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 ئىسالم دىنىنىڭ ئاالهىدىلىكى
 

 نومۇرلۇق سوئال-     219
 : سوئال     
نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ دىنىنى ههق دىن دەپ      

ئىشهنچ قىلىدۇ؟، ئۇالرنىڭ قانائهتلهنگۈدەك سهۋەبلىرى بارمۇ؟، بۇ 
 . ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : ابجاۋ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهغا خاستۇر
 . سوئال سورىغۇچىغا هۆرمهت ۋە ساالمالر بولسۇن     
ئالىڭىز ئىسالم دىنىغا كىرمىگهن، لېكىن بۇ دىنغا وسىزنىڭ س     

كۆپ ئارىالشقان، ئۇنىڭ كۆرسهتمىلىرىنى توغرا دەپ ئىتىقاد 
قىممىتىنى بىلىدىغان، -مهتنىڭ قهدىرې، ئۆزى ياشاۋاتقان نقىلغان

شۇنداقال هاياتىدا ئىسالم دىننىڭ سايىسىدىن نهسىۋىسىنى ئالغان 
بۇنىڭ نۇرغۇن . بىر كىشىنىڭ ئهڭ دەسلهپكى قارىشىدۇر

 : سهۋەبلىرى بولۇپ مۇهىملىرىنى تۆۋەندە بايان قىلىپ ئۆتىمىز
يىگانه، گۈزەل -ق يهككهمۇسۇلمان هېچقانداق شېرىكى يو -    1

. ئىسىم ۋە ئالى سۈپهتكه ئىگه بولغان ئالاله تائاالغا ئىبادەت قىلىدۇ
مۇسۇلماننىڭ يۆلىنىشى ۋە مهقسىتى بىر ئالالهنىڭ تهرىپىگه 

ئۆزىنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان ئالاله تائاالغا چهكسىز ئىشهنچ . بولىدۇ
ۇچى رەببىدىن شۇنداقال ياراتق. قىلىدۇ، ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىلىدۇ

پهرۋەردىگارىنىڭ . كۈچ، غهلىبه، نۇسرەت، ياردەم تهلهپ قىلىدۇ
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، ئۇنىڭ ههمراهقا، پهرزەنتكه هاجىتى لىقىغاههممىگه قادىر
نىشانسىز پهيدا -زېمىننى ئىز-بولمايدىغانلىقىغا، ئاسمان

ئۇ ئالاله تائاال ياراتقۇچى ۋە رىزىق . قىلغانلىقىغا ئىشىنىدۇ
قىلغۇچى ۋە ئۆلگهندىن كىيىن بهرگۈچى، قهبزى روه 

بهندە ئالاله تائاالدىن رىزىق تهلهپ قىلىدۇ، ئالاله . تىرىلدۇرگۈچىدۇر
بهندە ئالاله . تائاال ئاڭلىغۇچى ۋە دۇئاالرنى ئىجابهت قىلغۇچىدۇر

تائاالغا دۇئا قىلىپ، ناهايىتى مېهرىبان، كهچۈرۈم قىلغۇچى ئهپۇچان 
ئۈمىت قىلىدۇ، بهندە ئالالهتىن دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىشنى 

خاتالىق سادىر قىلغاندا ۋە پهرۋەردىگارىنىڭ ئىبادەتلىرىنى تولۇق 
ئادا قىاللمىغاندا ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم سوراپ مهغپىرەت قىلىشىنى 

ئالاله تائاال ههممىنى بىلگۈچى، خهۋەردار بولغۇچى، كۆرۈپ . تىلهيدۇ
ۋە بهندىلهرنىڭ نىيهتلىرى، يوشۇرۇن سىرلىرى . تۇرغۇچىدۇر

ئالاله تائاال ههممىنى كۆرۈپ، بهندىلهرنىڭ . قهلبىنى بىلگۈچىدۇر
پ تۇرغاچقا، بهندە ئۆز نهپسىگه زۇلۇم قىلىپ ىتىئىشلىرىنى كۈز

بىرەر گۇناه سادىر قىلىش ياكى  باشقىالرغا زۇلۇم قىلىشتىن هايا 
بهندە پهرۋەردىگارىنىڭ هىكمهت بىلهن ئىش . قىلىدۇ

لىدىغانلىقىنى بىلگهچكه، قىلىدىغانلىقى ۋە غهيبنى بى
پهرۋەردىگارىنىڭ ئۇنىڭغا مۇناسىپ نهرسىلهرنى ئىختىيار ۋە تهقدىر 

بهندە پهرۋەردىگارنىڭ . قىلىدىغانلىقىغا ئىشهنچ قىلىدۇ
ئورۇنالشتۇرۇشىدىكى هېكمهتنى بىلسۇن ياكى بىلمىسۇن، 
. ئالالهنىڭ هۆكۈملىرىنىڭ ههممىسى بهندە ئۈچۈن ياخشىلىقتۇر

 .ئالاله مهخلۇقاتالرغا زۇلۇم قىلمايدۇ راتقۇچىسىكائىناتنى يا
ئىسالمدا ئىبادەتلهرنىڭ مۇسۇلماننىڭ نهپسىگه بولغان  -   2

ناماز بهندە بىلهن ئالاله تائاالنىڭ ئوتتۇرسىدىكى ئاالقىدۇر، : تهسىرى
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بهندە خۇشۇئ بىلهن ناماز باشلىغان ۋاقىتتا روهى راههت، 
چۈنكى ئۇ ئىنسان . لىدۇئارامدىللىق ۋە خاتىرجهملىك هېس قى

ئالاله تائاالدىن ئىبارەت كۈچلۈك ۋە قۇدرەتلىك بىر زات تهرىپىگه 
ئهلهيهىسساالم بىرەر  شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهر. يۈزلهنگهن ئىدى

ئى بىالل بىزنى «: ئىشتا قايغۇرۇپ ياكى ئارامسىزلىق هېس قىلسا
-االب. دەپ مۇئهززىنگه بۇيرۇيتتى »رگىنۈناماز بىلهن راههتلهند

مۇسىبهتكه گىرىپتار بولغان ههر قانداق كىشى ناماز ئوقۇش 
ئارقىلىق تهجرىبه قىلىپ باقسۇن، شۇ ۋاقىتتا ئۆزىگه يهتكهن 

چۈنكى ئۇ . مۇسىبهتكه سهۋر قىلىشتا زور بىر ياردەمگه ئېرىشىدۇ
كىشى ناماز ئارىسىدا ئالاله تائاالنىڭ كىتابىنى يهنى قۇرئان كهرىم 

