
 

 

 

   ئىسالم دىنى بىلىم ۋە مائارىپ دىنىدۇر 

  

]�أل�يغو�ية-ئۇيغۇرچه -uyghur] 

 

 

 

ئابدۇراھمان ئىبنى ئابدۇلئهزىز سۇدەيسشهيخ پهزىلهتلىك   

 

   ئهزىزىسىراجىددىن :تهرجىمه قىلغۇچى

 

  تهمكىنى.ن: تهكشۇرۇپ بېكىتكۈچى 

 

 

پر ھوقۇقى مۇسۇلمانالرغا مهنسۇىنهش  

 

2009 - 1430 

 

 

 

 



 1

 

 

 

 ﴾للمعلم�قيمة �لعلم ��سالة ﴿ 
 »باللغة �أل�يغو�ية«

 

 

  فضيلة �لشيخ عبد �لر"ن بن عبد �لعزيز �لسديس

 

/�. �-ين عزيز+: تر)ة  

 

 

  تمكي4. 2: مر�جعة 

 

 

 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

 

 

2009 - 1430 

 

 

 

   



 2

   ئىسالم دىنى بىلىم ۋە مائارىپ دىنىدۇر 

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-09ئاينىڭ -10يىلى -2009

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا - ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

لغان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغى

ئىسالم دىنى بىلىم ۋە مائارىپ دىنىدۇر، بىلىم "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، 

" ئارقىلىق مىللهت ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ئىنسانىيهتكه جاكارلىيااليدۇ

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

- ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا !.  قىلىڭالرتهقۋادارلىق

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

شۇنداقال  مائارىپ، جهمئىيهتنىڭ تهرەققىياتى، مىللهتنىڭ ئىستىقبالى،

بۇ ھهقته سۆز قىلىش . ىدە ئاساسلىق رول ئوينايدۇۋەتهننىڭ گۈللىنىش

ئىنسانغا روھىي ئۇزۇق بېغىشاليدۇ ۋە كېلهچهككه ئۈمىد بىلهن قاراشقا 

  .ئۈندەيدۇ

بىلىم ئىلىش مىللهتنىڭ ھايات مۇساپىسىدىكى مۇھىم باسقۇچ بولۇپ، 

تهپهككۇر، تهرەققىيات باسقۇچلىرىدا يۈكسىلىش پهيدا قىلىش بىلهن بىرگه 

تارىختىكى . ىڭ دۇنياغا يۈزلىنىشىدىكى ئاساسلىق ئامىلمىللهتن

گۈللىنىشلهر، ھازارەتلهر، مهدەنىيهتلهرنىڭ تۈپ ئاساسى بىلىم 

دۇنيا خهلقى ئۆزىنىڭ . ئىكهنلىكىگه ھېچكىم شهك قىلمايدۇ

تهشكىالتلىرى، خهلقئارالىق ھهيئهتلىرى ئارقىلىق بىلىمسىزلىك، 

ۋە يۇقۇملۇق كېسهللهرگه ئوخشاش تائۇن -كهمبهغهللىك، تىرورىزىم، ۋابا
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مىكروپالرغا قارشى تۇرۇشقا كۈچىنى مهركهزلهشتۈرگهن بىر ۋاقىتتا، 

