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كىرىش سۆز

بىز ئاجىز بهندىلىرىگه ئىمان نېمىتى ئاتا قىلغان ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان 
ئالالھتائاالغا چهكسىز ھهمدۇ-ساناالر بولسۇن. 

مۇھهممهد  ئهبهدىسى  پهخرى  كائىناتنىڭ  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه دۇرۇت ۋه ساالم بولسۇن.

ئىسالمنىڭ ئاساسى ئهقىدىدىكى تهۋھىد، يهنى ئالالھنىڭ بىرلىگىدۇر. ئهمهل بولسا 
مېۋىسىدۇر.  تۇنجى  ئىماننىڭ  مهرھهمهت  ئىبارهت.  مهرھهمهتتىن  ۋه  يول  توغرا  ئهدهپ، 
ئۇنىڭدىن يىراق كۆڭۈل تىرىك ھېسابالنمايدۇ. ھهر خهيرلىك ئىشنىڭ بېشى بىسمىلالھ 
ۋه قۇرئانى-كهرىمنىڭ بىرىنچى سۈرىسى فاتىھه ئالالھنىڭ مهرھېمىتىنى ئىپادىلهيدىغان 
«راھمان»، «رهھىم» ئىسىملىرى بىلهن باشلىنىدۇ. پهيغهمبهرلهر ۋه مۇتتهقى زاتالرنىڭ 
مۇھىم  مهرھهمهتنىڭ  تولغان.  بىلهن  داستانلىرى  مهرھهمهت  ھېكايىلىرىمۇ  ھايات 

ئاالمهتلىرىدىن بىرى «ئىنفاق1»تۇر. 
ئهدهپلىك ۋه ئهخالقلىق ئىنسان يېتىشتۈرۈش ئارقىلىق تىنچ جهمئىيهت بهرپا قىلىش 
شهپقهت،  كۆڭۈلنىڭ  يېتىش  كامالهتكه  بۇنداق  بىرىدۇر.  غايىلىرىدىن  ئاساسى  دىننىڭ 
مهرھهمهت تۇيغۇسىغا ئىگه بولىشى؛ زاكات، ئىنفاق قاتارلىق سالىھ ئىشالرنىڭ ئوتتۇرىغا 
بولغان  رهببىگه  بهندىنىڭ  ئىشالر  گۈزهل  بۇنداق  چۈنكى  مۇمكىندۇر.  بىلهن  چىقىشى 

تهشهككۈر بۇرچىدۇر. 
 پىداكارلىق ھهقىقىي سۆيگۈنىڭ ئهڭ بۈيۈك ئاالمىتىدۇر. سۆيگۈچى سۆيۈلگۈچىنىڭ 
كۆڭۈل  بىر  مۇسۇلمان  شۇڭا،  بىلىدۇ.  دهپ  خۇشاللىق  كۆرسىتىشنى  پىداكارلىق  يولىدا 
ياراتقۇچىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن پۈتكۈل مهخلۇقاتنى شهپقهت ۋه مهرھهمهت تۇيغۇسى بىلهن 

قۇچاقلىشى كېرهك.
تىنچ-ئامانلىقى  جهمئىيهتنىڭ  ئاجىزالۋاتقان،  مېھرى-مۇھهببهت  قېرىنداشلىق 
بوزۇلۇۋاتقان، ھهسهتخورلۇق كۈچىيىۋاتقان بۇ دهۋىرده ئىنفاق ۋه خىزمهت سهپهرۋهرلىكىگه 
جىددى ئېھتىياج بار. ئهپسۇسكى، بۈگۈن ياشاۋاتقان شۇ جهمئىيىتىمىزده بىر تهرهپتىن 

1. ئىنفاق: خالىسانه ياردهم، خهيرى-ساخاۋهت ۋه ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن قىلىنغان پىداكارلىق.
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قىسمىنىڭ  كۆپ  ئىنسانالرنىڭ  تهرهپتىن  بىر  يهنه  بۆھرانالر،  ئىقتىسادىي  ئىجتىمائىي، 
بېشىدا،  ئهمهللهرنىڭ  قارىلىۋاتقان  سهل  كۆپ  ئهڭ  تۈپهيلىدىن  بولۇشى  رام  ماددىياتقا 
جهھهتته  بۇ  كېلىۋاتىدۇ.  ئهمرى  قىلىنىدىغان  ئىجرا  بىلهن  پىداكارلىق  ماددىي  دىننىڭ 
ئېسىمىزگه ئالدى بىلهن زاكات، ئىنفاق قاتارلىق ئهمىرلهر بىلهن بىرگه ۋهقىپكه ئوخشاش 

شهپقهت مۇئهسسهسهلىرى كېلىدۇ.
بۆشۈكتىن قهبىرگىچه ھاياتنىڭ پۈتكۈل باسقۇچلىرىغا يېتهكچىلىك قىلىدىغان ئىسالم 
ھهر دهۋرنىڭ تهلهپ، ئېھتىياجلىرىنى كۆزده تۇتۇپ، قايتىدىن يېزىلىشى كېرهك. ئهگهر 
بۇنداق قىلىنمىغان تهقدىرده ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى ۋه ھاياتنىڭ ئاچچىق-ساۋاقلىرى ئىچىده 
ئىسالمنىڭ ئهخالقى گۈزهللىكىدىن ئىنسانالرنىڭ قانچىلىك يىراقلىشىۋاتقانلىقىنى پهرقه- 
قىلىنىدىغان  بايان  قىسقىچه  كىتابىمىزدا  بىرى  بۇالردىن  مهسىلهن:  بولمايدۇ.  تكىلى 

«ئۆشره»گه ئوخشاش مهسىلىلهردۇر.
مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  تهرىپى  ئىقتىسادىي  دىنىمىزنىڭ  قاتارلىق  زاكات  ۋهقىپ، 
مهسىلىلهردىكى ئاساسى ھۆكۈملهرنى ئهسلىتىش ۋه بىرگه ياشاۋاتقان شۇ جهمئىيهتنىڭ 
تهييارالش  ئهسهرنى  بۇ  ئۈچۈن  قىلىش  مۇالھىزه  ئاساسىدا  پرىنسىپالر  بۇ  رىئاللىقىنى 
بوغۇلۇپ  ئىچىده  بۆھران  ماددىي-مهنىۋىي  مهقسىتىمىز،  قىلدۇق.  ھېس  ئېھتىياجىنى 
بىلهن  ۋهزىپىلىرىمىز  قاتارلىق  زاكات  ئىنفاق،  ۋهقىپ،  جهمئىيىتىمىزده  شۇ  كېتىۋاتقان 

يارىالرغا قايتىدىن مهلھهم بولىدىغان ئىشتىياق قوزغىتىشتىن ئىبارهت.
كىتابىمىزدا تېمىمىز بىلهن مۇناسىۋهتلىك تارىخىي ھهقىقهتلهرنى يورۇتۇشنى ئۆزىمىزنىڭ 
ۋىجدانى بۇرچى دهپ قارىدۇق. پۈتكۈل جاھان ئالدىدا باشقىالرغا قهتئى ئوخشىمايدىغان 
دۇنيا قاراشنى مۇداپىئه قىلىشنى ئۈستىگه ئېلىپ، ئالته يېرىم ئهسىر دىن، تىل، ئىرق 
يهرده  بىر  ئىچىده  خاتىرجهملىك  مىللهتلهرنى  ئوخشىمايدىغان  بىر-بىرىگه  جهھهتتىن 
باشقۇرغان ئوسمانىيه دۆلىتىنىڭ بۇ مۇۋهپپىقىيىتىدىكى ئاساسى ئامىلالردىن بىرى «خهير 

مۇئهسسهسهسى» ۋه بۇالر ئارىسىدا ۋهقىپلهرگه بهرگهن ئهھمىيىتىدۇر. 
مىللهتلهرنىڭ  تارىخ  بولغان  توپلىمى  تهجرىبىلهر  مىللىي  ئىپادىلهيمىزكى،  شۇنى 
رهھبهرلىكىگه  ئۇنىڭ  مېڭىشتا،  قاراپ  كېلىچهككه  سهۋهپتىن  بۇ  دېگهنلىكتۇر.  ئۆتمۈشى 
موھتاج بولمايدىغان بىر مىللهتنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ. ئهگهر ئۇ تارىخ كهلگۈسى 
بىلهن  غهلبىلهر  مهنىۋىي  ماددىي،  تهڭداشسىز  قىلىدىغان  ئاتا  ئىشهنچ  ئۈچۈن  ئهۋالدالر 

تولۇپ تاشقان بولسا... 
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بۇ ئۆلچهم بىلهن قارىغان ۋاقتىمىزدا، بىزنىڭ تارىخىمىز ھهر قانداق بىر مىللهتنىڭ 
ئهخالقى  ۋه  ئىلمىي  ھهربى،  دهرىجىده  بولمايدىغان  سېلىشتۇرغىلى  بىلهن  تارىخى 
گۈزهللىكلهرنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىگه چىققان. لېكىن كۈنىمىزده ماددىياتقا رام بولغان 
ۋهتىنمىزده  جهننهتتهك  بۇ  چۈشۈرۈۋاتىدۇ.  داغ  تارىخىغا  مىللىتىمىزنىڭ  نادانالر  بهزى 
ياشاۋاتقان، ئهمما ئۆز جىسمىدا ئهجداتلىرىنىڭ قېنى بولمىغان؛ روھىدا ئۆزىنىڭ ئۆتمۈشىگه 
قارىتا مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بولمىغان كىشىلهرنىڭ شهرهپلىك تارىخىمىزغا قارا سۈرتىشى 

ئهسلىده ئۇالرنىڭ مهنىۋىي (ئىچكى) دۇنياسىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، ئهلۋهتته. 
بىزنى مىللىي، مهنىۋىي ئاساسلىرىمىز بىلهن يوغۇرۇلغان مۇقهددهس مهنبهدىن اليىق 
پائالىيىتىنى  ئۆز  ئاللىبۇرۇن  تىرىشىۋاتقانالر  قويۇشقا  مهھرۇم  ئىمكانىدىن  پايدىلىنىش 
باشلىغان ئىدى. ئۇالر، تهخمىنهن 1000 يىل ھۆكۈم سۈرگهن جاھان ھاكىمىيىتىمىزنىڭ 
پۈتۈن  ئۈچۈن  ئاجىزلىتىش  كۈچىمىزنى  مهنىۋىي  مىللى،  بولغان  ئامىللىرى  ئهسلى 
ھىيلىگهرلىكىنى ئىشقا سالدى. بۇ جهرياندا دۈشمهنلهرنىڭ ئۇدا ئېلىپ بارغان ھهرىكهتلىرى 
بهزىسىنىڭ  غاپىل،  بهزىسىنىڭ  ئۇالرنىڭ  بىلهن  ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ  نهتىجىسىده، 
خائىنالرچه ھهرىكهتلىرى ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇالرنىڭ تهسىرى بىلهن ئىنسانالرنىڭ تارىخ 
ئوتتۇرىغا  نهسىللهر  قىسىم  بىر  چىقىدىغان  قارشى  ئهنئهنىسىگه  ئۆز  ئاجىزلىشىپ،  ئېڭى 
چىقتى. بۈگۈن بۇ پاجىئهنىڭ ئهڭ دهھشهتلىك باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىمىز. تارىخ سهھنىسىده 
قايتىدىن ئهجدادىمىزغا اليىق سۈرهتته ئوتتۇرىغا چىقىشىمىز ئۈچۈن يۈزىمىزنى قايتىدىن 
ئۇ بهرىكهتلىك مهنبهگه قارىتىشىمىز كېرهك. شۇنداق قىلغاندىال غهرپ دۇنياسى ئېرىشكهن 
تېخنىكا تهرهققىياتى ئالدىدا مهيۈسلىنىش ۋه ئۆزىمىزنى كهمسىتىش تۇيغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، 
ماددىي  دۆلىتىمىزنىڭ  ۋه  مىللىتىمىز  بۇ  بوالاليمىز.  ئىگه  كۈچىگه  شاخلىنىش  قايتىدىن 
مهھرۇم  بۇنىڭدىن  ئامىلدۇر.  يېگانه  بولىدىغان  تۈرتكه  ئويغۇنىشىغا  جهھهتته  -مهنىۋىي 

قېلىش ھايات نېمىتىدىن مهھرۇم قېلىش، ھهتتا يۇقۇلۇپ كېتىشكه سهۋهپ بولىدۇ. 
تارىخ ئېڭىدىن مهھرۇم قېلىشنىڭ نهتىجىسىده جان تالىشىۋاتقان دهرتلىك كۆڭۈللهرگه 
يېتىپ،  تونۇپ  ھهقىقهتنى  بۇ  كېلىچهكته  يېقىن  مىللىتىمىزنىڭ  بىلهن  بولۇش  داۋا 
تارىخقا  بولغان  ئىنكاسى  ئامىلالرنىڭ  قىلغان  ئىگه  قۇدرهتكه  جاھانشۇمۇل  ئهجدادىنى 
ئىشتىياق بىلهن قارايدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز. بۇ خىل مۇھىتتا تهييارالنغان بۇ ئهسهرنىڭ 

ئهسلى غايىسىدىن بىرى، ئۇ بهرىكهتلىك مهنبهگه ئىشىك ئېچىشتىن ئىبارهت.
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سهھىپىلىرىدىن  پارالق  ئهڭ  جهھهتتىن  مهدهنىي  مىراسلىرىمىزنىڭ  تارىخىي 
يېتىشتۈرۈلۈپ  بىلهن  تهربىيه  مهنىۋىي  ئىنسانلىرىمىزنىڭ  ۋهقىپلهر،  بولغان  بىرى 
ئهمهلگه  سۈرهتته  مۇكهممهل  غايىسنى  يارىتىلىش  ئىنساننى  بۇ  مۇكهممهللهشتۈرۈلۈشىدۇر. 
ئاشۇرااليدىغان مهنىۋىي پهزىلهتلهر بىلهن بىزهشكه ۋهسىله بولىدىغان پائالىيهتلهردۇر. بۇ 

ئهسهرده تارىخىي مىراسىمىزدىن باشقا بۇ تهرهپلهرنى ئېچىپ بېرشكه تىرىشتۇق.
بۇ ئهسهرده ۋاقتى كهلگهنده بايان قىلىنغىنىدهك، مۇبارهك ئهجدادىمىز ھاجهتمهنلهرنىڭ 
دهردىگه دهرمان بولۇپ، مهرھهمهت ۋه خىزمهتنى ئالالھنىڭ مهخلۇقاتلىرى ئىچىده ئاجىز 
يېرى  بىر  قانداق  ھهر  دۇنيانىڭ  كۈنىمىزده  سهۋىيهگه  بۇ  يهتكۈزگهن.  ھايۋانالرغىچه 
كېلهلمىدى. بۇ سهۋهپتىن شانلىق تارىخىمىزدىن ئېلىشقا تېگىشلىك كۆپلىگهن گۈزهللىكلهر 

بار. 
ئوۋ  كېسهللهرنى  نېرۋا  ئاتىغان  دهپ  ئاجىزالر»  «مۆھتهرهم  بىلهن  ئهدهپ  ئۇالر 
تهڭدىشى  كۈنىمىزده  داۋاالشتهك،  بىلهن  مۇزىكا  بېقىپ،  بىلهن  گۆشى  ھايۋانلىرىنىڭ 

تېپىلمايدىغان مهرھهمهتله خىزمهت قىلىدىغان مهدهنىيهت بهرپا قىلغان. 
يوقۇملۇق ۋه خهتهرلىك كېسهللىك بولىشى تۈپهيلىدىن ئىنسانالردىن يىراق تۇتۇلىدىغان 
قولى  شهپقهت  مهدهنىيىتىده  ۋهقىپ  دۆلىتى  ئوسمانىيه  كىشىلهرگه  بار  كېسىلى  جۇزام 
ئۇزۇتۇلۇپ، ئۇالرنىڭ ھهر تۈرلۈك ئېھتىياجىنى ھهل قىلىدىغان «مىسكىنلهر تهككىسى» 

ناملىق مۇئهسسهسهلهر قۇرۇلغان. 
ئهپلىك «قۇش  ئۈچۈن  سېلىشى  ئۇۋا  قۇشالرنىڭ  پىشايۋان ئاستىلىرىدا  ئۆيلهرنىڭ 
ئۇۋىلىرى» تهييارالپ، ۋاقتى كهلگهنده كۆچۈپ كېتهلمىگهن يارىدار تۇرنا قۇشالر ئۈچۈنمۇ 
ئوسمانىيه دۆلىتى ۋهقىپ قۇرغان. ئوسمانىيالرنىڭ بۇ خىل خىزمهتلىرىنى ياخشى ئۆگۈنۈش 

ئۈچۈن ئۆزىمىزنى ئۇالرنىڭ ئۆلچهملىرى بىلهن ئۆلچهپ بېقىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.
ئىشلىرىدا   خهيرى-ساخاۋهت  خىزمهتلىرى،  ۋهقىپ  مهرھهمهتنى  يهنه  ئهجدادىمىز 
مۇۋاپىق ئۇسۇلالردا كۆرسىتىپ، يوقسۇلالرنىڭ ئىززهت-ھۆرمىتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن 
ئاالھىده دىققهت قىلغان. سهدىقه بهرگۈچى بىلهن ئالغۇچىنىڭ بىر-بىرىنى كۆرمهسلىكىگه 
بېرىلىدىغان  موھتاجالرغا  ئورناتقان.  تاشلىرى»  «سهدىقه  جامهلهرده  قىلىپ،  دىققهت 
تاماقالرنى ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىگه دهخلى يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن كېچه قاراڭغۇلۇقىدا تارقىتىپ، 
مهرھهمهتنى اليىق شهكىلده ئىپادىلىگهن. ھهتتا خىزمهتكارالرنىڭ كۆڭلى ئاغرىتىلمىسۇن 
تولۇقالپ  يېڭىسىنى  ئورنىغا  ئهشياالرنىڭ  كهتكهن  چېقىلىپ  دىققهتسىزلىكتىن  دهپ، 
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بېرىدىغان ۋهقىپلهرمۇ قۇرۇلغان. بۇ خىل ۋهقىپلهرنىڭ قۇرۇلۇشى ھهقىقهتهن ئالىجاناپلىق. 
بۇالر كۈنىمىزدىكى ئىنسانىيهتنىڭ ئىززهت-ھۆرمىتىنى ساقالپ قېلىشتا ئهھمىيهت بېرىشكه 

تېگىشلىك ھايات دهستۇرلىرىدۇر. 
بۇ  ئهتتۈرىلىدىغان  ئهكس  ھېس-تۇيغۇلىرىمىزدا  سۆز-ھهرىكهتلىرىمىز،  ھاياتىمىز، 
مهلۇماتالر، مهزمۇنىدىكى ھهقىقىي مهرھهمهت ۋه ئىنچىكىلىكى جهھهتتىن، كۈنىمىزده بىز  

ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان ئويغۇنۇشنىڭ بىرهر ئاگاھالندۇرۇش ۋاستىلىرىدۇر.
ئهجدادىمىزغا   سهۋهبى  كهلتۈرۈشىمىزنىڭ  كۆپلهپ  مىسالالرنى  خىل  بۇ  كىتابىمىزدا 
ۋىجدانى جهھهتتىن مهسئۇل بولغان «ۋاپا ۋه ئالقىش» بۇرچىمىزنى ئىپادىلهش بولماستىن، 

بهلكى ئۇالرنىڭ خىسلهتلىرىنى ئۆرنهك ئېلىپ، ئىجرا قىلىشقا باشلىشىمىز ئۈچۈندۇر.
ئۈچۈن،  ئومۇملىشىشى  جهمئىيهتته  مهرھهمهتنىڭ  ۋه  سۆيگۈ  خىل  بۇ  ۋهقىپلهر 
بولۇپمۇ ئهجدادىمىزنىڭ بۇ ھهقتىكى خىزمهتلىرى بۈگۈنكى ئىنسانىمىز ئۈچۈن ئىبرهتلهر 

مهيدانىدۇر.
بىز بۇ ئهسهرده ئوقۇرمهنلىرىمىز بىلهن بىرلىكته تارىخى بىر ئىنفاق كۆرگهزمىسىنى 
زىيارهت قىلماقچىمىز. رهببىمىز بۇ ئىنفاق كۆرگهزمىسىدىن اليىقىدا پايدىلىنىشنى نېسىپ 

قىلسۇن!
خىزمهتلهرنى  بۇ  ئىشالر،  گۈزهل  مىسالدىكى  نهچچه  بىر  بېرىلگهن  يهرده  بۇ 
ئۇالرنى  ئىشالر،  ياخشى  چىقىدۇ.  ئوتتۇرىغا  سايىسىدا  ئىنسانالر  پىداكار  قىالاليدىغان 
بېرىدۇ.  قاراپ نهتىجه  ۋه قابىلىيىتىگه  دۇنياسى  كۆڭۈل  كىشىلهرنىڭ  بولغان  قىلماقچى 
قابىلىيهتلىك، يېتىشكهن بىر ئىنساننىڭ قولىغا تاپشۇرۇلغان ئىشالر مۇكهممهل سۈرهتته 
ئىشالر  تاپشۇرۇلغان  قولىغا  كىشىلهرنىڭ  قابىلىيهتسىز  يېتىلمىگهن،  پىشىپ  تامامالنسا؛ 
ئىنسانغا نۇرغۇن ئاۋارىگهرچىلىك كهلتۈرىدۇ. بۇ ھهقىقهتكه ئاساسهن كىتابىمىزغا خىزمهت 
ۋه ئۇسۇلىغا مۇناسىۋهتلىك بىر باپنى قۇشۇمچه قىلدۇق. بۇ باپتا خىزمهتكه رهھبهرلىك 
زۆرۈر  بولۇشتا  ئىگه  ئاالھىدىلىكلهرگه  ۋه  قابىلىيهت  كېرهكلىك  كىشىلهرنىڭ  قىلىۋاتقان 

بولغان شهرتلهرنى ئوتتۇرىغا قويدۇق.
ئۈچۈن  ئهھلى  خىزمهت  ئۆلچهملهر  ۋه  ئهدهپ  قىلىنغان  بايان  شهكلىده  ماددا   12
مۇھىم بولغان زاھىرى (تاشقى)، باتىنى (ئىچكى)، ئىلم-ئىرپان، ئهقىل، كۆڭۈل، دۇنيا 
ۋه ئاخىرهت قاتارلىق ساھهلهرنى تهشكىل قىلىدىغان ئىككى تهرهپلىمىلىك قابىلىيهتنى 
گۈزهللىكلهرگه  ئهبهدىي  كامالهتكه،  ئىنسانالرنى  ئهسهرده  بۇ  بىز  ئالىدۇ.  ئۆزئىچىگه 
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ئوخشاش  مىسالىغا  قۇش  قاناتلىق  ئىككى  كىشىلهرنىڭ  بولغان  نامزات  ئېرىشتۈرۈشكه 
يېتىشىپ، الياقهتلىك شهخسلهر بولىشىنى غايه قىلدۇق. 

يا رهببى! بۇ قابىلىيهتلهرنى بىزگه ئاتا قىلغىن!..
بۇ مۇناسىۋهت بىلهن بۇ ئهسهرنىڭ تهيييارلىنىشىدا كۈچ چىقارغان م. ئاكىف گۈنداي ۋه  
باشقا ئاكادېمىك قېرىنداشلىرىمغا تهشهككۈر ئېيتىش بىلهن بىرگه خىزمهتلىرىنىڭ سهدىقه-

جارىيه2 سۈپىتىده ئالالھ جهلال جهاللۇھه تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشىنى تىلهيمهن.
ئهي مۈلۈكنىڭ ھهقىقىي ساھىبى بولغان ئالالھىم! سېنىڭ يولۇڭدا ئىنفاق ۋه 
شهپقهتنىڭ پۈتۈن ئاالمهتلىرى كۆڭۈل ھاياتىمىزنىڭ تۈگىمهس خهزىنىسى بولسۇن! 

ئامىن!

ئوسمان نۇرى توپباش

يېزىلىپ  ساۋاب  داۋاملىق  دهپتىرىگه  ئهمهل  كېيىنمۇ  بولغاندىن  ۋاپات  ئىنساننىڭ  بىر  سهدىقه-جارىيه:   .2
تۇرىدىغان ياخشى ئىشلىرى.
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ۋەقىپ مهدەنىيتىمىز

ۋهقىپ ياراتقۇچى تهرىپىدىن يارىتىلغۇچىالرغا 
بولغان  ئاالمىتى  سۆيگۈنىڭ  ۋه  مهرھهمهت 
بىر  بۇ  مۇئهسسهسىدۇر.  داۋاملىشىش  ئىنفاقنىڭ 
نهرسىنى  بىر  يهنى،  ئاتىلىشى  ئالالھقا  مالنىڭ 
مۈلۈك  ياكى  بېرىش  قىلىپ  مۈلۈك  باشقىسىغا 
ئهبهدىي  قىلىپ،  مهنئى  بولۇشتىن  ئىگىسى 
ئىپادىلهيدۇ.  ئىشلىتىلىشىنى  ئۈچۈن  غايه  بىر 
بۇنىڭدىكى غايه پۈتۈن مهخلۇقاتتىكى موھتاجالرغا 
مهرتلهرچه ئىكرام قىلىش، شهپقهت ۋه مهرھهمهت 
قولغا  رازىلىقىنى  ئالالھنىڭ  يېقىنلىشىپ،  بىلهن 
ھهتتا  مال  ئهمىلىيهتته،  ئىبارهتتۇر.  كهلتۈرۈشتىن 
ۋاقتى كهلگهنده جاننىڭ ئالالھ جهلله جهاللۇھۇ3 
يولىدا پىدا قىلىنىشى، ھهر مۇئمىن ئىجرا قىلىشقا 
تېگىشلىك ئىالھىي ئهمىردۇر. بۇ ھهقته ئالالھتائاال 

مۇنداق دهيدۇ:

«شۈبھىسىزكى، (ھهقىقىي) مۆمىنلهر ئالالھقا 
كهلتۈرگهن،  ئىمان  پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه 
ئاندىن (ئىمانىدا) شهك كهلتۈرمىگهن، ماللىرى 

ئالغاندا  تىلغا  ئىسمىنى  ئالالھنىڭ  جهاللۇھۇ:  جهلله   .3
ئۇلۇغ  بۈيۈك،  «جهالل»  سۆزى.  ھۆرمهت  ئېيتىلىدىغان 
ئالالھنىڭ  بىلدۈرىدىغان  مهنىنى  دېگهن  مۇقهددهس  ۋه 
دېگهن  ئۇلۇغ  ۋه  بۈيۈك  «جهلله»  بىرىدۇر.  ئىسىملىرىدىن 
شانى،  ئاتالغۇسى  جهاللۇھۇ»  «جهلله  بىلدۈرىدۇ.  مهنىنى 

كۈچ-قۇدرىتى يۈكسهك ۋه ئۇلۇغ دېگهنلىكتۇر. 

موھتاجلىق  ۋه  «يوقسۇللۇق 
كۆڭۈللهر  تارتىۋاتقان  دهردىنى 
تۇمان توشقان ئۆيگه ئوخشايدۇ. 
سهن ئۇالرنىڭ دهردىنى تىڭشاش 
بىر  ئۆيگه  تۇمانلىق  ئۇ  بىلهن 
ئۆينىڭ  ئاچقىنكى،  دېرىزه 
ۋه  كهتسۇن  چىقىپ  تۇمانى 
سېنىڭ قهلبىڭمۇ نازۇكلىشىپ، 

روھىڭ ئىنچىكىلهشسۇن.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا 
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«ئىنسان ۋاپات 
بولغاندا، شۇ ئۈچ 
ئهمهلىدىن باشقا 

ئهمهللىرىنىڭ 
ساۋابى توختايدۇ. 

بۇالر: سهدىقه-
جارىيه، پايدىلىق 

ئىلىم ۋه 
ۋاپاتىدىن كېيىن 
دۇئا قىلىدىغان 
ياخشى ئهۋالد.» 

(مۇسلىم، 
«ۋاسىييه»، 14)

بىلهن، جانلىرى بىلهن ئالالھ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر، ئهنه 
(ھۇجۇرات سۈرىسى، 15- شۇالر (ئىمان دهۋاسىدا) راستچىلالردۇر» 

ئايهت) 

«ئۇالر غهيىپكه ئىشىنىدۇ، نامازنى ئادا قىلىدۇ، ئۇالر بىز 
(بهقهره  بهرگهن مال-مۈلۈكتىن (خۇدا يولىغا) سهرپ قىلىدۇ.» 

سۈرىسى، 3-ئايهت)  

«شۈبھىسىزكى، ئالالھ مۆمىنلهردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، 
ماللىرىنى ئۇالرغا جهننهتنى بېرىپ سېتىۋالدى. ئۇالر ئالالھنىڭ 
يولىدا ئۇرۇش قىلىپ (دۈشمهنلهرنى) ئۆلتۈرىدۇ ۋه ئۆلتۈرىلىدۇ 
(يهنى دۈشمهنلهر بىلهن جىھاد قىلىپ شېھىد بولىدۇ)، (جىھاد 
ۋه  ئىنجىلدا  تهۋراتتا،  قىلىش)  ۋهده  جهننهتنى  قىلغۇچىالرغا 
ۋهدىسىدۇر،  راست  (ئالالھنىڭ)  قىلىنغان  زىكرى  قۇرئاندا 
(يهنى  بار؟  كىم  قىلغۇچى  ۋاپا  بهك  ئالالھتىنمۇ  ۋهدىسىگه 
سوداڭالردىن  بۇ  قىلغان  يوق)  ئهھهدى  ۋاپادار  ئالالھتىنمۇ 
خۇشال بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋهپپىقىيهتتۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 111-

ئايهت)

ئۈچۈن  رىزاسى  ئالالھنىڭ  ئۇالر  باركى،  كىشىلهر  «بهزى 
جېنىنى پىدا قىلىدۇ (قىلغان ئهمىلى بىلهن پهقهت ئالالھنىڭ 
رازىلىقىنىال تىلهيدۇ) ئالالھ بهندىلىرىگه تولىمۇ مهرھهمهتلىكتۇر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 207-ئايهت)

 ئىسالم دۇنيانى ئاخىرهتنىڭ تهييارلىق ماكانى، ئاخىرهتنى بۇ 
دۇنيانىڭ داۋامى دهيدۇ. ئىسالم بۇ ئىككى ئالهم ئوتتۇرىسىدا تهن-
روھ، ماددا-ئاڭ جهھهتتىن گۈزهل ۋه  مۇكهممهل تهڭپۇڭلۇق ئورناتتى. 
بۇنىڭ بىلهن خاتىرجهم ۋه باياشات جهمئىيهتنىڭ ساغالم زېمىنىنى بهرپا 

قىلدى. 
دائىرىسى كهڭ ساھهگه تارقىلىپ، خىزمهت قىلىۋاتقان ۋهقىپلهر 
ھهر  يارىتىلغان  ۋهقىپ  مۇئهسسهسهلىرىدۇر.  ئىنفاق  گۈزهل  ئهڭ 
نهرسىگه قارىتا ئىسالمنىڭ شۇئارى بولغان شهپقهت ۋه مهرھهمهتنىڭ 
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ئىالھىي  بولۇشتا  مۇسۇلمان  بىر  تهقۋا  قۇرئانى-كهرىمده  ئىپادىلىنشىدۇر.  گۈزهل  ئهڭ 
رىزانى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئهڭ ياخشى كۆرۈدىغان نهرسىلهرنى ئىنفاق قىلىش ئهمىر 

قىلىنغان. 
ئىنسان ئۈچۈن دۇنياغا ئائىت نهرسىلهر ئىچىده ئهڭ قىممهتلىك نهرسه «جان» ۋه 
«مال»دۇر. جهننهتنى سېتىۋېلىش ۋه ئىالھىي رىزاغا نائىل بولۇش ئۈچۈن، بۇ قىممهتلىك 
نهرسىلهرنى ئالالھ يولىدا ئىنفاق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ سهۋهپتىن جان ۋه مېلىنى ئالالھ 
يولىدا مهرتلهرچه سهرپ قىلغان كىشىلهر «ۋهقىپ ئىنسانى» دهپ ئاتىلىدۇ. ھهقىقهتهن، 
ئۈچۈن  بېغىشلىغانلىقى  ئىشلىرىغا  خهيرى-ساخاۋهت  ئىمكانلىرىنى  پۈتۈن  كىشىلهر  بۇ 

مۇشۇنداق ئاتىلىشقا اليىقتۇر.
مۇھىم  ئادهملهر  خىل  بۇ  قىلىنىشىدا  بهرپا  ئامانلىقنىڭ  ۋه  تىنچلىق  جهمئىيهتته 
دۇنيا  ۋاقىتلىق  خىزمهتلىرى  كىشىلهرنىڭ  خىل  بۇ  چۈنكى،  ئالىدۇ.  ئۈستىگه  ۋهزىپىنى 
بىلهن  ۋاستىسى  مۇئهسسهسهلىرى  قىلغان  تهسىس  ئۇالر  بهلكى  بولماي،  خاس  ھاياتىغا 
كهلگۈسىگىمۇ تهسىر كۆرسىتىدۇ. ۋهقىپ ئىنسانلىرىنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىده تۇرۇۋاتقانالر 
ئۇالر  مۇئمىنالردۇر.  يهتكهن  كامالهتكه  تهربىيهسىده  ئۇالرنىڭ  ۋه  ۋهلىلهر  پهيغهمبهرلهر، 
ئالتۇن  تارىخنى  تارقىتىپ،  تهرىپىگه  تۆت  دۇنيانىڭ  ھاياجىنىنى  ئىمان  كۆڭلىدىكى 

سهھىپىلهر بىلهن تولدۇردى. 
كۈرمىڭلىغان  بىلهن  سهۋهپلهر  ئىقتىسادىي  ئىجتىمائىي،  دهۋرىمىزنىڭ 
كۆڭۈلسىزلىكلهرگه سهھنه بولىشى، قهدىمقى باي ۋهقىپلهرنىڭ خانىۋهيران قىلىنىشى ۋه 
يېڭىدىن قۇرۇلغانلىرىنىڭ ئېھتىياجنى قاندۇرۇلماسلىقىدىن كېلىپ چىقىۋاتىدۇ. بۇ خىل 
يېتهرسىزلىكنى تۈگۈتۈش ئۈچۈن، كۈنىمىزده ئىمكانى بار كىشىلهر غهيرهت كۆرسىتىشى 

كېرهك. چۈنكى، بۇ ئىشالردىكى مهسئۇلىيهت ئالدى بىلهن ئۇالرنىڭ زىممىسىده.
بىر ھهدىسته:

«ئىنسان ۋاپات بولغاندا شۇ ئۈچ ئهمهلىدىن باشقا ئهمهللىرىنىڭ ساۋابى توختايدۇ. 
مال ساھىبى، مۈلۈك ساھىبى،

قېنى بۇنىڭ دهسلهپكى ئىگىسى؟
مالمۇ يالغان، مۈلۈكمۇ يالغان،
كېتىپ سهنمۇ بىر ئاز ئالدان. 

-يۇنۇس ئهمره
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دۇئا  كېيىن  ۋاپاتىدىن  ۋه  ئىلىم  پايدىلىق  سهدىقه-جارىيه،  بۇالر: 
قىلىدىغان ياخشى ئهۋالد.» (مۇسلىم، «ۋاسىييه»، 14) دېيىلگهن.

جهھهتتىن  ئومۇمىي  سهدىقه-جارىيهنىڭ  ئالىملىرى  ئىسالم 
سهدىقه-جارىيه  قىلىدۇ.  بايان  كۆرسىتىدىغانلىقىنى  ۋهقىپنى 
ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن داۋاملىق سۈرهتته خىزمهت قىلىدىغان ئهسهر 

قالدۇرۇشتۇر. 
ۋاقىتتىن  يارىتىلغان  دۇنيا  باركى،  بۇالقالر  ئېرىق،  بهزى 
خىل  بۇ  ئېقىۋاتىدۇ.  بىلهن  نهغمىلهر  روھانى  ۋه  سۈزۈك  باشالپ، 
ئۆستهڭ-بۇالقالر سۇسىز قالغانالرغا ھايات، ئاشىق روھالرغا ئىلھام 
سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  ئاقىدۇ.  قىيامهتكىچه  قىلىپ،  ئاتا 
بۇ  ئىشالرنى  خهيىرلىك  قىلىنغان  يولىدا  ئالالھ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى 
ئېقىنالرغا ئوخشاتقان. لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بايان قىلغان 
قهدهر  ئهبهدىيهتكه  ئۇ  چۈنكى  ئوخشىمايدۇ.  بۇنىڭغا  سۇ  ئاقار 
ئاققان  ئېقىنىدۇر.  خهيىر  قىلىدىغان  ئاتا  ئهجىر  ئىنسانغا  ئېقىپ، 
مۇددهتكىچه ئىگىسىنىڭ ئهمهل دهپتىرىنى تولدۇرۇپ، ئهبهدى نۇرغا 

چۆمدۈرىدىغان بىر شىپا، يهنى سهدىقه-جارىيهدۇر. 
ئىنساننىڭ  نهرسىلهرنى  كائىناتتىكى  ۋه  كائىنات  ئالالھتائاال 
مال-مۈلۈك،  ئهۋالد،  قىلدى.  مهسئۇل  ئۇنى  بېرىپ،  ئهمرىگه 
دائىرىسىده  مهسئۇلىيهت  بۇ  ھهممىسى  قاتارلىقالرنىڭ  ساالمهتلىك 
بىلهن  ئهستايىدىللىق  نهرسىلهرنى  بۇ  ئىنسان  قىلىندى.  ئامانهت 
مۇھاپىزهت قىلىشى كېرهك. ئامانهتكه اليىقىدا رىئايه قىلىپ، ئۇنى 
قىلىش  سهرپ  يولىدا  رىزاسى  ئالالھنىڭ  بولغان  ئىگىسى  ھهقىقىي 
ئىالھىي رهھمهتنى جهلپ قىلىشنىڭ يېگانه ۋهسىلىسىدۇر. بۇ ھهقته، 

يۇنۇس بىر شېئىرىدا: 
مال ساھىبى، مۈلۈك ساھىبى،

قېنى بۇنىڭ دهسلهپكى ئىگىسى؟
مالمۇ يالغان، مۈلۈكمۇ يالغان،

«ئالالھنىڭ 
يولىدا پۇل-

مېلىنى سهرپ 
قىلغانالرنىڭ 

(سهرپ قىلغان 
نهرسىسى يهرگه 
تېرىلىپ) يهتته 

باشاق چىقارغان، 
ھهر باشىقىدا 100 

دان تۇتقان بىر 
دانغا ئوخشايدۇ. 
ئالالھ خالىغان 

بهندىسىگه 
ھهسسىلهپ ساۋاب 
بېرىدۇ. ئالالھنىڭ 

مهرھىمىتى 
(چهكلىك 

ئهمهس) كهڭدۇر 
(ئالالھ مال سهرپ 

قىلغۇچىنىڭ 
نىيىتىنى 

بىلگۈچىدۇر)» 

(بهقهره سۈرىسى، 
261-ئايهت)
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كېتىپ سهنمۇ، بىر ئاز ئالدان.

مهنادا  ھهقىقىي  مۈلۈك،  تهسۋىرلىگهن  ئۇسلۇبتا  گۈزهل  دهپ، 
ئالالھقا ئائىتتۇر. بۇ مۈلۈك بهندىگه پهقهت مهلۇم بىر ۋاقىت ئۈچۈن 

بېرىلگهن.
كامىل مۇئمىن بولۇشنىڭ شهرتلىرىدىن بىرى «بايلىق ئامانهتتۇر» 
چۈشهنچىسى بىلهن ياشاشتۇر. شۇڭا، بايلىقنى ئىنفاق ئۆلچىمىنىڭ 
سىرتىدا ئىشلىتىش ئامانهتكه خىيانهت ھېسابلىنىدۇ. بۇ خىيانهتنىڭ 
ئاخىرهتتىكى ھېسابى ئېغىر بولغانلىقى ئۈچۈن دۇنيادىمۇ شهخسىي 
كهلتۈرۈپ  ئاقىۋهتلهرنى  يامان  كۆپلىگهن  جهھهتته  ئىجتىمائىي  ۋه 
ئايالنماسلىقى،  مىكروبىغا  راك  سهرمايىنىڭ  ئىنفاق  چىقىرىدۇ. 
جهمئىيهت ئامانلىقىنىڭ بۇزۇلماسلىقى ۋه شهخسلهر ئوتتۇرىسىدىكى 

دۈشمهنلىكنىڭ يوقۇتۇلىشىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ. 
موھتاج  ۋه  بىچاره  داۋاملىق  ئۆزىنى  ئىگىلىرى  مال-مۈلك 
ئېسىدىن  ۋاقىت  ھهر  مۇمكىنلىكىنى  بولۇش  ئورنىدا  ئىنسانالرنىڭ 
چىقارماسلىقى الزىم. شۇڭا، ئىمكانى نىسبىتىده ئىنفاق سهپهرۋهرلىكىگه 
قىلىش  بۇنداق  چۈنكى  كېرهك.  بولىشى  غهيرىتىده  قېتىلىش 
ئالالھتائاالنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه قارىتا ئهمىلىي شۈكۈر قىلغانلىق 

بولىدۇ.
خهيىرلىك  قىلىنغان  ئۈچۈن  رىزاسى  ئۇنىڭ  ۋه  يولىدا  ئالالھ 
ئشالرنىڭ ھهقىقىي بهرىكىتى نىيهتكه باغلىقتۇر. چۈنكى ئالالھتائاال 
بۈيۈك  ئىشقىمۇ  بىر   كىچىك  قىلىنغان  يولىدا  رىزاسى  ئۆزىنىڭ 

نىسبهتته بهرىكهت ئاتا قىلىدۇ. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمىده:
«ئالالھنىڭ يولىدا پۇل-مېلىنى سهرپ قىلغانالرنىڭ (سهرپ 
قىلغان نهرسىسى يهرگه تېرىلىپ) يهتته باشاق چىقارغان، ھهر 
باشىقىدا 100 دان تۇتقان بىر دانغا ئوخشايدۇ. ئالالھ خالىغان 
مهرھىمىتى  ئالالھنىڭ  بېرىدۇ.  ساۋاب  ھهسسىلهپ  بهندىسىگه 

ۋهقىپ 
ياراتقۇچىنىڭ 

ھۆرمىتى ئۈچۈن 
يارىتىلغۇچىالرغا 

مهرھهمهت 
قىلىشنىڭ 

مۇئهسسهسه-
لىشىش 

شهكلىدۇر.
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خىزمهت قىلغۇچىالر 
تهرىپىدىن ۋهقىپ 

مېلى اليىق 
بولمىغان بىر يهرگه 

ئىشلىتىلگهنده، 
كۆپىنچه 

ۋاقىتالردا خهير 
ئىگىسى بىلهن 

رازىلىشىش مۇمكىن 
بولمىغانلىقى ئۈچۈن 

بۇنىڭ ھېسابى 
ئىالھى مهھكىمىگه 

قالىدۇ.

قىلغۇچىنىڭ  سهرپ  مال  (ئالالھ  كهڭدۇر  ئهمهس)  (چهكلىك 
نىيىتىنى بىلگۈچىدۇر)» (بهقهره سۈرىسى، 261-ئايهت) دېيىلگهن.

 ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
«كىم ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن بىر مهسجىد بىنا قىلسا، ئالالھتائاال 
(مۇسلىم:  قىلىدۇ.»  بىنا  تهخت  بىر  جهننهتته  ئۈچۈن  ئىنسان  ئۇ 

«مهساجىد»، 24) دېگهن. 
ۋهقىپلهرنىڭ  مۇھىم ئاالھىدىلىكىدىن بىرى بايلىق ئىگىلىرىنى 
ئىسراپچىلىق، كهيپ-ساپاغا بېرىلىپ كېتىشتىن ساقالپ قېلىشتۇر. 
ۋهقىپ تهسىس قىلىشتىكى ئاساسلىق غايه ئالالھنىڭ رىزاسىغا نائىل 
ئهڭ  ئىبارهت.  كهلتۈرۈشتىن  قولغا  سائادىتىنى  ئاخىرهت  بولۇپ، 
بۇ  داۋامالشقان.  قۇرۇلۇپ  ئاساسىغا  غايه  بۇ  ۋهقىپلهر  دهسلىۋىدىال 
شۇنداق بىر غايىكى، «ئهتتهئاررۇبۇ ئىللهلالھ» (ئالالھقا يېقىنلىشىش 
بولۇش  ساغالم  ۋهقىپنىڭ  ھېكمهتلهشتۈرۈلۈپ،  دهپ  ۋهسىلىسى) 

شهرتلىرىدىن بىرى قىلىنغان.
ۋهقىپكه قارىتا ئهستايىدىل بولۇپ، بۇ ئىالھىي ئامانهتنى باشقا 
بۇ  كۈنىمىزگىچه  تارىختىن  كېرهك.  تۇتۇش  ئۈستۈن  نهرسىلهردىن 
ئامانهتلهرگه  بۇ  كۆرسىتىلگهن.  ئهستايىدىللىق  ناھايىتى  ھهقته 
رىئايه قىلىنمىغان ۋاقىتالردا ئېچىنىشلىق ئاقىۋهتلهر كېلىپ چىققان. 
باشقىالرغا  تۆگه  بېرىلگهن  قىلىپ  مۆجىزه  ئهلهيھىسساالمغا  سالىھ 
ئارقىلىق  ۋاستىسى  پهيغهمبىرى  ئالالھتائاالنىڭ  بولماستىن  ئائىت 
ئىنسانالرنىڭ پايدىلىنىشىغا تهقدىم قىلىنغان بىر ئامانهت ئىدى. بۇ 
ئهينى زاماندا بىر ۋهقىپ بولۇپ، سۈتى شىپالىق، ئىگىسى جانابى 
ئالالھ ئىدى. ئهمما ئازغۇن قهۋم تۆگىنى ئۆلتۈرۈپ، ئامانهتكه خىيانهت 

قىلدى، نهتىجىده ھاالك بولدى. 
سۇاليمان  قىلىنغان  رىۋايهت  شهكلىده  قىسسه  ئارىسىدا  خهلق 
ئهلهيھىسساالم بىلهن ئاق قۇشقاچ ئوتتۇرىسىدىكى شۇ ھادىسىدىمۇ 

كۆپلىگهن ئىبرهتلهر بار. 
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ئازار  قۇشقاچقا  ئاق  بىر  ئهلهيھىسساالم  سۇاليمان  كۈنى  بىر 
بهردى. بۇنىڭ بىلهن ئاق قۇشقاچ سۇاليمان ئهلهيھىسساالمغا تهھدىت 

قىلىپ:
- سېنىڭ سهلتهنهتىڭنى يۇقۇتىمهن! - دېدى. 

سۇاليمان ئهلهيھىسساالم: 
- سېنىڭ گهۋدهڭ قانچىلىككى، مېنىڭ سهلتهنهتىمنى گۇمران 

قىاللىغۇدهك؟!
كىچىك قۇش بۇنى ئاڭالپ: 

- قاناتلىرىمنى ھۆل قىلىپ، بىر ۋهقىپ توپرىقىغا سۈرتىمهن. 
كېيىن قاناتلىرىمغا يۇققان توپراقنى، سارىيىڭنىڭ تېمىغا كۆتىرىپ 
سارىيىڭنى  سېنىڭ  توپراق،  ئۇ  كهلگهن  بىلهن  بۇنىڭ  كېلىمهن. 

يىقىشقا يېتىدۇ. - دېدى. 
قىلىش  دىققهت  قانچىلىك  مېلىغا  ۋهقىپ  قىسسهدىن  بۇ 

الزىملىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. 
ئاتا–بوۋىلىرىمىز: «ۋ ھهرپى بىلهن باشالنغان سۆزلهردىن (يهنى 
مهسئۇلىيهت  قىلىشتىن،  قهسهم  يهرلهرگه  پايدىسىز  دهپ  ۋهلالھى4 
تۇيغۇسى بولمىغان  ۋالى بولۇشتىن، ھهققىنى بېرهلمهيدىغان  ۋارىس 
بولۇشتىن، غايىسىگه ئۇيغۇن سهرپ قىلىنمىغاندا ئېغىر مهسئۇلىيهت 
ئاستىدا قالىدىغان ۋهقىپ مېلىدىن) يىراق تۇرۇڭالر، مهسئۇلىيىتىدىن 

قورقۇڭالر.» دېگهن. 
بۇ ئىپادىدىكى مهنانى خاتا چۈشهنمهسلىك كېرهك. خىزمهتنىڭ 
خىزمىتىىدىن  ۋهقىپ  كىشىلهرنىڭ  چىقااليدىغان  مهسئۇلىيىتىدىن 
يىراق تۇرۇشى بۈيۈك گۇناھالردىن بىرىدۇر. بۇ يهردىكى مهسئۇلىيهتتىن 
پايدىلىنىدىغانالرنىڭ  مۇئهسسهسهلهردىن  بۇ  دېگهنلىك،  قورقۇش 
ھهقلىرى جايىغا بېرىلىشى، ۋهقىپ ماللىرىنىڭ اليىقىدا مۇھاپىزهت 
ئىگىدارچىلىقى  ۋهقىپنىڭ  چۈنكى  دېگهنلىكتۇر.  قىلىنىشى 

4. ۋهلالھى: ئالالھ نامىدا قهسهم قىلىش.

«بۇ ۋهقىپنىڭ 
شهرتلىرىنى 

بۇزغان ياكى 
ئۆزگهرتكهنلهرگه 

ئالالھنىڭ، 
پهيغهمبهرلهرنىڭ، 

پهرىشتىلهرنىڭ 
ۋه بارلىق 

مهخلۇقاتنىڭ 
لهنىتى بولسۇن!» 

-فاتىھنىڭ 
ۋهقپىيهسىدىن 
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«يهر-
زېمىندىكىلهرگه 

مهرھهمهت 
قىلىڭالركى، 

ئاسماندىكىلهرمۇ 
سىلهرگه 

مهرھهمهت 
قىلسۇن.» 

(تىرمىزى، «بىرر»، 
(16

ئالالھتائاالغا، پايدىسى ئۈممهتنىڭ موھتاج كىشىلىرىگه ئائىت، مۇقىم 
ۋه يۆتكىلىشچان مال-مۈلۈكلهردۇر.

چىقىدۇ،  ئىگىدارچىلىقىدىن  ئىگىسنىڭ  مال  قىلىنغان  ۋهقىپ 
بولمايدۇ.  قىلىشقا  مىراسخورلۇق  قىلىنمايدۇ،  ھهدىيه  سېتىلمايدۇ، 
بۇالرنىڭ مهقسىدىگه ئۇيغۇن ئىشلىتىلىشى ھهققىدىكى ئهھمىيىتىنى 
داۋاملىق ئهسته تۇتۇش ئۈچۈن، ئادهتته ۋهقىپنامىالرنىڭ بېشى ياكى 
ۋهقىپ  دۇئا،  خهيىر  قىلىنىدۇ.  بهددۇئا  ھهم  دۇئا  خهيىر  ئاخىرىدا 
ۋهقپىيهده  بهددۇئا  ئۈچۈن.  ئۆتكۈزمىگهنلهر  خاتالىق  خىزمىتىده 
كۆرسىتىلگهن خىزمهتلهرنى جايىدا قىلمىغان ۋه زىيان سالغان كىشىلهر 

ئۈچۈندۇر. بۇنداق كىشىلهر ئۇچۇن ئادهتته شۇ بهددۇئا قىلىنىدۇ:
ئۆزگهرتكهنلهرگه  ياكى  بۇزغان  شهرتلىرىنى  ۋهقىپنىڭ  «بۇ 
ئالالھنىڭ، پهيغهمبهرلهرنىڭ، پهرىشتىلهرنىڭ ۋه بارلىق مهخلۇقاتنىڭ 

لهنىتى بولسۇن!»
فاتىھ سۇلتان مهھمهت خان ئايا سوفيا ۋهقپىيهسىده يۇقىرىدىكى 

بهددۇئانى قىلغان. 
ۋهقىپنامىلهرگه يېزىلغان بۇ خىل بهددۇئاالر مهنىۋىي تهھدىتتۇر. 
چۈنكى ئهبهدىي ئىستىقبالىدىن غهم قىلىدىغان مۆمىنلهر، ئاخىرهتتىكى 
ھېسابىنىڭ ئازاب بىلهن نهتىجىلىنىشىدىن قورقۇپ، بۇنداق بهددۇئاغا 

ئۇچراشنى خالىمايدۇ، داۋاملىق بۇ ئهندىشىده ھهرىكهت قىلىدۇ. 
مۇھاپىزهت  ۋه  قىلىنىشى  ئىداره  ۋهقىپلهرنىڭ  ئىسالمدا 
ُط  ْ َ قىلىنىشىدىكى ئهستايىدىللىق شۇ دهرىجىگه بېرىپ يهتتىكى: «
אِرِع» (بىر مالنى ۋهقىپ قىلغۇچىنىڭ قويغان شهرتى   َّ ِّ ا َ ِ َכ ِ ا َ ْ ا
بىر  بولدى.  دهستۇر  سۆز  دېگهن  ھۆكۈمدهكتۇر)  قويغان  ئالالھ 
ئايهتنىڭ ئۆزگهرتىلىشى مۇمكىن بولمىغاندهك، ۋهقىپ قىلغۇچىنىڭ 
شهرتلىرىنىڭ ئۆزگهرتىلىشىمۇ مۇمكىن ئهمهستۇر. ئهسىرلهر ئىلگىرى 
سېلىنغان كۆپلىگهن ۋهقىپلهرنىڭ ماھىيتى ئۆزگهرتىلمهي بىزگه قهدهر 

ساقلىنىپ كېلىشى بۇ شهرتلهرگه رىئايه قىلغاننىڭ بهرىكىتىدۇر. 
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قىالاليدىغان  ئىبادهت  بىرلىكته  ئادهم  ھهممه  تارىختا  ۋهقىپ 
ساھهلهرگه  ئىجتىمائىي  كۆپلىگهن  كېيىن  باشلىنىپ،  ماكانالردىن 

كېڭهيگهن. 
جىبرىئىل  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم  قىلىنىشىچه،  رىۋايهت 
زىكىر  قېتىم  ئۈچ  يۈرىكىدىن  چىن  ئالالھنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھهدىيه  ماللىرىنى  چارۋا  بارلىق  ھاياجانلىنىپ،  قىلغانلىقىدىن 
ئىكهنلىكىنى  پهرىشته  ئۆزىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  جىبرىئىل  قىلغان. 
ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم  ئالمىغان.  ماللىرىنى  ئۇنىڭ  ئېيتىپ، 
سېتىۋېلىپ،  زېمىن  بىر  كهڭ  پۇلىغا  ئۇنىڭ  سېتىپ،  مالالرنى  بۇ 
مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىلىنىشىغا تهقدىم قىلغان. بۇنىڭ بىلهن ۋهقىپ 

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمدىن باشالنغان. 
ئالهملهرگه رهھمهت ۋه ئۇسۋهئى ھهسهنه (گۈزهل ئۆرنهك) قىلىپ 

ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر ھهدىسىده:
«يهر-زېمىندىكىلهرگه مهرھهمهت قىلىڭالركى، ئاسماندىكىلهرمۇ 
دهپ،   (16 «بىرر»،  (تىرمىزى،  قىلسۇن.»  مهرھهمهت  سىلهرگه 
بهرگهن.  كۆرسىتىپ  ھاياتىدا  ئۆز  ئۆرنىكىنى  ئهمىلىي  ۋهقىپنىڭ 
ھهممىمىزگه مهلۇم بولغاندهك، ئۇ ھهر ساھهده ئۈممىتىگه مۇكهممهل 
ئىگه  مۇنهۋۋهرده  مهدىنه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولغان.  ئۆرنهك 
خهيبهر  ۋه  فهدهك  كېيىن  بېغىنى،  خورمىلىق  دانه  يهتته  بولغان 
خورمىلىقىدىن ئۆزىگه تهۋه بولغان قىسمىنى، ئالالھ يولىدا ۋهقىپ 
قىلغان. بۇنى كۆرگهن ساھابىالر قولىدىكى كۆپ پايدا كهلتۈرىدىغان 

بىناالرنى ۋهقىپ قىلغان. 
بۇ ھهقته جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

«مۇھاجىر ۋه ئهنساردىن ئىمكانى بار تۇرۇپ، ۋهقپى بولمىغان 
بىر كىشىنىمۇ كۆرمىدىم.» (ئىبنۇ قۇدامه، «ئهل مۇغنى»، 5-جىلد، 598) 

دېگهن.
ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ خهيبهر ئۇرۇشىدا غهنىمهتتىن 
ھهققىگه چۈشكهن خورمىلىق يهرگه ئىگه بولغان. چۈشىده قايتا-

«ھهقىقىي 
دوستلۇق 

بهدهنلىرى 
ئايرىم بولغان 

ئىككى كىشىنىڭ 
بىر كۆڭۈلده 
ياشىشىدۇر، 

يهنى مۇھاجىر 
ۋه ئهنسارغا 
ئوخشاش. 

ھهزرىتى جابىر 
مۇنداق دهيدۇ: 

مۇھاجىر ۋه 
ئهنسارالردىن 
ئىمكانى بار 

تۇرۇپ، ۋهقپى 
بولمىغان بىرمۇ

كىشىنى 
كۆرمىدىم.»
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جهمئىيهتنىڭ 
تىنچ ۋه 

خاتىرجهملىكىنى  
داۋامالشتۇرالىشى 

پهقهت ۋهقىپ 
ئىنسانلىرى 

بىلهنال مۇمكىندۇر. 
ئهينى شهكىلده 

مىللهتلهرنىڭ 
شان-شهرهپلىرىمۇ 

كۆپىنچه 
ۋاقىتالردا ۋهقىپ 

ئىنسانلىرىنىڭ 
ئۆمۈرلىرى 
قهدهردۇر.

ئۆمهر  ھهزرىتى  قىلىنغان.  ئىشارهت  قىلىش  ئىنفاق  يهرنى  بۇ  قايتا 
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 

بىر  باقمىغان  كۆرۈپ  ھازىرغىچه  رهسۇلى!  ئالالھنىڭ  ئهي   -
خورمىزارلىققا ئىگه بولدۇم. بۇ ھهقته نېمه دېسىڭىز، شۇنى قىلىمهن. 

– دېدى. ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
ئۈچۈن  ئالالھ  ئىگىدارچىلىقىنى  خورمىلىقنىڭ  بۇ  خالىساڭ   -
تهسهددۇق قىل (ۋهقپهت)، ئۇ خورمىلىق بۇنىڭدىن كېيىن ئېلىپ-
مىراسچىسى  بېرىلمهيدۇ،  قىلىپ  ھهدىيه  باشقىالرغا  سېتىلمايدۇ، 

بولمايدۇ، ئۇنىڭ مهھسۇلى پهقهتال ئىنفاق قىلىنىدۇ. – دېدى. 
بۇنىڭغا ئاساسهن، ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزى ئىگه 
قىلغانالر،  جىھاد  يولىدا  ئالالھ  ۋهقپهتتى.  خورمىلىقنى  بۇ  بولغان 
قۇللۇقتىن قۇتۇلۇشنى ئارزۇ قىلغان قۇلالر، مېھمانالر ۋه كۆپلىگهن 
 ،22 «ۋهسايه»،  (بۇخارى،  پايدىالندى.  باغدىن  بۇ  كىشىلهر  موھتاج 

(28

 ئالالھ يولىدا ئىنفاق قىلىشتا ياخشى كۆرىدىغان نهرسىلهرنى 
يۈرهكتىن ئارزۇ قىلىپ بېرىشكه دىققهت قىلىش كېرهك. بىر كۈنى 
رهسۇلۇلالھنىڭ  توپلىنىپ،  نهبهۋىده  مهسجىدى  ئهسھابى-كىرام 
سۆھبىتىنى تىڭشاۋاتاتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر ئازدىن كېيىن 

شۇ ئايهتنى تىالۋهت قىلدى: 

ا  ُ ِ ْ ُ א  َ َن َو ُّ ِ ُ א  َّ ِ ا  ُ ِ ْ ُ  َّ َ  َّ ِ ْ ا ا ُ א َ َ  ْ َ
 ٌ ِ َ  ِ ِ  َ ّٰ نَّ ا ِ َ ٍء  ْ َ  ْ ِ

«ياخشى كۆرگهن نهرسهڭالردىن سهرپ قىلمىغىچه (يهنى 
ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سهرپ قىلمىغىچه) ھهرگىز ياخشىلىققا 
(يهنى جهننهتكه) ئېرىشهلمهيسىلهر، (ئالالھنىڭ يولىدا) نېمىنى 
سهرپ قىلماڭالر، ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.» (ئال ئىمران 

سۈرىسى، 92-ئايهت)
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سۆزىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھاياجاندا  چوڭقۇر 
روھىدىن  دهۋهتنىڭ  ئىالھىي  بۇ  ئهسھابى-كىرام،  تىڭشاۋاتقان 
قىلىشنىڭ  ئىنفاق  ھهممىسىنى  بولسا،  نېمه  قولىدا  تهسىرلىنىپ، 
تهلھا  ئهبۇ  بىرى  ساھابىالردىن  مۇبارهك  بۇ  قىلدى.  ھېسابىنى 
بىر  يېقىن  سائادهتكه  مهسجىدى  ئۇنىڭ  ئىدى.  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ 
يهرده، ئالته يۈز تۈپ خورما دهرىخى بار بىر بېغى بار ئىدى. بۇ يهرنى 
ناھايىتى ياخشى كۆرهتتى. بۇ يهرگه رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ۋهسهللهمنى پات-پات دهۋهت قىلىپ، بېغىنى بهرىكهتلهندۈرهتتى.
بىلهن  تهسىرى  ئايهتنىڭ  بۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  تهلھا  ئهبۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، مۇنداق دېدى:
كۆرگهن  «ياخشى  كىتابىدا:  ئالالھتائاال  رهسۇلهلالھ!  يا   -
ماللىرىڭالرنىڭ  (يهنى  قىلمىغىچه  سهرپ  نهرسهڭالردىن 
(يهنى  ياخشىلىققا  ھهرگىز  قىلمىغىچه)  سهرپ  ياخشىسىنى 
جهننهتكه) ئېرىشهلمهيسىلهر (ئال ئىمران سۈرىسى، 92-ئايهت) دېگهن. 
شۈبھىسىزكى، مال-مۈلكۈم ئارىسىدا ئهڭ قىممهتلىك ۋه  ئهڭ سۆيۈملۈك 
بولغىنى بهيرۇھا دهپ ئاتالغان خورمىلىق بېغىمدۇر. ھازىردىن باشالپ 
ئۇنى ئالالھ ۋه رهسۇلىغا بېرىمهن. ئۈمىد قىلىمهنكى، رهببىم مېنى 
بىرر (ياخشى ئىشالرنىڭ كامالى)غا يهتكۈزهر ۋه ئۇنى ماڭا ئاخىرهت 
ئۇزۇقى قىالر. يا رهسۇلهلالھ! بۇ باغنى ئالالھ ساڭا كۆرسهتكهن يولدا 

ئىشلهتكىن.– دېدى. 
بۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  تهلھا  ئهبۇ  دېيىلىشىچه،  رىۋايهتلهرده 
كهلگهنده،  باغقا  كهلدى.  باغقا  ئۈچۈن  قىلىش  ئىجرا  قارارىنى  
ئايالىنىڭ بىر دهرهخنىڭ سايىسىدا ئولتۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆردى. ئهبۇ 

تهلھا باغقا كىرمىدى. ئايالى:
كىرگىن.  باغقا  تۇرىسهن؟  سىرتتا  نېمىشقا  تهلھا!  ئهبۇ  يا   -

–دېدى. ئهبۇ تهلھا:
نهرسه-كېرهكلىرىڭنى  سهنمۇ  كىرهلمهيمهن،  باغقا  مهن   -

يىغىشتۇرۇپ، بۇياققا چىققىن. – دېدى. 

 ئالالھ بىزگه 
لۇتۇف قىلغان 
مال-مۈلۈك، 

ئهۋالد قاتارلىق 
ئامانهتلهرگه  

رىئايه قىلىپ، 
ئۇالرنى ھهر 
نهرسىنىڭ 

ئهسلى ئىگىسى 
بولغان ئالالھنىڭ 

رىزاسى يولىدا 
ئىشلىتىش 

ئىالھى رهھمهتنى 
جهلپ قىلىدۇ.
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ئوسمانىيالردا 
ۋهقىپ خهلقنىڭ 

ئهمگىكى 
نهتىجىسىده قولغا 

كهلتۈرۈلگهن 
بايلىقالرنى، 

تهكرار ئۇ 
خهلقنىڭ 

پايدىلىنىشىغا 
ئىشلىتىدىغان ۋاپا 

مۇئهسسهسهسى 
شهكلىده ئوتتۇرىغا 

چىققان.

ئايالى كۈتمىگهن بۇ جاۋابنى ئاڭالپ:
- يا ئهبۇ تهلھا! بۇ باغدىن نېمىشقا چىقىمهن؟ بۇ باغ بىزنىڭ 

ئهمهسمۇ؟ - دهپ سورىدى. 
ئهبۇ تهلھا:

- ياق، بۇ باغ بۇنىڭدىن كېيىن مهدىنه يوقسۇللىرىنىڭ. – 
ئىچىده  خۇشاللىق  ئىنفاقىنى  ۋه  خوشخهۋىرىنى  ئايهتنىڭ  دهپ، 

بايان قىلدى.
ئايالى: 

- باغنى ئىككىمىزنىڭ نامىغا ئىنفاق قىلدىڭمۇ ياكى ئۆزهڭنىڭ 
نامىغا ئىنفاق قىلدىڭمۇ؟ - دهپ سورىدى. ئهبۇ تهلھا: 

- ئىككىمىزنىڭ نامىغا. – دهپ جاۋاب بهردى. بۇنىڭ بىلهن 
ئايالى ناھايىتى خۇرسهن بولۇپ:

 - ئالالھ سهندىن رازى بولسۇن ئهي ئهبۇ تهلھا! ئهتراپىمىزدىكى 
يوقسۇلالرنى كۆرگهن ۋاقتىمدا، مهنمۇ سهندهك ئويالپ، بۇنى ساڭا 
ئېيتالمىغان ئىدىم. ئالالھ خهيرىمىزنى قوبۇل قىلسۇن. مهنمۇ باغنى 

تهركېتىپ چىقىپ كېتىمهن. – دېدى.
ئهخالقنىڭ  گۈزهل  قىلدۇرغان  پىداكارلىقنى  بۇ  تهلھاغا  ئهبۇ 
تارىخىدا  ئىنسانىيهت  نهتىجىسىده،  تارتىشى  يىلتىز  مهنىۋىياتتا 
بىر  قانداق  يۈزىده  يهر  بىلهن  گۈزهللىكلهر  كېلىدىغان  مهيدانغا 
ئهسرى سائادهتنى بهرپا قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى تهخمىن قىلىش 

تهس بولمىسا كېرهك.
مېڭىشتا  يولىدىن  ساھابىالرنىڭ  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بۈيۈك پىداكارلىق كۆرسهتكهن ئوسمانىيالر، ئۆز دهۋىرلىرىگىچه بولغان 
خىزمهتلىرىده   ۋهقىپ  داۋاملىشىۋاتقان  نىسبهتته  مهلۇم  ئارىلىقتا، 
ئهمگىكى  خهلقنىڭ  ۋهقىپ  ئوسمانىيالردا  چىققان.  پهللىگه  يۇقىرى 
خهلقنىڭ  ئۇ  تهكرار  بايلىقالرنى،  كهلتۈرۈلگهن  قولغا  نهتىجىسىده 
شهكلىده  مۇئهسسهسهسى  ۋاپا  ئىشلىتىدىغان،  پايدىلىنىشىغا 
ئوتتۇرىغا چىققان. بۇالر ھاالل يولدىن تاپقان مال-مۈلۈكلهرنى ئۆز 
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ئائىلىسىگه ئىشلىتىشتىن كۆپرهك، ئومۇمنىڭ پايدىلىنىشغا ئىشلىتىپ، 
بولىدىغان  ۋهسىله  كهلتۈرۈشكه  قولغا  رىزاسىنى  ئالالھتائاالنىڭ 

مۇئهسسهسهلهر قۇرغان. 
بۇ ھهقته شۇ دهرىجىگه بېرىپ يهتكهنكى، ۋهقىپ ئهسلىھهلىرىده 
يىلتىز تارتقان شهپقهتنى ئىنسانالرنىڭ ئېھتىياجلىرىنى ھهل قىلىشقا 

يهتكۈزۈپال قالماي، ھايۋان ۋه ئۆسۈملۈكلهرگىچىمۇ يهتكۈزگهن. 
ئىسالمنى چوڭقۇر چۈشىنىپ يهتكهن بۇ ئهزىز مىللهت، مۇسۇلمانالر 
قهلبىدىكى چوڭقۇر مۇھهببهتنى پۈتۈن جاھانغا كۆرسهتكهن. ئۇالر  
توقۇپ،  ئوخشاش  تورغا  جهمئىيهتنى  ئارقىلىق  ۋاستىسى  ۋهقىپالر 

تېڭىقسىز يارا قالدۇرمىغان. 
ئوسمانىيالر:

«ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئىنسانالرغا پايدىلىق بولغىنىدۇر.» 
(سۇيۇتى، «ئهلجامىئۇس سهغىر»، 2-جىلد، 8) دېگهن ھهدىسنى ئۆزىگه 

دهستۇر قىلىپ، ۋهقىپ ۋاستىسى ئارقىلىق سان-ساناقسىز ئۆلمهس 
ئهسهرلهر بارلىققا كهلتۈرگهن. 

ئوسمانىيالر خىزمهت دائىرىسى ناھايىتى كهڭ بولغان ۋهقىپالر 
قۇرغان. بۇالرنىڭ جهمئىيهتكه پايدىلىق بولۇشى ئۈچۈن، جۇغراپىيىۋى 
سىستېمىسىنىڭ   بولىشى،  خىل  كۆپ  قاراپ  شهرت-شارائىتلىرىغا 
ئاالھىدىلىككه  بولۇشتهك  ھهرىكهتچان  بهلكى  بولماستىن  تۇرغۇن 

ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. 


خىزمهت  ۋه  تۈرلىرى  ۋهقىپالرنىڭ  قۇرۇلغان  ئوسمانىيالردا 
ئهمما  بولمىسىمۇ،  مۇمكىن  چىقىش  ئېنىقالپ  تولۇق  ساھهلىرىنى 
بولۇش  ئىگه  چۈشهنچىگه  بىر  ھهققىده  دائىرىسى  تهسىر  بۇالرنىڭ 
ئۈچۈن بىر نهچچه ئهھمىيهتلىك مىسالنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز. بۇالر:
جامه، مهسجىد قاتارلىق يهرلهرنى بىنا قىلىش ۋه قهبرىستانالرغا 

قاراش؛ 

«بايلىقنىڭ 
تهمىنى تېتىش، 

مال-مۈلۈكنى 
خاتا يهرلهرگه 
ئىشلىتىشتىن 

ساقالپ قېلىش 
بىلهن مۇمكىندۇر. 

بۇ موھتاج ۋه 
يېتىملهرنى 

ئويالش، يېنىدىن 
ئايرىماسلىق 

دېگهنلىكتۇر.   
يوقسۇلنى 

تاشلىۋهتكهن 
جهمئىيهت 
سائادهتكه 

ئېرىشهلمهيدۇ، 
ۋىجدانى راھهت 

بواللمايدۇ.
پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم: 
«ئىنسانالرنىڭ 
ئهڭ ياخشىسى 

ئىنسانالرغا 
پايدىلىق 

بولغىنىدۇر.» 
دېگهن. 

(سۇيۇتى، «ئهل 
جامىئۇس سهغىر»، 

2-جىلد، 8)



28

ۋهقىپ، ئىنفاق، خىزمهت

بۈگۈنكى ۋه 
ئهتىدىكى 

ئىنسانلىرىمىزنىڭ 
ئېھتىياجىنى 
قامدايدىغان 

جامه، مهكتهپ، 
دۇختۇرخانا، 
مېھمانخانا، 
دارىلئىتام 

قاتارلىق ۋهقىپلهر 
ئهجدادىمىزنىڭ 
ئهزىز روھلىرىنى 
شاد قىلىدىغان 
بىرهر سهدىقه- 

جارىيهدۇر.

مهدرىسه، قارىخانا، دارۇل ھهدىس (ھهدىس ئوقۇتۇش يېرى) 
ۋه باشقا ئىلىم مۇئهسسهسهلىرى؛

ئىمارهتلهر، كارۋان-سارايالر، ئۆتهڭلهر، ھاممامالر، دارۇل-شىفا 
(دوختۇرخانىالر) خىزمهتلىرى؛

نامازگاھ، كۇتۇپخانا ۋه مېھمانسارايالر؛
قۇدۇق، سۇ يوللىرى، ئېرىق-ئۆستهڭ ۋه شىپالىق سۇالر؛

ئاشخانا، بوۋاق ئېمىتىش ۋه بېقىش يهرلىرى؛
ئهسىر ۋه قۇل ئازاد قىلىش؛

ئاڭلىماسلىقى  تىل-ئازار  تهرىپىدىن  خۇجايىنلىرى  مااليالرنىڭ 
ئۈچۈن، ئۇالر سۇندۇرىۋهتكهن قاچا-قۇچىالرنىڭ ئورنىغا يېڭىسىنى 

ئېلىش؛
قهرزدارالرنىڭ قهرزىنى تۆلهپ بېرىش؛

تۇل-خۇتۇن، يوقسۇل ۋه موھتاجالرغا ياردهم قىلىش؛
كىيىم-كېچهك  ۋه  يېمهك-ئىچمهك  بالىلىرىغا  مهكتهپ 

تارقىتىش؛
نامىزىنى  جىنازا  كىشىلهرنىڭ  ئىگه-چاقىسىز  ۋه  يوقسۇل 

ئوقۇش؛
ھېيت-ئايهملهرده بالىالر ۋه ئىگه-چاقىسىز كىشىلهرنى خوش 

قىلىش؛
قىلىش  ھىمايه  ئايالالرنى  ئىگه-چاقىسىز  ۋه  ياشانغان 

قاتارلىقالر. 
ئوسمانىيالر بۇالرغا قۇشۇمچه قىلىپ، ئهقىلگه ئۇيغۇن بولغان 
ھهر ساھهده ئۆز مهدهنىيىتىنى بىر «ۋهقىپ مهدهنىيىتى» شهكلىگه 

كهلتۈرۈدىغان خهيرى-ساخاۋهت تۈرلىرىنى بهرپا قىلغان. 
ۋهسىله  قىلىشىغا  ئىزھار  سۆيگۈسىنى  دىنىي  ئهجدادىمىزنىڭ 
بولىشى ئۈچۈن شۇ نهرسىنى ئېيتىپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ. مهككه 
مۇكهررىمه ۋه مهدىنه مۇنهۋۋهرگه ئائىت مىڭالرچه ۋهقىپ قۇرۇلغان 
دهپ  ۋهقىپلىرى»  ھهرهم)  (ئىككى  «ھهرهمهين  بۇالر  بولۇپ، 



29

ۋهقىپ مهدهنىيتىمىز

ئۈچۈن  قىلىش  بهرپا  پاراۋانلىق  توپراقالردا  مۇقهددهس  ئاتالغان. 
قۇرۇلغان بۇ خىل ۋهقىپلهرنى ئوتتۇرا ياۋرۇپادىن باشالپ يهمهنگىچه 
ئۇچراتقىلى بولىدۇ. بۇ ماكانالر ئۈچۈن ئايرىم بىر ۋهقىپ قۇرۇلغان. بۇ 
ۋهقىپلهرنىڭ كىرىمىگه قۇشۇمچه قىلىپ، ھهر بىر ئوسمانىيه سۇلتانى 
ۋه  ھهرهم  ئىككى  ئهۋهتىشته  يوپۇقىنى  كهبه  توقۇلغان  ئىستانبۇلدا 
ئهتراپىدا ياشاۋاتقان ئاھالىالرغا ھهر خىل قىممهتلىك ھهدىيهلهرنى 
بىرگه ئهۋهتكهن. سۈرره ئااليى5 دهپ ئاتالغان بۇ ئهنئهنه ئوسمانىيه 
دۆلىتىنىڭ پارچىلىنىشىغا قهدهر داۋامالشقان. بۇ ھهدىيهلهر ۋاقىتنىڭ 
ئۆتىشى بىلهن ھهرهمهين ئهتراپىدا بۈيۈك يىغىندا ھاسىل قىلغان. 
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋاقتىدا شهرىپ ھۈسهين ۋه قولچۇماقچىلىرى 
قارشى  ئوسمانىيالرغا  چۈشۈپ،  خالتىسىغا  ئالدام  ئىنگلىزلهرنىڭ 
قىلغان  مۇداپىئه  مهدىنىنى  قارشى  ئىسيانغا  بۇ  قىلغان.  ئىسيان 
بۇ  ساقلىنىۋاتقان  ھهرهمىنده  مهدىنه  (گېنىرال)  پاشا  پهھرهتتىن 
ئالدىنى  قىلىنىشىنىڭ  بۇالڭ-تاالڭ  ھهدىيهلهرنىڭ  قىممهتلىك 
ئېلىش ئۈچۈن ئۇالرنى ساندۇقالرغا سېلىپ، ئىستانبۇلغا ئهۋهتكهن. 
پهقهتال  ئوسمانىيالرنىڭ  بولىشى  كۆپ  دىن  ساندۇقالرنىڭ 300  بۇ 
ئىكهنلىكىنى  يۇقىرى  قانچىلىق  ھۆرمىتىنىڭ  كۆرسهتكهن  مهدىنىگه 

كۆرسىتىشكه كۇپايه قىلىدۇ. 
دۆلهت  كۆپلىگهن  باشالپ،  پادىشاھلىرىدىن  ئوسمانىيه  باشتا 
يهرلهرده  مۇقهددهس  ئۇ  كىشىلهرنىڭ  ساخاۋهتلىك  رهھبهرلىرى، 
قوللىشىغا  ئىسالمنىڭ  ئهھلى  پۈتۈن  ۋهقىپلىرى  قىلغان  تهسىس 

ئېرىشكهن. 

5. سۈرره ئااليى: پادىشاھالر ھهج مهۋسۇمىدىن ئىلگىرى رهجهپ ئېيىدا ئىستانبۇلدىن 
تۆۋهن  ئهڭ  بىلهن  كىشىلىرى  تهبىقىدىكى  يۇقىرى  ئۇيهرنىڭ  مهدىنىگه،  مهككه، 
پۇل،  تهيييارالنغان  ئۈچۈن  بېرىش  تارقىتىپ  كىشىلىرىگىچه  يوقسۇل  قاتالمدىكى 
ئالتۇن-كۈمۈش ۋه ھهدىيهلهرنى مهخسۇس مۇراسىم تهشكىللهپ، بىر قىسىم ئادهملهر 
بىلهن يولغا سېلىشى. (مۇنىر ئاتاالر يازغان «سۈررهئى ھۇمايۇن ۋه سۈرره ئااليى» دېگهن 

كىتاب، 2-بهت)

دۇنيا 
جۇغراپىيهسىنىڭ 
بۈيۈك قىسمىغا 

ھۆكۈمران بولۇپ، 
ھادىسلهرگه 

بىۋاسته 
قول تىققان 

ئوسمانىيالر، 
جهمئىيهتنىڭ 

تىنچ ۋه 
خاتىرجهملىكىنى 

ۋهقىپلهر ۋاستىسى 
ئارقىلىق بهرپا 

قىلغان. بۇ 
دهۋىردىكى 

باي-كهمبهغهل، 
ساق-كېسهل، 

كۈچلۈك-
ئاجىز قاتارلىق 

كىشىلهر، مهنىۋىي 
قېرىنداشلىق 
تۇيغۇسىدا 
ياشىغان. 
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ئۈچۈن  قىلىش  ھىمايه  ئايالالرنى  ئىگه-چاقىسىز  ۋه  ياشانغان 
بىۋاسته  ۋهقىپلهر  بۇ  تارتىدۇ.  دىققهتنى  ۋهقىپلهرمۇ  قۇرۇلغان 
ياردهم قىلىش ئارقىلىق ياشىنىپ قالغان ئايالالرنىڭ كۆڭلىگه ئازار 
بېرىپ،  يۇڭ  تارالغان  يۇيۇپ  پاكىز،  ئۇالرغا  ئۈچۈن  بهرمهسلىك 
بۇالرنى ئىگىرىپ، يىپ قىلىشنى تهۋسىيه قىلغان. ئۇالرنىڭ ئاخىرقى 
ئۆمرىنى باياشاتلىق ئىچىده ئۆتكۈزۈشى ئۈچۈن قىلغان ئهمگىكىنىڭ 
ھهققىنى يۇقىرى باھادا سېتىۋالغان. بۇنداق قىلىش ئارقىلىق ۋهقىپ 
مهسئۇللىرى، ياشىنىپ قالغان ئايالالرنىڭ باشقىالرغا  موھتاج بولماي 
ھاياتىنى ئۆز ئهمگىكى بىلهن ئۆتكۈزىشىگه ياردهم قىلغان. ئوسمانىيه 
دۆلىتىده ۋهقىپ قۇرۇش قىزغىنلىقى شۇ دهرىجىگه بېرىپ يهتكهنكى، 
ھايۋان  يهنه  قالماستىن  بولۇپ  خاس  ئىنسانالرغىال  قۇرۇش  ۋهقىپ 
ۋه ئۆسۈملۈكلهرگه قهدهر كېڭهيگهن. ئوسمانىيالردا يارىدار قۇشالر، 
كېسهل ھايۋانالر ۋه ئۇچۇپ كېتهلمىگهن تورنا قۇشالر ئۈچۈنمۇ داۋاالش 

مهركهزلىرى قۇرۇلۇپ، چىقىملىرى ۋهقىپلهر تهرىپىدىن بېرىلگهن. 
بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك ئوسمانىيه توپراقلىرىنى زىيارهت قىلغان 
كومتهده  فرانسوز  قالغان  ھهيران  ئالدىدا  كۆرگهنلىرى  ۋاقتىدا، 

بوننهۋال مۇنداق دېگهن: 
«ئوسمانىيه دۆلىتىده مېۋه بولمايدىغان دهرهخلهرنى، ئىسسىقتىن 
پۇل  ئىشچىالرغا  ئۈچۈن  سۇغۇرۇش  كۈنى  ھهر  قېلىشتا  ساقالپ 
بېرىدىغان دهرىجىده ئهقلىدىن ئېزىپ قالغان تۈركلهرنى ئۇچرىتىش 

مۇمكىن.». 
ئىنسانالرنىڭ  ئىمانلىق  ساغالم  قىلىش  تهسىس  ۋهقىپ 
چۈنكى  ئومۇمالشقان.  كهڭ  تېخىمۇ  خهلقلهرده  رهھبهرلىكىدىكى 
روھى  مهنادا  كامىل  سهمىمىيهت  ئىخالس،  مهرتلىك،  غهمگۇزارلىق، 

تهرهققىياتنىڭ نهتىجىسى بىلهن مهيدانغا كېلىدۇ. 
(زىكىر  تهككهلهر  تۇرمۇشىدا  ئىجتىمائىي  دۆلىتى  ئوسمانىيه 
تارقالغان  كهڭ  سۈپىتىده  مهركىزى  تهربىيه  مهنىۋىي  مهجلىسى) 
مۇئهسسهسه بولغان. بۇ يهرلهر «شىپاھى مهدهنىيهت» ئۆگۈنىدىغان 

مهرىپهت 
ئىگىسىنىڭ 

كۆڭلىده ئىبادهت 
ۋه خىزمهت 
ھارغىنلىق 

ئهمهس، بهلكى   
خۇشاللىق 

ۋهسىلىسىدۇر.
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ئۇ  كهلگهن.  ھالىتىگه  مهركهز  ئالىدىغان  تهربىيه  ئهخالقى  ۋه 
مهنبهدىن ئېتىلىپ چىققان مهنىۋىي تهربىيه بىلهن ۋهقىپ تهسىس 
قىلىش، ئىجتىمائىي ھهمكارلىقنى ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىقىرىدىغان 
ئامىلالر بولغان. ئهمىلىيهتته بۇ مۇئهسسهسهلهرنىڭ ئۆزىمۇ بىر ۋهقىپ 
بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ يهرلهردىن مهنىۋىي تهربىيه ئالغان كۆپلىگهن 
يهرلهرده  باشقا  قازىنىپ،  سۈپىتىنى  ئىنسانى  ۋهقىپ  كىشىلهرنىڭ 

كۆپلىگهن ۋهقىپ تهسىس قىلغانلىقىغا تارىخ شاھىتتۇر. 
بۇ ۋهقىپلهر شۇ دهرىجىگه بېرىپ يهتكهنكى، بۇ بهرىكهتلىك 
كۆپ  مۇئهسسهسهلهرنىڭ  بولغان  نهتىجىسى  خىزمهتلىرىنىڭ 
قىسمى زىيانغا ئۇچرىتىلغان بولسىمۇ، ئهمما كۈنىمىزده بىر قىسمى 
مهۋجۇدلىقىنى ساقالپ، جهمئيىتىمىزنىڭ مهنىۋىي ئىللىتىنى داۋاالشتا 
كۈچلۈك رول ئوينىماقتا. ھهقىقهتهن، جامهلهر، قۇدۇقالر، بۇالقالر، 
ۋه  سۇلىرىمىز  ئىچىۋاتقان  ھهتتا  دوختۇرخانىالر،  الگىرالر،  ھهربى 
ئىسمى تىلغا ئېلىنمىغان كۆپلىگهن خهيرلىك ئىشالر، ئۇالردىن بىزگه 

قالغان قىممهتلىك خاتىره ئهسهرلهردۇر. 
ئادهم  ھهممه  پۇخراغىچه  پادىشاھتىن  دۆلىتىده  ئوسمانىيه 
يول  جهھهتتىن  مهنىۋىي  جهمئىيهتكه  ئىدى.  ئىگه  روھىغا  ۋهقىپ 
تهشۋىق  ئىشقا  بۇ  داۋاملىق  ئىنسانالرنى  ئۇستازالر،  كۆرسىتىدىغان 
3-مۇرادقا  ھهزرهتلىرى  ھۇدايى  مهھمۇت  ئهزىز  مهسىلهن:  قىلغان. 

يازغان بىر مهكتۇبىدا: 
«سۇلتانىم! بوۋاڭ قانۇنىي سۇلتان سۇاليمان ئىستىرانجىالردىن 
سۇ ئهكىلىپ، ئىستانبۇل خهلقىنى سۇغا ئېرىشتۈرگهن بولسا، سهنمۇ 
خهلقىگه  ئىستانبۇل  قىش  بۇ  ئهكىلىپ،  ئۇتۇن  ئورمانلىقىدىن  بولو 

تارقىتىپ بهرگىن!» دهپ، تهۋسىيه قىلغان. 
دۇنيا زېمىنىنىڭ كۆپ قىسمىغا ھۆكۈمران بولۇپ، ھادىسلهرگه 
تىنچ-ئامانلىقىنى  جهمئىيهتنىڭ  ئوسمانىيالر،  ئارىالشقان  بىۋاسته 
ۋهقىپالر ۋاستىسى ئارقىلىق بهرپا قىلغان. باي-كهمبهغهل، ساق-

ئالالھ رهسۇلىنىڭ 
دېگىنىدهك، 

ئۇسسۇز قالغان بىر 
ئىتقا سۇ بهرگهن 

گۇناھكار بىر 
ئادهم، قىلغان 
بۇ مهرھهمىتى 

ئۈچۈن گۇناھلىرى 
كهچۈرۈم 

قىلىنىپ، 
جهننهتكه نائىل 
بولغان. بۇنىڭ 

ئهكسىچه، 
بىر مۈشۈككه 

مهرھهمهتسىزلىك 
قىلىپ، ئۇنىڭ 

ئاچ قېلىشى بىلهن 
كارى بولمىغان بىر 

ئايال، جهھهننهمگه 
دۇچار قىلىنغان. 

(مۇسلىم، «سهالم»، 
(153،151
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«سۇلتانىم! 
بوۋاڭ قانۇنىي 

سۇلتان سۇاليمان 
ئىستىرانجىالر-

دىن سۇ 
ئهكىلىپ، 
ئىستانبۇل 

خهلقىنى سۇغا 
ئېرىشتۈرگهن 

بولسا، 
سهنمۇ بولو 

ئورمانلىقىدىن 
ئوتۇن ئهكىلىپ، 
بۇ قىش ئىستانبۇل 
خهلقىگه تارقىتىپ 

بهرگىن!» 

-ئهزىز مهھمۇت 
ھۇدايى ھهزرهتلىرى

سايىسىدا  ۋهقىپالر  ئىنسانالر،  قاتارلىق  كۈچلۈك-ئاجىز  كېسهل، 
مهنىۋىي قېرىنداشلىق ھېسسىياتىدا ياشىغان.

كۈنىمىزدىكى  سايىسىدا  ۋهقىپلهر  خىل  بۇ  خهلقى  ئوسمانىيه 
ئادالهت»نى  «ئىجتىمائىي  بولغان  شۇئارى  مىللهتلهرنىڭ  مهدهنىي 
چىققان.  پهللىگه  يۇقىرى  ئهڭ  ئىلگىرى  ئهسىرلهر  قىلىشتا،  بهرپا 
پارچىلىنىش  ئوسمانىيهنىڭ  ئهدهبىياتىدا،  ئوسمانىيه  سهۋهپتىن  بۇ 
دهۋرىگىچه بولغان ئارىلىققىچه «رومان» مهۋجۇد بولمىغان. مهرھۇم 

جهمىل مهرىچ بىزدىكى رومانچىلىقنىڭ كېچىكىشنى: 
دهپ،   بولسۇن»  رومان  يوقكى،  دىرامما  ھاياتىدا  «ئوسمانىيه 

گۈزهل ئىپادىلىگهن. 
مهرھهمهت خرىستىئانلىقتا شۇئار قىلىنغان ئامىل بولسىمۇ ئهمما  
شهپقهت، مهرھهمهت مۇئهسسهسى بولغان ۋهقىپلهر، غهرپ دۇنياسىدا 
كۆپ  بولغانلىرىنىڭ  مهۋجۇت  ئهمهس.  كۆپ  ئوخشاش  بىزدىكىگه 
غهرپلىك  قىلغان  ئهلچىلىك  باش  دۆلىتىده  ئوسمانىيه  قىسمى 
بۇ  قىلىنغانلىقىنى،  بىنا  بىلهن  غهيرىتى  تهۋسىيه،  دىپلوماتالرنىڭ 
ئهلچىلهرنىڭ ئهسلىمىلىرىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. مهشھۇر فرانسوز 
باش ئهلچىسى بۇسبهرگنىڭ ئهسلىمىلىرى بۇ خىل ئېتىراپالرنى ئۆز 

ئىچىگه ئالغان ئهسهرلهرنىڭ تىپىك ئۆرنىكىدۇر. 
ئوسمانىيه دۆلىتىده ۋهقىپلهر ۋاستىسى ئارقىلىق قىلىنغان ياخشى 
بىرى  ئاالھىدىلىكلهردىن  مۇھىم  چىقىشىدىكى  ئوتتۇرىغا  ئىشالرنىڭ 
ياردهم ئالغۇچى ۋه ياردهم قىلغۇچىنىڭ بىر-بىرىنى كۆرمهسلىكىدۇر. 
بۇنىڭ بىلهن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر رىيا ئىللىتىدىن قۇتۇلۇپ، 
تېخىمۇ مهقبۇل بولىدىغان غىيابى6 دۇئاالردىن نېسىۋىسنى ئالغان. 

بۇ ياردهملهر مهسجىد ۋه جامه ۋاستىسى ئارقىلىق قىلىنغانلىقى 
ئۈچۈن، خهلقنىڭ ئهقىدىسىنىڭ كۈچلىنىشىگه سهۋهپ بولغان. 

6. غىيابى: بىر مۇسۇلماننىڭ باشقا بىر مۇسۇلمان قېرىندىشى ئۈچۈن خالىس دۇئا 
قىلىشى.
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فاتىھ  بىرىنى  ئاالمهتلىرىدىن  مۇھىم  پىداكارلىقنىڭ  خىل  بۇ 
سۇلتان مهھمهدخان ھهزرهتلىرىنىڭ ۋهقپىيهسىدىكى شۇ قۇرالردىن   

كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ:
سۇلتان  فاتىھ  بهنده  بىر  ئاجىز  فاتىھى  ئىستانبۇل  «مهنكى، 
ئاقچىلىرىمغا  قازانغان  بىلهن  كۈچۈم  ھاالل  مهن،  مهھمهدخان 
تاشلىق  ئىستانبۇلنىڭ  ئايرىلغان  چهك-چېگراسى  سېتىۋالغان، 
مهھهللىسىدىكى 136 دۇكىنىمنى تۆۋهندىكى شهرتلهر ئاستىدا ۋهقىپ 

قىلىمهن. شۇنى دهيمهنكى:
ھهر  ئىستانبۇلنىڭ  بىلهن  كىرىم  كېلىدىغان  دۇكانالردىن  بۇ 
كوچىسىغا ئىككىدىن مهمۇر تهيىنلىدىم. بۇالر ياغنى ئېرىتىدىغان تۇز 
ۋه كۆمۈر كۈلى بار بىر قاچىنى قولىدا كۆتىرىپ، كوچىالرنى ئايلىنىدۇ. 
توزنى  بۇ  ئۈستىگه  تۈكۈرۈكلىرىنىڭ  تۈكۈرگهنلهرنىڭ  كوچىالرغا  بۇ 

تۆكۈدۇ. بۇالرنىڭ كۈنلۈكى ئۈچۈن 20 دانه ئاقچه بېرىلىدۇ. 
يهنه 10 ئوپىراتسىيهچى، 10 دوختۇر ۋه ئۈچ نهپهر تېڭىقچى 
تهيىنلىدىم. بۇالر مهلۇم كۈنلهرده ئىستانبۇلنىڭ كوچىلىرىغا چىقىدۇ. 
ھهر ئىشىكنى چىكىپ، ئۆيده كېسهل بار-يوقلۇقىنى سورايدۇ. ئهگهر 
كېسهل بولسا داۋااليدۇ، داۋاالش ئۆنۈم بهرمىسه، ھهق ئالماي، دارۇل 
ئاجىزىنغا ئهكىلىپ باقىدۇ. ئهگهر شىپالىق بىر ئوزۇقلۇق كهم بولسا، 
بۇ ئهھۋال ئاستىدا قويۇپ قويۇلغان 100 ئوۋ مىلتىقى ھاجهتمهنگه 
بېرىلىدۇ. بۇالر ۋهھشى ھايۋانالر تۆللهنمىگهن ۋه ئۇۋىسىدا بولمىغان 
قىلىنغان  بىنا  قىلىدۇ؛  ئوۋچىلىق  بېرىپ،  ئورمانلىقالرغا  ۋاقىتالردا 
پاراۋانلىق ئورنىدا شېھىدلهرنىڭ ئائىلىسى، مهدىنه ۋه ئىستانبۇلنىڭ 
يوقسۇل كىشىلىرى تاماق يهيدۇ. تاماق يېيىشكه ۋه تاماق ئېلىشقا ئۆزى 
كېلهلمهي باشقىالرنى ئهۋهتكهنلهر ھاۋا قارايغان ۋاقىتالردا كېلىپ، 

ئېغىزى ئېتىلگهن قاچىالردا تاماقالرنى ئېلىپ كېتىشى كېرهك.» 
فاتىھ يۇقىرىدا ئېيتىلغاندهك، جهمئىيهتنىڭ ھىمايىگه موھتاج 
بېكىتكهن.  قائىده-تۈزۈملهرنى  ئىنچىگه  ئهڭ  ئۈچۈن  كىشىلىرى 
ئهينى ۋاقىتتا ناھايىتى ئاز سادىر بولىدىغان «يهرگه تۈكۈرۈش»كه 

«بىزگه 
مهرھهمهت 
قىلىڭالر!» 
پهريادىنى 

ئاڭلىمىغانالر 
ھاياتنىڭ ئازغۇن 
مۇساپىرلىرىدۇر. 

مهرھهمهت ۋه 
خىزمهتنى پانى 

سهۋداالرنىڭ 
ئۈستىگه 

قۇيالمىساق، 
ئۆزىمىزگه زۇلۇم 
قىلغان بولىمىز. 
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دهرتلىك 
كىشىلهرنىڭ 

دهردى سهۋهپلىك 
قىلىنغان 

خىزمهتلهر، 
ئىنسانغا مهھشهرنى 

ئهسلىتىدۇ، 
ئالالھتائاالغا 

ئېچىلغان 
دېرىزىنىڭ ئالدىغا 

كېلىدۇ، بهلكىم 
ئۇ يهرده نېمىنى 
ئاڭاليدۇ، نېمىنى 
كۆرىدۇ. بۇ شۇنى 

كۆرسىتىدۇكى، 
سهمىمى خىزمهتلهر 
كۆڭۈل ساپلىقىنىڭ 

شاھ ئهسهرىدۇر. 

ئوخشاش، قارشى ئېلىنمايدىغان قىلىقالرغىمۇ تهدبىر ئالغان. بىتاب 
كىشىلهرنىڭ ئوۋ گۆشى بىلهن ئۇزۇقالندۇرۇلۇپ، ساالمهت بولىشىنى 
تهڭپۇڭلۇق»نى  «ئېكولوگىيلىك  بىرگه  بىلهن  قىلىش  ئهمىر 
ۋه  چىقارغان  تۇخۇم  ھايۋانلىرىنى  ئوۋ  ئۈچۈن  قىلىش  مۇھاپىزهت 
يارغان ۋاقىتالردا ئوۋالشنى چهكلهپ، ئۈممهتكه بولغان مهرھهمىتىنىڭ 

يېنىدا ھايۋانالرنىڭمۇ ھهققىنى قوغدىغان.
بۈگۈن دۇنيانىڭ كهلگۈسىنى قارايتىۋاتقان «مۇھىت كىرزىسى» 
يۇز  بهش  قارشى  بوزۇلىشى»غا  تهڭپۇڭلۇقنىڭ  ۋه «ئېكولوگىيلىك 
ئۈچۈن  ئىنسانلىرى  كۈنىمىز  قوللىنىلىشى،  تهدبىر  ئىلگىرى  يىل 

بۈيۈك ئىبرهتتۇر. 
قاراڭغۇ  ۋه  قاچىالردا  ئېتىلگهن  ئېغىزى  ئائىلىلىرىگه  شېھىد 
چۈشكهنده تاماق تارقىتىلىشى، ئۇالرنىڭ ئىززهت-ھۆرمىتىنى ساقالش  
جهھهتته تهرىپلىگۈسىز ۋاپا ئۆرنىكى، كهلگۈسى نهسىللهرگه تهڭدىشى 

بولمىغان ئهدهپ تهربىيهسىدۇر.
توغرا  ئىسالم  ئىپادىلهيمىزكى،  شۇنى  بىلهن  مۇناسىۋهت  بۇ 
چۈشىنىلىپ، تهتبىق قىلىنغان ئوسمانىيه دۆلىتىده، ئىنسانالرنىڭ 
كامالهتكه يهتكهنلىكى، بىر-بىرىگه تهسهۋۋۇردىن يىراق مهرھهمهت 
ۋهقپىيهلهرنىڭ  ئۈچۈن  بىلىش  باغالنغانلىقىنى  بىلهن  تۇيغۇسى 
مهزمۇنىغا قاراپ بېقىش كۇپايه قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ ئهستايىدىللىقىنىڭ 
خىزمهتلهر  مۇناسىۋهتلىك  بۇنىڭغا  ۋه  ۋهقپىيهلهر  بولغان  مهھسۇلى 

مهدهنىيىتىمىزنىڭ ئىلغار ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرسىدۇر. 
شۇنى تهپهككۇر قىلىڭالركى، بىر ئۆيده كېسهل بولغان تهقدىرده 
ئۇ ئۆينىڭ دېرىزىسىگه قىزىل بىر گۇل قويۇپ قويىلىدۇ. بازارچىالر 
ۋاراڭ-چۇرۇڭ  ئالدىدىن  ئۆينىڭ  ئۇ  بالىلىرى  مهھهللىنىڭ  ھهتتا 
قىلماي، كېسهلنى بىئارام قىلىدىغان ھهرىكهتلهردىن يىراق تۇرىدۇ.

سانىنى  ھهقىقىي  ۋهقىپلهرنىڭ  قۇرۇلغان  دۆلىتىده  ئوسمانىيه 
ئى   26300 ئىچىده  بۇالرنىڭ  ئهمما  مۈشكۈلدۇر.  چىقىش  ئېنىقالپ 
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غهمگۈزارلىقىنى  ئهجدادىمىزنىڭ  سان  بۇ  چىقىلدى.  تىزىمالپ 
ئىپادىلهشكه كۇپايه قىلىدۇ.

تاشقى  ۋه  ئىچكى  دۆلهت ئاجىزالپ،  ۋهقىپالرنىڭ خىزمهتلىرى 
مهسىلىلهرده ئىختىالپقا ئۇچرىغان ۋاقىتالردا تېخىمۇ بۈيۈك ئهھمىيهتكه 
ئىگه بولدى. توقسان ئۈچ ئۇرۇشى (1877-1878-يىلالر ئارىسىدىكى 
زېمىندىن  كۆپلىگهن  (بالقان)ده  رۇمهلى  ئۇرۇشى)دا  تۈرك-روس 
يۈزمىڭالرچه  كۆچكهن  ئىستانبۇلغا  بىلهن،  قېلىشمىز  ئايرىلىپ 
دۆلهتكه  قىلىشتا،  ھهل  ئېھتىياجلىرىنى  قهبىلىلهرنىڭ  كۆچمهن 
ئۇالرنىڭ  بولدى.  كۈچلۈك  تېخىمۇ  رولى  ۋهقىپلهرنىڭ  قارىغاندا 
يېمهك-ئىچمهك ۋه ياتاق ئېھتىياجلىرى ئۇزۇن ۋاقىتالرغىچه ۋهقىپلهر 
تهرىپىدىن تهمىنلهندى. ئهينى خىزمهتلهر بالقان ئۇرۇشى ۋه بىرىنچى 
دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدىكى خانىۋهيرانچىلىقتىن كېيىنمۇ داۋامالشتى. 
باي  ئىنسان،  مىليونالرچه  قالغان  مهجبۇر  ئايرىلىشقا  ۋهتىنىدىن 
بۇنىڭ  داۋامالشتۇرالىدى.  ھاياتىنى  سايىسىدا  ۋهقىپلىرى  ئوسمانىيه 
يېقىنقى دهۋىردىكى مىسالى 1999-يىلى 17-ئاۋغوستتىكى مارمارادا 
يۈز بهرگهن يهر تهۋرهشته كۆرۈلدى. بۇ ۋاقىتتا ۋهقىپلهر تهشهككۈرگه 
ئېسىدىن   مىللهتنىڭ  خىزمهتلهر  بۇ  قىلدى.  خىزمهتلهرنى  سازاۋهر 
چىقىپ كهتمىدى. ئهمما ۋهقىپلهر بۇ خىل ئومومىي بۆھرانالر ئۈچۈن 
كىشىلهر  قالغان  ئاجىز  قىلىشتا  ھهل  ئېھتىياجىنى  بهلكى  ئهمهس، 
ئۈچۈن تهسىس قىلىنىدۇ. بۇ خىل ئهھۋال دۆلهت ۋه مىللهت ئهڭ 

كۈچلۈك بولغان ۋاقىتالردىمۇ داۋاملىشىدۇ.
دۆلهت ۋهزىپىسىنى جايىدا ئۇرۇنلىغان ۋه مىللهت باياشاتلىقتا 
تهمىن  ئېھتىياجلىرىنى  ۋاقىتالردىمۇ  كهچۈرۈۋاتقان  تۇرمۇش 
خىل  بۇ  بولىدىغانلىقى،  مهۋجۇد  كىشىلهرنىڭ  قىاللمايدىغان 
ئونۇتۇلمايدىغانلىقىنى  شهرت-شارائىتالردىمۇ  ئۇنداق  كىشىلهرنىڭ 
تاپقان  قۇدرهت  ئهڭ  دۆلىتى  ئوسمانىيه  بولمايدۇ.  قىلىشقا  ئىنكار 
بولىشىغا  سىرىپ  مىللىتى  ئهسلى  قىلغان،  ۋهزىرلىك  باش  ۋاقتىدا 
رهھبىرى  دۆلهت  مۇۋهپپىقىيهتلىك  ۋه  مۇسۇلمان  سهمىمى  قارىماي، 

ئېھتىياجىنى 
ئېيتقان 

موھتاجنى تېپىش 
ئاسان. ئهمما 

خىجىللىقىدىن 
ئهھۋالىنى 

ئېيتالمىغان 
مهھرۇم 

كىشىلهرنىمۇ 
ئىزدهپ تېپىشىمىز 

كېرهك. 
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بۇرۇنقى ئهدهپ 
ۋه نازاكىتىمىزدىن  

بىر نهمۇنه: بىر 
ئۆيده كېسهل 

بولغان تهقدىرده 
ئۇ ئۆينىڭ 

دهرىزىسىگه 
قىزىل بىر گۇل 

قويۇپ قويىلىدۇ. 
بازارچىالر ھهتتا 

مهھهللىنىڭ 
بالىلىرى ئۇ 

ئۆينىڭ ئالدىدىن 
ۋاراڭ-چۇرۇڭ 

قىلمايدۇ. 
كېسهلنى بىئارام 

قىلىدىغان 
ھهرىكهتلهردىن 

يىراق تۇرىدۇ.

قىلىشتىكى  تهسىس  ۋهقىپ  پاشانىڭ  مهھمهت  سوقۇللۇ  بولغان 
جامه،  ئىنسان  ئۇ  بولىدۇ.   قىلىشقا  مىسال  ئهستايىدىللىقىنى 
بهرپا  ئهسلىھهلىرىنى  خهيرى-ساخاۋهت  قاتارلىق  قۇدۇق  مهدرىسه، 
بىر  ئۇنىڭ  ئهبهدىلهشتۈرگهن7.  شهكلىده  ۋهقىپ  بۇالرنى  قىلىپ، 
ۋهقپىيهسىگه بېغىشالنغان ئهۋلىيا چهلهبى بهرگهن شۇ مهلۇماتنىڭ 

ئهھمىيىتى ناھايىتى بۈيۈكتۇر:
كهلسه،  مۇساپىر  بىر  سىرتىدىن  شهھهر  كېچىده  تهڭ  «ئهگهر 
مېھمان  بىلهن  نهرسىلهر  بىر  باشالڭالر.  ئۆيگه  ئېچىپ  ئىشىكنى 
ھهر قانداق  ئهھۋال ئاستىدا،  بولمىغان  قىلىڭالر، جهمئىيهت تىنچ 

بىر ئادهم يولغا چىقمىسۇن. كېچىده مۇتلهق دهم ئالسۇن.» 
ئهتىگهن ئايرىلىش ۋاقتى كهلگهنده، كارۋانسارايدىكى مۇالزىمالر 

جارچىالرغا ئوخشاش: 
- ئهي ئۈممهتى مۇھهممهد! مېلىڭالر، جېنىڭالر ۋه ئاتلىرىڭالر 
ساقمۇ؟ بىر ئېھتىياجىڭالر بارمۇ؟ - دهپ توۋلىغاندا، مۇساپىرالرنىڭ 

ھهممىسى:
- ھهممه نهرسىمىز ساق-ساالمهت، ئالالھتائاال خهيىر ئىگىسىگه 
ۋاقتىدا  بامدات  باققۇچىالر  ئىشىك  دېگهن.   - قىلسۇن!  رهھمهت 

ئىشىكلهرنىڭ ئىككى قانىتىنى ئېچىپ:
- دىققهت قىلىڭالر! بىھۇش ماڭماڭالر، تونىمايدىغان كىشلهر 
سهپىرىڭالرنى  ئالالھ  چىقىڭالر،  يولغا  بولماڭالر،  دوست  بىلهن 

ئوڭۇشلۇق قىلسۇن! - دهپ، دۇئا بىلهن ئۇزۇتۇپ قويغان. 

ئهسلىھهلىرىگه  خهيرى-ساخاۋهت  رۇمهلىدىكى  پاشانىڭ  مهھمهت  سوقۇللۇ   .7
بىرى  بۇالردىن  مهۋجۇتتۇر.  جامه  بۈيۈك  ئىككى  ئىستانبۇلدا  يهنه  قوشۇلۇپ، 
بىرى  يهنه  جامهدۇر.  ئازاپكاپىدىكى  بولغان  سۈيى  شىپالىق  بولمىغان،  ئوخشىشى 
سۇلتانئهھمهتتىن قۇمكاپىغا چۈشۈشته، تۆپىلىككه سېلىنغان «شېھىد مهھمهد پاشا 

جامه ۋه مهدرىسهسى»دۇر. 
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ئېلىنغان  ۋهقپىيهسىدىن  ئهپهندىنىڭ  ئهساد  ئهشراف8  ناقىبۇل 
شۇ قۇرالر، بىر مۇئمىننىڭ روھى دۇنياسىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ: 

ياشايدىغان،  يهرلهرده  يىراق  ئالدىدىن  كۆز  «كىشىلهرنىڭ 
سهۋهبىدىن  كېسهللىك  ياكى  كىشىلهر  يوقسۇل  قالغان،  ياشىنىپ 
ئىش قىلىشقا قۇدرىتى يهتمىگهن ئاجىزالرغا ئوتۇن، كۆمۈر ۋه باشقا 
ئېھتىياجلىق نهرسىلهر بېرىلسۇن. ئىگه-چاقىسىز ، يوقسۇل قىزالردىن 

ئۆيلىنىش يېشىغا كهلگهنلهرنىڭ تويلۇقى تهييارالنسۇن.»
ۋه  ئىرق  ئاتىلىرىمىز  ئىنسانپهرۋهر  بىلمهيدىغان  گوروھۋازلىق 
مهزھهپ پهرقىگه قارىماي، پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن تهسس قىلغان 
تهرهپسىز  غهرپنىڭ  خرىستىئان  مۇئهسسهسهلىرى  خهيرى-ساخاۋهت 
بىلهن  سهۋهپلهر  خىل  ھهر  ئهكسىچه  ئهمهس،  مۇئهللىپلىرىنىال 
تۈركلهرگه سهلبى قارايدىغان تهتقىقاتچىلىرىنىمۇ ھهيران قالدۇرغان. 
تۈرك  «قهدىمقى  يازغان  دانىشمهند  ھامى  ئىسمائىل  ھهقته  بۇ 
خارهكتېرى ۋه ئهخالقى» ناملىق ئهسىرىده، سان-ساناقسىز مىسالالر 

بهرگهن. بۇالرنىڭ بىر قىسمىنى بايان قىلىمىز:
بىر  قىلىنغان  نهشىر  پارىژدا  دۇلوئىر  سهيياھ  مهشھۇر 

ساياھهتنامىسىدا:
مۇنداق  ئاالھىدىلىكلىرىنى  مۇھىم  ئۆرپ-ئادهتلىرىنىڭ  «تۈرك 
بىلهن  ئىنسانالر  خهيرى-ساخاۋىتى  ئۇالرنىڭ  قىلىمهن:  خۇالسه 

چهكلىنىپال قالماي، ھايۋانالرغىچه يېتىپ بارىدۇ. 
ئاتىلىدىغان  دهپ  «ئىمارهت»  دۆلىتىده  ئوسمانىيه  پۈتۈن 
قويغان  قىلغۇچى  ۋهقىپ  يهرلهرده  بۇ  مهۋجۇت.  مېھمانخانىالر 
شهرتلهرگه ئاساسهن، قايسى دىنغا مهنسۇپ بولسا بولسۇن، پۈتۈن 
بارلىق  قىلىنىدۇ.  ياردهم  نىسبىتىده  ئېھتىياجلىرى  يوقسۇلالرغا 

8. ناقىبۇل ئهشراف: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتىدىن بولغان كىشىلهرنىڭ 
خىزمىتىنى قىلىش ئۈچۈن ھۆكۈمهت تهرىپىدىن تهيىنلهنگهن مهمۇرالر.

شۇ ئۈچ كىشىگه 
ئىچ ئاغرىتىش 
كېرهك: باي 

بولۇپ، كېيىن 
كهمبهغهللهش-

كهن، شهرهپلىك 
تۇرۇپ، خارلىققا 

چۈشكهن، 
نادانالر ئارىسىدا 

قالغان ئهھلى 
قهلب. 
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ئهڭ ساۋابلىق 
ئهمهل قايسى؟ 
دهپ سورىغان 
بىر ساھابىغا، 
ئالالھ رهسۇلى 

سهللهلالھۇ 
ئهلهيھى 

ۋهسهللهم: 
«تونىغان- 
تونىمىغان 

ھهر كىشىنى 
تويغۇزۇش ۋه 

ساالم قىلىش» 
دېگهن. 

(بۇخارى، 
«ئىمان»،6) 

يولوچىالر ئىمارهتخانىالردا ئۈچ كۈن قالىدۇ ۋه قالغان مۇددهتكىچه 
ھهر ۋاخلىق تامىقىدا بىر تهخسه پولۇ بىلهن مېھمان قىلىنىدۇ. 

شهھهرلهرده، يول ياقىلىرىدا بۇ ئىمارهتلهردىن باشقا ھهر خىل 
ئومۇمىي  ئاتالغان  دهپ  «كارۋانساراي»  بولغان  ئوچۇق  كىشىلهرگه 

بىناالرمۇ مهۋجۇت. 
بويلىرىدا  يول  دهپ،  ئىش  ساۋابلىق  تۈركلهر  بهزى 
قازىدۇ.  قۇدۇق  ئۈچۈن  قاندۇرۇش  ئۇسسۇزلۇقىنى  يولوچىالرنىڭ 
بهزىلهر، شهھهرلهرده كوچىالردىن ئۆتىدىغانالر ئۈچۈن شىپالىق سۇ 
تهيياراليدۇ. بۇ يهرلهرده رهسمى ھۆكۈمهت يهرلىرىگه ئوخشاش ئايلىق 
مهمۇرالر قويىدۇ. بۇالرنىڭ ۋهزىپىلىرى سۇ تهلهپ قىلغان كىشىلهرگه 

سۇ بېرىشتىن ئىبارهت.
كىرىپ  تۇرمىغا  تۆلىيهلمهي  قهرزىنى  بېرىپ،  تۇرمىالرغا  بايالر 
ئېيتالمىغان  ئېھتىياجىنى  بېرىدۇ.  تۆلهپ  قهرزىنى  قالغانالرنىڭ 

موھتاجالرنى ئىزدهپ تېپىپ، ياردهم قىلىدۇ.»
بۇ ھهقته دهال موترايا مۇنداق دهيدۇ:

بارلىق  كېتىپ،  ئوت  ئۆيىگه  بىرسىنىڭ  دۆلىتىده  «ئوسمانىيه 
خهلقلهردىكىگه  باشقا  كهتسىمۇ،  ئايلىنىپ  كۈلگه  مال-مۈلكى 
يوق  مۇشۇنداق  مال-مۈلكى  بولمايدۇ.  پهريات-پىغان  ئوخشاش 
بولغان كىشىلهر ئالالھنىڭ تهقدىرىگه رازى بولىدۇ. ساخاۋهتچىلهر 
ئوت كهتكهن ئاھاله ئۆيلىرىنىڭ قايتىدىن سېلىنىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا 
ئارتۇق  ئېھتىياجىدىن  ۋاقىتالردا  بهزى  ھهتتا  دهرىجىده  يېتىدىغان 

ياردهم قىلىدۇ.»
كورنهئىلله له بروينى تهسىراتىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ:

ئامراق  ناھايىتى  ئىشلىرىغا  خهيرى-ساخاۋهت  «تۈركلهرنىڭ 
خهيرى-ساخاۋهت  كۆپ  خرىستىئانالردىن  ھهقته  بۇ  ئىكهنلىكىنى، 
بولمايدۇ.  قىلغىلى  ئىنكار  كهلتۈرگهنلىكىنى  مهيدانغا  ئىشلىرىنى 
سهۋهبى  ئۇچرىتىشىمىزنىڭ  ئاز  تىلهمچىنى  جهمئىيىتىده  ئوسمانىيه 
ياردهم  چىقىىرپ  پۇل  يېنىدىن  يوقسۇلالرغا  ئىبارهت.  بۇنىڭدىن 
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ياردهم  بولسىمۇ  سېلىپ  ئىشقا  كۈچىنى  تۈركلهر،  قىاللمايدىغان 
قىلىدۇ. چوڭ يولالر بۇزۇلغاندا رېمۇنت قىلىدۇ، يول بويلىرىغا تىزىپ 
قويۇلغان تۇلۇمالرغا سۇ تولدۇرىدۇ، ئهتراپىنى سۇ بېسىۋالغان دهريا 
يوللىرىنى  ئۆتۈش  يولوچىالرغا  تۇرۇپ،  يېنىدا  كهلكۈننىڭ  بىلهن 
قهتئى  بهرسىمۇ  ئاقچه  قانچه  بىر  يولوچىالر  بېرىدۇ.  كۆرسىتىپ 

ئالماي، بۇ ئىشنى ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن قىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ.» 
مۇرادگى د وھسۇننىڭ شۇ قاراشلىرىمۇ دىققىتىمىزنى تارتىدۇ: 

بالىلىرىغا  ئاتا-ئانىالر  تهبىقىسىدىكى  ھهر  «جهمئىيهتنىڭ 
ئۆرنهك بولۇپ، ئۇالرنى كىچىك ۋاقتىدىن باشالپ خهير ئىشلىرىغا 
ئىنساننىڭ  ئاتىلىپ،  دهپ  خهيرى-ساخاۋهت  كۆندۈرىدۇ. 
سايىسىدا،  پهزىلهتلهر  بۇ  ئالىجاناپالشتۇرىدىغان  شهخسىيىتىنى 
ئىنساندىكى شهخسىيهتچىلىك ۋه تاماخورلۇق قاتارلىق سهلبى ئىللهتلهر 
تۇيغۇسى،   قىلىش  ياردهم  ئىنسانالرغا  ئهكسىچه  بۇنىڭ  يۇقۇلىدۇ. 
مۇسۇلمانالرغا  ئىشلىرى،  خهيىر  سايىدا  بۇ  يهرلىشىدۇ.  كۆڭۈلده 
پهقهت ئېغىر كهلمهيدۇ. ئۇالر بۇ ساھهده باشقا مىللهتلهردىن ئېشىپ 
دوختۇرخانىسىدا  مۇسۇلمانالر  ھۇنكهنىڭ  سهيياھ  غهرپلىك  كهتتى. 
پارچىالر،  مهكتۇپتىكى  يازغان  دادىسىغا  ياشنىڭ  بىر  داۋالىنىۋاتقان 
جهھهتتىكى  قىلىش  ھىمايه  كىشىلهرنى  يوقسۇل  ۋهقىپلهرنىڭ 

مۇئامىلىسىنىڭ مۇكهممهللىكىگه  مىسالدۇر:
«ھۆرمهتلىك دادا! ماڭا پۇل كېرهك ياكى ئهمهسلىكىنى سوردۇڭ، 
دۇختۇرخانىدىن چىقسام، دوختۇرخانا ماڭا بىر قۇر كىيىم ۋه دهرھال 
ئالتۇن  بهش  ماڭا  ئۈچۈن  قالماسلىقىم  بولۇپ  مهجبۇر  ئىشلهشكه 

بېرىدۇ. شۇڭا، قۇتاندىن قوي-كاال ساتمىساڭمۇ بولىدۇ.
يۇمشاق،  ياتاقلىرى  خالىمايدۇ.  چىقىشنى  يهردىن  بۇ  كۆڭلۈم 
بار.  سۇ  ئۆيده  ھهر  يۇمشاق،  ئهدىياللىرىمۇ  ئاق،  كىرلىكلىرى 
سوغۇق كېچىلهرده پۈتۈن ئۆيلهر ئىسسىتىلىدۇ. بىزنى داۋااليدىغان 
دوختۇرالر ناھايىتى مېھرىبان. ئادهتته ھهر كۈنى ئاشقازىنى ھهزىم 
قىاللمىغانالرغا ئۆي ھايۋانلىرى ۋه قوي گۆشى قورىمىلىرى بېرىلىدۇ. 

«سىلهردىن 
قايسىڭالرنىڭ 

ئهمهلى ئهڭ 
ياخشى 

ئىكهنلىكىنى 
سىناش ئۈچۈن، 

ئالالھ ئۆلۈمنى 
ۋه تىرىكلىكنى 
ياراتتى، ئالالھ 

غالىپتۇر، (تهۋبه 
قىلغۇچىنى) 

ناھايىتى 
مهغپىرهت 

قىلغۇچىدۇر.» 

(مۈلۈك سۈرىسى، 
2-ئايهت)
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بىر مۇسۇلمان بىر 
دهرهخ تىكسه، 

ئۇنىڭدىن 
ئىنسان 

ياكى ھايۋان 
پايدىالنسا، 

پايدىالنغان بۇ 
نهرسه قىيامهت 

كۈنىگىچه 
ئۇ مۇسۇلمان 

ئۈچۈن سهدىقه 
بولىدۇ.» 

(مۇسلىم، 
«مۇساقات»، 10)

قوشنام لهززهتلىك توخۇ كاۋىپىدىن بىر نهچچه كۈن يېيىش ئۈچۈن 
چىقىپ كېتىشنى بىر ھهپته ئۇزاتتى. ئهمما باش دوختۇر بۇنىڭدىن 
شۈبھىلىنىپ، ساقايغانلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن چوڭ بىر نان بىلهن 
پۈتۈن بىر توخۇنى يېيىشكه رۇخسهت قىلىپ، ئۇنى ئۆيىگه ئهۋهتتى. 
مېنىڭ ئالدىمغا ئاخىرقى توخۇ قورىمىسى كېلىشتىن ئىلگىرى يېنىمغا 

كهل.» 
ئوسمانىيه دۆلىتىده قۇرۇلغان ۋهقىپلهردىن 26300 ئى ئېنىقالپ 
چىقىلدى. بۇنىڭ 1400نى ئايالالر قۇرغان. بۇالرنىڭ ئىچىدىن نۇر 
يېقىنلىرىدا  رۇمهلى  ۋه  ئاناتولىيه  ئىستانبۇل،  خانىش9  ۋالىده  بانۇ 
بىر قانچه ۋهقىپ بىنا قىلغان. ئۈسكۈدار توپتاشتىكى ئاتىك ۋالىده 
جامهسى، ئىماراتى، مهدرىسىسى، دوختۇرخانىسى، قوش كىشىلىك 
ئهسلى  ئايالنىڭ  بۇ  بېقىڭالر،  ئويالپ  مهشھۇر.  بىلهن  ھاممامى 
ئىسپانىيهنىڭ  ناسسى  ياسىپ  دادىسى  يهھۇدى.  چىقىشى  كېلىپ 
ئۇچرىماسلىق  قهتلىئامغا  بىلهن  چىقىشى  قولىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ 
جامائىتىنىڭ  يهھۇدى  قىلغان  ئىلتىجا  دۆلىتىگه  ئوسمانىيه  ئۈچۈن 
سۇلتان  قانۇنى  ئىدى.  بىرى  كىشىلىرىدىن  قاتاردىكى  ئالدىن 
بىلىنگهن  ئىشلهتكهنلىكى  ئۈچۈن  ئىشلىرى  ئاخپارات  سۇاليماننىڭ 
رول  سهلبى  دهۋرىده  سهلىم  سۇلتان  ئوغلى  ئۇنىڭ  ناسسى،  ياسپ 
بىلهن  ساالھىيىتى  بولۇش  ئاتىسى  قېيىن  پادىشاھنىڭ  ئويناپ، 
ئىسالمى  بولغان.  باي  ئىنتايىن  ئېرىشىپ،  ئىمتىيازالرغا  كۆپلىگهن 
ئهخالق شۇ دهرىجىگه بېرىپ يهتتىكى، ئۇنىڭ قىزى نۇر بانۇ خانىش 

ساخاۋهتچى مۇسۇلمان خانىمالر ئارىسىدا ئاالھىده ئۇرۇن تۇتىدۇ. 

