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 تەرجىماندىن

ـــان ـــۈنكى زام ـــۇق  بۈگ ـــڭ ئەڭ غولل ـــويغىنىش ھەرىكىتىنى ـــالمىي ئ ئىس
ئىســـــالم  دۇنيـــــاۋىي، فەقىـــــھبىـــــرى، ئاتـــــاقلىق  تەپەككۇرلىرىـــــدىنمۇ

ــــالم  ــــان ئىس ــــازىرقى زام ــــى، ھ ــــدىزىمىنىڭتەرغىباتچىس ــــۇق  جەدى غولل
بىرى، مول مەھسـۇالتلىق ئىسـالم ئـالىمى ۋ ئەلالمىسـى يۇسـۇ   پىشىۋالىرىدىن
ــــي ــــان قەرەداۋى ــــۈنكى زام ــــدېئولوگىيە ۋە  بۈگ ــــىنىڭ ئى ــــالم دۇنياس ئىس

 ىدە ئۆزىگە خاس ئورۇن تۇتقان مۇھىم شەخستۇر. ئىسالمشۇناسلىق ساھەس
ئۇنىڭ كۈرەش ۋە ئىزدىنىشكە بـا  ھايـاتى ۋەتىنىمىزدىكـى كەڭ ئۇيغـۇر 

 –ئەســـەرلىرىدىن ئـــازدۇر  ھەر تۈرلـــۈكئوقـــۇرمەنلىرى، شـــۇنداقال ئۇنىـــڭ 
كۆپتۇر خەۋەردار بولۇپ ئۈلگـۈرگەن كـۆپلىگەن قېرىنداشـلىرىمىز ئالدىـدىكى 

ۈپەيلى ئۇلـۇ  ياراتقۇچىنىـڭ بۈيـۈك مەدىتـى ئاسـتىدا بىر قىزىق نۇقتا. شۇ تـ
ـــۇ  ـــي يۇس ـــورۇن  قەرەداۋى ـــالقىلىق ئ ـــدە ھ ـــەرلىرى ئىچى ـــانئەس  تۇتۇدىغ

قـــولىڭىزدىكى بـــۇ يىرىـــك ئەســـەرنىڭ ئۇيغـــۇرچە تەرجىمىســـىنىڭ روياپقـــا 
چىقىشـــى مۇناســـىۋىتى بىـــلەن مۇئەللىپنىـــڭ ھاياتىـــدىن قىســـقىچە ئۇچـــۇر 

 بەرمەكنى اليىق كۆردۈم.
ــۇ  ــقان  -1554ئ ــىمالىغا جايالش ــي ش ــىرنىڭ غەربى ــى مىس ــلە »يىل مەھەل
ــۇبرا ــىنىڭ« ك ــەپەتتۇرا » ناھىيىس ــدە « س ــىدىكى ئەقى ــانلىق،  –يېزىس ئىم

بىلىــم ســۆيەر، كەمــبەغەل يــانچى دېھقــان ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلــگەن. ئــۇ 
ئىككى ياشقا كىرگەندە ئاتىسى ئابدۇلالھ ۋاپـات تېپىـپ كەتكەنـدىن كېـيىن، 

 پەرۋىشـكەسىگە ئۆتكەن. ئۇ، تاغىسـىنىڭ قولىـدا ياخشـى ربىيەتەتاغىسىنىڭ 
ئوقۇشـقا  مەكتىـپىگەئېرىشىپ، بەش يـاش چېغىـدىال شـۇ يەردىكـى مەھەلـلە 

بېرىلگەن. تىرىشچان ۋە زېرەك كىچىك يۇسۇ  غەيرەت بىلەن ئوقـۇپ تېخـى 
ئون ياشقا بارما  تۇرۇپال قۇرئان كەرىمنى تولۇق ۋە الياقەتلىك يادقا ئېلىـپ 

غان. ئۇ، شۇ چاغلىرىدىن باشالپال قۇرئاننى قىرائەت قىلىشـتىكى ئاالھىـدە بول
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بىــلەن ئــۆز يېشــىدىن ھالقىغــان ھالــدا  زېرەكلىكلىكــى، ئەقىللىــقماھـارىتى، 
ــززەت  ــلە  –ئى ــۇرۇپال مەھەل ــك ت ــان. كىچى ــۆرمەت تاپق ــجىدىدەھ ــام  مەس ئىم

ـــدە  ـــۇرت ئىچى ـــۇپ، ي ـــاال پېشـــۋا»بول ـــڭ «  ب ـــان. ئۇنى ـــق چىقق دەپ داڭ
مچىلىكتە ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە ئـۆزگىچە ئـائىلە شـارائىتى ئۇنىـڭ جاپـانى يېتى

مەنسىتمەيدىغان، مۇشەققەتكە باش ئەگمەيدىغان قەيسەر روھقـا ئىـگە ئـادەم 
بولۇشىغا زور تـۈرتكە بولغـان. شـۇنداق قىلىـپ، ئـۇ ئۆزىنىـڭ باشـالنغۇچ ۋە 

ئەزھەر  قـاھىرەدىكىئوتتۇرا تەھسىلىنى ئـۆز يۇرتىـدا تۈگەتكەنـدىن كېـيىن، 
تولۇقســىز ئىنســتىتۇتىغا قوبــۇل قىلىنىــپ، ئــۇ  تەنتــادىكىئۇنىۋېرســىتېتنىڭ 

يەردە تــۆت يىــل ئوقۇيــدۇ. كېــيىن ئۇنىــڭ تولــۇق ئىنســتىتۇتىدا بەش يىــل 
ئوقۇيـــدۇ. ئانـــدىن ئەزھەر ئۇنىۋېرســـىتېتىنىڭ دىـــن نېگىـــزى پەنلىـــرى 

ـــۇلۇددىن» ـــا« ئۇس ـــۇنى  پاكۇلتىتىغ ـــپ، ئ ـــقا كىرى يىلـــى  - 1535ئوقۇش
ۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە كەسپىي ئەرە  تىلى سىنىپىدا ئىككى يىـل پۈتت

ئوقۇغۇچىسـى ئىچىـدە  399 پاكۇلتىتنىـڭئوقۇپ ئىمتىھاندا شۇ چاغدىكى ئۇچ 
ــــق  ــــدە ئوقۇتقۇچىلى ــــۋانى ھەم ــــالىملىق ئۇن ــــرىنچىلىككە ئېرىشــــىپ، ئ بى

ئەرە  ئەللىـــرى »يىلـــى  -1531ئىـــگە بولىـــدۇ. ئـــۇ يەنە  الياقەتنامىســـىگە
قارمىقىدىكى ئەرە  تىلى ئالىي تېخنىكومىغـا ئوقۇشـقا « پاقى تەشكىالتىئىتتى

دىپلومغـا ئېرىشـىدۇ. ئـۇ يەنە  ئـالىيئەدەبىيات پېنى بويىچە  –كىرىپ، تىل 
ھەدىــس،  پاكۇلتىتىنىــڭ ئۇســۇلۇددىنبۇنىــڭ بىلەنــال توختــاپ قالمــا ، 

يىلــى غەلىبىلىــك  -1549ئــالىي ســىنىپىدا ئوقــۇپ، ئــۇنى  تەپسىرشۇناســلىق
پۈتتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ كېيىنكى كۈنلەردە زاكـات تېمىسـىدا يېزىلغـان ئەسـەرلەر 

زاكــات توغرىســىدا ئومــۇمىي » بــولمىشئىچىــدە كەم تېپىلىــدىغان ئەســەر 
زاكــات ۋە »ئاســاس بولغــان  دەســلەپكىنــى يېزىــپ چىقىشــىغا « چۈشــەنچە

دېـگەن دوكتورلـۇق « ھەل قىلىشتىكى رولى كىرىزىسالرنىئۇنىڭ ئىجتىمائىي 
سسېرتاتسىيىســـىنى ياقالشـــقا كىرىشـــىدۇ. ئـــۇ، ئىككـــى يىلـــدا تامـــامالش دى

بەلگىلەنگەن بۇ دىسسېرتاتسىيىنى ئۆز قەرەلىدە يېزىپ تاماملىغـان بولسـىمۇ، 
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ئەينـى چاغــدىكى مىسـىر ۋەزىيىتىنىــڭ تىـنچ بواللماســلىقى ۋە باشـقا ســۈنئىي 
كەيـنىگە يىـل  15تۈپەيلىدىن ئۇنىڭ دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئېلىشى  سەۋەبلەر

يىلىغا كەلگەندىال ئاندىن بىرىنچى دەرىجىلىك شەرەپ  -15سۈرۈلۈپ، تاكى 
بىلەن بۇ ئۇنۋاننى ئېلىشقا مۇۋەپپەق بولىدۇ. ئـۇ شـۇ مەزگىلـلەردە تىنىمسـىز 

تەقەززاسـى ۋە  ئەمەلىيىتىنىـڭئۆگىنىش، ئىزدىنىش بىلەنال قالما ، شۇ دەۋر 
ــدىن ــالم تەشــۋىق خىزمىتــى ئېھتىيــاجى تۈپەيلى جەمئىيەتنىــڭ تۈرلــۈك  ئىس

ساھەلىرىدە دىنىي تەشۋىقات ۋە ئىسالم ئاقارتىش ھەرىكەتلىرى بىلەن دادىـل 
شۇغۇللىنىدۇ. ئۇ، بۇ جەريانـدا شـۇ چـاغالردا مىسـىردىكى ئەڭ چـوڭ ئىسـالم 

ــان  ــى بولغ ــكىالتى»جامائەس ــالر تەش ــۇلمان قېرىنداش ــلىق «مۇس ــا ھېسداش غ
ئـۇالر بىـلەن بىـر سـەپتە تۇرۇشـى قىلغانلىقى ۋە ئىسالم تەشۋىقات خىزمىتىدە 

ۋە باشــقا جەھەتلەردىكــى ھەققــانىي ھەرىكەتلىــرى ئۈچــۈن مىســىر ھۆكــۈمەت 
دائىرىلىرى تەرىپىـدىن تۈرلـۈك دىشـۋارچىلىقالرغا ئـۇچراپ، بىـر ئىنقىالبچىغـا 
خاس كەچۈرمىشـلەرنى، بىرقـانچە قېـتىمالپ قـامىلىش، تـۈرمىگە تاشلىنىشـقا 

باشــتىن كەچۈرىــدۇ. ئــۇ ئەنە شــۇنداق  قىســمەتلەرنىمۇئوخشــاش خەتەرلىــك 
توقا  مۇساپىلەرنى بېسىپ، ئۆزىنىـڭ ئـاخىرقى ئوقـۇش ھايـاتىنى  –ئەگرى 

تۈگەتكەنـــدىن كېـــيىن بىـــر مەزگىـــل مىســـىر دىنـــى فونـــد مىنىســـتىرلىكى 
قارمىقىدىكى دىنى ئىشالر باشقارمىسـىدا خىـزمەت قىلىـدۇ. ئۇنىڭـدىن كېـيىن 

ـــۇپ  ارىســـىدەئىدئەزھەر قارمىقىـــدىكى ئىســـالم دىنـــى  ئىلمىـــي خـــادىم بول
يۆتكىلىـپ  ئىنىسـتىتۇتقائىشلەيدۇ. كېيىنكى يىللىـرى قاتـاردىكى بىـر دىنىـي 

كېلىپ، ئۇ يەردە مۇدىرلىق خىزمىتىنى ئۆتەيدۇ. ئۇندىن كېيىن يېقىنقـى بىـر 
ـــچە ـــار  مەزگىلگى ـــا، قات ـــكبولس ـــاتى  دۆلەتلى ـــالم تەتقىق ـــەرىئەت ۋە ئىس ش

ئۆتەپ كەلگەن. ئۇ ھـازىرقى پەيتـتە ئـۆزى باش مۇدىرلىقىنى  ئىنىستىتۇتىنىڭ
ــۈننەت ۋە  ــان س ــېلىپ قۇرغ ــول س ــىرەتق ــش  س ــبەر ئى ــرى   –)پەيغەم ئىزلى

ئىشـلىرى  پەتـۋائۆگىنىش مەركىزىنىڭ بـاش مـۇدىرى، ياۋروپـا ئىسـالم دىنـى 
رەئىسى، دۇنيا مۇسۇلمان ئالىمالر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسـى، دۇنيـا  كېڭىشىنىڭ
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ىڭ بــاش مەسلىھەتچىســى، قاتــار پــايتەختى ئىســالم تەرەققىيــات بانكىســىن
قاتـارلىق ۋەزىپىلەرنـى  خەتىبـى جامەسىنىڭ خەتتا ئۆمەر ئىبنى  دەۋھەدىكى

ـــي  ـــۆتەپ كەلگەنـــدىن باشـــقا يەنە كـــۆپلىگەن دىنىـــي، مەدەنىـــي، ئىلمى ئ
ســـاھەلەردە رەھبەرلىـــك، تەشـــكىالتچىلىق ۋەزىپىلىرىنـــى ئۈســـتىگە ئېلىـــپ 

 كەلمەكتە.
ــۇ، ئىســالم دۇنياســىدىكى ــلەن  ئ ــاق بى ــانىغۇچىلىكبارم ــڭ  س ئالىمالرنى

، ئويچىــلبىـرى. ئــۇ، مۇھــاكىمە ئىقتىــدارىغا تولىمـۇ بــا  ۋە ھــازىر جــاۋا ، 
پىشقان بىر ئالىم سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۆزىگە خـاس ئۆتكـۈر نەزىـرى 

 ســورالغۇھەمــدە كەڭ دائىرىلىــك بىلىــم جۇغالنمىســى بىــلەن تۈرلــۈك ئىســالم 
ــىلە) ــويىچ لىــرى  مەس ە ئــاز بولمىغــان تەتقىقــات نەتىجىلىرىنــى بارلىققــا ب

ــۇلمانالر  ــېپى ۋە مۇس ــدېئولوگىيە س ــالم ئى ــان ئىس ــۈنكى زام ــۈرۈپ، بۈگ كەلت
ئاممىســى ئۈچــۈن كەم بولســا بولمايــدىغان پىكىــر ۋە ئــاڭ بــايلىقى يارىتىــپ 

 بەردى.
ال مەيــدانى بىــلەن پىرىنســىپئــۇ ئۆزىنىــڭ ھەقلىــق پىكىرلىــرى، 

تەتقىقـاتى ساھەسـىدە بەلگىلىـك يۈكسىلىشـلەرنى  ھازىرقى زامان ئىسـالم
پەيــدا قىلــدى. ئۇنىــڭ ســانىنى ئېيتىــپ بېــرىش قىــيىن بولغــان تۈرلــۈك 

 پارچىغـا 139لېكسىيە، ماقالىلىرىدىن سىرت يازغان يىرىـك ئەسـەرلىرىال 
، ئابرۇيغـا ئىـگە. نوپـۇزيېتىدۇ. ئۇ، ئىسالم دۇنياسـى ۋە خەلقئـارادا زور 

ــەرل ــىم ئەس ــۆپ قىس ــڭ ك ــر ئۇنى ــا نەش ــتىمالپ قايت ــچە قې ــون نەچ ىرى ئ
قىلىنغــان ھەمــدە ئۇالرنىــڭ مــۇتلەق كــۆپچىلىكى مۇســۇلمان خەلقــلەر ۋە 

 توختالغـانالرباشقا مىللەتلەر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان. ئۇنىـڭ ھەققىـدە 
ئۇنى كەم تېپىلىدىغان ئىسـالم مۇتەپەككـۇرى دېيىشـىدۇ. ئۇنىـڭ تۈركـۈم 

س ئىنچىكىلىــك، ئەدىــبلەرگە خــاس ئىلمىــي ئەمگەكلىرىــدە ئالىمغــا خــا
ــق،  ــاس قىزغىنلى ــۋىقاتچىغا خ ــارقىنلىق، تەش ــاي خــاس  مۇتەپەككۇرالرغ

 گەۋدىلىنىپ تۇرىدۇ. تىرەنلىك
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ھەمـدە ئىجتىھـات ئەمەلىيىتىـدە سـولچىللىق،  پەتـۋا، فىقھـىئۇ ئۆزىنىڭ 
يــول  ئوتتۇراھــالئوڭچىللىــق خاھىشــىدىن بىــردەك خــالى بولــۇپ، ھەممىــدە 

بىـلەن يېڭىلىـق  ئەنئەنىۋىيلىـكەر بىـر ئىلمىـي ئەمگىكىـدە تۇتقان. ئۇنىڭ ھ
يــــارىتىش، بېيىــــتىش، مەنبەشۇناســــلىق بىــــلەن ئەمەلىيەتچــــانلىق ئــــۆز 

ـــان ئىســـالم  ئىپادىســـىنى ـــيىن بولغ ـــش ۋە قى ـــۇن چىگى ـــۇ نۇرغ ـــان. ئ تاپق
تۇرغـۇ )نۇقتـا  دىـن ئىـزاھالپ شـەرىئەت ھۆكـۈملىرى  يـېڭىچە سورالغۇلىرىنى

ـــان  ـــلەن ھـــازىرقى زام ـــك بىرلەشـــتۈرۈپ  رالغۇلىرىنىســـوبى مۇۋەپپەقىيەتلى
ئااللىغان ھەمدە بـۇ سـاھەدە بۆسـۈش خاراكتېرلىـك ئىلگىرىلەشـلەرنى قولغـا 
كەلتــۈرگەن. ئــۇ بىــر پىشــقان ئىســالم قانۇنشۇناســى بولــۇش ســۈپىتى بىــلەن 

توغرۇلۇق اليىقىـدا جـاۋا  بېرىـپ شـەرق ۋە  سورالغۇلىرىئىسالم  تالاليدىغان
قانۇنشــۇناس بولــۇپ  تونۇلــدى.  نوپۇزلــۇقمانالر ئــارا غەربتىكــى كەڭ مۇســۇل

ـــنا ئەل  ـــەرلىرىنى ئەرە  ۋە قوش ـــېئىرىي ئەس ـــۇق ش ـــول مەزمۇنل ـــڭ م ئۇنى
 ئوقۇرمەنلىرى سۆيۈپ ئوقۇشماقتا.

خـاس  ئەدىـبىگەئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ھازىرقى زامـان ئىسـالم ئـالىمى ۋە 
پائالىيەتچـــانلىقىنى نامايــــان قىلىــــپ، ئىســـالم دۇنياســــىغا مەنســــۇپ 

خەلقلەرنــى ئــارىالپ چىقىــپ، ئــۇالر  –كىچىــك ئەل  –ھەرقايســى چــوڭ 
ـــل  ـــدىكى ھەر خى ـــالمىيئىچى ـــېقىم،  ئىس ـــورۇھالرئ ـــر  گ ـــلەن پىكى بى
 ئالماشتۇرۇپ چىققان. 

ــى  ــالم دۇنياس ــۇ، ئىس ــارادىكىئ ــدا  ۋە خەلقئ ــم يۇرتلىرى ــۆپلىگەن بىلى ك
 لېكسىيە سۆزلەشكە تەكلىپ قىلىنغان. 
الىق خىزمىتى ۋە قىممەتلىـك ئىلمـى ئۇنىڭ كۆپ تەرەپلىمىلىك، جاپ

بــارا ئىســالم ئەللىرىــدىكى ھەرقايســى ھۆكــۈمەتلەر،  –ئەمگەكلىــرى بــارا 
پــات مــول  –، ئــۇ پــات قوزغىغــاچتەشــكىالتالرنىڭ يۈكســەك دىققىتىنــى 

ـــۇپ  ـــاتالر، تەقدىرلەشـــلەرگىمۇ ســـازاۋەر بول ـــاددىي مۇكاپ ـــدارلىق م مىق
 تۇرغان. 
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تلىرىنىڭ بىر ئۆمۈر ئىسـالم خىزمىتـى ھەزرە قەرەداۋىيئۇلۇ  پەرۋەردىگار 
ۋە مۇســۇلمانالر غېمــى بىــلەن ئــۆتكەن شــانلىق ئــۆمرىنى تېخىمــۇ ئــۇزۇن 
قىلغا ، ئۇنى ئىسالم خىزمىتىـدە تېخىمـۇ كـۆپ ئۇتۇقالرغـا ئېرىشـتۈرۈپ، بـۇ 

 قىلغا ، ئامىن! سازاۋەردۇنيالىق ئىززەت ۋە ئاخىرەتلىك شەرەپلەرگە 
ــــىنى ئىشــــلەش  ــــداجەريائەســــەر تەرجىمىس ــــايرىم ســــۆزلەرنىڭ  نى ئ

تەرجىمىســـىنى بېرىشـــتە ئـــۆز تىلىمىزنىـــڭ ســـاپلىقىنى قوغـــداش ۋە ئـــۇنى 
بېيىتىش مەجبۇرىيىتى ئاسـتىدا مىللىـي تىـل نـورمىلىرىنى جـانلىق قوللىنىـپ 
يىڭى سۆزلەرنى ياساشـقا، شـۇنداقال تىلىمىزنىـڭ سـۆزلۈك زاپىسـىدا بولسـىمۇ 

ايرىم سـۆزلەرنى ئـورنى كەلگەنـدە ئ قوللىنىلمايۋاتقانئەمەلدە ياخشى ۋە كەڭ 
دادىل ئىشلىتىشكە توغرا كەلدى، بۇمـۇ ئانـا تىلىمىزنـى بېيىـتىش ۋە ئـېچىش 

 يولىدىكى خالىس ئۇرۇنۇش بولۇپ قالسا ئەجە  ئەمەس. 
ئەسەرنى كەڭ قېرىنداشالرنىڭ ئاچقان يېرىگە بارىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا 

قارىتـا پـارالق بىـر  ىتىگەمۇناسـۋئىمان بىلەن كىشـىلىك ھاياتنىـڭ ئورگانىـك 
ئېچىپ، ئۇالرغا يېقىنـدىن ئىلھـام، ئـوزۇق  دەرۋازىسىنىتەپەككۇر كەڭلىكىنىڭ 

 ئايالندۇرىدۇ، دېگەن ئۈمىدتىمەن. ئۈلپىتىگەبېرىدىغان مەنىۋى 
 خالىس ھەق قۇلىـــــ 
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 مۇقەددىمە

تېگىشـلىتتۇر  ەەيغەمبىرىمىـم مـۇھەممەد     ئـالھھىىھ بارلىق مەدھىيە بىر 
  ســاھابىلىرىگە ھەمــدە ئۇنىــئ يېىىنلىرىغــايھىسســا ۋ ۋە ئۇنىــئ ئــائىلە ئەلە

 سـا مى توغرا يولىغا ئەگەشتەن بـارلىق كىشـىلەرگە ئالھھنىـئ رەھمىتـى ۋە     
 يەتتەي  ئامىن.  

بولســا ھېاىاچــان دىىــىەت ســىرتىدا قالدۇرۇشــىا يــاكى ســەل  « ئىمــان»
ۇرىـدىغان ئـاددىي   سـىرت ت  رېئـاللىىتىن قاراپ  ئۇنتۇپ قېلىشىا بولىـدىغان   

  اىتىگەىبەلتــى ئــۇ ھەر بىــر ئىنســاننىئ ب گــ نى ۋە كــېل   مەســىلە ئەمە 
شۇنداقھ ئـاخىرەتتە مەگگ لـ ب بەختلىـك يـاكى بەختسـىم بولـۇپ قېلىشـىغا        

مەسىلىسىدۇر. شـۇنىئ ئ چـ ن ھەر بىـر    « ئاقىۋەت»مۇناسىۋەتلىك ئەڭ زور 
مــاھىيىتىگە « ئىمــان»ئەقىــل ئىگىســىنىئ بــۇ توغرىــدا چوگىــۇر ئويلىنىــ   

 قارىتا ئېنىق تونۇش ھاسىل قىلىشى ئەڭ مۇھىم مەجبۇرىيەتتۇر.  
ــۇ ســاھەدە     ــرى ب ــم ئىگىلى ــل  بىلى ــارتىۆھ كــنەلىگەن ئەقى ــدىن ت بۇرۇن

 —تىنىمســىم تەەەكتــۇر ي رگــ زخپ ھەرخىــل يــولھر ئــارقىلىق ەەرۋەردىگــار  
ى تونـۇپ يېتىشـتى. بـۇ خىـل تونۇشـىا كەلگـ چە ئۇ رنىـئ بىرلىـر         ئالھھنى

ــان:   ــدە ئېيتىـ ــان كەرىمـ ــالھھ قۇرئـ ــا  »ئـ ــئ دىنىغـ ــەن ەەرۋەردىگارىڭنىـ سـ
 1«ئەگەشـــتىنتى  ەەرۋەردىگـــار ئىنســـاننى ئاشـــۇ دىـــن بىـــلەن ياراتىـــان. 

تۇغمـا دىنىـي ئاگنىـئ ئ ندىشـىگە تايانغـان بولسـا         — فىترەتدېگەندىتى 
ــر شــەيئىنىئ    ــداق بى ــادىتى ھەرقان ــال دۇني ــرى رېئ ــۇقىدمەۋجۇيەنە بىرلى  ل

ىر ت رتتە بىلەن بولىدۇ  بـارلىق ھەرىـتەت يـاكى ھادىسـىلەردە بىـر      چوقۇۋ ب
بىر ت زخلمىنىئ كەينىـدە ئـۇنى تـ زخپ چىىىـان بىـر       سەۋەباى ك چ بار  ھەر
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ــا  قىلغـــان      ــ چى بولىـــدۇ  دېگەننـــى ئاسـ « نەتىـــجە –ســـەۋە »ت زگـ
ىغا تاياندى. بۇمۇ ھەر قاچان قىل سىغمايدىغان ھەقىـىەت ئىـدى.   ەىرىنسىۆ

 ماتىمــاتىتىلىقبــۇ مەســىلىنى   ىن بىــر ت رلــ ب كىشــىلەر بولســا يەنە ئــۇ رد
ــدىلىق      ــا ەاي ــەن  ئۇنىڭغ ــۇ ئىش ــا  ب ــەن  قىلس ــا ئىش ــى شــەخس ئۇنىڭغ )يەن
بولىــدىغان  ئىشــەنمىگەن تەقــدىردىمۇ  بۇنىڭلىــق بىــلەن ئــۇ نەرســە يوقىــا  

ــدىغانم مەســىلە ســ ەىتىدە دە   ــابتا   –چىىماي ــاخىرقى ھېس ــ  ئ ــا ش قىلى ت
ۇنىڭــدىن كېــيىن ئىنســانغا ئىــگە بو  يــدىغان بىردىنبىــر   تىــرىتلىتتە ۋە ئ

قىيـامەتتە ئىشـىنى     –ك نى  مۇكاەات –ئىشنىئ ئالھھىا  ئاخىرەتتە  جازا 
ئەكـس ئەتتـ رخپ    جەريـاننى ئىتەنلىتىنى تونۇپ يېتىشتى. مانـا مۇشـۇنداق   

 مۇنداق دېگەن ئىدى: ئەلمەئەررىي ئەبۇلئە داگلىق شائىر 
 

 شۇنداق دېيىشەر: دوختۇر ۋە مۇنەججىم
 ئنلگەنلەر تىرىلمە   چىرى  ت گىشەر.

 مەن دېدىم: ئى  شۇنداق بولسىغۇ بولدى 
 بولمىسا  بولدۇگھر زىيانغا كېتەر.

  
ئىمان ئنزىنىئ رەت قىلى  بولمـا  ھەقىىىتـى ۋە ئۇلۇغـۋار ئەھمىيىتـى     

ەەن تارىخىنىـئ نۇرلـۇق چولۆـانلىرى ھېسـابلىنىدىغان بىـر       –بىلەن ئىلىم 
ي شەخســـلەرنىڭمۇ دىىـــىەت مەركىمىـــدە تۇرغـــان ئىـــدى. مەســـىلەن  تـــا 

  فىمىتـا ئـالىمى  ئەدىـا ەاسـتال     ماتىماتىـك ئۇ ردىن فرانسىيىلىك داگلىق 
بــار دېمەكاىمــۇك يــاكى يــوق دېمەكاىمــۇك  ئــالھھنىســىم »مۇنــداق دەيــدۇ: 

تالھشتىن ە ت نلەي ئـاجىم كېلىـدۇ     بۇ خىل ئەقلىڭىمئەمەلىيەتتە  سىمنىئ 
ــۇ   شــۇن ــى تالھيســىم. ب ــۇ ئىتتــى قاراشــتىن بىرن ــاللىۋىلى داقتىمۇ ســىم ب  ت
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ــا     ــا ئوتتۇرىســىدا بولىــدىغان بىــر قېتىملىــق قارغ خــۇددى ســىم بىــلەن دۇني
ــنز    ــھر ئـ ــدا ھەر ئىتتىڭـ ــۇر. ئۇنىڭـ ــۇنى دېمەكتـ ــتى  ئويـ ــۇگھرنىئېـ  ئوقـ

ــۇق بولىــدۇ. گەپ     ــۇۋ بىــرى ئۇتۇقل ئاتىســىلەر. ئىتتــى خىــل ئوقنىــئ چوق
ــا  ــىمنىئ غالىــ ــوقنى   ســ ــدىغان ئــ ــىڭىمداچىىىــ ــىم تاللىيالىشــ . ئەگەر ســ

بارلىىىڭىمنى بىرىناى ئوق )يەنى ئالھھنىـئ بـارلىىىم ئ چـ ن يـاكى ئىمـان      
ەــاراۋانلىق ۋە روھىــي  مــاددىيۋە بۇنىــئ ئارقىســىدا  تىتىۋەتســىڭىمئ چــ ن 

ــ ب       ــىم مەگگ ل ــدا س ــۇ چاغ ــىڭىم  ب ــۇپ چىىس ــھ ئۇت ــتە تەگ ــەن  جەھەت ئىش
. ئەگەر سىم ئۇتتـۇرۇۋەتتەن تەقـدىردىمۇ   بولىسىمگەن قولغا كەلت ر بەخىتنى

م سـىم يەنىـھ ئەڭ   كـنرەلمىگىنىڭىمدە سـائادەت   –)يەنى ەانىي دۇنيادا بەخت 
مـــۇھىم نەرســـىڭىمنى يوقاتمىغـــان بولىســـىم. چـــ نتى ســـىمنىئ ھەقىىىـــي  

ئۇتتـۇرۇۋەتتەن شـۇ    بۇ يەردەتارتىشىۇدەب نەرسىڭىم ئاخىرەتتە. گەرچە  سىم 
 ئېھتىمـالى لىيەتتە چوقۇۋ قولغـا كېلىـدىغان ۋە قولغـا كـېلى      نەرسىلەر ئەمە

ئۇيغۇن نەرسىلەر بولسـىمۇ  بەرىبىـر يەنە    ئەقىلگەبار ھەمدە قولغا كېلىشىمۇ 
 «.  يوقىلىدىغان  ئنتت ناى نەرسىلەردۇر

ئەمــدى بىــم يۇقىرىىىھرغــا مۇنــۇ رنى قوشــۇماە قىلىــ  ئــنتىمىم: ئىســھۋ  
ھىا  ئاخىرەت ك نىگە ئىشـىنىۋاتىان كىشـىلەر بـۇ    دىنى بويىاە ياشاۋاتىان  ئالھ

دۇنيــالىىىنى ئويلىمايــدىغان  بــارلىىىنى ەەقەت ئــۇ دۇنيــا ئ چــ نھ ئــاتىۋەتتەن 
ــادا بەخــت     ــلەن ئىتتىــھ دۇني ــۇ ر ئــنز ئىمــانى بى كىشــىلەر ئەمە   بەلتــى ئ

كىمتـى  »تېۆىشنى  ەايدا ئېلىشـنى كنزلەيـدۇ. ب يـ ب ئـالھھ  شـۇنداق دەيـدۇ:       
ئەمەلىي بىلەنم دۇنيانىئ نېمىتىنـى تىلەيـدىتەن  )ئۇنىڭغـا ئېيتىـ      )قىلغان 

ــدۇر   ــئ دەرگاھىدىـ ــى ئالھھنىـ ــئ نېمىتـ ــا ۋە ئاخىرەتنىـ ــويغىنتىم دۇنيـ  1«.قـ
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ياخشى ئى  قىلغۇچىھر بۇ دۇنيادىمۇ مۇكاەاتلىنىدۇ  ئاخىرەت ئـۇ ر ئ چـ ن   »
مەيلـى   قورالھنـدۇرغانھر دېـمەب  ئىمـان بىـلەن ئـنزىنى      1«.تېخىمۇ ياخشىدۇر

ــاخىرەتتە بولمىســۇن شــان    ــاكى ئ ــادا ۋە ي ــاقھپ   –دۇني ــۇقنى ي شــەرەپ ۋە ئۇت
 ماگغۇچىھردۇر.  

دىن بەلگىلىگەن ئىبادەتلەر كىشى كنگلىنى ەـاكھپ  روھنـى تەرەقىىـي    
ــلەن ياخشــىلىق تېــۆى  ئ چــ ن     ــادەتلەر بى ــۇ ئىب ــدۇ. مۇســۇلمان ب قىلدۇرى

 —بىر قاتار چەكلىـمە  شىاە تىرىشاانلىق كنرسىتىدۇ. دىن چەكلىگەن ۇبول
  ئەخھقـي ھاراۋ ئىشھردىن چەكلىنى  بىلەن مۇسۇلمان ئنزىنىـئ ئەقلىـي    

ئــــابرۇي  ئەۋ د جەھەتلەردىــــن زىيانغــــا  –  ئىىتىســــادىي  يــــ ز روھــــي
ئۇچرىشىنىئ ئالدىنى ئالىدۇ. دىـن ھەرقانـداق بىـر ئىشـنى چەكلەيـدىتەن       

ىـر ئىشـنى بەلگىـلەپ    ئۇنىئ ئورنىغا ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى بولغـان ەايـدىلىق ب  
بېرىدۇ. مۇسـۇلمان ئالھھىـا ئىبـادەت قىلىـ  ۋە ئـۇ چەكلىـگەن ئىشـھردىن        
ساقلىنى  بىلەن ھېاىانداق زىيان تارتمايھ قالماستىن  بەلتـى ھەقىىەتنـى   

ــتا ــ ل      ياقھش ــلىك  كنگ ــتەكلىرىگە بېرىلمەس ــ ل ئىس ــۇرۇش  كنگ ــئ ت چى
ــات  تىنالىىـــى ــاۋە ھايـ ــتەب زور  ئاراماىلىىىغـ ــا ئېرىشىشـ ــدىھرنى قولغـ ەايـ

ــۆەئەت       ــىلەر مەن ــا  كىش ــمدە بولس ــ نتى دەۋرىمى ــالبۇكى ب گ ــدۇ. ھ كەلت رى
جەھلـى بىـلەن چاەىـدىغان  قايسـى ئىشـتا مەنـۆەئەت        –ئارقىسىدىن جـان  
خاتـالىىىنى ئايرىماسـتىن ئـۇنى ھەقىـىەت بىلىـدىغان       –بولۇپ قالسا  تـوغرا  

ــانھر    ــر ئىنسـ ــۇنداق بىـ ــا شـ ــتى. ھەتتـ ــۇپ كېتىشـ ــتىىچىىبولـ ــۇ ر  تىشـ ئـ
ھەقىىەتنىئ ئنلاىمى مەنـۆەئەت. ھەرقانـداق نەرسـىنىئ ھەقىـىەت يـاكى      »

ــئ ئەســىاتىان    ــىاتمىغانلىىى –سەەســەتە بولۇشــى ئۇنى ــا  ئەس ــال ھاياتى   رېئ

                                                 
 ئايەت. – 02نەھل س رىسى   1
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قاناىلىــك ۋە قانــداق تەســىر كنرســەتتەنلىتىگە بــاغلىق  چىنلىــق دېــگەن  
ئەمە   بەلتـــى ئۇنىـــئ كونترېـــت  ئۇيغـــۇنلىىىئۇچۇرنىـــئ ئەمەلىـــيەتتە 
  قانــداق نەرســە بىمنىــئ   كەلمىگەنلىتىــدۇر –شــارائىتىا مــا  كەلــگەن   

ــق       ــىلىق  توغرىلىــ ــۇ ياخشــ ــدىتەن  ئــ ــممەت قىلىــ ــىتىمىمگە خىــ مەقســ
ــانىيەتتۇر ــۇ    ھەقى ــنەزەر ئ ــىدىن قەتئىي ــېمە بولۇش ــدىتەن  ن ــداق بولماي . ئۇن

يامـانلىىى  سـنزلەرنىئ    –يالغان  ساختا نەرسە بولىدۇ. ئىشـھرنىئ ياخشـى   
ــت  ــاغلىق    يال –راس ــىگە ب ــجە بېرىش ــداق نەتى ــئ قان ــانلىىى ئۇ رنى دەپ « غ

ــدىيىۋى    ــىيەتاىل ئىـ ــا ئەكسـ ــۇ  غەر  بۇرتۇئـ ــا بـ ــتى. مانـ ــان سېلىشـ چۇقـ
يامــان  – س يئىســتېمالاىلىق) ەىراگمــاتىمۋئېىىملىرىنىــئ بىــرى بولغــان   

كـنز قاراشـلىرى ئىـدى. بـۇ خىلـدىتى قاراشـھرنى        ئېىىمىنئم جورۇماىلىق
 ئىېتىىــاد »منىــئ ۋەكىلــى ســ ەىتىدە ئنزىنىــئ    شــۇ ئېىى جــامىس ۋىليــاۋ

ــى ــن »  «ئىرادىس ــل ۋە دى ــا   « ئەقى ــىاە تەرغى ــەرلىرىدە بولۇش ــگەن ئەس دې
 رغا ئېـرەن قىلىـ  كەتمەيمىـم. گەرچە  بىـم بـۇ      « ئىمۋ»قىلدى. بىم بۇنداق 

شـۇنىڭغا   قوشـۇلمىغاندىمۇ خىل نوقۇل مەنۆەئەتاىلىك قارىشىغا تەلتنك   
ئەڭ مەنۆەئەتلىـــك نەرســـە ھەقىـــىەت  ئەڭ   ئىشـــىنىمىمكى  ئـــادەملەرگە  

. قۇرئان كەرىممۇ ھەقىىەتنـى ئـېىىن سـۇ    سەەسەتىدۇرزىيانلىق نەرسە بولسا 
  سەەسەتىنى بولسا جىلغىھرنى توشـتۇرۇپ ئاقىـان   رالغاىمىنۋە مەنۆەئەتلىك 

زىنـنەت   – زىبـۇ ئ ستىگە لەيلەپ چىىىان كنەـ كتە يـاكى    س يىنئكەلت ن 
يــ زىگە كنەــ پ  مىتالنىــئن ئوتتــا قىمىتىلغــان بۇيــۇملىرىنى ياســاش ئ چــ 

ئوخشىتىدۇ. ئالھھ بۇ ئوخشىتى  ئارقىسـىدىن شـۇنداق    كنە ندىگەچىىىان 
ئالھھ ھەق بىـلەن بـاتىلنى بـۇ مىسـال بىـلەن ئەنە شـۇنداق بايـان        »دەيدۇ: 

قىلىدۇ. كنە ب بولسا ئېىى  ت گەيدۇ. ئىنسانھرغا ەايدىلىق نەرسـە زېمىنـدا   
ــدۇ.   ــ  قالى ــدۇ  قىلى ــان قىلى ــالھرنى ئەنە شــۇنداق باي ــالھھ مىس ــد)« .ئ  رەئ
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زېمىندا قالىدىغان ئۇ نەرسە ھەقتۇر. قۇرئـان ئـۇنى   م ئايەت. –01س رىسى 
دېدى. ئـۇ ھەقىـىەتەن ئىنسـانھرغا مـاددىي      « ئىنسانھرغا ەايدىلىق نەرسە»

تەرەەلەردىن مەنۆەئەت بېـرى  بىـلەن    روھي  ئەقليمەنىۋى  تەن ساەاسى  
شـەخس  كوللېتتىـ   دۇنيـا ۋە ئـاخىرەت بـويىاە ئورتـاق مەنـۆەئەت        بىرگە 

بېرىـدۇ. بىـم بۇنىڭلىـق بىـلەن بـارلىق ئىشـتا مەنۆەئەتنـى چىىىـ  قىلىشــتا         
بىلەن ئوخشىشى  كەتسەكمۇ بىراق مەنۆەئەتنىئ ئـنلاىمى    ماتېرىيالىستھر

 –ئوخشىمايمىم. بىم مەنۆەئەتنـى سـان    ئۇ رغابەلگىلەشتە  چېتىنىت رى ۋە 
ــويىاىھ ســى ەەت ــنلاىمەيمىم ب ــ    ئ ــنىھ چىىى ــدە شەخســىي مەنۆەئەت . ھەم
ــايمىم ــان     قىلم ــى س ــى ەەتبەلت ــاددا  روھ  شــەخس ۋە  س ــوللىتتىۆنى  م  ك

 ئورتاق ھالدا ھېسابىا ئالىمىم.  
 ھايــاتلىىتىھھەممىــدىن مــۇھىمى بىــم مەنۆەئەتنــى كېاىۋاتىــان مۇشــۇ  

 ن تەييـار پ قويۇلغـان يەنە   چەكلەپ قويمايمىم. بەلتى بىـم ئىنسـانھر ئ چـ   
 بىر ھاياتلىىتىتى مەنۆەئەتنىمۇ ئنز نىشانىمىم قىلىمىم.  

كىتابىمىمنىئ يېمىلىشىدىتى ت پ غەرەزنـى ئۇقتـۇرۇپ قويـۇش ئ چـ ن     
ــۇقىرىىىھرنى ــابىمىمدا     ي ــۇ كىت ــم ب ــدى. بى ــوغرا كەل ــرى  ســنز قىلىشــىا ت كى

ەسـىرىنى ئـاز   دىننىئ كىشىلىك تۇرمۇشىا كنرسىتىدىغان مـول مەزمۇنلـۇق ت  
تــو  يورۇتــۇپ بېرىشــنى ئويلىــدۇق. ھەرقايســى بايــانھرنى دىننىــئ غــول  –

ئالھھ  ۋە ئۇنىئ ئەلاىلىرىگە ئىشـىنى   ئـاخىرەت    ھېسابلىنىدىغانقىسمى 
مۇكاەـات  ئـازا  قاتارلىىھرغـا     –ھەۋ ئۇنىڭدىتى ھېسا  بېرىشلەرگە  جـازا  

 ئىشىنى  دائىرىسىدە بېرى  ئنتتۇق.  
دىـن  »ئېيتىـان   ماركىسـىمماىھر كىتـا  ئـارقىلىق خـۇددى     بىم يەنە بۇ

ــ ن  ــدىغان ئەەيـ ــى زەھەرلەيـ ــى »  «خەلىنـ ــئ توسالغۇسـ ــن ھاياتلىىنىـ « دىـ
 قىلماقاى بولدۇق.   فاشبىرلەپ  –دېگەندەب ئاينىغان سەەسەتىلەرنى بىر 
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بىم ئەنە شۇ ردىن بۇرۇن بۇ كىـرى  سـنزىمىمدە شـۇنى ئېيتمـاقاىمىم:     
ــھ ئ  ــاۋادا ھەممى ــم ن ــاق     بى ــا قىلىۋالس ــاش تۇتى ــنى ب ــۆەئەت تېگىش ــتا مەن ىش

كنز قاراشنى ەەقەت ەايـدىنى ۋە دۇنيـالىق    –نەتىجىدە ھەرقانداق بىر ەىتىر 
مەنۆەئەتنى دەەـھ قولھيـدىغانھرنىئ سـنزىگە كىرسـەب  ئـۇ چاغـدا بىمنىـئ        
دىنىمىـم ئنتـ پ كەتـتەن قـاتتىق قــول ۋە شـەرتى ئېغىـر بىـر نەرسـە بولــۇپ         

 قالمامدۇك  
بۇكى دىـــن ھـــازىردىن كەلگ ســـىگە  بـــۇ دۇنيـــادىن ئـــۇ دۇنياغـــا ھـــال

سوزۇلغان  ئنم ر مۇساەىسىدە ئنتت ناى مەنۆەئەتتە باغلىنىـ  قالمايـدىغان   
نەزەر  ئنتم شـىگە مۇكەممەل ھايات يولىدۇر. بىم ئىنسـانىيەتنىئ ب گـ نى ۋە   

ــا      ــ ن ئايرىلمـ ــۇ ر ئ چـ ــئ ئـ ــالغىنىمىمدا دىننىـ ــيەتسـ ــۇپ  زۆرخرىـ بولـ
 نى كنرەلەيمىم.  كەلگەنلىتى
شۇ يەردىتى  شەخس ئۇنىئ بىـلەن تىـن   ئـاراملىق     زۆرخرل كىئۇنىئ 

تاەىدۇ  بەخت قۇچىدۇ  ئنز روھىيىتىنى ەاكھيدۇ. جەمئىـيەت بولسـا ئۇنىـئ    
بىلەن مۇقىملىق تاەىدۇ. ئىتتىۆاقلىق  ي كسـىلى   تەرەقىىياتىـا ئېرىشـىدۇ.    

الدا قالغـان  بىـر خىـل    دىن تۇتمىغان  ئىمـانى بولمىغـان ئـادەۋ خـۇدى شـام     
تۇرالمايــدىغان  يننىلىشــى يــوق  ئــورۇن تۇتالمايــدىغان بىــر تــال ەەيــگە        

ۋە تۇتامى بولمايدۇ. ئـۇ   قىممىتىئوخشايدۇ. ئۇنداق ئىنساننىئ ھې  قانداق 
  ئـاز  كىيگـ زگەنلىتىنى ئنزىگە ھاياتلىق كىيىمىنى كىمنىـئ  نـېمە ئ چـ ن    

ئەسـھ بىلمەيـدۇ.    لىدىغانلىىىنىسـالدۇرىۋا ك ندىن كېيىن يەنە نېمە ئ چ ن 
  ھـاگۋاقتىلىق بىـلەن   ەۇشـۇقلۇق ئۇنىئ روھىـي ھـالىتى تۇراقسـىملىق  ئىـ      

ە تتەن بولىدۇ. تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ ئېيتىاندا  دىنسىم ۋە ئىمانسـىم ئـادەۋ نە   
  چەكلىيەلمەيـدىغان  يـاۋۇزلۇقىنى قانۇن ۋە مەدەنىيەت يەكتە ھالـدا ئۇنىـئ   

. دىـــن يىرتىۇچتـــۇرشـــلىيالمايدىغان ۋەھشـــىي تىرنـــاقلىرىنى ســـۇغۇرۇپ تا
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ــدا     ــدۇر. ئۇنىڭـ ــاۋايىھر جەمئىيىتىـ ــر يـ ــى بىـ ــيەت بەئەينـ ــان جەمئىـ بولمىغـ
مەدەنىيەت ۋە تەرەقىىيات چاقماقلىرى ھەرقاناە كـنپ چېىىـ  كەتمىسـۇن     
بەرىبىـــر ئۇنـــداق جەمئىيەتتىتـــى ھايـــاتلىق ۋە ئـــنزىنى ســـاقھپ قـــېلى   

مەنســۇپ بولىــدۇ. ياخشــىھرغا     رگىھكــ چلەئىمتىيــازى يــاۋۇز ۋە زوراۋان  
ــداق       ــوق. ئۇن ــ  ي ــىا ئى ــۇقتىن باش ــمىلى  ۋە خورل ــا ئې ــا بولس تەقۋادار رغ

تېشـى    –ھـا ۋەت ئىمتـانلىرى ئېشـى      – ھوزۇرجەمئىيەتتە ەاراۋانلىق ۋە 
تۇرســـىمۇ  ئـــۇ يەنىـــھ بەختســـىملىك  تەگســـىملىك ۋە كـــ لۆەت يامرىغـــان  

ــالھقلىق   ــاكىنىلىقشــ ــان جەم چــ ــداق   قاەلىغــ ــ نتى بۇنــ ــۇر. چــ ئىيەتتــ
ــئ ئە   ــاد –جەمئىيەتتىتىلەرنىـ ــارزۇ  ىيـ ــاق   –ۋە ئـ ــلىرى قورسـ ھەۋەسـ

ــا     ــن يىراقىـ ــدۇرۇش دېگەنلەردىـ ــتەكنى قانـ ــىي ئىسـ ــۇزۇش ۋە جىنسـ تويغـ
)ھاياتىي دۇنيـادا ئۇنىـئ لەززەتلىرىـدىنم     كاەىر ر: »ئۇ ر خۇددىبارمايدۇ. 

 دېگەندەب ياشايدۇ.   1«.يەپ ئىاىدۇ چاھار ەايھردەببەھرىمەن بولىدۇ ۋە 
ــدىردىمۇ       –ەەن  ــتەن تەق ــ  كەت ــي قىلى ــاناە تەرەقىى ــا ھەرق تېخنىت

 –كىشىلەرگە بەخت ۋە خاتىرجەملىك بېرىشتە قادىر ئەمە . چـ نتى ەەن  
تېخنىتــا ھاياتلىىنىــئ مــاددىي تەرىۆىــنىھ تەرەقىىــي قىلدۇرىــدۇ. يىــراق       

ئۇچـۇر  »ىرىمىم مۇساەىلەرنى قىسىارتىدۇ. شۇنىئ ئ چ نمـۇ بىمنىـئ بـۇ ئەسـ    
دەپ ئاتالماقتـــا. « دەۋرى يـــېڭى  چەكلىمىســنى ئـــارىلىق »يــاكى  « دەۋرى

ۋە يـاكى ئىنسـانىيەتنىئ   « تىنالىـق »يـاكى « ەەزىلەت» تېخى ھېاتىم ئۇنى
دەپ ئاتــاپ بــاقىىنى يــوق ۋە ئۇنــداقمۇ ئاتىيالمايــدۇ.     « بەخــت ئەســىرى »

 يلىىلىرىنىقـو  تېخنىتا ئىنسانىيەتتە كنەلىگەن تۇرمۇش  –ەەن  دېمىسىمۇ
بولۇشـىا   نىشـانى يارىتى  بەردى. لېتىن ئـۇ رنى ئاشـۇ قـۇ ي تۇرمۇشـنىئ     

                                                 
 ئايەت. -00مۇھەممەد س رىسى    1
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. ئــۇ ھايــاتلىىنى تاشــىى تەرەەــتىن    يېتەكلىيەلمىــدى تېگىشــلىك غــايىگە  
ــدى ــدى.     – بىمى ــا يەتت زەلمى ــى قاتھملىرىغ ــئ ئىات ــاننى ھاياتنى ــۇ ئىنس ي

ۋ قالغــان  نىشــانھردىن مەھــرۇ –بېرىلىــ   غــايە  ۋاســىىتىلىرىگەھاياتنىــئ 
 نىگىمىغــا ۋە شــاكال قىســمى بىــلەن ئــاۋارە بولــۇپ  تــ پ       تېيىــمئۇنىــئ 

 يېتەلمىگەن ئىنساندىنمۇ بەختسىم ئىنسان بارمۇك   
ــا قىلغــان   –ەەن  ــو يلىىھرتېخنىتــا ئىنســانىيەتتە ئات ــك ۋە  ق قاناىلى

قانداق بولۇشـتىن قەتئىيـنەزەر  ئـۇ ئىنسـانىيەتتە ئىشـىا ئاشـۇرۇش ئ چـ ن        
يـاكى  « قىمـمەت »ئ ئ چ ن ئنل شتە ئەرزىگ دەب بىرەر ب يـ ب  ياشاپ  شۇنى

غايىنى بېرىشتە قادىر بو لمىدى ھەۋ قادىرمۇ بو لمايتتى. چـ نتى بـۇ    ئالىي
ەەننىــئ ئەمە   بەلتــى دىننىــئ  –بېــرى  قانــداقتۇر ئىلىــم  نەرســىلەرنى

 ئىشى ئىدى.   
ــۇن    ــەنمەيدىغان نۇرغ ــا ئىش ــم خۇداغ ــۇربى ــوەھرن – مۇتەەەكت ى ەەيھس

كـــنرگەن. لـــېتىن ئـــۇ ر ھەرھالـــدا خۇداغـــا ئىشىنىشـــنىئ ئەھمىيىـــتىگە  
ــر يېتەكاــى ۋە باشــھماى شــۇنداقھ     ــئ بى ــۇ ر ئىماننى ــى ئ ئىشــىنەتتى. يەن
قوزغاتىۇچى  ئۇرغۇتىۇچى  قۇرغـۇچى ۋە يـاراتىۇچى كـ چ بولۇشـتىتى رولىغـا      
ــىتىدىغان    ــيەتتە كنرسـ ــەخس ۋە جەمئىـ ــئ شـ ــۇ ر ئىماننىـ ــىنەتتى. ئـ ئىشـ

. ھەتتـا ئۇ رنىـئ بەزىسـى: ئەگەر ئىـھھ مەۋجـۇد      يۇمالمىغانكنز  ەتەسىرىگ
ــدىھ      ــۇنداق بولغان ــرەب. ش ــىمىم كې ــاپ چىىىش ــۇنى ياس ــم ئ ــدىمۇ بى بولمىغان
كىشىلەر ياساپ چىىىلغان بۇ ئىھھىا ئىشىنى   ئۇنىـئ رازىلىىىنـى ئىـمدەپ     

 –ســورىىىدىن قورقــۇپ  يامــان ئىشــھردىن يىراقلىشــىدۇ  ئەخــھق  –ســوت 
ىلىنى ياخشىھيدۇ  دېسە  يەنە بەزىلىرى شۇنداق دېيىشـتى: ئالھھنىـئ   ئىست

بارلىىىدىن نېمىشىا گۇمانلىنىسىلەرك ئەگەر ئالھھ بولمىسـا ئىـدى  ئەلـۋەتتە    
ــئ نەرســـىلىرىمنى       ــممەتاىم مېنىـ ــانەت قىلغـــان  خىـ ــا خىيـ ــالىم ماگـ ئايـ
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چاكىنـا   ئوغرىلىۋالغان بو تتى. مانا بۇ  ئۇ رنىـئ ئـالھھنى تەن ئېلىشـتىتى   
ى. بىــم ئۇ رنىـئ بــۇ خىلــدىتى بـارلىق قاراشــلىرىغا قوشــۇلمايمىم.   ەىرىنسـىۆ 

نەزەر ئۇنىڭغـــا شەرتســـىم قەتئىيـــشـــىدىن ۇبىـــمنىڭاە ھەقىـــىەت نـــېمە بول
نەزەر ئـۇ  قەتئىيـ شـىدىن  ۇقانـداق بول  ئاقىۋىتىئەگەشمەب كېرەب. ناھەقنىئ 

ــن ۋە   نىــرىئىنتــار قىلىنىشــى   ــېتىن دى ــرەب. ل  اننىىــئئىمتاشلىنىشــى كې
ســنزلىرىدىن بىمنىــئ   يۇقىرىىىھرنىــئئەشــەددىي دخشــمەنلىرى بولغــان   

گەرچە ئـنزى ئىماننىـئ رەقىبـى بولسـىمۇ      ۋاتىىنىۇتۇردىىىىتىمىمنى تارتى  
ــىنىئ     ــر كىش ــدىغان ھەر بى ــىيە قوللىنا ي ــل ەوزىتس ــىا ئادى ــداق ئىش ھەرقان

 .  دۇرقىھلمايدىغانلىىىئىماننىئ كىشىلىك ھاياتتىتى رولىنى ئىنتار 
ــ      ــدا ئېلى ــ نھ ئەگەر ەاي ــانلىىى ئ چ ــىەت بولغ ــىەت ەەقەت ھەقى ھەقى

ھنرمەتلىنىشـــى كېـــرەب. ھەقىـــىەت  چىتىندخرەلمىســـىمۇكېلىـــ  زىيـــاننى 
ۋە كاتتــا مەنــۆەئەتلەر كەلمەيــدۇ   نەتىجىــلەركەينىــدىن توســاتتىن ياخشــى 

 دەپ كىم ئېيتا يدۇك  
  ئورۇنھشتۇرۇشــتا بــارلىىنى باشــىۇرۇش –ئالھھنىــئ بــارلىىى ۋە ئــالەۋ 

ــالغۇزلۇقى ــئ    ي ــى  ەەيغەمبەرلەرنى ــق ئىتەنلىت ــادەتتە ھەقلى ــۇنداقھ ئىب   ش
كەلت رخل شــى ۋە ئــۇ ر ئۇچــۇر بەرگەن ئــاخىرەت ھايــاتى قاتارلىىھرنىــئ      
ــت     ــئ راسـ ــدە ئۇ رنىـ ــى ھەمـ ــىەت ئىتەنلىتـ ــ نلەي ھەقىـ ــى ە تـ ھەممىسـ

نى  كەسـتىن  ئۇ رغـا ئىشـى    ئىتەنلىتىگە ەاكىت تولۇق بولغانلىىى ئ چ ن
ــاددىي ۋە  زۆرخرىــيەت ــۇرىيەت. م ــتىن ياخشــىلىنى    مەنىــۋىۋە مەجب تەرەە

شەخس ۋە جەمئىيەتنىئ ساغھۋ تەرەقىىيـاتى  دۇنيـا ۋە ئاخىرەتنىـئ بەخـت     
. بىـم ئىماننىـئ نەتىجىلىـرى    باغلىنشـىلىق سائادىتى مانا بۇ ئىشھرغا زى   –

تالغــان چىغىمىــمدا ھەقىىــدە توخ تەســىرىۋە ئۇنىــئ ئنزلــ ب  ھايــاتلىىتىتى 
تولىمۇ ك چل ب ۋە جۇشـىۇن ئىمانـدۇر. ئۇنىـئ     تۇتۇۋاتىىنىممبىمنىئ كنزدە 
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ــ ب ۋە  ــىۇنلۇقىك چل ــى  جۇش ــۇ يەردىت ــۇ ش ــئ  ئ ــېتىگە ئنزىنى ــتەن  چ يەت
ــرەن      ــئ تى ــۇ كنگ لنى ــدۇ. ئ ــورۇپ كېتى ــھر ي ــدىن دىل ــئ نۇرى ــدۇ. ئۇنى بولى

ــدىغىن      ــىگە بېرى ــنز ئىگىس ــئ ئ ــالىدۇ. ئۇنى ــول س ــا ي ــۇپ قاتھملىرىغ ى ئۇرغ
ئۇيىـۇدىن ئويغـاتىۇچى  ئۇنىـئ ۋۇجۇدىغـا      ئىگىسنىتۇرىدىغان ئىشەن . ئۇ 

غەيرەت ئوتىنى تۇتاشتۇرغۇچى. لېتىن بۇنداق تىۆىـك ئىمانغـا ئىـگە     –ك چ 
بىمنى ئەنسىرىتى  قويالمايدۇ. ئىنسـانىيەت   بولۇشىبولغانھرنىئ خىلىھ ئاز 

بۇ خىل ئىمـان بۇلىىىـدىن    تاەىانسېرىە ت نل كى بىلەن ئنز ئورنىنى  ئەقىل
 ھەسسىلەپ كنەىيىدۇ.     ئىاەلەيدىغانھرسۇ 

دىنسىم ر بىـلەن بولـۇپ    ماتېرىيالىستبىمنىئ ننۋەتتىتى مۇنازىرىمىم 
 قىممىــتىگە – قەدىــرئنتىــدۇ. ئــۇ ر ئ زل كســىم تــ ردە ئىمــان ۋە دىننىــئ  

ــى     ــۇ ر قارشـ ــا ئـ ــم ئۇ رغـ ــتەن  بىـ ــان ئىـ ــھردا بولۇۋاتىـ ــانىي قاراشـ گۇمـ
ۋاتىـــان  زىيانتەشـــلىك قىلىۋاتىـــان دىننىـــئ كىشـــىلەر قەلبىـــدىتى تۇرۇ

ئورنىنىــئ چوگىــۇر پ  ئاگھرغــا بولغــان ھنك مرانلىىىنىــئ بارغانســېرى  
ھاياتىــدا ئۇنىــئ  كوللىتتىۆھرنىــئئېشــى  بارىــدىغانلىىىنى  شــەخس ۋە 

تېخىمۇ ئاۋۇپ بارىـدىغانلىىىنى بىلـدخرخپ قويمـاقاى.     تەسىرىنىئەار ق 
قۇل بىر دىنغـا ئىشىنىشـنىئ ئـنزىگە يارىشـا ياخشـى تەرەەلىـرى       ئادەتتە نو

بولغـان ئىمـان ئومـۇمەن ھالـدا ئەھمىيىتـى       تـالىق بولسىمۇ ئىسھۋ دىنىغـا  
ــى     ــنزگە دىنھردىت ــدۇر. ئ ــان ئىمان ــول بولغ ــ مى م ــاددە زور ۋە ئ ن ەەۋقۇلئ
ئىمان )بۇ يەردىتى ئىمـان ئـالھھ  ۋە ئـاخىرەت كـ نىگە ئائىـت ئىشـىنى        

ــۇنلىر ــۇددى  يوس ــىتىدۇم خ ــلىنى كنرس ــۇدىي    كارى ــاملىق يەھ ــاركس ن م
« خەلىنـى زەھەرلەيـدىغان ئەەيـ ن   »يـاكى  « ھايـات توسالغۇسـى  »ئېيتىان 

دېگەن باھا رغـا  يىـق ھالـدا ت رلـ ب مـ جمەل  سـاختا مەزمـۇنھر بىـلەن         
ــۇپ  ــىاندىنتول ــىا      تاش ــدىن باش ــالھردا ئنزى ــنەىناە ھ ــۇ ردا ك ــىرت  ئ س
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 –ىنى  ياكى ئنز دەۋرىـدىتى دىـن ئەربـابلىرى    دىنھردىن كنچ رخپ كېل
ــا    ــۇلىنى تۇتىـ ــۇش ئۇسـ ــئ تۇرمـ ــتەبروھانىيھرنىـ ــۋالھر  قىلىۋىلىشـ ئەھـ

تــۇتى  تا يلىغــانســاقھنغان. ھــالبۇكى شــۇ خىــل ئەمەلىــيەتتە قارىمــاي   
قۇشھر ماركسىنىئ يۇقىرىىى مەزمۇندىتى دىنغا ئائىـت بايـانلىرىنى بىرمـۇ    

ئايرىــ  ۋە كنزىتىــ  باقماســتىن قانــداقھ ھــې  بىــر  ئنگىنىۋىلىــ بىــر  –
 بېســىىما  ئۇنىڭغــا چايانــدەب تەگمەكــتە. خــۇددى ئــاغمى   بولســادىــن 

ئــۇ دىــن  بــۇ يەردىتــى. ھــالبۇكى ۋا قشــىماقتا زېــرىتمەيمەدداھــھردەب 
جەمئىـيەت   ئۇ يەردىتـى جەمئىيەتمۇ  بۇ يەردىتىدىن ئەمە  ۋە  يەردىتى

 ئەمە  ئىدى.   
لـى ھەرقانـداق جەمئىيەتـتە ھەرقانـداق شـەخس      ھەرقانداق دەۋر ۋە مەي

ــۇرۇھ   ــاكى گ ــىياتي ــئ   ھېسس ــانىي تۇيغۇ رنى ــي ئىنس  ئازدۇرۇشــىۋە غەيرى
بىلەن ئەزەلدىن ئىنسانىيەت بىلەن ئاجرالما  رىشتە ئورناتىـان ۋە تەبىئىـي   

 ئـاقىۋىتى ئېھتىياجغا ئايھنغان شـەيئىلەرگە قارشـى تۇرىـدىتەن  ئۇ رنىـئ     
 نەەـرىتىگە ئىنسـانھرنىئ   ئوقۇمۇشلۇقۋە  سخىرىسىمەھەقىىەتنىئ ئاچاىق 

 قىلىشتىن باشىىاە بولمايدۇ.  
ھەرقانداق قۇلۇەنىـئ ئـنز ئـاچىۇچى بولىـدۇ. ئەكسـىاە باشـىا ئـاچىۇچ        

ــاۋارىاىلى    ــۇقاە ئ ــيى  ئوش ــاچىمەن دې ــۇنى ئ ــلەن ئ ــە  ىبى ــىا نەرس تىن باش
 ئەمە . خۇددى شۇنىڭدەب  ئىنسان روھىنى ئاچىدىغان ئـاچىۇچ بىـر   ئـۇ   

. بىـم ئۇنىڭسـىم ھالـدا    ئىدىيىسـىدۇر بولسىمۇ دىن ۋە ئىمان  ئۇ ئۇلۇغ ئىسھۋ 
ۋە ئـــۇ ردىتى يوشـــۇرۇن  ەاكھنـــدۇرۇشھېاىانــداق قىلىـــ  كىشـــىلەرنى  

ــۇق ي     ــ  مەقســـىتىگە تولـ ــان قىلىـ ــ چنى نامايـ ــم. باشـــىىاە  ېكـ تەلمەيمىـ
ئۇرۇنۇشھرنىئ بەرى سۇ ئ ستىگە ئني قـۇرۇش يـاكى ھاۋاغـا خەت يېـمى      

 نەتىجە بەرمەيدۇ.  مىسالى 
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ئىسھۋ دىنى بولغـانلىىى ئ چـ ن ئەرەبـلەر ئـنز ئانـا ماكانىـدىن سـىرتىا        
ىغـا  تۇرچىىىـرى  ئ چـ ن ئوت   يورۇقلۇقىـا كېڭىيى   دۇنيانى قاراگغۇلۇقتىن 

مەن  –چىىالىدى. ئىسھۋ دىنى بىلەن ئۇ ر ئـنز قىلىالىـرى ئـارقىلىق مەن    
 .  لىدىجازالىيا ئىمۆېراتۇر رنى – ھ ك مداردېگەن 

بىلەن مەخلۇقىـا قۇلاىلىـق    ئىدىيىسىئۇ ر كىشىلەرنى ئەنە شۇ ئىسھۋ 
ــا     ــىلەرنى دۇني ــايتۇردى. كىش ــىا ق ــق قىلىش ــا قۇلاىلى قىلىشــتىن ياراتىۇچىغ

 جەبـر   ساختا دىنھر ۋە تەگسـىملىك  كەگرىاىلىتىگەتارچىلىىىدىن ئاخىرەت 
ــى    – ــاردى. ئەرە  خەلى ــادالىتىگە چىى ــئ جاەاســىدىن ئىســھمنىئ ئ ئنزىنى

ــبە    ــالىق دخشــمەنلىرى ئ ســتىدىنمۇ ئەنە شــۇ ئىســھمغا تايىنىــ  غەلى ياۋروە
 قىلدى.  

ــى    ــدا ئەھل ــى چاغ ــەلئەين ــۇز  بنىئىس ــقتوقى ــك  قېتىملى كەڭ كنلەملى
 –ھۇجۇمىــدا ئىســھمدەب بىــر يىىىلمــا  تىــرەب ئەرە  مۇســۇلمانلىرىغا يــار  

 –قىنى تەل مۇسـۇلمان شـەر   سەلىبنىئينلەب بولمىغان بولسا ئىدى  ئەھلى 
ئى  بولـۇپ قـا تتى. كېيىنتـى     ئالىاندىتىقارا نىيىتى  بېسىۋىلى  ت ك  

ــۇچ     ــى ھەل قىلغ ــھۋ ئىدىيىس ــۇلمانلىرىغا ئىس ــانھردىمۇ كەڭ ئەرە  مۇس زام
ــۇددى ھەرقانــداق نەرســىنىئ        ــممەت قىلــدى. ئــۇ ر خ ــل بولــۇپ خى ئامى

تىـدىغان  كاتـاڭ قىلىۋې  –چىرىگەن سنگەكتەب تىتما »ئنتسە ئۇنى  يىنىدىن
م دەب يوەۇرۇلـۇپ كەلـگەن تاتـار باسـمىاىلىرى     نەقلـى )قۇرئـان  « قارا بوران

ــەتلىك     ــان دەھش ــەرقىە قاراتى ــئ ش ــۇنىم نى ــۇل قوش ــىنىمۇىئىست)موگغ  ھس
ــادىئىســھۋ  ــا  ئىېتىى ــدخردىت رتتىســىدە ئارقىغ ــالھھ شــۇ  چېتىن . ئەگەر ئ

 چاغـــدىتى كەســـتىن تـــارىخىي شـــارائىتتا مىســـىر ۋە شـــاۋ مۇســـۇلمانلىرى 
ــاۋۇز تاجــاۋۇزچى قوشــۇنلىرىنى  « جــالۇتئەينــى » ئىاىــدىن چىڭگىمخــان ي

يەرگە ئۇرغـان   ھەيۋىسـىنى ئۇ رنىـئ    دېگەن جايدا ئارقىغا س رخپ تاشھپ
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ــۇ ۋەھشــىي     ــ رخپ بەرمىــگەن بولســا  ئ ــدانغا كەلت ــاتۇر رنى مەي قورقمــا  ب
 تاجاۋۇزچىھر ئىنسانىيەتنىئ نەچاە مىـئ يىللىـق مەدەنىيىتـى ۋە ھايـاتلىق    

ۋەيران قىلى  تاشھشـىا ئـاز  قالغـان ئىـدى. مانـا       ت ك   –بايلىىىنى تەل 
ــۇ  ــئشـ ــەركەردە    باتۇر نىـ ــھۇر سـ ــان مەشـ ــى بولغـ ــۇكىيلەرباشاىسـ  مەملـ

نىـئ  «قـۇتىم » سـەيفۇددىن  مۇزەففەرخانى  ننۋەتلىكخانىدانلىىىنىئ تۇنجى 
بىــلەن ســېمىملەر   جاكاســىدېــگەن يــاگراق  « ئىســھمنى قۇتۇلــدۇرايلى  »

قوزغىلى  كەتتى. بۇ جاكـار جەگاىـلەرگە جەننەتنىـئ     ئىرادىلەر  ىنى ئويغ
ــۇپ  ــدەب بول ــۇغ    ئىللىــق شــامىلىنى ئېلىــ  كەلگەن ــۇ رنى ئالھھنىــئ ئۇل ئ

 دىنىغا جان ەىدا قىلىشىا ئاتھندۇردى.  
ب گ نتى ك ندە ئەرە  خەلىى ئـنز يـولىنى توسـۇپ ياتىـان ۋە ئنزىنىـئ      

ياۋۇز دخشمەن بىـلەن كـ رەش قىلماقتـا.    مەركىمى زېمىنىنى بېسىۋالغان بىر 
ــى     ــەرق ۋە غەربتىت ــا  ش ــمەن بولس ــۇ دۇش ــاەىرب ــدىن   ك ــئ يېىىن ك چلەرنى

ــى      ــدا ئەرە  خەلىىن ــان ھال ــگە بولغ ــاردىمىگە ئى ــى ۋە ي ــ ۋىتى قوللىش  بنل
ــتىدەىيۇس ــان  ىەس ــرائىلىيەدۇرتۇرغ ــان    ئىس ــلەن بولغ ــمەن بى ــۇ دخش ــم ب . بى

ن ۋە ئنتتـ ر قـورالنى تاەالمـايمىم.    ك رەشتە ئىمانـدىنمۇ ئـارتۇق ئەسـىاتىدىغا   
ئەلۋەتتە بىم بـۇ يەردە ئـالھھ  بىـمگە بۇيرۇغـان بـارلىق ھەربىـي ھـازىرلىق ۋە        

 –قــورالنى ەەقەت بــاتۇر  لــېتنمــاددىي كــ چنى تەييــار قىلىشــىمىم كېــرەب. 
قورقما  ئـادەملەر  ئىشـلىتەلەيدۇ. بـاتۇر رنى ەەقەت ئىمـان يېتىشـت رخپ      

مدىن بىـــر بنلـــ ب ئـــادەملەر بارلىىىـــا كېلىـــ   چىىىـــدۇ. بىمنىـــئ ئىاىمىـــ
ــمگە    ــلەر تەرىۆىـــدىن بىـ ــالھھ ۋە ئـــاخىرەتتە  ســـىڭدخرخلگەنغەربلىتـ   ئـ

ــى ەەقەت زۆرخر   ــدىغان  دىننــ ــورۇن قويمايــ ــداق ئــ ــاتلىىتىن ھېاىانــ ھايــ
ــرى      ــاكى ئنتتــ ناى غەرەزلى ــ  ي ــول قىلى ــاممىنى گ ــدار ئ ــدىھ دىن تېۆىلغان

ىدىغان قـورال يـاكى كـوزىر قىلىـ      ئ چ ن ئۇ رنى قوزغاپ چىىىشىا ئىشلىت
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 ئېىملىرىغـــاەىتىـــر  يالىســـتىكىماتېرقىلىـــدىغان يېڭـــى  ئېتىـــراپئ چـــ نھ 
ئالــدىنى  يــ رمەكتە. ب گــ ن ئەنە شــۇ ئالدىنىشــنىئ ئىۆادىســى ســ ەىتىدە  

لەش ئورنىـــــدىن تەربىـــــيەدىـــــن ۋە ئىمـــــان خەلىنـــــى يېـــــتەكلەش ۋە 
تـ زخۋ    –نىـيەت  قـانۇن   تەربىـيە  مائارىـ   مەدە   –يىراقھشتۇرۇلدى. تەلىم 

 .  ئايرىۋىتىلدىسىياسەت  تەشۋىىات ئىشلىرى دىندىن 
 ھـــاكىمىيەتبىمدىتــى ئىـــدىيە  ئەمەلىـــيەت  جەمئىــيەت  سىياســـەت    

ئايرىلىـ  قالـدى. ئەگەر    تەسىرىدىندېگ دەب دىن  ھەممىسى ساھەلىرىنىئ
ئـادەت  شـەكىل    –يوسـۇن  رەسـىم    –بار دېيىلسە  ەەقەت بىر قىسىم قائىدە 

  ســەمرىتەلمەيدىغان تــوقنىقىيــاەەتلەر  شــاكال تەركىــبلەردىن ئىبــارەت   –
 نەرسىلەر  قېلى  قالدى.   توقلىيالمايدىغانئاچنى 

ــى  - 0691 ــرائىلىيە     - 5يىلـ ــمىنىمىم ئىسـ ــلەن دخشـ ــم بىـ ــدا بىـ ئىيۇنـ
ا شـەرق ئۇرۇشـىدا بىـمدە قـورال     تـۇر ئوت قېتىملىق - 0ەارتلىغان  ئوتتۇرىسىدا

بولسىمۇ  ئىماندىن ئىبارەت ھەل قىلغۇچ ك چنىـئ ئـاز    ۋە ئادەۋ ك چى كنپ
 –كېلى  قالغانلىىى ئ چ ن بىمنىئ شۇقەدەر سـەرخىل قـوراللىرىمىم  تانتـا    

 بـازىلىرىمىم  سـىنارەد ۋە  فىلـوتىمىم   قۇدرەتلىك ھنلىرىمىمىئايروە  ۋىكىبىرون
غىـر  ئېلى  بارالمىدى. چ نتى بۇ قورالھرنى )گەرچە ئۇ ر ئې غەلىبىگەبىمنى 

ئەركەكلەر باشـىۇرمىغان ئىـدى.    منمىنتىۆتىتى زامانىۋى قورالھر بولسىمۇم 
ئىختىيارسـىم   شـېئىرى مۇنداق بىـر   مۇتەنەببىينىئبۇ يەرگە كەلگەندە شائىر 

 تى  قالىدۇ:ېئەستە ي

 ئېسىل ئات ۋە خىل قورال بېرەلمە  ھې  مەنۆەئەت 
 ئات ئ ستىدە بولمىسا ئاگا  يىق ئەزىمەت.

قىلىـ  ئ چـ ن بىـمدە بـاتۇرلۇق      ئېتىـراپ اچاىق ھەقىىەتنـى  مانا بـۇ ئـ  
شى كېرەب. بىم بۇ ھەقىىەتنى ياخشى تونـۇپ  بـۇ تـارىە نەتىجىسـىدىن     ۇبول
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مـا    تەلەەلىـرىگە ئىبـرەت ئېلىشـىمىم ھەمـدە ھايـاتىمىمنى ئىمـان       –ساۋاق 
 شـۇندىھ قۇرۇپ چىىىشىمىم  ئنز ئـنزىمىمنى ئنزگەرتىشـىمىم كېـرەب. ەەقەت    

منىــئ ناچــار ھــالىتىمىمنى ئنزگەرتىــ  بېرىــدۇ. ئۇنــداق قىلمىغــان ئــالھھ بى
ئوخشـاپ قـالىمىم. ئـالھھ بىمنـى ئـۇ       كـالىغىھ  جـۇۋازدىتى چاغدا بىم خۇددى 

 ھالدىن ساقلىسۇن   
بىمنىئ دخشمىنىمىم ئنز ەەرزەنتلىرىنـى دىـن ئاساسـىدا قورالھنـدۇرۇپ      

ــۇ رنى  ــۇ يمان»ۋە « ئىســرائىل»ئ ــەۋكىتىنى  – شــانۇ« س  چنرىــدىگەنش
بىـلەن جەگـگە چىىارماقتـا.     بېشـارەتلىرى دىنىي شېرىن خىيـالھر ۋە تەۋرات  

 مـنمىنلەرنى شۇنداق تۇرۇپ بىم قانداقسـىگە ئىماننىـئ رولىغـا كـنز يۇمـۇپ       
ــتە قالـــدۇرىمىمك  ئەمە   تېخـــى ئـــۇ رنى  بـــۇغىنەجەڭ مەيدانىـــدىن چەتـ

ەلىــبە غ»باســتۇرىمىمك ئىــ  شــۇنداق تــۇرۇپ  يەنە نومــۇ  قىلماســتىن      
غەلىـبە  »دەيمىم. بىمنىئ مۇسۇلمان خەلىىمىم ئەزەلـدىن  « باتۇر رغا مەنسۇپ

دېگەنـدىن باشـىىنى   « ئۇتۇق تەقۋادار رغا مەنسۇپ»  «مەنسۇپ منمىنلەرگە
 بىلمەي كەلگەن.

ــئ       ــرەب. بىمنى ــىمىم كې ــەگەب تۇرۇش ــم س ــىا دائى ــر ئىش ــداق بى ــم مۇن بى
بارلىىىـا   ھەرىـتەت ىـر ئىـ     يۇرتىمىمدا دىن ۋە ئىمانغا قارشـى ھەرقانـداق ب  

ــدىتەن ــاتلىق     كېلى ــۇزۇش  ھاي ــۇرۇلمىمىمنى ب ــۇق ق ــئ مەۋجۇدل ــۇ بىمنى   ئ
قارىتىلغـــــان  يوقىتىشـــــىائاساســـــىمىمنى ۋە تەرەقىىيـــــات يىلتىمىمىمنـــــى 

 دخشمەنلىك ھېسابلىنىدۇ.  
  مانــا بــۇ گەپ كەتمەيــدىغان  «بىــم ئالھھىــا ئىشــەنگەن كىشــىلەرمىم »

بىمنىـئ كىملىـك     ئىمان بولسا –ا بۇ ئىشەن  . مانلەىمەسھەممىگە ئايدىئ 
ــىمىم ــ چ ئاساس ــالىتى    –  ك ــئ كاە ــرقۇدرىتىمىمنى ــئ – قەدى  قىممىتىمىمنى

ــان  ــاناى  ب گــــ نتى  شــــەۋكىتىمىمنىئ –ھامىيســــى  ئنتمــــ ش شــ تايــ
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ت رتتىسـى  ئەتىتـى ئارزۇلىرىمىمنىـئ قاراشـلىىى  بـۇنى       ي كسىلىشىمىمنىئ
  قەلىمـــىربىـــر يازغۇچىنىـــئ   ھەتـــارقىتى قوغـــداش  مۇســـتەھتەملەش  

ــائىرنىئ ۋىجــــدانى    ناتىىنىــــئ تىلــــى  ەەيھســــوەنىئ تەەەكتــــۇرى  شــ
  قـانۇن چىىارغۇچىنىـئ ەەرمـانى  ئەمەلـدار رنىئ     قەلىمـى رەسسامنىئ موي 

ــۇدرىتى –كــ چ  ئارمىيىنىــئباشىۇرۇشــى   ــئ ق ــازارىتى  خەلىنى ئ ســتىگە  ن
 .  ۋەزىۆىدۇري كلەنگەن مۇقەددە  

  لىتسىيىســىدە  ەروفېسســور مەكتەەــتەمــۇئەللىم ئــۇنى ئاتــا ئنيىــدە    
ــۇخبىر   ــدا  م ــازغۇچى ھېتــايە  رومانلىرى ــداېئوچ  خەۋەري   ئىشــىىلى  ركلىرى

 ھەربىر ساھەنىئ ئادىمى ئۇنى ئنز ساھەسىدە قوغداپ مېڭىشى كېرەب.  
مەدەنىــيەت  ســەنئەت  ئىجتىمــائىي تۇرمــۇش   جەمئىيىتىمىــمدەبىمنىــئ 

مــاننى ئىنتــار قىلىـــدىغان يــاكى ئـــۇنى    ســاھەلىرىنىئ قايســى بىرىـــدە ئى  
مەنسىتمەيدىغان غەرەزدە ھەرقانداق بىـر يوچـۇق ئېاىلىـ  قالىـدىتەن  بـۇ      
ــي     ــانەت  مىللىـ ــوڭ خىيـ ــان ئەڭ چـ ــ ن قىلىنغـ ــم ئ چـ ــئ مىللىتىمىـ بىمنىـ

ئاشتارا قارشى چىىىانلىق  مىللەتنىئ سېۆىدىن چىىىـ    – ئاپ ەرنسىۆھرغا
ــمەنلىرىگە دوســـت   ــلەت دخشـ ــىا  كېـــتى  ۋە مىلـ ــاقىۋەتتە باشـ ــارتى   ئـ تـ

 ئىجـابىي ساھەلەرنىئ مىللەتنـى ساغھمھشـتۇرۇش ئ چـ ن كنرسـىتىدىغان     
 تىرىشاانلىىىغا توسىۇنلۇق ەەيدا قىلىشتىن باشىا نەرسە ئەمە .  

  ئىمــان ســنزى ك نســېرى ئ ســت نل ب ۋە  ئىشــىنىمەنتىمەن شــۇنىڭغا 
ەســەتىلىرى ســنزى  ئىمانســىملىق سە كــۇفرىئىــگە بولــۇپ بارســا   غەلىــبىگە

بارغانسېرى ئنز قەدرىنى يوقىتىدۇ. ئالھھنىئ بۇ ئېيتىـانلىرى راسـت     بولسا
 ۋە چىندۇر:  

ــدىڭمۇك    » ــەتتەنلىتىنى كنرمى ــىل كنرس ــر تەمس ــداق بى ــئ مۇن ئالھھنى
كەلىمە تەييىبە )ياخشى سنز  ئىمـان كەلىمىسـىم يىلتىـمى يەرنىـئ ئاسـتىدا      



 34 

 ۋاقتـى ارىنىـئ ئىمنـى بىـلەن    بولغان  شېخى ئاسـمانغا تاقاشـىان  ەەرۋەردىگ  
ئېســـىل دەرەخـــتە ئوخشـــايدۇ. ئـــالھھ   تۇرىـــدىغانمېـــۋە بېرىـــ   ۋاقتىـــدا

كىشـــىلەرگە ۋەز نەســـىھەت ئالســـۇن دەپ ئۇ رغـــا نۇرغـــۇن تەمســـىللەرنى  
كەلىمىسىم زېمىنـدىن قومـۇرۇپ تاشـھنغان      كۇفرىكەلت رىدۇ. يامان سنز )

   1«.ھې  قانداق قارارى يوق ناچار دەرەختە ئوخشايدۇ
 

 قەرەداۋىي يۇسۇفدوكتور  –
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 بىرىنچى بۆلۈم

 بىز كۆزدە تۇتۇۋاتقان ئىمان

 چۈشەنچەبىز كۆزدە تۇتۇۋاتقان ئىمان ھەققىدە 

بىم ننۋەتتە كنزدە تۇتۇۋاتىان ۋە ئىنسان روھىيىتى ھەمـدە ئۇنىـئ   
ھاياتىغا كنرسىتىدىغان تەسىرىنى ئېنىىلىماقاى بولۇۋاتىان بـۇ ئىمـان   

 سەك زادى قانداق نەر
مـاھىيىتى ۋە   –بۇ سوئالغا بېرىلىدىغان جاۋا  ئىماننىئ مەزمـۇن  

بىــلەن تونۇشــۇپ چىىمىغــۇچە تــازا  چ شــەنالەربىــر قىســىم ئا قىــدار 
 ئېنىق بولماي قالىدۇ. 

بىم ئىماننىئ قىسىىاە مەزمۇنى ۋە ماھىيىتىگە كەلسەب  ئىمان بىر 
ر پ   دەپ بىلــدخرخپ يــا جاكــا  «مــنمىنمەن »ئىنســاننىئ ئــنزىنى  

ــەندۇق دەپ   قويۇشـــىنىھ كنرســـەتمەيدۇ  ھـــالبۇكى ئېغىملىرىـــدا ئىشـ
كىشىلەر ئارىسـىدا  . »مۇناەىىھردۇرقويۇپ  دىللىرىدا ئىشەنمەيدىغانھر 

ئالھھىا ۋە ئاخىرەت ك نىگە ئىشەندۇق دېگ چىلەر بار  ھەقىىەتتە ئۇ ر 
ئىشــەنمەيدۇ )يەنــى ئاغمىــدا ئىشــەندۇق دېگىنــى بىــلەن كنگلىــدە       

ئالـــدىماقاى بولىـــدۇ   مـــنمىنلەرنىۋە  ئـــالھھنىمەيدۇم ئـــۇ ر ئىشـــەن
ــدۇ   ــنزلىرىنىھ ئالداي ــۇ ر تۇيماســتىن ئ ــتە ئ ــا   1«.ھەقىىەت ــايەتتە تىلغ ئ

ــنزىنى    ــر ئىنســاننىئ ئ ــان بى ــان ئىم ــنمىنلەرئېلىنغ ــرا   م ھەمىشــە ئىج
 قويۇشـىنىھ قىلىـدىغان ەائـالىيەتلەر ۋە بەلگىلىمىلەرنـى ئىجـرا قىلىـ       

ــدىغان   كنرســەتمەيدۇ  ھــا لبۇكى كنرخن شــتە ياخشــى ئىشــھرنى قىلى
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ئەممـا قەلبىـدە     ئىبادەت ئىشلىرىنى ئاكتىۆلىق بىـلەن ئورۇندايـدىغان  
شۇنىڭغا يارىشا ئىخھ   سەمىمىيەت  ساداقەت بولمىغانھر دەل   بولسا

ــاخور   ــاززاەھردۇرشــۇنداق رىي ــاەىىھرش بھىســىمكى . »ك ــالھھنى  مۇن ئ
ھ ئۇ رنىــئ ئالــداماىلىىىغا يارىشــا جــازا ئالــدىماقاى بولۇشــىدۇ  ئــالھ

بىـلەن   ياقماسـلق بېرىدۇ. ئۇ ر ناماز ئوقۇش ئ چـ ن تۇرغانـدا خـوش    
تۇرىدۇ. )ساۋاپ ئ مىد قىلمايـدۇم  )نامـازنىم كىشـىلەرگە كنرسـىتى      
ئ چ ن ئوقۇيدۇ. )يەنى رىياكارلىق قىلىـدۇم  ئـالھھنى ەەقەت ئـازغىنە    

   1«.ياد ئېتىدۇ
 ئىـدرىتى  – ئەقىـل نىئ ئىمـان مـاھىيەتلىرىنى   ئىمان بىـر ئىنسـان  

ئەمە . ھــالبۇكى ئىماننىــئ مــاھىيەتلىرىنى  قويۇشــىھبىــلەن تونــۇپ 
ئــۇ ر ئــۇ »ئەممــا ئىمــان ئېيتمىغــان نۇرغــۇن كىشــىلەر بــار.   تونىغــان

ــۇنى      ــۇ ر ئ ــېتىن ئ ــدۇ  ل ــراپ قىلى ــدە ئېتى ــايەتلەرنى ئىاى ــۇۋئ ۋە  زۇل
ــۇق قىلىــ  ي زىســىدىن ئىنتــار قى  لــدى. بۇزغۇناىھرنىــئ تەكەببۇرل

ــئ ــارىغىن   ئاقىۋىتىنىـ ــا قـ ــداق بولغانلىىىغـ ــۇ ر ن 2«.قانـ ــئ ېئـ مىنىـ
ئېنىق بىلسىمۇ  ئۇ رنىئ كنگ للىرىدىتى چوگاىلىق  ھەقىىەتلىتىنى

ئۇ رنىـئ   كېاەلمەسلىكياكى ھەسەت ۋە ياكى دۇنيا ئىستەكلىرىدىن 
 بىــم كىتــا »ھەقىىەتــتە دادىــل ھالــدا ي زلىنىشــىگە يــول قويمىغــان.  

بەرگەنلەر )يەنى يەھۇدىيھر بىلەن ناسارا رم ئۇنى )ەەيغەمبەرنىم ئـنز  
ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەب تونۇيدۇ. ئۇ رنىئ بىر ەىرقىسى ش بھىسىمكى 

  3«.بىلى  تۇرۇپ يوشۇرىدۇ ھەقىىەتنى
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ــاكى    مــاھىيەتتە  ئىمــان ەەقەت تىــل يــاكى بەدەن ھەرىتىتــى ۋە ي
 بۇ ئ چىنىئ بىرلەشمىسىدۇر.  بەلتى  زېھنىي مەشغۇ تھ بولماستىن

ــا بنســ پ     ــۇر قاتھملىرىغ ــئ چوگى ــدە قەلبنى ــنز ماھىيىتى ــان ئ ئىم
ئىدراب  ئىـرادە  ۋىجـدان قاتـارلىق ھەمـمە      – ئەقىلكىرى   ئادەمنىئ 
پ ئالىدىغان روھىي ەائـالىيەت بولـۇەھ قالماسـتىن     ەتەرەەلىرىنى ئېگىل

ــى  ــئبەلت ــ    رېئاللىىنى ــاھىيەتلىرىنى ئېاى ــي م ــدىغان ئەمەلى بېرەلەي
. بۇ خىل ئىدراب ەەقەت دېمەكتۇرزېھنىي ئىدراب ياكى ئەقلىي ئىدراب 

ــۇق      ــي ۋە تول ــدىن ھەقىىى ــدىھ ئان ــيگە تايانغان ــي ۋەھى ــاغھۋ ئىھھى س
 دەرىجىـدە ش بھە تەۋرىتەلمەيـدىغان   –بولىدۇ. ئىمان سەزگ سى شەب 

ئەڭ  ە ت شــنىئئنتتـ ر بولۇشـى  قەتئىــي ئىشـىنى   ھەقىىىــي چىـن     
‹ ئىمان ئېيتتـۇق : ›ئەئرابىھر»رى ەەللىسىگە يىتى  بېرىشى  زىم. يۇقى

دەيـدۇ  )ئۇ رغـام ئېيتىىنتـى  )تېخـىم ئىمـان ئېيتمىـدىڭھر ۋە لــېتىن       
سىلەر بويسۇندۇق  دەگھر  ئىمان تېخـى دىلىڭھرغـا كىرمىـدى  ئەگەر    
ــالھھ     ــائەت قىلســاگھر ئ ــرىگە ئىت ــئ ەەيغەمبى ــا ۋە ئۇنى ــىلەر ئالھھى س

ــالھھ كىمەيتىۋەتمەيــدۇئ ئەمىلىڭھردىــن ھــې  نەرســىنى  ســىلەرنى . ئ
م بەب مەغۆىرەت قىلغۇچىدۇر  )ئۇ رغام بەكمۇ منمىنلەرنىھەقىىەتەن )
  1«.مېھرىباندۇر

ــرادە     ــى  ئىــ ــئ بويسۇنۇشــ ــتە قەلبنىــ ــي ئىشىنىشــ ــۇ ھەقىىىــ بــ
بويســۇنۇش ۋە  بــۇ خىــلئىتائەتتــارلىىى ياندىشــى  كېلىشــى كېــرەب.  

ەمنۇن بولۇپ ئىشەنگەن زاتنىئ ھنكمىگە بـاش  ئىتائەتتارلىق ئنزى م
ئـى مـۇھەممەد م   »)ئېگى  ۋە ئىتائەت قىلىشتا گەۋدىلەنگەن بولىـدۇ.  
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ــنز م مۇنـــاەىىھرەەرۋەردىگارىـــئ بىـــلەن قەســـەمتى  ئـــۇ ر )يەنـــى   ئـ
نى ھنك ۋ چىىىرىشىا تەكلى  قىلمىغۇچە  ېتا شىا س –دە  ئارىسىدىتى
ــدىن ســ  ــان ېئان ــنكمىڭگەنىئ چىىارغ ــدا  قارى ھ ــئ دىللىرى ــا ئۇ رنى ت

 بويســۇنمىغىاەقىلاىلىــك غــۇۋ قــالمىغۇچە ۋە ئــۇ ر ە تــ نلەي ســاگا   
  1«.ئىمان ئېيتىان بولمايدۇ

ئارىسـىدا ھنكـ ۋ چىىىـرى  ئ چـ ن       منمىنلەرنىـئ ەەيغەمبەرم »)
ئـــۇ رنى ئـــالھھ ۋە ئۇنىـــئ ەەيغەمبىـــرىگە چاقىرغـــان چاغـــدا ئـــۇ ر: 

ــدۇق    ــائەت قىل ــدۇق ۋە ئىت ــلئاگلى ــۇنداق   ىرىدېيىش ــا ش ــرەب  مان كې
ئـــالھھ  ۋە ئۇنىـــئ  » 2«.ئېرىشـــت چىلەردۇركىشـــىلەر  مەقســـەتتە  

ئايـــال  –ەەيغەمبىـــرى بىـــرەر ئىشـــتا ھنكـــ ۋ چىىارغـــان چاغـــدا  ئەر 
بىر ئىشتا ئىختىيارلىىى بولمايدۇ )يەنـى ئـالھھ ۋە ئۇنىـئ     منمىنلەرنىئ

نىــئ ھــې  ئادەم  ەەيغەمبىــرى بىــرەر ئىشــىا ھنكــ ۋ چىىارغــان ئىــتەن
ــىلىق   ــا قارش ــىغائۇنىڭغ ــئ     قىلش ــالھھ  ۋە ئۇنى ــى ئ ــدۇم  كىمت بولماي

ــان     ــۇ ئوەئوچــۇق ئازغ ــىەتەن ئ ــا  ھەقى ــىيلىق قىلس ــرىگە ئاس ەەيغەمبى
  3«.بولىدۇ

بۇ ئىشـىنى  ۋە بويسۇنۇشـىا ئەقىـدە تەلەەلىرىنـى ئـورۇنھش  ئـنز       
لىرىنى ەىرىنســــىۆئەخــــھق ۋە تۇرمــــۇش يولىــــدىتى  ئەقىدىســـىنىئ 
بىلەن  مېلى  ەۇلى  قېنىنى  ئىسسىق ېئەقىدە يولىدا جئنزلەشت رخش  

كــ رەش قىلىشــىا ئ ندەيــدىغان روھىــي قىمغىنلىــق ۋە ســاپ ۋىجــدان  
. بىم قۇرئان ۇرتتەلەەبىرلىشى  كېلىشى كەۋ بولسا بولمايدىغان مۇھىم 
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ەەقەت »كـنرىمىم:   سـ ەەتلىگەنلىتىنى مۇنـداق   منمىنلەرنىكەرىمنىئ 
رىـدا قورقـۇن  ەەيـدا بولىـدىغان  ئالھھنىـئ      دىللى ئېتىلسـە ئالھھ  ياد 
ــايەتلىرى ــانى   ئ ــا ئىم ــھۋەت قىلىنس ــدىغانتى ــا  ك چىيى ەەرۋەردىگارىغ

. ئۇ ر مۇكەممەل منمىنلەردۇرتەۋەكت ل قىلىدىغان كىشىلەر  )كامىلم 
ــۇل  ئوقۇيــدۇرەۋىشــتە نامــاز  ــم ئۇ رغــا رىمىــق قىلىــ  بەرگەن ە  –  بى

  منمىنلەردۇرۇ. ئەنە شۇ ر ھەقىىىي مالدىن )خۇدا يولىدام سەرپ قىلىد
 مەغۆىـرەتتە   مەرتىـۋىلەرگە ئۇ ر ەەرۋەردىگارىنىئ دەرگاھىدا يـۇقىرى  

ــ گىمە      ــئ تـ ــى جەننەتنىـ ــا )يەنـ ــىل رىمىىىـ ــرىگەۋە ئېسـ م نېمەتلىـ
قۇرئان كەرىم ئىماننى دائىم ئۇلۇغۋار ئەخھق ئـنلاەملىرى   1«.ئېرىشدۇ

دەل شـۇ   مـنمىنلەر ا ئالىـدۇ.  ەەزىلەتلەرگە يانداشـتۇرۇپ تىلغـ   ئېمگ ۋە 
. ەەرقلىنىــدۇ  مۇنــاەىىھردىنۋە  كــاەىرتەرەەتىتــى خاســلىىى بىــلەن   

م ئـۇ ر  مـنمىنلەركى ھەقىىەتەن بەختتە ئېرىشتى  )شۇنداق  منمىنلەر»
ــدا )ئالھھنىــئ  كەتتەنلىتــتىنم  بېســى ســ ر  قىــدنۇئۇلۇغلنامازلىرى

ىشـھردىن يىـراق   ئەيمىنى  تۇرغۇچىھردۇر. ئۇ ر بىھۇدە سنز  بىھـۇدە ئ 
بولغــۇچىھردۇر. ئــۇ ر زاكــات بەرگــ چىلەردۇر  ئــۇ ر ئەۋرەتلىرىنــى      

  2«)ھارامدىنم ساقلىغۇچىھردۇر.
 -05 س رىسىنىئ ھۇجۇرات س ەەتلەپ منمىنلەرنىئالھھ ھەقىىىي 

يارىتىشـتىن ئـاجىم    دەسـتلەەتە ئىنسانھرنىم »)ئايىتىدە مۇنداق دەيدۇ. 
ە   )بىم بۇنىڭدا ئاجىملىق قىلمىغاچىا  كەلدۇقمۇك ھەرگىم ئۇنداق ئەم

ــايمىمم ئـــۇ ر   ــاجىملىق قىلمـ ــتىمۇ ئـ ــيىن تىرىلدخرخشـ ئنلگەنـــدىن كېـ

                                                 
 ئايەتلەر. - 1  - 0س رىسى  ئەنفال  1
 ئايەت. 5 - 0س رىسى  منمىن  2
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)يەنــــى قىيــــامەتتە تىرىلدخرخشــــتەم قارىتــــا  يارىتلىشــــىايېڭىـــدىن  
  «.گۇماندىدۇر

قۇتۇپ )ئالھھ ئۇنىڭغـا   سەييىد  ئۇستاز شېھىدئىسھۋ قەھرىمانى  
ناملىق تەەسـىر  « ئاستىدا سايىسى قۇرئان»رەھمەت قىلسۇنم ئنزىنىئ 

كىتابىدا بۇ ئايەتنى تەەسىرلەپ مۇنداق دەيدۇ: ئىمـان قەلبنىـئ ئـالھھ    
تەسـتىق قىلىشـىدۇر. بـۇ تەسـتىق گۇمـان       نىۋە ئالھھنىئ ەەيغەمبىرى

ــدىغان ــە   تەۋرىتىلمەي ــرەر ھادىس ــدىغان  بى ــۇپ كەتمەي ــىر  داۋالغ  تەس
يـدىغان مۇسـتەھتەۋ   كنرسىتەلمەيدىغان  ھـوش ۋە تۇيغـۇ ئىتتىلەنمە  

ئـالھھ يولىـدا ەـۇل     ە ت كتىنشى  بۇ چىن ۇچىن ە ت ب بول –تەستىق 
بىــلەن كــ رەش قىلىــ  ئىرادىســى ئۇرغــۇپ  قېنــى  ئىسســىق مېلــى –

تېتى  بېجىرىم  ھا ۋىتىنىچىىىشى  زىم. قەلا قاچانتى بۇ ئىماننىئ 
  ىـدا ئەتراەۋە مۇستەھتەۋ بولسا  بۇنداق قەلا ئىمان تەلەەلىرىنـى ئـنز   

كىشىلىك تۇرمۇشـتا  ئىنسـانھر ھاياتىـدا ۋۇجۇدقـا چىىىـرى  ئ چـ ن       
ــر   ــتەھتەۋ بى ــ رتتىگەمۇس ــدا      ت ــنز قېتى ــۇ ئ ــدۇ. ئ ــان بولى ــگە بولغ ئى

ــنزىگە دۇچ    ــىىرىدا ئـ ــلەن تاشـ ــاھىيىتى بىـ ــئ مـ ــىمىۋاتىان ئىماننىـ سـ
)ئادەۋ  شەيئى ۋە باشىىھرم ۋە ك نلـ ب   يولۇقمىلىرىكېلىۋاتىان ھايات 
ــى  ــھر ئارىسـ ــنز   ئىشـ ــدۇ. ئـ ــرادە باغھيـ ــتە ئىـ ــرلىتتە كەلت رخشـ نى بىـ

لـى  ەئەم ئەتراەىـدىتى تەسـەۋۋۇر بىـلەن ئـنز     ئىمانىي ياتىدىتىىھېسس
چىـداپ تۇرالمايـدۇ. چـ نتى بۇنـداق      ئايرىۋىتىشـتە تۇرمۇش ئارىسىنى 

ئايرى  تاشھش ئۇنداق قەلبتە ئازار بېرىـ  ئـۇنى ھەر مىنـۇت بىئـاراۋ     
مـال  ئىسسـىق قـان بىـلەن      –لىدا ەۇل قىلىدۇ. بۇنىئ بىلەن ئالھھ يو

ك رەش قىلىشىا بېرىلى  كەيۆىياتى قەلبتىن قوزغىلى  چىىى  ە ت ن 
ــى  ــدۇتەن ئەزالىرىنـ ــلەن تەڭ   ھەرىتەتلەندخرىـ ــوزغىلى  بىـ ــۇ قـ . بـ
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خەتەر ۋە  – خەۋپقەلبىدىتى ۋە كنز ئالدىدىتى ھەرقانداق  منمىننىئ
ــۇن   ــ قورق ــۇ    يىمىرىلى ــدۇ. ب ــئكېتى ــا چ منمىننى ــدىن قەل وگىۇرى

بۇنىئ بىـلەن ئـنز قەلبىـدىتى     منمىنسەەەرۋەرلىتتە كېلىشى بولۇپ  
ئارزۇسىنى ئىنسانھر ھاياتىدا ئەكس ئەتت رخشتە بەل  ئىماناىلنۇرانە 

 ئوتتۇرىسـىدىتى  كـاەىر ر بىلەن جاھـالەت ھايـاتى ۋە    منمىنباغھيدۇ. 
 اىـل ئىمانئـنز قەلبىـدىتى ئەنە شـۇ     منمىننىـئ قاتتىق ئاداۋەت بولسا  

ەائالىيىتىـدە ئەكـس    –ئارزۇسىنى ئىنسانھر ھاياتىدا ۋە ئەمەلىي ئىـ   
تەلمىگەنلىتتىن ۋە شـۇنىڭدەب يـوقىھڭ    ېئەتت رخپ ياشاش نىشانىغا ي

ئەرزىمە   ئازغۇن ئىستەكلەرنى دەپ ئـنز قەلبىـدىتى تـوغرا  گـ زەل      
 ئۇنىمىغــانلىىتىنتۇيغــۇدىن كېاىشــتە ۋىجــدانى  ئىمــانىيمــۇكەممەل 
تېنىــدىتى ھەر بىــر  مــنمىن. بــۇ ئــاداۋەت ئــاداۋەتتۇرىىىــان كېلىــ  چ

ھ جەيرىگە قەدەر مۇستەھتەۋ ئورناپ كەتتەن  ھېاىانداق مـاددىي ۋە  
كــ چ تاقابىــل تۇرالمايــدىغان ئەڭ قــاتتىق ئــاداۋەت بولغاچىــا   مەنىــۋى
ــنمىن ــئ   م ــلەن ئۇنى ــدىتىبى ــاتى ئوت  ئەتراەى ــالەت ھاي ىســىدا تۇرجاھ

يـدۇ. بـۇ كـ رەش بـۇ دۇنيـادىتى جاھـالەت       ئىختىيارسىم كـ رەش ەارتھ 
ــاتى  ــنمىنھاي ــدىتى  م ــلقەلبى ــورۇن    ئىماناى ــەۋۋۇرىغا ئ ــات تەس ھاي

 «.قەدەر مەگگ  داۋاملىشىدۇ بوشاتىانغا
ئاساسـىي   كېلىشـىنىئ ھەقىىىي ئىماننىئ بارلىىىـا   قتىھرۇنمانا بۇ 

دېســەگمۇ بولىــدۇ. « ئەقىــدە نىــچ»ئامىلىــدۇر. ئەگەر خالىســاڭ ئــۇنى 
ئامىلھرنىــئ بىرەرســىگە ئىــگە بو لمىغــان نەرســىنى ئىمــان  يــۇقىرىىى

  «كــنز قــاراش»يــاكى ئەقىــدە دەپ ئاتاشــىا ئەرزىمەيــدۇ. ئــۇنى ەەقەت 
دېگەنـدەب سـنزلەرنىئ بىرەرسـى بىـلەن     « نەزەرىيە»  «ەىتىر –ئوي »

 بولىدۇ  خا  .  ئاتاشىىھ
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 ئەمما ھەقىىىي ئىمان قۇياشى بولسا  ئنز نـۇرىنى روھنىـئ بـارلىق   
تەرەەلىرىگە چاچىدۇ. ئۇنىئ يورۇقلۇق ۋە ئىسسىىلىق ھەمدە ھاياتلىق 
تاراتىۇچى روھىا ئنت پ  ئۇنىڭغا سىڭىشى  كەتتەن بولىدۇ. بۇ ئىمان 

قانائەتلەندخرىدۇ ۋە تىناھندۇرىدۇ.  ئەقىلنىئنت پ  ئەقىلگەئەقىدە  –
ىدۇ قەلبتە ئنت پ ئۇنى قوزغىتىدۇ. ئىرادىگە ئنت پ ئىرادىنى ئالغا ت رت

قانائەتلەنســە  قەلــا  ئەقىــلســالىدۇ.  يننىلىشــتەۋە ئــۇنى ئېنىــق بىــر 
تاشـىى ئەزا رمـۇ تەڭ    –تاەسا  ئىاتى  يننىلى   ئىرادە ھەرىتەتلەنسە

ئىنتىلىـدۇ. خـۇددى ەـادا     ھەرىتەتـتە كېلىـدۇ ۋە ئەمەلىـي    ھەرىتەتتە
 چوەانغا بويسۇنغاندەب. 