ئالالھنىڭ دىنىدىن يىراقلىشىش نهتىجىسىدە بارلىققا كهلگهن مهزكۇر 

كېسهللهر ئۈچۈن ئهڭ كۈچلۈك ۋاكسىنا بىلىم ۋاكسىنىسى ئىكهنلىكىنى 

اغالم ئهقىدە، ئىسالمى چۈنكى س. كۆزدىن ساقىت قىلغىلى بولمايدۇ 

ئهخالق، تىرىشچانلىق، پاكىزلىققا ئوخشىغان ئىسالم دىنى ئاالھىدە 

تهۋسىيه قىلغان ئىشالرغا ئهمهل قىلىش ۋە توسقان ئىشالردىن چهكلىنىش 

  .ئارقىلىق مىللهتنىڭ ساپاسىغا كاپالهتلىك قىلغىلى بولىدۇ

 ھهقىقىي . مهرىپهت دىنى ئىكهنلىكىدە شهك يوق-ئىسالم دىنى بىلىم

ئىسالم دىنى تارىختىن . باشاليدۇ) ھىدايهتكه(بىلىم ئىنساننى توغرا يولغا

مائارىپ ۋە تهرەققىياتقا، مهيلى بۇ دۇنيالىق ياكى - بىرى ھېچقاچان بىلىم

ئاخىرەتلىككه ئائىت بىلىملهرگه توسالغۇ بولۇش ئۇياقتا تۇرسۇن بهلكى 

. تسىز پهرز قىلغاندۇرئايال ھهممه ئىنسانغا شهر- بىلىم ئىگهللهشنى ئهر

ئالالھ مهرتىۋىسىنى بىلىم ئارقىلىق كۆتۈرگهن مىللهت ھېچقاچان 

بىلىمسىزلىك، جاھالهت پاتقىقىغا پېتىپ، ھازارەت ۋ ە تهرەققىيات 

  . كارۋىنىدىن قېپقالمايدۇ ۋە ئۇنىڭغا رازى بولمايدۇ 

ئىسالم ئۈممىتى ئىنسانالرغا ئهۋەتىلگهن ئهڭ ياخشى ئۈممهت بولۇش 

. سۈپىتى بىلهن ئۆزىنىڭ تارىخىي مهسئۇلىيىتىنى تونۇپ يېتىشى كېرەك

سىلهر ! ئى مۇھهممهد ئۈممىتى« : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئىنسانالر مهنپهئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ 

امانلىقتىن توسىدىغان ئالالھقا ئىمان ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ي

ئىمان ) يهنى يهھۇدىيالر، ناساراالر(ئهگهر ئهھلى كىتاب . ئۈممهتىسلهر

يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا نازىل قىلىنغان ۋەھيىگه (ئېيتسا 
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. ئهلۋەتته ياخشى بوالتتى) دۇنيا ۋە ئاخىرەتته(، ئۇالر ئۈچۈن )ئىشهنسه

- ئال» .نىڭ ئىچىدە مۆمىنلهرمۇ بار، ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇرئۇالر

    . ئايهت-110ئىمران سۈرىسى 

كېلىچىكى ئۇستىدە ئويلىنىدىغان ھهرقانداق مىللهت، كهلگۈسى 

 تېخنىكىنىڭ نهقهدەر ئهھمىيهتلىك ئىكهنلىكىنى ھېس -ھاياتىدا بىلىم

كهشپىياتالردا بۇ ئهسىر ھهقىقهتهن بىلىم مائارىپ، . قىلىشى كېرەك

ئىلگىرىكى ئهسىرلهرگه سېلىشتۇرغاندا تهسهۋۋۇردىن تاشقىرى ئىلگىرى 

بۇنداق بىر ۋەزىيهتته يۈكسهك مهدەنىيهت ئىگىسى بولغان . سۈرۈلدى 

ئىسالم ئۈممىتى توغرا ئهقىدە ۋە ساغالم ئىدىلوگىيه كۆز قارىشىغا ئىگه 

شۇشتا ئۆز رولىنى بولمىغان تهقدىردە ئىنسانىيهت مهدەنىيىتىگه ھهسسه قو

  .جارى قىلدۇرالمايدۇ

مائارىپ ساھهسىدە ئىسالم مهدەنىيىتى تارىخنىڭ بارلىق -بىلىم 

ئىسالم ئالىملىرى ئىچىدە . سهھىپىلىرىدە يۇقىرى سهۋىيهلهرگه يهتكهن

بارلىق ساھهلهردە ئىجادىيهت، كهشپىياتالرنى ياراتقان ئالىمالرنى كۆپلهپ 

پاساتالر ئىسالم ئۈممىتىگه - ل فىتنهبۈگۈنكىدەك ھهرخى. ئۇچرىتىمىز

ھهرتهرەپتىن يوپۇرۇلۇپ كهلگهن زاماندا ئىنسانىيهتكه مهنپهئهتلىك بولغان 

بىلىم بىلهن بىرگه، ئىسالم ئهقىدىسىنى ئاساس قىلغان تهربىيىگه تولىمۇ 

ماددىي مهدەنىيهتلهر بولسا ئىنساننىڭ روھىي دۇنياسىغا . مۇھتاج

 پهزىلهت دېگهندىن سۆز ئېچىش تېخىمۇ - ئهھمىيهت بهرمهيدۇ، ئهخالق

بۇنداق بىر ۋەزىيهتته بىلىم ئىگىلىرى، مائارىپ . مۇمكىن ئهمهس

ساھهسىدىكىلهر، تهپهككۇر، مهدەنىيهت ئىگىلىرى كهلگۈسى ئهۋالدالرنى 

ئىسالم ئهقىدىسى ۋە ئىسالم مهدەنىيىتى بىلهن تهربىيهلهش ئارقىلىق 
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 قىلىشقا تۆھپه قوشۇش بىلهن ئادەت ۋە كىملىكنى ساقالپ-مىللى ئۆرپ

اليىهه تۈزۈپ ھهرىكهت قىلىشقا توغرا -بىرگه، كهلگۈسى ئۈچۈن پۇختا پىالن 

  .كېلىدۇ

تهرەققىيات ۋە گۈللىنىشكه مهبلهغ سېلىشقا توغرا كهلسه ئىنسان 

. يېتىشتۈرۈشكه سېلىنغان مهبلهغ ئهڭ ياخشى ۋە پايدىلىق مهبلهغدۇر

تپهرۋەر زىيالىالرغا قارىتا ئهڭ چوڭ ئىسالم دىنىغا، ھهقىقه! ئهپسۇسكى

خهتهر ئۆز ئهھلى ۋە مىللىتىدىن كېلىۋاتقان بولۇپ، بهزى مۇسۇلمانلىق 

تونىغا ئورىنىۋالغانالر ئىسالمغا قارشى نهشتىرىنى سانچىۋاتقان، 

ھهقىقهتتىن كۆز يۇمۇپ مىللهتكه ئارقىسىنى قىلغان بۈگۈنكى ۋەزىيهتته 

-دىنى ئېتىقادى، مىللى كىملىكى، تىلمىللهت ئىنتايىن ھۇشيار تۇرۇپ، 

ئادىتى قاتارلىق قوغداشقا تىگىشلىك -يېزىقى، ئهخالقى، مىللى ئۆرپ

بولغان ھهرقانداق مهسىله ئۇستىدە ئىزدىنىشى ھازىرقى ۋەزىيهتنىڭ 

  .جىددى تهقهززاسى

بىلىم مائارىپ ساھهسىدىكىلهر ئىنتايىن ھۇشيار بولىشى، ئۆزىنى 

بىلهن زىننهتلىشى كېرەك، چۈنكى ئۇالر بهزى بىر ئهقىدە، ئهخالق زىننىتى 

تهربىيه سىستېمىسى ئاستىدا بىلىم تهھسىل - باتىل كۆز قاراش تهلىم

  .  مۇسۇلمانلىقىنى ئېتىراپ قىلماي تۇرالمايدۇ قىلغان بولسىمۇ، ھامان 

مائارىپىمىزنىڭ غايه نىشانلىرى روشهن بولىشى، شهرىئهت 

ۋە ئهخالققا زىت بولمىغان ھالدا ئادەت - كۆرسهتمىلىرى، مىللى ئۆرپ

بۇ ئارقىلىق ئالالھنى تونۇيدىغان، رەسۇلۇلالھنى سۆيىدىغان، . بولىشى الزىم

دىنغا ئىتىقاد قىلىدىغان، ۋەتىنى ۋە مىللىتىگه جان كۆيدۈرىدىغان 

  . سهمىمىي ئهۋالدالرنى يېتىشتۇرۇپ چىقىش مۇمكىندۇر
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 ئالىمالرنى ئالالھ بىزلهرنى بىلىمگه ئهھمىيهت بېرىدىغان،

بىلىم ئارقىلىق توغرا يولنى . قهدىرلهيدىغانالر قاتارىدا قىلسۇن 

  . .. ئامىن. تاپقانالردىن قىلسۇن

 
  

  

  


