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  مهلۇماتقا ئېگه بولۇشنىڭ پهزىلىتىدىنىي 

بارلىق مهدھىيه ۋە ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان 

دۇئا ۋە ساالمالر پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ . ئالالھقا خاستۇر

ئهلهيهى ۋەسهللهمگه، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىگه ۋە قىيامهت 

  .خشى شهكىلدە ئهگهشكهنلهرگه بولسۇنكۈنىگه قهدەر ئۇالرغا ئهڭ يا

شۈبهىسىزكى، دىندا ئىلىم ئىگىسى بولۇش ئهڭ پهزىلهتلىك 

. ئهمهللهردىن بولۇپ، ھهر تۈرلۈك ياخشىلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر

: پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

بۇ (» .ا ئالىم قىلىدۇئالالھ بىرسىگه ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا، ئۇنى دىند«

  .)ھهدىسنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

چۈنكى، سالىه ئهمهلنىڭ ئاساسىنى شهكىللهندۈرىدىغان پايدىلىق 

. ئىلىم پهقهت دىنىي ئىلىمگه ئىگه بولۇش ئارقىلىق قولغا كهلتۈرۈلىدۇ

 ئالالھ ھهق دىننى پۈتۈن دىنالردىن«: جانابى ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، پهيغهمبىرىنى ھىدايهت بىلهن ۋە دىن بىلهن 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى (ئهۋەتتى 

فهتىه سۈرىسى، (» .گۇۋاھلىق بېرىشكه ئالالھ يىتهرلىكتۇر) ئىكهنلىكىگه

  .)ئايهت-28

سۆزىدىن » ھىدايهت«مۇپهسسىرلهر ئايهتته زىكىر قىلىنغان 

سۆزىدىن بولسا ساغالم » ھهق دىن« مهنپهئهتلىك ئىلىمنىڭ، مهقسهتنىڭ

دەرۋەقه، جانابى ئالالھ . ئهمهلنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۆزدىن ئىلمىنى 
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ئىي («: زىيادە قىلىپ بېرىشىنى تىلىشىنى بۇيرۇق قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

مېنىڭ ئىلمىمنى زىيادە ! پهرۋەردىگارىم‹: ئېيتقىنكى) هممهدمۇھ

  .)ئايهت-114تاھا سۈرىسى، (›» .قىلغىن

: مۇنداق دەيدۇ) ئالالھ ئۇنىڭغا مهرھهمهت قىلسۇن(ھاپىز ئىبنى ھهجهر 

مېنىڭ ! پهرۋەردىگارىم‹: ئېيتقىنكى) ئىي مۇھهممهد(«جانابى ئالالھنىڭ 

 ئىلىمنىڭ پهزىلىتى خۇسۇسىدا سۆزىنىڭ›» .ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن

چۈنكى، جانابى ئالالھ پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيهى . روشهن دەلىلدۇر

ۋەسهللهمگه ئىلىمدىن باشقا بىر نهرسىنى ئۆزىدىن زىيادە قىلىپ 

  .)1/187فهتهۇل بارىي، . (بېرىشىنى تهلهپ قىلىشقا بۇيرىمىغاندۇر

الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممۇ ھالبۇكى، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهل

جهننهتنىڭ «مهنپهئهتلىك ئىلىم تهھسىل قىلىنىدىغان مهجلىسلهرنى 

دەپ ئاتىغان ۋە ئالىمالرنىڭ پهيغهمبهرلهرنىڭ مىراسخورلىرى » باغچىلىرى

  . ئىكهنلىكىدىن خهۋەر بهرگهندۇر

شۇ نهرسه ناھايىتى ئېنىقكى، ئىنسان ھهر قانداق بىر ئىشنى ئىجرا 

ن ئۇ ئىشنى توغرا شهكىلدە ئادا قىلىشنىڭ يولىنى قىلىشتىن بۇرۇ

بۇنداق قىلغاندا قىلغان ئىشى ئىناۋەتلىك بولىدۇ ۋە . ئۆگىنىشى كېرەك

  .ئۇنى ئادا قىلىش نهتىجىسىدە كۈتكهن غايه ۋە مهقسهت ئهمهلگه ئاشىدۇ

 جهھهننهم ئوتىدىن قۇرتۇلىشى ۋە -ئۇنداقتا ئىنسان قانداقسىگه 

 ئىلىمى - قىلغۇچ رول ئوينايدىغان بىر ئىبادەتكهجهننهتكه كېرىشىدە ھهل

! بولمىغان ۋە ئۇنى ئۆگهنمىگهن ھالدا پهرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىدۇ؟