9. ئوسمانىيه دۆلىتى خانىدانىغا مهنسۇپ ئايالالر ھهققىده رهسمىي لهقهم «سۇلتان 
پادىشاھ  ياكى  شاھزاده  يهنى،  مهنسۇبى  خانىدان  دادىنىڭ  بۇ  ئهپهندى»دۇر. 
ئهر  بىر  بولمىغان  مهنسۇبى  خانىدان  ئايال  بىر  بۇنداق  ئىپادىلهيدۇ.  ئىكهنلكىنى 
بىلهن ئۆيلهنسه بۇالرنىڭ قىز بالىلىرىغا «خانىم سۇلتان»، ئوغۇللىرىغا «بهگزاده»، 

ئانىلىرى «سۇلتانزاده» دېيىلگهن.
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خانىشتۇر.  ۋالىده  كۆسهم  ماھپهكار  بىرى  خانىمالردىن  بۇنداق 
ۋه  جامه  چىنىلى  ئۈسكۈدار  قويغان.  ئۇلىنى  جامهنىڭ  يېڭى  ئۇمۇ 
كىشىلىك  قوش  ھهدىس،  دارۇل  قۇدۇق،  مهكتهپ،  يېنىدا  ئۇنىڭ 
ئاناتولىيه  يهنه  قىلدۇرغان.  بىنا  سۇ)  (شىپالىق  سهبىل  ۋه  ھاممام 
دهرىخى يېنىدىكى جامهنىمۇ بىنا قىلغان. ئۇنىڭ يېتىم ۋه يوقسۇل 
مهشھۇردۇر.  ۋهقىپلىرى  قۇرغان  ئۈچۈن  ئۆيلهندۈرۈش  قىزالرنى 
دىققهت  بار.  بىنالىرىمۇ  خهيىر  كۆپلىگهن  يهنه  باشقا  بۇنىڭدىن 
جهالللى  ئارىسىدا  خانىشالر  ۋالىده  شۇكى،  تېگىشلىكى  قىلىشقا 
(قاتتىق خۇيلۇق) تهبىئىتى بىلهن تونۇلغان كۆسهم خانىش ۋهقىپ 
مهشھۇر  قىلىشتا،  مهرھهمهت  ئاجىزالرغا  ئارقىلىق  قىلىش  تهسىس 

بولغان بىر شهخسىيهت ئىدى. 
يهتمىگهن  ئۆمرى  تامامالشقا  قۇرۇپ،  ئۇلىنى  خانىش  كۈسهم 
يىڭى جامهنى پۈتكۈزۈش ئىشى خهدىچه خانىشقا نېسىپ بولغان. 
بۇنىڭ يېنىدا مهكتهپ، مهدرىسه، ئىمارهت، كۇتۇپخانا ۋه قۇدۇق 
قاتارلىق خهيىرلىك ئىشلىرىمۇ بار. يهنه يىڭى جامه ۋهقپىيهسىده 
كېچىلىرىده  رامىزان  ۋه  تۇنهش  ئهھۋال  بىر  تارتىدىغان  دىققهتنى 
ھهسهلنىڭ  ئاققۇزۇشتۇر.  شهربىتى  ھهسهل  تۇربىالردىن  بهزى 
ئهڭ  دهۋىرنىڭ  ئۇ  ئۆتكهن.  تهكشۈرۈشتىن  ۋهقپىيهده  سۈپىتى 
ئۆزگهرتىلگهن  دهپ  «پازار»  ئىسمى  بۈگۈن  ھهسىلى  سۈپهتلىك 
رىزهنىڭ ئاتىنا يېزىسىدىن كهلگهن. ۋهقپىييهده قانچىلىك قىممهت 
ئىشلىتىشنى  ھهسهلنى  خىل  بۇ  داۋاملىق  نهزهر  قهتئى  بولىشىدىن 
قانچلىك  ئهستايىدىللىقنىڭ  ئىشالردىكى  ياخشى  قىلىشى،  شهرت 
دهرىجىگه بېرىپ يهتكهنلىكىنى كۆرسىتىشكه تىپىك مىسالدۇر. بۇ 
مال- كۆپ  ناھايىتى  ئۈچۈن  داۋامالشتۇرۇش  ۋهقىپلهرنى  خانىش 
مۈلۈك ۋهقىپ قىلغان. بۇ ۋهقىپلهرنى ئىداره قىلىش ئۈچۈن 116 

تهيىنلىگهن. مهمۇر 

ئهۋالدلىرىمىز 
مۈلۈكنىڭ ھهقىقىي 

ئىگسىنىڭ 
ئالالھتائاال 
ئىكهنلىكى 

چۈشهنچىسىده، 
ئۆسۈپ يېتىلىشى 

كېرهك. بىز 
ئهۋالدلىرىمىزنى 
كىچىك ۋاقتىدا 
نامازغا قانداق 

ئادهتلهندۈرگهن 
بولساق، ئهينى 
ۋاقىتتا ئۇالرغا 

ئىنفاق ھاياجىنىنى 
بېرىپ، بىر قهلبى 

سۇنۇق كىشىنى 
سۆيۈندۈرۈش 
ئىبادىتىنىمۇ 
ئۆگۈتۈشكه 
مهجبۇرمىز.



42

ۋهقىپ، ئىنفاق، خىزمهت

دهۋرىمىز ئىنسانى، 
كۆڭۈل بۆلۈشكه 

موھتاج. يىقىلغان 
يىقىلغىنىنى، 
ھاالك بولغان 

ھاالك بولغانلىقىنى 
بىلمهيدۇ. 

بۇالر ھهقىقىي 
سائادهتنى 

بىلمىگهنلىكى 
ئۈچۈن كهيپ-

ساپانى سائادهت 
دهپ بېلىدۇ، 

يورۇقلۇق 
كۆرمىگهن كۆزلهر، 
قۇياشنى قهيهردىن 

كۆرسۇن؟

ئاقسارايدىكى «ۋالىده  ئىستانبۇل  خانىش  ۋالىده  پهرتهنۋىيال 
يهنه  قىلدۇرغان.  بىنا  مهسجىدى»نى  «ياۋهدۇد  بىلهن  جامه» 

كۇتۇپخانا، تۇربا، مهكتهپ سالدۇرۇپ، بۇالرنى ۋهقىپ قىلغان. 
ئهدىرنهكاپى ۋه ئۈسكۈداردا «سهالتىن جامه» بىنا قىلدۇرغان 
مىھرىماھ مهلىكه، بۈيۈك ۋهقىپ بىناالر قۇرىشىغا قارىماي، ناھايىتى 
كهمتهر بىر ئايال ئىدى. بۇنى شۇ مىسال گۈزهل تهسۋىرلهپ بېرىدۇ. 
زۇبهيده  ئايالى  رهشىدنىڭ  ھارۇن  سۈيى  ئهراپاتنىڭ  ۋه  مهككه 
سۇلتان  قانۇنى  ئهمما  كهلتۈرۈلگهن.  باغداتتىن  تهرىپىدىن  خانىم 
دهۋرىده، بۇ سۇ يوللىرى بۇزۇلۇپ، قوغاچالردىن يېتهرلىك مىقداردا 
مهلىكه  تاپقان  خهۋهر  بۇنىڭدىن  بولغان.  مهلۇم  ئاقمىغانلىقى  سۇ 
مىھرىماھ دادىسى پادىشاھ قانۇنىنىڭ ئالدىغا كېلىپ، بۇ قهدىمقى 
سۇ يولىنىڭ باش ئېنژىنىر سىنان تهرىپىدىن رېمۇنت قىلىنىشىنى، 
تهلهپ  قىلىنىشىنى  دىققهت  قىلىنىشىغا  مهخپى  خىزمهتنىڭ  بۇ 
ئىشقا  بۇ  زىبۇ-زىننىتىنى  بارلىق  ئۆزىنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  قىلغان. 
ئۇلىنى  جامهسىنىڭ  سۇاليمانىيه  سىناننىڭ  مىمار  قىلغان.  سهرپ 
قۇرغاندىن كېيىن بىر مۇددهت يۇقاپ كېتىشنىڭ سهۋهبى بىلىنمهي، 
كهتكهنلىكى  يۇقاپ  ئۈچۈن  سېلىش  ئۇلىنى  بىناسىنىڭ  جامه 
دهپ  زۇبهيده»  «ئهينى  سهۋهبى  بۇنىڭ  ھالبۇكى،  ئېيتىلغان. 
ئاتالغان مهزكۇر سۇ قاناللىرىنىڭ رېمۇنت قىلىنىشى ۋه بۇ ياخشى 
ئىشنىڭ ئىگىسى بولغان مىھرىماھ مهلىكىنىڭ خىزمىتىنىڭ مهخپى 

قىلغانلىقىدۇر.  ئارزۇ  قېلىشىنى 
ۋالىده خانىشالر ئارىسىدا خهيىر ئىشلىرىدا ئهڭ مهشھۇرلىرىدىن 
خىزمهت  ئهسىرلهرچه  ئۇ  بولۇپ،  خانىش  ۋالىده  بهزمىئالهم  بىرى 
قىلغان  بىنا  قىلغان.  خىزمهتلىرى  خهيىر  كۆپلىگهن  بهرگهن 
ۋالىده  يېنىدىكى  سارىيى  باغچه  دولما  چوڭى  ئهڭ  جامهلهرنىڭ 

خانىش جامهسىدۇر. مهشھۇر گاالتا كۆۋرۈكىمۇ ئۇنىڭ ۋهقپىدۇر.
ۋالىده خانىشنىڭ شامدا قۇرغان ۋهقپىمۇ ناھايىتى مهشھۇردۇر. 

بۇ ۋهقپنىڭ شهرتى:
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«شامنىڭ تاتلىق سۈيىنى ھاجىالرغا يهتكۈزۈش بىلهن بىرگه 
ئۇالرنىڭ  ئهشياالر  ئۇپىراتقان  ياكى  سۇندۇرۋهتكهن  خىزمهتكارالر 
بېرىش»  تۆلهپ  ئۈچۈن  چۈشۈرۈلمهسلىكى  ھۆرمىتى  ۋه  ئىززهت 

بولغان. 
خهيىر قولى يىراقالرغىچه سوزۇلغان بهزمىئالهم خانىشنىڭ ئهڭ 
بۈيۈك خىزمهتلىرىدىن بىرى شهخسىي سهرمايىسىدىن بۈيۈك مهبلهغ 
ئاجرىتىپ «غۇرابا مۇسلىمىن» (غېرىپ مۇسۇلمانالر) دوختۇرخانىسى 
بىلهن  تۇربىسى  ۋه  جامه  ئهسهر  بۈيۈك  بۇ  قىلغانلىقىدۇر.  بهرپا 
كۈندىن  شۇ  دوختۇرخانا  بۇ  ئېچىلغان.  خىزمهتكه  1843-يىلىدا 
باشالپ كۈنىمىزگىچه ئۈممهتى مۇھهممهدنىڭ يوقسۇللىرىغا خىزمهت 

قىلىۋاتىدۇ.
مهسىلىسىنى  تهمىنلهش  سۇ  ئىشالردا  ياخشى  خانىشالر  بۇ 
بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ، مهككه، ئهراپات بىلهن بىرگه ئىستانبۇلنى 
ۋهقىپ سۈيى بىلهن تهمىنلىگهن. بۇنىڭ ئۈچۈن كۈنىمىزدىمۇ ئاياقتا 
قىلىپ،  رېمۇنت  يوللىرىنى  سۇ  سېلىپ،  توغانالرنى  تۇرۇۋاتقان 
ئىستانبۇلنىڭ ھهر ۋاقىتلىق سۇ ئېھتىياجىنى قامدىيااليدىغان ھالهتكه 

كهلتۈرگهن. 
زامان  يېقىنقى  ۋه  بولغان  مهشھۇر  بىلهن  خىزمهتلىرى  ۋهقىپ 
بىرى  شهخسىيهتلىرىدىن  مۇتتهقى  سىياسىئون،  تارىخىمىزنىڭ 
 40 كهلتۈرۈپ،  ئىستانبۇلغا  ئۇ  ھهزرهتلىرىدۇر.  2-ئابدۇلھهمىدخان 
تۇربىغا تهقسىملهپ، داۋاملىق ئېقىتقان «ھامىدىيه سۈيى» كۈنىمىزده 
ئىنشائات تۈپهيلىدىن كۆپ قىسمى بۇزۇلغان بۇالق سۇلىرى ئارىسىدا 

مهۋجۇتلۇقىنى داۋامالشتۇرۇۋاتقان سۇپهتلىك سۇالردىن بىرسىدۇر.
قۇرۇپ،  بىلهن  ئىخالس  ۋهقىپلهرنى  ئهجدادىمىز  مۇبارهك 
تهسىس  بىلهن  دۇئاسى  داۋاملىشىش  قىيامهتكىچه  خىزمهتلىرىنىڭ 
ئىنسانلىرىمىزنىڭ  ئهتىدىكى  ۋه  بۈگۈنكى  ۋهقىپلهر  بۇ  قىلغان. 
جامه، مهكتهپ، دوختۇرخانا، كارۋان-ساراي، بۇالق سۈيى قاتارلىق 

ياراتقۇچىنىڭ 
ھۆرمىتى 

ئۈچۈن، قهلبىگه 
پۈتۈن ئالهمنى 
سىغدۇرغانالر 
نىمىدېگهن 

بهختلىك- ھه! 
ئىنساننىڭ 
ئاساسلىق 

ھۈنىرى، قهلبىنى 
بۇ كهڭلىك 
ۋه الياقهتكه 

يهتكۈزهلىشىدۇر.



44

ۋهقىپ، ئىنفاق، خىزمهت

«ئالالھقا، 
ئاخىرهت كۈنىگه، 

پهرىشتىلهرگه، كىتابقا 
(يهنى ئالالھ نازىل 
قىلغان كىتابالرغا)، 

پهيغهمبهرلهرگه ئىمان 
كهلتۈرۈش، ئالالھنى 
سۆيۈش يۈزىسىدىن 
خىش-ئهقرىباالرغا، 

يېتىملهرگه، 
مىسكىنلهرگه، ئىبنى 
سهبىللهرگه (يهنى 

پۇل-مېلىدىن 
ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ 

قالغان مۇساپىرالرغا)، 
سائىلالرغا ۋه 

قۇلالرنىڭ ئازادلىققا 
ئېرىشىشىگه پۇل-
ياردهم بېرىش، 

ناماز ئوقۇش، زاكات 
بېرىش، ئهھدىگه 

ۋاپا قىلىش، 
يوقسۇزلۇققا، 

كېسهللىككه ۋه 
(ئالالھنىڭ يولىدا 
قىلىنغان) ئۇرۇشقا 
بهرداشلىق بېرىش 

ياخشى ئهمهلگه 
كىرىدۇ. 

(بهقهره سۈرىسى، 
177-ئايهت)

ئهزىز  ئهجدادىمىزنىڭ  بۇالر  قىلىۋاتىدۇ.  ھهل  ئېھتىياجلىرىنى 
روھلىرىنى شاد قىلىدىغان بىرهر سهدىقه-جارىيهدۇر. 

ئالالھىم! بىزنى بهرگهن ئامانىتىڭنى اليىقىدا ئىشلىتىدىغان، 
خىزمهت  يارىتىلغۇچىالرغا  ئۈچۈن  ھۆرمىتى  ياراتقۇچىنىڭ 
قىلىدىغان «ۋهقپ ئىنسان»لىرىدىن بولۇشنى نېسىپ قىلغىن! 

ئامىن! 



ئىسالم مهدهنىيتىنىڭ پهزىلهت نهمۇنىلىرىدىن

ئىنفاق ۋە ئۇسۇلى

(ئىككىنچى باپ)





ئىككى ئالهمده رهھمهت ۋه بهرىكهت 
ۋهسىلىسى 

زاكات ۋە ئىنفاق

A-زاكات

ئىنسان ئوغلى مهخلۇقات ئىچىده ئهڭ شهرهپلىك 
ساق- كۈچلۈك-ئاجىز،  يارىتىلغان.  قىلپ 

قاتارلىق   بىلىملىك-جاھىل،باي-يوقسۇل  كېسهل، 
ئوخشىماسلىقالر جهمئىيهتنىڭ نىزام ۋه تهڭپۇڭلىقىنى 

ساقاليدىغان ئامىلالردۇر. 
تهشكىل  ئۇرۇننى  مۇھىم  ئوخشىماسلىقتا  بۇ 
قىلىدىغان بايلىق ۋه كهمبهغهللىك بىر-بىرىگه زىت 
ئالىدۇ.  ئىچىگه  ئۆز  ئهھۋالنى  ئىقتىسادىي  ئىككى 
بىلهن  غايىسى  ئىمتىھان  ئىالھىي  ھاياتىغا  ئىنسان 
قويۇلغان بايلىق ۋه يوقسۇللۇققا ئوخشاش ئهھۋالالر، 
ئهسلىده چوڭقۇر ھېكمهتكه ئىگه. بۇ ئهھۋال باي، 
ۋه  بايلىق  باغلىقتۇر.  ئىرادىسىگه  يوقسۇلنىڭ  ۋه 
بولغان  ئىگه  ھېكمهتكه  كۆپلىگهن  يوقسۇللۇقمۇ 

ئىالھىي تهقدىردۇر. بۇ ھهقته ئالالھتائاال:
«پهرۋهردىگارىڭنىڭ رهھمىتىنى ئۇالر تهقسىم 
قىلىپ بېرهلهمدۇ؟ بىز ئۇالرنىڭ ھاياتى دۇنيادىكى 
قىلدۇق،  تهقسىم  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  رىزقىنى 
ئىشقا  بېرىپ)  (ھهق  بهزىسىنى  بهزىسى  ئۇالرنىڭ 
سالسۇن دهپ، ئۇالرنىڭ بهزىسىنىڭ دهرىجىسىنى 
پهرۋهردىگارىڭنىڭ  قىلدۇق،  ئۈستۈن  بهزىسىدىن 

رهھمىتى ئۇالرنىڭ توپلىغان نهرسىلىرى (يهنى 

«ئۆزىنى ئالالھ يولىغا ئاتىغان، 
(تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن) 
يىراق جايالرغا بارالمايدىغان 

يوقسۇلالرغا خهير-ئېھسان 
قىلىنىشى كېرهك. ئهھۋالنى 
ئۇقمىغانالر ئۇالرنىڭ نهرسه 
تىلىمىگهنلىكلىرىگه قاراپ، 

ئۇالرنى باي دهپ گۇمان 
قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ چىرايىدىن 
تونۇيسهن، ئۇالر كىشىلهرگه 
چاپلىشىۋېلىپ تىلهمچىلىك 

قىلمايدۇ، مېلىڭالردىن نېمىنى 
خهير-ئېھسان قىلماڭالر، 
ئالالھ ھهقىقهتهن ئۇنى 

بىلگۈچىدۇر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 273-ئايهت)
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پۇل-ماللىرى)دىن ياخشىدۇر.» (زۇخرۇف سۈرىسى، 32-ئايهت)
بۇ ئايهتته دېيىلگهندهك، ئىالھىي تهقسىمات ئىنسانالر ئارىسىدا 
بۇنىڭغا  بولغان.  بىلهن  چىقىش)  (ئوتتۇرىغا  تهجهللى  خىل  ھهر 
پاراللىل ھهر بىر شهخسنىڭ مهسئۇلىيىتى ئۆزىگه بېرىلگهن نېمهت 
دائىرسىده. بۇنىڭ بىلهن ئىجتىمائىي تهڭپۇڭلۇق ۋه ئىالھىي ئادالهت 
بايلىققا  ئىنسانالر  بار  ئىلكىده  قول  بولىدۇ.  ئورنىتىلغان  مۇكهممهل 
ئېلىش،  ئالدىنى  كېتىشنىڭ  ئېزىپ  نهتىجسىده،  كېتىش  بېرىلىپ 
ئوخشاش  ھهسهتكه  نهپرهت،  بولغان  بايالرغا  كىشىلهرنىڭ  موھتاج 
ئىللهتلهرنى تۈگۈتۈش ئارقىلىق ئىجتىمائىي تۇرمۇشتا خاتىرجهملىك 
بهرپا قىلىش، مۇسۇلمانالرنى بىر-بىرىگه باغالش قاتارلىق كۆپلىگهن 
ئىسالم  قىلنغان.  پهرز  مۇئمىنالرغا  «زاكات»  بولغان  پايدىلىرى 
تهڭپۇڭسىزلىق  ئىقتىسادىي  ئوتتۇرىسىدىكى  باي-كهمبهغهل  نىزامىدا 
ئهڭ تۆۋهن ھالهتكه چۈشۈرۈلۈپ، ئىجتىمائىي بۆھرانغا ئايلىنىشنىڭ 
ئالدىنى ئېلىش غايه قىلىنغان. بۇ مهقسهتته زاكات ۋه ئىنفاق بۈيۈك 

ئهھمىيهتكه ئىگه. 
قىلغانلىقى،  سهرپ  قهيهرگه  تېپىپ،  قهيهردىن  مېلىنى  باي 
يهنى ھاالل ياكى ھارام كىرىمى، زاكات، سهدىقه، خهيرى-ساخاۋهت 
بولغان  ئىگه  ئۇ  بېرىدۇ.  ھېساب  ئالدىدا  ئالالھنىڭ  ئىشلىرىدىن 
مالنىڭ بىر قىسمىنى يوقسۇلالرغا بېرىشكه بۇيرۇلۇش بىلهن بىرلىكته 
بايلىق جهھهتته ئىمتىھان بېرىدۇ. بۇ ئىمتىھاندىن ئۆتكهن تهقدىرده، 

ئىالھىي رىزا ۋه جهننهتكه نائىل بولىدۇ. 
يوقسۇلمۇ يوقسۇللۇقتىكى سهۋىرسىزلىك، شىكايهت، ئىنسانالرغا 
قاتارلىق  ئىسيان  ھهسهت،  ئىستهك،  بولمىغان  زۆرۈر  بولۇش،  يۈك 
قوغدىغان  ھاياسىنى  ۋه  ئهخالق  بىرلىكته  بىلهن  ئىللهتلهر 
نهتىجىسى  بۇالرنىڭ  ئاخىرىدا  بېرىدۇ.  ھېساب  قوغدىمىغانلىقىدىن 
ئهبهدىي  دهردى  دۇنيا  ئۇنىڭ  كهلسه،  ئۇيغۇن  رىزاسىغا  ئالالھنىڭ 

ئاخىرهت سائادىتىگه ئايلىنىدۇ. 
بىرلىكته  بىلهن  ناماز  يهرده   27 قۇرئانى-كهرىمده  زاكات، 

گۈزهل ئۇسلۇبتا 
سهۋر قىل.
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زىكىر قىلىنغان. بۇنداق كۆپ زىكىر قىلىنىشى ئۇنىڭ مۇھىملىقىنى 
كۆرسىتىدۇ. مۇئمىنۇن سۈرىسىنىڭ 2-4–ئايهتلىرىده، ناماز ئايرىم 
زاكىتىنى  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ناماز  ئهمما  بولسىمۇ  قىلىنغان  زىكىر 
بېرىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇخىل بهدهن ۋه مال دهپ ئىككى 
مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  بهدهن  ناماز  ئىبادهتلهرده  ئايرىلغان  قىسىمغا 
ئىبادهتلهرنىڭ، زاكات مال-دۇنيا بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىبادهتلهرنىڭ 
بىشىدا كېلىدۇ. چۈنكى ئهمهللهر بىر-بىرىدىن مۇستهقىل بولغانلىقى 
بۇ  قىاللمايدۇ.  بىكار  باشقىسىنى  قىلىنماسلىقى،  بىرسىنىڭ  يهنى 

ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ناماز ئوقۇپ، زاكات بهرمىگهن ئادهمنىڭ نامىزىنىڭ پايدىسى 
دېگهن.   (62 3-جىلد،  (ھهيسهمى،«مهجمهئۇززهۋائىد»،  يوقتۇر.» 
شۈبھىسىزكى، بۇ بايانالر مۇئمىنالرنى زاكات بېرىشكه تهشۋىق قىلىش 

ۋه بۇ ئىبادهتنىڭ ئهھمىيىتىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن دېيىلگهن.
زاكات دىنىمىزدا ناھايىتى مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن مۇئمىنالرنىڭ 
ئهمىرى ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ناماز ئوقۇغان، ئهمما 
دىننى  ھهرىكىتىدىن  قىلمىغانالرنىڭ  قوبۇل  مهسئۇلىيىتىنى  زاكات 
قىلغان.  ئېالن  ئۇرۇش  قارشى  ئۇالرغا  چىقىرىپ،  مهنىسىنى  ئىنكار 
زاكات  كىشىلهرگه  موھتاج  كىشىلهرنىڭ  بار  ئىلكىده  قول  چۈنكى 
قۇرئانى- ھهقته  بۇ  قهرزدۇر.  بىر  قىلغان  تهيىن  ئالالھ  بېرىشى 

كهرىمىده:
وِم ُ ْ َ ْ ِ َوا אِئ َّ ِّ  ٌّ َ  ْ ِ ِ ا َ ْ ِ َأ َو

«ئۇالرنىڭ پۇل-ماللىرىدا سائىلالر ۋه (ئىپپهتلىكىدىن سائىللىق 
قىلمايدىغان) موھتاجالر ھوقۇققا ئىگه ئىدى (يهنى ئۇالر سائىلالرغا ۋه 

موھتاجالرغا سهدىقه قىالتتى.» (زارىيات سۈرىسى، 19-ئايهت) دېيىلگهن. 
بۇ ھهقته ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:

بېرىشكه  ئۈستىڭدىكى  ۋاقتىڭدا  بهرگهن  زاكىتىنى  «مالنىڭ 
تېگىشلىك (يوقسۇلنىڭ سهندىكى ھهققى)نى بهرگهن بولىسهن.» 

ئۆمرىمىز 
پىداكارلىق 

ۋه خىزمىتىمز 
نىسبىتىده پانى 

ھاياتىمىزدىن 
كېيىنمۇ 

داۋاملىشىدۇ.
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(تىرمىزى، «زاكات»، 2) دېگهن. بۇ سهۋهپتىن زاكات ئىبادىتى نىساب 

ھهر  كىشىلهر،  بولغۇچى  ئىگه  مال-مۈلۈككه  ئارتۇق  مىقدارىدىن 
يىلى مهلۇم ۋاقىتالردا، بېرىشكه تېگىشلىك يهرلهرگه زاكات بېرىش 
ئارقىلىق قالغان مال-مۈلكىنى ھاالل قىلىدىغان بىر ئىبادهتتۇر. زاكات 
قىلىنىپ،  تهقسىم  دهرىجه-دهرىجىگه  پۇل-مال،  ئېلىنغان  دهپ 
جهمئىيهتتىكى موھتاج كىشىلهرگه تارقىتىپ بېرىلىدۇ. بۇنىڭ بىلهن 
جهمئىيهتته تهڭپۇڭلۇق، ئادالهت ۋه خاتىرجهملىك مهيدانغا كېلىپ 

بايالرنىڭ مال-مۈلكى پاكلىنىدۇ. 
مال توغرا يولدىن تېپىلغان ۋاقىتتا ئىگىسىگه ھاالل قىلىنسا، 
يوقسۇلنىڭ بۇنىڭدىكى زاكات ھهققى بېرىلمىگهن ۋاقىتتا بۇ ھاالللىق 
كامىل مهناده بولمايدۇ. يهنه ھااللدىن پۇل تاپمىغان بىر ئىنساننىڭ 
ۋه  قىمار  مهسىلهن:  قىاللمايدۇ.  ھاالل  پۇلنى  بۇ  بېرىشىمۇ  زاكات 
زاكىتى  پۇل  تېپىلغان  يولالردىن  بولمىغان  توغرا  ئوخشاش  بۇنىڭغا 

بېرىلىشى بىلهن ھاالل بولمايدۇ. 

زاكاتنىڭ شهخسىي ۋه ئىجتىمائىي پايدىسى

جهمئىيهتتىكى چارىسىز ئىنسانالرنى خوش قىلىدىغان زاكاتنىڭ 
كۆپتۇر.  ناھايىتى  پايدىسى  قىلىدىغان  ھاسىل  بهرگۈچىلهرگه 
مهنسىنى  (ساپلىشىش)  «ساپىيهت»  ۋه  «پاكلىق»  ئهمىلىيهتته 
ئىپادىلهيدىغان زاكات، ئىنساننىڭ بهزى قهلبى كېسهللىرىنى داۋاالپ، 
ناچار ئىللهتلهردىن قۇتۇلدۇرۇپ، مالنى پاكىزالش قاتارلىق پايدىلىرى 
بار. بۇ شۇنداق پايدىكى، كۆڭۈلنىڭ پاكلىنىشى، روھنىڭ ساپلىشىشى 
ۋه نهپىسنىڭ تهربىيه قىلىنىشىدىكى بۇ خىل ئاالھىدىلىكلهر، ئهينى 

ۋاقىتتا پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهۋهتىلىش ھېكمهتلىرىدىن بىرىدۇر. 
«زاكات» ۋه «ئىنفاق» كهلىمىلىرى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان مهنا 
ئىنساننى  ھېكمىتىنىڭ  ئىبادهتنىڭ  بۇ  قىلىنسا،  تهھلىل  ياخشى 
ئاسارىتىدىن  ماددىنىڭ  جهھهتتىن  خارهكتېر  ۋه  شهخسىيهت  روھ، 

قۇتۇلدۇرۇپ، ئۇنى كونترول ئاستىغا ئېلىشنى ئۆگىتىدۇ.

جهمئىيهتنىڭ  
يارىسىنى شهپقهت 

بىلهن تاڭغان 
ۋهقىپلهر، 

ئىسالمىيهت 
ئوتتۇرىغا 

چىقىرىپ، تهرهققى 
قىلدۇرغان ئىنسان 

تىپى بىلهن 
ئىنسانىيهتكه 

تهقدىم قىلغان 
خاتىرجهملىكنىڭ  

تهڭداشسىز 
نامايهندىلىرىدۇر.
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مۇھهببهت  ئوتتۇرىسىدا  ئالغۇچى  بىلهن  بهرگۈچى  زاكات 
رىشتىسىنىڭ كۈچلىنىشىگه ۋهسىله بولىدۇ. زاكات موھتاجغا بېرىلگهن 
مالنىڭ ئهڭ تۆۋىنىدۇر. مۇتتهقىلهر زاكاتقا، سهدىقه، ئىنفاق ۋه ئىسار 

(سېخىلىق) قاتارلىق ئىبادهتلهرنى قۇشۇمچه قىلىدۇ. 
دۇنيادا باي-كهمبهغهل ئوتتۇرىسىدىكى كۈرهش داۋاملىشىۋاتىدۇ. 
بايالر  قىلسا،  ھهسهت  بايالرغا  كهمبهغهللهر  ۋاقىتالردا  كۆپىنچه 
كهمبهغهللهرنى پهس كۆرۈپ مهغرۇرلىنىدۇ. بۇنىڭ ئهكسىچه بولغان 
غهمگۇزارلىق،  قىلغان  ئهمىر  دىن  توغرا  ھهقىقىي،  پهقهتال  ئهھۋال 
زاكات،  بىلهن  تهۋسىيهلىرى  قېرىنداشلىق  ۋه  شهپقهت  مهرھهمهت، 
سهدىقه قاتارلىق ھهر تۈلۈك ئىنفاقالر جهمئىيهتكه تهسىر كۆرسهتكهن 
دهۋىرلهرده كۆرۈلدى. ئىسالم نهزىرىده كهمبهغهللهر خور كۆرۈلىدىغان 
كۆرسىتىلىدىغان  ھۆرمهت  ئۇالر  ئهكسىچه،  بولماستىن،  كىشىلهر 
مهنبهسىدۇر.  بهرىكهت  ئۈچۈن  جهمئىيهت  ئۇالر  ھهتتا  تهبىقىدۇر. 
بىلهن  ساھابىالر  يوقسۇل  ئهلهيھىسىساالمغا  پهيغهمبهر  ئالالھتائاال 
ئولتۇرۇپ قوپۇشنى، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋهر ئېلىشنى بۇيرۇپ:

«سهن پهرۋهردىگارىڭنىڭ رازىلىقىنى تىلهپ، ئهتىگهن ۋه 
ئاخشامدا ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىدىغانالر (يهنى ئاجىز، كهمبهغهل 
بولغىن،  بىلله  ھالدا  بولغان  سهۋرچان  بىلهن  مۇسۇلمانالر) 
مۇشرىكالرنىڭ  (يهنى  زىبۇ-زىننىتىنى  دۇنيانىڭ  ھاياتىي 
چوڭلىرىنىڭ سۆھبىتىنى) دهپ، ئۇالرنى كۆزگه ئىلماي قالمىغىن، 
بىز دىلىنى زىكرىمىزدىن غهپلهتته قالدۇرغان، نهپسى خاھىشىغا 
(سۆزى)گه  ئادهمنىڭ  ئاشقان  ھهددىدىن  ئىشى  ئهگهشكهن، 

ئهگهشمىگىن.» (كهھف سۈرىسى، 28-ئايهت) دېگهن. 
بولماستىن،  يۈك  بىر  جهمئيىتىده  ئىسالم  پېقىر-يوقسۇلالرنىڭ 
تۆۋهندىكى  قىلىنغانلىقى  قوبۇل  دهپ  مهنبهسى  بهرىكهت  ئهكسىچه 

ھهدىسته ئوچۇق كۆرسىتىلگهن. 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلۇلالھ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  دهردا  ئهبۇ 

ۋهسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان: 

«ئى مۆمىنلهر! 
سودا-سېتىق، 
دوستلۇق ۋه 
(ئالالھنىڭ 

ئىزنىسىز) شاپائهت 
بولمايدىغان 
كۈنى (يهنى 

قىيامهت كۈنى) 
يېتىپ كېلىشتىن 
بۇرۇن، سىلهرگه 
بىز رىزىق قىلىپ 

بهرگهن مال-
مۈلۈكلهردىن 
(ياخشىلىق 

يوللىرىغا) سهرپ 
قىلىڭالر. كۇفرانى 
نېمهت قىلغۇچىالر 
(ئۆزلىرىگه) زۇلۇم 
قىلغۇچىالردۇر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 
254-ئايهت)
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«ماڭا ئاجىزالرنى چاقىرپ كېلىڭالر، چۈنكى سىلهر ئاجىزالرنىڭ 
ياردهمگه  ۋه  رىزىقالندۇرىلىسىلهر  بىلهن  بهرىكىتى  دۇئاسى، 

ئېرىشىسىلهر.» (بۇخارى، «جىھاد»،76) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه:

«ئالالھ بۇ ئۈممهتكه ئاجىزالرنىڭ دۇئاسى، نامىزى ۋه ئىخالسى 
بىلهن ياردهم قىلىدۇ.» (نهسائى، «جىھاد»، 43) دېگهن. 

ئۇمهييه ئىبنى خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، 
ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: 

«يوقسۇل مۇھاجىرالرنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا غهلبه 
ئاتا قىلىشنى ئالالھتىن تهلهپ قىالتتى.» (تهبهرانى، «مهجمۇئۇل كهبىر»، 

1-جىلد، 292-ئايهت) دېگهن.

كۈنىمىزده زاكات تولۇق بېرىلسه، جهمئىيهتته يوقسۇل ۋه موھتاج 
ئىنسانالر يوق دېيهرلىك نىسبهتته ئازىيىدۇ.

زاكات  ۋالىيالر  دهۋرىده،  ئابدۇلئهزىز  ئىبنى  ئۆمهر  خهلىپه 
ئالىدىغان ئادهم تاپالماي، خهلىپىدىن بۇ ھهقته يول كۆرسىتىشنى 
تهلهپ قىلغان. چۈنكى، بۇ دهۋىرده قول ئىلكىده بار كىشىلهر زاكات 
قهرزىنى تولۇق بهرگهن. جهمئىيهتنىڭ بۇ ئهھۋالغا كېلىشى جان ۋه 
مالنىڭ ئالالھتائاال ئۈچۈن اليىقىدا ئىنفاق قىلىنىشىنىڭ نهتىجىسىده 

بارلىققا كهلگهن بهرىكهتنىڭ ئاالمهتلىرى ئىدى. 
ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز جارچىالرنى تهيىنلهپ:

«قهرزدارالر قهيهرده؟ موھتاجالر، يېتىمالر، ئۆيلهنمهكچى 
ئېھتىياج  ۋه  ھهق  ئهي  قهيهرده؟  مهزلۇمالر  يوقسۇلالر،  بولغان 
ئىگىلىرى! كېلىڭالر، بۇ يهرگه كېلىپ ھهققىڭالرنى ئېلىڭالر!» 
بىر  باياشاتلىقتىن  ئېرىشكهن  بۇالر  بۇيرۇشى  جاكارالشقا  دهپ، 

نهمۇنىدۇر.
ئهڭ  ئالهمىنىڭ  ئىسالم  كېيىن  خهلىپىدىن  بۈيۈك  تۆت 
بولغان  نائىل  ئابدۇلئهزىز  ئىبنى  ئۆمهر  ياشاتقان  دهۋرىنى  پارالق 
ئونۇتماسلىق  كۈچنى  مهنىۋىي  ئاساسىدىكى  مۇۋهپپىقىيهتلهرنىڭ 

شۈكۈر ئهھلى 
مهرت بايالر 

بىلهن ھايالىق 
يوقسۇلالر 
ئىنسانلىق 
شهرىپى ۋه 

ئىالھى رىزادا 
باراۋهردۇر. 
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كېرهك. ھهقىقهتهن، ئۇ مۇبارهك ئىنساننىڭ كۆڭۈل دۇنياسىدىكى شۇ 
تهرهققىياتالرنىڭ  بۈيۈك  كهلگهن  بارلىققا  دهۋرىده  ئۇنىڭ  ئىپادىلهر 

سهۋهبىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
 خهلىپنىڭ ئايالى ھهزرىتى پاتىمه مۇنداق دهيدۇ:

«بىر كۈنى ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىزنىڭ يېنىغا كىردىم، خهلىپه 
جهينامازدا ئولتۇرپ، قولىنى پىشانسىغا قويۇپ يىغالۋاتاتتى. كۆزىدىن 

ئاققان ياش بىلهن يۈزى ھۆل بولۇپ كهتتى. ئۇنىڭدىن:
- ساڭا نېمه بولدى؟ - دهپ سوردۇم. ئۇ ماڭا قاراپ:

ئۈستۈمده  يۈكىنى  ئېغىر  ئۈممهتنىڭ  بۈ  پاتىمه!  يا   -
كۆتۈرۈۋاتىمهن، ئۈممهت ئىچىدىكى ئاچ قالغانالر، كېسهل بولۇپ دورا 
ئااللمىغانالر، قىشتا كېيىدىغان كىيىم تاپالمىغانالر، بىچاره يېتىمالر، 
ئىگه-چاقىسىز ئايالالر، ھهققىنى تهلهپ قىاللمىغان مهزلۇمالر، كوفۇر 
قامداش  ئېھتىياجىنى  ئهسىرلهر،  مۇسۇلمان  دىيارىدىكى  غۇربهت  ۋه 
ئائىلىده  ياشانغانالر،  يهتمهيدىغانالر،  كۈچى  ئىشلهشكه  ئۈچۈن 
دىياردىكى  ئۇزاق  ۋه  يېقىن  ئائىلىلهر،  يوقسۇل  كۆپ  سانى  جان 
يوقسۇل قېرىنداشلىرىمنى ئويلىغانسىرى يۈكۈمنىڭ ئاستىدا ئېزىلىپ 
ھېسابقا  ئۈچۈن  بۇالر  مېنى  رهببىم  كۈنىده  ھېساب  كېتىۋاتىمهن. 
تهنقىت  مېنى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلۇلالھ  تارتسا، 
(ئىبنى كهسىر، «تهپسىر»،  دهپ جاۋاب بېرىمهن؟"  قىلسا، مهن نېمه 

6-جىلد، 201) دېدى. 

بۇ  قىلغان  نهقىل  پاتىمه  ئايالى  ئابدۇلئهزىزنىڭ  ئىبنى  ئۆمهر 
سۆزلهر، ئهسلىده ھهر مۇئمىن قهلبته بولۇشقا تېگىشلىك روھتۇر.

يولى  بولىشىنىڭ  ئهخالقلىق،  شهپقهتلىك،  مۇئمىننىڭ  بىر 
كۆڭلىنىڭ قاتتىقلىقىدىن  ئۆتىدۇ.  ئىنفاق قىلىشتىن  ۋه جاننى  مال 

شىكايهت قىلغان بىر ساھابىغا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
«ئهگهر كۆڭلۈڭنىڭ يۇمشاق بولىشىنى ئارزۇ قىلساڭ، يوقسۇلالرغا 
تاماق بهر، يېتىمنىڭ بېشىنى سىال.» (ئهخمهد ئىبنى ھهنبهل، 2-جىلد، 

263) دېگهن. 

ھهقىقىي 
بايلىقنىڭ 

ئۆلچىمى مال 
كۆپلىكى، 

يانچۇق توملۇقىدا 
ئهمهس، 

ئهكسىچه قانائهت 
ۋه سهمىمى 
قىلىنغان 

ئىنفاقتادۇر.
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«ھهقىقىي 
بايلىق مال 
كۆپلىكىده 

ئهمهس، كۆڭۈل 
توقلىقىدا.» 

(بۇخارى، 
«رىقاق»، 15)

غهمخورلۇق  كىشىلهرگه  دهرتلىك  ۋه  يوقسۇل  مهۋالنا  ھهزرىتى 
قىلىش ھاسىل قىلىدىغان كاتتا ساۋابنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن: 

كۆڭۈللهر  تارتىۋاتقان  دهردىنى  موھتاجلىق  ۋه  «يوقسۇللۇق 
دهرمان  دهردىگه  ئۇالرنىڭ  سهن  ئوخشايدۇ.  ئۆيگه  توشقان  تۇمان 
ئۆينىڭ  ئاچقىنكى،  دېرىزه  بىر  ئۆيگه  تۇمانلىق  ئۇ  بىلهن  بولۇش 
تۇمانى چىقىپ كهتسۇن ۋه سېنىڭ قهلبىڭمۇ نازۇكلىشىپ، روھىڭ 

ئىنچىكىلهشسۇن!» 
بىلهن  بىر-بىرى  مۇشۇنداق  كهمبهغهلنى  بىلهن  باي  ئىسالم 
ئىسالمنىڭ  ئهمما  قىلغان.  بهرپا  تهڭپۇڭلۇق  جهمئىيهتته  باغالپ، 
سىرتىدىكى قائىده-تۈزۈملهر بۇنداق قىاللمىغان. بۇ ھهقته ھهددىدىن 
تهڭپۇڭلىقنى  يهنى  قىلمىغان،  ھېچنېمه  ياكى  ئاشۇرىۋهتكهن 
ساقلىيالمىغان. بهزى قانۇن-تۈزۈملهر باشقىالردىن بىر نهرسه تهلهپ 
يول  چهكلىمىسىز  تىلهمچىلىككه  بهزىلىرى  چهكلىسه،  قىلىشنى 
قويغان. ئىسالم زاكات ۋه ئىنفاق ۋاستىسى ئارقىلىق بۇ قىينچىلىقنى 

ھهل قىلىشقا ئهڭ مۇناسىپ چاره تاپقان. 
چوڭ  ئهڭ  قىلغان  تهقدىم  ئىنسانىيهتكه  ئىسالمنىڭ  زاكات 
ھهدىيهسىدىن بىرسىدۇر. زاكات سايىسىدا جهمئىيهتتىكى يوقسۇل، 
يولدا قالغان مۇساپىر، تۇل ۋه يېتمالرنىڭ دهرتلىرى مهلۇم نىسبهتته 
ھهل قىلىنىدۇ. ئىنسانىيهت تارىخىنىڭ ھهقىقهتلىرىدىن بىرى بولغان 
چىقارغان.  ئىسالم  يهنه  بوينىدىن  ئىنساننىڭ  زهنجىرىنى  قۇللۇق 
ئۇالرغا  چىقىرىش،  ئازادلىققا  قۇلالرنى  ئىسالمنىڭ  شۈبھىسىزكى، 
ئېھسان ۋه ئىكرام قىلىش ئۈچۈن كۆرسهتكهن ئۇسۇللىرىدىن بىرى 
ئۇالرغا خۇجايىنلىرىنىڭ ئۆلچىمىده ھايات ئىمكانىنى بېرىشنى ئهمرى 
قىلىشىدۇر. بۇنىڭ نهتىجىسىده قۇلغا ئىگه بولۇش، خۇجايىنىغا پايدا 
قارىماي  بولىشىغا  بۇنداق  كهلتۈرگهن.  كۈلپهت  كۆپ  كهلتۈرۈشتىن 
قۇلىنى ئازاد قىلىپ، ئۇنىڭ چىقىمىدىن قۇتۇلۇشنى خالىمىغانالرغا 
قىلىنغان.  تهشۋىق  قىلىش  ئازاد  قۇل  ئارقىلىق  ۋاستىالر  خىل  ھهر 
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ئالالھ بۇ 
ئۈممهتكه 

ئاجىزالرنىڭ 
دۇئاسى، نامىزى 

ۋه ئىخالسى 
بىلهن ياردهم 

قىلىدۇ. 

(نهسائى، 
«جىھاد»، 43)

بهزى ۋاقىتالردا گۇناھالرنىڭ كاپارىتى (كهچۈرۈم قىلنىشى) ئۈچۈن 
قۇل ئازاد قىلىش ئالدىنقى شهرت قىلىنغان. 

قول  خالىسانه  كىشىلهرگه  قالغان  ئهھۋالدا  مۈشكۈل  ئىسالم 
ئىنسانالرغا  زاھىردا  يهنه  تاڭغان.  يارىالرنى  قانىغان  ئۇزۇتۇپ، 
ئهھۋالدىكى  مۈشكۈل  ئهمىلىيهتته  كۆرىنىدىغان،  ياردهمدهك 
ئىنسانالرنىڭ چارىسىزلىكىدىن پايدىلىنپ، ئۇالرنى قىيىن ئهھۋالغا 

قويىدىغان ئۆسۈم باالسىنى چهكلىگهن.
قېلىشىنى  قىيىنچىلىقتا  باشقىالرنىڭ  ئۆسۈمچى،جازانىخور 
قىلىدۇ.  ئۈمىد  پايدىلىنىشنى  ئۇالردىن  ئهھۋالدا  بۇ  قىلىپ،  ئارزۇ 
ھهققىدىكى  بولىدىغانلىقى  بېرىلسه  ئىنسانالرغا  قهرزدار  زاكاتنىڭ 
رۇخسهت قهرزدارالرنىڭ ئۆسۈم پاتقىقىغا كىرىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى 
ئېلىش ئۈچۈندۇر. زاكات بهرگۈچى موھتاج ۋه چارىسىز كىشىلهرنىڭ 
دهرتدىشىدۇر. ئۇنىڭ يېگانه ئارزۇسى ئالالھنى رازى قىلىش ئۈچۈن 
ئىنساننىڭ  كۆز  ئاچ  ئىبارهت.  بولۇشتىن  داۋا  بهندىلهرگه  دهرتلىك 
كۆرىنىدۇ،  ئاز  ئۇنىڭغا  مال-مۈلۈك  بۇ  بولسىمۇ،  كۆپ  مال-مۈلكى 
ئهمما زاكات بېرىپ ئادهتلهنگهن ئىنسانالرنىڭ كۆڭلى باي كېلىدۇ. 
ئۇالر ئاز دۇنيالىق بىلهن كۇپايه قىلىدۇ. ئۆسۈمچى، جازانىخور دۇنياغا 
ۋهيران  باشقىالرنى  باغلىنىدۇكى،  بىلهن  ھىرىسمهنلىك  قهدهر  شۇ 
قىلىش بهدىلىگه مېلىنى كۆپهيتىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. دۇنيانىڭ چوڭ 
سودا مهركهزلىرىنىڭ كۆپ قىسمىدا بۇ تۈردىكى ئىشالرنى ئۇچراتقىلى 

بولىدۇ. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمىده:

אِت َ َ َّ ِ ا ْ ُ َא َو ِّ ْ ُ ا ّٰ ُ ا َ ْ َ  

«ئالالھ جازانىنىڭ (بهرىكىتىنى) ئۇچۇرىۋېتىدۇ، سهدىقىنىڭ 
(يهنى  ناشۈكۈر  بىر  ھهر  ئالالھ  قىلىدۇ.  زىياده  (بهرىكىتىنى) 
تۇتمايدۇ.»  دوست  گۇناھكارنى  سانىغۇچى)  ھاالل  جازانىنى 

(بهقهره سۈرىسى، 276-ئايهت) دېيىلگهن

ئۆسۈم بىلهن شۇغۇللىندىغانالرنىڭ مېلىدىن بهرىكهت كۆتۈرۈلۈپ 
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كېتىدۇ. بۇ بهرىكهتسىزلىك  ئاخىرهت زىيان تارتقۇچىسى دېگهنلىكتۇر. 
بۇ خىل زىيان تارتىش بهزى ۋاقىتالردا دۇنيادا كۆرۈلۈپ، ھارامدىن 
تاپقان تاغدهك مال-مۈلكى بىر باال-قازا، كېسهللىك ياكى ئىسراپخور 

ۋارىسىنىڭ قولى ئارقىلىق سورۇلۇپ كېتىدۇ. 


زاكات ۋه ئىنفاقتىكى ھېكمهتلهردىن بىرى شهخسىي سهرمايىنىڭ 
نورمالنىڭ سىرتىدا كۆپىيىپ، يوقسۇلالرنىڭ تېخىمۇ يوقسۇلالشتۇرۇلۇشى 
ياكى ئۇالرنىڭ بايالرغا ھهسهت قىلىشىغا توسالغۇ بولىشىدۇر. بايلىق 
ماختىنىش ۋه مهغرۇرلىنىش ۋهسىلىسى قىلىنسا، باينىڭ ئاقىۋىتى ياخشى 
بولمايدۇ. ئهمىلىيهتته، جهمئىيهتته ياردهم قىلغان ۋه قىلىنغان بارلىق 
بۇ  موھتاجدۇر.  بىر-بىرىگه  جهھهتتىن  مهنىۋىي  ماددىي،  شهخسلهر 

ئىالھىي تهقسىمات كۆپلىگهن ھېكمهت ۋه ئىبرهتلهر بىلهن تولغان. 
ئائىتتۇر.  ئالالھقا  مهنادا  مۇتلهق  مۈلۈك  كېرهككى،  بىلىش 
ئىنسانالرنىڭ دۇنيادا مۈلۈك ئىگىسى بولىشى، ئهسلىده كۈنىمىزدىكى 
دۇنياغا  يهنى  ئوخشايدۇ.  ئادىتىگه  قالدۇرۇش  باشقىالرغا  مۈلۈكنى 
كهلگهن ھهر ئىنسان بىر مۇددهتتىن كېيىن ئىگه بولغان مال-مۈلكنى 
باشقىسىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىپ، بۇ دۇنيادىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ. 

بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمده: 

 ُ ِ َ ْ ُّ ا ِ َ ْ َ ا ُ  ُ ّٰ ِ َوا ّٰ َ ا اء ِإ َ َ ُ ْ ُ ا ُ َّאُس َأ א ا َ ُّ َא َأ

ئالالھ  موھتاجسىلهر،  ئالالھقا  سىلهر  ئىنسانالر!  «ئى 
سۈرىسى،  (فاتىر  اليىقتۇر.»  مهدھىيگه  بىھاجهتتۇر،  (ھهممىدىن) 

15-ئايهت) 

«ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئالالھقا خاستۇر، 
ئالالھ ھهممه نهرسىگه قادىردۇر.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 189-ئايهت) 

دېيىلگهن.
ياكى  شهخس  ھهقىقهتته  مۈلۈك  دېيىلگهندهك،  ئايهتلهرده  بۇ 

«بىرىڭالرغا 
ئۆلۈم كېلىپ: 

«پهرۋهردىگارىم! 
نېمىشقا مېنى 

(يهنى ئهجىلىمنى) 
بىر ئاز كېچىكتۈر-

مىدىڭ، 
سهدىقه قىلىپ 
ياخشىالردىن 
بوالر ئىدىم» 

دېيىشتىن بۇرۇن، 
ئۆزهڭالرغا رىزىق 
قىلىپ بېرىلگهن 

نهرسىلهرنى 
سهدىقه 

قىلىڭالر.» 

(مۇنافىقۇن سۈرىسى، 
10-ئايهت) 
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ئائىتتۇر.  ئالالھقا  ھهقىقهتته  مۈلۈك  ئهمهستۇر.  تهۋه  جهمئىيهتكه 
چۈنكى، ئىنسانالر  ئالالھنىڭ مۈلكىده ياشاپ، ئۇنىڭ بهرگهن رىزقىدا 
رىزىقلىنىدۇ. ئۇالرغا بېرىلگىنى مۈلۈكنىڭ پهقهتال مهلۇم بىر مۇددهت 

ئۈچۈن ئىشلىتىلىشىدۇر. شائىر بۇنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن:

جۈمله خهلق سهپهر ئهھلى، دۇنيا مېھمانخانىدۇر،
ھېچ مۇقىم ئادهم تېپىلماس، بۇ ئاجايىپ كۆركهم بىنادا،
بىر كېپهندۇر ئاقىۋهت سهرمايىسى شاھ ياكى گاداي،

گهر بۇنىڭغا مهغرۇر بولغان مهجنۇن ئهمهس، يا نىمه؟

مال-مۈلۈك  ئىمتىھان  چوڭ  ئهڭ  دۇنيادىكى  ئۈچۈن  ئىنسان   
داستان  تىلالرغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  سۇاليمان  ماقام-مهنسهپدۇر.  ۋه 
بولغان سهلتهنىتى بىر ۋاقىتالردا پۈتۈنلهي قولىدىن ئېلىنغان، ئهمما 
بۇنداق  بېرىلگهن.  قايتۇرۇپ  نهتىجىسىده  ئىستىغپارالر  قىلىنغان 

ھادىسىلهردىن ئىبرهت ئالغان بىر ئالالھ دوستى مۇنداق دېگهن: 
پېشىدىن  ئالالھنىڭ  يۈگۈرمهي،  پېشىدىن  «رىزىقنىڭ 

يۈگۈرگىن.»

زاكات بهرمىگۈچىلهرنىڭ ئېچىنىشلىق ئاقىۋىتى

ئالالھتائاال  بايلىق  ئېيتقىنىمىزدهك،  قېتىم  نهچچه  بىر 
بهندىلىرىگه بهرگهن ئامانهتتۇر. ئهگهر بايلىق ئالالھنىڭ ئهمىرلىرىگه 
زىت ئىشلىتىلسه، ئىنسانالرنى تىزلىكته ئازدۇرىدۇ، ھهر تۈرلۈك زۇلۇم 
ۋه ھهقسىزلىقنى قىلىشقا ئاسانلىق يارىتىپ بېرىدۇ. بۇنداق ئاپهتكه 
دۇچار بولغانالردا، مال سۆيگۈسى كۆڭۈلگه ئورناپ كېتىدۇ. جانابى 
دېيىشى  پىتنه  «ئهۋالد»نى  بىلهن  «مال»  دۇنيادا  بۇ  ئالالھنىڭ 
بىنائهندۇر.  ئېھتىمالىغا  بۇتلىشىش  ئورناپ،  كۆڭۈلگه  بۇالرنىڭ 

ئالالھتائاال بۇندق كىشىلهرنى ئاگاھالندۇرۇپ:
ۋه  (يهھۇدى  راھىبلهردىن  ۋه  ھىبرىلهر  مۆمىنلهر!  «ئى 

«ئهگهر 
قهلبىڭنىڭ 

يۇمشاق بولىشىنى 
ئارزۇ قىلساڭ، 

يوقسۇلالرغا تاماق 
بهر، يېتىمنىڭ 
بېشىنى سىال.»

(ئهخمهد ئىبنى 
ھهنبهل، 

2-جىلد، 263)



58

ۋهقىف، ئىنفاق، خىزمهت

ناسارا ئۆلىمالىرىدىن) نۇرغۇنلىرى كىشىلهرنىڭ پۇل-ماللىرىنى 
دىنىغا  ئالالھنىڭ  (كىشىلهرنى)  يهيدۇ،  ھارام  ھهقىقهتهن 
ئالالھنىڭ  ئۇنى  يىغىپ،  ئالتۇن-كۈمۈش  توسىدۇ،  كىرىشتىن 
يولىدا سهرپ قىلمايدىغانالرغا (دوزاختا بولىدىغان) قاتتىق ئازاب 
بىلهن بىشارهت بهرگىن. ئۇ كۈنده (يهنى قىيامهت كۈنىده) ئۇ 
ئۇنىڭ  قىززىتىلىپ،  ئوتىدا  جهھهننهمنىڭ  ئالتۇن-كۈمۈشلهر 
بىلهن ئۇالرنىڭ پىشانىلىرى، يانلىرى ۋه دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ. 
ئالتۇن- يىغقان  ئۈچۈن  ئۆزهڭالر  سىلهرنىڭ  «بۇ  ئۇالرغا: 
كۈمۈشۈڭالر (سىلهر بۇ دۇنيايىڭالردىكى ئالالھنىڭ ھهققىنى ئادا 
تېتىڭالر»  ۋابالىنى  ئالتۇن-كۈمۈشنىڭ  يىغقان  قىلمىدىڭالر). 

دېيىلىدۇ.» (تهۋبه سۈرىسى، 34-35-ئايهت) دېگهن. 
بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:

«ھهر سهھهر يهر-زېمىنغا ئىككى پهرىشته چۈشىدۇ. بۇالردىن 
ئۇ  قىلغانالرغا،  سهرپ  يولىغا  ھهق  مېلىنى  "ئالالھىم!  بىرى: 
مالنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇپ بهرگىن" دهپ دۇئا قىلىدۇ. يهنه بىرى: 
دهپ،  كېمهيتكىن"  مېلىنى  قىلغۇچىنىڭ  پىخىسىقلىق  "ئالالھىم! 
بهددۇئا قىلىدۇ.» (مۇسلىم، «زاكات»، 57) دېگهن. باشقا بىر ھهدىسته 

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
«مهرتلىك پۇتاقلىرى دۇنياغا سۇزۇلغان جهننهت دهرهخلىرىدىن 
ئۇنى  بۇ  تۇتسا،  بىرىنى  پۇتاقلىرىدىن  ئۇنىڭ  كىم  دهرهختۇر.  بىر 
سۇزۇلغان  دۇنياغا  پۇتاقلىرى  پىخسىقلىق  كۆتىرىدۇ.  جهننهتكه 
جهھهننهم دهرهخلىرىدىن بىر دهرهختۇر، كىم ئۇنىڭ پۇتاقلىرىدىن 
(بهيھاقى،  بىرىنى تۇتسا، بۇ ئۇنى جهھهننهمگه تارتىپ ئاپىرىدۇ.» 
ۋه  ئۆشره  سهدىقه،  زاكات،  دهپ   (435 7-جىلد،  ئىمان»،  «شۇئابۇل 

ئىنفاق قاتارلىق ئىقتىسادىي ئىبادهتلهرنى ئادا قىلغۇچىالرغا خوشخهۋهر 
بهرسه، پىخسىقلىق قىلىپ، غاپىل بولغۇچىالر ھهققىده قورقۇنۇچلۇق 

ئاگاھالندۇرۇش قىلغان.
ئورناپ،  قهلبكه  سۆيگۈسى  مال  ھهدىسته  ۋه  ئايهت  يۇقىرىقى 

رهببىمىز بىزنى 
تاقىتىمىز 

يهتمهيدىغان 
ئىشالرغا تهكلىپ 

قىلمايدۇ. بىز 
تاقىتىمىز يهتكهن 

ئىشالردىن 
مهسئۇل. 

يهنى كۈچىمىز 
يېتىپ تۇرۇپ، 

قىلمىغان ياخشى 
ئىشالردىن 

ھېساب بېرىمىز.
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ئاقىۋهتكه  ئېچىنىشلىق  ۋاقىتتا،  تارتىۋېلىنغان  ھهققى  موھتاجنىڭ 
ئاگاھالندۇرۇشقا  ئىالھىي  بۇ  ئېيتىلغان.  بولىدىغانلىقى  گىرىپتار 
قىلىش  ئىنفاق  سهدىقه،  قىلىپ  قۇشۇمچه  زاكاتقا  قىلىپ،  دىققهت 
كۆپرهك  تېخىمۇ  بىردىن  قىرىقتا  بولغان  مهجبۇرى  بىرگه  بىلهن 
بېرىشكه غهيرهت قىلىش كېرهك. ئالالھتائاال بۇ ھهقته بهندىلىرىگه 

مۇنداق دهيدۇ:

َ ْ َ ْ ِ ا ُ َن  ُ ِ ُ אَذا  َ ََכ  ُ َ ْ َ َو

«ئۇالر سهندىن نېمىنى سهدىقه قىلىش توغرۇلۇق سورايدۇ، 
«ئېھتىياجدىن ئارتۇقىنى (سهدىقه قىلىڭالر)» دېگىن. (دۇنيا 
ۋه ئاخىرهتنىڭ ئىشلىرىنى) تهپهككۇر قىلىشىڭالر ئۈچۈن، ئالالھ 
ئۆز ئايهتلىرىنى سىلهرگه شۇنداق بايان قىلىدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 

219-ئايهت)

ئهسھابى-كىرام داۋاملىق ئىنفاق سهپهرۋهرلىكىده تۇراتتى. تهبۇك 
سهپىرى ئۈچۈن ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مېلىنىڭ يېرىمىنى 
ئىنفاق قىلغان بولسا، ھهزرىتى ئهبۇبهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مېلىنىڭ 
ھهممىسىنى ئىنفاق قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئهبۇ 

بهكىردىن:
«باال-ۋاقىلىرىڭغا نېمه قالدۇرۇپ قويدۇڭ؟» دهپ سورىغاندا:

جاۋاب  دهپ  «زاكات»،40)  داۋۇد،  (ئهبۇ  رهسۇلىنى»  ۋه  «ئالالھ 
بهرگهن. 

يۈز  ئارىسىدا  شىبلى  شهيخ  بىلهن  (قانۇنشۇناس)  فاقىھ  بىر 
بهرگهن شۇ ۋهقه، ياخشى ئىشالرغا تهشۋىق قىلىش جهھهتته ناھايىتى 
ئىمتىھان  ھهزرهتلىرىنى  شىبلى  بىرى  فاقىھالردىن  ئهھمىيهتلىكتۇر. 
قىلىنىشى  ئىنفاق  مىقدارىنىڭ  قانچىلىك  مالنىڭ  ئۈچۈن  قىلىش 
(ئالالھ  ئهلهيھ  رهھمهتۇلالھى  شىبلى  شهيخ  سورىغان.  الزىملىقىنى 

ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇن):

كامىل روھالر 
خىزمهت ۋه 
مهرھهمهت 
سايىسىدا 
ئهبهدى 

قۇتۇلۇشقا 
ئېرىشىش ئۈچۈن 

قۇتقۇزۇشقا 
تېگىشلىك ئادهم 

ئىزدهيدۇ. 
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- بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى فاقىھالرنىڭ مهزھىپىگه قاراپ بېرهيمۇ؟ 
سورىغان.  دهپ   - قاراپمۇ؟  مهزھىپىگه  ئاشىقلىرىنىڭ  ئالالھ  ياكى 

فاقىھ:
- ھهر ئىككىسىگه قاراپ جاۋاب بهرگىن. - دېگهنده، شىبلى 

ھهزرهتلىرى:
بىر  دىرھهم  يۈز  ئىككى  ئاساسهن  مهزھىپىگه  فاقىھالرنىڭ   -
كېلىدىغان  توغرا  بىرىگه  قىرىقتا  ئۇنىڭ  كېيىن  ئۆتكهندىن  يىل 
بهش دىرھهمنى بېرىش كېرهك. ئاشىقالرنىڭ مهزھىپىده ئىككى يۈز 
دىرھهمنى دهرھال بېرىپ «ياقامنى قۇتقۇزدۇم» دهپ، شۈكۈر قىلىش 

كېرهك. - دهپ جاۋاب بهرگهن. 
فاقىھ بۇنى ئاڭالپ:

قىلىپ  زاكات  بىرىنىڭ  قىرىقتا  (مالنىڭ  مهزھهپنى  بۇ  بىز   -
بېرىلىدىغانلىقىنى) ئالىملىرىمىزدىن ئۆگهندۇق. - دېگهنده،

شهيخ شىبلى :
- بىز بۇ مهزھهپنى ئهبۇبهكىر سىددىق رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 
خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  ھهممىسىنى  بولسا،  نېمىسى  ئۇ  ئۆگهندۇق. 
رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئالدىغا قويدى. – 
دېگهن. ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ساھابىلىرىغا 
ئالالھ ئۈچۈن ئىنفاق قىلىشنى ئۆگۈتۈپ، ئۆزى بۇ ئىشتا ئهڭ گۈزهل 

ئۆرنهك بولغان. 
ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  كۈنى،  بىر 
پهيغهمبهر  ئىدى.  تارقاتقان  ئۇنى  بوغۇزالپ،  قوي  بىر  ئائىلىسى 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
سورىدى.  قالدى؟»دهپ  قانچىلىك  گۆشىدىن  قوينىڭ  «ئۇ 

ھهزرىتى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا:
«پهقهتال بېقىن سۆڭىكى قالدى.» دهپ جاۋاب بهردى. بۇنىڭ 

بىلهن ئالالھ رهسۇلى: 

ئارىف كۆڭۈللهر 
ھهر ۋاقىت شۇ 
سۆزنى ئېسىده 
چىڭ تۇتىدۇ: 

«ھااللنىڭ 
ھېسابى، 

ھارامنىڭ ئازابى 
بار.» 
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بولدى  بىزنىڭ  ھهممىسى  باشقىسىنىڭ  سۆڭىكىدىن  «بېقىن 
دېگىنه.» دېدى. (تىرمىزى، «سىفاتۇل قىيامه»، 33)

ئالتۇن- نهچچه  بىر  يېنىدا  كېچىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كۈمۈش بولسا ئۇخلىيالماي، ئۇالرنى دهرھال ئىنفاق قىالتتى. ئهمما 
ئۆزى تهتبىق قىلغان بۇ ئۇسۇلنى بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئوخشاش 
تهتبىق قىلىشىنى ئارزۇ قىلماسلىق بىلهن بىرلىكته ساھابى-كىرامنى 

كۆڭلى خالىغان دهرىجىده ئىنفاق قىلىشقا تهۋسىيه قىالتتى.
 مهسىلهن: ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ مېلىنىڭ 
ھهممىسىنى ئالالھ يولىدا ئىنفاق قىلىشىنى قوبۇل قىلسا، باشقا بىر 

ساھابىغا:
«مېلىڭنىڭ بىر قىسمىنى ئۆزهڭ ئۈچۈن ساقالپ قوي، بۇنداق 
(بۇخارى، «مهغازى»، 79)  قىلىش سېنىڭ ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىلىق» 
مهجبۇرى  نىسبهتته  مهلۇم  ئوخشاش  زاكاتقا  قىسقىسى،  دېگهن. 
كىشىلهرنى  بار  ئىلكىده  قول  بىرگه،  بىلهن  ئىنفاق  قىلىنىدىغان 
ئىختىيارىغا  ئۇالرنى  مهسىلىسىده  قىلىش  ئىنفاق  خالىغانچه  كۆڭلى 
قويغان. بۇ ئۆلچهمگه قاراپ ئهبۇزهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ تاپقان پۇلىنىڭ 
قارىمىغان  دهپ  توغرا  قويۇشنى  ئهتىگه  قىلماي  ئىنفاق  ئارتۇقىنى 
بولسا، ئابدۇراخمان ئىبنى ئهۋپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كېيىن ئوتتۇرىغا 
بىر  پۇلنىڭ  تاپقان  تۇتۇپ،  ئالدىدا  كۆز  ئېھتىياجالرنى  چىقىدىغان 
قىسمىنى يىغىپ قويۇشنىڭ خاتا ئهمهسلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بىر 
تهرهپتىن تېخىمۇ كۆپ پۇل تېپىش ئۈچۈن ھهر تۈرلۈك مۇشهققهتلهرگه 
بهرداشلىق بهرسه، يهنه بىر تهرهپتىن مۇسۇلمانالرنى راھهتلىتىشكه 
تويغۇزغان.  قارنىنى  باشقىالرنىڭ  قالسىمۇ،  ئاچ  ئۆزى  تىرىشقان. 
چۈنكى ئۇ ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش كىشىلهر بايلىقنىڭ ئامانهتچىلىرى 

ئىكهنلىكىنى بىلىپ، نهپسىنى تهربىيلىگهن ئىنسانالر ئىدى. 
ئهبهدى قۇتۇلۇشنى ئارزۇ قىلغان بايلىق ئىگىلىرى بۇ دۇنيادا 
مالىك  ھهقىقىي  كۈنى  بىر  ئهلبهتته  ۋه  ئىكهنلىكى  ئامانهتچى  بىر 

ئارىفالردىن بىرى 
دۇنيانى مۇنداق 
تهرىپ قىلغان: 
«دۇنيا ئهقىل 

ئىگىلىرى ئۈچۈن 
سهيرى بهدايى 

(ئىالھى قۇدرهت 
ئېقىشلىرىنى 

ئىبرهت بىلهن 
تاماشا قىلىش 

يېرى)، 
ئهخمهقلهر 

ئۈچۈن 
تاماق بىلهن 
شهھۋهت.»
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بولغان ئالالھتائاال تهرىپىدىن ھېسابقا تارتىلىدىغانلىق ئېڭى بىلهن 
ياشىشى كېرهك. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمىده:

«ئاندىن (دۇنيادا سىلهرگه بېرىلگهن) نېمهتلهردىن سوئال-
سوراق قىلىنىسىلهر.» (تهكاسۈر سۈرىسى، 8-ئايهت) دېيىلگهن.

بۇ ھهقىقهتكه ئاساسهن، ئويغاق كۆڭۈللهر شۇ ئىپادىنى ھېچ 
بىر ۋاقىت ئېسىدىن چىقارمايدۇ:

«ھااللنىڭ ھېسابى، ھارامنىڭ جازاسى بار.»
بولۇپ،  ئهسىر  ئارزۇ-ئىستهكلىرىگه  سان-ساناقسىز  دۇنيانىڭ 
ئۇتۇن  خۇمدانغا  ئۈچۈن  يېقىش  ئوت  بايالر  قىاللمىغان  ئىنفاق 

توشۇيدىغان ھاممالالرغا ئوخشىتىلغان. 
ئىسالم ئىشلهشنى، ھاالل يولدىن مال-مۈلۈك ئىگىسى بولۇشنى 
تهۋسىيه قىلىدۇ. مال-دۇنيانى بۇتالشتۇرماي، كۆڭۈلگه كىرگۈزمهي 
ھهق يولدا ئىنفاق قىلىش كېرهك. ئهكسىچه بايلىق دۇنيادا ھامماللىق، 

ئاخىرهتته قاتتىق ئازابقا سهۋهپ بولىدۇ. 
ياخشىسى  ئهڭ  «ئىنسانالرنىڭ  غايه:  بولغان  توغرا  بايلىقتا 
سهغىر»،  «ئهلجامىئۇس  (سۇيۇتى،  بولغىنىدۇر»  پايدىلىق  ئىنسانالرغا 
2-جىلد، 8) دېگهن ھهدىسنىڭ ھېكمىتىنى چۈشىنىشتىن ئىبارهتتۇر. 

پۇلنىڭ ئورنى كۆڭۈل ئهمهس، يانچۇق بولىشى كېرهك. ئويغاق بىر 
شائىرنىڭ شۇ مىسرالىرى بۇنى گۈزهل ئىپادىلىگهن:

بىر مۇساپىرخانىدۇر دۇنيانىڭ تۈنى، 
ئۇنىڭدا بار بىنا ھهمده خارابه،

بىر داۋاسىز، چارىسىز سهۋدادىمهن،
بىنا ساپتىمهن، ئاشۇ مېھمانخانىدا.

بىلىىش كېرهككى، يوقسۇل، غېرىپالرنڭ دۇئالىرى قول ئىلكىده 
بار كىشىلهر ئۈچۈن بهرىكهتتۇر. يهنه ئېيىتساق، يوقسۇل، موھتاجلىق 
بىر ئىللهت ۋه خورلۇق ئهمهس، بهلكى ئاخىرهت تهرىپى ئايدىڭلىق 

بولغان ھېكمهت نامايهندىسىدۇر.

رىزىقنىڭ 
پېشىدىن 

يۈگۈرمهي، 
راززاقنىڭ 
پېشىدىن 

يۈگۈرگىن. 
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يوقسۇلالر  ھايالىق  سهۋرلىك،  بىلهن  بايالر  ئهھلى  شۈكۈر 
ئىنسانلىق شهرىپى ۋه ئىالھىي رىزادا باراۋهردۇر. ئىسالمدا تهكهببۇر، 
تهنقىت  يوقسۇلالر  ھاكاۋۇر  پاراللىل  بۇنىڭغا  ۋه  بايالر  پىخسىق 

قىلىنغان. بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
ساڭا  پىتنىسىدىن  بايلىقنىڭ  ۋه  يوقسۇللۇق  رهببى!  «يا 

سېغىنىمهن» (مۇسلىم، «زىكىر»، 49) دهپ دۇئا قىلغان.
ۋه  تهۋهككۇل  قانائهت،  كىمده  ئىكهن،  بولغان  ئۇنداق 

تهسلىمىيهت بولسا، ھهقىقىي باي ئۇ دۇر.
ئىنسان،  ھهر  ئارزۇاليدىغان  بولۇشنى  نائىل  ئهخالققا  ئىالھىي 
چارىسىزالرنىمۇ  ۋه  موھتاج  نېمهتلىرىدىن  دۇنيا  پايدىلىنىۋاتقان 
پايدىالندۇرۇشى كېرهك. غايىمىز ھهر قايسى ئهزالىرىمىزدىن ئىنسانالر 
خاتىرجهم بولىدىغان بىر مۇئمىن بولۇپ، ئالالھنىڭ رىزاسىغا نائىل 

بولۇشتىن ئىبارهتتۇر. 
زاكات، مال-مۈلكنىڭ ئهمىلىي شۈكرىدۇر. شۈكۈرنىڭ نېمهتنى 
ئوتتۇرىغا  مۇنداق  قۇرئانى-كهرىمده  ئالالھتائاال  كۆپهيتىدىغانلىقىنى 

قويغان:
شۈكۈر  "نېمىتىمگه  پهرۋهردىگارىڭالر:  ۋاقتىدا  «ئۆز 
(كۇفرانى  ئهگهر  قىلىمهن،  زىياده  تېخىمۇ  ئۇنى  قىلساڭالر، 
قاتتىق  بهكمۇ  ئهلۋهتته،  ئازابىم،  مېنىڭ  نېمهت)قىلساڭالر، 

بولىدۇ" دهپ جاكارلىدى.» (ئىبراھىم سۈرىسى، 7-ئايهت)
كۆرهتتى  ياخشى  قىلىشنى  ئىنفاق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قۇدسى  بىر  چۈنكى  قىالتتى.  تهۋسىيه  ئهتراپىدىكىلهرگىمۇ  ۋه 

ھهدىسىده:
(بۇخارى،  قىلىنسۇن»  ئىنفاق  ساڭىمۇ  قىلغىنكى،  «ئىنفاق 

«تهۋھىد»، 35) دېگهن. 
ئىستىغپار  قىلىپ،  غاپىللىق  مهسىلىسىده  ئىنفاق  زاكات، 
ئىالھىي  بىلهن  كېتىشى  قارداپ  قهلبىنىڭ  ئورنىغا،  ئېيتىشنىڭ 

ھهر مۇئمىن 
ئالالھنىڭ مۈلكىده 

ياشاۋاتقانلىقى، 
ئۇنىڭ 

نېمهتلىرى بىلهن 
رىزىقالندۇرۇ-
لۇۋاتقانلىق 

چۈشهنچىسىده 
ئىقتىسادىي 

ئىبادهتلهرده 
بوشاڭلىق 

قىلماسلىقى 
كېرهك. ئهكسى 

تهقدىرده كىمنىڭ 
مېلىنى كىمدىن 

يىراق تۇتقانلىقىنى 
بىلمهيدىغان 

غاپىلالر 
تهبىقىسىگه 

كىرىپ قالىدۇ.
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خور  يوقسۇلالرنى  دهپ،  تاپتىم»  ئىشلهپ   » ئۇنتۇپ  تهقدىرنى 
كۆرگهن ۋاقىتتا بهدبهخت قارۇندهك ھاالك بولىمىز. 

مۇسا  قارۇن،  بولغان  كىشى  بىر  سالىھ  ۋه  يوقسۇل  ئىلگىرى 
سايىسىدا  ئىلمىنىڭ  سىميا10  قويغان  ئۆگۈتۈپ  ئهلهيھىسساالم 
ناھايىتى باي بولغان. ئهمما كۆڭلىنى دۇنيا سۆيگۈسىدىن  ساقالپ 
قويغان.  يۇقۇتۇپ  خىسلهتلىرىنى  گۈزهل  بۈ  ئۈچۈن  قااللمىغانلىقى 
نائىل بولغان بايلىق بىلهن مهغرۇرلىنىپ تهكهببۇرالشقان. قۇرئانى 
ئىپاده بىلهن ئېزىپ كهتكهن. نهتىجىده ئۇنىڭ ھهققىده شۇ ئىالھىي 

ھۆكۈم نازىل بولغان:
قارۇن  ئىدى،  قهۋمىدىن  مۇسانىڭ  ھهقىقهتهن  «قارۇن 
قهدهر  شۇ  خهزىنىلهردىن  قارۇنغا  قىلدى،  يوغانلىق  ئۇالرغا 
(كۆتۈرۈش)  ئاچقۇچلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئىدۇقكى،  بهرگهن  كۆپ 
كۈچلۈك بىر جامائهگىمۇ ئېغىرلىق قىالتتى، ئهينى ۋاقىتتا قارۇنغا 
قهۋمى ئېيتتى: «كۆرهڭلهپ كهتمه! ئالالھ ھهقىقهتهن كۆرهڭلهپ 

كهتكۈچىلهرنى دوست تۇتمايدۇ.» (قهسهس سۈرىسى، 76-ئايهت) 
سۆزلىرىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇسا  ھهم  سۆزلهرگه  بۇ  قارۇن 
قۇالقنى ئېتىۋالغان. مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا مېلىنىڭ زاكىتىنى 
بولغانلىقىغا  سهۋهپچى  ئۇنىڭ  بولىشىدا  باي  ئېېيتقاندا،  بېرىشنى 

قارىماي:
«مېلىمغا كۆز تىكتىڭمۇ؟ بۇ پۇلنى مهن تاپتىم!» دېگهن. بۇ 

ۋهقه، قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق بايان قىلىنغان:
يۇرتىنى  ئاخىرهت  بىلهن  بايلىق  بهرگهن  ساڭا  «ئالالھ 
ساڭا  ئالالھ  ئۇنتۇمىغىن،  نېسىۋهڭنىمۇ  دۇنيادىكى  تىلىگىن، 
بهندىلىرىگىمۇ)  (ئالالھنىڭ  سهن  قىلغاندهك،  ياخشىلىق 
تىلىمىگىن،  بۇزغۇنچىلىقنى  يۈزىده  يهر  قىلغىن،  ياخشىلىق 

ئايالندۇرۇش  مهدهنلهرگه  قىممهتلىك  مهدهنلهرنى  ئهرزىمهس  ئىلمى:  سىميا   .10
سىرىنى تهتقىق قىلىدىغان ئىلىم.

«ئاندىن 
(دۇنيادا سىلهرگه 

بېرىلگهن) 
نېمهتلهردىن 

سوئال-سوراق 
قىلىنىسىلهر.» 

(تهكاسۈر سۈرىسى، 
8-ئايهت)
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ئالالھ ھهقىقهتهن بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ. 
بايلىققا  بۇ  بولغانلىقتىن،  بىلىمىم  ئاالھىده  "مېنىڭ  قارۇن: 
ئۈممهتلهردىن  ئۆتكهن  ئىلگىرى  قارۇندىن  دېدى.  ئېرىشتىم" 
تېخىمۇ  (مېلى)  توپلىغان  كۈچلۈك،  تېخىمۇ  قارىغاندا  ئۇنىڭغا 
ئۇ  قىلغانلىقىنى  ھاالك  ئالالھنىڭ  كىشىلهرنى  بولغان  كۆپ 
(ئالالھ  سورىلىشى  گۇناھلىرىنىڭ  گۇناھكارالرنىڭ  بىلمىدىمۇ؟ 
بۇنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن) ھاجهتسىزدۇر. قارۇن ئۆز قهۋمىنىڭ 
ئالدىغا بارلىق زىننىتى بىلهن ھهشهمهتلىك ھالدا چىقتى. دۇنيا 
تىرىكچىلىكىنى كۆزلهيدىغانالر: "كاشكى بىزگه قارۇنغا بېرىلگهن 
بايلىق بېرىلسىچۇ، ئۇ ھهقىقهتهن (دۇنيالىقتىن) چوڭ نېسىۋىگه 
ئىگه ئىكهن" دېدى. ئىلىملىك كىشىلهر: "ۋاي سىلهرگه! ئىمان 
ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهلنى قىلغان كىشىگه ئالالھنىڭ ساۋابى 
بېرىلىدۇ"  قىلغۇچىالرغىال  سهۋر  پهقهت  ساۋاب  ئۇ  ياخشىدۇر. 
دېدى. قارۇننى ئۇنى ئۆيى بىلهن قوشۇپ يهرگه يۇتقۇزدۇق، 
جامائهت  بىر  قىلىدىغان  دهپئى  ئازابىنى  ئالالھنىڭ  ئۇنىڭدىن 
بولمىدى. قارۇن ئۆزىنى قوغدىيالمىدى. تۈنۈگۈن تېخى قارۇننىڭ 
دهرىجىسىنى ئارزۇ قىلغانالر دېيىشتىكى، "پاھ، كۆردۈڭمۇ؟ ئالالھ 
قىلىدىكهن،  كهڭ  رىزقىنى  ئادهمنىڭ  خالىغان  بهندىلىرىدىن 
بىزگه  ئالالھ  قىلىدىكهن،  تار  رىزقىنى)  ئادمنىڭ  (خالىغان 
مهرھهمهت قىلمىغان (يهنى ئارزۇ قىلغىنىمىزنى بهرگهن) بولسا 
كاپىرالر  كۆردۈڭمۇ؟  ۋاي  يۇتاتتى"  يهر  ئهلۋهتته  بىزنى  ئىدى، 

نىجات تاپمايدۇ.» (قهسهس سۈرىسى، 77-82-ئايهتلهر)
مال- ئۇنۇتقان  ئاخىرهتنى  بولۇپ،  مايىل  دۇنياغا  ئهھۋال  بۇ 
بېرىدۇ.  كۆرسىتىپ  ئاقىۋىتىنى  ئېچىنىشلىق  سهۋدالىسىنىڭ  مۈلۈك 
ئىالھىي نېمهتلهردىن مهھرۇم قالغان قارۇن ئاخىرهت تىلهمچىسىگه 
ئايالنغان. چۈنكى، ئاخىرهت يۇرتى ئۆمۈر بۇيى ئىخالس ۋه سهمىمىيهت 
بىلهن ياشايدىغان تهقۋا ساھىبلىرىغا ئائىتتۇر. بۇ ھهقته قۇرئانى-

كهرىمىده:

«مهرتلىك 
پۇتاقلىرى دۇنياغا 
سوزۇلغان جهننهت 

دهرهخلىرىدىن 
بىر دهرهختۇر. 

كىم ئۇنىڭ 
پۇتاقلىرىدىن 

بىرنى تۇتسا، بۇ 
ئۇنى جهننهتكه 

ئاپىرىدۇ. 
پىخسىقلىق 
پۇتاقلىرى 

جهھهننهمگه 
سۇزۇلغان بىر 

دهرهختۇر. 
كىم ئۇنىڭ 

پۇتاقلىرىدىن 
بىرىنى تۇتسا، بۇ 
ئۇنى جهھهننهمگه 

ئىىتتىرىدۇ!» 

(بهيھاقى، «شۇئابۇل 

ئىمان»، 7-جىلد، 435)
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«ئهنه شۇ ئاخىرهت يۇرتىنى يهر يۈزىده چوڭچىلىق قىلىشنى 
قىلدۇق،  خاس  كۆزلىمهيدىغانالرغا  قىلىشنى  بۇزغۇنچىلىق  ۋه 
سۈرىسى،  (قهسهس  مهنسۇپتۇر.»  تهقۋادارالرغا  ئاقىۋهت  (ياخشى) 

83-ئايهت)



زىيان  ئاخىرهتته  بېرىلىپ،  مېلىغا  دۇنيا  مهۋالنا  ھهزرىتى 
تارتقۇچىالرنىڭ ئهھۋالىغا ئېچىنىپ:

«ئىنسانالرغا نېمه بولدىكى، ئۇالر نېمه ئۈچۈن دۇنيا مېلىنىڭ 
قۇلى بولۇپ قالىدۇ؟ ھهق يولدا سهرپ قىلىنمىغان نهرسه نېمىدۇر؟ 
نېمىنى ئىپادىلهيدۇ؟ دۇنيا مېلىنىڭ قۇلى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىشىكىده 
قولى  ئاسمانغا  ئىنساننى  خارلىق  سۈپۈرۈلۈشتهك  قىسىپ،  بويۇن 

قۇرۇق ئهۋهتىدىغان كهيپ-ساپادىن ئهمهسمۇ؟!» دېگهن.
مهنىۋىي  بولۇپ،  قۇل  مال-دۇنياغا  ئوخشاش،  مىسالىغا  قارۇن 
ئويلىنىشقا  ئهھۋالىمۇ  سالهبهنىڭ  بوغۇلغان  گىرداۋىدا  ئازغۇنلۇقنىڭ 

تېگىشلىك ئىبرهتلىك ۋهقهدۇر.
قارىتا  مال-دۇنياغا  بولۇپ،  مۇسۇلمانلىرىدىن  مهدىنه  سالهبه 
بۇنىڭ  قىالتتى.  ئارزۇ  بولۇشنى  باي  ئىدى.  بار  مايىللىقى  قاتتىق 
ئۈچۈن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن دۇئا قىلىشنى 
تهلهپ قىلدى. ئۇنىڭ بۇ تهلىۋىگه ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ۋهسهللهم:
ئادا  شۈكرىنى  مال،  ئاز  قىالاليدىغان  ئادا  «شۈكرىنى 
سالهبه  بهردى.  جاۋاب  دهپ  ياخشى»  مالدىن  كۆپ  قىاللمايدىغان 
بۇ جاۋابتىن كېيىن ئارزۇسىدىن ۋاز كهچتى. بىر مۇددهتتىن كېيىن 
مال-دۇنيا ئىشتىياقىنىڭ قايتىدىن قوزغىلىشى بىلهن يهنه رهسۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ:
«يا رهسۇلهلالھ! دۇئا قىلغىنكى، باي بوالي.» دېدى. بۇ قېتىم  

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:

«مهندىن كېيىن 
سىلهرگه دۇنيا 

نېمهتلىرى، 
زىننهتلىرىنىڭ 
ئېچىلىشىدىن 

(بېرىلىشىدىن) 
ۋه دۇنيالىق 
ئۈچۈن بىر-

بىرىڭالر بىلهن 
تارتىشىشىڭالردىن 

قورقىمهن» 

(مۇسلىم، «زاكات»، 
121؛بۇخارى، 

«رىقاق»، 7 گه قاراڭ)
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ئهمهسمۇ؟  ئۆرنهك  قىلىدىغان  كۇپايه  ئۈچۈن  سېنىڭ  «مهن 
ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، ئارزۇ قىلسام، شۇ تاغالر ئالتۇن-كۈمۈش 
بولۇپ، كهينىمدىن كېلهتتى، ئهمما مهن بۇنىڭدىن يىراق تۇردۇم.» 
ئهمما  كهچتى.  ۋاز  ئارزۇسىدىن  ئاڭالپ،  سۆزنى  بۇ  سالهبه  دېدى. 
«باي  ئۆز-ئۆزىگه:  بېسىقمىدى.  ھهۋىسى  مال-دۇنيا  ئىچىدىكى 
ئهجىرگه  كۆپ  تېخىمۇ  قىلىپ،  ياردهم  پېقىر-يوقسۇلالرغا  بولسام، 
نهپسىنىڭ  قىلىپ،  ئوي-خىيالالرنى  دېگهن  بولىمهن.»  نائىل 
قاتتىق ئىشتىياقىغا يېڭىلىپ، ئۈچۈنچى قېتىم پهيغهمبهر سهللهلالھۇ 

ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ يېنىغا كهلدى. بۇ قېتىم:
«سېنى ھهق پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكۈچىگه قهسهم قىلىمهنكى، 
ئهگهر باي بولسام، پېقىر-پۇقۇرانى ھىمايه قىلىپ، ھهق ئىگىسىگه 
ھهققىنى بېرىمهن.» دېدى. بۇنداق تۈگىمهس قاتتىق تهلهپ ئالدىدا 

ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
بهرگىن.»  دۇنيالىقىنى  قىلغان  تهلهپ  سالهبهگه  رهببى!  «يا 

دهپ، دۇئا قىلدى. 
بۇ دۇئا ۋهسىلىسى بىلهن ئالالھتائاال قىسقا ۋاقىتتا سالهبهگه كاتتا 
بايلىق ئاتا قىلدى. چارۋا ماللىرى تاغ-قۇتانالرنى تولدۇردى. لېكىن 
ئۇ ۋاقىتقىچه «مهسجىد قۇشى» دهپ ئاتالغان سالهبه مال-دۇنياغا 
باشلىدى.  قىلىشقا  تهرك  جامائهتنى  ئاسا-ئاستا  كېتىپ،  بېرىلىپ 
شۇنداق كۈنلهر كهلدىكى، جۈمه نامىزىغىال بارىدىغان بولدى. يهنه 

بىر مۇددهتتىن كېيىن جۈمه نامىزىنىمۇ ئونۇتتى. 
ئۇنىڭ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  بىركۈنى 

ئهھۋالىنى ئۇقۇپ:
جاھالىتى  ۋه  غهپلهت  سالهبهنىڭ  دېدى.  سالهبه!»  «ئىسىت 
كهلگهن  ئۈچۈن  يىغىش  زاكات  ئۆزىدىن  قالمىدى.  بىلهنال  بۇنىڭ 

مهمۇرالرغا:
توپالشتىن  باج  ئوچۇق-ئاشكارا  ئىشىڭالر  بۇ  «سىلهرنىڭ 
قالماي،  بهرمهيال  ئىنفاقنى  قىلغان  ۋهده  ئىلگىرى  دهپ،  ئىبارهت» 

«بالىالر ئويۇن 
ئوينىغاندا 

دۇكان ياساپ، 
يالغاندىن 

ئېلىم-سېتىم 
قىلىدۇ. ئهمما 

پايدا تاپالمايدۇ، 
لېكىن ۋاقىت 

ئۆتكۈزىدۇ. 
يالغاندىن دۇكان 

ئاچقان باال 
ئاخشام ئۆيگه 
ئاچ كېلىدۇ. 
بۇ دۇنيامۇ ئۇ 

بالىالرنىڭ 
ئويۇنچۇقىغا 
ئوخشايدۇ.»

-مهۋالنا
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ھهققىنىمۇ  تۆۋهن  ئهڭ  كۆرسىتىلگهن  ئايهتته  پېقىر-پۇقۇرانىڭ 
بهرمىدى. نهتىجىده مۇناپىقالردىن بولدى.

مۇنداق  قۇرئانى-كهرىمده  ئادىتى  خىل  بۇ  مۇناپىقالرنىڭ 
ئىپادىلهنگهن:

ئۆز  بىزگه  ئالالھ  "ئهگهر  بهزىلهر:  ئىچىدىكى  «ئۇالرنىڭ 
ئهلۋهتته  قىلسا)  كهڭ  رىزقىمىزنى  (يهنى  قىلسا  ئاتا  پهزلىدىن 
دهپ  بوالتتۇق"  ياخشىالردىن  ئهلۋهتته  بېرهتتۇق،  سهدىقه 
ئالالھقا ئهھده قىلدى. ئالالھ ئۇالرغا ئۆز پهزلىدىن ئاتا قىلغان 
(يهنى باي قىلغان) چاغدا، بېخىللىق قىلىشتى، (يهنى ئهھدىنى 
بۇزۇپ، ئالالھقا ۋه ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىشتىن 

يۈز ئۆرۈشتى!)» (تهۋبه سۈرىسى، 75-76-ئايهت) 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تۈپهيلىدىن  ئهخمهقلىقى 
دۇچار  ئاقىۋهتكه  ئېچىنىشلىق  ئاڭلىماي،  ئاگاھالندۇرىشىنى 
بۇنىڭ  ئالداندى.  بايلىقىغا  ۋاقىتلىق  دۇنيانىڭ  سالهبه،  بولغان 
ئىچىده   پۇشمانلىق  قاتتىق  بولۇپ،  يوقسۇلى  ئهبهدىيهت  بىلهن 
سۆزى  شۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قۇلىقىدا  بولغاندا،  ۋاپات 

جاراڭلىدى:
ئادا  شۈكرىنى  مال،  ئاز  بولىدىغان  قىلغىلى  ئادا  «شۈكرىنى 
-16 بايان،  (جامىئۇل  ياخشى.»  مالدىن  كۆپ  بولمايدىغان  قىلغىلى 

جىلد، 372-370) 

بۇ ئاگاھالندۇرۇشنى ئاڭلىمىغان سالهبه، پانى بايلىقنىڭ ئۆزىنى 
ھاالك قىلغان گىرداۋى ئىچىده، ئازابقا دۇچار بولۇپ جان بهرگهن.  
بهدىلىگه  ھاياتى  دۇنيا  ۋاقىتلىق  ھېسابالپ،  سائادهت  پاالكهتنى 

ئهبهدىي سائادىتىنى ئهخمهقلهرچه قۇربان قىلغان. 
يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهندهك، ئىنسان يارىتىلىش ئېتىبارى بىلهن 
دۇنياغا مايىلدۇر. دۇنيا مېلى نهپىسكه چىرايلىق كۆرىنىدۇ، ئۇنىڭغا 
ئالدانغانالر تويۇشنى بىلمهيدۇ. ئالالھ رهسۇلى بۇ ھهقىقهتنى مۇنداق 

ئىپادىلىگهن:

«ئىنفاق 
قىلغىنكى، 

ساڭىمۇ ئىنفاق 
قىلىنسۇن.» 

(بۇخارى، 
«تهۋھىد»، 35) 
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«ئادهم ئوغلىنىڭ لىق ئىككى ۋادى مېلى بولسا، ئۈچۈنچىسنى 
(بۇخارى،  تويغۇزىدۇ.»  توپراق  پهقهت  قارنىنى  ئۇنىڭ  ئىستهيدۇ، 

«رىقاق»، 10)

كۆزى  كۆپىيىدۇ.  خىرسى  ئىنساننىڭ  توپالنغانسىرى  مال 
تۇيغۇلىرىدىن  مهرھهمهت  ئىنسان  كۆرىدىغان  مالنىال  بىلهن  ماددا 
يىراقلىشىدۇ. ئىنفاق قىلىش ئۇنىڭغا تهس كېلىدۇ. نهپسى ئۇنىڭغا: 
قىالرسهن»  ئىنفاق  كۆپ  تېخىمۇ  كېيىنچه  بولغىن،  باي  «تېخىمۇ 
دهپ، ۋهسۋهسه قىلىدۇ. بۇنداق ئىنسان روھى جهھهتتىن كېسهل، 
جىسمانى جهھهتتىن ئازابلىق بولىدۇ. قوللىنالمىغان شۇ مال-دۇنيا، 

كۈنلهرنىڭ بىرسىده:
«ئهته قىلىمهن دېگۈچىلهر ھاالك بولدى!» دېگهن، سۆزنىڭ 
سهۋهپ  بولىشىغا  بهدبهختلهردىن  بولىدىغان  دۇچار  ئاقىۋىتىگه 

بولىدۇ.
مېلىغا  دۇنيا  ھېكايىسى  قىلىنغان  نهقىل  يۇقىرىدا  سالهبهنىڭ 
تهقدىرنى  بىرلىكته،  بىلهن  ئىپادىلهش  زىيىنىنى  ئالدىنىشنىڭ 
ئېچىنىشلىق  قىلماسلىقنىڭ  رىئايه  ئهدىپىگه  دۇئا  ۋه  مهجبۇرالش 
ئاقىۋىتىنى چۈشىنىشىمىز ئۈچۈنمۇ مۇكهممهل مىسال. بىزگه چۈشكهن 
ھهققىمىزده  ئۇنىڭ  قىلغاندا  تهلهپ  نهرسه  بىر  ئالالھتىن  ۋهزىپه، 
ياخشى ياكى يامان بولىدىغانلىق مهسىلىسىده ئهقلىمىزگه ھهددىدىن 
زىياده ئىشىنىپ، قاتتىق تهلهپ قىلىشنىڭ ئورنىغا، ئهگهر تهلىۋىمىز 
تهلهپ  قىلىنىشىنى  قوبۇل  تهرىپىدىن  ئالالھ  بولسا  پايدىلىق 
قىلىشمىز كېرهك. ئهكسىچه، لۇتۇپ ئىچىگه يۇشۇرۇنغان ئازابالرنى 
كېلىشى  دهرتلهر  چارىسىز  بېشىمىزغا  تۈپهيلىدىن  كۆرهلمهسلىكىمىز 
توسىدىغانلىقى   باال-قازانى  ئوخشاش  سهدىقىگه  دۇئانىڭ  مۇمكىن. 
ھهقىقهتتۇر. ئهمما بۇنىڭ قانداق ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقى توغرىسىدا 
كهم ئهقلىمىز بىلهن يهكۈن چىقىرالىشىمىز مۇمكىن ئهمهستۇر. دۇئا 
رهببىمىزنىڭ بىزگه قىلغان رۇخسىتى، نېمىتى ھهتتا ئهمرىدۇر. لېكىن 

«ئۆز ۋاقتىدا 
پهرۋهردىگارىڭالر: 

«نېمىتىمگه شۈكۈر 
قىلساڭالر، ئۇنى 

تېخىمۇ زىياده 
قىلىمهن، ئهگهر 
(كۇفرانى نېمهت) 
قىلساڭالر، مېنىڭ 
ئازابىم ئهلۋهتته، 

بهكمۇ قاتتىق 
بولىدۇ دهپ 

جاكارلىدى.» 

(ئىبراھىم سۈرىسى، 
7-ئايهت)
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ئۇنىڭ دائىرىسىنى ئهقىل ۋه ھېس-تۇيغۇلىرىمىز بىلهن تولدۇرۇپ، 
بۇنىڭ قهتئى ياخشى بولىدىغانلىقى مهسىلىسىده قاتتىق تۇرۇۋالماي

«يا رهببى! بۇ ئىش ياخشى بولسا ۋۇجۇدقا چىقارغىن» دهپ 
دۇئا قىلىشىمىز كېرهك. 

 مالنى پايدىلىق ھالهتكه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئىالھىي ئهمىرلهرگه 
ئۇيغۇن يولدا ئىشلىتىش كېرهك. بۇ شهخس، جهمئىيهتنىڭ دۇنيا ۋه 

ئاخىرهت ساالمىتى ئۈچۈن زۆرۈردۇر. 
ئهكسىچه  قىلىنمىغان،  تهنقىت  ئۆزى  بايلىقنىڭ  ئىسالمدا 
ماختالغان.  تهقدىرده  قىلىنغان  دىققهت  ئاساسالرغا  مۇئهييهن 

كائىناتنىڭ پهخرى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
نېمه  مال  پايدىلىق  ۋه  ھاالل  قولىدىكى  كىشنىڭ  بىر  «سالىھ 
 (202 4-جىلد،  «مۇسنهد»،  ھهنبهل،  ئىبنى  (ئهخمهد  گۈزهل!»  دېگهن 
يهنه ئىسالمىيهتته  قىلغان.  تهشۋىق  بولۇشقا  باي  ئارقىلىق  دېيىش 
ئۆز كۈچىگه تايىنىپ تىرىكچىلىك قىالاليدىغان تۇرۇپ، ئىنسانالغا 

قول ئېچىش توغرا دهپ قارالمىغان. 
ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، 
سهدىقه  كېلىپ،  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئادهم  بىر 

تىلىگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
- ئۆيۈڭده بىر نهرسهڭ يوقمۇ؟ - دهپ سورىغان. ئۇ ئادهم:

- بىر پارچىسى كېيىلىدىغان، بىر پارچىسى سېلىنجا قىلىپ 
قوللىنىدىغان بىر ئهدىيال، يهنه سۇ ئىچىدىغان بىر قاچام بار. – 
دهپ جاۋاب بهرگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇالرنى ئهكهلدۈرۈپ، 

بۇ نهرسىنى ئىككى دىرھهمگه ساتقاندىن كېيىن:
- بۇ پۇلنىڭ بىر دىرھىمىغا يهيدىغان نهرسه-كېرهك ئېلىپ، 
 - كهلگىن.  يېنىمغا  ئېلىپ  پالتا  دىرھىمىغا  بىر  بهر،  ئائىلهڭگه 
يېنىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سېتىۋېلىپ  پالتا  بىر  ئادهم  ئۇ  دېگهن. 

كهلگهنده، ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: 

مهۋالنا: 
«ئىنسانالرغا 

نېمه بولدىكى، 
ئۇالر نېمه ئۈچۈن 

دۇنيا مېلىنىڭ 
قۇلى بولىدۇ؟ 

ھهق يولدا سهرپ 
قىلىنمىغان نهرسه 
نېمىدۇر؟ نېمىنى 

ئىپادىلهيدۇ؟ 
دۇنيا مېلىنىڭ 
قۇلى بولۇپ، 

ئۇنىڭ ئىشىكىده 
تولغۇنۇپ، 

يهرلهرده 
سۈپۈرۈلۈشتهك 

خارلىق ، ئىنساننى 
ئاسمانغا قولى 

قۇرۇق ئهۋهتكهن 
كهيپ-ساپا 
سهۋهبىدىن 
ئهمهسمۇ؟»
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بهش  ئون  سېنى  سات!  ئۇنى  ۋه  كهس  ئوتۇن  بېرىپ   -
كۈنگىچه بۇ يهرده كۆرمهي. - دېگهن. ئادم ئۇ يهردىن ئايرىلىپ، 
دىرھهم  ئون  سېتىپ  ئوتۇنالرنى  بۇ  توپلىغان.  ئۇتۇن  مىقدار  بىر 
قازانغان. بۇ پۇلنىڭ بىر قىسمى بىلهن كىيىم-كېچهك ۋه يهيدىغان 
نهرسه-كېرهك ئالغان. ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

بۇ ئادهمگه قاراپ:
قىيامهت  ھالهتته  بار  دېغى  قارا  تىلهمچىلىكنىڭ  يۈزۈڭده   -
كۈنى مهھشهرگه كهلگهنگه قارىغاندا، شۇ ئهھۋالىڭ تېخىمۇ ياخشى. 

تىلهمچىلىك شۇ ئۈچ خىل كىشىگه جائىز:
يوقسۇل  ئاچ،  دهرىجىده  قالىدىغان  سۈپۈرۈلۈپ  «يهرلهرده   
بېرهلمهيدىغان  پۇلىنى  جازا  ۋه  قهرزدار  بېرهلمهيدىغان  كىشىلهر، 

ئادهم» (ئهبۇ داۋۇد، «زاكات»، 26) دېگهن. 
تهلهپ  نهرسه  بىر  باشقىالردىن  كىشىلهرنىڭ  موھتاج  ئىسالم 
جهھهتتىن  ئهخالقى  بىرلىكته  بىلهن  چهكلىمهسلىك  قىلىشىنى 
تهۋسىيهمۇ قىلمايدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهر ئالدىغا كهلگهندىن 

بىر نهرسه تهلهپ قىلىپ ئادهتلهنگهن بىرسىگه:
ھهتتا  شهخس  ھهر  تهقسىمىنى  ماللىرىنىڭ  زاكات  «ئالالھ 
سهرپ  بۇالرنىڭ  بهرمىگهن.  ئىرادىسىگه  ۋه  ئارزۇ  پهيغهمبهرنىڭ 
شۇ  سهن  ئهگهر  كۆرسهتكهن.  يهر  سهككىز  ئۈچۈن  قىلىنىشى 
سهككىزدىن بىرسىگه چۈشسهڭ، ئۇ ۋاقىتتا ساڭا زاكات ھهققىڭنى 

بېرىمىز» (بهيھاقى، «سۇنهنۇل كۇبرا»، 7-جىلد،6) دېگهن. 
بۇ يهرده زاكاتنىڭ ئورنىغا ئىشلىتىلىشى ھهققىده مۇتلهق ئهمىر 
ھهقته  بۇ  بېرىلىدۇ.  يهرلهرگه  كۆرسىتىلگهن  ئايهتته  زاكات  بار. 

قۇرئانى-كهرىمده زاكات بېرىلىدىغان يهرلهر:
زاكات  مىسكىنلهرگه،  يوقسۇلالرغا،  پهقهت  «زاكات 
كۆزده  قىلىش  مايىل  ئىسالمغا  دىللىرىنى  خادىملىرىغا، 
قهرزدارالرغا،  قىلىشقا،  ئازاد  قۇلالرنى  تۇتۇلغانالرغا، 

پۇلنىڭ ئورنى 
كۆڭۈل ئهمهس، 
يانچۇق بولىشى 

كېرهك. 
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بهلگىلىمىىسىدۇر،  ئالالھنىڭ  بۇ  بېرىلىدۇ،  سهبىللهرگه  ئىبنى  يولىغا،  ئالالھنىڭ 
ئىش  بىلهن  ھېكمهت  بىلگۈچىدۇر،  ئوبدان  مهنپهئهتىنى)  (بهندىلىرىنىڭ  ئالالھ 

قىلغۇچىدۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 60-ئايهت) دهپ كۆرسىتىلگهن.
ئايهتته كۆرسىتىلگهن يهرلهردىن باشقا يهرلهرگه قىلىنىدىغان ئىنفاقالر «خهيرات» 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  خهيرى-ساخاۋهتلهردۇر.  سىرتىدىكى  زاكاتنىڭ  دېيىلىدىغان 
زاكات بېرىشكه بولمايدىغان كىشىلهرگه زاكات بهرمهي، ئۇالرنىڭ تهلىۋىنى چىرايلىقچه رهت 
قىلغان. ئهمما زاكاتنىڭ سىرتىدا قىلغان ئىنفاقالردا بۇنداق قىلمىغان. بۇنداق ئهھۋالالردا 
ئۆزى بىۋاسته: «(ئېھتىياجى ئۈچۈن) تهلهپ قىلغان كىشىگه ئازار بېرىشتىن دىققهت 
پهيغهمبهر  قىلغان.  ھهرىكهت  ئۇيغۇن  ئايهتكه  دېگهن  10-ئايهت)  سۈرىسى،  (دۇخا  قىل.» 

ئهلهيھىسساالم بىر ھهدىسىده:
«سىلهرنىڭ ئهخالقى گۈزهل بولغىنىڭالر ئالدىڭالرغا كېلىپ، قول تهڭلىگهنلهرگه بىر 
تال خورما بېرىپ بولسىمۇ، قولىنى قۇرۇق قايتۇرمىغانالردۇر. يا ئائىشه! يېرىم خورما بېرىپ 

بولسىمۇ، يوقسۇلنى قۇرۇق قول قايتۇرمىغىن.» (تىرمىزى، «زۇھد»، 37) دېگهن. 
بۇ ھهدىسنىڭ ئىلھامى بىلهن ئاتىمىز مۇسا توپباش ئهپهندى تهلهپ قىلىشنى كهسپكه 

ئايالندۇرغان يهنى تىلهمچىلهرگىمۇ سهدىقه بېرىپ:
كېرهك.»  بېرىش  بولسىمۇ  ئاز  ئۈچۈن،  قالماسلىق  كۆنۈپ  «بهرمهسلىككه 

دېگهنىدى.
شۇ ھهقىقهتنى بىلىش كېرهككى، ئىسالمدا مهجبۇر قالغان ۋاقىتالردا بىر نهرسه تىلهشكه 
رۇخسهت قىلىنغان. چۈنكى باشقىالرغا قول ئېچىش ئهسلىده ئىنساننى پهسلهشتۈرىدىغان 
بىر ئىشتۇر. بۇ سهۋهپتىن ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهسھابىدىن بهيئهت 

ئالغان ۋاقتىدا: «ھېچ كىمدىن بىر نهرسه تهلهپ قىلماسلىقنى»11 شهرت قوشقان. 

11. مۇسلىم، «زاكات»، 108 گه قاراڭ.

كۆپ مال بىلهن قانداق مۇمكىن غهرق بولۇش بهرىكهتكه،
بهرىكهتكى پهقهتال بايلىقنىڭكى شۈكرىدۇر،
ئهمىر قىالر ئالالھتائاال دۇنيا ۋه ئاخىرهتكه،

بارغىن شۈكۈر قىلغۇچى بهندىنىڭ ئارقىسىدىن ماڭغىلى.
-راھمهتى
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يۈزى  بىلمهيدىغان،  بولۇشنى  خىجىل  ئارىسىدىكى  يوقسۇلالر 
قېلىن، ئالدىغا كهلگهندىن پۇل تهلهپ قىلىدىغان كىشىلهر بىلهن 
بىر- كىشىلهرنى  يۇتىدىغان  ئىچىگه  قىيىنچىلىقىنى  ۋه  يوقسۇللۇق 

بىرىدىن ئايرىش كېرهك. 
بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم :

«مىسكىن بىر، ئىككى لوقما تهلهپ قىلىدىغان تىلهمچى ئهمهس. 
مىسكىن قاتتىق قىيىنچىلىق ئىچىده تۇرۇۋاتسىمۇ خىجىللىقىدىن ھېچ 
(مۇسلىم، "زاكات"  كىمدىن بىر نهرسه تهلهپ قىاللمىغان كىشىدۇر.» 
تىلهمچىلىك  چاپلىشىۋېلىپ  كىشىلهرگه  خالىساڭالر «ئۇالر   (201
ئوقۇڭالر  ئايهتنى  دېگهن  273-ئايهت)  سۈرىسى،  (بهقهره  قىلمايدۇ.» 

دېگهن.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئايهت ۋه ھهدىس ئارقىلىق شۇنى 

بايان قىلماقچى بولغان:
«ھهر ئالدىغا كهلگهندىن بىر نهرسه تهلهپ قىلغۇچىالر قانداقال 
بولمايدىغان  ئۇنتۇشقا  ئهسلىده  ئېرىشىدۇ،  نهرسىگه  بىر  بولسا 
قىلىپ،  قانائهت  يوقسۇللۇققا  تۇتۇپ،  مهخپى  ئهھۋالىنى  كىشىلهر 
بۇنداق  ئېيتالمايدىغان  ئهھۋالىنى  كىشىلهردۇر.»  قىلغان  سهۋرى 
قۇرئانى-كهرىمده  ئهھمىيىتى  ئىنفاقنىڭ  قىلىنىدىغان  كىشىلهرگه 

مۇنداق بايان قىلىنغان:
قىلىش  (تىرىكچىلىك  ئاتىغان،  يولىغا  ئالالھ  «ئۆزىنى 
خهير- يوقسۇلالرغا  بارالمايدىغان  جايالرغا  يىراق  ئۈچۈن) 

ئېھسان قىلىنىشى كېرهك. ئهھۋالنى ئۇقمىغانالر ئۇالرنىڭ نهرسه 
تىلىمىگهنلىكلىرىگه قاراپ، ئۇالرنى باي دهپ گۇمان قىلىدۇ، 
ئۇالرنىڭ چىرايىدىن تونۇيسهن، ئۇالر كىشىلهرگه چاپلىشىۋېلىپ 
خهير-ئېھسان  نېمىنى  مېلىڭالردىن  قىلمايدۇ.  تىلهمچىلىك 
قىلماڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن ئۇنى بىلگۈچىدۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 

273-ئايهت)

«شۈكرىنى 
ئادا قىاليدىغان 

ئاز مال، 
شۈكرىنى ئادا 
قىاللمايدىغان 
كۆپ مالدىن 
ياخشىدۇر.» 

(تهبهرانى، 
«جامىئۇل بهيان»، 

16-جىلد، 
 (372،370
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يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرىدىن ئېلىنىدىغان زاكات: ئۆشره

ئىبادهتلهردىن  ئىقتىسادىي  كېتىلىۋاتقان  قاراپ  ئۇنۇتۇلۇشقا 
ئېلىنىدىغان  مهھسۇالتلىرىدىن  ئىگىلىك  يېزا  ئۆشره  بولغان  بىرى 
ئوخشاشال  بهرمىگۈچىلهرگه  زاكات  بهرمىگۈچىلهر  ئۆشره  زاكاتتۇر. 
ئالالھ نهزىرىده باشقىالرنىڭ ھهققىنى تارتىۋالغۇچى ۋه گۇناھكاردۇر. 
بۇنداق كىشىلهر يوقسۇل، موھتاج ۋه ئالالھ يولىدا جىھاد قىلغۇچى 

كىشىلهرنىڭ ھهققىنى تارتىۋالغان بولىدۇ. 
سانا  ئادهمنىڭ  مهرت  بىر  يهمهنلىك  قارىغاندا،  رىۋايهتلهرگه 
بۇ  ئىكهن.  بار  يېرى  تېرىلغۇ  ۋه  بېغى  خورما  ئۈزۈم،  يېقىنلىرىدا 
ئاجىز  ۋه  غېرىپ  يوقسۇل،  ۋاقتىدا  يىغىش  مهھسۇل  ئادهم  سېخى 
ۋاپات  زاتنىڭ  ئۇ  بېرىدىكهن.  ئارتۇق  ھهققىنى  ئۆشره  كىشىلهرگه 

بولىشى بىلهن بالىلىرى ئاچ كۆزلۈك قىلىپ: 
«ئائىلىمىزنىڭ جان سانى كۆپ، مال ئاز، يوقسۇلالرغا بىر نهرسه 
بهرمهيلى، ئۇالر كېلىپ تهلهپ قىلىشتىن ئىلگىرى مهھسۇللىرىمىزنى 

يىغىۋااليلى» دهپ، مهسلهھهتلىشىپتۇ. 
ئالالھ جهلال جهاللۇھۇ ئۇالرنىڭ بۇ خىل يامان نىيىتىگه قاراپ 
بېغىنى كۆيدۈرۈپ، كۈلگه ئايالندۇرۋېتىپتۇ. ئۇ چوڭ باغ تونۇغىلى 
بولمايدىغان ھالهتكه كېلىپ قاپتۇ. بۇنى كۆرگهن پىخسىق بالىالر:

دهپ  نېمه؟»  قالدۇقمۇ  كېلىپ  يهرگه  بىر  خاتا  «بىز 
پىچىرلىشىپتۇ. 

تارقىتىپ،  مهرتلهرچه  ئۆشرىنى  دادىسىنىڭ  ئهسلىده 
موھتاجالرنىڭ دۇئاسىنى ئېلىشى، باغقا زىيادىسى بىلهن بهرىكهت 
پايدىالنغان  باغدىن  ئۇ  غېرىپالر  ۋه  يوقسۇل  ئىكهن.  كهلتۈرگهن 
ئۆشرى  بهرگهن  تارقىتىپ  يوقسۇلالرغا  دادىسىنىڭ  لېكىن  ئىكهن. 
بېرىشنى  يوقسۇلالرغا  كېتىپ،  كۆرۈنۈپ  كۆپ  كۆزىگه  بالىلىرىنىڭ 
قهيهردىن  بهرىكىتنىڭ  بهرگهن  باغقا  ئالالھنىڭ  ئۇالر  خالىماپتۇ. 

«ئادهم ئوغلىنىڭ 
لىق ئىككى 

ۋادى مېلى بولسا 
ئۈچۈنچىسنى 
ئىستهيدۇ، 

ئۇنىڭ قارنىنى 
پهقهت توپراق 
تويغۇزىدۇ.» 

(بۇخارى، 
«رىقاق»، 10)
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قهلبىنى  ئۇالرنىڭ  غهپلهت  چۈنكى  سېزهلمهپتۇ.  كهلگهنلىكىنى 
كۆرمهس قىلىپ قويغان ئىكهن. 

بۇ ھهقته ئالالھتائاال:
«غاپىلالردىن بولماڭالر» (ئهئراپ سۈرىسى، 205-ئايهت) دېگهن. 
ئهسھابى داۋران قىسىسى دهپ ئاتالغان بۇ ۋهقه قۇرئانى-كهرىمده 

مۇنداق بايان قىلىنغان:
«شۈبھىسىزكى، بىز ئۇالرنى (يهنى مهككه ئاھالىسىنى) مهلۇم 
ئاچارچىلىققا  (قهھهتچىلىك،  سىنىغاندهك  ئىگىلىرىنى  باغنىڭ 
دۇچار قىلىش بىلهن) سىنىدۇق. ئۇالر (يهنى باغنىڭ ئىگىلىرى) 
ئۇنىڭ مېۋىلىرىنى (كهمبهغهللهر ئۇقمىسۇن، ئۇالرغا ھېچ نهرسه 
بهرمهيلى دېيىشىپ) سهھهردىال ئۈزۈۋېلىشقا قهسهم ئىچىشكهن 
ئىدى. ئۇالر خۇدا خالىسا دېمىگهن ئىدى. ئۇالر ئۇخالۋاتقاندا، 
نازىل  يانغىن)  (يهنى  ئازاب  تهرىپىدىن  پهرۋهردىگارىڭ  باغقا 
ئۇالر:  قالدى.  بولۇپ  كۈلدهك  قاپقارا  (كۆيۈپ)  باغ  بولۇپ، 
بېرىڭالر"  باغقا  بولساڭالر  ئۈزمهكچى  (مېۋىلهرنى)  "ئهگهر 
يولدا  ماڭدى،  ئۇالر  توۋالشتى.  بىر-بىرىنى  ئهتىگهنده  دهپ، 
كىرمىسۇن"  مىسكىنمۇ  بىر  ھهرگىز  باغقا  "بۈگۈن  كېتىۋېتىپ: 
كىرىشتىن)  باغقا  (مىسكىنلهرنى  ئۇالر  پىچىرالشتى.  دېيىشىپ 
ئۇالر  تۇرۇشتى.  ئهتىگهنده  بىلهن،  ئوي  دېگهن  توسىيااليمىز 
"بىز  كۆرۈپ:  كهتكهنلىكىنى)  بولۇپ  قاپقارا  (كۆيۈپ  باغنىڭ 
مېۋىسىدىن)  (باغنىڭ  بىز  ياق  قېلىپتۇق،  ئېزىپ  ھهقىقهتهن 

قۇرۇق قېلىپتۇق" دېدى.» (قهلهم سۈرىسى، 17-27-ئايهتلهر)
بۇ ئايهتلهرده ئالالھنى ئۇنۇتۇپ، نېمهتلهرنىڭ ئۇنىڭ تهرىپىدىن 
ۋه  يوقسۇل  بولىۋېلىپ،  بىلمهس  ئىكهنلىكىنى  لۇتۇپ  بىر  كهلگهن 
غېرىپالرنىڭ ھهققىنى بهرمهسلىك ئۈچۈن ئۇالرغا ھىله ئىشلهتكهن 
مهرھهمهتسىز باغ ئىگىلىرىنىڭ ئېچىنىشلىق ئاقىۋىتى ئىبرهت سهھنىسى 
سۈپىتىده ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۇنۇتماسلىق كېرهككى، كۆڭۈلدىكى 

«سالىھ بىر 
ئىنساننىڭ 

قولىدا ھاالل ۋه 
پايدىلىق مالنىڭ 
بولىشى ناھايىتى 

گۈزهلدۇر.» 

(ئهخمهد  ئىبنى 
ھهنبهل، 

«مۇسنهد»، 
4-جىلد، 202) 
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پۈتۈن نىيهتلهر ئالالھتائاالغا مهلۇمدۇر. ئۇنىڭ قۇدرىتى ھهر نهرسىنى 
ئۆز ئىچىگه ئالغان. بۇ ھهقته ھهزرىتى مهۋالنا:

«دۇنيا ھاياتى بىر چۈشتىن ئىبارهتتۇر، دۇنيادا بايلىق ئىگىسى 
مېلى  دۇنيا  ئوخشايدۇ.  بولۇشقا  ئىگه  خهزىنىگه  چۈشىده  بولۇش 

نهسىلدىن-نهسىلگه ئۆتۈپ، دۇنيادا قالىدۇ.
ئۇنى  ئارقىلىق  ئېلىش  جېنىنى  غاپىلنىڭ  پهرىشتىسى  ئۆلۈم 
ئۇيقۇدىن ئويغىتىدۇ. ئۇ كىشى ھهقىقهتته ساھىب بولمىغان بىر مال 
ئۈچۈن دۇنيادا تارتقان ئازابلىرىغا ئاھ-ۋاھ دهيدۇ، قاتتىق پۇشايمان 
قىلىدۇ. لېكىن ئىش تۈگىگهن ۋه ھهر نهرسه تامامالنغان بولىدۇ.»

بۇ ھهقته ھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:
«ئىنسانالر ئۇيقۇدىدۇر، ئۆلگهن ۋاقتىدا ئويغىنىدۇ.» دېگهن. 
چۈشتىن  ۋاقتىدا  ئۆلۈم  قۇرئانى-كهرىمده  ئالالھتائاال 
ئويغانغاندهك، ئۆزىگه كېلىدىغان ئىنساننىڭ ئهبهدى پۇشايمانلىق 

ئىچىده مۇنداق دهيدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ: 

ِ ِ א َّ َ ا ِّ َق َوَأُכ  َّ َّ َ َ  ٍ ِ َ  ٍ َ َ َأ ِ ِإ َ ْ َّ َ َأ ْ َ َرّبِ 

«بىرىڭالرغا ئۆلۈم كېلىپ: "پهرۋهردىگارىم! نېمىشقا مېنى 
قىلىپ  سهدىقه  كېچىكتۈرمىدىڭ،  ئاز  بىر  ئهجىلىمنى)  (يهنى 
ياخشىالردىن بوالر ئىدىم" دېيىشتىن بۇرۇن، ئۆزهڭالرغا رىزىق 
(مۇنافىقۇن  قىلىڭالر.»  سهدىقه  نهرسىلهرنى  بېرىلگهن  قىلىپ 

سۈرىسى، 10-ئايهت)

قوبۇل  تهلىۋى  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  تۈگىگهنلىكى  ئىش  ئهھۋالدا  بۇ 
قىلىنمايدۇ. بۇ سهۋهپتىن ئالالھتائاال ئايهتنىڭ ئهۋۋىلىده ئىنساننى 
ئۆزىگه  ئىلگىرى  بولۇشتىن  دۇچار  ئاقىۋهتكه  ئېچىنىشلىق  بۇنداق 

بېرىلگهن رىزىقتىن ئىنفاق قىلىشنى ئهمىر قىلغان. 
خۇالسىلىساق، ھهر مۇئمىن ئالالھنىڭ مۈلكىده ياشاۋاتقانلىقى، 
ئۇنىڭ بهرگهن رىزقى بىلهن ھايات كهچۈرۈۋاتقانلىقى چۈشهنچىسى 
كېرهك.  قىلماسلىقى  بوشاڭلىق  ئىبادهتلهرده  ئىقتىسادىي  بىلهن 

«يا رهببى! 
يوقسۇللىق 

ۋه بايلىقنىڭ 
پىتنىسىدىن ساڭا 

سېغىنىمهن!» 

(مۇسلىم، 
«زاكات»، 49)



77

ئىنفاق ۋه ئۇسۇلى

تۇتۇۋاتقانلىقىنى  يىراق  كىمدىن  مېلىنى  كىمنىڭ  ئهكسىچه، 
بىلمهيدىغان غاپىلالر گوروھىغا كىرىپ قېلىشى مۇمكىن. 

خىجىللىقىدىن  ۋه  موھتاج  ئېيتقان  ئهھۋالىنى  رهببى!  يا 
ھهققىنى  بايلىقلىرىمىزدىكى  يوقسۇلنىڭ  ئېيتالمىغان  ئهھۋلىنى 
قولغا  رىزايىڭنى  سېنىڭ  بېرىپ،  بىلهن  ھاياجىنى  ئىبادهت 

كهلتۈرۈشنى نېسىپ قىلغىن! ئامىن!..

«سىلهرنىڭ 
ئهخالقى گۈزهل 

بولغىنىڭالر 
ئالدىڭالرغا 
كېلىپ قول 

تهڭلىگهنلهرگه 
بىر تال خورما 

بېرىپ بولسىمۇ، 
قولىنى قۇرۇق 

قايتۇرمىغانالردۇر. 
يا ئائىشه! يېرىم 

خورما بېرىپ 
بولسىمۇ يوقسۇلنى 

قۇرۇق قول 
قايتۇرمىغىن.» 

(تىرمىزى، 
«زۇھد»، 37) 
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B-ئىنفاق

1-ماھىيىتى

جان ۋه مالنىڭ ئالالھ يولىغا تهسىس قىلىنىشى دېگهن مهنانى بىلدۈرىدىغان ئىنفاق 
زىكىر  يهرده  ئارتۇق  دىن   200 قۇرئانى-كهرىمده  كهلىمىلهر  ئوخشايدىغان  بۇنىڭغا  ۋه 
ئىككىنچى  قىلىدۇ.  كۇپايه  چۈشىنىشكه  ئهھمىيىتىنى  ئىنفاقنىڭ  رهقهمال  بۇ  قىلىنغان. 

ئهقهبه بهيئىتىده ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:
«يا رهسۇلهلالھ! رهببىڭ ۋه ئۆزهڭ ئۈچۈن بىزدىن تهلهپ قىلغان شهرتلىرىڭ بولسا 

ئېيتقىن» دېگهنده، ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
«رهببىم ئۈچۈن شهرتىم: ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىش، ئۇنىڭغا ھېچ بىر نهرسىنى شېرىك 
كهلتۈرمهسلىكىڭالر. ئۆزهم ئۈچۈن جان ۋه مېلىڭالرنى قانداق قوغدىغان بولساڭالر، مېنىمۇ 

شۇنداق قوغدىشىڭالردۇر.» دېگهن. ئهسھابى-كىرام:
«بۇنداق قىلساق بىزگه نېمه بېرىلىدۇ؟» دهپ سورىغاندا 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
«جهننهت بېرىلىدۇ.» دهپ جاۋاب بهرگهن. ئۇ يهردىكىلهر:

قايتىشنى  ۋه  قايتمايمىز  بۇنىڭدىن  بۇ!  تىجارهت  بىر  پايدىلىق  دېگهن  «نېمه 
خالىمايمىز» (ئىبنى كهسىر، «تهپسىر»، 2-جىلد، 406) دېيىشكهن. 

