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زىيان سېلىشنى خالىمايدىغان دهرىجىده نازۇك بولۇش ۋه مۇشۇ 
زامان  ھهر  ئايالندۇرۇش،  ئادىتىمىزگه  ھهممىسىنى  ئىشالرنىڭ 
ياخشى ئىش قىلىش، يامانلىققا يېقىن يولىماسلىق قاتارلىقالردىن 
بۇ  ھازىر  سىلهرمۇ  مهسئۇلىيىتىمىزدۇر.  بىزنىڭ  بۇالر  ئىبارهت. 
كهلدىڭالر.  ھالغا  ئاالاليدىغان  ئۈستۈڭالرغا  مهسئۇلىيهتنى 
سىلهرگه ئىشىنىمىز ۋه بىزنى نائۈمىد قويمايدۇ دهپ ئوياليمىز. 
ئۈمىدۋارلىق  بولۇڭالر،  چوڭ  بىلهن  سۆيگۈ-مۇھهببهت 

بىلهن كهلگۈسىگه قاراپ ئالغا!
تۈركىيه باش مىنىستىرلىك دىيانهت ئىشلىرى كومىتېتى 

نهشىرگه تهييارلىغۇچىالر:

ئالپئارسالن دۇرمۇش
خهدىجه ئىشىالق
ئىلياس ئاسالن

نهرىمان گۆكچهگۆز قاراتهكىن

تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى:

تۇرسۇنئاي 

رىياسهتچى:

ئۆمهر مهنهكشه

2009−ئهنقهره

ISBN: 975-19-3595-4

دىيانهت ئىشلىرى كومىتېتى 

دىنىي ئهسهرلهر نهشرىياتى 

ئاالقىلىشىش ئادرىسى:

Eskişehir yolu  9. km. 

Çankaya / ANKARA

Tel: (+90 312) 295 73 06 

Faks: (+90 312) 284 72 88

تور ئادرىسى:
www.diyanet .gov. t r

ئىلخهت:
diniyayinlar@diyanet.gov.tr



مۇندەرىجه
ئىمان / 4

باپ   .I
ئۇلۇغ ياراتقۇچىمىز، رهببىمىز: ئالالھ ..............................................................................6  

باپ  .II
رهببىمىزنىڭ ئهمرىدىكى مهنىۋىي خىزمهتچىلهر: پهرىشتىلهر ...................11  .1
ئىالھىي بىلىم مهنبهسى: مۇقهددهس كىتابالر .....................................................12  .2
ئالالھ ئهۋهتكهن تالالنغان رهھبهرلهر: پهيغهمبهرلهر .......................................13  .3
بۇ دۇنيانىڭ ئاخىرى: ئاخىرهت ھاياتى ....................................................................15  .4
ئالالھنىڭ ئۆزگهرمهس نىزامى: تهقدىر ......................................................................17  .5

ئىبادهت / 20
باپ  .I

رهببىمىزنىڭ ھۇزۇرىدا كۈنده بهش ۋاقىت ناماز ................................................23  
باپ  .II

يامانلىقتىن يىراقلىشىشنى ئۆگۈتىدىغان روزا .........................................................28  
باپ  .III

ئالالھ بهرگهندىن ئالالھ ئۈچۈن خهجلهش: زاكات .........................................31  .1
مۇقهددهس سهپهر: ھهج ........................................................................................................33  .2

ئهخالق / 36
باپ  .I

ئىسالم گۈزهل ئهخالقتۇر .........................................................................................................38  .1
ئهخالقنىڭ مهنبهسى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ   .2

ئهلهيھى ۋهسهللهم .........................................................................................................................40
باپ  .II

ئۆزىمىز ۋه ئائىلىمىزگه نىسبهتهن ۋهزىپىلىرىمىز ................................................42  
باپ  .III

جهمىيىتىمىز ۋه بارلىق ئىنسانالرغا قارىتا ۋهزىپىلىرىمىز ...............................46  



4

ان
ىم
ئ

هن
ىم
گىن

 ئۆ
نى
ىم
دىن

ئىزدهن-تهتقىق قىل-ئويالن!

ئىمانئىمان
«ئى مۆمىنلهر! ئالالھقا، 
ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه 
ۋه ئالالھ ئۇنىڭغا نازىل 
قىلغان كىتابقا (يهنى 
قۇرئانغا) ۋه ئىلگىرى 

نازىل قىلغان كىتابالرغا 
(يهنى قۇرئاندىن 

ئىلگىرى نازىل قىلىنغان 
ساماۋى كىتابالرغا) 
ئىمان كهلتۈرۈڭالر. 
كىمكى ئالالھنى، 

ئالالھنىڭ پهرىشتىلىرىنى، 
كىتابلىرىنى، 

پهيغهمبهرلىرىنى ۋه 
ئاخىرهت كۈنىنى ئىنكار 
قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق 

ئازغان بولىدۇ.»
(نىسا سۈرىسى، 136-ئايهت)

ئىزدهن-تهتقىق قىل-ئويالن!

لوغهتتىن  مهنىسىنى  سۆزلهرنىڭ  تۆۋهندىكى   .1
يېزىڭالر: دهپتىرىڭالرغا  تېپىپ  ئىزدهپ 
ئىمان، مۆمىن، ئىسالم، مۇسۇلمان، ۋهھيى

قوللىنىدىغان  كۆپ  بىز  تىلىمىزدا  كۈندىلىك   .2
جۈملىلهر ۋه ماقال-تهمسىللهر ئىچىده تۆۋهندىكى 
سۆزلهر بارلىرىدىن بىر قانچىنى مىسال كهلتۈرۈڭالر. 
قوللىنىلغانلىقىنى  ئۈچۈن  نېمه  سۆزلهرنىڭ  بۇ 
قىلىڭالر:  مۇالھىزه  بىلهن  ساۋاقداشلىرىڭالر 
ئالالھ، پهرىشته، قۇرئان، پهيغهمبهر، ئاخىرهت، 

قىيامهت
«دىن كۈلتۈرى ۋه ئهخالق بىلىمى» دهرسلىك   .3
كىتابىڭالردىن ياكى تۈركىيه دىيانهت ئىشلىرى 
كومىتېتى نهشىر قىلغان تۆۋهندىكى كىتابالردىن 
ئىمان ھهققىدىكى مهزمۇنالرنى تېپىپ ئوقۇڭالر:

ماھىر  ئا.  بهختلىكمهن»،  ئېيتتىم،  «ئىمان  ئا. 
پهكشهن.

«ئالالھقا ئىشىنىمهن»، رامازان ئاتىلگان. ئه. 
كۆرىمهن»،  ياخشى  بهك  سېنى  «ئالالھىم،  ب. 

زارىفه جانان. 
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ئالالھ ياراتقان جىمى مهخلۇقاتالر ئىچىده 
ئىنسان ئهڭ شهرهپكلىكتۇر. ئۇنى شهرهپلىك 
بولسا،  ئاالھىدىلىك  ئاساسلىق  ئهڭ  قىلغان 
ئۇنىڭ تهپهككۇر قىالاليدىغانلىقىدۇر. ئىنسان 
بىلهن  ياخشى  ئارقىلىق  قىلىش  تهپهككۇر 
ياماننى، گۈزهل بىلهن سهتنى، توغرا بىلهن 
خاتانى بىر-بىرىدىن ئايرىيااليدۇ. ئىنساننىڭ 
تۈرلۈك  قاتارلىق  ئوخالش  يېيىش-ئىچىش، 
بۇ  بار.  ئېھتىياجلىرى  ۋه  ئارزۇ-ئىستهك 

ئېھتىياجالر ھهل قىلىنمىسا، بهدهن ۋهزىپىسىنى ئورۇنلىيالمايدۇ، 
بىلهن  شۇنىڭ  داۋامالشتۇرالمايدۇ.  ھالدا  ساالمهت  مهۋجۇتلۇقىنى 
بولۇش،  خۇشال  كۆرۈش،  ياخشى  ئويالش،  ئىشىنىش،  بىرگه 
فىزىئولوگىيىلىك  قاتارلىق  بولۇش  ئهخالقلىق  بولۇش،  بىئارام 
بولمىغان ئېھتىياجالرمۇ بار. ئىنسان ئهڭ موھتاج بولغان مهنىۋىي 
مۇشۇ  پهقهت  ئېيتىشتۇر.  ئىمان  يهنى  ئىشىنىش،  بولسا  ئېھتىياج 
ئېھتىياجالر ھهل قىلىنغان ۋاقىتتىال ئىنسانالر ھهقىقىي بهختلىك 

ۋه خۇشال-خورام بوالاليدۇ. 

ئىمانــــبىرىگه قهتئى ئىشىنىش، يۆلىنىش، ئۇنىڭدىن قىلچىلىك 
كىشى  ئېيتقۇچى  ئىمان  دېگهنلىكتۇر.  قىلىش  ئىشهنچ  شۈبھىلهنمهي 
مۆمىن دېيىلىدۇ. دىنىمىز ئىسالمنىڭ ئىمان ئاساسلىرى ئالته ماددىغا 
يىغىنچاقالنغان:  ئالالھقا، پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغا، پهيغهمبهرلىرىگه، 
ئاخىرهت كۈنىگه ۋه تهقدىرگه ئىمان ئېيتىش. بۇالر «ئامهنتۇ» دهپ 

ئاتىلىدىغان تېكىستته تهرتىپلىك ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 

«ئامهنتۇ»نى بىلمىسىڭىز چوڭالردىن سوراپ ئۆگىنىۋېلىڭ!
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ئۇلۇغ ياراتقۇچىمىز، رەببىمىز:
ئالاله

يولغا  توغرا  قهلبىنى  ئۇنىڭ  ئالالھ  ئىشىنىدىكهن،  ئالالھقا  «كىمكى 
بىلگۈچىدۇر.» ياخشى  ئهڭ  نهرسىنى  ھهر  ئالالھ  يېتهكلهيدۇ. 

(تهغابۇن سۈرىسى، 11-ئايهت)

ئىمان  ئالالھقا  بولسا  مهركىزى  ئاساسلىرىنىڭ  ئىمان 
ئالالھقا  ئېيتىشتۇر. 

ئۈچۈن  ئېيتىش  ئىمان 
ئۇنى تونۇشقا توغرا 

ئالالھنىڭ  بىز  كېلىدۇ. 
ئۇ  سۈپهتلىرىنى 

پهيغهمبهرلهر  ئهۋهتكهن 
ۋه مۇقهددهس 

بىلهلهيمىز.  كىتابالردىن 
بۇ مهلۇماتالر ئۇنىڭ 

«ئهسمائى ھۇسنا» دهپ 
گۈزهل  ئاتىلىدىغان 

ئىسىملىرىده 
يىغىنچاقالنغان. 

«ئهڭ گۈزهل 
ئىسىمالر 

ئالالھنىڭدۇر. 
ئالالھقا شۇ گۈزهل 
ئىسىملىرى بىلهن 
دۇئا قىلىڭالر.»

(ئهئراف سۈرىسى، 180-ئايهت)

1. باپ
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ئالالھنىڭ سۈپهتلىرى
ئالغان  تىلغا  كۆرىدىغانلىقىمىزنى  ياخشى  ئېيتىپ،  ئىمان  ئۇنىڭغا  بىز 

ئالالھىمىز ئهڭ گۈزهل ۋه ئهڭ يۈكسهك سۈپهتلهرگه ساھىپتۇر: 

ئىدى  بار  ھهمىشه  ئهبهدىيدۇر.  ۋه  ئهزهلىي  ئۇ  زاتتۇر.  ئۇلۇغ  ئهڭ  ئالالھ 
مهخلۇق  ھېچقانداق  يوقتۇر.  تهڭدىشى  ۋه  بىردۇر  بولىدۇ.  بار  دائىما  ھهم 
ھهر  ۋه  ھهركىم  ئهمهستۇر.  موھتاج  نهرسىگه  ھېچ  ئۇ  ئوخشىمايدۇ.  ئۇنىڭغا 
نهرسه ئۇنىڭغا موھتاجتۇر. كائىناتتا بار بولغان جىمى مهۋجۇداتنىڭ ھهقىقىي 

ئىگىسى ئالالھتۇر. 

سۇبۇتى سۈپهتلىرى

ھايات (مۇتلهق تىرىك)

ئىلىم (ھهممىنى بىلگۈچى)

سهمى (ھهممىنى ئاڭلىغۇچى)

باسار (ھهممىنى كۆرگۈچى)

كهالم (توغرا ۋه ياخشى سۆز قىلغۇچى)

ئىراده (مۇتلهق ئىراده قىلغۇچى)

قۇدرهت (ھهممىگه كۈچى يېتىدىغان)

تهكۋىن (خالىغىنىنى ياراتقۇچى)

زاتى سۈپهتلىرى

ۋۇجۇد (باردۇر)

قىدهم (باشلىنىشى يوقتۇر)

بهقا (ئاخىرلىشى يوقتۇر، ئهبهدىيدۇر)

ۋهھدانىيهت (بىردۇر)

مۇخالهفهتۇن لىل-ھاۋادىس (مهخلۇقاتالرغا 
ئوخشىمايدۇ)

قىيام بىنهفسىھى (ھېچكىم ۋه ھېچ نهرسىگه 
موھتاج ئهمهستۇر) 
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ئهتراپىڭالردىكى شهيئىلهرنىڭ نېمه ئۈچۈن يارىتىلغانلىقىنى 
يارىتىلغاندهك  بىكارغىال  سىلهرگه  ئىچىده  بۇالرنىڭ  ئويالڭالر. 
ھهر  قىلىڭالر.  مۇالھىزه  بىلهن  ساۋاقداشلىرىڭالر  تېمىنى  بۇ  بارمۇ؟  كۆرۈنگىنى 

شهيئىنىڭ يارىتىلىش ھېكمىتىنى بايقاشقا تىرىشىڭالر. 

باشقا  ئۇنىڭدىن  تىرىكتۇر.  مۇتلهق  ئۆلمهستۇر،  ئۇ 
ۋه  جانلىق  ھهممه  ئالالھ  ۋاقىتلىقتۇر.  شهيئى  ھهممه 
ھېچقانداق  بىلگۈچىدۇر.  ياخشى  ئهڭ  شهيئىلهرنى 
نهرسه ئۇنىڭغا مهخپى ئهمهستۇر. كۆڭلىمىزده ئويلىغان 
ھهرقانداق ئىشنى بىلىپ تۇرىدۇ. قهيهرده بولۇشىمىزدىن 
دۇئا  تۇرىدۇ.  كۆرۈپ  ئاڭالپ،  ھهممىنى  قهتئىنهزهر، 
قىلىدۇ.  ئىجابهت  ئاڭالپ  تىلىكىنى  قىلغۇچىالرنىڭ 
بىلهن  ۋاستىسى  پهيغهمبهرلهر  تهۋسىيهلىرىنى  ۋه  ئهمىر 
ھېچكىمگه  خالىسا،  نېمىنى  بىلدۈرىدۇ.  ئىنسانالرغا 
تۇسالمايدۇ.  ئۇنى  ھېچكىم  قىلىدۇ،  بولماي  موھتاج 
خالىغىنىنى خالىغانچه يارىتىدۇ. بىر شهيئىگه «بارلىققا 
كېلىدۇ.  بارلىققا  شهيئى  ئۇ  بىلهنال،  دېيىشى  كهل!» 
يارىتىلغۇچىالرغا  ياراتقان.  ئۇ  كائىناتنى  پۈتۈن 
بىكارغا  نهرسىنىڭ  ھېچقانداق  بولساق،  قارايدىغان 
بىر  بىلهن  ھېكمهت  ھهممىسىنىڭ  يارىتىلمىغانلىقىنى، 
غايه ئۈچۈن يارىتىلغانلىقى، ھهر بىر شهيئىنىڭ ئۆزئارا 
ئىكهنلىكىنى  ئىچىده  قانۇنىيهت  كېلىدىغان  ماس 

كۆرهلهيمىز. 
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ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن...
تهلهپ  كۆرۈشنى  ياخشى  ئۇنى  ئېيتىش  ئىمان  ئالالھقا 
قىلىدۇ. ياخشى كۆردۈم دهپ ئېغىزدا دېيىشال كۇپايه قىلمايدۇ، 
كېرهك.  ئىپادىلىنىشى  ئىش-ھهرىكهتته  چوقۇم  مۇھهببهت 
ئهمىر-پهرمانلىرىنى  ئۇنىڭ  كىشى  ئېيتقان  ئىمان  ئالالھقا 
كۆزىتىپ  ۋاقىت  ھهر  ئۆزىنى  ئالالھنىڭ  ئورۇناليدۇ. 
ئىش- بارلىق  كىشى  قىلغان  ھېس  تۇرۇۋاتقانلىقىنى 
بۇ  قىلىدۇ.  مهقسهت  قىلىشنى  رازى  ئالالھنى  ھهرىكهتلىرىده 
بولىدۇ.  مۇمكىن  بىلهن  ئهسلهش  ئالالھنى  دائىم  ھهر  بولسا 
ئالالھنى ئهسلهشنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بىرى بولسا، ھهر قانداق 
دېگهنلىكتۇر.  باشالش  بىلهن  «بىسمىلالھ»  ئىشنى 
«بىسمىلالھ» دېگهنلىك بولسا، «بىسمىلالھىرراھمانىرراھىم» 
مهنىسى  جۈملىنىڭ  بۇ  دېگهنلىكتۇر.  ئېيتىش  جۈملىسىنى 
مۇنداق: «ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى 
بىلهن (باشاليمهن)». بۇنى ئادهتته قىسقارتىپ «بىسمىلالھ» 
بىلهن  ئىسمى  «ئالالھنىڭ  مهنىسى  بۇنىڭ  دهيمىز. 
دېيىش  بىسمىلالھ  بىز  بولىدۇ.  دېگهنلىك  (باشاليمهن)» 

ئارقىلىق تۆۋهندىكى ئۈچ ئىشنى قىلغان بولىمىز:
ئالالھقا بولغان ئىمانىمىزنى ئىپادىلهيمىز.  •

باشلىماقچى بولغان ئىشتا ئالالھتىن ياردهم تىلهيمىز.  •
تىلغا  ئىكهنلىكىنى  بىلله  بىلهن  بىز  ھهمىشه  ئالالھنىڭ   •

ئالىمىز. 

ھهر  ھهپتىنىڭ  ئۆگىنىپ،  يهتتىنى  ئىسىملىرىدىن  گۈزهل  ئالالھنىڭ 
بىر كۈنى بۇ ئىسىمالردىن بىر ئىسىم بىلهن ئۇنىڭغا دۇئا قىلىڭالر.

قىلغۇچى،  مۇھاپىزهت  ھافىزسهن،  سهن  «ئالالھىم،  مهسىلهن: 
ئۆز  يامانلىقالردىن  ۋه  ئهسكىلهردىن  بارلىق  مېنى  قوغدىغۇچىسهن. 

پاناھىڭدا ساقال! ئامىيىن.»

بىسمىلالھىرراھمانىرراھىم
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ئالالھقا ئىمان ئېيتقان كىشى...  
ئالالھنى ياخشى كۆرىدۇ، ئالالھنىڭمۇ ئۆزىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.   

ئاڭالپ  سۆزنى  ھهر  تۇردىغانلىقىنى،  كۆرۈپ  شهيئىنى  ھهممه  ئالالھنىڭ   
تۇرىدىغانلىقىنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن، يالغۇز قالغاندا ۋه باشقىالرنىڭ يېنىدا ھهر 

دائىم دۇرۇست ۋه ئهخالقلىق ھهرىكهت قىلىدۇ. ئىچى ۋه تېشى بىر بولىدۇ. 
بىلىپ،  كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى  بولغانالرنى  ئادالهتلىك  ئىكهنلىكىنى،  ئادىل  ئالالھنىڭ   
ھېچقانداق كىشىگه ئادالهتسىزلىك، ناھهقچىلىق قىلمايدۇ، ناھهقچىلىققىمۇ باش ئهگمهيدۇ.

  دۇنيادىكى بارلىق شهيئىلهرنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن يارىتىلغانلىقىنى بىلگهنلىكى 
ئۈچۈن، جىمى مهۋجۇداتالرغا مۇھهببهت ۋه مهرھهمهت بىلهن مۇئامىله قىلىدۇ. 

ئالالھنىڭ بارلىق دۇئاالرنى ئاڭالپ تۇرىۋاتقانلىقىنى بىلىدۇ؛ ھهر ۋاقىت ئالالھتىن پاناھ تىلهيدۇ.   
شۇنداق قىلىپ، ھهر خىل قىيىنچىلىقالرنى يېڭهلهيدىغان كۈچ-قۇۋۋهتكه ئېرىشىدۇ. 

يارىتىلىشىدىكى ھېكمهتنى، قهيهردىن كهلگهنلىكىنى ۋه قهيهرگه كېتىدىغانلىقىنى   
بىلىپ، ئۆزىنى خاتىرجهم ھېس قىلىدۇ.

تۆۋهندىكىلهر بىز كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا كۆپ ئىشلىتىپ ئادهتلهنگهن سۆزلهردۇر. ئهتراپىڭالردىكىلهردىن 
سوراپ، بۇ جۈملىلهرنىڭ سانىنى تېخىمۇ كۆپهيتىڭالر. تىلىمىزدا نېمه ئۈچۈن «ئالالھ» ئىسمى بار بۇنچه كۆپ 

ماقال-تهمسىل ۋه جۈملىلهرنىڭ مهۋجۇتلىقى ھهققىده ساۋاقداشلىرىڭالر بىلهن مۇزاكىره قىلىڭالر.

ئالالھ ئاتا-ئانىمىزدىن ئايرىمىسۇن بىزنى.   •
ئالالھ بهرىكهت بهرسۇن.  •

ئالالھ بىر ئىشىكنى ئهتسه، مىڭ ئىشىكنى ئاچىدۇ.   •
ئالالھ ساڭا ياخشىلىق ئاتا قىلسۇن.  •

ئالالھ ساقلىسۇن.  •
ئالالھ رهھمهت قىلسۇن.   •

ئالالھ رازى بولسۇن.  •
ئالالھ ساڭا دوست بولسىال، قېلىچىڭ   •

ياغاچتىن بولسىمۇ كېسىدۇ. 
ئالالھ بىر، پهيغهمبهر ھهق، شىرنه قارا،   •

قېتىق ئاق. 
ئالالھ سهۋرى-تاقهت بهرسۇن.  •

ئالالھ سىزنى مۇرادىڭىزغا يهتكۈزگهي.   •
ئالالھ ئۇچالمايدىغان قۇشقا پاكار شاخ بېرىدۇ.   •

ئالالھ بهرسه، قول ئېلىپ كېلىدۇ، سهل   •
ئېلىپ كېلىدۇ، يهل ئېلىپ كېلىدۇ. 

ئالالھقا (خۇدايىمغا) ئامانهت.  •
ئالالھنىڭ خالىغىنى بولىدۇ.  •

سۆز بىر، ئالالھ بىر.   •
ئالالھ ئىنساننى بىر سۆزلهپ، ئىككى   •

ئاڭلىسۇن دهپ، بىر ئېغىز، ئىككى قۇالق 
بېرىپتىكهن.