بۇنىڭدىن سىرت كىشىلهر ئىلىم ۋە ئهمهل مهسىلىسىدە ئۈچ قىسىمغا 

  :ئايرىلىدۇ
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مهنپهئهتلىك ئىلىم بىلهن سالىه ئهمهلنى بىرلىكته : بىرىنچىسى

ئالالھ تائاال ئۇالرنى نېمهت ئاتا قىلىنغان .  كىشىلهردۇرقولغا كهلتۈرگهن

پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر، شېهىتلهر ۋە سالىه كىشىلهرنىڭ يولىغا 

  !ئۇالر نېمىدېگهن ياخشى دوستالر ھه. يىتهكلىگهندۇر

مهنپهئهتلىك ئىلىمنى ئۆگهنگهن بولسىمۇ، ئۇ ئىلىمگه : ئىككىنچىسى

بۇالر ئالالھ تائاالنىڭ غهزىپىگه . هردۇرمۇناسىپ ھهرىكهت قىلمىغان كىشىل

  .ئۇچرىغان يهھۇدىيالر ۋە ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالردۇر

ئىلىمسىز ھالدا ئهمهل قىلغان بولۇپ، بۇ كىشىلهرمۇ : ئۈچىنچىسى

  . ئازغۇنلۇق ئهھلى بولغان خرىستىيانالر ۋە ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالردۇر

› فاتىهه‹وقۇيدىغان نامازلىرىمىزنىڭ ھهر بىر رەكئىتىدە ئ

سۈرىسىدىكى ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزى بۇ ئۈچ قىسىم كىشىنى ئۆز 

غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىڭ . بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن«: ئىچىگه ئالىدۇ

ۋە ئازغانالرنىڭ يولىغا ئهمهس، سهن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا 

  .)ئايهتلهر-6،7فاتىهه سۈرىسى، (» ).باشلىغىن(

 ئالالھ -ىممهتلىك ئالىم مۇھهممهد ئىبنى سۇاليمان ئهتتهمىيمى ق

: ئالالھ تائاالنىڭ:  بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ-ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

دېگهن ئايىتى » .غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىڭ ۋە ئازغانالرنىڭ يولىغا ئهمهس«

ۋە ئىلىملىرىغا ئهمهل قىلمىغان › غهزىپىڭگه يولۇققانالر‹كهرىمىسىدىكى 

ئىلىمسىز ھالدا › ئازغانالر‹. ئىلمىغا كۆرە ھهرىكهت قىلمىغان ئالىمالردۇر

يهنى، بىرىنچىسى يهھۇدىيالرنىڭ سۈپهتلىرى، . ئهمهل قىلغانالردۇر

  .ئىككىنچىسى بولسا خرىستىيانالرنىڭ سۈپهتلىرىدۇر
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كۆپلىگهن كىشىلهر تهپسىر كىتابلىرىدا ئازاب قىلىنغانالرنى 

نالرنى يهھۇدىيالر، دەپ كۆرگهن چاغلىرىدا بۇ سۈپهتلهر خرىستىيانالر، ئازغا

ھالبۇكى بۇ كىشىلهر، . يالغۇز ئۇالرغا قارىتىلغان، دەپ ئويالپ قالىدۇ

پهرۋەردىگارى ئالالھ تائاال بۇ دۇئا بىلهن دۇئا قىلىپ يالۋۇرۇشلىرىنى ئۇالرغا 

ا پهرز قىلغانلىقىنى بىلىدۇ ۋە بۇ سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهرنىڭ يولىغ

