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 كىرىش سۆز
 

قىىا خاسىىتۇر. هللاىىىڭ پەرۋەردىگىىارى جىمىىى ھەمدۇسىىانا ئالەملەرن

چەكسىز رەھمەت، مەغپىرەت، دۇرۇد ۋە ساالم پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 

 سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە بولسۇن!

قولۇڭىزدىكى بىۇ كىتىائ ئىككىى بۆلىۈم بولىۇپ، بىرىنچىى بۆلىۈمى 

ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ھەربىر كىشىنىڭ ھەقىقىىي مۇسىۇلمان 

ۈچىىۈن ئۇنىڭىىدا تېپىلىشىىقا تېگىشىىلىە سىىۈپەتلەر ھەققىىىدە بولۇشىىى ئ

توختىلىدۇ. شۇنداقال، ئىسالم دىنىغا مەنسىۇپ ھەربىىر كىشىىدە تولىۇق 

 تېپىلىشى كېرەك بولغان شەرتلەرنى ئوچۇق بايان قىلىدۇ. 

نۇرغۇن ئىنسانالر يا كىملىكى سەۋەبىدىن مۇسۇلمان، يا مۇسىۇلمان 

نال مۇسىۇلماندۇر. ئەمەلىيەتىتە بولسىا، ئانىدىن تۇغۇلغانلىقى ئۈچۈ -ئاتا 

ئۇالرمۇ، بۇالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمغا مەنسۇپ بولغانلىقلىرىنىىڭ نېمىنىى 

ئىپادىلەيىىدىغانلىقىنى بايقىمايىىدۇ، بىىۇ دىنغىىا مەنسىىۇپ بولغىىانلىقى 

ئۆزلىرىدىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنىمۇ تونۇپ يەتمەيىدۇ. شىۇڭا 

 منىڭ باشقا بىر ۋادىدا ئىكەنلىكىنى كۆرىسىز.ئۇالرنىڭ بىر ۋادىدا، ئىسال

بىىۇ كىتابنىىىڭ بىرىنچىىى بۆلۈمىىىدىن مەقسىىەت، مانىىا مۇشىىۇنداق 

سوئالالرنىڭ ھەممىسىگە جىاۋائ بېىرىش ۋە ئىسىالم دىنىنىىڭ ھەربىىر 

مۇسۇلماندىن نېمىنى تەلەپ قىلىىدىغانلىقىنى ئوچىۇق بايىان قىلىشىتىن 

دىنىغىا تىوغرا ۋە ھەقىقىىي  ئىبارەت. شۇنداق قىلغاندىال، ئۇنىڭ ئىسىالم

رەۋىشتە مەنسۇپ بولۇشىغا كاپالەتلىە قىلغىلىى بولىىدۇ. نەتىجىىدە، ئىۇ 

 ھەقىقىي مۇسۇلمان بوالاليدۇ. 
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ج﴿ َاجُهوو ا ُاْه   ج  ََووو ََ ججج ْووااجياَ وو ُل  ْ ُا وو ووَ جبا جج    ٍ َج ِ وونجْحوو ج ََ ْاجما اووَ ُل َاوو جااجاووْجتا ََ  ُْ جَْتباااوو ُهوو ا
َُجَْحُمَس  م  اجج  جقوااَج  ُْ ْم ْءجما اىجسا َا جُشها جااتاُل نُْ  ََ ْجما اَ ُل ًَ ْجح  اُل ناجْحُُْس ُلجشاه   ِ نجهاذا ُْجاا

َاج ووو ََ وووَ حاىجاان  َاجَْحما ََ ِاووون  ج ََ  ُ ججاوووَ وا ح ْووون جُهووو ا جَْ  وووُمْ  وووْااجااَْمبا   ْْ ا جْح ااجااَّتُوووْ  ُا جْحْ ووو ُاق  ُمْ  ِاووو ج ْحنْوووْف 
 ُُ و  سىىدىن  سىىلەرنى )دىنىغا ياردەم بېرىشكە ئۈممەتلەر ئارىهللا ﴿ ْحْن  

تاللىدى )ئەڭ مىۇكەممە  شىەرىئەت ۋە ئۇلىۇە پەيغەمبەرنىى سىىلەر ە 

خاس قىلىدى . سىىلەر ە دىنىدا ھېچقانىداق مۈشىكۈللۈكنى قىلمىىدى 

ايىىدىغان ئىشىىالرنى قىلىشىىقا تەكلىىىپ م)سىىىلەرنى سىىىلەر تىىاقەت قىالل

ى قىلمىدى . )بۇ  ئاتاڭالر ئىبراھىمنىڭ دىنىدۇر )بۇ توغرا دىن بولغىانلىق

سىىىلەرنى ئىلگىىىرى )يەنىىى هللا ئۈچىىۈن، ئىىۇنى مەھىىكەم ئىىۇچالڭالر ، 

. قۇرئانىدىمۇ ىقۇرئاندىن ئىلگىرىكى كىتىابالردا  مۇسىۇلمان دەپ ئاتىىد

پەيغەمبەرنى سىلەر ە  ۇۋاھ بولۇشقا ۋە سىىلەرنى . )هللا  ىشۇنداق ئاتىد

كىشىلەر ە  ۇۋاھ بولۇشقا )تاللىىدى ، نامىاز ئوقىۇڭالر، زاكىات بېىرىڭالر، 

نېمىىدگگەن ياخشىى هللا سىلەرنىڭ ئىگەڭىالردۇر، هللا يېپىشىڭالر، قا هللا

  ①﴾ئىگە! نېمىدگگەن ياخشى مەدەتكار!
كىتابنىىىڭ ئىككىنچىىى بۆلىىۈمى بولسىىا، ئىسىىالم ئۈچىىۈن كىىۈرە  

قىلىشنىڭ ۋە ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ بولۇشنىڭ ۋاجىپلىقىنى بايىان 

غىايىلىرى،  قىلىش بىلەن بىر ە، ئىسىالم ھەرىكىتىنىىڭ ئەۋزەللىكلىىرى،

ۋاسىىىتىلىرى، پەلسەپەسىىى، بەرپىىا قىلىىىش ئۇسىىۇلى، شىىۇنداقال، بىىۇ 

ھەرىكەتكە مەنسۇپ بولغانالردا تېپىلىشقا تېگىشلىە سۈپەتلەر ھەققىدە 

 توختىلىدۇ. 

بۇ يەردە شۇنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتۈ  كېرەككى، ئىسالم دۇنياسىدا، 

ى چىىوڭ بىىىر بولۇپمىىۇ ئەرەپ ئالىمىىىدە يىىۈز بېرىۋاتقىىان ۋەقەلەر ناھىىايىت

ھەقىقەتنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. ئۇ بولسىمۇ، ئىسالم ئۈممىتى ھاياتنىڭ ھەر 

 ساھەلىرىدە چەكسىز بىر بوشلۇق ئىچىدە ياشىماقتا. 

                                                 
 ئايەت. – 83سۈرە ھەج،  ①
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ئۆتكەن ئەسىىردە، ئىسىالم ئىۈممىتى ناھىايىتى قىىيىن كىۈنلەرنى 

تىىۈز م ۋە -بېشىىىدىن ئۆتكىىۈزدى. ئىىۇ كىىۈنلەردىكى مەۋجىىۇت قىىانۇن

سى ۋەيران بولدى، يىقىلدى. نەتىجىىدە نۇرغىۇن پرىنسىپالرنىڭ كۆپۈنچى

-بەشىرىسى ئاشىكارىالندى. بىۇ قىانۇن-ھەرىكەت ۋە داھىيالرنىڭ ئەپتە

تۈز م ۋە پرىنسىپالر ئاشۇ ئەسىىرنىڭ تۈرلىۈك رىقىابەتلىرىگە قارشىى بىىر 

لىنىيە ە قويۇلغىان بولغاچقىا ئاسىانال يىقىلىىپ چۈشىتى. چىۈنكى ئىۇالر 

ۋە داۋامالشىىىتۇرۇ  ئامىللىرىغىىىا  مەۋجىىىۇدىيىتىنى سىىىاقالپ قىىىېلىش

 ئەسلىدىنال ئىگە ئەمەس ئىدى.

شۇنداق، ئىۇالر يىقىلىىپ چۈشىتى. چىۈنكى ئۇالرنىىڭ شىوئارلىرى 

ساختا، ئىچى بو ، قىممىتىى يىوق قىۇرۇق سەپسىەتىلەردىنال ئىبىارەت 

بولۇپ، چوڭقۇر يىلتىز تارتمىغان، بۇ ئۈممەتنىڭ سىاالھىيىتىنىمۇ ئەكى  

ەتئەلىىدىن ئىمپىىورت قىلىنغىىان بۇيۇمالرغىىا ئەتتىىۈرمىگەن، خىىۇددى چ

 تۈز م ۋە پرىنسىپالر ئىدى.-ئوخشا  ئىمپورت قىلىنغان ياسالما قانۇن

تۈز م ۋە پرىنسىپالر ئۇزۇن داۋام قىاللمىدى، ئەپتى -شۇڭا، بۇ قانۇن

بەشىرىسى تېزال ئېچىلىىپ قالىدى. شىۇنىڭ بىىلەن خەلىق ئاممىسىى  –

ققە يات ئىدى، خەلقنىڭ ئەقىىدە ئۇالرنى رەت قىلدى، چۈنكى ئۇالر خەل

 پرىنسىپلىرى بىلەن چىقىشالمايتتى. -

تۈز م ۋە پرىنسىپالر ئىنسان جىسمىغا سىېلىنغان سىۈنئى -بۇ قانۇن

بۆرەك ياكى سۈنئى يۈرەككە ئوخشايتتى. ئىنسان بەدىنى ئىۇالرنى قوبىۇ  

قىلغان تەقدىردىمۇ، ناھايىتى جاپالىق ۋە ئەلەملىە قىسىقا بىىر مىۇددەت 

نال قوبۇ  قىلىدۇ. ئاندىن ئۇزاققا بارمىايال، بىۇ بەدەن ئاجىزاليىدۇ ۋە ئۈچۈ

 ئۆلۈم رگئاللىشىدۇ.

ئىسالم ئۈممىتى ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقانىدا، مۇشىۇنداق پاجىئەلىىە 

ئىش ئەمەلىي يۈز بەردى. ئۇ ئۆزىنىڭ ھەر تەرەپتىن كېسە  چىرمىۋالغان 

نىېمە قىلىشىىنى ئاجىز  ەۋدىسىنى ئاران كۆتۈر پ ھوشىغا كەلگەن كۈنى 

تىۈز م ۋە -بىلەلمەي  اڭگىراپ قېلىپ، توغرا دەپ قارىغان ياسالما قىانۇن



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

8 
 

تىۈز م ۋە -پرىنسىپالرنى ئىمپورت قىلىشقا ئالدىرىدى. ھالبۇكى، بۇ قانۇن

پاسات تېرىش، بىۇزۇ ،  –پرىنسىپالر قااليمىقانچىلىق چىقىرىش، پىتنە 

ىرىنى ئىۆز ئچىىگە ۋەيران قىلىش، يوق قىلىش ۋە ھىاالك قىلىىش ئىامىلل

 يوشۇرغان ئىدى.

شىىۇنداق قىلىىىپ، دەسىىلەپكى قەدەمىىدە غەرئ مەدەنىيىتىىى ۋە 

كاپىتالىست پىكىرلەرنىڭ ئۇرۇقى ئىسالم ئۈممىتى ئىچىدە بىى  ئۇرۇشىقا 

باشلىدى. نەتىجىدە، ئىسالم ئۈممىتىنىىڭ ئىجتىمىائىي، ئىقتىسىادىي ۋە 

سىلى قاپلىدى. بىۇ سىياسىي ھاياتىنىڭ ھەممە تەرەپلىرىنى ئېغىر راك كې

راك كېسىىە  ئىسىىالم ئۈممىتىنىىىڭ كىملىكىنىىى بۇزۇشىىقا، ئوخشىىىمىغان 

غەلىتە پىكىرلەرنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا ئېقىىپ كىرىشىىگە ۋە ئەخالقىىي 

قىممەت قارىشىنىڭ بۇزۇلۇشىىغا سىەۋەبچى بولىدى. ئاخىرىىدا، ئىسىالم 

يىلىىىدىكى )پەلەسىىتىن  مەغلىىۇبىيىتىنى قوبىىۇ   - 1213دۇنياسىىىنى 

 ىلىشقا ئېلىپ باردى.ق

ئىسىىالم ئىىۈممىتى مانىىا موشىىۇنداق ئېغىىىر كىىۈنلەرنى، ئىىاچچىق 

تەجرىبىلەرنىىىى بېشىىىىدىن ئۆتكىىىۈز ەن بولسىىىىمۇ، يەنىىىىال قىىىۇرۇق 

ھېسسىياتنىڭ ئەسىرى بولۇپ، ساختا شوئارالر ۋە تاشىقى كۆر نۈشىلەر ە 

بىىرىگە  -ئالدىنىپ قېلىۋەردى. بىۇ ئىللەتىلەر ئىسىالم ئىۈممىتىنى بىىر 

ىپ كەلىىگەن ئىككىنچىىى، ئىىۈچىنچى ۋە تىىۆتىنچى... قېتىملىىىق ئە ىشىى

مەغلۇبىيەتلەرنىمۇ ئىچىگە سىڭد رەلەيدىغان ھالغا كەلتۈر پ قويدى. بۇ 

چاغدا، ئەينى زاماندا ئىمپورت قىلىنغان تەرەققىيىپەرۋەر، ئىنقىالبىىي ۋە 

سوتسىيالىستىە تۈز ملەر ھېچنېمىگە ئەسقاتمىدى. ھەتتا ئۇالرغا بولغان 

 -ىي دوسىىتانىلىقىمۇ ئىسىىالم ئىىۈممىتىگە كېلىىىدىغان زىيىىان سىىەمىم

 زەخمەتنىڭ ئالدىنى ئااللمىدى. 

يىلىىىىىدىكى مەغلىىىىۇبىيەت ئىمپېرىئالىسىىىىت غەرئ  - 1213

يىلىدىكى مەغلۇبىيەت  - 1298ياالقچىلىقىنىڭ مەھسۇلى بولغان بولسا، 
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پرولېتارىياتچى سوتسىيالىستىە شەرق ئەللىرى غالچىلىقىنىڭ مەھسىۇلى 

 ولدى.ب

ئىسالم ئۈممىتى بۇ ئېچىنىشلىق ھادىسىلەر ۋە ئېغىر سىىناقالردىن 

قاتتىق غەم باسقان، ئېغىىر يارىالنغىان ھالىدا چىقتىى. ئۈمىىد باغلىغىان 

تەرەپلەردىىىن نائۈمىىىد قىىايتتى. رەھبەرلىىىە قىلىۋاتقىىان يېىىتەكچىلەر، 

 قوماندانالر،  ۇرۇپ ۋە پارتىلەردىن ئۈمىدى پۈتۈنلەي ئۈز لدى.

ئىسىالم ئىۈممىتى ئاشىۇ تىارى تىن كېىيىن ئۇيقۇسىىدىن  سىزچە،

 ئويغاندىمۇ؟

بۇ توقۇنۇشالر ۋە ئاچچىق ساۋاقالر كەلتۈر پ چىقارغان قورقۇنچلۇق 

 ئەھۋالدىن ھوشىغا كېلەلىدىمۇ؟

خەلقئارادىكى چوڭ كۈچلەرنىڭ ھەممىسى بۇ ئۈممەتكە قارشى بىر 

 سەپ ئىكەنلىكىنى پەرق ئېتەلىدىمۇ؟

ۈممىتى غەربنىڭمۇ، شىەرقنىڭمۇ، ئوڭچىنىڭمىۇ، ئەجەبا، ئىسالم ئ

سىىولچىنىڭمۇ ئىسىىالمنىڭ د شىىمىنى ئىكەنلىكىنىىى، ئىسىىالمنى يامىىان 

كۆرىدىغانلىقىنى، ئىسالمنىڭ زاۋاللىققا يۈزلىنىشىىنى تىۆت كىۆزى بىىلەن 

 كۈتىدىغانلىقىنى بايقىيالىدىمۇ؟

ئىسىىالم ئۈممىتىنىىىڭ مەيلىىى ئىىۇ تەرەپىىكە، مەيلىىى بىىۇ تەرەپىىكە 

ىن باشقا چارە تاپالماسلىقى  ۇمراھلىق ئۈستىگە  ۇمراھلىقتىۇر. يۈزلىنىشت

يەنى، ئۇالرنىڭ ئوڭچى بولمىسا سولچى بولۇشىقا، كوممۇنىسىت بولمىسىا 

كاپىتالىست بولۇشقا مەجبۇر بولۇپ قېلىشى ھەقىقەتەن ئېچىنىشلىق بىىر 

 ئەھۋالدۇر.

 ئىسالم ئۈممىتى ئۆزىنىڭ ئەسلىدىنال ئۇلى بار، ئوڭغىمۇ، سىولغىمۇ

ياتمايىىدىغان مۇسىىتەقى  ۋە ئاالھىىىدە بىىىر كىملىكىنىىىڭ بىىارلىقىنى، بىىۇ 

كىملىكنىڭ تۇغما دىن بولغان ئىسالم دىنىغا تايىنىدىغانلىقىنى ۋە ئىسالم 

دىنىنىىىڭ قىمىىمەت قاراشىىلىرىنى ئىىۆزىگە ئۆزلەشىىتۈر ەنلىكىنى چوقىىۇم 

ۈن بايقىشى الزىم. بۇ ئۈممەت مانا مۇشۇ ئاالھىدىلىكلىرى بولغانلىقى ئۈچ
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پۈتۈن دۇنياغا پىكرىىي ۋە سىياسىىي جەھەتىتىن يېتەكچىلىىە قىلىشىى 

 كېرەك.

ئىسىىالم ئىىۈممىتى يۇقىرىىىدا تىلغىىا ئېلىنغىىان ھەر سىىاھەدىكى بىىۇ 

اليىھەلىىىرى، رۇسىىىيەنىڭ  -بوشىىلۇقنى ئامېرىكىنىىىڭ ئاقسىىاراي پىىالن 

اليىھەلىرى، مارك  ۋە لېنىن نەزىرىيەلىىرى،  ىياىارا ۋە  –كرگملىن پالن 

نلەرنىڭ پەلسىەپەلىرىدىن ھېچبىرىنىىڭ تولدۇرالمايىدىغانلىقىنى خوچىمى

 بىلىپ يېتىشى الزىم. 

بۇ بوشلۇقنى مەيلى ئەقىدە ۋە پرىنسىپ جەھەتتە بولسۇن، مەيلىى 

تۈز م جەھەتتە بولسۇن، ئىسالمدىن باشىقا ھېچبىىر  –ئەخالق ۋە قانۇن 

ۋە تارى ىي  ئامى  تولدۇرالمايدۇ. مانا بۇ، ئىسالم ھەركىتىگە ھە  قىلغۇچ

بىىىر مەسىىئۇلىيەتنى يۈكلەيىىدۇ. بىىۇ مەسىىئۇلىيەت ھەقىقىىىي ئىمىىان ۋە 

كەسكىن ئىرادىنى تەلەپ قىلىىدۇ. ئۇنىداقتا، ئىسىالم دەۋەتچىلىىرى ئىۆز 

 مەسئۇلىيەتلىرىنى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇپ يېتەلىدىمۇ؟

 

 ئەبۇ بىال  پەتھى يەكەن                                   
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 بۆلۈمبىرىنچى 

 

 مۇسۇلمانلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇ؟

 

 بىرىنچى بۆلۈمنىڭ كىرىش سۆزى

 بىرىنچى، ئەقىدەمدە مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەك.

 ئىككىنچى، ئىبادىتىمدە مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەك.

 ئۈچىنچى، ئەخالقىمدا مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەك.

 تۆتىنچى، ئائىلەمدە مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەك.

 بەشىنچى، نەپسى خاھىشىمنى يېڭىشىم كېرەك.

ئالتىنچى، ئىسالم دىنىنىڭ كەلگۈسى پارالق ئىكەنلىكىگە 

 چىن دىلىمدىن ئىشىنىشىم كېرەك.

-يەتتىنچىىى، ئىنسىىانالر ئىىۆزلىرى تۈزى النىىان قىىانۇن

نىزامالرنىڭ يېتەرسىز ۋە نۇقسانلىق ئىكەنلىكىىگە ئىشىنىشىىم 

 كېرەك.
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ۆزىبىرىنچى بۆلۈمنىڭ كىرىش س  

ھۆرمەتلىىىە ئوقىىۇرمەن! قىىولىڭىزدىكى بىىۇ كىتابنىىىڭ بىرىنچىىى 

نىاملىق « مۇسۇلمانلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىىدۇ؟»بۆلۈمىگە: 

تېما با  ماۋزۇ قىلىنغان بولۇپ، كىتابنىڭ بۇ بۆلۈمى ئىنساننىڭ ھەقىقىي 

مۇسۇلمان بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭدا تولىۇق تېپىلىشىقا تېگىشىلىە مىۇھىم 

 رنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.سۈپەتلە

ئىسىىالم دىنىغىىا تاشىىقى كۆر نىىۈ  بىىىلەن مەنسىىۇپ بىىولغىلى 

بولمىغىنىىىدەك، مىىىراس يىىاكى كىملىىىە ئىىارقىلىقمۇ مەنسىىۇپ بىىولغىلى 

بولمايدۇ. بۇ پەقەت ئىسالمىي پرىنسىپالرغا چىڭ ئېسىىلىش، ئىسىالمىي 

ياشا  ۋە ھاياتنىڭ ھەممە ساھەلىرىدە ئىسىالمنىڭ تەلىماتلىرىغىا كىۆرە 

 ھەرىكەت قىلىش بىلەن ئەمەلىيلىشىدۇ.

بىز تۆۋەندە بىر مۇسىۇلماننىڭ ئىسىالم دىنىغىا تىوغرا ۋە راسىتچى  

ھالدا مەنسۇپ بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭدا تولۇق تېپىلىشقا تېگىشلىە مۇھىم 

 سۈپەتلەرنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمىز.

ْجح  اج﴿ وووذا ِ ووونجها ُْجاا ووو جقواَاووو جج  َُجَْحُمَسووو  م  ا  ُْ وووْم جسا جُهووو ا ََ ْجما اوووَ ُل ًَ وووه   ُُْسووو ُلجشا ُلووو ناجْح
ْءجما اووىجْحنْووْف ج َا جُشووها سىىىلەرنى ئىلگىىىرى )يەنىىى قۇرئانىىدىن هللا ﴿ ﴾ااتاُل نُووْ 

ئىلگىرىكىىى كىتىىابالردا  مۇسىىۇلمان دەپ ئاتىىىدى. قۇرئانىىدىمۇ شىىۇنداق 

پەيغەمبەرنىىى سىىىلەر ە  ىىۇۋاھ بولۇشىىقا ۋە سىىىلەرنى )هللا  ئاتىىىدى. 

 .①﴾لىدى كىشىلەر ە  ۇۋاھ بولۇشقا )تال
 

 

                                                 
 .ئايەت – 83 ،ھەجسۈرە  ①
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 بىرىنچى، ئەقىدەمدە مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەك

 
ئىسالم دىنىغا مەنسۇپ بولۇ  ۋە بۇ دىنغا باغلىنىشىنىڭ بىرىنچىى 

شەرتى شۇكى، مۇسۇلمان كىشى ئالىدى بىىلەن ھەم تىوغرا ھەم سىاغالم 

تائاالنىىىڭ كىتىىابى ۋە هللا ئەقىىىدىگە سىىاھىل بولۇشىىى، ئەقىدىسىىى 

ەممەد سەلاللالھۇ ئەلەيھىى ۋەسىەللەمنىڭ سىۈننىتىگە پەيغەمبىرى مۇھ

سىالىھالر ئىمىان  -ئۇيغۇن بولۇشى، دەسلەپكى مۇسىۇلمانالر ۋە سىەلە  

تائاالنىڭ هللا كەلتۈر ەن نەرسىگە، شۇنداقال، ياخشىلىقتا، تەقۋادارلىقتا ۋە 

دىنىنىىى تىىوغرا چۈشىنىشىىتە ھەممىنىىىڭ قوللىشىىىغا ئېرىشىىكەن دىىىن 

  ەن نەرسىگە ئىمان كەلتۈر شى كېرەك.ئىماملىرى ئىمان كەلتۈر

ئۈچىىۈن تۆۋەنىىدىكىلەرنى  ئەقىدەمىىدە مۇسىىۇلمان بولۇشىىۇم

 قىلىشىم ۋاجىپ بولىدۇ: 

ئالدى بىلەن كائىناتنى ياراتقۇچىنىڭ ھىېكمەت بىىلەن ئىىش  -1

قىلغىىۇچى، ھەمىىمە نەرسىىىگە قىىادىر، ھەممىنىىى بىلىىىپ تۇرغىىۇچى ۋە 

ە ئىمىان كەلتۈر شىۈم ھەممىنى ئىدارە قىلغۇچى بىر ئىىالھ ئىكەنلىكىىگ

بىىىرىگە مىىاس  -كېىىرەك. كائىناتنىىىڭ ئىنتىىايىن چىرايلىىىق، پۇختىىا، بىىىر 

يارىتىلغىىانلىقى ۋە پالنېتاالرنىىىڭ سىسىىتېمىلىق ھەرىكەتلىىىرى ئىىۇنى 

تېز ىنلەپ تۇرىدىغان ئۇلۇە ۋە ھەممىگە قادىر بىىر ئىالھنىىڭ بىارلىقىنى 

كىۈچكە ئىىگە  ناھايىتى روشەن كۆرسىتىپ بېرىدۇ. چۈنكى مۇشۇنداق بىر

بىر ئىالھ بولمايدىغان بولسا، بۇ كائىناتنىىڭ مەجىۇت بولىۇپ تۇرۇشىى ۋە 

 ھەرىكەتلىرىنىڭ ئىزچى  ھالدا داۋام قىلىشى ھەر ىز مۇمكىن ئەمەس. 

ووُف نا  جماْمووْجٍا    ﴾َُ َاوو جَْح َاَّج ْناجْح ْوون ج َا ِاُسووَا ج تْا َا وو ووالج  ْوجْح ْووُنجحافاسا ووْجَّح ها ِ  ه ما ووْناج  ﴿حاووَ ج ا

تىىىن باشىىقا ئىالھىىالر بولسىىا ئىىىدى، هللازگمىنىىدا  –ئاسىىمان  ئە ەر﴿



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

16 
 

هللا )كائىناتنىڭ تەرتىپى  ئەلىۋەتتە بىۇزۇالتتى، ئەرشىنىڭ پەرۋەردىگىارى 

 .①﴾ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر
تائاالنىىىىڭ بىىىۇ كائىنىىىاتنى مەقسەتسىىىىز ۋە بىھىىىۇدە هللا  -2

سۈپەتكە ئىىگە ياراقمىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈر شۈم كېرەك. چۈنكى كامالى 

تائاالنىڭ ياراتقان نەرسىلەرنى مەقسەتسىز ۋە بىھىۇدە يارىتىشىى هللا زات 

ئەسال مۇمكىن ئەمەس. ئۇنىڭ مەخلۇقاتالرنى يارىتىشتىكى مەقسىىتىنى 

تەپسىلىي ھالدا چۈشىنىش پەقەتال پەيغەمبەر ۋە ۋەھيى ئاقىلىق مۇمكىن 

 بولىدۇ.
جماااج ََ  ُْ ووْجقا اَاناوو جيانْما ََ ووَاُب َاس  ِا َُوو نا ﴿يا َُتا جتُو ناووْجوا ج  حا وَ ََ ئىىى ئىنسىىانالر! ﴿ ثًووْجااياْنُلوو

بىزنى سىلەر ئۆز ڭالرنى بىكار ياراتتى )يەنى سىلەر بىزنىى ھايۋانىاتالرنى 

ياراتقىنىمىزدەك ھېچقانداق ساۋابمۇ بەرمەيدىغان، جىازامۇ بەرمەيىدىغان 

پ قىلىپ ياراتتى ، ئىۆز ڭالرنى بىزنىىڭ دەر اھىمىزغىا قايتۇرۇلمايىدۇ دە

   ②﴾ئويالمسىلەر؟
تائاالنىڭ ئۆزىنى ئىنسانالرغا تونۇتۇ ، شىۇنداقال، ئىۇالرنى هللا  -1

يارىتىشتىكى غايىسىنى، ئۇالرنىىڭ نېمىشىقا يارىتىلغىانلىقىنى، ئىاخىرى 

قايتىىىدىغان جايلىرىنىىىڭ قەيەر ئىكەنلىكىنىىى چۈشىىەند ر   ئۈچىىۈن 

ىغا ئىمىان پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەنلىكىگە ۋە كىتابالرنى نازى  قىلغانلىق

كەلتۈر شۈم كېرەك. ئەنە شىۇ ئۇلىۇە پەيغەمبەرلەرنىىڭ ئەڭ ئاخىرقىسىى 

ئىۇنى مەڭگۈلىۈك مىۆجىزە هللا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بولۇپ، جانىابى 

 قۇرئان كەرىم بىلەن قۇۋۋەتلەند ردى.

اَْجْح ُووناجااَْتبان اُوو َْجْح ْوو َُ جَْماُوو َُْسوو ًوجيان  ْججيُْجووا ج ِ وونجُ وو َاثَوناووْج جَوا ََ ُهَجْجووَ ج﴿احاااوو وونوَ ِام  ج ُْغ تا
وْناجماْق ااوُاج ج ا َا َ و ُُُْاَْج ا ِاوْن ج ََا  ِا ِ ونجْ ُُاَْج و  ِاس  جما اَ ون جْحاْلوُحاُاج َْ ْاو ُهَجْجَ جبا نوَ َاىجْحُ ُنجااج  ها

َ   ا  وذج ا ئىبادەت قىلىڭالر، قهللا»بىز ھەقىقەتەن ھەربىر ئۈممەتكە: ﴿ َْحُملا

                                                 
 .ئايەت – 99 ،ئەنبىيا ەسۈر ①
 ئايەت. - 115سۈرە مۇئمىنۇن،  ②
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رغىا ئوخشىا  ھەرقانىداق شەيتاندىن )يەنى شەيتانغا، بۇتالرغا، كاھىنال

دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتىۇق،  «مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن  يىراق بولۇڭالر

ھىدايەت قىلغانلىرىمۇ بار،  ۇمراھلىققا تېگىشىلىە هللا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 

بولغانلىرىمۇ بار. يەر يۈزىدە سەير قىلىپ يۈر پ )پەيغەمبەرلەرنى  ئىنكار 

 .①﴾بولغانلىقىنى كۆزىتىڭالرقىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق 
نى ئۇ ئۆزى هللائىنسانىيەتنىڭ مەۋجۇدلۇقىنىڭ ئەسلى غايىسى  -1

سۈپەتلىگەن رەۋىشتە تونىۇپ، ئۇنىڭغىا بويسىۇنۇ  ۋە ئىبىادەت قىلىىش 

 ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈر شۈم كېرەك.

ُهَجججوو وونوَ جج  َُ وو  ٍَ ججاووْجُي َُان  اُوو ََ ج  ْوجح  وا نوولا ووْ جااَْ   جَْح   ُْ جيانج﴿ااجاووْجقا اَاوو َُ وو  ٍَ جااجاووْجُي َجَزق   ج
ب و ُ   ُْزُْْقجُواجَْحُاوْ ا جَْحما جْحو ج  ْنجْحْ ناجُهو ا َ ُم ن  جىنالرنى، ئىنسىانالرنى پەقەت ﴿ ٍَُ 

ئۇالردىن مەن رىزىق تىلىمەيىمەن  .مماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتى

ھەقىىىقەتەن . هللا ۋە ئۇالرنىىىڭ مېنىىى ئوزۇقالندۇرۇشىىىنى تىلىمەيىىمەن

نىىىڭ  قىىۇۋۋىتى )هللاىىىگە رىزىىىق بەر ۈچىىىدۇر، قۇدرەتلىكتىىۇر، ھەمم

 .②﴾ئارتۇقتۇر
ئىتائەتكار مۇئمىننىڭ مۇكاپاتى جەننەت، ئاسىىيلىق قىلغىۇچى  -5

 كاپىرنىڭ جازاسى دوزاخ ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈر شۈم كېرەك.
 ُ  َ ِ نجْحْسو قلج  ٍُ ِا ْنا جاا ِ نجَْح ا قلج  ٍُ بىر پىرقە )كىشىىلەر  جەننەتىتە ﴿ ﴿ِا

 .③﴾ۋە بىر پىرقە كىشىلەر جەھەننەمدە بولىدۇ
يامىىان ئەمەللەرنىىى ئىىۆز ئىرادىسىىى ۋە  -ئىنسىىاننىڭ ياخشىىى  -6

ئى تىيارى بىىلەن قىلىىدىغانلىقىغا ئىمىان كەلتۈر شىۈم كېىرەك. لىېكىن 

نىڭ مۇۋەپپەق قىلىشى ۋە ياردىمى هللائىنسان ياخشى ئەمەللەرنى پەقەت 

                                                 
 .ئايەت – 19سۈرە نەھ ،  ①
 ئايەتكىچە. – 53ئايەتتىن  – 59 ،زارىياتسۈرە  ②
 .ئايەت – 8 ،شۇراسۈرە  ③
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نىڭ مەجبۇرلىشى هللاەمەللەرنى بىلەنال ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ. ئەمما يامان ئ

 بىلەن ئەمەس، پەقەت ئۇنىڭ ئىزنى ۋە خالىشى بىلەن مەيدانغا كېلىدۇ.
ججاو ج وَّْا جقا ََ وْجااقاو ججاو جزاْ ْها َا جياَِو او ََ ْجقا ُُِ  َاهاْجااتواَا اْها ْج ِاُاَحهاماها ْج جااجاْجساْ ْها ﴿اانواَفل 

 -نىڭغا ياخشى روھ بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىق قىلىپ ياراتقان، ئۇ﴿ داْسوْهاْ 

روھىنى پاك قىلغىان ئىادەم ى، يامانلىقنى بىلد ر ەن زات بىلەن قەسەمك

َاه  ناوال ج؛①﴾چوقۇم مۇرادىغىا يېتىىدۇ ج َْ واا وْج اسا جَ ما ْ جنواَفول  ھەر ئىنسىان ﴿ ﴿ُ و

 .②﴾قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن )دوزاختا  مەھبۇستۇر
نىىڭ ھەققىى هللاشەرىئەت ۋە قانۇن بەلگىلە  پەقەت يېگانە  -8

ىكىىىىىگە، ئۇنىىىىىڭ ھەققىىىىىگە تاجىىىىاۋۇز قىلىشىىىىنىڭ دۇرۇس ئىكەنل

بولمايدىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈر شىۈم كېىرەك. موسىۇلمان ئىالىمالر بەزى 

چېگرىسى  -بەلگىلىگەن بەلگىلىمىلەرنىڭ چەك هللا ھۆكۈملەرنى پەقەت 

 ئىچىدە يەكۈنلەپ چىقىرىش ئۈچۈنال ئىجتىھاد قىالاليدۇ.

ِ  ن جج  جشانَج ج ََ جاا  حاَ ون ج﴿ااجاْجَْقبوا اَفُب ُْ َاَجونجما اَ ون جتوا اْ َ و َُجْح ْوُنج ََُلُمُنج  حاىجْحْ ن جواح ُل ِا ج ء 
 ُُ سىلەر )دىن ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭدىن باشىقا  ھەر قانىداق نەرسىە ﴿ يُن  و

ھۆكىۈم چىقىرىىدۇ. )ئىى هللا ئۈستىدە ئى تىالپ قىلىشىماڭالر، ئۇنىڭغىا 

رۋەردىگارىمىدۇر، مېنىىڭ پەهللا مۇھەممەد! ئۇالرغا ئېيتقىنكى  ئەنە شىۇ 

ا مىىۇراجىئەت قىىهللائۇنىڭغىىا تەۋەككىىۈ  قىلىىدىم، )ھەمىىمە ئىشىىتا  

 .③﴾قىلىمەن
تائاالنىىىڭ ئىسىىىملىرىنى ۋە ئۇنىىىڭ ئۇلۇغلۇقىغىىا اليىىىق هللا  -3

سىىۈپەتلىرىنى بىلىشىىىم كېىىرەك. ئەبىىۇ ھىىۇرەيرە رەزىيەلالھىىۇ ئەنھىىۇدىن 

رىىىۋايەت قىلىنغىىان بىىىر ھەدىسىىتە پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم مۇنىىداق 

  ئىسىىمى بىىار. كىمكىىى ئىىۇ 100)بىىىرى كەم  22نىىىڭ »هللان: دگىىگە

                                                 
 .ئايەتكىچە – 10ئايەتتىن  - 8 ،شەم سۈرە  ①
 .ئايەت – 13سىر، ددەسمۇسۈرە  ②
 .ئايەت – 10 ،شۇراسۈرە  ③
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تىىاقتۇر، تىىاقنى ياخشىىى هللا ئىسىىىمالرنى يادلىسىىا، جەنىىنەتكە كىرىىىدۇ. 

«كۆرىدۇ
①
. 

نىىىڭ مەخلۇقىىاتلىرى »هللاپەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ:  -2

ھەققىدە تەپەككۇر قىلىڭالر، ئۇنىڭ زاتى ھەققىدە تەپەككىۇر قىلمىاڭالر. 

«ەقىقىىي رەۋىشىتە تونۇيالمايسىىلەرچۈنكى سىلەر ئۇنىىڭ قەدرىنىى ھ
②
 

نىڭ زاتى ھەققىدە ئەمەس، پەقەت ئۇنىىڭ هللادگگەن سۆزىگە ئاساسەن، 

 مەخلۇقاتلىرى ھەققىدە تەپەككۇر قىلىشىم كېرەك.

تائاالنىىىڭ سىىۈپەتلىرىگە كەلسىىەك، قۇرئىىان كەرىمنىىىڭ هللا  -10

تائاالنىىىڭ هللا نۇرغىىۇن ئىىايەتلىرى ئۇنىڭغىىا ئىشىىارەت قىلغىىان بولىىۇپ، 

ئىالھ بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئەنە شۇنداق سۈپەتلەر بىلەن  مۇكەممە  بىر

سۈپەتلىنىشىنى تەقەززا قىلىىدۇ. مەسىىلەن، قۇرئىان كەرىمىدىكى بەزى 

تائاالنىڭ بارلىقىنى كۆرسەتسىە، يەنە بەزى ئىايەتلەر ئۇنىىڭ هللا ئايەتلەر 

ئەزەلىي ۋە قەدىمىي )يەنى قەدىمدىن تارتىپ بىار بولغىان دىن ئىبىارەت 

نى كۆرسىىىتىدۇ؛ بەزى ئىىايەتلەر مەخلۇقاتالرنىىىڭ پەيىىدا ئىككىىى سىىۈپىتى

تائاالنىڭ ئوخشىمايدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ باال بولىۇ ، هللا بولۇ  شەكلىگە 

ئاتا بولۇ ، ئوخشاپ قېلىش ۋە تەڭدىشىى بولىۇ  قاتىارلىقالردىن پىاك 

ئىكەنلىكىنى كۆرسەتسە، يەنە بەزى ئايەتلەر ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىىدارە 

، مەخلۇقاتلىرىىىدىن بىھىىاجەت ئىكەنلىكىنىىى، ھەمىىمە قىلىىىدىغانلىقىنى

ئۇنىڭغىىا موھتىىاج ئىكەنلىكىنىىى كۆرسىىىتىدۇ؛ بەزى ئىىايەتلەر ئۇنىىىڭ 

زاتىىىىدىكى، سىىىۈپەتلىرىدىكى، پېئىللىرىىىىدىكى ۋە تەسىىىەررۇپلىرىدىكى 

بىرلىكىنى كۆرسەتسە، يەنە بەزى ئايەتلەر ئۇنىڭ ناھايىتى قۇدرەتلىىە ۋە 

كۆرسىتىدۇ؛ بەزى ئايەتلەر ئۇنىڭ ئىلمىنىڭ ناھايىتى بۈيۈك ئىكەنلىكىنى 

ناھىىىايىتى كەڭ ئىكەنلىكىنىىىى، ھەممىنىىىى ئىىىوراپ تۇرىىىىدىغانلىقىنى 

                                                 
 رىۋايەت قىلغان. بۇخارى ۋە مۇسلىم ①
ئىسپاھانى )تەرغىل ۋە تەرھىل  ناملىق ئەسىرىدە رىۋايەت  ،ناملىق ئەسىرىدە «ھىليە»ئەبۇ نەئىم  ②

 .قىلغان
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كۆرسەتسىىىىە، يەنە بەزى ئىىىىايەتلەر ئۇنىىىىىڭ شىىىىەيئىلەرنى ئىىىىىرادە 

قىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئىرادىسى ۋە خاھىشىىنىڭ ھەممىىدىن ئۈسىتۈن 

ھەمىشىىە تىرىىىە  تۇرىىىدىغانلىقىنى كۆرسىىىتىدۇ؛ بەزى ئىىايەتلەر ئۇنىىىڭ

ئىكەنلىكىنى كۆرسەتسە، يەنە بەزى ئىايەتلەر ئۇنىىڭ كامىالى سىۈپەتلەر 

بىىىىلەن سىىىۈپەتلەنگەنلىكىنى، ئۇنىىىىڭ سىىىۈپەتلىرىنىڭ نىھايەتسىىىىز 

ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭغا ئىنسان ئەقلىنىڭ يەتمەيىدىغانلىقىنى كۆسىىتىدۇ. 

ۇسىانا پۈتۈن كەمچىللىكلەردىن پاكتۇركى، بىز ئۇنىڭغا قانچىلىە ھەمدهللا 

ئېيتساقمۇ، يەنىال ئۇ ئۆزىگە ھەمدۇسانا ئېيتقاندەك ھەمدۇسىانا ئېيتىىپ 

بواللمايمىز
①
. 

ئەقىدىگە ئاالقىدار دەلىللەرنى بۇرمىال  ۋە ئۇنى ئىناۋەتسىز  -11

ھالغا چۈشىۈر پ قويۇشىتەك بىمەنىلىكلەردىىن قەتئىىي سىاقلىنىپ، بىۇ 

ەلە  قىىا تاپشىىۇرغان ھالىىدا، سىىهللادەلىللەرنىىىڭ ھەقىقىىىي مەنىلىرىنىىى 

ئۆلىمالىرىنىڭ )يەنى دەسلەپكى مەز ىلدىكى ئۆلىماالرنىڭ  بۇ ھەقتىكىى 

قاراشلىرىغا ئە ىشىشنىڭ ئەڭ ئەۋزە  ئىكەنلىكىىگە ئېتىقىاد قىلىشىىم، 

شىىىۇنداقال، كېيىنكىىىى ئۆلىماالرنىىىىڭ بىىىۇ دەلىللەرنىىىى بىىىۇرمىالپ 

چۈشەند ر شلىرى ئۇالرنى كاپىر يىاكى پاسىىق دەپ ھۆكىۈم چىقىرىشىقا 

مايدىغانلىقىغا، بۇرۇندىن تارتىپ تا ھىازىرغىچە ئىۇالر ئارىسىىدا ئېلىپ بار

تارتىشىنى  –ئۇزۇنغا سىوزۇلغان تىاال   -داۋام قىلىپ كەلگەن ئۇزۇندىن 

 دەستەك قىلماسلىققا ئېتىقاد قىلىشىم كېرەك.

تائاالنىڭ دەۋىىتىگە ئىاۋاز قوشىۇپ، ئىۇنىڭغىال ئىبىادەت هللا  -19

تۈرمەسلىكىم كېرەك. چۈنكى قىلىشىم، ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنى شېرىە كەل

ئۇ كىتابالرنى نازى  قىلىپ ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىپ، ئۇالرنى پەقەتىال 

ئىىۆزىگە ئىبىىادەت قىلىشىىقا، ئۆزىىىدىن باشىىقا ھىىېچ نەرسىىىگە بىىا  

 ئە مەسلىككە دەۋەت قىلغان. 

                                                 
ئەلقەزايىا »ىڭ ناملىق رىسالىسىگە ۋە ئابىدۇل الىقن« ئەلئەقائىد»شەھىد ئىمام ھەسەنۇلبەننانىڭ  ①

 ناملىق رىسالىسىگە قاراڭ!« ئەلكۇللىييە لىلئېئتىقاد
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اَْجْح ُووناجااَْتبان اُوو َُ جَْماُوو َُْسوو ًوجيان  ْججيُْجووا ج ِ وونجُ وو َاثَوناووْج جَوا ََ بىىىز ﴿  َْجْح ْووُْغ ت ﴿ااحاااوو

ا ئىبىادەت قىلىڭىالر، شىەيتاندىن قى»هللاھەقىقەتەن ھەربىر ئىۈممەتكە: 

)يەنى شىەيتانغا، بۇتالرغىا، كاھىنالرغىا ئوخشىا  ھەرقانىداق مەبۇدقىا 

 .①﴾دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق« ئىبادەت قىلىشتىن  يىراق بولۇڭالر
تىن قورقۇشۇم، ئۇنىڭدىن باشقا ھىېچ نەرسىىدىن هللاپەقەتال  -11

ورقماسلىقىم كېرەك. مېنىڭ ئۇنىڭدىن قورقۇشۇم ئىۇ غەزەپلىنىىدىغان ۋە ق

 ھارام قىلغان ئىشالردىن مېنى يىراق تۇرۇشقا ئۈندىيەلىشى الزىم.

َُجَْحفاوْ﴾ ُْان  جُهو ُا ِاَُُاحاَ و جْح ْوناجااٍوابْوَاون ج َا ٍاَخو َاُس حاُنجاا جْحْ ناجاا ا ۋە قىهللا﴿ ﴿ااجا جٍُ  ع 

ىىىن قورققىىان ۋە ئۇنىڭغىىا تهللا ،ىلغىىانئۇنىىىڭ پەيغەمبىىىرىگە ئىتىىائەت ق

ج﴿؛ ②﴾تەقۋادارلىق قىلغان كىشىىلەر بەخىتكە ئېرىشىكۈچىلەردۇر   ْنجْحْوذ ٍ ا
ا  ُلج ج ا ُاالجااياَتُل جحاُهَجْجَغف   ُ َحغاَ  ْوُهَجَْ  ََا ج پەرۋەردىگارىدىن كۆرمەي تۇرۇپ ﴿ ﴾ٍاَخشاَ نا

 .③﴾قورققانالر مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۇ
مىشە ئەسلەپ، ياد ئېتىپ تۇرۇشۇم، داۋاملىق زىكىر نى ھەهللا -11

قىلىشىم كېرەك. سۈكۈتۈم تەپەككۇر، سۆز م زىكىر بولۇشى الزىم. چىۈنكى 

نى زىكىر قىلىش ئەڭ كۈچلىۈك روھىىي شىىپا، ھاياتنىىڭ ھەر تۈرلىۈك هللا

مۇشەققەتلىرىگە ۋە مۇسىبەتلىرىگە قارشىى ئەڭ  -بااليىئاپەتلىرىگە، جاپا 

نىى زىكىىر )هللابۈ ۈنكى كۈنىمىزدە، ئىنسانىيەت بۇنىڭغا ئۆتكۈر قورالدۇر. 

تائاال مۇنۇ سىۆزلىرىنى تولىمىۇ راسىت هللا ھە!  –قىلىشقا  تولىمۇ موھتاج 

 ئېيتقان:

ووووَ   جَْحُا ُوووو َُّ  ُ جْح ُوووون جتاَ ما ُ جْح ُوووون جياواجَ ووووذ َ  ُوُهَجَ ووووذ َ  ووووَ   جقُو ُووووَ  جَّجانُوووو َْجااتاَ ما  ﴿ْحْووووذ ٍ ا

نىى يىاد هللاېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىللىرى )تەۋبە قىلغانالر  ئىمان ئ﴿

                                                 
 .ئايەت – 19 ە نەھ ،سۈر ①
 .ئايەت - 59 ە نۇر،سۈر ②
 .ئايەت – 19 ە مۇلە،سۈر ③
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نى ياد ئېىتىش بىىلەن هللائېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ، بىلىڭالركى، دىلالر 

ٍُ  ل ج؛ ①﴾ئىىارام تاپىىىدۇ جحاووُنجقاوو نًْجِواُهوو ا ووَ  ْا جنُوااوو جَطجحاووُنجشا َُْبما   ُ جْحوو جماوو جو َ وو َُ وو ََ ﴿ااجاوو جٍوا
ٍاج جاا  ْ جْحْسا   جما   ََ انواُه  َ جحا اُ  ََ َُانا اا  نْوُه جيانْوُهَجج َهباو ساُا نا نى هللاكىمكى مېھرىبان ﴿ ََ

ياد ئېتىشتىن )يەنى قۇرئاندىن  يۈز ئۆر يدىكەن، بىز ئۇنىڭغىا شىەيتاننى 

مۇسەللەت قىلىمىز )شەيتان ئۇنى ۋەسۋەسىە قىلىىدۇ ، شىەيتان ئۇنىڭغىا 

شۈبھىسىزكى، شەيتانالر ئۇالرنى )يەنى  -ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ. شەك 

اارالرنى  توغرا يولدىن توسىدۇ، ئۇالر بولسىا ئىۆزلىرىنى تىوغرا ئازغۇن كۇف

 .②﴾يولدا دەپ  ۇمان قىلىدۇ
مەشھۇر پسى ولو ىيە ئالىمى دوكتور بەررى  زىكىرنىڭ روھىي شىپا 

ئىكەنلىكىنىىى ئېتىىىراپ قىلىىىپ: ردىنىىدار ئىىادەم راسىىتىنال روھىىىي 

ۇنىداق كېسەللىككە يولۇقمايدۇر دگگەن. پسى ولوگ دگيى  كىارنىجىمۇ م

دگگەن: رپسى ولو ىيە دوختۇرلىرىنىىڭ بايقىشىىچە، كۈچلىۈك ئىمىان ۋە 

دىنغا چىڭ ئېسىلىشتىن ئىبىارەت بىۇ ئىككىى ئامىى  ئىنسىاندىكى ھەم 

روھىىىي سىىىقىلىش ھەم نېىىرۋا چېچىالڭغۇلىىۇقىنى يېڭىىىپ، ھەر خىىى  

 كېسەللىكلەر ە شىپا بولۇشقا كاپالەتلىە قىلىدىكەنر.

ۆر شىىۈم الزىمكىىى، ئۇنىىىڭ تائىىاالنى شىىۇنداق ياخشىىى كهللا  -15

مۇھەببىتى قەلبىمنى ھەر دائىىم ئىوراپ تۇرۇشىى، پۈتىۈن ھېسسىىياتىم 

ئۇنىڭ بىلەن بولۇشى، بۇ مۇھەببەت مېنى ھەر زامان ياخشى ئەمەللەرنىى 

يولىىدا بىارلىقىم بىىلەن جىھىاد هللا كۆپلەپ قىلىشقا، پىداكار بولۇشىقا ۋە 

 –يىىاكى خىىىش  قىلىشىىقا ئۈنىىدەپ تۇرۇشىىى، دۇنيانىىىڭ نىىازۇنېمەتلىرى

مىىۇھەببىتى مېنىىى ئىىۇ يولىىدىن توسىىۇپ  -ئەرقرىبالىرىمنىىىڭ مېھىىرى 

 تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىگە قەئىي ئەمە  قىلىشىم كېرەك:هللا قويماسلىقى، 
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ج جااياَجووووو اْلل ََ ُاُتُل ووووو  جااماش  ََ جااياَزااُْتُلووووو ََ جاا  َقووووو اُْنُل ََ  َُُ جااياََوناوووووُ ََ  َُُ وووووْناجََّاوووووْ َْج  نج ا ﴿قُووووو
ووْجاات ج ُاَِوُبُم ها َاُسوو ح ن جْقَوبوا جْح ُوون جاا ج  حاووَ ُلَجججوو ا ُْ وو ْجيابا ووَ نواها َا َُ ْ  ُ جتوا وو ووْداهاْجااجاسا ووَ ناج اسا َاالجتاَخشا ووْ  ا

وووا   ا  َ  جَْحااوووَ  اجَْحفاْس  ُ ا جااْح ُوووُنجواجٍواَهووو ُاَج جْح ُوووُنجَ ووو َُت نا بْوووىجٍاووو َُْ ووو َْجبا ُا وووا    ن جِوابوا ِ ووونجسا وووْد ج ها  اات 

وغىۇللىرىڭالر، قېرىندىشىىڭالر، ئېيتقىنكى، ئە ەر سىلەرنىڭ ئاتاڭالر، ئ﴿

تۇغقىانلىرىڭالر )ھەمىدە ئىۇالردىن باشىقىالر ،  – قخوتۇنلىرىڭالر، ئىۇرۇ

مىاللىرىڭالر، ئاقمىاي قېلىشىىدىن قورققىان تىجىارىتىڭالر،  -تاپقان پۇ  

نىىىڭ هللاىىىن، تهللاياخشىىى كۆرىىىدىغان ئىىۆيلىرىڭالر سىىىلەر ئۈچىىۈن 

سىۆيۈملۈك بولسىا نىڭ يولىىدا جىھىاد قىلىشىتىنمۇ هللاپەيغەمبىرىدىن ۋە 

نىىىڭ پەيغەمبىىىرىگە يىىاردەم هللا)يەنىىى شىىۇالر بىىىلەن بولىىۇپ كېتىىىپ، 

نىىڭ ئەمىرى )يەنىى مەككىنىى هللابەرمىسەڭالر ، ئۇ ھالدا سىلەر تىاكى 

پاسىىق قەۋمنىى )يەنىى هللا پەتىھ قىلىش ئىزنىى  كەلگىۈچە كۈتىۈڭالر، 

چېگرىسىدىن چىقىپ كەتكۈچىلەرنى  ھىدايەت  -نىڭ دىنىنىڭ چەك هللا

 .①﴾قىلمايدۇ
شىىۇنىڭدەك، پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم مۇنىىۇ ھەدىسىىىدە بايىىان 

 قىلغان ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى تېتىشقا ئىنتىلىشىم كېرەك:

ئۈچ تۈرلۈك خىسلەت بولۇپ، كىمكى ئۇ ئۈچ تۈرلىۈك خىسىلەتنى »

ۋە ئۇنىىڭ هللا ئۆزىگە ئۆزلەشتۈرسە، ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى تېتىيدۇ: بىرى، 

ن ياخشىى كىۆر  ؛ يەنە بىىرى، بىراۋنىى پەيغەمبىرىنى ھەممە نەرسىدى

نىىىڭ رازىلىقىىى ئۈچىىۈن ياخشىىى كىىۆر  ؛ هللاياخشىىى كۆرسىىە پەقەتىىال 

ئۈچىنچىسىىى، كۇپرىغىىا قايتىشىىنى خىىۇددى ئوتقىىا تاشلىنىشىىنى يامىىان 

«كۆر ەندەكال يامان كۆر  
②
. 

قىىا تەۋەككىىۈ  قىلىشىىىم ۋە ئىىۇنىڭغىال هللاھەمىىمە ئىشىىىمدا  -19

روھىي ئوزۇق ۋە مەنىىۋىي كىۈچ تايىنىشىم كېرەك. مۇشۇنداق قىلىش ماڭا 
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﴿ااجاو ججدە، ھەرقانىداق قىيىنچىلىقالرنىى ئاسىانال يىېڭەلەيمەن. –بېرىدۇ 
جباَسُاُن  َْجما اىجْحْ ن جِواُه ا ئۇنىڭغىا هللا ا تەۋەككىۇ  قىلسىا، قىهللاكىمكى ﴿ ٍوابوا اْ 

 .①﴾كۇپايە قىلىدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىىز ە ئەڭ  ىۈزە  شىەكىلدە تەۋسىىيە 

نىىڭ بىۇيرۇقلىرى ۋە چەكلىمىلىىرىگە رىئىايە »هللاق دگگەن: قىلىپ مۇند

ھوقىىىۇقلىرىنى  –نىىىىڭ ھەق هللاسىىىېنى قوغدايىىىدۇ. هللا قىلغىنكىىىى، 

سەن بىلەن بىللە بولىىدۇ. هللا قوغدىغىنكى، )قىيىن ئەھۋالدا قالغىنىڭدا  

تىن سورىغىن. ياردەم تەلەپ قىلسىاڭ، هللابىرەر نەرسە سورىساڭ، پەقەتال 

. شىىۇنى بىلىشىىىڭ كېرەككىىى، پۈتىىۈن تىىىن تەلەپ قىلغىىىنهللاپەقەتىىال 

ئىنسانالر ساڭا بىرەر مەنپەئەت يەتكۈز   ئۈچۈن توپالنغان تەقدىردىمۇ، 

سىىاڭا تەقىىدىر قىلغىىان مەنپەئەتىىتىن باشىىقا مەنپەئەتنىىى هللا پەقەت 

يەتكۈزەلمەيدۇ. ئە ەر ئۇالر ساڭا بىرەر زەرەر يەتكۈز   ئۈچۈن توپالنغان 

لغىان زەرەردىىن باشىقا زەرەرنىى ساڭا تەقىدىر قىهللا تەقدىردىمۇ، پەقەت 

«يەتكۈزەلمەيدۇ. قەلەملەر كۆتۈر لۈپ، سەھىپىلەر قۇرۇپ بولدى
②
. 

 -ساناقسىز نېمەتلىىرى، پىۈتمەس  -تائاالغا ئۇنىڭ سان هللا  -18

شىەپقەتلىرى ئۈچىۈن شىۈكۈر  -ئىكرامىى ۋە مېھىرى  -تۈ ىمەس پەزلى 

ات قىلىشىم كېىرەك. بىىرەر نەرسىە بەر ەن، ياخشىىلىق قىلغىان، ئىلتىپى

ئەخالقنىىىىىڭ  –كۆرسىىىىەتكەن كىشىىىىىگە شىىىىۈكۈر قىلىىىىىش ئەدەپ 

 جۈملىسىدىندۇر.

َُجَْحْسووووَمعاج ْاجحاُلوووو َاوووو ووووَ ًَْجااتا ََ اُموووو ناجشا ََجواجتوا ووووْت ُل جيُْجها ُاتاُلَجججوووو جَُ ُوووو ن  ﴿ااْح ُووووُنجياَقوووو
جتاَشوُلُُانا  ََ َاْ ُلو ااجحا َا ََِ و ِا جااْ َا ِاََ اْ سىلەرنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن ھېچ هللا ﴿ ااْ

سىىلەر ە شىۈكۈر هللا نەرسىنى بىلمەيدىغان ھالىتىڭالر بىلەن چىقاردى، 

                                                 
 .ئايەت – 1 ە تاالق،سۈر ①
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ََُاج ؛①﴾قىلسۇن دەپ، قۇالق، كۆز ۋە يۈرەكلەرنى ئاتا قىلدى ا َِ جْ َُ ﴿اٍَّاوالجْحُهو
ْ ج و جْنخ  و جج  نْوْت  وْجتا ِ  ها َاَ ناْج َنُنجٍاَُُ ُ  نا جااتا ِام  اًّْج هاْجبا نوَ ناْهاْجااياَقُاَتناْجج  َ باُاجياَب وا وَ ججَْحما ااياَمناوَّْ 
جٍاَشوُلُُانا  ُا ِاو جيا ََ ٍه   َ ُ ا جااجاوْجمام  اَبوُنجياٍَو و و جَاما جج   ْ ُ َُُ جح  او َُ ُو ن  َ جَْح ِ  هاْجج  ج َُنْا ِاْ  ئۆلىۈك ﴿ اا

)يەنى قۇرغاق  زگمىننى )يامغۇر بىىلەن  تىرىلىد ر پ، ئۇنىڭىدىن ئىۇالر 

نىىىڭ قىىۇدرىتى )هللايەيىىدىغان ئاشىىلىقنى ئۆسىىتۈر ەنلىكىمىز ئۇالرغىىا 

بىز زگمىندا نۇرغۇنلىغىان خورمىا تۇر. مىلەسىنى كۆرسىتىدىغان  ئاالمەتكا

بىىاغلىرىنى، ئىىۈز م بىىاغلىرىنى بەرپىىا قىلىىدۇق، شىىۇ زگمىنىىدا بىىۇالقالرنى 

ئىىۇالر ئۇنىىىڭ )يەنىىى باغالرنىىىڭ  مېۋىسىىىنى يېسىىۇن، )بىىۇ . ئېقىتتىىۇق

نىىىىڭ )هللامېىىىۋىلەرنى  ئۇالرنىىىىڭ قىىىوللىرى ياراتقىىىان ئەمەس، ئىىىۇالر 

 ②﴾شۈكۈر قىلمامدۇ؟نېمەتلىرىگە  
تائاال نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلغانالرغا تې ىمۇ كۆپ نىېمەت ئاتىا هللا 

قىلىىىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىىىپ، نېمەتلىرىىىدىن تانغىىان ۋە ئىىۇنى ئىنكىىار 

ُاْوناججقىلغانالرنى قاتتىق ئازابالليىدىغانلىقى بىىلەن ئا اھالنىدۇردى: ﴿ا  َوجتاو
نْج َا ووو ِازٍ  ج ََ َُُت ووولا جحاوووَ  جشا ََ َل َاَ ُلووو ٍ  َ ووو َْ نجحاشا ج  ْنجماوووذا ََ َُُت ووو فا جااحاوووَ  ج ا ََ ئىىىۆز ۋاقتىىىىدا ﴿ ُل

نېمىتىمىگە شۈكۈر قىلساڭالر، )ئۇنى  تې ىمۇ زىيادە »پەرۋەردىگارىڭالر: 

قىلىمەن، ئە ەر )كۇفرانى نېمەت  قىلساڭالر، مېنىڭ ئىازابىم، ئەلىۋەتتە، 

 .③﴾دەپ جاكارلىدى« بەكمۇ قاتتىق بولىدۇ
تەلەپ قىلىشىم، ھەمىشە ئىشتىغپار  تائاالدىن مەغپىرەتهللا  -13

ئېيتىىپ تۇرۇشىىۇم كېىىرەك. ئىسىتىغپار ئېيىىتىش خاتالىقالرغىىا كەپپىىارەت 

بولىدۇ، تەۋبىنى ۋە ئىماننى يېڭىاليىدۇ، كىشىىنى راھەت ۋە خىاتىرىجەم 

 قىلىدۇ.
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جْح ُووناجغاُفوو  َ وو ُ جْح ُووناجٍا   َْجٍاَسووبواَغف  ووُنجَُوو جنواَفسا ََ َْ  وو َْجُسوو ًءْجياَاجٍا وو ََما َْب  ًمووْ ﴿ااجاوو جٍوا ًَْج   

كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويىۇپ، ئانىدىن ﴿

نىڭ مەغپىرەت قىلغۇچى، ناھايىتى هللاىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا، ئۇ تهللا

ج ؛①﴾مېھرىبان ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ ََ ُه ًاجياَاجظا اُم َْجيانَوُفسا شا ب  ِْا َاُ  َْج ج  واْجِوا ﴿ااْْحذ ٍ ا
ُُاَْجْح ُج جوا ا ََ ُهو َاُ  َْجاا ُ اَْجما اىججاْجِوا جٍُ   ََ ج  وْجْحُ ُنجااحا جْحذ نُ َّا ُُ جااجا جٍواَغف  ََ ُُاَْجح ُذنُ َ ه  َسبواَغفا ِْا ناج

 ََ و ََْجه  ُاالجججو ج َُُهَجْجَغف و ْاَّ و جتا ُا جُيَاحاَ  ََ اُم نا تەقۋادارالر يامان بىر  ۇنىاھ قىلىىپ ﴿ ٍوا

اد ئېتىىدۇ.  ۇنىاھلىرى ئۈچىۈن نى يهللا ،قالسا ياكى ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلسا

ىن باشقا كىم بىار؟ تهللامەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ،  ۇناھنى كەچۈرىدىغان 

ئۇالر قىلمىشلىرىنى بىلىىپ تىۇرۇپ داۋامالشىتۇرمايدۇ. ئۇالرنىىڭ )يەنىى 

يىىۇقىرىقى خىسىىلەتلەر ە ئىىىگە كىشىىىلەرنىڭ  مۇكاپىىاتى پەرۋەردىگىىارى 

 .②﴾تەرىپىدىن بولغان مەغپىرەتتۇر
ڭ مۇنۇ سىۆزىنى ئېسىىمدە چىىڭ تۇتىۇپ، مەيلىى تائاالنىهللا  -12

ئاشكارا مەيلى يوشۇرۇن ھالىمىدا بولۇشىتىن قەتئىيىنەزەر، ئۇنىىڭ مېنىى 

 ھەمىشە كۆزىتىپ تۇرىدغانلىقىغا رىئايە قىلىشىم كېرەك.

جااواج ََ جساْد ُسوُه جقاَمساا ج  ْوجُهو ا جااوا ََ َُُه  َ َْا ج َاا ج  ْوجُه ا جياَدناوىج﴿جاْجٍاُل ُنجج  جْنَ  اىجَاُا
جٍواوَ  اجَْحا  اْجاوا ج  نْج وْجمام  ُوْ  َْجٍُونااجوَُوُهَجَ ما جَُو وْنُْ  ججاوْج ا جياٍَو ا ََ َاُهو ججا ج  ْوجُه ا ُا جياَ ثوا جااوا ُا ْح ْوناججج  جواح 

َل  وووَنء جما  ووو  ْججشا ئۇالرنىىىىڭ هللا ئىىىۈچ ئىىىادەم پىچىرلىشىىىىدىكەن، ﴿ َ ُلووو

ڭ ئۇالرنىىىىىهللا تۆتىنچىسىىىىىدۇر، بە  ئىىىىادەم پىچىرلىشىىىىىدىكەن، 

ئالتىنچىسىدۇر، مەيلى ئۇنىڭدىن ئاز يىاكى كىۆپ ئىادەم پىچىرالشسىۇن، 

ھامىىان ئىىۇالر بىىىلەن بىللىىىدۇر، ئانىىدىن هللا ئىىۇالر قەيەردە بولمىسىىۇن، 

                                                 
 .ئايەت - 10 ە نىسا،سۈر ①
 .ئايەت – 115 ە ئا  ئىمران،سۈر ②
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هللا ئۇالرغىا ئېيتىىپ بېرىىدۇ، هللا قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ قىلمىشىلىرىنى 

 .  ①﴾ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇ

 

                                                 
 .ئايەت - 8 ە مۇجادىلە،سۈر ①
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 كېرەك ە مۇسۇلمان بولۇشۇمئىبادىتىمد چى،ئىككىن

 
ئىسالم دىنىدىكى ئىبىادەت پەرۋەردىگارغىا بىا  ئېگىشىنىڭ ئەڭ 

ئاخىرقى چېكىنى، مەبۇدنى ئۇلۇغالشنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىنى نامايان 

نىىڭ مەخلۇقىاتلىرى بىىلەن مۇئىامىلە قىلىشىتا هللاقىلىدۇ. ئەسلىدە ئىۇ، 

ى بىىىلەن ئىنتىىايىن چوڭقىىۇر تەسىىىر ە ئىىىگە بولغىنىىىدەك، يىىاراتقۇچ

يارىتىلغۇچى ئارىسىدىكى رىشىتىنىڭ مەرتىىۋىلىرىنى ئىزھىار قىلىشىتىمۇ 

ناھايىتى مۇھىم رو  ئوينايدۇ. بۇنىڭىدا ئىسىالمنىڭ نامىاز، روزا، زاكىات، 

نىڭ رازىلىقىنى تەلەپ هللاھەجدىن ئىبارەت پەرزلىرى، شۇنداقال، ئىنسان 

داق پەرق قىلىپ قىلىدىغان باشقا بىارلىق ئەمەللىىرى ئارىسىىدا ھېچقانى

يوق. چۈنكى ئىسالم مەنتىقىى بىويىچە ئېلىىپ ئېيتقانىدا، ھاياتلىقنىىڭ 

تائىاال بىۇ ھەقىتە هللا ھەممە ساھەلىرى ئىبادەت، ھەممىسى ئىتىائەتتۇر. 

 مۇنداق دەيدۇ:

جيانج َُ وو  ٍَ جااجاووْجُي َجَزق  ُهَجججوو ج وونوَ جج  َُ وو  ٍَ ججاووْجُي َُان  اُوو ََ ج  ْوجح  وا نوولا ووْ جااَْ   جَْح   ُْ ﴿ااجاووْجقا اَاوو
ب و ُ  ٍُج ُْزُْْقجُواجَْحُاوْ ا جَْحما جْحو ج  ْنجْحْ ناجُهو ا َ ُم ن  جىنالرنى، ئىنسىانالرنى پەقەت ﴿ َ 

ئۇالردىن مەن رىزىق تىلىمەيىمەن  ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم.

ھەقىىىقەتەن هللا ن. ۋە ئۇالرنىىىڭ مېنىىى ئوزۇقالندۇرۇشىىىنى تىلىمەيىىمە

نىىىڭ  قىىۇۋۋىتى )هللاىكتىىۇر، ھەممىىىگە رىزىىىق بەر ۈچىىىدۇر، قۇدرەتل

َاووووْحام   ا ؛ ①﴾ئىىىىارتۇقتۇر جَْح َاَّج ووووْت نجح  ُوووون ج ََ اووووْ اجااجاما ُات نجااُنُسوووول نجااجا َْج  ْنجتاوووو  ﴿قُوووو

نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋە ماماتىم )دۇنيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىم ﴿

 .②﴾ئۈچۈندۇرهللا ئىبادەتلىرىم  ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  ـۋە تائەت 

                                                 
 ئايەتكىچە. – 53ئايەتتىن  – 59 ،تزارىياسۈرە  ①
 .ئايەت – 199 ە ئەنئام،سۈر ②
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ادىتىمدە مۇسۇلمان بولۇشۇم ئۈچىۈن تۆۋەنىدىكىلەرنى ئىب

 قىلىشىم ۋاجىپ بولىدۇ:

بىىلەن تۇتۇشۇشىى الزىىم. مانىا بىۇ، هللا ئىبادەتلىرىم بىۋاسىىتە  .1

ئىبادەتنىڭ ئېھسان مەرتىۋىسىدۇر. چۈنكى پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم: 

نىىى كىىۆر پ تۇرغانىىدەكال »هللائېھسىىان دگىىگەن نىىېمە دەپ سىىورالغاندا: 

شىڭدۇر،  ەرچە سەن ئۇنى كۆرمىسەڭمۇ، ئۇ سېنى كىۆر پ ئىبادەت قىلى

«تۇرىدۇ
①
 دگگەن. 

ئەركان بىلەن ۋە خۇشۇ ئىچىدە ئىادا  –ئىبادەتلىرىمنى تەئدى   .9

مۇھەببىتىمنىىڭ ھىىارارىتىنى  –قىلىشىىم، ياراتقۇچىمغىىا بولغىان مېھىىرى 

ئىبادەتنىڭ لەززىتىنى تېتىشىم كېرەك. ئائىشىە  -ھې  قىلىشىم، تائەت 

ھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: ربىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىىلەن رەزىيەلال

پاراڭلىشاتتۇق، ئومۇ بىز بىلەن پاراڭلىشاتتى، ناماز ۋاقتى كەلگەندە،  ويىا 

ئىىۇ بىزنىىى تونۇمايدىغانىىدەك، بىزمىىۇ ئىىۇنى تونۇمايدىغانىىدەك چىقىىىپ 

كېتەتتىر
②
. 

ۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ سىۆزلىرىمۇ ئىبادەتنىىڭ خۇشى

بىىىلەن ئىىادا قىلىنىشىىىنىڭ الزىملىقىنىىى ئوچىىۇق كۆرسىىىتىپ بېرىىىدۇ: 

كېچىلىرىنى ناماز ئوقۇ  بىلەن ئۆتكۈزىدىغان نۇرغۇن كىشىىلەر بىاركى، »

ئۇالرنىڭ نامازلىرى ھېرىش ۋە چارچاشتىن باشقا نەرسە ئېلىپ كەلمەيدۇ 

«)يەنى سىاۋائ بېرىلمەيىدۇ 
③

كۈنىد زلىرى روزا تۇتىىدىغان نۇرغىۇن »؛ 

ەر بىاركى، ئۇالرنىىڭ روزىلىىرى ئىاچلىق ۋە ئۇسسىۇزلۇقتىن باشىقا كىشىل

«نەرسە ئېلىپ كەلمەيدۇ )يەنى ساۋائ بېرىلمەيدۇ 
④
. 

                                                 
 بىرلىككە كەلگەن ھەدى . ①
 .رىۋايەت قىلغان ئەزدى ②
 سائى رىۋايەت قىلغان.ەئىمام ن ③
 رىۋايەت قىلغان. سائىەنئىمام  ④



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

31 
 

ئىبادەتلىرىمنى ھۇزۇرى قەلل بىلەن، دۇنيا مەشىغۇالتىلىرىدىن  .1

غۇسسىلىرىدىن خىالىي بولغىان ھالىدا ئىادا قىلىشىىم كېىرەك.  -ۋە غەم 

تائاال كىشىنىڭ »هللا مۇنداق دگگەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە 

«قەلبى بىلەن جىسمىنى بىرلەشتۈر پ ئوقۇمىغان نامىزىغا قارىمايدۇ
①
. 

بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دگيىلگەن: رنامىاز ئاخىرەتنىىڭ ئەمىلىىدۇر. 

 شۇڭا، نامازنى باشلىساڭ، دۇنيادىن چىقتىڭ دگمەكتۇرر.

ن: ھەسەن بەسىرىدىن رىىۋايەت قىلىنىشىىچە، ئىۇ مۇنىداق دگىگە

رھىىۇزۇرى قەلىىل بىىىلەن ئوقۇلمىغىىان ھەرقانىىداق نامىىاز ئازابقىىا بەكىىرەك 

 يېقىندۇرر.

ئىبىىادەتكە ھېرىسىىمەن بولۇشىىۇم، ئىىاز ئىبىىادەتكە قانىىائەت  .1

قىلماسىىىلىقىم، ئىىىۆزەمگە ئىبىىىادەت قىلىىىىپ تويمايىىىدىغان ئىىىاڭنى 

ئۆزلەشتۈر شۈم، پەرز ئىبىادەتلەردىن سىىرت نەپىلە ئىبىادەتلەرنى كىۆپ 

تائىاال بىىر هللا قىا تې ىمىۇ يېقىنلىشىشىىم كېىرەك. هللاقىلىش ئىارقىلىق 

كىمكى مېنىڭ ۋەلىىيىمگە )يەنىى »ھەدىسى قۇددۇسىدا مۇنداق دەيدۇ: 

مېنىىىڭ نەزلىمىىدە ۋەلىىى ماقامىغىىا يەتىىكەن كىشىىىگە  د شىىمەنلىە 

قىلىدىكەن، مەن ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇ  ئېالن قىلىمەن. بەندەمنىڭ ماڭا 

قىلغان ئىبادەتلەردىن ياخشىىراق  يېقىنلىشىشى ئۈچۈن مەن ئۇنىڭغا پەرز

ھېچ نەرسە يوق. ئىۇ يەنە ھەمىشىە نەپىلە ئىبىادەتلەرنىمۇ قىلىىپ ماڭىا 

دە، ئىاخىرى مەن ئىۇنى ياخشىى كىۆرىمەن.  –يېقىنلىشىشقا تىرىشىىدۇ 

ئە ەر مەن ئۇنى ياخشى كۆرسەم، ئۇنىڭ ئاڭاليدىغان قۇلىقى، كۆرىىدىغان 

لىمەن. ناۋادا ئۇ مەندىن بىىرەر كۆزى، تۇتىدىغان قولى، ماڭىدىغان پۇتى بو

نەرسە سورىسا، دەرھا  بېرىمەن، پاناھلىق تىلىسە، پانىاھلىق بېىرىمەن. 

مەن ئىرادە قىلغان ھېچبىر ئىشتا مۇئمىن بەنىدەمنىڭ جېنىنىى ئېلىشىتا 

                                                 
 .زەئىپسەنەدى  ،فىردەۋسى مۇسنەد ①
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ئىككىلەنگەندەك ئىككىلەنمەيمەن. چۈنكى ئۇ ئۆلىۈمنى يامىان كۆرىىدۇ، 

«مان كۆرىمەنمەنمۇ ئۇنى يامان ئەھۋالغا قويۇشنى يا
①
 . 

كېچىسى ناماز ئوقۇشقا )يەنىى تەھەججىۇد نىامىزى ئوقۇشىقا   .5

ھېرىسمەن بولۇشۇم، ئۆزەمنى ئۇنىڭغا ئادەتلەند ر شۈم كېىرەك. چىۈنكى 

كېچىىىدە ئىبىىادەت قىلىىىش ئىمىىاننى كۈچلەند رىىىدىغان ئەڭ ياخشىىى 

 تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا ئامىلالردىن بىرىدۇر. 

َاااج ش  جااَطًءْجااياقَو اُ جق  ًُ ج﴿  ْنجنْا  َ جياشا جه نا  ْ شۈبھىسىىزكى، كېچىنىىڭ ﴿ ْحْ َ 

قىيامى )يەنى كېچىىدە كىشىىنىڭ ئىبىادەت قىلىشىى ئۈچىۈن ئۇيقىۇدىن 

ئويغىنىپ تۇرۇشى  ئەڭ مۇۋاپىقتۇر، )تىنچ بولغانلىقى ئۈچىۈن  كېچىنىىڭ 

 .②﴾قىرائىتى ئەڭ توغرا بولىدۇ
ج :ەيىدۇپ مۇنىداق دتلەسىۈپەمىن بەندىلىرىنى ۇئتائاال مهللا  وْنُْ  ﴿ ا

ُُانا  جٍاَسووبواَغف  ََ َ جُهوو ْ َا اَسوو َِ  َْ َُوو ناجاا ججاووْجٍواَه ا  ْ جْحْ َ وو جججوو ا ًُ ئىىۇالر كېچىسىىى ئىىاز ﴿ قا  وو 

ئىىىۇخاليتتى. ئىىىۇالر سىىىەھەرلەردە )پەرۋەردىگارىىىىدىن  مەغپىىىىرەت 

ََجقاج ؛③﴾تىلەيتتىىى ْوُهوو ََا ج ُم نا ََ جٍاوو ع  جَْحماالاووْت  جماوو   ََ ُوُه ِاىجُتنُووَ  ووْ ْمووْج﴿توابا ا ًَووْجااج  َ ًِووْجااماما
جٍُنف ُا نا  ََ كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ )يەنىى  ـئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن ﴿ َازاقَوناُْه

ئۇالر كېچىسى ئىبادەت قىلىىپ ئىاز ئۇخاليىدۇ ، ئىۇالر پەرۋەردىگارىنىىڭ 

)ئازابىدىن  قورقۇپ، )رەھمىتىنى  ئۈمىد قىلىىپ ئۇنىڭغىا دۇئىا قىلىىدۇ، 

ىىپ بەر ەن نەرسىىلەردىن )ياخشىىلىق يوللىرىغىا  ئۇالرغا بىز رىزىق قىل

 .④﴾سەرپ قىلىدۇ

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ①
 ئايەت. – 9 ،ى ممۇززەمسۈرە  ②
 .ئايەتلەر - 13ۋە  – 18 ە زارىيات،سۈر ③

 
 .ئايەت – 19 ە سەجدە،سۈر ④
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 قىلىىش قۇرئان ئوقۇ  ۋە قۇرئان مەنىلىرى ئۈستىدە تەپەككىۇر .9

 چۈنكى ئايرىشىم الزىم. قتىدا ۋاقىتسەھەر ۋا ،ئۈچۈن ھەر كۈنى، بولۇپمۇ

ججاَشوُه ًدْ : ەيىدۇتائاال مۇنداق دهللا  وْنا ج ا  ُ جَْحفاَ و ََُّنا ڭ ۋە )كۈنىد زنى﴿ ﴿  ْنجقُوو

قۇرئىان  ①﴾كېچىنىڭ پەرىشتىلىرى  چوقۇم بامدات نامىزىدا ھازىر بولىدۇ

 غەمكىنلىىەخۇشىۇ ۋە مۇالھىزە قىلغىان ۋە پىكىىر يۈر ىۈز ەن، كەرىمنى 

م مۇنىىداق پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاال چىىۈنكى بىىىلەن ئوقۇشىىۇم كېىىرەك.

قۇرئىان  مۇە نازىى  بولىدى، سىىلەرىچىىدقايغۇ ئ –قۇرئان غەم »دگگەن: 

«قايغۇ ئىچىدە ئوقۇڭالر -غاندا غەم قۇوئ
②
. 

تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىنى داۋاملىق ئەسلەپ تۇرۇشىۇم هللا شۇنىڭدەك، 

َشوو اا جْح ْوون   الزىىىم: ًمْجججووَ جقا َج ًَْجج با اوو وو ُاياٍَوباووُنجقاْش  جْح  ْ ااوو ََُّناجما اووىجتا ْجَْحُاوو ووذا ْاَحناووْجها  ﴿حاووَ جيان

چوقىۇم سىەن ئۇنىىڭ ئە ەر بىز قۇرئاننى بىرەر تاغقىا نازىى  قىلسىاق، ﴿

تىىىن قورققىىانلىقتىن بىىا  ئە كەنلىكىنىىى، يېرىلىىىپ كەتكەنلىكىنىىى هللا

 .③﴾كۆرەتتىڭ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ سۆزلىرىنىمۇ داۋاملىق ئەسىلەپ 

قۇرئان ھارام قىلغان نەرسىىنى ھىاال  سىانىغان كىشىى »تۇرۇشۇم الزىم: 

«قۇرئانغا ئىشەنمگەن بولىىدۇ
④

ەۋزە  ئىبىادىتى ئۈممىتىمنىىڭ ئەڭ ئ»؛ 

«قۇرئان تىالۋەت قىلىش
⑤
. 