ئالالھ ياردهم قىلسا قۇلىغا، ھهر ئىش كىرهر يولىغا.  •
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1. رەببىمىزنىڭ ئهمرىدىكى مهنىۋىي 
خىزمهتچىلهر: پهرىشتىلهر

بىلهن  كۆزىمىز  بىز  ۋه  ياراتقان  نۇردىن  ئالالھ 
دهپ  (مهلهك)  پهرىشته  مهۋجۇداتالر  كۆرهلمهيدىغان 
ئايرىلمايدۇ.  دهپ  ئهركهك-چىشى  پهرىشتىلهر  ئاتىلىدۇ. 
ئۇالر يېمهيدۇ ۋه ئىچمهيدۇ. ئالالھنىڭ ئهمىر-پهرمانلىرىنى 
ئالالھنى  ھهمىشه  كېچه-كۈندۈز  ئورۇناليدۇ.  بىجاندىل 
زىكىر قىلىدۇ. مۆمىنلهر ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ. ھهر بىرىنىڭ 
سانىنى  پهرىشتىلهرنىڭ  بولغان  بار  ۋهزىپىسى  پهرقلىق 
نهپىرى:  تۆت  پهرىشتىلهردىن  بىلىدۇ.  ئالالھ  پهقهت 

ئهزرائىل. ۋه  ئىسرافىل  مىكائىل،  جىبرائىل، 

كىشى... ئېيتقان  ئىمان  پهرىشتىلهرگه   
ئۆزىنىڭ ھېچقاچان يالغۇز ئهمهسلىكىنى، قوغدىغۇچى   
ئالالھنىڭ  بىلهن  ۋاستىسى  پهرىشتىلىرى  (ھافازا) 
بىلىدۇ.  قىلىدىغانلىقىنى  ياردهم  قوغدايدىغانلىقىنى، 
كاتىپ پهرىشتىلهر (كىرامهن كاتىبىن)نىڭ ئۆزىنىڭ   
قىلغان بارلىق ياخشى-يامان ئهمهللىرىنى خاتىرلهپ 
ئىش-ھهرىكهتلىرىده  بىلىدۇ.  تۇرىدىغانلىقىنى 

بولىدۇ.  قىلىدىغان  دىققهت  تېخىمۇ 
قىلىدىغانلىقىنى  دۇئا  ئۆزىگه  پهرىشتىلهرنىڭ   
بىلىدۇ-ده، ئۆزى ئۈچۈن ھهمده باشقا مۇسۇلمانالر 

ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ. 

«ئاسمانالردىكى ۋه 
زېمىندىكى 

ھايۋاناتالر، 
پهرىشتىلهر ئالالھقا 

سهجده قىلىدۇ، 
ئۇالر (ئالالھقا 

سهجده قىلىشتىن) 
چوڭچىلىق قىلىپ 
باش تارتمايدۇ.» 

(نهھل سۈرىسى، 

49-ئايهت)

2. باپ
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2. ئىالهىي بىلىم مهنبهلىرى: 
مۇقهددەس كىتابالر

ئهمىر- خهۋىرىنى،  ئالالھنىڭ  كىتابالر  مۇقهددهس 
ئۆز  مهلۇماتالرنى  بىلدۈرىدىغان  ئىنسانالرغا  پهرمانلىرىنى 
ئىچىگه ئالغان كىتابالردۇر. بۇ كىتابالر ئىنسانالرنىڭ دۇنيادا 
ناچار  ۋه  پهرقلهندۈرۈشى  توغرا-خاتانى  ياخشى-يامان، 
تهرىپىدىن  ئالالھ  ئۈچۈن  تۇرۇشى  يىراق  ئىشالردىن 
بۇ  مهشئهلدۇر.  كۆرسهتكۈچى  يول  ئهۋهتىلگهن  ئىنسانالرغا 
كهرىمدۇر.  قۇرئانى  ۋه  ئىنجىل  زهبۇر،  تهۋرات،  كىتابالر: 
پهرقلىق  زامانالردا  پهرقلىق  كىتابالر  مۇقهددهس  گهرچه 
ساغالم  ھهممىسى  ئهمما  بولسىمۇ،  ئهۋهتىلگهن  خهلقلهرگه 
ئىبارهت  ئهخالقتىن  گۈزهل  ۋه  سۆز-ھهرىكهت  توغرا  ئىمان، 
كىتابالر  باشقا  قۇرئاندىن  قىلىدۇ.  چاقىرىقنى  ئوخشاش 
پۈتكۈل  بولسا،  قۇرئان  ئهۋهتىلگهن.  قهۋمگه  بىر  مۇئهييهن 
ئىنسانىيهتكه ئهۋهتىلگهن. ئالالھنىڭ ئهڭ ئاخىرقى چاقىرىقى 
بولغان قۇرئان قىيامهتكه قهدهر ئىناۋهتلىك بولۇش سۈپىتىده 
ۋهسهللهمگه  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز 
ھازىر  ھالىتى  ئهسلى  كىتابالرنىڭ  باشقا  قىلىنغان.  نازىل 
پېتى  ئهسلى  ئۆرگهرتىلمهي  ھهرپىمۇ  بىر  قۇرئاننىڭ  يوقتۇر. 
ساقالنماقتا. قىيامهتكه قهدهرمۇ ئۆزگهرتىلمهيدۇ. دۇنيادا ئهڭ 
كۆپ ئوقۇلغان كىتاب قۇرئاندۇر. قۇرئان ئوقۇش ئىبادهتتۇر. 

«...ئالالھ 

خوشخهۋهر بهرگۈچى 

ۋه ئاگاھالندۇرغۇچى 

پهيغهمبهرلهرنى 

ئهۋهتتى. (ئالالھ) 

كىشىلهرنىڭ 

ئىختىالپ قىلىشقان 

نهرسىلىرى ئۈستىده 

ھۆكۈم چىقىرىش 

ئۈچۈن، ئۇالرغا ھهق 

كىتابنى نازىل 

قىلدى...» 

(بهقهره سۈرىسى، 213-ئايهت)

ئالالھنىڭ قۇرئاندىن ئىلگىرىكى كىتابالرنى قايسى 
پهيغهمبهرلهرگه نازىل قىلغانلىقىنى مۇھاكىمه قىلىڭالر.
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كىتابالرغا ئىمان ئېيتقان كىشى...  
يولباشچىسىز  ھاياتىدا  دۇنيا  ئىنسانالرنى  ئالالھنىڭ   
كۆرسهتكهنلىكىنى  يول  ئۇالرغا  قويمىغانلىقىنى،  تاشالپ 
بىلىپ، ئالالھقا بولغان ئىشهنچىسى تېخىمۇ كۈچىيىدۇ. 

چۈشىنىشكه،  چاقىرىقىنى  ئالالھنىڭ   
تهدبىقالشقا  ھاياتىغا  چۈشهنگهنلىرىنى 

تىرىشىدۇ. 
ئالالھنىڭ كىتابىنى ئوقۇيدۇ.   

ئوقۇغانلىرىنىڭ كۆڭلىگه ھۇزۇر ۋه شىپا 
بهرگهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ. 

قۇرئانى-كهرىمنى قولىغا ئالغىنىدا ئۆزىگه   
بىر  ئوخشاش  بىلهن  مۇسۇلمان  مىليونالرچه  ئوخشاش 
كىتابنى ئوقۇغانلىقىنى بىلىدۇ. مۇسۇلمانالر ئارا بىرلىك، 

ئىتتىپاقلىق تۇيغۇسى كۈچىيىدۇ. 

3. ئالاله ئهۋەتكهن تالالنغان 
رەهبهرلهر: پهيغهمبهرلهر

يولنى  توغرا  ئىنسانالرغا  زامانالردا  خىل  ھهر  ئالالھ 
كۆرسىتىش، ئهۋهتكهن كىتابلىرىنى ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ياخشى 
تهدبىقلىشى  ئهمىلىيهتكه  چۈشهنگهنلىرىنى  ۋه  چۈشىنىشى 
رهھبهرلهر  بۇ  ئهۋهتكهن.  (يولباشچىالر)  رهھبهرلهر  ئۈچۈن 
پهيغهمبهر دهپ ئاتىلىدۇ. پهيغهمبهرلهر ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنى 
قىلىش  ئىجرا  ۋه  ئۆگىتىش  چۈشهندۈرۈش،  يهتكۈزۈش، 
ئۇالر  قىلغان.  ئادا  كهم-كۈتسىز  ۋهزىپىلىرىنى  قاتارلىق 
پهيغهمبهرلهر  بولغان.  ئۆرنهك  باسقۇچىدا  ھهر  ھاياتىنىڭ 
ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان كىشىلهرگه گۈزهل 
شۇنداقال  بهرگهن.  خوشخهۋهر  ھهققىده  بارلىقى  مۇكاپاتالر 

«پهيغهمبهرلهرنى 
پهقهت خوشخهۋهر 

بهرگۈچى ۋه 
ئاگاھالندۇرغۇچى 
قىلىپ ئهۋهتىمىز، 
ئىمان ئېيتقان ۋه 
(ئۆزىنى) تۈزىگهن 

كىشىلهرگه 
(كهلگۈسىدىن) غهم 
قىلىش، قايغۇرۇش 

يوقتۇر.»
(ئهنئام سۈرىسى، 48-ئايهت)

قۇرئان
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يامان  قىلمىغانالرنىڭمۇ  رىئايه  ئهمىر-پهرمانلىرىغا  ئالالھنىڭ 
ئاگاھالندۇرغان.  بىزنى  ھهققىده  قالىدىغانلىقى  ئاقىۋهتكه 
ئىشهنچىلىك،  دۇرۇست،  ئارىسىدا  خهلقى  ئۆز  ئۇالر 
سۈپىتىده  كىشىلهر  گۇناھسىز  ۋه  ئهقىللىق  ئهخالقلىق، 
ئوتتۇرىغا چىققان. ئالالھ ئىنسانالرغا نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى 
بهش  يىگىرمه  پهقهت  قۇرئانى-كهرىمده  لېكىن  ئهۋهتكهن، 

پهيغهمبهرنىڭال ئىسمى تىلغا ئېلىنغان. 

قۇرئاننى  بولمىش  چاقىرىقى  ئاخىرقى  ئهڭ  ئالالھنىڭ 
بىزگه ئېلىپ كهلگهن رهھبهر بولسا سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
ئالالھ  ئۇ  ۋهسهللهمدۇر.  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد 
بارلىق  ئاخىرقىسىدۇر.  ئهڭ  پهيغهمبهرلهرنىڭ  ئهۋهتكهن 
ئۇ  ئهۋهتىلگهندۇر.  قىلىپ  مهنبهسى  مهرھهمهت  ئىنسانالرغا 
قۇرئان چاقىرىقىنى ھاياتىغا تهدبىقلىغان ئۆرنهك ئىنساندۇر. 

پهيغهمبهرلهرگه ئىمان ئېيتقان كىشى...
ھهر ساھهده ئۇالرنى ئۆزىگه ئۆرنهك قىلىدۇ.  

دۇرۇستلۇق ۋه توغرىلىقتا ئۆرنهك بولغان پهيغهمبهرلهرگه   
ئوخشاش دۇرۇست بولۇشقا تىرىشىدۇ.

ۋه  ئىش-ھهرىكهت  گهپ-سۆز،  پهيغهمبهرلهرنىڭ   
ھاياتىدا  ئۆزىنىڭ  بۇالرنى  ئۆگىنىپ،  تهدبىقاتلىرىنى 

تهدبىقالشقا تىرىشىدۇ. 

مۇئامىله  ئادىل  كىشىگه  ھهممه  پهيغهمبهرلهرنىڭ   
ئادىل  ئوخشاش  ئۇالرغا  ئۆزىمۇ  بىلىپ،  قىلغانلىقىنى 

بولۇشقا تىرىشىدۇ. 

قۇرئاندا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان پهيغهمبهرلهرنىڭ
كىملىكىنى ئېنىقالپ بېقىڭالر، كۈنىمىزده بۇ ئىسىمالردىن 

قايسىلىرىنىڭ ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى مۇھاكىمه قىلىڭالر. 
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تىلىمىزدا مهھشهر بىلهن مۇناسىۋهتلىك قانداق سۆزلهر بار؟
بۇ سۆزلهرنى قانداق ئهھۋالالردا قوللىنىدىغانلىقىمىزنى ساۋاقداشلىرىڭالر 

بىلهن بىرلىكته مۇھاكىمه قىلىڭالر.

4. بۇ دۇنيانىڭ ئاخىرى:
ئاخىرەت هاياتى

ھاياتنى ۋه ئۆلۈمنى ياراتقۇچى ئالالھتۇر.  جانلىق بولغان 
ھهر قانداق شهيئى دۇنياغا كېلىدۇ، ياشايدۇ ۋه ئۆلىدۇ. كۈز 
يهرگه  سارغىيىپ  يۇپۇرماقلىرى  دهل-دهرهخلهرنىڭ  پهسلىده 
دهل- بىلهنال  كېلىش  پهسلى  باھار  باشاليدۇ.  چۈشۈشكه 
مېۋه  ئېچىلىپ،  چېچهكلىرى  كۆكلهيدۇ،  ياشىرىپ  دهرهخلهر 
كۈنى  بىر  ئىنسان  ھهر  مۇشۇنداقتۇر.  ئىنسانالرمۇ  تۇتىدۇ. 
ۋه  يېڭى  بهلكى  ئهمهس،  يوقىلىش  ئۆلۈم  لېكىن  ئۆلىدۇ. 

پهرقلىق بىر ھاياتنىڭ باشلىنىشىدۇر.  
ئىچىده  بىز  بولغىنىدهك،  ئاخىرلىشىشى  بىر  جانلىقنىڭ  ھهر 
كائىناتنىڭ  باردۇر.  چېكى  بىر  كائىناتنىڭمۇ  بۇ  ياشاۋاتقان 
ئاخىرلىشىپ يوقىلىشى قىيامهت كۈنى دېيىلىدۇ. قىيامهتنىڭ قاچان 
تۇيۇقسىز  ئۇ  بىلمهيدۇ.  ھېچكىم  باشقا  ئالالھتىن  بولىدىغانلىقىنى 

كېلىدۇ. قىيامهتتىن كېيىنكى مهزگىل ئاخىرهت ھاياتىدۇر. 
بىر- يامانالرنى  بىلهن  ياخشىالر  ھاياتىنى  دۇنيا  ئالالھ 
بارلىققا  قىلىپ  يېرى  ئىمتىھان  بىر  ئايرىيدىغان  بىرىدىن 
كهلتۈرگهن. ھېچكىمگه ناھهقچىلىق قىلمايدىغان ۋه ئادالهتلىك 
ئىتائهت  بىلهن  قىلغانالر  ئىتائهت  ئهمرىگه  ئالالھ  بولغان 
قىلمىغانالرنى ئاخىرهتته ئادىل ھېسابقا تارتىدۇ. دۇنيا ھاياتى 
قىلغان  دۇنيادا  بۇ  ھازىرلىنىشتۇر.  ئۈچۈن  ھاياتى  ئاخىرهت 

ئىشلىرىمىز ئاخىرهتته يولىمىزنى يۇرۇتىدۇ ياكى قارايتىدۇ. 

«شۈبھىسىزكى، 
تهقۋادارالر (ئالالھقا 

قارشى چىقىشتىن يىراق 
تۇرىدىغانالر) 

ھهقىقهتهن جهننهتته 
بوالقالردىن بهھرىمهن 

بولىدۇ. ئۇالرغا: 
«جهننهتكه ئامان-

ئېسهن، تىنچ 
كىرىڭالر!» دېيىلىدۇ. 
ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى 
دۈشمهنلىكنى چىقىرىپ 
تاشاليمىز، ئۇالر ئۆزئارا 
قېرىنداش بولغان ھالدا 
تهختلهر ئۈستىده بىر-

بىرىگه قارىشىپ 
ئولتۇرىدۇ. جهننهتته 

ئۇالرغا چارچاش 
بولمايدۇ، ئۇالر 

جهننهتتىن 
چىقىرىۋېتىلمهيدۇ.» 

(ھىجر سۈرىسى، 45-48-ئايهتلهر)
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ئاخىرهت ھاياتى ھهممه ئادهم يېڭىدىن تىرىلدۈرىلىدىغان 
تهڭ  بىلهن  كۈن  تارتىلىدىغان  سوراققا  ئادالهتلىك  ۋه 
باشلىنىدۇ. سوراق كۈنى (مهھشهر)ده ھهممه ئادهم ئالالھنىڭ 
ھۇزۇرىغا چىقىدۇ. نهتىجىده كىم قىلچىلىك ياخشىلىق قىلغان 
قىلغان  گۇناھ  قىلچىلىك  ئالىدۇ.  مۇكاپاتىنى  ئۇنىڭ  بولسا، 

كىشىمۇ ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ. 
دۇنيا ھاياتىدا ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئىتائهت قىلمىغانالر 
ئۈچۈن  جازالىنىش  ئېرىشمىسه،  كهچۈرۈمگه  قىلمىسا،  تهۋبه 
جهھهننهمگه كىرىدۇ. ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئىتائهت قىلىپ 
مۇكاپاتالر،  خىلمۇ-خىل  يوق  تهڭدىشى  بولسا،  ياشىغانالر 
بولغان  بار  نېمهتلهر  تۈرلۈك  ھهر  ۋه  مېۋىلهر  خىل  ھهر 
كىشىنى  يهرده  ئۇ  ياشايدۇ.  ئهبهدىي  كىرىپ  جهننهتكه 
سوغۇق  قاتتىق  ياكى  ئىسسىق  قاتتىق  قىلىدىغان  راھهتسىز 
تارتقان  كۆڭلى  كۆرگهن،  كۆزى  جهننهتتىكىلهرگه  بولمايدۇ. 

ھهر قانداق نازۇ-نېمهت داۋاملىق ئىكرام قىلىنىپ تۇرىدۇ.

ئاخىرهتكه ئىمان ئېيتقان كىشى...  
ھېسابقا  ئىشلىرىدىن  بارلىق  ياخشى-يامان  قىلغان   

تارتىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. 
ئېرىشىش  نېمهتلهرگه  تهييارلىغان  ئۇنىڭغا  جهننهتته  ئالالھ   
ئۈچۈن، ئالالھنىڭ ئهمىر-پهرمانلىرىغا رىئايه قىلىشقا تىرىشىدۇ. 
ھۇسۇل  بولسا  ئاخىرهت  ئېتىزلىق،  بىر  ھاياتى  دۇنيا   
دۇنيا  بىلىپ،  دهپ  ئوخشايدۇ  مهزگىلگه  ئالىدىغان 
ئۈچۈن  ئاخىرهت  تۇتۇپ،  چىڭ  پۇرسهتنى  ھاياتىدا 

ياخشى تهييارلىق قىلىشقا تىرىشىدۇ. 
بىر  ئالىدىغان  چوقۇم  ھهققىنى  ئۆز  كۈچلۈكتىن  ئاجىزنىڭ   
كۈننىڭ كېلىدىغانلىقىنى بىلىپ، ھېچكىمنى بوزهك قىلمايدۇ. 

جهننهتته ئالالھنىڭ سىزگه قانداق نېمهتلهرنى بېرىشىنى خااليسىز؟
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5. ئالالهنىڭ ئۆزگهرمهس نىزامى: 
تهقدىر

شهكىلده  قانداق  قاچان،  نېمىنىڭ  كائىناتتا  ئالالھ 
بولىدىغانلىقىنى ئۇ شهيئىلهرنى بارلىققا كهلتۈرۈشتىن ئىلگىرىال 
كائىناتنى  چۈنكى  بىلىدۇ.  بىلهن  بىلىمى  مۇتلهق  چهكسىز، 
ۋه  ئىنچىكه  شهيئىلهرده  بارلىق  ئۇنىڭدىكى  ۋه  ياراتقۇچى 
ئالالھ  ئالالھتۇر.  قىلغۇچى  بهرپا  قانۇنىيهتلهرنى  ئۆزگهرمهس 
قىالاليدىغان  خالىغىنىنى  ئىنسانغا  ياراتقان،  ئىنساننى 
مېڭىشنى  يولدا  توغرا  كىشى  خالىغان  بهرگهن.  ئهركىنلىكنى 
تالالشتا  مېڭىشنى  يولدا  خاتا  كىشى  خالىغان  يهنه  تاللىسا، 
قىلىپ،  ھهرىكهت  قانداق  ئىنساننىڭ  ئالالھ  ئهركىندۇر. 
ئىلمى  چهكسىز  ئۇچرايدىغانلىقىنىمۇ  ئاقىۋهتكه  بىر  قانداق 
ئۆلچهم،  بىر  شهيئىگه  بىر  ھهر  ئالالھنىڭ  بىلىدۇ.  بىلهن 
بىلىپ  نهرسىنى  ھهممه  بهلگىلىشى،  قانۇنىيهت  ۋه  مىقدار 
ئهمىلىيهتكه  بۇنىڭ  كهلگهنده  ۋاقتى  قهدهر؛  قىلىشى  تهقدىر 

ئايلىنىشى، يۈز بېرىشى قازا دهپ ئاتىلىدۇ. 

تهقدىرگه ئىمان ئېيتقان كىشى...  
ئالالھنىڭ ھهممه نهرسىنى بىلىدىغانلىقىغا، ئالالھنىڭ   
يۇپۇرماقنىڭمۇ  تال  بىر  مۇستهسنا  بىلىشىدىن 

مىدىرالپ قويمايدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. 
تهڭپۇڭلۇق،  ياراتقان  كائىناتتا  ئالالھ   
بۇزماسلىققا  ئۇنى  قوغداشقا،  مۇۋازىنهتنى 

دىققهت قىلىدۇ.
تهرتىپلىك  نهرسىنى  ھهممه  ئالالھنىڭ   
قانۇنىيهت ئىچىده ياراتقانلىقىنى بىلىپ، بۇ 
سۈپىتىده  پارچىسى  بىر  قانۇنىيهتنىڭ 
كۈرهش  قارشى  قىيىنچىلىقالرغا  ئۇچرىغان 
قىلىشتا ئالالھقا ئىشهنچه قىلىپ يۆلىنىدۇ. 

