد ُكذِ 
ەرمۇ ىئنكار سەندىن بۇرۇن ۆئتكەن پەيغەمبەرل » ﴾َوأُوُذوا َحَّتَّ َأاَتُهْم َنْصُرَنَ 

ە ۇئالر ىئنكار قىلىنغانلىقىغا ۋە ۆئزلىرىگە يەتكەن ەئزىيەتلەرگقىلىندى. 

                                                             
 سۈرە ائل ىئمران 186- ائيەت.

①  
  ② سۈرە مۇز ز ەممىل 16- ائيەت.

  ③ سۈرە ىئبراھىم 11- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
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  ①.«سەۋر قىلدى، ائخىر ۇئالر بىزنىڭ ياردىمىمىزگە ېئرىشتى

ك مۇشەققەتلى غا،دەۋەتچىلەر يولنىڭ ۇئزۇنلۇقى ،ڭدەكىشۇن
 عالىت هللا .دۇىگە سەۋر قىللىرىكېچىكىشنۇسرەتنىڭ  - بەىنلىرىغا ۋە ىەلداۋا

ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّا َيِْتُكْم َمَثلُ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  لَِّذيَن َخَلْوا ا أَْم َحِسب ْ
تْ ُهُم الَْبْأَساءُ َوالضَّرَّاءُ َوزُْلزُِلوا َحَّتَّ يَ ُقوََ الرَُّسو  َُ َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن ََ ْبِلُكْم َمسَّ

ٌٌ   ِإنَّ َنْصَر اَّللَِّ َمَعُه َمََّت َنْصُر اَّللَِّ َأََل   ىئلگىرىكىلەر تېخى لەرسى» ﴾ََرِي
 كىرىشنى جەننەتكە تۇرۇپ ۇئچرىماي كۈلپەتلەرگە ۇئچرىغان

 چىلىقالرىا،ېئغىر  لەر(مىنۇئم) ۆئتكەن ىئلگىرى  سىلەردىن وئيالمسىلەر؟
 ۋە غەمبەرپەي ھەتتا ىئدى، چۆچۈتۈۋېتىلگەن ۋە ۇئچرىغان كۈلپەتلەرگە

 <دۇ؟كېلى قاچان ياردىمى( قىلغان ۋەدە بىزگە) نىڭ هللا>: مىنلەرمۇئ

  ②.«ىندۇر يېق ھەقىقەتەن ياردىمى نىڭ هللا بىلىڭالركى،. ىئدى دېگەن

نى ىقىانلدىغىلېشەكسىز ك نۇسرەتنىڭ -بە ىىەل دەۋەتچىلەر شۇڭا

الرُُّسُل َوظَنُّوا  َحَّتَّ ِإَذا اْستَ ي َْئسَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  عالىهللا ت .بىلىشى كېرەك
َي َمْن َنَشاُء َوََل يُ َردُّ َِبُْسنَ أَن َُّهْم ََْد   ا َعِن اْلَقْوِم ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصُرََن فَ ُنجِ 
 ھەتتا پەيغەمبەرلەر)قەۋمىنىڭ ىئمان ېئيتىشىدىن» ﴾اْلُمْجرِِمنيَ 

ۈئمىدسىزلەنگەن ۋە قەۋمى تەرىپىدىن( يالغانغا چىقىرىلغانلىقىغا جەزم 
 ياردىمىمىز يېتىپ كەلدى، بىز خالىغانقىلغان چاىدا، ۇئالرىا بىزنىڭ 

ائدەملەرنى قۇتقۇزدۇق، بىزنىڭ ائزابىمىز گۇناھكار قەۋمدىن 

                                                             
 سۈرە ەئنائم 33- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

①  
 سۈرە بەقەرە 113- ائيەت.

②  
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  ①.«قايتۇرۇلمايدۇ

 بۇيرۇپ، يامانلىقتىنققا ىياخشىلمۇستەھكەم تۇرىان،  تەھەق
ن . شۇڭا ۇئنداق كىشى ۈئچۈكىشى ەئزىيەت تارتىدۇھەرقانداق توسقان 

ايتىشتىن ە قپكەتەر  هللا ياردەم تەلەپ قىلىش ۋە هللا تىن، قىلىش سەۋر 
 .ائمال بولمايدۇباشقا 

ىئككى سەپ گىرەلەشكەن  ،پرىشىدۈشمەنگە ۇئچ بەشىنچى،
نۇسرەتنىڭ  - بەىقىلىش ىەل سەۋر  ۋاقىتالردا بۇنداق .شىقىل سەۋر تتا ىۋاق

ۇنداق بعالى ت هللا ،بولغانلىقى ۈئچۈن چىش چوڭ گۇناھقې .شەرتى
اق دەيدۇ: مۇند عالىهللا ت. قىلدى ۋاجىبمۇستەھكەم تۇرۇشنى  ۋاقىتالردا

ەنى دۈشمەن )مۇشرىكالردىن( بىر جاماەئگە )ي» ﴾ِإَذا َلِقيُتْم فَِئًة فَاَْ بُ ُتوا﴿

  ②«.قوشۇنىغا( ۇئچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر

 ېچىشتىنقلگەن ۋاقىتتا ىىغان ۋە ەئھدىلەر يېشجەڭ قىز  تعالى هللا
 هللا .بولىدۇ قىتى قاتتىناھاي سەۋر ى بۇ ۋاقىتتىك ىان بولۇپ،ائگاھالندۇر 

ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّا يَ ْعَلِم اَّللَُّ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىت  الَِّذيَن أَْم َحِسب ْ
!( هللا مىنلەر جاماەئسىۇئ)ىئ م» ﴾ْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّابِرِينَ َجاَهُدوا مِ 

 -سىلەردىن )ھەقىقىي( جىھاد قىلغانالرنى ۋە )جىھادنىڭ جاپا 
مۇشەققەتلىرىگە( چىدىغۇچىالرنى بىلمەي )يەنى ائيرىماي تۇرۇپ(، 
)پەقەت ائىزىڭالردا ىئمان ېئيتتۇق دېيىش بىلەنال( جەننەتكە كىرىشنى 

وٌَ ََْد ا ُُمَمٌَّد ِإَلَّ َرسُ َومَ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  عالىهللا ت ③.«وئيالمسىلەر؟
                                                             

 سۈرە يۈسۈف 116- ائيەت.
①  

 سۈرە ەئنڧال 35- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
②  

  ③ سۈرە ائل ىئمران 131- ائيەت.
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ٌْ َخَلْت ِمْن ََ ْبِلِه الرُُّسلُ أَفَِإْن َماَت َأْو َُِتَل انْ َقَلب ْتُْم َعَلى أَْعَقاِبكُ  َقِل ْم َوَمْن يَ ن ْ
ًئا وَ  ي ْ َُ مۇھەممەد » ﴾ الشَّاِكرِينَ َسَيْجزِي اَّللَُّ َعَلى َعِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُضرَّ اَّللََّ 

پەيغەمبەردۇر، ۇئنىڭدىن بۇرۇن كۆپ پەيغەمبەرلەر ۆئتتى پەقەت بىر 
)ۇئالرنىڭ بەزىلىرى ۆئز ەئجىلى بىلەن ۆئلگەن، بەزىلىرى باشقىالر 
تەرىپىدىن ۆئلتۈرۈلگەن(؛ ۇئ ۋاپات بولسا ياكى ۆئلتۈرۈلسە، ائرقاڭالرىا 
يېنىۋاالمسىلەر؟ )يەنى ىئماندىن يېنىپ مۇرتەد بوالمسىلەر؟( كىمكى 

ان ېنىۋالىدىكەن )يەنى مۇرتەد بولىدىكەن(، ۇئ هللا قا قىلچە زىيائرقىسىغا ي

  ①.«يەتكۈزەلمەيدۇ. هللا شۈكۈر قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇ

ېرىلغاندىن ىئزچىل تالالش ېئلىپ ب ەدسىىتالۇتنىڭ قىسس تعالى هللا

فَ َلمَّا ﴿دەيدۇ: مۇنداق  رۇلۇقجاماەئت توىئمىن ۇلىپ قالغان مقې كېيىن
رِ َفَصَل  َُ َتِليُكْم بِنَ َهٍر َفَمْن  َ ُمب ْ ََ ِإنَّ اَّللَّ  َُ ِمْنهُ فَ َلْيَس ِميِ  طَاُلوُت ِِبْْلُُنوِد ََا

ا ِمْنُه ِإَلَّ ََِلياًل َوَمْن َلَْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِميِ  ِإَلَّ َمِن اْغتَ َرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُو 
َََة لَنَ ِمن ُْهْم فَ َلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَّذِ  ا اْليَ ْوَم ِِبَاُلوَت يَن آَمُنوا َمَعُه ََاُلوا ََل طَا

ََ الَِّذيَن َيُُّنُّوَن أَن َُّهْم ُماَلَُو اَّللَِّ َكْم ِمْن ِفَئٍة ََِليَلةٍ  َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة  َوُجُنوِدِه ََا
 ىلەنب ەئسكەرلىرى  تالۇت» ﴾ َواَّللَُّ َمَع الصَّابِرِينَ ِبِِْذِن اَّللَِّ 

 بىلەن ەرياد بىر سىلەرنى هللا>: چاىدا ائيرىلغان( بەيتۇلمۇقەددەستىن)
 ىمكىك ەئمەس، تەۋە ماڭا ۇئ ىئچىدىكەن، ۇئنىڭدىن كىمكى سىنايدۇ،

 ڭدىنۇئنى تەۋەدۇر، ماڭا ھەقىقەتەن ۇئ تېتىمايدىكەن، نىيىسۈ دەريا
 خىالپلىق قابۇيرۇق) ائدەم ىئچكەن( ۈئچۈن بېسىش بىرائز ۇئسسۇزلۇقىنى)

