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﷽ 

 كىرىش سۆز

 بارلىق رەۋىشتىكى گۈزەل ۋە چەكسىزبەرىكەتلىك، پاك، 
گانە، ېي-يەككە .خاستۇر قاهللا ئالەملەرنىڭ رەببى مەدھىيىلەر
ە ۋ ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ېچبىر ھەقىن باشقا ھتهللا شېرىكسىز
 ئىكەنلىكىگە  نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىهللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 

 گۇۋاھلىق بىرىمەن.
 شەھۋەتلەر-ۋە نەپسى ۈبھەش-شەك، پاسات-پىتنە كۈرلۈت ھەر

گە بولغان رەببى كىشى زاماندا مۇسۇلمان كۆپىيىپ كەتكەن بۇ
 ەرەببىگ يتىش، رەببىگە كۆپ دۇئا قىلىش،كۈچە باغلىنىشنى

ۋە رەببىگە  تۇتۇشسەۋەبلەرنى  يېقىنالشتۇرىدىغان بارچە
 قاشئامىلالردىن يىراق تۇرۇ ۋە بارچە يول سىدىغانتىن توباغلىنىش

 ىدۇ.تولىمۇ ئېھتىياجلىق بول
 ۋە يېقىنقى زاماندىكى ئىلىم شۈئۆتممېنىڭ مەزكۇر ئېھتىياج 

 تەربىيە ىيئىمان تاللىۋالغانەزى سۆزلىرىدىن ب ئەھلىلىرىنىڭ
نىڭ بۇ ېتۈرتكە بولدى. م ىمغاكىنى يېزىپ چىقىشىسلدەر

 الىنترەتلەشۋە  غىنچاقالشى، يتوپالشپەقەت  ەمكىتابتىكى ھەسس
 ىشىم رەببى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنىبۇنداق قىل دى.بولئىبارەت 

بى بنىڭ، ئالەملەرنىڭ رەكىشىلەركۈچەيتىشنى مەقسەت قىلغان 
مەرتىۋىلىرىگە يىتىۋېلىشىنى  ن ئابىدالرنىڭمېڭىۋاتقاتەرەپكە 

 بىرىش ئىدى.ئاسانالشتۇرۇپ 
 قىپ،يېزىپ چى ەدىلبۇ كىتابنى كۈندىلىك دەرس شەك
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نىڭ سۆزلىرىدىن  (رەھىمەھۇلالھ)ئىبنى رەجەب  لەرنىكۆپىنچە سۆز
دەۋەت  ، دەۋەتچىمەسجىدتە ئىمام. بۇ كىتابتىن ئالدىمتالالپ 

ىسىدە ئائىلئانا ئۆز -ئاتا ۋەمەدرىستە  ئوقۇتقۇچى ،سورۇنلىرىدا
 بوالاليدۇ. لىنىشكە قادىرمەنپەئەت
قىلغۇچى ۋە توغرا يولغا توغرا يولغا مۇۋەپپەق  هللا

 .دۇرچىۈتەكلىگېي
 

 ه رب العاملنيوآخر دعوانا أن الحمد للَّ 
 
 

ھۇسەينان ئىبنى ئابدۇراھمان خالىد  
ىكۈن -19يىلى زۇلھەججىنىڭ  -1431ھىجرىيە   
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 دەرس 1-

 لىدۇ؟وقانداق ب ەبئەدەن بولغان ياراتقۇچى بىل

ا قهللا]: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن خ ئىبنى ئۇسەيمىنشەي
 :غىنچاقلىنىدۇىي ئىشقا ئەخالق ئۈچ-ئەدەب ىكىبولغان مۇئامىلىد

 قىلىشبۇل قو پىقالتەست سۆزلىرىنىتائاالنىڭ  هللا. 1
ەنلىكى مىدىن كەلگىئىل نىڭهللا سۆزلىرىتائاالنىڭ  هللا
ىقالشتا ئىنساننىڭ تەست سۆزلىرىنىۋە رەسۇلىنىڭ  هللا ،ئۈچۈن

ئۆزى  التائا هللاكېرەك.  ىبھە كېلىپ قالماسلىقۈش-كۆڭلىگە شەك
ِ َحِديثًا﴿ :ۇنداق دەيدۇمھەققىدە  تىنمۇ توغرا هللا» ﴾َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اّلَلَ

تىنمۇ سادىق هللاسۆزلۈك كىم بار؟ )يەنى سۆزىدە، ۋەدىسىدە 
 .①«ھېچكىم يوق(

 .شتەستىقال ھەققىدىكى بايانالرنى امەت كۈنىقىيمەسىلەن، 
بىر مىل  خااليىقالرغا نىڭقۇياشقىيامەت كۈنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

. بۇ يەردىكى ىغانلىقىنى بايان قىلغاندارى يېقىنلىشىدمىق
كۆزگە سۈرمە تارتىدىغان تاياقچىغا قارىتىلغان بولسۇن ياكى « مىل»

بىلەن  ئىنسانالرمۇساپە مىلىغا قارىتىلغان بولسۇن، بۇ ـــ 
ىدىغانلىقىنى ئىنتايىن يېقىن بول نىڭىئارىلىق شنىڭقۇيا

يۈپ كەتمەيدۇ. ۆك ھارارىتىدەسانىيەت ئۇنىڭ ئىن بىلدۈرىدۇ.
 ولساشقان بمىتىر يېقىنالېبىر سانت غادۇنيابۇ قۇياش  ،ھالبۇكى

قىيامەت كۈنى » :بەزىلەرئەمما  التتى.وۋەتكەن بۈرۈدۇنيانى كۆيد
 ۇمقانداقكىشىلەر  شسادەرىجىدە يېقىنال ئۇ ئىنسانالرغا قۇياش

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى.-87سۈرە نىسا  ①
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 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . ئويالپ قېلىشى مۇمكىندەپ  «ھايات قالسۇن؟
 رىگەپەيغەمبى ۋە ئۇنىڭ ىرەببكىشىنىڭ مۇئمىن  قارىتا بۇ خەۋىرىگە

 نبولغاخەۋەرلەرگە بۇنداق  لىدۇ؟وئەخالقى قانداق ب-ئەدەب بولغان
ە ۋ بۇل قىلىشىمىزوئۇنى تەستىقالپ ق ،شۇكى ىمىزئەخالق-بئەدە

 ەشۈبھ-ئىككىلىنىش، شەكقەلبلىرىمىزدە سىقىلىش، 
ھەق دەپ  نىنىڭ بەرگەن خەۋەرلىرى ملسو هيلع هللا ىلصۋە پەيغەمبەر  بولماسلىقى

بولغاچقا ئاخىرەتنىڭ ئەھۋاللىرىنى  چوڭپەرق  بىلىشىمىزدۇر.
 مۇمكىن ئەمەس.  ىتىشدۇنيانىڭ ئەھۋاللىرىغا ئوخش

ىدەك قىرىقشۇنداق تونۇشتا بولغاندا يۇمۇ كىشى مۇئمىن
 بۇلوخۇراملىق بىلەن ق-شالۇخ ھالدا خەۋەرلەرنى قەلبى خاتىرجەم

ياخشى  ىئەخالق-ئەدەببولغان  رەببى ۋە پەيغەمبىرىگە قىلىدۇ.
ز ۋە سۆنكى ۈچ كەتلىرىنى توغرىاليدۇىھەر-ۋە ئىش بولىدۇ

وغرا ت نىڭ كۆرسەتمىلىرى بويىچەۋە ئۇنىڭ رەسۇلى هللا نىڭئەمەللەر
 ڭۋە گۇناھىنى بولۇشىئىسالھ  ڭنىئەمىلىڭ نىمۇئمىن ــــ لۇشىبو

اق ۇندمھەقتە  بۇتائاال  هللا. نىشىغا سەۋەب بولىدۇرەت قىلىىمەغپ
َ َياأََيَُها ﴿ دەيدۇ: تََُقوا اّلَلَ َيْغِفْر   َووُولُوا وَْو ًا َدِديًدا۞الََِذيَن آَمُنوا ا ُيْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َو

َ َوَرُدولَهُ  ئى مۇئمىنلەر! » ﴾فََقْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما۞ لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اّلَلَ
سىلەرنىڭ [. هللا 71] تىن قورقۇڭالر، توغرا سۆزنى قىلىڭالرهللا

ئەمەللىرىڭالرنى تۈزەيدۇ )يەنى سىلەرنى ياخشى ئەمەللـەرگە 
مۇۋەپپەق قىلىدۇ(، گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ، كىمكى 

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلسا زور مۇۋەپپەقىيەت هللا
 .①«[71قازانغان بولىدۇ ]

ۋە تەتبىقالش قىلىش جرا نىڭ ئەھكاملىرىنى ئىهللا. 2

                                                            
 ئايەتلەر. -71، -71سۈرە ئەھزاب  ①
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 قوبۇل قىلىش دەنىيىتى
نىڭ ئەھكاملىرىغا مۇئامىلە ۋە ئۇ هللاشۈبھىسىزكى، 

 ،قىلىشبۇل وئۇنى ق نىڭئىنسانـــ ـ ئەخالق-بئەدەشتىكى قىلى
 نىڭهللا .ئۆگىنىشىدۇر دەنىيىتى ۋە تەتبىقالش ئىجرا قىلىش

ياكى  شى ئىنكار قىلىمنۈھۆكھەرقانداق بىر ملىرىدىن ۈھۆك
ەمەل ئياكى  ۋە تۇتۇشئەمەل قىلىشتىن ئۆزىنى چوڭ  غائۇنىڭ

-ئەدەبقا هللا ـــ ئارقىلىق رەت قىلىشش قىلىشقا سەل قارا
 . تۇرلىدىغان يامان ئەخالقېقارشى ك مۇىلۇشقا قاروئەخالقلىق ب

ناماز مۇناپىقالرغا ئېغىر  ،: شۈبھىسىزكىبۇنىڭغا مىسال
أثقل الصالة عىل املنافقني صالة »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .لىدۇېك

 ـــ ن نامازلىدىغاېمۇناپىقالرغا ئەڭ ئېغىر ك» «وصالة الفجرالعشاء 
كىشى  مۇئمىن ـــ لېكىن ناماز .①«دۇرخۇپتەن ۋە بامدات نامىزى

غا دېمەك، نامازدۇر. كۆز خۇرسەنلىكى ۋە قەلب راھىتى ئۈچۈن
 ىڭ ياخشى بولۇشى ـــئەخالقن-ئەدەببولغان قا هللا نىسبەتەن
ھالدا نامازنى ئادا  ەنخۇرسكۆزىڭىز ۋە  خۇشال قەلبىڭىزسىزنىڭ 

 .قىلىشىڭىزدۇر
ئىبارەت ۋە جىمادىن  ئىچىش-يەپ: بىر مىساليەنە 
سەۋەبلىك  نى روزا تۇتۇشرئىشالنەچچە تۈرلۈك  بىر ئادەتلەنگەن

مىن مۇئ لېكىن مۇگەن تەقدىردىئىنسانغا ئېغىر كەل اسلىققىاللم
قەلبى  لىق ۋەۇرامخ-خۇشال نىرپلەبۇنداق تەكلىكىشى 

نداق قىلىش رەببىگە بۇ بۇل قىلىدۇ.وخاتىرجەملىك بىلەن ق
ومۇز ت ئۇزۇن ڭسىز مۇئمىننى ،ئەخالق بولغاچقا بولغان گۈزەل

خۇراملىق بىلەن روزا -كۈنلەردىمۇ خۇشال ئىسسىق

                                                            
  بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 مۇشۇنىڭغا ئوخشىغان باشقا ،ائەمم تۇتۇۋاتقانلىقىنى ئۇچرىتىسىز.
 بۇل قىلىشوياقتۇرماسلىق بىلەن قبىئاراملىق ۋە  ىئىبادەتلەرن

بۇنداق كىشىلەر باشقىالرنىڭ  قتۇر.ناچار ئەخال بولغان قاهللابولسا 
 يدۇ.تۇتما ىمۇروزبىلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىمىسە 

بىلەن  ىمەنلىكر ۋە رازۋدەرلىرىنى سەقە-نىڭ قازاهللا. 3
 بۇل قىلىشوق

 گەننىڭ نەپسىبەزىسى ئىنسا تەقدىرلىرىنىڭنىڭ هللا ،نكىۈچ
 ەۋ كېسەل، كەمبەغەللىك ،زىسى ياقمايدۇ. مەسىلەنبەيەنە  ،ياقسا

 .نىڭ ھەممىسى ئىنساننىڭ نەپسىگە ياقمايدۇمۇسىبەتلەر
ى نىڭ ياخشئەدەبقا بولغان هللانىسبەتەن  نىڭ تەقدىرلىرىگەهللا
رازى بولۇشىڭىز،  تائاال بىكىتكەن تەقدىرگە هللا ـــ بولۇشى

زگە تەقدىر تائاال سى هللاقەلبىڭىزنىڭ خاتىرجەم بولۇشى ھەمدە 
 اليىق بولىدىغان ھېكمەتنىڭ قىلغان ئىشنىڭ شۈكۈر قىلىشىڭىزغا
ان مۇشۇنداق بولغاندا ئىنس ،دۇرسەۋەبىدىن بولغانلىقىنى بىلىشىڭىز

رازى بولىدۇ، تەسلىم بولىدۇ ۋە قەلبى خاتىرجەم بولىدۇ. شۇنىڭ 
ە ئەلۋەتتبىز )« ه وإنا إليه راجعونإنا للَّ »ئۈچۈن مۇسىبەت يەتكەن ۋاقىتتا 

 (نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىزهللاچوقۇم  ،نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىزهللا
ِر  :مۇنداق دەيدۇ ماختاپتائاال  هللادەپ سەۋر قىلغۇچىالرنى  ﴿َوَبَشِ

يَن﴾ ابِِر زەخمەتلەرگە( سەۋر -)بېشىغا كەلگەن مۇسىبەت، زىيان» الَصَ
 .①«خەۋەر بەرگىنقىلغۇچىالرغا )جەننەت بىلەن( خۇش

تائاالغا گۈزەل  هللا ئىشئۈچ تۈرلۈك  ىرىقىيۇق ،دېمەك
 ىدۇر[.نىڭ ئاساسلۇشوئەخالقلىق ب

※  ※  ※  
                                                            

  ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -155 ەسۈرە بەقەر ①



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

11 

 

 دەرس -2

  بولىدۇ؟ قانداقئەخالق  گۈزەل بىلەن بولغان مۇسۇلمانالر

بىلەن بولغان  مۇسۇلمانالر )رەھىمەھۇلالھ( بەسرى ھەسەن
ئۈچ تۈرلۈك گۈزەل ئەخالقنى تونۇشتۇرۇپ، ئۇنى تۆۋەندىكىدەك 

 :قارىغانبولىدۇ دەپ 
 ؛ئەزىيەت بەرمەسلىك .1
 قىلىش؛ لىقيسېخى .2
 .خۇشچىراي بولۇش .3
 بەرمەسلىكەزىيەت ئ 

-يۈز ى ۋەمۈلك-، مالجېنى بۇ ـــ ئىنساننىڭ باشقىالرنىڭ
يەت بىرىشتىن ئۆزىنى ئىشالردا ئەزى مۇناسىۋەتلىكيىغا ۇئابر

ئۆزىنى ساقلىمىغان كىشى  ئەزىيەت بىرىشتىن ،ىشى بولۇپساقل
دەپ قارىلىدۇ. بۇ  ئەخالقسىزنەزەر يقەتئىشىدىن ۇكىم بول

 ساھابىلەر ئەڭ كۆپ يىغىلغان سورۇندا ملسو هيلع هللا ىلصتوغرىسىدا پەيغەمبەر 
اضكم عليكم حرام كحرمة يومكم إن دماءكم وأموالكم وأعر » مۇنداق دېگەن:

 غاىمېل ،بىرىڭالرنىڭ جېنىغا-بىر» «، يف بلدكم هذاهذا، يف شهركم هذا
بۇ ۋە  بۇ ئاي سىلەرگە خۇددى بۇ كۈن،غا تېگىش يىۇئابر-ۋە يۈز

 قىلىنغاندەكال ھارام ساقلىماسلىق ىنىھۆرمىتنىڭ جاي
 .①«ھارامدۇر

باشقىالرغا خىيانەت، غەيۋەت،  ئەگەر ئىنسان ،مەسىلەن
يالغانچىلىق، تىلالش، مەسخىرە قىلىش، چېقىمچىلىق ياكى 
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 ئۇرۇشۇش قاتارلىق ئىشالر بىلەن ئەزىيەت بەرگەن بولسا، بۇنداق
 .قارىلىدۇناچار ئەخالق دەپ  ئىشالر
 يلىق قىلىشسېخى 

م ىمالنى چىقپەقەت  كىشىلەرنىڭ ئويلىغىنىدەك بەزىبۇ ـــ 
ىق مېلى قاتارل ۋە يىۇئابر-ز، يۈجېنىقىلىشال بولماستىن بەلكى 

 .لىكتۇرنى ئايىماسلىق دېگەنىرلىنەرسى
 ئىلىمنى نىڭ قارىشىمىزدا، ئەخالقلىق كىشى دېگەن ـــبىز

 ،ەن ئىشالرغا ياردەملىشىپككۈچى يەتقىلىپ،  ەرپمېلىنى سۋە 
 ھتىياجىنى قامداپ بىرىۋاتقان كىشىنىېئكىشىلەرنىڭ 

 حيثام اللَّهاتق »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر .  بۇ ھەقتە كۆرسىتىدۇ
ە قەيەرد» «كنت ، وأتبع السيئة الحسنة متحها وخالق الناس بخلق حسن

رەر بى !تائاالغا تەقۋادارلىق قىلغىنهللا ،بولۇشىڭدىن قەتئىينەزەر
نى قىياخشىل ىلىپ سالساڭ، ئۇنىڭغا بىرەرقئىش  يامان

 لەرگەىشى. كۇچۈرىدۆقنى ئىلىق يامانلىياخشئۇ ، ئەگەشتۈرگىن
 .①«چىرايلىق مۇئامىلىدە بولغىن

ياكى باشقىالر  غانچرىۇزۇلۇمغا ئسەن ــــ بۇنداق دېگەنلىك 
 غىنكەڭ قورساق بول ۋە كەچۈرۈۋەتكىن لغانداامانلىق قىساڭا ي

 كەچۈرۈۋەتكەن كىشىلەرنى باشقىالرنى تائاال هللا تۇر.دېگەنلىك
اِء َوالْكَاِظِمنَي الَْغْيَظ ﴿: مۇنداق دەيدۇ ماختاپ َرَ اِء َوالَضَ َرَ الََِذيَن ُيْنِفُقوَن ِِف الَسَ

ُ ُيِحَبُ الُْمْحِسِننَي ۞  كەڭچىلىكتىمۇ، ـــ تەقۋادارالر» ﴾َوالَْعاِفنَي َعِن الَنَاِس َواّلَلَ
مال( سەرپ قىلىدىغانالر، )ئۆچ -ليولىدا )پۇ هللاقىسىنچىلىقتىمۇ 

ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق( ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، )يامانلىق 
 هللا .ان( كىشىلەرنى كەچۈرىدىغانالردۇرقىلغان ياكى بوزەك قىلغ
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 .①«خشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇيا
 لۇشخۇشچىراي بو 

 ىلۋىلىنىپ تۇرۇشجتەبەسسۇم چىرايىدىن رۇق، وي يۈزىبۇ ـــ 
ال تحقرن من املعروف شيئا » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  لىكتۇر.دېگەن

 چۇق چىرايوئ غاندىشىڭىقېر ھەتتا» «ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق
شتەك كىچىككىنە بىر ئەمەلنىمۇ ھەرگىز تۆۋەن ئۇچرىشى بىلەن

 .②«سانىمىغىن
 ئۆزئارا ال قىلىدۇ،خۇش نىئۇچراشقان كىشى بولۇش خۇشچىراي

 .قەلبكە راھەت بېغىشاليدۇ ۋە مۇھەببەتنى كۈچەيتىدۇ-ھرىېم
ئەمما خۇششچىراي بولسىڭىز مانا بۇالرنى ھېس قىالاليسىز. 

 سىز بىلەن بىرگە اچىدۇ،اي بولسىڭىز كىشىلەر سىزدىن قچىرمۇز
بەزىدە تېخى ھەتتا  ،راھەت ئااللمايدۇ تىنئولتۇرۇش ۋە پاراڭلىشىش

مۇمكىن. شۇڭالشقا قەلبى  ڭىزقېلىشىبولۇپ  كېسەل يروھى
كېسەلنى داۋاالشنىڭ ئەڭ  روھىي ۇشرۇق بولويۈزى ي ،شالۇخ

رىپتار ېبۇنداق كېسەلگە گدوختۇرالر  ،ۇپئۈنۈملۈك دورىسى بول
ى قوزغايدىغان ۋە ئاچچىقىنى رۋىسىنېن گەغان كىشىبول

 بولۇشنى تەۋسىيە قىلىدۇ. رىدىغان ئىشالردىن يىراقۈكەلت
 ئۈچ ىرىقىئەخالقلىق بولۇش يۇق ئىنسانالرغا گۈزەل ،دېمەك

 ئاساستىن چەتنەپ كېتەلمەيدۇ.
 يۆتكىلىپ ئەسلىدىن ئۆزھەق  ،ھتىيات قىلىڭكىېقاتتىق ئ

 تۇرۇپ ئەخالقلىق بولماي ئايالىغا گۈزەليەنى،  كەتمىسۇن.
ئەخالقنى ياخشى قىلىدىغان كىشىلەرگە قاتتىق  ىالرغاباشق

                                                            
 ئايەت. -134سۈرە ئال ئىمران  ①
  مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ئەخالقلىق گۈزەل گەيىراق كىشىلەر نېمە ئۈچۈن. ئەپسۇسلىنىمەن
 تسۆھبە ،ھالبۇكى ؟ناچار ئەخالقلىق بولىدۇ غايېقىنى بولۇپ ئەڭ

 ـــ يېقىن لەرخشى قىلىشقا ئەڭ ھەقلىق كىشىاۋە تۇرمۇشنى ي
خاتالىق ۋە ھەقنى ئەسلىدىن  ـــبۇنداق قىلىش  كىشىلىرىدۇر.

كم خي »: مۇنداق دېگەنبۇ ھەقتە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .تۇريۆتكىۋەتكەنلىك
-لىرىڭالر خوتۇنسىلەرنىڭ ياخشى» «خيكم ألهله، وأنا خيكم ألهيل

غا بالىلىرىم-خوتۇن، مەن بالىلىرىغا ياخشى مۇئامىلە قىلغانالردۇر
 .①«مۇئامىلە قىلىمەن ئەڭ ياخشىسىلەرگە قارىغاندا 

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -3

 شلىرىۈنكۆرۈ يامان ئەخالقنىڭ

 شلىرىۈنۈكۆر ەزىب ئەخالقنىڭ يامان 
 قوپاللىق ۋە توڭلۇق 

نىڭ ئىچىگە رەزىللىك، ىسۆز لىسىالقوپال، توڭ، سۆز
سەت تاۋۇشالر بىلەن  ،قاتتىقلىق، بىمەنە سۆزلەر قىستۇرۇلغان

 كىشىلەرنى كۆرىسىز.بەزى سۆزلەيدىغان 
 تۈرۈلگەن قاپىقى ۋە چىرايى تۇتۇق 

ئىزناسى  خۇشخۇيلۇقنىڭسسۇم ۋە تەبەيۈزىدە مۇزچىراي، 
 .چرىتىسىزۇكىشىلەرنى ئ قاپاق نمەيدىغان غوراۈكۆر

 لىنىشز ئاچچىقېت 
 ي جەھەتتىنمۇداق قىلىش شەرىئەتتىمۇ، ئەقلىبۇن

 ئىشالرغا تېخىمۇ يامان تىئاقىۋى ،سۆكىلىدىغان قىلىق بولۇپ
 سەۋەب بولۇپ قالىدۇ.

 تىشېۋۇئەيىبلەش ۋە ئاچچىقالشتا چېكىدىن ئاشۇر 
مەنسەپ بولغان كىشىلەردە -بۇنداق سۈپەتلەر قولىدا ھوقۇق

 مۇمكىن. لىشىېقكۆرۈلۈپ  رەككۆپ
 باشقىالرنى مەسخىرە قىلىش 

كى يا ،ياكى بىلىمسىزلىكى ،لىكىباشقىالرنىڭ كەمبەغەل
تىلىش شەكلىنىڭ ىياكى يارۋە  سىزلىكىرەتكىيىملىرىنىڭ 

ۆزگە كباشقىالرنى كۆرۈمسىز بولغانلىقى دېگەندەك سەۋەبلەر بىلەن 
 ئىلماسلىق.
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 يامان لەقەملەر بىلەن چاقىرىش 
 بۇيرۇپ مۇنداق قاۋە ئۇنى تاشالش ۇپبىزنى بۇنىڭدىن توس هللا
-بىر» ﴾اْْلِيَماِن  َبْعَد  الُْفُسوُق  ا ِاْدُم  بِْئَس  بِاْْلَلَْقاِب  َتَناَبُزوا  َا ﴿وَ دەيدۇ: 

بىرىڭالرنى يامان لەقەم بىلەن -بىرىڭالرنى ئەيىبلىمەڭالر، بىر
چاقىرماڭالر، ئىماندىن كېيىن پىسقى بىلەن ئاتاش )يەنى 

نىڭ هللا. ①«ن!اسىق( دەپ ئاتاش نېمىدېگەن يامامۇئمىننى پ
 شىلەرنىڭ يامانكى ىنچەشۇنداق توسقانلىقىغا قارىماستىن كۆپ

 ەملەر ـــلەق بۇ رىتىۋاتىمىز.نۇلۇۋاتقانلىقىنى ئۇچولەقەملەر بىلەن ت
 بولىدۇ.سەۋەب  مەنلىككەئاداۋەتنى قوزغايدۇ ۋە ئۆچ ىكىئارىد
 تەكەببۇرلۇق قىلىش  

، چوڭ تۇتىدىغانباشقىالردىن ى ئۆزىنتەكەببۇر كىشى ـــ 
ەم مايدىغان، بىر كىشىدىن تۆلۇتون قىممىتىنى-ڭ قەدىرىنالرىباشق

 ۈپەتسيدىغان كىشى بولۇپ، بۇنداق قوبۇل قىلماۋە ئالماشتۇرۇشنى 
 .تۇرسۈپەت ۆچ كۆرۈلىدىغانئ قلىي جەھەتتىنمۇشەرىئەتتىمۇ ۋە ئە

 غەيۋەت ۋە چېقىمچىلىق قىلىش 
 ى بۇزۇلىدۇ ۋەكۆپ كىشىلەرنىڭ دوستلۇقبۇ سەۋەبلىك 

بۇ ئىككى سۈپەت ئالىيجاناپ كىشىلەردە مۇناسىۋىتى ئۈزۈلىدۇ. 
 ،مۇسسىز كىشىلەردىال يۈز بىرىدۇون ۋە پەسكۆرۈلمەيدۇ، پەقەت 

 ئالىيجاناپ كىشىلەر بۇنداق ئىشالردىن ئۆزىنى يىراق تۇتىدۇ.
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -4

 توغرىسىدا ئۈچۈن بولمىغان ئەمەل هللا

 بولۇپ،  تۈرلۈكئەمەل بىر نەچچە ئۈچۈن بولمىغان هللا
 :ئۇالر
 پەقەت رىيا مەقسەت قىلىنغان ئەمەل. 1

 ۇ، بگەنلىكى ئۈچۈنلىقال كۆزلەندۇنياپەقەت  دەبۇنداق ئەمەل
 باشقىالرغا از ئوقۇشىغا ئوخشاشمۇناپىقالرنىڭ نامخۇددى 
بۇ ھەقتە تائاال  هللا دۇر.غان ئەمەلمەقسەت قىل نىالكۆرسىتىش

َ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ََلِة وَاُموا ُكَساََل ُيَراُءوَن الَنَاَس َو َا َيْذُكُروَن اّلَلَ   إ َِاَ َوإَِذا وَاُموا إََِل الَصَ
ناماز ئۈچۈن تۇرغاندا، خۇش ياقماسلىق  )مۇناپىقالر( ئۇالر» ﴾وَلِيًَل 

بىلەن تۇرىدۇ )ساۋاب ئۈمىد قىلمايدۇ(، )نامازنى( كىشىلەرگە 
ەت نى پەقهللاكۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ )يەنى رىياكارلىق قىلىدۇ(، 

 .①«ئازغىنا ياد ئېتىدۇ
تائاال  هللا بولۇپ،رىيا قىلىش كاپىرالرنىڭ سۈپىتى  ،شۇنىڭدەك

َو َا َتُكوُنوا كَالََِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطًرا َوِرَئاَء الَنَاِس ﴿مۇنداق دەيدۇ: بۇ ھەقتە 
 ِ وَن َعْن َدِبيِل اّلَلَ َيُصَدُ يۇرتلىرىدىن چوڭچىلىق ۋە رىيا بىلەن » ﴾َو

چىققان كىشىلەر )يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرى( گە ئوخشاش 
 .②«نىڭ يولىدىن توسىدۇهللار )كىشىلەرنى( بولماڭالر، ئۇال

 ناماز ۋە كىشىمۇئمىن زىدىن رىياكارلىقتۇر. ۆمانا بۇ سېپى ئ
زاكات، ھەج دېگەندەك ئەمما روزا تۇتۇشتا رىياكارلىق قىلمىسىمۇ 

                                                            
 ئايەتنىڭ  بىر قىسمى. -142سۈرە نىسا  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -47سۈرە ئەنفال  ②
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الردا شتىدىغان ئىىتى يىغان ئەمەللەردە ياكى مەنپەئكىشىلەر كۆرىدى
چۈنكى بۇنداق ئەمەللەرنى ئىخالس  رىيا قىلىپ قېلىشى مۇمكىن

لەرنى ئەمەل نىڭبۇنداق قىلىش بىلەن قىلىش ناھايىتى قىيىندۇر.
 ىغانلىقىغا مۇسۇلماندقىلىنىڭ ئازابىغا دۇچار هللابىكار قىلىپ 

 شەك قىلمايدۇ. كىشى
ىلىشىپ ئۇنىڭغا رىيامۇ ئار ھەمدە غانئۈچۈن بول هللا. 2

 ئەمەل قالىدىغان
تىدىغانلىقىغا ېبىكار بولۇپ كئەمەلنىڭمۇ بۇ تۈردىكى 

 تۆۋەندىكى سەھىھ ھەدىس دەلىل بولىدۇ. 
ھەدىستە قىلىنغان  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە 

تبارك وتعاىل: أنا أغنى الرشكاء عن  اللَّهقال »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 مۇنداقتائاال »هللا «الرشك، من عمل عمالً أرشك فيه معي غيي تركتُه ورشكه

 ئەڭ تىنرىكېش ئىچىدە چىلەرگۈۈلكەلتۈر مەن شېرىك :ۇدەيد
 شېرىك قىلىپ ماڭا مەندىن باشقا نەرسىنى كىمكى .بىھاجەتمەن

ىلەن برىكى ېئۇنىڭ ش كىشىنىقىلسا، مەن ئۇ ئەمەلنى  ەربىرتۇرۇپ 
 ①.«ئۇنىڭغا ھېچقانداق ساۋاب بەرمەيمەن() تاشالپ قويىمەنبىللە 
 ۋاقىتتىنمەلۇم لېكىن ئۈچۈنال بولغان  هللاپەقەت ئەسلىدە . 3

 ئەمەلالغان ق ېلىپېيىن كۆڭلىگە رىيا كك
 ،ىشچانلىقىنى سەرپ ئەتسەيوقىتىشقا بارلىق تىر رىيانى

كۆڭلىگە كېلىپ قالغان رىيانىڭ ئۇ كىشىگە زىيان 
ئەگەر ئۇ كىشى »يەتكۈزمەيدىغانلىقى ھەققىدە ئىختىالپ يوق. 

رىيا بىلەن داۋامالشتۇرغان  ئەمىلىنى كۆڭلىگە كېلىپ قالغان
ېتەمدۇ ياكى ئۇ ئەمىلى بىكار بولۇپ ك بولسا، ئۇ كىشىنىڭ

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ۋە ياكى ئۇ كىشىنىڭ ئەسلى  كىشىنىڭ ئەجرىگە تەسىر كۆرسىتەمدۇ
دېگەن مەسىلىدە،  «نىيىتىگە ئاساسەن مۇكاپات بىرىلەمدۇ؟

 كۈچلۈك قاراش شۇكى، ئۇ كىشىنىڭ ئەمىلى بىكار بولۇپ كەتمەيدۇ
 مۇكاپاتلىنىدۇ.ەۋۋەلقى نىيىتىگە ئاساسەن بەلكى ئ
 مەت ئېلىشيجىھادتا غەنى 

 الشماي بەلكىئارى ىياىتگە رنىي قىلىشتىكى جىھادئەگەر 
)شۇ ياكى ۋە  ئېلىش تەميىياكى غەن رىشىشئې دۇنياغا-مال

ان لغلىشىپ قاىئار نىيەتلەر گەندەكېد قىلىش تىجارەتجەرياندا( 
پۈتۈنلەي بىكار  ئەمما تىدۇېكمىيىپ ېك ساۋابىجىھادنىڭ  بولسا

 دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىابدۇلالھ ئىبنى ئەمئ. بولۇپ كەتمەيدۇ
ما من غازية تغزو »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ىقىلىنىدۇك نەقىل
فيصيبون الغنيمة، إال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة، ويبقى لهم الثلث،  اللَّهيف سبيل 

قانداق بىر غازاتچى قوشۇن » «وإن مل يصيبوا غنيمة، تم لهم أجرهم
 ،رىشىدىكەنېمەتكە ئينىڭ يولىدا غازات قىلىپ بىرەر غەنىهللا
ئىككى قىسمىنى ئېلىپ  ۈچتىنقۇم ئاخىرەتتىكى ئەجرىنىڭ ئوچ

بىر قىسمى قالىدۇ. ئەگەر  ۈچتىنئۇالرغا ئ ،بولغان بولىدۇ
 ①.«ېرىشىدۇتولۇق ئەجىرگە ئ ،شمىسەىرېمەتكە ئيغەنى

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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 دەرس -5

رازى بولۇشنىڭ قانداق  قازاسىغانىڭ  هللا
 دىغانلىقى توغرىسىداىبول

بىز ھەقىقەتەن »  ﴾إَِنَا كَُلَ َشْيٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدرٍ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا
 .①«قنەرسىنى ئۆلچەملىك ياراتتۇھەممە 

عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خي، » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
وليس ذلك ألحد إال للمؤمن: إن أصابته رساء شكر فكان خيا له، وإن أصابته رضاء 

مەن مۇئمىننىڭ ئىشلىرىغا قاراپ » «صرب فكان خيا له
ئەجەبلىنىمەن. ئۇنىڭ ھەممىال ئىشى ياخشىدۇر، لېكىن 
مۇئمىندىن باشقىالر ئۇنداق ئەمەس، پەقەت مۇئمىنال شۇنداق. 

كۈر قىلىدۇ، بۇ ئۇنىڭغا ئەگەر ئۇنىڭغا خۇشاللىق يەتسە شۈ
ئەگەر ئۇنىڭغا قاتتىقچىلىق يەتسە سەۋر قىلىدۇ، بۇمۇ  ياخشىدۇر؛

ھەدىسكە  بۇ نىڭمۇئمىن ،دېمەك  ②.«ئۈچۈن ياخشىدۇر ئۇنىڭ
 يقەدەرگە ھەقىقىۋە  قازا ،راست بولغاندا يبولغان ئىمانى ھەقىقى

 .بولىدۇرازى بولغان 
 ۈرگەن مۇئمىننىڭ مۇسىبەتكە ئىمان كەلت قازا ۋە قەدەرگە

 بولۇپ، ئۇالر: تۈرلۈك ئىككى يۇلۇققاندىكى دەرىجىسى
  رازى بولۇشمۇسىبەتكە ، دەرىجەبىرىنچى 

 هللا ،ئىنتايىن يۈكسەك دەرىجە بولۇپ مۇسىبەتكە رازى بولۇش
ِ ﴿ دۇ:ھەقتە مۇنداق دەي بۇتائاال  ِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاّلَلَ َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إ َِاَ بِِإْذِن اّلَلَ

                                                            
 ئايەت. -49سۈرە قەمەر  ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

41 

 نىڭهللاكىشىگە يەتكەن ھەر قانداق مۇسىبەت پەقەت » ﴾َيْهِد وَلَْبهُ 
قا )يەنى ھەر هللاتىدۇ(، كىمكى ىئىزنى )يەنى قازاسى( بىلەنال )ي

تىدۇ دېگەن سۆزگە( ىنىڭ قازاسى بىلەن يهللاقانداق مۇسىبەت 
 .①«ئۇنىڭ قەلبىنى )سەۋرگە( يېتەكلەيدۇ هللائىشىنىدىكەن، 

نىڭ ئۆزىگە مۇئمىن»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن ئەلقەمە
بىلىپ ئۇنىڭغا تەرىپىدىن دەپ تائاال  هللا نىمۇسىبەت يەتكەن

 «.ىدۇرجرى دەرىىئەڭ يۇق ـــ انلىقىتەسلىم بولغانلىقى ۋە رازى بولغ
بىرەر  هللا»: ئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەنئەبۇ دەردا

 شىنىبولۇ رازى بەندىنىڭ شۇ ھۆكۈمگە ھۆكۈمنى ئورۇنالشتۇرسا
 «.ۇتولىمۇ ياخشى كۆرىد
 ئۆز تائاال هللا»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن ئىبنى مەسئۇد
ىنى جەزمىيەت ۋە راملىقۇخ-خۇشالبەندىنىڭ  ئادىللىقى بىلەن

شۈبھە ۋە غەزەپلىنىشتە -كنى شەسىقايغۇ-غەم مەنلىكتە،رازى
 . «قىلدى

 ەنم»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز
خۇشاللىق بىلەن تاڭ ئاتقۇزۇپ دىن باشقا ئىشالردا قازا ۋە قەدەر

 «.باقمىدىم
تەلىگەن كىشىنىڭ ىيمۇسىبەتكە رازى بولۇش دەرىجىسىگە 

 :ھەقتە مۇنداق دەيدۇ بۇتائاال هللا  .رام ئۆتىدۇۇخ-شالۇتۇرمۇشى خ
َبةً ﴿ ئايال -ئەر»  ﴾َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِيَيَنَُه َحَياةً َطَيِ

مۇئمىنلەردىن كىمكى ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن، بىز ئۇنى ئەلۋەتتە 
قانائەتچانلىق، ھاالل رىزىق ۋە ياخشى ئەمەللـەرگە  دا)دۇنيا

                                                            
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -11سۈرە تەغابۇن  ①
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 .①«مۇۋەپپەق قىلىپ( ئوبدان ياشىتىمىز
ۋە  سائادەتلىك ھايات قازا يھەقىقى»ئالىمالر:  سەلەفبەزى 

 . دېگەن« بولىدۇولۇش ۋە قانائەتلىنىشتە قەدەرگە رازى ب
: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ابدۇلۋاھىد ئىبنى زەيدئ

دۇنيانىڭ جەننىتى  ،نىڭ راھىتىئابىدالرۇش ـــ رگە رازى بولتەقدى»
 .«دۇرىشىكىتائاالنىڭ كاتتا ئ هللاۋە 

  ر قىلىشۋبەتكە سەمۇسى-باال، دەرىجەئىككىنچى 
تېپىلىدۇ لمىغان كىشىدە الورازى ب مۇسىبەتكەبۇ دەرىجە 

ان دىغياخشى كۆرۈلىدىغان ۋە تەلەپ قىلىنىـــ  بولۇش رازى نكىۈچ
كىشىگە  مۇئمىنـــ ر قىلىش ۋئەمما سە تۇر.پەزىلەتلىك ئىش

 بۇنىڭدىمۇ كۆپ ياخشىلىق ،بولۇپ بالردىنكەسكىن ۋاجىنىسبەتەن 
ۋە كۆپ ئەجىر بىرىدىغانلىقىنى  ۇپگە بۇيررۋتائاال سە هللا .دۇربار

ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغْْيِ ِحَساٍب ﴿: ەيدۇمۇنداق دقىلىپ ۋەدە  ت پەقە» ﴾إَِنََما ُيَوَّفَ الَصَ
  .②«رىلىدۇىالرغا ئۇالرنىڭ ئەجرى ھېسابسىز بسەۋر قىلغۇچى

 ڭ پەرقىر قىلىشنىۋسەبىلەن  رازى بولۇش 
 ئەلەم بولسىمۇ -گەرچە ئۇنىڭدا دەرتـــ  ر قىلىشۋسە

ڭ ئەلەمنى-شۇ دەرت ،تۇتۇۋېلىپنەپرەتلىنىپ قېلىشتىن ئۆزىنى 
بىرەر خاتا م بولغانلىقتىن ش ۋە بىئارايوقۇلۇشىنى ئارزۇ قىلى

 .ىكتۇرلئۆزىنى ساقالش دېگەن پ سېلىشتىنىپائالىيەت قىل-ئىش
 س قىلغان بولسىمۇېئەلەم ھ-گەرچە دەرت ـــ بولۇش رازى، 

-ئەلەمنىڭ يوقۇلۇشىنى ئارزۇ قىلمايال تەقدىرگە كۆڭلى-ئۇ دەرت
 . تۇرخۇرام تۇتۇش دېگەنلىك-شالۇكۆكسىنى كەڭرى ۋە خ
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تەسىر  رىپەت روھى قەلبكەجەزمىيەت ۋە مە، كدېمە
يەڭگىللىتىدۇ.  ئەلەمنى-دەرت بولۇش رازىقازاغا  ەتكەندە، ۆرسك

ھېس قىلىش  ئەلەمنى-دەرت رازى بولۇش تېخىمۇ كۈچەيگەندە،
 تىدۇ.ېپۈتۈنلەي يوقۇلۇپ ك

 ئەمەللەرلىدىغان ېك تزىرازى بولۇشقا قەدەرگە  قازا ۋە 
 ئىپادىلىنىدۇ:ئىشتا تۈرلۈك ەندىكىدەك سەككىز تۆۋ

)يەنى شەرئىي ھۆكۈملىرىنى( قازاسىنى  ينىڭ شەرئىهللا. 1
 ئىنكار قىلىش.

 ل قىاللماسلىق.ۈقا تەۋەككهللا .1
 تەقسىم قىلغان نەرسىلەرگە نارازى بولۇش. هللا .2
 ئىشقا قايغۇرۇش. كەنئۆت .3
 ۋە يۈزىگە شجارقىرا-يۈز بەرسە ۋارقىراپىبەت بىرەر مۇس. 5

 يىرتىپ يىغالش. ائۇرۇپ ياق
منى ۈمۇسىبەتكە ئۇچرىسا ئۆلياكى زەخمەت -بىرەر زىيان. 6

 ئارزۇ قىلىپ قېلىش.
 رىزىق تەقسىماتىغا رازى بولماسلىق.. 7
 ۋە چىدامسىزلىق قىلىش. كرسىزلىۋسە. 8
  بولۇشنىڭ پايدىلىرىقازا ۋە قەدەرگە رازى 

ـ تەقدى ۇر ۇشنىڭ يولىدرىكتىن قۇتۇلېشرگە ئىمان كەلتۈرۈش ــ
ز ، ئەزىيەتكۈزگۈچى، زىيان بەرگۈچىمەنپەئەت  كىشىمۇئمىن  چۈنكى
ەن تۆۋ ۋە رى قىلغۇچىىچى، خار قىلغۇچى، دەرىجىسىنى يۇققىلغۇ

 ادتىقېدەپ ئهللاگانە ېي-رىكى يوق يەككەېش پەقەت نىقىلغۇچى
ھاياتلىقنىڭ ، تۇرااليدۇ ەممۇستەھك تەپەيت ھالقىلىقىدۇ. قىل
لەن ىقەلب ب راستچىل ۋە تەۋرەنمەس گە دۇچ كەلگەندەققەتلىرىەمۇش
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 .تۇرااليدۇمۇستەھكەم 
 اكىيققاندا يولۇ مۇسىبەتكەبىرەر  ئىمان كەلتۈرۈش ـــتەقدىرگە 

ڭ ىننىقولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى بىكار بولۇپ كەتكەندە مۇئم
ئۆزىنى ھاالك ئۇنىڭغا ھەسرەتلىنىپ رقۇنچىسىنى يوقىتىدۇ، قو

نىڭ هللابەلكى  ۋە ماالمەت قىلىپمۇ كەتمەيدۇ قىلىۋەتمەيدۇ
نىڭ تەقدىرىدىن هللا نىر قىلىدۇ ۋە بۇۋسە ،ھۆكمىگە رازى بولىدۇ

 باشقا نەرسە ئەمەس دەپ قارايدۇ.
ياخشى ئەمەل  ئىنساننى ئىمان كەلتۈرۈش ـــ تەقدىرگە

ىدا يول هللاقىلىشقا ۋە جاسارەتلىك بولۇشقا ئۈندەيدۇ. شۇڭالشقا 
ئۆلۈمدىن قورقۇپ  ىدۇ ۋەشتۇرنى داۋامالىجىھاد قىلغۇچى جىھاد

 .قالمايدۇ
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -6

 ئەمەللەر توغرىسىدا يئىمانى

 ﴾بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن َوتِلَْك الَْجَنَُة الََِِت أُوِرْثُتُموَها ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا 
ۋارىس  سەۋەبلىكلىڭالر ىەر )دۇنيادا( قىلغان )ياخشى( ئەمسىل»

 .①«بولغان جەننەت ئەنە شۇدۇر
 ھېساب؟ ئۆزىڭىزدىن اللىدىڭىزمۇئەمەل قى تۆۋەندىكىلەرگە 

 !ئېلىپ بېقىڭ
  خالىس قىلىش.قا هللادىننى 
  نىڭ بەندىلىرىگە سادىق بولۇش.هللا ۋەهللا 
  ئۆچمەنلىك ۋە تۈرلۈك  ،ھەسەت ،ئالدامچىلىققەلبىنى

 ساغالم تۇتۇش. ەردىنسۈپەتل توغرانا
 نى ئەسلىگەنلىكتىن قەلبى قورقۇش.هللا 
 قەلبى  رى ۋە ئۇنىڭ كىتابىنى ئاڭلىغاندانىڭ زىكهللا

 .تېخىمۇ كۈچىيىشيۇمشاش، شۇ ئارقىلىق ئىمانى 
 ل قىلىش.ۈتەۋەكك يقا ھەقىقىهللا 
 ىن قورقۇش.تهللا لەردەشۇرۇن ھالەتوۋە ي ائاشكار 
 نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  ى ۋەئىسالمنىڭ دىن بى،نىڭ رەبهللا
 رازى بولۇش. نىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىگەهللا

 پۇرئۆلۈمنى كۇ ،گە دۇچ كەلگەندەئەڭ ئېغىر مۇسىبەتلەر 
 . ېتىشتىن ئارتۇق كۆرۈشك بولۇپ
 س ېكىنى ھىئىنتايىن يېقىن ئىكەنل ۆزىگەنىڭ ئهللا

                                                            
 ئايەت. -72سۈرە زۇخرۇف  ①
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 .ارماسلىقسىدىن چىقېئ بۇنى ھەردائىمقىلىش ۋە 
  ۋە رەسۇلىنىڭ مۇھەببىتىنى مېلى، جېنى ۋە بارچە هللا

 ئەال بىلىش. ىرىدىننەرسىل
 لىشىش،دۈشمەنئۈچۈنال  هللا ئۈچۈنال دوستلىشىش، هللا 
 .چەكلەش ئۈچۈن هللاۋە  ئۈچۈن بىرىشهللا

 هللاك تۇرۇشلىرىمۇ ۈكەتلىرى ھەتتا شىھەر-بارلىق ئىش 
 ئۈچۈن بولۇش.

  كۆڭلى  ردەئىبادەتلەمال ۋە بەدەن ئارقىلىق قىلغان
 بولۇش. خۇرسەن
 بولۇش. ۇرسەنياخشى ئەمەللەرنى قىلغانلىقىغا خ 
 رۇشقايغۇ يامان ئىشالرنى قىلىپ سالغانلىقىغا. 
 ئەخالقلىق بولۇش. گۈزەل ۋە ھايالىق 
  ى ياخش مۇئمىن قېرىنداشلىرىغىمۇئۆزىگە ياخشى كۆرگەننى

دەردىگە  ،شۈرۈئۇالرنى رىغبەتلەند ش،ئۇالرغا ياردەم بىرى ۈش،كۆر
بولۇپمۇ قوشنىالرغا  ،غا غەمخورلۇق قىلىشئۇالر ۋە دەرمان بولۇش

 غەمخورلۇق قىلىش.
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -7

 نىڭ رەب ئىكەنلىكىگە رازى بولۇشهللا

نەقىل دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتەللى
ذاق طعم اإلميان من ريض »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر نىدۇكى، قىلى

 ، دىنىنىڭهللارەببىنىڭ » «ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد رسوال اللَّهب
ئىكەنلىكىگە چىن  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىنىڭ مۇھەممەد ئىسالم ۋە
 .①«رازى بولغان كىشى ئىماننىڭ تەمىنى تېتىيدۇ قەلبىدىن

نىڭ هللاـــ نىڭ رەب ئىكەنلىكىگە رازى بولۇش هللا ،دېمەك
 ،بولۇپ ىدىغانئىچىگە ئالە رازى بولۇشنى ئۆز گتەقدىرىتەدبىرى ۋە 

)تەقدىردە( بەندىگە كېلىشى پۈتۈلگەن نەرسە ئۇنىڭغا خاتا كېلىپ 
قالغان بولۇشىنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى، )تەقدىردە( بەندىگە 
كېلىشى مۇمكىن بولمىغان نەرسە ئۇنىڭغا خاتا كېلىپ 

 قانائەت غاۋە دۇنيانىڭ ھەرقانداق ئىشلىرىقالمايدىغانلىقىنى 
 كۆرسىتىدۇ.قىلىشنى 
نىڭ رەب ئىكەنلىكىگە ۋە ئىالھلىقىغا رازى بولغاندا هللابەندە، 

رازى بولسا ئۇنى رازى ئۇنىڭدىن ى رەببى ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ. رەبب
ئۆزىنىڭ تائاال  هللادۇ. ىقوغدايدۇ ۋە ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلىدۇ، قىل

ئايىتىدە ئۆزىنىڭ رازىلىقىغا ئۇالرنىڭ  قانچەئۇلۇغ كىتابىنىڭ بىر
ْ َوَرُضوا َعْنهُ ﴿: ەيدۇپ مۇنداق دۈرۈىقىنى ئەگەشتىلراز ُ َعهْْنُ  هللا» ﴾َرِضَي اّلَلَ

 .②«تىن مەمنۇن بولىدۇهللائۇالردىن رازى بولىدۇ، ئۇالرمۇ 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -8سۈرە بەييىنە  ②
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 نىڭ رەب ئىكەنلىكىگە رازى بولۇشنىڭ بىرقانچە تۈرلۈك هللا
 تەلەپلىرى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

ئىبادەت قىلىش،  ىالياخشى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭغ النىهللا
اش ب يۈزلىنىش، ئۇنىڭغىال ىالئۈمىد قىلىش، ئۇنىڭغ الئۇنىڭدىن
 لۈتەۋەكك ىالگە ئىمان ئېيتىش، ئۇنىڭغئۇنىڭ تەدبىرى ئېگىش،

قىلىش، ئۇنىڭدىنال ياردەم سوراش، ئۇنىڭ قىلغان ھەرقانداق 
ئادا  يىھەقىق بولغان قۇلچىلىقىنىرازى بولۇش، ئۇنىڭغا  ىغارئىشلى

ب نىڭ رەهللاكار قىلىش قاتارلىق ئىشالر تاغۇتنى ئىن ۋە قىلىش
 ئىكەنلىكىگە رازى بولۇشنىڭ تەلەپلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر.

 بىرنەچچە كەنلىكىگە رازى بولۇشنىڭ ىئ ىئىسالمنىڭ دىن
 بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچە: تەلەپلىرىتۈرلۈك 

 هللا ـــ رازى بولۇش ئىكەنلىكىگە ىئىسالمنىڭ دىن. 1
 ،قوبۇل قىلمايدىغانھېچكىمدىن  بىرەر دىننىا باشق ئۇنىڭدىن

ئۇنىڭسىز نىجاتلىق ىن باشقا كىشىلەر ئىسالم ئەھلىد
ۋە  بىر دىننەتكە كىرەلمەيدىغان بىردىنجەنتاپالمايدىغان ۋە 

ئىمان كەلتۈرۈش ئىكەنلىكىگە  نىڭ پەقەت ئىسالمنىزام
 گەنلىكتۇر.ېد

. شتبىقالتە رەۋىشتە يئەمەلى دائاللىقىېئىسالمنى ھايات ر. 2
ات ھاي ،دەپ قويۇپ «رازى بولدۇم ئىكەنلىكىگە ىمئىسالمنىڭ دىن»
رازى  هللا ـــ خىل دىنغا رازى بولۇش-ئاللىقىدا باشقا خىلمۇېر

 .ئىمانغا زىت ئىشتۇر ۋە بولمايدىغان
ئىسالم  .قىلىش ئۆلچەمكىشىلىك ئاالقىدە ئىسالمنى . 3

 ىدىن ئىسالمنىڭ ـــ لىشىشۋە دۈشمەن لىشىشدوستئاساسىدا 
 . دېمەك، ئىسالمتىبارغا ئېلىنىدۇېئىكەنلىكىگە رازى بولۇش دەپ ئ



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

41 

 ، تەبىقىسى ئوخشىمىسىمۇيۇرتىبولغان كىشى جىنسى،  ئەھلىدىن
تكۈزمىسىمۇ ئۇ سىزنىڭ دوستىڭىز ئىشتا مەنپەئەت يە ربىرە ياكى

ەڭ ئ يقەست قىلغان كىشى گەرچەۇسالمغا سسابلىنىدۇ. ئەمما ئىېھ
اكى ي غقىنىڭىز،ياكى بىر تۇ ىڭىز،ياكى قوشن ڭىز،يېقىن كىشى

 اىرىدئىشلدۇنيا كۆپلىگەن ياكى ۋە پەرزەنتىڭىز بولغان تەقدىردىمۇ 
 كىشى ئۇ، بولسىمۇ كىشى مەنپەئەت يەتكۈزگەن-سىزگە پايدا

سىزنىڭ كىشىلەر دېمەك،  سىزنىڭ دۈشمىنىڭىز ھېسابلىنىدۇ.
 المدۇر.بىلەن ئاالقە قىلىشىڭىزدىكى ئۆلچىمىڭىز ـــ ئىس

 قبارلىئىلگىرىكى بىلەن  لىشىېئىسالمنىڭ مەيدانغا ك. 4
 باشقا دىن دىنئىسالم غا،رنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىدىنال

 گە،قىلىشنىڭ ئەسال دۇرۇس ئەمەسلىكىقا ئىبادەت هللابىلەن 
مەۋجۇد بولمايال  نىڭشەرىئەت باشقا بىر ئىسالمدىن ئەۋزەل
 يوق نىڭئەسال ئوخشىشى ئىسالمنىڭ قالماستىن بەلكى

ەڭلەشنىڭ دۇرۇس باشقىسىغا ھۆكۈم ت ئىكەنلىكىگە، ئىسالمدىن
ھەر ماكانغا  ۋە مانھەر زا نىڭئۇ ئەمەسلىكىگە ھەمدە

 تىقاد قىلىش.ېئ دىغانلىقىغاياراي
ۇ ب زدىنبى ـــ ئىكەنلىكىگە رازى بولۇش ىئىسالمنىڭ دىن. 5

ئۇنى پۈتۈن  ،شۇنىڭ ئۈچۈن جىھاد قىلىشنى ،دىننى قوغداشنى
-ھەرقانداق ئىش قا سەل قارىماسلىقنى،قىتىشردۇنياغا تا

 كۈلپۈتھاياتلىقنىڭ  ۋە ئارى قىلىشنىوچۇق شوپائالىيەتلەرنىڭ ئ
 قىلىدۇ. كۈچلۈك تەلەپ غا تەتبىقالشنىئىشلىرى
  ئىكەنلىكىگە رازى  پەيغەمبىرى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد

 سى:ىبولۇشنىڭ مەن
ئېلىپ كەلگەن ھەرقانداق نەرسىگە شەرتسىز  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . 1
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ھۆكۈم ھەرقانداق ئىشقا ئۇنى  .تەسلىم بولۇش ۋە بويسۇنۇش
ئىچى قىلىش، ئۇنىڭ چىقارغان ھۆكمىگە قىلغۇچى 

سىقىلماسلىق، ئۇنىڭ ھۆكمىگە تولۇق رازى بولۇش، ئۇنىڭ ھۆكمى 
م مەقسىتىڭىزگە ۈمەيلى ئۇ ھۆك) قەتئىينەزەرشىدىن ۇقانداق بول

 (بىرەر كىمنىڭ سۆزىگە قارشى كەلسۇن كەلسۇن ياكى قارشى
 يۈملۈكۆس»لىكتۇر. لۇق بويسۇنۇش دېگەنوئىككىلەنمەستىن ت

ئۈممىتىمدىن >< ة إالّ مْن أىبنّ ي يدخلون الجتمّ كّل أ >: ملسو هيلع هللا ىلص ىرىمىزپەيغەمب
 ۇ<دەتكە كىرىجەنن ا ھەممە كىشىباشقبويۇنتاۋلىق قىلغانالردىن 

بويۇنتاۋلىق  !نىڭ پەيغەمبىرىهللا>ئى  ، ساھابىلەر:گەنىدىدې
مْن أطاعني دخل > :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دەپ سورىدىقىلغانالر كىملەر؟< 

جەننەتكە  ت قىلساماڭا ئىتائەكىمكى > <عصاين فقْد أىب نْ الجنة، وم
 قىلسا بويۇنتاۋلىق قىلغان لىقماڭا ئاسىيكىمكى كىرىدۇ، 

فَََل َوَربََِك  َا ﴿ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا ①«.دېدى< بولىدۇ
ْ ُثَمَ  َا َيِجُدوا ِِف أَْنُفِسِهْم َحَرًجا ِمَمَا وَ  ُموَك ِفيَما َشَجَر بَْيهَْنُ َسلَُِموا َضْيَت َويُ ُيْؤِمُنوَن َحَّتَ ُيَحَكِ

بىلەن قەسەمكى، ئۇالر )يەنى  رەببىڭ)ئى مۇھەممەد!( » ﴾َتْسلِيًما
مۇناپىقالر( ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا 
تەكلىپ قىلمىغۇچە، ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكىمىڭگە 

ر چە ۋە ئۇالۇدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ يوقالمىغئۇالرنىڭ دىللىرى
 .②«چە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇۇپۈتۈنلەي بويسۇنمىغ

 رازى ئىكەنلىكىگە نىڭ پەيغەمبىرىهللانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. 2
 ھەر قانداق خەۋەر قىلغان ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دىن: بولۇشنىڭ تەلەپلىرى

ڭ بۇيرۇقلىرىغا تەستىقالش، ئۇنى ياخشى كۆرۈش، ئۇنى نىخەۋەر

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 ئايەت. -65سۈرە نىسا  ②
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ئۇ ئېلىپ  ۋە توسقانلىرىدىن يىراق تۇرۇش ،ئىتائەت قىلىش
 تۇر.قىلىش )يولى( كەلگەن ھەرقانداق نەرسىنى ھاياتلىق مەنھىجى

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -8 

 ايدۇمۇئمىنلەر بىر جەسەتكە ئوخش

وُوا﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا  ِ َجِميًعا َو َا َتَفَرَ  ﴾َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اّلَلَ
نىڭ دىنىغا( مەھكەم هللاغامچىسىغا )يەنى رنىڭ ئاهللاھەممىڭالر »

ر ۋە يەھۇدىياليېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر )يەنى سىلەردىن ئىلگىرى 
ناساراالر ئىختىالپ قىلىشقاندەك، دىندا ئىختىالپ 

 .①«قىلىشماڭالر(
بەر پەيغەمنەقىل قىلىنىدۇكى،  دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ مۇسا 

 مۇئمىن مۇئمىن ئۈچۈن»« ن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضااملؤم» :ملسو هيلع هللا ىلص
ۋە  دېدى «چىڭىتىپ تۇرىدىغان بىناغا ئوخشايدۇ بەزىسى بەزىسىنى

 ②.بىرىگە كىرىشتۈرۈپ كۆرسەتتى-بىر نىىبارماقلىر ئاندىن
نەقىل  دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەھل ئىبنى سەئەد

إن املؤمن من أهل اإلميان »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى،
 «مبنزلة الرأس من الجسد يأمل املؤمن ألهل اإلميان كام يأمل الجسد ملا يف الرأس

جەسەتتىكى باشنىڭ  نىسبەتەن كىشى ئىمان ئەھلىگە مۇئمىن»
ئەلەم  ق ئۈچۈنئاغرىخۇددى جەسەت باشتىكى  ئورنىدىدۇر.
 .③«كىشى ئىمان ئەھلى ئۈچۈن ئەلەم تارتىدۇ مۇئمىن تارتقاندەك، 

 !ئۆزىڭىزدىن ھېساب ئېلىپ بېقىڭ 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -113سۈرە ئال ئىمران  ①
 .ۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغانب ②
« سەھىھ»ئەرنەئۇت  شۇئەيبالر توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە ئەھمەد، تەبەرانى ۋە ئىبنى ھىببان ③

 دېگەن.