«قانداق نهرسه 
بولمىسۇن، ئۇنىڭ 
خهزىنىسى بىزنىڭ 
دهرگاھىمىزدىدۇر، 
بىز ئۇنى پهقهت 
مهلۇم مىقداردىال 

چۈشۈرىمىز.» 
(ھىجىر سۈرىسى، 21-ئايهت)

«ئامهنتۇ» كېمىسىگه چىقىۋالغانالر 
قۇتۇلىدۇ.
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قىلغۇچى،  «مۇھاپىزهت  ئالالھنىڭ  ئۇلۇغ    .13
پهرۋىش قىلغۇچى، تهربىيىلىگۈچى، ئۇستاز» 

مهنىسىدىكى ئىسمى.
«ياردهم  ۋه  «دوست»  رهببىمىزنىڭ    .14

قىلغۇچى» مهنىسىدىكى ئىسمى.
پهيغهمبهر  بويسۇنۇش،  ئالالھقا  «ئۇلۇغ    .15
بىلدۈرگهننىڭ  دهپ  دىن  بىزگه  ئهلهيھىسساالم 
ھهممىسىنى قهلبىمىزده تهستىق قىلىپ، تىلىمىزدا 
قىلىپ  رىئايه  ئىشهنگىنىمىزگه  سۆزلهش، 
ئهمىلىيىتىمىزده،  ئېيتقىنىمىزنى  ئىمان  ياشاش، 
مهنىسىنى  كۆرسىتىش»  ئىش-ھهرىكىتىمىزده 

ئىپادىلهيدىغان دىنىمىزنىڭ ئىسمى. 
تىلغا  بىرلىكته  بىلهن  ئىمان  قۇرئاندا    .16
ئېلىنغان «ئاڭلىق قىلىنغان ياخشى ئىش، 
ھهرىكهت»  ئىجابىي  مۇئامىله،  گۈزهل 

مهنىسىنى بىلدۈرۈدىغان ئاتالغۇ. 
ئالالھنىڭ بىر ۋه يىگانه ئىكهنلىكى،    .17
ۋه  سۈپهتلىرىنىڭ  زاتىنىڭ، 
ئوخشىشى  تهڭدىشى،  پېئىللىرىنىڭ 
مهنىسىنى  يوقلۇقى  شېرىكى  ۋه 

ئىپادىلهيدىغان سۈپىتى.
بولغان  شهرت  ئېيتىش  ئىمان    .18

پرىنسىپ، ئىمان ئاساسى، ئېتىقاد.
نازىل  ئهلهيھىسساالمغا  ئىسا  ئالالھ   .19
قىلغان مۇقهددهس كىتابنىڭ ئىسمى. 
ھهر تۈرلۈك نازۇ-نېمهتلهر بار بولغان،    .20
مهڭگۈ  ئىچىده  ئۇنىڭ  مۆمىنلهر 

قالىدىغان يهر. 

ۋهھيى  پهيغهمبهرلهرگه  ئالالھتىن    .1
يهتكۈزگۈچى پهرىشتىنىڭ ئىسمى.

ئهمىر-پهرمانالرنى  كهلگهن  ئالالھتىن    .2
تۇلۇق  خهلققه  پهيغهمبهرلهرنىڭ 

يهتكۈزۈشى.
مهرت  تهمكىن،  جهسۇر،  ئادىل،    .3
سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز 
«تالالنغان»  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى 

دېگهن مهنىدىكى بىر ئىسمى.
ئىنسانالر دۇنيادا قىلغان ئهمهللىرىنىڭ    .4
كۆرىدىغان  جازاسىنى  ياكى  مۇكاپات 

ئهبهدىي ياشاش يېرى. 
يوقتۇر،  «ئاخىرلىشى  ئالالھنىڭ    .5
ئهبهدىيدۇر» دېگهن مهنىدىكى سۈپىتى.
ئاالھىدىلىكلىرى  ئۈستۈن  ئالالھنىڭ    .6
مهنىنى  دېگهن  ئىسىملىرى  گۈزهل  ۋه 

بىلدۈرۈدىغان ئاتالغۇ. 
قىلچىلىك شۈبھه قىلماي، چىن يۈرهكتىن    .7

ئىشىنىش.
ئۇلۇغ ئالالھنىڭ «ھهممىنى بىلگۈچى»    .8

مهنىسىدىكى سۈپىتى.
ئالالھقا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋه    .9
چىن  نهرسىلهرگه  بىلدۈرگهن  ئۇ 

يۈرهكتىن ئىمان ئېيتقۇچى كىشى.
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بولغان    .10

چوڭ ئوغلى.
ئىماننىڭ ئهڭ ئىخچام ئىپادىسى بولغان «ال    .11
رهسۇلۇلالھ»  مۇھهممهدۇن  ئىلاللالھ  ئىالھه 

جۈملىسىنىڭ ئىسمى. 
كۆرسىتىش  يول  بهندىلىرىگه  ئالالھ    .12
ۋه ئۇالرنى نىجاتلىققا باشالش ئۈچۈن 
مۇھهممهد  پهيغهمبىرى  زامان  ئاخىر 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه نازىل 
قىلغان مۇقهددهس كىتابنىڭ ئىسمى. 

سۆز ئويۇنى تېپىشماق
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راھمانسهن، ھهممه مهخلۇقاتقا مهرھهمهت قىلغۇچىسهن. بىزگىمۇ مهرھهمهت قىلغىن!
راھىمسهن، سېنى ياخشى كۆرگۈچىلهرنى مۇھهببهت بىلهن قورشىغۇچىسهن. بىزنى ياخشى 

كۆرگهنلىرىڭنىڭ ئارىسىدا بولغىلى نېسىپ قىلغىن!
قۇددۇسسهن، ھهر خىل ئهيىپ-نوقسان سۈپهتلهردىن يىراقسهن. بىزنى كىرلهردىن پاكىزلىغىن!

ساالمسهن، ھهر تۈرلۈك خىيىم-خهتهردىن ساقلىغۇچىسهن. بىزنى قورقۇنچاقلىقتىن قۇتقازغىن!
مۇئمىنسهن، قهلىبلهرگه خاتىرجهملىك بېغىشلىغۇچىسهن، ساڭا بولغان ئىشهنچىمىزنى مۇستهھكهم قىلغىن!

ئهزىزسهن، چهكسىز ۋه ئۇلۇغ شهرهپ ئىگىسىسهن. بىزنى شهرهپسىز قىلما!
مۇتهكهببىرسهن، ھهممىنىڭ بۈيۈكى سهن، بىزنى تهكهببۇرلۇقتىن ساقال!

بارىيسهن، جىمى مهۋجۇداتنى ئۆزئارا ماس قانۇنىيهت ئىچىده ياراتقۇچىسهن. بىزنى بۇ قانۇنىيهتتىن ئۇزاقالشتۇرما! 
مۇساۋۋىرسهن، ھهر مهۋجۇداتقا گۈزهل شهكىل بهرگۈچىسهن. بىزگه بۇ گۈزهللىكنى ساقالپ قېلىش كۈچى بهرگىن!

غاففارسهن، كۆپ ئهپۇ قىلغۇچىسهن، بىزنى ئهپۇدىن مهھرۇم قىلما!
ۋهھھابسهن، كۆپ ھهدىيه بهرگۈچىسهن. بىزنى ھهدىيهلىرىڭ بىلهن خۇشال قىلغىن!

رهززاقسهن، ھهممىگه رىزقىنى بهرگۈچىسهن. داستىخىنىمىزنى نېمهتسىز قويما!
فهتتاھسهن، ھهر نهرسىنى ئاخىرىغىچه ئاچقۇچىسهن، ئىشىكىڭنى يۈزىمىزگه ياپما!

ئالىمسهن، ھهر نهرسىنى ئهڭ ياخشى بىلگۈچىسهن، بىزنى نادانلىقتىن ساقال! 
قابىدسهن، خالىغىنىڭنى تارايتقۇچىسهن، بىزنى يوقسۇلۇققا مۇپتىال قىلما!

باسىتسهن، خالىغىنىڭنى كېڭهيتكۈچىسهن، بىزگه موللۇق بهرگىن!
خافىدسهن، خالىغىنىڭنى پهسلهشتۇرىسهن، بىزنى پهسلهشتۈرمه!
رافىسهن، خالىغىنىڭنى يۈكسهلدۈرىسهن، بىزنى يۈكسهلدۈرگىن!

مۇئىزسهن، ئىززهت ۋه شهرهپ بهرگۈچىسهن، بىزگه شهرهپ نېسىپ قىلغىن!
مۈزىلسهن، خار، بىچاره قىلغۇچىسهن، بىزنى خار قىلما!

سهمىيسهن، مهخپى، ئاشكارا ھهممىنى ئاڭلىغۇچىسهن، بىزنى ساڭا يالۋۇرۇشتىن يىراقالشتۇرما!
باسىرسهن، ھهممىنى تهپسىلىي كۆرگۈچىسهن، بىزگىمۇ تهپسىلىي كۆرهلىگۈدهك كۆز بهرگىن!

ئادلسهن، ئادالهتنى ئهڭ ياخشى جارى قىلدۇرغۇچىسهن، بىزنى زۇلۇمدىن ئۇزاق ئهيله!
التىفسهن، لۇتفى كهرىمى مول بولغۇچىسهن، بىزنى لۇتۇف دېڭىزىدا ئۈزگىلى نېسىپ قىلغىن!

خابىرسهن، ھهممىدىن خهۋهردارسهن، بىزنى ئۆزىمىزدىن بىخهۋهر قىلما!
ھهلىمسهن، يارىتىلغۇچىالرغا يۇمشاق مۇئامىله قىلغۇچىسهن، بىزگىمۇ يۇمشاق مۇئامىله قىلىشنى ئۆگهتكىن!
غافۇرسهن، بهندىلىرىڭنىڭ گۇناھلىرىنى مهغپىرهت قىلغۇچىسهن، بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مهغپىرهت قىلغىن!

شهكۇرسهن، شۈكۈرلهرنى قوبۇل قىلغۇچىسهن، بىزگه شۈكۈر قىلىش ئىمكانى بهرگىن!
ھافىزسهن، ھهممىنى مۇھاپىزهت قىلغۇچىسهن، بىزنى ناچار ئىشالردىن ساقال!

ھاسىبسهن، ھهممىدىن ھېساب سورغۇچىسهن، بىزنى بېرهلمهيدىغان ھېسابتىن ئۇزاق قىلغىن!
كهرىمسهن، ياخشىلىقىڭ ۋه ئىكرامىڭ مولدۇر. بىزگه مهرتلىكنى ئۆگهتكىن!

راقىبسهن، جىمى مهخلۇقالرنى كۈزهتكۈچىسهن، بىزگه نازارهت ئاستىدا ئىكهنلىكىمىزنى ئونۇتتۇرما!
مۇجىبسهن، دۇئاالرنى قوبۇل قىلغۇچىسهن، دۇئالىرىمىزنى جاۋابسىز قويما!

ھاكىمسهن، ھهممىنى دهل جايىدا قىلغۇچىسهن، بىزنى پايدىسىز ئىشالردىن ئۇزاقالشتۇرغىن!
ۋهدۇدسهن، بهندىلىرىڭنى ناھايىتى ياخشى كۆرگۈچىسهن، بىزگه ياخشى كۆرۈشنى ئۆگهت!

بائىسسهن، ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرگۈچىسهن، بىزنى بهختلىك قىلغان ھالدا تىرىلدۈرگىن!
شهھىدسهن، ھهممىگه شاھىتسهن، سېنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىمىزغا شاھىت بول!

ھهقسهن، تهك ھهقىقهت سهن، بىزگه ھهقىقىتىڭدىن ئىلھام قىل!
ۋهكىلسهن، ئىشهنچىلىكسهن، بىزگه ساڭا ئىشهنچه قىلىشنى ئونۇتتۇرما!

قاۋىيسهن، كۈچ-قۇۋۋهت ئىگىسىسهن، بىزنى سۆيگۈڭ بىلهن كۈچلهندۈرگىن!
مهتىنسهن، ئهڭ كۈچلۈكسهن، بىزنى ئاجىزالشقان چېغىمىزدا يالغۇز قويما!

ۋهلىيسهن، ئىمان ئېيتقانالرنىڭ دوستىسهن، بىزنى دوستلۇققا قوبۇل قىلغىن!
ھامىدسهن، ماختاشقا اليىقسهن، بىزگه ساڭا ھهمدۇ-سانا ئېيتىشنىڭ لهززىتىنى تېتىتقىن!

ئامىيىن!

م!
ھى
لال
ئا
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ئىزدهن-تهتقىق قىل-ئويالن!ئىزدهن-تهتقىق قىل-ئويالن!

ئىبادەتئىبادەت
ھهج  ۋه  زاكات  روزا،  ناماز،  كهلىمهئى-شاھادهت،   .1
ئىبادهتلهرگه  بۇ  ياكى  مهنىسىنى  سۆزلهرنىڭ  دېگهن 
ياكى  بىلىدىغان  تېپىشماق  ھېكايه،  شېئىر،  ئاالقىدار 
بېقىڭالر.  سوراپ  چوڭالردىن  بىلمهيدىغانلىقىنى 

بىلگهنلىرىڭالرنى دهپتىرىڭالرغا يېزىڭالر. 
چاغدا  ئۆگىنىدىغان  مهزمۇنالرنى  باپتىكى  بۇ   .2
ساۋاقداشلىرىڭالر بىلهن مهسلىھهتلىشىپ، ھهر بىر تېما 
ئۈچۈن بىر ھهپته ئايرىپ مۇزاكىره قىلىڭالر. مهسىلهن: 
يوقسۇلالرنىڭ  ھهپتىسى،  زاتالر  دىنىي  ۋه  جامىلهر 

ھالىدىن خهۋهر ئېلىش ھهپتىسى دېگهندهك. 
ئىش  ھهر  قىلىنغان  ئۈچۈن  ئېرىشىش  رازىلىقىغا  «ئالالھ   .3
تۇرمۇشىمىزدىن  كۈندىلىك  سۆزگه  دېگهن  ئىبادهتتۇر» 

مىسال كهلتۈرۈپ، ساۋاقداشالر ئارا مۇزاكىره قىلىڭالر. 
نېمه  كېچىسى  قهدىر  مۇھىم؟  نېمىشقا  ئېيى  رامىزان   .4
ساۋاقداشالر  خهيرلىك؟  تېخىمۇ  ئايدىن  مىڭ  ئۈچۈن 

ئۆزئارا مۇالھىزه قىلىپ كۆرۈڭالر. 
دهرسلىك  بىلىمى»  ئهخالق  ۋه  كۈلتۈرى  «دىن   .5
نهشىر  كومىتېتى  دىيانهت  تۈركىيه  ياكى  كىتابىدىن 
ئائىت  ئىبادهتكه  كىتابالردىن  تۆۋهندىكى  قىلغان 

مهزمۇنالرنى تېپىپ ئوقۇڭالر: 
«يانچۇق ئىلمىھالى»، (قىسقىچه فىقىھ كىتابچىسى)،  ئا. 

مهھمهت سويمهن،
«رامىزان ۋه روزا»، سهيفهتتىن يازىجى، ئه. 

گۇناھالر»،  چوڭ  ۋه  ھارامالر  دىنىدىكى  «ئىسالم  ب. 
لۈتفى شهنتۈرك.       

«ئېيتقىنكى: شۈبھىسىز، 
مېنىڭ نامىزىم، باشقا 

ئىبادهتلىرىم، ھاياتىم ۋه 
ئۆلۈمىم ئالهملهرنىڭ 

رهببى ئالالھ 
ئۈچۈندۇر.» 

(ئهنئام سۈرىسى، 162-ئايهت)
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بۇرۇلۇش،  ئالالھقا  كۆڭلىدىن  چىن  خاالپ  ئۆزى  ــــ  ئىبادهت 
ياراتقۇچىغا  ئىبادهت  دېگهنلىكتۇر.  قىلىش  ئىتائهت  ۋه  بويسۇنۇش 
بولغان سۆيگۈنىڭ نهتىجىسىدۇر ۋه پهقهتال ئالالھ ئۈچۈن قىلىنىدۇ. 

بارلىق ئىبادهتلهرنىڭ ئاساسىدا ئالالھقا بولغان ئىمان بار. 

ئىنسان ياراتقۇچىغا بولغان سۆيگۈسىنى قانداق ئىپادىلهيدۇ؟ 
بىلىدۇ؟  قانداق  كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى  نېمىنى  ياراتقۇچىنىڭ 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  قۇرئانى-كهرىمده 
بۇيرۇلغان:  قىلىشى  چاقىرىق  مۇنداق  ئىنسانالرغا  ۋهسهللهمگه 
ئىتائهت  ماڭا  كۆرسهڭالر،  ياخشى  ئالالھنى  ئهگهر  «ئېيتقىنكى: 
قىلىڭالركى، ئالالھمۇ سىلهرنى ياخشى كۆرگهي ۋه گۇناھلىرىڭالرنى 
قىلغۇچىدۇر،  مهغپىرهت  ناھايىتى  ئالالھ  چۈنكى  قىلغاي.  ئهپۇ 
دېمهك،  31-ئايهت)  سۈرىسى،  (ئال-ئىمران  مېھرىباندۇر.»  ناھايىتى 
اليىقىدا ئىبادهت قىلىش پهقهت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىمان 
ئېيتىپ، ئۇنىڭ ئىزىدىن مېڭىش بىلهنال مۇمكىندۇر. دېمىسىمۇ، 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ۋه  ئالالھ  ئاساسى  ئىبادهتلهرنىڭ 
ئىمان ئېيتىش، ئۇنىڭغا بويسۇنىدىغانلىقىنى ئىپادىلهش بولۇپ، 

بۇ كهلىمهئى-شاھادهتته ئىخچام بىلدۈرۈلگهن:

ۋه  ئىجابىي  بارلىق  قىلغان  يۈزىسىدىن  ئېتىقادى  ئىنساننىڭ 
پايدىلىق ئىشلىرى ئىبادهت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ: مهسىلهن: ئالالھ 
يامانلىقنى  قىلىش،  تهشۋىق  ياخشىلىقنى  تىرىشىش،  يولىدا 
زاكات  ۋه  ھهج  روزا،  ناماز،  قاتارلىقالر.  ئوقۇش  قۇرئان  توسۇش، 
ئىبادهتلهرنىڭ  بۇ  ئىبادهتلهردۇر.  ئاساسلىق  ئىسالمدىكى  بولسا، 
ئېنىق  دىنىمىزدا  مىقدارى  ۋه  ئۇسۇلى  قىلىنىش  ئورنى،  ۋاقتى، 

بهلگىلهنگهن.

گۇۋاھلىق  يهنه  يوقتۇر.  ئىالھ  باشقا  ئالالھتىن  بېرىمهنكى،  گۇۋاھلىق 
بېرىمهنكى، مۇھهممهد ئالالھنىڭ بهندىسى ۋه ئهلچىسىدۇر.
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پهرز
مۇكهللهفلهرنىڭ  قىلىنغان،  ئهمىر  بىلهن  سۆز  ئېنىق  كهسكىن،  دىنىمىزده  قىلىنىشى 
ئىش- ھېسابلىنىدىغان  بولۇپ  گۇناھ  قىلمىسا  ئهگهر  بولغان،  شهرت  قىلىشى  ئادا 
مۇئامىله  ئادىل  ئوقۇش،  ناماز  قىلىش،  ۋاپا  ۋهدىسىگه  مهسىلهن:  ھهرىكهتلهردۇر. 

قىلىش قاتارلىقالر. 

هارام
مۇكهللهفلهر  قىلىنغان،  مهنئى  بىلهن  سۆز  ئېنىق  كهسكىن،  دىنىمىزده  قىلىنىشى 
ھېسابلىنىدىغان  بولۇپ  گۇناھ  سالسا،  قىلىپ  ئهگهر  بولغان،  تېگىشلىك  قىلماسلىققا 
ئىش-ھهرىكهتلهردۇر. مهسىلهن: يالغان گهپ قىلىش، غهيۋهت، ئوغرىلىق قاتارلىقالر.

سۈننهت
ئىش-ھهرىكهتلهردۇر.  قىلغان  تهۋسىيه  قىلىشىمىزنى  بىزنىڭمۇ  ۋه  قىلغان  پهيغهمبىرىمىز 
مهسىلهن: خوشچىراي بولۇش، چىشىنى چوتكىالش، پاكىزه، چىرايلىق كىيىنىش قاتارلىقالر.

مهكرۇه
قىلىنىشى دىنىمىزده كهسكىن بولمىغان بىر دهلىل بىلهن چهكلهنگهن ئىش-ھهرىكهتلهردۇر. 

مهسىلهن: يهرگه ئهخلهت تاشالش، ناماز ئوقۇغاچ ئهتراپىغا سهپسېلىش قاتارلىقالر.

مۇباه
ئىش- قويۇۋېتىلگهن  ئىختىيارىغا  قىلماسلىقتا  قىلىش  بۇنى  مۇكهللهفلهر  دىنىمىزده 
ھهرىكهتلهردۇر. مهسىلهن: يېيىش-ئىچىش، سىرتتا ئايلىنىش، ئىسراپخورلۇق قىلمىغان 

ھالدا نهرسه-كېرهك سېتىۋېلىش قاتارلىقالر.   

تېگىشلىك  ۋه  يهتكهن  باالغهتكه  جايىدا،  ئهقلى-ھۇشى 
ئىبادهتلهرنى  بۇ  مۇسۇلماننىڭ  ھهر  بولغان  ئۇيغۇن  شهرتكه 
ئادا قىلىش مهجبۇرىيىتى بار. بۇ ئاالھىدىلىككه ئىگه بولغان 
دىنىمىزدا  ئاتىلىدۇ.  دهپ  «مۇكهللهف»  ئىنسانالر 
مۇكهللهفلهرنىڭ بارلىق سۆز-ھهرىكهتلىرىنىڭ ئىسمى باردۇر: 

ئهكبهر»  «ئالالھۇ  ئهسناسىدا  ناماز  ۋاقىت  بهش  ئوقىغان  كۈنده  بىر 
بۇ  چوڭالردىن  بېقىڭ.  ساناپ  تهكرارلىغانلىقىڭىزنى  قېتىم  قانچه  سۆزىنى 

سۆزنىڭ مهنىسى ۋه ھاياتىمىزدىكى ئهھمىيىتىنى سوراپ مۇالھىزه قىلىڭ.
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«مهن ھهقىقهتهن 
(ئىبادهتكه اليىق) 

ئالالھتۇرمهن، 
مهندىن باشقا ھېچبىر 

ئىالھ يوقتۇر. شۇڭا 
يالغۇز ماڭىال ئىبادهت 
قىلغىن، مېنى زىكرى 
قىلىش ئۈچۈن ناماز 

ئوقۇغىن.» 
 (تاھا سۈرىسى، 14-ئايهت)

ناماز دىننىڭ تۆۋرۈكى،
مۆمىننىڭ مېراجى،
كۆزىمىزنىڭ نۇرى،

جهننهتنىڭ ئاچقۇچىدۇر.

رەببىمىزنىڭ هۇزۇرىدا كۈندە بهش 
ۋاقىت: ناماز

ناماز  ئوقۇشتۇر.  ناماز  بىرى  ئاساسلىرىدىن  ئىسالمنىڭ 
ئالالھنى زىكىر قىلىش ۋه ئۇنىڭغا ئىلتىجا قىلىش مهقسىدىده 
ۋاقىت  بهش  كۈنده  بىلهن  ھهرىكهتلهر  ۋه  شهرت  مۇئهييهن 
ئادا قىلىنىدىغان پهرزدۇر. كىشىنى مهنىۋىي جهھهتته ئالالھقا 
يۈكسهلدۈرىدۇ. ئىماندىن كېيىن دىننىڭ ئهڭ مۇھىم ئهمرى 

نامازدۇر. 
نامازنىڭ ۋاقتىدا ئوقۇلۇشى ئالالھ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان 
پهرز  ناماز  دىنالردىمۇ  ئىلگىرىكى  بىرىدۇر.  ئىشالردىن 
قىلىنغان. ھېچقانداق باھانه-سهۋهب يوق ئهھۋالدا نامازنى 
تهرك قىلىش چوڭ گۇناھتۇر. تاھارهت ئۈچۈن سۇ تاپالمىغاندا 
يېتىپ  ياكى  ئولتۇرۇپ  قالغاندا  ئاغرىپ  قىلىپ،  تهيهممۇم 

تۇرۇپ بولسىمۇ ناماز ئوقۇش ئهمىر قىلىنغان. 