اراش بىـلەن  كـنز قـ   ئەمىننىـئ مۇشۇ ئورۇندا ەروفېسسـور ئەھـمەد   
 ئېيتىان مۇنۇ سنزلىرى دىىىەتتە ئەرزىيدۇ:  ەەرقلەندخرخپئەقىدىنى 

 تىتلىشـىئ قىلىـ    ئېتىىـاد سىنىئ كنز قارىشـىئ بىـلەن ئـۇنى    »
كنرسـەڭ ئـۇنى    نەزەرىيىنـى بار. سـەن بىـر    ەەرقئارىسىدا تولىمۇ چوڭ 

ــم ــئ – بىلىـ ــىگە مەلۇماتلىرىـ ــدە   دائىرىسـ ــا ئەقىـ ــ زخپ ئۇنىڭغـ كىرگـ
ماگىـدۇ.   يىلىتلىرىڭـدە تومۇرلىرىڭدا قان بولۇپ ئاقىدۇ. تىتلىسەڭ ئۇ 

 نەزەرىيىاـــىي رىتىڭنىـــئ ئەڭ چوگىـــۇر قېتىغـــا ســـىڭى  كىرىـــدۇ. 
قالىـدۇ.   چىىىۆمۇخاتا  ئەمەلىيەتتەەەيھسوپ توغرا دەپ قارىغان نەرسە 

ەاكىت تۇرغۇزسـا  ئەتە ئۇنىـئ ئەكسـىاە     لب گ ن بىرنەرسىگە بىر خى
ھە دېگەندە تـوغرا   نەزەرىيىسىدەلىدۇ. ئۇ ئنز ەاكىتھرنىمۇ تۇرغۇزۇپ قا

 ئېھتىمـاللىىتىن بولۇپ كېتەلمەيدۇ  ھەرقانداق بىـر نەزەرىـيە بـۇ خىـل     
 « .يىراق ئەمە 

ئەمما ئەقىـدە ئىگىسـى بولسـا ئنتتـ ر ەىااقىـا ئوخشـايدۇ. ئـۇ ئـنز         
ئىشىنىدۇ. ئۇنىئ قەلبىدە ئەقىـدىگە قارىتـا شـەب     قەتئىيئەقىدىسىگە 
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ــد – ــ بھە بولمايـ ــىەت   شـ ــىم ھەقىـ ــىنىئ شەكسـ ــنز ئەقىدىسـ ــۇ ئـ ۇ. ئـ
ئىتەنلىتىــگە  ئــۇ ب گــ ن ھەقىــىەت بولغــان ئىــتەن  ئەتىمــۇ چوقــۇۋ  

دىلــى بىــلەن ئىشــىنىدۇ. ئــۇ ئــنز   –ھەقىــىەت بولىــدىغانلىىىغا جــان 
موھتـــاە ئەمەســـلىتىنى  شـــەب ۋە  ئىســـۆاتىائەقىدىســـىنىئ ەاكىـــت  

 لىدۇ. يىراقتا ئىتەنلىتىنى ياخشى بى ىتىناھاي گۇمانھردىن
بوشاڭ  منتىـدىل كېلىـدۇ. ئەگەر بىـرەر كـنز قارىشـى       نەزەرىيىاى

توغرا بولۇپ چىىسا خـوش بولـۇپ قالىـدۇ. ئەگەر تـوغرا چىىمـاي قالسـا       
 نەزەرىيىسـىنىئ لى  كەتمەيـدۇ. ئـۇ تـوغرا دەپ قارىغـان     ېەىسەنتىگە ئ

 توغرىلىىىغىمــۇ نەزەرىيىســىنىئخاتــالىىىغىمۇ  خاتــا دەپ قارىغــان بىــر 
ــدىنئ ــا     ئال ــى بولس ــدە ئىگىس ــدۇ. ئەقى ــدۇرۇپ قويى ــاللىق قال ا  ئېھتىم

ئـاراۋ   ئىسۆاتلىمىغۇچە ئەقىدىسىنىقىمغىن  جەگگىۋار كېلىدۇ. ئۇ ئنز 
 تاەماي تىركىشىدۇ  ك رەش قىلىدۇ. 

كېلىدۇ  ئۇ باشىىھرنىئ ەاكىتى ئالدىدا  ئنزگىرىشجان نەزەرىيىاى
ەنـۆەئەت ئالدىـدا   م ئىگىلەيدىغانياكى ەاكىت شەكلىدە ئ ست نل كنى 

 رەسۇلۇلھھنىئ. ئەمما ئەقىدە ئىگىسى كېاىدۇۋاز  نەزەرىيىسىدىنئنز 
تنۋەنــدىتى ســنزىنى ئــنز مەيــدانى قىلىــدۇ. ەەيغەمــبەر ئەلەيھىسســا ۋ 

ئەگەر ئـۇ ر مۇشـۇ دەۋىتىمنـى تاشلىشـىم بەدىلىـگە      »شۇنداق دېگەن: 
 مـدىن دەۋىتى تۇتىۇزسـىمۇ ئوڭ قولۇمغـا قۇياشـنى سـول قولۇمغـا ئـاينى      

 « .ھەرگىم يانمايمەن )ۋاز كەچمەيمەنم
ــان    ــلەن جـ ــا ئەقىـــدە بىـ ــىم تەن. ئۇنىڭغـ ــا جانسـ ــيە بولسـ نەزەرىـ
كىرگ زخلمىسە تىرىلمەيدۇ. نەزەرىيە قاراگغۇ ئنگتـ ر  ئۇنىڭغـا ئەقىـدە    

  . نەزەرىيە كنلـدىتى توختـاۋ سـۇ بولـۇپ    يورۇمايدۇنۇرى چ شمىگ چە 
قىــدە تېشـى  دولىــۇنھپ  دۇ. ئەۇەاشـىھر ئۇنىـئ ئ ســتىگە تۇخـۇۋ تۇغـ    
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ئـنز ئ سـتىگە ھاشـاراتھرنىئ تۇخـۇۋ تۇغۇشـىغا        تۇرغان دەريـا بولـۇپ  
ئىمتان بەرمەيـدۇ. نەزەرىـيە بولسـا تۇمـان  ئەقىـدە ەـار ق يۇلتـۇزدۇر.        
نەزەرىيە قىيىناىلىىھرنى يارىتىدۇ. داۋانھرنى ەەيـدا قىلىـدۇ. تەننىـئ    

 ئىتتىلىنىشــتەغــاپ  مــاددىي تەلەەلىــرىگە بېىىنىــدۇ. گۇمــانھرنى قوز 
ۋەيران  توسۇقھرنىئېلى  بارىدۇ. ئەقىدە خەتەرلەرنى بنس پ ئنتىدۇ. 

ئنزگەرتىــدۇ.  جەريــاننىقىلىــدۇ. دەۋر يننىلىشــىنى بۇرايــدۇ. تــارىخىي 
شەب ۋە ئارىسالدىلىىنى س ە رخپ تاشھيدۇ. كەستىنلىك  قەتئىيلىـك  

 ۋە ھەقىىىي ئىشەن  ەەيدا قىلىدۇ. 

 ان ئىماننىڭ نېگىزىبىز كۆزدە تۇتۇۋاتق

« ئىشــىنى »ئىشــىنى  دېمەكتــۇر. كىشــىلەر  مەنىســىئىماننىــئ 
ا ددېگەن بۇ سنزگە ھەرخىل كىيىملەرنى كىيـدخرخپ ئـۇنى ئـنز ئورنىـ    

كوممۇنىممغــا »ئىشــلەتمىدى. شــۇنىئ ئ چ نمــۇ بىــم ب گــ نتى ك نــدە 
ــىنى  ــىنى »  «ئىشـ ــۇدىيەتتە ئىشـ ــىنى »  «مەۋجـ ــىە ئىشـ   «خەلىـ

 ئىنىىھبىـــا»  «مىللەتـــتە ئىشـــىنى  »  «ى مـــۇھەببەتتە ئىشـــىن »
ــىنى  ــۇرىمىم.     « ئىش ــ  ت ــ ردە ئۇچرىتى ــنزلەرنى كەڭ ت ــدەب س دېگەن

بۇ رنىئ ھەممىسى ئالھھنىئ رۇخسىتىسـىم ھالـدا كىشـىلەر ئـنزلىرى     
 كنرسىتىدۇ.  تىۆلىرىنىەەيدا قىلىۋالغان ھەر خىل ئىشىنى  

كېرەكلىـك  كىشىلەر خالىغىنىنى دەۋەرسۇن. بىم ەەقەت ئنزىمىمگە 
ــنى   ــان ئىشىنىش ــاقھۇتونبولغ ــان     ۋالس ــى بولغ ــم دېمەكا ــولغىنى. بى ب

  ئـــۇ ئىنســـانىيەتتە ئىنســـان ئىشىنىشـــتىئىشـــىنى  شـــۇنداق بىـــر 
ــئ    ــ  ئۇنى ــدىن تارتى ــەبىيلىتىدەتۇغۇلغان ــلىق ھەۋ   س ــۇن  ياش بولس

بولسـۇن ئۇنىڭـدىن ئايرىلمـاي كەلـگەن ھەۋ شـۇنداقھ       دۋردەقېرىلىق 
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نازارەتاىلىك قىلى  رولىنى  ھەرىتىتىگە –  ئىنساننىئ كنەىناە ئى
ئنتەيدىغان دىنىي ئىشىنىشتۇر. ئۇ ساماۋى ئەقىدىلەرنىئ ئاخىرقىسى 
بولغان ئىسھۋ ئەقىدىسىدە گەۋدىلەنگەن ئىشىنىشتۇر. قۇرئـان كەرىـم   
ۋە ئۇلۇغ ەەيغەمبەر سنزى بايان قىلغاندەب  ئالھھىا  قىيامەت ك نىگە  

ــتىلەرگە  كىتابھرغـــا    ەەيغەمـــبەرلەرگە ئىمـــان كەلت رخشـــتە   ەەرىشـ
 تېۆىشماقلىرىنىگەۋدىلەنگەن ئىشىنىشتۇر. مانا بۇ ئەقىدە تەبىئەتنىئ 

  ئىنســانغا ھايــات ۋە ماماتنىــئ ســىرىنى ئېاىــ  بېرىــدىغان   يېشــى 
ئىنســاننىئ نەدىــن كەلــدىمك نەگە بــارىمەنك بــۇ ر نــېمە ئ چــ نك ... 

ــ زخلمە  ســــوئاللىرىغا ئەڭ  ــەتلىنەرانائققاتــــارلىق ئــ ــاۋا   كلىــ جــ
بېرىــدىغان ئەقىــدە. بــۇ ئەقىــدە ئىســھمنىئ يېڭىلىىلىرىــدىن ئەمە   

ئەمە . ئۇ ئنزگەرتى   تەلىماتىمۇنىئ يېڭى ئەلەيھىسسا ممۇھەممەد 
ئۇچرىمىغان ساپ ئەقىدە بولۇپ  ئالھھنىئ بارلىق  يەگگ شلىنىشتەۋە 

بـارلىق   ەەيغەمبەرلىرى شۇ ئەقىدە بىلەن ئەۋەتىلـگەن ھەۋ ئالھھنىـئ  
ــابلىرى  ــدە     ە ت نســ رخبكىت ــۇ ئەقى ــلەن چ شــتەن. ئ ــدە بى شــۇ ئەقى

ئالھھنىئ كنز كنرىدىغان ۋە كنرەلمەيدىغان ە تت ل ئـالەمگە بولغـان   
ئا قىســى ھەقىىــدىتى ھەمــدە ھاياتلىىنىــئ مــاھىيىتى ۋە ئىنســاننىئ  
ئۇنىڭــدىتى نىشــانى شــۇنداقھ ئىنســاننىئ ھايــاتلىىتىن كېيىنتــى       

ىتى ھــې  قانــداق ئــنزگىرى  ۋە ئنزگەرتىشــلەرگە  ھەقىىــد ئــاقىۋىتى
ئۇچرىمىغـــان مـــۇقىم ۋە مەگگ لـــ ب ھەقىىەتـــلەر ئەقىدىســـىدۇر. بـــۇ  

ــنگەتتى      ــا ئـ ــنز بالىلىرىغـ ــا ۋ ئـ ــادەۋ ئەلەيھىسسـ ــدىنى ئـ ــۇھئەقىـ  نـ
ــدى     ــدە جاكارلىـ ــى ئىاىـ ــنز خەلىـ ــا ۋ ئـ ــۇدئەلەيھىسسـ ــالىھۋە  ھـ  سـ

ۋە  ئىسـھاق سـمائىل   ئەلەيھىسسا مھر ئۇنىڭغا چـاقىردى  ئىبـراھىم  ئى  
باشــىا بـــارلىق ەەيغەمــبەرلەر شـــۇ ئەقىــدىنى تارقـــاتتى. ئىســـھمنىئ    
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ــانە      ــل ئەەســ ــدىنى ھەرخىــ ــۇ ئەقىــ ــى بــ ــئ ھەممىســ قىلغانلىرىنىــ
خۇراەاتھردىن تـازىھش  زامانھرنىـئ ئنت شـىگە ئەگىشـى  ئەقىـدىگە      

يـات تەركىـبلەردىن     بۇلغىـۋەتتەن سىڭى  قالغان  ئۇنىئ سـاەلىىىنى  
ۋە  خۇداچىلىـق ماھىيىتىنى بـۇزۇپ تاشـلىغان ئـ چ     خۇدالق ئۇنىئ بىر

  ئنزىگە ئالھھتىن باشىا نەرسىنى خـۇدا  ئىدىيىلىرىدىنشاەائەتاىلىك 
تىتـــــــلەش ئىشـــــــلىرىدىن ھەمـــــــدە ئالھھنىـــــــئ ســـــــاەلىىىنى 

ئايرىــ    ماددىيھشتۇرۇشــھردىن خۇن كلەشــت رىدىغان ئوخشــاتما ۋە  
وخشاش ئىسھۋ دىنى ھەر ئ شۇنىڭغاساەھشتۇرۇشتىن ئىبارەت بولدى. 

بىر ئىنسان ئ چ ن تا قىيامەتتىاە ئنزگەرمە  غايە بولۇش  ئىھھىـي  
ئەلاىلىتنىئ ئەڭ ئاخىرقىسـى بولـۇش سـ ەىتى بىـلەن بـۇ ئەقىـدىنى       

 يىق ھالدا  خۇددى يېڭىدىن ئوتتۇرىغا  تەلىۆىگەئالھھنىئ ھېتمەت 
 قويغاندەب بولدى. 

ئالھھىــا  ســ ەىتىدەى تنۋەنــدە بــۇ ئەقىــدىنىئ ئاساســى مەزمــۇن    
 ئىشىنى  بىلەن قىيامەتتە ئىشىنى  ئ ستىدە توختىلىمىم.

 ئالالھنىڭ بارلىقى

ك چ چەكسىم  باشىۇرۇۋاتىانتەبىئەت دۇنياسىنىئ ئارقىسىدا ئۇنى 
دۇنيـا مەۋجۇدىيىتىنىـئ   »بىر سىرتىى ك چ بولۇپ  ئۇ ك چنى بەزىـلەر  

ــەۋەبى  ــلىق س ــلەر  « ئاساس ــا  بەزى ــى »دەپ ئاتىس ــلبىرىنا دەپ « ئەقى
دەپ ئاتاشتى. قۇرئان كەرىم ۋە « تۇنجى ت رتتە»ئاتىدى. يەنە بەزىلەر 

ئــۇ كــ چنى بــارلىق گ زەللىــك ۋە ئۇلۇغلــۇق    ســاماۋى كىتــابھر بولســا
دېـگەن ئەرەبـاە نـاۋ بىـلەن     « ئالھھ»ئنزىدە ھازىرلىغان  س ەەتلىرىنى

ــى      ــاھىيىتى ۋە زات ــئ م ــي ك چنى ــۇغ ئىھھى ــىم ئۇل ــۇ چەكس ــدى. ب ئاتى
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. ھــالبۇكى سـىرتىدىدۇر بىلىــ  دائىرىسـىنىئ   ئەقلىنىـئ ىنسـانىيەت  ئ
ئىنســان ئــنز جېنــى ۋە ئــنز روھىنىــئ مــاھىيىتىنى  مــاددىي ئــالەۋ        

ــدىن ــۇن   ئەمەلىيەتلىرى ــا ئوخشــاش نۇرغ ــوب  ماگنىتى  نەرســىلەرنىئت
بىلسـىمۇ مـاھىيەتتە ئـۇ رنى بىۋاسـىتە بىلەلمىـگەن       تەسـىرىنى تاشىى 
ــا   ــدىنتۇرس ــۇقىرى ھەممى ــى ۋە    كي ــئ زات ــا ئالھھنى ــاھىيىتىنىاتت  م

ئەنە شۇ ئالھھ سىلەرنىئ ەەرۋەردىگارىڭھردۇر. »قانداقمۇ بىلەلىسۇنك 
ئــۇ ھەممىنــى ياراتىۇچىــدۇر  ئــالھھتىن بــنلەب ھــې  مەبــۇد )بەرھەقم  
يوقتۇر  ئۇ ھەممە نەرسىنى ياراتىۇچىدۇر  ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭھر  ئۇ 

ئـالھھنى كنرمەيـدۇ  ئـالھھ كـنزلەرنى      ھەر نەرسىگە ھامىيدۇر. كنزلەر
ــالھھ )بەنـــدىلىرىگەم مېھرىبانـــدۇر  ھەممىـــدىن   كـــنرخپ تۇرىـــدۇ  ئـ

ئىھھـى ئەمە     گۇرۇھنىـئ بۇ ئىـھھ بەلگىلىـك بىـر     1«.خەۋەرداردۇر
شۇنداقھ خا  بىر مىللەتنىئ ياكى مۇئەييەن بىر رايوننىـئ ئىھھىمـۇ   

ــۇ:   ــىەتەن ئــــ ــئ ەەرۋەر»ئەمە . ھەقىــــ ــارىئالەملەرنىــــ   2«دىگــــ
ــدۇر » ــئ ەەرۋەردىگارىـ ــمانھرنىئ ۋە زېمىننىـ ــرىىنىئ»  3«.ئاسـ   مەشـ

  4«ۋە ئـۇ ر ئارىسـىدىتى مەخلۇقھرنىـئ ەەرۋەردىگارىـدۇر     مەغرىبنىئ
ئى مۇھەممەدم ئېيتىىنتى: ئـالھھ ھەمـمە نەرسـىنىئ ەەرۋەردىگـارى     »)

دېـگەن   –5«كقىھمـدىمەن تۇرسا  ئۇنىڭدىن باشىا ەەرۋەردىگـار تەلەپ  
 ھتۇر. ئىھ
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ــئ   ــم ئالھھنى ــئبى ــ ن   ئىھھىيىتىنى ــ  ئ چ ــۇمىيلىىىنى بىلى ئوم
قۇرئان بىمگە ھېتايە قىلى  بەرگەن مۇسا ۋە ەىرئەۋننىئ سـنھبىتىگە  

ەىرئەۋن ئېيتتى: ئالەملەرنىئ ەەرۋەردىگـارى دېـگەن   »قۇ ق سا يلى: 
نـــېمەك مۇســـا ئېيتتـــى: ئـــۇ ئاســـمانھرنىئ  زېمىننىـــئ ۋە ئۇ رنىـــئ  

ــدۇر  ئەگەر ســىلەر   ئارىســىدىتى ە  ــئ ەەرۋەردىگارى ــ ن مەخلۇقھرنى ت
ھەقىىىـــي  ئىشـــىنىدىغان بولســـاگھر. ەىـــرئەۋن چنرىســـىدىتىلەرگە: 

ك دېــدى. مۇســا ئېيتتــى: )ئــۇم    ئاگھۋاتامســىلەر)ئۇنىــئ جــاۋابىنىم  
مەشرىىنىئ  مەغرىبنىئ ەەرۋەردىگارىدۇر. ەىرئەۋن ئېيتتـى: سـىلەرگە   

مۇسـا ئېيتتـى: )ئـۇم مەشـرىىنىئ      ئەۋەتىلگەن )بۇم ئەلاى مەجنۇندۇر  
مەغرىبنىــئ ۋە ئــۇ ر ئارىســىدىتى مەخلۇقاتھرنىــئ ەەرۋەردىگارىــدۇر. 

  1«.ئەگەر سىلەر چ شىنىدىغان بولساگھر
قۇرئــان كەرىــم ئالھھنىــئ بارلىىىغــا كــنپ خىــل يــولھر ئــارقىلىق  
دەلىل كەلت رىدۇ. شـۇ يولھرنىـئ بىـرى سـ ەىتىدە  ئـۇ  ئىنسـانھرنىئ       

نەزىرىنى كائىناتتىتى كائىنات كەينىدە تۇرۇپ ئۇنى ئىـدارە   –دىىىەت 
ــر   ــان بىـ ــكقىلىۋاتىـ ــدىغان    ھېتمەتلىـ ــۇر بېرىـ ــدىن ئۇچـ ياراتىۇچىـ

ــا     ــا مەتلەر بولس ــۇ ئ ــدۇ. ئ ــا مەتلەرگە قارىتى ــەبە »ئ ــجە – س « نەتى
ەاكىـت   تۇقاەرئـا ىغا ئىشىنىدىغان ھەر قانـداق بىـر ئـادەمنى    ەىرىنسىۆ

يېگــانە بىــر ياراتىۇچىنىــئ بــارلىىىنى تەن  تەلەپ قىلــدۇرمىغان ھالــدا 
ــانۇنىيەتلەردۇرئايــــدىئ  –ئــــاپئېلىشــــىا ئېلىــــ  بارىــــدىغان  : قــ

 ك نـدۇزنىئ يارىتىلىشـىدا  كـېاە بىـلەن     زېمىننىئئاسمانھرنىئ ۋە »
ــدىلىق نەرســىلەرنى ئېلىــ  دېڭىــمدا  ننۋەتلىشىشــىدە   كىشــىلەرگە ەاي
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رۇپ بەرگەن    ئــالھھ بۇلــۇتتىن ياغــدۇ  كىمىــلەردەئــ زخپ يــ رگەن  
تـارقىتىۋەتتەن   ي زىگەيامغۇردا  يەر  تىرىلدخرىدىغانئنلگەن زېمىننى 

 -ھايۋانھردا  شامال يننىلىشلىرىنىئ ئنزگىرى  تۇرۇشلىرىدا  ئاسـمان  
كىشـىلەر   چ شـىنىدىغان بۇلـۇتھردا    بويسۇندۇرۇلغان ئارىسىدازېمىن 

ــىتىدىغانم دە    ــى كنرس ــئ بىرلىتىن ــۋەتتە )ئالھھنى ــ ن ئەل ــلەر ئ چ لىل
  1«.باردۇر

ــاي    ــى بولمـ ــئ ياراتىۇچىسـ ــاتتىتى مەخلۇقاتھرنىـ ــۇ كەڭ كائىنـ بـ
ــۇمتىن ئەمە   ئۇنىڭــــدىتى  ــتېمىھرنىئمــ ــر  ئەتراەلىــــق سىســ بىــ

يـاكى ئـۇ ر ياراتىۇچىسـىم    »بولماي مـۇمتىن ئەمە :    يىھەلىگ چىسى
انھرنى ك ياكى ئۇ ر ئنزلىرى ياراتىۇچىمۇك ياكى ئۇ ر ئاسـم يارىتىلغانمۇ

ئــــى مۇســــا  ســــىلەرنىئ »ەىــــرئەۋن: » 2«زېمىننــــى ياراتىــــانمۇكۋە 
ــمك  ــارىڭھر كى ــى:   « ەەرۋەردىگ ــا ئېيتت ــدى. مۇس ــارىمىم »دې ەەرۋەردىگ

  ھەمــمە نەرســىگە ئــنزىگە مۇناســى  شــەكىل ئاتــا  زاتتــۇركىشــۇنداق 
قىلـــدى. )ئانـــدىن ئۇ رغـــا ياشـــاش يـــوللىرىنى  ەايدىلىنىـــدىغان      

  3«.نەرسىلەرنى كنرسەتتى
قوزغىتىدۇ  ئىنسـان شـۇ    ئاگنىساننىئ ساغھۋ تەبىئىي قۇرئان ئىن

ئېلىـ  تۇرىـدىغان  ھەممىـدىن     خەۋەرئاڭ بىلەن بىۋاسـىتە ئنزىـدىن   
باتىــل »ئۇلــۇغ  ئەڭ ك چلــ ب بىــر ەەرۋەردىگــارى بــارلىىىنى ســېمىدۇ:  

ــا       ــئ دىنىغ ــ زلەنگىن  ئالھھنى ــا ي ــھۋ دىنغ ــۇپ ئىس ــنھردىن بۇرۇل دى
نى شۇ دىن بىلەن ياراتىان  ئالھھنىئ )ئەگەشتىنتىم ئالھھ ئىنسانھر
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نھرنىئ ياراتىىنىدا ئنزگىرى  بولمايدۇ  بۇ توغرا دىندۇر. لېتىن ئىنسـا 
  1«تولىسى بۇنى بىلمەيدۇ.

ــاڭ كەڭ   ــۇ ئـ ــادىلىك –بـ ــۇن كۇشـ ــدا   –  ئويـ ــا ۋاقىتلىرىـ تاماشـ
بىلىنمىســىمۇ  قىيىناىلىــق  بەختســىملىك ۋاقىتلىرىــدا تېــم  ئاشــتارا   

چاغـــدا ئىنســـاننىئ يالغـــان ەەردازلىـــرى تارقـــاپ   بولىـــدۇ. بۇنـــداق 
ئۇنىڭدىتى ساپ ۋە چىن بولغان روھىـي ھـالەت ئـنزىنى كنرسـىتىدۇ.     
شـــۇنىئ بىـــلەن ئىنســـان ەەرۋەردىگارىغـــا يـــالۋۇرۇپ دۇئـــا قىلىشـــىا 

ــتىدەم     »باشــھيدۇ:  ــۇ غھر ئ س ــى ئ ــا )يەن ــىلەرنى قۇرۇقلۇقت ــالھھ س ئ
ىلدۇرىدۇ. سـىلەر ئولتۇرغـان   ئ ستىدەم سەەەر ق كىمىلەردېڭىمدا )يەنى 

كېمە )كىشىلەرنى ئېلى م مەيىن شامالدا مېڭىۋاتىـان ۋە بـۇ شـامالدىن    
ئۇ ر خۇشاللىنىۋاتىان چاغدا  بىردىنھ بوران چىىى  )كېمە ئنرخلىدۇم  

تەرەەــتىن كنت رخل ۋاتىــان دېڭىــم دولىــۇنلىرى ئىاىــدە  –ئــۇ ر تەرەپ 
ــدۇ   ــدىتىلەرقالىـــ ــىۋېلىنغانلىىىغ كىمىـــ ــا ب   اقورشـــ ــى ھـــ )يەنـــ

ــان بــۇتلىرىنى تاشــھپ      ــدىغانلىىىغام جەزۋ قىلىــدۇ  )چوقۇنۇۋاتى بولى
ئى خـۇدا  ئەگەر سـەن بىمنـى بـۇ بـا دىن قۇتۇلدۇرسـاڭ بىـم        ›قويۇپم 

دەپ چىن كنگلى بىـلەن دۇئـا    ‹چوقۇۋ ش ك ر قىلغۇچىھردىن بولىمىم
 2«قىلىدۇ.

ق ۇلـ ۇغرۋە ياراتىۇچىسـى تو  مەنبىئـى بۇ ئاڭ ئىنسـان بـۇ ئالەمنىـئ    
سوئالغا دۇچ كەلگەندە ئاشتارا بولىدۇ. بۇنداق چاغدا ئىنساننىئ ئېڭى 

ــۇ ســوئالغا   ــالھھ»ب ــدۇ:   « ئ ــاۋا  بېرىشــتىن باشــىىغا ەېتىنالماي دەپ ج
ئاسمانھرنى ۋە زېمىننى كىم ياراتتىك كـ ننى  »ئەگەر سەن ئۇ ردىن: »
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پ دە« ۋە ئاينى كىم )بەندىلەرنىئ مەنۆەئەتى ئ چ نم بويسـۇندۇردىك 
دەپ جـاۋا  بېرىـدۇ  ئـۇ ر قانـداقمۇ     « ئـالھھ »سورىساڭ ئـۇ ر چوقـۇۋ   

ــدۇ    ــاش تارتىـ ــدىنم بـ ــئ ئىبادىتىـ ــۇھەممەد   »)  1«)ئالھھنىـ ــى مـ ئـ
سـىلەرگە ئاسـماندىن )يـامغۇر ياغـدۇرۇپم     »مۇشرىتھرغام ئېيتىىنتـى:  

زېمىندىن )گىياھ ئ ندخرخپم كىم رىمىق بېرىدۇك سـىلەرنىئ ئـاگھش   
ــابىلىي  ــنرخش ق ــك شــەيئىلەرنى   ۋە ك ــم باشــىۇرىدۇك تىرى ىتىڭھرنى كى

ئنل ب شـەيئىلەردىن كىـم ەەيـدا قىلىـدۇك ئنلـ ب شـەيئىلەرنى تىرىـك        
شەيئىلەردىن كىم ەەيدا قىلىدۇك )خا يىىنىئ ئىشلىرىنىم كىـم ئىـدارە   

دەيدۇ. ئېيتىىنتى ئالھھتىن « ئالھھ»قىلىدۇك ئۇ ر )بۇ رغا جاۋابەنم: 
ك قورقمامســـلەرئالھھنىـــئ ئازابىـــدىنم چوقۇنـــۇش بىـــلەن  غەيــرىگە 

ــدەب) ــي      يۇقىرىىىـ ــىلەرنىئ ھەقىىىـ ــۇچىم سـ ــھرنى قىلغـ ــوڭ ئىشـ چـ
ۇر. ھەقىىەتتىن قالسا گـۇمراھلىىتىن  تەەرۋەردىگارىڭھر ئەنە شۇ ئالھھ

غەيرىي ھې  نەرسە مەۋجـۇد ئەمە   نېمىشـىا )ئىمانـدىن يـ ز ئـنرخپ      
  2«گۇمراھلىىىام بۇرۇلۇپ كېتىسىلەرك

ــان كە ــ نىگە ئىشىنىشـــنىئ     قۇرئـ ــا ۋە قىيـــامەت كـ رىـــم ئالھھىـ
ــاتلىق   ــانھرغا نىجـــ ــىئىنســـ ــبەرگە  كىمىســـ ــا ۋە ەەيغەمـــ   ئالھھىـــ

ــلىتىنىئ ــا كەت ۋە   ئىشەنمەســ ــا ھــ ــوقىلى ئۇ رغــ ــى  يــ جىلغىســ
ــارىخى ئەمەلىيىتــى    بولىــدىغانلىىىنى ئىنســانىيەتنىئ بىــر قېتىملىــق ت

ــۇھ  ئىســۆاتھپبىــلەن  ــۇق  ۋمــىەئەلەيھىسســا ۋ ۋە ئۇنىــئ ق ن توغرۇل
ۋە ئۇنىـئ بىـلەن    نـۇھنى ئىنتار قىلدى   نۇھنىئۇ ر »مۇنداق دەيدۇ: 

ــار      ــايەتلىرىمىمنى ئىنتـ ــۇزدۇق  ئـ ــانھرنى قۇتىـ ــلە بولغـ ــدە بىلـ كىمىـ
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ــدۇق.   ــ نلەي )ســۇغام غەرق قىل ــانھرنى ە ت ــۇ ر ش بھىســىمكىقىلغ   ئ
 ۋەئۇنىــئســالىھ  1«.ۋۋ ئىــدىە)ھەقنــى كنرخشــتىن دىللىــرىم كــور ق 

قىلغـانلىىلىرى   زۇلـۇۋ ئۇ ر »ق مۇنداق دەيدۇ: ۇلۇتوغر  رسەمۇدقەۋمى 
م خـالى بولـۇپ قالـدى     ئـادىمىماتتىن ئ چ ن ئۇ رنىـئ شـۇ ئـنيلىرى )   
ۋۋ ئ چـ ن بۇنىڭـدا چـوڭ ئىبـرەت     ەئالھھنىئ قۇدرىتىنى بىلىدىغان ق

بار. )سالىھ بىلەنم ئىمان ئېيتىان ۋە تەقۋادارلىق قىلغانھرنى ئـازابتىن  
  2«.قۇتىۇزدۇق

 ەەيغەمبىرىمىــمئــالھھ ئنزىنىــئ بــارلىق ەەيغەمبەرلىــرى توغرۇلــۇق 
ــدۇ:     ــۇنداق دەي ــ  ش ــا  قىلى ــا مغا خىت ــۇھەممەد ئەلەيھىسس ــى »)م ئ

  سەندىن ئىلگىرى نۇرغۇن ەەيغەمبەرلەرنـى  ش بھىسىمكىمۇھەممەد م 
ەەيغەمـــبەر قىلىـــ  ئەۋەتتـــۇق  ئـــۇ ەەيغەمـــبەرلەر ئۇ رغـــا   گەۋمىـــەق

ــت ەەيغەم  ــئ راس ــۇن   )ئنزلىرىنى ــۆاتھيدىغانم نۇرغ ــى ئىس بەرلىتلىرىن
ــەن  ــنجىمىلەرنىروش ــۇ ر    م ــدى )ئ ــ  كەل ــنجىمىلەرنىئېلى ــار  م ئىنت

ياردەۋ قىلىـ    منمىنلەرگەقىلدىم. ئاسىيلىق قىلغانھرنى جازالىدۇق  
  3«.بىمگە تېگىشلىك بولدى

 ئالالھ تائاال پەقەت بىر ئىالھتۇر

يــوق.  شــېرىتىئ ھەقىــىەتەن ئــالھھ يــالغۇز بىــر ئىھھتــۇر. ئۇنىــ 
ئېيتىىنتـى ئـۇ   »جەھەتـتە ئۇنىـئ تەگدىشـى يـوق:      سـ ەەت ماھىيەت  

موھتاجدۇر  ئالھھ بـا  تاەىـانمۇ ئەمە      ائالھھ بىردۇر  ھەممە ئالھھى
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 1«.تۇغۇلغــانمۇ ئەمە   ھــې  كىشــى ئۇنىڭغــا تەگــداش بو لمايــدۇ     
  ئۇنىڭــدىن باشـىا ھــې  مەبــۇد  بىـر ئىھھتــۇر سـىلەرنىئ ئىھھىڭــھر  »
 2«.  ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر  شـەەىەتلىتتۇر ەرھەق يوقتۇر  ئۇ ناھايىتى ب

ئالەمــدىتى بــارلىق شــەيئىلەر ۋە ەۇختىلىــق بىــلەن ئورۇنھشــتۇرۇلغان 
بىر ئىتەنلىتىنى كنرسـىتىدۇ. ئەگەر   ئىجادچىسىنىئت زخملەر ئۇنىئ 

بۇ ئالەمدىتى شەيئىلەرنىئ ئىجادچىسى بىرقاناە بولغان بولسا  ئـالەۋ  
ئىنتىمامـدىن   – تەرتىـا ىسىدە بىردەكلىك بولمىغان  ب گ نتى ت زخلم

ــالھھ راســت    ــاچىىلى بولمىغــان بــو تتى. ئ ئەگەر : »ئېيتىــدۇرئېغىــم ئ
زېمىندا ئالھھتىن باشىا ئىھھھر بولسا ئىدى )كائىناتنىـئ   –ئاسماندا 
م ئەلۋەتتە بۇزۇ تتى. ئەرشنىئ ەەرۋەردىگارى ئالھھ ئۇ رنىـئ  تەرتىبى
  3«.نەرسىلىرىدىن ەاكتۇر گەنس ەەتلى

ــمان   ــالھھ ئاســ ــدىتىئــ ــانلىق  زېمىنــ ــ ل  –جــ ــىم ە تتــ جانســ
نەرسىلەرنىئ بىردىنبىر ەەرۋەردىگارىدۇر. شۇنىئ ئ چـ ن ھەرقانـداق   

ئەۋلىيــا  ەەيغەمــبەر  خــانمادە  ەادىشــاھ بولــۇپ  –ئــۇ ەىــر  —ئىنســانغا 
ىھر چوقۇنۇشىا بولمايـدۇ  چـ نتى ئـۇ ر باشـى     —كەتتەن تەقدىردىمۇ 

 . چىتىندخرەلمەيدۇزىياننىمۇ  –ت گ ل ئنزلىرىگە كەلگەن ەايدا 
مۇھەممەد ئەلەيھىسسا منىئ شەخسـىيىتىنى ئېلىـ  ئېيتسـاق ئـۇ     

خا  . قۇرئان ئـۇ توغرۇلـۇق مۇنـداق دەيـدۇ:      ەەيغەمبىرىھبىر ئىسھۋ 
ــۇرۇن كـــنپ  » ــبەردۇر   ئۇنىڭـــدىن بـ ــر ەەيغەمـ مـــۇھەممەد ەەقەت بىـ
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ــنتتى  ــبەرلەر ئ ــنزى توغر   1«.ەەيغەم ــا ۋ ئ ــبەر ئەلەيھىسس ــۇەەيغەم ق ۇل
دېـدى. ئـالھھ   « مۇھەممەد ئالھھنىـئ بەندىسـى ۋە ئەلاىسـى   »ەەقەت 

يېگــانە يــاراتىۇچى  –ھەقىــىەتەن ھەربىــر ئــ ممەتتە ئنزىنىــئ يەكــتە 
ئىتەنلىتنى  ئنزىدىن باشىا ئىبادەت قىلىشـىا تېگىشـلىك ھېاىانـداق    

ە ەەيغەمبەرلەرنـى ئەۋەتتـى.   مەقسىتىد بىلدخرخشىنى ىئىھھنىئ يوقلى
ەەيغەمبەرلەرمــۇ ئــالھھتىن ئوچــۇق  روشــەن دەلىلــلەر بىــلەن ۋەھىــي   
كەلگەندىن كېيىن  بىرەرسىمۇ كىشىلەرنى ئنزىنى ئۇلۇغھشىا  ئـنزىنى  

يـوق. شـۇگا ئىسـھۋ ئەقىدىسـىنىئ تـ پ       بـۇيرىغىنى ئىھھ تىتلەشـتە  
« تەقــۋا»  «ئىخــھ »  «تەۋھىــد» ئارىســىدامەزمــۇنى مۇســۇلمانھر  

دېـگەن  « ئالھھتىن باشىا ھـې  ئىـھھ يـوق   »كەلىمىسى دەپ تونۇلغان 
 يىغىنااقھنغان.  ئارغاوشمۇشۇ ئۇلۇغ 

 قارشــى ەىرلىرىغــابــۇ شــوئار يەرشــارى زومىگەرلىــرى ۋە جاھــالەت  
ــى      ــۇن  قىسىىس ــان بولس ــا ئىنس ــا دەرەس ي ــاش ي ــوئارى  ت ــنىىھ  ش ئى

 رخلگەن ھەرقانـداق  كىشىلەر تەرىۆىدىن ئىھھلىـق دەرىجىسـىگە كنتـ   
. ئارىدۇروشــسـەنەۋ ۋە ئاتــالمى  ئىھھھرغـا قارشــى ئىـنىىھ      –بـۇت  

بـۇ شـوئار ە تتـ ل ئىنسـانىيەتنى     « ئالھھتىن باشىا ھـې  ئىـھھ يـوق   »
ئىنســان قــۇلاىلىىى  تەبىــئەت قۇلاىلىىىــدىن ئومۇمي زلــ ب ئــازات      

بـۇ  . سەرلەۋھىسـى يولنىئ بىر چاقىرىق. بۇ يېڭى  دۇنياۋىيقىلىدىغان 
بەلتــى   بىــر ھەكىــم يــاكى ەەيھســوەنىئ ئىجــاد قىلغــان يــولى ئەمە 

تېگىشــلىك ئۇلــۇغ  سۇنۇشــىاقەلــبلەر ھــنكمى ۋە قانۇنىغــا  مــۇتلەق بوي
 ئالھھنىئ يولىدۇر. 
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ــوق  » ــھھ يـ ــې  ئىـ ــىا ھـ ــالھھتىن باشـ ــۇ « ئـ ــوئاربـ ــالەت شـ  جاھـ
ــانۇنى    ــنز ئەقىدىســى ۋە ق ــدىغان  ئ ــېھن قىلى جەمئىيەتلىــرىگە جەڭ ئ

ەممىــــدىن ئا ھىــــدە ئورۇنــــدا تۇرىــــدىغان  ھەرقانــــداق بىــــلەن ھ
  گۇرۇھۋازلىق  يۇرتۋازلىىىا ئورۇن بولمىغان  مىللەتۋازلىقشەكىلدىتى 

ــر      ــى بى ــان يېڭ ــلىق بولغ ــىغا قاراش ــئ باشىۇرۇش ــا  ئۇنى ەەقەت ئالھھى
جەمئىيەتنىئ مەيدانغا كەلگەنلىتىدىن دېرەب بېرىدىغان ئالەمشـۇمۇل  

 خىتابنامە. 
ئالھھتىن باشىا »ھماىلىرى ۋە ئازغۇنلۇق ھامىيلىرى جاھالەت باش
تەختىنـى   – تـاجۇ دېـگەن چاقىرىىنىـئ ئنزلىرىنىـئ    « ھې  ئىھھ يوق

خـاتىمە بېـرى   ئـنزلىرىگە قـۇل      ياۋۇزلۇقىغا – زۇلۇۋگۇمران قىلى   
ــان     ــ چى تايـ ــاردەۋ بەرگـ ــاۋ  يـ ــلەرگە ئىلھـ ــاۋاتىان خەلىـ بولـــۇپ ياشـ

 ھـې  نېمىسـىنى  ارشـى تـۇرۇش يولىـدا    ئىتەنلىتىنى بايىاپ  ئۇنىڭغا ق
ئالھھنىــئ يولىــدىن توســۇپ  ئۇ رغــا  مــنمىنلەرنى. ئــۇ ر ئاياشــمىدى

 ئنزگەرتىـۋىت  ھەرخىل توسـالغۇ رنى ەەيـدا قىلـدى. بـۇ چـاقىرىىنى      
ساختا ئىھھھرنى ەەيدا قىلى   ئادەملەرنى ئۇ  مۇناىلىغانئ چ ن بىر 

قىلىــدىغان قىلىــ  ســەجدە  – تەزىــم  ئېگىــدىغاننەرســىلەرگە بــاش 
ــا  ــتى. ئەممــ ــدقويۇشــ ــى  تەۋھىــ ــى  منمىنلەرنىــــئئەقىدىســ روھىنــ

ئۇ رنىئ نەزىرىدە ئىنسان ئىھھ  يېرىم ئىـھھ  ئـ چ    ي كسەلدخرگەچتە
ئىھھ  ئىھھنىئ ئوغلى بار ياكى زېمىنـدا ئىـھھ چ شـتەن ئـورۇن بـار      

 ئورۇن يوق.  سەەسەتىلەرگەدېگەندەب 
ياكى  ئېگىدىغاننىدىغان باش ئىنسانغا سەجدە قىلىدىغان  چوقۇ

ئىنسان ئالدىدا يەر سنيىدىغان ئادەۋ ئىنسان قاتارىدا سانالمايدۇ. مانـا  
بۇ  ئىنسانھرنىئ ھەقىىىي  باراۋەرلىك ئاساسى  ھەقىىىي  ئەركىنلىـك  
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  ئىنسـاننىئ ھەقىىىـي  ھـنرمەت يىلتىـمى. چـ نتى ئىبـادەت       مەنبىئى
 ق  ئورتاقلىق بولمايدۇ.  قىلغۇچى بىلەن مەبۇد ئارىسىدا قېرىنداشلى

بىـم ھەبەش )ب گــ نتى  »مۇنــداق دەيـدۇ:   ئەشـئەرىي ئەبـۇ مۇسـا   
بــۇيرۇقى بىــلەن ئۇنىــئ ئالــدىغا   نەجاشــىنىئم ەادىشــاھى ئىفــوەىيە

ۋە ەـوەلىرى   ۋۇزەرالىـرى  –كىرگەندە ئۇ تەختىـدە ئولتـۇراتتى  ۋەزىـر    
ئــنز ئورنىــدا جىمجىــت تۇرۇشــاتتى. قۇرەيىشــلەرنىئ ۋەكىللىرىــدىن  

ئۇنىئ سـول تەرىۆىـدە    ئەممارمر ئىبنى ئا  ئۇنىئ ئوڭ تەرىۆىدە  ئە
: ئـۇ ر سـاگا تەزىـم    نەجاشـىغا تۇراتتى  ئۇ ر بىم كىرىشتىن ئىلگىرى 

 –قىلمايدۇ دېگەن ئىتەن. بىم بۇنـداق قىلمىغانـدىن كېـيىن ۋەزىـر     
 بىمنى: شاھىا سەجدە قىلىڭھر  دەپ ئالدىراتىىلى تۇردى.  ۋۇزەرا ر

ئـالھھتىن باشـىىغا سـەجدە    »قوەـۇپ:   تالىـا ى ئەبـۇ  ئىبنـ  جەئۆەر
 دېدى. « قىلمايمىم

ز يىشـلەرنىئ زىيانتەشـلىتى بىـلەن ئـن    قاراڭ  بۇ مۇسۇلمانھر قۇرە
چىىى   ئۇشبۇ ەادىشاھنىئ زېمىنىغا كېلى   قېاى ۋەتىنىنى تاشھپ 

ئۇنىئ قانـات ئاسـتىدا تۇرۇۋاتىـان مۇھـاجىر ر بولسـىمۇ لـېتىن ئـۇ ر        
اشـىىغا بـاش ئۇرۇشـتەب ئـنز ئەقىدىسـىگە خىـھپ ئىشـنى        ئالھھتىن ب

بولغــان  شــوئارىھەربىــر مۇســۇلماننىئ  جەئــۆەرقىلىشــىا ئۇنىمىــدى. 
دېــگەن ســنزنى قىلــاە    « ئــالھھتىن باشــىىغا ســەجدە قىلمــايمىم    »

 قورقماستىن جاكارلىدى.

   ۋە ھەممە جەھەتتە مۇكەممەللىكى تەڭداشسىزلىقىئالالھنىڭ 

ــئ  ــۇقئالھھنى ــرگە    ىمەۋجۇتل ــلەن بى ــرلىتىگە ئىشــىنى  بى ۋە بى
ئالھھنىـــئ ئـــنز زاتىغـــا  يىـــق رەۋىشـــتە ە تتـــ ل كامـــالەت بىـــلەن  
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ئىشـــــىنى   زىـــــم. ئـــــالھھ ھەر قانـــــداق   ســـــ ەەتلىنىدىغانلىىىغا
ئـــالھھ بـــا  تاەىـــانمۇ ئەمە   تۇغۇلغـــانمۇ »كەماىلىتـــتىن ەـــاكتۇر  

ــدۇ    ــداش بو لمايـ ــا تەگـ ــى ئالھھىـ ــې  كىشـ ــۇ ») 1«.ئەمە   ھـ رم ئـ
  2«  ئۇ ر )ئالھھنىئ جازالىشىدىنم قورقمامدۇكقەۋمىدۇر ەىرئەۋننىئ

 سىســـتېمىھرئـــالەۋ ۋە ئۇنىڭـــدىتى ەۇختـــا  يىـــھە   ئەجىـــابـــۇ 
بو  يـــدۇ. ئىنســـانھرنىئ    ئىســـۆاتئالھھنىـــئ تەگداشســـىملىىىغا  

ــېس      ــىملىىىنى ھ ــئ تەگداشس ــۇ ئالھھنى ــي ئېڭىم ــان تەبىئى بۇلغانمىغ
م ۋە باشىا منمىنلەرەەيغەمبەرلىرى ۋە دوستلىرى ) قىھ يدۇ. ئالھھنىئ

تەگداشســىم  تەرەەــتىىنئىگىلىــرى ئالھھنىــئ مـۇكەممەل  ھەر   ئەقىـل 
ئــۇ ر ئولتۇرغانــدىمۇ ياتىانــدىمۇ    »ئىتەنلىتىــگە گۇۋاھلىــق بەردى:   

ــدۇ  ئاســمانھرنىئ ۋە زېمىننىــئ يارىتىلىشــى    ــالھھنى ئەســلەپ تۇرى ئ
ەەرۋەردىگارىمىم  بـۇنى  » ر ئېيتىدۇم: توغرىسىدا ەىتىر ي رگ زىدۇ. )ئۇ

  3«.بىتار ياراتمىدىئ. سەن ەاكتۇرسەن
ــھھ   ــىتوتىلئىســھمدىتى ئى ــان  ئارس ــ رتتە »دەۋالغ ــۇنجى ت ۋە « ت

ئىھھىــدەب  بــۇ ئالەمــدىن ۋە ئۇنىڭــدىتى جــانلىق   « تــۇنجى ئامىــل»
ــىلەردىن   ــىم نەرسـ ــايرىۋىتىلگەنجانسـ ــىتوتىلئەمە .  ئـ ــنز  ئارسـ ئـ

ــالىيىتى يــوق   قارىشــىدىتى ئىھ ــۇ   تەســىرىمۇھنــى ئۇنىــئ ەائ يــوق  ئ
دۇنيـــانى باشـــىۇرمايدۇ ۋە ئۇنىـــئ ئىشـــلىرىنى ئورۇنھشـــتۇرمايدۇ       

ــەلبىي   ــارلىق س ــدەب ب ــ ەەتلەردېگەن ــلەن  س ــ ەەتلىگەنبى ــدى.  س ئى
ەەلسەەىسى تەسۋىرلىگەن بـۇ ئاتـالمى  ئىـھھ ئەمەلىيەتـتە      ئارستوتىل
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ئىشھر بىلەن چاتىىى  ولمى بئنزىدىن باشىىنى بىلمەيدىغان  ئالەمدە 
ئىـھھ   ئەگەشـت چىلىرىنىئ ۋە ئۇنىـئ   ئارسـىتوتىل . ئىھھتۇريوق بىر 

بـــۇ ئىـــھھ »ق دەيـــدىغان گەەلىرىنىـــئ ئاساســـى مەزمـــۇنى: ۇلـــۇتوغر
ــىيە )جەۋھەر  ــ پ  –سۇبستانس ــبەت ــۇ ئەمە   مەن ــىيەم م  ئاكسىدىنس

)ھادىســەم مــۇ ئەمە   ئۇنىــئ باشــلىنى  نۇقتىســىمۇ  ئاخىرلىشــى    
ئەمە  يـاكى گەۋدىنىـئ بىـر     گەۋدىمـۇ قتىسىمۇ يوق. ئۇ بىر ە ت ن نۇ

بنلىتىمۇ ئەمە   ئۇ ئالەمنىئ ئىاىـدىمۇ ئەمە   تېشـىدىمۇ ئەمە     
« ئەمە ... مۇناسىۋەتســـىممۇئەمە    مۇناســـىۋەتلىتمۇئـــالەۋ بىـــلەن 

ۋە  قورقۇلىــدىغانئىھھنــى ئۇنىڭــدىن  ســ ەەتلەربۇنــداق تۇتۇرۇقســىم 
ايـــدۇ ھەۋ ئىنســـانھرنى ئـــنز ئىھھىغـــا ئۇنىـــئ ئارزۇلىنىـــدىغان قىلم

نازارىتىدىن ھېيىىىدىغان  ئۇنىڭغا ئىشەن  ۋە تەۋەكتـ ل قىلىـدىغان    
جازاسىدىن قورقۇپ مۇھەببەت باغھيدىغان مۇسـتەھتەۋ بىـر رەۋىشـتە    

 باغلىيالمايدۇ. 
بىر چـاغھردا  يۇنـان ەەلسەەىسـىدىن ئـورۇن ئالغـان  ھـازىر غەر        

كىرگەن  ئالەمدىن چەتنىـتىلگەن بـۇ ئىھھنـى     ەەلسەەىسى تەركىبىگە
ئىسھۋ تونۇمايـدۇ. ئىسـھۋ تونۇيـدىغان ئىـھھ بولسـا ھەمـمە نەرسـىنى        
ــنى        ياراتىانــدۇر  ھەمــمە جانلىىىــا رىمىــق بەرگ چىــدۇر  ھەمــمە ئىش
ئورۇنھشتۇرغۇچىدۇر  ھەممە نەرسىنى تەلتنك   بىلگ چىدۇر  ھەممە 

رەھمىتــى ھەمــمە شــەيئىگە  نەرســىنىئ ســانىنى ئالغۇچىــدۇر  ئۇنىــئ  
بېجىــرىم قىلغــان ۋە ئۇ رغــا ەايــدىلىق   يارىتىــ ئورتــاقتۇر  ھەممىنــى 

نەرسىلەرنى تەقدىر قىلغان  ەايدىلىنى  يوللىرىنى كنرسەتتەندۇر. ئۇ 
ئالھھنىـئ  »كنرخپ تۇرىدۇ  ئاگھپ تۇرىدۇ  بۇنىڭغا قۇرئان كەرىمدە: 

ــدىتىئاســمانھردىتى ۋە  ــ   زېمىن ــدىغانلىىىنى نەرســىلەرنى بىلى تۇرى
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ــادەۋ   ــ چ ئــ ــەنك ئــ ــىدىتەنبىلمەمســ ــئ  ەىاىرلىشــ ــالھھ ئۇ رنىــ ئــ
تنتىناىســـىدۇر  بەش ئـــادەۋ ەىاىرلىشـــىدىتەن ئـــالھھ ئۇ رنىـــئ     
ئالتىناىسىدۇر  مەيلى ئۇنىڭدىن ئاز ياكى كـنپ ئـادەۋ ەىاىر شسـۇن    
ئالھھ ھامان ئۇ ر بىلەن بىللىدۇر. ئاندىن قىيـامەت كـ نى ئۇ رنىـئ    

رىنى ئالھھ ئۇ رغا ئېيتى  بېرىدۇ. ئالھھ ھەقىىەتەن ھەمـمە  قىلمىشلى
ــدۇر  ــۇق بىلگ چى ــىنى تول ــدىن   1«.نەرس ــى ۋە بارچى ــئ بىلىش ئالھھنى

ھەر قاچان بەندىلەر بىلەن بىرگىدۇر. ئـالھھ بـۇ ھەقـتە     خەۋەردارلىىى
ئـالتە ك نـدە    زېمىننـى ئـالھھ ئاسـمانھرنى ۋە   »قۇرئاندا مۇنداق دەيدۇ: 

اندىن ئنزىگە  يىق رەۋىشتەم ئەرش ئ سـتىدە قـارار ئالـدى.    ياراتتى  )ئ
ئالھھ زېمىنغا كىرى  كېتىدىغان نەرسىلەرنى  زېمىنـدىن چىىىـدىغان   
نەرسىلەرنى  ئاسمانغا چىىىدىغان نەرسىلەرنى  ئاسمانغا ئنرلەيـدىغان  
نەرســىلەرنى بىلىــ  تۇرىــدۇ  ســىلەر قەيەردە بولســاگھر ئــالھھ ســىلەر  

  2«.الھھ قىلىۋاتىان ئىشلىرىڭھرنى كنرخپ تۇرغۇچىدۇربىلەن بىرگە  ئ

 پەيغەمبەرلەرگە ئىشىنىش

  ھېتمەتــــدارلىىىغائالھھنىــــئ بىــــرلىتىگە  تەگداشســــىملىىىغا  
رەھمىـــــتىگە  بـــــۇ ئـــــالەمگە كنگـــــ ل بنل ۋاتىانلىىىغـــــا  ئـــــالەمنى 

ــاننى   ــىۇرىدىغانلىىىغا  ئىنس ــدىغانلىىىغاباش  ئىشىنىشــنىئ ھنرمەتلەي
 ەيغەمبەرلەرگە ئىشىنى  تۇرىدۇ. كەينىدىھ ە

ەەيغەمبەرلەرگە ئىشـىنى  ئىماننىـئ مـۇھىم بىـر تـارمىىى. ئـالھھ       
ــىلەرنى بويســۇندۇرۇپ     ــدىتى نەرس ــا ئالەم ــ  ئۇنىڭغ ئىنســاننى يارىتى

                                                 
 ئايەت. -1س رىسى  مۇجادىلە  1
 ئايەت. -1س رىسى  ھەدىد  2
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بەرگەنــدىن كېــيىن  ئــۇنى يەنە بەلگىلىــك يــولھر بىــلەن تــوغرا يولغــا 
ئىنسـانغا   مۇكەممەللىتىـدىن  ھېتمىتىنىـئ يېتەكلەپ كەلدى. بەلتـى  

 –دۇنيادا ياشاش يوللىرىنى كنرسەتتىنىدەب ئۇنى ئاخىرەتتىتى بەخت 
كـنكەرتى    زېمىننـى سائادەت يولىغىمۇ باشلىدى. قاغجىراپ كەتتەن 

  تەشـنالىىتىن ئـنلەر ھالغـا    چ شـ رگىنىدەب ئ چ ن ئاسماندىن يامغۇر 
ئ چ ن ئاسماندىن  بىغىشھشيەتتەن قەلا ۋە ئەقىدىلەرگە ھاياتلىق 

 چ ش ردى.  ىۋەھ
بۇ دۇنيالىق ھاياتتا ئىنسانھرنى شـەخس ۋە جامـائەلەر ئـارا بولـۇپ     

 –ەىتىـر  كـ چ    –تۇيغـۇ ر  ئـوي    –تۇرىدىغان ت رل ب ت مەن ھـېس  
قـــابىلىيەت  ھەرخىـــل ھەۋە   مەنۆەئەتلەرنىـــئ ئارىســـىغا تاشـــھپ 

بەلتـى ئۇ رنىـئ ئـنز كنگ للىرىـدىتى       قويـۇش ھـېتمەت بولماسـتىن   
ئىنتىلىشلىرىنى توغرا بىر ئىمغا سېلى   جەمئىيەتنىـئ  خىل  –خىلمۇ 

ت رتتە بولىدىغان ئەربابھرنى  تېۆىشىغاتىنالىىى  ي كسىلىشى  روناق 
مەيدانغا كەلت رخش ھەمدە جەمئىيەتنـى تـوغرا يولغـا سـېلى  ئ چـ ن      

 ھېتمەتنىئيېتەكاىلىك قىلىدىغان بىر ئىھھىي قانۇننى چ ش رخش 
ھــېتمەت ئالھھنىــئ مــنجىمىلەر بىــلەن ئىــدى. بــۇ  تەلىۆــىك چلــ ب 

 ھېتمەتلىــكئەلاـى ئەۋەتىشــى ئــارقىلىق ئورۇنــدىھتتى. تەگداشســىم   
ــنز     ــالھھ ئ ــ ب ئ ــۇچى ب ي ــ  قىلغ ــىئى ــانھرنى   ھېتمىت ــويىاە ئىنس ب

 ھىدايەت قىلى  ئ چ ن ەەيغەمبەرلەرنى توغرا يول بىلەن ئەۋەتتى. 
ئەڭ  ىنىـئ دەرىجىلىربىلەن تـوغرا يولغـا باشـھش ھىـدايەت      ۋەھى

ئــنز ئا ھىــدىلىتلىرى بــويىاە  دەرىجىلىــرىيۇقىرىســىدۇر. ھىــدايەت 
 بىرقاناە ت رل ب بولىدۇ. 
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ــۇ يەردە ئالىمھرنىــئ بىرىــدىن: ســىم    0 . تۇغمــا ســىمى  ئېڭــى: ب
ــان  ــلقاچ ــورالغاندا  ئەقى ــاەتىڭىمك دەپ س ــاۋابى    ت ــئ بەرگەن ج ئۇنى

 ئەقىللىــق چىغىمــدىھمۇنــداق بولغــان: مەن ئانامنىــئ قورســىىىدىتى 
 ئاغرىسا يىغھيتتىم.  يېرىم  بىر ئېمەتتىمئىدىم  قورسىىىم ئاچسا 

بۇ تۇغما سىمى  ئېڭى ئىنسانغىھ خا  ئەمە   ئـۇ بـارلىق ئـالەۋ    
ــەيئىلىرىدە ــۇۋ مىىـــدار بىـــلەن زېمىـــن  شـ ــنلاەۋ ۋە مەلـ   چەكلىـــك ئـ

ماددىلىرىدىن ئوزۇقلۇق س م رىدىغان ئنس مل كلەردىن تارتى  تا ئنز 
ــان  ئوربىتى ــىم ئايلىنىۋاتىـ ــق ۋە خاتاسـ ــىدا رىتىملىـ ــتھرغىاەسـ   ەىھنىـ

ئومۇملىشـى    ھاشـاراتھرغىاە ئومۇمىي ھايۋانات  ئۇچار قانـات  ھەتتـا   
كەتتەندۇر. قۇرئان كەرىمدە بۇ ھىـدايەتتىن ھەرە توغرىسـىدا مۇنـداق    

ەەرۋەردىگارىئ ھەسەل ھەرىسىگە ئىلھاۋ بىـلەن  : »كەلت رخلىدۇئىبارە 
ھرغا دەرەخلەرگە ۋە )كىشـىلەرنىئ ھەسـەل ھەرىلىـرى    بىلدخردى: تاغ

ــ زگىن    ــۇۋا تـ ــنيلىرىگە ئـ ــىغان ئـ ــ نم ياسـ ــمان   1«.ئ چـ ــالھھ ئاسـ ئـ
ــىملىرىنىئ  ــتەتجىسـ ــدۇ:   ھەرىـ ــدە مۇنـــداق دەيـ ــانۇنىيىتى ھەقىىـ قـ

)يەنى ئىتتىسىنىئ جەۋ بولۇپ قېلىشـىم    يېتىۋىلىشىك ننىئ ئايغا »
ــدۇزدىنكېاىنىــئ  ــى   ك ن ــىۋاقئېشــى  كېتىشــى )يەن كەلمەســتىن  ت
ئــورنىنى ئېلىشــىم مــۇمتىن ئەمە   ھەر بىــرى ەەلەكــتە  ك نــدۇزنىئ

  2«.ئ زخپ ي رىدۇ
ئوخشـــاش تاشـــىى  ەۇراشـــھرغا. ئـــاگھش  كـــنرخش  تېـــتى    0

  غەمتىـنلىتتە ئوخشـاش   خۇشـاللىق سەزگ لەر ۋە ئاچلىق  تەشـنالىق   
تۇغمـا ئـاڭ    دەرىجىسـى ئىاتى سـەزگ لەر ھىـدايىتى: ھىـدايەتنىئ بـۇ     

                                                 
 ئايەت. -98نەھل س رىسى    1
 ئايەت. - 12س رىسى ياسىن   2
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ــالىىتىن    ھى ــەزگ لەر خات ــۇ س ــدۇ. ب ــدا تۇرى ــدىن ئ ســت ن ئورۇن دايىتى
ساقلىنالمىسىمۇ ئـۇ ردا بىـر ت رلـ ب سـېمىم ۋە مەلـۇۋ بايىـاش بولىـدۇ.        

كنرســە ســۇ  دەپ گۇمــان   ســەرابنىئۇ رنىــئ خاتــالىىى تەشــنا ئــادەۋ  
 قىلغىنىغا ئوخشاش بىر ئى . 

ھنكــ ۋ قىلىــ   يەكــ ن    ئەقىــلھىــدايىتى: گەرچە  ئەقىــل.  0
ــايىنى  بىــلەن قىســمەن    چىىىــرى  ئىشــلىرىدا ســەزگ گە كــنەلەپ ت

 ئەقىلنىئدۇچ كېلىدىغان بولسىمۇ يەنىھ  ئېمىىىشھرغاخاتالىق ھەمدە 
 قىممىتـى ئنزىنىئ ي كسـەب   ئەقىلئورنى سەزگ دىن يۇقىرى تۇرىدۇ. 

تــ پ ئامىــل   ەەرقلىنىشــىدىتىبىــلەن ئىنســانھرنىئ ھــايۋانھردىن   
 ھېسابلىنىدۇ. 

ــدايەت   ىۋەھــ.  1 ــۇ ھى ــدايىتى: ب ــالىىلىرىنى  ئەقىللەرنىــئھى خات
يـول   ئەقىلـگە گۇمانھرنى يوقىتىـدۇ.   سەزگ لەردىتىتوغرىھپ بېرىدۇ. 

كنرسىتى  ئۇنى ئنزى بىۋاسىتە بىلەلمەيدىغان نەرسـىلەرنى بىلىشـتە   
بىــــرلىتتە كېلىشــــى ەەقەت مــــۇمتىن  ئەقىللەرنىــــئيېتەكلەيــــدۇ. 

ت گىتىدۇ. بۇ ھەقتە  يېشى ى رەۋىشتە بولمايدىغان ئىختىھەھرنى ئىلم
ئىنســانھر )دەســلەەتەم بىــر »ئــالھھ قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ:  

ئ ممەت )يەنى ھەق دىنـدام ئىـدى )كېـيىن ئۇ رنىـئ بەزىسـى ئىمـان       
ــالھھ     ــتىم  ئـ ــتىھپ قىلىشـ ــاي ئىخـ ــان ئېيتمـ ــى ئىمـ ــى  بەزىسـ ئېيتتـ

كۇففـار رنى  بەرگـ چى  )  خەۋەرجەنـنەت بىـلەنم خـۇش     منمىنلەرگە)
ــالھھم   دوزاخـــتىنم ئاگاھھنـــدۇرغۇچى ەەيغەمبەرلەرنـــى ئەۋەتتـــى  )ئـ
كىشـــىلەرنىئ ئىخـــتىھپ قىلىشـــىان نەرســـىلىرى ئ ســـتىدە ھنكـــ ۋ  
چىىىرى  ئ چ ن  ئۇ رغا ھەق كىتابنى نازىل قىلـدى  ەەقەت كىتـا    
بېرىلگەن كىشىلەر ئنزلىرىگە روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن ئـنز  
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ھەسـەت قىلىـ م    مـنمىنلەرگە  كاەىر رەت قىلىشى  )يەنى ئارا ھەس –
كىتا  توغرىسـىدا ئىخـتىھپ قىلىشـتى. ئـالھھ ئـنز ئىرادىسـى بـويىاە        

ئۇ ر )يەنـى گـۇمراھھرم ئىخـتىھپ قىلىشـىان ھەقىىەتـتە       منمىنلەرنى
بىم » 1«.ھىدايەت قىلدى. ئالھھ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشھيدۇ

ەرلىرىمىمنى روشەن منجىمىلەر بىلەن ئەۋەتتـۇق ۋە  ھەقىىەتەن ەەيغەمب
ئۇ ر بىـلەن بىلـلە ئىنسـانھر ئـادالەتنى بەرەـا قىلسـۇن دەپ كىتـابنى         
قانۇننى چ ش ردۇق. تنم رنى ياراتتۇق  )تنم ردىن ئـۇرۇش قـوراللىرى   

قۇۋۋەتنى ئنز ئىاىـگە ئالغـان     –ياسىلىدىغانلىىى ئ چ نم تنم ر ك چ 
 ن نۇرغۇن مەنۆەئەتلەر بـار. ئـالھھنى كـنرمەي    تنم ردە ئىنسانھر ئ چ

ــاردەۋ      ــبەرلەرگە ي ــا ۋە ەەيغەم ــلىتى م ئالھھى ــورالھرنى ئىش ــۇرۇپ )ق ت
بەرگەنلەرنى بىلى  )مەلۇۋ قىلى م ئ چ ن )تنم رنى يـاراتتىم ئـالھھ   

ــالىبتۇر  ئالھھنىــئ ئالدىــدا كىشــىلەر  » 2«.ھەقىــىەتەن ك چل كتــۇر  غ
ــگەن ب   ــبەر ئەۋەتىل ــى ەەيغەم ــاتتىم ۋە    )يەن ــان ئېيت ــۋەتتە ئىم ــا ئەل ولس

ئ چـ ن    قالماسـلىىى م گە باھـانە بولـۇپ   دېگـ چىلەر ئىتائەت قىھتتىم 
)ئاسىيلىق قىلغۇچھرنى دوزاختىنم ئاگاھھندۇرغۇچى ەەيغەمبەرلەرنى 

  3«.ھېتمەت بىلەن ئى  قىلغۇچىدۇر ئالھھ غالىبتۇرئەۋەتتۇق  

*     *      * 

بىرقاناە مەزمۇنھرنى ئنز  ئىشىنى رگە ەەيغەمبەرلەرگە ۋە ئەلاىلە
 ئىاىگە ئالىدۇ: 

                                                 
 ئايەت.-000س رىسى  بەقەرە  1
 ئايەت. -05س رىسى   ھەدىد  2
 ئايەت. -095نىسا س رىسى   3
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: مەنىســـىى  - 0 ئىشىنىشـــنىئەەيغەمـــبەرلەرگە ۋە ئەلاىـــلەرگە  
چەكســـىم  رەھمىتىنىـــئ كەگـــرىلىتىگە    ھېتمىتىنىـــئئالھھنىـــئ 

ۋە رەھمىتـــــى  ھېتمىتـــــىئىشـــــىنى  دېگەنلىتتـــــۇر. ئالھھنىـــــئ 
 خۇشـخەۋەر  رغـا  ئىنسانھرنىئ بىتار قويـۇپ بېرىلمەيـدىغانلىىىنى  ئۇ  

ــا   ــۇرۇپ ئازابىـــ يەتت زگـــــ چى ۋە ئاگاھھنـــــدۇرغۇچى يەتـــــمەي تـــ
ــىتىدۇ.   ــدىغانلىىىنى كنرس ــۇپ   »تارتىلماي ــار قوي ــنزىنى بىت ــان ئ ئىنس

ــگە      ــاي مەيلى ــ  قىلىنم ــلىرىغا تەكلى ــەرىئەت ئىش ــى ش ــدۇ )يەن بېرىلى
كىمتى ھىدايەت » 1«قويۇۋېتىلگەن ھايۋانغا ئوخشاشم دەپ ئويھمدۇك

دايەت تاەىاننىــئ ەايدىســى ئۇنىــئ ئــنزى ئ چ نــدۇر  تاەىــدىتەن  ھىــ
كىمتى ئازىدىتەن  ئازغانلىىنىئ زىيىنى ئۇنىئ ئنزى ئ چ نـدۇر. بىـر   
ئــادەۋ يەنە بىـــر ئادەمنىـــئ گۇنـــاھىنى ھەرگىـــم ئ ســـتىگە ئالمايـــدۇ.  

  2«.ەەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ )ھې  ئادەمنىم جازالىغىنىمىم يوق
: ئالھھنىئ نەزىرىدىتى مەنىسى - 0ەەيغەمبەرلەرگە ئىشىنىشنىئ 

ــگە      ــر ئىتەنلىتى ــئ بى ــئ دىنىنى ــارلىق ەەيغەمبەرلەرنى ــلەن ب ــن بى دى
ئىشىنى . ئالھھنىئ قانۇنى بارلىق ئورۇن ۋە ھەرقانداق شارائىتتا بىر 

ئېيتىڭھركـــى: ئالھھىـــا ئىمـــان ئېيتتـــۇق  بىـــمگە نازىـــل »خىلـــدۇر. 
ئىيسـاغا بېـرىلگەن   قىلىنغان ۋەھىـيگە  مۇسـاغا بېـرىلگەن )تەۋراتىـام      

)ئىنجىلغــام ۋە ەەيغەمــبەرلەرگە ەەرۋەردىگــارى تەرىۆىــدىن بېــرىلگەن  
)كىتابھرغــام ئىمــان ئېيتتــۇق  ئــۇ ردىن ھــې  بېرىنــى ئــايرىۋەتمەيمىم  
)يەنى يەھۇدىيھر ۋە ناسارا رغا ئوخشـاش ئۇ رنىـئ بەزىسـىگە ئىمـان     
ــوي     ــا بــ ــم ئالھھىــ ــايمىمم  بىــ ــار قىلمــ ــىنى ئىنتــ ــ   بەزىســ  ئېيتىــ
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تەۋسـىيە قىلىنغـان    نوھىائالھھ سىلەرگە دىندىن » 1«.سۇنغۇچىھرمىم
قىلغـان   ۋەھـى نەرسىنى  ساگا )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسـا مغام بىـم   

نەرسىنى  ئىبراھىمغا  مۇساغا ۋە ئىيساغا بىم تەۋسىيە قىلغان نەرسـىنى  
بايــان قىلــدى. ســىلەر دىننــى بەرەــا قىلىڭــھر  دىنــدا تەەرىىىاىلىــك   

اگھر  مۇشــرىتھرغا ســەن ئــۇ رنى دەۋەت قىلغــان نەرســە )يەنــى  قىلمــ
خالىغـان ئـادەمنى تالھيـدۇ      تەۋھىـدكە م ئېغىر كەلدى  ئـالھھ  تەۋھىد

  2«.باشھيدۇ تەۋھىدكەئالھھنىئ )تائىتىگەم قايتىدىغان ئادەمنى 
ئىسھۋ ەەيغەمبىرى ئنزىنىئ ئىلگىرىتى ەەيغەمـبەرلەر ئىاىـدىتى   

پ ئنزىنىــئ چــوڭ بىــر بىنــادىتى ئەڭ ئاخىرىــدا ئــورنىنى چ شــەندخرخ
نىئ ۋە مەنـدىن  ېم»قويۇلغان مۇھىم بىر خى  ئىتەنلىتىنى ئېيتىدۇ: 

ئىلگىرىتى ەەيغەمبەرلەرنىئ مىسالى ئىنتايىن ھەشەمەتلىك گ زەل بىر 
بىنا سالغان  ئەمما ئۇنىئ بىر بۇلۇگىدا مۇھىم بىر خى  ئـورنىنى چـا    

شـىلەر ھەيرانلىـق ۋە ماختـاش ئىاىـدە     قويغان ئادەمگە ئوخشـايدۇ. كى 
ــان       ــىا قويمىغ ــنى نېمىش ــر خىش ــى بى ــۇ يەردىت ــدۇ ۋە ب ــانى ئايلىنى بىن

ــولغىيتتى ــانى   ب ــدىغاندېيىشــىدۇ. مەن بىن ــ    ە ت نلەي ــاخىرقى خى ئ
 « .بولىمەن  مەن ەەيغەمبەرلەرنىئ ئەڭ ئاخىرقىسى بولىمەن

ولسـا  : بـۇ ب مەنىسـى  - 0ەەيغەمبەرلەر ۋە ئەلاىلەرگە ئىشىنىشـنىئ  
ي كسەب ئورۇن تۇتىدىغان ئەمەلىي  ئىنسانى ئـنرنەكلەرگە ئىشـىنى    
بولــۇپ  بــۇ ئــنرنەكلەر گــ زەل ئەخھقھرنــى  ئىلغــار ئىشــھر ۋە ئىلغــار  

ئىگە  ەەزىلەتلىـك  رېئـال شەخسـلەرنى     تەسىرگەكىشىلەرنى  ئەمەلىي 
بارلىىىا كەلت رخشتە قادىر. ئەكسىاە ئۇ كىتابھردىتى قانداقتۇر قۇرۇق 
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ــيەلەر ــوي   نەزەرى ــاكى باشــىا ئ ــارزۇ ر ي ــ للەردىتى ئ ــرلەر  –  كنگ ەىتى
 ئەمە .

خەلــق ئاممىســـى كــنرگىنى ۋە ئويلىغىنىغـــا ئىشــىنى   شـــۇنىئ    
ساددا كىشىلەر بولغانلىىى  –بويىاە ئى  قىلىدىغان ئاددىي  تەسىرى

ئ چ ن  ئـالھھ كىشـىلەرگە غەيرىـي جىنسـلىق بولغـان ەەرىشـتىلەرنى       
ق ئىنســاننى ەەيغەمــبەر قىلىــ  ئەۋەتتــى. لــېتىن ئەمە  ئــنز جىنســلى

زامانىســىدىن تارتىــ  ئىنســاننىئ ەەيغەمـــبەر     نوھنىــئ  مۇشــرىتھر 
 قەۋمىــدىتىئۇنىــئ »بولۇشــىنى يىــراق سانىشــى  مۇنــداق دېيىشــتى:  

ــاتتىھر   ــىم كـ ــتىتىئىمانسـ ــاش  ئېيتىشـ ــىلەرگە ئوخشـ ــۇ ەەقەت سـ : بـ
ــاقاى  ئەگە   ــت ن بولىۋالمـ ــىلەردىن ئ سـ ــۇ سـ ــاندۇر  ئـ ــالھھ ئىنسـ ر ئـ

ــتىلەرنى     ــۋەتتە ەەرىشـ ــدى  ئەلـ ــا ئىـ ــنىم خالىسـ ــبەر ئەۋەتىشـ )ەەيغەمـ
بـوۋىلىرىمىمدىن ئاگلىغـان    –ئەۋەتەتتى. بۇنداق سنزنى بـۇرۇنىى ئاتـا   

ئـــۇ ر مـــۇھەممەد ئەلەيھىسســـا ۋ زامانىســـىدا مۇنـــداق  1«.ئەمەســـمىم
نىئ ئالتۇندىن ئني ڭ بولسۇن  يـاكى سـەن شـوتا    ېياكى س»دېيىشتى: 

نىئ ئۇنىــئ ېمانغا چىىىىــن  تــاكى )ئــالھھ تەرىۆىــدىن ســبىــلەن ئاســ
بەندىسى ۋە ەەيغەمبىرى ئىتەنلىتىـئ يېمىلغـانم بىـم ئوقۇيا يـدىغان     

ــابنى ئىلىــ  چ شــمىگ چە ســ   ــر كىت ــا ېبى نىئ ئاســمانغا چىىىانلىىىڭغ
ھەرگىم ئىشەنمەيمىم. )ئى مۇھەممەد ئۇ رغام ئېيتىىنتى: ئالھھ ەاكتۇر  

ىن بولغان بىر ەەيغەمبەرمەن )ئالھھنىئ ئىمنى مەن ەەقەت ئىنسانھرد
  2«.بولمىسا ھې  ئادەۋ بىرەر منجىمە كەلت رەلمەيدۇم
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ئىھھمــۇ  يېــرىمەەيغەمــبەرلەر قۇرئاننىــئ قارىشــىدا ئىــھھ ئەمە   
ــلەن    ــم بى ــھ ئەمە . بى ــۇللىرى ئەس ــئ ئوغ ــۇئەمە   ئىھھنى  – ئوەم

ئـالھھ ئۇ رغـا    يېرى ەەرقلىنىدىغانئوخشاش ئىنسان. ەەقەت بىمدىن 
ــك   ــىلەرگە ئەلاىلى ــئ كىش ــىنىئۇ رنى ــى ۋەزىۆىس ــ ن  يەتت زخش ئ چ

ەەيغەمبەرلىـرى ئۇ رغـا: بىـم ەەقەت    »ئاتـا قىلغـان:    نىېمىتىنـى ۋەھىي 
  لـېتىن ئـالھھ بەندىلىرىـدىن خالىغـان     ئىنسـانمىم سىلەرگە ئوخشاش 

 ئىمنىسـىم كىشىلەرگە )ەەيغەمبەرلىتنىم مەرھەمەت قىلىدۇ  ئالھھنىئ 
ھەمـمە ئىشـتا    مـنمىنلەر سىلەرگە ھېاىانداق ەاكىت كنرسـىتەلمەيمىم   

ــالغۇز بىــر ئــالھھى تەۋەكتــ ل قىلســۇن )يەنــى ھەمــمە ئىشــلىرىنى   ىھي
  1«.تاەشۇرسۇنم ئالھھىىھ

 قىيامەتكە ئىشىنىش

ئىنسان ۋە ئۇنىئ ھاياتلىق ھېتايىسى مۇشۇ دۇنيادىھ ئاخىرلىشامدۇك 
ئىنسـانغا ھـې  ئىـ      ئنتىۋەرسـە ىن يۇتۇپ ئىنسان ئانىدىن تۇغۇلۇپ  زېم

بىمنىـئ  »ئېيتىـان:   ئېغىمىـدىن  كـاەىر ر بولمامدۇك يـاكى ئـالھھ قۇرئانـدا    
ــادىتى   ــۇ دۇني ــاتىمىمدىنمۇش ــم    ھاي ــۇر  بى ــات يوقت ــىا ھاي ــ مىمباش ۋە  ئنل

تىرىلىمىم )يەنى بىر تەرەەـتىن ئنلـ پ تـۇرىمىم ۋە بىـر تەرەەـتىن تۇغۇلـۇپ       
 دېگىنىدەب بو مدۇك  2«.ىلمەيمىمتۇرىمىمم  بىم قايتا تىر

ئۇنداق بولسـا قەدىمـدىن تارتىـ  ھازىرغـا قەدەر ئىنسـان ئېڭىنـى       
ئىنســـان مۇشـــۇ قىســـىىغىنا مـــۇددەت ئ چـــ ن   —قـــاەھپ كەتـــتەن 

ــى    ــىتە ئىات ــگەن بىۋاس ــان دې ــىمىمىنىئيارىتىلمىغ ــېمەك   س ــىرى ن س
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ىئ ياكى يولۇچىدەب  ياكى ئنزىن غەرى ئىنساننىئ ئنزىنى دۇنيادا بىر 
ھـــېس  بىـــر مېھمانـــدەبداۋاملىـــق تۇرىـــدىغان ئـــنيىگە كېتىـــدىغان 

 قىلىشىنىئ سەۋەبى نېمەك 
ــدۇ:   بــدۇھائئــالىم مــۇھەممەد  ئــاز بىــر »ھەزرەتلىــرى مۇنــداق دەي

ت رك ۋ تۇتامغا چىىمايدىغان ئالىم نامىدىتى دىلـى كـور ئىنسـانھردىن    
)خــۇدانى بىــر بىلگــ چىم بولســۇن يــاكى      مۇۋەھھىــدباشــىا مەيلــى  

ۇتۆەرە  بولسۇن  مەيلـى ەەيھسـوەھر بولسـۇن ئۇ رنىـئ ھەممىسـى      ب
ئىنساندىتى جان )روھم نىئ بەدەندىن ئايرىلغانـدىن كېيىنمـۇ يەنىـھ    
مەۋجـــۇد بولىـــدىغانلىىىغا  ئنلـــ ۋ بولســــا روھنىـــئ بىـــر ت رلــــ ب      
يوشۇرۇنلۇقىا ئنت ش باسـىۇچى ئىتەنلىتىـگە قارىتـا بىـردەب تونۇشـىا      

چىىىشــتا ئوخشــاش بولمىغــان  ئىســۆاتھپنــى ئىــگە  گەرچە ئــۇ ر روھ
نۇقتىھرنى چىىى  قىلسىمۇ. ئىسھۋ دىنىدىتى روھ قارىشىدىن باشـىا  

بەزىلەر ئىنسانھر ۋە ھايۋانھرنىـئ روھىـدا داۋاملىـق     قاراشتىتىلەردىن
 – سانسـارا بىرخىل ھالەتتىن يەنە بىر خىـل ھـالەتتە كنچـ ش )يەنـى     

ەنە بەزىـلەر روھنىـئ بىـر خىـل     م مەۋجۇد دەپ قارىدى. يكنچ مىروھ 
نەتىجىسـىدە   كنچ ۋىرىشىھالەتتىن يەنە بىر خىل ھالەتتە ئ زل كسىم 

   دەپ — يېتىــدۇ دەرىجىســىگە نىرۋانــا —روھ ئەڭ يــۇقىرى كامــالەت 
ــاددىي     ــدىتى م ــرگە تەن ــلەن بى ــنزى بى ــلەر: روھ ئ ــدى. يەنە بەزى قارى

  ماددىسـىم   ياكى ماددىي ك لۆەتنى ئېلى   جەسەتتىن ئايرىلى ھوزۇر
ساپ روھىي ھالەتتە قايتىدۇ  دەپ قارىدى. يەنە بىـر قىسـىم كىشـىلەر    
بولســا  روھ تەنــدىن ئايرىلغانــدىن كېــيىن تەبىئەتتىتــى ئەڭ نــازۇب   

ــىمان ــىمانم جىســىمھرغا قوشــۇلۇپ   ئۇچۇچــان)يەنــى  ئېفىرس   گازس
 «  .كېتىدۇ  دەپ قارىدى
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الىق  قەدىمتـى   ئالىم  نادان  ياۋايى  مەدەنىي  شـەھەرلىك  سـەھر  
ھازىرقى بارلىق ئىنسان كنگ للىرىدە تۇغۇلۇپ تۇرىدىغان  بۇ ھاياتتىن 

 سـىمىمىنى كېيىن يەنە بىر ھاياتنىئ بارلىىىغـا باغلىنىـ  كەتـتەن بـۇ     
ــدىن ــۇمتىن      ئەقىل ــاراش م ــايىللىق دەپ ق ــانىي م ــاكى گۇم ــمى  ي ئې

غا ئەمە . مانا بۇ  ەەقەت ئىنسانھرغىھ خا  بولغان  خـۇددى ئىنسـان  
ۋە ەىتىـر قـۇۋۋىتى ئىتەنلىتـى     ئەقىـل دۇنيادىتى ياشاش تاياناىنىـئ  

ــي    ــي روھىـ ــدىغان تەبىئىـ ــاۋ قىلىنىـ ــى ئىلھـ ــى كەبـ ــاۋ قىلىنغىنـ ئىلھـ
 ئېتىـراپ ئىلھامدۇر. گەرچە ئـاز سـاندىتى بىـر قىسـىم كىشـىلەر بـۇنى       

ــدۇ.    ــا چىىىرالماي ــۇ ھەقىىەتنــى يوقى قىلمىســىمۇ ئۇ رنىــئ قىلمىشــى ب
كـنزى   ئەقىـل دىل قۇلىىى بىلەن ئاگھپ   تاسىنىئىنتەبىئىي ئاگنىئ 

بىلەن كنرگەن كىشىلەر بۇ قىسىا ئنم رنىئ ئىنسـان مەۋجـۇدىيىتىنى   
ــىۇچى ئەمە    ــ گىتى  باس ــ نلەي ت ــئ     ە ت ــان روھىنى ــى ئىنس بەلت

ــيىم   ــەتتىن كىـ ــالدۇرجەسـ ــالدۇر ۋالغاندەبۇسـ   ۋىلىنىدىغانلىىىنىۇسـ
تىرىك تۇرىـدىغانلىىىنى   بىر باسىۇچتا مەگگ  نامەلۇۋئاندىن ماھىيىتى 

 ئېنىىلىىى. بۇ خىل ئىلھاۋ ئنزىنىئ سىمەلەيدۇئىلھامى ئارقىلىق  ئەقىل
ۋە روشەنلىتىدە خۇددى دەلىللەپ ئولتۇرۇشنىئ ھاجىتى يوق ئـاددىي  

 تۇرمۇش ھەقىىىتىگە ئوخشايدۇ. 
 مەلۇمـات يولـدىن چەكسـىم    قامالسـىم ھەرقانداق كنگـ ل ئنزىنىـئ   

تەلۆ نـ پ بىـر ئـارزۇدا توختىماسـلىق      ۇرغاھوزقوبۇل قىلى   چەكسىم 
 سىمى  تۇرىدۇ.  يارىتىلغانلىىىنىەسىخىتىسى بىلەن 

 ئەقىلـگە بۇ ھاياتلىق قاينىمىنىئ بۇنداقھ ئاياغلىشىشـى قانـداقمۇ   
ــق      ــوغرىھر ئوغرىلى ــق  ئ ــۇ گاىھر بۇ گاىلى ــا ب ــۇ ھاياتت ــىغىدۇك ب س

راۋانــھر زالىملىــق قــاتىلھر قــاتىللىق  تاجــاۋۇزچىھر تاجــاۋۇزچىلىق  زو
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ھېابىـــرى ئـــۇ ردىن   ئېـــمىلگەنلەردىنقىلىـــ  ئـــنتتەن ھەمـــدە   
ــردە    ــۇ ر بىـ ــان  ئـ ــامىنى ئا لمىغـ ــ ئىنتىىـ ــردە   قېاىـ ــان  بىـ قۇتۇلغـ

سىم بىلەن بويسۇندۇرۇپ  ئنز رەزىللىتلىرىنـى  ېك چ ۋە ب دەۋاگەرلەرنى
 تۇرسا.  داۋامھشتۇرۇۋىرىدىغان

قىلغــان  ئىنســانىيەت يەنە بىــر تەرەەــتىن نۇرغــۇن ياخشــى ئىــ   
مەدەنىيىتى ئ چ ن زور تـنھۆىلەرنى قوشـىان ۋە قۇربـانھرنى بەرگەن     
ئەمما نامسىم قەھرىمان بولغـانلىىتىن قىلغـان ئىشـىنىئ نەتىجىسـىنى     
ــا يارىشــا       ــ   بەرگەن قۇربانلىىلىرىغ ــۇرۇپ ئنلــ پ كېتى ــنرەلمەي ت ك

 ئا لمىغان كنەلىگەن ياخشى كىشىلەر ئنتتەن تۇرسا.  مۇكاەات
ــىلەرنى      ــلەر كىش ــۇن ئەزىمەت ــادا نۇرغ ــۇنىڭدەب  دۇني ــۇددى ش خ
ھەقىىەتتە چاقىرغان ۋە ئـۇنى قوغـدىغانلىىى ئ چـ ن زومىگەرلەرنىـئ     

ــيىن  ــىۇنلۇقى  زىيانتەشــلىتىگە ئۇچرىغــان      –قى قىســتاقلىرى  توس
ــوغھپ     ــدىن قـ ــا ۋەتىنىـ ــدىن  ئانـ ــق يۇرتىـ ــ رخۋېتىلگەن  ئىللىـ ئنلتـ

ــئ د   ــىاە ئۇ رنىــ ــان  ئەكســ ــق ۋە  چىىىرىلغــ ــمەنلىرى تىنالىــ خشــ
 خاتىرجەملىك ئىاىدە بەھۇزۇر ياشاپ ئنتتەن تۇرسا. 

قانـداقمۇ يەنە بىـر    ئەقىـل ئىھھنىئ ئادالىتىگە ئىشـىنىدىغان بىـر   
ــنزىگە    ــلىتىنى ئ ــا كەلمەس ــىنىئ بارلىىى ــادالەت دۇنياس ــىغدۇرا رئ ك س

ئىنســان ھاياتلىىىنىــئ بــۇ دۇنيـــادىھ تــ گەپ كېتىشــى ئىھھنىـــئ      
 ئەقىـل زادىھ سـىغمايدۇ. بەلتـى    ئەقىلگەئىشىنىدىغان بىر ئادىللىىىغا 

 مۇكاەاتىايەيدىغان  ياخشىھر تېگىشلىك  ئەدىۆىنىزالىمھر تېگىشلىك 
ئېرىشــىدىغان يەنە بىــر ھەقىــانىيەت دۇنياســىنىئ بارلىىىــا كېلىشــىنى 

ھەر بىــر  زېمىنىــدىتىك چلــ ب تەلەپ قىلىــدۇ. مانــا بــۇ  ئاســمانھر ۋە 
ــاە ــىم   زەررىاىلەرگى ــىان چەكس ــئئومۇمھش ــىدۇر ھېتمەتنى . ئىنتاس



 71 

نەرسىلەرنىئ ھەممىسـى   زېمىندىتىئاسمانھردىتى ۋە »ئالھھ ئېيتتى: 
ۋە ئـۇ ر ئارىسـىدىتى    زېمىننـى ئاسـمانھرنى   » 1«.ئالھھنىئ م لتىدۇر

نەرسىلەرنى ئويناپ )يەنى بىتارغام ياراتىىنىمىم يوق. بۇ رنى بىـم ھەق  
ــېتىن ئىن ســانھرنىئ تولىســى )بــۇنىم بىلمەيــدۇ. باتىــل  يــاراتتۇق ۋە ل

بىلەن ھەقنى ئايرىيدىغان ك ن )يەنى قىيامەت كـ نىم ئىنسـانھرنىئ   
  2«.ھەممىسىنىئ )ھېسابى ئ چ نم تەيىنلەنگەن ۋاقىتتۇر

*        *       * 

يـوقتىن   قېـتىم ئۇ رنى تۇنجى  تىرىلدخرخشئنل ب نەرسىلەرنى 
ھھىــا زادىــھ قىــيىن ئىــ  ئەمە . بارلىىىــا كەلتــ رخپ ياراتىــان ئال

ــا     ــيىن قايتـــــ ــدىن كېـــــ ــاتھرنى ئنلگەنـــــ ــالھھ مەخلۇقـــــ ئـــــ
 ىنــىئىتەنلىت قــادىرۋە ئۇنىڭغــا تامــامەن  تىرىلدخرەلەيــدىغانلىىىنى

قانــداق قىلىــ   دەســلىۆىدەبىلــدخرخپ  قۇرئــان كەرىمــدە ئــۇ رنى 
يــوقتىن بارلىىىــا كەلتــ رگەنلىتىنى ئەســتەرتى  شــۇنداق دەيــدۇ:   

ــاتن» ــۇنى   مەخلۇق ــدىن ئ ــدىغان  ئان ــار قىلى ــوقتىن ب ى دەســلەەتە ي
ئالھھ ئەنە شۇدۇر  ئـۇ )يەنـى    تىرىلدخرخدىغان)ئنلگەندىن كېيىنم 

مەخلۇقــاتنى تىرىلــدخرخشم ئالھھىــا )ئــۇنى دەســلەەتە يــوقتىن بــار 
قىلغانغــا قارىغانــدام ئوگايــدۇر  ئاســمانھردا ۋە زېمىنــدا ئەڭ ئــالىي  

  ھـېتمەت بىـلەن   ئـالھھ غـالىبتۇر  ەەقەت ئالھھىا خاسـتۇر    س ەەت
   3«ئى  قىلغۇچىدۇر.
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ــم  ــان كەرىـ ــنىئقۇرئـ ــۇ   تىرىلىشـ ــۇقەررەرلىتىگە بـ ــۇمتىن ۋە مـ مـ
ــمان ۋ   ــدىتى ئاســ ــدىنئالەمــ ــىمھرنىئ   زېمىنــ ــارەت زور جىســ ئىبــ

ئاسمانھرنى ۋە زېمىننى ياراتىـان زات  »دەلىل قىلىدۇ:  يارىتىلغانلىىىنى
ئەمەسـمۇك ئـۇ بۇنىڭغـا قـادىر      ئۇ رنىئ ئوخشىشـىنى يارىتىشـىا قـادىر    

ئىنســـانھر  1«.ئـــالھھ مـــاھىر ياراتىۇچىـــدۇر. ھەممىنـــى بىلگ چىـــدۇر
قەبرىلىرىدىن تىرىلى  قوەىاندىن كېيىن ئۇ رنىئ ئەمەللىـرى ئادىـل   

ب گـ ن ھەر ئـادەمگە   »ھېسـا  ئېلىنىـدۇ:    ئىـناىتە  سېلىنى تارازىغا 
يۇقتـۇر  ئـالھھ    ۋزۇلـۇ قىلغان ئەمىلىگە يارىشا جـازا بېرىلىـدۇ  ب گـ ن    

بىم ئـادالەت   ك نىسىقىيامەت » 2«.ھەقىىەتەن تېم ھېسا  ئالغۇچىدۇر
تارازىسـى ئـورنىتىمىم  ھـې  ئــادەمگە قىلـاە ئـۇۋال قىلىنمايــدۇ  ئەگەر      
ئۇنىئ قىاا چاغلىق ئەمىلى بولسا ئۇنى ھازىر قىلىمىم  ھېسا  ئېلىشىا 

 بەخىتسـىملەردىن  ۋە بەخىتلىتلەرئاندىن بەندىلەر  3«.يېتەرلىتمىمبىم 
كەلسـەڭ    بەدبەخـتلەرگە »ئىبارەت ئىتتـى چـوڭ قىسـىمغا بنل نىـدۇ:     

ەەريـاد چېتىـدۇ.    –كىرىدۇ. ئـۇ ر دوزاختـا تـوۋ پ نـالە      دوزاخىائۇ ر 
ــانغىاە    ــان زامـ ــئ خالىغـ ــا ەەرۋەردىگارىـ ــۇ ر دوزاختـ ــدۇئـ   تۇرۇۋىرىـ

گە . ســائادەتمەنلەرقىلغۇچىــدۇرەەرۋەردىگارىــئ ئەلــۋەتتە خــالىغىنىنى 
ــئ     ــتە ەەرۋەردىگارى ــۇ ر جەننەت ــدۇ. ئ ــنەتتە كىرى ــۇ ر جەن كەلســەڭ ئ

  )بـــۇ ئۇ رغــا قىلىنغــان ئ زخلـــ پ   تۇرۇۋىرىــدۇ خالىغــان زامــانغىاە   
  4«.قالمايدىغان ئىنئامدۇرم
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*     *     * 

ئ چ ن  مۇكاەاتھشۋە سالىھ بەندىلىرىنى  منمىنئالھھ  –جەننەت 
 نېمەتلەرنىـئ  مەنىـۋى مـاددىي ۋە  تەييارلىغان يۇرت  ئـالھھ جەننەتـتە   

مۇنـداق دېـيىلگەن:    تەھەدىس قۇدسىيھازىرلىدى.  ئىتتىلىسىنىھەر 
مەن ياخشــى بەنــدىلىرىمگە كــنز كــنرخپ باقمىغــان  قــۇ ق ئــاگھپ   »

 نېمەتلەرنـى باقمىغان  ھېابىر ئىنسـاننىئ دىلىغـا كېاىـ  باقمىغـان     
رنىـئ قىلغـان   ئۇ »قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دېيىلگەن: «. تەييارلىدىم

ي زىسـىدىن ئالھھنىـئ ھۇزۇرىـدا سـاقھنغان ۋە      مۇكاەـات ئەمەللىرىگە 
  1«.ھېاتىم بىلمەيدۇ نېمەتنىئۇ رنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا 

 نېمەتلىرىجەننەت يۇرتىدىتى ھايات رېئال ھاياتتۇر  جەننەتنىئ 
ئــۇ نوقــۇل   بولــۇپ نــېمەتلەرئىنســان تەســەۋۋۇرى ئــاجىم كېلىــدىغان 

ــۋى ــېمەت مەنى ــاددىي   ن ــۇل م ــاكى نوق ــۇي ــۇ   نېمەتم ــى ئ ئەمە   بەلت
ئىتتىسـىنىئ بىرىتمىسـىدۇر. چــ نتى ئىنسـاننىئ ۋۇجۇدىمـۇ تــ گەل     

ەـ تتەن بولماسـتىن ئەكسـىاە ئـۇ ئىتتىسـىنىئ       ماددىدىنروھ ياكى 
بىرىتمىسىدۇر. ئاخىرەتتىتى ئىنسان دۇنيادىتى ئىنساندىن بىر قىسىم 

مۇشــۇ دۇنيــادىتى ئىنســاننىئ    ئــۇ يەنىــھ  ەەرقلەنســىمۇتەرەەــلەردە 
ــېڭەيگەن ــتە    كـ ــىا جەننەتـ ــا  . شۇگھشـ ــارەت  خـ ــدىن ئىبـ ھالىتىـ

مېۋىلەرنىــئ  گنشــلەرنىئ  ئۇچــار قاناتھرنىــئ ۋە شــەھھ كنزلــ ب      
 مــنمىنئــالھھ »شــى ھەيــران قــا رلىق ئىــ  ئەمە :  ۇقىم رنىــئ بول

ئايالھرغــا ئاســتىدىن ئنســتەگلەر ئېىىــ  تۇرىــدىغان  مــنمىنئەرلەر ۋە 
جەننەتلەرنــى ۋەدە قىلــدى. ئــۇ ر جەننەتــتە مەگگــ  قالىــدۇ. ھەمىشــە  

                                                 
 ئايەت. -01سەجدە س رىسى   1
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ــۇ ر      ــدى. )ئـ ــايھرنى ۋەدە قىلـ ــ زەل جـ ــنەتلەردە گـ ــدىغان جەنـ تۇرىـ
ــئ    ــى )جەننەتنىـ ــئ رازىلىىـ ــىدىغانم ئالھھنىـ ــئئېرىشـ  نېمەتلىرىنىـ

   1«.ھەممىسىدىنم كاتتىدۇر  بۇ چوڭ بەختتۇر
ىنى جازا ش ئ چ ن ئالھھ ئنزىنىئ جىنايەتتار بەندىلىر –دوزاس 

 مەنىــۋىتەييارلىغــان كاتتــا جــازا  گېــرى. دوزاس ئــازابىمۇ مــاددىي ۋە  
قانــداق   ئازاەنىــئئــازابتىن تەركىــا تاەىــان. دوزاختىتــى مــاددىي     

ــنرەلەيمىم:   ــايەتتىن ك ــۇ ئ ــدىغانلىىىنى ب ــئ  »بولى ش بھىســىمكى  بىمنى
رنىــئ كىرگــ زىمىم  ئۇ  دوزاخــتەئــايەتلىرىمىمنى ئىنتــار قىلغــانھرنى 

ەىشى  ت گىگەن چاغـدا ئـازابنى تېتىـتى  ئ چـ ن ئورنىغـا       تىرىلىرى
بىـلەن   ھېتمەتباشىا تىرە يەگگ شلەيمىم. ئالھھ ھەقىىەتەن غالىبتۇر  

ئازا  ئالھھنىئ تنۋەندىتى  مەنىۋىبۇ يەردىتى  2«.ئى  قىلغۇچىدۇر
ــرى  ۋە     ــىنى بې ــئ دەكتىس ــدەب  ئۇ رنى ــايەتتە دېگىنى ــتىنئ  خار ش

جەھەننەمدە خار ھالدا قېلىڭھر  )ئ سـت گھردىن ئازابنىـئ   » ئىبارەت:
  3«.ھەقىىدەم ماگا سنز ئاچماگھر كېتىشىكنت رخل پ 

 ئىسالم ئەقىدىسىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى

 يارقىن ئەقىدە

ــۇپ   ــدە بول   ئىســھۋ ئەقىدىســى كەڭ  چ شىنىشــلىك  ئېنىــق ئەقى
ىك يوق. بـۇ  ئۇنىڭدا ھې  قانداق چىگىشلىك  م جمەللىك  مۇرەكتەەل

ــۇ     ــۇنى: ب ــلىق مەزم ــدىنىئ ئاساس ــائەقى ــتېمىلىق   ئەجى ــا سىس ەۇخت
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ئالەمنىئ كەينىدە ئۇنى ەۇختـا ئورۇنھشـتۇرغان ۋە ئالەمـدىتى ھەمـمە     
ــۇپ  ئۇنىــئ    ــار بول ــنلاەۋ بەلگىلىــگەن بىــر ەەرۋەردىگــار ب نەرســىگە ئ

ئـۇ ر )يەنـى   »يوق  تەگدىشى يوق  ئايالى يوق  بالىسـى يـوق.    شېرىتى
ر  ناسارا ر  مۇشرىتھرم: ئالھھنىئ بالىسى بار دەيدۇ  ئـالھھ  يەھۇدىيھ

ــداق ئەمە      ــاكتۇر  ئۇن ــان قىلغــان نەرسىســىدىنم ە ئۇ رنىــئ )گۇم
  ئالھھنىڭـدۇر نەرسـىلەرنىئ ھەممىسـى    زېمىندىتىئاسمانھردىتى ۋە 

  1«.ھەممىسى ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچىدۇر
 ئەقىـل ىـدە. چـ نتى   شۇنداقھ بـۇ ئەقىـدە ئىدىيىـدىن ئنتىـدىغان ئەق    

ھەر دائىـــم كـــنپ خىللىـــق ۋە رەگگارەگلىـــك ئارقىســـىدىتى بىرلىـــك ۋە  
باغلىنىشنى ئىمدەيـدۇ ۋە ھەمـمە نەرسـىلەرنى بىـر ئاساسـتا چ شـەنمەكاى       
ــك     ــىدە خرىســتىئان ۋە كاتولى ــ ن ئىســھۋ ئەقىدىس ــدۇ. شــۇنىئ ئ چ بولى

 دەبئەقىدىلىرىدىتىـ « ئىتتى خۇدالىـق »ۋە « ئ چ خۇدالىق»دىنلىرىدىتى 
تـارىخى سـنزگە    دىنـدىتىلەردە ئەھۋال مەۋجۇد ئەمە . شۇنداقھ غەيرىـي  

دېـگەن قائىـدىگە   « قىـل  ئېتىىـاد چ شـەنمەي تـۇرۇپ   »ئايلىنى  كەتتەن 
 تايىنىۋالىدىغان چ شىنىتسىملىك ۋە م جمەللىتلەر يوق.  