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

14 

قېرىنداشلىق ۋە مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمان  يبىز ئىمانى
ەدىس ھ ھەقلىرى توغرىسىدىكى كۆپلىگەنكى قېرىندىشى ئۈستىدى

؟ ۇقمۇقىلد ئەمەلن ئاڭلىدۇق، لېكى رسلىكلەرنىدە-ۋە نۇتۇق
، ؟ ئەسىرگە ئېلىنىۋاتقاندۇقمۇبىقلىيالىتلىقىمىزغا تەئالېھايات ر
 داقىستاقالر-ئېغىر قىيىنۋە  تقان، ئىزىلىۋاتقانپالىنىۋا

ھەرخىل ى كۆرگەندە ياكى قېرىنداشلىرىڭىزن ئازابلىنىۋاتقان
 داققان شۇ ئىشالردىن ۋاقىپالنغىنىڭىزدا ر ئارقىلىقۋاستىلە

داق ھېچقان گەقەلبىڭىزبۇ ئىشالر ياكى  ؟كەلدىڭىزتۇيغۇغا -سېھ
 ؟!ۋاتامدۇۈنۈلدەك كۆرنورماقىلماي، ھەممە ئىشالر  تەسىر
 نەسىھەتلەر قىممەتلىك 

 ، ئۆزدوست»: ىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەلى ئىبنى ئەبۇ تال
بارەت ىن ئىۋاپاتىد ۋاقتى ۋەيوق  ىتى،ەققمۇش-جاپا دىشىنىڭقېرىن

 ەن.دېگ« دوست بواللمايدۇ يھەقىقىئۈچ ئىشىغا كۆڭۈل بۆلمىگۈچە 
ىشىڭ ئەڭ ساڭا قايسى قېرىند»دىن: خالىد ئىبنى سەفۋان

كۆرسىتىپ  تەرسىزلىكىمنىېي» ، ئۇ:دەپ سورالغاندا« ؟يۈملۈكۆس
بۇل قىاللىغان وق بەرگەن، خاتالىقلىرىمنى كەچۈرگەن ۋە ئۆزرەمنى

 . دەپ جاۋاب بەرگەن« دوست
-ئەيىب»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى ئىياز فۇزەيل

 «.دوست تېپىلماس گەقسانسىز دوست ئىزدىگەن كىشىۇن
 شبىر جەسەتكە ئوخشاش بولۇ 

نىڭ هللا»: ېگەند مۇنداق)رەھىمەھۇلالھ(  يىمئىبنى قەي
ھرىبان بولىدۇ، ېمهللا ھرىبان بولغان كىشىگە ېبەندىلىرىگە م

ئۇنىڭغا رەھىمدىل بولىدۇ، هللا مەخلۇقاتالرغا رەھىمدىل بولسا 
ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىدۇ،  هللاكىشىلەرگە ياخشىلىق قىلسا 
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 الرغاباشقىبولىدۇ،  يئۇنىڭغا سېخى هللابولسا  يسېخى كىشىلەرگە
كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى زىدۇ، ۈنەپ يەتكئۇنىڭغا هللا نەپ يەتكۈزسە 

 اچسائ كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنىئۇنىڭ ئەيىبىنى ياپىدۇ،  هللاياپسا 
الپ قويىدۇ، كىشىلەرگە كەڭ قورساق ىئۇنىڭ ئەيىبىنى ئاشكار هللا

 ورساق بولىدۇ، كىشىلەرنىڭ ئىچكىئۇنىڭغا كەڭ ق هللابولسا 
ى ئىزدەيدۇ، ئىشلىرىن يئۇنىڭ مەخپى هللائىشلىرىنى ئىزدىسە 

يىنى ۇئابر-ئۇنىڭ يۈزهللا يىنى تۆكسە ۇئابر-شىلەرنىڭ يۈزكى
 قتىنىلىئۇنى ياخش هللا توسسا قتىنتۆكىدۇ، كىشىلەرنى ياخشىلى

ئۇنىڭ بىلەن هللا دەللەشسە ېج بىلەن قويىدۇ، كىشىلەر مەھرۇم
 «.ئۇنى ئالداپ قويىدۇهللا  ىسائالد باشقىالرنى دەللىشىدۇ،ېج

 غائۇنىڭهللا  ،قانداق مۇئامىلە قىلسا باشقىالرغا ،دېمەك
نىڭ هللابەندە  ئاخىرەتتە قىلمىشىغا يارىشا مۇئامىلە قىلىدۇ.-دۇنيا

ۇنىڭغا شۇنداق ئ هللامەخلۇقاتلىرىغا قانداق مۇئامىلىدە بولسا 
من نفس عن مؤمن »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مۇئامىلىدە بولىدۇ. 

ىل ع عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يرس اللَّهكربة من كرب الدنيا، نفس 
 الدنيا يف اللَّهعليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلام، سرته  اللَّهمعرس يرس 
مىن مۇئكىمكى » «يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه اللَّهواآلخرة، و 

 هللاقېرىندىشىنىڭ بېشىغا كەلگەن ئېغىرچىلىقنى كۆتۈرۈۋەتسە، 
 ىئېغىرچىلىقتىن بىرنئۇنىڭ بېشىغا كەلگەن تائاال قىيامەت كۈنى 

 ئاسانالشتۇرۇپ قىيىنچىلىقتا قالغۇچىغا كىمكى ؛ۋېتىدۇۈكۆتۈر
 تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇنىڭ ئىشلىرىنىهللا ، بەرسە

سا، ىنى ياپبكىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ ئەيى ؛رىدۇىب ئاسانالشتۇرۇپ
كىمكى  ؛ىنى ياپىدۇبدۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇنىڭ ئەيىتائاال هللا 

ئۇنىڭ هللا ، ىنى راۋا قىلسارىندىشىنىڭ ھاجىتمۇسۇلمان قې
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من » :مۇنداق دېگەنيەنە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ①«.نى راۋا قىلىدۇھاجىتى
كىمكى بىر » «عرثته يوم القيامة اللَّهأقال مسلام عرثته، أقاله 

ائاال ت هللامۇسۇلماننىڭ تېيىلىپ كەتكەن ئىشلىرىدىن ئۆتۈۋەتسە، 
قىيامەت كۈنى ئۇ كىشىنىڭ تېيىلىپ كەتكەن ئىشلىرىدىن 

 ②«.ئۆتۈۋېتىدۇ
 جامائەت رەھمەتتۇر 

: ېگەنبۇ ھەقتە مۇنداق د)رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى قەييىم 
مەنپەئەت  دىنقېرىنداشلىرىنىڭ ئەمەللىرى كىشىمۇئمىن »

 مەنپەئەت ئالىدۇ. ىدىنئۇنىڭ ئەمىل مۇقېرىنداشلىرى اندەكئالغ
 ناماز ئوقۇغۇچىالر ئۆزئارا غان نامازدالئوقۇ بىلەن، جامائەت مەسىلەن

، نامازنىڭ رىكلەشكەنلىكى ئۈچۈنېنامىزىغا ش بىرىنىڭ-بىر
ئاشۇرۇپ بىرىشكە سەۋەب بولىدۇ.  ھەسسىگىچە 27 ساۋابىنى

ئۇالرنىڭ جىھاد، ھەج، ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن  ،شۇنىڭدەك
-خشىلىققا ياردەم بىرىش دېگەندەك ئىشلىق ۋە يادارتوسۇش، تەقۋا

رىك بولغانلىقلىرى ئۈچۈن بەزىسى ېش ئۆزئاراپائالىيەتلىرىدە 
  مۇكاپاتىنى زىيادە قىلىپ بىرىدۇ.-بەزىسىنىڭ ئەجىر

بەر پەيغەمنەقىل قىلىنىدۇكى،  دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ مۇسا 
 ئۈچۈن مۇئمىن مۇئمىن>< ن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضااملؤم> :ملسو هيلع هللا ىلص

ۋە  < دېدىڭىتىپ تۇرىدىغان بىناغا ئوخشايدۇچى بەزىسى بەزىسىنى
 ③.بىرىگە كىرىشتۈرۈپ كۆرسەتتى-بىر نىىبارماقلىر ئاندىن

لىرىدا دۇنيا ئىش نىڭرىكلىشىشېدىن ئىشلىرىدا ش

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①
ئىبنى ھىببان توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت بۇ ھەدىسنى بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ   ②

 دېگەن. « سەھىھ»شەرتىگە ئاساسەن 
 .ۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغانب ③
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 ئىكەنلىكىگە ھېچكىم شەك قىلمايدۇ. رىكلىشىشتىنمۇ ئەۋزەلېش
 ۋە جامائىتىگە كىرىشىننىڭ مۇسۇلمان بىر مۇسۇلما ،دېمەك

ئاخىرەتتە -دۇنيا ـــبىرىگە دۇئا قىلىشى -مۇسۇلماننىڭ بىر
 .«ۋەبتۇرقېرىنداشلىرىغا نەپ يەتكۈزۈشتىكى ئەڭ ياخشى سە

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -9

 پايدىلىرى ئېھساننىڭ

ئېھسان توغرىسىدا سورالغاندا مۇنداق دەپ  دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 «كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك اللَّهأن تعبد »جاۋاب بەرگەن: 

ۈپ تۇرۇۋاتقاندەك نى كۆرهللاقا خۇددى هللائېھسان دېگىنىمىز ـــ »
 هللا نى كۆرەلمىسەڭمۇهللاگەرچە سەن  ىشتۇر،ئىبادەت قىل ھالەتتە

 ①.«پ تۇرىدۇۈكۆرھەمىشە نى ېس
الغا مۇشۇ رەۋىشتە ئاتا هللا )رەھىمەھۇلالھ(ئىبنى رەجەب 

 ەندېگ ئېھسان»: ېگەنقىلىپ مۇنداق دلىشقا ئىشارەت ئىبادەت قى
ئالدىدا كۆرۈپ كۆز ئۇنى  كىنى ۋەىنىڭ يېقىن ئىكەنلهللا ـــ

كۆرسىتىدۇ. دېمەك، ئېھسان  لىشنىېسياتقا كېستۇرغاندەك ھ
، ئىبادەتتە ئۇنى ئۇلۇغالش، قورقۇش، ئەيمىنىشتىن هللا

 رەۋىشتە ئادا ئىبادەتنى تېخىمۇ گۈزەل ۋە بولۇش ئىخالسمەن
 .«تۈرتكە بولىدۇقا قىلىش

كى ۈان بىلەن قىلىشنىڭ زۆرۈرلئېھس نىھەرقانداق ئىبادەت
 نەقىل قىلىنغان دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرە توغرىسىدا ئەبۇ

 «كأنك تراه اللَّهأن تخىش »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر تە، ھەدىس
 تىنهللا. ②«غاندەك قورققىن!نى كۆرۈپ تۇرهللاخۇددى  تىنهللا»

قۇش ـــ ئەڭ گۈزەل ۋە غاندەك قورتۇرنى كۆرۈپ هللاخۇددى 
 مۇكەممەل رەۋىشتە  ئىبادەت قىلىشقا تۈرتكە بولىدۇ.

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى ۋە  ②
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نى كۆرۈپ هللاقا خۇددى هللائىبادەت قىلىۋاتقان ھالەتتە 
 تۇرۇۋاتقاندەك يېقىنلىشىش توغرىسىدا سەھىھ ھەدىسلەر كەلگەن.

إن أحدكم إذا قام يف صالته »: مۇنداق دېگەنبۇ ھەقتە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
سا زغا تۇررىڭالر نامابىقايسى » «يناجي ربه، وإن ربه بينه وبني القبلةفإنه 
ە قىبل ئالدىدا ئۇنىڭ ى بىلەن مۇڭدىشىدۇ، رەببىرەبب ئۆز

 فإن» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصيەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر  ①.«تەرەپتىدۇر
ئۇنىڭ ئالدى هللا  ئوقۇغاندا بەندە ناماز»« قبل وجهه إذا صىل اللَّه

 ②.«تەرىپىدە بولىدۇ
رەزىيەلالھۇ  ئىبنى ئۆمەررەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير

ئۇ ئىبنى ئۆمەر  ئەنھۇما بىلەن بىللە ھەج تاۋاپ قىلىۋاتقاندا، 
ەپ تەلئۆزىگە ياتلىق قىلىشقا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قىزىنى 

. ەرمىدىاب بجاۋ ئەنھۇماقىلغان ئىدى، ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ 
-ھەجبىز » :قېلىپ چرىشىپۇئئۇنىڭغا يىن ېمەلۇم كۈنلەردىن ك

ۇق، شۇڭالشقا نى خىيال قىلىۋاتاتتهللاكۆز ئالدىمىزدا  تاۋاپتا
 دەپ ئۆزرىسىنى بايان قىلدى.« بىرەلمىگەن ئىدىمجاۋاب 
 قۇرئان كەرىمنىڭ بىرقانچە ئورۇنلىرىداكەلىمىسى  «نائېھس»

 بەزىدە ،كەلىمىسى بىلەن ئىمان ولۇپ، بەزىدەتىلغا ئېلىنغان ب
 ،كەلىمىسى بىلەن لىقدارتەقۋا بەزىدە كەلىمىسى بىلەن، ئىسالم

 ،مەسىلەن .بىرگە سۆزلەنگەنبىلەن كەلىمىسى ەمەل ئ ە بەزىدەيەن
 :مۇنداق دەيدۇ كەلىمىسى بىلەن بىللە كەلتۈرۈپ ئىمانتائاال  هللا

الَِحاِت إَِنَا  َا ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمًَل إَِنَ الََِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ﴿ ئىمان » ﴾الَصَ
ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللـەرنى قىلغانالرغا كېلىدىغان بولساق، بىز 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى ۋە  ①
 توپلىغان.بۇخارى  ②
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ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنىڭ ساۋابىنى ھەقىقەتەن يوققا 
 .①«چىقىرىۋەتمەيمىز

 لەنبى كەلىمىسى ئىسالم ئېھسان كەلىمىسىنىتائاال هللا 
ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجُرهُ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: بىللە كەلتۈرۈپ َبََل َمْن أَْدلََم َوْجَهُه ّلِلََ

ئۇنداق ئەمەس، كىمكى ياخشى ئەمەللـەرنى قىلغان ھالدا » ﴾ِعْنَد َربَِهِ 
نىڭ ئەمرىگە بويسۇنۇپ، هللاقا تاپشۇرىدىكەن )يەنى هللائۆزىنى 

دەرگاھىدا  رەببىنىڭكەن(، ئۇ ئۈچۈن خالىس قىلىدى هللائەمەلىنى 
 .②«ساۋابتىن بەھرىمەن بولىدۇ

ىلەن ب كەلىمىسى لىقادارتەقۋئېھسان كەلىمىسىنى تائاال  هللا
َتََقْوا َوالََِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن﴾﴿مۇنداق دەيدۇ:  بىللە كەلتۈرۈپ َ َمَع الََِذيَن ا  إَِنَ اّلَلَ

ھەقىقەتەن تەقۋادارلىق قىلغۇچىالر ۋە ياخشى ئىش  هللا»
 .③«قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 ئايەت. -31سۈرە كەھف  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -112 ەسۈرە بەقەر ②
 ئايەت. -128سۈرە نەھل  ③
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 دەرس -11

 باغلىنىشى قاهللا سالىھالرنىڭ

أنا عند ظن عبدي  :ه عز وجليقول اللَّ » :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 يفيب، وأنا معه حني يذكرين، إن ذكرين يف نفسه، ذكرته يف نفيس، وإن ذكرين 

مإل، ذكرته يف مإل هم خي منهم، وإن تقرب مني شربا، تقربت إليه ذراعا، وإن 
تائاال  هللا» «تقرب إيل ذراعا، تقربت منه باعا، وإن أتاين مييش أتيته هرولة

مەن ئۇنىڭ ئۈچۈن  بەندەم مېنى قانداق ئويلىسا،>مۇنداق دەيدۇ: 
ە بىرگئۇ مېنى ئەسلىگەندە، مەن ئۇنىڭ بىلەن  .شۇنداق بولىمەن

ئەگەر ئۇ مېنى ئىچىدە ئەسلىسە، مەنمۇ ئۇنى ئىچىمدە  .بولىمەن
ئەسلەيمەن؛ ئەگەر مېنى بىر جامائەت ئىچىدە ئەسلىسە، مەنمۇ ئۇنى 

ئۇ ماڭا بىر  .اق بىر جامائەت ئىچىدە ئەسلەيمەنئۇنىڭدىن ياخشىر
غېرىچ يېقىنالشسا، مەن ئۇنىڭغا بىر گەز يېقىنلىشىمەن؛ ئەگەر ئۇ 

ەز يېقىنالشسا، مەن ئۇنىڭغا بىر غۇالچ يېقىنلىشىمەن؛ ماڭا بىر گ
 ①«.<ئۇ ماڭا مېڭىپ كەلسە، مەن ئۇنىڭغا يۈگۈرۈپ بارىمەن

بەزى » )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: ر ئىبنى يەزىدىسەۋ
 ھەۋارىيۇنالر >ئى يسا ئەلەيھىسساالم:ىكىتابالردا ئوقۇدۇم، ئ

 !ئەگەشكەن كىشىلەر(يسا ئەلەيھىسساالمغا تۇنجى ىجامائەسى )ئ
 :ئۇالر گەن ئىدى،دې <كىشىلەرگە ئاز سۆزلەڭالر ،پقا كۆپ سۆزلەهللا
 يسا ئەلەيھىسساالم:ىئ ېگەندە،د؟< سۆزلەيمىز كۆپ قا قانداقهللا>
 دېگەن بىلەن خالىي سىردىشىڭالر< هللاۋە  ڭالرقا دۇئا قىلىهللا>

 .«ئىكەن
                                                            

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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ئادەم  ىئ»: ى مۇزەنى )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنبەكر
 ،تاھارەت ئېلىشقا ۋە ناماز ئوقۇشقا داۋاملىق تەييار تۇرساڭ !سىبالى

بىلەن هللا  سىز ھالەتتەخالىغان ۋاقتىڭدا تەرجىمان
 «.نتلىشەلەيسەامۇناج

نى زىكىر قىلغاندا ۋە ئىبادەت قىلغاندا قەلبىگە مۇشۇنداق هللا
تونۇشنى كەلتۈرەلىگەن ۋە مۇشۇنداق قىلىشقا مەخسۇس ۋاقىت 

 .تائاالغا باغلىنااليدۇ هللائاجرىتالىغان ئادەم 
ئۆيدە يالغۇز )رەھىمەھۇلالھ( ى مىغۋەل مالىك ئىبن

دەپ  «يالغۇزسىراپ قالدىڭمۇ؟» ، بەزىلەر ئۇنىڭدىن:غاندائولتۇر
كىشى يالغۇزسىراپ  بىلەن بىللە بولغانهللا» ئۇ: غانىدى،سورى

 دېدى. «المدۇ؟قا
يۈملۈك دوستىمىز ئەبۇ مۇھەممەد ئۆيدە يالغۇز ئولتۇرۇپ: ۆس

 لىقشالۇكىشى ئەسال خ النمىغانشالۇخ ئارقىلىقسەن هللا! ئى »
ىشى سىرداش دوست بىلەن سىردىشالمىغان كسەن  ،تاپالمايدۇ
 دېگەن ئىدى.« تاپالمايدۇ

: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن مۇسلىم ئىبنى يەسار
لەززەتلىنىشتىنمۇ  مۇناجاتالشقاندابىلەن  هللا لەززەتلەنگەنلەر»

 .«مىدىباق ئارتۇق لەززەتلىنىپ
 رى دەرىجىسىىئەڭ يۇققا باغلىنىشنىڭ هللا 

: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبراھىم ئىبنى ئەدھەم
پ نىۈزلىيبىلەن  پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭقەلبىڭ ۋە  ،رەببىڭگە ئەقلىڭ»

ئۇنىڭغا ئاسىي بولۇپ قېلىشتىن  ،ئۇنىڭدىنال ئۈمىد قىلىشىڭ
لىق پ ئۇنى بارقورقۇشۇڭ ۋە قەلبىڭگە ئۇنىڭ مۇھەببىتىنى ئورنىتى

ەڭ ئ گە باغلىنىشىڭدىكىرەببىڭـــ  سىلەردىن ئەال بىلىشىڭنەر
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كى لۇقتا ياقۇرۇق يەتكىنىڭدە دەرىجىگەشۇنداق  .دۇررى دەرىجىىيۇق
نىڭ ېبولساڭمۇ س دەرياالردا-باياۋان ۋە ياكى تاغ-چۆل ،دېڭىزدا

چرىشىشقا بولغان ئىشتىياقىڭ ۇقا ئهللامېھرىبان  ۋە سۆيۈملۈك
تائامغا تەشنا  لەززەتلىكسسۇزنىڭ سوغۇق سۇغا، ئاچنىڭ ئۇ

 سەن ئۈچۈن نى زىكىر قىلىشهللا بولىدۇ.كۈچلۈك بولغىنىدىنمۇ 
دىكى ۇسساپ كەتكەن، تومۇز كۈنلەردە ئشېرىنھەسەلدىنمۇ 

 «.بولۇپ قالىدۇ سۈپسۈزۈك تاتلىق سۇدىنمۇ ھوزۇرلۇق
كىشىلەردىن »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن لفۇزەي

مۇبارەك  كىشىگە خۇش اش بولغانسۆھبەتدبىلەن  هللا ىلىپئاير
 «بولسۇن!

ل ۈتەۋەكك قاهللا»بىر ئادەمگە: )رەھىمەھۇلالھ( مەئرۇف 
 ڭسىردىشىىڭ سورۇندىشىڭ، نېس هللاشۇنداق قىلساڭ  قىلغىن!
دېگەن « بولىدۇ زاتىڭنى ئېيتىدىغان شىكايەتلىرىڭ-ۋە دەرت

 ئىدى.
ياخشى نى هللا»)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن:  زۇننۇن

ڭ ە ئۇنىۋ قىال باغلىنىشىهللاپەقەت ـــ كۆرگۈچىلەرنىڭ ئاالمىتى 
نى ياخشى كۆرۈش قەلبتە ئورۇنالشسا هللايالغۇز قېلىشىدۇر.  بىلەنال

نى ھەقىقىي هللاقا باغالنغان بولىدۇ چۈنكى هللاقەلب 
 .«تۇرهللاتونۇغۇچىالرنىڭ دىللىرىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ زات 

نداق دېگەن: مۇ قىلىپ نەقىلئەبۇ ئىسھاق مەيسەمەدىن 
رەببىم! ساڭا قايسى بەندەڭ ئەڭ ئى > مۇسا ئەلەيھىسساالم:»
مېنى كۆپ ئەسلەيدىغان > تائاال: هللا ،دىغانىدەپ سورى؟< يۈملۈكۆس

 .«دەپ بايان قىلدى< كىشى
 لمەشغۇ ىلەنتىلى زىكىر ب قەلبى ۋە»: مۇنداق دېگەن زۇننۇن
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ئىشتىياق باغالش ئۆزىگە تائاال  هللا بولغان كىشىنىڭ قەلبىگە
 «.قويىدۇ سېلىپنۇرىنى 

 لەززىتىدۇر.قەلب  غۇچىالرنىڭنۇوت نى ھەقىقىيهللا ـــزىكىر 
ِ  بِِذْكرِ  وُلُوُبُهْم  َوَتْطَمِئَنُ  آَمُنوا ِذيَن ﴿الََ  :تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا ِ  بِِذْكرِ  أ ََا  اّلَلَ  اّلَلَ

)تەۋبە قىلغانالر( ئىمان ئېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ » ﴾ الُْقلُوُب  َتْطَمِئَنُ 
ر بىلىڭالركى، دىلال .نى ياد ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇهللادىللىرى 

 .①«تىش بىلەن ئارام تاپىدۇىنى ياد ئهللا
: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن نارمالىك ئىبنى دى

مۇ لەززەتلىنىشتىننى زىكىر قىلىش بىلەن هللالەززەتلەنگۈچىلەر »
 .«لەززەتلىنىپ باقمىدىئارتۇق 

 لىقىدۇنيابەندىنىڭ »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن زۇننۇن
 نىڭهللا لىكىنى ئەسلەش بىلەنال خەيرىلىك بولىدۇ، ئاخىرەتهللا

 ىنىنىڭ جامالهللا ىتىىشى بىلەن بەخىتلىك بولىدۇ، جەننئەپۇ قىل
 .«ۇشاللىققا ئايلىنىدۇخ يەقىقىھش بىلەن ۈرۆك

نى هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
 انغەپلەتتە قويىدىغ نى ئەسلەشتىنهللا ھەقىقىي دوست تۇتقۇچىالر

ھەرقانداق نەرسىدىن يىراق تۇرىدۇ ۋە ئۇالرغا رەببى بىلەن ئايرىم 
 .«يدۇباشقىسى ياخشى كۆرۈلمە مۇڭدىشىشتىن

  لەززىتىئەمەلنىڭ 
ئىبنى »: دېگەن)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق  ئىبنى قەييىم

 ڭساس قىلمىېھ دەقەلبىڭ نىڭ لەززىتىنىئەمىلىڭ: >تەيمىيەنىڭ
 .«كىنى ئاڭلىغان ئىدىمىدېگەنل ىن<قايغۇغا چۆكك

 تائاال هللائاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر. دېمەك،  هللا

                                                            
 ئايەت. -28سۈرە رەئد  ①
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نى قىلغان ئەمىلىگە يارىشا دۇنيادىمۇ ئەمەل قىلغۇچى
شۇ ئەمەلنىڭ لەززىتى، مۇكاپاتاليدىغان بولۇپ، ئەمەل قىلغۇچى 

قەلب ئازادىلىكى ۋە كۆز خۇرسەنلىكىنى مۇشۇ دۇنيادىمۇ ھېس 
 قىلىدۇ.
 ىشس قىلېئۇنىڭغا يېقىنلىقنى ھ ۋە سەن بولۇشخۇر تىنهللا

 .ئۈندەيدۇئالدىراشقا  ەپكەتەرهللا ىتائەتنى زىيادە قىلىشقا ۋە ئ ـــ
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -11

 يوشۇرۇن گۇناھالر

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، » :دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلال
فيام يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيام 

نۈشتە ۈكۆركىشىلەرگە بىر ئادەم » «يبدو للناس، وهو من أهل الجنة
خ وزادۇ، ھالبۇكى ئۇ دىنى قىلىلىڭ ئەمىجەننەت ئەھلىن

نىڭ ىخ ئەھلوزاشتە دۈنۈكۆركىشىلەرگە بىر ئادەم  ؛ئەھلىدىن
 يەنە بىر. ①«ھالبۇكى ئۇ جەننەت ئەھلىدىن ،دۇىنى قىلىلىئەم

سىزكى ئەمەللەر ىشۈبھ» «خواتيما األعامل بالإمن»: ھەدىستە
 دەپ كەلگەن. ②«تۈگەنچىسىگە باغلىق

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»: ب )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنئىبنى رەجە
ىڭ ماھىيىتىن دېگەن سۆزى ئىشنىڭ <كۆرۈنۈشتە گەكىشىلەر>نىڭ 

 سىرتقى كۆرۈنۈشىگە ئوخشىمايدىغانلىقىغا ئىشارەتتۇر. بەندىنىڭ
ولۇشى بيوشۇرۇن بىر يامانلىقنىڭ  بىلمەيدىغانقەلبىدە كىشىلەر 

ـ ئۇنىڭ ئەمىلىنىڭ يامانلىقى سەۋەبىدىن ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش  ــ
م يامانلىق ئۆلۈئەنە شۇ يوشۇرۇن  باشقا ئىشالر سەۋەبىدىن بولىدۇ،

كەلگەندە ئاقىۋىتىنىڭ يامان بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ. قەلبىگە 
زاخ دوكۆرۈشتە  ياخشىلىق خىسلەتلىرى يوشۇرۇنغان كىشى بەزىدە

شۇرۇن وھاياتىنىڭ ئاخىرىدا ئاشۇ ي ،نى قىلىدۇىئەھلىنىڭ ئەمىل
نىڭ ياخشى ىتۋىكېلىپ ئاقى غالىب ق خىسلەتلىرىياخشىلى

                                                            
 توپلىغان. ۋە مۇسلىم بۇخارى ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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 «.بولىدۇغا سەۋەب شىۇبول
: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ەۋۋادر ۇئابدۇلئەزىز ئىبنى ئەب

ال إله > قېشىغا كەلدىم، ئۇ كىشىگە تتىكى بىر كىشىنىڭسەكرا»
 ىشىئۇ كلېكىن  كەلىمىسى تەلقىن قىلىنىۋاتقان ئىكەن <هاللَّ  الإ 

نىڭ ئۇ. ان سۆزنى قىلىپ ئۆلۈپ كەتتىكاپىر بولىدىغ ئاخىرى
ن گۇناھتى ھاراقكەش ئىكەن. شۇڭالشقابىر م، ئۇ ئەھۋالىنى سورىسا

رنىمۇ ەسىل ەندەككىشىنى ھاالك قىلىۋەتك ئۇ)گۇناھ(  كى،قورقۇڭالر
 !«ھاالك قىلىۋەتمىسۇن

 شىدىن قاتتىق ۇنىڭ يامان بولۋىتىئالىملىرىمىز ئاقى سەلەف
 ئەنسىرەيتتى

 نىڭهللا» دىن:بەزى سالىھ كىشىلەرسۇفيان )رەھىمەھۇلالھ( 
دەپ  «؟نى يىغلىتامدۇېس بىلىشى(يەنى ) ئىلمى ەن ھەققىدىكىس

ئۆز ھالىمغا قويغىن، بۇنىڭدىن  مېنى» :ئۇالردىن بىرىسورىغاندا، 
ى كەلگۈسسۇفيان  .دېگەن ئىدى «شال بواللمايمەنۇيىن ئەسال خېك

پ ا قاتتىق بىئارام بولۇپ يىغالنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغىتەقدىر
ئۆلۈم كەلگەندە »، «؟قاالرمەنمۇبولۇپ بەختسىز »تەتتى ۋە ېك

 دەپ يېشى قۇرۇمايتتى. «ئىماندىن ئايرىلىپ قاالرمەنمۇ؟
چىلەردە ساقىلىنى ېن كۈت)رەھىمەھۇلالھ( الىك ئىبنى دىنار م
زاخقا ئى رەببىم! جەننەتكە كىرىدىغانالرنىمۇ دو» :تۇرۇپ تۇتۇپ

 «؟ئوبدان بىلىسەن، مېنىڭ ئورنۇم قەيەردە بوالر كىرىدىغانالرنىمۇ
 دەيتتى.
 ۇقەلبكە تەسىر كۆرسىتىد رگۇناھال 

سىلەرنىڭ » :ئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەنئەبۇ دەردا
 انئۆزىمۇ سەزمىگەن ھالەتتە مۇئمىنلەر لەنەت قىلىدىغبىرىڭالر 
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ا قهللا! كىمكى يالغۇز جايدا كىشى بولۇپ قېلىشتىن قورقسۇن
تائاال ئۇ كىشىنى شۇ سەۋەبلىك  هللائاسىيلىق قىلسا، 

 «.مۇئمىنلەرنىڭ قەلبىگە ئۆچ كۆرۈنىدىغان قىلىپ قويىدۇ
 بەندە»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن سۇاليمان تەيمى

 «.رى خار بولۇپ قالىدۇېيوشۇرۇن گۇناھنى قىلغانس
 پىلىق كىشى يوشۇرۇن گۇناھبىر »: بەزى سالىھ كىشىلەر

ئۇنىڭ گۇناھكار  باشقىالر دا،بىلەن ئۇچراشقان باشقىالر
قىيامەت كەلمەي ـــ تېخى مانا بۇ . زىپ قالىدۇېكىنى سىئىكەنل

 يجازااليدىغان ھەقىقى قىلغان ئەمىلىگە يارىشا پال دۇنيادىال تۇرۇ
 اقھېچقاند دەرگاھىدائۇنىڭ  ،لىكىگەبىر ئىالھنىڭ بار ئىكەن

ەرسە نئۇنىڭ قۇدرىتىگە ھېچ مەخپىي قالمايدىغانلىقىغا ۋەئىشنىڭ 
 .گەن ئىدىدې «لدۇرانلىقىغا ئوپئوچۇق دەلىتوسالغۇ بواللمايدىغ

 تسىز كىشىبەختلىك كىشى ۋە بەخ 
 يھەقىقى»: مۇنداق دېگەن )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى رەجەب

ەنى )ي ئارىسىنى ياخشىاليدۇنىڭ هللابەختلىك كىشى ئۆزى بىلەن 
 ەنبىلباشقىالر  هللا  نەتىجىدەيوشۇرۇن گۇناھتىن ساقلىنىدۇ(، 
 مۇئمىنلەرگە ئىللىقئۇنى )يەنى  ئۇنىڭ ئارىسىنى ياخشىالپ قويىدۇ

لەندۈرۈش بەدىلىگە پنى غەزەهللاـــ  بەختسىز كىشى. كۆرسىتىدۇ(
 ىالرباشقكىشى بولۇپ، نەتىجىدە  ماقچى بولغانماختان باشقىالرغا

 .«ۇئۇنى ياقتۇرمايدىغان بولۇپ قالىد
بەختسىز »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئەبۇ سۇاليمان

ئۆزىنىڭ قا هللادىنمۇ يېقىن بولغان مۇرىوجان ت ـــ كىشى
پائالىيەتلىرىنىڭ -ئىش كىشىلەرگە الپ،ىكىنى ئاشكارىرەزىلل

 .«دۇرى كۆرسىتىدىغان كىشىگۈزەللىرىن
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 تنىڭ يامان بولۇش سەۋەبلىرىۋەئاقى 
 بەندىنىڭ»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

 باشقىالر بىلمەيدىغانـــ ئۇنىڭ شى ۇنىڭ يامان بولىتۋىئاقى
 .«بولىدۇ ىدىنسەۋەب قەلبىدىكى يامانلىقى

يوشۇرۇن گۇناھ قىلىش ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدۇ، »بەزىلەر: 
نىڭ ئىزنى بىلەن ۋاپات بولغانغا  هللايوشۇرۇن تەقۋالىق قىلىش 

دېگەن  «مۇستەھكەم تۇرۇشقا ئېلىپ بارىدۇ ئۈستىدە قەدەر ھەق
 ئىدى.
 ۇ ياخشىسىنى ئالماشتۇرۇپ بىرىدۇئۇنىڭدىنم هللا 

ھارام ئىشنى »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن قەتادە
 هللا مىغان كىشىگە،ئۇنى قىل تىن قورقۇپهللا اليدىغان تۇرۇپمۇقىال

 .«ۇئالماشتۇرۇپ بىرىد سىنىدۇنيادىال ئۇنىڭدىن ياخشى
 هللا»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن ئۇبەي ئىبنى كەئەب

ئۇ ئويالپ باقمىغان  هللا تەرك ئەتكەن كىشىگە ئۈچۈن بىرەر نەرسىنى
 هللا؛ بەندە ئالماشتۇرۇپ بىرىدۇيەردىن ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىسىنى 

ئۈچۈن تەرك ئىتىشكە سەل قاراپ، ياخشى بولمىغان جايدىن بىرەر 
تائاال ئۇ كىشىگە ئۇنىڭدىنمۇ يامان ئاقىۋەتنى  هللانەرسىنى ئالسا، 

 هفإن من ترك شيئا للَّ > :بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص بەرپەيغەم بىرىدۇ.
نەرسىنى تەرك ئەتسە،  ەربىر ئۈچۈن هللاكىمكى > <خيا منه اللَّهعوضه 
 .«①<ئالماشتۇرۇپ بىرىدۇ ىسىنىئۇنىڭغا ئۇنىڭدىنمۇ ياخشهللا 

 نىفاقنىڭ ئاالمىتى 
 توغرىسىدا يەھيا ئىبنى مۇئازنىفاقنىڭ ئاالمىتى 

يوشۇرۇپ  كىشىلەردىن گۇناھنى»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن

                                                            
 توپلىغان.بىلەن « سەھىھ ئىسناد»ئەھمەد  ①
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زاتقا  ايدىغانمەخپىي بولم بىر شەيئىزېمىندىكى ھېچ-ئاسمان
يىن خار، تۆۋەن مۇئمىنلەرگە ئىنتا هللالىغان كىشىنى ىئاشكار

 «.نىفاقنىڭ ئاالمىتىدۇر. مانا بۇ ـــ كۆرسىتىپ قويىدۇ
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -12

 خەتەرلىك ئىشالر بولۇۋاتقانبىزگە تەھدىت 

تۆت  قەلبى»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئەسەم ھاتەم
 ۋە ۇشىدىقالغان كىشى تۈگ غەپلەتتەئىشتىن  خەتەرلىكتۈرلۈك 

 ككە دۇچار بولىدۇ. ئۇالر:بەختسىزلى
ا نلىقىغا پەرۋجەننەتتە بولغا >بۇالرنىڭ :تائاالهللا بىرىنچى، 

 ەپد <بولغانلىقىغا پەرۋا قىلمايمەن وزاختاد بۇالرنىڭقىلمايمەن، 
قايسى ئۆزىنىڭ مان ئالغان كۈنىدىكى خەتەر بولۇپ، ئۇ يپە-ئەھدۇ

 تەرەپتە بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ.
 ەھمىدىكىرئانىنىڭ قاراڭغۇلۇقتا )يەنى قات ئۈچ ئىككىنچى، 

ى نتسىز بولىدىغانلىقىھالىتى( پەرىشتىلەر بەختلىك ياكى بەخ
 كبەختلىئۆزلىرىنىڭ اقىتتىكى خەتەر بولۇپ، ئۇالر ۋئېيتىدىغان 
 بىلمەيدۇ.زلىكىنى ياكى بەختسى

 خەتەربىرىلىدىغان ۋاقىتتىكى  ۋەرخە ىلىئەم-ەنامئۈچىنچى، 
ەزىپى ياكى غ بىرىلگەنلىكى بىلەن لىقىنىڭ رازىهللا نىڭبولۇپ، ئۇ

 بىلمەيدۇ. بىرىلگەنلىكىنى بىلەن
تۆتىنچى، كىشىلەر )ئەمەللىرىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرۈش 

، ئۇ بولۇپ كۈن تارىلىپ كېتىدىغانتوپ بولۇپ -ئۈچۈن( توپ
 «.ولدا بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇقايسى يئۆزىنىڭ 
 ؟قورقمامسىز قتىننىفا! 

سالىھالر  سەلەفۋە ئۇالرغا ئەگەشكەن  كىرامالر-ساھابە
 نىفاقتىن قورقاتتى ۋە ئۇنىڭدىن قاتتىق ئېھتىيات قىالتتى.
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كېلىپ غالىب كىچىك نىفاقنىڭمۇ كىشى مۇئمىن  ،دېمەك
رىدا يۇقى ـــ، بۇ شىدىن قورقىدۇۇقوي چۈشۈرۈپچوڭ نىفاققا  اخىرىدائ

ئېيتىلغىنىدەك قەلبتىكى يوشۇرۇن يامانلىقالر ئاقىۋەتنىڭ يامان 
شۈبھىسىزكى،  بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغىنىغا ئوخشاشتۇر.

ى قەلبلەرنئى » «بي عىل دينكليا مقلب القلوب ثبت ق» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ەن دېگ «مۇستەھكەم قىلغىن دادىنىڭقەلبىمنى  هللا! باشقۇرغۇچى

نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ساڭا هللائى » دۇئانى كۆپ قىالتتى. بەزىلەر:
كەلگەن ھەقكە ئىشەندۇق، بىزنىڭ ۋە سەن ئېلىپ 

م، نع» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ، دېگەندە« ؟سەنيىنلىكىمىزدىن ئەنسىرەمېك
ھەئە، » «يشاء فكي اإن القلوب بني أصبعني من أصابع اللَّه عز وجل يقلبه

 قىىئىككى بارم)ئۆزىگە اليىق رەۋىشتىكى(  نىڭهللانكى قەلبلەر ۈچ
 ①.دېدى «ئۇنى خالىغانچە ئۆرۈپ تۇرىدۇهللا ، ۇپبولىسىدا ئار

 !تۆت نەرسىگە دىققەت قىلىڭ 
 رەركۆڭلى بى»: بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ھەسەن

 رەتئىباىنىشتىن غەزەپلەت ۋە شەھۋ ،ۇشقورق ،نەرسىگە قىزىقىش
 تائاال هللاكىشىنى  ا ئۆزىنى تۇتۇۋااللىغانئىشت تۈرلۈكتۆت 

 «.ىدۇخ ئوتىنى ھارام قىلوزاۋە ئۇنىڭغا د اليدۇشەيتاندىن ساق
بەسرى ھەسەن »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

يامانلىقنىڭ  بارلىق تۈرلۈك ئىش سۆزلەپ ئۆتكەن بۇ تۆت
 دۇر:مەنبەسى
 قىزىقىشبىر نەرسىگە . 1

بىر نەرسىگە قىزىقىش ـــ شۇ نەرسىنى مەنپەئەتلىك دەپ 
قارىغانلىقتىن نەپسىنىڭ شۇ نەرسىگە مايىل بولۇشىدۇر. كىمكى 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى تىرمىزى ۋە  ①
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شۇ نەرسىگە »بىرەر نەرسىگە قىزىقسا، ئەنە شۇ قىزىقىشى 
دەپ قارىغان ھەرقانداق يولدىن ئەشۇ نەرسىنى ئىزدەشكە « يەتكۈزىدۇ

ن كۆپىنچە نەرسىلەر ھارام بولۇپ ئۈندەيدۇ. نەتىجىدە قىزىققا
 چىقىدۇ.

 نەرسىدىن قورقۇشبىرەر . 2
ئاشۇ قورقۇنچنى »قورققاندا  ئىنسان بىرەر نەرسىدىن

 اقىدۇپ بىنىقارىغان بارلىق ۋاستىلەرنى قولل دەپ «تىدۇېۋۈكەتكۈز
 بەزى ۋاستىلەر ھارام بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. لېكىن
 . شەھۋەت3

 ان نەرسىگە مايىل بولۇشتۇر.نەپسىگە ياقىدىغ شەھۋەت ـــ
 راق ئىچىشزىنا، ئوغرىلىق، ھائىساننىڭ نەپسى كۆپىنچە ئەھۋالدا 

كۇفرىلىق،  ھەتتا بەزىدە ئىشالرغا مايىل بولىدۇ، دېگەندەك ھارام
مايىل ېگەندەك گۇمراھلىققا بىدئەت د ۋە سېھىرگەرلىك، نىفاق

 .بولۇپ قالىدۇ
 لىنىشغەزەپ. 4

ـ ئۆزىگە   ڭقېلىشىنى يىتىپ كۈلپەت-بىرەر ئازارغەزەپلىنىش ــ
يىن ېتىپ بولغاندىن كىكۈلپەت ي-ياكى ئازار ئېلىش ئالدىنى

قاتتىق ئاچچىقلىنىشتۇر.  ېلىش ئۈچۈنئىنتىقام ئ
تۈرلۈك  ،ۇشئۇرۇش ۋە ئادەم ئۆلتۈرۈشغەزەپلەنگەنلىكتىن ناھەق 

شۇنداقال پائالىيەتلەر -زۇلۇم، دۈشمەنلىك دېگەندەك ھارام ئىش
اھ گۇن كۆپلىگەن سۆزلەرگە ئوخشىغان-گەپ ، سەتتىلالش بوھتان،
كۇفرىلىق دەرىجىسىگە ھەتتا سادىر بولۇپال قالماستىن  ئىشالر

 .«مۇمكىن مۇتىپ قېلىشىىي
 ئەزاالرنىڭ خەتىرى 
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ئىنسانغا » :)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم
 ،قىلىش پاھىشە، ئوغرىلىق-، زىناقىلىش ، زۇلۇميىيىش ھارام

گەندەك ئىشالردىن ېنامەھرەمگە قاراش د ۋە ھاراق ئىچىش
غانلىقىغا بولىدىنى ساقالشنىڭ قىيىن ىساقلىنىشقا قارىغاندا تىل

 .ھەيرانمەن
كار دەپ تونۇلغان بىر ئىبادەت لىك، زاھىد ۋەدىيانەت-دىن

نى هللابىپەرۋالىقتىن . ھالبۇكى، ئۇ كىشىنى كۆرىسىز
دە، شۇ بىر سۆزى -الىدۇس بىر سۆزنى قىلىپ غەزەپلەندۈرىدىغان

سەۋەبلىك جەھەننەمنىڭ مەشرىق بىلەن مەغرىبنىڭ ئارىلىقىدەك 
 .يىراق يېرىگە چۈشۈپ كېتىدۇ

مە نې نلېكى لۇمدىن يىراق تۇرىدىغانۋە زۇ بۇزۇقچىلىق
غا يىۇئابر-ۋە ئۆلۈكلەرنىڭ يۈز ھاياتلمايال گەنلىكىگە پەرۋا قىېد
 .«ىزكۆرىس لەرنىكىشىنۇرغۇن گىپ سالىدىغان ېت

 دوزاخنىڭ خەتەرلىكلىكى 
ئادەم »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن يەھيا ئىبنى مۇئاز

 قاندەك قورققان بولساكەمبەغەللىكتىن قورق ختىنازودئەۋالدى 
 .«گەن بوالتتىجەننەتكە كىر ۋەتتەئەل ئىدى،
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -13

 ساغالم قەلب

مضغة إذا صلحت أال وإن يف الجسد » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئاگاھ » «صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب

 پۈتۈن بەدەن ئۇ تۈزەلسە بار، بىر پارچە گۆش بەدەندە ،بولۇڭالركى
 بولسىمۇگۆش  ئۇ، لىدۇۇبۇز پۈتۈن بەدەنئۇ بۇزۇلسا ئەگەر  ؛لىدۇۈتۈز

 ①.«يۈرەكتۇر
ئىسالھ بولۇشى ۋە ئەزالىرىنىڭ بۇنىڭدىن بەندىنىڭ  ،دېمەك

غالم سا بىنىڭقەل ى بولسا،ساقلىنىش ەردىنشۈبھىل ۋە ھارام ئۇنىڭ
بەندىنىڭ ۋالغىلى بولىدۇ. ۈكىنى كۆرىئىكەنل بولۇشىغا باغلىق

 ەياخشى كۆرىدىغان نەرس هللا ۋە نىڭ مۇھەببىتىهللاپەقەت  دەقەلبى
ردىن ەيامان كۆرىدىغان نەرسىلهللا ىن قورقۇش ۋە تهللا ھەمدە

 ياخشىلىنىدۇ،كىتى ىا بارلىق ئەزاالرنىڭ ھەرساقلىنىشال بولس
ھارامغا چۈشۈپ قېلىشتىن  ،راق تۇرىدۇىھەرقانداق ھارام ئىشالردىن ي

 شۈبھىلىك ئىشالردىنمۇ ئۆزىنى يىراق تۇتىدۇ. لىدۇ ۋەئېھتىيات قى
ئۇنى يامان  هللا، گەرچە قەلبى بۇزۇق بولسابەندىنىڭ  گەرئە

 بارلىق ئەزالىرىنىڭ ئەگىشىپ ىگەھەۋەس-ھاۋايىئۆزىنىڭ  كۆرسىمۇ
مەئسىيەتكە چۈشۈپ قالىدۇ. -تىدۇ ۋە گۇناھېكەتلىرى بۇزۇلۇپ كىھەر

بارلىق ئەزاالرنىڭ پادىشاھى، باشقا ئەزاالر  ـــقەلب »شۇڭالشقا بەزىلەر: 
قوشۇن پادىشاھقا ھېچقانداق نەرسىدە  دۇر.ئۇنىڭ قوشۇنلىرى

را قىلىدۇ. ئەگەر قارشىالشماي ئىتائەت قىلىپ، بۇيرۇقلىرىنى ئىج

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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پادىشاھ تۈزەلسە قوشۇنلىرى تۈزىلىدۇ، ئۇ بۇزۇلسا قوشۇنلىرىمۇ 
 «ال مەنپەئەت بىرىدۇقەلب ساغالم پەقەت نىڭ دەرگاھىداهللالىدۇ. ۇبۇز
﴿َيْوَم  َا َيْنَفُع َماٌل َو َا بَُنوَن  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا . ېگەن ئىدىد

َ ِبَقلْ  ئۇ كۈنى )ھېچ كىشىگە( مال ۋە ئوغۇلالر » ٍب َدلِيٍم۞﴾۞ إِ َاَ َمْن أَََت اّلَلَ
نىڭ دەرگاھى( غا پاك قەلب )هللا[. پەقەت 88پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ ]

 .①«[89] بىلەن كەلگەن ئادەمگىال پايدا يەتكۈزۈلىدۇ
 ئىشالردىن پاك بولۇپ، تۈرلۈك ئاپەت ۋە يامان ـــ ساغالم قەلب

بولغان مەۋجۇت  تىن قورقۇشالهللا نىڭ مۇھەببىتى ۋەهللاپەقەت 
 تۇر.قەلب

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ىنىدۇكى،قىل نەقىل ىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇد ئەنەس
نىڭ بەندى» «ال يستقيم إميان عبد حتى يستقيم قلبه» :مۇنداق دېگەن

 ②.«دۇرۇس بولمايدۇ ىئىمان تۈزەلمىگۈچە قەلبى
 پائالىيەتلىرى-شىبولغاندا بارلىق ئەزاالرنىڭ ئ دۇرۇس ئىمانى

 ىڭقەلبن ەللىرىبارلىق ئەزاالرنىڭ ئەم ،ۇنىڭدەكش .ياخشىلىنىدۇ
نى هللاـــ شى ۇبولىدۇ. قەلبنىڭ ساغالم بول باغلىق ملىقىغاساغال

قېلىشتىن ياخشى كۆرۈش، ئىتائەت قىلىش ۋە ئاسىي بولۇپ 
 بولىدۇ. ئارقىلىقساقلىنىش 

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 .ئايەتلەر -89ۋە  -88سۈرە شۇئەرا  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ②
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 دەرس -14

 بەزى نەرسىلەربىزدىن تەلەپ قىلغان  هللا

يُد الََِذيَن ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا ُيِر يُد أَْن َيُتوَب عَلَْيُكْم َو ُ ُيِر َواّلَلَ
َهَواِت أَْن  سىلەرنىڭ تەۋبەڭالرنى قوبۇل  هللا» ﴾َتِميلُوا َمْيًَل َعِظيًما َيَتَِبُعوَن الَشَ

قىلىشنى خااليدۇ. شەھۋەتلەرگە ئەگىشىدىغانالر )يەنى شەيتانغا 
ئەگىشىدىغان فاجىرالر( توغرا يولدىن بۇرۇلۇپ كېتىشىڭالرنى 

 .①«)شۇالرغا ئوخشاش فاجىر بولۇشۇڭالرنى( خااليدۇ
بۇ تائاال  هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن سەييىد قۇتۇب

خالىغان نەرسىنىڭ ھەقىقىتىنى ۋە  ئارقىلىقئۆز مەنھىجى ئايەتتە 
نىڭ مەنھىجىدىن چەتنەپ كەتكەن هللاشەھۋەتلىرىگە ئەگىشىپ 

 ئېچىپ بىرىدۇ. ھەقىقىتىنىياقتۇرىدىغان نەرسىنىڭ  كىشىلەر
تنەپ كەتكەن ھەرقانداق كىشى نىڭ مەنھىجىدىن چەهللا

ىرال بگىشلىك ېيەردە مېڭىشقا ت تىگە ئەگەشكەن بولىدۇ. بۇىشەھۋ
 ئۇنىڭدىن باشقىسى نەپسىگە ئەگەشكەنلىك ۋە ئۇنىڭغا قۇل ،يول بار

 .بولغانلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس
ىنى تمەنھىجىنى بايان قىلغاندا ۋە قانۇنىيىتائاال  هللاسوئال: 
 مىنى خااليدۇ؟ېن بەندىلىرىگە يولغا قويغاندا

ەۋبە ئاتا قىلىشنى، ئۇالرنى ھىدايەت تجاۋاب: ئۇالرغا 
سەك يۈكئۇالرنىڭ  ۋە ، ئازغۇنلۇقالردىن يىراق قىلىشنىىقىلىشن

 ياردەم بىرىشنى خااليدۇ. ىشىگەپەللىگە يۇقىرى ئۆرل

                                                            
 ئايەت.  -27سۈرە نىسا  ①
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رۇخسەت قىلمىغان  هللا ،تلىرىگە ئەگىشىدىغانسوئال: شەھۋە
ئېقىمالرنى بەرمىگەن مەزھەپ ۋە پ ۇقوي غايول ئۈچۈن ۋە بەندىلىرى

 خااليدۇ؟مىنى ېنكىشىلەرگە چىرايلىق كۆرسىتىدىغانالر 
توغرا يولدىن تامامەن ئېغىپ  جاۋاب: توغرا پروگرامما ۋە

 .«تىشنى خااليدۇېك
: مۇنداق دېگەن بىر ئادەمگە)رەھىمەھۇلالھ(  بەسرى ھەسەن

ەردىن تەلەپ نىڭ بەندىلتائاال هللاىڭنى داۋالىغىن چۈنكى قەلب»
 .«قىلغىنى بولسا ئۇالرنىڭ ئۆز قەلبلىرىنى ئىسالھ قىلىشىدۇر

نىڭ هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن بئىبنى رەجە
بولسا ئۇالرنىڭ  تىردىن كۈتىدىغان تەلىپى ۋە مەقسىبەندىلە

، نى تونۇشهللابولغاچقا، قەلبىدە  ئىسالھ بولۇشى لىرىنىڭقەلب
ئۈمىد ياخشى كۆرۈش، ئۇنىڭدىن قورقۇش، ئەيمىنىش،  ،ئۇلۇغالش

ق ئارقىلى بۇالرقەلبىنى  ۋە ل قىلىشۈقىلىش، ئۇنىڭغا تەۋەكك
 .«دۇرزۆرۈر پاكالش

نىڭ ىن ئىبارەت تەۋھىد كەلىمىسىت «ال إله إال اللَّه»مانا بۇ 
غان، ياخشى ۇنىدىغان، تونۇچوقىدۇر. بۇ ھەقىقەت ـــ ھەقىقىت
اندىال بولغهللابىر  سىزرىكېش ،گانەېي-يەككەزات قورققان  ۋە كۆرگەن

ىن باشقا ئىالھالر تهللازېمىندا -. ئاسمانئىسالھ بولىدۇقەلبلەر 
 زۇلۇپۇى بپزېمىننىڭ تەرتى-ئاسمان بولسا ئىدى،بولغان 

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق  هللاقااليمىقانلىشىپ كەتكەن بوالتتى. 
ُ لََفَسَدَتا﴾﴿: دەيدۇ  تىنهللائەگەر ئاسمان ـ زېمىندا » لَْو كَاَن ِفيِهَما آلَِهٌة إ َِاَ اّلَلَ

)كائىناتنىڭ تەرتىپى( ئەلۋەتتە باشقا ئىالھالر بولسا ئىدى، 
 .①«بۇزۇالتتى

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -22سۈرە ئەنبىيا  ①



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

30 

َ فَاَتَِبُعوِِن ُيْحِبْبُكُم ﴿ :يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا وُْل إِْن ُكْنُتْم ُتِحَبُوَن اّلَلَ
 ُ نى دوست هللائەگەر سىلەر  مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، )ئى» ﴾اّلَلَ

. ①«سىلەرنى دوست تۇتىدۇ هللاتۇتساڭالر، ماڭا ئەگىشىڭالركى، 
ياخشى  نى(هللايەنى ) ئۆزىنىتائاال بەندىسىنىڭ  هللا ،دېمەك

مىتىنى رەسۇلىغا ئەگىشىش ئاال نىڭىراستچىللىق رۈشىدىكىكۆ
نىڭ رەسۇلىغا ئىتائەت ياخشى كۆرۈشبۇ كىتتى ۋە ېقىلىپ ب

 تولۇق بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويدى.قىلمىغۇچە 
نكى، بىلگى»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن بەسرى ھەسەن

 نىهللا كۆرمىگۈچە ئىتائەت قىلىشنى ياخشى نىڭ رەسۇلىغاهللا
 .«ھەرگىز ياخشى كۆرەلمەيسەن

 «ەببىمنى قاچان ياخشى كۆرەلەيمەن؟ر: »زۇننۇندىنبىر كىشى 
 نەزىرىڭدە نىڭېنەرسە س ىدىغانئۆچ كۆر هللا» ، ئۇ:رىغاندادەپ سو

 .دەپ جاۋاب بەرگەن« ممىدىن بەك ئۆچ كۆرۈلگەندەھە
: )رەھىمەھۇلالھ(  مۇنداق دېگەن نەھرى جۇۋرىئەبۇ يەئقۇب 

نى هللاتۇرۇپ  ئۇيغۇنالشماي چەكلىمىلىرىگەۋە  بۇيرۇقنىڭ هللا»
ۋاسى ەۋا قىلغان كىشىنىڭ دەياخشى كۆرىدىغانلىقىنى د

 .«ىدۇرساخت
  ؟مۇكەممەللىشىدۇ بەندىنىڭ ئىمانى قاچان 

بەندىنىڭ »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
ئۈچۈنال بولسا، ئۇنىڭ  هللا ھەرىكەتلىرىئەزالىرىنىڭ بەدەن قەلب ۋە 
قەلب ھەرىكەتلىرىنىڭ ئىسالھ . مۇكەممەللىشدۇ پۈتۈنلەيئىمانى 

بولۇشى ئەزاالرنىڭ ھەرىكىتىنىڭ ئىسالھ بولۇشىنى الزىم تۇتىدۇ. 
 هللانىڭ ئىرادىسى ۋە هللاپەقەت  تەقەلب ئەگەر قەلب ئىسالھ بولسا،

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -31سۈرە ئال ئىمران  ①
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 ەئىرادهللا ، ئەزاالر ىدۇبول ۈشالياخشى كۆرئىشنى  ياخشى كۆرگەن
نىڭ رازىلىقىغا ئالدىرايدۇ ۋە هللاقىلىدۇ،  ئەمەلقىلغان ئىشتىال 

 «.توختايدۇ ئىشتىن ياقتۇرمايدىغانهللا 
 تەكشۈرۈپ باقتىڭىزمۇ؟ ئەمەللىرىڭىزنى 

بىرەر »: بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ھەسەن
ئىكەنلىكىگە مەئسىيەت -گۇناھياكى  ئىبادەت-تائەت نىڭئىش

باقمىدىم. ئەگەر ئۇ  ۋە مېڭىپ قاراپ ،تۇتۇپ، سۆزلەپ قارىمىغۇچە
 .«ئسىيەت بولسا ياندىممە-گۇناھ، قىلدىم بولسا ئىبادەت-تائەت

يۇقىرىقى كىشىلەرنىڭ قەلبلىرى ئىسالھ بولۇپ، ئۇ قەلبلەر 
ئۇالرنىڭ  اشقىسىنى مەقسەت قىلمىغانلىقى ئۈچۈن،تىن بهللا

رازى  هللاۋە  هللاھ بولۇپ، ئۇ ئەزاالر پەقەت سىرتقى ئەزالىرى ئىسال
 بولىدىغان ئەمەل ئۈچۈنال ھەرىكەتلىنىدىغان بولغان.

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -15

 رولىھاياتىدىكى نەسىھەتنىڭ ئۈممەت 

ْْبِ﴾ مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا  -بىر» ﴿َوَتَواَصْوا بِالَْحَقِ َوَتَواَصْوا بِالَصَ
ىيە نى تەۋسىرىگە سەۋرب-بىرىگە ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان، بىر

 .①«قىلىشقان
دىن دېگەن سەمىمىي » «الدين النصيحة»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
كىمگە ساداقەتمەنلىك »ز: بى گەنىدى،دې« ساداقەتمەنلىكتۇر

ه، ولكتابه، ولرسوله، للَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىدۇق.« قىلىنىدۇ؟
 نىڭهللا، غانىڭ كىتابىهللا، تائاالغاهللا» «وألمئة املسلمني وعامتهم

ۋە مۇسۇلمانالر گە الرنىڭ ئەمىرلىرىنمۇسۇلما ،ىگەرىپەيغەمب
 ②.ېدىد «بولۇش ساداقەتمەن غائاممىسى

 مە؟ېسوئال: نەسىھەت دېگەن ن 
 ىقاخشىلنەسىھەت قىلىنغۇچىغا يدېگەن  جاۋاب: نەسىھەت

 .سۆزدۇرقىلىنغان  مەقسەت
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »: ېگەنمۇنداق دبەسرى )رەھىمەھۇلالھ( ھەسەن 
نىڭ نامى بىلەن سىلەرگە قەسەم هللا>لىرى: ساھابىنىڭ بەزى 

 ،كىشىلەرگە ياخشى كۆرسىتىدىغان نىهللاقىلىپ ئېيتىمەنكى، 
ەن مىندا نەسىھەت بىلېقا ياخشى كۆرسىتىدىغان ۋە زهللاكىشىلەرنى 

 .«ېگەند <تۇريۈملۈكۆقا ئەڭ سهللاكەت قىلىدىغان كىشى ىھەر
 نىڭزبى»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن فۇزەيل ئىبنى ئىياز

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -3سۈرە ئەسر  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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روزا تۇتىدىغان كىشىلەرگە  پۋە كۆئوقۇيدىغان ناماز كۆپ  ئارىمىزدىن
ھەت ىئۈممەتكە نەسۋە  كۆكسى كەڭ، قەلبى ساغالم-كۆڭلىقارىغاندا 

 .«نشىنى كۆپرەك تاپىسەكى قىلىپ تۇرىدىغان
قايسى ئەمەل ئەڭ »ىن: )رەھىمەھۇلالھ(ت ئىبنى مۇبارەك

 «نەسىھەت قىلىش ئۈچۈنهللا » دەپ سورالغاندا، ئۇ:« ئەۋزەل؟
 دېگەن ئىدى.