ئابىىدۇلالھ ئىبنىىى مەسىىئۇد رەزىيەلالھىىۇ ئەنھىىۇدىن رىىىۋايەت 

بىۇ قۇرئىان »قىلىنىشىچە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسىاالم مۇنىداق دگىگەن: 

نىڭ داستى ىنىدىن كۈچۈڭالرنىىڭ هللانىڭ داستى ىنىدۇر، هللاھەقىقەتەن 

                                                 
 .ئايەت – 83 سۈرە ئىسرا، ①
 بانلىق ئەسىرىدە رىۋايەت قىلغان.« ھىليە»ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان. ئەبۇ نەئىم  ②
 .ئايەت – 91 ە ھەشر،سۈر ③
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ④
 ەت قىلغان.ئىم رىۋايئەبۇ نە ⑤
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نىىىڭ هللاەن يېتىشىىىچە بەھىىرىمەن بولىىۇڭالر. بىىۇ قۇرئىىان ھەقىىىقەت

ئارغامچىسىىىدۇر، پىىارالق نىىۇردۇر، دەرتىىكە شىىىپادۇر. كىمكىىى ئۇنىڭغىىا 

ئېسىلىدىكەن، ھىمىايىگە ئېرىشىىدۇ. كىمكىى ئۇنىڭغىا ئە ىشىىدىكەن، 

نىجات تاپىدۇ. قۇرئان كىشىنى ئازدۇرمايدۇكى، تەۋبە تەلەپ قىلىنسىۇن! 

ېچ خاتا يولغا باشلىمايدۇكى، خاتالىقى تۈزىتىلسۇن! ئۇنىڭ مۆجىزىلىرى ھى

تۈ ەپ قالمايدۇ. كۆپ ئۇقۇلغىانلىقتىن كىونىراپ قالمايىدۇ. سىىلەر ئىۇنى 

تائاال سىلەر ە ئۇنى ئوقۇغانلىقىڭالر ئۈچۈن ھەربىىر هللا )كۆپ  ئوقۇڭالر! 

ھەرپنىڭ بەدىلىگە ئون ساۋائ بېرىىدۇ. ھىالبۇكى، مەن ئەلىىپ الم مىىم 

)ئۈچىسى نى بىر ھەرپ دگمەيمەن. ئەكسىىچە، ئەلىىپ بىىر ھەرپ، الم 

«ىر ھەرپ، مىم بىر ھەرپتۇرب
①
. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇ زەر رەزىيەلالھىۇ ئەنھۇغىا مۇنىداق 

ئۆزەڭگە ھەمىشە قۇرئان ئوقۇشىنى ئىادەت قىلغىىن! »ۋەسىيەت قىلغان: 

«چۈنكى ئۇ ساڭا دۇنيادا نۇر، ئاخىرەتتە ئوزۇقلۇق بولىدۇ
②
. 

نىىڭ ھۇزۇرىغىا ئېلىىپ هللاھەربىر ئىشىمدا دۇئا قىلىىش مېنىى  .8

چىقىدىغان شۇتا بولۇشى الزىم. چۈنكى دۇئا ئىبادەتنىڭ يىلىكىدۇر. دۇئىا 

قىلغاندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رىىۋايەت قىلىنغىان خاسىىيەتلىە 

تائىاال هللا دۇئاالرنى تالالپ قىلىشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىشىم كېرەك. 

ََ دۇئا ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:  جحاُلو َُ ماڭا دۇئا قىلىڭالر، ﴿ ﴿َْدُمو ن نجياَسوبا  

 .③﴾مەن دۇئايىڭالرنى قوبۇ  قىلىمەن
 

 

                                                 
 ھاكىم رىۋايەت قىلغان. ①
 رىۋايەت قىلغان. ئىبنى ھىببان ②
 .ئايەت - 90 ،مۇئمىنسۈرە  ③
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تۆۋەندىكى دۇئاالر پەينەمبەر ئەلەيھىسسىاالم ھەمىشىە 

 دۇئاالردىندۇر:قىلنان 

ئىىى پەرۋەردىگىىارىم! يېنىمنىىى » :تەمشىىەلگەندەئۇخالشىىقا  ●

سېنىڭ نامىڭ بىىلەن يەر ە قويىدۇم، ئىۇنى يەنە سىېنىڭ نامىىڭ بىىلەن 

ېنىمنىى ئالسىاڭ، مەغپىىرەت قىلغىىن. ئە ەر قايتىا كۆتۈرىمەن. ئە ەر ج

تىرىلد رسەڭ )يەنى ئويغاتسىاڭ ، ياخشىى بەنىدىلىرىڭنى قوغدايىدىغان 

 «.ئىنايىتىڭ بىلەن قوغدىغىن

بىزنى ئۆلتۈر ەنىدىن كېىيىن قايتىا تىرىلىد ر ەن » ينانناندا:وئ ●

قىىا چەكسىىز ھەمدۇسىىاناالر هللا)يەنىى ئۇخلىغانىدىن كېىىيىن ئويغاتقىان  

 «.! ئاخىرى قايتىدىغان يېرىمىز ئۇنىڭ دەر اھىدۇربولسۇن

مەن سىىەندىن بىىۇ هللا! ئىىى » مگەن ۋە سىىالناندا:ىىىكىىىمىم ك● 

كىيىمنىڭ ياخشىلىقىنى ۋە بىۇ كىيىمنىى ياخشىى مەقسىەتتە كىيىشىنى 

مەن ساڭا سېغىنىپ بۇ كىيىمنىڭ يامانلىقىىدىن ۋە هللا!  سورايمەن. )ئى 

 «.ن پاناھ تىلەيمەنبۇ كىيىمنى يامان مەقسەتتە كىيىپ قېلىشتى

نىڭ ئىسىمى بىىلەن »هللا كىرگەندە:ئۆيگە ئۆيدىن چىققان ۋە ● 

نىڭ ياردىمىسىىز هللاقا تەۋەككۈ  قىلدىم. هللاچىقىمەن )ياكى كىرىمەن . 

 «.قۇدرىتىمىز يوقتۇر –ھېچ كۈچ 

قەلبىمنىىى نۇرالنىىدۇرغىن، هللا! ئىىى » مەسىىجىدكە ماانانىىدا:● 

ىن، ئىىوڭ تەرىپىمنىىى كىىۆز منى نۇرالنىىدۇرغىن، قىىۇلىقىمنى نۇرالنىىدۇرغ

نۇرالنىىدۇرغىن، سىىو  تەرىپىمنىىى نۇرالنىىدۇرغىن، ئۈسىىتى تەرىپىمنىىى 

نۇرالنىىدۇرغىن، ئاسىىتى تەرىپىمنىىى نۇرالنىىدۇرغىن، ئالىىدى تەرىپىمنىىى 

نۇرالندۇرغىن، ئارقا تەرىپىمنى نۇرالندۇرغىن؛ يەنى ماڭا تولىۇق نىۇر ئاتىا 

 «.قىلغىن

ىىىڭ ماڭىىا رەھمىتىڭنهللا! ئىىى » مەسىىجىدكە كىرگەنىىدە:● 

 « دەرۋازىلىرىنى ئېچىۋەتكىن!
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 –سىەندىن ئۆتۈنىۈپ پەزلىى هللا! ئى » مەسجىدتىن چىققاندا:● 

 « مەرھەمىتىڭدىن تىلەيمەن!

بىىز ە ئاتىا قىلغىان هللا! ئىى » :ېمىشكە تەمشەلگەندەتاماق ي● 

رىزىقنىىى بەرىكەتلىىىە قىلغىىىن ۋە بىزنىىى دوزاخ ئازابىىىدىن سىىاقلىغىن. 

 «.ەن تاماق يېيىشنى باشاليمەن بىسمىلالھ )يەنى سېنىڭ ئىسمىڭ بىل

بىىز ە تامىاق بەر ەن، سىۇ بەر ەن ۋە » تاماق يەپ بولنانىدا:● 

قىىا چەكسىىىز ھەمدۇسىىاناالر هللابىزنىىى مۇسىىۇلمانالردىن قىلغىىان جانىىابى 

 «.بولسۇن

مەن سىاڭا سىېغىنىپ هللا! ئىى » :ئالدىداھاجەتخانىنا كىرىش ● 

 «.تىلەيمەنچىشى شەيتانالرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن پاناھ  -ئەركەك 

ئىچمەكنىىىڭ  –ماڭىىا يىىېمەك » :قانىىداھاجەتخانىىىدىن چىق● 

لەززىتىنى تېتىتقان، زىيانلىق نەرسىلىرىنى مەندىن يىراق قىلغان جانىابى 

 «.قا چەكسىز ھەمدۇساناالر بولسۇنهللا

بىزدىن ۋە بىىز ە ئاتىا هللا! ئى » :جىما قىلىشقا تەمشەلگەندە● 

 «.يتاننى يىراق قىلغىنقىلىدىغان رىزىقتىن )يەنى پەرزەنتتىن  شە

يۇلتۇزالر پاتتى، كۆزلەر تالدى. سىەن هللا! ئى » ئۇيقۇ قاچقاندا:● 

ھەمىشە تىرىكسەن، ھەممىنى ئىدارە قىلغۇچىسەن. سېنى نە مۈ ىدەك، 

ئى ھەممىنى ئىدارە قىلغۇچى هللا! نە ئۇيقۇ تۇتمايدۇ. ئى ھەمىشە تىرىە 

 «.كېچەمنى تىنچالندۇرغىن، كۆز منى ئۇخالتقىنهللا! 

قېىتىم  11كىمكى ھەر نامازدىن كېيىن » ندا:وقۇپ بولناماز ئنا● 

 11قېىتىم ھەمدۇسىانا )ئەلھەمىدۇلىلالھ ،  11تەسبىھ )سۇبھانەلالھ ، 

قېتىمىدا: ريېگىانە  - 100قېتىم تەكبىىر )ئىالالھۇ ئەكىبەر  ئېيتسىا ۋە 

تىن باشقا ھېچ ئىالھ بەرھەق يوقتىۇر، ئۇنىىڭ ھىېچ شىېرىكى يوقتىۇر. هللا

ق ئۇنىڭغىىا مەنسىىۇپتۇر. بىىارلىق ھەمدۇسىىانا ئۇنىڭغىىا پۈتىىۈن پادىشىىاھلى

خاستۇر. ئۇ ھەممىگە قادىردۇرر دگسە، ئۇنىڭ دگڭىز كۆپۈكىىدەك )كىۆپ  

 «.   ۇناھى بولسىمۇ، ھەممىسى ئەپۇ قىلىنىدۇ
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سىېنى )بىارلىق هللا! ئىى » رالشىقاندا:يىنىن )سۆھبەت( ئاخى● 

اناالر نۇقسانالردىن  پىاك دەپ ئېتىقىاد قىلىىمەن ۋە سەكسىىز ھەمدۇسى

بىلەن مەدھىيىلەيمەن. سەندىن باشقا ھېچ ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا  ۇۋاھلىق 

 «.بېرىمەن. سەندىن مەغپىرەت تىلەيمەن ۋە ساڭا تەۋبە قىلىمەن

بىز ە بىۇنى بويسىۇندۇرۇپ » اندا:ۋاسىتىلىرىنا ئولتۇرغ قاتناش● 

قىىا ھەمدۇسىىانا ئېيىىتىمەن، بىىىز بۇنىڭغىىا )چىقىشىىقا  قىىادىر هللابەر ەن 

ىىىىدۇق، بىىىىز ھەقىىىىقەتەن پەرۋەردىگارىمىزنىىىىڭ دەر اھىغىىىا ئەمەس ئ

 «.قايتقۇچىالرمىز

)قاتنا  ۋاسىىتىلىرىنى  سىېنىڭ هللا! ئى » :سەپەرگە چىققاندا● 

ياردىمىڭ بىلەنىال باشىقۇرىمەن، سىېنىڭ ياردىمىىڭ بىلەنىال ھەرىىكەت 

مەن سىەندىن بىۇ هللا! قىلىمەن، سېنىڭ ياردىمىڭ بىلەنال ماڭىمەن. ئى 

ياخشىىىلىق ھەم تەقىىۋالىقنى ۋە سىىەن رازى بولىىىدىغان سىىەپىرىمدە ھەم 

بىۇ سىەپىرىمىزنى بىىز ە ئاسانالشىتۇرۇپ هللا! ئەمەلنى تىلەيىمەن. ئىى 

سىەن هللا! بەر ىن، ئۇنىىڭ مۇساپىسىىنى يېقىنالشىتۇرۇپ بەر ىىن. ئىى 

بالىلىرىمىزغا ئورۇنباسارسەن.  -سەپىرىمىزدە بىز ە ھەمراھسەن، خوتۇن 

ىمنىڭ قىيىنچىلىقلىرىىىىدىن، مەن سىىىاڭا سىىىېغىنىپ سىىىەپىرهللا! ئىىىى 

مېلىمغىىا ۋە خوتىىۇن  –چىرايىمنىىىڭ سۇلغۇنلىشىىىپ قېلىشىىىدىن، پىىۇ  

 «.بالىلىرىمغا زىيان ى زەخمەت يېتىپ قېلىشىدىن پاناھ تىلەيمەن

يىامغۇرنى بىىز ە پايىدىلىق قىلىىپ هللا! ئىى » :يامنۇر ياققاندا● 

 )بۇ دۇئانى ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم ئوقۇ  سۈننەتتۇر .« بەر ىن

بىزنىىى غەزىپىىىڭ بىىىلەن هللا! ئىىى » چاقمىىاق چاققانىىدا:● 

ئۆلتۈرمىگىن، ئازابىىڭ بىىلەن ھىاالك قىلمىغىىن، جېنىمىزنىى غەزەپ ۋە 

 «.ئېسەنلىە بىلەن ئالغىن -ھاالكەتتىن بۇرۇن ئامان 

بۇ ئاينى هللا! ھەممىدىن بۈيۈكتۇر. ئى »هللا  ھىاللنى كۆرگەندە:● 

نلىق، ئىسىالمغا پايىدىلىق، ئامىا -بىز ە بەرىكەتلىە، ئىمانلىق، تىنچلىق 
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سەن ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىىدىغان ئىشىالردا مۇۋەپپەقىيەتلىىە 

 «.تۇرهللائاي قىلىپ بەر ىن. ئى ئاي! سېنىڭ ۋە مېنىڭ پەرۋەردىگارىمىز 

سىىاڭا ۋە سىىاڭا »هللا  نى مۇبارەكلىگەنىىدە:تىىوق قىلنىىانالر● 

ىچىىدە نەرسىلەر ە بەرىكەت ئاتىا قىلسىۇن، ئىككىڭالرنىى ياخشىىلىق ئ

 «.بىرلەشتۈرسۇن

نىىىڭ مىىۇكەممە  كەلىمىلىىىرىگە »هللا پەرزەنىىك كۆرگەنىىدە:● 

سېغىنىپ ھەرقانداق شەيتاندىن، ھەرقانداق خەتەرلىە مەخلۇقىاتالردىن 

ۋە ھەرقانداق يامان كۆزدىن )يەنى كۆز تېگىشتىن  سىېنى ئىۆز پاناھىىدا 

 «.ساقلىشىنى تىلەيمەن

اشىقا ھىېچ ئىىالھ سىەندىن بهللا! ئى » :باسقانداقاينۇ  -غەم ● 

يوقتۇر. سېنى ھەممە نۇقساندىن پاك دەپ يىاداليمەن. مەن ھەقىىقەتەن 

 «.ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولۇپ قالدىم

سىىەن بىىارلىق ئىنسىىانالرنىڭ هللا! ئىىى » كېسىىەي يوقلىنانىىدا:● 

ئەلەملىرىنىىى كەتكىىۈز ىن،  -پەرۋەردىگارىسىىەن. بىىۇ كېسىىەلنىڭ دەرت 

سەنال شىپا بېرىسەن، سەندىن باشقا ھىېچ ئۇنىڭغا شىپا بەر ىن. پەقەت 

شىپا بەر ۈچى يوقتۇر. سېنىڭ شىپارىڭ ھېچبىر كېسەللىكنى قالىدۇرماي 

 «.ھەممىنى ساقايتىۋگتىدۇ

نىڭ، هللاشۈبھىسىزكى، ئالغاننمۇ  –شەك » دە:بىلدۈرگەن تەزىمە● 

نىىڭ دەر اھىىدا ھەمىمە نەرسىىنىڭ مىۇئەييەن هللانىڭدۇر. هللابەر ەنمۇ 

 «. تىن ساۋائ ئۈمىت قىلغىنهللاقىلغىن ۋە مۇددىتى بار. سەۋر 

ئۇنىڭغىىا مەغپىىىرەت هللا! ئىىى » :نىىا قاتناشىىقاندامېمىىك نامىزى● 

قىلغىن، رەھىم قىلغىن، ئامانلىق ئاتا قىلغىىن،  ۇنىاھلىرىنى كەچىۈر ىن، 

ئۇنىڭ قارار اھىنى ياخشى قىلغىن، قەبرىسىنى كەڭ قىلغىن. ئىۇنى سىۇ، 

ىن خۇددى ئاق كىيىمنى كىىردىن قار ۋە مۆلد ر بىلەن يۇيۇپ،  ۇناھلىرىد

پاك قىلغىنىڭدەك پىاك قىلغىىن. ئۇنىڭغىا دۇنيىادىكى ئۆيىىدىن ياخشىى 

قارار اھ، ئائىلىسىدىن ياخشى ئىائىلە ۋە جۈپتىىدىن ياخشىى جىۈپ ئاتىا 
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قىلغىن. ئۇنى جەننەتكە كىر ۈز ىن، قەبرە ئازابىدىن ۋە دۇزاخ ئازابىىدىن 

 «. ساقلىغىن
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 كېرەك ۇسۇلمان بولۇشۇمئەخالقىمدا م ىنچى،ئۈچ

 
شىىىۈبھىلىە نەرسىىىىلەردىن قەتئىىىىي يىىىىراق تىىىۇرۇ ، كىىىۆزنى 

نامەھرەملەردىن سىاقال ، تىلنىى ھىارام سىۆزلەردىن يىغىىش، ھايىالىق 

بولۇ ، مۇاليىم ۋە سەۋرچان بولۇ ، راستچى  بولۇ ، كەمىتەر بولىۇ ، 

 ۇمىىان ورلۇقتىن ۋە غەيىىۋەت قىلىشىىتىن، شىىۇنداقال، مۇسىىۇلمانالرنىڭ 

بلىرىنىىى ئىزدەشىىتىن يىىىراق تىىۇرۇ ، مەرت ۋە سىىې ىي بولىىۇ  ئەيى

 قاتارلىقالر ھەربىر مۇسۇلماندا بولۇشقا تېگىشلىە ئەخالقالردۇر.

 ۈزە  ئەخالق ئىسىالم دەۋىتىنىى يەتكۈز شىتە ئاساسىىي نىشىان 

رولىنى ئوينايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقىتە مۇنىداق دگىگەن: 

قنى تامامال  ئۈچۈن پەيغەمىبەر قىلىىپ مەن ھەقىقەتەن  ۈزە  ئەخال»

«ئەۋەتىلدىم
①

 . مۇنۇ ئايەتلەرمۇ بۇ نۇقتىنى تەكىتلەيدۇ:

ج ُُا   ََ جَ وووَْحما ُُْا وووْااجااياجاووو ْْ ا ااجااَّتواوووُ ْجْح ُا جْحْ ووو جياقاوووُْجْ  ََا  ا ِ ووونجَِْ ج ََ ج  نجْجْلنْوووُْه ﴿ْحْوووذ ٍ ا
ُُجوو َ   َِ ُ جااح  ْوون جماْق ااووُاجْ وو جَْحُمنلا ووَ ْجماوو   نىىىڭ يىىاردىمىگە ئېرىشىشىىكە )هللا﴿ اانواها

ھەقلىق بولغانالر  شىۇنداق كىشىىلەردۇركى، ئە ەر ئىۇالرنى يەر يۈزىىدە 

ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساق، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكىات بېرىىدۇ، ياخشىى 

قىا هللائىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ. ئىشالرنىڭ ئىاقىۋىتى 

ج﴿ ؛②﴾قا قايتىدۇ هللاىرەتتە مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە ئىشالر ئاخ ُْ جَْحا و حْوَ لا
ُ ج ووو جْ ق  وووَ    ح ُووون جااَْح وا جَْ  ججاوووَ جَّجاووو ا ُْ جااحال وووْ جَْحا ووو  َّ ُ َغووو جااَْحما ُ ق  َشووو ْاجَْحما جق ااووو ََ ُل يانجتُو اح ووو َْجُاُتووو ها

َاووىجااْحَج َُ جما اووىجُباجوون جواا  جَْحُا ووْلا جااْحْنا  جوو  اجااَّتاووىجَْحما ووا جااَْحل باووَّْ  ْ    اجااَْحماآل﴾ لا وو  اباووْجاىجااَْحماسا
ج  واْج ََ َ ه  َاَهوو ُوو ناجَ  ووْااجااَْحُمِ  ْْ ا جااياقاووْ اجْحْ ووُااجااَّتاووىجْح ِ وونجْحُجقاووَّْ  جاا جااْحْسووُ﴾     ا  ْ جْحْسووا   ااََْوو ا

                                                 
 .ەت قىلغانئىمام ئەھمەد ۋە باشقىالر رىۋاي ①
 .ئايەت – 11سۈرە ھەج،  ②
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جااُياج ُقْ  َا جْحْوذ ٍ اجتاو ُا جُياحاَ و َُف  جَْحااو و  ا ُْْءجااب  حاْلو وْءجْا ِ ونجَْحااَُسا ج ٍُ  ا َُاَْجااْحْ وَْ  َُجماْها جُهو ُا حاَ و
سىىىلەرنىڭ كىىۈن چىققىىان ۋە كىىۈن پاتقىىان تەرەپىىكە يىىۈز ﴿ َْحُمبْوُاوو نا 

قىىا، هللاكەلتۈر شىىۈڭالرنىڭ ئىىۆزىال ياخشىىى ئەمەلىىگە ياتمايىىدۇ. بەلكىىى 

نازىىى  قىلغىىان هللا ئىىاخىرەت كىىۈنىگە، پەرىشىىتىلەر ە، كىتابقىىا )يەنىىى 

نى سۆيۈ  يۈزىسىىدىن هللاكىتابالرغا ، پەيغەمبەرلەر ە ئىمان كەلتۈر   

ئەقرىباالرغىا، يېىتىملەر ە، مىسىكىنلەر ە، ئىىبن سىەبىللەر ە  -ىش خ

مېلىىىدىن ئاالقىسىىى ئۈز لىىۈپ قالغىىان مۇسىىاپىرالرغا ،  -)يەنىىى پىىۇ  

مىىا  يىىاردەم  -سىىائىلالرغا ۋە قۇلالرنىىىڭ ئازادلىققىىا ئېرىشىشىىىگە پىىۇ  

بېرىش، ناماز ئوقۇ ، زاكات بېرىش، ئەھدىگە ۋاپا قىلىش، يوقسىۇزلۇققا، 

نىڭ يولىدا قىلىنغىان  ئۇرۇشىقا بەرداشىلىق بېىرىش )هللاكە ۋە كېسەللىك

ياخشى ئەمەلگە كىرىدۇ. ئەنە شۇالر )يەنى يۇقىرىقى سىۈپەتلەر ە ئىىگە 

كىشىىىلەر  )ئىمانىىىدا  راسىىتچى  ئىىادەملەردۇر، ئەنە شىىۇالر تەقىىۋادار 

 .①﴾ئادەملەردۇر
 ۈزە  ئەخالق ئىماننىڭ دەلىلىى ۋە مېۋىسىىدۇر.  ىۈزە  ئەخىالق 

، ئىماننىڭ ھېچ قىممىتى بولمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ بولمىسا

ئىمىان دگىگەن )قىۇرۇق  ئىارزۇ »نۇقتىنى كۆزدە تۇتۇپ مۇنداق دگىگەن: 

ئىبىادەت بىىلەن  –بىلەن ئەمەس، بەلكى دىلدا ئورۇن ئالغىان ۋە ئەمە  

«ئىسپاتالنغان نەرسىدۇر
②
. 

ەپ پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمدىن: ردىىىن دگىىگەن نىىېمە؟ر د

دەپ جىىاۋائ بەر ەن؛ « ئەخالقنىىىڭ  ىىۇزە  بولۇشىىى»سىىورالغاندا، ئىىۇ: 

« ئەخالقنىىڭ ناچىارلىقى»رشۇملۇق دگىگەن نىېمە؟ر دەپ سىورالغاندا: 

دەپ جاۋائ بەر ەن
③
. 

                                                 
 ئايەت. - 188سۈرە بەقەرە،  ①
 .دەيلەمىمۇسنەدى  ②
  ئەھمەد ئىبنى ھەنبە .مۇسنەدى  ③
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قىيامەت كۈنى، بەندىنىڭ تارازىغىا ئەڭ ئېغىىر كېلىىدىغان ئەمىلىى 

اچىار  ۈزە  ئەخالقىدۇر. شۇڭا، كىمنىڭ ئەخالقىى بىۇزۇق، ئەمەللىىرى ن

بولسا، نەسەبى )قانچىلىە شەرپلىە ۋە ئىززەتلىىە بولغىان تەقىدىردىمۇ  

 قىيامەت كۈنى ئۇنى قۇتقۇزالمايدۇ. 

قىيىىامەت كىىۈنى، »پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم مۇنىىداق دگىىگەن: 

«بەندىنىڭ تارازىغا ئەڭ ئېغىر كېلىدىغان ئەمىلى  ۈزە  ئەخالقىدۇر
①
. 

ىىىدىغان نەرسىىە  ىىۈزە  ئىسىىالم دىنىىىدا ئىبىىادەتنى ئىبىىادەت قىل

ئەخالقتىىۇر. شىىۇڭا، ئەخالقىىى ياخشىىى بولمىغىىان ئادەمنىىىڭ ئەمەللىىىرى 

ھېچقانداق قىممىتى يوق ۋە پايدىسىز ھەرىكەتلەردىنال ئىبارەت خاالس. 

ج تائاال ناماز ھەققىدە مۇنىداق دەيىدۇ:هللا  هاوىجماو   ااجتوانوَ ُا ااج  ْنجْحْ و ُا جْحْ و  َ ﴿ااياق و
  ُ وو وْءجااَْحُمنلا شا ََ نامىىازنى )تەئىىدى  ئەركىىان بىىىلەن  ئوقىىۇغىن، نامىىاز ﴿ َْحفا

 .②﴾ھەقىقەتەن قەبىھ ئىشالردىن ۋە  ۇناھالردىن توسىدۇ
نىامىزى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دگىگەن: 

تىىن تې ىمىۇ بەك هللاقەبىھ ۋە  ۇناھ ئىشالرغا توسالغۇ بواللمىغان ئىادەم 

«يىراقلىشىپ كېتىدۇ
③
. 

ھىسسىىىاالم روزا ھەققىىىىدە مۇنىىىداق دگىىىگەن: پەيغەمىىىبەر ئەلەي

بىرىڭالر روزا تۇتقان كۈنىدە يامان سۆز قىلمىسىۇن ۋە ھىېچكىم بىىلەن »

جاڭجالالشمىسۇن. ناۋادا بىراۋ ئۇنى تىللىسا ياكى ئۇنىڭ بىىلەن جاڭجىا  

«قىلسا، رمەن روزىدارر دگسۇن
④
. 

ََج تائاال ھەج توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:هللا  جْج جياَشوُهُل وُّ  َا ِاماو ج﴿َْح ج ُ  جاوْتل
وُّج  َا ِ ونجَْح ج ْلا َا جااواجت  ُُِس قا جااواج ِاثا َا ُاج ِا ُّْج َا ْ جَْح ِ  ه  ج ُااا ھەج ۋاقتى مەلىۇم ﴿ ِوا

                                                 
 .رىۋايەت قىلغان تىرمىزىئەبۇ داۋۇد ۋە  ①
 .ئايەت – 15 ،ئەنكەبۇتسۈرە  ②
 تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.ئىمام  ③
 بىرلىككە كەلگەن ھەدى . ④
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بىرقانچە ئايدۇر )يەنى شەۋۋا ، زۇلقەئدە ئايلىرى ۋە زۇلھەججە ئېيىنىىڭ 

ئون كۈنىدۇر . بۇ ئايالردا ھەج قىلىشىنى نىىيەت قىلغىان )يەنىى ئېھىرام 

دەمنىڭ جىنسىي ئاالقە قىلىشى،  ۇناھ ئىشلىشى ۋە جاڭجا  باغلىغان  ئا

 .①﴾قىلىشى مەنئى قىلىنىدۇ
پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالممۇ ھەج ھەققىىىدە مۇنىىداق دگىىگەن: 

كىمكى ھەج قىلىپ، ھەج مەۋسۈمىدە )يەنى ئېھرامىدىكى چاغلىرىىدا  »

جىنسىىىي مۇناسىىىۋەت قىلمىسىىا ۋە  ۇنىىاھ ئىشلىمىسىىە،  ۇناھلىرىىىدىن 

«نىسىدىن توغۇلغان كۈنىدىكىدەكال )پاك بولۇپ  قايتىدۇخۇددى ئا
②
 . 

ئەخالقىي جەھەتتىن ھەقىقىي  كىشى مۇسۇلماننىڭ سۈپەتلىرى:

مۇسۇلمان بولۇشى ئۈچۈن ئۆزلەشتۈر شكە تېگىشىلىە مىۇھىم سىۈپەتلەر 

 تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

 ش: قەتئىي يىراق تۇرۇشۈبھىلىك نەرسىلەردىن ● 

رام نەرسىىىلەردىن قەتئىىىي ساقلىنىشىىى، ھەربىىىر مۇسىىۇلمان ھىىا

شۈبھىلىە نەرسىىلەردىنمۇ يىىراق تۇرۇشىى كېىرەك. چىۈنكى پەيغەمىبەر 

 -ھىاال  ئىشىالرمۇ ئوچىۇق »ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دگىگەن: 

ئاشكارىدۇر. بىىراق، ئىككىسىىنىڭ  –ئاشكارىدۇر، ھارام ئىشالرمۇ ئوچۇق 

رغۇن كىشىلەر ئىۇنى بىلمەيىدۇ. ئوتتۇرىسىدا شۈبھىلىە ئىشالر باركى، نۇ

كىمكى شۈبھىلىە ئىشالردىن ساقالنسىا، دىنىنىى ۋە ئىابرۇيىنى سىاقالپ 

قالىدۇ. كىمكىى شىۈبھىلىە ئىشىالرنى قىلىىدىكەن، ھىارام ئىشىالرنىمۇ 

قىلىپ سىالىدۇ. مەسىىلەن، ئىوتالق چېگرىسىىدا مىا  باققىان پادىچىغىا 

ېگىرادىن ئۆتىۈپ ئوخشاشكى، ناۋادا ئىۇ دىقىقەت قىلمىسىا، پىادىلىرى چ

باشىىقىالرنىڭ ئوتلىقىغىىا كىرىىىپ كېتىىىدۇ. بىلىىىپ قېلىڭالركىىى، ھەربىىىر 

نىڭ چېگرىسى ئۇ ھارام قىلغان ئىشالردۇر. هللاپادىشاھنىڭ چېگرىسى بار. 

                                                 
 ئايەت. – 128سۈرە بەقەرە،  ①
 بىرلىككە كەلگەن ھەدى . ②
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بىلىپ قېلىڭالركى، تەندە بىر پارچە  ۆ  بىار؛ ئە ەر ئىۇ  ىۆ  سىاغالم 

لسا، تەننىڭ بولسا، تەننىڭ ھەممىسى ساغالم بولىدۇ، ئە ەر ئۇ  ۆ  بۇزۇ

«ھەممىسى بۇزۇلىدۇ. بىلىپ قىلىڭالركى، ئۇ  ۆ  يۈرەكتۇر
①
. 

 –شۈبھىلىە نەرسىلەردىن يىراق تۇرۇ  نېمىدگگەن ئالىي مەرتىۋە 

ھە! پەيغەمبەر ئەلەيھىسسىاالممۇ بىۇ مەرتىىۋىنى مۇنىداق تەرىىپلىگەن: 

بەندە چىاتىقى بىار نەرسىىگە  ىرىپتىار بولىۇپ قېلىشىتىن ئەنسىىرەپ »

ق نەرسىىلەردىنمۇ تەرك ئەتمىگىىچە ھەقىقىىي تەقۋادارلىىق چاتىقى يىو

«دەرىجىسىگە يىتەلمەيدۇ
②
. 

 :كۆزنى نامەھرەملەردىن ساقالش● 

ھارام قىلغان نەرسىىلەر ە )يەنىى نىامەھرەم هللا ھەربىر مۇسۇلمان 

ئايالالرغا  قارىماسلىقى الزىم. چۈنكى نامەھرەم ئايالغا قارا  شىەھۋەتنى 

ئاسىىتا  ۇنىىاھ ئىشلەشىىكە ۋە  -ىنى ئاسىىتا دە، كىشىى –قوزغىىاپ سىىالىدۇ 

ئاسىيلىق قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ. شىۇڭا، قۇرئىان كەرىممىۇ مىۇئمىنلەرنى 

تائىاال بىۇ ھەقىتە هللا نامەھرەملەر ە ئىارتۇق قاراشىتىن ئا اھالنىدۇرغان. 

ََ  مۇنىىداق دەيىىدۇ: َ ه  ووَ جياََ اووْ جج  جٍواُغال ووْ  ن   ا )ئىىى مىىۇھەممەد!  ﴿ ﴿قُووْجحجَ ُمووَنج 

 .③﴾ىسۇنلەر ە ئېيتقىنكى، )نامەھرەملەر ە  تىكىلىپ قارىممۇئمىن ئەر
نامەھرەمگە قىارا  »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ مۇنداق دگگەن: 

كىىۆز ڭالرنى نىىامەھرەم »؛ «ئىبلىسىىنىڭ )زەھەرلىىىە  ئوقلىرىدىنىىدۇر

ئايالالرغا قاراشتىن، ئەۋرىتىڭالرنى ئۇالر بىىلەن زىنىا قىلىشىتىن قەتئىىي 

چوقىۇم يىۈز ڭالرنى هللا ئۇنداق قىلمايدىكەنسىلەر،  ساقلىشىڭالر كېرەك.

«سەتلەشتۈرىۋگتىدۇ )يەنى يۈز ڭالرنىڭ نۇرىنى كەتكۈزىۋگتىدۇ 
④
. 

 

                                                 
 ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ①
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.  ②
 .ايەتئ - 10سۈرە نۇر،  ③
 ئىمام تەبەرانى رىۋايەت قىلغان. ④
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 ش: يىنىتىلنى ● 

ھەربىىىر مۇسىىۇلمان ئىىارتۇق  ەپ قىلىشىىتىن، قەبىىىھ سىىۆزلەرنى 

قىلىشتىن، ناچار مەنىلىە كەلىمە ۋە تەبىرلەرنى ئىشلىتىشىتىن، بىھىۇدە 

، غەيۋەت ۋە چېقىمچىلىق قىلىشتىن تىلىنى قەتئىي سۆزلەرنى قىلىشتىن

 يىغىشى كېرەك. ئىمام نەۋەۋى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دگگەن:
ربىلىشىڭ كېرەككى، ھەربىر مۇكەللە  )باالغەتكە يەتكەنلىكىتىن 

ئۈستىگە شەرىئەت ئەھكاملىرى يىۈكلەنگەن كىشىى  تىلىنىى پايىدىلىق 

زىىىم. قىىاچىنىكى پايدىسىىىمۇ بولمىغىىان بىىارلىق سىىۆزلەردىن يىغىشىىى ال

بولمىغان، زىيىنىمۇ بولمىغان مۇباھ سۆزلەرنى قىلىشقا توغرا كېلىپ قالسا، 

ئۇنى قىلماسلىق تې ىمۇ ياخشى. چۈنكى مۇباھ سۆزلەر كىشىنى مەكىروھ 

ياكى ھارام سۆزلەر ە ئېلىپ بېرىشى مىۇمكىن. مۇنىداق ئىشىالر ئىادەتتە 

ىن تىلنىى يىغىشىنىڭ پايدىسىىغا كۆپ يۈز بېرىدۇ. شۇڭا، ئۇنداق سۆزلەرد

 ھېچ نەرسە تەڭ بواللمايدۇر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن تىلنىڭ كىشىنى يامىان ئىاقىۋەت ۋە 

بااليىئاپەتكە ئېلىىپ بارىىدىغانلىقىنى بايىان قىلىىپ بېرىىدىغان نۇرغىۇن 

ھەدى  رىۋايەت قىلىنغان بولۇپ، ئاشۇ ھەدىسلەردىن بىرىدە پەيغەمىبەر 

ئىنسىىىانالر پەقەت تىللىرىنىىىىڭ »مۇنىىىداق دگىىىگەن: ئەلەيھىسسىىىاالم 

سەۋەبىدىنال )يەنىى ئۇالرنىىڭ تىللىىرى ياخشىى ئەمەللىرىنىى خىۇددى 

«ئورغاقتەك ئورۇپ تاشلىغانلىقى سەۋەبىدىنال  دوزاخقا د م چۈشىىدۇ
①
. 

تەنە  -مىۇئمىن تاپىا »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دگىگەن: 

«ھاياسىز سۆزلەرنى قىلغۇچى بولمايىدۇقىلغۇچى، لەنەت ور، قەبىھ ۋە 
②
؛ 

كىمكىىى كىىۆپ  ەپ قىلىىىدىكەن، كىىۆپ خاتالىشىىىدۇ. كىمكىىى كىىۆپ »

                                                 
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ①
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ②
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خاتالىشىدىكەن،  ۇناھلىرىمۇ شۇنچە كۆپ بولىدۇ.  ۇناھلىرى كۆپ بولغان 

«ئادەمگە جەھەننەم ئەڭ ھەقلىق بولىدۇ
①
 . 

 ھايالىق بولۇش:● 

شىى، لىېكىن ھايىا ھەربىر مۇسۇلمان بارلىق ئىشلىرىدا ھايالىق بولۇ

ئۇنىڭ ھەقىقەتكە قارىتا جۈرئەتلىە بولۇشىغا توسالغۇ بولماسلىقى كېرەك. 

باشىىقىالرنىڭ ئىشىىلىرىغا ئارىالشماسىىلىق، نىىامەھرەملەر ە قارىماسىىلىق، 

مۇسۇلمانالرغا مېھرىبىان بولىۇ ، پەس ئىاۋازدا  ەپ قىلىىش، نىېمەتكە 

ايىىا قانىىائەت قىلىىىش ۋە بۇنىڭغىىا ئوخشىىا  ئېسىىى  خىسىىلەتلەر ھ

 ھېسابلىنىدۇ. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىچكەركىى ئۆيىدىن چىقمايىدىغان 

قىزدىنمۇ ھايالىق ئىكەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ
②
  . 

پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم ھايىىا ھەققىىىدە مۇنىىداق دگىىگەن: 

نەچىچە شاخچىسىى بىار؛ ئۇنىىڭ ئەڭ  90نەچچە ياكى  80ئىماننىڭ »

اشىقا ھىېچ ئىىالھ بەرھەق يوقتىۇرر تىىن بهللايۇقىرى مەرتىۋىسى: ربىىر 

دگيىشتۇر، ئەڭ تۆۋىنى يو  ئۈستىدىن كىشىىلەر ە ئەزىىيەت بېرىىدىغان 

«نەرسىلەرنى ئېلىۋگتىشتۇر. ھايامۇ ئىماننىڭ بىر شاخچىسىدۇر
③
. 

ئىىالىمالر ھايىىا ھەققىىىدە مۇنىىداق دگىىگەن: رھايانىىىڭ ھەقىقىىىي 

ەرك مىىاھىيىتى ئېسىىى  ئەخىىالق بولىىۇپ، كىشىىىنى يامىىان ئىشىىالرنى ت

ئېتىشكە ئۈندەيدۇ، ھەق ئىگىسىنىڭ ھەققىىگە نۇقسىان يەتكۈز شىتىن 

 توسىدۇر.

 مۇاليىم ۋە سەۋرچان بولۇش:● 

مۇاليىملىق ۋە سەۋرچانلىق ھەربىر مۇسىۇلماندا چوقىۇم تېپىلىشىقا 

تېگىشلىە ئەڭ مۇھىم سۈپەتلەردىندۇر. ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىىش 

                                                 
 ئىمام بەيھەقى رىۋايەت قىلغان. ①
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ②
 بىرلىككە كەلگەن ھەدى . ③
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ۈتىۈنلەي قىيىنچىلىىق بىىلەن ئىنتايىن جاپىالىق. چىۈنكى دەۋەت يىولى پ

ئورالغان بولۇپ، ئەزىيەتكە ئۇچرا ، دۆشكەلىنىش، تىۆھمەتكە قىېلىش، 

ئەيىبلىىىىنىش ۋە مەسىىى ىرە قىلىىىىنىش قاتارلىقالرنىىىىڭ ھەممىسىىىى 

دەۋەتچىلەرنىىىڭ ئالىىدىنى توسىىۇپ تۇرىىىدىغان داۋانالردىىىن ئىبىىارەت. بىىۇ 

نى يوققىىا داۋانىىالر ئۇالرنىىىڭ ئىرادىسىىىنى بوشاشىىتۇرۇپ، پائىىالىيەتلىرى

 نىڭ يولىغا دەۋەت قىلىشتىن توسىدۇ.  هللاچىقىرىدۇ، 

بىىۇ شىىۇنى ئايدىڭالشىىتۇرۇپ بېرىىىدۇكى، دەۋەتچىىى قېرىنداشىىنىڭ 

خىزمىتىىى ھەقىىىقەتەن ئەڭ جاپىىالىق خىزمەتتىىۇر. ئۇنىىىڭ يەلكىسىىىگە 

ئىنسىىانالرنى ئىسىىالمغا دەۋەت قىلىىىش ۋەزىپىسىىى يىىۈكلەنگەن بولىىۇپ، 

بىرىگە ئوخشىمىغان  -تەبىئىتى بىر ھوشى ۋە  -خۇلقى، ئەقلى  -مىجەز 

ھەر خى  كىشىىلەرنى دەۋەت قىلىشىقا تىوغرا كېلىىدۇ. ئىۇ بىۇ دەۋەتنىى 

جاھىلغىمۇ، ئالىمغىمۇ، ئىاقىلغىمۇ، ھېسسىىياتچان كىشىىگىمۇ، مىۇاليىم 

كىشىگىمۇ، قوپا  كىشىىگىمۇ، ئېغىىر بېسىىق كىشىىگىمۇ، پائالىيەتچىان 

ە يەتكۈز شىى الزىىم. يەنە كىشىگىمۇ، يىغىپ ئېيتقاندا، ھەممە ئىادەمگ

كېلىپ، ئىنسانالرغا خىتائ قىلغاندا ئۇالرنىڭ ئەقلىگە )چۈشىنەلىشىىگە  

كۆرە خىتائ قىلىشىى، ئۇالرنىىڭ ھەممىسىىگە تەڭ قۇچىاق ئېچىشىى ۋە 

ھەممىسىنى قايى  قىلىپ كۆڭلىنى ئۇتۇشقا تىرىشىشى الزىم. مانا بۇنىىڭ 

داملىق ۋە مىىۇاليىم ئىۆزىال ھەربىىر دەۋەتچىنىىىڭ قىاتتىق سىىەۋرچان، چىى

 بولۇشىنى تەقەززا قىلىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن، قۇرئان كەرىمنىڭ ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

نۇرغۇن يوليورۇقلىرى كىشىنى سەۋرچان ۋە مۇاليىم بولۇشتەك، باشقىالرغا 

يۇمشاق مۇئامىلە قىلىشتەك ئېسى  سۈپەتلەرنى ئۆزلەشتۈر شكە تەرغىل 

 قىلىدۇ.

 مورۇقلىرى:بۇ ھەقتىكى بەزى يولقۇرئان كەرىمنىڭ  .1

ُُجووَ   َِ جْ   َْ ووَ جماوو جحام  ُا ج  ْنجواح وو ُا وو جااغافا ُا وو جتاوواوا كىمكىىى )ئەزىىىيەتكە  ﴿ ﴿ااحاما

نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن  ئىنتىقىام ئالمىسىا، بىۇ ئەلىۋەتتە )هللاسەۋر قىلسا، 



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

49 
 

جَْح ام  وْ ؛ ①﴾ئىشالردىندۇر مەرغۇپ َا جْحْ وَف  َ َتوفا )ئىى مىۇھەممەد! ﴿ ﴿ِْا

 ؛②﴾ىلەن تەڭ بولمىغىن، ئۇالرغا  چىرايلىق مۇئامىلىىدە بىولغىننادانالر ب
ووَّْ   سا ُ جب  ُاُهَجَ غاَ وو ِْىجْحْ ووَْ ُُاناجياَتوو ووْجٍُووو ا پەقەت سىىەۋر قىلغۇچىالرغىىا ﴿ ﴿  نْما

ا و ناجيانج؛ ③﴾ئۇالرنىڭ ئەجرى ھېسابسىىز بېرىلىىدۇ  َ جُت جياوا  ْ َُ جااَح اَ وفا ََُفوْ  ﴿ااَح وا
جْحْ ُنجحاُلَ  ُا نىىڭ هللائۇالرنىڭ  ۇناھىنى  ئەپۇ قىلسۇن، كەچۈرسىۇن، )﴿ ٍواَغف 

َُج ؛④﴾سىىىلەر ە مەغپىىىرەت قىلىشىىىنى ياقتۇرمامسىىىلەر؟ ووْمااواُه ﴿اا  واْجقا
ًجْ  ُا و جسا جقاوُْحْ  نادانالر ئۇالرغا )ياقتۇرمايدىغان  سۆز قىلسا، ئۇالر: ﴿ َْح اْه ُ  نا

سۆزلەرنى دەيدۇ )يەنى  ۇناھ بولمايدىغان « سىلەر ە ئامانلىق تىلەيمىز»

   .⑤﴾قىلىدۇ 
 بىىىۇ ھەقتىكىىىى بەزى پەينەمىىىبەر ئەلەيھىسسىىىاالمنىڭ .2

 رۇقلىرى:ويولم

كىشى مۇاليىملىق بىلەن كۈند زى روزا تۇتقان، كېچىسى قىيامىدا »

«تۇرغان )يەنى ناماز ئۇقۇغان كىشىنىڭ دەرىجىسىگە يېتەلەيدۇ
⑥
. 

 بىر كۈنى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىگە: 

لى بىلەن ئۆيلەرنى ئاۋاتالشىتۇرىدىغان، مەرتىىۋىلەرنى ئۆز پەز_ هللا 

دگىىگەن ئىىىدى،  -كۆتۈرىىىدىغان ئىشىىنى سىىىلەر ە ئېيتىىىپ بېرەيمىىۇ؟ 

 ساھابىلەر: 

دگيىشىتى. شىۇنىڭ  -نىڭ پەيغەمبىىرى، هللا_ شۇنداق قىلغىن ئى 

 بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

                                                 
 .ئايەت – 11 سۈرە شۇرا، ①
 .ئايەت - 35 سۈرە ھىجر، ②
 .ئايەت - 10 سۈرە زۇمەر، ③
 .ئايەت – 99 سۈرە نۇر، ④
 .ئايەت - 91 سۈرە فۇرقان، ⑤
 ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان. ⑥
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ئىامىلە _ ساڭا قارشى قاتتىق مۇئامىلە قىلغان كىشىگە يۇمشىاق مۇ

قىلىشىڭ، سىاڭا زۇلىۇم قىلغىان كىشىىنى كەچۈر شىۈڭ، سىېنى مەھىرۇم 

قويغان كىشىنى سىەن مەھىرۇم قويماسىلىقىڭ، سىەندىن مۇناسىىۋىتىنى 

ئۈزىىىۋەتكەن كىشىىى بىىىلەن سىىەن مۇناسىىىۋەت ئورنىتىشىىىڭ ئەنە شىىۇ 

دگدى -پەزىلەتلىە ئىشنىڭ جۈملىسىدىندۇر، 
①
. 

قىيىامەت »هللا گىگەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسسىاالم يەنە مۇنىداق د

كۈنى پۈتۈن خااليىقنى بىىر مەيىدانغا توپلىغىان چاغىدا، بىىر جاكىارچى: 

رپەزىلەتلىىىە كىشىىىلەر قەيەردە؟ر دەپ نىىىدا قىلىىىدۇ. سىىان جەھەتىىتە 

ئازغىنا بىر تۈركۈم ئىنسانالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ ناھىايىتى تېىز ھىالەتتە 

لىىپ: رسىىلەرنىڭ جەننەتكە يۈر پ كېتىدۇ. ئۇالرنى پەرىشىتىلەر كۈتىۋگ

پەزىلىتىڭالر نېمە ئىدى؟ر دەيدۇ. ئۇالر: ربىز زۇلۇمغا ئۇچرىسىاق سىەۋر 

قىالتتىىۇق، بىىىز ە يامىىانلىق قىلىنسىىا، كۆيۈمچىىانلىق بىىىلەن مۇئىىامىلە 

قىالتتۇقر دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالرغا: رسىىلەر جەنىنەتكە كىىرىڭالر، 

 «.!ر دگيىلىدۇھە -ئەمە  قىلغۇچىالرنىڭ مۇكاپاتى نېمىدگگەن ئېسى  

پەينەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇاليىملىق ۋە سىەۋرچانلىق  .3

 ھەققىدە كۆرسەتكەن بەزى ئەمەلىمەتلىرى: 

ھۇنەين ئۇرۇشىدىن كېيىن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم غەنىىيمەت 

نىىىڭ نىىامى بىىىلەن قەسىىەمكى، بىىۇ رهللاتەقسىىىم قىلغانىىدا، بىىىر ئىىادەم: 

نىىىڭ رازىلىقىىى هللاىىىلەن تەقسىىىمات ئادىىى  بولمىىىدى، بىىۇ تەقسىىىمات ب

كۆزلەنمىىىدىر دگىىدى. ئۇنىىىڭ بىىۇ سىىۆزى پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمغا 

مۇسىىىا »هللا يەتكىىىۈز لگەن ئىىىىدى، پەيغەمىىىبەر ئەلەيھىسسىىىاالم: 

ئەلەيھىسساالمغا رەھمەت قىلسۇن، ئۇنىڭغا بۇنىڭىدىنمۇ كىۆپ ئەزىىيەت 

دگدى« قىلىنغان ئىدى، لېكىن ئۇ سەۋر قىلدى
②
. 

                                                 
 ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبە  رىۋايەت قىلغان. ①
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ②
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مۇنداق دەيىدۇ: بىىر كىۈنى، پەيغەمىبەر  ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ئەلەيھىسسىىاالم مەسىىجىدكە كىىىردى. ئۇچىسىىىدا نەجرانىىدا تىكىلىىگەن 

رەختىىى قوپىىا  بىىىر يەكىىتەك بىىار ئىىىدى. شىىۇ ئەسىىنادا، بىىىر ئەئرابىىى 

)سەھرالىق  ئۇنىڭ ئارقىسىىدىن كېلىىپ، يەكتىكىىدىن تۇتىۇپ شىۇنداق 

ەر قىىىىاتتىق تىىىىارتتىكى، يەكتەكنىىىىىڭ قوبىىىىا  يىپلىىىىىرى پەيغەمىىىىب

 ئەلەيھىسساالمنىڭ  بوينىغا ئىز چىقىرىۋەتتى. ئۇ شۇ ھالەتتە تۇرۇپ: 

دگىدى.  -نىڭ ماللىرىدىن بىز ىمۇ بەر ىىن! هللا_ ئى مۇھەممەد! 

پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىىاالم ئۇنىڭغىا تەبەسسىىۇم بىىلەن قىىاراپ قويىىۇپ، 

 ساھابىلىرىگە: 

دگدى -_ ئۇنىڭغا ما  ئايرىپ بېرىڭالر، 
①
. 

ەلالھىۇ ئەنھىۇدىن رىىۋايەت قىلىنىىدۇكى، بىىر ئەبۇ ھىۇرەيرە رىزىي

 ئەئرابى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كىلىپ: 

_ ئى مۇھەممەد! ماڭا ئىككى تۆ ە مىا  بەر ىىن، مىا  بەرسىەڭ 

دگىدى. شىۇ چاغىدا ئىۇ  -ئۆزەڭنىڭ ياكى داداڭنىڭ مېلىنى بەرمەيسەن، 

تارتقىىان پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ يەكتىكىىىدىن تۇتىىۇپ قىىاتتىق 

بولغاچقا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بوينى قىزىرىپ كەتىكەن ئىىدى. 

شۇنداقتىمۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەزىنىدارىنى ئۇنىڭغا بىىر تىۆ ە 

 ئارپا، بىر تۆ ە خورما بېرىشكە بۇيرۇدى.

ئىمام تەبەرانىنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە، )ھايىا قىلماسىتىن  ئەرلەر 

رنى قىلىشىىدىغان بىىر ئايىا  بولىۇپ، بىىر كىۈنى بىلەن ناشىايان سىۆزلە

پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم يەردە ئولتىىۇرۇپ سىىەرىد )تامىىاق ئىسىىمى  

 يەۋاتقاندا، ھېلىقى ئايا  ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ قېلىپ: 

_ بۇنىڭغا قىاراڭالر! خىۇددى قۇلىدەك ئولتىۇرۇپ، قۇلىدەك تامىاق 

 دگگەن ئىدى. -يەۋگتىپتۇ، 

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.  ①
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ھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، بىر ئادەم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلال

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 

نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىىڭ تۇغقىانلىرىم بىار، مەن ئۇالرغىا هللا_ ئى 

تۇغقاندارچىلىق قىلىمەن، لېكىن ئۇالر ماڭىا تۇغقانىدارچىلىق قىلمايىدۇ، 

مىانلىق قىلىىدۇ، مەن مەن ئۇالرغا ياخشىلىق قىلمەن، لېكىن ئۇالر ماڭا يا

ئۇالرغا ئىللىق مۇئامىلە قىلىمەن، لېكىن ئۇالر ماڭا قوپا  مۇئامىلە قىلىدۇ، 

 دگگەن ئىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:  -

_ ئە ەر سەن ھەقىقەتەن ئېيتقانلىرىڭدەك قىلغان بولساڭ، ئۇالرغا 

قىىوە يېد ر ەنىىدەك بولۇپسىىەن )يەنىىى ئىىۇالر قىلمىشىىلىرى تۈپەيلىىىدىن 

ى قىىوە يېگەنىىدەك ئەلەم تارتىىىدۇ . سىىەن ھەمىشىىە مۇشىىۇنداق خىىۇدد

تەرىپىدىن سېنى قوغدايىدىغان بىىر قوغىدىغۇچى سىاڭا هللا قىلىۋەرسەڭ، 

دگدى -ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ، 
①
. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدا ئېلىشى بار بىىر يەھىۇدىي ئېلىشىىنى 

 سۈلەپ ئۇنىڭ يېنىغا كەلگەندە: 

قەرزنىى تۆلىمىۇ كېچىكتۈرىىدىغان  _ سىلەر ئابىدۇمەناپ ئەۋالدى

دگگەندە، ئۆمەر ئىبنى خەتتائ رەزىيەلالھۇ ئەنھىۇ ئۇنىىڭ  -قەۋمسىلەر! 

كاللىسىىىنى ئېلىشىىقا تەمشىىەلگەن ئىىىدى. شىىۇ چاغىىدا، پەيغەمىىبەر 

 ئەلەيھىسساالم: 

_ ھەي ئۆمەر! سەن ئۇنىڭدىن قەرزىنىى چىىرايلىقچە سۈلەشىنى، 

 -لەپ قىلىشىڭ كېرەك ئىدى، مەندىنمۇ قەرزنى چىرايلىقچە ئۆتەشنى تە

 دگدى.

رىىىىۋايەت قىلىنىشىىىىچە، ئىسىىىا ئەلەيھىسسىىىاالم ھەۋارىيلىىىىرى 

قىشالقالرنى ئايلىنىپ يۈر پ، ئىنسانالرنى  -)ياردەمچىلىرى  بىلەن يېزا 

نىڭ يولىغا دەۋەت قىلىدىكەن. ئىسا ئەلەيھىسسىاالم ئۇالرغا چىرايلىىق هللا

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ①
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ىلاليىىىدىكەن،  ەپ قىلسىىىا، ئىىىۇالر ئىىىۇنى قوپىىىا   ەپ بىىىىلەن ت

ھاقارەتلەيدىكەن. بۇنىڭدىن ھەيران بولغان ھاۋارىيلەر بۇنىىڭ سىەۋەبىنى 

 ئۇنىڭدىن سورىغاندا، ئۇ: 

دەپ جىاۋائ  -_ ھەر ئادەم ئۆزىدە بار نەرسىنى سىەرپ قىلىىدۇ، 

 بېرىدىكەن. 

بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان دەلىللەر دەۋەتچىنىڭ مىۇاليىم، سىەۋرچان 

لەرنى ئىىىۆزىگە ئۆزلەشتۈر شىىىىنىڭ ۋە ئەپۇچىىىان بولۇشىىىتەك سىىىۈپەت

بىۇرادەرلەر ۋە سىىردا   -الزىملىقىنى، بولۇپمۇ، يېقىن تۇغقانالر، دوست 

قېرىنداشالر تەرىپىدىن يەتكەن ئەزىيەتلەرنى ئەپۇ قىلىۋگتىشنىڭ ئۆزئىارا 

مىۇھەببەتنى كۈچەيتىىپ، چىقىشالماسىلىق ۋە ئى تىالپالرنىى  -مېھرى 

نە كېلىىپ، ھەربىىر دەۋەتچىنىىڭ بىۇ تۈ ىتىدىغانلىقىنى تەكىتلەيىدۇ. يە

نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشىى ئۇنىىڭ ئۈچىۈن يېتەرلىىە هللائىشالر ئارقىلىق 

 مۇكاپاتتۇر.

 راستچىل بولۇش:● 

ھەربىر مۇسۇلمان راستچى  بولۇشى، يالغان ئېيتماسلىقى، ئۆزىنىىڭ 

زىيىنىغىىا بولسىىىمۇ، ھېچكىمنىىىڭ ماالمىتىىىدىن قورقماسىىتىن ھەقنىىى 

لغانچىلىق ئەڭ يامان ئىللەت، ئەڭ پەسىكە  ئىىش سۆزلىشى كېرەك. يا

بولۇپ، نۇرغۇنلىغان شىەيتانىي ئازغۇنلۇقنىىڭ بوسۇغىسىى ھېسىابلىنىدۇ. 

ياۋىىىىداق سىىىۆزلەردىن سىىىاقلىنىش كىشىىىىگە شىىىەيتاننىڭ  –يالغىىىان 

ۋەسۋەسىىىلىرى ۋە ئىغۋالىرىىىدىن قوغدايىىدىغان مەنىىىۋى قورغىىان بەخىىش 

لىقىنى قوغىىداپ قالىىىدۇ. قىلىىىپ، ئەسىىلى پىىاكلىقى، سىىاپلىقى ۋە ئۇلىىۇغ

يالغىانچىلىق ئىنسىىاننى كىاردىن چىقىرىىىپ، شەخسىىيىتىنى خىىار ھالغىىا 

چۈشۈر پ قويىدۇ. شۇنىڭ ئۈچىۈن ئىسىالم دىنىى يالغىانچىلىقنى ھىارام 

 قىلدى ۋە ئۇنى لەنەتگەردى ئاپەتلەردىن بىرى ھېسابلىدى.

راستچىللىق »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دگگەن: 

ىەتەن ياخشىلىققا باشاليدۇ، ياخشىلىق جەننەتكە باشاليدۇ. كىشىى ھەق
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نىڭ دەر اھىىدا راسىتچى  دەپ هللاھەمىشە راست سۆزلەۋگرىپ، ئاخىرى 

يېزىلىىىدۇ. يالغىىانچىلىق ھەقىىىقەتەن يامانلىققىىا باشىىاليدۇ، يامىىانلىق 

جەھەننەمگە باشاليدۇ. كىشى ھەمىشىە يالغىان سىۆزلەۋگرىپ، ئىاخىرى 

«غانچى دەپ يېزىلىدۇنىڭ دەر اھىدا ياهللا
①
. 

 كەمتەر بولۇش:● 

ھەربىىىىر مۇسىىىۇلمان كەمىىىتەر بولۇشىىىى، بولۇپمىىىۇ مۇسىىىۇلمان 

كەمبەغە  دگمەستىن كەمتەرلىە بىلەن مۇئىامىلە  -قېرىنداشلىرىغا باي 

قىلىشى الزىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چوڭچىللىق قىلىپ سېلىشىتىن 

دىلىىدا زەررىچىلىىە : »قا سېغىنىپ پاناھ تىلەيتتى ۋە مۇنداق دەيتتىهللا

«كىبىر بار كىشى جەننەتكە كىرەلمەيىدۇ
②

. پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم 

نىىڭ مۇنىداق دگگەنلىكىنىى هللابىر ھەدىى  قۇددۇسىىدا پەرۋەردىگىارى 

ئىىىززەت تامبىلىمىىدۇر، كىبىرلىىىە تونۇمىىدۇر. »سىىۆزلەپ بەر ەن ئىىىدى: 

چوقۇم كىمكى بۇ ئىككىسىدىن بىرىنى مەندىن تالىشىدىكەن، مەن ئۇنى 

«ئازاباليمەن
③
. 

گۇمىىىانخورلۇقتىن ۋە غەيىىى ەت قىلىشىىىتىن، شىىىۇنداقال، ● 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئەيىبلىرىنى ئىزدەشتىن يىراق تۇرۇش:

تائاالنىىڭ مۇنىۇ سىۆزلىرىگە قەتئىىي ئەمە  هللا ھەربىر مۇسىۇلمان 

جَْتبان جقىلىپ، بۇ ئىللەتلەردىن يىراق تۇرۇشىى الزىىم:  جَّجانُوْ  وْجْحْوذ ٍ ا جج﴿ٍاوْجياٍو ها اُوْ 
ج  ُ ووو  َ ََاًلوووْجياٍُ ََاُلوووُلَجَوا جٍواَغباوووُجَْو جااوا ْسُسوووْ  جتا ا َلجااوا ج  ََووو جْحْْووو ج ََوووطا ج  ْنجَوا جْحْْووو ج ًُْجججووو ا ث  ووو  ا

َلج وو  َْب  ج جْح ْووناج  ْنجْح ْووناجتواووْ َّْل ُ َهُبُموو ُاجااْتْوُاووْ  ِالا َاجياق  وون ججاَ بًووْج وو ََ ْاجحا جيانجٍاَُُ وو ََ  َُُ وو ئىىى ﴿ ﴾يابا

ىلىشىىتىن قىىاتتىق سىىاقلىنىڭالر، بەزى  ۇمىىانالر مىىۇئمىنلەر!  ۇمىىان ق

 -ھەقىىىقەتەن  ۇنىىاھتۇر، مۇئمىنلەرنىىىڭ ئەيىبىنىىى ئىىىزدىمەڭالر، بىىىر 

                                                 
 ت قىلغان.ئىمام بۇخارى رىۋايە ①
 ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ②
 ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ③
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بىرىڭالرنىىىڭ غەيىىۋىتىنى قىلمىىاڭالر، سىىىلەرنىڭ بىىىرىڭالر ئىىۆلگەن 

قېرىندىشىىىىڭالرنىڭ  ۆشىىىىنى يېيىشىىىنى ياقتۇرامسىىىىلەر؟ ئىىىۇنى 

غۇچىالرنىىىڭ قىلغىىان تەۋبە قىلهللا تىىىن قورقىىۇڭالر. هللاياقتۇرمايسىىىلەر، 

جج؛①﴾تەۋبىسىنى بەكمۇ قۇبۇ  قىلغۇچىدۇر،  ناھايىتى مېھرىباندۇر ﴿ااْحْوذ ٍ ا
جَُوَهباْنًووووْجاا  ًََمووووْجج ا  نووووْ  جَْبباما ُووووْ   َ جِواااوووو ووووُاْ  َْ باسا ُ ججاووووْج جَ غاَ وووو ناووووْت  جااَْحُمَنج  ن   ا  ٍُوووووَنُواناجَْحُمووووَنج 

ئىشىالرنى چىاپالپ  مۇئمىن ئەرلەر ۋە مۇئمىن ئيالالرغا ئۇالر قىلمىغىان﴿

ئەزىيەت قىلىدىغانالر ئاپ ئۇچۇق بۆھتىان توقۇغىان بولىىدۇ ۋە  ۇنىاھنى 

 .②﴾ئۈستىگە ئارتىۋالغان بولىدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنىۇ سىۆزلىرىگىمۇ قەتئىىي ئەمە  

تىلىىدا ئىمىان كەلتىۈر پ، دىلىغىا ئىمىان كىىرمىگەن »قىلىشى كېىرەك: 

رنىڭ غەيىۋىتىنى قىلمىاڭالر، ئەيىبلىرىنىى ئىنسانالر  ۇرۇھى! مۇسۇلمانال

ئىزدىمەڭالر. كىمكى مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ ئەيىبىنىى ئىزدەيىدىكەن، 

«ئۇنى چوقۇم رەسۋا قىلىدۇهللا  ەرچە ئۇ ئۆيىنىڭ ئىچىدە بولسىمۇ، 
③
. 

 مەرت ۋە سېخىي بولۇش:● 

هللا ھەربىر مۇسۇلمان مەرت ۋە سې ىي بولۇشى، جېنىنى ۋە مېلىنى 

ىلىشىىتەك ئالىيجانىىاپ روھنىىى يېتىلد ر شىىى كېىىرەك. يولىىىدا سىىەرپ ق

كىشىنىڭ بې ىللىقىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىىدىغان ئەڭ مىۇھىم ئامىى  پىۇ  

مۇئامىلىسىدۇر. نۇرغۇنلىغىان ماقىام ۋە مەنسىەپلەر مىاددىي مۇئىامىلىگە 

كەلگەنىىدە يولسىىىزلىق قىلىنغىىانلىقى ئۈچىىۈن قولىىدىن كېتىىىپ قالغىىان. 

ىە ۋە سىې ىيلىقنىڭ ئەھمىيىتىى ناھىايىتى مۇئمىنلەرنىڭ ھاياتىدا مەرتل

مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن، قۇرئىان كەرىمىدىكى خېلىى كىۆپ ئىايەتلەردە 

                                                 
 .ئايەت – 19 ،ھۇجۇراتسۈرە  ①
 .ئايەت - 53 سۈرە ئەھزائ، ②
 ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان. ③
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يولىدا پۇ  خەجىلە  سىۈپىتى يانمۇيىان تىلغىا هللا ئىمان سۈپىتى بىلەن 

 ئېلىنغان:

َزقنوْهَجٍنفاو ن  يولىغا هللا مۈلۈكتىن  -ئۇالر بىز بەر ەن ما  ﴿ ﴿اجمْج

ََب غاوْءجااَتون جْح ُون جااجاْجتُج﴿؛ ①﴾سەرپ قىلىدۇ جااجاوْجتُنف ُاو ناج  وْجْ ََ وُل ِاألنُفس  ُ ج  َ نف ُا َْجج َ جقا
َْ اُم نا  جواجُت ََ جاايانُب ََ ُ جٍُو اْ ج  حاَ ُل  َ مېلىڭالردىن نېمىنىى خەيىر ﴿ ااجاْجتُنف ُا َْجج َ جقا

ئېھسان قىلماڭالر، ئۇ ئۆزەڭالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر، سىىلەر پەقەت  -

 -ئېھسىان قىلىسىىلەر )يەنىى خەيىر  ـ زىلىقى ئۈچىۈنال خەيىر نىڭ راهللا

نىىڭ رازىلىقىىدىن باشىقىنى كىۆزدە تۇتمىاڭالر . هللائېھسانىڭالر ئۈچىۈن 

ئېھسان قىلماڭالر، سىلەر ە ئۇنىڭ سىاۋابى  -مېلىڭالردىن نېمىنى خەير 

 .②﴾تولۇق بېرىلىدۇ، سىلەر ە زۇلۇم قىلىنمايدۇ
ان بىىايالر پەيغەمىىبەر بې ىىى ، چاشىىقانغا كېىىپەك ئالدۇرمايىىدىغ

ھەر كىىۈنى تىىاڭ »ئەلەيھىسسىاالمنىڭ مۇنىىۇ سىىۆزىنى ئاڭلىشىىى كېرىىىە: 

سىېنىڭ هللا! ئېتىشىغا ئىككى پەرىشتە چۈشىدۇ؛ ئۇالرنىىڭ بىىرى: رئىى 

ما  سەرپ قىلغانالرنىڭ مېلىنى تې ىمۇ زىيادە قىلغىىن!ر  -يولىڭدا پۇ  

 -پىۇ   يولىىدا بې ىللىىق قىلغانالرنىىڭهللا! هللا دگسە، يەنە بىىرى: ئىى 

«مېلىنى يوق قىلغىن!ر دەيدۇ
③
. 

 ئاخىرىدا، مېنىڭ ئەسكەرتىدىنانلىرىم:● 

 -ھەربىر مۇسۇلمان ئىسالم تەلىماتلىرىنى ئىجرا قىلغانىدا، يىېمەك 

 –سىىۆز ۋە ساالملىشىىىش قائىىىدە  –كىىېچەك،  ەپ  -ئىچىىمەك، كىىىيىم 

يوسىىۇنلىرىغا ئەمە  قىلغانىىدا، شىىۇنداقال، مىىۇقىم يىىاكى سىىەپەردىكى 

                                                 
 .ئايەت - 1 سۈرە بەقەرە، ①
 .ئايەت – 989 ە بەقەرە،سۈر ②
 بىرلىككە كەلگەن ھەدى . ③
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ىدا، يەنى پۈتۈن سۈكۈنات ۋە ھەرىكەتلىرىدە ئىنسىانالرغا ياخشىى چاغلىر

ئۈلگە بولۇشى كېرەك
①
  . 

 

                                                 
ناملىق كىتابى؛ « ياخشىالرنىڭ باغچىسى»ھەقتە ئوقۇشقا تېگىشلىە كىتابالر: ئىمام نەۋەۋىنىڭ بۇ  ①

ئەھيىائۇ »نىاملىق كىتىابى؛ ئىمىام غەززالىنىىڭ « مۇسۇلمانالرنىڭ ئەخالقىى»مۇھەممەد غەززالىنىڭ 

ىتىائ نىاملىق ك« ساھابىلەرنىڭ ھاياتى»؛ «ئىسالم ئەخالقى بۆلۈمى»ناملىق كىتابىنىڭ « ئۇلۇمىددىن

 قاتارلىقالردۇر.
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 ئائىلەمدە مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەكچى، تۆتىن

 

كىتابنىىىڭ بىىۇ قىسىىمىدا، ئىىۆيلىنىش مەسىىئۇلىيىتى، ئۆيلىنىىىپ 

ىيىتى بولغاندىن كېيىنكى مەسئۇلىيەت ۋە پەرزەنت تەربىيىلە  مەسىئۇل

 قاتارلىقالر ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتىمىز.

مېنىڭ ئىسالمغا مەنسۇپ بولۇشۇم مەنىدىن بىۇ دەۋەتىكە ھايىاتىم 

بىىويىچە ئىىىگە چىقىشىىىمنى، بەلكىىى پۈتىىۈن ھايىىاتىمنى بىىۇ دەۋەتىىكە 

 بېغىشلىشىمنى كېرەكلىە قىلىدۇ.

مېنىڭ ئىسىالمغا مەنسىۇپ بولۇشىۇم ئەقىدەمىدە، ئىبادىتىمىدە ۋە 

ۇلمان بولۇشىىۇمنى پەرز قىلغىنىىىدەك، مەن ياشىىاۋاتقان ئەخالقىمىىدا مۇسىى

جەمئىيەتنىىىڭ ئىسالملىشىشىىى ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىشىىىمنىمۇ پەرز 

 قىلىدۇ. 

ئىىۆزەمال مۇسىىۇلمان بولىىۇپ، ئەتراپىمىىدىكى ئىنسىىانالرغا كۆڭىىۈ  

بۆلمەسلىكىم مەن ئۈچۈن يېتەرلىە ئەمەس. كىشىنىڭ ئىمان كەلتىۈر پ 

ىن، باشقىالرغا كۆڭۈ  بۈلۈشىى، ئىۇالرنى ياخشى مۇسۇلمان بولغاندىن كېي

ئىسالمغا دەۋەت قىلىشى، نەسىھەت قىلىشى، شۇنداقال، ئۇالرنىڭ يامىان 

يولدا مېڭىشىغا رازى بولماسلىقى قاتارلىقالر ئۇنىڭ قەلبىىدە ئىسىالمنىڭ 

چوڭقىىۇر ئىىىز قالىىدۇرغانلىقىنىڭ ۋە نەقىشىىلەنگەنلىكىنىڭ ئىىاالمىتىنى 

ئەلەيھىسساالم باشقىالرغا كۆڭىۈ  بۆلىۈ   ئىسپاتالپ بېرىدۇ. پەيغەمبەر

كىمكىى مۇسىۇلمانالرنىڭ ئىشىلىرىغا كۆڭىۈ  »ھەققىدە مۇنداق دگگەن: 

 «.بۆلمەستىن يېتىپ قالىدىكەن، ئۇالردىن ئەمەس

مانا مۇشۇ سەۋەبتىن، مېنىىڭ ئۈسىتۈمگە يېڭىى بىىر مەسىئۇلىيەت 

ىيەتكە يۈكلىنىدۇ؛ ئۇ بولسىمۇ، بىر مۇسۇلمان جەمئىيىتى قۇرۇ  بۇ جەمئ

 ئىسالمىيەتنى يەتكۈز   مەسئۇلىيىتىدۇر.
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بۇنىڭ تۇنجى قەدىمى، تەبىئىىي ھالىدىال، بىىر مۇسىۇلمان ئىائىلە 

قۇرۇ  ۋە ئىسالم دەۋىتىنى ئۆزەمنىڭ ئائىلىسىدىن ئىبىارەت بىۇ كىچىىە 

بالىلىرىمغىىا، يىىېقىن  –جەمئىىىيەتكە يەتكۈز شىىتۇر. يەنىىى، خوتىىۇن 

الرغا يەتكۈز شىۈم كېىرەك. چىۈنكى، ئاستا باشىقى –تۇغقانلىرىمغا، ئاستا 

پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالممۇ دەۋەتنىىى باشىىلىغاندا مۇشىىۇ ئۇسىىلۇبنى 

ج تائاال بۇ ھەقىتە مۇنىداق دەيىدۇ:هللا قولالنغان.  ُا و جْح ْون ج  حاًهوْجَّقا ََُ ججاوعا جتاو ُا ِاو ﴿
ناج ُاَ   اجااَْقف وووَطجتا اقَوووو َِ جْ ُا ُاتا ووو  جماش  ََ ججاايانوووذ  َاوووْذَ   ا جَْحُم ووو ا جِواباُلووو ناجج  ووو ا جج  ُا َاووو جْتْواوا ووو   جح ما ُا ووو ْبا

ن   ا  تىىىن باشىىقا ھىىېچ ئىالھقىىا ئىبىىادەت قىلمىغىىىن، ئۇنىىداق هللا﴿ َْحُمووَنج 

 –قىلسىىاڭ، ئىىازائ قىلىنغىىۇچىالردىن بولىىۇپ قالىسىىەن. يىىېقىن خىىىش 

ئەقرىبالىرىڭنى ئا اھالندۇغىن. سىاڭا ئە ەشىكەن مىۆمىنلەر ە مىۇاليىم 

 .①﴾بولغىن
لىشقا بولىدۇكى، كىشى مۇسۇلمان مانا بۇ ئايەتلەردىن شۇنى كۆر ۋگ

بولۇپ ئۆز نەپسىنى قۇتقۇزغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا بىرىنچى بولۇپ خوتىۇن 

تائىاال مۇنىۇ هللا بالىلىرىنى قۇتقۇزۇ  مەسئۇلىيىتى يۈكلىنىدۇ. چىۈنكى  –

ًَْجااقُج ئايەتتە مۇنىداق دەيىدۇ: جناوْ ََ جااياَه  و ُل ََ وُل جيانُفسا جقُوْ  جَّجانُوْ  وْجْحْوذ ٍ ا وْج﴿ٍاوْجياٍو ها  ُدها
َا ُووو ناججاوووْج جااٍواَف ََ ُاُه ََُ ووو ناجْح ْوووناججاوووْجياجاووو جٍوا ْدلجوا َا ووو ُا لجش  ووو وووالجغ  ﴾ لا ُا وووْججا ها َاُاجما ا وَ وووْ َ  ا ْحنْوووُْفجااَْح

ُُانا  چاقىاڭالرنى ئىنسىان ۋە  -ئى مۇئمىنلەر! ئىۆزەڭالرنى ۋە بىاال ﴿ ٍُووَنجا

ىلەر تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رەھىم قىلمايىدىغان قىاتتىق قىو  پەرىشىت

نىڭ بۇيرۇقىدىن هللامۇئەككە  بولغان دوزاختىن ساقالڭالر، ئۇ پەرىشتىلەر 

 .②﴾چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ
 

 

 

                                                 
 ئايەتكىچە. – 915ئايەتتىن  – 911ە شۇئەرا، سۈر ①
 .ئايەت - 9 ە تەھرىم،سۈر ②
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 ئۆيلىنىش مەسئۇلىمتى:● 

ئىسىىالم دىنىىى مېنىىىڭ مۇسىىۇلمان بىىىر ئىىائىلە قۇرۇشىىتا ئۇتىىۇق 

، قازىنىشىمغا ياردەمچى بولۇ  ئۈچۈن ماڭىا يىو  كۆرسىەتتى. شىۇنداقال

ئىشىمنى ئاسانالشتۇرۇ ، غايەمنى ئەمەلىگە ئاشىۇرۇ  ئۈچىۈن نۇقىۇ  

ئامى  ۋە سەۋەبلەر ە ئىشارەت قىلدى. بىۇالردىن بەزىلىىرى مۇنىۇالردىن 

 ئىبارەت:

ئۈچۈن بولۇشى كېىرەك. يەنىى، مۇسىۇلمان هللا ٭ تۇرمۇ  قۇرۇشۇم 

بىر ئائىلە قۇرۇ  ئۈچىۈن، دەۋەتىتىن ئىبىارەت ئامىانەتنى ئىۆز ئۈسىتىگە 

يىىىىدىغان، ھىىىىىدايەتنىڭ ئىزچىىىىى  ھالىىىىدا كېڭىيىشىىىىىنى ئاالال

ئەمەلىيلەشىىتۈرەلەيدىغان سىىالىھ پەرزەنتلەرنىىى يېتىشىىتۈر   ئۈچىىۈن 

ْج تائاال بۇ ھەقتە مۇنىداق دەيىدۇ:هللا تۇرمۇ  قۇرۇشۇم الزىم.  ََاُلوها ْوًاجَوا ٍَج ﴿ُو
ََط    .①﴾بىرى بىلەن قانداشتۇر -ئۇ ئەۋالدالر بىر ﴿ ج  جَوا

قسىىىتىم كىىۆز منى ۋە ئەۋرىتىمنىىى ٭ تۇرمىىۇ  قۇرۇشىىتىكى مە

تائىىاالدىن قورقىىۇ  هللا ھارامىىدىن سىىاقال ، شىىۇنداقال، پەرۋەردىگىىارىم 

 بولۇشى كېرەك.

ئۈچ تۈرلىۈك »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دگگەن: 

يولىىدا هللا نىڭ ياردەم قىلىشىى ھەقتىۇر. بىىرى، هللاكىشى بولۇپ، ئۇالرغا 

تىن قۇتۇلۇ  ئۈچۈن خۇجايىنى بىلەن جىھاد قىلغۇچى؛ يەنە بىرى، قۇللۇق

توختىىام تىىۈز پ، پۈتۈشىىكەن پىىۇلنى ئىىادا قىلىشىىقا تىرىشىىقان قىىۇ ؛ 

«ئۈچىنچىسى، ئىپپىتىنى ساقالشنى كۆزلەپ ئۆيلەنگۈچى
②
. 

                                                 
 .ئايەت – 11 سۈرە ئا  ئىمران، ①
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ②
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كىمكىىى »پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم يەنە مۇنىىداق دگىىگەن: 

ئۆيلەنسىىە، دىنىنىىىڭ يېرىمىنىىى تولۇقلىغىىان بولىىىدۇ. قالغىىان يېرىمىنىىى 

«تىن قورقۇشى كېرەكهللاقال  ئۈچۈن تولۇ
①
. 

٭ ھايات ئورتىغىم ۋە مەڭگۈلۈك رەپىقەم بولغان ئايالىمنى ياخشىى 

تاللىشىم الزىم. چۈنكى پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم بىۇ ھەقىتە مۇنىداق 

پەرزەنتىڭالرنى كۆزدە تۇتۇپ ياخشى ئايىالالر بىىلەن تۇرمىۇ  »دگگەن: 

يەنە بىىر «. ىنى تارتىىدۇقۇرۇشقا تىرىشىىڭالر. چىۈنكى پەرزەنىت نەسىل

دگگەن. باشقا بىر رىىۋايەتتە: « چۈنكى قان تومۇرىنى تارتىدۇ»رىۋايەتتە: 

تەڭتۇشۇڭالر بىلەن توي قىلىڭالر ۋە قىزىڭالرنىمۇ تەڭتۇشلىرىغا يىاتلىق »

دگگەن« قىلىڭالر!
②
. 