قىلىدۇ، ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان  ئايهتلىرىنى تىالۋەت
ئالالهنىڭ كاالمىنى تىالۋەت قىلىشنىڭ تهسىرىنى  باشقا 
مهخلۇقاتنىڭ سۆزىنى ئوقۇشنىڭ تهسىرىگه سېلىشتۇرغىلى 

بهزى پىسخولوگىيه دوختۇرلىرىنىڭ سۆزى بىلهن . بولمايدۇ
بىمارنىڭ كۆڭلى ئىچىلىپ، راههتلهنگهن يهردە، مهزكۇر 

دوختۇرلىرىنى ياراتقان ئالاله تائاالنىڭ سۆزىدىن  پىسخولوگىيه
 !.قانداقمۇ دىل راههتلهنمىسۇن؟

ئۇ ئىسالمنىڭ مۇهىم : زاكاتقا كىلىدىغان بولساق     
ئاساسلىرىدىن بىرى، ئۇنىڭ بىلهن ئىنساننىڭ نهپسى بېخىللىق 

-مىسكىن، كهمبهغهل-ۋە ئاچكۆزلۈكتىن پاكىزلىنىپ، پېقىر
ياردەم بېرىش ۋە شهپقهت قىلىشتىن  يوقسۇلالرغا ئىقتىسادى

بۇمۇ باشقا . ئىبارەت بولغان ئېسىل خىسلهتكه ئادەتلىنىدۇ
زاكات دېگهن .  ئىبادەتلهردەك مهنپهئهتى قىيامهت كۈنى كۆرىلىدۇ

ئىنسانالر ياكى هۆكۈمهت ئورگانلىرى باشقىالردىن ئالىدىغان 
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هر پهقهت ه. يۇقىرى نىسبهتلىك ئۆسۈم ياكى باجغا ئوخشىمايدۇ
. يۈئهن ئېلىنىدۇ) ٢٥(يىگىرمه بهش ) ١٠٠٠(مىڭ يۈئهندىن 

سهمىمى تهقۋادار مۇسۇلمان بۇ ههقنى چىن كۆڭلىدىن رازىمهنلىك 
ههتتا بىرسى ئۇنى كۆزىتىپ تۇرمىغان . بىلهن ئادا قىلىدۇ

 . ئههۋالدىمۇ بۇ ههقنى ئادا قىلىشتىن باش تارتمايدۇ
نىكاه ئىشلىرىدىن ئىچمهك ۋە -ئۇ يېمهك: روزىغا كهلسهك     

بهلگىلىك ۋاقىت چهكلىنىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئارقىلىق 
يالىڭاچالرنىڭ هاجىتىنى -ئىچمهكتىن مههرۇم بولغان، ئاچ-يېمهك

هېس قىلىش، ئالاله تائاالنىڭ بارلىق مهخلۇقاتالرغا بهرگهن بۈيۈك 
نېمهتلىرىنى ئهسلهس ۋە ئۇنىڭغا ئاتا قىلىدىغان چهكسىز 

ئويلىغان هالدا ئالاله تائاالغا ئىبادەت قىلىشتىن مۇكاپاتالرنى 
 .ئىبارەتتۇر

ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى ئىبراهىم : ههج قىلىش بولسا     
ئهلهيهىسساالم بىنا قىلغان بهيتۇلاله ههرەمنى زىيارەت قىلىش، 
ئالالهنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئورۇنداش، دۇئا قىلسا ئىجابهت 

ايلىرىدىن كهلگهن قىلىنىدىغان، دۇنيانىڭ ههر قايسى ج
ئارا تونۇشۇش پۇرسىتى هاسىل بولىدىغان -مۇسۇلمانالر بىلهن ئۆز

 . ئىبادەتتۇر
بارلىق ياخشىلىققا بۇيرۇپ، ههممه ئىنساننى ئىسالم  -٣     

شۇنداقال راستچىللىق، كهڭ قورساقلىق، . يامانلىقتىن چهكلىدى
ىق، مېهرىبانلىق، كۆيۈمچانلىق، كهمتهرلىك، هايالىق، ۋاپادارل

بېسىقلىق، رەهىمدىللىق، ئادىللىق، -ۋەدىدە تۇرۇش، ئېغىر
بىرى بىلهن چىقىشىش، -قهيسهرلىك، سهۋرچانلىق، بىر

ئېهسان قىلىش، -قانائهتچانلىق، ئىپپهتلىك، خهيرى
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كهچۈرۈمچانلىق، ئامانهتدارلىق، ياخشىلىققا رەهمهت ئېيتىش، 
قالرغا ئهخال-ئاچچىقىنى يۇتۇش قاتارلىق ئېسىل ئهدەپ ۋە گۈزەل

-ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، ئۇرۇغ-ئۇنىڭدىن باشقا ئاتا. بۇيرىدى
تۇغقانچىلىقنى يهتكۈزۇش، قىينچىلىقتا قالغانالرغا ياردەم بېرىش، 

ئېهسان قىلىش، يېتىمنىڭ مېلىنى -خوشنىالرغا خهيرى-خولۇم
ساقالش، ئۇنىڭ ههققىگه رىئايه قىلىش، كىچىكلهرگه كۆيۈنۈش، 

ىلىش، خىزمهتچىلهرگه هايۋانالرغا سىلىق چوڭالرنى ئېهتىرام ق
مۇئامىله قىلىش، يول ئۇستىدىن كىشىلهرگه ئازار يهتكۈزىدىغان 
نهرسىلهرنى يىراق قىلىش، چىرايلىق سۆزلهش، قۇدرىتى يهتسه 

ئهپۇ قىلىش، ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان -باشقىالرنى كهچۈرۈش
قېرىنداشلىرىغا نهسىههت قىلىش، مۇسۇلمانالرنىڭ هاجهتلىرىنى 
ئورۇنداش، قىسىلىپ قالغانالرغا مۆهلهت بېرىش، ئۆز نهپسىدىن 
باشقىالرنى ئهال بىلىش، باشقىالرغا ياردەم بېرىش، مۇسىبهتكه 
ئۇچرىغانالرغا تهزىيه ۋە تهسهللى بېرىش، كىشىلهرگه تهبهسسۇم 
قىلىپ ئوچۇق چىراي بولۇش، قىينچىلىقتا قالغانالرغا ياردەم 

ا ئۇچرىغۇچىغا ياردەم بېرىش، بېرىش، كىسهل يوقالش، زۇلۇمغ
بىرىگه ههدىيه يهنى سوۋغا تهقدىم قىلىش، -بۇرادەرلهر بىر-دوست

ئايالالر بىلهن ياخشى ئۆتۈش، -مېهماننى ئىكرام قىلىش، ئهر
ئاياللىرى ۋە ئهۋالدلىرىنىڭ هالىدىن ئوبدان خهۋەر ئىلىش، ساالمنى 
 ئاشكارا قىلىش، بىرەرسىنىڭ ئۆيىگه كىرىشتىن بۇرۇن ئۆي