  !سۇبهانهلالھ.! دۇچار بولۇپ قېلىشتىن جانابى ئالالھغا سېغىنىشىدۇ

ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا بۇنى ئۆگهتكهن، ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇنى تاللىغان ۋە 

داۋاملىق پهرۋەردىگارىغا بۇنىڭ بىلهن دۇئا قىلىشىنى پهرز قىلغان تۇرسا، 

النىڭ ئالالھ ئىنسان قانداقسىگه بۇنىڭدىن يىراق تۇرىدۇ؟ نېمىشقا بۇ ئهھۋ

ئىبنى ! (تائاال ئۈچۈن يامان گۇماندا بولۇش ئىكهنلىكىنى ئويالپ باقمايدۇ؟

  )بهت-491نهجد تارىخى، : غهننام

 ئالالھ -قىممهتلىك ئالىم مۇھهممهد ئىبنى سۇاليمان ئهتتهمىيمى 

لى ناماز  مهيلى پهرز ناماز بولسۇن، مهيلى نهف-ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

فاتىهه (بولسۇن، نامازلىرىمىزنىڭ ھهر بىر رەكئىتىدە بۇ بۈيۈك سۈرىنىڭ 

ئوقۇلىشىنىڭ پهرز قىلىنىشىدىكى ھېكمهتنى بىزگه ) سۈرىسىنىڭ

  .ئىزاھالپ بېرىدۇ

بۇ سۈرە ناھايىتى يۈكسهك مهنىدىكى سىرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

  :بولۇپ، بۇالرنىڭ بىرى مانا بۇ ئۇلۇغ دۇئادۇر

الھ تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى قۇرتۇلۇش يولى بولغان مهنپهئهتلىك ئال

 - ئىلىم ۋە ياخشى ئهمهل ئىگىلىرىنىڭ يولىغا يېتهكلهيدىغان ئىش 

ھهرىكهتلهرگه بىزنى مۇۋەپپهق قىلسۇن ۋە سالىه ئهمهل قىلىشتىن ۋە 
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مهنپهئهتلىك ئىلىم ئۆگىنىشتىن ئۇزاق قېلىپ ھاالك بولغانالرنىڭ 