٭ باشىىقىالردەك پۇلىىدار ۋە چىرايلىىىق بولمىسىىىمۇ، ئەخالقلىىىق ۋە 

للىشىم كېرەك. چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ دىيانەتلىە ئايالنى تا

ئايالالرنى پەقەتال جامىالى ئۈچىۈن ئەمرىڭالرغىا »ھەقتە مۇنداق دگگەن: 

ئالماڭالر. چۈنكى ئۇالرنىڭ جامىالى )تەكەببۇرلىۇق يۈزىىدىن  ئىۆزلىرىنى 

ھىىاالك قىلىشىىى مىىۇمكىن. ئىىۇالرنى پەقەتىىال پۇلىىدار بولغىىانلىقى ئۈچىىۈن 

الر. چىىۈنكى ئۇالرنىىىڭ بىىايلىقى ئىىۇالرنى ئاسىىىيلىق ئەمرىڭالرغىىا ئالمىىاڭ

قىلىشىىقا ئېلىىىپ بېرىشىىى مىىۇمكىن. ئەكسىىىچە، ئىىۇالرنى دىيانەتلىىىە 

شۈبھىسىىىزكى،  –بولغىىانلىقى ئۈچىىۈن ئەمرىڭالرغىىا ئىىېلىڭالر. شىىەك 

دىيانەتلىە، ئەمما بۇرنىنىڭ ئۇچى كېسىۋگتىلگەن، قۇلۇقى يىرتىق قاپقىارا 

ھۆسىىنى _ جامىىاللىق بىىىر ئايالىىدىن   بىىىر چىىۆرە )دىيانەتلىىىە بولمىغىىان

«ئەۋزەلدۇر
③
. 

                                                 
 ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان.« ئەۋسەت»ئىمام تەبەرانى  ①
 ن.ئىمام ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغا ②
 رىۋايەت قىلغان. ئىبنى ماجەئىمام  ③
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نىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىشتىن قەتئىىي ھەزەر هللا٭ ئۆيلىنىشتە 

ئەيلىشىىىم، ئۇنىىىڭ غەزىپىىىدىن ۋە جازالىشىىىدىن قورقۇشىىۇم كېىىرەك. 

كىمكى بىر ئايالنى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دگگەن: 

ئىۇنى تې ىمىۇ هللا مرىگە ئالىدىكەن، ھۆرمىتىنى دەپ ئە –ئۇنىڭ ئىززەت 

خار قىلىۋگتىدۇ. كىمكى ئۇنى ئۇنىڭ بايلىقىنى دەپ ئەمرىگە ئالىىدىكەن، 

ئۇنى تې ىمۇ كەمىبەغە  قىلىۋگتىىدۇ. كىمكىى ئىۇنى ئۇنىىڭ ئېسىى  هللا 

ئىىۇنى تې ىمىىۇ هللا نەسىەبلىە ئىكەنلىكىنىىى دەپ ئەمىىرىگە ئالىىدىكەن، 

ال كۆزىنى ۋە ئەۋرىتىنىى پەسكەشلەشتۈرۋگتىدۇ. كىمكى بىر ئايالنى پەقەت

ھارامدىن ساقال  ئۈچۈن يىاكى تۇغقانىدارچىلىقنى يەتكىۈز   ئۈچىۈن 

ئايىالىنى ئۇنىىڭ ئۈچىۈن، ئىۇنى ئايىالى ئۈچىۈن هللا ئەمرىگە ئالىىدىكەن، 

«بەرىكەتلىە قىلىدۇ
①
. 

 ئۆيلىنىپ بولناندىن كېمىنكى مەسئۇلىمەت:● 

ۇ مېنىڭ ئۆزەمگە ياخشى جۈپ تالالپ توي قىلىپ بولغاندىن كېيىنم

ئايالىمغا قارىتا مەسئۇلىيىتىم تۈ ەپ قالمايدۇ. ئەكسىچە، ئۆيلەنگەن شىۇ 

لەھزىدىن باشالپ تې ىمىۇ چىوڭ مەسىئۇلىيەت يۈكلىنىشىكە باشىاليدۇ. 

دگمەك، مەن ئاشۇ ۋاقىتتىن باشالپال نۇرغىۇن مەسىئۇلىيەتنى ئۈسىتۈمگە 

ىن ئالغىىان بىىولىمەن. بىىۇ مەسىىئۇلىيەتلەردىن بەزىلىىىرى تۆۋەنىىدىكىلەرد

 ئىبارەت:

٭ ئايالىم بىلەن ئارىمىزدا تولۇق ئىشەنچ ھاسىى  بولۇشىى ئۈچىۈن 

ئۇنىڭغىىا ياخشىىىلىق قىلىشىىىم ۋە چىرايلىىىق مۇئىىامىلە قىلىشىىىم كېىىرەك. 

شىىۇنداق قىلغانىىدىال، پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ مۇنىىۇ سىىۆزلىرىنى 

 -سىىىلەرنىڭ ياخشىىىلىرىڭالر خوتىىۇن »ئەمەلىىگە ئاشىىۇرغىلى بولىىىدۇ: 

بالىلىرىغىا  –رىغا ياخشى مۇئامىلە قىلغانالردۇر. ئاراڭالردىن خوتىۇن بالىلى

                                                 
 ئىمام تەبەرانى رىۋايەت قىلغان. ①
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«ئەڭ ياخشى مۇئامىلە قىلىىدىغان كىشىى مەن بىولىمەن
①

ئەخالقىى »؛ 

بالىلىرىغا كۆيۈمچىانلىق بىىلەن مۇئىامىلە قىلىىدىغانالر  –ياخشى، خوتۇن 

«ئىمانى ئەڭ كامى  مۇئمىنلەردۇر
②
. 

سىىىۋەت پەقەتىىال يوتقىىان ٭ ئايىىالىم ئىككىمىىىز ئارىسىىىدىكى مۇنا

مۇناسىۋىتى بولۇپ قالماسلىقى، ھەممىدىن بۇرۇن ئۆزئارا پىكرىي، روھىىي 

ۋە ھېسسىي ئوخشاشلىق ئەمەلىيلىشىشى كېىرەك. مەسىىلەن، بىىرلىكتە 

كىتىىائ ئوقۇيالىشىىىمىز، بەزى ئىبىىادەتلەرنى بىلىىلە قىلىشىىىمىز، ئىىۆي 

دىال، بىىز ئۈچىۈن ئىشلىرىنى بىللە تەرتىپلىشىمىز الزىم. شۇنداق قىلغانى

 چاقچاقلىشىش پۇرسىتى تۇغۇلىدۇ. –ئۆزئارا كۆڭۈ  ئېچىش ۋە ئويۇن 

ا جتائىاال ئىبىادەت ھەققىىىدە مۇنىداق دەيىدۇ: هللا  ُا حْ وو جَْ  ُا جياَه او َُ ﴿ااَيُجو
وْ  ها جما ا وَ َُ ئائىلەڭدىكىلەرنى نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزەڭمۇ ئىۇنى ئىادا ﴿ ااَْتو اا 

وج؛③﴾قىلىشقا چىداملىق بولغىن َاَجون ج﴿اا ا ج َا جم نو وْنا وْا جاا ا ْْ ا ا جااْح ُا حْ و جياَه اوُنجَْ  ُُ َُُج جٍاو ْنا
و ًّْ   َ َُ ئۇ )يەنى ئىسمائى  ئەلەيھىسساالم  ئائىلىسىدىكىلەرنى نامىاز ﴿ جا

ئوقۇشقا، زاكات بېرىشكە بۇيرۇيتتى، پەرۋەردىگارىنىىڭ دەر اھىىدا ئۇنىىڭ 

 .④﴾رازىلىقىغا ئېرىشكەن ئىدى
چاقچاقلىشىشىىقا كەلسىىەك،  –ە ئويىىۇن ئۆزئىىارا كۆڭىىۈ  ئىىېچىش ۋ

پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم ئايىىالى ئائىشىىە رەزىيەلالھىىۇ ئەنھىىا بىىىلەن 

يۈ ۈر شتە مۇسابىقە قىالتتى. ئىۆي ئىشىىدا ياردەملىشىشىكە كەلسىەك، 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆينىڭ نۇرغۇن ئىشلىرىنى، ھەتتا ئاياە يامىا  

 چاغلىق ئىشالرنىمۇ ئۆزى قىالتتى.

                                                 
 ئىمام ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان. ①
 رىۋايەت قىلغان. تىرمىزىئىمام  ②
 .ئايەت - 119 سۈرە تاھا، ③
 .ئايەت – 55 سۈرە مەريەم، ④
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ئايىىالىم ئىككىمىىىز ئارىسىىىدىكى مۇناسىىىۋەت، يۇقىرىىىدا تىلغىىا ٭ 

ئېلىنغان ياكى ئېلىنمىغان بولۇشىدىن قەتئىيىنەزەر، شىەرىئەتكە ئۇيغىۇن 

ھىىارام قىلغىىان ئىشىىالر هللا بولۇشىىى، ئىسىىالمغا زىيىىانلىق بولماسىىلىقى، 

بولماسىلىقى الزىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دگىگەن: 

ئۇنى جەھەننەمگە د م هللا لىنىڭ خاھىشىغا بويسۇنىدىكەن، كىمكى ئايا»

نىىڭ هللابالىلىرىنى جاھى  قويىىدىكەن،  –كىمكى خوتۇن »؛ «چۈشۈرىدۇ

«دەر اھىغا ئەڭ چوڭ  ۇناھ بىلەن بارىدۇ
①
ئايالنىڭ قۇلى بولۇپ قالغان »؛ 

 «.ئادەم ھاالك بولۇپ كەتسۇن

خوتىىىۇن ئىككىمىزنىىىىڭ پەرزەنىىىك تەربىىىىمىلەش  -ئەر ● 

 ىمتىمىز: مەسئۇل

ئەمەلىيەتتە، بىراۋنىڭ ياخشى ئايا  بىلەن تېپىشىىپ ئۆيلىنىشىتە 

بىىرىگە ماسلىشىىپ  -خوتۇن ئىككىسىىنىڭ بىىر  –غەلىبە قىلىشى ئەر 

ئىسالمىي ھاياتتا ياشىشى ئۈچۈن، شىۇنداقال، كەلگۈسىىدە ئەۋالدلىرىنىى 

ئىسالمىي تەربىيە بىلەن يېتىلد ر شى ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ يىاردەمچى 

ولىدۇ. لېكىن ئىسالمغا ئۇيغۇن ھالدا تۇرمىۇ  قۇرالماسىلىق ۋە ياخشىى ب

ئايا  تاللىيالماسلىق كىشىنى خەتەرلىە ئاقىۋەتلەر ە ئېلىپ بارىدۇ، ئىۆي 

 ئىچىدە مەڭگۈ تۈ ىمەيدىغان يامانلىقنى كەلتۈر پ چىقىرىدۇ. 

خوتۇن ئىككىسىنىڭ ھاياتىدا يىۈز بەر ەن قانىداقلىكى بىىر  –ئەر 

رتىش ئىۇدۇ  ۋە ناھىايىتى تېىز ھالىدا ئەۋالد تەربىيىسىىگە، تىا -تاال  

شۇنداقال، ئۇالرنىڭ ئىچكىى دۇنياسىىغا تەسىىر كۆرسىىتىدۇ. نەتىجىىدە، 

ئۇالرنىڭ قاالق يولغىا مېڭىىپ قېلىشىى ۋە ئېزىىپ كېتىشىىنى كەلتىۈر پ 

چىقىرىدۇ. شۇ سەۋەبتىن، ئىسالمىيەتكە ئۇيغۇن ھالدا تۇرمىۇ  قىۇرۇ  

تەربىيىسىىىىدە تەربىيىلەشىىىنىڭ ئەڭ ئىىىاۋۋالقى  ئەۋالدالرنىىىى ئىسىىىالم

 ئامىلىدۇر.

                                                 
 ناملىق كىتابنىڭ مۇئەللىپى بايان قىلغان.« فىردەۋس» ①
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ئەمەلىيەتتە، ئىسالمىي ئائىلە قۇرۇشتىن مەقسەت ياخشىى ئەۋالد 

ج تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيىدۇ:هللا يېتىشتۈر شتىن ئىبارەتتۇر.  َُ و ْوناوْجها ﴿ََا
َاَ ناْجح  َج جااَْت ُْااجياَمُ    ْْت ناْجقُو ٍَج ناْجااُو ج  جاًْجوْ حاناْجج َ جياَزااْت  ئىى پەرۋەردىگىارىمىز! ﴿ ُمْبا و  ا

بىز ە ئايىاللىرىمىز ۋە ئەۋالتلىرىمىىز ئىارقىلىق شىادلىق بېغىشلىشىىڭنى 

)يەنى بىز ە ساڭا ئىتائەتمەن پەرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى  تىلەيمىز، بىزنى 

تەقۋادارالرنىڭ پېشىۋاسى )يەنى تەقۋادارالرنىڭ نەمۇنىسىى، ياخشىىلىققا 

 .①﴾قىلغىن دەۋەت قىلغۇچى 
ھەرقانداق باال ئىسىالم تەبىئىتىى ئۈسىتىگە تۇغۇلىىدۇ. ئە ەر ئىۇ 

ساغالم تەربىيە بىلەن تەربىيەلەنسىە، ياخشىى ئىادەم بولىۇپ يېتىلىىدۇ. 

ئانىنىڭ ئالدىىدا چىوڭ بولسىا،  -بىرىگە قارشى، ئازغۇن ئاتا  -ئەمما بىر 

سىاالم ئۇمۇ شۇالرغا ئوخشا  چوڭ بولىدۇ. چۈنكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىس

ھەرقانداق باال ئىسىالم تەبىئىتىى ئۈسىتىگە »بۇ ھەقتە مۇنداق دگگەن: 

ئانىسى يا يەھۇدىي، يىا خرىسىتىئان  –تۇغۇلىدۇ. كېيىن، ئۇنى ئۇنىڭ ئاتا 

«ۋەيا مەجۇسىي قىلىپ يېتىلد رىدۇ
②
. 

شۇ سەۋەبتىن، ئىسالم دىنى ئەۋالدالرنىى ياخشىى تەربىيىلەشىنى 

تەربىيىلەشىنى ئەمەلىگە ئاشىۇرۇ   قاتتىق جېكىلىدى. ئۇالرنى ياخشىى

شىارائىتالرنى، سىەۋەئ ۋە ئىامىلالرنى تولىۇق  –ئۈچۈن كېرەكلىە شەرت 

ھازىرالشنى تەكىتلىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسىاالم بىۇ ھەقىتە مۇنىداق 

ئەخالق ئۆ ىتىشى ئۇنىڭ بىر سىا  –كىشىنىڭ بالىسىغا ئەدەپ »دگگەن: 

«دىن ئەۋزەلىدۇر)ئۆلچەم بىرلىكى  يېمەكلىە سەدەقە بەر ىنى
③

بىىر »؛ 

ئاتا بالىسىىغا ئۇنىڭغىا ئىۆ ەتكەن ياخشىى ئەخالقىتىن ئۈسىتۈن نەرسىە 

                                                 
 .بەت – 81 ە فۇرقان،رسۈ ①
 بىرلىككە كەلگەن ھەدى . ②
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ③
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«بېغىشلىيالمايدۇ
①

 –ئەۋالدلىرىڭالرنى ئىززەتلەڭالر ۋە ئۇالرغا ئەدەپ »؛ 

«ئەخالق ئۆ ىتىڭالر
②

ئىنسان ئۆلۈشى بىلەن تەڭ ئۇنىىڭ ئەمىلىنىىڭ »؛ 

ىلىنىڭ ساۋابى ئىۈز لمەي ساۋابى ئۈز لۈئ قالىدۇ، پەقەت ئۈچ تۈرلۈك ئەم

)ئۆلگەندىن كېيىنمۇ  داۋاملىق يېتىپ تۇرىىدۇ. بىىرى، سىەدەقە جىارىيە 

)يەنى مەسجىد، مەدرى  سىالدۇرۇپ قويغانغىا ئوخشىا ، ئىنسىانالرغا 

پايدىسىىى داۋاملىىىق يېتىىىپ تۇرىىىدىغان خەيرلىىىە ئىشىىى ؛ يەنە بىىىرى، 

)ئۆلگەنىدىن  )دۇنيادا قالدۇرۇپ كەتكەن  پايدىلىق ئىلىم؛ ئۈچىنسىسىى،

 «.كېيىن  ئۇنىڭغا دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان ياخشى پەرزەنت

 

                                                 
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ①
 ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان. ②
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 نەپسى خاھىشىمنى يېڭىشىم كېرەكچى، بەشىن

 

كىتابنىڭ بۇ قىسىمىدا، ئىنسىانالرنىڭ نەپسىى بىىلەن ئېلىشىىش 

تۈرلىرى، نەپسى خاھىش ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشنىڭ چارىلىرى، نەپسى 

تەرۇز  –ىشىىنىڭ ئىىاالمەتلىرى ۋە شىىەيتاننىڭ دەخلىىى خاھىشىىقا يېڭىل

يەتكۈز شىدىن ساقلىنىشنىڭ چىارىلىرى قاتىارلىق مەسىىلىلەر ئۈسىتىدە 

 توختىلىپ ئۆتىمىز.

ئىنسان ئۆز نەپسىى بىىلەن ئۈزلۈكسىىز ھالىدا ئېلىشىىپ تۇرىىدۇ. 

نەتىجىدە، يا نەپسىنى يېڭىدۇ، يا نەپسىگە يېڭىلىدۇ ۋەياكى بۇ جەڭ ئىۇ 

هللا دەر داۋام قىلىپ، بەزىدە يېڭىدۇ، يەنە بەزىدە يېڭىلىىدۇ. ئۆلگەنگە قە

ججتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيىدۇ: ََ وْجقاو وْجااتواَا اْها ُُِ  َاها وْج ِاُاَحهاماها ْج وْ ْها جااجاوْجسا ﴿اانواَفول 
ججاو جداْسوْهاْ  وَّْا جقا ََ ججا جزاْ ْهاْجااقا َا روھ بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىىق قىلىىپ ﴿ ياَِو ا

يامانلىقنى بىلد ر ەن زات بىلەن قەسىەمكى،  -ا ياخشى ياراتقان، ئۇنىڭغ

نەپسىىنى )كىۇفرى ۋە  روھىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىىدۇ،

 .①﴾فۇجۇر بىلەن  كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ -پىسقى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسىاالممۇ مۇشىۇ مەنىنىى ئىپىادىلەپ مۇنىداق 

 -خۇددى بورىنىڭ چىۋىىق تااللىرىىدەك بىىر  پىتنىلەر دىلالرغا»دگگەن: 

بىرلەپ تەڭلىنىدۇ. ئۇ پىتنىلەر قايسىىبىر دىلغىا تەسىىر كۆرسەتسىە، ئىۇ 

دىلغا قارا بىر چېكىت ئۇرۇلىدۇ. قايسىبىر دىى  ئىۇنى ئىنكىار قىلسىا، ئىۇ 

دىلغا ئاق بىر چېكىىت ئۇرۇلىىدۇ. شىۇنداق قىلىىپ، ئىككىى خىى  دىى  

ىتتەك ئاپئاق بولۇپ، ھېچبىر پىتنە ئۇنىڭغا مەيدانغا كېلىدۇ. بىرى، مەرۋاي

                                                 
 ئايەتكىچە. – 10ئايەتتىن  – 8ە شەم ، سۈر ①
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زەرەر يەتكۈزەلمەيدۇ. يەنە بىرى، قارىداپ كەتىكەن قىارا تاشىتىنمۇ قىارا 

«بولۇپ، ياخشلىقنىمۇ تونۇمايدۇ، يامانلىقنىمۇ تۇرمايدۇ
①
.  

 بىىلەن ئېلىشىىش تىۈرلىرى خاھىشىىئىنسانالرنىڭ نەپسىى 

 :ئۈچتۇر

ىشىلەر بولىۇپ، دۇنياغىا ئۇالر نەپسى خاھىشلىرىغا يېڭىلگەن ك. 1

ۋە دۇنيا مېلىغا بېرىلىپ كېتىدۇ. ئۇالر كىاپىرالردۇر ۋە ئۇالرنىىڭ ئىزىىدىن 

مىىۇ ئۇالرغىىا ئىىۆزلىرىنى ئۇنتۇلىىدۇرغان هللانىىى ئونتۇغىىان، هللامېڭىىىپ، 

 تائاال قۇرئان كەرىمدە ئۇالرنى سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ:هللا كىشىلەردۇر. 

ُنجها اج ج  حاها جْْتخاذا ججا   ْا ُاياٍَ ْاجما اوىج﴿ياِوا َا َ ن جااقواَ ا ن جااتا َم َاجما اىجسا با جااقا  َ َاْ ُنجْحْ ُنجما اىجم َ  ُْاجاايا
ُُانا  جتاوذاْ  ُا ِاو جْح ْون جيا  َ و ََ و جَوا ٍن جج   َ ِاما جٍواَه ًاج ُ ا جغ شاْاا )ئىى مىۇھەممەد!  ماڭىا ﴿ َا ا

ئازدۇرغىان، )ھەقنىى  بىلىىپ هللا نەپسى خاھىشىنى ئىىالھ قىلىۋالغىان، 

ىقىنى ۋە قەلبىنى پېچەتلىۋەتكەن ۋە كۆزىنى پەردىلىىگەن قۇلهللا تۇرغان، 

ئازدۇرغاندىن كېيىن، ئىۇنى كىىم ھىىدايەت هللا ئادەمنى ئېيتىپ بەر ىن، 

 ②﴾نەسىھەت ئالمامسىلەر؟ -قىالاليدۇ؟ سىلەر )بۇالردىن  ۋەز 
 –. نەپسىىى خاھىشىىلىرىغا قارشىىى كىىۈرە  قىلىىىدىغان، ھىىاۋايى 9

ىىىدە يېڭىىىپ، يەنە بەزىىىدە ھەۋەسىىلىرى بىىىلەن ئېلىشىىىدىغان، بەز

يېڭىلىدىغان، خاتاالشىقاندىن كېىين تەۋبە قىلىىدىغان،  ۇنىاھ ئىشىلەپ 

تىىىن مەغپىىىرەت تىلەيىىدىغان هللاقالسىىا، دەرھىىا  پۇشىىايمان قىلىىىپ 

تائاال بۇ خىلدىكى كىشىلەر ھەققىىدە قۇرئىان كەرىمىدە هللا كىشىلەردۇر. 

وًاجياج مۇنداق دەيدۇ: شا ب  ِْا َا ُو َْج ج  واْجِوا ُُاَْج﴿ااْحْوذ ٍ ا َسوبواَغفا ِْا ُُاَْجْح ُوناج و جوا ا ََ وُه َاجظا اُمو َْجيانَوُفسا
ََ اُموووو نا  جٍوا ََ ُهوووو َا ُوووو َْجاا ُ اَْجما اووووىججاووووْجِوا وووو جٍُ   ََ ج  وْجْح ُووووُنجااحاوووو جْحووووذ نُ َّا ُُ جااجاوووو جٍواَغف وووو ََ  ح ووووُذنُ َ ه 

تەقۋادارالر يامان بىر  ۇناھ قىلىپ قالسا يىاكى ئىۆزلىرىگە زۇلىۇم قىلسىا ﴿

 ۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ قىلىىدۇ،  ۇنىاھنى  نى ياد ئېتىدۇ.هللا

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ①
 ئايەت. – 91سۈرە جاسىيە،  ②
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تىن باشقا كىم بار؟ ئۇالر قىلمىشىلىرىنى بىلىىپ تىۇرۇپ هللاكەچۈرىدىغان 

 .①﴾داۋامالشتۇرمايدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ بۇ خىلدىكى كىشىلەرنى كۆزدە تۇتۇپ 

ھەرقانداق ئىنسىان خاتالىشىىدۇ، خاتاالشىقۇچىالرنىڭ »مۇنداق دگگەن: 

«ياخشىسى تەۋبە قىلغۇچىالردۇرئەڭ 
②
. 

ۋەھل ئىبنى مۇنەببىھتىن مۇشىۇ مەنىىدە رىىۋايەت قىلىنغىان بىىر 

رىىىىۋايەت بولىىىۇپ، ئىىىۇ مۇنىىىداق دگىىىگەن: ربىىىىر كىىىۈنى، زەكەرىيىىىا 

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى يەھيا ئەلەيھىسساالمغا ئىبلى  يولۇقۇپ قاپتۇ. 

 شۇنىڭ بىلەن، يەھيا ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: 

ئېيتىىىپ بىىاققىنچۇ؟ سىىىلەر )شىىەيتانالر نىڭ نەزىرىىىدە _ قېنىىى 

دەپتۇ. ئىىبلى  ئۇنىڭغىا  -ئىنسانالرنىڭ تەبىئىتى نەچچە خى  بولىدۇ؟ 

 مۇنداق جاۋائ بېرىپتۇ: 

_ ئۈچ خى  تەبىئەتلىە بولىدۇ. بىرى، سىاڭا ئوخشىا   ۇناھسىىز 

يەنە پاك تەبىئەتلىە ئىنسانالر بولۇپ، بىز ئۇالرغا ھېچنېمە قىاللمىايمىز؛ 

بىرى، خىۇددى سىىلەرنىڭ بالىلىرىڭالرنىىڭ قولىىدىكى توپقىا ئوخشىا  

دۆ ىلەك تەبىئەتلىە ئىنسانالر بولۇپ، ئۇالر بىزنىىڭ چىاڭگىلىمىزدا. بىىز 

ئۇالرنى خالىغانچە ئوينىتىمىز. ئۈچىنچى خىى  تەبىئەتلىىە ئىنسىانالرغا 

ز كەلسەك، بىزنىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇشىىمىز ئىنتىايىن قىىيىن. چىۈنكى بىى

ئۇالردىن بىرىگە يېقىنلىشىپ، ئەمدىال ئىازدۇرۇپ تۇرۇشىىمىزغا دەرھىا  

تەۋبە قىلىپ، بىزنىڭ ئۇنى مىڭ جاپادا ئازدۇرغىان خىزمىتىمىزنىى يوققىا 

چىقىرىۋگتىىىدۇ. شىىۇنداق بولسىىىمۇ بىىىز يىىا ئۇنىڭىىدىن ئۈمىىىدىمىزنى 

 ئۈزەلمەيمىز، يا ئۇنى ئازدۇرالمايمىزر.

 لىشنىڭ چارىلىرى:نەپسى خاھىش ئۈستىدىن غەلىبە قى

                                                 
 ئايەت. – 115ئىمران، سۈرە ئا   ①
 ئىمام ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ②



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

72 
 

بىرىنچى چارە قەلل بولۇپ، ئە ەر قەلىل تىرىىە، يۇمشىاق، پىاك، 

)ھەقىىتە  چىىىڭ )تۇرىىىدىغان  ۋە نۇرلىىۇق بولسىىا، نەپسىىى خاھىشىىنىڭ 

ئۈستىدىن غەلىبە قىلغىلى بولىدۇ. ئەلى ئىبنى ئەبىۇ تالىىل رەزىيەلالھىۇ 

ر تائاالنىىڭ زگمىنىدا قىاچىلىرى بىارهللا ئەنھۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دگىگەن: 

ئەڭ يۇمشىاق، ئەڭ پىاك ۋە هللا بولۇپ، بۇ قاچىالر قەلىبلەردىن ئىبىارەت. 

 ئەڭ چىڭ قەلبلەرنى ئەڭ ياخشى كۆرىدۇر. 

ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ سۆزىنى تې ىمىۇ ئېنىىق چۈشىەند ر پ 

مۇنداق دگگەن: ريەنى، دىندا ئەڭ چىڭ تۇرىدىغان، ئەقىدىىدە ئەڭ پىاك 

 مشاق مۇئامىلە قىلىدىغان قەللر.ۋە مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا ئەڭ يۇ

ئۇ يەنە باشقا بىر سۆزىدە مۇنداق دگگەن: رمۇئمىننىڭ قەلبى پىاك 

بولۇپ، ئەتراپنى يورۇتىۇپ تۇرىىدىغان نىۇر بىار. كاپىرنىىڭ قەلبىى قاپقىارا 

بولۇپ، ئەتراپنى تې ىمۇ قاراغۇالشتۇرىۋگتىدۇر
①
. 

نُو ناج﴿  نْج قۇرئان كەرىم مۇئمىنلەرنىڭ دىللىرىنى تەسىۋىرلەپ: وْجَْحُمَنج  ما
وو َاَجه  ْنًووْجااما اووىج ج  ٍما ََ داتَوُهوو تُووُنجزْا جٍَّْا ََ جما اووَ ه  َْ جاا  واْجتُ   اوو ََ ُوُه جقُو ُووَ  َْ جْح ُووُنجاات  اوو ُا ج  واْجوُ  وو جْحْووذ ٍ ا ََ

ياد ئېتىلسە، دىللىرىدا قورقۇنچ پەيىدا بولىىدىغان، هللا پەقەت ﴿ ٍوابوا اْ  ُو نا 

نى كۈچىيىدىغان، پەرۋەردىگارىغا نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا، ئىماهللا

دگگەن بولسا،  ②﴾تەۋەككۈ  قىلىدىغان كىشىلەرال )كامى   مۇئمىنلەردۇر

َُج كاپىرالرنىڭ دىللىرىنى تەسۋىرلەپ مۇنىداق دەيىدۇ: اََ اوْ َِ وىجْ ََما جتوا وْجوا ﴿  نْوها
َُاَ   ِ نجْح  و ََماىجَْحُاُ  َُّجْحْب نج ايىدۇ، ھەقىقەتەن كىۆزلەرال كىور بولم﴿ ااحال  جتوا

ََُّناجياَ جما اوىج ؛③﴾لېكىن كۆكرەكلەردىكى قەلبلەر كور بولىدۇ جَْحُاو ُُانا َْو َا جٍواباو ُا ِاو ﴿يا

                                                 
 ئىمام ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان. ①
 ئايەت. – 1سۈرە ئەناا ،  ②
 ئايەت. - 19سۈرە ھەج،  ③
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ووْ  جياقَوفاُْحها تەدەببىىۇر قىلمامىىدۇ؟ يىىاكى  -ئىىۇالر  قۇرئىىاننى پىكىىىر ﴿ قُو ُوو َّ 

«ئۇالرنىڭ دىللىرى قۇلۇپلىنىپ كەتكەنمۇ؟!
①
  

 ئىككىنچىىى چىىارە ئەقىىى  بولىىۇپ، ئىنسىىان ئەقىىى  ئىىارقىلىقال

شەيئىلەرنى چۈشىنىدۇ، ياخشى بىىلەن يامىاننى بايقايىدۇ، ھەق بىىلەن 

نىڭ كاتتىلىقى ۋە ئىالھىىي هللاقا يېقىنالشتۇرىدىغان، هللاباتىلنى ئايرىيدۇ، 

هللا قىىۇدرىتىنى بىلد رىىىدىغان ئىلىملەرنىىى ئۆ ىنىىىدۇ. بۇنىىىڭ دەلىلىىى 

ْجٍاَخشاىجْحْ ناجج َ جم ااْد ا جْحَج تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر: جغاُفو َل ﴿  نْما ْل و  ٍْ وْءج  ْنجْح ْوناجما  َُ اما

 .②﴾تىن پەقەت ئالىمالرال قورقىدۇهللانىڭ بەندىلىرى ئىچىدە هللا﴿
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ ئەقىلدىن ئىبارەت بىۇ 

»هللا قىممىتىگە ئىشىارەت قىلىىپ مۇنىداق دگىگەن:  -نېمەتنىڭ قەدىر 

«ىممەتلىە نەرسە يوقتائاال ياراتقان نەرسىلەر ئىچىدە ئەقىلدەك ق
③
. 

ئىۇ يەنە ئەلىى ئىبنىى ئەبىۇ تالىىل رەزىيەلالھىۇ ئەنھۇغىا مۇنىداق 

قا ھەر خى  ياخشىلىقالرنى قىلىىپ يېقىنالشسىا، هللائىنسانالر »دگگەن: 

 «.سەن ئۇنىڭغا ئەقلىڭ بىلەن يېقىنالشقىن

ھېچبىىر ئىادەم »ئۇ يەنە باشقا بىر ھەدىسىىدە مۇنىداق دگىگەن: 

كۆرسىتىدىغان ۋە ئۇنى كەلگۈسىى ھىاالكەتتىن  ئەقىلدەك ئىگىسىگە يو 

«ساقالپ قالىدىغان پەزىلەتلىە بىرەر نەرسىگە ئېرىشەلمەيدۇ
④
. 

مەرىىىپەت  -شىىۇ سىىەۋەبتىن، ئىسىىالم دىنىىى ئىنسىىانالرنى ئىلىىىم 

ئۆ ىنىپ، دىندا ئالىم بولۇشقا تەرغىل قىلىىدۇ. ئەقىى  بىۇ ئىلىملەرنىىڭ 

بىلەن باتىلنى ئايرىيااليىدۇ.  سايىسىدا ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى، ھەق

بىىىرەر »هللا پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم بىىۇ ھەقىىتە مۇنىىداق دگىىگەن: 

                                                 
 .ئايەت – 91 ،مۇھەممەدسۈرە  ①
 ئايەت. - 93سۈرە فاتىر،  ②
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ③
 ناملىق كىتابتا رىۋايەت قىلىنغان.« ىرجامىئۇسسەغ» ④
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بەندىسىىىگە ياخشىىلىق بېرىشىىنى ئىىىرادە قىلسىىا، ئىىۇنى دىنىىدا ئىىالىم 

«قىلىدۇ
①

ئالىمنىىڭ ئابىىدقا بولغىان پەزىلىتىى مېنىىڭ سىاھابىلىرىم »؛ 

«ئىچىدىكى ئەڭ تۆۋەن ئادەمگە بولغان پەزىلىتىمگە تەڭ
②
. 

بۇالرنىڭ ھەممىسى ئىلىمنىىڭ بىباھىا قىممەتلىىە ئىكەنلىكىنىى، 

ئىنسانالرنىڭ دىللىرىدا ئىماننىڭ چوڭقۇر يىلتىز تارتىشى ۋە ئۇالرنىىڭ بىۇ 

كائىناتنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى تونۇپ يېتىشى ئۈچۈن كۈچلىۈك تەسىىر 

كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلد رىدۇ. دگمەك، مۇئمىننىڭ ئەقلى ياخشى بىلەن 

اننى، ھاال  بىلەن ھىارامنى ۋە تىوغرا بىىلەن خاتىانى ئايرىيااليىدىغان يام

نىىڭ نىۇرى بىىلەن نېپىىز هللاقابىلىيەتكە ئىگە. چۈنكى ئۇ، شىەيئىلەر ە 

 تائىاال بىۇ ھەقىتە مۇنىداق دەيىدۇ:هللا پەردە ئارقىسىدىن نەزەر سالىدۇ. 

وو جن وو َ  ﴿ ووْجحاووُنجج  ِاما ًَْج جْح ْووُنجحاووُنجنُوو   ْ َاوو جٍاَ  ََ نىىۇر ئاتىىا قىلمىسىىا، كىىىم هللا ﴿ ااجاوو جحْوو

 .③﴾بولمىسۇن، نۇرنى كۆرەلمەيدۇ
 ۇنىىاھ ئىشىىلە ،  ۇنىىاھ ئىشلەشىىنى داۋام قىلىىىش ۋە ئىىۇنى جىىار 

سېلىش، ئۇنىڭدىن تەۋبە قىلماسلىق قاتارلىق ئىللەتىلەر ئەقىى  نىۇرىنى 

ئۆچۈر پ تاشاليدۇ. چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنىداق دگىگەن: 

ىڭ ئەقلى )نىڭ بىر پارچىسىى  ئۇنىڭىدىن كىمكى  ۇناھ ئىشلىسە، ئۇن»

«ئايرىلىىىپ كېتىىىدۇ، ئۇنىڭغىىا مەڭگىىۈ قايتمايىىدۇ
④
ئە ەر شىىەيتانالر »؛ 

ئىنسىىانالرنىڭ دىللىىىرى ئەتراپىىىدا ئايلىنىىىپ يۈرمىسىىە ئىىىدى، ئىىۇالر 

«غارايىپلىرىنى كۆر ەن بوالتتى -ئاسمانالرنىڭ ۋە زگمىننىڭ ئاجايىپ 
⑤
. 

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىايەت قىلغان. ①
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ②
 ئايەت. – 10سۈرە نۇر،  ③
 بۇ رىۋايەتنىڭ ئەسلى مەنبەسى مەلۇم ئەمەس. ④
 ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان. ⑤
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نھۇدىن رىىۋايەت قىلىنىىدۇكى، ئەنەس ئىبنى مالىە رەزىيەلالھۇ ئە

ئىىۇ مۇنىىداق دگىىگەن: رمەن ئوسىىمان رەزىيەلالھىىۇ ئەنھۇنىىىڭ يېنىغىىا 

دە، ئۇنىڭغا الپپىدە بىىر  –كېتىۋگتىپ، يولدا بىر ئايالنى ئۇچرىتىپ قالدىم 

قارىدىم ۋە ئۇنىڭ چىرايلىق ئايا  ئىكەنلىكىنىى ئىويالپ قالىدىم. كېىيىن 

 غا كىر ەن ئىدىم، ئۇ: مەن ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنى

_ ئاراڭالرغا كۆزلىرىدىن زىنانىڭ ئەسىىرى يېغىىپ تۇرىىدىغانالرمۇ 

كىرىىىدۇ. نىىامەھرەم ئايالغىىا قاراشىىنىڭ كىىۆز زىناسىىى ئىكەنلىكىنىىى 

بىلمەمسىىىلەر؟ دەھىىا  تەۋبە قىلغىىىن، بولمىسىىا سىىاڭا ئا اھالنىىدۇرۇ  

 دگدى. شۇنىڭ بىلەن، مەن:  -جازاسى بېرىمەن، 

 دگگەن ئىدىم، ئۇ:  -كېيىن ۋەھيىمۇ كەلدى؟  _ پەيغەمبەردىن

_ ياق، ۋەھيى كەلمىدى. لېكىن يىراقنى كۆرەلەيدىغان، ئۆتكىۈر ۋە 

 دگدىر.  -پاراسەتلىە ئىنسانالرمۇ بار، 

 نەپسى خاھىشقا يېڭىلىشنىڭ ئاالمەتلىرى:

ئىنسىاننىڭ ئەقلىى ئىۆلگەن يىىاكى دىلىى قاتتىقلىشىىپ كەتىىكەن، 

بۇرمىلىنىپ كەتىكەن، شىۇنداقال، شىەيتان  ئەقلىنىڭ نۇرى ئۆچكەن ياكى

بىلەن ئېلىشىپ يېڭىلىپ قالغان چاغدا، ئۇنىڭ روھىىي كەيپىيىاتىنى ھەر 

تۈرلۈك يامانلىقالر قاپلىۋالىدۇ. چۈنكى شەيتان ئىنسانالرنىڭ قان تومۇرىدا 

ئايلىنىپ يۈرىدۇ. بولۇپمۇ، ئىنسان تاقابىى  تىۇرۇ  كىۈچىنى يوقاتقىان ۋە 

غىدىيالماس ھالغىا كېلىىپ قالغىان چاغىدا شىەيتان روھىي دۇنياسىنى قو

 ئۇنىڭ ئەڭ يېقىن دوستى بولۇپ قالىدۇ. 

جتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيىدۇ: هللا  ََ وُْه ِاُانسا ُنج َُجْحْشوَ  ْا ََ اواجما اوَ ه  ﴿َْسوبا
ُُاناج و َُجَْحخاْس  جُهو ن  جْحْشوَ  ْا ََّْا و ج  ْنجب  جياوا ن  ََُّْجْحْشوَ  ْا و جب  ُا جْحْ ن جُيَاحاَ و ئۇالرنىىڭ ﴿  و َ ُا

نىىڭ زىكرىنىى هللائۈستىدىن شەيتان غەلىبە قىلدى، )شىەيتان  ئۇالرغىا 

وْج؛ ①﴾ئۇنتۇلدۇردى، شەيتاننىڭ قوشىۇنى زىيىان تىارتقۇچىالردۇر ِاا ما ج ﴿قاوْلا

                                                 
 ئايەت. – 12 ،مۇجادەلەسۈرە  ①
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َاج جَْحُمَسووباا   ُا ُاْما وو ََجت  ْنجحاُهوو َا َُوو ِاقَو ٍَوبان نج ووَ جقا َج ياَغوو ا جااج  ََ ٍه   َ جياٍَوو وونْوُهَجججوو جَواووَ    َْج ت  وا ج جَُوو ََ وو ف ه 
 ََ ُ﴾   ه  ووووما جااماوووو جشا ََ ووووْن ه  ئىىىىىبلى  ئېيتتىىىىى: سىىىىېنىڭ مېنىىىىى ﴿ ااماووووَ جياٍَما

ئازدۇرغانلىقىڭدىن ئۇالر )يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىغىا 

ۋەسۋەسىىە قىلىىىش  ئۈچىىۈن چوقىىۇم سىىېنىڭ تىىوغرا يولىىۇڭ ئۈسىىتىدە 

ڭىىدىن، ئولتۇرىمەن. ئاندىن ئۇالرغا چوقىۇم ئالدىىدىن، ئارقىسىىدىن، ئو

 .①﴾سولىدىن ۋە ھەممە تەرىپىدىن ھۇجۇم قىلىمەن
نەپسىىىى خاھىشىىىىغا يېڭىلگىىىۈچىلەر  ىرىپتىىىار بولىىىىدىغان ئەڭ 

نىىڭ هللاخەتەرلىە كېسە  ۋەسۋەسە كېسىىلى بولىۇپ، شىەيتان ئىۇالرنى 

يولىدىن توسۇ  ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ھاياتىدىكى پۈتۈن ئىشلىرىدا ۋەسۋەسىە 

شىەيتان »ۇ ھەقتە مۇنداق دگىگەن: سالىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ب

ھەقىقەتەن ئىنساننىڭ بارلىق يىوللىرىنى توسىۇپ ئولتۇرىىدۇ. ئىۇ ئۇنىىڭ 

 -مۇسۇلمان بولۇ  يولىنى توسۇپ: رسىەن قانىداقمۇ ئۆزەڭنىىڭ ۋە ئاتىا 

بوۋىلىرىڭنىڭ دىنىنىى تاشىالپ مۇسىۇلمان بولىسىەن؟ر دەيىدۇ. لىېكىن 

ىىىدۇ. كېىىيىن ئۇنىىىڭ ئىنسىىان ئۇنىڭغىىا ئىتىىائەت قىلمىىاي مۇسىىۇلمان بول

زگمىنىنىى تاشىالپ  -ھىجرەت يىولىنى توسىۇپ: رسىەن ئۆزەڭنىىڭ يەر 

ھىجرەت قىلماقچىمۇ؟ر دەيدۇ. لېكىن ئىنسان ئۇنىڭغا ئىتىائەت قىلمىاي 

ھىجرەت قىلىدۇ. كېيىن ئۇنىڭ جىھاد يولىنى توسىۇپ: رسىەن جىھادقىا 

ش. چىقامسەن؟ ئۇ دگگەن جاننى ۋە مالنى پىدا قىلىىدىغان جاپىالىق ئىى

ئۇرۇشقا قاتناشساڭ، ئۆلۈپ كېتىسەن، خوتىۇنىڭنى باشىقىالر ئېلىۋالىىدۇ، 

ماللىرىڭنى باشقىالر بۆلۈشۈپ كېتىدۇر دەيىدۇ. لىېكىن ئىنسىان ئۇنىڭغىا 

ئىتائەت قىلماي جىھاد قىلىدۇ. كىمكى شىەتانغا ئە ەشىمەي ئاشىۇنداق 

«ئۇنى جەننەكە چوقۇم كىر ۈزىدۇهللا قىلىپ ئۆلۈپ كەتسە، 
②
  . 

                                                 
 .يەتلەرئا - 18ۋە  – 19ە ئەئرا ، سۈر ①
 ئىمام نەسائى رىۋايەت قىلغان. ②
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ججتائاالنىىڭ:هللا ئوقىۇرمەن  ھۆرمەتلىە وْن  جح َن نسا ج  َوجقاوْلا ن  جْحْشوَ  ْا  ْ ثاو ﴿ اما
َاوْحام   ا ج َاَّْجَْح وُْ جْح ْوناج ج  نجونجياقا ُا ُ  ءلجججنو ج  نجونجَاو جقاوْلا ُا جِوا اْمْج افا َُ ئىۇالر )يەنىى ﴿َْ ُف

مۇناپىقالر يەھۇدىيالرنى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇشتا  شەيتانغا ئوخشايدۇ، ئىۆز 

دگدى. ئىنسىان كىاپىر بولغىان « كاپىر بولغىن»شەيتان ئىنسانغا: ۋاقتىدا 

جىىۇدامەن، مەن ھەقىىىقەتەن  -مەن سىىەندىن ئىىادا »چاغىىدا، شىىەيتان: 

دگىىگەن  ①﴾دگىىدى« تىىىن قىىورقىمەنهللائالەملەرنىىىڭ پەرۋەردىگىىارى 

شەيتان بىىلەن بەنىى ئىسىرائىللىق »سۆزىنىڭ تەپسىرىدە بايان قىلىنغان 

 ھە! –سىنى كاشكى ئوقۇسا ئىدى ھەققىدىكى قىس« بىر راھىل

تەرۇز يەتكۈزۈشىىىدىن ساقلىنىشىىنىڭ  –شىىەيتاننىڭ دەخلىىى 

 چارىلىرى:

شۈبھىسىزكى، ئىسالم دىنىى شىەيتاننىڭ ھۇجۇملىرىغىا ۋە  –شەك 

ئىبلىسنىڭ تەلىماتلىرىغا قارشىى ئىنسىاننىڭ كىۈرە  قىلىشىىغا يىاردەم 

ولىۇپ، بىۇ قىلىش ئۈچىۈن ئۇنىڭغىا نۇرغىۇن تەلىمىاتالرنى كۆرسىەتكەن ب

تەلىمىىاتالر ئۇنىىىڭ شىىەيتان بىىىلەن ئېلىشىىقاندا مۇسىىتەھكەم تۇرۇشىىىغا 

يىىىاردىمى تېگىىىىدۇ ۋە ئىىىۇنى ئەڭ ئەشىىىەددى د شىىىمىنىنى يىىىېڭىش 

ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. سالىھ كىشىلەردىن بىرى شەيتاننى يىېڭىش 

تەدبىرلىرى ھەققىدە ئىزدىنىپ مۇنىداق دگىگەن ئىىكەن: رمەن  –چارە 

نسانغا قايسى دەرۋازىالردىن يېقىنلىشىدىغانلىقى ھەققىىدە شەيتاننىڭ ئى

پىكىر يۈر ۈز پ ياخشى ئويالنغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ مۇنۇ ئون دەرۋازىدىن 

 يېقىنلىشىدىغانلىقىنى بايقىدىم:

دەرۋازا ئاچكۆزلۈك ۋە يامان  ۇمان قىلىش بولۇپ، مەن ئۇنىڭغىا  -1

انىائەت قىلىىش بەر ەن رىزىققىا قهللا قا قەتئىي ئىشىەنچ بىاغال  ۋە هللا

 بىلەن قارشى تۇردۇم.

                                                 
 ئايەت. - 19سۈرە ھەشر،  ①
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دەرۋازا ياشاشنى ۋە ئىۇزۇن ئۆمىۈر كۆر شىنى ياخشىى كىۆر    -9

بولۇپ، مەن ئۇنىڭغا تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىشتىن ئەنسىرە  بىلەن تاقابى  

 تۇردۇم.

پىىاراغەتكە ۋە پىىاراۋان تۇرمۇشىىقا بېرىلىىىپ  –دەرۋازا راھەت  -1

ىىر كىۈنى قولىدىن كېتىش بولىۇپ، مەن ئۇنىڭغىا نېمەتلەرنىىڭ ھامىان ب

كېتىدىغانلىقىنى ۋە ھېسابنىڭ ئېغىىر بولىىدىغانلىقىنى ئەسىلە  بىىلەن 

 قارشى تۇردۇم.

دەرۋازا ئۆز ە تەمەننىا قويىۇ  بولىۇپ، مەن ئۇنىڭغىا ئىۆزەمگە  -1

بېرىلگەن نېمەتنى ئەسلە  ۋە يامان ئىاقىۋەتكە قېلىشىتىن ئەنسىىرە  

 بىلەن قارشى تۇردۇم.

لماسىىلىق ۋە ئۇالرغىىا يېتەرلىىىە دەرۋازا ئىنسىىانالرنى كىىۆز ە ئى -5

دەرىجىدە ھۆرمەت قىلماسلىق بولۇپ، مەن ئۇنىڭغا ئۇالرنىىڭ ھەقلىرىنىى 

 ھۆرمىتىنى تونۇ  بىلەن قارشى تۇردۇم. -ۋە ئىززەت 

بەر ەن هللا دەرۋازا ھەسىىەت قىلىىىش بولىىۇپ، مەن ئۇنىڭغىىا  -9

نىىىڭ مەخلۇقىىىاتلىرى ئارىسىىىىدىكى هللارىزىققىىا قانىىىائەت قىلىىىىش ۋە 

 زى بولۇ  بىلەن قارشى تۇردۇم.تەقسىماتىغا را

دەرۋازا رىياكارلىق ۋە كىشىلەرنىڭ ماختىنىشىنى تەمە قىلىىش  -8

 بولۇپ، مەن ئۇنىڭغا ئى الس بىلەن قارشى تۇردۇم.

دەرۋازا بې ىللىق بولۇپ، مەن ئۇنىڭغا ئىنسانالرنىڭ قولىىدىكى  -3

نىىىڭ هللانەرسىىىلەرنىڭ ھامىىان بىىىر كىىۈنى تۈ ەيىىدىغانلىقىغا، پەقەت 

نەرسىىلەرنىڭ ئەبەدىىي قالىىدىغانلىقىغا ئەقىىدە قىلىىش  دەر اھىدىكى

 بىلەن قارشى تۇردۇم.

دەرۋازا چوڭچىلىق قىلىش بولۇپ، مەن ئۇنىڭغا كەمتەر بولىۇ   -2

 بىلەن قارشى تۇردۇم.



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

79 
 

نىىىىىڭ هللادەرۋازا تەمەخورلىىىىۇق بولىىىىۇپ، مەن ئۇنىڭغىىىىا  -10

دەر اھىدىكى نېمەتلەر ە ئىشەنچ باغال  ۋە ئىنسانالرنىڭ قوللىرىدىكى 

 سىلەر ە كۆز تىكمەسلىە بىلەن قارشى تۇردۇم.نەر

مىكىرلىرىىدىن  -شەيتاننىڭ نىشىانى بولۇشىتىن ۋە ئۇنىىڭ ھىىيلە 

ساقلىنىش ئۈچۈن ئىسالم دىنى تەكىتلىگەن ئەڭ مىۇھىم تەلىمىاتالردىن 

نىىڭ نىامى بىىلەن هللابىرى شۇكى، كىشى ھەرقانداق ئىشنى باشىلىغاندا 

الزىىىم. ئەبىىۇ ھىىۇرەيرە )يەنىىى بىسىىمىلالس دگىىيىش بىىىلەن  باشلىشىىى 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بۇ ھەقتە مۇنداق بىر قىسسە رىۋايەت قىلىنغان:

ربىىىر كىىۈنى، مۇئمىننىىىڭ شىىەيتىنى بىىىلەن كاپىرنىىىڭ شىىەيتىنى 

ئۇچرىشىىىپ قىىاپتۇ. قارىسىىا، كاپىرنىىىڭ شىىەيتىنى ناھىىايىتى سىىېمىز، 

چىىاچلىرىنى مايلىۋالغىىان ۋە كىيىملىىىرى سىىاالپەتلىە ئىىىكەن. ئەممىىا 

مىننىڭ شەيتىنى بەكمۇ ئورۇق، چاچلىرى چۇۋۇلغان، توپىا باسىقان ۋە مۇئ

يالىڭىىاھ تۇرغىىىدەك. بىىۇنى كىىۆر ەن كاپىرنىىىڭ شىىەيتىنى مۇئمىننىىىڭ 

 شەيتىنىغا: 

دەپتىۇ.  -_ ساڭا نېمە بولدى؟ شۇنچىال ئورۇقالپ كېتىپسىەنغۇ!؟ 

 بۇنى ئاڭلىغان مۇئمىننىڭ شەيتىنى ئۇنىڭغا مۇنۇ جاۋابنى بېرىپتۇ: 

ىڭ ھەمراھىم شۇنداق بىر ئادەمكى، ئە ەر ئىۇ بىىرەر نەرسىە _ مېن

نىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالىدۇ )يەنى بىسىمىلالھ دەيىدۇ ، شىۇنىڭ هللايېسە 

نىىڭ هللابىلەن مەن ئاچ قالىمەن. ئە ەر ئىۇ بىىرەر نەرسىە ئىچسىە يەنە 

ئىسمىنى تىلغا ئالىدۇ، شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇسسىۇز قىالىمەن. نىاۋادا ئىۇ 

نىڭ ئىسمىنى تىلغىا ئالىىدۇ، شىۇنىڭ بىىلەن هللايەنە بىرەر كىيىم كىيسە 

مەن يالىڭاچ قالىمەن. ئە ەر ئۇ چېچىنى مايلىسا يەنە بىسمىلالھ دەيدۇ، 

شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ چۇۋۇق ھالىدا قالىىدۇ. كاپىرنىىڭ شىەيتىنى ئۇنىىڭ 

 جاۋابىدىن ئەجەپلىنىپ مۇنداق دەپتۇ: 
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گەنلەرنىىڭ _ مېنىڭ ھەمراھىم شۇنداق بىر ئادەمكى، ئۇ سېنىڭ دگ

 -ئىچمىكىى ۋە كىىيىم  -ھېچبىرىنى قىلمايدۇ. شۇڭا مەن ئۇنىڭ يېمەك 

   دەپتۇر. -كېچىكىگە شېرىە بولىمەن، 

تەرۇز يەتكۈز شىىىىدىن ساقلىنىشىىىنىڭ  –شىىىەيتاننىڭ دەخلىىىى 

 چارىلىرىدىن يەنە بەزىلىرى تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

  ،ەرچە خىىالى  ۋە ھىىاال  مالىىدىن كەلىىگەن تەقىىدىردىمۇ 

تائىاال بىۇ هللا رساقنى بەك تويغۇزىۋگتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. چۈنكى قو

ُِ َْ ھەقتە مۇنىداق دەيىدۇ:   ُ ُاَُ َْجااواجُتَسو يەڭىالر، ئىچىڭىالر، ﴿ ﴿اُ  ُو َْجااَْشو

 .①﴾ئىسراپ قىلماڭالر
شۈبھىسىىىزكى، »پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالممۇ مۇنىىداق دگىىگەن: 

نىىپ تۇرىىدۇ. شىۇڭا سىىلەر شەيتان ئىنساننىڭ تومۇرلىرىدا قاندەك ئايلى

«ئاچلىق بىلەن ئۇنىڭ يولىنى تار يەر ە قىستاڭالر
②
. 

  ، ئىسىتىغپار  -تىن تەۋبە هللانى ياد ئېتىش ۋە هللاقۇرئان ئوقۇ

تىلە  كېرك. چىۈنكى پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم بىۇ ھەقىتە مۇنىداق 

شەيتان نەيچىسىنى ئىنساننىڭ قەلبى ئۈستىگە قويىدۇ. ئە ەر »دگگەن: 

ى يىىاد ئەتسىىە، شىىەيتان نەيچىسىىىنى ئۇنىىىڭ قەلىىبىگە نىىهللائىنسىىان 

نى ياد ئېتىشىنى ئۇنتىۇپ قالسىا، شىەيتان هللاپاتۇرالمايدۇ. ناۋادا ئىنسان 

«نەيچىسىنى ئۇنىڭ قەلبىگە پاتۇرىدۇ
③
. 

  ئىشالرنى بېجىرىشتە ئالدىراقسىانلىق قىلماسىلىق ۋە تەمكىىن

ق بولۇ  كېرەك. چىۈنكى پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم بىۇ ھەقىتە مۇنىدا

 «.تىندۇرهللائالدىراقسانلىق شەيتاندىن، تەمكىنلىە »دگگەن: 

                                                 
 ئايەت. – 11سۈرە ئەئرا ،  ①
 ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان. ②
 ئىبنى ئەبۇ دۇنيا رىۋايەت قىلغان. ③
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نەيرەڭلىرىىىدىن  -بىىۇ كىچىىىە رىسىىالىمىزدە شىىەيتاننىڭ ھىىىيلە 

تەدبىىرلەر ۋە  –ساقلىنىشقا تېگىشلىە ئىسالم دىنى كۆرسىەتكەن چىارە 

قىممەتلىە تەۋسىيەلەرنىڭ ھەممىنى بايان قىلىپ بولغىلى بولمايىدۇ. بىۇ 

جنۇ سۆزى يېتەرلىىە: تائاالنىڭ مۇهللا ھەقتە  َل جماوْ﴾  ََ جْتْوااو َْج  واْججاْسوُه ﴿  ْنجْحْوذ ٍ ا
ُُان  ووو ِاوووم واْجُهووَجج َا   ُُاَْج جتاووذاْ  ن  جْحْشوووَ  ْا تەقىىىۋادار كىشىىىىلەر شىىىەيتاننىڭ ﴿ ججوو ا

دە، ھەقىقەتنى كۆر ۋگلىىپ،  -نى ئەسلەيدۇ هللاۋەسۋەسىسىگە ئۇچرىسا، 

 .①﴾)شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن  خاالس تاپىدۇ
 

 

                                                 
 ئايەت. - 901سۈرە ئەئرا ،  ①
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ئالتىنچى، ئىسالم دىنىنىڭ كەلگۈسى پارالق ئىكەنلىكىگە 

 چىن دىلىمدىن ئىشىنىشىم كېرەك.

 

كىتابنىڭ بۇ قىسمىدا، ئىسالم نىزامىنىڭ ئىالھىي پەرۋىش قىلىىش 

روھىغىىا ئىىىگە ئىكەنلىكىىى، خەلقئىىارالىق ئىكەنلىكىىى، مەسىىىلىلەر ە 

قاتارلىق نىۇقتىالر ئەتراپلىق قارايدىغانلىقى، ھەممىگە شامى  ئىكەنلىكى 

 ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتىمىز.

ئىسالمغا بولغان ئىمانىم مەندىن بىۇ دىننىىڭ كەلگۈسىىدە چوقىۇم 

غەلىبە قىلىدىغانلىقىغا ھەقىقىي رەۋىشتە ئىشىنىشىمنى تەقەززا قىلىدۇ. 

تەرىپىىىدىن كەلىىگەن ئاالھىىىدىلىككە ئىىىگە هللا چىىۈنكى ئىسىىالم دىنىىى 

ىرىنى ئىنتىزامالشتۇرۇشىىىقا، بولغاچقىىىا، ھاياتلىقنىىىىڭ پۈتىىىۈن ئىشىىىل

ئىنسانىيەتنى يېتەكلەشكە ۋە ئۇنىڭغا رەھبەرلىىە قىلىشىقا ئەڭ اليىىق، 

ئەڭ مۇۋاپىىىق دىىىن ھېسىىابلىنىدۇ. شىىۇڭا ئىىۇ، ئىنسىىانىيەتنىڭ تەبىئىىىي 

ئېھتىياجلىرىنى، ماددىي ۋە مەنىۋى تەلەپلىرىنى ناھايىتى رەتلىىە ھالىدا 

ج تائاال مۇنىداق دەيىدۇ:هللا  بىر تەرەپ قىلىدىغان بىردىنبىر تۈز مدۇر. ﴿ياوا
 ُُ ا  و جَْحخا َُ جْحْ    و ُهو ا َُججاَ جقا اقاجاا ََ ا مەخلۇقاتنى ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟ ئۇ ﴿ ٍوا

شىىەيئىلەرنىڭ نىىازۇك تەرەپلىرىنىىى بىلگۈچىىىدۇر، ھەممىىىدىن تولىىۇق 

 .①﴾خەۋەرداردۇر

ئىسالم نىزامىنىڭ ئىالھىىي پەرۋىىش قىلىىش رغھىنىا ئىىگە 

  ئىكەنلىكى:
سالم دىنى ئىالھىي پەرۋىش قىلىىش روھىغىا ئىىگە بولىۇپ، ئىۇ ئى

مۇشۇ ئاالھىدىلىكى بىلەن ئۆزىنىڭ ئىنسانالر تەرىپىدىن تۈز لگەن بارلىق 

                                                 
 ئايەت-11مۈلە سۈرىسى  ①
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ئويدۇرما نىزامالردىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنىى نامايىان قىلىىدۇ، شىۇنداقال، 

ئۇنىڭ ھەر زامان، ھەر ماكىان ۋە ھەمىمە مەيىدانغا ئۇيغىۇن كېلىىدىغان، 

ىيىتىنى مەڭگۈ داۋام قىلدۇرىدىغان بىردىنبىر دىىن ئىكەنلىكىنىى مەۋجۇد

 ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويىدۇ.  –ئوچۇق 

 ئىسالم نىزامىنىڭ خەلقئارالىق ئىكەنلىكى:

ئىسالم دىنى ئىنسانپەرۋەرلىە خۇسۇسىىيەت بىىلەن، ئىنسىانالرغا 

كېڭىيىش، شۇنداقال، كېڭىيىش ۋەزىپىسىنى ئىزچى  يۈر ۈز شىكە قىادىر 

ۇ  خۇسۇسىيىتى بىلەن چەمبەرچىاس مۇجەسسەملەشىكەن بولىۇپ، بول

ئۇنىڭ بۇ خۇسۇسىيىتى ئىنسانالر ئىچىدىكى ئىرقچىلىىق، مىللەتچىلىىە، 

يۇرتۋازلىق، مەھەللىۋازلىق ۋە  ۇرۇھۋازلىقتەك ناچىار ئىللەتلەرنىى تىۈپتىن 

تۈ ىتىپ، خەلقئارالىق دىن ئىكەنلىكىنى دادى  ھالدا جاكاراليدۇ. ئۇنىىڭ 

نالرغا كېڭىىىيىش، ھەمىىمە سىىاھەنى ئىىۆز ئىچىىىگە ئىىېلىش ۋە ئىنسىىا

ئىنسىىانپەرۋەر بولۇشىىتەك خۇسۇسىىىيەتلىرى ئىالھىىىي پەرۋىىىش قىلىىىش 

 روھىدىن كېلىپ چىققان.

 ئىسالم نىزامىنىڭ مەسىلىلەرگە ئەتراپلىق قارايدىنانلىقى: 

يېڭىى  –ئىسالم دىنى ھاياتلىقنىڭ ھەمىمە ساھەسىىدىكى يېڭىى 

تۈرلۈك ۋە ساناقسىز قىيىنچىلىقالرغىا ئەتراپلىىق  – مەسىلىلەر ە، تۈرلۈك

قارايدۇ. ئۇنىڭ بۇ ئاالھىدىلىكى ئېنىىق دەلىلىى بولمىغىان مەسىىلىلەردە 

شەرىئەتنىڭ قىياس )ئوخشىا  تىپتىكىى دەلىلىى يىوق بىىر مەسىىلىنى 

دەلىلى بار بىر مەسىلىگە قىياس قىلىش ، مەسلەھە مۇرسەلە )ئومۇمنىڭ 

  ، ئىستىھسىىان )ياخشىىى دەپ قارا  غىىا مەنپەئەتىنىىى كىىۆزدە تۇتىىۇ

ئوخشا  دەلىللىرىدىن پايدىلىنىپ ھۆكۈم يەكۈنلەپ چىقىىرىش ئۈچىۈن 

 ئىجتىھاد قىلىشنىڭ يولىنى ئېچىپ بېرىدۇ. 

 ئىسالم نىزامىنىڭ ھەممىگە شامىل ئىكەنلىكى:

ئىسالم دىنىى يەر يۈزىىدىكى بىارلىق مەسىىلىلەرنى ئىۆز ئىچىىگە 

تەرىپىدىن تۈز لگەن، مۇددىئا ۋە مەقسىەتلىرى  ئالىدۇ. شۇڭا ئۇ ئىنسانالر
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چەكلىە ھەرقانداق ئويدۇرما نىىزام، تىۈز م ۋە پرگنسىىپالردىن ئاالھىىدە 

پەرقلىنىپ تۇرىدۇ. چۈنكى ئۇ ھەممىنى بىلىىپ تۇرىىدىغان، ھەممىىدىن 

خەۋەردار، ئىنسانالرنىڭ ئىشلىرىنى، ئۇالرنىڭ نېمىگە ھاجىتى بارلىقىنى، 

دىلىق، نېمىنىڭ زىيانلىق ئىكەنلىكىنى، ئۇالرنى نىېمە نېمىنىڭ ئۇالرغا پاي

سىىىائادەتكە ئېرىشىىىتۈر پ، نېمىنىىىىڭ بەختسىىىىزلىككە  –بەخىىىت 

بەلگىلىگەن نىزامدۇر. شۇڭالشقا، هللا يولۇقتۇرىدىغانلىقىنى بىلگۈچى زات 

تىۈز ملىرى ئىنسىىانىيەتنىڭ يەكىكە ۋە جامائەتچىلىىىە  –ئىسىالم قىىانۇن 

نۇن بەلگىلە  ۋە ئىجرا قىلىشقا ئاالقىدار ھاياتىدىكى ئېھتىياجلىرىنى، قا

ئىشلىرىنى، تاشقى ۋە ئىچكى پۈتىۈن مەسىىلىلىرىنى تولىۇق ھە  قىلىىپ 

وُ ج تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا بېرىدۇ.  ََ غاًاجاانا واوَ جْح ُون جت  و ا وُ جج  غاااجْح ُون جااجاوَ جياَبسا واوَ ﴿ت 
 نىىڭ دىنىىدىن ياخشىىهللانىڭ دىنىدا چىىڭ تىۇرۇڭالر، هللا﴿ حاوُنجماَْ وَانا 

 .①﴾ا ئىبادەت قىلغۇچىالرمىزقهللاكىمنىڭ دىنى بار؟ بىز 

 

 

                                                 
 ئايەت. - 113سۈرە بەقەرە،  ①
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نىزامالرنىڭ -ئىنسانالر ئۆزلىرى تۈزى النان قانۇنيەتتىنچى، 

 يېتەرسىز ۋە نۇقسانلىق ئىكەنلىكىگە ئىشىنىشىم كېرەك.

 

دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا يۈر ۈز لىۋاتقىان ئويىدۇرما قىانۇن ۋە 

تىە يىىاكى دگموكراتىىىە ۋە ئەركىنلىىىە نىىىزامالر، مەيلىىى ئىىۇ كاپىتالىسىى

سىستېمىسىدا بولسىۇن، مەيلىى سوتسىيالىسىتىە يىاكى كوممۇنىسىتىە 

سىستېمىسىدا بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىر ئىالھىي كۈچ تەرىپىدىن 

ئەمەس، بەلكى ئىنسانالر تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن، دائىرىسى چەكلىىە، 

زامىىان چەكلىمىسىىىگە يېتەرسىىىز ۋە ئىىاجىز بولغىىانلىقى، شىىۇنداقال، 

ئۇچرىغانلىقى تۈپەيلىدىن كۈنىمىزدە يىۈز بېرىۋاتقىان مەسىىلىلەرنى ھە  

قىلىشىىتا مەغلىىۇبىيەتكە ئۇچرىماقتىىا. مېنىىىڭ )يەنىىى ھەربىىىر ئىمىىانلىق 

مۇسۇلمان  بۇنىڭغا شەكسىز ئىشىنىشىم كېرەك. بىز بۇ يەردە، ئاشۇ قانۇن 

ي ۋە ئەسىىكىرى ۋە نىزامالرنىىىڭ ئىجتىمىىائىي، ئىقتىسىىادىي، سىياسىىى

مەيدانالردا مەغلۇئ بولغانلىقى ھەققىدە ناھايىتى قىسىقىچە توختىلىىپ 

 ئۆتىمىز.

 ئىجتىمائىي مەيدان:

دۇنيىىادا يۈر ۈز لىۋاتقىىان تىىۈز ملەر مەيلىىى ئوڭچىالرنىىىڭ يىىاكى 

 –ئۆكتىچىلەرنىىىڭ بولىشىىىدىن قەتئىيىىنەزەر، ئىنسىىانالرنىڭ بەخىىت 

الەتلىە قىلىشتا مەغلىۇپ بولىۇپال سائادىتى، ئامانلىقى ۋە مۇقىملىقىغا كاپ

قالماستىن، بەلكى ئۇالرنىىڭ تې ىمىۇ بەختسىىزلىكىگە ۋە ھاياتلىرىنىىڭ 

نىىابۇت بولۇشىىىغا سىىەۋەبچى بولىىدى. چىىۈنكى ئىىائىلە ۋە جەمئىىىيەت 

ئەخالق بۇزۇلدى، قىمىمەت قىارا   -مۇناسىۋىتى ۋەيران بولدى، ئەدەپ 

ۋە مۇقىملىقنىىىڭ  ۋە  ىىۈزە  ئەخىىالق ئەنئەنىلىىىرى يوقالىىدى. ئامىىانلىق

ئىىورنىنى ئەنسىىىزلىە ۋە مۇقىسىىىزلىق قاپلىىىدى. ئۆزئىىارا ياردەملىشىىىش، 
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باشقىالرنىڭ مەنپەئەتىنى ئۆزنىڭ مەنپەئەتىدىن ئەال بىلىش ۋە ئىۇالرنى 

ياخشىىى كىىۆر  ، شىىۇنداقال، ئۇالرغىىا غەم ورلىىۇق قىلىشىىنىڭ ئىىورنىنى 

 مەنمەنچىلىە ۋە شەخسىيەتچىلىە ئىگەللەپ كەتتى.

 ي مەيدان:ئىقتىسادى

مەيلى كاپىتالىستىە تۈز م بولسىۇن يىاكى سوتسىيالىسىتىە تىۈز م 

بولسۇن، بۇ تۈز ملەر دۇنيانى جەنىنەت ھالىغىا كەلتىۈر  ، ھەمىمە تەڭ 

ياشا  ۋە ئىجتىمائىي ئادالەتنى بەرپا قىلىشتىن ئىبىارەت بىۇ خىيىالىنى 

 ئەمەلگە ئاشۇرالمىدى. ئەكسىچە، سىنىپىي ئىايرىمىچىلىق، ئىجتىمىائىي

زۇلۇم، پارتىيىۋازلىق، بېسىمدارلىق قىلىش، كەمبەغەللىە، ئىشسىزلىە ۋە 

شىىۇنىڭغا ئوخشىىىغان، سىىاناپ تىىۈ ەتكىلى بولمايىىدىغان كۈنىىدىلىە 

 قىيىنچىلىقالر مانا مۇشۇ ئىككى تۈز منىڭ سايىسىدا يۈز بەرمەكتە.

 سىماسىي مەيدان:

دگموكراتىىىە تىىۈز م، ئەسىىكىرىي تىىۈز م، جۇمھىىۇرىيەت تىىۈز مى، 

دىشىىاھلىق تىىۈز مى، رەئىسىىلىە )زوڭتۇڭلىىۇق  تىىۈز مى ۋە پارالمېنىىت پا

تىىۈز مى قاتىىارلىق بىىۇ تىىۈز مملەر دۇنيانىىىڭ ھەرقايسىىى جايلىرىىىدىكى 

سىياسىىىىي ھايىىىات سەھنىسىىىىدە يىىىۈز بېرىۋاتقىىىان بۇزۇقچىلىىىىق ۋە 

ئازغۇنلۇقالرنىىىڭ ئاساسىىىي سەۋەبچىسىىىدۇر. چىىۈنكى بىىۇ تۈز ملەرنىىىڭ 

ش، قەتلىئام قىلىش، قوزغىالڭ چىقىرىش، پاسات تېرى –خۇيپەيلى پىتنە 

ئىنقىالئ قىلىش، ھوقىۇق تىارتىۋگلىش، سۈيىقەسىت قىلىىپ ئۆلتىۈر   

قاتارلىق يامىانلىقالردىن ئېشىىپ، ئىشىغا  قىلىىۋگلىش، ئەسىىر ال ېىرى 

قىىۇرۇ ، پىىارى ورلۇق قىلىىىش ۋە كېڭەيمىچىلىىىە قىلىشىىتەك رەزىىى  

 كتە.قىلمىشالرنى ئۆزىگە تەبىئىي ماركا قىلىپ كەلمە

 ئەسكىرىي مەيدان:  

بۇ نىزام ۋە تۈز ملەر كەشمىر، شەرقىي تۈركىستان، ھەبەشىسىتان، 

ئىرىتىرىيە، پىلىپپىن خەلقلىرىگە ئوخشا  ئېزىلىۋاتقان مۇسىۇلمانالرنىڭ 

مەسىلىلىرىگە سە  قارىغانلىقى، بولۇپمۇ، پەلەسىتىن مەسىلىسىىگە كىۆز 
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يىان بىۇ مەسىىلىلەرنى يۈمغانلىقى، ئۇنىڭ ئۈسىتىگە يېىرىم ئەسىىردىن بو

بازارغا سىېلىپ تىجىارەتكە ئايالنىدۇرىۋالغانلىقى، خۇسۇسىىي مەنىپەئەت 

ئۈچۈن قولالنغانلىقى قاتارلىق جاۋابكىارلىقنى ئۈسىتىگە ئېلىشىى كېىرەك. 

ئۇنىڭدىن باشقا يەنە، مۇسۇلمانالر قايسى مىللەتكە مەنسۇپ بولۇشىىدىن 

ۇسىتەملىكىچىلەر ە قارشىى قەتئىينەزەر، بۇ نىزام ۋە تۈز ملەر ئۇالرنىڭ م

تۇرۇپ ئۆزلىرىنى قۇتقۇزۇشى، ئىسرائىلدىن ئىبارەت ئىسىالم د شىمىنىنى 

پەلەستىندىن قوغالپ چىقىرىشى ئۈچۈن ماددىي ۋە روھىىي جەھەتىتىن 

تەييارلىق قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلغانلىقىنىڭ جاۋابكارلىقىغىا تارتىلىشىى 

 الزىم. 
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 ئىككىنچى بۆلۈم

 

تكە مەنسۇپ بولۇشۇم مەندىن نېمىلەرنى ئىسالمىي ھەرىكە

 تەلەپ قىلىدۇ؟

 ئىككىنچى بۆلۈمنىڭ كىرىش سۆزى

 بىرىنچى، ئىسالم ئۈچۈن ياشىشىم كېرەك.

ئىككىنچى، ئىسىالم ئۈچىۈن خىىزمەت قىلىشىنىڭ پەرز 

 ئىكەنلىكىگە ئىشىنىشىم كېرەك.

ى، ۋەزىپىلىىىرئىسىىالم ھەرىكىتىىىن ئۇنىىىڭ ئىىۈچىنچى، 

 لىقلىرى.خۇسۇسىمەتلىرى ۋە تەيمار

تۆتىنچى، ئىسالمىي خىزمەتنىىڭ ئۇسىۇللىرىنى ياخشىى 

 چۈشىنىشىم كېرەك.

بەشىنچى، ئىسالمىي ھەرىكەتىكە مەنسىۇپ بولۇشىنىڭ 

نەقەدەر قىمىن مەسىئۇلىمەت ئىكەنلىكىنىى تونىۇپ يېتىشىىم 

 كېرەك.

ئالتىنچى، ئىسالمىي خىزمەتنىڭ نۇقتىلىق پرىنسىپلىرىنى 

 ياخشى بىلىشىم كېرەك.
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بەيئەت قىلىش ۋە ئەزا بولۇشنىڭ شەرتلىرىنى  يەتتىنچى،

 تولۇق ئىگەللىشىم كېرەك.
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 ئىككىنچى بۆلۈمنىڭ كىرىش سۆزى

 

ھۆرمەتلىىىە ئوقىىۇرمەن! قىىولىڭىزدىكى بىىۇ كىتابنىىىڭ ئىككىنچىىى 

ئىسالمىي ھەرىكەتكە مەنسۇپ بولۇشۇم مەندىن نېمىلەرنىى »بۆلۈمىگە: 

تېما با  ماۋزۇ قىلىنغىان بولىۇپ، كىتابنىىڭ بىۇ ناملىق « تەلەپ قىلىدۇ؟

بۆلىىۈمى ئىسىىالمغا تىىوغرا شىىەكىلدە مەنسىىۇپ بولغىىان )يەنىىى ھەقىقىىىي 

رەۋىشتە مۇسۇلمان بولغان  ھەربىر كىشىدە تولۇق تېپىلىشىقا تېگىشىلىە 

 مۇھىم سۈپەتلەرنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. 

 شۇنداق ئىكەن، بىراۋنىڭ ئىسالمىي ھەرىكەتكە مەنسۇپ بولۇشىى

ئاساسىىەن ئۇنىىىڭ ئىسىىالمغا مەنسىىۇپ بولغىىانلىقىنى )يەنىىى ھەقىقىىىي 

رەۋىشىىتە مۇسىىۇلمان بولغىىانلىقىنى  كۆرسىىىتىپ بېرىىىدىغان سىىۈپەت ۋە 

شەرتلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىىگە بىاغلىقتۇر. شىۇڭا، ئىسىالم ھەرىكىتىى 

بىراۋنى ئۆزىگە ئەزا قىلىشتىن بۇرۇن ئىۇنى ھەقىقىىي مۇسىۇلمان قىلىىپ 

يىتى بەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. چۈنكى، ئىسالمغا مەنسۇپ تەييارالشقا ناھا

بولۇ  ئاساس قىلىنىدۇ. ئەمما ئىسىالم ھەرىكىىتىگە مەنسىۇپ بولىۇ  

بولسا، بىۇ دىنغىا مەنسىۇپ بولغىانلىقنى سىاداقەتمەنلىە بىىلەن ئىزھىار 

 قىلىشتىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدىغان جۈزئىي مەسىلىدۇر. 

ۇرغۇچىىدۇر، پەقەت ئۇنىڭىدىنال ال مىۇۋەپپەقىيەت قازاندهللايېگانە 

 مەدەت تىلەيمىز! 

                                  

 ئاپتۇر                                              
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 بىرىنچى، ئىسالم ئۈچۈن ياشىشىم كېرەك

 
، بىر قىسىم ئىنسانالرنىڭ پەقەتىال دۇنيىالىق كىتابنىڭ بۇ قىسمىدا

قىسىىىم ئىنسىىانالرنىڭ دۇنيىىالىق بىىىلەن ئۈچىىۈن ياشىسىىا، يەنە بىىىر 

ئاخىرەتلىىىە ئارىسىىىدا تېڭىرقىىاپ ياشىىايدىغانلىقى، يەنە بىىىر قىسىىىم 

ئىنسىىىانالرنىڭ دۇنيىىىانى ئاخىرەتلىىىىە ئۈچىىىۈن ئېكىنزارلىىىىق دەپ 

بىلىىىدىغانلىقى، قانىىداق ياشىسىىام ئىسىىالم ئۈچىىۈن ياشىىىغان بىىولىمەن؟ 

ىن ئىبىىارەت؟ ئىسىىالم ئۈچىىۈن ياشىىايدىغانالرنىڭ سىىۈپەتلىرى نىىېمىلەرد

 قاتارلىق نۇقتىالر ئۈستىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز.

ئىسالمغا مەنسۇپ بولغانلىقىم خىۇددى ماڭىا ئىمىان، ئىبىادەت ۋە 

ئەخالق جەھەتىلەردە ئالىدى بىىلەن ئۆزەمنىىڭ، ئانىدىن بىارلىق ئىائىلە 

ئەزالىرىمنىڭ ئىسالمىي ھاياتتىا ياشىشىىمىزنى كېرەكلىىە قىلغىنىىدەك، 

ن ياشىشىىىمنى، بىىارلىق ھايىىاتىمنى ئىسىىالم ئۈچىىۈن ئىسىىالم ئۈچىىۈ

قۇدرىتىم ۋە ئىمكانىمنى ئىسالم سەلتىنىتىنىڭ  –ئاتىشىمنى، پۈتۈن كۈچ 

يۈكسىلىشىىى ۋە شانۇشىىەۋكەت قازىنىشىىى ئۈچىىۈن بېغىشلىشىىىمنى ھەم 

 كېرەكلىە قىلىدۇ.