1. باپ
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نامازنىڭ پهرزلىرى
بۇ  قىلىنىدۇ،  ئادا  ئىلگىرى  باشالشتىن  نامازغا  ئالتىسى  بار:  پهرزى  نامازنىڭ 12 
بۇالر  قىلىنىدۇ،  ئادا  ئىچىده  نامازنىڭ  ئالتىسى  ئاتىلىدۇ.  دهپ  شهرتلىرى  نامازنىڭ 

نامازنىڭ رۇكۇنلىرى دهپ ئاتىلىدۇ.

نامازنىڭ شهرتلىرى  .1
بىر  مۇھىم  بۇنداق  ئاالقىدۇر.  خىل  بىر  ئارىسىدىكى  ئالالھ  بىلهن  ئىنسان  ناماز 
ئاالقىلىشىشقا تهييارلىقسىز كهلگىلى بولمايدۇ. نامازغا باشالشتىن ئىلگىرى ئادا قىلىشقا 

تېگىشلىك بهزى شهرتلهر بار: 
ئىنسان  دېگهنلىكتۇر.  پاكىزلىنىش  كىرلهردىن  ھۆكمى  تاھارهت:  ھادهستىن   .1
ياراتقۇچىسىنىڭ ئالدىغا ھهر خىل ناچارلىقتىن پاكىزلىنىپ، پاك-پاكىزه ھالهتته 
ئىلگىرى  نامازدىن  بولسا  قىلىش  غۇسلى  ئېلىش،  تاھارهت  كېرهك.  چىقىشى 

پاسكىنا نهرسىلهردىن پاكىزلىنىش دېگهنلىكتۇر. 
كېيگهن  كىشى  ئوقۇغۇچى  ناماز  ۋه  يهر  ئوقۇيدىغان  ناماز  تاھارهت:  نىجاسهتتىن   .2
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  كېرهك.  بولۇشى  پاكىزه  كىيىملهر 
ۋهسهللهم: «نامازنىڭ ئاچقۇچى پاكىزلىقتۇر.» دېگهن. (ئهبۇ داۋۇد: «تاھارهت»، 61/31) 
كىشى  ئوقۇيدىغان  ناماز  دېگهنلىكتۇر.  يۆگهش  يېرىنى  ئهۋرهت  ئهۋرهت:  سهترى   .3

يۆگهشكه تېگىشلىك يهرلىرىنى يۆگىشى كېرهك. 
ئىستىقبالى قىبله: كهبه تهرهپكه قاراش كېرهك. قهلبنىڭ ئالالھقا بۇرۇلۇشىنى ئىپادىلهيدۇ.   .4
ۋاقىت: ھهر ۋاقىت نامازنىڭ ئۆزىگه خاس مۇئهييهن ۋاقتى باردۇر. ناماز ئۇ ۋاقىتتا   .5

ۋاقتىدا  قېلىپ  ئۇنتۇپ  ياكى  قېلىپ  ئۇخالپ  ئوقۇلىدۇ. 
ئوقۇش  ۋاقىتتا  قىسقا  ئهڭ  قازاسىنى  نامازالرنىڭ  ئوقۇيالمىغان 

كېرهك.  
ئادا  ھهرىكهتلهرنى  ياكى  شهكىل  بهزى  پهقهتال  ناماز  نىيهت:   .6

قىلىشتىن ئىبارهت ئهمهس. بۇ ھهرىكهت ۋه شهكىللهر 
نامازنىڭ مهقسىدىگه ئاساسهن قىلىنىشى شهرت. بۇنى 

تىلدا سۆزلهش ياخشىدۇر. 
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2. نامازنىڭ رۇكۇنلىرى  
ئوقۇسا  ناماز  كىشى  قىلغان  ئادا  شهرتلىرىنى  نامازنىڭ 
بۇالر  بار،  تېگىشلىكلهر  قىلىشقا  ئهسناسىدا  ناماز  بولىدۇ. 

نامازنىڭ رۇكۇنلىرى دهپ ئاتىلىدۇ:
چوقۇم  نامازنى  ھهر  تهكبىرى:  (باشالش)  ئىفتىتاھ   .1
ئالالھنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ئىپادىلهيدىغان «ئالالھۇ ئهكبهر» 

سۆزى بىلهن باشالش كېرهك.
قىيام: كۈچى يېتىدىغانالر نامازنى ئۆره تۇرۇپ ئوقۇشى كېرهك.   .2

قىرائهت: قۇرئان ئوقۇش،  .3
رۇكۇ: قولنى تىزنىڭ ئۈستىده قويۇپ، ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا ئېگىلىش،   .4
قول،  ئىككى  تىز،  ئىككى  بۇرۇن،  پىشانه،  سهجده:   .5
تازىم  ھۇزۇرىدا  ئالالھنىڭ  قويۇپ  يهرگه  پۇتنى  ئىككى 

(سهجده) قىلىش،
قائده-ئاخىره: نامازنىڭ ئاخىرىدا ئهتتهھىيياتۇ دۇئاسىنى   .6

ئوقۇپ بولغۇچه ئولتۇرۇش. 
دىننىڭ ماھىيىتىده بىرلىك، ئىتتىپاقلىق بار بولغانلىقى 
تهشۋىق  ئوقۇش  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  نامازنى  ئۈچۈن، 
قىلىنغان. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته جامائهت بىلهن بىرلىكته 
قېتىم  بىر  ھهپتىده  نامازالردىن  بولغان  زۆرۈر  ئوقۇش 
ئوقۇلىدىغان جۈمه نامىزى ۋه يىلدا ئىككى قېتىملىق ھېيىت 

نامىزى بار.

پهيغهمبىرىمىز بىر كۈنى 
دوستلىرىدىن: 

«ئىشىكىڭالرنىڭ 
ئالدىدا ئېقىپ تۇرغان 

بىر دهريا بولسا ۋه 
كۈنده بهش قېتىم بۇ 
دهريادا يۇيۇنساڭالر، 
سىلهرده كىر دېگهن 

نهرسه قاالمدۇ؟» دهپ 
سورىدى. دوستلىرى: 

«قالمايدۇ!» دهپ 
جاۋاب بېرىشى بىلهن 
پهيغهمبىرىمىز: «بهش 

ۋاقىت نامازمۇ 
مۇشۇنداقتۇر. ئالالھ 

ناماز ئارقىلىق 
گۇناھالرنى يوق 

قىلىدۇ.» دېدى. 
(بۇخارى: «مهۋاقىت»، 6)

تهئدىل-ئهركان  نامازنى  ئوقۇغىن،  قىلىنغاننى  ۋهھيى  «ساڭا 
ناچار  ۋه  ھاياسىزلىقتىن  ئىنساننى  ناماز  چۈنكى  ئوقۇغىن.  بىلهن 
ئۇلۇغ  ئهڭ  ئهلۋهتته  ئېتىش  ياد  ئالالھنى  توسىدۇ.  ئىشالردىن 

ئىبادهتتۇر. ئالالھ قىلىۋاتقىنىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ.» 
(ئهنكهبۇت سۈرىسى، 45-ئايهت)
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تاھارهتنىڭ پهرزلىرى
قولىمىزنى ۋه يۈزىمىزنى يۇيۇش،  .1

قولىمىزنى بىلهكلىرىمىزنىڭ جهينىكى بىلهن قوشۇپ يۇيۇش،  .2
بېشىمىزنىڭ ئهڭ ئاز تۆتته بىر قىسمىغا مهسھى قىلىش،  .3

پۇتىمىزنى ئوشۇقىمىز بىلهن قوشۇپ يۇيۇش.   .4

غۇسۇلنىڭ پهرزلىرى
ئاغزىمىزنى يۇيۇش،  .1
بۇرنىمىزنى يۇيۇش،  .2

پۈتۈن بهدىنىمىزنى يۇيۇش.  .3

تهيهممۇمنىڭ پهرزلىرى
نىيهت قىلىش،  .1

يۈزىمىزگه،  قېتىم  بىرىنچى  ئۇرۇپ،  قېتىم  ئىككى  تۇپىغا  پاكىزه  بىلهن  قولىمىز   .2
ئىككىنچى قېتىم بىلهكلىرىمىزگه مهسھى قىلىش (سىالش).

ياندىكى جامى 
چىرتىيوژىنى تهھلىل 

قىلىڭ. جامىدىكى 
خىزمهتچىلهردىن بىرنى 

ئىزدهپ تېپىپ، چىرتىيوژدا 
رهقهم بىلهن ئىشارهت 
قىلىنغان ئورۇنالرنىڭ 
ئىسىملىرىنى ئۆگىنىپ 

كېلىڭ.  

5

6

2

3

4

1
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 ناماز ئوقىغان كىشى...

تۇرىدۇ.  ئۇزاق  سۆز-ھهرىكهتلهردىن  قهبىھ   

بولغان  بىلهن  ئۇنىڭ  ئارقىلىق  ئېيتىش  تهكرار-تهكرار  ئۇلۇغلۇقىنى  ئالالھنىڭ   

ئاالقىسىنى كۈچلهندۈرىدۇ. 

دائىم ئالالھنى ياد ئېتىدۇ، ھهر بىر كۈن ئىچىده ئىشلىرىدا ئالالھنىڭ رازىلىقىغا   

ئېرىشىشكه تىرىشىدۇ.

تاھارهت ئېلىش ئارقىلىق تازىلىققا رىئايه قىلىدۇ. پاكىزلىققا ئادهتلىنىدۇ. شۇنداقال   

تاھارهت ئۇنىڭغا مهنىۋىي كۈچ-قۇۋۋهت قوشىدۇ.

بهلگىلهنگهن ۋاقىتتا ناماز ئوقۇش ئارقىلىق ۋاقتىنى پىالنالشنى ئۆگىنىدۇ.   

كۈندىلىك ئالدىراش ئىشلىرىدىن بىردهم بولسىمۇ ئايرىلىپ، مۇئهييهن بىر ۋاقىتتا   

رهببى بىلهن ئاالقىلىشىشنىڭ خۇشاللىقىنىڭ تهمىنى تېتىيدۇ.

ئۇلۇغ ئالالھنىڭ: «ئى مۆمىنلهر! سهۋر ئارقىلىق ۋه ناماز ئارقىلىق ياردهم تىلهڭالر. ئالالھ   

دېگهن  153-ئايهت)  سۈرىسى،  (بهقهره  بىللىدۇر.»  بىلهن  قىلغۇچىالر  سهۋر  ھهقىقهتهن 

چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشىدۇ، بۇ سايىدا قىيىنچىلىقالرغا قارشى كۈچ-قۇۋۋهتكه ئېرىشىدۇ. 

ئوقىغان نامازلىرى بىلهن دىلى يۇرۇيدۇ. قهلبىدىكى نۇر تېخىمۇ پاراليدۇ.  

بهدهن، تىل، ئهقىل، كۆڭۈل، زامان ۋه ماكان بىلهن قىلغىلى بولىدىغان بارلىق   

شۈكۈرلهرنى ئالالھقا سۇنۇش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ.
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«ئى مۆمىنلهر! 
(گۇناھالردىن) 

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، 
سىلهردىن 

ئىلگىرىكىلهرگه روزا 
پهرز قىلىنغاندهك، 

سىلهرگىمۇ پهرز 
قىلىندى.» 

(بهقهره سۈرىسى، 183-ئايهت)

ناچار ئىشالردىن يىراقلىشىشنى 
ئۆگىتىدىغان: روزا

روزا   بىرىدۇر.  ئاساسلىرىدىن  ئىسالمنىڭ  روزىسى  رامىزان 
(زو  ساھۇر  مۇسۇلماننىڭ  ئهر-ئايال  بولغان  مۇكهللهف  ــــ  
ۋاقتى، سۈبھى) ۋاقتىدىن ئاخشام ئىپتار ۋاقتىغىچه يېيش-
يىراق  ھالدا  ئاڭلىق  مۇناسىۋهتتىن  جىنسىي  ۋه  ئىچىش 
نىيىتىده  ئېرىشىش  رازىلىقىغا  ئالالھ  روزىنى  تۇرۇشىدۇر. 

تۇتۇش كېرهك.   

سهپهرگه چىققاندا ياكى ئاغرىپ قالغاندا روزا تۇتمىسىمۇ 
تۇتۇش  تولۇقالپ  كېيىن  روزىنى  بولغان  قازا  ئهمما  بولىدۇ، 
تۇتالمايدىغان  روزا  تۈپهيلى  كېسىلى  ساقايماس  كېرهك. 
كىشىلهر تۇتالمىغان ھهر كۈنلۈك روزىسى ئۈچۈن بىر فىدىيه 
كۆرىدىغان  كىشىلهر  تۇتالمىغانالرنىڭ  روزا  الزىم.  بېرىشى 
ۋه  روزىدارالرغا  روزىغا،  يهپ-ئىچمهسلىكى  ئاشكارا  يهرلهرده 
رامىزان ئېيىغا ھۆرمهت قىلغانلىقى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. روزا 
جىنسىي  ياكى  يهپ-ئىچىش  نهرسه  بىرهر  تۇرۇغلۇق  تۇتقان 

مۇناسىۋهت قىلىش روزىنى بۇزىدۇ (سۇندۇرىدۇ). 

2. باپ

«روزا تۇتۇش»، «روزىنى ئېچىش» (ئىپتار قىلىش)، 
قاراپ  لۇغهتكه  نېمه؟  دېگهن  بۇزۇش»  «روزىسىنى 

مهنىسىنى ئۆگىنىۋېلىڭالر.
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روزا تۇتقان كىشى...
ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  ئېرىشىدۇ.  مۇكاپاتقا  ئاالھىده   
ئالالھنىڭ: «بهندهم روزىنى مهن ئۈچۈن تۇتىدۇ، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى مهن ئۆزهم بېرىمهن» 

دېگهنلىكىنى خهۋهر قىلغان. (بۇخارى: «ساۋم»، 9)
نهپسىنىڭ ئارزۇلىرىدىن ئۆزى خاالپ يىراق تۇرۇش ئارقىلىق، ئىرادىسىنى تاۋالپ چېنىقتۇرىدۇ.  
ئاچلىق ۋه سۇسىزلىقنىڭ جاپا-مۇشهققىتىنىڭ تهمىنى تېتىپ، بۇنىڭغا چىداش ۋه سهۋر-  
«روزا  ۋهسهللهم:  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  ئۆگىنىدۇ.  قىلىشنى  تاقهت 

سهۋر-تاقهتنىڭ يېرىمىدۇر.» دېگهن. («تهرغىب ۋه تهرھىب»، 208/11)
بۇزىدىغان  خاتىرجهملىكنى  ئارىسىدا  ئىنسانالر  تىزگىنلهيدۇ،  ھاۋايى-ھهۋهسنى  ئۆزىدىكى   

پاراكهندىچىلىكلهرنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.
سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  ساقاليدۇ.  سۆزلهردىن  ناچار  يامان،  قهبىھ،  تىلىنى   
روزىدارمهن  مهن  بهرسه،  ئازار  ياكى  تىللىسا  سىلهرنى  «بىرهيلهن  ۋهسهللهم:  ئهلهيھى 

دهڭالر.» دېگهن. (مۇسلىم: «سىيام»، 163)
ئۆزىگه قارىغاندا تېخىمۇ كهمبهغهل بولغان كىشىلهرنىڭ ئهھۋالىنى چۈشىنىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ   

قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلىشقا تىرىشىدۇ.
ئۈچۈن،  تۇتقانلىقى  روزا  قىلىپ  تاما  ئالالھتىن  پهقهتال  ئهجرىنى  ۋه  ئېيتىپ  ئىمان  ئالالھقا   
قالغان  ھاياتىنىڭ  بىلىدۇ،  قىلىنىدىغانلىقىنى  (ئهپۇ)  مهغپىرهت  گۇناھلىرىنىڭ  ئۆتمۈشتىكى 
قىسمى ئۈچۈن پاكىزه بىر بهت ئاچىدۇ، ئۆزىنى ناچار ئىشالردىن، گۇناھالردىن يىراق تۇتىدۇ. 
تهرتىپىنى  تۇرمۇش  كۈندىلىك  كېلىۋاتقان  داۋاملىشىپ  بۇيان  ئايدىن  بىر  ئون   
گۈزهللىككه  ۋه  ياخشىلىققا  ئۆزىنى  بىلهن  بۇنىڭ  كۆرىدۇ،  ئۆزگهرتكهنلىكىنى 

بۇرىيااليدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىدۇ. 

سۈبھى: روزا تۇتۇشنى باشالش ۋاقتىدۇر. كۈن چىقىشتىن ئىلگىرىكى ۋاقىت بولۇپ، بامدات 
نامىزى ۋاقتىنىڭ باشلىنىش ۋاقتىدۇر.

ئىپتار: روزا تامامالنغان، قۇياش پاتقان ۋه شام نامىزى ۋاقتى كىرگهن چاغ.
تۇتالمىغاندا،  روزا  تۈپهيلى  سهۋهبلهر  قاتارلىق  كېسهللىك  ياكى  چىقىش  سهپهرگه  قازا: 
رامىزاندا قانچه كۈن روزا تۇتالمىغان بولسا، رامىزاندىن كېيىن خالىغان مۇۋاپىق چاغدا شۇنچه 

كۈنلۈك روزىنى تۇلۇقالپ تۇتۇپ تامامالش.
فىدىيه: روزىنى ۋاقتىدا تۇتالمىسا، بىرهر باھانه-سهۋهپ تۈپهيلى قازاسىنى كېيىن تولۇقالپ 
تۇتۇشمۇ مۇمكىن بولمىسا، تۇتالمىغان ھهر بىر كۈنلۈك روزا ئۈچۈن كىشى ئۆزىنىڭ بىر كۈنلۈك 

تامىقىنى بىرهر يۇقسۇلغا بېرىش ياكى بىر كۈنلۈك تاماققا چۈشلۇق پۇلنى يوقسۇلغا بېرىش.
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تۆۋهنده بىر كۈندىلىك خاتىرىدىن ئېلىنغان قىسقىچه مهزمۇن بار، ئويۇن ئوينىغاندهك 
ئوقۇيسىلهر، چۈنكى بهزى ھهرپلهر شىفىرلهندى، شىفىرنى يېشهلهمسىلهر قېنى، كۆرۈپ باقايلى: 

ئانىالر دەپتىرىدە بىر دانه گۈل يوپۇرمىقى
25-دېكابىر

بۈگۈن ئۆيىمىزده ئاالھىده بىر ھاياجان بار ئىدى. ئانام ئىشلىرىنى تۈگىتىپ ئالدىراش ھالدا 
ئۇنى  مومام  تۇراتتى.  قىلىپ  تهلهپ  كهلتۈرۈشنى  قهھۋه  داۋاملىق  مومامدىن  بوۋام  ماڭدى.  بازارغا 
تۈگىگىچه  ئېيى  ن  مى سهندىن  ئاگاھالندۇرغانسىرى، «غۇدىرىما!  دهپ  ئىچمه!»  «كۆپ 
تۇراالمدۇ-يوق،  گېپىده  قېنى  تۇرالمايتتى.  قهھۋهسىز  بوۋام  دهيتتى.  قىلمايمهن!»  تهلهپ  قهھۋه 
وغ قوپىمىز.  ۋۇ نامىزى ئوقۇلىدۇ، تۇنجى  بىلمهيمهن. بۈگۈن ئاخشام بۇ يىلقى تۇنجى تى
ئانامغا بۇ يىل رامىزاندا باشتىن ئاخىرغىچه تۇلۇق  تۇتىدىغانلىقىمنى ئېيتىۋىدىم، ئانام 
مهسجىدنىڭ  باردۇق.  مهسجىدكه  ئېلىپ،  تاھارهت  كېيىن  تاماقتىن  كهچلىك  بولدى.  خوش  بهك 
ئىچى نامازغا كهلگهنلهر بىلهن لىق توشۇپ كهتكهن ئىدى. نامازدىن كېيىن مهسجىدتىن چىقىۋاتقان 

ئنسانالرغا قارىدىم. جۇشقۇن ئادهم دېڭىزىنى كۆرۈپ ئالالھقا شۈكۈر قىلدىم. 

26-دېكابىر
روزامنىڭ  مومام  ساپتىمهن.  ئىچىپ  سۇ  قېلىپ،  ئونتۇپ  ئىكهنلىكىمنى  روزىدار  مهكتهپته 
سېنىڭ  قارىغىنا  كۆرىدىكهن،  ياخشى  سېنى  «ئالالھ  ئېيتىپ:  كهتمهيدىغانلىقىنى  سۇنۇپ 
سۇسىزلىقىڭغا ياردهم قىپتۇ.» دهپ ئىزاھلىدى. «مهنمۇ ئالالھنى ياخشى كۆرىمهن!» دېدىم. 
قورسىقىم ئاچقانلىقىنى ئېيتىۋىدىم، بوۋام: «بىر ئىش بىلهن ھهپىلهشكىن.» دېدى. ئىشىمغا 
بوۋامنىمۇ شېرىك قىلدىم، گېزىتتىكى رامىزانغا دائىر سۆز ئويۇنى تېپىشمىقىنى يهشتۇق. مهن 

سۇئالالرنى ئوقىدىم، بوۋام جاۋابالرنى ئوقىدى. بوۋام بهك كۆپ نهرسه بىلىدىكهن، جۇمۇ!
تهييارالپتۇ.  تۈرۈملهرنى  تاتلىق  ئامراق  مهن  تائامالرنى،  لهززهتلىك  ئاتاپ  رامىزانغا  ئانام 
ئۆزى  ئۆزىنى  «ئىنسانالرنىڭ  بوۋام:  تارتىۋىدىم،  ئالدىمغا  قاچىنى  قويۇلغان  نازۇ-نېمهتلهر 
ۋاقىتتۇر»  بىر  ياخشى  ئولتۇرۇش  كۈتۈپ  ئهزاننى  داستىخىنىدا  ئىپت  ئۈچۈن  تهربىيىلىشى 
ئىدى.  قالغان  ۋاقىت  ئاز  ئوقۇلۇشىغا  ىنىنىڭ  ئه م  ش م ن سىلىدى.  بېشىمنى  دهپ 
لېكىن بۇ ۋاقىت بهكال ئاستا ئۆتىۋاتاتتى. ئهزان ئوقۇلۇشى بىلهن: «شۈكرى ئالالھىم! بۇ ئهزان 

ئاۋازى قۇلىقىمغا بهك چىرايلىق ئاڭالندى!» دېۋىدىم، ھهممهيلهن كۈلۈشۈپ كهتتى. 
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1. ئالالهنىڭ بهرگهنلىرىنى ئالاله 
ئۈچۈن خهجلهش: زاكات

بىلهن  مال  زاكات  بولغان  بىرى  ئاساسلىرىدىن  ئىسالمنىڭ 
ھهل  ئېھتىياجى  تۇرمۇش  كۈندىلىك  ئىبادهتتۇر.  قىلىنىدىغان 
مهلۇم  ئۆتكهن  ۋاقىت  يىل  بىر  ئۈستىدىن  كېيىن،  بولغاندىن 
بىر  قىرىقتىن  (ئادهتته  مىقدارى  مۇئهييهن  مال-مۈلۈكنىڭ 
تارقىتىپ  كهمبهغهللهرگه  ھاجهتمهن  قېتىم  بىر  يىلدا  قىسمى) 
بېرىلىشى زاكات دهپ ئاتىلىدۇ. زاكات قۇرئاندا كۆپ يهرده ناماز 
مۇسۇلمانالرنىڭ  زاكات  دېمهك،  ئېلىنغان.  تىلغا  بىلله  بىلهن 
ھاياتىدا نامازغا ئوخشاش مۇھىم ئۇرۇندا تۇرۇشى كېرهك: «...
ئادا  زاكاتنى  نامازنى،  بولىدىكهنمهن،  ھاياتال  ماڭا  ئالالھ 

قىلىشنى تهۋسىيه قىلدى.» (مهريهم سۈرىسى، 31-ئايهت)
(ئىنئامى)  لۇتفى  بىر  قىلغان  نامراتالرغا  بايالرنىڭ  زاكات 
ھهققىدۇر.  مېلىدىكى  باينىڭ  نامراتنىڭ  بهلكى  ئهمهس، 
«ئۇالرنىڭ پۇل-ماللىرىدا سائىلالر ۋه (ئىپپهتلىكلىكىدىن سائىللىق 
سۈرىسى،  (زارىيات  ئىدى.»  ئىگه  ھوقۇققا  موھتاجالر  قىلمايدىغان) 
(زاكات  كىشىنىڭ  ئالدىدىكى  بهرگهنده  زاكات  بايالر  19-ئايهت) 
قولىدىن  ئۈچۈن  قويماسلىق  ئاغرىتىپ  كۆڭلىنى  ئالغۇچىنىڭ) 
كېلىشىچه تىرىشىشى الزىم. چۈنكى ياخشىلىق قىلغاندىن كېيىن 
تهڭ  نۆلگه  ساۋابىنىڭ  ياخشىلىقنىڭ  شۇ  قىلىش  مىننهت 

بولۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 
كۆرۈنسىمۇ،  قويغاندهك  كېمهيتىپ  مالنى  قارىماققا  زاكات 
بهرىكهتلهندۈرۈشى  ئالالھنىڭ  مال  بېرىلگهن  زاكىتى  ئهمما 
بىلهن ئاۋۇپ كۆپىيىدۇ: «ئالالھنىڭ يولىدا پۇل-مېلىنى سهرپ 
يهتته  تېرىلىپ)  يهرگه  نهرسىسى  قىلغان  (سهرپ  قىلغانالرنىڭ 
دانغا  بىر  تۇتقان  دان  يۈز  باشىقىدا  ھهر  چىقارغان،  باشاق 
ساۋاب  ھهسسىلهپ  بهندىسىگه  خالىغان  ئالالھ  ئوخشايدۇ. 
بېرىدۇ. ئالالھنىڭ مهرھهمىتى كهڭدۇر، ھهممىنى بىلگۈچىدۇر.»  