 باشقا نكىشىدى ائزىىنا ىئچىدىكى ۇئالرنىڭ. دېدى <(بولمايدۇ قىلغان

                                                             
  ① سۈرە ائل ىئمران 133- ائيەت.
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 ىشىلەرك ېئيتقان ىئمان ۇئنىڭغا ۋە تالۇت. ىئچتى ۇئنىڭدىن ھەممىسى
 اقورقۇنچق كۆرۈپ كۆپلۈكىنى دۈشمەننىڭ) چاىدا ۆئتكەن دەريادىن

 ۇئنىڭ ۋە جالۇت بىز بۈگۈن>(: پىرقىسى بىر ۇئالرنىڭ چۈشۈپ،
 تالۇتنىڭ) .دېدى <كەلتۈرەلمەيمىز تاقەت ۇئرۇشۇشقا بىلەن ەئسكەرلىرى 
 نىڭ هللا> :قىلىدىغانالر ېئتىقاد بولۇشقا مۇالقات قا هللا( تەۋەلىرىدىن

. دېدى <ىدۇقىل ىەلىبە ۈئستىدىن جاماەئ كۆپ جاماەئ ائز بىلەن ىئرادىسى

 بىر بۆلىكىدىن ۇئالر   ①.«بىللىدۇر  بىلەن كۆرسەتكۈچىلەر چىداملىق هللا
ەزىسى ب سۇ ىئچمىگەنلەرنىڭمۇ .بولدى يتالۇتقا ائسى ىپسۇدىن ىئچ

ىلغان ق سەۋر  نەتىجىدە،ۇپ، بەزىسى بويسۇنمىدى. ققا بويسۇنۇ بۇير 
  .بە قىلدىىجاماەئت ۇئرۇش قىلدى ۋە ىەل

ققەتلەرگە مۇشە - ائلتىنچى، ىئلىم تەلەپ قىلىش يولىدىكى جاپا
لىم تەلەپ ىئ ساھەلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ.نىڭ مۇھىم سەۋر قىلىش  سەۋر 

 سەۋر غۇچى ىئلىم تەلەپ قىل ،بولۇپبار  لەرېئغىر مۇشەققەت قىلىش يولىدا
 لەيھىسساالمەئ خىزىر بۇ ھەقتە .مەنزىلىگە يېتەلمەيدۇ قورالالنمىسابىلەن 

َع َمِعَي إِنََّك َلْن َتْسَتِطي﴿: دېگەن ىئدىمۇنداق  ساالمغاسمۇسا ەئلەيھى
 بىللە بىلەن مەن سەن» ﴾وََكْيَف َتْصِبُ َعَلى َما ََلْ َتُِْط بِِه ُخب ْرًا۞ َصب ْرًا ۞
 تونۇپ چوڭ قۇر  سەن[. 61] تۇرالمايسەن قىلىپ تاقەت - سەۋر  بولۇشقا

( مىگەنچۈشەن سەن ماھىيىتىنى ەئمما يامان، قارىماققا يەنى) يەتمىگەن

مۇسا   ②.«[68] تۇرااليسەن؟ قىلىپ تاقەت - سەۋر  قانداقمۇ ىئشقا

َُ يھىسساالم جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى: ەەئل ََ َسَتِجُدين ِإْن  اَء اَّللَُّ ﴿ََا

                                                             
  ① سۈرە بەقەرە 131- ائيەت. 

  ②سۈرە كەھڧ 61- ائيەتنىڭ بىر قىسمى ۋە 68- ائيەت. 
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نى سەۋر هللا خالىسا مې>مۇسا ېئيتتى: » ﴾رًا َوََل أَْعِصي َلَك أَْمرًاَصابِ 

 ①.<«نقىلمايمەقىلغۇچى كۆرىسەن، سېنىڭ بۇيرۇقۇڭغا خىالپلىق 

ېتىشتىن سەۋىيىسىگە ي ۆئلىماالرائلدىراپ وئتتۇرىغا چىقماسلىق ۋە 
ەپ قىلىش لىئلىم تە مۇقىلىش سەۋر ۈئچۈن  لگىرى پەتىۋا بەرمەسلىكىئ

 لەردىندۇر.سەۋر  يولىدىكى

نىڭ سەۋر بۇ  ىمۇسەۋر ى ھەققىدە قىلغان تلىر شاگىر  ۇئستازنىڭ 
، گىتىشىغا ىئلىم ۆئلىر شاگىرت يەنى ۇئستاز .تىدۇېقاتارىغا كىرىپ ك

قىنى ىلىمىغانلغان ياكى يادىلنى يادلەر دەرس ،لەرنى چۈشەندۈرۈشىمەسل
 .دۇىقىل سەۋر  قاتارلىق مۇشەققەتلەرگەش ىرۈشتە قىلسۈ 

 

 لەرسەۋەبگە ياردەم بەرگۈچى سەۋر 
 ىئنسان اكىيىدىغان ھەدىيىمۇ بېرىل تەىهللا تەرىپىدىن بىۋاس سەۋر 

  ؟ىدىغان ەئخالقمۇيېتىلدۈر  يتەدرىجى ۆئزى 

نەسىھەت  ەائزابلىنىدۇ ۋتتا ىيەتكەن ۋاق مۇسىبەتلەر ىكىشىنچە كۆپ
 «ىپ بەرمىدىنى رىزىق قىلسەۋر تا ىقار  بىتىمگەىمۇس تعالى هللا» :نساىقىل

 سەۋر  ىگەۆئز قىلىش ۈئچۈن  ىئبادەت ،ىئبادەتكە بۇيرۇلساھەتتا  دەيدۇ.
نى سەۋر  لەرىشىك يەنى بۇ خىلدىكى .باھانە قىلىشىدۇ لمىگەنلىكىنىىبېر 

لمايدۇ. پەقەت هللا ىئنسان ۆئزى يېتىلدۈرۈشكە قادىر»  عالىت بوال
  دەپ چۈشىنىدۇ. «تە بېرىلىدۇىغا بىۋاسىئنسانتەرىپىدىن 

 ىيە بولساھەد تە بېرىلىدىغانىبىۋاسپىدىن ىتەر  هللا سەۋر ەئگەر 

                                                             
  ①سۈرە كەھڧ 61- ائيەت. 
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ائجىز ن رۇنداشتىائيەتلەردىكى ھۆكۈملەرنى وئگە بۇيرۇلغان سەۋر  ،ىئدى
نى سەۋر ىز ھەدىسلەرنىڭ مەزمۇنىدىن كەلگەن بوالتتۇق. لېكىن ب

 ەئخالق بولغان بىر تۈرلۈك ىئنساننىڭ ۆئزى يېتىلدۈرۈش ىئمكانىيىتى
 بىلەلەيمىز. ىئكەنلىكىنى

 ،دۇكىىنىدىن رىۋايەت قىلەزىيەلالھۇ ەئنھۇسەىئد خۇدرى ر  ۇەئب
نى ۇئ هللا ،قىلساتەلەپ  سەۋر كىمكى »مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر

 ①.«سەۋرچان قىلىدۇ

چىدامچانلىقتا  ۋە تارچانلىقۋ سەىلىرى بەزىلىرىدىن بەز  نىڭىئنسانالر 
 .قىلىپ يارىتىلغانۈئستۈن 

ەئمەل بولۇپ، كىشىلەر جىسمانىي ۋە روھىي  يقەلبى سەۋر 
 گە ياردەم بېرىدىغانسەۋر جەھەتتىن كۆپ چېنىقىش بىلەن بىرگە 

رگە ۋ ەياردەم تىلەش ائرقىلىق س هللا تىن ،سەۋەبلەرنى مۇستەھكەم تۇتۇپ
  ېئرىشىدۇ.

 ؟قايسىالر لەرسەۋەبدىغان ىر ە ياردەم بېگسەۋر 

 ، دۇنيا ھاياتىنىڭ ماھىيىتىنى ۋە ھاياتلىقنىڭ مۇشەققەتبىرىنچى
 جاپانى نىئنسا عالىت هللا .ېئغىرچىلىقالر بىلەن تولغانلىقىنى چۈشىنىش -
غا قەدەر راشقانرەببىگە ۇئچنسان ىئ شۇڭا .مۇشەققەت ىئچىدە ياراتتى -

 لەرسىناق ۋە كۆڭۈلسىزلىك - ىئمتىھان ،ەئلەم -د دەر  مۇشەققەت تارتىدۇ.
 - جاپا ۋە ىزناقسىس - ىئمتىھانبۇ دۇنيانىڭ ئىيتىدۇر. ىتەبدۇنيانىڭ  بۇ

 .ۇشى مۇمكىن ەئمەستسىز بولەققمۇشە

                                                             
ىشىگە شۇ سەۋر قىلغان ك هللا» بۇھەدىسنىڭ شەرھىسىدە ىئبنى ھەجەر مۇنداق دېگەن:بۇخارى رىۋايىتى.  ①

 .«تىپ بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن نەپسى ۇئ كىشىگە بويسۇنىدۇىكىشىنىڭ نەپسىدىن ىئمكانىيەت يار 
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 ەئبۇ ھەسەن تىھامىي مۇنداق دېگەن:

 جاپا، ھالبۇكى، - رى بتى جەنىڭ ماھىيھاياتلىق
 .ھاياتتا مۇشەققەتسىز بولۇشنى زۇاليسەنر ائ

 تەلەپ قىلغان ھەر كىشى،ەئكسىدە تەبىەئتنىڭ  

 ①يا تەلەپ قىلغۇچى سۇدا وئتنىڭ چوىىنى.گو

ەرنى ىلھادىسيۈز بەرگەن غان كىشى ىمۇھەقىقەتلەرنى تون بۇ 
 ۇىانننى توىتىئىدۇنيانىڭ تەب يمما ھاياتىەئ .دۇىس قىلۇئشتۇمتۇت ھې

نى، ىان نەرسدىغى، ۇئنى ائسانالشتۇر دەناق كەلگەنىسۋە  ىئمتىھانكىشى 
 . نى تاپىدۇسەۋر يەنى 

كىگە كى ىئكەنلىى، پۈتكۈل ائلەمنىڭ هللا نىڭ مۈلىئككىنچ
ھەممە نەرسە هللا نىڭ مۈلكى بولغانلىقى ۈئچۈن، هللا خالىغان  ىئشىنىش.