دۇنيادىكى ئىنسانالر ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ، ئۆزەمنىڭ قايسى تىۈردىكى 

 ىكىمگە ئوبدان قاراپ چىقىشىم كېرەك؟ئىنسان ئىكەنل

 پەقەت دۇنمالىق ئۈچۈن ياشايدىنانالر: 

بىىۇ خىلىىدىكى ئىنسىىانالر ھەم رگئىىاللىق ھەم ئىىىدىيە جەھەتىىتىن 

ماتېرىيالىستتۇر. قۇرئان كەرىم بىۇ خىلىدىكى ئىنسىانالرنى ردەھىرىيلەرر 

نَو اْجااج دەپ ئاتىغىىان:  َ ج  وْجبا اْتُوناووْجْحوو وونا َُوو َ   ا ﴿ااقاووُْح َْج  َنجه  اوَ ووُ جَ ما ََ ئىىۇالر: ﴿ جاووْجنا

ھاياتلىق پەقەت مۇشىۇ دۇنيىادىكى ھايىاتىمىزدۇر، ئۆلگەنىدىن كېىيىن »
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ََ اوْجااجاوْج؛ ①﴾دەيدۇ «تىرىلد ر لمەيمىز نَو اْجناُمو ُتجاانا  َ ج  ْوجبا اْتُوناوْجْحو ججاْجه نا ُحْ  ﴿ااقْا
َ ووو وووَ جم  جج  ُا ح  جااجاوووْجحاُهوووَجَ وووذا ُُ َه َْ ُن ووو نا ٍُوَه  ُلناوووْج  ْوجْحووو ج  ْوجٍْا ََ ج  َنجُهووو ئىىىۇالر )يەنىىىى ﴿ َ 

ھايىىات دگىىگەن پەقەت دۇنيىىادىكى »قىيىىامەتنى ئىنكىىار قىلغىىۇچىالر : 

ھاياتىمىزدۇر، ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز )يەنىى تۇغىۇلىمىز . پەقەت زاماننىىڭ 

. ئىۇالر بىۇ خۇسۇسىتا ھېچقانىداق «ئۆتۈشى بىلەن يوق بولىمىز )دەيىدۇ 

 .②﴾ئۇالر پەقەت  ۇمان بىلەن سۆزلەيدۇمەلۇماتقا ئىگە ئەمەس، 
كۈنىمىزدىكى كوممۇنىستالر، ئۇالرنىڭ ئۆزلىكىىدىن پەيىدا بولىۇ  

سەپسەتىسىىىنى كۆتىىۈر پ چىققىىىان ئە ەشىىكۈچىلىرى ۋە ئەلمىىىانىي 

 ۇماشىىتىلىرى ردەھرىيلىىىەر ئىدىيىسىىىدىن كېلىىىپ چىققىىان. شىىۇ 

ىنسىان سەۋەبتىن، لېنىن بىر پەيالسىوپنىڭ: ركائىنىاتنى تەڭىرى يىاكى ئ

ياراتقىنى يوق. ئۇ ئەزەلدىن بار ئىىدى، بۇنىدىن كېيىنمىۇ شىۇنداق داۋام 

قىلىدۇ. ئۇ، مۇئەييەن قانۇنالرغا بىنائەن ھەم نۇر چاچىدىغان ھەم نىۇرى 

ئۆچىىۈپ تۇرىىىدىغان مەڭگۈلىىۈك يورۇقلۇقتىىۇرر دگىىگەن سىىۆزىگە ئىزاھىىات 

ڭالشتۇرۇپ بېرىپ: ربۇ، دىئالېكتىكىلىق ماتېرىيالىزم پرىنسىپلىرىنى ئايدى

بېرىدىغان بەدىئى قىممەتكە ئىىگە چۈشىەند ر   ئىىكەنر دەپ باھىا 

 بەر ەن ئىدى.

ئە ەر ئىنسىىان دۇنيىىا ھاياتىىىدىن كېىىيىن بىىۇ دۇنيىىادا قىلغىىان 

ئىشلىرىدىن ھېسىائ بېرىىدىغان يەنە بىىر دۇنيانىىڭ بىارلىقىنى ئىنكىار 

شىۇنىڭ  خىيالى مۇشۇ دۇنيا ئۈچۈنال بولىىدۇ. -قىلسا، ئۇنىڭ پۈتۈن پىكىر 

تالىىدۇ،  -بىلەن، ئۇ پەقەت دۇنيا ئۈچۈن ياشايدۇ، د نيا ئۈچىۈن ھېرىىپ 

 -ئۇنىڭ ئارقىسىدىن يۈ ۈرىدۇ. ئاخىرىدا، دۇنيىا ھەلەكچىلىكىىگە، ئىارزۇ 

 ھەۋەسلىرىگە غەرق بولۇپ كېتىدۇ.

 

                                                 
 ئايەت. – 92سۈرە ئەنئام،  ①
 ئايەت. - 91سۈرە جاسىيە،  ②
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 دۇنمالىق بىلەن ئاخىرەتلىك ئارىسىدا تېڭىرقاپ ياشايدىنانالر:

خەلق بولىۇپ، ئۇالرنىىڭ ئەقىىدىلىرى بۇ خىلدىكى ئىنسانالر ئاۋام 

تېڭىرقا  ئىچىىدە ئۆتىىدۇ، دۇنيىا ھاياتىىدىكى ئەمەللىىرى زايىا بولىۇپ 

كېتىىىدۇ. ھىىالبۇكى، ئىىۇالر ئىىۆزلىرىنى ياخشىىى ئىىىش قىلغىىۇچىالردىن 

قا ۋە قىيىامەت كىۈنىگە ئىمىان كەلتىۈر ەن هللاھېساباليدۇ.  ەرچە ئۇالر 

كلى بولىۇپ، ئەمەلىىي شىە بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ ئىمىانى يىۈزەكى ۋە

رگئاللىقتىن پۈتۈنلەي يىراق. چىۈنكى ئىۇالر بەزى دىنىىي پائىالىيەتلەر ە 

قاتنىشىپ قويغاندەك كۆر نسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ھەقىقىي ماتېرىيالىستتۇر. 

بىر شائىر: ردىنىمىزنى پارچىالپ دۇنيالىقىمىزغا ياماق سالىمىز، ئىاخىرى 

مىزمۇ قالمايىىدۇر دەپ بېيىىىت دىنىمىزمىىۇ، يامىىاق سىىالىدىغان دۇنيىىالىقى

 ئوقۇ  ئارقىلىق ئۇالرنى تولىمۇ توغرا تەسۋىرلىگەن.

« خەلقنى نىېمىگە دەۋەت قىلىمىىز؟»شېھىد ئىمام ھەسەن بەننا 

نىىاملىق رىسالىسىىىدە مۇنىىداق دگىىگەن: رقۇرئىىان كەرىىىم ھاياتلىقنىىىڭ 

غايىلىرىنى، ئىنسانالرنىڭ ياشاشتىكى مەقسەتلىرىنى ئېنىىق بەلگىىلەپ، 

ئىچىش  -ئىنسانالرنىڭ ھاياتتىكى بارلىق غايىسىنىڭ پەقەتال يەپ  بەزى

  ئىكەنلىكىنىى بايىان بەھىرىمەن بولىۇۋە دۇنيا نېمەتلىرىدىن بولۇشىغا 

ُْج تائاال مۇنىداق دەيىدۇ:هللا قىلدى.  وْجتاَُُ و ج اما َُُ ُ  نا ٍاو جاا َُو نا بْو جٍواباما ُُْا ج افاو ﴿ااْحْوذ ٍ ا
َُججاثَووً ىجحْج َاوُْ جااْحنْوْ انَو َِ ْ ََ كاپىرالر )ھاياتىي دۇنيادا ئۇنىڭ لەززەتلىرىىدىن  ﴿ ُهو

ئىچىىىدۇ، )ئىىاخىرەتتە   -بەھىىرىمەن بولىىىدۇ ۋە چاھارپىىايالردەك يەپ 

 .①﴾ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ
قۇرئان كەرىم بىىر تۈركىۈم ئىنسىانالرنىڭ دۇنيىا زىبىۇزىننەتلىرىگە، 

ن قىلىىپ مۇنىداق ماتالىرىغا بېرىلىپ كېتىىدىغانلىقىنى بايىا –پانىي ما  

جدەيدۇ:   ُ جْحْذها ُ جَْحُماان اُاا جج  ا جااَْحااناْم   جْحنجساْءجااَْحاان   ا جج  ا جْحْشها اْت   ُ جُب جح  ْنْف  ﴿ُزٍج ا
ُاجبُج َا نَو اْجااْح ُوُنجم نو  َ َا اوْا جْحو ُْ جَْح ججاباو ُا جواح و   َُ و َا جااَْح َاوْ   ِانَو جَْحُمساْ جاا جااْ  ْ  َ َسوُ جااَْحف اْلا جااَْحخا

                                                 
 ئايەت. – 19سۈرە مۇھەممەد،  ①
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مۈشىتىن توپالنغىان كىۆپ مىالالر، ۈك -ئايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن ﴿ َْحماَُّ  

ئارغىمىىاقالر، چىىارۋىالر ۋە ئېكىىىنلەردىن ئىبىىارەت كۆڭىىۈ  تارتىىىدىغان 

نەرسىلەرنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى. ئۇالر دۇنيىا 

نىىڭ هللاەردۇر؛ تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان )باقاسى يوق  شىەيئىل

دەر اھىدا بولسا قايتىدىغان  ۈزە  جاي )يەنى جەننەت  باردۇر )شۇنىڭ 

 .①﴾ ئۈچۈن باشقىغا ئەمەس، جەننەتكە قىزىقىش كېرەك

قۇرئان كەرىم يەنە بىىر تۈركىۈم ئىنسىانالرنىڭ دۇنيىادىكى ئىشىى 

پەقەت پىتنە تېرىش، يامىان ئىشىالرنى پەيىدا قىلىىش ۋە بۇزغۇنچىلىىق 

جقواَ حُوُنج كىنى بىلد ر پ مۇنداق دەيدۇ:قىلىش ئىكەنلى ُا اُو   ََ ججا جٍُو جْحْنْف  ﴿ااج  ا
جَْحخ  اوْ  ج  َ جياحاو ُهو ا ِ ونجقواَ ا ون جاا جْحُ ناجما اىججاْج َُ ٍَُشه  نَو اْجاا  َ َا اْا جْح ِ ونج ِ نجَْح َاىج و  جاا  واْجتواو اْحىجسا

ْاجااْح جااْحْنَسوووو َُ ا وووو َا جَْح ُا ووووْجااٍُوَه  وووو ِ   ها ج َا وووو جح  ُوَفس  ََا  ِا ووووْدا ْ جْحفاسا  ُ وووو  َ ٍُ )ئىىىىى ﴿  ُووووُنجواج

مۇھەممەد!  كىشىىلەر ئارىسىىدا شىۇنداق ئىادەم بىاركى، ئۇنىىڭ دۇنيىا 

ى توغرىسىىىدىكى سىىۆزى سىىېنى قىزىقتۇرىىىدۇ )لىىېكىن ئىىۇ كىىتىرىكچىلى

يالغانچى مۇناپىقتۇر ، ئۇ دىلىدىكى نەرسىگە )يەنىى دىلىى باشىقا تىلىى 

ى، ئىۇ )سىاڭا ۋە سىاڭا نى  ۇۋاھ قىلىدۇ. ھىالبۇكهللاباشقا ئەمەسلىكىگە  

ئە ەشكۈچىلەر ە  ئەشەددىي د شمەندۇر )كۆر نۈشتە ئۇ شېرىن سىۆزى 

ئارقىلىق دىندار قىيىاپەتكە كىرىۋالىىدۇ . ئىۇ )ھۇزۇرۇڭىدىن  قايتقانىدىن 

كېيىن، زگمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىش ئۈچۈن ۋە زىرائەتلەرنى، ھايۋاناتالرنى 

ىلىقى ئەمەلىىدە ھىىاالك قىلىىىش ئۈچىىۈن تىرىشىىىدۇ )ئۇنىىىڭ بۇزغىىۇنچ

ئىنسىىانالرنى ھىىاالك قىلىىىش ئۈچۈنىىدۇر، چىىۈنكى زىرائەتلەرسىىىز ۋە 

هللا ھايۋاناتالرسىىىىز ئىنسىىىانالرنىڭ ياشىيالىشىىىى مىىىۇمكىن ئەمەس . 

 .②﴾بۇزۇقچىلىقنى ياقتۇرمايدۇ

                                                 
 .ئايەت - 11 ،ئا  ئىمرانسۈرە  ①
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مۇددىئالىرى  –مانا بۇالر ئىنسانالرنىڭ دۇنيا ھاياتىدىكى مەقسەت 

مەقسىەتلەردىن  -خشا  غايە تائاال مۇئمىنلەرنىڭ ئۇنىڭغا ئوهللا بولۇپ، 

جۇدا ئىكەنلىكىنى بايىان قىلىدى. شىۇنداقال، ئۇالرغىا ئەڭ  –پاك ۋە ئادا 

ئىىالىي ۋە ئۇلىىۇە بىىىر ۋەزىپىنىىى يۈكلىىىدى. بىىۇ ئۇلىىۇە ۋەزىىىپە پۈتىىۈن 

ئىنسانىيەتنى ھەق يولىغا يېتەكلە ، خەيرلىە ئىشىالردا ئىاۋام خەلقىقە 

نۇرى بىىلەن يورۇتۇشىتىن باشالمچىلىق قىلىش ۋە پۈتۈن دۇنيانى ئىسالم 

 ئىبارەتتۇر.

 دۇنمانى ئاخىرەتلىك ئۈچۈن ئېكىنزارلىق دەپ بىلىدىنانالر:

بىىۇ خىلىىدىكى ئىنسىىانالر ھەقىقىىىي مىىۇئمىنلەر بولىىۇپ، ئىىۇالر 

ئاخىرەتلىىىە ئۈچىىۈن بىىۇ دۇنيانىىىڭ نەقەدەر قىممەتلىىىە ئىكەنلىكىنىىى 

خشىىى بايقىيالىغىنىىىدەك، بىىۇ ھاياتلىقنىىىڭ ھەقىقىىىي مىىاھىيىتىنىمۇ يا

نَو اْج  وْج تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيىدۇ:هللا چۈشەنگەنالردۇر.   َ َا اوُْاجْحو ﴿ااجاوْجَْح
ََا  ُو ن ج﴿ ُاجتوا ِاو جٍوابْوُاو ناجيا جحجْ ذ ٍ ا ُل ُاُاجقا وَ َُجْ ق  ْ َْ جااحا  جااحاَه ل ُل دۇنيىا تىرىكچىلىكىى حاَ 

چىۈن دىغانالر ئۈىىپەقەت ئويۇن، غەپلەتتىىنال ئىبىارەت، تەقۋادارلىىق قىل

   ①﴾ئەلۋەتتە ئاخىرەت ياخشىدۇر، )بۇنى  چۈشەنمەمسىلەر؟

غىايىلىرىنى  تىرىكچىلىكىى ئىۇالرنى ئەسىلى يارىتىلىشىتىكىدۇنيا 

ئەمەلىيلەشتۈر شتىن مەشغۇ  قىلىپ قويالمايدۇ ياكى توسۇپ قااللمايدۇ. 

 تائاال ئۇالرنىڭ يارىتىلىشتىكى غايىلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:هللا 
َُان  ج﴿ااجاْجقاج ََُا ج  ْوجح  وا ْ جااَْ  نلا جَْح   ُْ جىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا ﴿ اَا

 .②﴾ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم
هللا ئىسالمغا ھەقىقىي رەۋىشتە مەنسۇپ بولغانالر دۇنيىا ھايىاتىنى 

تائاالغا ئىتائەت قىلىش ۋە ئۇنىىڭ رازىلىقىنىى قولغىا كەلتىۈر   ئۈچىۈن 

يدان دەپ قارايدۇ. شۇڭا ئۇالرنىڭ بارلىق ھاياتى، يەنى بەسلىشىدىغان مە

                                                 
 ئايەت. – 19سۈرە ئەنئام،  ①
 .ئايەت - 59 ،زارىياتسۈرە  ②



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

100 
 

مىۈلكى، ئۆيىۋاقلىرى، ۋاقىتلىىرى ۋە  -ئىلىم ئىگەللىشى، تىجارىتى، مىا  

خىياللىرى مۇشۇ يولغا بويسۇندۇرۇلغان بولۇپ، ئەكسىچە قىلىىپ  –پىكىر 

ھەۋەسىلىرىگە پىىدا  -ئېيتقاندا، بارلىقىنى نەپسىى خاھىشىلىرى، ئىارزۇ 

 رىيالىستالرغا ھەر ىز ئوخشىمايدۇ.قىلغان ماتې

بۇنى ئوچىۇق ئىسىپاتالپ بېرىىدىغان دەلىللەردىىن بىىرى شىۇكى، 

زامانىۋىي ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇالتالر ۋە بۇ مەھسۇالتالرنى ئىجىاد 

ھوشىىىى ئىنسىىىانالرنى  –قىلغىىىان كەشىىىپىياتچىالرنىڭ پۈتىىىۈن ئەس 

جىسىىمانىي مىىۇنكىنقەدەر باياشىىات تۇرمۇشىىتىن بەھىىرىمەن قىلىشىىقا ۋە 

پىىاراغەتكە ئېرىشتۈر شىىكە كاپالەتلىىىە قىلىشىىتىن  –جەھەتىىتىن راھەت 

باشقىنى نىشىان قىلمايىدۇ. دگىمەك، زامىانىۋىي مەھسىۇالتالرنىڭ دۇنيىا 

ھاياتىنى ياخشىلىق، ئامانلىق، خاتىرجەملىە بىىلەن  ۈللەند شىتەك بىىر 

اچىا غايىسى يوق. مەسىىلەن، ماشىىنا، ئىايروپىالن، كىرالغىۇ، توڭالتقىۇ، ق

يۇيۇ  ماشىنىسى، مېۋە سىقىش ماشىنىسى، قوچۇ  ماشىنىسىى، تىوك 

كىېچەك،  -سۈپۈر ىسى، زىننەت بويىۇملىرى، ئىۆي جاھىازلىرى، كىىيىم 

كۆڭىىۈ  ئىىېچىش ۋە ۋاقىىىت ئۆتكىىۈز   ئەسىىۋابلىرى، بەلكىىى دۇنيانىىىڭ 

كارخىىانىالر ئىشىىلەپ چىقىرىۋاتقىىان  –ھەرقايسىىى جايلىرىىىدىكى زاۋۇت 

الرچە تۈرلىۈك مەھسىۇالتالر پەقەتىال ئىنسىانالرنى يۈزلەرچە، ھەتتا مىڭى

باياشات تۇرمۇشقا ئىگە قىلىش ۋە ئۇالرنى جىسمانىي جەھەتىتىن راھەت 

 پاراغەتكە ئېرىشتۈر شنى مەقسەت قىلىدۇ.  –

ئىسالم دىنى ئىزدىنىش، تەتقىقات ئېلىپ بېرىش، ئىجىاد قىلىىش 

سىىلەرنىڭ ۋە ئىشلەپ چىقىرىشقا قەتئى قارشى ئەمەس. لىېكىن بىۇ نەر

بىرىنچىدىن ئىنسانىيەتكە زىيان ئېلىپ كەلمەسىلىكىنى، ئىككىنچىىدىن 

خەيرلىىىە ئىشىىالرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىىىگە، ياخشىىىلىقنىڭ جەمئىىىيەتكە 

يېيىلىشىىىغا، ئىىۇالرنى ئىشىىلىتىش ۋە پايدىلىنىشىىنىڭ ھەم شىىەرئى ھەم 

ئەخالقىي پرىنسىپالرغا ئۇيغىۇن بولۇشىىغا كاپالەتلىىە قىلىشىنى شىەرت 

 ۇ.قىلىد
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« خەلقنى نىېمىگە دەۋەت قىلىمىىز؟»شېھىد ئىمام ھەسەن بەننا 

ناملىق رىسالىسىدە مۇشۇ مەنىنى كىۆزدە تۇتىۇپ مۇنىداق دگىگەن: رئىى 

نىىىڭ كىتابىىىدىن مۇشىىۇ مەنىنىىى هللائەزىىىز قېرىندىشىىىم! مۇسىىۇلمانالر 

چۈشىىىنەلىدىمۇ؟ نەتىىىجە ئېتىبىىارى بىىىلەن، ئۇالرنىىىڭ نەپسىىلىرى ۋە 

ماددىنىڭ قۇللىقىدىن ئازات بواللىدىمۇ؟ ھاۋايى روھلىرى ئۇلۇغۋارلىشىپ، 

ھەۋەسىىىلىرىدىن، كۆڭىىىۈ  ئارزۇلىرىىىىدىن ۋاز كېچەلىىىىدىمۇ؟ بىھىىىۇدە 

ئىشىىالردىن، ئەرزىىىمەس مەقسىىەتلەردىن قىىو  ئىىۈز پ، ئاسىىمانالرنى ۋە 

قىا ھەقىقىىي رەۋىشىتە يۈزلىنەلىىدىمۇ؟ هللازگمىننى ياراتقان پەرۋەردىگار 

نى ئۈسىتۈنلۈككە ئېرىشىتۈر   نىىڭ كەلىمىسىىهللاتوغرا يولىدا مېڭىىپ، 

ئۈچۈن ئۇنىڭ يولىدا جىھاد قىاللىدىمۇ؟ ئۇنىڭ دىنىنىى دۇنياغىا يېىيىش، 

شەرئى قانۇنلىرىنى مۇداپە قىلىش ئۈچۈن ھەرىىكەت قىاللىىدىمۇ؟ يىاكى 

ئۇالر كۆڭۈ  ئارزۇلىرىنىڭ ئەسىرى، ھاۋايى ھەۋەسلىرىنىڭ قۇللىرى بولۇپ، 

نا، ئېسىى  كىىيىم، راھەت ئۇيقىۇ، پۈتۈن غېمى يۇمشاق لوقما، ئالىي ماشى

مايمۇندەك  ىرىم قىلىۋالغان خوتىۇن، سىاختا كۆر نىۈ  ۋە ئىچىى كىاۋاك 

شىىۆھرەت قاتارلىقالرغىىا ئېرىشىشىىتىن ئىبىىارەتمۇ؟ بىىىر شىىائىر مۇشىىۇ 

ھەۋەسىىكە رازى بولىىدى  -ئىللەتلەرنىىى تەسىىۋىرلەپ: ئىنسىىانالر ئىىارزۇ 

غىغان بولسىىمۇ ۋەلېكىن ئامىتى قاچتى، ھېچ ھىۆ  بولمىىدى،  ەر شىۇڭ

دگىىگەن ئىىىكەن. پەيغەمىىبەر  -قىلىىىپ دەۋا تىرىشىىچانالر دگڭىزىغىىا، 

كېچەكلەرنىىڭ قىۇلى  -كۈمىۈ  ۋە كىىيىم  -ئالتۇن »ئەلەيھىسساالممۇ: 

ردگگەن ئىدى« بولۇپ قالغان كىشىلەر ھاالك بولۇپ كەتسۇن!
①
. 

 قانداق ياشىسام ئىسالم ئۈچۈن ياشىنان بولىمەن؟

ھاياتىمنى ئىسالم يولىغىا يۈزلەنىد ر   ئىسالم ئۈچۈن ياشا  ۋە 

ئۈچۈن تۆۋەندىكى بىرقانچە ئىشالرنى ياخشىى چۈشىنىشىىم ۋە ئىۇالرنى 

 ئۆزەمگە ئۆزلەشتۈر شۈم كېرەك. بۇ ئىشالر تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ①
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تائاال هللا  ياشاشتىكى غايەمنى ياخشى چۈشىنىشىم كېرەك: .1

ووو ْج بىىىۇ ھەقىىىتە مۇنىىىداق دەيىىىدۇ: جَْح   ُْ َُان  ج﴿ااجاوووْجقا اَاووو اُووو ََ ج  ْوجح  وا نووولا  ااَْ  

جىنالرنىىى، ئىنسىىانالرنى پەقەت ماڭىىا ئىبىىادەت قىلىىىش ئۈچىىۈنال ﴿

َُُشووُنجما اووىج؛ ①﴾يىىاراتتىم ووْناجما جاا ا ووْبا جياٍْووْ   ِ وونجس  ج ََاا ِا جااْ جْحْووذ  جقا اووقجْحْسووماْااْت  ُهوو ا ﴿اا
 ًُ و جياَبساُ جماما ََ جياٍ ُل ََ ُ  اُ  رنى ۋە زگمىننى ئىالتە كۈنىدە ئاسمانالهللا ﴿ َْحماْءجح  ااوَ

نىىڭ ئەرشىى سىۇ هللازگمىننى يارىتىشتىن ئىلگىرى   -ياراتتى. )ئاسمان 

سىلەرنىڭ قايسىڭالرنىڭ ئەمەلى ياخشىى ئىكەنلىكىنىى  .ئۈستىدە ئىدى

 .②﴾)ئۇالرنى ياراتتى هللا سىنا  ئۈچۈن 
دۇنمانىڭ ئاخىرەت ئالدىدا قانچىلىىك قىممىتىى بىارلىقىنى  .9

ج تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ك:ياخشى چۈشىنىشم كېرە و بَُ  َ َا ﴿يا
ْل  ُاا ج  وْجقا   ووو ووو ِ ووونجْ ق  نَو اْج  َ َا اوووْا جْحووو ُْ جَْح وووْججاباووو ِاما ُاا ج ووو ووو اجْ ق  نَو اْجج   َ َا اوووْا جْحووو َح دۇنيىىىا ﴿ َْ 

ھاياتىنى ئاخىرەتتىكى )بەخت  بىلەن تېگىشىشىكە رازى بولىدۇڭالرمۇ؟ 

رەتنىىىڭ نېمەتلىىىرى بىىىلەن دۇنيىىا ھاياتىىىدىن بەھىىرىمەن بولىىۇ  ئاخى

َا اوْا ج﴿؛ ③﴾سېلىشتۇرغاندا، ئەرزىمەس نەرسىدۇر ُْ جَْح باو ِاما ج جج َ جشاَنء  ََ ااجاْجُيات  ُب
ََا  ُو ناج جتوا ُا ِاو جااياََوااىجيا ُل جْحْ ن جقا وَ َا َن نابُوهاْجااجاْجم  نَو اْجاازٍ   َ سىلەر ە قانىداق نەرسىە ﴿ ﴾ْح

يدىلىنىدىغان نەرسىىدۇر ۋە بېرىلمىسۇن، )ئۇ  دۇنيا تىرىكچىلىكىدىكى پا

نىىڭ دەر اھىىدىكى سىاۋائ ئەڭ هللادۇنيا تىرىكچىلىكىنىڭ زىننىتىىدۇر، 

   ④﴾ياخشىدۇر، ئەڭ باقىيدۇر، چۈشەنمەمسىلەر؟
رىۋايەت قىلىشىنىچە، بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر دۆۋە 

 –قېنىىى چامىىائەت! مىىا  »ئەخلەتنىىىڭ يېنىغىىا كېلىىىپ، سىىاھابىلىرىنى: 

                                                 
 ئايەت. - 59سۈرە زارىيات،  ①
 ئايەت. – 8ۇد، سۈرە ھ ②
 ئايەت. - 13سۈرە تەۋبە،  ③
 ئايەت. – 90سۈرە قەسەس،  ④
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دەپ چاقىردى. ئاندىن قولىغا چۈر پ كەتكەن « يېنىغا كېلىڭالر دۇنيانىڭ

 -مىا  »بىر پارچە رەخت ۋە چۈر پ كەتكەن بىر تا  سۆڭەكنى ئېلىىپ: 

 دگدى.« دۇنيا دگگەن مانا مۇشۇ

يەنە بىىىىر كىىىۈنى، پەيغەمىىىبەر ئەلەيھىسسىىىاالم سىىىاھابىلىرى 

ا: تاشىىلىۋەتكەن بىىىر قوينىىىڭ تېپىنىىى كىىۆر پ، ئۇالرغىىا بۇرۇلغىىان ھالىىد

 –كۆرد ڭالرمۇ؟ بۇ قوي ئىگىسىىگە نەقەدەر قەدىرسىىز بولىۇپ قالىدى »

نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بىۇ قوينىىڭ ئىگىسىى ئۈچىۈن ھىېچ هللاھە! 

قىىا هللاقىممىتىىى بولمىغىنىىىدەك، دۇنيىىا ۋە ئۇنىڭىىدىكى نەرسىىىلەرمۇ 

نىسبەتەن تې ىمۇ قەدىرسىزدۇر. نىاۋادا دۇنيىا ۋە ئۇنىڭىدىكى نەرسىىلەر 

هللا پاشىنىڭ قانىتىچىلىە قىممەتلىىە بولسىا ئىىدى،  نىڭ ئالدىدا بىرهللا

دگگەن« كاپىرغا بىر يۇتۇم سۇمۇ بەرمىگەن بوالتتى
①
. 

قىيىىامەت »پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم يەنە مۇنىىداق دگىىگەن: 

دۇنياغىىا تې ىمىىۇ  -يېقىنالشىىتى. كىىۈن ئۆتكەنسىىېرى، ئىنسىىانالر مىىا  

ىپ تىىىن تې ىمىىۇ بەك يىراقلىشىىهللاھېرىسىىمەنلىە بىىىلەن بېرىلىىىپ، 

«دۇنيا مۇئمىننىڭ تۈرمىسى، كاپىرنىڭ جەننىتىدۇر»؛ «كېتىدۇ
②
. 

ئۆلۈمنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى ياخشى چۈشىنىپ، ئۇنىڭدىن  .1

ْ ججاوَ ج تائاال بۇ ھەقىتە مۇنىداق دەيىدۇ:هللا ئىبرەت ئېلىشىم كېرەك:  ﴿ُ و
ِاووْن   ووْج ها ُاْ    ما ا وَ جااَْ  َ وو ل  ُا وو جُواجَْح ا ُا َاَجوو ااووىجااَتووُنج ىىىڭ ئۈسىىتىدىكى زگمىنن﴿ ااٍوااوَ

ھەمىىمە يوقىلىىىدۇ. ئەزىمەتلىىىە ۋە كەرەملىىىە پەرۋەردىگارىڭنىىىڭ زاتىىى 

و ج ؛③﴾مەڭگۈ قالىدۇ ِاما جٍواوَ  اجَْحا  اْجاوا ج ََ جُيُتو َاُ  ْجتُو اِْوَ نا جاا  نْما جواَّ﴾ ااُاجَْحماَ ت  ْ جنواَفل   ُ﴿
َا اوْ زاجااجوْجَْح ِْا ج ََ ْنااجِوااا ْاجَْح ا َ جااُيَدق  جْحْنْ ْ حاجما   ُُاَ  زَُب ُْ جَْحغُو نَو اْج  وْججاباو  َ ھەربىىر ﴿ ُاجْحو

جان ئىگىسى ئۆلۈمنىىڭ تەمىنىى تېتىغۇچىىدۇر. سىىلەرنىڭ ئەجىرىڭالر 

                                                 
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ①
 ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ②
 ئايەت. - 99سۈرە رەھمان،  ③



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

104 
 

)يەنى ئەمەللىرىڭالرنىڭ ساۋابى  قىيامەت كۈنى تولۇق بېرىلىدۇ، كىمكىى 

دوزاختىن يىراق قىلىنغان ۋە جەننەتكە كىر ۈز لگەن ئىكەن، ئۇ مۇرادىغىا 

رىكچىلىكىىى پەقەت ئالدايىىدىغان مالىىدىنال ىدۇنيىىا تيەتىىكەن بولىىىدۇ. 

ئىبارەتتۇر )يەنى ئالدايدىغان نەرسە بولۇپ، ئازغىنا بەھرىمەن بولغانىدىن 

 .①﴾كېيىن تۈ ەيدۇ 

رىۋايەت قىلىنىشىچە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنىداق دگىگەن: 

 بىرىدىن ئايرىپ تاشىاليدىغان -دۇنيا لەززىتىنى ئۈز پ، جامائەتنى بىر »

«ئۆلۈمنى كۆپ ئەسلەڭالر
②
. 

ئەبۇ زەر غىاارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمىبەر 

 ئەلەيھىسساالمغا: 

_ ئى رەسۇلۇلالھ! مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن سىەھىپىلەردە 

دگىىگەن ئىىىدىم، ئىىۇ مۇنىىداق جىىاۋائ بەردى:  -نىىېمىلەر بىىار ئىىىدى؟ 

سۆزلەر بار ئىىدى: مەن ئۆلىۈمگە ئۇالرنىڭ ھەممىسىدە مۇنۇ ئىبرەتلىە »

ئىشىنىپ تۇرۇپ خۇشا  يۈر ەن ئادەمىدىن، دوزاخقىا ئىشىىنىپ تىۇرۇپ 

كۈلگەن ئادەمدىن، تەقىدىر ە ئىشىىنىپ تىۇرۇپ تىپىرلىغىان ئادەمىدىن، 

دۇنيانى ۋە ئۇنىڭ قولدىن قولغىا ئۆتىۈپ تۇرىىدىغانلىقىنى كىۆر پ تىۇرۇپ 

اڭال قىيامەتتە ھېسىائ دۇنيادىن خاتىرجەملىە ھې  قىلغان ئادەمدىن، ت

بارلىقىغا ئىشىىنىپ تىۇرۇپ ئەمە  قىلمىغىان ئادەمىدىن ئەجەپلەنىمەي 

«تۇرالمايمەن
③
. 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھىۇ ئەنھىۇ مۇنىداق دەيىدۇ: بىىز پەيغەمىبەر 

ئەلەيھىسساالم بىلەن بىر مېيىت نامىزىغا قاتناشقان ئىىدۇق. پەيغەمىبەر 

قەبرىنىڭ قېشىغا كېلىپ ئولتۇردى ئەلەيھىسساالم قەبرىستانلىقتىكى بىر 

                                                 
 .ئايەت - 135 ،ئا  ئىمرانسۈرە  ①
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ②
 .ئىمام ئىبنى ھىببان رىۋايەت قىلغان ③
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بۇ قەبرە ھەر كۈنى ئېجىرىملىق ۋە راۋان ئىاۋاز بىىلەن: رئىى ئىادەم »ۋە: 

ئوغلى! سەن مېنىى ئۇنتىۇپ كەتتىىڭ، سىەن مېنىىڭ يىالغۇز قالىىدىغان، 

هللا قوڭغىۇزالر ئۇۋىاليىدىغان،  -غېرىپلىق باسىدىغان، ۋەھىمىلىە، قىۇرت 

ا بەكمۇ تار كېلىدىغان بىر ئۆي كېڭەيتىپ بەر ەن كىشىلەردىن باشقىالرغ

دگدى. ئاندىن سۆزىنى يەنە داۋام « ئىكەنلىكىمنى بىلمەمسەن؟ر دەيدۇ

قەبىىرە يىىا جەنىىنەت باغچىلىرىىىدىن بىىىر باغچىغىىا، يىىا دوزاخ »قىلىىىپ: 

« وداڭلىرىدىن بىر  وداڭغا ئايلىنىدۇ
①
 دگدى.  

بىۇ  ئىسالمنىڭ ھەقىقىي ماھىمىتىنى چۈشىنىشىم كېىرەك: .1

ئۆ ىنىش، ئەقىدە، ئەھكام، ھاال  ۋە ھارامغا ئائىت دىنىىي پەقەت ئىلىم 

تائىاال هللا ئىلىملەرنى پىششىق ئىگەللە  ئىارقىلىقال ئەمەلىگە ئاشىىدۇ. 

جز َدن ونجم َ ًموْ  مۇنداق دەيىدۇ: ََّْج ئىى پەرۋەردىگىارىم! ئىلمىمنىى ﴿ ﴿ااقُوْج

   .②﴾زىيادە قىلغىن! دگگىن
ئىلىىم »دگىگەن:  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ بۇ ھەقىتە مۇنىداق

پەقەت ئۆ ىنىش بىلەن، دىنىي ئىلىم پەقەت پىششىق ئىگەللە  بىىلەن 

بىراۋغىا ياخشىىلىق ئىىرادە قىلىدا، ئىۇنى دىنىدا ئىالىم هللا قولغا كېلىىدۇ. 

«قىلىدۇ
③

كۈمۈ  مىراس قالدۇرغىنى يوق.  -پەيغەمبەرلەرنىڭ ئالتۇن »؛ 

ئىگەللىسىە،  ئۇالر پەقەت ئىلىمنى مىراس قالدۇرغان. شۇڭا، كىىم ئىلىىم

«تولۇق نېسىۋىگە ئېرىشكەن بولىدۇ
④
. 

بۇمۇ  نادانلىقنىڭ ھەقىقىي ماھىمىتىنى چۈشىنىشىم كېرەك: .5

نادانلىقنى جار سالىدىغان پىكىر، ئىېقىم ۋە پالنالرنىى ياخشىى بىلىىش، 

بەشىرىسىىنى ئېچىىپ تاشىال ، ئۇنىىڭ يامانلىقىىدىن  –ئۇنىڭ ئەپتىى 

                                                 
 ئىمام تەبەرانى رىۋايەت قىلغان. ①
 ئايەت. - 111سۈرە تاھا،  ②
 ئىمام تەبەرانى رىۋايەت قىلغان. ③
 ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ④
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خەتەر ۋە  –غان خىىىيىم سىىاقلىنىش ئۈچىىۈن ئىىۇ كەلتىىۈر پ چىقىرىىىدى

 –زىيىىانالرنى پىششىىىق ئىگەلىىلەپ، ئۇنىڭغىىا قارشىىى تېگىشىىلىە چىىارە 

تەدبىرلەرنىىىى ئىىىېلىش ئىىىارقىلىقال ئەمەلىىىگە ئاشىىىىدۇ. پەيغەمىىىبەر 

كىمكىىى بىىىرەر »ئەلەيھىسسىىاالم بىىۇ ھەقىىتە مۇنىىداق دگىىگەن ئىىىدى: 

نەيرەڭلىرىدىن ئامىان  -مىللەتنىڭ تىلىنى ئۆ ەنسە، ئۇ مىللەتنىڭ ھىيلە 

 «. بولىدۇ

نىىېمىلەردىن  ئىسىىالم ئۈچىىۈن ياشىىايدىنانالرنىڭ سىىۈپەتلىرى

 ئىبارەت؟

ئە ەر مەن ئىسالمىي ھاياتتا ۋە ئىسالم ئۈچۈن ياشايدىغان بولسام، 

مېنىڭ ھاياتىمنى باشقىالرنىڭ ھاياتىدىن پەرقلەنىد ر پ تۇرىىدىغان بىىر 

ۇ قىسىم سۈپەت ۋە ئاالھىىدىلىكلەر مەنىدە چوقىۇم تېپىلىشىى الزىىم. بى

 سۈپەتلەردىن بەزىلىرى تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

چىۈنكى ئىمىان  ئىسالمنا ئىزچىل ئەمەي قىلىشىم كېىرەك: -1

قۇرۇق ئارزۇ بىلەنال قولغا كەلمەيدۇ، لېكىن ئۇ دىلغا ھەقىقىي ئورنىغان ۋە 

تائىاال بىۇ ھەقىتە مۇنىداق هللا ئەمە  بىلەن ئىسپاتالنغان بولۇشى كېرەك. 

جَّجانُو ج دەيدۇ: َاْت  ﴿ْحْوذ ٍ ا جْحْ وْح  ياخشىى ۋە  ئىمان ئېيتقىانئۇالر ﴿ ْجاامام  ُوْ 

جتوابوَ ُو ناج ؛①﴾دۇرئەمەللەرنى قىلغانالر ََ جاايانوُب ََ وُل وَ ناجيانُفسا جااتانسا َحا ُج جَْ  ُُاناجْحْنْفا ﴿ياتاَُُج
ََا  ُوو نا  ُاجتوا ِاوو جيا كىشىىىلەرنى ياخشىىى ئىشىىقا بىىۇيرۇپ ئىىۆزەڭالرنى ﴿ َْحل باووَّْا

ى، سىىىلەر كىتىىائ )يەنىىى تەۋرات  نىىى ئوقىىۇپ ئۇنتۇمسىىىلەر؟ ھىىالبۇك

ج ؛②﴾تۇرىسىلەر، ئەقلىڭالرنى ئىشلەتمەمسىلەر جْح ْون جيانجتواُا حُوْ  َا ججاَاًبْجم نو ُا اُو ﴿ ا
َا ُوو نا  جتواَف نىىىڭ هللاقىلمايىىدىغان ئىشىىنى قىلىمىىىز دگيىشىىىڭالر ﴿ جاووْجوا

 .③﴾دەر اھىدا ئەڭ ئۆچ كۆر لىدىغان نەرسىدۇر
                                                 

 ئايەت. – 108سۈرە كەھف،  ①
 ئايەت. - 11سۈرە بەقەرە،  ②
 .ئايەت - 1 سۈرە سە ، ③
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ەززالىى مۇنىداق دەيىدۇ: رئىككىى بۈيۈك ئىسالم ئىالىمى ئىمىام غ

تۈرلۈك ئادەم بېلىمنى پۈكىۈپ تاشىاليدۇ: بىىرى، ئەدەپسىىز ئىالىم؛ يەنە 

بىرى، نادان تەقۋا. چۈنكى نادان تەقۋا ئىبادىتىنى، ئەدەپسىز ئالىم يامىان 

 كۆز قىلىدۇ.  –ئىشلىرىنى ئىنسانالرغا كۆز 

ۇنىداق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇسۇلمانالرغا ۋەسىيەت قىلىپ م

ئىلىمگە يېتەرلىە دەرىجىدە رىئىايە قىلىڭىالر، رىىۋايەت »دگگەن ئىدى: 

«قىلىش بىلەنال چەكلىنىپ ئەمە  قىلمايدىغانالردىن بولۇپ قالماڭالر
①
. 

چىىۈنكى  ئىسىىالمنىڭ مەنپەئەتىنىىى كۆزلىشىىىم كېىىرەك: -9

نىىڭ كىتىابى »هللاپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنىداق دگىگەن: 

نىىڭ كىتىابى هللاىلەرمۇ شىۇ يەردە ئىايلىنىڭالر )يەنىى نەدە ئايالنسا، سى

«سىىىلەرنى نە ە باشلىسىىا، سىىىلەر شىىۇ يەر ە مىىېڭىڭالر 
②
كىمكىىى »؛ 

سەن »؛ «موسۇلمانالرنىڭ دەردىگە كۆڭۈ  بۆلمىسە، ئۇ ئۇالردىن ئەمەس

ئىسالم ئېغىزلىرىدىن بىرىنى قوغداۋاتىسىەن. ئەھىۋا  شىۇنداق ئىىكەن، 

 «. قان ئېغىزدىن كېلەلمەسلىكى كېرەكد شمەن ھەر ىزمۇ سەن قوغداۋات
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا، سەئد ئىبنى رەبىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھىۇ يىا ئىوقى، 

نەچچە يېرىدىن يارىالنغىان بولىۇپ، ئىاخىرقى  80قىلىچ ۋە نەيزە بىلەن 

تىنىقى بىلەن نەپەس ئېلىۋاتاتتى. ئۇ شىۇ ھىالەتتە تىۇرۇپ، زەيىد ئىبنىى 

دە: رپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا  - سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا بۇرۇلدى

مېنىىىڭ جەننەتنىىىڭ پىىۇرۇقىنى ئېلىۋاتقىىانلىقىمنى ئېيىىتقىن، قەۋمىىىم 

ئەنسارىالرغىمۇ ئېيتقىنكى، ئىچىڭالردا كۆزى ئوچۇق بىرى )يەنىى سىاق 

قالغان بىرى ال بولىدىكەن، ناۋادا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بىرەر ئىش 

ەرنىڭ ئىۆزرە ئېيتقىىدەك يىۈز ڭالر نىڭ دەر اھىىدا سىىلهللابولۇپ قالسا، 

 قالمايدۇر دگدى. ئاندىن شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال جېنى چىقىپ كەتتى.

                                                 
 ئەبۇ نۇئەيم رىۋايەت قىلغان. ①
 كىم رىۋايەت قىلغان.ئىمام ھا ②
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قىىا چىىىن دىلىمىىدىن هللاھەق بىىىلەن پەخىرلىنىشىىىم ۋە  -1

هللا بىۇ سىۈپەت مۇئمىنلەرنىىڭ سىۈپەتلىرىدىندۇر.  ئىشىنىشىم كېرەك:

ُْْاجااح ُاُسو ح ج تائاال بۇ ھەقتە مۇنىداق دەيىدۇ: َ و جَْح ن   ا ﴿ااح  ْون  ئىىززەت ﴿ ن جااح َ ُموَنج 

ج؛ ①﴾نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۇئمىنلەر ە خاستۇرهللا، قهللاپەقەت  ُنْ  ﴿ااواجتاه 
ن   ا  جج ووَنج  ِاَم اووَ ناج  نجُ نووبَُ َُجْ جاايانووُب ْانُووْ  ََ بوشىشىىىپ قالمىىاڭالر، شىىېھىت ﴿ ااواجتا

مىن بولسىىاڭالر، ئۈسىىتۈنلۈك ۇئبولغىىانالر ئۈچىىۈن قايغۇرمىىاڭالر، ئە ەر مىى

 .②﴾قازىنىسىلەر
رىۋايەت قىلىنىشىچە، دىنىنى ساقالپ قىېلىش ئۈچىۈن دەسىلەپتە 

ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلغان سىاھابىلەر ھەبەشىسىتاننىڭ پادىشىاھى 

نەجاشىنىڭ يېنىغا كىر ەندە، پادىشىاھنىڭ يېنىىدىكى پىوپ ۋە راھىىبالر 

ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا با  ئېگىىپ تىازىم قىلىشىىنى تەلەپ قىلغىان. بىىراق، 

ئۇالرنىڭ ئەمىرى جەئاەر ئىبنى ئەبىۇ تالىىل رەزىيەلالھىۇ ئەنھىۇ: ربىىز 

 تىن باشقا ھېچ نەرسىگە با  ئە مەيدىغان ئادەملەرمىزر دگگەن. هللا

ئىسالم تارى ىغا قارايدىغان بولساق، خۇبەيل ئىبنىى ئەدى، زەيىد 

ئىبنى دەسەنە، رەبىئ ئىبنى ئامىر، مۇسئەئ ئىبنى ئۇمەير، سەئىد ئىبنى 

سەئىد ئىبنى مۇسەييەئ قاتارلىقالر ئەڭ دەسلەپ تارى  ياراتقان  جۇبەير،

ئىزلىرى ئىززەت، غەيىرەت  –ئەزىمەتلەر بولۇپ، ئۇالرنىڭ يۈزلەرچە ئىش 

شىجائەت ۋە قەھرىمانلىقنى ئىزھار قىلماقتا. شۇڭا، ئۇالرنىىڭ شىانلىق  –

 .  ئىزلىرىدىن ئۆ ىنىپ، ئۇالرنى ئۆزىمىز ە ئۈلگە قىلىشىمىز كېرەك -ئىش 

خىىزمەت قىلىشىىم ۋە بىۇ يولىدا  ئىسالم ئۈچۈن ئىزچىل -1

چۈنكى  خىزمەت قىلنۇچىالر بىلەن داۋاملىق ھەمكارلىشىشىم كېرەك:

مېنىڭ ئىسالمغا مەنسىۇپ بولغىانلىقىم تەبىئىىي ھالىدىال ماڭىا ئىسىالم 

ئۈچۈن خىزمەت قىلىشىمنى، بۇ خىزمەتنى بىرەر جامائەت ئىچىدە ئېلىپ 

                                                 
 .ئايەت - 3 ،ىقۇنفمۇناسۈرە  ①
 ئايەت. - 112سۈرە ئا  ئىمران،  ②
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تەرەپكە دەۋەت قىلىش، ياخشىلىققا بۇيرۇپ هللا ى بېرىشىمنى، ئىنسانالرن

يامانلىقتىن توسۇ ، يەككە مۇسىۇلمان يېتىلىد ر  ، مۇسىۇلمان ئىائىلە 

قۇرۇ ، مۇسۇلمان جەمئىيەت بەرپا قىلىش، ئاخىرىىدا، ئىسىالم دۆلىتىى 

قۇرۇ  ئۈچۈن ئۆزەمگە ئوخشا  خىزمەت قىلىۋاتقانالر بىىلەن ھەمىشىە 

ج تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا ياردەملىشىشمنى پەرز قىلىدۇ.   َ ناُشو ﴿سا
ُا  جَ ُاق  و َا َا َاوْاانُ َْج؛ ①﴾قېرىندىشىڭ ئارقىلىق سېنى كىۈچەيتىمىز﴿ مااُلو ﴿ااتوا

ااْن  ج ََ َُووو جااَْح  َ ََووو َاوووْاانُ َْجما اوووىجْ   جااْحبْوَاووو اىجااواجتوا ُج ياخشىىىى ئىشىىىقا ۋە ﴿ما اوووىجَْحاووو

 .②﴾ۇمغا ياردەملەشمەڭالرتەقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر،  ۇناھقا ۋە زۇل
بىىر »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسىاالممۇ بىۇ ھەقىتە مۇنىداق دگىگەن: 

مۇسۇلمان يەنە بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن چەك باسىتۇرۇپ قوپۇرۇلغىان بىناغىا 

نىڭ قولى )يەنى »هللا؛ «بىرىنى كۈچەيتىپ تۇرىدۇ –ئوخشا  بولۇپ، بىر 

ان قىوينى يەپ ياردىمى  جامائەت بىلەن بىر ىدۇر. بۆرە تىوپتىن ئايرىلغى

مۇسىىىۇلمان جامائىتىىىىدىن ۋە ئۇالرنىىىىڭ ئىمامىىىىدىن »؛ «كېتىىىىدۇ

جامائەتلىشىىىش بەرىىىكەت »؛ «)خەلىپىسىىىدىن  ھەر ىىىز ئىىايرىلمىغىن

جامائەتلىشىىش رەھىمەت، بۆلۈنىۈ  ئىازائ ئېلىىپ »؛ «ئېلىپ كېلىىدۇ

 «.كېلىدۇ

                                                 
 ئايەت. - 15سۈرە قەسەس،  ①
 ئايەت. - 9سۈرە مائىدە،  ②
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ئىككىنچى، ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنىڭ پەرز 

كېرەكئىكەنلىكىگە ئىشىنىشىم   

 
كىتابنىىىڭ بىىۇ قىسىىمىدا، ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىشىىنىڭ 

پرىنسىپ جەھەتتىنمۇ، ھۆكىۈم جەھەتتىنمىۇ، زۆر رىىيەت جەھەتتىنمىۇ 

پەرزلىكى، شۇنداقال، ھەم يەككە ھالدا ھەم جامائەت ھالىتىدە خىىزمەت 

قىلىشىىنىڭ پەرزلىكىىى، كىىىم جىھىىاد قىلسىىا، ئىىۆزى ئۈچىىۈن جىھىىاد 

 ۇقتىالردا توختىلىپ ئۆتىمىز.قىلىدىغانلىقى قاتارلىق ن

ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىىىش بولسىىا، ئەقىىىدە ۋە ئەخىىالق 

جەھەتتە ئىسىالمغا ۋەكىللىىە قىلىىدىغان شەخسىلەرنى يېتىلىد ر  ، 

پىكىر ۋە مۇئامىلە جەھەتتە ئىسىالمنى ئاسىاس قىلىىدىغان جەمئىىيەت 

 بەرپا قىلىىش، قىانۇن ۋە دەسىتۇر جەھەتىتە شىەرىئەتنى يۈر ۈزىىدىغان،

دۇنيادا ھەق ۋە ئادالەتنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن تىنچلىىق ئۇسىۇلدا دەۋەت 

ئېلىىىپ بارىىىدىغان بىىىر دۆلەت قۇرۇشىىتىن ئىبىىارەتتۇر. بىىۇ خىىىزمەت، بىىۇ 

خىزمەتنىڭ ئېھتىياجلىرى، بۇ خىزمەتكە ئاالقىدار ئىشالر، بۇ خىزمەتتىن 

كېلىىىىپ چىقىىىىدىغان ۋە بىىىۇ خىىىىزمەت تەلەپ قىلىىىىدىغان ئىشىىىالر 

رنىىىڭ ھەممىسىىى شىىەرئى قىلىىىپ بەلگىلەنىىگەن ئىسىىالمىي قاتارلىقال

مەجبىىۇرىيەت بولىىۇپ، تىىاكى بىىۇ مەسىىئۇلىيەتنى ئۈسىىتىگە ئالىىىدىغان ۋە 

مۇسىىۇلمانالرنىڭ پۈتىىۈن ئىشىىلىرىغا ئىگىىىدارچىلىق قىلىىىدىغان بىىىر 

ھاكىمىيەت قىۇرۇلمىغىچە، ھېچبىىر مۇسىۇلماننىڭ  ەدىنىىدىن سىاقىت 

 بولمايدۇ.

مىيەت قۇرۇلمىغىچە، ئىسىالم ئۈچىۈن دگمەك، مۇشۇنداق بىر ھاكى

خىزمەت قىلىۋاتقانالرنىڭ خىزمىتى يېتەرسىز ھېسابلىنىدۇ. شۇنداقال، بىۇ 

نىڭ شىەرىئىتىگە كىۆرە هللاخىزمەتتىن با  تارتقان ھەرقانداق مۇسۇلمان 



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

112 
 

 ۇناھكار بولىدۇ. شۇڭا، ھەربىر مۇسۇلمان بۇ  ۇناھتىن ساقلىنىش ئۈچىۈن 

   ئاتلىنىشى كېرەك.ئىسالمغا خىزمەت قىلىشقا دەرھا

ئىسالم ئۈچۈن خىىزمەت قىلىشىنىڭ پەرزلىكىنىى، ئۇنىىڭ )نامىاز، 

زاكىىىات، روزا ۋە ھەجىىىگە ئوخشىىىا   تەكلىىىىپ قىلىنغىىىان ئىبىىىادەت 

ئىكەنلىكىنى، ھەر ىزمۇ نەپلە ئىبادەت ئەمەسلىكىنى، ئۇنىىڭ پەرزلىكىى 

كەسكىن دەلىللەر بىىلەن ئىسىپاتالنغانلىقىنى تەكىتلەيىدىغان بىرقىانچە 

 ەلى  بولۇپ، بىز ئۇنى تۆۋەندە قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمىز:د

بىرىنچىىى، ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىشىىنىڭ پرىنسىىىپ 

 جەھەتتىن پەرزلىكى:

ئىسالم ئۈچۈن خىىزمەت قىلىىش پرىنسىىپ جەھەتىتىن پەرزدۇر. 

نىىىڭ پۈتىىۈن ئىنسىىانىيەتكە يىىۈكلىگەن )ئىبىىادەت  هللاچىىۈنكى ئىسىىالم 

بىۇ زگمىنغىا ۋە ئۇنىىڭ هللا بولىۇپ، جانىابى تەكلىپىنىڭ بىرىنچى شىەرتى 

ئۈستىدىكى مەخلۇقاتالغا ئىۆزى ۋارىسىلىق قىلغانغىا )يەنىى قىيىامەتكە  

قەدەر بۇ تەكلىپ ئالىدى بىىلەن پەيغەمىبەرلەر ۋە ئەلچىىلەر ە، ئانىدىن 

ُ ج تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا بارلىق ئىنسانالرغا يۈكلىنىدۇ.  َاَ و ﴿ااَْح
ووْناجحاج نسا َاقججااتوا اْتاووَ ْج  ْنجَْ   جااتوا اْتاووَ ْجَ ووَْح َاْت  جْحْ ووْح  جاامام  ُووْ  جَّجانُووْ  ُ ج  ْوجْحْووذ ٍ ا ف وونجُقَسوو

  ُ حْ وَا ئىمان ئېيتقىان، ياخشىى ئەمەللەرنىى ، زامان بىلەن قەسەمكى﴿ َْ 

بىىرىگە سىەۋرنى  -بىرىگە ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان، بىر  -قىلغان، بىر 

ىن باشىقا ھەمىمە ئىادەم چوقىۇم زىيىان تەۋسىيە قىلىشىقان كىشىىلەرد

ووْج ؛①﴾ئىچىدىىىدۇر ِاما َْج َاوو جتواَف ََ جاا  نجحْوو ُا ََْجوو وو ج جج  ُا ج  حاَ وو ْ لا ججاووْجيُنوو َُ ُُْسوو ُلجَوا جوو ووْجْح ﴿ٍاووْجياٍو ها
ْا  ئى پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازى  قىلىنغىان ﴿ َواْ َغو

هللا يەتكۈزمىسىەڭ، ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى يەتكۈز ىن، ئە ەر تولۇق 

ْاَحناوْج ؛②﴾تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسەن جٍاَلُبُمو ناججاوْجيان ﴿  ْنجْحْوذ ٍ ا

                                                 
 ئايەتنىڭ ھەممىسى. 1سۈرە ئەسر،  ①
 ئايەت. - 98سۈرە مائىدە،  ②
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َُج َاونُوُه َُجْح ُوُنجااٍواَ  َاونُوُه جٍا  ُا جُياحاَ و ِ ونجَْحل باوَّْ  ج ججاوْجَوا ْونْوُْاجح  نْوْف   َ و ََ و جَوا َاىجج  جااَْحُهو جَْحاوا وجناْت  جج  ا
م نُو نا  ُْ )يەنى تەۋراتتا  كىشىلەر ە توغرا يولنى ئېنىق بايان بۇ كىتابتا ﴿ ْح

قىلغىنىمىزدىن كېيىن، بىز نازى  قىلغان )مۇھەممەد ئەلەيھىسسىاالمنىڭ 

راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسىپاتاليدىغان  روشىەن دەلىللەرنىى ۋە 

لەنەت قىلىدۇ )يەنى رەھمىتىدىن يىراق هللا توغرا يولنى يوشۇرىدىغانالرغا 

نەت قىلغۇچىالر )يەنى پەرىشتىلەر ۋە مۇئمىنلەر  مۇ ئۇالرغىا قىلىدۇ ، لە

 .①﴾لەنەت قىلىدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پاك سۈننىتىگە قارايدىغان بولساقمۇ، 

كىشىىىنى ھەقىىكە دەۋەت قىلىشىىقا ۋە باتىلغىىا قارشىىى كىىۈرە  قىلىشىىقا 

تەرغىل قىلىدىغان نۇرغۇن ھەدىسىلەرنىڭ بىارلىقىنى كىۆرىمىز. بىىز بىۇ 

ەردە ئۇنىڭ بىرقىانچە ھەدىسىىنى كەلتىۈر   بىىلەن كۇپىايە قىلىمىىز. ي

سىىلەردىن قايسىىبىرىڭالر »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دگىگەن: 

بىر يامان ئىشنى كۆرسىە، ئىۇنى قىولى بىىلەن )يەنىى كىۈچ ئىشىلىتىپ  

تۈزەتسۇن. ناۋادا ئۇنى قىولى بىىلەن تۈزىتىشىكە قىادىر بواللمىسىا، تىلىى 

تسۇن. تىلى بىلەنمۇ تۈزىتىشكە قادىر بواللمىسا، دىلىى بىىلەن بىلەن تۈزە

بولسىمۇ نارازىلىق بىلد رسۇن. مانا بۇ، ئىماننىڭ ئەڭ ئاجىز نۇقتىسىىدۇر، 

«بۇنىڭدىن كېيىن قىچىنىىڭ پىنىسىىچىلىكمۇ ئىمىان قالمايىدۇ
②
ئىى »؛ 

سىىىلەر ە مۇنىىداق دەيىىدۇ: ماڭىىا دۇئىىا هللا ئىنسىىانالر! شۈبھىسىىىزكى، 

كىشىلەرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسىۇڭالر.  قىلىشتىن بۇرۇن

ئۇنىىداق قىلمايدىكەنسىىىلەر، مەن سىىىلەرنىڭ دۇئىىالىرىڭالرنى قوبىىۇ  

قىلمىىايمەن، مەنىىدىن تىلىىىگەن نەرسىىەڭالرنى بەرمەيىىمەن، يىىاردەم 

«سورىساڭالر ياردەممۇ بەرمەيىمەن
③

ئۈممىتىمنىىڭ زالىمغىا قارشىى: »؛ 

                                                 
 .ئايەت - 152 ،بەقەرەسۈرە  ①
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ②
 ىمام ئىبنى ماجە ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايەت قىلغان.ئ ③
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ى كۆرسىىەڭ، ئۇنىڭىىدىن ئۈمىىىدىڭنى دگيەلمىگەنلىكىنىى -ھەي زالىىىم! 

«ئۈز ىن
①
. 

ئىككىنچىىى، ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىشىىنىڭ ھۆكىىۈم 

 جەھەتتىن پەرزلىكى:

ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىىىش ھۆكىىۈم جەھەتىىتىن پەرزدۇر. 

نىڭ ھاكىمىيىتى ئەمەلىدىن قالىدۇرۇلۇپ، ئىورنىنى هللاچۈنكى يەر يۈزىدە 

تىىۈز م ۋە قانۇنالرنىىىڭ ئىنسىىانالر تەرىپىىىدىن بەلگىلەنىىگەن ئويىىدۇرما 

ئىنسانىيەت جەمئىيىتىگە ھاكىم بولۇشى مۇسۇلمانالرغا ئىسىالم ئۈچىۈن 

تالمىاي خىىزمەت قىلىىپ، ئىسىالمىي جەمئىىيەت قۇرۇشىنى،  -ھارماي 

ئىسالمىي ھاياتنى يېڭىالشىنى، ئىنسىانالرنى ئېتىقىادىي، ئەخالقىىي ۋە 

ەرز قىلىىدۇ. قا قۇلچىلىق قىلىشقا يېتەكلەشىنى پهللاقانۇنىي جەھەتلەردە 

ج تائاالنىىڭ مۇنىۇ سىۆزلىرىدۇر:هللا بۇنىڭ دەلىلى،  بْوىا جبا نُو نا جواجٍُوَنج  ُا َاَجو ُاجاا ِاو ﴿
ووو جُم َْج ٍُسا جاا ْا ُاًتوووْجججْموووْجقاالاوووَ  جبا ََ وووه  ِ ووونجيانُفس  اَْج َُ ووو َْجواجٍا   جَُووو ََ ُه ووونوا جَوا وَ ُا ووو ا وووْجشا ِ  ما ج ُمووو َا َالج ٍُ

ن قەسىىەمكى، ئىىۇالر )ئىىى مىىۇھەممەد!  پەرۋەردىگارىىىڭ بىىىلە﴿ تاَسو   ًمْ 

)يەنى مۇناپىقالر  ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سىېنى ھۆكىۈم چىقىرىشىقا 

تەكلىپ قىلمىغىىچە، ئانىدىن سىېنىڭ چىقارغىان ھىۆكمىڭگە ئۇالرنىىڭ 

دىللىرىىىدىكى قىلىىچە غىىۇم بولسىىىمۇ يوقىىالمىغىچە ۋە ئىىۇالر پۈتىىۈنلەي 

ووَنء ج﴿ااجاووْجَْقبوا اَفووبُج ؛②﴾بويسىىۇنمىغىچە ئىمىىان ئېيتقىىان بولمايىىدۇ وو جشا ِ  وون جج  ج ََ
 ُُ جاا  حاَ ون جيُن  و ُْ َاَجنجما اَ ن جتوا اْ َ و َُجْحْ ُنج ََُلُمُنج  حاىجْحْ ن جواح ُل سىلەر )دىن ئۈستىدە ﴿ ِا

ۋە ئۇنىڭدىن باشقا  ھەرقانداق نەرسە ئۈستىدە ئى تىالپ قىلىشىماڭالر، 

نە ھۆكۈم چىقىرىدۇ. )ئى مۇھەممەد! ئۇالرغىا ئېيتقىنكىى  ئەهللا ئۇنىڭغا 

مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر، ئۇنىڭغىا تەۋەككىۈ  قىلىدىم، )ھەمىمە هللا شۇ 

                                                 
 ئىمام ھاكىم رىۋايەت قىلغان. ①
 ئايەت. – 95سۈرە نىسا،  ②
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ج ؛①﴾ا مۇراجىئەت قىلىىمەنقهللائىشتا   ُا ِاَُُاحاَ و جْح ُوُنج ْالا وْجيانو ُلوَجَ ما ََ جٍا ََ ﴿ااجاو جحْو
ُُانا ج﴿  ِ ووْ َُجَْحلا نازىىى  قىلغىىان ئىىايەتلەر بىىويىچە ھۆكىىۈم هللا كىملەركىىى ُهوو

َُج﴿ااجاو ؛②﴾قىلمايدىكەن، ئۇالر كاپىرالردۇر جُهو ُا ِاَُُاحاَ و جْح ُوُنج ْالا وْجيانو ُلوَجَ ما ََ جٍا ََ  جحْو
نازىىى  قىلغىىان ئىىايەتلەر بىىويىچە ھۆكىىۈم هللا كىملەركىىى ﴿ َْحْووْحم ن 

َُج ؛③﴾قىلمايدىكەن، ئۇالر زالىمالردۇر جُهو ُا ِاَُُاحاَ و جْح ُوُنج ْالا وْجيانو ُلوَجَ ما ََ جٍا ََ ﴿ااجاو جحْو
ىچە ھۆكىىۈم نازىىى  قىلغىىان ئىىايەتلەر بىىويهللا كىملەركىىى ﴿َْحفْسووا ن ج

 .④﴾قىلمايدىكەن، ئۇالر پاسىقالردۇر

نازى  قىلغان هللا ئىسالمىي جەمئىيەتنى رگئاللىققا ئايالندۇرۇ  ۋە 

ھۆكۈمنى ھاكىم قىلىش پەرز بولغانىكەن، ئىسالمىي جەمئىىيەت قىۇرۇ  

ۋە ئۇنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىشمۇ ئوخشاشىال پەرز بولىىدۇ. 

پەرزنىى تامامالشىقا كېرەكلىىە بولغىان چۈنكى شەرئى قائىدىىدە: ربىىر 

 نەرسىلەرمۇ پەرزدۇرر دگيىلىدۇ. 

ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھەممىسى دگمىسەكمۇ، كۆپ قىسمى ئۆزىنىڭ 

خەلقلىرىنىىى رىىىم،  ىرىتسىىىيە، فارانسىىىيە ۋە باشىىقا دۆلەتلەرنىىىڭ 

قانۇنلىرىىىدىن ئېلىنغىىان ئويىىدۇرما قىىانۇنالر بىىىلەن ئىىىدارە قىلماقتىىا. بىىۇ 

ىقتىسىىادىي تۈز ممىىۇ كاپىتىىالىزم يىىاكى سوتسىىىيالىزم جىىايالردىكى ئ

سىستېمىسىدىن ئىبارەت بولىۇپ، بىۇ جىاھىلىيەت تىۈز ملىرىنى ئىۆر پ 

تاشال  ۋە ئىسالمىي ھايىاتنى يېڭىىدىن ئەسىلىگە كەلتىۈر   ئۈچىۈن 

خىىىزمەت قىلىىىش ھەربىىىر مۇسىىۇلماننىڭ ئۈسىىتىدىكى پەرز ئەينىىدۇر. 

ى ئىدىيىسىىىىنى ۋە مۇشىىىۇنداق قىلغانىىىدىال، ئىسىىىالمنىڭ يېتەكچىىى

 ھاكىمىيىتىنى ئەسلىگە كەلتۈر ىلى بولىدۇ.

                                                 
 .ئايەت - 10 سۈرە شۇرا، ①
 .ئايەت – 11سۈرە مائىدە،  ②
 ئايەت. – 15سۈرە مائىدە،  ③
 ئايەت. - 18سۈرە مائىدە،  ④
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ئۇنىڭ ئۈستىگە، شەرىئەتنىڭ نۇرغۇن ئەھكاملىرىنى ئىجرا قىلىش  

ۋە ئەمەلىيلەشتۈر   خەلىپە ياكى با  ئىمام تىكلەشكە باغلىقتۇر. مانىا 

بۇ، ئىسالمىي ھاكىمىيەتنىڭ مەۋجۇد بولىۇپ تۇرۇشىىنى تەقەززا قىلىىدۇ. 

ىجتىمائىي، ئىقتىسادىي، سىياسىىي تىۈز ملىرىگە ئاالقىىدار ئىسالمنىڭ ئ

بەلگىلىمىلەر، ھۆكۈم چىقىرىش، جازا ئىجرا قىلىش، تىنچلىىق، ئىۇرۇ ، 

جىھىىاد، سىىۈلھى، ئەھىىدۇپەيمان ۋە باشىىقا ئىسىىالمىي مەسىىىلىلەر ە 

مۇناسىىىۋەتلىە بەلگىلىمىىىلەر، بۇالرنىىىڭ ھەممىسىىىنى پەقەت ئىسىىالم 

ەت بولغاندىال ئاندىن ئىجىرا قىلىىش مىۇمكىن ئاساسىغا قۇرۇلغان بىر دۆل

 بولىدۇ.

ئۈچىنچى، ئىسالم ئۈچىۈن خىىزمەت قىلىشىنىڭ زررۈرىىمەت 

 جەھەتتىن پەرزلىكى:

ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىش زۆر رىيەت جەھەتتىنمىۇ پەرزدۇر. 

چۈنكى زامانىمىزدا ئىسالمغا قارشى ئىۇرۇ  ئاچقىان كىۈچلەر ە تاقابىى  

رىنىڭ تۇزاقلىرىنى بىتچىىت قىلىىش، مىاددىي تۇرۇ ، ئىسالم د شمەنلى

مەنپەئەتنىىى ئاسىىاس قىلغىىان ماتېرىيالىسىىتالرنىڭ ھەيۋىسىىىنى يەر ە 

ئۇرۇ ، ئىسالمنىڭ مەۋجۇدىيىتىنى پۈتۈنلەي يوقىتىش ئۈچۈن تەھىدىت 

سېلىۋاتقان دەھرىيلەر قوشۇنىنىڭ ئالدىنى توسىۇ  قاتىارلىقالر ئەلىۋەتتە 

 پەرزدۇر.

ايسى جايلىرىدىكى ئومۇمىي ۋەزىىيەتكەن ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھەرق

دىققەت بىلەن نەزەر سالىدىغان بولسىاق، بىۇ ۋەزىىيەت ئىسىالمىي كىۈچ 

ھازىرالشنىڭ نەقەدەر زۆر رلۈكىنى، بەلكى ئۇنىڭ قىلىچە بىا  تارتىشىقا 

ياكى سە  قاراشقا بولمايدىغان شەرئى تەكلىپ ئىكەنلىكىنىى تەكىىتلەپ 

 بېرىدۇ.

رىيە، قىبرى ، بۇخىارا، سىەمەرقەند ۋە پەلەستىن، كەشمىر، ئېرىتى

شەرقىي تۈركىستانغا ئوخشا  نۇرغىۇن دۆلەتىلەر كاپىرالرنىىڭ ئىشىغالى 

 ئاستىدا ئىڭرىماقتا. 
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ئىسىىالم دۇنياسىىىدىكى بەزى دۆلەتىىلەر مۇسىىۇلمانالرغا قىىاتتىق 

ئۆچمەنلىىىە بىىىلەن قارايىىدىغان بىىىر قىسىىىم ئازسىىانلىق تىىائىپە ۋە 

لۇپ، بۇ دۆلەتلەردىكى مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ قەبىلىلەرنىڭ باشقۇرۇشىدا بو

 قورا  كۈچى بىلەن ئېغىر بېسىم قىلغانلىقىدىن ۋايسىماقتا.

بەزى دۆلەتلەردىكىىىى مۇسىىىۇلمانالر ئىىىوڭچى يىىىاكى ئىىىۆكتىچى 

سىىىتەملىرىدىن شىىىكايەت قىلسىىا، يەنە بەزى  -پارتىيىلەرنىىىڭ زۇلىىۇم 

چى پارتىيەنىىڭ دۆلەتلەردىكى مۇسۇلمانالر ئوڭچى پارتىيە بىىلەن ئىۆكتى

ئۆزئارا ھاكىمىيەت تالىشىپ كەلتۈر پ چىقارغان دەھشىەتلىە ۋە قىانلىق 

 توقۇنۇشالردىن پەرياد قىلماقتا.

يۇقىرىىىدىكىلەر ئىىاز كېلىىىپ قالغانىىدەك، ئىسىىالم دۇنياسىىىنىڭ 

ھەممىسى ئاساسەن يوقىلىش  ىرداۋىغا بېرىپ قالغان بولۇپ، مۇسۇلمانالر 

مىىائىي توقۇنىىۇ  ئىچىىىدە، ئەخىىالق، سىياسىىىي، ئىقتىسىىادىي ۋە ئىجتى

قىممەت قارا ، پىكىر ۋە ئەقىدە جەھەتتىنمىۇ قورقۇنچلىۇق چېكىىنىش 

 ئىچىدە ياشىماقتا. 

خۇالسىىىە قىلىىىىپ ئېيتقانىىىدا، مەيلىىىى تاشىىىقى جەھەتىىىتىن 

مۇسىىتەملىكىچىلەر يىىاكى دەرىجىىىدىن تاشىىقىرى كۈچلىىۈك دۆلەتىىلەر 

 ۇماشىتىلىرى،  تەرىپىدىن بولسۇن، مەيلى ئىچكى جەھەتىتىن ئۇالرنىىڭ

ياالقچىلىرى ۋە غالچىلىرى تەرىپىدىن بولسۇن، نۆۋەتتە ئىسالم دىنى دۇچ 

كېلىۋاتقان بىۇ تەھىدىتلەر، بىۇ ئېچىنىشىلىق ئەھىۋالالر ئىسىالم ئۈچىۈن 

خىزمەت قىلىشنىڭ زۆر رىيەت جەھەتىتىن بولسىىمۇ پەرز ئىكەنلىكىنىى 

ناوالج﴿ااقاوْت ُ  هُججتائىاال مۇنىداق دەيىدۇ:هللا تەكىتلەپ بېرىدۇ.  ِ بوَ ج بْوىجواجتاُلو نا جبا ََ
ٍُ جح  ُون   َج ٍاُل ناجْح نىڭ دىنىى يولغىا قويۇلغانغىا هللاتاكى پىتنە تۆ ىگەن ۋە ﴿ اا

 .①﴾قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر

                                                 
 ئايەت. - 121سۈرە بەقەرە،  ①
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ھەم يەكىكە ھالىدا ھەم جامىائەت  تۆتىنچى، ئىسالم ئۈچىۈن

 ھالىتىدە خىزمەت قىلىشنىڭ پەرزلىكى:

تەكلىىپ سىۈپىتىدە پەرز  ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىش شىەرئى

بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ مەسئۇلىيىتىمۇ يەككە مەسئۇلىيەتلەردىن بىرى 

ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا، ئۇ مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلغۇچى باشىقا پەرزلەرنىى ۋە 

شەرئى مەسئۇلىيەتلەرنى ئادا قىلغاندا ئېرىشىىدىغان سىاۋابقا ئېرىشىىدۇ. 

دە، باشىقا پەرزلەرنىى ۋە شىەرئى شۇنداقال، ئۇنى ئادا قىلمىغىان تەقىدىر

 مەسئۇلىيەتلەر تەرك ئەتسە دۇچار بولىدىغان ئازابقا دۇچار بولىدۇ. 

َاه  ناووال  تائىىاال بىىۇ ھەقىىتە مۇنىىداق دەيىىدۇ:هللا  ج َْ وواا وْج اسا جَ ما ْ جنواَفوول   ﴿ُ و
 ؛①﴾ھەر ئىنسىىان قىلمىشىىلىرى تۈپەيلىىىدىن )دوزاختىىا  مەھبۇسىىتۇر﴿

جَّت  ن جٍواوَ  اجَْحا  اج ََ ًَُدْ ﴿ااُ   ُه نىىڭ هللاقىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﴿ ْجاوا جِواو

جِوا اهاوْ  ؛②﴾دەر اھىغا تەنھا كېلىىدۇ ََ َُُت و جاا  َنجياسا ََ وُل انُفس  جِ  ََ ونُب جياَبسا ََ ونُب  ﴿  َنجياَبسا
ئە ەر ياخشىىىلىق قىلسىىاڭالر، ياخشىىىلىقىڭالر ئىىۆزەڭالر ئۈچۈنىىدۇر، ﴿

جُيَقووُاى ج﴿ااواج؛ ③﴾يامىىانلىق قىلسىىاڭالرمۇ ئىىۆزەڭالر ئۈچۈنىىدۇر َُجااْز َاالجا َزَا  ْ  تاوو
 ؛④﴾بىر  ۇناھكار ئادەم باشىقا بىراۋنىىڭ  ۇنىاھىنى ئۈسىتىگە ئالمايىدۇ﴿

ون   جح نواَفس  َُ و ْجٍُ اْه  ِام نْما ج َا كىمكى جىھاد قىلىدىكەن، ئۇنىڭ قىلغان ﴿ ﴿ااجا جتاْها

 .⑤﴾ئۈچۈندۇر جىھادى ئۆزىنىڭ پايدىسى
بىنىىا قىلىىىش ۋە  ئىسىىالم دىنىىى دۇنيىىا ھايىىاتىنى ھەق ئۈسىىتىگە

جەمئىيەتنى خەيرلىە ئىشالر بىلەن  ۈللەنىد ر   خىزمىتىىدە ھەمىمە 

ھوشى جايىدا، بىاالغەتكە  –ئىنساننىڭ ئورتاق كۈچ چىقىرىشىنى، ئەقلى 

                                                 
 .ئايەت – 13 سۈرە مۇددەسسىر، ①
 ئايەت. - 25سۈرە مەريەم،  ②
 ئايەت. – 8سۈرە ئىسرا،  ③
 .ئايەت – 8 سۈرە زۇمەر، ④
 ئايەت. - 9سۈرە ئەنكەبۇت،  ⑤
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يەتىىكەن ھەربىىىر ئىنسىىاننىڭ قولىىىدىن كېلىشىىىچە ھەمكارلىشىشىىىنى 

تەشەببۇس قىلىدۇ. شىۇنداق بولغانىدىال، جەمئىىيەتكە ھەمىمە ئورتىاق 

ەسسە قوشىدۇ، ھەربىر ئىنسان قولىدىكى بارلىق ئىمكانىيىتىنى ئىشىقا ھ

سېلىپ، ياخشى جەمئىيەت بەرپا قىلىش ئۈچىۈن ھېرىسىمەنلىە بىىلەن 

 بەستە مەبلەە سەرپ قىلىدۇ. –تىرىشىدۇ، بەس 

مۇشۇ سەۋەبتىن، ئىسالم ئۈچۈن يەككە ھالىدا خىىزمەت قىلىشىمۇ 

 بلىنىدۇ.شەرئى تەكلىپ، ئىسالمىي مەسئۇلىيەت ھېسا

دگىىمەك، ئىسىىالم ئۈچىىۈن يەكىىكە ھالىىدا خىىىزمەت قىلىىىش پەرز 

بولغىنىىدەك، ئىسىىالمىي ھەرىىىكەت مەسىىئۇلىيىتى نۇقتىسىىىدىن ئېلىىىپ 

ئېيتقانىىدا، جامىىائەت ھالىتىىىدە خىىىزمەت قىلىشىىمۇ پەرزدۇر. ئەمەلىىىي 

تىارتىش قىلىشىقا  -ئەھۋالنى چىقىش قىلغانىدىمۇ، بىۇ مەسىىلە تىاال  

مەيدۇ. شۇنداق ئىكەن، ئىسىالم ئۈچىۈن جامىائەت ھەر ىزمۇ ئىمكان بەر

 ھالىتىدە مۇنداق بىرقانچە نۇقتىدىن خىزمەت ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ: 

ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ناھايىتى چوڭ تەكلىىپلەردىن  - 1

بىرى بولۇپ، ئىنسان ھەر ىزمۇ ئۇنىڭ ھۆددىسىدىن ئۆزى يالغۇز چىقىىپ 

قىلىىىش كىىۇپرىلىقنى پۈتىىۈنلەي  بواللمايىىدۇ. ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت

تۈ ىتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئىسالمنى بەرپا قىلىشنى ئۆزىگە نىشان قىلىىدۇ. 

مانىىا بىىۇ نىشىىان كىشىىىدىن جاپىىالىق ئىشلەشىىنى، قولىىدىكى بىىارلىق 

ئىمكانىيەتنى ئىشقا سېلىشنى ۋە قاتتىق تىرىشىچانلىق قىلىشىنى تەلەپ 

ەرداشىلىق بېرەلمەيىدۇ. قىلىدۇ. شۇڭا، يەككە كىشى ئۇنى ئادا قىلىشىقا ب

مۇشىىەققەتلەر ە ۋە ئېغىىىر  –بەلكىىى ئىىۇ ھەرقىىانچە تىرىشىىقان، جاپىىا 

كۈلپەتلەر ە چىدىغان تەقىدىردىمۇ، يەنىىال بىۇ خىزمەتنىى ئىۆزى يىالغۇز 

ئېلىپ بارالمايدۇ. شۇ سەۋەبتىن، بۇ خىزمەتنى قارشى كۈچلەر ە تاالنىت، 

االيىىدىغان ھەم قىىۇۋۋەت جەھەتىىتە تەڭ تاقابىىى  تۇر -ئىنتىىىزام ۋە كىىۈچ 

 ئىنتىزاملىق ھەم ھەرىكەتچان بىر جامائەت ئېلىپ بېرىشى كېرەك. 
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پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ كۇپرىغىىا قارشىىى تىىۇرۇپ،  - 9

ئىسىىالمىي جەمئىىىيەت قۇرغىىانلىقى ۋە ئىسىىالمىي ھايىىاتنى يىىېڭىالپ 

تۇرغىىانلىقى ئىسىىالم ئۈچىىۈن جامىىائەت ھالىتىىىدە خىىىزمەت قىلىشىىنىڭ 

تىپ بېرىدىغان شىەرئى دەلىلىدۇر. شىۇڭا، پەيغەمىبەر پەرزلىكىنى كۆرسى

ئەلەيھىسسالم ئىسالم دەۋىتىنىى يەتكۈز شىتە يەكىكە ھالىدا خىىزمەت 

قىلىش ئۇسۇلىغىال تايانغىان ئەمەس. ئەكسىىچە، دەۋەتنىىڭ دەسىلەپكى 

كۈنلىرىىىدىن باشىىالپال جامىىائەت قۇرۇشىىقا تىرىشىىقان بولىىۇپ، كىىۇپرى 

ىسىىالم تەشىىكىالتىنىڭ ئىىۇلى جەمئىيىتىنىىى ئىىۆز ەرتىش خىزمىتىىىدە ئ

 –بولسۇن ئۈچۈن بۇ خىزمەتكە يارايىدىغان ئاالھىىدە شەخسىلەرنى بىىر 

 بىرلەپ تالالپ چىققان ئىدى.

پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ تەرجىمىھالىغىىا بىىىر قىىۇر نەزەر 

سالىدىغان بولساق، ھەربىر باسقۇچ ۋە ھەربىر مەيداندا ئېلىىپ بېرىلغىان 

 الدىمىزدا نامايان بولىدۇ. ئەمەلىي خىزمەتلەر كۆز ئ

 –ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان يو  تىكەنلىىە ۋە جاپىا  - 1

مۇشەققەتلىكتۇر. چۈنكى بۇ يولنىىڭ ئالىدىنى توسىىدىغان قىارا كىۈچلەر 

ناھايىتى كۆپ، ناھايىتى چوڭ بولىۇپ، ھەر پۇرسىەتتە ئىسىالمغا ھۇجىۇم 

ەت ئىسىىالم قىلىىىش ئۈچىىۈن يوچىىۇق ئىىىزدەپال تۇرىىىدۇ. مانىىا بىىۇ ھەقىىىق

خىزمىتىنىىىڭ ھەمىىمە باسىىقۇچلىرىدىكى قارشىىى كىىۈچلەر ە تاقابىىى  

تۇرااليىىىدىغان، ۋەزىيەتنىىىى ۋە ئېھتىمىىىاللىقالرنى ياخشىىىى تەھلىىىى  

قىالاليدىغان، ئىنتىزاملىق، ھەرىكەتچان ناھايىتى چىوڭ ۋە كۈچلىۈك بىىر 

جامائەتنىىىڭ بارلىققىىا كېلىشىىىنى تەقەززا قىلىىىدۇ. قۇرئىىان كەرىىىم ۋە 

نىڭ روھىغا قارايىدىغان بولسىاقمۇ، ئىسىالم ئۈچىۈن خىىزمەت ھەدىسلەر

قىلىدىغان، تەشكىللىە، ھەرىكەتچان بىر جامائەتنىڭ مەۋجۇد بولۇشىنىڭ 

َاوْاانُ َْجما اوىج مۇھىملىقىنى تەكىتلەيدىغان روشەن دەلىللەرنىى كىۆرىمىز: ﴿ااتوا
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ااج ََ َُو جااَْح  َ ََو َاْاانُ َْجما اىجْ   جااْحبْوَا اىجااواجتوا ياخشى ئىشقا ۋە تەقۋادارلىققىا ﴿ ْن  َْحاُج

 .①﴾ياردەملىشىڭالر،  ۇناھقا ۋە زۇلۇمغا ياردەملەشمەڭالر
بەشىىىنچى، كىىىم جىھىىاد قىلسىىا، ئىىۆزى ئۈچىىۈن جىھىىاد 

 قىلىدىنانلىقى:

ئىسالم ئۈچىۈن خىىزمەت قىلغىۇچىالر ئالىدى بىىلەن ئۆزلىرىنىىڭ 

كى ئىۇالر ئىسالمغا موھتاج ئىكەنلىكلىرىنى تونۇپ يېتىشى كېىرەك. چىۈن

مۇشىەققەت تارتقىان  –خىزمەت قىلغان، جىھاد قىلغان ۋە بۇ يولدا جاپىا 

نىىڭ ئىۆزلىرى هللابولسا، ئۆزلىرىنى ئىسالھ قىلىش، روھلىرىنىى پىاكال ، 

ئۈسىىتىدىكى ھەقلىرىنىىى ئىىادا قىلىىىش ۋە بۇنىىىڭ مۇكاپىىاتىنى كىىۆزلەر 

چەكچىيىپ، يۈرەكلەر بوغۇزغىا قاپلىشىىپ قالىىدىغان قىيىامەت كۈنىىدە 

 ىن ئېلىش ئۈچۈندۇر.تهللا

ئە ەر ئۇالر ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلسا، ئەنە شۇالر پايدا ئالغان 

بولىدۇ. ناۋادا ئۇالر بۇ خىزمەتتىن يۈز ئۆر سە، بۇ ۋاقىتتا ئاشىۇالرال زىيىان 

 تارتقان بولىدۇ.

َاوْحام   ا  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيىدۇ:هللا  جَْح هللا ﴿ ﴿  ْنجْح ْوناجحاغان ونعجماو  

َلجج؛②﴾ەتەن تامامى ئەھلى جاھاندىن بىھىاجەتتۇرھەقىق  َ حْوَ ْجٍاَسوباَا ﴿اا  نجتوابوا ا
 ََ حاُل جياَجثْا جٍاُل نُْ  َْجوا جَُ ََ ُاُ  نىىڭ تائىتىىدىن  يىۈز )هللائە ەر سىىلەر ﴿ قواَ ًجْجغا وَ

سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەۋمنىى ئالماشىتۇرىدۇ، هللا ئۆر سەڭالر، 

 .③﴾ا ئىتائەت قىلىدۇ قهللاۇ )بەلكى ئۇالر سىلەر ە ئوخشا  بولمايد
ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىۋاتقىىانالر يەنە شىىۇنى بىلىشىىى 

كېرەككى، ئۇالرنىڭ ھەقىقىي قىممىتى ئىسالم بىلەن ئاشىىدۇ. ئۇالرنىىڭ 

تائاالنىىڭ: هللا ئىسالمسىز ھېچبىر قىممىتى بولمايىدۇ. بىۇ چاغىدا ئىۇالر 

                                                 
 ئايەت. – 9سۈرە مائىدە،  ①
 ئايەت. – 9سۈرە ئەنئام،  ②
 .ئايەت - 13 ،مۇھەممەدسۈرە  ③
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ْ  ج وو َا جيا ََ جُهوو َْ جَاوو َاووْ   ِانَو ْ ج ا ُا  پەقەت چاھارپايالرغىىا ئوخشاشىىتۇر، ۇالرئىى﴿﴿ُياحاَ وو

دگىىگەن سىىۆزىدە بايىىان  ①﴾تىىتەر  ۇمراھتىىۇربەلكىىى ئۇالردىنمىىۇ بە

قىلىنغىنىىىدەك، ھىىايۋانالردىنمۇ پەس ھالغىىا چۈشىىۈپ قالىىىدۇ. ھەقىقىىىي 

ھۆرمەت، ھەقىقىي ئىززەت پەقەتال ئىسالم كارۋىنى بىلەن مېڭىش ۋە بىۇ 

كىمكى ئىسىالم »غا كېلىدۇ. كارۋانغا ئىزچى  ھەمكارلىشىش ئارقىلىق قول

 «.  جامائىتىدىن ئايرىلىۋالىدىكەن، دوزاخقا د م چۈشىدۇ

دگمەك، كىمكى ئىسالم كارۋىنىغا ھەقىقىي رەۋىشتە قېتىلىدىكەن، 

هللا ئەڭ ئېسى  شەرەپكە ئىگە بولغىان، شىۇنداقال، ھىىدايەت كارۋىنىغىا، 

ىنىغىىا تائىىاال ھىىىدايەت ئىنئىىام قىلغىىان پەيغەمىىبەرلەر ۋە شىىېھىدلەر كارۋ

 ھە!! -قېتىلغان بولىدۇ. ئۇالر نېمىدگگەن ياخشى ھەمراھالر 

ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىىىدىغانالر يەنە شىىۇنى بىلىشىىى 

كېرەككىىى، ئۇالرنىىىڭ ئىسىىالم كىىارۋىنى ئىچىىىدە مۇسىىتەھكەم تۇرۇشىىى 

ئىسالمدا چىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىىدىغان ئاساسىىي شىەرتتۇر. 

«ئايرىلىۋالغان قوينى يەپ كېتىدۇبۆرە پەقەت توپتىن »چۈنكى 
②
. 

پاساتالر يامراپ كەتىكەن بولىۇپ،  –جەمئىيەتتە ھەر تۈرلۈك پىتنە 

نى يىاد ئەتىمەي، ۋەز هللاڭغۇ ز لمەت قاپلىۋالغان. شۇڭا، قارھەر تەرەپنى 

بىىىرىگە ھەقنىىى ۋە سىىەۋرنى تەۋسىىىيە  –نەسىىىھەت ئاڭلىمىىاي، بىىىر  –

پاسىاتالرنىڭ، بىۇ قىاراڭغۇ  –قىلماي ياشىغان ھەرقانداق كىشى بۇ پىتىنە 

مۇنىداق  بىۇ ھەقىتە تائىاالهللا قالمايدۇ. زۇلمەتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىماي 

ن   ا : ەيدۇد ِام ْنجْحذجَ ُاىجتانفاُعجَْحُمَنج  ج َُ  -نەسىھەت قىلغىىن، ۋەز  -ۋەز ﴿ ﴿ااوا ج

ُ ج  ج ؛③﴾نەسىىىھەت مىىۇئمىنلەر ە پايىىدىلىق ووْناجحاف وونجُقَسوو نسا ُ ج  ْنجَْ   َاَ وو ْوج﴿ااَْح
  ُ حْ وَا َاقججااتوا اْتاوَ ْجَْ  جااتوا اْتاوَ ْجَ وَْح َاْت  جْحْ وْح  جاامام  ُوْ  جَّجاُنْ  زامىان بىىلەن ﴿ ْْحذ ٍ ا

                                                 
 ئايەت. - 11سۈرە فۇرقان،  ①
 ن.ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغا ②
 .ئايەت – 55 سۈرە زارىيات، ③
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بىىرىگە  -ىمان ئېيتقان، ياخشى ئەمەللەرنىى قىلغىان، بىىر ، ئقەسەمكى

بىىرىگە سىەۋرنى تەۋسىىيە قىلىشىقان  -ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان، بىر 

 .①﴾ە ئادەم چوقۇم زىيان ئىچىدىدۇركىشىلەردىن باشقا ھەمم
شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىسالم خىزمەتچىلىرى چوقۇم ئىمىان ئائىلىسىىدە 

ياشىشى، رەھمان تائاالنىڭ كارۋىنىغىا قېتىلىشىى، يىولىنى بىۇ كارۋاننىىڭ 

تائاال بۇ ھەقىتە مۇنىداق هللا ھىمايىسىدە مەڭگۈ داۋام قىلدۇرۇشى الزىم. 

ججاعاجْْحذ ج دەيدۇ: ُا جنواَفسا َُ َُج﴿ااَْتا  ََ جتوا ُنجااوا َُاناجااَتها  ٍُ جٍُ نج َاش  ْا جااَْح َا َحغا ْوُهَجَْ  ََا ج ُم نا ََ جٍا ٍ ا
جااْتْوااعاجها اج ُ نْا جُت  َعججاَ جياَغفاَ ناْجقواَ ااُنجما جو َ  نَو اْجااوا  َ َا اْا جْح ناااجَْح جزٍ  َُ  ٍُ جُت ََ ُه جمانوَ َا ناْ وْناجما وَ ُْاجاا ا

ُُمًووْ ج﴿ ُُُاجُِو  -نىىىڭ رازىلىقىنىىى تىىىلەپ، ئەتىىىگەن سىىەن پەرۋەردىگارىڭياَجوو

ئاخشىىامدا ئۇنىڭغىىا ئىبىىادەت قىلىىىدىغانالر )يەنىىى ئىىاجىز، كەمىىبەغە  

مۇسىىۇلمانالر  بىىىلەن سىىەۋرچان بولغىىان ھالىىدا بىلىىلە بىىولغىن، ھايىىاتىي 

دۇنيانىڭ زىبۇزىننىتىنى )يەنى مۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىىڭ سىۆھبىتىنى  

ز دىلىنى زىكرىمىزدىن غەپلەتتە دەپ، ئۇالرنى كۆز ە ئىلماي قالمىغىن، بى

قالدۇرغان، نەپسى خاھىشىىغا ئە ەشىكەن، ئىشىى ھەددىىدىن ئاشىقان 

 .②﴾ئادەمنىڭ )سۆزى   ە ئە ەشمىگىن
ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىىىدىغانالر يەنە شىىۇنى بىلىشىىى 

هللا نىىڭ رازىلىقىى ئۈچىۈن خىىزمەت قىلىىدۇ، هللاكېرەككى، ئۇالر پەقەت 

ئىىۇزۇن ۋە جاپىىالىق يولىىدۇر. چىىۈنكى يولىىىدا جىھىىاد قىلىىىدۇ. بىىۇ يىىو  

مۇشىەققەت بىىلەن، دوزاخنىىڭ يىولى ھىاۋايى  -جەننەتنىڭ يولى جاپىا 

ھەۋەسلەر بىلەن قورشالغان. بۇ يو  شۇنداق بىىر يىولكى، مەيىىن شىاما  

ى تۇتىۇپ چىقىپ بولغىچە ئىككى مەڭىزى يېرىلىىپ كېتىىدىغان، يىپەكنى

قويسىمۇ بارماقلىرى قاناپ كېتىدىغان كىشىلەر ھەر ىز ماڭالمايدۇ. بۇ يو  

شۇنداق بىر يولكى، ئەتە يەيدىغان رىزقىدىن ئەنسىرەيدىغان، ھاياتىنىىڭ 

                                                 
 ئايەتنىڭ ھەممىسى. 1سۈرە ئەسر،  ①
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خەتەر ە ئۇچرىشىىدىن قورقىىدىغان كىشىىلەر ھەر ىىز  –بىرەر خىىيىم 

 ماڭالمايدۇ.

ىرىىپ تۇرىىدىغان، بۇ يو  شۇنداق بىر يولكى، مىجەزى ئاسىان ئۆز 

ھاۋايى ھەۋەسلىرىگە د م چۈشىدىغان، ئىچى تار، ئىرادىسى ئاجىز، بىىرەر 

ئېغىز  ەپ ئارتۇق كەتسىە سىەۋر قىاللمايىدىغان، شىۇنىڭدەك، ئۆزىنىىڭ 

پىكرىدە چىڭ تۇرىۋالىدىغان، بىلمىىگەن نەرسىىگىمۇ پىكىىر بېرىىدىغان، 

غا قوشۇلۇشىنى ۋە بىلمىگەنلىكىنى ھەم بىلمەيدىغان، كۆپچىلىكنىڭ قارارى

جامائەتنىڭ پىكرىنى قوبۇ  قىلىشىنى ھىار ئالىىدىغان كىشىىلەر ھەر ىىز 

 ماڭالمايدۇ.

بۇ يو  شۇنداق بىر يولكى، كىشىىگە پىاكلىق، ئىپىپەت، پىاكىزلىق، 

مەرھەمەت ۋە ھۆرمەت بېغىشىاليدىغان، چىىداملىق بولۇشىنى، جىھادقىا 

نى، ئىالىي روھلىۇق ھەر زامان تەييار تۇرۇشنى، دۇنيانى دوست تۇتماسلىق

بولۇشنى، راستچى  ۋە ئى السمەن بولۇشنى تەۋسىيە قىلىدىغان يولىدۇر. 

مۇشۇنداق ئالىيجاناپ سۈپەتلەر ە ئىگە بۇ يولدا پەقەت دىللىىرى يېگىانە 

قىا تەلپىۈنگەن مىۇئمىنلەرال هللاقا باغالنغىان، ھەمىمە موھتىاج يىالغۇز هللا

 ماڭااليدۇ.

َسوُاُنج  ْنج﴿ااجاج تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا  جبا َْجما اوىجْح ْون جِواُهو ا  جٍوابوا اْ 
 ًَْ ََ وَنء جقاو ْججشا ْاجْحْ ُنجح ُلو َا جتا ََ ُ ا جقا ُُجياَج ح    قىلسىا، ۈا تەۋەككىقهللاكىمكى ﴿ ْحْ ناجَْا

هللا ھەقىىقەتەن مەقسىىتىگە يېتەلەيىدۇ، هللا ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىىدۇ، هللا 

ييەن ۋاقىىت ھەقىقەتەن ھەربىر نەرسە ئۈچۈن مىۇئەييەن مىقىدار، مىۇئە

جما اَ وُنجْح ْوناج ؛①﴾بەلگىلىدى َا ن جااجاَ جياَاِاىجَ ماْجماْها ْجٍانُلُثجما اىجنواَفس  ِام نْما ج ﴿ِاما جْنلاثا
ْ  ًموووْ  ًُْجما ووو ُوَنت  ن جياَتووو كىمكىىىى ئەھىىىدىنى بۇزىىىىدىكەن، ئەھىىىدىنى ﴿ ِاسا

                                                 
 .ئايەت - 1 سۈرە تاالق، ①
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بىىىلەن قىلغىىان هللا بۇزغانلىقىنىىىڭ زگيىنىىى ئۇنىىىڭ ئىىۆزىگە بولىىىدۇ، 

 .  ①﴾بۈيۈك ئەجىر ئاتا قىلىدۇهللا قىلغانالرغا  ئەھدىسىگە ۋاپا
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ى، ۋەزىپىلىرئۈچىنچى، ئىسالم ھەرىكىتىن ئۇنىڭ 

 خۇسۇسىمەتلىرى ۋە تەيمارلىقلىرى

 

كىتابنىڭ بۇ قىسمىدا، ئىسالم ھەرىكىتىنىىڭ ۋەزىپىلىىرى؛ ئۇنىىڭ 

پرىنسىىىىىپ جەھەتىىىىتىن پەرۋىشىىىىكارلىق، ئىىىىۆزىگە خاسىىىىلىق، 

ىللىق ۋە فىقھى ئى تىالپالردىن يىىراق تەرەققىيپەرۋەرلىە، ھەممىگە شام

تىىۇرۇ  خۇسۇسىىىيەتلىرى؛ ھەرىىىكەت لىنىيىسىىى جەھەتىىتىن ئىىىش 

بېشىىىدىكىلەرنىڭ ۋە سىياسىىىەتچىلەرنىڭ تىز ىنلىۋگلىشىىىىدىن يىىىىراق 

تىىۇرۇ ، تەدرىجىىىي ھالىىدا قەدەممىىۇقەدەم ئىلگىىىرىلە ، ئەمەلىىىي 

ۋرچانلىق خىزمەتنى قۇرۇق تەشۋىقاتتىن ئەال بىلىش، يىراقنى كۆزلەپ سە

بىىىلەن ئىلگىىىرىلە ، خىزمەتنىىى ئاشىىكارا ئېلىىىپ بېرىىىپ، مەخپىىىي 

تەشىىكىللىنىش، ھېسسىىىي جەھەتىىتىن ئەمەس، روھىىىي جەھەتىىتىن 

ئىىايرىلىش، غايىنىىىڭ ۋاسىىىتىنى شەرئىلەشىىتۈرمەيدىغانلىقى قاتىىارلىق 

خۇسۇىسيەتلىرى؛ ئۇنىڭ ھىازىرلىق نۇقتىسىىدىن ئالىدى بىىلەن جانىابى 

ھەقىقىىي رەۋىشىتە  قۇۋۋەتلىشىىگە -ۋە قىولالپ ، ئۇنىڭ ياردىمىگە قاهللا

ئىمىىان ئېيىىتىش، ئىسىىالمىي تەلىماتقىىا، ئۇنىىىڭ ئاالھىىىدىلىكىگە ۋە 

ساالھىيىتىگە ئىمان ئېيتىش، ئىسىالمىي قېرىنداشىلىققا، ئۇنىىڭ رىئىايە 

ھوقۇقلىرىغا ۋە ئۇلۇغۋارلىقىغا ئىمان ئېيىتىش،  -قىلىشقا تېگىشلىە ھەق 

ىڭ ناھايىتى كاتتا، ناھىايىتى چىوڭ، ناھىايىتى ئاخىرەتتىكى مۇكاپاتقا، ئۇن

بۈيۈك مۇكاپات ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىش، ئۆز ە ئىشىىنىش ۋە جىھىاد 

قىلىش جەھەتتىكى تەييارلىقلىرى قاتارلىق نۇقتىالردا قىسىقىچە قىلىىپ 

 توختىلىپ ئۆتىمىز.

 ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ ۋەزىپىلىرى:

بولسىا، ئىنسىانالرنى ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىسىى 

تائاالنىىىڭ كىتىىابى ۋە پەيغەمبىىىرى مىىۇھەممەد ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ هللا 
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سىىۈننىتى كۆرسىىەتكەن يوليىىورۇق، ئەھكىىامالر ئاسىىاس قىلىنغىىان بىىىر 

ئىسالمىي جەمئىيەت بەرپا قىلىش ئۈچۈن يەككە ۋە جامىائەت ھالىتىىدە 

قىا بولغىان بەنىدىچىلىكىنى ئىزھىار قىلدۇرۇشىتىن هللاخىزمەت قىلىىپ، 

 ىبارەت.ئ

ئىسالم ھەرىكىتى ئالەمشىۇمۇ  بىىر ھەرىىكەت بولىۇپ، دۇنيانىىڭ 

ھەرقايسىىى جايلىرىىىدا ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىۋاتقىىان ھەمىىمە 

كىشىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇ بۇ غايىنى ئەمەلگە ئاشىۇرۇ  ئۈچىۈن 

 -شىىىۈبھىلەردىن پىىىاك ۋە سىىىاپ، زامىىىان ۋە ئۇنىىىىڭ تەلەپ  -شىىىەك 

ئىسالم دەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشىقا تايانغىان بولىۇپ،  تەقەززالىرىغا ئۇيغۇن

ئىنسانالرنى مۇشۇ غىايە ئۈچىۈن دەۋەت قىلىىدۇ، مۇشىۇ غىايە ئاساسىىدا 

تەشكىللەيدۇ، مۇشۇ غايىگە ئىشىنىشكە، مۇشىۇ غىايە ئۈچىۈن خىىزمەت 

 قىلىشقا ۋە مۇشۇ غايە يولىدا جىھاد قىلىشقا ھازىراليدۇ.

بىىىلەن ئىسىىالم  بىىۇ ھەرىكەتنىىىڭ ھەرىىىكەت نىشىىانى ئالىىدى

ئۈممىتىنىڭ مۇستەقى  ۋە ئەسىلى ھىالەتتىكى سىاالھىيىتىنى ئەسىلىگە 

كەلتۈر   ئۈچۈن، مەيلى شەرق ئەللىرى بولسىۇن يىاكى غەرئ ئەللىىرى 

بولسۇن، مۇسىتەملىكىچى كىۈچلەر ە، ئىۇالر قالىدۇرۇپ كەتىكەن بىۇزۇق 

 پىكىر، سەپسەتىلەر ە قارشى كۈرە  قىلىشتىن ئىبارەت.

تى دەسلەپكى كۈنلىرىدىن باشالپال، ئىسالم دىنىنى ئىسالم ھەرىكى

بىىىدئەت ۋە خوراپاتالرنىىىڭ پاتقىقىىىدىن تىىازىالپ، ئۇنىىىڭ ئۇلۇغلىىۇقى ۋە 

ئالىيلىقىغا ئۇيغۇن، ساپ ۋە نۇرانىي شىەكلىنى ئىنسىانالرغا يەتكۈز شىنى 

 مەقسەت قىلىدۇ.

بىىۇ ھەرىىىكەت ئىسىىالم دىنىنىىىڭ ئەھكىىاملىرى ۋە تەلىماتلىرىنىىىڭ 

مى  ئىكەنلىكىگە، ئىنسانالرنىڭ ھەر ساھەدىكى ئىشلىرىنى ھەممىگە شا

 ئىنتىزامالشتۇرااليدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. 

بۇ ھەرىكەت يەنە ئىسالم دىنىنىڭ ئىنسىانىيەت تىارى ى بىويىچە 

دگىگەن شىوئار « تىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق هللال ئىالھە ئىللەلالھ )بىر »
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ق ۋە ھۆكۈمرانلىىىق نىىىڭ مەبۇدلىىۇهللائۈسىىتىگە قۇرۇلغىىانلىقىنى، يەنىىى 

جەھەتتە يېگانە ئىكەنلىكىنى تونۇشنىڭ الزىملىقىنى، شىۇنداقال، ئۇنىىڭ 

قەلبتىكىىى ئېتىقىىادتىمۇ، شىىەرئى ئىبىىادەتلەردىمۇ، ئەمەلىىىي ھايىىاتتىكى 

بەلگىلىمىلەردىمۇ يېگانە ئىكەنلىكىنىى قوبىۇ  قىلىشىنىڭ الزىملىقىنىى 

 تەشەببۇس قىلىدۇ.

ۇسىۇلمانالرنى ئويغىتىىدىغان، ئىسالم ھەرىكىتى ئىسالم دىنىنىڭ م

دۇنيىىانى قۇتقۇزىىىدىغان، ئېزىلگەنلەرنىىى مۇسىىتەبىتلەرنىڭ، زالىمالرنىىىڭ 

پاسىىاتنىڭ  –چاڭگىلىىىدىن ئازاتلىققىىا چىقىرىىىدىغان، دۇنيىىادا پىتىىنە 

قىال خاس بولۇشىغا كاپالەتلىىە قىلىىدىغان هللاتۈ ىشىگە، دىننىڭ پەقەت 

 بىردىنبىر كۈچ ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدۇ.

ھەرىكىتى كاپىتالىزم، سوتسىيالىزم، كوممۇنىزم تۈز ملىرىنى  ئىسالم

ۋە باشقا ئويدۇرما تۈز ملەرنى ئىسالمغا قارشى چىققىانلىق، ئالەملەرنىىڭ 

نى ئىنكار قىلغانلىق، بۇزۇق يولغا ماڭغىانلىق، پايدىسىىز هللاپەرۋەردىگارى 

قۇۋۋەتنى بو  يەر ە سەرپ قىلىش ۋە  -ئىشالر بىلەن كۆرەڭلە ، كۈچ 

 تائىاال مۇنىداق دەيىدۇ:هللا ىتنى ئىسراپ قىلىش دەپ قارايدۇ. چۈنكى ۋاق
ٍُ  ا  وووو جَْحخاْس  وووو ا ُاا جج  وووو ِ وووونجْ ق  ج ُهوووو ا َنووووُنجاا ْاجج  ٍنًووووْجِوا اوووو جٍُوَاااوووو جد  ُا   َسوووو جْ   ُا وووو جغا وَ  ُ  ﴿ااجاوووو جٍواَاباوووو

كىمكى ئىسالم )دىنىدىن  غەيرىىي دىننىى تىلەيىدىكەن، ھەر ىىز ئىۇ ﴿

دۇ، ئىىۇ ئىىاخىرەتتە زىيىىان )يەنىىى ئۇنىىىڭ دىنىىى  قوبىىۇ  قىلىنمايىى

 .①﴾تارتقۇچىدۇر
ئىمام ھەسەن بەننا رەھمەتۇلالھى ئەلەيھى ئىسالم ھەرىكىتىنىىڭ 

 :خۇالسىلەپ مۇنداق دگگەن ۋەزىپىلىرىنى

ريىغىنچاقالپ ئېيتساق، بىزنىڭ ۋەزىپىمىز مۇسىۇلمان خەلقلەرنىى 

تېگىىى يىىوق ھاڭغىىا سىىۆرەپ ماڭغىىان، پەغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ 

دىن، قۇرئان كەرىمنىڭ ھىدايىتىدىن يىراقالشىتۇرغان، پۈتىۈن رەھبەرلىكى
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ئالەمنى ھىدايەت نۇرىدىن مەھرۇم قويغان، دۇنيا تەرەققىياتىنى يۈزلەرچە 

يىىى  كەيىىنىگە سىىۈر ەن تىىاغىيالر دولقىىۇنىنى، يەنىىى ماتېرىيالىسىىتالر 

مەدەنىيىتىنى، جىنسىي ئەركىنلىە ھازارىتىنى قەتئىي توسىۇپ، ئىۇالرنى 

ن قىىىىوغالپ چىقىىىىىرىش ۋە مىللىتىمىزنىىىىى ئۇالرنىىىىىڭ ۋەتىمىىىىىزدى

بااليىئاپەتلىرىىىدىن قۇتقۇزۇشىىتىن ئىبىىارەت. ھەتتىىا بىىىز بۇنىىىڭ بىلەنىىال 

چەكلىنىىىىپ قالماسىىىتىن، بەلكىىىى پۈتىىىۈن دۇنيانىىىىڭ پەيغەمىىىبەر 

 –ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى بىلەن تونۇشىشى، قۇرئان كەرىمنىڭ تەلىم 

سايىسىىىنىڭ يەر شىىارىغا تەربىيەسىىىگە ئىمىىان كەلتۈر شىىى، ئىسىىالم 

يېيىلىشىىى ئۈچىىۈن ئۇالرنىىىڭ يۇرتىغىمىىۇ يىىۈر   قىلىىىش ۋە تې ىمىىۇ 

ئىچكىىىرىلەپ غىىازات ئېلىىىپ بېرىشىىتىن ئىبىىارەت. شىىۇنداق قىلغانىىدىال، 

پاسات تۈ ىگەن ۋە دىىن پەقەت  -مۇسۇلمانالر ئارزۇسىغا يەتكەن، پىتنە 

 ئۈچۈن بولغان بولىدۇ.هللا 

ُاُحجج﴿ح  ْوون جتائىىاال مۇنىىداق دەيىىدۇ: هللا  َ ووذ جٍواَفوو جااٍواَ جا َُ وو ََ وو جَوا ُْجااج  وو جقواَاوو جج  ُُ اَجوو َِ ْ
 َُ ُْب   جْحوو ُْ وو  ٍْ َا جَْح ُهوو ا ووْءجاا ججاوو جٍاشا ُُ ُ جْح ْوون جٍانُ وو نُوو ناجَ ناَ وو ئىلگىىىرى ۋە كېىىيىن ﴿ َْحُمَنج 

نىىڭ هللانىىڭ باشقۇرۇشىىدىدۇر، بىۇ كۈنىدە مىۇئمىنلەر هللاھەممە ئىىش 

كىشىىگە يىاردەم خالىغىان هللا بەر ەن ياردىمى بىىلەن خۇشىا  بولىىدۇ، 

 .①﴾غالىبتۇر، )مۇئمىنلەر ە  ناھايىتى مېھرىباندۇرهللا بېرىدۇ، 
دگمەك، يىغىنچاقالپ ئېيتقانىدا ۋەزىپىمىىز بۇنىڭىدىن ئىبىارەتتۇر. 

ئەمما ئۇنى تەپسىلىيرەك قىلىىپ ئېيتسىاق، ئىسىالم ئىۈممىتى ئىچىىدە 

 تۆۋەندىكىلەر بارلىققا كېلىشى كېرەك: 

هللا ىلىدىغان بىر ئور ىان قىۇرۇئ، ئىچكى مەسىلىلەرنى ھە  ق - 1

تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزى مۇشۇ ئور ان ئارقىلىق ئەمەلىيلەشتۈر شىمىز الزىىم: 

ججاوْج ََوط  جماو جَوا جيانجٍواَفب نُو َا ََ ََُه جااَْبوذا ََ جْحُ ُنجااواجتواْبا وَعجياَهو اْءُه ْجيانْالا نواُهَجَ ما جَْبُلَجَوا وَ ﴿اايان 
ُا  جْحُ ُنج  حاَ  سىاڭا نازىى  قىلغىان قۇرئاننىىڭ هللا سىىدا ئۇالرنىىڭ ئارى﴿ يانْالا

                                                 
 .ئايەتلەر - 5ۋە  – 1 سۈرە رۇم، ①
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ئەھكىىامى بىىويىچە ھۆكىىۈم قىلغىىىن، ئۇالرنىىىڭ نەپسىىى خاھىشىىلىرىغا 

ساڭا نازى  قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسىمىدىن هللا ئە ەشمىگىن، ئۇالرنىڭ 

 .  ①﴾سېنى ۋاز كەچۈرىشىدىن ساقالنغىن
هللا خەلقئىىارا مۇناسىىىۋەت قۇرىىىدىغان بىىىر ئور ىىان قىىۇرۇپ،  - 9

ۇ سىۆزىنى مۇشىۇ ئور ىان ئىارقىلىق ئەمەلىيلەشتۈر شىىمىز تائاالنىڭ مۇنى

ُُْسوو ُلج الزىىىم: ٍاُلوو ناجْح جاا ْءجما اووىجْحنْووْف  َا وو ًْجحجباُل نُوو َْجُشووها جيُْجووًاجااسا ََ  ُْ َاَ ناوو جتا ُا ح  ووذا ﴿اا ا
 ْ ًَ ووه   جشا ََ شىىۇنىڭدەك )يەنىىى سىىىلەرنى ئىسىىالمغا ھىىىدايەت ﴿ ما اووَ ُل

ر ئۈچىۈن ۋە پەيغەمبەرنىىڭ قىلغاندەك  كىشىىلەر ە شىاھىت بولۇشىۇڭال

سىلەر ە شاھىت بولۇشى ئۈچىۈن بىىز سىىلەرنى ئەڭ ياخشىى ئىۈممەت 

   .②﴾قىلدۇق
مەسىلىلەر ە ھۆكىۈم چىقىرىىدىغان بىىر ئور ىان قۇرۇشىىمىز  - 1

ج تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر:هللا كېرەك. بۇنىڭ دەلىلى  بْوىا ُن ناجبا جواجٍُوَنج  ُا َاَج ُاجاا ِا ﴿
ووو اج وووْجشا ِ  ما ج ُمووو َا َالج ووو جُم َْجٍُ ٍُسا جاا ْا ُاًتوووْجججْموووْجقاالاوووَ  جبا ََ وووه  ِ ووونجيانُفس  اَْج َُ ووو َْجواجٍا   جَُووو ََ ُه ووونوا جَوا وَ ُا

)ئىىى مىىۇھەممەد!  پەرۋەردىگارىىىڭ بىىىلەن قەسىىەمكى، ئىىۇالر ﴿ تاَسو   ًمْ 

)يەنى مۇناپىقالر  ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سىېنى ھۆكىۈم چىقىرىشىقا 

ن ھىۆكمىڭگە ئۇالرنىىڭ تەكلىپ قىلمىغىىچە، ئانىدىن سىېنىڭ چىقارغىا

دىللىرىىىدىكى قىلىىچە غىىۇم بولسىىىمۇ يوقىىالمىغىچە ۋە ئىىۇالر پۈتىىۈنلەي 

   .③﴾بويسۇنمىغىچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ
مۇداپە ۋە ھەربىي ئىشلىرىنى بېجىرىدىغان بىر ئور ان قىۇرۇ   - 1

كېىىرەك. بىىۇ ئور ىىان مۇسىىۇلمانالرنى جىھادقىىا ئومۇميۈزلىىۈك چىقىشىىقا 

فاًِْوْج تائاال بىۇ ھەقىتە مۇنىداق دەيىدۇ:هللا  ۇ.سەپەرۋەرلىە قىلىد ُُاَْجق  ﴿َْنف و

                                                 
 .ئايەت – 5 ە مائىدە،سۈر ①
 .ئايەت – 111سۈرە بەقەرە،  ②
 .ئايەت - 95 سۈرە نىسا، ③
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جْح ُوووون    ْ ووووا   ِ وووونجسا ج ََ ووووُل جاايانُفس  ََ ُاَج اْح ُل اَْجَ وووو َُ وووو َ ااووووًْوجااتاْه  )ئىىىىى مىىىىۇئمىنلەر ﴿ اا

جامائەسى!  سىلەر يېنىە بولغىان يىاكى ئېغىىر بولغىان ھىالەتتە )يەنىى 

شىلۇق ۋە قىىيىن قېىرى، پىيىادە، ئۇالغلىىق بولىۇڭالر، ئوڭۇ -مەيلى يا  

شارائىتتا بولۇڭالر، ئى تىيارىي ۋە ئى تىيارسىز بولۇڭالر، ھەممە ئەھۋالدا  

نىىڭ يولىىدا مىېلىڭالر بىىلەن، جېىنىڭالر بىىلەن هللاجىھادقا چىقىڭالر، 

   .①﴾جىھاد قىلىڭالر
مىىىۈلكىنى  –دۆلەت ۋە شەخسىىىلەرنىڭ بىىىايلىقىنى، مىىىا   - 5

 ان قۇرۇ  كېىرەك. بۇنىىڭ راۋاجالندۇرىدىغان مۇستەقى  ئىقتىسادىي ئور

ْاجْح ُوُنج تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر:هللا دەلىلى  َاو َُجْحْب ونجتا ﴿ااواجتُوَنتُو َْجْحس وفاهاْءجياَجو اْحاُل
جق  اْجووًْ  ََ تىرىكچىلىكىڭالرنىىىڭ ئاساسىىى قىلغىىان مىىاللىرىڭالرنى هللا ﴿ حاُلوو

   .②﴾ئەخمەقلەر ە تۇتقۇزۇپ قويماڭالر
ئىشلىرىنى بېجىرىىدىغان بىىر تەربىيە ۋە مەدەنىيەت  –تەلىم  - 9

ئور ان قۇرۇ  كېرەك. بۇ ئور ان نادانلىق ۋە جاھالەتكە خىاتىمە بېرىىپ، 

تائاالنىڭ كىتابى قۇرئان كەرىمدىكى تۇنجى قېتىم نازى  بولغىان مۇنىۇ هللا 

جْحْووذ  جقا اووق  ئايەتنىىىڭ تەقەززاسىىىنى ئەمەلىيلەشىىتۈرىدۇ: ُا َاَجوو ج  َ َسوو ُاَيجَْ   ﴿ْقَووو

   .③﴾ارىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىنياراتقان پەرۋەردىگ﴿
ئىشىىلىرىنى نىىازارەت قىلىىىدىغان بىىىر ئور ىىان  ۋە ئىىۆي ئىىائىلە - 8

ئايالالرنىڭ تەربىيىلىنىشىىگە،  –بۇ ئور ان مۇسۇلمان ئەر  قۇرۇ  كېرەك.

قىزالرنىڭ ئىسالم تەربىيىسىدە ئۆسۈپ يېتىلىشىگە، نەتىجىدە،  –ئوغۇ  

﴿ٍاوْج شىشىىغا كاپالەتلىىە قىلىىدۇ:تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىنىڭ ئەمەلگە ئېهللا 
َاُا ج ووووْ َ  ا ووووْجْحنْووووُْفجااَْح ًَْجااُق ُدها جناووووْ ََ جااياَه  وووو ُل ََ ووووُل جيانُفسا جقُووووْ  جَّجانُووووْ  وووْجْحْووووذ ٍ ا ئىىىىى ﴿ياٍو ها

                                                 
 .ئايەت – 11 ە تەۋبە،سۈر ①
 .ئايەت - 5 سۈرە نىسا، ②
 ئايەت. – 1ە ئەلەق، سۈر ③
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چاقاڭالرنى ئىنسىان ۋە تاشىالر يېقىلغىۇ  -مۇئمىنلەر! ئۆزەڭالرنى ۋە باال 

   .①﴾بولىدىغان دوزاختىن ساقالڭالر
نىازارەت قىلىىدىغان بىىر ئور ىان قىۇرۇ   يەككە كىشىىلەرنى - 3

بۇ ئور ان شەخسلەرنىڭ ئۆزىگە خاس ئەخالق ۋە خاراكتېرلىرىنى  كېرەك.

نازارەت قىلىپ، ئۇالرنىڭ كۆزلەنگەن مەقسەتكە ئېرىشىشىگە، نەتىجىدە، 

ج تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىغا كاپالەتلىىە قىلىىدۇ:هللا  ََ ﴿قاو
ججا جزاْ ْهاْ َا  .②﴾روھىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ﴿  ياَِو ا

مەيلى باشلىق، مەيلى پۇقرا بولۇشىدىن قەتئىيىنەزەر، ئىسىالم  - 2

ئۈممىتىنىڭ بارلىق يەكىكە كىشىىلىرىنى تىز ىنلىيەدىغىان ئومىۇمىي روھ 

ج تائاالنىىڭ مۇنىۇ سىۆزىدۇر:هللا يېتىلد ر   كېرەك. بۇنىڭ دەلىلى   ُ ﴿ااََْوباو
جْ َا ْجَّتْا جِ  ما ُا جْح ْوُنج  حاَ و وْجياَبساو ا و ج اما نَو اْجااياَبس   َ جْحو و ا جج  ُا جنا   اا جتانلا ُاااجااوا َاجَْ ق  ْ َْ حْ ُنجْح

اََا   ِ وونجَِْ ووْداج جَْحفاسا  ُ جتواَاوو سىىاڭا بەر ەن بىىايلىق بىىىلەن ئىىاخىرەت هللا ﴿ ااوا

سىىاڭا هللا يىىۇرتىنى تىلىگىىىن، دۇنيىىادىكى نېسىىىۋەڭنىمۇ ئۇنتىىۇمىغىن، 

نىڭ بەندىلىرىگىمۇ  ياخشىلىق قىلغىىن، )هللاەك، سەن ياخشىلىق قىلغاند

   .③﴾يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىقنى تىلىمىگىن
بىزنىڭ نىشانىمىز مۇسىۇلمان شىەخ ، مۇسىۇلمان ئىائىلە،  - 10

ئىسىالم ، مۇسۇلمان خەلق، مۇسۇلمان ھۆكۈمەت بەرپا قىلىش، شىۇنداقال

دۆلەتلىىىىىرىگە رەھبەرلىىىىىە قىلىىىىىدىغان، پۈتىىىىۈن مۇسىىىىۇلمانالرنى 

رلەشتۈرىدىغان، ئۇالرنىڭ بۇرۇنقى شانۇشەۋكىتىنى، قولىىدىن چىقىىرپ بى

قويغىىان تىىۇپراقلىرىنى، تىىارتقۇزۇپ قويغىىان ۋەتەنلىرىنىىى ۋە ئىشىىغا  

ئاسىىتىدىكى يىىۇرتلىرىنى قىىايتۇرۇپ ئېلىىىپ بېرەلەيىىدىغان، پۈتىىۈن دۇنيىىا 

تەربىيىسىىى بىىىلەن بەختلىىىە بولغانغىىا قەدەر جىھىىاد  –ئىسىىالم تەلىىىم 

                                                 
 .ئايەت - 9 سۈرە تەھرىم، ①
 .ئايەت – 2 سۈرە شەم ، ②
 .ئايەت – 88 ە قەسەس،سۈر ③
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دۆلەت قۇرۇشىتىن  ت بىايرىقىنى كۆتىۈر پ ماڭىىدىغان بىىرتۇغىنى، دەۋە

ئىبارەتر
①
.   

ئىسىىىىالم ھەرىكىتىنىىىىىڭ پرىنسىىىىىپ جەھەتتىكىىىىى 

  خۇسۇسىمەتلىرى:

ئىسىىىىالم ھەرىكىتىنىىىىىڭ ئەڭ ئۆنۈملىىىىۈك خۇسۇسىىىىىيەتلىرى 

   تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

بىۇ ھەرىكەتنىىڭ تەسىەۋۋۇرلىرى،  ئىالھىي پەرۋىشكارلىقى: - 1

ق قاراشىىلىرى، پىكىرلىىىرى ۋە ئەنئەنىلىىىرى جانىىابى ھۆكىىۈملىرى، ئەخىىال

نىڭ مەڭگۈلۈك دىنىدىن ۋە ئۇنىىڭ ئەڭ ئىاخىرقى چاقىرىقنامىسىىدىن هللا

ئېلىنغان بولۇپ، ئۇ ھەر ىزمۇ بۇ ھەرىكەت ئۈچىۈن خىىزمەت قىلىۋاتقىان 

هللا ياكى ۋەزىپە ئۆتەۋاتقانالرنىڭ كىشىىلىە دەۋىتىى بولماسىتىن، پەقەت 

َْج تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيىدۇ:هللا  ەتتۇر.ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان دەۋ ﴿قُو
َاووْحام   ا ج جَْح َاَّج ووْت نجح  ُوون ج ََ اووْ اجااجاما ُات نجااُنُسوول نجااجا )ئىىى مىىۇھەممەد!  ﴿  ْنجتاوو

ئېيتقىنكى، مېنىڭ نىامىزىم، قۇربىانلىقىم، ھايىاتىم ۋە مامىاتىم )دۇنيىادا 

ەرنىىىىڭ قىلغىىىان ياخشىىىىلىقلىرىم ۋە تىىىائەت ى ئىبىىىادەتلىرىم  ئالەمل

 .  ②﴾ئۈچۈندۇرهللا پەرۋەردىگارى 
بۇ ھەرىكەت يەنە ھەر ىزمۇ كۈنىمىزدىكى پىارتىيە تەشىكىالتالرغا 

ئوخشا  بىر پىارتىيە يىاكى تەشىكىالت ئەمەس. ئاتىالمىش رەھىبەرلەر 

تەشكىالتلىرىغا ئوخشا ، مۇئەييەن رەھبەرلەرنىىڭ شەخسىىي غەرەز ۋە 

ان قىلىىدىغان ھەرىكەتمىۇ مەنپەئەتلىرىنى رگئاللىققا ئايالندۇرۇشنى نىش

نىىڭ بەلگىلىمىلىىرىگە كىچىكلەردىىن هللائەمەس. بۇ ھەرىىكەت پەقەت 

بۇرۇن چوڭالرنىڭ، ئەسكەردىن بۇرۇن قومانىداننىڭ ئىتىائەت قىلىشىىنى 

   ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان ھەرىكەتتۇر.

                                                 
 ناملىق رىسالىسىدىن.« قۇرئان بايرىقى ئاستىدا»ئىمام ھەسەن بەننانىڭ:  ①
 ئايەت. - 199نئام، سۈرە ئە ②
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بۇ ھەرىكەت مۇسىۇلمانالر جەمئىيىتىنىىڭ  ئۆزىگە خاسلىقى: - 2

ەنگەن بولۇپ، ھەر ىزمۇ باشقا تەشكىالت ۋە ئەمەلىي ئەھۋالىدىن شەكىلل

پارتىيىلەر ە ئوخشا  سىرتتىن ئىمپورت قىلىنغان، شىەرق يىاكى غەرئ 

ئەللىرىىىدىن ئىىۆرنەك ئېلىنغىىان ھەرىىىكەت ئەمەس. بىزنىىىڭ دەۋىتىمىىىز 

خەلقنى دىنغا چاقىرىشتۇر. دىن بۇ ئۈممەتنىڭ ئەڭ ئەۋزە  خۇسۇسىيىتى 

دىن بىلەن، دىن بىۇ ئىۈممەت بىىلەن بولۇپ، تارى تىن بويان ئۈممەت بۇ 

تونۇلۇپ كەلگەن. شۇڭا، ئاخىر زاماندىكى بۇ ئىۈممەت پەقەت دەسىلەپتە 

   ئىسالھ بولغان مۇشۇ دىن بىلەنال ئىسالھ بوالاليدۇ.

بۇ ھەرىكەت مەزمۇن جەھەتتە ئەقىدە  تەرەققىمپەرۋەرلىكى: - 3

ىنسىان ۋە ۋە شەرىئەت بەلگىلىمىلىرىنى، تەسەۋۋۇر جەھەتتە كائىنىات، ئ

ھاياتلىق مەسىلىلىرىنى ھەممىدىن بۇرۇن ئوتتۇرىغا قويغان بولىۇپ، ئىۇالر 

دۇچ كېلىىىدىغان مەسىىىلىلەرنى ھە  قىلىشىىتا ئىنسىىانىيەت تەرىپىىىدىن 

بەلگىلەنگەن چەكلىە ۋە ئويدۇرما بەلگىلىمىلەر ە نىسىبەتەن ناھىايىتى 

   كۈچلۈكتۇر.

زمىۇ ئىۆزلىرىنى ئىسالم دىنىنىڭ تەرەققىيپەرۋەرلىە قارىشىى ھەر ى

تەرەققىيىىپەرۋەر كۆرسىتىشىىكە ئورۇنغىىان يىىاكى شىىۇنداق چۈشىىىنىۋالغان 

كاززاپالرنىڭ، تۆھمەت ورالرنىڭ قارىشىدەك ئەخالقىي قىممەت قاراشتىن 

يوسىىىۇنالردىن يوقسىىىۇ  ئەمەس، ئەكسىىىىچە،  –ۋە  ىىىۈزە  قائىىىىدە 

ئىنسانالرنىڭ ئىچكىى دۇنياسىىنى، پىكىرلىرىنىى ۋە  ىۈزە  ئەخالقىنىى 

پەننىى  -سەلد ر شكە خىزمەت قىلىدىغان، قولغا كەلتىۈر ەن ئىلىىم يۈك

تې ىمۇ راۋاجالندۇرۇپ، بىۇ بىپايىان كائىنىاتتىكى يېڭىلىقالرنىى كەشىپ 

پەننى ئەڭ دەسلەپ ئەنىگە ئالىدۇرۇ   -قىلىشقا، كەشپ قىلغان ئىلىم 

نىىىىڭ هللائۈچىىىۈن ئالىىىدىرا  ئەمەس، ئالەملەرنىىىىڭ پەرۋەردىگىىىارى 

قىۇدرىتىنى ۋە بۈيۈكلىۈكىنى تې ىمىۇ  –ىنى، كىۈچ ئۇلۇغلۇقىنى، كىاتتىلىق

 زىيادە تونۇتۇشقا خىزمەت قىلىدىغان تەرققىيپەرۋەرلىكتۇر. 
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ئىسالم تەرەققىيىاتى ئىاۋام خەلقنىى، ئۇالرغىا ئورتىاق مەنپەئەتىى 

تېگىدىغان ياخشىلىق بولۇشنى شەرت قىلغىان ئاساسىتا ئەقىى  كىۈچىگە 

ردىن پايدىلىنىشىقا بۇيرۇيىدۇ. تايىنىپ ئىجاد قىلىنغان بارلىق مەھسۇالتال

بۇنىىىڭ دەلىلىىى پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ مۇنىىۇ ھەدىسىىلىرىدۇر: 

ھېكمەت )يەنى ئىلىم  قايسى خالتىدىن چىقسا چىقسۇن، سىلەر ئۇنى »

ھېكمەت مۇسۇلماننىڭ يۈتتۈر پ قويغان »؛ «ئېلىڭالر )يەنى ئۆ ىنىڭالر 

ئېلىشىىقا ئەڭ نەرسىسىىىدۇر، ئىىۇنى قەيەردىىىن تاپسىىا شىىۇ يەردىىىن 

«ھەقلىقتۇر
①
.  

ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ دەۋىتى  ھەممىگە شامىل ئىكەنلىكى: - 4

ھەر ىزمۇ ھايات ساھەسىىنىڭ مەلىۇم قىسىمىغا كۆڭىۈ  بۆلىۈپ، قالغىان 

قىسىىىمىنى تاشىىىالپ قويىىىىدىغان دەۋەت ئەمەس. ئۇنىىىىڭ ئىسىىىالم 

بولغانلىقىنىڭ ئۆزىال ھايىات ساھەسىىنىڭ ھەممىنىى ئومۇمييۈزلىۈك ئىۆز 

ىىىگە ئالىىىدىغان، ھەممىىىگە شىىامى  ۋە كامىىى  دەۋەت ئىكەنلىكىنىىى ئىچ

   كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

بۇ ھەرىكەت سەلە  ئېقىمىدىكى دەۋەت بولۇپ، ئىسالم دىنىنىىڭ 

ساپ بۇلىقى بولغان قۇرئان كەرىمىگە ۋە پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالمنىڭ 

 سۈننىتىگە قايتىشنى دەۋەت قىلىدۇ. 

پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالمنىڭ  بۇ ھەرىكەت سۈننەت يولى بولۇپ،

پاك سۈننىتىنى ئۆزىنىڭ ئە ەشكۈچىلىرى ئارىسىدا تىرىلىد ر   ئۈچىۈن 

 خىزمەت قىلىدۇ. 

بىىۇ ھەرىىىكەت ئىالھىىىي پەرۋىشىىكارلىققا مۇناسىىىۋەتلىە بولىىۇپ، 

قا بولغان رىشىتىنى كىۈچەيتىش هللانەپسنى پاكال ، قەلبنى ساپال  ۋە 

 قارايدۇ. قاتارلىقالرنى ياخشىلىقنىڭ ئاساسى دەپ

                                                 
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ①
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بۇ ھەرىكەت سىياسىي بولۇپ، دۇنيانىڭ ھەرقايسىى جايلىرىىدىكى 

مۇسۇلمانالرنىڭ مەسىلىلىرىنى ئىسىالم ئاساسىىدا ھە  قىلىىش ئۈچىۈن 

   خىزمەت قىلىدۇ.

بىۇ ھەرىىكەت  فىقھى ئىختىالپالردىن يىراق تۇرىدىنانلىقى: - 5

. شىۇڭا، شاخچە مەسىلىلەردە چوقۇم ئى تىالپ بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ

بۇ ھەرىكەت پۈتۈن مۇسۇلمانالرنى ئىسالم دىنىنىڭ ئەقىدە ۋە ئېتىقىادى 

   ئەتراپىدا توپلىنىشقا دەۋەت قىلىدۇ.

 ئىمام ھەسەن بەننا بۇ نەزىرىيەنى خۇالسىىلەپ مۇنىداق دگىگەن:

ر ەرچە ئىسالم ئاساسىىغا بىنىائەن سىياسىەت يۈر ىۈز   بىزنىىڭ ئەڭ 

لىىېكىن بىىىز سىياسىىىي پىىارتىيە  سىىەمىمىي پىكرىمىىىز بولغىىان بولسىىىمۇ،

ئەمەس. شىىۇنداقال، ياخشىىىلىق قىلىىىش ۋە ئىسىىالھات ئېلىىىپ بېىىرىش 

بىزنىڭ ئەڭ چوڭ مەقسەتلىرىمىزدىن بىرى بولغان بولسىىمۇ، لىېكىن بىىز 

ساخاۋەت جەمئىيىتى ئەمەس. جىسىمانىي  -ئىسالھاتچى ياكى خەيرى 

ىمىزدىن ۋە روھىي جەھەتتىن چېنىقىش بىزنىىڭ ئەڭ مىۇھىم ۋاسىىتىلىر

بىرى بولغان بولسىىمۇ، لىېكىن بىىز تەنھەرىىكەت كوماندىسىى ئەمەس. 

دگمەك، بىز بىۇ ئور ىانالردىن ھېچبىىرى ئەمەس. چىۈنكى بىۇ ئور ىانالر 

چەكلىىىە غىىايە ۋە چەكلىىىە مىىۇددەت ئۈچىىۈن قۇرۇلغىىان. ھەتتىىا بىىۇ 

ئور انالرنىىىڭ بەزىسىىى ئىىىدارىي ئىشىىالردا ئۇنۋانغىىا ئېرىشىىىش ۋە نىىام 

 لىگەن مەلۇم كىشىلەر تەرىپىدىن قۇرۇلىدۇ. چىقىرىشنى كۆز

لېكىن بىز شۇنداق ئېسى  پىكىر، ئەقىدە، نىزام ۋە تەلىماتقا ئىىگە 

بىر ھەرىكەتكى، ئۇ ھەر ىزمۇ بىىرەر رايىون يىاكى بىىرەر مىلىلەت بىىلەن 

چەكىلىنىپ قالمايدۇ، ئۇنى جۇغراپىيىلىە توساقمۇ توسۇپ قااللمايدۇ. بىۇ 

ئىىۆزى ۋارىسىىلىق هللا ىكى مەخلۇقاتالرغىىا زگمىنغىىا ۋە ئۇنىىىڭ ئۈسىىتىد

قىلمىغىچە )يەنى قىيامەت بولمىغىچە ، بۇ ھەرىكەت بىرەر ئىش بىىلەن 

نىىڭ نىزامىى، هللاتوختاپ قالمايدۇ. چۈنكى ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى 

 ئەمىن نامىنى ئالغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىماتىدۇر. 
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لىنىپ كەتمەيمىز، لېكىن بىىز ئى ئىنسانالر! بىز ئۆزىمىزدىن پەخىر

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن ئۇنىڭ بايرىقىنى كۆتۈر ەن سىاھابە 

كىرامالرنىىىىىڭ ئە ەشىىىىكۈچىلىرىمىز. شىىىىۇڭا بىزمىىىىۇ پەيغەمىىىىبەر 

ئەلەيھىسساالمنىڭ بىايرىقىنى خىۇددى سىاھابە كىىرامالر كۆتۈر ەنىدەك 

انىىدەك كۆتۈر شىىىمىز، ئۇنىىىڭ تىىۇغىنى خىىۇددى سىىاۋابە كىىىرامالر يايغ

يېيىشىمىز، ئۇنىڭ قۇرئانىنى خۇددى ساھابە كىرامالر ھىمايە قىلغانىدەك 

ھىمىىايە قىلىشىىىمىز، ئۇنىىىڭ دەۋىتىنىىىڭ ئەھلىىى جاھانغىىا رەھىىمەت 

ئىكەنلىكىنى خۇددى ساھابە كىىرامالر بېشىارەت بەر ەنىدەك بېشىارەت 

وتائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا بېرىشىمىز كېرەك.  ََ ََ اُمْ جنواااُاُاجَوا و    ﴿ااحابوا جب  بىىر ﴿ َا

   .①ر﴾مۇددەتتىن كېيىن ئۇنىڭ راستلىقىنى چوقۇم بىلىسىلەر
لىنىمىسىىى جەھەتتىكىىى  ئىسىىالم ھەرىكىتىنىىىڭ ھەرىىىكەت

   :خۇسۇسىمەتلىرى
ئىىىىىش بېشىىىىىدىكىلەرنىڭ ۋە سىماسىىىىەتچىلەرنىڭ  - 1

ئىسالم ھەرىكىتى ئەزالىىرى  تىزگىنلى ېلىشىدىن يىراق تۇرىدىنانلىقى:

شقۇرغۇچى ۋە سىياسىىيونالرنىڭ بولۇشىى تەبىئىىي ئىچىدە بەزى ئىش با

ئەھىىۋا  بولسىىىمۇ، لىىېكىن بىىۇ خۇسۇسىىىيەت ئىسىىالم ھەرىكىتىنىىى 

پۇرسەتچىلەرنىڭ قوللىنىپ كېتىشى ۋە تىجىارەتكە ئايالندۇرىۋگلىشىىدىن 

ساقالپ قالىدۇ. شۇنداقال، بۇ ھەرىكەت ئۆزىنىڭ ساپلىقى، راسىتچىللىقى 

   ام قىلىۋگرىدۇ.ۋە سەمىمىيلىكى بىلەن ئىزچى  داۋ

چىۈنكى بىۇ  تەدرىجىي ھالدا قەدەممۇقەدەم ئىلگىرىلىشى: - 2

ھەرىكەت يولىنىىڭ جاپىالىق ۋە ئىۇزۇن، غايىسىىنىڭ ناھىايىتى چىوڭ ۋە 

ئۇلۇغلۇقىنى ئوبدان بىلىدۇ. شىۇڭا، تەدرىجىىي پىىالن بىىلەن ھەرىىكەت 

قىلىش، ھەربىر باسقۇچنىڭ ھەققىنى تولۇق بېىرىش ئىارقىلىق جامىائەت 

لىگەن ۋە ئىرادە قىلغان نىشانغا يېتىش كېرەك. شېھىد ئىمام ھەسەن كۆز

                                                 
 ئايەت. – 33سۈرە ساد،  ①
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بەننا دەۋەتنىڭ باسقۇچلىرى ھەققىدە توختىلىىپ، تونۇتىۇ  باسىقۇچى، 

تەشىىكىللە  باسىىقۇچى ۋە ئىجىىرا قىلىىىش باسىىقۇچىدىن ئىبىىارەت ئىىۈچ 

« تەلىمىاتالر»باسقۇچنى ئوتتۇرىغىا قويغىان. ئىمىام ھەسىەن بەننانىىڭ 

   ە مۇنداق دگيىلىدۇ:ناملىق رىسالىسىد
بىىۇ باسىىقۇچتا ھەرىكەتنىىىڭ ئاممىبىىائ  تونۇتىىۇش باسىىقۇچى:

نەسىھەت قىلىش،  –پىكىرلىرىنى خەلق ئاممىسىغا يېيىش. بۇنىڭدا، ۋەز 

تەبلىغ قىلىش، پايدىلىق مۇئەسسىسىىلەرنى قىۇرۇ  قاتىارلىق ئەمەلىىي 

   ۋاسىتىلەرنى قوللىنىش بولىدۇ.
اد يۈكىنى كۆتۈرەلەيدىغان بۇ باسقۇچ جىھ تەشكىللەش باسقۇچى:

ىدۇ. ىشنى مەقسەت قىلياخشى كىشىلەرنى تالالپ، ئۇالرنى بىر ئارىغا يىغ

بىىۇ باسىىقۇچتىكى دەۋەت نىزامىىى روھىىىي جەھەتىىتىن خىىالى  سىىوپىغا 

قارىتىلغاندەك، ئەمەلىيەت جەھەتتە خىالى  ئەسىكەر ە قارىتىلغانىدەك 

 -ە، جاپىىا ئېلىىىپ بېرىلىىىدۇ. بىىۇ باسىىقۇچتا پەقەت ئىىۇزۇن مۇددەتلىىى

مۇشەققەتلىە جىھاد يۈكىنى كۆتۈر شكە ھەقىقىي رەۋىشتە تەييار بولغان 

كىشلەر ىال دەۋەت قىلىنىىدۇ. مۇنىداق تەييىارلىق قىلغىان كىشىىلەرنىڭ 

 دەسلەپكى ئاالمىتى تولۇق ئىتائەتتۇر. 
بۇ باسىقۇچتا جىھىاد قىلىشىقا، غىايىگە  ئىجرا قىلىش باسقۇچى:

ئىشلەشىكە دەۋەت قىلىنىىدۇ. بىۇ  يېتىش ئۈچىۈن توختىمىاي خىىزمەت

مۇشىىەققەتلەر ە مىىۇپتىال  –باسىىقۇچ ئېغىىىر سىىىناقالرغا، قىىاتتىق جاپىىا 

بولىدىغان باسقۇچ بولۇپ، ئۇنىڭغا پەقەت ئىمانىىدا راسىتچى  بولغىانالرال 

بەرداشلىق بېرەلەيدۇ. بۇ باسقۇچتا غەلىبە قىلىشنىڭ كاپىالىتىمۇ مىۇتلەق 

   ئىتائەتتۇر.
 ى قىۇرۇق تەشى ىقاتتىن ئەال بىلىشىى:ئەمەلىي خىزمەتن - 3

ئىسالم ھەرىكىتىنى مۇشۇنداق قىلىشقا ئىتتىر ەن بىرقانچە ئامى  بار. بۇ 

ئىسالم دىنىىدا مۇشىۇ مەسىىلە ھەققىىدە خۇسۇسىى ئامىلالردىن بىرى، 

بىىۇ خىىىزمەتلەر ە رىيىىا  شىىۇنىڭ بىىىلەن بىىىر ە، ئايەتلەرنىىىڭ بىىارلىقى.
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دىن ۋە ۋەيىىران بولۇشىىىدىن ئارىلىشىىىپ قېلىىىپ، ھەرىكەتنىىىڭ بۇزۇلۇشىىى

ئەنسىرىگەنلىكى. يەنە بىر ئامى  شۇكى، ئىسالم تەبىئىتىنىىڭ ئەمەلىىي 

خىىىىزمەت قىلماسىىىتىن، كىچىككىىىىنە ئىشىىىالرنىمۇ ماختىىىاپ، چىىىوڭ 

كۆرسىتىشتىن نەپرەتلىنىدىغانلىقى. ئۈچىنچى ئامىى  شىۇكى، ۋاقىىت ۋە 

ئىشىالرغا تىرىشچانلىقنى بىھۇدە زايىا قىلىىۋەتمەي، نەتىىجە بېرىىدىغان 

ئىشلىتىشىىنىڭ زۆر رلىكىىىگە ئىشىىەنگەنلىكى. تىىۆتىنچى ئامىىى  شىىۇكى، 

ئىسىىالم ھەرىكىتىنىىىڭ ۋە ئۇنىىىڭ ئەزالىرىنىىىڭ ئامىىانلىقى بىىۇنى تەلەپ 

قىلغىىانلىقى. چىىۈنكى پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم مۇنىىداق دگىىگەن: 

«ھاجىتىڭالرنى ئادا قىلىشتا مەخپىيەتلىككە تايىنىڭالر»
①
.  

ەپ سىىەۋرچانلىق بىىىلەن ئىلگىرىلىشىىىيىراقنىىى كىىۆزل - 4
②
: 

، يىۈكى ئېغىىرئىسالم ساھەسىدە خىزمەت قىلىدىغانالرنىڭ مەسئۇلىيىتى 

قىىيىن ۋە جىھىادى  تې ىمۇئۇزۇن، ئىشى  تولىمۇيولى  ،ئېغىرئۇنىڭدىنمۇ 

شىۇنىڭ  . ۇئېچىنىشلىق )يەنى بېشىدىن ئېغىر كۈنلەرنى ئۆتكۈزىد بەكمۇ

زلىرىنى ھەرخىى  پىاالكەتلەر ە، جاپىا بۇ يولىدا ماڭىىدىغانالر ئىۆئۈچۈن 

مۇشەققەتلەر ە ۋە قىيىن قىستاقالرغا چىىداپ پىىداكارلىق بىىلەن جىان 

جْحنْوُْفج تائاال مۇنىداق دەيىدۇ:هللا بېرىشكە تەييارلىشى كېرەك.  ُا و ﴿ْحوَجياباس 
نْووْجْحْووذ ٍ اج جِوابوا ََ نُوو ناجااحاااوو جٍُوَفبوا ََجوا ُهوو جَّجانْووْجاا جيانجٍواُا حُووْ  ُاُ ووْ  ْ جْح ْووُنجيانجٍُوبوَ ََ اما جِوا اوو وا ََ وو جقواووَا  ه  ج 

َ   ا  وْو  ََ اماْ جَْحلا جااحا وا ُقْ  َا جتا ئىنسانالر ئىمان ئېيتتىۇق  ئەلىف الم مىم.﴿ ْْحذ ٍ ا

دەپ قويۇ  بىلەنال سىنالماي تەرك ئېتىلىمىز، دەپ ئويالمدۇ؟ ئىۇالردىن 

)ئىمانىىىىدا  هللا بىىىۇرۇن ئىىىۆتكەنلەرنى بىىىىز ھەقىىىىقەتەن سىىىىنىدۇق، 

                                                 
مۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ »ناملىق رىسالىسىگە ۋە « بەشىنچى قۇرۇلتاي»ئىمام ھەسەن بەننانىڭ  ①

 ناملىق كىتابقا قاراڭ.« دەۋىتىدىن ئېلىنىدىغان دەرسلەر
 تىدىن.كۇۋەيتتە چىقىدىغان ئىچكى قىسىم نەشرىيا ②
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الرنى چوقىىۇم بىلىىىدۇ، )ئىمانىىىدا  يالغىىانچىالرنىمۇ چوقىىۇم راسىىتچىل

   .①﴾بىلىدۇ
ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ بولغانالر يىراقنى كۆزلەپ سىياسىەت 

نىىىڭ هللايۈر ۈز شىىى كېىىرەك. شىىۇنداق قىلغانىىدىال ئاقىالنىلىىىە بىىىلەن 

رازىلىقىنى كۆزلىگەن ئاساستا دەۋەت قىلغىلى بولىىدۇ. ئانىدىن ئىۇالر بىۇ 

غىىا چىىىداپ ماڭااليىىدۇ ۋە نەتىجىىىگە ئېرىشىشىىكە ئالىىدىراپ يولىىدا جاپا

كەتمەيدۇ. بۇ پەقەت ئۇالر ئىسالم ھاكىمىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىدىن ئىبىارەت 

تې ىمۇ ئۇلۇە غايىنىڭ ئەمەلىيلىشىى ئۈچىۈن بىىر ۋاسىىتە ئىكەنلىكىنىى 

تولىىۇق چۈشىىەنگەن ۋاقتىىىدا ھەقىقەتلىشىىىدۇ. ئانىىدىن ئىىۇالر ئىسىىالم 

قا شۈكۈر قىلىدۇ، نىاۋادا هللاڭ قولىدا ئەمەلىيلەشسە، ھاكىمىيىتى ئۆزلىرىنى

ئۇالرنىىىڭ قولىىىدا ئەمەلىيلەشىىمەي قالسىىا ئۈمىتسىىىزلەنمەيدۇ، روھىىىي 

چۈشكۈنلۈككە چۈشمەيدۇ، چېكىنمەيدۇ ۋە قورقمايىدۇ. شىۇنىڭ بىىلەن، 

ئۇالر ئامانەتنى ئادا قىلغان ۋە بىۇ داۋادىكىى ۋەزىپىلىرىنىى ئىجىرا قىلغىان 

َ   نداق دەيدۇ:تائاال مۇهللا بولىدۇ.  َال و  جَْح  ْ و  ٍْ َا جْح ُون جَْح  َ وَ جم نو ج  ْوجج  ُُ  ﴿ااجاوْجْحْنَ و

هللا يىىىاردەم پەقەت غالىىىىل، ھىىىېكمەت بىىىىلەن ئىىىىش قىلغىىىۇچى ﴿

ج  ْوجيانجٍاشاْءجْحْ ُن  ؛②﴾تەرىپىدىندۇر َُانا خالىغانىدىال، هللا پەقەت ﴿ ﴿ااجاْجتاشاْ

   .③﴾ئاندىن سىلەر خااليسىلەر
ىىىڭ بەزى جايلىرىىىدا ئىىانچە تىلغىىا ئېلىىىپ : ردۇنياننىىاۋادا بىىىرى

كەتكىلى بولمايدىغان بەزىبىر پارتىيەلەر ۋە تەشكىالتالر تې ىمىۇ قىسىقا 

مۇددەت ئىچىدە، تې ىمۇ قىسقا ۋە ئاسان يولالر ئىارقىلىق ھىاكىمىيەتنى 

قولغا كەلتۈرىدۇغۇ؟!ر دگيىشى مۇمكىن. بۇنىڭغا مۇنداق جاۋائ بېرىلىدۇ: 

ە ئوخشىمايدۇ، ئىسالم ھەرىكىتىى پەقەت تىوغرا بىرىگ -ئىككى يو  بىر 

                                                 
 ئايەتكىچە. – 1ئايەتتىن  – 1سۈرە ئەنكەبۇت،  ①
 .ئايەت - 199 ،ئا  ئىمرانسۈرە  ②
 .ئايەت – 10سۈرە ئىنسان،  ③
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ۋە پاك يولالر ئارقىلىق ھىاكىمىيەتنى قولغىا كەلتۈر شىنى ئىۆزىگە شىوئار 

قىلىدۇ. ئە ەر ئىسالم ھەرىكىتى يا ئۇنداق، يا مۇنداق كۈچلەرنىىڭ يىاكى 

مۇسىىتەملىكىچىنىڭ  ۇماشتىسىىى بولۇشىىقا رازى بولغىىان بولسىىا ئىىىدى، 

ا  قىسىقا مىۇددەت ئىچىىدە ھىاكىمىيەتنى ئەلۋەتتە، باشقىالرغا ئوخشى

تائاال بىۇ ھەقىتە مۇنىداق دەيىدۇ: هللا ئاسان قولغا كەلتۈرەلىگەن بوالتتى. 

 ََ جتواْبا ووَعجياَهوو اْءُه جااوا َُتا و ووْجيُج  ََج اما ِاووْدَُ جااَْسووباا  ج ُا ح  شىىۇنىڭ ئۈچىىۈن )يەنىىى » ﴿ِا  وذا

دىنىىدا ئى ىىتىالپ قىلىشىىقانلىقى ئۈچىىۈن  )ئىىى مىىۇھەممەد! بىىارلىق 

سىىانالرنى تىىوغرا دىىىن ئاساسىىىدا ئىتتىپىىاق بولۇشىىقا  چىىاقىرغىن، ئىن

بۇيرۇلغىنىىىڭ بىىويىچە تىىوغرا يولىىدا چىىىڭ تىىۇرغىن، ئۇالرنىىىڭ نەپسىىى 

   .①﴾خاھىشلىرىغا ئە ەشمىگىن
 خىزمەتنى ئاشكارا ئېلىپ بېرىپ، مەخپىي تەشكىللىنىش: - 5

ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىىىش مەخپىىىي ئىشىىالردىن بىىىرى بولىىۇپ 

ىقى كېىىرەك. ئىسىىالم ھەرىكىتىىى بىىۇ ھەرىكەتىىكە چىىاقىرغۇچى قالماسىىل

دەۋەتچىلەرنىڭ تۇتۇلۇپ قېلىشىدىن قورقىۇپ، پەردە ئارقىسىىدىن ئىىش 

ئېلىپ بارىدىغان، ھەرىكەتنىىڭ مەنپەئەتىى ۋە ھىېكمەت بىىلەن ئىىش 

قىلىش شۇنداق مەخپىي ھەرىكەت قىلىشىنى تەلەپ قىلىىدۇ، دگگەنىگە 

ى ئوتتۇرىغا قويىدىغان بىر ھەرىىكەت ئوخشا  پەلسەپە ۋە سەپسەتىلەرن

بولماسلىقى كېرەك. ئىسىالم ئىاۋازى كۆتۈر لۈشىى ۋە ھەق سىۆز مىۇتلەق 

سۆزلىنىشىىى الزىىىم. ھەقنىىى دگىىمەي سىىۈكۈت قىلغىىان كىشىىى تىلسىىىز 

پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم مۇنىىداق دگىىگەن: شىىەيتاندۇر. چىىۈنكى 

دەرھىا  قىولى  سىلەردىن قايسىبىرىڭالر بىرەر يامانلىقنى كۆرسە، ئىۇنى»

بىلەن ئۆز ەرتسۇن، كۈچى يەتىمەي قالسىا، تىلىى بىىلەن ئۆز ەرتسىۇن، 

                                                 
 ئايەت. - 15سۈرە شۇرا،  ①
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بۇنىڭغىمۇ كۈچى يەتمىسە، دىلى بىلەن نىارازى بولسىۇن. مانىا بىۇ، ئەڭ 

«ئاجىز ئىماندۇر
①
 . 

دەۋەت قىلغۇچى ئىش ئورنىىدا، ياشىاۋاتقان يېرىىدە سىۆز قىلىىش 

كىانىيىتى بولسىا ئىمكانىيىتى بولسا سۆزلە  بىلەن، نەشىر قىلىىش ئىم

كىتائ ۋە ماقالىلەر يېزىپ نەشر قىلىىش بىىلەن ھەقنىى دەۋەت قىلىشىى 

ْاووا ج تائىىاال مۇنىىداق دەيىىدۇ:هللا كېىىرەك.  َ م  ووا جااَْحما َلما  َ َح جَْ  ُا َاَجوو ج  ْ ووا   ﴿ْدَُ ج  ح ووىجسا
وناا   َاسا پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا )يەنى ئىسالم دىنىغىا  ھېكمەتلىىە ﴿ َْح

   .②﴾ەسىھەت بىلەن دەۋەت قىلغىنن -ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز 
لېكىن ئاشكارا دەۋەت ئېلىپ بارىمەن دەپ، بۇ ھەرىكەتنىڭ پۈتىۈن 

پىالنلىرى ۋە تەشكىالتلىرىنى پىا  قىلىشىقا بولمايىدۇ. بۇنىىڭ ھېچبىىر 

پايدىلىق تەرەپى يوق. مۇنىداقچە قىلىىپ ئېيتقانىدا، بىۇ، ئىسىالمىيەتنى 

مەنسىۇپ بولغىانالرنى  چۈشەنمىگەنلىە، ھەرىكەتنى ۋە بىۇ ھەرىكەتىكە

مىكىىرى، خىيىىانىتى ۋە ئەزىيەتلىىىرىگە تۇتىىۇپ  -د شىىمەننىڭ ھىىىيلە 

بەر ەنلىكتۇر. بۇ ھەقتە تۇتۇلۇشىى كېرەكلىىە بولغىان ئاساسىىي قائىىدە 

شۇدۇر: رپائالىيەتنىڭ ئاشكارا داۋام قىلىشى، تەشكىللىنىشىنىڭ مەخپىى 

ھىسسىاالمنىڭ بولۇشىر. مۇشۇنداق قىلغاندىال، ئانىدىن پەيغەمىبەر ئەلەي

ھىاجىتىڭالرنى ئىادا قىلىشىتا »مۇنۇ سۆزلىرىگە ئەمە  قىلغىلى بولىىدۇ: 

«ئۇرۇ  تاكتىكىدىن ئىبارەتتۇر»؛ «مەخپىيەتلىككە تايىنىڭالر
③
.   

ھېسسىىىي جەھەتىىتىن ئەمەو، رغھىىىي جەھەتىىتىن  - 6

شېھىد سەييىد قۇتىۇئ بىر قىسىم كىشىلەر يېقىندىن بويان،  ئايرىلىش:

لەيھىنىىىىڭ ئىنسىىىانالرنى ھېسسىىىىي ئايرىلىشىىىقا رەھمەتىىىۇلالھى ئە

چاقىرغانلىقى ھەققىدىكى سۆزى ئۈسىتىدە كىۆپ توختىلىىدىغان بولىۇپ 

                                                 
 ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ①
 ئايەت. - 195سۈرە نەھ ،  ②
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ③
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قالدى. ئۇ مۇنداق دگگەن ئىدى: ربۇ غەيرەتنى كۆرسىتىدىغان ۋە بۇ يولدا 

يەر شارىنىڭ ھەممە تەرىپىگە يىلتىز تارتقان بۇ جاھىلىيەتنىىڭ بېشىىنى 

ي ئالغىىا ئىلگىرىلەيىىدىغان ئاۋانگىىارتالر تالمىىا -ئېىىزىش ئۈچىىۈن ھارمىىاي 

 ۇرۇپپىسىىىنىڭ بولۇشىىى مىىۇتلەق شىىەرتكى، بىىۇ ئاۋانگىىارت  ىىۇرۇپ بىىىر 

تەرەپتىن ئايرىم ھالدا ئىش ئېلىپ بارسىا، يەنە بىىر تەرەپىتىن ئەتراپنىى 

قورشىغان جاھىلىيەت جەمئىيىتى بىلەن بىر شەكىلدە مۇناسىۋت قىۇرۇپ 

 ئالغا قاراپ ماڭىدۇر. 

ېھىد سەييىد قۇتۇئ ئىشارەت قىلغان ئايرىلىش ھىې  بۇ يەردە، ش

تۇيغۇنىڭ كۇپرى جەمئىيىتىىدىن ئايرىلىشىىنى، ئىماننىىڭ كۈچلىنىىپ،  -

جاھالەتنىڭ بېشىنى ئېزىش، ساختىلىقنى پا  قىلىىش، باتىلغىا قارشىى 

كىىۆكرەك كېرىىىپ چىقىىىش، مىىاالمەت قىلغۇچىالرنىىىڭ ماالمىتىىىدىن 

اتىىارلىقالر ئۈچىىۈن روھىىىي يولىىىدا جىھىىاد قىلىىىش قهللا قورقماسىىتىن 

 ئايرىلىشنى كۆرسىتىدۇ. 

دگمەك، بۇ يەردىكى ئىايرىلىش مىۇئمىنلەر تائىپىسىىنىڭ كىاپىرالر 

تۇيغىۇ  –تائىپىسىدىن پىكىىر، تەسىەۋۋۇر، ئەخىالق، مۇئىامىلە ۋە ھىې  

جەھەتتىن پەرقلىق بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. ئىسالم بۇنىىڭ ئۈچىۈن دەۋەت 

م نۇرغىۇن ھەدىسىلىرىدە بىۇنى ئوچىۇق قىلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال

ئىككىسىىى مۇنىىۇالر:  –بايىىان قىلغىىان بولىىۇپ، شىىۇ ھەدىسىىلەردىن بىىىر 

ھەر ىزمىىۇ: مەن »؛ «ئىنسىىانالر ئارىسىىىدا ماڭىىا ئوخشىىا  بولىىۇڭالر»

كىشىلەر بىلەن ئوخشىا ، ئىۇالر ياخشىىلىق قىلسىا، مەنمىۇ ياخشىلىق 

ىىمەن، دەيىدىغان قىلىمەن، ئوالر يامىانلىق قىلسىا، مەنمىۇ يامىانلىق قىل

دورامچىالردىن بولماڭالر. لېكىن ئۆزەڭالرنى ئىنسانالر ياخشىلق قىلغاندا 

ياخشىلىق قىلىدىغان، يامىانلىق قىلغانىدا ئۇالرنىىڭ يامانلىقىىدىن يىىراق 

«تۇرىدىغان قىلىپ تەييارالڭالر
①
 . 

                                                 
 ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. ①
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ئىسالم ئۈچۈن ئىشلە ، پائالىيەت ئېلىپ بېرىش، باشقىالر بىلەن 

  ۋە ئىنسىىانالرنى ئىسىىالمغا دەۋەت قىلىىىش ئىشىىىدا مۇناسىىىۋەت قىىۇرۇ

جەمئىيەتتىن ئايرىلىۋگلىشقا پەقەت ئىورۇن يوقتىۇر. ئەكسىىچە بولغانىدا، 

خىزمەت قىلىش، ھەرىكەت قىلىش ۋە دەۋەت قىلىش ئىمكانسىىز ھالغىا 

چۈشىىۈپ قالىىىدۇ. كىىۈنىمىزدە ئىسىىالمغا دەۋەت قىلغىىۇچىالر پەرقلىىىق 

ر بىلەن ئۈچرىشىدۇ. ھەر خى  ئىنسىانالرغا  ۇرۇپالرغا ئايرىلغان ئىنسانال

 بىرال ئۇسلۇبتا مۇئامىلە قىلىش توغرا بولمايدۇ. 