 نەسىھەت قىلىپ تۇرىدىغانساڭا »: )رەھىمەھۇلالھ( مەئمەر
 ى.دەيتت «دۇرىن قورققان كىشىتهللانىڭ ھەققىڭدە ېســـ كىشى 

 يسىگە نەسىھەت قىلماقچى بولسا مەخپىەرئالىمالر بىر سەلەف
لەر كىشىنەسىھەت قىلغانلىقىنى نەسىھەت قىالتتى، ھەتتاكى 

م بار ئادە ،بولۇپنەسىھەت  يھەقىقى بولسا تى. مانا بۇقاالت سەزمەي
يەردە نەسىھەت قىلىش كايىغانلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس دەپ 

 قارايتتى.
: ئىبنى ئىياز )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن فۇزەيل  

رەسۋا قىلىدۇ ـــ اجىر فيوشۇرىدۇ ۋە نەسىھەت قىلىدۇ، ـــ مۇئمىن »
 .«ۋە كەمسىتىدۇ

: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ەۋۋادر ئىبنى ئابدۇلئەزىز
ۆزى ئقېرىندىشىدا  ى ئۆتكەن كىشىلەرنىڭ بىرىسىلەردىن ئىلگىر»

 ھرىبانلىقچە تۈزىتەتتى،ېكۆرسە م نىئىشياقتۇرمايدىغان بىرەر 
ۈن يامانلىقتىن توسقانلىقى ئۈچ قېرىندىشىنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ

ەسۋا رباشقىالرنى بولسا  قى كىشىلەرئەمما ھازىرئەجىر بىرىلەتتى 
ئۇنىڭ  ،دە-ئاشكاراليدۇ يىتىنىمەخپى كىشىلەرنىڭ لىدۇ ۋەقى

 .«كەلتۈرۈپ قويىدۇ پىنىغەزى
: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن تالىب ئەلى ئىبنى ئەبۇ
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ر، قوللىرىڭالـــ  بولۇپ قىلىدىغان جىھادىڭالرنجى تۇ سىلەرنىڭ»
 يەنىتۇر )اد قىلىشلىرىڭالر بىلەن جىھقەلب ۋە تىللىرىڭالر

الر لىرىڭالر ۋە قەلبلىرىڭكى يامان ئىشالرنى قولۇڭالر، تىلئاراڭالردى
كار ئىن يامانلىقنى مىغان ۋەۇتون (. ياخشىلىقنىبىلەن تۈزەشتۇر

 .«ۇتىدېئۈستۈن بولۇپ ك-ئاستىنقىلمىغان كىشىنىڭ قەلبى 
 ئىنكار قىلىش ىدەمۇنكەرنى قەلب 

مانغا ھەربىر مۇسۇلئىنكار قىلىش ىدە مۇنكەرنى قەلب
ول ۋە تىل ئارقىلىق ئىنكار ئەمما ق ھەرقانداق ھالەتتە پەرزدۇر

ە بۇ ھەقت ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر تاقىتىنىڭ يىتىشىچە بولىدۇ.  قىلىش
ما من قوم يعمل فيهم باملعايص، ثم يقدرون عىل أن يغيوا، »مۇنداق دېگەن: 

-ئارىسىدا گۇناھ»« منه بعقاب اللَّهثم ال يغيوا، إال يوشك أن يعمهم 
-مەئسىيەت قىلىدىغان كىشىلەر بار قايسى بىر قەۋم گۇناھ

مەئسىيەتنى ئۆزگەرتىشكە كۈچى يىتىدىغان تۇرۇپمۇ ئۆزگەرتمىگەن 
 ①.«تائاال ئۇالرغا يېقىندا ئومۇميۈزلۈك ئازاب ئەۋەتىدۇ هللابولسا، 
 ئەدەبلەرتىكى نەسىھەت قىلىش 
  .لىشمەقسەت قىى نىڭ رازىلىقىنهللا تتەەسىھەن. 1
 نام چىقىرىشنى مەقسەت قىلماسلىق.. 2
غا قېرىندىشى» :سەلەفلەربەزى . . مەخپىي نەسىھەت قىلىش3

 ىالرباشق ، ئەمماتۇرنەسىھەت يھەقىقىـــ  نەسىھەت قىلىشمەخپىي 
 .دېگەن «تۇركەمسىتكەنلىكـــ ئالدىدا نەسىھەت قىلىش 

اندەك مېھرىبانلىق ۋە ئېيتق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . نەسىھەت قىلىش 4
كان  ما»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر شى الزىم. ۇبىلەن بول ۈنۈشكۆي

داق قان مېھرىبانلىق» «الرفق يف يشء إال زانه و ال نزع من يشء إال شانه
                                                            

 .دېگەن« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

64 

نەرسىدىن  بىرقانداق ، گۈزەللەشتۈرىدۇئۇنى  بولسا دەبىر نەرسى
 ①.«ىدۇتارتىلىپ كەتسە ئۇنى سەتلەشتۈر

بۇل قىلىشقا وقىلىنغۇچى نەسىھەتنى ق نەسىھەت. 5
مۇۋاپىق ۋاقىت تالالش. تەييار بولمىغاچقا، نەسىھەتكە  ھەرۋاقىت

 ۋاقىتالردا لەنگەنۋە غەزەپ نەسىھەت ئاڭلىغۇچى غەمكىن ،نكىۈچ
 قالىدۇ.نى قوبۇل قىلىشنى خالىماي نەسىھەت
كىشىلەرگە قىلغان نەسىھەتكە ئەۋۋەل ئۆزى ئەمەل . 6

 قىلىش.
ر ۋئەزىيەتلەرگە سە ا ئۇچرىغانانىديرەت قىلىش جەنەسىھ. 7

 قىلىش. 
 نەسىھەتغا ھەربىر مۇسۇلمان ـــ ئارىمىزوبىزنىڭ ش 
 تۇرقىلىش
ن بىرەرسىدى اشلىرىڭىزنىڭملۈك قېرىندىشىم! قېرىنديۈۆس

 سىن-ئۈن ،ڭغا خەتكۆرگىنىڭىزدە ئۇنىگۇناھنى  ياكىخاتالىق 
 شنىىنەسىھەت قىل تابۇسلۇئارقىلىق گۈزەل ئ يولالرياكى باشقا 

 ؟ز قىاللىدىڭىزمۇئارىڭىوكۈندۈزلۈك ش-چەېك
 بىر جۈپ قول 

بىر جۈپ قولغا ئوخشاش بولىدىغانلىقى  الر ئۆزئارامۇسۇلمان
ئىبنى تەيمىيە )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق  توغرىسىدا شەيخۇلئىسالم

ولغا قبىرىنى يۇيىدىغان -مۇئمىن مۇئمىنگە نىسبەتەن بىر»: دېگەن
 .«تۇرئوخشاش
 

※  ※  ※ 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى  ①
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 دەرس -16

 ئۆگىنىشقىلىش نىيىتىدە  ئەمەل

إذا نهيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ەر بىرئەگەر مەن سىلەرنى » «أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 سىگەنەربىرەر سىلەرنى ، ن يېنىڭالرئۇنىڭدى چەكلىسەم نەرسىدىن
 ①.«ئۇنى ئادا قىلىڭالر تىشىچەىي ئىمكانىيىتىڭالرنىڭسام ۇبۇير

ۋە ئۇنىڭ  هللا»: ب )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنئىبنى رەجە
ئۇنى  ،ئىزدىنىش ئۈستىدە ن كەلگەن نەرسىلەررەسۇلى تەرىپىدى

 ڭ مەنىلىرىنى مۇالھىزە قىلىش ـــۋە ئۇنى ىشكە تىرىشىنىشچۈش
 نبولغا بۋاجى ىۋە ئەھمىيەت بىرىش ىكۆڭۈل بۆلۈش نىڭلمانمۇسۇ

ياكى ئەمەلگە ئائىت ئىشالر بولسا،  گەئىلىم بۇ ـــ ئەگەر ئىشالردۇر.
لەن قى بىتىرىشچانلى پۈتۈن چىن قەلبىدىن تەستىقالش ۋە ئۇنى

 ئۈچۈن يىراق تۇرۇش ۋە ئۇنىڭ چەكلىمىلەردىن ،قىلىش ئەمەل
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .چىقىرىش الزىمدۇر ھىممىتىنى بارلىق

 ابتكى كىشىلەر بىلەن ئەگەشكەنرغا ئېھسان ساھابىلىرى ۋە ئۇال
 .ئەنە ئاشۇنداق بولغان ئىدىشتە ۆگىنىسۈننەتنى ئۋە 

الردا بولغان ئىش لىقىئېھتىمال يۈز بەرمەسلىكياكى  يۈز بىرىش
 ئاڭلىغۇچىنىڭ ھىممىتىچەكلىمىلىرىنى -شەرىئەتنىڭ بۇيرۇق

ولۇپ، ب خاتالىقچەكلىنىدىغان نىقال ېبۇ ئ ،قالسا تايىنىپ گەرەزپە
 «. بۇيرۇققا ئەگىشىشتىن توسۇپ قويىدۇ

                                                            
 .ۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغانب ①
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  ؟مەدھىيىلىنىدۇ قانداق ۋاقىتتاتەلەپ قىلىش ئىلىم 
ـــ  دىندا ئالىم بولۇش ۋە ئىلىم توغرىسىدا سوراش

لكى ەب بولماستىن ىتىدەقسمە ىلىشىشۋە مۇنازىر جېدەللىشىش
 .ماختىلىدۇ غان ۋاقىتتا ئەمەل قىلىش مەقسىتىدە بول

 ئېيتقاندا، ئۇ كىشى ئىلىم تەلەپ قىلىش ئارقىلىقيىغىپ 
نىڭ ئۆزى هللا ىنى مەقسەت قىلىشى شۇنداقالرازىلىق نىڭهللا

قا هللائارقىلىق  نازىل قىلغان نەرسىنى تونۇش پەيغەمبىرىگە
مگە ئەمەل نى، ئىلىئۇنىڭ يولىدا مېڭىشيېقىنلىشىشنى، 

 ىئۇنىڭغا دەۋەت قىلىشنى مەقسەت قىلىش قىلىشنى ۋە باشقىالرنى
 كېرەك. )شۇندىال ئۇنىڭ ئۆگەنگەن ئىلىمى مەدھىيىلىنىدۇ.(

 ئاخىرقى زاماندا بولىدىغان پىتنىلەر 
قىلىنىپ، ئۇ، زامان  نەقىلدىن لى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئە
سۆزلىگەندە ئۆمەر  اسىددا بولىدىغان پىتنىلەر توغرىئاخىرى

 : ئۇنىڭغا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دېگەنىدى، ئەلىـــ  ؟ىدۇقاچان بول ـــ ئۇالر

نى چۈشىنىش ۋە دىنغا ئەمەل قىلىش مەقسەت دىنـــ 
قىلىنماستىن ئىلىم ئۆگىنىلگەندە ھەمدە ئاخىرەتلىك ئەمەل 

 دېدى.ـــ  بولىدۇ،بىلەن دۇنيا تەلەپ قىلىنغاندا 
 سوراش ئىشالر توغرىسىدا تېخى يۈز بەرمىگەن 

 يۈز بەرمىگەن»: مۇنداق دېگەنەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئىبنى ئۆم
 ئىشالردىن يۈز بەرمىگەننكى مەن ۈسورىماڭالر چ ئىشالردىن

 .«ەت قىلغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىملەنئۆمەرنىڭ سورىغۇچىغا 
 ئىش توغرىسىدابىرەر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن زەيد ئىبنى سابىت

 :، ئۇسورالسا
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 ئەگەر:دەپ سورايتتى. ـــ  ؟ـــ يۈز بىرىپ بولغان ئىشمۇ
 دېسە، ئۇ:ـــ  ،ياقـــ 

 دەيتتى.ساقالڭالر! ـــ  قەدەر ـــ يۈز بەرگەنگە
  تىپ قالىدۇ؟ېك قايسى ۋاقىتتائىلىمنىڭ نۇرى 

ىلىم ئ»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىمام مالىك
 منىڭكىشىنىڭ قەلبىدىن ئىلىـــ  لىشىشدەلېتوغرىسىدا ج
 .«تىدۇېۋۈنۇرىنى كەتكۈز

 ئىلىم»>: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى ۋەھبى
ۋە ئۆچمەنلىكنى  رىدۇۇتقەلبنى قاتـــ دەللىشىش ېج توغرىسىدا

 .«مالىكتىن ئاڭلىغان ئىدىم ئىمام ن سۆزنىەدېگ <مىراس قىلىدۇ
 پايدىلىرىئەمەل قىلىشنىڭ  ىگەىلىمئ 

 مۇۋەپپەق ىغاتائاال توغرهللا ئەمەل قىلغان كىشىنى  ىگەئىلىم
لەرنى رسىئۇ بىلمىگەن نە ،ئۇنىڭغا توغرىنى ئىلھام قىلىدۇ ،قىلىدۇ

قاتارىدىن ئالىمالرنىڭ دۇ ۋە قۇرئاندا ماختالغان ىبىلدۈرۈپ قوي
َ ِمْن ِعَباِدهِ الُْعلََماءُ ﴿ اال مۇنداق دەيدۇ:تائ هللابولىدۇ.   ﴾إَِنََما َيْخََش اّلَلَ

 .①«تىن پەقەت ئالىمالرال قورقىدۇهللانىڭ بەندىلىرى ئىچىدە هللا»
 سەمىمىي نەسىھەت 

 زىھىممىتىڭ كىېرىندىشىم! ئىلىم ئېلىشتىمۇسۇلمان قئى 
نەرسىنى  ۇغانەمەل قىلماي، ئاڭلىغان ۋە ئوقئگە ئىلىمھەرگىزمۇ 

ىلەرنى يادقا كىتاب جۇغالش، مەسىلپەقەت  ،ئىجرا قىلماي
، ئوقۇش پۈتتۈرۈشلىش، ېنى يادقا ئېلىۋكىستلەرېت لىش،ېئېلىۋ

ناۋادا شۇنداق  .لىشال بولۇپ قالمىسۇنېشاھادەتنامىگە ئېرىشىۋ
پاكىتالر كۆپ -تەرىپىدىن زىيىنىڭىزغا ھۆججەتهللابولۇپ قالسا 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -28سۈرە فاتىر  ①
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 ولۇپ قالىدۇ.ب لقالىدۇ ۋە ئۇ ئىلىم سىزگە ۋابابولۇپ 
 مىسالالرسالىھالرنىڭ ھاياتىدىن ئەمەلىي  سەلەف 
  رەزىيەلالھۇ  مىسال: ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدبىرىنچى
ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىپ بولمىغۇچە  ىنىپئۆگئايەت  11» :ئەنھۇ

 .ندېگە« ئۆتمەيتتۇق باشقىسىغا
  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق مىسال: ئىبنى ئۆمەر ئىككىنچى
، مازغا تۇرغاندابىلەن نا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ بىر كۈنى، بىز : دەيدۇ

للَِّه ا، َوُسْبَحاَن االلَُّه أَكْرَبُ كَِبيًا، َوالَْحْمُد لِلَِّه كَِثًي » :ەيلەنبىر جامائەتتىن
 «من الْقائل كلمة كذا وكذا؟» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دېگەنىدى، ①«بُْكرًَة َوأَِصياًل 

ەپ سورىدى. جامائەتتىن د« كىم؟ باياتىنقى سۆزنى دېگەن كىشى»
 :ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ گەنىدىدې« مەن دېدىم رەسۇلۇلالھ!ئى » :بىرەيلەن

ھەيران  سۆزۈڭگە بەك ئۇمەن » «عجبت لها ، فتحت لها أبواب السامء»
 «ىپ كەتتىئېچىل دەرۋازىلىرى ئۇنىڭغا ئاسماننىڭچۈنكى قالدىم، 

 .دېدى
مەن »: مۇنداق دەيدۇ مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئۆمەر 

 ئۇ كەلىمىنى ېرىئاڭلىغاندىن ب بۇ سۆزىنى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ②.«دېيىشنى تەرك ئەتمىدىم

  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ  ئەرىئەشمۇسا  ۇ: ئەبمىسالئۈچىنچى
دەپ بەرگەنلىكىنى  مۇنداقئاتىسىنىڭ  ئوغلى ئەبۇ بەكرى

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مەن دۈشمەن ھازىر بولغان بىر ئورۇندا»ئاڭلىغان: 
شۈبھىسىزكى، > <الل السيوفظ ة تحتنإن أبواب الج>: نىڭ

                                                            
ئەتىگەن ۋە ئاخشامدا  ،ھەمدىلەر بولسۇن قا چەكسىزهللائەڭ بۈيۈكتۇر،  هللاتەرجىمىسى:  ①

 قا تەسبىھ ئېيتىمەن.هللا
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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ۇر< ىدسايىسى ئاستىد نىڭقىلىچالر لىرىئىشىك جەننەتلەرنىڭ
پ چاڭ بېسى-كۆزلىرىنى توپا-باش ئېيتقانىدىم،دېگەنلىكىنى 

سەن ئى ئەبۇ مۇسا! > :ئورنىدىن تۇرۇپ بىر كىشى كەتكەن
راست كىنى ىگەنلېشۇنداق دمۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

. مدەپ جاۋاب بەردى <ھەئە> :مەندەپ سورىۋېدى،  <ئاڭلىغانمىدىڭ؟
ئۇالرغا  بېرىپقايتىپ قېشىغا  نىڭھەمراھلىرىدەرھال  كىشى ئۇ

ەرگە شۇ يسۇندۇرۇپ  ىپىنىنىڭ غىلىلىچساالم قىلدى، ئاندىن قى
گە قاراپ يۈرۈپ دۈشمەن ئېلىپنى ىقىلىچئاندىن ، تاشلىۋەتتى

 ①.ىۇرۇش قىلدئكەتتى ۋە تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر 
  مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەلى مىسال: تۆتىنچى :
گە چۆرىلەرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھا پاتىمە

قاپىرىپ  قولى ىپئۇن تارتكەلگەنلىكىدىن خەۋەر تېپىپ، 
ىگە نىڭ ئۆي ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  لىش ئۈچۈنشىكايەت قى كەتكەنلىكىنى

ە گ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھا . ئائىشە اپتۇنى تاپالمئۇبېرىپ 
يېتىپ  پاتىمەنىڭ كەلگەنلىك سەۋەبىنى سۆزلەپ بىرىپتۇ.

دۇق، ېكەلدى. بىز تۇرماقچى بولىۋ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ىمىزغا تۇرىش
دەپ ئارىمىزدا  «ر!تۇرماڭالبولدى » «انكامكم عىل»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

أال أعلمكام خيا مام سألتام، إذا أخذمتا مضاجعكام، أن تكربا »ئولتۇردى ۋە: 
أربعا وثالثني، وتسبحاه ثالثا وثالثني، وتحمداه ثالثا وثالثني، فهو خي  اللَّه

سىلەر سورىغاندىنمۇ ياخشىراق بىر مەن سىلەرگە »« لكام من خادم
قېتىم  34 ماقچى بولغىنىڭالردائۆگىتىپ قويايمۇ؟ يات ئەمەلنى

 33، )سۇبھانەلالھ( قېتىم تەسبىھ 33، )ئالالھۇ ئەكبەر( كبىرتە
بۇنداق قىلىشىڭالر ئېيتىڭالر،  )ئەلھەمدۇلىلالھ( قېتىم ھەمدە

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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رەزىيەلالھۇ ئەلى  دى.دې« دۇرخىزمەتچىدىن ياخشى ئۈچۈن سىلەر
ھەتتا  ،دىن ئاڭلىغاندىن باشالپ ملسو هيلع هللا ىلصمەن ئۇنى پەيغەمبەر »ئەنھۇ: 

 ①.دېگەن« تىپ باقمىدىمېدىمۇ تەرك ئسىچىېسىففىن ك
  الھئابدۇلئاتىسى بدۇلالھ مىسال: سالىم ئىبنى ئابەشىنچى 

ھ رەسۇلۇلال ىدۇكى،قىل نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ئىبنى ئۆمەر
ى چىسېئابدۇلالھ ك» «نعم الرجل عبد اللَّه، لو كان يصيل من الليل» :ملسو هيلع هللا ىلص

 «ە!ھ-بولغان بوالتتى ياخشى ئادەم ا نېمىدېگەنن بولسناماز ئوقۇغا
تى ناھايى سىكېچىئابدۇلالھ يىن ېك سۆزدىن شۇ» :سالىم .دېگەن

 ②دېگەن.« ئاز ئۇخاليتتى
  مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھامىسال: ئۇممۇ ھەبىبە ئالتىنچى
 :كىنى ئاڭلىغانىگەنلېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالمەن  دەيدۇ:

كىمكى » «نةالج يوم وليلة، بني له بهن بيت يف ة ركعة يفمن صىل اثنتي عرش »
ئۇنىڭغا جەننەتتە بىر رەكئەت ناماز ئوقۇسا  12كۈندۈزدە -ېچەك بىر

مەن » رەزىيەلالھۇ ئەنھا:ئۇممۇ ھەبىبە  «.ۇدىئۆي بىنا قىلىن
« تىپ باقمىدىمېك ئتەر بېرىئاڭلىغاندىن بۇنى  دىن ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھرەسۇل

 ىبېرئۇممۇ ھەبىبەدىن ئاڭلىغاندىن ئۇنى مەنمۇ » :ئەنبەسە ېگەن؛د
مەنمۇ ئۇنى » :ئەمىر ئىبنى ئەۋىس ېگەن؛د« تىپ باقمىدىمېتەرك ئ

 ېگەن؛د« تىپ باقمىدىمېتەرك ئ ئەنبەسەدىن ئاڭلىغاندىن بۇيان
ىبنى ئەۋىستىن ئۇنى ئۆمەر ئمەنمۇ » :نۇئمان ئىبنى سالىم

 ③ېگەن.د« تىپ باقمىدىمېتەرك ئ ئاڭلىغاندىن بۇيان
 ئۇنى قىلىپسىز ئۇالرنى ئۈلگە  !ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم

 نەسىھەتنى ئۇنتۇپ قالماڭ.ئاڭلىغاندىن باشالپ بۇ قىممەتلىك 
                                                            

 مۇسلىم توپلىغان. ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
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  هللا»ئىمام بۇخارى )رەھىمەھۇلالھ(: ل: مىسايەتتىنچى 
 تائاالغا ئۇچراشقىنىمدا بىرەر كىشىنىڭ غەيۋىتىنى قىلغانلىقىمغا

د قىلىپ، غەيۋەتنىڭ ھارام ساب ئالماسلىقنى ئۈمىېھ
نى ىتىۋغەي ھېچبىر كىشىنىڭرى ېكىنى ئاڭلىغاندىن بىئىكەنل

 .ېگەند «قىلىپ باقمىدىم
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -17

 سۈپەتلىرىپىشىپ يېتىلگەنلەرنىڭ  ئىلىمدە

اِدُخوَن ِِف الِْعلِْم ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا ئۇالرنىڭ » ﴾لَِكِن الَرَ
 .①«ئىچىدىكى بىلىمى چوڭقۇر بولغانالرغا

 نىڭكىشىلەر»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن سەئدىخ شەي
ى ننئىمامۇكەممەل ىتى جەزمىي مۇستەھكەمۋە  ىئىلىم ىدىكىلبقە

َل بَِما أُْنزِ ﴿: مۇنداق دەيدۇبۇ ھەقتە تائاال  هللا بىرىدۇ.قىلىپ  نەتىجە
ئۇالر ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا، سەندىن > ﴾َك َوَما أُْنِزَل ِمْن وَْبلَِك إِلَيْ 

ئىلگىرىكى )پەيغەمبەرلەرگە( نازىل قىلىنغان كىتابالرغا 
زاكاتنى  ۋە ئادا قىلىش نامازنى تولۇقشۇنداقال  . ②<ئىشىنىدۇ
قىلىپ  نەتىجە نىىرىشتىن ئىبارەت ياخشى ئەمەللەرتولۇق ب

 قاهللا ،زىلى بولۇپۋئۇ ئىككىسى ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئە .بىرىدۇ
 .رىدۇۈتىلدېي قىلىشنى ئېھسانبەندىلەرگە ۋە  قىلىشنى ئىخالس

 ۋە ۋەدىسىنى ئۈمىد قىلىدۇ نىڭهللا ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتقانالر
 «.ىدۇقورق ئازابىدىن

ئىلىمدە »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن نافىئ ئىبنى يەزىد
ئۆزىنى تۆۋەن  ،ئۈچۈن كەمتەر بولىدۇ هللاتىلگەنلەر ېپىشىپ ي

زىدىن ۋە ئۆ بىھۆرمەتلىك قىلمايدۇئۆزىدىن يۇقىرىدىكىلەرگە  ،تۇتىدۇ
 .«كەمسىتمەيدۇتۆۋەنلەرنى 

 ئەھمەدكە:  بەزىلەر ئىمام

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -162سۈرە نىسا  ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -4ۈرە بەقەرە س ②
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 ،ېگەنىدىد ؟ ـــمىزرقالساق كىمدىن سوراكېيىن سەندىن ـــ 
 ئۇ:

 دەپ جاۋاب بەردى. ئۇالر: ـــ ،اھھاب ۋەرراقتىنئابدۇلۋ ـــ
 دېگەنىدى. ئىمام ـــ ،ئىلىمى يۇقىرى ئەمەسئۇنىڭ  ـــ
 ئەھمەد:
، ئۇنىڭدەك ئادەم توغرىنى تېپىشقا سالىھ كىشىئۇ  ـــ

ەلكەرخى توغرىسىدا دېدى. ئۇالر مەئرۇف ئ ـــ مۇۋەپپەق قىلىنىدۇ،
 دى، ئىمام ئەھمەد:ېۋىسور

 ار،ب نىڭ ئەسلىئىلىم تىن ئىبارەتىن قورقۇشتهللائۇنىڭدا  ـــ
 دېدى. ـــ

ئىلىم  ـــ شۇىن قورقتهللا»: مۇنداق دېگەن لەرسەلەفبەزى 
نىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكىدىن هللاتەرلىك، ېجەھەتتە ي

 كەئىلىمسىزلىكـــ  مەغرۇرلىنىپ شەيتانغا ئالدىنىش
 .«تۇرتەرلىكېي

 مەنپەئەتلىك ئىلىم 
ئىلىم ئىككى »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

 ئۇالر: ،بولۇپ تۈرلۈك
  ،نەتىجىسى بولغان ئىلىم ئىنساننىڭ قەلبىدەبىرىنچى 

ى نسۈپەتلىرى-ئۇنىڭ ئىسىم ۋە تائاال هللابۇ تۈردىكى ئىلىم ـــ 
ش، ئۇلۇغالئۇنى ئەيمىنىش، ئۇنىڭدىن ، ئۇنىڭدىن قورقۇش، بىلىش

گىش، ئۇنى ياخشى كۆرۈش، ئۇنىڭدىن ئۈمىد ېئۇنىڭغا باش ئ
ل قىلىش ۈئۇنىڭغا تەۋەكك ۋە ىڭغا دۇئا قىلىشقىلىش، ئۇن

 .ىمدۇرن مەنپەئەتلىك ئىلبولغا ئارقىلىق
ركۈم بىر تۈ>: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن ئىبنى مەسئۇد
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ن لېكى ئۆتمەيدۇىردەكلىرىدىن كېكسىمۇ ۇكىشىلەر قۇرئاننى ئوق
مەنپەئەت  الشسا، ئاندىنئورۇن ئۇنىڭدا ۈپقەلبكە چۈش قۇرئان
 <.بىرىدۇ

ئىلىم ئىككى >: بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ھەسەن
 :تۇرتۈرلۈك
تائاال ئادەم  هللابۇ خىلدىكى ئىلىم ـــ  .كى ئىلىم( تىلدى1)

 .دۇرىغان ئىلىمئەۋالدىنىڭ زىيىنىغا ھۆججەت كەلتۈرىد
مەنپەئەتلىك بولۇپ، مانا بۇ ھەقىقىي  قەلبتىكى ئىلىم( 2)
 .دۇرئىلىم
  ،تىلدىكى ئىلىمئىككىنچى 

نىڭ هللاھەدىستە كەلگەندەك  بۇ تۈردىكى ئىلىم تۆۋەندىكى
 <القرآن حجة لك أو عليك> :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصدۇر. پەيغەمبەر ھۆججىتى

 ①.<قۇرئان پايداڭغا ياكى زىيىنىڭغا ھۆججەت بولىدۇ>
ەتلىك ئىلىم مەنپەئىغىنى تىدېپ كۈلۈرۈتكۆبولۇپ تۇنجى 

ئىسالھ قىلىدىغان  قەلبنىۋە  ئورۇنالشقانبولۇپ، ئۇ قەلبكە 
تىلدىكى ئىلىم ھۆججەت بولۇپ قېلىپ  ئىلىمدۇر. ئەمما يقەلبى

تەقەززاسى -سەل قارايدۇ، ئۇنىڭ تەلەپ ئۇنىڭغا كىشىلەر قالىدۇ،
ئاندىن كېيىن بۇ خىل ئىلىم شۇ ئىلىم  ،ئەمەل قىلمايدۇبويىچە 

ساھىبلىرىنىڭ ۋاپات تېپىشى بىلەن كېتىپ قالىدۇ، شۇ 
بارا -باراسەۋەبتىن قۇرئان پەقەت سەھىپە يۈزىدىال قېلىپ قالىدۇ، 

ئەھكاملىرىنى  چېگرالىرىنى ۋە-چەكىرىنى، نىلۇنىڭ مەئ
قۇرئان  زامان بولغاندا بىلىدىغان كىشى تېپىلمايدۇ. ئاخىر

 شۇنىڭدىنىنمۇ ۋە سەھىپە يۈزىدىنمۇ يوقىلىپ كېتىدۇ، تقەلب

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ال > :ېگەنھەقتە مۇنداق دبۇ  ملسو هيلع هللا ىلصيىن قىيامەت بولىدۇ. پەيغەمبەر ېك
ياخشى ئىنسان قالمىغاندا قىيامەت > <ار الناستقوم الساعة إال عىل رش 

 .«①<بولىدۇ

ئىلىمنى »: مۇنداق دېگەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى مەسئۇد
 ، ئۇالر:گەنمەڭالرۆئ ئۈچۈن ەئۈچ نەرس

 بىلەن مۇنازىرىلىشىش؛ بىلىمسىزلەر. 1
 ؛دەللىشىشېئالىمالر بىلەن ج. 2
 كىشىلەرنى ئۆزىگە قارىتىش.. 3

رازىلىقىنى نىڭ هللا داپائالىيەتلىرىڭالر-ئىشۋە سۆزۈڭالر 
 .«ن باشقىسى يوقىلىدۇقالىدۇ، ئۇنىڭدى ۈنكى ئۇ مەڭگۈئىزدەڭالر چ

 ىرىئاپەتل بەزى نىڭئىلىم ئۆگىنىش زامانىمىزدىكى 
ــ ىنىش ـئىلىم ئۆگ دەمەقسىتى قارىتىشباشقىالرنى ئۆزىگە 

 اشۇڭدۇر. ئېغىر كېسەل تىكىنتايىن خەتەرلىك ئىش ۋە قەلبئى
، باشقىالرنى ئۆزىڭىزگە قارىتىشمەقسىتىڭىز ئىلىم ئۆگىنىشتىكى 

 ەۋ سورۇنالردا قارى، ئالىم ،تورالردا ئاالقىلىشىش ش،نۇلۇوت جاھانغا
 بولۇپ قالمىسۇن! ىنىشماخت نامالر بىلەن ناتىق دېگەندەك

 ؟ئەمەلنى زىيادە قىالمدۇ ۇشىزىيادە بول نىڭمىئىل 
ۋە  نئىما»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم

ئىلىم ۋە  لمايدىغان ھەرقانداقزىيادە قىال ەتكە قۇۋۋەتنىجەزمىي
ەرقانداق ئىمان ھ ،ئەيىبتۇر. شۇنىڭدەك ۋە كەمچىلىك ـــ ئەمەل

 ئەيىبتۇر. كەمچىلىك ۋەبۇمۇ  تۈرتكە بولمىسا،ئەمەلگە 
ئىلىمىمىز كەمتۈك، سۆزىمىز بىلەن  زامانىمىزدا بۇ بىزنىڭ

قانچە  ىئىلىمشۇ سەۋەبتىن  ئەمەلىيىتىمىز بىردەك ئەمەس.

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ڭ نىڭمۇ ئۆزىنىئەھۋاللىرى ۋە لىيىتىەئەم ى بولغان كىشىنڭيۇقىر
ى نىقئاللېۋە ر ىشىقار-ئۆتكۈر كۆز سى،كەڭرى چۈشەنچى ى،ئىلىم

 .«ىتىسىزئۇچر كېلىۋاتقانلىقىنى تەھلىل قىلىشىغا زىت
 ئىنسان»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن فۇزەيل ئىبنى ئىياز

 .«تىن شۇنچىلىك قورقىدۇهللانى قانچىلىك تونۇغان بولسا هللا
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -18

 گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇدۇر، گۈزەل هللا

عن » :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇمەسئۇد  ىئىبن ئابدۇلالھ
ال رجل: فق <ن كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب!ال يدخل الجنة م>قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

إن اللَّه جميل يحب >إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة؟ قال: 
قەلبىدە : >ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «<الجامل، الكرب: بطر الحق وغمط الناس

 ،ىدېگەنىد <بار ئادەم جەننەتكە كىرمەيدۇ تەكەببۇرلۇقى ىچىلىكزەرر
نىڭ ئايىغى ەى ۋكىيىمئۆزىنىڭ  >كىشى ھەقىقەتەن بىرئادەم:

ەپ د <، شۇمۇ كىبىرمۇ؟شىنى ياخشى كۆرىدۇۇبول چىرايلىق
ۈزەللىكنى ، گدۇرگۈزەلھەقىقەتەن  هللا> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  سورىدى.

ۋە ئىنكار قىلىش  ھەقنى تەكەببۇرلۇق دېگەن ياخشى كۆرىدۇ.
 ①«.دېدىتۆۋەن كۆرۈشتۇر<  كىشىلەرنى

 بولىدۇ تەرەپتىنتۆت  گۈزەللىكىنىڭ هللا 
 نىڭهللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم

 :بولىدۇ تەرەپتىنتۆت  گۈزەللىكى
 ىن باشقىسى بىلمەيدۇ.تهللائۇنى  .گۈزەللىكى يزاتى 
 نىڭ ئىسىملىرىنىڭ ھەممىسى هللا .ئىسىم گۈزەللىكى
 .دۇرگۈزەل
 نىڭ سۈپەتلىرىنىڭ ھەممىسى هللا .سۈپەت گۈزەللىكى

 .دۇرمۇكەممەل
 ئىش نىڭهللاھەرىكەتلىرىدىكى گۈزەللىكى. -ئىش-

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ق ئادىللى ،مەنپەئەتلىك ،كمەتلىكېھەممىسى ھھەرىكەتلىرىنىڭ 
 «.تۇرۋە رەھمەت
 ھەدىس ئىككى چوڭ ئاساسنى ئۆز ئىچىگە  يۇقىرىدىكى

 ئالىدۇ:
 ىگەتائاال ھېچنەرس هللا ،دېمەك ش.نۇوئۇنىڭ ئەۋۋىلى ت. 1

 .ە گۈزەلدۇرئوخشىمايدىغان دەرىجىد
رەۋىشتە  گۈزەلئۆزىگە  تائاال هللا .ئۇنىڭ ئاخىرى ئەخالق. 2

 ۇ.ياخشى كۆرىد نىنىشىئىبادەت قىل
 :گۈزەل رەۋىشتە ئىبادەت قىلغان كىشىلەر 
 بولغان  لۈتەۋەككۋە  ئىخالس، مۇھەببەت، تەۋبە :قەلبىدە

  .ىشىك
 بىلەن ئىبادەت قىلغان كىشىلىق راستچىل ىدە:سۆز. 
 قىلغان  ئەمەللەرنىز، روزا، زاكات قاتارلىق ناما :ئەمەللىرىدە
 .كىشى
 ر بېسىقلىق، شىجائەتلىك، كەمتەرلىك، ئېغى :ئەخالقىدا

 .كىشى بولغانىيلىق سېخ ق ۋەئېسىللى
 ا كۆپ يېقىنلىق تائاالغ هللا ۋە ، ئىبادەتئىتائەت :ئەزالىرىدا

 .قىلغان كىشى
 كېچەكلىرىنى نىجاسەتتىن پاكىزالش، -كىيىم :بەدەنلىرىدە

 لىرىنى پاكىز تۇتۇش،تاھارەتسىزلىك ۋە كىردىن پاكىزلىنىش، چاچ
ئىشالرنى قىلغان  قا ئوخشاشتىرناق ئېلىش ۋە خەتنە قىلىش

 ياخشى كۆرىدۇ.هللا لەرنىكىشى
دۇ. نۇيوۈپەتلىرى بىلەن تتائاالنى گۈزەل س هللائىنسان  ،دېمەك

 ۋە سۆز-گۈزەل گەپھەرىكەت، -تائاالغا گۈزەل ئىش هللا بەندىمۇ
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ىنى ۋە قا ئۇنىڭ دهللا .لىدۇۇنوبىلەن ت ىرىگۈزەل ئەخالقل
 ئىبادەت قىلىنىدۇ. يىچە گۈزەل رەۋىشتەشەرىئىتى بو

 ياخشى كۆرۈپ، قەبىھ ۋە سەت ئىشالرنى  لىكنىگۈزەل هللا
 ئۆچ كۆرىدۇ

تائاال  هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم
 لىكگۈزەل سىرتقى قىياپەتتىكى كېچەك ۋە-كىيىم ھەرىكەت،-سۆز

-يىمسۆز، كى-ياخشى كۆرگىنىدەك، گەپ ۋە ئۇنىڭ ئەھلىنى
 ۋە ئۇنىڭ ئەھلىنى سەتچىلىك ىكىپائالىيەتلىرىد-كېچەك ۋە ئىش

 .«ئۆچ كۆرىدۇ
 گۈزەللىك ۋە ئىچكى گۈزەللىك سىرتقى 

ِري َيابَِِن آَدَم وَْد ﴿: مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  أَْنَزلَْنا عَلَْيُكْم لَِباًدا ُيَوا
َكَُروَن  ِ لََعلََُهْم َيَذَ تُِكْم َوِريًشا َولَِباُس الَتَْقَوى َذلَِك َخْْيٌ َذلَِك ِمْن آَياِت اّلَلَ ئى ئادەم » ﴾َدْوآ

بالىلىرى! سىلەرگە بىز ھەقىقەتەن ئەۋرىتىڭالرنى ياپىدىغان 
ردۇق، تەقۋادارلىق لىباسنى ۋە زىننەتلىنىدىغان لىباسنى چۈشۈ

لىباسى ئەڭ ياخشىدۇر، ئەنە شۇالر )يەنى ئىنسان بالىلىرىغا سەترى 
ئەۋرەت ئۈچۈن لىباس ياراتماق( ئۇالرنىڭ ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن 

مەرھەمىتىنى كۆرسىتىدىغان( -نىڭ )بەندىلىرىگە بولغان پەزلىهللا
 .①«ئاالمەتلىرىدىندۇر

 نىزىننەت سىرتقىىننەت بىلەن تائاال ئىچكى ز هللا، دېمەك
ئىچكى  ،كېچەك بىلەن-كىيىم زىننەت بىرلەشتۈردى. سىرتقى

 .ىدۇرزىلىشېنىڭ تەقۋالىق بىلەن بقەلب زىننەت
ئىچكى »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم

ئىنئام قىلغان ئەڭ كاتتا  لىرىگەتائاال بەندى هللا ـــ گۈزەللىك

                                                            
 ئايەت. -26سۈرە ئەئراف  ①
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شۈكرىنى ۋاجىب  بەندىگە ـــگۈزەللىك  سىرتقى تۇر.ئمەتېن
 شق قىلىتەقۋالىقا هللا شۇ نېئمەتكەئەگەر  تۇر.ئمەتېن قىلىدىغان
ەر ئەگ قوشۇلىدۇ؛ە گۈزەللىك ىگگۈزەللىك ،ۈكۈر قىلسابىلەن ش

 هللائىشلەتسە، اسىي بولىدىغان ئىشالرغا تائاالغا ئ هللاگۈزەللىكنى 
سەتچىلىككە ئالماشتۇرۇپ ادىال دۇنيئۇنىڭ گۈزەللىكىنى تائاال 
كۆرگەن كىشى ئۇنىڭدىن قاچىدىغان  ئۇنى ئۇ گۈزەللىك ،دە-قويىدۇ

 ،دېمەك. قالىدۇ ايلىنىپلىك سەت ئىشقا ئىنچتايىن يىرگئىن
 سەتلىكىدىن ئۈستۈن كۆرۈنۈشنىڭ سىرتقى ىگۈزەللىك قەلب

 ىنتگۈزەللىك سىرتقى. قەلبى سەتلىك يۆگەيدۇئۇنى  بولىدۇ ۋە
 .«گەيدۇئۈستۈن بولىدۇ ۋە ئۇنى يۆ

ئىبادەت -تائاالغا تائەت هللاـــ ىڭ گۈزەللىكى ئىنسانندېمەك، 
ۋە  كىتاب ،تەقۋالىق قىلىش قىلىش، مۇستەھكەم تۇرۇش،

 بولىدۇ. ش بىلەنننەتكە ئەگىشىۈس
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -19

 ىئىكەنلىكھەربىر نەرسىدە پاك  نىڭمۇئمىن

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر نەقىل دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھۇرەيرە  ئەبۇ
طيبا، وإن اللَّه أمر املؤمنني مبا  إن اللَّه طيب ال يقبل إال»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

لًِحا﴾ أمر به املرسلني. فقال تعاىل: َباِت َواْعَملُوا َصا َيِ ُدُل كُلُوا ِمَن الَطَ  »هللا «﴿َياأََيَُها الَرُ
تائاال  هللانەرسىنىال )ھااللنى( قوبۇل قىلىدۇ.  ، پاكتۇرپاك

پەيغەمبەرلەرنى بۇيرۇغان ئىشقا مۇئمىنلەرنىمۇ بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ: 
ئى پەيغەمبەرلەر! ھاالل نەرسىلەرنى يەڭالر، ياخشى ئەمەللـەرنى >

 ②«.①<قىلىڭالر
-شەك»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

 هللاتۇر. قساندىن پاكۇن-بىتائاال ھەرقانداق ئەي هللا شۈبھىسىزكى،
َباِت أُولَِئَك  :ەيدۇبۇ توغرىسىدا مۇنداق دتائاال  َيِ ُبوَن لِلَطَ َيِ ِبنَي َوالَطَ َيِ َباُت لِلَطَ َيِ ﴿َوالَطَ

ُءوَن ِمَمَا َيُقولُوَن﴾ ياخشى ئايالالر ياخشى ئەرلەرگە اليىقتۇر، ياخشى > ُمَْبََ
ئەرلەر ياخشى ئايالالرغا اليىقتۇر، ئەنە شۇالر ئۇالرنىڭ چاپلىغان 

 «.③<لىرىدىن پاكتۇربوھتان
سۆزىدىن  نىڭملسو هيلع هللا ىلص ھەدىستىكى پەيغەمبەر يۇقىرىقى »بەزىلەر: 

 نەرسىنىال قوبۇل قىلىدۇ< دېگەن پاكپەقەت  هللابولغان مەقسەت >
پەقەت رىيا  تائاال هللا، نكىۈچ دەپ قارىدى. «تۇرراقيدىنمۇ ئومۇمىىسۆز

ۋە ئەجەبلىنىشتىن پاك بولغان ئەمەللەر ۋە ھاالل بولغان مالالرنىال 
بارلىق ئەمەللەر پاك ياكى نىجىس دەپ  ،دېمەكقوبۇل قىلىدۇ. 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -51سۈرە مۇئمىنۇن  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -26سۈرە نۇر  ③
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 .نىدۇۈئىككى تۈرگە بۆل
 مۇئمىنلەرنى پاك دەپ سۈپەتلىدى:مۇنۇ ئايىتىدە تائاال  هللا

ِبنَي  ئۇالر )مۇشرىكلىك ۋە گۇناھالردىن( پاك » ﴾﴿الََِذيَن َتَتَوفََاُهُم الَْمََلئَِكُة َطَيِ
 .①«بولغان شارائىتتا پەرىشتىلەر ئۇالرنى قەبزى روھ قىلىدۇ

 شۈبھىسىزكى، پەرىشتىلەر مۇئمىنلەرنى ۋاپات تاپقۇزغاندا:-شەك
دەيدۇ ۋە ئۇالر جەننەتكە  !«چىققىن جانپاك  ىكىپاك جەسەتت»

 سىلەرگە خۇش» پ:ساالم قىلىپەرىشتىلەر ئۇالرغا كىرگەن ۋاقىتتا 
سائادەتلىك جەننەتكە -تۇرىدىغان بەخت ۈمۇبارەك بولسۇن! مەڭگ

 .دەيدۇ« كىرىڭالر!
 دەنبە قەلبىدىكى ئىمانى، تىلدىكى زىكرى، نىڭمۇئمىن ،دېمەك

ەللىرى سەۋەبلىك ئۇنىڭ قەلبى، تىلى ۋە ئەزالىرىدىكى ياخشى ئەم
 هللامانا بۇ پاك نەرسىلەرنى  .تۇرپاك جەسىتىدىكى پۈتۈن ئەزالىرى

 قوبۇل قىلىدۇ.
گۈزەل ۋە ئەمىلى پاك  ،ھاالل بولسا ۋە مۇئمىننىڭ تائامى پاك

بۇل وق سەدىقە قىلىنغانبىلەن  ماللېكىن ھارام  بولىدۇ
 نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمائىبنى ئۆمەر . قىلىنمايدۇ

هور، ط صالة بغيال يقبل اللَّه »: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
 بۇلوق ىنىتاھارەتسىز نامازنى، ھارام سەدىق »هللا «وال صدقة من غلول

  ②«.قىلمايدۇ
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -32سۈرە نەھل  ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
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 دەرس -21

« !بىم، ئى رەببىمئى رەب» يىڭىزدادۇئا
 ڭتەكرارال كەلىمىسىنى

ـــ رەب »: مۇنداق دېگەن )رەھىمەھۇلالھ( سەئدىشەيخ 
ئاتا قىلىش ئارقىلىق نى لەرئمەتېنتۈرلۈك  ۋە ئىشلىرىنى تۈزەش

ىلىگۈچىدۇر. بۇنىڭدىن خاسراق تەربىيپۈتكۈل بەندىلىرىنى 
 ىرىلبقەل ئۇالرنىڭ ىندوستلىرىتائاالنىڭ ئۆز  هللامەنىسى  بولسا 

 .ىلىشىدۇرتەربىي ئارقىلىققىلىش  ۋە ئەخالقلىرىنى ئىسالھ
نى تەلەپ ىتەربىي خاستىن بۇ هللادوستلىرى نىڭ هللا
تائاالغا >ئى رەببىم!< كەلىمىسى  هللاغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالر قىل

 بىلەن كۆپ دۇئا قىلدى.
 هللاقا خاس بولغانلىقى ئۈچۈن،  هللاپۈتكۈل تەربىيە مەنىلىرى 

تائاال ئىالھ بولۇشقا اليىق زاتتۇر. تەربىيە مەنىلىرىنىڭ ھەممىسى 
ئېھسان -ئۈچۈن كامىل سۈپەت، تولۇق مەدھىيىلەش ۋە پەزلى هللا

، ئۇالرنىڭ ھېچبىرى تەربىيە بولۇپ، ئىنسان ياكى پەرىشتە بولسۇن
قا شېرىك بواللمايدۇ. بەلكى ئۇالرنىڭ هللامەنىلىرىنىڭ بىرەرسىدە 

ھەممىسى تەربىيە تۈرلىرىنىڭ ئومۇمىسى بىلەن رەبنىڭ 
ٌء لَْيَس َكِمثْلِِه َشْي ﴿ :مۇنداق دەيدۇتائاال  هللاتەربىيىلىگەن قۇللىرىدۇر. 

ِميُع الَْبِصْيُ   هللاقا ئوخشاش ئەمەستۇر، هللاھېچ شەيئى > ﴾َوُهَو الَسَ
 «.①<ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

ۇ رەزىيەلالھس ۋە ئىبنى ئاببا ئئەبۇ دەردا ،چەىقىلىنىش نەقىل
                                                            

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -11سۈرە شۇرا  ①
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 .دېگەن« دۇرنىڭ ئەڭ كاتتا ئىسمىهللا رەب ـــ»: ئەنھۇماالر
دەيدىغان  «سەييىدىم!ئى »دۇئاسىدا  دىنفيانۇمالىك ۋە س

ا پەيغەمبەرلەر دۇئ»كىشى توغرىسىدا سورالغاندا، ئۇ ئىككىسى: 
 .دېگەن «دېيىش كېرەك <ئى رەببىم!>قىلغاندەك 

 !<بەب، يا رەيا ر>ەندە ب»: بەسرىگە ھەسەنئىبنى رەباھ ئەتا 
قۇرئاننى » ، ھەسەن:دېگەنىدى «ۇئۇنىڭغا قارايد هللادەپال قالسا 

تىالۋەت ئايىتىنى تائاالنىڭ مۇنۇ  هللادەپ   ①«؟امسىلەرمۇئوق
َماَواِت ﴿قىلدى:  َيَتَفَكَُروَن ِِف َخلِْق الَسَ َ ِوَياًما َووُُعوًدا َوعَََل ُجُنوبِِهْم َو الََِذيَن َيْذُكُروَن اّلَلَ

َمْن ُتْدِخِل الَنَاَر فََقْد َربَََنا إِنَََك  َنَك فَِقَنا عََذاَب الَنَاِر۞َواْْلَْرِض َربَََنا َما َخلَْقَت َهَذا َباِطًَل ُدْبَحا
الِِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر۞أَْخَزْيَتُه َومَ  يَماِن أَْن آِمُنوا بَِربَُِكْم   ا لِلَظَ َربَََنا إَِنََنا َدِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي لِْْلِ

َئاتَِنا ْر َعَنَا َدَيِ ِر۞ فَآَمَنَا َربَََنا فَاْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا َوَكَفِ تَِنا َما َوعَْدتَ  َوَتَوفَََنا َمَع اْْلَْبَرا َنا عَََل َربَََنا َوآ
فَاْدَتَجاَب لَُهْم َربَُُهْم أََِنِ  َا أُِضيُع َعَمَل  نَََك  َا ُتْخلُِف الِْميَعاَد۞ُرُدلَِك َو َا ُتْخِزَنا َيْوَم الِْقَياَمِة إِ 

نى هللاغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇر» ﴾عَاِمٍل ِمْنُكْم 
ئەسلەپ تۇرىدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا 

! بۇنى بىكار >رەببىمىز :پىكىر يۈرگۈزىدۇ. )ئۇالر ئېيتىدۇ(
ياراتمىدىڭ، سەن پاكتۇرسەن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن 

 ى! سەن كىمنىكى دوزاخقا كىرگۈزىدىكەنسەن، ئۇنرەببىمىز[. 191]
ئەلۋەتتە خار قىلغان بولىسەن. زالىمالرغا ھېچقانداق ياردەمچى 

! بىز ھەقىقەتەن بىر چاقىرغۇچىنىڭ رەببىمىز[. 192بولمايدۇ ]
رەببىڭالرغا ئىمان >)يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ( 

نلىقىنى ئاڭلىدۇق، ئىمان دەپ ئىمانغا چاقىرغا <ئېيتىڭالر
! بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، رەببىمىز .ئېيتتۇق

                                                            
نىڭ ئىجابەت قىلىدىغانلىقى قۇرئاندا هللايا رەب!< دېگەن كىشىنىڭ دۇئاسىنى »>يەنى  ①

 «بارغۇ!؟
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يامانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقارغىن، بىزنى ياخشىالرنىڭ قاتارىدا 
بىزگە پەيغەمبەرلىرىڭ  رەببىمىز![. 193قەبزى روھ قىلغىن ]

ئارقىلىق ۋەدە قىلغان نەرسىنى )يەنى ئىتائەت قىلغانالرغا خاس 
. زنى رەسۋا قىلمىغىنبولغان جەننەتنى( بەرگىن، قىيامەت كۈنى بى

ئۇالرنىڭ  [.194] <ەتەن ۋەدەڭگە خىالپلىق قىلمايسەنسەن ھەقىق
مەن سىلەردىن ئەر بولسۇن، : >ئىجابەت قىلدى رەببىدۇئاسىنى 

ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئايال بولسۇن، ھەر قانداق بىر 
 .①«<لىنى بىكار قىلىۋەتمەيمەنىئەم

 ئويالنغان كىشى ئايەتلەرنىڭ  ئۈستىدە تۆۋەندىكى ئايەتلەر
 دېگەن ئىسىم بىلەن باشالنغانلىقىنى كۆپ ئۇچرىتىدۇ. «رەب»

ْنَيا َحَسَنًة َوِِف اْْلِخَرِة حَ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا تَِنا ِِف الَدُ َنا َسَنًة َووِ َربَََنا آ
! بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، رەببىمىز» ﴾عََذاَب الَنَارِ 

بىزنى دوزاخ ئازابىدىن  ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن،
 .②«ساقلىغىن

َربَََنا  َا ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َربَََنا ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا 
 ﴾َنا َما  َا َطاوََة لََنا بِهِ  َا ُتَحَمِلْ َو َا َتْحِمْل عَلَْيَنا إِْصًرا َكَما َحَملَْتُه عَََل الََِذيَن ِمْن وَْبلَِنا َربَََنا وَ 

ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق )يەنى بىز  !رەببىمىز»
ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق 

بىزدىن  !رەببىمىزئورۇنلىيالمىساق(، بىزنى جازاغا تارتمىغىن. 
ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاش، بىزگە ئېغىر يۈك 
يۈكلىمىگىن )يەنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تەكلىپ قىلمىغىن(، 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -195ۋە  ئايەتكىچە -194ئايەتتىن  -191سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -211 ەسۈرە بەقەر ②
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 .①«ەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئارتمىغىنكۈچىمىز يەتم !رەببىمىز
 ﴾َهَدْيَتَناَربَََنا  َا ُتِزغْ وُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا 

زنى ىبىزنى ھىدايەت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىم !رەببىمىز»
 .②«توغرا يولدىن بۇرىۋەتمىگىن

 بۇنىڭغا ئوخشاش ئايەتلەر قۇرئاندا كۆپ ئۇچرايدۇ.
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -21

 شىۇنىڭ مۇكەممەل بولىئىسالمبەندىنىڭ 

قىلىنىدۇكى،  نەقىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە 
 «من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نىڭ ئۇ كىشى ـــبىر كىشىنىڭ پايدىسىز ئىشالرنى تەرك ئېتىشى »
 ①«.ئىسالمىنىڭ ياخشىلىقىدىندۇر

بۇ ھەدىسنىڭ »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
ھەرىكەتلىرىدە پايدىسى تېگىدىغان -سۆز ۋە ئىش-گەپ ـــ مەنىسى

 .«نەرسە بىلەن چەكلىنىش دېگەنلىكتۇر
   سۈپەتلىرىشىنىڭ ۇئىسالمىنىڭ مۇكەممەل بولبەندىنىڭ 

شى ۇق مۇكەممەل بولىئىسالمىنىڭ ماختىلىشقا اليبەندىنىڭ 
 :ئالىدۇ چىگەئى نى ئۆزتۆۋەندىكى سۈپەتلەر

 تىش.ىھارام نەرسىلەرنى تەرك ئ 
  تىش.ىنەرسىلەرنى تەرك ئشۈبھىلىك 
 نەرسىلەرنى تەرك ئىتىش. مەكرۇھ 
 ەت( ئىشالرنىڭ مۇباھ )رۇخسبولمىغان  زۆرۈرىيىتى

 تىش.ىبەزىلىرىنى تەرك ئ
 بولسا مەنپەئەتسىز تىلىنى ساقالش بىھۇدە سۆزلەردىن 

ئەڭ ياخشى ئامىل بولۇپ،  تەرك ئىتىشتىكىنەرسىنى 
قىالرنىڭ ىرىقڭ ئىسالمى مۇكەممەل بولغاندا يۇمۇسۇلماننى

 .سابلىنىدۇېھ شئى نىسبەتەن مەنپەئەتسىزھەممىسى ئۇنىڭغا 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى تىرمىزى ۋە  ①
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 سلمون منسلم من سلم املامل»: مۇنداق دېگەنھەقتە  بۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ى لتىىي مۇسۇلمان دېگەن مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ ھەقىق» «انه ويدهسل

كۆپىنچە ئەھۋالدا،   ①.«دۇرساالمەت قالغان كىشى ۋە قولىدىن
تىن مەقسەت قىلىنىدىغىنى «بىھۇدە ئىشالرنى تەرك ئىتىش»

 بىھۇدە سۆزلەردىن تىلىنى ساقالشتۇر.
 كەتكەنلىكىنىڭتائاالنىڭ بەندىدىن يىراقلىشىپ  هللا 

 ئاالمىتى
ئىنساننىڭ »: دېگەن مۇنداق )رەھىمەھۇلالھ( بەسرى ھەسەن

 نىڭهللاقالغانلىقى ەشغۇل بولۇپ نااليىق نەرسىلەر بىلەن م
 «.دۇراقالشقانلىقىنىڭ ئاالمىتىئۇنىڭدىن يىر

ۇنداق م )رەھىمەھۇلالھ( ستەرىۇتسەھل ئىبنى ئابدۇلالھ 
 شى راستچىللىقتىننااليىق نەرسىلەرنى سۆزلىگەن كى»: دېگەن

 «.مەھرۇم قالىدۇ
نااليىق بەندىنىڭ »: ۇنداق دېگەنم )رەھىمەھۇلالھ( مەئرۇف

 تىشىگە سەۋەبېڭ ياردەمسىز تاشلىۋنىهللا ىشىنەرسىلەرنى سۆزل
 .«بولىدۇ
  پايدىسىشىنىڭ ۇئىسالمىنىڭ مۇكەممەل بولبەندىنىڭ 

ئۇنىڭ  ،ياخشى قىلغان كىشىنىڭ پەزىلىتىئىسالمىنى 
 ڭامانلىقىنىى، يانلىقياخشىلىقىنىڭ زىيادە بولىدىغ

دىغانلىقى ۋە ئىسالمى قانچە ياخشى بولسا لىتىېۋۈئۆچۈر
 ىگەنلزىيادە بولىدىغانلىقى توغرىسىدا كۆپنچە ۇش نىڭياخشىلىقى

 ھەدىسلەر كەلگەن.
قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە 

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

10 

إذا أحسن أحدكم إسالمه، فكل حسنة »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
يعملها تكتب بعرش أمثالها إىل سبع مائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مبثلها 

ئۇنىڭ  ،ياخشى قىلسا نىئىسالمىبىرىڭالر » «عز وجلاللَّه حتى يلقى 
ھەسسىگىچە  711ھەسسىدىن  11 غاقىلغان ھەربىر ياخشىلىقى

 قەدەر (گەئۆلۈپ كەتكەنيەنى ) غاچراشقانۇقا ئهللا ،يېزىلىدۇساۋاب 
 ①«.يېزىلىدۇ بىر گۇناھ غاھەربىر قىلغان يامانلىقى

ھەسسە ئارتۇق يېزىلىشى  11قنىڭ بىر ياخشىلى ،دېمەك
شى ئىسالمىنىڭ ياخشى، ۇئارتۇق بول دىننىق، ئەمما ئۇنىڭېئ

رىس ېلىس ۋە ياخشى ئەمەلگە قانچىلىك ھنىيىتىنىڭ خا
 بولىدۇ. باغلىقئىكەنلىكىگە 

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -22

 ھايا قىلىشتىن هللا

دا ئىمران ئىبنى « مۇسلىمسەھىھ »ۋە  «سەھىھ بۇخارى»
 مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،قىلىنىدۇكى نەقىل ھۇسەيندىن

ياخشىلىقال ئېلىپ پەقەت ھايا قىلىش » «الحياء ال يأيت إال بخي»

اء الحي»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىلىدە،ىمنىڭ يەنە بىر مۇسل «.لىدۇېك
 دېگەن.« تۇرھەممىسى ياخشىلىق نىڭھايا» «خْي كله
ھايا ئىنساننىڭ » :مۇنداق دېگەن )رەھىمەھۇلالھ( ماۋەردى 
 :بولىدۇ تەرەپتىنئۈچ ى قىلىش

ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ىن ھايا قىلىشى بولۇپ، تهللا بىرىنچى،
 ۋە توسقانلىرىدىن يانىدۇ. ئىجرا قىلىدۇ

رغا كىشىلەردىن ھايا قىلىشى بولۇپ، باشقىالئىككىنچى، 
 سەت گەپ قىلمايدۇ. ائەزىيەت بەرمەيدۇ ۋە ئاشكار

ئۆزىدىن ھايا قىلىشى بولۇپ، يالغۇز قالغاندىمۇ  ئۈچىنچى،
 ئىپپەتلىك تۇتىدۇ. ئۆزىنى

ا بولستولۇق ھايا قىلىشى  تەرەپتىنىڭ مەزكۇر ئۈچ ئىنسانن
لىدۇ ىپ يامانلىق سەۋەبلىرى يوقىنىياخشىلىق سەۋەبلىرى تولۇقل

 .«ۇبولىد مۇكەممەلگۈزەللىكتە  ۋە پەزىلەتتە مەشھۇر،
 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىشچە پەيغەمبەر  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇئاز 
سەن » «استحياء رجل ذي هيبة من أهلك اللَّهاستحي من »ئۇنىڭغا: 

ھايا  كىشىدىن ئەڭ ئابرۇيلۇقىڭ ئىچىدىكى ىن جەمەتتهللا
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 ①.گەندې «قىلغاندەك ھايا قىلغىن
 ھەمدە ئۆزىنىڭ ۈپ تۇرىدىغانلىقىنىكۆرئۆزىنى  نىڭهللاكىمكى 

خەۋەردار  دىنشۇرۇن ئىشلىرىويۋە  ، ئاشكاراسىرتقىۋە  ىئىچك
ۇغا تۇيغ-سېيالغۇز قالغاندىمۇ شۇنداق ھە ۋە كىنى بىلسىئىكەنل
ەرقانداق تىدۇ ۋە ھىنى تەرك ئگۇناھ ئەھۋالدا انداقھەرق، كەلسە
تىن قورقۇشنى هللامانا بۇ مەخپىي ھالەتتىمۇ  .تىن يانىدۇگۇناھ
 قىلىدۇ. تەقەززا

پ ۈكۆرنىڭ هللا، كىنىىن ئىكەنليېقى قاهللاكىمكى ئۆزىنىڭ 
ۋە  ىكىنىئىكەنلن يېقىئۇنىڭغا  نىڭهللاتۇرىدىغانلىقىنى ياكى 

ئىبادەت قىلسا  ھېس قىلىپ ىكىنىخەۋەردار ئىكەنل ئۇنىڭدىن
بولىدىغان ھەرقانداق  زىت غائىسالم گۈزەل بولغان بولىدۇ،المى ئىس