(بهقهره سۈرىسى، 261-ئايهت)

«ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن 
بىر قىسمىنى سهدىقه 
ھېسابىدا ئالغىنكى، 
ئۇنىڭ بىلهن ئۇالرنى 

گۇناھلىرىدىن 
پاكلىغايسهن ۋه 

كۆپهيتكهيسهن، ئۇالرغا 
دۇئا قىلغىن.»

(تهۋبه سۈرىسى، 103-ئايهت)

«مۆمىنلهر ھهقىقهتهن 
بهختكه ئېرىشتى. ئۇالر 

نامازلىرىدا ئهيمىنىپ 
تۇرغۇچىالردۇر. ئۇالر 
بىھۇده سۆز، بىھۇده 

ئىشتىن يىراق 
بولغۇچىالردۇر. ئۇالر 

زاكات 
بهرگۈچىلهردۇر.»

(مۇئمىنۇن سۈرىسى، 1-4-ئايهتلهر)

3. باپ
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زاكات بهرگهن كىشى...
بېخىللىق، پىخسىقلىق، شهخسىيهتچىلىك، مهنمهنچىلىك، ھاكاۋۇرلۇق قاتارلىق خۇيالردىن   

ئۆزىنى پاكىزاليدۇ.
ئالالھ بهرگهن نېمهتلهر ئۈچۈن ئالالھقا شۈكۈر قىلىشى كېرهكلىكىنى، شۈكۈر قىلىشنىڭ   

پهقهتال سۆزده بولمايدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىدۇ. 
تهڭپۇڭسىزلىقنى  جهھهتتىكى  ئىقتىسادىي  ئوتتۇرىسىدىكى  كهمبهغهللهر  بىلهن  بايالر   
ئوتتۇرىسىدا  كهمبهغهللهر  ئىله  بايالر  بىلهن  بۇنىڭ  قوشىدۇ.  تۆھپه  قىلىشقا  ھهل 
يېقىنلىق تۇيغۇسى ۋه ئۆزئارا ھۆرمهت ۋه سۆيگۈ مۇھهببهت پهيدا بولۇپ، جهمىيهتته 

ئىناق-ئىتتىپاق كهيپىياتنىڭ شهكىللىنىشىگه ھهسسه قوشىدۇ.
ناچار  نۇمۇسسىز،  قاتارلىق  ئالدامچىلىق  ۋه  ئوغرىلىق  تىلهمچىلىك،  جهمىيهتته   

ئىللهتلهرنىڭ ئازىيىشىغا ۋاسته بولىدۇ. 
شهكىللىنىدۇ.  روھى  ئىناق-ئىتتىپاقلىق  يېتىدۇ،  تونۇپ  مهسئۇلىيىتىنى  ئىجتىمائىي   
بهدىنىنىڭ بىر ئهزاسى ئاغرىسا، باشقا ئهزالىرىنىڭمۇ بۇنى ھېس قىلغىنىغا ئوخشاش، 
ھهل  بۇنى  قىلىپ،  ھېس  ئېچىنىش  قارىتا  مهسىلىلهرگه  بولغان  مهۋجۇت  جهمىيهتته 

قىلىش ئۈچۈن بىر كىشىلىك ھهسسه قوشىدۇ.
ئۆزىنى قول ئىلكىدىكى مال-دۇنيانىڭ چۆرىسى بولۇپ قېلىشتىن قۇتقۇزىدۇ، قولىدىكى   

مالنىڭ ھهقىقىي ئىگىسىنىڭ ئالالھ ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ. 
ئىنسان  بىر  ياردهملىشىش،  ئۆزئارا  پايدىلىنىش،  بىرلىكته  بىلهن  باشقىالر  بېرىش،   
ئهخالقى  ئىنسانپهرۋهرلىك  ئهقهللىي  قاتارلىق  بولۇش  داۋا  دهردىگه  قېرىندىشىنىڭ 
ئېيتقان:  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  يېتىشىپ،  بىلهن 
دېگهن   (1 «نهفهقات»،  (بۇخارى:  ئۈستۈندۇر»  قولدىن  ئالغۇچى  قول  «بهرگۈچى 

خوشخهۋهر بىلهن خۇشال بولىدۇ. 

«سهدىقه باال-قازانى يهيدۇ، تهۋبه گۇناھنى» دېگهن سۆزنىڭ 
مهنىسىنى ساۋاقداشلىرىڭالر بىلهن مۇھاكىمه قىلىڭالر. 

مال ئىگىسى، مۈلۈك ئىگىسى،
نهده ئۇنىڭ ھهقىقىي ئىگىسى؟
مالمۇ يالغان، مۈلۈكمۇ يالغان،
كېتىپ سهنمۇ بىردهم ئالدان.

يۇنۇس ئهمرهنىڭ ياندىكى تۆت مىسرالىق 
شېئىرىنى زاكات نوقتىسىدىن تهھلىل قىلىپ، 

قاراشلىرىڭالرنى ساۋاقداشلىرىڭالر بىلهن 
مۇھاكىمه قىلىڭالر.



33

هت
اد
ئىب

هن
ىم
گىن

 ئۆ
نى
ىم
دىن

2. مۇقهددەس سهپهر: ههج
ھهم  مال  ھهم  ھهج  بولغان  بىرى  ئاساسلىرىدىن  ئىسالمنىڭ   
مهلۇم  يىلنىڭ  ھهج  ئىبادهتتۇر.  قىلىنىدىغان  ئادا  بىلهن  بهدهن 
يهرلهرنى  مۇقهددهس  بهلگىلهنگهن  ۋه  كهبىنى  مهككىدىكى  ۋاقتىدا 
تىلى،  جىنسى،  رهڭگى،  مىللىتى،  ئىرقى،  قىلىشتۇر.  زىيارهت 
بىلهن  بىر-بىرى  ئىنسانالر  پهرقلىق  يېشى  ۋه  ئورنى  ئىجتىمائىي 
يىغىلىدىغان  كېلىپ  يهرگه  بىر  قېتىم  بىر  يىلدا  ھالدا  باراۋهر 

پۇرسهتتۇر. 
ھهج سهپىرىده مهككه شهھرىدىكى كهبه بىلهن بىرلىكته سهفا، 
مهرۋه، ئهرافات، مۇزدهلىفه ۋه مىنا قاتارلىق يهرلهر زىيارهت قىلىنىدۇ. 

«...سهپهرگه 
چىقىشقا كۈچى 

يهتكهن كىشىلهرنىڭ 
ئالالھ ئۈچۈن كهبىنى 

زىيارهت قىلىشى 
ئۇالرغا پهرز 

قىلىندى...» 
(ئال-ئىمران سۈرىسى، 97-ئايهت)

مهككه ئهتراپىدا مىقات دهپ ئاتىلىدىغان يهرلهر ھهرهم رايونىنىڭ چېگرىسىنى كۆرسىتىدۇ. 
بۇ چېگرىغا كهلگهنده كىيىم-كېچهك، ئاياغ، پايپاقنى سېلىۋېتىپ، ئىككى پارچه ئاق رهخت 
بىلهن بهدهن يۆگىلىپ، ھهجگه نىيهت قىلىنىدۇ، تهلبىيه ئوقۇلىدۇ. بۇ ئىھرامغا كىرگهنلىك 
باشقا  ھهجنىڭ  ئايلىرىدا  ھهج  ھېسابلىنىدۇ.  بولۇپ  باشلىغانلىق  ئىبادىتىنى  ھهج  ۋه 
ئالالھقا  قىلغان  نېسىپ  بېرىشنى  ھهجگه  قىلىنىدۇ.  ئادا  ئۇيغۇن  ئۇسۇلىغا  ئىبادهتلىرى 

تهشهككۈر ئېيتىشنىڭ بىر ئىپادىسى سۈپىتىده قۇربانلىق قىلىنىدۇ ۋه ھهج تاماملىنىدۇ.

ھهجنىڭ پهرزلىرى
قىالاليدىغان  چاغالردا  نورمال  كىشىنىڭ  ئېيتقان  تهلبىيه  نىيهتلىنىپ  قىلىشقا  ھهج  ئىھرام: 
گۈل ئۈزۈش، دهرهخ كېسىش، چاچ-ساقىلىنى ئېلىش، تىكىشى بار كىيىم كېيىش، ئوۋ ئوۋالش 

قاتارلىق بهزى ئىشالردىن ھهج مهزگىلىده ئۇزاق تۇرۇشىدۇر. 
كهبىنى تاۋاپ قىلىش: ھهجهرۇل-ئهسۋهد بار بولغان تهرهپتىن باشالپ كهبىنىڭ ئهتراپىدا 

قائىده بۇيىچه يهتته قېتىم ئايلىنىشتۇر. 
كېلىپ،  ئهرافاتقا  جهنۇبىدىكى  شهرقىي  مهككىنىڭ  ھاجىالرنىڭ  تۇرۇش:  ۋهقفهده  ئهرافاتتا 

قۇربان ھېيتتىن بىر كۈن ئاۋۋال بۇ يهرده بىر مۇددهت تۇرىشىدۇر.

ئهتراپىڭالردىن ھهجگه بارغان بىرهيلهندىن قهيهرلهرنى زىيارهت قىلغانلىقىنى، 
ئۇ يهرده نېمىلهرنى ھېس قىلغانلىقىنى سوراڭالر.
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ھهجگه بارغان كىشى...
ئاددى كىيىم ئىچىده، باشقا ھاجىالر بىلهن ئوخشاش شارائىتتا ھهرىكهت قىلىش   

ئارقىلىق، باراۋهرلىك ئېڭىنى كۈچلهندۈرىدۇ. 
گهرچه بۈگۈن مهنسهپ، ئۈنۋان، مال-مۈلۈك قاتارلىق ماددى قىممهتلهر بار بولسىمۇ،   
ئهمما بۇالرنىڭ ئهته يوق ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ يېتىدۇ. ئادالهت ئېڭى يۈكسىلىدۇ.

مۇھىم  ۋه  ۋاقىتلىق  ئايرىمىسىنىڭ  ياش  تىل،  جىنس،  رهڭ،  مىللهت،  ئىرق،   
بارلىق  بىلهن  مۇناسىۋىتى  قېرىنداشلىقى  ئىسالم  بىلىدۇ.  ئىكهنلىكىنى  ئهمهس 

ئىنسانالر بىلهن تونۇشۇپ ھهمكارلىشىشنىڭ مۇھىملىقىنى تونۇپ يېتىدۇ. 
ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا ئىنسانالر قىلغان ئىشلىرىدىن ھېساب بېرىدىغان مهھشهر كۈنىنى   

ئهسلهپ، ئاخىرهت ئۈچۈن تهييارلىق قىلىش كېرهكلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلىدۇ.
سهۋر-تاقهت، چىدام-غهيرهت، قېيىنچىلىقالرنى يېڭىش، كوللىكتىپ ھهرىكهت قىلىش،   

ئۆزئارا ياردهملىشىش، ھهمكارلىشىش قاتارلىق گۈزهل خىسلهتلهرنى ئۆزلهشتۈرىدۇ. 
شۈكۈر  نېمهتلهرگه  قاتارلىق  مال-مۈلۈك  قابىلىيهت،  ساالمهتلىك،  بهرگهن  ئالالھ   

قىلغان بولىدۇ.
دوستلىرى  ئۇنىڭ  ۋه  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز   
تېخىمۇ  چاقىرىققا  كهتكهن  قالدۈرۈپ  ئۇالر  كۆرۈپ،  كېزىپ  يهرلهرنى  ياشىغان 

جاراڭلىق ئاۋاز قوشىدىغان بولىدۇ.
دىننىڭ شهخس بىلهن مۇناسىۋهتلىك تهرىپى بولۇش بىلهن بىرلىكته جهمىيهتكه   
ھوقۇق  ئىچىدىكى  جهمىيهت  بىلىپ،  بارلىقىنى  تهرىپىنىڭمۇ  مۇناسىۋهتلىك 

ۋهزىپىلىرىنى، مهسئۇلىيهتلىرىنى ئۈستىگه ئالىدۇ. 

تهلبىيه
مهن ساڭا ئىتائهت قىلىمهن، ئالالھىم! ئىتائهت قىلىمهن...
ساڭا ئىتائهت قىلىمهن، ئهي شېرىكى يوق ئالالھىم!...

ھهمدۇ-سانا، ماختاش يالغۇز ساڭىال خاستۇر...
مهندىكى نېمهتلهرنىڭ ھهممىسى سېنىڭدۇر، ھهممه نهرسه سېنىڭكى....

سېنىڭ شېرىكىڭ يوقتۇر!

قۇربانلىق قىلىش ئىبادىتى ھهم شهخس ھهمده جهمىيهتكه نىسبهتهن كۆپ پايدىلىق بولغان بىر 
ئىبادهتتۇر. قۇربانلىق قىلغان كىشى ئالالھقا ئىتائهت قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ، جهمىيهتته 

قېرىنداشلىق ۋه ھهمكارلىق ئېڭىنى يۈكسهلدۈرۈشكه تۆھپه قوشىدۇ. 
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«بهش خىل مېۋه،\ تهگمهپتۇ بىر-بىرىگه،\   .1
ئىككىسى كۆرۈپتۇ كۈن، \ ئۈچى كۆرمهپتۇ 

كۈن.» 
بهرىكىتىدىن  ئۇنىڭ  ۋه  ئېيىدىن  رامىزان   .2
پايدىالنغانلىقنىڭ تهشهككۈرى ۋه ئالالھنىڭ 
قىلىش  شۈكۈر  ياراتقانلىقىغا  بىزنى 
مهقسىتىده رامىزان ئېيىدا، ھېيت نامىزىدىن 

ئىلگىرى بېرىشكه تېگىشلىك سهدىقه.
پهرز بولمىغان ئىبادهتلهرنىڭ ئومۇمىي ئىسمى.  .3

نامازدا داۋاملىق تهكرارلىنىدىغان، ئالالھنىڭ   .4
«ئالالھۇ  ئىپادىلهيدىغان  ئۇلۇغلۇقىنى 

ئهكبهر» دېگهن سۆزنىڭ ئىسمى. 
بىلهن  زاكات  بهزىده  قۇرئانى-كهرىمده   .5
مهنىداش سۆز سۈپىتىده تىلغا ئېلىنغان، 
پۇل-مال  خىل  ھهر  يولىدىكى  ئالالھ 
سهرپ قىلىشنى ئىپادىلهيدىغان كهلىمه. 
6.  نامازنىڭ بىر قىيام، بىر رۇكۇ ۋه ئىككى 

سهجدىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قىسمى.
7. پهيغهمبىرىمىز بهرىكهتلىك ئىكهنلىكىنى ئېيتقان، 

سۈبھىدىن ئىلگىرى يېيىلىدىغان تاماق.
8. جۈمه نامىزىنىڭ شهرتلىرىدىن بىرى بولغان، 
چوقۇم ئالالھقا ھهمدۇ-سانا ئېيتىش بىلهن 
باشلىنىدىغان، خوشخهۋهر ۋه ئاگاھالندۇرۇش 
ئىشلىتىلىدىغان،  جۈملىلهر  مهنىسىدىكى 

مۆمىنلهرگه قارىتىلغان بايانات. 
9. سۇ تاپالمىغاندا ياكى سۇ ئىشلىتهلمهيدىغان 
غۇسۇلنىڭ  ۋه  تاھارهت  قالغاندا،  بولۇپ 
ئورنىدا، قولىنى تۇپىغا تهككۈزۈپ يۈزى 
ئارقىلىق  سىالش  بىلهكلىرىنى  ۋه 
خارهكتېرلىق  سىمۋۇل  قىلىنىدىغان 

تازىلىق.
ئويغىنىپ  ئۇيقۇدىن  كېچىده  تهڭ   .10
ئوقۇيدىغان ئىككى، تۆت ياكى سهككىز 

رهكئهتلىك ناماز. 
بولغاندىن  ئوقۇلۇپ  نامىزى  خۇپتهن   .11
ۋاقتىغىچه  نامىزى  بامدات  كېيىن، 
ئوقۇغىلى بولىدىغان، ئۈچىنچى رهكئهتته 

ئۈچ  ئوقۇلىدىغان  دۇئاسى  قۇنۇت 
رهكئهتلىك ناماز. 

12. خۇپتهن نامىزى بىلهن ۋىتىر نامىزىنىڭ 
ئوتتۇرىسىدا ئوقۇلىدىغان، رامىزانغا خاس 

بولغان ناماز. 
بولۇشقا  نازىل  قۇرئان  ئېيىدا  رامىزان   .13
باشالنغان، مىڭ ئايدىنمۇ بهك خهيرلىك 

(پهزىلهتلىك) بولغان كېچه. 
14. پهرز نامازالرنىڭ ۋاقتىنىڭ كىرگهنلىكىنى 
بامدات،  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش  مۆمىنلهرگه 
پىشىن، ئهسىر، شام، خۇپتهن ۋاقىتلىرىدا 
تهكرارلىنىدىغان  قېتىم  بهش  كۈنده 
ئاالھىده سۆزلهر، نامازغا چاقىرىش سۆزى. 
مهقسىتىده  ئېرىشىش  رازىلىقىغا  ئالالھنىڭ   .15
خهجلهش،  خالىس  مال-مۈلكىنى  ئۆزىنىڭ 
ھاجهتمهنلهرگه ياردهم قىلىش؛ زاكاتنى، پىتىر 
سهدىقىسىنى ۋه خالىسانه قىلىنغان ھهر خىل 

خهير-ساخاۋهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۇقۇم. 
ناماز  ئارقىلىق  ئهزان  نامازالردا  پهرز   .16
ئۇقتۇرۇلغاندىن  كىرگهنلىكى  ۋاقتىنىڭ 
ئۈچۈن  ئوقۇش  نامازالرنى  پهرز  كېيىن، 
قىلىپ  خهۋهر  تۇرغانلىقىنى  ئورنىدىن 
قامهتىس-ساالھ»  «قهد  ئوقۇلىدىغان 
(ناماز باشالندى) جۈملىسى قوشۇلىشىدىن 
بىلهن  ئهزاننىڭكى  سۆزلىرى  سىرت، 

ئوخشاش بولغان چاقىرىق. 
17. «بىر كۈن بار، بىلىمىز،\ بهك سۆيىمىز 
كېلىدۇ،\  گۈمبۈر-گۈمبۈر  ھهممىمىز،\ 

ھارپىسىدىن بىلىمىز.» 
18. نامازنى ھهممهيلهن بىرلىكته بىر ئىمامغا 
ئىقتىدا قىلىپ ئوقۇيدىغان مۇسۇلمانالردىن 

يىغىلغان كۆپ كىشى.
19. پهرزى ئېغىزغا سۇ ئېلىش، بۇرنىنى چايقاش 
ۋه پۈتۈن بهدهننى سۇ بىلهن يۇيۇش بولغان 

تازىلىق ئۇسۇلى، بوي تهرهت.  
نامازغا  ئوقۇلىدىغان  بىلهن  جامائهت   .20

يېتهكچىلىك قىلغۇچى كىشى. 

سۆز ئويۇنى تېپىشماق
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ئهخالقئهخالق
ئىزدهن-تهتقىق قىل-ئويالن!ئىزدهن-تهتقىق قىل-ئويالن!

سۆزلهپ  قىلغانلىقىنى  پهيدا  تهسىرات 
بېرىشىنى تهلهپ قىلىڭالر. 

قارىتا  ئىنسانالرغا  بارلىق  ۋه  جهمىيهتكه   .8
بىر  قىلغان  ھېس  بارلىقىنى  مهسئۇلىيىتى 

مۇسۇلمان قانداق ئىشالرنى قىلىدۇ؟
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز   .9
ۋهسهللهمنىڭ «ۋىدالىشىش خۇتبىسى»نى ئوقۇپ، 

ئهخالقى نهسىھهتلهرنى تېپىپ چىقىڭالر. 
بىر دوستۇڭالرغا گۈزهل ئهخالقلىق بولۇشنىڭ   .10

پايدىلىرىنى قانداق چۈشهندۈرۈسىلهر؟ 
بىلىمى»  ئهخالق  ۋه  كۈلتۈرى  «دىن   .11
تۈركىيه  ياكى  كىتابىڭالردىن  دهرسلىك 
دىيانهت كومىتېتى نهشىر قىلغان تۆۋهندىكى 
مۇناسىۋهتلىك  ئهخالققا  كىتابالردىن 

مهزمۇنالرنى ئوقۇڭالر:
«ئىسالم ئهخالقى ۋه مهنىۋىي ۋهزىپىلهر»،  ئا. 

ئىبراھىم ئاغاھ چۇبۇقچۇ.
«ياخشىلىقنىڭ مۇكاپاتى»، زارىفه جانان. ئه. 