 ئەقىدىسىتۇغما ئاڭ 

 ئىسھۋ ئەقىدىسى تۇغما ئاگغا يات ۋە زىت ئەمە   بەلتـى ئىسـھۋ  
ئەقىدىسى تەبىئىي ئاگغا خۇددى قۇلۇەىـا ئۇنىـئ ئـنز ئاچىۇسـى مـا       

ــۇ قۇرئاننىــئ    ــا ب باتىــل : »ســىرجاكاكەلگىنىــدەب مــا  كېلىــدۇ. مان
ــا       ــئ دىنىغ ــ زلەنگىن  ئالھھنى ــا ي ــھۋ دىنغ ــۇپ ئىس ــنھردىن بۇرۇل دى
)ئەگەشتىنتىم ئالھھ ئىنسانھرنى شۇ دىن بىلەن ياراتىان  ئالھھنىئ 
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گىرى  بولمايدۇ  بۇ توغرا دىندۇر. لېتىن ئىنسـانھرنىئ  ياراتىىنىدا ئنز
ھەر : »سـى رجاكاۋە ەەيغەمبەرنىـئ ئوچـۇق    1«.تولىسى بۇنى بىلمەيدۇ

ئانىسى ئـۇنى يـا يەھـۇدىي     –بىر بوۋاق ئىسھۋ ئ ستىگە تۇغۇلىدۇ  ئاتا 
لەيـدۇ يـاكى ئاتەشـۆەرە     تەربىيەلەيدۇ يا ناسارا قىلى  تەربىيەقىلى  
بۇ  ئىسھمنىئ ئالھھنىئ دىنـى ئىتەنلىتىنـى    « .يدۇلەتەربىيەقىلى  

 موھتاە ئەمەسلىتىنى كنرسىتىدۇ.  تەسىرىگەئانىھرنىئ  –ئاتا 
قاتـارلىق باشـىا دىنھرغـا     زەردۇشـىت ئەمما  كاتولىك  خرىستىئان  

 . ئىشىنىلىدۇ  ئۇدۇمى ئارقىلىق تەسىرى بوۋىلىرىنىئ –ئاتا 

 مۇقىم ئەقىدە 

ئنزگەرمە  ئەقىـدە بولـۇپ     يدىەىك  ئەبئىسھۋ ئەقىدىسى چەكل
ــاكى ئالماشتۇرۇشــنى    ــنزگەرتى  ي ــاكى قىسىارتىشــنى  ئ كــنەەيتى  ي

جەمئىيەت  يا بىـرەر   يقەتئىي رەت قىلىدۇ. بىرەر ھنك ۋ  يا بىرەر ئىلمى
دىنىــي قۇرۇلتــاي ئىســھۋ ئەقىدىســىگە بىــر نەرســە قوشــالمايدۇ  يــاكى  

لمايـدۇ. ھەرقانـداق قوشـۇش    ئەمەلـدىن قالدۇرا  ت زخمىنىئۇنىئ بىرەر 
ياكى ئەمەلدىن قالدۇرۇش  ئنز ئىگىسـىگە  ئـۇنى ەەيـدا قىلغۇچىنىـئ     

كىمتــى ئىســھۋ ». ەەيغەمــبەر ئەلەيھىسســا ۋ ئېيتىــدۇ: ئــنزىگە تــالىق
« .قەتئىـي رەت قىلىنىـدۇ  ئـۇ  دىنىدا يوق بىر ئىشنى ەەيـدا قىلىـدىتەن   

ــۇلمانھرنىئ     ــدۇكى مۇسـ ــىا بولىـ ــ ن چىىىرىشـ ــدىن يەكـ بەزى بۇنىڭـ
كىتابلىرىغا كىرى  قالغان يـاكى خەلـق ئارىسـىغا تارقىلىـ  كەتـتەن       

 –رىــۋايەتلەر  بىــدئەت   –دىنــدا ئــورنى يــوق ھەرقانــداق ئەەســانە     
ــاتھر باتىــل قاتارىــدا قەتئىــي رەت قىلىنىــدۇ. ئۇ رغــا ئىســھۋ        خۇراە
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ــتەب    ــۇ رنى دەس ــدۇ. ئ ــورۇن بەرمەي ــدىن ئ ــىائنزى ــۇ  قىلىۋىلىش تېخىم
 بولمايدۇ.   

 اكىتلىق ئەقىدەپ

ئىسھۋ ئەقىدىسـى ەـاكىتلىق ئەقىـدە بولـۇپ  ئـۇ ئـنز ھنكـ ملىرىنى        
ۋەزىــۆە ۋە مــۇقەددە  مەجبــۇرىيەت قىلىــ  بېتىــتى  ھەمــدە قەلــا ۋە  

ئاساســى  ئېتىىادنىــئۋىجــداننى قوزغىتىــ   ئــۇ ئىتتىســىگە تايىنىشــنى 
 ئەقىـــلبەلتـــى ئــنز ھنكـــ ملىرىگە    قىلىــ  بىـــلەن چەكلەنمەســتىن  

ــول ئالىــدىغان   ۇتۇۋالىــدىغانت تىمگىنىنــى ــ رەكلەرگە ي  ئوبيېتتىــ ۋە ي
ــدۇ.     ــاكىتھر  روشــەن ئاقھشــھرنى قوشــۇپ كەلت رى ــق ە ــلەر  ئېنى دەلىل
ــوەى     ــتىئانھرنىئ ەەيھس ــرى خرىس ــې  بى ــدىن ھ ئىســھمىيەت ئالىملىرى

ــتىن ــدەب:  ئاۋگۇس ــا »دېگەن ــىنىمەنبۇنىڭغ ــ    ئىش ــۇ بىلى ــ نتى ب   چ
ئاگسىم ھالدا دوراماىلىق »ۇ  بەلتى دېمەيد« مۇمتىن بولمايدىغان ئى 

ــۇل قىلىنمايــدۇ  ــ رخلگەن ئىمــان قوب نەقىلنىــئ  ئەقىــل»  «بىــلەن كەلت
 دەيدۇ.  «خىھپ كەلمەيدۇ ئەقىلگەئاساسى  توغرا نەقىل ئوچۇق 

 نورمال ئەقىدە

نورمال ئەقىدىدۇر. ئىسھۋ  س ەەتلەشتەئىسھۋ ئەقىدىسى ئىھھنى 
مەنە  ەەلسەەىسـىدىتىدەب يۇنـان   سـ ەەتلىرىنى ئەقىدىسىدە ئىھھنىـئ  

چىىمايدىغان  قورقۇش ياكى تەلۆ ن شتە ئەرزىمەيدىغان بىر نەرسىگە 
 – مىتافىمىــك  ئايھنــدۇرۇپ قويــۇش يــوق. ئىســھۋ ئەقىدىســى بولســا 

ــدىغان نەرســىلەرگە    ــى بولماي ــدىغان  بىلگىل ــتىن ســىرت تۇرى تەبىئەت
ياراتىۇچىنى   بياتمايدۇ  يەنە شۇنىڭدە ئىدىيىلىرىگىمۇئىشەنمەسلىك 

ئىنسانھر ئىاىدىتى بىرەر مەخلۇقىا ئوخشاش قىلىۋالىـدىغان ۋە ئـۇنى   
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ئــۇخھش  چارچــاش  دەۋ ئــېلى   بىــر جايــدا مــۇقىم تــۇرۇش  ياخشــى 
كــنرخپ قــېلى   بــاغرى قــاتتىىلىق ... دېگەنــدەب مەخلۇقاتىــا خــا   

  ئىـــھھ ەەيغەمـــبەر بىـــلەن ســـ ەەتلەيدىغانخۇسۇســـىيەتلەر بىـــلەن 
 قېاىــ بەلمــۇ بەل تۇتۇشــۇپ ئېلىشــىۆتۇ  لــېتىن ئىــھھ    ئۇچرىشــى 

قۇتۇ لمــاي ئۇنىڭغــا ەەيغەمــبەر دېــگەن يېڭــى نــامنى بېرىۆتــۇ ... دەپ 
ئوخشاش كاتولىك دىنى ۋە باشىا ئەقىدىلەردە ەەيـدا بولغـان    كاەشىشىا

ھەمـدە ھەرخىـل    ماددىيھشتۇرۇشھرغاۋە  ئوخشىتى ئىھھنى ئادەمگە 
قارشـى تۇرىـدۇ. ئىسـھۋ     ەلت رخشـلەرگىمۇ كۋە شـېرىك   كنەلەشت رخش

سەندىن ئىلگىرى ھەرقاچـان بىـرەر   »ئايەتتە:  مونۇئەقىدىسى خۇددى 
شــەھەرگە ئاگاھھنــدۇرغۇچى )يەنــى ەەيغەمــبەرم ئەۋەتســەكھ ئۇنىــئ   

بوۋىلىرىمىمنىئ بىرخىـل   –بىم ھەقىىەتەن ئاتا ›دۆلەتمەن ئادەملىرى: 
ــا  ــاددىنغ ــم  شــە   ئېتىى ــىمكى  بىــم   –ب قىلغــانلىىىنى بىلىمى ش بھىس

 –  ئاتــا دېيىلگىنىــدەب 1«.دېيىشــتى ‹ئۇ رنىــئ ئىملىرىــدىن مــاگىمىم
زېمىــن  مــال  –بوۋىلىرىنىــئ ئەقىدىســىگە  خــۇددى ئۇ رنىــئ ئــني  
ــ       ــلىق قىلى ــدەب ۋارىس ــلىق قىلغان ــ لتىگە ۋارىس ــدادلىرىنىئم  ئەج

ــوغرا  ــۇپ   –ئەقىــدىلىرىنى ت خاتاســىنى ئايرىماســتىن قــارىغۇ رچە تۇت
گىــدىغان گــالۋاڭ دىنــدار ر بىــلەن ھەمــمە نەرســىنىئ مــاھىيىتىنى  ما

مـاھىيىتىنى تونۇشـنى تەلەپ قىلىـدىغان     ئىھھنىڭمـۇ بىلىشنى ھەتتـا  
 ماتېريالىمماىھرنىـئ كىشىلەر ئارىسىدا ئورتا يول تۇتىـان ئەقىدىـدۇر.   

ــاتىمۇ ــا بولمىســۇنك     تەلىم ــا  نېمىشــىىمۇ خات ئىســھۋ ئەقىدىســىدە خات
بىلىشنى تەلەپ قىلغان ئاشۇ كوممۇنىستھر ئـنز   ىتىنىماھىيئىھھنىئ 
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ك شــۇنداق تــۇرۇپ بىلەلمەيۋاتىــدىغۇتىنىــدىتى روھنىــئ مــاھىيىتىنى 
قانــداقمۇ ئىھھنىــئ مــاھىيىتىنى بىلمەكاــى بولىــدۇك ئىنســان  ئەقىــل

يارىتىلغـان    بىلەلمىگەن شـۇ روھنـى  ئنلـ منى ئـالھھ ياراتىـان تۇرسـا      
يـاراتىۇچى ئـالھھنى    ئەقىـل لەلمىـگەن  مەخلۇقنى كنرەلمىگەن كنز  بى

قانداقمۇ كنرەلەيدۇك مـاھىيىتى چەكلىـك نەرسـە چەكسـىم مـاھىيەتنى      
 بىلەلەمدۇك 

بولســىمۇ ئــۇ يەنىــھ    ئىســۆاتلىقئىســھۋ ئەقىدىســى مۇشــۇنداق   
ــىتنى كەڭ      ــتە ئىشـ ــر ي رگ زخشـ ــىدا ەىتىـ ــالەۋ توغرىسـ ــات  ئـ كائىنـ

ىــئ مەخلۇقــاتلىرى ئالھھن». ەەيغەمــبەر مۇنــداق دەيــدۇ: ئېاىۋىتىــدۇ
«. ئ ستىدىھ ئويلىنىڭھر  ئالھھ ئ ستىدە ئويھنماگھر  ھا ب بولىسىلەر

ئىسھۋ ئەقىدىسى ئەقىـدە ئىگىلىرىنـى ئـنزى ئ سـتىدە چىـئ تـۇرۇپ        
)يەنى ئالھھنىـئ   ىائالھھ»باشىىھرنى ئنزىگە چاقىرىشىا قىمىىتۇرىدۇ. 

مەللەرنى قىلغـان ۋە  ۋە تائىتىگەم دەۋەت قىلغان  ياخشى ئە تەۋھىدىگە
دېــگەن كىشــىدىنمۇ ياخشــى « مۇســۇلمانھردىنمەنمەن ھەقىــىەتەن »

لــېتىن ئــۇ بىراۋنــى ئــنز ئەقىدىســىنى قوبــۇل  1«ســنزل ب ئــادەۋ بــارمۇك
قىلىشــىا زورلىمايــدۇ. ئىســھۋ ئەقىدىســى مۇســۇلمانھرنى دىــن يولىغــا   
 توســالغۇ ەەيــدا قىلغــانھر بىــلەن گەرچە ئــۇ ر ئەڭ يــېىىن كىشــىلىرى
ــدۇ. ئىســھۋ       ــاتتىق چەكلەي ــنى ق ــت بولۇش ــدىردىمۇ دوس ــان تەق بولغ
ئەقىدىسى يەنە ئىسھۋ ئەقىدىسىگە قارشى بولسـىمۇ لـېتىن ئـنزىگە ۋە    
مۇسۇلمانھرغا دخشمەنلىك قىلمايدىغانھرغا ياردەۋ ۋە ياخشىلىق قولىنى 

ــدۇ ــۇرۇش قىلمىغــان ۋە   : »)يىغىۋالماي ــلەن ئ ــار ردىنم ســىلەر بى كۇفف
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ــىلەرنى يۇر ــالھھ    س ــەب  ئ ــا كەلس ــدەپ چىىارمىغانھرغ ــۇگھردىن ھەي ت
ۋە ئۇ رغــا ئادىــل بولۇشــۇگھردىن   قىلىشــڭھردىنئۇ رغــا ياخشــىلىق 

  1«.توسىمايدۇسىلەرنى 
ھە  تەەەكتـۇرى   ئەقىـل ئىسھۋ ئەقىدىسـى ئـادەتتە ئىنسـانھرنىئ    

ەىتىــرلەرگە كەگاىلىــك   –دېگەنــدە ســاقلىنالمايدىغان بەزى ئــوي   
ى ئــۇنى بەزى ۋاقىــتھردا ئەقلــى ئويغاقلىىنىــئ دەلىلــى  قىلىــدۇ. بەلتــ

تۇغۇلغـان گۇمـان دەپ    ئىشـەنگەنلىتتىن كنگ ل توختاش ۋە شەكسىم 
ــى   ــاھابىلەر: ئـ ــدۇ. بەزى سـ ــۇلۇلھھقارايـ ــ للىرىمىمدە  رەسـ ــم كنگـ   بىـ

كنيــ پ كــ ل بولــۇپ كەتتىنىمىــم ياخشــىراق   چىىىرىشــتىنئېغىــمدىن 
دېــدى  ئــۇ ر بۇنىڭــدىن  – ىمسـىمىۋاتىم بولغـان خەتەرلىــك ئــويھرنى  

خەتەرلىـك   مەسـىلىلىرىدىتى كنگ للىرىگە كېلى  قالغـان ئىھھىـيەت   
ئېنىق ۋە كەسـتىن ھالـدا:    رەسۇلۇلھھسوئالھرنى كنزدە تۇتىان ئىدى  

ــئ  سىمىۋاتامســىلەرســىلەر شــۇنداق » ــۇ ئىماننى  2«ئاشــتارىلىىىدۇرك ئ
  .دېدى

نمەردىن: ئالھھنىئ ئىبنى ئاببا  ئىبنى ئ»ھەكىم مۇنداق دەيدۇ: 
ئـنز  »كىتابىدىتى ئەڭ ئ مىد بەخ  ئايەت قايسى دەپ سورىغاندا ئـۇ:  

ئىبــــــراھىم: ەەرۋەردىگــــــارىم ئنلــــــ كلەرنى قانــــــداق     ۋاقتىــــــدا
تىرىلدخرىدىغانلىىىڭنى ماگا كنرسەتتىن دېدى  ئـالھھ: )ئنلـ كلەرنى   
تىرىلدخرەلەيـــــدىغانلىىىمغام ئىشـــــەنمىدىڭمۇك دېـــــدى  ئىبـــــراھىم: 

م  لېتىن كنگل ۋ )تېخىمۇم قـارار تاەسـۇن ئ چـ ن )كنرخشـنى     ئىشەندى
تىلەيــمەنم دېــدى ئــالھھ ئېيتتــى: قۇشــتىن تــنتنى ئــالغىن  ئــۇ رنى   
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ئـــنزخگگە تـــوەلىغىن )يەنـــى ئـــۇ رنى ەـــارچىھپ گنشـــلىرى بىـــلەن 
م  ئانــدىن ھەر بىــر تاغىــا ئــۇ ردىن بىــر     ئارىھشــتۇرغىنەەيلىرىنــى 

نىئ ئالـدىڭغا  ېى چاقىرغىن  ئـۇ ر سـ  كىنى قويغىن  ئاندىن ئۇ رن بنل
  ھــېتمەت بىـلەن ئىــ   ئـالھھ غـالىبتۇر  چاەسـان كېلىـدۇ. بىلگىنتــى   

ئـالھھ  «. دېـگەن ئـايەتتۇر دەپ جـاۋا  بەرگەن ئىـدى    « .قىلغۇچىدۇر
دېــگەن ســنزىدىن رازى بولــدى. مانــا بــۇ  « ئىشــەندىم»ئىبراھىمنىــئ 

وي بولـۇپ   شەيتاننىئ ۋەسۋەسىسى بىلەن دىلغا كىرىـ  قالىـدىغان ئـ   
قەلبىدىتى ەەرىشتە ئىلھامى س ە رخپ تاشـھيدۇ. دېـمەب    منمىنئۇنى 

ئۇ ۋەسۋەسە  ئالھھىا ي زلىنى   ئايەتلىرىنى تىھۋەت قىلى  ئـارقىلىق  
 يوقاپ كېتىدىغان خىيالدۇر. 

ــىدا   ئىىســــھۋ ــالئەقىدىســــى ەەيغەمبەرلىــــك ئىشــ  ئوتتۇراھــ
ــى ئىھھلىــق ئورنىغــ   ــۇ ەەيغەمبەرلەرن ــدۇر. ئ ــدۇ. ئەقىدى ا كنت رمەي

نــــادانھر ئــــنز ەەيغەمبەرلىرىنــــى ئىــــھھ قىلىــــ  چوقۇنغانــــدەب 
قەتئىـي يـول قويمايـدۇ. لـېتىن      چوقۇنۇشـىغا كىشىلەرنىئ ئۇ رغـا  

ئۇ رنى ئادەتتىتى ئىنسانھر بىلەن تەڭ ئورۇنـدا كنرمەيـدۇ  ئەگەر   
ئۇ ر بىـلەن تەڭ ئورۇنغـا قويۇلسـا  ئۇ رغىمـۇ باشـىا ئىنسـانھردەب       

ــھرنى قىلىــ   ھــاراق ئىاىــ   كنگــ ل خاھىشــىغا      گۇنــاھ ئى ش
ئىشـھرمۇ   ئنلت رخشـتەب ئەگىشى   شەخسىي ئارزۇسى يولىدا ئادەۋ 

تېگىشلىك بولۇپ قا تتى. ەەيغەمـبەرلەر ئىسـھۋ ئەقىدىسـىدە ەـاب     
ــاكلىىىنى      ــدىتى ەــ ــئ ۋۇجۇدىــ ــالھھ ئۇ رنىــ ــانھردۇر. ئــ ئىنســ

ئارىســـىدىن ياخشـــىلىىىنى بىلگەچـــتە ئىنســـانھر  قابىلىيىتىنىـــئ
شـــۇ رنى تـــالھپ ئـــنز ۋەھىيســـىنى چ شـــ ردى. ئـــالھھ ئـــۇ رنى 
ــئ    ــا ئالھھنىـ ــدى ۋە ئۇ رغـ ــى قىلـ ــت چىلىرىنىئ ئ لگىسـ ئەگەشـ
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ــاھھردىن ۋە     ــھ گۇن ــۇ رنى قەبى جازاســى چ شمەســلىتى ئ چــ ن ئ
 رەزىل قىلمىشھردىن ساقلىدى. 

ــاكى   ــاندىتى ئىــــرادە  مەجبۇرلــــۇق يــ ئىســــھۋ ئەقىدىســــى ئىنســ
نورمـــال ئەقىدىـــدۇر. ھـــالبۇكى بـــۇ ئىـــ   مەسىلىســـىدەىق ئىختىيـــارل

تەەەكتۇر باشھنغاندىن تارتىـ    يئىنسانىيەتنىئ ئەقلىنى ئۇ ردا ئىلمى
ســېلى  كېلىۋاتىــان   تىڭىرقاشــىاھەيرانلىــق ۋە  كــ نگىاەتــا ب گــ نتى 
ۋە باشـىىھرنىئ   ەىداگوكھر  ئەخھقشۇناسھر  ەىسخولوگھرەەيھسوەھر  

ــا ش  ــارتى  –ت ــوبېيتتى ت ــان   ئ ــۇپ كېلىۋاتى ــىلىدۇربول . ئىســھۋ مەس
بـويىاە بولغانـدا  ئىنسـان ئنزىنىـئ ئىختىيـارىي ئەمەللىــرى       ئەقىدىسـى 

دائىرىسىدە ئەركىن بولۇپ  بـۇ ردا ئۇنىـئ شەخسـەن مەسـئۇلىيىتى بـار      
ــۇ   ــدۇ. بـ ــۇقتىئىنەزەرنىبولىـ ــان  نـ ــايەقۇرئـ ــەتتىنىدەب  تلىرىئـ كنرسـ

ئـى مـۇھەممەد م بـۇ ھەق    »)لھيـدۇ:  ئىنساننىئ ھـېس تۇيغۇلىرىمـۇ ماقۇ  
)قۇرئــانم ەەرۋەردىگــارىڭھر تەرىۆىــدىن نازىــل بولىــدۇ  خالىغــان ئــادەۋ  

. بىـم ھەقىـىەتەن   دېگىـن بولسـۇن   كاەىرئىمان ئېيتسۇن  خالىغان ئادەۋ 
ئ چــ ن ت تــ ن ەەردىلىــرى ئــۇ رنى ئورىۋالىــدىغان ئــوتنى       كــاەىر ر

ــۇ تەل   ــنالىىتىنم س ــۇ ر )تەش ــدۇق  ئ ــا مەدەن  تەييارلى ــا  ئۇ رغ ەپ قىلس
قىمىـقم   نىھايەتتە) كنيدخرخۋىتىدىغانئېرىتمىسىگە ئوخشاش  ي زلەرنى 

دېگەن يامـان  ىدېگەن يامان شاراپ  جەھەننەۋ نېمىسۇ بېرىلىدۇ. بۇ نېم
ـ نەســىھەتتىن     بــۇۋەزبــۇ ئــايەتلەر ۋەز نەســىھەتتۇر  )  »  1«جــاي ھە 

ــا ي   ــادەۋ ەەرۋەردىگارىغ ــان ئ ــنىم خالىغ ــولنى  ەايدىلىنىش ــدىغان ي ەتت زى
ھەممىســـى   بۇنـــدىن باشـــىا يـــ زلىگەن ئـــايەتلەر بولـــۇپ 2«.تۇتســـۇن
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ئىنســاننىئ ئەركىــن ئىتەنلىتىنــى  ئــنز ئەمىلىــدىن قىيــامەتتە ھېســا  
 بارلىىىنى تەكىتلەيدۇ.   مەسئۇلىيىتىنىئبېرى  

ــدى    ــلەن بول ــم مۇشــۇ ئىجــابىي مۇقىمھشــتۇرۇش بى قۇرئــان كەرى
ــتىن ــۇ يەنە ئ   قىلماسـ ــى ئـ ــنججەت   بەلتـ ــىنى ھـ ــئ ئىرادىسـ الھھنىـ

ۋە جىنـــايەتلىرىنى تەقـــدىرنىئ  مۇشـــرىتلىىىقىلىۋېلىـــ   ئنزىنىـــئ 
ئېىىمىـدىتىلەرگە ك چلـ ب    جەبەرىـيە شىللىسىگە ئارتى  قويىـدىغان  

 –مۇشرىتھر: ئەگەر ئالھھ خالىسا ئىدى  بىم ۋە ئاتـا  »ھۇجۇۋ قىلىدۇ: 
ھـې  نەرسـىنى   ۋە  كەلت رمەيتتـۇق بوۋىلىرىمىم ھې  نەرسـىگە شـېرىك   

دەيدۇ. ئۇ ردىن بـۇرۇنىى كىشـىلەر تـاكى )بىمنىـئ       قىلمايتتۇقھاراۋ 
ــازابىمىمنى    ــۇپم ئ ــل بول ــازابىمىم نازى ــائ ــئ  تېتىتىانغ قەدەر )ئنزلىرىنى

ــ     نى ئىنتـــار  ېەەيغەمبەرلىرىنـــىم مۇشـــۇنداق )يەنـــى مۇشـــرىتھر سـ
 : سـنزخگھرنىئ ئېيتىىنتـى قىلغاندەبم ئىنتار قىلغان ئىدى. )ئۇ رغام 

راســتلىىىغا ەــاكىتىڭھر بولســا چىىىرىــ  كنرســىتىڭھر  ســىلەر ەەقەت  
  1«.گۇمانغىھ ئاساسلىنىسىلەر  ئالھھىا ەەقەت يالغاننى چاەھيسىلەر

 ھەممىســـــىنى  خالىغىنىنىـــــئ ئەمىلىيەتتىتىـــــدەبئىنســـــان 
قىھ يدىغان  ئەركىـن ئىرادىلىـك ئەمە   ئەگەر قىھ يـدىغان بولسـا     

 تى. ئىھھ بولغان بو ت
 يۇقىرىلىشـــ ھەرقـــاناە  غەلىبىســـىئىنســـانىيەتنىئ ئەركىنلىـــك 

كەتسۇن  ھېابىر ئـادەۋ ئىنسـان ئىرادىسـىنىئ چەكلىـك ئىتەنلىتىنـى      
قىھلمايدۇ. بىر قىسىم كىشىلەر ئىرادىنىئ چەكلىتلىك  ئىنتارھەرگىممۇ 

ئورتـاق   ھەر ئىتتىسـىنى سەۋەبىگە ئىرسىيەت  مۇھىـت يـاكى ئۇ رنىـئ    
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ــ  ك  ــل قىلى ــان   ئامى ــئ بەزىســى ئىنس ــىتىدۇ. ئۇ رنى ــاغھقتىتى »نرس ب
ــانلىق  ــن ج ــاننى    « ئەركى ــدەب  ئىنس ــۇ يەتمىگەن ــى ب ــدۇ. تېخ دەپ قاراي

ــاغھپ      ــلەن ب ــازىس بى ــادىي ب ــىتىلىرى ۋە ئىىتىس ــلەەاىىىرى  ۋاس ئىش
ئىنساننى مـاددىي شـەيئىلەرگە    ماتىرىيالىمماىھر دېئالېتتىكقويىدىغان 
« تەقـدىرچىلەر  – جەبەرىـيە »قويۇپ  قۇل ئورنىغا چ ش رخپ بىىىنغۇچى
ئاشۇرۇۋەتتى. ئىسھمنىئ تونۇشى بويىاە بولسـا ئىنسـان مـاددا     لەردىنمۇ

 ئ ستىدىن نازارەت ي رگ زگ چى خوجايىن ئىدى. 
ئوبيېتتىـــ   ئىتتۆاقھشـــىانئىســـھۋ بولســـا مانـــا مۇشـــۇ ھەمـــمە 

ھەقىىەتنــى ئىنســان ئ چــ ن ئەڭ ئۇلۇغــۋار ۋە شــەرەەلىك بولغــان بىــر  
ــت ــم   ت سـ ــداق دېگىنىمىـ ــدۇ. بۇنـ ــئ   —ە تەن ئالىـ ــان ئالھھنىـ ئىنسـ

ــن ھەۋ    ــىدە ئەركى ــانۇنىيىتى دائىرىس ــ  بەرگەن ق ــا بېتىتى مەۋجۇداتى
  ئىرادىسـى  ھېتمىتـى . ئۇ قـانۇنىيەت ئالھھنىـئ ئىلمـى     ئىختىيارىدۇر

سـاقلىنىدۇ. ئىنسـانمۇ شـۇنىئ     قىسـىملىرىدا بويىاە ئالەمنىـئ بـارلىق   
ئەركىنلىــك ۋە  ئۇنىڭغــا. چــ نتى ئــالھھ ئىاىــدە  ئىنســان ئەركىنــدۇر

تــالھش ھوقــۇقىنى بەردى. قۇرئــان ئىنســاننىئ ئىــرادە ئەركىنلىتىنــى 
ــرگە   ــلەن بىـ ــت رخش بىـ ــرا   –مۇئەييەنلەشـ ــتىن ئىجـ ــر تەرەەـ يەنە بىـ

ــدىغان ئىھھىــي    ــۇرغىلى بولماي ــرادە  قارشــى ت بولىــدىغان ئىھھىــي ئى
دىھ ئانـدىن سـىلەر   ەەقەت ئالھھ خالىغان»ك چنىمۇ تەڭ ئەستەرتىدۇ: 

خا يسىلەر )يەنى ھەممە ئى  ئالھھنىئ خاھىشىغا باغلىىتۇرم  ئـالھھ  
ــدۇر    ــى بىلگ چىــ ــىەتەن ھەممىنــ ــېتمەتھەقىــ ــ    ھــ ــلەن ئىــ بىــ

ئەگەر ەەرۋەردىگارىــئ خالىســا ئىــدى  ئەلــۋەتتە يەر  » 1«.قىلغۇچىــدۇر
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ي زىدىتى كىشىلەرنىئ ھەممىسى ئىمان ئېيتـاتتى  سـەن كىشـىلەرنى    
  1«ن بولۇشىا مەجبۇر مسەنكمۇسۇلما

قۇرئانــدا بـــۇ ھەقىــىەت خۇدانىمـــۇ كــنزدە تۇتىـــان  ئىنســـاننىمۇ    
نەزەردىن ساقىت قىلمىغان  ھەممە تەرەەنى تەڭ نەزەردە تۇتىان ھالـدا  

ــئ   ــۇ ئنزىنى ــان. ئ ــۇمۇللۇقىئۇقتۇرۇلغ ــىنىئ  ئالەمش ــۇن دائىرىس   مەزم
بى بولـۇپ  كەگلىتى بىلەن بارلىق دۇنيانىئ ۋە بـارلىق دەۋرنىـئ كىتـا   

 كەلدى. 
مۇنـداق دەيـدۇ: قۇرئـان     رەيدەئەبۇ  ئابدۇلھادىدوكتۇر مۇھەممەد 

بارلىق ئىنسانىيەت ئ چ ن چ ش رخلگەن كىتا . قۇرئان ھاياتلىىنىـئ  
ھەمــمە قىســىملىرىغا مۇۋاەىــق كېلىــدۇ. بــۇنى ئۇنىــئ ئنزىمــۇ ياخشــى  

 ئۇقتۇرۇپ تۇرۇەتۇ. 
ۇق ئنزىنىــــئ مەخلــــ  ئــــنزى توغرۇلــــۇق ەىتىــــر ي رگــــ زخپ 

ــ      ــانلىىتىن قايتى ــدار  يام ــمەن دىن ــەزگەن ئىخھس ــى س ئىتەنلىتىن
ــاكى      ــدۇ ي ــدىن دەپ بىلى ــانلىىنى ئنزى ــالھھتىن  يام ــىلىىنى ئ ياخش

رەۋىشــتە  مىتــافىمىتىلىق –ھەمــمە نەرســە ئالھھىــا غەيرىــي مــاددىي  
ــى        ــىغا مۇناس ــۇ قارىش ــدا مۇش ــۇ قۇرئان ــدۇ. ئ ــدۇ  دەپ قاراي باغلىنى

قەيەردە بولمــاگھر »نرىــدۇ  مەســىلەن:  كېلىــدىغان ئىبــارىلەرنى ك 
)ئەجەل كەلگەنــدەم ئنلــ ۋ ســىلەرنى تاەىــدۇ  ســىلەر مۇســتەھتەۋ      
قەلئەلەردە بولغان تەقدىردىمۇ. ئەگەر ئـۇ ر )يەنـى مۇنـاەىىھرم بىـرەر     

دەيــدۇ  ئەگەر ئــۇ ر « بــۇ ئــالھھتىن بولــدى»ياخشــىلىىىا ئېرىشســە  
 دىنىڭغـا يەنـى سـېنىئ   بىرەر زىيان زەخمەتتە ئۇچرىسا بۇ سـەندىن ) 
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ــۇ      ــۇھەممەد  بــ ــى مــ ــدۇ. )ئــ ــدى دەيــ ــمدىنم بولــ كىرگەنلىتىمىــ
)ياخشــىلىق ۋە يامانلىىنىــئم ھەممىســى › ئەخمەقــلەرگەم ئېيتىىنتــى

ــدۇرم   ــالھھ ياراتىان ــى ھەممىســىنى ئ ــدۇر )يەن ــالھھ تەرىۆىدىن ــۇ ‹ئ . ب
ــەق ــمە      گەۋم ــى ھەم ــنزنى )يەن ــر س ــې  بى ــۇ ر ھ ــدىتىن. ئ ــېمە بول ن

ىــــئ تەقــــدىرى بىــــلەن بولىــــدىغانلىىىنىم    شــــەيئىنىئ ئالھھن
چ شەنمەيدۇ. )ئـى ئىنسـان م سـاگا يەتـتەن ياخشـىلىق )مەرھەمەت      
قىلى  ي زىسـىدىنم ئـالھھ تەرىۆىدىنـدۇر  سـاگا يەتـتەن يامـانلىق       

نى بىـم  ې. )ئـى مـۇھەممەد م سـ   ئنزەگدىندۇر)قىلمىشلىرىئ ت ەەيلىم 
ــ      ــ  ئەۋەتتـــۇق  )سـ ــ ن ئىنســـانھرغام ەەيغەمـــبەر قىلىـ نىئ ې)ە تـ

   1«.يېتەرلىتتۇرەەيغەمبەرلىتىڭگەم شاھىت بولۇشىا ئالھھ 
ياخشــى ئىشــلىرى بىــلەن شــەرەپ ھــېس قىلىــدىغان دىنــدار    
يامان ئىشلىرىدا ئـنز مەسـئۇلىيىتى بـارلىىىنى ئېتىـراپ قىلىـدۇ. ئـۇ       

تــوغرا كېلىــدىغان ۋە ئــۇنى  ســىمىمىغاقۇرئانــدا ئنزىنىــئ بىۋاســىتە 
ۋۇر قىلغان ئـادالەت بىـلەن مـا     مەمنۇن قىلىدىغان  ئنزى تەسەۋ
كىمتى ياخشـى ئىـ    : »مەسىلەنكېلىدىغان ئىبارىلەرنى كنرىدۇ. 

ــدىتەن      ــ  قىلى ــان ئى ــدۇر  ۋە يام ــى ئنزىگى ــدىتەن  ەايدىس قىلى
قىلغـۇچى   زۇلـۇۋ ئنزىگىدۇر  ەەرۋەردىگارىـئ بەنـدىلەرگە    زىيىنىمۇ

ــتۇر ــدىتەن     » 2«.ئەمەس ــ  قىلى ــى ئى ــك ياخش ــى زەررىاىلى كىمت
ــئ  ــاتىنىمۇكئۇنى ــ      اە ــان ئى ــك يام ــى زەررىاىلى ــدۇ. كىمت كنرى

   3«.قىلىدىتەن ئۇنىئ جازاسىنى تارتىدۇ
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 قايتسـا قىلىـ  گۇناھىـدىن    تەۋبەقىلغان گۇناھتـار   زۇلۇۋئنزىگە 
ــنز   ــدا ئ خــاتىرجەۋ بولســا  مۇنــداق   ئاقىۋىتىــدىنھەمــدە ئ مىــدۋار ھال

تـى:  نىئ تىلىمـدىنم ئېيتىىن ېئى مۇھەممەد  م»)ئىبارىلەرنى كنرىدۇ: 
م ئنزلىرىگە جىنايەت ئارتىۋالغـان بەنـدىلىرىم    قىلىۋىرى )گۇناھھرنى 

ــدىن   ــئ رەھمىتىـ ــىملەنمەگھرئالھھنىـ ــىەتەن  ئ مىدسـ ــالھھ ھەقىـ   ئـ
ــدۇ       ــرەت قىلىـ ــاھلىرىنى مەغۆىـ ــ ن گۇنـ ــئم ە تـ ــان ئادەمنىـ )خالىغـ
ــرەت قىلغۇچىــدۇر  ناھــايىتى       ش بھىســىمكى  ئــالھھ ناھــايىتى مەغۆى

  1«.مېھرىباندۇر
ساددا كىشىلەرنىئ ياكى مول بىلىملىـك    –رئان يالغۇز ئاددىي قۇ

سەۋىيىســـى يـــۇقىرى كىشـــىلەرنىڭھ قـــانۇنى ئەمە   بەلتـــى ئـــۇ      
ئىنسانىيەتنىئ  ج ملىدىن كامالەت ۋە تەەەكتۇر بويھپ  توغرا نىشانغا 
قــاراپ ئىلگىرىلەۋاتىــان بــارلىق ئىنســانھرنىئ قــانۇنى ۋە قولھنمىســى  

 لگەن كىتابتۇر. بولۇش ئ چ ن چ ش رخ
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 ئىككىنچى بۆلۈم
 تەسىرىئىماننىڭ كىشىلىك تۇرمۇشقا كۆرسىتىدىغان 

بىم ھەر بىر ئىنسان ئنزى خا يدىغان  ھاياتىدا كنگلى تەلۆ نـ پ  
ئنتىدىغان  ئىشىا ئاشۇرۇش ئ چ ن ە ت ن ك چى بىلەن تىرىشىدىغان 

م مىنىـئ ئەڭ مـۇھى  ېئۇلۇغ نىشان ۋە ي كسەب غايىلەرنىـئ ئىاىـدىن ن  
 ئىتەنلىتىنى دەپ بېرەلەمدۇقك 
ــنزىمىم ۋە  ــم ئــ ــىئەگەر بىــ ــدە  ئەتراەىمىمدىتــ ــانھرغا ھەمــ ئىنســ

ــراق   ــانھرنىئ يى ــالىدىغان    -ئىنس ــدان نەزەر س ــا ئوب ــى تارىخىغ يېىىنى
 . رەلەيمىمېببولساق بۇ سوئالغا جاۋا  

  بېيىتىشـــنىشـــەخس ئـــنزىنى بىلىشـــنى  ئـــنز ئا ھىـــدىلىتىنى 
 چ شىنىشـــنى قىممىتىنـــى –قەدىـــرى ۋە ئنزىنىـــئ دۇنيـــادىتى ئـــورن

مەقســـىتى   مەۋجۇدلۇقىنىـــئخا يـــدۇ. شـــۇنداقھ ئـــۇ يەنە ئنزىنىـــئ 
 بىلمەكاى بولىدۇ.  ۋەزىۆىسىنىھاياتىنىئ 

شەخس يەنە ئۇلۇغلۇق ئىمدەيدۇ. بۇنىئ بىـلەن بىـرگە تەبىـئەتتە    
قارشى  باشىىھرنىئ تاجاۋۇزىغا قارشى  كنگـ ل   لەرگەىقارشى  ھادىس

ىگە قارشى بىر يېڭىلمە  تايان  ك چ ئىمدەيدۇ. غـايىلەرنى  شەھۋەتلىر
ئەمەلگە ئاشۇرۇش  ۋەزىۆىلەرنى ئادا قىلى  ئ چ ن ت رتتە بولىدىغان  
ئنزىنىئ جەمئىيەت ئالدىـدىتى جىسـمانىي ئاجىملىىىـدىن  ئەخھقىـي     

قۇتۇلدۇرىـدىغان كـ چ    كەماىلىتلىرىـدىن   خاراكتېر ئاجىملىىلىرىدىن
 ئىمدەيدۇ. 

نىئ بىـلەن بىـرگە يەنە بەخـت ئىمدەيـدۇ. ئـۇ يەنە بىـر       شەخس بۇ
ھاياتتىھ ئەمە   مۇشۇ دۇنيا ھاياتىدىمۇ بەخت ئىمدەيدۇ. ئۇ ئنزىنىئ 
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 بىتەلەيلىتـــتەبـــۇ دۇنيـــادىتى ســـاناقلىق كـــ نلىرىنى بەختســـىملىك  
ئنتت زخشنى خالىمايدۇ. ئـنز ھاياتىـدا روھىـي خاتىرجەملىـك  كنگـ ل      

 –اشنى ئارزۇ قىلىدۇ. ئنز روھىنىئ قـات  بولۇپ ياش تىگىلتىنالىىىغا 
 –قېتىغــا ســىڭى  كېتىــدىغان روھىــي مەمنۇنلــۇق  ھاياتنىــئ يىــراق  

ــارلىق    ــارزۇ  بـ ــار ق ئـ ــدىغان ەـ ــۇپ بېرىـ ــۇقلىرىنى يورۇتـ ــېىىن ئۇەـ يـ
 توشىۇزۇۋىتىدىغانۋە ە ت ن دۇنياسىنى نۇر ۋە يورۇقلۇقىا  ھېسسىياتى

 ى ئارزۇ قىلىدۇ. ئۇلۇغ مۇھەببەت بىلەن مەنۆەئەتلىنى  ياشاشن
ــى ۋە       ــنزىگە  ئائىلىس ــاننىئ ئ ــر ئىنس ــدىتى بى ــوغرا يول ــۇ ت ــا ب مان

. ۇرىـد ب ي كرەكدوستلىرىغا ئىمدەيدىغان نەرسـىلەرنىئ ئەڭ مـۇھىم ۋە   
ئەمما يېـيى  ئ چـ ن ياشاشـنى ۋە ھـايۋانھردەب بەھـرىمەن بولۇشـنى       

ئنلىــدىغانھر بۇنىــئ   مەنىســىمئــارزۇ قىلىــدىغان ھەۋ ھــايۋانھردەب   
 رتىدا. سى

شەخس ھاياتىدا مانا مۇشۇنداق ئۇلۇغ نىشان  چوگىۇر مەزمۇنھرنى 
بارلىىىــا كەلت رخشــتە ئىماننىــئ قاناىلىــك رولــى بــارك بــۇ ســوئال        

 كىتابىمىمنىئ كېيىنتى بنل ملىرىدە تېگىشلىك جاۋابىنى تاەىۇسى.

 قىممىتى – قەدىرئىمان ۋە ئىنساننىڭ 

ــالىلىرىنى   » ــادەۋ بـ ــم ئـ ــدۇقبىـ ــھنرمەتلىـ ــا   ئـ ۇ رنى قۇرۇقلۇقتـ
ــمدا )  ــام دېڭىـ ــلەرگە)ئۇ غھرغـ ــېرىن  كىمىـ ــۇ رنى شـ ــاردۇق. ئـ م چىىـ

ــېمەكلىتلەر بىــــــلەن  ــدۇردۇقيــــ ــۇن رىمىىھنــــ   ئــــــۇ رنى نۇرغــــ
 1«.ئ ست ن قىلدۇق مەخلۇقلىرىمىمدىن
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 دىنسىزالرنىڭ نەزىرىدىكى ئىنسان

 ئىنسان دېگەن نېمەك 
ېمىندا مېڭى   ئىنسان دىنسىم رنىئ نەزىرىدە زېمىنغا تۇغۇلۇپ  ز

ــئ     ــۇ زېمىننى ــدىغان مۇش ــا قايتى ــدىن يەپ  زېمىنغ ــالزېمىن  بىرچاگگ
ــرۋا      ــنگەب  نېـ ــان  سـ ــۇدى ئەت  قـ ــ گەل ۋۇجـ ــئ تـ ــۇەرىىى. ئۇنىـ تـ
سىستېمىھر  بەزلەر  ھ جەيرە قاتارلىىھرنىئ يىغىندىسـى. ئۇنىڭـدىتى   

خـۇددى جىـگەر سـەەرا      مېڭىسـى ئاڭ  تەەەكتـۇر دېگەنلەرنـى ئۇنىـئ    
ئاجرىتى  چىىارغاندەب ئاجرىتى  چىىىرىدۇ. ئۇ مۇشـۇ   بنرەب س يدخب

خىل جانلىىھرنىئ بىرى. بەلتى ئـۇ   –يەر شارىدىتى ساناقسىم خىلمۇ 
قوگغۇز ر  ھاشاراتھر ۋە  –  قۇرت ئنم ل گ چىلەرمۇشۇ ئۇچار قاناتھر  

مايمۇنھرغـا ئوخشـاش بىـر ھايــاتلىق تـ رى. ئۇنىـئ ەائـالىيەت چېتــى       
بىـلەن ئىنسـانغا   « تەرەقىىـي قىلىـ   »ئەگىشـى   زاماننىئ ئنت شـىگە  

 ئايھنماق. 
ئىنسان ئۇنىئ ئ ستىدە ياشـاۋاتىىنى يەر شـارى  يەر شـارى بولسـا     

. قۇيــــاش ەىھنىــــتكىاىتتىــــنە بىــــر  سىستېمىســــىدىتىقۇيــــاش 
ــ ز مىليــونھرچە ئاســمان   قورشــاپ  جىســىملىرىسىستېمىســى بولســا ي

 بىرى.  سىستېمىھرنىئتۇرۇۋاتىان نۇرغۇن غايەت زور 
تەلىمــاتى ۋە « قۇيــاش مەركەز»ىغــا قويغــانتۇربىــم كوەېرنىــك ئوت

 بـۇ ئىنسـاننىئ ئـورۇن جەھەتـتە     ئاستىرونومىيسـىدىن ھازىرقى زامـان  
زور ئالەمدە ئىنتايىن كىاىك نەرسە ئىتەنلىتىنى بىلدۇق. دەۋر  غايەت

  بىئولـوگھر  گىئولـو  دارۋىن ۋە باشىا بىر قىسـىم   ئېيتىانداجەھەتتىن 
ــ ــى    ئىنس ــە ئىتەنلىتىن ــمە  نەرس ــۇ ھەۋ ئەرزى اننىئ دەۋر جەھەتتىم

ــدىغانلىىىنى     ــا يېتى ــون يىلھرغ ــ ز مىلي ــنمرى نەچــاە ي يەرشــارىنىئ ئ
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ــدا  يەر شــارىدا ئىنســانھر ياشاشــىا   ئىسۆاتھشــتى ــا بۇنــداق ئەھۋال   مان
قاناىلىـك   قىممىتـى باشلىغان نەچاە ي ز ۋە نەچـاە مىـئ يىلھرنىـئ    

 بولىدۇ دەيسىم. 
ىىىھر دىنسىم رنىئ نەزىرىدىتى ئىنسـاننىئ ئـورۇن ۋە دەۋر   يۇقىر

 . قىممىتىجەھەتتىتى 
سـنز  »ياكى « ئىھھ روھ»ئوخشاش  باشىىھرغادىنسىم ر ئىنساننى 
دېگەنــدەب ئا ھىــدە ئاتــالغۇ ر بىــلەن ئاتــاپ « قىھ يــدىغان جــانلىق

كەتمەيــدۇ. ئۇ رنىــئ قارىشــىدا ئىنســان ەەقەت بىــر مــاددىي جــازا ۋە   
 جانلىق جىسىمدىن ئىبارەت. 

ئۇنداق بولسا ئىنساندىن ئىبارەت بۇ گەۋدە ۋە جىسىمنىئ مـاددىي  
 زادى قاناىلىكك  قىممىتى

ــدىتى ئاساســـــلىق مـــــاددىھرنى      ــالىمھر ئىنســـــان بەدىنىـــ ئـــ
 تنۋەندىتىدەب نەتىجىلەرنى چىىاردى.   تەكش رگەندىن كېيىن

لوگراۋ كېلىدۇ. كى 15ا ھېسا  بىلەن تۇرئوت ئېغىرلىىىئىنساننىئ 
 بەدىنىنىئئىنسان بەدىنىنى ت زگ چى ماددىھرغا توختالساق  ئىنسان 

 ئالىدىغانلىىىنى بىلىمىم.   ئنز ئىاىگەئومۇمەن تنۋەندىتى ماددىھرنى 
 ەارچە سوەۇن ئىشلەشتە يەتت دەب ماي  1
 دانە قېرىنداش ئىشلەشتە يەتت دەب كاربون   1

 ە يەتت دەب فوسفور  دانە سەرەگگە تىلىنى ئىشلەشت 002
 ئاقارتىشىا يەتت دەب ھاب   كاتىتىنىبىر توخۇ 

تازىھشـىا يەتتـ دەب    تىرىسـىنى كەتتەن بىر ئىتنىـئ   بېسى ەىت 
   گۇگگورت

    سۇلفاتم ماگنىتۇزى ) ماگنىبىر قېتىملىق س رگە دورىسى قىلغۇدەب 
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بىــر تــال مىــە ياساشــىا يەتتــ دەب   ئوتتۇراھــال كىاىتلــى –چــوڭ
 تنم ر. 
 لىتىر سۇ. 1. 519خمىنەن تە

 2.8)ي ەنگە سـۇندۇرغاندا   ەيسەە 92 – 52بۇ ماددىھرنى بازاردىن 
 مىسلىسـىم سـېتىۋالغىلى بولىـدۇ. مانـا بۇنىڭـدا بـۇ       غـا م ئەتراەىـدا ي ەن 

جانلىىنىئ ت پ ئا ھىدىلىتى بولغان ئاسـمان تەرىۆىـدىن بېـرىلگەن    
 يوق.  قىممىتىجاننىئ 

بىــرى مۇنــداق دەيــدۇ: بىــم  لىرىدىندىنســىمزامــانىمىمدىتى ئەرە  
ــي قىلغــان ھــايۋان   ــلەن ئەڭ تەرەقىى ــۇ ئوتتۇرىســىدىتىبى ئەڭ  ەەرقم

ئـــاددىي بىـــر ھاشـــارات بىـــلەن ئەڭ تەرەقىىـــي قىلغـــان ھـــايۋان       
 ئارتۇق ئەمە .  ەەرقتىن ئوتتۇرىسىدىتى

 ئەگەر بىم بولمىساق نېمە ئى  بولماقاىدىك  
ك يەتمەكاىـدى  نگە نېمە ئى  ئالەمگە  ئاي  ك يوقلۇقىمىمدىنبىمنىئ 

 ئىدىك   ئېرىشمەكاىئۇ ر نېمىدىن قۇرۇق قىلى   نېمىگە 
  قىممىتىـدىن مانا بۇ  ئىنساننى ئۇنىئ جەۋھىرى بولغـان روھىـي   

ئورنىدىن ئايرى  قاراشتىن كېلى  چىىىان بىلجىر شـھردىن   مەنىۋى
 ئىبارەت.

 نەزىرىدىكى ئىنسان مۆمىنلەرنىڭ

. مەخلۇقىــدۇرئىنســان ئالھھنىــئ ئۇلــۇغ  نەزىرىــدە  منمىنلەرنىــئ
سـن ۋە  ھنئالھھ ئۇنى چىرايلىق شەكىلدە ياراتتى. ئۇنىڭغا ئەڭ گ زەل 

ئنز روھىـدىن جـان    يارىتى چىراي ئاتا قىلدى. ئۇنى ئنز قولى بىلەن 
ئۇنىڭغا سەجدە قىلدۇردى. ئۇنى ئىلىم ۋە ئىرادە  ەەرىشتىلەرنىبەردى. 
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ھىــدە ئورۇنغــا ئىــگە قىلــدى. ئــۇنى بىــلەن بــارلىق مەخلــۇقھردىن ئا 
زېمىنغا خوجايىن قىلدى. ئالەمدە ئى  باشىۇرغۇچى قىلدى. ئاسـمان  

ھەممە نەرسـىنى ئۇنىڭغـا بويسـۇندۇرۇپ بەردى. ئەممـا      زېمىندىتىۋە 
 ئالھھ ئۇنى ئنزىگە ئىبادەت قىلى  ئ چ ن ياراتتى. 

ئالەمنىئ كەگرىلىتـى  چوگلۇقىغـا نىسـبەتەن ئىنسـان ھەجىـم ۋە      
قــۇۋۋەت جەھەتــتە راســتتىنھ ئەرزىــمە   تولىمــۇ   –ىســمانىي كــ چ ج

جەھەتـتە تولىمـۇ    قىمـمەت  مەنىـۋى كىاىك نەرسە. لـېتىن روھىـي ۋە   
 . بۇ توغرىدا شائىر خويمۇ ياخشى ئېيتىدۇ:نەرسەدۇرچوڭ 
 

 كنرەلمەيسەن ھەي ئىنسان ئنزخگدە بار نەرسىنى 
 ھې  بۇنى. سىمەلمەيسەنئنزخگدىن  كېسىلىڭمۇ

 چاغھيسەن چىغى چاغلىق بىر جىسىم  نزخگنىئسەن 
 ە تتىنى. –بىلسەڭ  ب ي ب بىر ئالەۋ سەندە تۇرغان 

ــى     ــئ ئاياغلىشىشـ ــان ھاياتىنىـ ــئ ئىنسـ ــۇلمانھر ئنل منىـ مۇسـ
سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن  گۇنـاھىڭھردىن ەـاب   »بەلتى:   ئەمە 

ــرىڭھر    ــنەتتە كىـ ــدۇگھر  جەنـ ــۇ يەردەبولـ ــھر ئـ ــ  قىلىڭـ « مەگگـ
مەگگ لـ ب جايغـا قاتنايـدىغان بـېتەت ئىتەنلىتىـگە       ىدىغاندېيىل

 شەكسىم ئىشىنىدۇ.

 ئىنساننىڭ ئالالھ ئالدىدىكى ئورنى 

  يېىىنلىىىنــىقۇرئــان نۇرغــۇن ئــايەتلەردە ئىنســاننىئ ئالھھىــا     
ــانغا   ــئ ئىنس ــىئالھھنى ــدۇ.   يېىىنلىىىن ــان قىلى ــىەتەن  »باي ــم ھەقى بى

سـاننىئ كـنگلىگە كەلگەننـى    ئىنساننى يـاراتتۇق  بىـم ھەقىـىەتەن ئىن   
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بۇنىڭغـا ئوخشـاش    1«.يېىىنمىمبىلىمىم  بىم ئۇنىڭغا جان تومۇرىدىنمۇ 
بــۇ مەزمــۇننى تەكىــتلەپ ئــنز  رەســۇلۇلھھمۇئــايەتلەر ناھــايىتى كــنپ. 
مەن بەنـدەمنىئ مەن  »ق مۇنـداق دەيـدۇ:   ۇلۇھەدىسلىرىدە ئالھھ توغر

مەن   ى تىلغـا ئالسـا  توغرۇلۇق ئويلىغان ياخشى ئويىدا بولىمەن  ئۇ مېن
ئۇنىئ يېنىـدا ھـازىر بـولىمەن  ئـۇ مېنـى يـاد ئەتسـە مەنمـۇ ئـۇنى يـاد           

تىمەن. مېنى جامائەت ئارىسىدا ياد ئەتسە مەن ئۇنى تېخىمۇ ياخشى ېئ
ــاد   ــائەت )ەەرىشــتىلەرم ئارىســىدا ي ــتمەنجام ــرى   ئې ــدەۋ ماگــا غې . بەن

 يېىىنھشسـا   ئـۇ ماگـا گەز   يېىىنلىشىمەنمەن ئۇنىڭغا گەز  يېىىنھشسا
. ئۇ ماگا مېڭى  كەلسە مەن ئۇنىڭغـا  يىىنلىشىمەنمەن ئۇنىڭغا غۇ چ 
 مانا بۇ  ئىنساننىئ ئالھھ ئالدىدىتى ئورنى. 2«.ي گ رخپ بارىمەن

 ئىنساننىڭ ئۈستۈنكى ئالەمدىكى ئورنى

ئىنسانھر ت رك مىنىـئ روھـى ئالەمـدىتى ئورنىنىـئ قانـداقلىىىغا      
يـېىىن ەەرىشـتىلەرمۇ بويـۇن سـوزۇپ       كەلسەب  بۇ ئورۇن خۇداغا ئەڭ

ــالھھ   ــ رەلمىگەن ئەڭ ي كســـەب ئورۇنـــدۇر. ئـ ــا كەلتـ تەلۆ نـــ پ قولغـ
ــدىتى  ــكزېمىن ــا  خەلىۆىلى ــارلىق)ئالھھى ــا   ئورۇنباس ــ م ئورنىغ قىلى

ەەرۋەردىگارىـــئ  ۋاقتىـــدائـــنز »تاللىغـــان نـــاممات ئىنســـان بولـــدى. 
 ‹يــارىتىمەن م ئورۇنباســار) خەلىــۆەمەن يەر ي زىــدە ›ەەرىشــتىلەرگە: 

ــان    ــدىغان  قـ ــق قىلىـ ــدە بۇزغۇناىلىـ ــتىلەر: يەر ي زىـ ــدى  ەەرىشـ دېـ
نى ېقىھمسەنك ھالبۇكى بىم بولساق سـ  خەلىۆەتنكىدىغان )شەخسنىم 

دېــدى    مەدھىيىلەيمىــم  مــۇقەددە  دەپ  مەدھىيىلەيمىــمەــاب دەپ 
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ئــالھھ: مەن ھەقىــىەتەن ســىلەر بىلمەيــدىغان نەرســىلەرنى بىلىــمەن  
 ت ن شەيئىلەرنىئ نامىنى ئـادەمگە ئـنگەتتى  ئانـدىن    دېدى. ئالھھ ە

بولۇشىا ئادەمگە قارىغانـدا   خەلىۆە)›ئۇ رنى ەەرىشتىلەرگە كنرسىتى : 
ــۇ    ــاگھر  بـ ــتاىل بولسـ ــىڭھردام راسـ ــدىغان قارىشـ ــق دەيـ ــم ھەقلىـ بىـ

 ەەرىشـىتىلەر دېـدى.   ‹شەيئىلەرنىئ ناملىرىنى ماگـا ئېيتىـ  بىـرىڭھر   
ــ ل كەماىلىتلە › ــم ســەن   ســېنى )ە تت ــۇيمىم. بى ــاب دەپ تون ــنم ە ردى

بىلدخرگەنـــدىن باشـــىىنى بىلمەيمىـــم  ھەقىـــىەتەن ســـەن ھەممىنـــى 
دېــدى.  ‹بىــلەن ئىـ  قىلغۇچىدۇرسـەن   ھـېتمەت بىلگ چىدۇرسـەن   

 ‹ئى ئادەۋ  ئۇ رغا بـۇ نەرسـىلەرنىئ نـامىنى ئېيتىـ  بەرگىـن     ›ئالھھ: 
ــاملىرىنى ئېيتىــ  ب   ــۇ نەرســىلەرنىئ ن ــا ب ــادەۋ ئۇ رغ ەرگەن دېــدى. ئ

 غەيىۆنـى  زېمىنـدىتى مەن سـىلەرگە ئاسـمانھردىتى ۋە   ›چاغدا  ئالھھ: 
ــلىرىڭھرنى     ــۇرىمەن  ئاشــتارا ۋە يوشــۇرۇن ئىش ــ  ت ــىەتەن بىلى ھەقى

  1«.دېدى ‹دېمىگەنمىدىمبىلى  تۇرىمەن  
ــدە       ــى ئالەم ــۇنى روھ ــ  ۋە ئ ــك قىلى ــاننى ھنرمەتلى ــالھھ ئىنس ئ

ڭى جانلىىىا ېشتىلەرنى بۇ يي كسەب ئورۇنغا ئىگە قىلىشنى خا پ ەەرى
سا ۋ ئـادا قىلىـ  ۋە ئـۇنى ئۇلـۇغھپ  ھـنرمەتلەپ  ئېگىلىـ  قارشـى        

ەەرۋەردىگارىئ ەەرىشتىلەرگە ئېيتتـى:   ۋاقتىدائنز »لىشىا بۇيرۇدى. ېئ
ــۇنى مەن راۋۇرۇ   › ــارىتىمەن. ئـ ــادەۋ يـ ــدىن ئـ ــىەتەن  يـ مەن ھەقىـ

الىرىنـــى ياراتىـــان )يەنـــى ئـــۇنى يارىتىـــ  ســـ رەتتە كىرگـــ زخپ  ئەز
جان كىرگ زگەن  ئۇنىڭغائىنسان ھالىتىگە كەلت رگەنم ۋە  مۇكەممەل
. ەەرىشــتىلەرنىئ بىرىمــۇ قالمــاي ‹ئۇنىڭغــا ســەجدە قىلىڭــھر ۋاقتىمـدا 
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ھەممىسى )ئـادەۋ ئەلەيھىسسـا مغام سـەجدە قىلـدى. ەەقەت ئىبلىسـھ      
ئىــبلىس  1«.بولــۇپ كەتتــى  كــاەىر ردىنبويۇنتــاۋلىق قىلــدى  ئــۇ   

ئىنســانغا ســا ۋ بېــرى  بۇيرۇقىغــا بويســۇنمىدى  ئۇنىــئ   ئالھھنىــئ
بويۇنتاۋلىق  بۇيرۇقىغاكنگلىدىتى ھەسەت ۋە چىدىماسلىق ئالھھنىئ 

بولـۇپ كەتتـى ۋە ئىنسـانغا     كـاەىر ردىن قىلىشىا مەجبـۇر قىلـدى. ئـۇ    
 دخشمەنلىشىشــنىئبــۇ   تــۇتتى. نەتىجىــدە ەوزىتسىيســىدخشــمەنلىك 

ئالھھ: سەن جەننەتتىن يوقال  سەن : »بولدى ت ۋەندىتىدەب ئاقىۋىتى
 لەنىــتىمھەقىــىەتەن قوغھنــدى بولــدۇڭ  ســاگا قىيــامەتتىاە مېنىــئ  

ــدى  ــۇن دې ــدىتى      2«.بولس ــي ئالەم ــاننىئ روھى ــا  ئىنس ــۇ بولس ــا ب مان
 ئورنىدۇر.

 ئىنساننىڭ بۇ دۇنيادىكى ئورنى

ئىنسان بۇ كەڭ مـاددىي ئالەمـدىتى مەركىـمى نۇقتـا. ئىنسـان بـۇ       
تى ۋە ئىشـلىرىنىئ ئېھتىيـاجى   ىەممە نەرسىنى ئنز مەنۆەئئالەمدىتى ھ

. خــۇددى خۇجايىنىــدۇرئ چــ ن تەســەررۇپ قىلىــدىغان باشــىۇرغۇچى 
ھەممە نەرسـە ئىنسـان ئ چـ ن يارالغانـدەكھ. ئـالھھ قۇرئانـدا مۇنـداق        

ھەمـمە   زېمىنـدىتى   ئالھھ ئاسـمانھردىتى ۋە  بىلمەمسىلەركى»دەيدۇ: 
بەردى  سىلەرگە ئاشتارا ۋە يوشۇرۇن  رپبويسۇندۇنەرسىنى سىلەرگە 

  3«.كامالەتتە يەتت زخپ بەردى نېمەتلىرىنى
مانا بۇ  ئىنساننىئ بـۇ ئالەمـدىتى ئـورنى ۋە ئالەمـدىتى نەرسـىلەر      

 بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى. 
                                                 

 ئايەتلەر. - 11 - 10س رىسى  ساد  1
 ئايەت. 18 - 11س رىسى  ساد  2
 ئايەت. - 02لوقمان س رىسى   3
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بـۇ  بولغـان  ئىنساندىن نەچاە ھەسسە زور ۋە  كاتتا جىسىمھر بـار  
رۇنغـا ئىـگە بولۇشـىنىئ سـىرى     ئ سـت ن ئو  شۇناەئالەمدە ئىنساننىئ 

 زادى نەدەك 
بۇنىئ سىرى دەل ئىنسان ۋۇجۇدىنى تەشتىل قىلى  ئىھھىـي  

ــا   ــدە ئۇنىڭغـ ــۇر ھەمـ ــدىن   تنرەلمىلىـــكنـ ــالھھ روھىـ ــدە ئـ ھالىتىـ
. ئىنساندىتى مانا شۇ خىل ئىمتىيـاز  روھتىدۇرە ۋلەنگەن ئىھھىي 

 –بولـــۇش ھەمـــدە ئالھھنىـــئ بـــۇيرۇق   خەلىـــۆەئـــۇنى زېمىنـــدا 
رمــانلىرىنى ئورۇنداشــنى ئ ســتىگە ئــېلى  ســا ھىيىتىگە ئىــگە   ەە

قىلغان. قۇرئاندا بۇ ھەقىـىەت تولىمـۇ گـ زەل بىـر ئەدەبىـي ت سـتە       
ش بھىسىمكى  بىم ئامـانەتنى )ەەرزلەرنـى   »قىلىنىدۇ:  ئىۆادەمۇنداق 

ــا     ــا ۋە تاغھرغـ ــمانھرغا  زېمىنغـ ــىم ئاسـ ــەرىئەت تەكلىۆلىرىنـ ۋە شـ
م دىـن  ئېغىرلىىىستىگە ئالمىدى. ئۇنىئ )تەگلىدۇق. ئۇ ر ئۇنى ئ 

ــىەتەن       ــان ھەقى ــدى. ئىنس ــتىگە ئال ــان ئ س ــۇنى ئىنس ــورقتى. ئ ق
   1«.قىلغۇچىدۇر  ھەقىىەتەن ناداندۇر زۇلۇۋ)ئنزىگەم 

مانــا شــۇ ســا ھىيەت ئىنســانغا ھىــدايەت يــولىنى ئاسانھشــتۇرۇپ  
 ئورۇن قويمىغاندىن كېيىن  ئىنسـاننى  ئنزرىگەبەرگەن ۋە ھېاىانداق 

ئــى ئىنســان  ســەن »ئــنزى بەلگىلەيــدىغان قىلغــان:  ئــاقىۋىتىنىئــنز 
بولغىنىڭغا قەدەر )ئـنز ئىشـىڭدام    مۇ قاتەەرۋەردىگارىڭغا  ھەقىىەتەن

نەتىجىســـىنى  ئەمىلىڭنىـــئـ ئىجتىھــات قىلىســـەن )يەنــى       ســەئيى 
  2«.كنرىسەنم

                                                 
 يەت.ئا -10س رىسى   ئەھما   1
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 ئىنساننىڭ ئىسالم ئالىملىرى نەزىرىدىكى يۈكسەك ئورنى 

ئىنســـان ئورنىنىـــئ بـــۇ قەدەر ي كســـەب بولۇشـــى  ئىســـھمىيەتتە 
كنرخنىدۇ  لـېتىن ئـۇ ئىنسـانىيەتتە     كېتىشتەبقارىماقىا سەل ھالىى  

قۇرئان كنرسەتمىسىگە ما  ھالـدا بېـرىلگەن ئادىـل تەقسـىمات. ھەر     
قايســى دەۋرلەردە ياشــىغان ئىســھۋ ئىمــاۋ  ئــالىملىرى ئىنســانىيەتنىئ  

ئۇلـۇغ مەخلـۇق ئىتەنلىتىنـى    ئالھھنىئ مەخلۇقلىرى ئىاىدىتى ئەڭ 
  .بىر دەب تەن ئالىدۇ

ــۇ   ــالىم ئەب ــرئ ــۇل بەك ــدۇ:   ئىبن ــداق دەي ــي مۇن ــئ »ئەرەبى ئالھھنى
ئىنســـاندىن چىرايلىـــق مەخلـــۇقى يـــوق. ئـــالھھ ئىنســـاننى تىرىـــك   
ــدىغان     ــدىغان  كنرىـ ــنزلەيدىغان  ئاگھيـ ــ ب  سـ ــدىغان  ك چلـ بىلىـ

بۇ ر « .ىلى  ياراتتىبىلەن ئى  قىلىدىغان ق ھېتمەتەىھنھيدىغان  
 ئىدى.  س ەەتلىرىئالھھنىئ 
دېگەن كىتابىدا ئالھھنىئ « ئىھيائۇلئۇلۇۋ»ئنزىنىئ  غەزالىيئىماۋ 

ــ       ــماھھپ كېلىـ ــەۋەبلەرنى ئىـ ــىدىتى سـ ــى كنرخشـ ــدىنى ياخشـ بەنـ
ــازراق    ــى ئارىســىدا ئ ــلەن ئىنســاننىئ زات ــى بى ــۋىئالھھنىــئ زات  مەنى

لغا ئالىدۇ. ئۇ شۇنداق دەيدۇ: ئوخشاشلىق ۋە ما  كېلى  بارلىىىنى تى
بـۇ ئوخشاشــلىق ۋە ماســلىق سـ رەت ۋە شــەكىلدىتى ئوخشاشــلىق ۋە   »

ئوخشاشـلىق ۋە ماسـلىىتۇر.    قىسـىمدىتى ماسلىق بولماسـتىن  ئىاتـى   
  ئــالھھ كنرىــدۇ  ئاگھيــدۇ  بىلىــدۇ  ســنزلەيدۇ  ەىھنھيــدۇ  مەســىلەن

ئوخشاشھ بـۇ   ئى  قىلىدۇ  ھەممىنى قىھ يدۇ. ئىنسانمۇ ھېتمەتلىك
ىتى كامــــالەت تئىــــگە  لــــېتىن ھەر ھــــالەتتە ئــــالھھ ســــ ەەتلەرگە
يېمىشـىا   بەزىسىنى ماسلىىنىئئەمە . بۇ ئوخشاشلىق ۋە  دەرىجىسىدە

بەنــدىنىئ »ئــۇ دەيــدۇ: « .بولىســىمۇ كنەىناىســىنى يېمىشــىا بولمايــدۇ
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ەەرۋەردىگارىغا بولغان يېىىنلىىى ەەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا ئەگىشىشتە ۋە 
بىـم  « .بولىـدۇ  س ەەتلىرىدىھلگە قىلىشىا بۇيرۇغان ئىھھىي ئەخھق ئ 

« ئەخھقلنىڭھرئالھھنىئ ئەخھقى بىلەن »ئادەتتە ئاگھپ تۇرىدىغان 
  ياخشــىلىق  بىلگىاىلىــكدەل  تۇتۇلغىنىمــۇدېــگەن ســنزدىن كــنزدە  

  مېھرىبانلىق  مەرھەمەت  مەخلۇقىا رەھىم قىلى   كني ن ش  ئېھسان
 ســ ەەتلەرنىھش  باتىلــدىن توســۇش قاتــارلىق ئىھھىــي  ھەقــىە باشــ

. بۇ رنىـــــئ ھەممىســـــى بەنـــــدىنى ئالھھىـــــا    ئنزلەشت رخشـــــتۇر
 يېىىنھشتۇرىدۇ.

ئەمما كىتابھرغا يېمىشىا بولمايـدىغىنى ئىنسـاننىئ ئۇنىـئ بىـلەن     
ئالھھنىـئ   مۇناسىۋەت. بۇ خا  مۇناسۋىتىدۇربولغان ئا ھىدە  خا  

ئــۇ ر ســەندىن روھنىــئ مــاھىيىتى : »دىلىنىــدۇئىۆاكىتابىــدا مۇنــداق 
ــاھىيىتىنى ەەقەت ›ھەقىىــدە سورىشــىدۇ.   ەەرۋەردىگــارىمھروھنىــئ م

ئـالھھ   1«  سـىلەرگە ەەقەت ئازغىنـا ئىلىـم بېـرىلگەن.    دېگىـن  ‹بىلىدۇ
ــۇقھر   ــئ مەخل ــدىنروھنى ــ     ئەقلى ــا  ئى ــنزىگە خ ــىرت ەەقەت ئ س

 ئىتەنلىتىنى بايان قىلدى. 
ــنز  »ر رەســۇلۇلھھنىئ: بەزى ســاددا كىشــىلە ــادەمنى ئ ــالھھ ئ ئ

دېـگەن ھەدىسـىنى ئىماھلىشـى  بـۇ ھەدىسـتە      « س رىتىدە ياراتىان
بىـلەن بىلىنىـدىغان ئاشـتارا     ئەزالىرىس رەت سەزگ   دېيىلىۋاتىان

س رەت ۋە چىرايدىن باشىا نەرسە ئەمە   دەپ قاراشتى. نەتىجىدە  
الھھنى مـاددا دەپ  ئۇ ر ئالھھ ئادەمگە ئوخشاش  دەپ ئويلىـدى  ئـ  

. ئالەملەرنىئ ەەرۋەردىگارى ئالھھ تەسۋىرلەشتى. ئالھھنى تونۇدى

                                                 
 ئايەت. -85س رىسى  ئىسرا  1
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ــۇنى      ــت ندۇر. بـ ــاب  ئ سـ ــدىن ەـ ــىملەرنىئ دەۋاتىىنىـ ــۇ بىلىمسـ ئـ
 ئالھھنىئ مۇسا ئەلەيھىسسا مغا ئېيتىان بۇ سنزى ئىشارەتلەيدۇ.  

ەي مۇسا  كېسەل بولۇپ قالسـاۋ مېنـى يوقلىمىـدىڭغۇك مۇسـا     ئ»
ئـى رەبـبىم سـەن قانـداق كېسـەل بولىسـەنك مەن قانـداق        ئېيتتى: 

يوقھيمەنك ئـالھھ ئېيتتـى: ەـا نى بەنـدەۋ كېسـەل بولـۇپ قالغـان        
ئىدى. ئۇنى يوقلىمىدىئ  ئۇنى يوقلىغان بولساڭ  مېنى يوقلىغـان  

 «.بو تتىئ
ھەدىســــتە ئېيتىانــــدەب  ەەرز  قۇدســــىيئــــالھھ  يېىىنلىــــقبــــۇ 

لەرنى كنپ قىلى  ئـارقىلىق بارلىىىـا   ئەمەل نەەلىئەمەللەردىن كېيىن 
  يېىىنلىشـىدۇ ئەمەللەر بىلەن  نەەلىبەندەۋ ماگا ھەر قاچان »كېلىدۇ: 

شۇنىئ بىلەن مەن ئۇنى دوست تـۇتىمەن. مەن ئـۇنى دوسـت تۇتسـاۋ     
ئۇنىئ ئاگھيـدىغان قـۇلىىى  كنرىـدىغان كـنزى  سـنزلەيدىغان تىلـى       

 «.بولىمەن
بىلگىنتـى  ئـالھھ ئـنز    »دەيدۇ: دېگەن ئالىم مۇنداق  قەييىمئىبنى 

مەخلۇقلىرى ئارىسىدىن ئىنساننى ھنرمەتلەش  ئارتۇق بىلى   ئـۇنى  
ئنزى ئ چ ن يارىتى   مەخلۇقھرنى ئۇنىئ خىممىتىگە بويسۇندۇرۇپ 
بېــرى  بىــلەن ئا ھىــدە ئورۇنغــا ئىــگە قىلــدى. ئىنســانغا ئاســمان ۋە 

ــۇندۇر    ــىلەرنى بويس ــىدىتى نەرس ــۇ ر ئارىس ــن ھەۋ ئ ۇپ بەردى. زېمى
ئۇنىئ خىـممىتىگە سـالدى.    ەەرىشتىلىرىنىمۇھەتتا ئنزىگە ئەڭ يېىىن 

ــئ  ــدائۇنىـ ــۇ رنى   ئويغاقلىىىـ ــدا ئـ ــدا  تۇرغىنىـ ــىدا  ياتىىنىـ   ئۇيىۇسـ
ــتىن ئۇ رغــا ئەلاــى ئەۋەتتــى.   قوغــداتتىەەرىشــتىلەرگە    ئــنزى تەرەە

شــۇنىئ ئ چــ ن ئىنســاننىئ ئىشــى ھېاىانــداق مەخلۇقنىــئ ئىشــىغا  
 «.ۇئوخشىمايد
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 ئىززەت مۆمىنلىكئىنسانلىق ئىززەتتىن كېيىنكى 

ــمزەت       ــاغلىق ئى ــانلىىىغا ب ــۇلماننىئ ئىنس ــا  مۇس ــۇ ر بولس ــا ب مان
دېـگەن ئاتاقىـا ئىـگە    « منمىن»ئنزىنىئ  منمىن. لېتىن چ شەنالىرى

شــى بىلەنــھ ئەڭ چوگىــۇر مــاھىيەت ۋە زور ئىمزەتنــى ســىمىدۇ. بــۇ ۇبول
چىىىىلـى بولمايـدىغان  ئۇچـۇپ    بىلەن ئۇنىـئ ئىمـانى مېڭىـ      سىمىم

 يەتتىلى بولمايدىغان ي كسەب ەەللىگە كنت رخلىدۇ. 
يەنە ئالھھ ئنز كىتابىدا ئنزى ۋە ەەيغەمبىرىنىئ ئىمزىتىنـى   منمىن
ئــۇ ر »بىــلەن بىــرگە تىلغــا ئالغانــدىتى ئىمزەتنــى ســىمىدۇ:  مــنمىنلەر

 ھى ئابـدۇلھ ئەڭ ئەزىم ئادەۋ )يەنـ  قايتساقم: مەدىنىگە مۇناەىىھر)يەنى 
ئنزلىرىنى دېمەكاىم ئەڭ خار ئـادەمنى   مۇناەىىھرنىئۋە  ئۇبەيئىبنى 
دېمەكاىم مەدىنىدىن چىىىرىۋېتىدۇ  منمىنلەرنى  رەسۇلۇلھھنى)يەنى 

 مــنمىنلەرگەدېيىشــىدۇ. غەلىــبە ئالھھىــا  ئالھھنىــئ ەەيغەمبىــرىگە ۋە 
ــېتىن   ــاەىىھرمەنســۇپ  ل ــئ) مۇن ــئ دخشــمەنل  غەلىبىنى ىرىگە ئالھھنى

  1«.ئەمە   ئالھھنىئ دوستلىرىغا مەنسۇپ ئىتەنلىتىنىم بىلمەيدۇ
. ئۇ رنىــئ ئناۋەتلىــكھــنكمى ئالھھنىــئ ئالدىــدا  منمىنلەرنىــئ

ــلەرگە ھنكــ ۋ قىلىشــى  باھــا بېرىشــى ئــالھھ ۋە ەەيغەمبەرنىــئ    ئەمەل
ئۇ رغام ئېيتىىنتـى )خالىغـانم   »)ھنكمى ۋە باھاسى بىلەن ئوخشاش: 

ىلىڭھر  ئەمىلىڭھرنى ئـالھھ  ئالھھنىـئ ەەيغەمبىـرى ۋە    ئەمەللەرنى ق
كنرخپ تۇرىـدۇ  يوشـۇرۇن ۋە ئاشـتارا )نەرسـىلەرم بىلگـ چى       منمىنلەر

)ئـــالھھم نىـــئ دەرگاھىغـــا قايتۇرۇلىســـىلەر  ئـــالھھ قىلمىشـــىڭھرنى  
رازىلىىى ئالھھنىـئ   منمىنلەرنىئبۇ ئايەت  2«.قىلىدۇ خەۋەرسىلەرگە 
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ھەۋ  غەزىۆىمــۇەت دېگەننــى ئۇقتۇرســا  ئۇ رنىــئ  رازىلىىىــدىن بېشــار
ئالھھنىــــئ غەزىۆىــــدىن ئىبــــارەت دېگەننــــى ئۇقتــــۇرۇپ بېرىــــدۇ: 

ئالھھنىئ ئايەتلىرى ئ ستىدە ئنزلىرىگە )ئالھھ تەرىۆىدىنم كەلگەن »
ھېاىانـــداق دەلىـــل بولماســــتىن )قارىســـىغام جاگجاللىشــــىدىغانھر    

قالىدۇ   تەەرەتتەرىدە قاتتىق نەزى منمىنلەرنىئئالھھنىئ دەرگاھىدا ۋە 
بۇزغۇناىلىق قىلى  زومىگەرلىك قىلغان ھەرقانداق ئادەمنىئ دىلىنى 

  1«.ەىاەتلىۋىتىدۇئالھھ مۇشۇنداق 
ۋۇجــۇدىنى بۇنــداق ي كســەب تۇيغــۇ ر تەشــتىل قىلغــان شــەخس 
ئۇلــۇغ  ئېســىل  روھىيىتــى مــۇكەممەل  ئــارزۇلىرى ي كســەب  بېشــىنى  

ــدىغان    ــا ئەگمەي ــىمەخلۇقى ــا گەردىنىن ــدارغا   زۇلۇمغ ــا  ەۇل   تاجاۋۇزغ
ــا ــداق      ئابرويلۇقى ــدۇ. بۇن ــۇپ چىىى ــان بول ــدىغان ئىنس ــنۋەن قىلماي ت
مەن ئالھھ ئالدىـدا بىـر قـۇل  بـۇ     »بۇ سنز بولىدۇ:  شۇئارىشەخسنىئ 

 « .دۇنيادا بولسا بىر خوجايىن
قۇرئـان   تەەەكتـۇرىنى قەلبىنى ئىسـھۋ ئەقىدىسـى بىـلەن بېـمەپ      

ســـەھرالىق   ئـــامىردەبئىبنـــى  ەئىـــبەرىـــلەن يورۇتىـــان ئـــايەتلىرى ب
ــر ئادەمنىــئ ەارىســھرنىئ كاتتــا قومانــدانى رۇســتەۋ        ئوقۇمىغــان بى
ــك   ــى ئەجەبلىنەرلىـ ــىيە ۋە ئىۆادىسـ ــدخرگەن ەوزىتسـ ــدىتى بىلـ ئالدىـ
ئەمە . رۇســـتەۋ بـــارلىق ھەشـــەمىتى  داغدۇغىســـى  ئـــادەمنى ســـ ر  

خىممەتاىلىــرى ۋە باســىدىغان قــۇللىرى ۋە بەھەيــۋەت جــالھتلىرى     
كــنزنى قاماشــتۇرىدىغان ئــالتۇن  كنمــ ش جابــدۇقلىرى  ىــدىتىەئەترا

ئۇ رغا ەەرۋا قىلماسـتىن ۋە ئەقلىنـى يوقىتىـ      ەئىبەرئىاىدە تۇراتتى. 

                                                 
 ئايەت. -05س رىسى  غافىر  1
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قويماستىن تۇراتتى. رۇستەۋ ئۇنىڭدىن سىلەر كىمك دەپ سورىغاندا ئـۇ  
شـۇنداق  ئىمزىتـى بىـلەن    منمىنلىـك سەھرالىق ئادەۋ ك چل ب ئىمانى  

ــۇپ     ــارىختىتى ئۇنتۇلمــا  جــاۋا  بول ــۇ جــاۋا  ت جــاۋا  بەردىتــى  ئ
قالدى. ئۇ ئېيتتى: بىم كىشـىلەرنى بەنـدىگە چوقۇنۇشـتىن يـالغۇز بىـر      

  كەگـرىاىلىتىگە ئالھھىا چوقۇنۇشىا  دۇنيانىئ تارچىلىىىدىن ئۇنىئ 
دىنھرنىئ جەبرىدىن ئىسھمنىئ ئادالىتىگە چىىىـرى  ئ چـ ن ئـالھھ    

 « .ىن ئەۋەتىلگەن كىشىلەرمىمتەرىۆىد
قۇل  ىىھشائىر ئالھھنىئ ئەزىم بەندىسى بولۇش  ئالھھ منمىنبىر 

ــالھھ ــۇش  ئ ــالھھ ىىھبول ــايىنى   ئ ــۇش شــەرىۆىگە   ىىھت ــاە بول موھت
 مۇيەسسەر بولغانلىىىدىن سني ن پ  رەببىگە مۇنداق ەىاىر يدۇ:

 
  قەدەمگاھىميۇلتۇز بو ي دېدى  ھ كەر
 ئىۆتىخارىم. تاشىاچئىارە  ممەتقى –قەدىر 

 دەپ ئاتىدىئ « بەندەۋ»ەەرۋەردىگار  مېنى
 .يەنە قىلدىئ مۇھەممەدنى ەەيغەمبىرىم

ئىنسالالان قارىشالالى ئالالارا  رىيالالالىزمچەېماتئىنسالالان قارىشالالى بىالاللەن  ئىسالالالمچە
 سېلىشتۇرما  

ئىنساننىئ ئنزىنىئ ئالھھ ئالدىدىتى شـەرىۆىگە  ئ سـت نتى ئـالەۋ    
 خەلىۆىلىـك ئورنىغـا  بـۇ ئالەمـدىتى     ئىاىدىتىىلەرم خەلىلىرى )ەەرىشت

 –سـىمىدىغان ۋە ئـنز قەدىـر     ئنزلـ كىنى ئورنىغا بولغان ئىشەناى ئـۇنى  
ــى ــئ      قىممىتىن ــى ئادەمنى ــداق ئىتت ــدۇ. مۇن ــدىغان قىلى ــۇقىرى بىلى ي

دېگەن چوڭ ھە  ئىتتىيلەننىئ بىـرى: مەن  ىنېم ەەرقئوتتۇرىسىدىتى 
مىغــان ۋە ئنل مــدىن كېــيىن داۋامــى  ھاياتىــدىن ئىلگىــرى يىلتىــمى بول
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بولمايدىغان تەرەقىىي قىلغـۇچى ھـايۋان ئائىلىسـىدىن كېلىـ  چىىىـان      
مايمۇنھرغـا بولغـان    ئا قەمدىنبىر ت رمەن. ھاياتىمدا تەبىئەتتە بولغان 

 زېمىنـدىتى ئا قەۋ كنەرەب  دەپ ئويھيدۇ. يەنە بىـرى: مەن ئالھھنىـئ   
ــۇ خەلىۆىســى ــارقىتى       ھەقىىەتنــى تىتــلەش  ب ــالەمگە ياخشــىلىق ت ئ

گ زەللىــك بېــرى  ۋەزىۆىســىنى ئنتەيــدىغان ۋاكالەتاىســى. ئالەمــدىتى  
بارلىق نەرسـە ماگـا خىـممەت قىلىـدۇ. تەبىئەتنىـئ ەەرۋەردىگـارى ماگـا        
ــۇغھر     ــاۋ قىلغــان ەەيغەمــبەر ۋە ئۇل ــالھھ ھىــدايەت ئىنئ ھەمــراھ  مەن ئ

ــ ۋ بىــلەن لۇقــۇۋدمەۋجۇنىــئ ېبــولىمەن  م ئائىلىســىدىن ســالىھھر   ئنل
ــ ن     ــ ب ئ چـ ــا  مەگگ لـ ــ زخلمە  ۋە يوقالمـ ــمايدۇ. مەن ئـ ئاخىر شـ

 قىلىدۇ.   ئېتىىاددەپ  يارىتىلدىم

ئىنساننىئ ئالەۋ بويھپ تۇتىان مۇھىم ئورنىنى تونۇشتا ئىشەن  ۋە 
ــاد ــۇ  دەرىجىســىگە ئېتىى ــ رخلگەن ب ــۇ  ھــازىرقى  قىممەتلىــككنت تۇيغ

ــتىكېمات ــدىيە ھنك مران رىيالىس ــان  ئى ــق قىلىۋاتى ــاەلى ــان  غەرب ئىنس
ــلەن  ــدىغان   ئىســھماەقارىشــى بى ئىنســان قارىشــى توقۇنۇشــۇپ قالى

ــۇش    ــى توقۇنـ ــۇ يەردىتـ ــدۇ ۋە بـ ــتىل قىلىـ ــۇقتىنى تەشـ ــمى نـ مەركىـ
 : ئېتىدۇتنۋەندىتى ئاساسلىق ئ چ مەسىلىدە ئەكس 

 ئىنساننىئ بۇ ئالەمدە تۇتىان ئورنى.
 تەبىئىي ئېڭى. يارالمى ئىنساننىئ 

 ۋەزىۆىسى. ۋە ننىئ بۇ ھاياتتىتى غايەئىنسا

 ئىنساننىڭ ئورنى

ــتىلەرگە   ــالھھ ەەرىشـ ــدا »ئـ ــۆەمەن زېمىنـ ــارىتىمەن خەلىـ « يـ
ــۇ ئالەمــدىتى    ــان ئىســھۋ ئەقىدىســى ئىنســاننىئ ب دېگەنــدىن بۇي
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مەرتىۋىسىنى بەلگىلەپ بولغـان. ئىنسـان ئالھھنىـئ مەخلـۇقلىرى     
مــدە دىنســىم ر ئــۇ بــۇ ئالە  مەخلــۇق بولــۇپ مىسلىســىمئىاىــدىتى 

ئېيتىاندەب ئنزى يالغۇز تۇرمايـدۇ. بەلتـى ئـنزىنى ەەيـدا قىلغـۇچى      
رەببـــى ۋە ئۇنىـــئ ئىرادىســـى بىـــلەن تۇرىـــدۇ. ئـــالھھ ئـــۇنى ئەڭ 
چىرايلىق شەكىلدە ياراتتى. ئۇنىڭغـا سنزلەشـنى ئـنگەتتى  قـۇ ق      
كنز  ي رەكنى بەردى. ئىنسان بۇ ئالەمـدىتى بىـر نەرسـىنىئ قـۇلى     

 –قــۇلى  ئــالھھنىڭھەەقەت بىــر يــالغۇز   بولماســتىنھەۋ چــاكىرى 
 رىيالىسـتىك ېماتمەرتىۋە  ئەمما  ئەقىدىسىدىتىچاكىرى. بۇ ئىسھۋ 

مەخلـۇق   ئېسـىل نەزەرىيە ئىنساننى ئۇلۇغ ياراتىۇچى ەەيـدا قىلغـان   
دەپ قارىمايدۇ. بەلتى ئىنسان يوق يەردىن ەەيـدا بولـۇپ چىىىـان.    

 ىە تاماۋ بولىدۇ. ئۇنىئ ئنل مى بىلەن بارلىق تار
ئىنســان قارىشــى مۇنــداق ئىتتــى خىــل مەنىــدىن   رىيــالىمماەېمات

 باشىىنى ئۇقتۇرمايدۇ: 
 ھېس قىلىشى.  قىممەتسىم – قەدىر. ئىنساننىئ ئنزىنى  0
 ھېسســـيات  بـــۇ ھېسســـياتى. مەغرۇرلـــۇق ۋە تەكەببۇرلـــۇق  0

ھەقىىىــــي ئىھھنىــــئ  ئېتىبارىــــدىنئىنســــاننى ئىنســــان ئــــنز 
ــۇقىن ــوراق    مەۋجۇدلــ ــۇددى ســ ــنزىنى خــ ــدە  ئــ ى چىىىرىۋەتتەنــ

ئـــنزىنى ئىـــھھ كـــنرخش      قىلىنمايـــدىغان ئىھھـــتەب كـــنرخپ   
 ھىتســـىلى  جولىئـــان ئېلىـــ  بارىـــدۇ. خـــۇددى     ســـىگە ىدەرىج

ئىنسـان ھـازىرقى ئالەمـدە خـالىغىنىنى قىھ يـدىغان      »ئېيتىاندەب: 
 « .ئىھھىا ئايھندى

ائەت ئىنىىھبـى ۋە  ئىنسانىيەت بۇ ئەسىردە ئىلمى تەرەقىىيات  سـان 
 مەسىتخۇشـــلىىىدىن مەغـــرۇرلىنى مـــاددىي ئنزگىرىشـــلەرگە قـــاراپ 
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 كىرىمىسنى  ئىنسانغا جىددىي نۇقتىدىن قاراپ ئۇنىڭدىتى يېشىلىشتە
 ھېس قىلىشىا باشلىدى. 

« ئىنســان ئېاىلمىغــان ســىر: »لنىــئىرركا ىسئالىتســ  مەســىلەن
« چىتىنىشـى  غەر  مەدەنىيىتىنىـئ » شـىبىنگىلىرنىئ دېگەن كىتـابى  

ــابى    ــگەن كىتـ ــويىنبىدېـ ــيە  تـ ــو رىينىـ ــولىن  جىنـ ــون كـ ۋە  ۋىلسـ
ــانىيەت    ــان ئىنســ ــى مەركەز قىلغــ ــىىھرنىئ غەر  جەمئىيىتىنــ باشــ

چنرىدەپ يازغـان ئەسـەرلىرى بـۇنى يـارقىن كنرسـىتى        ەاجىئەلىرىنى
 بەرمەكتە.

 ئىنساننىڭ خاراكتېرى

ــدىت     ــا ھالـ ــئ تۇغمـ ــانغا ۋە ئۇنىـ ــى ئىنسـ ــاننىئ تەبىئىتـ ى ئىنسـ
قارىغانـــدا   چېگىشـــلىتىگەتەبىئىـــتىگە ســـىڭگەن مۇرەكتەەلىـــك ۋە 

بولمايــدىغان ئىــناىتە بىــر ســاھە. مانــا شــۇ   باھــا بەرگىلــىئالــدىراپ 
: كېلىمىـم   مۇنداق قاراشىا قارىغىنىمىمدانۇقتىدىن تۇرۇپ ئەستايىدىل 

نوقۇل جىنسىي ئىستەب ياكى نوقۇل روھمـۇ ئەمە     تەبىئىتىئىنسان 
 يۇقىرىىىھرنىـــئئەمە . ئـــۇ   جىســـىممۇى ســـاپ يـــاك ئەقىـــلســـاپ 

 ھەممىسىنى ئنز ئىاىگە ئالىدۇ. 
دېــگەن كىتابىــدا « روھىــي ھايــات» سىيشــوتئــامېرىتىلىق ئــالىم 

 مۇنداق دەيدۇ: 
ــران     » ــرى ھەي ــدىن بې ــالىمھرنى قەدىم ــىردىتى ئ ــى ئەس ھەرقايس

مۇرەكتەپ تەبىئىتـى   ئەجىائىنساننىئ  مەسىلەقالدۇرۇپ كېلىۋاتىان 
ــدۇرمەسى ــدۇ      لىس ــان تەن تنرىلى ــمى بولغ ــاددىي قىس ــاننىئ م . ئىنس

ــر       ــدىغان بى ــەزگ لەر بىلەلمەي ــېتىن س ــدۇ. ل ــدا ئنلى ــىدۇ  ئاخىرى ئنس
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نەرسىنىئ بۇ تەنـگە ھنك مرانلىـق قىلىۋاتىـانلىىى ئېنىـق. سـىمى  ۋە      
ــۇ     ــدە. ئ تەەەكتــۇر قىلىــ  مۇشــۇ نەرســىنىئ يوشــۇرۇن كــ چى ئىاى

ــان  ــرى مەر مەۋجۇدىيىتنىـــئئىنسـ ــتەن جەۋھىـ ــمىدۇركەزلەشـ . قىسـ
ئىبـارەت   مەۋجۇتلـۇقتىن ئىنساننىئ ماددىي مەۋجۇدلـۇق ۋە ماددىسـىم   

ئىتتى مەۋجۇدلۇق ئىتەنلىتى ئېنىق  ئىنسان چ شەناىدىتى ئاينى  
كېتى  بۇ ئىتتى ئاساسلىق نەرسىنىئ بىـرىگە سـەل قارىغانلىىىنىـئ    

ەرسە  ئۇ رنى مۇستەقىل ن  بىرىدىن ئايرى  –ياكى ئۇ ئىتتىسىنى بىر 
 « .دەپ قارىغانلىىنىئ نەتىجىسى

ھەقىىىـي  تـ ردە تونـۇپ  ئۇنىڭغـا       تەبىئىتىنـى ئىسھۋ ئىنسـاننىئ  
قىلدى. چ نتى ئىسھۋ بولسـا ئالھھنىـئ سـنزى      مۇئامىلەئنز  يىىىدا 

ــاھىيىتى ۋە      ــىنىئ م ــۇقى. ھەر نەرس ــئ مەخل ــا ئالھھنى ــان بولس ئىنس
ىلىدۇ. ئالھھ ئىنساننىئ تەبىئىتىنى ئۇنىئ ياراتىۇچىسى ئەڭ ياخشى ب

تېنىنــى يىرىــك  روھىنــى نــازۇب  ســىۆتا ھــالەتتە يــاراتتى. تەن بولســا  
ئىنساننى زېمىنغا باغھيدۇ  روھ ئاسـمانغا تەلۆ ندخرىـدۇ. تەن كنگـ ل    

ئنزىـدىن ھالىىشـىا ۋە    –ئىستەكلىرى ۋە راھەتنى قوغلىشىدۇ  روھ ئنز 
ــا    ــرى ھ ــدۇ. تەن تەلەەلى ــا ئىنتىلى ــراق ئۇەۇقھرغ ــرىگە  يى يۋان تەلەەلى

روھنىئ ئىسـتەكلىرى ەەرىشـتە تەلەەلىـرىگە ئوخشـايدۇ. ئىنسـان شـۇ       
 روھـتىن  ەـ ۋلەۋ بىلەن ئادەۋ ئاتا بىر چاگگال  ي بىلەن بىر  تەبىئىتى

ــدا   ــ  زېمىن ــدىن تارتى ــۆەيارىتىلغان ــان. ئىســھۋ   خەلى بولۇشــىا تالھنغ
ــتىن   ــى دەپ روھـ ــى تەننـ ــخەۋەرئەقىدىسـ ــۇ   بىـ ــى ئـ ــدى. بەلتـ قالمىـ

بىــرىگە مۇســتەھتەۋ رەۋىشــتە باغلىــدى. روھىىمــۇ   -ىتتىســىنى بىــر ئ
تېگىشلىك ھەقىىنى  تەنگىمـۇ ئنزىنىـئ تېگىشـلىك ھەقىىنـى بېرىـ       

 ئوگاىللىق ياكى سولاىللىق قىلمىدى. 



 118 

ئىنساندىتى روھىي تەرەەنى تەرەقىىي قىلدۇرۇش  جەريانىداتارىە 
ــازاب      ــۇنى ئ ــەنلەش  ئ ــى كىش ــاددىي تەرىۆىن ــئ م ــ ن ئۇنى ھش ۋە ئ چ

ــلەر    ــنھر ۋە مەزھەە ــدىغان دى ــممەت قىلى ئاجىم شــتۇرۇش ئ چــ ن خى
  خرىستىئانھرنىئ ەوەلىرى دەل بىراھمانلىرىكنرخلدى. ھىندىھرنىئ 

 شۇ خاھىشنىئ تەرغىباتاىلىرى ئىدى. 
بۇ قاراشىا قارشى ھالدا ئالەمدە ئىھھ بـار يـاكى روھ بـار  دېگەنـگە     

ماددىدىن باشىىغا ئىشەنمەيدىغان  تانىدىغان  سەزگ لەر بىلەلەيدىغان
 قارىشى ەەيدا بولدى.  رىيالىمۋېمات

ئىنسان ياكى ئۇنىڭـدىنمۇ تـنۋەن    يېرىمبۇ نەزەرىيە بىلەن ئىنسان 
ئورۇنغــا چ شــ پ قالــدى  ەەقەت ئىنســاندىتى ھــايۋانىي تەلەپ بــۇ      

 ياشاشنىئ بىردىنبىر مەقسىتى بولدى.

 ئىنساننىڭ ھاياتتىكى غايىسى 

ياتتىتى غايىسى ۋە ۋەزىۆىسىنى ئىسھۋ ئەقىدىسى ئەڭ ئىنساننىئ ھا
روشەن ت ردە بايان قىلدى. ئۇنىڭاە  ئىنسـان بىتارغـا يارىتىلمىغـان ۋە    

ــالھھنى    ــۇ ئ ــدۇ. ئ ــۇشبىتــار تاشــھپ قويۇلماي ــادەت  تون ــا ئىب ۋە ئالھھى
بولـۇش  بـۇ قىسـىا ھاياتتـا      خەلىـۆە  زېمىنـدا قىلى  ئ چ ن يارىتىلـدى.  

 يەت ئامانىتىنى كنت رخش ئ چ ن يارىتىلدى. بۇيرۇق ۋە مەسئۇلى
ئــۇ ر دەيــدۇ: ئەخــمەق يېــيى  ئ چــ ن ياشــايدۇ  ئاقىــل ياشــاش  

. چ نتى ياشاشنىئ ئنزى يېشەلمەيدۇئ چ ن يەيدۇ. بۇ سنز مەسىلىنى 
 غايە ئەمە . ئىنسان نېمە ئ چ ن ياشايدۇك 

: ئىنسان ئنزى ۋە مـال دۇنياسـى ئ چـ ن ياشـايدۇ      ماتېرىيالىستھر
ئىنســان ەەرۋەردىگــارى ئ چــ ن  يەنە بىــر     مــنمىنلەريــدۇ. ئەممــا  دە
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مەگگ لــ ب ھايــات ئ چــ ن ياشــايدۇ  دەيــدۇ. ئــالھھ قۇرئــان كەرىمــدە  
ئى ئىنسانھر  بىمنى سىلەر ئنزخگھرنى بىتـار يـاراتتى   »: مۇنداق دەيدۇ

)يەنى سىلەر بىمنى ھايۋاناتھرنى يـاراتىىنىمىمدەب ھېاىانـداق سـاۋابمۇ    
ان  جــازامۇ بەرمەيــدىغان قىلىــ  يــاراتتىم. ئــنزخگھرنى     بەرمەيــدىغ

بىمنىئ دەرگاھىمىمغا قايتۇرۇلمايدۇ دەپ ئويھمسىلەرك ھەق ـ ەادىشـاھ   
ئالھھ ئ ست ندۇر  ئۇنىڭدىن باشـىا ھـې  ئىـھھ يوقتـۇر  ئـالھھ ئۇلـۇغ       

  1.«ئەرشنىئ ەەرۋەردىگارىدۇر
لمىــدى. نەزەرىــيە ئىنســاننىئ غايىســىنى تونۇيا   رىيالىســتىكېمات

چ نتى غايە ئىرادە تەلەپ قىلىدۇ. ئىـرادە بولسـا بىـر ئىـرادە ئىگىسـىنى      
 يارىتىلغـانلىىىنى تەلەپ قىلىدۇ. ئۇ نەزەرىيە ئىنساننىئ ئىرادە ئ چـ ن  

نەزىرىدە ئىنساننىئ تۇرمـۇش   رىيالىمماىېماتئېتىراپ قىلمايدۇ. شۇگا 
ۋەزىۆىسـى  باشـىا   گ زەللەشت رخشتىنيولىدا جاەا تارتى  ۋە تۇرمۇشنى 

 يوق دەپ قارىلىدۇ. 
دۇنيـــا ئـــازغىنە مەنـــۆەئەت بولـــۇەھ قالماســـتىن  بەلتـــى تولىمـــۇ  

ھـايۋانىي مەنـۆەئەت. ئەگەر    ئـۇ نوقـۇل  ئەرزىمە  مەنـۆەئەت  چـ نتى   
بىراۋنىئ ياشىشى قورساق ۋە جىنسـى ئەزاسـى ئ چـ نھ بولسـا  ئۇنىـئ      

 ىدۇ. چىىىان نەرسىگە باراۋەر بول ئۇرۇندىنشۇ ئىتتى  قىممىتىمۇ
ش بھىسـىمكى  ئـالھھ ئىمـان    »سنزى يېتەرلىـك:   مونۇنىئ نبىمگە قۇرئا

ئېيتىــان ۋە ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغــانھرنى ئاســتىدىن ئنســتەگلەر ئېىىــ  
ــدۇ    ــنەتلەرگە كىرگ زىــ ــدىغان جەنــ ــاەىر رتۇرىــ ــادام  كــ ــاتى دۇنيــ )ھايــ

 «.ىـدۇ ئىاىدۇ  )ئاخىرەتتەم ئۇ رنىئ جـايى دوزاس بول  -يەپ  چاھارەايھردەب
  مئايەت. -00مۇھەممەد س رىسى )

                                                 
 ئايەتلەر. 009 -005س رىسى  منمىن  1
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قاراش ئىنساننى ەەقەت ئنز  رىيالىستىكېماتئىنسان توغرىسىدىتى 
ۋە شــەھۋەتلىرى ھەمــدە  تېنــىھەۋىســى   – ھــاۋايىنەەــس خاھىشــى  

تــ گەل ھــايۋانىي تەرەەلىــرىگىھ كنگــ ل بولىــدىغان قىلىــ  قويىــدۇ.   
ــي تەر  ــايۋانىي تەرەپ روھىـ ــاندىتى ھـ ــلەن ئىنسـ ــۇنىئ بىـ ــئ شـ ەەنىـ

زورىيىـدۇ ۋە   ھېسـابىغا دا ئنل شـى  ىـ   ئاخىرتۇنجۇقۇشـى ئاجىملىشىشى  
 قانىدۇ. 