نەرسىلەرنى قىلماسلىققا بەل باغاليدۇ ۋە ئىسالمدا توغرا بولىدىغان 
 شىن ھايا قىلىتهللامانا بۇنىڭدىن  ەن مەشغۇل بولىدۇ.ئىشالر بىل

ھەرقانداق نەرسىنى تەرك  شقا تېگىشلىك بولغانھايا قىلىۋە 
 .ش كېلىپ چىقىدۇتىېئ

ئۇنىڭدىن كى جەمەتىدى خۇددى بىر كىشىگە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ھايا  تىنهللاكىشىدىن ھايا قىلغاندەك  سالىھ لمايدىغانئايرى

 قىلىشنى ۋەسىيەت قىلغان ئىدى. 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،  ئىبنى مەسئۇد

حق الحياء، أن تحفظ  اللَّهاالستحياء من » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر املوت والبىل، ومن أراد اآلخرة ترك 

تىن هللا»« حق الحياء اللَّهزينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من 
باشنى ۋە باشتىكى ئەزاالرنى  ـــ قىلىش دېگەنھەقىقىي ھايا 

                                                            
 .بەززار توپلىغان ①
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ىچىدىكى ئەزاالرنىمۇ ئ، قورساق ۋە قورساق شھارامدىن ساقال
چىرىپ كېتىشىنى  ەرنىڭئۆلۈمنى ۋە سۆڭەكل ش،ھارامدىن ساقال

-دۇنيانىڭ زىبۇ كىمكى ئاخىرەتنى كۆزلەيدىكەن ەپ تۇرۇشتۇر.ئەسل
قىي تىن ھەقىهللاتاشاليدۇ، كىمكى شۇنداق قىلسا،  زىننەتلىرىنى

 ①«.ھايا قىلغان بولىدۇ
نىڭ ساڭا يېقىنلىق مىقدارىدا هللا»: ىلەر مۇنداق دېگەنبەز

نىڭ ساڭا قادىر بولۇش مىقدارىدا هللاتىن ھايا قىلغىن ۋە هللا
 «.تىن قورققىنهللا

نى ھەقىقىي تونۇغان بەزى كىشىلەر مۇنداق دېگەن: هللا
پ تۇرىدىغانلىقىنى، جىم ڭنى ئاڭالۈنىڭ سۆزهللاسۆزلىگىنىڭدە »

 .«ئەسلىگىن نىڭ سېنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنىهللا تۇرغىنىڭدا
 هللاىنغان. كۆپ ئورۇندا ئىشارەت قىلقۇرئاندا  يۇقىرىقىالرغا

َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْدِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَوَْرُب ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ: 
َياِن َعِن الْيَ  إِلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوِريِد۞ َماِل وَِعيٌد۞إِْذ َيَتلََّقَ الُْمَتلََقِ ْن وَْوٍل َما َيلِْفُظ مِ  ِمنِي َوَعِن الَشِ
بىز ھەقىقەتەن ئىنساننى ياراتتۇق، بىز ئۇنىڭ » ﴾إ َِاَ لََدْيِه َرِويٌب عَِتيٌد۞

كۆڭلىگە كەلگەننى بىلىمىز، بىز ئۇنىڭ جان تومۇرىدىنمۇ يېقىنمىز 
ڭ ئوڭ تەرىپىدە ۋە سول تەرىپىدە ئولتۇرۇپ [. ئىنساننى16]

ى ھەرىكىت-)ئىنساننىڭ سۆز .ى پەرىشتە بارخاتىرىلەيدىغان ئىكك
خاتىرىلىنىۋاتقان( ۋاقىتتا، ئۇ قانداق بىر سۆزنى قىلمىسۇن، 

زىتىپ تۇرىدۇ ۆھازىر بولۇپ، ك ئۇنىڭ ئالدىدا ھامان پەرىشتە
 ②.«[18ـ17]

كۆزنى ھارامدىن ساقالشتا ياردەم »جەنىد )رەھىمەھۇلالھ( تىن: 

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى تىرمىزى توپلىغان ①
 .ئايەتكىچە -18ئايەتتىن  -16سۈرە قاف  ②
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سەن »دەپ سورالغاندا، ئۇ: « تەلەپ قىلىنىدىغان نەرسە نېمە؟
نىڭ ساڭا نەزەر هللاقاراۋاتقان نەرسىگە نەزەر سېلىشىڭدىن بۇرۇن 

 دەپ جاۋاب بەرگەن.« سېلىۋاتقانلىقىنى بىلىشىڭدۇر
تائاال  هللا]: ن)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگە ئەبۇ جىلدى

 كى:ئېيتقىنقەۋمىڭگە »بەرگە: مەيغەمبەرلىرىدىن مەلۇم بىر پەيغەپ
 نېنىڭ مەخلۇقاتلىرىمدىمە بولدى؟ گۇناھلىرىڭالرنى مېنسىلەرگە >
 ،كۆرمەيدۇ دەپ قارىساڭالر نىېم !المسىلەرىشۇرۇپ ماڭا ئاشكاروي

نى كۆرىدۇ دەپ ېئەگەر م .رگەن بولىسىلەرۈرىك كەلتېماڭا ش
 قارىغۇچىالردىن ينى ئەڭ ئاددىېمە ئۈچۈن مېن ،رقارىساڭال

 .[دەپ ۋەھىي قىلغان <«؟!ھېساباليسىلەر
 كۆرۈنۈشلىرىشنىڭ ىىن ھايا قىلتهللا 
 ۈپ نى كۆرېقا ئاسىيلىق قىلغىنىڭدا ئۇنىڭ سهللا

 ھايا قىلمامسەن؟ تۇرىدىغانلىقىدىن
 ۈز ي ئۇنىڭدىن نىڭئالدىڭدا تۇرۇقلۇق، قەلبىڭ هللا ىزىڭدانام

 !ھايا قىلمامسەن؟ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرۈپ قېلىشىدىن 
 دىن كەچمەي تۇرىدىغانلىقى قەلبىڭپ ىتىنىڭ كۆزهللا

 !ىن ھايا قىلمامسەن؟تهللابىرەر سۆزنى دېيىشكە  تۇرۇپ،
 يامان قەلبىڭدە ۇلمان قېرىنداشلىرىڭنى مۇس

 نىڭهللا رىدىغانلىقىڭنىئۆچ كۆ رىدىغانلىقىڭ ۋەكۆ
 !ھايا قىلمامسەن؟ بىلىدىغانلىقىدىن

  ىڭ نهللا لىقىڭنىياسالمىبولغان قەلبىڭدىكى باشقىالرغا
 !ھايا قىلمامسەن؟ كۆرىدىغانلىقىدىن

 مەخلۇقنىبەكرەك  ىن)ياراتقۇچى(د قەلبىڭدە خالىق 
ھايا  نىڭ كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىدىنهللا ئۇلۇغلىغانلىقىڭنى
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 !قىلمامسەن؟
 اشتقىلى نشۇرۇوي ،ھايا قىلغان ئىشىڭنىا قىلىشتا ئاشكار 
 !سەن؟اممھايا قىلتىن هللا

 قارشى ئىكەنلىكىدىن ھايا  ئەمىلىڭنىڭ قەلبىڭگە
 قىلمامسەن؟

 بىرىدە كۆرپەڭدە  تىنقى ئۈچىچىنىڭ ئاخىرېك
ئۇنىڭغا بىرىمەن. مەغپىرەت بارمۇ؟  سورىغۇچى» :ۋاتقىنىڭدائۇخال
سېنى دەپ « بارمۇ؟ ئۇنىڭغا مەغپىرەت قىلىمەنى چۈتىلىگ

 !نىڭدىن ھايا قىلمامسەن؟چاقىرغان ۋاقىتتا ئۇ
 رىشىمىز؟ېتائاالدىن ھايا قىلىشقا قانداق ئ هللا 

گە يېقىن ىرىبەندىل ،ئۇلۇغلۇقىنىتونۇش، ئۇنىڭ نى هللا
لۇق خەۋەردار وت نىڭ قىلمىشلىرىدىنكىنى، ئۇالرىئىكەنل
-قەلبتىكى ئوي لىك ۋەكىنى، ھەرقانداق مەخپىيەتىئىكەنل

ئارقىلىق  بىلىش قا مەخپىي ئەمەسلىكىنىهللاخىيالالرنىڭمۇ 
 ،پبولۇرىسى ىئىمان خىسلەتلىرىنىڭ ئەڭ يۇق الربۇ رىشىمىز.ېئ

تا ئۇنىڭغا شۈكرى قىلىش اپقار ىنىڭ كۆپلىكىگەئمەتلىرېننىڭ هللا
ىلىش ھايا ق تىنهللاگەنلىكتىن، رسىزلىك قىلغانلىقنى بىليىتە

 كېلىپ چىقىدۇ.
)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق مىسراالرنى قالدۇرغان ئىمام ئەھمەد 

 :ئىدى
 مىگىن،الساڭ بىرەر كۈن يالغۇز قالدىم دېيالغۇز ق

 .«كۆزەتچى ھەق مېھرىبان ئالالھىم ماڭا» :گىندې
 ۇت،ەمەس بۈيۈك رەب ئۇنۇتمىغىن بىر مېنغاپىل ئ

 دەپ ئەسال گۇمان قىلمىغىن. يبىرەر ئىشنى مەخپى
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ماتسىيە قىلىپ الېكشېئىر د)رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى سەمماك 
 مۇنداق دەيتتى:

 ئى گۇناھكار قىلقىڭدىن ھايا قىلمامسەن،
 نى كۆرۈپ تۇرار بۇنى بىلمەمسەن.ئالالھ سې

 يۆگەلگىنى گۇناھىڭنىڭ ئالالھ تەرەپتىن،
 نى ئالداپ يەنە شۇنى داۋام قىالمسەن.سې

 نىڭ تۈرلىرىتىن ھايا قىلىشهللا 
تىن ھايا قىلىشنى هللا )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى قەييىم

 ئايرىپ بايان قىلغان:تۆۋەندىكىدەك سەككىز تۈرگە 
  ،قىلىپ سالغانلىقىدىن ھايا قىلىش.جىنايەت بىرىنچى  
تا، تىۋاق ئۆزىنى قاچۇرغانجەننەتتە  ئادەم ئاتىمىز ەسىلەن،م

 تائاال:  هللا
 :گەندە، ئۇېد، ـــ ؟قېچىۋاتامسەنئى ئادەم! مەندىن ـــ 
 ،مەن سەندىن ھايا قىلىۋاتىمەن! بەلكى ئى رەببىم ،ياقـــ 

 .گەندېـــ 
  ،ئىبادەت  يتائاالغا ھەقىقى هللائىككىنچى

 ھايا قىلىش. ىدىنقىاللمىغانلىق
قا تەسبىھ ئېيتىپ هللاكۈندۈز -چەېپەرىشتىلەر كەسىلەن، م

 ،تىمىزېنى پاك دەپ ياد ئېس: »ئۇالرقىيامەت كۈنى ئەمما تۇرىدۇ. 
 دەيدۇ.!« ئىبادەت قىلماپتۇق يساڭا ھەقىقى

 ،بۈيۈكھەممىدىن  ئۈچىنچى، بارچە مەخلۇقاتنىڭ پادىشاھى 
 قىلىش. چىققان ھايا ېلىپنى ئۇلۇغالشتىن كهللابولغان 

 ى تونۇش مىقدارىبەندىنىڭ رەببىن بۇ خىلدىكى ھايا قىلىش
دۇئا قىلىپ تۇرۇپ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ەسىلەن،م بويىچە بولىدۇ.



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

14 

-انساڭا س» «ال أحيص ثناء عليك، أنت كام أثنيت عىل نفسك»دەيتتى: 
ساممۇ ساڭا اليىق ھەمدە ئېيتىشتىن ئېيت ەساناقسىز ھەمد

  ①.«ئاجىزمەن
  ،ئۆزىگە ئاددىي قاراشتىن ۋە تۆۋەن تۇتۇشئۆزىنى تۆتىنچى 

 .كېلىپ چىققان ھايا قىلىش
 ۋاقىتتا ىدىن ھاجەتلىرىنى سورىغانبەندە رەبب مەسىلەن،

 بەنى ئىسرائىل .ۋە تۆۋەن سانىغانغا ئوخشاش يئۆزىنى ئاددى
 : ئەلەيھىسساالمنەقىللىرىدە مۇسا 

نەرسىگە ئېھتىياجلىق، ئى رەببىم! مەن دۇنيالىقتىن كۆپ  ـــ
 هللا. دېگەنىدى ـــ ۋاتىمەن،ۇسەندىن سوراشتىن خىجىل بولئەمما 
 تائاال:

چاغلىق  ىمەندىن خېمىرىڭنىڭ تۇزى، قويۇڭنىڭ ھەلىپ ـــ
 دېگەن. ! ـــنەرسىلەرنىمۇ سورىغىن

بىرى،  لىدۇ:ئىككى سەۋەبتىن بو ايا قىلىشھ نداقبۇ
 ۋەگۇناھ يەنە بىرى،  ؛تۇتقانلىقى تۆۋەنسورىغۇچىنىڭ ئۆزىنى 

 .نلىقىدىن بولىدۇغاخاتالىقلىرىنى چوڭ سانى
  ،ۇ ب قىلىش بولۇپ، ھايا ۆرگەنلىكىدىنياخشى كبەشىنچى

 .دۇرياخشى كۆرگۈچى ياخشى كۆرۈلگۈچىدىن قىلىدىغان ھاياـــ 
  ،بۇ بولۇپ، ھايا قىلىشتىكى قۇلچىلىقئالتىنچى 

 ،ئىگىسىنىڭ سۆزىنى ئاڭاليدىغان خىلدىكى ھايا قىلىش ـــ
دىغان ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلى ۋە ئىتائەت قىلىدىغان

 بۇ خىلدىكى ھايا قىلىش ـــ رەببىنى اسىدۇر شۇنداقالبەندىنىڭ ھاي
 چىلىقنى ياخشىئۇنىڭغا قۇل ۋە ۆرۈش، ئۇنىڭدىن قورقۇشياخشى ك

                                                            
 توپلىغان.مۇسلىم  ①
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 يقىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭدىن ھەقىقى راپىتېنى ئىقىاللمىغانلىق
 ھايا قىلىشنى الزىم تۇتىدىغان ھايا قىلىشتۇر.

  ،ئىنساننىڭ ئۆزىدىن ھايا قىلىشىيەتتىنچى. 
ـ ۇ ب  شىقىلى ساددا نەرسىلەرگە قانائەت-يئاددى نىڭئۆز نەپسىــ

ققان كېلىپ چى ىدىنراپ قىلىشىتېنى ئكىىۋە ئۆزىنىڭ يىتەرسىزل
 .دۇرلىشىسىل نەپسىنىڭ ھايا قىېئ

  ،ش س قىلىېئمەتلىرىنى ھېنىڭ بەرگەن نهللاسەككىزىنچى
 .ھاياسى
ىنى كۈئمەتلىرىنىڭ كۆپلېتائاالنىڭ ئۆزىگە بەرگەن نهللا ـــ  بۇ

قىلىشنى بىلەلمەي  قانداق شۈكرى ىپ، ئۇنىڭغاس قىلېھ
 .تۇرھايا قىلىش تىنهللالغانلىقتىن ق

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -23

 توغرىسىداشى ۇئىماننىڭ مۇكەممەل بول

 نەقىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك 
ال يؤمن أحدكم حتى »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 

سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆزىگە ياخشى » «يحب ألخيه ما يحب لنفسه
 ياخشى كۆرمىگىچە كامىل ىمۇقېرىندىشىغدىنىي كۆرگەن نەرسىنى 

 ①.«يدۇھېسابالنمامۇئمىن 
ئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر ۋاھە ۋە ئەبۇ دەرداائابدۇلالھ ئىبنى ر

 ئىنسان بىر قېتىم كىيىپ يەنە بىرـــ ئىمان »: مۇنداق دېگەن
ەھمەد ۋە ئىمام ئ «.مگە ئوخشايدۇقېتىم سالىدىغان كىيى

ئىنسان ئىمان  گەن. بۇنىڭ مەنىسى ـــباشقىالرمۇ شۇنداق دې
لۇق قىلسا ئۇنى كىيەلەيدۇ، ئەگەر بىرەر نەرسىنى وخىسلىتىنى ت

 سۆزلەرنىڭ ھەممىسى بۇ. ئۇنىڭدىن مەھرۇم قالىدۇ قىلساكەم 
مۇكەممەل  لۇق قىلسا ئىمانىوتەقەززالىرىنى ت-ئىماننىڭ تەلەپ

 لىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلىدۇ.وب
ئىنساننىڭ »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

ىگە زشى، ئۆۈكۆرياخشى  ىمۇۆرگىنىنى قېرىندىشىغزىگە ياخشى كئۆ
ىڭ ئىمانن ـــ شىۈيامان كۆر ىمۇيامان كۆرگىنىنى قېرىندىشىغ

ىيىپ مېخىسلەتلىرىدىن بولۇپ، بۇ خىسلەت يوقاپ كەتسە ئىمانى ك
 «.تىدۇېك

 ئىپادىسىشىنىڭ ۇقەلبنىڭ ساغالم بول 

                                                            
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنغان يۇقىرىقى ئەنەس 
خۇشال  مۇقىلغان نەرسە ئۇنى خۇشالقېرىندىشىنى  ھەدىس ـــ

ۇ قېرىندىشىغىم ياخشى كۆرگىنىنىقىلىدىغانلىقىغا ۋە ئۆزىگە 
 داق خىسلەتلەر قەلبىئىشارەت بولۇپ، بۇن ياخشى كۆرىدىغانلىقىغا

 .تېپىلىدۇبولغان كىشىلەردىن  پاك ھەسەتتىن ۋە ئالدامچىلىق
 ياخشىلىقتا سىنىڭرىرەبباشقا ئەمما ھەسەت قىلغۇچىالر 

ياكى باراۋەر بولۇپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيدۇ ۋە  قئارتۇ ۆزىدىنئ
ەن ئاالھىدىلىكى بىلئۆز  الرياقتۇرمايدۇ. چۈنكى ئۇبۇنداق بولۇشىنى 

 بۇنداقلېكىن ۇ دىۇشنى ياخشى كۆرباشقىالردىن پەرقلىق بول
ا بەرگەن ياخشىلىقت هللا دىغان بولۇپ،لىېقىلىش ئىمانغا قارشى ك

 ھەممىسى باراۋەر بولىدۇ.نىڭ مۇئمىنلەر
 لەرنىڭ ھاياتىدىن ئەمەلىي مىسالالرسەلەف 

غاندا ئىپتار قىلماقچى بول)رەھىمەھۇلالھ( غۇالم ئۇتبە 
 :ئىشلىرىغا ياردەملىشىدىغان بەزى قېرىنداشلىرىغا مۇنداق دەيتتى

ر ىرىمگە ئوخشاش ئەجىىڭ، سىزگىمۇ ئەجسۇ ياكى خورما ئەكىل»
 .«بولسۇن

قچى ئېشىكىنى ساتما)رەھىمەھۇلالھ( مۇھەممەد ئىبنى ۋاسىئ 
 بىر كىشى ئۇنىڭغا: ،بولغاندا
 ، ئۇ:دېگەنىدى ـــ ؟مسەنالوئۇنى ماڭا بىرىشكە رازى ب ـــ
 يەنى) التتىموە رازى بولغان بولسام ساتمىغان ببىرىشك ـــ

 دېدى. ـــ ،ياقتۇرمىدىم(ساڭىمۇ  رىمىغاچقامگە ياۈئۆز
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -24

 تونۇشنى هللا ۋاقىتتا كەڭرىچىلىك

يف الرخاء يعرفك يف  تعرف إىل اللَّه»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
سېنى  هللانۇغىن، وت ك ۋاقىتتاچىلىرىكەڭ تائاالنى هللا» «الشدة

 ①«.نۇيدۇوت ىق ۋاقىتتاقاتتىقچىل
بەندە »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

چېگرالىرىنى -چەكقورقسا، تىن هللاۋاقتىدا  رىچىلىككەڭ
دۇ يقا يېقىنلىشاالهللاھوقۇقلىرىغا رىئايە قىلسا -ھەق ۋە ساقلىسا
 ونۇشىتنى هللا بەندىنىڭ ۇ.نۇيدوقاتتىقچىلىقتىمۇ ت ئۇنى ۋە رەببى

 بەندىنىڭ ـــ بۇ تونۇش قۇتۇلدۇرااليدۇ.قاتتىقچىلىقتىن  ئۇنى
ى ياخش بەندىنىتائاالنىڭ ئۇ  هللا ،كىنىىرەببىگە يېقىن ئىكەنل

نىڭ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت هللاكۆرىدىغانلىقىنى ۋە 
 «.دىغان تونۇشتۇرتەلەپ قىلىقىلىدىغانلىقىنى 

 بەندىنىڭ رەببىنى تونۇشى ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ 
  ،تونۇش يئومۇمىبىرىنچى. 

ئۇنىڭغا تەستىقالش ۋە نى هللا، نى ئىقرار قىلىشهللا بۇ ـــ
 ىدۇر.ۇئمىنلەرنىڭ تونۇشبارلىق م قا ئوخشاش،ئىمان ئېيتىش

  ،خاس تونۇشئىككىنچى. 
 تائاالغا بىر پۈتۈن هللاقەلبنىڭ بۇ خىلدىكى تونۇش بەندىدىن 

، ىغا باغلىنىشىنئۇنىڭنى، ىشىنى، ئۇنىڭغا يۈزلىنىشۇمايىل بول
ا ن ھاي، ئۇنىڭدىئارام تېپىشىنىەش بىلەن ئۇنى ئەسلقەلبنىڭ 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»وپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت تبەيھەقى ۋە ھاكىم  ①
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نى هللا قىلىدۇ.نى تەلەپ ىشۇنى ۋە ئۇنىڭدىن قورقىقىلىش
 ھەقىقىي تونۇغۇچىالر مانا بۇ خاس تونۇشنى مەقسەت قىلىدۇ.

 بەزىلەر:
دۇنيا  كەتكەنلەرەرسىنى تېتىماي ئەڭ پاك ن كىدۇنيادى ـــ
 ، باشقىالر:دېگەنىدى ـــ ،نىڭ ئەڭ بىچارە كىشىلىرىدۇرئەھلى

 دەپ سورىدى. ئۇالر:  ـــ مە؟ېئۇ ئەڭ پاك نەرسە ن ـــ
 دەپ جاۋاب بەردى. ـــ نى تونۇش،هللا ـــ
 ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ مۇبەندىلىرىنى تونۇشىئۆز نىڭ هللا 
  ،تونۇش يئومۇمىبىرىنچى. 

ـ ئۇ  -اارئاشك نىڭدىلىرىنى بىلىشى ۋە ئۇالرتائاالنىڭ بەن هللاــ
تائاال بۇ  هللا دۇر.شىۇخەۋەردار بول ئىشلىرىدىنيوشۇرۇن قىلغان 

ز بى» ﴾ُم َما ُتَوْدِوُس بِِه َنْفُسهُ اْْلِْنَساَن َوَنْعلَ َولََقْد َخلَْقَنا ﴿ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
ئۇنىڭ كۆڭلىگە كەلگەننى ھەقىقەتەن ئىنساننى ياراتتۇق، بىز 

 ①.«بىلىمىز
  ،خاس تونۇشئىككىنچى. 

 ،ىنىشۈبەندىنى ياخشى كۆرنىڭ هللا خىلدىكى تونۇش ـــ بۇ
 نى ۋەى، ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىشىنىشىشئۇنىڭغا يېقىنلى

ىنى تەقەززا قىلىدىغان خاس الردىن قۇتۇلدۇرۇشئۇنى قاتتىقچىلىق
 مۇنۇ ئېيتقان انىڭ رەببى توغرىسىد ملسو هيلع هللا ىلص. بۇنىڭغا پەيغەمبەر تونۇشتۇر

وال يزال عبدي يتقرب ايّل بالنوافل حتى أحبه، فإذا »سۆزى دەلىل بولىدۇ: 
ها، ب أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش

 مبەندە» «ورجله التي مييش بها، ولنئ سألني ألعطينه، ولنئ استعاذين ألعيذنه
، ئاخىرى مەن دۇلىشىيېقىن داۋاملىق ماڭا ئەمەللەر بىلەن نەفلە

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -16سۈرە قاف  ①
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 ئۇنىڭئەگەر مەن ئۇنى ياخشى كۆرسەم  .كۆرۈپ قالىمەنئۇنى ياخشى 
ن اان قولى، ماڭىدىغئاڭاليدىغان قۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغ

 مەندىن ؛بىرىمەن سورىغىنىنى ،مەندىن سورىسا .پۇتى بولىمەن
ولنئ »: نەقىلدەيەنە بىر  ①«.پاناھلىق بىرىمەن ،پاناھلىق تىلىسە

 .گەندې «اڭا دۇئا قىلسا ئىجابەت قىلىمەنم» «دعاين ألجبيبنه
  پايدىسىتونۇشنىڭ  نىهللاكەڭرىچىلىك ۋاقىتتا 

كەڭرىچىلىك »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
 گە،قىلغان كىشى قلىئىبادەت ۋە تەقۋا-تائەتقا هللاۋاقىتتا 

 «.دۇىھرىبانلىق قىلېۋە م ىدۇياردەم بىرهللا چىلىق ۋاقىتتا قىيىن
قىلىنىدۇكى،  نەقىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە 

 ،له عند الشدائد اللَّهمن رسه أن يستجيب »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 هللاۋاقىتتا  قىيىنچىلىقكىمكى » «الرخاءفليكرث الدعاء يف 

ۇئانى ۋاقىتتا د چىلىك، كەڭرىت قىلىشىنى خالىساجابەدۇئاسىنى ئى
 ②.«كۆپ قىلسۇن

نى هللا]: مۇنداق دېگەن )رەھىمەھۇلالھ( زەھھاك ئىبنى قەيس
 هللاڭالر، قاتتىقچىلىق ۋاقىتتا ەكەڭرىچىلىك ۋاقىتتا ئەسل

نى زىكىر هللادائىم . يۇنۇس ئەلەيھىسساالم ئەسلەيدۇسىلەرنى 
نىڭ بېلىقنىڭ قارنىغا چۈشۈپ ، ئۇقىلىپ تۇرىدىغان بولۇپ

َ فَلَْو َا أََنَ ﴿ :ەيدۇمۇنداق د تائاال هللا قالغاندىكى ھالىتى ھەققىدە اَن ُه ك
ئەگەر ئۇ تەسبىھ » ﴾۞ لَلَِبَث ِِف َبْطِنِه إََِل َيْوِم ُيْبَعثُوَن  ۞ ِمَن الُْمَسَبِِحنَي 

ئېيتقۇچىالردىن بولمىسا ئىدى، بېلىقنىڭ قارنىدا ئەلۋەتتە 

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
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نى ئۇنتۇغۇچى هللاپىرئەۋىن . ①«[144-143قىيامەتكىچە قاالتتى ]
مەن ئىمان »: ۇپ كېتىۋېتىپتاغۇت ئىدى، ئۇ سۇغا غەرق بول

آْْلَن َووَْد ﴿ېگەن: مۇنداق د ئۇنىڭغا تائاال هللاگەندە، دې «كەلتۈردۈم
)ھاياتتىن >( :)ئۇنىڭغا دېيىلدىكى» ﴾ْبُل َوُكْنَت ِمَن الُْمْفِسِديَن َعَصْيَت وَ 

قا هللائۈمىد ئۈزگىنىڭدە( ئەمدى )ئىمان ئېيتامسەن؟( ئىلگىرى 
 [.②«<بۇزغۇنچىالردىن بولغان ئىدىڭئاسىيلىق قىلغان ۋە 

 :ئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغابىر ئادەم ئەبۇ دەردا
 دېگەندە، ئۇ: ! ـــقىلىپ قويغىن تماڭا ۋەسىيە ـــ
نى ئەسلىگىن، قىيىنچىلىق هللاكەڭرىچىلىك ۋاقىتتا  ـــ

 دېگەن. ـــ نى ئەسلەيدۇ،ېس هللاۋاقتىڭدا 
 ئەڭ ئېغىر قاتتىقچىلىق 

 ـــ دۇنيادا بەندىگە يىتىدىغان ئەڭ ئېغىر قىيىنچىلىق
 ،ئورنى ياخشى بولمىسا ىدىغانئەگەر بەندىنىڭ قايت دۇر.ئۆلۈم

 بولىدۇ. ئۆلۈمدىنمۇ قاتتىقيىنكى نەرسە ېئۆلۈمدىن ك
 ئۆلۈمگە قانداق تەييارلىق قىلىنىدۇ؟ 

يىنكى ېئۆلۈمگە ۋە ئۆلۈمدىن ك ىتىداقۋا ھايات نىڭمۇئمىن
شى رلىق قىلىانەرسىگە تەقۋالىق ۋە ياخشى ئەمەللىرى بىلەن تەيي

َياأََيَُها الََِذيَن آَمُنوا ﴿ :ەيدۇتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دهللا ۋاجىب بولۇپ، 
َ َخِبٌْي بَِما َتْعَملُوَن۞ َ إَِنَ اّلَلَ َتَُقوا اّلَلَ َمْت لَِغٍد َوا َ َولَْتْنُظْر َنْفٌس َما وََدَ َتَُقوا اّلَلَ ا َو َا َتُكوُنو ا

َ فَأَْنَساُهْم أَْنُفَسُهْم أُولَِئَك ُهُم  ئى مۇئمىنلەر! » ﴾الَْفاِدُقوَن۞كَالََِذيَن َنُسوا اّلَلَ
تىن قورقۇڭالر، ھەر ئادەم ئەتە )يەنى قىيامەت كۈنى( ئۈچۈن هللا

)ياخشى ئەمەللـەردىن( نېمىلەرنى تەييارلىغانلىقىغا قارىسۇن، 

                                                            
 ئايەتلەر. -144ۋە  -143سۈرە ساففات  ①
 ئايەت. -91سۈرە يۇنۇس  ②



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

114 

ھەقىقەتەن قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق  هللا تىن قورقۇڭالر،هللا
ئۇالرغا  هللانى ئۇنتۇغان، شۇنىڭ بىلەن هللا[. سىلەر 18خەۋەرداردۇر ]

شىلەردەك بولماڭالر، ئەنە شۇالر ئۆزلىرىنى ئۇنتۇلدۇرغان كى
 .①«[19پاسىقالردۇر ]

َ َيْجَعْل لَهُ ﴿ :ەيدۇتائاال مۇنداق دهللا  كىمكى » ﴾َمْخَرًجا َوَمْن َيَتَِق اّلَلَ
ئىبنى . ②«رىدۇىئۇنىڭغا چىقىش يولى ب هللا تىن قورقىدىكەن،هللا
 هللا»: توغرىسىدا مۇنداق دېگەنبۇ ئايەت س رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ببائا

ئاخىرەتتىكى ھەرقانداق مۇشەققەتتىن ۋە  دۇنيائۇ كىشىنى 
 .«قۇتۇلدۇرىدۇ

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -25

 ىڭالر!ساقلىن بىھۇدە سۆزلەشتىن

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە 
من كان يؤمن باللَّه واليوم اآلخر فليقل خيا »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

باللَّه واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن أو ليصمت، ومن كان يؤمن 
قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنگەن »هللا «باللَّه واليوم اآلخر فليكرم ضيفه

قا ۋە ئاخىرەت هللا .قىلسۇن ياكى جىم تۇرسۇنسۆز  كىشى ياخشى
قا ۋە هللا لىسۇن.كۈنىگە ئىشەنگەن كىشى قوشنىسىنى ھۆرمەت

 ①.«لىسۇنھۆرمەت ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنگەن كىشى مېھمىنىنى
م اباتالرنى ئادا قىلىش، ھارىئەمەللەر ۋاج يئىمانىبەزىدە 

مىسا قىالل سۆزياخشى  ۋە قىلىش سۆزتىش، ياخشى ىئىشالرنى تەرك ئ
يەنە  بولىدۇ. ئاالقىدارنىڭ ھەقلىرىگە هللاوخشاش تۇرۇشقا ئ جىم

ئەزىيەت  ۋە ئۇالرغا قوشنىسىنى ھۆرمەتلەش مىنىنى،مېھبەزىدە 
 بولىدۇ. ئاالقىدارھەقلىرىگە  نىڭبەندى ئوخشاش كەبەرمەسلىك

بىھۇدە »: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن ئىبنى مەسئۇد
 ئېھتىياجىغا چۇشلۇقئۆز  نىڭساقلىنىڭالر! ئىنسان سۆزلەشتىن

 «.تۇرتەرلىكېئۇنىڭغا ي سۆزلىشى
كىشىلەر ئارتۇق »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ەئىخنە

 ىلىقئارققىلىش  سۆز بىھۇدە قىلماسلىق ۋە ېلىنىڭ ھەققىنى ئادام
 .«ېتىدۇھاالك بولۇپ ك

  زىيانلىرى سۆزلەشنىڭكۆپ 
                                                            

 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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 قەلبنى قاتۇرۇپ قويىدۇ. كۆپ سۆزلەش ئورۇنسىز 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى، دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر

ر فإن كرثة الكالم بغي ذك ،ال تكرثوا الكالم بغي ذكر اللَّه»: مۇنداق دېگەن
زىكىر  نى»هللا «وإن أبعد الناس من اللَّه القلب القايس ،اللَّه تعاىل قسوة للقلب

ر زىكىنى هللاچۈنكى نى كۆپ قىلماڭالر لەرسۆز ىشتىن باشقاقىل
تىن هللاقىلىشتىن باشقا سۆزلەرنى توال قىلىش دىلنى قاتۇرۇۋېتىدۇ. 

 ①.«ئەڭ يىراق كىشى بولسا دىلى قاتتىق كىشىدۇر
 كۆپ»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەنئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

تىبارى يوق ېتىبارسىز بولۇپ قالىدۇ، ئېكىشى ئ سۆزلىگەن
 قاوزاخكىشىنىڭ گۇناھى كۆپ بولىدۇ، گۇناھى كۆپ بولغان كىشى د

 .«اليىق بولىدۇ
ا باشق ئۆزىدىن»ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: 

نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، زېمىن هللاھېچبىر ھەق ئىالھ بولمىغان 
 .«يۈزىدە ئەڭ ئۇزۇن تۈرمىگە سوالشقا تىلدىنمۇ ھەقلىق نەرسە يوق

: ىھ )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنۋەھب ئىبنى مۇنەبب
 «.دېگەن دۇر<كمەتنىڭ بېشىېھ>سۈكۈت قىلىش  ھۆكۈمشۇناسالر:»

دىن ۋە يامانلىقالردىن يىراق نەرسىلەر ئورۇنسىزسەلەفلەر 
ئىشالردىن يىراق  ئۆزلىرىمۇ ئورۇنسىزتۇرغۇچىالرنى ماختايتتى، 

 تۇرۇشقا كۆپ تىرىشاتتى.
  باقتىڭىزمۇ؟ دەڭسەپسۆزلىرىڭىزنى 

ئىشالرغا كۆپ  نپەئىتى يوقمەلىكىمىزگە بىز دۇنيا ۋە ئاخىرەت
ڭ بۇالرنىئەمەلىيەتتە كۆپ سۆزلەيمىز.  ۋە ئىنتىلىمىز ،قىزىقىمىز
 ئىنسانئەگەر قۇرۇق گەپتىن باشقا نەرسە ئەمەس.  ھەممىسى

                                                            
 دېگەن.« زەئىپ»، ئەلبانى دېگەن« ھەسەن»تىرمىزى توپلىغان ۋە  ①
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ىپ ېلساب ئېھئۆزىنىڭ بىر كۈنلۈك ئىشىدىن  ئۇخالشتىن ئىلگىرى
ى سۆزلەرنپايدىسى يوق  ۋە ئاخىرەتلىكىگە دۇنياباقىدىغان بولسا، 

 قىلغانلىقىنى بايقايدۇ. كۆپ
 كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان ئامىلالر وزاخقاد 

نىڭ هللائى » :گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  زىيەلالھۇ ئەنھۇرە مۇئاز
« ؟بىز قىلغان سۆزلىرىمىزگىمۇ جازالىنامدىمىزپەيغەمبىرى! 

ثكلتك أمك! وهل يكب الناس يف النار عىل وجوههم » :ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر ېگەندەد
خقا دوزا ڭكىشىلەرنى ھالىڭغا ۋاي!» «أو عىل مناخرهم إال حصائد ألسنتهم

 ىرىئۇالرنىڭ تىللدۈم تاشلىنىشىغا پەقەت يۈزىچە ياكى بۇرۇنلىرىچە 
 ①.گەندې «ىدۇسەۋەب بول

بۇ ھەدىس »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
كىرىدىغانلىقىغا  دوزاخقاكۆپىنچە كىشىلەرنىڭ تىلى سەۋەبلىك 

دااللەت قىلىدۇ ۋە تىلنىڭ جىنايەتلىرىگە تۆۋەندىكى ئىشالر كىرىپ 
 تىدۇ:ېك

 .تۇرگۇناھ چوڭئەڭ  ەرگاھىدىكىنىڭ دهللا ـــ بۇ .رىكېش. 1
رىككە ېشمۇ بۇ سۆزلەش.ئىلىمسىز  ھەققىدە هللا. 2

 .ىغان گۇناھتۇريېقىنلىشىپ قالىد
قا شېرىك كەلتۈرۈشكە هللا. يالغان گۇۋاھلىق بېرىش. بۇ ـــ 3

 تەڭلىشىپ قالىدىغان گۇناھتۇر.
دىن باشقا يالغان ئېيتىش، غەيۋەت ىڭبوھتان ۋە ئۇن ،سېھىر. 4

 .كىچىك گۇناھالر-ۋە چېقىمچىلىققا ئوخشاش چوڭقىلىش 
. ھەرىكەتتىكى گۇناھالر. بۇ كۆپىنچە شۇ گۇناھالرغا ياردەم 5

 دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە بىرىدىغان سۆزدىن ئايرىاللمايدۇ. 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
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 أكرث ما يدخل الناس»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىل
كۆپ ڭ ئەە ىگكىرىش ڭ دوزاخقاكىشىلەرنى» «الفم والفرج األجوفان: النار

 ①.«تۇرئەۋرەت ۋەسەۋەب بولىدىغان نەرسە ئېغىز 
 ئەزاالرغا بولغان تەسىرىئۇنىڭ نىشى ۋە ىتىلنىڭ ئىسالھ قىل 

بىر »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن بنى كەسىرىئ يەھيا
 دەەللىرىئەمئۇنىڭ كىشىنىڭ تىلىنىڭ ئىسالھ قىلىنغانلىقى 

 «.ۇلىدۈئەمەللىرىدە كۆر مۇدۇ ۋە تىلنىڭ بۇزۇقلۇقىىلىكۆر
 زىيىنى سۆزلەشنىڭ بىھۇدە 

 سۆزلەش بىھۇدە»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم
ىش ساقلىن سۆزلەشتىن بىھۇدە اچىدۇ،ئ ىنىئىشىك قنىڭيامانلىـــ 
ـ  ېغىز ئ. بىر تىپ شەيتانغا يول بەرمەيدۇېئ لىرىنىئىشىك لىقيامانــ

 «.سۆزنىڭ سەۋەبى بىلەن قانچىلىغان جەڭلەر يۈز بىرىدۇ
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان. ①
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 دەرس -26

 خالىقنىڭ ۋە مەخلۇقنىڭ ھەققى توغرىسىدا

َ َو َا ُتْشِرُكوا بِِه َشْيًئا َوبِالَْوالَِدْيِن ﴿ :دەيدۇمۇنداق  تائاالهللا  َواْعُبُدوا اّلَلَ
اِحِب إِْحَساًنا َوبِِذي الُْقْرََب َوالَْيَتاََم  ِكنِي َوالَْجاِر ِذي الُْقْرََب َوالَْجاِر الُْجُنِب َوالَصَ َوالَْمَسا

َ  َا ُيِحَبُ َمْن كَاَن ُمْخَتا ًا فَُخوًرا ُنُكْم إَِنَ اّلَلَ ِبيِل َوَما َملََكْت أَْيَما ْبِن الَسَ  قاهللا» ﴾بِالَْجْنِب َوا
 سىنى شېرىك كەلتۈرمەڭالر،نەر ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھېچ

ئەقرىبالىرىڭالرغا، يېتىملەرگە، -اناڭالرغا، خىشئ-ئاتا
مىسكىنلەرگە، يېقىن قوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھەمراھقا 

اپىرغا، قول ئاستىڭالردىكى )يەنى سەپەرداشقا، ساۋاقداشقا(، مۇس
 هللاشۈبھىسىزكى،  .چۆرىلەرگە ياخشىلىق قىلىڭالر-قۇل

 ①.«، ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇمۇتەكەببىر
تائاال هللا »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى كەسىر

 ، رىزىقياراتقۇچى ،رىكى بولمىغانېبەندىلىرىنى ھېچقانداق ش
ھەرقانداق ھالەتتە مەخلۇقاتلىرىغا  ۋە بەرگۈچى، ئىنئام قىلغۇچى

ئېھسان قىلغۇچى بولغان زاتقا ئىبادەت قىلىشقا ۋە -خەير
كە رمەسلىكۈرىك كەلتېشئۇنىڭغا سىنى مەخلۇقاتلىرىدىن ھېچنەر

 .«ۇغانبۇير
عىل  اللَّهأتدري ما حق » غا:از رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 «بىلەمسەن؟نى ھەققى ۈستىدىكىئ ىرىبەندىل نىڭهللا» «العباد
پەيغەمبىرى نىڭ هللاۋە  هللا» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دېگەنىدى، مۇئاز

                                                            
 ئايەت. -36سۈرە نىسا  ①
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 «وال يرشكوا به شيئا أن يعبدوه» :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر « ىدۇبىل ياخشى
رىك ېھېچنەرسىنى شۋە  قا ئىبادەت قىلىشىهللا نىڭئۇالر»

لوا إذا فع اللَّهأتدري ما حق العباد عىل » :ۋە يەنە دېدى «ەسلىكىكەلتۈرم
 نىئۈستىدىكى ھەققى هللابەندىلەرنىڭ » «ذلك أن ال يعذبهم

بولسىمۇ ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرمىگەن كىشىلەرنى  ئۇ بىلەمسەن؟
 ①دېدى. «دىن ئىبارەتئازابلىماسلىقى

ئاال بۇ تا هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
ئۈستىدىكى ھەققىنى ۋە بەندىلەرنىڭ  ىرىئايەتتە ئۆزىنىڭ بەندىل

رنى ئۇالرغا ۋە بەندىلە جەملىدىندىلەر ئۈستىدىكى ھەققىنى بە
  .«ىدۇئېھسان قىلىشقا بۇير

  بەش  لىرىھەق ئۈستىدىكىبەندىلەرنىڭ بەندىلەر
 تۇر:تۈرلۈك
  ،رۇقئۇشقىالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزى بىلەن بابىرىنچى-

 ئانىسى-ئاتا بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىنمۇناسىۋىتى  تۇغقانلىق
لىگەن ۋە ىشىغا سەۋەب بولغان، تەربىيۇبول ئاپىرىدەبالىنىڭ 

ئاالھىدە تىلغا  ئۇالرنىئاال تا هللا لىكتىن،ئەخالق ئۆگەتكەن-ئەدەب
 ئالدى.
  ،شقا ئېھتىياجلىق ئاجىزالر نىئېھسان قىلىئىككىنچى
يىتىمگە ( 1) :لۈك بولىدۇرئىككى تۈ بۇنداق ئاجىزالر ،بولۇپ

بولۇپ  لىقئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن ئېھتىياج ىبەدىن ئوخشاش
كىشىلەرگە ئوخشاش  مىسكىن، كەمبەغەل( 2) ؛قالغان كىشى

 .بولۇپ قالغان كىشى موھتاجدىن ەيلىمېلىنىڭ ئازلىقى تۈپ
  ،ولۇپ،ب كىشىلەر لىقلىشىشقا ھەقىۋە ئار يېقىنئۈچىنچى 

                                                            
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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( 3) ؛قوشنا ( يىراق2) ؛( يېقىن قوشنا1) :ئۇالر ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ
 ھەمراھ. پتىكىسەپەر ۋە كەسى

  ،ىن كەلگەن ڭىدېقېشىدا مۇقىم تۇرمايدىغان يتۆتىنچى
گە كەلگەن مۇساپىر بولۇپ، بىر شەھەردىن يەنە بىر شەھەر ۋە كىشى

 دەپ تەپسىرلىدى. <مېھمان>بەزىلەر ئۇنى 
  ،رغا ياخشىلىق ئۇال ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .چۆرىلەر-قۇلبەشىنچى

 قىلىنىشچە، نەقىل. ىلغانق قېتىم ۋەسىيەتكۆپ  نىقىلىش
ىيىتى ۋەسقالغاندا قىلغان يېقىن  تېپىشقا ۋاپاتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

قىلىش  ى مۇئامىلەياخش رغاۋە قۇلال ئەھمىيەت بىرىش نامازغاـــ 
مەزمۇننىڭ  ئالغان ئۆز ئىچىگە ەر مۇشۇ ئايەتلسەلەف. بەزى غانبول

پايالردىن ئىبارەت ئىنسان ئىگە ھايۋان ۋە چاھار دائىرىسىگە
 كىرگۈزدى. مۇبولىدىغانلىكى نەرسىلەرنى

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -27

 يامانلىقنىڭ ئاچقۇچى

أن رجالً قال للنبي » رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: ئەبۇ ھۇرەيرە
 كىشىبىر » «: أوصيني قال: ال تغضب فردد مراراً قال: ال تغضبملسو هيلع هللا ىلص

 ېگەنىدى،د< قىلىپ قويغىن>ماڭا نەسىھەت گە:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
كىشى بۇ سۆزنى يەنە ئۇ ئاندىن دېدى. پلەنمە< غەزە> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ھەر قېتىمدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بىر قانچە قېتىم تەكرارلىغانىدى، 
 ①.«دېدى ەپلەنمە<غەز> :ئۇنىڭغا

بۇ ئادەم كۆپ »: مۇنداق دېگەن )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى رەجەب
ن دى ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر ئەنسىرەپبولۇپ قالسا يادقا ئااللماسلىقتىن 

 ەملىگەنيادقا ئاالاليدىغان، ياخشىلىق خىسلەتلىرىنى ج
ۇشنى تەلەپ قىلدى. يقىلىپ قو نەسىھەتقىسقىغىنە بىر 

قىلدى. ئۇ ئادەم نەسىھەت غەزەپ قىلماسلىقنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ىجاۋابىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،تەكرارالۋەرگەندەتىم ېنەچچە ق نى بىرىسۆز

بارلىق يامانلىقنىڭ  نىڭغەزەپلىنىشبۇ ھەدىس  تەكرارلىدى.
ياخشىلىقنىڭ  غەزەپلەنمەسلىكنىڭ مەنبەسى ئىكەنلىكىگە،

 اندادىن يانغنكى غەزىپىۈى ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ چمەنبەس
 سادىر بولىدۇ، ئەگەر لىنىشتىنئىشالر غەزەپ قىلىدىغانپۇشايمان 

 .«ىلىدۇالسا بۇ يامانلىقالر يوقۋۇتۇر جىم
 شىجائەتلىك كىشى كىم؟ يھەقىقى 

 نىدۇكى،قىلى نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
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ليس الشديد بالرصعة إمنا الشديد الذي ميلك »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئەمەس، ئاچچىقى  راتۇبچېلىشقاندا يەڭگەن » «نفسه عند الغضب

 ①«.كەلگەندە ئۆزىنى بېسىۋالغان ئادەم ھەقىقىي باتۇردۇر
نى ئۆزى»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن قەييىم ئىبنى

ن كىشىدى باشقىالرنى يەڭگەن تاىشېلىشچ تۇتۇۋاالاليدىغان كىشى
 .«كۈچلۈكتۇر

 :ئىبنى تەيمىيە )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن شەيخۇلئىسالم
 يئاچچىقى كەلگەندە ئۆزىنى تۇتۇۋاالاليدىغان كىشى ھەقىقى»

قىلىدۇ، خاتا ئىشنى تەرك  ئىشنىتوغرا  ،كۈچلۈك كىشى بولۇپ
ائەتلىك ۋە كىشى شىج يېڭىلگەن غائەمما ئاچچىقى .تىدۇىئ

 «.ەستۇركۈچلۈك ئەم
 ؟پلىنىمىزغەزە انداق ۋاقىتتاق 

لېكىن  ۆزى ئۈچۈن ئىنتىقام ئالغان ئەمەسئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ەر پەيغەمب ئىنتىقام ئاالتتى؛ نىڭ ھۆرمىتى دەپسەندە قىلىنساهللا

ىزمەتچىسىنى ئۇرۇپ خ ياكى ىئايالنەرسىگە غەزەپلىنىپ بىرەر  ملسو هيلع هللا ىلص
غەزىپىگە ھېچنەرسە جىھادقا چىقسا  يولىداهللا  لېكىن باقمىغان

 باراۋەر كەلمەيتتى.
 ز؟نى قانداق پەسەيتىمىئاچچىق 
 يتاندىن پاناھ تىلەشقا سېغىنىپ شەهللا 

َغَنََك ِمَن ﴿ :دەيدۇمۇنداق بۇ ھەقتە تائاال هللا  ا َيْْنَ ْيَطاِن َنْزغٌ َوإَِمَ الَشَ
ِ إَِنَُه َدِميٌع عَلِيٌم  ئەگەر شەيتان ساڭا ۋەسۋەسە قىلسا، » ﴾فَاْدَتِعْذ بِاّلَلَ

 هللاقا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن. هللا)شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن( 
ھەقىقەتەن )سۆزۈڭنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر )ئىشىڭنى بىلىپ 

                                                            
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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 ①.«ر(تۇرغۇچىدۇ
 بىز :مۇنداق دېگەن ئەنھۇرەزىيەلالھۇ  ۇرەدئىبنى س ۇاليمانس

نىڭ يېنىدا  ملسو هيلع هللا ىلصشىدا ئولتۇراتتۇق، پەيغەمبەر نىڭ قې ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ىپىيەنە بىرىنى غەز ىبىرئۇالرنىڭ  .ىئىككى ئادەم تىللىشىپ قالد

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .كەتتىتىللىدى، ھەتتا يۈزلىرى قىزىرىپ بىلەن 
من الشيطان  اللَّهبإين ألعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ »

، سەېد ، ئەگەر ئۇ كىشى بۇ سۆزنىبىلىمەن سۆزبىر مەن » «الرجيم

 ②<الرجيم طانمن الشي اللَّهب أعوذ>يەنى  ،ئۇنىڭ ئاچچىقى كېتىدۇ
 ③.دېدى «دېيىشتۇر

 تاھارەت ئېلىش 
قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەتيە سەئدى

من الشيطان، وإن الشيطان خلق  إن الغضب»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ىنىش لغەزەپ» «من نار، وإمنا تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

سۇ بىلەن  ئوت .ئوتتىن يارىتىلغانبولسا ، شەيتان شەيتاندىن
 ④.«تاھارەت ئالسۇن ەنگەندەبىرىڭالر غەزەپلشۇڭا ئۆچۈرۈلىدۇ، 

 ىلەنب ئۇسۇلالرباشقا  ياكى تىشېلىش، چىقىپ كېۋۇئولتۇر 
 ئۆزگەرتىش. غەزەپلەنگەندىكى ھالىتىنى

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زەر ئەبۇ
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص

 غەزەپلەنسە غان ھالەتتەبىرىڭالر ئۆرە تۇر» «الغضب وإال فليضطجع

                                                            
 ئايەت. -211سۈرە ئەئراف  ①
 قا سېغىنىپ قوغالندى شەيتاندىن پاناھ تىلەيمەن.هللامەنىسى:  ②
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ③
 دېگەن.« ھەسەن»سۇيۇتى ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت ۋە ئەبۇ داۋۇد توپلىغان،  ④
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يانمىسا  ،يانسا ياندى غەزىپى .ۋالسۇنۇئولتۇر دەرھال
 ①.«ۇنيېتىۋالس

 ەمدەھساۋابنى ھەققىدىكى  پەزىلىتى ۇشنىڭيۇت غەزىپىنى 
قالىدىغانلىقىنى دەمسىز ريا ېيىنھازىر ياكى ك زەپلەنگەندە،غە

 .ئەسلەش
 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇئاز 

ه سبحان اللَّهمن كظم غيظا، وهو قادر عىل أن ينفذه، دعاه »: مۇنداق دېگەن
« اءما ش من الحور اللَّه وتعاىل عىل رؤوس الخالئق يوم القيامة حتى يخيه

 هللا سا،ئاچچىقىنى يۇت قلۇقر تۇرۇئېلىشقا قادى ىنىئۆچكىمكى »
 ئالدىدا ئۇ ئادەمنى چاقىرىپ كىشىلەرنىڭتائاال قىيامەت كۈنى 

 ②.«تالالتقۇزىدۇ لەردىنھۆرلۈك خالىغان شەھال كۆز
  ھاياتىدىكى ئۆرنەكلىرى سەلەفلەرغەزىپىنى يېڭىشنىڭ 

نى تىللىدى، ئىب نىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئابباس كىشى بىر 
ى ئ» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىشىنى تۈگەتكەندىن كېيىنئابباس 

 «اجىتى بولسا ئادا قىلىپ قويايلىھ كىشىنىڭئىكرىمە! ھېلىقى 
س ېۋە خىجىللىق ھ تۆۋەن قىلدى بېشىنى كىشى گەنىدى، ئۇدې

 قىلدى. 
 ئائەبۇ دەرد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى تىللىدى، ئدەردا ئەبۇ كىشىبىر 

 قاهللاىمىزدە قبىزنىڭ ھەق ! بىز،ئىنسانئى » :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 قىلىشتىن باشقىنى تقا ئىتائەهللا قارىتا ئاسىي بولغان كىشىگە

 .دېدى« پ ئاۋارە بولمىغىنقىلمايمىز، بىزنى تىلال

※  ※  ※  

                                                            
  دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ②
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 دەرس -28

 ىزىكىر سورۇنلىرىنىڭ پايدىلىر

نەقىل قىلىنىدۇكى، رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ۇئەبۇ ھ
ون يتل اللّٰهما اجتمع قوم يف بيت من بيوت »ن: گەېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم  اللّٰهكتاب 
نىڭ هللا قاچانىكى بىر جامائە» «فيمن عنده اللّٰهاملالئكة، وذكرهم 

نىڭ كىتابىنى تىالۋەت هللايىغىلىپ ئولتۇرۇپ ئۆيلىرىدىن بىرىدە 
ئۇالرغا خاتىرجەملىك ، بىرىگە ئۆگەتسە-بىرۆزئارا ئ سا ۋەقىل

ياغىدۇ، ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى پەرىشتىلەر چۆرىدەپ چۈشىدۇ، رەھمەت 
سۆزلەپ  پەرىشتىلەرگە ھۇزۇرىدىكىئۆزىنىڭ ئۇالرنى هللا  تۇرىدۇ،
 ①.«بىرىدۇ

 :)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
  ئۈچۈن  نى زىكىر قىلىشهللابۇ تۆت تۈرلۈك خىسلەت

 :خىسلەتلەر خاس بولۇپ، ئۇ توپالشقانالرغا
  ،دۇ.چۈشى خاتىرجەملىكئۇالرغا بىرىنچى 

دېگەنلىكى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق بەرا ئىبنى ئازىب
 ۇپ،قان بولئوقۇۋاتنى «سۈرىسى فھكە» : بىر ئادەمۇنەقىل قىلىنىد

. بىر پارچە بۇلۇت ئۇنىڭغا ئۇنىڭ قېشىدا ئېتى بار ئىدى
يلىنىپ ئا)بۇلۇتتىن قورقۇپ(  ئېتى، يېقىنلىشىشقا باشلىغانىدى

 ،پنىڭ قېشىغا كېلىملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  نداتاڭ ئاتقا .باشلىدىئۈركۈشكە 
تلك » :ئۇ كىشىگەملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  بايان قىلىۋېدى،بولغان ئىشالرنى 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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بولۇپ، قۇرئان سەۋەبىدىن  خاتىرجەملىك ئۇ» «السكينة تنزلت للقرآن
 ①.دېدى «چۈشكەن

  ،ياغىدۇ. رەھمەتئۇالرغا ئىككىنچى 
يٌب ِمَن ﴿ :تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا  ِ وَِر إَِنَ َرْحَمَت اّلَلَ

نىڭ رەھمىتى ياخشىلىق هللا ،شۈبھىسىزكى» ﴾الُْمْحِسِننَي 
 .②«قىلغۇچىالرغا يېقىندۇر

  ،ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى پەرىشتىلەر چۆرىدەپ تۇرىدۇئۈچىنچى.  
  ،پەرىشتىلەرگە ھۇزۇرىدىكىئۆزىنىڭ ئۇالرنى هللا تۆتىنچى 

 .رىدۇسۆزلەپ بى
 ۇكى،نەقىل قىلىنىددىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇرەيرە ئەبۇ ھ

أنا عند ظن عبدي يب، يقول اللَّه عز وجل: » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
وأنا معه حني يذكرين، إن ذكرين يف نفسه، ذكرته يف نفيس، وإن ذكرين يف مإل، 

بەندەم مېنى >تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا »« ذكرته يف مإل هم خي منهم
ئۇ مېنى  .شۇنداق بولىمەن مەن ئۇنىڭ ئۈچۈن قانداق ئويلىسا،

ئەگەر ئۇ مېنى  .ئەسلىگەندە، مەن ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولىمەن
ئىچىدە ئەسلىسە، مەنمۇ ئۇنى ئىچىمدە ئەسلەيمەن؛ ئەگەر مېنى 

ر اق بىبىر جامائەت ئىچىدە ئەسلىسە، مەنمۇ ئۇنى ئۇنىڭدىن ياخشىر
 ③<«.جامائەت ئىچىدە ئەسلەيمەن

تائاالنىڭ بەندىسىنى ئەسلىشى ـــ ئۈستۈنكى جامائەتلەر  هللا
تائاال ئۇنى ئەسلەش  هللائارىسىدا ئۇنى مەدھىيىلىشى بولۇپ، 

 پەرىشتىلىرىگە پەخىرلىنىدۇ. لىقئارقى

                                                            
 توپلىغان. مۇسلىمبۇخارى ۋە  ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -56سۈرە ئەئراف  ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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تائاال ئۆزىنى ئەسلىگەن كىشىنى  هللا»: مۇنداق دېگەن رەبىئە
 رىزىق بەرگۈچىسى، ىنىڭئۇنىڭغا شۈكۈر ئېيتقان كىشئەسلەيدۇ، 

 .«شىنىڭ ئازابلىغۇچىسى بولىدۇكى ڭغا كۇپۇرلۇق قىلغاننىئۇ
ىڭ پەرىشتىلەرنتائاالنىڭ بەندىلىرىگە رەھمەت يوللىشى ـــ  هللا
 لىشىدۇر.ىمەدھىيئۇنى تىلغا ئېلىپ ۋە ئۇنى ماختىشى  ئىچىدە

 ،قان، چىقگەنكىر ېنىڭس نەم»ئۇمامەگە:  ۇئەب كىشىبىر 
پەرىشتىلەرنىڭ  ھەممىسىدەغان ھالەتلىرىڭنىڭ تۇر رغان ۋەئولتۇ
، ئەبۇ ېگەنىدىد« كۆردۈمچۈشۈمدە ا دۇئا قىلىۋاتقانلىقىنى ساڭ

-دېدى« لەرگىمۇ پەرىشتىلەر دۇئا قىلىدۇسى خالىساڭالر» :ئۇمامە
َ ِذْكًرا َكِثًْيا۞﴿: بۇ ئايەتنى ئوقۇدى ،دە  َدَبُِحوهُ ُبْكَرةً وَ  َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا اّلَلَ

نى كۆپ ياد هللائى مۇئمىنلەر! » ﴾ُهَو الََِذي ُيَصلَِي عَلَْيُكْم َوَمََلئَِكُتهُ  َوأَِصيًَل۞
ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىڭالر -[. ئۇنىڭغا ئەتىگەن41قىلىڭالر ]

)چۈنكى بۇ ئىككى ۋاقىتتا پەرىشتىلەر چۈشۈپ تۇرغانلىقتىن، ئۇ 
لىرى ئۇنىڭ پەرىشتى .[42ۋاقىتالرنىڭ ئەۋزىلى ھېسابلىنىدۇ( ]

 .①«سىلەرگە مەغپىرەت تەلەپ قىلىپ تۇرىدۇ
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -43ئايەتلەر ۋە  -42، -41سۈرە ئەھزاب  ①
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 دەرس -29

 ؟بولىمىزئېھسان قىلغۇچىالردىن قانداق قىلساق 

َ ُيِحَبُ الُْمْحِسِننَي ﴿ ەيدۇ:تائاال مۇنداق دهللا  ئېھسان » ﴾َوأَْحِسُنوا إَِنَ اّلَلَ
 .①«ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ هللاقىلىڭالر، ئېھسان قىلغۇچىالرنى 

َ َيأُْمُر بِالَْعْدِل َواْْلِْحَساِن  ﴿ ەيدۇ:مۇنداق ديەنە تائاال هللا  هللا » ﴾إَِنَ اّلَلَ
ھەقىقەتەن )كىشىلەر ئارىسىدا( ئادىل بولۇشقا، )جىمى خەلققە( 

  .②«بۇيرۇيدۇ ياخشىلىق قىلىشقا
 نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئەۋىس  ادئەبۇ يەئال شەدد

 كتب اإلحسان عىل اللَّهإن »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
ليحد أحدكم ، و ةكل يشء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح

 ھەقىقەتەن بارلىق ئىشالرنى ياخشى تائاال»هللا « شفرته وليح ذبيحته
قاچانكى جانلىقالرنى ئۆلتۈرسەڭالر ئۇنى ، ئۇسۇلدا قىلىشقا بۇيرۇدى
 ۈرۈڭالر. قاچانكى مال بوغۇزلىساڭالرياخشى رەۋىشتە ئۆلت

بەخىش ئەتكەن -ىڭغا ئارامىڭالرنى ئۆتكۈر قىلىپ، ئۇنپىچىق
 ③«.ئاساستا بەك قىينىۋەتمەي ئۆلتۈرۈڭالر

 ياخشىلىق»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
بولىدىغانلىرىمۇ  ببولىدىغانلىرىمۇ، مۇستەھە بۋاجى نىڭقىلىش

ھاسىل  رەھىمنى ئۇالش-بولىدۇ. ياخشىلىق قىلىش ۋە سىلە
-ئۇرۇقئانىالرغا ياخشىلىق قىلىش، -ئاتا بولغۇدەك مىقداردا

لە فنە بولىدۇ. بقانالرغا ۋە مېھمانغا ياخشىلىق قىلىش ۋاجىغتۇ

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -195سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -91سۈرە نەھل  ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
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دۇ. بولى بقىلىش ۋە شۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئىشالر مۇستەھە ەسەدىق
 ياخشىلىق نىڭغا يارىشاھەرقانداق نەرسىگە شۇ ھەدىسيۇقىرىقى 

 ئاشكارا ۋە بولىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ. بقىلىشنىڭ ۋاجى
ورۇنداشتىكى ياخشىلىق ـــ شۇ ۋاجىبالرنى تالرنى ئاشۇرۇن ۋاجىبوي

ئەڭ مۇكەممەل يول بويىچە ئورۇنداشتۇر. ئەمما ۋاجىباتالرنىڭ 
شىلىق ۋاجىب مۇستەھەبلىرىنى مۇكەممەل قىلىشتىكى ياخ

ئەمەس. ھارامالرنى تەرك ئېتىشتىكى ياخشىلىق ـــ ئۇنىڭ ئاشكارا 
ەيدۇ: تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دهللا ۋە يوشۇرۇنلىرىدىن توختاشتۇر. 

