
 1438 

 

 

 

 
دىنى ئوقۇش بىلە پەننى تەلىم تەربىيە ئارىسىنى قانداق 

؟مۇۋاپىقالشتۇرىدۇ  

 طالب علم تطلب منه أمه االهتمام بدراسته اجلامعية فكيف يوفق بني األمرين ؟

 

 <  uyghur - ئۇيغۇرچە -ألاويغورية >   
 

   
 ئىسالم سوئال جاۋاپ تورى ئىلمى خىزمەت گۇرۇپىسى

  

 

 القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب 
 

 
 

 

 سەيپىددىن ئەبۇ ئابدۇلئەزىز تەرجىمە قىلغۇچى:

 نىزامىددىن تەمكىنى    تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى:

 

 أبو عبد العزيز سيف ادلين ترمجة:
 تمكيين ظام ادلينن     مراجعة:

https://islamhouse.com/ar/author/2794901/


 
 

1 

قانداق مۇۋاپىقالشتۇرىدۇىنى ئوقۇش بىلە پەننى تەلىم تەربىيە ئارىسىنى د  

 

 نومۇرلۇق سوئال -905521    

 :وئالس    

ئالالھ تائاالغا چەكسىز ھەمدىلەر بولسۇن، مەن شەرئى بىلىم ئېلىۋاتقان ئوقۇغۇچى،     

پەننى مەكتەپ ، بېرىمەن، لېكىن ئانام ماڭا دائىمدىنى بىلىمالرغا بەك ئەھمىيەت 

نى ۋاقتىدا ئادا قىلغىن دەيدۇ، ڭرۇقلىرىدەرسلىرىگە بەڭ ئەھمىيەت بەرگىن، تاپشۇ

مۇۋاپىقالشتۇرۇپ بىرلىكتە ئىلىپ مەن بۇ ئىككى ئىشنىڭ ئارىسىنى قانداق 

 بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.؟. بارااليمەن

 جاۋاپ:     

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.     

ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە مبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ پەيغە

 نىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.غا ئالالھ تائاالىرىساھابىل

بىرىنچى: ئىنساننىڭ كۆڭلىنى بىئارام قىلىدىغان ئىشالردىن، شەرئى ئىلىمنى     

ياشلىرىمىز،  ياخشى كۆرىدىغان ۋە ئىلىم تەھسىل قىلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان  بەزى

ئائىلىدىكى تاپشۇرۇقلىرىنى تولۇق ئادا قىلمايدۇ، مائارىپ تۈزۈمىدىكى مەكتەپلەرنىڭ 

دەرىسلىكلىرىگە سەل قارايدۇ، ھەقىقەتەن بۇ ئىش ئائىلىسىدىكىلەرگە يامان تەسىر 

مەرىپەت سورۇنلىرىغا -بېرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئائىلىدە، پەرزەنتلىرىنى ئىلىم

تابالرنى ئوقۇشتىن بولغان لىنتىالرنى ئاڭالش، دىنى كىقاتنىشىش، پايدىلىق 

دا زىكىر قىلغاندەك ئەۋالدالرنىڭ مەكتەپ ىنىڭ سەۋەبى بىز يۇقىرچەكلەيدۇ،  بۇ

دەرىسلىكىگە سەل قارىغانلىقىدىن بولغان، ئەگەر ئائىلىدىكىلەر پەرزەنتلىرىنىڭ ھەر 

بېرىلىپ يەنە بىرىگە -ە باراۋەر ئىلىپ بارغانلىقىنى، بىرىگ-ئىككى دەرىسلىكنى تەڭ

سەل قارىمىغانلىقىنى كۆرگەن بولسا ئەلۋەتتە ئۇالرنى پايدىلىق لىنتىالرنى ئاڭالش، 

 مۇدىنى كىتابالرنى دەرسلىك قىلىش ۋە ئىلىم سورۇنلىرىغا قاتنىشىشتىن  ھەرگىز

 چەكلىمەيتتى. 