بۇ سۆزلهردىن كېيىن شۇ ئايهت نازىل بولغان:

َ َّ َ ْ ُ ا ُ َ نَّ  َ ِ  ْ ُ َ ا َ ْ ْ َوَأ ُ َ ُ ْ َ َأ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ ى  ٰ َ ْ َ ا ّٰ ِإنَّ ا

سهن، سهن بول، قانداقال بولسا موھتاجغا ئازار بهرمه،
ئازغىنا ئهمىلىڭ بار، شهيتانغا ساتما.

-راھمهتى
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جانلىرىنى،  ئۇالرنىڭ  مۆمىنلهردىن  ئالالھ  «شۈبھىسىزكى، 
ئالالھنىڭ  ئۇالر  سېتىۋالدى.  بېرىپ  جهننهت  ئۇالرغا  ماللىرىنى 
يولىدا ئۇرۇش قىلىپ (دۈشمهنلهرنى) ئۆلتۈرىدۇ ۋه ئۆلتۈرىلىدۇ 
(يهنى دۈشمهنلهر بىلهن جىھاد قىلىپ شېھىد بولىدۇ)، (جىھاد 
ۋه  ئىنجىلدا  تهۋراتتا،  قىلىش)  ۋهده  جهننهتنى  قىلغۇچىالرغا 
ۋهدىسىدۇر،  راست  (ئالالھنىڭ)  قىلىنغان  زىكرى  قۇرئاندا 
(يهنى  بار؟  كىم  قىلغۇچى  ۋاپا  بهك  ئالالھتىنمۇ  ۋهدىسىگه 
سوداڭالردىن  بۇ  قىلغان  يوق)  ئهھهدى  ۋاپادار  ئالالھتىنمۇ 
خۇشال بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋهپپىقىيهتتۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 111-

ئايهت) 

ۋه  شېھىدلىك  يولى  كونكېرت  سېتىشنىڭ  ئالالھقا  جاننى 
غازىلىقتۇر.

ئهھۋالى  خاتۇننىڭ  سۇمهييه  شېھىدى  تۇنجى  ئىسالمنىڭ 
ھازىر  ئۇ  قىلغان.  ئىنفاق  يولىدا  ئالالھ  جېنىنى  ئۇ  ئۆرنهكتۇر. 
مۇئمىنالرنىڭ  كېلىدىغان  قىيامهتكىچه  سېتىۋېلىپ،  جهننهتنى 
كۈننى  بېرىلىدىغان  مۇكاپات  ئهبهدى  قۇرۇپ،  تهخت  كۆڭلىده 
ئېرىشىش  رىزاسىغا  ئالالھ  بىزمۇ  ئالدىدا  ئهھۋال  بۇ  ساقالۋاتىدۇ. 
يۆنىلىشىمىز  قىلىشقا  ئىنفاق  بىلهن  جېنىمىز  ۋه  مېلىمىز  ئۈچۈن 

كېرهك. 
دورىسى  پارتالتقۇچ  ئارمىيسىنىڭ  تۈرك  ئۇرۇشىدا  چاناققهلئه 
قالمىغان ئهھۋال ئاستىدا، جان ۋه مال ئىنفاق قىلىنغانلىقى ئۈچۈن 
زهپهر نېسىپ بولغان. تارىختا بۇنىڭغا ئوخشايدىغان مىسالالر كۆپتۇر. 
بولۇپ،  تهبىر  بىر  مهجازى  ئهسلىده  سېتىلىشى  ئالالھقا  مالنىڭ 
ئالالھتائاال  ئىپادىلهيدۇ.  قىلىنىشىنى  سهرپ  يولىدا  ئالالھ  ئۇنىڭ 

مۇتتهقىلهرنىڭ سۈپهتلىرىنى بايان قىلغاندا:
«ئۇالر غهيبكه ئىشىنىدۇ، نامازنى ئادا قىلىدۇ، ئۇالر بىزگه 
(بهقهره  قىلىدۇ.»  سهرپ  يولىغا)  خۇدا  مال-مۈلۈكتىن  بهرگهن 

سۈرىسى، 3-ئايهت) دېگهن. 

«شهيتان 
سىلهرنى 

يوقسۇللۇقتىن 
قورقۇتىدۇ، يامان 

ئىشالرغا (يهنى 
بېخىللىققا، 

زاكات 
بهرمهسلىككه) 

بۇيرۇيدۇ.» 

(بهقهره سۈرىسى، 
268-ئايهت) 
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ۋه  سهدىقه  بولغان  ئىسمى  ئومۇمىي  بېرىشنىڭ  ئۈچۈن  ئالالھ 
ئىنفاقنىڭ تۈرلىرى كۆپ. 

سهدىقه ۋه ئىنفاق مهۋجۇد بولغان نهرسىنى بېرىشتىن باشاليدۇ. 
بۇنىڭغا ئاساسهن، يېرىم خورما بېرىشمۇ ئىنفاق بولۇپ، ئىنساننى 
جهھهننهم ئوتىدىن ساقاليدۇ. بۇ سهۋهپتىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 
چۈنكى   ھېساباليدۇ.  دهپ  باي  مۇئمىننى  ھهر  ۋهسهللهم  ئهلهيھى 
ھهدىس-شهرىپلهرده مۇئمىندىكى ئهمرى-مهئرۇپ، مهزلۇمغا ياردهم، 
تهسهللى بېرىش، كۆڭلى يېرىمنى خوش قىلىش، يولدىكى باشقىالرغا 
يوقالش  كېسهللهرنى  ئېلىۋېتىش،  نهرسىلهرنى  بېرىدىغان  ئهزىيهت 
ئىكهنلىكىنى  ھۆكمىده  ئىنفاق  يهنى  سهدىقه،  بىرهر  قاتارلىقالرنىڭ 
خىزمهتلهردۇر.  بولمىغان  باغلىق  ئىقتىسادقا  بۇالر  قىلغان.  بايان 
كۆپلىگهن  قىالاليدىغان  مۇسۇلمانمۇ  بىر  ئاجىز  ئهڭ  دېمهككى،  بۇ 

سهدىقه ۋه ئىنفاقالر بار.
خهير پهقهت مال بىلهنال قىلىنمايدۇ. بىر ئىشقا يول كۆرسىتىش، 
تهبهسسۇم  ئىنسانالرغا  قىلىش،  نهسىھهت  بېرىش،  تهسهللى 
ساناقسىز  قىالاليدىغان  ئادهم  ھهممه  قاتارلىق  يېقىنلىشىش  بىلهن 
مۇھهببهتنىڭ  قېرىنداشلىق  خاتىرجهملىكى،  جهمئىيهتنىڭ  ئىشالر 
ئاشۇرىدىغان  ئهمهلگه  ھهمكارلىقنى  ئىجتىمائىي  ۋه  تارتىشى  يىلتىز 
كىشىلهرگه  بار  قىيىنچىلىقى  يوقسۇل،  جهمئىيهتنىڭ  ئامىلالردۇر. 
ياردهم ماھىيىتىدىكى سهدىقه، ئىنفاقالر ئىجتىمائىي تهڭپۇڭلۇقنىڭ 
ۋه  دۇنيا  ئۈچۈن  قىلغانلىقى  ئىگه  كاپالهتكه  داۋاملىشىشىنى 
ئاخىرهتته بهرىكهت ۋهسىلىسىدۇر. شۇ مىسال بۇ ھهقىقهتنى گۈزهل 

ئىپادىلهيدۇ: 
بىر كۈنى، بىر تىلهمچى ھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 
ئالدىغا كېلىپ، ئۇنىڭدىن بىر نهرسه تهلهپ قىلدى. ھهزرىتى ئهلى 

ئوغۇللىرى ھهزرىتى ھهسهن ۋه ھۈسهين رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماغا:
«ئاناڭالرنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۆيدىكى ئالته دىرھهمنى ئېلىپ 
كېلىڭالر.» دېدى. ھهزرىتى ھهسهن ۋه ھۇسهين رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما 

«سهدىقه 
بېرىش بىلهن 
مال كهملهپ 
كهتمهيدۇ. 
ئالالھتائاال 
ئهپۇچان 

بهندىسىنىڭ 
دهرىجىسىنى ئالى 

قىلىدۇ. ئالالھ 
رىزاسى ئۈچۈن 
كهمتهر بولغان 
كىشىنى ئالالھ 
يۈكسهلتىدۇ.» 

(مۇسلىم، 
«بىرر»، 96)
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ئۆيگه بېرىپ، ئالته دىرھهمنىڭ ھهممىسىنى ئېلىپ كهلدى. ھالبۇكى، 
ھهزرىتى  ئىدى.  بار  ئېھتىياجى  بۇالرنىڭ  دىرھهمگه  بۇ  ۋاقىتتا  بۇ 
پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئۇ پۇلغا ئۇن ئالماقچى ئىدى. بىر مۇددهتتىن 
كېيىن  ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆيگه قايتىش ئۈچۈن يولغا چىقىپ، 
ئۆيگه كىرهي دهپ تۇرىشىغا، يېنىغا تۆگىسىنى ساتماقچى بولغان بىر 

ئادهم كهلدى. بۇ ئادهم:
«پۇلىنى كېيىن بهرگىن» دهپ، تۆگىنى ھهزرىتى ئهلىگه 140 
دىرھهمگه سېتىپ، تۆگىنى باغالپ قۇيۇپ كهتتى. بۇ ۋاقىتتا باشقا 
بىر ئادهم كېلىپ، تۆگىنى 200 دىرھهمگه سېتىۋېلىپ، پۇلنى نهق 

بېرىپ كهتتى.
تۆگىنى  دىرھهمنى   140 ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهلى  ھهزرىتى 
پاتىمهگه  ھهزرىتى  قالغىنىنى  ئېشىپ  بهردى.  كىشىگه  سېتىۋالغان 

تاپشۇرۇپ:
ئۇنىڭغا  قىلسا  ياخشىلىق  بىر  كىم  «ھهر  ئالالھنىڭ:  بۇ 
(ئهنئام  بېرىمهن.»  ھهسسىسىنى  ئون  ياخشىلىقىنىڭ  قىلغان 
سۈرىسى، 160-ئايهت) دېگهن ۋهدىسىنىڭ بىزگه قىلغان ئېھسانىدۇر. 

بىز ئالته دىرھهمنى بهردۇق، ئاللالھتائاال ئۇنى ئون ھهسسه قىلىپ 
بىزگه بهردى.» دېدى.

بۇ بهرىكهتكه قۇشۇمچه قىلىپ ئالالھتائاالنىڭ:
«ياخشىلىقنىڭ مۇكاپاتى، پهقهتال ياخشىلىق ئهمهسمۇ؟!» 
ئىنفاقنىڭ  ۋه  زاكات  بايانى  دېگهن  60-ئايهت)  سۈرىسى،  (راھمان 

باال-قازا  ئېچىپ،  ئىشىكلىرىنى  رهھمهت  كۆپلىگهن  بهندىگه 
كۆرسىتىدۇ.  تاقىۋېتىدىغانلىقىنى  ئىشىكلىرىنى 

ئىستانبۇلدا جهمئىيهت تىنچ بولمىغان ۋاقىتالردا يۈز بهرگهن شۇ 
ۋهقه، بۇ ھهقىقهتنىڭ ئىبرهتلىك سهھنىلىرىدىن بىرىدۇر: 

بهش-ئالته ئوغرى چوڭ بىر دۇكانغا كىرىپ، دۇكان ئىگىسىگه 
ئېيتقان.  بېرىشنى  ھهممىسىنى  بولسا،  پۇل  قانچىلىك  تارتمىدا 
قولىغا  ئاچقۇچىنى  تارتمىنىڭ  ئامالسىز  دۇكانچى  قالغان  ياشىنىپ 

«دۇنيا ھاياتى 
بىر چۈشتىن 

ئىبارهت، دۇنيادا 
بايلىق ئىگىسى 
بولۇش، چۈشته 

خهزىنىگه 
ئىگه بولۇشقا 
ئوخشايدۇ. 
دۇنيا مېلى 

نهسىلدىن- 
نهسىلگه ئۆتۈپ، 
دۇنيادا قالىدۇ.» 

-مهۋالنا
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ئېلىپ ئاچاي دهپ تۇرىشىغا، سىرتتا كۆزهتچىلىك قىلىۋاتقان يهنه 
بىر ئوغرى بۇ ياشىنىپ قالغان ئادهمنى كۆرۈپ، قۇرالىنى ئاغىينىلىرىغا 

توغرىالپ:
- بۇ يهردىن بىر تىيىن ئالماي چىقىپ كېتىمىز. –دېگهن. بۇ 

ئهھۋال ئالدىدا، ھاڭ-تاڭ قالغان ئاغىينىلىرى:
- ساڭا نېمه بولدى؟ ھازىرغىچه بىر نهچچه دۇكاننى بولىدۇق، 
بىر نهرسه دېمىدىڭ. ئهمدى ساڭا نېمه بولدى؟ ئالدىمىزدىن نېرى 

تۇر، بىز ئىشمىزنى تۈگۈتۈپ چىقىپ كېتهيلى.- دېگهن. 
ئۈچۈن  قېلىش  توسۇپ  ئىشتىن  بۇ  ئاغىينىلىرىنى  ئوغرى  بۇ   

قهتئى نىيهت بىلهن خىجىلچىلىق ئىچىده:
- سىلهرگه شۇنى دهپ قۇياي، بۇ يهردىن بىر يىڭنه چاغلىق  
نهرسىنىمۇ ئالمايسىلهر. بۇ يهردىن بىر نهرسه ئالىمىز دهپ قاتتىق 
تۇرۇۋالماڭالر. بىلىڭالركى، مېنىڭ جهسهدىمنى مىجىپ چىقمىغىچه، 
بۇ دۇكاندىن بىر نهرسه ئااللمايسىلهر. بۇ ياشىنىپ قالغان تاغىنىڭ 
ۋه  مهيخانا  بېرى  ۋاقىتالردىن  ئۇزۇن  مهن  بىلهمسىلهر؟  كىملىكنى 
تاغا  بۇ  ۋاقتىمدا،  تاشلىۋهتكهن  ئائىلهمنى  يۈرۈپ،  قىمارخانىالردا 
ئۇالرغا شهپقهت قۇلىنى ئۇزۇتۇپ، ئاتىدارچىلىق قىلىپ، بالىلىرىمنى 

ئوقۇتقان ئالى جاناپ ئىنساندۇر. – دېگهن. 
بىرلىكته  ئىگىپ،  ئالدىغا  بېشىنى  ئاغىنىلىرى  ئاڭلىغان  بۇنى 
كهچۈرۈم سوراپ، ئۇ يهردىن ئايرىلغان. بۇ ئالالھ ئۈچۈن قىلىنغان 
ئىنفاقنىڭ دۇنيادىكى پايدىسىنىڭ ئىبرهتلىك مىسالى ۋه «ئاز بولسىمۇ 

سهدىقه باالنى يهر» دېگهن ئىپادىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدۇر. 



ئۇالرغا  قىلىپ،  ھهل  ئېھتىياجىنى  موھتاجالرنىڭ  ۋه  يوقسۇل 
مۇھهممهد  پهخرى  كائىناتنىڭ  ئۇسۇلىنى  قىلىشنىڭ  ئاتا  خۇشاللىق 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ھاياتىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. 

«ئادهم بالىسى 
مېلىم، مېلىم 
دهپال تۇرىدۇ. 

ئهي ئادهم 
بالىسى! يهپ 
تۈگهتكهن، 

كېيىپ 
كونىراتقان ياكى 
سهدىقه قىلىپ 
ساۋاب تېپىش 
ئۈچۈن ئالدىن 
ئهۋهتكىنىڭدىن 

باشقا مېلىڭ 
بارمۇ؟» 

(مۇسلىم، 
«زۇھد»، 4-3)
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ئۇ بىر تهرهپتىن مهرتلىكنىڭ بىر مۇسۇلماننىڭ ئهسلى تهبىتىگه 
ئايلىنىش الزىملىقىنى ئارزۇ قىلىپ:

«بهرگهن قول ئالغان قولدىن ئۈستۈندۇر» (بۇخارى، «زاكات»،18) 
دېسه، يهنه بىر ھهدىسىده:

ئالالھتائاال  بىرى  كېرهك؛  ھهۋهسلىنىش  كىشىگه  ئىككى  «شۇ 
بولغان  مۇۋهپپهق  ئىشلىتىشكه  يولدا  توغرا  قىلىپ،  ئاتا  مال-دۇنيا 
كىشى؛ يهنه بىرى ئالالھ ئىلىم بېرىپ، ئۇنىڭ بىلهن ئهمهل قىلىپ، 
باشقىالرغا ئۆگهتكهن كىشى.» (بۇخارى، «ئىلىم»، 15) دېگهن بايانلىرى 

بىلهن ئىنفاقنى تهشۋىق قىلسا، يهنه بىر تهرهپتىن:
«يا رهببى! مېنى يوقسۇل ياشات، يوقسۇل ھالهتته ھاياتىمنى 
تىرىلدۈرگىن!»  بىلهن  يوقسۇلالر  كۈنىده  قىيامهت  ئاخىرالشتۇر، 
سائادهتنىڭ  مهسجىدى  قىلىپ،  دۇئا  دهپ   (37 «زۇھد»،  (تىرمىزى، 

بىر قىسمىنى غېرىپ-مىسكىنلهر پاناھلىنىدىغان شهپقهت ئوۋىسىغا 
سۇپپه»  «ئهسھابى  قىلغاندهك،  يوقسۇلالرغا  بارلىق  ئايالندۇرغان. 
دهپ ئاتالغان كىشىلهرگه قاتتىق كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇالرنىڭ ھهر تۈرلۈك 
دهردىگه دهرمان بولۇشقا تىرىشىپ، ئۆزىنىڭ ئاددى-ساددا تۇرمۇشى 

بىلهن تهسهللى قىلغان.
ئۇنىڭ:

بهرمهيدىغان)  ھېساب  ھهققىده  مال-مۈلك  ھۇزۇرىدا  «(ئالالھ 
يىل)  بىلهن 500  ھېسابى  (دۇنيا  كۈن  يېرىم  بايالردىن  يوقسۇلالر 

ئىلگىرى جهننهتكه كىرىدۇ.» (تىرمىزى، «زۇھد»، 37) 
«(ماللىرىنى ئالالھ يولىدا سهرپ قىلماي) كۆپهيتكهنلهر قىيامهت 
 (13 «رىقاق»،  (بۇخارى،  ئازايتىدىغانالردۇر.»  (ساۋابلىرىنى)  كۈنىده 
ئهمهس،  بايلىقتا  ئۆلچىمىنىڭ  ئىززهت  ھهقىقىي  سۆزلىرى،  دېگهن 
ئۈممىتىنىڭ  يهنه  ئىپادىلهيدۇ.   ئىكهنلىكىنى  تهقۋادا  ۋه  پهزىلهت 

ئىنفاق قىلىش سائادىتىدىن مهھرۇم قالغان يوقسۇللىرىغا:
بېرىپ بولسىمۇ ئاتهشتىن ساقلىنىڭالر، بۇنىمۇ  خورما  «يېرىم 
دهپ،   (13 (بۇخارى، «ئهدهپ»،  قىلسۇن.»  سۆز  گۈزهل  تاپالمىغانالر 

«ئۆلۈم 
پهرىشتىسى 

غاپىلنىڭ جېنىنى 
ئېلىش ئارقىلىق 

ئۇيقۇدىن 
ئويغىتىدۇ. ئۇ 

كىشى ھهقىقهتته 
ئىگه بولمىغان 
بىر مال ئۈچۈن 
دۇنيادا تارتقان 
دهرتلهرگه ئاھ-

ۋاھ دهيدۇ، 
مىڭالرچه 
پۇشايمان 

قىلىدۇ. لېكىن 
ئىشنىڭ ۋاقتى 

ئۆتۈپ، ھهر 
نهرسه تۈگىگهن 

بولىدۇ.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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ئىكهنلىكىنى  مۇمكىن  ئاستىدا  ئهھۋال  قانداق  ھهر  ئىنفاقنىڭ 
سهۋهپتىن  بۇ  تىندۇرغان.  كۆڭلىنى  ئۇالرنىڭ  ئارقىلىق  ئىپادىلهش 
بىر كىشىنىڭ بېرىدىغان بىر نهرسىسى بولمىسا، باشقىالرغا ياخشى 
مۇئامىله ۋه گۈزهل سۆز قىلسا، بۇمۇ بىر خىل سهدىقه بولىدۇ. بۇ 

ھهقته ئالالھتائاال:
«ياخشى سۆز ۋه كهچۈرۈش كېيىن ئهزىيهت يهتكۈزۈدىغان 
سهدىقىسىدىن)  (بهندىلهرنىڭ  ئالالھ  ئهۋزهلدۇر.  سهدىقىدىن 
قىلغانالرنى  خىالپلىق  ئهمرىگه  (يهنى  ھهلىمدۇر  بىھاجهتتۇر، 
263-ئايهت)  سۈرىسى،  (بهقهره  كهتمهيدۇ.)»  ئالدىراپ  جازاالشقا 

دېگهن.
يۇقىرىدىكى  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
قولاليدىغانلىقىنى  يوقسۇللۇقنى  ھهمده  بايلىقنى  ھهم  بايانلىرى 
بىلدۈرمهيدۇ. ئهكسىچه، ھهر ئىككى تهرهپنىڭ ئۆزىگه ئائىت گۈزهل 
قىلىشنىڭ  ھهرىكهت  قارىتا  بۇنىڭغا  ۋه  بارلىقىنى  تهرهپلىرىنىڭ 
رازى  ئهھۋالىغا  ئۆزىنىڭ  ئادهمنىڭ  ھهر  ئىپادىلهپ،  مۇھىملىقىنى 
ياكى  باي  ئىنسان  قويىدۇ.  ئوتتۇرىغا  ئهھمىيىتىنى  بولۇشىنىڭ 
يوقسۇل بولىشىغا قارىماي، ئىالھىي رىزانى قولغا كهلتۈرۈش يولىدا 

تىرىشىشى كېرهك.
باي  كۆڭلى  مۇسۇلمانالرنى  پۈتۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
رهزىيهلالھۇ  زهر  ئهبۇ  ئهسھابى-كىرامدىن  قارايتتى.  دهپ  كىشىلهر 
نهرسىسى  بىر  كېتىدىغان  قالدۇرۇپ  جهھهتته  دۇنيالىق  ئهنھۇنىڭ 

بولمىسىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھسساالم ئۇنىڭغا:
«يا ئهبۇ زهر! شورپاڭغا سۇ قوشقىن ۋه ئىنفاق قىلغىن» (مۇسلىم، 

«بۇخارى»، 142) دېگهن. 
سالىدىغان  شورپىغا  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  زهر  ئهبۇ  چۈنكى 

پۇرچىقىمۇ يوق ئىدى. 
سااللمايدۇ.  زىيان  يوقسۇللۇقى  يانچۇق  كىشىگه  باي  كۆڭلى 
ئۇنىڭ  بۇ  بولسا  باي  يانچۇقىمۇ  بىرلىكته  بىلهن  بايلىقى  كۆڭۈل 

سۆيگۈنىڭ 
ئاالمىتى 

پىداكارلىقتۇر. 
سۆيگۈچى 

سۆيۈلگۈچىگه 
قارىتا پىداكارلىق 

كۆرسىتىشنى  
خۇشاللىق 

دهپ بىلىدۇ. 
بۇ ئاشىقنىڭ 

مهشۇقى ئۈچۈن 
جان بېرىشىگه 
قهدهر بارىدۇ. 

ئالالھنىڭ 
مهخلۇقاتىغا 

قىلىنغان 
ئىنفاق، 

سۆيگۈچىنىڭ 
سۆيۈلگۈچىگه 
كۆرسىتىدىغان 

ئهڭ گۈزهل 
مۇھهببهت 
ئىزھارىدۇر.
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كۆڭۈل بايلىقى ۋه ياخشىلىقىنى تېخىمۇ كۆپهيتىدۇ. كۆڭلى يوقسۇل 
ئۇنىڭ  ئهكسىچه،  بهرمهيدۇ.  پايدا  بىر  بايلىقى  يانچۇق  بولغۇچىغا 
بىرگه  بىلهن  كۆڭلى  كۆپهيتىدۇ.  تېخىمۇ  يوقسۇللۇقىنى  كۆڭۈل 
جاھان  ئىككى  ساقلىسۇن،  ئالالھ  بولغانالر  يوقسۇل  يانچۇقىمۇ 

بهدبهختى بولىدۇ.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ھهقىقىي بايلىقنىڭ مال كۆپلىكىده 
ئهمهس، كۆڭۈل بايلىقىدا» (ئهخمهد ئىبنى ھهنبهل،«مۇسنهد»، 2-جىلد، 
ئادهم  ھهر  قارىغاندا  بۇنىڭغا  قىلغان.  بايان  ئىكهنلىكىنى   (389
قانائىتى قهدهر بايدۇر. قانائهت ھهدىس-شهرىپته كۆرسىتىلگهندهك، 
تۈگىمهس بىر خهزىنىدۇر.12 ھهقىقىي مۇئمىنالر بۇ بايلىق نېمىتىگه 
ئىگه بولۇپ، ئىنفاق قىلغۇچىالردۇر. ئىنفاق بىر مۇئمىننىڭ نازۇكلۇقى 

ۋه غهمگۇزارلىقىنىڭ نامايهندىسىدۇر. 
مىنىش  تۆگىگه  مېڭىۋاتقاندا،  شامغا  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر 
نۆۋىتى قۇلىغا كهلگهنده، شهھهرنىڭ كىرىش ئىشىكىگه يېقىنالشقان 
تۆگىگه  قۇلىنى  قارىماي،  چىقىشىغا  قارشى  قۇلىنىڭ  بولسىمۇ، 
مىندۈرۈپ، ئۆزى پىياده شامغا كىرگهن. بۇ ئهھۋال  تهسۋىرلىگۈسىز 

ئىنفاق ۋه سېخىلىق نامايهندىسىدۇر. 
ئىسار ئۆز ھهققىنى بېرىش، ئۆز ھهققىنى قېرىندىشىغا ئۆتكۈزۈپ 
بېرىش دېگهنلىك. بۇ ئهھۋال كۈنىمىزده يوق دهرىجىده ئاز. ئهمما 
ئىنفاقالرنى  سىرتىدىكى  ئۇنىڭ  بېرىش،  ئارتۇق  بىرئاز  زاكاتتىن 
مۇئهسسهسهلهشتۈرۈپ  ئىشنى  بۇ  ۋه  قىلىش  تهشۋىق  قىلىشقا 
رهسمىيلهشتۈرىدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈش كېرهك. بۇ مۇئهسسهسهلهرده 
ئىسالمغا خىزمهت قىلىدىغان غهيرهتلىك ئىنسانالر يېتىشىشى كېرهك. 
ئۈممهتى مۇھهممهد پايدىلىنىدىغان دوختۇرخانىالر، ئاجىزالر قالىدىغان 
جهمئىيىتىمىزنىڭ  قىلىنىشى،  بىنا  (ساناتورىيه)لهر  ئاجىزىين  دارۇل 

ئهڭ مۇھىم خىزمهتلىرىدىن بىرىدۇر. 

12. بهيھاقى، «كىتابۇز-زۇھد»، 2-جىلد، 88

«شۈبھىسىزكى، 
(ھهقىقىي) 

مۆمىنلهر ئالالھقا 
ۋه ئۇنىڭ 

پهيغهمبىرىگه 
ئىمان كهلتۈرگهن، 

ئاندىن 
(ئىمانىدا) شهك 
كهلتۈرمىگهن، 

ماللىرى بىلهن، 
جانلىرى بىلهن 

ئالالھنىڭ 
يولىدا جىھاد 
قىلغانالردۇر، 

ئهنه شۇالر 
(ئىمان دهۋاسىدا) 
راستچىلالردۇر.» 

(ھۇجۇرات سۈرىسى، 
15-ئايهت)
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ئىنفاققا ئىشتىياق قىلىش بىر مۇسۇلماننىڭ ئهسلى تهبىئىتىگه 
ئايلىنىشى كېرهك. بۇ ھهقته ئالالھتائاال:

 َ ْ ِ ِ َכא ْ آِء َوا َّ َّ آِء َوا َّ َّ ْ ِ ا َن  ُ ِ ْ ُ  َ ْ ِ َّ َا

َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُّ ا ِ ُ  ُ ّٰ َّאِس َوا ْ ِ ا َ  َ ْ ِ א َ ْ َ َوا ْ َ ْ ا

«تهقۋادارالر كهڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ ئالالھ يولىدا 
(پۇل-مال) سهرپ قىلىدىغانالر، (ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق) 
ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، (يامانلىق قىلغان ياكى بوزهك قىلغان) 
كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر. ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى 

دوست تۇتىدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 134-ئايهت) دېگهن.
بىر  ھهزرهتلىرىنىڭ  سادىق  جاپهر  دېيىلىشىچه،  رىۋايهتلهرده   
سالىدىكهن.  ئىشلىرىغا  شهخسىي  ئۆزىنىڭ  ئۇنى  ئىكهن.  بار  قۇلى 
بىر كۈنى، بۇ قۇل بىر قاچا شورپىنى دىققهتسىزلىكتىن جاپهر سادىق 
ھهزرهتلىرىنىڭ ئۈستىگه تۆكۈپ ساپتۇ. بۇنىڭ بىلهن جاپهر سادىق 

ھهزرهتلىرى ئاچچىقى بىلهن قۇلغا قاراپتۇ. بۇنى كۆرگهن قۇل:
ماختالغان. -  يۇتقانالر»  قۇرئاندا «ئاچچىقىنى  ئهپهندىم!   -
دهپ بۇ ھهقتىكى ئايهت-كهرىمىنى ئوقۇپتۇ. بۇنى ئاڭلىغان جاپهر 

سادىق ھهزرهتلىرى:
- ئاچچىقىمنى يهڭدىم. - دهپتۇ. بۇ قېتىم قۇل:

ئهپۇ  خاتالىقىنى  «ئىنسانالرنىڭ  يهرده:  ئهينى  قۇرئاندا   -
قىلغانالر» ماختالغان. - دهپ، بۇ ھهقتىكى ئايهتنى ئوقۇپتۇ. جاپهر 

سادق ھهزرهتلىرى:
- سېنى ئهپۇ قىلدىم. – دهپتۇ. بۇ قېتىم قۇل يهنه:

قىلغان،  ئېھسان  «ئالالھ  داۋامىدا  ئايهتنىڭ  بۇ  قۇرئاندا   -
ياخشىلىق قىلغان كىشىلهرنى ياخشى كۆرىدۇ.» دهپ، بۇ ئايهت- 

كهرىمىنى ئوقۇپتۇ. جاپهر سادىق ھهزرهتلىرى بۇنى ئاڭالپ:

«دىن 
قېرىندىشىڭنىڭ 

يۈزىگه 
كۆلۈمسىرهپ 

قاراش 
سهدىقىدۇر.»

(تىرمىزى، 
«بىرر»، 36)
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- سهن ئازادلىققا چىقتىڭ، سېنى ئالالھ ئۈچۈن ئازاد قىلىمهن. 
- دهپتۇ. 

ئالالھ رهسۇلى ئېيتقاندهك، ئۇسسۇزلۇقتىن بىر ئىتقا سۇ بهرگهن 
كهچۈرۈم  گۇناھلىرى  ئۈچۈن  مهرھهمىتى  بۇ  ئايال  بىر  گۇناھكار 
قىلىنىپ جهننهتكه نائىل بولغان. بۇنىڭ ئهكسىچه، بىر مۈشۈككه 
مهرھهمهتسىزلىك قىلىپ، ئۇنى ئاچ قويغان بىر ئايال جهھهننهمگه 
دۇنياسىنى  كۆڭۈل  مۇسۇلماننىڭ  بىر  مىسالالر  بۇ  قىلىنغان.  دۇچار 
يورۇتۇپ بېرىشته ناھايىتى مۇھىمدۇر. چۈنكى، بىر مۇئمىن قاراڭغۇ 
ۋه  غهمگۇزار  مهرت،  كۆيۈمچان،  ئوخشاش،  چىرىقىغا  كېچىنىڭ 

مهرھهمهتلىك بولىشى كېرهك. 



ئالالھ نهزىرىده قوبۇل قىلىنىدىغان مهرتلىك، مالنىڭ ياخشى 
ئىنچىكىلىككه  بۇ  ئىنفاق  چۈنكى  بېرىشتۇر.  قىسمىدىن  گۈزهل  ۋه 

دىققهت قىلغان دهرىجىده، ئىنساننى ئىالھىي رىزاغا نائىل قىلىدۇ.
ئاتىغان،  يولىغا  ئىسالم  پهقهتال  ھاياتىنى  سائادهتته  ئهسرى 
ئالالھقا ئىبادهت قىلىشتىن باشقا بىر نهرسه ئويلىمايدىغان ئهسھابى 
سۇپپه تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قامداشقا ۋاقىت چىقىرالمىغان ئىدى. بۇ 
سهۋهپتىن باشقا مۇسۇلمانالر ئۇالرغا خورما كۆتۈرۈپ كېلهتتى. بهزى 
كىشىلهر بىر ۋاقىتتا بوزۇلۇپ قالغان خورما ئېلىپ كهلدى. ئهسھابى 
خورمىنى  قالغان  بوزۇلۇپ  بۇ  كهتكهنلىكتىن  ئېچىرقاپ  بهك  سۇپپه 
يېيىشكه مهجبۇر بولدى. بۇ ھادىسىگه ئاساسهن، جانابى ئالالھنىڭ 

شۇ ئاگاھالندۇرىشى نازىل بولدى:
بىز  ۋه  نهرسىلهرنىڭ  ئېرىشكهن  سىلهر  مۆمىنلهر!  «ئى 
سىلهرگه زېمىندىن چىقىرىپ بهرگهن نهرسىلهر (يهنى ئاشلىقالر، 
ئۆزهڭالرمۇ  قىلىڭالر؛  سهدىقه  ياخشىلىرىدىن  مېۋىلهر)نىڭ 
پهقهت كۆزۈڭالرنى يۇمۇپ تۇرۇپ ئالىدىغان ناچارلىرىنى ئىلغاپ 

«ھهققىده قهسهم 
بىلهن بايان 

قىلىنىدىغان ئۈچ 
خىسلهت بار. 
بۇالر: سهدىقه 

بېرىش ئارقىلىق 
بهندىنىڭ 

مېلى كهملهپ 
كهتمهيدۇ. 
ئۇچرىغان 

ناھهقچىلىققا 
سهۋرى 

قىلغۇچىنىڭ 
شهرىپىنى ئالالھ 
يۇقىرىلىتىدۇ، 
تىلهمچىلىك 

ئىشىكىنى ئاچقان 
كىشىگه ئالالھ 

يوقسۇللىق 
ئىشىكىنى 
ئاچىدۇ.»

(تىرمىزى، 
«زۇھد»، 17)
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سهدىقه قىلماڭالر. بىلىڭالركى، ئالالھ (بۇنداق سهدىقهڭالردىن) 
بىھاجهتتۇر، ھهمدىگه اليىقتۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 267-ئايهت)

ئۈچۈن  بولىشىمىز  يېقىن  ئۆزىگه  ئالالھتائاال  ئايهتته  بىر  باشقا 
كېرهكلىكىنى  قىلىشىمىز  ئىنفاق  نهرسىلىرىمىزدىن  كۆرگهن  ياخشى 

مۇنداق بايان قىلىدۇ:
«ياخشى كۆرگهن نهرسهڭالردىن سهرپ قىلمىغىچه (يهنى 
ھهرگىز  قىلمىغىچه)  سهدىقه  ياخشىسىنى  ماللىرىڭالرنىڭ 
ياخشىلىققا ئېرىشهلمهيسىلهر، (ئالالھنىڭ يولىدا) نېمىنى سهرپ 
قىلماڭالر، ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 
كهلىمىسى  ياخشىلىق)  (مهنىسى:  «بىرر»  ئايهتتىكى  بۇ  92-ئايهت) 

ياخشىلىقنىڭ كامالهت نوقتىسىنى يهنى ئالالنىڭ رهھمىتى، رىزاسى 
ئالالھ  جانابى  قىلىنغان.  تهپسىر  مهناالردا  قاتارلىق  جهننىتى  ۋه 

«بىرر» كهلىمىسىنى باشقا بىر ئايهتته مۇنداق ئىزاھاليدۇ:
يۈز  تهرهپكه  پاتقان  كۈن  ۋه  چىققان  كۈن  «سىلهرنىڭ 
بهلكى،  ياتمايدۇ.  ئهمهلگه  ياخىشى  ئۆزىال  كهلتۈرۈشڭالرنىڭ 
ئالالھقا، ئاخىرهت كۈنىگه، پهرىشتىلهرگه، كىتابقا (يهنى ئالالھ 
كهلتۈرۈش،  ئىمان  پهيغهمبهرلهرگه  كىتابالرغا)،  قىلغان  نازىل 
ئالالھنى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىش-ئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه، 
مىسكىنلهرگه، ئىبنى سهبىللهرگه (يهنى پۇل-مېلىدىن ئاالقىسى 
ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا)، سائىلالرغا ۋه قۇلالرنىڭ ئازادلىققا 
زاكات  ئوقۇش،  ناماز  بېرىش،  ياردهم  پۇل-مال  ئېرىشىشىگه 
ۋه  كېسهللىككه  يوقسۇزلۇققا،  قىلىش،  ۋاپا  ئهھدىگه  بېرىش، 
(ئالالھنىڭ يولىدا قىلىنغان) ئۇرۇشقا بهرداشلىق بېرىش ياخشى 
ئهمهلگه كىرىدۇ. ئهنه شۇالر (يهنى يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىگه 
كىشىلهر) (ئىمانىدا) راستچىل ئادهملهردۇر، ئهنه شۇالر تهقۋادار 

ئادهملهردۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 177-ئايهت)
ئىنساندا  ئايهت،  بۇ  تهرىپلىگهن  «بىرر»ى  كۆرۈلگىنىدهك، 

بولۇشقا تېگىشلىك سۈپهتلهرنى ئۆزىده توپلىغان.

«قاراڭغۇلۇق 
قانچىلىك 
تۇمانلىق 

بولسىمۇ، بىر 
سهرهڭگه چېقىش 

قاراڭغۇلۇقنى 
يۇرۇتۇشقا 
يېتىدۇ.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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ئاجىزالۋاتقان،  تۇيغۇلىرى  ھهمكارلىق  ۋه  قېرىنداشلىق 
ئىجتىمائىي خاتىرجهملىك كۈنسىرى يوقۇلۇپ كېتىۋاتقان، ئاداۋهت ۋه 
سهپهرۋهرلىكىگه  ئىنفاق  جهمىيىتىمىزده  كۆپىيىۋاتقان  ھهسهتخورلۇق 
ۋه  ئۆزىمىز  سهپهرۋهرلىكى  ئىنفاق  بۇ  بار.  ئېھتىياج  جىددى 
مال- ئهۋالدلىرىمىز  ئهھمىيهتلىك.  ناھايىتى  ئۈچۈن  ئهۋالدلىرىمىز 

دۇنيانىڭ ھهقىقىي ئىگىسىنىڭ ئالالھتائاال ئىكهنلىكى چۈشهنچىسىده 
ئۆسۈپ يېتىلىشى كېرهك. بىز ئهۋالدلىرىمىزنى كىچىك ۋاقتىدا نامازغا 
ئىنفاق  ئۇالرغا  ۋاقىتتا  ئهينى  بولساق،  ئادهتلهندۈرگهن  قانداق 
سۆيۈندۈرۈش  كىشىنى  بىر  سونۇق  كۆڭلى  ۋه  بېرىش  ھاياجىنى 
كىچىك  ئىشنى  بۇ  ئهگهر  كېرهك.  ئادهتلهندۈرىشىمىز  ئىبادىتىگىمۇ 

ۋاقتىدا ئادهتلهندۈرمىسهك، ئۇالرغا ئۇۋال قىلغان بولىمىز. 
مۇسۇلماننىڭ  ھهر  قىلغان  ئارزۇ  بولۇشنى  مۇسۇلمان  كامىل 
غېرىپالرنى  كېلىشىچه  قولىدىن  بولسىمۇ  چهكلىك  ئىمكانلىرى 
مهجبۇرىيىتى  قىلىش  دۇئا  ۋه  بۆلۈش  كۆڭۈل  قىلىش،  ھىمايه 
ئىنفاقتۇر.  بولۇشمۇ  دهرتداش  دهردىگه  چارىسىزنىڭ  بىر  بار. 
ئالالھقا  جانابى  قىلىشنىڭ  تهسهللى  كىشىلهرگه  يېرىم  كۆڭلى 
يېقىنالشتۇرىدىغانلىقىنى مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ شۇ ئىلتىجاسىدىن 

كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ:
 رىۋايهت قىلىنىشىچه، مۇسا ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى:

«يا رهببى! سېنى قهيهرده ئىزدهيمهن؟» دهپ دۇئا قىلغاندا، 
ئالالھتائاال:

نۇئايىم،  (ئهبۇ  ئىزده.»  يېنىدا  سۇنۇقالرنىڭ  قهلبى  «مېنى 
«ھىليه»، 2-جىلد،364) دېگهن. 

كۈنىمىز ئۈچۈن ئهڭ بۈيۈك خىزمهتلهردىن بىرى رهھبهر ئىنسانالر 
يېتىشتۈرىدىغان مۇئهسسهسهلهرنى بىنا قىلىش ئۈچۈن ئۇالرغا ئىنفاق 

قىلىشتۇر. بىر مۇتهپهككۇرنىڭ دېگىنىدهك:

«يېرىم خورما 
بېرىپ بولسىمۇ 

ئاتهشتىن 
ساقلىنىڭالر. 

بۇنىمۇ 
تاپالمىغانالر 
گۈزهل سۆز 
قىلسۇن.» 

(بۇخارى، 
«ئهدهپ»، 34)   
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«ھۆكۈمران مىللهتلهر بىلهن مهھكۇم مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى 
ئىنسانالرنىڭ  يېتىشكهن  تۈركۈم  بىر  پهرق،  مۇھىم  ئهڭ 

مهۋجۇدلۇقىدۇر.» 
ھازىر دۇنيا مانا شۇنداق ياخشى تهربىيلهنگهن كامىل ئىنسانالرغا 
پىالندا  ئىجتىمائىي  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  بۈگۈن  تۇرماقتا.  قاغجىراپ 
مهغلۇپ ھالهتته تۇرىشىنىڭ سهۋهبى مۇسۇلمانالر بىر تهرهپ قىلىشقا 
كۈچى يهتمهيدىغان زۇلۇمغا دۇچار بولۇپ قالغانلىقىدىن بولۇۋاتىدۇ. 
بۇ ئهھۋالدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ كۈچلۈك بولغان ۋاقىتىدىكىدىن 
تېخىمۇ كۈچلۈك دىنىي ۋه ۋىجدانىي غهيرهتكه موھتاج ئىكهنلىكىنى 
ئېسىمىزدىن چىقارماسلىقىمىز كېرهك. «ھهر مۈشكۈللۈك بىلهن بىلله 
دهستۇر  بايانىنى  ئىالھىي  بولىدىغانلىق»  ئاسانلىق  بىر  مۇھهققهق 

قىلىپ، سىلكىنىشىمىز ۋه قۇتۇلۇش چارىسىنى ئىزدىشىمىز كېرهك.
 بۇ شۇ قهدهر ئېغىر مهسئۇلىيهتكى، ھهر ۋاقىت توغرا بولغان 
مهسىلهن:  ئۇچرايدۇ.  تهھدىتكه  توغرىلىقىمۇ  مهشغۇلىيهتنىڭ 
ۋاقىتتا  كهتكهن  ئوت  ئۆيىگه  ئانا،  بىر  ئېمىتىۋاتقان  بالىسىنى 
ئېمىتىشنى داۋامالشتۇرسا مهسئۇلىيهتتىن ئۆزىنى تارتالمايدۇ. ئوتنى 
ئۆچۈرۈش ئۈچۈن ئاۋۋال قىلىشقا تېگىشلىك زۆرۈر ئىشنى تاشالپ، 
بالىسىنى ئېمىتىشنى داۋامالشتۇرۇشى، ئۇنى مهسئۇلىيهت دائىرسىگه 
كىرگۈزىدۇ. بۇ ئىسالمدا «مهسلهھهت» دهپ ئاتىلىدىغان مۇھىم بىر 
ۋه  قىلىنىشى  ياخشى  مهسلىھىتى  كۈنىمىزنىڭ  شۇڭا،  مهسىلىدۇر. 
تهلهپ قىلغان ئۆلچهمده غهيرهت قىلىنىشى كېرهك. بۇ ئىش اليىقى 
بىلهن قىلىنغان تهقدىرده پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسى دۇچار بولۇۋاتقان 

بۆھراندىن قۇتۇلۇش ئىمكانىنى تاپااليدۇ. 
ئالدىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدهك، ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ پهرقلىق 
ئاالمىتى بولغان «ۋهقىپلهر» تهسىس قىلىنغاندا، دهۋىرنىڭ ئېھتىياج 
ئهمىلىي  كۆرسىتىلگهنلىكىنىڭ  سۈرهتته  مۇكهممهل  تهلىۋىنىڭ  ۋه 

مىساللىرى بولىدۇ. 

«ھهر توغرا ۋه 
ياخشى ئىش 
سهدىقىدۇر.» 

(بۇخارى، 
«ئهدهب»، 33)
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قهلبنى ئالالھتىن يىراقالشتۇرۇپ، شهخسىيهتچى قىلىش مايىللىقى 
ئهڭ كۆپ مال ۋه ئهۋالتتا مهۋجۇت. بۇ سهۋهپتىن ئالالھتائاال:

ئالالھ  (سىلهرگه  بالىلىرىڭالر  ماللىرىڭالر،  «سىلهرنىڭ 
تهرىپىدىن) بىر تۈرلۈك سىناقتۇر، ئالالھنىڭ دهرگاھىدا كاتتا 

ساۋاب بار.» (تهغابۇن سۈرىسى، 15-ئايهت)
سىلهرنى  بالىلىرىڭالر  ۋه  ماللىرىڭالر  مۆمىنلهر!  «ئى 
تائهت-ئىبادىتىدىن)  ئالالھنىڭ  (يهنى  زىكرىدىن  ئالالھنىڭ 
غهپلهتته قالدۇرمىسۇن، كىملهركى، شۇنداق قىلىدىكهن، ئۇالر 

زىيان تارتقۇچىالردۇر.» (مۇناپىقۇن سۈرىسى، 9-ئايهت) دېگهن.
ئىنفاقنىڭ بۈيۈك نىسبهتته ئادا قىلىنىدىغان يېرى ۋهقىپلهردۇر. 
ۋهقىپلهر بايالرنىڭ ئېھتىياج ئىهىلىرىنى تېپىشى ئۈچۈن ئىشهنچىلىك 
ۋاپات  بايالر  قىلغان  ئىنفاق  مۇئهسسهسهلهرگه  بۇنداق  ۋاستىدۇر. 
بولغاندىن كېيىن بۇ مۇئهسسهسهلهر ۋاستىسى ئارقىلىق يوقسۇلالرنى 

تېپىش ۋه خىزمهت قىلىش ئىمكانىغا ئىگه بولىدۇ. 

2-ئىنفاقتا ئهدهپ

زاكات ۋه سهدىقىده، ئهدهپكه دىققهت قىلىش ناھايىتى مۇھىمدۇر. 
بولىشى  ھېسسىياتىدا  تهشهككۈر  قارىتا  ئالغۇچىغا  بهرگۈچى  بولۇپمۇ 
كېرهك. چۈنكى ئالغۇچى بهرگۈچىنى پهرز بولغان قهرزدىن قۇتقۇزۇپ، 
ئهجىرگه نائىل قىلماقتا. بېرىلگهن سهدىقىلهر ئهينى ۋاقىتتا بهرگهن 
كىشىنى كېسهل ۋه مۇسىبهتلهردىن ساقاليدىغان بىرهر قالقاندۇر. پېقىر، 
يوقسۇل ۋه غېرىپالر ئهسلىده قول ئىلكىده بار كىشىلهر ئۈچۈن نېمهتتۇر. 

چۈنكى جهننهت ئىشىكلىرى ئۇالرنىڭ دۇئالىرى بىلهن ئېچىلىدۇ. 
قۇرئانى-كهرىمده سهدىقه بهرگهنده دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك 

نوقتىالر مۇنداق بايان قىلىنغان:
كۆرسىتىش  كىشىلهرگه  پۇل-مېلىنى  مۆمىنلهر!  «ئى 
كۈنىگه  ئاخىرهت  ۋه  ئالالھقا  قىلىدىغان،  سهرپ  ئۈچۈن 
بىكار  ئهمىلىنى  قىلغان  (نىڭ  كىشى  كهلتۈرمهيدىغان  ئىمان 

«تهقۋادارالر 
كهڭچىلىكتىمۇ، 
قىسىنچىلىقتىمۇ 

ئالالھ يولىدا 
(پۇل-مال) سهرپ 

قىلىدىغانالر، 
(ئۆچ ئېلىشقا 

قادىر تۇرۇقلۇق) 
ئاچچىقىنى 

يۇتىدىغانالر، 
(يامانلىق 

قىلغان ياكى 
بوزهك قىلغان) 

كىشىلهرنى 
كهچۈرىدىغانالر-

دۇر. ئالالھ 
ياخشىلىق 

قىلغۇچىالرنى 
دوست تۇتىدۇ.» 

(ئال ئىمران سۈرىسى، 
134-ئايهت)
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مىننهت  سهدىقهڭالرنى  بهرگهن  ئوخشاش،  قىلىۋهتكىنىگه) 
قىلىۋهتمهڭالر.  بىكار  بىلهن  يهتكۈزۈش  ئهزىيهت  ۋه  قىلىش 
سهرپ  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  باشقىالرغا  (پۇل-مېلىنى  بۇنداق 
قىلىدىغان) ئادهم خۇددى ئۈستىگه توپا-چاڭ قونۇپ قالغان، 
قاتتىق يامغۇردىن كېيىن (يۇيۇلۇپ) بۇرۇنقىدهك بولۇپ قالغان 
ئۈچۈن  ئهمهللىرى  قىلغان  ئۇالر  ئوخشايدۇ.  تاشقا  سىلىق 
كاپىر  ئالالھ  بواللمايدۇ.  ئىگه  ساۋابقا  ھېچقانداق  (ئاخىرهتته) 

قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 264-ئايهت)
بۇ ئايهتته زاكات بېرىش ۋه ئىنفاق قىلىش تهشۋىق قىلىنىش 
ئهدهپ- تېگىشلىك  قىلىشقا  رىئايه  ئىنفاقتا  بىرلىكته،  بىلهن 
ئاغرىتىپ،  كۆڭۈل  يهنى  قويۇلغان.  ئوتتۇرىغا  ئېنىق  قائىدىلهرمۇ 
ئىشنىڭ  ياخشى  قىلىنغان  بىلهن  مىننهت  كۆرۈپ،  خور  يوقسۇلنى 
ئالالھ نهزىرىده ھېچ قانداق قىممىتى بولمايدۇ. بۇ ھهقته پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: «ئۈچ كىشى باردۇركى، قىيامهت كۈنى ئالالھتائاال ئۇالر 
بىلهن سۆزلهشمهيدۇ، يۈزىگه قارىمايدۇ، گۇناھىنى ئهپۇ قىلمايدۇ ۋه 

ئۇالرغا قاتتىق ئازاب قىلىدۇ.» دېگهن.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىغانلىقىغا 

شاھىت بولغان ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:
بولسۇن.  ۋهيران  ۋه  يېتهلمىسۇن  مۇرادىغا  قۇرۇسۇن،  «ئېتى 

بۇالر كىملهردۇر؟ يا رهسۇلۇلالھ» دهپ سورىغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:

يهرنى  كۆرهڭلهپ)  (تهكهبببۇرلىقىدىن  كۆتۈرۈپ  «كىيىمىنى 
سۈپۈرۈپ ماڭىدىغان، بهرگىنىگه مىننهت قىلىدىغان ۋه مېلىنى يالغان 
يهرگه قهسهم قىلىپ ساتىدىغان كىشىلهردۇر.» (مۇسلىم، «بۇخارى»، 

171) دېگهن.
كۆڭۈل  قىلىپ،  مىننهت  كۆرسىتىدۇكى،  شۇنى  بايانالر  بۇ 
ئاغرىتىپ قىلىنغان ياخشى ئىشالر بهندىنى ئازابقا دۇچار قىلىدىغان 

گۇناھالردۇر. بۇ ھهقته ھهزرىتى مهۋالنا:

ئىنفاق، بىر 
مۇسۇلماننىڭ 

تهبىئىتىگه 
ئايلىنىشى 

كېرهك.
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ئىنفاق  ئۇسلۇبتا  گۈزهل  دۇنيايىڭنى  مال-مۈلكۈڭنى،  «سهن 
ئۇ  مازاردا،  دۇئاسى  كۆڭۈلنىڭ  ئۇ  ئالغىنكى،  كۆڭۈل  بىر  قىلىپ، 

قاراڭغۇ كېچىده ساڭا چىراق ۋه نۇر بولسۇن.» دېگهن. 
ھهزرىتى مهۋالنا ھېكمهتكه تولغان بهيتلىرىده جانابى ئالالھقا 
شۈكۈر قهرزىنىڭ ئادا قىلىنىشىغا ۋهسىله بولغانلىقى ئۈچۈن يوقسۇل، 
موھتاج كىشىلهرنىڭ مهرتلهر ئۈچۈن نېمهت ئىكهنلىكى، سېخىلىقنىڭ 
ئۇالر بىلهن ئهكس ئېتىدىغانلىقى، بۇ سهۋهپتىن ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى 

ئاغرىتماسلىقنى شۇ شهكىلده بايان قىلغان: 
ئهينهكنى  ئهينىكىدۇر.  مهرتلىكنىڭ  كىشى  «يوقسۇل 

سۇندۇرىدىغان ۋه كىرلىتىدىغان سۆزلهرنى قىلما.»
«ئالالھنىڭ مهرتلىك تهجهللىسىنىڭ نامايهندىسى يوقسۇلالردۇر. 
قىلدۇرىدۇ.  مۇراجىئات  ساھىبلىرىغا  كهرهم  يوقسۇلالرنى  ئالالھتائاال 
ئېچىلىدۇ.  يوللىرى  سائادهت  ئۈچۈن  بايالر  سېخى  بىلهن  بۇنىڭ 
ئالالھنىڭ باشقا بىر مهرتلىك تهجهللىسى يوقسۇلغا ياردهم قىلىش 
ئاتا  تۇيغۇسى  مهرھهمهت  ۋه  سۆيگۈ  كۆڭلىگه  باينىڭ  ئۈچۈن، 
قىلىشىدۇر. يوقسۇل ئادهم مهرتلىك، ياخشىلىققا موھتاج بولغىنىدهك، 
گۈزهللهر  موھتاجدۇر.  كىشىگه  يوقسۇل  ياخشىلىقمۇ  ۋه  مهرتلىك 
گۈزهللىكىنى كۆرۈش ئۈچۈن كىرلىشىپ، داتلىشىپ قالمىغان پاكىز 
شۇنداق  ئاجىزالرنى  ۋه  يوقسۇل  مهرتلىكمۇ  ئىزدىگهندهك،  ئهينهك 
ئىزدهيدۇ. بۇ ئهھۋالدا يوقسۇلالر ئالالھتائاالنىڭ مهرتلىك ئهينىكىدۇر. 
تاماشا  يهرده  ئۇ  سېخىلىقىنى  ئۆزىنىڭ  ئىنسانالر  بار  ئىلكىده  قول 
ئامانهت  مال-دۇنيانىڭ  بايالر  سالىھ  بولغان  پانى  ھهقته  قىلىدۇ. 
ئىكهنلىكىنى بىلىپ، ھهق ئالدىدا نهپسىنىڭ ئاجىزلىقىنى تونۇپ، 
ئىالھىي مهرتلىكنىڭ ئهكس ساداسى بولىدۇ. ھهقنىڭ مهرتلىكىدىن 

نېسىۋه ئېلىپ، سېخىلىقتا پانىلىشىدۇ. 
ساقاليدىغانالر  قهلبىده  بايلىقىنى  بولغان  ئىگه  كۆپ  ۋه  ئاز 
ھهقنىڭ  ئىنسانالر  خىل  بۇ  بهدبهختلهردۇر.  يوقسۇلى  ئاخىرهت 
ئىشىگىده ئهمهستۇر. ئۇالرنىڭ مال-دۇنياسى نىسپىي بولۇپ، ئىشىك 

«ئى مۆمىنلهر! 
سىلهر ئېرىشكهن 

نهرسىلهرنىڭ 
ۋه بىز سىلهرگه 

زېمىندىن 
چىقىرىپ بهرگهن 
نهرسىلهر (يهنى 

ئاشلىقالر، 
مېۋىلهر)نىڭ 

ياخشىلىرىدىن 
سهدىقه قىلىڭالر، 
ئۆزهڭالرمۇ پهقهت 
كۆزۈڭالرنى يۇمۇپ 
تۇرۇپ ئالىدىغان 

ناچارلىرىنى 
ئىلغاپ سهدىقه 

قىلماڭالر. 
بىلىڭالركى، 

ئالالھ (بۇنداق 
سهدىقهڭالردىن) 

بىھاجهتتۇر، 
ھهمدىگه 

اليىقتۇر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 
267-ئايهت)
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سىرتىدىكى نهقىش ۋه سۈرهتتىن ئىبارهتتۇر.
ۋه  بىچاره  ھهقىقىي  يىراقالشقان،  ئالالھتىن  كۆڭلى  بۇالر 
بهدبهختلىقىنىڭ  بايلىقى  زاھىردىكى  يوقسۇللىرىدۇر.  روھانىيهت 

جانسىز نهقىشى، ئۆچۈپ قالغان رهسىمىدۇر. 
سهن  كىشىلهردۇركى،  روھسىز  خهۋهرسىز،  ھهقىقهتتىن  بۇالر 

بۇالرغا يېقىنلىق قىلما، ئىت رهسىمىگه سۆڭهك تاشلىما!
قاچىسى  يېمهك  ئالدىغا  ئۆلگهنلهرنىڭ  بۇ  قىلغىن!  دىققهت 
مال- ئۇنداق  قىلما.  يېقىنلىق  كۆرسىتىپ  ئىلتىپات  ئۇالرغا  قويما، 

دۇنيا ئىگىلىرى مهھشهر كۈنىنىڭ خار تىلهمچىلىرىدۇر. 
بۇالر مهنا ئهمهس نانچى دهرۋىشلهردۇر، ئۇالر پاالكىتىنى سائادهت 
شهربهتلهر  تاتلىق  يهيدۇ،  تائامالر  نهپىس  ئۆزىچه  قارايدۇ،  دهپ 

ئىچىدۇ. ھهقىقهتته ئىالھىي لوقمىدىن نېسىۋىسى يوق. 
بۇ ئاقىۋهتكه  قېلىشنى خالىمىغان ئهي ئىنسان! سهن مهخلۇقاتنى 

مهرتلىكىڭ بىلهن قۇچاقلىغىنكى، ئارىفلهردىن بولغايسهن!» 
دىققهت قىلىدىغان مۇھىم  زاكات، سهدىقه ۋه خهير ئىشلىرىدا 
نوقتىالردىن بىرى مهخپىيهتلىككه رىئايه قىلىشتۇر. چۈنكى ئاشكارا 
بېرىلگهن سهدىقه ئالغۇچى كىشنىڭ ھايا تۇيغۇسىنى ئاجىزلىتىدۇ، 
ئىشلهش  كهلسه،  ھالىغا  ئادهت  ئىش  بۇ  بىلهن  ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ 
بهرگۈچىنىڭ  بىرگه  بىلهن  بۇنىڭ  قويىدۇ.  يۇقۇتۇپ  كۈچىنى 

تهكهببۇرلىنىپ، ئۆزىنى ماختىشىغا سهۋهپ بولىدۇ. 
بهزى ۋاقىتالردا سهدىقه بېرىدىغان ۋه ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى 
بۇنىڭ  مۇمكىن.  بولىشى  پايدىلىق  بىلدۈرۈش  خهلققه  جاكارالپ، 
بىلهن خهلق يوقسۇلالرغا ياردهم قىلىشقا تهشۋىق قىلىنغان بولىدۇ. 

بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمده:
«پاسىقالر ئالالھ ۋهده ئالغاندىن كېيىن بهرگهن ۋهدىسىنى 
بۇزىدۇ، ئالالھ ئۇالشقا بۇيرۇغان شهيئىنى ئۈزۈپ قويىدۇ (يهنى 
قىلىدۇ؛  بۇزۇقچىلىق  يۈزىده  يهر  قىلمايدۇ)،  سىله-رهھىم 
27-ئايهت)  سۈرىسى،  (بهقهره  تارتقۇچىالردۇر.»  زىيان  شۇالر  ئهنه 

«ياخشى كۆرگهن 
نهرسهڭالردىن 

سهرپ قىلمىغىچه 
(يهنى 

ماللىرىڭالرنىڭ 
ياخشىسىنى 

سهدىقه 
قىلمىغىچه) 

ھهرگىز ياخشىلىققا 
ئېرىشهلمهي-

سىلهر، (ئالالھنىڭ 
يولىدا) نېمىنى 

سهرپ قىلماڭالر، 
ئالالھ ئۇنى بىلىپ 

تۇرغۇچىدۇر.» 

(ئال ئىمران 
سۈرىسى، 92-ئايهت) 
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دېيىلگهن.
مۇپهسسىرلهر بۇ ئايهتتىن زاكاتنىڭ ئاشكارا بېرىلىشى، سهدىقه 

ۋه خهيرى-ساخاۋهتنىڭ مهخپى قىلىنىش ھۆكمىنى چىقارغان.
ئىنفاق قىلىشتىكى ئهڭ ياخشى ئۇسۇل «ئوڭ قولىنىڭ بهرگىنىنى 
ھېكمهتلهشتۈرگهن  مىللىتىمىز  شهكلىده  بىلمهسلىك»  قولى  سول 
ئۆلچهمدۇركى، ھهدىسلهرده بۇ خىل ئىنسانالرنىڭ ئهرشنىڭ ئاستىدا 
ئىنفاقتىكى  ئهجدادىمىز  قىلىنغان.  خوشخهۋهر  سايىدايدىغانلىقى 
بهرگهن.  كۆرسىتىپ  نهمۇنىسىنى  گۈزهل  ئهڭ  ئهدهپنىڭ  خىل  بۇ 

تارىخىمىز بۇنىڭ ئهڭ جانلىق شاھىدىدۇر. 
ئېيتىلغاندهك،  ۋهقپىيهسىده  مهھمهتخاننىڭ  سۇلتان  فاتىھ 
ئۇسۇللىرى  نازۇك  ئهڭ  ئهزالىرىغا  موھتاج  ھىمايىگه  جهمئىيهتنىڭ 

بىلهن قائىده-تۈزۈم قويغان.
ئهزالىرى  جهمئىيهتنىڭ  بولغان  ئهدهپلىك  بۇنداق  پادىشاھى 
مهسجىدلهردىكى  قويۇپ،  ئىچىگه  كونۋېرىتنىڭ  بىر  سهدىقىلىرىنى 
سهدىقه تاشلىرىغا قويۇپ قويغان. موھتاجالر بهرگۈچىنى كۆرمهستىن 

ئۇ يهردىن ئېھتىياجىغا چۈشلۇقىنى ئالغان. 
بىرلىكته،  بىلهن  بولۇش  شهرت  ئاساسى  مهخپىيلىك  ئىنفاقتا 
قهلبنىڭ رىيادىن يىراق بولىشى شهرتى بىلهن ئاشكارا بېرىلىشىگىمۇ 
رۇخسهت قىلىنغان. يهنه ئىنفاقتا بهلگىلىك بىر ۋاقىت يوقتۇر. بىر 
بولىدۇ.  قىلسا  ئىنفاق  ۋاقتىدا  خالىغان  ۋه  كېچه-كۈندۈز  مۇئمىن 

چۈنكى، بۇ ھهقىقهت، قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق ئىپادىلهنگهن:
«ماللىرىنى كېچه-كۈندۈز (يهنى ھهممه ۋاقىت)، يۇشۇرۇن 
ۋه ئاشكارا يوسۇندا خهير-ئېھسان قىلىدىغانالر پهرۋهردىگارىنىڭ 
دهرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ، ئۇالرغا (ئاخىرهتته) قورقۇنچ ۋه غهم-

قايغۇ بولمايدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 274-ئايهت)
ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىگه بولغان 40 مىڭ دىنارىنىڭ 
ئاشكارا،  مىڭنى  ئون  كۈندۈز،  مىڭىنى  ئون  كېچه،  مىڭىنى  ئون 
بولۇش  نازىل  ئايهتنىڭ  بۇ  قىلغان.  سهدىقه  مهخپى  مىڭىنى  ئون 

«پۇل يىغىلىش 
بىلهن كۆپىيىدۇ 

دهپ ئويلىما. 
ئاقمايدىغان سۇ 
پۇراپ قالىدۇ. 

باشقىالرغا 
بېرىشكه 

تىرىشقىن. 
ئاقىدىغان سۇغا 
ئاسمان ياردهم 
قىلىپ، يامغۇر 

ياغدۇرىدۇ، 
كهلكۈن 

ئهۋهتىدۇ، ئهمما 
قۇرۇتمايدۇ.» 

-شهيخ سهئىد
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سهۋهپلىرىدىن بىرسىنىڭ بۇ ئىكهنلىكى رىۋايهت قىلىنماقتا. (ئالۇسى، 
«رۇھۇلمهئانى»، 2-جىلد، 44)

ھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ تۆت دىرھهم كۈمۈشتىن باشقا 
مال-دۇنياسى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدىمۇ، بۇنىڭ بىرسىنى كېچه، 
سهدىقه  ئاشكارا  بىرسىنى  مهخپى،  بىرسىنى  كۈندۈز،  بىرسىنى 

قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا:
«نېمىشقا بۇنداق قىلسهن؟» دهپ سورىغاندا:

دهپ  ئۈچۈن»  ئېرىشىش  نهرسىگه  قىلغان  ۋهده  «رهببىم 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  بىلهن  بۇنىڭ  بهرگهن.  جاۋاب 

ۋهسهللهم:
(ۋاھىدى،  بهرگهن.  خوشخهۋهر  دهپ،  يهتتىڭ»  «مۇرادىڭغا 

«ئهسبابۇ نۇزۇلىل قۇرئان»، 95)



سۆيگۈچى  پىداكارلىقتۇر.  ئاالمىتى  بۈيۈك  ئهڭ  سۆيگۈنىڭ 
دهپ  خۇشاللىق  كۆرسىتىشنى  پىداكارلىق  نىسبىتىده  سۆيگۈسى 
قهدهر  بېرىشگه  جېنىنى  ئۈچۈن  مهشۇقى  ئاشىقنىڭ  بۇ  بىلىدۇ. 
سۆيگۈچىنىڭ  ئىنفاق  قىلىنغان  مهخلۇقاتىغا  ئالالھنىڭ  بارىدۇ. 
سۆيۈلگۈچىگه قارىتا ئهڭ گۈزهل مۇھهببهت نامايهندىسىدۇر. چۈنكى 
قۇرئانى-كهرىمده  بېرىلگهچكه  ئۈچۈن  ئالالھ  سهدىقىلهر  ۋه  زاكات 
ئوتتۇرىغا  ئىپاده  بىر  مهنادا  دېگهن  ئالىدۇ»  ئالالھ  «سهدىقىلهرنى 

چىققان. چۈنكى قۇرئانى-كهرىمده:
«ئۇالر (يهنى تهۋبه قىلغۇچىالر) ئالالھنىڭ ئۆز بهندىلىرىنىڭ 
نىيهتلىك  (خالىس  قىلىدىغانلىقىنى،  قوبۇل  تهۋبىسىنى 
كىشىلهرنىڭ) سهدىقىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى ۋه ئالالھنىڭ 
مېھرىبان  ناھايىتى  قىلىدىغانلىقىنى،  قوبۇل  بهكمۇ  تهۋبىنى 

ئىكهنلىكىنى بىلمهمدۇ؟» (تهۋبه سۈرىسى، 104-ئايهت) دېيىلگهن.
بۇ نوقتىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:

«ئالالھ ھېچ 
كىمگه ياخشىلىق 

ئىشىكىنى 
ئېتىۋهتمىگهن. 
شۇنىمۇ بىلكى، 
ھهر ئىنساننىڭ 

ياخشىلىقى 
ئۆزىنىڭ قۇۋۋىتى 

دهرىجىسىده 
بولىدۇ. 

بىر باينىڭ 
خهزىنىسىدىن 
بىر كىلوگرام 

ئالتۇن بېرىشى 
بىر يوقسۇلنىڭ 
ئۆزى ئىشلهپ 

تاپقىنىدىن بىر 
گرام بهرگىنىگه 

يهتمهيدۇ. 
بۇ خۇددى 

چىكهتكىنىڭ پۇتى 
چۈمۈلىگه ئېغىر 

يۈك بولغاندهك.» 

-شهيخ سهئىد 
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ئالالھ  بولغان  راھمان  سهدىقىنى  بېرىلگهن  مالدىن  «ھاالل 
(قۇدرهت) قولى بىلهن ئالىدۇ ۋه قوبۇل قىلىدۇ» (مۇسلىم، «زاكات»، 

63) دېگهن. 
بۇ ئهھۋالدا زاكات، سهدىقىده سهمىمىيهت ۋه ئىخالس بىلهن 
پهقهت ئالالھ رىزاسىنى مهقسهت قىلىش كېرهك. ئىنفاق قىلغۇچىالرنىڭ 
توغرا  قىلىشى  ئارزۇ  مىننهتدارلىق  ۋه  تهشهككۈر  مهغرۇرلىنىشى، 
پهزىلىتىنى  ۋه  ساۋاب  خهيرالرنىڭ  بۇ  قاراش  بىر  بۇنداق  ئهمهس. 
بىكار قىلىۋېتىدۇ. ئهكسىچه، ئالغۇچىغا قارىتا تهشهككۈر ھېسسىياتىدا 
بولىشى ۋه ئىالھىي رىزادىن باشقا بىر مهقسهت كۈتمهسلىكى كېرهك. 
چۈنكى ئالالھ نهزىرىده بۇنداق قىلىنغاندا مهقبۇل بولىدۇ. ئالالھتائاال 
قىلغان  ئهنھۇمانىڭ  رهزىيهلالھۇ  پاتىمه  ھهزرىتى  ئهلى،  ھهزرىتى 
ئىنفاقلىرىنى تهقدىرلهش بىلهن بىرگه مۇئمىنالرغا ئهينى پىداكارلىقتا 

ئىنفاق قىلىشنى تهۋسىيه قىلىپ، مۇنداق دېگهن:
«ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق، مىسكىنگه، يېتىمگه ۋه ئهسىرگه 
تائام بېرىدۇ. (ئۇالر ئېيتىدۇ) «سىلهرگه بىز ئالالھنىڭ رازىلىقى 
ئۈچۈن تائام بېرىمىز، سىلهردىن (بۇنىڭ بهدىلىگه) ھېچقانداق 
بىز  شۈبھىسىزكى،  قىلمايمىز.  تهلهپ  تهشهككۈر  ۋه  مۇكاپات 
ئېغىر،  كهلتۈرۈلگهن  مهيدانغا  تهرىپىدىن  پهرۋهردىگارىمىز 
قاتتىق كۈندىن قورقىمىز» ئالالھ ئۇالرنى شۇ كۈننىڭ شهررىدىن 
خۇشاللىق  (دىللىرىغا)  نۇر،  (يۈزلىرىگه)  ئۇالرنىڭ  ساقاليدۇ، 

ئاتا قىلىدۇ.» (ئىنسان سۈرىسى، 8-11-ئايهتلهر)
بايان  نوقتا  نهچچه  بىر  مۇناسىۋهتلىك  ئىنفاققا  ئايهتته  بۇ 

قىلىنغان. بۇالر:
قېرىندىشىنىڭ  مۇئمىن  تۇرۇپ،  بار  ئېھتىياجى  ئۆزىنىڭ   .1
ئىكهنلىكى  خىسلهت  ئالىجاناپ  ئويالشنىڭ  ئالدىنئاال  مهنپهئهتىنى 

بايان قىلىنغان. 
2. ئىنفاقنى پانى ۋه دۇنيا مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن ئهمهس، پهقهت 

ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن قىلىش كېرهكلىكى بىلدۈرۈلگهن. 

زاكات ۋه ئىنفاق 
ئىنساننىڭ روھ،  
ۋه خارهكتېرىنى 

ماددىنىڭ 
ئاسارىتىدىن 
قۇتقۇزۇپ، 
گۈزهللهش-
تۈرىدىغان 
ۋاستىالردۇر.
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ئۈچۈن،  ساقلىنىش  ئازابىدىن  دهھشهتلىك  قىيامهتنىڭ   .3
بايان  ئهھمىيىتى  قىلىشنىڭ  ئۈچۈن  رىزاسى  ئالالھ  ئىنفاقنى 

قىلىنغان. 
4. ئىخالس بىلهن قىلىنغان ئىنفاقالر ئالالھ نهزىرىده مهقبۇل 
بايان  قىلىدىغانلىقى  ئاق  يۈزىنى  ئىگىسىنىڭ  ۋه  بولىدىغانلىقى 

قىلىنغان. 
ئهمهللهرنى  سالىھ  خىل  بۇ  مۇئمىنلهردىن  ئالالھتائاالنىڭ   .5

ئىشلىشىنى تهلهپ قىلغانلىقى ئىشارهت قىلىنغان.
گۈزهل  دېيىلگهن  ئايهتته  بۇ  شهخس  قىلغان  ئىنفاق  ئهگهر 
ئالدىدىكى  سهمىمىيهتنى  كۆڭلىدىكى  تهتبىقالپ،  ئۆزىگه  ئهخالقنى 
ئادهمده ئهكس ئهتتۈرسه، ئۇ شهخس ئىنفاق قىلىشقا الياقهتسىز ئادهم 

بولغان تهقدىردىمۇ بىر ئىالھىي لۇتۇپ بولۇپ، ئۇنى ئويغىتىدۇ.
اليىق  تهقدىرده  بېرىلگهن  بىلهن  نىيهت  خالىس  سهدىقه 
بولمىغان بىر كىشىگه بېرىلسىمۇ ئۇنى بهرگۈچى يهنه ئهجىرگه نائىل 
بولىدۇ. بۇ ھهقىقهتنى ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

مۇنداق بايان قىلغان.
زامانىدا بىر ئادهم:

«مهن مۇتلهق بىر سهدىقه بېرىمهن» دهپ، كېچىده ئۆيىدىن 
قولىغا  ئوغرىنىڭ  بىر  بىلمهي  ئۇنى  چىقتى.  ئېلىپ  سهدىقىسىنى 

بهردى. ئهتىسى ئۇ يهرنىڭ خهلقى:
بېرىلىپتۇ.»  سهدىقه  ئوغرىغا  بىر  كېچه  بۇ  ئىش.  «ئاجايىپ 

دهپ گهپ-سۆز قىلىشتى. ئۇ ئادهم:
«ئالالھىم! ساڭا ھهمدۇ-ساناالر بولسۇن. مهن يهنه بىر سهدىقه 
قېتىم  بۇ  چىقتى.  ئۆيدىن  ئېلىپ  سهدىقىسىنى  دهپ،  بېرىمهن» 
سهدىقىنى بىلمهستىن، بىر پاھىشهنىڭ قولىغا بهردى. ئهتىسى كۈنى 

خهلق:
«بۇ بولىدىغان ئىش ئهمهس، بۇ كېچه بىر پاھىشىگه سهدىقه 

بېرىلىپتۇ.» دهپ سۆز–چۆچهك قىلىشتى. ئۇ ئادهم:

«سهن مال-
مۈلكۈڭنى، 
دۇنيايىڭنى 

گۈزهل  ئۇسلۇبتا 
ئىنفاق قىلىپ، 

بىر كۆڭۈل 
ئالغىنكى، 

ئۇ كۆڭۈلنىڭ 
دۇئاسى 

مازاردا، ئۇ 
قاراڭغۇ كېچىده 

ساڭا چىراق 
بولسۇن.»

-مهۋالنا
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«ئالالھىم! بىر پاھىشىگه بولسىمۇ سهدىقه بهرگهنلىكىم ئۈچۈن 
بېرىمهن»  سهدىقه  «يهنه  دهپ،  بولسۇن.»  ھهمدۇ-ساناالر  ساڭا 
دېدى. بۇ ئادهم ئۆيىدىن چىقىپ، كېچىده سهدىقىنى بىلمهستىن 

بىر بايغا بهردى. ئهتىسى خهلق:
«بۇ نېمه ئىش. بۇ كىچه بىر بايغا سهدىقه بېرىلىپتۇ» دهپ 

گهپ-سۆز قىلىشتى. ئۇ ئادهم:
سهدىقه  بولسىمۇ  باي  ۋه  پاھىشه  ئوغرى،  «ئالالھىم! 
بېرهلىگهنلىكىم ئۈچۈن ساڭا شۈكۈر قىلىمهن.» دېدى. بۇ ئىخالسى 

سهۋهبى بىلهن ئۇيقۇسىدا، ئۇ ئادهمگه:
«ئوغرىغا بهرگهن سهدىقه، بهلكىم ئۇنى قىلغان ئوغرىلىقىدىن 
خىجىل قىلىپ ۋاز كهچتۈرۈشى مۇمكىن. پاھىشىگه بهرگهن سهدىقه 
قىلىشى  ئايال  بىر  ئىپپهتلىك  قىلدۇرۇپ،  پۇشايمان  ئۇنى  بهلكى، 
مۇمكىن. بايغا بېرىلگهن سهدىقه تهسىرىده بهلكىم، ئۇ باي بۇنىڭدىن 
موھتاجالرغا  مېلىنى  بهرگهن  ئۆزىگه  ئالالھنىڭ  ئېلىپ،  ئىبرهت 

تارقىتىشى مۇمكىن.» دېيىلدى. (بۇخارى، «زاكات»، 14)
ۋهقهلهر  خىل  بۇ  بهرگهن  يۈز  قېتىم  كۆپ  شۈبھىسىزكى، 
پهيغهمبهر  سۈپىتىده  تهجهللىسى  ھهدىسنىڭ  بۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

ۋارىسى ماخمۇت سامى رامىزانئوغلى ھهزرهتلىرىده كۆرۈلگهن.
كىشى  بىر  ئۈرگۈپته  سهپىرىده  ئاناتولىيه  قېتىملىق  بىر 
سورىغان.  پۇلى  تاماكا  ھهزرهتتىن  كېلىپ،  ئالدىغا  ماشىنىسىنىڭ 
سهپهرداشلىرىنىڭ  بهزى  ئهپهندى  سامى  بولغان  مهشھۇر  سېخىلىقتا 

قارشى چىقىشىغا قارىماي:
دهپ،  كېرهك»  بېرىش  قىلدى،  تهلهپ  «مادهمكى 
قىلغان  تهلهپ  ئىچىده،  قاراشلىرى  ھهيرانلىق  ئهتراپدىكىلهرنىڭ 
ئادهم  يوقسۇل  بولغان  خۇشال  بۇنىڭدىن  بهرگهن.  پۇلىنى  تاماكا 

نىيىتىنى ئۆزگهرتىپ:
«ئهمدى بۇ پۇلغا نان ئالىمهن» دهپ، خۇشاللىق ئىچىده ئۇ 
يهردىن ئايرىلغان. مانا بۇ ئالالھ ئۈچۈن ئىخالس بىلهن بېرىلگهن 

«يوقسۇل كىشى 
مهرتلىكنىڭ 
ئهينىكىدۇر. 

ئهينهككه قارىتا 
سۇندۇرىدىغان 

سۆزلهرنى قىلىپ، 
ئهينهكنى 

كىرلىتىشتىن 
يىراق تۇرغىن.» 

-مهۋالنا
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شۇڭا  تهسىرى.  ياخشى  كۆرسهتكهن  تهرهپته  قارشى  سهدىقىنىڭ 
كونترول  كۆڭلىنى  بهرگۈچى  قارىغاندا  ئالغۇچىغا  قىلىشتا  ئىنفاق 
بهختلىك  دېگهن  نېمه  قىاللىساق  سېخىلىقنى  ھهقىقىي  قىلىپ، 

بولغان بولىمىز-ھه!
كۆڭۈل  نامايهندىلىرى  مهرھىمىتىڭنىڭ  رهببىمىز!  ئهي 

ھاياتىمىزنىڭ تۈگىمهس خهزىنىسى بولسۇن! ئامىن!

«پۇل-
مېلىنى ئالالھ 
يولىدا سهرپ 
قىلىدىغان، 
ئارقىسىدىن 

ئۇنىڭغا مىننهت 
قىلمايدىغان 
ۋه (خهيرى-
ساخاۋىتىگه 

ئېرىشكهنلهرنى) 
رهنجىتمهيدىغان 

كىشىلهر 
پهرۋهردىگارىنىڭ 
دهرگاھىدا ساۋاب 

تاپىدۇ، ئۇالرغا 
(قىيامهت كۈنى) 
قورقۇنچ ۋه غهم-
قايغۇ بولمايدۇ.» 

(بهقهره سۈرىسى، 
262-ئايهت)
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فىقىھ دېرىزىسىدىن
زاكات

زاكات پهرز بولىشىنىڭ شهرتلىرى 

1. زاكات بېرىدىغان ئادم مۇسۇلمان، ئهقلى-ھۇشى جايىدا، 
باالغهتكه يهتكهن ۋه ھۆر بولىشى كېرهك. 

(بايلىق  نىساپ  باشقا  قهرزىدىن  ۋه  ئېھتىياجلىرى  زۆرۈر   .2
زۆرۈر  كېرهك.  بولىشى  بولغان  ئىگه  مالغا  مىقدارى  ئۆلچىمى) 
ئۈچۈن  قوغداش  ئهركىنلىكىنى  ۋه  ھايات  ئىنساننىڭ  ئېھتىياجلىرى 
كېرهكلىك بولغان نهرسىلهردۇر. بۇالر: ئۆي، ئۆيده ئىشلىتىلىدىغان 
ئالتۇن-كۈمۈشتىن ياسالمىغان ئهشياالر، كىيىم-كېچهكلهر، قاراشقا 
موھتاج بولغان ئائىله ئهزالىرىنىڭ بىر ئايلىق تۇرمۇش خىراجىتى، 
ماتېرىياللىرى،  ئوقۇش  نهپهقىسى،  يىللىق  بىر  رىۋايهتته  بىر  يهنه 
ئېھتىياجلىق  زۆرۈر  قاتارلىق  سايمان  ئائىت  ھۈنهر-سهنئىتىگه 

نهرسىلهردۇر.
تۆۋهن  ئهڭ  قىلىدىغان  شهرت  زاكاتنى  بايلىقنىڭ  «نىساپ» 
مىقدارىنى ئىپادىلهيدۇ. بۇ مىقدار زاكاتقا تهۋه بولىدىغان مالغا قارىتا 

ھهر خىل بولىدۇ. 
بولىشى  كۆپىيىدىغان  جهھهتتىن  ھۆكمى  مال،  قولىدىكى   .3
بولىشى  كهلتۈرىدىغان  پايدا  كىرىم،  ئىگىسىگه  مال  يهنى  كېرهك. 
كېرهك. «باج» ئاتالغۇسىدا بۇ ئاالھىدىلىك «پايدا، ئىشلهپچىقىرىش 
شهكلىده  كۆپهيتىشى»  ئۆزىنى  مالنىڭ  ياكى  كهلتۈرۈشى  كىرىم  ۋه 
ئىپادىلهنگهن. «ھهقىقىي كۆپىيىش» ئىشلهپچىقىرىش ۋه تىجارهت 
كۆپىيىشى  جهھهتته  ھۆكمى  كېرهك.  كۆپىيىشى  بىلهن  قاتارلىقالر 

«ماللىرىنى 
كېچه-كۈندۈز 
(يهنى ھهممه 

ۋاقىت)، 
يۇشۇرۇن ۋه 

ئاشكارا يوسۇندا 
خهير-ئېھسان 
قىلىدىغانالر 

پهرۋهردىگارىنىڭ 
دهرگاھىدا ساۋاب 

تاپىدۇ، ئۇالرغا 
(ئاخىرهتته) 

قورقۇنچ ۋه غهم-
قايغۇ بولمايدۇ.» 

(بهقهره سۈرىسى، 
274-ئايهت) 
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مۇمكىن بولىدىغان مالنىڭ ئىگىسى ياكى ۋهكىلىنىڭ قولىدا بولىشى، 
كۆپىيىشى ئىمكان دائىرىسىده بولىشىدۇر. 

4. زاكىتى بېرىلىدىغان مال ئۈستىدىن بىر قهمهرى يىل ئۆتىشى 
كېرهك. 

 2.5  % ئاساسهن  كۈنگه   354 يهنى  يىلىدا  قهمهرى  زاكات 
يىلىغا  شهمسىيه  ئورگانلىرى  تىجارهت  كۈنىمىزده  ئهمما  بېرىلىدۇ. 
قاراپ ھېساب قىلماقتا. شهمسىيه يىلى 365 كۈن بولغانلىقى ئۈچۈن 
ئارىدىكى 11 كۈنلۈك پهرقنى زاكاتقا قوشۇش كېرهك. يهنى زاكات 

%2.5 بولسا، شهمسى يىلىغا ئاساسهن %2.6 گه يېقىنلىشىدۇ. 
ئىگىدارچىلىقىدا  شهخسنىڭ  مال،  بېرىلىدىغان  زاكىتى   .5

بولىشى كېرهك. 
ۋه  بېرىش)  قىلىپ  (مۈلۈك  تهملىك  ئادهم  بېرىدىغان  زاكات 
تاھاررى (تهكشۈرۈش)گه دىققهت قىلىشى كېرهك. زاكاتنىڭ سهھىھ 
بولىشى بۇنىڭغا باغلىقتۇر. تهملىك بىر نهرسىنى مۈلۈك قىلىپ بېرىش، 
يهنى بېرىلىدىغان نهرسه زاكات بېرىلىدىغان ئادهمنىڭ قولىغا ئۆتۈپ 
ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا بولىشى دېگهنلىكتۇر. تاھاررى (تهكشۈرۈش) 
زاكاتنى بېرىشتىن ئىلگىرى قىلىنغان تهكشۈرۈشتۇر. يهنى زاكاتنىڭ 
ئورنىغا تهككهن ياكى تهگمىكهنلىكىنى سۈرۈشتۈرۈشتىن ئىبارهتتۇر. 
كېيىن  بېرىلىپ،  كىشىگه  بىر  قىلىنماستىن  تاھاررى  زاكات  ئهگهر 
تۈرلۈك  سهككىز  كۆرسىتىلگهن  ئايهتته  مۇناسىۋهتلىك  بۇنىڭغا 
كىشىنىڭ سىرتىدا ئىكهنلىكى بىلىنسه سهھىھ بولمايدۇ ۋه قايتىدىن 
بېرىلىشى كېرهك. ئهمما تاھاررى قىلىنغاندىن كېيىن خاتا بېرىلىپ 
قالسا، بۇ ئهھۋالدا زاكات قايتىدىن بېرىلمىسىمۇ بولىدۇ. زاكاتتا يهنه 

بىر نوقتىغا دىققهت قىلىش كېرهك:
ئىنساندا ئالدى بىلهن ئۆز نهپسىنىڭ ھهققى بار. كېيىن ئائىله 
ئهينى  قانۇنىدىمۇ  مىراس  كېلىدۇ.  يېقىنلىرى  ۋه  تۇققان  ئهزاسى، 
يېقىنلىق ۋه ھهق نۆۋىتىگه رىئايه قىلىنىدۇ. ھهق ئىگىلىرىنىڭ ئۆز 
ئىككى  بۇ  بار.  ئالدى-كېيىنلىكى  قارىتا  بىر-بىرلىرىگه  ئارىسىدا 

«ئى مۆمىنلهر! 
پۇل-مېلىنى 
كىشىلهرگه 
كۆرسىتىش 

ئۈچۈن سهرپ 
قىلىدىغان، 
ئالالھقا ۋه 
ئاخىرهت 

كۈنىگه ئىمان 
كهلتۈرمهيدىغان 

كىشى (نىڭ 
قىلغان 

ئهمىلىنى بىكار 
قىلىۋهتكىنىگه) 

ئوخشاش، 
بهرگهن 

سهدىقهڭالرنى 
مىننهت قىلىش 

ۋه ئهزىيهت 
يهتكۈزۈش 

بىلهن بىكار 
قىلىۋهتمهڭالر.» 

سۈرىسى،  (بهقهره 
264-ئايهت)
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ۋه  تۇققانلىق  بهرگۈچىلهرنىڭ  بىرىنچىسى،  تايىنىدۇ؛  نهرسىگه 
يېقىنلىق دهرىجىسىنىڭ كۈچى، يهنه بىرى موھتاجالرنىڭ زۆرۈرىيهت 

ۋه ئېھتىياج دهرىجىلىرى.
ئىچىده  زۆرۈرىيهت  ئېھتىياج،  بېرىپ،  ئالدىدا  ئۇرۇق-تۇغقانغا 
بۇ  خاتا.  بېرىشمۇ  كىشىگه  بولغان  ئاز  ئېھتىياجى  ياكى  تۇرۇۋاتقان 
ئىگىسىنىڭ  ئېھتىياج  ئىككى  ئىلگىرى-كېيىنلىك  تالالشتىكى  خىل 
قايسىسنى  ئاستىدا  ئهھۋال  بولغان  ئوخشاش  دهرىجىسى  زۆرۈرىيهت 
دىققهت  دهرىجىسىگه  ئېھتىياج  ۋه  زۆرۈرىيهت  مهسىلىدۇر.  تالالش 
قىلىش كېرهك. ئهگهر يات بىرى تېخىمۇ موھتاج بولسا، شۈبھىسىز، 

بۇ ئهھۋالدا تۇققان ۋه يېقىنالرغا ئالدى بىلهن بېرىشكه بولمايدۇ. 
بۇ ئۆلچهملهر ئىنسانغا مهرھهمهت تۇيغۇسى ئاتا قىلىش بىلهن 
قائىده  تهڭداشسىز  ساقاليدىغان،  تهڭپۇڭلىقىنى  ئۇنىڭ  بىرلىكته، 
ۋه شهپقهت تهلىمىدۇر. چۈنكى، ئىماننىڭ تۇنجى مېۋىسى مهرھهمهت 
بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭدىن يىراق كۆڭۈل تىرىك ھېسابالنمايدۇ. 
قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ۋه  بىسمىلالھ  بېشى  ئىشنىڭ  ياخشى  ھهر 
راھمان،  دائىر  مهرھىمتىگه  ئالالھنىڭ  فاتىھه  سۈرىسى  تۇنجى 
ۋهلىلهرنىڭ  ۋه  پهيغهمبهرلهر  باشلىنىدۇ.  بىلهن  ئىسىملىرى  رهھىم 
ھهقته  بۇ  تولغان.  بىلهن  نامايهندىلىرى  مهرھهمهت  ھاياتلىرىمۇ 

ئهلهيھىسساالم: پهيغهمبهر 
قىلىڭالركى،  مهرھهمهت  «يهر-زېمىندىكىلهرگه 
ئاسماندىكىلهرمۇ سىلهرگه مهرھهمهت قىلسۇن.» (ئهبۇ داۋۇد، «ئهدهپ»، 
58) دهپ، مهرھهمهتنىڭ بارلىق مهخلۇقاتنى قۇچاقلىشى كېرهكلىكىنى 
ئوتتۇرىغا قويغان. قۇللۇق ۋهزىپىسى بولغان ئىنفاق، زاكات ۋه ئۆشره 

قاتارلىق مالىي ئىبادهتلهر مهرھهمهتنىڭ يارقىن ئاالمهتلىرىدۇر. 



«ئهقىللىق 
ئىنسانالر مال-

دۇنياسىنى 
ئۇ دۇنياغا 

كهتكهنده بىلله 
ئېلىپ ماڭىدۇ. 

(يهنى دۇنيادىن 
كېتىشتىن ئاۋۋال 
مال-دۇنياسىنى 

ئالالھ يولىدا 
ئىنفاق قىلىدۇ.) 
پىخسىقالر مال-

دۇنياسىنىڭ 
ھهسرىتىنى 
تارتىپ، بۇ 

دۇنيادا قالدۇرۇپ 
كېتىدۇ.»

-شهيخ سهئىد
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زاكىتى بېرىلىدىغان مالالر ۋه مىقدارى 

تۆگىده  30؛  كالىسى  سۇ  كاال،  40؛  ئۆچكه  ۋه  قوي  نىساپ 
بهش. ئالتۇن ئۈچۈن نىساپ 81 گرامدۇر13. كۈمۈشنىڭ نىسابى 561 
گرامدۇر. ئالتۇن ۋه كۈمۈش ئۈچۈن نىساپ مۇقىم بولسا قىرىقتا بىر، 
ھايۋانالر بىلهن مۇناسىۋهتلىك نىساپ زاكات مىقدارىنىڭ سانىغا قاراپ 
مۇراجىئات  كىتابلىرىغا  فىقىھ  ئۈچۈن  مهلۇمات  تهپسىلى  ئۆزگۈرىدۇ. 
قىلىش كېرهك. دېڭىز مهھسۇالتلىرى ۋه كان بايلىقلىرىدىنمۇ زاكات 
تهپسىلى  كىتابلىرىدا  فىقىھ  مىقدارلىرى  ۋه  تۈر  بۇالرنىڭ  بېرىلىدۇ. 

ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 
بولىدىغان   توشۇغىلى  ۋه  مال-مۈلۈك  كهلتۈرىدىغان  پايدا 
پايدا  ئىمارهتلهردىن  ۋه  بىنا  بېرىلىدۇ.  زاكات  بايلىقالردىنمۇ 
خىراجىتى  كهتكهن  ھېسابلىنىپ،  كىرىمدىن  يىللىق  كهلتۈرىدىغان 
كېيىن  بېرىلىدۇ.  زاكات  قىسمىدىن  قالغان  كېيىن  ئېنىقالنغاندىن 
يىل  بىر  باھادىن  ئالغان  تۇنجى  يهرلهر  ئېلىنغان  ئۈچۈن  سېتىش 
پهرقىنى  بولسا  كهتكهن  ئۆرلهپ  باھاسى  (مال  كېيىن  ئۆتكهندىن 
زاكات  قاراپ  باھاسىغا  بىناالر  سېلىنغان  ئۈچۈن  سېتىش  ئايرىپ)، 

بېرىلىدۇ. 
شىركهت  ئهمهس،  ئايرىم-ئايرىم  ھهسسىدارالر  ۋه  شىركهت 
نامىدا زاكىتىنى بېرىشكه توغرا كهلسه، بۇنى ھېسابالشتا مۇنداق يول 

تۇتۇش كېرهك:
كىرىم-چىقىمنى  ئاخىرىدا  ياكى  بېشى  يىلنىڭ  بىلهن  ئالدى 
ئاالاليدىغان  ئېنىق  نهرسىگه  بار  قولىدىكى  كېرهك.  ھېسابالش 
نهرسىلهرنىمۇ قوشۇشى كېرهك. بۇ نهتىجىده مۇقىم بىر نهرسه بولسا، 
يىلدا 2.5%،  قهمهرى  مىقدارى  ھېساب  يىللىق  مىقدارىدىن  قالغان 

13. ئالتۇننىڭ نىساپ مىقدارى بىلهن مۇناسىۋهتلىك ھهر خىل رهقهملهر بار. بۇ 
رهقهملهرده نىساپ مىقدارى 85، 90، 96 ۋه 81 گرام دهپ بېكىتىلگهن. بۇ يهرده 

يوقسۇلالرغا پايدىلىق بولسۇن دهپ 81 گرام پىكرى ئاساس قىلىندى. 

يوقسۇل ئادهم 
مهرتلىك، 
ياخشىلىققا 

موھتاج 
بولغىنىدهك، 
مهرتلىك ۋه 
ياخشىلىقمۇ 

يوقسۇلغا 
موھتاجدۇر. 

گۈزهللهر 
گۈزهللىكىنى 

كۆرۈش ئۈچۈن، 
داتلىشىپ 
قالمىغان 

پاكىز ئهينهك 
ئىزدىگهندهك، 

مهرتلىكمۇ 
يوقسۇل ۋه 
ئاجىزالرنى 

شۇنداق 
ئىزدهيدۇ.
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مىالدى يىلىدا %2.6 ھېسابى بىلهن زاكىتىنى بېرىشى كېرهك. 
پهقهتال  زاكات  نوقتا:  بىر  يهنه  تېگىشلىك  قىلىشقا  دىققهت 

پايدىدىن ئهمهس، مۇقىم بولمىغان ئۆز سهرمايىدىنمۇ بېرىلىدۇ.
زاۋۇت، كارخانا قاتارلىق سانائهت ئورگانلىرى قۇرۇلۇش سۈپىتىده 

زاكىتىنى ھېسابالشنى خالىسا مۇنداق قىلسا بولىدۇ:
ئهسۋاپ- تۈرلۈك  ھهر  ئىشلىتىدىغان  ئىشلهپچىقىرىشقا   .1
ئالتۇن-  زاپچاسالر  ئهمما  ئهمهس.  شهرت  زاكات  ئۈچۈن  زاپچاسالر 
كۈمۈشتىن ياسالغان بولسا، ئۇالرنىڭ قىممىتى ھېسابلىنىپ زاكاتلىرى 

بېرىلىدۇ. 
2. باشقۇرۇش سهرمايىسى زاكاتقا تهۋه بولىدۇ. بۇ سهرمايىدىن ھهر 
تۈرلۈك خىراجهت، ئىشچى مائاشلىرى ۋه قهرزلىرى چىقىرىۋېتىلگهندىن 

كېيىن قالغان مىقداردىن زاكات بېرىلسه بولىدۇ. 
3. سانائهت ئورگانلىرىدا مائاشالر ئايلىق بېرىلسه، 12 ئايلىق 
مۇددهت ئىچىده ئوتتۇرىغا چىقىدىغان يۇقىرىالش، تۆۋهنلهش ھېسابقا 
قوشۇلماي، پهقهتال يىل ئاخىرىدا قىلىنغان ھېسابقا قاراش كېرهك. 
دىققهت  ھېسابلىنىشىدا  زاكاتنىڭ  بېرىلىدىغان  بىلهن  پۇل 
قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم نوقتا مال باھاسىنىڭ ئۆرلهپ كېتىشىدۇر. 
بۈگۈن يىلدا %70 ۋه %100 گه يېقىن مال باھاسى ئۆرلهپ كېتىش 
سهۋهبىدىن زاكاتنىڭ بىر يىل ئىچىدىكى ھهر خىل ۋاقىتالردىكى ئادا 
قىلىنىشى ھېسابقا قېتىلسا پهرز ۋاقتىدىكى قىممهتنى ساقالپ قېلىش 
ئۈچۈن، زاكات بېرىلىدىغان مهبلهغ مۇقىم بىر قىممهتكه بېكىتىلشى 
كېرهك. ئهكسىچه، زاكات مهبلىغى قىرىقتا بىرنىڭ ئاستىغا چۈشۈپ 
قىلىنمىغان  ئادا  تولۇق  زاكاتمۇ  تارتىدۇ،  زىيان  موھتاج  كېتىدۇ. 

بولىدۇ.
ئهمىر  شهكىلده  ئوخشاش  زاكاتنى  جهھهتتىن  ئاساسى  ئىسالم 
كۈمۈش  بولغان  كۈمۈشى  ئالتۇن،  بولغان  ئالتۇنى  يهنى  قىلغان. 
بېرىدۇ، قويى بولغان قوي، بۇغدىيى بولغان بۇغداي، رهختى بولغان 
ۋه  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  بېرىدۇ.  رهخت 

دۇنيا شۇ ئۈچ 
نهرسه بىلهن 

جهننهت بولىدۇ.  
قول ۋه تىلدىن 
ئىنفاق قىلىش؛ 

ئالالھنىڭ 
بهندىلىرىنى ئهپۇ 
قىلىش؛ زالىمغا 
ھىدايهت يۇلىنى 

كۆرسىتىش.
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ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ دهۋرىدىكى تهتبىقاتتا ئوخشاش 
بىر نهرسىدىن ئېلىنغان زاكات، نهخ ئېلىنغان ۋاقىتالردىمۇ شۇنداق 
بولغان. شۇڭا، كۈنىمىزده يوقسۇلغا مالنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭ قىممىتى 

قهدهر پۇل بېرىلسه بولىدۇ. 

زاكات بېرىلىدىغان يهرلهر 

بۇ ھهقته ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ:
زاكات  مىسكىنلهرگه،  يوقسۇلالرغا،  پهقهت  «زاكات 
كۆزده  قىلىش  مايىل  ئىسالمغا  دىللىرىنى  خادىملىرىغا، 
قهرزدارالرغا،  قىلىشقا،  ئازاد  قۇلالرنى  تۇتۇلغانالرغا، 
ئالالھنىڭ يولىغا، ئىبنى سهبىللهرگه بېرىلىدۇ، بۇ ئالالھنىڭ 
ئوبدان  مهنپهئهتىنى)  (بهندىلىرىنىڭ  ئالالھ  بهلگىلىمىسىدۇر، 
بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 

60-ئايهت) دېگهن.

كۆرسىتىدۇ.  يهرلهرنى  بېرىلىدىغان  ئېنىق  زاكات  ئايهت  بۇ 
بۇالر:

1. يوقسۇلالر: دىنىي جهھهتتىن باي ھېسابالنمايدىغان، يهنى 
ۋه  ئىشى  ئادملهرنىڭ  خىل  بۇ  بولمىغانالر.  مېلى  مىقدارى  نىساپ 

كۈچى بولسىمۇ زاكات بېرىلىدۇ. 
يوقسۇل  بولمىغان  يېمهك-ئىچمىكى  كۈنلۈك  مىسكىنلهر:   .2

كىشىلهر. 
3. زاكات يىغىدىغان خادىمالر.

4. مۇئهللهپى قۇلۇب: قهلبى ئىسالمغا تارتىلىدىغان كىشىلهر.
بىلهن  خوجايىنلىرى  ئۈچۈن  قۇتۇلۇش  قۇللۇقتىن  قۇلالر:   .5

كېلىشىم تۈزگهن كىشىلهر. 
6. قهرزدارالر: قهرزى مېلىدىن كۆپ بولغان كىشىلهرگىمۇ زاكات 

بېرىلىدۇ. 
7. ئالالھ يولىدىكىلهر: (فى سهبىلىلالھ) ئالالھ يولىدا جىھاد 

«شۇ ئىككى 
كىشىگه ھهۋهس 
قىلىش كېرهك. 

بىرسى ئالالھ 
ئۆزىگه قۇرئان 
ئىلمى بېرىپ، 
كېچه-كۈندۈز 
ئۇنىڭ بىلهن 

مهشغۇل بولغان 
كىشى؛ يهنه 

بىرى ئالالھ مال 
بېرىپ، بۇ مالنى 

كېچه-كۈندۈز 
ئالالھنىڭ يولىدا 

سهرپ قىلغان 
كىشى» 

(بۇخارى، 
«ئىلىم»، 15) 
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قالغانالر،  پۇلسىز  يولدا  چىقىپ،  يولغا  ئۈچۈن  ھهج  قىلغانالر، 
ئىنسانىيهت ۋه ئىسالم ئۈچۈن پايدىلىق بولۇش يولىدا ئالالھ ئۈچۈن 

ئىلىم تهھسىل قىلغانالر. 
8. مۇساپىرالر: ۋهتىنىده باي بولسىمۇ پۇلى قالمىغان يولوچىالرغا 

زاكات بېرىلىدۇ.

زاكات بېرىلمهيدىغان يهرلهر

ئاتا-ئانا، چوڭ ئانا، چوڭ دادا، ئوغلى، قىزى، نهۋرىلىرى، 
يهنه  بېرىلمهيدۇ.  زاكات  كىشىلهرگه  بولمىغان  مۇسۇلمان  ۋه  بايالر 

ئهر-خوتۇنمۇ بىر-بىرىگه زاكات بېرىشكه بولمايدۇ. 
كىشىلهرگه  بولغان  ئېھتىياجى  زۆرۈر  ۋه  شهخسلهرگه  زاكات 
جامه،  شۇڭا  بېرىلمهيدۇ.  زاكات  شهخسلهرگه  ھۆكمى  بېرىلىدۇ. 
مهسجىد، مهكتهپ، قۇرئان كۇرۇسلىرى ۋه دوختۇرخانىالرغىمۇ زاكات 
بېرىلمهيدۇ، ئهمما ئىنفاق (خالىسانه ياردهم) قىلىنسا بولىدۇ. ئىكرام 
قىلىش ئارقىلىق موھتاجالرغا بېرىلگهن تائامالر (ئىپتارغا ئوخشاش) 
زاكات بولمايدۇ، بۇ ئىنفاق بولىدۇ. چۈنكى ئوتتۇرىدا ئىگىدارچىلىق 

يوق. 

ئۆشره: يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرىنىڭ زاكىتى

1. ئهبۇ ھهنىفه رهھمهتۇلالھى ئهلهيھ (ئالالھ رهھمهت قىلسۇن)
نىساپ  زاكىتىدا  مهھسۇالتلىرىنىڭ  ئىگىلىك  يېزا  قارىشىچه،  نىڭ 
ئۆلچهم قىلىنمايدۇ. يهنى مهلۇم مىقدارغا يېتىش ۋه ئۈستىدىن بىر يىل 
ئۆتۈش شهرتى يوق. ئهبۇ يۇسۇپ ۋه ئىمام مۇھهممهدنىڭ قارىشىچه، 
يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرى بهش ۋهسك يهنى 653 كىلوگرام. بۇ 

مىقداردىن كۆپ بولغان ۋاقىتتا ئۆشره بېرىلىدۇ. 
ئېلىنىدىغان  مهھسۇالت  ئارتۇق  قېتىمدىن  بىر  يىلدا  بىر   .2

يهرلهرده ئۆشره مهھسۇالتقا قاراپ تهكرار بېرىلىدۇ. 
ئىگىلىك  يېزا  يهرلهرنىڭ  قالغان  كىشىدىن  بولغان  ۋاپات   .3

ئىنفاق قىلىشتا 
ئالغۇچىغا 

قارىتا بهرگۈچى 
قهلبىنى كونترول 
قىلىپ، ھهقىقىي 

سېخىلىقنى 
قىاللىسا، 

ناھايىتى كۆپ 
ئهجىرگه نائىل 

بولىدۇ.
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مهھسۇالتلىرىدىن، باالغهتكه يهتمىگهن كىچىك بالىالر ۋه ئهقلى-
ھۇشى جايىدا ئهمهس كىشىلهرگه تهۋه يهرلهرنىڭ مهھسۇالتلىرىدىنمۇ 

ئۆشره ئېلىنىدۇ.
مهھسۇالتلىرى  ئىگىلىك  يېزا  بېرىلىدىغان  ئۆشرىسى   .4
يېڭى  سهۋهپتىن  بۇ  كېرهك.  بولىشى  بوزۇلمايدىغان  يىلغىچه  بىر 
شاپتۇل،  ئامۇت،  ئهمهس.  شهرت  بېرىش  ئۆشره  مېۋه-چىۋىلهردىن 
ئۈرۈك، پهمىدۇر، قىزىلمۇچ، پىياز ۋه كۈدىگه ئوخشاش. چۈنكى بۇ 

مهھسۇالتالرنى ئۇزۇن ساقلىغىلى بولمايدۇ.
بىلهن  سۈيى  ئۆستهڭ  ياكى  يامغۇر  يېرى  ئۆشره  بىر   .5
سۇ  سېتىۋېلىنغان  موتورى،  سۇ   ،(10%) بىر  ئوندا  سۇغۇرۇلسا، 
بىلهن پۈتۈن يىل ياكى يىلنىڭ يېرىمىدىن كۆپ ۋاقىت سۇغۇرۇلسا 
يىگىرمىده بىر (%5) نىسبهتته «ئۆشره» ئىسمى بىلهن زاكاتقا تهۋه 
بولىدۇ. يهنه ئۇرۇق، ئېشنچى، سۇغۇرۇش، ئۇغۇتالش ۋه دورىالش 

قاتارلىق خىراجهتلهردىن تۇتۇپ قېلىشقا بولمايدۇ. 
6. زهيتۇن، قىچا، ئاپتاپپهرهس قاتارلىق مايلىق زىرائهتلهردىن 
ئهمما  بېرىلمهيدۇ.  ئۆشره  ياغلىرىدىن  بۇنىڭ  بهرگهنده  ئۆشره 
ئادهم  سېتىۋالغان  ئۈچۈن  قىلىش  تىجارهت  ئىشلهپچىقارغۇچىدىن 

«قايتىدىن تىجارهت مېلى» زاكىتى بېرىشى كېرهك. 
7. ئۆشره يېرى مهھسۇالتلىرىدىن بېرىلىدىغان مهلۇم ھهسسىلهر، 
مهھسۇالتالر پۈتۈنلهي پىشىپ بولغان ۋاقىتتا ھېسابلىنىپ بېرىلىدۇ. 
بۇنىڭدىن ئىلگىرى بېرىشكه بولمايدۇ. ھهتتا پىشمىغان ياكى پىشىشقا 
ئهمما  ئهمهس.  جائىز  بېرىش  ئۆشرىلىرىنى  مېۋىلهرنىڭ  قالغان  ئاز 
بۇالر تولۇق پىشقان ۋاقىتتا ئىگىسى خالىسا ئۆشرىنى بهرسه بولىدۇ. 
8. ئۆشرى بېرىلمىگهن دانلىق زىرائهت، مېۋىلىك دهرهخلهردىن 
ۋه  يېيىش  بىلهن  شهرتى  بېرىش  ئۆشرىنى  يېگهنده  نهرسه  بىر 
ھهنىفه  ئهبۇ  مهسىلهن:  كېرهك.  تولدۇرۇش  ئورنىنى  بۇنىڭ  كېيىن 
رهھمهتۇلالھى ئهلهيھنىڭ قارىشىچه، 10 كىلوگرام ئۈزۈم توپالنغان 

بولسا بىر كىلوگرامنى ئۆشره دهپ ئايرىش كېرهك. 

«ئىمان 
ئېيتقان، ياخشى 

ئهمهللهرنى 
قىلغان، ناماز 

ئوقۇغان ۋه 
زاكات بهرگهن 

كىشىلهر 
پهرۋهردىگارىنىڭ 

دهرگاھىدا 
(چوڭ) ساۋابقا 

ئېرىشىدۇ، 
ئۇالردا 

(ئاخىرهتته) 
قورقۇنچ ۋه 
غهم-قايغۇ 
بولمايدۇ.» 

(بهقهره سۈرىسى، 
277-ئايهت)
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9. مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن فهتھى قىلىنىپ، ھېچكىمگه مۈلۈك 
دېيىلىدۇ.  يېرى  مىرى  توپراقلىرى  ئىسالم  بېرىلمىگهن  قىلىپ 
بۇالرنىڭ ئىگىدارچىلىقى دۆلهتكه ئائىت بولۇپ، پايدىلىنىش ھهققى 
ئىشلهتكۈچىلهر  بۇالرنى  بېرىلگهن.  بىلهن  خېتى  يهر  دېھقانالرغا 
ئىجارىگه ئالغۇچى ساالھىيىتىده بولىدۇ. دۆلهتكه بېرىدىغان مهلۇم 

ھهسسىلىرى ياكى بېجى «ئىجاره بهدىلى» ھېسابىدا بولىدۇ. 
بۇ خىل يهرلهرنىڭ مهھسۇالتلىرىدىن ئۆشره ياكى باشقا ئىسىم 
بىلهن زاكات بېرىلمهيدۇ. ئوسمانىيه دۆلىتىده توپراقالر بۇ ئهھۋالدا 

ئىدى.
ئاناتولىيه ۋه بالقان قاتارلىق جايالردا ئىلگىرى كهڭرى زېمىنى 
بولغان مىرى يهرلىرىنىڭ بىر قىسمى كېيىن بهدهل تۆلهش شهرتى 
بىلهن سېتىلىپ، يهر خېتى بىلهن باشقىالرغا بېرىلگهن. ئىگىسىز 
توپراقالرنىڭ ئىشلىتىلىشى نهتىجىسىده كهڭرى يهرلهر شهخسلهرنىڭ 
مۈلكىگه ئايالنغان. بۇنىڭ بىلهن مۈلكى يهر تۈرى بارلىققا كهلگهن. 
يهرلهر  بۇ  كىرىدۇ.  تۈرىگه  يهر»  مۈلكى  «پهقهتال  يهرلهر  خىل  بۇ 
ئۆشرى يېرىگه ئوخشاش ئېلىنىدىغان مهھسۇالتتىن ئۆشرى بېرىلىشى 
كېرهك. كۈنىمىزده تۈركىيه توپراقلىرىنىڭ ھهممىسى مۈلكى يهردۇر. 
ئهگهر ئۆشره دۆلهت تهرىپىدىن توپالنمىسا ھايۋاناتتىن بېرىلىدىغان 
زاكاتقا ئوخشاش، يهر ئىگىلىرى يهرنىڭ ئۆشرىسىنى ئۇيغۇن يهرلهرگه 

ئۆزى بېرىشى كېرهك. 

«سهرمايىنىڭ 
راكقا 

ئايلىنىشىنىڭ 
ئالدىنى 

ئالىدىغان چاره 
زاكاتتۇر.»
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ۋهقىپ، زاكات ۋه ئىنفاققا مۇناسىۋهتلىك بىر سۆھبهت

بايلىق ئامانهتتۇر

ئىسالم مۈلۈككه قانداق قارايدۇ؟

ئىسالمدا مۈلۈك ھهقىقىي مهنادا شهخس ۋه جهمئىيهتكه ئائىت 
بولماستىن، ئالالھتائاالغا ئائىتتۇر. بۇ ئىنسانغا مهلۇم ۋاقىت، مهلۇم 
شهرت ئاستىدا ئىشلىتىش ئۈچۈن بېرىلگهن نهرسىدۇر14. بۇ سهۋهپتىن 
ئىنسان ئىگه بولغان مال-دۇنيانى خالىغانچه ئىشلىتهلمهيدۇ. مۈلۈك 
سهرپ  يولغا  كۆرسهتكهن  ئالالھ  يهنى  يولىغا  ئىگىسىنىڭ  ھهقىقىي 
دۇنيا  پايدىالنغان  ئۆزى  ئىگىسىنىڭ  بايلىق  كېرهك.  قىلىنىشى 
كۆرسهتكهن  ئىسالم  كىشىلهرنى  بىچاره  ۋه  موھتاج  نېمهتلىرىدىن 
دائىرىده پايدىالندۇرۇش مهجبۇرىيىتى بار. بۇنىڭدىن مهقسهت قول، 
تىل ۋه باشقا ئهزاالردىن باشقىالر خاتىرجهم بولىدىغان بىر مۇئمىن 

بولۇشتىن ئىبارهت. 
بۇ خىل روھى ھالهت مال-مۈلۈكنىڭ ئالالھتائاالنىڭ بهندىسىگه 
كېلىدۇ.  بولۇشتىن  ئىگه  ئېڭىغا  ئىكهنلىك  ئامانىتى  بىر  بهرگهن 
بولىدۇ.  قىلغانلىق  خىيانهت  ئامانهتكه  ئىشلهتسه،  يولدا  ئهكسىچه 
خىل  ھهر  بولۇۋاتقان  مۇپتىال  ئىنسانلىرى  كۈنىمىز  بىلهن  بۇنىڭ 

ئىللهتلهر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 
بولۇشنىڭ  باي  يهنى  ئىگىسى  بايلىق  قارىشىدا  ئىسالمنىڭ 

ھۆكمى نېمه؟
ئىسالم ئىنسانالرنى توغرا يولدىن باي بولۇشقا تهشۋىق قىلىدۇ. 
جهھهتتىن  دىنىي  ئىككىسى  شهرتىدىن  ئاساسى  بهش  ئىسالمنىڭ 
زاكات  ۋه  ھهج  بۇالر  قىلىنغان.  پهرز  كىشىلهرگه  بولغان  باي 

ئىبادهتلىرىدۇر. 

14. بۇ باپ  مۇئهللىپ بىلهن قىلىنغان سۆھبهتتىن ئېلىندى.

«ئهي ئىنسان 
ئوغلى! 

ئېھتىياجىڭدىن 
ئارتۇق مال-
دۇنيايىڭنى 

سهدىقه بېرىش، 
سېنىڭ ئۈچۈن 

خهيرلىكتۇر. ئهگهر 
بهرمهي، قولۇڭدا 
تۇتۇپ تۇرساڭ، 
سېنىڭ ئۈچۈن 

ياخشى ئهمهستۇر. 
يېتهرلىك مال-
دۇنياغا ئىگه 
بولغانلىقىڭ 

ئۈچۈن ئالالھ 
نهزىرىده مهسئۇل 

بولمايسهن. 
ئىنفاقنى بېقىشقا 
مهسئۇل بولغان 

كىشىلهردىن 
باشال.» 

(تىرمىزى، 
«زاكات»، 23) 
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بۇنىڭ مهنىسى توغرا يولدىن باي بول، زاكات بهر ۋه ھهجگه بار دېگهنلىكتۇر. بۇ 
ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:

سۆزى  دېگهن  «زاكات»،18)  (بۇخارى،  ئۈستۈندۇر»  قولدىن  ئالغۇچى  قول  «بهرگۈچى 
ئارقىلىق، چامىنىڭ يېتىشىچه «بهرگۈچى بولۇش»نى تهۋسىيه قىلغان.

دىققهت  يېتىشته  سهۋىيهسىگه  بولۇش  باي  قىلىنغان  تهشۋىق  قارىشىدا  ئىسالمنىڭ 
قىلىشقا تېگىشلىك نوقتىالر قايسىالر؟ 

كۈنىمىزدىكى  تىجارهتنى  بىرلىكته  بىلهن  بۇنىڭ  قىلىدۇ.  تهشۋىق  تىجارهتكه  ئىسالم 
بىلهن  قاراشالر  ئىقتىسادىي  سوتسىيالىستىك  ۋه  (كاپىتالىزم)  تېپىش  پۇل  يولدىن  خالىغان 
چهكلىمه قويىدىغان سىستېمىالر بىلهن مهقسهتكه يېتىشنى تهۋسىيه قىلمايدۇ. ئىسالم تىجارهتته 
ھۆكۈملهرنى  قىسىم  بىر  قويۇپ،  ئورۇنغا  ئالدىنقى  مهنپهئهتىنى  جهمئىيهتنىڭ  ۋه  شهخس 
تىجارىتىنى  نهرسىلهرنىڭ  قىلغان  ھارام  ئالالھ  بىرسى  ھۆكۈملهرنىڭ  بۇ  قويىدۇ.  ئوتتۇرىغا 

قىلىشقا بولمايدىغانلىقىدۇر. 
ئىسالم نهزىرىده تىجارهت جائىز بولۇشىنىڭ بىرىنچى شهرتى تىجارهت ساھهسىنىڭ 
ئازايتىپ،  بازاردا  مالنى  بىر  ئۇسۇلى.  پائالىيهتنىڭ  بۇ  شهرتلهر  باشقا  بولىشىدۇر.  ھاالل 
ئهھۋال  بۇ  چهكلىنىدۇ.  سېتىش  كېيىن  ساقالپ،  ئامباردا  ئۈچۈن  ئۆستۈرۈش  باھاسىنى 
كۈنىمىزدىكى تهبىرى بىلهن زاغرا تىلدا قاراڭغۇ بازار دېيىلىدۇ. بۇ خىل قىلمىش شهرئى 

ئاتالغۇدا «ئالدامچىلىق» دېيىلىپ، چهكلهنگهن.
تىجارهتتىكى يهنه بىر چهكلىمه «گابىن» يهنى ساختىپهزلىكتۇر. بۇ قارشى تهرهپنىڭ 
تهجرىبىسىزلىكى، ساددىلىقىدىن پايدىلىنىپ مال ۋه باھاسى ئوتتۇرىسىدا باھا پهرقىنى 
ناھايىتى يۇقىرى قىلىۋېتىش. مهسىلهن: ئوغۇرالپ كهلگهن مالنى ئهزان سېتىۋېلىش ۋه 
ئهزان  مالنى  قىممهتلىك  قولىدىكى  پايدىلىنىپ،  تهجرىبىسىزلىكىدىن  بالىنىڭ  كىچىك 

باھادا سېتىۋېلىش.

جايىدا ئادا قىلغان ناماز بىلهن زاكاتنى،
سالىھ بهنده بولۇپ، ئاسان ئۆتهر سىرات (كۆۋرۈك)تىن.

-راھمهتى
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ئېيتىش  ئهيىپ-نوقسانلىرىنى  مالنىڭ  بولغان  ساتماقچى 
شهرتتۇر. مال ئالغان ۋاقىتتا قهستهنلىك بىلهن ئۇ مالنىڭ ئهيىۋىنى 

يۇشۇرۇشقا بولمايدۇ. 
قىلىشنى  بايان  ئاساسلىرىنى  شهرئى  تىجارهتنىڭ  يهرده  بۇ 
مهقسهت قىلمىغانلىقىمىز ئۈچۈن، ئاخىرىدا شۇ نوقتىنى بايان قىلىش 

بىلهن كۇپايه قىاليلى. 
چهكلىمىگه  ۋاقىتالردا  بهزى  جهھهتتىن  شهرئى  نىسبىتى  پايدا 
ئۇچرايدۇ. بۇ ئهھۋال ئۇرۇش، يۇقۇملۇق كېسهل تارقالغان ئهھۋالالردا 
مهسلهھهت  ھۆكۈمرانالرغا  دىن،  بولىدۇ.  ئىگه  ئهھمىيهتكه  بۈيۈك 
ئىستىقامىتىده  تهشۋىق  ياكى  تهھدىت  ئېلىش،  تهدبىر  دائىرىسىده 
تىجارهت  ساالھىيهت  بۇ  بېرىدۇ.  ساالھىيىتىنى  چىقىرىش  قانۇن 
ئۈچۈن  مهنپهئهتى  ئومۇمنىڭ  شۇڭا،  قوللىنىلىدۇ.  كۆپ  ئىشلىرىدا 
ھۆكۈمرانالر تۈزگهن قانۇنالرغا، بولۇپمۇ پايدىنىڭ نىسبىتىگه رىئايه 
قىلىش كېرهك. ئهمما زىيان تارتىش ئهھۋالى كۆپ بولغان ۋاقىتتا، بۇ 

چهكلىمىلهر كۈچكه ئىگه بولمايدىغان ۋاقىتالرمۇ بولىدۇ. 
تهشۋىق  شۇغۇللىنىشقا  بىلهن  تىجارهت  قارىشىدا  ئىسالمنىڭ 
قىلىدىغان كۆپلىگهن دهلىللهر بار. بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك بىر نهچچه 

ھهدىس-شهرىپ تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت:
قىيامهت  سودىگهر  بىر  مۇسۇلمان  ۋه  دۇرۇست  «ئىشهنچلىك، 

كۈنى شېھىدلهر بىلهن بىلله بولىدۇ.» (ئىبنى ماجه، «تىجارهت»، 1) 
تىجارهتچى  جهسۇر  سالغان  بازارغا  ئۈچۈن  سېتىش  «مېلىنى 
قىلغۇچى   بازارچىلىق  قاراڭغۇ  (رىزىقالندۇرۇلغۇچى)،  مهرزۇق 

مهلئۇندۇر.» (ئىبنى ماجه، «تىجارهت؛، 6)
مهرزۇق  تىجارهتچى  جهسۇر  مهھرۇم،  تىجارهتچى  «قورقۇنچاق 

(رىزىقالندۇرۇلغۇچى)دۇر.» (دهيلهمى، «مۇسنهد»، 2-جىلد، 79)
«ئىنسان يهيدىغان نهرسىلهرنىڭ ھاالل ۋه گۈزهل بولغىنى ئۆزى 

ئىشلهپ، يېگىنىدۇر.» (ئىبنى ماجه، «تىجارهت»، 1)

«ئۇالر شۇنداق 
ئهرلهركى، 

سودا-سېتىق 
ئۇالرنى ئالالھنى 
زىكىر قىلىشتىن، 
ناماز ئۆتهشتىن، 
زاكات بېرىشتىن 

غهپلهتته 
قالدۇرمايدۇ، 
ئۇالر دىلالر 
ۋه كۆزلهر 

قااليمىقانلىشىپ 
كېتىدىغان كۈن 
(يهنى قىيامهت 

كۈنىدىن) 
قورقىدۇ.» 