 عالى تهللا كىشىگە رىزىق قىلىپ بېرىدۇ، خالىغان كىشىگە بەرمەيدۇ.

 رىمەنبەھ سىلەر» ﴾ْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ َوَما ِبكُ ﴿مۇنداق دەيدۇ: 

 ربىرەنسان ىئ ڭاۇ ش ②«.بەرگەن هللا ھەممىسىنى نېمەتلەرنىڭ بولۇۋاتقان

 َوِإَنَّ إِلَْيِه َنَّ َّللَِّ إِ » ،تتاىنغان ۋاقىقىل ىئمتىھانلىپ ېدىن مەھرۇم قسىنەرسى
َصابَ ت ُْهْم الَِّذيَن ِإَذا أَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىهللا ت .يىشى الزىمدې «رَاِجُعونَ 

 كەلگەن مۇسىبەت ىرەرب ۇئالرىا» ﴾ َوِإَنَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ ُمِصيَبٌة ََاُلوا ِإَنَّ َّللَِّ 
 نىڭ هللا يەنى) ىئگىدارچىلىقىدىمىز نىڭ هللا ەئلۋەتتە بىز>: ۇئالر چاىدا،

                                                             

  ① »اتريخ دمشق« 33- توم 113- بەت.
  ② سۈرە نەھل 53- ائيەتنىڭ بىر قىسمى. 
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  ①«.دەيدۇ< قايتىمىز دەرگاھىغا نىڭ هللا قۇموچ ،(بەندىلىرىمىز

 دۇنياسى هللا نىڭ - لىرى ۋە مالىبال - ەئھلى ،ىنىڭ ۆئزى بەند
 قويغۇچى ائرىيەت بەندىگە ائرىيەت قويدى.ۇئالرنى  هللا تعالى .كىدۇر مۈل

ۇئممۇ  ىدۇ.ۋالرۇ تتا قايتۇ ىغان ۋاقىخال ائرىيەت قويغان نەرسىسىنى ۆئزى 
ۈشەنگەن چبۇ نوقتىنى ياخشى تەلھە  ۇيولدىشى ەئب بىلەن ۇئنىڭ مسۇلەي

م ەئبۇ ەيۇل، ۇئممۇ سبولغانداوئىلى ۋاپات ائمراق ەئبۇ تەلھەنىڭ  .ىئدى
رىيەت نەرسىنى بىر ائىئلىگە ائم بىر ىئ ەئبۇ تەلھە، بىر قەۋ: »تەلھەگە
ىن تەلەپ قى ائىئلىدىم ۇئ نەرسىنى ھېلدىن كېيىن ۇئ قەۋىڭۇئن بەرسە،

« يدۇاق، بولماي» دېدى. ەئبۇ تەلھە:« توسۇش ھوقۇقى بوالمدۇ؟ قىلسا،
وئىلۇڭ ۋاپات بولدى، هللا تىن  ۇئنداق بولسا»م: دېدى. ۇئممۇ سۇلەي

  ②دېدى. «ەئجرىڭنى كۈت

 ونۇش.ت ۈئچۈن بېرىلىدىغان مۇكاپات ۋە ەئجىرنى سەۋر ۈئچىنچى، 

َلى َرِبِ ِْم نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي ۞ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوعَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: عالىهللا ت
ياخشى ەئمەللەرنى قىلغۇچىالرىا بېرىلگەن مۇكاپات » ﴾يَ تَ وَكَُّلوَن۞

 - [. ۇئالر )ھىجرەت قىلىشنىڭ جاپا58نېمىدېگەن ياخشى! ]
مۇشەققەتلىرىگە، هللا نىڭ يولىدا يەتكەن ەئزىيەتلەرگە( سەۋر قىلىدۇ، 

م ىبنى قەييىئ  ③.«[15] )ھەممە ىئشلىرىدا( پەرۋەردىگارىغا يۆلىنىدۇ
ائقىۋەتنىڭ ياخشى بولۇشىنى وئيالش »رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن: 

                                                             
  ①سۈرە بەقەرە 156- ائيەت. 

  ② مۇسلىم رىۋايىتى. 
  ③ سۈرە ەئنكەبۇت 58- ائيەتنىڭ بىر قىسمى ۋە 51- ائيەت. 
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 ①«.قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ سەۋر 

 ملسو هيلع هللا ىلص مبەرپەيغە، ىدۇكىنىقىلرەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت جابىر 
قىيامەت كۈنى دۇنيادا مۇسىبەت يەتكەن كىشىلەرگە »مۇنداق دېگەن: 

ۆئلۈپ كەتكەن كىشىلەر:  يساۋاب بېرىلگەندە، مۇسىبەت يەتمە
قىرقىلغان  بولسىمۇدۇنيادىكى چېغىمىزدا تىرىلىرىمىز قايچىالر بىلەن >

لىشىپ دەپ ائرزۇ قى قاتتىق ائزابقا قالغان بولساقچۇ(< بولسىچۇ )يەنى

 ②.«كېتىدۇ

 مۇنداق يدبنى زەائبدۇلۋاھىد ىئ .قىلىشەت نى نىيسەۋر تۆتىنچى، 
ىيەت ن قىلىشنى سەۋر ۈئچۈن  هللا قا ىئتاەئت قىلىشمكى ىك»: دەيدۇ
 ۋە كۈچ سەۋر  چۈنۈئ ىىئتاەئت قىلىش هللا قا گەۇئ كىشى تعالى هللا ،قىلسا

ىتىش ۆئزىنى توختبولۇشتىن  يقا ائسىهللا كى ىمك بېرىدۇ؛ۋەت ۋ قۇ  -
ائسىي  هللا قا ەگۇئ كىشى تعالىهللا  ،شنى نىيەت قىلساىقىل سەۋر  ۈئچۈن

نى هللا قا ۋە ۇئ كىشى بېرىدۇ سەۋر بولۇشتىن ۆئزىنى توختىتىشى ۈئچۈن 

 ③.«قالىدۇ الپبولۇشتىن ساق سىيائ

هللا  قىلىش. چتېپىلىدىغانلىقىغا ىئشەن ىچىقىش يولبەشىنچى، 
هللا  .قىلدى ىرگەب قنىىككى ائسانچىلبىلەن ىئ قىيىنچىلىقھەربىر  تعالى

 ﴾۞ افَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ۞ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرً ﴿ عالى مۇنداق دەيدۇ:ت
 ەئلۋەتتە[. 5] بار ائسانلىق بىر بىلەن مۈشكۈللۈك ھەربىر ەئلۋەتتە»

                                                             

  ① »مدارج السالكني« 1- توم 161- بەت.
  ② تىرمىزى رىۋايىتى، ەئلبانى »ھەسەن« دېگەن.

  ③ »حلية األولياء« 6- توم 163- بەت.
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  ①.«[6] بار ائسانلىق بىر بىلەن مۈشكۈللۈك ھەربىر

ە ۋ نىڭ ۋەزنىگە ائساسەن چۈشۈرىدۇىئمتىھانياردەمنى  تعالى هللا

ِبْ ِإنَّ َوْعَد فَاصْ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: هللا تعالىگە خىالپلىق قىلمايدۇ. ىۋەدىس
ُِنونَ  !( مۇھەممەد ىئ)» ﴾اَّللَِّ َحقٌّ َوََل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ََل يَُو

 ائتا نۇسرەت اڭاس) نىڭ هللا قىلغىن، سەۋر ( ەئزىيەتلىرىگە مۇشرىكالرنىڭ)
 ىقەتەنھەق ۋەدىسى( قىلىش ىئگە ۈئستۈنلۈككە دىنىڭنى ۋە قىلىش

 قىلىپ دىققەت سېنى ىئشەنمەيدىغانالر( ائخىرەتكە) ھەقتۇر،

 . ائتىدۇ تاڭ ھامان ،ە ۇئزۇن بولسىمۇگەرچە كېچ ②.«قويمىسۇن

 رۇشى بەزىدە بولۇر قاتتىق ۋە قىيىن،تاڭ يو 

 ③رۇماققا بەك يېقىن.و قالدى كېچىڭىز يلېكىن 

كىگە ىسىنىڭ يوقاپ كەتكەنلىككى بالسساالم ىئىەئلەيھ يەئ قۇب

يلٌ ﴿ :دىدېمۇنداق ىپ قىل سەۋر  ايلىقچە ر مەن پەقەت چى» ﴾َفَصب ٌْر َجَِ

ىائرام ب ياكىنارازى  بۇ ھەقتە سساالمىەئلەيھ يەئ قۇب  ④.«قىلىمەن سەۋر 

يعً َعَسى ﴿ :ېدىمۇنداق د ۋە بولمىدى ۇئالرنىڭ » ﴾اَّللَُّ َأْن َيْتَِيِي ِِبِْم َجَِ
)يەنى ۈئچ وئىلۇمنىڭ( ھەممىسىنى ماڭا دەرقەمتە قىلىپ بېرىشنى هللا تىن 

لىپ قا شىكايەت قىهللا قايغۇسىنى  - ائندىن ۆئزىنىڭ ىەم ⑤«.تىلەيمەن

                                                             
  ① سۈرە ىئنشىراھ 5-، 6- ائيەتلەر.

  ② سۈرە رۇم 66- ائيەت.