ْثِم َوبَاِطَنُه﴾ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن گۇناھالرنى تەرك > ﴿َوَذُروا َظاِهَر اْْلِ
 .①<ئېتىڭالر

 ىلىقياخشر قىلىشتىكى ۋنەرسىلەرگە سە ۇربىتى يىتىدىغانق
ـ  ى ر قىلىشنۋارام بولماي مۇۋاپىق رەۋىشتە سەنەپرەتلەنمەي ۋە بىئــ

 كۆرسىتىدۇ.
 بۋاجىهللا  ـــ ياخشىلىقكىشىلەرگە مۇئامىلە قىلىشتىكى 

 بولىدۇ. ئارقىلىقھوقۇقالرنى ئورۇنداش -ان ھەققىلغ
 ىقياخشىلشتىكى ۇئىگە بولئۇالرغا كىشىلەرنى باشقۇرۇش ۋە 

 دۇ.بولى ادا قىلىش ئارقىلىقنى ئىتىئىگىدارچىلىق مەسئۇلىي ـــ
بولىدىغان نەرسىلەرنى  دۇرۇسۋە ھايۋانالردىن ئۆلتۈرۈش  ئادەم

ئەڭ ئاسان يولغا ئاساسەن  ـــ ياخشىلىق ئۆلتۈرۈشتىكى
 .«لىماستىن ئۆلتۈرۈشنى كۆرسىتىدۇابئاز

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -121سۈرە ئەنئام  ①
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 دەرس -31

 ؟لىمىزبوتەقۋادارالردىن قانداق قىلغاندا 

َ َحَقَ ُتَقاتِِه﴾دەيدۇ: تائاال مۇنداق هللا  َتَُقوا اّلَلَ  ھەقىقىيقا هللا» ﴿ا
 .①«رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭالر

دە: ھەققى نىڭ مەنىسىبۇ ئايەترەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى مەسئۇد 
ار ئىنك ەش ۋەئۇنتۇپ قالماي ئەسل ،ئاسىي بولماي ئىتائەت قىلىش»

 .ېگەند «بولىدۇ لىكقىلماي شۈكۈر قىلىش دېگەن
 ئىبنى مەسئۇد»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

ئومۇمىي  < دېگەن سۆزىشۈكۈر قىلىش> رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
 .ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ەرنى قىلىشنىئىبادەتل-تائەت

 ىنىڭبەند ش< دېگەن سۆزى ـــئۇنتۇپ قالماي ئەسلە>
نىڭ هللاسۆزلىرىدە چىن قەلبى بىلەن -گەپ سۈكۈت ۋە ،كەتىھەر

 چەكلىمىلىرىنى ئۇنى ئىجرا قىلىشى ۋەبۇيرۇقلىرىنى ئەسلەپ 
 .«نلىكتۇرلەپ ئۇنىڭدىن يېنىشى دېگەئەس

ا قهللابولساڭ  ىالقەيەرد» «حيثام كنت اللَّهاتق »: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بۇ ھەدىس ئارقىلىق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .گەندې ②«تەقۋادارلىق قىلغىن!

 ياكى كىشىلەر كۆرىدىغان ا ياكى يوشۇرۇن،ئاشكارمەيلى »
 «قىن!ىن قورقتهللا قىت بولۇشىدىن قەتئىينەزەركۆرمەيدىغان ۋا

 دېمەكچى ئىدى.
تەقۋادارالر »: بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ھەسەن

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -112سۈرە ئال ئىمران  ①
 .دېگەن« ھەسەن»توپلىغان ۋە تىرمىزى  ②
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قىلىنغان ز پەرۇپ، قورق نى قىلىشتىنالرھارام قىلىنغان ئىش
 «.ئىشالرنى قىلىدۇ

: يب )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنىبنى ھۇبەئ تەلق
ىن تهللا ىپئۈمىد قىل ىنىساۋاب نىڭهللالىق دېگەن ـــ تەقۋ»

ئازابىدىن  نىڭهللا ،ەن ھۆججەت ئۈستىدە ئىتائەت قىلىشكەلگ
 .«تۇرتىشىئىشالرنى تەرك ئ ئاسىي بولىدىغان قاهللاۇپ قورق

: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن مۇسا ئىبنى ئەئيان
بەزى  ئېھتىيات قىلىپ،ر ھارامغا چۈشۈپ قېلىشتىن تەقۋادارال»

 ئۇالرنى هللاشۇڭالشقا  رسىلەردىنمۇ ئۆزىنى يىراق تۇتىدۇھاالل نە
 .«تىغانئا دەپ <تەقۋادارالر>

خۇددى ھەمراھىغا »: )رەھىمەھۇلالھ( مەيمۇن ئىبنى مىھران
 بېخىللىق قىلغان كىشى ھەمراھىدىن ھېساب ئالغانغا ئوخشاش،

قاتتىق ھېساب ئالىدىغان ناھايىتى  نەپسىدىن ئۆز دار كىشىتەقۋا
 گەن.دې «ىدۇركىش

لىق تەقۋا» )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: ئىبنى رەجەب
گە ئۈممىتىرەسۇلىنىڭ  قىلغان ۋەمەخلۇقاتلىرىغا  پۈتكۈل نىڭهللا

غا قوشۇن ەربىربىر كىشىنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەسىھىتىدۇر.قىلغان 
ىلەن ۋە ئۇنىڭ ب قاقا تەقۋالىق قىلىشهللا كىشىنى ، ئۇقىلسا ئەمىر
 .«ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇيتتى بولغان كىشىلەرگەبىللە 
 نىڭ نەزىرىدىكى ئەڭ ھۆرمەتلىك كىشىهللا 

 .دۇركىشى دارتەقۋاـــ نىڭ نەزىرىدە ئەڭ ھۆرمەتلىك كىشى هللا
بىر قىسىم  انسىۋىسى ئاز بولغېبەدىنى ئاجىز، دۇنياۋى ن

ھالبۇكى،  .قاراپ قېلىشى مۇمكىن ىئادد بەزىلەر گەشىلەركى
دۇنيالىقى كۆپ كىشىگە  ىتىقىمم-قەدىرلەرنىڭ كىشى نداقئۇ
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ەقەت پ. كىشىلەر ىرى بولۇشى مۇمكىنيۇق نىڭ نەزىرىدەهللاقارىغاندا 
ەقتە ھ تائاال بۇ هللاپەرقلىق بولىدۇ.  التىبارى بىلەنېتەقۋالىق ئ
ِ أَتْ ﴿ :ەيدۇمۇنداق د ُكْم إَِنَ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلَلَ ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار » ﴾َقا

ىلەر ىنىسنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلهللابولغانلىرىڭالر 
بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن -)يەنى كىشىلەرنىڭ بىر

 .①«ەمەس، تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ(ئ
ه ال ينظر إىل صوركم وال إن اللَّ »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

سىلەرنىڭ  هللا» «ينظر إىل قلوبكم وأعاملكمأموالكم ولكن 
ە ۋ ىڭالرغاقەلب بەلكىقارىمايدۇ  شەكلىڭالرغا ۋە ماللىرىڭالرغا

 ②.«رىڭالرغا قارايدۇئەمەللى
 ،دۇنياسى كۆپ-، مالچىرايلىق تۇرقى نۇرغۇن كىشىلەرگەرچە 

نىڭ قەلبى الرئۇلۇق ياكى ھوقۇقدار بولسىمۇ ئەمما يۇئابر-يۈز
 يۇقىرىقى سۈپەتلەردىن ەنە بەزى كىشىلەري ؛تەقۋالىقتىن يىراق

 قەلبى تەقۋالىقئۇالرنىڭ لېكىن  گە ئىگە بولمىسىمۇھېچنەرسى
نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك هللا الربولۇپ، ئۇ بىزەلگەنبىلەن 

 .شىلەردۇركى
 ھەقىقىتى دارلىقنىڭتەقۋا  

ِ فَُهَو ﴿: ەيدۇتائاال مۇنداق دهللا  ْم ُحُرَماِت اّلَلَ  ﴾َخْْيٌ لَُه ِعْنَد َربَِهِ َوَمْن ُيَعَظِ
نىڭ دىنىنىڭ ئەھكاملىرىنى ئۇلۇغلىسا )يەنى ھەج هللاكىمكى »

 ىلغاننىڭ بۇيرۇغانلىرىنى بەجا كەلتۈرۈپ، مەنئى قهللاجەريانىدا 
 نىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ )دۇنياـــ رەببى ئىشلىرىدىن چەكلەنسە(، بۇ

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -13ھۇجۇرات سۈرە  ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
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  .①«ۋە ئاخىرەتلىكى( ئۈچۈن ياخشىدۇر
 هللا بەندىلەر»: بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ھەسەن

ئارقىلىق  نەرسەەر بىر ەكان نەرسىنى تاشالشتىنمۇ ئەۋزەلرتوسق
 .«ىبادەت قىلىپ باققان ئەمەسئ قاهللا

نى هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ھرانىمەيمۇن ئىبنى م
 نىهللا كەلگەندە دۇچ گۇناھقا دۇر ئەمماتىلى بىلەن ئەسلەش ياخشى

 .«ئۇنىڭدىنمۇ ئەۋزەلدۇر پ شۇ گۇناھتىن توختىشىئەسلە
: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز

ۋە شۇ جەرياندىكى  كۈندۈزى روزا تۇتۇش ،چىدە قىيامدا تۇرۇشېك»
ىڭ نهللابەلكى  تەقۋالىق ئەمەس يقىىھەقئەمەللەرگە ئارىلىشىش 
 تەرك ئىتىشھارام قىلغان نەرسىنى  ۋە پەرزلىرىنى ئادا قىلىش

ر. ئەگەر ئۇنىڭغا قوشۇپ مۇستەھەبلەرنى قىلسا تەقۋالىقتۇي ھەقىقى
ۋە مەكرۇھنى تەرك ئەتسە، بۇ ـــ ياخشىلىق ئۈستىگە ياخشىلىق 

 .«قىلغانلىق بولىدۇ
 ،خۇالسە كاالم»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

كۆپ نەفلە ئاز بولسىمۇ ھارام ئىشالردىن ساقلىنىش ـــ  گەرچە
دۇر چۈنكى ھارامنى تەرك ئىتىش پەرز، ئەۋزەل ىشتىنئەمەللەرنى قىل

 «.نەفلە ئەمەللەرنى قىلىش نەفلىدۇر
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 .ئايەتنىڭ بىر  قىسمى -31سۈرە ھەج  ①
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 دەرس -31

 دۇىرۈيامانلىقنى ئۆچ ۈرۈش ـــيامانلىققا ياخشىلىقنى ئەگەشت

ََلةَ َطَرَِفِ الَنََهاِر َوُزلًَفا ِمَن اللََْيِل إَِنَ  ﴿َوأَِوِم ەيدۇ: تائاال مۇنداق دهللا  الَصَ
يَن﴾ ِكِر ا َئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلَذَ َيِ كۈندۈزنىڭ ئىككى تەرىپىدە » الَْحَسَناِت ُيْذِهْْبَ الَسَ

)يەنى ئەتىگەندە ۋە كەچقۇرۇن ۋاقىتلىرىدا( ۋە كېچىنىڭ دەسلەپكى 
ى، ياخشى ئىشالر . شۈبھىسىزك①نۋاقىتلىرىدا ناماز ئۆتىگى

-ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ. بۇ چۈشەنگۈچىلەر ئۈچۈن ۋەز
 .②«نەسىھەتتۇر

 ئىش يامانبىرەر » «وأتبع السيئة الحسنة متحها»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ،نى ئەگەشتۈرگىنقىياخشىل ىلىپ سالساڭ، ئۇنىڭغا بىرەرق

 ③ .دېگەن «ىدۇرۈچۆياخشىلىق يامانلىقنى ئ
 قىلىنىدۇ: نەقىلدىن مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇد ۇئىبنى مەسئ

 فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهأن رجال أصاب من امرأة قبلة، فأىت رسول »
َئاِت َذلَِك ِذْكَرى ﴿ َيِ ََلةَ َطَرَِفِ الَنََهاِر َوُزلًَفا ِمَن اللََْيِل إَِنَ الَْحَسَناِت ُيْذِهْْبَ الَسَ َوأَِوِم الَصَ

يَن  ِكِر ا ىر ب كىشىبىر » <«أمتيملن عمل بها من >قال الرجل: أيل هذه؟ قال:   ﴾لِلَذَ
كېلىپ  نىڭ قېشىغا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دە، -ۆيۈپ سالدىئايالنى س

كۈندۈزنىڭ گە: > ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دى، ېبولغان ئىشنى خەۋەر قىلىۋ
ئىككى تەرىپىدە )يەنى ئەتىگەندە ۋە كەچقۇرۇن ۋاقىتلىرىدا( ۋە 

 . شۈبھىسىزكى،نسلەپكى ۋاقىتلىرىدا ناماز ئۆتىگىدەكېچىنىڭ 

                                                            
 .بۇ يەردە پەرز نامازالردىن بامدات، ئەسىر، شام ۋە خۇپتەن نامازلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ ①
 .ئايەت -114ھۇد  سۈرە ②
 دېگەن.« ھەسەن»ە ئەلبانى تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى ۋ ③
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 دۇ. بۇ چۈشەنگۈچىلەرياخشى ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلى
لىقى ېدېگەن ئايەت نازىل قىلىندى. ھ ①<نەسىھەتتۇر-ئۈچۈن ۋەز

 <چۈشكەنمۇ؟مەن ئۈچۈنال ئايەت بۇ  !رەسۇلۇلالھئى > كىشى:
دىن شۇنداق ئىشنى ئۈممىتىم ياق،> :ملسو هيلع هللا ىلص ، پەيغەمبەردېگەنىدى

 ②«.دېدى <ئۈچۈن قىلىپ سالغان بارلىق كىشىلەر
 سادىر قىلىپ سالسىڭىز، ئۇنى گۇناھ ياكى خاتالىق ەربىر

 نى قىلىشنىئىبادەتلەر-تائەت لۈكبىرنەچچە تۈر يۇيىدىغان
 ئۇسۇلىڭىز، يولىڭىز ۋە كەچۈرۈشتىكى ھاياتئۆزىڭىزنىڭ 

 دىن كېيىنچۈشۈپ قالغانگۇناھالرغا مۇشۇ  .ىڭقىل ىڭىزپروگرامم
ئويالپ قېلىشىڭىز دەپ  «بۇنداق قىلىش نىفاقنىڭ قاتارىدىن»

مەھرۇم  ئىبادەتلەردىن-مەزكۇر تائەتسەۋەبلىك، شەيتان سىزنى 
، ەڭىن مەغپىرەت تىلتهللا، ۇڭقۇرئان ئوق ،ويمىسۇن. مەسىلەنق

كى ئىك ياكى ىرىڭسەدىقە بسەدىقە قىالاليدىغان نەرسىلىرىڭىزدىن 
 .ۇڭرەكئەت ناماز ئوق

 رلىرىىمىك-شەيتاننىڭ ھىيلە 
رەببىدىن  لەربەزى»: بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( گە ھەسەن

شۇ گۇناھنى قايتا ئاندىن  ،غپىرەت تىلەپگۇناھىغا قارىتا مە
تا ئاندىن يەنە قاي ،يەنە مەغپىرەت تىلەپ ئاندىن قىلىپ،

شەيتان » :ئۇ ،ېيىلگەندەد« ؟!شتىن ھايا قىلمامدىغاندۇقىلى
 نىڭ مۇشۇنداق ئويالپ قېلىشىڭالر ئارقىلىق غەلبە قىلىشنىسىلەر

 «!ار ئېيتىشتىن زېرىكىپ قالماڭالرياخشى كۆرىدۇ، سىلەر ئىستىغپ
 گەن.دې

                                                            
 .ئايەت -114ھۇد  سۈرە ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 تەلتۆكۈس ھاالك بولۇش 
بىر قېتىملىق  )رەھىمەھۇلالھ( ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز

 ئارام بولغان كىشى! گۇناھى سەۋەبلىك بىخااليىق ىئ»: خۇتبىسىدە
ىن مەغپىرەت تىلىسۇن ۋە تەۋبە قىلسۇن، ئەگەر قايتا قىلىپ تهللا

ە يەنىن مەغپىرەت تىلىسۇن ۋە تەۋبە قىلسۇن، ئەگەر تهللاسالسا 
ىرەت تىلىسۇن ۋە تەۋبە مەغپيەنە ىن تهللاقايتا قىلىپ سالسا 

 اق قىلىپتاق پەقەتال كىشىلەرنىڭ بويۇنلىرىغاخاتالىقالر  قىلسۇن.
ئىنساننى  ئۈستىدە داۋاملىشىش ـــ خاتالىقنىدۇ ئەمما سېلى

 .ېگەند« قىلىدۇھاالك تەلتۆكۈس 
 نىڭ گۇناھىنىتائاال گۇناھىغا تەۋبە قىلغان كىشىهللا 

ى ياكى ئۇ كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل مەغپىرەت قىلىدىغانلىق
پ خەۋەر بىرى قىلىدىغانلىقىدىن ئۆز كىتابىنىڭ كۆپ ئورۇنلىرىدا

َئاتِِهْم ﴿ :ەيدۇمۇنداق د ُ َدَيِ ُل اّلَلَ إ َِاَ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًَل َصالًِحا فَأُولَِئَك ُيَبَدِ
پەقەت )ئۇالرنىڭ ئىچىدىن( )بۇ دۇنيادىكى چېغىدا( تەۋبە » ﴾َحَسَناٍت 

قىلغان، ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللـەرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا 
 .①«ھلىرىنى ياخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇئۇالرنىڭ گۇنا هللاقالمايدۇ، 
 قا كەففارەت بولغۇچى ئامىلالرگۇناھ 
دىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەكرى سىددۇ بەئ

 للَّهاما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصيل ثم يستغفر » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 تاھارەت ئېلىپ سالسا، قىلىپ گۇناھ كىمكى بىرەر» «له اللَّهإال غفر 

 ئۇهللا  ىسە،تىلىن مەغپىرەت تهللايىن ناماز ئوقۇپ ېئاندىن ك
 مۇنۇ اندىنېگەن ۋە ئد «ىدۇگۇناھىنى مەغپىرەت قىل كىشىنىڭ

َ فَاْدَتْغَفُروا ﴿ :ۇغانئايەتنى ئوق َوالََِذيَن إَِذا فََعلُوا فَاِحَشًة أَْو َظلَُموا أَْنُفَسُهْم َذَكُروا اّلَلَ
                                                            

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -71سۈرە فۇرقان  ①
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تەقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگە » ﴾لُِذُنوبِِهْم 
نى ياد ئېتىدۇ، گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ هللا زۇلۇم قىلسا

 ②.①«قىلىدۇ
مەن »تاھارەت ئېلىپ بولۇپ: ئەنھۇ ئوسمان رەزىيەلالھۇ 

« ىمئىدمۇشۇنداق تاھارەت ئالغانلىقىنى كۆرگەن نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
من توضأ نحو وضويئ هذا ثم صىل ركعتني ال يحدث >: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» ۋە: دېدى

كىمكى مۇشۇنداق تاھارەت ئېلىپ، > <فيهام نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
، ئىككى رەكئەت ناماز كۆڭلىگە بىر نەرسىنى كەلتۈرمەي

گۇناھلىرى كەچۈرۈم قىلىنىدۇ<  ئوقۇيدىكەن، ئۇنىڭ ئىلگىرىكى
 ③دېدى.« دېگەن ئىدى
قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇرەيرە ۇئەبۇ ھ

وبحمده يف يوم مائة مرة  اللَّهمن قال: سبحان »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر
قېتىم  111كى ھەركۈنى كىم» «حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

گۇناھى بولسىمۇ  كۆپۈكىدەك كۆپ دېسە، دېڭىز ④<َوِبَحمدهِ  اللَّهُسبَحاَن >
 ⑤.«كەچۈرۈلىدۇ

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەيرەۇئەبۇ ھ
يَك لَُه، لَُه »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر من قال: الَ إِلََه إاِلَّ اللَُّه، َوْحَدُه الَ رَشِ

ٍء قَِديٌر ، يف يوم مائة مرة، كانت له  يُْحِيي َومُيِيُت  املُلُْك َولَُه الَحْمدُ  ، َوُهَو َعىَل كُلِّ يَشْ
عدل عرش رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا 
من الشيطان يومه ذلك حتى مييس، ومل يأت أحد بأفضل مام جاء به، إال أحد عمل 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -135سۈرە ئال ئىمران  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ③
 مەدھىيىلەيمەن. ۋە ئۇنى ئېتىقاد قىلىمەننى پاك دەپ هللا تەرجىمىسى: ④
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ⑤
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إاِلَّ اللَُّه، َوْحَدُه اَل  الَ إِلَهَ > قېتىم 111 كى بىر كۈندەكىم» «أكرث من ذلك
يَك لَُه، لَُه املُلُْك َولَُه الَحْمدُ  ٍء قَِديرٌ  يُْحِيي َومُيِيُت  رَشِ  ئوندېسە،  ①<، َوُهَو َعىَل كُلِّ يَشْ

 111 نىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ، ئۇ كىشىگەقىلغان دقۇل ئازا
شۇ لىدۇ ۋە ۈئۆچۈر يامانلىق 111 پ، ئۇنىڭدىنياخشىلىق يېزىلى

اندىن قالقان بولىدۇ. شەيت كىشى ئۈچۈن ئۇ كىرگىچەكەچ كۈنى 
بۇنى ئۇ كىشىدىنمۇ كۆپرەك دېمىگەن كىشى ئۇ كىشىدىن 

 ②«.ياخشىراق ئەمەلنى كەلتۈرەلمەيدۇ
گۇناھالردىن  بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( دىن ھەسەن

نى ئەسلەشتىن بوشاپ قالمايدىغان هللاساقالنمايدىغان لېكىن 
دېگەن ىمېنى ئەسلەش نهللا» ئۇ: كىشى توغرىسىدا سورالغاندا،

 .گەندې «ھە!-دەمياخشى يار
 رىزىكبىر » ئىبنى رەباھ )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: ئەتا

خاتالىق  ئۇنىڭ شۇ سورۇنى نىڭدا ئولتۇرغان كىشىىسورۇن
 «.رەت بولىدۇەففاسورۇنغا ك 11سورۇنلىرىدىن 
اللَّه به الخطايا أال أدلكم عىل ما ميحو »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

انتظار و إسباغ الوضوء عىل املكاره، وكرثة الخطا إىل املسجد، ويرفع به الدرجات: 
ۈپ، ئۆچۈرخاتالىقىڭالرنى تائاال هللا مەن سىلەرنى »« الصالة بعد الصالة

 ىمۇۇ بولسئ دەرىجەڭالرنى كۆتۈرىدىغان بىر ئىشقا باشالپ قويايمۇ؟!
 مەسجىدكە كۆپ ،ېلىشئتاھارەتنى كامىل  مۈشكۈل ئەھۋالدىمۇ

نامازنى يەنە بىر يىن ېدىن كنامازبىر ۋە  قەدەم ئېلىپ بېرىش

                                                            
ىڭ يېگانىدۇر، ئۇن-تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككەهللابىر  تەرجىمىسى: ①

ى تىرىلدۈرگۈچهللاسانا ئۇنىڭغىال خاستۇر، -شېرىكى يوقتۇر، پادىشاھلىق ۋە جىمى ھەمدۇ
 ر، ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر.ۋە ئۆلتۈرگۈچى زاتتۇ

 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
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بۇ ھەدىس ھەدىستە تىلغا ئېلىنغان ئەمەللەرنىڭ   ①.«تۇركۈتۈش
خاتالىقالرنى ئۆچۈرۈپ، دەرىجىلەرنى كۆتۈرىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ 

 بەردى.
كىشىلەر » :نىشچەىنەقىل قىل بىر تۈركۈم ساھابىلەردىن

ز نامازغا تۇرسا تىدۇ، ئۇالر پەرېۋۈر بىلەن كۆيدۈركۈندۈزنى گۇناھال
 دېيىلگەن. «تىدۇېۋۈگۇناھلىرىنى ئۆچۈر

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①
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 دەرس -32

 ئىجابەت بولىدۇ؟ ايسى ۋاقىتتادۇئا ق

 رەببىڭالر» ﴿َووَاَل َربَُُكُم اْدُعوِِن أَْدَتِجْب لَُكْم﴾ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا 
 قوبۇل قىلىمەنماڭا دۇئا قىلىڭالر، مەن )دۇئايىڭالرنى( >ئېيتىدۇ: 

 .①«<رىمەن(ى)تىلىگىنىڭالرنى ب
 زۆرۈر بولىدىغان ئىشالر ئۈچ تۈرلۈك دا رىئايە قىلىشدۇئا: 
 . ئۈمىدلىك ھالدا دۇئا قىلىش1

 ىشقا بۇيرۇلغان ۋە ئۈمىددۇئا قىلچۈنكى، ئۈمىدلىك ھالدا 
ۋەدە  ىدىغانلىقىئىجابەت قىلىن نىڭقىلىنغان دۇئا بىلەن

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل  ئمان ئىبنى بەشىرۇن قىلىنغان.
ھەقىقەتەن دۇئا » «إن الدعاء هو العبادة»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، 

َووَاَل ﴿ قىلغان:مۇنۇ ئايەتنى تىالۋەت ن ئاندى ۋە دېگەن «تۇرئىبادەت
ماڭا دۇئا قىلىڭالر، >ئېيتىدۇ:  رەببىڭالر» ﴾َربَُُكُم اْدُعوِِن أَْدَتِجْب لَُكْم 

قوبۇل قىلىمەن )تىلىگىنىڭالرنى مەن )دۇئايىڭالرنى( 
 ③.②<«رىمەن(ىب

شىدىن ابەت قىلىنىڭ ئىجهللاۋە  . قەلب ھۇزۇرى بىلەن2
 ئۈمىدلەنگەن ھالدا دۇئا قىلىش

دۇكى، نىقىلى نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھۇرەيرە  ئەبۇ
 واعلموا أن ،وأنتم موقنون باإلجابة اللَّهادعوا » :مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

                                                            
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -61سۈرە غافىر  ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -61سۈرە غافىر  ②
، ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ۋە ئىبنى نەسائى تىرمىزى، ئىبنى ماجە، ئەبۇ داۋۇد،ئەھمەد،  ③

 توپلىغان. جەرىر
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دۇئا قىلغاندا، ئىجابەت » «ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله اللَّه
 بولىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشەنچ قىلغان ھالدا دۇئا قىلىڭالر!

 ①.«قىلمايدۇ ئىجابەت قەلبنىڭ دۇئاسىنى غاپىل هللا بىلىڭالركى،
 كەتمەسلىك. دۇئانىڭ ئىجابەت بولۇشىغا ئالدىراپ 3

دۇئا  كەنلىكتىنچىكېشى كۇنىڭ ئىجابەت بوليىڭىزدۇئا
 ئىجابەتدۇئانىڭ ق قىلىش ۇنداب ەڭ!قىلىشنى تەرك ئەتم

 زېرىكمەي دۇئا قىلغۇچىالرنى . ھالبۇكى،قويىدۇ توسۇپ بولۇشىنى
 ياخشى كۆرىدۇ. تائاالهللا 

  دۇئانىڭ ئىجابەت بولۇشى تۆۋەندىكى ئىشالرنى ئۆز ئىچىگە
 ئالىدۇ:
لىرىگە ناھايىتى رەھىمدىل بولغاچقا دۇنيالىق بىرەر بەندى هللا

 ،تىلىگىنىنى بىرىدۇ ھاجىتىنى تىلەپ دۇئا قىلغان بەندىسىنىڭ
شۇ ياكى  ئالماشتۇرۇپ بىرىدۇ،ياخشىراقىنى ياكى ئۇنىڭدىن 

كىنى تىلىياكى ېتىدۇ، ۋۈئۇ كىشىدىن يامانلىقنى كۆتۈرسەۋەبلىك 
 ىكشۇ سەۋەبلياكى ئېلىپ قويىدۇ ۋە  ئاخىرەتكە ياخشىلىق قاتارىدا 

جابىر رەزىيەلالھۇ  .ۈۋېتىدۇرۈگۇناھىنى كەچ ەربىرئۇ بەندىنىڭ 
ن ما م»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،

ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله ما مل يدع بإثم أو  اللَّهعبد يدعو بدعاء إال أتاه 
 ا،ھاجىتىنى تىلەپ دۇئا قىلغاند قايسى بىر بەندە» «قطيعة رحم

تۇغقانلىرىدىن مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشكە -گۇناھ بولىدىغان ياكى ئۇرۇق
تائاال ئۇنىڭ هللا دىغان ئىشنى تىلىمىگەنال بولسا، ئېلىپ بارى

 ②«.رىدۇىسىنى بىتىلىگەن نەرس

                                                            
 .دېگەن« ھەسەن»توپلىغان، ئەلبانى تىرمىزى  ①
 .دېگەن« ھەسەن»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

111 

دۇئاغا سۇسلۇق »مۇنداق دېگەن:  ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 .«دۇئا ئىنساننى ھاالكەتتىن قوغدايدۇ قىلماڭالر،
 دۇئانىڭ ھېكمىتى 

ھامان  نىڭچېكىشتىن زېرىكىپ قالمىسىال ئىشىك
ىلغىنىغا ئوخشاش، دۇئاسىنىڭ جەزمەن ئىجابەت ئېچ

سىدا مۇستەھكەم تۇرغان دۇئابولىدىغانلىقىغا ئىشەنچ قىلىپ، 
ال تائا هللا . چۈنكى،ئۇزۇنغا بارماي ئىجابەت بولىدۇبەندىنىڭ دۇئاسى 

ئىجابەت  ۇپ،قوي ئېچىپلىش ئىشىكىنى دۇئا قىلىرىگە بەندى
 يمىغان.تىپ قوىقىلىش ئىشىكىنى ئ

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -33

 ؟نى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرىمىز اللَّه اال هال ال

 ، وكفر مبا يعبد مناللَّهمن قال ال إله إال »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ىن باشقا تهللا: >بىر كىمكى»« اللَّهحرم ماله ودمه، وحسابه عىل  اللَّهدون 

 ا بارلىقىن باشقتهللاسە ۋە ېد <ئىالھ يوقھېچبىر ھەق 
چېقىلىش  غامېلى ۋە قېنىئۇنىڭ ئىنكار قىلسا،  مەئبۇدالرنى

 ①.«قىدۇرهللاھېسابى ئىچكى سىرلىرىنىڭ ئۇنىڭ  دۇر.ھارام
 اللَّه< اال هال ال>»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

 ى ـــقلىنىشە تەستىۋ لىيلىشىشىئەمەقەلبتە  ڭمەنىسىنىنىڭ 
، نىالشغئۇنى ئۇلۇ ،قىلىشنى ئىالھ النىهللاگانە ېي-يەككە تىنقەلب

ئۈمىد ئۇنىڭدىنال ياخشى كۆرۈشنى، ئۇنى قورقۇشنى، ئۇنىڭدىن 
ى ل قىلىشنۈتەۋەككئۇنىڭغىال  نى ۋەالشكاتتىئۇنى ى، قىلىشن

 ىىنن باشقىتهللا نىڭ قەلبىدىنئۇ كىشى ھەمدەتەلەپ قىلىدۇ 
ەقەت پقەلبتە  ئەنە شۇ ۋاقىتتا. يوقۇلىدۇقىلىش پۈتۈنلەي  ئىالھ
ياخشى كۆرگەننى ياخشى كۆرۈش  هللاخالىغان نەرسىنى خاالش،  هللا
ن . قەلبتىمەۋجۇد بولىدۇ تەلەپ قىلىشال ىتەلەپ قىلغاننهللا ۋە 

 اننىڭۋە شەيت قۇترىتىشلىرىئۇنىڭ  ھەۋەسلەر،-اۋايىبارلىق ھ
 .تىدۇېۋەسۋەسىلىرى يوق بولۇپ ك

 ائۇنىڭغا ئىتائەت قىلس شى كۆرسە ۋەنەرسىنى ياخ ەركىمكى بىر
 ئۇ ،ئۆچ كۆرسە ياكىئاساستا ياخشى كۆرسە )ئېتىقاد( شۇ مۇ ھەمدە
ۈنال ياخشى ئۈچ هللاكىمكى  .ھېسابلىنىدۇ ئىالھىئۇنىڭ  نەرسە

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①
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 ياكىئۈچۈنال دوست تۇتسا هللا  ھەمدەئۆچ كۆرسە  ياكىكۆرسە 
بولغان ئىالھى  يئۇنىڭ ھەقىقى هللائەنە شۇ چاغدا  ،شمەن تۇتساۈد

 يامان كۆرسە ياكىئۈچۈن ياخشى كۆرسە  كىمكى ئۆز نەپسى ؛بولىدۇ
دۈشمەن تۇتسا، ئەنە شۇ  تۇتسا ياكى دوست ڭ ئۈچۈنئۇنى ھەمدە
 تائاالهللا بولىدۇ. بولغان  <ئىالھى>خاھىشى ئۇنىڭ -نەپسىچاغدا 

َتََخَذ إِلََهُه َهَواهُ ﴿ :ەيدۇبۇ ھەقتە مۇنداق د )ئى مۇھەممەد!( > ﴾أَفََرأَْيَت َمِن ا
پ ئادەمنى ئېيتى خاھىشنى ئىالھ قىلىۋالغان-ماڭا نەپسى

 «.①<بەرگىن
ى كۆڭلى كىش نداقئۇ»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن قەتادە

-ۇنى قىلىدۇ، تەقۋالىق ئۇنى ھاۋايىشبىرەر نەرسىنى تارتسىال 
 «.توسۇپ قااللمايدۇھەۋىسىگە ئەگىشىشتىن 

م ۈبىر تۈرك]: بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( گە ھەسەن كىشىلەر بەزى
 «سە جەننەتكە كىرىدۇېد اللَّه< اال هال ال>كىمكى » :كىشىلەر

دېسە،  نى اللَّه< اال هال ال>كىمكى » :[ دېگەندە، ئۇ؟ېيىشىۋاتىدىغۇد
ەتلىرىدىن چىقسا ئۇنىڭ مەسئۇلىي ۋە ئۇنىڭ ھەققىنى ئادا قىلسا

 .گەندې« جەننەتكە كىرىدۇ
ەتكە جەنن ـــ تەۋھىد كەلىمىسى] :ئالىمالر قىسىمبىر 

ڭ ئۇنىلېكىن سەۋەب بولسىمۇ  قاختىن قۇتۇلۇشازود شكە ۋەكىرى
لەرنى زپەر شەرتلەر ـــئۇ  ،بولۇپبار بىرنەچچە تۈرلۈك شەرتلىرى 

ا مان. تۇرچوڭ گۇناھالرنى قىلىشتىن ساقلىنىش ئورۇنداش ھەمدە
ېخىمۇ ىنى تندىكى سۆزىنىڭ مەنىسنىڭ تۆۋە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بۇنىڭدىن

، وأن محمدا اللَّهما من أحد يشهد أن ال إله إال »: روشەن چۈشەنگىلى بولىدۇ
ىن چقايسى بىر كىشى » «عىل النار اللَّهصدقا من قلبه إال حرمه  اللَّهرسول 

                                                            
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -23سۈرە جاسىيە  ①
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تىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالھ هللاراستچىللىق بىلەن > قەلبىدىن
دەپ گۇۋاھلىق  نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى<هللايوق، مۇھەممەد 

تەۋھىد كەلىمىسىنى  ①«.ىدۇھارام قىل نىخازودئۇنىڭغا  هللاسە بەر
ىدە سۆزدېگەن  كىشىلەر ـــ چىۈكىرگ وزاخقاچىلەردىن دۈدېگ

 [.راستچىل بولمىغان كىشىلەردۇر
 تەۋھىد كەلىمىسىدىكى راستچىللىقنىڭ تەسىرى 

بۇ كەلىمە »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
ىن تهللا نىقەلب ،دېيىلسە ن قەلبىدىن راستچىللىق بىلەنچى

كىمكى بۇ كەلىمىنى  ىلەردىن پاكاليدۇ؛نەرس بارچەاشقا ب
 ،ياخشى كۆرمەيدۇ نىباشقى تىنهللاراستچىللىق بىلەن دېسە 

 ،قورقمايدۇ ھېچنەرسىدىن ىن باشقاتهللا ،مىد قىلىدۇئۈ تىنالهللا
-ھاۋايى نىڭ قەلبىدەل قىلىدۇ ۋە ئۇ كىشىۈقىال تەۋەككهللا

 ىنتهللاقالمايدۇ. قاچانكى قەلبتە  تەسىرلىرى ھەۋەسنىڭ قالدۇق
سۆزىدە  ـــ باشقىسىنىڭ تەسىرى قېلىپ قالىدىكەن، مانا بۇ

 «.دۇراستچىل بولمىغانلىقنىڭ ئاالمىتىر
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 .بۇخارى توپلىغان ①
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 دەرس -34

 دۇرنۇرـــ  ناماز

  .①«دۇرنۇر ـــناماز » «والصالة نور»: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
ناماز شەكسىز »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

 :چۈنكى نۇردۇر
  .لىدۇۋە كۆزلىرىگە نۇر بو بدۇنيادا مۇئمىنلەرنىڭ قەل ناماز. 1

نۇرلىنىدۇ ۋە كۆزلىرى بلىرى مۇئمىنلەرنىڭ قەل ئارقىلىق ناماز
. دۇركۆز خۇرسەنلىكى تەقۋادارالرنىڭ ـــ ۇ شۇڭالشقا نامازيدۇروي

 <جعلت قرة عيني يف الصالة>: مۇنداق دېگەن بۇ ھەقتە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ②.<قىلىندى دامازنا ۈمنىڭ خۇرسەنلىكىنىڭ كۆزېم>

 .نۇر بولىدۇ ەبرىدەمۇئمىنلەرگە ق امازن. 2
 ئبۇ ھەقتە ئەبۇ دەردا تېخىمۇ شۇنداق بولۇپ، كېچىلىك ناماز

سىلەر كېچىنىڭ قاراڭغۇلىقىدا >: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن
ئىككى رەكئەت ناماز  ۇلۇقىدىن ساقلىنىش ئۈچۈنقاراڭغ ىنىڭقەبر

 .!<ئوقۇڭالر
كىدە ۈۋە سىرات كۆۋر داقىيامەتنىڭ قاراڭغۇلىقى ناماز. 3

نۇرالر ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ مىقدارى  لىدۇ.مۇئمىنلەرگە نۇر بو
 بويىچە تەقسىم قىلىنىدۇ.
 نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ەمرئابدۇلالھ ئىبنى ئ

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①
 .دېگەن« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②
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تۇرۇپ مۇنداق  نامازنى تىلغا ئېلىپ ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن مل يحافظ >: دېگەن

كىمكى نامازغا كۆڭۈل بۆلسە > <ه نور وال نجاة وال برهانعليها مل يكن ل
 ؛نى نۇر، ھۆججەت، نىجاتلىق بولىدۇناماز ئۇ كىشىگە قىيامەت كۈ

ىجاتلىق، ھۆججەت نامازغا كۆڭۈل بۆلمىگەن كىشىگە نۇر، ن
 «.①<بولمايدۇ
 پايدىلىرى ئىبادەتنىڭ 

 بەدەن»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
ەن ئەمەل قىلىشتىن دۇنيادا ئىككى نەرسە مەقسەت ئەزالىرى بىل

مەشغۇل  تكەئىبادە-تائەتئەزاالرنى  ،بىرى بولۇپ، قىلىنغان
يەنە  .مۇشەققەت تارتقۇزۇش-جاپائارقىلىق  قىلىش ۋە ئىبادەت

 نۇشقا،وتىن تىلەشكە، ئۇنى تهللا ؛قا باغالشهللاقەلبنى  ،بىرى
 ەۋ ئۇلپەت ئېلىشقا-ئۇنسىئۇنىڭغا يېقىنلىشىشقا، ئۇنىڭدىن 

ئىشتىياق باغالشقا ۋاقىت ئاجرىتىش ئۈچۈن  ئۇنىڭغا ئۇچرىشىشقا
لەن بى زىكىرلەر خالىغان چەكلەپ،مەشغۇالتلىرىدىن قەلبنى  دۇنيا

 .«ۇشتۇرقەلبنى نۇرالندۇر
: مۇنداق دېگەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ 

ندۈزى چىرايى گۈزەل ئوقۇغان كىشىنىڭ كۈناماز كۆپ  سىكېچى»
 .«لىدۇبو

 ناماز»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىمئەلالمە 
ىلىقنىڭ بېشى، ئىماننىڭ مەركىزى، ئىسالمنىڭ ئاساسى، قۇلچ

اماز بەندە رەببىگە ن ئورنىدۇر.قا يېقىنلىشىشنىڭ هللا ۋە نىجاتلىق

                                                            
 .دېگەن« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى  ، دارىمى ۋە بەيھەقىئەھمەد ①
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سەجدە نامازدىكى ئوقۇۋاتقان ھالىتىدە ئەڭ يېقىن بولىدۇ ۋە 
ە بىگرەب ، ئۇنىبولۇپ نۇر غامۇسۇلمانقىلىۋاتقان ھالىتىدە ناماز 

 .«الشتۇرىدۇتېخىمۇ يېقىن
 

※  ※  ※  
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 دەرس -35

 !ڭىزگە قۇل بولماڭنەپسى

اَها۞﴿ەيدۇ: مۇنداق دتائاال  هللا وَْد  فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها۞ َوَنْفٍس َوَما َدَوَ
اَها۞ أَفْلََح َمْن َزكََاَها۞ روھ بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىق » ﴾َووَْد َخاَب َمْن َدَدَ

يامانلىقنى بىلدۈرگەن زات بىلەن -قىلىپ ياراتقان، ئۇنىڭغا ياخشى
تىدۇ ىك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا ي[، روھىنى پا8ـ7قەسەمكى ]

فۇجۇر بىلەن( كەمسىتكەن ئادەم -ە پىسقى[. نەپسىنى )كۇفرى ۋ9]
 .①«[11دۇ ]چوقۇم نائۈمىد بولى
يۇقىرىقى »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

ى ننەپسى ئارقىلىققا ئىبادەت قىلىش هللائايەتنىڭ مەنىسى ـــ 
لەن مەئسىيەتلەر بى-گۇناھ ،رىشتىېكىشى نىجاتلىققا ئ لىغانپاك

 .تى دېگەنلىك بولىدۇزىيان تارتنەپسىنى خار قىلغان كىشى 
 مەئسىيەتلەر-گۇناھ، پاكاليدۇ نەپسنى ئىبادەت-تائەت ،دېمەك

خۇددى توپىدا يۇمۇالنغان كىشىنىڭ جىسمى نەپسىنى ئىنساننىڭ 
 «.پ قويىدۇۈرۈشتەكىرلكىرلەشكەن كەبى 

كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
تىگەن قوپۇپ ۋاقتىنى بىر ئىشقا ممە ئادەم ئەھە» «موبقها

)ياخشى ئىش قىلىش ئارقىلىق( ئۆزىنى ، ئۇ يا ئىشلىتىدۇ
ھاالكەتتىن قۇتقۇزىدۇ ياكى )يامان ئىش قىلىش ئارقىلىق( ئۆزىنى 

 ②.«ھاالك قىلىدۇ

                                                            
 .ئايەتكىچە -11ئايەتتىن  -7سۈرە شەمس  ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
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يۇقىرىقى » )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: ئىبنى رەجەب
ۇنى ياكى ئ اھاالك قىلىشق نەپسىنىئۆز  نىڭئىنسانھەربىر  ھەدىس

قا هللاكىمكى  .دااللەت قىلىدۇىرىشىدىغانلىقىغا قۇتۇلدۇرۇشقا ت
 نەپسىنىئۇ ئۆز  ،قىلساتىرىشچانلىق  ئىبادەت قىلىشقا-تائەت
 ؛نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزغان بولىدۇهللاقا ساتقان بولىدۇ ۋە ئۇنى هللا

ەپسىنى نئۇ ئۆز  ،كەت قىلساىقا ئاسىي بولۇشقا ھەرهللاكىمكى 
 ەۋنىڭ غەزىپى هللائۆز نەپسىنى  شۇنداقال خارلىققا ساتقان بولىدۇ

مۇپتىال قىلىپ ەرگە مەئسىيەتل-گۇناھ دۇچار قىلىدىغان غائازابى
 «.قويىدۇ
 قۇتۇلدۇرۇشنىڭ يوللىرىقۇللۇقتىن  نەپسىنى 

 مەن» قىلىشقا تىرىشاتتى ۋە: رنىەئەمەللسالىھ بەزى سەلەفلەر 
رنىڭ ئۇال دەيتتى.« تىرىشىمەنئازاد قىلىشقا  بولغاچقا ئۆزۈمنى قۇل

 ددىيىتى بىلەن نەپسىنى ئازائۆزىنى ئۆلتۈرۈپ قويۇپ خۇددى بەزىسى 
بولۇشى ئۈچۈن دىيىتىگە باراۋەر  ۈككۈنل ھەر انغا ئوخشاش،قىلغ

 .ئېيتاتتىتەسبىھ قېتىم مىڭ  12كۈنىگە 
 مۇئمىن»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنبەسرى  ھەسەن

چراشقانغا ۇقا ئهللاتاكى  ،خشاش بولۇپوئ قۇلغا دۇنيادابۇ  كىشى
 «.تىرىشىدۇقىلىشقا  دئازا ۆزىنىئ يخاتىرجەم بواللماەدەر ق

 قا قانداق ساتىمىز؟هللا ئۆزىمىزنى 
 ئىبادەت قىلىشقا-قا تائەتهللا»: بەزىلەر مۇنداق دېگەن

ۋە ئۇنى  قا ساتقانهللاقىلغان كىشى نەپسىنى  تىرىشچانلىق
 ئاسىي بولۇشقاقا هللا ،ىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغان بولىدۇنهللا
ۇنداقال شەپسىنى خارلىققا ساتقان بولىدۇ كەت قىلغان كىشى نىھەر

-گۇناھدۇچار قىلىدىغان  غاازابىنىڭ غەزىپى ۋە ئهللا ئۆز نەپسىنى
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 .«گە مۇپتىال قىلىپ قويىدۇمەئسىيەتلەر
! سەن پايدا تەلەپ ئىنسانئى »: مۇنداق دېگەن بەزىلەريەنە 
 ن.يسەپ كەچتە قايتىدىغان كىشىگە ئوخشاتىگەن بېرىقىلىپ ئە

يەنى ) دەكئۇنىڭ مۇنەپسىڭگە كۆڭۈل بۆلگىن، ھەرگىز ئۆز ڭالشقاشۇ
 .«پايدا ئااللمايسەن قىلغاندەك( دىڭنى ئازانەپس

: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ياشەيئىبنى ئ ىرئەبۇ بەك
سەن >: تىمېبىر ئادەم ماڭا بىر ق چېغىمداش پيايا تېخى مەن»
ڭ نىڭۈقىدىن كۈچۇئاخىرەتنىڭ قۇللدىكى ۋاقتىڭدا ئۆزۈڭنى نيادۇ

 الغۇچىالر ئەسال بولۇپ ق قۇل ئاخىرەتتە قۇتقۇزغىن،يىتىشىچە 
شۇنىڭدىن مەن  ،قەسەم قىلىمەنكى ۇ< دېگەنىدى.قۇتقۇزۇلمايد

 .«نى ئۇنتۇپ قالمىدىمبۇ سۆز كېيىن
نىڭ ئىككى ېم»: مۇنداق دېگەن لەر يىغالپ تۇرۇپسەلەفبەزى 

قا قالسا باشتىپ ېئەگەر ئۇ ك .بار جېنىم الەت بىريوق، پەق جېنىم
 «.بىرىنى تاپالمايمەن

 هللا» :)رەھىمەھۇلالھ( ەفىيەمۇھەممەد ئىبنى ھەن
قىلىپ بەردى، مۇكاپات جەننەتنى جېنىڭالرنىڭ بەدىلىگە 

سىنى نەپ .ڭالرەتمەسېتىۋجەننەتتىن باشقا نەرسىگە جېنىڭالرنى 
بەزىلەر  دېگەندە،« ەيدۇرمەتلىگەن كىشى دۇنياغا بىرىلمھۆ

ئۈستۈن ەت جەھەتتە قىمم-قەدىر كىشىلەرنىڭ» :دىنئۇنىڭ
مۇھىم دەپ ئۆزىگە  يانىدۇن» ئۇ: دەپ سورىغانىدى،« كىم؟ بولغىنى

 .ەپ جاۋاب بەردىد« كىشى بىلمىگەن
 ۋە ھۆرلۈكنىڭ ھەقىقىتى قۇللۇق 

 :)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنئىبنى تەيمىيە  شەيخۇلئىسالم
ىدىغان تايىن باشقىسىغاتىن هللاقەلب  بەدەننىڭ پادىشاھى بولغان»
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 يھەقىقى .خار بولىدۇ ھەقىقيئۇ چاغدا ئۇ  ،قۇل بولۇپ قالسا
لب قەـــ ھۆرلۈك  يھەقىقى ،بايلىقى بولغىنىدەك بايلىق قەلب

 .«دۇرقەلب قۇللۇقى ـــ قۇللۇق ي، ھەقىقىۈكىھۆرل
ليس الغنى عن كرثة العرض، ولكن الغنى »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

ىق ئەمەس لباي يھەقىقىدۇنيانىڭ كۆپلۈكى -مال» «غنى النفس
 ①.«تۇربايلىق يبايلىقى ھەقىقىبەلكى نەپسىنىڭ 

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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 دەرس -36

 !قىلىشتىن ساقلىنىڭالر زۇلۇم

الِِمنَي ﴿ :ەيدۇتائاال مۇنداق دهللا  ُ  َا ُيِحَبُ الَظَ زالىمالرنى  هللا» ﴾َواّلَلَ
دوست تۇتمايدۇ )زالىمالرنى دوست تۇتمايدىغان زات قانداقمۇ 

 .①«بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلسۇن؟(
نەرسىنىڭ ئۆزىنىڭ مۇناسىپ »نى «زۇلۇم» ئالىمالر كۆپچىلىك

 دەپ تەپسىرلىگەن.« ئورنىغا قويۇلماسلىقى
 پەيغەمبەرزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،  ئەبۇ

يا عبادي، إين حرمت الظلم عىل »ھەدىس قۇددۇسىدا مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص
ى ئ>: مۇنداق دەيدۇ تائاال»هللا  «نفيس وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا

 گىمۇزۇلۇمنى ھارام قىلدىم ۋە سىلەربەندىلىرىم! مەن ئۆزۈمگە 
 ②.«<رام قىلدىم، زۇلۇم قىلىشماڭالرھا ئۆزئارا زۇلۇم قىلىشىڭالرنى

تائاال  هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن رەجەبئىبنى 
زۇلۇم  ۇمنى ھارام قىلدى ۋە ئۇالرنى ئۆزئارابەندىلىرىگە زۇل

 شئۆزىگە زۇلۇم قىلى باشقىالرغا ۋە ،قىلىشتىن توستى. دېمەك
 :بولىدۇ بۇ ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، ھارام

 چوڭى ـــئۇنىڭ ئەڭ  .نەپسىگە زۇلۇم قىلىشبىرىنچى، ئۆز 
َنَ ﴿إِ  :بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇتائاال هللا  تۇر. ۈرۈشرىك كەلتېقا شهللا

ْرَك لَُظلٌْم َعِظيٌم﴾  . ③<شېرىك كەلتۈرۈش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر> الَشِ

                                                            
 .ئايەتنڭ بىر قىسمى -57سۈرە ئال ئىمران  ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
 .ئايەتنڭ بىر قىسمى -13سۈرە لوقمان  ③
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 ئورنىدا قويۇپ ياراتقۇچىنىڭمەخلۇقنى شېرىك كەلتۈرگەن كىشى 
 نەرسىنىمانا بۇ ـــ  ىدۇ ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنىدۇ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىل

قۇرئاندا كۆپ تىلغا ئېلىنىپ ئازاب ۋەدە  .تۇرىغا قويمىغانلىقئۆز ئورن
ائاال تهللا  قىلىنغان زالىمالردىن كۆزدە تۇتۇلىدىغىنى مۇشرىكالردۇر.

الُِموَن ﴿ :بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ مەت ئكۇفرانى نې> ﴾َوالْكَاِفُروَن ُهُم الَظَ
. ئۆزلىرىگە زۇلۇم ①<قىلغۇچىالر )ئۆزلىرىگە( زۇلۇم قىلغۇچىالردۇر

-كىچىك گۇناھ-قىلغان مۇشرىكالر ھەر تۈرلۈك چوڭ
 مەئسىيەتلەرنى ئەگەشتۈرۈپ قىلىدۇ. 