  .ۇزاق قىلسۇنيولىدىن ئ

قىممهتلىك ئوقۇرمهن دوستۇم، شۇنى بىلگىنكى مهنپهئهتلىك ئىلىم 

چۈشىنىش ۋە ئهتراپلىق تهپهككۇر قىلىش ئارقىلىق پهقهت قۇرئان كهرىم 

بۇ ھهقته ئوقۇتقۇچىالردىن، تهپسىر، . ۋە سۈننهتتىن تهھسىل قىلىنىدۇ

ۋە ) اگرامماتىك(ھهدىس ئىزاھلىرى ۋە فىقهى كىتابلىرى بىلهن نهھۋ 

 ئهرەب تىلى بىلهن مۇناسىۋەتلىك -قۇرئان كهرىم نازىل قىلىنغان تىل

چۈنكى بۇ كىتابالرنىڭ ھهممىسى قۇرئان ۋە . كىتابالردىن پايدىلىنىش الزىم

  .سۈننهتنى چۈشىنىشنىڭ يولىدۇر

  !ئى مۇسۇلمان دوست

ئهمىلىنىڭ كۈچكه ئىگه بولۇشى ئۈچۈن تۆۋەندىكىلهرنى ئادا قىلىشىڭ 

  :الزىم

ماز، روزا ۋە ھهجگه ئوخشىغان ئىبادەتلهرنى توغرا ۋە ساغالم شهكىلدە نا

  .ئادا قىلىش ئۈچۈن دىنىڭنىڭ كۆرسهتمىلىرىنى ئۆگىنىشىڭ كېرەك

مېلىڭنىڭ زاكىتىنى بېرىش ئۈچۈن زاكات بىلهن مۇناسىۋەتلىك 

  .ھۆكۈملهرنى ئۆگىنىشىڭ الزىم

نىڭ ھاالل ۋە  ئىچكىنىڭ- تهرگىنىڭنىڭ ھاالل، يېگهن -يهنه، تاپقان 

دۇئايىڭنىڭ قوبۇل بولۇشى ئۈچۈن ئېهتىياجىڭ بولغان ۋە ئالالھ تائاال ساڭا 

ھاالل قىلغان نهرسىلهرنى ئېلىشىڭ ۋە ھارام قىلغان نهرسىلهردىن يىراق 

  .تۇرۇشۇڭ ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈملهرنى ئىگهللىشىڭ الزىم
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نىش قاچانكى ئىرادەڭ دۇرۇس ۋە نىيىتىڭ ساغالم بولسا، ئۆگى

ئېهتىياجىنى ھېس قىلغان بارلىق بۇ ئىلىملهرنى ئالالھ تائاالنىڭ ئىزنى 

  .بىلهن ئاسانال ئىگهللىيهلهيسهن

بۇ سهۋەپلىك مهنپهئهتلىك كىتابالرنى ئوقۇشقا غهيرەت قىلىشىڭ، سهن 

ئۈچۈن چۈشىنىكسىز بولغان نۇقتىالرنى سورىشىڭ ۋە دىنىڭنىڭ 

هن مۇناسىۋىتىڭنى ھۆكۈملىرىنى ئېلىش ئۈچۈن ئالىمالر بىل

يهنه، مهسچىت ۋە بۇنىڭغا ئوخشايدىغان جايالردا . ئۈزمهسلىكىڭ الزىم

ئورۇنالشتۇرۇلغان تهبلىغ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش پائالىيهتلهرگه ئاكتىپ 

  .قاتنىشىشىڭ ۋە بۇالرغا ئهھمىيهت بېرىشىڭ الزىم

 تېلىۋىزورالردىكى دىنىي پروگراممىالرنى ئاڭلىشىڭ ۋە دىنىي -رادىئو 

ژۇرنال ۋە باشقا نهشىر -مهسىلىلهرگه ئورۇن بهرگهن دىنىي كىتاب 

ساڭا ياردەمچى بولىدىغان بۇ خهيرلىك ئىشالرنى . ئهپكارالرنى ئوقۇشۇڭ الزىم

قولغا كهلتۈرۈشكه غهيرەت قىلساڭ، ئالالھ تائاالنىڭ ئىزنى بىلهن 

  .مهلۇماتىڭ كۆپىيىدۇ ۋە ئىلىمنىڭ نۇرى بىلهن نۇرلىنىسهن

  !قېرىندىشىمقىممهتلىك 

شۇ نهرسىنى ئېسىڭدىن چىقارمىغىنكى، ئىلىم ئهمهل بىلهن 

بىلگهنلىرىڭگه ئهمهل قىلساڭ، ئالالھ تائاال . راۋاجلىنىدۇ ۋە كۆپىيىدۇ

  . سېنىڭ ئىلمىڭنى زىيادە قىلىدۇ

  :ھېكمهتلىك بىر سۆزدە مۇنداق دېيىلىدۇ

بىلمىگهن كىمكى بىلگىنى بويىچه ئهمهل قىلسا، ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا ‹

  ›.نهرسىسىنى ئۆگىتىدۇ
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ئالالھنىڭ «: ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ بۇيرۇقى بۇ نۇقتىنى كۈچلهندۈرىدۇ

ساقلىنىڭالر، ) ئهمرىگه ۋە نهھيىسىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلىشتىن(

يهنى سىلهرگه ئىككىال دۇنيادا پايدىلىق بولغان (ئالالھ سىلهرگه ئۆگىتىدۇ 

بهقهرە (» .نهرسىنى تولۇق بىلگۇچىدۇر، ئالالھ ھهممه )ئىلىمنى بېرىدۇ

  .)ئايهت-282سۈرىسى، 

ۋاقىت سهرپ قىلىشقا ئهڭ اليىق بولغان ۋە ئهقىل ئىگىلىرى قولغا 

 بىرى بىلهن بهسلهشكهن، قهلبلهر ئۇ ئارقىلىق -كهلتۈرۈش ئۈچۈن بىر 

ھاياتلىق تاپقان ۋە ئهمهللهر ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن ۋايىغا يهتكهن نهرسه 