كىشىلىرىنى  ساهىبنىڭ ئهۋرەتلىرىنى يهنى نامههرەم بولىدىغان
كۆرۈپ قىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن رۇخسهت سوراپ ئاندىن 

 . پهزىلهتلىك ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ ئوخشىغانكىرىشگه 
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مۇسۇلمان بولمىغان بهزى كىشىلهرنىڭ يۇقىرىدا بايان      
هتهن ئومۇمى قىلىنغان ئىشالرنىڭ بهزىسىنى ئادا قىلىشى، ههقىق

ئهمما ئۇالرنىڭ قىلغانلىرى ئۈچۈن . ئهخالق جۈملىسىدىندۇر-ئهدەپ
مۇكاپات ئۈمىت قىلىنمايدۇ، قىيامهت -ئالاله تائاالدىن ساۋاپ

 . كۈنىدە ئۇ سهۋەبلىك نىجاتلىق ۋە قۇتۇلۇش بولمايدۇ
ئىسالم دىنى چهكلىگهن نهرسىلهرگه كهلسهك، ئۇنىڭ شهخس ۋە      

هتى ئۈچۈن چهكلىگهنلىكىنى كۆرىمىز، ههر جهمئىيهتنىڭ مهنپهئ
قانداق چهكلىمه بهندىنىڭ پهرۋەردىگارى بىلهن بولغان، باشقا 
ئىنسانالر ياكى ئۆزى، شۇنداقال ئۆز مىللىتى بىلهن بولغان 

بۇنىڭدىكى . هىمايه قىلىشتىن ئىبارەتتۇر-ئاالقىسىنى قوغداش
ەك مهقسهتنى روشهنلهشتۈرۈش ئۈچۈن بۇ توغرىدا تۆۋەندىكىد

 : مىسالالرنى بايان قىلىمىز
ئىسالم دىنى ئالاله تائاالغا شېرىك كهلتۈرۈش ۋە ئالاله تائاالنىڭ      

ئالاله تائاالنىڭ غهيرىگه ئىبادەت . غهيرىگه چوقۇنۇشتىن چهكلىدى
ئىسالم دىنى . قىلىش بهندە ئۈچۈن ئېچىنىشلىق بهختسىزلىكتۇر

باخشىالرنىڭ يېنىغا مبال ۋە جىنكهش، پېرىخۇن ۋە ائىنسانالرنى ر
. بېرىش، ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگه ئىشىنىشتىن چهكلىدى

كىشىلهرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋېتىدىغان ياكى بىرگه يېقىن 
قىلىدىغان سېهرىگهرلىك قىلمىشلىرىدىن توسۇپ، ئىنسانالرنىڭ 
هاياتى ۋە تۈرلۈك هادىسىلهرگه يۇلتۇزالر تهسىر كۆرسىتىدۇ 

زامان ۋە . تىقادالردىن چهكلىدىدېگهندەك كۆزقاراش ۋە خاتا ئې
ۋاقىتنى تىلالشتىن چهكلىدى چۈنكى زاماننىڭ ئىشلىرىنى 

قۇشالرنىڭ سايرىشى ۋە . تهسهررۇپ قىلغۇچى ئالاله تائاالدۇر
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ئۇچۇشىدىن ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ئىشالردىن شۇم پال ئىلىشتىن 
 . توستى

شۆهرەت ياخشى ئهمهللهرنى بىكار قىلىۋېتىدىغان رىياكارلىق،      
 . پهرەسلىك ۋە مىننهتخورلۇق قىلمىشالردىن چهكلىدى

ئالالهنىڭ غهيرىگه سهجدە قىلىش ياكى ههددىدىن زىيادە      
 . ئېگىلىپ تهزىم قىلىشتىن چهكلىدى

ئۈلپهت بولۇپ بىرگه -پاجىرالر بىلهن ئۈنسه-مۇناپىقالر ياكى پاسىق
نىڭ لهنىتى باشقىالرنى ساڭا ئالاله تائاال. ئولتۇرۇشتىن چهكلىدى

بولسۇن، ياكى ئالاله تائاالنىڭ غهزىپى بولسۇن، ياكى ئالاله سېنى 
دوزاخقا كىرگۈزسۇن، دىگهندەك ئىبارەتلهر بىلهن لهنهت قىلىشتىن 

توختاپ قالغان سۇغا كىچىك تهرەت قىلىشتىن، يولنىڭ . چهكلىدى
ئوتتۇرىغا، كىشىلهرنىڭ سايىدايدىغان جايلىرىغا ۋە سۇ كىلىدىغان 

-شۇنداقال چوڭ. الرغا چوڭ تهرەت قىلىشتىن چهكلىدىئورۇن
كهينىنى قىلىشتىن، -كىچىك تهرەت قىلغاندا قىبلىگه ئالدىنى

كىچىك تهرەت قىلغاندا ئهۋرىتىنى ئوڭ قولى بىلهن تۇتۇشتىن 
هاجىتىنى ئادا قىلىۋاتقان كىشىگه ساالم قىلىشتىن . چهكلىدى
ۇماستىن سۇ ئۇيقۇدىن ئويغانغان كىشىنى قولىنى ي. چهكلىدى

كۈن چىقىۋاتقان، . غا قولىنى كىرگۈزۈشتىن چهكلىدىسىقاچى
ۋە ئولتۇرۇۋاتقان ۋاقىتالردا نهپله ناماز ئوقۇشتىن   تىكلهشكهن

چهكلىدى چۈنكى كۈن شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزى ئارىسىدىن 
تاماق هازىر بولۇپ ئىشتىهاسى . چىقىدۇ ۋە كىرىپ كېتىدۇ

ەت ۋە يهل قىستىغاندا ناماز كىچىك تاهار-قوزغالغاندا، چوڭ
ئوقۇشتىن چهكلىدى، چۈنكى بۇ ئىشالرنىڭ ههممىسى ناماز 
ئوقۇغۇچىنى راههتسىزلهندۈرىدۇ، نامازدا تهلهپ قىلىنغان خۇشۇدىن 
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ناماز ئوقۇغۇچىنى باشقىالرغا ئازار يهتكۈزىدىغان . چهكلهپ قويىدۇ
ارچاپ چ-دەرىجىدە ئۈنلۈك ئاۋازدا ناماز ئوقۇشتىن چهكلىدى، هېرىپ

ئۇيقۇسى كهلگهندە كېچىلىك نامازنى داۋامالشتۇرماستىن -مۈگدەپ
-ئۇخالشقا، ئۇيقۇسىغا قانغاندا قوپۇپ ئوقۇشقا، نامازدا تاهارىتى بار