  ③  »روح املعاين« 13- توم 11- بەت.
  ④ سۈرە يۇسۇڧ 83- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
 سۈرە يۇسۇڧ 83- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

⑤
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ُكو بَ ثِ ي َوُحْزين ِإََل اَّللَِّ ﴿ :ېدىمۇنداق د ُْ َا َأ  - قايغۇ مەن» ﴾ِإَّنَّ

.ىال ېئيتىمەنقھەسرىتىمنى پەقەت هللا  سساالم ىەئلەيھ يەئ قۇب  ①«
 بيەئ قۇ قىلمىغان ىئدى، شۇنىڭ بىلەنلۇقاتالرىا شىكايەت مەخ

 .ەم بولدىلىرى بىلەن جىبال تېپىلدى ۋەچىقىش يولى  ەئلەيھىسساالمغا

دىغان ىر بې گە ياردەمسەۋر هللا تىن ياردەم تەلەپ قىلىش  ائلتىنچى،

ُرََ ِإَلَّ َواْصِبْ َوَما صَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:عالى  تهللا. قاتارىدىندۇر  ىئشالر ب ْ
( ەتلەرگەەئرزىي يەتكەن ساڭا يولىدا نىڭ هللا!( )مۇھەممەد ىئ)» ﴾ِِبَّللَِّ 

 ②.«كېلىدۇ اقولغ بىلەنال ياردىمى نىڭ هللا پەقەت ڭسەۋرى قىلغىن، سەۋر 
هللا ەقەت گە پسەۋر بۇ ائيەت » رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن: بنى كەسىرىئ

شكىلى ىر ېئ ائرقىلىقال ەتۋۋ قۇ  - كۈچ هللا بەرگەنياردىمى ۋە  ،نىڭ خالىشى

 ③.«بىلدۈرىدۇى نىقىلغانىبولىد

ىڭ نتعالى  هللا .رگە ىئمان كەلتۈرۈشيەتتىنچى، قازا ۋە قەدە
 - ھۆكۈمىنىڭ جەزمەن ىئجرا بولىدىغانلىقىنى بىلىش ۋە هللا نىڭ قازا 

الرنىڭ دىغان ىئشىر گە ياردەم بېسەۋر رىگە شەكسىز تەسلىم بولۇش ەقەد

 َما َأَصا َُ ِمْن ُمِصيَبٍة ِف ﴿ مۇنداق دەيدۇ:عالى هللا ت مۇھىمىدۇر.ەئڭ 
 َعَلى اَّللَِّ اأْلَْرِض َوََل ِف أَنْ ُفِسُكْم ِإَلَّ ِف ِكَتا ٍُ ِمْن ََ ْبِل َأْن نَ ب ْرَأََها ِإنَّ َذِلكَ 

 نۇئچرىغا ۆئزۈڭالر ۋە ھادىسىلەر بارلىق يۈزىدىكى يەر» ﴾َيِسريٌ 
 بۇ ېزىلغان،ي لەۋھۇلمەھپۇزىا بۇرۇن يارىتىشتىن ۇئالرنى بىز مۇسىبەتلەر

                                                             
  ① سۈرە يۇسۇڧ 86- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
  ② سۈرە نەھل 111- ائيەتنىڭ بىر قىسمى. 

  ③ »تفسري ابن كثري« 1-توم 181- بەت.
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  ①.«ائساندۇر  قا هللا شۈبھىسىزكى، ،(ىئش)

ىكايەت ش كىش،ىائلدىراش، زېر  ،ە بىائرام بولۇشھەقىقەتەن بەند
 سەنەر چھې ەۆئزىگ ھالەتلەرنىڭقاتارلىق روھىي ش ىتەشۋىشلىن ۋە شىقىل

 نىوئرنى ڭنىىنى ۋە يوقالغان نەرسىقىرەلمەيدىغانلېب
ىتتا ەت يەتكەن ۋاقبىللىق ائدەم مۇسىەئق تولۇقلىيالمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ.

لۇپ ائدەم بىائرام بو ەئقىلسىز ،چەىەئكس بىلەن زىننەتلىندۇ. سەۋر 
 تاپالمايدۇ. چىقىش يولىدىن باشقا سەۋر ۆئزىگە  ائخىرىدا تەشۋىشلىنىدۇ ۋە

ى بولغان ياخش تېخىمۇ ڭغاىۇئن ،قىلغان بولسا سەۋر ۇئ باشتىال ەئگەر 
 .بوالتتى

 يىن بولۇشىىۋە سىناقالرنىڭ ق ىئمتىھان سەككىزىنچى،
لەت  سىنالغۇچى بەندىنىڭ سالىھ بەندە ىئكەنلىكىگە داال

 اتارىدىندۇر.قگە ياردەم بېرىدىغان ىئشالر سەۋر قىلىدىغانلىقىنى بىلىش 
مۇسەئب ىئبنى سەىئد دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 

ەك قاتتىق ب ائپەت - قايسى كىشىلەرگە باالي  ى: »دىن ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبەر
ىن گە، ۇئندلەر پەيغەمبەر : »ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر دىم.ىدەپ سور  «بولىدۇ؟

مەرتىۋىسى بويىچە بولىدۇ. كىشى ىئمانىغا اليىق  قالغانالر كېيىن
ولسا، باالمۇ لۈك بدەرىجىدە سىنىلىدۇ. ەئگەر ۇئ كىشىنىڭ ىئمانى كۈچ

ە ىئمانى سۇس بولسا، باالمۇ يەڭگىل بولىدۇ. كىشىگ قاتتىق بولىدۇ؛
 كىشىنى ۇئ ائپەت - ائخىرى باالي  ىقازا داۋاملىق كېلىۋېرىپ،  - باالي  ى

 ②دېدى. «ەلتۈرىدۇگۇناھسىز ھالەتكە ك

                                                             
  ① سۈرە ھەدىد 11- ائيەت.

  ② تىرمىزى رىۋايىتى، ەئلبانى »سەھىھ« دېگەن.
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 سىسىقىسالرنىڭ ىقىلغۇچ سەۋر  ۆئتمۈشتىكى توققۇزىنچى،
ەئڭ ەرنىڭ لبدىغان سەۋەىر ېگە ياردەم بسەۋر  تەپەككۇر قىلىشھەققىدە 

 الرىانسانىئ سسىلىرى قىپەيغەمبەرلەرنىڭ  ،مەسىلەن مۇھىملىرىدىندۇر.
ەمبەرلەر پەيغ . چۈنكىتۇر دىغان مەدرىستىگىتىنى ۆئىنىڭ ھەقىقسەۋر 

 الردىناننسبىزگە وئخشاش ىئ خۇددى لگىرى پەيغەمبەر بولۇشتىن ىئ
 ىئدى. 

 يىل 156 غانسساالم ۆئز قەۋمىنى دەۋەت قىلىەئلەيھ ھنۇ
 ڭكىشىلەرنى ۋە لىرىگەەئزىيەت نىڭدەۋەت ۋە جىھاد دىكىجەريانى

 بىلەنلۇق نى ساراڭلىق ۋە ائزىۇنىۆئز  قىلىپ، سەۋر  ىلىرىگە قاتتىقمەسخىر 
ۇنداق م ۋەتاقابىل تۇردى  ائرقىلىق سەۋر ەرگە لىتۆھمەت قىلغان كىش

َتِه ََي نُوُح لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمنيَ ﴿: ېدىد ىئ نۇھ! ەئگەر سەن » ﴾لَِئْن ََلْ تَ ن ْ
ەك كېس -ىڭدىن( يانمىساڭ، سەن چوقۇم تاش )پەيغەمبەرلىك دەۋەت

  ①.«قىلىنىپ ۆئلتۈرۈلگۈچىلەردىن بولىسەن

غاندىن ىمۇشەققەتلەرگە ۇئچر  - جاپا غىرسساالم ېئىەئلەيھ براھىمىئ
دىغان تەۋھىد ەئھلىلىرى قىلى ىئشەنگەنگە ىنىڭ ۋەدىسهللا  كېيىن،

 ماڭا»ى سۆزى: قتقان ائخىر يېئتتا ىۋاقلىنىدىغان وئتقا تاش .قىلدى نىسەۋر 

  ②.گەن سۆز بولدىېد «امىي!هللا كۇپايە، هللا نېمىدېگەن ياخشى ھ

 وئىلى ىئسماىئل ەئلەيھىسساالمنىسساالم ىبراھىم ەئلەيھىئ
 سەۋر زابىغا بالىدىن ائيرىلىشنىڭ ائ ،تتاىلغان ۋاقۇ شقا بۇير ىقۇربانلىق قىل

 چۈنۈئقۇربانلىق قىلىش  هللا نىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ، قىلىدى ۋە

                                                             
  ① سۈرە شۇەئرا 116- ائيەتنىڭ بىر قىسمى. 

  ② بۇخار ى  رىۋايىتى.
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سساالم ۆئز ىيھبراھىم ەئلەىئ. ىچە ياتقۇزدىنيېىئسماىئل ەئلەيھىسساالمنى 
ۇشقا زېمىنغا قويۇپ قۇي ۈئنمەيدىغان قاقاسزىراەئت  وئىلىنىائيالى ۋە 

شى كىچىك سساالمنىڭ يېىەئلەيھ ۇئ ۋاقىتتا وئىلى ىئسماىئللدى، ۇ بۇير 
راھىم بىئ .قىلدى سەۋر  ۇئنىڭغىمۇسساالم ىبراھىم ەئلەيھىئ. ىئدى

ىنىپ ياش ەھالەتت غانىموھتاج بولىدىمىگە نىڭ ياردىسساالم بالىەئلەيھ
 تىمۇداقشۇن ىۇلغان ىئدى.تۇسساالم ىىئسماىئل ەئلەيھ قالغان دەۋرىدە

ويۇپ قويۇشقا نى قىۋە ائيال ىسىبال ىپقىل سەۋر سساالم ىراھىم ەئلەيھبىئ
 ؟سەنرىقەيەرگە با» :ائيالى ھاجەر ائنىمىز .قويدىبۇيرۇلغان يەردە قويۇپ 

اشالپ ت ىنغاقاقاس زېم بۇ باشقا نەرسىلەر بولمىغاننسان ۋە بىزنى ىئ
براھىم ىئ ۋە بۇ سۆزنى بىرقانچە قېتىم تەكرارلىدى.دېدى  «؟سەنقويام