بەزى ئىنسانالر ئۆزلىرى يالغۇز ھالەتتە ئىسىالمنىڭ بىىر كىشىىلىە 

ھۆكۈملىرىنى ئادا قىلىش بىلەن مەشغۇ . ئۇالرنىڭ باشقىالر بىلەن كىارى 

ئەت ھالىتىىىدە بولماسىىلىقى ۋە ئىسىىالم ھەرىكىىىتىگە قېتىلىىىپ جامىىا

پائىىالىيەت قىلماسىىلىقى ئۇالرنىىىڭ باشىىقا ئىنسىىانالر بىىىلەن تەڭلىكىنىىى 

 كۆرسەتمەيدۇ. 

بەزى ئىنسىىىانالر ئىىىۆزلىرى مۇسىىىۇلمان، لىىىېكىن ئىسىىىالمنىڭ 

ھۆكۈملىرىنى بىلمەيىدۇ ۋە ھۆكىۈملىرىگە ئەمە  قىلمايىدۇ. شىۇنداقتىمۇ، 

ر ئاساسىەن ئۇالر ئىسالم بىلەن پەخىرلىنىدۇ. كىۈنىمىزدىكى مۇسىۇلمانال

مۇشىىۇالردىن ئىبىىارەت. بىىۇالر بىىىلەن كىىاپىرالرنى بىىىر ئورۇنىىدا قىىويغىلى 

 بولمايدۇ. 

بەزى ئىنسانالر بولسا، ئىسالمنىڭ د شىمەنلىرىدۇر. ئىۇالر مەيلىى 

شەخسلەر ياكى پارتىيەلەر بولسۇن، مەيلى ئىش ئۈستىدىكىلەر بولسىۇن، 

غەمبىىرىگە نىىڭ پەيهللاقا ۋە هللاھەممىسى ئىسالمغا د شمەنلىە قىلىدۇ، 

 قارشى ھەرىكەت قىلىدۇ. 

ئىسىىىالم دەۋەتچىلىرىنىىىىڭ بۇالرغىىىا قاراتقىىىان مۇئىىىامىلىلىرى ۋە 

تەييارلىقلىرى بۇالرنىڭ ئىسالمغا بولغان يېقىن ياكى يىراقلىقى، ئىسىالمغا 

قارىتا كىۆز قاراشىلىرىنىڭ ئىللىىق يىاكى سىوغۇقلۇقى، مىۇھەببىتى يىاكى 

 د شمەنلىكىگە كۆرە بولۇشى كېرەك. 
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رنىىڭ بەزىلىرىنىىى كىىونترو  قىلىىش ۋە توغرىغىىا يۈزلەنىىد ر   ئۇال

تەربىيە بېرىپ، مەدەنىيەت ئىگىسى قىلىىش  -كېرەك. بەزىلىرىگە تەلىم 

كېرەك. بەزىلىرى بولسا، قىلىچتىن باشقا نەرسە بىىلەن يولغىا كىرمەيىدۇ. 

يەنى، ئەڭ ئىاخىرقى دورا دەزمىا  سېلىشىتۇر. بىۇ، دەۋەتچىلەرنىىڭ ھەر 

ر بىىىلەن ئارىلىشىىىپ ئۆتۈشىىىنى ۋە جەمئىىىيەت ئىچىىىدە زامىىان ئىىۇال

ياشاشىىىلىرىنى كېرەكلىىىىە قىلىىىىدۇ. چىىىۈنكى جەمئىىىىيەت ئىسىىىالم 

دەۋەتچىلىرىنىڭ زگمىنى ۋە جىھىاد مەيدانىىدۇر. لىېكىن بىۇ مۇناسىىۋەت 

پەرقلىىىق بىىىر مۇناسىىىۋەتتۇر، تەسىىىرلىنىش ئەمەس، تەسىىىر قىلىىىش، 

پەيغەمىىىىبەر  مەينەتلىشىىىىىش ئەمەس، پىىىىاكال  مۇناسىىىىىۋىتىدۇر.

بىرىڭالرنىىڭ »ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە تولىمۇ راسىت ئېيتقىان ئىىدى: 

جىھىىاد مەيدانلىرىىىدىن بىرىىىدە بىىىر سىىائەت بەرداشىىلىق بېرىشىىى يەنە 

   «.يى  ئىبادەت قىلغىنىدىن ياخشىدۇر 90بىرىڭالرنىڭ 

 غايىنىىىىڭ ۋاسىىىىتىلەرنى شەرئىلەشىىىتۈرمەيدىنانلىقى: - 7

تەشىىكىالت ۋە ئور ىىانالر تارقاتقىىان  ئىسىىالمىي بولمىغىىان سىياسىىىي

مىكروپالردىن بىرى مەنپەئەتپەرەسلىكتۇر. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، بىۇ 

ئور انالرنىىىڭ مەنپەئەتپەرەسىىلىكى كۆپىىۈنچە ۋاقىىىتالدا ئىىۇالر ئىىۆزلىرى 

بېكىتكەن پرىنسىپلىرىنىڭ، ھە دەپ جار سىالغان نەزەرىيەلىرىنىىڭ چەك 

 چېگرىلىرىنى ئېشىپ كېتىدۇ.  –

ەسلەپ ئەقىىدىنى كۆتىۈر پ چىقىىپ، كېىيىن سىياسىيالشىقان، د

 قە ۋەكىللىىەھاكىمىيەت قىۇرۇ  ۋە خەلىق مەجلىسىىگە كىرىىپ خەلقى

قىلىش غايىسى ئۈچۈن ئاتالنغان، ئەمما تىۇنجى قەدەمىدىال دەسىلەپكى 

 غايىسىدىن چەتنەپ كەتكەن نۇرغۇن سىياسىي  ۇرۇپالر مەۋجۇت. 

زلىرىگە ۋە ئىۆزلىرىگە مەنسىۇپ ئەسلىدە، بۇ سىياسىي  ۇرۇپالر ئىۆ

بولغىىان كىشىىىلەر ە، كىىۈنىمىزدىكى دورامچىىى سىياسىىيونالر، ئەقىىىدىۋاز 

رەھىىبەرلەردە كىىۈر لگەن يولىىدىن ئېىىزىش، رەڭۋازلىىىق قىلىىىش، ئىككىىى 
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يۈزلىمىلىە ۋە نىپاقلىق قىلىشقا ئوخشا  رەزى  سىۈپەتلەردىن سىاقالپ 

 نى يوق. قالىدىغان ھەقىقىي ئېتىقاد پرىنسىپىنى بەلگىلىگى

شۇڭا، خەلقنىڭ مەنپەئەتى پارتىيىنىڭ مەنىپەئەتىگە، پارتىيىنىىڭ 

مەنپەئەتى پارتىيە باشلىقلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە، ئۈممەتنىڭ مەسىىلىلىرى 

بازارغىىا سىىېلىنىدىغان مالغىىا، تۈنۈ ىىۈنكى د شىىمەن بۈ ىىۈنكى دوسىىتقا، 

بۈ ۈنكى دوست ئەتىدىكى د شمەنگە ئايلىنىىپ قالىدى. نەتىجىىدە، بىۇ 

ياۋىىىداق ئىسىىىملىرى ۋە  -رۇپالرنىىىڭ ئەقىدىسىىىدىن پەقەت يالغىىان  ۇ

 ساختا شوئارلىرى قالدى، خاالس. 

بۇالر ياسىالما كىۈچلەر ۋە سىياسىىي  ىۇرۇپالر ئارىسىىدا مەيىدانغا 

كەلىىگەن ھەقىقەتىىلەردۇر. بىىۇ ھەقىقەتىىلەر بىىىز سىىۆزىنى قىلىۋاتقىىان 

يىىىپ،  ۇرۇپالرنىىىڭ مەخپىىىي ھەرىكەتلىرىنىىىڭ سىىىرىنى، تېىىز كېڭى

ھاكىمىيەتنى تېزال قولغا ئېلىشلىرىنىڭ سەۋەبلىرىنى پا  قىلىپ بېرىىدۇ. 

بىىۇ ئىىېقىم ۋە تەشىىكىالتالرنىڭ ئەقىىىدە، ئەخىىالق بىىىلەن ھەقىقىىىي 

مۇناسىۋىتى يوق. بۇالرنىىڭ روشىەن ۋە ئىۆز ەرمەس پرىنسىىپلىرىمۇ ھەم 

 يوق. 

بۇالر پەقەت ھەر پۇرسىەتنى، ھەر ۋەزىيەتنىى غەنىىيمەت بىلىىپ، 

لى ئېغىر بولسىىمۇ، ھەتتىا دەۋانىىڭ ئىۆزىنى سىېتىۋگتىش ۋە پۈتىۈن بەدى

خەلقنى قۇربان قىلىش بەدىلىگە بولسىىمۇ، ئۆزلىرىنىىڭ مەنپەئەتلىرىنىى 

بىرى بىلەن مۇسابىقە قىلغان ۋە ئېلىشىقان ئىېقىم  -قامدا  ئۈچۈن بىر 

 ۋە  ۇرۇپالردۇر. ئۇالر شۇنىڭغا قارىتا ئىستراتگىيە تۈزەيدۇ. 

م سىاھەلىرىدىكى ئەمەلىىي ئەھىۋالالر يىاكى شىۇنداق ئەمما ئىسال

بولۇشى مۆلچەرلەنگەن ۋەقەلەر ئۇ يەردىكى ياكى بۇ يەردىكىىگە تىۈپتىن 

ئوخشىمايدۇ. ئىسىالم ھەرىكىتىى شىەرىئەتكە، ئەقىىدىگە ۋە ئەخالققىا 

بىرىىدىن  -مۇۋاپىق بولۇ  شەرتى ئاستىدا غىايە بىىلەن ۋاسىىتىنى بىىر 

سىىاھەدە خىىىزمەت قىلغىىانالر ئۆزلىرىنىىىڭ  پەرقلەند رمەيىىدۇ. ئىسىىالمىي

ئارمىىىانلىرىنى  -مەنپەئەتىىىى يىىىاكى ئۆزلىرىنىىىىڭ كىشىىىىلىە ئىىىارزۇ 
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ئەمەلىيلەشىىتۈر   ئۈچىىۈن ئىشىىلىمەيدۇ. ئىىۇالر ئۈسىىتىگە يىىۈكلەنگەن 

مەسئۇلىيەتنى ئەقىدە ۋە ئەخالق ئۆلچىمى ئىچىدە ئىادا قىلىىدىغان، بىۇ 

لچەمنىىىىڭ ئۆلچەمىىىدىن قەتئىىىىي چەتىىىنەپ كەتمەيىىىدىغان يىىىاكى ئۆ

يۆنىلىنىشىىىنى ئۆز ەرتمەيىىدىغان تولىىۇق ئىمىىانلىق كىشىىىلىككە ئىىىگە 

 شەخسلەردۇر. شۇڭا، مۇنداق بىرقانچە نۇقتىغا دىققەت قىلىش كېرەك: 

بىرىنچى، ھەق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتا غىايە ۋە نىشىانغا يېىتىش 

ئۈچىىۈن بىىاتىلنى ۋاسىىىتە قىلىىىش،  ەرچە ئىىۇ باتىىى  سىىۆز يىىاكى باتىىى  

 تائاال مۇنىداق دەيىدۇ:هللا ىبارەت بولسىمۇ، دۇرۇس بولمايدۇ. شوئاردىنال ئ
 َُ ووووْءجِواَ  اَلُفوووو ووووْءجِواَ  ُوووووَنج  جااجاوووو جشا وووو جشا ِاما ج ََ ََْجُلوووو وووو ج ووووق جج  َا جَْح  ْ )ئىىىىى ﴿ ﴿ااقُوووو

بىۇ قۇرئىان پەرۋەردىگىارىڭالر تەرىپىىدىن نازىى  بولغىان »مۇھەممەد!  

« ىر بولسىۇنھەقتۇر، خالىغان ئادەم ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئىادەم كىاپ

   .①﴾دگگىن
ئىككىنچى، ھەق بىر پۈتۈن بولىۇپ، پارچىالنمايىدۇ. ئۇنىىڭ بىىرەر 

جۈزئىيسىىىىدىن ۋاز كىىىېچىش پۈتىىىۈن ھەقىىىتىن ۋاز كەچكەنلىكتىىىۇر. 

ھىدايەتتىن كېىيىن  ىۇمراھلىقتىن باشىقا نەرسىە يىوق. ئەينىى ۋاقىتتىا، 

قىىۇرەيش خەلقىىى پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمدىن ئەقىدىسىىىنىڭ بەزى 

لىرىىىدىن ۋاز كېچىشىىنى تەلەپ قىلىىىپ، ئۇنىىىڭ بەدىلىىىگە بىباھىىا تەرەپ

دەرىجىىىدىكى قىممەتلىىىە نەرسىىىلەنى بېرىىىدىغانلىقىنى ئېيتقانىىدا، 

تائاالنىىڭ مۇنىۇ سىۆزلىرى هللا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا دەرھىا  

ََججبىلەن جاۋائ بەر ەن ئىىدى: ججاوْجتوا َُ جياَماُو ُُاناجوا  ِ وْ وْجَْحلا و ها جٍاوْجيٍا َْ ج﴿قُو َُاناجااوا اُو
ج ََ ٍوُنُل جد  ََ جحاُلو َُ َُاناججاوْجياَماُو جماَْ  ََ جيانُب جااوا ََ جْجْجماااَت  َل جماَْ  جيانْا جااوا َُ َُاناججاْجياَمُا جماَْ  ََ يانُب

جد ٍ    )ئىى مىۇھەممەد! سىېنى بۇتالرغىا چوقۇنۇشىقا ئۈنىدىگۈچى ﴿ ااح نا

بۇتالرغىا مەن كۇفاارالرغا  ئېيتقىنكى، ئى كاپىرالر! سىلەر چوقۇنۇۋاتقىان 

                                                 
 ئايەت. – 92سۈرە كەھف،  ①
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قىىا ئىبىىادەت هللاچوقۇنمىىايمەن. سىىىلەرمۇ مەن ئىبىىادەت قىلىۋاتقىىان 

قىلمايسىىىلەر. سىىىلەر چوقۇنغىىان بۇتالرغىىا مېنىىىڭ چوقىىۇنغىنىم يىىوق. 

قىىا ئىبىىادەت قىلغىىىنىڭالر يىىوق. هللاسىىىلەرنىڭمۇ مەن ئىبىىادەت قىلغىىان 

   .①﴾سىلەرنىڭ دىنىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزەم ئۈچۈن
چى، ھەقكە بار كۈچى بىلەن ئەمە  قىلىىش، قانىداقتۇر بىىر ئۈچىن

ئىنتىلىش ياكى تەھدىت سەۋەبىدىن ھەق ئۈستىدە سودا قىلماسىلىق ۋە 

ھەق يولىىىدا بىىارلىقىنى پىىىدا قىلىىىش كېىىرەك. مەسىىىلەن، فىرئەۋننىىىڭ 

سىىىېھىر ەرلىرى ھەق نامايىىىان بولغىىىان ھامىىىان فىرئەۋننىىىىڭ پۈتىىىۈن 

ىمانىنى ئۆز مەنپەئەتىدىن ئەال بىلىىپ، تەھدىتلىرىگە قارشى چىقتى ۋە ئ

َا اووْااج فىىىرئەۋنگە مۇنىىداق دگىىدى: ووذ ا جَْح وونجها ووْجتواَاال  ج  نْما جقاووْا  ْا ججاووْجيانوو ِاووَْقط  ﴿
ُلج وو ُ جااْح ْووُنجقا وَ ََ وو جْحسج وو ا ناووْجما اَ وون جج  ُاَهبوا ناووْجااجاووْجياَ  ٍْا جحاناووْجقا ْا ُا َغف وو نَو اْج  نْووْجَّجانْووْجَ ُاَوجناووْجح  وا  َ جْحوو

َوااى )بىزنىڭ ھەققىمىزدە  نېمىنى ھۆكىۈم قىلسىاڭ، شىۇنى ھۆكىۈم ﴿  اايَا

. بىزنىىىڭ قىلغىىىن، سىىېنىڭ ھۆكمىىىڭ پەقەت بىىۇ دۇنيىىادىال ئۆتىىىدۇ

خاتىىالىقلىرىمىزنى، سىىېنىڭ مەجببۇرلىشىىىڭ ئارقىسىىىدا بىزنىىىڭ سىىېھىر 

كۆرسەتكەنلىكىمىزدىن ئىبارەت  ۇناھىمىزنى مەغپىىرەت قىلسىۇن دەپ، 

نىىڭ )سىاۋابى هللاىمىزغىا ئىمىان ئېيتتىۇق، بىز ھەقىىقەتەن پەرۋەردىگار

نىىڭ )ئىازابى سىېنىڭ جازايىڭىدىن  هللاسېنىڭ مۇكاپاتىڭدىن  ئارتۇقتۇر؛ 

  .②﴾دائىمىيدۇر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن دەۋىتىنى بىرئاز يېنىكلىتىش تەلەپ 

دۇنيا ۋە مەنسەپ تەكلىپ قىلىنغانىدا، ئىۇ بىۇ  -قىلىنىپ، بەدىلىگە ما  

نىىڭ نىامى بىىلەن »هللامۇنىداق دگىگەن ئىىدى: تەكلىپنى رەت قىلىىپ 

قەسەمكى، ئە ەر قۇرەيشلىكلەر بۇ دەۋانى تەرك ئېتىشىىمنىڭ بەدىلىىگە 

بۇ دەۋانىى هللا ئوڭ قولۇمغا كۈننى، سو  قولۇمغا ئاينى قويغان تەقدىردىمۇ، 

                                                 
 ئايەتنىڭ ھەممىسى. 9سۈرە كافىرۇن،  ①
 ئايەتلەر. - 81ۋە  – 89سۈرە تاھا،  ②
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غالىل قىلغان يىاكى مەن بىۇ دەۋا يولىىدا ئىۆلگەنگە قەدەر، بىۇ دەۋادىىن 

«ھەر ىز ۋاز كەچمەيمەن
①
 . 

تۆتىنچى، ھەق ئىگىلىرىنىڭ سە ەك، كۆزى ئوچىۇق ۋە دىققەتلىىە 

تائاالنىڭ ئارغامچىسىغا چىڭ ئېسىلىشىى، ھىىدايىتى بىىلەن هللا بولۇشى، 

شارائىت ئۇالرنى ئالداپ كەتمەسلىكى  -توغرا يو  تېپىشى الزىم. شەرت 

ياكى ئەقىدىسى ۋە ئەخالقىغا خىىالپ ئىشىالرغا سىۆرەپ كىرمەسىلىكى 

جْح ُوُنجااواج  بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:تائاالهللا كېرەك.  ْالا ْجيانو نواُهَجَ ما جَْبُلَجَوا وَ ﴿اايان 
جيانْج ََ ِاوَْم ا حْوَ َْج ِاوم نجتوا ا ج ُا جْح ُوُنج  حاَ و ْالا ججاوْجيانو ََوط  جماو جَوا جيانجٍواَفب ُن َا ََ ََُه جااَْبذا ََ وْجتواْبا َعجياَه اْءُه ما

ََج جُونُوو َ ه  ََط  وو اواُهَجَ وواوا جْح ُووُنجيانجٍُ   َُ وو  ٍُ ووُا نا جٍُ جحافاْس  جْحنْووْف  ًُْجججوو ا ث  وو ئۇالرنىىىڭ ﴿ اا  ْنج ا

سىاڭا نازىى  قىلغىان قۇرئاننىىڭ ئەھكىامى بىويىچە ھۆكىۈم هللا ئارىسىدا 

سىاڭا هللا قىلغىن، ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئە ەشمىگىن، ئۇالرنىڭ 

نازىىى  قىلغىىان قۇرئاننىىىڭ بىىىر قىسىىمىدىن سىىېنى ۋاز كەچۈرىشىىىدىن 

الر يىۈز ئۆر سىە، بىلگىنكىى، ئۇالرنىىڭ بىىر قىسىىم ساقالنغىن. ئە ەر ئۇ

 -ئىۇالرنى جازاالشىنى ئىىرادە قىلىىدۇ. شىەك هللا  ۇناھلىرى تۈپەيلىدىن 

  .②﴾شۈبھىسىزكى، كىشىلەردىن نۇرغۇنى پاسىقتۇر
سىيرىسىگە )تەرجىمىھالىغىا  نەزەر  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

كىنىىى كىىۆرىمىز: مۇنىىداق بىىىر ۋەقە يىىۈز بەر ەنلى سىىالىدىغان بولسىىاق،

غەسسان پادىشاھى تەبۇك غازىتىغىا پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم بىىلەن 

بىللە چىقماي ئايرىلىپ قالغان ئۈچ كىشىدىن بىرى بولغان كەئىل ئىبنىى 

مالىە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئالداپ، ئۆزلىرىنىڭ سىېپىغا تىارتىش ئۈچىۈن 

غىان ئىىدى: ئۇنىڭغا بىر پىارچە خەت يازىىدۇ. ئىۇ خەتىتە مۇنىۇالر يېزىل

رئاڭلىشىىىمچە، سىىېنىڭ قومانىىدانىڭ سىىەندىن مۇناسىىىۋىتىنى ئۈز پتىىۇ 

)پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەبۇك غازىتىغا چىقمىغان بۇ ئىۈچ كىشىىدىن 

                                                 
 ئىبنى ھىشام رىۋايەت قىلغان.  ①
 .ئايەت – 12 ە مائىدە،سۈر ②
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تەۋبىسى قوبۇ  بولغانغا قەدەر مۇناسىۋىتىنى ئۈز ەنلىكى ئۈچۈن، ھېچبىر 

الممۇ مۇسۇلمان بۇ ئۈچ كىشى بىلەن  ەپلەشمەيتتى، ھەتتىا ئۇالرغىا سىا

سېنى خورلىنىپ ھالك بولىىدىغان بىىر يۇرتتىا ياشاشىقا هللا بەرمەيتتى . 

ياراتمىغان. كېلىپ، بىز ە قېتى ر. كەئل ئىبنى مالىە رەزىيەلالھۇ ئەنھىۇ 

بۇ خەتنى ئوقۇغانىدىن كېىيىن: ربۇمىۇ بىىر سىىناق، غىازاتتىن قېلىشىىم 

دىر مۇشرىكالردىن بىر ئادەمنىڭ ماڭا كۆز تىكىشىىگە قەدەر ئېلىىپ بىار

 دگدى ۋە خەتنى تونۇرغا تاشالپ كۆيد رىۋەتتى. 

بەشىنچى، ئاخىرىدا شۇنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈشىمىز كېرەككى، ھەق 

ئىنسىىىانالرنىڭ ئەمەس، شىىىەرىئەتنىڭ سىىىۆزلىگىنىدۇر. شىىىەرىئەتنىڭ 

تەلەپلىرىگە خىىالپ  -ئارزۇلىرى، پىكىر  -سۆزلىرى ئىنسانالرنىڭ ئۈمىد 

ۇنىڭغا چوقۇم بويسۇنۇشى كېرەك. ئىسىالم بولغان تەقدىردىمۇ، ئىنسانالر ب

نىڭ شەرىئىتىگە خىالپ بىرەر ئىشىتا،  ەرچە ئىۇ هللادىنى كۆپچىلىكنىڭ 

كىچىككىىىنە ئىىىش بولغىىان تەقىىدىردىمۇ، جەم بولۇشىىىنى قەتئىىىي رەت 

قىلىدۇ. ئۇ ئىشنى قىلىش ئىسالم مەنتىقىسى بىويىچە ئېلىىپ ئېيتقانىدا 

 ستى قىلغانلىقتۇر. نىڭ شەرىئىتىنى ئاياە ئاهللامۇناپىقلىق ۋە 

نى نىارازى هللاكىمكى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دگگەن: 

ئىۇ كىشىىنى هللا قىلىش بەدىلىگە ئىنسانالرنىڭ رازىلىقىنىى سېتىۋالسىا، 

تې ىمۇ بەك خىار قىلىىدۇ. كىمكىى ئىنسىانالرنىڭ نارازىلىقىغىا قارىمىاي 

ت ئاتىا ئۇ ئادەمگە تې ىمۇ كىۆپ ئىىززەهللا نىڭ رازىلىقىنى سېتىۋالسا، هللا

ھەر ىزمۇ: مەن كىشىلەر بىلەن ئوخشا ، ئىۇالر ياخشىىلىق »؛ «قىلىدۇ

قىلسا، مەنمۇ ياخشلىق قىلىمەن، ئوالر يامانلىق قىلسىا، مەنمىۇ يامىانلىق 

قىلىىىمەن، دەيىىدىغان دورامچىالردىىىن بولمىىاڭالر. لىىېكىن ئىىۆزەڭالرنى 

نىدا ئىنسانالر ياخشىلق قىلغانىدا ياخشىىلىق قىلىىدىغان، يامىانلىق قىلغا

  «.ئۇالرنىڭ يامانلىقىدىن يىراق تۇرىدىغان قىلىپ تەييارالڭالر
   ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ تەيمارلىقلىرى:
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شېھىد ئىمام ھەسەن بەننا ئىسالم ھەرىكىتىنىىڭ تەييارلىقلىرىغىا 

ئىشارەت قىلىپ مۇنداق دگگەن: ربىزنىڭ تەييارلىقىمىز بىزدىن بىۇرۇنقى 

. قىورا  كىۈچىمىز بولسىا، ئۇلىۇە سىالىھالرنىڭ تەييارلىقىىدۇر -سىەلە  

داھىيمىز، قەيسىەر يولباشىچىمىز پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم ۋە ئۇنىىڭ 

ساھابىلىرىنىڭ قورا  كىۈچى بولىۇپ، ئىۇالر سىانىنىڭ ئىاز، تەمىناتىنىىڭ 

كەمچى  ئىكەنلىكىنى بىلىپ تىۇرۇپ، قەتئىىي ئىىرادە بىىلەن تىرىشىىپ 

ايىنىپ، دۇنياغىا يېڭىىدىن جىھاد قىلغان ئىدى. بىزمۇ بۇ قورا  كۈچىگە ت

   غازات ئاچىمىزر.

دېمەك، ئۇالر مۇنداق بىرقىانچە نۇقتىىدىن تەيمىارلىق قىلىىپ 

 جىھاد قىلنان ئىدى:

قۇۋۋەتلىشىگە  -قا، ئۇنىڭ ياردىمى ۋە قولالپ هللائالدى بىلەن  - 1

چىن دىلىدىن، ھەقىقىي رەۋىشتە ئىمان كەلتۇرۇپ، ئىمانىدا ئاخىرىغىچە 

ََ  غىىان ئىىىدى:ىق قىلۇپ تەييىىارلچىىڭ تىىۇر جحاُلوو ُا ُاجغاْح و ِاو َُجْح ُوُنج  َُُ  ﴿  نجٍانُ و

سىىىىلەر ە يىىىاردەم بەرسىىىە، سىىىىلەرنى ھىىىېچ كىشىىىى هللا ئە ەر ﴿

   .①﴾يېڭەلمەيدۇ
ئىسالمىي تەلىماتقا، ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكىگە ۋە سىاالھىيىتىگە  - 9

َاُسو ج چىن دىلىدىن ئىمان كەلتۈر پ تەييارلىق قىلغان ئىدى: ج ََ وْءُ  جتا ََ حُناْج﴿قا
جْح ُون جنُو َلج وْءُ َجججو ا جتا ََ ُ جقاو ث  و ََُفو جماو ج ا جااٍوا جَْحل باوَّْ  و ا جُتَخُفو ناجج  ََ ًُْجججْموْجُ نوُب ث  و ج ا ََ ٍُواوا جُ جحاُل
ج  حاوىج وْت  ْ ُ ما جْح ُ ُتُهَجججو   ٍَُخو جاا ُا   ْاجْحْسو و اْناُنجُسوُا ََ  َ جْتْوااعاج َ  جَ ن جْحُ ُنججا   جج ا   ل جٍواَه اا  باَّْل

َ  ْحن ج جج َسباا   ُاْط  ج  حاىجت  ََ ٍه   َ سىلەر ە سىلەر كىتابتىا )ئىنجىلىدا ﴿  َ جَ م َون ن جااٍواَه

ۋە تەۋراتتا  يوشۇرغان نۇرغۇن نەرسىىلەرنى بايىان قىلىىپ بېرىىدىغان ۋە 

)يوشىىۇرغان نەرسىىىلەردىن  نۇرغىىۇنىنى كەچۈرىىىدىغان )ئاشىىكارىالپ 

تەرىپىىدىن هللا لەر ە سىلەرنى پا  قىلمايدىغان  رەسۇلىمىز كەلدى، سى

                                                 
 .ئايەت - 190 ،ئا  ئىمرانسۈرە  ①
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نۇر )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم  ۋە روشەن كىتائ )يەنىى قۇرئىان  

شۇ كىتائ )يەنى قۇرئان  ئارقىلىق رازىلىقىنى تىلىگەنلەرنىى هللا كەلدى. 

نىىىڭ شىىەرىئىتى ۋە ئۇنىىىڭ ئەھكىىاملىرى  غىىا )هللاسىىاالمەتلىە يىىوللىرى 

ۇقىىىدىن يىتەكلەيىىدۇ، ئىرادىسىىى بىىويىچە ئىىۇالرنى )كىىۇفرى  قاراڭغۇل

   .①﴾)ئىماننىڭ  نۇرىغا چىقىرىدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغا ھىدايەت قىلىدۇ
ئىسالمىي قېرىنداشلىققا، ئۇنىڭ رىئىايە قىلىشىقا تېگىشىلىە  - 1

ھوقۇقلىرىغا ۋە ئۇلۇغۋارلىقىغىا چىىن دىلىىدىن ئىمىان كەلتىۈر پ  -ھەق 

ج  َقو اال  تەييارلىق قىلغان ئىىدى: نُو نا وْجَْحُمَنج  مىنلەر ھەقىىقەتەن ۇئمى﴿ ﴿  نْما

   .②﴾)دىندا  قېرىنداشالردۇر
ئاخىرەتتىكى مۇكاپاتقا، ئۇنىڭ ناھايىتى كاتتا، ناھايىتى چىوڭ،  - 1

ناھايىتى بۈيۈك مۇكاپات ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈر پ تەييارلىق قىلغىان 

جااواججاَخما اووالجئىىىىدى:  ُل ووُلجااواجنا اووو جظاما ََ ووو اُوُه ََجواجٍُ   ُانْوُه جَ وو ُا جْح ُووون جااواج﴿واح وو  ْ ووا   ِ ووونجسا
َلج  ْنج ْلجتاووْح  وو جحاُهووَجَ وون جماما ُا ًُج  وْجُ ب وو جنْوووَ  َُا  ووَ جماوو َاجااواجٍواناووُْح ناجج  ٍا اووُناناججاَ م ًَووْجٍاغ وو ُكجَْحُلْفووْ

ون   ا  س  ََ جَْحُم ُا و ُعجياَتو بۇ )يەنى ئۇالرنى جىھادقا چىقمىاي قېلىىپ ﴿ ْحُ ناجواجٍُال 

نىىىڭ يولىىىدا هللا ىڭ ئۈچىىۈنكى، ئىىۇالر قېلىشىىتىن مەنئىىى قىلىىىش  شىىۇن

مۇشىەققەت ۋە ئىاچلىق، ئۇالرنىىڭ  -ئۇچرىغان ئۇسسۇزلۇق، تارتقان جاپا 

كاپىرالرنى خاپىلىققا سالىدىغان ھەر بىر قەدىمى، د شمەنلەر ئۈسىتىدىن 

ئېرىشكەن )ئۇالرنى ئۆلتۈر  ، ئەسىر ئېلىش، مەغلۇپ قىلىش قاتىارلىق  

ر اھىدا  ئۇالرغا ياخشىلىق )يەنىى نىڭ دە)هللا ھەر بىر نەرسىسى ئۈچۈن 

ئەلۋەتتە ياخشىى ئىىش قىلغۇچىالرنىىڭ ئەجرىنىى هللا ساۋائ  يېزىلىدۇ، 

   .③﴾دۇبىكار قىلىۋەتمەي

                                                 
 .ئايەتلەر - 19ۋە  - 15 ،مائىدەسۈرە  ①
 .ئايەت – 10 ،ھۇجۇراتسۈرە  ②
 .ئايەت - 190 ۈرە تەۋبە،س ③
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ئۇالر ئۆزلىرىگە ئىشەنچ قىلىپ تەييارلىق قىلغان ئىدى. ئىۇالر  - 5

دۇنيىىىانى قۇتقىىىۇزۇ  ئۈچىىىۈن تاللىغىىىان، ھەر تۈرلىىىۈك هللا جانىىىابى 

غان بىر جامائەت بولۇپ، ئىنسىانالر ئۈچىۈن ئارتۇقچىلىقالرنى نېسىپ قىل

چىقىرىلغان ئەڭ خەيرلىە ئۈممەت ھېسابلىنىدۇ. دگمەك، ئىۇالر ئىمانغىا 

دەۋەت قىلغان بىر دەۋەتچىنىڭ دەۋىتىنى ئاڭلىغان ھامان ئىمىان ئېيتقىان 

 ئىدى. 

نىىىڭ ئىمىىاننى بىىىز ە خىىۇددى ئاشىىۇالرغا قىىىزغىن هللابىزمىىۇ 

، ئىىۇنى دىللىرىمىىىزدا خىىۇددى سىىۆيد ر ىنىدەك قىىىزغىن سۆيد ر شىىىنى

ئاشىىۇالرنىڭ دىللىرىىىدا كىىۆركەم قىلغانىىدەك كىىۆركەم قىلىشىىىنى ئۈمىىىد 

   قىلىمىز. ئىماننى پۇختىال  بىزنىڭ بىرىنچى تەييارلىقىمىزدۇر.

ئۇالر بارلىق كۈچى بىلەن جىھادقا تەييىارلىق قىلغىان ئىىدى.  - 9

ېىرىش، كىۈچ ئۇالر بۇ ئۇلۇە دەۋەتنىىڭ پەقەت جىھىاد قىلىىش، قۇربىان ب

چىقىىىرىش، جېنىنىىى ۋە مېلىنىىى پىىىدا قىلىىىش ئىىارقىلىقال غەلىىىبىگە 

ئېرىشەلەيدىغانلىقىنى ئەڭ ياخشى تونۇپ يەتىكەن ۋە بايقىغىان ئىىدى. 

هللا شۇڭا ئۇالر جانلىرىنى، ماللىرىنى ۋە پۈتۈن بىارلىقىنى تىكىىپ تىۇرۇپ، 

 يولىدا ھەقىقىي رەۋىشتە جىھاد قىلدى. 

ىگە قاراتقان مۇنۇ خىتابىغىا قىۇالق سىالغان تائاالنىڭ ئۆزلىرهللا ئۇالر 

ج ئىىىىدى: جااياَجووو اْلل ََ ُاُتُل ووو  جااماش  ََ جااياَزااُْتُلووو ََ جاا  َقووو اُْنُل ََ  َُُ جااياََوناوووُ ََ  َُُ وووْناجََّاوووْ َْج  نج ا ﴿قُووو
جْح ُوون ج ج  حاووَ ُلَجججوو ا ُْ وو ْجيابا ووَ نواها َا َُ ْ  ُ جتوا وو ووْداهاْجااجاسا ووَ ناج اسا َاالجتاَخشا ووْ ووْجاات  ا ُاَِوُبُم ها َاُسوو ح ن ججْقَوبوا اا

وووا   ا  َ  جَْحااوووَ  اجَْحفاْس  ُ ا جااْح ُوووُنجواجٍواَهووو ُاَج جْح ُوووُنجَ ووو َُت نا بْوووىجٍاووو َُْ ووو َْجبا ُا وووا    ن جِوابوا ِ ووونجسا وووْد ج ها  اات 

ئە ەر سىىىىىلەرنىڭ ئاتىىىىاڭالر، ئوغىىىىۇللىرىڭالر، قېرىندىشىىىىىڭالر، ﴿

تۇغقىانلىرىڭالر )ھەمىدە ئىۇالردىن باشىقىالر ،  -خوتۇنلىرىڭالر، ئىۇرۇق 

مىاللىرىڭالر، ئاقمىاي قېلىشىىدىن قورققىان تىجىارىتىڭالر،  -پقان پۇ  تا

نىىىڭ هللاىىىن، تهللاياخشىىى كۆرىىىدىغان ئىىۆيلىرىڭالر سىىىلەر ئۈچىىۈن 

نىڭ يولىىدا جىھىاد قىلىشىتىنمۇ سىۆيۈملۈك بولسىا هللاپەيغەمبىرىدىن ۋە 

نىىىڭ پەيغەمبىىىرىگە يىىاردەم هللا)يەنىىى شىىۇالر بىىىلەن بولىىۇپ كېتىىىپ، 
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نىڭ ئەمرى كەلگىۈچە كۈتىۈڭالر، هللالەر تاكى بەرمىسەڭالر ، ئۇ ھالدا سى

چېگرىسىدىن چىقىپ  -نىڭ دىنىنىڭ چەك هللاپاسىق قەۋمنى )يەنى هللا 

   .①﴾كەتكۈچىلەرنى  ھىدايەت قىلمايدۇ، دگگىن
مىىىۇئمىنلەر بىىىۇ ئا اھالنىىىدۇرغۇچىنىڭ )يەنىىىى مىىىۇھەممەد 

 پۈتۈن نەرسىلىرىدىن ئەلەيھىسساالمنىڭ  سۆزىگە قۇالق سېلىپ ئاڭالپ،

قىا قىلغىان هللاللىق ۋە كۆڭۈ  رازىلىقى بىلەن كېچىپ، جانابى چىن خۇشا

 بەيئىتىدىن خۇ  بېشارەت ئالغان ھالدا ئىلگىرىلىدى. 

سىىاھابىلەردىن بىىىرى ئىىاخىرقى تىقىنىىى بىىىلەن ۋىدالىشىىىۋگتىپ: 

تۈلۈك ئالماستىن يۈ ۈر ىنىمچە كېتىۋاتىمەنر  –نىڭ ھۇزۇرىغا ئوزۇق رهللا

 دگگەن ئىدى. 

يولىىىىدا هللا دۇنياسىىىىنى  -ۈتىىىۈن مىىىا  ئىىىۇالردىن يەنە بىىىىرى پ

نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى هللائىشلىتىۋەتكەندىن كېيىن: رئائىلەم ئۈچۈن 

 قويۇپ قويدۇمر دگگەن ئىدى. 

ئۇالردىن بىرىنىڭ بوينىغىا قىلىىچ تەڭلەنگەنىدە، ئىۇ: رمۇسىۇلمان 

ھالىتىمىىدە ئۆلسىىەمال، تېنىمنىىىڭ قايسىىى تەرەپىىكە يىقىلىشىىى مىىۇھىم 

   ئەمەسر دگگەن ئىدى.

شۇنداق، ئۇالر ھەقىقىي رەۋىشتە جىھىاد قىلغىان، ناھىايىتى چىوڭ 

يولىىدا بىارلىقىنى ئايىمىاي سىەرپ قىلغىان هللا پىداكارلىق كۆرسەتكەن، 

 ئىدى. بىزمۇ شۇالردەك بولۇشقا تىرىشىمىز.

*** 

                                                 
 .ئايەت - 91 ،تەۋبەسۈرە  ①
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تۆتىنچى، ئىسالمىي خىزمەتنىڭ ئۇسۇللىرىنى ۋە نېمە ئۈچۈن 

لىقىنى ياخشى ئىسالم ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىشنىڭ الزىم

 چۈشىنىشىم كېرەك

 

كىتابنىڭ بۇ قىسمىدا، روھىي يۆنىلىش، مەدەنىىيەت جەھەتتىكىى 

غا مۇناسىىىۋەتلىە ئىشىىالدىكى يىىۆنىلىش، ھسىىانېئ –خەيىىر  يىىۆنىلىش،

تاكامۇللىشىشىىى قاتىىارلىق ئىسىىالم ھەرىكىتىىىڭ سىياسىىىي يىىۆنىلىش ۋە 

 نۇقتىالردا قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز.

شقا ھەرىكەتلەر ە مەنسىۇپ بولمىاي ئىسىالم مەن نېمە ئۈچۈن با

ھەرىكىتىگە مەنسىۇپ بولىدۇم؟ مېنىى باشىقا ھەرىكەتىلەر ە مەنسىۇپ 

قىلماي ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ قىلغان ئامى  زادى قايسى؟ بۇ بىىر 

تاسىىادىپىيلىقمۇ؟ ئىسىىالم مەنتىقىسىىى تاسىىادىپىيلىقنى قەتئىىىي رەت 

تقىىىق قىلىىىش ۋە ھەقنىىى قىلىىىدىغان تۇرسىىا! يىىاكى بىىۇ، ئىىىزدىنىش، تە

تونۇشنىڭ نەتىجىسىمۇ؟ ئىسىالم ھەرىكىىتىگە مەنسىۇپ بولۇشىۇم ماڭىا 

 بۇالرنى تولۇق بىلىشىمنى پەرز قىلىدۇ.

ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسىۇپ بولغىانلىقىم ھەقىقەتنىى ھەقىقىىي 

رەۋىشتە تونۇغانلىقىمنىڭ، ھەر ىزمۇ شۇنداقال يىاكى قىزىقىىپ مەنسىۇپ 

ئىسىپاتى بولۇشىى ئۈچىۈن ئىسىالمغا خىىزمەت  بولۇپ قالمىغانلىقىمنىڭ

 قىلىشنىڭ باشقا يوللىرىنىمۇ بىلىشىمنى زۆر ر قىلىدۇ.

ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ بولغىنىمدا، ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت 

قىلىدىغان باشقا يولالرنى، بىۇ جەھەتتىكىى ھەر خىى  تەشىكىالتالرنى، 

ھەقىقىىىي تەشىىكىالتالر ۋە ئۇالرغىىا مەنسىىۇپ بولغىىان كىشىىىلەرنىڭ 

ئىسالمىيەتنى تەمسىى  قىلمايىدىغانلىقلىرىنى،  ەرچە بىۇ تەشىكىالتالر 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىماتلىرىغا ئەمە  قىلش نىسبىتىدە بىر 

بىرىىىدىن پەرقلىىىق بولغىىان بولسىىىمۇ، لىىېكىن ئىىۇالردىن ھېچبىىىرى  -
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پەيغەمىىىبەر ئەلەيھىسسىىىاالمنىڭ تەلىماتلىرىغىىىا تولىىىۇق ئەھمىىىىيەت 

دىغانلىقى ۋە بۇالرنىىڭ ھەربىىرى پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالمنىڭ بەرمەي

تەلىماتلىرىىىدىن بىىىر يىىاكى بىرقانچىسىىىغىال ئەھمىىىيەت بېرىىىپ، باشىىقا 

تەرەپلەرنى سە  قارىغانلىقى ياكى ئەھمىيەت بەرمىگەنلىكىنى بىلىشىىم 

 كېرەك.

ھەقىىىقەت شىىۇكى، ئىسىىالم دۇنياسىىىنى ئايالنغىىان ۋە كىىۆزدىن 

بىىرىگە  -جىايالردا خىلمۇخىى  يۆنىلىشىلەر، بىىر  كەچۈر ەن كىشى بىۇ

 ئوخشىمىغان ھەيئەتلەر ۋە تەشكىالتالرنى كۆرەلەيدۇ.

بەزى جىىايالردا پەقەتىىال روھىىىي تەرەپىىكە  رغھىىىي يىىۆنىلىش:

ئەھمىىىيەت بەر ەن  ىىۇرۇپالر بىىار. بىىۇالر پەقەت روھىىىي جەھەتتىكىىى 

جىھىاد،  تەربىيە ە ئەھمىيەت بېرىدۇ. بىۇ  ىۇرۇپالر پىكىىر، سىياسىەت،

تەشكىالتلىنىش، پرو رامما تۈز شىكە مۇناسىىۋەتلىە ئىسىالمنىڭ باشىقا 

تەرەپلىىىرىگە پۈتىىۈنلەي سىىە  قارايىىدۇ. بىىۇالر شىىۇنىڭ بىىىلەن ھاياتنىىىڭ 

ھەقىقەتلىرىىىدىن ئۇزاقلىشىىىپ، ئەتراپتىىا مەيىىدانغا كەلىىگەن ھادىسىىە ۋە 

رنى ۋەقەلەردىن خەۋەرسىز قالىدۇ. ئۆزلىرى ئىچىدە ياشىاۋاتقان شىارائىتال

 شارائىتالرنى چۈشىنىشتىنمۇ ئاجىزدۇر. -ئۆز ەرتىش تۈ ۈ ، بۇ شەرت 

ئىسىالم دۇنياسىىنىڭ بەزى  مەدەنىمەت جەھەتتىكى يۆنىلىش:

جايلىرىدا، خرىستىئان ياكى يەھۇدىي تەشكىالتلىرىغا قارشى تۇرۇ  ياكى 

ئىىۇالر بىىىلەن بەسلىشىىىش شىىەكلىدە ھېسسىىىياتقا بېرىلىىىپ قۇرۇلغىىان 

لمان ياشىىىالر تەشىىىكىالتىغا ئوخشىىىا  ، پەقەت )مەسىىىىلەن، مۇسىىىۇ

مەدەنىيەت جەھەتتىكى يۆنىلىشكىال كۈچ چىقارغان بەزى تەشكىالت ۋە 

 ۇرۇپالر بار. بۇ تەشكىالتالر دەسىلەپكى قۇرۇلىۇ  ئىامىللىرى ئىچىىدىال 

چەكلىنىپ قىېلىش بىىلەن بىىر ە، ئىسىالمغا ۋە مۇسىۇلمانالرغا قىاتتىق 

كىالتالر تىىۈز پ چىققىىان نىىىزام ۋە د شىىمەنلىكى بىىىلەن تونۇلغىىان تەشىى

ئەھدىنامىلەر ە بېقىندى بولۇپ قېلىشلىرى تۈپەيلىدىن ئىسىالمغا جىىق 
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زىيان سالغان. بۇ كەبىى مۇئىامىلىلەر شىەرىئەت قەتئىىي چەكلىىگەن ۋە 

 ئىسالمىيەت تولىمۇ نەپرەتلەنگەن مۇئامىلىلەردۇر.

 ىۈزە  »بەزى جايالردا  ئېھسان جەھەتتىكى يۆنىلىش: -خەير 

كەمبەغەللەرنىى قۇتقىۇزۇ  »، «ئەخالقنى قانات يايدۇرۇ  جەمئىيىتىى

قاتىىارلىق يوقسىىۇلالرغا يىىاردەم قىلىىىش، « دارۇلئەيتىىام»، «جەمئىيىتىىى

كېسىىىىەللەرنى ۋە كەمبەغەللەرنىىىىى داۋاال  كەبىىىىى ئىجتىمىىىىائىي 

ئېھتىياجالرنى كۆزدە تۇتۇپ قۇرۇلغان بەزى جەمئىىيەتلەر مەۋجىۇت. بىۇ 

مەقسىەتلىرى جەھەتىتىن قانچىلىىە ماختاشىقا ۋە جەمئىيەتلەر غايە ۋە 

تەقدىرلەشكە تېگىشلىە بولىۇپ، ئىسىالمىيەت بۇيرىغىان پائىالىيەتلەرنى 

ئېلىپ بارغان بولسىمۇ، لېكىن قۇرۇلغان غايە ۋە مەقسەتلىرى چېگرىسىى 

ئىچىدە چەكلىنىپ قالىدۇ. بۇ جەمئىيەتلەرنى ھېچبىر زامىان ئىسىالمىي 

شىىنى ۋە يېڭىىىدىن ئىسىىالمىي ھايىىاتنى بىىىر جەمئىيەتنىىى قىىۇرۇپ چىقى

جانالندۇرۇشنى مەقسەت قىلىدىغان ئىنقىالبىي ھەرىكەت دەپ قارىغىلى 

 بولمايدۇ. 

ئىسالم دۇنياسىدا يەنە پەقەتال سىياسىەتنى  سىماسىي يۆنىلىش:

مەقسىىەت قىلغىىان بەزى ئىسىىالمىي پىىارتىيەلەر بىىار. بىىۇ پارتىيەلەرنىىىڭ 

لەر بىلەن تونۇتۇپ، بەزى پىالنالرنى ھەربىرى ئۆزلىرىنى ئوخشىمىغان رەڭ

ئوتتۇرىغا قويىدۇ ۋە بۇ پىالنالردىن قەتئىي چەتنەپ كەتمەيدۇ. بۇالرنىىڭ 

ھەممىسى ئىسىالمىي شىوئارالرنى شىوئار قىلىىدۇ. لىېكىن بىۇ شىوئارالر 

ئەمەلىيەتتە پارتىيە تەشكىالتى ۋە مەنسۇپ بولغىۇچىالر ئىزچىى  ئەمە  

ا ئىگە بولمىغان، ئىچى بىو  شىوئارالردىن قىلىدىغان ئېتىقادىي رگئاللىقق

« ئىېچىلىش»، «ماسلىشىىش»ئىبارەتتۇر. بۇ پارتىيەلەر بەزى ۋاقىتالردا 

ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتىنى كىۆزلىگەنلىكىنى دەۋا قىلىىش قاتىارلىق 

قۇرۇق سەۋەبلەرنى باھانە قىلىپ تۇرۇپ، ئىسالمنىڭ بەزى ئاساسلىرىدىن 

لىىىق قىلىشىىتىن يانمايىىدۇ. مەسىىىلەن، بىىۇ ۋاز كېچەلەيىىدۇ يىىاكى خىالپ

پارتىيەلەردىن بەزىسى كاپىرالر تەرەپىدىن تىۈز لگەن ئويىدۇرما نىىزامالر 
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ئاسىىتىدىكى ھىىاكىمىيەتكە شىىېرىە بولىىۇ ، ئەرزىىىمەس مەسىىىلىلەرنى 

ئوتتۇرىغا قويۇ ، پۈتۈن كۈچىنى مۇشۇنداق جىڭغا ئولتۇرمايدىغان پىارچە 

غۇ  بولۇپ، ئىسالمنىڭ ئاساسىي مەسىلىلەر ە سەرپ قىلىش بىلەن مەش

 پرىنسىپلىرى بىر چەتكە قايرىپ قويىدۇ.

 بىۇ ھەيىئەتلەر، :تاكامۇللىشىشىىئىسالم ھەرىكىتىىڭ تولىۇق 

ئېقىمالر ۋە ئىسالمىي پارتىيەلەر ھەممە جەھەتتىن مۇكەممە  ۋە تولۇق 

شەكىلدە ئىسالم ئۈچۈن ئىشلىمەيدۇ. كۆر ىنىڭالردەك، بۇ جەمئىيەتلەر، 

الر ۋە پىىارتىيەلەر جىىاھىلىيەتنى تاشىىالپ، ئىسىىالمىيەتكە تەشىىكىالت

يۆتكىلىشىىتىن ئىبىىارەت ئىىۇ چىىوڭ ئۆز ىرىشىىنى ئەمەلىيلەشىىتۈرىدىغان، 

ئىسالم دۇنياسىنى ئازغۇن غەرئ مەدەنىيىتىنىڭ ئاسىارىتىدىن، كىاپىر ۋە 

زالىم ھاكىمىيەتلەردىن قۇتقۇزىىدىغان، مۇسىۇلمان شىەخ ، مۇسىۇلمان 

نىىىڭ كىتىىابىنى تەتبىقاليىىدىغان هللاىىىيەت ۋە ئىىائىلە، مۇسىىۇلمان جەمئ

مۇسۇلمان دۆلەت قۇرۇپ چىقىشنى مەقسەت قىلىىدىغان ۋە ئىسىالمنىڭ 

 ئاساسىي بولغان چوڭ ئىشالرنى قىلىشتىن ئاجىزدۇر.

شىىۇ سىىەۋەبتىن، بىىۇ تەشىىكىالتالرنىڭ ھەرىكەتلىىىرى مېۋىسىىىز، 

رنىىڭ چۈشىنىكسىز ۋە مەنىسىز بولىدۇ. تې ىمۇ زىيادىسى، بىۇ پائالىيەتلە

بەزىسى ئىسالم نامىدا بولسىمۇ، لېكىن ئىسالمىيەتكە زىيان سالىدۇ. بىۇ 

 ۇرۇپالرنىڭ شاخچە مەسىىلىلەر ە كۆڭىۈ  بۆلۈشىلىرى ۋە ئەمەللىرىنىىڭ 

كەمچىللىكىىى باشىىقىالرغا ئىسىىالمنى شىىۇنداق كەمچىىى  ۋە نۇقسىىانلىق 

كۆرسىىىتىپ قويىىىدۇ. ئىسىىالم دىنىىى بۇنىىداق شىىاخچە مەسىىىلىلەرنىڭ 

ىرىىىدىن بىىىزار ۋە پىىاكتۇر. بەزىىىدە بىىۇ شىىاخچە مەسىىىلىلەر كەمچىللىكل

مۇسۇلمانالرغا ئىنسانالر تەرەپىىدىن ئويىدۇرۇلغان قىانۇن ۋە نىزامالرنىىڭ 

خەتىرىنى ئاز كۆرسىتىپ، مۇسۇلماالر تەرىپىدىن كېلىىدىغان زەربىلەرنىى 

خەتەرلىە كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئويدۇرما قىانۇن 

الر ئاسىىتىدا رازى بولىىۇپ ياشاشىىلىرى ۋە بىىۇ ئويىىدۇرما قىىانۇن ۋە ۋە نىىىزام

 نىزامالرنىڭ يىقىلماي پۇت تىرەپ تۇرۇشىغا سەۋەبچى بولىدۇ.
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ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىىىش ۋە « ھەر جەھەتىىتە ئىىۆز ەرتىش»

تەييارلىق قىلىش ئاساسى ئۈستىگە قۇرۇلغان ئىسالم ئۈچۈن ئىشىلىگەن، 

ان ۋە ئىسىىالمنىڭ پۈتىىۈن ئىسىىالمنى پۈتىىۈن ھالىتىىىدە قوبىىۇ  قىلغىى

ھۆكۈملىرىنى پۈتۈنلۈكى بىىلەن تەتبىىق قىلىشىقا تىرىشىقان پائىالىيەتلەر 

بەزىدە ئاجىز ھالغا چۈشۈپ قالسىمۇ، بەزى باسقۇچالردا قىيىنچىلىقالرغا 

ئۇچرىسىىىمۇ، ئىسىىىملىرى يىىاكى تاشىىقى نىىاملىرى نىىېمە بولۇشىىىدىن 

ن، ھەقىقىىي ۋە قەتئىينەزەر ھەقىقىىي ئىسىتراتېگىيەنى تەمسىى  قىلغىا

 ئەيىبسىز پائالىيەتلەردۇر.

چىىىۈنكى ئىسىىىالم دۆلەتلىرىىىىدە مۇشىىىۇنداق پائىىىالىيەتلەرنى 

بىرىىدىن  -يۈر ۈزىۋاتقانالرنىڭ مەملىكەتلىىرى ۋە تۇرالغىۇ جىايلىرى بىىر 

قانچە يىراق بولۇپ كەتسىمۇ، چۈشەنچە بىرلىكى، ئۇسلۇئ بىرلىكى، يىو  

 ۇ.بىرلىكى ۋە غايە بىرلىكىدە بىرلىشەلەيد

شېھىد ئىمام ھەسەن بەننا ئىسىالم ئۈچىۈن خىىزمەت قىلىىدىغان 

جامائەتنىڭ سۈپەتلىرىنى مۇنۇ سۆلىرى بىلەن ئەڭ روشەن شەكىلدە بايان 

ساخاۋەت جەمئىيىتىى  -قىلىپ بەر ەن: رئى قېرىنداشالر! سىلەر خەير 

ئەمەسسىلەر، سىياسىي پارتىيەمۇ ئەمسسىىلەر، چەكلىىە غىايە ئۈچىۈن 

غان مەھەللىۋى تەشكىالتمۇ ئەمەسسىلەر. سىلەر پەقەت خىزمەت قىلىدى

بۇ ئۈممەتنىڭ يۈرىكىگە ئېقىپ كىرىدىغان يېڭى روھسىلەركى، سىلەر ئىۇ 

ئۈممەتنى قۇرئان بىلەن يېڭىدىن جانالندۇرىسىلەر. سىلەر يېڭىدىن نىۇر 

چېچىپ چىققان قۇياشسىلەركى، ماتېرىيالستالرنىڭ قارا زۇلمەت قاپلىغان 

ىڭ مەرىپىتى بىلەن بۆسۈپ كىرىسىلەر. سىلەر پەيغەمىبەر نهللاتۈڭلۈكىنى 

ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتىنى جاراڭلىتىدىغان كۈچلۈك ئاۋازسىلەرر
①
. 

 

 

                                                 
 دىن.«رىسالىلەر مەجمۇئەسى»ئىمام ھەسەن بەننانىڭ  ①
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ئىسالمىي ھەرىكەتكە مەنسۇپ بولۇشنىڭ نەقەدەر چى، بەشىن

 قىمىن مەسئۇلىمەت ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىشىم كېرەك

 
تىقىادىي جەھەتىتىن كىتابنىڭ بۇ قىسمىدا، ئىسالم ھەرىكىتىگە ئې

مەنسىىۇپلۇق ۋە مەڭگۈلىىۈك مەنسىىۇپلۇق ھەققىىىدە قىسىىقىچە توختىلىىىپ 

 ئۆتىمىز. 

ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ بولۇ  بولسىا، ئەزالىىق ئىلتىماسىى 

سۇنۇ ، تىزىملىككە ئالدۇرۇ  ياكى ھەرىكەتنىڭ يېغىنلىرىغا قاتنىشىش 

ەنسىۇپلۇق ۋە مەركەزلىرىگە بېرىپ كىېلىش بىىلەن ئەمەلىيلىشىىدىغان م

ئەمەس. ئەكسىچە، شەكلىي ۋە تاشقى كۆر نۈ  چېگرىلىرىدىن بۆسىۈپ 

ئۆتۈپ، ئېتىقادىي، پىكرىي ۋە تەشكىلىي جەھەتىتە كۈچلىۈك بىاغلىنىش 

 بىلەن ئەمەلىيلىشىدۇ.

ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ  ئېتىقادىي جەھەتتىن مەنسۇپلۇق:

مەسىىىلە بىىۇ بولغىىان ۋاقتىمىىىزدا بىلىشىىىمىز زۆر ر بولغىىان ئەڭ مىىۇھىم 

ھەرىكەتىىكە ئېتىقىىادىي جەھەتىىتىن باغالنغىىانلىقىمىزنى بىلىشىىىمىزدىن 

ئىبارەت. چۈنكى بىۇ ھەرىىكەت سىياسىىي ئور ىانالردىكى ئۇقۇمۇشىلۇق 

شەخسىي ئەزالىق شەكلىنى ھەرىكەتنىڭ يوقىلىشى ۋە مۇنقەرز بولۇشىىغا 

 سەۋەبچى بولىدىغان يوقۇملۇق مىكروپ دەپ قارايدۇ. 

گە مەنسىىۇپ بولىۇ  ئالىدى بىىىلەن بىۇ دىنغىىا ئىسىالم ھەرىكىىتى

نىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇ ، رەھمىتى هللامەنسۇپ بولغانلىقتۇر. شۇڭا بۇ، 

ۋە رازىلىقىنىىى ئۈمىىىد قىلىىىش ھېسىىابلىنىدۇكى، شەخسىىلەرنىڭ ئۆلىىۈپ 

كېتىشى يىاكى قانىداقتۇر بىىرەر سىەۋەئ تىۈپەيلى دەۋەت ساھەسىىدىن 

تەلمەيدۇ. چىۈنكى ئىسىالم غايىل بولۇشى بۇ ھەرىكەتكە تەسىىر كۆرسىى

قا باغلىنىشىىدىن ۋە هللاھەرىكىتى  ئۇنىڭغا مەنسۇپ بولغان كىشىلەرنىڭ 

ئونىڭ ئۈچۈن توپلىنشىدىن ئىبارەتتۇر. مانا بۇ، ئەمىلىيەتتە بىۇ دەۋەتنىىڭ 
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مەڭگۈ داۋام قىلىشىنىڭ سىىرىدۇر. پەيغەمبىرىمىىز مىۇھەممەد مۇسىتافا 

ندا، ئىۆمەر رەزىيەلالھىۇ ئەنھىۇ سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋاپات بولغا

باشچىلىقىدا بەزى سىاھابىلەر ئىۆزلىرىنى تۇتالمىاي قالغىان ئىىدى. شىۇ 

 چاغدا، ئەبۇ بەكر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆز قىلىپ مۇنداق دگگەن ئىدى:

رسىلەردىن قايسىبىرىڭالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چوقۇنغىان 

م ۋاپات بولدى. كىمكى بولسا، شۇنى بىلسۇنكى، مۇھەممەد ئەلەيھىسساال

ھەمىشىىە تىرىكتىىۇر، ھەر ىىىز هللا قىىا چوقۇنغىىان بولسىىا، بىلسىىۇنكى، هللا

ئۆلمەيدۇر
①
. 

جْح ْون ج تائاال مۇنىداق دەيىدۇ:هللا  َُ جْح ْوناجٍاو َُ نا وْجٍُوااوٍْ  ج  نْما ُا َُ ناو جٍُوااٍْ  ﴿  ْنجْحْوذ ٍ ا
ن جااج ْجٍانُلُثجما اىجنواَفس  ِام نْما ج ِاما جْنلاثا ج ََ ٍه   َ جياٍَ و ُوَنت  ن جِواَ قا ِاسا جما اَ ُنجْحْ ناج َا جاَ جياَاِاىجَ ماْجماْها

ْ  ًمووْ ًُْجما شۈبھىسىىىزكى، )ئىىى مىىۇھەممەد! ھۇدەيبىيىىىدە  سىىاڭا ﴿  ياَتوو

ا بەيئەت قىلغىان بولىىدۇ، قهللا)رىزۋان  بەيئىتىنى قىلغانالر )ھەقىقەتتە  

ئۇالرنىىڭ قىلغىان هللا نىڭ قولى ئۇالرنىڭ قولىنىڭ ئۈستىدىدۇر )يەنىى هللا

ئىۇالرنى بەيىئەت قىلغىانلىقى ئۈچىۈن هللا ىنى كۆر پ تۇرغۇچىدۇر، بەيئىت

مۇكاپاتاليدۇ ، كىمكى ئەھىدىنى بۇزىىدىكەن، ئەھىدىنى بۇزغانلىقىنىىڭ 

بىىىلەن قىلغىىان ئەھدىسىىىگە ۋاپىىا هللا يىنىىى ئۇنىىىڭ ئىىۆزىگە بولىىىدۇ، ىز

 .②﴾بۈيۈك ئەجىر ئاتا قىلىدۇهللا قىلغانالرغا 
لىق ئۈچۈن مۇنىداقال شۇنىڭدەك، ئىسالم ھەرىكىتى كۆڭلى خالىغان

باغلىنپ قويۇشنى ھەم رەت قىلىدۇ. چىۈنكى ئىسىالم نىزامىى كائىنىات، 

ئىنسان ۋە ھايات ھەققىدە مۇئەييەن چۈشەنچە ئۈستىگە بىنىا قىلىنغىان 

ھايات نىزامىدۇر. شۇڭا، ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىش توغرا ئاڭ، تىوغرا 

بىىۇ نىزامنىىى چۈشىىەنچە ۋە سىىاغالم ئېتىقىىاد بىىىلەن ھەرىىىكەت قىلىىىپ، 

 جەمئىيەتتە تەتبىقالشتىن ئىبارەت.

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ①
 ئايەت. - 10سۈرە فەتىھ،  ②
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شىىۇ سىىەۋەبتىن، ئېتىقىىادىي چۈشىىەنچە، ھەرىىىكەت ئېڭىىى ۋە 

ئەمەلىيلەشتۈر   ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ بولىۇ  ئۈچىۈن تەلەپ 

قىلىدىغان شەرتلەردىندۇر. ھەتتا ئىسالم كىملىكى ئۈستىدە مۇستەھكەم 

ندۇرۇ ، ئىسالمىي ھەرىكەت تۇرۇ ، بۇنى ئەمەلىيىتىدە رگئاللىققا ئايال

كارۋىنى ئىچىدە مېڭىش، بۇ كارۋان ئىچىىدە تىۇرۇپ كىۆپ نەتىجىلەرنىى 

قولغىىا كەلتىىۈر  ، ئىسىىالم ھەرىكىىىتىگە مەنسىىۇپ بولۇشىىنى كېرەكلىىىە 

قىلىىىدىغان ئىشىىالرنى ياخشىىى بىلىىىش ۋە تىىوغرا ئاڭغىىا ئىىىگە بولىىۇ  

رنىڭ يىاكى قاتارلىقالرنى شەرت قىلىدۇ. يېرىم يولدا چۈشىۈپ قالىىدىغانال

 -كىىارۋاننى تېىىز تاشىىلىۋگتىدىغانالرنىڭ كۆپىنچىسىىى بىىۇ يولنىىىڭ چەك 

چېگرىلىرىنى تولۇق بىلمەي، ھېسسىياتىغا بېرىلىپ، بۇ ھەرىكەتكە مەلۇم 

شىىارائىت ئاسىىتىدا مۇنىىداقال مەنسىىۇپ بولىىۇپ قويغىىان ۋە ھەرىكەتىىكە 

مەنسۇپ بولۇشنى كېرەكلىىە قىلىىدىغان ئىشىالرنى ھەقىقىىي رەۋىشىتە 

 شەنمىگەن كىشىلەردۇر.چۈ

ئىسالم ھەرىكىتى بىرەر مەنپەئەت ئۈچۈن بۇ ھەرىكەتكە مەنسۇپ 

بولۇشىىنىمۇ ھەم رەت قىلىىىدۇ. يەنىىى ئىسىىالم ھەرىكىتىىى ئىنسىىانالرنىڭ 

شەخسىىىي مەقسىىەتلىرى، خۇسۇسىىىي غەرەزلىرىنىىى ئەمەلىيلەشىىتۈر   

غىا ئۈچۈن ئەزا بولىدىغان، ماددىي ياكى ئىجتىمىائىي مەنپەئەتلىرىنىى قول

 كەلتۈر شنى ئارزۇ قىلىدىغان بىر ھەرىكەت ئەمەس.

ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ بۇلىۇ  كىشىىنىڭ پۈتىۈن تىاقىتىنى 

جامائەتنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن سەپەرۋەر قىلىشى، شەخسىي مەنپەئەتىنى 

ئىسىىالمنىڭ مەنپەئەتىىى ئۈچىىۈن قۇربىىان قىلىشىىىدىن ئىبىىارەت. بىىۇ، 

ىنىىى كۆرسىىىتىپ بېرىىىدۇ. ئەمەلىيەتنىىىڭ نىىىيەتكە بىىاغلىق ئىكەنلىك

ئەمەلىيەتتە، ئىسالمغا مەنسۇپ بولۇ  كىشىىنىڭ ئىۆزىنى پۈتىۈن ناچىار 

ئىللەتلەردىن ساقلىشى، نەپسىنى پاكلىشى ۋە ئىدىيەسىنى رۇسلىشىىنى 

شۈبھىسىزكى، ئەمەللەر )نىڭ قوبىۇ  بولۇشىى   –شەك »تەلەپ قىلىدۇ: 

ىشىى نىىيەت نىيەت )نىڭ تىوغرا بولۇشىى  كە بىاغلىقتۇر، ھەرقانىداق ك



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

166 
 

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئۈچىۈن هللا قىلغان نەرسىسىگە ئېرىشىدۇ. كىمكى 

ۋە ئۇنىىڭ پەيغەمبىرىنىى نىىيەت قىلىىپ هللا ھىجرەت قىلىدىكەن )يەنى 

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئۈچۈن هللا ھىجرەت قىلىدىكەن ، ئۇنىڭ ھىجىرىتى 

دۇنياغىىا ئېرىشىىىش يىىاكى بىىىرەر ئايىىا  بىىىلەن  –بولىىىدۇ. كىمكىىى مىىا  

نىش ئۈچۈن ھىجرەت قىلىدىكەن، ئۇنىڭ ھىجرىتى ھىجرەت قىلغىان ئۆيلى

«نەرسىسى ئۈچۈن بولىدۇ
①
. 

ئىسالم ھەرىكىىتىگە مەنسىۇپ بولۇشىتا  مەاگۈلۈك مەنسۇپلۇق:

ئەمەلىيلىشىشى كېرەك بولغان يەنە بىر مەسىلە شىۇكى، بىۇ ھەرىكەتىكە 

مەنسۇپلۇقۇم ئۈزلۈكسىىز ۋە مەڭگۈلىۈك بولۇشىى كېىرەك. يەنىى ئىسىالم 

ەرىكىىىتىگە باغلىنىشىىىم ھاياتىمنىىىڭ ئاخىرىغىىا قەدەر داۋام قىلىشىىى ھ

كېرەك. ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ بولغان كىشىنىڭ ئاقىۋىتى شەرتلەر 

قانداق بولۇپ كېتىشىدىن قەتئىيىنەزەر ئىسىالم ھەرىكىتىنىىڭ ئىاقىۋىتى 

بىلەن ئوخشا  بولۇشى كېرەك. ھەرىكەتنىڭ مەلىۇم باسىقۇچلىرى يىاكى 

شارائىتىدا ھەرىكەتكە مەنسۇپ بولۇپ، ئۇ باسقۇچ يىاكى  -ت مەلۇم شەر

ئىىۇ شىىارائىت ئاخىرالشىىقاندا ئۇنىىىڭ ھەرىكەتىىكە بولغىىان مەنسىىۇپلۇقىمۇ 

 ئاخىرلىشىدىغان بىر مەنسۇپلۇق بولماسلىقى الزىم. 

بىىۇ ھەرىكەتىىكە يىىا  ۋاقتىىىدا مەنسىىۇپ بولىىۇپ، قېرىغانىىدا 

سۇپ بولۇپ، باي بولغاندا تاشلىۋگتىدىغان، يوقسۇ  ۋە قىيىن كۈنلەردە مەن

ياكى ئاسانلىققا چىققاندا ۋاز كېچىىدىغان، باياشىات كىۈنلەردە مەنسىۇپ 

 بولۇپ، ئېغىر كۈنلەردە يۈز ئۆرىيدىغان مەنسۇپلۇق بولماسلىقى كېرەك.