(نۇر سۈرىسى، 
37-ئايهت)
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شۇغۇللۇنۇپ  بىلهن  تىجارهت  ئاساسهن  ھۆكۈملهرگه  ئىسالمى 
ئىشلهتسه  خالىغانچه  مال-دۇنياسىنى  مۇسۇلمان،  بىر  بولغان  باي 

بوالمدۇ؟
مال ھۆكمىدىكى نهرسىلهرنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ. ھايۋانالر، 

مۈلۈكلهر، زىبۇ-زىننهت ئهشيالىرى، تىجارهت مېلى قاتارلىقالر. 
بولغان  مهنسۇپ  كاتىگورىيلهرگه  خىل  ھهر  بۇنداق  ئىسالم 
مهسىلهن:  بېكىتكهن.  قانۇن-تۈزۈم  ئۈچۈن  ئىستىمالى  مالالرنىڭ 
ئىشقا  كۆپ  بېرىپ،  ئاز  يهم-خهشىكىنى  ھايۋانالرنىڭ  مىنىدىغان 
سېلىش چهكلهنگهن. بىر مۈلۈكنى باشقىالرغا زىيان سېلىش ئۈچۈن 
ساقالشنى چهكلىگهن. قولۇم-قوشنىنىڭ ئۆيىگه چۈشىدىغان كۈن 
ئېگىزلىتشمۇ  تامنى  دهرىجىده  توسۇۋالىدىغان  مهنزىرىنى  ۋه  نۇرى 
مېلىنى  تىجارهت  بولغان  ئېھتىياجى  ئىنسانالرنىڭ  چهكلهنگهن. 
ھالهتكه  پايدىلىنالمايدىغان  باشقىالر  ئارقىلىق  بوزۇپ-چېچىش 
كهلتۈرۈشكه بولمايدۇ. ئهگهر ئۇ تىجارهت مېلى غىزا ماددىسى بولسا 
تېخىمۇ بولمايدۇ. مهسىلهن: باھا ئهرزان بولۇپ كهتتى دهپ، نارازىلىق 
تۆكۈشكه،  يولالرغا  ئوتياشالرنى  ئېتىزلىقتىكى  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش 
ئامباردىكى زهيتۇن يېغىنى يولالرغا چېچىشقا بولمايدۇ. چۈنكى بۇالر 

ئومۇمنىڭ مهنپهتى ئۈچۈن پايدىلىنىدىغان نهرسىلهردۇر. 
ئىشلهپچىقىرىشنى  ئۈچۈن  ئېلىش  پايدا  ئارتۇق  ھهددىدىن 
ئازايتىشقا بولمايدۇ. بۈگۈن كارتهل (cartel) 15مونۇپول قىلىۋېلىش 
خارهكتېردىكى  ئىقتىسادىي  ئاتالغان،  دهپ   (trust) تىراست16  ۋه 
ۋه  سۈنئى  سالىدىغان  زىيانغا  ئىستىمالچىالرنى  بىلهن  تهشكىالتالر 
تۇسالغۇ  ئهرزانلىشىغا  باھاسىنىڭ  مال  ئۆستۈرۈش،  باھا  قهستهن 

مۇئهسسهسهلهرنى  باشقا  مۇئهسسهسهلىرىنىڭ  سانائهت  ۋه  تىجارهت  كارتهل:   .15
ئاجىزالشتۇرۇپ، ئۆزى تېخىمۇ كۆپ پايدىغا ئېرىشىش مهقسىتىده شهكىللهندۈرگهن، 

ناتوغرا رىقابهتكه تايىنىدىغان گوروھ.
16. تىراست: چوڭ شىركهتلهرنىڭ باھا بهلگىلهش، كونترول قىلىش ۋه رىقابهتنى 

يۇقۇتۇش قاتارلىق جهھهتلهرده ئۆزئارا بىرلىككه كېلىپ، گوروھلىشىشى.

«ئۇالرنى بىزنىڭ 
ئهمرىمىز بويىچه 

(كىشىلهرنى 
بىزنىڭ 

دىنىمىزغا) 
يېتهكلهيدىغان 
پېشىۋاالر (يهنى 
پهيغهمبهرلهر) 

قىلدۇق، ئۇالرغا 
بىز ياخشى 
ئىشالرنى 

قىلىشنى، ناماز 
ئوقۇشنى، 

زاكات بېرىشنى 
ۋهھيى قىلدۇق، 

ئۇالر بىزگه 
خالىس ئىبادهت 

قىالتتى.» 

(ئهنبىيا سۈرىسى، 
73-ئايهت) 
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بولىدىغان ئۇسۇل-چارىالرنى ئىشلىتىش قاتارلىق قىلمىشالر ئومۇمنىڭ 
مهنپهئهتىگه زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇالرمۇ چهكلىنىدۇ. 

باي بىر مۇسۇلماننىڭ ئىقتىسادىي مهسئۇلىيهتلىرى قايسىالر؟
زاكات  زاكاتتۇر.  مهسئۇلىيهت  مۇھىم  ئهڭ  مېلىدىكى  باينىڭ 
ئوخشاش  بىلهن  سۆز  دېگهن  (پاكالش)  «تهزكىيه»  ئهرهپچىده 
تۇمۇردىن كهلگهن بىر كهلىمىدۇر. «تهزكىيه» پاكىزالش دېگهنلىك. 
پهرز  بىلهن  ئهمرى  ئالالھنىڭ  بۇ  پاكاليدۇ.  مالنى  زاكات  يهنى 
قىلىنغانلىقى ئۈچۈن زاكاتقا مهنسۇپ بولغان، مالدىكى زاكات مىقدارى 
مېلىنى  باشقىالرنىڭ  بهرمهسلىك  ئۇنى  ھهققىدۇر.  كهمبهغهلنىڭ 
تارتىۋالغانلىق بولىدۇ. جانابى ئالالھ زاكات ئۈچۈن ھهر تۈرلۈك مالدا 
مهلۇم  ئاساسهن  بۇنىڭغا  بېكىتكهن.  ئۆلچىمى  (بايلىق)  نىساپ  بىر 

مىقدارنىڭ ئۈستىدىكى مالالردىن زاكات بېرىشكه توغرا كېلىدۇ. 
ئويلىغىنىدهك،  خهلقنىڭ  بايلىق  قارىشىدا  ئىسالمنىڭ 
ئهمهس.  ئۆلچىمىده  سهرۋىتى  كىشىلهرنىڭ  مىليونېر  كۈنىمىزدىكى 
81 گرام ئالتۇن ۋه بۇنىڭغا تهڭ كېلىدىغان مال-مۈلۈك، بايلىقنىڭ 
شهرئى ئۆلچىمىدۇر. بۇ مىقدار ۋه بۇنىڭدىن كۆپ مىقداردىكى مال، 
ئۈستىدىن بىر يىل ئۆتۈش شهرتى بىلهن زاكىتى بېرىلىدىغان مالالرغا 

تهۋه بولىدۇ. 
ھهق  بېكىتىلگهن  قىلىپ  ئۆلچهم  بىر  قىرىقتا  دىنىمىزدىكى 
موھتاجنىڭ ھهققىدۇر. موھتاجنىڭ ھهققىنى ھهق ئىگىسىگه گۈزهل 
ئۇسۇلدا تهقدىم قىلىش كېرهك. زاكات دهپ ئاتالغان بۇ ھهق پېقىر-

يوقسۇلنىڭ بايلىققا قىرىقتا بىر ئورتاق قىلىنىشى دېگهنلىكتۇر. زاكات 
موھتاجغا بېرىلگهن ئهڭ تۆۋهن ھهقتۇر. ئهمما بۇ نىسبهت يهر-مۈلۈك 
كىرىملىرىدا «ئۆشره ئىسمى بىلهن ئوندا بىرغا چىقىدۇ، ھايۋانالردا 
جىنسىغا قاراپ ھهر خىل بولىدۇ.» زاكاتتىن باشقا سهدىقه، ئىنفاق ۋه 
ساخاۋهتنى قۇشۇمچه قىلىپ بېرىش مال-دۇنيانى بهرىكهتلهندۈرىدۇ. 
ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ زاكات بهرمىگۈچىلهرگه ئۇرۇش ئېالن 

قىلىشى بۇ مهسىلىنىڭ قانچىلىك مۇھىم ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

«سىلهر شۇنداق 
كىشىلهر سىلهركى، 
ئالالھنىڭ يولىدا 

(پۇل-مال 
سهرپ قىلىشقا 
چاقىرىلساڭالر، 

سىلهرنىڭ 
ئاراڭالردا بېخىللىق 
قىلىدىغانالر بار، 
كىمكى بېخىللىق 
قىلىدىكهن، ئۇ 
ئۆزىنىڭ زىيىنى 

ئۈچۈن بېخىللىق 
قىلىدۇ. ئالالھ 

(سىلهرنىڭ مال-
مۈلكۈڭالردىن) 

بىھاجهتتۇر، سىلهر 
بولساڭالر (ئالالھقا) 

موھتاجسىلهر، ئهگهر 
سىلهر (ئالالھنىڭ 

تائىتىدىن) يۈز 
ئۆرىسهڭالر، 

ئالالھ سىلهرنىڭ 
ئورنۇڭالرغا باشقا 

بىر قهۋمنى 
ئالماشتۇرىدۇ، ئۇالر 
سىلهرگه ئوخشاش 

بولمايدۇ.» 

(مۇھهممهد سۈرىسى، 
38-ئايهت)
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ئايرىم- شهخسلهر  بېرىلىدىغان  زاكات  قۇرئانى-كهرىمده 
ئايرىم كۆرسىتىلگهن. يوقسۇل، قهرزدار، ئوقۇغۇچى، ئالالھ يولىدا 
غهيرهت قىلغۇچىالر ۋه مۇساپىر كىشىلهرگه ئېھتىياج نىسبىتىده زاكات 

بېرىلىشى كېرهك. 
دهۋرىمىز ماددىي قىيىنچىلىقالر ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىققان بىر 
دهۋىر بولغانلىقى ئۈچۈن، بايالر نورمال ۋاقىتتىكى زاكات مهسئۇلىيىتى 
بىلهنال كۇپايه قىلماي، بۇنىڭدىن كۆپرهك خهيرى-ساخاۋهت قىلىشى 

الزىم. 
مۇسۇلمانالر  مهسلىسى،  ئۆشره  بار.  مهسىلىسى  ئۆشره  يهنه 
ئوسمانىيه  بىرى.  مهسىلىلهردىن  مۇھىم  بهرمهيۋاتقان  ئهھمىيهت 
يهرنىڭ  كۈنىمىزده،  ئىدى.  شهكلىده  مىرى  يهرلهر  دۆلىتىده 
يهر  ئايالندى.  مۈلۈككه  شهخسىي  ئۆزگىرىپ،  شهكلى  ئىشلىتىش 
تېرىيدۇ،  خالىسا  ئىگه.  ھهققىگه  ئىشلىتىش  تۈرلۈك  ھهر  ئىگىسى 
خالىمىسا تېرىمايدۇ، خالىسا ساتىدۇ. شۇڭا، سۇغۇرۇلغان ۋه ئهمگهك 
كۈچى سهرپ قىلىنغان يهردىن قولغا كهلتۈرۈلگهن مهھسۇالتالردىن 
بىلهن  سۈيى  يامغۇر  قىلماي،  سهرپ  كۈچى  ئهمگهك  بهش؛  يۈزده 
ئېلىنغان مهھسۇالتالردىن يۈزده ئون زاكات بېرىلىشى كېرك. بۇنىڭ 
شهرئى ئىسمى ئۆشرهدۇر. بۇ ئۆشرىنى بهرمىگۈچىلهر، خۇددى زاكات 
بۇ  بولىدۇ.  تارتىۋالغان  ھهققىنى  موھتاجنىڭ  بهرمىگۈچىلهردهك، 
سوراش  ئهھلىدىن  مهسىلىسىنى  زاكات  قاراش،  جىددى  مهسىلىگه 

ياكى فىقىھ كىتابلىرىدىن ئۆگىنىش كېرهك. 
ئالالھنىڭ بهندىلىرىگه ئامانهت قىلىپ بهرگهن نېمهتلىرى دهپ 
چۈشهندۈرگهن مالالر ھهققىده، بايالرنىڭ زاكاتتىن باشقا خهيرى-

ساخاۋهت ئىشلىرىنىڭ بارلىقىنى ئېيتتىڭىز. بۇنى بىر ئاز چۈشهندۈرۈپ 
بهرسىڭىز؟

زاكاتقا  كۆپ.  تۈرلىرى  خهيرى-ساخاۋهتنىڭ  بۇ  ئهلۋهتته، 
تهشۋىق  قىلىشقا  بىلهن  ئىختىيارى  ئۆز  قىلىنماي،  پهرز  ئوخشاش 
ئالالھ  مالنىڭ  بىر  ۋه  ئىسار  ئىنفاق،  بۇالر  بار.  تۈرلىرىمۇ  قىلىنغان 

«كۆپلىگهن 
بايلىق ئىگىلىرى 
باركى، ئۇالرنىڭ 
بايلىقىنى اليىق 

بولمىغان يهرلهرگه 
بهرمهسلىكى، 

بېرىشىدىن 
تېخىمۇ ياخشىدۇر. 

بۇ سهۋهپتىن 
ئالالھ بهرگهن 
مالنى پهقهتال 

ئالالھنىڭ ئهمرى 
بولغان يهرلهرگه 

خهجله. ئۇرۇنسىز 
ئېھسان قىلىش 

خۇددى ئاسىي بىر 
قۇلنىڭ ئېھسان 
قىلدىم دهپ، 
پادىشاھنىڭ 

مېلىنى بۇالڭچىغا 
بهرگىنىگه 

ئوخشايدۇ.»

-مهۋالنا 
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ۋهقىپ  يهنى  بېغىشلىنىشى  ئهبهدى  غايىگه  بىر  ئۈچۈن  رىزاسى 
قىلىنىشىدۇر. زاكات موھتاجغا قىلىنغان ئىنفاقنىڭ پهرز بولغىنىدۇر. 

بايلىقنى سهدىقه، ئىنفاق ۋه ئىسار بىلهن زىننهتلهش كېرهك.
بۇ ھهقته جانابى ئالالھ تهۋبه سۈرىسىنىڭ 34-ئايىتىده مۇنداق 

دهيدۇ:
سهرپ  يولىدا  ئالالھنىڭ  ئۇنى  يىغىپ،  «ئالتۇن-كۈمۈش 
بىلهن  ئازاب  قاتتىق  بولىدىغان)  (دوزاختا  قىلمايدىغانالرغا 

بىشارهت بهرگىن.» 
تارتىۋېلىنغان  ھهققى  موھتاجنىڭ  ئايهتته  قىلساق،  دىققهت 
ۋاقىتتا تارتىۋالغۇچىنىڭ جهھهننهمگه كىرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. 
سهدىقه،  قىلىپ،  تهپهككۇر  چوڭقۇر  ئالدىدا  تهھدىت  ئىالھىي  بۇ 
ئىنفاقالردا قىرىقتا بىردىن كۆپرهك بېرىشكه غهيرهت قىلىش كېرهك. 

يهنه باشقا بىر ئايهتته:
توغرىسىدا  قىمار  ۋه  ھاراق  سهندىن  مۇھهممهد!)  «(ئى 
سورىشىدۇ، سهن ئۇالرغا: «بۇنىڭ ھهر ئىككىسىده چوڭ گۇناھ 
ۋه كىشىلهرگه (ئازغىنا ماددىي) پايدىمۇ بار، لېكىن ئۇالردىكى 
گۇناھ پايدىغا قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ» دېگىن، ئۇالر سهندىن 
سورايدۇ،«(ئېھتىياجدىن)  توغرۇلۇق  قىلىش  سهدىقه  نېمىنى 
ئارتۇقىنى (سهدىقه قىلىڭالر)» دېگىن. (دۇنيا ۋه ئاخىرهتنىڭ 
ئىشلىرىنى) تهپهككۇر قىلىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھ ئۆز ئايهتلىرىنى 
219-ئايهت)  سۈرىسى،  (بهقهره  قىلىدۇ.»  بايان  شۇنداق  سىلهرگه 

دېيىلگهن. 
ئهپهندىم! مهملىكىتىمىز ئىقتىسادىي جهھهتتىن مۈشكۈل دهۋرىنى 
ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. بۇ كۈنلهرده زاكات ۋه ئىنفاقالر تېخىمۇ كۆپ ساۋاب 

ھاسىل قىالمدۇ؟
ۋه  ماددىي  مهملىكىتىمىز  بۈگۈن  دېگىنىڭىزدهك،  سىزنىڭ 
ئىنفاق  بۈيۈك  سهۋهپتىن  بۇ  كېلىۋاتىدۇ.  دۇچ  بۆھرانالرغا  مهنىۋىي 
ئىگه-چاقىسىز  ۋه  ئاجىز  كېسهل،  بار.  ئېھتىياج  سهپهرۋهرلىكىگه 

«مال-
دۇنياغا ئارتۇق 
بېرىلمىگىنكى، 
ۋاقتى كهلگهنده 

ئاسانلىقچه 
قويۇپ 

قۇيااليسهن، ھهم 
ئاسان تاشالپ 
كېتهلهيسهن، 
ھهمده ساۋاب 

تاپىسهن. سهن 
سېنى چىڭ 
تۇتىدىغانغا 

يېپىشقىنكى، 
ئهۋۋهلده 

ئۇدۇر، ئاخىرىدا 
ئۇدۇر.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا 
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تىرىشىشىمىز  بولۇشقا  دهرمان  دهردىگه  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ  مۆمىن 
كېرهك. چۈنكى مهرھهمهت، دۇنيادا ۋىجدانى راھهتلىك، ئاخىرهتته 
بىرگه  بىلهن  زاكات  ھهتتا  خوشخهۋىرىدۇر.  سائادهتنىڭ  ئهبهدى 
ئىمكانى بار قېرىنداشلىرىمىز خهيرى-ساخاۋهتنى كۆپهيتىشى كېرهك. 
ئۈچۈن ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ ھىمايه  ۋاقىت  نورمال  زاكات  چۈنكى 
بهزى  ھالبۇكى،  ئهمىردۇر.  بىر  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  قىلىنىشى 
بۇنداق  مۇمكىن.  بولىشى  سىرتىدا  نورمالنىڭ  يوقسۇللۇق  ۋاقىتالردا 
كاپالهتكه  بىخهتهرلىكنى  خاتىرجهملىك،  جهمئىيهتلهرده  دهرتلىك 
ئىگه.  ئهھمىيهتكه  بۈيۈك  خهيرالر  قىلىنغان  ئۈچۈن  قىلىش  ئىگه 
بۇنداق ۋاقىتالردا پهرز بولغان زاكاتنىال ئادا قىلىش بىلهن كۇپايه 
قىلماسلىق كېرهك. چۈنكى دهرتلىك ۋه موھتاج ئىنسانالرنىڭ ئورنىدا 
قارىتا  رهببىمىزگه  بۇ  ۋاقىتا  ئهينى  ئىدى.  مۇمكىن  بولىشىمىز  بىز 

شۈكۈر قهرزىمىزدۇر. 
ئهۋالدلىرىمىزنى كىچىك ۋاقتىدا نامازغا قانداق ئادهتلهندۈرگهن 
كىشلهرنى  موھتاج  قىلىپ،  ئىگه  روھىغا  ئىنفاق  ئۇالرنى  بولساق، 
ئىشنىڭ  بۇ  كېرهك.  ئادهتلهندۈرىشىمىز  شۇنداق  سۆيۈندۈرۈشكىمۇ 
مهشىقىنى كىچىك ۋاقتىدا قىلدۇرمىساق، كهلگۈسىده قىلدۇرىشىمىز 
ئالالھ  ئىگىسىنىڭ  ھهقىقىي  مۈلۈكنىڭ  ئۇالر  توختايدۇ.  تهسكه 
ياكى  كاسسىر  ئۆزىنىڭ  يېتىلىشى،  ئۆسۈپ  ئېڭىدا  ئىكهنلىكى 
ئۆسۈپ  شهكىلده  بۇ  كېرهك.  بىلىشى  ئىكهنلىكىنى  ئامانهتچى  بىر 
يېتىلگهن ئهۋالتالر، تارىخىمىزدىكى ياردهم سهپهرۋهرلىكىنى قايتىدىن 
ئىنفاق  اليىق  تهقدىرگه  تارىخىمۇ  ئىسالم  مۇمكىن.  جانالندۇرالىشى 

ئۆرنهكلىرى بىلهن تولۇپ تاشقان. 
توپراقلىرىنى  بالقان  ئوسمانىيالر  1913-يىلىدا  مهسىلهن: 
قولدىن چىقىرىپ قويغاندا، ھىندىستاندىكى جهۋھىرى قېرىنداشالر 
پۈتۈن  قىلىپ،  نامايىش  رهئىسلىرى  تهشكىالتىنىڭ  ئىسالم  ۋه 
مۇسۇلمانالرنى ئوسمانىيه دۆلىتىگه ياردهم قىلىشقا چاقىرىپ، زاكات 
ۋه ئىنفاقىنى ئۇالرغا بېرىشكه تهشۋىق قىلدى. بۇ يهرده دىققهتنى 

«ئى مۆمىنلهر! 
ئالالھتىن 

قورقۇڭالر، ھهر 
ئادهم ئهته (يهنى 

قىيامهت كۈنى) 
ئۈچۈن (ياخشى 

ئهمهللهردىن) 
نېمىلهرنى 

تهييارلىغانلىقىغا 
قارىسۇن، 
ئالالھتىن 

قورقۇڭالر، ئالالھ 
ھهقىقهتهن 
قىلىۋاتقان 

ئىشىڭالردىن 
تولۇق 

خهۋهرداردۇر.» 

(ھهشىر سۈرىسى، 
18-ئايهت) 
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جهلپ قىلىدىغان ۋهقهلهر بولدى. بىر يىگىت كهلدى. ئۆستىدىكى 
كۆينىكى ۋه يۇڭ پوپايكىسىنى ئىئانه قىلدى. بىر بوۋاي كېپهنىنى 

بهردى.
بۇنىڭغا ئوخشاش بىر نهچچه ۋهقه بۈيۈك ئىنفاق ئابىدىسىنى 
مهيدانغا كهلتۈردى. بۇ ئۆزى موھتاج تۇرۇپ، باشقىالرغا بېرىشتهك 
غهمگۇزار قهلبنىڭ ئابىده ھالىغا كېلىشىدۇر. بۈگۈن بىز بۇ ھاياجانغا 
بېرىلىدىغان  زاكات  كۈنىمىزده  سهۋهپتىن  بۇ  موھتاجمىز.  ناھايىتى 
«فى  بىرلىكته  بىلهن  قىلىش  دىققهت  تهقسىملهشكه  يهرلهرگه 
سهبىلىلالھ» يهنى ئالالھ يولىدا غهيرهت قىلغۇچىالرغا بېرىلىشىنىڭ 

تېخىمۇ مۇھىم ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىمهن. 
ئهپهندىم! ۋهقىپالرنىڭ تارىختىن بۇيان بۈيۈك خهيرالرغا ۋهسىله 
بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. بىر خهير مۇئهسسهسهسى بولغان ۋهقىپ 

ھهققىدىكى پىكىرلىرىڭىزنى ئوتتۇرىغا قويسىڭىز؟ 
ئىنفاقتا مۇئهسسهسهلىشىش ۋهقىپىنى مهيدانغا كهلتۈرىدۇ. ۋهقىپ 
قىلىنىشى،  تهقدىم  ئالالھتائاالغا  مۈلكىيهتنىڭ  (كۆچمه)  مهجازى 
تهملىك ۋه مۈلۈكنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش مهنئى قىلىنىپ، مۈلۈكنىڭ 
ئالالھ ئۈچۈن ئهبهدىلىشىشى دېگهنلىكتۇر. غايه ئالالھ ياراتقان ھهر 
ئالالھ  مېلىنى  ۋه  جېنىنى  يېقىنلىشىش،  بىلهن  شهپقهت  نهرسىگه 

ئۈچۈن تهقدىم قىلىش، جهننهتنى سېتىۋېلىش غهيرىتىدۇر. 
بىر نهچچه قېتىم ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدهك، ئوسمانىيه دۆلىتىده 
26 مىڭدىن ئارتۇق ۋهقىپ بار ئىدى. بۇ ۋهقىپلهر غهمگۇزار ئىنسانالر 
بىلهن ئاياقتا تۇردى. بۈيۈك زېمىندىكى بۈيۈك دۆلهتته جهمئىيهت 
ئهينى  ۋهقىپلهر  ساقلىدى.  تهڭپۇڭلۇقىنى  ئارقىلىق  ۋهقىپلهر  بۇ 
ۋاقىتتا جهمئىيهتنىڭ مهرھهمهت ئابىدىسى، ئىنفاق ئهڭ گۈزهل ئادا 
موھتاجمىز.  ناھايىتى  بۇنىڭغا  كۈنىمىزده  يهرلهردۇر.  قىلىنىدىغان 
كۈنىمىزده بۇ مۇئهسسهسهلهرنىڭ قايتىدىن تىرىلدۈرۈلىشى، موھتاج، 

غېرىپ، ئاجىز، يېتىمالرغا شهپقهت قۇچىغى بولىشى كېرهك. 

بىز قول ۋه 
تىلىدىن 
ئىنسانالر 

پايدىلىنىدىغان 
بىر مۇئمىن 

بولۇش ئۈچۈن، 
قىيامهت كۈنى 

مۈلۈكنىڭ 
ھهقىقىي 
ئىگىسىگه 

بېرىلىدىغان 
ھېسابتا ئهبهدى 
مۇكاپاتقا نائىل 

قىلىدىغان 
مهنىۋىي 

تاكامۇللۇق 
ئۈچۈن «بايلىق 

ئامانهتتۇر» ئېڭى 
بىلهن ياشىشىمىز 

كېرهك.



119

ئىنفاق ۋه ئۇسۇلى

كاتتا ئىمارهتلهرده ئولتۇرۇۋاتقان بىر ئىنسان، ئاددى بىر ئۆيده 
ئولتۇرۇۋاتقان ئىنسانىمىزنىڭ دهردىنى قانچلىك چۈشىنىدۇ؟ ئۇالرنىڭ 

ئهھۋالىدىن خهۋىرى بارمۇ؟ 
ئىنسان ئامانهت، ئهشيامۇ ئامانهت، دۇنياغا ئائىت ھهر نهرسه 
ئامانهتتۇر. ئامانهتنىڭ ئىگىسىگه تاپشۇرۇلۇشى رهھمهت ۋهسىلىسىدۇر. 
ئىنفاق ماددىيال ئهمهستۇر. رهببىمىز ئېھسان قىلغان ھهر نهرسىدىن 
قىلىش  تهبلىغ  قىلىپ،  ئىتائهت  ئالالھقا  كېرهك.  ئىنفاق قىلىنىشى 
ئهڭ گۈزهل ئىنفاقتۇر. كۈنىمىزده دۆلىتىمىزنىڭ ئهڭ مۇھىم ئىقتىسادىي 
بۆھرانلىرىدىن بىرى بولغان مال باھاسىنىڭ ئۆرلهپ كېتىشى ۋه بۇ 
كىرزىسنىڭ ئاساسى سهۋهبى ماددىي ئهمهس، مهنىۋىيدۇر. ئىنسانغا 
ئارزۇالر  نهپسانى  تاپشۇرۇلماي،  ئورنىغا  اليىقىدا  ئامانهت  بېرىلگهن 
كۆتىرىۋېتىدۇ،  بهرىكهتنى  ئالالھتائاال  قىلىنغاندا،  ئىسراپ  يولىدا 
ئوتتۇرىغا مهزلۇمنىڭ ئاھى كىرىدۇ، ھهر خىل ئىچ-پۇشۇقالر كهينى-
كهينىدىن كېلىشكه باشاليدۇ. زاكات ۋه ئىنفاقنىڭ جهمئىيهتنى قانداق 

بىر بهخت-سائادهتكه ئېرىشتۈرگهنلىكىگه تارىخىمىز شاھىتتۇر.
كۆڭۈل  قانداق  ئۆزىگه  ئهجدادىمىزنىڭ  تارىخىمىزدا  ئهپهندىم! 
بۆلگهن بولسا، باشقىالرغا، قوشنىلىرىغا ھهتتا جهمئىيهتنىڭ ئاجىز 
ۋه بىچاره كىشىلىرىگه تېخىمۇ بهكرهك كۆڭۈل بۆلگهنلىكىنى كۆردۇق. 
بۈگۈن ماددىي ئىشتىھانى قوزغايدىغان كاپىتالىزمنىڭ قۇلى بولۇپ، 
ئويلىمايدىغان  باشقىالرنى  يهنى  شهخسىيهتچى  ئىنسانالر  كۆپىنچه 

بولۇپ كېتىۋاتىدۇ. بۇنىڭ سهۋهبى نىمه؟
مۇددهتتىن  بىر  بهرسه،  تولۇق  زاكىتىنى  مۇسۇلمانالر  پۈتكۈل 
ئىگىلىرى  يهر  قالمايدۇ.  ئادهم  ئالىدىغان  زاكات  كېيىن 
مهھسۇالتلىرىنىڭ زاكىتى بولغان ئۆشرىسىنى، چارۋىالرنىڭ ئىگىلىرى 
بىچاره  يوقسۇل،  جهمئىيىتىمىزده  بهرسه  زاكىتىنى  ھايۋانلىرىنىڭ 
ئابدۇلئهزىز  ئىبنى  ئۆمهر  قىلىمهن.  تهخمىن  دهپ  قالماس  ئىنسان 
جهمئىيهت  ئۈچۈن  بهرگهنلىكى  جايىدا  زاكاتلىرىنى  بايالر  دهۋرىده 
بۈيۈك باياشاتلىققا ئېرىشكهن، ھهتتا زاكات بېرىش ئۈچۈن كهمبهغهل 

«ئۇالر: 
«رهسۇلۇلالھنىڭ 

يېنىدىكى 
كىشىلهرنى 

تهمىنلىمهڭالر، 
ئۇالر تاراپ 

كهتسۇن» دهيدۇ، 
ئاسمانالرنىڭ 
ۋه زېمىننىڭ 
خهزىنىلىرى 
ئالالھنىڭ 

ئىلكىدىدۇر. 
لېكىن مۇناپىقالر 

(ئالالھنىڭ 
ھېكمىتىنى) 

چۈشهنمهيدۇ.» 

(مۇناپىقۇن 
سۈرىسى، 7-ئايهت)
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تاپقىلى بولمايدىغان دهرىجىگه كهلگهن. ئهجدادىمىز بۇنىڭ گۈزهل 
ئۆرنهكلىرىنى كۆرسىتىپ بهرگهن. ئىنفاق قىلىشتا بىر-بىرى بىلهن 
مۇسابىقىالشقان، ھهتتا ئىنفاقتا يۇقىرى دهرىجه بولغان ئىسارغا قهدهر 
يېتىپ بارغان. ئىسار ئۆزىدىن كېسىپ ئېلىپ بېرىش، يهنى ئۆزى 
ئهپسۇسكى،  دېگهنلىكتۇر.  بېرىش  قېرىندىشىغا  تۇرۇپ،  موھتاج 
ئىسار  ئىنساندىن  ھهر  ئاز.  دهرىجىده  يوق  ئهھۋال  بۇ  كۈنىمىزده 
ئهمما  ئهمهس.  توغرا  قىلىشمۇ  ئۈمىد  قىلىشنى  ئىنفاق  سهۋىيهسىده 
جهمئىيهتلهرده  قىلغان  تهرهققى  بىلهن  مۇتتهقىلهر  ۋه  پهيغهمبهرلهر 

ئىسار تۇيغۇسى ھهيران قالىدىغان دهرىجىده كۈچلۈكتۇر. 
كۈنىمىزده، ئىنفاققا تېخىمۇ ئهھمىيهت بېرىش ۋه ئىنسانالرنى 
مۇئهسسهسهلهرنىڭ  دىنىي  كېرهك.  قىلىش  تهشۋىق  ئۇنىڭغا 
ئىنسانالرنىڭ  غهيرهتلىك  قىلىدىغان  خىزمهت  ئىسالمغا  قۇرۇلىشى، 
يېتىشتۈرۈلىشى، جهمئىيىتىمىز پايدىلىنىدىغان دوختۇرخانا، ئىگه-

چاقىسىزالر قالىدىغان ساناتورىيهلهرنىڭ سېلىنىشى جهمئىيتىمىزنىڭ 
مۇھىم ۋهزىپىلىرىدىن بىرسىدۇر.

بهرگهنده  زاكات  كېرهك؟  بېرىلىشى  قانداق  زاكات  ئهپهندىم! 
نېمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرهك؟

زاكات بهرگهنده، ئالغۇچىنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتماسلىققا دىققهت 
نوقتىغا  بۇ  ئهجدادىمىز  تهلىۋىدۇر.  مۇسۇلمانلىقنىڭ  كامىل  قىلىش 
ئىسالمى  گۈزهللىكى  ئهدهپتىكى  بۇ  قىلغانكى،  دىققهت  شۇنداق 
تهشكىل  بىرىنى  پهللىسىدىن  يۇقىرى  ئهڭ  ئهدهپنىڭ  ۋه  ئهخالق 

قىلىدۇ.
بورۇنقى چاغالردا جامهلهرده «سهدىقه تاشلىرى» قويۇالتتىكى، 
ئىچىگه  كونۋېرىتنىڭ  بىر  سهدىقىلىرىنى  مۇئمىنالر  ئهھلى  ئىنفاق 
قويغۇچىنى  كىشىلهر  موھتاج  قوياتتى.  قويۇپ  يهرگه  ئۇ  قويۇپ، 
كۆرمهي، ئۇ سهدىقه تاشلىرىدىن ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىغا قهدهر ئېلىپ 
ئىشلىتهتتى. ئىنسانالر ئهخالق ۋه مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى جهھهتتىن 
كىشىلهر  موھتاج  كهلگهنكى،  ئهھۋالغا  پهزىلهتلىك  شۇنداق 

«ئىشهنچلىك، 
دۇرۇست ۋه 
دىندار بىر 
تىجارهتچى 

قىيامهت كۈنى 
شېھىدلهر بىلهن 
بىلله بولىدۇ.» 

(ئىبنى ماجه، 
«تىجارهت»، 1)
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ئېھتىياجىدىن ئارتۇقىنى ئالمايتتى. بۇنداق سهدىقه تاشلىرى بورۇنقى 
جامهلىرىمىزنىڭ بهزىلىرىده ھېلىمۇ مهۋجۇت. ئهپسۇسكى، بۈگۈنكى 
ئىشلىتىدىغانلىقىنى  ئىشقا  قانداق  كۆرسىمۇ  تاشالرنى  ئۇ  ئهۋالدالر 

بىلمهيدۇ. ئالالھ جهلله جهاللۇھۇ قۇرئانى-كهرىمىده:
نىجاتلىققا  ئوقۇغۇچىالر  بىلهن  تهئدىل-ئهركان  «نامازنى 
چىقتى.» (مۇئمىنۇن سۈرىسى، 1-2-ئايهت) دېگهن. زاكاتتىمۇ ئوخشاش 
ھېس–تۇيغۇدا بولۇش كېرهك. چۈنكى سهدىقىنىڭ ئۇسۇلى قۇرئانى- 

كهرىمده مۇنداق بايان قىلىنغان:
كۆرسىتىش  كىشىلهرگه  پۇل-مېلىنى  مۆمىنلهر!  «ئى 
كۈنىگه  ئاخىرهت  ۋه  ئالالھقا  قىلىدىغان،  سهرپ  ئۈچۈن 
بىكار  ئهمهلىنى)  قىلغان  (نىڭ  كىشى  كهلتۈرمهيدىغان  ئىمان 
قىلىۋهتكىنىگه ئوخشاش، بهرگهن سهدىقهڭالرنى مىننهت قىلىش 
بۇنداق  قىلىۋهتمهڭالر.  بىكار  بىلهن  يهتكۈزۈش  ئهزىيهت  ۋه 
(پۇل-مېلىنى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن سهرپ قىلىدىغان) 
قاتتىق  قالغان،  قونۇپ  توپا-چاڭ  ئۈستىگه  خۇددى  ئادهم 
يامغۇردىن كېيىن (يۇيۇلۇپ) بۇرۇنقىدهك بولۇپ قالغان سىلىق 
ئۈچۈن (ئاخىرهتته)  ئهمهللىرى  قىلغان  ئۇالر  ئوخشايدۇ.  تاشقا 
ھېچقانداق ساۋابقا ئىگه بواللمايدۇ. ئالالھ كاپىر قهۋمنى ھىدايهت 

قىلمايدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 264-ئايهت)
بىلهن  مهرھهمهت  ۋه  شهپقهت  بهرگهنده  سهدىقه  زاكات، 
مهنمۇ  بهلكىم  تهقدىردۇر،  بىر  «بۇ  بېرىۋاتقاندهك:  ئۆزىمىزگه 
بولىشىمىز  تۇيغۇالردا  دېگهن  ئىدى»  مۇمكىن  بولۇشۇم  شۇنداق 
ئهھۋالىدا  ئالغۇچىنىڭ  زاكات  قارىتا  ئهھۋالىغا  قهلبىمىزنىڭ  كېرهك. 
ئۆزگۈرۈش بولىدۇ. قهلبىمىزدىكى روھى ھالهت ئالغۇچىغىمۇ تهسىر 
ئالغۇچىدا  بولسا،  سهمىمى  قانچىلىك  قهلبىمىز  بهرگهنده  قىلىدۇ. 
دېسىڭىز  قايتاي  بېرىپال  ئالدىراشلىقتا  بولىدۇ.  سهمىمىيهت  ئهينى 
زاكاتنى  بولىدۇ.  چۈشلۇق  شۇنىڭغا  ئۇزۇقىڭىزمۇ  روھى  ئالىدىغان 
ئالالھقا  زاكاتنى  مۇھىم.  ناھايىتى  ئهدهپمۇ  ئۇسۇلىدىكى  بېرىش 

«ئىنسان 
يهيدىغان 

نهرسىلهرنىڭ  
ھاالل ۋه گۈزهل 

بولغىنى، 
ئۆزى ئىشلهپ، 
يېگىنىدۇر.» 

(ئىبنى ماجه، 
«تىجارهت»، 1)  
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تهقدىم قىلغاندهك، تهشهككۈر ھېسىياتى بىلهن، بۇنىڭ ئالالھنىڭ 
بىلهن  ئېڭى  ئىكهنلىكى  لۇتۇپ  بىر  ئېھسانىدىن  قىلغان  ئۆزىگه 
بېرىلسه مهنىۋىي جهھهتتىن ئېلىندىغان لهززهت شۇنچىلىك كۈچلۈك 
بولىدۇ. پهرز بولغان بىر ئىبادهتنى ئادا قىلىشقا ۋهسىله بولغانلىقى 
ئۈچۈن يوقسۇلالرغا مىننهتدارلىق تۇيغۇسىدا بولىشىمىز كېرهك. شۇڭا، 
ئىنفاق ۋه سهدىقىلىرىمىزنى بىۋاسته ھاجهتمهنلهرنىڭ يېنىغا بېرىپ، 

بېرىشىمىز كېرهك.
ئىنفاقنىڭ ئهدهپ ۋه نازاكىتى جهھهتته سهدىقه ئالدى بىلهن 
يوقسۇلالرغا  يهردىن  ئۇ  ئۆتۈپ،  قولىغا  جهاللۇھۇنىڭ  جهلله  ئالالھ 
كېرهك.  قىلىش  رىئايه  ھهدىسكه  ئىپادىلهيدىغان  بارىدىغانلىقىنى 
شۇڭا، سهدىقىلهرنى ئالالھقا تهقدىم قىلىش ئېڭى بىلهن بېرىشىمىز 
كېرهك. بىر ھهدىيه ۋه بىر ئامانهتنى تهقدىم قىلغاندا، بىر نهرسىگه 
ئۇ  سهدىقىنىمۇ  قىلغاندهك،  دىققهت  نازاكىتىگه  بېرىش  ئوراپ 
ئۇسلۇبتا بېرىش كېرهك. ئۆزىمىزگه بىر نهرسه ئالغان ۋاقىتتا، قانداق 
دىققهت قىلساق، ئهينى ئهستايىدىللىق بىلهن ۋاقتىمىزنى چىقىرىپ، 
ئامانهتنى ھهق ئىگىسىگه يهتكۈزۈشىمىز كېرهك. ئاخىرقى دهۋرىنىڭ 
ھهزرهتلىرى  سامى  ماخمۇت  ئوغلى  رامىزان  سىمالىرىدىن  مهنىۋىيات 
بىر موھتاجنى كۆرگهن ۋاقتىدا ماشىنىدا بولسا ماشىنىنى توختۇتۇپ، 
موھتاجنىڭ ئالدىغا بېرىپ، تهبهسسۇم بىلهن سهدىقىسنى بېرهتتى. 
بولۇش،  مهرھهمهتلىك  ۋه  نازاكهتلىك  غهمگۇزار،  قارىتا  مهخلۇقاتقا 
بىز مۇسۇلمانالرنىڭ باشقىالردىن پهرقلىنىدىغان بىر ئاالھىدىلىكىمىز 
بهرگهنده  سهدىقه  ۋه  ئىنفاق  قۇرئانى-كهرىمده  كېرهك.  بولىشى 
مۇنداق  ھهققىده  ئهدهپ-قائىدىلهر  تېگىشلىك  قىلىشقا  دىققهت 

دېيىلگهن:
بىز  ۋه  نهرسىلهرنىڭ  ئېرىشكهن  سىلهر  مۆمىنلهر!  «ئى 
سىلهرگه زېمىندىن چىقىرىپ بهرگهن نهرسىلهر (يهنى ئاشلىقالر، 
ئۆزهڭالرمۇ  قىلىڭالر؛  سهدىقه  ياخشىلىرىدىن  مېۋىلهر)نىڭ 
پهقهت كۆزۈڭالرنى يۇمۇپ تۇرۇپ ئالىدىغان ناچارلىرىنى ئىلغاپ 

«مالنىڭ ھااللى 
ۋه ھارامىمۇ 

تۈگهيدۇ. لېكىن 
بۇنى قولغا 
كهلتۈرۈش 

ئۈچۈن قىلىنغان 
ساۋاب ۋه گۇناھ 
ئىشالر قالىدۇ.» 

-ئابدۇراھمان 
ئهل ئهۋزائى 
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سهدىقه قىلماڭالر. بىلىڭالركى، ئالالھ (بۇنداق سهدىقهڭالردىن) 
بىھاجهتتۇر، ھهمدىگه اليىقتۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 267-ئايهت)

ئىنسان بۇ ئىبادهتنى ئىشتىياق بىلهن چىن كۆڭلىدىن خاالپ، 
نازاكهت ئىچىده ئورۇنلىشى كېرهك. بۇ ھهقته مهۋالنا:

«كۆڭۈل ئالالھنىڭ نهزهرگاھىدۇر» دېگهن. ئىمان بىر كۆڭۈل 
ئىشىدۇر. يهر-زېمىندىكىلهرگه مهرھهمهت قىاليلىكى، ئاسماندىكىلهر 
بىزگه مهرھهمهت قىلسۇن، چهكسىز قۇدرهت ساھىبى رهببىمىز بىزگه 

رهھىم قىلسۇن، بىزنى ئهپۇ قىلسۇن.
بىز  مۇھىم.  ناھايىتى  تهرىپى  مهنىۋىي  ئىنفاقنىڭ  ۋه  زاكات 
قىلىنىدۇ.  ئىنفاقالر  خىل  ھهر  ۋهقپىگه  ھۇدايى  بولغان  مهنسۇپ 
كۆپ  ئىشلىرى  خهير  قىلىنغان  بىلهن  ئىنفاقى  كىشىلهرنىڭ  بهزى 
بهرىكهتلىك بولىدۇ. دېمهككى، بۇ ئهھۋال ئۇ پۇلنىڭ ھاالللىقىنىڭ 
قىلىش  جهلپ  نسىبهتهن  كىرىمغا  پۇلدا  بۇ  كۆرسىتىدۇ.  ئاالمىتىنى 
كۈچى جارى بولغاندهك. يهنه تاپقان پۇل پۈتۈنلهي ھاالل بولسا، 
ئۇ پۇلنى ئالغان ۋه بهرگهندىمۇ ئۇنىڭ خۇشاللىقىنى ھېس قىلغىلى 
بولىدۇ. ئالغان يوقسۇل بهرگۈچىگه قارىتا مىڭالرچه دۇئا قىلىدۇ. بۇ 

ئىشنىڭ مهنىۋىي تهرىپىدۇر. 
خىجىللىقىدىن  بىلهن  موھتاجالر  ئېيتااليدىغان  ئېھتىياجىنى 
ئىگىلىرى  بايلىق  كىشىلهرنىڭ  كهمبهغهل  ئېيتالمىغان  ئېھتىياجىنى 
قىلىدۇ.  تهبلىغ  بىزگه  قۇرئانى-كهرىم  بۇنى  بار.  ھهققى  ئۈستىده 

قۇرئانى-كهرىمده: 
(ئىپپهتلىكىدىن  ۋه  سائىلالر  پۇل-ماللىرىدا  «ئۇالرنىڭ 
(يهنى  ئىدى  ئىگه  ھوقۇققا  موھتاجالر  قىلمايدىغان)  سائىللىق 
(زارىيات  قىالتتى.)»  سهدىقه  موھتاجالرغا  ۋه  سائىلالرغا  ئۇالر 
سۈرىسى، 19-ئايهت) دېيىلگهن. بۇ يهرده «موھتاج» دهپ ئىپادىلهنگهن 

كىشىلهر يهنى خىجىللىقىدىن ئېھتىياجىنى ئېيتالمىغان سالىھ ئادهملهر 
مهلۇم جهھهتتىن تهربىيه كۆرگهن كىشىلهردۇر. بۇنداق موھتاجالرنى 

«مال بېخىلالردا، 
قۇرال 

قورقۇنچاقالردا، 
ھۆكۈم ئاجىزالردا 

بولسا، ئىشالر 
بوزۇلىدۇ.» 

-ئهبۇ بهكىر 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
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ئۇنتۇپ قېلىشقا بولمايدۇ. ئۇالرنىڭ تاشقى كۆرۈنىشىگه ئالدىنىپ، 
بۇالرنىڭ ئېھتىياجى يوق دهپ دىققهتسىزلىك قىلساق بولمايدۇ. 

جىددى تهكشۈرۈشىمىز كېرهكمۇ؟
قىلىشتا  ئىجرا  ئهمرىنى  زاكات  بولغان  پهرز  چۈنكى  شۇنداق.   
زاكاتالر  بېرىلگهن  تهكشۈرۈلمهستىن  ئهگهر  شهرت.  تهكشۈرۈش 
ئورنىغا تهگمىگهن بولسا، زاكاتنى قايتىدىن بېرىشكه توغرا كېلىدۇ. 
زاكاتنىڭ ئىككى شهرتى بار: بىرى تاھاررى يهنى تهكشۈرۈش، يهنه 
ئۆتكۈزۈپ  ئادهمگه  ئالغۇچى  زاكات  مۈلكىيهتنى  يهنى  تهملىك  بىرى 
بېرىش. تاھاررى قىلىنماي بېرىلگهن زاكاتالر ھهقىقىي موھتاجالرغا 

بېرىلمىگهن بولسا، قايتىدىن بېرىشكه توغرا كېلىدۇ. 
بولىدىغان  ۋاسته  ئوتتۇرىدا  ئوخشاش  ۋهقىپكه  ئهپهندىم! 
مۇئهسسهسهلهرگه بېرىلگهن زاكاتالردا تاھاررى قىلىش مهسئۇلىيىتى 
ئىنساندىن كۆتۈرۈلۈپ كېتهمدۇ؟ يهنه تاھاررى تامامهن مۇئهسسهسهگه 

ئائىت بوالمدۇ؟ 
پۈتۈنلهي  قىلىش  تاھاررى  بولىدىغان  ۋاسته  ئوتتۇرىدا 
مۇئهسسهسهگه ئائىتتۇر. مۇئهسسهسهنىڭ بۇ ئىشقا مهسئۇل خادىملىرى 
زاكات ئالماقچى بولغان ئادهمنىڭ ئهھۋالىنى جامه ئىمامى ۋه باشقا 
مۇناسىۋهتلىك ئۇرۇنالردىن سوراپ تهكشۈرۈشى كېرهك. مۇمكىن بولسا 
ئۆيىگه زىيارهتكه بېرىش كېرهك. چۈنكى بهزى ۋاقىتالردا ئىنسانالر 
ئىشلىتىدۇ.  ئۈچۈن  مهنپهئهتى  شهخسىي  مۇئهسسهسهلىرىنى  خهير 
يهنى  قالمايدۇ.  مهسئۇلىيهت  بىر  كېيىن  (تهكشۈرۈش)دىن  تاھاررى 
تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىپ پۇل بېرىلگهندىن كېيىن بۇ كىشىلهرنىڭ 
زاكاتنى  چىقسا،  ئوتتۇرىغا  ئهمهسلىكى  كىشىلهر  موھتاج  زاكاتقا 

قايتۇرۇۋالمىسىمۇ بولىدۇ. 
(ئىگىدارچىلىق)  تهملىك  بېرىلىدۇ،  شهخىسكه  پهقهتال  زاكات 
ئۇرۇنالرغا  ھېسابلىنىدىغان  شهخس  جهھهتتىن  ھۆكمى  شهرت. 
زاكات بېرىلمهيدۇ. مهسجىد، جامه، مهكتهپ، قۇرئان كۇرۇسلىرى، 
دوختۇرخانىالرغا زاكات بېرىشكه بولمايدۇ، بۇ يهرلهگه ئىنفاق قىلىنىدۇ. 

«ئىنفاق 
قىلغىن، ساناپ 
تۇرما، ئۇنداق 

قىلساڭ ئالالھمۇ 
ساڭا بهرگهن 

نېمىتىنى ساناپ، 
ئازايتىشى 

مۇمكىن. پۇلۇڭنى 
ساندۇقتا 
ساقلىما، 

ئالالھمۇ سهندىن 
ساقاليدۇ.» 

(مۇسلىم، 
«زاكات»، 88)
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ئىسالمدا   ئىنفاقالرنىڭ  قىلىنغان  سىرتىدا  زاكاتنىڭ  ئۈچۈن  بۇنىڭ 
مۇھىم ئهھمىيىتى بار. مهسىلهن: ئوسمانىيه دۆلىتىده قۇرۇلغان 26 
مىڭغا يېقىن ۋهقىپ پۈتۈنلهي ئىنفاق بىلهن قۇرۇلغان ۋهقىپلهر ئىدى. 
ئېلىپ  ئارقىلىق  ۋاستىسى  ۋهقىپلهرنىڭ  بۇ  خىزمهتلهر  كۆپلىگهن 
بېرىلغان. قۇدۇق، دوختۇرخانا، يېتىمالرنى ئۆيلهندۈرۈش ۋهقپىدىن 
ۋهقىپلهرغىچه،  قىلىدىغان  خىزمهت  قۇشالرغا  ھاممالالر،  باشالپ، 
ھېس- بۇ  بۈگۈن  قۇرۇلغان.  ۋهقىپلهر  كهلمهيدىغان  خىيالىمىزغا 
تۇيغۇنى تهسهۋۋر قىاللمايمىز. بۇ ۋهقىپلهر بۈيۈك ھېس-تۇيغۇالرنىڭ 
نهتىجىسىدۇر. ئوسمانىيهده جامه سېلىنغان ۋاقىتتا يېنىغا دوختۇرخانا، 
شىپالىق سۇ تۇرۇبىسى ۋه مهدرىسه بىرگه سېلىنغان. جهمئىيهتنىڭ 
خهلق  بىلهن  بۇنىڭ  توپالنغان.  ئهتراپىغا  جامه  ئېھتىياجى  پۈتكۈل 
ھهمده  قىلغان  ھېس  ئىكهنلىكىنى  ئائىت  ئالالھقا  مۈلۈكنىڭ 
مهھهللىده  بىر  باي  يوقسۇلالر  ساقالنغان.  تهڭپۇڭلۇق  ئىجتىمائىي 
يوقسۇلالرنىڭ  ئۆيلىرى  بايالرنىڭ  ۋه  ياشىغان  ئىچىده  باياشاتلىق 
پاناھلىنىدىغان يېرى بولغان. يوقسۇلالر ئۇ يهرده راھهتلىك بىلهن 
دهردىنى ئېيتالىغان، يېتىمالر ئۇ يهرده ھىمايه قىلىنغان. كهمبهغهل 
بىلهن باي ئارىسىدا چوڭ پهرق بولمىغان. باي بىلهن كهمبهغهلنىڭ 
قهلبى ئوخشاش سوققان ۋه بىر-بىرىگه قارىتا قېرىنداشلىق بىلهن 
باغالنغان. بايالر سهدىقىسىنى پهرز ئىبادهتلىرىنى ئادا قىلىشقا ۋهسىله 
نازاكهت  ئۈچۈن  قالغانلىقى  ساقالپ  باال-قازادىن  ۋه  بولغانلىقى 
تۇيغۇسى ئىچىده بهرگهن. يوقسۇلالر ئالالھ بهرگهن بۇ ھهدىيهلهرگه 
قارىتا  ئۇالرغا  ئۈچۈن  ئېرىشكهنلىكى  ئارقىلىق  ۋاستىسى  بايالرنىڭ 

تهشهككۈر ھېسسىياتىدا بولغان ئىدى. 
ئهپهندىم! تارىخىمىز چهكسىز ئىنفاق ۋه ئىسار ئۆرنهكلىرى بىلهن 
تولغان. كۆپ بولمىسىمۇ كۈنىمىزده ئىبرهتلىك ۋهقهلهرنى ئۇچرىتىپ 
تۇرىمىز. سىزگه چوڭقۇر تهسىر قالدۇرغان بىر نهچچه ۋهقهنى بايان 

قىلىپ بهرسىڭىز؟
 ئالدى بىلهن دادام ۋه تاغام ئهقلىمگه كېلىدۇ. ئۇالر يوقسۇلغا 

«مهرھهمهت 
دۇنيادا ۋىجدانى 

راھهتلىك، 
ئاخىرهتته ئهبهدى 

سائادهتنىڭ 
خوشخهۋىرىدۇر.»
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ئۇراپ،   نهرسىگه  بىر  گۈزهل  ۋاقتىدا  قىلغان  تهقدىم  نهرسه  بىر 
بۇنىڭ  قىالتتى.  تهقدىم  رهنجىتمهي  ئالغۇچىنى  بىلهن  كهمتهرلىك 
مهمنۇنلۇق  بهرگۈچىمۇ  بوالتتى،  خۇشال  ناھايىتى  ئالغۇچى  بىلهن 
ھېس قىالتتى. بىرى ئالالھتىن كهلگهنلىكىنى قوبۇل قىلىپ ئاالتتى، 
يهنه بىرى ئالالھ بهرگهن بۇ ئامانهتنى جايىغا تاپشۇرغان بوالتتى. 

مىسال  نهچچه  بىر  كۆپ.  ئۆرنهكلهر  خىل  بۇ  ۋهقپىده  ھۇدايى 
ئوغۇل  قىالتتۇق.  ياردهم  ئانا-بالىغا  بىر  ۋهقىپتىن  بار.  بهرگۈم 
بۇ  كۈنى  بىر  تۈگهتتى.  مهكتهپنى  ئالى  قارىماي،  بولىشىغا  پالهچ 
ئوغۇلنىڭ ئانىسى ۋهقىپكه كېلىپ، تهشهككۈر ئېيتىپ: «بۇنىڭدىن 
كېيىن ياردهم ئالمايمهن، بۇنىڭدىن كېيىن ماڭا بېرىدىغاننى باشقا 
موھتاجالرغا بهرسهڭالر. چۈنكى ئوغلۇم ۋاپات قىلدى. ئهڭ ئاخىرى 
ئالغان پۇل بىلهن ئوغلۇمنىڭ جىنازىسىنى ئۇزاتتىم. ھازىر مېنىڭ بىر 
دانه قۇرۇق بېشىم قالدى. ئۇنى بىر ئامال قىلىپ بېقىپ كېتهلهيمهن. 
ماڭا بېرىشكه تېگىشلىك پۇلنى بىزنىڭ بۇرۇنقى ھالىتىمىزده بولغان 
گولالندىيهلىك  يهنه  دېدى.  بېرهرسىلهر.»  ئائىلىگه  بىر  موھتاج 
بىر  قالغان  بىلهن  بالىلىرى  بولۇپ،  ۋاپات  يولدىشى  بىرسىگه، 
ئائىلىگه ياردهم قىالتتۇق. ئۇالرمۇ بىر كۈنى ۋهقىپكه خهت يازدى. 
باشقىالرنىڭ  ئۇنى  تۈگهتتىم،  قهرزلىرىنى  خېتىده: «يولدۇشۇمنىڭ 
ھهققىدىن قۇتقۇزدۇم، ئۆز كۈچۈم بىلهن تىرىكچىلىك قىالاليدىغان 
ھالهتكه كهلدىم» دهپ، تهشهككۈر ئېيتتى. بۇنداق مىسالالر ناھايىتى 
كۆپ. بۇالر ئىسار نهمۇنىلىرىدۇر. ئىسار، ئۆز ئىمكانىدىن ۋاز كېچىپ، 

ئىمكانىنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىش پهزىلىتىدۇر. 
مهنمۇ  ئېيتىمىز.  تهشهككۈر  ئۈچۈن  سۆھبهت  گۈزهل  بۇ 

سىلهرگه تهشهككۈر ئېيتىمهن. 

«ئېيتقىنكى، 
ھهقىقهتهن 

پهرۋهردىگارىم 
قايسى 

بهندىسىنىڭ 
رىزقىنى كهڭ 

قىلىشنى خالىسا، 
ئۇنى كهڭ 

قىلىدۇ، (قايسى 
بهندىسىنىڭ 
رىزقىنى تار 

قىلىشنى خالىسا 
ئۇنى) تار قىلىدۇ، 

(ئالالھنىڭ 
يولىدا) بهرگهن 
نهرسهڭالرنىڭ 
ئورنىنى ئالالھ 

تولدۇرۇپ 
بېرىدۇ، ئۇ رىزىق 
بهرگۈچىلهرنىڭ 

ئهڭ 
ياخشىسىدۇر.» 

(سهبه سۈرىسى، 
39-ئايهت) 



ئىسالم مهدهنىيتىنىڭ پهزىلهت نهمۇنىلىرىدىن

خىزمهت ۋە ئهدەبى

 (ئۈچۈنچى باپ)





مهنىۋىي كامالهتنىڭ تۇنجى قهدىمى

خىزمهت

ئالالھقا  ئاساسى  ئهخالقىنىڭ  ئىسالم 
ئىخالس بىلهن يۆنىلىش ۋه بۇ يۆنىلىشنىڭ 
«خىزمهت  چۈنكى  «خىزمهت»تۇر.  ئاساسى 
دېگهن  بولىدۇ»  نائىل  ھىممهتكه  قىلغۇچى 
ئىنسان  خىزمهت  ئاساسالنغاندا،  دهستۇرغا 
يۇقىرى  مۇھهببهتنىڭ  ئىالھىي  قهلبنى 
مۇقهددهس  چىقارتىدىغان  پهللىسىگه 

قهدهمدۇر.
ئىالھىي  قهدهمكى،  بىر  شۇنداق  بۇ 
مۇكاپاتقا  ئهبهدى  ۋه  (ئۇچرىشىش)  ۋۇسالت 
مۇتتهقىلهرنىڭ  پهيغهمبهر،  بولغۇچى  نائىل 
ئۈستىده  قهدهمنىڭ  بۇ  ھهممىسى 
يۈكسهلگهن. يهنى ھاياتى بويىچه پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ: «بىر قهۋمنىڭ خوجىسى 
(دهيلهمى،  خىزمهتچىسىدۇر.»  قهۋمنىڭ  ئۇ 
ھهدىس- دېگهن   (324 2-جىلد،  «مۇسنهد»، 

شهرىپنىڭ گۈزهل نهمۇنىلىرى بولغان. 
بۇنىڭغا ئاساسهن، ئىنسان ئۈچۈن ئهڭ 
يۈكسهك نوقتا ۋه ھىدايهتكه نېسىپ بولۇشنىڭ 
خىزمهتلهرگه  قىلىنغان  سهمىمى  يولى  توغرا 
ئىالھىي  كهلگهنده،  ۋاقتى  ھهتتا  باغلىقتۇر. 

خىزمهت قىلغۇچى 
ھىممهتكه نائىل 

بولىدۇ
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رىزاغا ئۇيغۇن كىچىككىنه بىر خىزمهت، نۇرغۇن نهپله ئىبادهتلهردىنمۇ 
ئۈستۈندۇر.

بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىرىده  كۈنلهرنىڭ  ئىسسىق  ھاۋا 
يهرده بارىگاھ قۇردى. ساھابىالرنىڭ بىر قىسمى روزا تۇتقان، بىر 
قىسمى روزا تۇتمىغان ئىدى. روزا تۇتقانالر چارچاپ كهتكهنلىكتىن 
ئۇيقۇغا كهتتى. روزا تۇتمىغانالر روزا تۇتقانالرنىڭ تاھارهت ئېلىشى 
يېقىنالشقاندا،  ۋاقتى  ئىپتار  تىكتى.  چېدىر  ئهكىلىپ،  سۇ  ئۈچۈن 

ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: 
ساۋاب  كۆپ  تۇتقانالردىن  روزا  تۇتمىغانالر،  روزا  «بۈگۈن 

قازاندى.» (مۇسلىم، «سىيام»، 100-101) دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈممىتىگه خىزمهت دهستۇرلىرى تهلىم 
قۇرۇلۇشىدا  نهبهۋىنىڭ  مهسجىدى  ۋه  قۇبا  مهسجىدى  بېرىپ، 
ئهسھابىنىڭ ئۆتۈنىشىگه قارىماي، مۇبارهك مۆرىسىده تاش توشىغان. 
پهيغهمبهرنىڭ بۇ كهمتهرلىكى ۋه خىزمهت روھى پۈتۈن ئۈممهت ئۈچۈن 

تهڭداشسىز نهمۇنىدۇر. 
ئىنسانالرنىڭ،  بهختىيار  قىلغان  ئۆرنهك  پهيغهمبهرنى  ئۇ 
ھاياتىدىكى ئهڭ بۈيۈك ئاالھىدىلىكلهردىن بىرى خىزمهتتۇر. يهنى 
خىزمهت  كۆڭۈل  ھهر  بولغان  مهجنۇنى  پهيغهمبهر  ۋه  ئاشىقى  ھهق 
ئهھلىدۇر. بۇ ئاالھىدىلىك بىلهن، خىزمهت بىر تهرهپتىن باشقىالرغا 
ئىخالسى  تهرهپتىن  بىر  يهنه  بولسا،  ۋهسىله  بولۇشقا  پايدىلىق 
ۋهسىله  قىلىشىغا   تهرهققى  قىلغۇچىالرنىڭ  خىزمهت  نىسبىتىده 
كۆپ  كىشىلهردىن  قىلغان  خىزمىتىنى  ئۇالر  بىلهن  بۇنىڭ  بولىدۇ. 

پايدىغا ئىگه بولىدۇ. 
خىزمهت ئهھلى دهرياغا ئوخشاش، ئۇزۇن ۋاقىتالرغىچه جانلىقالر، 
ئىنسانالر، ھايۋاناتالر، دهل-دهرهخلهر ۋه گۈل-چېچهكلهرگه ھايات 
ئهبهدى  ئالالھنىڭ  جانابى  يېرى  بارىدىغان  دهريانىڭ  بۇ  بېرىدۇ. 

ۋۇسالت دهرياسىدۇر. 
بۇ ھهقىقهتكه ئىشتىياق باغلىغانالر، خهلققه پادىشاھ بولسىمۇ 

كۈچلۈك، تېنىڭ 
ساالمهت، 

پىخسىق، يوقسۇل 
بولۇپ قېلىشتىن 

قورقۇدىغان، 
تېخىمۇ باي 

بولۇشنى ئارزۇ 
قىلىۋاتقان ۋاقتىڭدا 
قىلغان سهدىقىنىڭ 

ساۋابى ناھايىتى 
بۈيۈكتۇر. ئهمما 
بۇ ئىشنى جان 

ھهلقۇمغا كهلگهن 
ۋاقىتتا «پاالنىغا 

شۇ قهدهر، 
پۇكۇنىغا شۇ 

قهدهر بېرىڭالر» 
دهيدىغان ۋاقىتقا 
قويۇپ قويماڭالر. 
چۈنكى ئۇ چاغدا 

مال-دۇنيا 
ۋارىسالردىن 

بىرسىگه مهنسۇپ 
بولغان بولىدۇ. 

(بۇخارى، 
«زاكات»، 11)
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ئۆزىنى داۋاملىق خادىم يهنى خىزمهتكار دهپ بىلىدۇ. ھهرهم (مهككه-
خۇتبىده،  بىر  ئوقۇلغان  قىلىنىپ  ئامانهت  ئوسمانىيالرغا  مهدىنه) 

ئوسمانىيه پادىشاھى ياۋۇز سۇلتان سهلىمخان: 
مهدىنىنىڭ  ۋه  (مهككه  ھهرهمهينىش-شهرىپهيىن  «ھاكىمۇل 
ئىمامغا  تۆكۈلۈپ،  ياشالر  كۆزىدىن  ئاڭلىغاندا،  دېگهننى  ھاكىمى) 

ئېتىراز قىلىپ:
«مېنى "خادىمۇل ھهرهمهينىش-شهرىپهين (مهككه-مهدىنىنىڭ 
خىزمهتچىسى)" دهپ ئاتاڭالر» دېيىشى، خىزمهت ئېڭى ۋه ئىبادهتتىكى 

ئهسلى غايىنى كۆرسىتىدۇ. 
مهرتىبىسىنى  ئېرىشكهن  ھهزرهتلىرى،  ئهھرار  ئۇبهيدۇلالھ 
شۈكۈر  نېمهتلهرگه  بولغان  نائىل  باغالپ،  بهرىكهتكه  خىزمهتتىكى 

قىلىپ، مۇنداق دېگهن:
ئارقىلىق  ئوقۇش  كىتاب  كۆپ  مۇساپىنى  يولدىكى  بۇ  «بىز 
ئهمهس، ئوقۇغانلىرىمىزنى قولىمىزدىن كېلىشىچه تهتبىق قىلىش ۋه 
خهلققه خىزمهت قىلىش ئارقىلىق باستۇق. ھهر كىشىنى بىر يولدىن 

كۆتۈرىدۇ، ئهمما بىزنى خىزمهت يولىدىن كۆتۈردى.» 
بۇ سۆزلهر پهقهتال بىر نهرسىنى بىلىشنىڭ كۇپايه قىلمايدىغانلىقى، 

بىلگىنىنى خىزمهتته كۆرسىتىش الزىملىقىنى ئىپادىلهيدۇ. 
شهرتلهرنى  بهزى  بولىشى  مهقبۇل  نهزىرىده  ئالالھ  خىزمهتنىڭ 
غهمگۈزارلىق  ۋه  ئىخالس  خىزمهت  بىر  مهقبۇل  باغلىق.  ئۇرۇنالشقا 
تولغان قهلب بىلهن پۈتۈن مهخلۇقاتقا شهپقهت نهزىرى بىلهن قاراش 
ھهر  خىزمهتته  ئىبارهتتۇر.  ئىزدهشتىن  رىزاسىنى  ئالالھ  ئارقىلىق 
قانداق شهخسىي مهنپهئهت كۈتمهي، سهمىمى قىلىنىشى ۋه ئاخىرهت 
ھهدىسته  ۋاقىتتا  بولغان  بۇنداق  كېرهك.  قىلىنىشى  غايه  پايدىسى 
ئېيتىلغان «يېرىم خورما»چىلىق نهرسىمۇ ئهبهدى قۇتۇلۇشقا ۋهسىله 

بولىدۇ. 
ئۇبهيدۇلالھ ئهھرار ھهزرهتلىرى بىر كۈنى بازارغا بارغان ئىدىم. 

بىر كىشى يېنىمغا كېلىپ:

«دهرتكه 
ئۇچرىساڭ، 
مهخلۇقاتقا 

شىكايهت قىلما! 
ئۇنداق قىلساڭ، 
مهرھهمهتلىكنى 
مهرھهمهتسىزگه 

شىكايهت قىلغان 
بولىسهن.» 

 
-ھهزرىتى ھۈسهين 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ
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- مېنىڭ قارنىم ئاچ، مېنى ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن تويغۇزساڭ. 
– دېدى. ئۇ ۋاقىتتا، پۇلۇم يوق ئىدى. ئهمما كونا بىر سهللهم بار 

ئىدى. بىر ئاشخانىغا كىرىپ، ئاشپهزگه:
قاچا- پاكىز،  ئهمما  كونا،  سهلله  بۇ  ئال،  سهللهمنى  بۇ   -

تاماق  ئادهمگه  شۇ  ھېساۋىغا  بۇنىڭ  ئىشلىتهرسهن.  يۇغاندا  قۇچا 
بېرىپ،  تاماق  ئادهمگه  يوقسۇل  ئۇ  ئاشپهز  دېدىم.   - بېرهمسهن؟ 
سهللىنى  قىلساممۇ،  تهلهپ  قاتتىق  بهردى.  قايتۇرۇپ  سهللهمنى 
تاماقنى  يوقسۇلنىڭ  ئۇ  بولساممۇ،  ئاچ  ئۆزهم  خالىمىدى.  ئېلىشنى 

يهپ، قورسىقى تويغىچه ساقالپ تۇردۇم.»
ئۇبهيدۇلالھ ئهھرار ھهزرهتلىرى كېيىن ئالالھنىڭ لۇتپى بىلهن 
بېغىدا  بولدىكى،  باي  شۇنداق  بولدى.  ئىگه  مال-دۇنياغا  كاتتا 
مىڭالرچه خىزمهتچى ئىشلهيتتى. ئهمما ئۇ مۇبارهك زات بۇنداق باي 
بولىشىغا قارىماي، خىزمهتنى توختاتمىدى. مهنىۋىي كامالهت يولىدا، 
تونىغان-تونىمىغان ھهر ئىنسانغا ياردهم قىلىشتا چهك قويمىدى. بۇ 

خىزمهتلهردىن بىرسىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ:
بىمارغا  تۆت  مهدرىسىسىده  قۇتبىددىن  مهۋالنا  «سهمهرقهنتته 
ئېغىرالشقان  كېسىلى  بىمارالر  بۇ  ئىدىم.  ئالغان  ئۈستۈمگه  قاراشنى 
قولۇم  كىر-قاتالرنى  مهن  قىالتتى.  تهرهت  يېرىگه  ياتقان  ۋاقتىدا، 
داۋاملىق  قوياتتىم.  كېيگۈزۈپ  كىيىم-كېچهكلىرىنى  يۇيۇپ،  بىلهن 
خىزمهت قىلغانلىقىم ئۈچۈن بىمارالرنىڭ كېسىلى ماڭىمۇ يۇقتى ۋه 
مهنمۇ يېتىپ قالدىم. ئهمما كېسهل ھالىم بىلهن قاچىدا سۇ ئېلىپ، 
ئاغرىقالرنىڭ تهرىتىگه قاچا تۇتۇپ، كىيىم-كېچهكلىرىنى يۇيۇشنى 

داۋامالشتۇردۇم.» 



خىزمهتتىكى  ۋه  ئىنفاق  يولىدىكى  خهلق  زاتالرنىڭ  مۇبارهك 
گۈزهل  ئۈچۈن  بىز  ئىش–ھهرىكهتلىرى  مۇناسىۋهتلىك  پهزىلىتىگه 
قهتئىنهزهر،  بولىشىدىن  باي  قانچىلىك  مۇسۇلمان  بىر  نهمۇنىدۇر. 

«سهدىقه 
بېرىڭالر. كىشى 
سهدىقه بېرىش 

ئۈچۈن يولغا 
چىقتى، ئهمما 

سهدىقه ئالماقچى 
بولغان كىشى: 

«بۇنى تۈنۈگۈن 
ئهكهلگهن 

بولساڭ قوبۇل 
قىالتتىم، 

لېكىن ھازىر 
ئېھتىياجىم يوق» 

دهپ جاۋاب 
بېرىدىغان، 

بۇنىڭ بىلهن 
سهدىقىسىنى 

ئالىدىغان 
بىر كىشى 

تاپالماي، قايتىپ 
كېتىدىغان 

ۋاقىت ناھايىتى 
يېقىندۇر.» 

(بۇخارى، 
«فىتهن»، 24)
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ماددىي ئىمكانلىرىنىڭ ھهققىنى، پهقهت مهنىۋىياتىنى كۈچلهندۈرگهن 
مۇتتهقى  يۈكسهلگهنسىرى  مهنىۋىياتتا  تۆلىيهلهيدۇ.  نىسبهتته 
ھهزرهتلىرىنىڭ  ئهھرار  ئۇبهيدۇلالھ  ئۈچۈن  بولۇش  كهمتهر  بولۇپ، 

قىسىسىدىكى ھالهتكه كېلىدۇ.
بىرى   مهرتىبىلهردىن  بولغان  مۈشكۈل  ئېرىشىش  خىزمهتته 

مهرۇپى كهرھى ھهزرهتلىرىنىڭ شۇ قىسىسدا ئېنىق كۆرسىتىلگهن.
ئۆيىده  ھهزرهتلىرىنىڭ  كهرھى  مهرۇپى  بوۋاي  بىر  ئاغرىقجان 
يۈزلىرى  چۈشۈپ،  چېچى  بولۇپ،  بىچاره  بوۋاي  بولۇپتۇ.  مېھمان 
ساغىرىپ كهتكهن ئىكهن. بوۋاي ئاغرىق ئازابىدا تولغىنىپ تۇرغاچقا 
ئېلىشقا  دهم  بىمارنى  سېلىپ،  ئۇرۇن-كۆرپه  كهرھى  مهرۇپى 

چاقىرىپتۇ. 
بىمار  قىپتۇ.  ناله-پهرياد  ئىڭراپ،  ئازابىدىن  ئاغرىق  كېسهل 
ناله-پهريادى  ئۇخلىيالماي،  دهممۇ  بىر  ئهتىگهنگىچه  ئاقشامدىن 

بىلهن ئۆيدىكىلهرنىڭ ھېچ بىرسىنى ئۇخالتماپتۇ. 
بىمارنىڭ خۇيى بارغانسىرى ناچارلىشىپ، ئۆيدىكىلهرگه مىننهت 
قىلىپ، بىئارام قىلىشقا باشالپتۇ. ئاخىرىدا ئۇنىڭ بۇ خىل مىجهزىگه 
تهرك  ئۆينى  ئىككىدىن  بىر،  بېرهلمهي،  بهرداشلىق  ئۆيدىكىلهر 
ئېتىپ، باشقا يهرگه كېتىپتۇ. ئۆيده كېسهل بىلهن مهرۇپى كهرھى 

ۋه ئايالى قاپتۇ. 
مهرۇپ كهرھى بۇ مىجهزى ئهسكى بىمارنىڭ ئېھتىياجىنى ھهل 
قىلىش ئۈچۈن كېچىلىرى ئۇيقۇسىز قاپتۇ. بىر كۈنى قاتتىق چارچاپ 
كهتكهنلىكتىن كۆزى ئۇيقۇغا كېتىپتۇ. ئۇنىڭ ئۇخلىغانلىقىنى كۆرگهن 
غاپىل بىمار، ئۆزىگه شهپقهت بىلهن قۇچاق ئېچىپ كۈتكهن بۇ سالىھ 

زاتقا تهشهككۈر ئېيتىشنىڭ ئورنىغا:
كۆرۈنۈشىده  تاشقى  ئىنسانالر  بۇ  دهرۋىش؟  بىر  قانداق  بۇ   -
سالىھتهك كۆرۈنىدۇ، ئهمىلىيهتته رىياكار. باشقىالرغا تهقۋانى ئهمىر 
قىلىدۇ، ئهمما ئۆزى قىلمايدۇ. بۇ سهۋهپتىن شۇ ئادهم مېنىڭ ھالىمىنى 
ئويلىماي ئۇخالۋاتىدۇ. ئۆزىنىڭ قارنىنى تويغۇزۇپ، ئۇيقۇغا كهتكهن 

ئىنفاق ماددىيال 
ئهمهس، رهببىمىز 

ئېھسان قىلغان 
ھهر نهرسىدىن 
ئىنفاق قىلىش 

كېرهك. 
ئىسالمنىڭ 
ياشىنىلىپ 

تهبلىغ قىلىنىشى 
ئىنفاقنىڭ 
ئهڭ گۈزهل 
شهكلىدۇر.
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ھالىنى  كېسهلنىڭ  بىچاره  ئۇخلىيالمىغان  ئهتىگهنگىچه  ئادهم،  بىر 
قانداق چۈشهنسۇن. - دهپ، ئۆز-ئۆزىگه سۆزلهشكه باشالپتۇ. 

 مهرۇپى كهرھى بۇ ناھهق سۆزلهرگه قارشى چىقماي، سهۋرلىك 
بىلهن ئاڭالپ تۇرۇپتۇ. ئاڭلىسىمۇ بىلمهسكه ساپتۇ. لېكىن سهۋرى 
قاچىسى تولغان ئايالى بىمارنىڭ سۆزلىرىگه بهرداشلىق بېرهلمهي، 

مهرۇپى كهرھىغا:
- شۇ ئهسكى مىجهزلىك بىمارنىڭ نېمه دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىڭ، 
كۆپ  بۇنىڭدىن  بىزگه  قااللمايمىز.  ئېلىپ  ئۆيده  بۇ  ئۇنى  ئهمدى 
ئېغىرلىق سېلىشىغا ۋه ساڭا تېخىمۇ كۆپ جاپا سېلىشىغا ئهمدى يول 
قويمايلى. ئۇنىڭغا ئېيت، ئهمدى بۇ يهردىن كېتىپ، باشقا يهرده، 
قىلىش  ئادهمگه  بىلگهن  ياخشىلىقنى  ئىزدىسۇن.  داۋا  دهردىگه 
ئۇالرنى  بۇ  تۇزكورلۇقتۇر.  قىلىش  ياخشىلىق  تۇزكورالرغا  كېرهك. 
ياستۇق  بېشىغا  كىشىنىڭ  ئهخالقسىز  چىقىرىدۇ.  يولدىن  تېخىمۇ 
قويساق بولمايدۇ. بۇنداق زالىم كىشىلهرنىڭ بېشىغا تاش قويۇش 
كېرهك. –دهپتۇ. مهرۇپى كهرھى ئايالىنىڭ بۇ سۆزلىرىنى سۈكۇتته 

ئاڭالپ، تهبهسسۇم بىلهن:
ۋاقىرسا  بولىسهن؟  خاپا  نېمىشقا  سهن  گهپلىرىدىن  ئۇنىڭ   -
ماڭا ۋاقىردى، ئهدهبسىزلىك قىلسا ماڭا قىلدى. ئۇنىڭ مىننهتلىك 
سۆزلىرى ماڭا چىرايلىق بىلىنىدۇ. كۆرۈۋاتىسهن، ئۇ داۋاملىق ئازاب 
ئۇخلىيالمىدى.  بولسىمۇ  دهم  بىر  بىچاره  باق،  قاراپ  تارتىۋاتىدۇ، 
شۇنى بىلىشىڭ كېرهككى، ھهقىقىي ھۈنهر، ھهقىقىي شهپقهت بۇ 

خىل كىشىلهرنىڭ جاپاسىغا بهرداشلىق بېرهلىشىمىزده. – دهپتۇ. 
مۇنداق  ئارقىلىق  قىلىش  بايان  قىسسىنى  بۇ  سهئىد  شهيخ   

دهيدۇ:
«خىزمهتتىكى پهزىلهت ئۆزىنى كۈچلۈك ۋه ساغالم ھېس قىلغان 
ۋاقىتالردا بۇنىڭ شۈكرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئاجىزالرنىڭ يۈكىنى 

كۆتۈرۈشتىن ئىبارهت.»
مۇھهببهتكه تولغان قهلب ئهپۇ قىلغۇچى بولىدۇ. ئهگهر سهن 

«سهدىقه 
بېرىشكه 

ئالدىراڭالر. 
چۈنكى باال-

قازا سهدىقىنىڭ 
ئالدىغا 

ئۆتهلمهيدۇ.» 

(ھهيسهمى، 
«مهجمائۇز زاۋئىد»، 

3-جىلد، 110)
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جىسمىڭغا  ۋاقتىڭدا  ئۆلگهن  بولساڭ،  ئىبارهت  سۈرهتتىن  قۇرۇق 
ئوخشاش ئىسمىڭمۇ ئۆلىدۇ. ئهگهر سهن كهرهم ساھىبى ۋه خىزمهت 
ئهھلى بىرسى بولساڭ، ھاياتىڭ ئۆلۈمىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىشىدۇ. 
مهرۇپى  ئهمما  بار،  قهبرى  نهچچه  بىر  كهرھته  كۆرمهيۋاتامسهن! 
كهرھىنىڭ قهبرىسىدىن تېخىمۇ مهرۇپ (ياخشىلىقتا مهشھۇر بولغان) 

ۋه زىيارهتچىسى كۆپ قهبره بارمۇ؟»
بۇ ھهقته ۋهلىلهر: 

«تهسهۋۋۇپ يار بولۇپ، بار بولماسلىق» يهنى ھهر ئىنساننىڭ 
يۈك  باشقىالرغا  قارىماي،  بولىشىغا  بۇنداق  كۆتۈرۈش،  يۈكىنى 

بولماسلىقتۇر دېگهن. 
ئۈممهتكه  خىزمهتلهرده  قىلىنغان  پىداكارلىقتا  ۋه  مهرھهمهت 
رهھمهت ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ. بىر خىزمهتنىڭ قىممىتى، ئۇنىڭ ئادا 
قىلىنىشى ئۈچۈن قىلىنغان پىداكارلىق بىلهن ئۆلچىلىدۇ. مهقبۇل بىر 
خىزمهت پهقهتال ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ۋه خىزمهتكه موھتاج بولغان 
ھهقته  بۇ  ئىبارهتتۇر.  ئادا قىلىشتىن  كۆڭلىنى ئاغرىتماي  كىشىنىڭ 

ئابدۇلالھ ئىبنى مۇنازىل ھهزرهتلىرى:
«خىزمهتته ئهدهپ خىزمهتتىن تېخىمۇ مۇھىمدۇر.» دېگهن. 

بۇ ھهقىقهتكه ئاساسهن ھهزرىتى مهۋالنا:
«ئالالھ ئاشقى ئۈچۈن ئىشله، ئالالھ ئاشقى ئۈچۈن خىزمهت قىل، 
خهلقنىڭ قوبۇل قىلىشى ياكى رهت قىلىشى بىلهن كارىڭ بولمىسۇن. 
بۇ پانى دۇنيادا ساڭا كۆپ پايدا كهلتۈرىدىغان بىر خېرىدارنىڭ ئالالھ 
ئالدىدا  ئالىدىغىنىڭنىڭ  ئالالھتىن  قىلمامدۇ؟  كۇپايه  ساڭا  بولىشى 
ئىنسانالر ساڭا قانچىلىك بىر نهرسه بېرهلهيدۇ؟ شۇڭا كۆزۈڭنى ۋه 
كۆڭلۈڭنى ئىنسانالردىن كېلىدىغان تهشهككۈرگه ئهمهس، ئالالھتىن 

كېلىدىغان رهھمهتكه قارات!»
ۋه  گۈزهللىك  ئورنىتىدىغان  كۆڭۈلگه  يولىنىڭ  تهسهۋۋۇپ 
مۇقهددهسلىكى بۇنىڭدىن ئىبارهت. بۇ مهنادا ئهمىر كۇالل ھهزرهتلىرى 
كۆڭلىدىكى  ھهزرهتلىرىگه  نهقشىبهندى  باھائاددىن  ئوقۇغۇچىسى 

«ھهقىقىي 
يوقسۇل 

ئېھتىياجىنى ھهل 
قىلىدىغان بىر 

نهرسه تاپالمىغان 
ۋه ئهھۋالىنى 
ئۇقۇپ ياردهم 

قىلىدىغان 
بىرسى 

چىقمىغان، 
(بۇنداق بولىشىغا 

قارىماي) 
ئورنىدىن 

تۇرۇپ، خهلقتىن 
بىر نهرسه تهلهپ 

قىاللمايدىغان 
كىشىدۇر.» 

(بۇخارى، 
«زاكات»، 53)
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تهۋسىيهلهرنى  شۇ  ئۈچۈن  قىلىش  تهرهپ  بىر  تۇيغۇالرنى  نهپسانى 
قىلغان:

«كۆڭۈل ئېلىشقا تىرىش، كۈچسىزلهرگه خىزمهت قىل، ئاجىز ۋه 
كۆڭلى سۇنۇقالرنى ھىمايه قىل، ئۇالر شۇنداق كىشلهركى، خهلقتىن 
كېلىدىغان بىر كىرىمى يوق. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ئۇالرنىڭ كۆپ 
قىسمى كۆڭۈل خاتىرجهملىكى، كهمتهرلىك ئىچىده ياشاپ ئالهمدىن 
كېتىدۇ. بۇنداق كىشىلهرنى ئىزدهپ تاپ ۋه ئۇالرغا خىزمهت قىل!»

ئېلىشىنىڭ  تهربىيه  مهنىۋىي  ھهزرهتلىرى  نهقشىبهندى  شاھى 
بولغان  زىددى  تهكهببۇرلۇقنىڭ  ۋه  مهغرۇرلۇق  يىللىرىدا  تۇنجى 
«ھېچلىك» (كهمتهرلىك) ھالىغا كېلىش ئۈچۈن كېسهللهر، بىچاره 
كىشىلهر ۋه ھايۋانالرنىڭ دهردىگه دهرمان بولۇشقا تىرىشقان. ھهتتا 
ئىنسانالر ماڭىدىغان يولالرنى سۈپۈرۈپ، يهتته يىل خالىس خىزمهت 

قىلغان. ئۇ بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ:
«ئۇستازىم كۆرسهتكهن يولدا ئۇزۇن مۇددهت خىزمهت قىلدىم.  
كىملىكىم شۇ ھالغا كهلدىكى، يولدا ماڭغاندا ئالالھنىڭ ھهر قانداق 
يول  ئۆتىشىگه  ئۇنىڭ  بىلهن  ئالدى  ئۇچراتسام،  مهخلۇقىنى  بىر 
شۇ  قارشىلىق  بۇنىڭغا  سۈردى.  يىل  يهتته  خىزمىتىم  بۇ  قويدۇم. 
ھالغا كهلدىمكى، ئۇالرنىڭ ئىڭراشلىرىدا دهرتلىك ئاۋازالر چىقىرىپ، 

ئالالھقا ئىلتىجا قىلغىنىنى ھېس قىلىدىغان بولدۇم.»
يۇقىرىدىكى مىسالدىن خالىق (ياراتقۇچى)نىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن 
مهخلۇقاتقا يهنى ئۇنىڭ مۇھهببىتى بىلهن نهزهر قىلىپ، پىداكارانه 

خىزمهت قىلىشنىڭ ئاالمهتلىرى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.



ئالالھتائاال سالىھ مۇئمىنالر ھهققىده:
«ئۇالر ياخشى ئىشالردا بىر-بىرى بىلهن مۇسابىقىلىشىدۇ.» 

(ئال ئىمران سۈرىسى، 114-ئايهت) دېگهن.

مۇسابىقىلىشىشىدىكى   ئىشالردا  ياخشى  مۇئمىنالرنىڭ  سالىھ 

«كۆڭۈل 
ئېلىشقا 

تىرىش، 
ئاجىزالرغا 

خىزمهت قىل! 
ئاجىز، كۆڭلى 

سۇنۇقالرنى 
ھىمايه قىل! 
ئۇالر شۇنداق 
كىشىلهركى، 

خهلقتىن ئۇالرغا 
بىر نهرسه 
كهلمهيدۇ. 

بۇنداق 
بولىشىغا 

قارىماي كۆڭلى 
خاتىرجهم ۋه 
كهمبهغهللىك 

ئىچىده 
تۇرىدۇ، ئۇالنى 
ئىزدهپ تاپ.» 

- ئهمىر كۇالل
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مۇئهسسهسهلىرىدۇر.   ۋهقىپ  نهتىجىسى  خىزمهتلىرىنىڭ 
ئىنسانپهرۋهرلىكنىڭ ئهڭ يۇقىرى نوقتىسىدا تۇرۇۋاتقانالر پهيغهمبهرلهر، 
ۋهلىلهر ۋه ئۇالرنىڭ تهربىيهسىده كامالهتكه يهتكهن مۇئمىنالردۇر. ئۇالر 
كۆڭلىدىكى ئىمان ھاياجىنىنى دۇنيانىڭ تۆت تهرىپىگه تارقىتىپ، 

تارىخنىڭ ئالتۇن دهۋرىنى بهرپا قىلغان. 
قىلىنغان  ئۈچۈن  رىزاسى  ئالالھ  خىلدۇر.  ھهر  خىزمهت 
يهرده  بۇ  كىرىدۇ.  دائىرىسىگه  خىزمهت  ھهممىسى  غهيرهتلهرنىڭ 
كۈچى  ۋه  الياقهت  جهھهتتىن  مهنىۋىي  ماددىي،  بولغىنى  مۇھىم 
ھهر  ئالالھتائاال  چۈنكى  قىلىشتۇر.  ئادا  خىزمهتنى  بىر  نىسبىتىده 
قارىتا  يارىتىلىشىغا  ئۇنىڭ  قىلىپ،  تهقدىر  خىزمهت  بىر  كىشىگه 
بىر ئىشنى قىالاليدىغان ۋه بۇ ئىشنى قىلىش ئۈچۈن ئىمكان ئاتا 
قىلغان. ناھايىتى ئىبرهتلىككى، ۋىدالىشىش ھهججىده تهخمىنهن 
 100 تهخمىنهن  بۇالردىن  ئىدى.  توپالنغان  ساھابه  مىڭ   120
تارقىلىپ،  جايلىرىغا  قايسى  ھهر  دۇنيانىڭ  ساھابه  يېقىن  مىڭغا 
ئىالھىي رىزانى قولغا كهلتۈرۈش يولىدا، ئۇ يهرلهرده ۋاپات بولغان. 
ھهزرىتى ئوسمان ، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قهبىرلىرى 
ئىستانبۇلدا  قهبىرلىرى  ساھابىنىڭ  كۆپلىگهن  ۋه  سهمهرقهنتته 
مهركهزنى  قالغانالر  مهدىنىده  مهككه،  ساھابىالردىن  بۇ  مهۋجۇت. 

مۇھاپىزهت قىلىپ، ئۇ يهرلهرده خىزمهتلهرنى داۋامالشتۇرغان. 
ھهزرهتلىرىنىڭ  ئهنسارى  ئهل  ئهييۇب  ئهبۇ  زهيد  ئىبنى  خالىد 
فهتھى  ئىستانبۇلنىڭ  قېتىم  ئىككى  قارىماي،  كىرىشىگه  ياشقا   80
شېھىد  يهرده  ئۇ  ۋه  كېلىشى  قهلئهلىرىگىچه  ئىستانبۇل  ئۈچۈن 
بولىشى، ئىنسانالرنى ھىدايهتكه چاقىرىپ، ئۇالرنى دۇنيا-ئاخىرهت 
غهيرهتلىرىدىن  جاھانشۇمۇل  يولىدىكى  ئېرىشتۈرۈش  سائادىتىگه 
كۆرىشى  قۇتقۇزۇش  ئاخىرهتلىكىنى  ۋه  ئاشقى  خىزمهت  بىرسىدۇر. 

ئۇالرنىڭ دۇنيانىڭ تۆت تهرىپىگه بېرىشىغا تۈرتكه بولغان. 
خىزمهت روھىنىڭ كۈچلۈك ئۆرنهكلىرىدىن بىرى ۋهھب ئىبنى 
قهبرىسى  ساھابىنىڭ  مۇبارهك  بۇ  ئهنھۇدۇر.  رهزىيهلالھۇ  كهبشه 

ۋهقىپ 
ئىشىكىنىڭ 
ئالدىدىكى 
موھتاجالر، 
دوختۇرنىڭ 

ئىشىكى ئالدىدا 
ئاغرىق ئازابىدا 
قىينىلىۋاتقان 
كېسهللهرگه 
ئوخشايدۇ. 
ئۇالرنىڭ 

ئېھتىياجىنى 
ھهل قىلىشقا 

تىرىشقاندهك، 
دهرتلىك 

كۆڭۈللهرنىمۇ 
خوش قىلىشقا 

تىرىشىشمىز الزىم. 
«بۈگۈن كېتىپ، 

ئهته كهل» 
دېيىش بىزنىڭ 

ئهخالقىمىز 
ئهمهس.
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جۇڭگۇدا17. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى جۇڭگۇغا تهبلىغ قىلىشقا 
ئهۋهتكهن. ھالبۇكى، ئۇ دهۋىرنىڭ شارائىتىدا جۇڭگۇغا بىر يىلدا 
يېتىپ بارغىلى بوالتتى. بۇ ساھابه ئۇ يهرگىچه بېرىپ بىر مۇددهت 
مهدىنىگه  سېغىنىپ،  رهسۇلۇلالھنى  كېيىن،  قىلغاندىن  تهبلىغ 
كېيىن  سهپهردىن  جاپالىق  سۈرگهن  يىل  بىر  قىلغان.  سهپهر 
مهدىنىگه يېتىپ كهلگهن. ئهپسۇسكى، پهيغهمبىرىمىز ۋاپات بولۇپ 
پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  كۆرهلمىگهن.  ئۇنى  ئۈچۈن  كهتكهنلىكى 
ھهسرىتى تېخىمۇ كۈچلىنىپ، ئالالھ رهسۇلى تاپشۇرغان ۋهزىپىنىڭ 
خىزمهت  قايتىپ،  جۇڭگۇغا  تهكرار  قىلىپ،  ھېس  ئۇلۇغلىقىنى 

جهريانىدا ۋاپات بولغان. 
بۇالر بۈيۈك ئىمتىھان ۋه ئىمان ھاياجىنى بىلهن تاقهت قىلغىلى 
بولىدىغان ئۇلۇغۋار خىزمهت روھىدۇر. ئۇالرنىڭ خىزمهت روھى بىز 
ئۈچۈن ئهبهدى قۇتۇلۇش يولىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان بىرهر يۇلتۇز 

مىسالىدۇر. 
شۈبھىسىزكى، ساھابه-كىرام بۇ مهرتىبىگه پهيغهمبهر سهللهلالھۇ 
پرىنسىپنى   9 شۇ  بولۇپمۇ  تهربىيهسى،  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى 

ئهستايىدىل ئىجرا قىلىش ئارقىلىق ئېرىشكهن. 
چىن  ئهمىر-چهكلىمىلىرىنى  ئالالھنىڭ  خىزمهت.  ئالالھقا   .1
غهيرهت  يولىدا  كهلىمهتۇلالھ  ئىالھىي  ۋه  قىلىش  ئىجرا  كۆڭلىدىن 

كۆرسىتىش.
2. پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه خىزمهت. ئۇنىڭغا 
ۋه  ياشاش  دائىرىسىده  سۈننىتى  باغالپ،  مۇھهببهت  كۆڭۈلدىن 

17. جۇڭگۇنىڭ گۇۋاڭجۇ شهھرىده سهئىد ئىبنى ئهبۇ ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا 
تۇرۇۋاتقان  كۆپىنچه  قهبرىلىرى  ساھابه  مهۋجۇت.  ماقام  بىر  قىلىنغان  نىسبهت 
مۇھاپىزهت  ۋه  تۇتۇلىشى  جانلىق  تۇيغۇلىرىنىڭ  دىنىي  خهلقلهرنىڭ  رايۇندىكى 
قىلىنىشىدا ئهھمىيتى كۆپ بولىدىغان تارىخى ھهقىقهت. چۈنكى ئوتتۇرا ئاسىيادا 
بۇنىڭ  شهھهرلهرده  قاتارلىق  تاشكهنت  ۋه  تۇركىستان  بۇخارا،  سهمهرقهنت، 

ئۆرنهكلىرى مهۋجۇتتۇر. 

«بىلىم ۋه 
ھېكمهت ھاالل 

لوقمىدىن 
مهيدانغا 

كېلىدۇ، ئاشق 
ۋه مهرھهمهتمۇ 

ھاالل لوقمىدىن 
مهيدانغا كېلىدۇ؛ 

بىر لوقمىدىن 
ھهسهت، 

ھىله، نادانلىق  
مهيدانغا كهلسه، 
سهن ئۇ لوقمىنى 
ھارام دهپ بىل. 
بۇغداي تېرىپ 
ئارپا ئۈنگىنىنى 

كۆردۈڭمۇ؟» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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سۈننىتىنى ياشىتىش.
3. ئىسالم بۈيۈكلىرىگه خىزمهت. ئۇالرغا سۆيگۈ-مۇھهببهت ۋه 

ساداقهت كۆرسىتىش. 
4. ئاتا-ئانىغا خىزمهت. ئۇالرغا ئوھ دهپ سالماي، غودىرىماي 

رىزاسىنى قولغا كهلتۈرۈش.
5. ئهۋالدقا خىزمهت. ئۇالرنىڭ سالىھ بىر مۇئمىن بولۇپ ئۆسۈپ-

يېتىلىشىگه كۈچ سهرپ قىلىش.
كۆپلهپ  ۋه  سىله-رهھىم  ئۇالرغا  خىزمهت.  ئۇرۇق-تۇغقانغا   .6

ئېھسان قىلىش. 
قايغۇسىغا  ۋه  خۇشاللىقى  ئۇالرنىڭ  خىزمهت.  مۇئمىنالرغا   .7

ئورتاق بولۇش. 
8. پۈتكۈل ئىنسانالرغا خىزمهت. ئىنسانالرغا قولى ۋه تىلى بىلهن 

پايدىلىق بولۇشقا تىرىشىش.
9. مهخلۇقاتقا خىزمهت. بارلىق مهۋجۇداتالرنى شهپقهت قانىتى 

ئاستىغا ئېلىش. 
ئهپهندى  مۇسا  مهرھۇم  جهھهتته  قىلىش  ئادا  خىزمهتلهرنى  بۇ 
ئهلى رامىتهنى ھهزرهتلىرىنىڭ شۇ تهۋسىيهلىرىنى پات-پات ئېيتىپ 

بېرهتتى:
«مىننهت قىلغاچ خىزمهت قىلىدىغانالر كۆپتۇر. ئهمما خىزمهتنى 
پۇرسىتىنىڭ  قىلىش  خىزمهت  سىلهر  ئازدۇر.  بىلىدىغانالر  نېمهت 
قولۇڭالرغا كېلىشىنى نېمهت بىلىپ، مىننهتدار بولساڭالر ھهممه ئادهم 

سىلهردىن مهمنۇن بولىدۇ ۋه شىكايهتچىڭالر ئازاليدۇ.»
ھهممىمىزنىڭ ئارزۇ قىلىدىغان نهرسىسى بىلسهك، بىلمىسهك، 
خۇشاللىقالر   بۇ  خاتىرجهملىكىدۇر.  ۋه  خۇشاللىقى  روھىمىزنىڭ  شۇ 
ئارقىلىق  خىزمهتلهر  قىلىنغان  بىلهن  ئىشتىياقى  ئىبادهت  ئالالھقا 
قولغا كېلىدىغان روھانى خهزىنىدۇر. بۇ سهۋهپتىن خىزمهت ئېڭىغا 
خىزمهت  ئاستىدا  ئهھۋال  قانداق  ھهر  مۇئمىن  بىر  بولغان  ئىگه 
پىداكارلىقىدا  كۆرسهتكهن  ئۈچۈن  رىزاسى  ئالالھ  بىلىدۇ.  قىلىشنى 

ۋهقىپ 
خىزمهتلىرىده 

قىلماقچى بولغان 
سۆزنىڭ مهزمۇنى، 

مېتودى، 
ھهرىكىتى بولۇپمۇ 

يۈز ئىپادىسىگه 
دىققهت قىلىش، 

كۆڭۈلنى 
ئاغرىتىدىغان  

سۆز-
ھهرىكهتلهردىن 
ئاالھىده يىراق 
تۇرۇش كېرهك. 
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كۆپ  تېخىمۇ  يۈگۈرۈۋاتقانالردىن  كهينىدىن  مهنپهئهتلىرىنىڭ  دۇنيا 
تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ.

قهلبته  ئارزۇسى  خىزمهت  ئۇزۇقلىنىدىغان  ھاۋاسىدىن  سۆيگۈ 
قىلىدۇ.  سهيياھى  ئهبهدىلىكنىڭ  ئىنساننى  ۋاقتىدا،  ماكانالشقان 
يۇنۇسنىڭ  چىقىپ،  يۈرهكلىكىدىن  تاش  زالىمنىڭ  ھهججاج  قهلب 
شهپقهت پوستىغا ئورۇنىدۇ. بۇ روھ بىلهن ئىگه بولغان سهنئهت، 
ئهخالق، جهلپ قىلغۇچى ئهبهدىلىككه ئىگه بولىدۇ. بۇ سهۋهپتىن 
نىشانىسىدۇر.  پاكلىقىنىڭ  قهلب  خىزمهتلهر  ھهقىقىي  ۋه  سهمىمى 

بۇنداق قهلبلهر «ئىالھى نهزهرگاھ»تۇر. 
پاكلىقتىن  قهلبى  ئۆمۈرنى  ئىكهن،  مۇشۇنداق  ئهھۋال 
مهنادا  ھهقىقىي  كۆڭلىنى  بىپهرۋالىقتۇر.  قاتتىق  يىراقالشتۇرۇش 

خىزمهت ئاشقى بىلهن تولدۇرغانالر نىمه دېگهن بهختلىك-ھه! 
يا رهببى! كۆڭلىمىزنى سېنىڭ رىزايىڭنى قولغا كهلتۈرۈش 
فاتىھلهرنىڭ  ئهسھابى-كىرام،  تولدۇرغىن.  بىلهن  مۇھهببىتى 
قهھرىمانلىرىمىزنىڭ  مۇداپىئهسىدىكى  مىللهت  ۋهتهن،  دىن، 

خىزمهت ئاشقىدىن بىزلهرگىمۇ نېسىۋه ئاتا قىلغىن!. ئامىن. 
«بىز بۇ يولدىكى 

مۇساپىنى كۆپ 
كىتاب ئوقۇش 

ئارقىلىق ئهمهس، 
ئوقۇغانلىرىمىزنى 

قولىمىزدىن 
كېلىشىچه تهتبىق 
قىلىش ۋه خهلققه 
خىزمهت قىلىش 

ئارقىلىق باستۇق. 
ھهر كىشىنى بىر 

يولدىن كۆتۈرىدۇ، 
ئهمما بىزنى 

خىزمهت يولىدىن 
كۆتۈردى.»
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ئىسالم ئىنساننىڭ تهربىيلىنىشى دېمهكتۇر

ئىنساننى  غايىسى  تۈپ  قاراشنىڭ  كۆز  پىكىر،  قانداق  ھهر 
سېلىشتىن  تهرتىپكه  مۇناسىۋهتلهرنى  ئىنسانىي  ۋه  يۈكسهلدۈرۈش 
بۇ  قاراشالر  كۆز  (ئىنسانى)  بهشهرى  قانداق  ھهر  ئهمما  ئىبارهتتۇر. 
غايىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ئىسالم بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولىدىغان 
سىسىتېمىالرنىڭ  بهشهرى  سهۋهبى  بۇنىڭ  كېلهلمىگهن.  دهرىجىگه 
ئىمكانى چهكلىك بولغان ئهقىلگه تايانغانلىقىدۇر. ئىسالم رهببىمىزنىڭ 
كائىنات  ۋه  ئىنسان  ئۈچۈن  بولغانلىقى  مهھسۇلى  ئىرادىسىنىڭ 
ھهقىقىتى بىلهن تهڭپۇڭ نىزام بارلىققا كهلگهن. بۇنىڭ بىلهن خىيالى 
بۇنىڭدىن  قىلىنغان.  تهقدىم  مۇكهممهللىك  يىراق  تهسهۋۋۇردىن 
ئارتۇق تهبىئى بىر نهرسه بولمايدۇ. چۈنكى ئاجىزلىقى مهلۇم بولغان 
سېلىشى  تهرتىپكه  مۇناسىۋهتلهرنى  بهشهرى  ۋه  ئۆزىنى  ئىنساننىڭ 
بۇ  ئهرزىمهيدۇ.  ھېچنىمىگه  ئالدىدا  قۇدرىتى  چهكسىز  رهببىمىزنىڭ 
پهلسهپىۋى  قىلغان  غايه  كۆرسىتىشنى  يول  ئىنسانىيهتكه  سهۋهپتىن 
قاراش ۋه بهشهرى دىنالرنىڭ كۆپ قىسمى غايىسىنىڭ سىرتىدا خاتا 
يولالرغا كىرىپ كهتكهن. ئۇالر بهشهرىيهتكه سائادهت كهلتۈرۈشنىڭ 

ئورنىغا پاالكهت كهلتۈرگهن.
يۈزلهندۈرگهن  پاالكهتكه  ئهخالقىنى  ئىنسان  ھهقىقهتهن، 
فروئىد ۋه ئىنسانالرنى ئىقتسادىي باياشاتلىققا ئىگه قىلىشنى ئۈمىد 
نهتىجىسى  قاراشالرنىڭ  كۆپلىگهن  بولغان  ماركىسقىچه  قىلغان 
ئاخىرىدا  چىققان.  ئوتتۇرىغا  ئهكسىچه  غايىسىنىڭ  باشالنغۇچتىكى 

ئىنسانىيهتنى پاالكهتكه دۇچار قىلغان. 
پهخرى  ئالهملهرنىڭ  ھهقىقهتكى،  بىر  تارىخى  نوقتا  شۇ 
ئهخالقسىزلىق  ۋه  زۇلۇم  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر 
مېۋىسى  قىممهتلىك  ئىماننىڭ  ئىنسانىيهتنى  چۆكۈۋاتقان  پاتقىقىغا 
مۇھهببهتكه  ۋه  رهھمهت  ئۇ  قۇچاقلىغان.  بىلهن  مهرھهمهت  بولغان 

«خىزمهت 
بىر تهرهپتىن 

باشقىالرغا 
پايدىلىق 

بولۇشقا ۋهسىله 
بولسا، يهنه 
بىر تهرهپتىن 

ئىخالسى 
نىسبىتىده 

خىزمهت 
قىلغۇچىالرنىڭ 

روھىنىڭ 
يۈكسىلىشىگه 

سهۋهپ بولىدۇ. 
بۇنىڭ بىلهن 

ئۇالرغا كهلگهن 
پايدا خىزمىتىنى 

قىلغان 
كىشىلهرنىڭ-

كىدىن ئارتۇق 
بولىدۇ.» 
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تولغان سۆز-ھهرىكىتى ئارقىلىق ئىنسانىيهتكه نهمۇنه بولۇش يولىدا 
ئهبهدى كامالهت بهرپا قىلغان.

دهۋرىدىن  بالىلىق  ئىنسانالر  ئىلگىرى  پهيغهمبهرلىكىتىن 
باشالپ ئۇرۇش-جېدهل قىلىدىغان، بىر-بىرىگه زۇلۇم سالىدىغان 
ئۇ  كېيىن  پهيغهمبهرلىكتىن  ئهمما  ئىدى.  ئىنسانالر  مهرھهمهتسىز 
مۇبارهك شهخسىنىڭ قولىدا ھهر بىرى بۇ مهدهنىيهتسىزلىكتىن قۇتۇلۇپ 
شهخسىلهرگه  تالالنغان  ۋه  پارالق  يۇلتۇزالر»دهك  «ئاسماندىكى 
كىشىلهرنىڭ  بۇ  ئاتالغان  دهپ  گۈزىن»  «ئهسھابى  ئايالندى. 
قولغا  بىلهن  قىلىنىشى  ئۆرنهك  پهخرىنىڭ  كائىناتنىڭ  ھاياتلىرىدا 
سان-ساناقسىز  ئهتتۈرىدىغان  ئهكس  ئهخالقنى  گۈزهل  كهلگهن 
شۇ  ئۇمهيرنىڭ  ئىبنى  مۇسئاب  ئارىسىدا  بۇالر  مهۋجۇت.  ھادىسىلهر 

ھالى كۆپ ھېكمهتلىك.
ئىبنى  ئهسئاد  بىلهن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۇمهير  ئىبنى  مۇسئاب 
زۇراره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىرلىكته مهدىنىده ئابدى ئهشھهل ۋه زافهر 
ئوغۇللىرىنىڭ يېنىغا باردى. ئۇ كۈنى ئابدى ئهشھهل ئوغۇللىرىنىڭ 
ئىدى.  ھۇداير  ئىبنى  ئۇسهيد  بىلهن  مۇئاز  ئىبنى  سهئىد  رهئىسى 
ئىبنى  مۇسئاب  سهئىد  ئىدى.  بولمىغان  مۇسۇلمان  تېخى  ئىككىسى 

ئۇمهيرنىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئاڭالپ، ئۇسهيدكه:
- قاراپ تۇرما. بىزنىڭ ئاجىز ئىنسانلىرىمىزنى ئالداش ئۈچۈن 
يهردىن  بۇ  ئۇالرنى  ۋه  بار  يېنىغا  ئادهمنىڭ  ئىككى  شۇ  كهلگهن 

كهتكۈزۈۋهت. - دېدى. 
ئۇسهيد مۇسئاب ئىبنى ئۇمهير بىلهن ئهسئاد ئىبنى زۇرارهنىڭ 
يېنىغا كهلدى. ئۇالرغا ھاقارهت قىلىپ، قولىدىكى نهيزىسىنى ئۇالرغا 

قارىتىپ:
- ئهگهر ھايات قاالي دىسهڭالر، بۇ يهدىن كېتىڭالر. - دېدى. 

مۇسئاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ سهۋرىچانلىق بىلهن تهبهسسۇم ئىچىده:
ئېغىز  ئىككى  دهيدىغان  ساڭا  ئاڭلىساڭ،  ئولتۇرۇپ  ئهگهر   -
ئادهم  بىر  كۆرۈدىغان  يىراقنى  ۋه  ئهقىللىق  سهن  بار،  سۆزىمىز 

«خىزمهت ئهھلى 
دهريادهك، 

ئۇزۇن يولالر 
بويىچه مىڭ 

بىر جانلىققا، 
ئىنسانغا، 

ھايۋاناتقا، دهل-
دهرهخلهرگه، 

گۈل-
چېچهكلهرگه 

ھايات بېرىدۇ. 
بۇ دهريانىڭ 

بارىدىغان 
يېرى جانابى 

ئالالھنىڭ 
ئهبهدى ۋۇسالت 
دهرياسىدۇر.» 
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سهن. سۆزىمىزنى توغرا كۆرسهڭ قوبۇل قىالرسهن، توغرا كۆرمىسهڭ 
قايتۇرىۋېتهرسهن. – دېدى. ئۇسهيد بىر ئاز ئويلىنىپ: 

- توغرا ئېيتتىڭ. – دهپ، نهيزىسىنى يهرگه سانجىپ قويۇپ 
سۆزلىرىنى  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  مۇسئاب  باشلىدى.  ئاڭالشقا 
ئاڭلىغانسىرى ئىالھىي گۈزهللىكلهرنىڭ تارتىش كۈچىگه بويسۇنۇپ، 

مۇسۇلمان بولدى. بۇ يهردىن خۇشاللىقتا ئايرىلىپ، سهئىدكه:
- ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدىم، ئۇالرنىڭ سۆزلىرىده بىر خاتالىق 
كېلىپ،  ئاچچىقى  سۆزلهرگه  بۇ  سهئىدنىڭ  دېدى.   – كۆرمىدىم. 
بىلهن  ئاچچىقى  قاتتىق  باردى.  يېنىغا  مۇسئابنىڭ  ئۆزى  قېتىم  بۇ 
قىلىچىنى يېرىمىغىچه قېنىدىن چىقاردى. مۇسئاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
كېيىن  تىنىچالندۇردى.  ئېلىپ،  قارشى  ئۇسلۇبتا  ئهينى  ئۇنىمۇ 
چىرايلىق ئۇسلۇبتا ئۇنىڭغا بىر قىسىم ئىالھىي ھهقىقهتلهرنى بايان 
قىلدى. بۇنىڭ بىلهن سهئىد ئۇسهيدكه ئوخشاش ئىالھىي ھهقىقهتكه 

بويسۇنۇپ، ئىمان كهۋسرىنى تېتىدى.
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  ئهھۋالالر  بۇ  شۈبھىسىزكى، 
بولمىغان  تهڭدىشى  يېتىشكهن  تهربىيهسىده  مهنىۋىي  ۋهسهللهمنىڭ 
ساھابىالرنىڭ قانداق بىر مۇكهممهللىككه يهتكهنلىكىنىڭ مىسالىدۇر. 
ئۇ بهختىيارالر، ئىنساننىڭ تهربىيهسىدىن ئىبارهت بولغان ئىسالمنىڭ 
بهرىكىتى بىلهن «سېنى ئۆلتۈرگىلى كهلگهن، سهنده تىرىلسۇن» 

دهستۇرىنى بهشهرىيهت تارىخىغا ئالتۇن ھهرپلهر بىلهن يازدى.
ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  دائىرىده  بۇ 
ئۆلتۈرۈلۈشكه تېگىشلىك گۇناھكارالرنى، ھهتتا تاغىسىنى ئۆلتۈرگهن 
قىلدى.  مۇئامىله  بىلهن  شهپقهت  ئۇالرغا  قىلىپ،  ئهپۇ  ۋهھشىنىمۇ 
ئالدىدا  غهزهپنىڭ  داۋاملىق  مهرھهمهت  سۆز-ھهرىكىتىده  ئۇنىڭ 
ئۇنىڭ  ئۇچقۇنلىرى  غهپلهت  كۆيدۈرۈۋاتقان  بهشهرىيهتنى  تۇردى. 
ھهقىقهت كهۋسىرىده ئۆچۈپ، تهڭداشسىز غۇنچىالر ئۈنۈپ چىقىدىغان 

بىر گۈلىستانغا ئايالندى. ئۇ دهۋرىنىڭ ئىنسانلىرى:
«چىشسىز بىر ئىنساننى تۇققانلىرى يهيتتى» دهپ تهسۋىرلهنگهن 

«خىزمهتتىكى 
پهزىلهت 

ئۆزىنى كۈچلۈك 
ۋه ساغالم 

ھېس قىلغان 
ۋاقىتالردا، 

بۇنىڭ 
شۈكرىنى ئادا 

قىلىش ئۈچۈن 
ئاجىزالرنىڭ 

يۈكىنى 
كۆتۈرۈشتىن 

ئىبارهت.»

–شهيخ سهئىد
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تهشنا  سۇغا  تامچه  بىر  كېيىن  ئۇرۇشتىن  قۇتۇلدى.  ۋهھشىلىكتىن 
بولغان ئهھۋالدا جان بېرىش ئالدىدا ئۆزىگه ئېلىپ كېلىنگهن سۇنى 

باشقا يارىدار قېرىنداشلىرىغا ئىشارهت بىلهن:
نهپهسىدىمۇ  ئاخىرقى  دهپ،  بهر.-  ئۇنىڭغا  سۇنى  بۇ   -

باشقىالرنى ئوياليدىغان غهمگۈزار شهخسىيهتلهرگه ئايالندى.
يهتكۈزگهن  كامالهتكه  مهنىۋىي  تهسۋىرلىگۈسىز  ئىنسانىيهتنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ئۆزى تهشكىل قىلغان ئىالھىي كارۋاننىڭ 
ئهڭ ئالدىدا ماڭدى. ئۆتكهن ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا گولالندىيهنىڭ 
الھهي شهھرىده توپالنغان ئالىمالر كېڭىشى دۇنيانىڭ 100 مهشھۇر 
ئادىمىنى تالالپ چىقتى. تالالپ بېكىتكۈچىلهر ھهيئىتىنىڭ ھهممىسى 
خرىستىئان بولىشىغا قارىماي، قويغان ئهخالقى ئۆلچهملهر ئاساسىدا 

ئهڭ مهشھۇر شهخسنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم دهپ بېكىتتى.
ساھابه- شۇكى،  جهھهت  بىر  يهنه  تارتىدىغان  دىققهتنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  پىرسهنتى  توقسان  يۈزده  كىرامنىڭ 
ئۆرنهك  ئىپادىلهنگهن  شهكلىده  ئۆرنهك)  (گۈزهل  ھهسهنه  ئۇسۋهئى 
شهخسىيتى، خارهكتېرى، گۈزهل ئهخالقى ۋه ئۈستۈن ئاالھىدىلىكىگه 
ئۇنىڭغا  ئىدى.  كىشىلهر  قىلغان  قوبۇل  ئىسالمنى  بولۇپ،  مهپتۇن 
دۈشمهنلىك قىلىشتا ھهددىدىن ئاشقانالرمۇ ئۇنىڭغا ھېچ بىر ۋاقىت 
«يالغانچى» ۋه «زالىم» دېگهن سهلبى سۈپهتلهرنى ئىشلهتمىدى. 
ئۇنى كهمسىتىش نىيىتى بىلهن گهپ-سۆز قىلغان ۋاقتىدىمۇ ئۇنىڭ 

ھهققىده ماختاشتىن باشقا سۆزنى تاپالمىغانىدى.



ئارزۇ  قىلىشنى  خىزمهت  ئۇنىڭغا  بۆلۈپ،  كۆڭۈل  ئىسالمغا 
قىلغانالر بۇ مۇقهددهس داۋانىڭ ئالدى بىلهن ئىنساننى تهربىيلهش 
ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلىشى ۋه ھهر ئىنسانغا ئۇنىڭ ئهسلى جهۋھىرى 
چۈشهنچىسىده  ئىكهنلىكى  مهخلۇقات  شهرهپلىك  بىلهن  ئېتىبارى 

«مۇھهببهتكه 
تولغان قهلب 

ئهپۇ قىلغۇچىدۇر. 
ئهگهر سهن 
قۇرۇق بىر 
سۈرهتتىن 

ئىبارهت بولساڭ، 
ئۆلگهن ۋاقتىڭدا 

جىسمىڭغا 
ئوخشاش 

ئىسمىڭمۇ ئۆلىدۇ. 
ئهگهر سهن 

خىزمهت ئهھلى 
بولساڭ، ھاياتىڭ 

ئۆلۈمىڭدىن 
كېيىنمۇ قهلبته 

تهخت قۇرالىغان 
نىسبهتته 

داۋاملىشىدۇ.»
-شهيخ سهئىد
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يېقىنلىشىشى كېرهك. چۈنكى ئىسالمنىڭ مهقسىتى گۈزهل ئهخالقنى 
ئومۇمالشتۇرۇشتىن ئىبارهتتۇر. بۇ ئىنسان تهبىئىتىدىكى مۇكهممهللىككه 
سايه تاشاليدىغان ھهر تۈرلۈك تهسىرلهرنى تازىالپ، ئۇنى تهربىيلهش 
دېگهنلىكتۇر. بۇنداق بىر سهۋىيهگه يېتىش كۆڭۈل ئۆلچىمى بىلهن 

ئوتتۇرىغا چىقىدىغان گۈزهللىكلهر بىلهن مۇمكىندۇر.
ۋه  تهربىيهسى  ئىنساننىڭ  باشالپ  كهلگهندىن  بارلىققا  ئىسالم 
پۈتكۈل  ئهگهشگۈچىلىرىنى  قىلىپ،  ئاساس  گۈزهللىكىنى  ئهخالق 
ئىنسانالر  ھهيران قالىدىغان شهخسىلهرگه ئايالندۇرۇشنى ئهمهلگه 
ئاشۇردى. ئۆمرى بويىچه نهپسىگه ئىتائهت قىلىپ، ھايۋانىي ھايات 
كهلتۈردى.  ھالهتكه  پهرىشتىدهك  ئىنسانالرنى  غاپىل  ياشىغان 
مهسىلهن: بىر ۋاقىتالردا قىزىنى تىرىك توپراققا كۆمگهن ئۆمهر ئىبنى 
سېلىشتىن  زىيان  چۈمۈلىگه  بىر  كېيىن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  خهتتاب 

قورقۇدىغان غهمگۈزار ئادهمگه ئايالندى. 
روھقا  يېقىنلىشىدىغان  بىلهن  سۆيگۈ  ئىنسانالرغا  ئىسالم 
مهرھهمهت  يهرلهشتۈرگهن  كۆڭۈللهرگه  ئىسالم  قىلىدۇ.  ۋهكىللىك 
ئۇرۇقىدىن ئۈنۈپ چىقىدىغان مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى ئىنساننى سۆز-
ھهرىكهتلهردىكى مۇكهممهللىككه، ئاخىرىدا ئىككى جاھان سائادىتىگه 

ئېرىشتۈرىدۇ. 
ئىسالمنىڭ  قىلىدۇ.  ئاساس  تهربىيهلهشنى  ئىنساننى  ئىسالم 
ئىنسانى  ئهڭ  مهنادا  ھهقىقىي  تۇيغۇالر  مۇقهددهس  ئاساسىدىكى 

تۇيغۇالردۇر. يۇنۇس بۇ تۇيغۇالرنى مۇنداق ئىپادىلىگهن:
كهلگىن تونۇشۇپ قااليلى،
ئىشنى ئاسانالشتۇرايلى، 

ياخشى كۆرهيلى ۋه ياخشى كۆرۈلهيلى، 
دۇنيا ھېچكىمگه قالمايدۇ.

بۇ ھېس-تۇيغۇ شانلىق ئهجدادىمىزدا شۇ ھالهتكه كهلدىكى، 
ئۇرۇشتىن كېيىن ئهسىر بولغان بىر دۈشمهننى، قۇماندىنىغا:

«روھانىيهت 
تولغان 

قهلبلهردىن 
گۈزهل ئهخالق، 

سالىھ ئهمهل 
ۋه مهنىۋىي 

تاكامۇللۇقنىڭ 
ئاالمهتلىرى 

سادىر بولىدۇ.» 



146

ۋهقىپ، ئىنفاق، خىزمهت

دۈشمىنىمنىمۇ  ماڭا  مهرھهمهت!  ئهي  زالىمسهن  نىمانداق   -
ياخشى كۆرسىتىۋاتىسهن! - دېگۈزگهن.

دهۋرىمىزدىكى بىر قىسىم غاپىلالر، ئىسالمنىڭ ئاساسىدىكى بۇ 
يهرگه  بىر  بىلهن  كهلىمىلهر  دېگهن  مهرھهمهتنى «تېرور»  چوڭقۇر 
قويۇپ، قۇياشنى بىر پارچه رهخت بىلهن يېپىشقا ئۇرۇنىۋاتىدۇ. مهلۇم 
ئىگىسىز،  ئۇالرغا  ئېلىپ،  ئاستىغا  تهسىرلهرنىڭ  مهلۇم  ئىنسانالرنى 
ئۈچۈن  بېرىش  ھېسسىياتى  قورقۇتۇش  بىلهن  تهھدىتلهر  خىيالى 
كۆپىنچه ۋاقىتالردا بىچاره ئىنسانالرنى قۇربانلىق قىلىۋاتىدۇ. ئىسالم 
قۇچاقالپ،  بىلهن  مهرھىمىتى  ئىنسانالرنىمۇ  جىنايهتچى  گۇناھكار، 
مهسۇم  ئىكهن،  مۇشۇنداق  ئهھۋال  قىلىدۇ.  ئهمىر  قىلىشنى  ئىسالھ 

ئىنسانالرنىڭ تهھدىت ۋه قورقۇتۇلۇشىنى ئىسالم قوبۇل قىالمدۇ؟
ئىسالم دۇنياغا كهلگهن ۋاقتىدىن باشالپ، ئىنسانالرنى كاپىر-

مۇسۇلمان دهپ ئايرىماي مهرھهمهت ۋه ئادالهت بىلهن قۇچاقلىغان. 
مال، جان ۋه ئىنسان تهبىئىتىگه زىيان سالىدىغان ھهر قانداق سۆز-

ھهرىكهتنى چهكلىگهن. 
ئائىلىنىڭ  مېلى،  جېنى،  ئىنسانالرنىڭ  دۆلهتنى  ئىسالم 
تهڭپۇڭلىقىنىڭ  جهمئىيهت  ۋه  ساغالملىقى  روھ  قوغدىلىشى، 
ئورنىتىلىشىدا مهسئۇل قىلىدۇ. بۇ مېتودنىڭ تېرور بىلهن ۋاستىلىق 
شهرت-شارائىت  ئۇنىڭغا  بولمىغاندهك،  ئاالقىسى  بىۋاسته  ياكى 
ۋاقتىدا  سۆز-ھهرىكهتلهرنىمۇ  تۈرلۈك  ھهر  بېرىدىغان  يارىتىپ 
يۇقىتىدۇ. بۇ ھهقته مۇسلىم ئىبنى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق 

دهيدۇ:
«پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزنى بىر سهرىيه (قۇشۇن) بىلهن 
ئۇرۇشقا ئهۋهتكهن ئىدى. مهن ئۇرۇش يېرىگه يېقىنالشقاندا ئېتىمنى 
بىلهن  بىز  ۋه  كهتتىم  ئۆتۈپ  ئالدىغا  دوستلىرىمنىڭ  چاپتۇرۇپ، 
ئۇرۇشماقچى بولغان خهلقنىڭ ھىدايىتىگه ۋهسىله بولدۇم، شۇنىڭ 
غاپىل  مۇھىملىقىدىن  ئهھۋالنىڭ  ئهمما  بولمىدى.  ئۇرۇش  بىلهن 

بولغان بهزى دوستلىرىم مېنىڭ بۇ ئىشىمنى كۆرۈپ:

«خىزمهتته 
ئهدهپ، 

خىزمهتتىن 
تېخىمۇ 

مۇھىمدۇر.» 

-ئابدۇلالھ ئىبنى 
مۇنازىل 
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دهپ، ئهيىپلهشكه  - بىزنى غهنىمهتتىن مهھرۇم قويدۇڭ. - 
باشلىدى. مهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا قايتىپ كهلگهن 
ۋاقتىمدا، دوستلىرىم ئهھۋالىمنى پهيغهمبىرىمىزگه شىكايهت قىلدى. 