ز ىنىمائھاجەر مىدى. ائندىن قاراپمۇ قوي زىاىائنىم سساالم ھاجەرىەئلەيھ
 «؟مۇۇيرۇدىب هللاشقا ىنى مۇشۇنداق قىلېس» غا:سساالمىبراھىم ەئلەيھىئ

ۇئنداقتا » :زىائنىمھاجەر  .دېدى «ھەەئ» :سساالمىبراھىم ەئلەيھىئ .دېدى

 ①.دېدى «ۋەتمەيدۇىبىزنى زايا قىل هللا

 تعالى هللا دىن كېيىن،سساالم شامغا قايتقانىبراھىم ەئلەيھىئ 
 يەئ قۇبۋە  ەئلەيھىسساالم سھاقزدىن ىئىڭغا سارە ائنىمىۇئن

ل سماىئىئتعالى  هللا .رىزىق قىلىپ بەردىەئلەيھىسساالمنى 
دىن باشقا ىڭزەمزەمنى ۋە ۇئن ائنىسى ھاجەر ائنىمىزىاسساالمغا ۋە ىەئلەيھ

 .مەتلەرنى ائتا قىلدىنې

 ىڭ قەۋمىدىنننساالم ۆئز قەۋمىدىن ۋە پىرەئۋسىەئلەيھ مۇسا
 شىقىل دەۋەتھەقكە  ۇئالرنى بولۇپ،رىغان تەھدىتلەرگە ۇئچ ۋە ەئزىيەت

ك نپىرەئۋ تعالى هللاتاكى  بۇ مۇشەققەتلەرگە يولىدا ۇئچرىغان نى ھاال

                                                             
  ① بۇخارى  رىۋايىتى.  
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لنىڭ بەنى ىئسراىئ. ۇئنىڭدىن كېيىن، قىلدى سەۋر قىلغانغا قەدەر 
 قىلدى. سەۋر ە ۇئچرىدى ۋە ۇئنىڭغىمۇ ەئزىيەتلىرىگ

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر، تتاىلگەن ۋاقىر ەئزىيەت بې گە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 هللا»ەئسلەپ مۇنداق دېگەن ىئدى: نى ەئلەيھىسساالمندىشى مۇسا ىر قې

 ھەقىقەتەن ۇئنىڭغا بۇنىڭدىنمۇ كۆپ ەئزىيەتلەر !رەھمەت قىلسۇن ىامۇسا

 ①.«يەتكەندە ۇئ سەۋر قىلغان ىئدى

، قىلىنىش مەتۆھت تەرىپىدىن لسراىئسساالم بەنى ىئىەئلەيھ يساىئ
چرىدى قاتارلىق ەئزىيەتلەرگە ۇئ لىشىسۋە دارىا ېئ لۈشقەستلەپ ۆئلتۈرۈ

 . قىلدى سەۋر كۆتۈرگەنگە قەدەر  دەرگاھىغاۆئز  هللاۋە 

ىيەت كۆپ ەئز  ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد بولغان پەيغەمبەرلەرنىڭ ائخىرقىسى
، نى ساراڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر رمۇشرىكال رىغان ىئدى.ۋە خارالشالرىا ۇئچ

گە ىىشراستچىل ك دەپ ھاقارەتلىدى.ەر، يالغانچى، خىيانەتچى سېھىرگ
گە ىقىللىق كىشەئ ،بىلەنيالغانچىلىق بولغان ش ىئ كېلىدىغان غىرەئڭ ېئ
گە ىچىلىك كىششەنىئ ،لىق بىلەنساراڭبولغان ىئش كېلىدىغان غىر ەئڭ ېئ

ىگە ىن كىشئمۇم ۋە بىلەن بولغان خاىئنلىقىئش  كېلىدىغان غىرەئڭ ېئ
تۆھمەت  ىلەنب لىكسېھرىگەر  ۋە ربولغان شاىئىئش كېلىدىغان غىر ەئڭ ېئ
للىق ى، راستچىل ۋە ەئقلىقەئخالق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ەئمەلىيەتتە، .قىلدى

 .كەممەل ىئدىۇ بولۇشتا ەئڭ م

 ملسو هيلع هللا ىلص مبەرپەيغە رىش ۈئچۈنېگە ەئزىيەت ب ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەررىكالر مۇش 
 شنى ۆئلتۈرۈ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ۋە يۇشتىەن قوتىكلالرىا يو ماڭىدىغان

رىدىن قوىالپ ىشەھ مەككە ائخىرى  ،ت قىلىپىقەسسۇي ۈئچۈن

                                                             
  ① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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لِيُ ثْبُِتوََ  َوِإْذ َيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا﴿مۇنداق دەيدۇ:  عالىهللا ت .چىقاردى
 ََ  قاماققا سېنى رالركاپى ۋاقتىدا ۆئز!( مۇھەممەد ىئ)» ﴾َأْو يَ ْقتُ ُلوََ َأْو ُُيْرُِجو

 چۈنۈئ چىقىرىش ھەيدەپ( مەككىدىن) ياكى ۋە ۆئلتۈرۈش ياكى ېئلىش،

①«.ىئشلەتتى مىكىر
 

 ۋە ىدىلىنى ائزابساھابىلىر نىڭ بەزى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر مۇشرىكالر

 ىنىشىارل خ ساھابىلەرنىڭ ىنىغىر كەلگگە ەئڭ ېئملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر. ۆئلتۈردى
ەتتىن ياسىر ائىئلىسىگە كەلگەن مۇسىب شى ىئدى.ۆئلتۈرۈلۈۋە كۆز ائلدىدا 

 ېتىۋېتىپ:ك دىن ۆئتۈپىنېياسىر ۋە سۇمەييەنىڭ يملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەركېيىن، 

 ②.دېدى «بارار جايىڭالر جەننەتتۇر  قىلىڭالر،! سەۋر سىىياسىر ائىئل ىئ»

 قالرىمۇناپكېيىن،  دىنجرەت قىلغانىگە ھىمەدىن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
ۇناپىقالر مرىغان بولۇپ، بۇنىڭغا قالرىا ۇئچىلىنچيىىغىر قېئ تەرىپىدىن

ۆھمەت ت ىا()يەنى ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇئمىنلەرنىڭ ائنىسىغا
 يېتەرلىك. « ۋەقەسىبوھتان چاپالش » قىلغاندىكى

ىگە ەستيىقۇسالرنىڭ ىيان يەھۇدسالغگە زەھەر ىز ۆئ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ملسو هيلع هللا ىلص غەمبەرپەيىدىن كېيىن يىقەستۇسغان ىئدى. زەھەر سېلىش قىل سەۋر 

 ولۇشىغاب نىڭ ۋاپات ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەربۇ قىزىتما  قالدى ۋە يېتىپ پىقىز 
 سەۋەب بولدى.

، پەتكۈزۈيتەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەتنى  تعالى هللا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
ۈم كەلگەنگە لپىدىن ۆئىۆئز رەببى تەر  ،يىنېائمانەتنى ائدا قىلغاندىن ك

 قىلدى. سەۋر قەدەر 

                                                             
  ① سۈرە ەئنڧال 36- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

  ② ھاكىم رىۋايىتى، ەئلبانى »سەھىھ« دېگەن.
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ل،  ساھابىلىرىدىننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ،ڭدەكىشۇن  بىال
 لۈكتۈر  رەزىيەلالھۇ ەئنھۇمالر، مىقداد ، ەئممارسۇھەيب ،سۇمەييە

 .قىلدى سەۋر  قىيىنچىلىقالرىا ۇئۋە شالرىا ۇئچرىدى الائزاب

ۆكۈم كە ھدارىا ېئسىپ ۆئلتۈرۈلۈش ب رەزىيەلالھۇ ەئنھۇخۇبەي
 :مۇنداق دېگەن ىئدى ۋاقىتتاغان نتۈرمىگە تاشال قىلىنىپ،

 پەقەت ىئمان بىلەن ۆئلسەم بولدى، يوقكى ھېچ پەرۋايىم،

 ①شەھىد بولۇپ يىقىلسام سول تەرەپتىن ياكى وئڭ ياندىن.

شۇ خىل ھاياتىمۇ مۇ ىا ەئگەشكەنلەرنىڭئىنالر ىۋە تابئىنالر ىتاب
 ھالەتتە داۋام قىلدى. 

ۋە  دىننالرنىڭ ياخشىلىرىىتابىئ ربنى زۇبەيۇئرۋە ىئ
ق بىر وئىلى ىلچىراي ملىكىھەممەد ىئسۇئنىڭ مۇ پەزىلەتلىكلىرىدىن ىئدى.

بنى ىئ ۋەلىد)خەلىپە( بىلەن  لىرى مىكىي سىلېئوئىلى  بولۇپ،
دۇائ  پتىلە كەتىڭغا بەر ىۇئن دۋەلى .غا كىردىىشېق نىڭكائبدۇلمەل

!« ھە - نېمىدېگەن قامالشقانگىتلىرى رەيش يىۇ ق»ەئكسىچە:  ،قىلماي
 بنى ۇئرۋە سورۇندىنھەممەد ىئمۇ .كە كۆز تەگدىھەممەد مۇ دېدى.