شۇنىڭ ئۈچۈن ياشالر دىققەت قىلىشى كېرەك، شۇنى بىلىش كېرەككى،     

ىلىك ئائىلىدىكىلەر پەرزەنتلىرىنىڭ مەكتەپ دەرىسلىكلىرىگە سەل كۆپچ



 
 

2 

قارىغانلىقىدىن  شىكايەت قىلىدۇ، بۇ ياشالرنىڭ بەزى ۋاقتىدا ئىمتىھاندىن 

ئۆتەلمەسلىكىگە سەۋەپ بولىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئائىلىدىكىلەر يەنە ئارتۇقچە جاپا 

 تارتىپ، ئىقتىساد سەرپ قىلىدۇ. 

ىلەر پەرزەنتلىرىنىڭ مەكتەپ دەرىسلىكلىرىگە، ئىمتاھانلىرىغا يەنە نۇرغۇن ئائىل    

بەك ئەھمىيەت بېرىدۇ،  ھەتتا ئۇالرنىڭ بەزىسى  پەرزەنتلىرىنى مەسچىتكە چىقىپ 

جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇشقا رىغبەتلەندۈرمەستىن ئۇالرنى ناماز ۋە زىكىرلەرنى ئادا 

نى ۋە سىتىتۋېرىئۇن-ئۇالر مەكتەپ ۇشنى ئۇنتۇپ قالغىلى تاس قالىدۇ،قىلىشقا بۇير

ئۇنىڭ تۈزۈملىرىنى بەك چوڭ بىلىدۇ، ئەۋالدلىرىنىڭ بەخىتلىك ياكى بەختسىز 

ئېچىپ، توي -بولىشىنى شۇنىڭغا ئاالقىدار قىلىدۇ، ئۇالر دىپلومغا ئېرىشكەنلەرنى يەپ

ۇ قىلىپ راھەتتە ياشايدۇ، دىپلومغا ئېرىشەلمىگەنلەرنى بولسا بەخىتلىك ياشىيالمايد

 دەپ ئوياليدۇ، ئەمما بىز ئەمەلى ۋاقىئەلىكتە بۇنىڭ ئەكسىنى كۆرۈۋاتىمىز، ئومۇمەن:

ياشالر ۋە ئۇالرنىڭ مۇستەھكەم تۇرغان  ىتىدەئىباد-ئالالھ تائاالنىڭ تائەتبىز 

پەننى دەرس ۋە  پەرزەنتلىرىمىزنىڭ ئۈمىد قىلىدىغىنىمىز، دىنئائىلىسى

ياشلىرىمىزنىڭ ئىككى  تىنئاشۇرۋەتمەس رغا كۆڭۈل بۆلۈشتە چەكتىنىالمگىراموپر

پ ئىلىپ بېرىشىنى تەۋسىيە ئارىسىنى ياخشى تەڭپۇڭالشتۇرۇ دەرسلىكىنىڭ

ۋاقىتلىرىنى ئەھمىيەتسىز ئىشالرغا سەرپ قىلىپ زايە ئۇالرنىڭ  قىلىمىز.

قىلىۋەتمەستىن، تەلەپ قىلىنىدىغان ئىككى دەرسلىك ئارىسىدا ۋاقىتنى تەڭشەپ 

 تەڭ ئۆگىنىشىنى ئارزۇ قىلىمىز. ىملەرنى دىنى ۋە پەننى بىل

ئىككىنچى: ئىلىمغا رىغبەتلەنگۈچى قېرىندىشىم! سىز پەيغەمبەر     

ئەلەيھىسساالمنىڭ  چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ ئىلىم تەلەپ قىلىش بىلەن سىزنى 

چەكلەنگەن ئىشقا بۇيرۇمىغان ئاپىڭىزغا ئىتائەت قىلىشنىڭ ئارىسىنى 

سىزگە تۆۋەندىكى ۇ ئىش ئارقىلىق سىزگە مەنپەئەت بەرسۇن، ئالالھ ب بىرلەشتۈرۈڭ،

 :تەۋسىيەلەرنى قىلىمىز

تەۋسىيە يىراق بولۇشقا كىشىلەردىن ، ناچار بولۇپھەمراھ  سالىھ كىشىلەرگە-9   

ياخشى ھەمراھالرغا ھەمراھ بولۇش سىزنى ۋە سىزنىڭ ۋاختىڭىزنى  قىلىمىز.