ـ ھەۋىســىدىن باشــىا بىــر    ھـاۋايى ئىنسـاننىئ كنگــ ل ئىســتىتى ۋە  
ــانى بول شــى كېــرەب. ئۇنــداق بولمىغانــدا ئىنســان ئــنز سايىســى       ۇنىش
 كالىغـا  جـۇۋازدىتى ئايلىنىدىغان  بىر قىردىن ئاشالمايدىغان  ئەتراەىدىھ

ــاكى    ــدۇ. يـــ ــاپ قالىـــ ــكئوخشـــ ــرى   غەربلىـــ ــازغۇچىھردىن بىـــ يـــ
مەۋجــۇدىيەتاىلەر قــۇيرۇقىنى  : »ســ ەەتلەپنــى «مەۋجــۇدىيەتاىلەر»

ئايلىنىدىغان ئىتىا ئوخشـايدۇ. ئـۇ    ئەتراەىنىچىشلەش ئ چ ن دائىم ئنز 
ــتىن      ــا ئايلىنىش ــدۇ. ي ــى بىلمەي ــۇيرۇقى ئىتەنلىتىن ــنز ق ــئ ئ ــت ئۇنى ئى

ىســى ئىــت ئوينايــدىغان ئويــۇن  ئىــتھر  توختىمايــدۇ. ئۇ رنىــئ ەەلسەە
  ئۇ ر نەتىجىسـىم  ئوينىغىنىدەببىتار قالغىنىدا ئنز قۇيرۇقىنى چىشلەپ 

 دېگەن سنزىدىتى ئىتىا ئوخشاپ قالىدۇ.« نەرسە بىلەن ھەەىلىشىدۇ

 ئىمان ۋە بەخت

بەختنــى ئەڭ يۇقىرىســى ەەيھســوەتىن تــنۋىنى ســاددا ئــاۋامغىاە   
ەردىتى ەادىشـاھھردىن تارتىـ  ئـاددىي    قەسىرل –ھەشەمەتلىك ئوردا 

كەەىلەردىتـــى نـــامراتھرغىاە ھەمــــمە كىشـــى ئىمدەيـــدۇ. ئــــنزىگە     
بەختسىملىك ئىمدەيدىغان  ياكى ئنزىنىـئ بەختسـىملىتىدىن مەمنـۇن    

 بولىدىغان ئادەملەر بۇنىئ سىرتىدا  ئەلۋەتتە. 
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 بەخت نەدە؟ 

ي مانــا بــۇ چىگىــ  ســوئال ئىنســانھرنىئ ئېســىدىن نېــرى بولمــا 
 كەلدى. 

ــت ــاددىي     راســ ــ ب مــ ــان ت رلــ ــدىن بۇيــ ــانھر قەدىمــ ... ئىنســ
مەنۆەئەتلەرنى  ت رل ب ھېسسىي ئـارزۇ رنى قوغلىشـى  بـاقتى. ئەممـا     
مەگگ لــ ب بەخــتتە ئېرىشــى  يــولىنى تاەالمىــدى. تېخــى مــاددىي       

 يېڭى غەملەر ەەيدا بولدى.  زامانىۋىھشىانسېرىمەنۆەئەتلەر 

 ەتتىمۇ؟ھاالۋ – ھوزۇربەخت ماددىي 

بېرىــ   ئەھەمىــيەت قىممىــتىگەتەرەەــلەر ۋە روھنىــئ   مەنىــۋى
ئـــنز  مـــۇھەررىرىتۇرنىلىنىـــئ بـــاش « يۇســـۇف روز»كەتمەيـــدىغان 

ــان      ــاناە يىلــدىن بۇي ــدا بىــر ق جەننەتنىــئ ئاھــالىلىرى  »ئاەتورلۇقى
ئاخبـاراتنى   ئەدەبىـي دېگەن سـەرلەۋھىلىك چاتمـا   « بەختلىك ئەمە 

دەۋاتىـان جەنـنەت ئاھـالىلىرى چ شـتە     نەشر قىلى  كەلمەكتە. ئـۇ ر  
ئوخشاش بىـر ئىىتىسـادىي ەـاراۋانلىق مـۇھىتى ئىاىـدە  نـامراتلىىتىن        

 –  ئىشسـىملىىتىن يـاكى ھايـاتلىىتىتى قانـداقتۇر بىـر غەۋ      قىرىلىىتىن
ــىلەردىن خــالى  ئاھالىلىرىــدۇر. بــۇ   شىۋىتســىيەياشــاۋاتىان  يئەندىش

ىــر شــارائىتتا ئىىتىســادىي ھەرقانــداق ب گىراتدانلىرىغــامەملىــتەت ئــنز 
ــدىن  ــىاقىيىناىلىىى ــوق   داتھش ــورۇن ي ــدەئ ــك   دەرىجى ــوڭ كنلەملى چ

 قىلىدۇ.  كىۆىللىكتۇراقلىق مائاش تارقىتى  بېرىشتە 
ھەر بىــر شەخســتە تېگىــدىغان يىللىــق مىللىــي      شىۋىتســىيىدە

يــ ەن جۇگگــو  0.0مىســىر فونــدىغا )بىــر مىســىر فونــدى  500دارامەت 
 بولىدۇ.  ئەتراەىدافوند  50ۇ. بىر ئايلىق مائاش ەۇلىغام تەڭ كېلىد
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بىلەن  ەۇقەراسوتسىيالىستىك ھنك مەت ت زخمى   شىۋىتسىيىدىتى
ئەمەلدارغا ئوخشاش ەاراۋانلىق بىجى بەلگىلەش ۋە سـاقلىق سـاقھش    

شـىركەتلىرى  ت رلـ ب ئىجتىمـائىي سـۇغۇرتا تـ زخمىنى       ئسىتىرخوانىيە
ەتلەردە يوق تەبىىىـلەر بـاراۋەرلىتى ۋە   يولغا قويۇش ئارقىلىق باشىا دۆل

 ئومۇمىي ەاراۋانلىىنى ئىشىا ئاشۇرغان. 
ئەمــگەب ئىــ  ھەقىــى     گىراتدىنــى شىۋىتســىيەھەرقانــداق 

كېسەلگە قارشى ياردەۋ مائاشى  ئەمگەب ئىىتىدارى يوقھرغا يـاردەۋ  
ــني     ــى  ئـ ــى مائاشـ ــۇش قىيىناىلىىـ ــى  تۇرمـ ــىتىۋىلى مائاشـ  سـ

ەۋ ەۇلى قاتارلىىھرغـا ئىـگە بولىـدۇ. ەـۇل نەق     ئىئانىسى  ئەما ر يارد
بېرىلىدۇ. دوختۇرخانىھردا داۋالىـنى  ھەقسـىم ئورۇنھشـتۇرۇلىدۇ.    
بارلىق ئايالھرغا ئانىلىق مائاشى بېرىلىـدۇ. بـۇ مائـاش يەنە تۇغـۇت     
ــاردەۋ    ــۇماە يـــ ــا بېرىلىـــــدىغان قوشـــ چىىىملىـــــرى  بوۋاقھرغـــ

لىىھرنى ئنز ئىاىـگە  دوختۇرخانىدىتى تېببىي كنگ ل بنل ش قاتار
ــۇغۇرتىغا      ــۇرى سـ ــى مەجبـ ــاەەتلىرىگە قارشـ ــممەت ئـ ــدۇ. خىـ ئالىـ

 «  قاتنىشى  بەلگىلەنگەن.
قىلىـــدىغان چىىىمھرنـــى ئاگلىســـىڭىم  ســـەرپدۆلەت بالىھرغـــا »

ياشىا كىرگەنگە قەدەر يىلـدا  09يالغانمىتىن دەپ قالىسىم. ھەر بىر با  
دۇ. يەنە ھەقسـىم سـاقلىق   فوند مىىدارى مالىيە ياردىمىگە ئېرىشى 122

ياشـىا   01ساقھش  ھەقسىم سەەەر ئىجازەتنامىسـى قاتـارلىىھردىن بـا     
 كىرگ چە بەھرىمەن بولىدۇ. 

ــني    ــا ئ ــوي قىلغۇچىھرغ ــئ يېڭــى ت  سەرەمجامھشــتۇرۇشدۆلەتنى
فونـدقا يىتىـدۇ.    022ئ چ ن بېرىدىغان تنۋەن ئنسـ مل ب قەرز ەـۇلى   

 س رخكى بەش يىل. 
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ى تاەشــۇرغان باجنىــئ ئــ چتىن بىــر قىســمىنى  خەلىــ شىۋىتســىيە
ــدۇ. دۆلەت     ــم قىلى ــىركەتلىرىگە چىىى ــۇغۇرتا ش ــائىي س دۆلەت ئىجتىم

نى نەق ەۇل ئىئانىسىگە ئىشلىتىدۇ. بۇ دۆلەتتە ئەڭ زور  82باجنىئ %
خـاۋ چــوت   مىنىســتىرلىتىىنىئ ئىشـلىرى خـاۋ چـوت  يىھىســى خەلـق    

لىتىنىئ خــاۋ چــوت . ئۇنــدىن قالســا مائارىــ  مىنىســتىر  يىھەســىدۇر
  يىھىسى. 

بـــۇ دۆلەت مۇشـــۇنداق توقىـــۇزى تەل كاەـــالەت بىـــلەن خەلىنـــى  
ــدە   ــدىاىلىك ئىاىــ ــىم ەاراكەنــ ــىلەرنىئ ئەنســ ــىمۇ  كىشــ تەمىنلىســ

شـىتايەت  غەزەەـتە    –قايغۇ  دات  –ياشاۋاتىانلىىى  تۇرمۇشىنىئ غەۋ 
توشۇپ كەتتەنلىتى  جەمئىيەتنى ھاياتتىن زېرىتى  ۋە بىمار بولـۇش  

ــۇن     ك ــىدە نۇرغـ ــئ نەتىجىسـ ــى  بۇنىـ ــاەھپ كەتتەنلىتـ ــاتى قـ ەيۆىيـ
ئادەملەرنىئ روھى ئازابتىن قۇتۇلۇش ئ چـ ن جانـدىن تويغانھرنىـئ    

يــولى ئــارقىلىق بــۇ « ئ لتــ رخۋىلى ئــنزىنى »بولغــان  زغۇچىســىۇقۇتى
ــىم ھايــاتتىن   ــۇ دۆلەتتىتــى ئاخبــارات   خوشلىشــىۋاتىانلىىىبەختس   ب

 ىلغا ئېلىنىدىغان مەسىلىگە ئايھندى. سەھىۆىلىرىدە ماگدامدا بىر ت
ــالىنى    ــاەتورى ماقــ ــئ ئــ ــۇ ماقالىنىــ ــۇبــ ــلەن   مونــ ــ ن بىــ يەكــ

بـۇ بەختسـىملىتلەرنىئ ئارقىسـىدىتى سـىر ەەقەت     »ئاخىر شتۇرغان: 
 «. ئىماننىئ يوقلۇقىدۇر

 نيويوركنى« ساگان فىرانس»فرانسىيە ئەدىبلىرىدىن بىرى بولغان 
ــى  ــتىمئىتت ــدىن ك  قې ــارەت قىلغان ــارەت  زىي ــيىن  زىي ــىراتلىرىې  تەس

 نيو»ئاساسىدا بىر كىتا  يازغان بولۇپ  ئۇ كىتابتا مۇنداق دېيىلگەن: 
ئېغىــر  بــۇ  بېســىمىتۇرمۇشــنىئ ئىنســانغا كەلت رىــدىغان  ركتىتىۇيــ

شــەھەرنىئ ئــنزگىرى  ســ رئىتى شــەھەر ئاھالىلىرىنىــئ ئــنزگىرى  
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ن ئاھـــالىلىرى باشـــتى ربۇيـــ نيـــوكەتـــتەن.  ئېىشـــى ســـ رئىتىدىن 
روھىــي كرىـمىس ئىتەنلىتـى ئەمەلىــيەت     كرىمىسـنىئ  كەچ رخۋاتىـان 

ئاشـــۇ جاەـــاكەش  بـــاتۇر  ك چلـــ ب  ئالـــدىراگغۇ ئامېرىتىلىىھرنىـــئ 
قان قايناپ تۇرىدۇ. ئۇ ر ۋاقىتنـى قانـداق ئنتت زخشـنى     موستۇللىرىدا

 كـولىن مۇدىر «. بىلمەي تۇرۇپ ئۇنى يەنە ت ج ەىلەپ ئورۇنھشتۇرىدۇ
 ربۇنيويـ »ۋ مـاددىي گ للىنىشـىنى    ادلىىىۋئـا  رۇكنىـئ يـو يۇ ن ۋىلسۇن

تۇرمۇشــىدىتى بەختســىملىك ۋە كــ لۆەتنى يوشــۇرۇپ تۇرغــان گــ زەل  
 . س ەەتلەيدۇدەپ « ەەردە

مالنىـئ   –شى بەخت ئەمە . بەلتى ەۇلۇمالنىئ كنپ بول –ەۇل 
كنپ بولۇشى بەزىلەرگە ئـاخىرەتتە بارمـاي تـۇرۇەھ بـۇ دۇنيـادا ئـازا        

ئېيتتـــى:  توغرۇلـــۇق مۇنـــاەىىھربولىـــدۇ. ئـــالھھ  ەباىســـەۋتارتىشـــىا 
نى ئەجەبلەندخرمىسۇن  ئالھھ ئۇ رنى بـۇ  ېم لتى س –ئۇ رنىئ مال »

  1«.دۇنيادا شۇ نەرسىلەر بىلەن ئازابھشنى ئىرادە قىلىدۇ
ــ  بەرگەن    ــۇنم ئېيتىــ ــدىن رازى بولســ ــالھھ ئۇنىڭــ ئەنە  )ئــ

نــداق تەســۋىرلەيدۇ:  ئــازابھنغۇچى روھنــى مۇ  رەســۇلۇلھھھەدىســتە 
قىلىدىتەن  ئالھھ ئۇنىئ قەلبىنـى بـاي    غېمىكىمتى ئاخىرەتنى ئنز »

  ئۇنىئ ئىشلىرىنى ئـوڭ قىلىـ  بېرىـدۇ. كىمتـى دۇنيـانى      قىلىۋىتىدۇ
قىلىــدىتەن دۇنيــا ئۇنىڭغــا يىلىمــدەب چاەلىشــىدۇ  ئــالھھ   غېمــىئــنز 

. ئۇنىـــئ ئىشـــلىرى قىلىۋىتىـــدۇئۇنىـــئ ئىتتـــى كـــنزىنى تويمـــا  
«. ەشمەيدۇ. دۇنيا ئۇنىڭغا بەرىتەتسىم  ئنتت ناى بولـۇپ كېتىـدۇ  ئەەل

ئېيتىانــدەب: ئىشــھرنىئ ئەەلەشمەســلىتى  كنگ لنىــئ  قەيــيىمئىبنــى 
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يامىنىــدۇر.  ئازاەلىرىنىــئەاراكەنــدىلىتى  نــامراتلىق قاتــارلىىھر دۇنيــا 
تۇتـۇپ   مەستخۇشـلىىى ئەگەر دۇنيا ئاشىىلىرىنى دۇنيـا سنيگ سـىنىئ   

ەەريـاد   –بولسا  ئـۇ ر يـۇقىرىىى ئـازابھر دەسـتىدىن دات     تۇرمايدىغان 
كنت رگەن بو تتى. كونىھر شۇنداق ئېيتىان: كىمتى دۇنيانى ياخشـى  
ــ       ــارلىق قىلى ــتە تەيي ــۇ كنت رخش ــئ قىيىناىلىىلىرىنىم ــە ئۇنى كنرس

 قويسۇن.  
ــ گىمە  غەۋ       ــدۇ: ت ــتىن ئايرىھلماي ــ چ ئىش ــۇھەببىتى ئ ــا م دۇني

 مسىم ھەسرەت. ئ زل كسىم جاەا  تىنى
بۇنىئ سەۋەبى دۇنيا ئاشىىى دۇنيـادىن كـنزلىگىنىگە ئېرىشسـىمۇ    

ــا    ــئ تويم ــىئۇنى ــتە     نەەس ــۇ ھەدىس ــدۇ. ب ــنەتە تاقىلداي ــۇ ك تېخىم
ئەگەر ئادەۋ بالىسىنىئ ئىتتى جىلغا مېلى بولسـا ئـۇ   : »دېيىلگىنىدەب

ئىيسـا ئىبنـى   «. چوقۇۋ ئ چىناى جىلغا مېلـى بولۇشـنى ئـارزۇ قىلىـدۇ    
ــادەمنى  مەريەۋ  ــىق ئ ــا ئاش ــىرىدۇنياغ ــدىغان   ئىاتەنس ــارى تۇتى خۇم

ھا ۋەتتىن ھەقىىىي  – ھوزۇرھاراقتەشتە ئوخشاتىان. دېمەب ماددىي 
 بەختنى تاەىىلى بولمايدۇ.

 ؟چاقىدىمۇ -باال بەخت 

بالىھرنىئ ھاياتلىق گ للىرى  دۇنيانىئ زىننىتى ئىتەنلىتى راست. 
ئورنىغــا  كــ يىنى ق قىلىــ  ۋە ئانىلىرىغــا ياخشــىلى –بىــراق ئــنز ئاتــا 

ئۇ رنى قاقشـىتى   تۇزكورلـۇق قىلىـدىغان نۇرغـۇن بـالىھر بـار. تېخـى        
ئانىھر ئـنز ئنلـ ملىرىنى  بالىلىرىنىـئ كنگـ ل ئارزۇسـىغا       -نۇرغۇن ئاتا 

ــۇل   ــاكى ەــ ــانلىىى  يــ ــالغۇ بولۇۋاتىــ ــالىلىرىنى  –توســ ــئ بــ ماللىرىنىــ
ولى بىـلەن ك ت ۋالماقتـا.   قىمىىتۇرغانلىىى سەۋەبلىك ئنز بالىلىرىنىـئ قـ  
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بىم ئـنز ئوغۇللىرىغـا ئېاىنىـ  قايغۇرغـان ھالـدا مۇنـداق نەزۋ توقۇغـان        
 دادىھرنىمۇ كنردۇق:

 
 يىگىت قىلدىم   سېنىكىاىتىڭدىن بېىى  

 سەن. مىھرىمگەقانماي ئنست ڭ مېنىئ ئەلۋەب 
 سەن دەرد تارتساڭ ماگا نەدە ئاراۋ بولسۇن 

 مەن.ىمدكېاىلىرى كىرەىك قاقماي ئورنۇ
 گاھ ئەلەمدە  گاھ شادلىىتا ئنتتى يىلھر 

 تى  قالدىئ سەنمۇ تىمەن.ېقورامىڭغا ي
 بىراق بولدى كنرگ ل ك ۋ تىل  قوەاللىق 

 ئالماشىاندەب ئورنۇڭ ئەمدى مېنىئ بىلەن.  
 

 ئـــانىلىرىنى –بىـــم ئەمەلىـــي تۇرمۇشـــتىمۇ بالىھرنىـــئ ئـــنز ئاتـــا 
ئـاگھيمىم    ھېتـايىلەرنى لىـك  قاقشاتىانلىىى توغرىسـىدا نۇرغـۇن ئەلەم  

  شېتىســـــۆېردەھشـــــەتلىك ئىشـــــھرنى كـــــنرىمىم. ھەتتـــــا  ئەجە 
تىلىـدىن مۇنـداق بىـر سـنز      لۇئېرنىـئ بىرىدە ەادىشـاھ   دراممىلىرىدىن

 « .يامان زەھىرىدىنمۇتۇزكور بالىنىئ ئەلىمى چار يىھن »بېرىلگەن: 
بىـر   چاقىدىن قاقشىغان ھالـدا مۇنـداق   –شەرقلىق بىر شائىر با  

 قالدۇرغان: رنىىئېش
 بەختلىك ئادەمدۇر بالىسىم ئادەۋ 

 .ئاتىغا بالىدىن كېلىدۇ زىيان
 بالىسى دادىغا بولىدۇ دخشمەن 

 يا با  ئاتىسىم قالىدۇ ھامان.
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 كېتەر ئنل ۋ  ئەپۋە ياكى بالىنى 
 .زامان –قايغۇنى قالدۇرۇپ زاماندىن 

 
 بەخت ئىلمىي تەجرىبىدىمۇ؟  

نى يېىىنھشتۇرۇپ  م شت لنى ئاسانھشـتۇرۇپ  سەن ئىنسانغا يىراق
ــيبەرگەن  ــتتە      ئىلمى ــاننى بەخ ــرىبىلەر ئىنس ــاددىي تەج ــىناق ۋە م س

 دەپ قارامسەنك  ئېرىشت رەلەيدۇ
« ەەلسـەەە ئىمـان  بىلىـم    »مۇھەممەد ھ سەيىن ھەيتەل ئنزىنىئ 
ــم    ــدەب  ئىلى ــىرىدە ئېيتىىنى ــگەن ئەس ــئ   –دې ــىناقلىرى بىمنى ەەن س

نەرسىلەرنى ئىجاد قىلىـ  ئىلگىرىتـى كىشـىلەرنىئ     ھاياتىمىمدا كنپ
ەايدىلىنىشىمىمغا ەۇرسەت  قو يلىىھردىنخىيالىغىمۇ كىرى  باقمىغان 

ــم      ــت ئىلى ــۇ بەخ ــتە ب ــىمۇ  ئەمەلىيەت ــ  بەرگەن بولس ــدە  –يارىتى ەەن
ەەن بىر ھەۋە   ھەۋەسنىئ كەينىدە بەخت  –ئەمە . چ نتى ئىلىم 

ــم   ــاتىنى ئىلى ــدۇ. ھاي ــۇن   ەەن –بولماي ــتۇرغان نۇرغ ــلەن ئاخىر ش بى
ئـارقىلىق   كنەىيىشىئالىمھر ئنمرىنىئ ئاخىرقى مىنۇتلىرىدا ئىلىمنىئ 

ــى   ــدە غەمن ــانلىىلىرىكنگ للىرى ــلەن ھەســرەت   كنەەيتىۋالغ ــدابى  ئۇتى
ۋە ئۇ ر ەەرزەنتلىرىگە ئىمان بىلەن ياشـاش  ھايـاتنى ئـنز     ەۇچۇ ندى

ــويىاە ئنتتــ زخش ۋە  ــى ب ــانۇنىيىتى  تەبىئىت تىلســىملىرىنى  غەيىــ  ق
 ھەقىىدە ئىمدەنمەسلىتنى تەۋسىيە قىلدى.  يېشى 

ھەرقــاناە كەڭ بولســىمۇ چەكســىم تەبىــئەت     ئىلمىمىــمبىمنىــئ 
بىلىـم  »دۇنياسىغا نىسبەتەن تولىمۇ تار ۋە چەكلىك. ياشلىق باھارىنى 

دېگەن خىيالى قاراش « ەەردىسىنى چوقۇۋ يىرتى  تاشھيدۇ غەيىبنىئ
ۋە ئۇنـدىن   نىتمىداگلىق ەەيھسوپ  گېرمانىيىلىكن بىلەن ئنتت زگە
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ــىا نۇرغــۇن ئــالىمھر    ــ باش ەەردىســىنىئ ت گىمەيــدىغانلىىىنى   غەيى
كنرخپ سولىشى  قالدى. ئۇ ر ئنزلىرىنى چنلـدىتى ئـالۋۇننى قـوغھپ    

 ماگغان ئەخمەقتەب ھېس قىلىشتى. 
ئنزىنىـئ   روسسـىلمۇ  بىرترانـد ئەنگلىيە ھازىرقى زامان ەەيھسوەى 

ــدا   رىيالىســتىكېمات ــم »ەىتــرىگە قارشــى ھال ەەن  –ئىنســانىيەت ئىلى
غەلىــبىگە  ك رىشــىدەۋاسىتىســى بىــلەن تەبىــئەت ئ ســتىدىن قىلغــان 

ئېرىشــتەن بولســىمۇ  ئەممــا  ئــنزى بىــلەن بولغــان ك رەشــتە مەغلــۇپ 
قا لمىدى  ھالبۇكى  توسۇپبولدى  بىلىم قوراللىرىمۇ بۇ مەغلۇبىيەتنى 

« دېگ دەب بۇ ئىشنى ئوگۇشلۇق ھەل قىلىـ  كەلـدى  دىن بولسا دائىم 
تەن ئالغان. ئامېرىتىلىق مەشھۇر ەسىخولوگىيە  ئنز ئاغمىدىندېگەننى 

ەەن ۋە ەىتىــرگە ھــنرمەت قىلىــ   –ئىلىــم   نــك ھىنــرىدوختــۇرى 
بىلـدخرخپ    تىـراز ېئئىنتـار قىلىـدىغانھرغا    ئىشىنىشنى غەيىبتەنامىدا 

ــدا ئىن   ــانە ھالــــ ــئ يېگــــ ــم ەەننىــــ ــتتە  ئىلىــــ ــانىيەتنى بەخــــ ســــ
ھـازىر ئىلىـم   »بايان قىلى  مۇنـداق دەيـدۇ:    ئېرىشت رەلمەيدىغانلىىىنى

ــۇقىرى ئورۇنغــا    ۋىلىشــتەبۇقويســاھەلىرىنىئ ھەر بىرىــدە ەىتىرنــى ي
. چىلىىىۋاتىـــدۇھادىســـىلەر كـــنپ  ئالـــدۇرۇدىغانئەۋە  ئـــازغۇنلۇقنى

 ەىتىــــرگىھشـــۇنداقتىمۇ  كەڭ ەســـىخولوگىيە ئـــالىملىرى مـــۇتلەق     
سـائادىتىگە ە تـ نلەي بولمىسـىمۇ     -ىنىشنى ئىنسانىيەتنىئ بەخـت  تاي

ۋەيراناىلىق ئېلى  كەلگ چى ئامىل ئىتەنلىتىنى  دەرىجىدەبەلگىلىك 
تىشتى. ئۇ ر بۇ تونۇشىا مىڭلىغان ئادەملەر ئ ستىدىن ئېلى  ېتونۇپ ي

 بارغان ئىلمى سىناق ۋە تەجرىبىلەر نەتىجىسىدە ئېرىشتى. 
بىر بايىاشـىا   يۇقىرىىىدەبنداق دېگ ۋ كېلىدۇ: نىئ بۇ يەردە شۇېم

تەربىـيە  كىشـىلىك    –كېلى  ھەممىدىن كنرە ەىتىرنـى دىـن  تەلىـم    
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ھايـــات  تۇرمـــۇش ەەلسەەىســـى قاتـــارلىق ســـاھەلەرگە زىـــ  بـــاغھپ  
 چ شىنى  ئاساسىدا ۋۇجۇدقا كەلگەن. 

كـنەەيتى  يـولى بىلەنـھ     مەلۇمـاتىمىمنى ەەن  –بىم ەەقەت ئىلىـم  
ئ ن ملـ ب ھەل   مۇشـتىھتلىرىنى ھەمدە ھايـات   رىشەلمەيمىمېئبەختتە 

ەەننىئ تەرەقىىي قىلىـ  كېتىشـى    –قىلى  ئا لمايمىم. چ نتى ئىلىم 
ــلىتنىئ  ــىچىگىشـ ــى    كنەىيىشـ ــ  بېرىشـ ــھرنىئ ئارتىـ ۋە قايمۇقۇشـ

. ئەگەر بـــارلىق ەەنـــلەر ب گـــ نتى تۇرمۇشـــتىتى ئـــاددىي  دېمەكتـــۇر
اســتىدا بىرلەشــت رخلمەيدىتەن ۋە ھەقىىەتــلەر ئاساســىدا بىــر بــايراق ئ 

دەل ئــنزلىرى  ھەممىســىئۇ رنىــئ  بويســ ندۇرۇلمايدىتەنئۇنىڭغــا 
ئورنىغــا ئــۇ رنى  « ئــازات قىلىــ   ئەقىللەرنــى»نىشــان قىلىشــىان  

ت گەشت رخشـــتە  كېـــرەكتىن چىىىرىشـــىا ئېلىـــ  بارىـــدۇ. بـــۇ يەرگە 
ــدۇكى    ــاي بولمايـ ــۇنى ئېيتمـ ــدە شـ ــداكەلگەنـ ــتلەنگەن  يۇقىرىـ تەكىـ

ئىمـان يـولى ئـارقىلىق ئىشـىا      —رلەشت رخش ەەندىن باشىا بىر يول بى
 ئاشۇرۇلۇشى كېرەب.

 بەخت ئىنساننىڭ ئىچكى قىسمىدا

چوگلۇقىـدا    ئابرۇينىـئ  –  يـ ز  كنەلىتىـدە مالنىئ  –بەخت ەۇل 
تېخنىتىــدىمۇ ئەمە . بەخــت   –ەايــدىنىئ موللىىىــدا ئەمە   ەەن  

دىغان بىر نەرسە بولۇپ  ئـۇ  ئىنساننىئ چوگىۇر قەلا قاتلىرىدا سىمىلى
كنگ لنىــئ ســاپ  قەلبنىــئ خــاتىرجەۋ بولۇشــى  دىلنىــئ خۇشــال ۋە   

   ۋىجداننىئ راھەتلىنىشى ۋە ئارامىدۇر. ئازادىلىتى
ھېتايەت: بىر ئەر ئايالىغا ئاچاىىلىنى  ئۇنى قورقۇتۇپ مۇنـداق  

. ئايال ناھايىتى خاتىرجەۋ ھالدا: قىلىۋىتىمەننى بەختسىم ېدېدى: س
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ــى ــك  مېن ــدەببەختلى ــىممۇ  قىھلمىغىنىڭ ــەنبەختس   قىلىۋىتەلمەيس
 دېدى. 

 ئەر غەزەەتىن بوغۇلدى: نېمىشىا قىھلمىغۇدەكمەنك 
 زىبۇ  كىاەبمالدا ياكى كىيىم  –ئايال ئىشەن  بىلەن: بەخت ەۇل 

زىنــنەتلەردە بولســا ئىــدى مېنــى ئۇنىڭــدىن مەھــرۇۋ قىھ يتتىــئ.    –
ــېتىن بەخــت شــۇنداق   ــىتىل ــ بىرنەرس ــۇ  س ــىلەر ئ ــارلىق كىش ەن ۋە ب
   دېدى. –نەرسىگە ئىگە بو لمايسەن

ــتىن      ــال كەس ــورىدى. ئاي ــېمەك دەپ س ــۇ ن ــۇپ: ئ ــران بول ئەر ھەي
ــ :  ــانىم مېنىــئ   »قىلى ــمەن  ئىم ــى ئىمانىمــدا دەپ بىلى مەن بەختىمن

ــبىمگە رەببىمــدىن باشــىا كىشــى     ھوك مرانلىــققەلبىمــدە  مېنىــئ قەل
 دېدى. « ن مەن ھامان بەختلىكقىھلمايدۇ  ئىمانىمھ بولىدىتە

ــىىھرغا    ــۇنى باشــ ــان ئــ ــۇر  ئىنســ ــي بەختتــ ــۇ  ھەقىىىــ ــا بــ مانــ
ــۇ  ئـــۇنى بېرەلمىگىنىـــدەب تارتىۋا لمايـــدۇ. بەخـــت  بېرىلگەنلەردىنمـ

بىرى مۇنداق  منمىنلەردىنئۇنىئ ھىدىنى سەزگەن  نەرسىتىشۇنداق 
ولسا بىم بەخت ئىاىدە ياشاۋاتىمىم  ەادىشاھھر بۇنى بىلگەن ب»دېدى: 

 «.قىمغىنى  بىمگە قىلىالىرى بىلەن ھۇجۇۋ قىلغان بو تتى

 كېرەك  نېمەتئۈچۈن بەلگىلىك ماددىي  شىشىېئبەختنىڭ ئەمەلگە 

ــۇ تنھۆىســى       ــاددىي تەرەەنىڭم ــىدا م ــگە ئېشىش ــئ ئەمەل ــم بەختنى بى
ئ چ نەرسە ئـادەۋ  »بارلىىىغا كنز يۇممايمىم. ەەيغەمبىرىمىم مۇنداق دېگەن: 

 «  .دىن: ياخشى خوتۇن  ياخشى تۇرالغۇ  ياخشى ئۇ غئوغلىنىئ بەختى
ــدۇ.      ــى بو لماي ــدىنىى ئاساس ــئ ئال ــاددىي تەرەپ بەختنى ــراق م بى

ــالىىلىق  ــان ئەمە   مەســـىلەبۇنىڭـــدىتى ھـ ــىمۇ. ســـ ەەتسـ  دېمىسـ
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ئىنساننىئ ناچار تۇرالغۇ  ناچار تۇرمۇش شارائىتى  ناچار ھەمراھ  ناچار 
ئىلى  بارىدىغان نەرسـىلەردىن   ئۇ غ  دېگەندەب كنگلىنى سىىىلىشىا

چەكـمەي كـ ن    مۇشـەقىەت  –خالى ھالدا ياشاشنى  تىنالىىنـى  جاەـا   
ــدە     ــۇ يەرگە كەلگەنـــ ــانھ گەپ. بـــ ــى تۇرغـــ ــنى قوغلىشىشـــ ئېلىشـــ
ەەيغەمبىرىمىمنىــئ مۇنــۇ ســـنزى نەقەدەر ئورۇنلــۇق ئېيتىلغـــان ھە     

كىمتى ئنز خەلىى ئىاىدە ئىشەناتە ئىـگە  بەدىنـى سـاغھۋ  قىشـىدا     »
  ئـۇ ئـادەۋ خـۇددى ە تـ ن     ئاتتۇرسـا شۇ ك نل ب رىمقى بار ھالـدا تـاڭ   

 « .دۇنياغا ئېرىشتەن بولىدۇ
ناۋادا بەخـت دەرىخىنىـئ كـنكلەش ئـورنى ئىنسـاننىئ قەلبـى       
ــۇ      ــىنى  ئەنە شـ ــامەتتە ئىشـ ــا ۋە قىيـ ــداقتا ئالھھىـ ــتەن  ئۇنـ ئىـ
ــىىلىق    ــدە ئىسســ ــى ھەمــ ــوزۇقى  ھاۋاســ ــ يى  ئــ ــئ ســ دەرەخنىــ

 . ئىنىرگىيەسىدۇر
بەخت بۇ قلىرىنى  ت گىمە ھەقىىەتەنمۇ ئىمان ئىنسان قەلبىدە 

ئاەىرىدە قىلىدۇ. ئۇ ئىنسان قەلبىنـى خاتىرجەملىـك  تىنالىـق  ئـارزۇ     
ــمە بەخــت       ــنپ تەرەەلى ــنيگ دىن ئىبــارەت ك ــك  س ــد  رازىمەنلى ئ مى

 ھۇزۇرىغا چنم لدخرىدۇ. 
 بايان قىلىمىم. تەەسىلىتنۋەندە بۇ رنى 

 كۆڭۈل تىنچلىقى

ئىمانىغا ئىمـان قوشـۇش ئ چـ ن ئـالھھ ئۇ رنىـئ       مىنلەرنىئمن»
  1«.دىللىرىغا خاتىرجەملىك چ ش ردى

                                                 
 ئايەت. - 1س رىسى  ەەتھى 1
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 تىنچلىق بولمىسا بەخت بولمايدۇ

تۇرنىلىدا ئامېرىتىلىق داگلىق بىر دوختۇرنىئ « مۇختار»بىر يىلى 
مەن يــاش ۋاقتىمــدا »مۇنــداق بىــر ئېســىل ســنزىنى ئوقۇغــان ئىــدىم:  

ارالغـان نەرسـىلەردىن بىـر جەدۋەل تـ زگەن     ھاياتتىتى ياخشـى دەپ ق 
 –ئىدىم. بۇنىڭغا تەن ساقلىق  مۇھەببەت  تا نت  ك چ  بـايلىق  نـاۋ   

ــىلەرنى    ــارزۇلۇق نەرســ ــدىتى ئەڭ ئــ ــارلىق دۇنيالىىىمــ ــابرۇي قاتــ ئــ
مويســىۆىتنىئ ھۇزۇرىغــا ســۇندۇۋ.  دانىشــمەنئــۇنى بىــر   كىرگــ زخپ

نۇقسانسـىم ت زخل ەتـۇ.    مويسىۆىت بۇرادىرىم: ئەجە  جەدۋەل بوەتۇ  ئۇ
ئۇنىڭسىم ك چتە ئىگە بولمايدىغان مۇھىم بىر  جەدۋىلىئلېتىن سەن 
قالغانـــدەب قىلىســـەن  دېـــدى ۋە قەلەۋ بىـــلەن  بىـــخەۋەرماددىـــدىن 

ــنزلەرنى    ــارلىق س ــدىتى ب ــدىنجەدۋەل ــيىن  جىجىۋەتتەن ــي »كې روھى
دېــگەن بــۇ ئىتتــى ســنزنىھ يــازدى ۋە مۇنــداق دېــدى: ئــۇ « تىنالىــق

نىئ ياخشى بەنـدىلىرىگە بەرگەن سوۋغىسـى. ەۇلمـۇ قولغـا ئەن     ئالھھ
ــىدۇر.  ــابرويمۇنەرس ــدىغان ئ ــ ل    تېۆىلماي ــا كنگ ــە ئەمە   ئەمم نەرس

تىنالىىى بەكمۇ ئـاز تېۆىلىـدۇ. ئـۇ ئىـماھھپ يەنە مۇنـداق دېـدى: بـۇ        
 ئورىلىيـو    مەزامىرقارىشىم ئەمە . مەن ەەقەت  سۇبيېتتى مېنىئ 

شـۇنداق   دانىشـمەنلەر . ئـۇ  كەلتـ رمەكتىمەن  نەقىـل   دىنىسھردىنۋە 
ــدۇ:  ــا  »دەي ــار  دۇني ــازۇئەي ەەرۋەردىگ ــئ   ن ــرى ھاماقەتلەرنى نېمەتلى

تىـن  كنگـ لنى    –تاەىنى ئاستىدا كـ ن ئالىـدۇ  ماگـا بولسـا بىـر تىـ        
 «.بەرگىن

مېنىئ ئۇ چاغدا ئۇنداق سنزنى قوبۇل قىلىشىم تەستە توختايتتى. 
ســۇ  تەجــرىبىلەر بىــلەن ئــنتتەن بىــراق ئىــناىتە كــنزىتى  ۋە مەخ

يېرىم ئەسىردىن كېيىنتى ب گ نتى ك ندە مەن توغرا بولغان ھاياتنىئ 
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ــدىغان      ــرەب  دەي ــى بولۇشــى كې ــ ل تىنالىى ــ ب غايىســى كنگ ئەڭ ب ي
ئادەمگە ئايھندىم. مەن ھازىر باشىا بـارلىق نەرسـە ئىنسـانغا تىنالىـق     

 –تىنالىىنىئ مـال  كەلت رخشتە زۆرخرىيەتسىم دەپ تونۇيمەن. مەن بۇ 
 چىېاىۋاتىـــــانلىىىنىنـــــۇر  ياردىمىســـــىممۇدۇنيـــــا ۋە ســـــاقلىىنىئ 

كنرمەكتىمەن. تىنالىىنىئ قۇدرىتى كنرخمسىم كەەىنى كاتتـا سـارايغا   
ئايھندۇرا يدۇ. ئۇنىڭسىم قېلى  بولسـا شـاھ سـارىيىنى قەەە  يـاكى     

 « .زىندانغا ئايھندۇرۇپ قويىدۇ
رلـ ب ۋە ئەركىنلىـك يـۇرتى بولغـان     مانا بۇ  باياشاتلىق  بىلىم  ھن

ئامېرىتىدا ياشايدىغان بىـر ئادەمنىـئ سـنزى. بـۇ ئـادەۋ بـۇ سـنزلەرنى        
ھاياتنى تەتىىق قىلى   كنزىتى  بىلەن شـۇغۇللىنى  ھاياتتـا روھـى    

تاەالمىغانـدىن   نېمەتنـى  قىممەتلىكئنتە  ئارامىدىنمۇتىنالىق ۋە دىل 
ــۇ    ــان. ب ــيىن ئېيتى ــككې ــنزلەر بىمن ھېتمەتلى ــ    س ــاتىرە قىلى ــئ خ ى

يوقىتىــ  قويغــان  منمىننىــئەايدىلىنىشــىمىمغا ئەرزىيــدۇ. ھــېتمەت  
ئۇنىڭــــدىن  مــــنمىننەرسىســــى بولــــۇپ  ئــــۇ قەيەردە بولىــــدىتەن 

 ەايدىلىنىشىا  يىق.

 بولمايدۇ تىنچلىقىئىمان بولمىسا كۆڭۈل  

ــۇ بەختنىــئ    —  ئىمــان شەكســىمكى ــۇپ  ئ روھىــي تىنالىــق بول
ــۇ  ــۇلىىى. ئەممــا ئ قولىــدىن  نېمەتلىرىنىــئھاياتنىــئ باشــىا  تــۇنجى ب
 بولىدۇك  ئېرىشتىلىكەلمىسە  ئۇنىڭغا قانداق 

بىم مەردانە ھالدا جاۋا  بىرىمىم: ئىمان خاتىرجەملىتنىـئ يېگـانە   
ۋە  سـالدىلىق ىئاربولۇپ  ئۇ ئالھھ ۋە يەنە بىر ھاياتىـا گۇمـان     مەنبىئى

. مانا بـۇ  شىنشتۇرئىچوگىۇر ۋە ھەقىىىي  دەرىجىدەساختىلىق بولمىغان 
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 ئىسـۆاتھۋاتىان بولسا  ئەمەلىيەت كنرسىتىۋاتىان  ئىنسانىيەت تـارىخى  
 ئەتراەىــــداھەمــــدە ھەرقانــــداق بىــــر ئــــاگلىق ئىنســــان ئــــنزى ۋە  

 ھەقىىەت.  چېلىىتۇرۇۋاتىان
دۇنيانىئ ئەمەلىيىتى بىـمگە بىئـاراۋ  ئەنسـىم  ەاراكەنـدە تۇرمـۇش      

ــ    ــت ن تۇيغ ــىم ۋە چ ش ــدىغان  كنگ لس ــايدىغانھرنىئ كەچ رى ۇدا ياش
ــان  ــىئىمـ ــى     نىېمىتـ ــانھر ئىتەنلىتىنـ ــرۇۋ قالغـ ــارابىدىن مەھـ ۋە شـ

 بىلدخرمەكتە. 
ھـا ۋەتتە تولـۇپ كەتسـىمۇ     – ھـوزۇر ئۇ رنىئ ھايـاتى لەززەت ۋە  

يەنىھ ئـۇ بىـر تىنىمسـىم ھايـات. چـ نتى ئـۇ ر ھاياتنىـئ مـاھىيىتىنى         
ــدۇ. ھاياتن    ــانىنى تونۇمايـ ــئ نىشـ ــدۇ. ھاياتنىـ ــىرىنى  بىلمەيـ ــئ سـ ىـ

 چ شەنمەيدۇ. 
ەەيغەمبىرىمىمنىئ كنگلىنى توق قىلغان نەرسـە   ك نىسىھىجرەت 

ئاسـتىدا تۇرسـىمۇ    خەۋپئېغىـر   ش ناەئەنە شۇ خاتىرجەملىك بولۇپ  
 ئۇنى قىلاە غەۋ باسمىدى. 

 ۋاقتىــدائــالھھ ئۇنىڭغــا ھەقىــىەتەن يــاردەۋ قىلغــان ئىــدى. ئــنز »
رغان ئىدى. ئۇنىڭغا ەەقەت بىر ئۇنى مەكتىدىن ھەيدەپ چىىا كاەىر ر

كىشى )ئەبۇ بەكرىم ھەمراھ ئىدى. ئەينى زامانـدا ئـۇ ئىتتىسـى غـاردا     
ھەمراھىغام غەۋ قىلمىغىـن  ھەقىـىەتەن ئـالھھ بىـم      رەسۇلۇلھھئىدى )

  1«.بىلەن بىللە دەيتتى
ئۇنىــئ ھەمراھــى ئەبــۇ بەكرىنىــئ قەلبىنــى ئــنزى ۋە ھاياتىــدىن  

ــدىن  ۋەزىۆىســنىئە ئەلاىلىــك ۋ رەســۇلۇلھھئەمە   بەلتــى  ئاقىۋىتى
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ئەنسىرەش تۇيغۇلىرى قاەلىۋالغان ئىـدى. دخشـمەنلەر غـارنى قورشـاپ     
  ئەگەر ئۇ رنىئ بىرى ئـنز ەـۇتى ئاسـتىغا    رەسۇلۇلھھكەلگەندە ئۇ: ئى 

تولـۇپ   رەسـۇلۇلھھ قارىسىھ بىمنى كنرخپ قالىـدىغان بولـدى  دېـدى.    
ئـالھھ ئـ چىناى ھەمراھـى      بەكـر تاشىان ئىشەن  بىـلەن: ھەي ئەبـۇ   

 ئەنسىرەمسەنك دېدى.  ئىتتىمىمدىنمۇبولغان 
 ئەنسـىرىگ چى   بۇ  ئالھھ تەرىۆىدىن بېرىلگەن ك چ ۋە نۇر بولۇپ

جەننەتنىئ  منمىنگەئۇنىئ بىلەن خاتىرجەۋ بولىدۇ. بۇ خاتىرجەملىك 
 . ئېاىۋىتىدۇ دەرىمىسنى

 ەبلىرىۋسە تىنچلىقىنىڭكۆڭۈل  مۆمىندىكى

نېمە ئ چـ ن روھـى خاتىرجەملىـك ۋە دىـل      منمىنىلەر بەلتى بەز
باشىىھردىن ئارتۇق ئېرىشىدۇك نېمە ئ چ ن ئىنسان ئىلىـم   ئاراملىىىغا

ــيەت   – ــەەەدىنەەن  مەدەنىـ ــدۇك دەپ   ەەلسـ ــك تاەالمايـ خاتىرجەملىـ
 تەەســـىلىرەبسورىشـــى مـــۇمتىن. ئۇنىڭغـــا جـــاۋا  بېـــرى  ئ چـــ ن 

تى بايانھردىن ئەنە شۇ جاۋابىا توختىلىشىا توغرا كېلىدۇ. سىم تنۋەندى
 .ئېرىشتەيسىم

 تۇغما ئاڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشى مۆمىننىڭ

خـــاتىرجەۋ ياشىشـــىدىتى ســـەۋەبلەرنىئ بىرىناـــى  منمىننىـــئ
تەبىئىـي تۇغمـا ئېڭىنىـئ     ياراتىانـدىتى ئالھھ ئـۇنى   منمىنئاساسى: 
بــويىاە ماگىــدۇ. ئــۇ زور تەبىــئەت دۇنياســى ئېڭــى بىــلەن  ئىنتاســى

ئـنز ئېڭــى بىــلەن   مــنمىنلـۇق مــا  كېلىـدىغان كامىــل ئاگـدۇر.    تو
جېدەل ۋە خۇشامەتتىن يىراق ھالدا  تىنالىق ۋە ئىناقلىق  – جەگگى

 ئىاىدە ياشايدۇ. 
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ــۇپ    ــلۇق بول ــر بوش ــدە بى ــان تەبىئىتى ــم    ئىنس ــۇنى ئىلى ەەن   –ئ
 ئىشنىشـھ تولدۇرالمايـدۇ. ئـۇنى ەەقەت ئالھھىـا     ەەلسەەەمەدەنىيەت ۋە 

ا يدۇ. ئىنسانىيەت ئېڭى ئـالھھنى تېۆىـ   ئالھھىـا ئىشـىنى       تولدۇر
  يــــالغۇزلۇق  ئــــاچلىق ۋە تەشــــنالىىتىن   ي زلەنمىگــــ چەئۇنىڭغــــا 

 قۇتۇ لمايدۇ. 
ــدىغان      ــېىىن تۇرىــ ــدىنمۇ يــ ــان تومۇرىــ ــنزىگە جــ ــان ئــ ئىنســ

شـور    ەىشانىسـى ەەرۋەردىگارىنى تاەالمىسـا  ئۇنىـئ ھايـاتى بەختسـىم      
ــ   ــى ئ ن م –ئى ــا بەخــت   ھەرىتىت ــدۇ. ئۇنىڭغ ــتەن بولى  –ســىم كەت

بولمىغاندىن  تىگىلئىىبال  خاتىرجەملىك  ھەقىىەت دېگەن نەرسىلەر 
  شـۇنىئ بىـلەن   ئۇنتۇغـان ئـالھھنى  »ئۇ ئنزىنىمـۇ تاەالمايـدۇ.     سىرت

  1«.كىشىلەردەب ئۇنتۇغانئالھھمۇ ئۇ رنى 
كىمتى ئنزىنىئ تۇەراق قىسمىغا تېگىشلىك ئوزۇقىنى بەرگەندىن 
باشىا روھى تەرەەتە ئىمان ۋە ئالھھنى تونۇش ئوزۇقىنى بەرمىسـە  ئـۇ   

ــى   ــدىتى ئىنســانى تەبىئەتنىــئ ھەقىىن ــۋەتتەنئنزى   ئۇنىــئ كىمەيتى
قەدرىنى قىلمىغان ۋە ئۇنى ئنزىنىئ ھاياتى ك چىدىن مەھرۇۋ قىلغان 

 بولىدۇ. 
ــى    ــۇرى ئىبن ــھۋ مۇتەەەكت ــيىمئىس ــگەن:   قەي ــداق دې ــتەمۇن  قەلب

 . ت زىيەلەيدۇ ي زلىنشھىلىق بار بولۇپ  ئۇنى ەەقەت ئالھھىا قا يمىىانا
 يېىىنلىـق ئەنسـىملىك بـار بولـۇپ  ئـۇنى ەەقەت ئـالھھ بىـلەن        قەلبتە

غەمتىنلىــك بولــۇپ  ئــۇنى ئــالھھنى تونــۇش بىــلەن  قەلبــتەيوقىتا يــدۇ  
 خۇشال بولۇش ۋە ئالھھ ئالدىدا سادىق بولۇشتىن باشىىسى يوقىتالمايدۇ.  
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نامراتلىق بـار بولـۇپ  ئـۇنى ئالھھىـا مـۇھەببەت بـاغھش         ىدەقەلب
ــى     ــتىن باشىىســ ــھ  قىلىشــ ــلەن ئىخــ ــتاىللىق بىــ ــا راســ ئالھھىــ

 ت گىتەلمەيدۇ. 
ــتە ــالھھ    قەلب ــا ئۇچرىشــى  ۋە ئ ــۇنى ئالھھى ــۇپ  ئ ــاراملىق بول بىئ

 تەرەەتە ي زلىنىشتىن باشىىسى خاتىرجەۋ قىھلمايدۇ. 
ئىنسان قەلبى ئالھھىـا    تى ئاڭ بولۇپمانا بۇ  ئىنسانىيەتتىتى ت ە

  ئالھھىـا ئىلتىجـا قىلمىغـۇچە    ئىشـەنمىگ چە يول ئـالمىغۇچە  ئالھھىـا   
 ھامان خاتىرجەملىك تاەالمايدۇ. 

مۇشـــرىتلىرى بـــۇ ئـــاگنى تەكەببۇرلـــۇق       ئەرە جـــاھىلىيەتتە
ئـۇ ردىن: ئاسـمانھرنى كىـم    »چوگاىلىق قىلىۆمۇ ئىنتار قىھلمىغـان.  

بەردىك دەپ  بويسـۇندۇرۇپ ن ۋە ئاينى )بەندىلەرگەم كىم ياراتتىك ك 
بەزىدە بۇ ئاگنىئ ي زىنى  1«.سورىساڭ ئۇ ر: ئالھھ دەپ جاۋا  بېرىدۇ

چـاگلىرى   –ھەرخىل ش بھە داتلىرى ۋە كنگ ل ئىستەكلىرىنىئ توەـا  
ھەۋەسـتە ئەگىشـى   چـوگھر ۋە     – ھاۋايىبېسىۋالىدۇ. گۇمانغا ياكى 

ــارىغۇ  ــا ق ــدۇ ۋە   كاتتىھرغ ــاڭ بۇلغىنى ــۇ ئ ــارقىلىق ب رچە بويســۇنۇش ئ
ئنزىدىن كنرەگلەش  –ۋە ئنز  مەغرۇرلۇقئنزگىرىدۇ. گاھىدا ئىنساندا 

ئــۇ    تۇيغۇسـىنىئ ەەيــدا بولۇشــى ئىنسـان ئ چــ ن بىــر ئـاەەت بولــۇپ   
ئىنسـاننى ئــنزىگە زىيــادە ئىشــىنى  كېــتى  ۋە ئــالھھتىن ياتلىشىشــىا  

 ئېلى  بارىدۇ. 
ــا   ــ ەتى ئ ــۇ ت ــا ب ــىدۇ ئەمم ــان   –ڭ سۇسلىش ــدۇ. ئىنس ــۇ يوقالماي ي

 چىتىندخرەلمەيـدىغان ئىلگىرى كـنرخپ باقمىغـان  ئـنزى ۋە باشـىىھر     
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ــان    ــاڭ ئىنسـ ــۇ ئـ ــدە  بـ ــاەەتتە دۇچ كەلگەنـ ــق ۋە ئـ ــرەر قىيىناىلىـ بىـ
ۋۇجۇدىنىئ چوگىۇر قېتىـدىن ەـارتھپ چىىىـدۇ. بوغۇلـۇپ قاەسـىلى       

ردىگارىغا سېغىنىشىا بىردىنھ ساداغا كېلى   ئنز ەەرۋە ئىنتا قالغان 
سـىلەر دېڭىـمدا خەتەرگە   »باشھيدۇ. خۇددى قۇرئانـدا ئېيتىلغانـدەب:   

سىڭھرغا چوقۇنۇۋاتىان مەبۇدلىرىڭھر كەلمەي  ېيولۇقىان چېغىڭھردا ئ
ەەقەت ئالھھ كېلىدۇ. )يەنى ئىنسان مۇنداق چاغدىھ ئالھھىـا ئىلتىجـا   

  1«.قىلىدۇم
  دىــنھر ۋە مەدەنىيەتلەرنــى رمىللەتــلەبــۇ ئــاڭ ھەقىــىەت بولــۇپ   

تەتىىق قىلغۇچىھر بـۇنى بىـردەب تەن ئالماقتـا. ئـۇ ر ئىنسـانىيەتنىئ      
قەدىمتـــى ئەســـىرلەردىن تـــارتىۆھ دىـــن تۇتىـــانلىىىنى  ئىبـــادەت      
قىلغــانلىىىنى  تەبىئىــي ئېڭىغــا ئىشــەنگەنلىتىنى كنرســىتى  بەردى. 

ۋە  ئوردىسىمىختا تار»ئاتاقلىق تارىخشۇناسھردىن بىرى مۇنداق دەيدۇ: 
بىرمــۇ  ئىبادەتخانىســىملــېتىن   يــۇ –قورغانســىم شــەھەرلەر تېۆىلــدى 

 « .شەھەر تېۆىلمىدى
ئىنسانىيەتتە ئۇزۇن تارىە بويھپ يەتتەن ئـنزگىرى  ئالھھنىـئ   
بارلىىىنى ۋە ئنزلىرىنىئ ئۇنىڭغـا بەنـدە ئىتەنلىتىنـى ئىنتـار قىلىـ       

تى   ياكى زېمىن ۋە ئاسمان بەلتى ئىبادەتنى باشىىغا قارى  بولماستىن
مەخلۇقلىرىنىــئ بىرەرســىنى يەنە بىــر ئىــھھ دەپ ئالھھىــا قوشــۇپ      

 ئىبادەت قىلى  بولدى. 
ــئ ھەر دەۋردىتــى    ــارلىق ەەيغەمبەرلىرىنى ــئ ب شۇگھشــىا ئالھھنى
ۋەزىۆىسى كىشىلەرنى مەخلۇقاتھرغا ئىبادەت قىلىشتىن بىر ياراتىۇچىغا 
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دى. ئۇ رنىئ خەلىىگە قىلغان تـۇنجى  ئىبادەت قىلىشىا ياندۇرۇش بول
ئالھھىا ئىبادەت قىلىڭھر  شـەيتانغا ئىبـادەت قىلىشـتىن    »تەشۋىىاتى: 

 دېگەندىن ئىبارەت بولدى.  1«.يىراق بولۇگھر
ئالھھنىــئ بــارلىىى ئومــۇمەن قىلىــ  ئېيتىانــدا  ئىنســانىيەتتە      

 ئەقىـل ق ەەقەت ۇلـ ۇ. ئۇ توغرمەسىلەھاجەتسىم بولغان  چ شەندخرخش
 . جېدەللىشىدۇ چ ەرەندىلەر كنزى كور  ئىلىم بابىدا نامرات 

دىننــــى ئىنتــــار قىلىشــــتا داگــــق چىىارغــــان بەزى دىنســــىم ر 
ــى    ــا قارشــ ــەرلىرىدىتى ئىمانغــ ــئ ئەســ ــۇرمەنلەردىن ئنزلىرىنىــ ئوقــ
كېلىدىغان ياكى دىنسىملىىىا چاقىرىدىغان سنزلەرگە ئىشەنمەسلىتنى 

 تەلەپ قىلى  مۇنداق دەيدۇ: 
تەلەپ قىلساۋ ئۇ  شەكلىنىشنى ئەقلىمدىنەر مەن كنگل ۋ ۋە ئەگ»

ئىتتىسى ئۇنـداق قىلمايـدۇ  ئـۇ ئىتتىسـى مېنىـئ شـەب قىلىشـىمنى        
مەن شەب قىھلمـايمەن  ئەگەر مەن ئىمـانىمنى سـنزخۋ بىـلەن       خالىسا

بـارلىق   سـىمىمىم يوقىا چىىارساۋ راست سنزلىمىگەن بـولىمەن. مېنىـئ   
ــ ب  ئەگە  ــنزلىرىمدىن ك چل ــى   س ــنزخمنى ياخش ــر ئىنســان: مەن ئ ر بى

ئۇنىـئ سـنزىگە     كنرمەيمەن ياكى ھاياتنى ياخشـى كـنرمەيمەن دېسـە   
ئىشىنەمســەنك يــاكى ئــۇ ئنزىنىــئ ســنزىگە ئىشــىنەمدۇك بىــم ئــنز        

ــاكى ھــېس   ــا    -كــنگلىمىمنى ي ــلەن يوقى ــر ســنز بى ــۇلىرىمىمنى بى تۇيغ
ك ســـنز بىـــلەن ھەرگىـــم چـــوڭ ھەقىىەتلەرنـــى يوقىـــا  چىىىرا مـــدۇق

ىىارغىلى بولمايدۇ. شۇنىڭدەب ئالھھىـا  ەەيغەمـبەرلەرگە ۋە دىنھرغـا    چ
ئىشــىنى  بولســا  بىمنىــئ قىمىىىــانلىق بىــلەن دەپ قويغــان بەزىبىــر   
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  يوقىـا  رەلمەيدىغان چ شـ سنزلىرىمىم گۇمان  –ەۇچەب  يوقىھڭ گەپ 
 چىىىرالمايدىغان ك چل ب ھەقىىەتتۇر. 

 منمىندەكلىتتە ئىگە: مەن مېنىئ ئىمانىم ھەممە ھالىم بىلەن بىر
بولسـاۋ   مـنمىن بولساۋ ئويلىيـا يمەن    منمىنبولساۋ مەۋجۇد بولىمەن  

 ..« .ئىنسان بولىمەن 
ــنزى     ــىيالمايدۇ. ئـ ــىم ياشـ ــان ئىمانسـ ــ نىمىم: ئىنسـ ــئ يەكـ بىمنىـ

ــۇغھپ   ــيلەپئۇل ــدىغان ۋە تەۋەكتــ ل  مەدھى ــادەت قىلى ــا ئىب   ئۇنىڭغ
ەن ئنز تەبىئىي ئېڭىنـى سـىىى     قىلىدىغان ئىھھسىم ياشىيالمايدۇ. م

لى   ئۇنىڭغـا ئىمـان نـۇرىنى ئـنتتىلى قويمىغـان      ېقەلبلىرىگە جاەا سـ 
 . ئەەسۇسلىنىمەنئاشۇ بىاارىلەرگە قاتتىق 

بەختسـىملەر  ئـۇ ر    ەىاەتلىـۋىتىلگەن ئۇ ر دىللىـرى ۋە كـنزلىرى   
ئــــالھھ توغرىســــىدا بىلىمســــىم ۋە ھىدايەتســــىم  ەــــار ق كىتابســــىم 

 . ۇجېدەللىشىد
ــتىم    ــى قې ــا ئىتتىنا ــنىمەنمەن ئۇ رغ ــا  ئېاى ــئ دۇنياغ : ئۇ رنى

ئىمـان   بـولمى   نـېمەت ئەڭ كاتتـا    كېلى  ھاياتلىىتىتى ئەڭ ياخشـى 
. ئېاىنىمەنبىلەن مەنۆەئەتلىنەلمەي دۇنيادىن ئۇزاپ كېتىۋاتىانلىىىغا 
 نېمىـدىگەن بەزى ئىھھىي بايانھردىتى ئالھھنىئ تنۋەندىتى سـنزى  

ھەي بەنــدەۋ  مېنــى ئىمدىســەڭ تاەا يســەن. ئەگەر مېنــى  »تــوغرا ھە  
تاەســاڭ ھەمــمە نەرســىنى تاەىــان بولىســەن. مېنــى يىتتــ رخپ قويســاڭ 

 « .ھەممە نەرسىنى يىتت رگەن بولىسەن
ــالھھتىن     ــھپ  ئـ ــنى تاشـ ــق قىلىشـ ــا قۇلاىلىـ ــئ ئالھھىـ ئۇ رنىـ

ىم چ ش پ قالغانلىىىنى كنرگىنىمدە يەنە بىر قېـت  قۇللۇقىغاباشىىنىئ 
 . ئېاىنىمەن
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كنپ مەبۇد ر ياخشـىمۇ يـاكى قۇدرەتلىـك    »ئالھھ شۇنداق دەيدۇ: 
  1«بىر ئالھھ ياخشىمۇك

 ئۆز مەۋجۇدلۇقىنىڭ سىرىنى توغرا بىلىپ يېتىشى   مۆمىننىڭ

ــىم     ــدا تىنىمسـ ــى قاتھملىرىـ ــئ ئىاتـ ــان قەلبىنىـ ــر ئىنسـ ھەر بىـ
ىغان نۇرغـۇن  جاۋابىا ئىنتىمار بولۇپ تۇرىد كرلىائەتلىنەقانشىۋىر پ  

 سوئال ۋە ەىنھان ئاۋاز ر بار. 
ئالەۋ دېگەن نېمەك ئىنسان دېگەن نېمەك ئۇ ئىتتىسـى قەيەردىـن   
كەلــدىك ئــۇ رنى كىــم باشــىۇرىدۇك ئۇ رنىــئ نىشــانى نــېمە ۋە نــېمە   
بولۇشــى كېــرەبك ئۇ رنىــئ بارلىىىــا كېلىشــى قانــداق باشــھنغانك       

 بۇھاياتتىنن نېمەك بىمنى   ئنل ۋ دېگەياشاۋكەلگ سى قانداق بولىدۇك 
ــدەب ســوئالھر     ــدۇك ... دېگەن ــ پ ت رى ــداق كەلگ ســى ك ت ــيىن قان كې
ــدىتى       ــاۋاز ر ئىاىـ ــان ئـ ــوئال  ەىنھـ ــۇن سـ ــۇ نۇرغـ ــم ئەنە شـ بەلتىـ

 مۇھىمراقلىرى بولسا كېرەب.
ــن  ــلەرنى     —دىـ ــىدىتى زور چىگىشـ ــئەت دۇنياسـ ــۇ كەڭ تەبىـ بـ
ــىدىغان ــدەب  يېش ــاڭ رازى بول  يۇقىرىىى ــوئالھرغا ئ ــ ل  س ــۇدەب  كنگ غ

 . مەنبەدۇرجاۋا  بېرەلەيدىغان بىردىنبىر  ۇدەبغقان
خۇسۇسەن ئىسھۋ دىنى بۇ سوئالھرغا ئەڭ قانائەتلىنەرلىك جاۋا  

ۋە ئاگنىـئ چوگىـۇر    ئەقىـل بەرگەن ياخشى دىن. ئىسـھمنىئ جـاۋابى   
قاتھملىرىـــدىن بۇلـــدۇقھپ چىىىـــدۇ. قۇرئـــان كەرىـــم بـــۇ دىننىـــئ  

ــ ەتى ت ــېھن قىلىــ    ئىنســانىيەتنىئ ت ەبىئىــي ئېڭــى ئىتەنلىتىنــى ئ
ئىسھۋ دىنىغا يـ زلەنگىن     باتىل دىنھردىن بۇرۇلۇپ»شۇنداق دەيدۇ: 
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ئالھھنىئ دىنىغا )ئەگەشتىنتىم ئالھھ ئىنسـانھرنى شـۇ دىـن بىـلەن     
  1«.ياراتىان

قالغىنىـدا   تەسىرسـىم ئەگەر ئىنسانىيەتنىئ ئاڭ ۋە كـنگلى تاشـىى   
ەن ئــۇدۇلھ ئۇچرىشــالىغان بــو تتى. ئىســھۋ ئىــدى  ئــۇ ر ئىســھۋ بىــل

ھەرقانـداق بـوۋاق ئىسـھۋ    »ەەيغەمبىرى بىر سـنزىدە مۇنـداق دېـگەن:    
ئانىســى ئــۇنى يــا يەھــۇدىي قىلىــ   –ئېڭــى ئ ســتىگە تۇغۇلىــدۇ. ئاتــا

ــا ناســارا  تەربىيە ــدۇ  ي ــ لەي ــا تەربىيە قىلى ــدۇ  ي ــ  مەجۇســىلەي  قىلى
 « .لەيدۇتەربىيە

نيادا باقى دۇنيـادىتى مەگگ لـ ب ھايـاتى    ئىنسان بۇ يوقالغۇچى دۇ
 —ئ چ ن قىلغان تەييارلىىىدىن ئىمتىھان بېرىۋاتىان كىشىدۇر. ئنل ۋ 

 ئىتتى دۇنيا ئوتتۇرىسىنى تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان كنۋرخب. 
 مــنمىن ەەيھســوەھر بىــر ئنمــ ر ئىمدىنىــ  بىلەلمىــگەن نەرســىنى      

نزىنىــئ قەيەردىــن . ئچ شــىنىۋالىدۇجىمجىتلىــق ۋە تەمتىنلىــك ئىاىــدە 
ــېمە ئ چــ ن ياشــايدىغانلىىىنى    كەلگەنلىتىنــى  نەگە بارىــدىغانلىىىنى  ن

ئــــنزىنى نــــېمە ك تــــ پ  ئــــۇ يەردەنــــېمە ئ چــــ ن ئنلىــــدىغانلىىىنى  
بولغان ئالھھنىئ  مەنبىئىتۇرىدىغانلىىىنى بىلىۋالىدۇ. ئۇنى ھەقىىەتنىئ 

ــاھىيىتىنى ئۇن    ۋەھىيســـىدىن ــئ مـ ىـــئ بىلىـــدۇ. كىمتـــى مەۋجۇداتنىـ
 ەەرۋەردىگارى يولىدىن بىلىدىتەن  ئۇ داغداۋ يولغا چ شتەن بولىدۇ. 

ــى    ــوەھرغا ئەجەل يېىىنلىشــ ــىم ەەيھســ ــانخور دىنســ بەزى گۇمــ
ــ تتى.      ــھر چنچ ــى ئىش ــدىن كېيىنت ــ ۋ ۋە ئۇن ــۇ رنى ئنل ــدە  ئ كەلگەن

 ئۇ رنىئ بىرى مۇنداق دېدى:
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 بىلمەيمەن  ئنلسەۋ  تىنىم كەتسە چىرى  
 ن كېلى  نەگە بېرى .تۇرۇشۇمنى نەدى

 ي رەركىن روھ  قەيەرلەردەبىلمەيمەن 
 شۇ ەارە  قاقشال بولغان تەندىن چىىى . 

بۇ گەپ ياخشى كىشـىلەرنىئ بىـرىگە يەتتـى. ئـۇ ئېيتتـى: ئۇنىـئ       
بىممۇ بىلمەمـدۇقك ئـۇ ئنزىنىـئ نەگە بارىـدىغانلىىىنىمۇ      بىلمىگىنىنى

رىدىغانلىىىنى ئوبـدان  بىلمىسە  مانا بىم ئنزىمىمنىئ ۋە ئۇنىئ نەگە با
جەننەتـتە بولىـدۇ.    نېمەتلىكياخشىھر »بىلىمىم. ئالھھ مۇنداق دەيدۇ: 

  1«.يامان ئى  قىلغۇچىھر دوزاختا بولىدۇ
ئاڭ غۇۋا سەزگەن نەرسىنى دىن كېلىـ  روشـەن ۋە ئېنىـق تـ ردە     

 بايان قىلدى. 
ــل ــ ن     ئەقى ــ   يەك ــا  قىلى ــرىبە  قىي ــېاەن  تەج ــاناە چ ھەرق
ئــۇ ئىنســاندىتى ئىىتىـــدار     ھەر قــاناە مــاھىر بولســـىمۇ  چىىىرىشــىا  

  زامــــان  ئىرســــىيەت  مۇھىــــت چەكلىمىلىرىــــدىن چەكلىمەســــتىن
ھەرقاچان بىر  ئەقىلنىئئايرىھلمايدۇ. دەل شۇنداق بولغانلىىى ئ چ ن 

ۋە تايان   بۇ ياردەماىبولغاندۇر.  بولغىنىياردەماى ۋە تاياناىا موھتاە 
 . ۋەھيىدۇردەل 

ــي ئى ــاتھر    ۋەھى ــوق تەتىىى ــۇقى ي ــۇدەب ئۇت ــائەت قىلغ ــاننى قان نس
جاەاســــىدىن قۇتىۇزىــــدۇ. ئۇنىڭغــــا مەۋجۇداتنىــــئ باشلىنىشــــى ۋە 
ئاخىرلىشىشى  ئۇنىئ سەۋە   سىرلىرى ھەقىىدە ئۇنىئ بىلىشى  يىق 

 بولغان  ئۇ قوبۇل قىھلىغۇدەب نەرسىلەرنى تەقدىم قىلىدۇ.
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تەبىــئەت  كتــ ر رمۇتەەەقەدىمــدىن تارتىــ  ھــازىرغىاە نۇرغــۇن 
 ۋەھىيسىدىن  ئالھھنىئ ھىدايىتى  ئالھھنىئ يېشىشتەتىلسىملىرىنى 

يىراق بولغان ئىنسانىيەت ەەلسەەىسى ئارقىلىق روھى خـاتىرجەملىتتە  
 ئۇرۇنۇپ باقتى. لېتىن ئۇ ر ۋەيران بولدى.  ئېرىشىشتە

رازى قەدىمتـــــى ۋە كېيىنتـــــى  فەخـــــرۇددىنداگلىـــــق ئـــــالىم 
اراشــلىرىنى ئنگىنىــ  چىىىــان ۋە ئــنز دەۋرىــدىتى  ق دانىشــمەنلەرنىئ

بىلىمــــلەر زاەىســــىنى  مەنســــۇ   ئىھھىــــيەت ەەنلىــــرىگە ەەلســــەەە
چىىىاندىن كېيىن بۇ سـنزنى قىلغـان    چ رخپەككنزدىن  ئومومي زلۇب

 ئىتەن: 
 ئېىىملىرىنــى ەەلســەەەمەن ھەر ت رلــ ب ئىھھىــيەت كىتــابلىرى ۋە »

رىنىـئ تەشـنالىىنى   ىبھېارنىئ نەزىرىمدىن ئنتت زگەندىن كېيىن ئۇ 
ــى     ــىلەر ئىتەنلىتىنـ ــدىغان نەرسـ ــالمايدىغان  دەردكە داۋا بو لمايـ باسـ

. مەن يەنىھ ئىنسان ئ چ ن ئەڭ يېىىن ۋە ئەڭ ئۇلۇغ يولنىئ ۋالدىمخكنر
ــۇن م    ــم بولس ــى كى ــەندىم. مەيل ــگە ئىش ــولى ئىتەنلىتى ــان ي ــئ ېقۇرئ نى

 « .ا كېلىشى مۇقەررەرتەجرىبەمنى قوللىنى  كنرسە مەن كەلگەن تونۇشى
ــەەە ــرى   ەەلسـ ــۇغۇلھنغانھرنىئ بەزىلىـ ــلەن شـ ــيەت بىـ ۋە ئىھھىـ

ــەەە ــداق   ەەلسـ ــادىلەپ مۇنـ ــاغرىىلىرىنى ئىۆـ ــوەلۇق بـــاش ئـ ۋە ەەيھسـ
 :مىسرا رنى قالدۇرغان ئىدى

 
  مەن ئايلىنى  چىىتىم تولۇق دەرگاھھرنىئاشۇ 

  نۇقتىغا تىتتىم قويۇق –كنزلىرىمنى بارچە بەلگە 
  ھەيرانەلەرتىرىگەن  ئىڭەكنىبولدى  مىنىكنرگ
 .ئوچۇق – ئوپغىمغا ئۇرغۇچىھر ەۇشايماندىن ېيا ئ
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ــرى ئنمرىنىــئ ئاخىرىــدا:      مەن ھــې  بولمىغانــدا  »ئۇ رنىــئ بى
ئاجىمراق ئىمانغـا بولسـىمۇ ئىـگە بولغـان بولسـاۋ  دەپ ئارمـان يـېگەن        

. ىئېرىشــەلمىد ئىمــانىغىمۇبولســىمۇ  لــېتىن ئــۇ ئەڭ ئاجىم رنىــئ    
ئىنســان قەلــبىگە ئۇنىــئ تــۇنجى  ەەلســەەەلەرشــۇنىڭدەب  ھەرقايســى 

 كىاىسـىدە بەختى بولغان خاتىرجەملىتنى بېرىشـتىن ئـاجىم كەلـدى.    
ــدىغان     ــۇخلىغىلى قويماي ــان ئ ــدەســوئال ۋە گۇم ــاراملىق  ك ندۇزى بىئ

 الغان ئادەمنىئ بەختلىك بولۇشى مۇمتىن ئەمەسىۇ  ئاخىر. ۋچىرمى
ئەڭ تـوغرا    ئېرىشىشـنىئ ھر خـاتىرجەملىتتە  ئـالىم  ھەقىىەتۆەرۋەر

يـولى سـاغھۋ ئىھھىـي ۋەھىـي يـولى       ئىشەناىلىكئەڭ كونترېت  ئەڭ 
 چىىتى.  ئىسۆاتھپئىتەنلىتىنى 

« تـوغرا يـول  »ئ ستىدە ياكى « روشەن ھەقىىەت»ئىنساننىئ مەن 
 ئېتىىادقـا   ئۇنـداق  نەرسـىتى شـۇنداق بىـر    ئېتىىـادى ئ ستىدە دېگەن 

دايىتىگە ئىشەنگەن ئادەمـدىن باشىىسـى ئېرىشـەلمەيدۇ.    ئالھھنىئ ھى
ئەمما ئالھھنىئ ھىدايىتىدىن يىراق ئادەۋ  قۇرئاندا ئېيتىلغان ئادەمگە 

: )سـەن ئـنزخگنى   ئـازەرگە ئىبـراھىم ئاتىسـى    ۋاقتىـدا ئـنز  »ئوخشايدۇ: 
نى ېقىلىۋا مسـەنك مەن سـ   مەبـۇت ياراتىان ئالھھنى قويۇپم بۇتھرنى 

  1«.ىىەتەن ئېنىق گۇمراھلىىتا كنرىمەن دېدىۋمىڭنى ھەقەۋە ق
ــرى:   ــاھابىلەردىن بى ــنردخۋ  »س ــق ك ــى ئېنى ــنەت ۋە دوزاخن « جەن

سەن دۇنيـادا تۇرسـاڭ ئـۇنى    »دېگەندە  بۇنى ئاگلىغان بىرى ئۇنىڭغا: 
دېدى. ئـۇ بۇنىڭغـا جـاۋا  بېرىـ  مۇنـداق دېـدى:       « كڭخكنردقانداق 

مەن ئۇنىـئ كـنزى    كنرگەن ئىـدى   رەسۇلۇلھھجەننەت ۋە دوزاخنى »

                                                 
 ئايەت. - 10ئەنئاۋ س رىسى   1
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ــئ    ــنردخۋ  مېنى ــلەن ك ــدەىنەزبى ــلەن    رىم ــنزى بى ــۇلۇلھھنىئ ك رەس
ــلەن   ــئ كــنزى بى ــارتۇق. چــ نتى   كنرخشــ مدىنكنرخشــ ۋ ئنزخمنى ئ

مېنىئ كنزخۋ بولغاندا  ئۇ نەرسىلەرنى كنرگەندە باشىا ياقىـا بۇرۇلـۇپ   
كەتــــتەن يــــاكى ئېغىــــ  كەتــــتەن بــــو تتى  ئەممــــا ەەيغەمــــبەر  

 «.كنزى بولسا ئۇنداق بولمايدۇئەلەيھىسسا منىئ 

 خالىلىقىگۇمان ۋە تېڭىرقاش ئازابىدىن  مۆمىننىڭ

ــل    ــ  ئەقى ــا كېلى ــلەن بارلىىى ــي بى ــىۋەھى ــاڭ  تەلىۆ ــي ئ ۋە تەبىئى
ۋە كــنز ئالــدىمىمدا  ســەتىرلەر –ئايھنغــان  بــارلىق كىتــا   تەقەزاســىغا

 ئىسـۆاتھپ كەگرى ئوچۇق تۇرغان تەبىئەت كىتابىنىئ ھەربىر سـنزى  
ئىـگە بـۇ    قەدىمىلىتـتە ئەممـا زور    ۇۋاتىان ئـاددىي  چ شىنىشـلىك  تۇر

ســانالغان ھەر بىــر كىشــى  ئــنز ھاياتلىىىــدا   مــنمىنئىمــان ئــارقىلىق 
ــي    ــي ۋە روھىــــ ــان ئەقلىــــ ــارچىھر چېتىۋاتىــــ ــانخور ئىنتــــ گۇمــــ

 بولىدۇ. يخالى ئارىسالدىلىىھردىنۋە تىنىمسىم  لىىھردىننبىسەرەمجا
ــ   ــئ ئىگىسـ ــئ ھەممىنىـ ــۇ ئنزىنىـ ــارىنى   ئـ ــان ەەرۋەردىگـ ى بولغـ

ەەرۋەردىگارىنىـــئ ئـــنزىنى يارىتىـــ  بېجىـــرىم قىلغـــانلىىىنى  ئـــۇنى 
ئىــمزەتلەپ زېمىنغــا خەلىــۆە قىلغــانلىىىنى  ئــنزىگە ئىاتــى ۋە تاشــىى  

بۇ تونۇش بىلەن  منمىننېمەتنى تولۇق بەرگەنلىتىنى تونۇپ يېتىدۇ. 
ېيىنتى ئىشھر ۋە ئنل مدىن ك سەۋەبىھايات ۋە ئنل ۋ  بۇ ئىتتىسىنىئ 

ــوئالھردىن   ــان ۋە  كىرىۋالىـــدىغان سـ توغرىســـىدا كـــنگلىگە كىرىۋالغـ
ئنزىنىـئ مەگگ لـ ب يارىتىلغـانلىىىنى      نەتىجىسـىدە قۇتۇلىدۇ. بۇنىئ 

ــدىغانلىىىنى    ــ ۋ ئــۇنى بىــر باســىۇچتىن يەنە بىــر باســىۇچىا ينتتەي ئنل
 بىلى  كنگلى ئاراۋ تاەىدۇ. 
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نىـئ ەەرۋەردىگـارى ئـالھھنى    ئنز ۋەزىۆىسـىنىئ ئالەملەر  منمىنلەر
ئۇلۇغھپ ئۇنىڭغا سەجدە قىلى  ئىتەنلىتىنى بىلىدۇ. ئەممـا ئالھھىـا   

ۋە  تىېتىىسـىم ۋە ھېسا  ك نىگە تانغۇچى ۋە شەكلەنگ چىلەر ناھايىتى 
ئۇ رغــا  ئەقىللىــرىھايــات كەچ رىــدۇ. ئۇ رنىــئ چەكلىــك  مەنىســىم

ــلەن دىل   ــۇرى بىـ ــئ نـ ــائەتلەنگ دەب  ئۇنىـ ــرى قانـ ــدىتى دىللىـ لىرىـ
شــەكلىنى   تېڭىرقــاش  ەاراكەنــدىاىلىك يوقــالغۇدەب بىــرەر جــاۋا   
ــتەھتەۋ    ــدە مۇسـ ــارار ۋە ئىدىيىـ ــرەر قـ ــۇ ر بىـ ــدۇ. ئـ تېۆىـــ  بېرەلمەيـ

 تۇرالمايدۇ.
 

 شامالھردا ئۇچۇپ ي رگەن ەەيگە ئوخشاش 
 بولۇپ ئنتەر يوقتۇر توختاش. ئارىسالدى

ــى  ــدادىينىئ شــەيلئىبن ــا قەسىدىســىد« تەەەكتــۇر» باغ ە بۇنىڭغ
 ئوخشايدىغان مىسرا رنى ئۇچرىتا يمىم:

 ەەلەب قىنى بىملەرگە بىر ئېيتىىنا  ئنرگەلگ چى
 سەن ئاگاك   يامەجبۇرمۇ ئنزەگاىمۇ ئنرگىلىشىئ

 
ــا تنۋەندىتىــدەب    ــداق ســوئاللىرى ھەتت  ئەســەبىلىتتەئۇنىــئ بۇن

 يېتى  بارىدۇ: 

 تەشەكت ر نە كېرەب تنرەلگەن ئ چ ن 
 ىئ ئەمەسىۇ مەيلى.يارىلى  ھەركىمن

 رۇخسەت يا ئىختىيار بولغان چاغدىھ 
 يارىلى  بىم ئ چ ن بەختتۇر ئەسلىي. 
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  سېلىنماسـتىن ئنزىگە مەسلىھەت  كېلىشىنىئۇ ئنزىنىئ ۋۇجۇدقا 
ــۇقى   ــالھش ھوق ــاكى ت ــتىني ــان دەپ   بېرىلمەس ــاۋ بولغ ــۇرى تام مەجب

ۋىتى ەەيـدا  قارىغاچىا  ئۇنىئ قارىشىدا ئاتا ۋە ئانىنىئ قوزغالغان شـەھ 
قىلغان بىر ھادىسە بولغان مەۋجۇدلۇقىا غەزەپ ياگرىتىدۇ  ئۇ شـۇنداق  

 يازىدۇ:
 

   ھوزۇرئاناۋ تنشەب ئارا س رگەن  –ئاتا 
 قۇرۇپ كەتسۇن  ئۇ بىملەرنى دەردكە قويدى.

 تارتما  ئىدۇق  يوقسۇزلۇقمۇ  بولمىساقتۇق
 ئاەىرىدە بولۇش بارچە ك نگە قويدى. 

 ىئ مىسالىدا مۇنداق دەيدۇ:بۇن ھەيياممۇئنمەر 
 

 بۇ ھاياتلىق كىيىمىنى  كەيدىممەن كىڭەشسىم 
  مىنىېھەممىگە چ شەنمەي ھې  ن ھاگۋاقىمەن

 بىر ك ن كېلى  دۇنيادىن كېتى  قالساۋ مەن ئەگەر 
 گە كەلدىم  كېتەر يېرىم نە قىنى. ەبىلمەيمەن ن

 
  ئۇنىــئ نەزىرىــدە ھايــاتلىق تــونى ئۇنىڭغــا مەســلىھەت ســېلىنى 

ــرى   ــئ ەىت ــتنئۇنى ــدى ئېلىنماس ــئ  كىيگ زخل ــئ ئنزىنى . ئەگەر ئۇنى
ــا    ــان بولس ــويىاە يارىتىلغ ــالىغىنى ب ــى  خ ــئ    خاھىش ــنزىنى رەببىنى ئ

بو تتى  ئەممـا ئـۇ    ئورونھشتۇرالىغان زەلرەبۋئە ئورۇنھشتۇرغىنىدىنمۇ
سـىرىدىن ۋە ئنلگەنــدىن كېيىنتـى ئىشــھردىن    مەۋجۇدىيىتىنىــئئـنز  
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ــد  ــە بىلمەيـ ــۇلۇ. ھېانەرسـ ــمەئەررىئە  ئەبـ ــەب ۋە   ئەلـ ــئ شـ ئنزىنىـ
 دەۋرلىرىدە مۇنداق دېگەن: تىڭرىىاشتىتى

 
 ھاياتتىن بىر ك ن ئايرىلى   كېتەرمىم

 چ شەنمەي ھې  نەرسە ئۇنىئ سىرىدىن.
 بىلمەيمىم تارىختا نە ئىشھر بولغان 

 .سەيرىدىنساۋات يوق ھې  كىمدە يۇلتۇز 
 

*   *    * 
 ىي مەنە تاەالماي ھاياتتىن ھەقىى

 ئەتەمدىن ئەنسىرەپ ي رىمەن ھەر ئان.
  ئاۋۇندۇرالما ھې  بىر ئى  كنگل منى 

 ئىشەنالەر ئورنىغا ئالماشتى گۇمان.
 

*   *    * 
 سوئالھرغا جاۋا  ئىمدەپ ئاۋارە مەن 

 جاۋا  تاەتىم دېگەنگىمۇ ئىشەنمەيمەن.
 

*   *    * 
  دۆتلىتىمىمدىنك لىمىم  بۇ ك ل ش 

 شىاي زېمىن ئەھلىگە.يىغھشھ يارا
 ك نلەر قولىدا  چېىىلدۇقشىشىدەب 

 قۇيۇەمۇ كەلمە  ئەسلىگە.  شىشەبۇ 
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ــتىن    ــۇپ قېلىشـ ــار بولـ ــدا جىنايەتتـ ــنز ئەۋ دى ئالدىـ ــۇ يەنە ئـ ئـ
 چەكلىنىدۇ:  شتىنمۇىنىتاھلىن –ساقلىنى  ئ چ ن ئنيلىنى  

 
 بويتاق ئنت پ تۇغۇلغۇسى بالىھرغا ئاراۋ بەردۇق  

 تۇغۇلغاندىن ياشار ئارتۇق.  ېمەتىدەنئۇ ر يوقلۇق 

ئۇ  ئىنسـان ھاياتىغـا نوقـۇل تەقـدىرچىلىك نۇقتىسـىدىن قـاراپ        
 مۇنداق دەيدۇ: 

 ھې  ئەمەستۇر ئىختىيارىمدىن   قېرىماقلىقتۇغۇلماق  
 ياشاشنىئ كويىدا ي رمەب يەنە بولما  قارارىمدىن  

   كېتەرمەن ك تمىگەن بىر چاغ  بۇنداكېلەرمەن مەجبۇرى 
 .رايىمدىن –بۇ ر ھې  قايسىسى بولما  ئنزخمنىئ مەيلى 

دېگەن « تىلسىمھر»ئنزىنىئ  مازىيەنە ئۇندىن باشىا شائىر ئەبۇ 
 ئۇزۇن قەسىدىسىدە شۇنداق دەيدۇ: 

 مەن قەيەردىن كەلگىنىمنى بىلمىسەممۇ  بىراق كەلدىم  
 كەتتىم   مېڭى ەۇتلىرىمنى يول ئ ستىدە كنرگىنىمدە 

 چ شت ن قىلدىم  خۇشۇۋ كەلسە ئۇزاپ كەتتىم خۇشۇۋ كەلسە 
 قانداق كەلدىم  قانداق كنردخۋ  يولۇمنى ھې  بىلەلمىدىم.

 
 مەن يېڭىاە بىر نەرسىمۇ ياكى ئەستى بۇ جاھانداك 

 ئازات ئىنسانمۇ مەن ياكى قالغان تۇتىۇنلۇقتاك  –ئەركىن
 مەھتۇملۇقتاك  ئنتەمدىممەن يا  ياشامدىمئنز بە   – ئنزخان

   يەنە بىلەلمىدىم.ئەەسۇ قاناە بىلەي دېدىم   بۇنى
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 ك مۇىقىسى  ئۇزۇنمۇ ئۇ يا ئىرۇرماگغان يولۇۋ قانداق  
 ك شۇگغۇدۇممۇي كسەكلەرگە يا تنۋەنگە  ئنرلىدىممۇ

 مۇك ممەنمۇ يولدا كېتىۋاتىان يا ئەكسىاە يول ماگدى
 يا ئىتتىمىم توختاپ  زامان ي رگەنمىدۇ بىلەلمىدىم.

  
 ئىنسان بولۇپ يارىلىشتىن ئىلگىرى  نىڭاە ېمەن س

   قىنىك ئېيتاۇك يوقمىدىمبۇ جاھاندا بارمىدىم يا 
 ئاھ  قا رمۇ يېشىلمەي ئۇشبۇ تېۆىشماقنىئ سىرى  

 شۇنداق بىلەلمىدىم.  نىا نبۇ رنى ھې    بىلەلمەسمەن
 

  ئادىللىىىغـا  رەھمىـتىگە    ھېتمىـتىگە بارلىىىغـا    تائا نىـئ ئالھھ 
شـــەب  ۋەھىيســـىگەجازاســـىغا  ەەيغەمبىـــرىگە قىلغـــان ئـــاخىرەتتىتى 

ــۇ شــەكلىنى      قىلغــۇچى دىنســىم رنىئ قەلبىــدە چوغىــا ئايھنغــان ب
بىئاراملىق ۋە تۇراقسىملىق ئاددىي ئى  ئەمە . ئۇ ناھايەت ئەلەملىك 
ئازا   جەھەننەمنىئ ئنز ئەھلىگە ئېاىلغان بىـر ەەنجىرىسـى بولـۇپ     

 تېتىشــلىرىتەيــدۇ. ئۇ رنىــئ ئــازا  ئــۇ رنى ئــنز يــالىۇنى بىــلەن ئنر
 ئ چ ن قەلبىدىتى شەب ئوتلىرى  ۋۇلداەھ تۇرىدۇ.

 ئالدىدا يول ۋە غايىنىڭ ئېنىقلىقى مۆمىننىڭ

قـايغۇ ر قورشـىۋالىدۇ    -ئىمانسىم كىشىلەرنى دۇنيادا نۇرغـۇن غەۋ  
ۋە ت رل ب غايىلەر تالىشىدۇ. ئۇ ئوگغا تارتىـدۇ  بـۇ سـولغا تارتىـدۇ. ئـۇ      

ــم  ــنزى    ەەســنىئندائى ــۇ ئ ــدە ياشــايدۇ. ئ ئىاتــى توقۇنۇشــلىرى ئىاى
ــاۋاتىان  ــىياشـ ــى    جەمئىيەتنـ ــنز غەرەزلىرىنـ ــلەن ئـ ــ  بىـ رازى قىلىـ
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تېڭىرقاەھ ي رىدۇ. ئـۇ ھەتتـا جەمئىيەتتىتىلەرنـى     ئارىسىداقاندۇرۇش 
قىلماقاى بولسىمۇ ئالدى بىلەن قايسى ت رك مدىتى كىشىلەرنى  زازى

رايــدۇ. ھــالبۇكى بــارلىق كىشــىلەرنى  رازى قىلىشــنى بىلەلــمەي گاگگى
 .غايەدۇررازى قىلى  ئىشىا ئاشما  

 
 بولسا ئېسىل تۇغىانلىرىم مەندىن  رازىمەندناۋادا 

 ئوسال تۇغىانلىرىم تولدى غەزەەتە ئەكسىاە ئاندىن.  

يەنە ئەكسىاە بولۇشى تەبىئىي  دېمەب  ياخشىھر خوش  ئەكسنىئ
 مۇنداق كېلىدۇ: دابىر شېئىر بولغان يەردە  يامانھر خاەا بولىدۇ.

  نەدە باردۇر بارچە ئادەۋ رازى بولغان بىراۋدىن
 .ئىمدەپ ھەممە كنگلىنى  قىلما جاننى ئاۋارە

 
قۇتۇلىـدۇ ۋە غـايىلەرنى بىـر غـايە      ھەممىسـىدىن بۇ رنىـئ   منمىن

ئىاىگە جەملەپ  شۇ غايە تەرىۆىگە ماگىدۇ  ئۇ ئالھھنىـئ رازىلىىىنـى   
تى  يولىـدا كىشـىلەرنىئ خـوش    ېـ ئنز غايىسىگە يقولغا كەلت رخش ۋە 

شائىرنىئ تنۋەندە  شۇئارىشىغا ەەرۋا قىلمايدۇ. ئۇنىئ ۇياكى خاەا  بول
 دېگىنىدەب بولىدۇ:

 
 شېرىن بولساڭ سەن  ھاياتلىق بو ر قىرتاق  –تاتلىق 

 سەن خوش ئنتسەڭ  باشىىھر خاەىلىق بىلەن ئورتاق.
 كنگ لل ب  ئېجىل  –ئىتتىمىم  ئنت شسەب ئىناق

 جاھان بىلەن ئارىمىم بۇزۇلسا يوق قايغۇرماق.
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 سنيگ ڭ سېنىئ چىن بولسا  باشىا ئىشھر چاغلىىتۇر 
 تۇەراق.  ئىرۇرتۇەراق ئ زرە تۇرغاننىئ ھەممىسى 

 
دىـن يولىـدىتى ھەر قانـداق قىيىناىلىىنـى مەنسـىتمەيدۇ        منمىن

ىي ئىــ  شــېرىن  ھەربىــر قۇربــان بېرىشــنى ئــادد ئــازاەنىھەرقانــداق 
 ئەدىــگەئىبنـى   خۇبەيىـ  قاتارىـدا كنرىـدۇ. مۇشـرىتھر دارغـا ئاسـىان      

ــۇنى    –قارىمامســىمك تەرەپ  ــان مۇشــرىتھر ئ ــتىن قورشــاپ تۇرغ تەرەە
بەرداشلىق بېـرەلمەي   نىرۋىلىرىئۇنىئ »تاماشا قىلى  تۇراتتى. ئۇ ر: 

ئىرادىسى تەۋرەپ قالىدۇ  دەپ ئويلىشاتتى. لـېتىن ئـۇ ئۇ رغـا ئنتتـ ر     
 ەسخىرە ئىاىدە قارىدى ۋە مۇنداق شېئىر ئوقۇدى:م

 
 ئىمان بىلەن كەتسەمھ ھەرگىم ەەرۋا قىلمايمەن  
 قايسى ياندىن يىىىھي مەن  ئۇلۇغ ئالھھ يولىدا.  
 بۇ ھەممىسى ئالھھ ئ چ ن  ئۇ خالىسا تاەىايمەن  

 ئىىبال قوينىدا.   -كاتاڭ تېنىمنى بەخت -تىتما
 

  ئۇنىـئ مەيدىسـىگە نەيـمە    سالمامسـەنتى ئۇ رنىئ بىـرىگە قـۇ ق   
رەببى بىلەن  كەئبىنىئ»سانجىلى  دخمبىسىدىن چىىىاندا ئۇ ەەقەت: 

   دېدى. «قەسەمتى  مۇرادىمغا يەتتىم
قـاتتىق سـىنالغان    مـنمىنلەر م جېڭىـدە  ئەھـما  بىرلەشمە قوشۇن )

كەينىـدىن دخشـمەننىئ قورشــاۋىغا    -ئىـدى. شـۇ ەەيتـتە ئــۇ ر ئالـدى    
تـنەە بولۇشـۇپ  كـنزلەر     –ندا  ھەممە ئادەۋ قاتتىق ئـنرە  چ ش پ قالغا

كىاىتلەپ  ي رەكلەر بوغۇزغا كەەلەشتەن  كىشـىلەر ئالھھىـا ت رلـ ب    



 144 

: ئـالھھ ۋە  ئېاىۋىتىـ  نىىـابلىرىنى   مۇنـافىىھر يامان ئـويھردا بولغـان    
 ەەيغەمبەر بىمگە قۇرۇق ۋەدە قىۆتىتەن  دېيىشتەن ئىدى. 

ئالھھنىـئ   ەوزىتسىيىسى منمىنلەرنىئتا مۇشۇنداق قىيىن شارائىت
 ئىتتىۆاقـــداش مــنمىنلەر »ئوخشــاش بولــدى:    ئېيتىلغانغــا كىتابىــدا  

قوشۇننى كنرگەن چاغدا: بۇ ئالھھ ۋە ئۇنىـئ ەەيغەمبىـرى بىـمگە ۋەدە    
  دېيىشـتى.  ئىيتتىقىلغان ئىشتۇر  ئالھھ ۋە ئۇنىئ ەەيغەمبىرى راست 

ئىمـــانىنى ۋە )ئالھھنىـــئ  )بـــۇ ئىـــ م ئۇ رنىـــئ )ئالھھىـــا بولغـــانم
  1«.ك چەيىتتىنى تېخىمۇ ىبۇيرۇقلىرىغا بولغانم بويسۇنۇش

ئـــۇرۇش قـــازىنى قايناۋاتىـــان شـــۇ ەەيتـــتە ئاشـــۇ جەگاىـــلەرگە  
ــالھھ راســت     ــدۇر. ئ ــۇ ئىمان ــېمەك ئ ــا قىلغــان نەرســە ن تەمتىنلىــك ئات

ئىمانىغــا ئىمــان قوشۇلۇشــى ئ چــ ن ئــالھھ   منمىنلەرنىــئ»ئېيتىــدۇ: 
ــئ  ــمانھرنىئ ۋە   ئۇ رنىـ ــ ردى. ئاسـ ــى چ شـ ــا تەمتىنلىتنـ دىللىرىغـ

ــئەت     ــايۋانھردىن ۋە تەبى ــنھردىن  ھ ــتىلەردىن  جى ــئ )ەەرىش زېمىننى
  ئـالھھ )خەلىنىـئ   ئالھھنىڭـدۇر ھادىسىلىرىدىن بولغانم قوشۇنلىرى 

  2«.ئەھۋالىنىم بىلى  تۇرغۇچىدۇر  ھېتمەت بىلەن ئى  قىلغۇچىدۇر
  يولىنى تونۇش بىلەن تىنالىنىدۇ غايىسىنى بىلى  بىلەن منمىن

 سـىددىق ئاراۋ تاەىدۇ. ئۇنىئ يولى ئالھھ ئىنئاۋ قىلغان ەەيغەمـبەرلەر   
يولىـدۇر.   سالىھھرنىئۋە  شەھىتلەر  لەرم شەھىد دەرىجىلىك يۇقىرى)

ئەخھقى ئنلاەۋ ئېنىق ۋە بەلگىلىـك بولـۇپ  ئـنز رەببىنـى      منمىندىتى
ئىبارەت.  چەكلىنشتىن سىىنىدىنتورازى قىلى   بۇيرۇقىنى ئاگھش  

مۇشۇ ئىشھردا ئنزىنىئ دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىـك بەختـى بـار دەپ      منمىن
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قىلىـــدۇ. ئـــۇ ەەرۋەردىگارىنىـــئ بـــۇيرۇقىنى نەق ەايدىـــدىن  ئېتىىـــاد
  ھېسســياتىا  قۇترىغــان شــەھۋەتنى بېســى  يــاكى ك چلــ ب كــېاى 

ــ كتەن خــۇي  ــادەتتە  كنن   خــاراكتېرگە قارشــىلىق قىلىــ  -قاشــاڭ ئ
   ئاكتىۆلىق بىلەن ئورۇندايدۇ. بىجانىدىلبولسىمۇ 
ئىشــىنى  كىشــىنى  ئــالھھىىھقــۇل بولــۇش ۋە بىــر  ئــالھھىىھبىــر 

دېگەنـدىتى  « بەنـدىلىرىمىم قاتارىـدىن ئىـدى    مـنمىن ئۇ »ئالھھنىئ: 
ــنمىن ــالھھ    م ــدۇ. ئ ــا كىرگ زى ــدىلەر قاتارىغ ــنىئ   ىىھبەن ــۇل بولۇش ق
ــى ــىا ھەرقا مەنىس ــالھھتىن باش ــىگە   : ئ ــداق نەرس ــادەۋ  ھەرقان ــداق ئ ن

  زېمىـن يـاكى ئاسـماندىتى باشـىا ھېاىانـداق مەخلۇقىـا       بېىىنماسلىق
ــەيتانغىمۇ      ــازدۇرغۇچى شـ ــاۋۇز ئـ ــا ئەڭ يـ ــلىك  ھەتتـ ــاش ئەگمەسـ بـ

  شــەب سىىىلماســتىنبويسۇنماســلىق  ئالھھنىــئ ھــنكمىگە ئىاــى    
 ۋە قەلبنىئ تەسلىمى بىلەن بويسۇنۇش. خوشلىىىقىلماستىن  كنگ ل 

ئالھھنىئ ئورۇنھشتۇرۇشىنىئ ئنزىنىئ ئورۇنھشتۇرۇشىدىن ياخشـى  
ــا    ــنزىگە ئاتـ ــئ ئـ ــگە  ئالھھنىـ ــرەب   –ئىتەنلىتىـ ــىدىنمۇ بەكـ ئانىسـ

  ئالھھنىئ ئنزىنى ياخشىھيدىغان ۋە تازىھيـدىغان  كني نىدىغانلىىىغا
ــەن     ــدىغانلىىىغا ئىشـ ــرەب بىلىـ ــدىن بەكـ ــىلەرنى ئنزىـ ــ نەرسـ  قىلىـ

 ۇر. بويسۇنۇش دېگەنلىتت
بۇ قۇللۇقنىئ ھەقىىنى تونـۇپ  ئاسـمان ۋە زېمىننـى ياراتىـان زات     
تەرەەـــتە مايىـــل بولغـــان ھالـــدا قەلبىـــدىن  ھاياتىـــدىن بـــارلىق       

يىــراق قىلىــۋەتتەن  ئــالھھتىن باشــىىنى رە  قىلىشــىا   ئاســىيلىىھرنى
رازى بولمىغــان  ئــالھھتىن باشــىىنى ھىمــاتاى تۇتمىغــان  ئــالھھتىن 

ئـى  »)بولىـدۇ.   مـنمىن ئادەۋ راسـتاىل   ئىستىمىگەنباشىىدىن ھنك ۋ 
مــۇھەممەد  بــۇ مۇشــرىتھرغام ئېيتىىنتــى: ەەرۋەردىگــارىم مېنــى تــوغرا 
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دىنغــا  باتىــل دىــنھردىن تــوغرا دىنغــا بۇرالغــان ئىبراھىمنىــئ دىنىغــا 
باشلىغىن  ئىبراھىم مۇشـرىتھردىن ئەمە  ئىـدى. )ئـى مـۇھەممەد م     

بانلىىىم  ھاياتىم ۋە ماماتىم ئالەملەرنىئ نىئ نامىمىم  قۇرېئېيتىىنتى م
ــئ    ــدۇر. ئالھھنى ــالھھ ئ چ ن ــارى ئ ــەەرۋەردىگ ــۇر  مەن  رىتىېش يوقت

ــۇلمانھرنىئ    ــدۇۋ. مەن مۇسـ ــۇنىڭغا بۇيرۇلـ ــمەنمۇشـ ــى ئەۋۋىلىـ . )ئـ
ئالھھ ھەممە نەرسىنىئ ەەرۋەردىگارى تۇرسا  »مۇھەممەد م ئېيتىىنتى 

ھەر ئـادەۋ ئـنزى   « كمـدىمەن قىھئۇنىڭدىن باشـىا ەەرۋەردىگـار تەلەپ   
قىلغان گۇناھىا ئنزى جاۋابتار  بىر گۇناھتار ئادەۋ باشىا بىر ئادەمنىئ 
ــا     ــئ دەرگاھىغ ــيىن ەەرۋەردىگارىڭنى ــار ئەمە . كې ــا جاۋابت گۇناھىغ

تــا ش قىلىشــىان ھەق بىــلەن نــاھەقنى ئــۇ  –قايتىســىلەر  ســىلەر دە 
  1«.سىلەرگە ئېيتى  بېرىدۇ

 ۇدات بىلەن ئۈلپەت بولۇشىبارلىق مەۋج مۆمىننىڭ

ــنمىن ــ ن      م ــۆى  ئ چ ــل تې ــھيدىغان دەلى ــبىگە باش ــالەمنى رەب ئ
ــالغۇزلۇقتىن   ســەۋەبنىچىىىرىــدىغان  مۇناسىۋەتداشــلىىىاكنزىتىــدۇ. ي
 تېۆى  ئ چ ن كنزىتىدۇ. 