ئالهملهرنىڭ پهخرى مېنى چاقىرىپ:
- بىلگىنكى، ئالالھ ساڭا سهن قۇتقۇزغان ئۇ ئىنسانالرنىڭ ھهر 

بىرسى سهۋهبى بىلهن شۇ قهدهر ساۋاب يازدى.- دېدى. كېيىن:
- مهندىن كېيىن كېلىدىغان مۇئمىنالرنىڭ رهھبهرلىرىگه سېنى 
يېزىپ،   مهكتۇپنى  دېدى.  يازىمهن.-  مهكتۇپ  قىلىپ   تهۋسىيه 

مۈھرىنى بېسىپ ماڭا بهردى18. 
يهنه بىر ئىبرهتلىك ۋهقه مۇنداق: 

بىرى-مائۇنه پاجىئهسىده 70 نهپهر مۇئهللىمىنىڭ ئۆلتۈرۈلىشى، 
باشقا قهتلىئام ۋه سۈيىقهستلهرنىڭ مهيدانغا چىقىشى بىلهن پهيغهمبهر 
قوغداش  مۇئهللىملهرنى  ئهۋهتكهن  قهبىلىلهرگه  ئهلهيھىسساالم 
ئۈچۈن بىرقانچه ئهسكهرنى قوشۇپ قويدى. بىر قېتىملىق ۋهقهده 
دىققهت  ئاگاھالندۇرۇشقا  ۋهلىد  ئىبنى  خالىد  قوغدىغۇچىالردىن  بۇ 
بۇنىڭدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىشلهتتى.  قىلىچىنى  قىلماي 

خهۋهر تېپىپ، بىئارام ھالدا قىبلىگه قاراپ:
ئۇنىڭ  تىلهيمهن،  پاناھ  قىلغىنىدىن  خالىدنىڭ  رهببى!  «يا 

قىلغانلىرىنى قوبۇل قىلمايمهن.» دهپ، ئۈچ قېتىم نىدا قىلدى. 
يۈز  ۋهقه  ئهلىنى  ھهزرىتى  رهسۇلى  ئالالھ  كېيىن  ۋهقهدىن  بۇ 
ھهتتا  ھايۋان  ئهمهس،  ئىنسانالرنىڭال  ئهۋهتىپ،  يهرگه  بهرگهن 

ئىتالرنىڭمۇ دىيىتىنى (قان قهرزىنى) تۆلهتكۈزدى. 19
ئوسمانىيالرمۇ  قىلغان  شۇئار  ئۆزىگه  ئهخالقنى  گۈزهل  بۇ 
كىرىشكه  ئىسالمغا  مۇسلىمالرنى  غهيرى  ئاستىدىكى  ھاكىمىيىتى 

18. ئىبنى سائاد، «تاباقات»، 7-جىلد، 419-420-بهتلهرگه قاراڭ.
19. بۇخارى، «ئهھكام»، 35؛ ئىبنى كهسىر، «ئهلبىدايه ۋهننىھايه»، 4-جىلد، 

304-305-بهتلهرگه قاراڭ

«ئۇالر ياخشى 
ئىشالردا بىر-
بىرى بىلهن 

مۇسابىقىلىشىدۇ.» 

(ئال ئىمران سۈرىسى، 
114-ئايهت)
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يول  ئىمپېرىئالىزمىغا  مهدهنىيهت  ۋه  قهتلىئام  مهجبۇرلىمىغان، 
قويمىغان. دۆلىتىدىكى غهيرى مۇسلىمالرنى ئالالھنىڭ ئامانىتى دهپ 
قوبۇل قىلغان. بۇ مۇئامىلىنىڭ بهرىكىتى بىلهن لهھىستان (پولشا)

دا:
سۇ  دهرياسىدىن  ۋىستول  پولشادىكى  ئاتلىرى  «ئوسمانىيه 
سۆز  دېگهن  ئېرىشهلمهيدۇ.»  ئىستىقاللىغا  دۆلهت  بۇ  ئىچمىگىچه، 

مهسهللهشكهن. 
ئارزۇ  مىللهتلهر  باشقا  بىلهن  پهزىلىتى  بۇ  دۆلىتى  ئوسمانىيه 
ئهسكهرلىرى  فاتىھنىڭ  چۈنكى  ئايالنغان.  دۆلهتكه  قىلىدىغان 
تهبىقىسىدىن  يۇقىرى  ۋىزانتىيه  تهمشىلىۋاتقاندا  يىقىشقا  قهلئهلهرنى 
بولغان خرىستىئان گراندۈك نوتاراس ئاياسوفيادىكى بىر مۇزاكىرىده 

پاپادىن ياردهم تهلهپ قىلىش پىكرىگه قارشى:
تۈركلهرنىڭ  كۆرگىچه  شهپكىسى  كاردىنال  «ئىستانبۇلدا 

سهللىسىنى كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىمهن» دېگهن. 
سۈپهتلىرىدىن  رهھىم»  ۋه  «راھمان  رهببىمىزنىڭ  كۈنىمىزده 
مهرھهمهت  مهخلۇقاتقا  ئۈچۈن  ھۆرمىتى  خالىقنىڭ  ئېلىپ،  نېسىۋه 
مۇھىم  بولۇشنىڭ  يېقىن  ئالالھقا  ئهھۋال  بۇ  كېرهك.  قىلىشىمىز 

ئاساسلىرىدىن بىرىدۇر. 
بىر مۇسۇلماننىڭ كۆڭلىنىڭ ئۇپقىنى كۆرسىتىدىغان شۇ مىسال 

نىمه دېگهن ئىبرهتلىك-ھه!
بهيازىدى بهستامى ھهزرهتلىرى بىر سهپهرده تاماق ۋاقتىدا بىر 
دهرهخنىڭ ئاستىدا تاماق يېگهندىن كېيىن سهپىرىنى داۋامالشتۇرغان. 
كۆرۈپ،  چۈمۈله  بىر  ئۈستىده  خورجۇنىنىڭ  كېيىن  ۋاقىتتىن  مهلۇم 

كۆڭلى يېرىم بولۇپ:
دهرھال  دهپ،  قىپتىمهن.»  جۇدا  ۋهتىنىدىن  ھايۋاننى  «بۇ 
كهينىگه قايتىپ، تاماق يېگهن يهرگه بېرىپ، ئۇ چۈمۈلىنى ئورنىغا  
(ياراتقۇچىنىڭ  خهلقىلالھ»  لى  «شهپقهتى  ئۇ  چۈنكى  قويغان. 
بىلهن  ئېڭى  قىلىش)  مهرھهمهت  يارىتىلغۇچىالرغا  ئۈچۈن  ھۆرمىتى 

«خىزمهت: 
ئىخالس ۋه 
غهمگۈزارلىق 

بىلهن تولغان 
بىر كۆڭۈلنى، 

پۈتكۈل 
مهخلۇقاتقا 
قارىتىش 

ئارقىلىق ئالالھ 
رىزاسىنى 

ئىزدهشتىن 
ئىبارهتتۇر.» 
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ئهھمىيىتىنى  قىلىشنىڭ  رىئايه  ھهققىگه  ئۇنىڭ  بولسىمۇ،  چۈمۈله 
تونۇپ يهتكهن.

ئىسالم ھايۋانالرغا مۇشۇنداق مهرھهمهت قىلغان يهرده، ئىنساننى 
قوغدىلىشى  قىممهتنىڭ  بۇ  قارايدۇ.  دهپ  مهۋجۇدىيهت  بىر  ئهزىز 
قاراپ  مۇقهددهسلىككه  چۈشمهي،  غهپلهتكه  بهشهرنىڭ  يولىدا 
مۇساپه ئېلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. يهنى «ئهھسهنى تهقۋىم» جهۋھىرى 
دىققهتكه ئېلىنغان ۋاقىتتا، ئىنسانغا بېرىلگهن ئهھمىيهت ھهقىقىي 
مهناسىنى تاپقان بولىدۇ. ئىسالم ئىنسان بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان 
ھۆكۈملهرده داۋاملىق بۇ ئۆلچهمنى ئاساس قىلىدۇ. ئىنساننىڭ نهپسانى 
پهرىشتىلهر  ئورنىغا،  قىلىشنىڭ  خار  ئۇنى  ئازدۇرۇپ،  مايىللىقىنى 
ھهيران قېلىپ، ئارزۇ قىلىدىغان ئۇلۇغلۇققا نائىل قىلىش ئىسالمنىڭ 

ئاساسى غايىلىرىدىن بىرىدۇر. 
سهھنه  ناھهقچىلىققا  ۋه  زۇلۇم  تۈرلۈك  ھهر  دۇنيانىڭ  بۈگۈن 
مايىللىقىغا  نهپسانى  ئازغۇن  ئىنسانالرنىڭ  شۈبھىسىز  بولىشى، 
ئىنساننى  قاتارلىق  سۆيگۈ  مۇھهببهت،  ئىالھىي  بويسۇنۇپ، 
يۈكسهلدۈرىدىغان خىسلهتلهردىن يىراقالشقانلىقىنىڭ نهتىجىسىدۇر. 
قېلىشنىڭ  مهھرۇم  گۈزهللىكىدىن  تهڭداشسىز  ئىسالمنىڭ  يهنى 
تهبىئى بىر نهتىجىسىدۇر. بۇ ئهھۋالدا ئىسالمنى ياخشى چۈشىنىش، 
ئۇنىڭ ئىالھىي ساداسىغا چىن كۆڭۈلدىن قۇالق سېلىش، ھاياتنىڭ 
ھهر تهرىپى بىلهن پانىلىقىنى بىلىش، مىڭ تۈرلۈك پىتنه-پاسات، 
قۇتۇلۇش  يېڭىدىن  ئىنسانىيهتكه  تالىشىۋاتقان  جان  كهيپ-ساپادا 
ئىمكانى بېرىدۇ. باشقىچه ئېيتساق، بهشهرىيهتنىڭ ئهسلى ئېھتىياجى 
قارىتا  ئۇنىڭغا  ھاياتىنى  تونۇپ،  اليىقىدا  ماھىيىتىنى  ئىسالمنىڭ 
رهتكه سېلىشتىن ئىبارهتتۇر. چۈنكى ئۇنىڭ جانغا-جان قاتىدىغان 
بولىدىغان  موھتاج  ئىنسانىيهت  قىيامهتكىچه  نهپهسى  بهرىكهتلىك 
سۆيگۈ- ھهقىقىي  ئهمرهنىڭ  يۇنۇس  مهنبهدۇر.  بهرىكهتلىك  ئهڭ 

مۇھهببهت ھهققىده:

«مىننهت 
قىلغاچ خىزمهت 

قىلىدىغانالر 
كۆپ. ئهمما 

خىزمهتنى نېمهت 
بىلىدىغانالر  
ئازدۇر. سىلهر 

خىزمهت قىلىش 
پۇرسىتىنىڭ 

قولۇڭالرغا 
كېلىشىنى 

نېمهت بىلىپ، 
مىننهتدار 

بولساڭالر، ھهممه 
ئادهم سىلهردىن 

مهمنۇن 
بولىدۇ ۋه 

شىكايهتچىڭالر 
ئازاليدۇ.» 

-ئهلى رهمىتهنى 
ھهزرهتلىرى
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يارىتىلغانالرنى ياخشى كۆر،
ياراتقۇچىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن.

دېگهن شېئىرى پۈتكۈل مهخلۇقاتنى قۇچاقاليدىغان، دۇنيانىڭ 
ئۇنى  كىشىلهرگه  مهھرۇم  ھهقىقهتتىن  بولسۇن،  بولسا  قهيىرىده 
دۇنيا-ئاخىرهت پىالنىدا قۇتقۇزۇدىغان ئابى ھايات ئهمهسمۇ؟ بۇنى 

ئهمهلگه ئاشۇرۇش بىز مۇسۇلمانالرغا قالدى.
دهۋرىمىزده ئۇچۇر ۋه خهۋهرلىشىش ۋاستىلىرىنىڭ تهرهققى قىلىشى 
كۈچلهندۈرىدۇ.  تېخىمۇ  مهسئۇلىيىتىمىزنى  جهھهتتىكى  بۇ  بىزنىڭ 
چۈنكى تېخنىك ئىمكانالرنى ئىشلىتىپ ئىسالمنى پۈتكۈل ئىنسانالر 
قايىل بولىدىغان ئۇسلۇبتا تهقدىم قىلىش، ئۆتمۈش ئهسىرلهردىن 
قالغان سهلبى تهشۋىقاتالرنىڭ تهسىرىنى يۇقۇتۇش كۈنىمىزده ھهر 
دهۋىردىكىدىن تېخىمۇ مۇھىم. بۇنى چۈشۈنۈش ئۈچۈن كۈنىمىزده 

يۈز بهرگهن شۇ ۋهقهنى بايان قىلىپ ئۆتهيلى: 
ئامېرىكىدا بىر دوختۇر ھىدايهتكه ئېرىشكهن ۋه بۇنىڭ ئۈچۈن 
مهسجىدته مۇراسىم ئۆتكۈزۈلگهن. بۇ مۇراسىمغا يىراق ۋه يېقىندىن 
كۆپلىگهن مۇسۇلمانالر قاتناشقان. بۇ مۇراسىمدا ھىدايهتكه ئېرىشكهن  
دوختۇر، ئۆزىنىڭ ئىسالمنى تالالشتىكى سهۋهبىنى ئوتتۇرىغا قويماقچى 

بولۇپ، سۆزىنى باشالشتىن ئىلگىرى:
باشالشتىن  سۆزۈمنى  بار.  سوئالىم  بىر  مۇسۇلمانالردىن  سىز   -
ئىلگىرى ئۇنىڭ جاۋابىنى ئاڭالشنى ئارزۇ قىلىمهن. مېنىڭ ئاتا-ئانام 
بۇالرنىڭ  سىلهردىن  كهتتى.  دۇنيادىن  سۈپىتىده  خرىستىئان  بىر 
ئۆلگهندىن كېيىنكى ئهھۋالىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى سورايمهن. 

بۇنىڭغا جاۋاب بهرسهڭالر! - دېدى.
مۇسۇلماننىڭ  يېڭى  بۇ  ئهنسىرىدى.  سۆزلهردىن  بۇ  جامائهت 
قارارىغا تهسىر يهتكۈزىدىغان بىر ئهھۋال ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئهجىبا 
مۇراسىمدا بىر كۆڭۈلسىزلىك بوالرمۇ دهپ قورقتى. ئهمما بۇ سوئالغا:

ئۆزۈرلۈكتۇر،  بولسا  بارمىغان  يېتىپ  ئۇالرغا  تهبلىغى  ئىسالم  ـ 

«خىزمهت، 
ئىماننىڭ 

تهلىۋىدۇر.»
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بهرزاخ (قهبىر) ئالىمىده ساقاليدۇ. قىيامهت كۈنى مىزاندىن كېيىن 
ئهھۋالى مهلۇم بولىدۇ. – دهپ جاۋاب بهردى. 

بۇنى ئاڭلىغان دوختۇر:
تېخىمۇ  مهندىن  ئاتا-ئانام  مېنىڭ  مۇسۇلمانالر!  ئهي   -
ئىدى.  ئىنسانالر  ئىزدهۋاتقان  ھهقنى  يهنى  ئىنساپلىق  بىلىملىك، 
لېكىن ياشاۋاتقان جهمئىيهتنىڭ تهسىرى بىلهن خرىستىئان بولۇپ 
ئىسا  بولغان  نهبى  مهسۇم  بولدى.  ۋاپات  ھالهتته  ئۇ  ۋه  ياشىدى 
ئهلهيھىسساالمنى ئۇلۇھىيهتته جانابى ئالالھقا شېرىك دهپ ئويلىدى. 
ئىسالمدىن ھېچ قانداق خهۋىرى يوق ئىدى. بۇنداق بىر دىننىڭ 

پهقهت ئىسمىنىال بىلهتتى. 
بۇ  كېلىپ،  يهرگه  بۇ  بولسۇنكى،  رازى  سىلهردىن  ئالالھ   
مهسجىدنى بىنا قىلدىڭالر. مېنى تېپىپ، ئىسالمنى تهبلىغ قىلدىڭالر. 
سىلهرگه تهشهككۈر ئېيتىمهن. مېنىڭ ئاتا-ئاناممۇ دهم ئېلىشقا چىققان 
ئۇالرغا  ئاڭالتقانلىرىڭالرنى  ماڭا  بىرىڭالر  نېمىشقا  ئىدى.  ئىنسانالر 
ئاڭالتمىدىڭالر؟ ئهگهر بۇنى قىلغان بولساڭالر، ئۇالرنىڭ ماڭا قارىغاندا 
ئىسالمنى تېخىمۇ ئىشتىياق بىلهن قوبۇل قىلىدىغانلىقىغا شۈبھهم يوق 

ئىدى. 
ئالهم  بۇ  لېكىن  ئىشى.  نېسۋه  ئىمان  بىلىمهنكى،  شۇنى   
قىلىپ،  مۇراجىئات  سهۋهپكه  نېمىشقا  سىلهر  ئالهمىدۇر.  سهۋهپلهر 
بۇ ۋهزىپىنى ئادا قىلمىدىڭالر؟ مهن ئىشىنىمهنكى، ئۇالرنىڭ ئىسالم 
نېمىتىدىن مهھرۇم ھالهتته ئاخىرهتكه كۆچىشىگه سىلهرنىڭ ۋهزىپىنى 
ئادا قىلمىغانلىقىڭالر ۋه غهپلىتىڭالر سهۋهپ بولدى. ئۇالر قىيامهت 
كۈنى سىلهردىن شىكايهتچى بولىدۇ. مهنمۇ ... ھۆ. ھۆ... - دهپ 
بىر دهم بوقۇلداپ يىغلىغاندىن كېيىن مۇسۇلمان بولۇش سهۋهبىنى 

بايان قىلغان. 
بۇ ئىبرهتلىك ۋهقه بىزنى چۆچۈتۈشى ۋه چوڭقۇر ئويغا سېلىشى 
كېرهك. چۈنكى ئىسالمنى كۈچىنىڭ يېتىشىچه تهبلىغ قىلىش ھهر 
مۇئمىننىڭ ئۈستىگه چۈشكهن ئىالھىي ۋهزىپىدۇر. بۇ ئىش كۈنىمىزده 

«قۇياشنىڭ 
ئىسسىتماسلىقى 

مۇمكىن 
بولمىغاندهك، 

يۈكسهك 
روھالرنىڭمۇ 

ئىنسانالرغا ئىچ 
ئاغرىتماسلىقى، 
ئۇالرغا خىزمهت 
قىلىشتىن يىراق 
تۇرۇشى، جاپا-

مۇشهققهتلهر 
ئالدىدا باش 

ئېگىشى مۇمكىن 
ئهمهستۇر.»
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تېخىمۇ  مهسئۇلىيىتى  بىلهن  كۆپىيىشى  ۋاستىلىرىنىڭ  تهشۋىقات 
مۇھىم بولغان ۋهزىپىدۇر. دۇنيانىڭ بىر بۇلۇڭىدا ياشاپ، ئىسالمدىن 
ياشاۋاتقانالرنىڭ  يېنىمىزدا  تۇرۇپ،  قويۇپ  بولمىغانالرنى  خهۋىرى 
كىشىلهر  بۇ  بولمىغان  كارىمىز  يۈرسهك،  خهۋهرسىز  ئېھتىياجىدىن 
ئاخىرهتته ياقىمىزغا ئېسىلىپ، ئىسالمنى تهبلىغ قىلمىغانلىقىمىزنىڭ 

ھېسابىنى سورايدۇ. 



قىسىم  بىر  دىن  ئىپادىلهيمىزكى،  ئوچۇق  شۇنى  يهرده  بۇ 
سىياسى ھادىسىلهرگه ئويۇنچۇق قىلىنماسلىقى كېرهك. بۇ سهۋهپتىن 
بىر-بىرىدىن  ھادىسىلهرنى  سىياسى  بىلهن  ھهقىقهتلهر  دىنىي 
ئايرىش كېرهك. مهسىلهن: «خاۋارىجىالر» قىلغان ئىشلىرىنى ئىسالم 
نامىغا قىلغان ئىدى. ئهمما قىلغان ئىشلىرى ئىسالم بىلهن ئاالقىسى 
ئىنسانالرنىڭ  ئىدى.  ھهرىكهتلهر  بوزغۇنچى  سىياسى  بولمىغان 
بۇنىڭدىن  ۋه  بوزۇش  ئۈچۈن  مهنپهئهتى  ئۆزىنىڭ  خاتىرجهملىكىنى 
مهنپهئهت ھاسىل قىلىشنى ئىستىگهن سىياسى گۇرۇھالر ھهتتا بهزىده 
كهلدى.  قىلىپ  ھىيلىگهرلىكنى  بۇنداق  بۇيان  تارىختىن  دۆلهتلهر 
بۇنداق ھىيلىگهرلهر توغرا بولمىغان ھهرىكهتلىرىنى توغرا كۆرسىتىش 
قويۇش  چۈشۈرۈپ  ئهھۋالغا  بىچاره  كىشىلهرنى  قارشىسىدىكى  ۋه 
ئۈچۈن جهمئىيهتته توغرا دهپ قارالغان ئامىلالرنى، بولۇپمۇ دىننى 
باشلىدى.  ھهرىكهتلىرىنى  قارىالش  دىندارالرنى  پۈتۈن  قوللىنىپ، 
ئۆز  سهبهنىڭ  ئىبنى  بهرگهن  يارىتىپ  شارائىت  ۋهقهسىگه  جامال 
تهرهپتارلىرىغا سۆزلىگهن ۋه  كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان پۈتۈن پىتنه-
پاساتالرنىڭ مهقسىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان شۇ سۆزلهر ناھايىتى 

ئىبرهتلىك:
بىر-بىرى  ئىنسانالرنىڭ  شهرىپىڭالر  سىلهرنىڭ  قهۋمىم!  «ئهي 
بىلهن ئۇرۇش-جېدهل قىلىشىغا باغلىق. شۇڭا، ئۇالرنى بىر-بىرىگه 

«زوراۋانلىققا 
دۈشمهن، 

مهرھهمهتكه 
ھهيران 

بولۇش روھى 
گۈزهللىكنىڭ 
تهلىۋىدۇر.»
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دۈشمهن قىلىڭالر. ئهته بۇالر ئۇچراشقان ۋاقتىدا، ئۇالرنى ئۇرۇشۇشقا 
كۈشكۈرتۈڭالر. ئۇالرنىڭ باشقا ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇشىغا يول 
قويماڭالر. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بىلهن بىرگه بولغان كىشىلهر سىلهر 
خالىمىغان نهرسىنى، يهنى تىنچلىقتىن يۈز ئۆرۈشنى ۋه ئالالھنىڭ 
ئهلى، زۇبهير، تهلھاغا ئوخشاش ئوياليدىغانالرنى بىر-بىرسى بىلهن 
ئۇرۇشقا سېلىپ، مهشغۇل قىلىشنى زۆرۈر دهپ ئويلىسۇن.» (ئىبراھىم 

جانان، «ھهدىس ئېنسكلوپېدىسى» 13-جىلد، 334) 

بۇ سۆزلهر تارىختىكى ۋه دهۋرىمىزدىكى كۆپلىگهن ئىختىالپالرنىڭ 
پهرده ئارقىسىنى ئېچىپ بېرىشته ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. يېقىنقى 
مۇسۇلمان  ۋه  قېلىشىنى  باشسىز  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  ۋاقىتالردا 
خهلقلهرنىڭ ھهر خىل ئىختىالپالرغا چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. 
بۇنىڭ سهۋهبىنى تېپىپ چىقىش ئۈچۈن بۇ سۆزلهرنىڭ مهنسى ۋه 
دهۋرىمىزدىكى ئوخشاشلىقلىرىنى دىققهت بىلهن ئويلىشىمىز كېرهك. 

بۇ ھهقته ھهزرىتى مهۋالنا:
«ئهي دۇنياغا تىكهن ئۇرۇقى چاچقان كىشى! ھۇشۇڭنى تاپ. 
سهن تېرىغان تىكهننى ھهرگىز بۇلبۇلالر سايراۋاتقان گۈل باغچىسىدىن 

ئىزدىمه. ئۆزهڭنىڭ خاتالىقىنى گۈلىستانغا ئارتما.»
«سهن قايسى ئهقلىڭ بىلهن ئاينىڭ يۈزىدىن داغ ئىزدهشكه، 
جهننهتتىن تىكهن توپالشقا ئۇرۇنىۋاتىسهن؟ گۈل ئىزدىمهي تىكهن 
يهرده  ئۇ  كىرسهڭمۇ،  جهننهتكه  سهن  ئادهم!  ئهي  ئىزدهۋاتقان 

ئۆزهڭدىن باشقا تىكهن تاپالمايسهن.» دېگهن.
مۇنداق  يهنه  قارشى  پاساتچىالرغا  بۇنداق  مهۋالنا  ھهزرىتى 

ئاگاھالندۇرۇش قىلىدۇ:
ئوخشايدۇ.  جانىۋارغا  يهيدىغان  ئىنسان  بار،  «بهزىلىرى 
ئۇالرنىڭ ساالم بېرىشى ۋه ئېغىزىدىكى«الھهۋله» سۆزلىرى سهمىمى 
ئىنسانى  ئۆزىمۇ  ياتىقىدۇر،  شهيتان  كۆڭلى  چۈنكى  ئهمهستۇر. 
ئىستهيدىغان  سويۇشنى  تېرىسىنى  دوستىنىڭ  بهزىلهر  شهيتاندۇر. 
دېسه،  دوستۇم»  تهرهپتىن: «جېنىم،  بىر  ئوخشايدۇ.  قاسساپالرغا 

«ھهقىقىي 
بىر مۆمىن، 
بارغانلىكى 

يېرىگه ھايات 
بېرىشى، 

ئۇ يهردىكى 
مهنىۋىي بايلىققا، 
ھهسسه قوشىشى 

كېرهك.» 
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يهنه بىر تهرهپتىن پىچىقىنى تهيياراليدۇ. سېنىڭ تېنىڭنى سويۇش 
ئۈچۈن سېنى ئالدايدۇ، يۈزۈڭگه كۈلىدۇ، چىرايلىق سۆزلهر قىلىدۇ. 
ئهھۋال مۇشۇنداق تۇرۇپ، دۈشمهن بهرگهن ئهپيۇننى يۇتقانالرنىڭ 

ھالىغا ۋاي!»
بۇ ئهھۋالدىكى ھهر ئىنسان، ئىنسانلىقتىن خهۋهرسىز، ئىالھىي 
پهقهتال  ئىنسانلىقىنى  ئۈچۈن  تېتىمىغانلىقى  سۆيگۈ-مۇھهببهتنى 
ھهقىقهتنى  پىكرى  كىشىلهرنىڭ  بۇنداق  قىلىدۇ.  ماسكا  ئۆزىگه 
ئۆلتۈرىدۇ، شائىر بولسا روھىنى سېسىتىدۇ، ئهخالق تهشهببۇسچىسى 

بولسا ئهخالقنى يۇقۇتىدۇ.
بۇ ھهقته ھهزرىتى مهۋالنا:

«بۇنداق كىشىلهر قولىغا بىر گۈل ئالسىمۇ ئۇ گۈل باشقىالرغا 
تىكهن بولىدۇ. بىر دوستىنىڭ يېنىغا بارسا ئۇنى يىالندهك چاقىدۇ.» 
دېگهن. ئالالھتائاال بۇنداق غاپىلالرنىڭ ئهھۋالىنى قۇرئانى- كهرىمده 

مۇنداق بايان قىلىدۇ:
«ئۇالرغا يهر-يۈزىده بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر دېيىلسه، «بىز 
ھهقىقهتهن  ئۇالر  بىلىڭالركى،  دهيدۇ.  قىلغۇچىالرمىز»  ئىسالھ 
بۇزغۇنچىالردۇر، لېكىن بۇنى ئۆزلىرى بىلمهيدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 

11-12-ئايهت)

ئۇنداق بولغان ئىكهن ئىنساننىڭ نهپسانى قارار ۋه ئارزۇلىرى 
مۇھىم ئهمهس، ئالالھنىڭ رىزاسى مۇھىم. دىنىي كهلىمه ۋه شۇئارالرنى 
قوللىنىپ، نهپسانى ئارزۇلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى ئارزۇ قىلىدىغانالر 
ئهسلىده بۇالردىن قهتئى يىراق بولغان ئالالھنىڭ رىزاسىنى يوقۇتۇپ 
قويىدۇ. چۈنكى يهر-زېمىندا پىتنه-پاسات، بۇزغۇنچىلىق چىقارغان، 
جانابى  تهڭداشلىرىنى  ۋه  قهۋم  ئۆلتۈرگهن  پهيغهمبهرلىرىنى  ھهتتا 

ئالالھ قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق بايان قىلىدۇ:
ئۆلتۈرگهنلىكى)  ناھهق  ھابىلنى  قابىلنىڭ  (يهنى  «شۇ 
قىلدۇقكى،  ھۆكۈم  ئهۋالدىغا  ئىسرائىل  (تهۋراتتا)  سهۋهپتىن 
كىمكى ناھهق ئادهم ئۆلتۈرمىگهن ياكى يهر يۈزىده بۇزغۇنچىلىق 

«سېنى 
ئۆلتۈرگىلى 

كهلگهن، سهنده 
تىرىلسۇن.» 
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ئىنسانالرنى  پۈتۈن  ئۇ  ئۆلتۈرسه،  ئادهمنى  بىر  قىلمىغان 
ئۆلتۈرگهندهك بولىدۇ، كىمكى بىر ئادهمنى تىرىلدۈرسه (يهنى 
پۈتۈن  ئۇ  بولسا)،  سهۋهپچى  قېلىشىغا  ھايات  ياكى  قۇتقۇزسا 
بهنى  پهيغهمبهرلىرىمىز  بولىدۇ،  تىرىلدۈرگهندهك  ئىنسانالرنى 
كهلدى،  ئېلىپ  مۆجىزىلهرنى  (شانلىق)  راستال  ئىسرائىلغا 
ئهۋالدىنىڭ)  ئىسرائىل  (بهنى  ئۇالرنىڭ  كېيىن  شۇنىڭدىن 
ھهددىدىن  زېمىندا  ئۆلتۈرۈشته)  ئادهم  (كۇفرىدا،  تولىسى 

ئاشقۇچىالردىن بولدى.» (مائىده سۈرىسى، 32-ئايهت)
 بىركشىنى ناھهق ئۆلتۈرگهن بىر قاتىل پاك نهپىسكه ھۇجۇم 
قىلىپ، ئۇنىڭغا ياشاش ھهققى تونىمىغان ۋه بۇ ھهرىكىتى بىلهن 
باشقىالرغا جاسارهت بهرگهن بولىدۇ. شۇڭا، بىر ئىنساننى ئۆلتۈرگۈچى 
ئازابىغا  قاتتىق  ئالالھنىڭ  ئوخشاش،  ئۆلتۈرگهنگه  ئادهمنى  ھهممه 
دۇچار بولىدۇ. ھهر كىم بىر جانلىققا ھايات بهرسه يهنى ئهپۇ قىلىش 
ياكى ئۆلتۈرۈلىشىنىڭ ئالدىنى ئالسا، بۇ پۈتكۈل ئىنسانالرغا ھايات 

بهرگهنلىك بولىدۇ. 
يهنى  ھاياتقا،  ئابى  بىر  ئىسالمنى  ئاستىدا  نۇرى  ئاساسالر  بۇ 

ئهبهدىلىك ئاتا قىلىدىغان سۇغا ئوخشاتقان ھهزرىتى مهۋالنا:
ئىالھىي  دهپ،  ئۆلمهيدۇ.»  ھېچكىم  يېنىدا  ھاياتنىڭ  «ئابى 

دىننىڭ ھهقىقهتلىكىنى بايان قىلىدۇ. 
خىل  بۇ  ھۆكۈملىرى  بارلىق  ئىسالمنىڭ  دېيهلهيمىزكى،  شۇنى 
ھهر  ئىسالم  جهھهتتىن  بۇ  بولىدۇ.  ھالقا  ئهتراپىدا  ئهستايىدىللىق 
ۋهسىله بىلهن ئىنسانالرنى ئالدى بىلهن توغرا بىر ئهقىده، كهينىدىن 
گۈزهل ھهرىكهت، بۇالرغا ۋاسته قىلىپ مهرھهمهت، خىزمهت، ئىلىم، 
يۇغۇرۇپ،  بىلهن  سۈپهتلهر  قاتارلىق  ئهخالق  گۈزهل  ۋه  نازاكهت 

ھهقىقىي مهنادا تهربىيلهيدۇ.

ياشىتىدىغان،  ھاياجىنىدا  ئىمان  مۇئمىننى  بىر  كۈنىمىزده 
يۈكسهلدۈرىدىغان  روھىنى  قۇتقۇزۇپ،  بويۇنتۇرۇقىدىن  نهپسىنىڭ 

«سىلهرنىڭ 
مهندىن 

كېيىن تهكرار 
مۇشرىكلىككه 

قايتىشىڭالردىن 
غهم يېمهيمهن. 
ئهمما سىلهرنىڭ 

مال-دۇنيا 
تېپىش 

ئۈچۈن بىر-
بىرىڭالر بىلهن 
رىقابهتلىشىپ، 

جهڭگى-جېدهل 
قىلىشڭالردىن 
غهم يهيمهن.» 

(بۇخارى، 
«جهنائىز»، 17)
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خىسلهت پهقهتال مهرھهمهتتۇر. مهرھهمهتنىڭ مېۋىلىرى مهرتلىك، كهمتهرلىك، خىزمهت، 
مهنبهسى  ھهممىسىنىڭ  بۇالرنىڭ  ئىبارهت.  قۇتۇلۇشتىن  ھهسهتتىن  ۋه  ئهپۇچانلىق 

ئىماندۇر. 
نهپسانى مهنپهئهت غېمىدىن يىراق ھهر سهمىمى خىزمهت نهپسىدىن ھالقىپ سۆز-

ھهرىكهتلىرىده ئىنسان ۋه مهخلۇقاتقا قىلىنسا بهندىنى ئالالھقا يېقىنالشتۇرىدۇ. مهخلۇقاتقا 
خىزمهت بىلهن قهلبىمىزدىكى ئۈمىد ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ ۋه ۋۇسالت بولۇش ئىمكانىمىز 
كۆپىيىدۇ. ئهكسىچه بولغاندا سۆز-ھهرىكهتلىرىمىزده كۆرۈلگهن بۇنداق نهپسانى مهيىل 
ۋه سۈپهتلهر دۇنياغا كېلىشىمىزنىڭ تۈپ غايىسىغا سايه تاشاليدىغان خهتهرلىك ھالهتكه 

كېلىدۇ. 
خۇالسىلىساق، ئىمان ۋه بۇنىڭ نهتىجىسى بولغان گۈزهل ھهرىكهتلهرنىڭ توپلىمى 
سائادهتنىڭ ئاساسىنى تهشكىل قىلىدۇ. شۇڭا، سالىھ مۇئمىنالر ئهقلى ۋه كۆڭلىنى ھهقتائاالغا 
قارىتىپ، ئهزالىرىنى ياخشى، پايدىلىق ئىشالرغا ئايرىپ، ئۆمرىنى سالىھ ئهمهللهر بىلهن 

ئۆتكۈزىدۇ. بۇ ئىشالردىن كېيىن ھهزرىتى مهۋالنانىڭ:
«ئۇ كۆرۈمسىز ئادهمگه خوشخهۋهرلهر بولسۇنكى، گۈزهللهر گۈزىلىگه رام بولۇپتۇ! ئۇ 
چىرايلىق ئادهمنىڭ ھالىغا ۋايكى، قىشقا ئوخشاش تاش يۈرهك ئادهمگه دوست بولۇپتۇ!» 

دېگىنىدهك، ھالهتكه كېلىدۇ. 
بۇ سهۋهپتىن خىزمهت ئهھلى قىلماقچى بولغان ئىشىنى قانداق قىلسا، ئهڭ گۈزهل 
قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلىشى كېرهك. ھهدىسته بايان قىلىنغان يهنه بىر نوقتا شۇكى، 
قىلىنغان خىزمهتلهر ئېھسان ئىدراكىدا يهنى ئالالھنىڭ ئۇنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقانلىق ھېس-

تۇيغۇسىدا قىلىنغاندا ئىالھىي مۇھهببهتنى جهلپ قىلىدۇ. 

كهلگىن، تونۇشۇپ قااليلى،
 ئىشنى ئاسانالشتۇرايلى، 

ياخشى كۆرهيلى ۋه ياخشى كۆرۈلهيلى، 
دۇنيا ھېچكىمگه قالمايدۇ.

-يۇنۇس ئهمره
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ئالالھىم! ئىككى دۇنيايىمىزنى ئىسالمنىڭ گۈزهللىكى بىلهن 
ئهزىز قىلغىن! دۆلىتىمىز، ئىسالم ئالهمى ۋه پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى 

ھهر تۈرلۈك پىتنه-پاساتالردىن يىراق قىلغىن، ئامىن!

«ئهپۇنى 
دوست تۇتقىن، 

ياخىشىلىققا 
(يهنى ياخشى 
سۆز قىلىشقا، 
ياخشى ئىش 

قىلىشقا) 
بۇيرىغىن، 
نادانالرنىڭ 
قىلغىنىنى 
قىلماي، 

ئۇالرغا مۇاليىم 
بولغىن.)» 

(ئهئراف سۈرىسى، 
199-ئايهت)
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خىزمهتته ھىدايهت ۋه رهھمهت مېتودى 

مۇۋاپىق  رىزاغا  ئىالھىي  ئىش،  بىر  ماھىيىتىدىكى  خىزمهت 
بولىشى ئۈچۈن بىر قىسىم سۈپهتلهرگه ئىگه بولىشى كېرهك. بۇالرنىڭ 
بېشىدا نىيهت ئالالھنىڭ رىزاسى بولىشى الزىم. «ئاجايىپ خهيرى-
ساخاۋهتچى ئادهمكهن» دېگۈزۈش ۋه بۇنىڭدىن نهپىسكه كهلگهن 
بولماسلىقى  غايىسى  خىزمهتنىڭ  ھېس-تۇيغۇسى  مهغرۇرلىنىش 
كېرهك. بۇنداق نهپسانى ھېس-تۇيغۇالر بىلهن ئۇ مۇقهددهس غايه 
كىرلهنسه بولمايدۇ. خىزمهت مهرھهمهت ۋه نازاكهت مېتودى بىلهن 
قالماسلىقىغا  رهنجىپ  ئىنساننىڭ  قىلىنغان  خىزمهت  قىلىنىشى، 

ئاالھىده تىرىشچانلىق كۆرسىتىلىشى كېرهك. 
ئائىت  ھهزرهتلىرىگه  ھهققى  ئىبراھىم  ئهرزۇرۇملۇق  بۇھهقته 

بولغان شۇ قىسسه ناھايىتى ئىبرهتلىك. 
ۋهز-نهسىھهت  خهلققه  رامىزاندا  ھهزرهتلىرى  ھهققى  ئىبراھىم 
قىلىش ئۈچۈن ئهرزۇرۇمنىڭ بىر يېزىسىغا تهكلىپ قىلىنغان. ئۇنى 
تهبلىغ قىلىشقا ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن بىر ئات  ۋه بىر نهپهر غهيرى 
ھهققى  ئىبراھىم  بىلهن  بۇنىڭ  ئهۋهتىلگهن.  خىزمهتكار  مۇسلىم 
ھهزرهتلىرى غهيرى مۇسلىمنىڭ ھهمراھلىقىدا يولغا چىققان. مىندىغان 
ئات بىر دانه بولغانلىقى ئۈچۈن ئىبراھىم ھهققى ھهزرهتلىرى ئۆمهر 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قۇددۇسقا بارغاندا، قۇلى بىلهن نۆۋهتلىشىپ 
تۆگىگه مىنگهنلىكى ھهققىدىكى گۈزهل ئهخالقىنى تهتبىق قىلغان. 
قاتتىق  بولۇپ،  ھهيران  ئىشقا  بۇ  خىزمهتچى  مۇسلىم  غهيرى 

تۇرۇۋېلىپ:
مېنىڭ  تىلاليدۇ،  مېنى  ئاڭلىسا  ئهھۋالنى  بۇ  يېزىدىكىلهر   -

ئىش ھهققىمنىمۇ بهرمهيدۇ.- دهپ ئېتىراز قىلغان. ھهزرهت:
- ئوغلۇم! ئاخىرقى نهپهسىمىزده ھالىمىزنىڭ نېمه بولىدىغانلىقى 
بېرىشىدىن  ئازار  ساڭا  يېزىدىكىلهرنىڭ  سهن  ئهمهس،  مهلۇم 

«يا ئهلى! 
بىر كىشىنىڭ 

سېنىڭ ۋاستهڭ 
بىلهن ھىدايهتكه 

ئېرىشىشى، 
سېنىڭ ئۈچۈن 
ئهڭ قىممهتلىك 

دۇنيا نېمىتى 
بولغان، قىزىل 
تۆگىلهرگه ئىگه 

بولۇشتىن تېخىمۇ 
ئهۋزهل.» 

(بۇخارى، 
«جىھاد»، 143) 



159

خىزمهت ۋه ئهدهبى

بۈيۈك  بېرىلىدىغان  ھۇزۇرىدا  ئالالھنىڭ  مهن  قورقۇۋاتىسهن، 
مىنىدىغانلىقىنى  نۆۋهتلىشىپ  ئاتقا  دهپ،  قورقىمهن. -  ھېسابتىن 

ئېيتقان. 
ئىالھىي ھېكمهتكه بىنائهن يېزىغا يېقىنلىشىپ قالغاندا، ئۆمهر 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مىسالىدىكىدهك، ئاتقا مىنىش نۆۋىتى خىزمهتچىگه 
ۋاز  ھهققىدىن  خىزمهتچى  قورققان  يېزىدىكىلهردىن  كهلگهن. 
كهچكهنلىكىنى ئېيتىپ، ئاتقا ھهزرهتنىڭ مىنىشىنى تهلهپ قىلغاندا، 

ھهزرهت:
- نۆۋهت سېنىڭكى. - دهپ، ئاتنىڭ ئالدىدا ماڭغان. خهلق بۇ 

ئهھۋالنى كۆرۈپ، دهرھال خىزمهتچىنىڭ يېنىغا كېلىپ:
- ۋۇ كۇسپۇرۇچ، ياش تۇرۇپ، شۇ ئاقساقاللىق ئۇستازنى يهرده 
قىل  مۇشۇنداق  ساڭا  بىز  بۇمۇ؟  ساداقىتىڭ  سېنىڭ  ماڭغۇزدۇڭمۇ؟ 

دهپ ئۈگهتتۇقمۇ؟ - دهپ، ئهيىپلهشكه باشلىغان. 
قىلىشى  بايان  ئهھۋالنى  ھهزرهتلىرىنىڭ  ھهققى  ئىبراھىم 
بىرسى  يېزىدىكىلهردىن  ۋاقىتتا  ئۇ  توختىغان.  ئهيىپلهش  بىلهن 

خىزمهتچىگه: 
مۇسۇلمان  كاشكى  كۆردۈڭ!  پهزىلهتنى  قهدهر  بۇ  قارا!   -
سۈكۈتتىن  مىنۇتلۇق  نهچچه  بىر  خىزمهتچى  دېگهن.  بولساڭچۇ!- 

كېيىن:
ئهسال  قىلساڭالر  دهۋهت  دىنىڭالرغا  سىلهرنىڭ  ئهگهر   -
كىرمهيمهن. ئهمما شۇ مۇبارهك زاتنىڭ دىنىغا دهۋهت قىلساڭالر، ئۇ 

دىنغا يولدىكى ۋاقتىمدىال ئىمان ئېيتتىم. – دېگهن. 
ئهخالق  بۇ  مۇتتهقىدىكى  بىر  تولغان  بىلهن  شهپقهت  كۆڭلى 
ھىدايهت ۋه رهھمهت مېتودىدۇر. ئىنسانغا ئهڭ مۇھىمى ئۇنىڭ ئۆزىگه 
قاراپ ئېتىبار كۆرسىتىش، بىر مهنادا يارىتىلغۇچىالرغا ياراتقۇچىنىڭ 
ئىنسانالرغا  كۆڭۈللهر  سالىھ  شۇڭا،  قاراشتۇر.  بىلهن  نهزىرى 
ئالالھنىڭ يهر-زېمىندىكى «خهلىپىسى» چۈشهنچىسى بىلهن نهزهر 
جان)  تهرىپىدىن  (ئالالھ  سىر  بىر  ئىالھىي  ئۇالرغا  يهنه  تاشاليدۇ. 

«خىزمهت 
قىلىۋاتقانالر 
ئاستىغا مىنا 

كۆمۈلگهن 
يهرده دىققهت 

بىلهن ماڭغانغا 
ئوخشاش،  

سۆز-ھهرىكىتىده 
نازاكهتكه 

دىققهت قىلىشى 
كېرهك.»
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كىرگۈزۈلگهنلىك20 ئېڭى بىلهن يېقىنلىشىدۇ. ئۇالر گۇناھ پاتقىقىغا 
مۇكهممهللىككه  ماھىيىتىدىكى  بولسىمۇ،  كهتكهن  پېتىپ  قانچىلىك 
قاراپ گۇناھكارالرغا ئارقىسىنى قىلمايدۇ. ئۇ سالىھ زاتالر ئىنسانالردىن 
ئاسانلىقچه ئۈمىدىنى ئۈزمهيدۇ، ئهكسىچه ئۈمىدۋار بولۇشنى تهلهپ 
ھېسسى  ۋه  ئهقلى  قىلىنمايدىغان  ئىنكار  ئاالھىدىلىك  بۇ  قىلىدۇ. 
كۆپ  ئهڭ  بىزگه  قۇرئانى-كهرىمده  ئالالھ  چۈنكى  ھهقىقهتتۇر. 
پۈتكۈل  ھهتتا  قىلغان،  بايان  ئىسمىنى  «رهھىم»  ۋه  «راھمان» 
«راھمان»  ئىپادىلهيدىغان  قىلىدىغانلىقىنى  مهرھهمهت  مهخلۇقاتقا 
ئىسمى-شهرىپىنى بىلدۈرىدىغان بىر سۈره نازىل قىلىپ، بۇ سۈرىنىڭ 

تۇنجى ئايىتىنى بۇ ئىسىمى بىلهن باشلىغان. 
ۋه  ھىدايهت  يهنى  دېرىزىسىدىن  كۆڭۈل  بۇ  ئىنسانغا  شۇڭا، 
رىزاغا  ئىالھىي  يېقىنلىشىش،  نوقتىئىنهزىرىدىن  مېتودى  رهھمهت 
يهنه  بهرىكهتلىكتۇر.  ناھايىتى  جهھهتتىمۇ  نهتىجه  مۇۋاپىق،  ئهڭ 
بىر  ياشارتىدىغان  ھېسالرنى  مۇقهددهس  بولغان  مهۋجۇت  ئىنساندا 
خۇسۇسىيهتنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. چۈنكى بۇ مېتود تهتبىق قىلغۇچى 
ۋه  مۇھهببهت  گۈزهللىك،  بىر  ئايرىم  قىلىنغۇچىغا  تهتبىق  ھهمده 
ھهققه رام قىلىدىغان خىسلهتلهرنى بېغىشاليدۇ. بۇ مېتود يۇنۇسالرنى 
مهنىۋىي  ۋه  قۇۋۋهت  شىپالىق  قىلغان  مهۋالنا  مهۋالناالرنى  يۇنۇس، 

جهھهتتىن ئۆلۈۋاتقان كېسهل روھالرغا نىسبهتهن ئابى ھاياتتۇر. 
بۇ سهۋهپتىن  تهبلىغده ئۇنىڭغا ئائىت مېتودنىڭ ئىشلىتىلىشى 
ئىجتىمائىي  ئاناتولىيهنىڭ  ئىگه.  ئهھمىيهتكه  بۈيۈك  ۋاقىت  ھهر 
نىزامىنىڭ موڭغۇل ئىشغالىيىتى بىلهن بۇزۇلغان ۋاقىتلىرىدا يېتىشكهن 
مهۋالنا، يۇنۇس ئهمره ھهزرهتلىرىگه ئوخشاش بۈيۈك مۇتهسهۋۋۇپالر 
تىنچلىق، خاتىرجهملىك بوالقلىرى بولۇپ، چۈشكۈن روھالر، قانىغان 
كىشىلهرنى  غاپىل  ئۇالر  بولغان.  شىپا  كۆڭۈللهرگه  بىتاپ  يارىالر، 
قۇتقۇزۇلۇشنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان بىرهر كېسهل دهپ قاراپ، ئۇالرغا 

20. ھىجرى سۈرىسى، 29-ئايهتكه قاراڭ.

«بىر نهرسه 
توپالۋاتقان 

چۈمۈله بولسىمۇ، 
ئۇنىڭغا ئازار 

بهرمه. چۈنكى 
ئۇنىڭ جېنى 

بار، جان 
تاتلىقتۇر.» 

(سهنده بار جان 
ئۇنىڭدىمۇ بار.) 

-شهيخ سهئىد 
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شهپقهت بىلهن مۇئامىله قىلغان. بۇ ھهقته يۇنۇس:
مهن كهلمىدىم دهۋا ئۈچۈن، 
مېنىڭ ئىشىم سۆيگۈ ئۈچۈن.
دوستنىڭ ئۆيى كۆڭۈللهردۇر،

كۆڭۈل ئېلىشقا كهلدىم. 
دهپ، ناھايىتى گۈزهل شېئىرالر يازغان. 

بۇ بۈيۈك زاتالر كۆڭۈل ئېلىشقا كهلگهنلىكى ئۈچۈن ئىنسانالرغا كۆڭۈل دېرىزىسىدىن 
ھىدايتىگه  كىشىلهرنىڭ  كۆپلىگهن  تارقىتىپ،  مهرھهمهت  شهپقهت،  ئهتراپىغا  قاراپ، 
بولسا  قىلغان  ھهرىكهت  ئهكسىچه  خىسلىتىنىڭ  گۈزهل  بۇ  بۇالر  ئهگهر  بولغان.  ۋهسىله 
ئىدى، نهتىجىده، ئوتتۇرىدا ھاڭ بولغان ئىنسانالر بىلهن مۇناسىۋهت ئۈزۈلۈپ، بۇ خىل 
ئىنسانالرغا ھهقنى تهبلىغ قىلىش ئىمكانى قالمىغان بوالتتى. بۇ ئهھۋال ئىالھىي غايىگه 
زىتتى. چۈنكى جانابى ئالالھ بهندىلىرىنىڭ چۈشكهن پاتقاقتىن قۇتۇلۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. 
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسانىيهتكه تارىخ بويىچه مىڭالرچه پهيغهمبهر ئهۋهتىلىپ، ئۇالرغا گۈزهل 
مېتودتا كۆڭۈللهرنى تهربىيلهشنى ئهمىر قىلغان. يهنه ئهينى غايىگه ئىگه بولغان پهيغهمبهر 

ۋارىسلىرىمۇ ئۇالرنىڭ مهنىۋىي تهربىيهسىده بۇ نهبهۋى مېتودنى داۋامالشتۇرغان. 
قىلىشتا  دهۋهت  ئىسالمغا  بهندىلىرىنى  رهببىمىز  بولغان  مهنبهسى  مهرھهمهتنىڭ 

قوللىنىدىغان تهسىرلىك مېتودنى قۇرئانى- كهرىمده مۇنداق بايان قىلغان: 
«پهرۋهردىگارىڭنىڭ يولىغا (يهنى ئىسالم دىنىغا) ھېكمهتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى 
قىلغۇچىالر)  مۇخالىپهتچىلىك  (يهنى  ئۇالر  قىلغىن،  دهۋهت  بىلهن  ۋهز-نهسىھهت 
ئۇنىڭ  ھهقىقهتهن  پهرۋهردىگارىڭ  مۇنازىرىلهشكىن،  رهۋىشته  چىرايلىق  بىلهن 
بىلىدۇ.»  ئوبدان  تاپقۇچىالرنىمۇ  ھىدايهت  بىلىدۇ،  ئوبدان  ئازغانالرنى  يولىدىن 

(نهھىل سۈرىسى، 125-ئايهت)

يارىتىلغانالرنى ياخشى كۆر،

ياراتقۇچىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن.

-يۇنۇس ئهمره
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«ئالالھقا (يهنى ئالالھنىڭ تهۋھىدىگه ۋه تائىتىگه دهۋهت 
ھهقىقهتهن  «مهن  ۋه  قىلغان  ئهمهللهرنى  ياخشى  قىلغان، 
مۇسۇلمانالردىنمهن» دېگهن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادهم 
بارمۇ؟ ياخشى ئىش بىلهن يامان ئىش باراۋهر بولمايدۇ، ياخشى 
خىسلهت ئارقىلىق (يامان خىسلهتكه) تاقابىل تۇرغىن، (شۇنداق 
قىلساڭ) سهن بىلهن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋهت بار ئادهم گويا 
 -33 سۈرىسى  (فۇسسىلهت  قالىدۇ.»  بولۇپ  دوستۇڭدهك  سىرداش 

34-ئايهت)

تارىختا   نهتىجىسىده،  تهتبىقى  مېتودنىڭ  ئىالھىي  بۇ 
تىكهنلهشكهن روھالر گۈلگه ئايلىنىپ، زىندانغا ئوخشاش كۆڭۈللهر 

نۇرغا چۆمگهن. 
بۇ ھهقىقهتتىن ئىلھام ئالغان ھهزرىتى مهۋالنا ئىمانسىز، گۇناھكار 
ئىنسانالرنى توغرا يولغا چاقىرىشنىڭ ئهھمىيىتى ۋه بۇ جهھهتتىكى 

مېتودنى مۇنداق بايان قىلىدۇ:
«قاپقارا ۋه دات بېسىپ كهتكهن بىر تۆمۈر سۈرتۈلۈپ پاقىرىتىلغان 
ۋاقىتتا، ئۇنىڭدىكى دات يۇقايدۇ. بىر ئهينهك تۆمۈردىن ياسالغان 
يهرده  ئۇ  گۈزهللىشىدۇ،  پاقىراپ،  يۈزى  پاقىرتىلغاندىال  بولسىمۇ 

شهكىل ۋه سۈرهتلهر كۆرۈنىدۇ.
ئاي- يهرده  ئۇ  لېيىتمىساڭ،  سۈيىنى  شهھرىنىڭ  «كۆڭۈل 

يۇلتۇزالرنى ھهرىكهت قىلىۋاتقان ھالهتته كۆرىسهن. چۈنكى ئىنسانالر 
بىر  ھېچ  يهرده  ئۇ  لېيىتىلغاندا  سۇ  ئوخشايدۇ،  سۈيىگه  دهريانىڭ 

نهرسه كۆرۈنمهيدۇ.»
سۈپ-سۈزۈك  كۆڭلى  ئىنساننىڭ  دېگىنىدهك،  مهۋالنانىڭ 
قىلىنغاندا،  ئىشالر  گۇناھ  ۋه  ئهخالقسىز  ئهمما  ئوخشايدۇ.  سۇغا 
بىر نهرسه كۆرۈنمهس بولىدۇ. بۇ ئهھۋالدا مهنىۋىييات ۋه ھهقىقهت 
كهلتۈرۈشكه  ھالهتكه  سۈزۈك  سۇنى  ئۇ  ئۈچۈن،  كۆرۈش  نۇرلىرىنى 
ھېس- نهپسانى  غايىسى  ئىسالمنىڭ  سهۋهپتىن  بۇ  كېلىدۇ.  توغرا 

ئىگه  باياشاتلىققا  جهمئىيهتنى  ۋه  شهخس  تهربىيلهپ،  تۇيغۇالرنى 

«خىزمهت 
ئهھلى، 

يۈرىكى يېتىپ 
بارغانلىكى 

ھهر يهردىن 
مهسئۇلدۇر» 
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ۋه  نازۇك،  ئىنساننى  ئالالھ  جانابى  چۈنكى،  ئىبارهتتۇر.  قىلىشتىن 
مۇقهددهس سۈپهتلهر بىلهن بېزىگهن. ئىنساننىڭ ئهسلى قىممىتى 
قىلدۇرۇشقا  تهرهققى  ياشارتىپ،  دۇنياسىدا  قهلب  خىسلهتلهرنى  بۇ 
باغلىقتۇر. روھانىيهتكه تولغان قهلبلهر گۈزهل ئهخالق، سالىھ ئهمهل 
بۇ  بهنده  ماكانىدۇر.  چىقىش  ئوتتۇرىغا  ھاللهرنىڭ  مهنىۋىي  ۋه 
قىلىپ  تهقۋىم»  «ئهھسهنى  يهنى  سۈرهتته  گۈزهل  ئهڭ  شهكىلده 

يارىتىلغانلىقىنىڭ مهقسىتىگه يېتهلهيدۇ. 
بۇ سهۋهپتىن گۇناھالردا قانچىلىك چوڭقۇرالپ كىرىپ كهتكهن 
مهھرۇم  دهۋىتىدىن  ھىدايهت  ئىنساننىڭ  قانداق  ھهر  بولسىمۇ 
سان- سائادهتتىكى  ئهسرى  بۇنىڭ  قويۇلمايدۇ.  يول  قىلىنىشىغا 

ساناقسىز مىساللىرىدىن بىرسى مۇنداق:
ئالالھ رهسۇلى تاغىسى ھهمزىنى شېھىد قىلىپ، قاتتىق غهم-
قايغۇغا سالغان ۋهھشىنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىش ئۈچۈن ئهسھابىدىن 

بىرىنى ئهۋهتتى. ۋهھشى رهسۇلۇلالھقا قارىتا:
«ئۇالر ئالالھقا ئىككىنچى بىر مهبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ، 
ئالالھ ھارام قىلغان ناھهق ئادهم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ، 
زىنا قىلمايدۇ، كىمكى بۇ (گۇناھالر)نى قىلىدىكهن، (ئاخىرهتته) 
ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ. قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا ھهسسىلهپ ئازاب 
قالىدۇ.»  ھالدا  خارالنغان  ئىچىده  ئازاب  مهڭگۈ  ئۇ  قىلىنىدۇ، 
(فۇرقان سۈرىسى، 68-69-ئايهت) دېگهن ئالالھنىڭ ھۆكمى بار تۇرۇپ، 

گۇناھالرنىڭ  بۇ  مهن  قىلىسهن؟  دهۋهت  ئىسالمغا  مېنى  نېمىشقا 
ھهممىسىنى قىلدىم. مهن ئۈچۈن بىر قۇتۇلۇش يولى قالدىمۇ؟ دهپ 

سورىدى. بۇنىڭغا ئاساسهن ئالالھتائاال:

 ِ ّٰ ِ ا َ ْ ْ َر ِ ا  ُ َ ْ َ  َ  ْ ِ ِ ُ ْ ٰ َأ َ ا  ُ َ ْ َ َأ ْ ِ َّ َאِدَي ا ِ َא   ْ ُ

ُ ْ ِ َّ ُر ا ُ َ ْ َ ا ُ  ُ َّ א ِإ ً ْ ِ َ َب  ُ ُّ ُ ا ِ ْ َ  َ ّٰ ِإنَّ ا

«(ئى مۇھهممهد! مېنىڭ تىلىمدىن) ئېيتقىنكى، «(گۇناھالرنى 

«ئاغىينه! 
ئالىجاناپ 
ۋه سالىھ 

ئىنسانالرنىڭ 
يولىنى تۇت. 

سهن تىك 
تۇرۇۋاتىسهن، 

يىقىلغان 
ئىنساننى 
ئورنىدىن 
تۇرغۇزۇش 

ئۈچۈن قولىنى 
تۇت، ياخشىلىق 

قىلىشقا 
تىرىش. ئالالھ 
دوستلىرى بىر 
كىم كىرمىگهن 

دۇكاندىن 
ئېلىم-سېتىم 

قىلىشنى ياخشى 
كۆرىدۇ.» 

-شهيخ سهئىد 
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قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگه جىنايهت قىلغان بهندىلىرىم! ئالالھنىڭ 
(خالىغان  ھهقىقهتهن  ئالالھ  ئۈمىدسىزلهنمهڭالر.  رهھمىتىدىن 
ئادهمنىڭ) جىمى گۇناھلىرىنى مهغپىرهت قىلىدۇ، شۈبھىسىزكى، 
ئالالھ ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر.» 
ۋهھشى  قىلدى.  نازىل  ئايىتىنى  دېگهن  53-ئايهت)  سۈرىسى،  (زۇمهر 

ئاخىرىدا ئايهتتىكى خوشخهۋهر بىلهن راھهتلهپ:
- رهھمىتىڭ نېمه دېگهن بۈيۈك يا رهببىم! - دهپ، سهمىمى 
تهۋبه قىلىپ، دوستلىرى بىلهن بىرلىكته مۇسۇلمان بولدى. پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدىكى ساھابىلهر:
-يا رهسۇلۇلالھ، بۇ مهغپىرهت پهقهتال ۋهھشى ئۈچۈنمۇ؟ - دهپ 

سورىغاندا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
- پۈتكۈل مۇسۇلمانالر ئۈچۈن - دهپ جاۋاب بهردى. 

ۋهھشى،  قىلغان  شېھىد  ئۇرۇشىدا  ئۇھۇد  ھهمزىنى  ھهزرىتى 
ۋه  ھىدايهت  بۇ  ئايالندى.  ئهنھۇغا  رهزىيهلالھۇ  ۋهھشى  ھازىر 
ئۈچۈن  قىلدۇرۇش  ئهپۇ  ئۆزىنى  خۇشاللىقىدا  مهنىۋىي  مهغپىرهتنىڭ 
دهۋاسى  پهيغهمبهر  كېلىدىغان  تهڭ  دىيىتىگه  ھهمزىنىڭ  ھهزرىتى 
بىر  بۈيۈك  ئۆلتۈرۈپ،  ئۇرۇشتا  بىر  كهززاپنى  مۇسهيلىمهتۇل  قىلغان 

پىتنىنى يۇقاتتى. 
بايان  رىۋايهتته  بۇ  كۆڭۈللهر،  ئىنتىلگهن  تهۋبىگه  سهمىمى 
قىلىنغان، ھهقىقىي مهنادىكى مهرھهمهتنىڭ تهسىرلىك نهغمىلىرىنى 
ۋه  تهسهللى  ئىنسانىيهت  ئاڭلىغان.  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر 
ئېغىزىدىن  مۇبارهك  ئۇنىڭ  سۆزلهرنى  قىلىدىغان  ئاتا  خۇشاللىق 
ئاڭلىغان. ئوكياندهك بىپايان ئهپۇ، مهرتلىك دېڭىزى ۋه ئۇنىڭ ئۈمىد 
كۆرگهن.  بىلهن  كهرىمى  نۇرى»نىڭ  «مهۋجۇدات  يهنه  ساھىلىنى 
قانچىلىغان گۇناھى بولىشىغا قارىماي: «ئهي مېنىڭ بهندىلىرىم» 

شهكلىدىكى شهپقهتلىك ئىالھىي خىتاپقا  نائىل بولغان. 
ئالدىنقى  مهغپىرىتىنى  رهھمهت،  ئالالھنىڭ  جهھهتتىن  بۇ 
پىالندا تۇتۇپ، ئۈمىد بېغىشاليدىغان ئۇسلۇب بىلهن تهبلىغ قىلىش 

«ئهي دۇنياغا 
تىكهن ئۇرۇقى 

چاچقان كىشى! 
ھۇشۇڭنى تاپ. 
سهن تېرىغان 

تىكهننى 
ھهرگىز بۇلبۇلالر 
سايراۋاتقان گۈل 

باغچىسىدىن 
ئىزدىمه. 
ئۆزهڭنىڭ 
خاتالىقىنى 
گۈلىستانغا 

ئارتما.»

-ھهزرىتى مهۋالنا
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دهۋرىمىزده ماتېرىيالىسىت قاراشالر بىلهن غهرپكه ئوخشاش مهنىۋىي 
بۆھران ئىچىده قالغان جهمىيىتىمىز ئۈچۈن پهۋقۇلئادده مۇھىمدۇر. 
ھېسسى  ئهمهس،  بىلهن  ئىتتىرىش  جىدىلىگه  ئهقىل  ئىنسانالرنى 
يول بىلهن يېنىمىزغا تارتىش تېخىمۇ پايدىلىقتۇر. چۈنكى بىر قىسىم 
كىشىلهر ئهقلى جهھهتتىن خاتا شهرتلهندۈرۈلگهن بولىشى مۇمكىن. 
«جېدهل» ۋه «مۇنازىره» بىلهن قايىل قىلىش، كۆپىنچه ۋاقىتالردا 
ئهقلىي  شهرتلىنىش  سهلبى  چۈنكى  بهرمهيدۇ.  نهتىجه  ياخشى 
دهلىللهرنى قوبۇل قىلىشقا توسالغۇ بولىدۇ. قهلبنىڭ ھهقىقهت بىلهن 
دوست بولىشى ئۈچۈن ئالدى بىلهن مۇھهببهت بىلهن يېقىنلىشىپ، 
كۆڭۈلدىكى ھېس-تۇيغۇالرنى ئويغىتىشقا تىرىشىش تېخىمۇ پايدىلىق 

مېتودتۇر.



دىننىڭ ئهمىرلىرنى ئىجرا قىلىشتىن ئىلگىرى، گۇناھقا پاتقان بىر 
ئىنساننى ئهيىپلىمهي،  ئۇنىڭ كۆڭلىنى ئۇتۇشقا تىرىشىش كېرهك. 
بۇنىڭ ئۈچۈن شهخسىي يېقىنلىق ۋه تهۋسىيه تهسىر قىالاليدىغان 
تهسىس  ئاالقه  بىر  مۇھهببهتلىك  يېتىلدۈرىدىغان  شارائىتنى 
كهلگهندىن  ھالهتكه  تهييار  قهلبى  تهرهپنىڭ  قارشى  الزىم.  قىلىش 
ماددىي- يهنه  بولىدۇ.  تۈزىتىلسىمۇ  ئاستا-ئاستا  خاتالىقالر  كېيىن 
كۆرسىتىدىغان  تهرهپته  قارشى  ھهدىيهلهرنىڭ  ۋه  ئىكرام  مهنىۋىي 
تۇتۇش  ئالدىدا  كۆز  بولىدىغانلىقىنى  بهرىكهتلىك  تهسىرلىرىنىڭمۇ 
ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر  جهھهتته  بۇ  كېرهك. 
گۇناھ تۇمانلىرى بىلهن تولغان كۆڭۈللهرگه ساماۋى دېرىزه ئېچىپ، 

يېڭى ھاۋا سۇنۇپ:
قىلغۇچىالر  گۇناھ  بۈيۈك  ئىچىدىن  ئۈممىتىمنىڭ  «شاپائىتىم 
سۆزىدىكى  دېگهن   (20 «سۈننهت»،  داۋۇد،  (ئهبۇ  ئۈچۈن.» 

ئىنچىكىلىككه دىققهت قىلىش كېرهك. 
پۇزىتسىيسىنى  بولغان  گۇناھالرغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

گۈل تهبىئهتلىك 
بولۇش ناھايىتى 
مۇھىم. يهنى بۇ 
دۇنيا باغچىسىدا 
تىكهننى كۆرۈپ، 
تىكهنلىشىشنىڭ 

ئورنىغا، 
ئوتتۇرىغا قىشقا 

ئوخشاش 
دهرتلهر كىرسىمۇ 

ئۇالرنى باھار 
ئىقلىمى بىلهن 

قۇچاغالپ، 
پۈتۈن ئالهمگه 
گۈل بولۇش 

الزىم.
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ھهزرىتى مهۋالنا مۇنداق ئىپادىلهيدۇ:
«دورا ساقايتىش ئۈچۈن كېسهل ۋه يارىدار كىشىلهرنى ئىزدهيدۇ. 
ۋه  پهس  قهيهر  بارىدۇ.  يهرگه  ئۇ  داۋا  بولسا،  دهرت  بىر  قهيهرده 
الزىم  سۈيى  مهرھهمهت  ساڭا  ئاقىدۇ.  يهرگه  شۇ  سۇ  بولسا،  چۇقۇر 
بولسا سهنمۇ شۇنداق قىل.» دورا ۋه مهرھهمهتنىڭ تهسىر قىلىشى 
بۇ  الزىم.  تازىلىنىشى  مىكروپالردىن  يارىنىڭ  بىلهن  ئالدى  ئۈچۈن 
كېسهل كۆڭۈللهرنىڭ گۇناھ مىكروبىدىن پاكىزلىنىشى، يهنى تهۋبه 
سۈيى بىلهن يۇيۇلىشى دېگهنلىكتۇر. دورا يهنى شاپائهت بۇنىڭدىن 
سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  ھهدىسته  بىر  ئاشىدۇ.  ئهمهلگه  كېيىن 

ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ:
«گۇناھلىرىغا نادامهت بىلهن تهۋبه قىلغان كىشى ھېچ گۇناھ 
دېگهن   (30 «زۇھد»،  ماجه،  (ئىبنى  بولىدۇ.»  كىشىدهك  قىلمىغان 
بايانى بىر تهرهپتىن خوشخهۋهرنى بىلدۈرسه، يهنه بىر تهرهپتىن بۇ 
خوشخهۋهرنىڭ شهرتىنى ئىپادىلهيدىغان ماھىيهتتىكى مۇھهببهتنىڭ 

ئاالمىتىدۇر. 
ئۇسلۇبىدىكى  رهھمهت  ھىدايهت،  ئاساسىدا  ئۆلچهم  بۇ 
ئۇالرنىڭ  قىلغاندهك،  رىئايه  پهيغهمبهرلهر  بارلىق  ئىنچىكىلىككه 
بۇنىڭغا  قىلغان.  رىئايه  ۋارىسلىرىمۇ  پهيغهمبهر  ماڭغان  ئىزىدىن 
بىنائهن، ئىماننىڭ تۇنجى مېۋىسى مهرھهمهت دهپ ئىپادىلهنگهن. 

ئىبادهت قىسقىچه شۇ ئىككى ئۆلچهم ئاساسىدا تهبىر قىلىنغان:
A. «تازىمى لىئهمرىلالھ» يهنى ئالالھنىڭ ئهمىرلىرىنى ئېھتىرام 

بىلهن ئۇرۇنالش.
ھۆرمىتى  ياراتقۇچىنىڭ  يهنى  لىخهلقىلالھ»  «شهپقهتى   .B

ئۈچۈن يارىتىلغۇچىالرغا شهپقهت كۆرسىتىش. 
بۇ  ئهھۋالى  ئىيازنىڭ  ئىبنى  فۇدايىل  ۋارىسلىرىدىن  پهيغهمبهر 

ئۆلچهمده ياشىغان مۇئمىن كۆڭۈللهرگه ئۆرنهكتۇر:
 خهلق فۇدايىل ئىبنى ئىيازنىڭ يىغالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ:

- نېمىشقا يىغاليسىز؟ - دهپ سورىغاندا، فۇدايىل: 

«باھار 
مهۋسۇمىدا 

تاش ئۈنۈپ 
چىقامدۇ؟ توپراق 

بولغىنكى، 
سهنده رهڭگارهڭ 
گۈل-چېچهكلهر 

ئېچىلسۇن.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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- ماڭا زۇلۇم قىلغان بىر مۇسۇلمانغا ئىچىم ئاغرىپ يىغالۋاتىمهن. 
ئۇنىڭ قىيامهت كۈنى رهسۋا بولىشىدىن غهم قىلىۋاتىمهن. – دهپ 

جاۋاب بهرگهن. 
قىلغان  ئىگه  مهرھهمهتكه  مۇشۇنداق  ئىنسانالرنى  كامىل  بۇ 

روھنى مهۋالنا مۇنداق ئىزاھلىغان:
«رهھمهت دېڭىزى شاۋقۇنلىسا، تاشالرمۇ ئابى ھايات ئىچىدۇ، 
يۈز يىللىق ئۆلۈم مازىرىدىن چىقىدۇ، شهيتان روھلۇق قارا يۈزلهر 

ھۆرىلهر كۈنلهيدىغان گۈزهل پهرىشته بولىدۇ.»
مهستنىڭ  بىر  ئهتھهم  ئىبنى  ئىبراھىم  قىلىنىشىچه،  رىۋايهت 
ئۈچۈن  نېمه  بۇنى  خهلق  يۇغاندا،  ئېغىزىنى  پۇرايدىغان  سېسىق 

قىلغانلىقىنى سورىغان. ئىبراھىم ئىبنى ئهتھهم:
- ئهگهر ئالالھنىڭ ئىسمىنى زىكىر قىلىش ئۈچۈن يارىتىلغان 
دهپ   – بوالتتى.  ھۆرمهتسىزلىك  قويسام  قويۇپ  پاسكىنا  ئېغىزنى 

جاۋاب بهرگهن. مهست ھۇشىغا كهلگهنده، بۇ يهردىكى كىشىلهر:
- خۇراسان زاھىدى ئىبراھىم ئىبنى ئهتھهم سېنىڭ ئېغىزىڭنى 
يۇدى. – دېگهن. بۇ ئهھۋالدىن قاتتىق خىجىل بولغان ھاراقكهشنىڭ 

كۆڭلى ئويغۇنۇپ:
- ئۇنداق بولسا، مهنمۇ تهۋبه قىلدىم.- دېگهن. 

بۇنداق بىر ھادىسىگه ۋهسىله بولغان ئىبراھىم ئهتھهمگه چۈشىده 
جانابى ئالالھ تهرىپىدىن مۇنداق دېيىلگهن: 

سېنىڭ  بىزمۇ  يۇدۇڭ،  ئېغىزىنى  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  بىز  «سهن 
ئۈچۈن ئۇنىڭ قهلبىنى يۇدۇق.»

شهخسىيىتى  ئۇنىڭ  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئالالھتائاال 
ئارقىلىق ئۈممىتىگه:

ِف  ْ ُ ْ א ِ  ْ ُ َ َوْأ ْ َ ْ ِ ا ُ

ياخشىلىققا  ۋه  تۇتقىن  دوست  ئهپۇنى  داۋاملىق  «سهن 

«كۈز پهسلىده 
گۈل شېخىنى 
ئۈزمىگىنكى، 

باھاردا 
ئۇنىڭ گۈزهل 
مهنزىرىسىدىن 

مهھرۇم 
قالمىغىن.» 

-شهيخ سهئىد 



168

ۋهقىپ، ئىنفاق، خىزمهت

بۇيرىغىن.» (ئهئراپ سۈرىسى، 199-ئايهت) دېگهن.
پهيغهمبهر  شۈبھىسىزكى،  جهھهتته  تهتبىقالش  ئهمىرنى  بۇ 
گۈزهل  ئۇنىڭ  ئۆرنهكتۇر.  گۈزهل  ئهڭ  ئۈچۈن  بىز  ئهلهيھىسساالم 
قالدۇرىدىغان،  ھهيران  پهرىشتىلهرنىمۇ  ئهپۇچانلىقى  ۋه  ئهخالقى 

ئېرىشكىلى بولمايدىغان ئۇلۇغلۇقتۇر. بۇالردىن بىرسى مۇنداق:
مهككه فهتىھ قىلىنغان كۈنى، پهيغهمبهر ئهلهيھسساالم ئومۇمىي 
ۋه  زۇلۇم  بېرى  يىلالردىن  قىلدى.  ئېالن  ئامانلىق  ۋه  كهچۈرۈم 
دۈشمهنلىكتىن باشقا بىر نهرسىگه شاھىت بولمىغان مهككه ئۇ كۈنى 
كۆرسىتىلگهن كهچۈرۈم تهنتهنىسى بىلهن تهرىپلىگۈسىز خۇشاللىققا 
چۆمدى. لېكىن مهككىلىك فۇداله ئىسىملىك بىرى، بۇ گۈزهللىككه 
ئۆلتۈرۈش  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  نىيىتىده  چۈشۈرۈش  سايه 
ئالالھ  بىلگهن  مهنهن  نىيىتىنى  ئۇنىڭ  يېقىنالشتى.  يېنىغا  ئۈچۈن 
شهپقهت  بولماي  ئاالقزاده  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى 

قاناتلىرىنى ئېچىپ:
-سهن فۇدالهمۇ؟ - دهپ سورىدى. فۇداله: 

ئۇ  كهينىدىن  بۇنىڭ  بهردى.  جاۋاب  دهپ   - مهن.  -ھهئه، 
ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  دۇنياغا  (ئىككى  لىلئالهمىن  رهھمهتهن 

پهيغهمبهر):
- ئهي فۇداله! كالالڭدا ئويالۋاتقان نهرسىدىن تهۋبه قىلغىن. 

– دېدى ۋه مۇبارهك قولىنى ئۇنىڭ كۆكسىگه قويدى. 
پىالنالۋاتقان  ئۆلتۈرۈشنى  زېھنىده  ۋاقىتتا  ئۇ  بىلهن  بۇنىڭ 
فۇدالهنىڭ قهلبى ئىمان نۇرى بىلهن تولدى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

ئۇنىڭ ئۈچۈن يارىتىلغانالرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكى بولدى. 21
شۈبھىسىزكى، بۇ ئهھۋال «سېنى ئۆلتۈرگىلى كهلگهن، سهنده 
بولۇپ،  پهزىلهت  يۈكسهك  ئىپادىلهنگهن  مهنىسىده  تىرىلسۇن» 

21. ئىبنى ھىشام، «ئهس سىره»، 4-جىلد، 46؛ ئىبنى كهسىر، «ئهس سىره»، 
3-جىلد،583 

«خىزمهت 
ئهھلى ھهر 

مهۋجۇداتنىڭ 
ياردىمىگه 
يۈگرهيدۇ، 

گۇناھكارغىمۇ 
مهرھهمهت 

قىلىدۇ. ئۇالرغا 
يىالننىڭ زهھهر 

چاچىدىغان تىلى 
بىلهن ئهمهس، 
رهھمهت لىسانى 
(تىلى) بىلهن 
يېقىنلىشىپ، 

كۆڭلىنى فهتھى 
قىلىدۇ.» 
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مىسالالر  تۈگهتكۈسىز  ئېيتىپ  ئوخشاش،  بۇنىڭغا  تارىخى  ئىسالم 
بىلهن تولغان. باشتا ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ۋه كۆپلىگهن 
كىشىلهر بۇ گۈزهل ئۇسلۇبنىڭ قىممهتلىك بىرهر مېۋىلىرى بولغان. 

بۇ ھهقته ھهزرىتى مهۋالنا: 
دهرياسىنىڭ  سېخىلىق  ۋه  كامالى  مهرھىمىتىنىڭ  «ئالالھنىڭ 
شاۋقۇنلىنىشى نهتىجىسىده ھهر قۇرغاق يهرگه يامغۇر ياغىدۇ، ھهر 

سۇسىز يهر سۇغا قانىدۇ.»
كۆزى  كېرهككى،  بىلىشىڭ  چاقىرغۇچى!  ھىدايهتكه  «ئهي 
قاراش  گۈزهل  ۋه  كۆز  ياخشى  كۆزدۇر!  ياخشى  دورىسى  كهمنىڭ 
ۋه  كۆز  ياخش  يۇقۇتىدۇ.  ئىزىپ  ئاستىدا  ئايىغىنىڭ  كۆزنى  كهم 
پاكىز نهزهر ئالالھنىڭ رهھمىتىنىڭ غهزىپىدىن ئۈستۈن بولغانلىقى 
ئۈچۈن رهھمهت بولىدۇ. كهم كۆز غهزهپتىن يهنى لهنهتتىن مهيدانغا 
كېلىدۇ. بۇ سهۋهپتىن گۈزهل قاراش جانابى ئالالھنىڭ رهھمىتىدىن 
ھهدىس  ئهھۋال  بۇ  بولىدۇ.  غالىپ  كۆزگه  كهم  ئۈچۈن  بولغانلىقى 
(بۇخارى،  چۈشتى.»  بېسىپ  غهزىپىمنى  «رهھمىتىم  قۇدسىدىكى: 
بىلىشىڭ  شۇنى  تهجهللىسىدۇر.  باياننىڭ  دېگهن   (55 «تهۋھىد»، 

ئۈستۈندۇر.  غهزىپىدىن  ۋاقىت  ھهر  رهھمىتى  ئالالھنىڭ  كېرهككى، 
بۇ جهھهتتىن ھهر پهيغهمبهر ئۆزىگه قارىشى چىققان دۈشمهنلىرىگه 

غالىپ بولغان.»
«ئۇنداق بولسا باال-قازانىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ چارىسى ھاقارهت 
ۋه زۇلۇم قىلىش ئهمهس. ئۇنىڭ چارىسى ئهپۇچانلىق ۋه سېخىلىق 
نهبهۋى  دېگهن  يهيدۇ»22  باالنى  «سهدىقه  ئىبارهتتۇر.  قىلىشتىن 
ئاگاھالندۇرۇش سېنى ئويغاتسۇن. ئهمدى كېسهللىكنى داۋاالش ۋه 

باال-قازانى دهپئى قىلىشنىڭ ئۇسۇلىنى ياخشى ئۆگهن.»
«ئهمما شۇنى ئونۇتمىغىنكى، زالىمالرنى ئهپۇ قىلىش مهزلۇمالرغا 

22. تىرمىزى، «زاكات»، 28؛ سۇيۇتى، «ئهلجامىئۇس سهغىر»، 1ـ جىلد، 108-
بهتكه قاراڭ

ئىسالم 
ئهخالقىنىڭ 
ئاساسىنى، 

ئالالھقا 
ئىخالس بىلهن 
ئىنتىلىشته، بۇ 

ئىنتىلىشنىڭ 
يېگانه يولىنى 
شۈبھىسىزكى، 

خىزمهتته 
تاپىمىز. 
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زۇلۇم قىلغانلىقتۇر. ئوغرى ۋه ھهر تۈرلۈك ئهخالقسىز ئادهملهرگه ئىچ 
مهرھهمهت  ئۇالرغا  قىلىش  ۋاپاسىزلىق  ئىنسانالرغا  ئاجىز  ئاغرىتىش، 

قىلمىغانلىق بولىدۇ.»
تهڭپۇڭلۇقنى ساقالش كېرهك. چۈنكى ئالالھ «غهفۇرۇر-راھىم» 
يهنى ناھايىتى ئهپۇ قىلىدىغان ۋه مهرھهمهت ئىگىسى بولۇش بىلهن 
بىرلىكته «ئهزىزۇن ئىنتىقام» يهنى ئىنسانالرغا زۇلۇم قىلغۇچىالردىن 
ئهكرهم  رهسۇلى  شۇڭا،  ساھىبىدۇر.  ئىززهت  ئالىدىغان  ئىنتىقام 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر ھهدىسىده:
كۆرگهن  قېرىندىشىڭالرنى  ئىككى  قالغان  «جېدهللىشىپ 
ۋاقتىڭالردا زالىم ۋه مهزلۇمغا ياردهم قىلىڭالر.» دېگهن. ساھابىالر 

بۇ سۆزنى ئاڭالپ:
زالىمغا  ئهمما  قىالرمىز،  ياردهم  مهزلۇمغىغۇ  رهسۇلۇلالھ!  يا   -

قانداق ياردهم قىلىمىز؟ -دهپ سورىغاندا:
جاۋاب  دهپ   – ئارقىلىق.  بولۇش  توسالغۇ  زۇلمىغا  ئۇنىڭ   -

بهرگهن. (بۇخارى، «ئىقراھ»، 7؛ مۇسلىم، «بىرر»، 62) 
دۆلىتىمىز  بىرلىكته  بىلهن  دۇنيا  بۈگۈن  قىلساق،  خۇالسه 
ئوخشايدۇ.  قۇشقا  يارىدار  بىر  جهھهتتىن  ئىمان  ئىنسانلىرى 
دىققهت  بىلهن ئۇالرنىڭ يارىلىرىنى تېڭىش ئۈچۈن شهپقهت بىلهن 
يېقىنلىشىش كېرهك. بۇ ئهلۋهتته يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئۇسلۇب 

بىلهن ئهمهلگه ئاشىدۇ. 
چۈشتى»  بېسىپ  غهزىپىمنى  «رهھمىتىم  بىزنى  رهببىمىز 
دېگهن ھېكمىتى ئهتراپىدا ھهرىكهت قىلىش بىلهن داۋاملىق ئهپۇ 
ھالقىسىغا  سالىھالر  بولغان  رهھبىرى  ھىدايهت  تۇتۇپ،  يولىنى 

قوشسۇن! ئامىن!

«ئهۋالدىم! 
ئېھسان قىل. 

چۈنكى ۋهھشى 
ھايۋانالرنى توزاق 
بىلهن ، ئىنسان 

ئوغلىنىڭ 
كۆڭلىنى ئېھسان 

بىلهن ئالغىلى 
بولىدۇ» 

-شهيخ سهئىد
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خىزمهتته ھېلىم (يۇمشاقلىق) ۋه شهپقهت مېتودى

ئهھۋالىغا  كىرلهنگهن  بىلهن  گۇناھالر  ئۇنىڭ  قاراش،  نوقتىدا  ئىسالمى  ئىنسانغا 
مۇسۇلمان  بىر  ھهقىقىي  قىلىدۇ.  زۆرۈر  قىلىشنى  ئېتىبار   ئهسلىگه  بهكرهك،  قاراشتىن 
گۇناھكار بىر ئىنساننى قانىتى سۇنۇپ كهتكهن قۇشقا ئوخشاش كۆرىدۇ. ئۇنىڭ بۆھرانلىق 
چۈنكى  يهيدۇ.  غېمىنى  چىقىرىشنىڭ  ساالمهتكه  قايتىدىن  قىلىش،  خاتىرجهم  روھىنى 
پهزىلهتكه  مۇئمىنالرنى  شهپقهت  كۆرسىتىلىدىغان  مهخلۇقاتقا  ئۈچۈن  (ياراتقۇچى)  خالىق 

ئىگه قىلىدىغان ئهڭ كۈچلۈك ئامىلدۇر. 
ئىنسان  بولۇپمۇ  ئۇسلۇبنى  مۆتىدىل  ئايرىلمايدىغان  قۇتۇپقا  ئىككى  ئىسالم 
تهربىيهسىدىكى خىزمهتلهرده ئاساسى دهستۇر دهپ قوبۇل قىلىدۇ. بۇ دهستۇر «ھىلىم» 

يهنى سۆز-ھهرىكهتلهرده يۇمشاق بولۇش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن باشالپ پۈتۈن ئهسھاب ۋه سالىھ كىشىلهرنىڭ ھاياتى 
بىلهن  مىساللىرى  سان-ساناقسىز  ئۇسلۇبنىڭ  بۇ  قولالنغان  قارىتا  ئىنسانالرغا  گۇناھكار 

تولغان. بۇالردىن بىرى مۇنداق: 
بىر  قىلىۋاتاتتى.  قازىلىق  شامدا  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  دهردا  ئهبۇ  ئهسھابى-كىرامدىن 
كۈنى خهلقنىڭ بىر گۇناھكارنى ئهيىپلىگهنلىكىنى ئاڭلىدى. ئهبۇ دهردا ھهزرهتلىرى ئۇ 

خهلققه:
- سىلهر قۇدۇققا چۈشۈپ كهتكهن بىر ئادهمنى كۆرسهڭالر قانداق قىلىسىلهر؟ - دهپ 

سورىدى. ئۇ يهردىكىلهر: 
- ئاغامچا تاشالپ ئۇنى قۇدۇقتىن چىقىرىشقا غهيرهت قىلىمىز. – دېدى. ئهبۇ دهردا 

ھهزرهتلىرى بۇنىڭ بىلهن:
- ئۇنداق بولسا، گۇناھ قۇدۇقىغا چۈشۈپ كهتكهن بۇ ئادمگه نېمىشقا ئاغامچا تاشالپ 

مهن كهلمىدىم دهۋا ئۈچۈن، 
مېنىڭ ئىشىم سۆيگۈ ئۈچۈن، 
دوستنىڭ ئۆيى كۆڭۈللهردۇر،

كۆڭۈل ئېلىش ئۈچۈن كهلدىم.
-يۇنۇس ئهمره



172

ۋهقىپ، ئىنفاق، خىزمهت

ئۇنى قۇتقۇزۇشنى ئويلىمايسىلهر؟ - دهپ سورىدى. ئۇ يهردىكىلهر 
ھهيران بولۇپ:

دهپ  قىلمامسهن؟  ھېس  دۈشمهنلىك  گۇناھكارغا  بۇ  سهن   -
سورىغاندا، ئهبۇ دهردا:

- مهن ئۇنىڭ شهخسىيىتىگه ئهمهس، گۇناھىغا دۈشمهنلىك 
قىلىمهن. – دېگهن ھېكمهتلىك جاۋابنى بهردى. 

بۇ مىسالدا ئهبۇ دهردا ھهزرهتلىرى مۇئمىن كۆڭۈللهرگه ئورنىتىشنى 
ئارزۇ قىلغان چوڭقۇر ھېكمهتلهر بار. بۇ ھېكمهتلهر جانابى ئالالھنىڭ 
ئهمىر ۋه رىزاسى بىلهن پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ 
گۈزهل ئهخالقىدىن ئۈممىتىگه ئۆتكهن مۇقهددهس پارالقلىقتۇر. بۇالر 
ھىدايهتكه  بولۇپ،  نامايهندىسى  كامالهت  بىرهر  تارىخىدا  ئىسالم 

ۋهسىله بولغان ۋه سالىھ ئهمهللهر توپرىقىدا يىلتىز تارتقان. 
بۇ ئۇسلۇب گۇناھكارنى گۇناھى ئىچىده غهرق قىلماي، ئۇنى 
مۇھهببهت  ۋه  مهرھهمهت  قىلىش،  ئهپۇ  بىلهن  قورساقلىق  كهڭ 
پهيغهمبهر  تىرىشچانلىقىدۇر.  پاكالش  دهرياسىدا  تهۋبه  ھاۋاسىدا، 
ئازغۇن  ئوخشاش  جهھىلگه  ئهبۇ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ 
كىشىنىڭ  گۇناھكار  يېقىنلىشپ،  بىلهن  يۇمشاقلىق  مۇشرىكالرغىمۇ 
گۇناھ پاتقىقىنى كوالپ ئازغۇنلىقى بىلهن مهشغۇل بولمىغان. پهقهتال 
ئىمانىنى قۇتقۇزۇشقا ۋه سائادهت دهرياسىدا پاكىز بولۇشقا چاقىرغان. 
چۈنكى جانابى ئالالھنىڭ ئىمان ۋه تهۋبىگه ئېسىلغان كىشىلهرنىڭ 
گۇناھالرنىڭ  ئۇ  ھهتتا  ئۆچۈرىدىغانلىقى،  گۇناھلىرىنى  ئىلگىرىكى 
ھهممىسىنى ساۋاب دهپ ئهمهل دهپتىرىگه يازىدىغانلىقى بۇ جهھهتته 
بىزگه يول كۆرسىتىدىغان ھېكمهت مهشئىلىدۇر. بۇ ھهقته قۇرئانى-

كهرىمده: 

ًא  ِ א َ  ً َ َ  َ ِ َ َ َو َ َאَب َوآ  َ  َّ ِإ
ًא ِ رًا رَّ ُ َ  ُ ّٰ َאٍت َوَכאَن ا َ َ  ْ ِ ِ َئא ِّ َ  ُ ّٰ ُل ا ِّ َ ُ َِئَכ  ْو ُ َ

«ئهگهر 
رىزايىمىزنى 

ئارزۇ قىلساڭ، 
بۇنىڭ پهقهتال 

بىر كۆڭۈل 
ئېلىشقا باغلىق 
ئىكهنلىكىنى 

ئونۇتما.» 

- ھهزرىتى مهۋالنا 
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چېغىدا)  دۇنيادىكى  (بۇ  ئىچىدىن)  (ئۇالرنىڭ  «پهقهت 
قىلغانالرال  ئهمهللهرنى  ياخشى  ئېيتقان،  ئىمان  قىلغان،  تهۋبه 
ياخشىلىققا  گۇناھلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئالالھ  قالمايدۇ،  ھالدا  بۇ 
ئالماشتۇرىدۇ، ئالالھ تولىمۇ مهغپىرهت قىلغۇچى ۋه مهرھهمهت 

قىلغۇچىدۇر.» (فۇرقان سۈرىسى، 70-ئايهت) دېيىلگهن. 
بۇ مۇقهددهس مهرھهمهتتىن نېسىۋه ئااللمىغانالر ھهم ئۆزىنىڭ 
مهرھهمهتنى  ۋه  شهپقهت  دۈشمىنىدۇر.  ئىنسانىيهتنىڭ  ھهمده 
ئېتىۋهتكهن  يوللىرىنى  نېسىۋه  ئىالھىي  غاپىلالر  بۇنداق  بىلمىگهن 
بىچارىالردۇر. ئهمما مهرھهمهت مهنبهسىنى تاپقان مهۋالنا ۋه يۇنۇسقا 
ھهممه  بولۇپ،  دوستلىرى  ئىنسانالرنىڭ  زاتالر  مۇتتهقى  ئوخشاش 
ئادهم تهرىپىدىن ھهتتا قۇرت-قوڭغۇز تهرىپىدىنمۇ ياخشى كۆرۈلگهن 
دۇنياغا  بولسىمۇ  ئۈستىده  تىكهننىڭ  ئۇالر  گۈللىرىدۇر.  جهننهت 
گۈزهللىك تارقىتىپ، كۆڭۈل يارىلىرىنى داۋااليدۇ،  گۈل تهبىئهتلىك 
ئۇالرنىڭ  كۆرۈپ،  تىكهنلهرنى  باغچىسىدا  دۇنيا  يهنى  بولىدۇ. 
سوغۇق  ئوخشاش  قىشقا  ئوتتۇرىغا  ئورنىغا  ئۇچراشنىڭ  تهسىرىگه 
كىرسىمۇ ئۇالرنى باھار ئىقلىمى بىلهن قۇچاقاليدۇ، پۈتۈن ئالهمگه 

گۈل بولىدۇ. بۇ ھهقته ھهزرىتى مهۋالنا:
قاچمىغانلىقى  قاراڭغۇلۇقتىن  قورقمىغانلىقى،  كېچىدىن  «ئاي 
گۈزهل  ئۇ  گۈلمۇ  باشلىدى.  بېرىشكه  يورۇقلۇق  نۇرالندى،  ئۈچۈن 
ئېرىشتى.»  ئۈچۈن  ئۆتهلىگهنلىكى  ياخشى  بىلهن  تىكهن  پۇرىقىغا 

دېگهن. 
دهيدۇ؟  نېمه  ئۇ  ئاڭال،  ئاڭلىغىن.  گۈلدىن  ھهقىقهتنى  «بۇ 
قىلىمهن؟  غهم  نېمىشقا  ئۈچۈن  بولغانلىقىم  بىلله  بىلهن  تىكهن 
ئهسكى  ئۇ  كۈلۈشنى  مهن  پاتقۇزىمهن؟  غهمگه  ئۆزهمنى  نېمىشقا 
بىرهلىگهنلىكىم  بهرداشلىق  بولۇشقا  بىلله  بىلهن  تىكهن  مىجهزلىك 
ئۈچۈن قولغا كهلتۈردۈم. ئۇنىڭ ۋهسىلىسى بىلهن ئالهمگه گۈزهللىك 
ۋه خۇش پۇراقالر چېچىش ئىمكانىغا ئېرىشتىم.» ئهشرهپئوغلى رۇمى 
بهيتىده  بىر  ئۇسلۇبنى  بولغان  زۆرۈر  ئۈچۈن  كېلىش  ھالهتكه  بۇ 

«پهرۋهردىگار-
ىڭنىڭ يولىغا 
(يهنى ئىسالم 

دىنىغا) 
ھېكمهتلىك 

ئۇسلۇبتا ياخشى 
ۋهز-نهسىھهت 
بىلهن دهۋهت 

قىلغىن، 
ئۇالر (يهنى 

مۇخالىپهتچىلىك 
قىلغۇچىالر) بىلهن 
چىرايلىق رهۋىشته 
مۇنازىرىلهشكىن، 

پهرۋهردىگارىڭ 
ھهقىقهتهن 

ئۇنىڭ يولىدىن 
ئازغانالرنى ئوبدان 
بىلىدۇ، ھىدايهت 

تاپقۇچىالرنىمۇ 
ئوبدان بىلىدۇ.» 

(نهھىل سۈرىسى، 
125-ئايهت) 
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مۇنداق ئىپادىلىگهن:
ئۇ دوست (ئالالھ) ئۈچۈن ئوغىنى (زهھهرنى)،

شېكهر كهبى يۇتۇش كېرهك. 



ئهسھاپتىن بىرهيلهن ھاراققا خۇمار بولۇپ قالغان بىر ھاراقكهشكه 
ئالالھ  قىلغانىدى.  لهنهت  ئۇنىڭغا  زىرىكىپ،  بېرىۋېرىشتىن  جازا 

رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
«ئۇنىڭغا لهنهت قىلماڭالر! ئالالھقا قهسهم بىلهن ئېيتىمهنكى، 
رهسۇلىنى  ۋه  ئالالھ  ئۇنىڭ  نهرسهم  بىلىدىغان  ھهققىده  ئادهم  بۇ 

ياخشى كۆرۈدىغانلىقىدۇر.» (بۇخارى، «ھۇدۇد»، 5) دېدى.
بىر  ھهزرهتلىرىنىڭ  سامى  ماخمۇت  ئوغلى  رامىزان  مهرھۇم 
ئۇنىڭ  ھالدا  مهست  ئۇچراپ،  چۈشكۈنلۈككه  روھى  ئوقۇغۇچىسى 

ئۆيىگه كهلگهن. ئۆينىڭ ئىشىكىنى ئاچقان ئادهم:
كهلگهنلىكىڭنى  ئۆيىگه  كىمنىڭ  سهن  ئىش؟  نېمه  -بۇ 

بىلهمسهن؟ - دهپ ئازار بهرگهنده، بۇ بىچاره ئادهم:
- مېنى مهرھهمهت بىلهن قۇچاقاليدىغان باشقا ئۆي بارمۇ؟ - 

دهپ چارىسىزلىكىنى ئېيتقان. 
ھهزرهتلىرى  سامى  ماخمۇت  ئاڭلىغان  ۋهقهنى  بولۇپ-ئۆتكهن 
دهرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشىكنى ئېچىپ، ئوقۇغۇچىسىنى ئۆيىگه 
بولغان  خاراپ  ئۇنىڭ  قىلغان.  مۇئامىله  ياخشى  ئۇنىڭغا  باشالپ، 
ئىرشادقا  خىل  بۇ  بهرگهن.  تهسهللى  بىلهن  مهرھهمهت  كۆڭلىگه 
نائىل بولغان ئۇ شهخس، بارلىق سهلبى ئىللهتلىرىدىن قۇتۇلۇپ، 

ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن سالىھالر قاتارىغا قوشۇلغان. 
پهيغهمبهر ۋارىسلىرىدا ئوتتۇرىغا چىققان «مهخلۇقاتقا خالىقنىڭ 
نهزىرى بىلهن قاراش» گۈزهل ئهخالقى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ۋهسهللهمنىڭ شۇ ھهدىسىده ناھايىتى گۈزهل ئىپادىلهنگهن:
قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالھقا  بولغان  قولىدا  قۇدرهت  «نهپسىم 

مۇھهببهتسىز ۋه 
مهرھهمهتسىز بىر 
خىزمهت، كۆڭۈل 

ئاغرىتىشتىن 
ئىبارهتتۇر. 
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كىرهلمهيسىلهر.»  جهننهتكه  قىلمىغىچه  مهرھهمهت  بىر-بىرىڭالرغا 
ئهسھابى-كىرام:

ئالالھ  دېگهنده،  مهرھهمهتلىك»-  ھهممىمىز  رهسۇلۇلالھ!  «يا 
رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: 

بولغان  بىر-بىرىڭالرغا  مهرھهمهت  بولغان  دېمهكچى  «مهن 
مهرھهمهت ئهمهس، ئهكسىچه پۈتۈن مهخلۇقاتقا بولغان مهرھهمهت، 
(ھاكىم،  مهرھهمهتتۇر.»  كۆرسىتىلىدىغان  مهخلۇقاتقا  پۈتۈن  يهنى 

«مۇستهدرهك»، 4-جىلد، 185) دېگهن.

ئىنسان ئهسلى غايىسىدىن قانچىلىك يىراق بولىشىدىن قهتئىنهزهر 
«ئىنسان» بولۇش سۈپىتى بىلهن يهنه شهرهپ ئىگىسىدۇر. ئۇنىڭ 
ئۆز جهۋھىرىدىن خهۋهرسىز قېلىپ، گۇناھ پاتقىقىغا پېتىپ قېلىشى 
ئهسۋهدنىڭ  ھهجهرۇل  تېمىدىكى  مۇئهززىمهنىڭ  كهبه  خۇددى 
بۇ  ئوخشايدۇ.  قالغانلىقىغا  ئارىسىدا  چاڭ-تۇزاڭ  چۈشۈپ،  يهرگه 
ئهھۋالدىن پهرۋاسىز قېلىشقا مۇسۇلمانالرنىڭ ۋىجدانى يول قويمايدۇ. 
قىلىشتىن  ھۆرمهت  ئهسۋهدكه  ھهجهرۇل  مۇسۇلمانالر  ھالهتتىمۇ  بۇ 
ئېلىپ،  قولىغا  بىلهن  چاڭ-تۇزىڭى  دهرھال  ئۇنى  كهچمهيدۇ.  ۋاز 
ئۈچۈن  قويۇش  ئورنىغا  قايتىدىن  سۈرتۈپ،  ئىچىده  ياشلىرى  كۆز 
بىر-بىرى بىلهن مۇسابىقىلىشىدۇ. ئۇنىڭ جهننهتتىن كهلگهنلىكىنى  
جهننهتتىن  ئوخشاش  ئهسۋهدكه  ھهجهرۇل  ئىنسانمۇ  ئوياليدۇ. 
كهلگهن. قانچىلىك گۇناھ قىلىشىدىن قهتئىنهزهر، ئۇنىڭ ئۆزىدىكى 

قىممهت باقىدۇر. 
بولدۇڭ؟»  كېسهل  «نېمىشقا  كىشىگه:  ئاغرىق  دوختۇر  ئۇستا 
سهۋهنلىكى  شهخسىي  كىشىنىڭ  كېسهللىك  ئاچچىقلىمايدۇ.  دهپ 
تۈپهيلىدىن مهيدانغا كهلگهن بولسىمۇ، بۇنى كېسهلنىڭ ھهرىكىتى 
دهپ  نهتىجه  كهلگهن  مهيدانغا  ئاجىزلىقتىن  چۈشهنچىسىدىكى  ۋه 
بىلىدۇ. بۇنىڭ بىلهن بىمارغا كېسهل بولۇشىغا سهۋهپ بولىدىغان 
كۆز  ئازاۋىنى  تارتىۋاتقان  ئۇنىڭ  بولماي،  خاپا  تۈپهيلىدىن  ئىشالر 
داۋاالشقا  بىلهن  شهپقهت  ۋه  مهرھهمهت  ۋاقتىدا  كهلتۈرۈپ،  ئالدىغا 

«مهن دېمهكچى 
بولغان مهرھهمهت 

بىر-بىرىڭالرغا 
بولغان مهرھهمهت 

ئهمهس، 
ئهكسىچه پۈتۈن 

مهخلۇقاتقا بولغان 
مهرھهمهتتۇر. 
يهنى پۈتۈن 
مهخلۇقاتقا 

كۆرسىتىلىدىغان 
مهرھهمهتتۇر.» 

(ھاكىم، 

«مۇستهدرهك»، 

4-جىلد، 185)
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تىرىشىدۇ، دوختۇر ئۆزىنى داۋاالشقا مهسئۇل دهپ بىلىدۇ. پهيغهمبهر 
ۋارىسلىرىمۇ بۇنىڭغا ئوخشاش، دوختۇرخانا ياتاقلىرىنى ئايلىنىۋاتقان 
بىر دوختۇرنىڭ ھېس-تۇيغۇسى بىلهن ياشايدۇ. سۆز-ھهرىكىتىگه 
ئۈچۈن  كهتكهنلهر  چىقىپ  يولدىن  ھېس-تۇيغۇ  بۇ  بولغان  ھاكىم 

ئابى ھايات بولىدۇ. 
قىلىش،  تهقدىم  ھاياتنى  ئابى  قۇتقۇزغۇچى  جان  بۇنداق 
گۇناھكار بىر ئىنساننى، ئىچىگه چۈشۈپ كهتكهن گۇناھ پاتقىقىدىن 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر  سائادهتتۇر.  ئۇلۇغ  قۇتقۇزۇش 
شۇ  قىلغان  ئهلىگه  ھهزرىتى  فهتھىده،  خهيبهرنىڭ  ۋهسهللهمنىڭ 

نهسىھىتى ناھايىتى مهنىدار:
«يا ئهلى! بىر كىشىنىڭ سېنىڭ ۋاستهڭ ئارقىلىق ھىدايهتكه 
ئېرىشىشى، سېنىڭ ئۈچۈن ئهڭ قىممهتلىك، دۇنيا نېمىتى بولغان 
قىزىل تۆگىلهرگه ئىگه بولۇشتىن تېخىمۇ ئهۋزهل.» (بۇخارى، «جىھاد»، 

 (143

بۇ ھهقىقهت قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دېيىلگهن:

ًא ْ ِ َ َّאَس  ْ َא ا ْ א َأ َ َّ َ َכ َ א  َ א َ ْ ْ َأ َ َو

يۈزىده  يهر  ياكى  ئۆلتۈرمىگهن  ئادهم  ناھهق  «كىمكى 
پۈتۈن  ئۇ  ئۆلتۈرسه،  ئادهمنى  بىر  قىلمىغان  بۇزغۇنچىلىق 
ئادهمنى  بىر  كىمكى  بولىدۇ،  ئۆلتۈرگهندهك  ئىنسانالرنى 
سهۋهپچى  قېلىشىغا  ھايات  ياكى  قۇتقۇزسا  (يهنى  تىرىلدۈرسه 
بولسا)، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگهندهك بولىدۇ» (مائىده 

سۈرىسى، 32-ئايهت) دېيىلگهن. 

ۋه  تۇيغۇ  ئىنسانى  شۈبھىسىز  مهسىلىسى.  ئىمان  بىر  بۇ 
كۇفۇردۇر.  ئېغىرى  ئهڭ  جهھهتته  خاتالىقى  چۈشهنچىلهرنىڭ 
بۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنىڭ يۇلى يۇمشاق سۆزلۈك مېتود بىلهن مۇمكىن 
جانابى  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  يۇقىرى  تېخىمۇ  ئېھتىمالى،  بولۇش 

«دورا ساقايتىش 
ئۈچۈن كېسهل 

ۋه يارىدار 
كىشىلهرنى 
ئىزدهيدۇ. 

قهيهرده بىر دهرت 
بولسا، داۋا ئۇ 
يهرگه بارىدۇ. 

قهيهرده پهس ۋه 
چۇقۇر بولسا، سۇ 
شۇ يهرگه ئاقىدۇ. 

ساڭا مهرھهمهت 
سۈيى الزىم 

بولسا، سهنمۇ 
شۇنداق قىل. 
ئىگه-چاقىسىز 

ۋه دهرتلىك 
كىشىلهرگه 

يېقىنالش.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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قىلىشقا  دهۋهت  ئىمانغا  فىرئهۋىننى  ئهلهيھىسساالمنى  مۇسا  ئالالھ 
سۆز  يۇمشاق  يهنى  لهييىن»،  «قهۋلى  ئۇنىڭغا  ئهۋهتكهنده، 
دهۋهت  ھىدايهتكه  چۈنكى  قىلغان.  ئهمىر  قىلىشنى  خىتاب  بىلهن 
ئېيتىلغاندهك،  يۇقىرىدا  مۇۋهپپىقىيىتى  ئىشتىكى  بۇ  قىلغۇچىنىڭ 
ئهمهللهردۇر.  سالىھ  بولىدىغان  كۆۋرۈك  بۈيۈكىگه  ئهڭ  ساۋابنىڭ 
ئالالھتائاال فىرئهۋىننىڭ كۇفۇردىكى قاتتىق غهپلىتىنى بىلهتتى. بۇ 
دهرىجىسىده  فىرئهۋىن  كاپىرلىقتا  ئادهم  ئۇدۇلىمىزدىكى  سهۋهپتىن 
قاتتىق بولسىمۇ بىزنىڭ دهۋهت مېتودىمىز ئۇرۇپ چېقىش، تهھدىت 
سۆز  يۇمشاق  ئهمهس،  بىلهن  ھېس-تۇيغۇالر  نهپسانى  قاتارلىق 
دائىرىسىده  تهلىمات  ئىالھىي  بۇيرۇلغان  قىلىشقا  دهۋهت  بىلهن 

بولىشى كېرهك. ھهزرىتى مهۋالنا:
«ئالالھنىڭ (ئهي مۇسا! فىرئهۋىنگه قارىتا يۇمشاق گهپ قىل، 
چۈشهنگىن.  ياخشى  سۆزىنى  دېگهن  بولغىن!)  يۇمشاق  ئۇنىڭغا 
ھهتتا  ئۇچاقنى  تۆكسهڭ  سۇ  سۇغۇق  قازانغا  قايناۋاتقان  چۈنكى 

قازاننىمۇ خاراپ قىلىسهن.» دېگهن. 
مۇنداق  ھهقىقهتنى  بۇ  قۇرئانى-كهرىمده  ئالالھ  جانابى 

ئىپادىلهيدۇ:

 ِ ْ َ ْ َ ا ِ َ ًא  ّ َ  َ ْ ْ ُכ َ ْ َو ُ َ  َ ْ ِ  ِ ّٰ َ ا ِّ  ٍ َ ْ א َر َ ِ َ

ْ ُ َ  ْ ِ ْ َ ْ ْ َوا ُ ْ َ  ُ ْ א َ َِכ  ْ َ  ْ ِ ْا  ُّ َ َ

«ئالالھنىڭ رهھمىتى بىلهن سهن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ. 
ئهگهر قوپال، باغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرهڭدىن 
مهغپىرهت  ئۈچۈن  ئۇالر  قىل،  ئهپۇ  ئۇالرنى  كېتهتتى.  تارقاپ 
تىلىگىن، ئىشتا ئۇالر بىلهن كېڭهشكىن (كېڭهشكهندىن كېيىن) 
ئالالھ  قىلغىن.  تهۋهككۇل  ئالالھقا  باغلىساڭ،  بهل  ئىشقا  بىر 
ھهقىقهتهن تهۋهككۇل قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ.» (ئال ئىمران 

سۈرىسى، 159-ئايهت) 

«مهرھهمهتلىك 
ئالالھنىڭ (ياخشى 

كۆرىدىغان) 
بهندىلىرى زېمىندا 

ئۆزلىرىنى تۆۋهن 
تۇتۇپ تهمكىنلىك 

بىلهن ماڭىدۇ، 
نادانالر ئۇالرغا 

(ياقتۇرمايدىغان) 
سۆز قىلسا، 

ئۇالر: «سىلهرگه 
ئامانلىق 

تىلهيمىز» دهيدۇ 
(يهنى گۇناھ 
بولمايدىغان 

سۆزلهرنى 
قىلىدۇ.) »

(فۇرقان سۈرىسى، 
63-ئايهت)

«ئۇنداق 
بولسا جاھىل 
كىشىلهرنىڭ 
يېنىدا سهنمۇ 

كىتابقا ئوخشاش 
سۈكۈت قىل.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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بۇ مېتود پهقهتال گۇناھكار، كاپىرالر ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى 
ئۈچۈنمۇ،  ئىنسانالر  ياشاۋاتقان  ئىسالمنى  نوقتىدا  يۇقىرى  ئهڭ 
ئىنسان تهبىئىتىدىكى بىر قىسىم ئاجىزلىقالرغا قارىتا كېرهكلىكتۇر. 
چۈنكى خاتالىقنى تۈزۈتىشكه ئۇرۇنغاندا، قارشى تهرهپنىڭ قهلبىنى 
رهنجىتىدىغان دهرىجىده قاتتىق، قوپال ئۇسلۇب قوللىنىش مهقسهتكه 
زىت نهتىجه كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چۈنكى بۇ خىل مېتودتا قىلىنغان 
ئاتا-ئانىسىنىڭ  ۋاقىتالردا  بهزى  ئىنسانالر  ئاگاھالندۇرۇشالردا، 
تهربىيهسىگىمۇ بهرداشلىق بېرهلمهيدۇ. ئاتا-ئانىسىنىڭ ئهيىپلىشىگه 
تېخىمۇ  ئهيىپلىشىگه  باشقىالرنىڭ  كىشىلهر  بېرهلمىگهن  بهرداشلىق 
سۆزلهرمۇ  توغرا  ئېيتىلغان  ئهھۋالدا  بۇنداق  بېرهلمهيدۇ.  بهرداشلىق 
ھېچ  كۆرسىتىىپ،  تهسىر  ئوخشاش  پىچاققا  سېلىنغان  كۆڭۈلگه 

قانداق پايدا كهلتۈرمهيدۇ. بۇ ھهقته ھهزرىتى مهۋالنا:
«بىر خاتالىقىڭ تۈپهيلىدىن ساڭا ئازار بهرگهن ۋاقتىدا داداڭمۇ 
بولۇپ  ھۇجۇمچى  كهبى  ھايۋان  يىرتقۇچ  بىر  كۆزۈڭده  سېنىڭ 

كۆرۈنىدۇ.»
«بۇ ئهھۋال ئۇنىڭ ئازار ۋه جاپاسىدىن كېلىپ چىققان دهرتنىڭ 
تهسىرىدۇر. يهنى داداڭنىڭ نهسىھىتى سېنىڭ پايداڭ ئۈچۈن بولغان 
بولسىمۇ، ساڭا قىلغان تهسىرى ئۇنىڭ كۆڭلىدىكى مهرھهمهت ۋه ئىچ 

ئاغرىتىشىنى ساڭا يىرتقۇچ ھايۋاندهك كۆرسىتىدۇ.» 
ئىنساندىكى بۇ پىسخىك ئهھۋالنىڭ ئونۇتۇلماسلىقى، قانچىلىك 
ئۇنىڭ  جهھهتتىن  ئېتىبارى  يارىتىلىش  بولسىمۇ،  پاتقان  گۇناھقا 
ھهرىكهت  بىلهن  ئېڭى  ئىكهنلىك  مهۋجۇدىيهت  بىر  قىممهتلىك 
ئهكرهم  رهسۇل  ھهدىسلهرده  ئۈچۈن  بۇنىڭ  كېرهك.  قىلىنىشى 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:
ئۇنىڭ  كۆرىشى،  پهس  قېرىندىشىنى  مۇسۇلمان  «ئىنساننىڭ 

گۇناھكار بولىشىغا يېتهرلىكتۇر.» (مۇسلىم، «بىرر»، 32) دېگهن. 
بۇ ھهدىسنىڭ ھېكمىتىنى ياخىشى چۈشهنگهن خانىش بهزمىئاالم 
قالماسلىقى  رهنجىپ  شهخسىيىتى  خىزمهتچىلهرنىڭ  سۇلتان  ۋالىده 

«ئىالھىي 
خۇشاللىققا 

ئېرىشىدىغانالر 
كۆڭۈل 

باغچىسىدىن 
ئهپۇ چېچهكلىرى 
ئۈندۈرىدىغانالر-

دۇر. چۈنكى ئهپۇ 
قىلىش ئارقىلىق 

ئۆزىمىزنىڭ 
ئهپۇ قىلىنىشىغا 

شارائىت 
ھازىرلىيااليمىز. 

ئهپۇ قىاللمايدىغان 
ئىنسان ھهقىقهتته 

ئۆزىنى ھاالك 
قىلغان بولىدۇ.»
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ئۈچۈن ئۇالر سۇندۇرۇپ سالغان ئهشياالرنى تولۇقالپ بېرىش ئۈچۈن 
سۈرىيهده بىر ۋهقىپ قۇرغان.

ئۆزىگه،  تهنقىتنى  مۇسۇلمان،  بولغان  ئىگه  ئاڭغا  خىل  بۇ 
مهرھهمهتنى باشقىالرغا قىلىشى كېرهك. چۈنكى ئالالھتائاال قۇرئانى- 

كهرىمده:
(يهنى  ساقلىنىڭالر  گۇمانالردىن  نۇرغۇن  مۆمىنلهر!  «ئى 
قىلماڭالر)،  گۇمانخورلۇق  كىشىلهرگه  ۋه  ئائىلىدىكىلىرىڭالرغا 
بهزى گۇمانالر ھهقىقهتهن گۇناھتۇر، (مۆمىنلهرنىڭ ئهيىبىنى) 
ئىزدىمهڭالر، بىر-بىرىڭالرنىڭ غهيۋىتىنى قىلماڭالر، سىلهرنىڭ 
يىيىشنى  گۆشىنى  قېرىندىشىڭالرنىڭ  ئۆلگهن  بېرىڭالر 
قورقۇڭالر،  ئالالھتىن  ياقتۇرمايسىلهر،  ئۇنى  ياقتۇرامسىلهر؟ 
(ئالالھ تهۋبه قىلغۇچىالرنىڭ قىلغان) تهۋبىسىنى بهكمۇ قوبۇل 
قىلغۇچىدۇر، (ئۇالرغا) ناھايىتى مېھرىباندۇر.» (ھۇجۇرات سۈرىسى، 

12-ئايهت) دېگهن. 

قىلىدىغان،  ھاقارهت  باشقىالرغا  «مۇئمىن  ھهدىسلهرده:  يهنه 
لهنهتلهيدىغان، ناچار ۋه ئهخالقسىز قىلمىشالرنى قىلىدىغان كىشى 

ئهمهس.» (تىرمىزى. «بىرر»، 48) دېيىلگهن. 
غايىلىك  ياشايدىغان  ئاستىدا  نۇرى  تهلىماتالر  مۇقهددهس  بۇ 
ئىنسانالر ھېچ بىر ۋاقىت دۇنيانى ئاخىرهتتىن ئايرىپ قارىمايدىغان 

ئهخالق ۋه پهزىلهت قهھرىمانلىرىدۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خهلق ئارسىدا گۇناھ قىلغۇچى شهخسنى 
بىلسىمۇ ئۇنى رهنجىتىپ قويماسلىق ئۈچۈن بىلمهسلىككه سېلىپ، 
بۇ خاتالىقتىن باشقىالرنىڭ يىراق تۇرۇشىنى تهۋسىيه قىلغان. بهزى 
ياراشمايدىغانلىقىنى  ئۇالرغا  خاتالىقىنىڭ  كىشىلهرنىڭ  ۋاقىتالردا 

بىلدۈرۈش مهقسىتى بىلهن:
قىلىۋاتقان  ئىشالرنى  بۇنداق  سىلهر  بولدىكى،  نېمه  «ماڭا 
مۇسلىم،  25؛  «مهناقىب»،  (بۇخارى،  قالىمهن.»  كۆرۈپ  چېغىڭالردا 
«ساالت»، 119) دهپ، ئۆزىده غالهتى رۇئيهت (خاتا كۆرۈپ قېلىش) 

شهپقهتسىز بىر 
قهلبته مهنىۋىي 
لهززهت بولمايدۇ.
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بولغانلىقىنى ئېيتقان. بۇ خاتالىق ئۆتكۈزگۈچىنى خىجىل قىلماسلىق 
ۋه ئۇنى پهس ئهھۋالغا چۈشۈرمهسلىك مېتودىدۇركى، تهسهۋۋۇپنى 
چۈنكى  ئاالھىدىلىكىدۇر.  ئورتاق  ياشاۋاتقانالرنىڭ  چۈشىنىپ  توغرا 
بۇ  ئۆتىدۇ.  ياساشتىن  كۆڭۈل  ئهمهس،  يىقىش  كۆڭۈل  يۇلى  ئالالھ 

ھهقته يۇنۇس ئهمره  گۈزهل ئېيتقان:

كۆڭۈل ئالالھنىڭ تهختى،
ئالالھ كۆڭۈلگه قارىدى،

ئىككى جاھان بهدبهختى،
شۇ كۆڭۈلنى يىققۇچى!

خار  قېقىلغان،  چهتكه  تهنقىدلىنىپ  سهۋهبىدىن  خاتالىقى 
كۆرۈلگهن كۆپلىگهن كىشىلهر بۇ مېتودنىڭ بهرىكىتى بىلهن تهكرار 

رهھمهت ئىقلىمىغا كىرگهن. 



ھهزرهتلىرىنىڭ  باغدادى  جۇنهيدى  قىلىنىشىچه،  رىۋايهت 
ئىش  بىر  ئهيىپلىك  ئۇنى  كۈنى  بىر  ئىكهن.  بار  ئوقۇغۇچىسى  بىر 
ئۇ  بولغان  خىجىل  ناھايىتى  بۇنىڭدىن  قاپتۇ.  كۆرۈپ  قىلىۋاتقاندا 
ئوقۇغۇچى ئۇ يهردىن ئايرىلىپ، مهدرىسىگه قايتا كهلمهپتۇ. ئارىدىن 
بىر مۇددهت ئۆتكهندىن كېيىن كۆڭلى خاراپ بولغان بۇ ئوقۇغۇچى 
سۆھبهت دوستلىرى بىلهن بىلله بازاردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان جۇنهيدى 
باغدادىنىڭ كۆزىگه چېلىقىپ قاپتۇ. بۇ ئوقۇغۇچى ئۇستازىنى كۆرۈپ 
خىجىللىقىدىن ئۇ يهردىن تىزال يىراقلىشىپتۇ. بۇ ئهھۋالنى سهزگهن 

جۇنهيدى باغدادى ھهزرهتلىرى يېنىدىكىلهرگه قاراپ:
- سىلهر، كېتىپ تۇرۇڭالر، مېنىڭ ئۇۋامدىن بىر قۇش ئۇچۇپ 
باشالپتۇ.  مېڭىشقا  كهينىدىن  ئوقۇغۇچىسىنىڭ  دهپ،   - كهتتى. 
كېلىۋاتقانلىقىنى  كهينىدىن  ئۇستازىنىڭ  قاراپ  كهينىگه  ئوقۇغۇچى 
ئاخىرىدا  مېڭىۋېرىپ  باشالپتۇ.  مېڭىشقا  تىزلىكته  تېخىمۇ  كۆرۈپ، 

«ئىككى 
نهرسىنى 
ئونۇتما، 

بۇالرنىڭ بىرى 
ئالالھتائاال، يهنه 

بىرى ئۆلۈم. 
ئىككى نهرسىنى 

ئونۇت، بۇالرنىڭ 
بىرى باشقىالرغا 

قىلغان 
ياخشىلىقىڭ، 

يهنه بىرى 
باشقىالرنىڭ 
ساڭا قىلغان 
يامانلىقى.» 

-لوقمان ھهكىم 
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تامغا  كوچىغا كىرىپ قاپتۇ. خىجىللىقىدىن  ئايىغى يوق بىر خالتا 
ئۈسۈپ ساپتۇ. ئۇستازىنى ئالدىدا كۆرۈپ، رهڭگى تاتىرىپ بېشىنى 

يهرگه ئېگىپتۇ. جۇنهيدى باغدادى ھهزرهتلىرى:
بىر  قاچىسهن؟  كىمدىن  كېتىۋاتىسهن؟  قهيهرگه  باالم!   -
مۈشكۈل  بۇنداق  ئهسلىده  ياردىمى   ئوقۇغۇچىسىغا  ئۇستازنىڭ 
ۋاقىتالردا بولىدۇ. - دهپ، ئۇنى شهپقهت بىلهن مهدرىسىگه ئېلىپ 
كهپتۇ. بۇ ئوقۇغۇچى ئۇستازىنىڭ ئايىقىغا يىقىلىپ، قىلغان ئىشىغا 

تهۋبه قىپتۇ. 
ئۇنىڭغا  بولسىمۇ  گۇناھكار  قانچىلىك  ئىنسان  بىر  ئهھۋال  بۇ 
ئارقىسىنى قىلماي، گۇناھكارغا بىر دادا شهپقىتى بىلهن يېقىنلىشىشنىڭ  

مهنىۋىي تهربىيهدىكى بهرىكهتلىك نهتىجىلىرىدىن بىرسىدۇر. 
يامانلىققا  بىرگه  بىلهن  قىلىش  ئهپۇ  كهمچىلىكلهرنى  ۋه  خاتا 
بىرسىنى  قىلغان  ئىش  يامان  قايتۇرۇش،  جاۋاب  بىلهن  ياخشىلىق 
كۆرگهن ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئىسالھى ئۈچۈن دۇئا قىلىش كامىل مۇسۇلماننىڭ 
ئاالھىده خۇسۇسىيىتى بولىشى كېرهك. بۇ ئاالھىدىلىككه پهيغهمبهر 
قىلماي،  بهددۇئا  ئاتقانالرغا  تاش  ئۆزىگه  تائىفتا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئېلىپ  ئۇ  يهنه  بوالاليدۇ.  مىسال  قىلىشى  دۇئا  ئۈچۈن  ھىدايىتى 
كهلگهن دىننىڭ ئىززىتىنى ساقالش ئۈچۈن مهككىده ئىنسانالرنىڭ 
ئىالھىي غهزهپ بىلهن ھاالك بولىشىنى ئهمهس، ھهر بىرسىنى ھىدايهت 
دائىرىسى ئىچىده كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىش ئۇسلۇبى كۆپلىگهن ئازغۇن 

نهپىس ساھىبلىرىنىڭ قۇتۇلۇشىغا ۋهسىله بولغان. 
بۇ ھهقته بىر ھهدىس-شهرىپته:

«سىلهرگه ياخشىلىق قىلغانالرغا ياخشىلىق قىلىش، يامانلىق 
پهزىلهت  ئهسلى  ئهمهس.  پهزىلهت  قىلىش  يامانلىق  قىلغانالرغا 
سىلهرگه يامانلىق قىلغانالرغىمۇ ياخشىلىق قىالاليدىغان بولۇشتۇر.» 