يوقلىغىدا شهك بولۇپ قالسا، پۇراقنى پۇرىغىچه ياكى ئاۋازنى 
-مهسچىتلهردە ئالماق. ئاڭلىغۇچه نامازنى بۇزۇشتىن چهكلىدى

كهتكهن نهرسىلهرنى سۈرۈشتۈرۈشتىن چهكلىدى،  ساتماق ۋە يوقاپ
چۈنكى مهسچىت دېگهن ئىبادەت قىلىدىغان، ئالالهنى ياد 
ئېتىدىغان ئورۇن بولۇپ، بۇ ئورۇندا دۇنيالىق ئىشالر بىلهن مهشغۇل 

 . بولۇش توغرا ئهمهس
نامازغا تهكبىر ئېيتىلغاندا مهسچىتكه ئالدىراپ تىز      

. ىرىماي تىنچ مېڭىشقا بۇيرىدىمېڭىشتىن چهكلهپ بهلكى ئالد
مهسچىتلهرنى ناماز ئوقۇغۇچىالرنى مهشغۇل قىلىدىغان قىزىل، 

ئارا -سېرىق رەڭلهر ۋە تۈرلۈك نهقىشلهر بىلهن زىننهتلهپ، ئۆز
ئىپتار قىلماستىن بىر قانچه كۈن . پهخىرلىنىشتىن چهكلىدى

ئۇالپ روزا تۇتۇشتىن چهكلىدى، ئايال كىشىنىڭ يولدىشى يېنىدا 
. ار ۋاقتىدا رۇخسهتسىز نهپله روزا تۇتىشىشنى چهكلىدىب

شهددە ئېسىش، قهبرە -قهبىرلهرنىڭ ئۈستىگه گۈمبهز قاتۇرۇش، تۇغ
ئۈستىدە ئولتۇرۇش، قاتتىق ئاۋاز بىلهن قهبرىلهر ئارىسىدا مېڭىپ 
يۈرۈش، قهبرىستانلىقتا چىراق يورۇتۇش، قهبرە ئۈستىگه خهت 

ى كوالپ كېپهن ئوغرالش، ئويغان تاشالرنى تىكلهش، قهبرىن
لىشتىن ئىبارەت بىر ېقهبرىستانلىقنى ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىۋ

ئۆلۈپ كهتكهن كىشى ئۈچۈن ئۆزىنى . تۈرلۈك ئىشالردىن چهكلىدى
جارقىراپ يىغالشتىن، -كاچاتالپ، ياقىلىرىنى يىرتىپ، ۋارقىراپ
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جاهىلىيهت . مېيىت ههققىدە مهرسىيه ئوقۇشتىن چهكلىدى
ڭ يهنى ئىسالمنى قوبۇل قىلمىغان كىشىلهرنىڭ ئههلىنى

ئهمما پهقهت . ئۆلگهنلىك خهۋىرىگه ئههمىيهت بېرىشتىن چهكلىدى
 . ئۆلگهنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ قويسا بولىدۇ

ئىسالم دىنى مۇسۇلماننى جازانه يېيىشتىن چهكلىدى،       
مىكىرنى ئۆز ئىچىگه -مهقسىتى بىلىنمهيدىغان ۋە تۈرلۈك هىلى

دىالر بىلهن شۇغۇللىنىپ ئۇنىڭدىن مهنپهئهتلىنىشنى ئالغان سو
قان، چوشقا گۆشى، هاراق ۋە بۇتالرنى سېتىشتىن . چهكلىدى
بۇ نهرسىلهرنىڭ ههممىسى ئالاله تائاال قۇرئان كىرىمدە . چهكلىدى

سېتىۋالسۇن -ئۇ نهرسىلهرنى ساتسۇن .هارام قىلغان نهرسىلهردۇر
ردىن يهنى ئۆزى ئالمايدىغان ساختا سودىال. ئۇنىڭ تىجارىتى هارامدۇر

نهرسىنىڭ باهاسىنى ئۆرلىتىپ قويۇشتىن چهكلىدى، بۇ ئىش 
تاۋارالرنى ساتقاندا ئۇنىڭ ئهيىبىنى . نۇرغۇن سودىالردا ئۇچرايدۇ

ئۆزى ئىگه بواللمايدىغان نهرسىلهرنى . يورۇشتىن چهكلىدى
سېتىشتىن ۋە ئۆز ئىگىدارچىلىقىدا بولمىغان بىر نهرسىنى قولىغا 

ىلىشتىن بۇرۇن سېتىشتىن، قېرىندىشى سېتىۋاتقان  نهرسىنى ئ
سودىنى بۇزۇپ سېتىش ياكى سېتىۋالماقچى بولغان نهرسىنى 
سودىنى بۇزۇپ سىتىۋىلىشتىن، قېرىندىشى قويغان باهانى 

 . ئۆستۈرۈش قاتارلىق ئهخالقسىزلىقالردىن چهكلىدى
لهردىن چېۋىلهرنىڭ دان تۇتۇپ، تۈرلۈك ئاپهت-باغدىكى مېۋە     

-جىڭ. سېتىشتىن چهكلىدى ساقالنغانلىقى بىلىنمىگىچه ئۇنى
تارازىالردا ئېغىر ئىلىپ، يېنىك سېتىشتىن، بازارنى مونوپول 
قىلىۋېلىشتىن، زېمىن ياكى خورما ۋە شۇنىڭغا ئوخشايدىغان 



 

12 

نهرسىلهردە شېرىك بولغان بولسا، شېرىكىگه بىلدۈرمهستىن 
 . چهكلىدىئۆزىنىڭ نېسىۋىسىنى سېتىۋىتىشتىن 

پ يېتىمنىڭ مېلىنى يېيىشتىن چهكلىدى، قىمار زۇلۇم قىلى     
ئويناش، بۇالڭچىلىق قىلىش، قىمارۋازالرغا سورۇن هازىرالپ بېرىش 

پارا بېرىش ۋە ئىلىشتىن . ئارقىلىق جان بېقىشتىن چهكلىدى
مۈلكىنى بۇالش ۋە يولسىز -چهكلىدى، باشقىالرنىڭ مال

نى مۈلكى-شۇنىڭدەك باشقىالرنىڭ مال. يېۋىلىشتىن چهكلىدى
باشقىالرنىڭ . يوق قىلىۋېتىش مهقسىتىدە ئىلىشتىن چهكلىدى
 . ماللىرىنىڭ باهاسىنى چۈشۈرۋىتىشتىن چهكلىدى

تېپىۋالغان نهرسىلهرنى ئىگىسىگه تونۇتۇشنى مهقسهت      
قىلماستىن يوشۇرۇش، يوق قىلىۋېتىش مهقسىتىدە ئىلىشتىن 