  كېڭىيىــدۇروھــى  منمىننىــئتەبىــئەتتە دوســتانە قــاراش بىــلەن 
. ئالھھ كېڭىيىدۇمۇھىت   ئنزى ياشاۋاتىان كېڭىيىدۇھايات دائىرىسى 

تار بىر  قەلبىدىنمۇۋە ئاخىرەت توغرىسىدا شەب قىلىدىغان دىنسىمنىئ 
تارراق  بەلتى ت رمىدىتى  زىنداندىنمۇنەرسە يوق  دىنسىمنىئ ھاياتى 

ــىلىك   ــالغۇز كىش ــامىردىنمۇي ــئ    ك ــاھىيەتتە ئۇ رنى ــارلىق م ــارراق. ت ت
ــدۇ  ت    ــار بولى ــار بولســا كــنكرەب ت ــل ت ــدا  دى ــۇش دىللىرى ــۋىۇرم  مەنى
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جەھەتتىن تـار بولسـا بـارلىق ھايـات تـار بولىـدۇ  دىـل كەگـرى بولسـا          
 بارلىق ھايات كەگرى بولىدۇ. 

 ئىلگىرى بىر شائىر مۇنداق دېگەن ئىتەن:
 

 يۇرتنىئ ئنزى ئەمەستۇر ساگا بېسىم بولغىنى 
 يۇرت خەلىىنىئ ئەخھقى شۇ كنگل گنى سىىىىنى.

  
ا  مەۋجۇداتنىئ ەەرۋەردىگارىغا  كنگلى ئۇنى مەۋجۇداتى منمىننىئ

ــالھھتىن باشــىا ھــېاتىم   زېمىنــدىتىئاســمان ۋە  ھەمــمە نەرســىگە  ئ
ــ چلەرگە     ــى كـــ ــۇنلىرىغا  روھـــ ــئ قوشـــ ــدىغان ئالھھنىـــ بىلمەيـــ

كنگلى  منمىننىئەەرىشتىلەرگە  ەەيغەمبەرلەرگە  ئاخىرەتتە باغھيدۇ. 
انھرنى  ئاسـم  دائىرىسـىگە  مەۋجـۇدىيىتى چەكسىم كەگرى بولىدۇ. ئـنز  

ــيەت ۋە    ــاخىرەتنى  ئەزەلى ــا ۋە ئ ــى  ئەرشــنى  دۇني ــىزېمىنن  ئەبەدىيەتن
 دە   –سىغدۇرۇپ ياشىغان ئادەمنىئ كنگلى ئەلۋەتتە كەگرى بولىدۇ 

ئــالھھ كنكســىنى ئىســھۋ ئ چــ ن كەڭ »ئالھھنىــئ  رەســۇلۇلھھ
دېـگەن   1«.قىلغان ئـادەۋ  ەەرۋەردىگارىنىـئ نـۇرى ئ سـتىدە بولىـدۇ     

نــۇر »ىدىتى ســوئالغا مۇنــداق دەپ جــاۋا  بەرگەن: ســنزى توغرىســ
نـۇرى   جەزمىـيەت قەلـا ئىمـان ۋە   « .كېڭيىـدۇ قەلبتە كىرسە  قەلا 

ــلەن بوشــاپ   ــدەب ئازادىلىشــى بى ــاەىىلىق  شــەب  كېڭەيگىنى   مۇن
ئـالھھ كىمنـى   »بىلەن قورۇلۇپ تارىيى  قالىدۇ:  زۇلمىتىدىنسىملىق 

ئىسھۋ ئ چ ن ئاچىـدۇ    ئۇنىئ كنكسىنى  ھىدايەت قىلماقاى بولسا
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ــا  ئۇنىـــئ كنكســـىنى شـــۇناە   ئـــالھھ كىمنـــى ئازدۇرمـــاقاى بولسـ
)ئىمـــان ئېيـــتى م ئۇنىڭغـــا گويـــا ئاســـمانغا        تارايتىۋىتىـــدۇكى

چىىىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ. ئىمان ئېيتمىغانھرنى ئالھھ مۇشۇنداق 
   1«.ئازاەھيدۇ

 ياشايدۇ داىھەمراھلىقئالالھنىڭ  مۆمىن

رۇۋ قالغانھرنى يوشۇرۇن ئنلت رىدىغان ئېاىنىشلىق ئىماندىن مەھ
ھەرگىــم يــېىىن يولىمايــدۇ. ئــۇ بولســىمۇ      مــنمىنگەروھىــي كېســەل  

شەخســنىئ بىئــاراملىق  يــالغۇزلۇق ھــېس قىلىــ  كېســىلى. بۇنــداق  
كېسەلگە مۇەتىھ بولغان بىمار دۇنيـانى زىندانـدەب ھـېس قىلىـدۇ  ئـۇ      

لىۇنھرنىئ ئىتتىرىشى بىلەن ئنزىنى دېڭىمدا غەرق بولۇپ كەتتەن  دو
بىر ئارالغا چىىى  قىلى  ھايـات قالغـان. ئاشـۇ كىاىـك ئارالـدا ئـنزى       

باشىىنى كنرمەي ياشاۋاتىان  كنكلىتىدىنيالغۇز  دېڭىم ۋە ئاسماننىئ 
 ئادەمدەب تەنھا ھېس قىلىدۇ. 

 جوبىتھىـل  مـۇرىس ئەقلىي ساغھملىق ئورگىنىنىئ مۇدىرى  يوربۇ ني
كېســىلى ئــۇ ردا ئەقلىــي  يالغۇزســىراشىنســانھردىتى ئ»مۇنــداق دەيــدۇ: 

 «  .داۋالغۇشنى كەلت رخپ چىىىرىدىغان ئەڭ مۇھىم ئامىلدۇر
ئ ن ملــ ب دورىســىنى  كېســەلنىئبــۇ  ەىســخولوگھردوختــۇر ر ۋە 

تېۆى  ئ چ ن ناھـايىتى كەڭ دائىرىلىـك  مـول تەتىىىـاتھرنى ئېلىـ       
ەجرىبىلەرنى ئنتتـ زدى.  باردى. كنپ تىرىشاانلىىھر بىلەن نۇرغۇن ت

 كېسـەلنىئ ئاخىرقى نەتىجە شـۇ بولـدىتى ھەقىىەتـۆەرۋەر ئـالىمھر بـۇ      
قىلىـ   مۇسـتەھتەۋ    ئېتىىـاد دىنغا »ئەڭ ئ ن مل ب داۋا ش ئۇسۇلى: 
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ۋە بىمارنىـئ ئالھھنىـئ ئـنزىگە ھەمـراھ      ئېسـىلى   تۇتىۇسـىغا ئىمان 
نىدىغان دەپ قارىدى. بۇ كىتابتـا سـنزلى  « ئىتەنلىتىنى ھېس قىلىشى

ــۇ    ــان ب ــ ب ئىم ــەلنىئك چل ــدەب  كېس ــدىنى ئالغىنى ــئ ئەڭ   ئال ئۇنى
ــالىمى     ــانىيە ەســىخولوگىيە ئ ــدۇ. گېرم ــ ب دورىســى ھەۋ بو  ي ئ ن مل

ــك  ــور فران ــاسدوكت ــدۇ:  لوب ــداق دەي ــالىق  ئنزەگنىــئنى ېســ»مۇن تەنھ
قويغىنتى سەن مەگگ  تەنھا  بىلى   چىرمىۋالمىسۇنقاناە  ھېسسياتى

ىئ بىر تەرىۆىدە ماگغان بولساڭ يەنە بىـر تەرىۆىـدە   ئەمە   سەن يولن
 « .ئىشەنگىن مېڭىۋاتىانلىىىغائالھھنىئ 

بۇنىڭدىن ك چل ب ھەۋ چوگىۇرراق. ئـۇ   ئېتىىادىمۇسۇلماننىئ 
ئــنزى قەيەردە بولمىســۇن ئالھھنىــئ ئــنزىگە ھەمــراھ ئىتەنلىتىــگە  

منىئ مەن بەندە»ئالھھ مۇنداق دەيدۇ:  قۇدسىدائىشىنىدۇ. ھەدىسى 
ــە    ــى ئەسلىس ــۇ مېن ــولىمەن  ئ ــدا ب ــلە     ئويى ــلەن بىل ــئ بى مەن ئۇنى

بىـلەن جەڭ   كـاەىر ر »)ۋە ئەزىم كىتابىدا مۇنـداق دەيـدۇ:   « بولىمەن
م ســـ لھىگە كـــاەىر رنىقىلغـــان چىغىڭـــھردام بوشـــاپ قالمـــاگھر  )

  ئــالھھ ســىلەر بىــلەن غالىبتۇرســىلەرچاقىرمــاگھر  ھــالبۇكى ســىلەر 
   1«.بىرگىدۇر
ئنزىنىئ ئالھھنىئ قولىنى تۇتۇپ تۇرغانلىىىنى  ئالھھنىئ  ىنمنم

شــى ئــنزى بىــلەن بىلــلە ئىتەنلىتىنــى  ئــنزى قەيەردىــھ   كنگــ ل بنل
ــ       ــلەن كنزىتى ــنزى بى ــا  ك ــنزىنى ئۇخلىم ــئ ئ بولمىســۇن ئالھھنى

كنگلىـدىتى تەنھالىىنىـئ    منمىننىـئ   تۇرىدىغانلىىىنى ھېس قىلىشى
 چىىىرىدۇ. قورقۇنالۇق سايىسىنى قوغھپ 
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ئالھھنىـئ ئـنزىگە دائىـم ھەمـراھ ئىتەنلىتىنـى ھـېس        منمىننىئ
دائىم ئنز رەببى بىـلەن ئـ لۆەت بولۇشـىا ۋە ئۇنىڭغـا      منمىننىقىلىشى  

 دائىم يېىىن تۇرۇشىا سازاۋەر قىلىدۇ. 
ئەگەر مۇدھى   قاەىاراگغۇ كېاىدە بولسىمۇ  ئـنز قەلبىنـى    منمىن

ھېس قىلىدۇ. ھەرقاناە قورقۇنالۇق دائىم يورۇتۇپ تۇرىدىغان نۇرنى 
كەچ رمىشـــلەر ئىاىـــدە تۇرســـىمۇ  ئـــنزىنى ئالھھنىـــئ قوللىشـــى ۋە  

 . ياشاۋىرىدۇھالدا  بىخ دخبھامىيلىىىدا سىمى  
سـنزلىرىنى   مونـۇ  سىغىنغاندىتىئۇ ياخشى بەندىنىئ ئنز رەببىگە 

 ئوقۇيدۇ:
  مېھرىڭدىن كنگل ۋ ئارا شادلىق كېمەر

 .ئۇ ھەر قاچان نۇرۇگدىن يورۇپ تۇرار
  ئېرىشمەكتەنە يەتتەي رەھمىتىڭگە 

 .ئالدىڭغا سوراق بېرى  بارغاندا جان

 پەيغەمبەرلەر ۋە ئۇلۇغالرنىڭ ھەمراھلىقىدا ياشايدۇ مۆمىن

. ھېســابلىمايدۇئــايرىم  قېرىنداشــلىرىدىن مــنمىنئــنزىنى  مــنمىن
ــنمىنلەر ــدە   –ئىــ   م ــرگە  مەســجىدلەردەەائالىيەتلىرى ــنيلەردە بى   ئ

. شـىدۇ ۇتۇربىرىنى ئەسلىشى   –لۇشتىن سىرت دىللىرىدا دائىم بىر بو
ــنمىن ــاز ئوقۇســىمۇ  م ــدۇ:  قېرىنداشــلىرىنىئئەگەر نام ئىســمىنى ئاتاي

دۇئـا قىلسـا    1«.ساگىھ ئىبـادەت قىلىمىـم  سـەندىنھ يـاردەۋ تىلەيمىـم     »
 2«.بىمنى توغرا يولغا باشـلىغىن » ئۇ رنىئ ئىسمى بىلەن دۇئا قىلىدۇ:
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ــنزىنى  ــلەيدۇ.   ئـ ــۇپ ئەسـ ــۇ قوشـ ــە ئۇ رنىمـ ــنزىمىمگە ۋە »ئەسلىسـ ئـ
ئـــۇ ئـــنزى « .ئالھھنىـــئ ياخشـــى بەنـــدىلىرىگە ئامـــانلىق تىلەيمىـــم 

بىـلەن ياشـاش دائىرىسـىدىن ھالىىـ       مـنمىنلەر ياشاۋاتىان دەۋردىتى 
كېتىدۇ. زامانداش كىشىلىرىدىن ئنت پ يىـل ئـارىلىىى يىـراق بولغـان     

ــارلىق  ــنمىنب ــلىرىنى م ــ قېرىنداش ــايدۇ ۋە ئەس ــالىھھرنىئلەپ ياش  س
ەەرۋەردىگارىمىم  بىـمگە  بىـمدىن ئىلگىـرى ئىمـان     »سنزىنى ئېيتىدۇ: 

 منمىنلەرگە  دىللىرىمىمدا قىلغىن مەغۆىرەت قېرنداشلىرىمىمغائېيتىان 
قارشى دخشمەنلىك ەەيدا قىلمىغىن  ەەرۋەردىگارىمىم  سـەن ناھـايىتى   

  1«.مېھرىبانسەنقىلغۇچىسەن   مەغۆىرەت

ــن ــى    مىنمـ ــارقىلىق ھەر قايسـ ــرى ئـ ــى ئەمەللىـ ــانى ۋە ياخشـ ــنز ئىمـ ئـ
ۋە  شـــەھىدلەردەۋرىــدىتى ئالھھنىـــئ ەەيغەمبەرلىــرى  بـــارلىق ئۇلــۇغھر     

كىمـلەر ئالھھىـا ۋە   »ياخشىھر بىلەن بىللە ياشاۋاتىانلىىىنى ھـېس قىلىـدۇ.   
 نېمىـتىگە ەەيغەمبەرلەرگە ئىتائەت قىلىدىتەن ئۇ ر )ئـاخىرەتتەم ئالھھنىـئ   

  شـەھىدلەر ۋە ياخشـىھر بىـلەن بىلـلە     سـىددىىھر ئېرىشتەن ەەيغەمـبەرلەر   
ئۇ رغـا ھەمـراھ بولغـان      2«دېگەن ياخشى ھەمـراھھر ھە  ىبولىدۇ  ئۇ ر نېم

ئۇ رمۇ ھەمراھ بولغان كىشىدىنمۇ بەختلىـك قايسـى ئىنسـان بـارك بـۇ يەردە      
اسـتىن  روھ ۋە  ھەمراھلىـق تەن ۋە كنرخنـ ش ھەمراھلىىـى بولم    دېيىلۋاتىان
 .ھەمراھلىىتۇر  ئوي ۋە قەلا جەھەتتىتى ھېسسىيات

  دۇرئامىلالردىن گۈچىتىالۋەت خاتىرجەملىك كەلتۈر –ناماز ۋە دۇئا 

مۇگدىشـىدىغان ئۇسـۇلى    ھەر كـ نى ئـنز رەببـى بىـلەن     منمىننىئ
 .تىھۋەتتۇر –ناماز ۋە دۇئا 
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غدا ئنز ناماز روھنىئ ي كسىلى  مىنۇتلىرى بولۇپ  ئىنسان بۇ چا
ــلىك    ــبىگە تېگىش ــۇرۇپ رەب ــدا ت ــى ئالدى ــىرەبب ــۇپ   مەدھىيىلەرن ئوق

 –  ئ متــ لگەن ھالــدا كنگــ ل دۇنياســىدىتى بــارلىق ئ مىــد يىلىنغــان
 ئىستەكلىرىنى سىرتىغا چىىىرىدۇ. 

  روھىــا كــ چ  مۇناسىۋەتلىشىشــتەب يــ ب  ئ ســت ن ئــالھھ بىــلەن 
 ئا ھىدىلىكن ئ چ ئىرادىگە مەدەت  كنگ لگە خاتىرجەملىك بېرىدىغا

ــازنى    ــالھھ نامــ ــىا ئــ ــار. شۇگھشــ ــنمىنگەبــ ــات  مــ ــىدەھايــ  ك رىشــ
ەايدىلىنىدىغان  ئاەەت ۋە ئەلەملەرگە تاقابىل تۇرىدىغان قورال قىلى  

سەۋر ئارقىلىق ۋە ناماز ئـارقىلىق   منمىنلەرئى »بەردى. ئالھھ ئېيتتى: 
ەيھىسسـا منى  مۇھەممەد ئەل 1«.قىلماگھر ناش ك رل بياردەۋ تىلەگھر  

بىر ئى  بىئـاراۋ قىلسـا دەرھـال نامازغـا تـۇراتتى ۋە ئالھھىـا مۇناجـات        
كەلســە  يېىىنلىشــى  ۋاقتــىقىلىشــىا غەرق بــو تتى. ھەتتــا نامازنىــئ  

ھەي بىھل  بىمنـى نامـاز بىـلەن    »بىھلغا تەشنالىق ئىاىدە:  مۇئەززىنى
« نامازدا ۋخوشلۇقۇمېنىئ بارلىق »دەيتتى. ۋە يەنە « راھەتلەندخرگىن

 دەيتتى. 
ــى      ــدىلىق رول ــبەتەن ەاي ــتىگە نىس ــانىيەت روھىيى ــئ ئىنس نامازنى

قايغۇرمـاڭ  بـاتۇر رچە   »ئەەەنـدىنىئ   كارنىـ   دالىق دوكتۇر ۇلۇتوغر
ــران     « ياشــاڭ ــۇ ھەي ــى بەكم ــانلىرى مېن ــان باي ــدا يازغ ــگەن كىتابى دې

قالـــدۇردى. ئـــۇ نامـــازنى بـــارلىق دىـــنھر ئـــارا ئومـــۇمىي ئاتـــالغۇ        
بىـلەن  « ئالھھىا دۇئـا قىلىـ   يـالۋۇرۇش  ئالھھىـا تېـۋىنى      »بولغان

 ئاتىغان ئىتەن. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 

                                                 
 ئايەت. - 050س رىسى  بەقەرە  1
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يــاكى خاھىشــىڭىم بــويىاە دىــن     خــاراكتېرىڭىمســىمنىئ ئــنز  »
ــانلىىىڭىم ــا قىلىشــتىن    تۇتمىغ ــالۋۇرۇش  دۇئ ــا ي ــاز  ئالھھى ســىمنى نام

 نمۇقىلىنغىنىــدىچەكــلەپ قويمىســۇن. ئىشــنىڭتى نامــاز ســىمگە ەەرەز 
بىـر   ي زلەنـدخرخدىغان چوڭ ياردەۋ قىلىدۇ. چ نتى ئۇ سىمنى رېئاللىىىا 

ئى . سـىم مەنـدىن: رېئاللىىىـا ي زلەندخرىـدىغان ئىـ  دېگىنىمـدىن       
ــنزدە   ــى كـ ــانلىىىمنىنېمىنـ ــاۋا    تۇتۇۋاتىـ ــۇمتىن  جـ ــىڭىم مـ سورىشـ

ــاز   ــى: نام ــنمىنبېرىمەنت ــاق     م ــۇن ئورت ــان بولس ــىم ئىنس ــاكى دىنس ي
ــد ــاجەت بو لمايـ ــا   بىھـ ــىمگە رېئاللىىىـ ــنى سـ ــ چ ئىشـ ــۇھىم ئـ ىغان مـ
 ئايھندۇرۇپ بېرىدۇ: 

. ناماز بولسا سىمنىئ كنگلىڭىمگە كىرىۋېلى  سـىمگە بېسـىم   0
ھالدا سـىرتىا   بىخۇدۇبكەلت رىدىغان بىر بنل ب ئىشھرنى سىمنىئ 

ئاشتارا قىلىشـىڭىمغا يـاردەۋ قىلىـدۇ. بۇنىـئ ئالدىـدا بىـم ئىنسـان        
ــدە ــدا  روھىيىتى ــۇق ھال ــا    تۇت ــ دەب ئۇنىڭغ ــم دېگ ــاقلىنى   دائى س
بولۇپ تۇيۇلىدىغان سىرلىق ئىشـھرنى بىۋاسـىتە كـنز     چ شىنىتسىم

ئالدىغا كەلت رخش مۇمتىن ئەمە   دەپ قارىغان ئىدۇق. نامـاز بـۇ   
ئاغـــدۇرۇۋەتتى. ئـــۇ خـــۇددى بىـــر ئەدىبنىـــئ ئـــنز   قارىشـــىمىمنى

 ئېلىــ  بارغىنىــدەب ئىــ  يېمىىاىلىــقمەقســەتلىرىنى ئىۆــادىلەپ 
بولۇپ  ئۇ كنگ لدىتىنى قېمى  چىىىرىشنىئ ياخشى ياردەماىسى. 

ــم  ــىمئەگەر بىـ ــا   چ شىنىتسـ ــۇمىمدا ئېنىىلىىىـ ــمەكاىتۇيغـ  ئېرىشـ
بولىدىتەنمىم  بىم ئۇنى ئېنىق بەلگىلەرگە ئىـگە بولغـان تىلىمىمغـا    
ئېلىــ  چىىىشــىمىم كېــرەب بولىــدۇ. مانــا بــۇ بىــم ئالھھىــا ئــنز         

 ىدىغان ئى   ئەلۋەتتە.  دەردىمىمنى تنك ۋاتىاندا بول
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مـۇھىم   يېڭىشـىڭىمدە . ناماز سىمنىئ م شت لل كلەر ۋە غەملەرنى 0
رول ئوينايدۇ. ھـالبۇكى تۇرمۇشـنىئ ئېغىـر يـ كىنى يـالغۇز كنتـ رخپ       
ــېىىن     ــئ بەب يـ ــدۇ. بىمنىـ ــدىن كەلمەيـ ــئ قولىـ ــتى  ھەركىمنىـ كېـ
 دوستلىرىمىمغىمۇ ئېيتالمايدىغان  بىمنى قاتتىق چىرمىۋالغـان نۇرغـۇن  

بار  لېتىن بىم ئۇنى نامازدىتى ەەيتىمىـمدە   ھاجەتلىرىمىمۋە  مۇشتىھت
 قىلىمىم.  رئەت جياراتىۇچىغا ئېيتىشىا 

ــاز    0 ــدۇ. بەلتــى نام ــممەت ۋە ئىشلەشــتە ئ ندەي ــى خى ــاز بىمن . نام
خىممەت تەرىۆىگە بېسىلغان تۇنجى قەدەۋ ھېسـابلىنىدۇ. نامـازنى بىـر    

ــ رگەن      ــاي ي ــ ن ئوقۇم ــر ك ــۇپ بى ــ ن ئوق ــاكى   ك ــدا ي ــىنىئ ەاي كىش
ــلەن ئېيتىانـــدا  ئـــنز ھـــالىتىنى       ــۆەئەتتە  يەنە بىـــر ئىبـــارە بىـ مەنـ

قۇتۇلـۇش تەرىـۆىگە نەتىجىلىـك     كىرىمىستىنگ زەللەشت رخش  روھى 
ئېرىشـــتەن  مۇكاەاتىغـــا نوبىـــل. گۇمـــانلىنىمەن باسالىشـــىدىنقەدەۋ 

نامازنىئ ئاكتىۆاانلىق تۇغدۇرىدىغان ئەڭ » رىلركا ىسسئالتدوكتۇر 
ور كــ چ ئىتەنلىتىنــى ئەمــدى بىلــدىم  بىــم نامــازدىن نــېمە ئ چــ ن  ز

 دېگەن ئىدى. «ەايدىھنمايمىمك
ئەستەرتى : بۇ يەردە ئالھھىا دۇئا قىلى   يالۋۇرۇش  تېـۋىنى    
ــىارتى       ــلەن قىس ــالغۇ بى ــگەن ئات ــاز دې ــارلىىھر نام ــېگى  قات ــاش ئ ب

 ئېلىندى. 
ــا منى  ــۇھەممەد ئەلەيھىسســ ــرى مــ ــھۋ ەەيغەمبىــ ــق ئىســ ئ خەلــ

يەتت زگەن ئەزىـيەتلەر بىـلەن يـ رىتى جـاراھەت  ەـۇتلىرى قاەىرىـ        
ئۇنىـئ   كېلىۋاتىىنىداقايتى   تائىۆتىنۋە قان ئاقىان ھالدا  تىشىلگەن

قەلبىگە تاشھنغان تەمتىنلىتىگە قاراڭ  ئـۇ ئىتتـى قـولىنى ئاسـمانغا     
ا ئى ەەرۋەردىگارىم ئـالھھ  سـاگ  »كنت رخپ مۇنداق دۇئا قىلغان ئىدى: 
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ك چ منىئ ئاجىملىىىنى  تەدبىرىمنىئ ئـازلىىىنى  كىشـىلەرنىئ مېنـى    
شىتايەت قىلىمەن. ئى ھەممىدىن بەب رەھىم قىلغـۇچى    خارلىغىنىنى

ــەن م    ــارى  س ــئ ەەرۋەردىگ ــان ئاجىم رنى ــوزەب قىلىنغ ــەن ب ــئ ېس نى
 «.ەەرۋەردىگارىم..

 الرغا بېرىلمەيدۇ«قۇرۇق ئارزۇ»گە ۋايسىمايدۇ ۋە «كەتكەن» مۆمىن

  ھازىرغــا ئاچاىىلىنىشــى  ھەسرەتلىنىشــىئىنســاننىئ ئنتم شــتە 
كەلگ سىدىن قورقۇشى  ئۇنى روھى خاتىرجەملىك  ئازادە كەيۆىياتتىن 

 مەھرۇۋ قىلى  تاشھيدۇ. 
ــدىن   ــا  ئۇنىڭــ ــاەەتلەرگە ئۇچرىســ ــي ئــ ــىلەر تەبىئىــ بەزى كىشــ
قۇتۇلغانــدىن كېيىنمــۇ يەنە ئۇنىــئ ئــاچاىق ئەلەملىرىنــى كنگلىــدىن 

زەردە گــنش بولــۇپ  ئــاھ ئــۇرۇپ ي رىــدۇ. ئۇ رنىــئ  ىــۋىتەلمەيچىىىر
كاللىسىنى ئۇنى قىلساۋ بوەتىتەن  بۇنى قىلمىسـاۋ بـوەتىتەن دېـگەن    

 ئوي قاەلىۋالغان بولىدۇ. شائىر مۇنداق دېگەن: 
 

 «سا ۋات»ئنتم شتە  دەيدىغىنىم:  ئېاىنمايمەن
 ئاقىل بولساڭ  قۇرۇق ئارزۇ  ئنك ن شنى يىراق ئات. 

ۋە  ەىــــداگو نىئ ئ چــــ ن ەســــىخولوگىيە دوختــــۇرلىرى  شــــۇ
كىشىلەرگە دائىم كنگ لسىم ئنتم شنى ئۇنتـۇپ    قىيەتشۇناسھرەمۇۋەەۆ

ئـــنز ك نىنىـــئ رېئاللىىىـــدا جۇشـــىۇن  تېتىـــك ياشاشـــنى تەۋســـىيە  
 قىلىشىدۇ. 

 ئنت پ كەتتى ھامان ئنتم ش  تىلەكلەرگە ھايال باردۇر  
 يوقتۇر.  ئەسىاتاردەب چىئ تۇتىىن ئۇنىڭ ۋاقتىڭنىئنتەر 
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خۇددى شـۇنىڭدەب سـنز قىلىـ  مۇنـداق دېـگەن:       كارنىگمۇ دالى
  بىلدىمتى ئنتم شتە بىئاراۋ بولۇش قىلاە ەايدا بەرمەيھ قالماسـتىن »

ــاكى      ــالغاندەب ي ــا س ــ گمەنگە قايت ــۇننى ت ــان ئ ــ  بولغ ــى تارتىلى بەلت
بىــر ئىــ  بولىــدۇ. ســەن بــۇ ئــارقىلىق       ھەرىدىگەنــدەب كىۆەكنــى

  بىئـاراملىق ئاخىرىـدا يـ زخگگە    ئېرىشەلمەيسەناملىىتىن باشىىغا بىئار
قورۇق ياكى ئاشىازىنىڭغا جاراھەت ەەيدا قىلىـدۇ. لـېتىن ئىنسـاننىئ    

ــاجىم تەبىئىتــى نۇرغــۇن ئىشــھرنى   چ شــتەچتە  ئىنســاننى  بېســى ئ
تارتىلىـــ  بولغـــان ئـــۇننى قايتـــا تارتىـــدىغان  كەتـــتەن ئنتم شـــتە 

قىلى  قويىـدۇ. ئىنسـانھرنىئ    ئۇۋىھيدىغان ھەسرەتلىنى  ئالىىىنىنى
ۋە قاراگغۇ ئويھرغا بويسۇنۇشتىن يىراقراق  ىياتسھېسبۇنداق دەردلىك 

ك چلـ ب بولغـان    نىشىىئىش قەدەرگە –رەببىگە ۋە قازا  –بولىدىغىنى 
ــدۇر ــنمىن. منمىن ــ       م ــا قىلى ــىگە ئولج ــتە ۋە ھادىس ــنزىنى ئنتم ش ئ

ھنك ۋ قىلغان ئى  بولۇپ چوقۇۋ  بەرمەيدۇ. بەلتى ئۇ ئنتم ش ئالھھ
ئىجرا بو تتى. ئالھھنىئ ھـنكمىنى مەمنۇنلـۇق ۋە بويسـۇنۇش بىـلەن     

 ك ت ۋېلى   زىم دەپ قارايدۇ. خۇددى شائىر ئېيتىاندەب: 
 

  ھەممىدىن خۇدا ھنكمى  ە تمىشى ئىرۇربۇرۇن 
 .ئاراۋ ئالدۇر ي رەكنى ئنك ناتىنقۇرۇق تاەا  

 
 ەيدۇ:يەنە بىر شائىر شۇنداق د

 
 قولدىن كەتتەن نەرسەگنى ئا لمايسەن قايتۇرۇپ  

 ئېيتى  ئاھ ئۇرۇپ.« ئىسىت»ئارمان يەپ   –قۇرۇق ئارزۇ 
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  : ئەگەر مۇنداق قىلغان بولساۋ مۇنداق بو تتى دېمەستىنمنمىن 
بەلتى بولسا ئالھھنىئ تەقـدىرى بولـدى  ئـالھھ خـالىغىنىنى قىلىـدۇ      

تەلىــم  رەســۇلۇلھھدېــگەن ســنزلەر  « .نــاۋادا..»  .«.ئەگەر.»دەيــدۇ. 
 اى  بېرىدۇ. ېبەرگەندەب شەيتاننىئ ئىشىغا يول ئ

ئالھھنىـئ تەقـدىرىنىئ گەپ يـوق ئىجـرا بولىـدىغانلىىىغا       منمىن
 ك  ئاچاىىھنسۇنتۇرسا  نېمە ئ چ ن  ئىشىنىدىغان

يەر ي زىـــدىتى بـــارلىق ھادىســـىلەر ۋە »ئـــالھھ مۇنـــداق دەيـــدۇ: 
بــۇرۇن   يارىتشــتىنســىبەتلەر بىــم ئــۇ رنى   ئۇچرىغــان مۇ ئــنزەگلەر

ئالھھىا ئاساندۇر.  شۇبھىسىمكىيېمىلغان  بۇ )ئى م   لەۋھىلمەھۆۇزغا
ــالھھ  ــئ)ئ ــۇ رنى  تائا نى ــائ ــۇگھردىن   لەۋھىلمەھۆۇزغ ــىم قول يېمىش

ــالھھ بەرگەن   ــلىتىڭھر ۋە ئـ ــايغۇرۇپ كەتمەسـ ــىگە قـ كەتـــتەن نەرسـ
چ نـــدۇر  ئـــالھھ  ئ  كەتمەســـلىتڭھرنەرســـىلەرگە خـــوش بولـــۇپ   

  1«.ۋە ئنزلىرىنى چوڭ تۇتىۇچىھرنى دوست تۇتمايدۇ مۇتەكەببىرلەر
ئـــالھھ خـــالىغىنىنى قىلىـــدۇ  : »ئارىوشـــدائىملىـــق  منمىننىـــئ

 مـنمىن بۇنىئ بىلەن « .ھەرقانداق ھالەتتە ئالھھىا مەدھىيە ئېيتىمەن
قوينىـــدا ئەلەۋ يۇتـــۇپ  ئەســـلەملەرئنتم شـــتە ئـــازا  چەكمەيـــدۇ ۋە 

يدۇ. ئۇنىڭغا ھەر قاچان ئالھھنىئ بۇ سنزىنى ئوقۇش يېتەرلىك ي رمە
كىشىگە ھەرقانداق مۇسىبەت ەەقەت ئالھھنىئ ئىمنى )يەنى »بولىدۇ: 

تىدۇ  كىمتى ئالھھىا ئىشـىنىدىتەن  ئـالھھ ئۇنىـئ    ېقازاسىم بىلەنھ ي
ــدۇر   ــالھھ ھەر نەرســىنى بىلگ چى ــدۇ  ئ ــى يېتەكلەي ــۇ ھەۋ  2«.قەلبىن ب

                                                 
 ئايەت. - 00  - 00س رىسى   ھەدىد  1
 ئايەت. -00س رىسى  تاغابۇن  2
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ــنمىنگە ــۇق مەم مـ ــىنۇنلـ ــدە    نېمىتىنـ ــم تنۋەنـ ــدۇ. بىـ ــۇقھپ بېرىـ تولـ
 مەمنۇنلۇقتىن سنز ئاچىمىم. 

 مەمنۇنلۇق

ۋە  خۇشـاللىق بىلەن مەمنۇنلـۇق ۋە ئىشىنىشـنى    ئەدلىئالھھ ئنز »
قىلــدى  ئــاچاىىلىنى  ۋە گۇمــاننى غەۋ  مەنبىئــىراھەتنىــئ كــېلى  

 ۆتىن.شەرىدىس ھەــ « .قىلدى مەنبىئىقايغۇنىئ 

ئېاىـ    دەرىجىـدە روھنىئ ماھىيىتى يـارقىن   تەۆشەرىبۇ ھەدىس 
بېرىلگەن. ئالھھنىئ قانۇنىيىتى مـاددىي ئالەمـدە تويـۇش ۋە قېنىشـىا     

ۋە  خۇشــاللىقيېــيى  ۋە ئىاىشــنى باغلىغانــدەب  روھىــي ئالەمــدىتى  
باغلىــدى. ئىنســان ئــنز  ئىشىنىشــتەكنگــ ل راھىتىنــى مەمنۇنلــۇق ۋە 

ا  ئۇ ب گ نى ۋە ھازىرىدىن رەببىدىن چىن كنگلى بىلەن مەمنۇن بولس
خـاتىرجەۋ بولىـدۇ. ئالھھىــا  ئـاخىرەتتە  جازاغــا ئىشەنسـە  ئەتىســى ۋە     

ئەمە  ئـادەۋ ئـنز ك نىـدىن     مـنمىن خاتىرجەۋ بولىدۇ.  كېلىاىتىدىن
 مەمنۇن  ئەتىسىدىن خاتىرجەۋ ياشىيا مدۇك 

ئىنســـاننىئ مەمنۇنلـــۇق ھـــېس قىلىشـــى كىشـــىلىك بەختنىـــئ  
ــ  ــان روھىــ ــاچىۇچى بولغــ ــامىلى  ئــ ــۇنجى ئــ ــئ تــ ي خاتىرجەملىتنىــ

 ھېسابلىنىدۇ. 
ــدۇ:    ــداق دەي ــا ۋ مۇن ــبەر ئەلەيھىسس ــبىگە »ەەيغەم ــتىخارەرەب  ئىس

ــان       ــك ئىنس ــان بەختلى ــان ئىنس ــۇن بولغ ــنكمىگە مەمن ــالغان ۋە ھ س
ــتىخارە ــىم      ئىس ــان بەختس ــان ئىنس ــۇن بولمىغ ــا مەمن ــالمىغان  قازاغ س

 « .ئىنسان
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رۇن ئـالھھتىن ئـنزىنى ئەڭ   ھەربىر قەدەمنى بېسىشتىن بـۇ  منمىن
سېلى  )قىلغۇسى ئىشھرنى  ەئىستىخارتوغرا يولغا سېلىشنى سورايدۇ. 

م تا ئوقۇلىـدىغان بـۇ دۇئـا رەسـۇلۇلھھنىئ بىـمگە      تالھتىۇزۇشئالھھىا 
 ئنگەتتەن دۇئالىرىدىندۇر: 

ئى ئالھھ  بۇ ئىشتا ماگا قانداق قىلساۋ ياخشـى بولىـدىغانلىىىنى   »
تىلەيمەن. شـۇ ئىشـنى قىلىشـىا     سېلىشىڭنىگل مگە بىلەن كن ئىلمىئ

نىئ ئۇلـۇغ ەەزلىڭـدىن   ېتىلەيمەن  س بېرىشىڭنىقۇۋۋەت  –ماگا ك چ 
سورايمەن  چ نتى سەن ھەممىگە قادىرسـەن  مەن قـادىر ئەمەسـمەن     

 غەيىبلەرنـى مەن بىلمەيـمەن  سـەن بـارلىق      سەن ھەممىنى بىلىسـەن 
نىـئ  ېم ئـاقىۋىتى  ۇ ئىشـنىئ ئوبدان بىلگ چىسەن  ئى ئـالھھ ئەگەر بـ  

  ئـۇنى ماگـا مۇيەسسـەر قىلىـ      سادىنىم  دۇنيالىىىم ئ چ ن ياخشى بول
نىئ دىنىم  دۇنيالىىىم ئ چـ ن  ېمئاقىۋىتى بەرگىن. ئەگەر بۇ ئىشنىئ 

ئــۇنى مەنــدىن ۋە مېنــى ئۇنىڭــدىن يىــراق قىلغىــن.   ســا زىيــانلىق بول
 «.شۇنىئ بىلەن مېنى مەمنۇن قىلغىن

ــا ــۇق كاتت ــي  مەمنۇنل ــر روھى ــېمەتبى ــا   ن ــا ئالھھى ــۇپ  بۇنىڭغ بول
  شەب قىلغۇچىنىئ ياكى ئـاخىرەتتە شـەب قىلغۇچىنىـئ    تانغۇچىنىئ
ئالھھىـا ئىشىنىشـى ك چلـ ب بولغـان      نـېمەتتە قىيىن. ئۇ  ئېرىشەلىشى

ئادەمھ ئېرىشەلەيدۇ. ئالھھ ئـنز ئەلاىسـى مـۇھەممەد ئەلەيھىسسـا مغا     
قىلغىـن  مەمنـۇن    سـەبر زلىرىگە ئۇ رنىئ سن»مۇنداق خىتا  قىلدى: 

بـۇرۇن    ەېىتشـتىن شىئ ئ چ ن ك ن چىىىشتىن ئىلگىرى  كـ ن  ۇبول
 ۋاقتىــدا دەســلەەتى ۋە ئــاخىرقى   ك نــدخزنىئ كــېاە ۋاقىتلىرىــدا ۋە  

ئېيــتىىن )يەنــى نامــاز ئوقــۇغىنم ۋە ھەمــدە   تەســبىھەەرۋەردىگارىڭغــا 
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قىلــــدى:  ئېھســــانۋە ئۇنىڭغــــا بــــۇ ســــنزى بىــــلەن  1«.ئېيــــتىىن
رۋەردىگارىـــئ ســـاگا )ئـــاخىرەتتە ســـاۋاپ  ھـــنرمەت ۋە شـــاەائەت  ەە»

  2«.قاتارلىىھرنىم ئاتا قىلدى  سەن مەمنۇن بولىسەن
ئـالھھنى ەەرۋەردىگـار    »ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ۋ مۇنـداق دەيـدۇ:   

مۇھەممەدنى ەەيغەمبەر  ئىسھمنى دىن تۇتىانلىىىغا رازى بولغان ئادەۋ 
 «.لدىئىماننىئ تەمىنى تېتىغان بو

ئۇ رغــا »بــۇ ســنزى بىــلەن مەدھىــيە ئېيتتــى:  مــنمىنلەرگەئــالھھ 
)ئۇ رنىــئم تــۇرار  مۇكاەــاتەەرۋەردىگارىــئ دەرگاھىــدا بېرىلىــدىغان 

جــــايى بولغــــان  ئاســــتىدىن ئنســــتەگلەر ئېىىــــ  تۇرىــــدىغان       
  ئۇ ر جەنـنەتلەردە مەگگـ  قالىـدۇ. ئـالھھ ئـۇ ردىن      جەننەتلەردۇركى

ــ  ــدۇ  ئۇ رمــ ــا    رازى بولىــ ــدۇ  بۇنىڭغــ ــۇن بولىــ ــالھھتىن مەمنــ ۇ ئــ
 3«.ەەرۋەردىگارىدىن قورقىان ئادەۋ ئىشىنىدۇ

 ئۆزىدىن ۋە پەرۋەردىگارىدىن مەمنۇندۇر  مۆمىن

ئنز مەۋجۇدىيىتى ۋە ئالەمدىتى ئورنىدىن مەمنۇن بولىـدۇ.   منمىن
ەــــۇرات ئەرزىــــمە  نەرســــىدەب  -چــــ نتى ئــــۇ ئنزىنىــــئ ەــــارچە 

ىتىنى ۋە ئنزىنىئ ئالھھنىئ نۇرىنىئ مەخلۇق ئەمەسل لگەنىتاشلىۋىت
ئىتەنلىتىنى بىلىدۇ.  ھەسسىسىبىر ئ ل شى  ئالھھنىئ روھىنىئ بىر 

ئــنز رەببىــدىن مەمنــۇن  چــ نتى ئــۇ رەببىنىــئ مــۇكەممەل ۋە   مــنمىن
ــەندى.   ــتىگە ئىشــــ ــا  رەھمىــــ ــنمىنئادىللىىىغــــ ــئ  مــــ ئالھھنىــــ

                                                 
 ئايەت. -002س رىسى  تاھا  1
 ئايەت. - 5زۇھا س رىسى   2
 ئايەت. -8بەييىنە س رىسى   3
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ــئ  ــىنىئ ئنزىنىــــ ــىدىنمۇئورۇنھشتۇرۇشــــ ئەۋزەل  ئورۇنھشتۇرۇشــــ
ــنزىگە ئاتـــــا  ئ ئانىســـــىدىنمۇ بەب  –ىتەنلىتىـــــگە  ئالھھنىـــــئ ئـــ

قـاراپ    ئەتراەىـدىتىلەرگە . ئۇ جانلىىھرغا  ئىشىنىدۇ كنيىندىغانلىىىغا
ئـۇ رەبـبىگە     دە –چەكسىم رەھمىتىنـى ھـېس قىلىـدۇ     تائا نىئئالھھ 

ەادىشـــاھلىىنىئ ئىگىســـى ›ئېيتىىنتـــى: »مۇنـــداق دەپ ەىاىر يـــدۇ: 
رىسـەن  خالىغـان   ېخالىغان ئادەمگە ەادىشـاھلىىنى ب بولغان ئى ئالھھ  

ئادەمــدىن ەادىشــاھلىىنى تارتىــ  ئالىســەن  خالىغــان ئــادەمنى ئەزىــم   
قىلىسەن  خالىغان ئـادەمنى خـار قىلىسـەن  ھەمـمە ياخشـىلىق )نىـئ       

 1«.‹نىئ قولۇگدىدۇر  سەن ھەممىگە قادىرسـەن ېخەزىنىسى يالغۇزم س
ــان    ــدا  يام ــئ قولى ــىلىق ئالھھنى ــۇپ ئەمە .  ياخش ــا مەنس لىق ئالھھى

كىشــىلەر تەبىئەتــتە يامــان دەپ ئويلىغــان نەرســە ئەمەلىيەتــتە يامــان  
ئەمە . ئەگەر ئۇنى يامان دەپ ئاتاش كېرەب بولسـا  يامـانلىق بـارلىق    

. بـۇ  اياتىان بىر تەركى يوشۇرنۇپئومۇمى ياخشىلىىنىئ بىر تەرىۆىگە 
ئ چ ن  ت رتتىاانلىىىا ئنز ئار شەيئىلىرىنىئتەركىبى قىسىم تەبىئەت 

 مۇنداق دەيدۇ:  ئەقىاد ئۇستازخىممەت قىلىدۇ. بۇ توغرىسىدا 
ئىشــەنگ چىلەرنىئ قارىشــىاە  ت رتتىاانلىىىــابــۇ خىــل ئــنز ئــارا  

ــاەەت    يامــانلىق ئــنز ماھىيىتىــدە ياخشــىلىىىا زىــت كەلمەيــدۇ. يەنــى ئ
ــۇچى      ــامەتنى تولۇقلىغ ــاەەت ئ ــۇ ئ ــېتىن ئ ــدۇ. ل ــت كەلمەي ــامەتتە زى ئ

كاە ياكى ئامەتنىئ قولغا كېلىشى  زىـم بولغـان شـەرت. خەتەردە    بنلە
سىنالمىغان باتۇرنىـئ  ھـاجەتتە سـىنالمىغان سـېخىنىئ  باشـىا كـ ن       

  ئاەەتسـىم كەلـگەن ئامەتنىـئ    سەبرنىئچ شتەندە تاقەت قىھلمىغان 

                                                 
 ئايەت. -09ئال ئىمران س رىسى    1
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بولمايدۇ. بۇ لوگىتا بىمنىئ ەسـىخىك ەەزىلەتلىرىمىـم  ئەقلـى     مەنىسى
 يھەرقاندىىىــدىن خــالى لەززەتلىرىمىمنىــئ ھېسســى  ئېھتىيــاجلىرىمىم

توقلـۇق لەززىتىنـى    تېتىمىسـاق ئەمە   چ نتى بىم ئـاچلىق ئەلىمىنـى   
ھېس قىھلمـايمىم. تەشـنالىق ئەلىمىنـى تارتمىسـاق قېـنى  تۇيغۇسـى       

  بىم كنرخمسىم مەنمىرىنى كـنرخپ سەسـتىنى    ھوزۇرلىنالمايمىمبىلەن 
قارىمىساق  گ زەل مەنمىرىمۇ بىمگە  بولغاندىن كېيىن گ زەل مەنمىرىگە

 «.ياقمايدۇ

 ئالەم ۋە ھاياتتىن مەمنۇندۇر مۆمىن

ئنز ئىمانى ت رتتىسىدە ئالەۋ ۋە ھاياتتىن مەمنـۇن بولىـدۇ.    منمىن
چــ نتى ئــۇ بــۇ كەگــرى ئالەمنىــئ ھەمــمە ئىشــنى ەۇختــا قىلىــدىغان   

ــگە      ــۇلى ئىتەنلىتى ــ ب قۇدرىتىنىــئ مەھس ــئ ب ي . ئىشــىندۇئالھھنى
دېگەندەب: ئەگەر ئالھھ بارلىق مەخلۇقھرغا ئەڭ  غەزالىيئىماۋ  خۇددى

بىلىـم   مەخلۇقنىڭتىدەب  ئەڭ ئالىم ئەقىل مەخلۇقنىڭتىدەب ئەقىللىق
بېرى   يەنە ئۇ رغا تەسۋىرلەپ بولغۇسىم ەاراسەت ئاتا قىلى   ئۇ رغـا  
يوشۇرۇن سىر رنى ۋە ئاقىۋەتلەرنى بىلدخرگەن بولسا  ئاندىن ئۇ رغـا  

بىـلەن كائىنـاتنى ئورۇنھشتۇرۇشـىا بۇيرۇغـان      ھېتمەتلەراشۇ ئىلىم  ئ
بولســا  ە تــ ن مەخلۇقــات بىرلەشــتەن بولســىمۇ يەنىــھ ئالھھنىــئ       

ئىـدى. ئـالھھ بىـرەر     ئورۇنھشـتۇرالما  مۇۋاەىـق   ئورۇنھشتۇرغىنىدەب
. ئىلىـۋىتەلمەيتتى ئـۇ ر بىرەرسـىنىمۇ    نېمىتىـدىن كىشىگە ئاتا قىلغان 

زېمىننى ئـۇ ر نەچـاە رەت كـنزەتتەن     -ھ ياراتىان ئاسمان بەلتى ئالھ
تەقـــدىردىمۇ بىـــرەر قامھشـــمىغان يەر يـــاكى يوچـــۇقىنى ھەرگىـــم       

 تاەالمايتتى. 
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ــى      ــىلەرنىئ ھەممىس ــان نەرس ــىم قىلغ ــدىلىرىگە تەقس ــالھھ بەن ئ
ئادىللىق بولۇپ  ھەر بىر كىشىگە ئنزىگە مۇۋاەىـق كېلىـدىغان مىىـدار    

ــلەن تېگىشــلىك   ــىنەسبى ــالھھ شــۇناە  بېرىلگەنــدۇر ىۋىس . ئەگەر ئ
 قىلمىغىنىدامۇۋاەىق تەقسىم  نەسىۋىلەرنى – نېمەتقۇدرەتلىك تۇرۇپ 

زىــت بولغــان بېخىللىــق  ئادىللىىىغــا يــات  خىلىىىغاېســئۇنىــئ ئىشــى 
بـــۇپ قـــا تتى. ئەگەر قـــۇدرىتى يەتمىـــگەن بولســـا  زۇلـــۇۋھالـــدىتى 

 « .ئىھھلىىى ھەقىىەت بولماي قا تتى
تونـۇپ   سـىرلىرىنى ۋە  ھېتمىتىمەخلۇقھردىتى ئالھھنىئ  نمنمى

 ئەقىـل ئالھھىـا تاەشـۇردى.    بىلەلمىگەنلىرىنـى ئۇنىڭدىن ەايدىھندى. 
كەمتەرلىك بىلەن ئېيتتى:  تەسۋىرلىگىنىدەبئالھھ قۇرئاندا  ئېگىلىرى

ئــــۇ ر ئولتۇرغانــــدىمۇ ياتىانــــدىمۇ ئــــالھھنى ئەســــلەپ تۇرىــــدۇ   »
ــمانھرنىئ ۋە زېم ــۇ ر     ئاس ــدۇ  )ئ ــر ي رگ زى ــىدا ەىتى ــئ يارتىلىش ىننى

ئېيتىدۇم: ەەرۋەردىگارىمىم  بۇنى بىتار ياراتمىدىئ. سەن ەاكتۇرسەن  
 1«.بىمنى دوزاس ئازابىدىن ساقلىغىن

دائىم ئالھھنىئ تەقدىرىگە ۋە ھنكمىگە  منمىننىئشۇنىئ ئ چ ن 
 مەمنۇن بولغانلىىىنى كنرىمىم. ئۇ دائىم مۇنداق دەيدۇ:

 ىسەڭ سەن ھەممىدە شۇ خۇدانىئ ك چىنى كنرەل
 ئۇز كنرىسەن ئالەمدىتى ھەر قانداق بىر شەيئىنى.

 چوڭقۇر ھېس قىلغۇچى نېمەتنىئالالھ  بەرگەن  مۆمىن

 نېمەتنـــىكىشـــىلەرنىئ ئـــنزلىرى مەنۆەئەتلىنىۋاتىـــان كەڭ   
ناھـــايىتى ئـــاز ھـــېس قىلىشـــى ئـــۇ ردا بىـــر خىـــل مەھرۇملـــۇق   
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اتىا بولغـان قىمغىنلىـق ۋە مەمنۇنلـۇق    تۇيغۇسىنى ەەيدا قىلى   ھاي
 نـېمەتلەرگە تۇيغۇلىرىنى ئنلت رىدۇ. ئۇ ر ئنزلىرى ەايـدىلىنىۋاتىان  

ــان      ــا ئاسـ ــاكى ئۇ رغـ ــۇ يـ ــ  كەتتەنلىتتىنمـ ــ پ  ئادەتلىنىـ كننـ
ھــېس قىلمايــدۇ.  قىممىتىنــى نېمەتلەرنىــئئــۇ  ئېرىشــتەنلىتتىنمۇ

م كەۋ ئــۇ ر ھەمىشــە: ئۇنـــداق نەرســىمىم كەۋ  بۇنــداق نەرســـىمى    
ــداق   –دېيىشــىدۇ  ــمدە مۇن ــۇ  بى ــداق  –ي ــۇمۇن ــار دەپ  نېمەتلەرم ب

 قانائەت تۇيغۇسىدا بولمايدۇ. 
ئالھھنىئ ئـنزىگە قىلغـان مەرھەمىتـى ۋە كاتتـا      منمىنلېتىن 
 چېغىـدىن   ئالھھنىئ ئنزىگە ئانىسىنىئ قورسىىىدىتى ئېھسانىنى
نىئ ئانىســى –بېرىۋاتىــانلىىىنى  ھەتتــاكى ئاتــا    نــېمەتتارتىــ  

ــان    ــا بولغ ــدىتى ئۇنىڭغ ــۇقەلبى ــك مۇھەببىتىنىم ــ   ھېتمەتلى ئى
قىلغــــۇچى ئالھھنىــــئ ســــالغانلىىىنى بىلىــــدۇ. ئــــۇ زېمىــــن ۋە  

ئـــالھھ ئۇنىڭغـــا تۇرمۇشـــىدا    نەرســـىنى ئاســـماندىتى ھەر بىـــر  
ئادا قىلىـ  ئ چـ ن بەرگەن    نىىۋەزىۆىسەايدىلىنى  ۋە ھاياتلىق 

دە نۇرغــۇن ئــايەتلەردە دەپ قارايــدۇ. ئــالھھ قۇرئــان كەرىمــ نــېمەت
ــمان  ــدىتى –ئاســ ــانھرنىئ   زېمىنــ ــىلەرنى ئىنســ ــمە نەرســ ھەمــ

ەايدىلىنىشــى ئ چـــ ن بويســۇندۇرۇپ بەرگەنلىتىنـــى ئۇقتـــۇرۇپ   
 ي رىشـى  كىمىلەرنىـئ ئالھھنىئ ئەمـرى بىـلەن دېڭىـمدا    »ئنتىدۇ. 

ئ چ ن  سىلەرنىئ ئالھھنىئ ەەزلىدىن تەلەپ قىلىشىڭھر ئ چـ ن  
 دېڭىمنـى ېيتىشىڭھر ئ چ ن  ئـالھھ سـىلەرگە   ۋە ئالھھىا ش كرى ئ

ــمانھردىتى ۋە   ــالھھ ســـــىلەرگە ئاســـ بويســـــۇندۇرۇپ بەردى. ئـــ
نەرســــىلەرنىئ ھەممىســــىنى )كامــــالى ەەزلىــــدىنم  زېمىنــــدىتى

بويسۇندۇرۇپ بەردى. بۇنىڭـدا ھەقىـىەتەن تەەەكتـۇر قىلىـدىغان     
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ئــالھھ چـــارۋا مـــالھرنى  » 1«.ۋۋ ئ چــ ن روشـــەن دەلىلــلەر بـــار  ەق
لەرنىئ مەنۆەئەتلىنىشىڭھر ئ چ ن ياراتتى. ئۇ رنىـئ يـۇگى ۋە   سى

تېرىسى بىلەن ئىسسىنىسىلەر  ئۇ ر)نىئ نەسلى  س تى  سنگىتى  
ۋە قىغىم دىـن ەايدىلىنىسـىلەر ۋە ئۇ رنىـئ گنشـىدىن يەيسـىلەر.      

  2«ئالھھ سىلەر يوشۇرغان ھەممە ئىشنى بىلى  تۇرىدۇ.
 ئەتراەىــدىتىى  بىــلەن ئــنز ئالھھنىــئ كىتابىغــا يــ زلىن مــنمىن

ۋە رەھمىتىنىــئ ئەســەرلىرىنى   نېمىتــىھەمــمە نەرســىدە ئالھھنىــئ   
ــدۇ. ئالھھنىـــئ  ــنمىنلەرگەكنرىـ ــا  قىلىـــ  بەرگەن  مـ ــىخـ  نېمىتـ

 ھە   –دېگەن كاتتا ۋە مول ىنېم
. ئەگەر ئــالھھ ئــنز   نېمىتــى يــارىتىلى    – نــېمەت بىرىناــى 

ن بولسـا ئـۇ يوقلـۇق    خاھىشى ۋە مەرھەمىتى بىلەن ئـۇنى ياراتمىغـا  
بىــر نەرســە بولمــايتتى.  ئېلىنىــدىغانقــا تتى  ۋە تىلغــا  زۇلمىتىــدە

ــۇ      » ــ زدى  ئ ــۇددەتنى ئنتت ــر م ــىىىدام بى ــئ قورس ــان )ئانىنى ئىنس
)ئەرزىمىگەنلىتــــتىنم تىلغــــا ئېلىنىــــدىغان نەرســــە بولمىــــدى. 

ــما م   ــاننى ئارىھش ــم ئىنس ــىمكى بى ــلەن  ەش بھىس ــى ئەر بى ــى )يەن ن
دىن ياراتتۇق  ئۇنى بىم )شـەرىئەت تەكلىۆلىـرى    ممەنىسىئايالنىئ 
  شۇنىئ ئ چ ن ئـۇنى بىـم )ئـۇنى نازىـل قىلغـان      سىنايمىمبىلەنم 

ــرلىتىگە     ــئ بى ــاتنى ياراتىۇچىنى ــۇن  كائىن ــايەتلىرىمىمنى ئاگلىس ئ
دا لەت قىلىـــدىغان دەلىللەرنـــى كنرســـۇن دەپم ئاگھيـــدىغان     

   3«.كنرىدىغان قىلى  ياراتتۇق
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. ئــالھھ ئــۇنى بېجىــرىم نېمىتــىئىنســانلىق  – نــېمەتئىتتىناــى 
ــ زىگە     ــنى  يەر ي ــ  يارىتىش ــان قىلى ــۆەئىنس ــارلىق   خەلى ــنى  ب قىلىش

 -بىــم ئىنســاننى شــەب »مەخلۇقلىرىــدىن ئــارتۇق قىلىشــنى خالىــدى. 
  1«.ش بھىسىمكى ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە ياراتتۇق

ــ چىناى  ــېمەتئ ــم   – ن ــاڭ ۋە بىلى ــىئ ــىلەرنى  . »نېمىت ــالھھ س ئ
ناگھرنىئ قارنىدىن ھې  نەرسىنى بىلمەيـدىغان ھـالىتىڭھر بىـلەن    ئا

ئاتـا  چىىاردى  ش ك ر قىلسۇن دەپ سىلەرگە قۇ ق  كنز  يـ رەكلەرنى  
 2«.قىلدى

ئـۇ قەلەۋ  . »نېمىتـى چ شىنى   يېمىىنىتىل ۋە  – نېمەتتنتىناى 
مېھرىبـان ئـالھھ قۇرئـاننى تەلىـم     » 3«.بىلەن خەت يېمىشنى ئـنگەتتى 

ــتۇرۇپ بەردىم.   بەردى ) ــنى ئاسانھشـ ــنى ۋە چ شىنىشـ ــۇنى ياد شـ ئـ
  4«.ئىنساننى ياراتتى. ئۇنىڭغا سنزلەشنى ئنگەتتى

ئېيتىىنتـــى: ســـىلەرگە . »نېمىتـــىرىمىـــق  – نـــېمەتبەشـــىناى 
ئاسماندىن كىم رىمىق بېرى  تۇرىدۇك ئېيتىىنتى: ئالھھ رىمىق بېرىـ   

  يــا تتىـدۇرمىم ھىدايەتۇرىـدۇ  ش بھىســىمكى بىـم يــاكى سـىلەر چوقــۇۋ    
  5«.گۇمراھلىىتىدۇرمىمروشەن 

بولغـان ئىمـان ۋە تـوغرا     نېمەتخا   منمىنگە – نېمەتئالتىناى 
)يەنـى   رەسـۇلۇلھھ بىلىڭھركـى ئىاىڭـھردا   . »نېمىتىدۇريولغا باشھش 

ــۇ نۇرغــۇن ئىشــھردا ســىلەرگە    ــار  ئەگەر ئ ئالھھنىــئ ەەيغەمبىــرىم ب
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يىن ئەھۋالـدا قـا تتىڭھر  لـېتىن    ئىتائەت قىلىدىغان بولسا  چوقۇۋ قى
ۋە ئۇنى دىلىڭھردا كنركەۋ  سنيگ زدىئالھھ سىلەرگە ئىماننى قىمغىن 

قىلدى. سىلەرگە گۇنـاھلىق ئىشـھرنى يامـان كنرسـەتتى  ئەنە شـۇ ر      
بىـلەن تـوغرا يولـدا بولغـۇچىھردۇر  ئـالھھ       نېمىتىئالھھنىئ ەەزلى ۋە 

  1«.قىغۇچىدۇرئى  بىلەن  ھېتمەتھەممىنى بىلگ چىدۇر  
ــى  ــېمەتيەتتىناـ ــلىق – نـ ــۇھەببەت  قېرىنداشـ ــىۋە مـ . نېمىتـ

ھەممىڭــھر ئالھھنىــئ ئارغاماىســىغا )يەنــى ئالھھنىــئ دىنغــام      »
ــى      ــىلەردىن ئىلگىرىت ــى س ــاگھر )يەن ــىڭھر  ئايرىلم ــتەۋ يېۆىش مەھ

  دىنــدا ئىخــتىھپ قىلىشــىىندەبيەھــۇدىيھر ۋە ناســارا ر ئىخــتىھپ 
ئەسـلەگھر  ئـنز    نېمىتىنىالھھنىئ سىلەرگە بەرگەن قىلىشماگھرم ئ

ــدا ــى       ۋاقتى ــالھھ دىلىڭھرن ــدىڭھر  ئ ــمەن ئى ــارا دخش ــنز ئ ــىلەر ئ س
بىلەن ئنز ئارا قېرىنداش بولـۇگھر    نېمىتىبىرلەشت ردى  ئالھھنىئ 
گىرۋىتىـدە ئىـدىڭھر. ئـالھھ     چوگىۇرىنىـئ ئەسلەگھر  سىلەر دوزاس 

ئۇنىڭــدىن قۇتىــۇزدى. ســىلەرنىئ    ســىلەرنى )ئىســھۋ ئــارقىلىقم  
ھىدايەت تېۆىشـىڭھر ئ چـ ن ئـالھھ ئـايەتلەرنى سـىلەرگە شـۇنداق       

قەلبىنى بىرلەشـت ردى. سـەن    منمىنلەرنىئئالھھ » 2«.بايان قىلىدۇ
يەر ي زىدىتى ە ت ن بايلىىنى سـەرپ قىلىۆمـۇ ئۇ رنىـئ دىللىرىنـى     

ــۇدرەت بىرلەشــت رەلمەيتتىئ ــئ ق ــالھھ )ئنزىنى ــېتىن ئ  كامالىســى   ل
  ھېتمەت ئالھھ غالىبتۇربىلەنم ئۇ رنى ئىناق قىلدى  ش بھىسىمكى 

  3«.بىلەن ئى  قىلغۇچىدۇر
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ئىســھۋ ەەيغەمبىــرى مــۇھەممەد ئەلەيھىسســا ۋ بــارلىق ئىشــلىرىدا 
ــىئالھھنىــئ  ــمە كىشــىدىن بەكــرەب ھــېس   ئېھســانىنىۋە  نېمىت ھەم

ئەگەر تامـاق   –ىىنىـدا  قىھتتى. شۇگھشىا سىم ئۇنىئ تاماقىا قول ئۇزات
قۇرۇق نان يـاكى ئارەـا بولسـىمۇ مىننەتـدارلىق ۋە تەشـەكت ر ئىلتىـدە       

بىمنـى مۇسـۇلمان   »كنرىسـىم. ئـۇ تامـاق ت گىگەنـدە:      ئـۇزاتىىنىنى قول 
تامـاق بېرىـ  سـۇغارغان ئالھھىـا مەدھىـيە       –قىلغان ۋە بىـمگە ئـاش   

اھلىرىمىم بۇ سۇنى گۇنـ »دەيتتى. ئۇ س زخب سۇ ئىاتەندە: « ئېيتىمەن
  ئـنز رەھمىتـى بىـلەن تـاتلىق     قىلـۋەتمەي ۋە ئاچاىق  ت زلۇقت ەەيلى 

 دەيتتى. « قىلى  بەرگەن ئالھھىا مەدھىيە ئېيتىمەن
ــدە:      ــىلەرنى كىيگەن ــدەب نەرس ــەللە دېگەن ــاكى س ــيىم ي ــا »كى ماگ

قۇۋۋەت سـەرپ قىلمىسـاممۇ ماگـا     –ۋە مەن ك چ  كىيگ زگەنمۇشۇنى 
ھىيە ئېيتىمەن  ئى ئالھھ مەن سەندىن بـۇ  رىمىق بەرگەن ئالھھىا مەد

كىيىمنىئ ياخشىلىىىنى ۋە ئۇ كەلت رگەن نەرسىنىئ ياخشى بولۇشىنى 
 دەيتتى. « سورايمەن

ئالھھ ئنزىگە تەلىم بەرگەن بۇ دۇئانى ئوقۇيتتى:  مىنگىنىدەئۇ غىا 
ئاندىن سىلەر ئۇ رنىئ ئ ستىگە چىىىىنىڭھردا ەەرۋەردىگارىڭھرنىئ »

ئەسلەپ: بىمگە بۇنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەن زات ەاكتۇر  بىم  ىنېمىتىن
ــا  ــتەئۇنىڭغـــ ــىەتەن   مىنشـــ ــدۇق  بىـــــم ھەقىـــ ــادىر ئەمە  ئىـــ قـــ

  1«.دېگەيسىلەر قايىتىۇچىھرمىمەەرۋەردىگارىمىمنىئ دەرگاھىغا 
ئالھھىـا   تىرگ زگەنبىمنى ئنلگەندىن كېيىن »ئۇيىۇدىن ئويغانسا: 

 دەيتتى. « گاھىغا قايتۇرۇلىمىم  ئالھھنىئ دەرئېيتىمەنمەدھىيە 
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مەنــدىن »چىىســا:  خــا دىنئىنســانلىق ھــاجىتىنى ت گىتىــ   
ئــازارنى كەتتــ زگەن ۋە مېنــى ســاق قىلغــان ئالھھىــا مەدھىــيە       

 دەيتتى. « ئېيتىمەن
ــە:   ــادەمنى كنرسـ ــى مېيىـــ  ئـ ــرەر ئەزاسـ ــنەلىگەن »بىـ ــى كـ بىمنـ

ىـا مەدھىـيە   قىلغان با دىن سـاقلىغان ئالھھ  گىرىىۆتار مەخلۇقلىرىنى
 دەيتتى. « ئېيتىمەن

بىلەن ئنزىگە ياقمايـدىغان بىـرەر ئىشـىا دۇچ     تەبىئىتىئىنسانلىق 
ــۇرۇق قالســا:    ــاكى ئ مىــدى ق ــا  »كەلســە ي ــداق ھــالەتتە ئالھھى ھەرقان

 دەيتتى. « ئېيتىمەنمەدھىيە 

نىئ ياخشـىلىىىڭغا   ېئى ئالھھ مەن س»س بھى يورۇپ كەلگىنىدە: 
مۇيەسسەر بولدۇۋ. ئى ئـالھھ مەن سـەندىن    ائاسرىشىڭغھىمايەگگە ۋە 

مۇيەسسەر بولغان بۇ ئىشھرنى دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتتە داۋاملىـق تولـۇقھپ     
بەرگىن. ئى ئالھھ مەن ياكى بەندىلىرىڭدىن قايسى بىرى ئېرىشـتەن  

. ئــى تەرەەتىنــدۇرتەگدىشــىئ يــوق بولغــان ســەن  نــېمەتھەرقانــداق 
كەچتىمـۇ يەنە  « ىننەتـدارمەن   سـەندىن م مەدھىـيلەيمەن نى ېئالھھ س

 ئىدى.  ئوقارشۇ دۇئانى 
 نېمىتىنــى  ئالھھنىــئ ياتىىھېسســدائىملىــق  منمىننىــئمانــا بــۇ 

ــلىگ چىنىئ  ــىھېسئەسـ ــئ ياتىسـ ــانىغا  ئالھھنىـ ــەكت ر  ئىھسـ تەشـ
ســــىلەر بەھــــرىمەن بولۇۋاتىــــان : »ياتىىسســــېھبىلــــدخرگ چىنىئ 

 ئېغىرچىلىـق ىـرەر  ھەممىسىنى ئالھھ بەرگەن  سىلەرگە ب نېمەتلەرنىئ
  1«.يەتسە ئالھھىا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىسىلەر
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 منمىنلەرگەئالھھنىئ مەگگ ل ب كىتابىدىتى بىرىناى ئايەتنىئ  
ــئ  ــىئالھھنى ــانىنىۋە  نېمىت ــۇ رنى    ئېھس ــدۇرۇپ ئ ــېس قىل ــم ھ دائى

ئالھھىا مەدھىيە  تەشەكت ر ئېيتىشىا ئ ندەيدىغان جـ ملە بولغـانلىىى   
سـانا ر   ھەمدۇجىمى »مە . ئۇ ەاتىھە س رىسىنىئ ئەجەبلىنەرلىك ئە

دېگەن ئايىتىدۇر. ئىسھۋ « ئالەملەرنىئ ەەرۋەردىگارى ئالھھىا خاستۇر
قېـتىم   01دىنىنىئ بۇ ئايەتنى مۇسۇلمانغا ك نل ب نامازدا ئاز دېگەنـدە  

 تەكرار ئوقۇشنى بەلگىلىگەنلىتى ئەجەبلىنەرلىك ئەمە .

 ى بولغۇچىئالالھنىڭ قازاسىغا راز مۆمىن

ئالھھنىــئ ھەرقانــداق شــارائىت ۋە ھەرقانــداق چاغــدا ئــۇنى ئــنز  
 مــنمىنبەھــرىمەن قىلىــ  تۇرىــدىغانلىىىنى ســەزگەن     نېمىتىــدىن

جەھەتـــتىن ھەر خىـــل قىيىـــناىلىىھر  مەنىـــۋىئۇنىڭغـــا مـــاددىي ۋە 
ــ       ــنزىنى يوقىتى ــدىمۇ  ئ ــدە قالغان ــۇش ئىاى ــاتى داۋالغ چ شــ پ  ھاي

 قويمايدۇ. 
مۇسۇلمانھرنىئ  لىتلەربغەربىلەن ئارىھشىان نۇرغۇن مۇسۇلمانھر 
ــئ دەرد  ــولما  ق  -ھاياتنى ــاەەتلىرىنى ســۇنما  روھ  س ــا ئەلەۋ  ئ ەل

 مىشتى. ېبىلەن ك ت ۋالىدىغانلىىىنى س
ــودلىف      ــدىنىئ  ب ــىدىم  »ئەەەن ــدە ياش ــئ جەننىتى « ئالھھنى

 ان: دېگەن ئەسىرىدە يازغانلىرى بۇنىئ بىر مىسالى. ئۇ مۇنداق يازغ
لى قىسـمىغا بېرىـ    شـىما  ييىلى مەن ئافرىىىنىئ غەربىـ  - 0608»

ۋە بــۇ ئارىلىىتــا  ياشــىىدىميەتــتە يىــل  ئارىســىدالەر بــســەھرادىتى ئەرە
. مەن ئۇ رنىـئ مىللىـي كىيىمىنـى    ئىگەللىدىمسەھرا تىلىنى ەىششىق 

كىيى   ئۇ رنىئ تاماقلىرىدىن يەپ ئۇ ر بىـلەن ئوخشـاش تۇرمـۇش    
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ئـۇخھيتتىم. مەن   چىـدىردا  رغا ئوخشاش قوي باقاتتىم  كەچ ردخۋ. ئۇ
ق ۇلــ ۇنىــ  مــۇھەممەد ئەلەيھىسســا ۋ توغر   ئىســھمنى چوگىــۇر ئنگى 

دېگەن كىتابنى يازغان ئىـدىم. ئاشـۇ كـنچمەن سـەھرالىىھر     « ئەلاى»
تى ئەڭ ەايــدىلىق  تىــن     بىــلەن ئنتتــ زگەن يىللىــرىم ھاياتىمــدى   

 . ئنتت زگەن يىللىرىم ئىدى خاتىرجەۋ
ئەنسىملىك ئ ستىدىن غەلىـبە قىلىشـنى    لىرىدىنبئەرەمەن سەھرا 

 قەدەرگەلەر مۇسۇلمانلىق س ەىتى بىلەن قـازا ۋە  ب  ئۇ ئەرەگىنىۋالدىمنئ
 –ئىشىنەتتى. بۇ ئىشىنى  ئۇ رنى تىن  خاتىرجەۋ تۇرمۇشىا  ئـاددىي  

 ساددا ياشاشىا ئىگە قىلغان ئىدى. 
رۇش يـاكى غەۋ قىلىـ  بىـلەن    ئۇ ر ئنزلىرىنى بىرەر ئىشـىا قـايغۇ  

قىينــاپ يــ رمەيتتى. ئــۇ ر تەقــدىر قىلىنغىنــى بولىــدۇ  بىــر شەخســتە  
باشىىسـى يەتمەيـدۇ دەپ ئىشـىنەتتى. بۇنىـئ      ە تتىنىـدىن ئالھھنىئ 

قـولىنى ئېاىـ     كېلىۋاتسائاەەت  ينلىنىۋىلى ئۇ ر بۇ سنزگە  مەنىسى
نــى قىلىــ  تــۇراتتى دېگەنلىــك ئەمە . ئــاەەت كەلگەنــدە بــار ئىھجى 

قىھتتى  ئەممـا ئـاەەت ت گىگەنـدە: ھەي      ھەرىتەتزىياننى ئازايتىشىا 
ــال     ــر مىس ــك. مەن بى ــى دېگەنلى ــايغۇرۇپ كەتمەيتت ــىت... دەپ ق ئىس

 كنرسىتى  ئنتەي: 
ــلەن تەڭ       ــوران بى ــى. ب ــ  كەتت ــوران چىىى ــاتتىق ب ــ نى ق ــر ك بى

ــ      ۇپ ئۇرۇلغـــان قىمىـــق ھـــاۋادا مەن چـــاچلىرىمنى ت ۋىـــدىن يۇلۇنـ
نىئ ئىاىدە قالغانـدەب ھـېس قىھتـتىم.    تىاندەب  ئنزخمنى تونۇركېتىۋا
بۇ ئەرەبلەر بورانغا ھې  ئېرەن قىلماستىن م رىلىرىنى قىسىشى   لېتن

دېگەن سـنزنىھ   «ە ت لگەن قازا»قويۇپ بۇ رغا ئۇدۇۋ بولۇپ كەتتەن 
ــلەن      ــق بى ــدا زور قىمغىنلى ــۇناە بوران ــۇ ر ش ــېتىن ئ ــاتتى. ل دەپ قوي
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رىشى  كەتتى. ئۇ ر ئىسسىىتىن ئنلەي دەپ قالغان بىـر  قۇتىۇزۇشىا كى
  چــارۋىھرنى جەنــۇبتىتى ســۇ بــار بوغۇزلىۋىتىــ كىاىــك قوزىاــاقنى 
ــدەپ   ــتە ھەي ــۇ ئىشــھرنى باشــتىن   مېڭىشــتىتەرەە ــۇ ر ب ــاخىر  –. ئ ئ

 ۋە سالماقلىق ئىاىدە قىلىشتى.  تەمتىنلىىكشۇناە  دادلىماستىن
ئايرىلىـ  قالمىـدۇق. لـېتىن    قەبىلە باشلىىى: كنپ نەرسـىمىمدىن  

ــېتىن      ــايرىلىمىم. ل ــدىن ئ ــانلىىىمىم ئ چــ ن ھەممى ــۇق بولغ ــم مەخل بى
چـارۋا قـاەتۇ.    ئەتراەىـدا ئالھھىا مىـئ شـ كرى... قىشـىمىمدا تـنت يـ ز      

   دېدى.باشلىۋالىمىمبۇنىئ بىلەن ئىشلىرىمىمنى يېڭىدىن 

 رازى بولغۇچى رىزققائالالھ ئۆزىگە تەقسىم قىلغان  مۆمىن

ــنم ــنزىگە بەرگەن   ىنم رازى بولىــدۇ.  نەسىۋىســىگەئالھھنىــئ ئ
چــ نتى ئــۇ ئالھھنىــئ رىمىــق تەقســىم قىلىشــتا ئادىــل ئىتەنلىتىــگە   

ــىدەبەنــــدىلىرىگە بەرگەن  مەرھەمەتلىــــك ئىتەنلىتىــــگە  نەسىۋىســ
 دانىشـمەندلەر ئىشىنىدۇ. مانا بۇ  دىن تەشەببۇ  قىلغان  ھەكىمـلەر   

 . نىسىمەنىئ « قانائەت»ئالغا س رگەن 
قىلـدى.   زۇلـۇۋ  دەرىجىـدە كىشىلەر قانائەت دېگەن سـنزگە ئېغىـر   

ئــۇ ر قۇللۇقىــا  خــار ھاياتىــا  ئــاچلىق  نــامراتلىق  مەھرۇملۇقىــا رازى   
نـامراتلىق  ». بۇ رنىـئ ھەممىسـى   چ شىنىشـتى بولۇشنى قانائەت دەپ 

دېگەن كىتابىمىمدا « ئۇسۇلىۋە ئىسھمنىئ ئۇنى ت گىتى   مەسىلىسى
ــان قى ــمدەب باي ــوپلغىنىمى ــتەن    – ئ ــ پ كەت ــالىق ۋە ئنت ئوچــۇق خات

جاھالەتتۇر. ھەقىىىي قانائەت ئىتتى ئىشنىئ ئـارتۇقاىلىق جەھەتـتە   
بـويىاە   تەبىئىتـى ئەڭ ياخشىسىنى تالھش دېگەنلىتتۇر. ئىنسـان ئـنز   

ــا  ــداق  ھېرىســمەنئــاچتنز  دۇنياغ   تويمىغــۇر كېلىــدۇ. ھەدىســتە مۇن
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 0ىتتـى جىلغـا ئـالتۇنى بولسـا ئـۇ يەنە      ئادەۋ بالىسىنىئ ئ»دېيىلگەن: 
ــنزىنى      ــادەۋ بالىســىنىئ ك ــدۇ. ئ ــارزۇ قىلى ــالتۇنى بولۇشــنى ئ ــا ئ جىلغ

 «.تويغۇزالمايدۇتوەىدىن باشىا نەرسە 
بويسـۇنۇپ كەتسـە  ئـۇ     گەسـى ەمەتئەگەر ئىنسان ئـنز ھەۋىسـى ۋە   

. ئىنســان ۋە ئۇنىــئ   دۇىــ كېلئــنزى ۋە جەمئىيىــتىگە خەتەر ئېلىــ    
ــاھىيەتتە  ئەڭ  ئىنتىلىشــلىرىنى  ــ ب م ئەڭ ي كســەب نىشــانغا  مەگگ ل

 زىـم  مانـا بـۇ دىننىـئ ئىنسـانغا قاراتىـان        ي زلەندخرخشـى  رىمقىاباقى 
بىم )كۇففار ردىنم ت رل ب جامـائەنى بەھـرىمەن قىلغـان    »ۋەزىۆىسى. 
زىننەتلىـرىگە كـنز سـالمىغىن  بۇنىـئ      – زىبۇۋە  نېمەتلىرىدۇنيانىئ 

ەەرۋەردىگارىڭنىـئ رىمقـى )يەنـى سـاۋابى بـۇ       بىلەن ئۇ رنى سىنايمىم 
  1«.م ياخشىدۇر ۋە ئەڭ باقىيدۇرنېمەتتىنەانىي 

 مەنىسىئالالھنىڭ تەقسىماتىغا رازى بولۇشنىڭ 

: ئىنسـاننىئ قولغـا كەلمەيـدىغان    مەنىسـى قانائەتنىئ ئىتتىناـى  
ــنزىگە     ــ   ئ ــىىھرغا بېرىلى ــ   باش ــارزۇ قىلى ــىنى ئ ــرىلمىگەننەرس  بې

لى  ياشىماي  ئنزىگە كەلگەن ئىھھىي قىسمەتتە رازى نەرسىگە ئىنتى
: مەســىلەنبولــۇپ  جۇشــىۇن  قىــمغىن ھالــدا ياشىشــىنى كنرســىتىدۇ. 

ــق     ــئ چىرايلى ــ ب بولۇشــنى  ســەت ئايالنى ــتەب ك چل بوۋاينىــئ يىگىت
بولۇشنى ئارزۇ قىلىشى دېگەندەب ئنزگەرمە  ئىشھردا قـۇرۇق خىيـال   

 ىدە ياشاش دېگەنلىتتۇر. قانائەت ئىا  قىلماي  روھلۇق بولۇپ
ــتا ئەرلەرگە    ــمە ئىش ــئ ھەم ــدىتى ئايالھرنى رەســۇلۇلھھنىئ زامانى
ئوخشاش بولۇشنى ئارزۇ قىلغـان ئىشـى توغرىسـىدا ئـالھھ بـۇ ئـايەتنى       
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بىرىڭھردىن ئـارتۇق   –ئالھھ سىلەرنى بىر  منمىنلەرئى »چ ش رگەن: 
لمـاگھر   قىلغان نەرسىلەرنى )ھەسـەت قىلىـ  ي زىسـىدىنم ئـارزۇ قى    

ــالھرمۇ قىلغــان    ــدىن ھەسســىدار بولىــدۇ  ئاي ئەرلەر قىلغــان ئەمەللىرى
ئەمەللىرىدىن ھەسسىدار بولىدۇ. ئالھھتىن ئۇنىـئ ەەزلىنـى تىلەگـھر    

  1«.)ئالھھ بېرىدۇم ئالھھ ھەقىىەتەن ھەممە نەرسىنى بىلگ چىدۇر
ئنز ئاھالىسىنىئ ەـاراۋانلىق سەۋىيىسـىنى ئاشـۇرىدىغان تەبىئىـي     

يلىق مەنبەلىرى ئاز بولغان شەھەر ۋە دۆلەتـلەردە  نۇرغـۇن كىشـىلەر    با
ئنست رخش ياكى ئـنزى ياشـاۋاتىان شـەھەردىن     نىىسەۋىيىستۇرمۇش 

كنچ پ كېتىشتە يول تاەالمايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا ئالھھنىـئ بەرگەن  
رىمقىغا قانائەت قىلى  ئۇ رغا ئەڭ ئ ن مل ب دورا ۋە شىۆالىق مەلـھەۋ  

بۇنداق كىشىلەرنىئ ئىنتىلىشى قانـائەتتىن چىىىـ  كەتـتەن    بولىدۇ. 
بولمايــدۇ. ئەممــا بىــم باشــتا ســنزلەپ ئــنتتەن كىشــىلەرنىئ ئارزۇســى 

ۇ. ئۇ رنىـئ ئارزۇسـى غەۋ   ئىرادە ياكى ي كسەب ھىممەت ھېسابھنمايد
قىمىىى   ئەمەلـگە ئاشـما     بېرەلمەيدىغاندىن باشىا نەتىجە قايغۇ –

 يىلىدۇ. خىيال دې –ئارزۇ  خاۋ 
 بەلتــىئــۇ ر بەختنىــئ ھايــات م ل كلىرىنىــئ موللىىىــدا ئەمە   

ئادەمنىـئ ئىاتــى قىســمىدا ئىتەنلىتىنـى بىلىشــلىرى كېــرەب ئىــدى.   
باي بولۇش ئ چـ ن ئالھھنىـئ   »ئەڭ  يىق سنز:  دېيىلىدىغانئۇ رغا 

ئىسھمغا ئەگەشتەن  رىمقى ئاز بولسـىمۇ  »  «تەقسىماتىغا رازى بولغىن
  )ئـاز بولـۇپ يېتەرلىـك    «قانائەت قىلغان كىشـى بەختلىتتـۇر   ئۇنىڭغا

 بولغىنى كنپ بولۇپ ئارتۇقاە بولغىنىدىن ياخشىم. 
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 كنكسى باي كىشىدۇر  –ھەقىىىي  باي كنگلى 
 .يا گداقتىن – يا گتنشگەر بولسىمۇ ئۇ 

 ە تت ل نەرسە  زېمىندىتىئاز  ئاچتنزگە
 تەر ساگا قانائەتتىن. ېئاز نەرسىمۇ ي

دە قانائەت بولسا ئاچتنز  تويمىغۇر بولمايدۇ ۋە يوق نەرسىگە كىشى
ــادىتى     ــئ دۇني ــلەن ئالھھنى ــدۇ. شــۇنىئ بى ــدىغان بولماي ــارزۇ قويى ئ

ــان  ــنمىنلەرگەئەمگەكا ــات م ــ ب    مۇكاە ــگەن كنگ لل ــ  بەلگىلى قىلى
ئايـــال  –ئەر »ھاياتنىـــئ مەيىـــن شـــاماللىرى بىـــلەن راھەتلىنىـــدۇ:  

ل قىلىـدىتەن  بىــم ئـۇنى ئەلــۋەتتە   كىمتـى ياخشــى ئەمە  مـنمىنلەردىن 
 مـۇۋەەۆەق ۋە ياخشـى ئەمەلـلەرگە    يادا قانائەتاانلىق  ھا ل رىمىق)دۇن

ــان     ــۋەتتە قىلغ ــا ئەل ــدان ياشــىتىمىم  ئۇ رغ ــ م ئوب ــدىنمۇقىلى  ئەمىلى
ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالى  كنگ لل ب ھاياتنى  1«.ياخشىراق ساۋاپ بىرىمىم

 قانائەت دەپ چ شەندخرگەن.

 ەت ۋە ئىبرەتبىر ھېكاي

قەلبىنـى قانـداق ئنزگەرتىـدىغانلىىى      منمىنلەرنىـئ بىم ئىماننىئ 
دۇنياغا  ماددىي مەنـۆەئەتلەرگە بولغـان ئىنتىلىشـىنى     –ئۇ رنىئ مال 

بىــر  تەســۋىرلىنىدىغاقانـداق قىلىــ  ئـالھھ ۋە ئــاخىرەتتە قاراتىـانلىىى    
 چ رخپ ئنتىمىم: ەكنزدىن ك ھېتايىنى

مۇسـۇلمان ئەردىـن    00قەبىلىسـىنىئ   يانۇجەيەمەندە تۇرۇشلۇق 
 رەســۇلۇلھھتەشــتىللەنگەن ئەلاىــلەر ئــنمىتى مەدىــنىگە كەلــدى.     
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  بىھلغا ئۇ رنى ك ت ۋىلى ئۇ رنى كاتتا ھنرمەت ۋە قىمغىنلىق بىلەن 
دىن  رەسۇلۇلھھتىنياخشى مېھمان قىلىشنى تاەىلىدى. ئۇ ر بۇ يەردە 

زۇن تۇرمــاي رەســۇلۇلھھنىئ . ئــۇ ر ئــاناە ئــۇئنگەنــدىبىلىملىرىنــى 
ئ چـ ن يۇرتىغـا قايتمـاقاى بولـۇپ      ئـنگىتى  تەلىمىنى ئـنز خەلىىـگە   

ئۇ رغـا بىھلنـى    رەسـۇلۇلھھ بىـلەن خوشھشـىىلى كەلـدى.     رەسۇلۇلھھ
ــ  ئەڭ ياخشــى   ــاتھرنىئەۋەتى ــاراگھردىن بىرەرســى   مۇكاە بەردى ۋە ئ

 ك دەپ سورىدى. ئۇ ر: قىۆىالدىمۇ
 –ى يېشــى ئەڭ كىاىــك بىــر بــالىنى يــ ب ھەئە  ئــارىمىمدىت –

 رەسـۇلۇلھھ دېيىشـتى.   –قالدۇرۇپ كەلـدۇق    قېشىدا تاقلىرىمىمنى
بېرىـ   ئـۇ    قېشـىغا تاقلىرى  –ب  دېدى. ئۇ ر ي ئۇنى چاقىرىڭھر 

 بالىغا: 
ــۋالغىنھــاجىتىڭنى راۋا  – ــم قىل ــ  ھــاجەتلىرىمىمنى  بى  راۋا قىلى

 دېدى.  –خوشلىشى  بولدۇق  
 ۇلھھنىئ قېشىغا كەلدى ۋە:  با  رەسۇل

ــى  – ــۇلۇلھھئـ ــمامەن  رەسـ ــازىر    ئەبـ ــولىمەن  ھـ ــدىن بـ جەمەتىـ
نىئ ئـنز ھـاجەتلىرىنى راۋا قىلىـ     ېڭدىن بارغان ھەمراھلىرىم سقېشى

 –نىئ ھاجىتىمنى راۋا قىلسـاڭ   ېبەرگەنلىتىڭنى ئېيتىشتى. ئەمدى م
 :  رەسۇلۇلھھدېدى. 
 ا : قانداق ھاجىتىئ بارك دەپ سورىدى. ب –
ئوخشـــىمايدۇ. ئـــۇ ر  ھەمراھلىـــرىمنىڭتىگەمىنىـــئ ھـــاجىتىم  –

ئىسھمغا كىرىشتە قىمىىىـ  زاكـات مـاللىرىنى ھەيـدەپ كەلـدى. مەن      
نىئ ماگــا مېنىــئ ېەەقەت ســ شــەھىرىمدىنئــالھھ بىــلەن قەســەمتى  

 قىلىشـىنى شىنى  ماگا ئالھھنىئ رەھـمەت  ۇبول مەغۆىرەتگۇناھىمنىئ 
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نى ســوراپ ئالھھىــا دۇئــا قىلىــ  ىبــاي قىلىشــ ۋە ئالھھنىــئ قەلبىمنــى
 دېدى.  –قويۇشۇڭ ئ چ ن كەلدىم  

 ئۇنىئ ئ چ ن مۇنداق دۇئا قىلدى:   رەسۇلۇلھھ
 رەھىـم   ئۇنىڭغـا  قىلىغىن مەغۆىرەتئى ئالھھ  ئۇنىئ گۇناھىنى »

  ئاندىن ئۇنىڭغا ھەمراھلىرىغـا  «قىلغىن  ئۇنىئ قەلبىنى باي قىلغىن
 غات بېرىشتە بۇيرۇدى. بەرگەن مىىداردا سوۋ

مىنـادا تۇرۇۋاتىانـدا ئەلاىـلەر     رەسـۇلۇلھھ يىلى  - 02ھىجرىيىنىئ 
 رەسـۇلۇلھھ جەمەتىـدىن دەپ تونۇشـتۇردى.    ئەبماكەلدى ۋە ئنزلىرىنى 

ئۇ ردىن: ئنتتەندە كەلـگەن ھېلىىـى بـا  قانـداقراقك دەپ سـورىدى.      
 ئۇ ر: 
ىــدۇق  ئــارىمىمدا   بىــم ئۇنىڭــدەب ئــادەمنى كنرمرەســۇلۇلھھئــى  –

ــادەۋ يــوق.       ــائەت قىلىــدىغان ئ ــنىگە ئۇنىڭــدەب قان ــئ بەرگى خۇدانى
كىشىلەرنىئ ھەممىسى دۇنيا تالىشىۋاتسىمۇ ئۇ با  دۇنياغا كنز قېرىنى 

 سالمايدۇ  دېدى. 
 :  رەسۇلۇلھھ

ئالھھىا مەدھىيە  شۇ بالىدىن باشىا ھەممە ئادەمنىئ ئنل شىنى  –
 دېدى.  –ئ مىد قىلىمەن  

 نى ئاگلىغان ئەلاىلەردىن بىرى: بۇ
 ھەممە ئادەۋ ئنلىدىغۇك دېدى.  رەسۇلۇلھھئى  –

خىل ئنلىدىغانلىىىنى بايان  ۇئۇ رغا كىشىلەرنىئ خىلم رەسۇلۇلھھ
دۇنياغــا بېغىشــلىغان  ئىرادىســىنىقىلىــ  مۇنــداق دېــدى: ھەۋە  ۋە 

الھھ مۇمتىن  ئ تېۆىۋىلىشىبىرىدە ئنل ۋ  جىلغىلىرىنىئئادەمنى دۇنيا 
 ەەرۋا قىلمايدۇ  دېدى.  شىگە ئنلئۇنداق ئادەمنىئ قانداق بىر جىلغىدا 
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 دەب ئەڭ قانائەتاان  دۇنياغـا ئارىمىمدا ھېاتىم ئۇ بالى»ئەلاىلەر: 
 رەسـۇلۇلھھ   دېـدى.  «ئامراق ئەمە   ئۇ ئەڭ كنگ لل ب ھالدا ياشايدۇ

 شــىايېنىۋىلىئىســھمدىن  يەمەنلىتــلەرۋىــدى  بىــر ت ركــ ۋ ۇۋاەــات بول
باشلىدى. دەل شۇ ەەيتتە بۇ با  ئنز خەلىىنى ئىسھمدا چىـئ تۇرۇشـىا   

 بەكـر تەرغىا قىلدى  شۇنىئ بىلەن ھېاتىم دىندىن يانمىدى. ئەبۇ 
ئورنىدا ئۇ بالىنى ئەسلەپ  ئۇنىئ ئەھۋالىنى س رخشت ردى ۋە  سىددىق
ئـۇ بالىغـا ياخشـىلىق قىلىشـنى تـاەىھپ       لۇبەيـدكە ئىبنى  زىياد تۇرۇەھ

 ت يازدى. خە
مانا بۇ  قەلبى ئىمان بىلەن بېيىغان بىـر ياشـنىئ ھېتايىسـى. ئـۇ     

 چېاەكلىـرى  –ياش نۇرغـۇن كىشـىلەردەب دۇنيـا تۇرمۇشـىنىئ گـ ل      
ــئ      ــىنى ئالھھنى ــنز ئىرادىس ــماي  ئ ــنى قوغھش ــۇن بولۇش ــلەن مەەت بى

 باغلىدى.  ساۋابىاقېشىدىتى ھەممىدىن ياخشى بولغان 
قىلغـان ھـاجىتى ەەقەت ئـالھھتىن    تەلەپ  رەسـۇلۇلھھتىن ئۇنىئ 

ۋە رەھمەت سوراش  قەلبىنى بـاي قىلىشـنى سـوراش     مەغۆىرەتئنزىگە 
 بولدى. 

كىشىلەر دۇنيادا نېمە ئىستەكتە ياشىغان بولسـا شـۇنىئ ئ سـتىدە    
 ئنلىدۇ. 

ــايە ئ چــ ن      ــر غ ــاز كىشــىلەر بى ــايىن ئ ــاز كىشــىلەر  بەلتــى ئىنت ئ
شۇ غايە يولىدا ئنلىدۇ. مانا بـۇ   ياشايدۇ. ئىرادىسىنى شۇ غايىگە ئاتاپ  

ئنز غايىسىنى ئالھھىـا تىتلىـگەن  يـولىنى ئالھھنىـئ كنرسەتمىسـىگە      
ــويىاە    شــى ىئەگ ــا بېغىشــلىغان ۋە شــۇ ب ــارلىىىنى ئالھھى قىلغــان  ب

ئى مۇھەممەد م : »)جاكاسى. مانا بۇ ئۇنىئ منمىندۇرئنلگەن ھەقىىىي 
ايـاتىم ۋە مامـاتىم )دۇنيـادا    نىـئ نـامىمىم  قۇربـانلىىىم  ھ   ېئېيتىىنتى: م
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ئىبــــادەتلىرىمم ئالەملەرنىــــئ  -قىلغــــان ياخشــــىلىىلىرىم ۋە تــــائەت 
ــئ    ــدۇر. ئالھھنى ــالھھ ئ چ ن ــارى ئ ــېرىتىەەرۋەردىگ ــۇر  مەن  ش يوقت

خالىس ئىبادەت قىلىشىام بۇيرۇلدۇۋ   ىىھمۇشۇنىڭغا )يەنى يالغۇز ئالھھ
  1«.ئەۋۋىلىمەنمەن مۇسۇلمانھرنىئ 

 قۇۋۋەت بېغىشاليدۇ –ازىمەنلىك كىشىگە كۈچ ھاياتتىن ر

ــنزىمىمنى    ــىدىتى ســــ ــائەت توغرىســــ ــق ۋە قانــــ ــم رازىلىــــ بىــــ
ئاخىر شتۇرۇشتىن ئىلگىرى مۇنداق ئىتتى نۇقتىـدا توختىلىشـىمىمغا   

 توغرا كېلىدۇ.  
بىرىناى: ئازغا قانائەت قىلىـ  بەزى كـالتە ەەۋ كىشـىلەرنىئ    

ــتىن  ــاجىملىق بولماســـــ ــدەب  ئـــــ ــ  ئويلىغىنىـــــ ــۇ بەلتـــــ ى ئـــــ
ئۇچرىغانــدا كــ رەش  زومبۇرلۇقىــا –  زورلــۇق ھتاتســىيەگەىئىتىسۆ

. مەنبىئىقىلىشىا تەييار تۇرىدىغان مەردلىك ئىگىلىرىنىئ قۇۋۋەت 
ــائۇ رنىــــئ باتىــــل ۋە  قارشــــى ئــــوت ئېاىلغــــان جەڭ  زۇلۇمغــ
ــاتتىق   ــدانلىرىغا ق ــاددىي    –مەي ــۇرۇق نــان  ئ ســاددا كىــيىم    –ق

 تــ ۋرخكتەباەىــان ھالــدا  ەــو ت جاەــالىق تۇرمۇشــىدىن قانــائەت ت
 تەۋرەنمە  روھ بىلەن كىرىۋاتىانلىىىنى كنرىسىم. 

شاگىرتىغا مۇنداق دېگەن ئىتەن: ئـۇزۇن   بىر دانىشمەنشەرقلىق 
بىلەكلىرىڭنى قاتھپ ياستۇق قىلى   سۇ ۋە گـ رخچ بىـلەن ياشـىغىن     

بولسـۇن  يامـان يـولھر بىـلەن تاەىـان       نەسـىۋەڭ  خۇرسـەنلىتى كنگ ل 
شـەرەپ ئ نـ مى ۋە بەھـرى     –لىق ۋە يامان يولـدىن كەلـگەن شـان    باي

 يوق كنچت ن بۇلۇتىا ئوخشايدۇ. 
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ئەلەيھىسسا منىئ مۇنداق دېگەنلىتـى ھېتـايە قىلىنغـان:     مەسىھ
ىم ئــاي  ئــۇلىغىم ئىتتــى ەۇتــۇۋ  ىيــۇڭ  تــامىىىم ئارەــا  چىــرى مىمىكىــي

نىمەۋ يـوق  ياستۇقۇۋ ئىتتى بىلىتىم ... ھېانېمەۋ يوق ياتىمەن  ھېاـ 
   يەر ي زىدە مەندىن باي ھېاتىم يوق  ... ئاتتۇرۇمەنتاڭ 

بۇنداق قانائەتنى كنگلىـدە ھازىرلىغـان ئـادەۋ ئـنز غايىسـى يولىـدا       
مـدىن قورقمايـدۇ. بـۇ خىـل روھ     ې  ئىشىا ەەرۋا قىلمايـدۇ ۋە ھـې  ن  ھې

ــافىئىينىئ تنۋەنــدىتى    ــاۋ ش ــېئىرىدائىم ــر ت ســتە    ش ئەڭ يــارقىن بى
 ىلگەن:بېر ادىلەپۆئى

 
 ئايرىلمايمەن  ئوزۇقۇمدىنياشار بولساۋ 
 ھەۋ تاەىايمەن. قەبرەمنىمۇئنلەر بولساۋ 

 ھىممەت  ئالىباردۇر مەندە شاھھرغا خا  
 مەن ئازاد جان  خورلۇقىا ھې  چىدىمايمەن.

 تۇرمۇشۇمنى قانائەتتە ئنتت زسەۋ گەر 
 . يېمەيمەنباشىا ھې  بىر ئىشتىن زادى غەۋ 

 
« ياخشــىلىىىا بــۇيرۇپ  يامــانلىىتىن توســۇش»ئنزىنىــئ  غەزالىــيئىمــاۋ 

  يەردە كېتىۋىتىـ  دېگەن كىتابىدا مۇنداق ھېتايە قىلىدۇ: بىر بـوۋاي يولـدا   
ــالىمەن دەپ      ــۇنى ئ ــنردى ۋە ئ ــۇرۇقاىنى ك ــر دانە ئ ــارۇنبى ــىدنىئ  ھ رەش

ئــۇد كنتــ رخپ كېتىۋاتىــان بىــرىگە ەۇتلىشــى    كىنىمەكلىرىــدىننەغمىاــى 
شـۇ ھامـان    خەۋەردىتى ئۇدنى سـۇندۇرۇپ قويـدى. بـۇ    كېتى   ئۇنىئ قولى

ئـنرلەپ كـنزلىرى    غەزىۆـى رەشىدنىئ قۇلىىىغـا يەتتەنـدىن كېـيىن ئۇنىـئ     
 ۋە بوۋاينى ئەكېلىشتە ئادەۋ ئەۋەتتى. ئادەۋ كېلى :   ەۇلتايدى
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دېدى. بوۋاي  –ئەمىرىنىئ گېۆى باركەن  منمىنلەرنىئسىمگە  –
  دېگەن مىنىۋىلىئۋاينى ئۇ غىا ئۇنىڭغا ئەگىشى  ماگدى. ئۇ ئادەۋ بو

 بولسىمۇ  ئۇ ئۇنىمىدى. 
بوۋاي مېڭى  ئوردا ئالدىغا كەلگەندە رەشىد سورۇننى ئنزگەرتىـ   
بــوۋاينى چاقىرىشــىا بــۇيرۇدى. بــوۋاي كىــردى. ئۇنىــئ يىڭــى ئىاىــدە 

 بار ئىدى. قاراۋۇل:  ئۇرۇقاەھېلىىى 
 ي:  دېدى. بوۋا –نەرسىنى ئېلىۋېتى  كىرگىن   ڭىڭدىتىىي –
 دېدى. قاراۋۇل:  –بۇ مېنىئ كەچلىك تامىىىم   –
 دېدى. بوۋاي:  –تاماقنى بىم بېرىمىم   –
 دېدى. رەشىد قاراۋۇلغا:  –ھاجىتىم يوق   تامىىىڭغاسېنىئ  –
 دېدى. قاراۋۇل:  –ئۇنىڭغا نېمە دەۋاتىسەنك –
كىـر دېسـەۋ    تاشـلىۋىتى  بـار ئىـتەن.    ئـۇرۇقاە  ڭىـدە ىيئۇنىئ  –

 دېدى. رەشىد:   –ۇ  ئالىيلىرى  ئۇنىمايۋاتىد
دېدى. بوۋاي كىرى  سـا ۋ   –قويۇۋەت  شۇنداق كىرىۋەرسۇن   –

 ئۇنىڭغا:  ھارۇنبېرى  ئولتۇردى. 
ھەي بوۋا  سىمنى بۇنداق قىلىشىا نـېمە مەجبۇرلىـدىك دېـدى.     –
 بوۋاي: 
ــتىمەنك  – ــېمە قىلىۆـــ ــدى.  –نـــ ــارۇندېـــ ــۇدنى  ھـــ ــىد ئـــ رەشـــ

 قىلى  قېلى  س ك تتە تۇرۇپ قالدى.    دېيىشتە نومۇ سۇندۇرۋۋەتتىئ
 بوۋاي چ شىنى : 

بوۋىلىرىڭىمنىـئ مـۇنبەردە تـۇرۇپ بـۇ ئـايەتنى       –سىمنىئ ئاتـا   –
ئالھھ ھەقىـىەتەن )كىشـىلەر ئارىسـىدام    »ئوقۇغانلىىىنى ئاگلىغانمەن: 

ــىا  خىـــ     ــىلىق قىلىشـ ــىەم ياخشـ ــى خەلىـ ــىا  )جىمـ  –ئادىـــل بولۇشـ
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ــىلە   ــا سـ ــ  -ئەقرىبا رغـ ــم قىلىشـ ــنز  رەھىـ ــھ )سـ ــدۇ  قەبىـ  –ىا بۇيرۇيـ
ــۇۋھەرىتەتــلەرم دىــن  يامــان ئىشــھردىن ۋە   قىلىشــتىن توســىدۇ   زۇل

نەسـىھەت   –نەسىھەتنى قوبـۇل قىلسـۇن دەپ  ئـالھھ سـىلەرگە ەەنـد      
 ئۇنىڭغا:  ھارۇنمەن يامان ئىشنى كنردخۋ  ت زەتتىم دېدى.  1«.قىلىدۇ
 دېدى.  –  ت زىتىۋىرىئ  بوەتۇ  ت زەتتىنىڭىم –

اي چىىىـ  كەتتەنـدە خەلىـۆە بىـر ئـادىمىگە ئـون مىـئ دىنـار         بوۋ
 سېلىنغان بىر قاەاۇقنى تۇتىۇزدى ۋە: 

ــئ:    – ــاگغىن  ئەگەر ئۇنى ــى  م ــا ئەگىش ــداق  »بوۋايغ ــاھىا ئۇن ش
دەۋاتىانلىىىنى كنرسەڭ ھېانېمە بەرمە  ئەگەر « دېسەۋ  مۇنداق دېدى

 . دېدى –بىرىگە گەپ قىلمىسا  بۇ قاەاۇقنى بېرى  كەلگىن  
بوۋاي ئوردىدىن چىىى  بىر يەرگە بارغاندا يەرگە ەېتى  كەتتەن 

ئ چـ ن يەرنـى كـولىغىلى تـۇردى       ئـېلى  بىر ئـۇرۇقاىنى كـنردى ۋە   
 ئەمما ھېاتىمگە گەپ قىلمىدى. رەشىدنىئ ئادىمى ئۇنىڭغا: 

دەپ قـاەاۇقنى   –شاھ ئـالىلىرى سـېنى بـۇنى ئالسـۇن  دەيـدۇ        –
 ئۇزاتتى. بوۋاي:  

 –غا دەپ قـويغىن  بـۇنى ئالغـان جايىغـا سېلىۋەتسـۇن       ئالىلىرى –
 دېدى. 