ئاستىدا  نۇرى  ھهدىسلهرنىڭ  «ئايهت،  ب. 
ئىسمائىل  دوستلۇق»،  ۋه  سۆيگۈ 

قاراگۆز.
«ئۆرنهك شهخس پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ت. 

ۋه كهڭ قورساقلىق»، ياشار يىگىت.

ئالىيجاناپ،  ئېسىل،  پهزىلهت،  ئهخالق،   .1
خۇي دېگهن سۆزلهرنىڭ مهنىسىنى لۇغهتتىن 

ئىزدهپ تېپىڭالر. 
ئۆزىمىزنىڭ  بولۇشنى  ئهخالقلىق  گۈزهل   .2
پرىنسىپىمىز قىلساق، نېمىلهرنى قىلىشىمىزغا 

توغرا كېلىدۇ؟
ھېكايىسىنى  ھايات  كىشىنىڭ  مهشھۇر  بىر   .3
تهتقىق قىلىپ، ئۆرنهك ئىش-پائالىيهتلىرىنى 

ساۋاقداشلىرىڭالرغا تونۇشتۇرۇڭالر. 
ئهخالقى  گۈزهل  ئهڭ  يارايدىغان  سىلهرگه   .4
بۇنىڭ  ئويالپ،  ئىش-ھهرىكىتىڭالرنى 
ئېيتىپ  پايدىسىنى  كهلتۈرگهن  سىلهرگه 

بېقىڭالر. 
ئهخالقى  قارىتا  ئائىلىسىگه  ۋه  ئۆزىگه   .5
مۇسۇلمان  بىر  بىلىدىغان  مهسئۇلىيىتىنى 

نېمىلهرنى قىلىدۇ؟
سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز   .6
بالىالر  «بارلىق  ۋهسهللهمنىڭ:  ئهلهيھى 
(مۇسلىم:  كېلىدۇ»  دۇنياغا  پېتى  مۇسۇلمان 
نېمىلهرنى  سۆزىدىن  دېگهن  «قهدهر»، 25) 

چۈشهندىڭالر؟
كۆرۈشۈپ،  بىلهن  ئهتراپىڭالردىكىلهر   .7
پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
قانداق  ئۇالردا  ئهخالقىنىڭ  ۋهسهللهمنىڭ 
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هاياتنىڭ ئهكس ساداسى
بىر ئادهم ئوغلى بىلهن كېتىۋاتاتتى. ئوغۇل تۇيۇقسىز يهرگه پۇتلىشىپ يىقىلىپ 
چۇققىسىدىنمۇ  تاغنىڭ  تهرهپتىكى  ئالدى  توۋلىدى.  دهپ  «ۋايجان!»  چۈشتى. 
«ۋايجان!» دېگهن بىر ئاۋاز ئاڭالندى. ئوغۇل قىزىقسىنىپ: «سهن كىم؟» دهپ 
ئاچچىغى  ئهمدى  ئوغۇلنىڭ  ئالدى.  ئىنكاسنى  دېگهن  كىم؟»  سورىدى. «سهن 
كهلگهن ئىدى: «سهن بىر قورقۇنچاق!» دهپ ۋاقىرىدى. تاغدىن كهلگهن سادا: 
نېمه  زادى  قارىدى: «دادا،  دادىسىغا  ئوغۇل  بولدى.  قورقۇنچاق!»  بىر  «سهن 
توۋلىدى.  دهپ  ھهيرانمهن!»  «ساڭا  قاراپ:  تاغقا  دادىسى  بۇ؟»  بولدى  ئىش 
«سهن  توۋلىدى:  تهكرار  دادىسى  بولدى.  ھهيرانمهن!»  «ساڭا  سادا:  كهلگهن 
ھهيۋهتلىكسهن!» كهلگهن سادا: «سهن ھهيۋهتلىكسهن!» ئوغلى بهكال ھهيران 
بولدى، ئهمما زادى نېمه ئىش بولغانلىقىنى تېخىچه ئاڭقىرالمايۋاتاتتى. دادىسى 
چۈشهندۈردى: «بۇنى ئهكس سادا دهيمىز. ئهسلىده بۇ ھايات مانا مۇشۇنداقتۇر. 

ھايات دائىما سهن ئۇنىڭغا بهرگهننى ساڭا قايتۇرۇپ بېرىدۇ.»

ۋه  ھاياتىمىزنى  ئهينىكىدۇر.  بىر-بىرىنىڭ  ئىنسانالر 
بىر-بىرىمىزگه  نهرسه  بهلگىلىگهن  ئۇسۇلىمىزنى  مۇناسىۋهت 
قىلىنىشىنى  مۇئامىله  قانداق  بىزگه  مۇئامىلىمىزدۇر.  بولغان 
قىلىشىمىز  مۇئامىله  شۇنداق  باشقىالرغا  بىزمۇ  قىلساق،  ئارزۇ 
كېرهك. سۆيگۈ-مۇھهببهت تاما قىلساق، مۇھهببهت بىلهن؛ 
شهپقهت تهلهپ قىلساق، شهپقهت بىلهن؛ ھۆرمهت كۈتسهك، 
خالىساق،  ئۇچراشنى  مۇئامىلىگه  قانداق  بىلهن...  ھۆرمهت 
شۇنى قىلىشىمىز كېرهك. دۈشمهنلىككه ئۇچرىماسلىق ئۈچۈن 
ئۈچۈن  كهلمهسلىك  دۇچ  شهخسىيهتچىگه  دۈشمهنلىكتىن، 
ئۈچۈن  ئۇچرىماسلىق  ناھهقچىلىققا  شهخسىيهتچىلىكتىن، 

ناھهقچىلىقتىن يىراق تۇرۇشىمىز كېرهك. 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
مۇھهممهد سهللهلالھۇ 

ئهلهيھى ۋهسهللهم 
مۇنداق دېگهن: 

«سىلهر ئۆزهڭالر ئۈچۈن 
ئارزۇ قىلغاننى 

قېرىندىشىڭالر ئۈچۈنمۇ 
ئارزۇ قىلمىغۇچه 

ھهقىقهتهن ئىمان 
ئېيتقان 

ھېسابالنمايسىلهر.»
(بۇخارى: «ئىمان»، 7)

ئالتۇن قۇرال: ساڭا قانداق مۇئامىله قىلىنىشىنى ئارزۇ قىلساڭ، 
سهنمۇ شۇنداق مۇئامىله قىل!
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1. ئىسالم گۈزەل ئهخالقتۇر

نامايهن  ئىش-ھهرىكىتىده  ئىنساننىڭ  پرىنسىپالرنىڭ  توغرا  ــــ  ئهخالق  گۈزهل 
بولۇشى، توغرا ئىش-ھهرىكهتلهرنىڭ ئادهتكه ئايلىنىشىدۇر. ئىسالمنىڭ ئهڭ مۇھىم 
يېتىشىدۇر.  كامالهتكه  ۋه  بولۇشى  ئهخالقلىق   گۈزهل  ئىنسانالرنىڭ  نىشانى 
ئهخالقنى  گۈزهل  «مهن  ۋهسهللهم:  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز 

تامامالش ئۈچۈن ئهۋهتىلدىم.» دېگهن. (مۇۋاتتا: «ھۈسنۈل-خۇلق»، 8)

بىر مۇسۇلماننىڭ قهدىر-قىممىتى ئۇنىڭ ئهخالقىنىڭ گۈزهللىكى بىلهن ئۆلچىنىدۇ. 
پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم گۈزهل ئهخالقلىق بولغانالرنى 
بهندىلهر  سۆيۈملۈك  ئهڭ  نهزىرىده  «ئالالھنىڭ  بىلدۈرگهن.  كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى 
كىملهر؟» دهپ سورىغانالرغا: «ئهخالقى ئهڭ گۈزهل بولغانالر» دهپ جاۋاب بهرگهن. 

(«تهرغىب ۋه تهرھىب»، 4\182)

ئىسالم دىنى ئىمان ۋه ئىبادهت ئاساسلىرى بىلهن ئىنسانالرنىڭ ناچار ئهخالق ۋه قهبىھ 
باپالردا  ئالدىنقى  قىلىدۇ.  مهقسهت  بولۇشىنى  ئهخالقلىق  گۈزهل  قۇتۇلۇپ،  ئادهتلهردىن 
تهقدىرگه  ۋه  كۈنىگه  ئاخىرهت  پهيغهمبهرلىرىگه،  كىتابلىرىغا،  پهرىشتىلىرىگه،  ئالالھقا، 
زاكاتنى  ۋه  بارىدىغان  ھهجگه  تۇتىدىغان،  روزا  ئوقۇيدىغان،  ناماز  ئېيتقان،  ئىمان 
بېرىدىغان بىر كىشىنىڭ قولغا كهلتۈرگهن گۈزهل خىسلهتلىرىنى كۆردۇق. بۇنىڭ بىلهن 
بىرلىكته كىشىنىڭ ئىمانى ۋه ئىبادهتلىرىنىڭ قهدىر-قىممىتى ئۇنىڭ ئهخالقى بىلهن زىچ 
مۇناسىۋهتلىكتۇر. ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشنىڭ يولى گۈزهل ئهخالق ئارقىلىق بولىدۇ. 

ئىمان ۋه ئىبادهت ئاساسلىرىنى قۇرئانى-كهرىمدىن 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  ۋه 
ۋهسهللهمنىڭ سۈننىتىدىن ئۆگهنگىنىمىزدهك، نېمىنىڭ 
نېمىنىڭ  ئىكهنلىكى،  پايدىلىق  ۋه  گۈزهل  ياخشى، 
مۇشۇ  ئىكهنلىكىنىمۇ  زىيانلىق  ياكى  ناچار  خاتا، 
بولۇش  ئهخالقلىق  گۈزهل  ئۆگىنىمىز.  مهنبهلهردىن 

«ياخشى ئىش قىلغۇچى بولغان 
ھالدا ئىخالس بىلهن ئالالھقا 

بويسۇنغان ئادهم مهھكهم تۇتقىغا 
ئېسىلغان بولىدۇ. ئىشالرنىڭ 

ئاقىۋىتى ئالالھقا مهنسۇپتۇر.» 
(لوقمان سۈرىسى، 22-ئايهت)

1. باپ
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ئهمىر- بۇ  تۇرىمىز.  يىراق  چهكلىگهنلىرىدىن  بويسۇنۇپ،  ئهمىرلىرىگه  ئالالھنىڭ  ئۈچۈن 
پهرمانالرنىڭ ھهممىسى بىر-بىرىگه مۇناسىۋهتلىكتۇر.

ياخشى ئىشالرغا ئادهتلهنسهك، خۇي مىجهزىمىزمۇ ياخشىلىنىپ، ناچار ئادهتلهردىن 
باشقىالرنىڭ  كىشى  بىر  تىرىشىۋاتقان  بولۇشقا  ئادىل  مهسىلهن:  ئۈزهلهيمىز.  قول 
ھهققىگه ھۆرمهت قىلىدۇ. ئاتا-ئانىسىغا، دوست-بورادهرلىرىگه، ئورۇق-تۇققانلىرىغا، 
قىلىدۇ.  ھۆرمهت  مهخلۇققا  ھهر  ياراتقان  ئالالھ  چوڭالرغا،  ۋه  كىچىكلهرگه  ئۆزىدىن 

ئالالھقا بولغان ھۆرمهت ئۇنىڭ ئېسىگه مهسئۇلىيهتلىرىنى كهلتۈرىدۇ.

قانىتى سۇنۇپ كهتكهن بىر قۇشقا، بىر بۈرجهكته يىغالپ ئولتۇرغان بالىغا، ئۆزىدىن 
شهخسىيهتچىلىكتىن  قىلىدۇ.  ھېس  مهسئۇلىيىتىنى  قارىتا  قىلغانالرغا  تهلهپ  ياردهم 
كهڭ  بىلهن  مهرھهمهت  ئهتراپىدىكىلهرگه  باشاليدۇ.  بولۇشقا  پىداكار  يىراقلىشىدۇ. 
قورساق مۇئامىله قىلىدىغان بولىدۇ. قول ئىلكىدىكى نېمهتلهر ئۈچۈن ئالالھقا شۈكۈر 

قىلىدۇ. شۈكرى ئىمانىنى كۈچلهندۈرىدۇ، ئىمانى جاسارىتىنى...

كۈرهش  بولىدۇ،  قىلىدىغان  كۈرهش  جهسۇرانه  قارشى  زۇلۇمغا  ۋه  ناھهقچىلىق 
غهزهپ- ئۇنى  سهۋر-تاقهت  كۈچىيىدۇ.  ئىرادىسى  شىجائىتى،  غهيرهت  قىلغانسىرى 
نهپرهتتىن يىراق قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ئۇ يامانلىقنى ياخشىلىق ئارقىلىق توسۇشنى 
ئۆگىنىدۇ. سۆزىده تۇرمايدىغان دوستىغا ئۆزى سۆزىده تۇرۇش ئارقىلىق ئۆرنهك بولىدۇ. 

بولىدۇ.  دوستلىرى  سهمىمى  ھۆرمهتلىنىدۇ،  ئۈچۈن  قىلغانلىقى  ئهمهل  سۆزىگه 
دوستلۇق ئۇنى چىدىماسلىقتىن يىراقالشتۇرىدۇ، ۋاپادار بولۇشنى ئۆگىتىدۇ. ئۆزىگه ۋه 
بىلىدۇ.  قهدىر-قىممىتىنى  ئهمگهكنىڭ  قىلىدۇ.  ۋاپا  قوشقانالرغا  تۆھپه  جهمىيهتكه 
بىر  نهرسىده  ھهر  ياراتقان  ئالالھ  كۆرمهيدۇ.  خار  نهرسىنى  ھېچبىر  ۋه  ھېچكىمنى 
بولىدۇ،  قارايدىغان  كۆزده  ياخشى  ھاياتقا  يېتىدۇ.  تونۇپ  بارلىقىنى  گۈزهللىكنىڭ 
خۇشال-خوراملىققا ئېرىشىدۇ. دوستلىرى بىلهن خۇشال ساالملىشىدۇ، خۇشاللىقىدىن 

ئهتراپىدىكىلهر بىلهن تهڭ بهھرىمهن بولىدۇ. 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن:
«كىچىكلهرگه مېھرى-شهپقهت قىلمىغان، چوڭالرغا ھۆرمهت قىلمىغانالر 

(چوڭالرنىڭ قهدرىنى بىلمىگهنلهر) بىزدىن ئهمهستۇر.» (ئهبۇ داۋۇد: «ئهدهب»، 58)  
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2. ئهخالقنىڭ مهنبهسى سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالم

ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز 
ئهلچىلىك  يهتكۈزىدىغان  ئىنسانالرغا  بۇيرۇقىنى  ئالالھنىڭ 
ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىش بىلهن بىرلىكته ئالالھنىڭ دېگهنلىرىنى 
ھاياتى  ئۇنىڭ  ئىدى.  كىشى  بىر  ئورۇندىغان  ياخشى  ئهڭ 
ئهڭ  بىزگه  ھهققىده  كېرهكلىگى  ياشىشىمىز  قانداق  بىزنىڭ 
شارائىتىمىزنىڭ  ھازىرقى  بىزنىڭ  كۆرسىتىدۇ.  يولنى  توغرا 
قانداق بولۇشىدىن قهتئىنهزهر، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىدىن 
ئۆزىمىزگه بىر ئۆرنهك تېپىپ، ھاياتىمىزنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

يېتهكچىلىكىده شهكىللهندۈرهلهيمىز. 
ئۇنىڭ  ئىدى؟  قىلغان  ئىش  قانداق  ئهھۋالدا  قايسى  ئۇ 
يول  قانداق  سىلهرگه  بىلگهنسىرى  ھاياتىنى 
ھاياتىڭالردا  ئۆزهڭالرنىڭ  بايقايسىلهر.  كۆرسىتىدىغانلىقىنىمۇ 
سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  ئهھۋالالردا  ئۇچرىغان 
يېتهكچىلىك  قانداق  سىلهرگه  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى 

قىلىدىغانلىقىغا دائىر بىر قانچه مىسال تۆۋهندىكىچه: 
تىجارهت  پهيغهمبىرىمىزنىڭمۇ  چېغىڭدا  بولغان  باي   
قىلغانلىقىنى، كارۋانالرنى ئهكىلىپ، يولغا سېلىپ تۇرغان 

چاغالردىكى مهرتلىكىنى ئويال.
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  چېغىڭدا  بولغان  نامرات  كهمبهغهل،   
مهككىدىن  تاشالپ،  مال-مۈلكىنى  بارلىق  ۋه  ۋهتىنىنى 
مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان چاغدىكى سهۋرى-تاقىتىنى ئويال. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  چېغىڭدا  بولغان  باشلىقى  سىنىپ   
قىلغان  ئىتائهت  ئۇنىڭغا  كاتتىالر  چاغدىكى  شۇ  زامانىدا 
مۇئامىله  ئادىل  قانداق  ئۇالرغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  چاغدا 

قىلغانلىقىنى ئويال. 

«سىلهرگه ـــ 
ئالالھنى، ئاخىرهت 

كۈنىنى ئۈمىد قىلغان 
ۋه ئالالھنى كۆپ ياد 

ئهتكهنلهرگه ـــ 
رهسۇلۇلالھ ئهلۋهتته 

ئهڭ ياخشى 
ئۈلگىدۇر.»  

(ئهھزاپ سۈرىسى، 21-ئايهت)
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ئۆزهڭنى ئاجىز ۋه يېتىم ھېس قىلغان چېغىڭدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهككىده بېشىغا   
كهلگهن قىسمهتلهرنى، قىيىنچىلىق ۋه ئهزىيهتلهرنى كۆز ئالدىڭغا كهلتۈر. 

مهككىده  ۋه  ھۇنهين  بهدىر،  پهيغهمبىرىمىز  چېغىڭدا  قىلغان  غهلىبه  ئىشتا  بىر   
دۈشمهنگه غالىب كهلگهن كۈنلهرگه قاراپ، ئۇنىڭ ئىش-ھهرىكىتىدىن ساۋاق ئال. 

بولغان،  شېھىد  ئۇرۇشىدا  ئوھۇد  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  چېغىڭدا  بولغان  مهغلۇپ   
لېكىن  كېتىۋاتقانلىقىنى،  ھالدا  يېرىم  كۆڭلى  ئارىسىدا  ساھابىلهرنىڭ  يارىالنغان 

يهنىال ئۈمىدسىز بولمىغانلىقىنى ئويال.
بىرىگه بىر نهرسه ئۆگىتىۋاتقان بولساڭ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهسجىدته ساھابىلىرىگه   

قانداق مۇئهللىملىك قىلغانلىقىنى ئويال. 
جىبرائىل  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بولساڭ،  ئۆگىنىۋاتقان  نهرسه  بىر  بىرهيلهندىن   
بىلىملهرنى  ئىالھىي  ئولتۇرۇپ،  يۆكۈنۈپ  قانداق  ئالدىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

ئۆگهنگهنلىكىنى ئويال. 
ساڭا ھېچقانداق ياردهم قىلغۇچى بولمىغان ئهھۋالدا ئادالهتنى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى،   
ياخشى ئىشنى ئومۇمالشتۇرماقچى بولساڭ، مهككىدىكى ئاجىز ئهھۋالىغا قارىماستىن 
ئوتتۇرىغا  ئوچۇق-ئاشكارا  ئادالهتنى  ۋه  ھهقىقهت  مهككىده  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

قويغانلىقىنى ئويال. 
بىرهر پائالىيهت ياكى مۇسابىقىده باھالىغۇچى ياكى ھۆكۈم قىلغۇچى بولساڭ، ئىسالم   
كېلىشتىن ئىلگىرى قۇرهيش چوڭلىرى بىر-بىرى بىلهن ئۇرۇشماقچى بولۇپ تۇرغاندا 
ھهجهرۇل-ئهسۋهدنى يېرىگه قويۇش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ پهيغهمبىرىمىزنى نېمه ئۈچۈن 
قوبۇل قىلغانلىقى ۋه پهيغهمبىرىمىزنىڭ قانداق ھۆكۈم چىقارغانلىقىنى ئويالپ باق. 

قارىتا  ئائىلىسىگه  ۋه  ئۆزىگه  مۇسۇلماننىڭ  بىر  بىلهن  ساۋاقداشلىرىڭالر 
ئاساستا  چۆرىدىگهن  مهزمۇننى  مۇشۇ  ئويالڭالر.  بارلىقىنى  مهسئۇلىيىتى  قانداق 
بىر  باشالنغان  بىلهن  ھهرپ  شۇ  بويىچه  تهرتىۋى  ئېلىپبه  ئوقۇغۇچى  بىر  ھهر 

جۈمله سۆزلىسۇن. 
مهسىلهن:

[ئا] ئالالھقا ئىبادهت قىلىش مۇسۇلماننىڭ ۋهزىپىلىرىدىندۇر. 
[ئه] ئهمگهك قىلىپ ئائىلىسىنى بېقىش شهرهپلىكتۇر. 

[ب] بالىالرغا مېھرى-شهپقهت قىلىش مۇسۇلماننىڭ ۋهزىپىلىرىدىندۇر. 
نۆۋهت كهلگهنده مۇۋاپىق بىر جۈمله تۈزهلمىگهنلهر ئويۇننىڭ سىرتىدا قالسۇن. 
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ئۆزىمىز ۋە ئائىلىمىزگه قارىتا 
مهسئۇلىيىتىمىز

ئالالھنىڭ ھهر نهرسىنى ھهمىشه كۆرۈپ تۇرۇۋاتقانلىقى، 
بىلىپ تۇرۇۋاتقانلىقى، ئاشكارا-يۇشۇرۇن ھهممىدىن خهۋهردار 
ئىش- گهپ-سۆز،  بىزلهر  ئىشىنىدىغان  ئىكهنلىكىگه 
ھهرىكىتىمىزنى بۇنىڭغا قاراپ تۈزهيمىز. بۇ ئېتىقاد ئىنساننى 
بولۇشقا،  مهسئۇل  ئاقىۋىتىگه  ئىش-ھهرىكىتىنىڭ  ئۆزىنىڭ 
بۇ  ئۈندهيدۇ.  ئورۇنداشقا  جايىدا  ۋهزىپىسىنى 
باشقا  ئالدىدا،  ئالالھ  ئاتىلىدۇ.  دهپ  مهسئۇلىيهتچانلىق 
ئالدىدا  مهخلۇقاتالر  پۈتكۈل  ھهمده  ئالدىدا  ئىنسانالر 
مهسئۇلىيىتىمىز بولغىنىدهك، ئۆزىمىز ۋه ئائىلىمىزگه قارىتامۇ 
ئالدىدىكى  باشقىالر  ئىنسان  باردۇر.  مهسئۇلىيىتىمىز 
مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىاللىشى ئۈچۈن ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ 

ئۆزىگه قارىتا بولغان مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشى كېرهك.

«پهرۋهردىگارىڭ پهقهت 
ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادهت 
قىلىشىڭالرنى ۋه ئاتا-
ئاناڭالرغا ياخشىلىق 

قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه 
قىلدى. ئۇالرنىڭ بىرى 

ياكى ئىككىلىسى سېنىڭ 
قول ئاستىڭدا بولۇپ 

ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا 
ئوھوي دېمىگىن 

(غۇدۇرمىغىن)، ئۇالرنى 
دۈشكهللىمىگىن، ئۇالرغا 

ھۆرمهت بىلهن يۇمشاق سۆز 
قىلغىن. ئۇالرغا كامالى 
مېھرىبانلىقتىن ناھايىتى 

كهمتهر مۇئامىلىده بولغىن 
ۋه: «ئى پهرۋهردىگارىم! 