 ۋە شۈپ كەتتىغا چۈنىىچارۋا قوت تىنچىققاندىن كېيىن ېئھتىياتسىزلىق
ەنىڭ يىن ۇئرۋ ۋەقەدىن كې ۆئلتۈرۈپ قويدى. بۇدەسسەپ ۇئنى  چارۋىالر

ىملىرىغا ۋىپالر كېسەللىكنىڭ بەدەننىڭ باشقا قىسېت پۇتى قۇرتالپ كەتتى.
ك قىلىۋەتمەسلىكى ۈئچۈن نىۇئرۋە قاپتار  لەن نى ھەرە بىىپۇت ،ھاال

ۆڭەككە يەتكەن س سىلىپ ھەرەكې ىپۇت كېسىش كېرەكلىكىنى ېئيتىشتى.
شىغا وھ ۇئ .كەتتىنى ياستۇققا قويۇپ ھوشىدىن ىشېۇئرۋە ب ،تتاىۋاق

                                                             
  ① بۇخارى  رىۋايىتى.
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قاندىن تهللا قا ھەمدىلەرنى ېئي ۇئ .قىۋاتاتتىدىن تەر ېئكەلگەندە يۈزى
تۇرۇپ  ۈپچۆر  - ۆئرۈپۇئنى  ،لىپنى قولغا ېئىلگەن پۇتىسېك كېيىن،

 مېنىڭ هللا كى،بىلەن قەسەم هللا رگۈزگەنۈ ساڭا كۆتنى مې»مۇنداق دېدى: 
رازى بولمايدىغان  ۆئزى يەتكە ۋە ىسئمە - گۇناھ ھارامغا،سەن بىلەن 

ۇئنىڭغا  ،قانى يۇيۇشىپۇتۇئ ائندىن  .«ىغانلىقىمنى بىلىدۇىئشالرىا ماڭم
  .بۇيرۇدىشقا ىر ققا ائپىىستانلىر قەب نلەپپەشكە ۋە كېىشلىتپۇراق ىئخۇش

ا ىبالىسى ۋاپات بولۇش قاتارلىق ائزابال ۋە ۇئرۋە پۇتى ۈئزۈلۈش
 رىمىزدەسەپى بۇ»: تتاىتقان ۋاقدىن قايىسەپىر  ،كېيىنۇئچرىغاندىن 

نى لەر ەئلەم - دەرد» :گەەۇئرۋ  دېدى.  ①«كەتتۇق چارچاپ ھەقىقەتەن
ەرسە غان بىر نىقىلنى يوقىتىدساڭا ەئ ،ۈئچۈن ھېس قىلماسلىقىڭ

كۆرۈش  منىەۋرىنىڭ سېم هللا پەقەت»: ۇئرۋە ېيىلگەندە،د «؟ۈرەيلىمۇىئچ

 .دېدى ②«سىنىدى نىېم ۈئچۈن

 نىڭىسەلەف ۆئلىمالىر  يخۇزاىئەئلبنى نەسر ەئھمەد ىئ
 يرۇپ،قا بۇلىقياخشى ،ەيدىغانھەقنى سۆزل  بولۇپ،لىرىدىن كاتتى

 شىدېي «خلۇقمە» نىقۇرائن ۇئ كىشى .ىئدىكىشى  ىدىغانتوستىن يامانلىق
 ۇردى.تمۇستەھكەم  ھەقتە ۇئچرىغان مۇشەققەتلەر ائلدىدا ەپىتنىسىد

ىق ھالەتتە لېئلىپ باردى. ۇئ باىالقغا ىشېسامۇرانىڭ قر ۇئنى پىتنىچىلە
 ۇئنداق مەجبۇرالنغاندا كەدېيىش «مەخلۇق»قۇرائننى  ۋە وئلتۇردى
ىسىنى لىچ بىلەن ۇئنىڭ كاللقىرا سامۇ  نەتىجىدە، رەت قىلدى. دېيىشنى

بنى جەئ فەر ىئ ىپىگە تىكلەپ قويدى.تەر  دنىڭ شەرق باىدا ېئلىپ
بنى نەسر مەن ەئھمەد ىئ»: گەنمۇنداق دېمۇھەممەد ساىئغ 

                                                             
  ① سۈرە كەھف 61- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.

  ② »صفة الصفوة« 1- توم 81- بەت.



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ

57 

َل >نىڭ ىشېب نۈئزۈلگە ۇئنىڭ ېئلىنغان ۋاقىتتا، ينىڭ كاللىسىخۇزاىئەئل
 نەسر بنىىئ ەئھمەد نىڭ تعالى هللابۇ  .«نى كۆردۈمىكىگەنلېد <إله إَل هلل

د ىئبنى ىئمام ەئھمە .قاتارىدىندۇر  كارامەتلىرىنىڭبەرگەن غا ەئلخۇزاىئي
 نەسر ىئبنى ەئھمەد»ھەققىدە مۇنداق دېگەن:  كىشى ھەنبەل ۇئ

 ①«.ىئدىىدىل هللا يولىدا ناھايىتى ەئستاي ەئلخۇزاىئي

 دېيىش «مەخلۇق» نىقۇرائن ىئبنى ھەنبەل ىئمام ەئھمەد
  ؟قىلدى سەۋر قانداق  مۇشەققەتلەرگە پىتنىسىدە ۇئچرىغان

سى ىئككى بنى نۇھۋە مۇھەممەد ىئ ىئبنى ھەنبەل ىئمام ەئھمەد
بنى ۇھەممەد ىئم تعالى هللا .ېئلىپ مېڭىلدىغا ىشېنىڭ قمەئمۇن بىرلىك تە

م مابنى نۇھ ىئمۇھەممەد ىئ ۇشىنى تەقدىر قىلدى.سەل بولېنۇھنىڭ ك
ىئمام ەئھمەد قىلىپ ۋاپات بولدى. يەت ىنى ۋەسسەۋر ەئھمەدكە 

ھۇزۇرىغا ىڭ نىخەلىپ ەئھمەد ىئمام قلىق ھالەتتە ېئلىپ مېڭىلدى.باىال
قورقۇپ »كەلدى ۋە ۇئنىڭ يېنىغا بەزى كىشىلەر شتىن ىئلگىرى ىكىر 

ىئنسان  ،ەئسلىتىپ ھەققىدىكى ھەدىسلەرنى «لۇق ىئزھار قىلىشتدوس
نگە قەدەر ۆئتۈپ كەتكە چاپقۇن - تتا بورانىغان ۋاقىر ققا ۇئچىقچىلىقاتت

سىلەر  الرىا:ۇئ ىئمام ەئھمەد ېئيتىشتى. رسا بولىدىغانلىقىنىشۇ وھەقنى ي
ەبباب خ قارايسىلەر؟قانداق  ىگەسىنىڭ ھەدەزىيەلالھۇ ەئنھۇخەبباب ر 

ىڭ يېنىغا ن ملسو هيلع هللا ىلص ەيغەمبەرپ» :ېگەنمۇنداق درەزىيەلالھۇ ەئنھۇ بنى ەئرەت ىئ
دۇائ ق ۋە >كەلدۇشىكايەت قىلىپ  )مۇشرىكالرنىڭ زۇلۇملىرى ۈئستىدىن(

 ملسو هيلع هللا ىلص ەرپەيغەمبدېدۇق.  <قىلىپ بىزگە نۇسرەت تەلەپ قىلغان بولساڭ
ۈئممەتلەردىن بولغان مۇنداق دېدى: >سىلەردىن بۇرۇن ۆئتكەن 

                                                             

  ① »اتريخ بغداد« 5- توم 111- بەت.
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مۇئمىنلەرنى )كاپىرالر( تۇتۇپ، يەرنى كوالپ شۇ وئرەككە تاشاليتتى. 
ى پارچە ىئكك ېئلىپ كېلىپ ۇئالرنىڭ بېشىدىن ھەرىدەپھەرە ائندىن 

لىناتتى. ېئ ، تۆمۈر تارىاق بىلەن گۆشى ۇئستىخىنىدىن تاراپقىلىۋېتەتتى

.<كىشىنى دىنىدىن قايتۇرالمايتتى ۇئنداق ائزابالرمۇ شۇ ەئنە شۇنىڭ   ①«
بىلەن، كىشىلەر ىئمام ەئھمەد ىئبنى ھەنبەلدىن ۈئمىدىنى ۈئزۈپ قايتىپ 

  كېتىشتى.

« !گىنىنى كۆرسەتمىىڭ يۈز نماڭا مەئمۇن هللا،ىئ »: ىئمام ەئھمەد
لگىرى شتىن ىئىر يېنىغا بېنىڭ مەئمۇن ىئمام ەئھمەد دەپ دۇائ قىلدى.

وقۇق ھپە ىنكى خەلىيېمەئمۇندىن ك ،شۇنىڭ بىلەن .كەتتىۆئلۈپ 
هللا » :لەرىىئمام ەئھمەدكە بەزى كىش پىتنە ىئزچىل داۋامالشتى. يۈرگۈزدى.

نى ەلكى سېببىلەن ۆئلتۈرمەيدۇ،  قىلىچنى سېخەلىپە  زسۇن.سېنى قۇتقۇ 
 دېدى.« زەربىسىدىن ۆئلۈپ كېتىسەن، شۇنىڭ بىلەن تاياق ق ۇئرىدۇىقاتت

 تمىدى.يولىدىن قايال ىىئمام ەئھمەد يەن

 .ېدىد «؟نى تونۇمسەنىيشىدا ھ ر ىسال» :مام ەئھمەدكەىئ خەلىپە 
 :ەلىپەخ .دېدى «ن ىئدىمائڭلىغاكىشى توىرۇلۇق ۇئ مەن » :ىئمام ەئھمەد

كەرىم  نڭدىن قۇرائىمەن ۇئن .گەن ىئدىىلىينى تەربىېم ىيشىدا سالھ ر »
مەن ۇئنى ۆئلۈمگە  .ردە بولدىىماڭا قارشى پىك ،سامىسور  رۇلۇقتوى

« كەتتى پ ائخىرى ۆئلۈپىلىدەسسىلىپ، سۆر  . شۇنىڭ بىلەن ۇئبۇيرۇدۇم
  دېدى.