 كولىغاچ مۇنداق دېدى: ئۇرۇقاىنىبوۋاي بۇ گەەنى ت گىتى  
 

 بايلىق تۇتىان ئادەمگە بايلىق بو ر ئارتۇق غەۋ 
 كنەەيگەناە بايلىىھر كنەىيىدۇ غەممۇ ھەۋ.
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 ئنزىگە  قىھدۇردۇنيا ئېسىل ئادەمنى خار 
 ەن چ ەرەندە  تنۋەن ئادەۋ.ئۇلۇغ بو ر ئۇ بىل

 
  جۇۋىمائارتۇقىغا  قىينسا ئېھتىياجىئ

 قايسى نەرسەڭ كەۋ بولسا شۇنىھ ئال سەن ھەردەۋ. 

يولـــدىن ئۇچرىغـــان ئۇرۇقاىغـــا قانـــائەت قىلىـــ  خەلىـــۆە ۋە      
ەادىشاھھرنىئ قوبۇلىغا ئۇنىمىغان مانـا مۇنـداق روھـھر بىلەنـھ ھەق     

ــدۇ ۋە    ــت ن بو  يـ ــى ئ سـ ــى ەىركەلىمىسـ ــبە  ىنسـ ــۆىلەر غەلىـ   ۋەزىـ
 .قۇچا يدۇ

 قازاغا رازى بولۇش ناھەق ئالدىدا جىم تۇرۇشنى كۆرسەتمەيدۇ 

ئىتتىناى سنز: ئىنسـاننىئ ئـالھھتىن رازى بولۇشـى ۋە ئـالەۋ     
رازى بولۇشى ھەرگىممۇ ئـايرىم   جەريانىدىنھاياتنىئ ئومۇمي زل ب 

ــادىر قىلىنىــد      ــىدە س ــدىن ھايــات سەھنىس ــانھر تەرىۆى ىغان ئىنس
ــدىن چىىىشــھرنىئ ھەممىســىگە رازى بولۇشــنى    ــازغۇنلۇق ۋە يول ئ

 كنرسەتمەيدۇ.  
: بىر ئادەمنىئ ماشىنا ۋە ئۇنىڭغا چىىىشـىا رازى بولۇشـى   مەسىلەن

ھەرگىممۇ ماشىنا كەلت رخپ چىىىرىدىغان ھادىسىلەرگە ۋە شـوەۇرنىئ  
ازى ر چاتاقلىرىغـا قاتناش قائىدىسىگە رىئايە قىلماي ەەيدا قىلىـدىغان  

 بولۇش دېگەنلىك ئەمە . 
ــنمىن ــدۇر.    م ــ زخملەردىن رازى ئادەم ــان ت ــالەمگە ئورناتى ــالھھ ئ ئ

مۇشـۇ ت زخمنىـئ    بېرىشـىمۇ ۋە ئىختىيـارنى   ئەقىـل ئالھھنىئ ئىنسانغا 
ۋە ئىختىيار ئاساسـىدا مەسـئۇلىيەتنى    ئەقىل. ئىنسان ئېھتىياجىدىندۇر
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ەـلەش ۋە تـ زەش   ئنز ئ ستىگە ئالغاچىـا توسـۇش ۋە تىـمگىنلەش  ئەدە   
 مەجبۇرىيىتىگە ئىگە. 

ئىنسانھرنىئ يولدىن چىىى  كېتىشـىگە ئـاچاىىلىنى  ئـالھھنى    
ــدىغان  ــتۇررازى قىلى ــھرغا   ئاچاىىلىنىش ــداق ئىش ــالھھ بۇن ــى ئ . بەلت

ۋە ئاچاىىھنماي قاراپ تۇرغۇچىھرنى قـاتتىق   بۇيرۇيدۇئاچاىىلىنىشىا 
رۇن ئـنتتەن ئـ ممەتلەر   سىلەردىن بـۇ »ئازا  بىلەن ئاگاھھندۇرىدۇ. 

ــتىن      ــق قىلىش ــدە بۇزۇقاىلى ــانھرنىم يەر ي زى ــىا )يام ــىدا نېمىش ئارىس
ئىگىلىرى بولمىدى  ئۇ ر ئارىسـىدا بـۇزۇقاىلىىنى    ئەقىلتوسىدىغان 

توسۇپ بىمنىئ نىجاتلىىىمىمغا ئېرىشتەن ئازغىنە كىشىلەر بۇنىڭـدىن  
لىك تۇرمـۇش  ئىشـرەت  -قىلغۇچىھر ئەيـ    زۇلۇۋمۇستەسنا. ئنزلىرىگە 

  1«.قوغلىشىدۇ. ئۇ ر گۇناھتار ئادەملەردۇر

 ئازادىلىكروھىي 

ئازابتىن ئەمىن بولـۇش ئىمـان ئېيتىـان  ئىمانغـا مۇشـرىتلىتنى      »
ــدايەت    ــۇ ر ھىـــ ــۇەتۇر   ئـــ ــادەملەرگە مەنســـ ــتۇرمىغان ئـــ ئارىھشـــ

 2«تاەىۇچىھردۇر.
ــالە زار قىلىــ  ھەســرەت    ــان كىشــى ئنتم شــىگە ن  –ئىمــان ئېيتى

چەكمىگىنىـدەب  نە ھـازىرقى ئەھۋالىـدىن ئنك نەنمەيـدۇ  نە      نادامەت
دىن نىكەلگ ســـىدىن قورقمايـــدۇ  نە خـــۇددى ئەشـــەددى دخشـــمى     

غۇسسـە ئىاىـدە ياشـىمايدۇ.     -ندەب تەشـۋى   قورقـۇن  ۋە غەۋ   اىقورق
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دەل ئەكســىاە ھەمىشــە خــۇددى جەننەتــتە تۇرىۋاتىانــدەكھ ياشــايدۇ.  
ــئ كنگلى    ــانى ئۇنى ــئ ئىم ــ نتى منمىننى ــئ  چ ــئ خاتىرجەملىتىنى نى

ھـا ۋەت ۋە   –ئاساسىدۇر. دەرۋەقە كنگ لنىـئ خـاتىرجەملىتى ھـۇزۇر    
ننىئ كېلەچىتى بىلەنمۇ زى  رلىتنىئ كاەالىتى بولۇپ  ئۇ منمىبىخەتە

مۇناســـىۋەتلىك  ئەلـــۋەتتە. ئىنســـاننىئ كـــنگلى خـــاتىرجەۋ بولمىســـا 
 –ت دە  نەتىجىـدە ئـۇ بەخـ    –ۇ قورقۇن  ئۇنىئ شىللىسىگە مىنىۋالىـد 

ەتتىن مەھرۇۋ بولـۇپ قالىـدۇ. خـۇددى مەلـۇۋ بىـر دانىشـمەننىئ       دائسا
ئېيتىىنىــدەب. بىــر كــ نى كىشــىلەر بىــر دانىشــمەندىن مۇنــداق ســوئال 

 سورىشىۆتۇ: 
 خۇشاللىق دېگەن نېمەك دانىشمەن: ـــ
مـدەب  ەدنىڭـدىن مەھـرۇۋ قالغـان كىشـىنىئ ئا    خاتىرجەملىك  ئۇـ 

 بېرىۆتۇ.ياشىشى مۇمتىن ئەمە   دەپ جاۋا  
ئـالھھ جەننەتنـى      شـۇنى تەكىـتلەش ھـاجەتتى  جانـابى    بۇ يەردە

ئېســەن ۋە خــاتىرجەۋ بىــر جــاي قىلغــان بولــۇپ    –ە تــ نلەي ئامــان 
جەننەت ھۇزۇرلۇق ھوجرىلىرىدا تۇرغۇچىھر خاتىرجەملىتنىئ ەەيمىنى 
س رخشىدۇ. قورقۇن  ۋە غەۋ ـ قايغۇ بولمايدۇ. منمىن كىشى جەنـنەتتە   

مان  ەەرىشتىلەر ئۇنى جەننەتلەرنىئ دەرۋازىلىرى ئالدىـدا  كىرگەن ھا
« ە ئامان ـ ئېسـەن  تىـن  كىـرىڭھر     جەننەتت»قىمغىن قارشى ئېلى : 

 1دەيدۇ.
ــۇزۇر     ــەنلىك ۋە ھـ ــك  ئېسـ ــنمىننى خاتىرجەملىـ ــئ مـ  –ئىماننىـ

ھەمـدە مـنمىن بىـلەن باشـىىھرنىئ      ھا ۋەتتە ئېرىشىت رىدىغانلىىىنى
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ــدىغانلىىىنىئ   ئوتتۇرىســىدىتى تەگۆۇگل ــى بولى ــئ روشــەن دەلىل ۇقنى
ئوقــۇپ   نىر رسـىرىنى يېشــى  چىىمـاقاى بولســىڭىم  تنۋەنـدىتى قــۇ   

 چوگىۇر مۇ ھىمە ي رگ زخپ چىىىشىڭىمنى تەۋسىيە قىلىمەن:

 قورقۇنچ ۋە ئىزتىراپنىڭ سىرى

دخكـتە ئىاىـدە ياشـايمەن.     –مەن ھەمىشە قورقۇن  ۋە دەكتە »
نەرســـىلەردىن قـــورقىمەن. كنگـــ ل  دائىـــم دېگـــ دەب ئىنســـانھر ۋە

ــدە     ــۋى  ئىاىـ ــدا تەشـ ــرۇۋ ھالـ ــامەن مەھـ ــدىن تامـ خاتىرجەملىتىـ
دۇنيالىرىم خاتىرجەملىـك ئاتـا قىھلمىـدى      –ياشايمەن. نە ماگا مال 

ـ نە ئىمتىيازىم  نوەۇزۇۋ  جەمئىيەتتىتى ئورنۇۋ  غۇرۇرۇۋ  خوتۇن با   
لمىــدى. ھەمــمە چــاقىلىرىم كنگــ ل ئــازادىلىتى ۋە شــاتلىق ئاتــا قىھ 

نەرسـەۋ تولــۇق بولۇشــىغا قارىمــاي نە ســا مەتلىك ئەھــۋالىم ياخشــى  
ئەمە   نە تــاتلىق ئۇيىــۇ ماگــا ھەمــراھ ئەمە   نېمىشــىىتىن ئــارزۇ 
قىلغانلىرىمنىئ ھەممىسىگە ئېرىشتەندىن كېيىن ھەممە نەرسىدىن 

 تولىمۇ زېرىتتىم. 
ــورقىمەن  تە   ــدىن ق ــمار  ئنزخم ــدىنمۇ بى ــا مەن ئنزخم شــۋى  ھەتت

ئىاىــدە زارلىنىــ  قاقشــايمەن. ســىم ئەتراەىمــدىتى كــنلەگگىلەرنى      
كنرمەيۋاتامسىمك ئاشۇ كنلەگگىلەرنىـئ مېنـى يالمـاپ يۇتۇۋېتىشـىدىن     

 قورقۇن  ھېس قىلمايۋاتامسىمك
غۇسسـىمۇك يـاق     –ھە  يـاكى غەۋ   –بۇ نېمىشىا شـۇنداق بولىـدۇ   

ئەڭ چوڭ  غۇسسە دېگەن نەرسە مەۋجۇت ئەمە . مېنىئ –مەندە غەۋ 
م لـ كلىرىم  جەمئىيەتتىتـى ئورنـۇۋ     ـ غېمىم مۇشۇ دۇنيا  تاەىـان مـال    

ھـې  نەرسـەۋ كەۋ    غۇرۇرۇۋ  سا مەتلىتىم  خوتۇن  نازىنىن قىـم ر.... 
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دىن ىـ تېشـى  تۇرسـا  مەن نېم   –م لـ كلىرىم ئېشـى     –بولمىسا  مال 
 قورقىدىتەنمەنك نېمىشىا قورقىۇدەكمەنك

  ياق. ئالھھ تائا  مېنىئ ھاياتىمدا مەۋجۇت ئالھھ تائا دىنمۇك ياق
ئەمە . ئۇنــداقتا نېمىــدىن قورقىــۇدەكمەنك جەمئىيەتتىنمــۇك مېنىــئ 
جەمئىيەتتىتى ئورنۇۋ يۇقىرى تۇرسـا  جەمئىيەتنـى كـونترول قىلىـ       
ئىنســانھرنى باشــىۇرۇش ئىىتىــدارىغا ئىــگە تۇرســاۋ  يەنە كېلىــ  مەن 

انىـئ  نۇدەكمەنك ئۇنـداقتا بـۇ قورقۇ  كاتتا ئادەۋ تۇرساۋ نېمىشىا قورقى
كېلى  مەنبەسى زادى نېمەك ياكى مەن ئنل مدىن قورقامدىمك بەلتىـم  
ــاناە      ــلەرگە ئ ــ ۋ دېگەن ــراق مەن ئنل ــۇمتىن. بى ــىمۇ م ــۇنداق بولۇش ش
ەىسەنت قىلى  كەتمەيمەن. ئنل مدىن قورقۇش خىيـالىمغىمۇ كىرىـ    

ەمە .  ئۇنـداقتا  چىىمايدۇ. مېنىئ نەزىرىمدە ئنل ۋ ھېاىاناە نەرسە ئ
 انىئ كېلى  مەنبەسى ۋە سىرى زادى نېمەكنمەندىتى قورقۇ

بەلتىم قورقۇشۇممۇ مۇمتىن  بىراق مەندە قورقىۇدەب ھېاىانداق 
نەرسە يوق. ئـويھپ باقسـاۋ ھەمـمە نەرسـەۋ تولـۇق ۋە كـنز ئالدىمـدا        
 -ھازىر ئىتەن. ئۇنداقتا مېنـى قورقۇتۇۋاتىـان نەرسـە ئاچـارچىلىىمۇ     

م ل كلىرىم ۋە دۇنيالىرىم بولمىغان  –ياق. ئەگەر مېنىئ مال  يەك ياق 
ــۇ  ــۇش ئ چــ ن كــ چ ســەر  بولســىدى  ئ ــاي بول ــدا ب ــان  چاغ پ قىلغ

ك نـدخز تىرىشـىان بـو تتىم. ئەگەر     –ك چ منىئ يېتىشـىاە كـېاە   
ــا     ــۇقىرى بولمىغــان بولســا  ئۇنىڭغ ــۇۋ ي مېنىــئ جەمئىيەتتىتــى ئورن

ن بـو تتىم. بىـراق ئـويھپ    ئېرىشى  ئ چ ن ھېانېمەمنـى ئايىمىغـا  
باقساۋ ھەممە نەرسەۋ تولۇق ئىتەن. مال دېسەۋ  مال  خوتۇن دېسەن 
 خوتۇن تولۇق ئىتەن  دوست دېگەنغۇ سـامان نەرقـى  ھەمـمە ئـادەۋ    

ــدخرخۋاتىان  خ  ــراۋ بىلـ ــا ئېھتىـ ــئ  وماگـ ــان  مېنىـ ــامەت قىلىۋاتىـ شـ
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ــ من ــاي  كنگل ــتەب بولۇشــ –ى ئۇتــۇش ئ چــ ن ە ــرەر ۇەې ۋاتىان... بى
ــتەن. ھاياتىمــدا كەۋ   نەر ــۇزى تەل ئى ســەۋ كەممىتىــن دېســەۋ  توقى

دېگەن نەرسە زادى قالماەتۇ. ئۇنداقتا مېنى قورقۇتۇۋاتىان نەرسە غەۋ 
غۇسســە دېــگەن نەرســە مەۋجــۇت  –غۇسســىمۇك يــاق  مەنــدە غەۋ  –

ئەمە . ئۇنداقتا قورقۇشۇمنىئ سەۋەبى زادى نېمەك يا مەن نېمىدىن 
ك قارىغاندا مەن ئنزەممۇ بىلمەيدىغان بىـر  قورقىدىغانلىىنى بىلمىسەۋ

 نەرسىدىن قورقىدىغان ئوخشايمەن...
ئــويھپ نېمىــدىن قورقىـدىغانلىىىمنى ئــاخىرى تــاەتىم.   –ئـويھپ  

مەن ھاياتتا تولىمـۇ كـنرەگلەپ كېتىۆـتىمەن. چـ نتى مەن ھاياتنىـئ      
ــتىمەن...  ــىغا يېتىۆـ ــەب چوقىىسـ ــئ   ي كسـ ــدىلىتتە مېنىـ ــات ئەمـ ھايـ

يلىنىۆتۇ. قارىساۋ ھاياتتا ئېرىشتەنلىرىمنىئ ھەممىسـى  دخشمىنىمگە ئا
ھەممىســى خــۇددى  مېنــى مەســخىرە قىلىــ   قاقــاقھپ ك ل ۋېتىۆتــۇ...

ــۇ...  ــنز ئالدىمــــدا تۇرۇۋېتىۆتــ ــتىدەب مېنىــــئ كــ ــدىن  ئالۋاســ نېمىــ
قورقىدىغانلىىىمنىئ سىرىنى ئەمدى تـاەتىم. مەن ئەسـلىدە ھاياتنىـئ    

 « دەل ئنزىدىنھ قورقىدىتەنمەن.

 ھاالۋەتنىڭ سىرى –اتىرەمجەملىك ۋە ھۇزۇر خ

يۇقىرىدا تىلغا ئېلى  ئنت لگىنىدەب  ئادەتتە كىشىلەرنىئ كنگـ ل  
خاتىرجاملىتىدىن مەھرۇۋ بولۇپ قېلىشلىرىنىئ سىرى ئەسلىدە ئىمان 
بىلەن زىـ  مۇناسـىۋەتلىك بولـۇپ  ئىنسـان  ئىمانـدىن خـالىي بولـۇپ        

بولۇشـىغا قارىمـاي  مەگگـ      قلۇدا  ھاياتىدا ھەممە نەرسىسى توقالغىنى
ھا ۋەتتە ئېرىشەلمەي  قورقۇن   تەشـۋى    –خاتىرجەملىك ۋە ھۇزۇر 

 ۋە ئا قمادىلىك ئىاىدە ياشايدۇ. 
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ــا   ــي مـ ــئ ھەقىىىـ ــىم بۇنىـ ــا منىئ  ھسـ ــا ئەلەيھىسسـ يىتىنى مۇسـ
ئانىسىنىئ قىسسىسىنى ئوقۇغىنىڭىمدا تولـۇق چ شـىنى  يېتەلەيسـىم.    

ســــا ئەلەيھىسســــا منىئ ئانىســــىغا مۇســــا دەرۋەقە ئــــالھھ تائــــا  مۇ
ئەلەيھىسســا منى دېڭىمغــا تاشھشــنى ئىلھــاۋ قىلغــان ۋە كېــيىن  يەنە 
قــــايتۇرۇپ بېرىشــــتە ۋەدە قىلغانىــــدى. مۇســــا ئەلەيھىسســــا منىئ 
ــاە     ــا  قىل ــا بولغــان ئىمــانى كامىــل بولغاچى ــالھھ تائا غ ئانىســىنىئ ئ

ەەرمانىنى دەرھال ئىجرا ـ ئىتتىلەنمەستىنھ جانابىي ئالھھنىئ ئەمرى  
قىلــدى. ئــۇ مۇســا ئەلەيھىسســا منى ســاندۇقىا ســالدى  ئانــدىن ئــۇنى 
ساندۇق بىلەن دەرياغا تاشلىدى  دەريا ئۇنى قىرغاقىا تاشـلىدى  ئـۇنى   
مۇسا ئەلەيھىسسا منى ئنلت رخش ئ چ ن ك ت پ تۇرىۋاتىان دخشـمىنى   

ئ ئانىسـىنىئ  ەىرئەۋىن ئېلى  باقتى. چـ نتى مۇسـا ئەلەيھىسسـا منى   
ــۇۋ     ــئ چوقــ ــالھھ تائا نىــ ــىنى ئــ ــۇپ  بالىســ ــل بولــ ــانى كامىــ ئىمــ

مۇســانىئ ئانىســىغا »قوغدايــدىغانلىىىغا چىــن دىلىــدىن ئىشــىنەتتى. 
ــدخردۇقتى:    ــلەن بىلــ ــاۋ بىــ ــئ   ›ئىلھــ ــتتىن  ئۇنىــ ــانى ئېمىــ مۇســ

زىيانتەشلىتتە ئۇچرىشىدىن قورقساڭ  ئۇنى ساندۇقىا سېلى  دەرياغا 
ــىغام    ــل دەرياس ــى نى ــو رمىتىن دەپ    )يەن ــا ب ب ــۇنى ھ ــلىغىن  ئ تاش

قــورقمىغىن  )ئۇنىــئ ەىراقىــدىنم قــايغۇرمىغىن  ئــۇنى ســاگا چوقــۇۋ   
ــۇنى ەەي ــايتۇرىمىم ۋە ئــ ــمقــ ــبەرلەردىن قىلىمىــ نىــــئ ەىرئەۋىن‹. غەمــ

ۋە خاەىلىىنىـئ   مۇسانى ئاقىۋەت ئنزلىرىگە دخشـمەن ئائىلىسىدىتىلەر 
ى. ش بھىسـىمكى   مەنبەسى قىلى  ئ چ ن نىل دەرياسىدىن س زخۋالد

مۇسـا   1«ەىرئەۋىن  ھامان ۋە ئۇ رنىئ قوشۇنلىرى خاتا شىان ئىـدى. 
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ــدىل    ــۇيرۇقىنى بىجانى ــالھھ تائا نىــئ ب ئەلەيھىسســا منىئ ئانىســى ئ
ئانىسـىنىئ  »ئىجرا قىلدى  ەەرۋەردىگارىمۇ ۋەدىسىنى ئىشىا ئاشۇردى: 

ــىنىئ ھەق   ــئ ۋەدىسـ ــلىىى ۋە ئالھھنىـ ــى  قايغۇرماسـ ــال بولۇشـ خۇشـ
ئىتەنلىتىنى بىلىشى ئ چ ن بىم مۇسانى ئۇنىڭغـا قـايتۇردۇق  لـېتىن    
ــى    ــىنىئ ھەق ئىتەنلىتىنـ ــئ ۋەدىسـ ــى ئالھھنىـ ــا رنىئ تولىسـ ئىنسـ

  1«بىلمەيدۇ.

 ئىمان خاتىرجەملىكنىڭ ئاساسى

ئىنسانھر نۇرغۇنلىغان نەرسـىلەردىن ۋە خىلمـۇ خىـل ئىشـھردىن     
ىرىنىـئ ھەممىسـىنى   قورقىشىدۇ. لېتىن منمىن قورقۇنانىـئ دەرۋازىل 

ئىمان بىـلەن تاقىۋېتىـدۇ. چـ نتى ئـۇ يېگـانە ئـالھھ تائـا دىن باشـىا         
ھېابىـــر ئەھەدىـــدىن قورقمايـــدۇ. ئـــۇ ئـــالھھ تائـــا دىن قورقىاچىـــا 

ــانلىرىنى قىلــاە ئىتتىلەنمەســتىنھ   –ەەرۋەردىگارىنىــئ ئەمــرى  ەەرم
ئ دەرھــال ۋە بىجانىــدىل ئىجــرا قىلىــدۇ  شــۇنداقھ ئــالھھ تائا نىــ      

مەخلۇقلىرىدىن ھېابىر ئەھەدىگە ھەۋ تاجـاۋۇز قىلمايـدۇ ھەۋ زىيـان    
يەتت زمەيدۇ. ئەمما ئۇ كىشىلەردىن قىلاە قورقـۇپ قالمايـدۇ. چـ نتى    
ــرەر      ــدۇ. نە بى ــى قىھلماي ــاننى دەەئ ــرەر زىي ــدىن بى ــانھر نە ئۇنىڭ ئىنس
ەايدىنى كەلت رەلمەيدۇ  نە باشىىھرنىئ جېنىنى ئېلىشىا  نە باشىىھرغا 

 ھايات بېغىشھشىا  نە ئنل كلەرنى تىرىلدخرخشتە قادىر بو لمايدۇ.
ە تت ل ەەيغەمبەرلەرنىئ ئاتىسى ئىبراھىم ئەلەيھىسسا ۋ قەۋمىنى 
ــاقھپ     ــۇتھرنى ەاچ ــ م كە  ب ــر دەپ بىلى ــا نى بى ــالھھ تائ ــد )ئ تەۋھى
ــا تەھــدىت     ــۇق ئۇنىڭغ ــۇتلىرى توغرۇل ــى ب ــان  قەۋم تاشھشــىا چاقىرغ
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ئىبـراھىم ئەلەيھىسسـا ۋ تولىمـۇ ئەجەبلىنىـ  مۇنـداق      سالغان چاغـدا   
ئالھھنىــئ شــېرىتى بولــۇش ھەقىىــدە ئــالھھ ســىلەرگە  »دېگەنىــدى: 

ــېرىك      ــا ش ــالھھ تائا غ ــۇتھرنى ئ ــ رمىگەن ب ــل چ ش ــداق دەلى ھېاىان
ــىلەرنىئ شـــېرىك كەلتـــ رگەن   كەلت رخشـــتىن قورقمايۋاتســـاگھر  سـ

ــاتتىم    ــداقمۇ قورق ــۇتلىرىڭھردىن مەن قان ــەگھر   ب ــىلەر بىلس ئەگەر س
)ئېيتىڭھرچۇم  بىـم بـۇ ئىتتـى گـۇرۇھ ئادەمـدىن زادى قايسـىمىم ئەڭ       

ــۇ ئىتتــى    1«قورقماســلىىىا تېگىشــلىكك ــالھھ ب ــابىي ئ ــدىنھ جان ئارقى
ئــازابتىن ئەمىــن »گــۇرۇھ ئــادەۋ ھەقىىــدە مۇنــداق ھنكــ ۋ چىىارغــان: 

غان بولـــۇش ئىمـــان ئېيتىـــان  ئىمانغـــا مۇشـــرىتلىتنى ئارىھشـــتۇرمى
 2«ئادەملەرگە مەنسۇەتۇر  ئۇ ر ھىدايەت تاەىۇچىھردۇر.

ئىبارىســىنى « زۇلــۇۋ»ەەيغەمــبەر ئەلەيھىسســا ۋ بــۇ ئــايەتتىتى    
شـېرىك كەلتـ رخش ھەقىـىەتەن    »دەپ تەەسىر قىلغان: « شېرىتلىك»

 3«چوڭ گۇناھتۇر.
دېمەب  ئالھھ تائا  بىمگە تەۋھىد بىلەن ئىماننىئ خاتىرجەملىك 

ھا ۋەتنىـــئ ئەڭ چـــوڭ ئاساســـلىرىدىن ئىتەنلىتىنـــى   –ۋە ھـــۇزۇر 
شۇنىڭدەب  ئالھھ تائـا نى ئىنتـار قىلىـ   ئۇنىڭغـا شـەب ۋە شـېرىك       
كەلت رخشــنىئ قورقــۇن   ئىمتىــراپ  تەشــۋى   خاتىرجەمســىملىتنىئ  

ــۇقھپ بەردى:     ــى ئوچ ــەۋەبى ئىتەنلىتىن ــوڭ س ــىم »)ئەڭ چ ئىھھلىى
ىلەرنى )يەنـى بـۇتھرنىم   ھەقىىدە ھېابىر دەلىـل چ شـ رمىگەن نەرسـ   

ئالھھ تائا غا شېرىك قىلغـانلىىلىرى ئ چـ ن  كاەىر رنىـئ دىللىرىغـا     
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قورقۇن  سالىمىم  ئۇ رنىـئ بارىـدىغان جـايى دوزاختـۇر  زالىمھرنىـئ      
  1«جايى )يەنى دوزاسم ھەقىىەتەن يامان جايدۇر.

شاللىرىنىڭ  ئالالھ تائاالنى ئىنكار قىلغۇچى ۋە شەك كەلتۈرگۈچىلەرنىڭ قورقۇ
 سىرى

ئـــالھھ تائـــا نى ئىنتـــار قىلىـــدىغان مـــۇرتەدلەر ئـــادەتتە باشـــىا  
كىشىلەرگە قارىغاندا تېخىمۇ كنپ قورقـۇن  ئىاىـدە ياشـايدۇ. گەرچە    
ئۇ ر بۇنى باشىىھردىن يوشۇرسىمۇ بىراق ئۇ ر ئەمەلىيەتتە زامانـدىن   
ــۇپ قېلىشــتىن ۋە    ــرلىىتىن  كېســەل بول ــ ب ھادىســىلەردىن  ەېىى  ت رل
كىشىلەردىن قورقىدۇ. ئۇ رنىئ ئەڭ كنپ قورقىدىغىنى ئنل ۋ بولۇپ  
ئـۇ ر ئنل مــدىن خــۇددى ئـنزلىرىنى ەــايھپ تۇرىۋاتىــان دخشــمەندىن    
 يىرتىۇچ ھايۋاندىن  قورقۇنالۇق ئاقىۋەتتىن قورقىاندەكھ قورقىشىدۇ. 

 وەى ئىبنى مەستۇۋى مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە ئەخھق ەەيھس
ھەمدە ئۇنىئ  ەت ئۇنىئ ھەقىىىتىنى بىلمەيدىغانئنل مدىن ەەق»

ــدىغان كىشــىلەر  قورقىــدۇ.    ــدىغانلىىىنى بىلمەي قەيەرگە ئېلىــ  بارى
مەن ئنلگەنــدىن كېــيىن بەدىــنىم توەىغــا ئايلىنىــ  ›يــاكى ئنل مــدىن 

ــنز ەىېتــى داۋاملىشــىۋېرىدۇ. ئانــدىن مېنىــئ    ــا بولســا ئ كېتىــدۇ. دۇني
ھەمـدە  روھنىـئ ۋە      دەيدىغان‹دۇقىلاە ئەسەر قالمايھاياتلىىىمدىن 

جاننىئ ئاقىۋېتىنىئ قانداق بولىدىغانلىىىنى بىلمەيدىغان كىشـىلەر   
قورقىدۇ. ياكى ئنل مدىن ئېغىر كېسـەلگە دۇچـار بولـۇپ  ئنلـ ۋ ئېغىـر      
كېسەللىتتىن باشىا نەرسە ئەمە   دەپ گۇمان قىلىدىغان كىشـىلەر   

ئوقـۇبەت  ـ ېيىنتـى ئـازا     قورقىدۇ. ياكى ئنل مدىن ئۇنى ئنل مـدىن ك 
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دەيــدىغان كىشــىلەر  قورقىــدۇ. يــاكى ئنل مــدىن ئنلگەنــدىن كېــيىن  
ــدىن    ــدىغان ئەقىلــ ــدىغانلىىىنى بىلمەيــ ــھرنىئ بولىــ ــداق ئىشــ قانــ

م لــ كلىرى بىــلەن  –ىن مــال ئاداشــىۇچىھر  قورقىــدۇ. يــاكى ئنل مــد
ــا       خوتــۇن ــدىغان   ـ ب چــاقىلىرىنى تاشــھپ كېتىشــتە كــنزى قىيماي
لەر  قورقىــدۇ. بۇ رنىــئ ھەممىســى باتىــل قــاراش ۋە گۇمــانھر  كىشــى

 «بىلەن قىلاە مۇناسىۋىتى يوقتۇر.بولۇپ  رېئاللىق 
ىىھرنىئ ھەممىسى باتىل كنز قاراشـھردۇر. بىـراق   ىدۇرۇ   يۇقىر

ھەقىىەتنى ئىنتار قىلغۇچىھر بىلەن گۇمانخور ر ئەنە شۇنداق گۇمان 
گۇمـان ۋە باتىـل ئ سـتىدە     دىمۇ يەنىـھ ۋە باتىل ئىاىدە ياشاپ  ئنلگەن

شىدۇ. قىسىىسى ئۇ ر ھايات بىلەن مامات ئوتتۇرىسىدا گـاھ  خجان ئ ز
قايغۇرۇشسا  گـاھ ئىمتىـراپ چېتىشـىدۇ  گـاھ قورقىـدىن كېاىلەرنـى       
ئۇيىۇسىم ئنتت زخشسە  گاھ تەشۋىشتىن ئنزلىرىنىئ گنشىنى ئنزلىرى 

ــنمىن     ــم مـ ــراق بىـ ــىدۇ. بىـ ــۇپ كېتىشـ ــ دەب بولـ ــىگە نەزەر يېگـ كىشـ
ھا ۋەت ئىاىدە ياشاۋاتىانلىىىنى ـ تاشلىغىنىمىمدا  خاتىرجەۋ ۋە ھۇزۇر  

 كنرىمىم. 

 ئۆز رىزقىدىن غەم يېمەيدۇ مۆمىن

ــنمىن ــىدىن     مــ ــ  قېلىشــ ــدىن كېتىــ ــئ قولــ ــنز رىمقىنىــ ئــ
ئەنسىرىمەيدۇ  چ نتى رىمىىھر ۋەدىسىگە خىھەلىـق قىلمايـدىغان    

بولىـدۇ. ئـالھھ    كېۆىللىتىـدە ئ بەندىسىنى ئۇنتۇمايدىغان ئالھھنى
ــا      ــاراتتى. زېمىنغ ــ  ي ــېلىناام قىلى ــنرەە )س ــ ب ۋە ك ــى بنش زېمىنن
ــاش    ــدى  ياشـ ــدىغان قىلـ ــېمەكلىتلەر چىىىـ ــتەت بەردى  يـ بەرىـ

بەنـدىلىرىگە رىمىـق    زېمىنـدىتى ئۇسۇللىرىنى بېتىتتـى  شـۇنداقھ   
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قەســـەملەرنى  – دەۋە تەكىـــتلەپئىتەنلىتىنــى   كېۆىـــلبېرىشــتە  
  بەرگ چىـــدۇر لھھ ھەقىـــىەتەن ھەممىـــگە رىمىـــق    ئـــا »بەردى. 

ئاسـماندا  » 1«.قۇۋۋىتى ئـارتۇقتۇر  –قۇدرەتلىتتۇر  ئالھھنىئ ك چ 
ــار.     ــان ســاۋاپ ب ــار  ســىلەرگە ۋەدە قىلىنغ ــمقىڭھر ب ســىلەرنىئ رى
ئاسماننىئ ۋە زېمىننىئ ەەرۋەردىگارى بىلەن قەسەمتى  سـىلەرگە  

نىڭھردەب )يەنـــى قىلىنغـــان نەرســـە ســـىلەرنىئ ســـنزلەۋاتىى  ۋەدە
ــۇر   ــدەبم ھەقتـ ــق بولغىنىـ ــا ئېنىـ ــىڭھرنىئ ئنزخگھرغـ  2«.سنزلىشـ

نۇرغــۇن ھــايۋانھر ئــنز رىمقىنــى ئ ســتىگە ئا لمايــدۇ )يەنــى ئــنز   »
ئـاجىمدۇرم  ئـۇ رنى ۋە سـىلەرنى ئــالھھ     يشـتىن ېيرىمقىنـى تېۆىـ    
ــدۇ ــدۇر   رىمىىھندۇرىــ ــاگھپ تۇرغۇچىــ ــنزخگھرنى ئــ ــالھھ ســ   ئــ
   3«.بىلى  تۇرغۇچىدۇر )ئەھۋالىڭھرنىم

ــلەن   ــرى بى ــنمىنئالھھنىــئ ئاشــۇ ۋەدىلى ــدىن  م ئنزىنىــئ رىمقى
خــاتىرجەۋ بولىــدۇ. ئــۇ ئــنز ئەقىدىســى يولىــدا جەگــگە چىىىشــىا تــوغرا 

چاقىلىرىغا تارتىشى  ئولتۇرماي ئـالھھ يولىـدا ئنل شـنى     –كەلسە  با  
ىنمۇ بەب چاقــا  ئــات ئـۇ غلىرىنى ئۇ رغــا ئنزىــد  –ئـارزۇ قىلىــ   بـا    

 ئالىىنىغــاكني نىــدىغان مېھرىبــان ئالھھىــا تاشــھپ قويــۇپ  جېنىنــى  
 ئېلى  جەڭ مەيدانىغا كېتىدۇ. 

مۇنـداق   دەۋىتىـ  خۇش  ئېرىگەبىر ئايال ئالھھ يولىدا كېتىۋاتىان 
دەپ بىلىــمەن  رىمىــق بەرگــ چى دەپ  يېگــ چىدەيــدۇ: مەن ئىرىمنــى 

 گ چى قېلى  قالدى.كېتى  رىمىق بەر يېگ چىبىلمەيمەن. ھازىر 
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 رىمەيدۇىسئەنئۆز ئەجىلىدىن  مۆمىن

ئــنز ئەجىلىــدىن خــاتىرجەۋ ي رىــدۇ. ئــالھھ ئۇنىڭغــا       مــنمىن
ۋە مـۇئەييەن بىـر ۋاقىتنـى     نەەەسـلەرنى ساناقلىق كـ نلەر  چەكلىـك   

بېتىـــتتەن. ھېابىـــر كــــ چ بـــۇ ۋاقىتنــــى ئۇزارتالمايـــدۇ يــــاكى     
غـــانم ھەر بىـــر  ەەيغەمبەرلىرىنـــى ئىنتـــار قىل . »)كېمەيتەلمەيـــدۇ

بولىــدۇ  )ھــا ب  ۋاقتــىئ ممەتنىــئ )ھــا ب بولىــدىغانم مــۇئەييەن  
يەتتەنــلەر بىردەممــۇ ئىلگىــرى يــاكى كېــيىن      ۋاقتــىبولىــدىغانم 

ھەرقانــداق ئادەمنىــئ » 1«.بولمايــدۇ )يەنــى دەرھــال ھــا ب بولىــدۇم
ئنمرىنىئ ئۇزۇن ياكى قىسىا بولۇشى لەۋھۇلمەھۆـۇزدا يېمىلغـان. بـۇ    

   2«.ئالھھىا ئاسانھەقىىەتەن 
ــنمىن ــر    مـ ــ   ھەر بىـ ــ رلەرنى بېتىتىـ ــئ ئەجەل ۋە ئنمـ ئالھھنىـ

 ئىشىنىدۇ. ۋەتتەنلىتىگە ە ت ئنل شىنىجاننىئ قاچان  قەيەردە 
 

 تەقدىرگە ە ت لسە قەيەردە ئنلمەب 
 بىشەبئنل منى كنرىسەن شۇ يەردە 

 
 تەشۋىشىلىرىدىنۋە ھايات  غېمىبىلەن ئنل ۋ  ئىشىنى بۇ  منمىن

 تۇلىدۇ. قۇ
ھايـــاتلىق  مـــنمىنگەخـــاتىرجەۋ بولـــۇش   ئەجىلىـــدىنرىمىـــق ۋە 

ك چ ئاتـا قىلغانغـا ئوخشاشـھ تىنالىـق ۋە بەردەملىـك ئاتـا        ك رىشىدە
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ــدۇ.  ــى  ســەئد ھەججــاەقىلى ــلەن تەھــدىت   جــۇبەيرگەئىبن ــ ۋ بى ئنل
 مۇنداق دېگەن:  ھەججاجغا سەئىدسالغىنىدا 

ــدا ئىتەن  – ــئ قولۇگـ ــ ۋ ۋە ھاياتنىـ ــەۋ   ئەگەر ئنلـ ــى بىلسـ لىتىنـ
ســەندىن باشـــىا بىرىنــى ئىـــھھ تۇتــۇپ  ئۇنىڭغـــا ئىبــادەت قىلىـــ      

 ي رمەيتتىم  

 ئۆلۈمدىن قورقمايدۇ مۆمىن

ئنل مدىن قورقۇش  قايغۇرۇش ئىاىدە ياشىمايدۇ. چـ نتى   منمىن
ئنلــ ۋ چوقــۇۋ كېلىــدىغان زىيــارەتاى. قورقــۇش ئــۇنى قايتۇرالمايــدۇ.  

ئــى مــۇھەممەد م ســـىلەر   . »)تەســـىرلەندۇرەلمەيدۇقــايغۇرۇش ئــۇنى   
ۋە  غەيىۆنىقاچىدىغان ئنل ۋ چوقۇۋ سىلەرگە يولۇقىدۇ  ئاندىن سىلەر 

ئاشتارىنى بىلگ چى )ئالھھم نىـئ دەرگاھىغـا قايتۇرۇلىسـىلەر. ئـالھھ     
  1«.دېگىنسىلەرگە قىلمىشىڭھرنى ئېيتى  بېرىدۇ 

بەكمـۇ ئـاددىي تۇيۇلىـدۇ. ئنلـ ۋ بۇنـدىن بـۇرۇنىى        مـنمىنگە ئنل ۋ 
  شـەھىدلەر م  شەھىدلەر دەرىجىلىك يۇقىرى) سىددىىھرەەيغەمبەرلەر  

ۋە باشــىا كىشــىلەرنىئ يــولى. ئۇ رنىــئ ئىمىغــا ئەگەشــمەي   ســالىھھر
 يولىدا ماگماي ئامال يوق. 

ــال  ــا  –م ــئدۇني ــ     منمىننى ــەۋەبلىك ئايرىلى ــ ۋ س ــدە ئنل نەزىرى
ۇرسـۇنك  نېمىشـىا قايغ  مـنمىن قېلىشتىن قايغۇرغۇدەب نەرسـە ئەمە    

يـول   نـېمەتتە مەگگ ل ب دۇنياغا  ئەبەدىيلىك  منمىننىئئنل ۋ دېگەن 
ھەر بىر جان ئىگىسى ئنل منىئ تەمىنى »ئالىدىغان كنۋرخكى تۇرساك  

سـاۋابىم   ئەمەللىرگھرنىـئ تېتىغۇچىدۇر  سىلەرنىئ ئەجرىڭھر )يەنـى  
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دوزاختىن يىراق قىلىنغـان ۋە   كىمىتىقىيامەت ك نى تولۇق بېرىلىدۇ  
جەننەتتە كىرگ زخلگەن ئىتەن  ئـۇ مۇرادىغـا يەتـتەن بولىـدۇ. دۇنيـا      
ــى     ــارەتتۇر )يەنــ ــدىنھ ئىبــ ــدىغان مالــ ــى ەەقەت ئالدايــ تىرىتاىلىتــ

ــۇپ  ــە بول ــدىغان نەرس ــيىن     ئالداي ــدىن كې ــرىمەن بولغان ــازغىنە بەھ ئ
  1«.ت گەيدۇم

كېســـىل  –ۋە ئـــ زخل  ت گىشـــى ئنلـــ ۋ دېمەكلىـــك ە تـــ نلەي 
سـىلەر مەگگ لـ ب   »رلەردە مۇنداق دېـيىلگەن:  يوقىلى  ئەمە   ئەسە

  سىلەر ئنل ۋ ئارقىلىق ەەقەت بىر يۇرتتىن يارىتىلدىڭھرھايات ئ چ ن 
 «.يەنە بىر يۇرتىا ينتتىلىسىلەر

 ئەمەستۇر  ت گەشمەكلىكئنل ۋ دېگەن ئنل ەھ 
 . كنچمەكتۇرئۇ ەانىيدىن مەگگ ل ب بىر دۇنياغا 

ىن چىىى  كېتىشـىدۇر   ئنل ۋ دېگەن روھنىئ جەسەت قەەىسىد
روھ جەســەتتە قايتىــ   ۋاقتىــدا تىــرىل قىيــامەت ك نىــدىتى قايتــا 

 كېلىدۇ.  
 رۇمىـي  ددىنىـ جە لبىرى بولغان  سالىھھرنىئ  قىلىنىشاەرىۋايەت 

قىلىـ    غۇسـلى يېىىنلىشـىۋاتىانلىىىنى سـەزگەن ھامـان     ئەجىلىنىئئنز 
قېرىنداشـلىرى   ناماز ئوقۇغان. ئۇزۇن ئنتمەي رەكئەتئىتتى  ەاكلىنى 
ــئ  ــىغائۇنى ــدا      قېش ــان ھال ــدىنى قىلغ ــبلىگە ئال ــئ قى ــدە ئۇنى كىرگەن

  بىر ۋاراق قەغەز بولـۇپ  بېشىدانەەەستىن قالغانلىىىنى كنرگەن. ئۇنىئ 
 ئۇنىڭغا تنۋەندىتى مىسرا ر يېمىلغان ئىتەن:

                                                 
 ئايەت. -085ئال ئىمران س رىسى   1
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 ئېيتى  قويۇڭ مېنى ئنل ب كنرگەنلەرگە 
 يىغھپ مېنى زەردە قىلى  ي رگەنلەرگە.

  لەر مېنى ئنل ب چاغھپ قالدىڭھرمۇسى
 قەسەمتى  مەن ئوخشىمايمەن ھې  ئنل كتە.

  ياتتىم تاۋۇت ئىاىدە بىر تىنىم بىلەن
 بىر چاغھر ئۇ بولغان ئىدى كىيىم ئنزخمگە.
 قۇشىاچ ئىدىم تەن قەەەستە ياشايدىغان 

 .گنرخل كتەئۇچتۇۋ ئۇندىن  ئۇ تۇتۇلدى 
 غا شۇ خۇدا خا ستارىمبار  مەدھىيەۋ

 ئورۇن قۇردى ئۇ مەن ئ چ ن ي كسەكلەرگە.
 جانسىم ياتساۋ مېنى ئنلدى دەپ بىلمەگھر 

 ينتتەلمەب بۇ  بۇ ئالەمدىن ئۇ ئالەمگە.

نىنىئ مەگگ لـ ب ھاياتىـا كىرىشـتىن    ېكىشى ت رۇمىي ددىنىجە ل
ــىئىلگىرىتــى يوقىلىشــنىئ   ــئ ســىرى   ھېتمىت  توغرىســىداۋە ئنل منى

 مۇنداق دەيدۇ:  
بــايلىىنى  قىممەتلىــكبولغانــدىھ گــ للىنى  بولىــدۇ    ۋەيــران »

زېمىننى كو پ ئىمدىمىسە تاەىىلى بولمايدۇ. سىم بىر ئنينىئ چېىىلى  
كنرسىڭىم  بۇنىئ ئورنىغا يېڭى بىنا ياكى  قىلىۋىتىلگەنلىتىنىۋەيران 

قۇرۇلــۇش ســېلىنىدىتەن دەپ بىلىــئ  ئنينىــئ ۋەيــران قىلىنىشــى      
بــايلىىھرنى چىىىرىــۋېلى  ۋە ئــۇنى   ئۇنىڭــدىتى كنم لــ پ قالغــان   

دەرەس چېاەب تاشلىمىغۇچە «. »دېرەب بېرىدۇ سېلىشتىنيېڭىۋاشتىن 
مېۋە بەرمەيدۇ. شۇنىڭدەب روھمۇ يوقالغۇچى تەن يىىىلى  كونىرىغـان  
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ــات  ــى كىيىمىنـــى     ســـېلىۋىتىلمىگ چەھايـ ــئ كـــنركەۋ  يېڭـ ئنزىنىـ
  «.يېڭىلىنالمايدۇكىيەلمەيدۇ ۋە 

ــۇتلەق » ــالھ ســېخىيم ــنزى بەرگەن ئ ــىھ ئ ــا   نېمەتن ــۇ كاتت يەنىم
ــېمەت ــق     نـ ــىا مۇۋاەىـ ــ  ياشاشـ ــدۇ. مەگگـ ــ ن تارتىۋالىـ ــرى  ئ چـ بېـ

ــاتنى  ئەڭ كەگــرى  ئەڭ ئەبەدىــي  ئەڭ گــ زەل    ــۇ ھاي كەلمەيــدىغان ب
  «.ھاياتنى بېرى  ئ چ نھ تارتىۋالىدۇ

ئادەمدىن باشىا ھەر  خۇدخكاى»مۇنداق دەيدۇ:  مۇئازيەھيا ئىبنى 
يامـان كنرمەيـدۇ  ئنلـ ۋ دېـگەن      شـنى ىشىئ چرئنلـ مگە   قانداق ئـادەۋ 

  «.ۋاسىتەدۇر يېىنھشتۇرۇدىغانئاشىىنى مەشۇقىا 
ــداقتۇر      ــدىتى قانــ ــ ۋ ھەقىىــ ــى ئنلــ ــ ۋ قارىشــ ــل ئنلــ ــۇ خىــ بــ

قــاراش  تەسەۋۋۇەھشــىانيــاكى  ەەلسەەەۋىيلەشــتەنمەخسۇسھشــىان  
ــى   ــتىن  بەلت ــ رخببولماس ــاق    ە ت نس ــىنىئ ئورت ــۇلمانھر ئاممىس مۇس

 ارىشى. ق
قالغان بىر تـاغلىق ئـادەمگە: يېىىنـدا ئنلـ پ      ئېغىرلىشى كېسىلى 

   ئۇ:  دېيىلگەندە –  كېتىدىتەنسىم
 :  يېنىدىتىلەردەپ سورايدۇ.  –ئنلسەۋ قەيەرگە بارىمەنك  –
 بۇ ئادەۋ:   دېيىشتەندە –ئالھھنىئ ئالدىغا   –
ا ۋاي ئىســىت..... ســىلەرگە  مەن قېشــىدا ياخشــىلىىتىن باشــى   –

 نەرسە بولمىغان زاتنىئ ئالدىغا بېرىشتىن قانداقمۇ قورقىمەنك دەيدۇ.

 ئۈمىد

ۋۇجـۇدىنى ئـوراپ تۇرىـدىغان ئ مىـد تۇيغۇسـى بولسـا         منمىننىئ
خاتىرجەملىك ۋە تىنالىىنىئ ئاساسلىرىدىن بىرى. ئ مىد  منمىندىتى
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ئۇلۇغۋار ئىشـھرغا ئـنزىنى    منمىندە  دېگەن بۇ نەرسە بىر ت رتتە بولۇپ
ېغىشھيدىغان جەگگىۋارلىق روھىنى يېتىلـدخرخپ  روھ ۋە بەدەننىـئ   ب

 غەيرەتلىتنــىغەيــرەتتە   ھــورۇننىئاكتىۆاــانلىىىنى قوزغايــدۇ. ئ مىــد 
بولســـا داۋاملىـــق تىرىشىشـــىا  مەغلـــۇبىيەتتە ئۇچرىغـــانھرنى غەلىـــبە 

تېخىمـۇ كـنپ    قـازانغۇچىنى قىلغانغا قەدەر تەكـرار ئۇرۇنۇشـىا  ئۇتـۇق    
 شىا ئ ندەيدۇ. ئۇتۇق قازىنى

ئ مىد ھاياتنىئ جەۋھىرى  ئاكتىۆاانلىىنىـئ ت رتتىسـى  ھايـات    
ــىئەلەملىرىنىـــئ  ــلۇق  يېنىتلەتت چىسـ ــا گ زەللىـــك ۋە خۇشـ   ھاياتىـ
 بېغىشلىغۇچى. 

ئ مىد تولىمۇ شېرىن نەرسە  ئىشىا ئاشسۇن ياكى ئىشىا ئاشمىسۇن 
ى. ئـۇ  ئۇ ئەسلدىنھ گـ زەل بىـر نەرسـە. ئاشـىق شـائىرغا قـۇ ق سـا يل       

 مۇنداق دەيدۇ:

 مەشۇقنى سېغىنى  بىر تاتلىق ئازا  
 ئۇسسۇزلۇق تاەىاندەب  كەتتەندە چاگىاپ.

 يەتسەب بىم ۋىسالغا قاناىلىك ياخشى 
 يەتمىسەب قالىدۇ ياشىغان يايراپ.

ئ مىد  ئ مىدسىملىتنىئ دخشـمىنى. ئ مىدسـىملىك دىلـدىتى     
ئۇتۇق ئ چ ن  –. ئۇ كىشىدىتى غەلىبە ئنچ رىدۇئىشەن  چوغىنى 

 ھەرىـتەت  روھتىتـى . ئۇ ئ زخۋىتىدۇباغھنغان ئ مىد رىشتىلىرىنى 
كېــرەكتىن  مــادارنى –ئىســتىتىنى ئنلت رىــدىغان  تەنــدىتى كــ چ 

ــى        ــۇ ياخش ــتە خويم ــۇ جەھەت ــائىر ب ــر ش ــاەەت. بى ــدىغان ئ چىىىرى
 ئېيتىان:
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 تېنىنى  ئ مىدسىمنىئ ئاجىملىتارئ مىدسىملىك 
 دىلىك كىشىنى.ئىرا قىلىۋىتەر بوشاگھردىن

مۇنداق دەيدۇ: ئىتتـى ئىشـتا ھـا كەت بـار  بىـرى       مەسئۇدئىبنى 
مۇنـداق دەيـدۇ:    غەزالىـي ئ مىدسىملىك  يەنە بىـرى كنرەگلىـك. ئىمـاۋ    

ــا   ــت بولس ــتەتبەخ ــا   ھەرى ــارقىلىق قولغ ــى  ئ ــمدىنى  ۋە تىرىش   ئى
قىلمايدۇ ۋە ئىمدەنمەيدۇ. چـ نتى   ھەرىتەتكېلىدۇ. ئ مىدسىم كىشى 

نەرسە.  تېۆلما نەرسىسى قاناە قىلسىمۇ  ئىمدىگەنرىشىدا  ئۇنىئ قا
كــنرەڭ ئــادەۋ ئــنزخۋ تىرىشــى  مۇرادىمغــا يەتــتىم  دەپ قارىغاچىــا        

 قىلمايدۇ.  ھەرىتەت
ــىملىك ئەدەپ     ــاندا ئ مىدســ ــر ئىنســ ــداقھ بىــ ــۇنىڭدەب  قانــ شــ
كېتىدىتەن  دۇنيا ئۇنىڭغا قاراگغۇلىشـى   كـنزى تۇتۇلىـدۇ. كەگـرى     

 تار تۇيۇلىدۇ:زېمىن ئۇنىڭغا 

 بىلمە  بولۇپ قالىدۇ بىلىدىغان بولسىمۇ 
 ياخشىمۇك چېتىنمەكلىكئالغا چامداش ۋە ياكى 

ــى   ــان روھىن ــىملىك ئىنس ــ چىئ مىدس ــاننىئ  چىرتت زەھەر  ئىنس
ــىم      ــويى ئ مىدس ــان ب ــۇن  زام ــۇچى قۇي ــران قىلغ ــۋارلىىىنى ۋەي جەگگى

ــلىق  ھا  ــ ۋ يارىتالماسـ ــا ئ نـ ــۋالى ھاياتتـ ــاتلىق ئنتتەنلەرنىـــئ ئەھـ يـ
 چىندىن ھېس قىھلماسلىق بولۇپ كەلگەن.  مەنىسىنى

 ئۈمىدسىزلىك بىلەن ئىمانسىزلىق بىر ال بىرىدىن ئايرىاللمايدۇ

ئ مىدسىم كىشىلەرنىئ ئالھھىا تانغۇچىھر ياكى ئىمانى ئاجىم ر 
ئارىسىدىن كنپ چىىىشى تەبىئىـي ئەھـۋال. چـ نتى ئـۇ ر ئـنزلىرى      
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ئويھيدۇ. ئۇ ر ئالەملەرنىـئ ەەرۋەردىگـارى   بىلەنھ ياشايدۇ  ئنزىنىھ 
ئـ زخۋەتتەن بولىـدۇ. دېـمەب     مۇناسىۋەتنىبىلەن ئنزى ئارىسىدىتى 

ــىملىك ــلەن  ئ مىدس ــۇربى ــار. ھەر     كۇە ــاغلىنى  ب ــ  ب ــىدا زى ئارىس
بىرىنى كەلتـ رخپ چىىىرىـدىغان ئامىـل ۋە نەتىـجە       –ئىتتىسى بىر 
ئى »تۇغىدۇ.  لىتنىئ مىدسىم ىكۇەرتۇغىدۇ   كۇەرىنىئ مىدسىملىك 
ۋە ئۇنىــئ ئۇكىســىنى ئىــمدەگھر     يۇســۇفنى  رىڭھرېــئوغــۇللىرىم ب

ــىمكى ەەقەت    ــاگھر  ش بھىس ــد بولم ــدا نائ مى ــئ يولى ــاەىرئالھھنى  ك
ئىبـــراھىم: » 1«.ئالھھنىـــئ رەھمىتىـــدىن ئ مىدســـىملىنىدۇ قەۋمـــھ

ەەرۋەردىگارىڭنىئ رەھمىتىدىن گۇمراھھردىن باشىا كىممۇ نائ مىـد  
  2«.رك دېدىبو 

كەلت رخپ چىىـارغۇچى ئىشـھردىن بولـۇەھ     كۇەرىنىئ مىدسىملىك 
خۇدخب ئامىلى ھېسابلىنىدۇ. ئالھھىا  ئالھھ  –قالماستىن  تېخى شەب 

ــلەن  ــىىابى ــئ ئۇچرىشىش ــى  ئالھھنى ــان   ھېتمىت ــا بولغ ۋە ئادىللىىىغ
ئىشــەناىنى يوقاتىانھرنىــئ ھەممىســى كىشــىلەرگە  ھاياتىــا  ئــالەمگە  

 مىدۋار قاراشتىن مەھرۇۋ  دۇنياغا قاەىاراگغۇ ئەينەكـتىن قارايـدىغان   ئ
 دەب:ىنىدېگ مەئەررىنىئئە   ئەبۇلكىشىلەردۇر. خۇددى 

 
 دادامنىئ گۇناھىدىن بۇ ئالەمگە  تنرەلگەنمەن

 مەن قىلمىدىم بۇ گۇناھنى ئەمدى ھېابىر ئادەمگە.

 ئۇ يەنە شۇنداق دەيدۇ:

                                                 
 ئايەت. - 81يۇسۇف س رىسى  1
 ئايەت. - 59س رىسى  ھىجىر 2
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 يىغلىما  گىمۇئنلگەنتۇغۇلغانغا بولما خۇش  
 قۇرت تۇغۇلغان  ئنلگەنگە ئوخشار بۇ ئى  ەەقەتھ.

 ئىمان ئۈمىد تۇغدۇرىدۇ

 كـۇەرى بىـلەن   ئ مىدسىملىكيەنە بىر تەرەەتىن قارىساق  خۇددى 
بىرىـدىن   –بىرىدىن ئايرىھلمىغاندەب  ئىمان ۋە ئ مىدنىڭمۇ بىر  -بىر 

ال ار  ئەڭ خۇشــئەڭ ئ مىــدۋ مــنمىنئايرىھلمايــدىغانلىىىنى بايىــايمىم. 
ئەڭ يىـراق   زىرىتىشـتىن ۋە  رلىـق ئىنسان. شۇنداقھ ئ مىدسىملىك  بىما

ــالەمنى ئايھ    ــۇ ئـ ــى بـ ــئ مەنىسـ ــ نتى ئىماننىـ ــان. چـ ــدۇرۇپ ئىنسـ نـ
قالمايــدىغان  گۇنــاھھرنى  مەخۆىــيمە ېتۇرىــدىغان  ئۇنىڭــدىن ھېانــ

قوبـۇل قىلىـدىغان     تەۋبىسـىنى  بەنـدىلىرىنىئ قىلىـدىغان    مەغۆىرەت
ــى ــدىغان    بەندىسـ ــانلىق قىلىـ ــرەب مېھرىبـ ــىدىنمۇ بەكـ ــنز ئانىسـ گە ئـ

 قىلى  دېگەنلىتتۇر.  ئېتىىادقۇدرەتلىك ئالھھنىئ بارلىىىغا 
ــئ    ــاھ قىلغۇچىنى ــدخزدە گۇن ــالھھ كېاىســى ك ن ــى  تەۋبەئ قىلىش

قىلىشـى   تەۋبە قىلغۇچىنـئ ئ چ ن  ك نـدخزى بولسـا كېاىـدە گۇنـاھ     
خشىلىىىا ئون ھەسسـىدىن  ئ چ ن قولىنى ئېاى  تۇرىدۇ. ئالھھ بىر يا

بېرىدۇ  بىر يامانلىىىا بىر جـازا بېرىـدۇ    مۇكاەات ھەسسىگىاەيەتتە ي ز 
 . كەچ رىۋىتىدۇياكى 

ئىشـەن  بـاغھپ قىلىـدۇ. چـ نتى ئـۇ       غەلىبىگەجەڭ قىلسا  منمىن
ــالھھ ئۇنىــئ.    ئــۇ ر چوقــۇۋ »ئــالھھ بىــلەن بىــرگە  ئــۇ ئالھھنىــئ  ئ

ــئ ق  ــاەىۇچىھردۇر  بىمنىــ ــرەت تــ ــبە  نۇســ ــۇۋ غەلىــ ــۇنىمىم چوقــ وشــ
  1«.قىلغۇچىھردۇر

                                                 
 ئايەت. -010س رىسى  ساففات 1



 214 

ئـۇ كېســەل بولــۇپ قالســا ساقىيىشــىدىن ئ مىــد ئ زمەيــدۇ  گۇنــاھ  
ــا   ــ  قالسـ ــرەتقىلىـ ــدۇ:   – مەغۆىـ ــدىنى ئ زمەيـ ــدىن ئ مىـ كەچ رخمـ

ــا ــا   قىيىناىلىىـ ــ پ قالسـ ــاناىلىىىاچ شـ ــدىنى   ئاسـ ــتىن ئ مىـ چىىىشـ
را ئىـ  بـاش   . ئۇ ھەقىىەتتىن غاەىل قالغـانھردا بىـرەر نـاتوغ   ئ زمەيدۇ
بىــم ھەق »ئۇنىــئ ھامــان يوقىلىــدىغانلىىىغا ئىشــىنىدۇ.     كنت رســە

ــاتىلنى     ــم  ھەق ب ــۇۋ قىلىمى ــا ھۇج ــارقىلىق باتىلغ ــدۇئ ــل يوقىتى   باتى
  يوقىلىــدۇ )ئــى كۇففــار ر جامائەســى  ئــالھھنى بالىســى بــار ناگاھــان

  1«ۋاي  سنزخگھرغا س ەەتلىگەنخوتۇنى بار دەپم 
ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇنم مۇنـــداق  )ئـــالھھ مەســـئۇدئىبنـــى 

ئەگىشـى    ئاسـاناىلىىمۇ دېگەن: ئەگەر ئنيگە قىيىناىلىق كىرسـە  
 كىرىدۇ. 

تاشـىى  رامتىـھر ۋە   –ئادەتلىنى  كەتتەن قىلىـ    ماتېرىيالىستھر
ئنتەلمەيدۇ. ئەمما  نېرىسىغالى   ئۇنىئ ېسەۋەبلەر بىلەن چەكلىنى  ق

ــنمىن ــ  مەۋجۇ   م ــەۋەبلەردىن ھالىى ــىى س ــىرىغا قەدەر  تاش ــئ س داتنى
يـاراتىۇچى ۋە سـەۋە  بولغـۇچى ئـالھھنى      سەۋەبلەرنىي رخش قىلى   

 تېۆىۋالىدۇ. 

لىتىـگە ناھـايەت ئـۇزاق يىلـھر     يىتىـ  كەتتەن بالىسـى  يۇسۇفنىئ 
ەادىشـاھنىئ   نىئىقېرىندىشـ شى  بۇمۇ يەتمىگەندەب  يۇسـۇفنىئ  ۇبول

 يەئىۇبىــاى ئــوغرى ســ ەىتىدە تۇتــۇپ قىلىنىشــ ئوغرىلىغــانقەدەھىنــى 
ــبىگە       ــئ قەل ــاي  ئۇنى ــنىگە قارىم ــ  كەلگى ــازا  ئېلى ــر ئ ــۇ ئېغى بەكم

 ئ مىدسىملىك يېىىن يولىمىدى. 
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ــۇ » ــۇ     يەئى ــىلەرگە ب ــىڭھر س ــداق ئەمە   نەەس ــى: ئۇن ئېيتت
ــرايلىىاە     ــەتتى  مەن ەەقەت چىـ ــق كنرسـ ــنى چىرايلىـ ــەبرئىشـ  سـ

ــا     ــئم ھەممىســىنى ماگ ــ چ ئوغلۇمنى ــى ئ ــئ )يەن ــمەن  ئۇ رنى قىلى
ھھتىن تىلەيــمەن  ئــۇ ھەقىــىەتەن قەمــتە قىلىــ  بېرىشــنى ئــالدەر
نىــئ ھــالىمنى بىلىــ  تۇرغۇچىــدۇر  ھــېتمەت بىــلەن ئىــ        ېم

   1«.قىلغۇچىدۇر

 زۆرۈرلىكىھاياتتا ئۈمىدنىڭ 

شـى كېـرەب. ئەگەر   ۇرەقىىي قىلىشى ئ چ نمۇ ئ مىـد بول ەەننىئ تە
لەن ەەن  كەشــۆىيات چولۆــانلىرى ئــنز دەۋرى قاراشــلىرى بىــ –بىلىــم 

چەكلەنگەن ۋە مەۋجۇد ھالەتتە قانائەت قىلى  ئنتتەن بولسـا  يېڭـى   
ــى   ــىەت  يېڭــى بىلىملەرن ــېاى ھەقى ــد ئ   ئايدىڭھشتۇرۇشــھردا ئ مى

ەەن ئنزىنىئ ب گ نتى  –ئۇ رغا روھىي مەدەت بولمىغان بولسا  ئىلىم 
ھەمـــدە ئىنســـانھر ئايغـــا چىىالمىغـــان  ئېرىشـــەلمىگەن تەرەقىىياتىغـــا

 بو تتى. 
  يېىىنلىشىدۇئ مىد ھەمراھ بولسا قىيىناىلىق ئاسانلىشىدۇ  يىراق 

ــۇھەممەد ئەلەيھىسســا ۋ    ــۇزۇن كــ نلەر قىســىىرايدۇ. يولباشــاىمىم م ئ
 ئ مىدۋار ئىسھھاتاىھرغا ياخشى نەمۇنە بو  يدۇ. 

خەلىنـى ئ زل كسـىم    جەريانىـدا ئۇ مەكتىدە تۇرغان ئون ئـ چ يىـل   
ــا   ــئ چـ ــاقىردى. ئۇنىـ ــھمغا چـ ــخقىرىىى ئىسـ ــا  رىگەىمەسـ   ھۇجۇمغـ

ــازار  ــۇ ر ئۇنىــئ   –دوســتلىرى ئ كــ لۆەتلەرگە ئۇچرىغــان بولســىمۇ  ب
 قەلبىدىتى ئ مىد ئوتىنى ئنچ رەلمىدى. 

                                                 
 ئايەت. -80يۇسۇف س رىسى  1



 216 

مۇشــرىتھر ئۇنىــئ دوســتلىرىغا ئــازار بېرىشــنى ك چەيتتەنــدە       
بـۇيرۇدى ۋە چوگىـۇر ئىشـەن      قىلىشـىا ھىجرەت  ھەبەشستانغائۇ رنى 

ــلەن:  ــا تار»بىـ ــىلەرنى    زېمىنغـ ــۇۋ سـ ــالھھ چوقـ ــتىڭھر  ئـ ــ  كېـ ىلىـ
 دېدى. « تېۆىشتۇرىدۇ

 ئەرتئىبنـى   خەببـا  ئۇنىئ قىشىغا دوستلىرىدىن بىـرى بولغـان   
ــدى. ئۇنىــئ خوجــايىنى ئــۇنى دخمبىســىگە قىمىتىلغــان تنمــ رنى    كەل

ــايتتى.     ــلەن قىين ــىيلىك بى ــ  ۋەھش ــا يېىى ــۇلۇلھھىا خەبب دەرد  رەس
 سەمۇدۋە  ئاددېدى. ئۇ  ئالھھنىئ  «بىمگە دۇئا قىلمامسەنك»ئىاىدە: 

جـــازا  كاەىر رغـــاقەۋمىنـــى جازالىغىنىـــدەب  ئـــنزلىرىنى قىيناۋاتىـــان  
ــى.   ــدەب قىھتتـ ــنى ك ت ۋاتىانـ ــۇلۇلھھچ ش شـ ــۇ   رەسـ ــتىنىئ بـ دوسـ

ــدىراگغۇلۇقىغا ــ نتى     ئالـ ــا ب گـ ــدى ۋە ئۇنىڭغـ ــاچاىىى كەلـ ــەل ئـ سـ
دا سـاۋاق  قىلى  ئەتىدىن ئ مىدۋار بولـۇش توغرىسـى   سەبر قىيناىلىىىا

 بېرى   مۇنداق دېدى: 
 تارغاقتــاســىلەردىن ئىلگىرىتــى كىشــىلەرنىئ گنشــلىرى تنمــ ر »

ــان    ــ  گنشــى ۋە ســنگىتى ئۇي ــتەن    –تارىلى ــ  كەت ــا ئايرىلى بۇيانغ
ــداق     ــىمۇ بۇنـ ــھنغان بولسـ ــ  تاشـ ــلەن تىلىـ ــىدىن ھەرە بىـ چوقىىسـ
 دەھشەتلىك ئازابھر ئـۇ رنى دىنىـدىن قايتۇرالمىغـان ئىـدى. ئالھھىـا     
ــت ن قىلىــدۇكى ھەتتــا        ــۇ دىننــى شــۇنداق ئ س ــەمتى  ئــالھھ ب قەس

ئـالھھتىن باشـىا ھېاتىمـدىن     2ىمەۋتـتە رھەزبىـر كـارۋان    1سەنئالىق
ــدىرا   ــىلەر بەب ئالــ ــېتىن ســ ــدىغان بولىــــدۇ. لــ ــاي بارا يــ پ قورقمــ

 «كېتىۋاتىسىلەر  
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قەلبىـدىن ئېتىلىـ  چىىىـ      منمىن شارائىتھردامۇشۇنداق قىيىن 
بۇ نۇرنى نېمە دەپ ئاتاش  تارقىتىۋىتىدىغان زۇلمەتنى  يولنى يورۇتۇپ

دەپ ئاتاش كېـرەب. ئەگەر خالىسـىڭىم   « ئ مىد»كېرەبك ئەلۋەتتە ئۇنى 
 بولىدۇ. دېسىڭىممۇ ئىشىنى ئالھھنىئ ياردىمىگە 

ــالىبتۇر» ــالھھ غى ــنمىنلەرگە  )ئ ــالھھ  م ــدۇر  ئ م ناھــايىتى مېھرىبان
ــدىغانلىىىنى ۋەدە   ــىگە  ئـــۇ رنى غالىـــا قىلىـ ــالھھ ۋەدىسـ قىلـــدى. ئـ

ــنزى       ــۇر  س ــى ھەقت ــئ ۋەدىس ــ نتى ئالھھنى ــدۇ )چ ــق قىلماي خىھەلى
 1«.راستتۇرم  لېتىن كىشىلەرنىئ تولىسى بۇنى بىلمەيدۇ

 ئىمان ۋە سۆيگۈ

ئالھھ بىلەن قەسەمتى  ئىمان ئېيتماي تۇرۇپ ھەرگىم جەننەتتە »
ئىمـان   ۇچەئورنـاتمىغ بىرىڭھر بىلەن دوسـتلۇق   –كىرەلمەيسىلەر  بىر 

  2«.ھېسابھنمايسىلەرئېيتىان 
مەمنۇنلۇقىا قارىغانـدا ئا ھىـدە    تەسىرىماھىيەتتە  مۇھەببەتنىئ 

ۋە چوگىۇرراق بولىدۇ. ئىنساننىئ بىر نەرسىدىن ياكى بىـر شەخسـتىن   
رازى بولغــــــانلىىى ئــــــۇنى ياخشــــــى كــــــنرگەنلىتى ۋە قەلبىنــــــى 

ەببەتنىـئ ئىشـى   دېرەب بەرمەيدۇ. بۇ دېـگەن مۇھ  بىغىشلىغانلىىىدىن
 رازىلىىنىئ قولىدىن كەلمەيدۇ.   بولۇپ

  ىمۇھەببەت ئادەۋ ۋۇجۇدىنىـئ روھىـي ۋە قەلبنىـئ ئەگگ شـتىر    
 . كاەالەتاىسىشۇنداقھ ئىنسان بالىلىرىنىئ تىنالىق 
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بىــرىگە ســوقۇلۇپ  –بىــر  ەھنېتھرنــىتارتىشــى  كــ چى قــانۇنى  
 ساقھۋاتىانغاىن بىرىگە چ ش پ كېتىشت –كېتى   ئوربىتا ئاتھپ بىر 

ــانھر   ــانۇنىمۇ ئىنســـ ــۇھەببەت قـــ ــاش  مـــ ــىۋىتىنىئئوخشـــ  مۇناســـ
 زۇلۇۋ  ھەمتارلىق ئ چ ن خىممەت قىلى   يېىىنلىقئ زل كسىملىتى ۋە 

ۋە قان تنك ش قاتارلىق ئىشھرنىئ مۇمتىن قەدەر سادىر بولماسلىىىنى 
 ئىلگىرى س رىدۇ. 

زىرقى بـارلىق  بولسا قەدىمتـى ۋە ھـا   قىممىتىمۇھەببەت ۋە ئۇنىئ 
ئىنســانھرغا تونۇشــلۇق ئىــ   ئەگەر مــۇھەببەت ي كســەب ئورۇنغــا      
ــان      ــاە بولمىغ ــا موھت ــيە ۋە قانۇنغ ــىلەر ئەدلى ــا  كىش ــدىغان بولس ئنتى

 بو تتى. 
مـۇھەببەت  »مۇنداق دېـگەن:   رۇمىي ددىنىجە ل سوفىيئاتاقلىق 

ــادلىىىا       ــاەىلىىنى ش ــا  خ ــوەىنى ئالتۇنغ ــدۇ  ت ــاتلىق قىلى ــاچاىىنى ت ئ
  زىنداننى باغاىغا  غەزەەنى سني ناتە ئايھندۇرىدۇ. ھوزۇرغائاغرىىنى 

. ئنل كنى تىرىلدخرخپ ئېرىتىدۇمۇھەببەت تنم رنى يۇمشىتى   تاشنى 
  «.ھاياتلىق بەخ  ئېتىدۇ

 ھـ كەر مۇھەببەت ئىنساننى كـنب قەرىـگە ەەرۋاز قىلدۇرىـدىغان     
ەننىـئ قۇللىرىغـا   يۇلتۇزىغا يەتت زىدىغان سـۇنما  قانـات. مـاددا ۋە ت   

تاەسـۇن  بىـم    بەرىـتەت دۇنيانىئ غېمىدە ي رگەنلەر  –ئايلىنى   مال 
ئۇ ردىن ھېانەرسـە تا شـمايمىم. بىـم بولسـاق مەگگـ  يوقالمايـدىغان       

نى ياشاتســۇن ئەي ېلىتىنىــئ ئەسـىرلىرىمىم. ئىھھىــم سـ  مـۇھەببەت دۆ 
ــۇھەببىتىم  ئەي   ــا  قىلغــۇچى م  ۋە ئاغرىىىمنىــئ كىســىلىممېنــى بىت

دورىسـى  ئەي مـاھىر    منىـئ ۇتەكەببۇرلۇقدوختۇرى  ئەي قورقـۇن  ۋە  
  « تەستىناىمدوختۇرۇۋ  ياشاپ كەت ئەي مېنىئ 
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بىمدىن قايسى بىر ئادەۋ ئنز كەلگ سىدە بىر بەخت يۇلتۇزىغا ئىـگە  
ــم   ــداقتا بى ــداقمۇ ئويلىمىســۇنك  ئۇن ــۇ بەخــت   بولۇشــنى قان ئ چــ ن ب

 شى مۇمتىنك ۇيۇلتۇزى نېمە بول
 ۇك ئۇ بىمگە قۇرۇق مەنتىىىدىن باشىا نېمە بېرەلەيدۇك بىلىمم

 ك  بېرەلسۇنك ئۇ بىمگە دائىم قورقۇشتىن باشىا نېمىمۇ ئېھتىياتمۇ
بىمارلىىتىن بنلەب يەنە نېمە  ت گىمە خىممەتمۇك ئۇ ئاچاىق تەر  

 بېرەلەيدۇك 
ــمگە   ــۇ بى ــا  – خەۋپەۇلاــۇك ئ  –خەتەر  ئېھتىيــات  قورقــۇن   جاە

 شىا نېمە بېرەلەيدۇك با مۇشەقىەتتىن
ــۇك   ــالبۇكى مۇھەببەتا ــھھھ ــمگە    لىل ــۇ بى ــاق  ئ ــى ئېيتس گەەن

باشىا نەرسـىلەر    تىنالىق  ئاراملىق  ئىشەن  بېرىدىغان  قىسىىسى
. مانـا شـۇ   گەۋھەردۇربىـر  ەن بەختنى بېرەلەيدىغان بىردىنبېرەلمىگ

مۇھەببەت ت رتتىسىدە ھەممە نەرسىنى  ھەمـمە ئىنسـاننى ياخشـى    
ــا كــنرىمىم ــم ھەتت ــاەەتلەرنىمۇ   نېمەتنــى. بى ــدەب ئ ياخشــى كنرگەن

ــۇ مــۇھەببەت بىرىناىــدىن   كىشــىدە تاقابىــل   ياخشــى كــنرىمىم. ب
تۇرۇش ك چىنى ئويغىتىـ   روھنـى تىنىمسـىم ھاياجانغـا سـالىدۇ.      

قىمىـ  كەتـتەن جەڭ     ئۇ بىر مەيىن شامال بولـۇپ   ئىتتىناىدىن
ۋجـۇدىيەتنى  ئۇنىـئ   . بىم بـارلىق مە بېسىىتۇرىدۇتوقۇنۇشھرنى  –

ــاتلىىنى     ــ ۋ ۋە ھاي ــدىتى ئنل ــنى  ئۇنىڭ ــى ۋە ئاخىرلىشىش باشلىنىش
 ئورتاق سنيىمىم  

ئىـگە بو  يـدۇك ئەگەر    گە سـنيگ نى كىم مانا مۇشـۇنداق  ېق
ــار   ــا  ب ــگە بو لىس ــا ئى ــم بۇنىڭغ ــان  كى ــگە بولغ ــىگە ئى لىق نەرس

 بولىدۇ.
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بەتتە ئىـگە  بىم بۇ سوئالغا مۇنـداق جـاۋا  بىرىمىـم: بـۇ زور مـۇھەب     
كىھ بولـۇپ  ئـۇ ر    ىنسان بالىلىرىنىئ ەەقەت بىـر بنلـ  بو  يدىغانھر ئ

 .منمىنلەردۇرقەلبىگە ئىمان نۇرى سىڭگەن 
 مـنمىن ئىمان مەگگ ل ب ۋە ساپ مۇھەببەتنىئ بىردىنبىر بـۇلىىى.  

ــئ     ــارلىق مەۋجۇداتھرنىـ ــاەەتلەرنىمۇ  بـ ــا ئـ ــىنى  ھەتتـ ــمە نەرسـ ھەمـ
ئۇنىڭــدىتى ئنلــ ۋ ۋە ھايــاتنىمۇ ياخشــى  باشــلىنى  ۋە ئاخىرلىشىشــى 

 كنرەلەيدىغان بىردىنبىر ئادەمدۇر. 

 سۆيۈش ئالالھنى

ئىســھۋ ئەقىدىســى بىــلەن مەۋجۇداتنىــئ ســىرىغا يىتىــ    مــنمىن
  بـار قىلىـ   كـ چ    مەنبىئـى ھاياتلىىنى بەرگ چى  يـارىتى   بـۇيرۇق   

ھنىـئ  بولغـان ئالھھىـا مـۇھەببەت باغھيـدۇ. ئـۇ ئالھ      مەنبىئـى بېرى  
ئەسەرلىرىنى كنرىدۇ:  ھېتمەتنىئەۇختىلىق ۋە  ىتىياراتىان بۇ ئالەمد

ئــالھھ يەتــتە ئاســماننى بىرىنــى بىرىنىــئ ئ ســتىدە قىلىــ  يــاراتتى   »
مېھرىبــان ئالھھنىــئ يارىتىشــىدا ھــې  نۇقســاننى كنرمەيســەن  ســەن 

ئۇ » 1«كنرەمسەن. يۇچۇقنى)ئاسمانھرغام تەكرار قاراپ باقىىنتى  بىرەر 
مۇۋاەىق  جايىدام ياراتتى.  ھېتمىتىگەەممە نەرسىنى چىرايلىق )يەنى ھ

ــى   ــاننى )يەنـــ ــلەەتە ئىنســـ ــانھرنىئدەســـ ــادەۋ  ئىنســـ ــى ئـــ ئاتىســـ
  2«.ئەلەيھىسسا منىم  يدىن ياراتتى

ئـالھھنى ئىنسـان كامـالەتنى ياخشـى كنرگەنـدەب ياخشـى        منمىن
ت بـارمۇك بىـم   كنرىدۇ. ماھىيەتتە ئالھھنىئ كامالىتىدىن باشىا كامـالە 
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ــان  ــۆىيكنرخۋاتى ــى   نىس ــئ ھەممىس ــئ  كامالەتلەرنى ــھ ئالھھنى ەەقەت
ــئ چ ــۇرىھ ېكامالىتىنى ــان ن ــارلىق    اىلغ ــالەت  نىســۆىيخــا  . ب كام

 ئالھھنىئ كامالىتى ئالدىدا ھې  نېمىگە ئەرزىمەستۇر. 
ئــالھھنى ئىنســاننىئ گــ زەللىتىنى ياخشــى كنرگىنىــدەب   مــنمىن

ر ئـــنزىگە ياخشـــىلىق قىلغـــان كىشـــىگە ياخشـــى كنرىـــدۇ. كنگـــ للە
نــى قايســى ې. قيارىتىلغــانبىــلەن  ئىتــىىتەب بىغىشــھش تىنىىمــۇھەبب
ــان ــدا     ئېھس ــا  زېمىن ــدىلىرىنى ياراتىىنىغ ــئ بەن ــىلىقم ئالھھنى )ياخش
  ئالەمدىتى ھەممە نەرسىنى ئىنسانغا بويسـۇندۇرۇپ  قىلغىنىغاخەلىۆە 
ــىلەر»تەڭ كېلىــــــدۇك  ئېھســــــانىغابەرگەن  ــالھھ  كىبىلمەمســــ ئــــ

 بويسـۇندۇرۇپ ھەممە نەرسىنى سىلەرگە  زېمىندىتىئاسمانھردىتى ۋە 
ــاددىي ۋە     ــى م ــۇرۇن )يەن ــتارا ۋە يوش ــىلەرگە ئاش ــۋىبەردى  س م مەنى

كامالەتتە يەتتـ زخپ بەردى. بەزى كىشـىلەر ھېاىانـداق     نېمەتلىرىنى
ئىلىمســىم  ھىدايەتســىم ۋە نۇرلــۇق كىتابســىم ھالــدا ئــالھھ توغرىســىدا  

  1«.ەللىشىدۇجېد
ئانىسـى ۋە   –ئـالھھنى بـۇ ۋە باشـىا نۇرغـۇن ئىشـھردا ئاتـا        منمىن

بەلتى بالىسىنى ياخشى كنرگەنـدىنمۇ زىيـادە ياخشـى كنرىـدۇ. ئـالھھ      
تەرىۆىدىن كەلگەن ھەممە نەرسىنى  ئالھھ ياخشى كنرىدىغان بـارلىق  

نۇرغــا  زۇلمەتــتىننەرســىنى ياخشــى كنرىــدۇ. ئالھھنىــئ كىشــىلەرنى  
ىىرى  ئ چ ن چ ش رگەن كىتـابلىرىنى  ئـالەمگە رەھـمەت قىلىـ      چى

الھھنى ياخشـى  ئەۋەتتەن ەەيغەمبەرلىرىنى ياخشى كنرىدۇ  شۇنداقھ ئ
مۇ ئــۇ رنى ياخشــى كنرىــدىغان ئىســھھاتاىھر ۋە كنرىــدىغان  ئــالھھ
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ياخشى ئىـ  قىلغـۇچىھر بولغـان ھەمـمە ئىنسـاننى ياخشـى كنرىـدۇ.        
ــۇ   ــى م ــئ ئەلاىس ــنز   ئالھھنى ــىنى ئ ــا منىئ دۇئاس ھەممەد ئەلەيھىسس

نى ېنى ياخشـى كنرخشـنى ۋە سـ   ېھ ماگـا سـ  ئـى ئـالھ  »دۇئاسى قىلىدۇ. 
ــ    ــىلەرنى ياخش ــدىغان كىش ــى كنرى ــ    ياخش ــق قىلى ــنى رىمى ى كنرخش

دىنمـۇ يېىىشـلىق   « سوغۇق سۇ»نى ياخشى كنرخشنى ماگا ېبەرگىن  س
 «.قىلى  بەرگىن

 تەبىئەتنى سۆيۈش  

ســــى ت رتتىســــىدە ئــــالھھنى ياخشــــى ئىســــھۋ ئەقىدى مــــنمىن
كنرگىنىـــدەب تەبىئەتنـــى ۋە بـــارلىق مەۋجـــۇداتنى ياخشـــى كنرىـــدۇ. 
ــى ۋە   ــاننىئ خىممىتـ ــمىنى ئەمە   ئىنسـ ــاننىئ دخشـ ــئەت ئىنسـ تەبىـ

خەلىۆىلىك ۋەزىۆىسىنى ئنتىشىگە يـاردەۋ قىلىشـى ئ چـ ن     زېمىندىتى
ۋ ئىنســاننىئ ەايدىلىنىشــىغا بويســۇندۇرۇپ بېــرىلگەن مەخلــۇق. ئــالە 

مدىن يوقىلىشـىا تېگىشـلىك   ېـ ەىسىدە كنرسىتىلگەندەب تەەلسە مانىمىم
ــمە  ئوقۇقســـىم  ئوقۇقلـــۇقيامـــانلىق ئەمە . ئـــالەۋ ئالھھنىـــئ  ھەمـ

بەندىسىگە ئېاىلغان كىتابى بولۇپ  ئۇ كىتابتا ئالھھنىـئ قـۇدرەت ۋە   
 . خاتىرىلەنگەنكنرسىتىدىغان منجىمىلىرى  نېمەتلىرىنىكاتتىلىق 

 نەرسـىگە ھەمـمە   ئـۇ ردىتى ەۋ ۋە ئ ست نتى ئـالەۋ ۋە  ئاستىنىى ئال
 يەرۇئنز شەكلىنى بېرى   ياشاش يوللىرىنى كنرسەتتەن ۋە ئالەمنىـئ  

كــنكى  جانــدار  ئنســ مل كلىرى بــويھپ خــۇددى بىــر تەننىــئ         –
ــارا ماســلىق     ــنز ئ ــنلەكلىرىگە ئوخشــاش ئ   لىككىرىشــىمھەرقايســى ب

ان ب ي ب بىرلىتنى  ئالەملىـك  رەتلىتلىك  ئۇيغۇنلۇقتىن ئىبارەت بولغ
 ئىجادىدۇر.  –ئورناتىان ئالھھنىئ سەنئەت  گارمۇنىيەنى
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بۇ ئالەمدە قا يمىىان يـاكى بىتارغـا يارىتىلغـان ھېانەرسـە يـوق.      
ئالەمدىتى ھەممە نەرسە مەخلۇقھرنىئ ئېسىل ت رى بولغان ئىنسـانغا  

شـتۇرۇش   خىممەت قىلى   ھاياتلىىنى ئەجىلى توشـىانغا قەدەر داۋامھ 
ئىرادىسى بويىاە ئنز رولىنى جارى  گ للەندخرخشئالھھنىئ زېمىنىنى 

 قىلدۇرۇش ئ چ ن يارىتىلغان. 
تەبىئەتنى ھەقىىىي  ياخشى كنرخش مۇشۇ تەبىئەتتىتى ئالھھنىئ 
جۇ ســى ھەمــدە ئۇنىــئ بىرلىــك  بارلىىىغــا دا لەت قىلغــۇچى تىلســىم 

. بۇنداق دۇرىنىلىگەۋدارقىن ئەڭ ي منمىنلەردەكىتابىنى كنرەلەيدىغان 
ياخشــى كــنرخش مــۇھەممەد ئەلەيھىسســا منىئ ھاياتىــدا ئەڭ يــارقىن 

 ئېتىتىدەئىۆادىلەنگەن. ئۇ  بۇ مۇھەببەتنى ھەتتا تاغھرغىمۇ ۋە بەلتى 
دخشـــمەندىن زەربە يـــېگەن  شـــۇ تـــ ەەيلى كـــنزىگە ئـــاناە ســـىغى  

 تېغىغىمۇ ئىمھار قىلغان ئىدى.  ئوھۇدكەتمەيدىغان 
ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىئ خىممەتاىسى ئەنە  ئىبنى  ارىيبۇخ

ــگەن:      ــداق دې ــۇ مۇن ــدۇ  ئ ــۋايەت قىلى ــالىتتىن رى ــبەر »م مەن ەەيغەم
ئەلەيھىسسا منىئ خىممىتىنى قىلى  ئ چ ن ئۇنىڭغـا ھەمـراھ بولـۇپ    

ــبەرگە ــ    خەي ــبەر ئەلەيھىسســا ۋ قايتى ــتىم  ەەيغەم ــداچىى   كېلىۋاتىان
كنرخندى. بۇ چاغـدا تاغىـا قـاراپ: تـاغ بىمنـى      تاغلىرى  ئوھۇدئۇنىڭغا 

 «.ياخشى كنرىدۇ  بىممۇ تاغنى ياخشى كنرىمىم  دېگەن ئىدى

 ھاياتنى سۆيۈش

تەبىئەتنـى ياخشـى كـنرخش بىـلەن بىـرگە يەنە ھايـاتنىمۇ        منمىن
ئانىسـى ەەيـدا قىلىـ      –ياخشى كنرىدۇ. ئۇ  بـۇ ھايـاتنى ئـنزىگە ئاتـا     

 قېاىــ تېگىشــلىك يــ ب   تىشــتەتاشلىۋىئوقــۇبەت   –بەرگەن ئــازا 
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بەلتى ئـۇنى ئنتەشـتە     قۇتۇلۇشىا تېگىشلىك زىندان دەپ قارىماستىن
 دەپ قارايدۇ.  نېمەتتېگىشلىك بۇرچ  ئنزىگە بېرىلگەن 

ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىئ بىـر ھەدىسـىدە مۇنـداق دېـيىلگەن:     
ئنمرى ئۇزۇن بولـۇپ  ئەمىلـى ياخشـى بولغـان ئـادەۋ  ئىنسـانھرنىئ       »
سىلەرنىئ بىرىڭھر ئنل ۋ كەلمەسـتە ئنلـ منى ئـارزۇ    »  «ەڭ ياخشىسىئ

قىلمىسۇن  ۋە ئـنزىگە ئنلـ ۋ تىلىمىسـۇن  ئـۇ ئنلسـە ئەمىلـى ئ زخلـ پ        
ئــنمرى ئــۇزۇن بولســا ياخشــىلىىىمۇ شــۇناە كــنپ   منمىننىــئقالىــدۇ  
ســىلەرنىئ بىــرىڭھر ئنلــ منى ئــارزۇ قىلمىســۇن  ئەگەر ئــۇ »  «بولىــدۇ

ا تېخىمۇ كنپ ياخشىلىق قىلىۋېلىشى مۇمتىن  يامان ياخشى ئادەۋ بولس
ھايات ھەرقانـداق ھـالەتتە   »  «قىلىۋېلىشى مۇمتىن تەۋبەئادەۋ بولسا  

باشىا ئامال بولماي  ئنل منى خالىسـا مۇنـداق    ئنل شتىنياخشى  ئەگەر 
: ئى ئالھھ  ئەگەر ھاياتىم ماگا ەايدىلىق بولسـا ماگـا ھايـاتلىق    دېسۇن

ــن  ئەگەر م ــات    بەرگى ــى ۋاە ــا مېن ــدىلىق بولس ــا ەاي ــاتىم ماگ ــئ ۋاە ىنى
 «.تاەتۇرغىن

 ئۆلۈمنى سۆيۈش

ھاياتنى ئنل مـدىن قورقىـانلىق يـاكى ھايـات لەززەتلىرىنـى       منمىن
ــال  ــى   م ــوەھش   –قوغلىش ــا ت ــىگەدۇني ــرىلگەنلىتتىن  ۋەسۋەسىس بې

ياخشـى كنرمەيــدۇ  بەلتــى ئــۇ ھايــاتنى ياخشــى كنرىــدىتەن  ئالھھىــا  
 اخشى كنرىدۇ. ئۇچرىشىشنىمۇ ي

ــ ــبىگە ئۇچر ەەيغەم ــا مغا رەب ــىبەر ئەلەيھىسس ــادا  ىش ــاكى دۇني   ي
ئاســماندىتى »قىلىــ  ئىختىيــارى بېرىلگەنــدە  ئــۇ مۇنــداق دېــگەن:  

 ھمانەئابـدۇر ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىۆىا  «.بەرلەر توەىنى تالھيمەنەەيغەم
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ى رەببىگە قەسەمت كەئبنىئقىلىاى ئۇرۇلغاندا  ئۇ:  لجەمنىئۇمئىبنى 
  ئۇنىـئ  يېىىنھشـىاندا مەقسىتىمگە يەتتىم  دېـگەن. بىھلنىـئ ۋاەـاتى    

ئايالى س رەن سېلى   ۋاي ئىسـىت  ئـۇ بىاـارىگە ئـۇۋال بولـدى  دەپ      
يىغلىغاندا  ئۇ: يـاق ئۇنىڭغـا ئەجە  ياخشـى بولـدى  ئـۇ ئەتە دوسـتى       
ــراھ    ــا ھەمـ ــى  ئۇنىڭغـ ــلەن ئۇچرىشـ ــا ۋم بىـ ــۇھەممەد )ئەلەيھىسسـ مـ

   دېگەن. بولىدىغان بولدى
ەـار  ۋە رۇملۇقھرنىـئ    ۋەلىـد ئىبنى  خالىدئالھھنىئ قىلىاى 

ــھۋ     ــۇ رنى ئىسـ ــدە ئـ ــدە  خېتىـ ــى ئەۋەتتەنـ ــدانلىرىغا ئەلاـ قومانـ
ــيىن   ــدىن كېــ ــ  بولغانــ ــا چاقىرىــ ــۇ رتىنالىىىغــ ــلەن  مۇنــ بىــ

ئۇنىمىساگھر ... مەن سىلەرگە ئنل منى خۇددى »ئاخىر شتۇرغان: 
دەب ياخشــــى كنرىــــدىغان ســــىلەر ياشاشــــنى ياخشــــى كنرگەنــــ

 «.جەگاىلەرنى ئەۋەتىمەن

 كىشىلەرنى سۆيۈش 

ــنمىن ــۇ ر     م ــدۇ. ئ ــى كنرى ــىلەرنى ياخش ــارلىق كىش ــئب  منمىننى
بىلەن تۇغىانلىرىنىئ ئارىسىنى  منمىنئادەمىيلىتتىتى قېرىنداشلىرى. 

قانداشــلىق ۋە نەســە  مۇناســىۋىتى باغھشــتۇرغاندەب  ئۇنىــئ بىــلەن 
ىسـىنى ئورتـاق نىشـان ۋە ئورتـاق دخشـمەن      تۇرتئو منمىنلەرنىئباشىا 

 باغھشتۇرىدۇ. 
ــايرىم    ــي ئ ــى ئىرقى ــھۋ  ئەقىدىس ــي  ئىس ــىي  مىللى اىلىق ۋە جىنس

ئادەمنىـئ   ھركەمسىتىشتە يول قويمايـدۇ. مۇسـۇلمانھر بـارلىق ئىنسـان    
ــئ     ــئ ۋە ئىرقھرنىـ ــان  تىلھرنىـ ــدىن يارىتىلغـ ــادەۋ توەىـ ئەۋ دى  ئـ

درىتى ۋە ســەنئىتىنىئ كــاتتىلىىىنى  ئوخشىماســلىىى  ئالھھنىــئ قــۇ  
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كنرسىتىدىغان دەلىل ۋە مەخلۇقلىرىدىتى بىر منجىمىدىن باشىا نەرسە 
ئالھھنىئ ئاسمانھرنى ۋە زېمىننى ياراتىانلىىى  »ئەمە   دەپ بىلىدۇ. 

خىـل بولۇشـى ئالھھنىـئ     خىلمـۇ  رەگگىلىرىڭھرنىـئ تىللىرىڭھرنىئ  
ــىتىدىغانم ئا   ــۇدرىتىنى كنرسـ ــ ب قـ ــدا )ب يـ ــدۇر  بۇنىڭـ مەتلىرىدىنـ

  1«.بىلىملىك كىشىلەر ئ چ ن ھەقىىەتەن نۇرغۇن ئا مەتلەر بار

 قېرىنداشـلىىى بارلىق ئىنسان بـالىلىرى بىـلەن بولغـان     منمىننىئ
ــا    ــۇپ  مۇســۇلمان ئالھھى ــدە بول ئالھھنىــئ دىنىــدىتى ھــالىىلىق ئەقى

 قىيامەت ك نى مۇشۇ ئەقىدە بىلەن ئۇچرىشىدۇ. 
ــاراڭ   ــۇلقـ ــاراۋەرلىتى ۋە    ماننىئموسـ ــانىيەت بـ ــدا ئىنسـ دىلىـ

ھە  ئـــۇ  -قانـــداق ئا ھىـــدە ئـــورۇن ئىگىلىـــگەن  قېرىنداشـــلىىى
ئەلەيھىسســا منىئ ئەلاــى  مــۇھەممەئــالھھنى بىــر دەپ بىلىــ  ۋە 

ــگە ئىىـــرار قىلىشـــنىئ كەينىـــدىنھ كېلىـــدىغان       - 0ئىتەنلىتىـ
بـارلىق  ئەقىدە. قۇرئان كەرىـم ئۇنىڭغـا مەخلۇقھرنىـئ     دەرىجىلىك

مەيلى يەر ي زىدە ماگىدىغان »ھنرمەتلەشنى كنرسەتتى:  نىىسجىن
ھايۋان بولسۇن  مەيلـى ئىتتـى قـانىتى بىـلەن ئۇچىـدىغان ئۇچـار       
قۇش بولسۇن  ھەممىسى سىلەرگە ئوخشـاش ئـ ممەتلەردۇر )يەنـى    

مەخلۇقھردۇرم. لەۋھۇلمەھۆۇزدا ھـې    يارىتىلغانئالھھ تەرىۆىدىن 
ــ رخپ قوي  ــىنى چ شــ ــۇق   نەرســ ــى تولــ ــى ھەممىنــ ــدۇق )يەنــ مىــ

م  كېيىن ئۇ ر ەەرۋەردىگارىنىئ دەرگاھىغا يىغىلىـدۇ  خاتىرىلىدۇق
  2م«.)ئالھھ ئۇ رنىئ ئارىسىدا ھنك ۋ چىىىرىدۇ

                                                 
 ئايەت. - 00رۇۋ س رىسى   1
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ئىـــتھر ئـــ ممەتلەر »ەەيغەمـــبەر ئەلەيھىسســـا ۋ مۇنـــداق دەيـــدۇ: 
 ئنلت رخۋىتىشتەئارىسىدىتى بىر ئ ممەت بولمىغان بولسا  مەن ئۇ رنى 

 «.يرۇيتتىمبۇ
. ئـۇ  ياتىىھېسسـ  ئىسـھمىي ئىنسانھرغا بولغـان   منمىننىئمانا بۇ  

ــق    ــي ئ ســت نل ب  يۇرتۋازلى ــاكى  ســىنىۆىئىرقىــي ۋە مىللى كــ رەش ي
بولماســتىن  بەلتــى  ھېسســىياتشەخســى ئــنچمەنلىتنى قولھيــدىغان 
ــۇمىي   ــىدىتى ئومــ ــىلەر ئارىســ ــلىقكىشــ ــك ۋە قېرىنداشــ   باراۋەرلىــ

 .ھېسسىياتتۇرقىلىدىغان   مۇھەببەتتە خىممەت

 ساغالم قەلبى ھەسەت، ئۆچمەنلىكتىن خالىدۇر  مۆمىننىڭ

ــدىغان   منمىننىــــئ ــا كېلىــ ــ ەەيلى بارلىىىــ ــان تــ ــدە ئىمــ قەلبىــ
ۋە ئنچمەنلىتتىن  ھەسەدئۇنىئ  – مېۋىسىمۇھەببەتنىئ ئەڭ ئاددىي 

ــدۇر ــۇرلىرى  خالىيلىىىــ ــان نــ ــنمىن. ئىمــ ــەت   مــ ــدىن ھەســ قەلبىــ
بۇنىــئ بىــلەن  مــنمىنتىــ  تاشــلىغۇچى نــۇر. يوقى قلىرىنىۇقــاراگغۇل

بۇ  سالىھھرنىئقەلبى ساغھۋ  باغرى ەاب ك ن ئنتت زىدۇ. ئۇ ھەمىشە 
ئـۇ ردىن كېـيىن كەلگەنـلەر: ەەرۋەردىگـارىمىم      »دۇئاسىنى ئوقۇيـدۇ:  

 مەغۆىرەتبىمگە ۋە بىمدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتىان قېرىنداشلىرىمىمغا 
قارشى دخشمەنلىك ەەيدا قىلمىغىن   رگەمنمىنلەقىلغىن  دىللىرىمىمدا 

قىلغۇچىسـەن  ناھـايىتى    مەغۆىـرەت ەەرۋەردىگـارىمىم  سـەن ناھـايىتى    
  1«.  دەيدۇمېھرىبانسەن
ــنمىن ــبەر    مــ ــەت ەەيغەمــ ــ نتى ھەســ ــدۇ. چــ ــەت قىلمايــ ھەســ

 لىىكىسـ ئەلەيھىسسا ۋ ئاتىغاندەب  مىللەتنىئ ۋابا كېسـىلى. ئـۇ ۋابـا    

                                                 
 ئايەت. - 02س رىسى   ھەشىر 1
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ئـاەەتتۇر.   ت گەشـت رخدىغان وھنـى    رت گەشت رخۋەتتەندەبجىسىمنى 
 مۇنداق دېگەن ئىتەن: دانىشمەنبىر 

 
 خويمۇ ئادىل ئى  ئىتەن بۇ ھەسەت دېگەن 

 جايھيدىتەن. ھەسەتخورنىئالدى بىلەن 
 يەنە بىر شائىر مۇنداق دېگەن:

 
  شۇملىىغاتاقەت قىلغىن ھەسەتخورنىئ 

 شۇ تاقىتىئ ئەجەل ئۇنىئ جانلىرىغا.
 ئنزىنى  –يدۇ ئنز نىدا يەپ ت گەېئوت ج

 يالماش ئ چ ن بىرەر نەرسە تاەالمىسا.