ئۇالر مېنى كىچىكلىكىمده 
تهربىيىلىگىنىدهك ئۇالرغا 

مهرھهمهت قىلغىن» 
دېگىن.»  

(ئىسرا سۈرىسى، 23-24-ئايهت)

سېنى 
الالھ 

«ئ

توغرا 
ندهك 

ۇيرىغا
ب

(ھۇد 
لغىن.» 

دا بو
يول

ايهت)
، 112-ئ

ۈرىسى
س

«...ئۆزهڭالرنى ھاالكهتكه 
تاشلىماڭالر...» (بهقهره سۈرىسى، 

195-ئايهت)

2. باپ
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پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: «بارلىق بالىالر مۇسۇلمان 
ۋه پاكلىقنى ساقالش  پېتى دۇنياغا كېلىدۇ» دېگهن. يارىتىلىشىمىزدىكى سهبىيلىك 
ئېيتىش  ئىمان  مۇھىمىدۇر.  ئهڭ  مهسئۇلىيهتلىرىمىزنىڭ  قارىتا  ئۆزىمىزگه  بولسا، 
ئارقىلىقال  ئېيتىش  ئىمان  پهقهت  ئىنسان  ئېھتىياجىدۇر.  ئاساسلىق  ئهڭ  ئىنساننىڭ 
قىلىش  سۆز-ھهرىكهتلهرنى  گۈزهل  ۋه  ئىش  ياخشى  پهقهت  بولىدۇ.  خاتىرجهم 

ئارقىلىقال ۋىجدانى راھهتلهيدۇ. 
ئىنسان ئهقلىنىڭ ۋه زېھنىنىڭ بىلىمگه ئېھتىياجى بار. بىلىم پهقهت ئىمان بىلهن 

بىرلهشكهن چاغدىال ئىنساننى ھهر خىل ناچار، قهبىھ ئىشالردىن ساقالپ قالىدۇ. 
ئۆگىنهلهيدىغان  بىلىم  ـــ  نېمهت  بىر  مۇھىم  ئىنتايىن  بېرىلگهن  ئىنسانغا 
قابىلىيهتتۇر. بۇ قابىلىيهتنى ئىشلهتمىگهن ئىنسان ئۆزىنىڭ ئهقلى ۋه زېھنىگه زۇلۇم 

سالغاندهك، ئالالھ بهرگهن بۇ نېمهتكىمۇ شۈكۈر قىلمىغان بولىدۇ. 
ئىنسان بىلىم ۋه ئىمان ئىگىسى بولغاندا ئىبادهتلىرىنى ئادا قىلىشى كېرهكلىگىنى 
بولغىنىدهك،  ئىپادىسى  ھۆرمهتنىڭ  قىلىنىدىغان  ئالالھقا  ئىبادهتلهر  يېتىدۇ.  تونۇپ 
كىشىنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهت سائادىتىنىڭمۇ شهرتىدۇر. دۇنيا ۋه ئاخىرهتته بهختلىك 
ئهڭ  مهسئۇلىيهتلىرىنىڭ  قارىتا  ئۆزىگه  ئىنساننىڭ  قىلغان  ئارمان  بولۇشنى 

مۇھىملىرىدىن بىرى ئىبادهتلىرىنى ئادا قىلىشىدۇر.
ئىنسان بۇ بارلىق مهسئۇلىيهتلىرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن، تهن ساالمهتلىكىگه دىققهت 
ئامانهتتۇر.  بىر  بهرگهن  بىزگه  ئالالھ  ساالمهتلىكىمىز  ۋه  بهدىنىمىز  كېرهك.  قىلىشى 
ھهممىمىز بۇ ئامانهتنى قوغداشقا مهسئۇلمىز. پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ۋهسهللهم: «سېنىڭ بهدىنىڭنىڭ سهنده ھهققى بار» دېگهن. («تاچ»، 2\100)
ئادا  مهسئۇلىيىتىنى  بولغان  قارىتا  يېقىنلىرىغا  ئۆزىنىڭ  بىلهن  ئالدى  ئىنسان 
قىلىشى كېرهك. بۇ كىشىلهرنىڭ بېشىدا ئاتا-ئانا كېلىدۇ. ئاتا-ئانىمىزنى گهپ-سۆز 
خوشخۇي  دائىم  ھهر  ئۇالرغا  رهنجىتمهسلىك،  قهتئى  ئىش-ھهرىكهتلىرىمىزده  ۋه 
قانداق  ئۇالرنىڭ  قىلىشىمىز،  مۇئامىله  ياخشى  گهپ،  تاتلىق  بىلهن  تهبهسسۇم 

ئارزۇسى بولسا بىجاندىل ئورۇنالشقا تىرىشىش مهسئۇلىيىتىمىز بار. 

«ئالالھ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان ئهمهل بولسا ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز بىلهن ئاتا-
ئانىغا ياخشىلىق قىلىشتۇر.»
 (تىرمىزى: «ساالت»، 127\176)
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ئۆزىگه ۋە ئائىلىسىگه قارىتا ئهخالقى
مهسئۇلىيىتىنى تونۇپ يهتكهن بىر مۇسۇلمان...

ۋه  ئالالھقا  چۈنكى  تىرىشىدۇ.  قىلىشقا  شهكىلده  ياخشى  ئهڭ  ئىشىنى  قىلغان   
ئۆزىنىڭ ۋىجدانىغا ھېساب بېرىدىغانلىقىنى ئوياليدۇ.

ئاشۇرۇش  بىلىمىنى  تىرىشىدۇ،  ئۆگىنىشكه  ياخشى  ئهڭ  ئۆگىتىلگهننى  ئۆزىگه   
ئۈچۈن غهيرهت قىلىدۇ. 

پهقهت باشقىالرغا قارىتاال ئهمهس، بهلكى ئۆزىگه قارىتامۇ دۇرۇستتۇر.   
قالغاندا  بولۇپ  كهمبهغهل  يوقسۇل  قىلىدۇ،  شۈكۈر  بولغاندا  كهڭرى  مول،  رىزقى   
گۈزهللىكنىڭ  ۋه  ياخشىلىق  بىر  ئۆزىگه  ئىشتا  ھهر  كهتمهيدۇ.  ئۈمىدسىزلىنىپ 

بارلىقىنى بىلىدۇ. 
كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا مهسئۇل ئهمهسلىكىنى بىلىدۇ. مهسئۇل بولغان ئىشالرنى   
ئىنساننى  «ئالالھ  چۈنكى:  قىلمايدۇ.  ئهندىشه  دهپ  قىاللماسمهنمىكىن  ئادا  جايىدا 

پهقهت كۈچى يېتىدىغان ئىشقىال تهكلىپ قىلىدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 286-ئايهت)
ئائىله  ۋه  بىلىدۇ  بېرىدىغانلىقىنى  ھېساب  ئىشلىرىدىن  بارلىق  يامان  ياخشى   

ئىچىدىكى مهسئۇلىيىتىنى باشقىالرغا ئارتىپ قويمايدۇ. 
ۋه  سۆيگۈ-مۇھهببهت  قارىتا  ئهزالىرىغا  ئائىله  ئۇزاقلىشىدۇ،  شهخسىيهتچىلىكتىن   
يېقىنلىقى كۈچىيىدۇ، بۇنىڭ مۇناسىۋهتلهرگه ئىجابىي تۆھپه قوشۇدىغانلىقىنى بىلىدۇ. 
ئۆرنهك  ھاياتىنى  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز   
مۇناسىۋهتلىرىنى  بولغان  بىلهن  ئورۇق-تۇققانلىرى  ۋه  ئائىلىسى  قىلىدۇ. 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىش-ھهرىكىتىدىن ئۆگهنگهنلىرى بويىچه ياخشىاليدۇ. 
قىيىنچىلىقالر ئالدىدا ئاجىزلىق قىلمايدۇ، يېڭىشكه تىرىشىدۇ.   

قارا  بهلكى  ئهمهسلىكى،  جاسارهت  ھهرىكهتنىڭ  قىلىنغان  نادانالرچه  جاھىل   
قوساقلىق ۋه ئۆزىنى ئۆزى بىلهلمهسلىك ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ. 

ھهر زامان توغرا ئىش قىلىشقا تىرىشىدۇ.   

ئۆزىڭىزنىڭ كۆڭلىڭىزدىكىدهك بىر كهسپكه ئىشقا ئورۇنالشقانلىقىڭىزنى تهسهۋۋۇر قىلىڭ. 
دوختۇر، بۇغالتىر، مۇئهللىم، دىنىي زات، ئىمام، ئۇچقۇچى، بىناكار، ئاشپهز... ۋاھاكازاالر. 

خىزمىتىڭىزنى قىلغاندا نېمىلهرگه دىققهت قىلىشىڭىز كېرهكلىگىنى سۆزلهپ بېقىڭ. 
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ھهر قانداق ۋاقىتتا باشقىالرغا قارشى ساختىپهزلىك قىلمايدۇ، دۇرۇست بولىدۇ.  
ئىسراپچىلىق قىلمايدۇ، بېخىل، پىخسىقلىقمۇ قىلمايدۇ.  

ئىززهت-ھۆرمهت  ۋه  سهۋرى-تاقهتلىك  شهپقهتلىك،  كىچىكلهرگه  ۋه  چوڭالرغا   
بىلهن مۇئامىله قىلىدۇ. 

ئالدىدا  ۋهقهلهر  تۇتىۋاالاليدۇ.  ئاچچىقلىنىشتىن  دهرھال  ئۆزىنى  ۋهقهلهرده  كۆڭۈلسىز   
تهمكىن، سالماق بولۇپ، ئالدىرىماي مۇئامىله قىلىدۇ. غايىلىك ۋه ئۈمىدۋار بولىدۇ. 
تۇرمۇشىنى ئالالھ بهلگىلىگهن ئۆلچهملهر بويىچه تهرتىپكه سېلىپ، دىققهت بىلهن   
خاتىرجهم ھالدا ھاياتىنىڭ ئاخىرىغا قهدهر قىيىنچىلىقالرغا قارشى كۈرهش قىلىدۇ. 
قېرىندىشىغا ياكى باشقىالرغا چىدىماسلىق قىلمايدۇ، ھهممه كىشىگه كهڭ قورساق مۇئامىله قىلىدۇ.   
بارلىق گهپ-سۆز ۋه ئىش-ھهرىكهتلىرىده ئۇنىڭ سهمىمىلىكىنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ.   

تۆۋهندىكى ئهھۋالالرنى مۇھاكىمه قىلىڭالر:
بىرى  ئورگانلىرىمىزدىن  باقايلى.  ئويالپ  ۋهزىپىسىنى  ئورگانالرنىڭ  بهدىنىمىزدىكى   •
ۋهزىپىسىنى ئادا قىلمىسا (كارغا كهلمىسه)، بهدىنىمىزده قانداق ئۆزگىرىشلهر بولىدۇ؟

ئائىله ئهزالىرىنىڭ قانداق مهسئۇلىيىتى بار؟ ئادا قىلمىسا قانداق بولىدۇ؟       •

ئوغرىلىق قىلمايدۇ.   (  )
سۆز توشۇيدۇ، بىھۇده پاراڭ، غهيۋهت قىلىدۇ.   (  )

قىمار ئوينىمايدۇ.   (  )
شهخسىيهتچى، ھهمىشه ئۆز مهنپهئهتىنى ئوياليدۇ.    (  )
ئهتراپىدىكى ھاجهتمهنلهرگه ياردهم قىلىدۇ.    (  )

سورىمايال  ئىگىسىدىن  مېلىنى  باشقىالرنىڭ   (  )
ئىشلىتىۋېرىدۇ. 

باشقىالرنىڭكى  قوغدايدۇ،  مهنپهئهتىنىال  ئۆز   (  )
بىلهن كارى يوق. 

ئۆزىگه زىيانلىق ئىچىملىكلهرنى ئىچمهيدۇ.    (  )
ئۆزىگه ئامانهت قىلىنغان مالنى ئاسرىمايدۇ.    (  )

ئۇزاق  سېلىشتىن  يهپ  ھهققىنى  باشقىالرنىڭ    (  )
تۇرىدۇ، ھېچكىمگه ناھهقچىلىق قىلمايدۇ. 

ھارام يېمهيدۇ، ھاالل كىرىم ئۈچۈن ئىشلهيدۇ.    (  )

ۋهدىسىگه ۋاپا قىلمايدۇ.   (  )
تارازىدا كهم تارتىپ بېرىدۇ.    (  )

يېتىم ۋه ئىگه-چاقىسىزالرنى قوغدايدۇ.    (  )
سهۋرى-تاقهتسىز، ئالدىراڭغۇ.    (  )
ئالدىدىكى كىشىنى ئالدايدۇ.    (  )

زىنا قىلمايدۇ.   (  )
خوشچىراي، ھېچكىمگه ھاقارهت قىلمايدۇ.   (  )

پارا يهيدۇ، پارا بېرىدۇ.   (  )
قهرز ئالسا قايتۇرۇپ بهرمهيدۇ.    (  )

قىلغان ياخشى ئىشىغا مىننهت قىلىدۇ.    (  )
مېھرى- ۋه  ئىنساپلىق  قارىتا  شهيئىگه  ھهر    (  )

شهپقهتلىكتۇر.  
(  ) يالغان گهپ قىلمايدۇ. 

تۆۋهنده بهزى سۆز-ھهرىكهت مىساللىرى بېرىلگهن. ياخشى بىر مۇسۇلمان قىلىشقا تېگىشلىك بولغان 
ئىش-ھهركهتلهرگه ت (توغرا)، قىلماسلىققا تېگىشلىك بولغان ئىش-ھهرىكهتلهرگه خ (خاتا) دهپ يېزىڭ. 
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ئهتراپىمىزدىكىلهر ۋە پۈتكۈل 
ئىنسانىيهتكه قارىتا مهسئۇلىيىتىمىز

ھوقۇقلىرىغا  ئهقهللىي  ئىنساننىڭ  ھهر  ئهخالقى  ئىسالم 
ھۆرمهت قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ. ھهر قانداق بىر ئىنساننىڭ 
ياشاش، ھاالل يولدىن پۇل تېپىپ باي بولۇش، كىشىلىك 
باراۋهر  بىلهن  ئىنسانالر  باشقا  ھۆرمهتلىنىش،  ئىززىتىنىڭ 
باشقىالرنىڭ  تۇرمۇشىغا  شهخسىي  ئۇچراش،  مۇئامىلگه 
قاتارلىق  ئۆي  تۇرالغۇ  يېمهك-ئىچمهك،  ئارىالشماسلىقى، 
زۆرۈر ئېھتىياجلىرىنىڭ ھهل قىلىنىشى قاتارلىق ھهققى بار. 

مۇسۇلمانالر ئۆزئارا ۋه باشقا بارلىق ئىنسانالرنىڭ ھهققىگه 
ئاڭ  دېگهن  قېرىنداش  ئىنسانالر  ھهتتا  قىلىدۇ.  ھۆرمهت 
بىلهن بىر-بىرىنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلىشنى، يۈكىنى 
مۇشهققهتلهرده  كهلگهن  دۇچ  ۋه  بېرىشنى  كۆتۈرۈشۈپ 
ئهھۋالدا  قىيىن  بىلىدۇ.  دهپ  مهسئۇلىيهت  ياردهملىشىشنى 
ئۆزلىكىدىن  ئۈچۈن  قۇتۇلۇشى  قىيىنچىلىقتىن  قالغۇچىنىڭ 
ياردهمگه كېلىپ، ئۇنىڭغا چىن دىلىدىن كۆيۈنۈپ قولىدىن 
قىلسا،  يامانلىق  باشقىالر  ئۆزىگه  قىلىدۇ.  ياردهم  كېلىشىچه 
ئهپۇ قىلىدۇ. ئاداۋهت ساقلىمايدۇ. ئاشۇنداق يامانلىققا يهنه 
ئۇچراپ قالماسلىق ئۈچۈن دىققهت قىلىشقا، ئالدىنى ئېلىش 

ئۈچۈن چاره-تهدبىرلىك بولۇشقا سهل قارىمايدۇ. 

«ئى مۆمىنلهر! ئالالھ 
ئۈچۈن ھهقىقهتنى 

دىققهت بىلهن 
قوغداڭالر، ئادىللىق 

بىلهن گۇۋاھلىق 
بېرىڭالر. بىرهر قهۋمگه 
بولغان ئۆچمهنلىكىڭالر 

(ئۇالرغا) ئادىل 
بولماسلىقىڭالرغا سهۋهپ 

بولمىسۇن. ئادىل 
بولۇڭالر. بۇ تهقۋادارلىققا 

ئهڭ يېقىندۇر.» 
(مائىده سۈرىسى، 8-ئايهت)

3. باپ

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن: «ئهڭ 
پهيغهمبىرىمىز:  سورالدى.  دهپ  ئىنساندۇر؟»  قانداق  ئىنسان  ياخشى 
بهردى.  جاۋاب  دهپ  ئىنسان»  بولغان  پايدىلىق  ئهڭ  «ئىنسانالرغا 

(«جامىئۇس-ساغىر»، 9\47)
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سىلىق-سىپايه  بىلهن  نازاكهت  ھهمىشه  يهنه  مۇسۇلمانالر 
ساالملىشىدۇ،  ئۇچراشقاندا  بىلهن  ئىنسانالر  قىلىدۇ.  ھهرىكهت 
باشقىالر  كۆرگهنده  بىرهيلهننى  ھاجهتمهن  گهپلىشىدۇ.  چىرايلىق 
ياردهم قىلسۇن دهپ قاراپ تۇرماي، دهرھال ئۆزى بېرىپ ياردهم 
كۆچ- قىالاليدىغان  پهيدا  ئۆزگىرىش  ئىجابىي  ئهتراپىدا  قىلىدۇ. 
شان- ئىززهت-ھۆرمىتى،  كۆرىدۇ.  ئۆزىده  زامان  ھهر  قۇۋۋهتنى 
شهرىپى، ئېتىقادى ۋه كىشىلىك ھوقۇقىغا دهخلى-تهرۇز قىلىنغان 
مهيدانغا  كېرىپ  كۆكرهك  دهرھال  ئۈچۈن  تۇرۇش  قارشى  ھامان، 
چىقىپ، ئاخىرىغىچه كۈرهش قىالاليدۇ. ناھهقچىلىق كىمگه قارىتا 
كۆز  بولمايدۇ،  رازى  بۇنىڭغا  قهتئىنهزهر،  بولۇشىدىن  قىلىنغان 
يۇممايدۇ. ناھهقچىلىققا ئۇچرىغانالرنىڭ ھهققىنى قوغدايدۇ. ھاالل 
يولدىن ئىشلهپ كىرىم قىلىش كېرهكلىگىنى بىلىدۇ. پهيغهمبىرىمىز 
«تىجارهتته  ۋهسهللهمنىڭ:  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد 
قىيامهت  تىجارهتچى  ئايرىلمىغان  دۇرۇستلۇقتىن  راستچىللىقتىن، 
كۈنى پهيغهمبهرلهر بىلهن بىلله بولىدۇ» دېگهن سۆزىنى ئهستىن 
چىقارمايدۇ. (تىرمىزى: «بۇيۇ»، 4) باي-كهمبهغهل، كۈچلۈك-ئاجىز 
قىلىدۇ.  مۇئامىله  باراۋهر  ھهممهيلهنگه  ئولتۇرماي،  ئايرىپ  دهپ 
ئىكهنلىكىگه  كۈچلۈك  ھهقلىقنىڭ  ئهمهس،  ھهقلىق  كۈچلۈكنىڭ 
ئىشىنىدۇ. قول ئىلكىدىكى نهرسىلهرنىڭ ئالالھ ئۇنىڭغا بهرگهن 
قىلغان  ياردهم  ئۆزى  بىلىدۇ.  ئىكهنلىكىنى  ئامانهت  ۋاقىتلىق 

كىشىلهرنى ئۆزىگه قهرزدار دهپ ئويلىمايدۇ. 

«ئى مۆمىنلهر! سهۋر 
ئارقىلىق ۋه ناماز 
ئارقىلىق ياردهم 
تىلهڭالر. ئالالھ 
ھهقىقهتهن سهۋر 
قىلغۇچىالر بىلهن 

بىللىدۇر.»  
(بهقهره سۈرىسى، 153-ئايهت)

«ئىچى تېشى بىر بولۇش» دېگهن نېمه دېگهن گهپ؟ چۈشهندۈرۈڭالر. 

«ئۇالر ئالالھنى ۋه مۆمىنلهرنى ئالدىماقچى بولىدۇ،
ھهقىقهتته ئۇالر تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ.» 

(بهقهره سۈرىسى، 9-ئايهت)
«ئۆزىنى ئۆزى ئالداش» دېگهن نېمه دېگهن گهپ؟ چۈشهندۈرۈڭالر. 
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ئهتراپىدىكىلهر ۋە پۈتكۈل ئىنسانىيهتكه قارىتا 
مهسئۇلىيىتىنى تونۇپ يهتكهن بىر مۇسۇلمان...

بىلىدۇ.  ياشىمايدىغانلىقىنى  ئۈچۈنال  ئۆزى  پهقهت   
دۇنيادىكى بارلىق ئىنسانالر ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچه 

قىلىدۇ.  ياخشىلىق 

دوستلۇققا ئهھمىيهت بېرىدۇ. ئهل-ئاغىينىلىرىگه ۋاپا قىلىدۇ.  

ساقلىيااليدۇ.  سىرنى  ئېيتىلسا،  سىر  بىر  ئۆزىگه   
قىلىدۇ،  ھۆرمهت  تۇرمۇشىغا  شهخسىي  باشقىالرنىڭ 

كېرىۋالمايدۇ.  چات 

ناچار  قىلمايدۇ،  گېپىنى  يامان  كهينىده  باشقىالرنىڭ   
قىلمايدۇ.  گۇمان 

تهرىپىدىكى  قارشى  قىلمايدۇ.  زاڭلىق  باشقىالرنى   
ئىكهنلىكىنى  ئىنسان  بىر  ئوخشاش  ئۆزىگه  كىشىنىڭمۇ 

بىلىپ ھهرىكهت قىلىدۇ. 

بېرهلهيدۇ،  ھاي  ئاچچىقىغا  چېغىدا  غهزهپلهنگهن   
پۇشايمانغا  كېيىن  قىالاليدۇ.  كونترول  ئۆزىنى 

تىرىشىدۇ.  قىلماسلىققا  ئىشنى  قويىدىغان 

چوڭ-كىچىك دهپ ئايرىپ ئولتۇرماي، ھهممه كىشىگه   
ھۆرمهت بىلهن مۇئامىله قىلىدۇ.   

زاكات، پىتىر سهدىقىسى قاتارلىق ماددى مهسئۇلىيهتلىرىنى ئادا   
سهدىقه  بىر  كۈلۈمسىرهشنىڭمۇ  قالماستىن،  قىلىپال 
(ياردهملىشىش، تهڭ بهھرىمهن بولۇش) ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ.