رى ىئمام بىرلىپ ھەېجالالتالر كۋە ۇئالر ىئمام ەئھمەدنى باىلىدى  
 هللا» الرىا قاراپ:جالالت خەلىپە .ۇئردى ىدىنەئھمەدنى ىئككى قامچ

ر ىئمام جالالتال دېدى.« !ۋەتسۇن، قاتتىق قول بولۇڭالرۈ قولۇڭالرنى ۈئز 

                                                             
  ① بۇخارىي رىۋايىتى.
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پە ىدىن خەلائن بلىدى.ا ائرقا ائز  - يناش ۈئچۈن ائرقىمۇىنى تېخىمۇ قەئھمەد
ۆئلۈمگە ىئتتىرىسەن؟ مەن ساڭا ىئچ شقا ۆئزۈڭنى ىمېن» :ڭغاىۇئن

چ ىىلقشىدا تۇرىان كىشى ېىئمام ەئھمەدنىڭ ب دېدى. «ائىرىتىۋاتىمەن
ڭ نىەئگەر مې !ۋاي ىئسىت ساڭا» ېدى:نوقۇپ مۇنداق دۇئنى بىلەن 

 «ۋېتىمەنۇ چىقىش يولى بېرىپ، سېنى قوي اساڭ قوشۇلساڭ،مگە ىپېگ
 ىتابىدىنىڭ كهللا نماڭا  ،ئمىنلەرنىڭ ەئمىرى ۇىئ م»: . ىئمام ەئھمەددېدى

ەرسنى دىغان بىرەر نىولتىدىن سۆزۈڭگە دەلىل بىسۈنن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ۋە
ۇئالر  ،ۇئرۇشقا باشلىدى ۇئنى لىپېجالالتالر ك دېدى. !«كىنكۆرسەت

مەد ىئمام ەئھ .شىدىن كەتتىوھەتتا ۇئ ھشۇنداق قاتتىق ۇئردىكى، 
نى دۈم بىز سې» ى ۇئنىڭغا:بىر  .قوللىرىدا كىشەن بار ھالەتتە ھوشىغا كەلدى

 ھمەدەئىئمام  .دېدى« دۇقىنى تاشالپ دەسسىڭگە بور ۈ ۈئست ياتقۇزۇپ،
تۈرمىگە  ىئمام ەئھمەدائخىرى،  .تتىۇئ ىئشالرنى سەزمىگەنلىكىنى ېئي

  .لدىىر ېب يىن قويۇپېائيدىن ك 18قامىلىپ 

: ېگەنمۇنداق د رۇلۇقىئمام ەئھمەد توىدىن بىرى سەلەفلەر 
ل خۇددى» يولىدا  هللا مۇىئمام ەئھمەدوئخشاش  ەئنھۇىا رەزىيەلالھۇ بىال

ەئگەر ىئمام  .ىئدى يولىدا سەرپ قىلغان كىشى هللا ھاياتىنىۋە خار بولغان 

 ①«.ىالتتن بوتىپ قالغاېكدىنى ىئسالم  ،غان بولساىەئھمەد بولم

سان ، ىئنولۇپخى بىلەرنىڭ تار ىكىشلۇغ ۆئتمۈشتىكى ۇئيۇقىرىقىالر 
 ىشىلەرنىڭك الرخىبۇ تار  ،ەئسلىسە الرنىبۇ ۇئچرىغاندا مۇشەققەتلەرگە

ياردەم  غاائزابالنماسلىقىۋە  شىگەۈنى كۆتۈر ر ەئزىيەتلە ،غاىقىلىش سەۋر 
 .رىدۇبې

 
                                                             

  ① »حلية األولياء« 1- توم 111- بەتتىن 163- بەتكىچە.
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 گە توسقۇنلۇق قىلىدىغان ائمىلالرسەۋر 
 ىلىشقانى قبۇ ىئش قىلىش يولىدا نىىئشھەرقانداق بىر ياخشى 

بۇ ائمىلالر  .بولىدۇ مەۋجۇتائمىلالر  ايدىغانوئخشىم توسالغۇ بولىدىغان
قايسى ھەر  ڭشنىمۇكەممەل قىلىشىغا ۋە ۇئ ىئ ىئشنىمۇئمىن بەندىنىڭ ۇئ 

شۇنىڭغا  .قىلىدۇتەرەپلىرىنى تولۇق ىئشقا ائشۇرۇشىغا توسقۇنلۇق 
ائمىلالر  غان بەزى ىلىدېزىت ك ۇئنىڭغا دىمۇيولى قىلىش سەۋر وئخشاش، 

 مۇھىمراقلىرىدۇر. ائمىلالرنىڭ بولۇپ، تۆۋەندىكىلەر ۇئ
 هللا چۈنكى ۇر.ائلدىراڭغۇد تىىئىتەب ىئنسان .ڭغۇلۇقائلدىرابىرىنچى، 

 داق دەيدۇ:نعالى مۇهللا تياراتقان. ردە خىل خاراك تېنساننى مۇشۇ ىئ تعالى

ْنَساُن ِمْن َعَجلٍ ﴿   ①.«يارىتىلغان ائلدىراڭغۇ ىئنسان» ﴾ُخِلَق اْْلِ

بولسىمۇ،  ىئشنەتجىسىنى مۇەئييەن ۋاقىتتىن كېيىن كۆرىدىغان 
چان بولۇشى ر سەۋ بېسىق ۋە  - ىئنسان شۇ نەتىجىنى كۆرگەنگە قەدەر ېئغىر

اڭغۇلۇق ىر ائلد ،قاقىلىش سەۋر نى  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد چىسى ەئل تعالى هللا زۆرۈر.
هللا . دىۇ ا بۇير شقىلرادىلىك پەيغەمبەرلەردىن ۈئلگە ېئۋە ىئ قىلماسلىققا

ِل َوََل َتْستَ ْعِجْل أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُّسُ  فَاْصِبْ َكَما َصبَ رَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:عالى ت
ىئ مۇھەممەد!( سەن )مۇشرىكالرنىڭ سالغان جاپاسىغا( ») ﴾ََّلُمْ 

ىئرادىلىك پەيغەمبەرلەر سەۋر قىلغاندەك سەۋر قىلغىن، ۇئالرىا 

دەۋەتچىلەر پىشىش ۋاقتى   ②.«بولىدىغان ائزابقا ائلدىراپ كەتمىگىن
چۈن ۈئ لدىراپ، مېۋىلەرنىڭ تولۇق پىشىشىكېلىشتىن بۇرۇن ۈئزۈشكە ائ

لىپ ېئ مەقسىتىدەىئسالھ قىلىش  ى، باشقىالرنچكەمۆھلەت بەرمىگە
                                                             

  ① سۈرە ەئنبىيا 31- ائيەتنىڭ بىر قىسمى. 
  ② سۈرە ەئھقاڧ 35- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
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 .ىىيەت بىلەن ائخىرالشتبېرىلغان دەۋەتلەرنىڭ كۆپ قىسمى مەىلۇب

دىغان قىلىشقا توسالغۇ بولى سەۋر بۇمۇ  لىنىش.غەزەپىئككىنچى، 
 نى ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد ەئلچىسى تعالى هللاائمىلالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ، 

اْصِبْ ِِلُْكِم فَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تعالى هللا .لىنىشتىن ائگاھالندۇردىىەزەپ
ٌِ اِْلُوِت ِإْذ ََنَدى َوُهَو َمْكُُّومٌ   ﴾رَبِ َك َوََل َتُكْن َكَصاِح

گە سەۋر قىلغىن، )ائلدىراڭغۇلۇقتا، ھۆكۈمىپەرۋەردىگارىڭنىڭ »
بولمىغىن،  )يەنى يۇنۇسقا( وئخشاش زېرىككەكلىك تە( بېلىقنىڭ ساھىبىگە

ۆئز ۋاقتىدا ۇئ )بېلىقنىڭ قارنىدا تۇرۇپ( ىەمكىن ھالدا پەرۋەردىگارىغا 

 ①.«ىئلتىجا قىلدى

ىشقا قىل سەۋر سىزلىنىش ۈئمىد .ۈئمىدسىزلىنىش، ۈئچىنچى
 ۇبيەئ ق شۇڭا مۇھىملىرىدىندۇر.لالرنىڭ ىائمتوسالغۇ بولىدىغان 

هللا . رىان ىئدىائگاھالندۇ  لىنىشتىنسىز ىدۈئم لىرىنىىبالسساالم ىەئلەيھ
 :ېرىدۇب دېگەنلىكىدىن خەۋەر مۇنداق ەئلەيھىسساالمنىڭ يەئ قۇب تعالى

 ىئ» ﴾ِح اَّللَِّ ََي َبِيَّ اْذَهُبوا فَ َتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه َوََل تَ ْيَأُسوا ِمْن َروْ ﴿
 نىڭ هللا الر،ىئزدەڭ ۇئكىسىنى ۇئنىڭ ۋە يۇسۇفنى بېرىڭالر،! وئىۇللىرىم

 ②«.بولماڭالر ناۈئمىد رەھمىتىدىن

 هللا تىدۇ.ۇر و ينى ىبولغان ائرزۇ شام دورىسى لىكنىڭسىز ىدۈئم سەۋر 
لەرنى ىىشقىلغان ك سەۋر مۇشەققەتلەرگە  نرىغاۇئچ يولىدا زىنىڭۆئ تعالى

 تىنمۇەئييەن مۇددەت .ۋەتمەيدۇىقىل زايە ۋە ۇئالرنى قۇزمايدۇتزىيان تار 
 .دۇىر ش يولى بېىچىقۇئالرىا مۇ ىبولسن ىيېك

                                                             
  ① سۈرە قەلەم 38- ائيەت.