ئىسالم ھەرىكىگە مەنسۇپ بولۇ  مەڭگۈلۈك مەنسۇپلۇق بولۇشىى 

ئىۆلگەنگە قەدەر  كېرەككى، ئۇنىڭغا مەنسۇپ بولغان ھەرقانداق كىشى تىا

ئۇنىڭدىن ئايرىلماسلىقى، چېكىنمەسىلىكى ۋە قاچماسىلىقى الزىىم. بىۇ، 

بۇرۇن ئۆتكەن ۋە ياخشىلىقتا نام چىقارغان كىشىلەرنىڭ يولىدۇر. بۇ يىو  

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ①
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نۇرغۇنلىغان ئايەت ۋە ھەدىسلەردە تەكىتلەنگەن بۇلۇپ، بىۇ ئىايەتلەردىن 

ججا جٍواُا ج بەزىسى مۇنۇالردۇر: جْحْنْف  ناوااج﴿ااج  ا ِ بوَ ْاج َا ِ نجْحْ ن جتا ج ِام واْجُياو  ا حْ ن ج ُلجَّجاْنْجَْ 
َاج ُاَم ا جْح ْوُنجَ و جياااحاوَ لا ََ َاُلو جحا واُا ُحْ ج  نْْجُ نْوْججا ُا ََْج ججج ج جْحْ ن جااحاَ  جتاْءجناَ ُل َاذاَّْ  ج ا وْجْحْنْف  جَ ما

َاوووووْحام   اج اَ جَْح َُ ْ جْح ْوووووُنجْحْوووووذ ٍ اج ِ ووووونجُتووووو ََ اما ِ ا   ا جااحاووووو وا ْ جَْحُمناوووووْ ََ اما جااحاووووو وا بەزى ﴿ َّجانُوووووْ 

نىڭ يولىىدا بىىرەر ئەزىىيەت هللادەيدۇ،  «ا ئىمان ئېيتتۇققهللا»كىشىلەر: 

نىىڭ ئىازابى بىىلەن هللاتارتسا، كىشىلەر تەرىپىىدىن يەتىكەن كىۈلپەتنى 

بىىىز »ئوخشىىا  بىلىىىدۇ، ئە ەر پەرۋەردىگارىڭىىدىن مەدەت كەلسىىە: 

جاھىان ئەھلىنىىڭ هللا دەيىدۇ.  «ىىدۇقھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە ئ

مىنلەرنى چوقىۇم ۇئمىهللا دىللىرىدىكىنى ھەممىدىن ئوبدان بىلمەمىدۇ؟ 

جْح ْوناجما اوىج ؛①﴾بىلىدۇ، مۇنىاپىقالرنىمۇ چوقىۇم بىلىىدۇ َُ ََاُو ججاو جٍوا جْحنْوْف  و ا ﴿ااج 
ُاج ناوووالجْناا اووو ِ بوَ ُاْنجَ ووون جاا  َنجياتاوووَْواَبُنج ووو جَْمما ُل ووو ِاوووم َنجياتاوووَْاُنجقا وَ ج   َُ ووو نَو اْججبا  َ جْحووو ُا ووو ووون جقاس  ما اوووىجااَته 

جَْحُخَسُاُْنجَْحُما و ُ   جُه ا ُا ُاااجواح  شىۈبھە بىىلەن  -ا شىەك قىهللابەزىىلەر ﴿ ااَْ ق 

)يەنى تۇراقسىز ھالدا  ئىبادەت قىلىدۇ، ئە ەر ئۇنىڭغا ياخشىلىق يەتسىە 

ا دىلىى بىىلەن ئەمەس، قهللادىنىدا تۇرىدۇ )مۇنداق ئادەم مۇناپىق بولۇپ، 

ى بىلەن ئىبادەت قىلىدۇ ، ئە ەر ئۇنىڭغا بەختسىزلىە يەتسە پەقەت تىل

دۇنيا ۋە ئىاخىرەتتە زىيىان تارتىىدۇ، بىۇ روشىەن  ،دىنىدىن يېنىۋالىدۇ، ئۇ

ج؛ ②﴾زىياندۇر  ْ وا   ِ ونجسا ج ََ وْجياتاوَْواُه نُو َْجح ما وْجااها ِاما ج ث  ُل وج   ناج ا  ََ َاُنج ْاججا تا جقْا ُاٍج ججج جنْا ن  ﴿اا ا
َاوو ٍُ  اجْح ُوون جااجاووْج جْحْ ووَْ   ُ وو  َ ٍُ ْنُ َْجااْح ُووُنج ََْوناووْج َُُف َْجااجاووْجَْسووبالا ج  وْجيانجقاووُْح َْج ََ ووْناجقواووَ حاُه ااجاووْج ا

ٍُ  اج  ِ ووْ جَْحلا جما اووىجَْحااووَ    َُنْا نُ وو ْجاناْجْا َا جياقَوو َْ ُ ناووْجااَوااجوو ِ وونجياَج ُاِْواناْج واناووْجاا  َسوو جحاناووْجُونَُ  َُ َُج َْغف وو تاووُْه ُِا
جْ وووون   ا ْح ُووووُنجَواوووو اَّْا س  ََ جَْحُم  ُ وووو  َ ٍُ ُاا جااْح ُووووُنج وووو جْ ق  جَواوووو اَّْ  نَو اْجااُبَسوووو ا  َ نۇرغىىىىۇن ﴿ حوووو

ا ئۆزىنى ئاتىۋەتكەن ئۆلىماالر بىرلىكتە قهللاپەيغەمبەرلەر بىلەن كۆپلىگەن 

يولىدا يەتىكەن كىۈلپەتلەردىن روھسىىزالنمىدى، هللا جەڭ قىلدى. ئۇالر 
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گەن ئۆزىنىىىڭ يولىىىدا دۇچ كەلىىهللا بوشاشىىمىدى، بىىا  ئە مىىىدى، 

قىيىنچىلىقالرغىىا چىداشىىلىق بەر ىىۈچىلەرنى دوسىىت تۇتىىىدۇ. ئۇالرنىىىڭ 

پەرۋەردىگارىمىز!  ۇناھلىرىمىزنى، ئىشىىمىزدا چەكىتىن »سۆزى پەقەت: 

ئاشقانلىقىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، قەدەملىرىمىزنىى )جەڭ مەيدانىىدا  

« مۇستەھكەم قىلغىن ۋە كىاپىر قەۋمىگە قارشىى بىىز ە يىاردەم بەر ىىن

ئۇالرغىىا دۇنيانىىىڭ سىىاۋابىنى )يەنىىى هللا دىن باشىىقا بولمىىىدى. دگگەنىى

د شمەنلەر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشنى  ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشى ساۋابىنى 

ياخشىىىلىق هللا )يەنىىى جەنىىنەت ۋە ئۇنىىىڭ نېمەتلىرىنىىى  ئاتىىا قىلىىدى، 

 .①﴾قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

ھەقكە دەۋەت قىلىش ھەق ئۈسىتىدە مۇسىتەھكەم ، شۈبھىسىزكى

ۇرۇشىىقا، ئىمانغىىا، ئەمەلىىگە، جىھادقىىا، ئالىىدىنقى سىىەپكە بېرىشىىقا، ت

مىۈلكىنى سىەرپ قىلىشىقا،  -چىداملىق بولۇشقا، قۇربان بېرىشكە، مىا  

پىداكارلىق كۆرسىتىشكە دەۋەت قىلىىدۇ. بىۇ دەۋەت ئە ەشىكۈچىلىرىنى 

تەبىئىي ھالدىال باتى  ئەھلىنىڭ تەھدىتلىرىگە، د شمەنلىكىگە، ھىىيلە 

ج رى ۋە خىيانەتلىرىگە قارشى تۇرۇشقا دەۋەت قىلىدۇ:مىكىرلى - ََ ْنُل ﴿ااحانااوَ ُو ا
 ََ َاُ  جياَقااوْ جاانوااوَ ُو ا ٍُ  ا جااْحْ وَْ  ََ نُل جج  ٍ ا  َ َاجَْحُم اْه  ََ ا ْبىجنوا بىز سىلەرنى ئەلىۋەتتە ﴿ با

)جىھادقا ئەمىىر قىلىىش ۋە مۇشىەققەتلىە ئىشىالرغا تەكلىىپ قىلىىش 

نىڭ يولىدا  جىھىاد )هللا ەرنىڭ ئىچىڭالردىن بىلەن  سىنايمىز، تاكى سىل

قىلغۇچىالرنى ۋە )جىھادنىڭ مۇشەققەتلىرىگە  چىداشلىق بەر ۈچىلەرنى 

 .②﴾بىلگەنگە، سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ بولغانغا قەدەر
ئىسالم ھەرىكىتىگە مەنسۇپ بولغۇچىالر ئەخالقىدا، مۇئامىلىسىدە 

قلىىق بولۇشىى كېىرەك. تۇيغۇلىرىدا نورما  ئىنسىانالردىن پەر -ۋە ھې  

شىىارائىتنىڭ نىىېمە بولۇشىىى ۋە ئەھۋالنىىىڭ قانىىداق بولىىۇپ  -شىىەرت 
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كېىتىشىىىىگە قارىمىىىاي، ئۆزلىرىنىىىىڭ پرىنسىىىىپلىرىدا چىىىىڭ تىىىۇرۇ ، 

پرىنسىىىپلىرى ئۈچىىۈن ياشىىا  بىىۇ ھەرىكەتىىكە مەنسىىۇپ بولغانالرنىىىڭ 

ئۈسىىتىگە چۈشىىكەن ۋاجىپتىىۇر. ھەتتىىا ئىىۇالر ئۆزلىرىنىىىڭ شەخسىىىي 

تاشلىشى، دەۋەت مەنپەئەت ھەممىدىن ئۈستۈن تۇتۇشى  مەنپەئەتلىرىنى

الزىم. ئىسالمىي شەخسلەرنىڭ مۇشۇنداق سىۈپەتلەر بىىلەن نۇرلىنىشىى 

قىستاقالرغا بەرداشلىق  -مۇشەققەتلەر ە ۋە قىيىن  -پەقەت پۈتۈن جاپا 

بېرىپ، ئۇزۇن زامان خىزمەت قىلىش ئارقىلىق تەجىرىبە ئىگەللىگەنىدىن 

ج كىن بولىىدۇ:كېيىنال ئاندىن مۇم جُتفاوْءجااياْجوْججاوْجٍانفاوُعجْحنْوْفا ُُ جِوا اوَذها َُ َاو ْْ ِاُاْجوْجْح ﴿
ََا   ِا ِ ونجْ كۆپۈك بولسا ئېقىپ تۈ ەيدۇ، ئىنسانالرغا پايىدىلىق ﴿ ِوا اَمُلوُثج

 .①﴾نەرسە زگمىندا قېلىپ قالىدۇ
بىىۇ نۇقتىىىدىن ئېلىىىپ ئېيتقانىىدا، ئېغىرچىلىىىق ۋە مۇسىىىبەتلەر 

ايرىش ئۈچىىۈن، زگمىنغىىا خەلىىىپە بوالاليىىدىغان، ياخشىىىنى يامانىىدىن ئىى

ئاسمانالر، زگمىن ۋە تاغالر كۆتۈر شنى قوبۇ  قىلمىغان ۋە قورققىان كاتتىا 

هللا ئامانەتنى كۆتۈرەلەيدىغان كىشىىلەرنى تىالالپ يېتىشىتۈر   ئۈچىۈن 

 تائاال بۇ ھەقتە مۇنىداق دەيىدۇ:هللا تائاال تەرىپىدىن بېرىلگەن نېمەتتۇر. 
ََج َاجج﴿  نجٍاَمساَسُل ََ ا جااح و وا جْحنْوْف  ْجَواوَ  ا ْا ُحها َا جٍُِْْْ جنُو ُا َُحلجججثَوُ ُنجاات َ  ججاْلجَْحااَ  اجقوا ََ َُحلجِوااا قوا

ج جْح ُووُنجْحْووذ ٍ ا َج ا جْحْْووْح م   ا ااح ُ ما  ُ وو  َ ٍُ ْءجااْح ُووُنجواج َا جُشووها ََ وونُل جج  ووذا جَّجانُوو َْجااٍواْبخ  ْح ُووُنجْحْووذ ٍ ا
وو ووقاجَْحلا َا ٍاَم ٍُ  ا َّجانُوو َْجاا  ِ ئە ەر سىىىلەر ە شىكەسىىتىلىە يەتىىكەن بولسىىا ﴿ ْ

)يەنىىى بىىۇ جەڭىىدە سىىىلەر يارىالنغىىان ۋە شىىېھىت بولغىىان بولسىىاڭالر ، 

د شىىمەنلەر ىمۇ )بەدرى جېڭىىىدە  ئوخشاشىىال شىكەسىىتىلىە يەتتىىى 

)يەنى ئۇالر يارىالندى ۋە ئۆلتۈر لدى . بۇ كۈنلەرنى ئىنسىانالر ئارىسىىدا 

نى غەلىبىنى ھەمىشە بىر پىرقىدە قىلمىاي، بىىر ئايالندۇرۇپ تۇرىمىز )يە

نىىڭ )ھەقىقىىي  هللاكۈن بۇ پىرقىدە، بىر كۈن ئۇ پىرقىدە قىلىمىز ، )بىۇ  
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مۇئمىنلەرنى )مۇناپىقالردىن  ئايرىشى ئۈچۈندۇر، سىلەرنى شېھىتلەردىن 

قىلىشى )يەنى سىلەردىن بەزىلەرنى شېھىتلىە دەرىجىسىگە مۇشەررەپ 

الىمالرنىىى دوسىىت تۇتمايىىدۇ. مىىۇئمىنلەرنى زهللا قىلىشىىى  ئۈچۈنىىدۇر، 

)ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق  پاكلىشى ئۈچۈندۇر، كاپىرالرنى يوق 

 .①﴾قىلىشى ئۈچۈندۇر
ئىسالم دەۋەتچىلىرى دەۋەت ئېلىپ بېرىش جەريانىدا ئىككى خى  

مۇشەققەت ۋە قىيىىنچىلىقالر مۇشىۇ  -سىناققا دۇچار بولىدۇ. پۈتۈن جاپا 

 سىناق ئاستىدا مەيدانغا كېلىدۇ:ئىككى خى  

ئىسالم دەۋەتچىلىرى پرىنسىىپلىرىنىڭ بىىر قىسىمىدىن يىاكى  -1

دۇنيىا، مەنسىەپ، ھوقىۇق،  -ھەممىسىدىن ۋاز كېچىش بەدىلىگە مىا  

ماقام ۋە شۆھرەت ۋەدە قىلىنغانغا ئوخشىا  ھەر خىى  نەيرەڭۋازلىىق ۋە 

ج ەيدۇ:تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دهللا ئالدامچىلىققا دۇچ كېلىدۇ.  جح  نْوْف  ﴿ُزٍجو ا
ج  ْ َ ووو جااَْحف اْلوووا جااَْحخا  ُ جْحوووْذها ووو ا ُاا جج  ُ جَْحُماان اووو جااَْحااناوووْم   وووْءجااَْحاان ووو  ا جْحنجسا ووو ا جج  جْحْشوووها اْت   ُ ُبووو

ووَُّ   ُاجُبَسووُ جَْحما َا نوو نَو اْجااْح ُووُنجم   َ َا اوووْا جْحوو ُْ جَْح ججاباوو ُا جواح وو   َُ وو َا جااَْح َاووْ   ِانَو ووْ جاا جااْ َْجقُووو َْحُمسا
َ ج ْح و َُجقا وْ ِانَوها ْجْ ب ها ََ ُ  جج  جتا جتاَ  ْنْتل جتا ََ َاَجه  ج َا جْتْوااَ ْجم ن جح ْ ذ ٍ ا ََ ُ ججج جواح ُل  َ َُنوااجَُُلَجَ خا جيا ٍ ا

َ ااووْد   َح جَْ  وو ُل جْح ُوون جااْح ُووُنجَا   وو اْنلجججوو ا ََ  َ ُاالجاا ْلجج  اْهوو ووْجااياَزااْ ئايىىالالر، ئوغىىۇلالر، ﴿ ِ  ها

تىن توپالنغىان كىىۆپ مىالالر، ئارغىمىىاقالر، چىىارۋىالر ۋە كۈمۈشىى -ئىالتۇن 

ئېكىىىنلەردىن ئىبىىارەت كۆڭىىۈ  تارتىىىدىغان نەرسىىىلەرنىڭ مىىۇھەببىتى 

ئىنسىىانالرغا چىرايلىىىق كۆرسىىىتىلدى. ئىىۇالر دۇنيىىا تىرىكچىلىكىىىدە 

نىڭ دەر اھىدا بولسىا هللامەنپەئەتلىنىدىغان )باقاسى يوق  شەيئىلەردۇر؛ 

يەنى جەننەت  باردۇر )شۇنىڭ ئۈچۈن باشىقىغا قايتىدىغان  ۈزە  جاي )

ئەمەس، جەنىىنەتكە قىىىزىقىش كېىىرەك. ئىىى مىىۇھەممەد! قەۋمىڭىىگە  

ئېيتقىنكىىى، سىىىلەر ە ئۇالردىنمىىۇ )يەنىىى دۇنيانىىىڭ زىبىىۇزىننەتلىرى ۋە 

نېمەتلىرىدىنمۇ  ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ تەقۋادارالر 
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ستىدىن ئۆسىتەڭلەر ئېقىىپ تۇرىىدىغان ئۈچۈن پەرۋەردىگارى ھۇزۇرىدا ئا

جەننەتلەر بولۇپ، )ئۇالر  جەننەتلەردە مەڭگىۈ قالىىدۇ، )جەنىنەتلەردە  

هللا نىىڭ رىزاسىى بىار. هللاپاك جۈپتىلەر بىار، )تەقىۋادارالر ئۈچىۈن  يەنە 

 .①﴾بەندىلىرىنى )يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى  كۆر پ تۇرغۇچىدۇر
ر خىى  قورقىۇنچ، تەھىدىت، ئىسالم دەۋەتچىلىرى بۇ يولدا ھە - 9

قىستاق ۋە ئەزىيەتلەر ە دۇچار بولىدۇ، تاياق يەيدۇ، تۈرمىلەر ە  -قىيىن 

تاشلىنىدۇ، ئۆلتۈر لىدۇ، رىزىق يىوللىرى ھۇجۇمغىا ئۇچرايىدۇ. مۇشىۇنداق 

هللا ئەھىىۋالالردا، ئىسىىالم دەۋەتچىلىرىنىىىڭ ئۈسىىتىگە چۈشىىكەن ۋەزىىىپە 

پ، دەۋەتلىرىدە مۇستەھكەم تائاالنىڭ ھۆكمى كەلگەنگە قەدەر سەۋر قىلى

َُج تائاال بۇ ھەقتە مۇنىداق دەيىدۇ:هللا تۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر.  جحاُهو جقاوْلا ﴿ْحْوذ ٍ ا
َاج ووو ََ َسووواُوناْجْح ُوووُنجاان  ْنوووًْجااقاوووُْح َْجبا ج  ٍما ََ ْاْداُه جِواووو ََ وووَ ُه َقشا ِْا ج ََ َُووو َْجحاُلووو جتاما ََ جقاووو ْحنْوووُْفج  ْنجْحنْوووْفا

 ُْ ََماا ج َْح ا    ناا اُا َْجَ ن  و اْناجْح ُون جااْح ُوُنجُواججِْا ََ  َ َُو َْج جُسو ءلجااْتْواوا ََ َسوُه جٍاَمسا ََ جحْو  ْ ِااَلو جْحُ ن جاا جج ا
  َ و   ْ جما  ْ  -مۇشرىكالر تەرەپدارى بولغىان ئىادەملەر ئۇالرغىا: شىەك ﴿ ِااَلو

شۈبھىسىزكى، كىشىىلەر )يەنىى قۇرەيشىلەر  سىىلەر ە قارشىى قوشىۇن 

ۆز ئۇالرنىىىڭ ئىمىىانىنى توپلىىىدى، ئىىۇالردىن قورقىىۇڭالر دگىىدى. بىىۇ سىى

نېمىىدگگەن ياخشىى ھىامىي! هللا كۇپىايە، هللا كۈچەيتتى. ئىۇالر: بىىز ە 

نىڭ نېمىتى ۋە پەزلى بىلەن قايتىپ كەلدى، ھېچقانىداق هللادگدى. ئۇالر 

هللا نىىڭ رازىلىقىنىى ئىزدىىدى. هللازەخمەتكە ئۇچرىمىدى، ئۇالر  -زىيان 

 .②﴾ئۇلۇە پەزلى ئىگىسىدۇر

ىغان بىىۇ خىىى  ھادىسىىىلەرنى ئىسىىالم ھەرىكىتىىى بېشىىىغا كېلىىىد

تەجرىبە ئىگەللە  ئامىللىرىدىن بىر ئامى ، روھىي جەھەتتىن تەرەققىي 

قىلىىىش ۋە پىىاكلىنىش ۋاسىىىتىلىرىدىن بىىىر ۋاسىىىتە دەپ بىلىىىدۇ. ئىىوت 

تۆمۈرنىڭ دگتىنىى تازىلىغانىدەك، دەۋەت يولىىدا كەلىگەن مۇسىىبەتلەرمۇ 
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حْشوو نەپسىىنىڭ دگتىنىىى پاكاليىىدۇ: َُوو نا ﴿اانوااوَ ُوو ُ َجَْ  َُتا ناووْجتُو ناووًاجاا  حا وَ ِ بوَ ُ ج َ وو جااَْحخا  ُج

سىلەرنى بىز يامانلىققا مۇپتىال قىلىىش، ياخشىىلىق بېىرىش ئىارقىلىق ﴿

 .①﴾ئاندىن سىلەر بىزنىڭ دەر اھىمىزغا قايتىسىلەر، سىنايمىز
« تۈنۈ ىۈن بىىلەن بۈ ىۈن ئارىسىىدا»شېھىد ئىمام ھەسەن بەننا 

نىىاملىق تېمىسىىىدا « ى توسىىالغۇالريىىولىمىزدىك»نىىاملىق رىسالىسىىىنىڭ 

مۇنداق دگگەن: رسىلەر ە شۇنى ئوچۇق ئېيتىپ قويايكى، سىىلەرنىڭ بىۇ 

دەۋايىڭالر نۇرغۇن ئىنسانالرنىڭ كاللىسىدا تې ى ئېنىق ئەمەس. ئۇالر بۇ 

مەقسىەتلىرىنى بىلىگەن كىۈنى، بىۇ دەۋا ئىۇالر  -دەۋانى تونۇغان ۋە غايە 

ەشىەددىي د شىمەنلىككە ئۇچرايىدۇ. تەرىپىدىن قاتتىق ئۆچمەنلىە ۋە ئ

سىلەرنىڭ ئالدىڭالرغا نۇرغۇن مۇشەققەت ۋە تۇسالغۇالر چىقىدۇ. سىىلەر 

پەقەت مۇشۇنداق پەيتتىال دەۋا ئىگىلىرىنىڭ يولىىدا مېڭىشىقا باشىلىغان 

بولىسىلەر. لېكىن سىلەر ھازىرچە مەجھۇ  تۇرىۋاتىسىلەر. دەۋا ئۈچۈن ۋە 

ھاد ئۈچىۈن تىې ىچە تەييىالىق قىلىىش دەۋا تەلەپ قىلغان كۈرە  ۋە جى

باسىىقۇچىدا تۇرىۋاتىسىىىلەر. خەلقنىىىڭ ئىسىىالمىيەتنى بىلمەسىىلىكى 

سىلەرنىڭ يولۇڭالرغا توسالغۇ بولىدۇ. دىندارالر ۋە ئالىمالرنىڭ ئىچىىدىن 

سىلەرنىڭ ئىسالم چۈشىەنچەڭالرنى خاتىا كۆرىىدىغان، ئىسىالم ئۈچىۈن 

چىقىدۇ. رەئىسلەر، باشىلىقالر،  قىلغان جىھادىڭالرنى ئىنكار قىلىدىغانالر

رەھىىبەرلەر  نوپۇزلىىۇق كىشىىىلەر سىىىلەر ە ئىىاداۋەت قىلىىىدۇ. بىىارلىق 

ھۆكۈمەتلەر ئوخشاشىال سىىلەر ە قارشىى چىقىىدۇ، پائىالىيەتلىرىڭالرنى 

 نابۇت قىلشقا ۋە يولۇڭالرغا توسالغۇ بولۇشقا تىرىشىدۇ.

ر بىىلەن سىلەرنىڭ ھەقلىرىڭالرنى تارتىۋالغانالر ھەر خى  ئۇسىۇلال

سىىىلەر ە قارشىىى چىقىشىىقا ۋە دەۋىتىڭالرنىىىڭ نىىۇرىنى ئۆچۈر شىىكە 

ئورۇنىدۇ. ئۇالر بۇنى قىلىشتا ئىاجىز ھۆكىۈمەتلەردىن، ناچىار ئەخالقلىىق 

كىشىلەردىن ۋە ئۆزلىرىگە بېقىندى قىلىش مەقسىىتىدە سىىلەر ە زۇلىۇم 
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قىلىش ئۈچۈن كۆتۈر لگەن قولالردىن يىاردەم سىورايدۇ. ھەمىمە بىىردەك 

مىاللىرى ۋە نوپۇزىغىا تايىنىىپ،  -ۆزلىرىنىڭ كىۈچى، سىەلتىنىتى، پىۇ  ئ

سىلەرنىڭ دەۋىتىڭالر ئۈستىدىن شۈبھە تۇغدۇرىدۇ، تىۆھمەت چاپاليىدۇ، 

َُاناججپۈتۈن كەمچىللىكلەرنىى دەۋەت ئۈسىتىگە ئارتىشىقا تىرىشىىدۇ: و  ٍُ ٍُ﴿
َ جنُ َ ج جااْحْ ُنجُجب  ََ َو اْه ه  جْحْ ن جَ ُِا جنُ َا ُُانا ح ُ َ ف ُنْا  ِ وْ ُ ااجَْحلا نىڭ نۇرىنى هللائۇالر ﴿ ا جااحاَ ج ا

نىىىڭ دىنىنىىى ۋە نۇرلىىۇق شىىەرىئىتىنى  ئېغىزلىىىرى بىىىلەن هللا)يەنىىى 

ئۆزىنىڭ هللا ئۆچۈرىۋەتمەكچى بولىدۇ، كاپىرالر يامان كۆر ەن تەقدىردىمۇ، 

نىىىىۇرىنى مىىىىۇكەممە  قىلغۇچىىىىىدۇر )يەنىىىىى ئۆزىنىىىىىڭ دىنىنىىىىى 

 .①﴾ئاشكارىلىغۇچىدۇر 
سىلەر بۇنىڭ بىلەن تەجىرىبە ئىگەلىلە  ۋە ئېغىىر شۈبھىسىزكى، 

سىىىناققا دۇچ كىىېلىش مەز ىلىىىگە كىىىر ەن بولىسىىىلەركى، تىىۈرمىلەر ە 

سولىنىسىلەر، قولغا ئېلىنىسىلەر، يۇرتلىرىڭالردىن سۈر ۈن قىلىنىسىىلەر، 

مىىۈلكىڭالر ۋە خىىىزمىتىڭالر مۇسىىادىرە قىلىنىىىدۇ، ئىىۆيلىرىڭالر  -مىىا  

 سىىناقنىڭ ۋاقتىى ئۇزۇنغىا سىوزۇلۇپ كېتىىدۇ:ئاختۇرىلىدۇ. بەلكىى، بىۇ 
نُوو نا ج جٍُوَفبوا ََجوا ُهوو جَّجانْووْجاا جيانجٍواُا حُووْ  ُاُ ووْ  جْحنْووُْفجيانجٍُوبوَ ُا وو ئىنسىىانالر ئىمىىان ﴿﴿ياباس 

ئېيتتىىىۇق دەپ قويىىىۇ  بىلەنىىىال سىىىىنالماي تەرك ئېتىلىمىىىىز، دەپ 

   ②﴾ئويالمدۇ؟
الرغا تائاال مۇشۇنداق مۇسىبەتلەردىن كېىيىن مۇجاھىىدهللا لېكىن، 

ۋە ھەق يولىىدا چىىىڭ تىىۇرۇپ ياخشىىىلىق قىلغۇچىالرغىىا غەلىىىبە ئاتىىا 

َاا ج قىلىىىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىىدى: ووْ جما اووىجت  ا ََ َْجياُدح ُلوو وو جها جَّاجانُووْ  ووْجْحْووذ ٍ ا ﴿ٍاووْجياٍو ها
َ ج جياح ووو  وو ُلَجججوووَ جماوووذاَّْ  جْح ْووو .تُن    ْ وووا   ِ ووونجسا َُاناج ووو َاُسووو ح ن جااُت اْه  ح ْووون جاا نُووو ناجَْ  جتُوَنج  ََ ُاَج اْح ُل ن جَ ووو

ُ  ج جتاَ و نْوْت  ََجتا َ ُل ق  ََ ٍُ جاا ََ جُونُ َاُل ََ جحاُل َُ ََ اُم نا جٍواَغف  جتوا ََ ج  نجُ نُب ََ جْحُل ُل جقا وَ ََ جواح ُل ََ ُل اايانُفس 
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َُج و   ْ َا جَْحفاوَ ُزجَْح ُا جواح و ن  ََ جماو نْوْت  ِ ونجتا جما جااوًاج ْ   ا َُجااجاسا ْ انَوها َِ ْجْ ب ها ََ ا ج .ج  جتا  َ ُاىجُت وْجااُيَقو  نواها
ن   اج ُ جَْحُمووَنج  وو َاشج جاا ُل وو  ٍُ َلجقا جْح ْوون جااِواووَب جججوو ا ُل ووْج .ناَ وو َاجْح ْوون ج اما جيان اووْ جُ  نووْ  جَّاجانُووْ  ووْجْحْووذ ٍ ا ٍاووْجياٍو ها

َُجْح ْون ج وُ جيان اوْ ََ َ ٍ و ناجنا َا اْ جَْح َ  ج  حاوىجْح ْون جقاوْلا ججاوَ جيان اوْ َ ٍج  ا و اْ َا َاجح َ  ٍا َُ جم  ساىجََْوُ ججاو لا قْا
َُج ِاُاَتواا ج ََ َُاجه  جما اوىجماو جَّاجانُوْ  جْحْوذ ٍ ا نْا ََ ْو ِاٍُا ُاتجمْْ﴾ فاالج ْاجاا افا جِاُاجاناْجمْْ﴾ فاالججج جَان نج  َسُاْ﴾    ْ

   ٍُ ئىىىى مىىىۇئمىنلەر! سىىىىلەر ە سىىىىلەرنى قىىىاتتىق ئىىىازابتىن ﴿ ظاوووْه 

قىىا ۋە ئۇنىىىڭ هللاقۇتۇلدۇرىىىدىغان بىىىر تىجىىارەتنى كۆرسىىىتىپ قويىىايمۇ؟ 

نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، هللاىگە )چىن  ئىمان ئېيتقايسىلەر، پەيغەمبىر

جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلغايسىلەر، ئە ەر بىلسەڭالر، سىلەر ئۈچۈن بىۇ 

سىىىلەرنىڭ  ۇنىىاھلىرىڭالرنى هللا ياخشىىىدۇر. )شىىۇنداق قىلسىىاڭالر  

مەغپىرەت قىلىدۇ، سىىلەرنى ئاسىتىدىن ئۆسىتەڭلەر ئېقىىپ تۇرىىدىغان 

ۈزىدۇ، دائىمىي تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەردىكىى  ىۈزە  جەننەتلەر ە كىر 

سارايالردا )تۇرغۇزىدۇ ، بۇ چوڭ مۇۋەپپەقىيەتتۇر. سىىلەر ە )مەرھەمەت 

تىىن هللاقىلىنىدىغان  سىلەر ياخشى كۆرىدىغان ئىككىنچى بىىر نىېمەت 

كېلىدىغان نۇسرەت ۋە يېقىن غەلىبىدۇر. )ئى مۇھەممەد!  مىۇئمىنلەر ە 

ت بىلەن  خىۇ  خەۋەر بەر ىىن. ئىى مىۇئمىنلەر! )بۇ روشەن مەرھەمە

ھەۋارىيۇنالر )يەنى ئىسىا ئەلەيھىسسىاالمغا دەسىلەپتە ئىمىان ئېيتقىان 

نىڭ يىاردەمچىلىرى بولىۇڭالر، مەريەمنىىڭ ئىوغلى هللامۇئمىن قەۋم دەك 

قىا كىمىلەر هللانىڭ دەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشتا  »)هللائىسا ھەۋارىيۇنالرغا: 

نىىىىڭ هللابىىىىز »ھەۋارىيىىىۇنالر:  دگىىىدى،« يىىىاردەمچىلىرىم بولىىىىدۇ؟

دگدى، ئىسرائى  ئەۋالدىدىن بىر تائىپە ئىمان ئېيتتى، « ياردەمچىلىرىمىز

يەنە بىر تائىپە كاپىر بولدى، مۇئمىنلەر ە ئۇالرنىىڭ ئىۆز د شىمەنلىرىگە 

يۆلەكتە بولدۇق، شۇنىڭ بىلەن مىۇئمىنلەر غالىىل  -قارشى تۇرۇشىدا يار 

 .  ①﴾بولدى
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دىنىغىىا يىىاردەم قىلىشىىتا مۇسىىتەھكەم نىىىڭ هللائۇنىىداقتا، سىىىلەر 

 تۇراالمسىلەر؟ر 

*** 
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پرىنسىپلىرىنى  ىقنىڭ نۇقتىلئىسالمىي خىزمەتچى، ئالتىن

كېرەك ياخشى بىلىشىم  

 

كىتابنىڭ بىۇ قىسىمىدا، غايىنىىڭ ئوچىۇق بولۇشىى، قوللىنىىدىغان 

ئۇسلۇبنىڭ ئېنىق بولۇشى، ئىسالم خىزمىتىنىڭ ئۆز ەرتىش تەبىئىىتىگە، 

ك تەبىئىتىگە ۋە ئالەمشۇمۇللۇق تەبىئىىتىگە ئىىگە ئىكەنلىكىى، پۈتكۈللۈ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇسلۇبى، ھەرىكەت ئىستراتېگىيىسىدىكى 

ماددىي كۈچنىڭ مىۇھىملىقى قاتىارلىق نىۇقتىالردا قىسىقىچە توختىلىىپ 

 ئۆتىمىز.

ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ غەلىبە قىلىشى ئۈچۈن ئىسىالمىي خىىزمەت 

 النغۇچىالر مۇنۇ ئۈچ نۇقتىنى ياخشى بىلىشى كېرەك:بىلەن شۇغۇل

 ق بولۇشى.ېنىغايىنىڭ ئ (1

 بولۇشى. ئۇسلۇبنىڭ ئېنىق (2

 بۇ ئىككىسىگە ئىزچىل ئەمەي قىلىش. (3

ئىسىالم ئۈچىۈن خىىزمەت  بىرىنچى، غايىنىڭ ئېنىىق بولۇشىى:

قىلىشتا غايىنىڭ ئېنىق ۋە روشىەن بولۇشىى، بىۇ غىايە ئۈچىۈن خىىزمەت 

 ىمۇ كۆپ غەيرەت قىلىشى، بۇ غەيرەتنىڭ شاخچە ۋە قىلىدىغانالرنىڭ تې

جۈزئىي مەسىلىلەر ە سەرپ قىلىنماسلىقى، ئىسالمىي خىزمەت نىشىان 

قىلىنغان پۈتۈن ئىمكانالر پەقەتال شۇنىڭ ئۈچۈن سىەرپ قىلىنىشىى، بىۇ 

ئىمكانالرنىڭ ھە  قىلىنىشى تەلەپ قىلىنغان ئاساسىى مەسىىلىلەر بىىر 

ىسىىىمۇ بولىىىدىغان كىچىىىە مەسىىىلىلەر تەرەپىىتە قېلىىىپ، كۆڭىىۈ  بۆلم

تارتىشالغا سەرپ قىلىنىپ كەتمەسىلىكى ئاسىاس  –ئۈستىدىكى تاال  

 قىلىنىدۇ.
نىىىىڭ كىتىىىابىنى، هللائىسىىىالمنىڭ ئاساسىىىى پرىنسىىىىپلىرىنى، 

رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىنى، ئىسالم تارى ىنىڭ ھەر خىى  باسىقۇچلىرىدا 
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لەرنىى دىقىقەت بىىلەن ئېلىپ بېرىلغان تەتقبىقاتالر ۋە ئەمەلىىي خىزمەت

تەتقىق قىلغىنىمىزدا، ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسىى مۇددىئاسىى ۋە غايىسىى 

ئىنسانالرنى، مەيلى ئىۇالر يەكىكە ھىالەتتە يىاكى جەمئىىيەت ھالىتىىدە 

قىا ئىبىادەت قىلىدۇرۇ ، ئىۇالرنى ئۇنىڭغىا خىۇددى هللابولسۇن، بىردەك 

ېتىم سىى -مەسىىجىدتە ئىبىىادەت قىلدۇرغانىىدەك، بىىازارالردىمۇ ئىىېلىم 

قىلغانلىرىىىىدا ھەم ئىبىىىادەت قىلىىىدۇرۇ ، ھىىىاكىمىيەت ئىشىىىلىرىدا 

بەنىىدىچىلىە قىلدۇرغانىىدەك، روزا تۇتقىىۇزۇ  ئىىارقىلىقمۇ بەنىىدىچىلىە 

قىلىىدۇرۇ ، دۇئىىا قىلغانلىرىىىدا ئىبىىادەت قىلدۇرغانىىدەك، مەھكىىىمە 

ئىشلىرىدىمۇ ئىبىادەت قىلدۇرۇشىنى ئەمەلىگە ئاشىۇرۇ  ئىكەنلىكىنىى 

َُان  ج﴿ااجاووووْ كىىىىۆرەلەيمىز: اُوووو ََ ج  ْوجح  وا نوووولا ووووْ جااَْ   جَْح   ُْ جىنالرنىىىىى ۋە ﴿ قا اَاوووو

 .①﴾ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم
قىىا ئىبىىادەت هللاتې ىمىىۇ روشىىەن قىلىىىپ ئېيتسىىاق، ئىنسىىانالرنى 

تائاالغا هللا قىلدۇرۇشتىن ئۇالرنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىە پۈتۈن ئىشلىرىدا 

لىشىىىنى ئەمەلىيلەشىىتۈر   مەقسىىەت قىلىنىىىدۇ. ئىىۇالر مىىۇھەببەت باغ

دىنىي ئىشالردىال ئەمەس، دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىىدە 

نىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇشى كېرەك. چۈنكى ئىسىالم دۇنيىا ئىشىلىرى هللا

بىرىىدىن ئايرىۋەتمەيىدۇ. ئىسىالم دىنىى  -بىلەن دىنىي ئىشىالرنى بىىر 

ىشلىرىدىن ئايرىش الزىم، پادىشاھنىڭ ھەققىى دىنىي ئىشالرنى دۇنيا ئ»

نىىىڭ، ۋەتەن هللاقىىا خىىاس، دىىىن هللانىىىڭ ھەققىىى هللاپادىشىىاھقا خىىاس، 

دەيدىغان پەلسىەپە ئۈسىتىگە قۇرۇلغىان رئەلمىانىيلىقرنى « ھەممىنىڭ

 ئىسالمدىن چىققانلىق دەپ قارايدۇ.

ئىسالم چۈشەنچىسى ئىنسىانالر تەرىپىىدىن بەلگىلەنىگەن، ئىاۋام 

غىىا تېىىز پۈكتۈرىىىدىغان ئويىىدۇرما قىىانۇن ۋە نىزامالرنىىى خەلقنىىى زالىمالر

قىىىال قۇلچىلىىىق هللاپۈتىىۈنلەي ئاغىىدۇرۇپ تاشىىالپ، ئىىۇالرنى پەقەت 
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قىلدرۇرۇشىىنى مەقسىىەت قىلىىىدۇ. چىىۈنكى بىىۇ قىىانۇن ۋە نىزامالرنىىىڭ 

ئاشىىكارا  -نىىىڭ مەبۇدلۇقىغىىا ۋە ھۆكۈمىىدارلىقىغا ئوچىىۇق هللاھەممىسىىى 

َُج  ج دۇ:د شىىمەنلىە قىلىىى َلوو َُ جَْح ا قىىهللاپەقەت  بىىارچە ھۆكىىۈم﴿ وْجح  ُوون  ﴿  ن 

 .①﴾خاس
دگمەك، بۇ نىزامالر ئۆزىگە چېتىلىدىغان مەسىىلىلەردىمۇ مەغلىۇئ 

بولغاچقا، ئىنساننىڭ ئىنسانلىق سىاالھىيتىنى بەلگىىلە  ئىمكانىىدىنمۇ 

ِاوووُجتاوووذاْ ُُانا  ئىىىاجىز كەلمەكىىىتە: ووو جوْجٍاَخ ُوووُقجيا ووو جٍاَخ ُوووُقج اما ِاما )پۈتىىىۈن ﴿ ﴿يا

بىىىلەن )ھىىېچ نەرسىىىنى  يارىتالمايىىدىغانالر هللا نى  ياراتقىىان كائىنىىات

  .②﴾ئوخشا  بوالمدۇ؟ ئويلىمامسىلەر
ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت  ئىككىنچى، ئۇسلۇبنىڭ ئېنىق بولۇشى:

نىڭ شەرىئىتىنى پۈتۈن يەر شارىدا تەتبىقالشىقا ھەرىىكەت هللاقىلىشتىن 

نلىىىە، قىلىىىش ئىكەنلىكىنىىى تولىىۇق بىلىشىىىمىز كېىىرەك. مۇنىىداق دگگە

زالىمالر تەرىپىدىن ھىاۋايى ھەۋەسىكە تايىنىىپ بەلگىلەنىگەن ئويىدۇرما 

نىىىڭ شىىەرىئىتىنى تىكىىلە  ئۈچىىۈن هللاقىىانۇن ۋە نىزامالرنىىىڭ ئورنىغىىا 

تائاالنىڭ تەلىماتى ۋە شەرىئىتى باشقا هللا خىزمەت قىلىش دگگەنلىكتۇر. 

هللا قانۇنالرغا ھاجەت چۈشمەيدىغان دەرىجىدە تولىۇق ۋە مۇكەممەلىدۇر. 

ئاالنىىىڭ تەلىمىىاتى ۋە شىىەرىئىتىدە ئەڭ ئۇلىىۇە ئەقىىىدە، ئەڭ  ىىۈزە  تا

ئەخالق، ھەر زامان ۋە ھەر ماكانغا ئۇيغىۇن ھالىدا تەتبىقلىنىشىقا ھىازىر 

ناھىىايىتى كەڭ دائىرىلىىىە قىىانۇنالر بولغىىانلىقى ئۈچىىۈن باشىىقا قىىانۇن ۋە 

 نىزامالرغا ھېچ ھاجەت يوق. 

ت ئىسىىىالم شۇڭالشىىىقا، جاھىىىالەت باسىىىقان جەمئىيەتىىىتە پەقە

ئىنقىالبىنى قوزغا  ئۈچۈن كېرەكلىە بولغان كىۈچ ۋە ئىمكانالرغىا ئىىگە 

بولغانغا قەدەر ياشاشىقا بولىىدۇ. چىۈنكى ئاساسىى غىايە بىۇ ئىنقىالبنىى 

                                                 
 ئايەت. – 58سۈرە ئەنئام،  ①
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ئەمەلگە ئاشۇرۇشتۇر. بۇنى ئەمەلىيلەشتۈر شكە يىاردىمى تە مەيىدىغان 

يىىاكى بىىۇ ئىنقىالبقىىا ئېرىشىىىش ئۈچىىۈن چىىۈزئىي بولسىىىمۇ پايدىسىىى 

بولمايدىغان ھەرقانداق پائالىيەت مۇھىم ئىشنى قويۇپ مىۇھىم بولمىغىان 

وْج ئىشالر بىلەن مەشغۇ  بولغىانلىق ھېسىابلىنىدۇ: ج اما ََ ِاوْدَُ جااَْسوباا  ج ُا ح  ﴿ِا  وذا
 ََ جتواْبا ووَعجياَهوو اْءُه جااوا َُتا وو شىىۇنىڭ ئۈچىىۈن )يەنىىى دىنىىدا ئى ىىتىالپ ﴿ يُج 

لىق ئىنسىانالرنى تىوغرا دىىن قىلىشقانلىقى ئۈچۈن  )ئى مۇھەممەد! بار

ئاساسىدا ئىتتىپاق بولۇشقا  چاقىرغىن، بۇيرۇلغىنىڭ بويىچە تىوغرا يولىدا 

 .①﴾چىڭ تۇرغىن، ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئە ەشمىگىن
ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئۇسلۇبىغا كەلسىەك، بىۇ مەسىىلە 

ىىىر ئىسىىالم ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلىىىدىغانالر ھەم پىكىىىر بواللمىغىىان ب

مەسىلىدۇر. ئەمما ئىسالم دىنىنىڭ ئەمەلىيلەشتۈر شكە تېگىشلىە غايە 

ۋە مەقسىىىەتلىرىنىڭ سايىسىىىى ئاسىىىتىدا، شىىىۇنداقال، پەيغەمىىىبەر 

ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ غايە ۋە مەقسەتلەرنى ئەمەلىيلەشىتۈر   ئۈچىۈن 

 -تايانغىىان ئۇسىىلۇبلىرىدىن پايىىدىلىنىش ئىىارقىلىق بىىۇ ئۇسىىلۇبنىڭ چەك 

لگىلىگىلى بولىدۇ. ئىسىالم ھەرىكىتىىدە قوللىنىلىىدىغان چېگرىسىنى بە

ئۇسلۇبنىڭ غايىسى ئىسالم ئۈچىۈن خىىزمەت قىلىشىنىڭ خىاراكتېرى ۋە 

 ئۆلچىمىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

ئىسالم تەلىماتىنىڭ غايىسىى ئىسىالم ئۈچىۈن خىىزمەت قىلىىش 

چېگرىلىرىنىىىى بەلگىلەشىىىتىن،  -ئۇسىىىلۇبىنىڭ تەبىئىتىنىىىى ۋە چەك 

ئىسىىالم ھەرىكىتىىى ھەر زامىىان ۋە ھەر ماكانىىدا تايىنىشىىقا شىىۇنداقال، 

اليىھەنىىڭ ئاساسىى پرىنسىىپلىرىنى بەلگىلەشىتىن  –تېگىشلىە پىىالن 

 ئىبارەتتۇر.

بۇنىڭدىن شۇنى بىلىۋگلىشقا بولىدۇكى، ئىسىالم ئۈچىۈن خىىزمەت 

 -قىلىش ئۇسلۇبى خىزمەتنىىڭ ئاساسىى غايىسىى بەلگىلىىگەن قائىىدە 
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غەمبەر ئەلەيھىسساالم ھاياتىدا ئەمەلىي تەتبىقلىغان پرىنسىپالرغا ۋە پەي

 ئەسلى ئۇسۇلالرغا مۇۋاپىق بولۇشى كېرەك.

چۈنكى تەلىماتالردىن قايسىبىرىنىڭ غايىسى ئىلمىي ئاساسقا ئىگە 

بولسا، ئۇنىڭ ئۇسلۇبىنىڭ تەبىئىتىمۇ ئىلمىي ئاساسقا ئىگە، مەدەنىىي ۋە 

تەربىىيە،  –غىايىمۇ تەلىىم  غايىنىڭ ئۆزىگە مۇۋاپىق بولىدۇ. شىۇنىڭدەك،

 -تەربىىىيە ئىشىىلىرى ۋە خەيىىر  –ئىقتىسىىاد، ھەربىىىي ئىشىىالر، تەن 

سىىاخاۋەت ئىشىىلىرىدىكى خىىىزمەت ئۇسىىلۇبىنىڭ تەبىئىتىمىىۇ ئۆزىنىىىڭ 

 غايىسى بىلەن ماسلىشىدۇ.

ھەممىىىگە مەلىىۇم بولغىنىىىدەك، ئىسىىالم تەلىماتىنىىىڭ غايىسىىى 

ۇن جەھەتلەردە ۋە ھاياتنىڭ ئىنسانالرنى ئەخالق، مۇناسىۋەت، تۈز م، قان

قىىا قۇلچىلىىىق قىلدۇرۇشىىتىن ئىبىىارەتتۇر. بۇنىىىڭ هللاھەمىىمە ساھەسىىىدە 

مەنىسى ئىسالم تۈز مىنى باشقا بارلىق تۈز ملەرنىڭ ئورنىغىا ئەكىلىىش، 

مەۋجۇد نىزامنى ئىسالمىي نىزام بىىلەن ئالماشىتۇرۇ ، يەنىى، ھىازىرقى 

نۇنالرنى ۋە بۇ جەمئىىيەت كۈندە جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىۋاتقان بارلىق قا

ئاساس قىلغان ھازارەتنى يىقىتىپ تاشالپ، ئورنىغىا ئىسىالم قىانۇنلىرى، 

پرىنسىپلىرى ۋە ئەنئەنلىرى ئاساسى ئۈستىگە قۇرۇلغان يېڭى جەمئىيەت 

 بەرپا قىلىش دگمەكتۇر. 

ئىسالم ھەرىكىتىى ئىسىالم خىزمىتىنىىڭ  ئۆزگەرتىش تەبىئىتى:

ئەمەس، تۈپتىن ئۆز ەرتكۈچى تەبىئەتلىىە رگمونت قىلغۇچى تەبىئەتلىە 

 بولۇشىنى كېرەكلىە قىلىدۇ. 

بۇ ھەرىكەت تامامەن ئۆز ەرتىشكە قاراپ ئىلگىرىلەيدۇكى، كىۇپرى 

نىزامالر بىلەن ماسلىشىشنى، ئويدۇرما ياكى توقۇلما تۈز ملەر ۋە ئېقىمالر 

 چاقاپ بولۇپ ياشاشنى قەتئىي قوبۇ  قىلمايدۇ. –بىلەن ئاپاق 

ئىسالم خىزمىتىنىىڭ تەبىئىتىى خىىزمەت  ك تەبىئىتى:ۈلپۈتكۈل

ئېتىبارى بىلەن پۈتكۈللۈك ساالھىيەتكە ئىگە بولۇشنى كېرەكلىە قىلىىدۇ. 

يەنى، پۈتكۈ  دگگەن بۇ سۆزدىن چىقىدىغان بارلىق مەنىىلەر، دااللەتىلەر 
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ۋە پرىنسىپالرنىڭ تەقەززاسى بويىچە خىزمەت ئېلىپ بېىرىش مەقسىەت 

ق بولغاندا، پۈتكۈ  دگگەن بىۇ سىۆز يەتمەكچىى بولغىان قىلىنىدۇ. شۇندا

ئۇلۇە غايىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇ  ئۈچۈن كېرەكلىە بولغان بارلىق ئىمكىان، 

 كۈچ ۋە ۋاسىتىلەرنى ئىشقا سېلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 

پىكىر، سىياسەت ۋە ھەرىىكەت جەھەتىتىن چوڭقىۇر ئاڭغىا ئىىگە 

د ر   ئۈچۈن تەربىىيە ئېلىىپ بولۇ ، ئۆزنى ۋە ھەرىكەت ئېڭىنى يېتىل

بېىىرىش، تەشىىكىللىنىش ۋە پىىىالن تىىۈزە ، ھەمىىمە سىىاھەدە ئىىادەم 

يېتىلىىد ر   ۋە مىىاددىي جەھەتىىتىن تەييىىارلىق قىلىىىش قاتىىارلىق 

خىزمەتلەرنىڭ ھەممىسىى ئىسىالم خىزمىتىنىىڭ پۈتكۈللىۈك سىۈپىتىنى 

ئەمەلگە ئاشۇرۇ  ۋە تەلەپ قىلىنغان غايىگە يېتىش ئۈچۈن كەم بولسىا 

ْبىجواجتاُل ناج بىرىنى تولۇقاليدىغان خىزمەتلەردىندۇر: -بولمايدىغان، بىر  ﴿با
ٍُ جح  ُوون   َج ٍاُلوو ناجْحوو ناووالجاا نىىىڭ دىنىىى يولغىىا هللا تىىۈ ىگەن ۋە تىىاكى پىتىىنە﴿ ِ بوَ

 .①﴾قويۇلغانغا قەدەر
ئىسىىىالم خىزمىتىىىى بىىىىلەن  ئالەمشىىىۇمۇللۇق تەبىئىتىىىى:

كېىرەك بولغىان يەنە بىىر شۇغۇلالنغۇچىالرنىڭ ئېڭىىدا روشىەن بولۇشىى 

مىىۇھىم مەسىىىلە شىىۇكى، ئىىۇالر چۈشىىەنچە، پىىىالن ۋە تەشىىكىللىنىش 

جەھەتلەردە خەلقئارالىق سەۋىيە ە يېتىشى الزىىم. ئىۇالر ئىۇ يەردە بىۇ 

يەردە پەيدا بولۇپ قالىدىغان، ئاۋازلىرى بىردەم كۆتۈر لۈپ بىردەم ئۆچىۈپ 

 كېتىدىغان كىشىلەر بولسا قەتئىي بولمايدۇ. 

م ھەم پىكىر جەھەتتە ھەم ئېتىقاد جەھەتىتە ئالەمشىۇمۇ  ئىسال

ئوخشىا  ناچىار  ۋە ئىرقچىلىققىا نىزام بولۇپ، يۇرتۋازلىق، مىللەتچىلىىە

ئىللەتلەرنىڭ چەمبىرىدىن ئاللىبۇرۇن چىقىپ كەتكەن. ئىۇ شىۇنداق بىىر 

نىزامكى، ھايىات ساھەسىىدە ۋە ھەمىمە جايىدا دۇچ كېلىىدىغان بىارلىق 
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ىڭ ھە  قىلىش چارىلىرىنى ئىۆز ئىچىىگە ئالغىان كەڭ مەسىلىلەرنى، ئۇن

 دائىرىلىە بەلگىلىمىلەر ە ئىگە نىزامدۇر. 

دەۋەتنىڭ ئالەمشۇمۇللۇقىنى ئىسالمىيەتنىڭ دۇنيانىىڭ ھەرقايسىى 

جايلىرىغا تارقا  جەريانىدىن يەر شارىنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەك جاينى بىر 

ەنلىكىدىن ئوچىىۇق مەركەزنىىىڭ قومانىىدانلىقى ئاسىىتىدا بىرلەشىىتۈرەلىگ

 كۆرىۋالغىلى بولىدۇ.

ئىسالم خىزمىتىنىڭ ئالەمشۇمۇ  بولۇشىى پرىنسىىپ جەھەتتىىنال 

مۇھىم بولۇپ قالماستىن، زۆر رىيەت جەھەتتىنمىۇ ۋاجىپتىۇر. بىىز ھىازىر 

قىىىۇۋۋەت، يىىىۆنىلىش، پىكىىىىر، ئىىىىدىيە ۋە  -قىيىنچىلىىىىق، كىىىۈچ 

مىز. ئىنسىانالرنىڭ مەزھەبلەرنىڭمۇ خەلقئارالشقان بىر زامانىدا ياشىاۋاتى

بىىىرىگە كىرىشىىىپ -ئىشىىلىرى، مەسىىىلىلىرى ۋە سىياسىىەتلىرى بىىىر

بىىرىگە كىرىشىىپ -كەنكەندەك، ئۇالر ياشاۋاتقان رايونالر ۋە دۆلەتلمۇ بىر

كەتكەن بولۇپ، ھەممە تەرەپتىن ئەتراپلىق ئويالنماي، كۆز ئالدىمىزدىكى 

كەينىنىى،  –لىدى ۋەزىيەتنى، يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا كۈچنى، مەسىلىنىڭ ئا

دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارالىق مەسىلىلەرنى ياخشى تەھلىى  قىلماسىتىن 

 خىزمەت قىلىش ۋە ھەرىكەت ئېلىپ بېرىش ئىنتايىن قىيىندۇر.

مەھەلىىلەۋى يىىاكى ئىىاددى بىىىر مەسىىىلە تەتقىىىق قىلىنغانىىدا، 

تەتقىقاتنىڭ نەتىجىسى بۇ مەسىلىنىڭ ھە  بولۇشى ئۈچۈن خەلقئىارالىق 

يەتلەرنى قىلىىىش ۋە بەزى مۇناسىىىۋەتلەرنى تەرتىپلەشىىنىڭ بەزى پائىىالى

زۆر رلىىۈكىنى كۆرسىىىتىپ بەرسىىە، بىىۇ نەتىىىجە ئەينىىى ۋاقىتتىىا بىىۇ 

مەسىىىلىلەرنىڭ بەزى تاشىىقى ئىىامىللىرى ۋە تاشىىقى ھىمايىچىلىرىنىىىڭ 

 بارلىقىنىڭ شەكسىزلىكىنى تەكىتلەيدۇ.

رت بۇنىڭغا ئاساسەن، خەلقئىارالىق ئىسىالم ھەرىكىتىنىىڭ ئاۋانگىا

خىىادىملىرى مەھەللىىىۋى پىكىىىر ۋە مەھەللىىىۋى پىالنالردىىىن ھالقىىىپ 

قىۇۋۋەتنى ئىايىغى چىقمايىدىغان مەھەللىىۋى  –چىقىپ، ئىسالمىي كۈچ 

نىىىڭ كەلىمىسىىىنى هللاتارتىشىىالرغا سىىەرپ قىلماسىىتىن،  –تىىاال  
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ئۈسىىتۈنلۈككە ئېرىشتۈر شىىتىن ئىبىىارەت ئۇلىىۇە غىىايىمىزنى ئەمەلىىگە 

ېرەك. شۇنداق قىلغانىدىال، مۇنىۇ ئايەتنىىڭ ئاشۇرۇ  ئۈچۈن يۈزلىنىشى ك

وُاجْح ُون جھۆكمىگە ئەمە  قىلغىلى بولىدۇ:  ُُاَْجْحس وَف اىجاا ا  ما وااجْحْوذ ٍ اج افاو ْاج ا  ما َا ﴿ااتا
ََُ  اووْ  جَْح وونا كاپىرالرنىىىڭ سىىۆزىنى )يەنىىى شىىېرىە كەلىمىسىىىنى  پەس ﴿ ه 

هللا نىىىڭ سىىۆزى )يەنىىى كەلىىىمە تەۋھىىىد  ئۈسىىتۈندۇر، هللاقىلىىدى، 

 .①﴾ىبتۇرغال
ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ ۋەزىپىسى زالىىم ھىاكىمىيەتنى ئاغدۇرۇشىقا 

قىۇۋۋەت ۋە ئىمكىانالرنى  –كاپالەتلىە قىلغىلى بولىىدىغان بىارلىق كىۈچ 

تائىىاال نازىىى  قىلغىىان ھۆكىىۈملەر ە خىىىالپ ھالىىدا هللا تەييارالشىىتۇر. 

ھاكىمىيەت تۇتىدىغان كاپىر جەمئىيەتلەرنىڭ مەسىلىلىرىنى ھە  قىلىش 

 ىلىرىنى ئىزدە  ئىسالم ھەركىتىنىڭ ۋەزىپىسى ئەمەس.چار

ئىسالمىي خىزمەت ھەرىكىتىنىڭ ۋەزىپىسى ئىنسانالر ئۆزلۈكىىدىن 

بەلگىلىۋالغان ئويدۇرما نىزامالرنىڭ سەۋەبى بىلەن مائارىىپ، تەشىۋىقات، 

كېچەك، سىياسىەت، ئىقتىسىاد قاتىارلىق سىاھەلەردە  -تەمىنات، كىيىم 

ەتلەر ە چىىارە تېپىىىپ، بىىۇ سىىاختا نىىىزام ۋە مەيىىدانغا كەلىىگەن پىىاالك

ھاكىمىيەتلەر ە ياردەم قىلىش ئەمەس. ناۋادا بۇ مەسىلىلەر ە يېقىندىن 

ياكى ئۇزاقتىن ئارىالشمىسا بولمايدىغان ئەھۋا  بولسا، بىۇ مەسىىلىەرنىڭ 

ئەسلى ماھىيىتىنى ئوچۇق ئېنىقالپ چىقىپ، بۇ مەسىلىلەرنى تۇغدۇرۇپ 

رنىىى رەزىىى  قىلىىىدىغان، بۇالرنىىىڭ باتىىى  ۋە چىقارغىىان باتىىى  نىزامال

ئەرزىمەس نىىزامالر ئىكەنلىكىنىى پىا  قىلىىدىغان ئىۆلچەم ئىچىىدىال 

چەكلىنىىىپ قېلىشىىى كېىىرەك. ھەر ىزمىىۇ بىىۇ نىزامالرنىىىڭ زۇلىىۇمنى داۋام 

قىلىشىغا ياردەمچى بولىدىغان ئامىلالرنى ۋە ئۇالرنىڭ باقاسىغا سىەۋەبچى 

بېرىش دەرىجىسىگە بېرىىپ قالماسىلىقى بولىدىغان پۇرسەتلەرنى تېپىپ 

 الزىم.
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مەسىىىلەن، جەمئىيەتىىتە قىممەتچىلىىىە يىىۈز بەرسىىە، ئىسىىالم 

ھەرىكىتىنىڭ ۋەزىپىسى بۇ قىممەتچىلىكنىىڭ ئەسىلى سىەۋەبىنىڭ بىىر 

 ۇرۇپ كىشىىلەرنى دۆلەت بايلىقىغىا ھىاكىم قىلىىدىغان ۋە بىۇ بىايلىقنى 

كىىانى يارىتىىىپ ئۇالرنىىىڭ شەخسىىىي مەنپەئەتلىىىرىگە ئىشىىلىتىش ئىم

بېرىدىغان كاپىتالىست تۈز منىڭ تەبىئىي نەتىجىسى ئىكەنلىكىنى بايىان 

قىلىىىش بىىىلەن بىىىر ە، ئىسىىالم دىنىنىىىڭ ئىىادالەتنى بەرپىىا قىلىىىدىغان، 

ئىنسىىاننىڭ ئىنسىىانىي ھەقلىرىنىىى، ئىززىتىنىىى، شىىەرىپىنى ھىمىىايە 

ىشىىنى ھوقۇقلىرىغا تاجاۋۇز قىلغان ك -قىلىدىغان، ئۇنىڭ ئىنسانىي ھەق 

قانداق ئادەم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر جازالىيااليىدىغان، پىاك جەمئىىيەت 

قۇرۇپ چىقىشنى نىشان قىلغان مىسلى يىوق دىىن ئىكەنلىكىنىى ئىېالن 

قىلىشىىتىن ئىبىىارەتتۇر. ئۇنىىىڭ ۋەزىپىسىىى ھەر ىزمىىۇ بىىۇ زالىىىم نىىىزام 

سىىاھىبلىرىغا مەسىىىلىلەرنى ھە  قىلىشىىنىڭ چىىارىلىرىنى كۆرىسىىىتىپ 

ەمەس. چىۈنكى بۇنىداق قىلىىش ئۇالرنىىڭ ئىشىىغا يارايىدۇ ۋە قويۇ  ئ

 ھاكىميەتتە داۋاملىق قېلىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ.

مەسىىىلەن، پەلەسىىتىن مەسىلىسىىى ئوتتۇرىغىىا قويۇلسىىا، ئىسىىالم 

ھەركىتىنىڭ بۇ يەردىكى ۋەزىپىسى بىۇ مەسىىلىنىڭ بارلىققىا كېلىشىىگە 

ە ھەققىىدىكى ئېغىىر سەۋەبچى بولغان ھۆكۈمران نىزامالرنىڭ بىۇ مەسىىل

خالىقلىرىنى پا  قىلىش، شۇنداقال، بۇ نىزاماالرنىڭ مىاددىي ۋە مەنىىۋى 

يولىىىدا جىھىىاد قىلىشىىقا، ئىشىىغا  قىلىنغىىان پەلەسىىتىن هللا جەھەتىىتىن 

تۇپراقلىرىنى قايتۇرۇپ ئېلىشقا تەييارلىق قىلىشتا مەغلىۇئ بولغىانلىقىنى، 

نالرنىڭ شەرق ۋە غەرئ ئىسالم دۆلەتلىرىدە ھۆكۈمەت تۇتىۋاتقان ھۆكۈمرا

مۇستەملىكىچىلىرىگە بېقىندى ئىكەنلىكىنى، ئىسالم دىنىنىڭ ئۈممەتنى 

بىىارلىق تەھىىدىتلەر ە قارشىىى پۇختىىا تەييارلىيايىىدىغان ۋە ھەر سىىاھەدە 

غەلىبىنىىىى قولغىىىا كەلتۈرەلەيىىىدىغان بىردىنبىىىىر دىىىىن ئىكەنلىكىنىىىى 

 جاكارالشتىن ئىبارەتتۇر.
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نى ھەر زامىىان ۋە ھەر دائىىىم ئىسىىالم ھەرىكىتىىى ئۆزىنىىىڭ كىىۈچى

ھاكىمىيەتنى چاڭگىلىغا ئېلىۋالغانالرغىا، سىاختا ۋە ئويىدۇرما نىزامالرنىى 

قوغدايىىدىغانالرغا، بىىۇ نىزامنىىىڭ ئاساسىىى مەركەزلىىىرىگە، بازىلىرىغىىا، 

 قورغانلىرىغا، ھەرىكەت مەيدانلىرىغا قارىتىشى كېرەك.

لتىىۈر پ ئىسىىالم ھەرىكىتىىى بىىۇ نىزامالرنىىىڭ داۋام قىلىشىىىنى كە

چىقىرىىىدىغان ھېچقانىىداق پۇرسىىەتنى قويماسىىلىقى، ئۇنىىىڭ يوقىلىشىىى 

ئۈچىىۈن ئەمەس، داۋام قىلىشىىى ئۈچىىۈن خىىىزمەت قىلغىىۇچى بولىىۇپ 

 قېلىشتىن قەتئىي ساقلىنىشى كېرەك.

ئىسىىالم  پەينەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ دەۋەت ئۇسىىلۇبى:

ە ھەرىكىتىنىىىڭ دەۋەت ئۇسىىلۇبىنىڭ ئىسىىالم تەلىماتىنىىىڭ غايىسىىى ۋ

تەبىئىگە قانچىلىە مۇۋاپىق ئىكەنلىكىنى ئۆ ىنىشىمىز ۋە چۈشىنىشىمىز 

ئۈچۈن پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالمنىڭ دەۋەت يولىىدا تۇتقىان ئۇسىلۇبى 

 ئۈستىدە توختىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.

ئەمەلىيەت شۇكى، پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالمنىڭ تەرجىمىھىالى 

ىڭ ئىۆزلىرىگە ئۆزلەشىتۈر پ، ئىسالم خىزمىتى بىلەن شىۇغۇلالنغۇچىالرن

ھەر زامان ۋە ھەر ماكاندا چىڭ ئېسىلىشى ۋاجىىپ بولغىان تەلىمىاتالرنى 

تەپسىلىي ھالىدا ئىۆز ئىچىىگە ئالغىان بولىۇپ، ئۇالرغىا ئىسىالم ئۈچىۈن 

خىزمەت قىلىش يولىدا موھتاج بولىدىغان ئەڭ ساغالم ئۇسلۇبنى، دەۋەت 

ھىۈنىرىنى تەقىدىم قىلىىدۇ.  ماھارىتىنى ۋە ئىنسانالر بىلەن ئاالقە قىلش

نەتىجىدە، ئۇالرغا جاھىلىيەت قاپالپ كەتىكەن جەمئىىيەتلەر ە قانىداق 

تاقابى  تۇرۇ  ۋە ئۇالرنى قانداق بىتچىت قىلىش يىوللىرىنى كۆرسىىتىپ 

 بېرىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولالنغان ئۇسلۇبنىڭ خۇسۇسىيەتلىرىنى 

 بولىدۇ: مۇنداق بىرقانچە نۇقتىدىن بەلگىلىگىلى

بىرىنچىىى، دەۋەتنىىىڭ غايىسىىى ھەم دەۋەت قىلغۇچىالرنىىىڭ ھەم 

دەۋەت قىلىنغۇچىالرنىڭ زگھنىدە روشىەن بولۇشىى ئۈچىۈن، دەسىلەپكى 
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قىىال هللاكۈندىن باشالپال سىۈنئىلىكتىن ۋە رىيىادىن يىىراق ھالىدا پەقەت 

جْحقۇلچىلىق قىلىشنى ئىېالن قىلىىش الزىىم:  و ا جج  ا  وثا جْح ُوُنجَْحخا ْا ُ  ﴿ح  ام  و   ْ جو

قىلىشىى، ئىاخىرەتتە جەھەنىنەمگە  ئنىڭ )ئۇالرنى دۇنيىادا مەغلىۇهللا﴿

   .①﴾مىندىن پەرقلەند ر   ئۈچۈندۇرۇئھەيدىشى  كاپىرنى م
بىىۇ ئىىېالن پەيغەمبىرىمىىىز مىىۇھەممەد ئەلەيھىسسىىاالمغا ۋەھىىىي 

ئارقىلىق بىرقانچىلىغان ئۇسۇلدا كەلگەن بولۇپ، ھەممىسى بىرال مەنىنىى 

كىىى، ئىىۇ بولسىىىمۇ، ئىنسىىانالرنىڭ ھەمىىمە تىرىكچىلىىىە مەركەز قىالتتى

نىىڭ ھەقىقىىي مەبىۇد ۋە ھەقىقىىي هللاساھەسىدە ۋە بارلىق ئىشىلىرىدا 

قىا هللاپەرۋىشكار ئىكەنلىكىنى تونۇپ، شۇنىڭ تەقەززاسى بىويىچە يىالغۇز 

 ئىبادەت قىلىشىنى ئەمەلىيلەشتۈر شتىن ئىبارەت.

ەقىىدىگە ئىىىگە پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىىالم ۋە سىاھابە كىىىرامالر ئ

بولىىۇ  ۋە ئىنسىىانالرنى ئاشىىۇ ئەقىىىدىگە دەۋەت قىلشىىتا نۇرغۇنلىغىىان 

مۇشەققەتلەرنى تارتقان بولسىمۇ قىلچە تەۋرەنمىگەن  -ئەزىيەت ۋە جاپا 

َُاناجۋە بۇ مەسئۇلىيەتتىن با  تارتمىغان:  ََاُو ججاوْجتوا َُ جياَمُا ُُاناجوا  ِ ْ ْجَْحلا جياٍو ها جٍْا َْ ﴿ُق
َُج جماَْ و ََ جيانُب جااوا ََ ٍوُنُل جد  ََ جحاُلو َُ َُاناججاوْجياَماُو جماَْ و ََ جيانوُب جااوا ََ جْجوْجماااوَت  َل جياناوْجماَْ و َُجااوا اناججاوْجياَماُو
جد ٍوو    ئىىى مىىۇھەممەد! سىىېنى بۇتالرغىىا چوقۇنۇشىىقا ئۈنىىدىگۈچى ﴿ ااح وونا

سىلەر چوقۇنۇۋاتقىان بۇتالرغىا مەن  ئى كاپىرالر! ئېيتقىنكى، كۇفاارالرغا 

ا ئىبىىادەت قىىهللاەرمۇ مەن ئىبىىادەت قىلىۋاتقىىان چوقۇنمىىايمەن. سىىىل

قىلمايسىىىلەر. سىىىلەر چوقۇنغىىان بۇتالرغىىا مېنىىىڭ چوقىىۇنغىنىم يىىوق. 

 قىىا ئىبىىادەت قىلغىىىنىڭالر يىىوق.هللاسىىىلەرنىڭمۇ مەن ئىبىىادەت قىلغىىان 

 .②﴾سىلەرنىڭ دىنىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزەم ئۈچۈندۇر
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ىىە قۇربىان بېرىشىكە تىوغرا قانچىلىە بەدە  تۆلەشىكە ۋە قانچىل

وق ج كېلىشىدىن قەتئىينەزەر، ھەقكە ئە ىشىىش ئەڭ توغرىىدۇر: َا جَْح  ْ ﴿ااقُو
 َُ ووْءجِواَ  اَلُفوو ووْءجِواَ  ُوووَنج  جااجاوو جشا وو جشا ِاما ج ََ ََْجُلوو وو ج ئىىى مىىۇھەممەد! بىىۇ ھەق ﴿ ج 

)قۇرئان  پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن نازى  بولىدۇ، خالىغان ئادەم ئىمان 

 .①﴾خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن، دگگىنئېيىتسۇن، 
قىىا باغلىنىىىدىغان، هللائىككىنچىىى، ئىمىىان ۋە ئەقىىىدە جەھەتىىتە 

تەشىىكىللىنىش ۋە ھەرىىىكەت جەھەتىىتە تىىاالنلىق بىىىر قومانىىدالىققا 

نىڭ ھىدايىتى ۋە نۇرى بىىلەن ئالغىا ئىلگىرىلەيىدىغان هللابويسۇنىدىغان، 

 ھەرىكەتچان بىر جامائەت بەرپا قىلىش الزىم.

ەر ىزمىىۇ قىىارىغۇالرچە ماڭمايىىدىغان، ئىسىىالمنىڭ ئۇلىىۇە ئىىۇ ھ

غايىلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇ  ئۈچىۈن خىىزمەت قىلىشىنى ۋە تەييىارلىق 

قىلىشىىنى ئىزچىىى  داۋامالشىىتۇرىدىغان، بىىىر تەرەپلىىىمە ھادىسىىە ۋە 

 مەسىلىلەر بىلەن مەشغۇ  بولۇپ قالمايدىغان بىر جامائەت بولۇشى الزىم.

تىيىاز، شەخسىىي مەنىپەئەت ۋە مىاددىي ئۇ، بارلىق شەخسىي ئىم

پايدىدىن ۋاز كەچىكەن، ئىسىالمغا مەڭگۈلىۈك باغالنغىان بىىر جامىائەت 

 بولۇشى الزىم.

ئۇ شۇنداق بىر جامائەت بولۇشى كېرەككىى، ئۇنىىڭ تىۇنجى قېىتىم 

تۇغۇلۇشىغا ئەرقەم ئىبنىى ئەبىۇ ئەرقەمنىىڭ ھويلىسىى شىاھىد بولغىان، 

قىىۇر يىلتىىىز تارتقىىان، ئىىۇالر بەدىىىر، ئەزالىرىنىىىڭ دىللىرىىىدا ئىمىىان چوڭ

قادىسىيە، يەرمىۇك ئۇرۇشىلىرىدا ئۆزلىرىنىىڭ جىھىاد قىلىىش ۋە قۇربىان 

بېىىرىش روھىنىىى سىىىنىغان ئىىىدى. تىىارى  سىىەھىپىلىرى پەيغەمبرىمىىىز 

ئىسالم دەۋىتىنىىڭ هللا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم تەربىيىلىگەن، جانابى 

ەتھىى قىلىشىنى نېسىىپ ئالدىدىكى توسالغۇالرنى تۈ ىتىىپ، دۇنيىانى پ

 تاشقان.  –قىلغان ئاشۇ ئەزىمەتلەرنىڭ قەھرىمانلىقى بىلەن تولۇپ 
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جىىاھىلىيەتكە تولىىۇق، لىىېكىن ئىىاڭلىق )يەنىىى نىىېمە  ئىىۈچىنچى،

 قىلىۋاتقىنىنى بىلگەن  ھالدا قارشى تۇرۇ  كېرەك. 
پەيغەمىىىبەر ئەلەيھىسسىىىاالم ئىسىىىالم نىشىىىانىنىڭ ئىنسىىىانالر 

ردە، ئۇالرنىىڭ پىكىرلىرىىدە، ئېتىقادلىرىىدا، ھاياتىدىكى بىارلىق سىاھەلە

ئادەتلىرىىىدە، تىىۈز م ۋە قانۇنلىرىىىدا تولىىۇق  –ئىبادەتلىرىىىدە، ئىىۆرپ 

ئۆز ەرتىش ئېلىپ بېرىشىقا موھتىاج ئىكەنلىكىنى،مۇشىۇنداق بىىر يولغىا 

مىىېڭىش مەسىىئۇلىيىتىنىڭ ئېغىرلىقىنىىى، كىىۇپرى ئېقىملىرىنىىىڭ قىىاتتىق 

ۇ ئۇلىىۇە غايىنىىڭ يىىۈكىنى كۆتۈشىىكە د شىمەنلىە قىلىىىدىغانلىقىنى ۋە بى

مۇۋاپىىىق مىىۇئمىن ئاۋانگىىارتالر  ۇرۇپپىسىىى تەييىىارالپ چىقىشىىنىڭ 

 زۆر رلۈكىنى ياخشى بىلەتتى.

 –شۇڭا، كۇپرىغا قارشى ھەممە جەھەتتىن، يەنى ئىبادەت، تەلىىم 

تەربىىىىيە، پىكىىىىر، مەدەنىىىىيەت، تەشىىىكىللىنىش ۋە پىىىىالن تىىىۈز   

ىلىنغىنىىدەك، جىھىادقىمۇ روھىىي ۋە جەھەتلەردىن پۇختىا تەييىارلىق ق

ھېسسىي جەھەتتىن پۇختىا تەييىارلىق قىلىنغىان، ئالىدى بىىلەن نىېمە 

مۇھىم، قانچىلىە مۇھىم، قەيەر ە مۇھىم بولسا شۇنى قىلىىش ئالىدىنقى 

 پىالن قىلىنغان ئىدى. 

 ھەرىكەت ئىستراتېگىمىسىدىكى ماددىي كۈچنىڭ مۇھىملىقى:

لتى  چاغالپ كېتىىپ يىاكى ھىېچ ئىىش ھېچبىر مۇسۇلماننىڭ ئۆزىنى قا

قىلىىىپ بېرەلمەيىىدىغانلىقىنى ئىىويالپ ئىسىىالم ھەرىكىتىىىدىن ئايرىلىىىپ 

كەتمەسىىلىكى ئۈچىىۈن، بىىۇ يەردە مىىاددىي كۈچنىىىڭ ئىسىىالم خىزمىتىىى 

ئىستراتېگىيىسىدىكى ئورنىنىڭ مىۇھىملىقىنى بايىان قىلىىپ ئۆتىشىىمىز 

 الزىم.

ھەرىكىتىىى ئىمىىام ھەسىىەن بەننىىا مىىاددىي كۈچنىىىڭ ئىسىىالم 

ئىستراتېگىيىسىدىكى ئىورنىنى ۋە ئەھمىيىتىنىى چۈشىەند ر پ مۇنىدق 

 دگگەن:
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رنۇرغۇن كىشىلەر: ئىسالم ھەرىكىتى ئۆزىنىڭ غايىلىرىنى ئەمەلگە 

ئاشۇرۇ  ئۈچۈن كۈچ قوللىنىشنى ئىىرادە قىالمىدۇ؟ مەۋجىۇد سىياسىىي 

تۈز م ياكى ئىجتىمىائىي تىۈز مگە قارشىى خەلىق قىوزغىلىڭى قوزغاشىقا 

دگگەن سوئالالرنى سورىشىىدۇ. مەن بىۇ  -ەييارلىق قىلىشنى ئويالمدۇ؟ ت

سوئالالرنى سىورىغۇچىالرنى جاۋابسىىز تاشىالپ قويۇشىنى خالىمىايمەن. 

ئەكسىچە، بۇ پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىىپ، بىۇ سىوئالالرغا بېرىلىىدىغان 

جاۋابنىىىڭ ئۈسىىتىدىكى پەردىلەرنىىى ئېچىىىپ تاشىىلىماقچىمەن. قېنىىى 

 انالر جاۋابىغا قۇالق سالسۇن!ئەمىسە، خالىغ

كۈچ ئىشلىتىشكە كەلسەك، كۈچ ئىسىالمنىڭ پۈتىۈن نىزاملىىرى ۋە 

قانۇنلىرىنىڭ ئاساسى شوئارىدۇر. قۇرئان كەرىىم بىۇنى ئوچىۇق جاكىارالپ 

جَ ون ج مۇنداق دەيدۇ: اُو نا َُه  جتُو  ْ َ و جَْحخا ط  َجَْا ججج جقُوْ ا جااج  ج ََبَُ اَْجحاُهَجْجْجَْسبا ا  َ ْاج﴿اايام  ََ ماو
 ََ َُاُْ  د شىىمەنلىرىڭالر )بىىىلەن ئىىۇرۇ  قىلىىىش  ئۈچىىۈن، ﴿ ْح ُوون جااماوو

قولۇڭالردىن كېلىشىچە قىورا  كىۈچى، جەڭ ئېتىى تەييىارالڭالر، بۇنىىڭ 

نىىىىڭ د شىىىمىنىنى ۋە ئۆزەڭالرنىىىىڭ د شىىىمىنىڭالرنى هللابىىىىلەن 

 .  ①﴾قورقىتىسىلەر
 نىىڭ»هللاپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ بۇ ھەقتە مۇنىداق دگىگەن: 

 «.  نەزىرىدە كۈچلۈك مۇئمىن ئاجىز مۇئمىندىن خەيرلىە ۋە سۆيۈملۈكتۇر

ھەتتا كەمتەرلىكنى كۆرسىتىش ۋە ئاجىزلىقنى نامايىان قىلىشىتىن 

ئىبارەت بولغان دۇئادىمۇ كۈچ ئىسالمنىڭ شوئارى ھېسابلىنىدۇ. شىۇنىڭغا 

دىققەت بىىلەن قىۇالق سىېلىش كېرەككىى، پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم 

ۇسۇسىي دۇئا قىلغاندا، ساھابىلىرىگە دۇئا قىلىشنى ئۆ ەتكەندە ئۆزىگە خ

مەن هللا! ئىى »ۋە پەرۋەردىگارىغا يالۋۇرغاندا مۇنداق دەپ دۇئا قىالتتىى: 

قايغۇدىن، ئاجىزلىق ۋە ھورۇنلۇقتىن، بې ىللىىق ۋە  -ساڭا سېغىنىپ غەم 
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اھ قورقۇنچاقلىقتىن، قەرزدارلىق ۋە مۇتتەھەملەرنىڭ بوزەك قىلىشىدىن پان

«تىلەيمەن
①
 . 

بۇ دىنغا ئە ەشكەن ئىنسان ھەر ساھەدە كۈچلۈك بولۇشىى ۋە ھەر 

شەيئىدە كۈچ ئۇنىڭ شىوئارى بولۇشىى كېىرەك. مۇسىۇلمان قېرىنداشىالر 

مۇتلەق شەكىلدە كۈچلۈك بولۇشى ۋە كۈچلۈك بولۇپ ھەرىىكەت قىلىشىى 

 الزىم.

لېكىن ئىسىالم ھەرىكىتىى پىكىىر جەھەتىتىن شىۇنداق چوڭقىۇر، 

رىيە جەھەتىىتىن شىىۇنداق كەڭكىىى، زاھىرىىىي پائىىالىيەتلەر بىىىلەن نەزىىى

مەشغۇ  بولۇپ، ئۇنىڭ تىگىىگە شىۇڭغۇپ كىرمەيىدىغان، نەتىجىلىرىنىى 

تارازىغىىا سىىېلىپ كۆرمەيىىدىغان، مەقسىىەتلىرىنى ۋە نېمىنىىى ئىىىرادە 

قىلىنغىىانلىقىنى تەكشىىۈر پ كۆرمەيىىدىغان ھەرىىىكەت ئەمەس. ئىسىىالم 

ىنىڭ ئەڭ بېشىدا ئەقىدە ۋە ئىمان كىۈچى ھەرىكىتىدىكى كۈچ مەرتىۋىس

كېلىدۇ. ئەقىدە ۋە ئىمان كۈچىدىن كېيىن، بىرلىە ۋە باراۋەرلىىە كىۈچى 

 ئورۇن ئالىدۇ. ئەڭ ئاخىرقى كۈچ بولسا بىلەك ۋە قورا  كۈچىدۇر. 

قۇۋۋەتتىن ئىبارەت بىۇ ئامىى  تېپىلمىغىان بىىر جامىائەتكە  -كۈچ 

مايىدۇ. بىرلىكىى پارچىالنغىان، كۈچلۈك جامائەت دەپ باھا بەر ىلىى بول

تەشكىللىنىشى بۇزۇلغان، ئەقىدىسى ئاجىز، ئىمانى جانسىز بولغان ھالىدا 

بىلەك ۋە قورا  كىۈچىگە تايانغىان بىىر جامىائەت يىوقىلىش ۋە مىۇنقەرز 

 بۇلوشقا مەھكۇمدۇر.

بۇ، ئىشىنىڭ بىىر تەرىپىى. ئىشىنىڭ يەنە بىىر تەرىىگە كەلسىەك، 

ىنى قانىداق ئەھىۋا  ۋە قايسىى شىارائىتتا كۈچنى شوئار قىلغان ئىسالم د

بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ھەممە ۋەزىيەتتە كىۈچ ئىشلىتىشىنى تەۋسىىيە 

قىلغانمۇ؟ ياكى بىۇنى ئىشىلىتىش ئۈچىۈن بەزىبىىر شىەرتلەرنى شىەرت 

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ①
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قىلىىىپ، شىىۇ شىىەرتلەر ئاسىىتىدا ۋە چەكلىىىە ھىىالەتلەردە ئىشلىتىشىىنى 

 تەۋسىيە قىلغانمۇ؟

كەلسىىەك، كىىۈچ ئەڭ باشىىتىال  ئىشىىنىڭ ئىىۈچىنچى تەرىىىپىگە

قوللىنىىىدىغان دورىمىىۇ؟ يىىاكى ئەڭ ئاخىرىىىدا ئىشىىلىتىلىدغان دورىمىىۇ؟ 

ئىنسان كۈچ قوللىنىش ئارقىلىق مۇتلەق شەكىلدە پايدىلىق نەتىجىلەرنىى 

قولغىىا كەلتۈرەلەمىىدۇ؟ يىىاكى بەزىىىدە زىيىىان مەيىىدانغا كېلەمىىدۇ؟ كىىۈچ 

دۇ؟ بىۇنى دەڭ سىېلىپ قوللىنىش بىلەن قايسى ۋەزىيەتلەر مەيدانغا كېلى

كۆر   مەجبىۇرىيىتى بىارمۇ؟ يىاكى ئۇنىىڭ مەجبىۇرىيىتى پەقەت كىۈچ 

 قوللىنىشتىنال ئىبارەت بولۇپ، كېيىن نېمە بولسا بولسۇن دەمدۇ؟

بىۇ قاراشىالر ئىسىىالم ھەرىكىتىنىىڭ قايسىىى شىەكىلدە ۋە قايسىىى 

ۋەزىيەتتە كۈچ قوللىنىشىى ھەققىىدە ئېيتىلغىان نەزىىرىيەلەردۇر. شىۇڭا، 

ىسالم ھەرىكىتى كۈچ قوللىنىشتىن بۇرۇن بۇ قاراشالرغا نەزەر سېلىشىى ئ

كېرەك. قوزغىالڭ كۆتۈر   كىۈچ ئىشلىتىشىنىڭ ئەڭ قوپىا  شىەكلىدۇر. 

شىىۇڭا، ئىسىىالم ھەرىكىتىنىىىڭ كىىۈچ قىىوللىنىش نەزىرىيەسىىىمۇ شىىۇنداق 

ئىنچىكە ۋە چوڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇشى كېرەكر
①
. 

*** 

 

                                                 
 .بەت – 193ناملىە كىتابى، « مەجمۇئەسىرىسالىلەر »ئىمام ھەسەن بەننانىڭ  ①
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قىلىش ۋە ئەزا بولۇشنىڭ شەرتلىرىنى يەتتىنچى، بەيئەت 

 تولۇق ئىگەللىشىم كېرەك

 

كىتابنىڭ بۇ قىسمىدا، سانغا ئەمەس، سۈپەتكە ئەھمىيەت بېرىش، 

بەيئەت ۋە ئۇنىڭ شەرئى ھۆكمى، ئىتىائەت ۋە ئۇنىىڭ شىەرئى ھىۆكمى، 

بەيئەتنىىىڭ شىىەرتلىرى ۋە مۇسىىۇلمان قېرىنداشىىنىڭ مەسىىئۇلىيەتلىرى 

 قىچە توختىلىپ ئۆتىمىز.قاتارلىق نۇقتىالردا قىس

ھەرقانداق مۇسۇلمان ئىسالمغا خىزمەت قىلىىش ئۈچىۈن ئىسىالم  

ھەرىكىتىگە قاتنىشااليدۇ. بۇ، ھەرىىكەت سىېپىدىكى ئىنتىزامغىا رىئىايە 

قىلىش بىلەن رگئاللىققا ئايلىنىدۇ. قاچانىكى ئۇ مۇسۇلماندا يۇقىرىدا تىلغا 

ۇ مۇسىىۇلمان ئىسىىالم ئېلىنغىىان سىىۈپەتلەر تېپىلىىىدىكەن، شىىۇنداقال، ئىى

ئۈممىتى ياشاۋاتقان ئېچىنىشلىق ۋەقە ۋە ھادىسىلەرنى ھې  قىلىپ، بىۇ 

چېكىنىشنىڭ سىرلىرىنى تونۇپ يەتكەن، ئىسالم دىنىنىڭ بىۇ ئىۈممەتنى 

يېڭىدىن تىرىلد ر  ، قۇتقۇزۇ  ۋە ئۇنى  ئىنسىانىيەت، مەدەنىىيەت ۋە 

ە ئىىگە ئەخالق جەھەتتە ئەڭ يۈكسىەك مەرتىىۋىگە چىقىىرىش كىۈچىگ

ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈر ەن، بۇ ئىمان ھاياتنىىڭ ھەر ساھەسىى، ھەر 

قىىاتلىمى ۋە بىىارلىق ئىشىىلىرىدا ئىسىىالم ھۆكىىۈملىرى ۋە پرىنسىىىپلىرىغا 

شەرتسىىىز بويسىىۇنۇپ، تولىىۇق ئىجىىرا قىلىشىىنى تەلەپ قىلىىىدىغانلىقىنى 

ھەقىقىىىي رەۋىشىىتە بايقىغىىان چاغىىدا، ئۇنىىىڭ ئىسىىالم ھەرىكىىىتىگە 

 ۋاقتى پىشىپ يېتىلگەن بولىدۇ. قاتنىشىش

تەبىئىىي  ساننا ئەمەو، سۈپەتكە ئەھمىمەت بېىرىش كېىرەك:

ھالدا، ئىسالم ھەرىكىتى ئۆزىنىڭ سېپىنى ئىسالم شەرىئىتى يو  قويغىان 

بارلىق ئۇسلۇئ ۋە يىولالر ئىارقىلىق تەرەققىىي قىلدۇرۇشىقا، ئەزالىرىنىىڭ 

ئىسىالم ھەرىكىتىنىى  سانىنى كۆپەيتىشكە تىرىشىدۇ. بىراق، بۇ ئەھىۋا 
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كەلگەنال ئادەمنى سېپىغا قېتىۋگلىشقا ئېلىپ بارمايدۇ. چىۈنكى سىاندىن 

بەكراق سۈپەت مۇھىم. بەزىدە بۇ ھەرىكەت بىىر كىشىىنىڭ جامائەتنىىڭ 

سېپىغا كىرىشى ۋە بۇ شەكىلدە ئۈستىگە ۋاجىپ بولغان مەسىئۇلىيەتلىرى 

زامان ۋە كىۈچ سىەرپ ۋە ۋەزىپىلىرىنى ئادا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىپ، كۆپ 

قىلىدۇ. لېكىن ئىسىالم ھەرىكىتىى بىىر كىشىى ئۈچىۈن پۈتىۈن ئىۆمرىنى 

تۆ ەتمەسلىكى كېرەك. چىۈنكى بىۇ بىھىۇدە تىرىشىچانلىق قىلغىانلىق ۋە 

 خىزمەت يولىدا ھاماقەتلىە قىلغانلىقتۇر.