   .ئىلىمدۇر

ئالالھ تائاال، ئىلمىگه ئهمهل قىلغان ئالىمالرنى ماختىغان ۋە روشهن 

كىتابى قۇرئان كهرىمدە ئۇالرنىڭ شهنىنى يوقىرى كۆتۈرگهن ھالدا مۇنداق 

) پهرۋەردىگارىنى ۋە ھهق دىنلىرىنى(ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد(«: دېگهن

ر بىر بوالمدۇ؟ بىلمهيدىغانال) بۇالردىن ھېچ نهرسىنى(بىلىدىغانالر بىلهن 

) ئهقلى ساغالم كىشىلهر(پهقهت ئهقىل ئىگىلىرى .) ئهلۋەتته بىر بولمايدۇ(

زۇمهر سۈرىسى، (» .)بۇ پهرقنى بىلىدۇ(تهپهككۇر يۈرگۈزۈپ ئىبرەت ئالىدۇ 

  .)ئايهت-9

سهمىمىي (ئالالھ ئاراڭالردىن «: باشقا بىر ئايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ

لىم بېرىلگهنلهرنىڭ دەرىجىلىرىنى يوقىرى ئىمان ئېيتقانالر ۋە ئى) ھالدا

» .ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالردىن خهۋەرداردۇر. كۆتۈرىدۇ

  .)ئايهت-11مۇجادەله سۈرىسى، (

ئىمان ئېيتقانالر بىلهن ئىلىم بېرىلگهنلهرنىڭ بىر يهردە زىكىر 

قىلىنىشىنى ئهستايىدىل ھالدا تهپهككۇر قىلىپ، ئۇنىڭدىن كېرەكلىك 
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ئالالھ تائاال بۇ ئايىتى .  نهسىههت ۋە ئىبرەت دەرسى چىقىرىشىمىز الزىم-ۋەز 

كهرىمىسى بىلهن بىزگه ئىلىم بىلهن ئهمهلنىڭ بىرلىكته ئېلىپ 

بېرىلىشى كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىشنى، بارلىق ئىشالرنىڭ ئىمان 

ۈپ ۋە ئۇنىڭ كۆزىتىپ تۇرۇشى ئارقىسىدا روياپقا چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈر

  .قويۇشنى مهقسهت قىلغان

بىز ياخشىلىق ۋە تهقۋادارلىق دائىرىسىدىكى ئىشالردا ئۆز ئارا 

ھهمكارلىشىش، ياردەمچى بولۇش ۋەزىپىمىزنىڭ تهقهززاسى بويىچه، جانابى 

ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئالىملىرىمىز تهرىپىدىن چىقىرىلغان پهتىۋاالر ۋە 

ملهرنى ئىمكانىمىزنىڭ كىتابلىرىدا يېزىلغان بهزى فىقهى ئىلى

  .يېتىشىچه ئۆگىنىشكه تىرىشىشىمىز الزىم

ئالالھ تائاالدىن ھهممىمىزگه مهنپهئهتلىك ئىلىم ئاتا قىلىشىنى، 

  .سالىه ئهمهللهرنى قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلىشىنى تىلهيمىز

يهنه جانابى ئالالھنىڭ بىزگه ھهقنى ھهق قىلىپ كۆرسىتىشىنى ۋە 

قىلىشىنى، باتىلنى باتىل قىلىپ ئۇنىڭغا ئهگىشىشكه نېسىپ 

كۆرسىتىشىنى ۋە ئۇنىڭدىن يىراق تۇرۇشىمىزغا نېسىپ قىلىشىنى 

  .شۈبهىسىزكى ئۇ دۇئاالرنى ئاڭلىغۇچى ۋە قوبۇل قىلغۇچىدۇر. تىلهيمىز

 