دىنى  زئىشالرنى ئەسلىتىدۇ، ھەتتا سى قوغدايدۇ، سىزگە ئادا قىلىش زۆرۈر بولغان

ولسىڭىزمۇ، ئۇالر سىزدىن ئىلىم ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر بىلەن  ھەمكارلىشىۋاتقان ب

دەرىسلىكى ئۈچۈن ئايرىم ۋاقىت چېقىرىشىڭىزغا نەسىھەت قىلىدۇ.  ىۋىرسىتېتىئۇن

ناچار  ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئۆزىگىزگە ياخشى ياردەمچىدىن بىرنى تاپىسىز،
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سىزنى ياخشىلىققا يېتەكلىمەيدۇ ۋە  چۈنكى ئۇالر ، الردىن يىراق بولۇسىزھەمراھ

 باشلىمايدۇ.  يولىغا ھىدايەت

چىڭ تۇتۇڭ، ھەرگىز بىكار  سىكىنۇتلىرىنى-تىڭىزنىڭ مىنۇتقۋا-0    

ئۆتكۈزىۋەتمەڭ، ۋاقىتقا ياخشى ئەھمىيەت بەرگەندە، ھەر كۈنىدە سىزنىڭ قۇرئان 

دەرسلىرىگە  ىۋىرسېتىتىىلىم تەلەپ قىلىشىڭىز ۋە ئۇنىڭىز، ئتىالۋەت قىلىش

 ئەھمىيەت بېرىشىڭىز ئۈچۈن ۋاقىت چېقىدۇ.

ئىنساننىڭ ۋاقتى ئەمەلىيەتتە " ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ئۇنىڭ ھاياتىدۇر، ۋاقىت ئۇ كىشىنىڭ دائىم نېمەتلىنىدىغان ئەبەدىيلىك ھاياتنىڭ 

قال دەرتلىك ئازابتا، قېيىن ھاياتتا ياشاشنىڭ ماددىسى، ۋاقىت دېگەن ماددىسى شۇندا

ئۆتكۈنچى بۇلۇتتىنمۇ تىز ئۆتىدۇ، ئىنسان ئۆز ۋاقتىنى ئالالھ ئۈچۈن، ئالالھ بىلەن 

بولسا، ھاياتىدا ئېتىبارغا  اياتى ۋە ئۆمرى، ئۇنىڭ غەيرىئۆتكۈزىدىكەن بۇ ئۇنىڭ ھ

ياشىغاندەك ياشايدۇ، ئەگەر ۋاقتىنى غاپىللىقتا،  ئېلىنمايدۇ، ئەگەر ياشىسا، چارىپايالر

شەھۋەتتە، ئەمەلگە ئاشمايدىغان باتىل ئارزۇالردا ئۆتكۈزسە، بۇ ئۇيقۇ ۋە -نەپسى

بىكارچىلىقتىن ئۆتكۈزگەندىن  ياخشى بولسىمۇ، بۇنداق كىشىلەرنىڭ ھايات 

 . [بەت-921"جاۋابۇل كاپىي" ]" .ياشىغىنىدىن ئۆلگىنى ياخشى بولىدۇ

"مەن نۇرغۇن كىشىلەرنى كۆردۈم  ھەسەن بەسەرىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

كۈمۈشكە بېخىللىق قىلغاندىنمۇ بەكرەك  بېخىللىق -ئۇالر ۋاقتىغا ئالتۇن

 يەنى ئۇالر ۋاقتىنى بىكار ئىشقا سەرپ قىلمايتتى(. )قىالتتى". 

ھەر نەرسىگە ۋاقىتنى تەرتىپلەپ، ھەر بىر سائەتنى ئىنتىزامالشتۇرۇش، -3    

ئۆزىنىڭ ھەققىنى بېرىش تەلەپ قىلىنىدۇ، ئۇخالش ۋاقتىنى بىكىتىشىڭىز، بىلىم 

ىنى مۇزاكىرە دەرىسلىك نىۋىرسىتېتىەلۇم ۋاقىت بىكىتىشىڭىز، ئۇئۈگۈنۈشكە م

يېتەرلىك ۋاقىت بىكىتىشىڭىز، ھەر بىرىگە ئاشۇرۇۋەتمەستىن ياكى قىلىشقا 

 ز كېرەك. كېمەيتىۋەتمەستىن  ۋاقىت بىكىتىشىڭى

ئەنھۇ ئۆزىنىڭ ئەنسارى ھەمراھى بىلەن  خەتتاب رەزىيەلالھۇ ىنبئىئۆمەر     

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ھوزۇرىغا بېرىپ بىلىم ئېلىش ئۈچۈن نۆۋەتلىشەتتى، 