(تىرمىزى، «بىرر»، 63) دېيىلگهن. 

بولىدۇ،  دوست  بولسا  دۈشمهن  كىشى  قىلىنغان  ياخشىلىق 
ئوتتۇرىدا بولسا يېقىنلىشىدۇ، يېقىن بولسا مۇھهببهت زىيادىلىشىدۇ. 

«مهرتلىك 
دهرىخى 

قهيهرده يىلتىز 
تارتسا، بويى 
ۋه پۇتاقلىرى 

ئاسمانغا 
تۇتىشىدۇ. ئهگهر 

مىننهت، تاپا-
تهنه قىلىش 

پىچىقىنى 
گهۋدىسىگه 

سالساڭ، 
مېۋىسىنى 
يېيىشتىن 

ئۈمىدىڭنى ئۈز.» 

-شهيخ سهئىد 
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بۈگۈن دۇنيادا ماتېرىيالىزمنىڭ رهھىمسىز قارمىقىغا چۈشۈپ،  مهنىۋىي 
ھهرىكهتلهرگه  مىستىك  ئىنسانالرنىڭ  ئىتتىرىلىۋاتقان  بۆھرانغا 
ئىسالمنىڭ  ئىبارهتتۇر.  بۇنىڭدىن  سهۋهبى  بولۇۋاتقانلىقىنىڭ  رام 
تهبلىغ قىلىنىشىدا نهبهۋىي ئۇسلۇبىنىڭ قوللىنىلىشى تېخىمۇ كۆپ 
ئېرىشكهن  ھىدايهتكه  غهرپته  بۈگۈن  قىلىدۇ.  ئاتا  مۇۋهپپىقىيهت 
يۇقىرى تهبىقىدىكى كىشلهرنىڭ كۆپ قىسمى روھىدىكى بوشلۇقنى 
تولدۇرۇش ئۈچۈن ھهزرىتى مهۋالنا ۋه ئىبنى ئهرهبى قاتارلىق بۈيۈك 
غهرپ  يهنه  قىلىۋاتىدۇ.  مۇراجىئهت  ئهسهرلىرىگه  مۇتهسهۋۋۇپالرنىڭ 
دۇنياسىدا راۋاج تېپىۋاتقان ئىسالمى ئهسهرلهرنىڭ بېشىدا تهسهۋۋۇپى 

ئهسهرلهر كېلىۋاتىدۇ. بۇ سهۋهپتىن كۈنىمىزده:

«كهل! كهل! نېمه بولساڭ بول، يهنه كهل!
كاپىر، مهجۇسى ۋه بۇتپهرهست بولساڭمۇ يهنه كهل!

بىزنىڭ دهرگاھىمىز (ئىسالم) ئۈمىدسىزلىك دهرگاھى ئهمهس،
يۈز قېتىم تهۋبهڭنى بۇزغان بولساڭمۇ يهنه كهل!»

 دېگهن مهۋالنانىڭ پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى قۇچاغلىغان شهپقىتىگه 
ئېھتىياج بار. 

مهۋالنا ھهزرهتلىرىنىڭ بۇنداق كهڭ قورساق بولۇش دهۋىتىدىكى 
تونۇشتۇرۇپ،  بىلهن  جهۋھىرى  ئۆز  ئىنساننى  مهقسهت  ئاساسى 
ئىسالم  قۇتقۇزۇپ،  خاتالىقىدىن  زېمىنىدا  پهيىزلىك  مهرھهمهتنىڭ 
ئىنساننى  ھهر  ئهكسىچه،  ئىبارهت.  شهرهپلهندۈرۈشتىن  بىلهن 
قىلىش  قوبۇل  بىلهن  شهرتى  قېلىش  ھالىتىده  بۇرۇنقى  ئۆزىنىڭ 
دۇنياسىنى  ئىچكى  ئىنساننىڭ  ئۇ  مهقسهت  يهردىكى  بۇ  ئهمهس. 

تۈزىتىشتىن ئىبارهتتۇر. 
بۇنداق زاتالرنىڭ كۆڭۈل دهرگاھلىرى رېمۇنتخانىغا ئوخشايدۇكى، 
ئۈچۈن،  بولغانلىقى  تۈزىتىش  خاتانى  ئىش  قىلىنىدىغان  يهرده  ئۇ 
خاتاسى كۆپ ئىنسانالرغا قارىتا تهبلىغ قىلىنىشى تهبىئى ئهھۋالدۇر.



«دۈشمهنلىرىڭالر-
نىڭ كۆڭلىنى 

ئاياش ئۈچۈن، 
دوستلىرىڭالرنى 
رهنجىتمهڭالر. 

ئاخىرىدا 
دۈشمىنىڭالرنى 

يېقىن 
قىاللمىغاننىڭ 

ئۈستىگه، 
دوستلىرىڭالرنىمۇ 

يۇقۇتۇپ 
قويىسىلهر.» 

-ئهبۇ مۇسلىم خۇراسانى 
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دىنىي ھايات بارغانسىرى ئاجىزالۋاتقان، ئىنسانالرنىڭ خاتالىقى 
كهڭ  ۋه  مهرھهمهت  ئادهمگه  ئالدىمىزدىكى  زامانالردا،  كۆپىيىۋاتقان 
قورساقلىق بىلهن مۇئامىله قىلىش كېرهك. چۈنكى بۇنداق مۇئامىله 
گۇناھ، پىتنه-پاسات ھهر تهرىپىنى قاپلىغان بۇ خىل كىشلهرنىڭ  

قۇتۇلۇش ئېھتىمالىنى كۈچلهندۈرىدۇ 
شۇنى ئهسكهرتىمىزكى، گۇناھكارغا قارىتا كهڭ قورساق بولۇش 
شهخسىي جهھهتلهرده بولىدۇ. ئهمما كىشىلهرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز 
قىلىدىغان دهرىجىده جهمئىيهتكه تهسىر يهتكۈزۈدىغان، جهمئىيهتنىڭ 
تىنچ-ئامانلىقىنى بۇزۇدىغان گۇناھ ۋه زۇلۇمالرغا كهڭ قورساق بولۇش، 
يهنه  قىلمايدۇ.  تهۋسىيه  قاراشنى  بىلهن  كۆزى  كهچۈرۈم  ئۇالرغا 
گۇناھكارغا  كىشىلهرنىڭ  ياشاۋاتقان  ئۆلچىمىده  تۆۋهن  ئهڭ  دىننىڭ 
«ئاچچىقالش» تۇيغۇسى بىلهن قارىشى خاتا ئهمهس. ئۇالر ئۈچۈن 
دوستلۇق  بىلهن  ئۇنىڭ  كۆڭلىنىڭ  تۇرۇش،  يىراق  گۇناھكاردىن 
قۇرىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان زىيانالردىن ساقلىنىپ قېلىش ئۈچۈن 
كىشىلهرده  ئۆتكۈزۈدىغان  غاپىللىقتا  ھاياتىنى  چۈنكى  زۆرۈردۇر. 
كۆرىنىدۇ  چىرايلىق  نهپىسكه  ئوخشاش  مۇزىكىغا  يېقىملىق  گۇناھالر 
سهۋهپتىن  بۇ  بولىدۇ.  كهلمهيدىغان  ئېغىر  ئۆتكۈزۈش  گۇناھ  ۋه 
گۇناھكارنىڭ گۇناھىنى كىچىك كۆرۈش ھهم ئىالھىي ئۆلچهمگه خىالپ 
ھهمده كۆڭۈلنىڭ گۇناھ بىلهن كىرلىشىپ قېلىشقا سهۋهپ بولغاچقا، 
ئومۇم ئۈچۈن خهتهرلىك. يهنى گۇناھكارغا بولغان كهڭ قورساقلىقنى 
گۇناھقا، گۇناھقا بولغان دۈشمهنلىكنى گۇناھكارغا قىلماسلىق كېرهك. 

بۇ سۆزلهردىن كېيىن خۇالسه قىلساق:
بېرىڭالر،  خوشخهۋهر  تهسلهشتۈرمهڭالر!  «ئاسانالشتۇرۇڭالر، 
ھهدىس- دېگهن   (11 «ئىلىم»،  (بۇخارى،  نهپرهتلهندۈرمهڭالر!» 

زىيان  ئۆزىگه  دىننىڭ  چىقىدۇ.  ئوتتۇرىغا  قىلىش  رىئايه  شهرىپكه 
سالماسلىق شهرتى بىلهن مۇشۇنداق مۇئامىله قىلساق بولىدۇ. 

يا رهببى! بىزنىڭ كۈنلىرىمىزنى ھېكمهت بىلهن تولدۇرۇپ، 
جاھاننىڭ  ئىككى  قىلىپ،  ئهھلى  سۆيگۈ-مۇھهببهت  ھهقىقىي 

«ئهي ئىنسان! 
دۇنيادىن بىر-

بىرىگه زىت 
ئىككى ئاۋاز 

كېلىدۇ. ئهجىبا 
سېنىڭ قهلبىڭ 

قايسىسىنى 
ئېلىشقا اليىق؟ 
ئۇ ئاۋازالردىن 
بىرسى ئالالھقا 

يېقىنلىشىدىغانالر-
نىڭ ھالى، 
يهنه بىرسى 

ئالدانغۇچىالرنىڭ 
ھالىدۇر. بۇ 
ئاۋازالردىن 

بىرسىنى قوبۇل 
قىلساڭ، 

يهنه بىرسىنى 
ئاڭلىيالمايسهن. 
چۈنكى ياخشى 
كۆرگۈچى بىر 
كىشى ياخشى 
كۆرگىنىنىڭ 

زىددى بولغان 
نهرسىلهرگه 

نىسبهتهن ئهما ۋه 
گاس بولىدۇ.» 

- ھهزرىتى مهۋالنا
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ھۆرمىتى  خالىقنىڭ  قهلبىمىزنى  قىل!  ئاشىنا  سىرلىرىغا 
قىلغىن!  مهنبهسى  مهرھهمهت  ۋه  شهپقهت  مهخلۇقاتقا  ئۈچۈن 

گۇناھلىرىمىزنى ساۋابلىق ئىشالرغا ئالماشتۇرغىن! ئامىن!

«چوڭ-كىچىك 
ھهر ئىنسانغا 
قارىتا ياخشى 
خۇيلۇق بول. 

يۇمشاق ۋه 
تاتلىق مۇئامىله 

قىلساڭ، 
كهمبهغهل ساڭا 
قۇل ۋه قۇربان 
بولىدۇ، بايمۇ 
يۇمشاپ ساڭا 

ھۆرمهت قىلىدۇ. 
مۇۋهپپىقىيهت 
تاتلىق تىلدا 

بولىدۇ. يامان ۋه 
قاتتىق مۇئامىله 

ئىچ پۇشۇقى 
تېپىپ بېرىدۇ.» 

-شهيخ سهئىد 
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خىزمهتته ئهدهپ ۋه ئۆلچهملهر

خىزمهت ئالالھتائاالنىڭ بهندىلىرىدىن تهلهپ قىلغان ئىجتىمائىي 
قۇللۇق ۋهزىپىسىدۇر. مۇئمىننىڭ ھاياتى مهخلۇقاتقا خىزمهت قىلىش 
ئهخالقىنىڭ  ئىسالم  بولىدۇ.  ئهھمىيهتلىك  بهرىكهتلىنىپ،  بىلهن 
نهپىسنىڭ  خىزمهت،  قىلىدىغان  تهشكىل  قىسمىنى  بىر  مۇھىم 
مهخلۇقاتقا  بىلهن  غهمگۈزارلىق  قۇتۇلۇپ،  شهخسىيهتچىلىكىدىن 
يۆنىلىپ، ئالالھ رىزاسىنى ئىزدهشتىن ئىبارهت. نهپسانى مهنپهئهتنى 
قولغا كهلتۈرۈش چۈشهنچىسىدىن يىراقلىشپ، پهقهتال ئالالھ رىزاسى 
ئۈچۈن ئادا قىلىنىدىغان ھهر سهمىمى خىزمهت، ھهقىقهتته رهببىگه 
ئهتكهن  ئهكس  سۆز-ھهرىكهتلهرده  ئىشتىياقىنىڭ  بېرىش  يېتىپ 

ئىپادىسىدۇر. 
مۇكهممهل  جهھهتته  سۈپهت  ۋه  سان  خىزمهت  سهۋهپتىن  بۇ 
ئادا  خىزمهتلهرنىڭ  مهنىۋىي  ماددىي،  يهنى  الزىم.  قىلىنىشى  ئادا 
چۈنكى  كېرهك.  قىلىش  دىققهت  ئهھۋالىغا  قهلبنىڭ  قىلىنىشىدا 
خىزمهتنىڭ بهرىكهتلىك ۋه جانابى ئالالھنىڭ قوبۇل قىلىشى بۇنىڭغا 

باغلىقتۇر. ئاتا-بوۋىلىرىمىز:
تېخىمۇ  ئهدهپ  خىزمهتته  لېكىن  مۇھىمدۇر،  «خىزمهت 
مۇھىمدۇر.» دهپ، خىزمهتنىڭ سهمىمى  ۋه مهلۇم ئهدهپ-قائىدىنى 
ئاساس قىلغان ھالدا ئادا قىلىنىشىنىڭ مۇھىملىقىنى بايان قىلغان. 
جانابى ئالالھ، قىلغان ئهمهللىرىمىزنىڭ سالىھ بولىشىنى ئارزۇ 
قىلىش بىلهن بىرلىكته، ئۇ ئهمهلده تهقۋالىق ئۆلچىمىگه رىئايه قىلغان-
قىلمىغانلىقىمىزغا قارايدۇ. يهنى سۆز-ھهرىكهت ۋه ئىبادهتلىرىمىزده 
ئهدهپكه رىئايه قىلغانلىقىمىزغا قاراش بىلهن بىرلىكته ئىبادهتلهرنى 
قانداق ھالهتته ئىجرا قىلغانلىقىمىزغىمۇ قارايدۇ. ماددىي جهھهتتىن 
كهمبهغهل، ئهمما روھى جهھهتتىن باي بولغان بىر ئادهم يېرىم خورما 
ئهمما  باي،  جهھهتتىن  ماددىي  بولسا،  قازانغان  جهننهتنى  بىلهن 

«پهقهت 
(ئۇالرنىڭ 

ئىچىدىن بۇ 
دۇنيادىكى 

چېغىدا) تهۋبه 
قىلغان، 

ئىمان ئېيتقان 
ۋه ياخشى 
ئهمهللهرنى 

قىلغانالرال بۇ 
ھالدا قالمايدۇ، 
ئالالھ ئۇالرنىڭ 

گۇناھلىرىنى 
ياخشىلىققا 

ئالماشتۇرىدۇ، 
ئالالھ تولىمۇ 

مهغپىرهت 
قىلغۇچى ۋه 

مهرھهمهت 
قىلغۇچىدۇر.» 

(فۇرقان سۈرىسى، 
70-ئايهت)
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بارلىق  ئادهم  كېسهل  مهنىۋىي  يهنى  كهمبهغهل،  جهھهتتىن  روھى 
مال-دۇنياسىنى سهرپ قىلسىمۇ يهنه زىيان تارتىدۇ.

بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، قىلىنغان ئىبادهتلهرنىڭ 
ئۇرغۇپ  ئىخالسنىڭ  كۆڭۈلدىكى  قىلىنىشى  قوبۇل  نهزىرىده  ئالالھ 
چىقىشىغا باغلىق. تاشقى جهھهتتىن كۆپ كۆرۈنىدىغان كۆپلىگهن 
كېتىدىغان  يۇقاپ  ئىچىده  كۆڭۈلنىڭ  كىچىككىنه  ئهمهللهر  سالىھ 
خىزمهت  ئىچىدىكى  كۆڭۈلنىڭ  بىر  ئۇلۇغۋار  كىچىكلىسه،  دهرىجىده 
ۋهسىله  پايدىغا  ئهبهدى  سىغمايدىغان  ئاسمان-زېمىنغا  ئهجرى 

بولىدۇ. 
قهلبنىڭ  يهنى  ئۆز  نوقتا  مۇھىم  ئهڭ  ئىكهن  بولغان  ئۇنداق 
قىلىدىغان  رىئايه  كۆڭۈل  ئىبادهتته  يهنى  ھېس-تۇيغۇسىدۇر. 
مۇھىم  تېخىمۇ  خىزمهتته  ھهقىقهت  بۇ  ئۆلچهملهردۇركى،  ۋه  ئهدهپ 
پهيغهمبهر  قۇرئانى-كهرىمده  ئالالھتائاال  چۈنكى  ئىگه.  ئهھمىيهتكه 
ناماز  مهسجىدىده  قۇبا  سېلىنغان  ئاساسىغا  تهقۋا  ئهلهيھىسساالمغا 
مهسجىدى  سالغان  ئاساسىغا  نىفاق  مۇناپىقالرنىڭ  ئهمما  ئوقۇشنى، 
دىرارنى يىقىشىنى ئهمىر قىلغان. سىرتتىن قارىغاندا، بۇالرنىڭ ھهر 
ئىككىلىسى مهسجىد، ئهمما ئىچىدىن قارىغاندا، ئوتتۇرىسىدا شهرق 

بىلهن غهرپ، جهننهت بىلهن جهھهننهم قهدهر پهرق بار. 
خىزمهتلهر  قىلىنغان  ئادا  بىلهن  ئهدهپ  ئوخشاش،  بۇنىڭغا 
بىلهن ئهدهب سىرتىدا قىلىنغان خىزمهتلهرنىڭ ئهھۋالىمۇ يۇقارقىدهك 

بولىدۇ.
ئۈچۈن  بولۇش  مۇۋهپپىقىيهتلىك  خىزمهتته  بولغاندا،  ئۇنداق 
ئىلىم، ئىرپان، الياقهت، كهمتهرلىك، ساغالم خارهكتېر ۋه شهخسىيهت 
ئىگىسى بولۇش زۆرۈردۇر. بۇنىڭ زىددى بولغان سهمىمىيهتسىزلىك 
كۈتۈش   نهتىجه  بهرىكهتلىك  خىزمهتلهردىن  قىلىنغان  بىلهن 

بىھۇدىلىكتۇر. 
دهپ  بار  سۈپهت  ئۈستۈن  ئۆزىده  ئهھلى  خىزمهت  شۇڭا 
ئهكسىچه،  كېرهك.  بولماسلىقى  تهكهببۇر  مهنمهنچى،  ئوياليدىغان 

ئىنسانالر ئارىسىدا 
ئۆزىنى بىلگهنلهر 

شۇ ئۈچ خىل 
كىشىدۇر: 

شامالغىمۇ زىيان 
سالمىغانالر؛ 

ئۆزىنىڭ ئىسمىنى 
ئېيتىشتىن خىجىل 

بولىدىغان ۋه 
ئىنسانالرغا 

شهپقهت 
نهزىرى بىلهن 
قارايدىغانالر. 
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شۆھرىتىنىال  بايلىقىنى،  چوڭلۇقىنى،  ئۈچۈن  ساالمىتى  روھنىڭ 
مۇئمىن  بىر  پىداكار  قىالاليدىغان  سهرپ  بارلىقىنى  پۈتۈن  ئهمهس 
بولىشى كېرهك. ھهقىقىي خىزمهت ئهھلى ھهر ۋاقىت نادان، باال-
قىلىشى،  شۇئار  بولۇشنى  يېنىدا  يالغۇزنىڭ  ۋه  ئۇچرىغان  قازاغا 
ۋهزىپىسىنى ئىشتىياق بىلهن قىلىشنى بىلىدىغان، ئۈمىد ۋه ئىمان 

مهنبهسى كۆڭۈل ئىنسانى بولۇش كېرهك. 
خىزمهت ئهھلى دهستۇر قىلىشقا تېگىشلىك ئاالھىدىلىكلهر ۋه 

دىققهت قىلىدىغان ئهدهپ-قائىدىلهرنى تۆۋهنده بايان قىلىمىز: 

1. خىزمهتنىڭ ئهھمىيىتىنى تونۇپ يېتىش

ئۆزى  خىزمهتنى  ئىلگىرى  نهرسىدىن  ھهر  ئهھلى  خىزمهت 
ئۈچۈن غهنىمهت بىلىشى، بۇنى خىزمهتنىڭ بىرىنچى دهستۇرى دهپ 
قوبۇل قىلىشى كېرهك. نېمهتنىڭ داۋامىنىڭ شۈكۈر بىلهن مهيدانغا 
ھهمدۇ-سانا  قارىتا  رهببىگه  قىلىپ،  ئىدراك  كېلىدىغانلىقىنى 
تۇيغۇسىدا بولىشى كېرهك. خىزمهتلهرنىڭ ئهڭ مۇقهددىسى بولغان 
مۇقهددهس  قىلىنغان  ئامانهت  مۇئمىنالرغا  كهلىمهتۇلالھ،  ئىالھىي 
رهسۇلىنىڭ  ۋه  ئالالھ  سۈننهت،  بىلهن  قۇرئانى-كهرىم  ۋهزىپىدۇر. 
ئامانهتنى  بۇ  ئهجدادىمىز  ۋه  ساھابى-كىرام  ئامانىتىدۇر.  بىزدىكى 
بولسا،  يهتكۈزگهن  بىزگه  قىلىپ  قانداق  بېرى  يىلدىن   1400
مهجبۇرمىز.  يهتكۈزۈشكه  شهكىلده  ئۇ  ئهۋالتالرغا  كېيىنكى  بىزمۇ 
بۇ خىزمهتلهر بىزنىڭ ئاخىرهت سهرمايىمىز ۋه ئالالھ نېسىپ قىلسا 

جهننهت ۋىزىمىزدۇر. 
ئۆمرىنى ئالالھنىڭ مهخلۇقاتىغا خىزمهتكه ئاتىغان پهزىلهتلىك 
ئهھمىيىتىنى  خىزمهتنىڭ  ئهپهندى  مۇسا  ئاتىمىز  مهرھۇم  ئىنسان 

مۇنداق ئىپادىلىگهن:
«مۇسۇلمان ئىبادهت ۋه ياخشى ئىشالرنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىگه 
قارىماي، پۇرسهت تاپسال ئىخالس بىلهن خىزمهت قىلىشقا غهيرهت 

«سهنمۇ 
نۇردىن، 

تهربىيهدىن، 
ياخشىلىق ۋه 
گۈزهللىكتىن 

نېسىۋهڭنى ئال، 
بۇرنۇڭنى گۇناھقا 

تىقمىغىنكى، 
قۇرت-قوڭغۇز 
كهبى بولما، 
ئىنسان بول! 

ئىنسان!» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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كىچىك  بهزى  كىشىلهر  كۆپ  قىلىدىغان  خىزمهتلهرنى  چوڭ  چۈنكى  كېرهك.  قىلىشى 
ھېسابلىنىدىغان خىزمهتلهرنى تاشالپ قويىدۇ، ھالبۇكى، ئالالھتائاالنىڭ قايسى ئىشالردىن 

بهكراق رازى بولىشى ئېنىق ئهمهس. 
كۆپ  بولمايدۇ.  نېسىپ  ئادهمگه  ھهممه  قىلىش  خىزمهت  كېرهككى،  بىلىش  شۇنى 
كىشىلهر باركى، ھهر جهھهتتىن خىزمهت قابىلىيىتى بار تۇرۇپ، زامان، ماكان ئۇيغۇن 
بولمىغانلىقى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشتىن مهھرۇم. خىزمهت قىلغۇچىالر خىزمهتنى  نېمهت 
خىزمهت  ئۈچۈن  بولغانلىقى  ۋهسىله  خىزمهتكه  ھهتتا  بولىشى  كهمتهر  تېخىمۇ  بىلىپ، 

قىلىنغۇچىالرغا تهشهككۈر ھېس-تۇيغۇسىدا بولىشى كېرهك.»
ئىمامى رهببانى ھهزرهتلىرى، خىزمهت قىلغۇچىنىڭ خىزمهت قىلىنغۇچىالرنى نېمهت 

بىلىپ، ئۇالرغا تهشهككۈر ھېسسىياتىدا بولۇشى الزىملىقىنى مۇنداق ئىپادىلهيدۇ:
«بىر كىشى قانداقالرچه كۆپ كىشىلهرنىڭ تاالنتلىق بولىشىغا سهۋهپچى بولغان بولسا، 
بىر نهچچه كىشىمۇ بىر كىشىنىڭ كامالهتنى قولغا كهلتۈرىشىگه سهۋهپ بواللىشى مۇمكىن. 
چۈنكى بىر ئۇستاز ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ كاماالتىغا سهۋهپ بولغاندهك، ئۇالرنىڭمۇ بىر-بىرىگه 

تهسىر قىلىشى نهتىجىسىده ئۇستازىنىڭ كاماالتىغا سهۋهپ بولىشى مۇھهققهقتۇر.»
ئۇنىڭ  بۇالرنى  بىلىپ،  قهدرىنى  نېمهتلىرىنىڭ  بهرگهن  بىزگه  ئالالھتائاالنىڭ 
يولىدا ئىنفاق قىلىش غهيرىتى ئىچىده بولۇشىمىز كېرهك. بۇ ئىمانىمىزدىكى ساداقهتنىڭ 

نىشانىدۇر. بۇ ھهقته جانابى ئالالھ قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دهيدۇ:
ئىمان  پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھقا  مۆمىنلهر  (ھهقىقىي)  «شۈبھىسىزكى، 
كهلتۈرگهن، ئاندىن (ئىمانىدا) شهك كهلتۈرمىگهن، ماللىرى بىلهن، جانلىرى بىلهن 
ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر، ئهنه شۇالر (ئىمان دهۋاسىدا) راستچىلالردۇر.» 

(ھۇجۇرات سۈرىسى، 15-ئايهت)

مالدىن قىلىنىدىغان ئىنفاقنىڭ پهرز بولغان زۆرۈر ئۆلچىمى بېكىتىلگهن. بۇ جهھهتتىن 

خوشچا باق زاتىنا كىم زۈبدهئى ئالهمسىن سهن، 
مهردۈمى دىدهئى ئهكۋان ئوالن ئادهمسىن سهن. 

(ئهي ئىنسان! ئۆزۈڭگه كۆڭۈل كۆزۈڭ بىلهن ياخشى قارىغىنكى، سهن 
ئالهمنىڭ يهنى يارىتىلغانالرنىڭ ئۆزىسهن ۋه سهن كائىناتنىڭ كۆز 

نۇرى بولغان ئادهمسهن.)                            -شهيخ گالىپ
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مېلىنىڭ زاكىتىنى بهرگهن ئادهم مېلى بىلهن ئادا قىلىشقا تېگىشلىك 
خىزمهتنى قىلغان بولىدۇ. ئهمما جانابى ئالالھ ئىنسانغا بهخش قىلغان 
مۇمكىن  ھېسابالش  مىقدارىنى  نىساپ  ئىمكانالرنىڭ  ۋه  قابىلىيهت 
بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئاخىرقى نهپسىمىزگىچه ئۆزىمىزنى ئالالھ يۇلىدا 
خىزمهتكه ئاتىشىمىز كېرهك. بۇ سهۋهپتىن، ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرقى 

چېكىگىچه خىزمهت ئۈچۈن تىرىشىشقا توغرا كېلىدۇ. 
كۈچى  ئىنساننى  ھهر  «ئالالھ  قۇرئانى-كهرىمده:  رهببىمىز، 
يېتىدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلىدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 286-ئايهتنىڭ 

بىر قىسمى) دېگهن. 
يېتهرلىك  خىزمىتىنى  قىلغان  مۇسۇلمان  بىر  سهۋهپتىن  بۇ 
قىالاليدىغانلىق  ئىشالرنى  قانداق  باشقا  يهنه  كۆرمهسلىكى، 
بولۇشى  ئارزۇسىدا  ئىزدهش  خىزمهت  داۋاملىق  بىلهن  چۈشهنچىسى 

كېرهك.
بۇنىڭ جانلىق مىساللىرىدىن بىرى ساھابه-كىرامدىن ئابدۇلالھ 
ئىبنى مهكتۇم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدۇر. بۇ ساھابه ئهما بولغانلىقى ئۈچۈن 
ساھابىنىڭ  ئهما  لېكىن  قىلىنغان.  رۇخسهت  چىقماسلىقىغا  جىھادقا 
بىلهن  ئارزۇ  دېگهن  يارايمهن  كۆتۈرۈشكه  بايراق  بولمىغاندا  ھېچ 
نىساپ  يۈرگهن  پۈكۈپ  كۆڭلىده  قاتنىشىشى،  ئۇرۇشىغا  قادىسىيه 
ھهر  نهتىجىسى،  غهم-قايغۇنىڭ  چىققان  ئوتتۇرىغا  نامهلۇملۇقىدىن 

قانداق ئهھۋالدا خىزمهت قىلىش ئارزۇسىنىڭ ئاالمىتىدۇر.
بىر مۇسۇلمان ئاجىزلىق ۋه ئىمكانسىزلىقالرغا قاراپ، ئۈمىدسىز 
بولماسلىقى كېرهك. ھهر ۋاقىت ئالالھ يولىدا قىالاليدىغان خىزمهتلهرنى 
ئاخىرالشتى دهپ ئويلىماسلىقى، ئۆمرىنىڭ  ئاخىرىغا قهدهر خىزمهت 
قۇرئانى-كهرىمده  ھهقته  بۇ  كېرهك.  ياشىشى  ئارزۇسىدا  جىھاد  ۋه 

بايان قىلىنغان:

ُ ِ َ ْ ََכ ا ِ ْ َ  َّ َ ََّכ  ْ َر ُ ْ َوا

كىمكى بىر 
ئادهمنى 

تىرىلدۈرسه (يهنى 
قۇتقۇزسا ياكى 

ھايات قېلىشىغا 
سهۋهپچى 

بولسا)، ئۇ پۈتۈن 
ئىنسانالرنى 

تىرىلدۈرگهندهك 
بولىدۇ،

سۈرىسى،  (مائىده 

32-ئايهت)
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«سهن ئۆزهڭگه ئۆلۈم كهلگهنگه (يهنى ئهجىلىڭ يهتكهنگه) 
سۈرىسى، 99- (ھىجىر  قىلغىن.»  ئىبادهت  پهرۋهردىگارىڭغا  قهدهر 
مۇسۇلمان  ھهر  بويىچه  تهلىۋى  ئايهت-كهرىمىنىڭ  دېگهن  ئايهت) 
كۆزىنى ئېچىپ-يۇمالىغۇچىلىك ماغدۇرغا ئىگه بولغان مۇددهتكىچه، 
خىزمهتنى داۋامالشتۇرۇشنىڭ ئهھمىيىتىنى بىلىشى كېرهك. تۆۋهندىكى 
كېرهكلىگىنى   بولىشى  قانداق  ئۆلچىمىمىزنىڭ  جهھهتته  بۇ  ھادىسه 

كۆرسىتىپ بېرىدۇ:
ئۇھۇد ئۇرۇشى ئاخىرالشقاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شېھىد 
ۋه يارىدارالرنى ئېنىقالپ چىقىشىنى ئهمىر قىلدى. بۇالرنىڭ ئارىسىدا 
ئاقىۋىتىنى بىلمىسه بولمايدىغان بىر ساھابه بار ئىدى. بۇ ساھابه 

سائاد ئىبنى رهبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى تېپىپ ئهھۋالىنى ئوقۇپ كېلىش 
ئۈچۈن، ئهسھابىدىن بىرسىنى ئۇرۇش مهيدانىغا ئهۋهتتى. بۇ ساھابه 
قانچه  تاپالمىدى.  ئىزدىسىمۇ  شۇنداق  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  سائاد 

قېتىم چاقىرىپمۇ ئاۋازىنى ئاڭلىيالمىدى. ئاخىرقى بىر قېتىم:
«ئهي سائاد! مېنى رهسۇلۇلالھ ئهۋهتتى. ئالالھ رهسۇلى سېنىڭ 
ھايات قالغانالر ياكى شېھىدلهر ئارىسىدا ئىكهنلىكىڭنى ئۆزىگه خهۋهر 
قاراپ  تهرهپكه  بار  شېھىدلهر  دهپ،  قىلدى.»  ئهمىر  بېرىشىمنى 

ۋاقىرىدى. 
قىلغۇدهك  گهپ  ئېلىۋاتقان،  نهپهسىنى  ئاخىرقى  ۋاقىتالردا  ئۇ 
ماجالى قالمىغان سائاد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزىنى ئالالھ رهسۇلىنىڭ 
ئىڭراۋاتقان  توپالپ،  كۈچىنى  پۈتۈن  ئاڭالپ،  ئىزدهۋاتقانلىقىنى 

ھالهتته:
«مهن ھازىر ئۆلگهنلهر ئارىسىدا» دېدى. ئۇ بۇ دۇنيا بىلهن 
يۈگرهپ  يېنىغا  سائادنىڭ  ساھابه  بۇ  ئىدى.  ئالدىدا  خوشلىشىش 
كهلدى. ساھابه سائادنى بهدىنى قىلىچ زهربىسى بىلهن تىتما-تىتما 
بولۇپ كهتكهن ئهھۋالدا كۆردى. بۇ ساھابه سائادتىن بوغۇق ئاۋازدا 

شۇ سۆزلهرنى ئاڭلىدى:

ئالدىمىزدىكى 
ئادهم كاپىرلىقتا 

فىرئهۋىن 
دهرىجىسىده 

قاتتىق بولسىمۇ 
بىزنىڭ دهۋهت 

مېتودىمىز 
ئۇرۇپ چېقىش، 
تهھدىت قىلىش 
قاتارلىق نهپسانى 
ھېس-تۇيغۇالر 

بىلهن ئهمهس،  
سۇنىڭ ئېقىشىغا 

ئوخشاش 
كۆڭۈلگه 

لهززهت بهخش 
قىلىدىغان 

يۇمشاق سۆز  
بىلهن بولىشى 

كېرهك.
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قىمىلدىغان  كۆزلىرىڭالر  قىلىمهنكى،  قهسهم  «ئالالھقا 
مۇددهتكىچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى دۈشمهنلهردىن قوغدىماي، 
سىلهرنىڭ  بهرسهڭالر،  پۇرسهت  كېلىشىگه  مۇسىبهت  بىرهر  ئۇنىڭغا 

ئالالھ ئالدىدا ئېيتىدىغان ھېچ قانداق ئۆزرۈڭالر يوقتۇر.»
ۋهسىيهت  ئۈممهتكه  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  رهبى  ئىبنى  سائاد 
بىلهن  ھايات  پانى  ۋاقىتتا  ئهينى  سۆزلىرى  بۇ  ماھىيىتىدىكى 

ۋىدالىشىش سۆزلىرى ئىدى. 
ئالدىدا،  ئۈزۈش  جان  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ۋهلىد  ئىبنى  خالىد 

ئۆزىنى ھېسابقا تارتىپ:
پوالڭلىتىپ  قىلىچ  چاپتۇرۇپ،  ئات  يولىدا  ئالالھ  «ھاياتى 
ئۆلىشى  يېتىپ  كارۋاتتا  ئاجىزالردهك،  جهڭگىۋارنىڭ،  بىر  ئۆتكهن 
نېمدېگهن ئېچىنىشلىق! مېنى ئورنۇمدىن تۇرغۇزۇڭالر! ھېچ بولمىسا 
دېگۈزگهن  قىلىچىمغا تايىنىپ بولسىمۇ ئۆره تۇرۇپ جان بىرهي!» 

روھ، ناھايىتى بۈيۈك مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنى ئىپادىلهيدۇ. 
بۇ روھنى ئالالھ يولىدىكى پۈتكۈل خىزمهت ساھهلىرىگه چېچىش 
بولىشى،  ئىگه  تۇيغۇالرغا  بۇ  مۇئمىن  ھهر  ئهھلى  خىزمهت  مۇمكىن. 
بۇالرنى ھهرىكهتلىرىگه غايه قىلىشى، خىزمهت ئىمكانى بار تۇرۇپ، 
بۇنى ئادا قىلىشتىن يىراق تۇرۇشنىڭ قانچىلىك ئېغىر مهسئۇلىيىتى 
قىلغانالر  ئىش  ئهكسىچه  بۇنىڭ  كېرهك.  قىلىشى  ئىدراك  بارلىقىنى 
غاپىل  قىلغانلىقىدىن  پهيدا  خهتهر  چوڭ  ئۈچۈن  ھاياتى  ئهبهدى 

بولماسلىقى كېرهك. 
خىزمهت پهيغهمبهرلهر ۋه پهيغهمبهر ۋارىسلىرى يېپىشقان شۇنداق 
بىر پهزىلهتتۇركى، ئۇ بۈيۈك ئىنسانالر ھهتتا سهكراتتىكى ۋاقتىدىمۇ 
خىزمهتنى قولدىن بهرمىگهن. بۇ ئهھۋال خىزمهتكه قانداق يېپىشىش 
كۇپايه  ئۈچۈن  ئهھلى  ئىرپان  جهھهتته  ئىپادىلهش  كېرهكلىگىنى 

قىلىدىغان مىسالدۇر. 

«ئىنساننىڭ 
مۇسۇلمان 

قېرىندىشىنى 
پهس كۆرىشى 

ئۆزىنىڭ 
گۇناھكار 
بولىشىغا 

يېتهرلىكتۇر.» 

(مۇسلىم، 
«بىرر»، 32) 
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2. كۆڭۈلنى مهنىۋىي خىسلهتلهر بىلهن زىننهتلهش

كۆڭۈل  كېرهك.  بولىشى  تولغان  بىلهن  روھانىيهت  كۆڭلى  قىلغۇچىالرنىڭ  خىزمهت 
نهتىجىسىده  يېتىلىشنىڭ  پىشىپ  خىل  بۇ  ئېچىلىدۇ.  بىلهن  غىزاالر  مهنىۋىي  ئوپىقىمىز 
ئاڭالش، سىزىش ھېس-تۇيغۇلىرىمىز كۈچىيىدۇ. باھائۇددىن نهقشىبهندى، ئهزىز مهھمۇت 
ھۇدايى، غهززالى، مهۋالنا ۋه بۇنىڭغا ئوخشاش پهيغهمبهر ۋارىسلىرى پهقهت زاھىرى ئىلىم 
بىلهنال كۇپايه قىلىپ، قهلبىي ئىلىم بىلهن زىننهتلهنمىگهن بولسا ئىدى، ئهسىرلهردىن 
ماقامالرغا  نۇرالندۇرىدىغان  ئوخشاش  يۇلتۇزىغا  سۈرهييا  بىرهر  سامايىمىزنى  كۆڭۈل  بېرى 

ئىگه بواللمىغان بوالتتى. 
بۇ پهيغهمبهر ۋارىسلىرى ۋهقهلهرگه كۆڭۈل دهرىزىسىدىن سۆيگۈ-مۇھهببهت نهزىرى 
ئېرىشىشنى  ھىدايهتكه  جهمئىيهتته  ياشاۋاتقان  ئۈچۈن،  بهرگهنلىكى  باھا  قاراپ  بىلهن 
رهھبهرلىك  پادىشاھالرغىمۇ  قىلىۋاتقان  ھۆكۈم  جاھانغا  ھهتتا  كىشىلهرگه،  قىلغان  ئارزۇ 
قىلدى. چۈنكى ئۇالر زاھىرى ئىلىم، ئهقىل، مهنتىق بىلىملىرىنىڭ ئۈستىنى يېپىۋاتقان 
تهجهللىلىرىگه  پهيىزلىك  سۆيگۈ-مۇھهببهتنىڭ  ئىالھىي  ئېلىۋېتىپ،  يۇپۇقنى  سىرلىق 

نائىل بولدى. 
ئاستىدا  توپراق  بېرى  ئهسىرلهردىن  ۋۇجۇتلىرى  پانى  ۋارىسلىرىنىڭ  پهيغهمبهر  بۇ 

بولىشىغا قارىماي، كۆڭۈل ئهسهرلىرى بىلهن كۈنىمىزگىچه يېتىپ كهلدى.
رهھبهر  بولۇش،  ۋهسىله  ھىدايهتكه  بولغان  بىرى  غايىلىرىدىن  مۇھىم  خىزمهتنىڭ   
ئىنسانالرنىڭ مهنىۋىي ئهھۋالىغا باغلىق ئاالھىدىلىكتۇر. ئىسالمنى شهخسىي تۇرمۇشىمىزدا 
قانچىلىك تهتبىق قىاللىساق، باشقا ئىنسانالرغا تهسىر كۆرسىتىش ئىمكانىمىزمۇ شۇنچىلىك 
بولىدۇ. قهلب ئىالھىي سىرالرغا ئېچىلغان بىر دېرىزىدۇر. بۇ ۋاستىنى ياخشى ئىشلىتهلىگهنلهرگه 
ئۆتمۈش ۋه چهكسىزلىك ئايان بولىدۇ. تهۋھىد دائىرىسىگه كىرىش ئىنساننى ئهبهدىيهتنىڭ 

سهيياھى قىلىدۇ. 

كهل! كهل، نېمه بولغان بولساڭ يهنه كهل،
كاپىر، مهجۇسى ياكى بۇتپهرهست بولساڭمۇ كهل!

بىزنىڭ دهرگاھىمىز (ئىسالم) ئۈمىدسىزلىك دهرگاھى ئهمهس،
يۈز قېتىم تهۋبهڭنى بۇزغان بولساڭمۇ يهنه كهل!

-ھهزرىتى مهۋالنا  
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ئىالھىي  ۋاقتىمىزدا،  قارىغان  ھاياتىغا  پهخرىنىڭ  كائىناتنىڭ 
ۋهھىينىڭ ئالدى بىلهن ئۇنىڭ قهلبىگه نازىل بولغانلىقىنى كۆرىمىز. 

بۇ ئهھۋال قۇرئانى-كهرىمده:
پهرۋهردىگارى  ئالهملهرنىڭ  قۇرئان  «شۈبھىسىزكى، 
تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر. ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ 
ئۈچۈن، ئىشهنچىلىك جبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قهلبىڭگه ئېلىپ 
چۈشتى. (قۇرئان) ئوچۇق ئهرهبى تىلدا (نازىل بولدى)» (شۇئهرا 

سۈرىسى، 192-195-ئايهتلهر) دېيىلگهن. 

رهسۇلىنىڭ  ئالالھ  قۇرئان،  بۇ  بولغان  نازىل  قهلبىگه 
قويۇلىشىغا  ئوتتۇرىغا  ھالىتىده  قۇرئان  جانلىق  گۇيا  شهخسىيىتىده 
بولغان.  ھهيران  شهخسىيهتكه  بۇ  ساھابه-كىرام،  بولغان.  ۋهسىله 
رهسۇلۇلالھنىڭ  بىلهن  ئالدى  شهخسىيهتنى  ئىسالمى  بىلهن  بۇنىڭ 
ۋهھشى  يېرىم  ئىلگىرى  ئېرىشىشتىن  ھىدايهتكه  ئالغان.  قهلبىدىن 
رهسۇلىنىڭ  ئالالھ  ئىنسانلىرى،  جاھىلىيهت  ياشىغان  ھايات  بىر 
خۇيى بىلهن زىننهتلىنىپ، ئهخالقى جهھهتتىن كامالهتكه يهتكهن. 
بۇنىڭ بىلهن دۇنيا تارىخىدا «پهزىلهتته ئهڭ ئۈستۈن ئىنسانالر»غا 
ئايالنغان. ئالالھنىڭ دىنىغا خىزمهت قىلىشنى غايه قىلغان مۇئمىنالرمۇ 
ئهسھابى-كىرامنىڭ پهزىلىتىدىن ئۆرنهك ئېلىپ، بۇ ھېكمهتلهردىن 
نېسىۋه ئېلىشى، كۆڭۈلنىڭ قۇرئان نۇرى بىلهن نۇرلىنىشىغا غهيرهت 

كۆرسىتىشى كېرهك. 
كۆڭۈل نۇرىدىن مهھرۇم قالغان بىر خىزمهت، چۆلگه تۆكۈلگهن 
ئۇرۇغى  خىزمهت  ئېتىلغان  يهرگه  قورغاق  ئوخشايدۇ.  سۇ  قاچا  بىر 
بىلهن  كۆڭۈل  بولىدۇ.  يهم  قورسىقىغا  چاشقانالرنىڭ  ئېتىزلىقتىكى 
سهۋهپتىن  بۇ  بولىدۇ.  چىنارلىرى  ئىستىقبالنىڭ  ئۇرۇق  ئېتىلغان 
دىققهت  غىزاسىغا  مهنىۋىي  تۇرمۇشىنىڭ  شهخسىي  ئهھلى  خىزمهت 
مۇئامىلىده  ئهخالق؛  روھانىيهت،  ئىبادهتلهرده  كېرهك.  قىلىشى 
ئهستايىدىللىق، ئىنچىكىلىك، غهمگۇزارلىققا ئهھمىيهت بېرىپ، روھى 
جهھهتتىن يېتىلىشى كېرهك. بۇنداق ئهھۋالغا ئىگه بولۇش بهندىنى 

«سىلهرگه 
ياخشىلىق 
قىلغانالرغا 
ياخشىلىق 

قىلىش، يامانلىق 
قىلغانالرغا 

يامانلىق قىلىش 
پهزىلهت 

ئهمهس. ئهسلى 
پهزىلهت يامانلىق 

قىلغانالرغىمۇ 
يامانلىق قىلماي، 

ياخشلىق 
قىلىشتۇر.» 

(تىرمىزى، 

«بىرر»، 63)
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ئىالھىي مۇھهببهتكه ئېرىشتۈرىدۇ. بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:
«ئالالھتائاال مۇتتهقى، كۆڭلى باي، ئۆزىنى ئىبادهتكه بهرگهن، شان-شۆھرهتتىن 
يىراق تۇرۇپ، نهپسىنىڭ ئىسالھى بىلهن مهشغۇل بولغان بهندىسنى ياخشى كۆرىدۇ.» 

(مۇسلىم، «زۇھد»، 11)

خىزمهت قىلغۇچىنىڭ كۆڭلى مۇنبهت توپراقتهك بولىشى كېرهك. توپراقنىڭ ئۈستىده 
مېڭىۋاتقان ئىنسانالر ئۇنىڭغا دهسسهيدۇ، ئهخلىتىنى تۆكىدۇ. ئهمما توپراق بۇ ئهخلهتنىڭ 
ھهممىسىنى تازىالپ، ھهر خىل گۈزهللىكتىكى ئۆسۈملۈكلهر ئۈندۈرۈپ، ئۈستىده مېڭىۋاتقان 
ئوخشاش  توپراققا  مۇنبهت  كۆڭلى  ئهھلىنىڭ  خىزمهت  تهمىنلهيدۇ.  مهخلۇقاتنى  پۈتۈن 
خىزمهت  شهكلىده  شېئىر  تهبىئى  مهنزىرىلهر  گۈزهللىكلهر،  پۈتۈن  قهلبىدىكى  بولىشى، 
قىلىنغۇچىالردا ئهكس ئېتىشى الزىم. بۇ ئهھۋالغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن شۇ تۆت نوقتىغا 

دىققهت قىلىش كېرهك:

1) كۆڭۈلنىڭ ئالالھ بىلهن بىرگه بولىشى

ئالالھتائاال قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دهيدۇ:
بىلهن  كېچه  يارىتىلىشىدا،  زېمىننىڭ  ۋه  ئاسمانالرنىڭ  «شۈبھىسىزكى، 
روشهن  ئهلۋهتته،  ئۈچۈن،  ئىگىلىرى  ئهقىل  تۇرۇشىدا  نۆۋهتلىشىپ  كۈندۈزنىڭ 
دهلىللهر بار. ئۇالر ئۆره تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ ئالالھنى ئهسلهپ 
تۇرىدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ. (ئۇالر 
بىزنى  پاكتۇرسهن،  سهن  ياراتمىدىڭ.  بىكار  بۇنى  «پهرۋهردىگارىمىز!  ئېيتىدۇ) 

دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 190-191-ئايهت)
ياد  ئالالھنى  دىللىرى  بولۇپ، ئۇالرنىڭ  ئىمان ئېيتقانالر  قىلغانالر)  «(تهۋبه 

ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ.» (رهئد سۈرىسى، 28-ئايهت)

بىر قېتىم كۆڭۈل يىقساڭ،
بۇ ئوقۇغىنىڭ ناماز ئهمهس،

يهتمىش ئىككى مىللهت بولسىمۇ،
قولۇڭ يۈزۈڭنى يۇمايدۇ ئهمهس.

–يۇنۇس ئهمره
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تهلهپپۇز  پهقهت  كهلىمىسىنى  ئالالھ  قىلىش  زىكىر  ئالالھنى 
قىلىشال بولماستىن، بهلكى ئالالھنى ئىدراك قىلىش ئېڭىنى قهلبكه 
يهرلهشتۈرۈشتىن ئىبارهت. قهلب بۇنداق بولغاندا ئارام تاپىدۇ. ئالالھقا 
شهكىلده  بۇ  سائادىتى  قىلىدىغان  ئاتا  ئىنسانغا  يېقىنلىشىشنىڭ 

ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 
مائىيهتى ئىالھىييه (ئالالھ بىلهن بىرگه بولۇش ئېڭى) خىزمهت 
ئهھلىنىڭ قهلبىده يهرلهشكهن ۋاقىتتا، خىزمهتته دۇچ كهلگهن ھهر 
قانداق مۇشهققهت ئۇنى بۇشاشتۇرۇپ قويمايدۇ، قىيىنچىلىقالر ئۇنىڭغا 
ئىشتىياق  قىلىنىدۇ.  ئادا  بىلهن  ئىشتىياق  خىزمهت  بولىدۇ،  ئاسان 
ۋه  لهززهت  ئىگىسىگه  تاپىدۇ،  ئورنىنى  خىزمهتلهر  قىلىنغان  بىلهن 
مۇھهببىتىدىن  دۇنيا  قهلب  ئۈچۈن  بۇنىڭ  قىلىدۇ.  ئاتا  خۇشاللىق 
كېرهك.  بولىشى  تولغان  بىلهن  مۇھهببىتى  ئالالھنىڭ  پاكلىنىشى، 
ھهدىسنى  شۇ  كىتابىدا  ناملىق  ئهنۋار»  «مىشكاتۇل  ئهرهبى  ئىبنى 

نهقىل قىلغان:
سېنىڭ  ئهشيانى  ئۈچۈن،  ئۆزهم  سېنى  ئوغلى!  ئادهم  «ئهي 
ئۈچۈن ياراتتىم. ئۆزهڭنى سېنىڭ ئۈچۈن ياراتقان ماسىۋا يهنى دۇنيا 

ئۈچۈن ھاالك قىلما!»23 دېگهن. 

2) كۆڭۈل ئالالھ ۋه رهسۇلۇلالھ سۆيگۈسى بىلهن تولغان بولىشى

نوقتا  بۇ  باشالنغۇچى.  تهرهققىياتنىڭ  مۇھهببهت  خىزمهتته 
ئهسلىده ھهر نهرسىنىڭ باشالنغۇچىدۇر. قهلب بۇ نوقتىغا كهلگهنده  
مهنىۋىي جهھهتتىن كۈچلىنىپ، گۈزهللىكلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا 

باشاليدۇ. 
بارلىق  قهلبىمىزدىكى  سۆيگۈسى  رهسۇلىنىڭ  ۋه  ئالالھ 
سۆيگۈلهردىن ئۈستۈن بولىشى كېرهك. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمىده 

مۇنداق دېيىلگهن:

23. «مىشكاتۇل ئهنۋار»، نۇرالر خهزىنىسى، 126-127-بهتلهر

«رېمۇنتچىغا 
بۇزۇلۇپ 

قالغان سايمان 
ئاپىرىلغاندهك، 

بۇنداق 
زاتالرنىڭ كۆڭۈل 

دهرگاھلىرى 
رېمۇنتخانىغا 

ئوخشايدۇكى، 
ئۇ يهرده 

قىلىنىدىغان 
ئىش خاتانى 

تۈزىتىش 
بولغانلىقى 

ئۈچۈن، 
خاتالىقى بار 
ئىنسانالرغا 

قارىتا تهبلىغ 
قىلىنىشى تهبىئى 

ئهھۋالدۇر.» 
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سۆيگۈلهردىن  بارلىق  سۆيگۈسى  ئالالھ  «مۇئمىنالردا 
ئۈستۈندۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 165-ئايهت) 

«ئېيتقىنكى، «ئهگهر سىلهرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، 
قېرىندىشىڭالر، خۇتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭالر (ھهمده 
ئۇالردىن باشقىالر)، تاپقان پۇل-ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن 
سىلهر  ئۆيلىرىڭالر  كۆرىدىغان  ياخشى  تىجارىتىڭالر،  قورققان 
ئالالھنىڭ  ۋه  پهيغهمبىرىدىن  ئالالھنىڭ  ئالالھتىن،  ئۈچۈن 
يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا (يهنى شۇالر بىلهن 
بولۇپ كېتىپ، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرمىسهڭالر)، 
فهتىھ  مهككىنى  ئهمرى (يهنى  ئالالھنىڭ  سىلهر تاكى  ھالدا  ئۇ 
قىلىش ئىزنى) كهلگۈچه كۈتۈڭالر، ئالالھ پاسىق قهۋمنى (يهنى 
ئالالھنىڭ دىنىنىڭ چهك-چېگرىسىدىن چىقىپ كهتكۈچىلهرنى) 

ھىدايهت قىلمايدۇ.» (تهۋبه سۈرىسى، 24-ئايهت)
قهلب ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ مۇھهببىتى بىلهن تولغان ۋاقىتتا، 
رهسۇلى  ۋه  ئالالھ  ئېتىدۇ.  ئهكىس  كۆڭلىمىزده  گۈزهللىكلهر  پۈتۈن 
پهقهت كىتابالردىن ئوقۇلۇش بىلهن ئهمهس، كۆڭۈلدىكى مۇھهببهت 
بىلهن تونۇلىدۇ. سۆيگۈچى سۆيگىنىگه مۇھهببىتى نىسبىتىده ھهيران 
بولىدۇ ۋه ئۇنى تهقلىد قىلىدۇ. چۈنكى سۆيگۈ-مۇھهببهت ئىككى 
قهلب ئوتتۇرىسىدىكى توك ئېقىمىغا ئوخشايدۇ. ياخشى كۆرگۈچىلهر 
ئېغىزىدىن  ۋه  قويمايدۇ  چىقىرىپ  ئېسىدىن  كۆرگىنىنى  ياخشى 
مهرتلهرچه  مېلىنى  ۋه  جان  ئۈچۈن  كۆرگىنى  ياخشى  چۈشۈرمهيدۇ. 
پهيغهمبهر  كېتىدۇ.  دۇنيادىن  كۆرسىتىپ  پىداكارلىق  خهجلهپ، 
بولۇش  اليىق  سۆيگۈسىگه  ئۇنىڭ  كۆرۈپ،  ياخشى  ئهلهيھىسساالمنى 

ئۈچۈن تىلىمىز دۇرۇتتا، قهلبىمىز سۆيگۈده بولىشى كېرهك. 
دهرىجىده  شۇ  ئالسا،  تهسىر  قانچىلىك  رهسۇلۇلالھتىن  قهلب 
كامالهتكه يېتىدۇ. جانابى ئالالھ قۇرئانى-كهرىمده رهسۇلىنى ماختاپ 

مۇنداق دهيدۇ:

گۇناھكارغا 
قىلغان كهڭ 

قورساقلىقنى، 
گۇناھقا 

چاچراتماسلىق، 
گۇناھقا بولغان 

نهپرهتنى، 
گۇناھكارغا 
قاراتماسلىق 

كېرهك. 
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 ِ ْ َ َ ا  ُّ َ ا  ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َאٓ َأ  ِّ ِ َّ َ ا َ َن  ُّ َ ُ  ُ َ ِئَכ ٰ َ َ َو ّٰ ِإنَّ ا
א ً ِ ْ َ ا  ُ ِّ َ َو

(يهنى  يولاليدۇ  رهھمهت  پهيغهمبهرگه  ھهقىقهتهن  «ئالالھ 
ئۇلۇغ  شانىنى  قىلىدۇ،  رهھمهت  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
قىلىدۇ، دهرىجىسىنى ئۈستۈن قىلىدۇ)، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن 
سىلهر  مۆمىنلهر!  ئى  قىلىدۇ،  تهلهپ  مهغپىرهت  (پهيغهمبهرگه) 
(چۈنكى  تىلهڭالر  ئامانلىق  ۋه  ئېيتىڭالر  دۇرۇت  پهيغهمبهرگه 
چوڭدۇر،  ھهققى  ئۈستۈڭالردىكى  سىلهرنىڭ  رهسۇلۇلالھنىڭ 
يورۇقلۇققا  زۇلمهتتىن  ھىدايهتكه،  گۇمراھلىقتىن  سىلهرنى  ئۇ 

چىقارغۇچىدۇر.)» (ئهھزاب سۈرىسى، 56-ئايهت)
جانابى ئالالھ باشقا بىر ئايهتته:

ۋه  قىلغان  ئۈمىد  كۈنىنى  ئاخىرهت  ئالالھنى،  «سىلهرگه 
ياخشى  ئهلۋهتته  رهسۇلۇلالھ  ئهتكهنلهرگه  ياد  كۆپ  ئالالھنى 

ئۈلگىدۇر.» (ئهھزاپ سۈرىسى، 21-ئايهت) دېگهن.
بۇ ئىككى ئايهتنىڭ مهنىسى ۋه مۇھهببىتىنىڭ ئهسھابى-كىرامدا 
ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىققانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. مۇھهببهتنىڭ 
ئۈممهتى  قىيامهتكىچه  ئېرىشكهنلهر  رهسۇلىدا  ۋه  ئالالھ  مهنبهسىگه 
مۇھهممهدنىڭ تالالنغان كىشىلىرى قاتارىدا ياشايدۇ، پانى ھاياتىدىن 
كېيىن دۇئاالر بىلهن ياد قىلىنىدۇ. بۇ ماقامغا يهتكهن رهسۇلۇلالھ 

ئاشىقلىرىدىن ئىككى كىشىنىڭ ئهھۋالىدىن مىسال بىرهيلى: 
دىنىنى  ئىسالم  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ 
ئهۋهتكهن  مۇئهللىملهر  قهبىلىلهرگه  ئهتراپىدىكى  ئۈچۈن  تارقىتىش 
ئىدى. ئهمما ئهۋهتىلگهن بهزى مۇئهللىملهرگه سۈيىقهست قىلىندى. 

بۇالردىن بىرى رهجى ۋهقهسىده يۈز بهردى. 
ئادال ۋه قارا قهبىلىلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن ئىسالمنى 
ئۆگۈتىدىغان مۇئهللىم تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئون 

«ئاسانالشتۇرۇڭالر، 
تهسلهشتۈرمهڭالر! 

خوشخهۋهر بېرىڭالر، 
نهپرهتلهندۈر-

مهڭالر!» 

(بۇخارى، «ئىلىم»، 11) 
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يهرگه  دېگهن  رهجى  ھهيئهت  بۇ  ئهۋهتتى.  ھهيئهت  بىر  كىشىلىك 
كهلگهنده تۇزاققا چۈشۈرۈلۈپ، سهككىزى شېھىد قىلىندى. ئىككىسى 

ئهسىر ئېلىنىپ، مهككه مۇشرىكلىرىغا تاپشۇرۇپ بېرىلدى. 
ئهسىر قىلىنغان ساھابىالر زهيد ۋه ھۇبهيب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما 
ئىدى. ئىككىسى زالىم مۇشرىكالر تهرىپىدىن شېھىد قىلىندى. شېھىد 

قىلىنىشتىن ئىلگىرى، زهيدتىن:
ئورنۇڭدا  سېنىڭ  ئۈچۈن،  قۇتقۇزۇلۇشى  ھاياتىڭنىڭ   -
زهيد  سورىدى.  دهپ   - خاالمسهن؟  بولىشىنى  پهيغهمبهرنىڭ 
ئېچىنىپ  سۇفيانغا  ئهبۇ  سورىغان  سوئالنى  بۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ 

قاراپ:
- مېنىڭ باال-چاقامنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ، پهيغهمبىرىمنىڭ بۇ 
بىر  پۇتىغا  ئۇنىڭ  تۇرسۇن،  ئۇياقتا  قىلىش  ئارزۇ  بولىشنى  يهرده 
تىكهن كىرىشىنىمۇ خالىمايمهن. - دهپ جاۋاب بهردى. ئهبۇ سۇفيان 

بۇ خىل سۆيگۈ ئالدىدا قېتىپ قېلىپ:
- بۇنىڭغا ھهيرانمهن. مهن دۇنيادا مۇھهممهدنىڭ ئهسھابىنىڭ 
ئۇنى ياخشى كۆرگىنىدهك بىر-بىرىنى ياخشى كۆرگهن باشقا ئىككى 
كىشىنى كۆرمىدىم. - دېدى. كېيىن ھۇبهيب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 
يېنىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا دىنىدىن ۋاز كهچسه قۇتۇلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

ھۇبهيب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:
- دۇنيانى ئالدىمغا قويساڭالرمۇ دىنىمدىن قايتمايمهن. - دېدى. 
زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن سورىغان سوئالىنى ئۇنىڭدىن سورىغاندا 
ئىلگىرى  قىلىنىشىتىن  شېھىد  ھۇبهيب  ئالدى.  جاۋابنى  ئوخشاش 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بولسىمۇ  ئۇ  قىالتتى.  ئارزۇ  نهرسىنى  بىر 
مۇھهببهتلىك بىر ساالم يولالش ئىدى. ئهمما ساالمىنى ئهۋهتىدىغان 
كۆڭلى  يوقتى.  تونۇشى  بىرهر  يېنىدا  چۈنكى  ئىدى.  يوق  بىرسى 

يېرىم ھالدا ئاسمانغا تىكىلىپ قاراپ:
يهتكۈزۈدىغان  رهسۇلۇلالھقا  ساالمىمنى  يهرده  بۇ  «ئالالھىم! 
يېقىنىم يوق، ئۇنىڭغا ساالمىمنى سهن يهتكۈزگىن!» دهپ، ئىلتىجا 

«خىزمهت 
مۇھىمدۇر، 

لېكىن خىزمهتته 
ئهدهپ، تېخىمۇ 

مۇھىمدۇر.»
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قىلدى. 
پهيغهمبهر  تۇرۇۋاتقان  مهدىنىده  بىلهن  ئهسھابى  ۋاقىتالردا  ئۇ 
مهنىنى  دېگهن  بولسۇن»  ساالم  «ئۇنىڭغىمۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ: 

ئىپادىلهيدىغان:
ئاڭلىدى.  ئهتراپىدىكىلهر  دېگهنلىكىنى  ئهلهيھىسساالم»  «ۋه 

ئهسھابى-كىرام ھهيران بولۇپ:
«يا رهسۇلهلالھ! كىمنىڭ ساالمىغا جاۋاب قايتۇردىڭىز؟» دهپ 

سورىدى. ئالالھ رهسۇلى:
بهردى.  جاۋاب  دهپ،  ساالمىغا»  ھۇبهيبنىڭ  «قېرىندىشىڭالر 
شېھىد  قىيناپ  قاتتىق  ساھابىنى  ئىككى  ھهر  مۇشرىكالر  ئاخىرىدا 
قىلدى. شېھىد قىلىنغان ۋاقىتتا ھۇبهيب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئېيتقان 

شۇ سۆزلهر ناھايىتى مهنىداردۇر: 
شهكىلده  باشقا  كېيىن،  ئۆلگهندىن  ھالهتته  «مۇسۇلمان 

ئۆلۈشنىڭ غېمىنى قىلمايمهن.»24
مهكتۇپلىرىنى  ئۇنىڭ  سۆيگۈسىدىن،  بولغان  رهسۇلۇلالھقا 
مۇسابىقىگه  ساھابىالر  ئۈچۈن  بولۇش  نائىل  شهرىپىگه  كۆتۈرۈش 
چۈشهتتى. ئۇنىڭ ئارزۇسىنى ئۇرۇنالش يولىدا ھهر تۈرلۈك پىداكارلىققا 
تهييار تۇرۇپ، ھهر قانداق خىزمهتكه يۈگرهتتى. ساھابه-كىرامنىڭ 
ئۆتۈپ،  كېسىپ  چۆل-باياۋانالردىن  سۇسىز  ۋه  تاغالر  ئېگىز 
رهسۇلىنىڭ  ئالالھ  ئالدىدا  پادىشاھالرنىڭ  ئارىسىدا  جالالتالرنىڭ 
مهكتۇبىنى  جاسارهت بىلهن ئوقۇشى، ئۇالرنىڭ رهسۇلۇلالھقا بولغان 

چوڭقۇر مۇھهببىتىنىڭ تهڭداشسىز نامايهندىلىرىدىن بىرى ئىدى. 
ئهسھابى-كىرام  ئىدى.  جاسارهت  ۋه  ئىمان  بۇالر ساھابىدىكى 
ۋه  ئالالھ  ئويالندۇرسا،  قاتتىق  بىزنى  قىيىنچىلىقالر  ئۇچرىغان 
رهسۇلۇلالھ ئاشقلىرى بۇنداق قىيىنچىلىق ئالدىدا قىلچه ھۇدۇقۇش 
رهسۇلىنىڭ  ئالالھ  غايىسى  بۇالرنىڭ  چۈنكى،  قىلمايدۇ.  ھېس 

24. بۇخارى، «مهغازى»، 10؛ ۋاقىدى، «مهغازى»، 280-281-بهتلهرگه قاراڭ

«كۆپ كىشىلهر 
باركى، ھهر 

جهھهتته خىزمهت 
قابىلىيهتلىرى 

بولسىمۇ زامان، 
ماكان ئۇيغۇن 
بولمىغانلىقى 

ئۈچۈن خىزمهت 
قىلىشتىن 

نېسىۋىلىرى 
يوقتۇر. خىزمهت 

قىلغۇچىالر 
خىزمهتنى  نېمهت 

بىلىپ، تېخىمۇ 
كهمتهر بولىشى 
ھهتتا نېمهتكه 

ۋهسىله بولغانلىقى 
ئۈچۈن خىزمهت 
قىلىنغۇچىالرغا 

تهشهككۈر 
ھېسسىياتىدا 

بولىشى كېرك.» 

-مۇسا ئهپهندى 
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سۆيگۈسىگه اليىق بولۇشتىن ئىبارهت ئىدى. 
بۇنداق شانى ئۇلۇغ پهيغهمبهرنىڭ مۇھهببىتى بىلهن كۆڭۈللهرنى 
زىننهتلهش مۇقهددهس خىزمهتلهرنىڭ بهرىكهتلىك ئۇرۇقى بولىدۇ. 

تولغان  بىلهن  مۇھهببهت  قېرىنداشلىرىغا  دىن  كۆڭۈلنىڭ   (3
بولىشى

مۇسۇلمان  بىر  بولىدۇ.  مهرھهمهت  يهرده  بولغان  قېرىنداشلىق 
ئۆز نهپسى ئۈچۈن ئارزۇ قىلغان نهرسىنى دىن قېرىندىشى ئۈچۈنمۇ 
ئالالھتائاال  ھهقته  بۇ  بواللمايدۇ.  مۇسۇلمان  كامىل  قىلمىسا،  ئارزۇ 

قۇرئانى-كهرىمده:

 ْ ُכ َّ َ َ  َ ّٰ ا ا ُ َّ ْ  َوا ُכ ْ َ َ َ َأ ْ َ ا  ُ ِ ْ َ َ ٌة  َ ْ َن ِإ ُ ِ ْ ُ ْ א ا َ َّ  ِإ
َن  ُ َ ْ ُ

(ئۇرۇشۇپ  قېرىنداشالردۇر،  (دىندا)  ھهقىقهتهن  «مۆمىنلهر 
رهھمهتكه  تۈزهڭالر،  ئارىسىنى  قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ  قالسا) 
ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھتىن قورقۇڭالر.» (ھۇجۇرات سۈرىسى، 10-

ئايهت)

كائىناتنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇ ھهقتىكى 
بىر ھهدىس-شهرىپىده:

«ئىمان ئېيتمىغۇچه جهننهتكه كىرهلمهيسىلهر، بىر-بىرىڭالرنى 
سىلهرگه  بولمايسىلهر.  ئېيتقان  ئىمان  تولۇق  كۆرمىگىچه  ياخشى 
بىر نهرسه ئېيتىمهنكى، ئۇنى قىلغان مۇددهتكىچه بىر-بىرىڭالرنى 
(مۇسلىم،  ئومۇمالشتۇرۇڭالر.»  ساالمنى  ئاراڭالردا  كۆرسىلهر،  ياخشى 

«ئىمان»، 93)

ھهر  كۈنى  قىيامهت  ئالالھتائاال  باركى،  كىشى  تۈرلۈك  «يهتته 
سايىسىدا  ئهرشىنىڭ  ئۇالرنى  كۈنده  بىر  بولمىغان  سايه  قانداق 

«مۇسۇلمان 
ئىبادهت ۋه 

ياخشى ئىشالرنىڭ 
چوڭ-كىچىكلىگه 
قارىماي، پۇرسهت 

تاپسال ئىخالس 
بىلهن خىزمهت 
قىلىشقا غهيرهت 
قىلىشى كېرهك. 

چۈنكى چوڭ 
خىزمهتلهرنى 
قىلىدىغان 

كۆپ كىشىلهر 
بهزى كىچىك 

ھېسابلىنىدىغان 
خىزمهتلهرنى 

تاشالپ قويىدۇ، 
ھالبۇكى، 

ئالالھتائاالنىڭ 
قايسى ئىشالردىن 

بهكراق رازى 
بولىدىغانلىقى  

ئېنىق ئهمهس.» 

-مۇسا ئهپهندى 
رهھمهتۇلالھى 

ئهلهيھ
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ياخشى  بىر-بىرىنى  ئۈچۈن  ئالالھ  بىرى  بۇالردىن  سايىدىتىدۇ. 
ئىككى  ئايرىلغان  ۋه  كهلگهن  يهرگه  بىر  ئۈچۈن  ئالالھ  كۆرگهن، 

كىشى.» (بۇخارى، «ئهزان»، 36) دېگهن. 
بۇ قۇدسى ھهدىسته ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ:

«مېنىڭ رىزالىقىم ئۈچۈن بىر-بىرىنى ياخشى كۆرگهن، بىر-
ئىشىنىپ  بىلهن  سهمىمىيهت  بىر-بىرىگه  قىلغان،  ئىكرام  بىرىگه 
مۇناسىۋىتىنى  بىلهن  دوستلىرى  ئۇرۇق-تۇغقان،  بولغان،  دوست 
مېنىڭ  قىلغانالر  زىيارهت  بىر-بىرىنى  ئۈچۈن  مهن  ئۈزمىگهن، 
مۇھهببىتىمگه ئېرىشىدۇ.» (ئهخمهد ئىبنى ھهنبهل، «مۇسنهد»، 5-جىلد، 
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بىر- ۋه  بولۇش  قېرىنداش  كۆرۈش،  ياخشى  ئۈچۈن  ئالالھ 
بىرىنى ياخشى كۆرۈش ھهققىده ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ۋهسهللهم شۇ ھهدىسنى نهقىل قىلغان:
زىيارهت  قېرىندىشىنى  دىن  يهردىكى  بىر  باشقا  كىشى  «بىر 
قىلىش ئۈچۈن يولغا چىقتى. ئالالھتائاال ئۇ كىشىنى كۆزىتىش ئۈچۈن 
يولنىڭ ئۈستىگه بىر پهرىشته ئهۋهتتى. ئۇ كىشى پهرىشتىنىڭ يېنىغا 

كهلگهن ۋاقىتتا، پهرىشته: 
 - قهيهرگه كېتىۋاتىسهن؟ - دهپ سورىدى. ئۇ ئادهم:

- پاالنى ئادهمنى زىيارهت قىلىش ئۈچۈن كېتىۋاتىمهن. - دهپ 
جاۋاب بهردى. پهرىشته:

- ئۇ كىشى بىلهن ئاراڭالردا بىر تۇغقانچىلىق بارمۇ؟ - دهپ 
سورىدى. ئۇ ئادهم:

- يوق. - دېدى. پهرىشته:
دهپ   - بارمۇ؟  پايدا  بىر  كېلىدىغان  ساڭا  ئادهمدىن  ئۇ   -

سورىدى. ئۇ ئادهم:
- يوق. – دېدى. پهرىشته:

- ئۇنداق بولسا، ئۇ ئادهمنىڭ يېنىغا نېمه ئۈچۈن بارىسهن؟ - 
دهپ سورىدى. ئۇ ئادهم:

«سېنى ياخشى 
ئىشالرنى قىلىشقا 

مۇۋهپپهق 
قىلغانلىقى 

ئۈچۈن ئالالھقا 
شۈكۈر قىلغىن! 

چۈنكى 
ئالالھتائاال 

سېنى لۇتۇپ ۋه 
ئېھسانى بىلهن 
بىكار قويمىدى. 

پادىشاھقا 
خىزمهت 

قىلغۇچى 
ئۇنىڭغا مىننهت 

قىاللمايدۇ. 
سېنى بىر 

ئىشتا خىزمهت 
قىلدۇرغانلىقى 
ئۈچۈن سهن 

ئۇنىڭغا مىننهتدار 
بولغىن.» 

-شهيخ سهئىد
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- مهن ئۇنى پهقهت ئالالھنىڭ رىزاسى ئۈچۈنال ياخشى كۆرىمهن. شۇڭا زىيارهتكه 
كېتىۋاتىمهن. – دهپ جاۋاب بهردى. پهرىشته:

ئالالھ  پهقهتال  قېرىندىشىڭنى  ئۇ  بولىمهن.  ئهلچى  ئهۋهتكهن  ساڭا  ئالالھ  مهن   -
رىزاسى ئۈچۈن ياخشى كۆرگهنلىكىڭ ئۈچۈن ئالالھتائاال سېنى ياخشى كۆردى.- دېدى. 

(ئهخمهد ئىبنى ھهنبهل،«مۇسنهد»، 2-جىلد، 292) 

ئۇلپهتداشلىق  قهلبىگه  ئۇالرنىڭ  كۆرۈشى  ياخشى  بىر-بىرىنى  ئهھلىنىڭ  خىزمهت 
ھهمكارلىق  سهمىمى  ھهقىقهتهن،  قوشىدۇ.  غهيرهت  غهيرىتىگه  قىلىپ،  پهيدا  تۇيغۇسى 
بىلهن يهڭگىلى بولمايدىغان قىينچىلىق يوق. جانابى ئالالھ بىر-بىرى  بىلهن سهمىمى 
ھهمكارلىشىپ، مۆرىنى-مۆرىگه تىرهپ، بىرلىكته كۈرهش قىلغانالرنى شۇ ئايهت-كهرىمىده 

ماختىغان: 

ٌص  ُ ْ َّ َאٌن  ْ ُ  ُ َّ َ א َכ ًّ َ  ِ ِ ْ ِ َ  ِ َن  ُ ِ א َ ُ  َ ْ ِ َّ ُّ ا ِ ُ  َ ّٰ ِإنَّ ا

«شۈبھىسىزكى، ئالالھ ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستهھكهم بىنادهك سهپ بولۇپ جىھاد 
مهۋقهسىده  چاغدا  ئۇچراشقان  دۈشمهنلهرگه  مهيدانىدا  ئۇرۇش  (يهنى  قىلغانالرنى 

ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى) دوست تۇتىدۇ.» (سهف سۈرىسى، 4-ئايهت) 
تارىخ ئىمان ۋه مۇھهببهت بىلهن بىر-بىرى بىلهن ھهمكارالشقان قۇشۇننىڭ سان-

ساناقسىز زهپهرلىرىگه شاھىت بولغان. 
بۇنىڭ يېقىن تارىخىمىزدىكى نامايهندىلىرىدىن بىرى چاناققهلئه ئۇرۇشىدۇر. 

كۈچى  ئىماننىڭ  كۈچىمىز،  ئهسكىرى  بولغان  ئاجىز  ناھايىتى  جهھهتتىن  ماددىي 
ياردهم  ئىالھىي  بۇ  دۈشمهنلهرمۇ  ھهتتا  ئاخىرالشتۇرغان.  بىلهن  غهلبه  ئۇرۇشنى  بىلهن 

مهنزىرىسىنى ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇر بولغان. بۇ ھهقته ئىنگلىز گېنىرال ھامىلتون:
«بىزنى تۈركلهرنىڭ ماددىي كۈچى ئهمهس، مهنىۋىي كۈچى مهغلۇپ قىلدى، بىز 

ماڭا كېپهندۇر يوتقان-كۆرپه، ساڭا تاۋۇتتۇر كۆلچهك،
سهن ئوينا، مهن كېتهي، ئاخىرقى پهيغهمبهر رهھبهر.

-نهجىپ فازىل قىساكۈرهك
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ئاسماندىن چۈشۈۋاتقانالرنى كۆردۇق.» دېگهن.
مانا بۇ ئىالھىي مۇھهببهتكه نائىل بولغان، ئىمانلىق، ئىخالسلىق 
چۈنكى،  ئىپادىسى.  قۇرئانى-كهرىم ھهقىقىتىنىڭ  بىر قوشۇندىكى 
سائادهت،  بولۇش  شېھىد  ئۈچۈن  ئهسكهر  تولغان  ئىمانغا  قهلبى 
غازى بولۇپ ياشاش شهرهپ ئىدى. گۇيا ھهر بىرسىنىڭ ئىچىده بىر 
چاناققهلئهده  ئهسكهرلىرى)  (تۈرك  مهھمهتچىك  ئىدى.  بار  مىللهت 
قارشى  دۈشمهنگه  بىلهن  قهلبى  تولدۇرۇلغان  قۇرئان  ۋه  ئىمان 

چىقتى.


مۇھهببهت  قارىتا  بىر-بىرىلىرىگه  مۇئمىنالرنىڭ  ئالالھتائاال 
تۇيغۇلىرىغا دهخلى يهتكۈزىدىغان مهسخىره، غهيۋهت، يامان گۇمان 
قاتارلىق ئىشالرنى ھارام قىلغان. بۇنداق ناچار ئىللهتلهرگه گىرىپتار 

بولۇپ قالغانالرنى شۇ ئايهت بىلهن ئاگاھالندۇرغان: 
مال  ئۇ  ۋاي!  سۇخهنچىگه  ئهيىپلىگۈچى  «(كىشىلهرنى) 
توپلىدى ۋه ئۇنى (ياخشىلىق يوللىرىغا سهرپ قىلماي ساقالش 

ئۈچۈن) سانىدى،» (ھۇمهزه سۈرىسى، 1-2-ئايهتلهر)
بۇ ئايهتكه ئاساسالنغاندا، قول، تىل بىلهن ئىنسانالرنى ماددىي، 
قىلغۇچى  غهيۋهت  قىلپ،  ئادهت  رهنجىتىشنى  جهھهتتىن  مهنىۋىي 
كىشىلهرنىڭ جهھهننهمده قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدىغانلىقى بايان 

قىلىنغان. بۇ نېمدىگهن ئېچىنىشلىق ئاقىۋهت- ھه!
ئۈچۈن  بولۇش  يىراق  قېلىشتىن  ئاقىۋهتكه  بۇنداق  ئىسالم 
كۆڭۈلنىڭ ئهپۇچان، ئهيىپ ياپىدىغان بولۇشىنى، ھهتتا بىر-بىرىگه 
دۇئا قىلىشنى تهۋسىيه قىلغان. بۇ ھهقته ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ 

ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر ھهدىس-شهرىپىده مۇنداق دېگهن:
ئۆزهڭالرغا  ئادهتنى  ناچار  كۆرهلمهسلىكتهك  «بىر-بىرىڭالرنى 
يۇقتۇرماڭالر، ئاچچىق ۋه نهپرىتىڭالرنى بىر-بىرىڭالردىن چىقىرىشقا 
ئىزدىمهڭالر. باشقىالرنىڭ  بىر-بىرىڭالرنىڭ ئهيىپىنى  تىرىشماڭالر. 

«ئالالھقا قهسهم 
قىلىمهنكى، 
كۆزلىرىڭالر 
قىمىلدىغان 
مۇددهتكىچه 

پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى 
دۈشمهنلهردىن 

قوغدىماي، 
ئۇنىڭغا بىرهر 

مۇسىبهت 
كېلىشىگه 
پۇرسهت 

بهرسهڭالر، 
سىلهرنىڭ 

ئالالھ ئالدىدا 
ئېيتىدىغان ھېچ 
قانداق ئۆزرۈڭالر 

يوقتۇر.» 

-سائاد ئىبنى 
رهبى رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇ
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گهپ-سۆزلىرىگه قۇالق سالماڭالر، ئهي ئالالھنىڭ بهندىلىرى، بىر-
بىرىڭالر بىلهن قېرىنداش بولۇڭالر.» (مۇسلىم، «بىرر»، 30)

كائىناتنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهسھابى-كىرام 
ئارىسىدا قىيامهتكىچه كېلىدىغان مۆمىنلهرگه يول كۆرسىتىدىغان ئۆرنهك 
قېرىنداشلىق تهسىس قىلغان. چۈنكى مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت 
قىلغان مۇھاجىر بىلهن ئهنسار ئوتتۇرىسىدىكى بۇ قېرىنداشلىقنىڭ 
تارىختا تهڭدىشى بولمىغان. بۇ قېرىنداشلىق شۇ ھالغا كهلگهنكى، 
ئهنسارى-كىرام پۈتۈن مال-دۇنياسىنى ئوتتۇرىغا تاشالپ، مۇھاجىر 
دهرىجىگه  قىلىدىغان  ئارزۇ  بۆلۈشۈشنى  تهڭ  بىلهن  قېرىنداشلىرى 
يهتكهن. بۇ خىل سۆيگۈ ئالدىدا، كۆڭلى بىرهر قانائهت خهزىنىسى 

ھالىغا كهلگهن مۇھاجىرالر بۇ تهلهپنى قوبول قىلماي: 
سهن  قېرىندىشىم!  بولسۇن  مۇبارهك  ساڭا  «مال-مۈلكۈڭ، 
ماڭا بازارنىڭ يولىنى كۆرسهتسهڭ كۇپايه.» دهپ، تهييار نهرسىنى 
خىل  بۇ  ئۇالرنىڭ  كىرگهن.  كۇيىغا  تېپىشنىڭ  ئىشلهپ  ئالماي، 
قېرىنداشلىقى ئالالھتائاال تهرىپىدىن تهقدىرلىنىپ، ئهبهدى خىتاپ 

شهكلىده قۇرئانى-كهرىمده يهر ئېلىش شهرىپىگه نائىل بولغان:
«ئۇالردىن (يهنى مۇھاجىرالردىن) مهدىنىده يهرلىك بولغان، 
ھىجرهت  يېنىغا  ئهنسارالر)  (يهنى  بولغانالر  كۈچلۈك  ئىمانى 
تۇتىدۇ،  دوست  مۇھاجىرالرنى)  (يهنى  كهلگهنلهرنى  قىلىپ 
ئۇالرغا بېرىلگهن نهرسىلهر ئۈچۈن ئىچى تارلىق قىلمايدۇ، ئۇالر 
ئۆزلىرىنىڭ  مهنپهئهتىنى)  (مۇھاجىرالرنىڭ  تۇرۇقلۇق  موھتاج 
بېخىللىقىدىن  نهپسىنىڭ  ئۆز  بىلىدۇ،  ئهال  (مهنپهئهتى)دىن 
سۈرىسى،  (ھهشىر  ئېرىشكۈچىلهردۇر.»  مهقسهتكه  ساقالنغانالر 

9-ئايهت)

ھهزرىتى ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بايان قىلغان شۇ ھادىسه 
جهلپ  دىققهتنى  ئىپادىلهشته  غهمگۇزارلىقىنى  ئهسھابى-كىرامنىڭ 

قىلىدۇ:
ئېلىشىش  شىددهتلىك  ئىدۇق.  قاتناشقان  ئۇرۇشىغا  يهرمۇك 

«ھاياتى ئالالھ 
يولىدا ئات 

چاپتۇرۇپ، قىلىچ 
پوالڭلىتىپ 
ئۆتكهن بىر 

جهڭگىۋارنىڭ 
ئاجىزالردهك، 
ياتاقتا يېتىپ 

ئۆلىشى 
نېمىدېگهن 

ئېچىنىشلىق! 
مېنى ئورنۇمدىن 

تۇرغۇزۇڭالر! ھېچ 
بولمىسا قېلىچىمغا 
تايىنىپ بولسىمۇ 
ئۆره تۇرۇپ جان 

بىرهي.» 

-خالىد ئىبنى ۋهلىد 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
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قىززىق  مۇسۇلمانالر  بىلهن  زهربىسى  نهيزه  ۋه  ئوقيا  ئاخىرلىشىپ، 
قۇمنىڭ ئۈستده جان بېرىشكه باشلىدى. 

تاغامنىڭ  تۇرۇپ،  ئورنۇمدىن  تهسلىكته  مهنمۇ  ئهسنادا  بۇ   
ئوغلىنى ئىزدهشكه باشلىدىم. تاغامنىڭ ئوغلى قانالر ئارىسىدا ئېغىر 
يارىالنغانىدى. كۆز ئىشارىتى بىلهن تهس گهپ قىاللىغۇدهك ھالى بار 

ئىدى. مهن ئىلگىرى تهييارلىغان سۇ تولۇمىنى كۆرسىتىپ:
مهلۇمكى،  ئهھۋالىدىن  سورىدىم.  دهپ   - ئىچهمسهن؟  -سۇ 
سۇ ئىچكۈسى بار ئىدى. چۈنكى ئىسسىقنىڭ ھارارىتىدىن لهۋلىرى 
قۇرۇپ كهتكهن ئىدى. ئهمما جاۋاب بهرگۈدهك ماجالى يوقتى. گۇيا 
كۆز ئىشارىتى بىلهن ئىچىدىغانلىقىنى ئېيتتى. مهن سۇ تۇلۇمىنىڭ 
ئېغىزىنى ئېچىپ، سۇنى ئۇنىڭ ئېغىزىغا تېمىتاي دهپ تۇرۇشۇمغا 

ئىكرىمهنىڭ:
- سۇ! ماڭا بىر يۇتۇم سۇ بېرىڭالر! - دېگهن ئاۋازى ئاڭالندى. 
ۋاز  ئىچىشتىن  سۇ  ئاڭالپال،  پهرياتنى  بۇ  ھارىس  ئوغلى  تاغامنىڭ 
كېچىپ، كۆز ئىشارىتى بىلهن سۇنى ئىكرىمىگه بېرىشىمنى ئىشارهت 
قىلدى. قىززىق قۇمنىڭ ئۈستىده يېتىۋاتقان شېھىدالرنىڭ ئارىسىدا 
يۈگرهپ بېرىپ، سۇنى ئىكرىمىگه ئۇزاتتىم. ئىكرىمه سۇنى ئىچهي 

دهپ تۇرۇشىغا، ئىياشنىڭ:
سۇ  ئۈچۈن  رىزاسى  ئالالھ  بېرىڭالر!  سۇ  تامچه  بىر  ماڭا   -
بېرىڭالر! – دېگهن ئاۋازى ئاڭالندى. بۇ پهرياتنى ئاڭلىغان ئىكرىمه 
بېرىشىمنى  ئىياشقا  سۇنى  تارتىپ،  تولۇمىدىن  سۇ  دهرھال  قولىنى 
ئىشارهت قىلدى. ھارىسقا ئوخشاش ئۇمۇ سۇدىن ئىچمىدى. مهن سۇ 
تۇلۇمىنى ئېلىپ شېھىدلهرنىڭ ئارىسىدا يۈگرهپ يۈرۈپ، ئىياشنىڭ 

يېنىغا بارغان ۋاقتىمدا، ئۇنىڭ:
قىلىشقا  پىدا  جېنىمىزنى  يولىدا  داۋاسى  ئىمان  ئىالھىم!  ـ 
مهرتىبىسىگه  شاھادهت  بىزنى  ئهمدى  قالمىدۇق،  ئىككىلىنىپ 
ئاخىرقى  دېگهن   – قىلغىن!  ئهپۇ  گۇناھلىرىمىزنى  يهتكۈزگىن، 

سۆزلىرىنى ئاڭلىدىم.

خىزمهت 
قىلغۇچىنىڭ 

كۆڭلى مۇنبهت 
توپراققا ئوخشاش 
بولىشى كېرهك. 

توپراقنىڭ 
ئۈستىده 

مېڭىۋاتقان 
ئىنسانالر ئۇنىڭغا 

دهسسهيدۇ، 
ئهخلىتىنىمۇ  
تۆكىدۇ. ئهمما 

توپراق بۇ 
ئهخلهتنىڭ 
ھهممىسىنى 

تازىالپ، ھهر خىل 
گۈزهللىكتىكى 
ئۆسۈملۈكلهر 
ئۈندۈرۈپ، 

ئۈستىده 
مېڭىۋاتقان پۈتۈن 

مهخلۇقاتنى 
تهمىنلهيدۇ.
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ئۇ    ئىچىۋاتاتتى.  شهربىتىنى  شاھادهت  ئىياش  بولدىكى  مهلۇم 
سۇنى كۆردى، ئهمما ئىچىشكه ۋاقتى يهتمىدى، كهلىمه شاھادهتنى 

باشالپ ئاران تۈگهتتى. 
يېنىغا  ئىكرىمهنىڭ  دهرھال  ئېلىپ،  تولۇمىنى  سۇ  قولۇمدىكى 
يۈگرهپ كهلدىم. يېنىغا بارغان ۋاقتىمدا ئۇمۇ شېھىد بولغان ئىدى. 
بېرهي  ئاپىرىپ  ھارىسقا  ئوغلى  تاغامنىڭ  بولمىسا  ھېچ  ئاخىرىدا 
دېدىم. يۈگۈرگهنچه ئۇنىڭ يېنىغا باردىم. قارىسام ئۇمۇ كۆيدۈرگۈچى 
قۇمنىڭ ئۈستىده، روھىنى تهسلىم قىلىپ بولغان ئىدى. ئهپسۇسكى، 

بۇ سۇ تولۇمى لىق ھالهتته ئۈچ شېھىدنىڭ ئارىسىدا قالدى. 25
يۇقىرىدىكى مىسالدا كۆرسىتىلگهندهك، ھهقىقىي قېرىنداشلىق 

مۈشكۈل ۋاقىتالردىكى قېرىنداشلىقتۇر.
ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇ ۋاقىتتىكى روھى ھالىتىنى مۇنداق 

تهسۋىرلهيدۇ:
بىرسى  ھېچ  ئهمما  ئۇچراتتىم،  ۋهقهلهرنى  كۆپلىگهن  ئۆمرۈمده 
ئۇرۇق- ئوتتۇرىسىدا  ئىدى.  تهسىرلهندۈرمىگهن  قهدهر  بۇ  مېنى 
تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا، بۇالرنىڭ بىر-
بولۇشىنى  شهپقهتلىك  ۋه  پىداكار  غهمگۈزار،  دهرىجىده  بۇ  بىرىگه 
بارلىقىنى  كۈچى  قانچىلىك  ئىماننىڭ  ماڭا  بۇ  كۆردۈم.  ھهيرانلىقتا 

كۆرسىتىپ بهردى.
قېرىندىشىڭنىڭ  مۇھهببهت  ئهمهس.  شۇئار  قۇرۇق  مۇھهببهت 
پىداكار،  قىلىش،  ھهل  ئېھتىياجىنى  دهرتلىنىپ،  بىلهن  دهردى 
بىلهن  ئۇنىڭ  نېمهتنى  قولۇڭدىكى  ۋه  بولۇش  كۆيۈمچان 
مىسالدا  يۇقىرىدىكى  ئىبارهتتۇر.  بولۇشتىن  ئورتاقلىشااليدىغان 
ۋاقىتالردىكى  مۈشكۈل  قېرىنداشلىق  ھهقىقىي  كۆرسىتىلگهندهك، 

قېرىنداشلىقتۇر. بىر ھهدىسته:
«بىر-بىرىگه رهھىم قىلىش، بىر-بىرىگه شهپقهت كۆرسىتىشته 

25. ھاكىم: «مۇستهدرهك»، 3-جىلد، 270

كۆڭۈل پهيزىدىن 
مهھرۇم قالغان 
بىر خىزمهت، 

چۆلگه تۆكۈلگهن 
بىر قاچا سۇغا 

ئوخشايدۇ. 
قۇرغاق يهرگه 

چېچىلغان 
خىزمهت ئۇرۇغى 

ئېتىزلىقتىكى 
چاشقانالرنىڭ 

قورسىقىدا يوق 
بولىدۇ. كۆڭۈل 

بىلهن چېچىلغان 
خىزمهت 

ئۇرۇقلىرى 
ئىستىقبالنىڭ 
چىنارلىرىدۇر. 
بۇ سهۋهپتىن، 

خىزمهت 
ئهھلى قهلبىنى 
كۈچلهندۈرۈپ 

تۇرىشى كېرهك. 
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ۋۇجۇدنىڭ  (بۇ  كۆرىسهن!  بولغانلىقىنى  ۋۇجۇد  يهك  مۆمىنلهرنىڭ 
بىر ئهزاسى ئاغرىغاندا باشقا ئهزالىرىمۇ ئۇيقۇسىز قېلىپ، قىزىتمىسى 
ئۆرلهپ، ئاغرىقىنى ھېس قىلىدۇ.» (مۇسلىم، «بىرر»، 66) دېيىلگهن.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پات-پات ئهسھابىدىن:
بىر  سىلىدىڭالرمۇ؟  بېشىنى  يېتىمنىڭ  بىر  بۈگۈن  «ئهسھابىم! 
كېسهلنى يوقلىدىڭالرمۇ؟ بىر جىنازا نامىزىغا قاتناشتىڭالرمۇ؟» دهپ 
سورىغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ سوئاللىرى بىلهن مۇسۇلمانالرنى 
شهخسىي ئىشلىرى بىلهنال مهشغۇل بولۇپ قالماي، ئىجتىمائىيلىشىش، 
زۆرۈرلىكىنى  بولۇشنىڭ  ئىگه  كۆڭۈلگه  بىر  غهمگۈزار  ۋه  باي  يهنى 

ئىپادىلىگهن. يهنه بىر ھهدىسته: 
ئالالھتائاال قىيامهت كۈنىده:

يوقالپ  مېنى  بولدۇم،  كېسهل  مهن  ئوغلى!  ئادهم  ئهي   -
كهلمىدىڭ؟ - دېگهنده:

ئادهم ئوغلى:
- سهن ئالهملهرنىڭ رهببى تۇرساڭ، مهن سېنى قانداق يوقالپ 

بارىمهن؟ - دهيدۇ. ئالالھتائاال:
- پاالنى بهندهم كېسهل بولدى، يوقالپ بارمىدىڭ، ئۇنى يوقالپ 
بارغان بولساڭ، مېنىڭ ئۇنىڭ يېنىدا ئىكهنلىكىمنى بىلهتتىڭ. بۇنى 

بىلمهمسهن؟ 
سهن  ئهمما  دېدىم،  بهر!  تائام  ماڭا  ئوغلى،  ئادهم  ئهي   -

بهرمىدىڭ؟ - دهيدۇ. ئادهم ئوغلى:
قانداق  سېنى  مهن  تۇرساڭ،  رهببى  ئالهملهرنىڭ  سهن   -

تويغۇزااليمهن؟ - دهيدۇ. ئالالھتائاال:
بهرمىدىڭ.  قىلدى،  تهلهپ  تائام  سهندىن  بهندهم  پاالنى   -
مهندىن  بهرگىنىڭنى  بولساڭ،  بهرگهن  تائام  ئۇنىڭغا  سهن  ئهگهر 

چۇقۇم ئالغان بوالتتىڭ. بۇنى بىلمهمسهن؟ 
- ئهي ئادهم ئوغلى، سهندىن سۇ تهلهپ قىلدىم، بهرمىدىڭ 

- دهيدۇ. ئادهم ئوغلى:

«ئالالھ تهقۋا 
ساھبى، كۆڭلى 

باي، ئۆزىنى 
ئىبادهتكه 

بېرىپ، شان-
شۆھرهتتىن 

يىراق تۇرغان 
ۋه نهپسىنىڭ 

ئىسالھى بىلهن 
مهشغۇل بولغان 

بهندىسىنى 
ياخشى 

كۆرىدۇ.» 

(مۇسلىم، 
«زۇھد»، 11)
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ساڭا  تۇرساڭ،  رهببى  ئالهملهرنىڭ  سهن  رهببىم!  ئهي   -
قانداقالرچه سۇ بېرىمهن؟ - دهيدۇ. ئالالھتائاال:

- پاالنى بهندهم سهندىن سۇ تهلهپ قىلدى، بهرمىدىڭ، ئهگهر 
بۇنى  ئاالتتىڭ،  مهندىن  ساۋابىنى  بهرگىنىڭنىڭ  بولساڭ،  بهرگهن 

بىلمهمسهن؟ - دهيدۇ. (مۇسلىم، «بىرر»، 43)
ئايهتته  شۇ  كۆرسىتىدىغان  دائىرىمىزنى  نهزهر  قېرىنداشلىقتا 

مۇنداق دېيىلگهن:
«ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق، مىسكىنگه، يېتىمگه ۋه ئهسىرگه 
تائام بېرىدۇ. (ئۇالر ئېيتىدۇ) «سىلهرگه بىز ئالالھنىڭ رازىلىقى 
ئۈچۈن تائام بېرىمىز، سىلهردىن (بۇنىڭ بهدىلىگه) ھېچقانداق 
بىز  شۈبھىسىزكى،  قىلمايمىز.  تهلهپ  تهشهككۇر  ۋه  مۇكاپات 
ئېغىر،  كهلتۈرۈلىدىغان  مهيدانغا  تهرىپىدىن  پهرۋهردىگارىمىز 
قاتتىق كۈندىن قورقىمىز. ئالالھ ئۇالرنى شۇ كۈننىڭ شهررىدىن 
خۇشاللىق  (دىللىرىغا)  نۇر،  (يۈزلىرىگه)  ئۇالرنىڭ  ساقاليدۇ، 

ئاتا قىلىدۇ.» (ئىنسان سۈرىسى، 8-11-ئايهتلهر) 
خۇالسه قىلساق، خىزمهت ئهھلى بىر-بىرىگه قارىتا نهپرهت، 
ئۇچۇرىۋېتىدىغان  بهرىكىتىنى  خىزمهتنىڭ  ئوخشاش،  ھهسهتكه 
سهلبى ھېس-تۇيغۇالردىن يىراق بولىشى، كۆڭۈلگه خۇشاللىق ئاتا 

قىلىدىغان مۇھهببهتتىن نېسىۋه ئېلىشى كېرهك.

تولغان  سۆيگۈ-مۇھهببهتكه  قارىتا  مهخلۇقاتقا  كۆڭۈل   (4
بولۇشى

قهلب ئىالھىي نۇرغا تولغان ۋاقىتتا، ئۇنىڭدا خالىقنىڭ ھۆرمىتى 
كېلىدۇ.  مهيدانغا  ئارزۇسى  قىلىش  خىزمهت  مهخلۇقاتقا  ئۈچۈن 
يهرلهشتۈرهلىگهنلهر  رهسۇلىنى  ۋه  ئالالھ  مهركىزىگه  دوستلۇقنىڭ 
پۈتكۈل مهخلۇقات بىلهن دوست بولىدۇ. بۇنداق خىزمهت ئهھلىنىڭ 
يۈرىكى چوڭىيىپ، پۈتكۈل مهخلۇقاتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان «غهنى 
كۆڭۈل» يهنى پۈتكۈل مهخلۇقاتنى قۇچاقلىغان سهييار دهرگاھ ھالىغا 

«مۆمىنلهرده 
ئالالھ سۆيگۈسى 

بارلىق 
سۆيگۈلهردىن 
ئۈستۈندۇر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 

165-ئايهت)
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كېلىدۇ. 
خىزمهت پهقهتال باي قهلب بىلهن ئادا قىلىنىدۇ ۋه بهرىكهتلىك 
مېۋه بېرىدۇ. ئىنسان بۇ ھالهتكه كهلگهنده، مۇھهببهتنىڭ مهركىزى 
بۇ  بولىدۇ.  ئهبهدى  ئۇرۇق  سېلىنغان  بىلهن  مۇھهببهت  بولىدۇ. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۆزىمىزنى  بىلهن  ئالدى  جهھهتتىن 
قاراپ  بۇنىڭغا  ھاياتىمىزنى  تىرىلدۈرۈپ،  بىلهن  مۇھهببىتى 

پىالنلىشىمىز كېرهك.
 

3. ئىخالس ۋه توغرا يولنى مۇھاپىزهت قىلىش

ۋاز  ئهھلىنىڭ  خىزمهت  يول)  (توغرا  ئىستىقامهت  ۋه  ئىخالس 
كېرهك.  بولىشى  خۇسۇسىيىتى  ئاساسلىق  ئىككى  كېچهلمهيدىغان 
بهندىسىگه  ئالالھتائاالنىڭ  بولۇش  ئهھلى  خىزمهت  بىر  ھهقىقىي 
بىلىپ،  قهدرىنى  نېمهتنىڭ  بۈيۈك  بۇ  لۇتپىدۇر.  ئۇلۇغ  قىلغان 
كېرهك.  قىلىش  غهيرهت  بولۇشقا  ئىخالسلىق  ئىشتا  ھهر  قىلغان 
كېتىدىغانلىقىنى  چىقىپ  قولدىن  نېمهتنىڭ  بۇ  تهقدىرده  ئهكسى 
مۇھىم  خىزمهتلهرده  يولىدىكى  ئالالھ  بولۇپمۇ  كېرهك.  ئونۇتماسلىق 
ۋهزىپه بېرىلگهنلهر بۇ جهھهتكه ئاالھىده دىققهت قىلىشى كېرهك. 
ۋه  تۇتقان  قولى  ئادهم،  بىر  يامىشىۋاتقان  چوقىسىغا  تاغنىڭ  ئېگىز 
پۇتى باسقان يهرگه قاتتىق دىققهت قىلىشى كېرهك. چۈنكى چوقىغا 
تۇتۇش  نهرسىنى  بىر  كېتىدىغان  يىمىرىلىپ  ياكى  يامىشىش  خاتا 

ئۇنى چوقىدىن ئازگالغا يۇمۇلىتىۋېتىشى مۇمكىن. 
قارشى  خهتهرگه  بىر  بۈيۈك  ساھىبى)  (ئىخالس  «مۇخلىسالر 
دېگهن   (345 ئىمان»، 5-جىلد،  (بهيھاقى، «شۇئابۇل  بولىدۇ.»  تۇرغان 

ھهدىس-شهرىپ، بۇ ھهقىقهتنىڭ  گۈزهل ئىپادىسىدۇر. 
ئىخالس بىلهن خىزمهت قىلغۇچىالر شهيتان ۋه ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ 
ھهقىقهت  بۇ  ئاستىدىدۇر.  كاپالهت  ئىالھىي  قارشى  ھىيلىلىرىگه 

قۇرئانى-كهرىمىده مۇنداق بايان قىلىنغان: 

سۆيگۈ-مۇھهببهت 
ئىككى قهلب 
ئوتتۇرىسىدا 

تۇتۇشۇپ 
تۇرىدىغان سىمغا 

ئوخشايدۇ. ياخشى 
كۆرگۈچىلهر 

ياخشى كۆرگىنىنى  
ئېسىدىن 

چىقارماي، ھهر 
ۋاقىت ياد ئېتىدۇ. 

ياخشى كۆرگىنى 
ئۈچۈن جان- 

مېلىنى مهرتلهرچه 
خهجلهپ، 

دۇنيادىن كېتىدۇ. 
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«ئىبلىس ئېيتتى: «ئىززىتىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى چۇقۇم 
(يهنى  مۇستهسنا  بۇنىڭدىن  بهندىلىرىڭال  تالالنغان  پهقهت  ئۇالردىن  ئازدۇرىمهن. 

ئۇالرنى ئازدۇرالمايمهن.)» (ساد سۈرىسى، 82-83-ئايهت) 
ئىخالس، خىزمهتنىڭ ساغالم بولۇشىنىڭ مۇھىم شهرتلىرىدىن بىرى. ئىخالس بولغان 
يهرده بۆلۈنۈش، شهخسىيهتچىلىك، ئاچكۆزلۈك بولمايدۇ. بۇنىڭ بىلهن نهپىسنىڭ يولى 

ئېتىلىپ، خىزمهتتىكى توسالغۇالر ئهڭ تۆۋهن ھالهتكه چۈشىدۇ. 
قىلىنىشىدا،  خهيرالرنىڭ  بهزى  نامايهندىسى  بهرىكهتنىڭ  بولغان  ۋهسىله  ئىخالس 
بولۇپمۇ ۋهقىپ تهسىس قىلىشتا كۆرۈلگهن. بهزى ۋهقىپلهر ھهر خىل شهرتلهر ئاستىدىمۇ 
سايىسىدا  ئىخالس  نىيىتىدىكى  ۋه  ھاالللىقى  پۇل-مېلىنىڭ  كىشىنىڭ  قىلغان  ۋهقىپ 
ئهسىرلهرگىچه ياشىغان. بهزى ۋاقىتالردا زىيانغا ئۇچرىتىلغان بولسىمۇ، بىرسى چىقىپ، 

ئۇنى قايتىدىن ئىھيا قىلغان. 
ئىخالسنىڭ غالىپ كېلىدىغانلىقىدىن شۈبھه قىلماسلىق كېرهك. چۈنكى ئىخالسلىق 
غهيرهتلهر مۇھاپىزهت قىلىنىدۇ ۋه ھېچ بىر ۋاقىت زايا بولمايدۇ. ئىخالسلىق، سهۋرىلىك 
كىشىلهردىن تهركىپ تاپقان ھهربى قىسىمالر سان ۋه قۇرال كۈچى جهھهتتىن قاتمۇ-قات 
ئهھۋال،  بۇ  كهلگهن.  غالىپ  بىلهن  ياردىمى  ئالالھنىڭ  دۈشمهنلهرگه  بولغان  ئۈستۈن 
ئۇرۇشىدىكى  بهدىر  بېرىدۇ.  كۆرسىتىپ  ئىكهنلىكىنى  ئاساسى  غهلبىنىڭ  ئىخالسنىڭ 
سان  قۇشۇنىنىڭ  ئىسالم  ئۇرۇشىدا  ھۇنهيىن  مىسالىدۇر.  تىپىك  بۇنىڭ  غالىبىيهت 
جهھهتتىن كۆپلىكىگه ئىشهنچه قىلىشى ۋه ئۆزىدىن مهغرۇرلىنىشى نهتىجىسىده ئىخالس 
رهسۇلىنىڭ  ئالالھ  لېكىن  تارتقان.  زىيان  قىسمهن  دهسلىپىده  ئۈچۈن  زېدىلهنگهنلىكى 
ئهسھابى-كىرامنى ئاگاھالندۇرىشى بىلهن ھېس-تۇيغۇلىرىنى قايتىدىن كونترول قىلىپ، 

تۈزۈتۈشى نهتىجىسىده، مۇسۇلمانالر ئاخىرىدا غهلبىگه ئېرىشكهن.
 خىزمهتته ئىخالسنىڭ ئهڭ مۇھىم نىشانىلىرىدىن بىرى، ئۇنىڭ ھهققىنى ئالالھتىن

زامان ئول گۈل كهبى، گۈل كۆرمىگهن زامان بولدى، 

گۈلنىڭ گۈزهللىكى، تىلالردا داستان بولدى.

-يهھيا كهمال
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ۋه پهيغهمبهرلهر  ئۆرنهكلىرىنى  گۈزهل  ئهڭ  بۇنىڭ  قىلىشتۇر.   ئۈمىد 
ھهر قۇرئانى-كهرىمده  قويغان.  ئوتتۇرىغا  ۋارىسلىرى   پهيغهمبهر 

پهيغهمبهرنىڭ تىلىدىن نهقىل قىلىنغان:
 «قىلغان بۇ تهبلىغىم ئۈچۈن سىلهردىن ھېچ قانداق بىر 
ئالهملهرنىڭ  پهقهت  ھهققىمنى  مېنىڭ  قىلمايمهن.  تهلهپ  ھهق 
ھهقىقهتنى  بۇ  سۆز،  دېگهن  بېرىدۇ.»26  ئالالھ  بولغان  رهببى 

ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
ياسىن سۈرىسىده بايان قىلىنغان «ئهسھابى كاريه» قىسىسسىمۇ 

بۇنىڭ جانلىق مىسالىدۇر. 
ھهق دىنگه دهۋهت قىلىش ئۈچۈن ئانتاكياغا ئهۋهتىلگهن ئۈچ 
ئۆلۈم  ئۇالرنى  ھهتتا  چىققان،  قارشى  خهلقى  يهرنىڭ  ئۇ  ئهلچىگه، 
بىلهن تهھدىت قىلغان. ئۇالرنىڭ بۇ خىل تهھدىتلىرىدىن خهۋهر 
تاپقان ھهبىب نهجار خهلقىنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇالرغا مۇنداق خىتاب 

قىلغان: 
ھهبىب  (يهنى  كىشى  بىر  جايىدىن  يىراق  «شهھهرنىڭ 
نهجار) يۈگۈرۈپ كېلىپ ئېيتتى: «ئى قهۋمىم! پهيغهمبهرلهرگه 
ئهگىشىڭالر. توغرا يولدا بولغان، (ئىمانغا دهۋهت قىلغانلىقىغا) 
سىلهردىن ھهق سورىمايدىغان كىشىلهرگه ئهگىشىڭالر.» (ياسىن 

سۈرىسى، 20-21-ئايهت)

 خىزمهت ئهھلى دۇنياغا خىرىس قىلماي، ماددىي مۇكاپاتتىن 
بهكرهك ئىالھىي رىزانى نىشان قىلغان تهقدىرده، ئالالھتائاالنىڭ، 
ھهمده ئۆزى خىزمهت قىلغان ئىنسانالرنىڭ سۆيگۈسىگه ئېرىشىدۇ. بۇ 

ھهقته شۇ ھادىسه بۇ ھهقىقهتنى گۈزهل ئىپادىلهيدۇ: 
بىر كۈنى، ئالالھ رهسۇلىنىڭ يېنىغا بىر ئادهم كېلىپ:

- ماڭا بىر ئىشنى دېگىنكى، ئۇنى قىلغان تهقدىرده ئالالھ ۋه 

26. شۇئهرا سۈرىسى، 180،164،145،127،109-ئايهتلهر؛ يۇنۇس سۈرىسى، 72؛ 
ھۇد سۈرىسى، 29-ئايهتلهرگه قاراڭ.

گۈل 
پهيغهمبهرنىڭ 
سىمۋولىدۇر. 

يهنى ئۇ 
كائىناتنىڭ 

پهخرى بولغان 
پهيغهمبىرىمىز، 
گۈزهل ئهخالقى 
بىلهن گۈللهر 

گۈلىدۇر، زاھىرى 
ۋه باتىنى 

ھاللىرى بىلهن 
گۈللهرنىڭ 
شاھىدۇر.
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ئىنسانالر مېنى ياخشى كۆرسۇن. -دېدى. ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ 
ئهلهيھى ۋهسهللهم:

- دۇنياغا قارىتا زاھىد بول، ئۇنىڭغا ئهھمىيهت بهرمىگىنكى، 
كۆرسۇن. ئىسانالرنىڭ قولىدىكى نهرسىلهرگه  ئالالھ سېنى ياخشى 
سېنى  ئىنسانالرمۇ  قىلمىغىنكى،  تهلهپ  ئۇنى  بول،  زاھىد  قارىتا 

ياخشى كۆرسۇن. – دېدى. (ئىبنى ماجه، «زۇھد»،1)
قىلىش  ئۈچۈن  رىزاسى  ئالالھ  ئىشنى  ھهر  قىلساق،  خۇالسه 
كېلىشى  ھالىغا  ئىدراك  قهلبىده  ئهھلىنىڭ  خىزمهت  چۈشهنچىسى 
كېرهك. خىزمهت قىلىۋاتقان كىشىلهر ئالالھ ئۆزىگه ئېھسان قىلغان 
پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر، شېھىدلهر ۋه سالىھالر مېڭىۋاتقان يولدىن 
يهنى ئىستىقامهتتىن ئايرىلماسلىقى كېرهك. ئهقىده، سۆز، ئهمهل، 
ھهرىكهت قاتارلىق ئىشالردا ئىالھىي رىزاغا ئۇيغۇن ھهرىكهت قىلىش 
قۇرئانى- قىلغانالر،  رىئايه  ئىستىقامهتكه  قىلىنغان  تهبىر  دهپ، 

كهرىمده مۇنداق ماختالغان:
«شۈبھىسىزكى، «پهرۋهردىگارىمىز ئالالھدۇر» دېگهنلهر، 
ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا پهرىشتىلهر چۈشۈپ؛ «قورقماڭالر، 
غهم قىلماڭالر، سىلهرگه ۋهده قىلىنغان جهننهت ئۈچۈن خۇشال 

بولۇڭالر» دهيدۇ.» (فۇسسىلهت سۈرىسى، 30-ئايهت) 
بىلهن  خاراكتېر  ساغالم  ئاۋۋال  ھهممىدىن  ئهھلى  خىزمهت 
ئوتتۇرىغا چىقىشى كېرهك. چۈنكى ئىنسانالر ساغالم خارهكتېرلىك، 
ئارقىسىدىن  ۋه  ھهيران  شهخسىلهرگه  ئۆرنهك  كۆرىدىغان  يىراقنى 

ماڭىدۇ. 
مىساللىرىغا  سان-ساناقسىز  ھهقىقهتلهرنىڭ  بۇ  تارىخى  ئىسالم 

شاھىت بولغان. 
ئابباسىيالر دهۋرىده ئىسالم توپراقلىرىنىڭ كېڭىيىشى بىلهن بۇ 
ئاققان.  قاراپ  باغداتقا  مهركىزى  دۆلهتنىڭ  بايلىقالر  توپراقالردىكى 
دۇنياغا  ئارىسىدا  كىشىلهر  تهبىقىدىكى  يۇقىرى  ئهگىشىپ،  بۇنىڭغا 
بېرىلىدىغانالر  كهيپ-ساپاغا  ئهيشى-ئىشرهت،  قىلىپ،  خىرىس 

«پۇل-
مال بېرىش 

مهرتكه اليىق. 
ئاشىقالرنىڭ 

مهرتلىكى جان 
بېرىش. سهن 
ئالالھ رىزاسى 
ئۈچۈن نان 

بهرسهڭ، ساڭىمۇ 
نان بېرىلىدۇ. 

ئهگهر ئالالھ 
ئۈچۈن جان 

بهرسهڭ ساڭىمۇ 
جان بېرىلىدۇ.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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كۆپىيىشكه باشلىغان. بۇ ئهھۋال شۇنداق ھالهتكه كهلگهنكى، خهلىپه 
مهمۇننىڭ قىزى بىلهن ئۆيلهنمهكچى بولغان باش ۋهزىر ھاسان ئىبنى 
ئىسراپچىلىقنىڭ  ئهھۋال  بۇ  سۈرگهن.  كۈن   19 تويى  سهھىلنىڭ 
يۇقىرى پهللىگه چىقىشى ئىدى. دۆلهت خهزىنىسى بوزۇپ چېچىلىپ، 
ئىسراپ قىلىنغان. دۆلهتنىڭ بۇنداق بايلىققا ئىگه بولىشى كۆپلىگهن 
كىشىلهرنىڭ ئىشتىھاسىنى قوزغىغان. بۇ خىل ئىشتاھانى تويغۇزۇشقا 
ئۇرۇنغان ئاجىز خارهكتېرلىك ئىنسانالر ئۆز ئهتراپىدا ئىجابى ئۆرنهك 

بواللمىغان ۋه ئارقىسىدا ئۆچمهس بىر ئىزمۇ قالدۇرالمىغان. 
بۇخىل ئهھۋالالر بىلهن بىرلىكته ئۇ ۋاقىتالردا باغداتتا ئىنسانالرنى 
تىرىشىۋاتقان،  پاكالشقا  نهپىسلهرنى  قىلىدىغان،  دهۋهت  ئالالھقا 
كۆڭۈللهرنى قۇرئانى-كهرىم ۋه سۈننهت يولىدا تهربىيلهيدىغان، ئۆزىنى 
ئالالھ يولىغا ئاتىغان مۇتتهقى ئىنسانالرمۇ بار ئىدى. بۇالر، ئابدۇلالھ 
ئىبنى مۇبارهك، سۇپيانى سهۋرى، فۇدايىل ئىبنى ئىياز، جۇنهيدى 
باغدادى، مهرۇپى كهرھى ۋه بىشرى ھهفى قاتارلىق زاتالر ئىدى. بۇ 
ھۆرمهتلىك زاتالر باشقىالرنىڭ يهنى كهيپ-ساپاغا بېرىلىپ ئېزىپ 
كېتىۋاتقان ئىنسانالرنىڭ ئهكسىچه، خهيرلىك  خىزمهتلهرنى قىلدى. 
سېتىۋااللمىدى،  كۆڭلىنى  زاتالرنىڭ  مۇتتهقى  بۇ  سهلتهنهتى  دۇنيا 
دۇنيانىڭ ھهر قانداق ماقام-مهنسىپى ئۇالرنى مۇقهددهس غايىلىرىدىن 
بولۇۋاتقان  غهرق  تۇپانىدا  ماددىچىلىق  ئۇالر  ئايرىۋېتهلمىدى. 
ئىنسانالرنىڭ پاناھلىنىدىغان قهلئهسى بولدى. سۇلتانالر، ۋهزىرلهر، 
دۆلهت رهھبهرلىرى ئىنسانالرنىڭ بهدىنىگه ھۆكۈم قىلدى، ئهمما بۇ 
مۇتتهقى زاتالر، كۆڭۈللهرگه تهخت قۇردى. ئۇالر قىلچىلىك ماددىي 
مهنپهئهت كۆزلىمهي، خهلققه پىداكارانه خىزمهت قىلدى. ئۇالرنىڭ 
مۇسلىمالرغىمۇ  غهيرى  ھالىتى  ئىمانلىق  تولغان  سۆيگۈ-مۇھهببهتكه 

تهسىر كۆرسهتتى. 
ئىچىده  سهلتهنىتى  ئۆز  رهشىد  ھارۇن  خهلىپىسى  ئابباسى 
راككادا ئولتۇراتتى. بىر كۈنى ئۇ شهھهرگه ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارهك 
ھهزرهتلىرى كهلدى. پۈتۈن شهھهر خهلقى ئۇنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن 

«مۇسۇلمان 
ھالهتته 

ئۆلگهندىن 
كېيىن، باشقا 

شهكىلده 
ئۆلۈشنىڭ 

غېمىنى 
قىلمايمهن.» 

- ھهزرىتى ھۇبهيب 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ
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شهھهر سىرتىغىچه چىقتى. خهلىپه گۇيا شهھهرده يالغۇز قالدى. بۇ 
مهنزىرىنى بالكوندىن كۆرگهن ھارۇن رهشىدنىڭ بىر كېنىزىكى:

ئۇ  سورىدى.  دهپ   - بولدى؟  نېمه  ئهھۋال؟  نېمه  بۇ   -
يهردىكىلهر:  

ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئىسمى  كهلدى.  ئالىم  بىر  خوراساندىن   -
بهردى.  جاۋاب  دهپ   - ئېلىۋاتىدۇ.  قارشى  ئۇنى  ئاھاله  مۇبارهك، 

بۇنى ئاڭلىغان كېنىزهك: 
 - ھهقىقىي سۇلتانلىق، مۇشۇنداق بولىدۇ. ھارۇننىڭ سۇلتانلىقى 
ھهقىقىي سۇلتانلىق ئهمهس! چۈنكى ھارۇننىڭ سۇلتانلىقىدا لهشكهر 

بولمىسا، ئىشچىالرنىمۇ بىر يهرگه يىغقىلى بولمايدۇ. - دېدى. 
ھهقىقهتهن، تارىخ بويىچه بۇنداق سالىھ زاتالر ئۈستۈن ئهخالقى  
ئىززهت- ئىسالمنىڭ  ۋه  جانلىقلىقى  مهنىۋىي  جهمئىيهتنىڭ  بىلهن 
ھۆرمىتىنى ساقالپ كهلگهن. رهببىمىز ئۇالردىكى قۇۋۋهتلىك ئىمان 
ۋه يۈكسهك ئهخالققا چۈشلۇق ئۇالرنى ياخشى كۆرۈپ، قىيامهتكىچه 
ھهقته  بۇ  كۆرسهتكهن.  ياخشى  ئۇالرنى  مۇئمىنالرغا  كېلىدىغان 

قۇرئانى-كهرىمىده:

ُ ُوّدًا  َ ْ َّ ُ ا ُ َ  ُ َ ْ َ َ אِت  َ ِ א َّ ا ا ُ ِ َ ا َو ُ َ َ آ ِ َّ ِإنَّ ا

ئۈچۈن  قىلغانالر  ئهمهللهرنى  ياخشى  ۋه  ئېيتقان  «ئىمان 
پهيدا  مۇھهببهت  دىللىرىدا)  (ئۇالرنىڭ  ھهقىقهتهن  ئالالھ 

قىلىدۇ.» (مهريهم سۈرىسى، 96-ئايهت) دېيىلگهن. 
خىزمهت ئهھلى «ئهل-ئهمىن» ۋه «ئهس-سادىق» سۈپهتلىرى 
بىلهن بىزهنگهن پهيغهمبهر ئۈممىتى ئىكهنلىك ئېڭىدا سۆز-ھهرىكىتىده 
راستچىل «سىدىق ئهھلى»، ئىشهنچىلىك بولىشى كېرهك. بۇالرنىڭ 
شۇڭا،  ئاشىدۇ.  ئهمهلگه  ئىبادهتته  بولغان  توغرا  پهقهت  ھهممىسى 
ھايات،  شهخسىي  مهيلى  قىلغاندهك،  دىققهت  ماڭغاندا  كۆۋرۈكته 
مهيلى قىلىۋاتقان خىزمهتلهرده بولسۇن ئهستايىدىل بولۇش كېرهك. 

«مۆمىنلهر 
ھهقىقهتهن 

(دىندا) 
قېرىنداشالردۇر، 
(ئۇرۇشۇپ قالسا) 
قېرىنداشلىرىڭالر-

نىڭ ئارىسىنى 
تۈزهڭالر، 
رهھمهتكه 

ئېرىشىشىڭالر 
ئۈچۈن ئالالھتىن 

قورقۇڭالر.» 

(ھۇجۇرات سۈرىسى، 
10-ئايهت)
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4. مهرھهمهتلىك ۋه ئهپۇچان بولۇش

كامىل بىر مۇئمىن كۆڭۈل ئىنسانىدۇر. مهرھهمهت، غهمگۈزارلىق 
ئۇنىڭ كۆزگه كۆرىنىدىغان خۇسۇسىيىتى ۋه تهبىئىتى ئهسلىيهسىدۇر. 
ئۇچقۇنغا  قالمايدىغان  ئۆچۈپ  پهقهت  قهلبته  مۇئمىن  مهرھهمهت 
ئوخشايدۇ. ئىنسان روھى يېتىپ بارااليدىغان مۇكهممهللىك سماسىغا 
ئۆتىدۇ.  باسقۇچىدىن  خىزمهت  ۋه  مهرھهمهت  يولى  يېتىشنىڭ 
مهرھهمهت ئىمانىمىزنىڭ بۇ ئالهمدىكى شاھىدى ۋه بىزنى رهببىمىزگه 

يېقىنالشتۇرىدىغان ئىالھىي جهۋھهردۇر. 
خىزمهت ئهھلى جانابى ئالالھنىڭ راھمان ۋه رهھىم ئىسمىنى 
اليىقىدا تهپهككۇر قىلىپ، خىزمهت قىلىۋاتقان مهخلۇقاتقا  مهرھهمهت 
پۈتۈن  ئىشىدۇر.  مهرھهمهت  خىزمهت،  چۈنكى  كېرهك.  قىلىشى 
كېلىدۇ.  بارلىققا  نهتىجىسىده  خىزمهتلهر،  شهپقهتلىك  گۈزهللىكلهر 
خىزمهت  جهھهتتىن  بۇ  ئىنفاقتۇر.  ئاالمىتى  ئېنىق  مهرھهمهتنىڭ 
ئهھلى ئهينى ۋاقىتتا مهرت بولىشى كېرهك. چۈنكى يۈكسهك ئهخالق 
ۋه پهزىلهتلهر بىر-بىرىنى تاماماليدۇ. مهرھهمهتلىك ئىنسان مهرت، 
مهرت ئىنسان كهمتهر، كهمتهر ئىنسان ھهقىقىي خىزمهت ئهھلىدۇر. 

بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
«ئالالھتائاال مهرتتۇر، ئېھسان ئىگىسىدۇر، مهرتلىكنى ۋه گۈزهل 
1-جىلد،  جامىئۇسسهغىر»،  (سۇيۇتى،«ئهل  كۆرىدۇ.»  ياخشى  ئهخالقنى 

60) دېگهن. 
بۇنىڭغا قارشى ناچار ئهخالق ۋه ناچار ئىللهتلهرمۇ بىر-بىرىگه 
ئىنسان  بېخىل  بېخىل،  ئىنسان  مهھرۇم  شهپقهتتىن  باغلىقتۇر. 
تهكهببۇر، تهكهببۇر ئىنسان خىزمهتتىن يىراقتۇر. بۇ سهۋهپتىن گۈزهل 
ئهخالق بىلهن بىزهنمىگهن، قوپاللىق بىلهن قىلىنغان خىزمهتلهردىن 
نهتىجه كۈتكىلى بولمايدۇ. ئىنسانغا خىتاب قىلىدىغان تهربىيه ۋه 
تهبلىغ قاتارلىق خىزمهتلهرده بۇ جهھهت تېخىمۇ مۇھىمدۇر. چۈنكى 
شهخسىده  ئۇنىڭ  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قۇرئانى-كهرىمىده 

ئىمان ئېيتمىغۇچه 
جهننهتكه 

كىرهلمهيسىلهر، 
بىر-بىرىڭالرنى 

ياخشى 
كۆرمىگىچه تولۇق 

ئىمان ئېيتقان 
بولمايىسىلهر. 