«ئى مۆمىنلهر! ئۆز 
ئۆيۇڭالردىن 

باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگه 
(كىرىشته) ئىجازهت 
سورىمىغىچه ۋه ئۆي 

ئىگىسىگه ساالم 
بهرمىگىچه كىرمهڭالر، 

ۋهز-نهسىھهت 
ئېلىشىڭالر (يهنى بۇ 

گۈزهل ئهخالق-
ئهدهبكه ئهمهل 

قىلىشىڭالر) ئۈچۈن بۇ 
(يهنى ئىجازهت سوراپ 
ۋه ساالم بېرىپ كىرىش 
ئۇشتۇمتۇت كىرىشتىن) 
سىلهرگه ياخشىدۇر.»  
(نۇر سۈرىسى، 27-ئايهت)

«(كىشىلهرنى) 
ئهيىبلىگۈچى 

سۇخهنچىگه ۋاي! ئۇ 
مال توپلىدى ۋه ئۇنى 
(ياخشىلىق يوللىرىغا 

سهرپ قىلماي ساقالش 
ئۈچۈن) توختىماي 

سانىدى.»  
(ھۇمهزه سۈرىسى، 1-2-ئايهتلهر)
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ئىشالردا  ياخشى  پهقهتال  ياردهملىشىشنىڭ  ھهقىقىي   
ئىش  ناچار  خاتا،  بىلىدۇ.  ئىكهنلىكىنى  ياردهملىشىش 
توسۇش  ئىشتىن  يامان  ئۇالرنى  بولسا،  قىلغۇچىالرغا 

شهكلىده ياردهم قىلىدۇ. 
ئۆزىدىن ياردهم سورىغانالرغا قارىتا: «ياردهم تىلىگۈچىگه   
ھهرگىز قۇپاللىق قىلما!» (زۇھا سۈرىسى، 10-ئايهت) ئايىتى 

بويىچه قهتئى قاتتىق مۇئامىله قىلمايدۇ. 
كهملهپ  نهرسىنىڭ  بىر  ئۆزىده  بىلهن  بېرىش   
قالمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ئىگىدارچىلىقىدىكى مۈلۈكلهردىن 
مال- ئۇ  بولغاندا،  بهھرىمهن  تهڭ  بىلهن  باشقىالر 
ئىشىنىدۇ.  بولىدىغانلىقىغا  بهرىكهتلىك  تېخىمۇ  مۈلۈكنىڭ 
بىرهيلهنگه ياردهم قىلماقچى بولغىنىدا رهببىنىڭ: «ياخشى   
قىلمىغۇچه  سهرپ  يولىدا  ئالالھ  نهرسهڭالرنى  كۆرگهن 
قىلماڭالر،  سهرپ  نېمىنى  ئېرىشهلمهيسىلهر.  ياخشىلىققا 
سۈرىسى،  (ئال-ئىمران  تۇرىدۇ.»  بىلىپ  ھهممىنى  ئالالھ 
92-ئايهت) دېگهنلىكىنى ئهسكه ئالىدۇ. ئۆزى ياراتمايدىغان 
ياكى تاشلىۋهتمهكچى بولغان نهرسىلهرنى ئهمهس، ئۆزى 

ئامراق ۋه چىرايلىق نهرسىلىرىدىن بېرىدۇ. 
ياردهم قىلسا، خوشچىراي بىلهن كۈلۈپ تۇرۇپ قىلىدۇ.   

غودۇراپ مىننهت قىلمايدۇ. 
ياردهمنى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن قىلمايدۇ. شۇنداق   
قىلىدۇكى، ئوڭ قولىدا بهرگهننى، سول قولى تۇيمايدۇ. 
قول ئاستىدىكى كىشىلهر ۋه خىزمهتداشلىرىغا ئىنساپ،   

مهرھهمهت بىلهن مۇئامىله قىلىدۇ. 
ھېچقانداق كىشىگه ئادالهتسىزلىك، ناھهقچىلىق قىلىپ   

سالماسلىق ئۈچۈن ئاالھىده دىققهت قىلىدۇ. 
ئىش  ناھهق  قىلمايدۇ.  گوروھۋازلىق  تهرهپبازلىق،   
ھهقلىق  تهقدىردىمۇ  بولغان  يېقىنى  ئهڭ  قىلغۇچى 
تهرهپته تۇرۇپ، ناھهقچىلىققا قهتئى قارشى تۇرىدۇ.    

«ئى مۆمىنلهر! بىر-
بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى 
(ئوغرىلىق، خىيانهت 

قىلىش، بۇالش، 
جازانىخورلۇق، قىمار 

ئويناش قاتارلىق) 
ناھهق يول بىلهن 

يهۋالماڭالر، ئىككى 
تهرهپ رازى بولۇشۇپ 

قىلىشقان سودا-سېتىق 
ئارقىلىق ئېرىشىلگهن 

نهرسه بۇنىڭدىن 
مۇستهسنا. سىلهر 

ئۆزهڭالرنى (يهنى بىر-
بىرىڭالرنى) 

ئۆلتۈرمهڭالر، ئالالھ 
ھهقىقهتهن سىلهرگه 

ناھايىتى مېھرىباندۇر.» 
(نىسا سۈرىسى، 29-ئايهت) 

«پهرۋهردىگارىمىز 
ئالالھتۇر دېگهن، 

ئاندىن توغرا يولدا 
بولغانالرغا، 

شۈبھىسىزكى، 
(كهلگۈسىدىن) غهم 

قىلىش، (كهتكهنگه) 
قايغۇرۇش يوقتۇر. ئهنه 

شۇالر ئهھلى 
جهننهتتۇر، ئۇالر 
جهننهتته مهڭگۈ 

قالىدۇ. بۇ ئۇالرنىڭ 
قىلغان (ياخشى) 

ئهمهللىرىنى مۇكاپاتالش 
ئۈچۈندۇر.»

(ئهھقاف سۈرىسى، 13-14-ئايهتلهر) 
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ئۇنىڭغا  ۋه  بىلىدۇ  ئىكهنلىكىنى  ئادالهتلىك  ئالالھنىڭ   
ئىشىنىدۇ. 

مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  ئالدىمايدۇ.  ھېچكىمنى   
زىيان  «ئالدىغۇچى،  ۋهسهللهم:  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ 
سالغۇچى ياكى ساختىپهزلىك قىلغۇچى ھىيلىگهر بىزدىن 

ئهمهستۇر.» دېگهن. («كهنزۇل-ئۇممال»، 7825)
قىلغان سۆزىگه ئهمهل قىلىدۇ، ئهسال يالغان گهپ قىلمايدۇ.   
خوشنىسى ئاچ ھالدا تۇرسا، ئۆزى توق ئۇخلىمايدۇ.   

يوقاليدۇ.  كېسهللهرنى   
يېتىملهرنى قوغداپ، ئۇالرنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئالىدۇ.   

«خالىغان بىر 
كىشى»گه چاقىرىق

بىر  «خالىغان  «بىر-بىرى»،  كىشى»،  «ھهممه  ھېكايىمىز 
كىشى» ۋه «ھېچكىم» ئىسىملىك تۆت كىشى ھهققىده. 

قىلىشقا تېگىشلىك بىر مۇھىم ئىش بار ئىدى. «ھهممه كىشى» «بىر-بىرى»نىڭ بۇ 
قىلسىمۇ  كىشى»  بىر  «خالىغان  ئىشنى  گهرچه  ئىشىنهتتى.  قىلىدىغانلىقىغا  ئىشنى 
بولىۋىرهتتى، ئهمما «ھېچكىم» قىلمىدى. «بىر-بىرى»نىڭ بۇنىڭغا قاتتىق ئاچچىغى 
كهلدى. چۈنكى ئىش «ھهممه كىشى»نىڭ ئىشى ئىدى. «ھهممه كىشى» «خالىغان 
بىر كىشى»نىڭ بۇ ئىشنى قىالاليدىغانلىقىنى ئويالپ يۈرهتتى. ئهمما «ھېچكىم» بۇ 
ئىشنى «ھهممه كىشى»نىڭ قىلمايدىغانلىقىنى خىيالىغا كهلتۈرمىگهن ئىدى. ئاخىرىدا 
ئۈچۈن،  قىلمىغانلىقى  «ھېچكىم»  ئىشنى  بۇ  قىالاليدىغان  كىشى»  بىر  «خالىغان 

«ھهممه كىشى» «بىر-بىرى»نى ئهيىپلهشتى. 

ۇئاللىرى:
باھاالش س

ىتتىرىپ 
شقىسىغا ئ

 كىشى با
نى ھهممه

هسئۇلىيهت
1. م

 قانداق 
دۈڭالرمۇ؟

قهنى كۆر
 بىرهر ۋه

ويىدىغان
ق

ا چىقتى؟
 ئوتتۇرىغ

مهسىلىلهر

باشقىالر 
 كارىم؟ 

ىڭ نېمه
پىڭالردا «مېن

2. ئهترا

تىمائىي 
ي ۋه ئىج

 شهخسى
» دېمهي

قىلسۇن

ر بارمۇ؟ 
ن كىشىله

قىلىدىغا
نى ئادا 

لىيهتلىرى
مهسئۇ

پىسىنى 
شقان تۆھ

يهتكه قو
ىڭ جهمى

كىشىلهرن
بۇنداق 

قىلىڭالر.
ۇھاكىمه 

 بىلهن م
شلىرىڭالر

ساۋاقدا
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ئۆزئارا ياردهملىشىش ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلهرگه 
قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ مۇزاكىره قىلىڭالر. 

قىلىش  تهشۋىق  بولۇشقا  ياردهمپهرۋهر  كىشىلهرنى  ئهتراپىمىزدىكى 
ئۈچۈن نېمىلهرنى قىالاليمىز؟ ساۋاقداشالر ئارا مۇزاكىره قىلىڭالر. 

ههزرىتى ئۆمهرنىڭ ئادالىتى
خىزمهت  ئاخشام  بىر  مهزگىللهرده  بولغان  خهلىپه  ئۆمهر  ھهزرىتى 
قىلىۋاتاتتى. ئۇ ئهسنادا بىر مېھمان كهلدى. ئولتۇرۇپ پاراڭلىشىشقا باشلىدى. 
ھهزرىتى ئۆمهر دهرھال ئورنىدىن تۇرۇپ، يېنىپ تۇرغان شامنى ئۆچۈرۈۋېتىپ، 
باشقا بىر شامنى ياندۇردى. مېھمان ھهزرىتى ئۆمهرگه ھهيرانلىق بىلهن قاراپ 

تۇراتتى. نېمىشقا بۇنداق قىلىدىغانلىقىنى چۈشىنهلمهي سورىدى:
يۇرۇتىدۇ.  ئۆينى  ئوخشاش  ئىككىسى  شام.  ماۋۇمۇ  شام،  ئاۋۇمۇ   -

نېمىشقا بىرىنى ئۆچۈرۈپ، يهنه بىرىنى ياقىسىز؟
ھهزرىتى ئۆمهر مۇنداق جاۋاب بهردى:

- مهن ئۆچۈرىۋهتكهن شام خهلقنىڭ پۇلىغا ئېلىنغان. شهخسى ئىش 
ئىشلىتىشكه  ئۇنى  ئولتۇرغاندا  پاراڭلىشىپ  بىلهن  دوستلىرىم  قىلغاندا، 
ھهققىم يوق. شۇڭا ئۇ شامنى ئۆچۈرۈپ، ئۆزهمنىڭ پۇلۇم بىلهن ئالغان 

شامنى ياقتىم. 
تېكىستنىڭ مهزمۇنىغا قارىغاندا، ئادالهتسىزلىك دهپ نېمىنى دېيىش كېرهك؟   .1
دائىر  بولغانلىقىغا  سهۋهپ  ئادالهتسىزلىككه  ئىشنىڭ  بىر  كىچىككىنه   .2

ۋهقهلهرنى ئۇچراتتىڭالرمۇ؟ ساۋاقداشالر ئارا مۇھاكىمه قىلىڭالر. 
تېكىست مهزمۇنىغا ئاساسهن ئادالهتكه تهبىر بېرىپ بېقىڭالر.   .3
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پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ

بىزگه ئۆگهتكهنلىرىدىن:

كىمكى بىر قېرىندىشىنىڭ ئېھتىياجىنى ھهل 
قىلسا، ئالالھمۇ ئۇنىڭ ئېھتىياجىنى ھهل قىلىدۇ. 

كىمكى بىر مۇسۇلماننى قىيىنچىلىقتىن قۇتقۇزسا، 
ئالالھمۇ ئۇنى قىيامهت كۈنىنىڭ قىيىنچىلىقىدىن 

قۇتقۇزىدۇ.  

كىم بىر مۇسۇلمانغا كىيىم كېيگۈزسه، ئالالھمۇ 
ئۇنى قىيامهت كۈنى كېيىندۈرىدۇ.  

(ئهبۇ داۋۇد: «ئهدهب»، 46)

«مۇسۇلمان 
مۇسۇلماننىڭ 

قېرىندىشىدۇر. 
ئۇنىڭغا خائىنلىق 

قىلمايدۇ، يارىلىمايدۇ 
ۋه كهمسىتمهيدۇ.» 
(بۇخارى: «مهزالىم»، 3)

«مۆمىن ـــ ئىنسانالر 
بىلهن 

چىقىشااليدىغان ۋه 
ئىنسانالرمۇ ئۇنىڭ 

بىلهن 
چىقىشااليدىغان 
كىشىدۇر. ئۆزى 

يېقىنالشمايدىغان ۋه 
ئۇنىڭغا يېقىنالشقىلىمۇ 
بولمايدىغان ئىنساندا 

خهير يوقتۇر.»
(ئهخمهد بىن ھهنبهل، 4\271)

يالغان گهپ قىلماسلىق، خوشچىراي بولۇش بىر مۇسۇلماننىڭ 
ئهتراپىدىكىلهرگه قارىتا مهسئۇلىيهتلىرىدىندۇر. سىلهر مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئهتراپىدىكىلهرگه قارىتا مهسئۇلىيهتلىرىدىن بهشنى يېزىپ بېقىڭالر. 
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ههممه كىشىنىڭ ياردەم قىاللىغۇدەك كۈچى بار 
ئىجتىمائىي  ئىدى.  قالمىغان  يهر  بوش  ۋىۋىسكىالردا  لوزۇنكا،  تاملىرىدا،  مهكتهپنىڭ 
پاراۋانلىق ياردهم فوندى جهمىيىتى شۆبىسى ئۆتكهن ھهپته خوشنا شهھهرده يۈز بهرگهن 
يهر تهۋرهش ئاپىتىده زىيانغا ئۇچرىغانالرغا دىققهتنى تارتىش ئۈچۈن مهكتهپنىڭ ئىچىده 
ئۆيلىرى  ئاپهتته  قېتىمقى  بۇ  ئوقۇغۇچىالر  ئىدى.  چاپلىۋهتكهن  ئېالنالرنى  يهرگه  ھهممه 
يىقىلغان، يېقىنلىرى ئۆلۈپ كهتكهن، يارىالنغان، ئاچ-سۇسىز قالغان ئىنسانالرغا ياردهم 
كۈچى  قىاللىغۇدهك  ياردهم  كىشىنىڭ  پات-پات: «ھهممه  تىرىشىۋاتاتتى.  ئۈچۈن  قىلىش 
بار» دېگهن شۇئارالر ئاڭلىنىپ تۇراتتى. ھۈسهيىن بۇ سۆزنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى ئويالپ 
تۇراتتى. ئۇنىڭ قارىشىچه، موھتاجالرغا ياردهم قىلىش ئۈچۈن، باي بولۇش كېرهك ئىدى. 
قالغان  قىيىنچىلىقتا  ئهھۋالى  ئىقتىسادىي  ئائىلىسىنىڭ  كېيىن  بولغاندىن  ۋاپات  دادىسى 

ھۈسهيىننىڭ ياردهم توپالش پائالىيىتىده ئىئانه قىلغۇدهك پۇلىسى يوق ئىدى. 
ماشىنىلىرىغا  يۈك  ئهشياالرنى  توپالنغان  ئاخىرىدا  داۋامالشتى.  كۈن  ئۈچ  پائالىيهت 
بېسىش ئۈچۈن تهييارالۋاتاتتى. ھۈسهيىن تارتىنغان ھالدا قولىدىكى خالتىنى كۆتۈرۈپ يۈك 
ماشىنىسىنىڭ يېنىغا كهلدى. مهكتهپ دهۋازىسىدا ئوسمان ئۇچرىدى. ئوسمان ھۈسهيىننىڭ 
ھهر  ئىدى.  ئهمهس  ياخشى  ئهھۋالى  ئىقتىسادىي  ئائىلىسىنىڭمۇ  ئۇنىڭ  ئىدى.  ساۋاقدىشى 
كۈنى خهقنىڭكىگه بېرىپ كىر-قات يۇيۇپ، تازىلىق قىلىپ تۇرمۇشىنى قامدايدىغان ئانىسى 
توشۇپ  ماشىنىسىغا  يۈك  ئهشياالرنى  يىغىلغان  كهچۈرهتتى.  تۇرمۇش  غورىگۇل  بىلله  بىلهن 
بواللماي ھېرىپ كهتكهن ئوسمان ھۈسهيىننىڭ قولىدىكى خالتىنى كۆرۈپ: «ئاپهت رايونىغا 
چېغىمدىكى  كىچىك  مېنىڭ  ھۈسهيىن: «بۇ  سورىدى.  دهپ  بولدۇڭ؟»  ئهۋهتمهكچى  نېمه 
نېسىپ  پهقهت  ئىشلىتىش  لېكىن  تىكتۈرۈپتىكهن،  توغۇلغاندا  مهن  ئانام  يوتقىنىم. 
چېدىرالردا  رايونىدا  ئاپهت  ئىدىم.  قويغان  ساقالپ  دهپ  خاتىرىسى  ئۇنىڭ  بولماپتىكهن. 
قالغان بالىالر كىم بىلىدۇ بهلكىم ئۈششۈپ قالغاندۇ. شۇنداق ئهمهسمۇ ئوسمان؟ ئهمدى بۇ 
يوتقان بۇنىڭغا ئېھتىياجى بار بىرهيلهننى ئىسسىتسۇن. ئهسلىده ئۇ يهرگه ماۋۇ مېنىڭكىدهك 

تايىنى يوق نهرسىلهر ئهمهس، بهلكى چوڭراق ياردهم كهتسه ياخشى بوالتتى...» دېدى. 
ئوسمان دوستىغا مۇنداق دېدى: «مهن ئۇنى ھهرگىز تايىنى يوق دهپ قارىمايمهن. 
شۇنىڭغا  ۋه  يېرىنى  نهرسه  قانداق  ھهر  بېرىلگهن  يوق.  كىچىكى  چوڭى  ياردهمنىڭ 
چۈشلۇق ئىگىسىنى تاپىدۇ. مېنىڭ بهرگۈدهك يوتقىنىم يوقتى، ئهمما ياردهم قىاللمايمهن 
دهپ ئويلىمىدىم. ئونداق ئويلىغان بولسام، يىغىلغان ئهشياالرنى خالتىالرغا قاچىاليدىغان، 
يۈك ماشىنىسىغا توشۇيدىغان بىر كىشى كهم قالغان بوالتتى. بۇ تۈپهيلى يۈك ماشىنىسى 
يولغا چىقىشقا بهلكىم كېچىكىپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى. مهن ئاپهت رايونىغا ئهمگىكىم ۋه 

دۇئالىرىم بىلهن ياردهم قىلىۋاتىمهن.»
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قۇرئاندا ھهزرىتى لوقماننىڭ ئوغلىغا مۇنداق نهسىھهت قىلغانلىقى بايان قىلىنغان:

«ئى ئوغۇلچىقىم! قىلمىشىڭ قىچا چاغلىق نهرسه بولۇپ، ئۇ ئۇيۇل تاشنىڭ ئىچىده 
(يهنى ئهڭ مهخپى جايدا) يا ئاسمانالرنىڭ قېتىدا ياكى زېمىننىڭ ئاستىدا بولسىمۇ، 
ئىنچىكه  ھهقىقهتهن  ئالالھ  ئالىدۇ)  ھېسابىنى  (ئۇنىڭ  قىلىدۇ  ھازىر  ئۇنى  ئالالھ 

كۈزهتكۈچىدۇر، ھهممىدىن خهۋهرداردۇر.» (لوقمان سۈرىسى، 16-ئايهت)

ئايشه قانداق قىلسا بوالر؟
ساۋاقدىشى  ئايشهنىڭ  كهتكهچكه  پارتالپ  تۇڭى  گاز 

خالىدهنىڭ يۈزى ۋه قوللىرى كۆيۈپ كهتكهن ئىدى. خالىدهنىڭ 
باشالنغان  ئىشى  توپالش  ئىئانه  مهكتهپته  ئۈچۈن  ئوپىراتسىيهسى 

كۆيۈك  قىلىنمىسا،  ئوپىراتسىيه  دهرھال  قولى  ۋه  يۈزى  ئهگهر  ئىدى. 
ئىزلىرى قېلىپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى. ئايشه يهتته ئايدىن بويان كومپيوتېر ئېلىش 
ئۈچۈن پۇل يىغىۋاتاتتى. ئهمدى خالىدهگه ياردهم قىاليمۇ قىلمايمۇ دهپ ئىككىلىنىپ 
ئۇنىڭ  سېتىۋېلىش  كومپيوتېر  چۈنكى  بىلهلمىدى.  قىلىشىنى  نېمه  قالدى،  تۇرۇپ 

ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئىدى. ھازىر بىر قارارغا كېلهلمىدى.

ئهگهر سىز ئايشهنىڭ ئورنىدا بولسىڭىز قانداق قىلغان بوالتتىڭىز؟ ھېكايىنىڭ داۋامىنى يېزىڭ. 

ئات  دېڭىزغا  قىل،  «ياخشىلىق  ھالدا  مۇناسىۋهتلىك  ئايهتكه  بۇ 
ماقال- دېگهن  بىلهر»  (ياراتقۇچى)  خالىق  بىلمىسه،  بېلىق  (تاشال). 

تهمسىلنى ساۋاقداشالر ئارا مۇزاكىره قىلىڭالر.       

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: 
«مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر. ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلمايدۇ، ئۇنى 

خهتهر ئىچىده يالغۇز تاشالپ قويمايدۇ.»
(مۇسلىم: «بىرر»، 58)
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18-بهتتىكى تېپىشماقنىڭ جاۋابى:

35-بهتتىكى تېپىشماقنىڭ جاۋابى:
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ياش-ئۆسمۈرلىرىمىزنىڭ تۆۋهندىكى
كىتابالردىنمۇ پايدىلىنىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز 

يىڭى نهشىر قىلىنىدىغان كىتابالر يىڭى نهشىر قىلىنىدىغان كىتابالر 

پهيغهمبىرىمنى ئۆگىنىمهن

بۇ رهسىملىك، رهڭلىك كىتابتا 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتى بالىالر 
تىلىدا چۈشىنىشلىك، تهسىرلىك 

ۋه ئىخچام بايان قىلىنغان.

كىتابىمنى ئۆگىنىمهن

بۇ رهڭلىك، رهسىملىك كىتابتا 
مۇقهددهس كىتابىمىز قۇرئانى 

كهرىمدىكى بهزى مهزمۇنالر بالىالر 
تىلىدا تهسىرلىك ۋه قىزىقارلىق 

تونۇشتۇرۇلغان.