 تەبۇ ھەق .مىلۇىڭ باشقىالرغا قىلغان زۇبەندىنئىككىنچى، 
 :مۇنداق دېگەنىسىدە خۇتب >ۋىدالىشىش ھەجى<دىكىملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

كحرمة يومكم هذا، يف شهركم  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام،>
-بىرىڭالرنىڭ جېنىغا، مېلىغا ۋە يۈز->بىر <، يف بلدكم هذاهذا

ئابرۇيىغا تېگىش سىلەرگە خۇددى بۇ كۈن، بۇ ئاي ۋە بۇ جاينىڭ 
 «.②ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق ھارام قىلىنغاندەكال ھارامدۇر<

 زۇلۇم» «الظلم ظلامت يوم القيامة»: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
 ③«.زۇلمەتكە ئايلىنىدۇ–قىيامەت كۈنىسى قاراڭغۇ

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ مۇسا
 تائاال زالىمغا هللا> <حتى إذا أخذه مل يفلته ه ليمىل للظاملإن اللَّ >»: ملسو هيلع هللا ىلص

چاغدا ھەرگىز بوش قان ئۇنى تۇت دۇ،مۆھلەت بىرى ئەلۋەتتە
َوَكَذلَِك أَْخُذ َربََِك ﴿ دى:ۇئايەتنى ئوق ۇنۇم ېدى ۋە ئاندىند قويۇۋەتمەيدۇ<

زالىم يۇرتالر  رەببىڭ> ﴾إَِذا أََخَذ الُْقَرى َوِهَي َظالَِمٌة إَِنَ أَْخَذهُ أَلِيٌم َشِديٌد 

                                                            
 .ئايەتنڭ بىر قىسمى -254سۈرە بەقەرە  ①
 .بۇخارى توپلىغان ②
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ③
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ڭ نىهللا)ئاھالىسى( نى ھاالك قىلسا، ئەنە شۇنداق ھاالك قىلىدۇ، 
    ②«.①<ئازابى ھەقىقەتەن تولىمۇ قاتتىقتۇر

من كانت عنده مظلمة ألخيه » :مۇنداق دېگەن يەنە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار وال درهم، من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته، فإن 

 كى ئۆزكىم» «مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه
 نىڭغائۇ شىنىڭ بىرەر نەرسىسىنى ئېلىۋېلىش ئارقىلىققېرىندى

قىلسا، ئۇ قېرىندىشىنىڭ ھەققىنى قايتۇرۇپ بىرەي دېسە  زۇلۇم
دىنار ۋە دەرھەممۇ يوق بولغان، قېرىندىشىغا ياخشى ئەمىلىدىن 
ئېلىپ بىرىلىدىغان، ياخشى ئەمەللىرى بولمىسا زۇلۇمغا 
ئۇچرىغۇچىنىڭ گۇناھلىرى ئېلىنىپ زۇلۇم قىلغۇچىنىڭ گەدىنىگە 

ىن بۇرۇن ئۇ زۇلۇمدىن ئارتىپ قويۇلىدىغان قىيامەت كۈنى كېلىشت
  ③«.ئۆزىنى خاالس قىلىۋالسۇن

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 .ئايەت -112سۈرە ھۇد  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 .بۇخارى توپلىغان ③
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 دەرس -37

 !ىدىن سوراڭالرلنىڭ پەزهللا

 تائاال هللا» :ھەدىس قۇددۇسىدا مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
يا عبادي، كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم. يا عبادي، >: مۇنداق دەيدۇ

أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إال من كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين 
كسوته فاستكسوين أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعا فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 

كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مام  وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت
ئى بەندىلىرىم! مەن > <إذا أدخل البحر  ينقص املخيطعندي إال كام

 ،رازغۇنسىلەالر ئھەممىڭ باشقا كە باشلىغان كىشىلەردىنھىدايەت
توغرا يولغا الر، مەن سىلەرنى مەندىن ھىدايەت تەلەپ قىلىڭ

 اكىشىلەردىن باشق تويغۇزغانئى بەندىلىرىم! مەن  باشاليمەن.
 ىقرىزسىلەرگە مەن ، لەڭالررىزىق تى، مەندىن سىلەرھەممىڭالر ئاچ

قا باش كىشىلەردىن ەندۈرگىنكىي ىرىمەن. ئى بەندىلىرىم! مەنب
ئۆزۈڭالرنى كىيىندۈرۈشۈمنى ، مەندىن سىلەرھەممىڭالر يالىڭاچ

ئى بەندىلىرىم! سىلەر  نى كىيىندۈرىمەن.ن سىلەر، مەسوراڭالر
ناھالرنىڭ ۇمەن گ گۇناھ سادىر قىلىسىلەر،كۈندۈز -چەېك

مەندىن مەغپىرەت شۇڭا سىلەر  .نى مەغپىرەت قىلىمەنسىھەممى
ى ئ .مەغپىرەت قىلىمەن نىسىلەرمەن تەلەپ قىلىڭالر، 

 ،كېيىن كېلىدىغان ىلگىرى ئۆتكەن،ئ دىنبەندىلىرىم! ئەگەر سىلەر
مەندىن  ھەممىڭالر بىر تۈزلەڭلىككە چىقىپ ئىنسان ۋە جىن

نى سورىغىنى ىڭالرنىڭمەن ھەربىر ەكلىرىڭالرنى سورىساڭالر،تىل
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چۆكۈرۈپ تارتسا، دېڭىز  دېڭىزغا بەرسەممۇ، بۇ خۇددى بىر يىڭنىنى
سۈيىدىن ھېچنەرسىنى كېمەيتەلمىگەندەك، مېنىڭ خەزىنەمدىن 

 ①«.ھېچنەرسىنى كېمەيتەلمەيدۇ<
يۇقىرىقى » :)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

 مەنپەئەتنى ىدالىردىن ۋە دۇنيا ئىش جىمى مەخلۇقالرنىڭ ھەدىس
قا موھتاج هللاكىندۈرۈشتە ېۋە زىياننى چ قولغا كەلتۈرۈش

ە ئۆز نەپسىلىرىگبەندىلەر  ،نكىۈچ .ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ
ھېچنەرسىگە ئىگە  مەنپەئەت يەتكۈزۈش ۋە زىياننى چېكىندۈرۈشتە

 .بواللمايدۇ
 رىزىق بىرىش ۋە ھىدايەت قىلىشتائاال  هللاشۈبھىسىزكى، 

 دۇنيادا ئۇ ئىككى قىلمىغان كىشى مەرھەمەت-پەزلى ئارقىلىق
گۇناھلىرىنى مەغپىرەت تائاال هللا  الىدۇ،ق ممەھرۇ نېئمەتتىن
قىلمىغان كىشىنىڭ  مەرھەمەت-پەزلى ئارقىلىققىلىش 

 ېلىپ قالىدۇ.ئاخىرەتكە قگۇناھلىرى 
 كىىدىنى ۋە دۇنيالىقىدەرنىڭ بەندىليۇقىرىقى ھەدىس يەنە 

بارلىق ئىبارەت كېچەكتىن -كىيىم ۋە ئىچمەك-يېمەك
تىلىگەندەك يەت ۋە مەغپىرەت ھىداخۇددى  ھاجەتلىرىنى،

 «.غانلىقىغا دااللەت قىلىدۇدىىياخشى كۆرتائاالنىڭ  هللا تىلىشىنى
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نى ھاجەتلىرىبىرىڭالر رەببىدىن بارلىق » «يسأل شسع نعله إذا انقطع
تىن هللاھەتتا ئايىغىنىڭ بوغقۇچى ئۈزۈلۈپ كەتسىمۇ  سورىسۇن،
 ②«.سورىسۇن

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①
 دېگەن.« ھەسەن»دېگەن، ئىبنى ھەجەر « غەرىب»تىرمىزى توپلىغان ۋە  ②



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

140 

ۇزى، قوينىڭ خېمىرنىڭ تھەتتا لەر نامىزىدا سەلەفبەزى 
 تىلەيتتى. مۇھاجەتلىرىنى ھەلىپى چاغلىق

سىلىرىنىڭ بىرىدە مۇنداق كەلگەن: مۇسا بەنى ئىسرائىل قىس
نەرسىگە ئى رەببىم! مەن دۇنيالىقتىن كۆپ »ئەلەيھىسساالم: 
« ۋاتىمەنۇسەندىن سوراشتىن خىجىل بولئەمما ئېھتىياجلىق، 

مەندىن ھەتتا خېمىرىڭنىڭ تۇزى، »تائاال:  هللادېگەندە، 
 دېگەن.« ئېشىكىڭنىڭ ھەلىپىنىمۇ سورىغىن

  يېگانىدۇر -يەككە پۈتكۈل شەيئىدەهللا 
ق قىلىش، رىزىلەرنى يارىتىش، ھىدايەت شۈبھىسىزكى، بەندى

ەتتە ئاخىر ۋە پقۇزۇش، دۇنيادا ئۇنى ۋاپات تابىرىش، تىرىلدۈرۈش
 الھئى زات بولغان يېگانە-يەككەا تگۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىش

ئۇنىڭغا  ۇلۇشتا ۋەسور مەدەت، قىلىنىشتا ، ئىبادەتبولۇشتا
 .يېگانە بولۇشقا اليىقتۇر-ئەلۋەتتە يەككەېلىنىشتا ي

 ؟تىلەيمىزىن ھىدايەت تهللامە ئۈچۈن ېن 
 :ۈكتۇرئىككى تۈرل تىلىشىىن ھىدايەت تهللامۇئمىننىڭ 

 ھىدايەت يئومۇمى. 1
 ئىسالمغا ھىدايەت قىلىش. ۋە ئىمان يەنى،

 ي ھىدايەتلىتەپسى. 2
 نۇشقاوتەپسىالتىنى ت ئىسالمنىڭ ۋە ئىمان نىڭهللا يەنى،

 .دۇرياردەم بىرىشى اقىلىشق ىمۇۋەپپەق قىلىشى ۋە ئۇن
ھەربىر »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن رەجەبئىبنى 

 موھتاج تىلەشكەىن ھىدايەت تهللاكۈندۈز -كېچەكىشى مۇئمىن 
نۇ ىنىڭ مۇئۆز نامىزىدا رەكئەتبىر تائاال بەندىلىرىنى ھەرهللا بولۇپ، 

َراَط الُْمْسَتِقيَم ﴿ :ۇغانسۆزىنى ئوقۇشقا بۇير بىزنى توغرا > ﴾اْهِدَنا الَصِ
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اْهِديِن لاَِم >كېچىلىك دۇئاسىدا:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . ①<يولغا باشلىغىن
دەپ دۇئا  ②<اْختُلَِف ِفيِه ِمَن الَْحقِّ ِبِإْذنَِك، إِنََّك تَْهِدي َمْن تََشاُء إىَِل ِِصَاٍط ُمْستَِقيمٍ 

 ③.قىالتتى

ۋە  ىلىقىن توغرتهللا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئەلى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ھەسەن ۇيتتى شۇنداقالھىدايەت سوراشقا بۇير

نۇت دۇئاسىدا مۇنۇ دۇئانى ئوقۇشنى تىر نامىزىنىڭ قۇىۋ
 «.⑤<④اللَُّهمَّ اْهِديِن ِفيَمْن َهَديَْت >: ئۆگەتكەنىدى

 ئىشىك ئوچۇقتۇر 
ئىبنى رەباھ )رەھىمەھۇلالھ(قا  ئەتا )رەھىمەھۇلالھ( تائۇس

ئىشىكى تاقىۋېلىنغان ۋە پەردە تارتىۋېلىنغان » :مۇنداق دېگەن
ھاجەتلىرىڭنى سوراشتىن  ئىشىك ئالدىغا بېرىپكىشىنىڭ 

 ئوچۇق قىيامەت كۈنىگىچە ھەمىشەبەلكى ئىشىكى  ساقالنغىن
 ۋە ئىجابەت قىلىدىغانلىقىنى غانۇسوراشقا بۇير ۆزىدىنتۇرىدىغان، ئ

 .«نەدە قىلغان زاتتىن سورىغىۋ
 ؟مەغپىرەت تىلەيمىزىن تهللامە ئۈچۈن ېن 

بولغاچقا  گۇناھ سادىر قىلىدىغانكۆپ  دەكۈندۈز-بەندە كېچە
 تەۋبە دىمۇ«قۇرئان كەرىم». دۇرموھتاج تولىمۇمەغپىرەت تىلەشكە 

ۇندا ئورقىزىقتۇرۇش كۆپ  بۇيرۇش ۋە كەمەغپىرەت تىلەش قىلىشقا،
ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،  .غانتەكرارالن

 «كل بني آدم خطاء، وخي الخطائني التوابون» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
لىق خاتائەمما  لىق ئۆتكۈزىدۇئادەم ئەۋالدىنىڭ ھەممىسى خاتا»

                                                            
 ئايەت. -6سۈرە فاتىھە  ①
نى ېئىزنىڭ بىلەن م ئۆز نەرسىلەردە شقانئىختىالپ قىلىھەق توغرىسىدا تەرجىمىسى:  ②

 .يسەنھىدايەت قىلغىن، سەن خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشالھەقىقەتكە 
 مۇسلىم توپلىغان. ③
 ! مېنى سەن ھىدايەت قىلغانالر قاتارىدا ھىدايەت قىلغىن.هللاتەرجىمىسى: ئى  ④
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ⑤
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 ①.«بە قىلغۇچىالردۇرۋەئەڭ ياخشىسى ت ئۆتكۈزگۈچىلەرنىڭ

 مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى،دىن نەقىل زەنىۇئەغەررىل م
ى ئ» «مرة اللَّه، فإين أتوب، يف اليوم إليه مائةيا أيها الناس توبوا إىل »: ندېگە

تىم ېق 111 دەكۈن مەنھەقىقەتەن تەۋبە قىلىڭالر،  قا! هللاخااليىقالر
 ②.«تەۋبە قىلىمەن

 تۈگىمەستۇرنىڭ خەزىنىلىرى هللا 
ِ َباٍق َما ِعْنَدُكْم ﴿: ەيدۇتائاال مۇنداق دهللا  )ئى » ﴾َيْنَفُد َوَما ِعْنَد اّلَلَ

نىڭ هللائىنسانالر!( سىلەرنىڭ ئىلكىڭالردىكى نەرسىلەر تۈگەيدۇ، 
شۈبھىسىزكى، دېڭىزغا بىر . ③«ۇردەرگاھىدىكى نەرسىلەر تۈگىمەست

ن ھېچنەرسىنى دېڭىزدى ،لۈپ تارتىلساۈيىڭنە چۆكۈر
ئۇمۇ  ،دېڭىزدىن بىر قۇشقاچ سۇ ئىچسە ،شۇنىڭدەك كېمەيتەلمەيدۇ؛

ئېھسان قىلىشنى -خەيرتائاال هللا  ؛ھېچنەرسىنى كېمەيتەلمەيدۇ
 ىڭ بولۇشىنى خالىساياكى باشقا ئىشالرنۋە ئازابالشنى  ياكى

نەرسىنى ەر بىرشۇنداقال  ؛لىدۇېقا كدۋۇجۇدە، ئۇ -دەيدۇ !«بول»
قا دۋۇجۇدەرھال ئۇ نەرسە  دە،-دەيدۇ !«بول»ياراتماقچى بولسا 

شىنى تىېبۇ نەرسىلەرنىڭ كېمىيىپ ك ق تۇرۇقلۇق،شۇندا .لىدۇېك
 قانداقمۇ تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولىدۇ؟

قا هللا»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن خۇدرى دسەئى ۇئەب
رسە نە دەرگاھىدىكىنىڭ هللادۇئا قىلساڭالر سوراشتا چىڭ تۇرۇڭالر، 

هللا قىلىڭالر،  ئەگەر دۇئا قىلساڭالر كەسكىن تۈگەپ قالمايدۇ؛
 «.مەجبۇرالنمايدۇ

 

※  ※  ※  

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -96سۈرە نەھل  ③
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 دەرس -38

ا قهللا كىمكى ياخشىلىقنى قىلىشقا مۇيەسسەر بولسا،
 !سانا ئېيتسۇن-ھەمدۇ

تائاال  هللا»ھەدىس قۇددۇسىدا مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصەر پەيغەمب
، ومن وجد غي ذلك، فال يلومن إال اللَّهفمن وجد خيا، فليحمد >مۇنداق دەيدۇ: 

ا قهللا ياخشىلىقنى قىلىشقا مۇيەسسەر بولسا،كىمكى > <نفسه
 ئۆزىدىن ،يامان بىر ئىشنى قىلغان بولسا ؛سانا ئېيتسۇن-ھەمدۇ

 ①<«.ماالمەت قىلمىسۇن گەباشقا ھېچكىم

يۇقىرىقى »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
ەرچە گتىن ئىكەنلىكىگە، تەرەپ هللا ياخشىلىقنىڭپۈتكۈل ھەدىستە 

ئۆز  نىڭهللابولمىغان تەقدىردىمۇ  ھەقلىقبەندە ئۇنىڭغا 
 لىقنىڭيامانپۈتكۈل  ؛غانلىقىغائېھسان قىلىدى-پەزلى ەندىلىرىگەب

ىكى سەۋەبىدىن لىلىرىنىڭ نەپسىگە ئەگەشكەنلئادەم با
 امَ ﴿: ەيدۇتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دهللا . دەلىل بار بولىدىغانلىقىغا

ِ  فَِمَن  َحَسَنةٍ  ِمْن  أََصابََك  َئةٍ  ِمْن  أََصاَبَك  َوَما اّلَلَ )ئى ئىنسان!( ساڭا > ﴾َنْفِسَك  فَِمْن  َدَيِ
 هللايەتكەن ياخشىلىق )مەرھەمەت قىلىش يۈزىسىدىن( 

تەرىپىدىندۇر، ساڭا يەتكەن يامانلىق )قىلمىشلىرىڭ تۈپەيلىدىن( 
 «.②<دىندۇرئۆزۈڭ

 قىممەتلىك نەسىھەتلەر 
 بەندىگەتائاال هللا » مۇنداق دېگەن: ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -79سۈرە نىسا  ②
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د ىنال ئۈمدىبەندە رەببى ،قىلماقچى بولسا ئاتا ھىدايەت ۋە تەۋپىق
رىدۇ ۋە ئۆزىگە ىنىڭغا ياردەم بۇئ هللا ،قانداگۇناھىدىن قورق ىپقىل

نىڭ ئىنسانغا هللا ـــ ئىتائەت قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلىدۇ، مانا بۇ
ىز سياردەمتائاال بەندىسىنى  هللا. ئەگەر ئېھسانىدۇر-ىەزلپقىلغان 
كىشىنى ئۆز نەپسىگە تاشالپ  ئۇ هللا اخالىس قويۇشنى تاشالپ

نى زىكىر قىلىشتىن غاپىل قالغاچقا شەيتان هللاكىشى  ئۇ ،ويىدۇق
ـــ تىدۇ، مانا بۇ ېتىدۇ ۋە ئۆز نەپسىگە ئەگىشىپ كېۋۇئۇنى ئازدۇر

، ىشنازىل قىلكىتاب  لىرىگەبەندىتائاال  هللا دۇر.نىڭ ئادىللىقىهللا
بولغان  پھۆججەت تۇرغۇزۇ ئارقىلىقئەۋەتىش  پەيغەمبەرلىرىنى

 .«ايدۇقالم جىتىقا قارشى ھۆجهللا نىڭكىشىلەر ،بولغاچقا
دۇنيادا مۇسىبەت يەتسە ئۆزىگە ماالمەت قىلىدۇ،  كىشى مۇئمىن

 دۇ.قايتىتەرەپكە  هللا ئارقىلىقبە قىلىش ۋە مەغپىرەت تىلەش تەۋ
 بەرگەن نەرسىلىرىقىلىپ رىزىق  ئۆز پەزلىدىن ئۇالرغا تائاالهللا

خەۋەر  مەدھىيىلەيدىغانلىقىنىنى ئۆزى ڭجەننەت ئەھلىنى ۈچۈنئ
أُ ﴿ەيدۇ: مۇنداق د بىرىپ ِ الََِذي َصَدوََنا َوعَْدهُ َوأَْوَرَثَنا اْْلَْرَض َنَتَبَوَ َووَالُوا الَْحْمُد ّلِلََ

ئۇالر )جەننەتكە كىرىپ ئورۇنالشقان چاغدا( » ﴾ِمَن الَْجَنَِة َحْيُث َنَشاءُ 
قا خاستۇركى، ئۇ بىزگە قىلغان هللاسانا -ھەمدۇ جىمى>ئېيتىدۇ: 

ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى، جەننەتنىڭ زېمىنىغا بىزنى ۋارىس 
 «.①<جايدا تۇرىمىز قىلدى. جەننەتتە ئۆزىمىز خالىغان

ەندە، دېگ« بۇنچە تىرىشمىساڭمۇ بولىدىغۇ؟»بەزىلەر مەسرۇققا: 
خەۋەر  ىمدىنچرىمايدىغانلىقۇئازابقا ئ ماڭابىرەر كىشى » :ئۇ

يەنە . ەپ جاۋاب بەرگەند «مەن ئىبادەتتە تىرىشىمەن ،بەرسىمۇ
كىرىپ  وزاخقاد جېنىم» ، ئۇ:ەپ سورىغانداد «؟نېمە ئۈچۈن» بەزىلەر:

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -74سۈرە زۇمەر  ①
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ئۇنىڭغا ماالمەت قىلماسلىقىمغا كېپىل بوالالمسەن؟  ېنىڭكەتسە م
ََ ﴿ يەتمىدىمۇ؟سۆزى ساڭا  مۇنۇتائاالنىڭ هللا  اَمةِ َو َا أُوِْسُم بِالَنَْفِس الل  ﴾َوَ

ئۆزىنى ماالمەت قىلغۇچى نەپسى بىلەن قەسەمكى، )سىلەر چوقۇم >
 . ①<تىرىلدۈرۈلىسىلەر، سىلەردىن چوقۇم ھېساب ئېلىنىدۇ(

پەرىشتىلەر ئۇالرنى  ،ئۇالر جەھەننەمگە كىرگەندە شۈبھىسىزكى،
ى سىلەرنىڭ ئوتتۇرىسئۇالر بىلەن ئۇالر ئارزۇ قىلىدىغان نەر ،تۇتقاندا

رەھمەت كۆتۈرۈلگەندە  ۋە لىرى ئۈزۈلگەندەئارمان-ئارزۇۇلۇپ توس
ەپ جاۋاب د« ۆزىگە ماالمەت قىلىشقا باشاليدۇھەربىر ئىنسان ئ

 .بەرگەن
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ئايەت. -2سۈرە قىيامەت  ①
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 ىدۇرسەدىق الرياخشىلىقبارلىق 

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھۇزەيفە 
 ھەربىر ياخشىلىق» «كل معروف صدقة»: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص 

 ①.«سەدىقىدۇر
 سەدىقە<»>: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

 گەتۈرلىرى نىڭ بارلىقئېھسانۋە دېگەن بۇ سۆز ياخشىلىق 
پەزلىمۇ  ەتكۈزگەنلىرىگە ينىڭ بەندىهللاھەتتا ىدۇ. ئىشلىتىل

 .«ھېسابلىنىدۇ سەدىقە
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ىپ ئوقۇش توغرىسىداسەپەردە نامازنى قەسىر قىل

ازنى بۇ )نام» «بها عليكم، فاقبلوا صدقته اللَّهصدقة تصدق » :مۇنداق دېگەن
 ،بەرگەن سەدىقىسىدۇررگە نىڭ سىلەهللاقەسىر قىلىپ ئوقۇش( ـــ 

 ②.«بۇل قىلىڭالروق ىقىسىنىسەدنىڭ هللا
ما من امرئ تكون له صالة بليل »: مۇنداق دېگەنيەنە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

سى كېچى»« له أجر صالته، وكان نومه صدقة عليه اللَّهفغلبه عليها نوم إال كتب 
يغىنالماي ئۇخالپ وناماز ئوقۇشقا ئادەتلەنگەن بىر ئادەم بىرەر كېچە ئ

ەمگە ناماز ئوقۇغاننىڭ ئەجرىنى تائاال ئۇ ئادهللا قالغان بولسا، 
 ③.«سەدىقە بولىدۇرىدۇ، ئۇيقۇسى ئۇ ئادەمگە ىب

 هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئدانەخالىد ئىبنى م
 تىنمۇئەسلەش دىغان بولۇپ، ئۆزىنىقىلى ەتائاال ھەركۈنى سەدىق

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ③
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ىلىپ ق ەسەدىق مەخلۇقاتلىرىنىڭ بىرىگەىنى نەرس ەرياخشىراق بىر
 .«باقمىدى
 تۇرئىككى تۈرلۈك ەمالسىز قىلىنغان سەدىق: 
  ــ ـ ھەرقانداق ياخشىلىق قىلىنغانبىرىنچى، باشقىالرغا

 ىدۇر.ئۇالرغا قىلغان سەدىق
ا تائاالغ هللا ـــ توسۇش يامانلىقتىنياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە 

توختاشقا چاقىرغانلىق  مەئسىيەتتىن-گۇناھئىتائەت قىلىشقا ۋە 
ياخشى ۋە  ىدىنبىلەن قىلىنغان سەدىق بولۇپ، ئۇ مال

 كىدىيول ،قۇرئان ئوقۇتۇش ىتىش،ئىلىم ئۆگ ىكراقتۇر.مەنپەئەتل
ەت يەتكۈزۈشكە پەئكىشىلەرگە مەن ،ئەزىيەتلەرنى ئېلىۋېتىش

كەت ىئەزىيەتنى چېكىندۈرۈشكە ھەر باشقىالردىن تىرىشىش،
 ىلىش ۋە ئۇالرغا مەغپىرەت تىلەشمۇسۇلمانالرغا دۇئا ق ،قىلىش

 .قاتارلىق ئىشالرمۇ مالسىز قىلىنغان سەدىقىنىڭ قاتارىدىندۇر
ە لەرگكىشى سىزئىلىم»: مۇنداق دېگەن ىيەلالھۇ ئەنھۇرەزمۇئاز 
 .«ىدۇرسەدىق ىتىشمۇئىلىم ئۆگ

 .مۇ سەدىقىنىڭ قاتارىدىندۇرت بەرمەسلىكيەكىشىلەرگە ئەزى
رەسۇلۇلالھ! ئەگەر  ئى: »دىنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ زەر 

 لىپ قالسام قانداقېئاجىز ك نى قىلىشتىنن بەزى ئەمەللەرمە
تكف رشك عن الناس؛ فإنها »: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دەپ سورىغاندا، « قىلىمەن؟

كىشىلەرگە يامانلىق قىلىشتىن ئۆزۈڭنى تارت! ئەنە شۇ » «صدقة
 ①دەپ جاۋاب بەرگەن. «سەدىقىدۇر

خىراجىتىمۇ سەدىقىنىڭ ئەھلىگە قىلغان ئۆز ئەر كىشىنىڭ 
رەزىيەلالھۇ ۋەققاس  ۇئەببۇ ھەقتە سەئىد ئىبنى  قاتارىدىندۇر.

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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لن  إنك»: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلدىن ئەنھۇ
 «إال أجرت عليها حتى ما تجعل يف يف امرأتك اللَّهتنفق نفقة تبتغي بها وجه 

رازىلىقى ئۈچۈن قىلغان ھەرقانداق خىراجەت،  هللا شۈبھىسىزكى،»
 ھەتتا ئايالىڭنىڭ ئېغىزىغا سالغان نەرسەڭگىمۇ چوقۇم ئەجىر

.ئالىسەن تىن ساۋاب ئۈمىد قىلغاندا هللامانا بۇ ھەدىس   ①«
)ئايالىنىڭ ئېغىزىغا سالغان نەرسىگىمۇ( ساۋاب بىرىلىدىغانلىقىنى 

 ئۇقتۇرىدۇ.
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

ان بىر مۇسۇلم يسىقا»« فيأكل منه طي أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة
ش، ىن قۇ، ئۇنىڭدقويسا بىرەر تۈپ دەرەخ تىكسە ياكى زىرائەت تېرىپ

، مۇھەققەقكى، ئۇ مۇسۇلمان بۇنىڭ يىسەئىنسان ياكى ھايۋان 
 ②.«بەدىلىگە سەدىقە بەرگەننىڭ ساۋابىنى ئالىدۇ

 بۇ ھەدىس»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
ساۋاب  غىمۇدېھقان ەنتىككەتسىز كۆچەت ۋە نىي سىزمەقسەت

 «.رىلىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇىب
  ،مەنپەئىتى پەقەت قىلغان كىشى بىلەنال ئىككىنچى

ھەمدە  ،تەكبىر ئېيتىشچەكلىنىپ قالىدىغان سەدىقە بولۇپ، ئۇالر: 
 قا ئوخشاشستىغپار ئېيتىشئى ۋە ئېيتىش، تەھلىل ئېيتىش

 ۇر.تئوخشاش شۇنىڭغا شمۇمېڭى لەرگەمەسجىد تۈرلۈك زىكىرلەردۇر،
قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەر  ئەبۇ

يصبح عىل كل سالمى من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص 
صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبية صدقة، وأمر باملعروف 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 «ركعتان يركعهام من الضحىصدقة، ونهي عن املنكر صدقة، ويجزىء من ذلك 
قارىتا ئادا قىلىشقا  بۇغۇملىرىڭالرغاھەربىر  ھەر سەھەردە»

دىقە، سە )سۇبھانەلالھ( ھەربىر تەسبىھقە باردۇر. سەدىتېگىشلىك 
)ال ئىالھە  سەدىقە، ھەربىر تەھلىل)ئەلھەمدۇلىلالھ( ھەربىر ھەمدە 

دىقە، سە )ئالالھۇ ئەكبەر( ھەربىر تەكبىر ،سەدىقە ئىللەلالھ(
ىدۇر. قسەدى مۇتوسۇش يامانلىقتىن سەدىقە ۋە بۇيرۇش ياخشىلىققا

چاشگاھ ۋاقتىدا ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇش يۇقىرىقىالرنىڭ 
 ①.«ھەممىسىگە كۇپايە قىلىدۇ

ۋە باشقا ئەمەللەرگە  ەنىڭ مال بىلەن قىلىنغان سەدىقزىكىر
ۇ ب گەن.كەل دەلىللەرئىكەنلىكى توغرىسىدا كۆپ قارىغاندا ئەۋزەل 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئدەردا ئەبۇ ھەقتە
أال أنبئكم بخي أعاملكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف »: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

درجاتكم، وخي لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخي لكم من أن تلقوا عدوكم 
ىڭ ىرىڭىالرنمەن سىلەرگە ئەمەلل» «فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكم؟

 نەزىرىدە پاكراقى، دەرىجەڭالر پادىشاھىڭالرنىڭياخشىراقى بولغان ۋە 
سەدىقە  كۈمۈش-ئىچىدىكى يۇقىرىراقى؛ سىلەر ئۈچۈن ئالتۇن

ئۇالرنىڭ سىلەر چرىشىپ ۇئ ەنلىرىڭالرغاشمۈد ۇ،نمقىلغاندى
ينۇڭالرغا چاپقاندىنمۇ ياخشىراق بو غا، ئۇالر سىلەرنىڭبويۇنلىرى

 شۇنداق» :ساھابىالر، گەنىدىدې« ؟ەرمەيمۇخەۋەر ب دىنلئەمەغان بول
ر ذك» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېيىشتى. « نىڭ پەيغەمبىرى!هللاقىلغىن ئى 

 ②دېدى.« نى زىكىر قىلىشتۇرهللائۇ بولسىمۇ » «تعاىل اللَّه
ڭ سەدىقىنى مۇمۇسۇلماننىڭ ھەققىنى ئادا قىلىش

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « ئىسنادى سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ھاكىم  ②
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 نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھۇرەيرە  ئەبۇ قاتارىدىندۇر.
حق املسلم عىل املسلم خمس: »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 

 «رد السالم، وعيادة املريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس
ساالمغا  :مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمان ئۈستىدىكى ھەققى بەشتۇر»

 سىغا ئەگىشىش؛جىنازى ؛يوقالش بولسا سەلېك ؛جاۋاب قايتۇرۇش
 دېسە،  ①<هِ اَلَْحْمُد ِللَّ > :چىۈرگۈچۈشكىقىغا ئاۋاز قوشۇش؛ قىراچ

 ③.«شىدېي ②<اللَّه>يَرَْحُمَك 
كەت ىكلەنگەن مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىشقا ھەرۈقېرىندىشىغا ي

يەلالھۇ رەزىسەدىقىنىڭ تۈرلىرىدىن بولۇپ، ئىبنى ئابباس  مۇقىلىش
 قېرىندىشىنىڭڭ ىبىر كىشىن»: مۇنداق دېگەن بۇ ھەقتە مائەنھۇ

 ىمۇقەدىم ھەقلىرىنى ئادا قىلىپ قويۇش ئۈچۈن ماڭغان ھەربىر
 «.ىدۇرسەدىق

سەدىقىنىڭ  مۇقىيىنچىلىقتا قالغۇچىغا مۆھلەت بىرىش
 من أنظر» :مۇنداق دېگەنبۇ ھەقتە ملسو هيلع هللا ىلص تۈرلىرىدىن بولۇپ، پەيغەمبەر 

بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله  فَلَهُ  معرسا
ۇچىغا مۆھلەت قىيىنچىلىقتا قالغكىمكى » «بكل يوم مثله صدقة

 گەىھەربىر كۈن كىشتىن ئىلگىرىۇقەرز مۆھلىتى توش گەن بولسا،بەر
يىنمۇ مۆھلەت ېك قاندىنئەگەر ۋاقتى توش ؛سەدىقە بولىدۇ بىر
 ④.«ئۇنىڭ ھەربىر كۈنىگە ئوخشاشال سەدىقە بولىدۇ گەن بولسا،بەر

 ولۇپ،ب قاتارىدىن قىنىڭسەدى مۇقىلىش ياخشىلىقھايۋانالرغا 
 اقويۇش توغرىسىد ىرىپانالرنى سۇغھايۋدىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

                                                            
 .قا خاستۇرهللاسانا -ھەمدۇجىمى مەنىسى:  ①
 .ساڭا رەھىم قىلسۇنهللامەنىسى:  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 ئەھمەد توپلىغان. ④
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ۆل جىگەر ھھەرقانداق » «يف كل كبد رطبة أجر» ئۇ: ،سورالغاندا
ەجىر ئ ياخشىلىققا)يەنى تىرىك جانلىققا( قىلىنغان ئىگىسىگە 

ن« بولىدۇ ئايالنىڭ ئۇسسۇزلىقتىن  پاھىشەبىر  ھەمدە  ①دېگە
 غانلىقى ئۈچۈنقوي ىرىپپ كەتكەن بىر ئىتنى سۇغچاڭقا

 .گەنخەۋەر بەر ىدىنگۇناھلىرىنىڭ مەغپىرەت قىلىنغانلىق
 ؛ئېلىش بئۆزىدىن ھېسا ئۈچۈن ئۆتۈپ كەتكەن ئىشلىرى

 پۇشايمان ،تەۋبە قىلىشالغان گۇناھلىرىغا ئىلگىرى قىلىپ س
لىشىدىن ئې ھېسابنىڭ هللا قىلىش؛غەم  دىنئۇنىڭۋە  قىلىش

 دەھەمزېمىن ھەققىدە تەپەككۇر قىلىش -ئاسمان ؛قورقۇپ يىغالش
 ارىدىنقات قىنىڭسەدى مۇئاخىرەتلىك ئىشلىرىدىن تەپەككۇر قىلىش

 لىنىدۇ.بھېسا
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
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 دەرس  -41

قانداق ئمەتلىرىنى ېنىڭ سىزگە بەرگەن نهللا 
 ؟مۆلچەرلەپ بوالاليسىز

كىشىنىڭ )تۇرمۇشىدا( بىر  مۇسۇلمانكۈندۈزدە -بىر كېچە
نىڭ هللا قانچە قېتىم تەكرارلىنىدىغان ئىشالر ئۇنىڭغا

ن رگەكۈندۈزدە كۆ-بىر كېچە دە، ئۇ-لدۇرىدۇئمەتلىرىنى ھېس قىېن
كۆرۈنۈشلەر ۋە ئاڭلىغان ۋەقەلىكلەر ئۇنىڭدىن بۇ نېئمەتلەرگە قارىتا 

 ھەمدە ئېيتىشنى ۋە تەپەككۇر قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. قاهللا
عن  فعليه أن يتصدق يف اإلنسان ثالث مائة وستون مفصال،» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

كىشىگە  ،بولۇپ بار دانە بوغۇم 361ئىنساندا » «كل مفصل منه بصدقة
دېگەندە،  «بولىدۇ بوغۇمغا قارىتا سەدىقە بىرىش ۋاجىھەر بىر ب

كىممۇ ئۇنىڭغا قادىر  !پەيغەمبىرىنىڭ هللا ئى»ساھابىالر: 
النخاعة يف املسجد تدفنها، واليشء » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دې «بواللىسۇن؟

 تىكىدىجمەس» «تنحيه عن الطريق فإن مل تجد فركعتا الضحى تجزئك
، ئەگەر ئۇنداق ىتىشۆمۈش ۋە يولدىن ئەزىيەتنى يوقبەلغەمنى ك
نامىزى ئوقۇش  چاشگاھتاپالمىساڭ ئىككى رەكئەت نەرسىلەرنى 

 ①دېدى. «ساڭا كۇپايە قىلىدۇ
يۇقىرىقى »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب
سۆڭەكنىڭ پارچە بىر ھەر ىسى شۇكى،ھەدىسنىڭ مەن

ە االنىڭ بەندىسىگتائ هللا شىۇئۇنىڭ ساغالم بولشى ۋە ۇلۇقۇراشتۇر

                                                            
ئىسنادى كۈچلۈك بولۇپ »ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت   ①

 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « مۇسلىمنىڭ شەرتىگە چۈشىدۇ
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مەتكە شۈكۈر قىلىش ئېبولۇپ، مۇشۇ نئمىتى ېقىلغان كاتتا نئاتا 
ى الزىم سەدىقە قىلىش نىڭقانداق ئادەم ئەۋالدىيۈزىسىدىن ھەر

 .«ۇدېگەنلىككە دااللەت قىلىدبولىدۇ 
َك بَِربََِك ﴿ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا َيا أََيَُها اْْلِْنَساُن َما َغَرَ

يِم۞ اَك فََعَدلََك۞ الََِذي الَْكِر َ  َخلََقَك فََسَوَ ئى ئىنسان! » ﴾َرَكََبَك۞َيِ ُصوَرٍة َما َشاَء ِِف أ
ئاسىيلىق قىلىشقا نېمە ئالدىدى؟  رەببىىڭگە سېنى مەرھەمەتلىك

[ ئۇ سېنى ياراتتى، )ئەزالىرىڭنى( بېجىرىم، قامىتىڭنى تۈز 6]
 .①«[8[. سېنى ئۇ خالىغان شەكىلدە قۇراشتۇردى ]7قىلدى ]
ْمَع وُْل ُهَو الََِذي أَْنَشأَُكْم ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال  هللا َوَجَعَل لَُكُم الَسَ

 :مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى )ئى» ﴾َواْْلَْبَصاَر َواْْلَفِْئَدةَ وَلِيًَل َما َتْشُكُروَن 
سىلەرنى ياراتتى، سىلەر ئۈچۈن قۇالقنى، كۆزلەرنى، دىلالرنى  هللا>
 .②«<راتتى، سىلەر ئاز شۈكۈر قىلسىلەريا

۞ هُ لَ  َنْجَعْل  أَلَْم ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال  هللا لَِساًنا عَْيَننْيِ ۞ َو  ﴾َوَشَفَتنْيِ
ئىككى كالپۇك  ل ۋەبىر تىئىنسان ئۈچۈن ئىككى كۆز، »

. مۇجاھىد )رەھىمەھۇلالھ( بۇ ئايەتنى تەپسىرلەپ ③«ياراتمىدۇقمۇ؟
تائاالنىڭ ئاشكارا نېئمەتلىرى  هللا ـــمانا بۇ »مۇنداق دېگەن: 

بولۇپ، سىزدىن بۇ نېئمەتلەرگە شۈكۈر قىلىشىڭىزنى تەلەپ 
 «.قىلىدۇ

 ئايەتنى ئوقۇپ يۇقىرىقىبىر كېچىسى  )رەھىمەھۇلالھ( فۇزەيل
ىنى تىن يىغلىغانلىقب، باشقىالر ئۇنىڭدىن نېمە سەۋەۋاتقاندايىغال
ۋە سۆزلەيدىغان  زدىغان كۆىساڭا كۆر»ئۇالرغا:  فۇزەيل ىغانىدى،سور

                                                            
 ئايەتكىچە. -8ئايەتتىن  -6سۈرە ئىنفىتار  ①
 ئايەت. -23سۈرە مۇلك  ②
 ئايەتلەر. -9ۋە  -8سۈرە بەلەد  ③
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نىڭ ئاتا هللا دەپ «قا شۈكۈر قىاللىدىڭمۇ؟هللاتىلنى بەرگەن 
 نى ساناشقا باشلىدى.ىرىئمەتلېن قىلغان

 )رەھىمەھۇلالھ( گە يۇنۇس ئىبنى ئۇبەي كىشىبىر 
 ۇ، ئدىن شىكايەت قىلغانداچىلىق تارتىپ قالغانلىقىقىيىن

ەپ د« ەرھەمگە ساتامسەن؟كۆزۈڭنى يۈز مىڭ د» :ھېلىقى كىشىدىن
دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ يەنە:  !«ياق» ھېلىقى كىشى: سورىۋېدى،

 !«ياق»دەپ سورىغانىدى، ھېلىقى كىشى يەنە: « ۇڭنىچۇ؟پۇت»
ئمەتلىرىنى ېنئاتا قىلغان نىڭ هللا. يۇنۇس ئۇنىڭغا جاۋاب بەردى

ندە ەھالىتىڭدە سمۇشۇ شىكايەت قىلىۋاتقان »: تۇرۇپ ئەسلىتىپ
 دى.ېد« قارايمەن دەپمىڭ دەرھەم بار  نەچچە يۈزبىر

! ىنسانئ ئى»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن زەنىۇم ىربەك
 نىك ئىكەنلىكىغان ئىنئاملىرىنىڭ قانچىلىقىلئاتا نىڭ ساڭا هللا

 .«كۆزۈڭنى يۇمۇپ باققىن ،بىلمەكچى بولساڭ
قىلىنىدۇكى،  نەقىل دىنمارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس

حة : الصعمتان مغبون فيهام كثي من الناسن» :مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
كۆپىنچە ئىنسانالر ئۇنىڭ  ،بولۇپبار مەت ېئئىككى چوڭ ن» «والفراغ

 ①.«تۋاقىبىكار  ،يەنە بىرى ؛ساالمەتلىك ،بىرىقەدرىنى بىلمەيدۇ. 
ئىنسان » :ب )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنئىبنى رەجە

 .«ھەققىدە سورىلىدۇنىڭ شۈكرانىسى ئمەتلەرېقىيامەت كۈنى بۇ ن
 ﴾ُثَمَ لَُتْسأَلَُنَ َيْوَمِئٍذ َعِن الَنَِعيِم ﴿تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللا

 سوراق-مەتلەردىن سوئالئئاندىن )دۇنيادا سىلەرگە بېرىلگەن( نې»
 .②«قىلىنىسىلەر

                                                            
 بۇخارى ۋە تىرمىزى توپلىغان. ①
 ئايەت. -8سۈرە تەكاسۇر  ②
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، ىدۇكىنەقىل قىلىن ندىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەيرەۇئەبۇ ھ
أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم  إن»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

قىيامەت كۈنى » «أن يقال له : أمل نصح لك جسمك و نرويك من املاء البارد
ساڭا جىسمىڭنى ساغالم >مەت ئنېتۇنجى بەندىدىن سورىلىدىغان 

لىقىڭنى زۇسسۇسوغۇق سۇ بىلەن ئ !بەرمىدۇقمۇ؟قىلىپ 
 ①.«تۇرشتىن ئىبارەتىدېي !<قاندۇرمىدۇقمۇ؟

﴿ُثَمَ لَُتْسأَلَُنَ »: مۇنداق دېگەن ما ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
مەتلەردىن ئئاندىن )دۇنيادا سىلەرگە بېرىلگەن( نې> َيْوَمِئٍذ َعِن الَنَِعيِم﴾

 لەر بولسائمەتېدېگەن ئايەتتىكى ن  ②<سوراق قىلىنىسىلەر-سوئال
پ تائاال بىلىهللا بولۇپ،  ساالمەتلىكى-قۇالق ۋە كۆزنىڭ ساق بەدەن،

 .«دەپ سورايدۇ ؟<نېمىگە ئىشلەتتىڭالر>ئۇالرنى تۇرۇپ بەندىلەردىن 
 ەڭ!مەغرۇرلىنىپ كەتم ىزدىنئىبادىتىڭ 

بىر »: ېگەنمۇنداق د)رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى مۇنەببىھ  بەۋەھ
 ئۇنىڭغا:هللا  .غانيىل ئىبادەت قىل 51قا هللا ئابىد

 ئى> :بىد، ئۇ ئاېگەندەد< ھلىرىڭنى مەغپىرەت قىلىۋەتتىمگۇنا>
مىنى مەغپىرەت ېن ،رەببىم! مەن گۇناھ قىلمىغان تۇرسام

 ئۇنىڭ بويۇنتائاال  هللا. شۇ ۋاقىتتا ەپ سورىغاند؟< قىلدىڭ
تومۇرى ئۇنىڭ  ئاندىن، ۇغانبۇير ىنى كۈچلۈك سوقۇشقاتومۇر

ۋە  غانخلىيالمىئۇ ئۇ شۇنىڭ بىلەن كۈچلۈك سوقۇشقا باشلىغان،
بىر ئازدىن كېيىن ئۇنىڭ تومۇر سوقۇشى  .غانناماز ئوقۇيالمى
 پەرىشتىگە ئۇ ،گەنئۇنىڭغا بىر پەرىشتە كەل نورمالالشقاندا

، اغاندشىكايەت قىل كۈچلۈك سوقۇپ كەتكەنلىكىنى تومۇرىنىڭ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 ئايەت. -8سۈرە تەكاسۇر  ②
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 ىڭنىئىبادىت لىقيىل 51 ېنىڭس رەببىڭ> :ئۇنىڭغا پەرىشتە
 .«گەنېد <ېدىسوقۇشىغا باراۋەر كېلىدۇ د ۇڭنىڭ نورمالتومۇر

 قانداق ئادا قىلىپ بولىسىز؟ رانىسىنىئمەتنىڭ شۈكېن 
ْن مَّ َما أَْصبََح يِب مِ اللَّه: من قال حني يصبح»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ْكر يَك لََك، فَلََك الَْحْمُد َولََك الشُّ فقد . نِْعَمٍة أَْو ِبأََحٍد ِمْن َخلِْقَك فَِمْنَك َوْحَدَك الَ رَشِ
 كىمكى» «قال مثل ذلك حني مييس فقد أدى شكر ليلتهُ أدى شكر يومه، ومن 

يَك ئەتىگەندە: > اللَُّهمَّ َما أَْصبََح يِب ِمْن نِْعَمٍة أَْو ِبأََحٍد ِمْن َخلِْقَك فَِمْنَك َوْحَدَك الَ رَشِ
ْكر  ندۈزلۈك نېئمەتنىڭدېسە، شۇ كۈ  ①<لََك، فَلََك الَْحْمُد َولََك الشُّ

كىمكى بۇ سۆزنى كەچ كىرگەندە . لىدۇئادا قىلغان بو ۈكرانىسىنىش
دېسە، شۇ كېچىلىك نېئمەتنىڭ شۈكرانىسىنى ئادا قىلغان 

 ②«.بولىدۇ
 شۈكۈر  ـــ راپ قىلىشىئمەتلىرىنى ئېتېنىڭ نهللا

 تۇرقىلغانلىق
مۇسا »: ېگەنمۇنداق دبەسرى )رەھىمەھۇلالھ( ھەسەن 
ئى رەببىم! ئادەمنى قولۇڭ بىلەن ياراتتىڭ، > ئەلەيھىسساالم:

غا روھىڭدىن روھ بەردىڭ، جەننىتىڭدە تۇرغۇزدۇڭ ۋە ئۇنىڭ
 ېنىڭ نېئمەتلىرىڭگەئۇ س .پەرىشتىلەرنى سەجدە قىلدۇردۇڭ

 تائاال: هللا ەپ سورىغانىدى،د <والاليدۇ؟شۈكۈر قىلىپ ب مۇقانداق
ماڭا ھەمدە ۋە  بىلسە ئادەم ئۇ نېئمەتلەرنى مەندىن دەپئى مۇسا! >

 قىلغانلىقشۈكۈر  نېئمەتلىرىمگەېنىڭ مـــ شۇ ئېيتسا، ئەنە 
 «.دىېد< بولىدۇ

                                                            
ن قىلىنغا ! ماڭا ياكى بەندىلىرىڭدىن بىرەرسىگە ئەتىگەندە ئاتاهللاتەرجىمىسى: ئى  ①

يېگانىدۇرسەن، -قانداقال بىر نېئمەت بولمىسۇن، ئۇ چوقۇم سېنىڭدىندۇر. سەن يەككە
 سانا ۋە شۈكۈر پەقەت ساڭىال خاستۇر.-سېنىڭ ھېچ شېرىكىڭ يوقتۇر، جىمى ھەمدۇ

 ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان. ②
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داۋۇد »: ېگەنمۇنداق د)رەھىمەھۇلالھ(  جەلد ۇئەب
مەن ساڭا شۈكۈر قىلماقچى بولساممۇ ئى رەببىم! > :ئەلەيھىسساالم

پەقەتال سېنىڭ ماڭا ئاتا قىلغان نېئمەتلىرىڭ ئارقىلىق شۈكۈر 
، دىېگەنىد ن؟<قىلىدىغان تۇرسام، ساڭا قانداقمۇ شۈكۈر قىالاليمە

مەن  نىڭئمەتلەرې! سەندىكى ندئى داۋۇا: >ئۇنىڭغ تائاال هللا
د داۋۇ < دەپ ۋەھىي كەلدى.؟ەمسەنكىنى بىلىتەرەپتىن ئىكەنل

 هللا ەپ جاۋاب بەرگەنىدى،د <ئى رەببىم! بىلىمەن> :ئەلەيھىسساالم
لىقىڭ غانشۈكۈر قىل نى تونۇغانلىقىڭنى ماڭائمەتلەرېئاشۇ ن> تائاال:

 «.دىېد <رازى بولىمەن سەندىندەپ بىلىپ 
قا هللا»: ېگەنمۇنداق د)رەھىمەھۇلالھ(  ئەبۇ ھازىم

 «.قازادۇر-باال ـــ ئمەتېېقىنالشتۇرمايدىغان ھەرقانداق ني
  ھەقكە مۇۋەپپەق قىلىنغان بەندە 

لىنغان بەندىنىڭ قەلبى ۋە ھەقكە مۇۋەپپەق قى ،شەكسىزكى
س ھېئمەتلىرىنى ېنىڭ نهللاھەر دائىم يغۇلىرى تۇ-ھېس

مىتى، ساغالملىق، بوش ئېدىن ن تىن غەپلەتتە قالمايدۇ:قىلىش
مانلىقتىن ساقلىنىپ قېلىش... قاتارلىق بىر ياۋاقىت، ھەر

قا ھەمدە هللاۋە  ىپەرگە قارىتا داۋاملىق شۈكۈر قىلئمەتلېن
 .ىپ تۇرىدۇئېيت

الَْحْمُد لِلَِّه >من رأى صاحب بالء فقال: »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
ْن َخلََق تَْفِضيالالَِّذي  لَِني َعىَل كَِثيٍ ِممَّ من ذلك البالء  عويف <َعافَايِن ِمامَّ ابْتاَلَك ِبِه ، َوفَضَّ

كىمكى باالغا يولۇققان كىشىنى كۆرگەندە: » «كائنا ما كان ما عاش
لَِني َعىَل كَِثيٍ مِ > ْن َخلََق تَْفِضيالالَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي َعافَايِن ِمامَّ ابْتاَلَك ِبِه ، َوفَضَّ  ①<مَّ

                                                            
تە( اتىرجەملىكمېنى )خباالدىن مېنى ساقلىغان ۋە بۇ يولۇقتۇرغان  ېنىستەرجىمىسى:  ①

 .سانا بولسۇن-قا ھەمدۇهللان قىلغان ۈستۈدىن ئىرىبىر مۇنچە مەخلۇقل
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 ①.«ئۇ ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە بۇ باالدىن ساقلىنىپ قالىدۇسە، ېد
 ئمەتلىرىنى ھېس ېن ئاتا قىلغاننىڭ سىزگە هللا

 ؟قىاللىدىڭىزمۇ
 كە كېتىۋاتقاندا ئەتراپىڭىزدىكى كىشىلەرنىڭجىدسىز مەس

نىڭ سىزگە بەرگەن هللا ،ئۆلۈكتەك ئۇخالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ خۇددى
 ئمەتلىرىنى ھېس قىلىپ باقتىڭىزمۇ؟ېن

قاتناش  ،لەرنىىسىز يولدا كېتىۋېتىپ تۈرلۈك مەنزىر
رىۋاتقانلىقىنى ۋە شەيتاننىڭ ئاۋازى ئۇنىڭ ىۋەقەلىرىنىڭ يۈز ب

ە نىڭ سىزگە ئىمان ۋهللاماشىنىسىدىن چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، 
 ھېس قىاللىدىڭىزمۇ؟ ئاتا قىلغانلىقىنىئمەتلىرىنى ېئىسالم ن
-االيىب ،قايسى جايلىرىدا ئاچارچىلىق دۇنيانىڭ ھەر سىز
 ۋە يەر تەۋرەشتىن تارقىلىشى للىكلەرنىڭتۈرلۈك كېسە ،ئاپەتلەر

نىڭ سىزگە هللائىبارەت تۈرلۈك خەۋەرلەرنى ئوقۇپ ۋە ئاڭالۋېتىپ 
 !ئمەتلىرىنى ھېس قىاللىدىڭىزمۇ؟ېبەرگەن ن

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
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 دەرس  -41

 بولۇشئىسالھ  سىرتقى جەھەتتىنۋە  كىئىچ

 جەھەتتىن قانداق ئسالھ سىرتقى ئەمەللەر ئىچكى ۋە 
 قىلىنىدۇ؟

سۈننەتكە مۇۋاپىق بولۇشى  سىرتقى جەھەتتەئەمەللەر . 1
 هذا أمرنا يف أحدثمن » گەن:ېمۇنداق دبۇ ھەقتە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .رەكېك
پەيدا  ئىشنىكىمكى بىزنىڭ دىنىمىزدا يوق » «رد فهو منه ليس ما

 ①«.قىلسا، ئۇ ئىش رەت قىلىنىدۇ
قىلغان ھالدا ئەمەل سەت مەقرازىلىقىنى نىڭ هللا ىدەقەلب. 2

 األعامل إمنا» بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصرەك. پەيغەمبەر ېكقىلىش 
)نىڭ دۇرۇس بولۇشى ۋە تولۇق ئەجىر  بارلىق ئەمەللەر» «بالنيات

 ②«.نىيەتكە باغلىقتۇر پەقەت رىلىشى(بى
 ﴿لَِيْبلَُوُكْم أَيَُُكْم أَْحَسُن َعَمًَل﴾ تائاالنىڭ:هللا  (رەھىمەھۇلالھ) فۇزەيل

سىلەردىن قايسىڭالرنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش »
خالىس ۋە توغرا  ەمەلنىڭئ»سۆزى توغرىسىدا:  دېگەن  ③«ئۈچۈن

ا توغرا بولمىس ۇپ،ئەگەر ئەمەل خالىس بول» يەنە: ۋە ېگەند «بولغىنى
ۇمۇ ب ،خالىس بولمىسا لۇپ،ئەمەل توغرا بو ئەگەر ؛لىنمايدۇبۇل قىوق
ئۈچۈن  هللا. ئەمەلنىڭ خالىس بولغىنى ـــ بۇل قىلىنمايدۇوق

« سۈننەتكە مۇۋاپىق بولغىنىدۇر بولغىنىدۇر، توغرا بولغىنى ـــ
ۇ ئايىتىنى دەلىل مۇن نىڭتائاالهللا  دېگەن ھەمدە ئۆزىنىڭ بۇ سۆزىگە

                                                            
 وپلىغان.ت مۇسلىمبۇخارى ۋە  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -2سۈرە مۇلك  ③
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لًِحا َو َا ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربَِِه أََحًدا﴾ :قىلغان  ﴿فََمْن كَاَن َيْرُجو لَِقاَء َربَِِه فَلَْيْعَمْل َعَمًَل َصا
مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكەن )ساۋابىنى  رەببىگە كىمكى»

ئۈمىد قىلىپ ئازابىدىن قورقىدىكەن(، ياخشى ئىش قىلسۇن. 
 .①«منى شېرىك كەلتۈرمىسۇنقىلىدىغان ئىبادەتكە ھېچكى رەببىگە
 بولىدۇ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ھالىتى ىڭئىمانن 

ئىماننىڭ »مۇنداق دەيدۇ:  )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى قەييىم
 ـــ ئاشكارا ھالىتى ، ئۇنىڭبولىدۇ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ھالىتى

 ـــ يوشۇرۇن ھالىتى. ئۇنىڭ دۇرتىلنىڭ سۆزى ۋە ئەزاالرنىڭ ئەمىلى
ياخشى كۆرۈشى بولۇپ،  ۋە شىۇبويسۇن، قەلبنىڭ تەستىقلىشى

 ئاجىزئەمما مەنپەئەت بەرمەيدۇ سىز يوشۇرۇن ھالىتىئاشكارا ھالىتى 
 الىياكى ئۆلۈپ كېتىشتىن قورققاندۋە مەجبۇرالنغاندا ياكى  كەلگەندە

ئەگەر  .كۇپايە قىلىدۇئاشكارا ھالىتىسىزمۇ  يوشۇرۇن ھالىتى
ئەمەلنىڭ ئاشكارا ھالىتى چەكلىگۈچى ئامىلالر يوق تۇرۇپ 

 انلىقىلغلبنىڭ بۇزۇقە وشۇرۇن ھالىتىگە قارشى كەلگەن بولسا، بۇي
 ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ. يۋە ئىماندىن خالى

 ىڭنيوشۇرۇن ھالىتىكەملىكى ئىماننىڭ ئاشكارا ھالىتىنىڭ 
يوشۇرۇن كۈچلۈكلۈكى ئاشكارا ھالىتىنىڭ كەملىكىگە دەلىل، 

 كۈچلۈكلىكىگە دەلىلدۇر. نىڭھالىتى
 ئىماننىڭ ـــ جەزمىيەت، يۈرىكىالمنىڭ ئىس ـــ ئىمان ،دېمەك
 .«يۈرىكىدۇر

※  ※  ※ 
  

                                                            
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -111سۈرە كەھف  ①
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 دەرس -42

ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، بەلكى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى 
 تۈپەيلىدىن دىللىرى قارىيىپ كەتكەن

: مۇنداق دېگەن ئەنھۇرەزىيەلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد 
قارا بىر ھ ئۆتكۈزسە ئۇنىڭ قەلبىگە گۇنا ەربەندە قاچانكى بىر»
 .ۇتىدېداپ كىبارا قەلبنىڭ ھەممىسى قار-بارا ۇلىدۇ،كىت قويېچ

ئۇالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى ئۇالرنىڭ > :تائاال هللا ،شۇڭالشقا
 «.دەيدۇ <دۇىلىقنى ۋاجىب قىلىپ قويىقەلبلىرىگە قار

 للَّهاإنه ليغان عىل قلبي، وإين ألستغفر »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
مېنىڭ قەلبىممۇ پەردىلەنگەندەك بولۇپ قالىدۇ، » «يف اليوم مائة مرة
بۇ ھەدىسنىڭ  ①.«قېتىم ئىستىغپار ئېيتىمەن 111مەنمۇ كۈندە 

نىڭ قەلبىنىمۇ ئىنسان ئۇنىڭدىن  ملسو هيلع هللا ىلصمەنىسى شۇكى، رەسۇلۇلالھ 
خالىي بواللمايدىغان سەھۋەنلىك قاپلىۋالىدۇ دېگەنلىك بولىدۇ. 

نى زىكىر هللانىڭ قەلبى دائىم  ملسو هيلع هللا ىلص شۇنىڭ ئۈچۈن، رەسۇلۇلالھ
 قىلىش بىلەن مەشغۇل ئىدى. 

گۇناھنىڭ »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن مۇجاھىد
 .«رىدۇۈنى ئۆلتبارا قەلب-ئۈستىگە گۇناھ قىلىش بارا

إن العبد إذا أخطأ خطئية نكت يف قلبه » :مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
نكتة سوداء ، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه ، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو 

 «﴾كَََلَ بَْل َراَن عَََل وُلُوبِِهْم َما كَاُنوا َيْكِسُبوَن ﴿: ، فهو الران الذي قال اللَّه تعاىلقلبه 

                                                            
 .توپلىغان مۇسلىم ①
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ىر ب دىلىغائۇنىڭ  بىرەر گۇناھ ئىشنى قىلىپ قالسا،بەندە ئەگەر »
مۇبادا ئۇ گۇناھتىن ئۆزىنى تارتىپ تەۋبە  .لىدۇۇكىت قويېقارا چ

ئۇنىڭ دىلىدىن قارا چېكىت ، تىن مەغپىرەت تىلىسەهللاقىلسا ۋە 
ئۇ گۇناھنى داۋامالشتۇرۇۋەرسە، ئۇنىڭ ئەگەر ئۆچۈرۈۋېتىلىدۇ. 

دىلىغا قويۇلىدىغان قارا چېكىتمۇ كۆپىيىپ بارىدۇ. مانا بۇ دىل ـــ 
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، بەلكى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تائاالنىڭ: > هللا

 ىتىدىكىدېگەن ئاي  ①<كەتكەنتۈپەيلىدىن دىللىرى قارىيىپ 
 .②«رىيىپ كەتكەن دىلالردۇرقا

ەھىمەھۇلالھ( يۇقىرىقى ئايەتنىڭ تەپسىرىدە )ر ئىبنى قەييىم
قەلبنى ھەقنى  ـــ (لىقىيەنى قار) <َراَن >»مۇنداق دېگەن: 

قېلىن كۆرۈشتىن ۋە ھەقكە بويسۇنۇشتىن چەكلەپ قالىدىغان 
 .«ىدۇرپەرد

بىلەن  بەندە»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن بەسرى ھەسەن
 توسۇقگۇناھتىن توسۇپ قالىدىغان بىر  نىڭ ئوتتۇرىسىداهللا

ئۇنىڭ قەلبىگە مۆھۈر هللا توسۇقتىن ئۆتۈپ كەتسە بەندە بۇ  ،بولۇپ
 .«ۋە مەڭگۈ ياخشىلىققا مۇۋەپپەق قىلمايدۇ تىدۇېبېسىۋ

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق مىسراالرنى  ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك
 :قالدۇرغان

 سىيەت قەلبنى بىلسەڭ،ئمە-ئۆلتۈرىدۇ گۇناھ
 زىللەت گۇناھتا يۈرسەڭ.-كەلتۈرىدۇ خارلىق

 ،پاك قەلبلەرگە ئىززەت بولۇر يار گۇناھتىن
 ياخشى سەنچۈن ئۆز نەپسىڭگە سالساڭ گەر يۈگەن.