سىلهرگه بىر نهرسه 
ئېيتىمهنكى، 
ئۇنى قىلغان 
مۇددهتكىچه 

بىر-بىرىڭالرنى 
ياخشى كۆرسىلهر: 

«ئاراڭالردا ساالمنى 
ئومۇمالشتۇرۇڭالر.» 

(مۇسلىم، 
«ئىمان»، 93)
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پۈتۈن ئۈممىتىگه خىتابهن:
«ئالالھنىڭ رهھمىتى بىلهن سهن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ. 
ئهگهر قوپال، باغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرهڭدىن 
مهغپىرهت  ئۈچۈن  ئۇالر  قىل،  ئهپۇ  ئۇالرنى  كېتهتتى.  تارقاپ 
تىلىگىن، ئىشتا ئۇالر بىلهن كېڭهشكىن. (كېڭهشكهندىن كېيىن 
ئالالھ  قىلغىن.  تهۋهككۇل  ئالالھقا  باغلىساڭ،  بهل  ئىشقا  بىر 
ھهقىقهتهن تهۋهككۇل قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ.» (ئال ئىمران 

سۈرىسى، 159-ئايهت) دېيىلگهن. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر قېتىم ھهزرىتى ئائىشه رهزىيهلالھۇ 
ئهنھاغا:

رىفىق  ئىگىسىدۇر)  (رىفىق  رهفىقتۇر  ئالالھ  ئائىشه!  «ئهي 
بهرمىگهن  نهرسىگه  باشقا  كۆرىدۇ،  ياخشى  مۇئامىلىنى  (يۇمشاق) 
(مۇسلىم،  بېرىدۇ.»  مۇئامىلىگه  قىلىنغان  ھالهتته  رىفىق  ساۋابنى 

«بىرر»، 77) دېگهن. 
بىر  باشقا  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  يهنه 

ھهدىسىده:
ياخشىنى  ئىنسانالرغا  مهرھهمهتلىك،  ئهدهپلىك،  «ئالالھتائاال 
ياخشى  قهلبنى  چاقىرىدىغان  قىلىشقا  ئىتائهت  ئالالھقا  ئۆگۈتۈپ، 
كۆرىدۇ. قوپال، پايدىسىز نهرسىلهر بىلهن شۇغۇللىنىدىغان، روھىنىڭ 
قايتىدىن ئۆزىگه قايتۇرۇپ بېرىلىدىغان ياكى بېرىلمهيدىغانلىقىنى 
بىلمهي تۇرۇپ، پۈتۈن كېچىنى ئۇيقۇ بىلهن ئۆتكۈزىدىغان، ئالالھنى 
ئاز زىكىر قىلىدىغان ھهر قهلبكه غهزهپ قىلىدۇ.» (دهيلهمى، «مۇسنهد»، 

1-جىلد، 158) دېگهن.

دىننىڭ زاھىرى قىسمى ئهقىل بىلهن، باتىنىي قىسمى (يهنى 
تهربىيىلهش،  ئىنسانالرنى  چۈشىنىلىدۇ.  بىلهن  قهلىب  ماھىيىتى) 
نهتىجه  بهرىكهتلىك  كۆپ  تېخىمۇ  مهرھهمهت  سېلىشتا  خىزمهتكه 
ھاسىل قىلىدۇ. چۈنكى قوپاللىق بىلهن باش ئهگمىگهن  ئىنسان، 

يۇمشاقلىق ئالدىدا باش ئىگىدۇ. 

«شۈبھىسىزكى، 
ئالالھ ئۆزىنىڭ 

يولىدا 
مۇستهھكهم 

بىنادهك سهپ 
بولۇپ جىھاد 
قىلغانالرنى 

(يهنى ئۇرۇش 
مهيدانىدا 
دۈشمهنگه 

ئۇچراشقان چاغدا 
مهۋقهسىده 
ساباتلىق 

تۇرۇپ غازات 
قىلغانالرنى) 

دوست تۇتىدۇ.» 

(سهف سۈرىسى، 
4-ئايهت)
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بىر مۇئهللىمگه قىلىنغان مۇھهببهت ئۇنىڭغا بولغان باغلىنىش ۋه 
ئوقۇتقان نهرسىلىرىگه بولغان ئاالقىنى كۈچهيتىدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ 
نهرسىلىرىنى  ئۆگهتكهن  ئۇنىڭ  يېقىنلىشىشى  بىلهن  مهرھهمهت 
ئوقۇغۇچىسىنىڭ ئهقلى مۇالھىزه ئارقىلىق ئهمهس، قهلبى ئارقىلىق 
تهلىم-تهربىيه  بىلهن  بۇنىڭ  بولىدۇ.  تۈرتكه  قىلىشىغا  مۇالھىزه 
بۈيۈك  كېلىپ،  ھالهتكه  ئۇيغۇن  مايىللىقىغا  روھى  ئىنساننىڭ 
نىسبهتته، شهخىسكه تهسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا، ئوقۇغۇچىغا تهسىر 
قىلىش ئۈچۈن شهپقهت بىلهن يېقىنلىشىش كېرهك. چۈنكى ئىنسان 
يۈزىنىڭ  يهر  سهۋهپتىن  بۇ  تهسلىمدۇر.  مهرھهمهتكه  ۋه  مۇھهببهت 

ھهقىقىي فاتىھلىرى كۆڭۈللهرنى فهتىھ قىلغانالردۇر. 
قول  باشلىقالر،  شهخسىيهتچى  مهھرۇم،  سۆيگۈ-مهرھهمهتتىن 
ئۈچۈن،  قىاللمىغانلىقى  ھۆكۈم  كۆڭلىگه  كىشىلهرنىڭ  ئاستىدىكى 
بىلهن  بۇنىڭ  ئۇرۇنىدۇ.  قىلدۇرۇشقا  ئىتائهت  مهجبۇرى  ئۇالرنى 
تۆۋهن  سهۋهپتىن  بۇ  قىلىدۇ.  كۆڭۈلسىز  تۇرمۇشىنى  ئىنسانالرنىڭ 
نىسبهتته نهتىجه قازىنىدۇ. بۇنداق كىشىلهر ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ، 
نهپرهتنىڭ گىرداۋىدا ھاالك بولۇشقا مهھكۇم بولىدۇ. مهرھهمهت ۋه 
تۇتقۇزۇش  ھۇقۇق  ئىنسانغا  مهنپهئهتپهرهس  مهھرۇم،  شهپقهتتىن 

ئىنسانىيهتكه زۇلۇم قىلغانلىقتۇر. 
قېلىشنىڭ  مهھرۇم  سۆيگۈدىن  ۋه  مهرھهمهت  ھهقىقهتته  زۇلۇم 
ھهر  قالغانالر،  مهھرۇم  خىسلهتتىن  ئۇلۇغ  ئىككى  بۇ  مهھسۇلىدۇر. 
ۋاقىت زۇلۇم قىلىشقا مايىلدۇر. مهرھهمهت مۇھهببهتنىڭ مېۋىسىدۇر. 
بهرىكهت  خۇشاللىق،  ئائىلىده  بىر  قۇرۇلمىغان  ئاساسىغا  سۆيگۈ 
بولمىغىنىدهك، مۇھهببهتسىز خىزمهتتىنمۇ خهيرلىك نهتىجه كۈتكىلى 

بولمايدۇ. 
خىزمهتكه موھتاج ئىنسانالر، يارىدار قۇشقا ئوخشايدۇ. ئۇالرغا  
شهپقهت بىلهن قىلىنغان خىزمهت پايدا بېرىدۇ. خىزمهتته بۇ شهپقهت 
ئۇسلۇبىنى جارى قىلدۇرۇش ئۈچۈن تهلىم-تهربىيهگه موھتاجمىز. بۇ 
بولغان  ھاكىم  دهستۇرالر  ۋه  ئهدهپ  دىنىي  ماھىيىتى  تهربىيهنىڭ 

«مۇھهممهد 
ئالالھنىڭ 

رهسۇلىدۇر، 
بۇنىڭ بىلهن 
بىرگه بولغان 

مۇئمىنلهر 
كۇففارالرغا 

قاتتىقتۇر، ئۆزئارا 
كۆيۈمچاندۇر.» 

(فهتىھ سۈرىسى، 
29-ئايهتنىڭ بىر 

قىسمى)
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مۇھىتالرنىڭ تهربىيسىنى ئۆرنهك قىلىش بىلهن قولغا كېلىدۇ. 
ۋه  «مهنمهنلىك»  ئهھلىده  خىزمهت  بىر  ھهقىقهتهن، 
ئېلىشى  سۆيگۈ-مۇھهببهت  ئورنىنى،  «شهخسىيهتچىلىك»نىڭ 
كېرهك. مهرھهمهت كۆچىتىنىڭ گۈزهل، ئىنچىكه، نازۇك چېچهكلىرى 
بۇ شهكىلده ياشىرىپ چىقىدۇ. مهرھهمهت بىلهن ھهرىكهت قىلىش 
ياردهمگه  ماددىي-مهنىۋىي  ئهتراپىدىكى  يهتكهنلهر،  كامالىتىگه 
موھتاج، كۆڭلى سۇنۇق كىشىلهرنى ئىزدهيدۇ. چۈنكى ئۇالر ،چۈشكۈن 

ئىنسانالر مۇپتىال بولغان ئازابنى كۆڭلىده ھېس قىلىدۇ. 
بىلهن  تهربىيه  مهنىۋىي  بولۇپمۇ  مۇئهسسهسهلهر  بارلىق 
شۇغۇللىنىدىغانالر بىرهر شهپقهت، پىداكارلىق ۋه خىزمهت مهكتىۋى 
يېزىلغان  مهلۇماتالر  قۇرۇق  ئارىسىدا  تامالرنىڭ  ئۇ  كېرهك.  بولىشى 
ئېلىشى  يهر  ھاياجىنى  ۋه  ئاشق  مهرھهمهتنىڭ  ئهمهس،  قهغهزلهر 
چاچالمىغان  ئۇرۇقىنى  مۇھهببهت  ئوقۇغۇچىسىغا  چۈنكى  كېرهك. 
ھېس-تۇيغۇسىز بىر مۇئهللىم؛ جامائىتىگه ئىماننىڭ لهززىتىنى ھېس 
ئاستىدىكىلهرنى  ئهمرى  ياكى  ئىشچىسى  ئىمام؛  بىر  قىلدۇرالمىغان 
قوغدىيالمىغان، ئۇالرغا شهپقهت قاناتلىرىنى ئاچالمىغان بىر خوجايىن 
(كاپىتالىسىت)  ئىالھىي مهرھهمهتتىن يىراق شهپقهت يوقسۇللىرىدۇر. 
تۇيغۇسىز  ئالدىدا،  ئازابى  كىشىلهرنىڭ  ئىگه-چاقىسىز  ۋه  موھتاج 

قالغانالر، خىزمهتتىن نېسىۋىسى يوق شهخسىيهتچى كىشىلهردۇر. 
مهزلۇمالرنىڭ  ئالالھتائاال  كېرهككى،  چىقارماسلىق  ئېسىمىزدىن 
يېنىدىدۇر. بۇ دۇنيادا بهشهرى ئادالهتتىن مىڭ بىر ھىيله بىلهن ئۆزىنى 
ئالالھتائاالنىڭ  بولغان  سوتچىسى»  «سوتچىالرنىڭ  قۇتقۇزغانالر، 
زىيان  نهتىجىده  بېرىدۇ،  ھېساب  ئېگىپ  بۇيۇن  چارىسىز  ئالدىدا 

تارتىدۇ. 
تهكهببۇر،  قوپال،  ئوخشاش  جالالتقا  خۇشتار،  بېرىشكه  جازا 
ئۆگۈتىشكه  قۇرئان  بىلهن  تايىقى  كىچىك  ئورنىغا  شهپقهتنىڭ 
ئۇستازالرنىڭ  زېرىكتۇرىدىغان  قۇرئاندىن  كۆڭۈللهرنى  ئۇرۇنۇپ، 

تىرىشچانلىقىنىڭ نهتىجىسى، ھېرىپ-چارچاشتىنال ئىبارهتتۇر. 

ئىككى دىن 
قېرىنداش، 
بىر-بىرىنى 
يۇيىدىغان 

ئىككى قولغا 
ئوخشايدۇ.
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ئالغانالر،   ئۈستىگه  ئامانىتىنى  خىزمهت  بولۇپمۇ  مۇسۇلمانالر، 
ئېسىدىن  ئاگاھالندۇرىشىنى  شۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

چىقارماسلىقى كېرهك: 
«سىلهرگه جهھهننهملىك كىشىلهرنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ 
ماڭىدىغان  بىلهن  چوڭچىلىق  ۋه  بېخىل  يۈرهك،  تاش  بېرهيمۇ؟ 

كىشىلهردۇر.» (بۇخارى، «ئهيمان»، 9)
گۈل-چېچهك مهنزىرىلىرى ئهڭ قوپال بىر ئىنساننىمۇ تهبهسسۇم 
كىشىلهرمۇ  قىلىدىغان  رهھبهرلىك  ئىنسانالرغا  يهرده،  قىلدۇرالىغان 
يۇمشىتىپ،  كىشىلهرنى  قاتتىق  يۈرىكى  بولىشى،  تهبىئهتلىك  گۈل 

كۈلمهس يۈزلهرنى كۈلۈمسىرىتىشى كېرهك. 
ئالالھتائاالنىڭ سۈپهتلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ ئهپۇ قىلىدىغانلىقىنى 
ئهھلى  خىزمهت  شۇڭا،  ئىسمىدۇر.  «ئهل-ئهفۇۋ»  ئىپادىلهيدىغان 

ئهپۇچان بولىشى كېرهك. 
بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دېيىلىدۇ:

سۆز  ياخشى  (يهنى  ياخشىلىققا  تۇتقىن،  دوست  «ئهپۇنى 
قىلىشقا، ياخشى ئىش قىلىشقا) بۇيرىغىن، نادانالر بىلهن تهڭ 
بولمىغىن (يهنى نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي، ئۇالرغا مۇاليىم 

بولغىن.)» (ئهئراف سۈرىسى، 199-ئايهت)
ئهپۇ قىلىش ئالالھنى ياخشى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئهخالقى بىلهن 
بىلهن  نهزىرى  خالىقنىڭ  نهتىجىسىدۇر.  تهبىئى  ئهخالقلىنىشنىڭ 
تهييارالپ  شهرت-شارائىتىنى  قىلىشنىڭ  ئهپۇ  قاراش،  مهخلۇقاتقا 
بېرىدۇ. ئهپۇنىڭ پهرمانىنى قهلب يازىدۇ. ئىالھىي خۇشاللىق بىلهن 
چېچهكلىرىنى  ئهپۇ  بېغىدا  كۆڭۈل  خااليدىغانالر،  ھۇزۇرلىنىشنى 
ئۆزىمىزنىڭ  ئارقىلىق  قىلىش  ئهپۇ  چۈنكى  ئېچىلدۇرغانالردۇر. 
ئىنسان،  قىاللمىغان  ئهپۇ  تهييارلىيااليمىز.  زېمىن  قىلىنىشىغا  ئهپۇ 

ھهقىقهتته ئۆزىنى ھاالك قىلغان بولىدۇ.
ئهپۇ قىلىش، جازاالشقا كۈچى يهتكهن تۇرۇغلۇق جىنايهتچىنى 

پىداركارلىق ۋه 
مهرتلىكنىڭ 

خېمىر تۇرۇچى 
مۇھهببهتتۇر.
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نهپىسنىڭ  ئالىيجاناپلىق  ھهقىقىي  دېگهنلىكتۇر.  قىلىش  ئهپۇ 
مهككىنىڭ  تۇتۇشتۇر.  يولىنى  ئهپۇ  يۇتۇپ،  ئىچىگه  ئاچچىقىنى 

فهتھىدىكى ئومۇمىي كهچۈرۈم پهرمانى بۇ مهنادا بۈيۈك تهبلىغدۇر. 
خىزمهت ئهھلى، ئىنسانالرنىڭ ئهيىپلىرىنى ئاچقۇچى ئهمهس، 
چۈنكى  كېرهك.  بولىشى  ياپقۇچى  ئهيىپ-نوقسانالرنى  ئهكسىچه 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«كىم دوستىنىڭ ئهيىبىنى ياپسا، ئالالھ قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ 
ئهيىبىنى ياپىدۇ. كىمكى مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ ئهيىبىنى ئاچسا، 
ئۇنى  بولسىمۇ،  ئۆيىده  ھهتتا  ئاچىدۇ.  ئهيىبىنى  ئۇنىڭ  ئالالھمۇ 

ئهيىبى بىلهن رهسۋا قىلىدۇ.» (ئىبنى ماجه، «ھۇدۇد») دېگهن. 
«كىمكى مۇسۇلمان قېرىندىشىنى بىر خاتالىق بىلهن ئهيىپلىسه، 

ئۇ خاتالىقنى قىلماي تۇرۇپ ئۆلمهيدۇ.» (تىرمىزى، «قىيامهت»، 53) 

5. ئىستىشاره (مهسلهھهت) بىلهن ئىش قىلىش 

خىزمهتته ئىستىشاره بىلهن ھهرىكهت قىلىش ئىالھىي ئهمىر ۋه 
مۇھىم سۈننهتتۇر. جانابى ئالالھ رهسۇلىغا خىتابهن:

«ئالالھنىڭ رهھمىتى بىلهن سهن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ. 
ئهگهر قوپال، باغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرهڭدىن 
مهغپىرهت  ئۈچۈن  ئۇالر  قىل،  ئهپۇ  ئۇالرنى  كېتهتتى.  تارقاپ 
تىلىگىن، ئىشتا ئۇالر بىلهن كېڭهشكىن. (كېڭهشكهندىن كېيىن 
ئالالھ  قىلغىن.  تهۋهككۇل  ئالالھقا  باغلىساڭ،  بهل  ئىشقا  بىر 
ھهقىقهتهن تهۋهككۇل قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ.» (ئال ئىمران 
شهخسىده،  رهسۇلۇلالھنىڭ  ئارقىلىق  دېيىش  159-ئايهت)  سۈرىسى، 

پۈتۈن مۇئمىنالرغا ئىستىشارهنىڭ ئهھمىيىتىنى بىلدۈرگهن. 
مۇئمىنالرنىڭ مۇھىم مهسىلىلهرده بىر-بىرلىرى بىلهن ئىستىشاره 
قىلىشى: «ئۇالرنىڭ ئىشلىرى ئۆزئارا كېڭهش بىلهن بولىدۇ.» 

(شۇئهرا سۈرىسى، 38-ئايهت) دېگهن ئايهتته بايان قىلىنغان. 

«بىر-بىرىگه 
رهھىم قىلىش، 

بىر-بىرىگه 
شهپقهت 

كۆرسىتىشته 
مۆمىنلهرنىڭ 
بىر ۋۇجۇد 

بولغانلىقىنى 
كۆرىسهن! (بۇ 

ۋۇجۇدنىڭ 
بىر ئهزاسى 
ئاغرىغاندا 

باشقا ئهزالىرىمۇ 
ئۇيقۇسىز قېلىپ، 

قىزىتمىسى 
ئۆرلهپ، ئۇنىڭ 
ئاغرىقىنى ھېس 

قىلىدۇ.» 

(مۇسلىم، 
«بىرر»، 66)
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مۇھىم  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  كائىناتنىڭ 
دهپ قارىغان كۆپىنچه ئىشالردا، ئهسھابى-كىرام بىلهن ئىستىشاره 
بىلهن  ۋهھيى  ئىشتا  ھهر  ۋه  ماۋزۇ  ھهر  ئۇ  قىالتتى.  (كېڭهش) 
مېڭىۋاتسىمۇ ئۈممىتىگه مىسال بولسۇن دهپ، ئىستىشارىنى تاللىغان. 
چۈنكى بهدىر ۋه خهندهك ئۇرۇشىدا دۈشمهن بىلهن قهيهرده، قانداق 
كۈرهش قىلىدىغانلىقىنى ئىستىشاره بىلهن بېكىتكهن. ھهتتا ئۇھۇد 
ئۇرۇشى ھهققىده ئۆز ئارزۇسى «مۇداپىئه ئۇرۇشى» بولۇشىغا قارىماي، 
ئىستىشارىنىڭ نهتىجىسى دۈشمهننى مهدىنىنىڭ سىرتىدا كۈتىۋېلىش 

شهكلىده ئوتتۇرىغا چىققانلىقى ئۈچۈن، بۇ قاراشقا بويسۇنغان 
قالىدۇ.  ئاستىدا  تهسىرى  ھېسسىياتىنىڭ  دائىما  ئىنسان، 
ھېسسىيات بىلهن تهپهككۇر قىلىپ، قارار چىقىرىدۇ. بۇ سهۋهپتىن 
خىزمهت ئهھلىنىڭ كېڭهش بىلهن ھهرىكهت قىلىشى، خىزمهتنىڭ 

توغرا ۋه بهرىكهتلىك بولىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدۇ. 
لېكىن ئىستىشاره (كېڭهش) قىلىنىدىغان شهخسلهر ئهقىللىق، 
بىلىملىك ۋه تهقۋا ساھىبى بولۇشى بىلهن بىرلىكته چىقىشقاق ۋه 
كوللىكتىپ خىزمهتلهرنى قىالاليدىغان قابىلىيهتلىك كىشىلهر بولىشى 
ئهقلىگه  كىشىنىڭ  بىر  ئهقلى  كىشىنىڭ  كۆپ  ئومۇمهن،  كېرهك. 
ھهقىقهتتۇر.  ئوچۇق  چىقىرىدىغانلىقى  قارار  توغرا  تېخىمۇ  قارىغاندا 

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇ ھهقىقهتنى:
«ئىستىخاره قىلغان كىشى زىيان تارتمايدۇ، ئىستىشاره قىلغان 
يوقسۇل  كىشى  بولغان  ئىقتىساتلىق  قىلمايدۇ،  پۇشايمان  كىشى 
دېگهن   (280 2-جىلد،  زاۋائىد»،  «مهجمۇئۇز  (ھهيسهمى،  بولمايدۇ.» 

سۆزلىرى بىلهن بايان قىلغان. 
كىشىلهرگه  قىلىنىدىغان  ئىستىشاره  ۋاقىتتا  ئهينى  ئىستىشاره 
بېرىلگهن ئهھمىيهتنى كۆرسىتىدۇكى، بۇ ئۇالرنىڭ خىزمىتىده بۈيۈك  
كۈچ سهرپ قىلىشىغا ۋهسىله بولىدۇ. خىزمهت ئهھلىنىڭ مهنمهنلىك 
خىزمهتلهرده  قىلغان  چۈشۈرۈپ،  ھالهتكه  تۆۋهن  ئهڭ  تۇيغۇسىنى 
مهغرۇرلىنىش ئاپىتىدىن ساقاليدۇ. ئىستىشارىغا ئهھمىيهت بهرمهسلىك 

مۇھهببهت قۇرۇق 
شۇئار ئهمهستۇر. 

مۇھهببهت 
قېرىندىشىنىڭ 
دهردى بىلهن 
دهرتلىنىپ، 
ئېھتىياجىنى 

ھهل قىلىش، 
كۆيۈمچان بولۇش 

ۋه قولۇڭدىكى 
نېمهتنى 

ئۇنىڭ بىلهن 
ئورتاقلىشاالي-

دىغان بولۇشتىن 
ئىبارهتتۇر. 



222

ۋهقىپ، ئىنفاق، خىزمهت

مهنىسىنى  كۆرۈش  ئۈستۈن  قېرىنداشلىرىدىن  ئهتراپىدىكى  ئۆزىنى 
بىر  ئىللىتىنىڭ  ماختانچاقلىق  ۋه  تهكهببۇرلۇق  ئىپادىلهيدىغان 

ئاالمىتىدۇر. 
كېرهك.  قىلىنىشى  تهتبىق  مۇتلهق  نهتىجىسى  ئىستىشارىنىڭ 
قىلىنغان  لىڭشىتىپ  باش  بىلهن  شهكىلۋازلىق  سهمىمىيهتسىز، 
ئىستىشاره  كېلىدۇ.  ئېلىپ  زىيان  ئورنىغا  پايدىنىڭ  ئىستىشارىلهر، 
ئۇ ئىشنىڭ ئهھلى كىشىلهر بىلهن قىلىنىشى، ھهممه ئادهم پىكرىنى 
بىلهن  بۇنىڭ  كېرهك.  بولىشى  قويااليدىغان  ئوتتۇرىغا  ئوچۇق 
ھهقىقهت ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. لېكىن ئىستىشاره قىلىنىدىغان شهخس 
ئهھۋالدا  بۇ  بولمىسا،  ئهھلى  ئىشنىڭ  تېمىدا  مهسلىھهتلىشىدىغان 
تىببى  سهۋهپتىن  بۇ  بولىدۇ.  قىلىنغان  خاتا  ئىستىشاره  قىلىنغان 
ھهل  مهسلهھهتلىشىپ  بىلهن  بىرهيلهن  قانۇنشۇناس  مهسلىنى  بىر 
قىلىشقا ئۇرۇنۇشتهك، خاتا ئىستىشاره كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زىيانغا 

يول قويماسلىق كېرهك. 
ئۆزى بىلهن ئىستىشاره قىلىنغان شهخسنىڭ پهقهتال ئىستىشاره 
قىلىنغان مهسىلىلهردىكى قابىلىيىتىال كۇپايه قىلمايدۇ. ئهينى ۋاقىتتا 
ئهخالقلىق ۋه ھهر تۈرلۈك يامان غهرهزلهردىن يىراق بولغان بولىشى 
خاتاالشتۇرۇپ  ئىنساننى  قىلغۇچى  ئىستىشاره  ئهكسىچه،  كېرهك. 
ئۈمىد  ئىستىشارىدىن  ئهھۋالدا  بۇ  باردۇركى،  ئېھتىمالى  قويۇش 

قىلىنغان نهتىجه ھاسىل بولمايدۇ. 
ۋه  ھۆكۈم  مۇتلهق  شهكلىدىكى  تهرهپبازلىق  ئىستىشارىده 
مۇستهقىل   ۋه  ساغالم  تهرهپنى  قارشى  تۇرۇش،  يىراق  قاراشالردىن 

پىكىرده تىڭشاش كېرهك. 
بىر خىزمهت ئهھلى خىزمهتتىكى قېرىنداشلىرىنىڭ خۇشاللىقىنى 
ئۆز خۇشاللىقىدىن مۇھىم دهپ بىلىشى كېرهك. بارلىق خىزمهتلهرنى 
كۆڭلى- چارچايدۇ،  تىز  ناھايىتى  دېگۈچىلهر  قىالي  مهن  پهقهتال 

كۆكسى تارىيىدۇ، پىكرى ئۆزگىرىدۇ. بۇخىل كىشىلهرده باشقىالرنى 
سهۋداسى  بولۇش  باشلىق  يهنى  رىياسهت  ھۇببى  كۆرۈش،  تۆۋهن 

«ئهسھابىم! 
بۈگۈن بىر 

يېتىمنىڭ بېشىنى 
سىلىدىڭالرمۇ؟ 
بىر كېسهلنى 

يوقلىدىڭالرمۇ؟ 
بىر جىنازا نامىزىغا 
قاتناشتىڭالرمۇ؟» 

(قاراڭ، مۇسلىم: 

«فهزائىلۇسساھابه»، 12)



223

خىزمهت ۋه ئهدهبى

باش كۆتىرىدۇ. 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلۇلالھ  ھهققىده  كىشىلهر  بۇنداق 

ۋهسهللهم:
كهمتهر  شۇنداق  قارىتا  بىر-بىرىڭالرغا  "«ماڭا  «ئالالھتائاال: 
زۇلۇم  ئېشىپ  ھهددىدىن  قارىتا  باشقىسىغا  ئادهم  بىر  بولۇڭالركى، 
قىلمىسۇن. يهنه ھهر قانداق بىر ئادهم باشقىسىغا قارىتا كىبىرلىنىپ 
چوڭچىلىق قىلمىسۇن." دهپ ۋهھىي قىلدى.» (مۇسلىم›«جهننهت»، 

64) دېدى. 
مهۋجۇتلىقىدىن  پانى  ئىنسانى  خىزمهت  كامىل  ۋه  ھهقىقىي 
ئارقىسىدا  ئهڭ  كارۋىنىنىڭ  خىزمهت  ئۆزىنى  ھالهتته،  ئايرىلغان 

كۆرىدىغان كۆڭۈل لهشكىرىدۇر.

6. خىزمهت قىلىنغۇچىنى ياخشى تونۇش

ئىنسانغا  يارىتىلغان  قىلىپ  شهرهپلىك  ئارىسىدا  مهخلۇقاتالر 
ھۆرمهت ۋه ئىززهت بىلهن يېقىنلىشىش كېرهك. چۈنكى ئۇنىڭ قهلبى 
خىزمهتلهرده  قىلىنىدىغان  ئىنسانالرغا  شۇڭا،  نهزهرگاھتۇر.  ئىالھىي 
ئهجرى  ۋه  نهتىجىسى  خىزمهتنىڭ  بولۇش  سىلىق-سىپايه  نازۇك، 
ئادا  بىلهن  ئۇسلۇب  قوپال  خىزمهتنى  مۇھىم.  ناھايىتى  جهھهتتىن 
قىلىش، ئىگىسىگه ئهجىر قازاندۇرمىغاندهك، ئهكسىچه ئۇنىڭ گۇناھكار 
بولىشىغا سهۋهپ بولىدۇ. چۈنكى سۇنۇپ كهتكهن بىر كۆڭۈلنى ئهسلىگه 
كهلتۈرۈش ماددىي بىر نهرسىنى رېمۇنت قىلىشقا ئوخشىمايدۇ. ئۇنىڭ 
ئۈستىگه ماددىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش بۇزۇشتىنىمۇ تهس. ئىنساننىڭ 

كۆڭلى ئاغرىغاندا، ئۇ كۆڭۈلنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش بهك مۈشكۈل. 
بىر گۈزهل سۆزده مۇنداق دېيىلگهن: ئۆزىنى بىلىدىغانالر شۇ 

ئۈچ تۈرلۈك كىشىلهردۇر: 
1. ئىالھىي قۇدرهت ئېقىشىنىڭ شېئىرىيىتىگه مهپتۇن بولۇپ، 

شامالنىمۇ رهنجىتمىگهنلهر،

نهپسانى 
مهنپهئهت 

كۆزلىمهي، 
پهقهتال ئالالھ 

رىزاسى ئۈچۈن 
قىلىنغان 
سهمىمى 

خىزمهتلهر 
ھهقىقهتته 

رهبىبىگه قايتىش  
ئىشتىياقىنىڭ 

سۆز-
ھهرىكهتلهرده 

ئهكس 
ئهتكهنلىكىنىڭ 
ئىپادىسىدۇر. 
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قىلىدىغان  ھايا  قىلىشتىن  ئىزھار  ئىسىمىنى  ئۆزىنىڭ   .2
دهرىجىده كهمتهر بولغانالر،

3. ئىبادۇلالھنى ئىستىھكار قىلماي، يهنى ئالالھنىڭ بهندىلىرىنى  
پهس كۆرمهي، كىچىك پىئىللىقى بىلهن توپراقتهك بولۇپ، مهخلۇقاتقا 

جانابى ئالالھنىڭ شهپقهت نهزىرى بىلهن قارايدىغانالر. 
خىزمهتته قارشى تهرهپنى ياخشى تونۇش، خىزمهت قىلىشنىڭ 
مۇھىم ئاساسلىرىدىن بىرى. چۈنكى نهتىجىلىك خىزمهت بۇ شهكىلده 
كېىيىن  بولۇپ،  باي  چاغالردا  بىر  مهسىلهن:  چىقىدۇ.  ئوتتۇرىغا 
بولىدىغان  خىجىل  ئېيتىشتىن  ئهھۋالىنى  قالغان،  بولۇپ  يوقسۇل 
ئېھتىياجىنى  بىلهن  ئۇسۇلى  خىزمهتنىڭ  قىلىنىدىغان  كىشىگه  بىر 
راھهتلىك بىلهن ئېيتىپ كۆنۈپ قالغان بىر كىشىگه  قىلىنىدىغان 

مۇئامىله ئوخشاش بولماسلىقى كېرهك. 
بىر مۇسۇلمان پهيغهمبهرلهردىكى پهتانهت (قهلبكه باغلىق ئهقىل) 
ئۇسۇلدا  پايدىلىق  نېمىتىنى  ئهقىل  ئېلىپ،  ھهسسه  سۈپىتىدىن 
قانداق  قهيهرده،  قاچان،  نېمىگه،  كىمگه،  كېرهك.  قوللىنىشى 
بولىدىغانلىقىنى  سۆزلىسه  ئۇسۇلدا  قانداق  ۋه  الزىملىقىنى  سۆزلهش 
بىلىشى كېرهك. مهسىلهن: جاپهر تهييار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ھهبهشىستان 
پادىشاھى نهجاشىغا، ئىسالم ھهققىده مهلۇمات بهرگهنده، قولالنغان 
مېتود، بىر مۇسۇلماننىڭ پاراسىىتىنى كۆرسىتىش جهھهتته ناھايىتى 
ئىبرهتلىك. خرىستىئان نهجاشى، جاپهر تهييار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 
قىلغاندا،  تهلهپ  ئوقۇشنى  ئايهت  قانچه  بىر  قۇرئانى-كهرىمدىن 
سۈرىسىنى  كافىرۇن  چىقىدىغان  قارشى  ئىنكارچىالرغا  دهسلهپته  ئۇ 
ئوقۇماي، ھهزرىتى ئىسا ۋه ئانىسىنى ھۆرمهت بىلهن زىكىر قىلىدىغان 
ناھايىتى  ئايهتلهردىن  بۇ  ئوقۇلغان  ئوقۇغان.  سۈرىسىنى  مهريهم 
سىزىق  بىر  يهرگه  بىلهن  ھاسا  قولىدىكى  نهجاشى  تهسىرلهنگهن 

سىزىپ:
- بىزنىڭ دىنىمىز بىلهن سىلهرنىڭ دىنىڭالر مۇشۇ سىزىقچىلىق 
ئىسالم  كېيىن  مۇددهتتىن  بىر  ۋه  دېگهن   - يېقىن.  بىر-بىرىگه 

«ئىخالس 
قهلبنىڭ 

ھايات سۈيى، 
رىيا قهلبنىڭ 
زهھىرىدۇر.» 

-ئابدۇلالھ ئهل 
ئانتاكى
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بىلهن شهرهپلهنگهن.
بېرىش  ئهھلىگه  خىزمهتنى  قىلىنىشىدا،  ئادا  خىزمهتنىڭ 
پهيغهمبهر  چۈنكى  كېرهك.  تونۇش  ياخشى  تهرهپنى  قارشى  ئۈچۈن 
ئهلهيھىسساالم ئهسكهرلهرگه قوماندانلىق قىلىش قابىلىيىتى بار بىر 
ئىنساننى ئهلچى قىلمىغاندهك، تهبلىغ ۋه كۆڭۈل ئىنسانلىرى بولغان 
ئهسھابى-سۇپپهنىمۇ قۇماندان تهيىنلىمىگهن. ئۇ ۋهزىپىلهرنى تهقسىم 
قىلغاندا قارشى تهرهپنىڭ شهخسىيهت، قابىلىيهت، الياقهت ھهتتا 

بهدهن قۇرۇلمىسىنىمۇ نهزهرگه ئالغان. 
بۇ يهردىكى ئهھمىيىتىگه بىنائهن ئىنساننىڭ تهلىم-تهربىيىسىگه 

دائىر بىر نهچچه نوقتىنى ئهسلىتىپ ئۆتۈش پايدىلىق. 
تهربىيه  چۈنكى  خىزمهت.  مۈشكۈل  ئهڭ  تهربىيهسى  ئىنسان 
كۆڭۈل  ئىشالرغا  يامان  داۋاملىق  ئىنساننى  نهپس،  بىر  قىلىنمىغان 
بهرگۈزىدۇ. ئالالھتائاال ئىنسان تهبىئىتىگه تهقۋا ۋه گۇناھ ئىشلهش 
دهۋرىدىن  بالىلىق  جهھهتتىن  بۇ  يهرلهشتۈرگهن.  مايىللىقىنى 
باشالپ، بۇ ئىككى مايىللىقنىڭ ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈشكه باشاليدۇ. 
ئىنساننىڭ سائادىتى گۇناھ مايىللىقىنىڭ ئاجىزلىتىلىپ، تهقۋانىڭ 
كۈچلهندۈرىلىشى بىلهن مۇمكىن. بۇنىڭ يولى تهربىيهدىن ئۆتىدۇ. 
بولغان  مهغلۇپ  نهپسىگه  تهربىيلهش،  ھايۋاننى  ۋهھشى  ئهڭ 

ئىنساننى تهربىيلهشتىن ئاسان. 
مائارىپچى  كهسپىدۇر.  پهيغهمبهر  خىزمىتى  (تهربىيه)  مائارىپ 
چۈنكى  كېرهك.  بولىشى  كۈچلۈك  ھېس-تۇيغۇالر  ئۈچۈن  بولۇش 
ھېس- ئۇالرنىڭ  ئورناتقاندا،  مۇناسىۋهت  بىلهن  ئوقۇغۇچى 
كېرهك.  چىقىرىش  يهكۈن  قاراپ  ئهھۋالىغا  چۈشىنىش،  تۇيغۇسىنى 
ئاغرىقنىڭ  يهنى  دىئاگنوز  ئىلگىرى  داۋاالشتىن  دوختۇرنىڭ  بىر  بۇ 

سهۋهبىنى بىلىشكه مهجبۇر بولغىنىدهك بىر ئهھۋال. 
ئىنسان  قىلىنغان  ھهل  مهسىلىسى  كېرهككى،  ئونۇتماسلىق 

بىزنىڭ ئىنسانىمىزدۇر. 
ئىنسانالرنىڭ قابىلىيهتلىرى ھهر خىل بولغاندهك، ئاجىزلىقىمۇ 

يۇقىرىدىكىلهر 
دىققهت قىلمىسا،  

قېيىپ كېتىشى 
مۇمكىن.
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پىسخولوگىيه  مائارىپچى  سهۋهپتىن،  بۇ  بولىدۇ.  خىل  ھهر 
دوختۇرىدهك، ئهستايىدىللىق بىلهن ئىنسانغا يېقىنلىشىشى كېرهك. 
بىرسىگه پايدىلىق بولغان بىر سۆز باشقا بىرسىگه زىيانلىق بولىشى 
مۇمكىن. بۇ سهۋهپتىن بىز تهربىيسىگه مهسئۇل بولغان ئىنسانالرنىڭ 

خۇي-پهيلىنى ياخشى بىلىشىمىز كېرهك. 
كېرهك.  تهڭشىلىشى  ياخىشى  مىقدارىمۇ  ۋه  ۋاقتى  تهربىيهنىڭ 
ئۇنىڭ  ئهگكهنده،  ئۈچۈن  نىشان  بىر  مهلۇم  جىسىمنى  بىر  قاتتىق 
نهپسانى  تۇتقاندهك،  ئالدىمىزدا  كۆز  ئېھتىمالىنى  كېتىش  سۇنۇپ 
ئىللهتتىن  بۇ  ئىنساننى  بىر  بولغان  كۈچلۈك  ھېس-تۇيغۇلىرى 
قۇتقۇزۇش ئۈچۈنمۇ ئالدىراڭغۇلۇق قىلماسلىق، قارشى تهرهپكه قارشى 

چىقىدىغان دهرىجىده قاتتىق مۇئامىله قىلماسلىق كېرهك.
لىق بىر قاچىدىكى نهرسىنى ئوخشاش ھهجىمدىكى باشقا بىر 
قاچىغا تىز سۈرئهتته تۆكسهك، سىرتقا تۆكىلىپ كېتىدۇ، زىيان تارتىمىز. 
ئالدىراڭغۇلۇق  يهنى  قىلىپ،  رىئايه  قانۇنىغا  تهدرىجىلىك  لېكىن 
قىلماي، ئاستا-ئاستا ھهرىكهت قىلسىڭىز، قولىڭىزدىكى قاچىدا بار 
نهرسىنى قالدۇرۇپ قويماي، باشقا قاچىغا تۆككىلى بولىدۇ. ئىنسان 
تهربىيهسىده بۇ خىل فىزىكىلىق قانۇننى ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ. 
دېمهك، بىر ئىنساننى باشقۇرۇپ، تهربىيهلهشتىن ئىلگىرى سهۋرىچان 
توغرا  بىلىشكه  ياخشى  خۇي-مىجهزىنى  تهرهپنىڭ  قارشى  بولۇش، 

كېلىدۇ. 
بىر  كهمچىلىك-ئارتۇقچىلىقىنى،  ئوقۇغۇچىسىنىڭ  مائارىپچى، 
تىزىق مارجاندهك بىلىشى، كىمنىڭ نېمىگه قابىلىيىتى بولسا، ئۇنى 
شۇ تهرهپته تهرهققى قىلدۇرۇشقا غهيرهت قىلىشى كېرهك. مهسىلهن: 
شائىرلىققا قابىلىيىتى بار بىر كىشىنى ئىنسان روھىنىڭ چوڭقۇرلۇقىغا 
ئىنتىلدۈرۈش كېرهك. باشقۇرغۇچى بولۇش قابىلىيىتى بار ئىنسانالرغا 
بېرىش  ئهھلىگه  ئىشنى  بولىدىغانلىقى،  قانداق  ئىشالرنىڭ  مهمۇرى 
الزىملىقى، مهرھهمهتلىك ھهرىكهت قىلىشنىڭ مۇھىملىقى ۋه ئادالهت 
كهسپى  باشقا  كېرهك.  قىلىش  تهۋسىيه  نوقتىالرنى  ھهققىدىكى 

«دۇنياغا قارىتا 
زاھىد بول، 

ئۇنىڭغا مهيىل 
قىلمىغىنكى، 
ئالالھ سېنى 

ياخشى كۆرسۇن. 
ئىنسانالرنىڭ 

قولىدىكى 
نهرسىلهرگه 
قارىتا زاھىد 

بول، ئۇ 
نهرسىلهرنى 

تهلهپ 
قىلمىغىنكى، 

ئىنسانالرمۇ 
سېنى ياخشى 

كۆرسۇن.» 

(ئىبنى ماجه، 
«زۇھد»، 1)
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جهمئىيهت  كېرهك.  قىلىش  مۇشۇنداق  قابىلىيهتلهردىمۇ  ئىشالردىكى 
ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بۇ قابىلىيهتلهرنىڭ ھهر بىرسىنى يېتىلدۈرۈش 

ئۇسۇلى ھهر خىل بولىدۇ. 
ئهقىل-قهلب  ۋه  روھ  بهدهن،  ئىنساندىكى  خىزمىتى  تهربىيه 
ئارىسىدىكى نازۇك نوقتىالرنى دىققهتكه ئېلىپ پىالنلىنىشى كېرهك. 
مهنسهپ،  مهنپهئهت،  قىلىنسا،  خىتاب  ئهقلىغىال  ئىنساننىڭ  ئهگهر 
ئهھمىيهت  تاكامۇللۇققا  روھى  بېسىپ،  ئېغىر  ھهۋهسلهر  دۇنياۋى 
نهتىجىده  ئىنسان  يېتىشتۈرۈلگهن  بۇنداق  بولىدۇ.  بېرىلمىگهن 
ئهقىل  ئهمما  ئايلىنىدۇ.  قۇلىغا  شهھۋهتنىڭ  ۋه  شۆھرهت  بايلىق، 
بولغان  مهۋجۇد  تهبىئىتىده  تهربىيلهنسه،  قهلبىمۇ  بىرلىكته  بىلهن 
شۇنىڭغا  بولىدۇ.  مۇمكىن  ئىنتىلدۈرۈشكه  يولغا  توغرا  مايىللىقالرنى 
ئىرپانغا  بىلىم  يهرلهشمىگهن  كۆڭۈلگه  كېرهككى،  قىلىش  دىققهت 
ھاالكهتكه  ئىگىسىنى  ئىلىم  بىر  مهھرۇم  ئىرپاندىن  ئايلىنالمايدۇ. 
ئىتتىرىدۇ. مهنىۋىي پهزىلهتلهر بىلهن بېزهلمىگهن ئىنسان، داۋاملىق 
ئهخالقسىزلىقنى ئهمىر قىلىدىغان نهپسىنىڭ خاھىشىغا قۇل بولىدۇ. 

7. مۆتىدىل بولۇش

ھال)  (ئوتتۇرا  ئىتىدال  خىزمهتتىمۇ  بولغىنىدهك،  ئىشتا  ھهر 
بولۇشقا رىئايه قىلىش كېرهك. خىزمهت ئهھلىنىڭ خىزمهت قىلىمهن 
دهپ، باال-ۋاقىسى، ئاتا-ئانىسى ۋه رىزقىنى تاپىدىغان ئىشىنى بىر 
يهرگه تاشالپ قويىشى توغرا بولمىغاندهك، بۇالرنى باھانه قىلىپ، 

خىزمهتتىن يىراق تۇرۇشىمۇ توغرا ئهمهس. 
ئالالھتائاال ئۈممهتى مۇھهممهدكه ئوتتۇراھال بولۇشنى تهۋسىيه 

قىلىپ:
«شۇنىڭدهك (يهنى سىلهرنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلغاندهك) 
كىشىلهرگه (يهنى ئۆتكهنكى ئۈممهتلهرگه) شاھىت بولۇشۇڭالر 
ئۈچۈن ۋه پهيغهمبهرنىڭ سىلهرگه شاھىت بولىشى ئۈچۈن، بىز 

«شۈبھىسىزكى، 
«پهرۋهردىگارىمىز 

ئالالھدۇر» 
دېگهنلهر، 

ئاندىن توغرا 
يولدا بولغانالرغا 

پهرىشتىلهر 
چۈشۈپ: 

«قورقماڭالر، 
غهم قىلماڭالر، 
سىلهرگه ۋهده 

قىلىنغان 
جهننهت 

ئۈچۈن خۇشال 
بولۇڭالر.» 

دهيدۇ» 

(فۇسسىلهت 

سۈرىسى، 30-

ئايهتنىڭ بىر قىسمى)
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143-ئايهت)  سۈرىسى،  (بهقهره  قىلدۇق.»  ئۈممهت  ياخشى  سىلهرنى 
دېگهن. 

بىر  ۋهسهللهممۇ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  كائىناتنىڭ 
ھهدىسىده:

«ئىشالرنىڭ ياخشىسى (ئىككى قۇتۇپقا ئايرىلىدىغان رادىكال 
بولماي) ئوتتۇراھال بولغىنىدۇر.» (بهيھاقى، «شۇئابۇل ئىمان»، 5-جىلد، 
قىلىش  مۇئامىله  قانداق  جهھهتته  ھهر  ئۈممىتىگه  دهپ،   (261

كېرهكلىكىنى كۆرسىتىدىغان بىر ئۆلچهم بېكىتىپ بهرگهن. 
باشقا بىر ھهدىسىده:

«سىلهردىن بىرىڭالر جامائهتكه ئىمام بولغان ۋاقىتتا، نامازنى 
ۋه  كېسهل  ئاجىز،  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  چۈنكى  ئوقۇسۇن،  قىسقا 
ناماز  يالغۇز  بىرىڭالر  قانداق  ھهر  بار.  كىشىلهر  قالغان  ياشىنىپ 
ئوقىغان ۋاقتىڭالردا، خالغانچه ئۇزۇن ئوقۇساڭالر بولىدۇ.» (بۇخارى، 

«ئىلىم»، 28) دېگهن. 
 بۇ ئايهت-ھهدىسلهرنىڭ بايان قىلىشىچه، دۇنيا-ئاخىرهتلىك 
بېكىتكهن  رهسۇلى  ۋه  ئالالھ  ساقالش  تهڭپۇڭلۇقنى  ئىشتا  ھهر 
تهڭداشسىز ئۆلچهمدۇر. بۇ ئۆلچهمگه رىئايه قىلىنغان ۋاقىتتا شهخسىي 
ۋه ئىجتىمائىي جهھهتته تهڭپۇڭلۇق ساقالنغان بولىدۇ. بۇ جهھهتتىن 
مهسىلهن:  ئىنساندۇر.  ساقاليدىغان  تهڭپۇڭلۇقنى  ئهھلى  خىزمهت 
تۈگۈتىشى  تهبلىغىنى  بىرلىكته  بىلهن  ئهزان  ئهپهندى  ۋائىز  بىر 
الزىم. پۈتۈن جامائهتنىڭ ھېسسىياتىنى دىققهتكه ئېلىپ، ئۇالرنىڭ 
ئىبادىتىگه دهخلى قىلماسلىقى كېرهك. چۈنكى ۋاقتى قىس بولغان 
كىشىلهر، بولۇپمۇ مهمۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئهھۋالىنى كۆز ئالدىدا 
تۇتىشى كېرهك. بۇ جهھهتتىن خىزمهت ئىنسانى كۆڭلى ۋه ئهقلى 
يىراقنى كۆرهرلىك، چوڭقۇر پىكىرلىك ۋه پاراسهتلىك بولىشى كېرهك. 
ۋه  ۋاقتى  تهقدىرىنى  تهنقىدى،  ئىلتىپاتى،  غهزىپى،  مۇھهببىتى، 
شارائىتىدا قىلىشى، ئوتتۇرا يول تۇتىشى كېرهك. پهس كۆرۈلمهيدىغان 
سهمىمىيهت ۋه كىبىر بولمايدىغان ئىززهت ئىگىسى بولۇشى، كهمتهر 

تهلىم-تهربىيه 
بىلىم بېرىشكه 

قارىغاندا، 
ئهخالق 

ئۆگىتىشى 
كېرهك. چۈنكى 

ئىنسانىيهت 
ئهخالق ۋه ۋاپاغا 

مهپتۇندۇر. 
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بولۇش بىلهن بىرلىكته خارلىق ئازگىلىغا چۈشمهسلىكى كېرهك.
خىزمهت ئهھلى قول ئاستىدىكى كىشلهرگه قارىتا شهپقهتلىك، 
ئادىل، ئىنساپلىق بولىشى، قىاللمايدىغان بىر ئىشنى بهرمهسلىكى، 

ھهر ئادهمگه كۈچى يېتىدىغان نىسبهتته ئىش بېرىشى كېرهك.
ئادالهتنى ئورنىتىشنىڭ ھهممه ئادهمگه ئوخشاش مۇئامىله قىلىش 
ئهمهسلىكىنى؛ ھهققى نېمه بولسا ئۇنى بېرىش ئىكهنلىكىنى بىلىشى 
؛ ئادالهتكه دهخلى يېتىدىغان ھهر تۈرلۈك سۆز-ھهرىكهتتىن يىراق 

تۇرۇش كېرهك. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمده:
بېرىشته،  گۇۋاھلىق  ئۈچۈن  خۇدالىق  مۆمىنلهر!  «ئى 
تۇققانلىرىڭالرنىڭ  ياكى  ئاتا-ئاناڭالرنىڭ  ياكى  ئۆزهڭالرنىڭ 
تهقدىردىمۇ،  كهلگهن  توغرا  بېرىشكه)  (گۇۋاھلىق  زىيىنىغا 
بېرىلگۈچى)  (گۇۋاھلىق  تىرىشىڭالر،  قىلىشقا  بهرپا  ئادالهتنى 
بولسا  يوقسۇل  ياكى  قىلماستىن)،  رىئايه  (ئۇنىڭغا  بولسا  باي 
بولۇڭالر،  گۇۋاھ  ئادىل  ھامان  ئاغرىتماستىن)  ئىچ  (ئۇنىڭغا 
ئالالھ سىلهردىن ئۇالرغا يېقىندۇر (يهنى ئۇالرنىڭ مهنپهئهتىنىڭ 
نېمىده بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ)، نهپسى خاھىشىڭالرغا 
ئهگىشىپ (ھهقىقهتتىن) بۇرۇلۇپ كهتمهڭالر. ئهگهر تىلىڭالرنى 
بۇرمىلىساڭالر)،  پاكىتنى  گۇۋاھلىقتىكى  (يهنى  تولغۇساڭالر 
ياكى گۇۋاھلىقتىن باش تارتساڭالر، مۇنداقتا ئالالھ ھهقىقهتهن 
تۇرغۇچىدۇر.»  بولۇپ  خهۋهردار  قىلمىشىڭالردىن  سىلهرنىڭ 

(نىسا سۈرىسى، 135-ئايهت) دېيىلگهن.

ئهھمىيهتكه  مۇھىم  خىزمىتىده  رهھبهرلىك  بولۇش،  مۆتىدىل 
ئىگه. بۇ ئهينى ۋاقىتتا ئۇ كىشىنىڭ ئهقىل-پاراسىتىنى كۆرسىتىدۇ. 
ساھابى-كىرامدىن مىسىردا ۋالىلىق ۋهزىپىسىنى مۇۋهپپىقىيهتلىك ئادا 
مۇۋهپپىقىيىتىنىڭ  بۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئاس  ئىبنى  ئامىر  قىلغان 

نېمىگه باغلىق ئىكهنلىكىنى شۇ شهكىلده بايان قىلغان:
باردهك  يىپ  بىر  ئارامدا  بىلهن  ئىنسان  ھهر  «ئهتراپىمدىكى 
ئوياليمهن. بۇ يىپ تارتىلىپ ئۈزۈلۈش نوقتىسغا يېقىنالپ كهلگهنده، 

دۇنيا 
مهنپهئهتلهرگه 

كۆز قىرىنى 
سالماي، باغدادقا 

قازى بولۇشنى 
رهت قىلغانلىقى 
ئۈچۈن زىندانغا 
تاشالنغان ئهبۇ 

ھهنىفه، زىنداندا 
تېخىمۇ ھۆر ۋه 
كۈچلۈك ئىدى. 
ئۇنى ئارزۇسىغا 
يهم قىلىشنى 

ئويالپ، 
مهنپهئهتىگه 

مهغلۇپ بولغان 
خهلىپه، بىچاره 
ھالهتته ئىدى. 

ئالالھقا قۇل 
بولغان دۇنيا 

مهنپهئهتلىرىگه 
قۇل بولمايدۇ. 
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ئۇنى بىر ئاز يېشىپ قويىمهن. ھهددىدىن ئارتۇق يېشىلىپ كهتكهنده 
ئىنسانالر  پۈتۈن  بىلهن  بۇنىڭ  قويىمهن.  چىڭىتىپ  دهرھال  ئۇنى 

بىلهن مۇناسىۋىتىمنى تهڭپۇڭلۇق ئاساسىدا داۋامالشتۇرىمهن.»
ئىنتىزام نامىدا، قول ئاستىدىكى كىشىلهرگه زۇلۇم قىلىش توغرا 
كهلتۈرىدىغانلىقى  زىيان  ئىنتىزامسىزلىقنىڭ  ھاياتتا  ئهمما  ئهمهس. 
بولىشىغا  ئىسراپ  ۋاقىتنىڭ  ۋه  خىزمهت  مال،  ئهھۋال  بۇ  ئېنىق. 
سهۋهپ بولىدۇ. ئىسراپ پاالكهت ۋه ھاالك بولۇشنىڭ دهۋهتچىسىدۇر. 
ئهندۇلۇس (ئىسپانىيه) فاتىھى تارىق ئىبنى زىياد ئهندۇلۇسقا كىرگهن 
ۋاقتىدا، ئۈستىده ياماق چۈشكهن كىيىملهر بار ئىدى. ئهمما روھى 
نائىل بولغان شىجائهت ۋه غهلبه كۆزلهرنى قاماشتۇراتتى. نهتىجىده 
لېكىن  بولدى.  ۋاسته  مهدهنىيهتكه  بىر  بۈيۈك  ئهھۋالى  بۇ  ئۇنىڭ 
دۆلهت  ئاخىرقى  كېتىشىده،  ئۆچۈرۈلۈپ  تارىختىن  ئهندۇلۇسنىڭ 
مهغلۇبىيهت  ساغىر  ئابدۇلالھ  ھۆكۈمدارى  ئهھمهرنىڭ  بهنى  بولغان 
تاقىسى  ۋه  ئىگىرى  ئېتىنىڭ  ئهتكهنده،  تهرىك  ۋهتىنىنى  ئىچىده 
ئالتۇندىن ئىدى. دېمهككى، مۇۋهپپىقىيهت ۋه باياشاتلىقتا مۆتىدىللىق 
يۇقۇلۇپ ئىسراپ باش كۆتهرگهنده، ئۇ يهرده مهغلۇبىيهت باشاليدۇ. 
بۇنىڭدىن كېيىنكىسى چارىسى تېپىلمايدىغان پۇشايمانلىق. چۈنكى 
ئابدۇلالھ ساغىر دۈشمهنلىرىگه تهسلىم قىلغان مهملىكهتتىن ئانىسى 
ئاخىرقى  توختاپ  ئىگىزلىكىده  پائۇل  ئايرىلغاندا،  بىرلىكته  بىلهن 
قېتىم گىرناتاغا قارىغان. ئوت يالقۇنلىرىدا كۆيۈۋاتقان بۇ مهرۋايىتتهك 
ئهلھهمرا  بولغان  مۆجىزىسى  سهنئىتىنىڭ  ئىسالم  ۋه  يۇرتى  ئىسالم 
باشلىغان.  يىغالشقا  تارتىپ،  ئوھ  ئىختىيارسىز  قاراپ،  سارايىغا 
تارىخىي  شۇ  تۈرۈپ  قاشلىرىنى  ئانىسى  قاراپ  ئهھۋالىغا  بۇ  ئۇنىڭ 

سۆزنى قىلغان: 
«يىغال ئهي غاپىل، يىغال! ئهركهكلهرگه ئوخشاش مۇھاپىزهت 
ئوخشاش  ئايالالرغا  ھازىر  ئۈچۈن  يۇرتۇڭ  مۇبارهك  شۇ  قىاللمىغان 

يىغال!»
بۇ ۋهقه مۇناسىۋىتى بىلهن بۇ تارىختىن باشالپ، بۇ ئېگىزلىك 

ئهي ئىنسان! 
ئهينهكتىكى 

ئاخىرقى 
نهقىشكه قارا! 
بىر گۈزهلنىڭ 

قېرىغان 
چاغدىكى ھالىنى 
ۋه بىر بىنانىڭ 

كۈنلهرنىڭ بېرىده 
خارابه ھالىغا 

كېلىدىغانلىقىنى 
ئويلىغىنكى، 
ئهينهكتىكى 

يالغانغا 
ئالدانمىغايسهن. 
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ئېگىزلىكى»  ئاھ  «ئهرهپنىڭ  ياكى  ئاھى»  ئاخىرقى  «ئهرهپنىڭ 
دېگهن ئىسىم بىلهن ياد قىلىنغان. 

اليىقىدا  قىلىنغاندهك،  بايان  ۋهقهده  تارىخىي  ئىبرهتلىك  بۇ 
ئىسراپ  قىلىنغان،  ئىسراپ  ئامانهتلهر  قىلىنمىغان  مۇھاپىزهت 
قىلىنغان ئامانهتلهر زايا بولۇپ كهتكهن. چۈنكى ئهندۇلۇس دۆلىتى 
چىقىپ  قولدىن  توپراقلىرىال  ئىسپانىيه  كېيىن  ئاغدۇرۇلغاندىن 
قىممهتلىك  بولغان  سىمۋولى  مهدهنىيهتىنىڭ  ئىسالم  كهتمهي، 
ئهسهرلهر يۇقۇتۇلغان. تهخمىنهن بىر مىليۇنغا يېقىن قول يازما كىتاب 

كۆيدۈرۋېتىلگهن. 
ئامانهتلهرنى  ئىلكىدىكى  قول  ئهھلى  خىزمهت  سهۋهپتىن،  بۇ 
اليىق ۋه جايىدا ئىشلىتىشنى بىلىشى كېرهك. ئۆزىنىڭ مال-مۈلكىنى 
ئىسراپتىن قانداق يىراق تۇتسا، ئۇزىگه ئامانهت قىلىنغان ئومۇمنىڭ 
مال-مۈلكىنى خىزمهتلهرده ئىسراپتىن تېخىمۇ يىراق تۇتىشى كېرهك. 
شهكلىده  سورىۋېتىش  مال-مۈلۈكنى  قولىمىزدىكى  ئىسراپنى، 
قىلغۇچىالرنى  ئىسراپ  «ئالالھ  ئايهتتىكى:  بولمايدۇ.  چۈشهنسهك 
ياخشى كۆرمهيدۇ.» دېگهن ئاگاھالندۇرۇشنى، ھاياتىمىزنىڭ پۈتۈن 

باسقۇچلىرىغا رهھبهر قىلىشىمىز كېرهك. 
ئۇستاز  ئويلىغان  ئهھمىيىتىنى  ۋهزىپىسىنىڭ  ئۆز  مهقسهتته  بۇ 
ئوقۇغۇچىسىنىڭ ۋاقتى ۋه ئېنىرگىيسىنى قهتئى ئىسراپ قىلمايدۇ، 

ئىسراپ،  ئۆتكۈزۈش  بىكار  ئۆمۈرنى  كېرهككى،  بىلىشىمىز 
قولىمىزدىكى ئامانهتلهرنى مۇھاپىزهت قىلماسلىق ئىسراپتۇر. بولۇپمۇ 
شهرهپلىكى  ئهڭ  مهۋجۇدىيهتنىڭ  ئۇنىڭ  تهربىيهسىده  ئىنساننىڭ 

بولۇش يولىدا يېتىشتۈرۈلمهسلىكى ئهڭ بۈيۈك ئىسراپتۇر. 
بۇ سهۋهپتىن، ئىنساننىڭ تهربىيهسىده ناھايىتى ئهستايىدىل 
بولۇش كېرهك. ئۇنى مۇقهددهس ياراتقۇچى ياراتقاندا ئارزۇ قىلغان 
ئۇنىڭدىكى  ئوقۇيدىغان،  كىتابىنى  كائىنات  بۇ  يهنى  بهنده،  بىر 
قىلىپ،  تاماشا  ئېقىشنى  قۇدرهت  ۋه  تهڭپۇڭلۇق  نىزام،  ئىالھىي 
چوڭقۇر تهپهككۇر ئىچىده ئىمانىنى ئېھسانىغا يهتكۈزهلهيدىغان كامىل 

«ئالالھتائاال 
مهرتتۇر، ئېھسان 

ساھىبىدۇر، 
مهرتلىكنى 
ۋه گۈزهل 

ئهخالقنى ياخشى 
كۆرىدۇ.» 

(سۇيۇتى،«ئهل 
جامىئۇسسهغىر»، 

1-جىلد، 60)
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مۇسۇلمان قىلىپ يېتىشتۈرۈش كېرهك. ئۇالرنى ئىككى يۈزلۈك كىشىلهر 
ئهمهس، ئىسالم ئهسرى سائادهتته ئوتتۇرىغا قويغان ئاالھىدىلىككه 
ئۇنداق  كېرهك.  يېتىشتۈرىشىمىز  قىلىپ  شهخسىلهر  بولغان  ئىگه 
بولمىسا نهچچه مىليارد نوپۇسلۇق ئىنسانىيهت دۇنياسىدا ھهقىقىي 

ئىنسانغا بولغان تهشنالىقنى قاندۇرغىلى بولمايدۇ. 
پۈتۈن ئىشىمىز شۇ ئاخىر زاماندا يهنه بىر ئىنسان يېتىشتۈرۈش، 
ھاالكهت  چۈشكهن  ئىچىگه  ئهۋالدلىرىمىز  كهلگهن  دۇنياغا  يېڭى 
ئازگىلىدىن بىر نهچچه كىشىنى بولسىمۇ قۇتقۇزۇپ قېلىشتىن ئىبارهت. 
فاتىھلىرى،  كهلگۈسىنىڭ  بهلكىم  كىشىلهر،  بهزى  يهتكهن  قولىمىز 
بهلكى،  مۇمكىن.  بولىشى  سىنانلىرى  سۇاليمانلىرى،  سۇلتانلىرى، 
پىرى رهئىس، ئاقشهمسهددىن ۋه ئهزىز مهھمۇت ھۇدائىلىرىمۇ بولىشى 

مۇمكىن. 
بىر مىللهت بۇنداق داھى ئىنسانالرنى يېتىشتۈرهلىگهن نىسبهتته، 
بۈيۈك مىللهت بولىدۇ ۋه مهۋجۇدلۇقىنى داۋامالشتۇرااليدۇ. ئوسمانىيه 
بهگلىكى ئاناتولىيهده قۇرۇلغان كىچىك بهگلىك بولىشىغا قارىماي، 
ئىگه بولغان بۈيۈك شهخسىيهتلهر نىسبىتىده چوڭىيىپ، ئۈچ قىتئهگه 
سۇزۇلغان بۈيۈك چىنار بولدى. كېيىن بۈيۈك بىر ئىمپېراتۇرلۇق بولىشىغا 
مهنپهئهتىنىال  شهخسىي  پهقهتال  تۆۋهن،  ئاڭ-سهۋىيهسى  قارىماي، 
ماقامىنى  ئۆزىنىڭ  ئهمهس،  ئىستىقبالىنى  مىللهتنىڭ  ئوياليدىغان، 
قولىدا كىچىكلىدى.  كىشىلهرنىڭ  بوزۇلغان  ئوياليدىغان، ئهخالقى 

نهتىجىده، تارىخنىڭ تهلهيسىز بهتلىرىده قالدى.
كاسسىر  مهنىۋىي  ۋه  ماددىي  ئهھلى  خىزمهت  ھهقىقىي 
(خهزىنىچى) ھۆكمىدهدۇر. چۈنكى ھهر نهرسىنىڭ ئىگىسى جانابى 
ئالالھتۇر. بىزگه بېرىلگهن زاھىرى ۋه باتىنى ھهر قانداق نهرسه،  
ئۇنىڭ لۇتفىدىن كهلگهن. ھهممىسىنىڭ قىيامهت كۈنى ئايرىم-ئايرىم 

ھېسابى ئېلىنىدۇ. 
ئۇ ھېسابنىڭ نهتىجىسىنىڭ ئازاب بولماسلىقى ئۈچۈن، جانابى 

ئالالھ قۇرئانى-كهرىمىده بىز بهندىلىرىنى مۇنداق ئاگاھالندۇرىدۇ:

«شۇ يهر 
يۈزىده، شۇ 

قارا توپراقتا، 
ئالالھنىڭ 

قۇدرىتىدىن 
ئهسهرلهر بار! 
بۇ سهۋهپتىن 

توپراق ئۈستىگه 
تۆكۈلگهن 

ئهخلهتلهرنى 
يوقۇتۇپ چىچهك 
ئۈندۈرىدۇ، مېۋه 
بېرىدۇ. توپراق 

ئهخلهتلهرنى 
تازىالپ، 

ئۇنىڭ ئورنىغا 
گۈل-غۇنچه 
ئۈندۈرىدۇ، 

سهنمۇ توپراققا 
ئوخشاش 
بولغىن.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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قىلدى،  بهرپا  باغالرنى  بىدىشسىز  ۋه  بىدىشلىك  «ئالالھ 
مېۋىلىرى، دانلىرى (رهڭگى، تهمى، ھهجمى ۋه پۇرىقى) بىر-
زىرائهتلهرنى،  دهرهخلىرىنى،  خورما  ئوخشىمايدىغان  بىرىگه 
(تهمى)  ئوخشايدىغان  بىر-بىرىگه  شهكلى)  ۋه  (رهڭگى 
ئوخشىمايدىغان زهيتۇن ۋه ئانارنى ياراتتى، مېۋىسى پىشقاندا، 
كۈنده  يىغقان  ھوسۇلى)نى  (نىڭ  مېۋه  يهڭالر،  ئۇالردىن 
قىلىڭالر،  ئادا  ئۆشرىسىنى  ئۇنىڭ  ۋاقىتتا)  يىغقان  (يهنى 
قىلغۇچىالرنى  ئىسراپ  ھهقىقهتهن  ئالالھ  قىلماڭالر،  ئىسراپ 

ياقتۇرمايدۇ.» (ئهنئام سۈرىسى، 141-ئايهت)
تاۋاپ  (ياكى  ۋاقتىدا  ناماز  ھهر  بالىلىرى!  ئادهم  «ئى 
ۋاقتىدا ئهۋرىتىڭالرنى سهترى قىلىپ تۇرىدىغان) كىيىمىڭالرنى 
كىيىڭالر، يهڭالر، ئىچىڭالر، ئىسراپ قىلماڭالر، ئالالھ ئىسراپ 
-31 سۈرىسى،  (ئهئراف  ياقتۇرمايدۇ.»  ھهقىقهتهن  قىلغۇچىالرنى 

ئايهت)

شهيتانالرنىڭ  ھهقىقهتهن  قىلغۇچىالر  «ئىسراپ 
كۇفرانى  تولىمۇ  پهرۋهردىگارىغا  شهيتان  قېرىنداشلىرىدۇر، 

نېمهت قىلغان ئىدى.» (ئىسرا سۈرىسى، 27-ئايهت)
ئىسراپ نهپسىمىزگه قارىتا ھهدىدىن تاشقىرى خىراجهت بىلهن 
خىزمهتتىكى ئۇرۇنسىز ماددىي-مهنىۋىي خىراجهتلهردۇر. ئهمما جايىدا 
ئهكسىچه،  ئهمهس.  ئىسراپ  پۇل  خهجلهنگهن  ئۈچۈن  ئالالھ  ۋه 
قانچىلىك كۆپ بولسا ئالالھ نهزىرىده ئۇ قهدهر مهقبۇل ۋه ئهجرىگه 
سهندىن  «ئۇالر  ھهقته-قۇرئانى-كهرىمىده:  بۇ  بولىدۇ.  نائىل 
(ئېھتىياجدىن)  سورايدۇ،  توغرۇلۇق  قىلىش  سهدىقه  نېمىنى 
ئاخىرهتنىڭ  ۋه  (دۇنيا  دېگىن.  قىلىڭالر)  (سهدىقه  ئارتۇقىنى 
ئىشلىرىنى) تهپهككۇر قىلىشىڭالر ئۈچۈن، ئالالھ ئۆز ئايهتلىرىنى 
سىلهرگه شۇنداق بايان قىلىدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 219-ئايهتنىڭ بىر 
قىسمى) دېيىلگهن. خۇالسىلىساق، بارلىق ئىشالردا ئهڭ گۈزهل نهرسه 
ماددىي،  يهنى  قىلىش.  مۇھاپىزهت  تهڭپۇڭلۇقنى  ۋه  مۆتىدىللىق 

يهر يۈزىده 
مهرھهمهت ۋه 

شهپقهت بىلهن 
فهتىھ قىلغىلى 

بولمايدىغان يهر 
يوق.
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مهنىۋىي پۈتۈن خىزمهتلهرده، مۆتىدىللىق ۋه تهڭپۇڭلۇقنى بوزىدىغان 
ئىسراپتىن يىراق تۇرۇش كېرهك. 

غهزهپلىنىش.  بىرى  ئامىلالردىن  بوزىدىغان  مۆتىدىللىقنى 
زىيانغا  قىسمهن  تهڭپۇڭلۇقنىڭ  ئهقلى  ئاجىزلىق،  غهزهپلىنىش 
ئۇچرىشى ۋه الياقهتسىزلىكىنىڭ  ئىپادىسىدۇر. گۇيا نهپسنى گۇناھقا 
كۈشكۈرتىشتىن ئىبارهتتۇر. بۇ سهۋهپتىن خىزمهت ئهھلى ئاچچىقىنى 
كۈنى  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېرهك.  بولىشى  يۇتااليدىغان 

ئهسھابى-كىرامغا:
دهپ   - ھېساباليسىلهر؟  باتۇر  كىمنى  ئاراڭالردا  سىلهر   -

سورىدى. ئهسھاب:
دهپ   - كىشنى.  يېڭهلمىگهن  يىگىتلهر   -
ئهلهيھىسساالم: پهيغهمبهر  بىلهن  بېرىشى  جاۋاب 
- ئۇنداق ئهمهس، ھهقىقىي باتۇر، غهزهپلهنگهن ۋاقتىدا، نهپسىگه 
ھاكىم بوالاليدىغان (ئاچچىقىنى يېڭهلهيدىغان) كىشىدۇر. (مۇسلىم، 

«بىرر»، 9) دېدى. 
ئومۇمىي  قارارالر،  خاتا  كهلتۈرۈدىغان  پۇشايمانلىق  ئاخىرى 
جهھهتته غهزهپلهنگهن ۋاقىتتا بېرىلگهن قارارالردۇر. بۇ ھهقىقهتكه 

بىنائهن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، باشقا بىر ھهدىسىده:
كىشى  ئىككى  ۋاقتىدا  غهزهپلهنگهن  ئادهم  بىر  قانداق  «ھهر 
دېگهن.   (16 «ئاقدىيه»،  (مۇسلىم،  چىقارمىسۇن.»  ھۆكۈم  ئارىسىدا 
ھهتتا ئۆزىدىن نهسىھهت تهلهپ قىلغان بىر ساھابىسىغا ئۈچ قېتىم 

كهينى-كهينىدىن «ئاچچىقالنما!» (بۇخارى، «ئهدهپ»،76) دېگهن 
غهزهپلىك  بهزىده  تۇرمايدۇ،  خىل  بىر  ئهھۋالى  ئىنساننىڭ 
ئاچچىقى  ئۈچۈن  بولماسلىق  سهۋهپ  ناھهقچىلىققا  خۇشال.  بهزىده 
غهزهپلهنگهن  كېرهك.  بهرمهسلىك  قارار  دهرھال  ۋاقىتتا،  كهلگهن 
ئۆره  ئاساسهن  تهۋسىيهسىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئادهم 
تۇرغان بولسا ئولتۇرىشى، ئولتۇرغان بولسا يېتىشى، يهنه ئاچچىقى 

يانمىسا تاھارهت ئېلىشى كېرهك. 

«ئالالھتائاال 
ماڭا: «بىر-

بىرىڭالرغا قارىتا 
شۇنداق كهمتهر 

بولۇڭالركى، 
ھهر قانداق بىر 
ئادهم باشقىسىغا 

قارىتا ھهددىدىن 
ئېشىپ، زۇلۇم 

قىلمىسۇن. يهنه 
ھهر قانداق بىر 
ئادهم باشقىسىغا 
قارىتا چوڭچىلىق 
قىلمىسۇن» دهپ 
ۋهھىي قىلدى.» 

(مۇسلىم، 
«جهننهت»، 64) 
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قىلىشى  قارار  كېيىن  كهلگهندىن  ئۆزىگه  يېنىپ  ئاچچىقى 
كېرهك. چۈنكى ئاچچىقالنغان ۋاقىتتا تهڭپۇڭلۇق بوزۇلىدۇ، مۇھاكىمه 
ئاجىزاليدۇ، قۇل ھهققىگه (باشقىالرنىڭ ھۇقۇق مهنپهئهتىگه) رىئايه 
ۋه  نازاكهت  تهڭپۇڭلۇق،  ۋاقىت  ھهر  ئهھلى  خىزمهت  قىلىنمايدۇ. 

پاراسهتكه دىققهت قىلىشى كېرهك. 
بۈيۈك  ھالىتىنىڭ  روھى  ئىنسانالرنىڭ  خىزمهتلىرىده  تهربىيه 
ئهھمىيىتى بار. ئۆزىنى پىسخىك جهھهتتىن ياخشى ھېس قىلمىغان 
قىلىنمىغاندهك،  رۇخسهت  ھهيدىشىگه  ئايرۇپىالن  ئۇچقۇچىنىڭ 
ئهينى شهكىلده غهزهپلىك ياكى روھى كهيپىياتى ياخشى بولمىغان 
كېرهك.  قويۇلماسلىقى  يول  كىرىشىگىمۇ  دهرسكه  مۇئهللىمنىڭ  بىر 
ۋه  ئىزدىشى  سهۋهبىنى  غهزهپلىنىشىنىڭ  مۇئهللىم  غهزهپلهنگهن 
تهلىم-تهربىيه،  كېرهك.  تىرىشىشى  كېلىشكه  ئۆزىگه  ۋاقىتتا  قىسقا 
قارشى  قىلىشى،  خاتىرجهملىكته  نهسىھهتلهرنى  ۋه  ئاگاھالندۇرۇش 
كېرهك.  تۇرىشى  يىراق  ھهرىكهتلهردىن  رهنجىتىدىغان  تهرهپنى 
ۋاقىراپ-جاقىراپ، باشقىالرغا ئهزىيهت قىلىش ئاجىزلىق ۋه ئىنسانغا 
قۇرئانى- ئالالھ  جانابى  ھهقته  بۇ  قىلىقتۇر.  بىر  ياراشمايدىغان 

كهرىمده:
«ئوتتۇرا ھال ماڭغىن، ئاۋازىڭنى پهسلهتكىن، ئاۋازالرنىڭ 
ئهڭ زېرىكهرلىكى ھهقىقهتهن ئېشهكلهرنىڭ ئاۋازىدۇر.» (لوقمان 
سۈرىسى، 19-ئايهت) دېيىش ئارقىلىق سۆزنىڭ ئېيتىلىش ئۇسلۇبىدىكى 

نازاكهتكه دىققهتنى تارتىدۇ. 
جهمئىيهتتىكى بىر شهخسنى ياخشى بولمىغان بىر نهرسىدىن 
رهنجىتمهسلىك  شهخسىيىتىنى  ئۇنىڭ  كهلگهنده،  توغرا  توسۇشقا 
ئۆزىگه  ياكى  قويۇلىشى  ئوتتۇرىغا  ئىش-ھهرىكهت  خاتا  ئۈچۈن، 
ئېلىنىشى كېرهك. چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىككىنچى شهخس 
ئىنچىكىلىك  سالماي،  يۈزىگه  خاتاسىنى  ئىنسان)نىڭ  (ئالدىدىكى 

بىلهن:
«ماڭا نېمه بولغاندۇ؟ نېمىشقا سىلهرنى شۇ ئىشالرنى قىلىۋاتقان 

يا رهببى! دېگهن 
تۇيغۇلۇق قهلب 
بىلهن ھهقىقهت 
ئاستىن-ئۈستۈن 
قىلىنمايدۇ، بىر 
كۆڭۈلگه تىكهن 
سانجىلمايدۇ، 

قوپاللىق قهلبكه 
يامان غهرهز 

بىلهن قىلىنغان 
نهپسانىيهت-
چىلىكتۇر. 

نهپسانىيهتچىلىك 
باشالنغان يهرده 

دىن زىيانغا 
ئۇچرايدۇ، 
كۆڭۈلسىز 
ئوقۇلغان 

قۇرئاندىن 
نېمىنى 

چۈشهنگىلى 
بولىدۇ؟
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چېغىڭالردا كۆرۈپ قالىدىغاندىمهن؟» دهپ، كۆڭۈل نازۇكلۇقىنى ئوتتۇرىغا قوياتتى.
بۇنداق ئۈستۈن ئهخالقتا يېتىشكهن ئابىده شهخسىيهتلهر، تارىخ بويىچه خهلقنىڭ 
يول  ھهممىسىگه  كىشىلهرنىڭ  بولغان  رهئىسلىرىغىچه  دۆلهت  تهبىقىسىدىن  تۆۋهن  ئهڭ 
ۋه  غازى  ئوسمان  ھهزرهتلىرىنىڭ  ئهدىبالى  شهيخ  ئۈچۈن  بېرىش  مىسال  كۆرسهتكهن. 
ئۇنىڭ شهخسىده پۈتۈن دۆلهت رهھبهرلىرىگه، ھهتتا ئهڭ تۆۋهن تهبىقىدىن ئهڭ يۇقىرى 

تهبىقىغىچه بولغان ھهر بىر ئهمهلدارغا قىلغان شۇ تهۋسىيهلىرى نه قهدهر چوڭقۇر-ھه!

ئهي ئوغۇل بهگ بولدۇڭ! بۇنىڭدىن كېيىن:
«بىز غهزهپلهنسهك، سهن سۈكۈت قىلىسهن.

بىز خاپا بولساق، سهن كۆڭۈل ئالىسهن.
بىز ئهيىپلىسهك، سهن بهرداشلىق بېرىسهن.

جهڭگى- قىلىسهن.بىز  سهۋرى  سهن  يېڭىلسهك،  ياكى  قىلساق  ئاجىزلىق  بىز 
جېدهللهشسهك، سهن ئادالهتنى ئورنىتىسهن.

بىز ناھاق سۆزلهپ، شۇم ئېغىزلىق قىلساق، سهن ئهپۇ قىلىسهن! 
ئهي ئوغۇل!

بۇنىڭدىن كېيىن بىز تهپرىقىچىلىك قىلساق، سهن ئىتتىپاقالشتۇرىسهن. 
بىز ھۇرۇنلۇق قىلساق، سهن ئاگاھالندۇرىسهن.»27 

8. قۇرئان خىزمىتىگه بىرىنچى دهرىجىده ئهھمىيهت بېرىش

بىز  ئالالھتائاالنىڭ  قۇرئانى-كهرىم  بولغان  رهھبىرى  ھىدايهت  ئىنسانىيهتكه 
بهندىلىرىگه بهرگهن ئىالھىي ئامانىتىدۇر. بۇ ئامانهتنى نهپسىمىزدىن باشالپ، ئالالھنىڭ 

27. ئهدىبالى ھهزرهتلىرىگه ئائىت بۇ نهسىھهتلهرنىڭ داۋامى ئۈچۈن تۈركچه كىتاب 295-بهتكه قاراڭ.

شهپقهت ۋه مهرھهمهتته قۇياش كهبى بول،
باشقىالرنىڭ خاتالىقىنى يېپىشتا كېچه كهبى بول،

ساخاۋهت ۋه مهرتلىكته ئېقىن سۇ كهبى بول، 
غهزهپ-نهپرهتته جهسهت كهبى بول،

كهمتهرلىك ۋه كىچىك پېئىللىقتا توپراق كهبى بول،
بولغىنىڭ كهبى بول، كۆرۈنگىنىڭ كهبى بول!

-ھهزرىتى مهۋالنا
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بهندىلىرىگه يهتكۈزۈش خىزمهتنىڭ بېشىدا كېلىدۇ. بۇ ھهقته بىر 
ھهدىس- شهرىپته:

«سىلهرنىڭ ئهڭ خهيرلىك بولغىنىڭالر قۇرئانى-كهرىم ئۆگهنگهن 
ۋه ئۆگهتكهنلهردۇر.» (بۇخارى، «پهدائىلۇل قۇرئان»،21) دېيىلگهن. 

بىر ئىنسانغا قىلىنىشقا تېگىشلىك ئهڭ بۈيۈك خىزمهت، ئۇنىڭ 
ئهبهدىي ئىستىقبالىنىڭ پارالق بولىشىغا ياردهم قىلىشتىن ئىبارهت. 
بۇنىڭ يولى ئۇنى توغرا يول ئۈستىدىكى ئىبادهتكه ئىنىتىلدۈرۈشتىن 
ئهخالقلىنىش  بىلهن  تۇيغۇالر  قۇرئانى  پهقهتال  بۇ  بولۇپ،  ئىبارهت 

بىلهن مۇمكىندۇر. 
قۇرئان دهرت-ئهلهملىك روھالر، چارچىغان كۆڭۈللهرگه شىپا ۋه 
تهسهللى بولىدىغان ئىالھىي ھېكمهتلهر مهنبهسىدۇر. ئۇلۇغ رهببىمىز 

ئىالھىي كاالمىنى پۈتكۈل ئىنسانىيهتكه مۇنداق تهقدىم قىلىدۇ:

 ْ ُכ ِّ ِّ رَّ  ٌ َ ِ ْ َّ ُכ  ْ אء َ  ْ َ َّאُس  א ا َ ُّ َא َأ
َ ِ ِ ْ ُ ْ ِّ  ٌ َ ْ ى َوَر ً ُ وِر َو ُ ُّ ِ ا א  َ ِّ אٌء  َ ِ َو

تهرىپىدىن  پهرۋهردىگارىڭالر  سىلهرگه  ئىنسانالر!  «ئى 
نهسىھهت بولغان، دىلالردىكى (يهنى شهك ۋه نادانلىققا) شىپا 
(قۇرئان)  بولغان  رهھمهت  ۋه  ھىدايهت  مۆمىنلهرگه  بولغان، 

كهلدى.» (يۇنۇس سۈرىسى، 57-ئايهت)
قۇرئانى-كهرىم قىيامهتكىچه پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ ئېھتىياجىنى 
تهمىنلهيدىغان كامالهت، ھهقىقهت ۋه سىرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
ئاالھىدىلىگى  بۇ  كهرىمنىڭ  قۇرئانى-  رهھبهردۇر.  قۇدرهتلىك 

تۆۋهندىكى ئايهتته مۇنداق بايان قىلىنغان:
«بۇ قۇرئان ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا يولغا باشاليدۇ، ياخشى 
مۇكاپاتقا  چوڭ  ئۇالرنىڭ  مۆمىنلهرگه  قىلىدىغان  ئىشالرنى 
سۈرىسى،  (ئىسرا  بېرىدۇ.»  خوشخهۋهر  بىلهن  ئېرىشىدىغانلىقى 

9-ئايهت)

مۇتتهقى ۋه 
ئىخالسمهن 
كىشىلهرنى  

سىرداش 
قىل. سېنى 

ئالقىشلىشىغا، 
سهن قىلمىغان 

بهزى گۈزهل 
ئىشالرنى سېنى 

قىلدى دهپ 
كۆرسىتىپ، 
كۆڭلۇڭنى 

خوش قىلىشىغا  
دىققهت 

قىل. چۈنكى 
ئالقىشنىڭ كۆپ 
قىسمى ئۆزىنى 
چوڭ كۆرۈشكه 

سهۋهپ بولىدۇ، 
ئىنساننى مهغرۇر 

قىلىدۇ. 

-ھهزرىتى ئهلى 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ
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قۇرئانى-كهرىم، رهھبهرلىكى قىيامهت كۈنىگىچه داۋاملىشىدىغان 
ئاستىدىكى  سايىسى  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  بولغانلىقى  كىتاب  ئىالھىي 
قۇرئان  ئېچىلغۇچه،  ئىشىكى  ئهبهدىيهت  ئۆلۈمنىڭ  مۇئمىن،  ھهر 
قۇرئان  يهنى  كېرهك.  قىلىشى  غهيرهت  ياشاشقا  يولدا  كۆرسهتكهن 
رهھبهرلىكىگه سادىق بولىشى، بۇ ئامانهتكه بىنائهن ئىنسانىيهتنىڭ 
ھىدايهتكه ئېرىشىشىگه ۋهسىله بولۇپ، كهلگۈسى ئهۋالتالرنى قۇرئان 
بىلهن تهربىيلهشنى ئۆزىگه ۋهزىپه دهپ بىلىشى كېرهك. بۇ ۋهزىپىنىڭ 
قانچىلىك بۈيۈك ۋهزىپه ئىكهنلىكى ئهسرى سائادهتته يۈز بهرگهن 

شۇ ھادىسىده بايان قىلىنغان:
لىھيان  بهنۇ  ۋه  ئۇساييا  رال،  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهنسارى-كىرامدىن  ئۇالرغا  ئاساسهن  تهلىۋىگه  قهبىلىلىرىنىڭ 
«قۇررا» دهپ ئاتالغان 70 كه يېقىن مۇئهللىم ئهۋهتتى. بۇالر بىررى 
مائۇنه دېگهن يهرگه كهلگهنده، بۇ قهبىلىلهرنىڭ ئاھالىسى خىيانهت 
قىلىپ، ئۇالرنى شېھىد قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئهھۋالدىن 
خهۋهر تاپقاندىن كېيىن بىر ئايغىچه ئۇ قاتىلالرغا بهددۇئا قىلدى. 

شهپقهت   قىلمىغان  بهددۇئا  ئاتقانالرغا  تاش  ئۆزىگه  تائىفتا 
خىيانىتىگه  بۇ  قىلىنغان  مۇئهللىملىرىگه  قۇرئان  پهيغهمبىرىنىڭ، 
قارشى بهددۇئا قىلىشى، قۇرئان خىزمىتىگه توسالغۇ بولغۇچىالرنىڭ 
بىرلىكته  بىلهن  كۆرسىتىش  قىلغانلىقىنى  گۇناھ  بۈيۈك  قانچىلىك 
قۇرئان خىزمىتىنى ئىخالس بىلهن ئادا قىلىشنىڭ ئالالھ رهسۇلىنىڭ 

نهزىرىده ئهڭ شهرهپلىك ئهمهل ئىكهنلىكىنىڭ ئېنىق دهلىلىدۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇرئانغا ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىشى 
ئۇنىڭ تهربىيهسىده يېتىشكهن ئهسھابى-كىرامنىڭ كۆڭۈل دۇنياسىدا 

تهسۋىرلىگۈسىز قۇرئان مۇھهببىتى بولۇپ ئهكس ئهتكهن. 
تهڭداشسىز  كۆرسهتكهن  قۇرئانى-كهرىمگه  ئهسھاب-كىرامنىڭ 

مۇھهببىتىدىن بىرسى مۇنداق: 
بىلهن  ياسىر  ئىبنى  ئهممار  ئهسھاپتىن  ئۇرۇشىدا،  زاتۇر-رىقا 
ئابباد ئىبنى بىشر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

«ئىستىخاره 
قىلغان كىشى 

زىيان تارتمايدۇ، 
ئىستىشاره قىلغان 
كىشى پۇشايمان 

قىلمايدۇ، 
ئىقتىسادچان 
بولغان كىشى 

يوقسۇل 
بولمايدۇ.» 

(ھهيسهمى، 
«مهجمۇئۇز زاۋائىد»، 

2-جىلد، 280)
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كۆزهتچىلىك  كېچىده  بىلهن  ئىختىيارلىقى  ئۆز  كېلىپ،  يېنىغا 
قىلىشنى تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ تهلهپنى قوبۇل 
يېرىمىنى  ئالدىنقى  كېچىنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهممار  قىلغاندا، 
رهزىيهلالھۇ  ئابباد  دوستى  ئايرىدى.  ئۇيقۇغا  ئۈچۈن  ئىستىراھهت 
ئهنھۇ نامازغا تۇردى. ئۇ ۋاقىتالردا ئۇالرغا يۇشۇرۇن يېقىنالشقان بىر 
مۇشرىك ئابباد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى كۆرۈپ قېلىپ، ئۇنىڭغا قارىتىپ 
بهدىنىدىكى  بوزماي،  پېتىنى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابباد  ئاتتى.  ئوق 
ئوقنى چىقىرىپ نامىزىغا داۋام قىلدى. ئهمما كهينىدىن ئىككىنچى ۋه 
ئۈچىنچى ئوقمۇ ئېتىلدى. ئۇ ھهر قېتىمدا ئوقنى تارتىپ چىقىرىپ، 
ئاممارنى  دوستى  كېيىن  قىلغاندىن  رۇكۇ-سهجدىسىنى  ئاخىرىدا 

ئويغىتىپ:
ئاممارنىڭ  دېدى.  بولدۇم.»  يارىدار  مهن  تۇر!  «ئورنۇڭدىن 
كىشى  ئىككى  كۆزهتكۈچىلهرنىڭ  بىلهن  تۇرۇشى  ئورنىدىن  دهرھال 
ئىكهنلىكىنى كۆرگهن مۇشرىك قاچتى. ئاممار ئاببادنى قان ئېقىۋاتقان 

ھالهتته كۆرۈپ:
- سۇبھانهلالھ! بىرىنچى قېتىملىق ئوق تهككهنده مېنى نېمىشقا 
ناماز    ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابباد  سورىدى.  دهپ   - ئويغاتمىدىڭ؟ 

بولغان مۇھهببىتىنى كۆرسىتىدىغان شۇ جاۋابنى بهردى:
تۈگهتمهي  ئۇنى  ئىدىم،  باشلىغان  ئوقۇشنى  سۈرىنى  بىر   -
تۇرۇپ، نامازنى بوزۇشنى خالىمىدىم، ئهمما ئوقالر كهينى-كهينىدىن 
قهسهم  ئالالھقا  ئويغاتتىم.  سېنى  بېرىپ،  رۇكۇغا  بىلهن  كېلىشى 
ئهمىر  قىلىشنى  مۇھاپىزهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلىمهنكى، 
قىلغان بۇ يهرنى قولدىن بېرىپ قۇيماسلىق غېمى بولمىغان بولسا،  

نامازنى بوزۇشنىڭ ئورنىغا ئۆلۈمنى تاللىغان بوالتتىم.»28
قىلسا،   ئىھيا  كۆڭۈللهرنى  ئىشتىياق  بولغان  قۇرئانى-كهرىمگه 
پهيغهمبهر  قارايتىدۇ.  مهنىۋىياتىنى  ئىنساننىڭ  ھۆرمهتسىزلىك 

28. ئهخمهد ئىبنى ھهنبهل، «مۇسنهد»، 3-جىلد، 343-344-بهتلهرگه قاراڭ

«سېنى 
قىيىنچىلىققا 

ئۇچراش 
ئېھتىمالى بىلهن 

قورقۇتۇپ، 
ياخشى ئىشتىن 

ۋاز كهچتۈرىدىغان 
بېخىلنى، چوڭ 
ئىشالرغا قارىتا 

غهيرىتىڭنى 
سۇسالشتۇر-

ىدىغان 
قورقۇنچاقنى، 
زۇلۇمغا باش 

ئىگىپ، ساڭا 
ئاچكۆزلۈكنى 

ياخشى 
كۆرسىتىدىغان 

تويماس كىشىنى 
ئىستىشاره 

مهجلىسىدىن 
يىراق تۇت.» 

-ھهزرىتى ئهلى 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ
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ئهلهيھىسساالمغا ئۈممهتىنىڭ گۇناھلىرى كۆرسىتىلگهنده، ئهڭ بۈيۈك گۇناھنىڭ «ئۆگهنگهن 
قۇرئانى-كهرىم»نى ئۇنتۇش ئىكهنلىكىنى كۆرگهن. 29 

بۇ مۇناسىۋهت بىلهن ئۆزىمىزنى ھهم ئهۋالدلىرىمىزنى، ئهمهل قىلىشقا تىرىشىۋاتقان 
قۇرئانىنىڭ ئهخالقى بىلهن بىزىشىمىز كېرهككى، ئۇنىڭ بهرىكىتى بىلهن ئىھيا بواليلى. 
سهللهلالھۇ  رهسۇلۇلالھ  چۈنكى  قىلمايدۇ.  تهسىر  كۆڭۈلگه  قۇرئان  بولغاندا،  ئهكسىچه 

ئهلهيھى ۋهسهللهم:
«ئۈممىتىمنىڭ ئۈستىگه شۇنداق بىر ئهھۋال كېلىدۇكى، قۇررا (قۇرئان ئوقۇيدىغانالر) 
كۆپىيىدۇ، فاقىھلهر (سالىھ ئهمهل ساھىبى، ھهقىقىي ئالىمالر) ئازىيىدۇ ۋه ئىلىم كۆتۈرۈلۈپ 
كېتىدۇ. كېيىن يهنه شۇنداق زامانالر كېلىدۇكى، ئىنسانالرنىڭ ئوقۇغانلىرى بوغۇزىدىن 

پهسكه ئۆتمهيدۇ.» (ھاكىم، «مۇستهدرهك»، 6-جىلد، 504) دېگهن.
ئالالھتائاال قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دهيدۇ:

بىلهن  كېچه  يارىتىلىشىدا،  زېمىننىڭ  ۋه  ئاسمانالرنىڭ  «شۈبھىسىزكى، 
روشهن  ئهلۋهتته  ئۈچۈن،  ئىگىلىرى  ئهقىل  تۇرىشىدا  نۆۋهتلىشىپ  كۈندۈزنىڭ 
دهلىللهر بار. ئۇالر ئۆره تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ ئالالھنى ئهسلهپ 
تۇرىدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ. (ئۇالر 
بىزنى  پاكتۇرسهن،  سهن  ياراتمىدىڭ.  بىكار  بۇنى  «پهرۋهردىگارىمىز!  ئېيتىدۇ) 

دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 190-191-ئايهت)
بۇ ئايهت نازىل بولغاندا پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم:

«ئىسىت! بۇنىڭغا دىققهت قىلمىغانالرغا!» دېگهن. يهنه بىر رىۋايهتته:
تهپهككۇر  ھهققىده  قېلىپ)،  ئېغىزىدا  (پهقهتال  چايناپ  ئېغىزىدا  بۇنى  «ئىسىت! 

29. ئهبۇ داۋۇد، «ساالت»، 16 گه قاراڭ

يىقىپ تۈزلىۋېتىش بىنانى سالغاندهك قىممهتلىك بوالمدۇ؟ 
بۇنداق ئىشنى چولتا بىچارىلهرمۇ قىالاليدۇ.

سهن ئاددى قىلىپ كۆرسىتىۋهر قۇببه دېگهن مۇنچىلىك،
ئىككى رهگهتكه ئاتسام يىقىلىپ چۈشىدۇ سۇاليمانىيه دهپ،

ئهمما كهل كۆتىرهيلى دېدىڭمۇ ھهيھات، ئو چاغ،
بىر سۇاليمان قايتا الزىم ھهمده سىنان.

-مهھمهت ئاكىف ئهرسوي     
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قىلمىغانالرغا!.. دېگهن.30
دېمهك، قۇرئان ئوقۇتۇش ئالدى بىلهن ئۇنىڭ ئۇلۇغ ئىقلىمى 
ۋه تهپهككۇر ئالىمىگه كىرىشكه مۇۋهپپهق بولۇش بىلهن باشلىنىشى 
ئوقۇش  ئاڭسىز  يىراق،  تهپهككۇردىن  بولغاندا،  ئهكسىچه  كېرهك. 

ھهدىسته دېيىلگهندهك:
«گالدىن پهسكه ئۆتمهيدۇ.» يهنى ئىنساننىڭ كۆڭلىگه تهسىر 

قىلمايدۇ.
ھهق ۋه ھهقىقهت ئۈچۈن ھهر غهپلهت دهۋرىدىن قۇتۇلۇشنىڭ 
ئهڭ مۇھىم ۋهسىلىسى قۇرئان خىزمىتىدىكى غهيرهتلهردۇر. زامانىمىز 
بىر  بولغان  مۇھىم  ئىنتايىن  تىرىشچانلىقالر  ۋه  غهيرهت  بۇنداق 
ۋه  سىلكىنىشى  قايتىدىن  ئۈممهتنىڭ  پۈتۈن  زاماندا  بۇ  دهۋىردۇر. 
قۇرئانى- خىزمهت  ئهسلى  بولىدىغان  تۈرتكه  كېلىشىگه  ئۆزىگه 

كهرىمگه قارىتىلغان ئاالقىنى كۈچلهندۈرۈشتىن ئىبارهت. 
ئىمان  بىر  ۋهدىسى  تاماماليدىغان»  «نۇرىنى  ئالالھنىڭ 
پرىنسىپىدۇر. لېكىن جانابى ئالالھ نۇرىنى تاماماليدىغان ۋهدىسىنى 
ئۈچۈن،  ئاشۇرىدىغانلىقى  ئهمهلگه  ئارقىلىق  قولى  ئىنسانالرنىڭ 
ھهممىمىز بۇ ۋهدىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ئۈچۈن قاتتىق پىداكارلىق 
كۆرسىتىشىمىز الزىم. ئهگهر بۇنداق بولمىغان تهقدىردىمۇ رهببىمىز 
مهسئۇلىيهتكه  قىلغۇچىالرنى  بوشاڭلىق  ئهمما  تاماماليدۇ.  نۇرىنى 
تهبۇك  قاتنىشىپ،  ئۇرۇشالرغا  يېنىدا  رهسۇلىنىڭ  ئالالھ  تارتىدۇ. 
جازانى  ئىالھىي  كهلگهن  كىشىگه  ئۈچ  قاتناشمىغان  ئۇرۇشىغىال 
بىلىمىز. شۇ ھالىتىمىزده شهخسىي مهسئۇلىيهتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن  
ئۈچۈن  ئىشلىرى  دۇنيا  ۋه  شهخسىي  يۇلىدا  غهلبىسى  ئىسالمنىڭ 
دهرىجىده   بولمايدىغان  سېلىشتۇرغىلى  پىداكارلىقالرغا  قىلىنغان 
خىزمىتىدىن  ئىمان  شهرهپلىك  بۇ  زۆرۈر.  بولۇش  ئىگىسى  خىزمهت 
بىر ھهسسه ئېلىشتىن شهرهپلىك بىر خىزمهت بارمۇ؟ لېكىن تاقهت 

30..ئىبنى ھىببان، «ساھىھ»، 2-جىلد، 386-بهتلهرگه قاراڭ. 

پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: 
«نادانالرنىڭ 

ئاخىرىدا 
كۆرىدىغان 
نهرسىسىنى 
ئهقىللىقالر 

ئالدىدا 
كۆرىدۇ.» 
دېگهن. 

ئىشالرنىڭ 
ئاخىرى 

دهسلهپته 
بىلىنمهيدۇ، 

ئهمما ئهقىللىق 
ئادهم، ئىشنىڭ 

ئاخىرىنى 
ئالدىدىن 
كۆرىدۇ، 

گۇناھقا پاتقان 
ئادهم ئاخىرىدا 

كۆرىدۇ.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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نىسبىتىده غهيرهت كۆرسهتمهي، پهقهتال ئۈمىدنىڭال ئىالھىي ياردهمنى 
جهلپ قىلىدىغانلىقىنى كۈتۈش ئىسالمنىڭ روھىغا زىت.

پارچىلىرى  ياغاچ  كېتىۋاتقان  ئېقىپ  كهلكۈنده  ئىنسانالر   
مىسالىدهك، زامانىمىزنىڭ سهلبى مودىلىرىغا رام بولۇۋاتقان كۈنىمىزده  
بولسىمۇ  تامچه  بىر  ئۈستىمىزگه  كهلكۈنىدىن  گۇناھ  كۇفۇر، 
چاچرىمايدىغان ھالهتته ساقلىنىىشىمىز ئۈچۈن يېقىنلىرىمىز، ئائىله 
ئۇنىڭ  ئۆگۈتۈش،  قۇرئانى-كهرىمنى  مۇھىتىمىزغا  ۋه  ئهزالىرىمىز 

نۇرىنى تارقىتىشقا غهيرهت قىلىشىمىز كېرهك. 
قۇرئانى-كهرىمگه بولغان ئېھتىياجىمىزنى، ئۇنۇتماسلىقىمىز الزىم. 
قۇرئان بىلهن داۋاملىق ئۈلپهتداشلىق ئىچىده دهرتداش بولىشىمىز، 
قۇرئان ئهخالقى بىلهن ئهخالقلىنىشىمىزغا ۋهسىله بولىدۇ. ئهكسىچه 
ھهرىكهت قىلىش، ئېغىر زىيانالرنى كهلتۈرۈپ، ئهبهدى ئىستىقبالمىزنى 

پانى لهززهتلهرگه تېگىشكهن بولىمىز. 
قۇرئان نۇرىدىن يىراق ياشاۋاتقانالر، ئۆمۈر مۇساپىسىدا قاراڭغۇلۇقتا 
قالغان يولوچىالردۇر. بولۇپمۇ ئوقۇش يېشىدىكى ئهۋالدلىرىمىزنىڭ 
قۇرئانى-كهرىم ۋه دىنىي مهلۇماتالرغا قاتتىق ئېھتىياجى بار. دىنىي 
تهربىيهنى پهقهتال ئائىلىلهر بهرسه كۇپايه قىلىدۇ، دهيدىغان قاراش 
مهكتهپلهردىن  ئهمهس  ئائىلىدىن  تهربىيه  پهننى  ئهمهس.  توغرا 
ئېلىنىشى  ئهھلىدىن  ئىلىم  دىنىي  تهربىيهمۇ  دىنىي  ئېلىنغىنىدهك، 
دىنىي  ئۈچۈن  ئهۋالدلىرىمىز  ئۆز  بىرلىكته،  بىلهن  بۇنىڭ  كېرهك. 
قېلىش  ئۇنتۇپ  ياشالرنى  ئهتراپىمىزدىكى  كۆرسهتكهنده،  غهيرهت 

ئىسالم ئهمىر قىلغان غهمگۈزارلىققا ئۇيغۇن ئهمهس. 
ئىنسان  بولغان  مهۋجۇدىيهت  شهرهپلىك  ئهڭ  كائىناتتىكى 
بولۇش  ھاالك  يېتىشىشى،  خهۋهرسىز  نۇرىدىن  قۇرئان  ئهۋالدىنىڭ 
سهۋهبىدۇر. ئاتا-ئانىنىڭ ئاساسى ۋهزىپىسى ئۇالرنى ئېھتىياجىدىن 
ئارتۇق ماددىي غىزاالر بىلهن ئاشقۇنلۇققا ئېلىپ بارىدىغان دهرىجىده 
بىلهن  غىزا  روھى  مول  تېخىمۇ  بهلكى  ئهمهس،  ئۇزۇقالندۇرۇش 

ئىستىقبالغا تهييارالشتۇر. 

مهسىلىسى 
ھهل قىلىنغان 

ئىنسان، 
سىزنىڭ 

ئىنسانىڭىز. 
ھهل قىلىنمىغان 

مهسىلىلهر، 
كېچىكىپ قالغان 
قارارالر، كۆپىنچه 

ۋاقىتالردا، 
ھاياجاننىڭ 
يوقۇلىشىغا 

سهۋهپ بولىدۇ.
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ئىنسانالرنىڭ كۆپ قىسمى ماددىياتقا رام بولۇۋاتقان كۈنىمىزده، 
ئهھىيهت  كۆپ  تېخىمۇ  ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىلىرىغا  قۇرئانى-كهرىم 
مۇھهببىتى  ئۇستازىنىڭ  كۆڭلى،  ئوقۇغۇچىنىڭ  كېرهك.  بېرىشىمىز 
بىلهن تولغان بولىشى، «ئېلىپبه»نى باشالشتىن ئىلگىرى يۇمران 
يۈرىكىگه ئالالھ ۋه رهسۇلۇلالھ سۆيگۈسىدىن نۇرالر ئېقىتىلىپ، پهيىز 
پۈتۈن  قاتارلىق  زاراپهت  نازاكهت،  ئىسالمنىڭ  يوغۇرۇلىشى؛  بىلهن 

گۈزهللىكلىرى مهسۇم قهلبلهرده ئورنىشى كېرهك. 
نېسىپ  خىتابقا  ئىالھىي  بېرىشته،  تهلىم  كاالمىنى  ئالالھ 
بولۇشنىڭ ھاياجىنى بىلهن باشالش الزىم. بۇنىڭ بىلهن كىچىك 
ئېلىپبهلهرگه  باشقا  «ئېلىپبهسى»نىڭ  قۇرئان  يۈرهكلهر  مهسۇم  ۋه 
ئۇنىڭغا  بويىچه  ھاياتى  چۈشىنىپ،  پهرقىنى  ئوخشىمايدىغان 
مهنىسى  كىتابنىڭ  مۇقهددهس  بۇ  كۆڭۈلمۇ  كۆرسىتىدۇ.  ھۆرمهت 
ھالىغا  خهزىنىسى  نۇرانىي  سىرالرنىڭ  ئىالھىي  يوغۇرۇلۇپ،  بىلهن 

كېلىدۇ31. 
بىلهن  روھانىيىتى  رهسۇلۇلالھنىڭ  ۋه  ئالالھ  كۆڭۈللهر  مهسۇم 
كامالهتكه  ئىچىده  تهئدىل-ئهركان  ئىبادهتلهر  ۋاقىتتا،  تولغان 
يېتىشكه قاراپ، مۇساپه ئالىدۇ. قهلبىدىكى ئىمان كۈچلهنگهنلىكى 
لهززهت  قۇرئانى-كهرىمنى  بولىدۇ،  باي  دۇنياسى  كۆڭۈل  ئۈچۈن 
دىققهت  ئهمىر-چهكلىمىلىرىگه  قۇرئاننىڭ  قىلىدۇ.  تىالۋهت  بىلهن 

قىلىپ، رهسۇلۇلالھ ئهخالقى بىلهن ئهخالقلىنىدۇ. 
بۇنداق بىر ئهۋالدقا ساھىب بولۇش ئاتا-ئانا ئۈچۈن ئهبهدىيهت 
بىر  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلى  ئالالھ  بولىدۇ.  كىرىمى 

ھهدىسته بۇ كىرىمنى مۇنداق ئىپادىلىگهن:

31. ئهجدادىمىز ئالالھ كاالمىغا بولغان چوڭقۇر ھۆرمهت تۈپهيلىدىن ھاپىز (قارى) 
بولغان ئهۋالدلىرىنى، بالىالر بىر-بىرىنىڭ ئۈستىگه چىقىپ ئوينايدىغان «بىردۇر 
بىر»غا ئوخشاش ئويۇنالرنى ئويناشنى چهكلىگهن. بۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ قۇرئاننىڭ 

ئىززىتىنى كۆڭۈلدىن ھېس قىلىپ يېتىشىشىگه دىققهت قىلغان. 

ئىدارىچى ۋه 
تهربىيهچىلهرنىڭ 
قهلبى،  مهنىۋىي 

جهھهتتىن 
كۈچلۈك 

بولىشى الزىم. 
چۈنكى قۇرۇق 

قول بىلهن 
ئىكرام قىلغىلى 

بولمايدۇ. 
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دهرىجىسىنى  بهندىسىنىڭ  سالىھ  جهننهتتىكى  «ئالالھتائاال 
يۇقىرالتقاندا، بۇ بهنده ھهيران بولۇپ:

كهلدى؟»  ئىشىمدىن  قايسى  ماڭا  يۈكسىلىش  بۇ  رهببى!  «يا 
ئىستىغپار  قىلغان  ساڭا  "ئهۋالدىڭنىڭ  ئالالھتائاال:  سورايدۇ.  دهپ 
دۇئاسى بىلهن" دهيدۇ.» (ئهخمهد ئىبنى ھهنبهل، 2-جىلد، 509؛ ئىبنى 

ماجه،«ئهدهپ»، 1)

يهنه باشقا بىر ھهدىسته:
پۈتۈن  باشقا  نهرسىدىن  ئۈچ  شۇ  بولغاندا  ۋاپات  ئىنسان 
ئهمهللىرىنڭ ساۋابى توختايدۇ. سهدىقه-جارىيه، پايدىلىق ئىلىم ۋه 
كهينىدىن دۇئا قىلىدىغان سالىھ ئهۋالد.» (مۇسلىم،«ۋاسىييهت»، 14؛ 

تىرمىزى، «ئهھكام»، 36) دېگهن. 

ئهستايىدىللىق  خىزمىتى،  قۇرئانى-كهرىم  قىلساق،  خۇالسه 
تهلهپ قىلىدىغان ۋه ئالالھنىڭ بهندىسىگه بهرگهن ئۇلۇغ لۇتفىدۇر. 

9. ئۆزىنى ئىلمىي ۋه ئهخالقى جهھهتتىن داۋاملىق تهرهققى 
قىلدۇرۇش

خىزمهت ئهھلى، ياخشى بىر خىزمهت قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ 
تاكامۇللۇق   داۋاملىق  كېرهك.  قالماسلىقى  ئۇنتۇپ  تهرهققىياتىنىمۇ 
كېرهك.  بولىشى  ئاالھىدىلىكى  تهبىئى  ئۇنىڭ  بولىشى،  غهيرىتىده 
يېتهرلىك بىلىم ۋه تهجرىبىگه ئىگه بولمىغان، مهنىۋىي تهرهققىياتىغا 
خىزمهت  بىر  بولمىغان  ئهھلى  ئىشنىڭ  بهرمهيدىغان،  ئهھمىيهت 

ئهھلى، اليىق شهكىلده جىددى بىر خىزمهت كۆرسىتهلمهيدۇ. 
ئىالھىي  قويغان  ئالالھ  ئۆزگىرىش،  ۋه  تاكامۇللۇق  ھاياتتا 
مهۋجۇدىيهت  ھهر  ماسلىشالمىغان  ئېقىشىغا  بۇ  ھاياتنىڭ  قانۇندۇر. 
بۇ  مهھكۇمدۇر.  يۇقۇلۇشقا  ئۆچۈرۈلۈپ،  بىلهن  ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ 
جهھهتتىن خىزمهت ئهھلى بۇ ئىالھىي قانۇنغا رىئايه قلىشتا ئۆزىنى 

كۈچلهندۈرۈشىنى ۋهزىپه دهپ بىلىشى كېرهك. 

تهپهككۇردىن 
مهھرۇم، سىنبارغا 
ئوخشاش ئىنسان 

يېتىشتۈرۈش، 
پايدىسىز 
ھېرىپ-

چارچاشتىنال 
ئىبارهت. ئىنسان 
كۆڭلى، توپراققا 
ئوخشاش مۇنبهت 
بولۇشى كېرهك. 
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نىسبهتهن  شارائىتىغا  زاماننىڭ  شۇكى،  جهھهت  بىر  يهنه 
تۈرىمۇ  خىزمهت  ھهتتا قىلىنىدىغان  شهكلى،  خىزمهتنىڭ قىلىنىش 

ھهر خىل بولىدۇ. 
ئهھمىيىتىنى  بۈگۈن  ئىش،  بىر  بولغان  ئهھمىيىتى  تۈنۈگۈن 
يۇقۇتۇپ قويغاندهك، خىزمهتنىڭ قىلىنىش ئاالھىدىلىكىمۇ ھهر خىل 
بولىدۇ. بۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پهرىقنى بىلىش ئۈچۈن خىزمهت 
ھهزرىتى  كېرهك.  قىلدۇرىشى  تهرهققى  ئۆزىنى  داۋاملىق  ئهھلى 
مهۋالنانىڭ شۇ سۆزلىرى، ئېيتىلىدىغان سۆزلهرنىڭ داۋاملىق يىڭى 

ئۇسلۇب بىلهن ئېيتىلىشىنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرسىتىدۇ:

تۈنۈگۈنگه ئائىت قانچىلىك سۆز بولسا،
تۈنۈگۈن بىلهن بىلله كهتتى جانجاغىزىم32

ھازىر يېڭى بىر كۈن، 
ئۇنداق بولسا يېڭى نهرسىلهر سۆزلىمهك الزىم.

ھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:
ئهمهس،  قاراپ  زامانغا  ياشاۋاتقان  ئۆزهڭالر  «ئهۋالدلىرىڭالرنى 
دېيىش  يېتىشتۈرۈڭالر»  قاراپ  زامانغا  بولغان  ياشىماقچى  ئۇالر 
دىققهتكه  تهلهپلىرىنى  دهۋىرنىڭ  ياشاۋاتقان  ئىچىده  ئارقىلىق 

ئېلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئىشارهت قىلغان. 
بۇ جهھهتتىن خىزمهت ئهھلى، شۇ نوقتىالرغا دىققهت قىلىشى 

كېرهك. 

1) ئىلمي تاكامۇللۇق

خىزمهت ئهھلى ئالدى بىلهن ئهبهدىي ئىستىقبالىنى كاپالهتكه 
پىكىر،   باتىل  كېرهك.  قۇراللىنىشى  بىلهن  بىلىم  قىلىدىغان  ئىگه 
بىلىمىگه  ئهقائىد  ساغالم  ئۈچۈن  كهتمهسلىك  ئهگىشىپ  قاراشالرغا 

32. جانجاغىز: سۆيگۈ-مۇھهببهت سۆزى

«ئهتراپىمدىكى 
ھهر ئىنسان 

بىلهن ئارامدا 
بىر يىپ باردهك 

ئوياليمهن. بۇ يىپ 
تارتىلىپ ئۈزۈلۈش 
نوقتىسغا يېقىنالپ 

كهلگهنده، 
ئۇنى بىر ئاز 

يېشىپ قويىمهن. 
ھهددىدىن 

ئارتۇق يشىلىپ 
كهتكهنده، ئۇنى 
دهرھال چىڭىتىپ 
قويىمهن. بۇنىڭ 

بىلهن پۈتۈن 
ئىنسانالر بىلهن 
مۇناسىۋىتىمنى 

تهڭپۇڭلۇق 
ئاساسىدا 

داۋامالشتۇرىمهن.» 

- ئهمىر ئىبنى ئاس 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
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ئۆلچهملهرگه  ئىالھىي  ئهمهللىرىده  ۋه  ئىبادهت  الزىم.  بولىشى  ئىگه 
كېرهك.  بىلىشى  ئىلمىنى  فىقىھ  ئۈچۈن  قىلىش  ھهرىكهت  قاراپ 
ئالالھتائاالنىڭ رىزاسىغا ئۇيغۇن بىر بهنده بولۇش مهقسىدى بىلهن 
كائىناتنىڭ  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ۋه  ئۆرنهك  ئىنسانىيهتكه 
ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  پهخرى 

ھاياتىنى كۆڭۈل ئىشتىياقىدا ئوقۇپ چىقىشى الزىم. 
قىلىپ  شىپا  كۆڭۈللهرگه  ۋه  رهھبىرى  ھىدايهت  ئىنسانىيهتكه 
مهنبهسى  پهيىز  كۆڭۈلنىڭ  قۇرئانى-كهرىمنى،  قىلىنغان  نازىل 
ئۇنىڭ  ئۆگۈنۈپ،  ئهھكامىنى  ئوقۇشى،  داۋاملىق  ئۇنى  قىلىشى، 

بىلهن ئهمهل قىلىشى كېرهك. 
خىزمهت ئهھلى، شهخسىيىتىنى تهرهققى قىلدۇرۇشقا، مهدهنىيهت 
ئوقۇشنى  كىتابالرنى  بولىدىغان  ۋهسىله  ئۆستۈرۈشكه  سهۋىيهسىنى 
تاشالپ قويماسلىقى الزىم. باشقا كىتابالر بىلهن بىرلىكته ئهدهبىي 
داۋاملىق  سهۋىيهسىنى  مهدهنىيهت  ئوقۇپ،  كىتابالرنى  تارىخىي  ۋه 

ئۆستۈرىشى الزىم. 
خىزمهتته ئۆزىگه چىراق بولىدىغان قۇرئانى-كهرىم قىسسىلىرى، 
ۋالىيلىرىغا  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئهلى  ھهزرىتى  پهيغهمبهرلهر، 
نهسىھهتلىرىنى  زاتالرنىڭ  ئهھلى  كۆڭۈل  ۋه  مهكتۇپلىرى  ئهۋهتكهن 

تاپشۇرۇققا ئوخشاش بىلىپ، پات-پات ئوقۇپ تۇرىشى كېرهك. 
بۇ خىل كىتاب ئوقۇش بىلهن بىرلىكته، ئىلىم مهجلىسلىرىگه 
قاتنىشىش ۋه ئېغىزدا سۆزلهنگهنلهرنى قۇالقتا ئاڭالش، ئىلىم ئىگىسى 
بولۇشنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان ئامىلالردىن بىرسىدۇر. شۇڭا، توغرا 

يولدا مېڭىۋاتقان ئالىمالرنىڭ نهسىھهتلىرىنى قاچۇرماسلىق كېرهك.

2) مهنىۋىي تاكامۇللۇق

خىزمهت قىلغان ئادهم، خىزمىتىنى داۋامالشتۇرغان مۇددهتكىچه 
مهنىۋىي جهھهتتىن تهرهققى قىلىشى كېرهك. كۆڭلىنى رهببىگه اليىق 

قوشناڭ 
بىلهن ياخشى 

ئۆت، ئهمما 
ئۇتتۇرىدىكى 
تامنى يىقما! 
دوستۇڭغىمۇ 

ساڭا دۈشمهنلىك 
قىلىدىغان 

دهرىجىده كۈچ 
بهرمه!
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ۋهزىپىسىنى  قۇللۇق  تهقۋالىقتا  ۋه  ئهدهپ  تولدۇرۇپ،  مۇھهببهتكه 
خىزمهت  كېرهك.  قىلىشى  غهيرهت  قىلىشقا  ئادا  بىلهن  كامالهت 
ئهھلى روھى جهھهتتىن يېتىشمىسه ۋه تهرهققى قىاللمىسا، قىلغان 
خىزمهتلىرىنىڭ كۆپىنچىسى ئهكىسى تهسىر بېرىدۇ. بۇنداق بولغاندا، 
قىلىشقا تېگىشلىك ئىشنى قىاللماي، قىلماسلىققا تېگىشلىك ئىشالرنى 
ئىش،  بىر  بواللمىغان  ساھىبى  پاراسهت  چۈنكى  سالىدۇ.  قىلىپ 
ھېرىپ- چىقماي،  نهتىجه  بىر  خىزمهتتىن  داۋامالشسا،  بۇنداق 
ئۈچۈن،  بولمىغانلىقى  خالىس  نىيهت  چۈنكى  قالىدۇ.  چارچىغىنى 
جانابى  ئويلىسىمۇ،  دهپ  خالى  خاتالىقتىن  ئۆزىنى  ئىنسان  گهرچه 
ئالالھنىڭ نۈسرىتىدىن مهھرۇم قالىدۇ. بۇ جهھهتته ئىالھىي نۈسرهت 
ۋه مۇھهببهتكه نائىل بولۇش ئۈچۈن كۆڭلىمىزنىڭ تهقۋا تۇيغۇسى 

بىلهن كامالهتكه يېتىشىگه ئهھمىيهت بېرىشىمىز كېرهك.
بولۇپ،  ساھىبى  پاراسهت  ئىنساننىڭ  خىزمهت،  بىر  مهقبۇل 
ئالالھنىڭ نۈسرىتىگه نائىل بولۇشى بىلهن مۇمكىن. بۇ ئىش ئالالھ 
ياخشى كۆرگهن بىر بهنده بولۇشقا باغلىقتۇر. بۇنىڭ يولى قۇدسى 

بىر ھهدىسته مۇنداق بايان قىلىنغان: 
«بهندهم ئۆزىگه ئهمىر قىلىنغان پهرزلهردىن تېخىمۇ سۆيۈملۈك 
بولغان بىر ئهمهل بىلهن ماڭا يېقىنلىشالمايدۇ. (پهرزلهرگه قۇشۇمچه 
داۋاملىشىدۇ.  يېقىنلىق  بىلهن  ئىبادهتلهر  نهپله  قىلغان)  قىلىپ 
نهتىجىده ئۇنى ياخشى كۆرىمهن. بهندهمنى ياخشى كۆرگهنده گۇيا 
مهن ئۇنىڭ ئىشىتىدىغان قۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان قولى 
ۋه ماڭىدىغان پۇتى بولىمهن. بهندهم مهندىن نېمىنى تهلهپ قىلسا، 
مۇتلهق ئۇنى بېرىمهن، ماڭا سېغىنسا ئۇنى قوغدايمهن.» (بۇخارى، 

«رىقاق»، 38)

كۆڭۈلنىڭ سهزگۈرلۈكىنى مۇھاپىزهت قىلىپ، مهنىۋىي جهھهتتىن 
تهرهققى قىلىش ئىالھىي نهزهرگاھ بولغان كۆڭۈلنىڭ سهلىم (پاك) 
ھالىغا كېلىشىگه باغلىق. بۇنى شۇ ئاساسالرغا رىئايه قىلغاندا قولغا 

كهلتۈرگىلى بولىدۇ: 

ئېنىرگىهنى 
قورقۇشقا 
ئهمهس، 

جاسارهتكه 
سهرپ قىلغاندا، 
مۇۋهپپىقىيهتكه 

ئېرىشكىلى 
بولىدۇ.
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1. رىزىقنىڭ ھاالل بولىشىغا دىققهت قىلىش.
2. ئىنسان ۋه مهخلۇقات ھهققىگه رىئايه قىلىش. 
3. داۋاملىق ئىستىغپار ۋه دۇئا ھالىتىده بولۇش.

4. قۇرئانى-كهرىم ئوقۇش ۋه ئهھكاملىرىنى تهتبىق قىلىش.
5. ئىبادهتلهرنى تهئدىل-ئهركان بىلهن ئادا قىلىش.

يورۇق  قانچىلىك  (كېچىلىرىمىز  پايدىلىنىش  كېچىلهردىن   .6
بولسا، ئۇ كۈندۈزىمىزگىمۇ ئهكس ئېتىدۇ. سهھهرلهر ئهڭ قىممهتلىك 
ئېچىنىشلىق  بىلمهسلىك  قىممىتىنى  ۋاقىتالرنىڭ  ئۇ  ۋاقىتالردۇر. 

مهھرۇملۇقتۇر)
تهكشۈرۈش)نى  (ئۆزىنى  مۇراقىبه  ۋه  زىكرۇلالھ   .7

داۋامالشتۇرۇش.
8. ئۆلۈمنى تهپهككۇر قىلىش.

9. سالىھ ۋه سادىقالر بىلهن بىرگه بولۇپ، پاسىقالردىن يىراق 
تۇرۇش.

10. ئىلمى بىلهن ئهمهل قىلىدىغان ئالىم ۋه ئارىف ئىنسانالرنىڭ 
سۆھبهتلىرىگه قاتنىشىش.

