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 ١

  ئىسالمدا تهقۋادارلىق توغرىسىدا

  

مهنىسىنى، " خۇداگۈيلۇق" هنىسىدە ئهرەپچه سۆز بولۇپ، خاس م" تهقۋا"

ئۆزىنى پاك ساقالش، ئالالھتىن قورقۇش، ھهزەر ئهيلهش، " كهڭ دائىرىدە 

زىيانلىق ۋە قاباھهتلىك دىنىمىزدا چهكلهنلهنگهن نهرسىلهرنى يىراق 

شهرىئهتتىكى ئىستېمال مهنىسىدە . دىگهن مهنىلهرنى ئىپادىلهيدۇ" تۇرۇش

پهرمانىغا بويسۇنۇش، -لۇش، ئالالھنىڭ ئهمرىئىبادەتته بو-ئالالھقا تائهت" 

يامان ئىشالردىن يىراق تۇرۇش، ئالالھنىڭ ئازابىدىن ۋە ھېسابىدىن 

  .دىگهنلىكتىن ئىبارەت" قورقۇش

قېتىم زىكىر قىلىنغان ٢٥٨تهقۋا سۆزى قۇرئان كهرىمدە جهمئىي 

ىل پهرمان شهكلىدە ناز- ئايهتنى بهندىلهرگه ئهمرى٧٠بولۇپ، جانابى ئالالھ 

ئالالھدىن ! ئى مۆمىنلهر« : خۇددى قۇرئان كهرىمدە دېيىلگهندەك. قىلغان

  .ئايهت-١١٩تهۋبه سۈرىسى » قورقۇڭالر، راستچىلالر بىلهن بىلله بولۇڭالر

نىڭ ) يهنى تهقۋادارالر(ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇتتهقىيلهر

گه ئۈلگه سۈپهتلىرىنى بايان قىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرنى ئۆزلىرى

غهيىبكه ) تهقۋادارالر(ئۇالر « : قىلىشىغا رىغبهتلهندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ

ئالالھ (مۈلۈكتىن-ئىشىنىدۇ،نامازنى ئادا قىلىدۇ، ئۇالر بىر بهرگهن مال

سهرىپ قىلىدۇ، ئۇالر ساڭا نازىل قىلىنغان كىتاپقا، سهندىن ) يولىغا

رغا ئىشىنىدۇ ۋە نازىل قىلىنغان كىتاپال) پهيغهمبهرلهرگه(ئىلگىرىكى 

  .ئايهتلهر-٤-٣بهقهرە سۈرىسى » ئاخىرەتكه شهكسىز ئىشىنىدۇ

  



 ٢

  

يهقۋادار مۇسۇلمان ھهمىشه ھۇزۇر قهلب بىلهن ئالالھنىڭ ئهزەمىتى ۋە 

كىچىك - كهرىمىگه كۆپ ھهمدىلهرنى ئېيتىدۇ، ئۆزلىرىنى چوڭ-پهزلى

  .گۇناھالردىن يىراق تۇرۇشقا تىرىشىدۇ

 - مى پهزىلهت، ئىجابىي ئهمهللهر ۋە تائهتتهقۋادارلىق، يهنى ئىسال

ئالالھ تائاال قۇرئان . ئىبادەتلهر بىلهن ئۆز مهنىسىنى تېخىمۇ قۇۋۋەتلهيدۇ

سىلهرنىڭ كۈن « : كهرىمدە تهقۋادارلىق توغرىسىدا مۇنداق بايان قىلىدۇ

چىققان ۋە كۈن پاتقان تهرەپكه يۈز كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئهمهلگه 

يهنى (، بهلكى ئالالھقا، ئاخىرەت كۈنىگه، پهرىشتىلهرگه، كىتابقاياتمايدۇ

، پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش، ) ئالالھ نازىل قىلغان كىتاپالرغا

ئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه، -ئالالھنى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىش

مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ -يهنى پۇل( مىسكىنلهرگه، ئىبنى سهبىللهرگه، 

- ، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشىگه پۇل)ۇساپىرالرغاقالغان م

مال ياردەم بېرىش، ناماز ئوقۇش،زاكات بېرىش، ئهھدىگه ۋاپا قىلىش، 

ئۇرۇشقا ) ئالالھنىڭ يولىدا قىلىنغان(يوقسۇزلۇققا، كېسهللىككه ۋە 

يهنى يۇقىرىقى ( ئهنه شۇالر . بهرداشلىق بېرىش ياخشى ئهمهلگه كىرىدۇ

ئىماندا راستچىل ئادەملهردۇر، ئهنه شۇالر ) ۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهرس

  .ئايهت-١٧٧بهقهرە سۈرىسى » تهقۋادار ئادەملهردۇر

تهقۋادارالر ئىسالمدا زور مهرتىبىگه ئىگه بولغاچقا، جانابى ئالالھنىڭ 

: ئادەم ئهۋالتلىرىغا قىلغان تۇنجى نهسىهىتى تهقۋادار بولۇش ئۇستىدە بولغان

  سىلهرگه بىز ھهقىقهتهن ئهۋرىتىڭالرنى ياپىدىغان ! ادەم بالىلىرىئى ئ« 

  



 ٣

لىباسنى ۋە زىننهتلىنىدىغان لىباسنى چۈشۇردۇق،تهقۋادارلىق لىباسى 

  .ئايهت-٢٦ئهئراپ سۈرىسى » ئهڭ ياخشىدۇر

جانابى ئالالھ مۇسۇلمانالرغا ۋە ئىلگىرى ساماۋى كىتاپ بېرىلگهن 

سىلهردىن ئىلگىرى كىتاپ « : قىلغانئۈممهتالرگه تهقۋادارلىقنى ئهمرى

ۋە سىلهرگه ئالالھقا ) يهنى يهھۇدىيالر ۋە نهساراالرغا(بېرىلگهنلهرگه

  .ئايهت-١٣١نىسا سۈرىسى » تهقۋادارلىق قىلىشنى تهۋسىيه قىلدۇق

ئاخىرەتته ئالالھنىڭ ( راستال ئالالھنىڭ دوستلىرىغا« :يهنه بىر ئهيهتته

قايغۇرۇش ) دىن كهتكۈزۈپ قويغانغادۇنيادا قول(قورقۇش،) ئازابىدىن

يۇنۇس سۈرىسى » ئېيتقان ۋە تهقۋادارلىق قىلغانالردۇريوقتۇر،ئۇالر ئىمان 

قۇرئان كهرىمدە بهندىلهر ئىچىدىكى ئهڭ تهقۋادار بولغانالر . ئايهتلهر-٦٣-٦٢

ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك بولغانالر دېگهن ئېتىبار بىلهن 

ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ «: يۈكسهلدۈرۈلگهن

- يهنى كىشىلهرنىڭ بىر( ھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهردەرگا

» )بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نهسهپ بىلهن ئهمهس، تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ

  .ئايهت-١٣ھۇجۇرات سۈرىسى 

قۇرئاندا جهننهت تهقۋادارالرنىڭ يۇرتى دېگهن سۈپهت بىلهن 

تلىنىدۇ، ئاخىرەت ياخشى ئىش قىلغۈچىالر بۇ دۇنيادا مۇكاپا« : سۈپهتلهنگهن

يۇرتى ئۇالر ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر، تهقۋدارالرنىڭ يۇرتى راستال نېمىدېگهن 

بهندىلىرىمىز « : يهنه بىر ئايهتته. ئايهت-٣٠نهھل سۈرىسى » !گۈزەل

» ئىچىدىكى تهقۋادارالرغا بىز مىراس قىلىپ بېرىدىغان جهننهت ئهنه شۇ

  .ئايهت-٦٣مهريهم سۈرىسى 

  



 ٤

  

ە تهقۋادارلىق يۇقىرىدىكى مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه قۇرئان كهرىمد

ئالغاندىن باشقا يهنه تۆۋەندىكى بىر قانچه جهھهتلهردىمۇ ئىپادىلىنىپ 

  :كهلگهن

ئالالھنىڭ ! ئى مۆمىنلهر« : خۇسۇمهتچىلهرگه ئادىل بولۇش جهھهتته.١

ھهقلىرىنى ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر، ئادىللىق بىلهن گۇۋاھلىق بېرىڭالر، 

رەر قهۋمگه بولغان ئۆچمهنلىكىڭالر ئۇالرغا ئادىل بولماسلىقىڭالرغا بى

يهنى ئۇالرغا ئۆچمهن ( ئادىل بولۇڭالر، بۇ ) دۇشمىنىڭالرغا(سهۋەپ بولمىسۇن، 

تهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىندۇر، ئالالھدىن قورقۇڭالر، ) تۇرۇپ ئادىل بولىشىڭال

  .ئايهت-٨ئىدە سۈرىسى ما» ئالالھ ھهقىقهتهن قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇر

! ئى مۆمىنلهر« : كىشىلهر بىلهن بولغان ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتته. ٢

قات ئاشۇرۇپ يېمهڭالر، مهقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن -جازانىنى قاتمۇ