ھەســەت قىلمايــدۇ. چــ نتى ئۇنىــئ غايىســى ئــۇنى       مــنمىن
 –  ھەسەت قىلىشىدىغان مال قىمغىنىش بىرىدىن  –كىشىلەر بىر 

دۇنيـــادىن ي كســـەب تۇرىـــدىغان نەرســـىگە قىمىىتۇرىـــدۇ. ئـــۇ      
ۋە ئىرادىســـىنى ئەڭ ب يـــ ب مـــاھىيەتتە  مەگگ لـــ ب ئـــاخىرەت     

 جەننەتتە باغھيدۇ. 
ــاۋ  ــۋايەت    بۇخــارىيئىم ــداق رى ــبەر ئەلەيھىسســا مدىن مۇن ەەيغەم

ئىتتـى ئىشـتىن باشـىا ئىشـتا ھەسـەت      »قىلىدۇ  ئـۇ مۇنـداق دېـگەن:    
 –م ل ب بەرگەن ۋە مال  –ئالھھ نۇرغۇن مال   قىلىشىا بولمايدۇ: بىرى

  بىـرى  م لتىنى ھەقىـىەت يولىغـا ئايىمـاي سـەرپ قىلغـان ئـادەۋ  يەنە      
ئاتا قىلغان ۋە ئـۇ ھـېتمەت بىـلەن ھنكـ ۋ قىلغـان ۋە       ھېتمەتئالھھ 

  «.ئۇنى ئنگەتتەن ئادەۋ
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ھەي ئــــادەۋ بالىســــى  »مۇنــــداق دېــــگەن:  بەســــرىيھەســــەن 
ــىڭغا ــالھھ      قېرىندىش ــۇ ئ ــەنك ئەگەر ئ ــەت قىلىس ــ ن ھەس ــېمە ئ چ ن

ن ئۇلۇغلۇق ئاتا قىلغان ئادەۋ بولسا  نېمە ئ چ ن ئالھھ ھنرمەت قىلغـا 
كىشىگە ھەسـەت قىلىسـەنك ئەگەر ئـۇ باشـىا خىـل ئـادەۋ بولسـا نـېمە         

ھەسـەت   دوزاخىـا ۋە بارىدىغان يېـرى بولغـان    ئاقىبىتىئ چ ن ئۇنىئ 
 قىلىسەنك 
مەن دۇنيــا ئىشـلىرىدا ھېابىــر  »مۇنــداق دېـگەن:    سـىرىن ئىبنـى  

ــدىن بولســا     ــنەت ئەھلى ــۇ جەن ــايمەن. ئەگەر ئ ــادەمگە ھەســەت قىلم ئ
ــنەتتە  ــئ جەنـ ــدىغان  ئۇنىـ ــېمىگە ئەرزىمەيـ ــې  نـ ــتۇرغاندا ھـ سېلىشـ

دۇنياسىغا قانداقمۇ ھەسەت قىھيك ئەگەر ئـۇ دوزاس ئەھلىـدىن بولسـا    
ئاەىرىــدىغان دۇنياســىغا ھەســەت    دوزاخىــاقانــداقمۇ ئۇنىــئ ئــۇنى   

 « ك قىھى
ــنمىن ــۇ    مـ ــ نتى ئـ ــاقلىمايدۇ. چـ ــك سـ ــەەىەتلىكئنچمەنلىـ   شـ

ېلىشـىا كـ چى يەتسـىمۇ     ئادەۋ  ئـۇ ئىنتىىـاۋ ئ   ئنت ماان  ب كەچ رخمل
قىلىـدۇ. ئـۇ    لىـك كەگاىەۇرسـەت بولسـىمۇ    چىىىرىۋىلىشىائاچاىىىنى 

ھەقىىەت ئىگىسى  ئۇ ئنز كنگلىنى خۇسۇمەت ۋە ئاداۋەت بىلەن ئاۋارە 
بۇنـــداق ئـــادەۋ ئـــنز قەلبىنـــى ئنچمەنلىـــك ۋە  دىمىســـىمۇقىلمايـــدۇ. 

پ ئاداۋەتنىــئ زەھەرلىــك يىھنلىرىنىــئ چىىىشــىغا قانــداقمۇ تاشـــھ     
دخشــمەنلىك ئــوتلىرىنى ســاقھپ  قېرىندىشــىغابېرىــدۇك قەلبىــدە ئــنز 

ئالھھنىئ رەھمىتىدىن يىراق بولغان ھالدا قانداقمۇ ئارامىدا ياتا يدۇك 
ھەر دخشـەنبە ۋە ەەيشـەنبە كـ نى    »بىر ھەدىسـتە مۇنـداق دېـيىلگەن:    

  ئــالھھ شــۇ ۋاقىتتــا ئالھھىــا شــېرىك  كەچ رخلىــدۇئەمەلــلەر كــنزدىن 
ــ ر ــاھىنى   مىگەنھكەلتـ ــاننىئ گۇنـ ــرەتئىنسـ ــدۇ  ەەقەت  مەغۆىـ قىلىـ
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سـاقھپ يـ رگەن ئىنسـاننىئ گۇنـاھىنى      ئاداۋەتقېرىندىشىغا ئنز ئارا 
ــرەت ــىھنغۇچە    مەغۆىـ ــى ياخشـ ــۇ ئىتتىسـ ــتىگە بـ ــدۇ ۋە ەەرىشـ قىلمايـ

  «.دەيدۇ تاشلىۋىتىڭھر
ئىمـانى   منمىننىـئ تۇتمايـدۇ.   ئاداۋەتھەسەت قىلمايدۇ ۋە  منمىن

  كنرمىگ چەياخشى  قېرىندىشىغىمۇىنى ياخشى كنرسە ئۇنى مېئنزى ن
تولـۇق   كنرمىگـ چە شـۇنى يامـان    قېرىندىشىغىمۇنېمىنى يامان كنرسە 

 بولمايدۇ. 
بـــۇزۇق تەشـــۋىىاتلىرى  ماىلىرىنىـــئماتىرىيالىمھـــازىرقى زامـــان 

 بارمۇك  مەنا رئىاىدە بۇنداق چوگىۇر 
تىسـى ئنچمەنلىـك   ئۇ رنىئ بارلىق تەشۋىىاتلىرىنىئ چىىى  نۇق

  تەبىىىلەرنى ەەيدا قىلى  ئۇ رنىئ گورۇھھرەەيدا قىلى   سىنىۆھر  
زىددىيەت ئۇرۇقلىرىنى چېاى  بولدى. ئاخىرىـدا   –ئارىسىغا ئاداۋەت 

ئــادەملەر دائىــم كــ رەش ۋە ئەندىشــە ئىاىــدە ياشــايدىغان  نەتىجىــدە  
ىئىـي بىـر   دۆلەت ۋە ھنك مەتتە يوشۇرۇن ئورا كو يـدىغان ئىشـھر تەب  

 ھال بولۇپ قالدى.

 مۆمىنلىالالكتىالالدىن ئەال بىلىالالش  ىەنپەئتىنالالى ئالالۆز م ىباشالالقىالرنىڭ مەنپەئ
 دۇرخۇسۇسىيەتلىرىدىن

تىدىن ئە  ىتىنى ئنز مەنۆەئىمەنۆەئ قېرىندىشىنىئئىنساننىئ ئنز 
ــىنى   ــاە نەرسـ ــىغابىلىـــ   ئـــنزى موھتـ ــو قېرىندىشـ ــى  ۋسـ غا قىلىشـ

 قېرىندىشــىنىلىشــى  ېق ىشــىنى تويغــۇزۇش ئ چــ ن ئــنزى ئــاچقېرىند
 قېرىندىشـــىنىراھەتلىـــك قىلىشـــى ئ چـــ ن ئـــنزى جاەـــا تارتىشـــى  
 دەرىجىلىرىنىـئ ئۇخلىتى  ئ چـ ن ئـنزى بىـدار تۇرۇشـى مـۇھەببەت      

 ئەڭ يۇقىرىسىدۇر. 
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ــلەت دىنســىم ر ۋە    ــل ەەزى ــۇ خى ــ پ   ماتىرىيالىســتھرب ــىدا ت ئارىس
ــدىن  ــنمىنلەرتاشــھنغان.  كېســىى يىلتىمى ــئ راز م ــى ۋە ئالھھنى ىلىى

  ئەتىــدىن ىەئتىنــى ئــنز مەنۆىابىنى ئىــمدەپ باشــىىھرنىئ مەنۆەئســاۋ
بىلىدۇ. ئەمما دىنسىم ر كىمنىئ رازىلىىىنـى ئىمدەيـدۇك ئـۇ ر نـېمىگە     

 ئە تىـدىن  ىتىنـى ئـنز مەنۆەئ  ىېرىشى  ئ چـ ن باشـىىھرنىئ مەنۆەئ  ئ
 بىلىدۇك

ەپ  ئالھھ ۋە قاراڭ: مۇھاجىر ر ئالھھنىئ ەەزلى ۋە رازىلىىىنى ئىمد
ئالھھنىئ ەەيغەمبىـرىگە يـاردەۋ بېـرى  ئ چـ ن ئـنز يـۇرتلىرى  ەـۇل        

 ئەنســار  مــاللىرىنى تاشــھپ مەدىــنىگە چىىىــدۇ  ئۇ رنىــئ يەرلىــك     
ۋە  ك ت ۋالىدۇبىلەن قىمغىن  خوشلۇقىقېرىنداشلىرى ئۇ رنى كنگ ل 

 –بىر  قورشىۋىلى ئۇ رنى تەشنا ئادەۋ سوغۇق سۇغا دخۋ چ شتەندەب 
ىرىدىن قىمغىنى   ئۇ رنىئ بىرەرىنى ئنيىگە چ شـ رخش شـەرىۆىگە   ب

ئـاخىرى چەب تاشـھش    ئەنسـار ر ئېرىشى  ئ چ ن تالىشى  كېتىدۇ. 
ئۇسۇلىغا رازى بولىدۇ. مانا بۇ يەردە ەەيغەمـبەر ئەلەيھىسسـا ۋ نەسـە     

ــورنىنى  قېرىنداشــلىىنىئۋە  ــدىغانئ ــل   ئىگەللەي ــر خى ــىۋەتبى  مۇناس
ــۇ رنى ب  ــلەن ئ ــر بى ــئ     -ى ــلەن ئۇ رنى ــئ بى ــدۇ. بۇنى ــرىگە باغھي بى

ئىســھۋ ئــارقىلىق  ەەرقــىنەســە   –ئارىســىدىتى ناتونۇشــلۇق  يــۇرت 
 ە ت نلەي يوقىا چىىىدۇ. 

مۇنداق دەيدۇ: بىـم   ئەۋفئىبنى  ھمانەبدۇرائمۇھاجىر  قۇرەيشلىك
 خەزرەجلىـك مەدىنىگە كەلگەندە ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ۋ مەن بىلەن 

بىرىمىــمگە قېرىنــداش قىلىــ   –بىــر  نــىرەبىئئىبنــى  ىدســەئئەنســار 
ئىاىــدە مــېلىم ھەممىــدىن  ئەنســار رمېنىــئ »ماگــا:  ســەئىدقويــدى. 

كنپ  مېلىمنىئ يېرىمىنى ساگا بېرەي  ئىتتـى خوتۇنـۇمنى كـنرگىن     
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قايسىسى ساگا ياقسا  شۇنى تا ق قىلى  ساگا بېرەي  ئىددىتى توشسـا  
بـۇ ئېسـىل ەەزىلىـتىگە     سەئىدنىئ انھمەبدۇرائدېدى. « ئۇنى ئالغىن
ئـالھھ  »بىلەن جاۋا  قـايتۇرۇپ مۇنـداق دېـدى:     ئېسىللىقئوخشاشھ 

 كنرسىتى سېنىئ ئائىلەڭ ۋە مېلىڭغا بەرىتەت بەرسۇن  ماگا بازارنى 
  «.قويساڭ

 رنىئ مەيـدانىنى تىلغـا ئالغـان.    ئالھھ مەگگ ل ب كىتابىدا ئەنسار
م مەدىنىـدە يەرلىـك بولغـان  ئىمـانى     ئۇ ردىن )يەنى مۇھاجىر ردىن»

ــ ب  ــار  ك چلـ ــى ئەنسـ ــانھر )يەنـ ــ    بولغـ ــرەت قىلىـ ــا ھىجـ  رم يېنىغـ
كەلگەنلەرنى )يەنى مۇھاجىر رنىم دوست تۇتىـدۇ  ئۇ رغـا بېـرىلگەن    

تۇرۇقلــۇق  نەرســىلەر ئ چــ ن ئىاــى تــارلىق قىلمايــدۇ  ئــۇ ر موھتــاە 
ــئ مەنۆەئ ــئ )مەنۆەئ ى)مۇھاجىر رنى ــىم ئنزلىرىنى ــىتىن ــن ئە  ت ىم دى

ــىنىئ   ــنز نەەسـ ــدۇ  ئـ ــدىنبىلىـ ــەتتە   بىخىللىىىـ ــاقھنغانھر مەقسـ سـ
  1«.ئېرىشت چىلەردۇر

« دىــن» رازردە ئابــدۇلھھمەرھــۇۋ ئۇســتازىمىم دوكتــۇر مــۇھەممەد 
 دېگەن كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: 

قوشىدىغان ب ي ب تنھۆىسى مەسـلەكنى   جەمئىيەتگەدىنھرنىئ 
ــا مۇئــامىلىلەرنى   ــ زىتى   خات ــوغ ت ــادالەت قــانۇنلىرىنى  ھشىرت   ئ

  ت زخمسىملىك  ھنك مەتسىملىك ۋە بۇزۇقاىلىىىـا  ئەمىلىيلەشت رخش
تاقابىل تۇرۇش بىلەنـھ چەكلىنىـ  قالمايـدۇ. دىننىـئ جەمئىـيەتتە      

بار. ئۇ بولسىمۇ  تەرىۆىئەڭ چوگىۇر بولىدىغان بىر ئىجابىي  تەسىرى
نـدار قەلبلەرنـى   بىـلەن دى  رىشتىسى ك يىنى دىننىئ مۇھەببەت ۋە 
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ئىبارەتتۇر. دىننىـئ بـۇ    باغھشتۇرىشىدىنبىرىگە مۇستەھتەۋ  –بىر 
  تىـــــل  لىتـــــىۋەتەمىلـــــلەت  باغھشتۇرىشـــــىغاجەھەتتىتـــــى 

ــىنىئ     ــۆەئەت رىشتىســـ ــاق مەنـــ ــاكى ئورتـــ ــنىدارچىلىق يـــ قوشـــ
ــدى باغھشتۇرۇشــىنىئ ــدۇ ىىھەرقان ــۇ خىــل  تەڭ تۇرالماي . چــ نتى ئ

ئــارا ئاســراش  ەتتــ زخش  ئــنز  باغلىنىشــھر ئــنز ئــارا ياخشــىلىق ي   
ــۇن  ئــــۇ  ەەقەت      ــاپ كەتمىســ ــك رول ئوينــ ــلىرىدا قاناىلىــ ئىشــ

ــدىغان     ــاغھپ تۇرى ــمىدىن ب ــىرتىى قىس ــلەرنى س ــتىلەر شەخس  رىش
ــۇ     ــ  بـ ــا  . يەنە كېلىـ ــدۇ  خـ ــىۋەتنىبولىـ ــدىتى  مۇناسـ ئەقىدىـ

ــلىق ــاددىي   قېرىنداشـ ــان مـ ــەب بولغـ ــۋى  ي كسـ ــارلىق  مەنىـ ھەمتـ
ــل  چىڭىتمىغــۇچە ــۇ خى ــل يوچــۇقھر  دەزلەر ســىۋەتمۇناب ۋە  ھەرخى

چاتـــاقھردىن خـــالى بو لمايـــدۇ. مانـــا بـــۇ يەردە   مەنىـــۋىت رلـــ ب 
تارقــاقلىق بىــرلىتتە ئايلىنىــدۇ. بــۇ روھــى بىرلىــك بىــلەن مىللىتــى 
ت رلـــ ب  تىللىـــرى ئوخشـــىمايدىغان  خىلمـــۇ خىـــل خاھىشـــتىتى  
ــتلۇق     ــي دوس ــ ب ۋە ئەڭ ئەبەدى ــىدا ئەڭ ك چل ــلەر ئوتتۇرىس شەخس

يدانغا كېلىدۇ. بىم ئورتاق بىر خىل ت زخمـدىتى كـنپ مىللەتلىـك    مە
ــىلىق يولىــدا       ــئ ياخش ــنەلىگەن خەلىلەرنىــئ دىننى ــى ك ئەللەردىت

ــى   ــىۆھەمتارلىشـ ــۇ رنى   ەىرىنسـ ــئ ئـ ــتىدا ئەجنەبىيلەرنىـ ى ئاسـ
قىلىـــ  خەتىرىـــدىن ســـاقلىنى  ۋە ئۇنىڭـــدىن  اتســىيە يلىئاسسىم

ىتىنــى كــنرخۋاتىمىم.  موھتــاە ئىتەنل دەرىجىــدەقۇتۇلۇشــىا ئېغىــر  
 تـ رتتىگە ئەخھقىـي ۋە دىنىـي   »شۇگھشىا بۇ گەپ توغرا ئېيتىلغان: 

چ شەي دەپ قالغان  چـاب كەتـتەن    يىمىرىلى تايانمىغان مىللەت  
ئوخشايدۇ. مانـا بـۇ شـۇنى كنرسـىتىدۇكى دىـن جەمئىـيەت        سېۆىلغا

 «.ئ چ ن خۇددى تەندىتى ي رەكنىئ ئورنىدا خىممەت قىلىدۇ
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 نۇقتىسى   قارىتىلىشئىسالمدىكى  تۇيغۇسىنىڭيامان كۆرۈش  ئادەمدىكى

باشــىا يەنە بىــر   ھېسســىياتىدىنھەر بىــر ئىنســاندا مــۇھەببەت   
يەنى ئاداۋەتلىشى   ئـنچ كـنرخش  سەسـتىنى  ھەمـدە      – ھېسسيات
ــى ــانلىق      – جەگگ ــدىغان يام ــ  بارى ــتە ئېلى ــان تنك ش ــدەل ۋە ق جې

ۋ. دىـن كېلىـ  مانـا بـۇ     بولىدىغانلىىى ھەممىـگە مەلـۇ   ھېسسىياتىنىئ
 ەاستىنا ئەۋرەزنى قانداق كنم پ تاشلىدىك 

  ەســىخولوگىيە ەەلســەەە ئىنىســتىتۇتنىئمەلــۇۋ بىــر  لوندونــدىتى
 مۇنداق دەيدۇ:  جود سسورىېەروف

ھەممىگە ئورتاق بولغان ۋە بەب ئاسـان قـوزغىغىلى بولىـدىغان    
ــېس  ــى     –ھ ــىغا قارش ــۇھەببەت تۇيغۇس ــابلىق ۋە م ــۇ ئالىيجان تۇيغ

تۇيغۇســـىدۇر. مىللەتـــلەر  ئەنســـىرەبكېلىـــدىغان ئنچمەنلىـــك ۋە 
ــنز غايىســى ئ چــ ن ھنك مرانلىــق قىلمــاقاى    ئ ســتىدىن ەەقەت ئ
بولغانھر شۇ مىللەتلەرنىئ يامان كنرىـدىغان نەرسىسـىنى تېۆىـ      

ــمە   ــر دخشـ ــۇق بىـ ــىتىگە   قورقۇنالـ ــۇچە مەقسـ ــدا قىلمىغـ ننى ەەيـ
اى بولسـاۋ  باشـىا بىـر    تەلمەيدۇ. مەن مىللەتلەرنى بىرلەشت رمەكېي

ئايغا بۇ مىللەتلەر قورقىـدىغان بىـر دخشـمەننى     مەسىلەن   ەھنېتىا
ەەيدا قىلىشىم كېرەب. بۇ ئەسىردىتى مىللىي ھنك مەتلەرنىـئ ئـنز   

بىـلەن مۇئـامىلە    ياتىىھېسسـ قوشنىلىرىغا ئنچمەنلىك ۋە قورقۇش 
قىلىشــى ئەجەبلىنەرلىــك ئەمە . ھنكــ مەت ئەمەلــدارلىرى شــۇ     

بىـلەن مىللىـي ئـاڭ     ياتىھېسسـ بويىاە ياشايدۇ ۋە شۇ  ياتىھېسس
  «.ك چىيىدۇ

ــى    ــھۋ تەرغىباتاىس ــۇغ ئىس ــەن ئەبۇلئۇل ــيھەس ئەەەنــدى  نەدەۋى
 بۇنىڭغا قارىتا ئۇ ەھ مۇنداق دەيدۇ: 
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جون ئەەەندى يۇقىرىدا سنزلەپ ئنتتەن مىللەتلەردىتى ئۇرۇش »
ــئ    ــلەر رىىابىتىنى ــئ ۋە مىللەت ــمۇئەممالىرىنى ــل  مىىيېش ــىمئادى   يېش

ــگە ــلەر     ئەقىل ــلەر ۋە مىللەت ــىەتەن خەلى ــدى. ھەقى ــر بول ــۇن تەبى ئۇيغ
ئارىسىدىتى ئاداۋەت ئۇ رنىئ ھەممە قورقىدىغان ۋە تاقابىل تۇرۇشـتا  

 ئــنچلىتىئــنز ئــارا ياردەملىشىشــى زۆرخر بولغــان  ھەممىنىــئ ئورتــاق 
ن ت گىمەيدۇ. لېتىن بۇنىئ ئ چ  كېلىدىغان بىر دخشمىنى بولمىغۇچە

ڭىدىن بىرەر نەرسە كەشى  قىلى  كەتمەيدۇ  ئىنسانىيەتتە قارشى ېي
ھـاجىتى يـوق.    قىلىشـنىڭمۇ دخشـمەن ەەيـدا    ەھنېتىـا ئاي يـاكى باشـىا   

ھالبۇكى ئۇنداق بىر دخشمەن راستتىنھ ەەيدا قىلىندى دېگەندىمۇ  ئـۇ  
ئىنسـان   –شۇناە يىراق ئورۇندا تۇرۇپ نېمە ئىـ  قىھلىسـۇنك دىـن    

شـارىنىئ  دىغـا ئـنچ بـۇ دخشـمەننىئ مۇشـۇ يەر     ئادەۋ ئەۋ  ت رك مى ۋە
ــۇپ      ــمەن تۇت ــۇنى دخش ــاننىئ ئ ــر ئىنس ــى  ھەر بى ــدە ئىتەنلىتىن ئنزى

 زىملىىىنى ۋە ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشتا ئورتـاق   قوغدىنىشىئۇنىڭدىن 
ــۇرۇپ بولغــان. ھەمتارلىشــى   زىملىى ــاللىبۇرۇن ئۇقت ــان  ىنــى ئ قۇرئ

ــ»مۇنــداق دەيــدۇ:  ىەتەن دخشــمەندۇر  ئــۇنى دخشــمەن  شــەيتان ھەقى
تۇتۇگھر  شەيتان ئنزىنىئ ئەگەشـت چىلىرىنى دوزاس ئەھلـى بولۇشـىا    

  1«.چاقىرىدۇ
ــتلىرى ۋە     ــئ دوسـ ــالىمىنى ئالھھنىـ ــانھر ئـ ــى ئىنسـ ــھۋ دىنـ ئىسـ

بنلـدى. كىمـلەر    قىسـىمغىھ ئىبلىسنىئ دوستلىرىدىن ئىبارەت ئىتتى 
شەيتاننىئ دوستلىرى ۋە  قەتئىينەزەربولۇشىدىن  قەيەردە بولۇشىدىن 

ــنى    ــ رەش قىلىشــ ــى جەڭ ۋە كــ ــا قارشــ ــئ قوللىغۇچىلىرىغــ باتىلنىــ
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ئالھھنىــئ يولىــدا جىھــاد  مــنمىنلەر»بەلگىلىــدى. ۋە مۇنــداق دېــدى. 
 شــەيتاننئشــەيتاننىئ يولىــدا ئــۇرۇش قىلىــدۇ      كــاەىر رقىلىــدۇ  

ــھر   ــۇرۇش قىلىڭ ــلەن ئ ــتلىرى بى ــۇ رنى   دوس ــىلەر ئ ــىلەر)س م  يېڭىس
  1«.ىئ تەدبىرى ھەقىىەتەن ئاجىمدۇرشەيتانن

ئېنىــق  ياتىىھېسســئــنچ كــنرخش   منمىنــدىتىبۇنىــئ بىــلەن  
ــدى.     ــى بەلگىلەن ــى  دائىرىس ــۇپ  دخشمەنلىش ــگە بول ــا ئى قاراتمىلىىى

تى ئ چ ن دخشمەنلەشمەيدۇ  ىشەخسى مەنۆەئ منمىنشۇنداق ئىتەن  
ــق   ــققەبىلىۋازلى ــمەيد  مىللەتۋازلى ــ  دخشمەنلەش ــق قىلى ۇ.   يۇرتۋازلى

ــمەيدۇ     ــدىنمۇ دخشمەنلەشــ ــەت ت ەەيلىــ ــاكى ھەســ ــك يــ ئنچمەنلىــ
 مــنمىنيۇقىرىىىھرنىــئ بىرەرىنــى ســەۋە  قىلىــ  دخشمەنلەشــتەنلەر 

بىــر نۇقتىغــا  ياتىنىىھېسســدخشمەنلىشىشــتە  مــنمىنھېســابھنمايدۇ. 
يىغىدۇ. ئـۇ بولسـىمۇ ئـالھھ توغرىسـىدا دخشمەنلىشـى   يەنـى ەەقەت       

ــبەر ھەدىســىدە  . دخشمەنلىشىشــتۇرھەقنــى دەپ  ــۇق ەەيغەم ــۇ توغرۇل ب
كىمتى ئالھھ ئ چ ن دوست بولسا  ئالھھ ئ چـ ن  : »دېيىلىدۇمۇنداق 

دخشمەنلەشسە  ئالھھ ئ چ ن بەرسە  ئـالھھ ئ چـ ن بەرمىسـە ئىمـانى     
 «تولۇق بولغان بولىدۇ.

 ئۆزئارا كەچۈرۈشمۇ ئەقىدىنىڭ بىر قىسمى 

ئىمانىـدا مۇسـتەھتەۋ   ئىسھۋ ئەقىدىسىدە مۇسۇلماننى ئنز دىنى ۋە 
قىلغانھرنى ۋە چاقىرىىىغا  قارشىلىقتۇرۇش بىلەن بىرگە ئۇنى ئنزىگە 

قارشى چىىىانھرنى بارلىق ئىنسانھردىن بەكرەب كەچ رخۋ قىلىـدىغان  
 قىلى  قويىدىغان ئىتتى ئى  بار. 
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ئوخشـاش   ئېتىىادتـا بىرىناى: مۇسـۇلمانھر ئىنسـانھرنىئ دىـن ۋە    
  دەپ كەســتىن تەقەززاســىدىندۇرئىرادىنىــئ بولماســلىىى ئىھھىــي  

ــاد ــدۇ.  ئېتىىـ ــ ن  »قىلىـ ــدى  ە تـ ــا ئىـ ــئ خالىسـ ئەگەر ەەرۋەردىگارىـ
ــن        ــۇ ر )دى ــىم ئ ــدا قىھتت ــر دىن ــى بى ــ ممەت  )يەن ــر ئ ــادەملەرنى بى ئ
ــىۇچىھردۇر  ەەقەت   ــتىھپ قىلىشــــ ــق ئىخــــ ــىدام داۋاملىــــ توغرىســــ

ــتىگە   ــئ رەھمى ــتەنلەرەەرۋەردىگارىڭنى ــدىن مۇس ئېرىش ــنا  بۇنىڭ تەس
  1«ئالھھ ئۇ رنى شۇنىئ ئ چ ن )يەنى ئىختىھپ ئ چ نم ياراتتى.

بىلەن زىيادە  ئېىىمدىتىلەرئىتتىناى: ئالھھ ەەيغەمبىرىنى قارشى 
ــتىن ــا    جېدەللىشىشـ ــلىرىنى ئالھھىـ ــئ ئىشـ ــىا  ئۇ رنىـ ــراق بولۇشـ يىـ

تاەشۇرۇشــىا ۋە قارشــى تەرەەــلەر ئوتتۇرىســىدا ھنكــ ۋ چىىىرىلىــدىغان 
ئىتەنلىتىنــى ئۇقتۇرۇشــىا  ئــۇ ك نــدە ەىتــنە  كــ نىىيــامەت ك ننىــئ ق

ئەگەر »قوزغايدىغان جېدەل بولمايدىغانلىىىنى جاكار شـىا بـۇيرۇدى:   
  ئــالھھ ســىلەرنىئ قىلمىشــىڭھرنى جېدەللەشســەئــۇ ر ســەن بىــلەن 

ســىلەر ئىخــتىھپ قىلىشــىان  كــ نىئوبــدان بىلىــدۇ. ئــالھھ قىيــامەت 
  2«.ىىرىدۇنەرسىلەر ئ ستىدە ھنك ۋ چى

ئىسھۋ ئەقىدىسىگە ئىشەنگەن ئـادەۋ بـارلىق مەۋجـۇداتنى ياخشـى     
ــدىرنىئ      ــاچاىق تەقـ ــاتلىق ۋە ئـ ــ ۋ  تـ ــات ۋە ئنلـ ــدۇ  ھايـ ھەر كنرىـ

ياخشى كنرىدۇ. يامان كنرخشتە توغرا كەلسە ئىبلىسـنى   ئىتتىلىسىنى
ــبلىس   ــدۇ  ئى ــان كنرى ــدىتىلەرنىيام ــان   گورۇھى ــدۇ. يام ــان كنرى يام

  ھەمــمە كىشــىگە ياخشــىلىق ئــازاەلىنى ىتى  ۋە كنرخشــى ئىــ  ئــاغر
 بولۇشىنى تىلەش بىلەن بىرلەشتەن بولىدۇ. 
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مانا بۇ مۇھەببەت ئۇنىئ ئنز ەەرۋەردىگارىغـا ۋە ەەرۋەردىگارىنىـئ   
دەلىلــى.  ئىشــەنگەنلىتىنىئەەيغەمبىــرىگە  يېتەكلىگــ چىجەننىــتىگە 

ات بىلەن نىم ئىلتىدە بولغان زېج: »تتىئېيئالھھنىئ ئەلاىسى راست 
قەسەمتى  ئىمان ئېيتماي تـۇرۇپ ھەرگىـم جەنـنەتتە كىرەلمەيسـىلەر      

ئىمـــان ئېيتىـــان  ئورنـــاتمىغۇچەبىـــرىڭھر بىـــلەن دوســـتلۇق  –بىـــر 
 «.ھېسابھنمايسىلەر

 ئېغىر كۈنلەردە چىداملىق بولۇش

ئىشى ھەيران قا رلىق  ئۇنىـئ ھەمـمە ئىشـى ئـنزىگە      منمىننىئ»
باشىا ھې  بىرىـدە يـوق ئىـ       مىندىنمنياخشى  ئۇنىئ ھەممە ئىشى 

يەتسە  ئۇ شـ كرى قىلىـدۇ  ئۇنىڭغـا قىلغـان      خۇشلۇق منمىنگەئەگەر 
ياخشــىلىق بولىــدۇ  ئەگەر ئۇنىڭغــا زىيــان يەتســە  ســەبىر    ش كرىســى

  1«.قىلىدۇ  ئۇنىڭغا قىلغان سەبرىسى ياخشىلىق بولىدۇ

 ئ مىــد  ئــاراملىق  مەمنۇنلــۇق  مــۇھەببەت  روھــى خاتىرجەملىــك 
  مېۋىلىرىدىنـدۇر كنگلىدىتى ئەقىدە كنچىتىنىـئ تەملىـك    منمىننىئ

 مۇشـەقىىتى ئاخىرى تـ گىمە  بـايلىىتۇر. ھايـات     نىئھايات كنرخشى
ــۇزۇن   ئېغىــرچىلىىھرخەتەر ۋە  –خەۋپ ساناقســىم  ــلەن ئورالغــان ئ بى

ۋە ئۇنىڭـدىتى   تەبىئىتـى مۇددەتلىك ك رەشتۇر. بۇ  دۇنيـا ھاياتىنىـئ   
. بـۇ ئىتتـى تەبىـئەت بولغاچىـا ئىنسـاننىئ ئــنز      تـى تەبىئىئىنسـاننىئ  

ھاياتىدا ئاەەتلەردىن قۇتۇلۇشى مۇمتىن ئەمە . شائىر دۇنيا ھاياتىنى 
 س ەەتلەپ مۇنداق دەيدۇ:
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   ئىنسان ۋۇجۇدۇڭ دۇغ ئ ستىگە يارالغان نىتەي

 دۇغھرنى ھەر قاچان. –ئۇنىڭدىن دەرد  س زمەكاىسەن
 اق ئنتمەكتە سەن ك نلەرنى زور يسەن باشىىاىر

 گ لخان. –يانسۇن دېگەندەب سۇ ئ ستىدە ئوت  خۇددى
  

بـۇ  ئالھھنىـئ ھاياتىـا ئورتـاق  ئىنسـانھرغا ئـايرىم بېتىــتتەن       
قــــانۇنىيىتى بولــــۇپ  خۇسۇســــەن ەەيغەمبەرلىــــك ۋەزىۆىســــىنى 

ــاەەت ۋە دەرد    ــئ ئ ــنتىگەنلەر دۇنيانى ــدىن   -ئ ــرىگە ھەممى ئەلەملى
ــ   ــۇ ر ئالھھىــ ــدۇ. ئــ ــنپ دۇچ كېلىــ ــىيلىق  كــ ــدۇ  ئاســ ا چاقىرىــ

قارشــى تۇرىــدۇ  ئــۇ ر ھەقىىەتــتە چاقىرىــدۇ        تەرغىبــاتاىلىرى 
باتىلنىئ قوللىغۇچىلىرى ئۇ رغا ئۇرۇش ئاچىـدۇ ... ەەيغەمـبەرلەر   
داۋاملىـق مېھـنەت ئىاىـدە ياشـايدۇ  سۇيىىەسـت ۋە ئـازا  ئىاىـدە        
تۇرمــۇش كەچ رىــدۇ. بــۇ ئالھھنىــئ قــانۇنىيىتى بولــۇپ  ئــادەۋ ۋە  

ۋە ەىرئەۋننـى  مـۇھەممەد    موسـا   نەمرۇدنـى سنى  ئىبـراھىم ۋە  ئىبلى
مۇشۇ قانۇنىيەت بـويىاە ياراتىـان     جەھىلنىئەلەيھىسسا ۋ ۋە ئەبۇ 

شــۇنىڭدەب )يەنــى مۇشــرىتھرنى ســاگا دخشــمەن قىلغانــدەبم      »
ــبەرگە    ــر ەەيغەمـ ــەيتانلىرىنى ھەر بىـ ــئ شـ ــانھر ۋە جىنھرنىـ ئىنسـ

بىــرىگە ۋەسۋەســە  –ن بىـر دخشـمەن قىلــدۇق  ئـۇ ر ئالــداش ئ چــ   
ــۇ ئى   ــۇ ر ب ــئ خالىســا  ئ ــدۇ  ئەگەر ەەرۋەردىگارى ــى  قىلى شــنى )يەن

  ئـۇ رنى ئـنزلىرى تـ زگەن    قىلمايتتىنىم ەەيغەمبەرگە دخشمەنلىت
مىتىرلىرى بىلەن قويـۇپ بەرگىـن  )ئـالھھ سـاگا ئۇ رغـا       –ھىيلە 
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ۋمىڭنىــئ ەشــۇنىڭدەب )يەنــى ســاگا ق» 1«.قارشــى يــاردەۋ بېرىــدۇم
ــدەبم ھەر مۇشــر ــر   ىتلىرىنى دخشــمەن قىلغان ــبەرگە بى ــر ەەيغەم بى

قىسىم گۇناھتار رنى ئۇنىـئ دخشـمىنى قىلـدۇق. ەەرۋەردىگارىـئ     
   2«.يېتەرلىتتۇريول كنرسىتىشتە 

ەەيغەمــبەر ئەلەيھىسســا ۋ: قايســى كىشــى بەب ســىنىلىدۇ دېــگەن  
ــاتتىق    ــبەرلەر ئەڭ قـ ــاۋا  بەرگەن: ەەيغەمـ ــداق دەپ جـ ــوئالغا مۇنـ سـ

  تنۋەنـدىتىلەر   ئۇ ردىن قالسـا  تنۋەندىتىلەردۇ  ئاندىن قالسا سىنىلى
ئــۇ ردىن قالســا تېخىمــۇ تنۋەنــدىتىلەر  ئــادەۋ ئــنز دىنىغــا قــاراپ        
ــىناقىا       ــاتتىق س ــا ق ــادەۋ بولس ــتەھتەۋ ئ ــدا مۇس ــىنىلىدۇ. ئەگەر دىن س
ئۇچرايدۇ  بوش ئادەۋ بولسا  بوشراق سـىنىلىدۇ. ئـالھھ ئـادەمنى دىنغـا     

  بەنـدە زېمىـن ئ سـتىدە مېڭىـۆھ تۇرىـدىتەن  ئۇنىـئ       قاراپ سـىنايدۇ 
  3«.گۇناھى بولمىسىمۇ با دىن خالى بو لمايدۇ

 دىنسىزالر ئىنسانالر ئىچىدىكى ئەڭ چىدامسىز كىشىلەردۇر

تــا ي تەكشــ رخش  كنزىتىشــلەر ھايــات قىيىناىلىىلىــرى ئالدىــدا 
ــىمئەڭ  ــم  سەبىرس ــى ۋە ئەڭ تې ــدىغانھرنىئ سولىش ــىم  كېتى   ردىنس

بەردى   ئىسۆاتھپۋە ئىمانى ئاجىم كىشىلەر ئىتەنلىتىنى  ش بھىاىلەر
ئەگەر »قۇرئان بۇ خىلـدىتى كىشـىلەرنى مۇنـداق دەپ سـ ەەتلىگەن:     

 نېمىتىمىمنــىبىــم بىــرەر ئىنســانغا رەھمىتىمىمنــى تېتىتســاق )يەنــى      
م دىنىــرەھمىتبەرســەبم ئانــدىن ئۇنىڭــدىن تارتىۋالســاق )ئالھھنىــئ  
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ئىنسـان ئـنزىگە   » «.قىلىـدۇ  نـېمەت  كۇەرانى  كېتىدۇ  ئ مىدسىملىنى
ئەگەر ئۇنىڭغــا بىــرەر يامــانلىق  .زىرىتمەيــدۇ)ياخشــىلىقم تىلەشــتىن 

ــىملىنى    ېي ــۇ ئ مىدسـ ــدىنم تولىمـ ــا )ئالھھنىـــئ رەھمىتىـ تىـــ  قالسـ
  1«.كېتىدۇ

ئۇ ر دېڭىم سەەىرىدە دولىۇن ۋە بـورانھر ئارىسـىدا قېلىـ   رولـى      
يوقاتىان كىمىگە ئوخشايدۇ. بۇنداق كېمە ئەڭ  نىتەگشىتىيەلتىنى ۋە 

ــنۋەن  ــدىتىت ــتىن    بال ــۇنى ھەر تەرەە ــدۇ. ئ ــۇپ تۇرى شــامالدىمۇ داۋالغ
دولىۇنھر ئورىۋالغان بولۇپ  بۇنداق كىمىنىئ ھايالسىم  سۇغا چنك پ 

كـنپ بولىـدۇ. دىـن ئـاجىم يـاكى دىـن ەەقەت يـوق         ئېھتىمالىكېتى  
ــ ۋىلى مــۇھىتھردا  شــى ئەجەبلىنەرلىــك ۇئ كــنپ بولئىشــلىرىنى ئنل

تەقدىردىمۇ ئۇنداق مـۇھىتتىتى كىشـىلەر    ئنلىۋالمىغانئەمە   ئەگەر 
ــىم دەرد  ــاچاىق غەۋ  –تىنىمســ ــايغۇ   –ئەلەۋ  ئــ ــىملىكرىسەبقــ   ســ
تۇرمـۇش ئىاىـدە ياشـايدۇ. ئـۇ ردىتى ھايـات       مەنىسىمئ مىدسىملىك  

 ئنز ئەھمىيىتىدىن مەھرۇۋ بولغان بولىدۇ.
 ھەرگىممۇ ئنل پ راھەت كنرگەنلەر  ئنلگەن ئەمە 

 ئنلگەن دېگەن ئەمەلدە تىرىك تۇرۇپ ئنلگەنلەر.
   قايغۇرۇپ خاەىسىراپئوخشايدۇ  ئنل كتىھ

 ياراتىاننىئ رەھمىتىدىن ئ مىدىنى ئ زگەنلەر.

  مەنبىئىۋە ئۇنىڭ  چىدامچانلىقى مۆمىننىڭ

 –كەلسـەب  ئــۇ ر ئىنسـانھر ئىاىـدىتى بــا      مـنمىنلەرگە ئەممـا  
 كنگ لسىملىتلەر  قىيىناىلىىىا ئەڭ چىداملىق  رجانىسەبقازاغا ئەڭ 
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ئالدىدا ئەڭ مەردانە  سالماق كىشىلەردۇر. ئۇ ر دۇنيـادا ئەڭ قـاتتىق   
ــاز بەھــرىمەن    ــدىن ئەڭ ئ ــا ھا ۋىتى ــۇچىھر ۋە دۇني ســىناقىا ئۇچرىغ
بولغۇچىھر ەەيغەمبەرلەر ئىتەنلىتىنى بىلگەچتە  ئۇ ردىنمۇ ياخشـى  

نى تاما قىلمايدۇ ۋە ئۇ رنى ئنزلىرىنىئ ئەڭ ياخشـى ئ لگىسـى   ياشاش
ئۇچرىغـان كـ لۆەتلەرگە    ئىلگىـرىتىلەر سـىلەر تېخـى   »دەپ قارايدۇ. 

ــىلەردىن      ــىلەرك س ــنى ئويھمس ــنەتتە كىرىش ــۇرۇپ جەن ــاي ت ئۇچرىم
ــنتتەن ) ــرى ئـ ــنمىنئىلگىـ ــا لەرم مـ ــ لۆەتلەرگە ئېغىرچىلىىھرغـ   كـ

 مـنمىنلەر ھەتتـا ەەيغەمـبەر ۋە    ئىـدى   تىلگەنېۋ تـ  چنچئۇچرىغان  
ئالھھنىــئ )بىــمگە ۋەدە قىلغــانم يــاردىمى قاچــان كېلىــدۇك دېــگەن 

  1«.ئىدى
دېگەن ئالىم مۇنداق دەيدۇ: ھەي ئىرادىسىم ئادەۋ ...  قەييىمئىبنى 

خۇداغا نالە قىلغـان  ئىبـراھىم ئوتىـا     نۇھبۇ يولدا ئادەۋ جاەا چەكتەن  
دۇچ كەلـگەن    بوغۇزلىنىشـىا قولىـدا   تاشھنغان  ئىسمائىل ئنز ئاتىسـى 

   يەھيا ئنلت رخلگەن...ھەرىدىۋىتىلگەنزەكەرىيا ھەرە بىلەن 

 قىيىنچىلىقالرنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ مۆمىنلەرگە ئىشىنىشتەقدىرگە 

ــنزلىرىگە كەلــگەن ت رلــ ب ئاەەتلەرنىــئ       ــۇ ر ھايــات يولىــدا ئ ئ
بەلتـى ئۇنىـئ     ۋە قارا قىسـمەت بولماسـتىن   كېلىشمەسلىكە ت نلەي 

مۇۋاەىـق ئىـ     ە تمىشـتە ھېتمەت ۋە ئىھھىـي   ئەزەلىيمەلۇۋ تەقدىر  
ئىتەنلىتىنى بىلىدۇ. ئۇ ر ئـنزلىرىگە كەلـگەن ئاەەتنىـئ ئنزلىرىنىـئ     

ــدۇ:    ــدىغانلىىىنى بىلى ــ ن كەلمەي ــ زگەنلىتى ئ چ ــالىق ئنتت يەر »خات
ىـم  ي زىدىتى بارلىق ھادىسىلەر ۋە ئـنزخگھر ئۇچرىغـان مۇسـىبەتلەر  ب   
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ــۇ )ئىــ م     ــا يېمىلغــان  ب ــۇرۇن لەۋھۇلمەھۆۇزغ ــۇ رنى يارىتىشــتىن ب ئ
  1«.  ئالھھىا ئاساندۇرش بھىسىمكى

 يېنىتلىتىشــنىئئــۇ ر تەقــدىر قىلىــ  ۋە كــنيىنى   ســىناش ۋە  
س ەەتلىرى ئىتەنلىتىنى بىلىـدۇ. كىمتـى ئالھھنىـئ     تائا نىئئالھھ 

خاتا شـىان بولىـدۇ:   كني ماانلىىىنى تەقدىردىن ئايرىـ  قارايـدىتەن   
ئانىســىنى تەختىــدە )يېنىــدام ئولتۇرغــۇزدى  ئــۇ ر )شــاھھرغا  –ئاتــا »

تەزىم قىلى  ئادىتى بويىاەم يۇسۇفتە سەجدە قىلىشتى. ئۇ: ئـى ئاتـا    
كنرگەن چ ش منىئ تەبىرىدۇر  ئۇ چ ش منى  ۋاقتىمدامانا بۇ كىاىك 

ــا     ــاردى. ەەرۋەردىگ ــتىا چىى ــىەتەن راس ــارىم ھەقى ــى ەەرۋەردىگ رىم مېن
نىـئ ئـارامنى   ېن  قېرىنداشـلىرىم بىـلەن م  زىندانـدىن چىىىـرى  بىـلە   

ــ      ــۇ يەرگە ئېلى ــىلەرنى ســەھرادىن ب ــيىن س ــدىن كې شــەيتان بۇزغان
قىلدى. ەەرۋەردىگارىم خالىغىنىنى )ئىشىا  ئېھسانكېلى  بىلەن ماگا 

ــۇر     ــىەتەن تەدبىرلىتتـ ــىام ھەقىـ ــېتمەتئاشۇرۇشـ ــ    ھـ ــلەن ئىـ بىـ
  2«.قىلغۇچىدۇر
ــۇ  ــۇ  ئــــ ــدىن  بــــ ــئ كني ماانلىىىــــ ــنز ەەرۋەردىگارىنىــــ ر ئــــ

دەر  ۋە  قىممەتلىــــكقىيىناىلىىھرنىــــئ ئــــنزلىرىگە بېــــرىلگەن   
كەتتـ زخپ  ئىمـاننى تـاۋ پ  روھنـى      دەرتنـى ئنزلىرىنىئ قەلبىـدىتى  

 دۇنيــــا ۋە ئــــاخىرەتتە مەنۆەئەتلىــــك تىــــدىغانىگنئت رگ نلــــ كتە 
 تىدۇ. ېتەجرىبىلەر ئىتەنلىتىنى بىلى  ي

بۇ سـنزلىرى نەقەدەر   رافىئيىنىئى زامان ئىسھۋ ەەيھسوەى ھازىرق
ئوگۇشسىملىىىا يولۇقىـان  »ھە  ئۇ شۇنداق دەيدۇ:  –جايىدا ئېيتىلغان 
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  داتلىرى كېتى   ساپ قىسمى قالغان ئېرىتىلى خۇددى ئوتتا  منمىن
  «.تنم رگە ئوخشايدۇ

ئوقۇبەت تۇخۇمغا ئوخشاپ كېتىدۇ  سىم ئىاىـدە چـ جە    –ئازا  »
بار تۇخۇمنى چ جە ئ چ ن زىنـدان دەپ ئويھمسـىمك ھـالبۇكى تۇخـۇۋ     

يــاردەۋ بېرىــدۇ.   يېتىلىىشــىگەئنســت رخپ ئۇنىــئ تولــۇق    چــ جىنى
قىلىشـى  زىـم بولىـدۇ.     سـەبىر چ جىنىئ بەلگىلىـك بىـر مـۇددەتتىاە    

ڭـى  ېرىلغاندىن كېـيىن ئۇنىڭـدىن چـ جە ي   مۇددەت توشۇپ  تۇخۇۋ يې
  «.بولۇپ چىىىدۇ بىر جانلىق

ئوخشايدۇ   چ جىگەئنز ھاياتىدا ەەقەت تۇخۇۋ ئىاىدىتى  منمىن»
ئىبارەت. تۇخـۇۋ   يېتىلىشتىنئنزىدىن  –ئۇنىئ بۇنىڭدىتى ئىشى ئنز 

ھاياتىنىــئ ئاخىرلىشىشــى ئۇنىــئ ە ت نلىنىــ  كــامىللىق دۇنياســىغا   
  «.چىىىشىدۇر

ھالېس   نېمىتىنالى ، زىيالان ۋاقىتلىرىالدىمۇ ئالالھنىالڭ    خۇرسالەنلىك  مۆمىننىڭ
 لىدىغانلىقىقى

ۋە رەھمەتنىـــئ  كنيــ ن  ئىھھىــي   ئەتراەىـــدىتىئــۇ ر ئــنزى ۋە   
كـنرخپ  ئىلگىرىتـى دەۋر ئۇلۇغلىرىـدىن بىـرى ئېيتىـان       ئىۆادىلىرىنى

ماگا بـۇ دۇنيـالىق ئىشـلىرىمدا مۇسـىبەت     »تنۋەندىتى تونۇشتا بولىدۇ: 
كنرىمەن: بىرىناى: ئـۇ   نېمىتىنىيەتسىھ مەن ئۇنىڭدا ئالھھنىئ ئ چ 

ــىبەت ئەڭ چــوڭ    مۇ ــۇ مۇس ــۇ. ئىتتىناــى: ئ ــا كەلمەەت ســىبەت دىنىمغ
سـاۋاپ   ىتىمگەبمۇسىمۇسىبەت ئەمەستەن. ئ چىناى: مەن ئالھھنىئ 

كىشــىلەر  نــېمەت لىۋاتىــانىدېيبــۇ يەردە « نى ئ مىــد قىلىــمەنىبېرىشــ
 ھاياتىدىتى بارلىق دۇنيا مۇسىبەتلىرىگە ئورتاقتۇر. 
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نىئ قازاسىغا رازى بولۇش ۋە بولغان ئادەۋ ئالھھ منمىنشۇگھشىا 
ــتىن     ــھ قالماسـ ــرى  بىلەنـ ــلىق بېـ ــىناقلىرىغا بەرداشـ ــئ سـ ئالھھنىـ

 ئالھھتىن مىننەتدار بولۇش تۇيغۇسىدا ياشىشى كېرەب. 
بۇنــداق قىلىــ  كــنەىناە مەمنۇنلــۇق ۋە راھەتنــى ەەيــدا قىلىــدۇ  

ــا   يولۇقىۇســىئۇنىڭغــا  ــار توســىلىدۇقــازا ئۇنىڭــدىن  –نۇرغــۇن ب   ب
 ئۇنىڭغا قالىدۇ.  نېمەتن بولغا

چىـداملىق  ئالھھنىـئ    زۇبەيـر ئىبنـى   ئۇرۋەئالىملىرىدىن  تابىئىن
ياخشـى ئ لگىسـى بو  يـدۇ.     منمىنلەرنىـئ ھېس قىلغـۇچى   نېمىتىنى

ــۇر ر     ــدۇ. دوخت ــۇپ قالى ــار بول ــا كېســىلىگە گىرىۆت ــۇتى ئاقم ئۇنىــئ ە
ــ ن بەدە كېســەلنىئ ــ  ە ت ــدىنى ئ ــ  كېتىشــنىئ ئال ــگە تارقىلى  لى ېن

ــنىېكئ چــ ن ئۇنىــئ ەــۇتىنى    قــارار قىلىــدۇ. ئــۇ ەــۇتىنى     سىۋىتىش
ــى    كېسىۋىتىشـــتە ــاركوز دورىسـ ــا نـ ــۇ ر ئۇنىڭغـ رازىلىـــق بېرىـــدۇ. ئـ

 مـنمىن ئىشـىنىدىغان   بىرئالھھىـا ئىات زمەكاى بولىدۇ. ئـۇ: مەنـدەب   
غان ھالغـا كەلسـەۋ قانـداق    ئنزخمنى مەست قىلى  ئالھھنى تونۇمايـدى 

  دەيــدۇ  ئــۇ ر ئۇنىــئ ەــۇتىنى  ىۋىرىڭھركېســنــى كېلىــ  ېبولىــدۇك ق
 . كېسىۋىتىدۇتىمىدىن 

 ماستىن ش ب تۇرىدۇ.  ارئاخىر ئ ن چىى –ئۇ باشتىن 
ئالھھ بۇ ئادەمنى ئىمانىغا يارىشا سىناشنى خالىغان ئىتەن  ئۇنىئ 
ەۇتى كېسىلگەن شـۇ كېاىـدە  ئۇنىـئ ئەڭ ئـامراق ئـوغلى ئنگمىـدىن       

مـاتەۋ تۇتىـاچ    كىرىـ  نداشـلىرى  چ ش پ كېتى  ئنل پ كېتىدۇ. قېرى
ئـى ئـالھھ  سـاگا مەدھىـيە ئېيـتىمەن       »ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىدۇ. ئـۇ:  

نىـئ تـنت   ېبىرنـى ئالـدىئ  ئـالتىنى قويـدۇڭ  م    يەتتە ئىـدى   بالىلىرىم
ئەزايىــم بــار ئىــدى. بىرنــى ئالــدىئ ئــ چنى قويــدۇڭ  ئالغــان بولســاڭ  
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بەرگەن بولساڭ  بەرگىنىڭنى ئالدىئ  سەن ھازىر مۇسىبەت ئنزەگنىئ
 دەيدۇ.« بۇرۇن ئۇنىڭدىن ساقلىغان ئىدىئ

 ئەرزىمەيدۇ نېمىگەھېچ  ەتلىرىبمۇسىدۇنيا 

ئىنســاننىئ دۇنيــادىتى ھەرقانــداق مۇســىبەتلىرىگە ياخشــىلىق     
 چـــورتھئالماشــتۇرۇپ بېرىلىــدۇ. ئەممــا دىننىـــئ مۇســىبىتى بولســا      

دانغا زىيانــدىن ئىبــارەت. شــۇنىئ ئ چــ ن يۇســۇف ئەلەيھىسســا ۋ زىنــ
چ ش پ خار بولۇش بىـلەن زىناغـا مـاقۇل بولۇشـتىن ئىبـارەت ئىتتـى       

 ئۇ قايسىنى تاللىدىك   ئىشتىن بىرىنى تالھشىا دۇچ كەلگەندە

يۇسۇف ئەلەيھىسسا ۋ ھـې  ئىتتىلەنمەسـتىن دۇنيـا مۇسـىبىتىنى     
نەرسىدىن  ئ ندىگەنيۇسۇف: ئى ەەرۋەردىگارىم  ماگا ئۇ ر »تاللىدى. 

ئىســھۋ ەەيغەمبىــرى ئــنز ئ ممىتىنىــئ  1«.ي مل كتۇركــنرە زىنــدان ســن
ئـى  »ئوقۇشى ئ چ ن تەلىم بەرگەن دۇئالىرى ئىاىـدە بـۇ دۇئـامۇ بـار:     

ئــالھھ بىمنىــئ مۇســىبىتىمىمنى دىنىمىــمدا قىلمىغىــن ۋە دۇنيــانى ئەڭ 
 «.ۋە بىلىمىمىمنىئ غايىسى قىلمىغىن غېمىمىمچوڭ 

 ۋە ئاغرىقنىڭ دەردى ھاالۋىتى ساۋاپنىڭ

خەتەرلەرگە يولۇقىانــدا بۇنىــئ   ئ ئــنز ھاياتىــدا ئــاەەت اننىئىنســ
بەدىلىگە ئالھھنىئ ساۋاپ بېرىشـىنى ئ مىـد قىلىشـى يەنە بىـر روھـى      

 نـېمەت بولۇپ  ئۇ ئىنسانغا ئاەەتنى ئاسانھشتۇرۇپ بېرىدۇ. بـۇ   نېمەت
ھەدىستە مۇنـداق   سەھىھئەكس ئېتىدۇ.  كەچ رخل شىدەگۇناھھرنىئ 
  مۇشــەقىەت –قــايغۇ  جاەــا  –نغا يەتــتەن غەۋ مۇســۇلما»دېــيىلگەن: 

                                                 
 ئايەت. -00يۇسۇف س رىسى  1



 237 

ئاغرىق ھەتتاكى ەۇتىغا كىرى  كەتتەن تىتەن ئ چ نمۇ ئالھھ ئۇنىئ 
  «.گۇناھلىرىنى كەچ رخۋ قىلىدۇ

بىرىنىـــئ تاەىنىغـــا تىـــتەن كىرىـــ  كەتتـــى  ئـــۇ   ســـالىھھرنىئ
ــتىن ــۇۋ ئاھھنماس ــم    تەبسس ــى  بى ــئ بەندىس ــم ئالھھنى ــدى ۋە: بى قىل
  دېدى. بىرى ئۇنىڭغا: ەۇتىڭىمغـا  قايتىۇچىھرمىماھىغا ئالھھنىئ دەرگ

ك دېــدى. ئــۇ: ك ل ۋاتىســىمغۇبىــر نەرســە كىرىــ  كەتســە ۋاي دېــمەي  
ــى       ــاچاىق ئەلىمىنـ ــئ ئـ ــا ئۇنىـ ــا ۋىتى ماگـ ــاۋابىنىئ ھـ ــئ سـ بۇنىـ

 ئۇنتۇلدۇردى  دېدى.

 ئىماننىڭ رولىغا دىنسىزالرمۇ قايىل

 يالىســـــتىكماتېرىمۇ ئـــــنز قـــــانۇنلىرى ۋە قاتمـــــال دىنســـــىم ر
ئاسانھشـتۇرۇپ بېرىـدىغان     ئېغىرچىلىىھرنـى خەلىىە  ەەلسەەەلىرىنىئ

كـ چنى   مەنىـۋى ۋە چىـداۋ بېغىشـھيدىغان    سـەبىر  ەەيتلەردەجىددىي 
ــى    بىرەلمەيـــــــدىغانلىىىنى ــۇناە مۇتەئەسســـــ ــەندى. شـــــ چ شـــــ

ــتھرمۇ ــى    - 0 سوتسىيالىســـ ــئ خەلىنـــ ــىدا  دىننىـــ ــا ئۇرۇشـــ دۇنيـــ
ىشــتىن تۇتـۇپ تۇرۇشـتىتى رولىنــى   تىناھنـدۇرۇش ۋە قوزغىلىـ  كېت  

ــۇپ  ــناەنەزەردە تۇت ــوش   ۋاقتى ــى ب ــتىنۇيوقدىنن ــال   ۋىتىش ــىا ئام باش
ــ    ــنز ئېڭىغـ ــى ئـ ــۇ رنى خەلىلەرنـ ــارائىت ئـ ــدى. شـ ــ  تاەالمىـ ا قايتىـ

نــېمە توشــىۇزالمايدىغان بوشــلۇقنى ئىمــان  قەلبلىرىــدىتى باشــىا ھېا
 ى.شىا مەجبۇر قىلديول قۇيۇ توشىۇزۋىلىشىغابىلەن 
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 چى بۆلۈمئۈچىن
 ئىماننىڭ جەمئىيەت ھاياتىدىكى رولى

شەخس بىلەن جەمئىيەت ئارىسىدا كىرىشى  كەتتەن  تورسىمان 
بار  شۇگھشـىا بـۇ ئىـ  شەخسـتە  ئـۇ ئىـ  جەمئىـيەتتە         مۇناسىۋەت

ئىــــيەت مــــاھىيەتتە كنرســــىتىدۇ  دېگىلــــى بولمايــــدۇ. جەم تەســـىر 
ىا نەرســە باشــ مۇناسىۋەتلىشىشــىدىنئــارا ئورتــاق  شەخســلەرنىئ ئــنز

ئەمە . ياخشــى شــەخس يېتىشــت رخش ئ چــ ن قىلىنغــان بــارلىق      
ئ چـ ن  تىرىشاانلىق ئنز ننۋىتىـدە ياخشـى جەمئىـيەت بەرەـا قىلىـ       

 قوشىان تنھۆە ھېسابلىنىدۇ.
ئىنسانھر جەمئىيىتى خۇددى بىنا رغا ئوخشـايدۇ. جەمئىيەتتىتـى   
ــى      ــھر ياخشـ ــايدۇ. خىشـ ــلىرىغا ئوخشـ ــئ خىشـ ــلەر بىنا رنىـ شەخسـ

ــر  ە ــۇ رنى بىـ ــۇرۇلغان ۋە ئـ ــرىگە  –ىشـ ــتۇرۇپبىـ ــدىغان  يېۆىشـ تۇرىـ
س ەىتى ياخشى بولغاندىھ ئـۇ ردىن مۇسـتەھتەۋ  ەۇختـا     سىمونىتنىئ

 بىنا ە ت پ چىىىدۇ. 
ئىماننىــئ كىشــىلىك تۇرمۇشــىا »ەن تتبىــم بــۇرۇن ســنزلەپ ئنتــ 

ــان  ــىرىبولغـ ــگەن « تەسـ ــادېـ ــانلىق   باەىـ ــاق  ئىمـ ــدىغان بولسـ قارايـ
ي تىنالىـق  ئازادىلىـك  مەمنۇنلـۇق ئىاىـدە  ئ مىـد      شەخسنىئ روھىـ 

ــتىدا       ــى ئاس ــۇھەببەت سايىس ــرى م ــان كەگ ــى  تۇرغ ــاماللىرى ئېس ش
ئىـگە ئىنسـان    س ەەتتە ىىدەبىرىيۇقياشايدىغانلىىىنى كنرخۋا  يمىم. 

ئىلغار ئىنسان بو  يدۇ ھەمدە سـاغھۋ جەمئىـيەت بىناسـىنى قۇرۇشـىا     
. مانا بۇنداق ئاراملىق  خاتىرجەملىـك   ياراملىق ساغھۋ خى  بو  يدۇ

بىـــلەن  ياتىىھېسســـمەمنۇنلـــۇق  ئ مىـــد  مـــۇھەببەت ۋە ئۇلۇغلـــۇق 
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قورالھنغــان شەخســلەر جەمئىيىتــى بەخــتتە  تەرەقىىياتىــا  تىنالىىىــا  
 قاراپ يول ئالغان جەمئىيەتتۇر. 

ــئ ئەڭ    ــر جەمئىيەتنىـ ــك  ئەۋزەل بىـ ــان  بەختلىـ ــي تاەىـ تەرەقىىـ
ــىيىت  ــدە خۇسۇسـ ــنۋ   ئا ھىـ ــلىرىنىئ ئـ ــيەت شەخسـ ــۇ جەمئىـ  –ى شـ

ــارا   ــلەر ئــ ــدۇر. شەخســ ــىۋەتنىئئىناقلىىىــ ــى ۋە  مۇناســ سۇسلىشىشــ
. بــۇ كېســەل  ەــاجىئەدۇرەارچىلىنىشــى بىــر جەمئىيەتتىتــى ئەڭ زور   

ــى     ــى  كېتىش ــىيەتاىلىتنىئ ئېش ــدىتى شەخس شەخســلەرنىئ قەلبى
ئ چ ن  ياتىىھېسسئنزىدىن باشىىنى ئۇنتۇشى ۋە ئنزىنىئ شەھۋانىي 

قاتــارلىق ئىللەتلەردىــن  ىىيانماســلىشــىىھرنى قۇربــان قىلىشــتىنمۇ با
  ئـنز ھـنرمىتىنى    قىممىتىنـى ەەيدا بولىدۇ. شۇنىڭدەب ئىنساننىئ ئنز 

تۇيغۇسـىنى   نـېمەت بولغان ئىشـەناىنى ۋە   قابىليىەتتەئالھھ بەرگەن 
يوقىتىشىمۇ بىـر خىـل ئېغىـر روھىـي ۋابـادۇر. بۇنىـئ بىـلەن ئىنسـان         

لىيجانـــا  تۇيغـــۇ ر ۋە ياخشـــى ئەمەلـــلەرگە بولغـــان  كنگلىـــدىتى ئا
ــايىلەر      ــۇچەب غـ ــ نلەي ەـ ــى ە تـ ــئ قەلبىنـ ــدۇ. ئۇنىـ ــمىىى  ئنلىـ قىـ

تۇيغــۇلىرى قاەلىۋالىــدۇ  بــۇ    ئ مىدســىملىكچ شــت نل ب  خــارلىق   
تۇيغۇ ر شەخسنى كېرەكتىن چىىىرىـ   جەمئىـيەت بىناسـىنى ۋەيـران     

 قىلىدۇ. 
بېسى   ئەقىلنى سىياتنىئھېسشۇنىئ ئ چ ن ھەر بىر جەمئىيەت 

 – ھــــاۋايىچ شمەســــلىتى  ئىمتىيــــاز ۋە ھوقۇقنىــــئ ھەقىىەتنــــى  
ــۇرچ   ــنىئ ب ــۇرىيەتنى  –ھەۋەس ــئ ئاممــا    مەجب ــى مەنۆەئەتنى شەخس

ــى ىمەنۆەئ ــ تىنـ ــتىن  بېسـ ــىچ ش شـ ــىلەر   ساقلىنىشـ ــ ن كىشـ ئ چـ
مۇئامىلە ۋە ئا قىلەرنى بىر ياقلىق قىلىدىغان ت زخملەرگە  ئارىسىدىتى
لىدۇ. بۇنداق ت زخملەر ئەلۋەتتە كىشىلەر روھىيىتىنى ئىسھھ موھتاە بو
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تايىنىـــ   ســـىگەتەربىيەقىلىـــ   ۋىجـــداننى ئـــويغىتى  ۋە ئەخـــھق 
ــۇش     ــداق قۇرۇلـ ــان ھەرقانـ ــ  بېرىلغـ ــىم ئېلىـ ــدۇ. ئۇ رسـ ئورنىتىلىـ
ئىسھھات ياكى ئىجتىمائىي ئنزگەرتى  خۇددى قۇۋ دۆگـى ئ سـتىگە   

نــداق بىـر قەۋۋ ئنزىنىــئ ئەھــۋالىنى  ھەرقا»بىنـا ســالغانغا ئوخشـايدۇ.   
 1«.ئالھھ ئۇ رنىئ ئەھۋالىنى ئنزگەرتمەيدۇ ئنزگەرتمىگ چە

قانـداق ئاكتىـ     جەمئىيىـتىگە بىم تنۋەندە ئىماننىـئ مۇسـۇلمانھر   
كنرســىتىدىغانلىىىنى ۋە ئــۇ جەمئىيەتنــى قانــداق قىلىــ   تەســىرلەرنى

ــانىيەت  ــئئىنســــــ ــىگە   تەرەقىىياتىنــــــ ــۇقىرى ەەللىســــــ ئەڭ يــــــ
باشـــــلىرىنى تـــــنۋەن   ماتېرىيالىســـــتھرنىئ    رخدىغـــــانلىىىنىكنت

 ئېنىق كنرخۋا  يمىم. دەرىجىدە سالغۇزىۋىتىدىغان

 ئىمان ۋە ئەخالق

  2«.منمىندۇرئىمانى ئەڭ كامىل  منمىنئەخھقى ئەڭ ياخشى »

 يېتەرلىك تەبىئىتىھايۋانغا ئۆز 

ــ  ــم ھ ــدىغان   ئەگەر بى ــدىمىمغا كەلت رى ــنز ئال ايۋانھر دۇنياســىنى ك
بولســـاق  ئـــۇ ردىتى تۇغمـــا تەبىئەتنىـــئ ئۇ رغـــا تۇرمۇشـــنى تـــوغرا 
تەشتىللەش ۋە ئىشھرنى توغرا بىر ياقلىق قىلى  جەھەتلەردە ئوبدانھ 

ــنرىمىم.   ــانلىىىنى ك ــك قىلىۋاتى ــىلەن يېتەكاىلى ــم  مەس ــ لىلەربى  چ م
شىغا ئوزۇقلۇق توەھش ئ چ ن قانـداق  توەىنىئ قىشلىق ئ چەب تۇرمۇ

  ىمىمدەنىكـــنزەتتنى ىھەمتارلىشـــى  ۋە ماسلىشـــى  ئىشـــلەيدىغانلىى
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تاەىـان   اتەركىـ  ھەرىلەردىـن بولۇەمۇ بىر خانى   چىشى ۋە ئۇرغاچى 
ئـنز ئىشـىنى قاناىلىـك     ھەرەنىئھەر بىر  لىىىدىتىەادىھەسەل ھەرە 

رنىئ بىر بىـرى بىـلەن   ۋە ئۇ  ئورۇنداۋاتىانلىىىئەستايىدىللىق بىلەن 
يـــۇقىرىىى  ىمىمدەنىكـــنزەتت ھەمتارلىشىشـــلىرىنىزىـــ  ماسلىشىشـــى  

ــداق      ــا قان ــۇ شــۇ جانلىىھرغ ــا بۇم ــايمىم. مان ــك بايى ئەھــۋالنى گەۋدىلى
جەھەتــتە ئــالھھ ئۇ رغــا ئىلھــاۋ بىــلەن   قوغــدىنى ياشــاش  قانــداق 

ــتىدە     ــ زخملەر ئ سـ ــناىتە تـ ــۇ ئىـ ــدخرگەن بـ ــۇندا بىلـ ــي يوسـ تەبىئىـ
 ۋە بارلىق قۇدرىتىىنىدىغان كىشىلەر ئ چ ن ئېيتىاندا  ئالھھنىئ ئويل

ەاكىتھرنىئ بىرىدۇر. قۇرئان كەرىمدە بۇ  ئىسۆاتھيدىغانبىرلىتىنى  -
ئىلھـاۋ   ھەرىسـىگە  ھەىسـەل ەەرۋەردىگارىئ »توغرىدا مۇنداق كېلىدۇ: 

ۋە )كىشـىلەرنىئ ھەسـەل    دەرەخـتلەرگە تاغھرغـا   ›بىلەن بىلـدخردى:  
ئۇۋا تـ زگىن  ئانـدىن كېـيىن      ئنيلىرىگەئ چ نم ياسىغان  ىھەرىلىر

  چـــــېاەكلەرم دىـــــن يـــــېگىن –گـــــ ل  يەنىت رلـــــ ب مېـــــۋىلەر)

ئۇنىـئ   ‹ەەرۋەردىگارىڭنىئ يوللىرىغا ئىتائەتمەنلىـك بىـلەن كىـرگىن   
بولىـدىغان   شـىفا قارنىـدىن ئىنسـانھرغا     مھەرىسـىنىئ ھەسـەل   يەنى)

ــىرەگلىــك ئىاىملىــك ) ــد يەن ۇ. بۇنىڭــدا )ئالھھنىــئ ھەســەلم چىىى
   1«.چوگلۇقىنىم ئويھيدىغان كىشىلەر ئ چ ن ئىبرەت بار قۇدرىتىنىئ

 مۇرەككەپئىنسان تەبىئىتى تولىمۇ 

خىــل بولــۇپ  چ شــىنى   نســاننىئ تەبىئىتــى ت رلــ ب  خىلمــۇ ئى
تولىمۇ قىيىن  ئىنساننىئ تەنھالىق تەبىئىتى ئۇنى شەخسىيەتاىلىتتە 
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ــ ــتە ئ ندەيـــ ــۇنى  ۋە مەنمەناىلىتـــ ــى ئـــ ــائىي تەبىئىتـــ دۇ  ئىجتىمـــ
تىــدىن ئە  ىتىنــى ئــنز مەنۆەئىشــىىھرنىئ مەنۆەئھەمتارلىشىشــىا ۋە با

بىلىشتە ئ ندەيدۇ. ئىنساندا ماددىغا چوگىۇر چنك شـتە ئ ندەيـدىغان   
ــى   ــئەت ۋە روھن ــھ   ي كسەلدخرخشــتەتەبى ــئەت تەگ ــدىغان تەبى ئ ندەي

لـۇق. ئىنسـاننىئ   مەۋجۇد بولىدۇ. سەۋەبى ئىنسان مۇرەكتەپ بىر مەخ
ۋۇجۇدى زېمىن ۋە ساماۋى ەارچىدىن  جەسەت ۋە روھـتىن  شـەھۋەت   

  ئىنســــــانلىق ۋە ھـــــايۋانلىىتىن  ەەرىشــــــتىلىك ۋە  ئەقىلـــــدىن ۋە 
شەيتانلىىتىن تەركى  تاەىـان. شۇگھشـىا بەزى ەەلسـەەىلەردە ئۇنىـئ     
روھى ۋە ماددىي ئالەۋ بىلەن بىر تۇتاشـلىىى نەزەردە تۇتۇلـۇپ مۇنـداق    

 «.گىراتدانىئىنسان ئىتتى دۇنيانىئ »گەن: دېيىل
 مۇنداق دەيدۇ:  روسسىل بىرتراندئەنگلىيە ەەيھسوەى 

 تەبىئىتىـدىن ئىنساننىئ تەبىئىتى باشىا ھەرقانـداق ھايۋاننىـئ   »
ــۇ     ــناىلىىھر مۇشـ ــدىغان قىيىـ ــان دۇچ كېلىـ ــ . ئىنسـ ــنپ چىگىـ كـ

ان چىگىشلىتتىن تۇغۇلىدۇ. ئـۇ ھەرە ۋە چ م لىـدەب جۇغـۇۋ ياشـايدىغ    
اشـايدىغان  مەخلۇق ئەمە   يولۋا  ۋە شىر ردەب يالغۇز  مۇستەقىل ي

ئىجتىمائىي ھايۋانغـا ئوخشـاپ كېتىـدۇ. ئۇنىـئ      مەخلۇقمۇ ئەمە . ئۇ
بەزى تەبىئەت ۋە ھەۋەسلىرى ئىجتىمائىي  بەزىلىرى شەخسى بولىـدۇ.  
ئۇنىــئ تەبىئىتىــدىتى ئىجتىمــائىي تەرەپ  شەخســى تەرەەنــى قــاتتىق 

اقىا ئالغانـدىھ نامايـان بولىـدۇ. شەخسـى تەرەپ ئۇنىـئ      قىست -قىيىن 
ئنزىنىئ خۇسۇسى ئىشلىرىنى مۇستەقىل قىلىشنى ياخشى كنرخشـىدە   

كنرخلىـدۇ. بىـم تولـۇق     داىبولماسـلىى ئاجىم رغا يـاردەۋ بېـرى  ئويىـدا    
ئىجتىمائىي ئەمە   شۇگھشىا بىم گە نىشاننى كنرسىتى  بېرىـدىغان  

موھتـاە. ھـالبۇكى ھەرە ۋە چ مـ لە     ىلىرىگەيېتەكائەخھق ۋە ئەخھق 
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  قاتــارلىق جانــدار ر بــۇ خىــل نەرســىلەرگە ئېھتىيــاجلىق بولماســتىن  
 ھەرىـتەت تىگە ماسلىشـى   ىـ ئنز توەىنىئ ئېھتىياجى ۋە مەنۆەئبەلتى 

  «.قىلىدۇ ۋە ياشايدۇ
ــدىلەرنى       ــى قائى ــاغھۋ ئەخھق ــوغرا  س ــانغا ت ــە ئىنس ــداق نەرس قان

 ئەگرىلىتىىقانداق نەرسە غايىگە يەتت زىدىغان بەلگىلەپ بېرەلەيدۇك 
نـېمە   مېڭىشـىا يوق يول كنرسىتى  بېرەلەيـدۇك ئىنسـاننى تـوغرا يولـدا     

 ئىلھامھندۇرا يدۇك 
 قانۇنمۇك 

 ئەخھق ەەلسەەىسىمۇك 
 ياكى دىنمۇك 

 چ شـەناىلەرنى ھەر بىـرىگە ئېنىـق    تېمىنىـئ بىم تنۋەندە بۇ ئـ چ  
 بېرى  ئنتىمىم. 

 پائالىيەتلىرىنى كونترول قىاللمايدۇ –ھالدا ئىنساننىڭ ئىش قانۇن يەككە 

قـــانۇن جەمئىــــيەت ئىشــــلىرىنى ئىنتىمامھشــــتۇرۇش ۋە ئــــا قە  
ئىشلىرىغا چەب قويۇش ئ چ ن ناھايىتى زۆرخر بولغان نەرسـە. لـېتىن   

ئىشلىرىنى يەكتە ھالـدا ياخشـى كـونترول قىھلمايـدۇ.      ئىنسانھرنئئۇ 
ئاشتارا ئىشھرغا  دائىرىسى ئومۇمى بولغان ك چى  نوەۇزچ نتى ئۇنىئ 

ئنتىدۇ. مەخۆى ۋە خۇسۇسىي ئىشھرغا ئنتەلمەيـدۇ.   مۇناسىۋەتلىرىگىھ
ئەمە   جىنــايەتاىلەرنى  مۇكاەـاتھش ئۇنىـئ ۋەزىۆىسـى ياخشــىھرنى   

لىرىنى نى ئــنزگەرتى  ئاســان  ئۇنىــئ مــاددىجازا شــتۇر. بــۇ قــانۇنھر
ــاۋايى ــىگە – ھ ــۇندۇرۇش ئ ھەۋىس ــىدىن  بويس ــان  جازاس ــ اس  قېاى

گۇنــاھ ۋە   نايەتنىــئ ئالــدىنى ئــېلى   قۇتۇلۇشــمۇ تە  ئەمە   جى
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بۇزۇقاىلىىنى ت گىتىشتىن ئاجىم كەلگەن قانۇن  ياخشى ئىشىا ت رتتە 
بولۇش  ئادالەتتە ئىلھاۋ بېرى  قاتارلىىھردىن تېخىمۇ ئاجىم كېلىـدۇ.  

دەپ  ېلىـدىتەن كبىم ئىنسان قانۇنلىرىنى ئادالەت ۋە ھەقىىەتتە مـا   
ەەرەز قىلســاقمۇ  ھەرقانــداق ھــالەتتە بولمىســۇن يەنىــھ ئۇنىــئ روھــى 

قىلىـ  خىممىتىنـى    ۋە ئىجراك چى يوق  ئۇنىئ ك چى ئۇنى قوغداش 
 ئنتەۋاتىان ھنك مەتتە بولىدۇ. 

ھنك مەتنىــــئ كنگــــ للەرنى ئــــادالەت  فغــــانىيائ ددىنىــــمالاج
ــىۆ ــ  ەىرىنس ــدىغانلىىى ھەقىى ــۇق باغلىيالماي ــدۇ:  ىغا تول ــداق دەي دە مۇن

ھنك مەتنىــئ كــ چى قورقۇنالــۇق ئەمە   ئــۇ ئاشــتارا زوراۋانلىىنــى  
ــان    توســىيا يدۇ ــا نىىابھنغ ــدۇ. ئەمم ــايەتنى چەكلىيەلەي ــق جىن   ئېنى

ساختا ھەل بېرىلگەن باتىل  ئىسـھھات بويىىىـدا بويالغـان رەگگـارەڭ     
يەنە بۇزغۇناىلىىھرنى ئۇ ر قانـداقمۇ توسـۇپ قا لىسـۇنك ھنكـ مەت     

  يەڭ ئىاـى خىيـانەتلەر    س يىىەسـتلەر   يوشـۇرۇن  ھىلىـلەر  تا يلىغان
كنز بوياماىلىىھرنىئ ئالدىنى ئېلى  ئ چ ن قانداق قىلى  ئۇ ردىن 

 بولۇپ تۇرا يدۇك  خەۋەردار ۋاقتىدا
مەنســـەەدار ر ۋە ئۇ رنىـــئ يـــاردەماىلىرى كـــنەىناە شـــەھۋىتى 

ــى  ــۇپ چى  بېســى ئەقلىن ــىلەر بول ــر  چ شــتەن كىش ــداق بى ــدۇ. قان ىى
ياردەماى رەھبەر ئـنز باشـلىىىنىئ ئالـدىنى توسـۇپ  ئۇنىـئ ئەقلىنـى       

ــىۋالغان ــاجىم   بېسـ ــتىن چەكلىيەلەيـــدۇك ئـ شـــەھۋەتلىرىگە بويسۇنۇشـ
ەـــۇقرا ر  بىاـــارە خەلىلەرنـــى ئاشـــۇنداق شـــەھۋىتىگە قـــۇل بولغـــان 

 نېمە قۇتىۇزا يدۇك  ئاچتنزل كىدىنئەمەلدار رنىئ يامانلىىى ۋە 
دېــگەن كىتابىــدا  « دىــن» رازردە ھۇر مــۇھەممەد ئابــدۇلھ دوكتــ

ھەمتارلىشـى  بولمىسـا    ئارىسىداجەمئىيەت ئەزالىرى »مۇنداق دەيدۇ: 
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. بـۇ ھەمتارلىشـى  ئىجتىمـائىي    يوقىلىدۇ بىجىرىملىتىجەمئىيەتنىئ 
رەتـتە سـالغۇچى قـانۇن بىـلەن مۇكەممەللىشـىدۇ. بـۇ        مۇناسىۋەتلەرنى

ــدە قانۇن  ــنز ننۋىتى ــانۇن ئ ــمزەت ق ــئ ئى ــدىغان    -نى ــابرۇيىنى قوغداي ئ
جىنايەتاى ئۇنسۇر ر بىلەن ك رەش قىلىدىغان قانۇن ئورگانلىرىدىن 

 ئايرىھلمايدۇ. 
زېمىن ي زىدە قانۇننىـئ ئىـمزەت ئـابرۇيىنى قوغـداش  جەمئىـيەت      

تــــــ زخملەرنى  –كاەالەتلەنــــــدخرخش  سىياســــــەت  نىمــــــۇقىملىىى
ىىىنى قوغـداش جەھەتــتە  ھەمـدە جەمئىــيەت ئامـانل   ئىمچىلھشـتۇرۇش 

 ھېاىانداق بىر ك چنىئ دىنغا يەتمەيدىغانلىىىغا بىم ئىىرار. 
ــارى    ــتەتبۇنىــئ ســىرى شــۇ يەردىتــى  ئىنســان ئىختىي ۋە  ھەرى

كنرگىلى  تۇتىىلى  بولمايـدىغان  ئىنسـاننىئ    ــ ەائالىيەتلەردە ئۇنىڭغا
 ۋۇجۇدىدا مەخسۇ  ئورنى بولمايـدىغان  ئىـدىيە ۋە ئاگـدىن ئىبـارەت    
ەەقەت ئىنســـانغىھ خـــا  بولغـــان روھىـــي ئامىلنىـــئ قومانـــدانلىق  

بىلەن باشىا ھايۋانھردىن ئا ھىدە ەەرقلىنى  تۇرىـدۇ.   قىلىدىغانلىىى
ئ سـت ن   –ھالبۇكى بىر توپ كىشـىلەر بـۇ خىـل ھەقىىەتنـى ئاسـتىن      

قىلىۋەتتى. ئۇ ر ئىنسان ئېڭى ۋە ئىدىيىسىنى جەمئىيەتنىئ ماددىي ۋە 
بەلتـى ئـۇ ردىن     كنرسەتت چى ئەمە  تەسىرۇرمۇشىغا ئىىتىسادىي ت

  1«.ئالىدىغان نەرسىلەر دەپ قارىدى تەسىر
ەەن ۋە مەدەنىيەت بىلىملىرىنى كنەلەپ تارقاتىاندا دىنـى   –ئىلىم 

ــا    ــيە رولىغـ ــى تەربىـ ــتىنمۇۋە ئەخھقـ ــن    تايانماسـ ــئ تىـ جەمئىيەتنىـ
ىدۇ دەپ قاراش ئامانلىىىغا كاەالەتلىك قىلى  مەقسىتىگە يەتتىلى بول
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ەەن ئىتتـى بىسـلىق قـورال     -ئاشتارا خاتالىق. چـ نتى ئىلىـم    – ئاپ
قــــۇرۇش ۋە گ للەندخرخشــــتە ئىشــــلەتتىلى بولغىنىــــدەب    بولــــۇپ

 -بۇزغۇناىلىــق ۋە ۋەيــران قىلىشــىىمۇ ئىشــلەتتىلى بولىــدۇ. ئىلىــم      
ەەننىـئ ياخشـى خىـممەت قىلىشـى ئ چـ ن ئەخھقـى نـازارەتاى ئـۇنى         

تۇرۇشــى كېــرەب. ئــۇ نــازارەتاى ئەقىــدە ۋە ئىمانــدىن  نــازارەت قىلىــ  
 ئىبارەت.

 ئەخالق پەلسەپىسى ئەسقاتمايدۇ

ئەخھق ەەلسەەىسى ھاجەتنى قامدىيالمايدۇ. يەنە كېلىـ  ئەخـھق   
ەەلسەەىسىنى جەمئىيەتتىتى نۇرغۇن سەۋىيىسىم ئاممىغا ئنزلەشت رخش 

ىتى مۇمتىن ئەمە   ئەخـھق ەەلسەەىسـى ەەقەت چەكلىـك ئـاز سـاند     
  يەنە چەكلىـك بولـۇپ   تەسـىرىمۇ كىشىلەرگىھ ئنزلىشـەلەيدۇ. ئۇنىـئ   

 قەلبلەرگە دىن ئورۇنھشىاندەب مەھتەۋ ئورۇنلىشالمايدۇ. 
كىشـــىلەر قايســـى ئەخـــھق ەەلسەەىســـىگە ئەگىشـــىدۇك ھەر بىـــر  

 ۋىليــاۋئــنز ئالــدىغا مۇســتەقىل ەەلسەەىســى بــار تۇرســا.  ەەيھســۇەنىئ
ــس ــىىھرنىئ  جىمى ــاتىمەراگ»ۋە باش ــەمدۇك  « ۋم ــىگە ئەگىش ەەلسەەىس
ەەلسەەىسـىگە  « ھا ۋەت – ھوزۇر»تەشۋىق قىلغان  ئېۆىتورۋە  ئارتىيۋ

ەەلسەەىسـىگە  « ھوقـۇق »تەرغىـا قىلغـان    مينىتـ ئەگىشـەمدۇك يـاكى   
 ەەلسەەىسىگىمۇك « بۇرچ»ئەگىشەمدۇك ياكى كانت تەرغىا قىلغان 

ن ئىنسـان  قىلىـ  ياشـىغا   اى تۇتىمۇئەييەن ئەخھقىي خىسلەتلەرن
قانائەتلىنىـدىغان  كنگـ ل رازى    ئەقىـل ك ئـۇ  ئېرىشـىدۇ  مۇكاەاتىانېمە 

ك ياكى ت زلەڭ چنلدە تەشنا ئـادەۋ قېشـىغا كەلسـە    مۇكاەاتمۇبولىدىغان 
 ھېانېمە تاەالمايدىغان سەراەمۇك
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ئنز مىللىتى ۋە جەمەتى يولىـدا قۇربـان بەرگەن  ئـۇ رنى قوغـداپ     
نېمەك ئىنسان كنگلى مانا بۇ  مۇكاەاتىبىلەن ئنلت رخلگەنلەرنىئ  زۇلۇۋ

  رنى بىلگەن چاغدىھ ئاراۋ تاەىدۇ. 

 ئەخالق پەلسەپىسى ئەمەس ئەخالق كېرەك

ــھق   ــئ ئەخـ ــنىبىمنىـ ــۇ   ەەلسەەىسـ ــانلىىىمىم ھەرگىممـ رەت قىلغـ
 ئەخھقنىئ ئنزىنى رەت قىلغانلىىىمىم ئەمە .

ــار    ــى  ئىلغــ ــنىئ قاياشــ ــك شەخســ ــا ەەزىلەتلىــ ــھق بولســ ئەخــ
. ئەخھقلىق خەلـق مەۋجـۇد بولـۇپ تۇرا يـدۇ      ت ۋرخكىتنىئ جەمئىيە

 ئەخھقنى يوقاتىان خەلق ت گىشىدۇ:
 

 زىيان يەتسە مىللەتنىئ ئەخھقىغا 
 زار ر ساداسىغا. –ئۇ ھەمراھ ئاھۇ 

 
ئىسـھۋ دىنىـدىتى ئـورنى     خۇسۇسەن  ئەخھقنىئ ئومۇمىي دىنھر

منى بۇندىن ئارتۇق ي كسەكتۇر. قۇرئان كەرىم مۇھەممەد ئەلەيھىسسا 
ئــى مــۇھەممەد م ســەن ھەقىــىەتەن ب يــ ب ئەخھقىــا  »)ماختىمىغــان: 

  «.ئىگىسەن
ەەيغەمـــبەر ئەلەيھىسســـا ۋ ئـــنز ۋەزىۆىســـىنى مۇنـــۇ بىـــر ســـنزگە 

ــگەن:    ــداق دېـ ــامھپ مۇنـ ــا   »ئىخاـ ــى ۋايىغـ ــ زەل ئەخھقھرنـ مەن گـ
  «.يەتت زخش ئ چ ن ئەۋەتىلدىم

ھەزرەتلىـرى مۇنـداق دېـگەن:     قەيـيىم ئىسھۋ ئالىملىرىدىن ئىبنى 
  كىـم ئەخھقىـي جەھەتـتە سـەندىن     دېمەكتـۇر دىن دېـمەب ئەخـھق   »
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  ەەيغەمـبەر  «ئ ست ن تۇرىـدىتەن  ئـۇ دىنـدىمۇ سـەندىن ئ سـت ندۇر     
ــۇ ھەدىســـ  ــا منىئ بـ ــتىىھيدۇ:  ئەلەيھىسسـ ــنزنى تەسـ ــۇقىرىىى سـ ى يـ

 «.منمىندۇرئىمانى ئەڭ كامىل  منمىنئەخھقى ئەڭ ياخشى »
ئەخھقنىئ دىن ۋە جەمئىيەتتىتى ئەھۋالى. بىم بۇنىڭدىن مانا بۇ  

  جەمئىيەتنىئ مۇقىم ئاساسـى  ت ۋرخكىئەخھقنىئ دىننىئ مۇھىم بىر 
 ئىتەنلىتىنى كنرەلەيمىم.

 دىن بولمىسا ئەخالق بولمايدۇ

دىن يالغۇز ئەخھقنى ي كسەلدخرخشتە چـاقىرى  بىلەنـھ قالمـاي     
ىـــدۇ. ئومـــۇمىي ئەخـــھق   چىڭىت ھرنىەىرىنســـىۆبەلتـــى ئەخھقـــى  

ــنلاەملىرىنى ــۇنە    ئ ــوغرا كىشــىلىك ئىســتىل ئ چــ ن نەم ــدۇ  ت بېتىتى
تىتلەپ  كىشىلەرنى شۇ بويىاە ياشاشىا ئ ندەيدۇ  ئـۇ رنى بۇزۇلـۇش   
ۋە ئاينىشتىن چەكلەپ  ياخشىلىق بىلەن يامانلىىتىن ئىبارەت ئىتتـى  

 ئۇ رنىئ كنز ئالدىغا قويىدۇ.  مۇكاەاتنىيولدىتى جازا ۋە 
دىندىن ئايرىلغان ئەخھقنىئ رولـى  » فىشتگېرمانىيە ەەيھسوەى 

ــدۇ ــتاننىئ   « بولماي ــدى. ھىندىس ــگەن ئى ــى  دۆلەتدې ــدىئاتىس  گەن
بىردىن ئايرىھلمايدۇ  دىن  –دىن بىلەن ئەخھق بىر »مۇنداق دېگەن: 

ئەخھقنىئ روھى  ئەخھق دىننىئ ھاۋاسى. باشىىاە قىلى  ئېيتىاندا  
ــئ   ــۇ زىرائەتنىـ ــۇ   نئسـ ــدەب دىنمـ ــوزۇق بولغىنىـ ــىغا ئـ ــ پ ياشنىشـ سـ

  «.ئەخھقنىئ گ للەپ ياشنىشى ئ چ ن ئوزۇقتۇر
سـودىيە   ئەنگلىيىلىـك بىر نەچاە يىلـدىن بۇيـان ە تـ ن جاھـان     

 كىللىـر ۋە ئۇنىـئ ئاشنىسـى    بىـرۇف ئەەەندىنىئ سابىق ۋەزىر  دىننى 
ىســــىدا يــــ ز بەرگەن جىنســــىي ســــەتاىلىك توغرىســــىدىتى تۇرتئو
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ســنزل ب  852ئەەەنــدى  دىننىــ تېۆىــ  كەتتــى.  خەۋەردوكھتىــدىن 
دا تولىمـۇ سـەمىمىيلىك   ىدوكھتنى يېمى  ە تت رگەندىن كېيىن ئاخىر

دىــن بولمىغــان يەردە ئەخھقنىــئ بولۇشــى  »بىــلەن شــۇنداق دەيــدۇ: 
 چى بولۇشــى مــۇمتىن ئەمە   ئەخــھق بولمىغــان يەردە قانۇننىــئ كــ

 «.تېخىمۇ مۇمتىن ئەمە 
ياخشـى ئەخـھق    دىـن ئـارقىلىق  اب مەنبە بولۇپ  ە مىسلىسىمدىن 

بىـلەن يامـان ئەخھقنـى ئـايرىغىلى بولىـدۇ. دىـن ئىنسـاننى داۋاملىـق         
نىشـانى بولىـدىغان    ھەرىـتەت ئۇنىئ دىىىىتىـدە بولىـدىغان  ئۇنىڭغـا    

ــن   ــدۇ  دىــــ ــۇنىلەرگە باغھيــــ ــەب نەمــــ ــنىئئەڭ ي كســــ  شەخســــ
رۇپ شەخســـىيەتاىلىتىنى چەكلەيـــدۇ. شەخســـنى ئادەتنىـــئ باشـــىۇ 

كېتىشى ۋە ھەۋە  با لىرىدىن قوغدايدۇ. شەخسنى ئۇلۇغۋار ئىنسانىي 
ىدۇ. شــۇنداقھ شەخســتە ئەخــھق غــايىلەر ۋە نەمــۇنىلەرگە بويســۇندۇر

ــدىغان ئويغــاق ۋىجــداننى   كنت رخشــىگەرىنىئ قەد قەســ ئاســا  بولى
 چىىىدۇ. يېتىشت رخپ

 ئىمان ۋە يۈكسەك نەمۇنىلەر

 ھاياتىـدىتى ئ غايىسى  غېمى نېمەك ئىنساننى ئېتىادسىمدىنسىم ۋە 
 ۋەزىۆىسىاۇك 

ئۇنىئ غايىسى ئالھھنىئ رازىلىىىغا ئېرىشىشمۇك ياق  ئـۇ ئالھھىـا   
خالىمايــدۇ  ئــۇ ئنزىــدىتى بــارلىق ئىــرادە ۋە   تىنالىىنــىئىشــەنمەيدۇ  

ــق     ــىلەرگە چوگاىلى ــلەش  كىش ــت نل كنى ئىگى ــدا ئ س ــ چنى زېمىن ك
مىنى نامايـان  كـ چى ۋە ھـنك   ى بىلەن ەەخىـرلىنى   قىلى   ئنز سنز

ــھر ــلىتىدۇ. غاقىلىش ــىغا ي  ئىش ــنز ئارزۇس ــۇ ئ ــئ ــان  ې ــدا ئىنس تى  يولى
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كاللىسىدىن مۇنار ياساپ ئۇ مۇنـارنى بىگۇنـاھھر قېنـى بىـلەن بويـاپ      
 تنۋەندىتىدەب بولىدۇ: ئارىوشچىىىشتىنمۇ يانمايدۇ. ئۇنىئ 

 
  دۇنيا بىمنىئ ھەر قاچان  ئنزىمىم بە  ھەمدە خان

 .ئامان –تىن   ياشالمايدۇگە سىغمىغان كنزىمىم
  بىم بار يەردە باشىىغا ئاسان ك ن يوق  ئاراۋ يوق

 .خىرامان –چېىىلىمىم ھەر كىمگە خالىغاناە 
  قۇچاقتىتى بوۋاقھر قېتىلغاندا قاتارغا

  .بىمنى بوزەب قىلغاننى يەر بىلەن قىھر يەكسان

 ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ:

 زىيان كەلسۇن قولۇگدىن  بېرەلمىسەڭئەگەر ەايدا 
 .يوسۇنۇگدىنەايدا بەرمەب  زىيان سالماق يىگىتلىك 

  
ــدىن بولىــدۇ.       ــىلەر قاتارى ــۇ ســنزىدىتى كىش ــئ ب ــۇ ر ئالھھنى ئ

مۇسـتەھتەملىگەندىن كېـيىن بۇزغـانھر      ۋەدىسىنىئالھھىا بەرگەن »
رەھىم قىلىشتىن ئىبـارەت ئەمرىنـى تۇتمىغـانھر  يەر     -ئالھھنىئ سىلە 

ۋە  بولىـدۇ ىدە بۇزغۇناىلىق قىلغـانھر  ئەنە شـۇ ر لەنەتـتە دۇچـار     ي ز
  1«.)ئۇ رم نىئ ئاخىرەتلىتى يامان بولىدۇ

ب ي ب ۋەزىۆە ئ چ ن ياشايدۇ. ي كسەب نىشان ئ چـ ن   منمىنئەمما 
  ئالھھنىئ ئەخھقىنى ئـنزىگە  نلىشى ىيىىخىممەت قىلىدۇ. ئۇ ئالھھىا 
ئېرىشىشـنى   سـاۋاەىا نى ئىمدەپ ئـالھھتىن  ئنزلەشت رخش  ئالھھ رازىلىىى
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نىشان قىلى  ياشايدۇ ۋە ئۇنى تۇتىـا قىلغـان ھالـدا ئنلىـدۇ. ئالھھنىـئ      
ـ ھەۋەسـلىرىنى    ھـاۋايى  نەەسـىنىئ ئىنتىلى  ئنز  ياخىشلىىىائالدىدىتى 

باسىدۇ. ەەرۋەردىگارىنىئ مۇنۇ سنزى دائىم ئۇنىـئ دىىـىەت مەركىمىـدە    
ــدۇ:  ــۇلھ »بولى ــالھر  ئوغ ــالتۇن ئاي ــالھر    –ر  ئ ــان م ــتىن توەھنغ كنم ش

ــارۋىھر ۋە  ــۇلھر  چـ ــنلەردىنئوغـ ــدىغان   ئىتىـ ــ ل تارتىـ ــارەت كنگـ ئىبـ
ــۇ ر    نەرســىلەرنىئ مــۇھەببىتى ئىنســانھرغا چىرايلىــق كنرســىتىلدى. ئ

يـوقم شـەيئىلەردۇر.    باقاسـى دۇنيا تىرىتاىلىتىدە مەنۆەئەتلىنىـدىغان ) 
غان گـ زەل جـاي )يەنـى جەنـنەتم     ئالھھنىئ دەرگاھىدا بولسـا قايتىـدى  

قىـمىىى  كېـرەبم.   باردۇر. )شۇنىئ ئ چ ن باشىىغا ئەمە   جەنـنەتتە  
ســىلەرگە ئۇ ردىنمــۇ )يەنــى »  ئېيتىىنتــىم گەۋمىڭــە)ئــى مــۇھەممەد  ق

م ياخشـــى بولغـــان نېمەتلىرىـــدىنمۇزىننەتلىـــرى ۋە  –زىبـــۇدۇنيانىـــئ 
ھھنىـئ دەرگاھىـدا    نەرسىلەرنى ئېيتى  بېرەيمۇك تەقۋادار ر ئ چ ن ئال

ئاستىدىن ئنستەگلەر ئېىى  تۇرىدىغان جەنـنەتلەر بـار بولـۇپ  )ئـۇ رم     
بار  )تەقۋادار ر  ج ەتىلەرجەننەتلەردە مەگگ  قالىدۇ  )جەننەتلەردەم ەاب 

ئ چ نم يەنە ئالھھنىئ رىماسى بار  ئالھھ بەندىلىرىنى )يەنى ئۇ رنىـئ  
ــدۇر.    ــنرخپ تۇرغۇچى ــلىرىنىم ك ــمە ئىش ــۋادار رم:  ھەم ــى تەق ــۇ ر )يەن ئ

ەەرۋەردىگارىمىم  بىم ش بھىسىم ئىمان ئېيتتۇق  بىمنىئ گۇناھلىرىمىمنى 
قىلغىن  بىمنى دوزاس ئازابىدىن ساقلىغىن دەيدۇ. ئۇ ر )يەنى  مەغۆىرەت

قىلغــۇچىھردۇر  راســتاىلھردۇر  )ئالھھىــام ئىتــائەت   ســەبرتەقــۋادار رم 
ــ چىھردۇر ــىلىق يوللقىلغـ ــۇل   )ياخشـ ــا ەـ ــاللىرىنىم ســـەرپ   –ىرىغـ مـ

  1«.ئېيتىۇچىھردۇر ئىستىغفارقىلغۇچىھردۇر ۋە سەھەرلەردە 
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ي كســەب غايىســى ئالھھىــا يېىىنلىشــى  ۋە ئالھھنىــئ  منمىننىــئ
. بـــۇ ئۇنىـــئ ھايـــاتىنى ئالھھىـــا ئېرىشىشـــتۇرۋە رازىلىىىغـــا  ســـاۋابى

ــلەن   ــامىلھر بى ــالھ توشــىۇزۋىتىدۇيەتت زگــ چى ئ ــم ئ ــۇنى دائى ھ ۋە . ئ
ــئ      ــدۇ. ئالھھنى ــ  قويى ــايدىغان قىلى ــ  ياش ــد قىلى ــاخىرەتنى ئ مى ئ

تىــۇچھر ۋە ئەخھقىنــى ئــنزىگە ئنزلەشــت رخش كىشــىنى ھــايۋانھر  يىر 
 لىشتىن قوغداپ قالىدۇ. ېئىبلىسھرغا ئوخشاپ ق

بەزى يــازغۇچىھر كىشــىلەرنى چەكــتىن ئېشىشــىا قۇترىتىــدۇ.     
خگھر دېيىلســە  ئــۇ ر بــۇ ئۇ رغــا ئالھھنىــئ ئەخھقىنــى ئنزلەشــت ر 

ــئ  ــىنىچاقىرىىنىـ ــق   مەنىسـ ــانلىىتىن ئىھھلىـ ــىگەئىنسـ  دەرىجىسـ
تىڭھر  دېــگەن ئۇقۇمــدا چ شــىنىۋالىدۇ. بــۇ تــوغرىلىىتىن تولىمــۇ ېــي

 ئنزلەشت رخشـتە ئالھھنىئ ئەخھقىنى ئنزىگە  منمىننىيىراق خىيال. 
ىا ئنرلەش ۋە ئىلغارلىشىشـ  كامالەتسىرى: مەنىسىتەكلى  قىلىشنىئ 

ئ زل كسـىم ئىلغارلىشىشـى    منمىننىـئ دائىم ئۇرۇنۇش دېگەنلىتتـۇر.  
ئىھھىي كامـالەت نۇرىـدىن قـۇدرىتى يەتتەنـاە ئىنسـانلىىىغا  يىـق       

 ئ ل ش ئېلىشتۇر. 
ئنزىنىـئ   منمىنئى  قىلغۇچىدۇر   تمەتلىكېھئالھھ بىلگ چى  

 كېرەب.  ئۇرۇنىشىبىلىم ۋە ھېتمەت ئىگىسى بولۇشىا  يېتىشىاەچامى 
ــدۇر     ــان ۋە مېھرىبان ــالھھ كني ما ــۇئ ــۇدرىتى   منمىنم ــئ ق ئنزىنى

 يىتىشىاە كني ماان بولۇشىا تىرىشىشى كېرەب. 
 –م ۋە ســېخى ســەمەد –بىھــاجەت  ئنزگىــدىن) ئنزكــ چئــالھھ 

ئنزىنىــئ ئىنســانلىق چامىنىــئ يېتىشــىاە   منمىنمــۇ  بىرەرمەنــدۇر
ى تىرىشىشـــ س ەەتلىنىشـــتەبىـــلەن  ســـېخىيلىكبىھاجەتلىـــك ۋە 

 كېرەب. 
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ــالھھ  ــەبىرچانئ ــدۇر س ــۇ  ۋە ھەلىم ــانلىق   منمىنم ــئ ئىنس ئنزىنى
ۋە كەڭ قورساق بولۇشىا ئىنتىلىشـى   سەبىرچانقۇدرىتىنىئ يىتىشىاە 

 كېرەب. 
يـاۋۇز ر ۋە ھەددىـدىن    منئمنىمـۇ   غۇچىـدۇر تۇر تىمگىنلەپئالھھ 

ــالھھ   ئاشــىۇچىھر ئالدىــدا ك چت گگــ ر بولۇشــىا تىرىشىشــى كېــرەب  ئ
رەزىـل   منمىنمـۇ تەشلىتنى مەنسـىتمەيدىغان  ئالىيجانـا  زاتتـۇر     ەەس

قىلمىشــھر ۋە ناچــار ئىشــھردىن ئــنزىنى ئ ســت ن تۇتۇشــىا تىرىشىشــى 
 كېرەب. 