. ىچهكلىدى، تۈرلۈك شهكىلدىكى ئالدامچىلىقالردىن چهكلىد
. قايتۇرماسلىق نىيىتى بىلهن قهرز ئىلىشتىن چهكلىدى

مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ بىر نهرسىسىنى 
. قېرىندىشى رازى بولمىغان هالهتته ئىلىۋىلىشتىن چهكلىدى
. باشقىالرغا قورال تهڭلهپ بىر نهرسه ئىلىشتىن چهكلىدى

لىكىنى باشقىالرنىڭ ياخشى ياكى ساخاۋەتچى ئىنسان ئىكهن
بىلىپ، ئۇنى سۈيئىستىمال قىلىش يولى بىلهن باشقىالردىن 

 . سوۋغا ئىلىشتىن چهكلىدى-ههدىيه
توي قىلىشنى تهرك قىلىپ يىگانه ياشاشتىن، ئۆزىنى      

بىر نىكاهتا ئىككى . لىشتىن چهكلىدىېپىچتۇرۇپ ئاختا قىلىۋ
سىڭلىنىڭ ئارىسىنى جۇغالشتىن، ئايال بىلهن هاممىسى -ئاچا
چۈنكى ئۇالر . ى خالىسىنى بىر نىكاهتا ساقالشتىن چهكلىدىياك

بىر كىشىنىڭ نىكاهىدا بولغاندا ئارىدىكى تۇغقانچىلىقنىڭ 
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شىغار شهكىلدە نىكاه قىلىشتىن يهنى . ئۈزۈلىشىگه سهۋەپ بولىدۇ
بىرنىڭ ئوغلىغا قىزى ياكى ههمشىرىسىنى  تويلۇق مېهرى 

اكى ههمشىرىسىنى ئالماستىن نىكاهالپ بېرىپ، ئۇنىڭ قىزى ي
بۇ . تويلۇق بهرمهستىن ئوغلىغا نىكاهالپ بېرىشتىن چهكلىدى

ئىككى تهرەپ . ئوچۇق ئاشكارا زۇلۇم ۋە چهكلهنگهن ئىشتۇر
ئىتتىپاقلىشىپ مهلۇم مۇددەتلىك نىكاه ئههدىسى قىلىشتىن 

 . يهنى مۇتئه نىكاهدىن چهكلىدى
پاك بولۇشتىن  ئايالالر ئايلىق ئادەت كۆرۈپ قالغاندا، ئۇالر      

. ئاياللىق مۇناسىۋەتته بولۇشتىن چهكلىدى-ئىلگىرى ئهر
ئۆزىنىڭ . ئايالالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه كېلىشتىن چهكلىدى

مۇسۇلمان قېرىندىشى توي قىلىش تهكلىپى قويغان قىزغا ئۇ 
كىشى چىكىنگهن ياكى رۇخسهت قىلمىغان شارائىتتا توي قىلىش 

كان ئۆزى تهلهپ قىلمىغۇچه، چو. تهكلىپىنى قويۇشتىن چهكلىدى
قىز باال ماقۇل بولمىغىچه ئۇالرنىڭ نىكاهىنى قىلىشتىن 

بهك ماسلىشىپتۇ، كۆپ ئوغۇللۇق "توي قىلغۇچىالرنى . چهكلىدى
دېگهندەك سۆزلهر بىلهن تهبرىكلهشتىن چهكلىدى، چۈنكى " بولۇڭالر

بۇ جاهىلىيهت ئههلىنىڭ تهبرىك سۆزى بولۇپ، ئۇالر قىزالرنى 
تاالق قىلىنغان ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ هامىله . كۆرمهيتتىياخشى 

ئايالالر  جىنسى -ئهر. ئىكهنلىكىنى يوشۇرۇشتىن چهكلىدى
مۇناسىۋەت جهريانىدا بولغان ئىشالرنى باشقىالرغا سۆزلهشتىن، ئايال 
كىشى ئېرىگه بۇزۇقچىلىق قىلىشتىن، تۇرمۇشتا تاالق ئىشلىرىنى 

ايال كىشى ئۆزىنىڭ دىنى لىشتىن، ئېئويۇنغا ئايالندۇرۇۋ
قېرىندىشىنىڭ تاالق قىلىنىشى ياكى نىكاهلىنىش ئالدىدا 
تۇرغان بولسا توي قىلىش تهكلىپىنى قايتۇرۋىتىشنى تهلهپ 
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ئايالىڭىزنى تاالق قىلىڭ : قىلىشتىن يهنى ئايالى بار ئهر كىشىگه
. مهن سىز بىلهن توي قىالي دېگهن سۆزلهرنى قىلىشى چهكلهنگهن

مۈلكىنى نهپىقه قىلىشى -ېرىنىڭ رۇخسىتىسىز مالئايالنىڭ ئ
زرسى بولمىغان ئههۋالدا ئېرى ۆئايالنىڭ شهرئى ئ. چهكلهنگهن

بىلهن بىر تۆشهكته يېتىشتىن باش تارتىشى چهكلهنگهن بولۇپ، 
ئۇنداق قىلسا پهرىشتىلهر ئۇ ئايالغا ئېرى رازى بولغانغا قهدەر لهنهت 

 . ئېيتىدۇ
. انىسى بىلهن توي قىلىشىنى چهكلىدىئهر كىشىنىڭ ئۆگهي ئ     

ئاياللىق مۇناسىۋەت -باشقىالردىن هامىلدار بولغان ئايال بىلهن ئهر
ئۆتكۈزۈشى، ئۆزىنىڭ هور ئايالىدىن ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز ئهزلى 

يهنى جىنسى مۇناسىۋەت جهريانىا سپېرمىنى تېشىغا (قىلىشى 
رگه خهۋەر ، ئهر كىشىنىڭ ئۇزۇن سهپهردىن ئائىلىسىدىكىله)تۆكۈش

قىلماستىن كېچىدە تۇيۇقسىز ئۆيىگه كېلىشى چهكلهنگهن بولۇپ، 
ئايال رازى . ئهگهر ئالدىن خهۋەر بېرىپ قويغان بولسا بولىدۇ

بولمىغان ئههۋالدا ئهر ئايالىنىڭ تويلۇق مېهرىنى مهجبۇرى ياكى 
ئهر ئايالنىڭ . ئالداپ ئىلىپ خىراجهت قىلىشى چهكلهنگهن