ئال ئىمران » ئالالھ چهكلىگهن ئىشالرنى تهرك ئېتىپ، ئالالھدىن قورقۇڭالر

  .ئايهت-١٣٠سۈرىسى 

ئېيتقىنكى، گهرچه ! ئى مۇھهممهد« :  توغرىسىداھاالل بىلهن ھارام. ٣

سېنى ئهجهپلهندۇرسىمۇ ھارام بىلهن ) ئى تىڭشىغۈچى(ھارامنىڭ كۆپلىكى

نىجات تېپىشىڭالر ئۈچۈن ! ئى ئهقىل ئىگىلىرى. ھاالل باراۋەر ئهمهس

  .ئايهت-١٠٠مائىدە سۈرىسى » ئالالھدىن قورقۇڭالر

 ناھايىتى كۆپ مۇكاپاتالرغا ۋە ئالالھقا تهقۋادار بولغان مۆمىن مۇسۇلمان

  .ساۋاپالرغا مۇشهررەپ بوالاليدۇ

  :مهسىلهن

  



 ٥

  

 ئالالھنىڭ ھىمايىسىگه ئېرىشىش شاراپىتىگه مۇشهررەپ -١

ئالالھ ھهقىقهتهن تهقۋادارلىق قىلغۇچىالر ۋە ياخشى ئىش « :بوالاليدۇ

  .ئايهت-١٢٨نهھل سۈرىسى » قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر 

ئهھدىگه ۋاپا « : ۇتقان بهندىلهر قاتارىدىن بوالاليدۇ ئالالھ دوست ت-٢

قىلغان ۋە گۇناھتىن ساقالنغانالر ئالالھ دوست تۇتقان كىشىلهردۇر، چۈنكى 

-٧٦ئال ئىمران سۈرىسى » ئالالھ تهقۋادارالرنى ھهقىقهتهن دوست تۇتىدۇ

  .ئايهت

: مۇسا ئۆز قهۋمىگه « :  ئالالھنىڭ ياردىمىگه مۇيهسسهر بوالاليدۇ-٣

ئالالھدىن مهدەت تىلهڭالر، سهۋر قىلىڭالر، يهر يۈزى ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ 

ئۇنىڭغا بهندىلىرىدىن ئۆزى خالىغان كىشىلهرنى ۋارس ) ئالالھ ( مۈلكىدۇر، 

-١٢٨ئهئراپ سۈرىسى » قىلىدۇ؛ ياخشى ئاقىۋەت تهقۋادارالرغا مهنسۇپ دېدى

  .ئايهت

ئى ئىمان « : هيدۇ ئالالھنىڭ رەھمىتى ۋە ھېدايىتىگه ئېرىشهل-٤

ئالالھدىن قورقۇڭالر، ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ! ئېيتقان كىشىلهر

ئىمان ئېيتىڭالر، ئالالھ سىلهرگه رەھمىتىدىن ئىككى ھهسسه بېرىدۇ، 

ماڭىدىغان نۇرنى پهيدا قىلىدۇ، ) ئاخىرەتته پىلسىراتتا(سىلهرگه سىلهر 

غپىرەت قىلغۇچىدۇر، سىلهرگه مهغپىرەت قىلىدۇ، ئالالھ بهكمۇ مه

  .ئايهت-٢٨ھهدىد سۈرىسى » ناھايىتى مېهرىباندۇر

ئومۇمهن قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس شهرىپلهردە تهقۋادارلىق ۋە ئۇنىڭ 

ئىسالمدىكى مهرتىۋىسى ئۈستىدە نۇرغۇن ئايهت ۋە ھهدىسلهر زىكىر 

   يئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىي ئىبادەت دۇنياۋى. قىلىنغان



 ٦

  

لىلهردە ھهر ۋاقىت تهقۋادارلىقنى ئۆزلىرىگه ئۈلگه قىلىشلىرىنى مۇئامى

ئالالھقا اليىق رەۋىشته تهقۋادارلىق ! ئى مۆمىنلهر« چاقىرىق قىلىدۇ؛

ئال » قىلىڭالر، پهقهت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلهن ۋاپات بولۇڭالر

ت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دەرامىي رىۋايه. ئايهت-١٠٢ئىمران سۈرىسى 

قىلغان بىر ھهدىسى بىلهن يۇقىرىدىكى بايان قىلغانلىرىمىزنىڭ 

سهن نهدىال « . ھهممىسىنىڭ مهزمۇنىنى يىغىنچاقلىشىمىز مۇمكىن

ئالالھ ھهممىمىزنىڭ قهلبىنى . » بولمىغىن ئالالھقا تهقۋادارلىق قىلغىن

تهقۋادارلىقتىن ئىبارەت بۇ بۈيۈك نېمهت بىلهن يورۇتسۇن ۋە توغرا يولغا 

  .هكلىسۇنيېت

  
    

 
 