11. ئىنفاق ئهھلى بولۇش. 
ئوقۇتقۇچى  ۋه  ئۇستاز  مائارىپچى،  تهربىيلهيدىغان  ئىنسان 
قاتارلىق خىزمهت ئىنسانلىرى ئالدى بىلهن ئۆز كۆڭلىنى بىر دهرگاھ 
ھالىغا  دهرگاھ  بىرهر  دۇنياسى  كۆڭۈل  كېرهك.  كهلتۈرۈشى  ھالىغا 
بىر  بۇالر  يوق.  پهرقى  تاملىرىدىن  بىنا  كىشىلهرنىڭ،  كهلمىگهن 
كۆڭلىنى  لېكىن  كېتىدۇ.  يۇقاپ  يىقىلىپ،  كېيىن  مۇددهتتىن 
ئىنسانالرغا ئېچىپ، ئۇالرنى قۇچاقلىغانالر ھهزرىتى مهۋالنا، ھهزرىتى 
ۋه  ئهزهل  مهكتهپلىرىده  ياشايدۇ،  قىيامهتكىچه  ئوخشاش  يۇنۇسقا 

ئهبهد دهرسلىرى ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىدۇ. 

بىلىشىمىز 
كېرهككى، 

ئۆمۈرنى بىكار 
ئۆتكۈزۈش 
ئىسراپ، 

قولىمىزدىكى 
ئامانهتلهرنى 
مۇھاپىزهت 

قىلماسلىقمۇ 
ئىسراپ، بولۇپمۇ 

ئىنساننىڭ 
تهربىيهسىده، 

ئۇنىڭ 
مهۋجۇدىيهتنىڭ 
ئهڭ شهرهپلىكى 
بولۇش يولىدا 

يېتىشتۈرۈلمهس-
لىكى ئهڭ بۈيۈك 

ئىسراپ.



249

خىزمهت ۋه ئهدهبى

3) كهسپىي تاكامۇللۇق

خىزمهت ئهھلى خىزمهتنىڭ تهلىۋى بولغان بىلىم، تهجرىبه ۋه 
قابىلىيهتلهرگه ئىگه بولىشى كېرهك. بۇنىڭدا الياقهتلىك بواللمىسا، 
زىيان  ئهكسىچه  بىرلىكته  بىلهن  قىاللماسلىق  خىزمهت  كۆرىنهرلىك 
ھېچبىر  خىزمهتلهر  قىلىنغان  ساغالم  ۋه  گۈزهل  مۇمكىن.  سېلىشى 

ۋاقىت زايا بولمايدۇ. چۈنكى قۇرئانى-كهرىمىده ئالالھتائاال: 

ً َ َ  َ َ ْ ْ َأ َ  َ ْ ُ َأ ِ ُ  َ َّא  ِإ

قىلغانالرغا  ئهمهللهرنى  ياخشى  ۋه  ئېيتقان  «ئىمان 
كېلىدىغان بولساق، بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنىڭ 
سۈرىسى،  (كهھف  چىقىرىۋهتمهيمىز.»  يوققا  ھهقىقهتهن  ساۋابىنى 

30-ئايهت) دېگهن. 

ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر ھهدىسىده:
«ئالالھتائاال ئىشىنى گۈزهل ۋه ساغالم قىلغان ئادهمنى ياخشى 

كۆرىدۇ.» (دهيلهمى، «مۇسنهد»، 1-جىلد، 157) دېگهن.
بۇ سهۋهپتىن خىزمهت ئهھلى قىلماقچى بولغان ئىشىنى قانداق 
كېرهك.  بىلىشى  بولىدىغانلىقىنى  قىلغىلى  گۈزهل  ئهڭ  قىلسا، 
ھهدىسته بايان قىلىنغان يهنه بىر نوقتا شۇكى، قىلىنغان خىزمهتلهر 
ئېھسان ئىدراكىدا يهنى ئالالھنىڭ ئۇنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقانلىق ھېس-

تۇيغۇسىدا قىلىنغاندا ئىالھىي مۇھهببهتنى جهلپ قىلىدۇ. 
تهرهققى  داۋاملىق  جهھهتتىن  ئهخالقىي  ئىلمىي،  ئۆزىمىزنى 
شهخسىيىتىمىزنى  باتىنى  ۋه  زاھىرى  دېگهنلىك  قىلدۇرۇش 
ۋه  كۆپهيتىش  داۋاملىق  خىسلهتلىرىمىزنى  قىلىدىغان  تهشكىل 
ئهۋالد  ئهخالقلىق  چۈنكى  دېگهنلىكتۇر.  مۇكهممهللهشتۈرۈش 
ئهخالقسىز  يېتىشىدۇ.  قولىدا  تهربىيهچىلهرنىڭ  ئهخالقلىق  پهقهتال 
ئىنسانالرنىڭ يېتىشتۈرىدىغىنى تهبىئى شهكىلده ئۆزلىرىگه ئوخشاش 
كامىل  غايىلهرگه  مۇقهددهس  شۇڭا،  ئىنسانالردۇر.  پهزىلهتسىز 

«يىڭى نوتا 
چىقىرىش، 

دهردىده 
بولمىغان دهرهخ 

ئوتۇندۇر.» 

-نهجىپ فازىل 
قىساكۆرهك 
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ئۈستۈن  ئۇالرنى  بولغاچقا،  مۇمكىن  يېتىش  بىلهن  شهخسىيهتلهر 
خارهكتېرلىك قولالردا يېتىشتۈرۈش كېرهك. دهرۋهقه، چاناققهلئهده 
بۇنداق بىر ئالىجاناپ قهھرىمانلىقنى كۆرسهتكهن يىگىت ئوغالنلىرى 
ئۇنتۇلماس  قاماشتۇرىدىغان  كۆزىنى  تارىخنىڭ  ئهجدادىمىز،  بىلهن 
ئهسكهر  ھهر  يهرده  قىلىنغان  شېھىد  قۇماندانى  يازدى.  داستانىنى 
ئۆتۈش  ئوغالنالر «چاناققهلئهدىن  شهرهپلىك  ئۇ  بولدى.  قۇماندان 
بىلهن  ھهل  ئالتۇن  تارىخقا  ئىپادىنى  دېگهن  ئهمهس»  مۇمكىن 

يازدى.
پهزىلهتلىك  ئالىدىغان  مۈرىسىگه  ئامانهتنى  جهمئىيهتته  بىر 
ئىنسانالر بولسا، ئۇ جهمئىيهتنىڭ ئىنسانلىرىنى قۇدرهت تاپقۇزۇش 
مۇمكىن. ئهگهر پهزىلهتلىك ئىنسانالر بولمىسا، جهمئىيهتته ئىنسان 
ۋه  ۋۇجۇد  ئۈزۈلگهنده،  باش  خۇددى  كۆتۈرىدۇ.  باش  بۆھرانى 
ئاياقالر بىر مۇددهت ھهرىكهت قىلغاندىن كېيىن، مادارسىز شهكىلده 
يىقىلىپ چۈشكهندهك، ئېچىنىشلىق ئاقىۋهت كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا، 
ئهڭ مۇھىم مهسىله ئهخالقلىق، ئالىجاناپ ئىنسانالر يېتىشتۈرۈشتىن 

ئىبارهت. مهرھۇم مهھمهت ئاكىفنىڭ دېگىنىدهك:
«بىر قهۋمنى ئادهم قىلىش ئۈچۈن پهقهتال ئادهم الزىم»

بىلهن  دوستلىرى  بىركۈنى  ئهنھۇ،  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  ھهزرىتى 
بىرگه ئولتۇراتتى. ئۇالرغا ئالالھتىن بهزى نهرسىلهرنى تهلهپ قىلىشنى 

ئېيتتى. ئۇ يهردىكىلهردىن بهزىلهر:
بولسا،  پۇلۇم  توشقىدهك  لىق  ئۆيىمىزگه  ئولتۇرۇۋاتقان  شۇ   -

ئۇنى ئالالھ يولىدا ئىنفاق قىلسام...- دېدى. بهزىلهر:
- تۇرۇۋاتقان شۇ ئۆيگه لىق كهلگۈدهك ئالتۇنۇم بولسا، ئۇنى 

ئالالھ يولىدا خهجلىسهم. - دېدى. يهنه بهزىلىرى:
- شۇ تۇرۇۋاتقان ئۆيۈمده لىق كهلگۈدهك جاۋاھىراتلىرىم بولسا 
، ئۇالرنى ئالالھ يولىدا سهرپ قىلسام ...- دېدى. ئهمما ھهزرىتى 

ئۆمهر:

قابىلىيهتلىك 
ئىنسانغا خىزمهت 

قىلىش، بهزى 
ۋاقىتالردا 
مىڭالرچه 

ئىنسانغا تهڭ 
بولىدۇ. چۈنكى 

تاالنتلىق 
ئىنسانالرنىڭ 

ئالدىغا، 
بارلىق ماددى 
ئىمكانالرنى 
قويسىڭىزمۇ 

ئىسراپ بولمايدۇ.
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- يهنه، تېخىمۇ كۆپ تهلهپ قىلىڭالر. – دېگهنده، ئۇالر:
بوالر؟-  قىلساق  تهلهپ  نېمه  يهنه  باشقا  ئالالھتائاالدىن   -

دېدى. بۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:
- مهن ئىچىده تۇرۇۋاتقان شۇ ئۆينىڭ، ئۇبهيده ئىبنى جهرراھ، 
مۇئاز بىن جهبهل ۋه ھۇزهيفۇل يهمانى كهبى كىشىلهر بىلهن توشۇشىنى 
ۋه بۇالرنى ئالالھ يولىدا ئىشلىتىشنى تهلهپ قىلىمهن...» (بۇخارى، 

«تارىخۇسسهغىر»، 1-جىلد، 54) دېدى.

ئالالھتىن   مۇۋهپپىقىيهتلهرنى  نهپسىدىن،  خاتالىقىنى   .10
بىلىش

نهپسانىيهتنى  خىزمهتلهرده  قىلىنغان  ئۈچۈن  ئالالھ 
دىققهت  كۆپ  ئهڭ  ئهھلى  خىزمهت  كېرهك.  ئارىالشتۇرماسلىق 
قىلىدىغان نوقتا مۇۋهپپىقىيهتنى ئۆزىدىن ئهمهس، رهببىدىن دهپ 
بىلىشىدۇر.  ئالالھتائاال مۇئمىنالرنىڭ بهدىر ئۇرۇشىدىكى غهلبىسىنى 

بايان قىلغاندا:

 َ َ َر ّٰ َّ ا ِכ َ َ َو ْ َ َ ِإْذ َر ْ َ א َر َ ْ َو ُ َ َ َ  َ ّٰ َّ ا ِכ َ ْ َو ُ ُ ُ ْ َ  ْ َ َ

«(ئى مۇسۇلمانالر! بهدرىده) ئۇالرنى (يهنى مۇشرىكالرنى) 
ئالالھ  ئۇالرنى  ئهمهلده  بهلكى  يوق،  ئۆلتۈرگىنىڭالر  سىلهر 
مۇشرىكالرغا)  توپىنى  سىقىم  بىر  مۇھهممهد،  (ئى  ئۆلتۈردى. 
ئاتقىنىڭدا سهن ئاتمىدىڭ، بهلكى ئهمهلده ئۇنى ئالالھ ئاتتى.» 
(ئهنفال سۈرىسى، 17-ئايهت) دېيىش ئارقىلىق ھهقىقىي فائىل (پىئىلنى 

ئىشلىگۈچى)نىڭ ئۆزى ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان. 
بۇ ھهقىقهتنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان باشقا بىر مىسال:

 مۇسا ئهلهيھىسساالم كۆرسهتكهن مۆجىزىلهر بىلهن تهكهببۇرلىقى 
ئاستىن-ئۈستۈن بولغان فىرئهۋن چارىسىزلىكته قالغان. بۇ ئهھۋالدىن 
قۇتۇلۇش ئۈچۈن زامانىنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىكى سېھرىگهرلىرى بىلهن 

«بىر ئادهم 
غهزهپلهنگهن 

ۋاقتىدا، 
ئىككى كىشى 

ئارىسىدا ھۆكۈم 
چىقارمىسۇن.» 

(مۇسلىم، 
«ئاقدىيه»، 16)
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مۇسا ئهلهيھىسساالم ئوتتۇرىسىدا مۇسابىقه ئويۇشتۇرغان. شۇنداقتىمۇ 
يهنه غهم قىلىپ، سېھرىگهرلهردىن سورىماي تۇرالمىغان:

- سىلهردىن شۇنى سورايمهن. مۇساغا غالىپ كېلهلهمسىلهر؟ 
باش سېھىرىگهر:

- بىز سېھىرنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىده تۇرۇۋاتىمىز! بۇ ئىشنى 
ئهگهر  يوق.  بىرسى  باشقا  بىلىدىغان  ياخشى  بىزدىن  يۈزىده  يهر 
ئاسماندىن سېھرىمىزنى بۇزىدىغان بىر كۈچ كهلمىسىال، ئۇنى قهتئى 

يېڭىمىز. ئهلۋهتته بىز تېخىمۇ كۈچلۈكمىز. - دېگهن. 
مۇسابىقىنى بىر بايرام كۈنىده ئۇيۇشتۇرۇش قارار قىلىنغان. ئۇ 
ئۈچۈن  كۆرۈش  مۇسابىقىنى  خهلق  توپالنغان.  ئادهم  ھهممه  كۈنى 

ئالدىراپ كهتكهن. 
بىرى  ھهر  ئاتقاندا،  مهيدانغا  كالتهكلهرنى  يىپ،  سېھىرگهرلهر 
بايان  مۇنداق  قۇرئانى-كهرىمده  سهھنه  بۇ  ئايالنغان.  يىالنغا  بىر 

قىلىنغان:
(ئۇالر  دېدى.  تاشالڭالر!"  ئالدىدا  سىلهر  «مۇسا: "بهلكى 
ھاسىلىرى  ئاغامچىلىرى،  ئۇالرنىڭ  ناگاھان  ئىدى)  تاشلىغان 
ئۇنىڭغا  تهسىرىدىن)  سېھىرنىڭ  (يهنى  سېھرىدىن  ئۇالرنىڭ 
ھهرىكهتلىنىپ مېڭىۋاتقاندهك تۇيۇلدى. (بۇنىڭدىن) مۇسا ئۆزىده 
قورقۇنچ ھېس قىلدى. بىز (ئۇنىڭغا) ئېيتتۇقكى، "قورقمىغىن، 
سهن چۇقۇم ئۈستۈنلۈك قازىنىسهن، قولۇڭدىكىنى تاشلىغىن، 
ئۇ ئۇالرنىڭ كۆرسهتكهن سېھىرلىرىنى دهم تارتىپ يۇتۇۋېتىدۇ، 
ھىيلىسىدۇر،  سېھىرگهرلهرنىڭ  كۆرسهتكىنى  ئۇالرنىڭ 
سېھىرگهرلهر قهيهرگه بارسا مۇۋهپپىقىيهت قازىنالمايدۇ.» (تاھا 

سۈرىسى، 66-69-ئايهتلهر)

بىر  ۋاقىتتا،  ئۇ  ھاسا  ئاتتى.  ھاسىسىنى  ئهلهيھىسساالم  مۇسا 
ئهسۋاپلىرىنىڭ  سېھىر  سېھىرگهرلهرنىڭ  ئايلىنىپ،  ئهجدىھاغا 
ھهممىسىنى يۇتىۋهتتى. ئهمما ھاسىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىدى. 
بۇ ئىنساننىڭ ھۈنىرى ئهمهس، بىۋاسته ئالالھ كۆرسهتكهن ئىالھىي 

خىزمهت 
قىلىۋاتقانالر، 

ئاچچىقلىنىشنى 
ئۇنتۇشى 

كېرهك. چۈنكى 
ئاچچىقلىنىش، 

كۆپىنچه 
ۋاقىتالردا 

الياقهتسىزلىك 
ۋه ئاجىزنى 

بوزهك قىلىش 
مايىللىقىدۇر.
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قۇدرهت ئىدى. سېھىرگهرلهرنىڭ قىلغانلىرى كۆز بۇيامچىلىقنى ئاساس 
قىلغان ئويۇنالردىن ئىبارهت ئىدى. 

كهلگهن  مهيدانغا  ھاسىسىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇسا 
باشلىقى،  سېھىرگهرلهرنىڭ  قاراپ،  ھادىسىگه  پهۋقۇلئادده 

ھهمرالىرىدىن بىرسىگه:
- ھاسا بۇ ئىشالرنى قىلىۋاتقاندا، سهن مۇساغا دىققهت بىلهن 

قارا، ئۇ قانداق بىر ھالهتته تۇرىدۇ؟ - دېدى.
ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇسا  قىلدى.  دېگىنىدهك  ئۇنىڭ  ھهمراھى 
مۇسا  ۋاقىتتا  ئۇ  كۆرگىنى،  قىلدى.  دىققهت  ھال-ھهرىكىتىگه 
بىر  يهنه  ھالهتتىن  بىر  ئۆزگىرىشى،  رهڭگىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بۇ  ئىدى.  داۋامالشتۇرىشى  ئىشنى  ھاسىنىڭ  كىرىشى،  ھالهتكه 

ئهھۋالنى باش سېھىرگهرگه مهلۇم قىلىپ:
ئۆزگهردى،  يۈزى  مۇسانىڭ  كهلگهنده،  مهيدانغا  ھادىسه   -
ئهمما ھاسا ئىشىنى داۋامالشتۇردى. - دېدى. بۇنى ئاڭلىغان باش 

سېھىرگهر:
- بۇ مۇسانىڭ ئىشى ئهمهس، ئالالھنىڭ ئىشىدۇر. چۈنكى بىر 
سېھىرگهر ئۆز سېھرىدىن قورقمايدۇ. ئهينى شهكىلده بىر سهنئهتكارمۇ 
ئۆز سهنئىتىدىن قورقمايدۇ. ئۇ ھالدا بۇ ئىالھىي بىر ھادىسىدۇر. - 
دهپ، ئىمان ئېيتتى. باشقا سېھىرگهرلهرمۇ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ئىمان 

ئېيتتى. 
بۇ ھادىسه شۇنى كۆرسىتىدۇكى، بىر مهسىلىده ئىشنىڭ ئىچىگه 
نهپسىمىزنى ئارىالشتۇرماي، پهقهتال ئالالھ رىزاسىنى ئارزۇ قىلساق، 
ئۇ ۋاقىتتا جانابى ئالالھنىڭ لۇتفى مهيدانغا كېلىپ، مۇۋهپپىقىيهت 
ھاسىل بولىدۇ. ھهتتا بىزنىڭ قابىلىيهت ۋه ماھارىتىمىز ئاجىز قالغان 
قىلغان  بىلهن  سېھىرگهرلهر  ئهلهيھىسساالم  مۇسا  چۈنكى  ۋاقىتتىمۇ. 
كۈرهشته ئۆزىنىڭ قابىلىيىتى ئاجىز كۆرۈنگهنلىكى ئۈچۈن ۋاقىتلىق 
قورققان. ئهمما جانابى ئالالھقا سغىنىپ، ئۇنىڭ ئهمرى دائىرىسىده 
بولغان.  نائىل  مۆجىزىگه  ئىالھىي  نهتىجىسىده،  قىلىش  ھهرىكهت 

«ئاغىينه! 
يۇمشاقلىق بىلهن 

دۈشمهننىڭ 
تىرىسىنىمۇ 

سويااليسهن، 
قوپال مۇئامىله 

دوستنىمۇ 
دۈشمهن 

قىالاليدۇ. 
تۆمۈرچىنىڭ 
سهندىلىگه 

ئوخشاش قاتتىق 
بولغان ھهر 

كىشى بېشىغا 
چۇقۇم بازغان 

يهيدۇ.» 

 -شهيخ سهئىد
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ئاجىز  سېھىرىگهرلهرنى  كېلىپ،  ياردهمگه  قۇدرهت  ئىالھىي  يهنى 
قالدۇرغان. 

بۇ سهۋهپتىن، ھهق (توغرا) يولدا بىزگه چۈشىدىغىنى قولىمىزدىن 
كېلىشىچه غهيرهت قىلغاندىن كېيىن، ئالالھقا تهۋهككۇل قىلىش ۋه 
نهتىجىنىڭ ئۇنىڭ ئىرادىسى دائىرىسىده ئوتتۇرىغا چىقىدىغانلىقىنى 

بىلىشتىن ئىبارهت. ئهجدادىمىز بۇ ھهقىقهتنى:
«تهۋپىق ئالالھتىندۇر» دهپ، ھېكمهتلهشتۈرگهن. 

ئۇنىڭ  ئهمما  قويىمىز،  بىز  توپراققا  ئۇرۇقنى  خۇالسىلىساق، 
بۈيۈك چىنار بولىشى ياكى قۇرۇپ كېتىشى ئارىسىدىكى تهقدىر ۋه 
تاشلىغان  مهيدانغا  ھاسىنى  يهنى  مهنسۇپتۇر.  ياراتقۇچىغا  تهجهللى 
ھهزرىتى مۇسا، ئهمما ئۇنى يىالنالرنى يۇتىدىغان دهرىجىده ئهجدىھاغا 

ئايالندۇرغۇچى ئالالھتائاالدۇر.
ئۇنى  ئهمهس،  نېمهتلهرگه  ۋه  لۇتۇف  بولغان  نائىل  شۇڭا، 

بهرگۈچىگه نهزهر قىلىپ، غهپلهتتىن يىراق تۇرۇش كېرهك. 
ھهزرىتى مهۋالنا بۇ نوقتىنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن:

ئائىت  ئۇنىڭغا  قىزىرىشنى  تۆمۈردىكى  قىزدۇرۇلغان  «ئوتتا 
ۋه  يورۇقلۇق  بىر  ۋاقىتلىق  ئۇنىڭغا  ئوتنىڭ  ئۇ  چۈنكى  ھېسابلىما! 

ھارارهت بېرىشىدىن ئىبارهتتۇر.» 
كۆرسهڭ،  قاپلىغانلىقىنى  يورۇقلۇق  ئۆينى  ۋه  دېرىزه  «ئهگهر 

سهن ئۇالرنى يورۇق دېمه! چۈنكى يورۇتقۇچى قۇياشتۇر.» 
پاقىراپ  بىلهن  نۇرالر  ئهتكهن  ئهكس  ئۆزىدىن  «قۇياش 
سهۋرى  ئاز  بىر  مهغرۇرالر!  نادان  ئهي  دهيدۇكى،  مهغرۇرالنغانالرغا 
قىلىڭالر! مهن شۇ تاغنىڭ، شۇ دهريانىڭ كهينىگه ئۆتۈپ، ئۇپۇقتىن 

بىر ئاز يىراقلىشاي، ئۇ ۋاقىتتا ھهقىقهتنى چۈشىنىسىلهر.» 
ئابدۇلقادىر جهيالنى بۇ ھهقىقهتكه مۇناسىۋهتلىك قىلىپ، شۇ 

نهسىھهتلهرنى قىلغان:
«ئهي ئوغۇل! ھۈنهر-سهنئهت ئاغامچىسىدىن قاچان قۇتۇلۇپ، 
ئهمهلىڭ  بارىسهن؟  يېتىپ  قاچان  مهنزىلىگه  قۇدرهت  ئىالھىي 

«سىلهرنىڭ 
ئهڭ خهيرلىك 
بولغىنىڭالر، 

قۇرئان 
ئۆگهنگهن ۋه 
ئۆگهتكهنلهر-

دۇر.» 

(بۇخارى، 
«فهزائىلۇل 

قۇرئان»،21)
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ھېكمهت بىلهن ئهزىز ۋه جهلىل بولغان ئالالھنىڭ قۇدرىتىگه قاچان 
يهتكۈزىدۇ؟

قاچما!  ئالالھتىن  تۈپهيلىدىن  باال-قازا  قىلغان  مۇپتىال  سېنى 
ئالالھ سېنى بهزى باال-قازاغا دۇچار قىالر. بۇنىڭ سهۋهبى شۇ:

تهرك  ئىشىكىنى  ئۇنىڭ  تايىنىپ،  سهۋهبلهرگه  ئهجىبا 
زاھىرىغا  ئهجىبا  يېپىشامسهن؟  ئىشىكىگه  ئۇنىڭ  ياكى  قىالمسهن؟ 
ئىشىنهمسهن  قىلىنغۇچىغا  ئىدراك  ئهجىبا  باتىنىغىمۇ؟  تايىنامسهن؟ 
يۆنىلهمسهن  كۆرۈنىدىغانغا  ئهجىبا  قىلىنمىغانغىمۇ؟  ئىدراك  ياكى 

ياكى كۆرۈنمىگهنگىمۇ؟ 
ساڭا بېرىلگهن ھۈنهر، مۇۋهپپىقىيهتلهرنى نهپسىڭدىن بىلهمسهن 

ياكى جانابى ئالالھتىنمۇ؟» 
بۇ دېمهكتۇركى، مۇئمىن كۈچ ۋه قۇدرىتىنىڭ پهقهتال ئالالھتىن 
كهلگهنلىكىگه ئىشىنىپ، خىزمهتتىكى مۇۋهپپىقىيىتىدىن نهپسىگه بىر 
بۇنداق  ئۆزىگه  ئالالھتائاالنىڭ  ھهتتا  كېرهك.  ئايرىماسلىقى  ئۈلۈش 
بىر خىزمهتنىڭ قىلىنىشىنى ۋهسىله قىلغانلىقى ئۈچۈن ئالالھقا كۆپ 

شۈكۈر قىلىشى كېرهك.
بىلهن  سۇلتانلىق  ئالهمدىكى  مهنىۋىي  سۇلتانلىقىنى  جاھان 
بىرلهشتۈرگهن، ئابىده شهخسىيهتلهردىن قانۇنى سۇلتان سۇاليمان 
ھهر  ئهھۋالى،  ئالدىدىكى  مۇۋهپپىقىيهتلهر  (1495-1566)نىڭ 

خىزمهت ئهھلىگه ئۆلچهم بولىشى كېرهك:
قاتتىق  پرهۋهزهده  دوريانى  ئاندرهئا  پاشا  ھهيرهتتىن  بارباروس 
مهغلۇپ قىلىدۇ. ئاندرهئا دوريا كېمىلىرىنى تاشالپ قويۇپ، جېنىنى 
چۈشۈرۈلگهن  يهلكهنلىرى  پاشا  بارباروس  قۇتقۇزىدۇ.  تهسلىكته 
تىزىپ،  ئالدىغا  ئهسىرنى  مىڭالرچه  ئون  ۋه  پاراخوتلىرى  دۈشمهن 
دېڭىز،  كېلىدۇ.  بوغۇزى)غا  (ئىستانبۇل  خهلىچ  بۇرنىدىن  ساراي 

دۈشمهن ئهسىرلىرى توپالنغان پاراخوتالر بىلهن تولىدۇ. 
ساراي  مهنزىرىنى  بۇ  پاشاالر  ۋه  ۋهزىرلهر  قانۇنى،  سۇلتان 
پاشاالردىن  قىلىۋاتقاندا،  تاماشا  ئالدىدا  ساھىلنىڭ  بىر  بۇرنىدىكى 

 خهلقنى ئىلىم-
ئىرپان بىلهن 
يۇغۇرىدىغان 
روھالر، توم-

توم كىتابالرنىڭ 
ئۈستىگه 
ئىڭىشىپ 

ئولتۇرىدىغان، 
شهخسىيهتچى 

ئالىمالرنىڭ 
روھى ئهمهس، 
بهلكى قۇرئان 
ھېكمهتلىرى 
بىلهن دىلى 

يۇرىغان، 
ئىنسانالرغا ھۇزۇر 
قۇياشى بولغان 
مهۋالنا، يۇنۇس 
ئهمره ۋه ئۇالر 
كهبى مۇتتهقى 

زاتالردۇر.
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بىرى ھاياجان بىلهن:
- سۇلتانىم! دۇنيا بۇنداق بىر مهنزىرىنى ئهجهبا قانچه قېتىم كۆردى؟ سىلهر قانچىلىك 

ماختانساڭالر ئازدۇر! – دېگهنده:
سۇلتان قانۇنى بۇ سۆزلهرگه قارىتا:  

رهببىمىزگه  قىلغان  نېسىپ  بىزگه  زهپهرلهرنى  بۇ  ياكى  ماختىنامدىمىز  بىز  پاشا!   -
ھهمدۇ-سانا بىلهن شۈكۈر قىالمدىمىز؟ - دېگهن. 

ئالالھقا  قۇتۇلۇپ،  مهنمهنچىلىكتىن  قىلسا،  رىئايه  ئهدهپكه  بۇ  ئهھلى  خىزمهت  بىر 
بولغان سۆيگۈسى كۈچىيىپ، ئاياقنىڭ قېيىپ كېتىشىگه سهۋهپ بولىدىغان مهغرۇرلۇق 

ئىللىتىدىن قۇتۇلىدۇ. چۈنكى قۇرئانى-كهرىمىده:
«مهغرۇرالنما! ئالالھ مهغرۇرالنغانالرنى ياخشى كۆرمهيدۇ.» (قهسهس سۈرىسى، 76-

بولسا،  نائىل  لۇتۇفقا  ۋه  نېمهت  بىر  قانداق  بهنده  سهۋهپتىن،  بۇ  دېيىلگهن.  ئايهت) 
ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهمگه  كېرهك.  سېغىنىشى  ئالالھقا  قىلىشتىن  مهنمهنلىك 
كائىناتنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ساھىب بولغان  پهزىلهتلىرىگه قارىماي، 
» (ماختىنىشقا بولمايدۇ) دهپ، كىچىك پېئىللىقىنى مۇھاپىزهت قىلغان.  َ ْ َ  َ داۋاملىق «

چۈنكى بىر ھهدىس-شهرىپته:
پهيغهمبهرلهرنىڭ  مهن  ماختانمايمهن!  لېكىن  قۇماندانىمهن،  رهسۇلالرنىڭ  «مهن 
ئاخىرقىسىمهن، ئهمما ماختانمايمهن! تۇنجى قېتىم شاپائهت قىلىدىغان ۋه شاپائىتىم تۇنجى 
بولۇپ قوبۇل قىلنىدىغان كىشمۇ مهن، ئهمما (بۇالرنى) ماختىنىش ئۈچۈن ئېيتمىدىم.» 

(دارىمى، «مۇقهددىمه»، 8) دېگهن.

«قىيامهت كۈنى يهر يېرىلىپ ئېچىلغان ۋاقىتتا ئالدى بىلهن (تىرىلدۈرىلىدىغىنى) 
مهن، ئهمما بۇنى ماختىنىش ئۈچۈن ئېيتمايمهن. ھامىد بايرىقىمۇ ماڭا بېرىلىدۇ، ئهمما 
ئهمما  خوجىسىمهن،  ئىنسانالرنىڭ  كۈنى  قىيامهت  مهن  ماختانمايمهن.  بىلهنمۇ  بۇنىڭ 

ئوقۇ ھاپىز قۇرئاننى، ساڭا جهننهتته بۈگۈن گۈللهر ئېچىالر،

تاج بولۇر پىشانهڭگه مهھشهر كۈنى، كۆرىسهن سهلتهنهت،

كېچىدىن قۇتۇلغاندا سۈبھىنى بۇلبۇلالر ئاچار،

قهلىمىڭ يېزىشقا ئاجىز قاالر ئۇ مۇبارهك كېچىنى.
-راھمهتى 



257

خىزمهت ۋه ئهدهبى

ماختانمايمهن. قىيامهت كۈنى جهننهتكه تۇنجى قېتىم كىرىدىغىنىمۇ 
(دارىمى،  قىلمايمهن.»  ۋهسىلىسى  ماختىنىش  بۇنىمۇ  ئهمما  مهن، 

«مۇقهددىمه»، 8) دېگهن.
راك  خىزمهتنىڭ  ۋه «مهغرۇرلۇق»  ھهقىقهتهن، «مهنمهنلىك» 
كېسىلىدۇر. بۇ كېسهلنىڭ داۋاسى ناھايىتى مۈشكۈلدۇر. مهسجىدلهرده 
ئادهتته ئۈستىده «ھېچ» كهلىمىسى يېزىلغان بىر لهۋھه ئېسىلغان 
ئاجىزلىقىنى  كېچىپ،  ۋاز  مهنمهنچىلىكتىن  ئىنسانغا  بۇ  بولىدۇكى، 
ئاجىزلىقنى  بۇ  مهسىلىلهر  پۈتۈن  قىلىدۇ.  تهۋسىيه  قىلىشنى  ئىدراك 
ئىدراك قىلپ، قۇللۇقنىڭ ئهھمىيىتىنى بىلىشتىن ئىبارهت. ئىنسان بۇ 
نوقتىغا كهلگهنده، ئىخالسلىق بولىدۇكى، ئاز ئهمهلمۇ ئۇنىڭغا كۇپايه 

قىلىدۇ. بۇ ھهقىقهت بىر شېئىردا مۇنداق ئىپادىلهنگهن:

ئولدۇنسا ۋاقىپ ئاجزىنه، ئهدنا ئهمهل بىر داغ ئولۇر.
چۈرۈكلهرىن ھهپ ساغ ئولۇر،زهھرىن كامۇ بال ياغ ئولۇر.
داغالر يهمىشلى باغ ئولۇر، جۈمله جىھان بوستان سانا33.

تاغدهك  ئهمهلىڭ  كىچىك  ئاجىزلىقىڭنى،  بولساڭ  بىلگهن 
بولۇر،

ھهممىسى  زهھىرىڭنىڭ  بولۇر،  ساق  ھهممىسى  بۇزۇقلىرىڭنىڭ 
ھهسهل بولۇر،

بوستان  جاھان  جۈمله  بولۇر،  باغ  يهل-يېمىشلىك  تاغالر 
ساڭا.

ئېڭى  ھېچلىك  ۋه  ئاجزىيهت  بۇ  ئادهم  باشلىغان  خىزمهتكه 
بىلهن داۋاملىق يالۋۇرۇش ھالىتىده رهببىدىن ياردهم تىلىشى كېرهك. 

بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمىده مۇنداق دېيىلگهن: 
ياردهم  ئارقىلىق  ناماز  ۋه  ئارقىلىق  سهۋر  مۆمىنلهر!  «ئى 
بىلهن  قىلغۇچىالر  سهۋر  ھهقىقهتهن  ئالالھ  قىلىڭالر.  تهلهپ 

33.م. ئهسئاد ئهربىلى نىيازى بابىنىڭ غهزىلىگه يازغان مۇخهممهستىن ئېلىندى. 

«مۆمىنلهرگه 
ئۇالرنىڭ دىللىرى 

ئالالھنىڭ 
زىكرىگه ۋه نازىل 
بولغان ھهقىقهتكه 

(يهنى قۇرئان 
ئايهتلىرىگه) 

ئېرىيدىغان ۋاقىت 
يهتمىدىمۇ؟ ئۇالر 
ئىلگىرى كىتاب 

بېرىلگهنلهر 
(يهنى يهھۇدىيالر 

ۋه ناساراالر)
دهك بولمىسۇن، 

(ئۇالر بىلهن 
پهيغهمبهرلىرىنىڭ 

ئارىلىقىدىكى) 
زاماننىڭ ئۇزىرىشى 

بىلهن ئۇالرنىڭ 
دىللىرى قېتىپ 

كهتتى، ئۇالرنىڭ 
نۇرغۇنى ئالالھنىڭ 

ئىتائىتىدىن 
چىققۇچىالردۇر.» 

(ھهدىد سۈرىسى، 
16-ئايهت)
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بىللىدۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 153-ئايهت)
خىزمهتلىرىده  قىلىپ،  رىئايه  تهۋسىيهگه  ئىالھىي  بۇ  مۇئمىن 
باشقا  ياكى  ۋاقتىدا  تهھهججۇد  ئۈچۈن  ئېرىشىش  مۇۋهپپىقىيهتكه 
ۋاقىتالردا ئىككى رهكئهت ھاجهت نامىزى ئوقۇپ، ئالالھتىن ياردهم 

تىلىشى كېرهك. 
خىزمهت قىلىۋاتقان ئادهم، خىزمهتتىكى كهمچىلىكلهر تۈپهيلىدىن 
ئۆزىدىن  بىلهن  ئالدى  خاتالىقنى  ئهيىپلىمهسلىكى،  باشقىالرنى 
ئىزدىشى، كهڭ قورساق بولىشى، ئۆزىنى تهكشۈرۈپ تۇرىشى كېرهك. 
چۈنكى خىزمهت قىلغۇچىنىڭ ئىچكى دۇنياسى خۇددى فىزىكىدىكى 
ئهكسى  قىلىنغۇچىدا  خىزمهت  مىسالىدىكىدهك،  قاچىالر  تۇتاش 
ئېتىدۇ. خىزمهت قىلىنغۇچىالردىكى بىرهر خاتالىق ئهسلىده خىزمهت 

قىلغۇچىدىن ئهكس ئهتكهن بىر خاتالىقتۇر.
ئىمام راببانى ئىرشاد ۋهزىپىسى بهرگهن ئوقۇغۇچىلىرىدىن بىرسى 
يازغان بىر مهكتۇپقا بهرگهن جاۋابىدا، شۇ ئىبرهتلىك نهسىھهتلهرنى 

قىلغان:
«ئىرشاد قىلغان ئوقۇغۇچىلىرىڭدىن شىكايهتچى ئىكهنلىكىڭنى 
سهن  ئهمىلىيهتته  يېزىپسهن.  بولغانلىقىڭنى  خاپا  ئۇالردىن  ۋه 
ئۇالردىن ئهمهس، بهلكى ئۇالرغا قارىتا ئۆزهڭنىڭ مۇئامىلىسى، گهپ-
ئۇالرغا  سهن  چۈنكى  كېرهك.  بولۇشۇڭ  شىكايهتچى  سۆزلىرىڭدىن 
ياخشى مۇئامىله قىلمىغانلىقىڭ ئۈچۈن ئاخىرىدا بۇ شىكايهتلهرنىڭ 
ئۇستازنىڭ  بىر  ئهمىلىيهتته  بولدۇڭ.  سهۋهپچى  چىقىشىغا  كېلىپ 
قىلىنىدۇ.  تهۋسىيه  قىلىشى  مۇئامىله  ياخشى  قارىتا  ئوقۇغۇچىلىرىغا 
پهقهتال ھېكايه ۋه قىسسه ئېيتىپ بېرىش بىلهن ئۇالرغا دوستلۇق 
يهتكۈزىشى قىزغىن قارشى ئېلىنمايدۇ (يهنى گهپ-سۆزگه قارىغاندا، 
گۈزهل مۇئامىله بىلهن ئۆرنهك بولۇش تېخىمۇ مۇھىم.)» («مهكتۇبات»، 

209-مهكتۇپ)

ھهق ۋه ھهقىقهت 
ئۈچۈن ھهر 

غهپلهت دهۋرىدىن 
قۇتۇلۇشنىڭ 
ئهڭ مۇھىم 

ۋهسىلىسى، قۇرئان 
خىزمىتىدىكى 
غهيرهتلهردۇر. 

بۇ زاماندا پۈتۈن 
ئۈممهتنىڭ 
قايتىدىن 

سىلكىنىشى 
قۇرئانى-كهرىمگه 
بولغان ئاالقىنى 

كۈچهيتىشكه 
باغلىقتۇر
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11. خىزمهتته ئۆرنهك بولۇشقا تىرىشىش

قىلدۇرۇش  باشقىالرغا  ئىشالرنى  كىشىلهر  قىلىۋاتقان  خىزمهت 
ئىشالرنى  بىلهن  تۇيغۇسى  مهسئۇلىيهتچانلىق  قارىغاندا،  ئۇسلۇبىغا 
بىۋاسته ئۆز مۆرىسىگه ئېلىشى كېرهك. ئىشنىڭ بىر ئۇچىدىن تۇتماي، 
پهقهت ئولتۇرغان يېرىدىال ئهتراپقا بۇيرۇق ياغدۇرۇپ خىزمهت قىلىشنى 

ئوياليدىغانالر مهسىلىنىڭ تېگىگه يېتهلمىگهن كىشىلهردۇر.
 خىزمهتنىڭ بېشىدىكى كىشىلهر قول ئاستىدىكىلهردىن تېخىمۇ 
غهيرهتلىك ۋه ئاكتىپچانلىق بىلهن خىزمهتكه بېرىلىشى كېرهككى، 
مۇئامىله  بىر  بۇنداق  بواللىسۇن.  ئۆرنهك  باشقىالرغا  بىلهن  بۇنىڭ 
ئىشتىياق  خىزمهتنى  ئۇالرنىڭ  ھاياجانالندۇرۇپ،  قېرىنداشلىرىنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بولىدۇ.  تۈرتكه  قىلىشىغا  ئادا  بىلهن 

ھاياتىدىن بۇنىڭغا ئائىت كۆپلىگهن مىسالالرنى كۆرگىلى بولىدۇ. 
مهسجىدى  ۋه  قۇبا  مهسجىدى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر   
كۆتۈرىشى،  تاش  ئارىسىدا  ئهسھابىنىڭ  قۇرۇلۇشىدا  نهبهۋىنىڭ 
خهندهك ئۇرۇشىدا ئۇالر بىلهن بىرلىكته ئىشلىشى، ھهتتا ئارىالپ-
ئارىالپ ئهسھابىغا خىزمهت قىلىشى، بۇالردىن بىرنهچچه ئۆرنهكتۇر. 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهخرى  كائىناتنىڭ 

ۋهسهللهمنىڭ:
«بىر قهۋمنىڭ خوجىسى ئۇالرغا خىزمهت قىلغۇچىدۇر.» (دهيلهمى، 
بېشىدىكى  خىزمهتنىڭ  سۆزى  دېگهن   (324 2-جىلد،  «مۇسنهد»، 

كىشىلهرنىڭ خىزمهت كۈتىدىغان ئهمهس، خىزمهت قىلىدىغان  روھى 
ھالهتكه ئىگه بولىشى كېرهكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. 

بىۋاسته  خىزمهتكه  كىشىلهرنىڭ  تۇرۇۋاتقان  ماقامدا  يۇقىرى 
قاتنىشىشى، باشقىالرنى مهنىۋىي جهھهتتىن كۈچلهندۈرىدۇ. بۇنىڭ 
بىلهن كوللىكتىۋىزىملىق روھ بارلىققا كېلىدۇ. ئوخشاش ھېس-تۇيغۇ 
بولىدۇ.  ھهل  ئاسان  خىزمهتلهر  مۈشكۈل  ئېلىنغان  مۆرىگه  بىلهن 

تارىخ بۇنىڭ سان-ساناقسىز مىساللىرى بىلهن تولغان: 

«نېمىشقا سىلهر 
ئالالھنىڭ يولىدا 

(پۇل-مال) سهرپ 
قىلمايسىلهر؟ 

ئاسمانالرنىڭ ۋه 
زېمىننىڭ مىراسى 
ئالالھقا خاستۇر، 

سىلهردىن (مهككه) 
فهتھى قىلىنىشتىن 
ئىلگىرى پۇل-مال 
سهرپ قىلغانالر ۋه 
(رهسۇلۇلالھ بىلهن 

بىرلىكته تۇرۇپ 
دۈشمهنلهر بىلهن) 
ئۇرۇشقانالر نهپىقه 

قىلغانالر ۋه ئۇرۇشقانالر 
(بىر-بىرى بىلهن) 

باراۋهر ئهمهس، 
ئهنه شۇالرنىڭ 

دهرىجىسى (مهككه 
فهتھى قىلىنغاندىن) 
كېيىن نهپىقه قىلغان 

ۋه ئۇرۇشقانالرنىڭ 
(دهرىجىسىدىن) 

چوڭدۇر، (ئۇالرنىڭ) 
ھهر بىرىگه ئالالھ 

جهننهتنى ۋهده 
قىلدى. ئالالھ 

سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان 
ئىشىڭالردىن 

خهۋهرداردۇر.» 
(ھهدىد سۈرىسى، 10-

ئايهت) 
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خان  سۇاليمان  سۇلتان  قانۇنى  ئهجدادىمىزدىن  شانلىق 
شهخسهن ئۆز ھهرىكىتى بىلهن بۇ روھنى ئهمىلىيىتىده كۆرسهتكهن 
زىگهتۋار  قاتناشقان  چاغدا  ياشانغان  ئۇ  بىرىدۇر.  سۇلتانالردىن 

سهپىرى ئۇنىڭ روھى كۈچى ۋه ئىمانىنى كۆرسىتىشكه كۇپايىدۇر. 
قانۇنى سۇلتان سۇاليمان ئۆز دهۋرىدىكى ھهربى يۈرۈشلهرنىڭ 
ھهربى  ئاخىرقى  قىلغان.  قۇماندانلىق  ۋه  ئىشتىراك  قىسمىغا  كۆپ 
سوقۇللۇ  ۋهزىر  باش  ئالدىدا،  مېڭىش  زىگهتۋارغا  بولغان  يۈرۈشى 

ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ:
قىلدىڭىز.  ھهدىيه  زهپهرلهر  ساناقسىز  ئۈممهتكه  سۇلتانىم!   -
بۇ  ئاتىدىڭىز!  ئىسالمغا  ئالهمى  ئۆمرىڭىزنى  ھېرىپ-چارچىدىڭىز، 
سهپهرنىڭ جاپاسىغا ياشىنىپ قالغاندا بهرداشلىق بېرىشىڭىز مۈشكۈل. 
بۇ سهۋهپتىن سىز ئىستانبۇلدا قېلىپ، پادىشاھلىقىڭىزنى قىلسىڭىز. 
مهن ۋهزىر ۋه پاشا (گېنىرال)الر ھهربى يۈرۈشكه ئاتالنساق. كۆزىڭىز 
كهينىده قالمىسۇن! - دېگهنده، ئۇلۇغ خاقان، ۋهزىرى سوقۇللۇغا:

كېيىنكى  مهندىن  ۋهسىيهتىمنى  بۇ  سوقۇللۇ!  ئاڭال  ياخشى   -
نهسىللهرگه يهتكۈز! بىر پادىشاھ داۋاملىق ئهسكهرلىرى بىلهن بىرگه 
كۆرسه،  يېنىدا  پادىشاھىنى  ئهسكهر  كېرهك.  چىقىشى  سهپهرگه 
شىجائىتى ئارتىدۇ. دۈشمهن، پادىشاھ سهپهرگه قاتناشقانلىقى ئۈچۈن 
قۇۋۋىتى  مهنىۋىي  قىلىدۇ،  ھېس  كۈچلۈك  قۇشۇننى  قارشىسىدىكى 
ئېرىشتۈرىدىغان  زهپهرگه  ئۇرۇشنى  سۇنىدۇ.  جاسارىتى  ئاجىزالپ، 
ۋاقتىمىزدىن  كىچىك  بىزنىڭ  كۈچتۇر.  مهنىۋىي  ئامىل  ئهسلى 
ھهربى  بار.  تهجرىبىلىرىمىز  ساناقسىز  باشقۇرۇشتا  دۆلهت  باشالپ، 
يۈرۈشلهرده بۇ تهجرىبىگه زۆرۈر ئېھتىياج بولىدىغان ئهھۋالالر كېلىپ 
چىقىدۇ. مىنۇت، سىكۇنىتالر كۆپىنچه ۋاقىتالردا تهقدىرنىڭ ئېقىشىنى 
بهلگىلهيدۇ. بۇ سهۋهپتىن، ياشىنىپ قالغان بولساممۇ ھهربى يۈرۈشكه 
ئىشتىراك قىلىمهن. سارايدا قېلىپ، بېشىم ياستۇق ئۈستىده ئۆلسهم، 
بىلهن  يۈزۈم  قايسى  ئالدىغا  ئهجدادىمىزنىڭ  فاتىھ  مهھشهرده  ئهته 

چىقىمهن؟ - دېگهن. بۇنىڭ بىلهن سوقۇللۇ:

«ئالالھتائاال 
جهننهتتىكى سالىھ 

بهندىسىنىڭ 
دهرىجىسىنى 

يۈكسهلتكهنده، 
بۇ بهنده ھهيران 

بولۇپ:
«يا رهببى! بۇ 

يۈكسىلىش ماڭا 
قايسى ئىشىمدىن 
كهلدى؟» دهيدۇ. 

ئالالھتائاال: 
"ئهۋالدىڭنىڭ 
ساڭا قىلغان 

ئىستىغپار دۇئاسى  
بىلهن" دهيدۇ.» 

(ئهخمهد ئىبنى 
ھهنبهل، 2-جىلد، 

509؛ ئىبنى 
ماجه،«ئهدهپ»، 1) 
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- قارار پادىشاھىمنىڭ. - دهپ، سۈكۈت قىلغان.
 ياشىنىپ قالغان پادىشاھ ئات ئۈستىده ئايالر داۋاملىشىدىغان 
ئۇزۇن سهپهرنى قانداق تاماملىيالسۇن؟ ئات ئۈستىده تىك تۇرۇش ۋه 
ئهسكهرلهرگه روھلۇق كۆرۈنۈش ئۈچۈن بىلىگه ئۇزۇن پۇتىنى چىڭ 

باغلىغان. 
سهپهر باشالندى. يامغۇرلۇق بىر پهسىل ئىدى. بىر چاغدا توپ 
ھارۋىنى  كۈچى  ھايۋانالرنىڭ  قالدى.  پېتىپ  پاتقاقلىققا  ھارۋىلىرى 
ئىلگىرلهپ،  ئهسكهرلهر  يهتمىدى.  چىقىرىشقا  تارتىپ  پاتقاقلىقتىن 
خېلى ئۇزاققا كهتكهن ئىدى. ئهتراپتا ناھايىتى ئاز ئهسكهر ۋه بهزى 

پاشاالر بار ئىدى. سۇلتان ئهمىر بهردى:
- يۇقىرى ئۇنۋانلىق ئهسكهر، قۇماندان، پاشاالرنىڭ ھهممىسى 

پاتقاقلىققا كىرىپ، توپ ھارۋىسىنى تارتىپ چىقارسۇن! 
ئۇ  كىردى.  پاتقاقلىققا  تۈرۈپ،  ئىشتانلىرىنى  ئادهم  ھهممه 
چىقىرىلدى.  پاتقاقلىقتىن  ھارۋىسى  توپ  بىلهن  ھاياجان  مهنىۋىي 

سۇلتان ۋاقانۇۋىسىگه34 قاراپ دېدىكى:
سۇلتان  ئوقۇسۇن!  بىلهن  ئىبرهت  ئهۋالدالر  كهلگۈسى  ياز،   -
قانۇنىينىڭ گېنىرال، ۋهزىرلىرى پاتقاقلىققا كىرىپ، توپ ھارۋىسىنى 
چىقىرىشقا تىرىشتى. ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن بىر پاجىئهنىڭ ئالدى 

ئېلىندى. 
سۇلتان قانۇنى بۇ يهرده، ئۆزىدىن كېيىنكى ئهۋالدالرغا ئۆرنهك 

بىر خىزمهت ئۇپۇقى ھهدىيه قىلدى. 
ئهخالقتا  يۈكسهك  ھۆكۈمدارالر  بولساق،  قارايدىغان  تارىخقا 
بولغان ۋاقىتالردا، خهلقمۇ شۇ دهرىجىده ئهخالقلىق بولغان. چۈنكى 
ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىالر بىلهن ھۆكۈمرانلىق قىلىنغۇچىالر ئوتتۇرىسىدا 
ئابدۇلئهزىز  ئىبنى  ئۆمهر  خهلىپه  مهسىلهن:  بولغان.  ئورتاقلىق 

مهسئۇل   خاتىرلهشكه  ۋهقهلىرىنى  زاماننىڭ  دۆلىتىده  ئوسمانىيه  ۋاقانۇۋىسه:   .34
رهسمىي دۆلهت كاتىبى.

بىر ئىنسانغا 
قىلىنىدىغان ئهڭ 
بۈيۈك خىزمهت، 
ئۇنىڭ ئهبهدى 
ئىستىقبالىنىڭ 

پارالق بولىشىغا 
ياردهم قىلىش 

بولىشى 
كېرهك. بۇنىڭ 

يولى، توغرا 
يولدا قۇللۇققا 
ئىنتىلدۈرۈش 

بۇلۇپ، بۇ 
پهقهتال قۇرئانى 
تۇيغۇالر بىلهن 

ئىستىقامهت 
قىلىش بىلهن 

مۇمكىندۇر. 
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ھاكىمىيهتكه چىققاندا، ئهخالسىزلىق ئهۋج ئالغان ئىدى. ئۇ ھۆكۈمرانلىق قىلغان ئىككى 
يېرىم يىل ئىچىده كۆپلىگهن باتىل ئىشالر يۇقۇتۇلۇپ، ماددىي ۋه مهنىۋىي بۈيۈك فهتىھلهر 
خهلقىگه  شهكلى  ياشاش  ھۆكۈمراننىڭ  بېشىدىكى  جهمئىيهتنىڭ  يهنى  ئاشتى.  ئهمهلگه 
تهسىر قىلدى. شۇڭا، خىزمهتته بۇ چۈشهنچىگه ئىگه بولۇش خىزمهتنىڭ ھهر باسقۇچىدا 

تۇرۇۋاتقانالرغا مۇھىم بولغاندهك، ھۆكۈمرانالر ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم.
 

12. خىزمهت ھاياجىنىنى يۇقاتماسلىق ۋه چىدامچان بولۇش

ئىنساننى خىزمهتكه يۈگۈرتىدىغان، ئۇنى خۇشاللىق بىلهن ئادا قىلىشقا ئۈندهيدىغان 
نهرسه، كۆڭۈلدىكى ھاياجاندۇر. قهلبىده بۇنداق ھاياجان بولمىغان كىشى خىزمهتنىڭ  

تهمىنى تېتىيالمايدۇ. 
شۇ بىر ھهقىقهتكى، مۇئهسسهسهلهر ھهتتا دۆلهتلهرنىڭ قۇدرهت تېپىشى بۇ ھاياجان 
دۆلىتىنىڭ  ئوسمانىيه  مهسىلهن:  ئاشقان.  ئهمهلگه  ۋاقىتالردا  چىققان  پهللىگه  يۇقىرى  ئهڭ 
ئهڭ قۇدرهتلىك دهۋرى بولغان قانۇنىي دهۋرى، پۈتكۈل جهمئىيهت ئهزالىرىدا پهزىلهت ۋه 
ئىمان سۆيگۈسى جوشقۇنالپ ئۆرلىگهن بىر دهۋر بولغان. بۇ دهۋىرده ئىماننىڭ ھهيۋهت ۋه 
ھاياجىنى بىلهن ئالغا ئىلگىرلهش پهقهت سۇلتان قانۇنىدىال ئهمهس، بهلكى دۆلهتنىڭ پۈتۈن 

ئورگانلىرىدا ھهتتا ئهڭ تۆۋهن تهبىقىدىكى شهخىسلهردىمۇ كۆرۈلگهن. 
چۈنكى پرهۋهزه غهلبىسىنىڭ خهۋىرىنى ئات ئۈستىده ئۇچقاندهك تىز ئېلىپ كهلگهن 
تىزگىنىنى  ئاتنىڭ  كىرىپ،  ئوردىسى)غا  شاھ  (ئىستانبۇلدىكى  سارىيى  توپكاپى  لهۋهنت 
تارتىشى بىلهن ئات ئىككى پۇتىنى تىك كۆتىرىپ تۇرغان. بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن سۇلتان 

قانۇنى:
- ئازغۇن شاش ئات بىلهن كهپسهن. - دېگهنده، لهۋهنت:

- پادىشاھىم! ئاق دېڭىزمۇ ئازغۇن بىر شاش ئات ئىدى، بىز ئۇنىمۇ باش ئهگدۈردۈق. 

تۈنۈگۈنگه ئائىت قانچىلىك سۆز بولسا،
تۈنۈگۈن بىلهن بىرگه كهتتى جانجاغىزىم،

ھازىر يېڭى بىر كۈن، 
ئۇنداق بولسا يېڭى نهرسىلهر سۆزلىمهك الزىم.

-ھهزرىتى مهۋالنا
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- دهپ جاۋاب بېرىشى ئىمان كۈچى بىلهن شاخلىنىشتىن كېلىپ 
چىققان ھاياجاننىڭ نامايهندىسى ئىدى. 

قهلب  ئوخشاش  تۇيغۇ،  ئوخشاش  پۇخراغىچه  پادىشاھتىن 
يىقىلىشنىڭ  ئاجىزلىشى  ھاياجاننىڭ  بۇ  ئىدى.  بار  سۇقۇشى 

باشالنغۇچى بولدى. 
نهتىجه  قىلىپ،  تهرهققى  خىزمهتلهرنىڭ  يولىدىكى  ئالالھ 
ئىبنى  بولىدۇ.  نىسبىتىده  تۇيغۇ  دىنىي  يۈرهكلهردىكى  بېرىشى 
ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايىتىده، ئالالھتائاال مۇئمىنلهرنىڭ 

قهلبلىرىده بۇشاڭلىق پهيدا بولغاندا، شۇ ئايهتنى نازىل قىلغان:
«مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنىڭ زىكرىگه ۋه نازىل 
بولغان ھهقىقهتكه (يهنى قۇرئان ئايهتلىرىگه) ئېرىيدىغان ۋاقىت 
يهتمىدىمۇ؟ ئۇالر ئىلگىرى كىتاب بېرىلگهنلهر (يهنى يهھۇدىيالر 
پهيغهمبهرلىرىنىڭ  بىلهن  (ئۇالر  بولمىسۇن،  ناساراالر)دهك  ۋه 
دىللىرى  ئۇالرنىڭ  بىلهن  ئۇزىرىشى  زاماننىڭ  ئارىلىقىدىكى) 
ئىتائىتىدىن  ئالالھنىڭ  نۇرغۇنى  ئۇالرنىڭ  كهتتى،  قېتىپ 

چىققۇچىالردۇر.» (ھهدىد سۈرىسى، 16-ئايهت)
ئۇزۇن ۋاقىت خىزمهت قىلغان بهزى كىشىلهرده ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى 
بىلهن خىزمهتكه قارىتا تويۇنغانلىق تۇيغۇسى پهيدا بولىدۇكى، بۇ 
ئهھۋال خىزمهت ئهھلى ئۈچۈن خهتهرنىڭ باشالنغۇچىدۇر. «ئهمدى 
يېتهر» تۇيغۇسى ئىنساننى دۇنياغا چاقىرغان نهپىس ئاۋازىدۇر. ئهبۇ 
ئىمران رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن نهقىل قىلىنغان شۇ رىۋايهت، خىزمهت 
مۇھىملىقىنى  كهتمهسلىكىنىڭ  يۇقۇلۇپ  بۇيى  ئۆمۈر  ھاياجىنىنىڭ 

ئوتتۇرىغا قويىدۇ:
قۇماندانلىقىدا  ۋهلىد  ئىبنى  ئابدۇراخمان  دهۋرىده،  ئهمهۋىيلهر 
بىلهن  فهتھى  ئىستانبۇلنىڭ  رهسۇلۇلالھنىڭ  قۇشۇنى  ئىسالم  بىر 
يولغا  بىلهن  نىيىتى  بولۇش  نائىل  خوشخهۋهرىگه  مۇناسىۋهتلىك 
ئهبۇ  زهيد  ئىبنى  خالىد  ئىچىده  قۇشۇننىڭ  بۇ  ئىدى.  چىققان 
ئهييۇب-ئهل ئهنسارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ بار ئىدى. رۇمالر شهھهر 

چۈشنى 
ئهمىلىيهتكه 

ئايالندۇرۇشنىڭ  
كهسكىن يولى 
ئۇخلىماسلىقتۇر.
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قهلئهسىنىڭ تېمىغا كهينىنى قىلىپ ئۇرۇشۇۋاتقاندا، ئهنساردىن بىر 
زات ئېتىنى ۋىزانتىيهلىكلهرنىڭ ئارىسىغا قهدهر چاپتۇرۇپ كىرىپ، 
ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا قالدى. بۇنى كۆرگهن مۇئمىنالر: «ئۆز قولۇڭالر 
بىلهن ئۆزهڭالرنى ھاالكهتكه تاشلىماڭالر» دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىغا 

ئاساسهن:
- الئىالھه ئىللهلالھ! شۇنىڭغا قاراڭالر! قاراپ تۇرۇپ، ئۆزىنى 
ھاالكهتكه تاشالۋاتىدۇ. - دېدى. بۇنى ئاڭلىغان ئهبۇ ئهييۇب-ئهل 

ئهنسارى:
بىز  ئايهت  بۇ  قالماڭالر!)  چۈشىنىپ  (خاتا  مۇئمىنلهر!  ئهي   -
ئهنسار جامائىتى ھهققىده نازىل بولغان. ئالالھ پهيغهمبىرىگه ياردهم 
قىلىپ، دىنىنى غالىپ قىلغاندا، بىز: «ئهمدى ماللىرىمىزنىڭ بېشىدا 
تۇرۇپ، ئۇالرنى كۆپهيتىش بىلهن مهشغۇل بواليلى» دېگهن ئىدۇق. 

بۇنىڭغا ئاساسهن ئالالھ رهسۇلىغا:

ِ َכ ُ ْ َّ َ ا ْ ِإ ُכ ِ ْ َ ِ ْا  ُ ْ ُ  َ ِ َو ّٰ ِ ا ِ َ  ِ ْا  ُ ِ َوَأ

 «ئالالھنىڭ يولىدا (پۇل-مال) سهرپ قىلىڭالر، ئۆزهڭالرنى 
قىسمى)  بىر  سۈرىسى، 195-ئايهتنىڭ  (بهقهره  تاشلىماڭالر.»  ھاالكهتكه 
بىلهن  قولى  «ئۆز  ئايهتتىكى  بۇ  قىلدى.  ۋهھيى  ئايهتنى  دېگهن 
ئۆزىنى ھاالكهتكه تاشالش» دېگهنلىك مال-دۇنيا بىلهن مهشغۇل 
دېگهنلىكتۇر.  قويۇش  تاشالپ  خىزمهتنى  يولىدىكى  ئالالھ  بولۇپ، 

- دېدى. 
قۇالق  بىلهن  سهمىمىيىتى  پۈتۈن  ئاگاھالندۇرۇشقا  ئىالھىي  بۇ 
سېلىپ، ئىتائهت قىلغان ئهبۇ ئهييۇب ئهل-ئهنسارى ئالالھ يولىدا 
بۇ  قاتناشقان  ئاخىرىدا  ئۆمرىنىڭ  ۋه  قالمىغان  توختاپ  خىزمهتتىن 
دهپنه  تهرىپىگه  يېقىن  قهلئهنىڭ  بولۇپ،  شېھىد  يۈرۈشته  ھهربى 

قىلىنغان35. 

35. ئهبۇ داۋۇد، «جىھاد»23؛ تىرمىزى، «تهپسىر»، 2 گه قاراڭ.

خىزمهتنىڭ 
سۈپىتى، 
خىزمهت 

قىلغۇچىنىڭ 
قهلبى ئهھۋالىغا 

باغلىقتۇر. 
نهپسنىڭ 

پاكلىنىشى 
نهتىجىسىده، 
قهلب سهزگۈر 

بولىدۇ، بۇ 
ئاالھىدىلىك 

خىزمهتته ئهكس 
ئېتىدۇ. 
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پهخرى  كائىناتنىڭ  ھهزرهتلىرى،  ئهنسارى  ئهييۇب-ئهل  ئهبۇ 
پهيغهمبىرىمىزنى ئالته ئاي ئۆيىده مېھمان قىلىش شهرىپىگه مۇيهسسهر 
ئۇرۇشالرغا  كۆپلىگهن  بىرلىكته  بىلهن  پهيغهمبىرىمىز  ئۇ  بولغان، 
قاتناشقان بىر ساھابه بولسىمۇ، 80 يېشىدا ئالالھ يولىدا خىزمهتنى 
داۋامالشتۇرىشى ئىمان ھاياجانىنىڭ ئۆمۈر بويى جانلىق قېلىشىنىڭ 

مۇھىملىقىنى كۆرسىتىدۇ. 
مۇئمىننى يېگانه قۇدرهت ئىگىسى بولغان ئالالھقا باغاليدىغان 
ئىمان، ئهينى ۋاقىتتا بىر ھاياجاندۇر. بۇ ھاياجانغا ئىگه بولغان بىر 
بوشاپ  غهيرىتى  قورقماسلىقى،  نهرسىدىن  ھېچ  كۆزى  مۇئمىننىڭ 
ئالالھتائاال  چۈنكى  كېرهك.  بولماسلىقى  ئۈمىدسىز  ۋه  قالماسلىقى 
قىلماسلىقىنى  بۇشاڭلىق  ۋاقىت  بىر  ھېچ  ئېيتقۇچىالرنىڭ  ئىمان 

مۇنداق ئهمىر قىلغان: 
«(جىھاتتىن) بوشىشىپ قالماڭالر، شېھىد بولغانالر ئۈچۈن 
قايغۇرماڭالر، ئهگهر مۆمىن بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلهر.» 

(ئال-ئىمران سۈرىسى، 139-ئايهت)

ھهل  مهسىله  ئهمهس،  تۇغدۇرىدىغان  مهسىله  ئهھلى  خىزمهت 
قىلىدىغان بولىشى الزىم. ئىشنى قۇرۇق سۆز ۋه تهنقىتكه ئاپىرىپ، 
كهمچىلىك ئىزدهشنىڭ ئورنىغا ۋهقهلهرگه ھهل قىلغۇچى روھ بىلهن 

يېقىنلىشىشى كېرهك. 
ھېرىپ  بولۇش،  ئۈمىدسىز  يېنىپ  رايى  ئالدىدا  مۇشهققهتلهر 
مۇسۇلمانغا  ئاجىزلىق  ئاجىزلىقتۇر.  تۇرۇش  چهتته  بىر  قېلىپ، 
ياراشمايدۇ. خىزمهت قىلىۋاتقان كىشىلهر ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ 
كۆڭلىدىن  ۋه  تىلى  دۇئاسىنى  شۇ  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى 

چۈشۈرمهسلىكى كېرهك: 
قورقۇنچاقلىق- ھۇرۇنلۇقتىن،  ئاجىزلىقتىن،  رهببىم!  «ئهي 

(بۇخارى،  سېغىنىمهن.»  ساڭا  ئىشتىن  يهتمهيدىغان  كۈچۈم  تىن، 
«دهئاۋهت»، 38)

ۋه  سهۋرى-تاقهت  ئاچقۇچى  مۇۋهپپىقىيهتنىڭ  خىزمهتته، 

ئىالھىي سۆيگۈده 
قىلىنغان خىزمهت 

ئىشتىياقى، 
قهلبكه 

ئورنىغاندا، 
ئىنسان 

ئهبهدىييهتنىڭ 
سهيياھى بولىدۇ. 
قهلب ھهججاجى 

زالىمنىڭ تاش 
يۈرهكلىكىدىن 

چىقىپ، 
يۇنۇسنىڭ 

شهپقهت پوستىغا 
كىرىدۇ. بۇ 
روھ بىلهن 

ئىگه بولغان 
ئىلىم، ئىنساننى 

مهستخوش 
قىلىدىغان 

ئهبهدىلىككه  
يهتكۈزىدۇ.
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چىدامدۇر. ئالالھتائاال قۇرئانى-كهرىمده:
ۋه  مۇشهققهتلىرىگه  تائهت-ئىبادهتنىڭ  مۆمىنلهر!  «ئى 
سىلهرگه يهتكهن ئېغىرچىلىقالرغا سهۋر قىلىڭالر، دۈشمهنلهرگه 
زىياده چىداملىق بولۇڭالر، (چېگرالىرىڭالرنى ساقالپ) جىھادقا 
ئالالھتىن  ئۈچۈن  يېتىش  مهقسىتىڭالرغا  تۇرۇڭالر،  تهييار 
قورقۇڭالر. (يهنى ئۇنىڭ ئهمرىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلماڭالر)» 

(ئال-ئىمران سۈرىسى، 200-ئايهت)
ياردهم  ئارقىلىق  ناماز  ئارقىلىق،  سهۋر  مۆمىنلهر!  «ئى 
تىلهڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن سهۋر قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 153-ئايهت) دېگهن. 

بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرىده مۇپهسسىر ئهلمالىلى مۇھهممهد. ھامدى 
يازىر شۇ ئىپادىلهرگه يهر بهرگهن:

بىرى  ئىسىملىرى)دىن  (ئالالھنىڭ  ئىالھىييه  «ئهسمائى 
ئۇنىڭدا  بولسا،  سهۋر  كىمده  ھهر  ئىسمىدۇر.  «ئهس-سابۇر» 
ئالالھنىڭ قۇدرىتىدىن بىر تهجهللى باردۇر. بۇ سهۋرلىك كىشىلهر 
بىر يهرگه كېلىپ، بىر جامائهت بولسا ھهر قانداق ئهھۋال ئاستىدا 
ئالالھنىڭ ياردىمىگه مۇيهسسهر بولىدۇ. ئالالھ ئۇالرنىڭ دوستى ۋه 

ۋهلىيسىدۇر36.» 
خىزمهت ئهھلىنىڭ، خىزمهتنى ئادا قىلىش جهريانىدا ھهر تۈرلۈك 
مۇشهققهتلهر  بۇ  ئهھۋالدۇر.  تهبىئى  ئۇچرىشى  جاپا-مۇشهققهتلهرگه 
داۋامالشتۇرغانالر  يولىنى  بىلهن  سهۋر  بولۇپ،  چىداملىق  ئالدىدا 

ئىالھىي ياردهمگه مۇيهسسهر بولۇپ، غهلبىگه ئېرىشىدۇ.
ئىمامى راببانى مۇنداق دهيدۇ:

بهزى  جهريانىدا،  قىلىش  تهبلىغ  ھهقىقهتلىرىنى  «ئىسالمنىڭ 
ئىنسانالر ئۇچرايدىغان جاپا-مۇشهققهتلهرنى سائادهت دهپ بىلىش 

36. ئهلمالىلى مۇھهممهد. ھامدى يازىر، «ھهق دىنى قۇرئان تىلى»، 1-جىلد، 
546-بهتلهرگه قاراڭ.

«لوقما ئۇرۇقتۇر. 
پىكىر-

قاراشالر، ئۇنىڭ 
مهھسۇلىدۇر. 

لوقما دېڭىزدۇر، 
مهرۋايىتلىرى 
پىكىرلهردۇر. 

ئېغىزىڭغا ئالغان 
ھاالل لوقمىدىن 
ئالالھقا خىزمهت 

ۋه ئاخىرهتكه 
قايتىش ئارزۇسى 
كېلىپ چىقىدۇ.»

- ھهزرىتى مهۋالنا
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كېرهك. پهيغهمبهرلهر نۇرغۇن جاپا-مۇشهققهتلهرگه ئۇچرىغان. ھهتتا 
پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ پهزىلهتلىكى بولغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم:

كۆرمىگهن."  پهيغهمبهر  بىر  ھېچ  ئهزىيهتنى  كۆرگهن  "مهن 
(«مهكتۇبات»، 193-مهكتۇپ)» دېگهن. 

مۇشهققهت  سۆزلهر،  تهمسىلىي  شۇ  ئائىت  ئىقبالغا  مۇھهممهد 
ئالدىدىكى ھهر خىزمهت ئهھلىنىڭ يولىغا چىراقتۇر.
بىر كىيىك يهنه بىر كىيىككه دهردىنى تۆكۈپ:

- بۇنىڭدىن كېيىن كهبه، ھهرهمده ياشايمهن. ئۇ يهرده يېتىپ 
قوپىمهن، ئۇ يهرده ئوتاليمهن. چۈنكى بۇ يايالقتا ئوۋچىالر ماراپ 
تۇرىدۇ، كېچه-كۈندۈز بىزنىڭ ئىزىمىزنى پايالپ يۈرۈۋاتىدۇ. ئوۋچى 
دهردىدىن خاالس بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمهن. كۆڭلۈم بىر ئاز بولسىمۇ 
بىر  يهنه  ئاڭلىغان  بۇنى  دهپتۇ.   - دهيمهن.  بولسۇن  خاتىرجهم 

كىيىك:
- ئهي ئهقىللىق دوستۇم! ياشىماق ئىستىسهڭ، خهتهر ئىچىده 
ياشا، ئۆزهڭنى داۋاملىق بىلهي تېشىدا بىلهپ تۇر، جهۋھىرى پاكىز 
بولغان قىلىچتىن كهسكىن ياشا، خهتهر قۇدرهتنى سىنايدۇ. جىسىم 
ۋه جاننىڭ نېمىلهرگه قادىر ئىكهنلىكىنى، بىزگه ئۇ بىلدۈرىدۇ. - 

دهپتۇ. 
سۇپيانى سهۋرى:

بولۇش  مۇجاۋىر  مهككىده  قىلىش  تهبلىغ  بېرىپ  «خوراسانغا 
تېخىمۇ  ئۈچۈن  سهن  قارىغاندا،  ياشاش)قا  قىلىپ  يهرده  (ئۇ 

پايدىلىقتۇر.» دېگهن.
ئالدىدا  قىينچىلىقالر  ۋه  جاپا-مۇشهققهت  ئهھلى،  خىزمهت 
تۇرۇۋتقانلىقى  ئالدىدا  قىيىنچىلىق  ئهكسىچه  قالماسلىقى،  بوشاپ 
بولۇشى  كۈچلۈك  تېخىمۇ  كۈچلهندۈرىشى،  سهۋرىچانلىقىنى  ئۈچۈن 
دورىسىنىڭ  سائادهت  ئهبهدى  بولىدىغان  شىپا  كۆڭۈللهرگه  الزىم. 
مۈشكۈل زامانالر ۋه قىيىنچىلىق دىيارلىرىدا ساقالنغانلىقىنى ئېسىدىن 
چىقارماسلىقى كېرهك. ھهقىقهتهن، زهخمهت چهكمهستىن رهھمهت، 

«كۆڭۈل توپراق 
ئاستىدا چىرىپ 
كهتمىگهندهك، 

كۆڭۈل مهھسۇلى 
بولغان 

ئهسهرلهرمۇ، 
ئهينى شهكىلده 
ئهبهدىيلىشىدۇ. 
كۆڭۈل ئهرلىرى 
خىزمهتلىرىنى 

بهرزاخ ئالىمىدىمۇ 
داۋامالشتۇرۇپ، 

ئارىمىزدا 
ياشايدۇ. 
ئۇالرنىڭ 

ئۆمۈرلىرى، 
ھاياتتىكىلهردىن 

تېخىمۇ ئۇزۇن 
بولىدۇ.» 

-ھهزرىتى مهۋالنا 
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چۈنكى  ئهمهستۇر.  مۇمكىن  ئېرىشىش  نېمهتكه  كۆرمهستىن  كۈلپهت 
ئۆمۈرنى مهنىلىك قىلىدىغان نهرسه، شۇ مۇقهددهس غايىلهر ئۈچۈن 

كۆرسىتىلگهن غهيرهتلهردۇر. 
خىزمهت كېلىپ كېتىدىغان سهۋدا ئهمهس. ئاخىرقى نهپهسكه 
قهدهر سۆيگۈ-مۇھهببهت ۋه ھاياجان بىلهن ئادا قىلىنىدىغان ئۇلۇغۋار 
ۋهزىپىدۇر. بۇ جهھهتتىن خىزمهت ئهھلىنىڭ ئۇزۇقى سهۋرى-تاقهت، 

يۆلهنچۈكى ئالالھ بولىشى كېرهك. 
ئالالھتىن  كىشىنىڭ  ئاالھىدىلىكتىكى  خىل  ئۈچ  شۇ  بۈيۈكلهر 

يىراق ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان:
1. راھهت-پاراغهت ئۈچۈن خىزمهتتىن قاچىدىغانالر،

(كۆڭلۈم  قىلىدىغان  باھانه  ئىكهنلىكىنى  ئهستايىدىل   .2
يىراق  ئهتراپىدىن  ماتهم  ۋه  كىشىلهر  چۈشكۈن  دهپ)  خالىمايدۇ 

تۇرىدىغانالر،
3. گۇناھكار، فاسىقالر بىلهن ئۇلپهت، ھالداش بولغانالر.

ھاياتنىڭ لهززىتى شۇ ئۈچ نهرسه تاتقىلى بولىدۇ:
1. سۆيگۈ-مۇھهببهت بىلهن بىرلهشكهن ئىماندا،

2. تهئدىل-ئهركان بىلهن ئادا قىلىنغان ئىبادهتته،
3. مهپتۇن قىالرلىق گۈزهللىك بىلهن قىلىنغان خىزمهتته.



خىزمهتنىڭ ئالالھ نهزىرىده مهقبۇل بولىشى ئۇنىڭ ئهستايىدىللىق 
بىلهن ئادا قىلىنىشىغا باغلىق. ئهستايىدىل بولمىغان غهيرهتلهردىن 
ئارزۇ  ئهكسىچه  بولمىغاندهك،  كۆرگىلى  نهتىجىنى  قىلغان  ئۈمىد 

قىلمىغان نهتىجىلهرمۇ كېلىپ چىقىدۇ. 
خىزمهت  بىلهن  مهرھهمهت  شهپقهت،  مهخلۇقاتىغا،  ئالالھنىڭ 
قىلىش كۈچلۈك سهۋرى-تاقهت ۋه غهيرهت تهلهپ قىلىدىغان كۆڭۈل 
پىداكارلىق،  شهپقهت،  مهرھهمهت،  ئهھلى  خىزمهت  كامىل  ئىشىدۇر. 
غهمگۈزارلىق كهبى ئهخالقى خىسلهتلهر بىلهن جابدۇلغان، نهپرهت ۋه 

مىللهتلهرنىڭ 
مهۋجۇدىيىتى 

سهمىمى، ئاڭ-
سهۋىيهلىك  
قهلبكه ئىگه  

نهسىللهر 
يېتىشتۈرۈش 

بىلهن مۇمكىن. 
بالىلىرىغا 
چاناققهلئه 
داستانىنى 

ئهللهي ناخشىسى 
قىلغان ئهۋالتالر 

ئىمانىنىڭ ۋه 
مىللىتىنىڭ 

پۈتۈن ماددى- 
مهنىۋىي 

قىممىتىنىڭ 
ئىگىسى 

بوالاليدۇ. 
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ھهسهتتىن يىراق بولغان كىشىدۇر. 
ئهقىل ۋه ھېكمهت كۆزى بىلهن قارىغاندا، قۇرئانى-كهرىمده 
بۇ گۈزهل خىسلهتلهر ئهڭ كۆپ تىلغا ئېلىنغان. بۇنىڭغا قۇشۇمچه 
قىلىپ، قۇرئاندا زىكىر قىلىنغان قىسسهلهرمۇ ئهخالقى ئاساسالرنى 
ئهخالقى  يهنه  ئايهتلىرى  ئهھكام  ماھىيهتته.  تاماماليدىغان 

ھهرىكهتلىرىمىزنىڭ زۆرۈر تهتبىقاتىنى كۆرسىتىدۇ. 
ھايۋانىي  ئهخالق،  بولغان  ئىبارهت  مۇكهممهللىشىشتىن  دىنىي 
ھاياتتىن ئىنسانىي ھاياتقا، خام خىسلهتلهردىن كامىل خىىسلهتكه 
يهنى  مۇتلهق،  ھۆسنى  ئاساسىنى  ئهخالقنىڭ  دېگهنلىك.  ئۆتۈش 
رهببىمىزنى ياخشى كۆرۈش يۆنىلىشىده تاپىمىز. بۇنىڭ يولى ئالالھ 

يولىدىكى ھهر تۈرلۈك خىزمهتتىن ئۆتىدۇ. 
قهتئى  ياشىشىدىن  جهمئىيهتته  بىر  قانداق  ئهھلى  خىزمهت 
مال-مۈلۈك،  كۆڭلىنى  قىالاليدىغان؛  مۇھاپىزهت  ئىماننى  نهزهر 
ماقام-مهنسهپ تاماسىدىن يىراق تۇتااليدىغان؛ خىزمهت كۈتۈۋاتقان، 
بوالاليدىغان  دهرمان  ئاھۇ-زارىغا  ئىگه-چاقىسىزالرنىڭ  بولۇپمۇ 

كىشىدۇر. 
ئۆلۈمنى ماتهم ئهمهس، «شهبى-ئارۇس» (توي كېچىسى) ھالىغا 
كېتىشنى  دۇنيادىن  بىلهن  ھاياتى  خىزمهت  شهرهپلىك  كهلتۈرۈش 
بىلىدىغانالرنىڭ ئىشى. ئۇالر، ئۆلۈمدىن ئىلگىرى ئۆلۈشنىڭ سىر-

ھېكمىتىنى بىلگهن ئىنسانالردۇر. 
ئېلىشنى  ھهسسه  اليىقىدا  خىىسلهتلهردىن  بۇ  رهببىمىز 
بار  ئىمكانىمىز  قىلىش  خىزمهت  قىلسۇن!  نېسىپ  ھهممىمىزگه 
كۆڭلىمىزده  مهسئۇلىيىتىنى  يهرنىڭ  ھهر  بارالمىغان  تۇرۇپ، 
كۆڭۈللىرىمىزگه  قىلسۇن!  ئاتا  پاراسهت  قىلدۇرىدىغان  ھېس 
شهكىلده  مۇۋاپىق  رىزاسىغا  قىلىپ،  ئاتا  ھاياجانى  خىزمهت 

غهيرهت قىلىشقا، ھهممىمىزنى نېسىپ قىلسۇن! 
ئامىن!

ئون يېرىم 
ئادهم، بىر 
مۇكهممهل 

ئادهمگه تهڭ 
ئهمهس.
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ھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ مىسىر ۋالىسى مالىك بىن 
ئهشتهرگه ئهۋهتكهن «ئهمىرنامه»سى

ئهمىر ۋه ئىدارهڭ ئاستىدىكى خهلققه مهرھهمهتله مۇئامىله قىل! 
ئۇالرغا قارىتا غهنىمهت ئوۋاليدىغان شىرغا ئوخشاش بولما!

ئاھالىدىن مهلۇم سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن بهزى خاتالىقالر سادىر 
مهيدانغا  خاتالىقالر  بهزى  سهھۋهنلىكتىن  ياكى  قهستهن  بولىشى، 
ئوخشاش،  تىلىگىنىڭگه  مهغپىرهت  ئالالھتىن  مۇمكىن.  كېلىشى 

ئۇالرنىمۇ ئهپۇ قىل. 
جازا  قىلما،  پۇشايمان  تۈپهيلىدىن  ئىش  بىر  قىلغان  ئهپۇ 
بهرگهنده خۇشال بولما. ھهل قىلىش چارىسى بولغان مۇددهتكىچه 
ئهمىر  ئىگسىمهن،  قۇدرهت  «مهن  ھهرگىز  قىلما.  ئالدىراقسانلىق 
قىلىمهن، باشقىالر ئىتائهت قىلىدۇ.» دېمه. چۈنكى بۇ ئىش قهلبكه 
پاسات، دىنغا زىيان سېلىپ، ئىنساننى مهغرۇر قىلىدۇ، مهغرۇرلۇق 

ئىنساننى ھاالكهتكه كۆتۈرىدۇ.
پهيدا  كىبىر  سهنده   ماقام-مهنسهپ،  بولغان  ئىگه  سهن 
قۇدرىتىنى  ئالالھنىڭ  ئالغان  قورشاۋىغا  ئالهملهرنى  پۈتكۈل  قىلسا، 
قىلغان  پهرۋاز  يۈكسهكلهرده  سېنىڭ  چۈشهنچه  بۇ  ئويلىغىنكى، 
خىياللىرىڭنى زېمىنغا چۈشۈرىدۇ، سېنى تاشالپ كهتكهن ئهقلىڭنى 
بېشىڭغا كهلتۈرىدۇ. دىققهت قىل! ئالالھ بىلهن قۇدرهت سېلىشتۇرۇشقا 
مۇشتۇمزورنى  ھهر  ئالالھ  بولغان  جهلىل  ۋه  ئهزىز  چۈنكى  ئۇرۇنما! 

رهسۋا، ھهر مهغرۇرنى خار قىلىدۇ.
قىلغان  زۇلۇم  قىلمىساڭ،  بۇنداق  ئهگهر  ئايرىلما.  ئادالهتتىن 

ئالالھتائاال 
خىزمهتلىرىمىزگه، 

ئىخالسىمىز 
نىسبىتىده 

بهرىكهت ئاتا 
قىلىدۇ.



272

ۋهقىپ، ئىنفاق، خىزمهت

قىلغۇچىنىڭ  زۇلۇم  بهندىلىرىگه  ئالالھنىڭ  ھالبۇكى،  بولىسهن. 
كىشىنىڭ  بىر  ئالالھ  ئالالھتائاالدۇر.  دهۋاچىسى  ۋاكالىتهن  ئۇالرغا 
رهقىبى بولسا، ئۇ كىشنىڭ تايىنىدىغان ھۆججهتلىرى باتىل بولىدۇ. 
قىلغان  بهنده  بولمايدۇ.  تهسىرى  بىر  ھېچ  قارشىسىدا  قۇدرهتۇلالھ 
زۇلمىغا تهۋبه قىلمىغان مۇددهتكىچه، ئىالھىي لهنهت داۋاملىشىدۇ. 
غهزىۋىنى  ئالالھنىڭ  ۋه  قىلىدىغان  مهھرۇم  نېمهتلهردىن  ئىالھىي 

تىزلهشتۈرىدىغان زۇلۇمنى داۋامالشتۇرۇشتىن بۈيۈك گۇناھ يوقتۇر. 
بىر ئىش قىلىدىغان ۋاقتىڭدا، شۇنداق بىر ئىشنى تاللىغىنكى، 
ھهققانىيهت ئېتىبارى جهھهتتىن ئهڭ مۆتىدىل؛ ئادالهت جهھهتتىن  
ئهڭ ئادىل؛ خهلقنىڭ رىزاسى جهھهتتىن ھهر ئىنساننىڭ ئهھۋالى 

نهزهرگه ئېلىنغان بىر ئىش بولسۇن.
خهلق ئارسىدا، سهن خهلقنىڭ ئهيىپىنى ئىزدهيدىغان كىشىلهرگه 
ئىنسانالرنىڭ  چۈنكى  يېقىنالشتۇرما.  يېنىڭغا  ئۇالرنى  نهپرهتلهن، 
شۇنداق ئهيىپلىرى باركى، ئۇالرنى يېپىش، ئالدى بىلهن ۋالىينىڭ 

ۋهزىپىسىدۇر.
سېنى  چاق.  توخۇمىنى  نهپرهت  ھهققىدىكى  ئىنسانالر 
سېنىڭچه  كهس.  ھهممىسىنى  يىپالرنىڭ  ئىتتىرىدىغان،  ئىنتىقامغا 
ئېنىقالنمىغان نهرسىلهرنى بىلمهسكه سال. ئۇنى، بۇنى بىر-بىرىگه 
چېقىشتۇرىدىغان سۇخهنچىلهرنىڭ سۆزىگه دهرھال ئىشهنمه، چۈنكى 

سۇخهنچى قانچىلىك سهمىمى كۆرۈنسىمۇ يهنىال ھىيلىگهردۇر. 
بىلهن  ئېھتىمالى  ئۇچراش  قىيىنچىلىققا  سېنى  قىل!  دىققهت 
قورقۇتۇپ، ياخشىلىق قىلىشتىن ۋاز كهچتۈرىدىغان بېخىلنى؛ چوڭ 
ئىشالرغا قارىتا غهيرىتىڭنى ئاجىزلىتىدىغان قورقۇنچاقنى ۋه زۇلۇمغا 
تاماخورنى  كۆرسىتىدىغان  ياخشى  نىيهتنى  يامان  قېلىپ،  پېتىپ 
مهسلهھهتكه چاقىرما. چۈنكى بېخىللىق، قورقۇنچاقلىق، تاماخورلۇق 
قىلىنغان  ھهققىده  ئالالھ  پهقهت  بۇالرنى  ئادهتكى،  ناچار  شۇنداق 

يامان گۇمان، بىر يهرگه يىغااليدۇ. 
قىل.  سىرداش  ئۆزهڭگه  كىشىلهرنى  ئىخالسمهن  ۋه  مۇتتهقى 

«مهنمهنلىك»  
كىرگهن 

يهرده ماقام-
مهنسهپنىڭ 

بۇتپهرهستلىكى 
باشلىنىدۇ، ئۇ 
يهرده رهھمهت 

نامايهنده 
بولمايدۇ. چۈنكى 

مهنمهنلىك 
روھانىي 

ھاياتنىڭ راك 
كېسىلىدۇر.
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سېنى ئالقىشلىشىغا، سهن قىلمىغان بهزى ئىشالرنى، سېنى قىلدى 
قىل.  دىققهت  قارىتا  قىلىشىغا  خوش  كۆڭلۇڭنى  كۆرسىتىپ،  دهپ 
سهۋهپ  كۆرۈشكه  چوڭ  ئۆزىنى  قىسمى  كۆپ  ئالقىشنىڭ  چۈنكى 

بولىدۇ، ئىنساننى مهغرۇر قىلىدۇ. 
گۇمان)  (ياخشى  زان  ھۆسنى  قارىتا  بهندىلىرىگه  ئالالھنىڭ 

قىل. بۇنداق قىلساڭ، بىھۇده ھېرىپ-چارچاشتىن قۇتۇلىسهن.
خىزمهتلهرنىڭ بېشىغا شۇنداق بىرهيلهننى مهسئۇل قىلغىنكى، 
ئىخالسلىق؛  ئادهمدىن  ھهممه  سېنىڭچه  قارىتا  رهسۇلىغا  ۋه  ئالالھ 
جهھهتته  بولۇش  جايىدا  ئهقلى  پاكىز؛  بىلهن  زىيادىسى  قهلبى 
ئېغىر-بېسىق،  ۋاقىتتا  غهزهپلهنگهن  بولسۇن.  ئۈستۈن  ھهممىدىن 
تىڭشىسۇن،  سۈكۈتته  ئۆزۈرلهرنى  قىلسۇن،  ھهرىكهت  سالماق 
ئاجىزالرغا ئىچى ئاغرىسۇن، نهپسىگه رام بولغان كۈچلۈكلهردىن يىراق 
تۇرسۇن. ئۇنداق غهزهپ بىلهن ئورنىدىن دهس تۇرۇپ، پۇشايمان 

بىلهن لهسسىده ئولتۇرىدىغانالردىن بولمىسۇن. 
سۈرۈشتۈرۈشنى  چوڭ-كىچىگىنى  ئىشالرنىڭ  ئائىت  خهلققه 

ئۇنۇتما. 
ۋالىيالر ئۈچۈن مهملىكهتته ئادالهتنىڭ تىكلىنىشى ۋه ئاھالىنىڭ 
يوقتۇر.  تهسهللى  ئارتۇق  كۆرسىتىشىدىن  مۇھهببهت  قارىتا  ئۆزىگه 
ئىزھار  مۇھهببهت  ئهھۋالدا،  بولمىغان  ساالمهت  يۈرهك  چۈنكى 
قىاللمايدۇ. ئهھلى خىزمهتتىن ھهر بىرسىنىڭ پىداكارلىقىنى ياخشى 
زىكىر  بىرلىكته  بىلهن  باشقىالرنىڭكى  خىزمىتىنى  بىرسىنىڭ  بىل. 
قىلما. ھېچ كىمگه كۆرسهتكهن شىجائىتىگه مۇناسىپ كهلمهيدىغان 
بۈيۈكلىكى  مهرتىۋىسىنىڭ  ئادهمنىڭ  بىر  بهرمه.  نهرسه  بىر  تۆۋهن 
مهرتىۋىسىنىڭ  بىلىشىڭگه،  بۈيۈك  خىزمىتىنى  كىچىك  ئۇنىڭ 
سهۋهپ  كۆرۈشۈڭگه  كىچىك  خىزمىتىنى  بۈيۈك  ئۇنىڭ  كىچىكلىكى 

بولمىسۇن. 
خىزمهت  بىلهن  ھېس-تۇيغۇسى  تهكهببۇرلۇق  ۋه  تهرهپپازلىق 
تهقسىم قىلما. چۈنكى بۇ ئىككى سهۋهپ زۇلۇم ۋه خىيانهتكه تۈرتكه 

فىستىق كهبى 
ئۆزىده  مېغىز بار 

دهپ ئويلىغان 
كىشى، پىيازغا 

ئوخشاش پوست 
چىقىرىدۇ. 

-شهيخ سهئىد
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بولىدۇ. ۋهزىپه بهرگهن كىشىلهرنىڭ ۋهزىپىنى ئىجرا قىلىش ئهھۋالىنى 
كۆزهتكۈچىلهر  كىشلهردىن  راستچىل  ۋاپادار،  ئارقىسىدىن  كۆزهت. 
ئهۋهت. چۈنكى ئىشنى قانداق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈشۈڭ، ئامانهتنى 
سهۋهپ  ۋه پۇقراالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىشىغا  مۇھاپىزهت قىلىشى 

بولىدۇ. 
يىراقتىكىلهرنىمۇ ئويال ۋه ئۇ بىچارىلهرگه چىرايىڭنى پۈرۈشتۈرمه. 
بۇالردىن كىچىك بولغانلىرى ۋه ئهتراپىڭدىكىلهرنىڭ ئۇالرغا ئهھمىيهت 
كېلهلمىگهن  ئېلىپ  قهدهر  ساڭا  ئىشىنى  تۈپهيلىدىن  بهرمهسلىكى 
ئىشلىرىنى تهكشۈرۈپ كۆر. لېكىن بۇ ۋاستىچى ئۈچۈن، ئالالھتىن 
ئوتتۇرىدا  تهيىنلىگىنكى،  ئادهم  بىر  ئىشهنچلىك  قورقىدىغان، 
يهتكۈزسۇن.  توغرا  ساڭا  ئىشلىرىنى  ئۇالرنىڭ  بولسۇن،  ۋاستىچى 
شۇنداق ئىشلىگىنكى، ئىالھىي ھۇزۇرغا چىققان ۋاقتىڭدا، «پۈتۈن 

كۈچۈمنى سهرپ قىلدىم» دېيهلىگىن.
بىرگه  ئاجرىتىپ،  ۋاقىت  مهخسۇس  ئۈچۈن  ھاجهتمهنلهر 
قىلىدىغان  جهلب  رىزاسىنى  ئالالھنىڭ  ياراتقان  سېنى  ئولتۇرۇپ، 
كهمتهرلىك كۆرسهت. ئۇالرنىڭ ئۇرۇنسىز سۆز-ھهرىكهتلىرىگه كهڭ 
كۆرسهتمه،  چوڭ  ئۆزهڭنى  قىلما،  قوپاللىق  ئۇالرغا  بول،  قورساق 
رهھمىتىنى  ساڭا  ئالالھ  جانابى  ئاغرىتمىساڭ،  كۆڭلىنى  ئۇالرنىڭ 
بېرىدىغان  قىلىدۇ.  ئېھسان  ساۋاب  چۈشلۇق  تائىتىڭگه  ئاچىدۇ، 
بېرهلمىگهن  بهر.  بىلهن  خوشلىقى  كۆڭۈل  كۈلۈمسىرهپ،  نهرسىنى 

ئهھۋالدا، قوبۇل قىلغۇدهك ئۆزۈر تىله. 
نىيهت خالىس ۋه خهلقنىڭ ساغالملىقىغا پايدىلىق بولۇش شهرتى 
بىلهن بۇ مهشغۇلىيهتلهرنىڭ ھهممىسى ئالالھ ئۈچۈن بولسىمۇ، يهنه 
سهن ۋاقىتلىرىڭنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى ئالالھ بىلهن سېنىڭ ئاراڭدىكى 

مۇناسىۋهتنى ياخشىالشقا ئايرى.
كېچهڭ، كۈندۈزۈڭ ۋه بهدىنىڭدىن ئالالھقا ئائىت بولغان قۇللۇق 
ھهققىنى ئايرىغىن. سېنى ئالالھنىڭ دهرگاھىغا يېقىنالشتۇرىدىغان 
قىلىشقا  ئادا  كهمچىلىكسىز  كهتسۇن  كهتسه  نېمه  ھهر  تائهتنى  بۇ 

«مهغرۇرالنما! 
ئالالھ 

مهغرۇرالنغانالرنى 
ياخشى 

كۆرمهيدۇ.» 

(قهسهس سۈرىسى، 
76-ئايهت)
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تىرىش. ئهگهر نامازدا خهلققه ئىمام بولساڭ، جامائهتنى زېرىكتۈرۈپ 
ئىماملىق  شهكىلده  يارىمايدىغان  خهيرگه  بىرهر  ياكى  قويىدىغان 
قىلما. چۈنكى خهلقنىڭ ئىچىده شۇنداق كىىشلهر باركى، بهزىلىرى 
كېسهل، بهزىلىرىنىڭ ئالدىراش ئىشى بار. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

مېنى يهمهنگه ئهۋهتكهنده:
- مهن نامازدا قانداق ئىمام بولىمهن؟ - دهپ سورىغان ئىدىم. 

پهيغهمبىرىمىز ماڭا:
بهرگهن  جاۋاب  دهپ   – قاراپ.  ئهھۋالىغا  ئاجىزىنىڭ  ئهڭ   -

ئىدى. 



مۇئمىنالرغا مهرھهمهتلىك بول. خهلقتىن يىراق ياشىما! چۈنكى 
ۋالىيالرنىڭ خهلقتىن يىراق بولىشى بىر تۈرلۈك دهرت بولۇش بىلهن 
بىرلىكته، مهملىكهت ئىشلىرىدىن خهۋهردار بولۇشىغا توسالغۇ بولىدۇ. 
ۋالىيالرنىڭ پهردىنىڭ كهينىده ئولتۇرىشى، پهردىنىڭ سىرتىدا يۈز 
بولغاندا  بۇنداق  توسىدۇ.  بولىشىنى  خهۋهردار  ئىشالردىن  بهرگهن 
كىچىكى  كىچىك،  چوڭى  ھادىسىنىڭ  تارىيىپ،  دائىرسى  نهزهر 
چوڭ، گۈزىلى سهت، سهتى گۈزهل كۆرىنىدۇ، ھهق بىلهن باتىل 

ئارىلىشىپ كېتىدۇ. 
ساڭا يېقىن ۋه يىراق بولغان ھهممه ئادهمنى، ھهقىقهتنى قوبۇل 
قىلىشقا رازى قىل. ئهگهر خهلق ئارىسىدا، سېنى زۇلۇم قىلدى دهپ 
يۇقاتقىن.  گۇمانىنى  ئېيتىپ،  ئۆزرهڭنى  ئۇالرغا  بولسا  پهيدا  گۇمان 
بۇنىڭ  تهربىيلىنىدۇ.  نهپسىڭ  ئارقىلىق  قىلىش  بۇنداق  چۈنكى 
ئۆزهڭنى  ھهمده  بولىسهن  قىلغان  مۇئامىله  يۇمشاق  خهلققه  بىلهن 

گۇناھسىز كۆرسىتىسهن. 
كهلسه  ۋاقتى  ئۈچۈن  ئاشۇرۇش  ئهمهلگه  ئىشنى  قىلغان  ۋهده 
ھاياتىڭنى پىدا قىل. ۋهدىگه ۋاپاسىزلىق قىلما. دۈشمىنىڭنىمۇ ئالدىما. 
ئهقىلسىزالردىن  بولغان  مهھكۇم  مهھرۇمىيهتكه  ۋه  زىيان  چۈنكى 

«ئى مۆمىنلهر! 
سهۋر ئارقىلىق 

ۋه ناماز ئارقىلىق 
ياردهم تهلهپ 

قىلىڭالر. ئالالھ 
ھهقىقهتهن 

سهۋرى 
قىلغۇچىالر 

بىلهن 
بىللىدۇر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 
153-ئايهت) 
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باشقىسى ئالالھقا قارشى چىقىش جۈرئىتىنى كۆرسىتهلمهيدۇ. سېنى 
توال چۈشهندۈرگىلى سېلىپ، ئاۋاره قىلىدىغان بهزى كېلىشىملهرنى 

تۈزمه. 
تاتلىق  ساڭا  نهپسىڭنىڭ  ئويلىما.  دهپ  ياخشى  ئۆزهڭنى 
ماختىنىشنى  قارىتىپ  يۈزۈڭگه  ئىشهنمه.  تهرهپلىرىگه  كۆرۈنگهن 
بولسا،  ياخىشىلىقى  قانچىلىك  ياخشىالرنىڭ  چۈنكى  قىلما!  ئارزۇ 
ھهممىسىنى يۇقۇتۇش ئۈچۈن شهيتاننىڭ قولىدىكى پۇرسهتلهرنىڭ 
ئهڭ يامىنى بۇدۇر. خهلققه قىلغان ئېھسانىڭنى مىننهت قىلما. قىلغان 
ئىشىڭنى مۇبالىغه قىلىپ كۆرسهتمه ياكى ئۇالرغا بهرگهن ۋهدهڭنى 
ھهقىقهتنى  مۇبالىغه  تۈگۈتىدۇ،  ئېھساننى  مىننهت  چۈنكى  بۇزما. 
نهپرىتىنى  مهخلۇقنىڭ  ۋه  خالىق  يېنىۋېلىش  ۋهدىدىن  ئۆچۈرىدۇ، 

جهلب قىلىدۇ. 
ئۆزهڭنى  كهلگهنده  ۋاقتى  قىلما.  ئىلگىرى  ۋاقتىدىن  ئىشنى 
قاتتىق ئاتما. ماھىيىتىنى ئوچۇق بىلمىگهن ئىشالردا چىڭ تۇرۇۋالما. 

بىلگهن ۋاقتىڭدا، بوشاڭلىق قىلما. 
قارىتا  خاتالىقالرغا  چىققان  كېلىپ  ئادهملىرىڭدىن  ئىشلهتكهن 
قىلما!  مۇئامىله  خهۋهرسىزدهك،  ھهرىكهتتىن  كۈتۈلگهن  سهندىن 
جازالىنىسهن.  سهن  ھېسابىغا  باشقىسىنىڭ  تهقدىرده  ئهكسى 
ۋه  ئېچىلىدۇ  ئالدىدا  كۆزۈڭنڭ  پهردىلهر  ئۈستىدىكى  ئىشالرنىڭ 

مهزلۇمنىڭ ھهققى سهندىن ئېلىنىدۇ. 
غهزىپىڭگه، قولۇڭغا، تىلىڭغا، نهپسىڭگه ھاكىم بول! بۇالردىن 
يىراق تۇرۇش ئۈچۈن پاالكهتلهردىن يىراق تۇر. ئاچچىقىڭ يانسۇن 
ئالالھقا  كېرهككى،  بىلىشىڭ  شۇنى  بولغىن.  ھاكىم  ئىرادهڭگه  ۋه 
ھاكىم  نهپسىڭگه  قىلمىغىچه،  ئهندىشه  ئويالپ  قايتىدىغانلىقىڭنى 

بولۇشۇڭ مۇمكىن ئهمهستۇر. 
رهسۇلىغا  ئالالھنىڭ  ئالالھقادۇر.  تىلىگىمىز  ۋه  دۇئا  بىزنىڭ 

دۇرۇت ۋه ساالم بولسۇن. 

«مازار تهييارالش 
تاش، توپراق، 
كهتمهن بىلهن 

ئهمهستۇر. داغسىز 
بىر كۆڭۈلده ئۆز 

ئىچىڭدىكى پاكلىق 
ئالهمىده، ئۆزهڭگه 

بىر مازار قېزىشىڭ، 
ئالالھنىڭ بارلىقى 

ۋه قۇدرىتى 
ئالدىدا ئۆزهڭدىكى 

مهنمهنلىكنى 
كىچىككىنه 

مهۋجۇدىيىتىڭنى 
دهپنه قىلىشىڭ، 

يوق قىلىشىڭ 
كېرهك.» 

- ھهزرىتى مهۋالنا
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شهيخ ئهدىبالى ھهزرهتلىرىنىڭ ئوسمان غازىغا قىلغان 
نهسىھهتلىرى

 ئهي ئوغۇل بهگ بولدۇڭ! بۇنىڭدىن كېيىن:
«بىز غهزهپلهنسهك، سهن سۈكۈت قىلىسهن.

بىز خاپا بولساق، سهن كۆڭۈل ئالىسهن.
بىز ئهيىپلىسهك، سهن سۈكۈت قىلىسهن.

بىز ئاجىزلىق قىلساق، سهن سهۋرى قىلىسهن.
بىز جهڭگى-جېدهللهشسهك، سهن ئادالهتنى ئورنىتىسهن.

ئهپۇ  سهن  قىلساق،  ئېغىزلىق  شۇم  سۆزلهپ،  ناھاق  بىز 
قىلىسهن! 

ئهي ئوغۇل!
سهن  قىلساق،  تهپرىقىچىلىك  بىز  كېيىن  بۇنىڭدىن 

ئىتتىپاقالشتۇرىسهن. 
بىز ھۇرۇنلۇق قىلساق، سهن ئاگاھالندۇرىسهن.»

ئهي ئوغۇل!
باغالغلىق.  قىلغا  كۈچۈڭ  مۈشكۈل،  ئىشىڭ  ئېغىر،  «يۈكۈڭ 
ھهقىقهت  مۇبارهك،  بهگلىكىڭنى  بولسۇن،  ياردهمچىڭ  ئالالھتائاال 
يىراقالرغا  قىلسۇن،  پارالق  نۇرۇڭنى  قىلسۇن.  پايدىلىق  يولىدا 
تېيىلىپ  پۇتۇڭ  كۈچ،  كۆتىرىدىغان  يۈكۈڭنى  ساڭا  يهتكۈزسۇن، 

كهتمهيدىغان ئهقىل ئاتا قىلسۇن.»
ئهي ئوغۇل!

كۈچلۈك، ئهقىللىق، سۆزگه ماھىرسهن. ئهمما بۇالرنى قهيهرده،  
قانداق ئىشلىتىشنى بىلمىسهڭ، ساباھ شاماللىرىدا سورۇلۇپ كېتىسهن. 

«ئى مۆمىنلهر! 
سىلهر نېمه 

ئۈچۈن 
قىلمايدىغان 

ئىشنى قىلىمىز 
دهيسىلهر؟» 

(سهپ سۈرىسى، 
2-ئايهت) 

بىلىش 
كېرهككى، 
كىشىنىڭ 

ئهينىكى سۆزى 
ئهمهس، قىلغان 

ئىشىدۇر.
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غهزهپ ۋه نهپسىڭ بىر بولۇپ، ئهقلىڭنى مهغلۇپ قىلىدۇ. بۇنىڭ 
ئۈچۈن داۋاملىق سهۋرى-تاقهتلىك، ئىرادىلىك بول!

قىلىشنى  سهۋر  بهگ  بىر  مۇھىم.  ناھايىتى  «سهۋرى-تاقهت 
بىلىشى كېرهك. ۋاقتىدىن ئىلگىرى چېچهك ئېچىلمايدۇ. خام ئامۇتنى 
بىلىمسىز  قالىدۇ.  تۇرۇپ  مهيدىگه  يېسه  ئهگهر  بولمايدۇ،  يېگىلى 

قىلىچ، خام ئامۇتقا ئوخشايدۇ.»
كهينىڭنى  ئۇنىڭغا  ياشىسۇن،  ئىچىده  ئىرپانىڭ  «مىللىتىڭ 
قىلما. ھهر ۋاقىت ئۇنىڭ بارلىقىنى ھېس قىل. جهمئىيهتنى ئىلىم-

ئىرفان ئاياقتا تۇتىدۇ.» 
ئهي ئوغۇل!

ئهزانىدا  شام  ناماز  تۇغۇلىدۇ،  ۋاقتىدا  شهپهق  بار،  «ئىنسانالر 
ئۆلىدۇ.» 

ئهمهس.  بۈيۈك  كۆرگهندهك،  كۆزلىرىڭ  سېنىڭ  «دۇنيا، 
پهزىلهت،  سېنىڭ  پهقهت  بىلىنمىگهنلهر  سىرالر،  ئېچىلمىغان 

ئادالىتىڭ بىلهن يورۇقلۇققا چىقىدۇ.»
چوڭالر  بهرىكهت  بىلگىنكى،  قىل.  ھۆرمهت  «ئاتا-ئاناڭنى 

بىلهن بىرگه.»
تۇرۇپ  يېشىل  قويساڭ،  يۇقۇتۇپ  ئهقىدهڭنى  دۇنيادا  «بۇ 

قۇرۇيسهن، چۆلگه ئايلىنىسهن.» 
(مهخپى  ئالما!  كۆڭلۈڭگه  سۆزنى  ھهر  بول!  سۆزلۈك  «ئوچۇق 
جهھهتلهرده)  بولغان  ئهۋزهل  ھهتتا  پايدىلىق  تېخىمۇ  تۇتۇلىشى 
كۆرگىنىڭنى سۆزلىمه، بىلگىنىڭنى دېمه! ياخشى كۆرۈلگهن يهرگه، 
(زىرىكتۈرۈپ قويىدىغان دهرىجىده) داۋاملىق بېرىپ كهلمه! بۇنداق 

قىلساڭ، ئېتىبارىڭغا دهخلى يېتىدۇ.»
ئىكهن  باي  ئالىم؛  ئارىسىدىكى  نادانالر  كىشىگه:  ئۈچ  «شۇ 
يۇقۇتۇپ  ئېتىبارىنى  ئىكهن  ھۆرمهتلىك  قالغان؛  بولۇپ  يوقسۇل 

قويغانالرغا تېخىمۇ كۆپ رهھىم قىل!»
«ئونۇتمىغىنكى، يۇقىرىدىكىلهر، تۆۋهندىكىلهر قهدهر بىخهتهر 

ئىنسانالرنىڭ 
ئهڭ خهيرلىسى 

ئىنسانالرغا 
پايدىلىق 

بولغىنىدۇر.
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ئهمهس.»
ئاتنىڭ  بىلىسهنكى،  قورقما!  كۆرىشىڭدىن  «ھهققانىي 

ياخشىسىنى تۇلپار، يىگىتنىڭ ياخشىسىنى باتۇر دهيدۇ.»
«ئهڭ بۈيۈك زهپهر، نهپسىڭنى تونىشىڭدۇر. دۈشمهن ئىنساننىڭ 

ئۆزىدۇر، دوست نهپسىنى تونىغۇچىنىڭ ئۆزىدۇر.» 
«ئىنسان بىر قېتىم ئولتۇرغان بولسا، يېرىدىن ئاسانلىقچه ئۆره 
ئۇيۇشۇپ  پۇت-قولى  قىلمىغانسىرى  ھهرىكهت  ئىنسان،  تۇرمايدۇ. 
قالىدۇ، مۇشۇنداق ئولتۇرۇپ قالغاندا، سۆز–چۆچهك قىلىشقا باشاليدۇ، 
سۆز–چۆچهك غهيۋهتكه بارىدۇ. غهيۋهت باشلىغاندا، باشقىالر ئىسالھ 
بولمايدۇ، دوست دۈشمهن بولىدۇ، دۈشمهن جالالتقا ئايلىنىدۇ.» 

«ئىنساننىڭ كۈچى بىر كۈنى تۈگهيدۇ، ئهمما بىلىم ياشايدۇ. 
بىلىمنىڭ نۇرى، يۇمۇلغان كۆزلهرنىڭمۇ ئىچىگه ئۆتۈپ، يورۇقلۇققا 

چىقىرىدۇ.»
ئهسهرى  ئۆلسه  ئىنسان  قالىدۇ.  سۆڭگىچى  ئۆلسه،  «ھايۋان 
قالىدۇ. كهتكهندىن ئهمهس، بىر نهرسه قالدۇرمىغاننىڭ كهينىدىن 
داۋامالشتۇرۇش  يېرىدىن  قالغان  قالدۇرغاننىڭ  كېرهك.  يىغالش 
كېرهك. جىم تۇرۇشقا، ئارام ئېلىشقا ھهققىمىز يوق. چۈنكى ۋاقتىمىز 

يوق، مۆھلهت ئاز!»
«سۆيگۈ داۋانىڭ ئاساسى بولىشى كېرهك. سۆيۈش جىمجىتلىقتا 
سۆيگىلى  كۆرسىتىپمۇ  باشقىالرغا  سۆيگىلى،  ۋارقىراپ  بولىدۇ، 

بولمايدۇ.» 
ئوسمان!  بىلهلمهيدۇ.  كهلگۈسىنىمۇ  بىلمىگهن،  «ئۆتمۈشىنى 
قهدهم  ساغالم  كهلگۈسىگه  بىلگىنكى،  ياخشى  ئۆتمۈشىڭنى 
تاشلىيااليسهن. قهيهردىن كهلگهنلىكىڭنى ئونۇتمىغىنكى، قهيهرگه 

كېتىدىغانلىقىڭنىمۇ ئونۇتمايسهن.»
نهسىھهتلىرى،  بۇ  قىلغان  غازىغا  ئوسمان  ئهدىبالىنىڭ  شهيخ 
ئهسكىرىدىن  ئۆلىماسىغا،  باشالپ  سۇلتانىدىن  دۆلىتىده  ئوسمانىيه 
باشالپ دهرۋىشىگه قهدهر دۆلهتنى قۇدرهت تاپقۇزۇپ،  سان-ساناقسىز 

يىراقتىن 
قۇماندانلىق 

قىلىپ، خىزمهت 
قىلغىلى 

بولمايدۇ. 
خىزمهتنىڭ 

بېشىدىكىلهر 
داۋاملىق ئالدىدا 
مېڭىشى كېرهك. 
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ئوسمانىيهنىڭ  سهۋهپتىن  بۇ  بولغان.  ۋهسىله  مۇۋهپپىقىيهتلهرگه 
ھهقىقىي قۇرغۇچىلىرى ئهدىبالى جهمهتى ۋه ئۇالرنىڭ بهرىكهتلىك 
ئوسمانىيه  يهنى  سۇلتانلىرىدۇر.  كۆڭۈل  يېتىشكهن  قوللىرىدا 
توپرىقىدىكى پهزىلهت ۋه گۈزهللىك ئۇ گۈل تهبىئهتلىك كۆڭۈللهرنىڭ 
ئهسىرىدۇر. بۇ ھهقىقهتنى "گۈلىستان" ناملىق ئهسهردىكى شۇ ھېكايه 

گۈزهل تهسۋىرلهپ بېرىدۇ: 
شهيخ سهئىد دهيدۇكى:

بىر كۈنى ھاممامدا دوستالردىن بىرى ماڭا خۇشپۇراق سۇپۇن 
(پاكىزاليدىغان سېغىز) پارچىسى بهردى. سۇپۇندىن:

سېنىڭ  ئهنبهرمۇ؟  ياكى  ئهتىرمۇسهن  سهن  مۇبارهك!  -ئهي 
ماڭا  سوپۇن  دېدىم.   - بولدۇم.  مهست  بىلهن  پۇرىقىڭ  خوشبۇي 

مۇنداق جاۋاب بهردى:
- مهن بىر گۈلنىڭ توپرىغى ئىدىم. ئۇ گۈلنىڭ يوپۇرماقلىرى 
يىغالپ   ئۈستۈمگه  مېنىڭ  نهملىنىپ،  بىلهن  شهبنهملىرى  سهھهر 
تامچىاليتتى. مهن بۇ ياشالر بىلهن خېمىرغا ئوخشاش يۇغۇرۇلدۇم. مهن 

ئهسلىده ئاددى بىر سېغىز پارچىسىمهن. بۇ پۇراق ئۇنىڭدىندۇر. 
خۇالسه قىلساق، ئوسمانىيه دۆلىتى كۆڭۈللهرگه تامغان شهبنهملهر 
غۇنچىالر  تهسۋىرلىگۈسىز  جاھانغا  ۋاقىتالردا،  يوغۇرۇلغان  بىلهن 
ئېچىپ، نىزامى ئالهمدىكى ۋهزىپىسىده پهزىلهتلهر مهنبهسى بولغان. 
داھىالر  ئهسرىدىكى  ئۈچ  ئالدىنقى  دۆلىتىنىڭ  ئوسمانىيه  بولۇپمۇ 
ئوتتۇرىغا  توپرىقىدا  گۈلنىڭ  بىر  بهئهينى  بهرىكىتى،  زهنجىرىنىڭ 
چىققان. ئۇ گۈلكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سېمۋولىدۇر. يهنى 
ئۇ كائىناتنىڭ پهخرى پهيغهمبهر ئهخالقى بىلهن گۈللهر گۈلىدۇر، 

زاھىرى، باتىنى تهرىپى بىلهن گۈللهرنىڭ شاھىدۇر. 
رهببىمىز بىزگه ئۇنىڭ ھالىدىن بىر زهرره نېسىپ قىلىپ،  
شهبنىمى  بىر  گۈلىنىڭ  تهڭداشسىز  ئۇ  دۇنيا-ئاخىرهتنىڭ 

بولۇشنى ئېھسان قىلسۇن! ئامىن! 

بىر ئىشقا رام 
بولماي، ئۇ ئىشقا 

ئىگه بولۇش 
مۇمكىن ئهمهس.
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لۇغهتچه

چۈشهنگۈچى»  ھالىنى  تونىغۇچى،  «بىلگۈچى،  لۇغهتته  ئارىف: 
تهسهۋۋۇپى  بىر  كهلىمىسى  ئارىف  كهلگهن.  مهنىلهرده  دېگهندهك 
ھهقىقهت  ۋه  مهرىپهت  بىلهن  تهجرىبه  مهنىۋىي  بولۇپ،  ئاتالغۇ 
ئارىف  بىلدۈرىدۇ.  مهنىنى  دېگهن  كىشى  ئېرىشكهن  مهرتىۋىسىگه 

كىشى ئىگه بولغان ئىلىم مهرىپهت دهپ ئاتىلىدۇ. 
بىر  ئۇچىدىكى  جهنۇبى  غهربىي  قىتئهسىنىڭ  ئاسىيا  ئاناتولىيه: 
يېرىم ئارال. پۈتۈنلهي تۈركىيه چېگرىسى ئىچىگه جايالشقان. شىمال 
ئېگهي  ۋه  (مارمارا)  مهرمهر  تهرىپىده  غهرب  دېڭىز،  قارا  تهرىپىده 
دېڭىزى، جهنۇبىدا ئاق دېڭىز بار. غهرپلىكلهر بۇ يهرنى ئىلگىرى 

«كىچىك ئاسىيا» دهپ ئاتىغان.
ئهھسهنى تهقۋىم: «ئهڭ گۈزهل ئۆرنهك» دېگهن مهنىده. قۇرئانى-

كهرىم ئهھزاب سۈرىسى 21-ئايهتكه قاراڭ.
بولۇش»  ساپ  كېيىش،  كىيىم  «يۇڭ  مهنىسى  سۆز  تهسهۋۋۇپ: 
بهزىسى  بۇالردىن  بار.  تهبىرى  نۇرغۇن  تهسهۋۋۇپنىڭ  بولۇپ، 
(گۈزهل  خۇيلۇق  ياخشى  تهركېتىپ،  خۇيالرنى  «يامان  مۇنداق: 
ئهخالقلىق) بولۇش»؛ «تهسهۋۋۇپ باشتىن-ئاخىرغىچه ئهدهبتۇر»؛ 
«پاكىز قهلب، پاك كۆڭۈل ئىگىسى بولۇش»؛ «باشقىالرنىڭ يۈكىنى 
كۆتىرىش، لېكىن ئۆزى باشقىالرغا يۈك بولماسلىق»؛ «ھېچكىمنى 
قىسقىسى،  رهنجىمهسلىك».  ھېچكىمدىن  رهنجىتمهسلىك، 
تهسهۋۋۇپنى مۇنداق تهرىپلهش مۇمكىن: «كىشىگه ئالالھنى كۆرۈپ 
يولىنى  كېلىش  ھالىتىگه  روھىي  قىلىش  ئىبادهت  تۇرۇۋاتقاندهك 
كۆرسىتىدىغان ئىلىم». تهسهۋۋۇپنى ئۆزىنىڭ ياشاش ئۇسۇلى قىلغان 

كىشى سۇپى ياكى مۇتهسهۋۋۇپ دېيىلىدۇ. 
خهيرىپهرۋهر: خهيرپهرۋهر، ياخشىلىقپهرۋهر.

خىزمهت ئهرى: خىزمهت ئهھلى

«نهينىڭ 
ئاۋازى يۈرهكنى 
كۆيدۈرىدىغان 

ھهسرهت 
ۋه ئىشقى-
مۇھهببهت 

ئۇتىدۇر. نهينىڭ 
ئاۋازىدىكى 

تهسىر، ئۇنىڭ 
ئىچىگه چۈشكهن 

ئىشق ئۇتى 
سهۋهبىدىندۇر. 

كىمده بۇ 
ئوت بولمىسا، 
ئۇ يۇقالسۇن 

(شهخسىيىتىدىن 
ئايرىلىپ 

چىقسۇن!)» 

-ھهزرىتى مهۋالنا
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زارۇرهت: زۆرۈرىيهت 
زهلىل بولغان: خار، بىچاره بولۇش، پهسلىشىش 

بولۇپ،  رىغبهتلهنمهسلىك»  «قىزىقماسلىق،  مهنىسى  سۆز  زۇھد: 
تهسهۋۋوپتىكى مهنىسى: ئاخىرهتكه بۇرۇلۇش، دۇنياغا مهپتۇن بولۇپ 
ئۇنىڭ  لېكىن  بولۇش،  يانچوقتا  قولدا،  مال-دۇنيا  كهتمهسلىك، 
مۇھهببىتى كۆڭۈلده بولماسلىق دېگهنلىكتۇر. زۇھد دۇنيانى تامامهن 
تهرك قىلىپ، ئىشلىمهسلىك، دۇنيا نېمهتلىرىدىن يۈز ئۆرۈپ، قۇرۇق 
نان يهپ، جهنده-كۇال كىيىپ يۈرۈش دېگهنلىك ئهمهس، بهلكى 
كهتمهسلىك  بېرىلىپ  ئۇالرغا  ئازايتىش،  نهرسىلهرنى  لهززهتلىك 
دېگهنلىكتۇر. باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، ئاخىرهتنى ئونتۇپ، دۇنياغا 

ئهسىر بولۇپ قالماسلىق دېگهنلىكتۇر. 
زىكره شاياندۇر: ماختاشقا ئهرزىيدۇ.

فىستىق: پىستىق مېغىزى، پىستىق دهرىخى. 
كهرهم ساھىبى: مهرت كىشى .

لۇتۇف: سۆز مهنىسى «ياخشىلىق، مۇۋهپپىقىيهت، يۇمشاق مۇئامىله 
قىلىش» دېگهنلىك بولۇپ، دىنىي ئاتالغۇدىكى مهنىسى «ئالالھنىڭ 
بهندىلهرگه قىلغان ياردىمى، ئۇالرنى مۇۋهپپىقىيهتكه ئېرىشتۈرۈشى، 
مهنىنى  دېگهن  ئىگىسى  لۇتۇف  بىلدۈرىدۇ.  دېگهننى  قوغدىشى» 
بىلدۈرىدىغان «التىف» كهلىمىسى ئالالھنىڭ گۈزهل ئىسىملىرىدىن 

بىرىدۇر. 
مۇھهققهق: ھهقىقهتهن، شۈبھىسىزكى. 

مىستىك ھهرىكهتلهر: مىستىتىزم ھهرىكهتلىرى. 
ۋهسىله: سهۋهپچى. 

مهنىسى  قارىمۇ-قارشى  مهنىده.  دېگهن  يېتىش  ۋىسالغا  ۋۇسالت: 
ھىجران. 

كهلگهن  مهنىسىده  كۆرسىتىش»  يولنى  «توغرا  لۇغهتته:  ئىرشاد: 
دىنىي  مۆمىنلهرنى  بولۇپ،  ئاتالغۇ  دىنىي  بىر  سۆزى  ئىرشاد 

ۋهزىپىلىرىنى ئادا قىلىشقا چاقىرىش دېگهننى بىلدۈرىدۇ. 

«(جىھاتتىن) 
بوشىشىپ 

قالماڭالر، شېھىد 
بولغانالر ئۈچۈن 

قايغۇرماڭالر، 
ئهگهر مۆمىن 
بولساڭالر، 
ئۈستۈنلۈك 

قازىنىسىلهر.» 

(ئال-ئىمران 

سۈرىسى، 

139-ئايهت)
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لۇغهتچه

ئىسار: ئۆزى موھتاج تۇرۇپ، ئۆز ھهققىنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىش؛ 
پىداكارلىق، مهرتلىكنىڭ يۇقىرى پهللىسى. مهسىلهن: پهيغهمبىرىمىز 
قىلىپ  ھىجرهت  مهككىدىن  ئهنسارالرنىڭ  مهدىنىدىكى  دهۋرىده 

كهلگهن مۇھاجىرالرغا قىلغىنىدهك. 
ئىستىشاره: مهسلىھهت، كېڭهش.

ئىستىقالل: مۇستهقىللىق.
ئىش  پايدىلىق  قىلىش،  ياخشى  ئىشنى  «بىر  لۇغهتته  ئېھسان: 
دېگهن  قىلىش»  ئىنئام  ۋه  ئىكرام  قىلىش،  ياخشىلىق  قىلىش، 
دېگهن  «ئېھسان  ئهلهيھىسساالم:  جىبرىئىل  بىلدۈرىدۇ.  مهنىنى 
نېمه؟» دهپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئالالھنى كۆرۈپ 
تۇرۇۋاتقاندهك ئىبادهت قىلىشتۇر. گهرچه سهن ئۇنى كۆرهلمىسهڭمۇ، 
ئۇ سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ» دهپ جاۋاب بهرگهن. (بۇخارى، «ئىمان»، 

37، 1-جىلد، 18) 

ئىالھىي كهلىمهتۇلالھ: ئالالھۇ ئهكبهر
ئىمپېرىئالىزىم: تاجاۋۇزچىلىق

لۇغىتى»  ئاتالغۇالر  تۈركچه «دىنىي  مهنىسى  ئاتالغۇالرنىڭ  (دىنىي 
دېگهن كىتاپتىن قىسقارتىپ ئېلىندى.)

«ئالالھنىڭ 
يولىدا (پۇل-
مال) سهرپ 
قىلىڭالر، 
ئۆزهڭالرنى 
ھاالكهتكه 

تاشلىماڭالر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 
195-ئايهتنىڭ بىر 

قىسمى)
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