ن يهتكۈزۈش مهقسىتى بىلهن ئىلىش مېلىدىن ئۇنىڭغا زىيا
 . چهكلهنگهن

ئايالنىڭ . يالىڭاچ كىيىنىشىنى چهكلىدى-يىرىم نىڭئايالالر     
ئېرىنىڭ ئۆيىگه ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز يات ئهرنى باشلىشى 
چهكلهنگهن بولۇپ، ئىسالم شهرىئىتىگه زىت كهلمىگهن ئاساستىكى 

ىڭ ئارىسىنى ئانا بىلهن بالىن. ئومۇمى رۇخسىتى بولسا بولىدۇ
يهنى ئايالى، (دەيۈزلىكتىن . ئايرىۋىتىشتىن چهكلىگهن

ههمشىرىلىرى ۋە قىزلىرىنىڭ يات ئهرلهر بىلهن ئارىلىشىپ 
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. چهكلهيدۇ) يۈرىشىگه پهرۋا قىلماسلىقتىن رۇخسهت قىلىشى
دىنىمىز ئهرلهرنىڭ يات ئايالالرغا تىكىلىپ كۆزىنى ئۈزمهي 

 . قارىشىدىن چهكلهيدۇ
لۈپ قالغان هايۋاننىڭ يهنى سۇدا غهرق بولسۇن ياكى ئۆزى ئۆ     

بوغۇلۇپ ئۆلسۇن ياكى توكقا سوقۇلۇپ ئۆلسۇن ياكى ئېگىز جايدىن 
. چۈشۈپ كېتىپ ئۆلسۇن ئۇنىڭ گۆشىنى يېيىشتىن چهكلىدى

ئېتىلىپ چىققان قاننى، چوشقا گۆشىنى، ئالالهنىڭ غهيرىنىڭ 
تالر ئۈچۈن نامى بىلهن بوغۇزلىغان هايۋاننىڭ گۆشىنى ۋە بۇ

 . ئۆلتۈرۈلگهن چارۋىالرنىڭ گۆشىنى يېيىشتىن چهكلىگهن
نىجاسهت يېيىشكه ئادەتلهنگهن چارۋىالرنىڭ گۆشىنى يېيىش ۋە      

ۋەهشى هايۋانالرنىڭ ۋە ۋەهشى . سۈتىنى ئىچىشتىن چهكلىگهن
. قۇشالرنىڭ، يهرلىك ئېشهكنىڭ گۆشىنى يېيىشتىن چهكلىگهن

ىر نهرسه بهرمهستىن ئاچ قويۇپ ياكى هايۋانالرنى باغالپ قويۇپ ب
چارۋىالرنى چىش بىلهن سۆڭهك . ئۇرۇپ ئۆلتۈرۋىتىشتىن چهكلىگهن

بىلهن ئۆلتۈرۈشتىن، باشقا هايۋانالرنى قارىتىپ تۇرۇپ پىچاقنى 
 . بىلهش ۋە  يهنه بىرىنى ئۆلتۈرۈشتىن چهكلىگهن

كېچهكنى -دىنىمىزدا كىيىم: كېچهك توغرىسىدا-كىيىم     
زىيادە ئىسراپ قىلىپ كىيىشتىن، ئهرلهرنىڭ ئالتۇن  ههددىدىن

كېچهكلىرىنى سىلىۋېتىپ -بۇيۇمالرنى ئىشلىتىشىدىن، كىيىم
يالىڭاچ يۈرۈشتىن، كىشىلهر بار يهردە يوتىسىنى ئىچىپ 

كېچهكنى ئۇزۇن سۆرىتىپ كىيىپ -قويۇشتىن، كىيىم
چوڭچىلىق قىلىشتىن، شۆهرەت پهرەسلىك قىلىشتىن، يالغان 

بېرىشتىن، ئىپپهتلىك پاك ئايالالرغا بۆهتان  گۇۋاهلىق



 

16 

چاپالشتىن، پاك ئىنسانغا تۆهمهت قىلىش قاتارلىق ئىشالردىن 
 .چهكلىدى

ئىسالم دىنىمىز باشقىالرنى كهمسىتىشكه چهك قويغان بولۇپ،      
قاشلىرىنى قىسىپ باشقىالرنى زاڭلىق ۋە مهسخىرە -كۆز

هملهر بىلهن ئاتاشتىن، قىلىشتىن، باشقىالرنى ياقتۇرمايدىغان لهق
-غهيۋەت قىلىش، گهپ توشۇش، مۇسۇلمانالرنى مهسخىرە قىلىش، يۈز

ئابرۇيى بىلهن پهخىرلىنىش، باشقىالرنىڭ نهسىلگه تىل ئۇزۇتىش، 
باشقىالرنى تىلالش، دەشنام قىلىش، سهت گهپ قىلىش، پايدىسىز 

ار سۆزلهرنى كۆپ قىلىش، زۇلۇمغا ئۇچرىغاندىن باشقا ۋاقىتالردا ناچ
 .سۆزلهرنى ئاشكارا قىلىشتىن چهكلىگهن

يالغان سۆزلهشتىن، بولۇپمۇ ئۆزى بىلهن ئارىسىدا ئاداۋىتى      
نهرسىلهرگه  بولغان كىشىلهرنى قورقۇتۇش ياكى ماددى بىر

ئېرىشىش ياكى ئاالهىدە بىر پهزىلهت هاسىل قىلىش ئۈچۈن 
ياكى يالغاننى توقۇپ چىقىپ، كۆرمىگهن چۈشنى كۆردۈم دېيىشتهك 

 . ئۇنىڭدىن باشقا ئۇسۇلالرنى قوللىنىش ئهڭ چوڭ يالغانچىلىقتۇر
ئىنساننىڭ ئۆزىنى ئۆزى مهدهىيىلىشىدىن، ئۈچ كىشى بار      

بىرى بىلهن -يهردە بىرىنى ئايرىپ قويۇپ ئىككى كىشىنىڭ بىر
چۈنكى ئۇنداق قىلىش . پىچىرلىشىپ سۆزلىشىشتىن چهكلهيدۇ

مۆمىنلهرگه لهنهت ئېيتىش . ۇئۈچىنچى كىشىنى بىئارام قىلىد
ياكى لهنهتكه اليىق بولمىغان كىشىلهرگه لهنهت ئېيتىشتىن، 
ئۆلۈپ قالغان كىشىلهرنى تىلالش ۋە ئاهانهت قىلىشتىن، بىر 
قىيىنچىلىققا دۇچكهلگهندە ئۆزىگه ئۆلۈم تىلهشتىن ياكى ئۆز 

مۈلكىنىڭ زىيىنىغا -نهپسىگه، ئهۋالدلىرىغا، خىزمهتچىلىرى ۋە مال
 . ئا قىلىشتىن چهكلىگهندۇ
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باشقىالرنىڭ ئالدىدىكى تائامالرنى ئىلىپ يېيىشتىن،       
تائامنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئىلىپ يېيىشتىن چهكلىگهن، چۈنكى 
بهرىكهت تائامنىڭ ئوتتۇرىسىغا چۈشكهنلىكتىن تائام يېگهندە 