                                                            
 ئايەت. -14سۈرە مۇتەففىفىن  ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان؛ تىرمىزى  ②
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 ىن قۇتۇلۇشنىڭ يولىتگۇناھ 
الش دىن پاككىرلىرى نىڭمەئسىيەت-لىق ۋە گۇناھىقەلبنى قار

ـ  ـ  ئىپادىسى بولۇپ، ئۇئىماننىڭ مۇھىم ــ كى ىەتلساالمقەلبنىڭ ــ
لىق يامان ىپ،كۆپەيت خۇرۇچلىرىنىاخشىلىق ي ؛ۋە نۇرىنى ساقاليدۇ

 .ۇكۈچەيتىد بولغان باغلىنىشىنىرەببىگە  ؛خاھىشىنى ئازايتىدۇ
 ئارقىلىقپ تاشلىغۇچى ئىشالرنى قىلىش گۇناھالرنى ئۆچۈرۈ

لىقتىن ئىبارەت قەلبكە ئورۇنلىشىپ ىۋە قار تەسىرى گۇناھالرنىڭ
ب ئىماننى ياخشى قەل سۈپۈرۈلۈپ تاشالنغاندا،نەرسىلەر قالغان 
 پاسىقلىق ۋە ئاسىيلىقنى ئۆچ كۆرۈشتىن ،قۇرلۇكۇپھەمدە  كۆرۈش 

بۇزۇق بۇنداق قەلب  گە يەتكەن بولىدۇ.ئىبارەت يۈكسەك دەرىجى
 شەيتان كەقەلب بۇنداقئەگەر  ،كەتمەيدۇپىكىرلەرگە ئالدىنىپ 

نى شەيتانالر ئۇ ياكى ئىنسانىبۇزۇق پىكىرلەرنى ۋەسۋەسە قىلسا ي
 ڭر ۋە ياخشىلىق ئۇنىنۇ بۇنداق قەلبتىكى چىقارسىمۇ،ئوتتۇرىغا 

پاچاقالپ ئۇنى  ىشكە تۈرتكە بولۇپ،رۇتۇپ بىروي ماھىيىتىنى
 ۋە قەلبنى ئۇنىڭدىن قاچۇرىدۇ. تاشاليدۇ

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -43

 نىڭ قولىداهللاھىدايەت  ۋە بارلىق تەۋپىق

)شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنى بايان قىلىپ( تائاال هللا 
مەن پەقەت » ﴾عَلَْيِه َتَوكََلُْت َوإِلَْيِه أُنِيُب  اّلَلَ َوَما َتْوِفيِقي إ َِاَ بِ ﴿ :ەيدۇمۇنداق د

نىڭ ياردىمى بولغاندىال مۇۋەپپەقىيەت قازىنااليمەن، )ھەممە هللا
 .①«قا تايىنىمەن ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىمەنهللائىشتا( 

 نىڭهللامەن پەقەت » ﴾بِاّلَلَ  َوَما َتْوِفيِقي إ َِاَ ﴿ )رەھىمەھۇلالھ( سەئدى
ڭ ەتنىدېگەن ئاي «ياردىمى بولغاندىال مۇۋەپپەقىيەت قازىنااليمەن

 قايامانلىقتىن قۇتۇلۇش ھەمدەياخشىلىقنى قىلىشقا »: تەپسىرىدە
ىتىم ۋقۇۋ-كۈچقابىلىيىتىم ۋە نىڭ ېم م ـــقىلىنىشى مۇۋەپپەق
« ۇبولىد البىلەن نىڭ ياردىمىهللاپەقەت بەلكى  ،بولمايدۇبىلەن 

دېگەن « تايىنىمەن قاهللا)ھەممە ئىشتا( » ﴾عَلَْيِه َتَوكََلُْت ﴿دېگەن ۋە 
ڭ ىئىشلىرىمدا ئۇنىڭغا تايىنىمەن ۋە ئۇن»ئايەتنىڭ تەپسىرىدە: 

َوإِلَْيِه ﴿ دېگەن ھەمدە« ئىشەنچ قىلىمەن ىدىغانلىقىغاماڭا كۇپايە قىل
 هللا»: ئايەتنىڭ تەپسىرىدە دېگەن «يۈزلىنىمەن ۇنىڭغائ» ﴾أُنِيُب 

 ئارقىلىق ئادا قىلىشتۈرلىرىنى  ئىبادەتبارچە  غانۇۇيرب نىېم
ڭغا ئۇنى ئورۇنداش ئارقىلىقبارلىق ياخشىلىقنى  ،قايتىمەنقا هللا

 .دېگەن« ىمەنيېقىنلىش
رەببى ۋە  ىلەشياردەم ت ىدىنرەبب»ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن: 

 هللازىلىدۇ. ۈبەندىلەرنىڭ ئەھۋاللىرى ت ئارقىلىققايتىش  تەرەپكە

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -88سۈرە ھۇد  ①
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قا ئىبادەت هللا> ﴾فَاْعُبْدهُ َوَتَوكََْل عَلَْيهِ ﴿ :ەيدۇمۇنداق دتائاال بۇ ھەقتە 
قا هللاقا تەۋەككۈل قىلغىن )يەنى ھەممە ئىشىڭنى هللاقىلغىن ۋە 
 .①<تاپشۇرغىن(

 ﴾َنْسَتِعنُي  إَِيَاَك َنْعُبُد َوإَِيَاَك ﴿ :ەيدۇمۇنداق ديەنە تائاال بۇ ھەقتە  هللا
)رەببىمىز( ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىنال ياردەم >

 .«②<تىلەيمىز
نى هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم
نىڭ بەندىگە قىلغان هللاھەربىر ياخشىلىق > ھەقىقي تونۇغۇچىالر

 ىننىڭ بەندىهللا بولىدۇ ۋە ھەربىر يامانلىق سەۋەبلىكتەۋپىقى 
 . تەۋپىق ـــبولىدۇ سەۋەبلىكاردەمسىز تاشالپ قويغانلىقى ي

ياردەمسىز  دۇر.نىڭ سېنى ئۆز ھالىڭغا تاشالپ قويمىغانلىقىهللا
تاشالپ قويۇش ـــ سەن بىلەن نەپسىڭنىڭ ئارىسىنى خالىي 

 .«قاراشقا ئىتتىپاققا كەلگەن ەندېگ <قويۇشىدۇر
 تەۋپىقنىڭ ئاچقۇچى 

نىڭ هللا تەۋپىق تۇر.تەۋپىق دەق ئەسلىلىھەرقانداق ياخشى
قا هللا، قا دۇئا قىلىشهللا ـــ ئۇنىڭ ئاچقۇچى ىدىكەن،دىال بولىقول

ڭدىن ۋە ئۇنى باغلىنىشئۇنىڭغا  ،قايتىش يقا ھەقىقىهللا ،يالۋۇرۇش
 خالىغان ۋاقىتتا ،بۇ ئاچقۇچ بىرىلسە قاچان بەندىگە تۇر.قورقۇش

 ياخشىلىق ،ئەگەر بىرىلمىسە ؛ئاچااليدۇ تەۋپىقنىڭ ئىشىكىنى
 .يۈرىدۇىشىكىنىڭ ئالدىدا تېڭىرقاپ ئ

َتََّق۞ەيدۇ: تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق د هللا ا َمْن أَْعََط َوا َق  ﴿فَأََمَ َوَصَدَ
ُرهُ لِلُْيْسَرى۞ بِالُْحْسََن۞ نىڭ رازىلىقى هللامېلىنى -)پۇل» ﴾فََسُنَيَسِ

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -123سۈرە ھۇد  ①
 ئايەت. -5سۈرە فاتىھە  ②
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ئۈچۈن( سەرپ قىلغان، تەقۋادارلىق قىلغان، )كەلىمە تەۋھىدنى( 
ىز ياخشى يولنى [، ئۇنىڭغا ب6ـ5ئادەمگە كەلسەك ]تەستىق قىلغان 

 .①«[7رىمىز ]ىمۇيەسسەر قىلىپ ب
ا َمْن أَْعََط : تائاالنىڭهللا  )رەھىمەھۇلالھ( سەئدىشەيخ   ﴾﴿فَأََمَ

دېگەن  «نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن( سەرپ قىلغانهللامېلىنى -)پۇل»
ياخشىلىق  ۋە ، سەدىقەخىراجەت ،ەففارەتكزاكات، » ىنىئايىت

مالغا ئائىت  قا ئوخشاشمال سەرپ قىلىش-يوللىرىغا پۇل
بەدەنگە ئائىت  ىگە ئوخشاشۋە ئۆمرھەج  ،روزا ناماز، نى؛ئىبادەتلەر

َتََّق دەپ تەپسىرلىگەن. « ئىبادەتلەرنى ئورۇنداش تەقۋادارلىق » ﴾﴿َوا
-ام ۋە گۇناھھار چەكلەنگەن»دېگەن ئايەتنى  «قىلغان

َق بِالُْحْسََن  دەپ تەپسىرلىگەن.« انغانمەئسىيەتلەردىن ي  ﴾﴿َوَصَدَ
 الا هال ال»>دېگەن ئايەتنى « )كەلىمە تەۋھىدنى( تەستىق قىلغان»

-ئەقىدە ۋە ئاخىرەتلىك جازا ينى ۋە ئۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان دىنىاللَّه<
 دەپ تەپسىرلىگەن.« قالشىن ئىبارەت نەرسىلەرنى تەستىمۇكاپاتت

ُرهُ ﴿ ىز ياخشى يولنى مۇيەسسەر قىلىپ ئۇنىڭغا ب» ﴾لِلُْيْسَرىفََسُنَيَسِ
ەربىر ھ ،ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرىمىز» دېگەن ئايەتنى« رىمىزىب

ۋە ھەرقانداق ياخشىلىقنى قىلىشنى قۇاليالشتۇرۇپ بىرىمىز 
 ،ئاسانلىق يارىتىپ بىرىمىز. دېمەك تەرك ئېتىشىگەيامانلىقنى 

ئۇنىڭغا  هللائۇ كىشى ئاسانالشتۇرۇش سەۋەبلىرىنى تۇتقاچقا 
 . دەپ تەپسىرلىگەن« ىرىدۇالشتۇرۇپ بنئاسا

 بەندىگە هللائەگەر » «بعبد خيا استعمله اللَّهإذا أراد » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ىلەر:ساھاب گەندە،دې «ئۇنى ئىشلىتىدۇ ،ياخشىلىقنى خالىسا بىرەر

 ،ىغانىدىدەپ سور «؟ئىشلىتىدۇئۇنى قانداق هللا ! ئى رەسۇلۇلالھ»
                                                            

 .ئايەتكىچە -7ئايەتتىن  -5 سۈرە لەيل ①
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 ۋاپات تېپىشتىن ئۇ» «يوفقه لعمل صالح قبل املوت» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئۇنىڭغا ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشنى مۇۋەپپەق هللا ئىلگىرى 

 ①.دەپ جاۋاب بەرگەن «قىلىدۇ
 «...عليه اللَّهوإنه ليسي عىل من يرسه »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئاسانالشتۇرۇپ بەرگەن كىشىگە ياخشىلىقنى هللا شۈبھىسىزكى، »
ھىدايەت ۋە  تەۋپىق»ۇ ھەدىس ب  ②«.دۇرئاسان ەلۋەتتەقىلىش ئ

ھىدايەتنى ئاسانالشتۇرۇپ بەرگەن كىشى  هللا ،نىڭ قولىدا بولۇپهللا
 «پالمايدۇھىدايەت تاپىدۇ، ئەگەر ئاسانالشتۇرۇپ بەرمىسە ھىدايەت تا

 .دااللەت قىلىدۇ كەدېگەنلىك
اعملوا فكل ميرس ملا خلق له، أما من كان من أهل السعادة » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 «فييرس لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييرس لعمل أهل الشقاوة
 .ئاسان قىلىنغان ھەربىر كىشىگە ئۆز ئەمىلى !رئەمەل قىلىڭال»

، ئاسانالشتۇرۇلغان ھلىنىڭ ئەمىلىسائادەت ئە گەسائادەتمەنلەر
« ۇلغانشتۇرئاسانال نىڭ ئەمىلىبەخىتسىز ئەھلى گەبەخىتسىزلەر

ا َمْن أَْعََط  :ۇدىئايىتىنى ئوق مۇنۇتائاالنىڭ هللا  ۋە ئاندىن ېدىد ﴿فَأََمَ
َتََّق۞ َق بِالُْحْسََن۞ َوا ُرهُ لِلُْيْسَرى۞ َوَصَدَ نىڭ هللامېلىنى -)پۇل» ﴾فََسُنَيَسِ

)كەلىمە رازىلىقى ئۈچۈن( سەرپ قىلغان، تەقۋادارلىق قىلغان، 
ىز [، ئۇنىڭغا ب6ـ5تەۋھىدنى( تەستىق قىلغان ئادەمگە كەلسەك ]

 ④.③«[7رىمىز ]ىياخشى يولنى مۇيەسسەر قىلىپ ب
 «واهدين ويرس الهدى يل»: مۇنداق دەپ دۇئا قىالتتى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

                                                            
 «سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « ھەسەن ۋە سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى ئەھمەد ۋە  ①

 دېگەن.
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 .ئايەتكىچە -7ئايەتتىن  -5 سۈرە لەيل ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
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مېنى توغرا يولغا باشلىغىن، توغرا يولنى ئاسانالشتۇرۇپ »
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئاسىدىن خەۋەر  تائاالهللا   ①.«بەرگىن

ْر ِِل أَْمِري۞ َرَبِ اْشَرْح ِِل َصْدِري۞﴿: دەيدۇبىرىپ مۇنداق  َيَسِ ! رەببىم» ﴾َو
مېنىڭ قەلبىمنى كەڭ قىلغىن، )يەنى ئىمان بىلەن ۋە 

[. مېنىڭ ئىشىمنى 25پەيغەمبەرلىك بىلەن نۇرالندۇرغىن( ]
   .②«[26ئاسانالشتۇرغىن ]

: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەپ دۇئا قىالتتى ئۆمەرئىبنى 
ن ىنچىلىقتىقىي ،نى ئاسانلىققا مۇيەسسەر قىلغىنېمهللا! ئى »

 .«يىراق قىلغىن
 نىجاتلىقنىڭ سىرى 

ئۆز  دۇئا قىلغۇچى»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن سەنئانى
 التەرىپىدىنهللا پەقەت  نىڭئۇتۇق قازىنىش ئىشلىرىدا

نەرسىلەردىن بارچە ىن باشقا تهللا ىلسە،ب بولىدىغانلىقىنى
لۈپ ۈئاپەتلەرنىڭ كۆتۈر-ھاجەتلىرىنى ۋە بااليى ،ئۈمىدىنى ئۈزۈپ

ڭ نىهللا ـــ بۇ ىنال تىلەيدۇ. ماناتهللا پەقەت يېگانەتىشىنى ېك
 .«ىدۇربۇيرۇشتىكى مەقسىت ئىبادەتكە)مەخلۇقاتلىرىنى( 

 ئاالمەتلىرى ڭكە ئېرىشكەنلىكنىتەۋپىق 
اش ئوخش ىكى تۈرلىرىسۆز جەھەتت-گەپ ۋە بەدەن، مال. 1

 .قىلىنىش ئەمەللەرگە مۇۋەپپەق سالىھمۇمىي ئو بولمىغان
ندىمۇ مەئسىيەتكە چۈشۈپ قالغا-گۇناھبەندىنىڭ تەكرار . 2

-تەۋبىگە مۇۋەپپەت قىلىنىشى ياكى ئۆزى بىلەن گۇناھ
مەئسىيەتنىڭ ئوتتۇرىسى توسۇلۇپ قېلىپ گۇناھ قىلىشقا قادىر 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 ئايەت. -26ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -25سۈرە تاھا  ②



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

106 

  بواللماسلىقى.
ا قهللا ۋە ھەر ھالەتتە كەڭرىچىلىك ،قىيىنچىلىق. 3

 .ڭ ئېچىلىشىمۇھتاجلىق ئىشىكىنى
 اتوغرىغ ىرىدەسۆز ۋە ئەمەلل-گەپ پۈتكۈل ئەھۋاللىرىدىكى .4

 .ىئىلھام قىلىنىش
ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ۋە مەرتىۋىلەرنىڭ ئەڭ ئالىيسى . 5
ئېرىشىشكە  ۋە شاھادەتكە قىلىش جىھاد ايولىد هللا بولغان

 . مۇۋەپپەق قىلىنىشى بەندىنىڭ
قىلغان ئىشلىرى ۋە  ى،نىڭ خەۋەرلىركىشىلەرئىنساننىڭ . 6
الرغا ئىش پايدىسىز شئىچكەنلىرىنى تىڭتىڭالشقا ئوخشا-يىگەن

ئارىالشماسلىقى ھەمدە ياخشى ئەمەس دەپ قارىغان ئىشالرغا كىرىپ 
 قالماسلىقى.

 خشى كۆرۈش، قەلبىيانى مۇئمىنلەرگە ياخشىلىقبەندىنىڭ . 7
خىسلەتلەرگە  ئېسىل قا ئوخشاشئەخالق گۈزەل ۋە ساغالم بولۇش

 قىلىنىشى. مۇۋەپپەق
 ىتىشكەئۆگ گىنىش ۋەنىڭ كىتابىنى ئۆهللا ڭ. بەندىنى8

 ەبۇ ھەقت ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ق قىلىنىشىەھمىيەت بىرىشكە مۇۋەپپەئ
سىلەرنىڭ ئەڭ » «خيكم من تعلم القرآن وعلمه»: مۇنداق دېگەن

 .①«كىشىلەردۇر نئۆگەتكەئۇنى ياخشىلىرىڭالر قۇرئان ئۆگەنگەن ۋە 
قا دەۋەت هللاكىشىلەرنى ئىسالھ قىلىش، ـــ  تەۋپىق. 9

پەيغەمبەر ۋە  شتىن ئىبارەتىش، ياخشىلىقنى تارقىتىقىل
 مۇۋەپپەقبەندىنى ئىشالرغا ئەلچىلەرنىڭ ۋەزىپىسى بولغان 

َوَمْن أَْحَسُن وَْو ًا ِمَمَْن َدعَا إََِل ﴿: ەيدۇمۇنداق دھەقتە  تائاال بۇ هللا. قىلىدۇ

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

100 

ە نىڭ تەۋھىدىگە ۋهللاقا )يەنى هللا» ﴾َوَعِمَل َصالًِحا َووَاَل إَِنَِِن ِمَن الُْمْسلِِمنَي  اّلَلَ 
مەن >نى قىلغان ۋە تائىتىگە( دەۋەت قىلغان، ياخشى ئەمەللـەر

ۈك شى سۆزلدېگەن كىشىدىنمۇ ياخ <ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىنمەن
 .①«ئادەم بارمۇ؟

 ەتلىرىئاالم نىڭ ياردىمىگە ئېرىشەلمەسلىكنىڭهللا 
قىيىنلىشىپ  رنىڭىبادەتلەئ-تائەت . شۇنچە ئىزدەنسىمۇ1

 .كېتىشى
نى قىلىشتىن قورقۇپ تۇرسىمۇ مەئسىيەتلەر-گۇناھ. 2

 .كېتىشىئاسانلىشىپ 
ئىشىكىنىڭ  قا موھتاج بولۇش ۋە ئىلتىجا قىلىشهللا . 3

 تىلىپ قېلىشى.ېئ ھەردائىم
ھىدايەتنى ياخشى ۋە  ائاالدىن ئۆز پەزلى بىلەن تەۋپىقت هللا

قەدەرنىڭ -قازاقا سېغىنىپ هللاقىلىپ بىرىشىنى سورايمىز. 
 پاناھ تىلەيمىز. نقىدىيامانلى
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ئايەت. -33سۈرە فۇسسىلەت  ①



 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىدىن ئېلىنغان تەربىيە دەرسلىىك     

101 

 

 دەرس -44

 ۇ؟بولغان ئىشەنچ قانداق بولىد ىالقهللا يېگانە

ۋە كۈچلۈك  توغرائىشەنچىسى  قا بولغانهللائەگەر بەندىنىڭ 
ى نىڭ قولىدىكهللا دىنمۇ بەكرەكئۆزىنىڭ قولىدىكى نەرسى بولسا،

تائاال هللا چۈنكى چىسى كۈچلۈك بولىدۇ ئىشەنبولغان ىگە نەرس
: بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا دۇر. بەندىلىرىنىڭ رىزقىغا كېپىل

بٍََة ِِف اْْلَْرِض إ َِاَ عَََل ﴿ ھايۋانالرنىڭ  يۈزىدىكىيەر » ﴾ِرْزوَُها اّلَلَ َوَما ِمْن َدا
 ئۈستىگە( يۈزىسىدىن مەرھەمەت)هللارىشنى ىھەممىسىگە رىزىق ب

َماِء ِرْزوُُكْم َوَما ُتوعَُدوَن ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا . ①«ئالغان  ﴾َوِِف الَسَ
سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان ساۋاب ئاسماندا سىلەرنىڭ رىزقىڭالر بار، »
 ﴾َواْعُبُدوهُ  الَرِْزَق  اّلَلَ  ِعْنَد  اْبَتُغوا﴿فَ يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا . ②«بار
 كەرىشىب رىزىق) قىلىڭالر تەلەپ دەرگاھىدىن نىڭهللارىزىقنى »

 .③«قىلىڭالر ئىبادەت قاهللادىردۇر(، قا ئۆزى نىڭهللا پەقەت
 رۇتۇش ۋە ئاگاھالندۇرۇشوي 

نىڭ هللا»: گەنمۇنداق دې بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( ھەسەن
قولۇڭدىكى نەرسىگە تىن ئۆز بولغان ئىشەنچ قولىدىكى نەرسىگە
قا بولغان هللا ـــ شىۇكۈچلۈك بول نىڭبولغان ئىشەنچىڭ

 .«جەزمىيىتىڭنىڭ ئاجىزلىقىدىندۇر
ئۆيدە > :ئۇالر»: گەنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېئىبنى مەسئۇد 

                                                            
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -6سۈرە ھۇد  ①
 ئايەت. -22سۈرە زارىيات  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -17سۈرە ئەنكەبۇت  ③
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 .«لىنىمەنبەك ئۈمىد تىنهللامەن  ،دېگەندە <ئۇن يوق
ئۆيدە > :خىزمەتچى»: گەنمۇنداق دې )رەھىمەھۇلالھ( مەسرۇق

 .«تىن ئۈمىد قىلىمەنهللا ، مەندېگەندە <ئۇن ۋە پۇل يوق
يېنىمدا »: گەنمۇنداق دې)رەھىمەھۇلالھ( ئىمام ئەھمەد 

ئەڭ  ەن ئۈچۈنم ـــ مۇچنەرسە يوق ھالەتتە تاڭ ئاتقۇزۇشھې
 .«خۇشاللىق كۈندۈر

دەپ  «مە؟ېبايلىقىڭ ن» دىن:)رەھىمەھۇلالھ(  ھازىم ۇئەب
ن نامراتلىقتى غاچقانىڭ ئىككى بايلىقىم بولېم» سورالغاندا، ئۇ:

 ،يەنە بىرى ؛قا ئىشەنچ باغالشهللا ،قورقمايمەن. بىرى
 دەپ جاۋاب« ئۈزۈش قوللىرىدىكى نەرسىلەردىن ئۈمىدئىنسانالرنىڭ 

 ،دەپ سورالغاندا« اتلىقتىن قورقمامسەن؟نامر» :ئۇنىڭدىن .بەرگەن
 ئوتتۇرىسىدىكى ئىككىسىنىڭ ئۇ ،زېمىندىكى ،سمانالردىكىئا» :ئۇ

 نىڭ قولىداهللا نىڭ ئىگەمېمىننىڭ ئاستىدىكى نەرسىلەر مېۋە ز
 .دەپ جاۋاب بەرگەن« !؟ن نامراتلىقتىن قورقىمەنمۇمە ،تۇرسا

ە مۇسىبەتلىك تارچىلىق ۋ ،نامراتلىق يۇقىرىقىالر ـــ
ا قهللاچۈنكى ئۇالر  دۇرسالىھالرنىڭ ئەھۋالى ۋاقىتالردىكى سەلەف

. ئەمما بىزنىڭ ئەھۋالىمىزغا قارايدىغان ياخشى گۇمان قىلغان
مان قا يامان گۇهللا سىنالغاندا ياكى مۇسىبەتلەنگەندەبىز  ،بولساق

 ڭئىشەنچ ۋە جەزمىيەتنىبولغان تائاالغا  هللا ـــ بۇ قىلىمىز. مانا
ڭ مۇسىبەتلىرىمىزنىڭ بىزنى ىنىڭ دەلىلىدۇر.ئاجىز ئىكەنلىك

ئاجىز ئىشەنچ ۋە جەزمىيەتنىڭ  ئەنە ئاشۇنداق ىھەممىس
َوَذلُِكْم َظَنُُكُم الََِذي َظَنْنُتْم بَِربَُِكْم ﴿ :مۇنداق دەيدۇتائاال هللا . دۇرنەتىجىسى

ُكْم فَأَْصَبْحُتْم ِمَن الَْخاِدِريَن  قىلغان ئەنە شۇ )قەبىھ(  رەببىڭالرغا» ﴾أَْرَدا
گۇمانىڭالر سىلەرنى ھاالك قىلدى. شۇنىڭ بىلەن زىيان 
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 .①«تارتقۇچىالردىن بولدۇڭالر
شەيخ سەئدى )رەھىمەھۇلالھ( يۇقىرىقى ئايەتنى تەپسىرلەپ 

دېگەن ئايەتنىڭ  ﴾ْنُتْم بَِربَُِكْم َوَذلُِكْم َظَنُُكُم الََِذي َظنَ ﴿»مۇنداق دېگەن: 
تائاالنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا اليىق  هللاسىلەر > مەنىسى بولسا

بولمايدىغان نەرسىلەرنى گۇمان قىلدىڭالر< دېگەنلىكتۇر. ئايەتتىكى 
ُكْم ﴿ ىلەرنى ھاالك قىلدى< س> :نىڭ مەنىسى بولسا﴾أَْرَدا

يَن ﴿دېگەنلىكتۇر؛   نىڭ مەنىسى بولسا ﴾فَأَْصَبْحُتْم ِمَن الَْخاِدِر
ھلىكى سەۋەبىدىن >رەببىڭالرغا بولغان گۇمانىڭالرنىڭ قەبى

بالىلىرىڭالر ۋە دىنىڭالردا زىيان تارتقۇچى -ئۆزۈڭالر، ئەھلى
 «. بولدۇڭالر< دېگەنلىكتۇر

 قا ئىشەنچ باغالشنىڭ ئاالمەتلىرىهللا 
كىمكى » :گەنمۇنداق دې )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى رەجەب

قا هللا جەزمىيەتنى ئەمىلىيلەشتۈرسە، ئۇ كىشى پۈتكۈل ئىشلىرىدا
 ەۋ ئۈمىد قىلىش ىدۇ،نىڭ تەدبىرىگە رازى بولهللا يدۇ،ئىشەنچ باغال

 ياماندىن ئاالقىسىنى ئۈزىدۇ ۋە مەخلۇقاتالرجەھەتتە  قورقۇش
دۇنيا تەلەپ قىلىشتىن ئۆزىنى  ئارقىلىقسەۋەبلەر  ۈلىدىغانكۆر

دۇنيادىن  قىاللىسا، گەرچە ئۇنىڭكىمكى ئاشۇنداق يدۇ. ەچەكل
ۋە ەڭ باي لېكىن ئۇ، دۇنيادىكى ئ ھېچنەرسىسى بولمىسىمۇ

 «.كىشى ھېسابلىنىدۇ زاھىد يھەقىقى
 ەتئىبرـــ ئۆلۈم »مۇنداق دېگەن:  )رەھىمەھۇلالھ( ئەممار

ـــ بايلىققا، ئىبادەت ـــ جەزمىيەت قا بولغان هللا، ئېلىشقا
 .«تۇرتەرلىكېمەشغۇالت قىلىشقا ي

)رەھىمەھۇلالھ( سورۇندىن قايتىش ئۈچۈن  سانىاخۇر ئەتائ

                                                            
 ئايەت. -23سۈرە فۇسسىلەت  ①
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ن پۈتكە زىق ۋەىسەن تەقسىم قىلغان رسەندىن هللا! ئى »: تۇرغاندا
دۇنيا  ،اشقىسى يەتمەيدۇ دەپ بىلىدىغانمۇسىبەتتىن ب

ئاتا مۇسىبەتلىرىنى بىزگە تۆۋەن كۆرسىتىدىغان جەزمىيەتنى 
 .دەپ دۇئا قىالتتى« ىشىڭنى سورايمەنقىل

 المدۇ؟وب نچ قىلسائىنسان ئۆزىگە ئىشە 
م قىسى بىر .ئەمەسە ئىشەنچ قىلىشقا اليىق ئىنسان ئۆزىگ

 .ۇرخاتاد دېگەن سۆزى «ئىشىنىشىڭ كېرەك ۈڭگەئۆز»كىشىلەرنىڭ 
 :)رەھىمەھۇلالھ( دىن كىشىلەر شەيخ مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھىم

: ، ئۇىغانداسور ەپد «ۋاجىب بوالمدۇ؟ەنچ قىلىش ئۆزىگە ئىش»
دۇرۇسمۇ ئەمەس، ئەمەس بەلكى ۋاجىب  ەنچ قىلىشئۆزىگە ئىش»

 شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر. دېگەن «ەنچ قىلىنىدۇئىش ىالقهللاپەقەت 
ىنىپ ئۆز ھالىغا تاشل ىلىك ۋاقىتمۇئاچقۇچ-يۇمۇپ زنىكۆ ملسو هيلع هللا ىلص

پاناھلىق تىلەيتتى چۈنكى ئىنسان  قا سېغىنىپهللاقېلىشتىن 
 ،قىلغان ئىشى بىكار بولۇپ كېتىدۇقىلغاندا  ۈلئۆزىگە تەۋەكك

 .ئىشى ياخشىلىنىدۇ ل قىلغانداۈقا تەۋەككهللالېكىن 
ۇنداق ئىشقا ئمەن »، «مۇنداق ئىشنى قىلىمەنمەن »

ۋە  «مەن بۇ ئىشقا كاپالەتلىك قىالاليمەن»، «رلىق قىلدىماتەيي
كىشىلەرنىڭ كۆپىنچە ھالەتتە  دېگەن «ئىشەنچىم بار مگەۈئۆز»

 ىگە تەۋەككۈل قىلىپئۆز. قالغانلىقىنى كۆرىسىز لىقتاخار
ۇنتۇپ نى ئهللاقالغانلىقى ياكى  ەنچ قىلىپئۆزىگە ئىش ،قالغانلىقى

ئىشەنچىسىنىڭ يوقلۇقى بولغان قا هللاياكى قالغانلىقى ۋە 
ل قىلىشنى ۋە ۈقا تەۋەككهللاخار قىلىدۇ. ئۇ ئۇنى  هللاسەۋەبلىك 

 ىدۇ ۋەپەقەت ئۆزىگىال تايىن ،قا تاپشۇرۇشنى ئۇنتۇپهللانى ىئىش
منىڭ ئىشى بىكار ئۇ ئادە نەتىجىدە دە،-ئۆزىگىال ئىشەنچ باغاليدۇ

ئۆزىگە دە بۇ مەسىلىئىنسان  نىڭ ئۈچۈن،شۇ تىدۇ.ېكپ بولۇ
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تايىنىۋالماسلىقىنى، كۆزلەنگەن نەتىجىنى ھاسىل 
 قىاللمايدىغانلىقىنى بەلكى ئىنسانلىق ماقامىدا تۇرىدىغانلىقىنى

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ھەر ۋاقىت ئۆزىگە ئەسكەرتىپ تۇرۇشى كېرەك
دىن ئىنساننىڭ بۇنداق مەسىلىلەردە ئۆزىگە تايىنىۋېلىشى

ئاگاھالندۇرغان. ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئېرىشمەكچى بولغان 
 پايدىلىنىش ئۈچۈن يارىتىپ بەرگەن بارلىق( تائاالهللا ) نەتىجىسىگە

ئامىلالر ياردەم بەرمەيدىغان بولسا، قىلىشقا كۆزى يەتمىگەن ئىشقا 
 ياردەمچى تاپالمايدۇ، پەقەتال شۇ ھالەتنى مۆلچەرلىيەلەيدۇ. 

ا قهللاـــ تەپەككۇر قىلىش  بۈيۈكلۈكى ئۈستىدەتائاالنىڭ هللا 
قا بولغان چوڭقۇر هللا ىرىمىزدۇ. قەلبلىبولغان ئىشەنچنى ئاشۇر

ئىشلىرىنى پۈتكۈل كائىناتنىڭ هللا » لۇشى ھەمدەئىشەنچكە تو
دەپ بىلىشىمىز كېرەك. كائىناتتىكى ھەربىر  «تىدۇئىدارە قىلىۋا

مىتى ۋە كېمى، قۇدرىتى، ھىئىل ،بۇيرۇقى، نىڭ ئىزنىهللا شەيئى
 .ولىدۇب ئىرادىسى بىلەن

غاپىل دەپ  نى مەخلۇقاتلىرىدىنهللامەخلۇقاتنى ياراتقان 
 تابەلكى كائىنات پاك زاتتۇر ەپلەتتە قېلىشتىنغهللا ئويلىمىغىن، 

 .بولىدۇ ىالخالىغان نەرسبولۇشىنى هللا  پەقەت
قىيىنچىلىقالر ئۇنىڭغا ئېيتىلىدىغان، دۇئاالرنى  ـــ هللا

، دۇرىدىغانتەرىپىدىن رەھمەت ياغ ىدىغان، ئۆزىئىجابەت قىل
مە ، ھەمياراتقان نىزېمىن-، ئاسمانكۆتۈرۈۋېتىدىغان ىبەتلەرنىمۇس

ۋە زېمىندىكى  بولغان، ئاسمان نەرسىلەرنىڭ پادىشاھى
 زاتتۇر. بەندىلىرىنىڭ ئىشلىرىنى تۈزىگۈچى

 َتْعلَُموَن۞يَها إِْن ُكْنُتْم وُْل لَِمِن اْْلَْرُض َوَمْن فِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا
 ِ ْبِع وَ  وُْل أَفَََل َتَذَكَُروَن۞ َدَيُقولُوَن ّلِلََ َماَواِت الَسَ  َرَبُ الَْعْرِش الَْعِظيِم۞وُْل َمْن َرَبُ الَسَ

 َ ِ وُْل أ ْن إِ  وُْل َمْن بَِيِدهِ َملَُكوُت كَُلِ َشْيٍء َوُهَو ُيِجُْي َو َا ُيَجاُر عَلَْيهِ  فَََل َتَتَُقوَن۞َدَيُقولُوَن ّلِلََ
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ِ  ُكْنُتْم َتْعلَُموَن۞ ە زېمىن ۋ: >ئېيتقىنكى» ﴾وُْل فَأََّنَ ُتْسَحُروَن۞ َدَيُقولُوَن ّلِلََ
بۇنى  الر )ماڭائۇنىڭدىكى مەخلۇقاتالر كىمنىڭ؟ ئەگەر سىلەر بىلسەڭ

دەيدۇ. )بۇنىڭدىن(  <نىڭهللا>[. ئۇالر: 84] <ئېيتىپ بېرىڭالر(
يەتتە ئاسماننىڭ > :ئېيتقىنكى[ 85نەسىھەت ئالمامسىلەر؟ ]-پەند
دەيدۇ.  <هللا> :[ ئۇالر86] <كىم؟ رەببىئۇلۇغ ئەرشنىڭ ۋە 

[ 87] <ئۇنىڭ )ئازابىدىن( قورقمامسىلەر؟> :ئېيتقىنكى
 ؟ئىنىڭ پادىشاھلىقى كىمنىڭ قولىداھەممە شەي> :ئېيتقىنكى

الاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى )ئىلتىجا قىلغانالرغا( پاناھ بو
ماڭا ) بواللمايدىغان كىم؟ ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر نەرسە پاناھھېچ

 :تقىنكىدەيدۇ. ئېي <هللا>[. ئۇالر: 88] <رىڭالر(ىبۇنى ئېيتىپ ب
 .①«[89] <؟سىلەر قانداقمۇ قايمۇقتۇرۇلىسىلەر>

  بولىدۇ تۈرىدىنئەمەلنىڭ شۇ مۇكاپات 
 هللا]: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن رەبىئ ئىبنى خەيسەم

 : ئىشالرغا ھۆكۈم قىلدىەك تائاال تۆۋەندىكىد
. دۇە قىلىكۇپاي ئۇ كىشىگەهللا  سال قىلۈقا تەۋەككهللاكىمكى 

 قاهللاكىمكى » ﴾َحْسُبهُ  ُهوَ فَ  اّلَلَ  عَََل  َيَتَوكََْل  َمْن ﴿وَ  :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا
 .②«ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇهللاتەۋەككۈل قىلسا، 

 ئاالتا هللاھىدايەت قىلىدۇ.  هللاقا ئىشەنگەن كىشىنى هللا
قا )يەنى ھەر هللاكىمكى » ﴾َيْهِد وَلَْبهُ  اّلَلَ َوَمْن ُيْؤِمْن بِ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:

تىدۇ دېگەن سۆزگە( ىنىڭ قازاسى بىلەن يهللاقانداق مۇسىبەت 
 .③«ئۇنىڭ قەلبىنى )سەۋرگە( يېتەكلەيدۇ هللائىشىنىدىكەن، 

ئۇنى مۇكاپاتاليدۇ.  هللايولىدا مال چىقىم قىلسا  هللاكىمكى 

                                                            
 .ئايەتكىچە -89ئايەتتىن  -84سۈرە مۇئمىنۇن  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -3سۈرە تەالق  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -11سۈرە تەغابۇن  ③
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قا هللا» ﴾وَْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُه لَُكْم  اّلَلَ إِْن ُتْقِرُضوا ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا
قەرزىي ھەسەنە بەرسەڭالر )يەنى مەمنۇنىيەت بىلەن سەدىقە 

 .①«رىدۇىرگە ئۇنىڭ )ساۋابىنى( ھەسسىلەپ بسىلە هللابەرسەڭالر( 
ئۇنىڭغا  هللابىلەن ئىشەنسە  يەتقا جەزمىهللاكىمكى 

َقْد فَ  اّلَلَ َوَمْن َيْعَتِصْم بِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا. ق ئاتا قىلىدۇنىجاتلى
نىڭ دىنىغا( مەھكەم هللاقا )يەنى هللاكىمكى » ﴾ُهِدَي إََِل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

 .②«يېپىشىدىكەن، ئۇ توغرا يولغا يېتەكلەنگەن بولىدۇ
 هللاىجابەت قىلىدۇ. ئ نىڭ دۇئاسىنىدۇئا قىلغان كىشىهللا 

اِع إَِذا َدعَاِن ﴿: مۇنداق دەيدۇ تائاال يٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الَدَ  ﴾َوإَِذا َدأَلََك ِعَباِدي عََِنِ فَِإَِنِ وَِر
ىسا )ئۇالرغا مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن مەن توغرۇلۇق سور»

مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا يېقىنمەن )يەنى ئۇالرنىڭ > :ئېيتقىنكى(
قىلسا، مەن دۇئا ئەھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمەن(، ماڭا دۇئا 

 .[③«<قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن
 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -17سۈرە تەغابۇن  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -111سۈرە ئال ئىمران  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -186بەقەرە سۈرە  ③
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 دەرس -45

 قەلب كېسەللىكلىرى

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ىنىدۇكى،قىل نەقىل دىنئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 اللَّهال تباغضوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا، وكونوا عباد »: مۇنداق دېگەن

 تەتۈر قاراشماڭالر، ،رلىشماڭالقى ، ھەسەتئۆچمەنلەشمەڭالر» «إخوانا
 .①«اش بەندىلىرىدىن بولۇڭالرنىڭ قېرىندهللا

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »ئىبنى رەجەب )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: 

دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى ـــ بەزىڭالر  >ھەسەت قىلىشماڭالر< نىڭ
بەزىڭالرغا ھەسەت قىلمىسۇن دېگەنلىك بولىدۇ. ھەسەت ئىنسان 
تەبىئىتىدە بار بولۇپ، ئىنسان پەزىلەتلەرنىڭ ھېچبىرىدە بىرەر 

 «.كىشىنىڭ ئۆزىدىن ئېشىپ كېتىشىنى ياقتۇرمايدۇ
  بىرقانچە تۈرگە ئايرىلىدۇ: كىشىلەر ھەقتەبۇ 
 ھەسەتئۆزلىرى ارقىلىق كەتلىرى ئىھەر-بەزىلەر سۆز 

 دۇ.ىئۇرۇن قىتىۋېتىشكەيو ىئمەتنېن قىلغان كىشىدىكى
 لىشقا ئۇرۇنسا، يەنە ېئمەتنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېبەزىلەر شۇ ن

ىمۇ دباشقىالر دىمۇ ۋەت قىلغان نەرسىنىڭ ئۆزىھەسەئۆزلىرى بەزىلەر 
بۇ ئەڭ يامان ۋە نىجىس  . ماناكەت قىلىدۇىشىغا ھەرۇيوق بول

سۆكۈلگەن  ۋە نگەنچەكلەـــ خىل ھەسەت  بۇ ،ى بولۇپكىش
 ھەسەتتۇر.

 ،ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئۆز قولى بىلەن يارىتىپتائاال(  هللا)
ھەربىر نەرسىنىڭ  ،سەجدە قىلدۇرۇپ ى ئۇنىڭغارىشتىلەرنپە

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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س ئىبلى دا،بىلدۈرۈپ جەننىتىگە ئورۇنالشتۇرغانئۇنىڭغا ئىسمىنى 
جەننەتتىن چىقىرىۋېتىشكە تىرىشىپ، نى ئادەم ئەلەيھىسساالم

ھەسەت ئىبلىس  ئاخىرى ئۇنى جەننەتتىن چىقىرىۋەتكەن.
 گۇناھ سادىر قىلغان.غانلىقتىن قىل

 ئادەم بالىلىرى ئىككى تۈرلۈك نەرسە بىلەن ھاالك قىلىنغان 
، ىنىدۇكىنەقىل قىلدىن مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئۆمەر 

 ئەۋالدىئادەم »: مۇنداق دېگەن ھ ئەلەيھىسساالمغاۇئىبلىس ن
 .سەتھە ،ىسىچبىرىن :ھاالك قىلىندىئىككى تۈرلۈك نەرسە بىلەن 

ى غالندچرىدىم ۋە قوۇلەنەتكە ئ غانلىقىم ئۈچۈنمەن ھەسەت قىل
تىكى ئادەمگە جەننەت .قىزىقتۇرۇش ،ىچىسئىككىن قىلىندىم.
نغان رۇخسەت قىلى ممە نەرسىگەدەرەختىن باشقا ھە چەكلەنگەن

ئارقىلىق رەخكە قىزىقتۇرۇش ، شۇڭا مەن ئادەمنى ئۇ دەئىدى
 «.يەتتىم مەقسىتىمگە

 ھەسەت ىلىدىغانماخت 
 ئمەتنىڭېن غانھەسەت قىلئۆزلىرى بىر قىسىم كىشىلەر 

ئۆزىنىڭمۇ تىشىگە ئەمەس، بەلكى ېك ىلىپيوق باشقىالردىن
نى ئارزۇ ىرىشىشېئمەت ۋە پەزىلەتكە ئېۇنىڭغا ئوخشاش نش

 خىل ھەسەت سۆكۈلمەيدۇ. بۇ بولۇپ،دىغان قىلى
ئەمما خۇددى تۆۋەندىكى ئايەتتىكى دۇنيالىقنى كۆزلەيدىغان 

 ەكرىشىشېدۇنياۋى نەرسىلەرگە ئ كىشىلەرنىڭ ئېيتقىنىدەك،
تائاال  هللابولمايدۇ. ياخشىلىق  ڭدائۇنى، بولساقىلغان ھەسەت 

 ()دۇنيا تىرىكچىلىكىنى كۆزلەيدىغانالرنىڭ سۆزلىرىنى بايان قىلىپ
كاشكى بىزگە قارۇنغا » ﴾َيا لَْيَت لََنا ِمثَْل َما أُوِِتَ وَاُروُن ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
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 .①«رىلسىچۇىرىلگەن بايلىق بىب
 ىكىيولىدهللا  نىڭملسو هيلع هللا ىلص خۇددى پەيغەمبەر ئەگەر ھەسەت 

ي پەزىلەت ئۈچۈن ىدىن ىنىغا ئوخشاش،شەھىدلىكنى ئارزۇ قىلغ
 .ئۇ ياخشىلىق بولىدۇ ،بولسابولغان 

 اللَّهال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
يل ماال، فهو ينفقه آناء الل اللَّهالقرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه 

پەقەت ئىككى تۈرلۈك ئىشقىال ھەسەت قىلىشقا بولىدۇ: » «وآناء النهار
شى بولۇپ، ئۇ كىشى قۇرئان ئىلىمىنى ئاتا قىلغان كى هللابىرى، 

 هللاكېچە ۋە كۈندۈزلەردە قۇرئان ئوقۇپ قىيامدا تۇرىدۇ؛ يەنە بىرى، 
مال ئاتا قىلغان كىشى بولۇپ، ئۇ كىشى ئۇ مالنى كېچە ۋە 

 ②«.يولىدا سەرپ قىلىدۇ هللاكۈندۈزلەردە 
 ئىماننىڭ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىسى ۋە ھەسەتنى داۋاالش 
بولغان، ئۆزى ياخشى كۆرگەن نەرسىنى  نغا ئىگەئىما ىرىيۇق

ياخشى كۆرەلەيدىغان، قېرىندىشىنى ئۆزىدىن  ىمۇقېرىندىشىغ
ياخشى ۋە ئەۋزەل بىلىدىغان مۇئمىن كىشى ئۆزىدىكى ھەسەتنى 

كىشىگە ياخشىلىق قىلىشقا،  غانھەسەت قىلئۆزى يوقىتىشقا، 
 ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى تارقىتىشقا ۋە ئۇنىڭغا دۇئا قىلىشقا

  .تىرىشىدۇ
 ھەسەتنىڭ زىيانلىرى 
 نارازى بولۇش. ۋە تەقدىرىگە انىڭ قازهللا 

ھەسەتنىڭ ـــ تەقدىر قىلغان ئىشالرغا رازى بولماسلىق  هللا
ھەسەت قىلىنغۇچىدىكى خور كىشى ھەسەتچۈنكى  دۇرزىيانلىرىدىن

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -79قەسەس سۈرە  ①
 ۋە مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى  ②
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 . ئۆچ كۆرىدۇ لىرىنىئمەتېئاتا قىلغان ن نىڭهللا
 ۋە  يالماسلىق، چىدىئاراملىقىدائىم بكىشى  خورھەسەت

 .چىدە ياشايدۇسىقىلىش ئى
-تائاالنىڭ بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان نېئمىتى سانهللا 

 رغا ئاتا قىلغاننىڭ باشقىالهللا خور كىشىھەسەت ساناقسىزدۇر.
ھەسەت قىلىدۇ ۋە شۇ نېئمەتنىڭ شۇ كىشىگە  ئمىتىنى كۆرگەندەېن

قا هللابۇنىڭدىن بىز ئاتا قىلىنغانلىقىغا ھەسەت قىلىدۇ. 
 .ق تىلەيمىزپاناھلى سېغىنىپ

  غانھەسەت قىل ۋاقىتتا ئۆزى كۆپىنچەكىشى ھەسەتخور 
 ۇ.كىشىگە تاجاۋۇز قىلىد

چى قشۇرماوئمىتىنى يېننىڭ ئاتا قىلغان هللاشۇ كىشىدىكى 
 شۇنىڭ ھەسەت قىلىدۇ.غانلىقتىن ياكى ئۇنى يوقاتماقچى بول

بىلەن بۇنداق كىشى باشقىالرغا ھەسەت قىلغان ۋە تاجاۋۇز قىلغان 
 بولىدۇ. 

 ئمەت ئاتا قىلغان كىشىلەرگە ېنهللا  كىشى ھەسەتخور
 .قالىدۇيەھۇدىيالرغا ئوخشاپ ھەسەت قىلغان 

 ئۆزىدىن  غان كىشىنڭھەسەت قىل خور كىشى ئۆزىھەسەت
گە ئاتا ئۆزىنىڭ هللا ندە،نلىكىنى كۆرگەكەياخشى ئى ئەۋزەل ۋە

 قا شۈكۈرهللا ھەمدەئمىتىنى تۆۋەن ۋە ئاز كۆرىدۇ ېن قىلغان
 .قىلمايدۇ

  پ ئىپادىلەپەسكەشلىكىنى  تخور كىشىنىڭھەسەھەسەت ـــ
 قويىدۇ.

ياخشىلىقنىڭ بولۇشىنى ياخشى  ھەسەتخور كىشى باشقىالردا
كۆرمەيدۇ. ھەسەتخور ـــ پەس كىشى بولۇپ، پەقەت دۇنيالىقىغىال 
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ئاخىرەتلىكىگە قارىغان بولسا، ئەلۋەتتە ھەسەت قارايدۇ، ئەگەر 
 قىلمىغان بوالتتى.

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -46

 ڭ!ىكۆڭلىنى ئاغرىتىشتىن ساقلىن شلىرىڭىزنىڭقېرىندا

تََُقوا مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا  ْيُكْم َوا ﴿إَِنََما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بنَْيَ أََخَو
مۇئمىنلەر ھەقىقەتەن )دىندا( قېرىنداشالردۇر، » لََعلََُكْم ُتْرَحُموَن﴾ اّلَلَ 

)ئۇرۇشۇپ قالسا( قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەڭالر، 
 .①«تىن قورقۇڭالرهللارەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن 

شەيخ سەئدى )رەھىمەھۇلالھ( يۇقىرىقى ئايەت ھەققىدە مۇنداق 
 ىدۇر.باغلىغان رىشتىنلەر ئارىسىدا مۇئم تائاال هللاـــ بۇ »: دېگەن

ە ۋ ئەلچىلىرىگە ،كىتابلىرىغا نىڭ پەرىشتىلىرىگە،هللاقا، هللا
زېمىننىڭ شەرق  بىر كىشى ئىمان كەلتۈرگەنئاخىرەت كۈنىگە 

مۇئمىنلەرنىڭ ياكى غەربىدە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر 
نى ئۆزىنىڭ قېرىندىشىقېرىنداشلىق بۇ مەنىدىكى . دۇرقېرىندىشى
ى شياخ ىمۇۆزى ياخشى كۆرگەن نەرسىنى ئۇنىڭغ، ئنىشۈياخشى كۆر

ى نشۈيامان كۆر ىمۇۆزى يامان كۆرگەن نەرسىنى ئۇنىڭغئ نى ۋەشۈكۆر
 ۋاجىب قىلىدۇ.

نىڭ رەسۇلى مۇئمىنلەرنىڭ ھەقلىرىنى ئادا هللاۋە  هللا
 ھاسىل قىلىشقا، ئۆزئاراسىردىشىش  ۋە قدوستلۇقىلىشقا، 

-ربى ى ۋەتىشېك ۈنۈپبۆلورنىتىشقا، قەلبلەرنىڭ مۇناسىۋەت ئ
ئۇرۇش ۋە جىدەل يۈز بەرسە  كۆرۈشكە سەۋەب بولىدىغان بىرىنى ئۆچ

ئارىسىنى ئىسالھ قىلىشقا ۋە ئۆزئارا ئاداۋەتنى  قېرىنداشلىرىنىڭ
 .«يرۇغانتۈگىتىشكە بۇ

                                                            
 .ئايەت -11ھۇجۇرات  سۈرە ①
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 ۇئمىنلەرنىڭ ھەققىنىم قا بۇيرۇپ،تەقۋالىق قىلىش تائاالهللا 
 ىمرەھقا تەقۋالىق قىلغان كىشىگە ئۆزىنىڭ هللالغان ۋە ئادا قى

 ﴾لََعلََُكْم ُتْرَحُموَن ﴿: قىلىدىغانلىقىنى ئەگەشتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ
نىڭ رەھمىتى ھاسىل هللا . ①«رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن»
 ،قى ھاسىل بولىدۇىولسا دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشىلب

ڭ رەھمەتنىـــ مۇئمىنلەرنىڭ ھەققىنى ئادا قىلماسلىق 
الرنىڭ ئارىسىنى مۇسۇلمان ئەڭ چوڭ توسالغۇ بولىدۇ. ۈشىگەچۈش

رۈشنى كەلتۈرۈپ ۆبىرىنى ئۆچ ك-بىر ۋە يىراقالشتۇرۇش
ئۇنىڭدىن ئىسالم يوقىتىدۇ ۋە  ئامىلنىھەرقانداق  چىقىرىدىغان

 ئاگاھالندۇرىدۇ.
نى ۋەيران سىمۇھەببەت ۋە قېرىنداشلىق رىشتى يئىمانى

ئاگاھ  ۋە ئۇنىڭدىن شىڭىزۇاق تۇرقىلىدىغان سەۋەبلەردىن يىر
 شىڭىز ئۈچۈن تۆۋەندىكى مىسالالرغا دىققەت قىلىڭ.ۇبول

املسلم أخو املسلم: ال يظلمه، وال يخذله، »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 دۇر.مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى» «وال يكذبه، وال يحقره

ياردەمسىز تاشالپ ۇم قىلمايدۇ، ئۇنى زۇل مۇسۇلمان مۇسۇلمانغا
 ②.«ھاقارەتلىمەيدۇ ئۇنى ۋە نىڭغا يالغان سۆزلىمەيدۇ، ئۇقويمايدۇ

يۇقىرىقى ]: مۇنداق دېگەن)رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى رەجەب 
إَِنََما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ ﴿تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىدىن ئېلىنغان:  هللا ھەدىس
ْيُكْم  فَأَْصلُِحوا ھەقىقەتەن )دىندا( قېرىنداشالردۇر، مۇئمىنلەر » ﴾بنَْيَ أََخَو

. ③«ر)ئۇرۇشۇپ قالسا( قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەڭال

                                                            
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -11ھۇجۇرات  سۈرە ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -11ھۇجۇرات  سۈرە ③
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بولۇپ قەلبلىرىنى بىرلەشتۈرۈشكە قېرىنداش ئۆزئارا مۇئمىنلەر 
بىرىدىن -بۇيرۇلغان، قەلبلەرنى قارشىالشتۇرۇپ بىر

يىرگەندۈرىدىغان ئىشالرنى قىلىشتىن چەكلەنگەن بولغاچقا، 
قېرىنداش بولغان كىشى ئۆز قېرىندىشىغا نەپ يەتكۈزۈشى ۋە 

 ئۇنىڭدىن يامانلىقنى دەپئى قىلىشى الزىم.
مۇسۇلمان قېرىندىشىدىن كۆتۈرۈۋېتىشكە تېگىشلىك ئەڭ 

زۇلۇمنى مۇسۇلمانغىال قىلىش ھارام  چوڭ زەرەر زۇلۇمدۇر.
 ەرز ئەبۇبولماستىن بەلكى ھەربىر كىشىگە قىلىش ھارامدۇر. 

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص ەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەررەزىي
يا عبادي، إين حرمت الظلم عىل نفيس >تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا»دېگەن: 

ئى بەندىلىرىم! مەن زۇلۇمنى ئۆزۈمگە > <وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا
-بىر ،ەرنىڭ ئاراڭالردىمۇ ھارام قىلدىمھارام قىلدىم ۋە سىل

 .①«<زۇلۇم قىلماڭالربىرىڭالرغا 
 ياردەمسىز تاشالپ قېرىندىشىنى  كىشىنىڭ ئۆز مۇسۇلمان

 دۇر.زۇلۇم قويۇشى ـــ
كىشى قېرىندىشىغا ياردەم بىرىشكە  مۇئمىنچۈنكى 

 اللَّهقال رسول »مۇنداق دەيدۇ:  . ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبۇيرۇلغان
أنرصه إذا كان مظلوما،  ،اللَّهانرص أخاك ظاملا أو مظلوما فقال رجل: يا رسول : ملسو هيلع هللا ىلص

 «من الظلم فإن ذلك نرصه -أو متنعه  -أرأيت إن كان ظاملا كيف أنرصه؟ قال: تحجزه 
 غا ئۇچرىغۇچىزۇلۇم ياكى غۇچىزۇلۇم قىل: >ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »

ىڭ نهللاقىلغىن< دېگەندە، بىر كىشى: >ئى قېرىندىشىڭغا ياردەم 
غۇ ياردەم پەيغەمبىرى! ئۇ قېرىندىشىم زۇلۇمغا ئۇچرىغان بولسى

قىلىمەن، بىراق زۇلۇم قىلغۇچىغا قانداق ياردەم قىلىمەن؟< 

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①
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: >ئۇنى زۇلۇم قىلىشتىن توسقىن، مانا بۇ  ملسو هيلع هللا ىلصدېگەنىدى، پەيغەمبەر 
  ①«.ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا قىلىنغان ياردەمدۇر< دېدى

 لىشى ـــ يالغان سۆز غائۆز قېرىندىشى كىشنىڭ مۇسۇلمان
 زۇلۇمدۇر.

قېرىندىشىغا يالغان سۆزلىشى ھاالل مۇسۇلمان كىشىنىڭ 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .بەلكى قېرىندىشىغا راست سۆزلىشى الزىم ئەمەس

كربت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق، وأنت »: مۇنداق دېگەن
سۆزۈڭگە ئىشىنىدىغان قېرىندىشىڭغا يالغان سۆز » «له به كاذب

 ②.«بەكمۇ ئېغىر خىيانەتتۇر قىلىش
 ى ـــكۆرۈش سقېرىندىشىنى پە مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمان 

 زۇلۇمدۇر.
دۇ. لىپ چىقىېردىن كىبىكمۇسۇلماننى پەس كۆرۈش 

 «الكرب بطر الحق، وغمط الناس»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
كىشىلەرنى تۆۋەن  ۋە نى ئىنكار قىلىشدېگەن ھەقتەكەببۇرلۇق »

  ③.«كۆرۈشتۇر
الََِذيَن آَمُنوا  َا َيْسَخْر وَْوٌم ِمْن وَْوٍم َعََس َيا أََيَُها ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا

ا ِمْنُهَنَ  ْ َو َا نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعََس أَْن َيُكَنَ َخْْيً ا ِمهْْنُ ئى مۇئمىنلەر! » ﴾أَْن َيُكوُنوا َخْْيً
بىر قەۋم يەنە بىر قەۋمنى )يەنى بىر جامائە يەنە بىر جامائەنى، بىر 

مەسخىرە قىلمىسۇن، مەسخىرە قىلىنغان  ئادەم يەنە بىر ئادەمنى(
قەۋمدىن ياخشىراق  نىڭ نەزىرىدە( مەسخىرە قىلغۇچىهللاقەۋم )

سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئايالالرمۇ ئۆزئارا مەسخىرە  .بولۇشى مۇمكىن
نىڭ دەرگاھىدا( هللاقىلىشمىسۇن، مەسخىرە قىلىنغۇچى ئايالالر )

                                                            
 .بۇخارى توپلىغان ①
 دېگەن.« زەئىپ»ۋى ۋە ئەلبانى نەۋەئەبۇ داۋۇد توپلىغان،  ②
 .مۇسلىم توپلىغان ③
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 .①«مكىنۇالالردىن ياخشىراق بولۇشى ممەسخىرە قىلغۇچى ئاي
نى ئەيبلىك دەپ باشقىالر نى ئەيبسىز،ەكەببۇر كىشى ئۆزىت
ھەققىنى ئادا  ئۇالرنى ھەمدە پەس كۆرىدۇ باشقىالرنىدە، -قارايدۇ

 ۇنىڭئسى ر. ئۇالرنىڭ بىرەىمايدۇدەپ قار كىشىلەر قىلىشقا اليىق
 بۇل قىلمايدۇ.وقىنى ئادا قىلماقچى بولسا ئۇنى قھەق

  زۇلۇمدۇر.غەيۋەت قىلىش ـــ 
ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه أن رسول » رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەبۇ ھۇرەيرە

: قيل قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك مبا يكره
إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن مل يكن يت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: أفرأ 

ساھابىلىرىغا: >غەيۋەتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەر پەي» «فيه ما تقول فقد بهته
نىڭ هللاۋە  هللانېمىلىكىنى بىلەمسىلەر؟< دېگەنىدى، ئۇالر: >

: >)غەيۋەت ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەلچىسى ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر< دېدى. 
 <قېرىندىشىڭ ياقتۇرمايدىغان نەرسىنى تىلغا ئېلىشىڭدېگەن( 

 دېگەنىدى، >قېرىندىشىمدا بار بولغان ئىشنى دېسەمچۇ؟<
ئەگەر ئۇنىڭدا بار نەرسىنى دېسەڭ غەيۋەت : >ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېيىلدى. 

ىنى دېسەڭ تۆھمەت قىلغان بولىسەن< قىلغان بولىسەن، يوق نەرس
 ②«.دەپ جاۋاب بەردى

ۆز سمۇسۇلمان كىشىنىڭ  ىرىقى مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسىيۇق
ئەزىيەت ناھەق قېرىندىشىغا  ىتى ئارقىلىقكىياكى ھەر

ۇ ب تائاال هللا. بىلدۈرىدۇ لمايدىغانلىقىنىبو يەتكۈزۈشنىڭ دۇرۇس
ْكَتَسُبوا فََقِد ﴿ :ھەقتە مۇنداق دەيدۇ َوالََِذيَن ُيْؤُذوَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمَناِت بَِغْْيِ َما ا

ًنا َوإِْثًما ُمِبيًنا مۇئمىنلەر ۋە مۇئمىنەلەرگە قىلمىغان » ﴾اْحَتَملُوا ُبْهَتا
ەن ھتاننى ۋە روشوئۇالرنى رەنجىتىدىغانالر )شۇ( ب ئىشالرنى )چاپالپ(

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -11سۈرە ھۇجۇرات  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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 .①«گۇناھنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان بولىدۇ
  .جېدەللىشىش قەلبنى سەسكەندۈرىدۇ ۋە ئوغىنى قاينىتىدۇ

بولۇپمۇ ھەقنى ئاشكارىالش ئۈچۈن بولماستىن بەلكى ئۆز نەپسى 
 ئۈچۈن جېدەللەشكەندە تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ.

  قىلىش ۋە كەمسىتىش گەرچە چاقچاق باشقىالرنى مەسخىرە
 ئارقىلىق بولسىمۇ زۇلۇمدۇر.

 كەلدى قىلىش ۋە كۆپ -مەنپەئەتسىز ۋە ئورۇنسىز باردى
ئارىلىشىشتىن كۆپىنچە ھالەتتە ۋاقىتنى ئىسراپ قىلىش ۋە 

 ھارامغا چۈشۈپ قېلىش كېلىپ چىقىدۇ.
  ئۆزىدىن مەغرۇرلىنىش ۋە پەقەت ئۆزى ھەققىدە تەپەككۇر

ېرىنداشلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ئورۇندىماسلىق ۋە قىلىش ـــ ق
 ئەخالقالرغا رىئايە قىلماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.-ئەدەب
 ئومۇمىي كىشلەرگە تەسىرى چوڭ بولغان گۇناھالر 

بۇنداق گۇناھالرنىڭ مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشتىكى تەسىرى 
ناھايىتى چوڭ بولىدۇ. ئەگەر سىز قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ سىزدىن 
يىراقلىشىپ كەتكەنلىكىنى ھېس قىلسىڭىز، مانا بۇ سىز سادىر 

 قىلغان گۇناھ سەۋەبلىك بولغان بولىدۇ. 
: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن يەھيا ئىبنى مۇئاز رازى

ىڭغا ئۇنتاپسۇن: سىۋىسىنى ېسەندىن ئۈچ تۈرلۈك ن كىشى ىنمۇئم»
شال قىاللمىساڭمۇ ۇئۇنى خا، يەتكۈزەلمىسەڭمۇ زىيان سالمپايدا 

 «.ەسۆكم ماختىيالمىساڭمۇئۇنى كىن قىلما، غەم
 

※  ※  ※ 
 

                                                            
 ئايەت. -58سۈرە ئەھزاب  ①
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دەرس -47  

 ردۇخاتالىقالرنىڭ بېشى ـــ پۈتۈن دۇنيانى ياخشى كۆرۈش

ْنَيا َمَتاعٌ َوإَِنَ اْْلِخَرةَ َيا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا وَْوِم إَِنََما َهِذهِ الَْحَياةُ الَدُ
رِ  ُر الَْقَرا ئى قەۋمىم! بۇ دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت )ۋاقىتلىق( » ﴾ِهَي َدا

پايدىلىنىشتىن ئىبارەتتۇر، ئاخىرەت ھەقىقەتەن )مەڭگۈلۈك( 
 .①«قارارگاھتۇر

)رەھىمەھۇلالھ( يۇقىرىقى ئايەتنىڭ تەپسىرىدە مۇنداق  قۇرتۇبى
ئاندىن ئۈزۈلۈپ ىدىغان، ىلپايدىلىن نەئازغىـــ دۇنيا »: دېگەن

 .«ئەبەدىيدۇر ماكانى ـــئاخىرەت  ؛يوقايدىغان نەرسە
ئىبنى شەدداد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل د رمۇستەۋ

ا يف اآلخرة إال مثل ما الدني» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، 
دۇنيانى ئاخىرەتكە » «ما يجعل أحدكم أصبعه يف اليم، فلينظر بم يرجع!

سېلىشتۇرغاندا، دۇنيا پەقەت سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ بارمىقىنى 
سۇغا سېلىپ چىقارغىنىغا ئوخشاشتۇر، بارمىقىنى سۇغا سالغۇچى 

 ②.«قاراپ باقسۇن، ئۇنىڭ بارمىقى نېمە بىلەن قايتىدۇ
 نىڭدۇنيا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن نەۋەۋى

ىلىپ كېتىدىغانلىقى بىلەن يوق ۋە مۇددىتىنىڭ قىسقىلىقى
ېئمىتىنىڭ داۋامىي ۋە ن مەڭگۈلۈكلىكىڭ ىئاخىرەتن

دېڭىزغا سېلىپ ماقنى بار بولىدىغانلىقىنىڭ مىسالى ـــ خۇددى
 .«نىڭ مىسالىغا ئوخشاشتۇرسۇ بىلەن دېڭىزدىكى سۇ تارتقاندىكى

                                                            
 ئايەت. -39سۈرە غافىر  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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دۇنيانى »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن نى قەييىمئىب
انچە ق بىرتۆۋەندىكىدەك خاتالىقالرنىڭ بېشى ۋە ـــ ياخشى كۆرۈش 

 :ىدۇرتەرەپلەردىن دىننى بۇزغۇچ
  ،كۆرۈپچوڭ  دۇنيانى ـــ دۇنيانى ياخشى كۆرۈشبىرىنچى 
كەلتۈرۈپ  ساناشنى كىچىك لەرنىنىڭ ھۇزۇرىدىكى نەرسىهللا

نەرسىلەرنى كىچىك نىڭ ھۇزۇرىدىكى هللاھالبۇكى، چىقىرىدۇ. 
 .چوڭ گۇناھالردىندۇر ساناش ـــ

  ،دۇنياغا -قىلىنمىغان مال سەرپئۈچۈن هللا ئىككىنچى
تائاال لەنەت  هللاكىمكى  .لىدۇۋە لەنەت قى ىدۇغەزەپ قىل هللا

ىڭ نهللاقىلغان ۋە ئۆچ كۆرگەن نەرسىنى ياخشى كۆرسە، پىتنىگە ۋە 
 غەزىپىگە ئۇچرايدۇ.

  ،دۇنيا ئۇنىڭ  ئىنسان دۇنيانى ياخشى كۆرگەندەئۈچىنچى
ئاخىرەت  ۋە تەرەپكەهللا ئاخىرقى غايىسىگە ئايلىنىپ قالىدۇ. 