بەزىدە بىر كىشى بىىر مىلىلەت كەبىى قىممەتلىىە بولىىدۇ. بەزى 

گە يىۈك بولىۇپ، ئېغىرىنىى سىالىدۇ. مۇنىداق كىشىلەر جامائەتنىڭ ئۈستى

كىشىلەر پايدىسىز ۋە زىيانلىق بولۇپ، ئەڭ ياخشىسىى ئىۇالرنى ھېسىابقا 

قاتماسلىق كېرەك. بۇ ھەقتە ئىبرەت ئېلىشقا تېگىشلىە نۇرغىۇن ۋەقەلەر 

وَ ًَْجااجبار:  جشا ََ جماونُل جتُوَغو   ََ جِوا او ََ ُاُتُل ثَوو ج ا ََ ااوَبُل ج  َوجياَم ا وَ    ََُاج﴿ااٍواَ  اجُبنوا ِا َُجْ جما اوَ ُل َْ َاوْقا
ٍُ  ا   َ ََ جج و َْجااحَْ وبَُ جَُو َْ َاُباا ْج ھۈنەين كۈنىدە )يەنى جېڭىدە  سانىڭالرنىڭ ﴿ َ ما

كۆپلۈكىدىن خۇشاللىنىپ كەتتىڭالر )يەنى بۈ ۈن بىزنىڭ سىانىمىز كىۆپ، 

مىىڭ،  19مەغلۇئ بولمايمىز دگدىڭالر، بۇ چاغىدا سىىلەرنىڭ سىانىڭالر 

ئىدى ، سانىڭالرنىڭ كۆپلىۈكى سىىلەر ە  1000سانى د شمىنىڭالرنىڭ 

قىلچە ئەسقاتمىدى. )قاتتىق قورققىنىڭالردىن  كەڭ زگمىن سىلەر ە تار 

تۇيۇلدى. ئاندىن )مەغلۇئ بولۇپ، رەسۇلۇلالھنى ئازغىنا مۇئمىنلەر بىلەن 

 .①﴾تاشالپ  ئارقاڭالرغا قاراپ قاچتىڭالر

ىىيەت بېرىىدىغان ساننىڭ كۆپ بولۇشى بىرىنچىى دەرىجىىدە ئەھم

تائىاالنى تونۇيىدىغان، هللا ئىش ئەمەس. ئەكسىىچە سىان ئىاز بولسىىمۇ، 

پەقەتىىال ھەق ئۈچىىۈن ئىشىىلەيدىغان ۋە ھەق ئۈسىىتىدە مۇسىىتەھكەم 

تۇرىدىغان كىشىلەرال بىرىنچى دەرىجىلىىە ئەھمىىيەتكە ئىىگە. بەزىىدە 

ساننىڭ كۆپلۈكى مەغلۇبىيەتكە سىەۋەبچى بولىىدۇ. چىۈنكى جامىائەتكە 

                                                 
 .ئايەت – 95 ە تەۋبە،سۈر ①
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ىپمىىۇ، جامائەتنىىىڭ ئىچىىىدە تۇرۇپمىىۇ ئىسىىالمنىڭ ھەقىقىتىنىىى قېتىل

چۈشەنمەيدىغان ۋە ئىسىالم تەلىمىاتلىرىنى ئىادا قىلمايىدىغان كىشىىلەر 

قىيىن ئاھۋالغا دۇچ كەلگەنىدە ھەق ئۈسىتىدە مۇسىتەھكەم تۇرالمايىدۇ. 

بۇنىڭ بىلەن جامائەتنىڭ بىرلىكىى بۇزۇلىىدۇ، سىېپى قااليمىقانلىشىىدۇ، 

 ەتكە ئۇچرايدۇ.روھىي مەغلۇبىي

شۇڭالشقا، ھەرقانداق ئىشنى باشالشتىن بۇرۇن سان جەھەتتىكىى 

قۇۋۋەتنى كۆزدىن كەچۈر  ، جامائەتنىڭ سېپىدىكى كىشىىلەرنى  -كۈچ 

باھاال ، ھەرىكەتتىكى ئورنىغا كۆرە خىزمەت تەقسىماتى قىلىش ئىسالم 

 ھەرىكىتىنىڭ توغرا يولدا ئىكەنلىكىنىڭ ئەڭ روشەن ئاالمىتىدۇر.

مۇنداق قىلىش ھېچبىر ۋاقىت ھەرىكەتنىىڭ باشىقا ئەزاالردىىن ۋاز 

كەچكەنلىكىنى ئىپادىلىمەيدۇ. ئەكسىچە، ئىسالم ھەرىكىتىى ئۇالرنىىڭ 

 -ئىچىدىن كۆزلەنگەن كىشىلەر چىققانغا قەەدەر، ئىۇالرنى داۋاملىىق ۋەز 

نەسىىىھەت قىلىىىش ۋە تەربىيىىىۋى پائىىالىيەت ئېلىىىپ بېىىرىش ئىىارقىلىق 

كۆزىتىدۇ
①
. 

بەيىئەت ئىتىائەت قىلىىش  ەيئەت ۋە ئۇنىڭ شىەرئى ھىۆكمى:ب

ئۈچىىۈن بېىىرىلگەن ئەھدىنامىىىدۇر. بەيىىئەت قىلغىىان كىشىىى ئىىۆزىنى ۋە 

مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىق ئىشلىرىنى ئەمىرىگە تاپشىۇرۇپ، ھېچبىىر ئىشىتا 

تارتىش قىلماسلىقى، بۇيرىغىان ئىشىالرنى مەيلىى  -ئۇنىڭ بىلەن تاال  

مەيلىى راھەت زامانىدا بولسىۇن، قەتئىىي ئىادا  قىيىن ئاھۋالىدا بولسىۇن،

قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشى دگمەكتۇر
②
. 

بەيىىئەت قىلىىىش پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسىىاالمنىڭ سىىۈننىتىدۇر. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىىدا مۇسىۇلمانالر ئۇنىڭغىا )بىرىنچىى 

گە ئەقەبە بەيئىتىىىى، ئىككىنچىىىى ئەقەبە بەيئىتىىىى، رىىىىزۋان بەيئىىىىتى

                                                 
 دىغان ئىچكى قىسىم نەشرىياتىدىن.كۇۋەيتتە چىقى ①
 ىسى.مۇقەددىمنىڭ ئىبنى خەلدۇن ②
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ئوخشا   بەيىئەت قىلغىان ئىىدى. پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم ۋاپىات 

بولغاندىن كېيىنمۇ، مۇسۇلمانالر ئىش بېىشىدىكەلەر ە بەيئەت قىلغىان. 

 بۇ سۈننەت كۈنىمىز ە قەدەر داۋام قىلىپ كەلمەكتە.

ئىمام بۇخارى جۇنادە ئىبنى ئەبۇ ئىۇمەييەدىن، ئىۇ، ئۇبىادە ئىبنىى 

ۇدىن رىۋايەت قىلىشىچە، ئۇبادە ئىبنىى سىامىت سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھ

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دگگەن: رپەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم )ئەقەبە 

كېچىسى  بىز ئەنسارىالرنى بەيئەت قىلىشقا دەۋەت قىلدى. بىز بەيئەت 

قىلدۇق. پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم بىىزدىن ياخشىى كۈنلىرىمىزدىمىۇ، 

ڭرىچىلىكتىمۇ، قىيىنچىلىقتىمۇ ئۇنىىڭ سىۆزىنى ئېغىر كۈنلىرىمىزدىمۇ، كە

ئاڭالپ، بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلىشقا، ئۇنى بىارلىقىمىزدىن ئەال بىلىشىكە، 

تەرىپىىىدىن هللا ھوقىىۇق ئىگىلىرىىىدىن ھوقىىۇق تاالشمسىىالىققا، پەقەت 

ئاشىكارا كۇپرىلىىق  -كەلگەن روشەن دەلىلگە تايىنىپ، ئەمىرنىڭ ئوچۇق 

دىال ئۇنىڭغىا ئىتىائەت قىلماسىلىققا بەيىئەت قىلغانلىقىنى بايقىغان چاغ

ئالدىر
①
. 

 – 1نىىاملىق كىتابىنىىىڭ « خىىالى  دىىىن»سىىىددىق ھەسىىەن ان 

بېتىدە مۇنداق دگگەن: ربۇ ھەدى  ئىسالم ئىگىلىرىدىن  - 118جىلد، 

بەيئەت قىلىشنى تەلەپ قىلىشنىڭ سىۈننەت ئىكەنلىكىنىى، ئۇالرنىڭمىۇ 

ىڭ ھەم سىۈننەت ئىكەنلىكىنىى، مۇشۇ تەلەپكە بىنائەن بەيئەت قىلىشىن

بەيىىئەتكە ۋاپىىا قىلىشىىنىڭ ۋاجىىىپ، قەسىىتەن بۇزۇشىىنىڭ ئېغىىىر  ۇنىىاھ 

 ئىكەنلىكىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇر.

« ياخشى كۈنلىرىمىزدىمىۇ، ئېغىىر كۈنلىرىمىزدىمىۇ»ئىبنى ھەجەر 

دگىىگەن سىىۆزنى ئىىىزاھالپ: ربىزنىىىڭ ئاكتىىىپ خىىىزمەت قىالاليىىدىغان 

لغىنىمىز بىىويىچە خىىىزمەت قىلىشىىتىن ئىىاجىزلىق ۋاقىتلىرىمىىىزدا، بىىۇيرۇ

قىلىدىغان كۈنلىرىمىزدە دگگەنلىە بولىدۇر دگگەن. داۋۇدى: ربۇنىڭىدىن 

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ①
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يامان كۆرىلىدىغان ئىشالر كۆزدە تۇتۇلىدۇر دگگەن. ئىبنىى تىىين بولسىا: 

رھورۇنلۇق قىلىىدىغان ۋە مۇشىەققەتلىە زامانىدىمۇ دگگەنلىىە بولىىدۇر 

دگگەن
①
. 

ىكى مۇنىداق دگىگەن: ر ەرچە ئەمىىرلەر زۇلىۇم ئىبنى جەزى مىال

ئاشىكارا كۇپرىلىىق قىلغىانلىقى  -قىلغان تەقىدىردىمۇ، ئۇالرنىىڭ ئوچىۇق 

ئېنىقالنغانغا قەدەر ئۇالرغا قارشى ئىسيان كۆتۈر   جايىز ئەمەس. ئىۇالر 

 ۇناھ بولىدىغان ئىشقا بۇيرىمىسىال، پۇقرانىڭ ياخشى كۆر ەن ئىشىدىمۇ، 

دىمۇ ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشى ۋاجىپتۇر. پەقەت ئۇالر يامان كۆر ەن ئىشى

 ۇناھ ئىشلەشكە بۇيرۇسا، بۇ چاغدا ئۇالرغا ئىتائەت قىلىنمايدۇ. چىۈنكى 

ياراتقۇچىغا نىسبەتەن  ۇناھ ئىشتا يارىتىلغۇچىغا ئىتائەت قىلىىش جىايىز 

ئەمەسر
②
. 

ئىسالم ئۈچىۈن ھەقىقىىي سىاداقەت بىىلەن خىىزمەت قىلىىدىغان 

رىندا  بۇنىڭدىن ۋە بۇنىڭغا ئوخشىا  باشىقا سىۆزلەردىن مۇسۇلمان قې

دەۋەت مەسىىئۇلىيىتىنى، دەۋەت رەھبەرلىىىرى بىىىلەن قانىىداق مۇئىىامىلە 

قىلىشنىڭ ۋاجىپلىقىنى يەكۈنلەپ چىقىشى، مۇسۇلمان قېرىنداشىلىرىنىڭ 

خاتىىالىقلىرى ۋە ئەيىبلىرىنىىى ئىزدەشىىتىن قېچىشىىى كېىىرەك. چىىۈنكى 

 ۇمان قىلىش ئەمە  قىلىشىقا تېگىشىلىە مۇسۇلمانالر ھەققىدە ياخشى 

ئەسىىلى ۋاجىپىىتىن بىرىىىدۇر. ھەر ىزمىىۇ تىىاقۋالىق ۋە دىنىىدىن يىىىراق 

پارتىيىلەرنىىىڭ ئۇسىىلۇبلىرى ئەمەس. بىىۇ بىىىر بىئەتتىىۇر. ھەر بىىىدئەت 

 ۇمراھلىقتۇر
③
. 

ئىتائەت بۇيرۇققىا بويسىۇنۇ   ئىتائەت ۋە ئۇنىڭ شەرئى ھۆكمى:

مەسىيەت ۋە پىتىنە  -ئورنىنى  ۇناھ  دگمەكتۇر. ئىتائەت بولمىسا، ئونىڭ

                                                 
 بەت. – 9جىلد،  – 11فەتھۇلبارى،  ①
 بېتىدىن. – 11ناملىق كىتابنىڭ « فىقھى قانۇنالر» ②
 ناملىق رىسالىگە قاراڭ.« بەيئەت، ئىتائەت ۋە شەرىئەت ھۆكۈملىرى» ③
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پاسات ئالىدۇ. بەزىدە مۇئمىن پىتنىگە سەۋەئ بولىدىغان شىەيئىلەرنى  -

پەرقلەند رەلمەسلىكى مىۇمكىن. ئىۇنى پەقەت ئەمەلىيلىشىىپ بولغانىدا 

ئاندىن بىلىشى مۇمكىن. شۇڭا بىر مۇئمىن باشقا مۇئمىنلەرنىڭ پىتىنىگە 

سىۆزلىرى ۋە  -قى ئۈچىۈن  ەپ چۈشۈپ قېلىشىىغا سىەۋەبچى بولماسىلى

 ھەرىكەتلىرىدە دىققەت قىلىشى الزىم. -بارلىق ئىش 

 ۇناھ بولمايدىغان ياكى  ۇناھقا سىەۋەبچى بولمايىدىغان ئىشىالردا 

جتائاال مۇنىداق دەيىدۇ: هللا ئىتائەت قىلىش پەرزدۇر. چۈنكى  وْجْحْوذ ٍ ا ﴿ٍوْجياٍو ها
َُ َْجْحُْسُج َُ َْجْحُ ناجاايام   ُُد اُاج  حاوىجَّجاُن َْجيام   وَنء جِواو ِ ونجشا ج ََ ِاوم نجتواناوْزاَمُب ج ََ ونُل ُ جج  ِاَجو جااُيَاح ونجْ  لا

 ًُ َُا ٍ ووُ جتاوو جااياَبسا ُل وو جقا وَ ُا ُ جواح وو وو جْ ق  ووَ    ح ُوون جااَْح وا نُوو ناجَْ  جتُوَنج  ََ ج  نجُ نووُب ُُْسوو ل  ئىىى ﴿ ْح ُوون جااْح

قىىىا، پەيغەمىىىبەر ە ۋە ئىىىۆزەڭالردىن بولغىىىان ئىىىىش هللامىىىۇئمىنلەر! 

لەر ە ئىتائەت قىلىڭالر، ئە ەر سىلەر بىر شەيئىدە ئى تىالپ ئۈستىدىكى

قىىا ۋە پەيغەمىىبەر ە مىىۇراجىئەت هللاقىلىشىىىپ قالسىىاڭالر، بىىۇ توغرىىىدا 

قىىىا ۋە ئىىىاخىرەت كىىىۈنىگە )ھەقىقىىىىي  هللاقىلىڭىىىالر، ئە ەر سىىىىلەر 

نىىڭ كىتابىغىا ۋە پەيغەمبىرىنىىڭ هللائىشىنىدىغان بولساڭالر، بىۇ )يەنىى 

ىىش  سىىلەر ئۈچىۈن پايىدىلىقتۇر، نەتىىجە سۈننىتىگە مىۇراجىئەت قىل

 .①﴾ئېتىبارى بىلەن  ۈزەلدۇر
ئەبىىۇ ھىىۇرەيرە رەزىيەلالھىىۇ ئەنھىىۇدىن رىىىۋايەت قىلىنىىىدۇكى، 

كىمكى ماڭا ئىتائەت قىلسا، »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دگگەن: 

قىىا هللاقىىا ئىتىىائەت قىلغىىان بولىىىدۇ. كىمكىىى ماڭىىا ئاسىىىيلىق قىلسىىا، هللا

بولىدۇ. كىمكى مېنىڭ ئەمىرىمگە ئىتائەت قىلسا، ماڭىا ئاسىيلىق قىلغان 

ئىتىىائەت قىلغىىان بولىىىدۇ. كىمكىىى ئەمىىىرىمگە ئاسىىىيلىق قىلسىىا، ماڭىىا 

«ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ
②
 . 

                                                 
 ئايەت. - 52سۈرە نىسا،  ①
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ②
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ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىۋايەت 

سىىىلەر ە »قىلىىىدۇكى، پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم مۇنىىداق دگىىگەن: 

بەشىستانلىق بىىر )قىارا  قىۇ  ئەمىىر قىلىنغىان تەقىدىردىمۇ، ئۇنىىڭ ھە

 «.سۆزىنى ئاڭالپ، بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلىڭالر

ئىمام بۇخارى ئىبنىى ئاببىاس رەزىيەلالھىۇ ئەنھۇمىادىن رىىۋايەت 

كىمكىى يامىان »قىلىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دگىگەن: 

مدە كۆر پ قالسا، سىەۋر قىلسىۇن. كۆرىدىغان بىرەر ئىشنى مېنىڭ ئەمىرى

قانداقال بىىر كىشىى جامىائەتتىن بىىر غېىرىچ چىاغلىق ئايرىلىىپ ئۆلىۈپ 

يەنە بىىر رىىۋايەتتە: «. كەتسە، جىاھىلىيەت ئۆلۈمىىدە ئىۆلگەن بولىىدۇ

 دگيىلگەن.«  ەدىنىدىن ئىسالم ھىمايىسىنى ئېلىپ تاشلىغان بولىدۇ»

وغلى ئابىىدۇلالھ ئىمىىام بۇخىىارى ئىىۆمەر رەزىيەلالھىىۇ ئەنھۇنىىىڭ ئىى

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىۋايەت قىلىىدۇكى، پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم 

ھەربىر مۇسۇلمان  ۇناھقا بۇيرۇلمىسىال، ئۆزى ياخشىى »مۇنداق دگگەن: 

كۆرسۇن ياكى يامان كۆرسۇن، )ئەمىرنىڭ  سىۆزىنى ئاڭلىشىى، بۇيرۇقىغىا 

ۇالرنىىڭ سىۆزىنى ئىتائەت قىلىشى ۋاجىپتۇر. نىاۋادا  ۇناھغىا بۇيرۇلسىا، ئ

 «.ئاڭالشقا ۋە بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ

ئىمام بۇخارى ئۆمەر ئىبنى خەتتائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنىداق 

كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسىاالمنىڭ »دگگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 

زامانىدا ۋەھيىگە كۆرە مۇئامىلە قىلىناتتى. ئەمدى ۋەھىي توختىدى. بىىز 

ىلەر ە پەقەت ئاشكارا قىلغان ئىشلىرىڭالرغا قارىتا مۇئىامىلە قىلىمىىز. س

شۇڭا، كىمكى بىز ە ياخشى ئىش قىلغىانلىقىنى ئىزھىار قىلسىا، ئۇنىڭغىا 

ئىشىىىنىمىز ۋە ئىىۇنى ئىىۆزىمىز ە يىىېقىن تىىۇتىمىز. ئۇنىىىڭ مەخپىىىي 

ئىشىىلىرىدىن ھىىېچ نەرسىىىگە بىىىز جاۋابكىىار ئەمەس. ئۇنىىىڭ مەخپىىىي 

ۆزى ھېسىىائ ئالىىىدۇ. كىمكىىى بىىىز ە يامىىان ئىىىش ئىىهللا ئىشىىلىرىدىن 
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قىلغىىانلىقىنى ئىزھىىار قىلسىىا،  ەرچە ئىىۇ: ركۆڭلىىۈم ياخشىىىر دگىىگەن 

«تەقدىردىمۇ، بىز ئۇنىڭغا ئىشەنمەيمىز ۋە ئۇنى تەستىقلىمايمىز
①
 . 

ئىسالم ھەرىكىىتىگە مەنسىۇپ بولغىانلىق  بەيئەتنىڭ شەرتلىرى:

ا بەر ەن يېڭىىىى قىىىهللائەسىىىلىدە ئىسىىىالمغا مەنسىىىۇپ بولغىىىانلىقتۇر، 

يولىىدا هللا ئەھدىنامىنىڭ باشالنغۇچىدۇر، ئىسالمغا خىزمەت قىلىىش ۋە 

 جىھاد قىلىش ئۈچۈن قىلىنغان بەيئەتتۇر.

شېھىد ئىمام ھەسەن بەننا بەيئەتنىىڭ شىەرتلىرىنى خۇالسىىلەپ 

شەرتى بار، سىلەر ئىۇنى پىششىىق  10مۇنداق دگگەن: ربەيئىتىمىزنىڭ 

نىش، ئى ىالس قىلىىش، خىىزمەت قىلىىش، يادلىۋگلىڭالر. ئۇالر: چۈشىى

جىھاد قىلىش، پىداكارلىق كۆرسىىتىش، ئىتىائەت قىلىىش، دەۋادا چىىڭ 

تۇرۇ ، باشقا بارلىق پىكىردىن ۋاز كېچىش، قېرىنداشىلىق ئىورنىتىش ۋە 

 ئىشەنچ بەرپا قىلىشتىن ئىبارەت.

شېھىد ئىمام ھەسەن بەننا بۇ شىەرتلەرنىڭ ھەربىرىنىى ئاالھىىدە 

 مۇنداق دگگەن:چۈشەند ر پ 

بۇ ھەرىكەتكە قېتىلماقچى بولغان ھەربىر كىشىى  نىش:ىچۈش -1

پىكرىمىزنىڭ خالى  ئىسالمىي پىكىر ئىكەنلىكىگە قەتئىي ئىشىنىشىى، 

ئۇسىۇلنىڭ  90شۇنداقال، ئىسالمنى ناھىايىتى ئى چىام يىغىنچاقالنغىان 

چېگرىسى ئىچىدە چۈشەنگىنىمىزدەك چۈشىنىشى كېىرەك. بىىز  -چەك 

 ۇلنى تۆۋەندە خۇالسىلەپ ئۆتىمىز:ئۇس 90بۇ 

ئىسالم دىنى ھاياتنىڭ ھەممە ساھەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغىان،   1

 ھەممىگە شامى  نىزامدۇر.

ھەربىر مۇسۇلماننىڭ ئىسالم ھۆكۈملىرىنى ئۆ ىنىش مەنبەسىى   9

 پەقەت قۇرئان ۋە سۈننەتتۇر. 

                                                 
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. ①
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راستچى  ئىمان، توغرا ئىبادەت ۋە ھەقىقىي جىھاد پارالق نىۇر،   1

ئىۇنى ئىۆزى خالىغىان بەنىدىلىرىنىڭ هللا لەززەت بولۇپ، جانىابى  شېرىن

دىلىغا سالىدۇ. كەشىپ )يەنى بىىرەر ئىشىقا قارىتىا كۆڭىۈ  يورۇقلىۇقى ، 

چىىۈ ، ئىلھىىام ۋە دىلغىىا كەچىىكەن شىىەيئىلەر شىىەرئى ھۆكۈملەرنىىىڭ 

دەلىللىرىىىدىن ئەمەس. بۇالرنىىىڭ ھېچبىرىنىىىڭ شىىەرئى جەھەتىىتىن 

كىۈملەر ە ۋە شىەرئى دەلىلىلەر ە زىىت قىممىتى يوق. پەقەت دىنىي ھۆ

 بولۇپ قالمىغان ئەھۋا  ئاستىدا قوبۇ  قىلىنىشى مۇمكىن.

تۇمار ئېسىش، دەم سېلىش، ئەپسىۇن ئوقىۇ ، پىا  سىېلىش،   1

رەمچىلىە قىلىش، كاھىنلىق قىلىىش ۋە شىۇنىڭغا ئوخشىا  نەرسىىلەر 

ئىسالمدا مۇتلەق ھارام بولۇپ، ئۇالرنى يوقىتىش ئۈچۈن كىۈرە  قىلىىش 

كېرەك. پەقەت قۇرئان ئايەتلىرى بىلەن ياكى ھەدىستە رىۋايەت قىلىنغىان 

 دۇئاالر بىلەن دەم سېلىشقا بولىدۇ.

بىرەر مەسىلە ھەققىدە ئوچۇق ئايەت يىاكى ھەدىى  بولمىسىا   5

ۋەياكى ئۇ مەسىلە ھەققىدىكى ئىايەت ۋە ھەدىسىلەر بىرقىانچە مەنىنىى 

نىىىڭ مەنىىپەئەتىگە ئىپادىلىسىىە، مۇشىىۇنداق ئەھۋالىىدا ۋە ئىىاۋام خەلق

مۇناسىۋەتلىە ئىشىالردا، ئىمىام )خەلىپە نىىڭ ۋە ئۇنىىڭ ئەمىرلىرىنىىڭ 

قارىشى شەرئى دەلىلگە زىت كېلىپ قالماسىلىق شىەرتى بىىلەن كىۈچكە 

 ئىگىدۇر.

مەسىىۇم پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمدىن باشىىقا ھەرقانىىداق   9

رغىا ئادەمنىڭ بەزى سۆزلىرى ئېتىبارغىا ئېلىنىىپ، بەزى سىۆزلىرى ئېتىبا

 ئېلىنمايدۇ.

شىىەرئى ھۆكۈملەرنىىىڭ دەلىللىرىنىىى تەتقىىىق قىلىىىپ يەكىىۈن   8

چىقىىىرىش دەرىجىسىىىگە يەتمىىىگەن ھەرقانىىداق مۇسىىۇلمان دىىىن 

 ئىماملىرىدىن بىرىگە ئە ىشىشى كېرەك.

شاخچە مەسىلىلەردىكى فىقھى ئى تىالپالر دىنىي بۆلۈنۈشىكە   3

 سەۋەبچى بولۇپ قالماسلىقى كېرەك.
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 -لىدىغان ھەرقانىداق مەسىىلىدە تىاال  ئەمە  قىلمىسىمۇ بو  2

 تارتىش قىلىش شەرىئەت چەكلىگەن ئىشالردىندۇر.

نىى تونىۇ ، ئۇنىىڭ بىرلىكىى ۋە بارلىقىغىا ئىمىان هللاجانابى   10

كەلتۈر  ، بارلىق نۇقسانالردىن پاك دەپ بىلىش ئىسالمنىڭ ئەڭ ئۇلىۇە 

تائاالنىىىڭ سىىۈپەتلىرى ھەققىىىدە كەلىىگەن ئىىايەت ۋە هللا ئەقىدىسىىىدۇر. 

ىھ ھەدىسلەر ە، ئۇنى بۇرمىلىماستىن ۋە ئىناۋەتسىز قىلماستىن، شۇ سەھ

 پېتى ئىمان كەلتۈرىمىز. 

نىڭ دىنىىدا ئەسلىسىى يىوق ھەرقانىداق ئىىش بىىدئەت هللا  11

بولۇپ، ئەڭ ياخشى ۋاسىتىلەرنى )مەسىلەن، ھېكمەتلىە ئۇسىۇلدا چىارە 

 قوللىنىش ۋە باشقىالرنى  ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۇنى يوقىتىش كېرەك.

ىندا يىوق نەرسىىنى ئۇنىڭغىا قېتىىۋگلىش يىاكى دىنىدىكى د  19

نەرسىىىنى تەرك ئېىىتىش بىىىلەن شىىەكىللەنگەن بىىىدئەتلەر، شىىۇنداقال، 

مۇتلەق نەپلە ئىبادەتلەرنى مۇنتىزىمالشىتۇرىۋگلىش ئى ىتىالپ قىلىنغىان 

پىقھى مەسىلە بولىۇپ، ھەربىىر فىقھىشۇناسىنىڭ ئىۇ مەسىىلىگە قارىتىا 

اق قاراشالرنىڭ ھەقىقىي مىاھىيىتىنى دەلىى  مۇئەييەن قارىشى بار. مۇند

 پاكىتقا تايىنىپ تۇرۇپ تەتقىق قىلىشقا بولىدۇ. –

سىىالىھ كىشىىىلەرنى ياخشىىى كىىۆر  ، ھىىۆرمەت قىلىىىش،   11

ئۇقۇمۇشلۇق ياخشى ئىشلىرىنى تىلغا ئېلىپ ئىۇالرنى ماختىا  كىشىىنى 

 قا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەمەلدۇر.هللا

زەر، ئۇنى ھەدىسلەردە كىمنىڭ قەبرىسى بولۇشىدىن قەتئىينە  11

 كۆرسىتىلگەن شەكىلدە زىيارەت قىلىش سۈننەتتۇر. 

نىڭ مەخلۇقاتلىرىدىن بىرىنى ۋاسىتە قىلىىپ هللادۇئا قىلغاندا   15

دۇئا قىلىش دۇئانىڭ قانداق قىلىنىشى ھەققىدىكى فىقھىى ئى تىالپتىۇر. 

 ئەقىدە مەسىلىلىرىدىن ئەمەس.

گەن ئىىادەت شىىەرئى كەلىمىىىلەر ئىپىىادىلى -خاتىىا ئىىۆرپ   19

 ھەقىقەتنى ئۆز ەرتىۋگتەلمەيدۇ.



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

203 
 

ئەقىىىدە ئەمەلنىىىڭ ئاساسىىىدۇر. دىلنىىىڭ ئەمىلىىى باشىىقا   18

ئەزاالرنىىىڭ ئەمىلىىىدىن ئەھمىيەتلىكتىىۇر.  ەرچە ھەر ئىككىلىسىىىگە 

قويۇلغىىىان تەلەپنىىىىڭ دەرىجىسىىىى پەرقلىىىىق بولسىىىىمۇ، لىىىېكىن ھەر 

 ئىككىلىسىنىڭ ئەمەللىرىنىڭ مۇكەممە  بولۇشى شەرئى تەلەپتۇر.

ئىىىدراكنى ئەركىىىن ئىشلىتىشىىكە،  -م دىنىىى ئەقىىى  ئىسىىال  13

كائىنىىاتنى تەتقىىىق قىلىشىىقا تەرغىىىل قىلىىىدۇ. ئىلىىىم ۋە ئىىالىمالرنى 

قەدىرلەيىىدۇ. پايىىدىلىق ۋە تىىوغرا ھەرقانىىداق نەرسىىىنى قىىىزغىن قارشىىى 

 ئالىدۇ.

ئەقلىي قىارا  بىىلەن شىەرئى قاراشىنىڭ ھەربىىرى ئىۆزىگە   12

لېكىن ھەر ئىككىلىسى كەسكىن  خاس مەسىلىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

دەلىللىە مەسىلىلەردە ھەر ىزمۇ ئى تىالپ قىلىشمايدۇ. ئىلمىي ئاساسقا 

ئىگە ھەقىقەت بولسىا، ئىۆز ەرمەس شىەرئى ئۇسىۇ  )ئەقىىدە غا زىىت 

كېلىىىپ قالمايىىدۇ. كەسىىكىن دەلىللىىىە بولمىغىىان ئەقلىىىي ۋە شىىەرئى 

ۇرۇ  ئۈچىىۈن قاراشىىالرنى كەسىىكىن دەلىللىىىە قاراشىىالرغا ئۇيغۇنالشىىت

ئىزاھالشىىقا بولىىىدۇ. ئە ەر ھەر ئىككىلىىى قىىارا  كەسىىكىن دەلىللىىىە 

بولمىسا، ئەقلىىي قاراشىنىڭ تىوغرىلىقى ئىسىپاتالنغانغا يىاكى پۈتىۈنلەي 

ئىناۋەتسىز بولغانغا قەدەر كەسكىن دەلىللىىە بولمىغىان شىەرئى قاراشىقا 

 ئەمە  قىلىش ئەۋزەلدۇر.

اھادەتنىڭ تەقەززاسى كەلىمە شاھادەت ئېيتقان ۋە كەلىمە ش  90

بويىچە ئەمە  قىلغان، پەرزلەرنى ئادا قىلغان ھەرقانداق كىشىىنى بىىرەر 

قارىشىىى يىىاكى بىىىرەر  ۇنىىاھ ئىشىىلىگەنلىكى تۈپەيلىىىدىن كاپىرلىققىىا 

چىقىرىۋگتىشقا بولمايدۇ. پەقەت ئۇ كىشى كۇپرىلىققىا ئېلىىپ بارىىدىغان 

ېچ بىىر ئېھتىمىاللىقى بىرەر كەلىمىنى ئېيتسا ياكى كۇپرىلىقتىن باشقا ھى

 بولمىغان بىرەر ئىشنى قىلسا، ئاندىن ئۇنى كاپىر دگيىشكە بولىدۇ.

ھەربىر مۇسۇلمان قېرىندا  ئۆزىنىڭ سۆزى،  :قىلىشئىخالو  -2

ئەمىلى، بارلىق تىرىشچانلىقى ۋە جىھادى بىلەن بىرەر پايدا، مەنىپەئەت، 
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زلىشىى نىىڭ رازىلىقىنىى كۆهللاماقام ۋە شۆھرەت كۆزلىمەسىلتىن، پەقەت 

كېىىرەك. شىىۇنداق قىلغانىىدىال، مەلىىۇم غەرەز ۋە مەنپەئەتنىىىڭ ئەسىىكىرى 

بولۇپ قالماستىن، ھەقىقىي ئەقىدە ۋە ساغالم پىكىر ە ساھىل ئەسىكەر 

 بوالاليدۇ.

خىزمەت قىلىشتىن ئۆزنى ئىسالھ قىلىىش،  :خىزمەت قىلىش -3

مۇسۇلمان ئائىلە قۇرۇ ، جەمئىىيەتكە يېتەكچىلىىە قىلىىش، ۋەتەننىى 

قىلىىش، ھەقىقىىي ئىسىالم دۆلىتىى قۇرۇلغانغىا قەدەر ھۆكىۈمەتنى  ئازاد

پاسىات تامىامەن تىۈ ەپ، دىىن  -ئىسالھ قىلىش، يەر يۈزىدىكى پىتىنە 

نىڭ بولغانغا قەدەر ئىسالم دەۋىتىنى پۈتۈن دۇنياغا كېڭەيىتىش هللايېگانە 

ئىىارقىلىق ئىسىىالم ئۈممىتىنىىىڭ خەلقئىىارالىق نوپىىۇزىنى ۋە ئىىالەمگە 

 ىش شەرىپىنى ئەسلىگە كەلتۈر   مەقسەت قىلىنىدۇ.يېتەكچىلىق قىل

بۇنىڭىىدىن قىيىىامەت كىىۈنىگە قەدەر داۋام  :قىلىىىش جىھىىاد -4

قىلىىىىدىغان پەرز جىھىىىاد كىىىۆزدە تۇتۇلىىىىدۇ. شىىىۇنداقال، پەيغەمىىىبەر 

كىمكى جىھادقا چىقمىاي ۋە جىھادقىا چىقىشىنى »ئەلەيھىسساالمنىڭ: 

« ئىۆلگەن بولىىدۇنىيەت قىلماي ئۆلۈپ كەتسىە، جىاھىلىيەت ئۆلۈمىىدە 

 دگگەن سۆزى مەقسەت قىلىنىدۇ.

بۇنىڭدىن مۇشۇ ھەرىكەتكە مەنسۇپ  :كۆرسىتىش پىداكارلىق -5

بولغان ھەربىر كىشىىنىڭ جېنىنىى، مېلىنىى، ۋاقتىنىى، ھايىاتىنى، ئىىش 

 قىلىپ بارلىقىنى بۇ غايە يولىدا پىدا قىلىشى مەقسەت قىلىنىدۇ.

بويسىۇنۇ  ۋە بۇنىڭىدىن بۇيرۇققىا قەتئىىي  :قىلىش ئىتائەت -6

ئۇنى كەڭرىچىلىكتىمۇ، قىيىنچىلىقتىمۇ، ياقتۇرغان ئىشتىمۇ، ياقتۇرمىغان 

 ئىشتىمۇ ئىزچى  ئىجرا قىلىش مەقسەت قىلىدۇ.

بۇنىڭدىن دەۋانىڭ مىۇددىتى ھەرقىانچە  ۋادا چىڭ تۇرۇش:ەد -7

ئىىۇزۇراپ كەتىىكەن، يىلىىالرچە داۋام قىلغىىان تەقىىدىردىمۇ، مۇسىىۇلمان 

نىىڭ هللاتالماي كىۈرە  قىلىشىى،  -ىدا ھارماي قېرىنداشنىڭ بۇ غايە يول

ھۇزۇرىغا بارغانغا قەدەر مۇشۇ يولدا مېڭىشى كىۆزدە تۇتۇلىىدۇ. نىاۋادا ئىۇ 



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

205 
 

شۇنداق قىاللىسا، يا غايىگە يېتىش، يا شېھىدلىە شەربىتىنى ئىچىشتىن 

 ئىبارەت ئىككى بەختنىڭ بىرىگە ئېرىشىدۇ.

ۇ بۇنىڭىىدىن مۇشىى كىىېچىش:ۋاز دىن پىكىىىراشىىقا بىىارلىق ب -8

ھەرىكەتنىىىڭ پىكىىرىگە سىىادىق بولىىۇ ، باشىىقا بىىارلىق پرىنسىىىپ ۋە 

شەخسلەر ە ئاالقىدار پىكىرلەردىن ۋاز كېچىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ. چىۈنكى 

غاااجئىسالم پىكرى ئەڭ ئۇلۇە، ئەڭ مۇكەممە ، ئەڭ ئالىي پىكىىردۇر.  واوَ ﴿ت 
َُج ووُ جحاووُنجماَْ وو ََ غاًاجاانا وواوَ جْح ْوون جت  وو ا ووُ جج  نىىىڭ دىنىىىدا چىىىڭ هللا﴿ انا ْح ْوون جااجاووَ جياَبسا

قىا ئىبىادەت هللانىڭ دىنىدىن ياخشى كىمنىڭ دىنى بار؟ بىز هللاتۇرۇڭالر، 

 .①﴾قىلغۇچىالرمىز
بۇنىڭدىن دى  ۋە روھالرنىڭ ئەقىدە  :ئورنىتىش قېرىنداشلىق -9

رىشتىسى بىلەن چەمبەرچاس باغلىنىشىى مەقسىەت قىلىنىدۇ. چىۈنكى 

ىە رىشتىدۇرئەقىدە رىشتىسى ئەڭ مۇستەھكەم ۋە ئەڭ قىممەتل
②
. 

                                                 
 ئايەت. – 113سۈرە بەقەرە،  ①
 قېرىنداشلىقنىڭ ۋەزىپىلىرى ۋە مەسئۇلىيەتلىرى. ②

ئىسالمدا قېرىنداشلىق: ئىسالمدىكى قېرىنداشلىق بىر ئېتىقادىي مۇناسىىۋەت بولىۇپ، مۇسىۇلمانالرنى 

بىرىگە چېگىىدۇ، ئىۇ  -دۇ، ئۇ بىر ئىالھىي رىشتە بولۇپ، ئۇالرنىڭ قەلبلىرىنى بىر بىرىگە باغالي –بىر 

بىرى بىىلەن  -يولىدا بىر هللا مۇھەببەت بولۇپ، ئۇالرنى  –بىرىنى  ىرەلەشتۈرىۋگتىدىغان مېھرى  -بىر 

 ىرەلەشىىتۈرىۋگتىدۇ. دگىىمەك، ئىىۇ قېرىنداشىىلىق ئىماننىىىڭ ئەڭ مەھىىكەم تۇتقۇسىىىدۇر. پەيغەمىىبەر 

ئۈچۈن هللا ئىماننىڭ ئەڭ مەھكەم تۇتقۇسى »ھىسساالممۇ بۇنى تەكىتلەپ مۇنداق دگگەن ئىدى: ئەلەي

 )ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .« ئۈچۈن يامان كۆر شتىن ئىبارەتهللا ياخشى كۆر   ۋە 

قېرىنداشلىق ئىسالم دىنىنىڭ ئىسالمىي جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىش ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىىدىكى 

 اسىۋەتنى كۈچەيتىش ئۈچۈن تايىنىدىغان ئامىلالردىن بىرىدۇر.ئۆزئارا مۇن

ئىسالم ھەرىكىتى خۇددى چەك باستۇرۇپ قوپۇرۇلغان پۇختا بىنىادەك يىاكى بىىرەر ئىور ىنى ئاغرىسىا 

باشقا ئور ىانلىرىمۇ قىزىىپ بىئىارام بولىىدىغان بىىر تەنىدەك بولىۇپ كېتىشىى ئۈچىۈن قېرىنداشىلىق 

 موھتاج. رىشتىسىنى تې ىمۇ كۈچەيتىشكە

بۇ قېرىنداشلىقنىڭ ئىسالم جامائىتى ئىچىدىكى رولىنى تەلەپكە اليىىق جىارى قىلدۇرۇشىى ئۈچىۈن، 

ھوقىۇقلىرىنى ۋە ئەمەلىىي جەھەتىتىن ئېلىىپ  -ئىسالم دىنى ئۇنىڭ رىئايە قىلىشقا تېگىشلىە ھەق 

سىئۇلىيەتلەرنىڭ ھوقىۇق ۋە مە -بارىدىغان مەسئۇلىيەتلەرنى ئوچۇق بايان قىلدى. شۇنداقال، بۇ ھەق 

ھەر ىزمۇ قۇرۇق  ەپ ياكى قۇرۇق نەزىرىيە بولماستىن، چوقۇم ئىجرا قىلىنىشى ۋاجىپ بولغان ۋەزىىپە 

 ۋە مەسئۇلىيەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
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قا  ئىتائەت قىلىشقا ياردەمچى بولىدۇ. چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللائىسالم قېرىنداشلىقى  -1

ياخشىلىق قىلىشنى ئىرادە قىلسا، ئۇنىڭغا ئۇنتۇپ قالسىا ئەسىلىتىدىغان،  كىمگە»هللا مۇنداق دگگەن: 

)ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت « ئېسىدە بولسا ياردەمچى بولىدىغان ياخشى كىشىنى دوست قىلىپ بېرىدۇ

قىلغان . ئۆمەر ئىبنىى خەتتىائ رەزىيەلالھىۇ ئەنھۇنىىڭ مۇنىۇ سىۆزىمۇ ئىۇنى تەكىتلەيىدۇ: رسىادىق 

ىن قەتئىىىي ئىىايرىلمىغىن، ئۇالرنىىىڭ ھىمايسىىىدە ياشىىىغىن. شۈبھىسىىىزكى، ئىىۇالر قېرىنداشىىلىرىڭد

 كەڭچىلىكتە زىننەت بولىدىغان، باشقا كۈن چۈشكەندە ھەقىقىي ئەسقاتىدىغانالردۇرر.

قېرىنداشلىق ئۆزئارا جانغا كېپى  بولۇشنى، قېرىندىشىنىڭ ھاجەتلىرىنى ھې  قىلىشىنى ۋە ئىۇنى  -9

ى تەلەپ قىلىىىدۇ. چىىۈنكى پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالم مۇنىىداق دگىىگەن: راۋا قىلىشىىقا تىرىشىشىىن

بىرىڭالرنىڭ بىرەر قېرىندىشىى بىىلەن، ئۇنىىڭ ھىاجىتىنى راۋا قىلىىش ئۈچىۈن يانمۇيىان مېڭىشىى »

)بارماقلىرىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ چۈشەند ر ەن  مېنىڭ مۇشۇ مەسىىجىدىمدە ئىككىى ئىاي ئېتىكىاپ 

 دگگەن . -ھاكىم رىۋايەت قىلغان ۋە: سەنەدى سەھىھ، )ئىمام « قىلغىنىدىن ئەۋزەلدۇر

بىىىرىگە كېپىىى  بولۇشىىتۇر. چىىۈنكى پەيغەمىىبەر  -قېرىنداشىىلىق مىىاددىي جەھەتتىنمىىۇ بىىىر  -1

كىمكى بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ دۇنيا قىيىنچىلىقلىرىىدىن بىىر »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دگگەن: 

ىىىىڭ بەدىلىىىىگە ئۇنىڭىىىدىن قىيىىىامەت كۈنىنىىىىڭ تائىىىاال بۇنهللا قىيىنچىلىقىنىىىى كەتكۈزىۋەتسىىىە، 

قىيىنچىلىقلىرىدىن بىر قىيىنچىلىقىنى كەتكۈزىۋگتىدۇ. كىمكىى بىىر قەرزدارغىا ئاسىانلىق تۇغىدۇرۇپ 

بۇنىڭ بەدىلىگە ئۇنىڭغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئاسانچىلىق يارىتىپ بېرىدۇ. كىمكى بىر هللا بەرسە، جانابى 

بۇنىڭ بەدىلىگە ئۇنىڭ ئەيىبلىرىنىى دۇنيىا ۋە ئىاخىرەتتە هللا ى مۇسۇلماننىڭ ئەيىبىنى يوشۇرسا، جاناب

بۇنىڭ بەدىلىىگە ئۇنىىڭ هللا يوشۇرىدۇ. بىر بەندە قېرىندىشىنىڭ ياردىمىدە بولغان مۇددەتچە، جانابى 

 )ئىمام مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .« ياردىمىدە بولىدۇ

تىمائىي ھەمكارلىق بولۇپ، ئەڭ ئاددىسىدىن باشالپ، ئەڭ مۇھىمىغىچە ھەممە قېرىنداشلىق ئىج -1

بىىر »مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئىچىىگە ئالىىدۇ. پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم بىۇ ھەقىتە مۇنىداق دگىگەن: 

مۇسۇلماننىڭ يەنە بىر مۇسۇلمان ئۈستىدە ئالتە تۈرلۈك ھەققى بار: ئۇنىڭ بىىلەن ئۇچراشىقاندا سىاالم 

سېنى چاقىرسا، چاقىرغان يەر ە بارىسەن، سەندىن نەسىىھەت تەلەپ قىلسىا، ئۇنىڭغىا  بېرىسەن، ئۇ

سىاڭا رەھىمەت قىلسىۇن هللا نەسىھەت قىلىسەن، چۈشكۈر ەندىن كېيىن رئەلھەمدۇلىلالھر دگسىە، 

)ئىمام مۇسلىم « دەيسەن، كېسە  بولۇپ قالسا يوقاليسەن ۋە ئۆلۈپ كەتسە، جىنازىسىنى كۆتۈر سەن

 ن .رىۋايەت قىلغا

مىۇھەببەت ۋە ھەمكىارلىقتۇر. چىۈنكى پەيغەمىبەر  -قېرىنداشلىق ئۆزئارا ئۇلپەتلىشىش، مېھىرى  -5

سىىىلەر ئۆزئىىارا مۇناسىىىۋىتىڭالرنى ئۈزىىىۋەتمەڭالر، ئۆزئىىارا »ئەلەيھىسسىىاالم مۇنىىداق دگىىگەن: 

قېرىندا   نىڭهللانەپرەتلەنمەڭالر، ئۆزئارا ئاداۋەتلەشمەڭالر، ئۆزئارا ھەسەت قىلىشماڭالر. ئەكسىچە، 

بەندىلىرى بولۇڭالر. بىر مۇسىۇلماننىڭ يەنە بىىر مۇسىۇلماننى ئىاداۋەت تۇتىۇپ ئىۈچ كۈنىدىن ئىارتۇق 

)ئىمام مالىىە، بۇخىارى، ئەبىۇ داۋۇد، تىرمىىزى ۋە نەسىائى رىىۋايەت « تاشلىۋگتىشى دۇرۇس ئەمەس

 قىلغان .

يىورۇق كۆر شىۈ   –ۇق قېرىندىشىىڭ بىىلەن ئوچى»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دگگەن: 

)ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغىان ؛ « چاغلىق ئىش بولسىمۇ، ھېچبىر ياخشى ئىشنى كىچىە كۆرمىگىن

يىىورۇق كۆر شىىۈ ، چېلىكىڭىىدىن  –ھەر ياخشىىىلىق سىىەدىقىدۇر. قېرىندىشىىىڭ بىىىلەن ئوچىىۇق »
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بۇنىڭىىدىن ھەربىىىر مۇسىىۇلمان قېرىنداشىىنىڭ  :ىشئىشىىىن -11

رەھبىرىگە چوڭقىۇر ئىشىنىشىى، يەنىى ئۇنىىڭ رەھىبەرلىككە اليىىق ۋە 

خىزمىتىدە سەمىمىي ئىكەنلىكىگە چوڭقۇر ئىشىنىشى، نەتىجىدە، ئىۇنى 

ياخشى كۆر شى، قەدىرلىشى، ھۆرمەتلىشى ۋە ئۇنىڭغا ئىتىائەت قىلىشىى 

 دۇ. نىمەقسەت قىلى

 مۇسۇلمان قېرىنداشنىڭ مەسئۇلىمەتلىرى: 

نىاملىق رىسالىسىىدە « تەلىمىاتالر»شېھىد ئىمام ھەسىەن بەننىا 

ئىسىىالم ھەرىكىىىتىگە مەنسىىۇپ ھەربىىىر مۇسىىۇلمان قېرىنداشىىنىڭ ئىىادا 

نەچچە مەسئۇلىيىتىنىڭ بارلىقىنى بايان قىلغان.  10قىلىشىغا تېگىشلىە 

ى، ئائىلىسىى ۋە جەمئىيىىتىگە ئۇ ھەربىر مۇسىۇلمان قېرىنداشىنىڭ ئىۆز

بىىىرلەپ خۇالسىىىلەپ مۇنىىداق  -مۇناسىىىۋەتلىە مەسىىئۇلىيەتلىرىنى بىىىر 

 دگگەن:

ئى سەمىمىي قېرىندىشىم! سېنىڭ بۇ بەيىئەتكە بولغىان ئىمانىىڭ 

سەن ئەزا بولۇپ كىر ەن بۇ ھەرىكەتنىڭ كۈچلۈك بىر تا  تېشى بولۇشۇڭ 

 ىشىڭنى تەلەپ قىلىدۇ: ئۈچۈن مۇنۇ مەسئۇلىيەتلەرنى قەتئىي ئادا قىل

ھەر كۈنى ئەڭ ئاز دگگەندە بىر پىارا قۇرئىان كەرىىم ئوقۇشىۇڭ  -1

كۈنىىىدىن  10كېىىىرەك. قۇرئىىىان كەرىمنىىىى بىىىىر قېىىىتىم تامامالشىىىنى 

                                                                                                     
تىرمىىزى  )ئىمىام« قېرىندىشىڭنىڭ قاچىسىغا سۇ قۇيۇپ بېرىشىڭ چىاغلىق ئىشىالرمۇ ياخشىىلىقتۇر

 –سىاالم قىلىشىىڭالر، شىۇنداق قىلسىاڭالر، ئىاراڭالردىكى ئىۆچ  –ئۆزئارا سىوۋغا »رىۋايەت قىلغان ؛ 

 )بىرلىككە كەلگەن ھەدى  .« بىرىڭالرنى ياخشى كۆرىسىلەر –ئاداۋەت تۈ ەپ، بىر 

داق قېرىنداشلىق مۇداپىئە قىلىىش ۋە ۋاپىادارلىقتۇر. پەيغەمىبەر ئەلەيھىسسىاالم بىۇ ھەقىتە مۇنى -9

ئۇنىىڭ يىۈزىنى هللا كىمكىى قېرىندىشىىنىڭ ئىابرۇيىنى مىۇداپىئە قىلىسىا، قىيىامەت كىۈنى »دگگەن: 

بىر قېرىنداشنىڭ يەنە بىىر »)ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ؛ « جەھەننەم ئوتىدىن مۇداپىئە قىلىدۇ

  بىىر پەرىشىتە قېرىندىشىغا ئۇ يوق يەردە قىلغان دۇئاسى ئىجابەتتۇر. ئۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا مىۇئەككە

بولىدۇ. ئۇ ھەر قېتىم قېرىندىشىغا ياخشىلىق تىلەپ دۇئىا قىلغانىدا، مىۇئەككە  پەرىشىتە: رئىامىن! 

 )ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان .« ساڭىمۇ شۇنداق ياخشىلىق بولسۇن!ر دەپ دۇئا قىلىدۇ

   

 

 



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

208 
 

ئاشۇرىۋەتمەسىىىلىككە، شىىىۇنداقال، ئىىىۈچ كۈنىىىدىن ئىىىاز مىىىۇددەتتە 

 تاماملىماسلىققا تىرىشقىن.

ڭ، قۇرئىىان كەرىمنىىى چىرايلىىىق )يەنىىى تەجۋىىىدلىە  ئوقۇشىىۇ -9

ئوقۇلغان قۇرئانغا قىۇالق سېلىشىىڭ ۋە مەنىلىرىنىى مىۇالھىزە قىلىشىىڭ، 

پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمنىڭ تەرجىمىھىىالىنى ۋە سىىەلە  )بىىۇرۇن 

ئۆتكەن  سىالىھالرنىڭ تىارى ىنى ۋاقتىڭنىىڭ يېتىشىىچە دەرس قىلىىپ 

ئىسىىىالمنىڭ »ئوقۇشىىىۇڭ كېىىىرەك. بىىىۇ ھەقىىىتە، ھىىىېچ بولمىغانىىىدا 

ىتىىابنى ئوقۇشىىۇڭ يېتەرلىكتىىۇر. پەيغەمىىبەر نىىاملىق ك« ھىمىىايىچىلىرى

 10ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىنى كۆپ ئوقۇشۇڭ، ئەڭ ئىاز دگگەنىدە 

نىاملىق « ھەدىى  10»ھەدى  ياد ئېلىشىڭ، بولۇپمۇ ئىمام نەۋەۋىنىڭ 

ھەدىسىنى يىاد ئېلىشىىڭ، ئەڭ ئىاز دگگەنىدە ئېتىقىاد  10كىتابىدىكى 

ى مەسىىلىلەر ە ئائىىت بىىرەر ئاساسلىرىغا ئائىت بىىرەر كىتىابنى، فىقھى

 كىتابنى دەرس قىلىپ ئوقۇشۇڭ كېرەك.

سىىىىاالمەتلىكىڭنى ئومۇميۈزلىىىىۈك تەكشۈرتۈشىىىىكە  –تەن  -1

ئالدىرىشىىىڭ، كېسىىىلىڭ بولسىىا داۋالىنىشىىىڭ، جىسىىمانىي جەھەتىىتىن 

كۈچلۈك ۋە ساغالم بولۇشىقا سىەۋەئ بولىىدىغان ئامىلالرغىا ئەھمىىيەت 

جىزلىشىىىپ كېتىشىىىگە سىىەۋەئ سىىاالمەتلىكىڭنىڭ ئا -بېرىشىىىڭ، تەن 

 بولىدىغان ئامىلالردىن يىراق تۇرۇشۇڭ كېرەك. 

چاي، قەھۋە ۋە شۇنىڭدەك خۇمار تۇتىىدىغان ئىچىملىكلەرنىى  -1

كۆپ ئىچىپ ئىسراپ ورلۇق قىلىشتىن يىراق تۇرۇشۇڭ، ئۇنى پەقەت زۆر ر 

 بولۇپ قالغاندا ئىچىشىڭ، قەتئىي تاماكا چەكمەسلىكىڭ كېرەك.

ئىچمەك، ئىش ئىورنى  –كېچەك، يېمەك  -م ئۆي ئىچى، كىيى -5

قاتارلىقالردا، بەدەن تازىلىقىدا، يەنى بارلىق ئىشالردا پاكىزلىققىا كۆڭىۈ  

بۆلۈشىىۈڭ كېىىرەك. چىىۈنكى ئىسىىالم دىنىىى پىىاكىزلىق ئۈسىىتىگە بىنىىا 

 قىلىنغاندۇر.

 راست  ەپ قىلىشىڭ، ئەسال يالغان ئېيتماسلىقىڭ كېرەك. -9
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ۋە ۋەدەڭىىدە تۇرۇشىىۇڭ،  ئەھىىدىگە ۋاپىىا قىلىشىىىڭ، سىىۆز ڭدە -8

ۋەزىيەت نېمە بولۇپ كېتىشىىدىن قەتئىيىنەزەر خىالپىىق قىلماسىلىقىڭ 

 كېرەك.

شىجائەتلىە ۋە چىداملىق بولۇشىۇڭ كېىرەك. ھەقنىى ئوچىۇق  -3

سىىۆزلە ، سىىىر سىىاقال ، خاتىىالىقنى تونىىۇ ، نەپسىىنى يىغىىىش ۋە 

 غەزەپلەنگەدە ئۆزنى بېسىۋگلىش ئەڭ ئەۋزە  شىجائەتتۇر.

ق بولۇشىىۇڭ ۋە ئىشىىالرغا ھەمىشىىە جىىىددىي بېسىىى -ئېغىىىر  -2

بېسىقلىق سېنى راسىت چاقچىاق  -قاراشنى ئەال بىلىشىڭ كېرەك. ئېغىر 

 قىلىشتىن ۋە تەبەسسۇم بىلەن كۈلۈشتىن توسۇپ قويماسلىقى الزىم. 

 –ناھايىتى ھايىالىق ۋە يۇمشىاق كۆڭىۈ  بولۇشىۇڭ، ياخشىى  -10

ۇپ، يامىانلىقتىن يامان ئىش تەسىر قىلىدىغان، ياخشىىلىققا خۇشىا  بولى

ئېچىنىىىدىغان بولۇشىىۇڭ، ئىىۆزەڭنى خارلىمايىىدىغان، خورلىمايىىدىغان ۋە 

خۇنۈكلەشتۈر پ قويمايدىغان دەرىجىدە كەمىتەر بولۇشىۇڭ، سىاڭا اليىىق 

مەرتىۋىگە ئېرىشىشىىڭ ئۈچىۈن ئۇنىڭىدىن تىۆۋەنرەك مەرتىىۋىنى تەلەپ 

 قىلىشىڭ كېرەك.

 ھەر ۋاقىىىىت ئادىىىى  ۋە تىىىوغرا ھۆكۈملىىىۈك بولۇشىىىۇڭ، -11

غەزەپلەنگەنىىدە ياخشىىىلىقنى ئۇنتىىۇپ قالىىىدىغان، خۇشىىا  بولغانىىدا 

يامىىانلىقنى كۆرمەسىىكە سىىالىدىغان بولماسىىلىقىڭ، خۇسىىۇمەت سىىاڭا 

ياخشىىىلىقنى ئۇنتۇلىىدۇرۇپ قويماسىىلىقى، ئىىۆزەڭگە يىىاكى ئەڭ يىىېقىن 

ئادەملىرىڭگە زىيانلىق ۋە ئاچچىق بولغان تەقدىردىمۇ، ھەقنى سۆزلىشىڭ 

 كېرەك.

اكتىپ بولۇشىۇڭ، ئىاممىۋى خىزمەتلەرنىى قىلىىپ ناھايىتى ئ -19

چېنىقىشىڭ، باشقىالرغا خىزمەت قىلىپ بېىرەلىگەن چېغىڭىدا ئىۆزەڭنى 

خۇشىىا  ۋە بەختلىىىە ھىىې  قىلىشىىىڭ، كېسىىەللەرنى يوقلىشىىىڭ، 

موھتاجالرغا ياردەم قىلىشىڭ، ئاجىزالرنىڭ يۈكىنى كۆتۈر شۈپ بېرىشىڭ، 



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

210 
 

ەن بولسىمۇ تەسەللى بېرىشىىڭ مۇسىبەتكە يولۇققانالرغا ياخشى سۆز بىل

 ۋە ياخشىلىق قىلىشتا ھەر زامان ئالدى سەپتە بولۇشۇڭ كېرەك. 

ناھىىايىتى رەھىمىىدى ، سىىې ىي، كەڭ قورسىىاق، ئەپۇچىىان،  -11

كەچۈر مچىىان، دىلىىى يۇمشىىاق ۋە كۆيۈمچىىان بولۇشىىۇڭ، ئىنسىىانالرغىمۇ، 

ھايۋانالرغىمۇ ئىچ ئاغرىتىدىغان، ئىنسىانالرنىڭ ھەممىسىىگە ئوخشىا  

 -للىق ۋە ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغان، ئىسالمنىڭ ئىجتىمىائىي ئەدەپ ئى

ئەخالقلىرىغا رىئىايە قىلىىپ، كىچىكلەرنىى ئىززەتلەيىدىغان، چىوڭالرنى 

ھۆرمەتلەدىغىىان، سىىورۇنالردا باشىىقىالرغا ئىىورۇن بوشىىىتىپ بېرىىىدىغان، 

باشقىالرنىڭ ئەيىبلىرىنى ئىزدىمەيدىغان، غەيۋەت قىلمايدىغان، جاڭجا  

لمايدىغان، بىرەر جايغا كىر ەنىدە ۋە ئىۇ جايىدىن چىققانىدا ئىجىازەت قى

سىىورايدىغان قاتىىارلىق ئېسىىى  ئەخالقالرنىىى ئىىۆزەڭگە ئۆزلەشتۈر شىىۈڭ 

 كېرەك.

ئوقىىىۇ  ۋە يېزىشىىىنى ياخشىىىى بىلىشىىىىڭ، مۇسىىىۇلمان  -11

ژۇرنىىاللىرىنى ۋە شىىۇنىڭدەك  –قېرىنداشىىالرنىڭ رىسىىالىلىرىنى،  ېزىىىت 

ۇڭ، كىچىە بولسىمۇ، ئۆيۈڭدە ئىۆزەڭگە خىاس ماتېرىيالالرنى كۆپ ئوقۇش

بىر كىتاب انا شەكىللەند ر شۈڭ، ناۋادا ئى تىساس ئىگىلىرىدىن بولساڭ، 

بىلىمىڭ ۋە ماھارىتىڭنى تې ىمىۇ يېتىلد ر شىۈڭ، ئىسىالمنىڭ ئومىۇمىي 

مەسىلىلىرىگە ئاالقىدار ئىشىالرنى تولىۇق تەسىۋىرلەپ بېىرىش ئىمكىانى 

ىگەللىشىڭ ۋە بۇ مەسىىلىلەردە ئىسىالمىي يارىتىپ بەر ىدەك شەكىلدە ئ

 پىكىرنى تەقەززاسىغا ئۇيغۇن ھالدا ھۆكۈم چىقىرالىشىڭ كېرەك.

قانچىلىىىىە بىىىاي بولسىىىاڭمۇ، ئىقتىسىىىادىڭنى تې ىمىىىۇ  -15

راۋاجالندۇرۇشقا ھەرىكەت قىلىشىڭ، كىرىمىڭ قانچىلىىە ئىاز بولسىىمۇ، 

ە ئەكىىىن ئىىىش قىلىشىىقا تىرىشىشىىىڭ ۋە ئىلمىىىي ماھارىتىىىڭ قانچىلىىى

 بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئىشىڭنى ئۆزەڭ قىلىشىڭ كېرەك.

ھۆكىىۈمەت دائىرىلىرىىىدە خىىىزمەت قىلىشىىقا ھېرىسىىمەن  -19

بولماسلىقىڭ، ھۆكۈمەتتە ئىشلەشنى تۇرمۇشنى قامداشنىڭ ئەڭ تار يىولى 



نلىقىم مەندىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇمۇسۇلما  

211 
 

دەپ بىلىشىڭ، ناۋادا ھۆكۈمەت خىزمىتىى بېرىلسىە، رەت قىلماسىلىقىڭ، 

پۇتلىشىىىپ قالمىسىىىال، ئىىۇنى  دەۋەت مەسىىئۇلىيەتلىرىڭدىن بىىىرىگە

 تاشلىماسلىقىڭ كېرەك.

بېىىرىلگەن خىزمەتنىىى تولىىۇق ۋە پۇختىىا ئىىادا قىلىشىىقا،  -18

ئالدامچىلىق قىلماسلىققا، ۋاقىتقىا رىئىايە قىلىشىقا قىاتتىق تىرىشىشىىڭ 

 كېرەك.

ھەققىڭنىىى چىىىرايلىقچە تەلەپ قىلىشىىىڭ، باشىىقىالرنىڭ  -13

كېچىكتۈرمەسىىتىن ھەقلىرىنىىى كېمەيتىۋەتمەسىىتىن، سۈلەتمەسىىتىن ۋە 

 تولۇق ئادا قىلىشقا تىرىشىشىڭ كېرەك.

پەردە ئارقىسىىىىغا قانىىىداق مەقسىىىەت يوشۇرۇنىشىىىىدىن  -12

قەتئىينەزەر، قىمارنىڭ بارلىق تۈرلىرىدىن يىراق تۇرۇشۇڭ، قانچىلىىە تېىز 

پايدا كەلتۈر شىدىن قەتئىينەزەر، ھارام كەسىپنىڭ بارلىق ۋاسىتىلىرىدىن 

 ساقلىنىشىڭ كېرەك.

مۇئىىامىلە ئىشىىلىرىڭدا جىىازانە ۋە ئۆسىىۈمدىن يىىىراق بىىارلىق  -90

 تۇرۇشۇڭ ۋە ئۆزەڭنى تامامەن پاك تۇتۇشۇڭ كېرەك.

ئومۇمغىىا پايىىدىلىق ئىسىىالمىي ئىگىلىىىە يىىارىتىش ئۈچىىۈن  -91

مۇسىىۇلمانالرنى زاۋۇت ۋە كارخانىىا قىىۇرۇ  تەشىىۋىق قىلىىىپ، ئىسىىالم 

ئىقتىسىىادىنى  ۈللەند ر شىىكە خىىىزمەت قىلىشىىىڭ، ۋەزىىىيەت نىىېمە 

شىدىن قەتئىينەزەر، بىر تەڭگە چىاغلىق پۇلنىىڭ مۇسىۇلمان ئەمەس بولۇ

كىشىلەرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كەتمەسلىكىگە قاتتىق تىرىشىشىىڭ، پەقەت 

كېچەكلەرنىىى كىيىشىىىڭ ۋە  -ئىسىىالم دىيارىىىدا تىكىلىىگەن كىىىيىم 

ئىچمەكلەرنىى ئىسىتىما   –مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدا ئىشلەنگەن يىېمەك 

 قىلىشىڭ كېرەك.

مېلىڭنىڭ بىر قىسمىنى دەۋەت خىزمىتىگە ئايرىشىڭ،  -پۇ   -99

زاكات بېرىشىڭ، كىرىمىڭ قانچىلىە ئاز بولۇشىدىن قەتئىيىنەزەر، ئۇنىىڭ 
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بىر قىسمىنى تىلىىگەن يىاكى نومىۇس قىلىىپ تىلىمىىگەن يوقسىۇلالرغا 

 ئايرىشىڭ كېرەك.

تۇيۇقسىز يۈز بېرىىدىغان ئىشىالرغا ئىشىلىتىش ئۈچىۈن، ئىاز  -91

ىڭ مەلۇم قىسىمىنى ئايرىىپ ساقلىشىىڭ، ھەر ىزمىۇ بولسىمۇ، كىرىمىڭن

ھەمىىمە نەرسىىەم تولىىۇق بولسىىىكەن دەپ ھۈمىىۈرەكلەپ كەتمەسىىلىكىڭ 

 كېرەك.

ئادەتلەرنى تىر لد ر پ، ئەجنەبىي ئىۆرپ  -ئىسالمىي ئۆرپ  -91

ئادەتلەرنى بارلىق ھايات ساھەلىرىدىن چىقىرىپ تاشالشىقا قولۇڭىدىن  –

ئادەتلەر: ساالملىشىش،  –ئۆرپ كېلىشىچە خىزمەت قىلىشىڭ كېرەك. بۇ 

سۆزلىشىش، تارى ، كىيىنىش، ئۆي جاھازلىرى، ئىشىلە ، دەم ئىېلىش، 

كېلىش، قىايغۇرۇ ، خۇشىاللىنىش  -ئىچىش سائەتلىرى، بېرىپ  –يەپ 

ۋەھاكازاالردۇر. بۇالرنىڭ ھەممىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پىاك 

 سۈننىتىنى تەتبىقلىشىڭ كېرەك.

پ بىىارلىق مەدەنىىىي مەھكىمىلەردىىىن، ئىسىىالمغا خىىىال -95

ھۆكىىىۈملەردىن، ئىسىىىالمىي پىكىىىرىڭگە قارشىىىى بىىىارلىق پائىىىالىيەت 

ژۇرنالالردىن، جامىائەتلەردىن، مەكىتەپلەردىن ۋە  -كۇلۇبلىرىدىن،  ېزىت 

 جەمئىيەتلەردىن ئاالقاڭنى ئۈز شۈڭ كېرەك.

نىڭ سېنى ھەر زامىان كۆزىتىىپ تۇرىىدىغانلىقىنى هللاجانابى  -99

دىن چىقارماسىلىقىڭ، ئىاخىرەتنى ئەسىلەپ تۇرۇشىۇڭ ۋە ھەر ىز ئېسىڭ

تائاالنىىىىڭ رازىلىقىغىىىا هللا ئۇنىىىىڭ ئۈچىىىۈن تەييىىىارلىق قىلىشىىىىڭ، 

 -ئېرىشتۈرىدىغان ئىبىادەت باسىقۇچلىرىنى قەتئىىي ئىىرادە بىىلەن بىىر 

بىرلەپ بېسىپ ئۆتۈشۈڭ، تەھەججۇد نامىزى ئۇقۇ ، ھەر ئىاي ئەڭ ئىاز 

ىلەن قىلىنىىدىغان زىكىرلەرنىى كىۆپ ئۈچ كۈن روزا تۇتۇ ، تى  ۋە دى  ب

قىلىش، ھەرقانداق ئاھۋالدا قۇرئان ۋە سۈننەتتە كەلىگەن دۇئىاالر بىىلەن 

قىىا هللادۇئىىا قىلىىىش قاتىىارلىق نەپىىلە ئىبىىادەتلەرنى قىلىىىش ئىىارقىلىق 

 يېقىنلىشىشىڭ كېرەك.
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تاھاررەتنى كامى  ئېلىشىڭ، كۆپىنچە ۋاقىتلىرىڭىدا تاھىارەت  -98

 بىلەن يۈر شۈڭ كېرەك.

ازنى كامى  ئىادا قىلىشىىڭ، ھەمىشىە ئىۆز ۋاقتىىدا ئىادا نام  -93

قىلىشقا تىرىشىشىڭ، ئىمكانقەدەر جامائەت بىلەن مەسىجىدتە ئوقۇشىقا 

 ھېرى  بولۇشۇڭ كېرەك.

رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى تۇتۇشۇڭ، ئىمكانىڭ يىار بەرسىە،  -92

ھەج قىلىشىىىڭ، ھازىرنىىىڭ ئۆزىىىدە ئىمكىىان يىىار بەرمىىىگەن تەقىىدىردە، 

 قىلىش ئىمكانىغا ئېرىشىش ئۈچۈن تىرىشىشىڭ كېرەك. كېيىنچە ھەج

جىھاد قىلىشنى ھەمىشە نىيەت قىلىشىڭ، شىېھىد بولۇشىقا  -10

ئىشتىياق باغلىشىڭ ۋە بۇنىڭ ئۈچىۈن كۈچۈڭنىىڭ يېتىشىىچە تەييىارلىق 

 قىلىشىڭ كېرەك.

ھەمىشە تەۋبە قىلىپ ۋە ئىستىغپار تىلەپ تۇرۇشىۇڭ، چىوڭ  -11

ىنمۇ ساقلىنىشىىىڭ، ئاخشىىىمى  ۇنىىاھالر تۈ ىىۈ ، كىچىىىە  ۇنىىاھالرد

يامان ئىشالرنى  –ئۇخالشتىن بۇرۇن شۇ بىر كۈن ئىچىدە قانداق ياخشى 

قىلغانلىقىڭدىن ھېسائ ئېلىپ تۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ئۆزەڭگە مۇئەييەن ۋاقىت 

ئايرىشىىىڭ، ۋاقىىىت ھاياتلىقنىىىڭ مەنبەسىىى بولغىىانلىقى ئۈچىىۈن ئىىۇنى 

ئۆتكۈزمەسىلىكىڭ، تېجىشىڭ، بىر مىنۇتنىمىۇ پايدىسىىز ئىشىالر بىىلەن 

ھىىارام ئىشىىالرغا  ىرىپتىىار بولىىۇپ قالماسىىلىق ئۈچىىۈن شىىۈبھىلىە 

 نەرسىلەردىنمۇ يىراق تۇرۇشۇڭ كېرەك.

نەپسىڭگە ھاكىم بولغانغىا قەەدەر، ئۇنىڭغىا قارشىى قىاتتىق  -19

 -كىىىۈرە  قىلىشىىىىڭ، كىىىۆزلىرىڭنى ھارامىىىدىن ساقلىشىىىىڭ، ھىىىې  

ەسىلىرىگە قارشىى تۇيغۇلىرىڭنى تىز ىنلىشىڭ، نەپسىىڭنىڭ ھىاۋايى ھەۋ

تۇرۇشۇڭ، ئۇنى ھەمىشە ھاال  ۋە پاك شەيئىلەر بىلەن يۈكسەلد ر شۈڭ، 

ۋەزىيەت قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، نەپسىڭ بىلەن ھارام شىەيئىلەر 

 ئارىسىدا بۆسۈلمەس توساق بولۇشۇڭ كېرەك.
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ھاراقتىن، مەسىت قىلغىىدىغان نەرسىىلەردىن ۋە زەھەرلىىە  -11

 لىرىدىن قەتئىي يىراق تۇرۇشۇڭ كېرەك.چېكىملىكنىڭ بارلىق تۈر

بىۇرادەردىن،  –يامان ۋە بۇزۇق ئىشالرنى قىلىىدىغان دوسىت  -11

مەسىىيەت بولىىدىغان ئىورۇنالردىن يىىراق تۇرۇشىۇڭ  -شۇنداقال،  ۇنىاھ 

 كېرەك.

تاماشا بولىدىغان جايالرغا بېىرىش ئۇياقتىا تۇرسىۇن،  -ئويۇن  -15

شىىىڭ، موللىىۇق ۋە ئۇنىىداق جايالرنىىىڭ تاقىلىشىىى ئۈچىىۈن كىىۈرە  قىلى

 پاراۋانلىق ئىچىدە ياشاشتىن ساقلىنىشىڭ كېرەك.

ئۆزەڭنىڭ  ۇرۇپپىسىدىكى جامائەت ئەزالىرىنىىڭ ھەربىرىنىى  -19

تولۇق تونۇپ چىقىشىىڭ، ئۆزەڭنىمىۇ ئۇالرغىا تولىۇق تونۇتۇشىۇڭ، ئۆزئىارا 

بىرىگە ياردەم قىلىش ۋە  -بىرىنى قەدىرلە ، بىر  -ياخشى كۆر  ، بىر 

نپەئەتىنىىى ئىىۆز مەنپەئەتىىىدىن ئەال بىلىىىش قاتىىارلىق باشىىقىالرنىڭ مە

ھوقىىۇقلىرىنى تولىىۇق ئىىادا قىلىشىىىڭ، ئۇالرنىىىڭ  -قېرىنداشىىلىق ھەق 

يېغىنلىرىغا قاتنىشىشىڭ، جىددىي ئۆزرە چىقىىپ قالمىسىىال، يىغىنىدىن 

ئايرىلىپ قالماسلىقىڭ ۋە مۇئامىلىلىرىڭدە ھەمىشە ئۇالرنىڭ مەنپەئەتىنى 

 يۇشۇڭ كېرەك.ئالدىنقى ئورۇنغا قو

قانداقال بىر جەمئىيەت ياكى جامىائەت بىىلەن ئاالقىلىشىىپ  -18

تۇرۇ  سېنىڭ پىكرىڭگە پايىدىلىق بولمىسىا، ئىۇالردىن مۇناسىىۋىتىڭنى 

ئۈز شۈڭ كېرەك. بولۇپمۇ شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇلغان چېغىڭىدا، ئىۇالردىن 

 مۇناسىۋىتىڭنى چوقۇم ئۈز شۈڭ الزىم.

قىتىشىىقا تىرىشىشىىىڭ، دەۋىتىڭنىىى ھەممىىىال جايىىدا تار -13

رەھبەرلىرىڭنى بارلىق ئەھۋالىڭدىن خەۋەردار قىلىىپ تۇرۇشىۇڭ، دەۋاغىا 

يامان تەسىر يەتكۈز   ئېھتىمالى بولغان ھېچبىر ئىشىقا ئىۆز بېشىىڭچە 

قەدەم باسماسىىلىقىڭ، پەقەت رەھبەرلىرىڭنىىىڭ ئىجىىازىتى بىىىلەن قەدەم 

تۇرۇشىۇڭ،  بېسىشىڭ، روھىي جەھەتتىن بۇ دەۋاغىا ھەمىشىە باغلىنىىپ
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ئۆزەڭنى ھەمىشە ئالدىنقى سەپتە بۇيرۇق ساقالپ تۇرىۋاتقان بىر ئەسكەر 

 دەپ بىلىشىڭ كېرەك. 

*** 
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 رغھىي باغلىنىش رىشتىسى

 
مۇسۇلمان قېرىندا  مۇنۇ ئايەتنى چوڭقۇر مۇالھىزە قىلىش بىىلەن 

جتُووَنت جئوقۇيدۇ:   ُ جَْحُمَ و ُا َْججاْح و جْحْ ُهو  ْ وُْءج﴿قُو ْموَ جتاشا جج  ُا ْ ُ جَْحُمَ و وُْءجااتواَنو ججاوَ جتاشا ُا نجَْحُمَ و
ِ ونج ْاج جتُو ح ُُّجْحْ َ و ٍُل  َ جقاو وَنء  ْججشا جما اوىجُ و ُا ج  نْو ُُ و جَْحخا وَ َا  َ وُْءجَ  او ججاوَ جتاشا وُْءجااتُوذ ل  ججاوَ جتاشا  ْ  َ ااُت

جْ ْنجج  ا َا جَْح ُْ  ُ جااُتَخ  ْ ِ نجْحْ َ  ج َا ْ َ جااُت ح ُُّجْحنْوها ْ َُُزُقجْحنْوها جااتوا َانج جَْح جج  ا ْا ُْجَْحما ج  ُ جااُتَخ  ْ َحما ج
ساَّْ  ج﴿ ُ جب  ُْءجَ غاَ  پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغىان ئىى »ئېيتقىنكى، جاَ جتاشا

خالىغىىان ئىىادەمگە پادىشىىاھلىقنى بېرىسىىەن، خالىغىىان ئادەمىىدىن هللا! 

پادىشىىاھلىقنى تارتىىىپ ئالىسىىەن؛ خالىغىىان ئىىادەمنى ئەزىىىز قىلىسىىەن، 

ن ئادەمنى خار قىلىسىەن؛ ھەمىمە ياخشىىلىق )نىىڭ خەزىنىسىى خالىغا

يالغۇز  سىېنىڭ قولۇڭدىىدۇر. سىەن ھەقىىقەتەن ھەممىىگە قادىرسىەن. 

كېچىنى كۈند ز ە كىر ۈزىسەن، كۈند زنى كېچىگە كىر ۈزىسەن )شۇنىڭ 

بىلەن، كېچە ى كۈنىد زنىڭ ئىۇزۇن ى قىسىقا بولۇشىى پەسىىللەر بىويىچە 

لىقنى )يەنى تىرىە بولغان ئىنساننى، ھايۋاننى  نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ ؛ جان

جانسىىىزدىن )يەنىىى جىىانلىق بولغىىان ئابىمەنىيىىدىن  چىقىرىسىىەن، 

جانسىزنى )يەنى جانسىز بولغان ئابىمەنىينى  جانلىقتىن )يەنى جىانلىق 

بولغان ئىنساندىن، ھايۋاندىن  چىقىرىسىەن؛ ئىۆز ڭ خالىغىان كىشىىگە 

 .  ① «ھېسابسىز رىزىق بېرىسەن
نىدىن ئىۇ ئىۆزى تونۇغىىان قېرىنداشىلىرىنىڭ چىرايىنىى زگھىىنىگە ئا

كەلتۈرىىىدۇ، تونۇمىغىىان قېرىنداشىىلىرى بىىىلەن ئىىۆزى ئارىسىىىدا روھىىىي 

باغلىنىش رىشتىسىنىڭ بارلىقىنى ھې  قىلىىدۇ، ئانىدىن ئىۇالر ئۈچىۈن 

سىەن بىۇ دىلالرنىىڭ هللا! ئىى »مۇنۇ دۇئاغا ئوخشا  دۇئاالرنى قىلىدۇ: 

                                                 
 ئايەتلەر. – 98ۋە  – 99سۈرە ئا  ئىمران،  ①
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تىدە جەم بولغىىانلىقىنى، سىىېنىڭ تائىتىىىڭ سىىېنىڭ مۇھەببىتىىىڭ ئۈسىى

ئۈسىىتىدە ئۇچراشىىقانلىقىنى، دەۋىتىىىڭ ئۈسىىتىدە بىرلەشىىكەنلىكىنى، 

شىىەرىئىتىڭگە يىىاردەم بېىىرىش ئۈچىىۈن ۋەدىلەشىىكەنلىكىنى بىلىىىپ 

بىرىگە بولغان  -ئۇالرنىڭ بىرلىكىنى كۈچەيتكىن، بىر هللا! تۇرۇپسەن. ئى 

ا يولغا يېتەكلىگىن، ئۇالرنىىڭ مۇھەببىتىنى داۋام قىلدۇرغىن، ئۇالرنى توغر

يىىوللىرىنى سىىېنىڭ مەڭگىىۈ ئۆچمەيىىدىغان نىىۇرۇڭ بىىىلەن تولىىدۇرغىن، 

دىللىرىنى ساڭا بولغان ئىمانىنىڭ بەرىكىتى ۋە تەۋەككۈلىنىڭ  ىۈزەللىكى 

بىلەن يورۇتقىن، قەلبلىرىنىى ئىۆزەڭنى تونۇتىۇ  بىىلەن جانالنىدۇرغىن، 

 –ن ئىىالغىن. شىىەك جىىانلىرىنى سىىېنىڭ يولۇڭىىدا شىىېھىد قىلىىىش بىىىلە

شۈبھىسىزكى، سەن نېمىدگگەن ياخشى مەدەتكار، نېمىىدگگەن ياخشىى 

هللا! دۇئىىالىرىمىزنى قوبىىۇ  قىلغىىىن! ئىىى هللا! ياردەمچىسىىەن. ئىىى 

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئىائىلە تاۋابىئاتلىرىغىا 

 ۋە ساھابىلىرىگە رەھمەت، مەغپىرەت، ساالم يوللىغىن! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