، چەكتىن ايتتىئىلىم تەلەپ قىلىشقا زىت قىلم ئۇالر رىزىق تەلەپ قىلىشنى

 ھەر ئىككىسىنىڭ ئارىسىنى بىرلەشتۈردى. ل قارىماستىن ەئاشۇرۇۋەتمەستىن ۋە س
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زەيد  ىبنئىمەن ۋە مېنىڭ  ئەمىيەتە » ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئۆمەر رەزىيەلالھۇ     

ئەۋالدلىرىدىن بولغان ئەنسارى خوشنام بولۇپ، بىز مەدىنىنىڭ ئاۋالى دېگەن يېرىدە  

پ كېلەتتۇق، تۇراتتۇق، بىز پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا نۆۋەتلىشىپ بېرى

بىر كۈنى خوشنام باراتتى، يەنە بىر كۈنى مەن باراتتىم، خوشنام بارغان كۈنىدە شۇ 

كۈندىكى ۋەھىينىڭ خەۋەرلىرىنى ئىلىپ كېلەتتى، مەن بارغان ۋاقتىمدا مەنمۇ 

رىۋايەت نومۇرلۇق ھەدىستە -91بۇ ئەسەرنى ئىمام بۇخارى ]«.  مشۇنداق قىالتتى

رىۋايىتى  مۇسلىم .تلىشىشنىڭ بابى دەپ كەلتۈرگەن، ئىلىم ئىلىشتا نۆۋەقىلىپ

  ھەدىس[.-9741

دەرس ئوقۇش يوللىرى قىسقا ىۋىرسىتېتتا ئۇنشۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى، - 7   

مۇددەتلىك، ئىلىم تەلەپ قىلىش يوللىرى بولسا چەكسىز بولۇپ ئۇ كىشى ۋاپات 

ا توسانجا بولىدىغان بولغۇچە داۋام قىلىدۇ، تىز ۋاقىت ئىچىدە ياخشىلىق يوللىرىغ

قىسقا يولىنى ئۈزۈپ تاشالپ، توسالغۇسىز بەخت سائادەتكە ئېلىپ بارىدىغان ئۇزۇن 

 يولغا ئاتلىنىشقا تەييارلىق قىلىش كېرەك.

ئالالھنىڭ دىنىدىن ئۈگەنگەنلىرىڭىزنى ئەمەلى ۋاقىئەلىككە تەتبىقلىسىڭىز، -5   

لىدۇ، سىزدىن كۈتىدىغىنىمىز، قىلغان ئىشلىرىڭىزدا ئىلىمنىڭ تەسىرى ئاشكارا بو

بەدىنى پاك  ئاپىڭىزغا زىيادە ياخشىلىق قىلىڭ شۇنداق قىلغاندا، سىز  قەلبى،

ئانىسىنى بەك ياخشى كۆرىدىغان، ئەقىللىق، جۇشقۇن ئوغۇل بولىسىز، -بولغان، ئاتا

سىزنىڭ ئۈگەنگەنلىرىڭىزنى ئەمەلى ۋاقىئەلىككە تەتبىقالشنىڭ جۈملىسىدىن: 

جەمئىيەتكە ۋە ئەتراپىڭىزدىكى كىشىلەرگە: ئىسالم دىنىنىڭ گۈزەل  ئائىلىڭىزگە،

ئەخالققا دەۋەت قىلىدىغانلىقى، دىنى بىلىم بىلەن پەننى بىلىملەرنىڭ ئارىسىدا 

ئەخالق ۋە بارلىق -زىتلىق يوق ئىكەنلىكىنى، دىنى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئەدەپ

 كۈزۈشتىن ئىبارەتتۇر. ۇپاتلىرىدا باشقىالرغا ئۈلگە بولىدىغانلىقىنى يەترتەسەر

دا بايان قىلغان  ۋە نەسىھەت قىلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە ئالالھ ىيۇقىر زبى    

نى شىدائىم توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلىئالالھ تائاالدىن سىزنى   .تائاالدىن ياردەم سوراڭ

 سورايمىز.

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.   
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