دۇ. رىشىېدۇنياغا ئ نى ۋاستە قىلىپئەمەللەر يەتكۈزىدىغاندىيارىغا 
قىلغان  ئىششۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىنسان ھېكمەتنىڭ ئەكسىچە 

غا ئارقى يۆنىلىشى ۋە لىدۇبوچە ئەكسى دە، ئۇنىڭ قەلبىمۇ–①بولىدۇ
 .ۇكىندېچ

  ،ەت ئاخىرەتتە مەنپەئ ـــ يانى ياخشى كۆرۈشدۇنتۆتىنچى
قويىدۇ.  ۇپتوس ىنىبەند تىنئەمەللەرنى قىلىش بىرىدىغان

بەختكە  ۈش ـــ بەندىنىدۇنيانى ياخشى كۆربەكرەك  تىنمۇئاخىرەت
 ،غەپلەتتە قالدۇرۇپ رىدىغان ئەمەللەرنى قىلىشتىنۈئېرىشت

                                                            
تائاال ئىنساننى پەقەت ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشى ئۈچۈن يارىتىپ، دۇنيا ۋە  هللا  ①

ئۇنىڭدىكى نەرسىلەرنى ئىبادەت قىلىشتا پايدىلىنىشى ئۈچۈن ئىنسانغا ۋاستە قىلىپ 
بەرگەن. لېكىن دۇنيانى ياخشى كۆرگەن ئىنسان ئاخىرەتلىك ئەمەللىرى ئارقىلىق دۇنياغا 

 ئۈچۈن، ھېكمەتنىڭ ئەكسىچە ئىش قىلغان بولىدۇ.ئېرىشىشكە ھەرىكەت قىلغانلىقى 
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 مەھرۇملەشتىن نى ئەسهللاۋە  نى ياخشى كۆرۈشهللاقەلبلەرنى 
 قويىدۇ.
  ،بەندىنىڭ غېمىنى  ـــ دۇنيانى ياخشى كۆرۈشبەشىنچى

 تىدۇ.ېكۆپەيتىۋ
  ،ئىنساننى ئەڭ  ـــ دۇنيانى ياخشى كۆرۈشئالتىنچى

 دۇنياغا-مالدۇنيادا بۇ . ئۇ كىشى دۇچار قىلىدۇقاتتىق ئازابقا 
ىدۇ. تارتىش ئۇنىڭغاۋە  تىرىشىدۇئۇنىڭ ئۈچۈن  ىدۇ،رىشېئ

ت ئېلىپ دۇنياسى قەبرىدە ئۇنىڭغا ھەسرە-ئۇنىڭ مال ھالبۇكى،
گە ئېلىپ سىۋە ياخشى كۆرگەن دۇنياسىنى قەبرى ىدۇلېك

 ئىنساننىڭ ئىككى قولى .لىنىدۇبئازا ىغانلىقىدىنبارالم
-غەمشۇنچىلىك ئۇنىڭغا  قانچىلىك يامان ئەمەل قىلغان بولسا

 ەن كىشىۆرگھەسرەت بولىدۇ. دېمەك، دۇنيانى ياخشى كقايغۇ ۋە 
 لىنىدۇ.بئازاقاتتىق چراشقان كۈندە ۇئ ىگەقەبرىدە ۋە رەبب

  ،ۇق بىلىپ ئۇنى ياخشى دۇنيانى ئاخىرەتتىن ئارتيەتتىنچى
، نئويغاقلىقتى، ئۇيقۇنى خىيالنى ھەقىقەتتىن ئادەم ـــ كۆرگەن

دۇنيانى  ۋە ئمەتتىنېن مەڭگۈلۈكئمەتنى ېبىر ن كىچىككىنە
 ھاياتلىقنى دۇنيا مەڭگۈلۈك ھەمدە ئاخىرەتتىن ئۈستۈن قويۇش

ئەڭ بىلىمسىز ۋە ئەقلى  تېگىشىش سەۋەبلىك، مەئىشەتلىرىگە
 .«ۇھېسابلىنىد مەخلۇق كەمتۈك
 مەئسىيەتنىڭ ئاساسى-گۇناھ 

دۇنياغا »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم
ئاشكارا گۇناھالرنىڭ ئاساسىدۇر شۇنداقال -ـــ ئوچۇققىزىقىش 

 ۋە ھەسەت قىلىش، ئۆچ كۆرۈش، ھاكاۋۇرلۇق قىلىش
 .«ئاساسىدۇر مەغرۇرلىنىشقا ئوخشاش  قەلب گۇناھلىرىنىڭمۇ 
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 قەلب ۋە بەدەننىڭ راھىتى 
دۇنياغا »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى قەييىم

 .دۇرىۈلەندلىك قەلب ۋە بەدەننى راھەترىلمەسىب
كۆپەيتىۋېتىدىغان بولۇپ، قايغۇنى -ىزىقىش غەمدۇنياغا ق

اغا دۇني ،بىرى :يغۇ ئىككى تەرەپتىن ھاسىل بولىدۇقا-غەمبۇنداق 
ياخشى ئەمەللەرنى ۋە ئىتائەتنى ئاز  ،يەنە بىرى ؛رىس بولىدۇېھ

 . «لىپ چىقىدۇېقىلىش ك
 كۆرگەندۇنيانى ياخشى »: الىمالر مۇنداق دېگەنسەلەف ئ ەزىب
ۇنيانى د تەييارالپ قويسۇن.ئۆزىنى مۇسىبەتلەرنى كۆتۈرۈشكە  كىشى

قايغۇدىن -دائىملىق غەم ۋە ياخشى كۆرگۈچى ھەسرەت، چارچاش
 .«قۇتۇاللمايدۇ

دۇنيادا بىرەر نەرسىگە كىشى  ىدىغانكۆردۇنيانى ياخشى 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  تەمە قىلىدۇ. ى نەرسىنىرىيۇق مۇرىشسە ئۇنىڭدىنېئ

 «لو كان البن آدم واديان من مال البتغى لهام ثالثا»: مۇنداق دېگەنبۇ ھەقتە 
ناۋادا ئادەم بالىسىنىڭ ئىككى جىلغىدا لىق مېلى بولسا، »

 ①.«ئارزۇ قىلىدۇشىنى ۇئۈچىنچىسى بول
  كىم؟ئاقىلالر 

 اقىلالرئ»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن يەھيا ئىبنى مۇئاز
 تىن بۇرۇن دۇنيانى تاشلىغانتىشېدۇنيا ئۇنى تاشلىۋ تۇر:ئۈچ تۈرلۈك

ە ۋ كىشى گەنتىن بۇرۇن تەييارلىق كۆرقەبرىگە كىرىش، كىشى
 .«ىنى رازى قىلغان كىشىشىشتىن بۇرۇن رەببچرىۇرەببىگە ئ
 نەسىھەت ئېلىڭ!-ئىبرەت ۋە ۋەز 

مەن بايالرغا ھەمراھ »ئەۋن ئىبنى ئابدۇلالھ مۇنداق دېگەن: 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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ېنىڭ كىيىمىمدىن ياخشى، بولدۇم، بايالرنىڭ ئىچىدە كىيىمى م
غەملىرىمۇ مېنىڭكىدىن كۆپ ئۇلىغى مېنىڭ ئۇلىغىمدىن ياخشى، 

مەن پېقىرالرغا ھەمراھ بولغاندىال بىرەر كىشىنى كۆرمىدىم ئەمما 
 «.راھەت ھېس قىلدىم

 

※  ※  ※  
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 دەرس -48

 ياخشىلىق ۋە يامانلىق ھەققىدە

دىن نەقىل قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
كتب الحسنات  اللَّهإن »: مۇنداق دېگەن ىداقۇددۇس سھەدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

لة، وإن عنده حسنة كام اللَّهبحسنة فلم يعملها كتبها  والسيئات ثم بني ذلك، فمن هم
ة، ئة ضعف إىل أضعاف كثي ام عنده عرش حسنات إىل سبع اللَّههم بها فعملها كتبها 

 للَّهاعنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها  اللَّهوإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها 
 ،يازدى الرنىياخشىلىق ۋە يامانلىق ھەقىقەتەن هللا» «سيئة واحدة

ياخشىلىقنى بىر كىمكى  ئاندىن ئۇنى مۇنداق بايان قىلدى:
 ىڭغائۇنهللا  قىلمىساە ئەمەلىيەتتئۇنى  ،قىلىپ قىلىشنى نىيەت

 ۇنىئئەگەر  قىلغاننىڭ ساۋابىنى يازىدۇ؛ بىر ياخشىلىقنى كامىل
 711تارتىپ ھەسسىدىن  11ئۇنىڭغا  هللاقىلسا،  ئەمەلىيەتتە
 ڭ ساۋابىنىياخشىلىقنى كۆپ مۇئۇنىڭدىن ھەتتا ھەسسىگىچە
 نىئۇ ىشنى نىيەت قىلىپ،بىر يامانلىقنى قىل ئۇ يازىدۇ. ئەگەر
 ڭبىر ياخشىلىقنى ئۇنىڭغا كامىل هللاقىلمىسا،  ئەمەلىيەتتە

ىر ب ئۇنىڭغا هللاقىلسا،  ىيەتتەئەگەر ئۇنى ئەمەل ؛يازىدۇ ساۋابىنى
 ①.«يازىدۇ ڭ گۇناھىنىيامانلىقنى
 ياخشىلىق ۋە يامانلىقنى يېزىش 

، ]بىرىنچى :ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى رەجەب
 .قىلىش ىلىقياخش

 ھەتتاھەسسىگىچە  711ھەسسىدىن  11ياخشىلىق بىر 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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ىر ھەرب دېمەك،  .ھەسسىلىنىدۇياخشىلىققا  ەككۆپر مۇئۇنىڭدىن
ھەسسىلىنىشى ئۆزىگە ئوخشاش ئون ھەسسە  نىڭياخشىلىق

 َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَهُ ﴿بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  ئاالتا هللا .مۇقەررەردۇر
لَِها ھەسسە ئارتۇق  بىرەر ياخشىلىق قىلغان ئادەم ئون» ﴾َعْشُر أَْمثَا

 .①«ساۋابقا ئىگە بولىدۇ
ھەسسىدىن ئارتۇق ھەسسىلىنىشى  11ياخشىلىقنىڭ  ئەمما

بۇ ھەقتە مۇنداق  تائاال. هللا ىال بولىدۇخالىغان كىشىگ هللا پەقەت
ُ  اّلَلَ َمثَُل الََِذيَن ُيْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِِف َدِبيِل ﴿دەيدۇ:  َلِ َكَمثَِل َحَبٍَة أَْنَبَتْت َدْبَع َدَنابَِل ِِف ك

-ليولىدا پۇهللا » ﴾َواِدٌع عَلِيٌم  اّلَلَ ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء وَ  اّلَلَ ُدْنُبلٍَة ِماَئُة َحَبٍَة وَ 
مېلىنى سەرپ قىلغانالرنىڭ )سەرپ قىلغان نەرسىسى يەرگە 

دان تۇتقان  111تېرىلىپ( يەتتە باشاق چىقارغان، ھەر باشىقىدا 
ىغان بەندىسىگە ھەسسىلەپ ساۋاب خال هللا. ②بىر دانغا ئوخشايدۇ

مال  هللانىڭ مەرھەمىتى )چەكلىك ئەمەس( كەڭدۇر )هللارىدۇ. ىب
بۇ ئايەت  . دېمەك،③«سەرپ قىلغۇچىنىڭ نىيىتىنى بىلگۈچىدۇر(

ھەسسىگە  711 نىڭيولىدا قىلىنغان چىقىمهللا 
 كۆپەيتىلىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.

 :دىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ مەسئۇد 
ىر ب نىڭ قېشىغا( چۈلۈك سېلىنغان ملسو هيلع هللا ىلص)رەسۇلۇلالھ  كىشىبىر 

لىغا يوهللا  نى! بۇپەيغەمبىرىنىڭ هللائى » :ئېلىپ كېلىپگىنى ۆت
لك بها يوم القيامة سبع مائة » :ئۇنىڭغاملسو هيلع هللا ىلص ، پەيغەمبەر دېگەنىدى «ئاتىدىم

اڭا چۈلۈك نى سۈقىيامەت كبۇ بىر تۆگىنىڭ بەدىلىگە » «ناقة
                                                            

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -161سۈرە ئەنئام  ①
مالنىڭ ساۋابىنىڭ ھەسسىلەپ كۆپ -ئۈچۈن سەرپ قىلىنغان پۇل هللا ـــ بۇ  ②

 .بولىدىغانلىقىغا مىسال
 ئايەت. -261سۈرە بەقەرە  ③
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 ①دېدى.« بىرىلىدۇتۆگە  711سېلىنغان 
 .قىلىش ق، يامانلىئىككىنچى

ائاال تهللا . ھالىتىدە يېزىلىدۇيامانلىق كۆپەيتىلمەستىن ئۆز 
َئِة فَََل ُيْجَزى إ َِاَ ِمثْلََها َوُهْم  َا ﴿: مۇنداق دەيدۇ َيِ بىرەر » ﴾ُيْظلَُموَن َوَمْن َجاَء بِالَسَ

ىڭ يامانلىقىغا باراۋەرال جازا يامانلىق قىلغان ئادەمگە پەقەت ئۇن
 .②«رىلىدۇ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇىب

 .قىلىش نىيەت، ياخشىلىقنى ئۈچىنچى
قىلىپ ئۇنى قىلمىسىمۇ بىر  نىيەتئەگەر ياخشىلىقنى 

دىن نەقىل ئەنھۇ . ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇياخشىلىق يېزىلىدۇ
 قال» :مۇنداق دېگەن قۇددۇستا سھەدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، 

ەززە ئ هللا» «عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، فأنا أكتبها له حسنة اللَّه
قىلىشنى  ئەگەر بەندەم ياخشى ئىش> مۇنداق دەيدۇ: ۋە جەللە

يەنە بىر  ③<«.ئۇنىڭغا بىر ياخشىلىقنى يازىمەنقىلسا، مەن  نىيەت
كىمكى » «من هم بحسنة فلم يعملها»ھەدىستە مۇنداق كەلگەن: 

قنى قىلىشنى نىيەت قىلىپ، ئەمەلىيەتتە ئۇنى ىياخشىل
تائاال بەندىسىنىڭ  هللا. بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى شۇكى، ④«قىلمىسا

شۇ ياخشىلىقنى قەلبىدە ھېس قىلغانلىقىنى ۋە شۇ ياخشىلىققا 
 .ڭغا بىر ياخشىلىق يازغانھېرىس بولغانلىقىنى بىلىپ، ئۇنى

 قىلىش دېگەن نېمە؟ نى نىيەتياخشىلىق 
ەنلىك تېپىلىدىغان ھېرىسمئەمەل قىلىشقا  نىيەت ـــ

ا قئۇنى قىلىش ال قىلىپ قويۇپالپەقەت خىيدۇر. ئىرادى مۇستەھكەم

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -161سۈرە ئەنئام  ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
 مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى ۋە  ④
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 نىيەت ھېسابالنمايدۇ. بەل باغلىماسلىق
ەتتە ئەمەلىي ى قىلىشنى نىيەت قىلىپ،، يامانلىقنتۆتىنچى
 قىلماسلىق.

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن نەقىل قىلىنغان  ئىبنى ئابباس
عنده حسنة  اللَّهكتبها »ھەدىستە، )يۇقىرىقى ھەدىسنىڭ ئاخىرىدا(: 

 ①«يازىدۇ ڭ ساۋابىنىبىر ياخشىلىقنى ئۇنىڭغا كامىل هللا» «كاملة
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنغان ئەبۇ ھۇرەيرە دېيىلگەن؛

مەن پەقەت  يامانلىقنىئۇ كىشى » «إمنا تركها من جرّاي»تە: ھەدىس
 .دېيىلگەن ②«تەرك ئەتتى ئۈچۈنال

يۇقىرىقى ھەدىسنىڭ مەنىسى شۇكى، نىيەت قىلغان 
ئۈچۈن تەرك ئېتىش مەقسەت  هللاقىالاليدىغان تۇرۇپ،  نلىقنىياما

ىر بقىلىنىدۇ. يامانلىقنى مۇشۇ مەقسەتتە تەرك ئەتكەن كىشىگە 
ئۈچۈن  هللاچۈنكى  شىلىق يېزىلىدىغانلىقىدا شەك يوقياخ

 يامانلىقنى تەرك ئېتىش بولسا سالىھ ئەمەلدۇر.
 غان بولسىمۇقىل قىلىشنى نىيەتلىقنى يامانا ئەمم 

 تەرك ئەتسە ياكى يامانلىقنى ئۇ ش سەۋەبىدىنمەخلۇقالردىن قورقۇ
 ىدۇجازالىن نسىرەپ تەرك ئەتسەباشقىالرنىڭ كۆرۈپ قېلىشىدىن ئە

تىن ئۈستۈن ىن قورقۇشتهللاچۈنكى مەخلۇقالردىن قورقۇشنى 
 دۇر، شۇڭالشقامەخلۇقالرغا رىيا قىلىش ھەم ھارام دۇر،ھارام قويۇش

 .[جازالىنىدۇ ەتكەن كىشىمۇتەرك ئ يامانلىقنى يۈزىسىدىنرىيا 
  سېلىشتۇرۇشياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى 

 ياخشىلىق» :ما مۇنداق دېگەنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئابباس 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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چىلىك ۋە ئىنسانالرنىڭ كەڭرى تاقىرىز ،قەلب ۋە يۈزلەردە نۇر ـــ
 ،قەلبلەردە زۇلمەت ـــ يامانلىق مۇھەببەت پەيدا قىلىدۇ. ىدەقەلب
 ىدەاڭلىق ۋە مەخلۇقالرنىڭ قەلببوش ، تەندەلىقىدە قارلەريۈز

 . «ك پەيدا قىلىدۇئۆچمەنلى
 

※  ※  ※ 
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 دەرس -49

 تىدۇئېنى ياد ېسمۇ هللانى ياد ئەتكىن، هللا

 تجده اللَّهاحفظ  ،يحفظك اللَّهاحفظ »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
نى ياد هللاتىدۇ. ېنى ياد ئېس مۇهللانى ياد ئەتكىن، هللا» «تجاهك

 ①.«تاپىسەن ىالئالدىڭد نىهللاكىن، ئەت
نىڭ هللا»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن ئىبنى رەجەب

ئايە ىگە رىچەكلىمىلىر رى ۋەى، بۇيرۇقلى، ھەقلىربەلگىلىمىلىرى
 «.قىلغىن

 ،ڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىشنىهللاـــ تىش ىياد ئ
توختاشنى  دەچەكلىمىلىرىدىن يېنىش ۋە بەلگىلىمىلىرى

تىشكە ۋە ېئۆتۈپ ك ردىنغان ئىشالۇبۇيرهللا كۆرسىتىدۇ. شۇڭا 
دۇ. بولمايئاشۇرۇۋېتىشكە لىمىدىن رۇخسەت قىلىنغان ئىشالردا چەك

نىڭ بەلگىلىمىلىرىنى هللا ىلەركىش نلىغاۇنداق قىالمۇش
ابىدا ماختىغان ئۆزىنىڭ كىتئۇالرنى  هللا ۋە مۇھاپىزەت قىلغان

لِكَُلِ  َهَذا َما ُتوعَُدوَن ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا .سانىلىدۇكىشىلەردىن 
ْحَمَن بِالَْغْيِب َوَجاَء بَِقلٍْب ُمِنيٍب۞ أََوَاٍب َحِفيٍظ۞ مانا بۇ » ﴾َمْن َخِشَي الَرَ

( نىڭ )تائىتىگەهللامەتتىن( سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان نەرسىلەر ئ)نې
 .[32قايتقۇچى، )ئەمرىنى( ساقلىغۇچى ھەر بىر )بەندە( ئۈچۈندۇر ]

نى كۆرمەي تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن قورقسا ۋە تەۋبە هللاكىمكى مېھرىبان 
 .②«[33] قىلغۇچى قەلب بىلەن كەلسە

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن؛ ئەلبانى « ھەسەن ۋە سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان ھەمدە  ①
 ئايەتلەر. -33ۋە  -32سۈرە قاف  ②
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نىڭ هللادېگەن سۆز ـــ « ساقالش»يۇقىرىقى ئايەتتىكى 
بۇيرۇقلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىش، گۇناھىغا تەۋبە قىلىش ئۈچۈن 

 گۇناھلىرى ئۈستىدە ئويلىنىش دەپ تەپسىرلەنگەن.
 بىزنى مۇھاپىزەت قىلىشقا بۇيرۇغان ئىشالر هللا 
 ڭنىڭ بۇيرۇقلىرىنىهللا ۋاجىب بولغان مۇھاپىزەت قىلىش 

 .دۇرناماز ـــ ئەڭ كاتتىسى
 :ۇپ مۇنداق دەيدۇۇيرشقا بئاال نامازنى مۇھاپىزەت قىلىتاهللا 

ََلةِ الُْوْدََط ﴿ لََواِت َوالَصَ گەرنى دى )بەش( نامازنى بولۇپمۇ ناماز» ﴾َحاِفُظوا عَََل الَصَ
ن ۋاقتىدا تولۇق ئادا داۋامالشتۇرۇڭالر )يەنى پۈتۈن شەرتلىرى بىلە

 .①«قىلىڭالر(
 تتاھارە 

مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دۇر.نامازنىڭ ئاچقۇچىـــ  تاھارەت
كىشى تاھارەتكە ئەھمىيەت  مۇئمىن» «ال يحافظ عىل الوضوء إال مؤمن»

 ②«.بىرىدۇ
 قەسەم  

 ا رىئايەقەسىمىڭالرغ» ﴾َواْحَفُظوا أَْيَماَنُكْم ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا
 ئىنسانالر. ③«كەلمەس قەسەم ئىچمەڭالر(-قىلىڭالر )يەنى كەلسە

قەسەمدىكى ۋاجىب بولغان نەرسىگە  يۇ، ئەمما-دۇكۆپ قەسەم قىلى
 سەل قارايدۇ، ئۇنى مۇھاپىزەت قىلمايدۇ ۋە ئۇنى الزىم تۇتمايدۇ.

  ھارامدىن( ساقالشباش ۋە قورساقنى( 
حق الحياء، أن تحفظ  اللَّهاالستحياء من » :مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -238سۈرە بەقەرە  ①
 .مالىك ۋە ئىبنى ئابدۇلبەر توپلىغان ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -89سۈرە مائىدە  ③
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 ـــ تىن ھەقىقىي ھايا قىلىشهللا» «الرأس وما وعى، والبطن وما حوى
، قورساق ۋە شساقال (ھارامدىن)باشنى ۋە باشتىكى ئەزاالرنى 

قۇالق،   ①«.تۇرشساقال (ھارامدىن)ىچىدىكى ئەزاالرنىمۇ ئقورساق 
)ھارامدىن( باشنى  ـــ ساقالش )ھارامدىن( ىلنىت ۋە كۆز

 .ىغانلىقتۇرساقل
ۋە قورساق  قورساق ساقالش ـــقەلبنى ھارام ئىشالردىن 

 .ئىچىدىكى ئەزاالرنى )ھارامدىن( ساقلىغانلىقتۇر
ْمَع َوالَْبَصَر ﴿ :تائاال يۇقىرىقىالرنى جەملەپ مۇنداق دەيدۇ هللا إَِنَ الَسَ

)ئىنسان قىيامەت كۈنى( قۇالق، كۆز، » ﴾َوالُْفَؤاَد كَُلُ أُولَِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُئو ًا 
قىلمىشلىرى ئۈستىدە ھەقىقەتەن دىل )يەنى سەزگۈ ئەزالىرى( نىڭ 

 .②«سوراق قىلىنىدۇ-وئالس
ـــ  ۋە ئىچىملىكلەردىن چەكلىنىشر ھارام يىمەكلىكلە

 .( ساقلىغانلىقتۇرھارامدىن)قورساقنى 
 مۇھاپىزەت  هللاھارامدىن ساقالش ـــ  تىل ۋە ئەۋرەتنى

 ىسىدۇر.ئەڭ كاتتقىلىشنى ۋاجىب قىلغان چەكلىمىلەرنىڭ 
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، 

من حفظ ما بني لحييه و رجليه »: بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
كىمكى ئىككى ساقىلى ئوتتۇرىسىدىكى نەرسىنى )يەنى » «دخل الجنة

تىلىنى( ۋە ئىككى پۇتى ئوتتۇرىسىدىكى نەرسىنى )يەنى ئەۋرىتىنى( 
 ③.«سا، جەننەتكە كىرىدۇ)ھارامدىن( ساقلىيالى

ى ۋە ئۇن ۇدىساقالشقا بۇيرھارامدىن ئەۋرەتنى  تائاال هللا

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -36سۈرە بەنى ئىسرائىل  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم توپلىغان، زەھەبى  ③
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وُْل ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللاتىدى. ماخ ھارامدىن ساقلىغۇچىالرنى
َيْح  وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َو مۇئمىن ئەرلەرگە » ﴾َفُظوا فُُروَجُهْم لِلُْمْؤِمِننَي َيُغَضُ
تىكىلىپ قارىمىسۇن، ئەۋرەتلىرىنى ئېيتقىنكى، )نا مەھرەملەرگە( 

 .①«)زىنادىن( ساقلىسۇن
 دېگەن «تىدۇېنى ياد ئېس مۇهللا» «يحفظك» نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

رەجەب )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: ئىبنى سۆزى ھەققىدە 
رىگە ، ھەقلىمۇھاپىزەت قىلسا نىڭ بەلگىلىمىلىرىنىهللاكىمكى »

چۈنكى مۇكاپات ئەمەلنىڭ  ھىمايە قىلىدۇئۇنى هللا  ،رىئايە قىلسا
َوأَْوفُوا ﴿ :بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا«. بولىدۇ تۈرىگە ئاساسەن

ئىبادەت -بەرگەن )ئىمان ئېيتىش ۋە تائەتماڭا » ﴾بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهِدُكْم 
قىلىش ھەققىدىكى( ۋەدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر، مەنمۇ سىلەرگە 

 هللا .②«ۋەدەمگە ۋاپا قىلىمەنقىلغان )ساۋاب بېرىش ھەققىدىكى( 
ئىبادەت -مېنى )تائەت» ﴾فَاْذُكُروِِن أَْذُكْرُكْم ﴿ :يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاال

تسەڭالر( مەنمۇ سىلەرنى )ساۋاب بىلەن( ياد ئېتىڭالر، )مېنى ياد ئە
 تائاال هللا .③«رىش بىلەن، مەغپىرەت قىلىش بىلەن( ياد ئېتىمەنىب

قا )يەنى هللاسىلەر » ﴾َيْنُصْرُكْم  اّلَلَ إِْن َتْنُصُروا ﴿ :يەنە مۇنداق دەيدۇ
سىلەرگە )دۈشمىنىڭالرغا هللانىڭ دىنىغا( ياردەم بەرسەڭالر، هللا

 .④«رىدۇىقارشى( ياردەم ب
 تۇرئىككى تۈرلۈكياد ئېتىشى  نىڭ بەندىسىنىهللا: 
  ،دۇ.ياخشىالپ بىرى الىقىنىۇنىڭ دۇنيئبىرىنچى 
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دۇنياسىنى -ە مالبالىلىرى ۋ-ئەھلى ،ئۇنىڭ بەدىنىيەنى، 
َباٌت ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا قوغدايدۇ. لَُه ُمَعَقِ

نىڭ ئەمرى هللاكەينىدە -ھەربىر ئادەمنىڭ ئالدى» ﴾اّلَلَ َيْحَفُظوَنُه ِمْن أَْمِر 
 .①«بويىچە ئۇنى قوغدايدىغان نۆۋەتچى پەرىشتىلەر بار

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما يۇقىرىقى ئايەتنى مۇنداق  ئىبنى ئابباس
ئۇنى  ىغا ئاساسەننىڭ بۇيرۇقهللاپەرىشتىلەر »تەپسىرلىگەن: 

ىشتىلەر ئۇنىڭدىن پەر گەندەتەقدىر كەلقوغدايدۇ، پۈتۈلگەن 
 «.ىدۇئايرىل
 مۇھاپىزەت قىلىدۇ بارلىق يامانلىقتىن نىدۇئا ئىنسان 

 ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر گەنما مۇنداق دېئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 مَّ إِينِّ اللَّه» تەرك ئەتمەيتتى:قۇشنى وئەتىگەن ۋە كەچتە ئ نىدۇئا مۇنۇ

نْيَا َواآْلِخرَِة.  ي، مَّ إيِنِّ أَْسأَلَُك الَْعْفَو َوالَْعاِفيََة يِف ِدينِ اللَّهأَْسأَلَُك الَْعْفَو َوالَْعاِفيََة يِف الدُّ
،مَّ اْحَفظِْني ِمْن بنَْيِ يَدَ اللَّهَوآِمْن َرْوَعايِت،  مَّ اْسرُتْ َعْوَرايِت،اللَّهَوُدنْيَاَي َوأَْهيِل، َوَمايِل،   يَّ

 «َوَعْن ِشاَميِل، َوِمْن فَْوِقي، َوأَُعوذُ ِبَعِظَمِتَك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحِتي َوَعْن مَيِيِني، َوِمْن َخلِْفي،
ئەپۇ ۋە ساالمەتچىلىكنى  ىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتەسېنىڭد هللا!ئى »

-پۇل ۋە دۇنيالىقىمدا، ئائىلەمدە دىنىمدا، هللا!ئى  ؛تىلەيمەن
ئى  تىلەيمەن.قىلىشىڭنى  تساالمەئەپۇ قىلىشىڭنى ۋە مېلىمدا 

، قورقۇنچلىرىمنى خاتىرجەملىككە ەيىبلىرىمنى ياپقىنئ هللا!
ئوڭ مېنى ئالدىمدىن، كەينىمدىن،  هللا!ئى ئايالندۇرۇپ بەرگىن. 

ە ئۈستى تەرىپىمدىن قوغدىغىن. ۋن، سول تەرىپىمدىن تەرىپىمدى
 قازاغا-كۆزگە كۆرۈنمەس باالغىنىپ ېقىڭغا سۇنىڭ ئۇلۇغلسې

 ②.«ئۇچرىشىمدىن پاناھ تىلەيمەن
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 نىڭ ئۆزهللاتۈر بولۇپ،  ئەڭ شەرەپلىك، ىچئىككىن 
 .مۇھاپىزەت قىلىشى ىنىۋە ئىمان ىدىن ڭبەندىسىنى
ھارام  ۋە شۈبھىلەر دۇرغۇچىئاز اھاياتىد تائاال بەندىسىنى هللا

-ھەمدە ئۇنى دىنى ئۈستىدە ۋاپات تاپقۇزىدەتلەردىن ساقاليدۇ ەۋشەھ
 .ئۆزىگە ئۇچراشتۇرىدۇئىمانلىق ھالەتتە ، ئۇ بەندىنى دە

ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئۇخلىماقچى بەرا ئىبنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
َريبِّ َوَضْعُت َجْنِبي َوِبَك ِباْسِمَك »بولغاندا مۇنۇ دۇئانى ئوقۇشنى بۇيرۇغان: 

أَرْفَُعُه فَِإْن أَْمَسْكَت نَْفيِس فَارَْحْمَها َوإِْن أَرَْسلْتََها فَاْحَفظَْها مِبَا تَْحَفُظ ِبِه ِعبَاَدَك 
الِِحنيَ  ىلىپ ق نى زىكىرسېنىڭ ئىسمىڭ ئى رەببىم! يېنىمنى» «الصَّ
 مەنرىۈتكۆ قىلىپ تۇرۇپ ىڭ ئىسمىڭنى زىكىرنېس ،قويدۇم تۇرۇپ

مۇشۇ ئۇيقۇمدا ۋاپات  مېنىئى رەببىم!  .تۇرىمەن(يەنى ئورنۇمدىن )
ى مېنھايات قالدۇرساڭ،  .غىنىرەت قىلپنى مەغمې، تاپقۇزساڭ

 ①«.ىغىنقوغد دەكسالىھ بەندىلىرىڭنى قوغدىغان
ەلگىلىمىلىرىنى ساقلىغان ئۆزىنىڭ دىنىنىڭ بتائاال  هللا

ىل خ-خىلمۇ نىۋە ئۇنىڭ دىنى ن بەندىسىنى ھىمايە قىلىدۇمۇئمى
ي س قىاللماېبەندە بەزىدە ئۇنى ھ قوغدايدۇ، ئەمماىلىقتىن بۇزغۇنچ

وَء ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا يامان كۆرىدۇ. َكَذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه الَسُ
سەت بىز يۇسۇفنى گۇناھتىن ۋە » ﴾َوالَْفْحَشاَء إَِنَُه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصنَي 

شۈبھىسىزكى، يۇسۇف بىزنىڭ  .نە شۇنداق ساقلىدۇقئىشتىن ئە
 .②«سادىق بەندىلىرىمىزدىن ئىدى

َيُحوُل  اّلَلَ أََنَ ﴿ تائاالنىڭ: هللائىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما 
كىشى بىلەن ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىدا توسالغۇ  هللا» ﴾َبنْيَ الَْمْرِء َووَلِْبهِ 
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چە خاھىشى بويىبوالاليدۇ )يەنى كىشىنىڭ دىلىنى ئىگىسىنىڭ 
دېگەن  ①«ئەمەس، بەلكى ئۆز خاھىشى بويىچە تەسەررۇپ قىلىدۇ(

تائاال مۇئمىن بىلەن  شۇ  هللا»ئايەتنى تەپسىرلەپ مۇنداق دېگەن: 
مۇئمىننى دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان گۇناھنىڭ ئوتتۇرىسىدا توسالغۇ 

 «.بولىدۇ
 ھەرلەرھېكمەت ۋە گۆ 

 ياشانغان ۋە ،نى ياد ئەتسەهللاكىمكى كۈچلۈك ھالىتىدە 
ۋە ئۇ بەندىنى قۇالق، كۆز،  تىدۇېئۇنى ياد ئهللا ھالىتىدە  بىقۇۋۋەت

 رىدۇ.ۈقۇۋۋەت ۋە ئەقىل بىلەن مەنپەئەتلەند-كۈچ
تائاال  هللا»ئىبنى مۇنكەدىر )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: 

سالىھ كىشىنىڭ بالىسىنى، نەۋرىسىنى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى 
تائاالنىڭ  هللائۇالر ھەمىشە  ھويلىالرنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ،

قا ئىتائەت قىلىش بىلەن مەشغۇل هللامۇھاپىزىتىدە بولىدۇ. بەندە 
 «.تائاال ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ هللابولسا، ھەرقانداق ھالىتىدە 

 قا تەقۋالىق قىلساهللاكىمكى »: مۇنداق دېگەن لەرسەلەف ەزىب
 االكئۆزىنى ھ ۋالىقنى يوقاتساكىمكى تەق ،بولىدۇ قوغدىغانئۆزىنى 

 )بەندىنىڭ تەقۋالىق قىلىشىدىن( ئۇنىڭدىن هللا ،قىلغان بولىدۇ
نى هللائۇنتۇيدۇ،  ئۇنى مۇهللانى ئۇنۇتسا هللا. كىمكى تۇربىھاجەت

 ھەتتاكى ،بولۇپ ھاالكمەخلۇقاتلىرى ئارىسىدا نىڭ هللا ئۇنۇتقۇچى
قىلغان ئەھلى ۋە باشقا كىشىلەر  ئۈمىد ئۆزىگە پايدىسى يىتىشىنى

 .«ىيان ۋە ئەزىيەتلەر كېلىدۇشىگە زتەرىپىدىن ئۇ كى
قا ئاسىيلىق هللامەن »لەر مۇنداق دېگەن: سەلەفيەنە بەزى 

دە، ئۇنىڭ تەسىرىنى خىزمەتچىمنىڭ ئەخالقى –قىلىپ سالىمەن
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  .«ۋە ئۇلىغىمنىڭ خۇيىدىن بىلىمەن
 پايدىلىرى مۇھاپىزەت قىلىشنىڭنىڭ بەلگىلىمىلىرىنى هللا 

يەنە بىر  . «تجده تجاهك اللَّهاحفظ »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بولۇپ، بۇنىڭ مەنىسى دەپ كەلگەن  «أمامكتجده  اللَّهاحفظ »نەقىلدە: 

ۋە  مۇھاپىزەت قىلسا نىڭ بەلگىلىمىلىرىنىهللاكىمكى  ـــ
ۆزى ئنى هللائەھۋاللىرىدا  بارلىقئۆزىنىڭ  ،ھەقلىرىگە رىئايە قىلسا

 ئۇ كىشى قەيەرگىال يۈزلەنسە، ۋاقىتتا شۇئەنە بىرگە تاپىدۇ. بىلەن 
ئۇنى ۋە  ھەقكە مۇۋەپپەق قىلىدۇ، ياردەم بىرىدۇ ئۇنىهللا 

َمَع  اّلَلَ إَِنَ ﴿تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللاىدۇ. مۇھاپىزەت قىل
َتََقْوا َوالََِذيَن  ھەقىقەتەن تەقۋادارلىق  هللا» ﴾ُهْم ُمْحِسُنوَن  الََِذيَن ا

 .①«ر بىلەن بىللىدۇرقىلغۇچىالر ۋە ياخشى ئىش قىلغۇچىال
قا هللاكىمكى »: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن قەتادە

 بىرگە بولغان هللا ئۇنىڭ بىلەن بىرگىدۇر. هللا سا،تەقۋالىق قىل
ىس، ئېزىپ كەتمەيدىغان كىشى بىلەن ئۇخالپ قالمايدىغان ھار

بولغان بىرگە  مەغلۇب بولمايدىغان بىر جامائە ۋە باشلىغۇچى
 .«بولىدۇ
 :مۇنداق مەكتۇب يازغان ئۆزىنىڭ قېرىندىشىغا لەرسەلەف ەزىب

هللا ! كىمدىن قورقىسەن؟يەنە  تۇرساسەن بىلەن بىرگە هللا »
 !«؟كۈتىسەنىد يەنە كىمدىن ئۈم تۇرسانىڭ ئۈستۈڭدە ېس

 ە ھارۇن ئەلەيھىسساالمالرغاتائاالنىڭ مۇسا ۋ هللاـــ مانا بۇ 
سىلەر قورقماڭالر، مەن » ﴾َوأََرى َا َتَخافَا إَِنَِِن َمَعُكَما أَْدَمُع ﴿ :ئېيتقان

ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە )ئۇنىڭ سىلەرگە بەرگەن جاۋابىنى( 
ئاڭالپ تۇرىمەن، )ئۇنىڭ سىلەرگە قىلىدىغانلىرىنى( كۆرۈپ 
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إَِنَ َمِعَي َرَّبِ ﴿ االمنىڭ:سۋە مۇسا ئەلەيھىسدېگەن سۆزى   ①«تۇرىمەن
ھەقىقەتەن مەن بىلەن بىللە، مېنى )قۇتۇلۇش  رەببىم» ﴾َدَيْهِديِن 
دېگەن سۆزلىرىدە ئېيتىلغان خاس بىرگە   ②«باشاليدۇ يولىغا(

نىڭ غاردا تۇرۇپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بۇنداق خاس بىرگە بولۇش  بولۇشتۇر.
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئېيتقان مۇنۇ سۆزىدىمۇ  بەكرى بۇەئھەمراھى 

 هللاغەم قىلمىغىن، » «معنا اللَّهال تحزن إن »تىلغا ئېلىنغان: 
 ③«.بىللە بىلەن بىز ھەقىقەتەن

 

※  ※  ※ 
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 دەرس -51

 نىڭ جامالىنى سېغىنىشهللا

نىڭ رازىلىقى ۋە هللا غايىسى ـــنىڭ ئەڭ يۇقىرى مۇسۇلمان
ي ئالىبىر  بۈيۈكئۇنىڭدىنمۇ  ئەمما .تۇرئۇنىڭ جەننىتىگە كىرىش

نىڭ هللائمەتلىك جەننەتلەردە ېن-نازۇبولسىمۇ ئۇ  ،غايە بولۇپ
 .تۇرجامالىنى كۆرۈش

 دىغانلىقىغا ىكۆرتائاالنى هللا جەننەتتە  ىن كىشىنىڭمۇئم
 تۇر.ئىشىنىشى ۋاجىب

 ،ئوخشىمايدىغانلىقىغا بىر شەيئىگەھېچ نىڭتائاال هللابىز 
ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچى ۋە ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچى 

 بۇ توغرىسىدا كەلگەن بىزئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈرىمىز. 
 قانداق ھەدىسلەرگە سۈپەتلىرى توغرىسىدىكى(-ئىسىمنىڭ هللا)

 ىمان كەلتۈرىمىز.ئىكەنلىكىنى سورىماستىن ئ شەكىلدە
 غەيبكە ،ئىش بولۇپ ىيغەيب نى كۆرۈشتىكى ھالەتهللا

َذلَِك  الم۞﴿ :ەيدۇماختاپ مۇنداق دتائاال  هللائىشەنگەن مۇئمىنلەرنى 
ََلةَ َوِمَمَا َرَزوَْناُهْم  ْيَب ِفيِه ُهًدى لِلُْمَتَِقنَي۞الِْكَتاُب  َا رَ  ُيِقيُموَن الَصَ الََِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب َو

[. بۇ كىتابتا )يەنى قۇرئاندا( ھېچ 1ئەلىف، الم، مىم ]» ﴾ُيْنِفُقوَن۞
[. ئۇالر غەيبكە 2شەك يوق، )ئۇ( تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر ]

مۈلۈكتىن -قىلىدۇ، ئۇالر بىز بەرگەن مال ئىشىنىدۇ، نامازنى ئادا
 .①«[3)خۇدا يولىغا( سەرپ قىلىدۇ ]

لِلََِذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسََن َوِزَياَدةٌ َو َا َيْرَهُق ﴿ :ەيدۇمۇنداق ديەنە تائاال  هللا
                                                            

 ئايەتكىچە. -3ئايەتتىن  -1سۈرە بەقەرە  ①
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ياخشى ئىش » ﴾ُوُجوَهُهْم وَََتٌ َو َا ِذلٌََة أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجَنَِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن 
نىڭ جامالىنى كۆرۈشكە نائىل بولىدۇ، هللاقىلغانالر جەننەتكە ۋە 

ق قاپلىمايدۇ )يەنى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى قارىلىق ۋە خارلى
قايغۇ ۋە پەرىشانلىق يۈزلەنمەيدۇ(. ئەنە شۇالر ئەھلى جەننەت -غەم

 .①«بولۇپ، جەننەتتە مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر
 ﴾لََِذيَن أَْحَسُنوالِ ﴿»: )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن سەئدىخ شەي

 نىتائاالهللا < دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ـــ ياخشى ئىش قىلغانالر>
ۋە ئۇنىڭغا قۇلچىلىق قىلىشتا ەتچى قىلىش كۆز ئۆزىگە

 ىدىغان كىشىلەر بولۇپ،لىق يولى بىلەن ئىبادەت قىلئەستايىدىل
 مال ۋە بەدەن ش،لۇغالرەۋىشتە ئۇ يتائاالنى ھەقىقى هللا ئۇالر

قا ياخشىلىق ئارقىلىق قىلىنىدىغان ئەمەللەرنى ياخشى قىلىش،
ز ۈش، يىتىىمسىزلەرگە ئۆگبىلۇش، يامانلىقتىن توس ش،بۇيرۇ

ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق  ،گۈچىلەرگە نەسىھەت قىلىشۈئۆر
-ئىش سۆز ۋەئارقىلىق ياخشىلىق ۋە ئېھسان يوللىرى 

ى تائاالغا ئىبادەتنى ياخش هللا تىشىچەتاقىتىنىڭ يى ھەرىكەتلىرىدە
 قىلىدۇ.

 ،بار بولۇپ ﴿الُْحْسََن﴾ گەقىلغان كىشىلەر ئەمەل ياخشى
ئۇالرغا يەنە  .جەننەتتۇربولغان مۇكەممەل  تەزەللىكۈگـــ  ﴿الُْحْسََن﴾

تائاالنىڭ ھۆرمەتلىك يۈزىگە هللا ـــ  ﴿ِزَياَدةٌ﴾ بولۇپ، بار ﴿ِزَياَدةٌ﴾
 ئارقىلىق ىئۇنىڭ رازىلىق ،ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ،قاراش

 ەنخۇرس ئارقىلىقرىشىش ۋە ئۇنىڭ يېقىنلىقى ېنىجاتلىققا ئ
ەڭ ئ مۇشۇ ئارقىلىق ياخشى ئەمەل قىلغان كىشىلەرنىڭ تۇر.بولۇش

 «.ئەڭ ئالىي تىلىكى ئەمەلگە ئاشىدۇۋە  بۈيۈك ئارزۇسى
                                                            

 ئايەت. -26سۈرە يۇنۇس  ①
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ەر ەيغەمبپسۇھەيب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، 
 أزيدكم؟ اإذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول اللَّه تبارك وتعاىل: تريدون شيئ»: ملسو هيلع هللا ىلص

 تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا الجنة، وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، : أملفيقولون
ت ئەھلى جەننەتكە جەننە» «إليهم من النظر إىل ربهم فام أعطوا شيئا أحب

 خالىساڭالر ئاشۇرۇپ بىرىمەن<>نېمىنى : ئۇالرغا هللا رسە، كى
يورۇق يۈزىمىزنى  نسە> دۇ. ئۇالر )يەنى جەننەت ئەھلى(:دەي

، مىدىڭمۇركىئېلىپ ، دوزاختىن قۇتقۇزۇپ، جەننەتكە قىلمىدىڭمۇ
ئۆز جامالىدىن  هللا دەيدۇ. <؟بىز يەنە نېمىنىمۇ تەلەپ قىالرمىز

 ئۇالرغارەببىنى كۆرۈش . شۇنىڭ بىلەن، پەردىنى ئېچىۋېتىدۇ
 دېدى ۋە ئاندىن مۇنۇ «بولىدۇ سائادەت-بەخترىلگەن ئەڭ چوڭ بى

ياخشى ئىش قىلغانالر » ﴾لِلََِذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسََن َوِزَياَدةٌ ﴿ :ئوقۇدى ئايەتنى
 ②.①«نىڭ جامالىنى كۆرۈشكە نائىل بولىدۇهللاجەننەتكە ۋە 

 رەببىگە ئەينەن قارىغان ۋاقىتتاھە! -دېگەن كاتتا كۈنىمېن
ھە! بىز رەببىمىزنى -ەركېتشال بولۇپ ۇخ نەقەدەرمۇئمىنلەر 

 ىكىچىسىدېك تولۇن ئايقۇياش ۋە كۈندىكى بۇلۇتسىز گوياكى 
ئۇالرغا  دۇ،ىمۇئمىنلەر رەببىنى كۆر ئاينى كۆرگەندەك كۆرىمىز.

 ئمەتلىكېن-نازۇئۇالر بۇنىڭ ئالدىدا  ،رەببىنىڭ نۇرى يىتىدۇ
 ھەمدە ئمەتلىرىنى كىچىك ساناپ قالىدۇېجەننەتنىڭ ن
ھالەتتە  ە بولغانزىياد ق تېخىمۇرۇقلۇونۇر ۋە يئۆزلىرىدىكى 
 ڭتائاالنى هللانىڭ بەندىسى! هللاقايتىشىدۇ. ئى  قەسىرلىرىگە

 ملسو هيلع هللا ىلصبولۇپ باقتىڭىزمۇ؟ پەيغەمبەر  ئىنتىزار جامالىنى كۆرۈشكە
قا هللاكىمكى » «لقاءه اللَّهأحب  اللَّهمن أحب لقاء »مۇنداق دېگەن: 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -26ۈرە يۇنۇس س ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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 چرىشىشنىۇئ كىشى بىلەن ئۇ مۇهللا ،كۆرسەچرىشىشنى ياخشى ۇئ
 ①«.ياخشى كۆرىدۇ

 ئۈندەيدىغان ئامىلالرنىڭ جامالىنى سېغىنىشقا هللا 
ئالىي ۋە ئۇنىڭ  تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىملىرىهللا . 1

ۇر ئۈستىدە تەپەكك تائاالنىڭ كاالمىهللا ھەمدە  سۈپەتلىرىنى بىلىش
 قىلىش.
ۇر تەپەكك ئۈستىدە ۋە ئۇ چۈشىنىش نىڭ كاالمىنى بىلىش،هللا

 ىرىنىڭ ماھىيىتىگەمەنىلئۇنىڭ سۈپەتلەر ۋە -ئىسىم قىلىش ـــ
، قەلب ۋە ئاشۇرۇپھىممەتنى بولغان قەلبتىكى يىتىشكە 
تتا شۇ ۋاقى . ئەنەرىدۇۈكەتلەندىتۇيغۇلىرىنى ھەر تونۇشئەقىلدىكى 

 لىدۇ.ېمەدەت ۋە ياردەملەر ك
 نىئمەتلىرىېنبۈيۈك  ەۋ تائاالنىڭ كاتتا ئېھسانهللا . 2
 .بىلىش

ياخشىلىق قىلغان كىشىنى ياخشى كۆرۈشكە  قەلبلەر
تائاالنىڭ نېئمەتلىرىنى  هللابولۇپ، بەندە  تەبىئەتلەنگەن
نىڭ نېئمەتلىرىگە شۈكرى قىلىش ئىشتىياقى هللابىلگەنسېرى 

دە مەخلۇقاتالرغا « قۇرئان كەرىم»زىيادە بولىدۇ. شۇ سەۋەبتىن 
غرىسىدىكى ئېھسان قىلىش تو-نېئمەت ئاتا قىلىش ۋە پەزلى

 ئايەتلەر كۆپ كەلگەن.
ەۋىسىگە ھ-ھاۋايى غا ئىبادەت قىلماي بەلكىتائاال هللا. 3

 تىغا ھەسرەتلىنىش.ۋاق ئۆتۈپ كەتكەن ئەگىشىپ بىھۇدە
 لەپئىلگىرى بولغاندا رۇپ قالغۇچىالر بىلەن بىرگەئولتۇ. 4

كەتكەنلەرنى ئەسلەش ـــ ئىلگىرىلەپ كەتكۈچىلەر بىلەن 

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①
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دۇ، ئاشۇ تۈرتكە بولى ئالدىراشقا ۋە بەسلىشىشكە ،مۇسابىقىلىشىشكە
بۇ ھەقتە  تائاال هللا بۇيرۇغان. تائاال هللا ئىشالرنىڭ ھەربىرىگە 

ا قىزىققۇچىالر شۇنىڭغ» ﴾َوِِف َذلَِك فَلَْيَتَنافَِس الُْمَتَناِفُسوَن ﴿: ۇنداق دەيدۇم
 .①«قىزىقسۇن!

 ،كۆپ بولۇپ ىز ئىشتىياق باغاليدىغان ساھەلەر تولىمۇس
ئەززە ۋە جەللىنىڭ هللا  كى ـــلەززەتلىئەڭ ۋە  كاتتائۇنىڭ ئەڭ 

تۆۋەندىكى ھەدىسنى ئوقۇش  .ئىشتىياق باغالشتۇر يۈزىنى كۆرۈشكە
كۆرۈش  ڭ جامالىنىتائاالنىهللا ھۇزۇرىدىكى نىڭ هللاۋە 

ڭ تائاالنىهللا  مەرتىۋىڭىزنى قەلبىڭىزگە پۈكۈش ئارقىلىق
شەرىپىگە ئېرىشىشىڭىز مۇمكىن بولىدۇ. ئى  كۆرۈش جامالىنى

نى كۆرۈش شەرىپىگە ئېرىشەلەرسىزمۇ ياكى هللاقېرىندىشىم! سىز 
 ئېرىشەلمەسسىزمۇ؟

ەر پەيغەمبسۇھەيب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، 
تبارك وتعاىل: تريدون  اللَّهإذا دخل أهُل الجنَة الجنَة، يقوُل »: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص 

دكم؟ فيقولوَن: أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا الجنَة، وتنجينا من الناِر؟ شيئًا أزي
 تجەننە» «فيكشُف الحجاُب، فام أعطوا شيئًا أحبَّ إليهم من النظر إىل ربهم

>نېمىنى خالىساڭالر : ئۇالرغا هللا رسە، ئەھلى جەننەتكە كى
 نسە> دۇ. ئۇالر )يەنى جەننەت ئەھلى(:دەي ئاشۇرۇپ بىرىمەن<

، دوزاختىن قۇتقۇزۇپ، جەننەتكە يورۇق قىلمىدىڭمۇيۈزىمىزنى 
 دۇ.دەي <؟، بىز يەنە نېمىنىمۇ تەلەپ قىالرمىزمىدىڭمۇركىئېلىپ 

 رەببىنى. شۇنىڭ بىلەن، ئۆز جامالىدىن پەردىنى ئېچىۋېتىدۇ هللا
 ②.«بولىدۇ سائادەت-بەخترىلگەن ئەڭ چوڭ بى ئۇالرغاكۆرۈش 
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 هللا ىڭىزنىڭ يەنە بىرى ـــباغاليدىغان ساھەلىرئىشتىياق 
ننەتتە رەھمىتىگە، جە ۋە ننىتىئۇنىڭ جە ا؛چرىشىشقۇغا ئتائاال

دەۋىس ىرفبىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصبولۇپمۇ پەيغەمبەر  ،ئۇنىڭ دوستلىرىنى كۆرۈشكە
 .ئىشتىياق باغالشتۇرنەتتە ئۇچرىشىشقا جەن

 لەززەت ئەڭ بۈيۈك 
ئۇالر  ،بولغاندا ئاشكارامۇئمىن بەندىلىرىگە جەننەتتە  هللا

 لەززەتتىن ئەڭ بۈيۈك تىن ئىبارەتنىڭ يۈزىگە قاراشهللا
 ىدىنسەۋەبشاللىقنىڭ ۇرى ئېرىشكەن خكۆزلى لەززەتلەنگەنلىكى ۋە

ئۇالردىن هللا  نى ئۇنتۇپ قالىدۇ.لەرئمەتېجەننەتتىكى تۈرلۈك ن
 دا قەسىرلىرىگەخۇراملىققا چۆمگەن ھال-شادئۇالر  پەردىلەنگەندە،

مەت ېئنچوڭ ەننەتتە ئىككى مۇئمىنلەرگە ج ،قايتىشىدۇ. دېمەك
 ائەڭ كاتتتىن ئىبارەت نىڭ جامالىنى كۆرۈشهللا ،بىرى :بولۇپ

ڭ جامالىنى كۆرۈشكە نائىل بولغاندىن رەببىنى ،بىرى يەنە نېئمەت؛
غا كىچىك غىلمانالر ۋە ئەين چىۋە، ھۆر-سايە، مېۋە كېيىن

پاھ! بۇ ئىككى -. پاھنېئمىتى قايتىش لەرگەئمەتېن-نازۇ ئوخشاش
 ھە!-دېگەن كاتتاىمېئمەت نېن

 زىيان ئەڭ چوڭ 
 قاراشتىن ەھەممىدىن غالىب زاتنىڭ يۈزىگۋە  اليىقھەمدىگە 

 .تۇرىيان ۋە ئەڭ چوڭ مەھرۇملۇقئەڭ چوڭ ز ـــ مەھرۇم قېلىش
  كىم؟ ئەۋزىلىجەننەت ئەھلىنىڭ ئەڭ 

: ما مۇنداق دېگەنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر 
بىر كۈندە ئىككى جامالىغا نىڭ هللا ئەۋزىلى ئمىنلەرنىڭ ئەڭۇم»

 .«قارايدۇقېتىم 
نىڭ ئەڭ جەننەت ئەھلى»: مۇنداق دېگەن سەئىد ئىبنى جۇبەير
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 .«تائاالغا قارايدىغانالردۇر هللاتىگەن ۋە كەچتە ئە ئەۋزىلى
 ؟نى كۆرۈشتە پەرقلىق بوالمدۇهللا رئمىنلەۇم 

بىلەن  ئ ۋە خۇزۇئكۆرۈشتە نامازلىرىنى خۇشۇنى هللائۇالر 
 ياخشى قا ئوخشاشكۆرۈش، ئۇنىڭغا ئېسىلىش ئوقۇش، ئۇنى ياخشى

 چە بولىدۇ.مىقدارى بويى ىرىنىڭئەمەلل
 هللا»ھىشام ئىبنى ھەسسان )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: 

جەننەت ئەھلى  ،ئاشكارا بولغاندامۇئمىن بەندىلىرىگە جەننەتتە 
 «.قالىدۇنى ئۇنتۇپ لەرئمەتېجەننەتتىكى تۈرلۈك ننى كۆرۈپ هللا

  ﴾ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ ﴿ :تائاالنىڭ هللا )رەھىمەھۇلالھ( سەئدىخ شەي
دېگەن   ①«ۇ)سائادەتمەنلەرنىڭ( يۈزلىرى نۇرلۇق بولىد بۇ كۈندە»
 ،نىڭ يايرىشىىئۇالر قەلب»: ىتىنى مۇنداق تەپسىرلىگەنئاي

لىرى ىن يۈزڭ لەززەتلەنگەنلىكىدىنىروھ ۋە شاللىقىۇخنىڭ نەپسى
 .«تىدۇېچىرايلىق بولۇپ ك ۋە نۇرلۇق، گۈزەل

ئايىتىنى دېگەن  ②«قاراپ تۇرىدۇ رەببىگە)ئۇالر( »  ﴾إََِل َربََِها َناِظَرةٌ ﴿
ىچە بويرەببىگە مەرتىۋىلىرىنىڭ مىقدارى » مۇنداق تەپسىرلىگەن:

كەچتە ۋە  ھەركۈنى ئەتىگەن ەقارايدۇ. ئۇالرنىڭ ئىچىد
بولۇپ، ئۇالر بار مە كۈنى قارايدىغانلىرى ۈھەر ج ،قارايدىغانلىرى

نىڭ بۈيۈك يۈزىگە ۋە چاقناپ تۇرىدىغان جامالىغا قاراپ هللا
 .«نەرسىگە ئوخشىمايدۇبىر ھېچ هللالەززەتلىنىدۇ. 
ەرنى ئۇنتۇيدۇ ۋە ئمەتلېنى كۆرسە جەننەتتىكى نهللائەگەر ئۇالر 
 بولمايدۇ. ئۇالرنىڭتەسۋىرلەپ بولغىلى شاللىقنى ۇئۇالر كۆرگەن خ

لىدۇ. ئۇلۇغ ۇگۈزەللىك قوشگۈزەللىككە  ،يۈزلىرى نۇرلىنىپ
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 .سورايمىزر بىلەن بىرگە قىلىشىنى ىن بىزنىمۇ ئۇالتهللا
 تەسەۋۋۇر قىلىش ۋە بۇ كاتتا كۆرۈنۈشنى خىيال قىلىش 

زلىرى ۈئمەتلىرى ئىچىدە يېن نىڭجەننەت ئەھلى جەننەت
 تائاال هللاچاغدا  رىدۇ، شۇۈنۇرلىنىپ كەتكەندە باشلىرىنى كۆت

 المۇائى جەننەت ئەھلى! ئەسس» ۇپ:ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن قاراپ تۇر
 ﴾َدََلٌم وَْو ًا ِمْن َرَبٍ َرِحيٍم ﴿: نىڭتائاال هللادەيدۇ. مانا بۇ  «ئەلەيكۇم

دېگەن  ①«دېيىلىدۇ !<ساالم>تەرىپىدىن )ئۇالرغا(  رەببىمېھرىبان »
 .دۇرسۆزىنىڭ مەنىسى

بىرىشىمنى ادە قىلىپ زىي ىمۇسىلەرگە يەن» :تائاال هللا
 قانداقيەنە ئى رەببىمىز! » :جەننەت ئەھلى ېگەندە،د «خاالمسىلەر؟

ڭ، ۇزنى ئۆلۈمنىڭ سەكراتىدىن قۇتقۇزدسەن بى ياخشىلىق قالدى؟
اندا ر چېلىنغۇۋەتتىڭ، سۈچنى كۆتۈرنقاراڭغۇلىقىدىكى قورقۇ ەقەبر

تېيىپ كەتكەن ىمىزنى خاتىرجەم قىلدىڭ، قەلبلىر
ڭ، يۆگىدىيامانلىقلىرىمىزنى ، ۈۋەتتىڭخاتالىقلىرىمىزنى كۆتۈر

مۇستەھكەم  تەكۈكۆۋر ئۈستىدىكى ملىرىمىزنى جەھەننەمەقەد
نى لەززىتى ڭنىڭۈسۆز قىلدىڭ، قوشنىلىرىڭغا يېقىن قىلدىڭ،

، يۈزلىرىمىزنى ئاشكارا بولدۇڭڭ بىلەن ۇنۇر گەئاڭالتتىڭ، بىز
، ڭۇزدۇڭ، ئوتتىن قۇتقۈننىتىڭگە كىرگۈزدقىلدىڭ، جە يورۇق

 هللاچاغدا  دېيىشىدۇ. شۇ «ھېچبىر ياخشىلىقنى قالدۇرمىدىڭ
ۇ. ئۇالر باشقا ھېچقانداق ئېچىۋىتىپ ئۇالرغا قارايد ئۆزىدىن پەردىنى

 لىرىنىكۆز ىنتهللاقىرىنىمۇ سالمايدۇ،  ئمەتكە كۆزېن-نازۇ
نۇرى  نىڭهللا. پەردىلىنىدۇئۇالردىن هللا ، ئاخىرى ي قالىدۇئۈزەلمە
 هللالىرىدا ئۇالرغا چۈشۈپ تۇرىدۇ. كىتى ئۇالرنىڭ قارارگاھىۋە بەر
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ياخشى » ﴾لِلََِذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسََن َوِزَياَدةٌ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال 
نىڭ جامالىنى كۆرۈشكە نائىل هللائىش قىلغانالر جەننەتكە ۋە 

 .①«بولىدۇ
 ،كۆركەمىن ئىنتاي لىكتە تەڭداشسىز،گۈزەل ساناقسىز،-سان

 ،خۇراملىق-تەسۋىرلىگۈسىز شادسىللىقى، ېئمەتنىڭ ئېن-نازۇ
 قىلىدىغان شكە ئاجىزلىقسۈپەتلە ۋە كۆرۈپ باقمىغان ئەزەلدىن

 ۋاي ۇچىالرغائمەتلەردىن مەھرۇم قالغېئاشۇ قىممەتلىك مىنۇت ۋە ن
ققەت، ەمۇش-ۇشايمان، جاپانادامەت، پ-سىت، ۋاي ھەسرەتىئ

 !تسىزلىكبەخ ۋە قىليشەقى
ڭگە قاراش لەززىتىنى ۋە ۈيۈزنىڭ بۈيۈك ېسەندىن سهللا! ئى 

زنى ز. بىلەززىتىنى سورايمى ىشتىياق باغالشچرىشىشقا ئۇساڭا ئ
الرنىڭ پىتنىسىدە خورىپىتن ۋە زىيانكارلىقىدا كارالرنىڭزىيان

 ئامىن! ،قىلمىغىن
 

※  ※  ※ 
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