بىر نهرسه ئىچكهندە . لېگهننىڭ ئهتراپىدىن يېيىشكه بۇيرۇلغان
ۇپ كهتكهن ياكى دەز كهتكهن يېرىدىن ئىچىپ ئۆز قاچىنىڭ سۇن

نهپسىگه ئازار يهتكۈزمهسلىك، ئۇسسۇزلۇق ئىچكهن قاچىغا تىنىپ 
شاراپ -قويماسلىق، دۈم يىتىپ تۇرۇپ بىر نهرسه يېيىشتىن، هاراق

 . ئىچىلىدىغان سورۇنالردا بىرگه ئولتۇرۇشتىن چهكلىگهن
تته ئۇخالشتىن، ئوچاقالرغا ئوت يېقىغلىق هاله-ئۆيدە مهش     

پ سالىدىغان نهرسىلهرنى تۇتۇپ ئىنسان قولىدا ئۆزىنى هاالك قىلى
بهدبۇي شهيئىلهرنى ئىستىمال قىلىپ ئۇخالشتىن  ياكى

قاباههتلىك . دۈم يىتىپ ئۇخالشتىن چهكلهيدۇ. چهكلىگهن
چۈشلىرىنى باشقىالرغا ئۆرۈش ياكى ئۇنى چۈشهندۈرۈشتىن 

نهيرەڭلىرىدىن -يلهچۈنكى ئۇ شهيتاننىڭ هى. چهكلىگهن
ناههق ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن، نامراتلىقتىن قورقۇپ . ئىبارەتتۇر

 . لىشتىن چهكلىگهنېپهرزەنتلىرىنى ئۆلتۈرۈشتىن، ئۆزىنى ئۆلتۈرۋ
دىنىمىز ئىنسانالرنى زىنا قىلىشتىن ۋە زىناغا ئىلىپ      

بارىدىغان ئىشالردىن، بهچچىۋازلىقتىن هاراق ئىچىش، هاراق تهييار 
ش، هاراقنى كۆتۈرۈپ ئاپىرىپ بېرىش، سېتىش قاتارلىقالردىن قىلى

ئالاله تائاالنى غهزەپلهندۈرۈپ كىشىلهرنى رازى . چهكلىگهن
ئانىالرغا دەشنام قىلىش، ئىشقا بۇيرىسا ئۇه -قىلىشتىن، ئاتا

تارتىش، بالىنى ئۆز دادىسىنىڭ غهيرىگه نىسبهت بېرىش، 
ياكى ئۆلۈكلهرنى ئۆت جانلىقالرنى ئوت بىلهن ئازابالش، تىرىك 

بىلهن كۆيدۈرۋىتىشتىن، ئۆلگهن كىشىلهرنىڭ جهسهتلىرىنى 
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. كېسىپ، كۆزلىرىنى ئويۇش قاتارلىق ۋەهشىلىكتىن چهكلىگهن
-شۇنداقال ههقسىزلىق ۋە باتىلغا ياردەم بېرىش، دۈشمهنلىك، گۇناه

مهسىيهتكه ههمكارلىشىش، باشقىالرغا بويسۇنۇپ ئالاله تائاالغا 
ىلىشتىن، يالغان قهسهم ۋە يالغان گۇۋاهلىق ئاسىيلىق ق

بېرىشتىن، باشقىالرنىڭ رۇخسىتىسىز ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى 
چىچىپ ئىسراپخورلۇق -تىڭشاشتىن، نېمهتلهرنى بۇزۇپ

قىلىشتىن، باشقىالرنىڭ ئهۋرەتلىرىگه قاراشتىن، ئۆزىنىڭ 
بولمىغان نهرسىنى مېنىڭ دەپ دەۋا قىلىشتىن، بېرىلمىگهن 

ڭا بىرىلگهن دەپ پهخىرلىنىشتىن، قىلمىغاننى نهرسىنى ما
قىلدىم دەپ ماختىنىشتىن، رۇخسهتسىز باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگه 

چىچىش، ئىسراپخورلۇق قىلىشتىن، -ئوغۇرلۇقچه قاراشتىن ، بۇزۇپ
ئايالالردىن -يالغان قهسهم قىلىش، جاسۇسلۇق قىلىش، ياخشى ئهر
ىالرنى ئۆچ يامان گۇمان قىلىش، ههسهتخورلۇق قىلىش، باشق

تهدبىر قىلىش، باتىلدا -كۆرۈش، باشقىالرنىڭ زىيىنىغا چارە
ههددىدىن ئېشىش، تهكهببۇرلۇق قىلىش، پهخىرلىنىش ۋە 
چوڭچىلىق قىلىش، ئۆزىدىن پهخىرلىنىش، ههددىدىن ئاشقان 

 . كۆڭۈل ئىچىشالردىن چهكلىگهن-ئويۇن چاقچاق
ققىنى دىنىمىز ئىشلهمچىنى تولۇق ئىشلىتىپ ئۇنىڭ هه     

هساندا ئادىل ېئ-تولۇق بهرمهسلىكتىن، ئهۋالدلىرىغا قىلغان خهيرى
بولماسلىقتىن، مىراسخورلىرىنى نامرات هالهتته قويۇپ 
ماللىرىنىڭ ههممىسىنى باشقىالرغا ۋەسىيهت قىلىشتىن 

ئهگهر ئۇنداق قىلغاندا ئۇ كىشىنىڭ ۋەسىيىتى . (چهكلىگهن
رىدە ئىجرا ئومۇمى مالنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنىڭ غهي

 ). قىلىنمايدۇ
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خوشنىالرغا ناچارلىق قىلىشتىن، ۋەسىيهتته باشقىالرغا زىيان      
يهتكۈزۈشتىن، ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىندىشىنى شهرئى سهۋەبسىز 
ئۈچ كۈندىن ئارتۇق تاشلىۋىتىشتىن، تاشنى تىرناقنىڭ ئۈستىگه 

نىڭ چۈنكى بۇنداق قىلغاندا باشقىالر. قويۇپ ئېتىشتىن چهكلىگهن
كۆزىنى قۇيۇۋېتىش ياكى چىشىنى سۇندۇرۋىتىش ئېهتىماللىقى 

 . بولىدۇ
ئىسالم دىنىدا ئىنساننىڭ مىراسخورلىرىغا مال ۋەسىيهت      

چۈنكى ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە . قىلىشىدىن چهكلىگهن
خوشنىالرغا . مىراسخورالرنىڭ ههققىنى تولۇق بايان قىلىپ بهردى