  ② سۈرە يۇسۇڧ 81- ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
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 خاتىمە
اقابىل ت مۇشەققەتلەرگە - جاپا نىڭقىلىش سەۋر بىزگە ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممەد

دىن ە خۇشەنىئلەبەس بۇەئ تەلىم بەردى. دىنى ىئكەنلىكىتىسىتۇرۇش ۋاس
كېيىن  دىنسىلەر »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 

رۇش ىئبادەتتە( چىڭ تۇ  -شۇنداق بىر زامان كېلىدۇكى، ۇئ زاماندا )تاەئت 
لغان ۇئ زاماندا بىر ەئمەلنى قىدا چوىنى تۇتۇپ تۇرىانغا وئخشايدۇ. نائلقا

 ①.«كىشىنىڭ ەئجرىنى ائلىدۇ 56كىشى سىلەردىن شۇ ەئمەلنى قىلغان 
 ر سەۋ  )يەنىىئبادەتتە( چىڭ تۇرىان زامان  -)تاەئت » ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

دېگەن ىئبارىدە يالقۇنجىغان شەھۋەتلەر ۋە كۈچلۈك شۈبھىلەر « كۈنلىرى(
 سەۋر دا ىنىكۈنلەردە د ۇئ قىلدى. تكۈنلىرىنى مەقسە ىئمتىھانبولغان 

 ە وئخشاشگىكىشتۇتۇپ تۇرىان چوىنى  ائلقىنىدا خۇددى قىلغان كىشى
ەتلەرگە شەھۋ، تەۋرەپ قالمايدۇ سەۋەبىدىنشۈبھىلەر  كىشى بولۇپ، ۇئ

 ۆئز نەزەريئىقەت وئقۇبەت كېلىشىدىن - ائزاب ھەرقانداقۋە  بويسۇنمايدۇ
  .كەتمەيدۇ يېنىپدىن ىدىن

ى ۇئ چۈنك. دەپ ائتىدى كۈنلىرى  سەۋر كۈنلەرنى  ۇئ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 سەۋر ۇلمانغا مۇس ۋە دىن باشقا نەرسە ەئسقاتمايدۇسەۋر دە لەر كۈن

 .بولمايدۇچىقىش يولى باشقا  قىلىشتىن

 سەۋر قىلىش زامانى بۇ، كۆرمەسكە سال مۇشەققەتنى،

 ②شەپقەتنى.ھەم الزىم تۇتقىن  ،غىنهللا ۈئچۈن سەۋر قىل

                                                             
  ① ەئبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى.

  ② »نشر طي التعريف« ناملىق كىتاب 81- بەت.



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ

63 

ە كىشلەرنى ۋ نى تەكىتلىگەنتىىنىڭ ەئھمىيسەۋر  سەلەف سالىھلەر
 .ىئدى ىغانتەييارلىق قىلىشقا بۇير  قىلىش ۈئچۈن سەۋر  لەرگەبەتمۇسى - باال

ىشقا قىل سەۋر سىلەر »: ېگەنمۇنداق د ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ
بەت مۇسى -اال سىلەرگە ب چۈنكى، قىسقا ۋاقىتالردىن كېيىن .ائدەتلىنىڭالر

 ①«.شى مۇمكىنۈچۈش

غان تەييارلىق قىلمى»: ېگەنمۇنداق د ەئبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ

  ②.«ىدۇقىلىشتىن ائجىز كېلىپ قال سەۋر كىشى كۆڭۈلسىز ىئشالر ۈئچۈن 

 كۆندۈرىمىز سەۋر ۈئچۈن قەلبىمىزنى، نەپسىمىزنى،

 ③قازاالرىا. - باالاليىق بولۇر رازىلىقمۇ كەلگەن 

 
 ھەق ھىدايەت بايرىقىدا سەۋر بىلەن مۇستەھكەم تۇر،

 ④تەييارلىقنىڭ پۇختىسىدۇر. ر ىئنسان ۈئچۈن پەقەت سەۋ 

ۋەسيەت  ىقىلىشن سەۋر غا ىىر للەر وئىۇلىسالىھ كىش بۇرۇن ۆئتكەن
هللا  ىلغانق نىڭ ۆئز بالىسىغالوقمان ھەكىم تۆۋەندىكىسى بولۇپ، قىلغان

ََي ﴿ ىتىدۇر.ۋەسىيىكى قىلىش ھەققىد سەۋر يولىدا يەتكەن ەئزىيەتلەرگە 
َِِم الصَّاَلَة َوْأُمْر ِِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْ َعَلى مَ  ا َأَصاَبَك بُ َيَّ َأ

 ەئركان تەئدىل ۋاقتىدا) نامازنى! وئىۇلچىقىم ىئ» ﴾َك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ ِإنَّ َذلِ 

                                                             

  ① »ُعٌ اْليان« ناملىق كىتاب 1116- بەت.
  ② »مصنف ابن أيب ُيبة« ناملىق كىتاب 33516- بەت. 

 »تبيني كذ ُ املفرتى« ناملىق كىتاب 111- بەت. 
③  

  ④ »نونية القحطي« ناملىق كىتاب 31- بەت.
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 لىقتىنيامان بۇيرۇىىن، ياخشىلىققا( كىشىلەرنى) وئقۇىىن،( بىلەن
 ەقىقەتكەھ چۈنكى) قىلغىن سەۋر  كۈلپەتلەرگە يەتكەن ساڭا توسقىن،

 ىكلەشكەت ىئرادە ھەقىقەتەن بۇ ،(ۇئچرايدۇ ەئزىيەتلەرگە قىلغۇچى دەۋەت

  ①«.ىئشالردىندۇر  تېگىشلىك

ۋە  ىەئھل ىئمان ؛لۇپ كەلدىۇپۇر ودۈشمەنلەر بىزگە ي دەۋرىمىزدە
تىگە ۈئس ىئش دەھرىيلەر - كاپىر ؛ندىىبوزەك قىل كىشىلەر دارتەقۋا

 رقىلىقائ ھەمراھ قاناللىرى  يۋە سۈنئى تورلىرى  تنېر ېنتىئ ىقىۋالدى؛چ
ىئتاەئت  اهللا قپەقەت  بىزگە ۋاقىتالردا،بۇنداق  الدى.تارق ۇقچىلىقبۇز 
ىرى ۋە هللا نىڭ ھەربىر بۇيرۇقلتاائال)يەنى هللا  قىلىش سەۋر  ۈئچۈن شىقىل

 يسىا ائقهللا  ،رازى بولىدىغان ىئشالرنى قىلىش يولىدا سەۋر قىلىش(
دىن )يەنى هللا نىڭ ھەربىر چەكلىمىلىرى قىلىش سەۋر ۈئچۈن  ماسلىقبول

ولىدا بۇنداق ىئشالرنى تەرك ېئتىش يساقلىنىش ۋە هللا رازىلىقى ۈئچۈن 
 چىقىش قاباش تىنقىلىش سەۋر رگە قەدە - قازا  ،مۇسىبەت ۋە سەۋر قىلىش(

 .يوق ىيول

 ا ائدەميولد ۇب .ۇئزۇن ى بەكيولھايات ى! كىش ى ائجىزىئ ىئرادىس
 ،ىلغانق كۈرەشسساالم ىنۇھ ەئلەيھ ،چارچىغان - ھېرىپ سساالمىەئلەيھ

سساالم ىىل ەئلەيھايئسم ،سساالم وئتقا تاشالنغانىبراھىم ەئلەيھىئ
 ،گەنەنلىر ھە سساالمىزەكەرىيا ەئلەيھ ،ش ۈئچۈن ياتقۇزۇلغانىبوىۇزلىن

 بەئييۇ ،زالنغانۇ پ بوىىنىسساالم قورىانغا سولىيەھيا ەئلەيھ
 نىڭ هللا . شۇنداقال،بولغان مۇپتىال ەلگەسېغىر كالم ېئسساىەئلەيھ

ك كەشلىجىنۋە سېھىرگەرلىك  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  سۆيۈملۈك پەيغەمبىرى 
 ۋە انغچىشى سۇندۇرۇل تۇرا توئىنغان، بىلەن تۆھمەت قىل تۆھمەتلىرى 

                                                             
  ① سۈرە لوقمان 11- ائيەت.



اِبرِينَ           َ َمَع إلصَّ نَّ إَّللَّ
ِ
          هللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر                                                  إ

65 

سانجىلىپ  خەنجەر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇۆئمەر  ؛غانرىلېشى يېب
 .دىىئ مۇشەققەت تارتقان الرمۇمالىكۋە  بنى مۇسەييەبىئ، گەنۆئلتۈرۈل

 .يوق ىيولچىقىش باشقا  دىنسەۋر  مۇشەققەتلەر ۈئچۈن

 سەۋر  ،شىدىن قەتئىينەزەرۇقانچىلىك ېئغىر ۋە مۇشەققەتلىك بول
نى شالر ان ىئغلھارام قى هللاچۈنكى  قىلماسلىقتىن ائساندۇر. سەۋر قىلىش 

تىن ىلىشق سەۋر ابىغا ش جەھەننەمنىڭ ائز ىقىل سەۋر  قىلماسلىق ۈئچۈن
 نىپجازالى شىقىل سەۋر  ۈئچۈن شىقا ىئتاەئت قىلهللا  ھەمدە ائسان

 ۋىسىىمەرت نىڭسەۋر  ائساندۇر.تىن قىلىش سەۋر شەنلەرگە ېك -زەنجىر 
 سەۋر  ۈزەل،گگەن ېدىەئخالقى نېم غۇچىنىڭقىل سەۋر  كاتتا،گەن ېدىنېم

 ! ھە - شى كىشلەرگەن ياخېدىنېم قىلغۇچىالر

 ەندەكلىرىنىخ ائزاب ،ىدىغاننى ائچىكىشىئ نىڭسەۋر بىزنى  هللا، ىئ
ن ۆئتۈپ كلىرىدىۈ نىڭ كۆۋر ىىشخاھ -مۇشەققەت ۋە كۆڭۈل ، تىندۇرىدىغان

 ىلىرى بىزنى ھىدايەت بەلگ ،هللاىئ  غىن!لەردىن قىلىكىشېتىدىغان ك
 پاكە ۋشەن بولغان و نىجاتلىق يولى ر  ،ھىدايەتكە ىئشارەت قىلغان

  !قىلغىندىن لەر ىكىش غانخالس يولىدا ماڭىئ

 .وآخر دعواَن أن اِلمد هلل ر ُ العاملني
 .وصلى هللا على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه وسلم