هكلهپ، ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىندىشىغا ئازار يهتكۈزۈشتىن چ
يالىڭاچالنغان . قورال بىلهن ئىشارەت قىلىشتىن چهكلىدى

قىلىچنى بىسىدىن باشقىالرغا سۇنۇپ بېرىشتىن چهكلىگهن 
چۈنكى بۇنىڭدا باشقىالرغا ئازار يىتىپ قىلىش ئېهتىماللىقى 

 . بولىدۇ
 بىراۋنىڭ ئىزنىسىز ئىككى كىشىنىڭ ئارىسىغا كىرىپ      

شهرىئهتته چهكلهنمىگهن نهرسىلهرنى . ئولتۇرۇشتىن چهكلىدى
ئهقىلسىز . سوۋغا قىلسا ئۇنى رەت قىلىشتىن چهكلىدى-ههدىيه

ئالاله تائاالنىڭ . دۇنيا بېرىشتىن چهكلىدى-كىشىلهرگه مال
ئايالالرغا ئاتا قىلغان پهزلىگه ههسهت قىلىشتىن -مۇسۇلمان ئهر

ىسىنى مىننهت قىلىش ۋە باشقىالرغا قىلغان سهدىق. چهكلىدى
. ئازار يهتكۈزۈش ئارقىلىق بىكار قىلىۋېتىشتىن چهكلىدى

گۇۋاهلىقىنى يوشۇرۇش، يىتىمگه بىسىم قىلىش، بىر نهرسه 
پاسكىنا -نىجىس. سورىغۇچىنى سىلكىشلهشتىن چهكلىدى
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نهرسىلهر بىلهن داۋالىنىشتىن چهكلىدى چۈنكى ئالاله تائاال بۇ 
 . ى شىپالىق قىلمىدىئۈممهتكه هارام نهرسىلهرن

. ئۇرۇشتا ئايالالر ۋە كىچىك بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن چهكلىدى      
ۋەدىگه ۋاپا قىلماسلىق، ئامانهتكه خىيانهت قىلىش، هاجهتسىز 
كىشىلهردىن بىر نهرسه سوراش، مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان 

-چاقچاق قىلىپ مال-قېرىندىشىنى قورقۇتۇش، ياكى ئويۇن
باشقىالرغا بهرگهن . ۋىلىشتىن چهكلىدىمۈلكىنى ئىلى

پهقهت دادىسى بالىسىغا بهرگهن (سوۋغىلىرىنى قايتۇرۋېلىشتىن 
، تىبابهتتىن خهۋىرى يوق )نهرسه بولسا قايتۇرۇۋالسا بولىدۇ

چۈمۈلىنى، ههسهل . كىشىنىڭ دوختۇرلۇق قىلىشىدىن چهكلىدى
ئهر كىشى ئهر . ههرىسىنى، هۆپۈپنى ئۆلتۈرۈشتىن چهكلىدى

شىنىڭ ئهۋرىتىگه، ئايال ئايالنىڭ ئهۋرىتىگه قاراشتىن كى
 .چهكلىدى

-بىلىشلىرىگىال قىلماستىن، تونۇغان-ساالمنى پهقهت تونۇش      
تونۇمىغان كىشىلهرنىڭ ههممىسىگه بىردەك ساالم قىلىش، قهسهم 
قىلىش ئارقىلىق ئۆزى بىلهن ياخشى ئهمهلنىڭ ئارىسىنى توسۇپ 

ن ياخشىراق ئىش بولسا قىلغان قويماسلىق، بهلكى ئۇنىڭدى
. قهسىمىگه كاپارەت بېرىپ يهنه بىر ياخشى ئىشنى قىلىش كېرەك

غهزەپلهنگهن هالهتته ئىككى داۋاگهرنىڭ ئارىسىدا هۆكۈم 
قىلماسلىق ياكى ئىككىسىنىڭ بىرىنىڭ سۆزىگه قۇالق سىلپ 
يهنه بىرىگه ئېتىبار قىلماستىن هۆكۈم قىلماسلىق، بىسى 

-نى ئوچۇق كۆتۈرۈپ جامائهت سورۇنلىرى، بازارئىتتىك نهرسىلهر
رەستىلهردىن ئۆتمهسلىك، باشقىالرنى ئولتۇرغان يىرىدىن ئۆزى 
ئولتۇرۇش ئۈچۈن تۇرغۇزماسلىق، رۇخسهتسىز باشقىالرنىڭ يېنىدا 
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تۇرۇۋالماسلىق، ئۇنىڭدىن باشقا ئىنسانالر ۋە ئىنسانىيهتنىڭ 
 . هر كهلگهنچهكلىمىل-سائادىتى ئۈچۈن نۇرغۇن بۇيرۇق-بهخت

سىز مۇشۇنداق بىر دىننى ! سۇئال سورىغۇچى قېرىندىشىم     
يۇقىرىدا بايان قىلىنغان جاۋابالرنى !. ئاڭلىغانمۇ ياكى كۆرگهنمۇ؟

مۇشۇ : قايتا تهكرار ئوقۇپ ئاندىن ئۆز نهپسىڭىزدىن سوراڭ-قايتا
دىننىڭ ئهگهشكۈچىلىرىدىن بىرى بولماسلىق ئهڭ چوڭ زىيان 

َوَمن ﴿ :ئالاله تائاال قۇرئان كىرىمدە مۇنداق دەيدۇ!. ۇ؟تارتىش ئهمهسم
�نَ  َاِسِ

َ
ِرَمِ  ِمَن اْ

َ
َو ِ  اخ  َ بََم ِمنَو  َو ََ  ْ َِسَالِم ِدينفا ضَلَن 

َ
َ َ اإل َْ  ﴾يََََِِ� 
غهيرىي دىننى ) دىنىدىن(كىمكى ئىسالم « :تهرجىمىسى

يدۇ، ئۇ قوبۇل قىلىنما) يهنى ئۇنىڭ دىنى(تىلهيدىكهن، ههرگىز ئۇ 
 ].ئايهت-٨٥ئىمران -سۈرە ئال[» .ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچىدۇر

ىزگه ۋە باشقا مۇشۇ جاۋابنى ئوقۇغان س دا ىسۆزىمىزنىڭ ئاخىر     
بارلىق قېرىنداشلىرىمىزغا ئالاله تائاالدىن ههقىقهتكه ئهگىشىش، 

.   هىدايهت قىلىشىنى ئارزۇ قىلىمىز-توغرا يولدا مېڭىشقا تهۋپىق
 .تائاال سىزنى ۋە بىزنى بارلىق يامانلىقالردىن ساقلىسۇن ئالاله

 . ئالاله تائاال ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
 
    

          

 