ــدۇر    ــاۋ ئالغۇچىـ ــتۇر  ئىنتىىـ ــالھھ يېڭىلمەسـ ــنمىنئـ ــاەىر ر مـ  كـ
ئ ستىدىن غالىا كېلىشتە ۋە ئنزىنى بوزەب ئەتتەن زالىم ك چلەردىن 

 ىشىا تىرىشىشى كېرەب. ئىنتىىاۋ ئېل
ــالھھ ياخشــى ئىشــىا كــنپ ســاۋاپ بەرگــ چى  كــنپ     ــرەتئ  مەغۆى

ــنمىنقىلغۇچىــدۇر   ــاتئــنزىگە ياخشــىلىق قىلغــان كىشــىگە   م  مۇكاە
 بەرگ چى  يامانلىق قىلغان كىشىنى ئەەۇ قىلغۇچى بولۇشى كېرەب. 

توقـاي يـولھردا    –ئالھھ توغرا يول ئ سـتىدىدۇر  ئىنسـان ئەگـرى    
 رمەسلىتى ئ چ ن توغرا يول تېۆىشىا تىرىشىشى كېرەب. ئېمى  ي 

ــۇكەممەل   ــارلىق م ــالھھ ب ــ ەەتلەرئ ــلەن  س ــ ەەتلەنگ چىدۇربى   س
چامىنىــئ يىتىشــىاە  مــنمىنبــارلىق نۇقســاندىن ەــاب  خــالى زاتتــۇر   

 ســ ەەتلىنى بىــلەن  ســ ەەتخــالى بولــۇش ۋە كامــالى  كەماىلتــتىن
 كېرەب. دىىىەت مەركىمى قىلىشى ىنىئنىشانىنى ئنز

ــلەن      ــى بى ــئ ئەخھق ــ ن ئالھھنى ــى ئ چ ــاننىئ روھىيىت ئىنس
زور ۋە ئۇلـۇغ يەنە قانـداق ئىلھـاۋ     تەسـىرى ئـنتە   ئەخھقلىنىشتىنمۇ

 بارك  
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ۋە  يېىىنلىشــى ئـنز دىىــىەت نىشـانى قىلغــان ئالھھىـا     مـنمىن 
ــئ     ــلەن ئالھھنىـ ــى ئەمەل بىـ ــدىغان ياخشـ ــى كنرىـ ــالھھ ياخشـ ئـ

 يەنە قانداق ب ي ب ئارزۇ بارك  باشىا تىنئېرىششرازىلىىىغا 

 ۋە ئۇنىڭ ئەخالققا كەلتۈرىدىغان زىيىنى مەنپەئەتلىرىدۇنيا 

ئەڭ كـــنپ خەتەر ۋە  بىجىـــرىملىتىگەئىنســـانىيەت ئەخھقىنىـــئ 
زىيان ئېلى  كېلىدىغان نەرسە بولسا  ت رل ب دۇنيـا مەنۆەئەتلىـرى ۋە   

 ئۇنىئ ئېمىتىۇ ھەۋەسلىرىدىن ئىبارەت. 

ــا  ــندۇنياغـ ــمە    ھەددىـ ــتى  ھەمـ ــۇپ كېـ ــامراق بولـ ــادە ئـ زىيـ
ــانى   ــىدۇر  دۇنيـ ــئ باشھماىسـ ــى خاتالىىھرنىـ ــمە  قوغلىشـ ھەمـ

ــانى دەپ     ــىلەر دۇني ــدۇر. كىش ــئ يىلتىمى ــىنىئاەەتلەرنى  قېرىندىش
  دۇنيــانى دەپ بــالىھر ئاتىســىنى ئنلت رىــدۇ  دۇنيــانى ســېتىۋىتىدۇ

ايـدۇ   دەپ كىشىلەر ئامانەتتە خىيانەت قىلىدۇ  ۋەدىگە ئەمەل قىلم
 –توختامنى بۇزىدۇ. دۇنيانى دەپ ھەقىىەتـتىن تانىـدۇ. سـودىگەر    

سېتىىاىھر ئالداماىلىق قىلىدۇ  كەۋ بېرىدۇ. رەھـبەرلەر زالىملىـق    
  سـاتىۇنلۇق  ىىلىقەمۇنـا ەارىخورلۇق قىلىدۇ. روھى ئاجىم ئـادەملەر  

قىلىدۇ. دۇنيانى دەپ ئالىمھر ئنزى بىلىدىغان ھەقنـى يوشـۇرىدۇ    
ھنكـ ۋ   – ەەتـۋا باتىل دەپ تونۇيدىغان نەرسـىلەر بىـلەن   ئنزلىرى 

چىىىرىــدۇ. دۇنيــانى دەپ مــۇخبىر ر يالغــان ۋە ســاختىنى تەشــۋىق 
قىلىدۇ. دۇنيانى دەپ شائىر ر ئاقتنگ ل  بـاغرى سـاق ئـادەملەرنى    
ھەجۋى قىلىـدۇ  ھـاراقتەش زوراۋانھرغـا مەدھىـيە قەسـىدىلىرىنى      

 توقۇپ چىىىدۇ. 
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ر تنك لىدۇ. ھنرمەتلەر ئايـاغ ئاسـتى قىلىنىـدۇ.    دۇنيانى دەپ قانھ
نومـۇ     – ئىۆۆەتقانۇنھر دەەسەندە قىلىنىدۇ. دىن  ئابرۇي  ۋەتەن  

 ۋە بارلىق ئىنسانىي خىسلەتلەر سېتىلىدۇ. 
بۇ رنىــئ ھەممىســى دۇنيــا ئ چــ ن بولىــدۇ. دېمىســىمۇ  ھايــاتنى  

ىغىنىـدا  . ئەگەر بـۇ تەبىـئەت بولم  تەبىئىتىياخشى كنرخش ئىنساننىئ 
. كىشـىلەرگە  چېاەكلىمەيتتـى بولمايتتى  ھايـات دەرىخـى    ئابادزېمىن 

 بېرىلگەنلىتـى قىلىـ    نـېمەت ت رل ب ئارزۇ رنى ياخشـى كنرخشـنىئ   
ھېتمەتتە قارشـى ئەمە   لـېتىن بـارلىق خەتەر كىشـىلەرنىئ دۇنيـا      

 كېتىشتىنمۇھەببىتىگە غەرق بولۇشى ۋە دۇنيا ئىستەكلىرىگە بېرىلى  
شۇگا ئىسـھۋ ەەيغەمبىـرى بىـمگە ئالھھىـا مۇنـداق دەپ دۇئـا       كېلىدۇ. 

ئى ئالھھ  دۇنيانى بىمنىـئ ئەڭ چـوڭ غېمىمىـم    »قىلىشنى ئنگەتتەن: 
  «.ۋە بىلىمىمىمنىئ چېتى قىلمىغىن

ــلىرىدىن     ــا ھەۋەس ــاخىرەتتە ئىشــەنگەن كىشــى دۇني ــا ۋە ئ ئالھھى
قىلىــ   خىتــاپئ ســت ن تۇرا يــدۇ. ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــ  دۇنياغــا 

نېـرى كەت  ئەي بـايلىق  باشـىىھرنىئ يېنىغـا بـار       »شۇنداق دەيـدۇ:  
ماگا توساتتىن ئۇچراپ قالدىڭمۇك يـاكى ماگـا ئاشـىق بولـدۇگمۇك مەن     

ئـۇ يەنە   «.سېنى يـانغىلى بولمايـدىغان ئـ چ تـا ق بىـلەن قويـۇۋەتتىم      
ئـنمەر ەەيغەمـبەر   »ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىئ بۇ سـنزىنى ئېيتىـدۇ:   

لەيھىسسا منىئ قېشـىغا كىرگەنـدە  ەەيغەمـبەر ئەلەيھىسسـا ۋ بـورا      ئە
ئ ستىدە ئىتەن  ئنمەر ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىئ بىىىنىـدىتى بـورا   

ــا مغا: ئەي   ــبەر ئەلەيھىسسـ ــنرخپ  ەەيغەمـ ــۇلۇلھھئىملىرىنـــى كـ   رەسـ
ــدى. ەەيغەمـــبەر      ــاگاۇك دېـ ــېلىناا سالسـ ــىراق سـ ــدىن ياخشـ بۇنىڭـ

ــېمە   ئەلەيھىسســا ۋ ئۇنىڭ ــلەن دۇنيانىــئ ن ــا جــاۋا  بەردى: مەن بى غ
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ئىسسىق بولغان بىر ك نـدە   ەىمغىرىمئىشىك مەن بىلەن دۇنيا خۇددى 
ئارقىــدىن  ســالىىنداپ  دەرەس سايىســىدا بىــر ەە  قىلىۋىتىــ ســەەەر 

دۇنيـا   مـنمىننى دېـمەب  ئىمـان   «. ي رخپ كەتتەن يولۇچىغا ئوخشايدۇ
گە باغھيـدىغان بىردىنبىـر   ھەۋەسلىرىدىنمۇ مەگگ لـ ب بولغـان نەرسـى   

 رىشتە. 
قارشى ئىگىسـىگە   ئېمىىتۇرىشىغائىمان دۇنيانىئ قىمىىتۇرۇشى ۋە 
 ك چ ئاتا قىلىدىغان مىسىلسىم گنھەر. 

ئىگە بو لمايدۇ. دۇنيـا   منمىنگەدۇنياغا ئىگە بولىدۇ  دۇنيا  منمىن
 نمنمىقولىنى تولدۇرا يدۇ  قەلبىنى تولدۇرالمايدۇ. سەۋەبى  منمىننىئ

دۇنيادا كـنچمەن يـاكى مۇسـاەىردەب ياشـايدۇ. دۇنيـادا بـۇ روھ بىـلەن        
ياشىغان ئادەۋ ھەر قانداق بىر بايلىىىا ئىگە بولۇش قايغۇسىدىن يىراق 

قەلبى ئاسمان بىـلەن تۇتىشـى     كېتىۋاتسىمۇبولىدۇ. ئۇ ئنزى زېمىندا 
 تۇرىدۇ. 

ۇ دۇنيانىئ ئالھھنىـئ دەرگاھىـدا ەاشـىنىئ قـانىتىاىلىتم     منمىن
 رەكــئەتكەلمەيــدىغانلىىىغا  ئــالھھتىن قورقــۇپ ئوقۇغــان ئىتتــى     

نامازنىئ ئالھھنىئ قېشىدا دۇنيا ۋە دۇنيادىتى بـارلىق نەرسـىلەردىن   
ــلەردە    ياخشـــى ئىتەنلىتىـــگە  ئالھھنىـــئ يولىـــدا ئەتىـــگەن ۋە كەچـ

ــان  ــەئيىقىلىنغـ ــا ۋە دۇنيـــادىتى بـــارلىق    ھەرىتەتنىـــئ –سـ دۇنيـ
ىتىـگە ئىشـىنى  ياشـايدىغان بىردىنبىـر     نەرسىلەردىن ياخشـى ئىتەنل 

ھاياتتــا تىرىتاىلىــك قىلمــاي  مــنمىن مەنىســىئــادەۋ. لــېتىن بۇنىــئ 
ــنزىگە ھاياتنىــئ ياخشــى  ئېســىل نەرســىلىرىنى ھــاراۋ    ئولتۇرۇشــى  ئ

ۋە بۇزۇقھرنىــئ ھنك مرانلىــق  كــاەىر رقىلىشـى يــاكى بــۇ دۇنياســىنى  
ھەرگىـم ئۇنـداق    قىلىشىغا تاشھپ قويۇشى كېرەب دېگەنلىك ئەمە .
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  تەرەقىىـــي  ئاباد شتۇرۇشـــىادۇنيـــانى  مـــنمىنئەمە . ئەكســـىاە 
 قىلدۇرۇشىا  دۇنيادا قۇل ئەمە  خوجايىن بولۇپ ياشاشىا بۇيرۇلغان.

ئــاخىرەتنى ئنزىنىــئ ئــاداقىى تىرىشــى  نىشــانى   مــنمىنبەلتــى  
قىلغان  دۇنيانى غايىسى ئەمە  قـورالى  مەنمىـل ئەمە  ئـنتەر يـولى     

 ىشىلەردىن بولۇشى كېرەب.قىلغان ك
ئــاخىرەتتە كەســتىن ئىشــەنمەيدىغان ئــادەۋ ئــنز ھەۋەســلىرىدىن  

ــتلىتى ۋە لەززەت   ــنز مەســ ــدۇ. ئــ ــ ل ئ زەلمەيــ ــدىن  –كنگــ خۇمارىــ
ــنمەر   ــۇگا ئـ ــدۇ. شـ ــدەبكېاەلمەيـ ــى  ھەييامـ ــىلەرنىئ نېمىلەرنـ كىشـ

 يازىدۇ: ئۇ شۇنداقبىمنى ھەيران قالدۇرالمايدۇ.  دېيىشلىرى
 

 شالىنى چېاى : ربەزىلەدېيىشەر 
 دوزىخىي بولىسەن ھامان مەي ئىاى . 

   ھوزۇرۇۋمەن دېدىم: مەي ئىاى  تاەىان 
 جەننەتتە كىرگەندىن كېتىدۇر ئېشى . 

 
*     *     * 

 قېنى ئۇ مەرد ئ لۆەت  قېنى ناشتا مەي 
 ي رىتىمگە  ھەي ... يارىداردەرد چ شتى 

 ئ چ نەرسە بار  ئۇنى قاتتىق سنيىمەن:
 مەي  ئاي ي زل ب  دېسەۋ شۇنى دەي.نەغمە  

 
بۇ ئادەۋ بۇ گەەلەرنـى دېـگەن چاغـدا  ئۇنىـئ ئـاخىرەتتە قىلغـان       

ــان   ــا بولغ ــانى ئۇنىڭغ ــۇ   بېســى  ئىشــەناىنىگۇم چ شــتەن. ئەگەر ئ
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ۋە ئــاي ي زلــ ب  ىىــي ئىشــەنگەن بولســا  جــاۋ  مۇزىتــائــاخىرەتتە ھەقى
لـۇپ تۇيۇلغـان   ئالدىدا ئەرزىـمە  نەرسـە بو   ساۋابىەەرىلەر ئالھھنىئ 

 بو تتى. 
ئىمان تەبىئىـي ئىسـتەب ۋە شـەھۋەتلەردىنمۇ  ئـادەت ك چىـدىنمۇ      
 ك چل ب بولغان يېڭىلمە   قارشى تۇرغىلى بولمايدىغان بىر ك چتۇر.

 تەبىئىي ئىستەك ۋە ئىمان كۈچى

ــ چ   تەبىئىـــي ــاتىۇچى ئا ھىـــدە كـ ــاننى قوزغـ ــتەكنىئ ئىنسـ ئىسـ
ئنزىنىــئ  مــنمىنلــېتىن ئىتەنلىتــى شــەب ســىغمايدىغان ھەقىــىەت. 

قىلىۋالغان ئالىي ئـنلاەملەر ئـۇنى يـۇقىرىىى كـ چتىن      غايىسىياشاش 
 ھالىى  چ ش شتە ئېلى  بارىدۇ. 

بىـر   تۇرغۇسىمخۇسۇسەن جىنسى ئىستەب ئەڭ ك چل ب ۋە قارشى 
ــا ەســ  تەبىئىــي خولوگىيە ساھەســىدە ئىســتەب بولۇشــى مــۇمتىن  ھەتت

جىنسىا باغھپ چ شەندخرخشلەر  ئىنساندىتى بارلىق ەائالىيەتاانلىىنى
جىنســىيەت ھەقىىــدىتى  فىروئىــدنىئ مەســىلەن ىغــا چىىتــى. تۇرتئو

قاراشــلىرى غەيرىــي ئىنســانىي قاراشــھر بولــۇپ  ئــۇ ئىنســاننىئ باشــىا 
 بىـخەۋەر ئىسـتەكلىرى  روھىـي ئـامىللىرى ۋە ئىاتـى ت رتتىلىرىـدىن      

 ىلەشـتىدەب مۇنازىرقالغان ئىدى. بۇ يەردە ئۇنىـئ ئىماھلىـرى بىـلەن    
 ئورۇن يوق. 

مانا بـۇ جىنسـىي ئىسـتەب ياشـھردا ئەڭ ك چلـ ب بولىـدۇ. ياشـھر        
تۇرمۇشــىا بولغــان تونــۇش ۋە تەجرىبىســىنىئ ئــازلىىى  نەەســىنىئ      
قۇترىتىشى  جىنسىي ھەۋىسى ۋە ئىىتىـدارىنىئ ك چل كلـ كى بىـلەن    
بەئەينى يالىۇنجاپ تۇرغـان ئوتىـا ئوخشـايدۇ. جىنسـى ھەۋە  كـ چى      
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ــىلەر كنزىـــدىن يـــاكى قانۇننىـــئ  ئۇرغـــۇ پ تۇرغـــان ياشـــھرنى كىشـ
جازاسىدىن خالى جايدا ەۇرسەت بولسىھ ئنزىگە ھا ل بولمىغان ئايـال  

ــى   ــلەن جىنس ــىۋەتبى ــۇنى    مۇناس ــا يدۇك ئ ــېمە توس ــتىن ن ئنتت زخش
 ئىماندىن باشىا ھېانەرسە توسۇپ قا لمايدۇ. 

 : ۋەقەسىمانا بۇ  يۇسۇف ئەلەيھىسسا منىئ 
 ەـۇقەرا ق دەۋرىدىتى يىگىتلىتى ئۇرغـۇپ تۇرغـان يۇسـۇفنى    ياشلى

ئەمە   بەلتـــى ئـــنزى تۇرۇۋاتىـــان ئنيـــدىتى ئايـــال خوجـــايىنى       
تاقاپ شـارائىتنى تەق   دەرىمىلەرنى –مەرتىۋىلىك گ زەل ئايال ئىشىك 

ئنيىــدە  يۇســۇف» چاقىرىــدۇ. قۇرئانــدا بــۇ ھەقــتە: يېنىغــاقىلىــ  ئــنز 
 مۇناسـىۋەت ئـنزى بىـلەن    يۇسـۇفتىن ام تۇرۇۋاتىان ئايال )يەنى زۇلەيخـ 

ئنتت زخشنى تەلەپ قىلدى  ئـۇ ئىشـىتلەرنى تاقىۋېتىـ : بېـرى كەل      
ۇن  ئـۇ )يەنـى ئېرىـئم ھەقىـىەتەن     : خـۇدا ەانـاھ بەرسـ   يۇسۇفدېدى. 

 زۇلــۇۋنىــئ خوجايىنىمــدۇر  مېنــى ئەڭ ياخشــى كــ تتى  ئــنزىگە      ېم
ــدى  ــدۇ  دېـ ــات تاەمايـ ــىەتەن نىجـ ــۇچىھر ھەقىـ ــان دەپ با 1«.قىلغـ يـ

 قىلىنىدۇ. 
ئۇنىئ بۇ ئازدۇرۇش ئالدىدا تۇتىان ەوزىتسىيىسى قانداق بولدىك 
ــدى.      ــازدۇرۇش ئى ــدىغان ئ ــى يوقىتى ــىنىئ ئەقلىن ــۇ  كىش ــالبۇكى ئ ھ

لى  ئۇنىـئ ەەيلىنـى   ېمىتىرلەرنـى ئىشـىا سـ    –رلىق ھىـيلە  زىلەيخا بـا 
بوشاشتۇرماقاى بولدى. زىلەيخا بـۇنى قـول    قەتئىيلىتىنى  يۇمشىتى 

ىتى ئايالھرغا بوغۇلۇش ۋە ئاچاىق ئىاىدە ئىۆـادىلەپ مۇنـداق   ئاستىد
ئــۇ )يەنــى زۇلەيخـــام مانــا بــۇ  ســىلەرنىئ مېنـــى      »دېــگەن ئىــدى:   
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ســـەۋە  بولغـــان ھېلىىـــى ئـــادەۋ  مەن ئۇنىڭـــدىن   ئەيىبلىشـــىڭھرغا
ــىۋەت ــئ      مۇناس ــنزىنى چى ــۇ ئ ــېتىن ئ ــدىم  ل ــنى تەلەپ قىل ئنتت زخش

ئىجـرا قىلمىسـا چوقـۇۋ زىنـدانغا     ساقلىدى. ئەگەر ئۇ يەنە بۇيرۇقـۇمنى  
  1«.تاشلىنىدۇ  چوقۇۋ خار ئادەۋ بولۇپ قالىدۇ  دېدى

ــدى:     ــالۋۇرۇپ دې ــا ي ــۇف ئالھھى ــاش يۇس ــېتىن ي ــۇف»ل ــى يۇس : ئ
 زىنـــداننەرســـىدىن كـــنرە  ئ نـــدىگەنەەرۋەردىگـــارىم  ماگـــا ئـــۇ ر 

ــني مل كت ر ــاڭ     س ــدىن قايتۇرمىس ــىنى مەن ــئ ھىيلىس   ئەگەر ئۇ رنى
  2«غا مايىل بولۇپ قالىمەن  دېدى.تام ئۇ ر)ئىنساناىلىى

ئارىسـىدا   قىمىىتۇرۇشـى ۋىجدانى بىلەن گۇناھنىـئ   منمىننىئئازدۇرۇش 
 بولغان ئىدى  قىمىىتۇرۇشھر مەغلۇپ بولۇپ  ئىمان يېڭى  چىىتى.  

لىــ   كنگــ ل ېئــۇزۇن مــۇددەت ئېرىــدىن ئايرىلىــ  قشــۇ ەەيتــتە 
ــتىدا قى   ــىمى ئاسـ ــ ب بېسـ ــئ ك چلـ ــاش  رىغبەتلىرىنىـ ــان يـ ينىلىۋاتىـ

ــئ     ــر يىگىتنى ــران بى ــ زەل  نەۋقى ــر ئىســتەب گ ــادىتى بىردىنبى زىلەيخ
قېلىشـى   سولىنى ۋەسلىگە يېتى  تەشنالىىى ئىدى. ناۋادا يۇسۇفنىئ 

ئۇزۇنغـا ســوزۇلۇپ كەتــتەن بولســا  ئىمـان توسالغۇســى يــوق ئەھۋالــدا   
 ئۇنىئ بىرەر ئى  قىلى  قويۇشى تۇرغانھ گەپ ئىدى... 

ــنمەر  ئېيتىلىشــىاە ــئرەزىيەلھھــۇ  ئ ــدە ياشــىغان    ئەنھۇنى دەۋرى
ــدىن ــرى      ئېرى ــال كېاىلى ــر ئاي ــان بى ــ  قالغ ــۇددەت ئايرىلى ــۇزۇن م ئ

 مۇنداق دەر ئىتەن: ەۇچۇلىنى يالغۇزلۇق ئازابىدا 

  نېماناە تاڭ ئاتما  بۇ مۇدھى  كېاە
 .ئويۇن ئەتت چە بۇندايارىممۇ يوق 
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  خۇدادىن قورقمىساۋ بۇنداق ياتىۇچە
 .منى ئاچاتتىم تازا يەتت چەكنگل 

 
ــل قايتۇرۇشــىا      ــا ئىتتــى تى ــر تىلغ ــاچاىق كــ چى ئىنســاننى بى ئ

 ياتنىئىھېسسـ ئىنتىىاۋ ئېلى   ۋەيران قىلىشىا قۇترىتىدۇ. ئىنسان بۇ 
ت رتتىسى بىلەن قوداگشى  كەتـتەن يىرتىـۇچ يـاكى ۋەيـران قىلغـۇچ      

 تاشھيدۇ.  بورانغا ئايلىنىدۇ. شەيتان غەزەپ چوغىنى ئۇنىئ ۋۇجۇدىغا
تىرناقلىرىنى نېمە يۇ  يـدۇك يېلىنجاۋاتىـان بـۇ     ياتنىئىھېسسبۇ 

 چوغىا نېمە تەمتىنلىك س يىنى قۇيا يدۇك 
ــانھ  ــان  ئىمـ ــنمىننىەەقەت ئىمـ ــىا   مـ ــاچاىىىنى يۇتۇشـ ــۇۋئـ  زۇلـ

 قىلغانھرنى كەچ رخشتە  يامانلىىىا ياخشىلىق قىلىشىا مەجبۇر قىلىدۇ. 
ــنم   ــادەۋ ئ ــر ئ ــر كــ نى بى ــى بى ــدۇلئەزىمگەەر ئىبن  ســنزلەۋىتى  ئاب

ــر ەادىشـــاھ         ــىملىك قىلىـــ  قويـــدى. ئـــنمەر ئنزىنىـــئ بىـ ئەدەەسـ
ئەمىرى بولغـانلىىى تـ ەەيلى ئاچاىىىـدا ئـۇنى جـازا ش       منمىنلەرنىئ

  ئـۇ ئـادەمگە مۇنـداق دېـدى:     تۇتۇۋىلىـ  يۇ  ئـنزىنى   –ئويىغا كەلدى 
ۇق قىلـدى  ھـازىر   شەيتان ماگا ەادىشاھلىق ئىمزىتىم بىلەن قۇتراتىۇل»

ك  تــۇر  ئــالھھ  جــازالىنىمەنمۇســېنى جــازا پ ئــاخىرەتتە ســەن ئ چــ ن 
  «.ھاجىتى يوق قىلىشىڭنىئبېشىڭنى ئامان قىلغاي  بىمگە تو  گەپ 

 ئىمان شەخسىيەتچىلىك ئۈستىدىن غالىب كېلىدۇ

ئىستىتى ئىنساندىتى  قوغلىشى شەخسىيەتاىلىك ياكى لەززەت 
ــان ب  ــيىن بولغ ــر بېســى  قى ــلى ــۇ    خى ــئەت  ئىنســان ب ــ ب تەبى ك چل

تەبىئەتتە بويسۇنۇپ كېتىشتىن سـاقلىنالمايدۇ. لـېتىن ئىمـان كـ چى     
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يـول قويـۇش ۋە   يىمىرى  تاشـھپ ئـۇنى    تەبىئىتىنىشەخسىيەتاىلىك 
ــىىھرنىئ مەنۆەئ ــ   ىباشـ ــى ئە  بىلىـ ــتىگەتىنـ ــدۇ.  تەبىئىـ ئنزگەرتىـ

ــنمىننى ــال  مـ ــمە  مـ ــا  راھەت  –ئەرزىـ ــاراغەتتى –دۇنيـ ــتە ەـ ن رىشـ
 ئ زدخرخپ ي كسەب غايىگە باغھيدۇ. 

ئېيتى  بەرگەن  سەلەمە ئۇممۇەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىئ ئايالى 
ئىماننىـــئ بـــۇ جەھەتتىتـــى رولـــى روشـــەن   ۋەقەلىتـــتەتنۋەنـــدىتى 

ــدۇ:  ــىدا     »ئىۆادىلىنىـ ــرا  توغرىسـ ــ ۋ مىـ ــر ت ركـ ــادەۋ بىـ ــى ئـ ئىتتـ
باشـىا تۇتامغـا   جېدەللىشى  قالدى. ئۇ ئىتتىسـىنىئ قـۇرۇق دەۋادىـن    

بـۇ  ›ىـئ ھەر ئىتتىسـى   چىىىۇدەب ەاكىتى يـوق ئىـدى. ئـۇ ئىتتىيلەنن   

دەيتتى ۋە ھەمراھىنىئ ھەقىىنـى ئىنتـار قىھتتـى. بـۇ      ‹نىئ ھەقىىمېم
ــبەر    ــلەن ەەيغەم ــيلەن شەخســىيەتاىلىك تولغــان قەلبلىــرى بى ئىتتى

ــدىغا   ــا منىئ ئالـ ــ ۋئەلەيھىسسـ ــبەر    ھنكـ ــدى. ەەيغەمـ ــوراپ كەلـ سـ
 ۋ ئۇ رغا دېدى: ئەلەيھىسسا 

مەن بىر ئىنسان  سىلەر مەنـدىن جېـدەل ئايرىـ  قويۇشـنى      –
تەلەپ قىلىۋاتىســـــىلەر  ئىتتىڭھردىـــــن بىـــــرىڭھر گەەـــــدانراق 
بولۇشۇگھر مۇمتىن  شـۇنىئ بىـلەن مەن ئۇنىـئ گېـۆىگە كىرىـ       
ــۇيرۇپ     ــى ب ــنز قېرىندىشــىنىئ ھەقىىن ــا ئ كېتىــ  قېلىــ   ئۇنىڭغ

بنلــ پ بەرگەن  بىرەـارچىنى تىـدىن  قالسـاۋ  ئۇنىڭغـا دوزاخنىــئ ئو  
سـنزلىرى   تەسـىرچان بولمامدىم. ەەيغەمـبەر ئەلەيھىسسـا منىئ بـۇ    

ئۇ رنىئ قەلبلىرىدىتى ئىماننىئ تارىنى چېتى   ئۇ ردا ئـالھھ ۋە  
قىيامەت ك نىدىن قورقۇش تۇيغۇسى ئويغاندى  شۇنىئ بىلەن بـۇ  

دىلىتتە بىـر  بىرىدىن تا شىان نەرسـىنى ئەمـ   -ئىتتىيلەن بايا بىر 
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بىرىگە ئىتتىرىشتىلى تۇردى  ەەيغەمـبەر ئەلەيھىسسـا ۋ بـۇ چاغـدا     
 شۇنداق دېدى: 

ــارا     ــنز  ئ ــلەن ئ ــادىللىق بى ــدى  ئەمــدى مىراســنى ئ ــۇق بول بولغۇل
مانـا  « بىرىڭھرغا يول قويـۇگھر  –بنل گھر  ئاندىن چەب تاشھگھر  بىر

ــىلىنى     ــنزى مەس ــدان س ــان ۋىج ــدىن ئويغانغ ــۇ يەردە ئىمان ــ   ب ئايرى
بەردى. تاشىى ھنك ۋ ھەتتـا قـانۇنمۇ ھەقىىەتنـى ئېنىىھشـتىن ئـاجىم      

ئـاخىرى   تارتىشـتا  –كېلىدىغان  ھې  ەاكىتسىم كېتىۋاتىان بۇ تـا ش  
 ئادىھنە ھنك ۋ چىىىرىلدى.  

ئادەمنىـئ   مـنمىن ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ۋ سـاھابىلىرىگە ئىتتـى   
 مەقســتىتىشــتىتى ئېيتىــ  بەردى. ئۇنىــئ بــۇنى ئېي   ھېتايىســىنى
ــاب  منمىنلەرنىـــئ ــىىھرنىئ مەنۆەئ ەـ ــنز ىدىيانەتلىـــك  باشـ تىنـــى ئـ

تىدىن ئە  بىلىـدىغان خىسـلەتتە ئىـگە بولۇشـى  زىملىىىنـى      ىمەنۆەئ
 بىلدخرخش ۋە ئ لگە كنرسىتى  ئىدى: 

جـاي سـېتىۋاەتۇ  سـېتىۋالغۇچى     –بىر ئادەۋ بىـر ئادەمـدىن قـورۇ    »
ــاتىۇچىنىئ  ــىدىنس ــ  قورۇس ــوزا ئ ــر ك ــ التۇن بى ــاتىۇچى تېۆىۋىلى   س

 ئادەمگە: 
ئالتۇنۇگنى ئـالغىن  مەن سـەندىن زېمىـن سـېتىۋالدىم  ئـالتۇن       –

 دەەتۇ. ساتىان ئادەۋ سېتىۋالغۇچىغا:  –سېتىۋالمىدىم  
ــمە نەرســىنى قوشــۇپ    – مەن ســاگا زېمىننــى ۋە ئۇنىڭــدىتى ھەم

 دەەتۇ.  –ساتىان  
ــر   ــالتۇننى بى ــيلەن ئ ــرىگە ئىتتىرىشــى  –ئىتتى ــر بى ــاخىرى بى   ئ

ئادەمنىئ قېشىغا ھنك ۋ چىىىرىـ  بېرىشـنى سـوراپ بېرىۆتـۇ. ھنكـ ۋ      
 قىلغۇچى ئادەۋ: 
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 با گھر بارمۇك دەەتۇ. ئۇ رنىئ بىرى:  –
 دەەتۇ. يەنە بىرى:  –ئوغلۇۋ بار   –
 دەەتۇ. ھنك ۋ چىىارغۇچى كىشى مۇنداق دەەتۇ:   –قىمىم بار   –

ــلەن    ــالتۇننى ئىشــلىتى  ئوغــۇل بى ــۇ ئ ــ   ب ــويىنى قىلى قىمنىــئ ت
 «. قىلىڭھر سەدەقەئىشلىتىڭھر ۋە  ئنزەگھرمۇقويۇگھر  

ھە  ئىتتى ئادەۋ  ئۇ ر ئالدىدا بىر كوزا  –دېگەن ئېسىل روھ ىنېم
بىــرىگە  –ئــالتۇن  ئــۇ ر ئــالتۇننى تالىشــى  ئۇرۇشــمايدۇ  تېخــى بىــر  

مە  ئە منمىن: ئۇ سېنىئ  ئۇ سېنىئ .... دېيىشىدۇ. بىم ئىتتىرىشى 
 ئادەمنىئ دائىم بۇ مېنىئ  بۇ مېنىئ  دەۋاتىانلىىىنى كنرىمىم.

 ئادەت كۈچى ۋە ئىمان كۈچى 

ــان   يۇقىرىـــــدا ــىتى  ئـــــنتتىنىمىمدەب  ك چلـــــ ب ئىمـــ كنرســـ
ئىنسانىيەتنىئ قۇترىغان ئىستەكلىرى ئالدىدا ئارا تۇرا يدۇ  ئىنساننى 

تـوغرا   سـاقھيدۇ. ئـۇنى ياخشـى      ئازغۇنلۇقتىنھەددىدىن ئېشىشتىن  
ەايدىلىق يولغا ي زلەندخرىدۇ  لېتىن ئىنسان يالغۇز ئىستەب ك چىگىھ 
ــە    ــر نەرسـ ــىرت يەنە بىـ ــتەكلەردىن سـ ــاننى ئىسـ ــۇنمايدۇ. ئىنسـ بويسـ

ئنتتـ ر بولىـدۇ. ئـۇ بولسـىمۇ      تەسـىرى باشىۇرىدۇ. ئۇنىئ كـ چى زور   
 ئادەتتۇر. 

ئانـدىن بـۇ     ئادەت كـ چى ئىنسـاننىئ بىـر ئىشـىا مايىـل بولۇشـى      
ــى     ماي ــ  كنرخشـ ــتە قىلىـ ــنى ئەمەلىيەتـ ــۇ ئىشـ ــى  ئـ ــا ئەگىشـ ىللىىىـ

ئـايھپ   –قىلغاندىمۇ بىر قېتىمدا توختىماي  نەچاە قېـتىمھپ  كـ ن   
تەكــرار قىلىشــىدىن ەەيــدا بولىــدۇ. شــۇنىئ بىــلەن بــۇ ئىــ  ئۇنىــئ   

ئورۇن ئىگىلەيدۇ. مانا شۇ باسىۇچتىن كېيىن ئۇنىڭغا بۇ  نىرۋىسىدىن
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نغا چ شىدۇ. ئـادەت ك چىنىـئ ك چلـ ب    خىل ئادەتلىك قىلمى  ئاسا
ــئ   – ــى  ئۇنى ــا ئەگىش ــىمۇئاجىملىىىغ ــدۇ.   دەرىجىس ــاش بولماي ئوخش

ــويھپ     ــارتۇقاە ئ ــادەت قىلغــان ئىشــىنى قىلىشــتا ئ ــادەت ئىگىســى ئ ئ
ئىشتىن قـول ئ زخشـمۇ    يەتتەن. بۇنداق ئادەت باسىۇچىغا ئولتۇرمايدۇ

 ئۇناە ئاسانغا چ شمەيدۇ.

 دەرىجىسىچلۈكلۈك ۋە ئۇنىڭ كۈ« ئادەت كۈچى»

ــدۇ:   ــاتاىھر شــۇنداق دەي ئىنســان زېمىــن ئ ســتىدە  »بەزى تەتىىى
 «.مېڭىــ  ي رىــدىغان بىــر ئــادەتلەر يىغىندىســى بولۇشــىا ئــاز قالــدى  

ئىنسان قۇل ھـالەتتە تۇغۇلىـدۇ  قـۇل ھـالەتتە     »مۇنداق دەيدۇ:  روسسۇ
  تېڭىلســائنلىــدۇ  ئىنســان تۇغۇلغــان كــ نى بنشــ ب تانىســى بىــلەن   

ــا  ئنلگىن ــدە بولس ــۆەنگەى ــلەن لەھەت    كې ــ ب بى ــى بنش ــدۇ. يەن ئورىلى
 «.ئارىلىىىدا ئادەتنىئ تۇتىۇنى  ئەنئەنىنىئ قۇلى بولۇپ ئنتىدۇ

دېـگەن. ئـۇ ر بۇنىـئ بىـلەن     « ئادەت ئىتتىناـى خـۇي  »كونىھر 
 يېىىنلىشىدىغانلىىىنىكە «بىرىناى تەبىئەت»ك چ جەھەتتە ئادەتنىئ 

ەت بولسا ئىنسان بىلەن بىرگە يارالغان  نەزەردە تۇتىان. بىرىناى تەبىئ
 بولۇپ كەتتەن تەبىئەتتۇر.  ئا ھىدىلىك – س ەەتئىنسانغا تۇغما 

ئىنســان نۇرغــۇن نەرســىلەردىن قۇراشــتۇرۇلغان بىــر ئ ســت نىگە  
ئوخشايدۇ. كنز كنرىدۇ  قـۇ ق ئاگھيـدۇ  ئاشـىازان ھەزىـم قىلىـدۇ ۋە      

. ئۇنىــئ ئىنســانغا مىـمدۇر تەبىئىتباشـىىھر. مانــا بـۇ بىمنىــئ بىرىناــى   
زور بولىـدۇ. ئەگەر بىـرەيلەن قـۇلىىى بىـلەن      تەسـىرى كنرسىتىدىغان 

كــنرخش  كـــنزى بىــلەن ئاگھشـــىا ئۇرۇنســا  مەغلـــۇپ بولىــدۇ. ئـــۇ     
 ئىنساننىئ بويسۇنۇشى مۇقەررەر بولغان تەبىئەت. 
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ــى  ــاننىئ بىرىناـ ــتىگەئىنسـ ــھر   تەبىئىـ ــۇلغان ئىشـ ــيىن قوشـ كېـ
دەپ ئاتىلىـدۇ. ئۇنىڭمـۇ كـ چى    « ئادەت»ى ياك« ئىتتىناى تەبىئەت»

زور بولىــــدۇ. بىمنىــــئ ھاياتتــــا تۇتىــــان يــــولىمىم ۋە ئــــادەتلەنگەن 
ــېىىن     ــئەت كــ چىگە ي ــى باشــىۇرۇش كــ چى تەبى ئۇســۇلىمىمنىئ بىمن

يىللىرىـدا ئەركىنمىـم  بـۇ چاغـدا      باشـھمىى تۇرىدۇ. بىم ھاياتىمىمنىـئ  
ەىرســەنت  62 يېتىلســەبئــادەت بىمنــى باشــىۇرمايدۇ. بىــم ئنســ پ     

ئىشىمىم  يېيى   ئىاى  ئۇسۇلىمىم  سـنزدىتى  سـا مدىتى  يـ رخش    
تۇرۇشتىتى  مۇئامىلىـدىتى خاسـلىىىمىم ئـادەت ھېسـابلىنىدۇ. بىـم       –

  ئۇنىڭـدىن  قىلىـۋىرىمىم ئۇنى دىىىەت قىلماستىن  كنپ ئويھنماستىن 
ــادەت     ــاتىمىم بىمنىــئ باشــتا ئ ــيىن چ شــىدۇ. ھاي چەتــنەش بىــمگە قى

ــان ئ ــ  قىلغـ ــتەت –ىـ ــوي  ھەرىـ ــرار  –ۋە ئـ ــئ تەكـ ەىتىرلىرىمىمنىـ
ئايلىنىشىدىن ئىبارەت بولىدۇ. مانا بۇ ئادەت ك چىنىئ ئىنسانغا مەيلى 

 تەســـــىرئــــۇ يــــالغۇز يــــاكى كوللېتتىـــــ  بولســــۇن قاناىلىــــك      
 كنرسىتىدىغانلىىىنى چ شەندخرخپ بېرىدۇ. 

ئىنساننىئ ئادەتلىرى ياخشـى بولسـا  ئىنسـان ئۇنىـئ بىـلەن بەخـت       
دېگەن ىــىتى بولســا  ئــۇ ئىنســان نېم ەىــدۇ. ئەگەر زىيــانلىق  ناچــار ئــاد تا

بۇلغايـدىغان   ئەقىلنىھە  ئۇ تەنگە زىيانلىق نەرسىنى يەيدۇ.  –بەختسىم 
نەرسىنى ئىاىدۇ. تېنىنى سىىى  بوغىدىغان كىيىملەرنى كىيىدۇ. ئنزىنى 
 ناچار  خۇن ب كنرسىتىدىغان قىلمىشھرنى قىلىـدۇ. بـۇ ئـادەت ك چىنىـئ    

 بېسـى  ئۇنى باشىۇرۇپ كەتتىنى  ئادەتنىئ ئۇنىئ ئەقلى ۋە ئىرادىسـىنى  
چ شتەنلىتىنى كنرسىتى  بېرىدۇ. ئنز كنزىمىم بىلەن كنرخۋاتىان زابـوي  

  ت رل ب چاكىنـا  ازلىىھرۋقىماربەڭ تارتىشھر   –ھاراقتەشلىتلەر  نەشە  –
 قىلمىشھر بۇنىڭغا يېتەرلىك دەلىل بو  يدۇ.
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 ى ھەممىدىن كۈچلۈكئىماننىڭ كۈچ

ــادەتتىن     ــتەن ئ ــ  كەت ــم تارتى ــۇر يىلتى ــدا چوگى شــەخس ۋۇجۇدى
قۇتۇلۇش ئ چ ن ئۇ ئادەتتە قارشى ئى  قىلى   زىم. ئادەتتە قارشى 
بۇ جەگدە ك چل ب نىيەت  ەو تتەب تەۋرەنمە  ئىرادە  ئ مىدسـىملىك  
ياكى ئىتتىلىـنى  تەۋرىتەلمەيـدىغان ئىشـەن  بىـلەن قورالھنمىغـان      

ەۋ ەەقەت غەلىــبە قىھلمايــدۇ. مانــا بــۇ  جەمئىــيەتلەرگە تارقالغــان  ئــاد
 لەر ئ ستىدىن غالىا كېلى  يولى.ھەرخىل يامان ئادەت

ئادەت ئ ستىدىن ئېغىر جازا ر ياكى چەكلەش قانۇنلىرىمۇ غەلىـبە  
قىھلمايدۇ. بىم بۇرۇنمۇ ۋە ھازىرمۇ نۇرغۇن قانۇن ۋە جازا رنىئ ئادەت 

 پ بولغانلىىىنى كنردۇق. ك چى ئالدىدا مەغلۇ
ــۇندۇرۇپ       ــمگە بويس ــۇنى بى ــ   ئ ــادەتنى يېڭى ــمگە ئ ــداقتا  بى ئۇن

 بېرىدىغان نەرسە نېمەك 
ــى      ــتى   روھىن ــىنى چىڭى ــىنىئ ئىرادىس ــان كىش ــان  ئىم ــۇ ئىم ئ
ئۇرغۇتۇش ئارقىلىق ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ك چى ۋە بەردەملىك ئاتا 

ــ   ــدا ئ ــئ ئالدى ــدۇ. ئىماننى ــئەنە تقىلى ــالغۇلىرى بىتادەت  ئەن ــت وس اى
 بولىدۇ.

 پەرقىئىككى خىل ھاراق چەكلەش ۋە ئۇنىڭ نەتىجە 

ئىماننىئ جەمئىيەت ۋە شەخس ھاياتىـدا چوگىـۇر يىلتىـم تارتىـ      
كەتتەن ئادەتلەرنى ئنزگەرتى   كىشىلەرنى قىـيىن بولسـىمۇ ياخشـى    
ئى  قىلـدۇرۇپ  ناچـار ئىشـھردىن قـول ئـ زدخرخش قاتـارلىىھردىتى       

ــ  ــى ئېنى ــل    رولىن ــى خى ــتىتى ئىتت ــر ئىش ــ ن بى ــىمىم ئ چ ق چ شىنىش
ەوزىتســىيىنى سېلىشــتۇرۇپ بېىىشــىمىمغا تــوغرا كېلىۋاتىــدۇ. ھــازىرقى 
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زامان تارىخى ۋە قەدىمتى زامان تارىخىدىن ئېلىنغان بۇ ئىتتى خىـل  
ەوزىتسىيە بىمگە ھنك مەت ئاەۆاراتى ئاجىم كەلگەن مەسـىلىنى ئىمـان   

لغـانلىىىنى ئېنىـق كنرسـىتى  بېرىـدۇ.     ئاەۆاراتى قانداق بىـر تەرەپ قى 
بولــۇپ ئــنتتى.    شــىتاتلىرىدا بىرىناــى ەوزىتســىيە ئامېرىتــا قوشــما     

ــ      ــادىتى ئەۋە ئېلى ــ رخش ئ ــ  ۋە مەســت ي ــاراق ئىاى ــدا ھ ئامېرىتى
كەتتەن ئىدى. ھنك مەت شەخس  ئائىلە ۋە جەمئىيەت بويھپ ئۇنىئ 

ــار   ــىرت ھـ ــدىن سـ ــۋىىات ئېلىـــ  بارغانـ ــىدا تەشـ ــى توغرىسـ اق زىيىنـ
ــاراق  ئىشــلىمىاىلىتى ــ  توغرىســىدا   ئىســتىېمالىنىۋە ھ ــى قىلى مەنئ

بۇيرۇق چىىاردى. بىر مەزگىلدىن كېيىن ھنكـ مەت ھـاراق چەكـلەش    
ــەزدى.      ــى س ــاجىم كەلگەنلىتىن ــ نلەي ئ ــىا ە ت ــرا قىلىش ــانۇنىنى ئىج ق

  ئىسـتېمالى چ نتى جەمئىيەتتە يەكتە ۋە كوللېتتى  ھالدىتى ھـاراق  
ھـاراق تىجـارىتى  خۇەىيـانە ھـاراق چىىىـرى        ھاراق ئەتتەسـاىلىتى  

ــۇ ئنتتــ ر  ك    ــدە ھاراقنىــئ تېخىم ــ ب تــ رلىرىنى ياســاپ ۋە   ھەم  چل
لىـ  كەتـتەن  قـاتتىق    ېىرىشتەب ئىشھر كەڭ تـ ردە ئەۋە ئ اىىئىشلەە

 قانۇن كنزگە ئىلىنمىغان ئىدى.  چەكلەنگەنسېرى
ىە بۇ چەكلەشنىئ ئادەتتىتى قانۇن ياكى بىرەر مۇستەبىتنىئ خەلى

ھنكــ مەت كــ چىنى كنرســىتى  قويــۇش ئ چــ ن چىىارغــان بــۇيرۇقى 
ئەمەســلىتىگە دىىــىەت قىلىشــىمىم  زىــم. ئۇنىــئ مــۇھىم تەرىۆــى شــۇ  
يەردىتى  ئۇ ئنزىگە ەايدىلىق ئىشـنى قـانۇن قىلىـ   بۇزۇقاىلىـق ۋە     
زىيان ئېلى  كېلىـدىغان ئىشـنى چەكـلەش ھوقۇقىغـا ئىـگە ئاساسـى       

يـولى بىـلەن چىىىرىلغـان     ەار مىنـت  تىـدە دۆلىقـانۇنلۇق دېمـوكراتىيە   
قانۇن ئىدى. بۇ قانۇن خەلق رايىدىن ئنتتەن ھەمدە ئۇ ر ھاراقنىـئ  
سا مەتلىتتە زىيانلىق  نېرۋىنى كېرەكتىن چىىىرىدىغان  مەدەنىيەتنى 
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ۋەيران قىلىـدىغان نەرسـە ئىتەنلىتىنـى ئەمەلىـي ۋە ئىلمىـي ەـاكىتھر       
 ى. ئاساسىدا ياخشى ئاگىىرىشىان ئىد

ــى  - 0608 ــدايىل ــى    ئەتراەى ــىناش ئىش ــى س ــدا ئەل رايىن ئامېرىتى
ــھندى.  ــ زىتى      - 0606باشـ ــا تـ ــى قانۇنىغـ ــا ئاساسـ ــى ئامېرىتـ يىلـ

كىرگ زخل پ  ھاراقنى چەكلەش توغرىسـىدا يېڭـى مـاددا تۇرغۇزۇلـدى     
ھەمدە شۇ يىلنىئ ئنزىدىھ بۇ قانۇن ئومۇمي زل ب چەكـلەش بـۇيرۇقى   

 دى. بىلەن ك چتە ئىگە قىلىن
بۇ چەكلەش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشىا ئامېرىتا تەۋەسىدىتى بـارلىق  

 .سەەەرۋەر قىلىندىدۆلەت ئاەۆاراتلىرى ۋە ك چلىرى ئومۇمي زل ب 
. ھــاراق ئەتتەســاىلىتىگە قارىتــا بــارلىق دېڭىــم ئارمىيىســى       0

 قىسىملىرى ەورت ۋە دېڭىم قىرغاقلىرىنى نازارەت قىلدى.
 نازارەت قىلدى. لىنىيەلىرىنىق قاتناش . ھاۋا ئارمىيىسى بوشلۇ 0
. ھنكــ مەت سىستېمىســى تولــۇق ئىشــىا ســېلىندى. ھاراقىــا   0

قارشى تۇرۇش  ئۇنىئ زىيىنىنـى بايـان قىلىـ  بـارلىق تەشـۋىىات      
كىرگ زخلـدى. شـۇنىڭدەب گېمىـت     تەرتىبىگەۋاسىتىلىرىنىئ ك ن 

 ســـ رەتلەر  تارقاتمـــا –  ســـىن بىـــتىتلەر –  كىتـــا  تۇرنـــالھر –
ــنز   رشــورورىب ــاتىر  س ــو  تىي ــنز  –ســنھبەت  لېتســىيە   –  كىن س

مەزمــۇنى ە تــ نلەي دېگــ دەب بــۇ قــانۇن تەشــۋىىاتى  ســالمىھرنىئ
 بىلەن توشۇپ كەتتى.  

ــراجىتىگە ســەرپ قىلغىنــى     92دۆلەتنىــئ ھــاراقنى چەكــلەش خى
ــا  ۋە     ــدى. كىت ــۇۋ بول ــى مەل ــن ئېشــى  كەتتەنلىت ــون دولھردى مىلي

يىـل ئىاىـدە چەكـلەش     01مىلياردقـا يەتتـى.    02 تارقاتمىھرھەرخىل 
مىليــون  052قـانۇنىنى ئىجـرا قىلىشــىا ئىشـلىتىلگەن خىــراجەت ەـۇلى     
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 500ئادەۋ ئنل ۋ جازاسىغا ئۇچرىـدى.   022 جەرياندافوندقا يەتتى. شۇ 
ــادەۋ تــ رمىگە كىــردى. قەرز   005مىــئ  مىليــون فونــدقا يەتتــى.   09ئ

ىليـون فونـدقا يەتتـى. لـېتىن     م 121 م لـك  –مۇسادىرە قىلىنغان مال 
ئامېرىتا خەلىـى ئىاىـدە ھـاراق تىجـارىتى ۋە ھـاراق ئىاىـ  جىنـايەت        
ئنتتــ زخش نىســبىتى تېخىمــۇ ئەدەپ كەتتــى. ئامېرىتــا ھنكــ مىتى      

يىلىغا كەلگەنـدە بـۇ قـانۇننى ئەمەلـدىن قالدۇرۇشـىا        - 0600ئاخىرى 
 ىتىشـتە قويۇۋئەركىـن   ئىسـتىېمالىنى ۋە ھـاراق   ئىشـلەماىلىتى ھاراق 

 مەجبۇر بولدى.
قانۇن مەغلۇپ بولـدى. ھنكـ مەت ئـاجىم كەلـدى. دۆلەت       دېمەب

ــئ      ــدا ھاراقنىـ ــق ئېڭىـ ــدى. خەلـ ــممەت ئنتىيەلمىـ ــاراتلىرى خىـ ئاەۆـ
زىيانلىىلىىى ئومۇمھشـىان ۋە ھەمـمە بىـردەب تونۇشـىا كەلگەنلىتىـگە      

باشىا  قارىماي  ئەھۋال شۇنداق بولۇپ كەتتى. چ نتى ئەقلىي قانائەت 
 ىرادە ئىشى باشىا نەرسە.ئ

ھەقلىــق ھالــدا مۇنــداق دېــگەن  غەربلىــك يازغۇچىھرنىــئ بىــرى 
 ئىدى:
كــ چ ۋە ئىــرادە بىــلەن بىــرەر غــايىگە يەتمەكاــى بولــۇش چوقــۇۋ »

قىلىـدۇ. يەنـى ئىنسـان     تەلەپئنزىنى ئۇنتۇش ۋە رىيازەتتە كنن شـنى  
ن تى  ئ چـ  ېـ بىـر غـايىگە ي   ئـالىي ئىناىتىلىك بىـلەن تاللىغـان ئەڭ   

ھر بولمىغـــان ەىرىنســـىۆھاياتتـــا قـــاتتىق چېـــنىىى  كېـــرەب. دىنـــى  
 –ھە دېگەنــــدە ھەۋە   چ شــــەنالەرنىشــــارائىتتىتى تونــــۇش ۋە 

ھر بولســـا ەىرىنســـىۆخاھىشـــھر يېڭىـــ  تاشـــھيدۇ. ھـــالبۇكى دىنـــى 
ئاكتىۆاانلىىى  ەىھن مـايىللىىى    قۇدرىتى –ك چ  مەنىۋى ئىنساننىئ

  «.كەلەلدىىسى بولۇپ قاتارلىىھرنىئ مەركىمى نۇقت
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 لىرى مەغلۇپ بولغان يەردە ئىمان غەلىبە قىلدىەدېڭىز ۋە ھاۋا ئارمىي

ــىيە ئىلگىرىتـــى ئەرە يە ــر ەوزىتسـ ــدىن  –  نە بىـ ــھۋ تارىخىـ ئىسـ
ىــ   ئېلىنىــدۇ: مــۇھەممەد ئەلەيھىسســا ۋ ئالھھنىــئ ئەلاىســى قىل    

 جەمئىيىتىــدىتى ئاساســلىق ۋە ئەڭ  ئەۋەتىلــگەن دەۋردە ھــاراق ئەرە
ئىـدى. ھـاراق ئۇ رنىـئ تومۇرىـدا      بويـۇمى  ئىستىېمالكنپ تارقالغان 

قــان ئورنىــدا ئاقــاتتى  شــۇ تــ ەەيلى ھــاراقنى ماختــاش  ئولتۇرۇشــھر   
سـەنئىتى ئىجـاد قىلىنغـان ئىـدى. ئۇ رنىـئ       س ەەتلەشئ لۆەتلەرنى 

 مۇنداق ئىۆادىلەيدۇ: قىنىۇدوستلشائىرى ئنزىنىئ ھاراقىا بولغان 
 

 كنم پ قويۇڭ تال ت ۋىگە ئنلسەۋ مېنى 
 .سىگەىتەنتال  نىمېتئوزۇق بولغاي بۇ 

 
ــائىر   ــق شـ ــگەئۇلئىمرەداگلىـ ــدا    ىەيسـ ــ  ئولتۇرغانـ ــاراق ئىاىـ ھـ

دادىسىنىئ ئنل ۋ خەۋىرى يېتىدۇ. ئۇنىئ قولىدىتى جامنى قويۇشىا ۋە 
ئايرىلىشـىا كـنزى قىيمايـدۇ ۋە مۇنـۇ سـنزىنى       يېنىدىنئ لۆەتلىرىنىئ 

  «.راق ئىاىمىم  ئىشنى ئەتە قىلىمىمب گ ن ھا: »يتىدۇېئ
جەمئىيىتىدە ھاراق ئىاىشـتىن سـاقھنغان شەخسـلەر     جاھىلىيەت
 ئىدى. سانىۋالغۇدەكھبارماق بىلەن 

ــىم     ــىمھرنى  سانس ــ ب ئىس ــا ت رل ــئ ھاراقھرغ ــىملەقەئۇ رنى  لەرن
بەرگەنلىتىنــى  ئەھەمىــيەتقويۇشــى ئۇ رنىــئ ھاراقىــا قاناىلىــك    

)توختىماي ياغىـدىغان يـامغۇر    مۇدامەت: سىلەنمەكنرسىتى  بېرىدۇ. 
 ســەھبام  خوشــلۇق) ئەرراھ)ئەڭ ياخشــى مەيم   ســە ەەتم  مەنىســىدە

 ئىبنەتـۇلتەرۋ )سـاەاق قىـمىم     ئۇنىـۇد  ئىبنەتـۇل )بىر ت رلـ ب ھـاراقم    
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... دېگەنـدەب ئىسـىمھر   قىـمىم  ئېـدى  )دەنـان  تبىنتۇ)ئ زخۋ قىمىم  
ــ زدىن  ــنەرەكتەيـ ــۇ ردا   كـ ــدۇ. ئـ ــالتىس  يېتىـ ــىمۇ قـ ــاراق سودىسـ ھـ

 گ للەنگەن.
ەد م سـەندىن  ئـى مـۇھەمم  »)ھاراق توغرىسىدا بـۇ ئىتتـى ئـايەت:    

ھەر ق سورىشـــىدۇ  ســـەن ئۇ رغـــا بۇنىـــئ ۇلـــۇھــاراق ۋە قىمـــار توغر 
چوڭ گۇناھ ۋە كىشىلەرگە )ئازغىنـا مـاددىيم ەايـدىمۇ بـار       ئىتتىسىدە

  1«.دېگىـن ڭ لېتىن ئۇ ردىتى گۇنـاھ ەايـدىغا قارىغانـدا تېخىمـۇ چـو     
 اەىبىلگ  سىلەر مەست بولساگھر  نېمە دەۋاتىىنىڭھرنى منمىنلەرئى »

چ شتەندىن كېيىنمۇ نۇرغۇن ساھابىلەرنىئ  2«.يېىىنھشماگھرنامازغا 
  ئىاىـۋەرگەنلىتى ھاراق كەستىن چەكلەنمىدى دەپ داۋاملىق ھـاراق  

ىئ ھاراقىا لەر كنگلىدە چوگىۇر ئورنى بارلىىى ۋە ئۇ رنبھاراقنىئ ئەرە
 قاتتىق ئامراق ئىتەنلىتىگە ەاكىت بو  يدۇ.

ئىسھۋ دىنى ئۇ رغا كني نگەن ۋە دىننى ئاسانھشـتۇرغان ھالـدا    
 س رىسـىنىئ  مائىـدە دا ىـ ھاراقنى ئۇ رغا تەدرىجىي چەكلىدى. ئاخىر

  ھاراق ئىاىـ    منمىنلەرئى »كەستىن چەكلىگەن ئايىتى چ شتى: 
 غاى چوقۇنۇش ئ چ ن تىتلەنگەن تاشـھرم قىمار ئويناش  بۇتھر )يەن

چوقۇنــۇش  ەــال ئــوقلىرى بىــلەن ەــال ســېلى  شــەيتاننىئ ئىشــى   
ــھردۇر  بەخــتتە   ئ چــ ن شــەيتاننىئ   ئېرىشىشــىڭھرەاســتىنا قىلىى

ئىشىدىن يىراق بولۇگھر  شەيتان ھـاراق  قىمـار ئـارقىلىق ئـاراگھردا     
ۋە ئـالھھنى   ىنت تۇغدۇرماقاى  سىلەرنى نامـازد دخشمەنلىك  ئاداۋە

                                                 
 ئايەت. – 006س رىسى  بەقەرە 1
 ئايەت. – 10نىسا س رىسى  2
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اراقتىن قىماردىنم بولىدۇ  سىلەر ئەمدى )ھ ماقاىتوسياد ئېتىشتىن 
  1«يانمامسىلەرك

ــىلەر قەدەھ      ــدى  كىشـ ــۋال كنرخلـ ــر ئەھـ ــ  بىـ ــۇ يەردە ئاجايىـ بـ
 تنك ۋىتىشـتە ھـاراقھرنى يولھرغـا    قېشـىدىتى   سۇندۇرۇپجاملىرىنى 

كـ ۋەتتەن  باشلىدى  ھەتتا مەدىنە شـەھىرىنىئ يـوللىرى كىشـىلەر تن   
 ھاراقھر دەستىدىن ماگغۇسىم بولۇپ كەتتى. 

مەن ەەيغەمـبەر ئەلەيھىسسـا منىئ   »مۇنداق دەيدۇ:  دسەئى ئەبى
ھاراق قەتئىي چەكلىنىشتىن بۇرۇن مۇنداق دېگەنلىتىنـى ئاگلىغـان   
ئىــدىم: ھەي جامــائەت  ئــالھھ ھــاراقنى ئــنچ كنرىــدۇ  ئــالھھ ئــۇنى  

اراق ســاقلىغان كىشــىلەر چەكــلەپ ئــايەت چ ش رخشــى مــۇمتىن. ھــ
كنپ ئـنتمەي   «.بولسا  دەرھال ھاراقلىرىنى سېتى  ەايدىلىنىۋالسۇن

چەكلەندى. ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ۋ مۇنـداق دېـدى:    قەتئىيھاراق 
ئــالھھ ھــاراقنى ھــاراۋ قىلــدى  بــۇ ئــايەتنى ئاگلىغــان ھەر قانــداق »

 «.نئادەمنىــئ قېشــىدا ھــاراق بولســا  ئــۇنى ئىامىســۇن ۋە ساتمىســۇ
 ئەەاىىىـ  شۇنىئ بىلەن كىشىلەر ئنيلىرىدىتى ھـاراقھرنى سـىرتىا   

  2«.تنك ۋىتىشتى
 كەئبتەئىبنى  ئۇبەيمەن ئەبۇ ئۇبەيدە ۋە »ئەنە  مۇنداق دەيدۇ: 

ھـــاراق قۇيـــۇپ بېرىـــ  ئولتـــۇراتتىم. بىـــرەيلەن كېلىـــ : ھـــاراق       
 ۋەت  كـ نت: تـۇر ئەنە   ھـاراقنى   تەلـھە   ئەبـۇ  دېۋىدىچەكلەندى... 

 3.« ۋەتتىمكنت. مەن ھاراقھرنى دېدى

                                                 
 ئايەت. -60 -62س رىسى  مائىدە 1
 مۇسلىم رىۋايىتى. 2
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. 3
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بىـر نەچاەيـلەن سـورۇن    »مۇنـداق دەيـدۇ:    ئەشـئەرىي ئەبـۇ مۇسـا   
ت زەپ  ھاراق ئىاى  ئولتۇراتتۇق  بىم ھاراقنى ھـا ل دەپ ئىاەتتـۇق    
مەن ئورنۇمـــدىن تـــۇردۇۋ ۋە ەەيغەمـــبەر ئەلەيھىسســـا منىئ قېشـــىغا 

ــدا ھاراقن   ــدىم. دەل مۇشــۇ چاغ ــا ســا ۋ قىل ــاراۋ كېلىــ  ئۇنىڭغ ىــئ ھ
 ئ لۆەتداشـھرنىئ توغرىسىدىتى ئـايەت چ شـتى. دەررۇ    قىلىىنغانلىىى

قېشـــىغا كېلىـــ  ئۇ رغـــا ئـــايەتنى ئوقـــۇپ بەردىـــم  ئـــۇ ر ئـــايەتنى  
ھــاراق جــاملىرىنى   بەســتە –ئاگلىغانــدىن كېــيىن ئۇ رنىــئ بە    

دەپ  تەكتـ زەي  ىگەىـۋ لكنت رخش ۋاتىان قـوللىرى شـىۆۆىدە توختـاپ     
ۋە: ئــى ەەرۋەردىگــارىمىم    تنك ۋىتىشــتىىنى يەرگە قالغــان ھــاراقلىر 

  1«.ياندۇق  ياندۇق  دېيىشتى ئىاشتىنھاراق 
ئىنسانىيەت تارىخىدا ئىنساننىئ ئادەت  ھەۋىسـى ھەمـدە كنگـ ل    
خۇمارىغا ھەرقاناە قارشى بۇيرۇق بولسىمۇ  مانا بۇنىڭـدەب ئـاكتىۆلىق   

تىدىن غالىا ئ س نەەسبىلەن بويسۇنۇش  ئاۋاز قوشۇشتىتى تېملىك  
 كېلى  كنرخل پ باقىانمۇك 

   مۇناسىۋىتىۋىجدان بىلەن ئەخالقنىڭ 

ئىنساننىئ قەلا قاتلىرىدا بىر ەىنھان ك چ بولۇپ  بۇ ك چنى كنز 
بىلەن كنرگىلى  مىتروستوپ بىلەن كنزەتتىلى ھەتتا ئۇنى ئاناتومىيە 

ىـر  بىلەنمـۇ بىلگىلـى بولمايـدۇ. ئـۇ ب     ۋاسىتىلەرياكى فىمىئولوگىيىلىك 
ك چ بولۇپ  ئىنسان ئنز كنگلىدە ئـۇ ك چنىـئ خـۇددى     مەنىۋىخىل 

ــدىغان  ــى بىلى ــاق»ھەممىن ــولھ تاەى ــم زۆرخر ئىشــىا  « م ــۇنى دائى تەب ئ
باشــھۋاتىانلىىىنى  ھەمىشــە شــىمال تــامنى كنرســىتى  تۇرىــدىغان      
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ماگنىتلىق يىڭنە )كومۆا م گە ئوخشاش ئۇنى ھەر دائىم ياخشى ئى  
 لىىىنى ھېس قىلىدۇ.ە تارتىۋاتىانتەرەەت

بــۇ كـــ چ ســـىر ئاچىـــدۇ  يولغــا باشـــھيدۇ  بۇيرۇيـــدۇ  توســـىدۇ    
. ئىجراقىلدۇرىـــــدۇ. باشـــــىۇرىدۇئاگاھھندۇرىـــــدۇ. قىمىىتۇرىـــــدۇ. 

« قەلـا »دەپ ئاتىدى.. ئىسھۋ ئۇنى « ۋىجدان»ئەخھقشۇناسھر ئۇنى 
دەپ ئاتىدى. ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ۋ ياخشىلىق  يامانلىق توغرىسىدا 

ياخشىلىق دېگەن ئۇنىڭغا كنگ ل توختايدىغان  »ئال سورىغۇچىغا: سو
ــل تىنالىنىــدىغان نەرســىدۇر  يامــانلىق دېــگەن ئــازغۇنھر يــول        دى

دىل تىنالىنالمايـدىغان  چىىىرى  بەرسىمۇ كنگ ل توختىيالمايدىغان  
 ەەتۋاقەلبىڭدىن »دەپ جاۋا  بەردى. يەنە بىر ھەدىستە:  «.نەرسىدۇر

 دېگەن. « بەرسۇن  بەرمىسۇن ەتۋاەر مەيلى ساگا سورىغىن  كىشىلە
ــ رىدىغان      ــرى ســـ ــنى ئىلگىـــ ــۇ ئىشـــ ــت رىدىغانئـــ   بىرلەشـــ

ــۇ ئىنســاننى   ــدىغان كــ چ. ئ ــىئىخاامھي ــاھ زۆرخرن ىن تقىلىشــىا  گۇن
ساقلىنىشــىا  قــول يىغىشــىا ئ ندەيــدۇ. ئىنســان ئۇنىڭغــا بويسۇنســا       

ۋ بـار. مانـا بـۇ    ئەلە –  مەمنۇنلۇق  بويسۇنمىسا دەرد خوشلۇقئىنسانغا 
ۋە ئاساسـى ينلەناـ كى. ئـۇ ھەر     ت ۋرخكىدىل ياكى قەلا ئەخھقنىئ 

دائىــم ياخشــى ئەخھقىــا قىمىىتۇرىــدۇ. يامــان ئەخھقــتىن تارتىــدۇ. ئــۇ 
 ئەخھقنى نازارەت قىلىدىغان قاراۋۇل. 

ھەرقانداق جەمئىيەت ت رل ب قانۇنھرنى يولغا قويۇش  قـارار رنى  
ــھە  نىما ــرى    يىـ ــادىملىرىنى  چىىىـ ــ زخش  دۆلەت خـ ــامىلەرنى تـ منـ

ــتتە    ــق ۋە بەخـ ــات  مۇقىملىـ ــي تەرەقىىيـ ــلەن ھەقىىىـ ــوزغىتى  بىـ قـ
ئېرىشەلمەيدۇ. گەرچە بۇ ئىشھرنىئ بارچىسى زۆرخر بولسـىمۇ  لـېتىن   

 ۋىجـدانھر تەل ئۇ ر ەەقەت تىرىك قەلـبلەر بارلىىىـا كەلـگەن  ئويغـاق     
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ىنى كنرسىتىدۇ. مۇنداق بىر بولغان شارائىتتىھ ئنزىنىئ ئەمەلىي ئ ن م
ئەمە   قازىنىئ  تېتىستىدەئادالەت قانۇننىئ »مەشھۇر ھېتمەت بار: 

 «.ۋىجدانىدا
بــۇ ۋىجــداننىئ ھنك مــدار ر ۋە ئىجراچىھرغــا نىســبەتەن بولغــان  
ئەھمىيىتى. ئەممـا قـانۇن ئاسـتىدا باشـىۇرۇلۇۋاتىانھر مۇنـداق دەيـدۇ:       

 «.ن چەكلەپ بو لمايدۇئادەمنى ۋىجدان چەكلەپ تۇرمىسا قانۇ»

 ئىماننىڭ ۋىجداننى شەكىللەندۈرۈشتىكى رولى

 ئىنىـــرگىيەئىمـــان ۋىجـــداننىئ ئەڭ زور ياردەماىســـى. ئۇنىڭغـــا 
ــ چى  ــور»يەتت زگ ــ چى   «گىنرات ــتەت ك ــۇنى ھەرى ــىىلىق  ئ ۋە  ئىسس

  «.ئېلېتتر ئېىىمى»يورۇقلۇق بىلەن تەمىن ئەتت چى 
ــ    منمىننىــئ ىدىتى ئەقىدىســى  بىرىناــى بولــۇپ ئــالھھ توغرىس

ئەقىدىســى ئۇنىــئ  توغرســىدىتىئىتتىناــى بولــۇپ ھېســا  ۋە جــازا 
 . قىلىۋىتىدۇۋىجدانىنى دائىم ئويغاق ۋە سەگەب 

ــنمىن ــەەەردىمۇ     م ــلە  س ــلەن بىل ــالھھ مەن بى ــاۋ ئ : مەن قەيەردە بولس
ــ  مەخۆــى       ــرەر ئى ــدىن بى ــدىمۇ ئۇنىڭ ــۇ  ەىنھان ــدىمۇ  ئوچۇقاىلىىتىم ئني

ســەن قايســى ھــالەتتە بــولمىغىن  قۇرئانــدىتى  »نىدۇ: قالمايــدۇ  دەپ ئىشــى
قايسى نەرسىلەرنى ئوقۇمىغىن  سىلەر قايسى بىر ئىشـنى قىلمـاگھر  ئۇنىـئ    

ــان   ــلەن بولۇۋاتى ــتىڭھردابى ــىلەرنى    ۋاق ــم س ــان بى ــ ھام ــ رىمىم   ك زىتى ت
ــاكى    –ئاســمان  زېمىنــدىتى زەررە چــاغلىق نەرســە ۋە ئۇنىڭــدىن كىاىــك ي

ې  قايسىسى ئالھھنىئ بىلىشىدىن چەتـتە قالمايـدۇ    چوڭ نەرسە بولسۇن ھ
   1«.خاتىرىلەنگەندۇرئۇ رنىئ ھەممىسى لەۋھۇلمەھۆۇزدا 
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قىيــامەت كــ نى ئەمەللىرىــدىن ھېســا    مــنمىنشــۇنىئ ئ چــ ن 
ياكى جازاغـا   مۇكاەاتلىنىدىغانلىىىبېرىدىغانلىىىغا  ئەمەللىرىگە يارىشا 

شى  للەرنىئ ك نلەرنىئ ئنتان ئەمەئۇچرايدىغانلىىىغا  ئىلگىرى قىلغ
گە ئـنزى  « خـاتىرە »بىلەن يوقىـا چىىمايـدىغانلىىىغا  بەلتـى ئىھھىـي     

يېمىلى  ماگىدىغانلىىىغا  تولۇق ئەتمىشلەرنىئ –قىلغان بارلىق ئەمەل
 ك زىتىــ ســىلەرنى  ەردەھــالبۇكى ســىلەرنىئ ئ ســت گل »نىدۇ: ئىشــى

ام ھنرمەتلىـك  ەەرىشتىلەر بـار. ئـۇ ر )ئالھھنىـئ دەرگاھىـد     ت رغۇچى
ــۇپ  )ســىل  ــى ەەرنىئ ســنزخگھرنى ۋە ئەمەللىــرىڭلەەرىشــتىلەر بول رم ن

 خـاتىرىلەر بـۇ   1«.يېمى  تۇرىدۇ. ئۇ ر قىلمىشـىڭھرنى بىلىـ  تۇرىـدۇ   
سەل قاراپ يوقىتى  قويۇلمايدۇ  ياكى زاماننىئ ئنت شى بىلەن ئنچ پ 

نغا قەدەر  ئۇ دەەتەرلەر جازا ك نى ئنز ئىگىلىرىگە ئۇچراشىا»كەتمەيدۇ: 
ئالھھنىئ قېشىدا سـاقلىنىدۇ  ھەر بىـر ئىنسـاننىئ ئەمىلىنـى بوينىغـا      
ئېســـى  قـــويىمىم  )يەنـــى ئىنســـاننىئ ئەمىلـــى خـــۇددى بويۇناـــاق  
بويۇندىن ئايرىلمىغانـدەب  ئۇنىڭـدىن ھەرگىـم ئايرىلمايـدۇ. شـۇنىڭغا      
يارىشــا جــازا بېرىلىــدۇم  قىيــامەت كــ نى ئۇنىــئ قىلمىــ  ە تــ كىنى   

م  ئۇ ئۇنى ئوچۇق كنرىدۇ. )ئۇنىڭغام قىلمىـ  ە ت كـ گنى   كنرسىتىمى
ئوقۇغىن  ب گـ ن ئـنزخگگە )يەنـى بـۇ قىلمىشـلىرىڭغام ئـنزخڭ گـۇۋاھ        

  2«.دېيىلىدۇ كۇەايەبولۇشۇڭ 
نــامەلۇۋ  ســ ەىتىيامــان ئەمەلــلەر مــاھىيەت ۋە  - ئــۇ يەردە ياخشــى

ھىـي  بولغان نـازۇب ئىھھىـي تـارازا ئـارقىلىق ئنلاىنىـدۇ. ئانـدىن ئىھ      
يامــان  –بــۇ ك نــدە بەنــدىلەرنىئ )ياخشــى    »ھېســا  باشــلىنىدۇ:  
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ئەمەللىرىنىــئم ئنلاىنىــدىغانلىىى ھەقتــۇر  ياخشــى ئەمەللىــرى ئېغىــر 
ــانھر     ــى يېنىــك چىىى ــاەىۇچىھردۇر  ياخشــى ئەمىل ــانھر نىجــات ت چىىى

ت ەەيلىـدىن ئـنزلىرىگە    قىىلغـانلىىلىرى ئىنتار  ئايەتلىرىمىمنىبىمنىئ 
 1«.ىھردۇرزىيان سالغۇچ

 ىــادوزاخشــۇنىڭدىن كېــيىن بىــر گــۇرۇھ جەنــنەتتە  بىــر گــۇرۇھ  
ئىمان ئېيتىان ۋە ياخشـى ئەمەللەرنـى قىلغانھرغـا كەلسـەب      »كىرىدۇ: 

 نېمىتىنــىئــالھھ ئۇ رنىــئ )ئەمەللىرىنىــئم ئەجرىنــى تولــۇق بېرىــدۇ  
ئۇ رغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ  )ئالھھىا قۇلاىلىق قىلىشتىنم بـاش تارتىـان   

ــازا      ۋە ــاتتىق ئ ــا ق ــالھھ ئۇ رغ ــلەرگە كەلســەب  ئ كــنرەگلەپ كەتتەن
قىلىدۇ  ئۇ ر ئنزلىرى ئ چ ن ئالھھتىن باشـىا )ئالھھنىـئ ئازابىـدىن    
ــارنى   ــداق مەدەتتـ ــداق دوســـت ۋە ھېاىانـ قۇتۇلدۇرىـــدىغانم ھېاىانـ

  2«.تاەالمايدۇ
ــلەن      ــدە بى ــۇ ئەقى ــان ب ــا قارىتىلغ ــاخىرەتتىتى جازاغ ــنمىنئ  م

ــدىن ەەرۋەردىگار ــىرەپى ــگەن  ك زەتس ــدىن   –ئەتى ــامدا ئنزى ئاخش
ئــويھپ ئــنز ئىشــىغا ھۇشــيار  ئــاقىۋىتىنىھېســا  ئېلىــ  تۇرىــدۇ  

ــدۇ   ــۇۋبولىـ ــ     زۇلـ ــۇق قىلىـ ــدۇ  تەكەببۇرلـ ــانەت قىلمايـ ۋە خىيـ
غادىيىۋالمايدۇ. ئنز مەسـئۇلىيىتىدىن قاچمايـدۇ  ئـنزىگە تەئەللـۇق     

ورقىـــدىغان ق ھېســـابىدىنبولمىغـــان نەرســـىگە تەگمەيـــدۇ  ئەتە 
ئىشنى تېشىدا سادىر  ئۇيۇلىدىغانئىشنى ب گ ن قىلمايدۇ  ئىاىدە 

ئــۇ ئنزىنىــئ   تۇيــۇماىنىقىلمايــدۇ. ســوەى شــائىر ئېيتىــان بــۇ     
 مىمانى قىلىدۇ: ھەرىتەت
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 دېمىگىن يالغۇز قالغان ەەيتىڭدە  غۇ«مەن يالغۇز»
 ئ ست مدە. ك زەتمەكتەبىراق دېگىن: بىر ك چ مېنى 

  ىما ئىشلىرىڭدىن ئالھھنىدەپ ئويل بىخەۋەر
 دە.ىسەن يوشۇرغان بارچە ئى  ئاگا ئايان ئەسل

  
ئۇ رغــــا »بىــــراۋ بىــــر دانــــا كىشــــىدىن قۇرئــــان كەرىمــــدىتى 

)ئۇ رنىـئم تـۇرار    مۇكاەـات ەەرۋەردىگارىنىئ دەرگاھىدا بېرىلىـدىغان  
جـــــايى بولغـــــان  ئاســـــتىدىن ئنســـــتەگلەر ئېىىـــــ  تۇرىـــــدىغان 

ەننەتلەردە مەگگ  قالىدۇ  ئـالھھ ئـۇ ردىن   جئۇ ئۇ ر  جەننەتلەردۇركى
ــا      ــدۇ. بۇنىڭغــ ــۇن بولىــ ــالھھتىن مەمنــ ــۇ ئــ ــدۇ  ئۇ رمــ رازى بولىــ

دېـگەن ئـايەت قانـداق     1«.ەەرۋەردىگارىدىن قورقىان ئادەمھ ئېرىشىدۇ
ئادەمگە قارىتىلغانلىىىنى سورىغاندا  ئۇ دانـا شـۇنداق دېـگەن ئىـتەن:     

ئنز ئنزىدىن ھېسا  ئالىدىغان    زەتسىرىگەننكئۇ  ەەرۋەردىگارىدىن 
 ئاخىرىتىگە ئوزۇق تەييار يدىغان ئادەمدۇر. 

ــى   ــيمــۇھەممەد ئىبنــى ئەل ــدۇ:  تىرمىمى ســەندىن »شــۇنداق ئېيتى
بـولغىن  مىننەتـدارلىىىڭنى    زەتلىتىنكنەزىرى ئ زخلمەيدىغان زاتنىئ 

ئ زخلمەيــدىغان زاتىــا بىلــدخرگىن. ســەن ئۇنىڭســىم  نېمىتــىســەندىن 
ۋە كـ چى   ئىگدارچىلىىىغان زاتىا بويسۇنغىن  سەن ئنزخڭ ئنتەلمەيدى

  «.ئىاىدىن چىىالمايدىغان زاتىا باش قويغىن
بەندە نېمە بىلەن جەنـنەتتە كىرەلەيـدۇك دېـگەن     مىسرىي زۇننۇن

بەش ئى  بىلەن  يەنـى ئـنز يولىـدا    »سوئالغا مۇنداق جاۋا  بەرگەن: 

                                                 
 ئايەت. – 8بەييىنە س رىسى  1
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 ئوچۇقاىلىىتــا قايرىلمــاي مــېڭى   توختىمــاي تىرىشــى   ەىنھــان ۋە 
بىلىـ   ەۇختـا تەييـارلىق بىـلەن ئنلـ منى       زەتلىـك نكئنزىنى ئالھھىا 

ئنزىـدىن ھېسـا     زبـۇرۇن ئـن   رىشـتىن ېبك ت ۋېلى   ئـنزى ھېسـا    
  «.ئېلى  تۇرۇش
ــەن  ــرىيھەس ــامەت  بەس ــىنىئقىي ــدە -0 س رەس ــگەن:  ئايىتى كەل

ق توختىلىـ   ۇلـ ۇدېگەن سنز توغر« ت قىلغۇچى نەەسىئنزىنى ما مە»
راقھپ تۇرىـدۇ: بـۇ سـنزخۋ    ھەرقاچان ئنزىنى سو منمىنمۇنداق دەيدۇ: 

ــۇ  ېبىــلەن ن ئىاىشــىم بىــلەن نېمىنــى   – شــىمېىييمىنــى كنزلىــدىمك ب
ئـنزىنى سـوراق    يـۇ  ئـنز   –ەب  ەاسىق ئى  قىلىـدۇ  كنزلىدىمك دېگەند

 قىلمايدۇ. 
ئـــالھھ ئ چـــ ن ئـــنزىگە ھېســـا  »ئـــۇ يەنە مۇنـــداق دەيـــدۇ: 

  دۇنيادا ئنزىدىن ھېسا  ئالغان كىشىگە نلەردۇرمنمىتۇرغۇزغانھر 
قىيامەت ك نى ھېسا  يېنىك بولىـدۇ  قىيـامەت ك نىـدىتى ئېغىـر     
ھېسا   دۇنيادا ئنزىدىن ھېسا  ئالماي ئى  قىلغانھرغا كېلىـدۇ.  

ئــنزىنى  مــنمىنچ شــەندخرخپ مۇنــداق دەيــدۇ:  ھېســابنىئانــدىن 
ســېنى »ق دەيــدۇ: قىمىىتۇرىــدىغان بىــرەر ئىشــىا دۇچ كەلســە مۇنــدا

بارلىىىغــا گەپ كەتمەيــدۇ   ئېھتىيــاجىمۋە ســاگا  ياقتۇرۇدىغــانلىىىم
نىـئ ئارامـدا   ېسەن بىـلەن م لېتىن شۇنداقتىمۇ مەندىن يىراق تۇر  

ئىلگىـرى ئنزىـدىن ھېسـا     مانا بۇ  ئى  قىلىشـتىن   «.توسۇق بار
 ئېلىشتۇر.
 بىــرەر ســەۋەنلىك ئنتتــ زخپ قالســا  دەررۇ ئــنزىگە خىتــا  مــنمىن

مەن نېمە قىلىـ  قويـدۇۋك ئەزبىرايـى خـۇدا  مەن بـۇ ئىشـتا       »قىلىدۇ: 
ــناىلەپ       ــنى ئىتتى ــۇ ئىش ــا ب ــالھھ خالىس ــ رمەيمەن  ئ ــنزخمنى كەچ ئ
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ــايمەن ــى      «.قىلم ــدىن كېيىنت ــادىر قىلغان ــالىق س ــا خات ــۇ بولس ــا ب مان
 ئنزىدىن ھېسا  ئېلىشتۇر. 

ئـــنز نەەســـىگە  ســـەن »مالىـــك ئىبنـــى دىنـــار مۇنـــداق دەيـــدۇ:  
 يولدىشــى  مۇنــداقاىنىئ قاىنىئ ھەمراھــى ئەمەســمۇك ســەن    ئانــدا 

ئەمەســمۇك دەپ نەەســىنى ســنك پ  ئــۇنى يــ گەنلەپ  بۇرنىغــا چ لــ ب 
سا  يدىغان  ئاندىن ئالھھنىئ كىتابىنى ئۇنىڭغـا دائىملىـق ھەمـراھ    
قىلى  قويالىغان  ئالھھنىئ كىتابى ئۇنىئ رەھبىرى بولغـان ئـادەمگە   

  «.ئالھھ رەھمەت قىلسۇن
ــراھىم  ــىئىب ــدۇ:   تەيم ــداق دەي ــىمنىمەن »مۇن ــتە  نەەس جەننەت

 مېــۋىلىرىنىم دە  ئۇنىــئ تەسـەۋۋۇرقىلدىم ) –ەتتىم تۇرغانـدەب مەگــم 
ــدىم ــلەن    يېـ ــرى بىـ ــنەت قىملىـ ــتىم  جەنـ ــۇ ئىاـ ــدىن سـ   دەريالىرىـ

 –ەتتىم دوزاختا تۇرۇۋاتىان ھالـدا مەگـم     ئارقىدىن ئۇنىبويۇنھشتىم
ــدىتى  ــۇۋدە  ئۇنىڭ ــئ دەرىخىن زەقى ــدىم مېۋســىدىنى ــئ يې  –. يىرى

. قىينالــدىم زەنجىــرلەر ئىاىــدە   –زەردابھردىــن ئىاــتىم  كىشــەن   
  سـەن ئەمـدى   نەەسـىم قـاراپ: ھەي    نەەسىمگە. ئاندىن تىۆىرلىدىم

: دۇنياغـا قايتىـ  ياخشـى ئىـ      نەەسـىم مىنى خا يسەنك دېسـەۋ   ېن
نىئ ئ مىدىئ شـۇ  ې: سدېدىمتىخا يمەن  دېدى. مەن  قىلىۋىلشنى

   «.نى شۇنداق قىلغىنېبولسا ق
ئنز نەەسىنى ئـويغىتى  ئ چـ ن تۇتىـان يـولى.      منمىننىئمانا بۇ  

ئەگەر خالىساڭ ۋىجداننى ئويغىتى  دېسەگمۇ بولىدۇ. ئۇ كەلگ سـىنى  
  كەلگ سـىنى ھـازىردەب خىيـال قىلىـ  ئانـدىن      ئـاللىىتەب ېرب گ نتى 

ۋە ئەمەل  تـالھ »نەەسىگە ھەر ئىتتى كنرخن شـنى كنرسـىتى  بولـۇپ:    

 .دېدى «قىل
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يەنە شۇنداق ئنزىدىن ھېسـا    تەۋبىسىمۇ سۇممەتنىئتنۋەندىتى 
ئېلى  قاتارىدىندۇر. ئۇ بىر ك نى ئنزىدىن ھېسا  ئالدى. ئۇ ئاتمى  

 522مىـئ   00  بىىىۋىـدى ياشىا كىرگەن ئىدى  ك نلىرىنى ھېسابھپ 
ھىـا  ۋاي ئىسىت  ئالھ»ك ن چىىتى. ئۇ يىغھپ كېتى  مۇنداق دېدى: 

گۇناھ بىلەن ئۇچرىشـارمەنمۇك ئەگەر ك نـدە ئـون مىـئ      522مىئ  00
   «ك ئۇنداقتا ھالىم قانداق بو ر گۇناھ قىلغان بولساماۇ

 مـنمىن چىىارغان جازا ھنكـ ملىرىنى   منمىنگەۋىجدانى  منمىننىئ
 تەلــھە ئەبــىقوبــۇل قىلىــدۇ ۋە ئىجــرا قىلىشــىا ئالدىرايــدۇ.   تەخىرســىم
ــارىي ــازدا  ئەنس ــتۇرنام ــنگلى  داغان ــدىتىك ــېمەتلەرگە بېغى ــ   ن كېتى

 ھېسـابىدا  ەـارەت اك ئېمىىىشـىا نامـازدىتى   بېغىنـى قالغانلىىتىن  ئۇ شۇ 
 قىلىۋەتتەن. سەدىىەە ت نلەي 

 ھاياتلىق ساھەلىرىدە دىنىي ۋىجداننىڭ رولى

مانا بۇ  ئىماننىئ ۋىجداننى شەكىللەندخرخش  ئوزۇقھندۇرۇش ۋە 
 تىرىتــىرولــى. ئەخھقنىــئ ئاساســى  قىلىشــتىتى كېۆىللىــكئۇنىڭغــا 

بولغان بۇ دىنىي ۋىجدان ئىلغـار جەمئىـيەت بەرەـا قىلىشـنىئ تـ ەتى      
ئاساســى بو  يــدۇ. بــۇ رنى ەەيھســوەھر چ شــىدە كــنرخپ  خىيالىــدا   

 بېىىشـىان تەسەۋۋۇر قىلغان ياكى قەغەزلەرگە ئـنرنەب قىلىـ  يېمىـ     
لىىىــا ئايھنــدۇردى. نەق رېئال ئارىســىدابولســا  ئىمــان ئــۇنى كىشــىلەر 

 بىمنىئ ئالدىمىمدا بۇنىئ مىساللىرى تەق تۇرۇەتۇ.

 ئىقتىسادىي مەجبۇرىيەتلەرنى ئادا قىلىشتا

ــر   ــداق بى ــتەھەر قان ــلەرگە   دۆلەت ــورۇنلىرى ۋە شەخس ــك ئ ئىگىلى
ــېتىن بىــم    ــاە بەلگىلىنىــدۇ. ل ــويىاە ب ھەر  ەۇقەرا رنىــئبەلگىلىــمە ب
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  بـاە مەسـئۇلىيىتىنى   ىـانلىىىنى قىاىۋاتئامالھر بىـلەن بـاە تنلەشـتىن    
ئ ســـــتىگە ئېلىشـــــتىن قۇتۇلۇشـــــىا بـــــارلىق ۋاســـــىتىلەر بىـــــلەن  

 ئۇرۇنۇۋاتىانلىىىنى كنرىمىم. 
بۇنى ئىسھمدىتى زاكاتىا سېلىشـتۇرۇپ بېىىـئ  بـۇ مـۇ بىـر خىـل       
نىســـبەتلىك بـــاە بولـــۇپ  ئىســـھۋ ئـــۇنى مۇســـۇلمانغا ئىبـــادەت دەپ 

ئىجرا قىلى  ئارقىلىق ئالھھىا بەلگىلىگەن. مۇسۇلمان بۇ بەلگىلىمىنى 
يېىىنلىشا يدۇ. مۇسۇلمان ئۇنى كنگلى خـوش  قەلبـى مەمنـۇن ھالـدا     

ئى ئالھھ ئۇنى ماگا ەايـدا قىلىـ    »تاەشۇرىدۇ ۋە رەببىگە دۇئا قىلىدۇ. 
ــن   ــ  بەرمىگى ــان قىلى ــن  زىي ــئ ئەڭ ياخشــى ۋە ئەڭ  ئ «.بەرگى نزىنى

ى ئەمەلـدار ھېسـا    لىنى بېرىشتە تىرىشـىدۇ  زاكـات ئـالغۇچ   ېئېسىل م
ئېلىشتىن بـورۇن ئنزىـدىن ھېسـا  ئېلىـ   ئـنز قېشـىدىتى مالنىـئ        
ــ      ــا مەگگـ ــىدىتى بولسـ ــئ قىشـ ــدىغانلىىىغا  ئالھھنىـ ــان ت گەيـ ھامـ

 تۇرىدىغانلىىىغا ئىشىنىدۇ. 
ەەيغەمــبەر ئەلەيھىسســا ۋ »مۇنــداق دەيــدۇ:  كەئــائىبنــى  ئــۇبەي

غا كەلسـەۋ ئـۇ ماگـا    مېنى زاكات يىغىشىا ئەۋەتتى. بىر ئادەمنىـئ قېشـى  
ــويىاە      ــانى ب ــئ س ــوەھپ بەردى. مەن ئۇ رنى ــارۋىلىرىنى ت ــارلىق چ ب

. مەن بىتىتتىمھېسا  قىلى  زاكاتىا ئون ئايلىق بولغان بىر بوتىھقنى 
ئۇنىڭغا: بوتىھقنى بەرگىن  ئۇ ساگا كەلگەن زاكات دېسەۋ  ئـۇ ئـادەۋ:   

ئــارتىىلى  قاتمىــدى  مىنگىلــى ۋە يــ ب بېلــىبوتىھقنىــئ ســ تى يــوق  
بولمايدۇ  ماۋۇ تـنگە يـاش  چـوڭ  سـېمىم  بـۇنى ئـالغىن دېـدى. مەن        
ئۇنىڭغــا: بۇيرۇلمىغــاننى ئالمــايمەن  ەەيغەمــبەر ئەلەيھىسســا ۋ يــېىىن 
جايدا بار  ماقۇل كنرسەڭ ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىئ قېشىغا بېرىـ   

سـە    ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ۋ مـاقۇل كنر دېگىن گېۆىڭنىماگا دېگەن 
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سنزخگنى قوبۇل قىھي  ئەگەر رەت قىلسا مەنمۇ ئالمـايمەن دېـدىم. ئـۇ    
گېۆىمگە ئۇناپ  ھېلىىـى سـېمىم چـوڭ تـنگىنى يېـتىلەپ مەن بىـلەن       

ئالــدىغا كەلگەنــدە  ئــۇ: ئــى ئالھھنىــئ   رەســۇلۇلھھنىئماگــدى. بىــم 
ەەيغەمبىرى  ئەلاىلىرى مېلىمدىن زاكات ئالغىلى بېرىۆتىتەن  ئـالھھ  

ەمتى  ئالھھنىـئ ئەلاىسـى ۋە ئۇنىـئ ئەلاىسـى بۇنـدىن      بىلەن قەسـ 
ئىلگىرى مېلىمغا ھېسا  تۇرغۇزمىغان ئىدى  مەن ئۇنىڭغا ماللىرىمنى 
جۇغھپ بەردىم  ئۇ ھېسابھپ زاكاتىا بـوتىھق كەلگەنلىتىنـى ئېيتتـى     
ئۇ س تسىم ھەۋ بېلى قاتمىغان ئىدى  مەن ئۇنىڭغا ياش چوڭ تنگىنى 

نىمىدى. ئۇ تنگە مانا مۇشۇ  بۇنى قوبۇل قىلسىھ ئال دېسەۋ ئالغىلى ئۇ
دېدى. ەەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ۋ ئۇنىڭغا ساگا بەلگىلەنگىنـى بـوتىھق   

ياخشىسىنى بەرگەن بولسـاڭ ئـالھھ سـاگا     گدىن ئنزل كئىتەن. سەن 
 دېدى.  –بەرسۇن  ئۇنى سەندىن قوبۇل قىلدۇق   مۇكاەات

 ئۇ ئادەۋ خوش بولۇپ: 
 دېدى.  –  مانا ئالسىھ  رەسۇلۇلھھئى  –

ماگا ئۇنى ئېلىـ  قىلىشـنى بـۇيرۇدى ۋە ئـۇ ئادەمنىـئ       رەسۇلۇلھھ
 1«.بەرىتەت تىلەپ دۇئا قىلدى مېلىغا

 تاقىلىش ۋە جازانى ئۈستىگە ئېلىش ئېتىراپجىنايىتىنى 

قــانۇن جىنــايەت ئنتتــ زگەنلەرگە قــاتتىق جىســمانىي جــازا رنى  
ــ   ــايەتاىلەر ق ــېتىن جىن ــدۇ. ل ــاقاىھرغا  بەلگىلەي ــاراتى ۋە س انۇن ئاەۆ

تۇيدۇرماي قانۇنىي جازادىن قېاىشىا ۋە ئاشتارا ياكى يوشۇرۇن ھالـدا  
تىرىشـىدۇ. ەـاش بولـۇپ     كېتىشـتە قانۇن ك چى دائىرىسىدىن چىىى  

                                                 
 ئەبۇ داۋۇت رىۋايەت قىلغان. 1
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قالغۇدەب بولسا  ئنزلىرىنىـئ جىنـايىتىنى قـانۇن تونىغـا ئـوراش يـاكى       
ى بىــلەن جــازادىن ھوقۇقــدار رغا ەــارا بېــرى  يــوللىر مۇناســىۋەتلىك

قۇتۇلۇپ قالماقاى بولىدۇ  قانۇن تورىدىن قۇتۇلۇش يوللىرى ناھايىتى 
 كنپ بولغاچىا  ھەممىنى قوللىنى  كنرىدۇ. 

ئىمان قانۇنى جىنايەتاىگە بەلگىلىگەن جازاغا قارايدىغان بولساق  
گاھىدا  منمىنباشىىاە ئەھۋالنى كنرىمىم. ئىنسانلىق تەبىئىتى بىلەن 

لىدۇ. بـۇ چاغـدا  ئۇنىـئ ۋىجـدانى     گۇناھ سادىر قىلى  سـا خاتالىشى  
قىلى   جىنايەت ۋە ئاسىيلىق  ئىېتىراپم  ئويغىنىدۇ. ئۇ جىنايىتىنى ېت

تەلەپ قىلىدۇ. ئۇ   بېرىلىشنىي كىدىن قۇتۇلۇشنى ئويھپ ئنزىگە جازا 
بــۇ جازانىــئ ەەرۋەردىگــارى ئالدىــدا ئــنزىگە ئــاقلىغۇچى بولۇشــىنى ۋە 

 رخل شـىنى ئ مىـد قىلىـدۇ. جىنـايىتىگە بېرىلىـدىغان      گۇناھىنىئ ئنچ
ــ    ــ مگە ھنكـ ــاكى ئنلـ ــى   يـ ــولىنى كېسـ ــاماىھش  قـ ــئ قـ  ۋ جازانىـ

ــرى بول  ــراپ  ۇقىلىنىشــھرنىئ قايســى بى ــايىتىنى ئېتى شــى ئۇنىــئ جىن
 قىلىشىغا توسالغۇ بو لمايدۇ. 

ــۇ ئەر مالىــك ئىبنــى   ــائىمب ــدىغا   م ــۇ رەســۇلۇلھھنىئ ئال بولىــدۇ. ئ
 كېلى : 
قىلدىم: زىنـا قىلـدىم  مېنـى     زۇلۇۋ  مەن ئنزخمگە رەسۇلۇلھھئى  –

 رەسـۇلۇلھھ دېـدى    –گۇناھىمدىن ەـاكھپ قويۇشـلىرىنى سـورايمەن     
 ئۇنىڭغا: 

ــنيگەن      – ــاكى س ــان ۋە ي ــاكى قۇچاقلىغ ــىلىغان ي ــان س ھەر قاچ
مۇمتىنك دېدى. ئۇ ئـادەۋ سـنزىنى نەچـاە رەت تەكـرار پ       بولۇشىئ

 بەلگىلىمىسىنىەن بولسىمۇ ئنزىگە ئالھھنىئ قىلى  بىل كېسەبچالما 
چىــئ تــۇردى.  تەلىۆىــدەئىجــرا قىلىــ   گۇناھىــدىن ەــاكھپ قويــۇش 
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ئاخىرى ئۇنىڭغا جازا ئىجـرا قىلىشـىا بـۇيرۇدى. ئـۇ جـازانى       رەسۇلۇلھھ
ــى ۋە      ــئ ئەەۇسـ ــان  ئالھھنىـ ــد قىلغـ ــاۋاپ ئ مىـ ــلەن  سـ ــداۋ بىـ چىـ

 كەچ رخمىنى ئارزۇ قىلغان ھالدا ك ت ۋالدى. 
بولىــدۇ: ئــۇ زىنــا قىلىــدۇ  ئۇنىــئ   غامىــدىيەبــۇ ســەھرالىق ئايــال 

ۋىجــدانى  منمىنلىــكقورســىىىدا زىنــا تنرەلمىســى تەۋرەيــدۇ. ئــۇنى     
. ئۇ ەاھىشىنى مەخۆى قىلغان بولسىمۇ  خەلىى ئـالەۋ ئالدىـدا   ئازاەھيدۇ

ئاشتارا ەاكلىنى  قارارىغا كېلىدۇ. ئۇ رەسۇلۇلھھنىئ ئالدىغا كېلى : 

ئـۇنى   رەسـۇلۇلھھ دەيـدۇ    ‹ا قىلدىم  مېنـى ەـاكھپ قويسـىھ   مەن زىن›»
مېنى نېمە  رەسۇلۇلھھقايتۇرۇۋېتىدۇ  ئۇ ئايال ئەتىسى يەنە كېلى : ئى 

قايتۇرمـاقاى بولغانـدەب    مـائىمنى ك سىلى مېنـى  قايتۇرۋىتىدىھئ چ ن 
قايتۇرمـاقاىمۇك ئـالھھ بىـلەن قەســەمتى مەن زىنـا قىلىـ  ھامىلىــدار      

 ۇ. بولدۇۋ  دەيد

   دېدى. ‹ئۇنداق ئى  يوقتۇك  بېرى  تۇغۇۋەرگىن›: رەسۇلۇلھھ
ئايال قايتىـ  تۇغـۇتىنى كـ تتى  ئـۇ كـ نلەر ۋە ئـايھرنى ۋىجـدان        

ئېلىـ    زاكىـداپ ئازابى ئىاىدە ئنتت زدى  ئۇ ئاخىر تۇغدى  بالىسىنى 
 : رەسۇلۇلھھىاكېلى  
 : رەسۇلۇلھھدېدى.  –مانا  تۇغىان با ۋ   —
 دېدى.  –  ئېمىتتىن ئايرىلغىاەۇنى ئەماەكتىن بېرى  ئ —

مــۇددىتى  ئېمىـتى  ئايـال ئـنيىگە قـايتتى. يىگىــرمە تـنت ئـاي      
ــھ ئېســىدىن      ــاھىنى زادى ــان گۇن ــال قىلغ ــۇ ئاي ــۇچە ب ــ گەپ بولغ ت

. مەھتىمىنىـــــئ چـــــاقىرىىى ۋە ســـــاقاىنىئ چىىىرۋىتەلمىـــــدى
ھەيــدەكاىلىتى يــوق ئەھۋالــدا بــۇ ئايــال ئــنزىگە راۋا كــنرگەن       
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ىۋەتتە ئۇچراش ئ چ ن ئىختىيارى ھالدا رەسۇلۇلھھنىئ ئالدىغا ئاق
سـۇندى  بالىنىـئ قولىـدا بىـر      رەسـۇلۇلھھىا يەنە كەلدى. ۋە بالىنى 

ەارچە نان تۇراتتى  ئايال: مانـا  ئـى ئالھھنىـئ ەەيغەمبىـرى  ئـۇنى      
ــا   ــ   تاماقى ــدخردخۋئەماەكــتىن ئايرى ــدى.  –  كنن  رەســۇلۇلھھدې

ھنك ۋ قىلدى. ئـۇنى مەيدىسـىگە كەلگـ دەب     ئاخىرى ئۇنىڭغا جازا
ــوران      ــاش ب ــۇنى ت ــىلەر ئ ــ زدى. كىش ــا كىرگ ــ  ئورىغ ــورا كولىتى ئ

ئۇنىـئ    لى  ئايالغا ئاتىانداېبىر تاش ئ ۋەلىدئىبنى  خالىدقىلدى. 
 خالىدي زىنى بويىۋەتتى.  خالىدنىئبېشىدىن قان چاچراپ چىىى  

ئايـــالنى  ىئخالىـــدنئـــۇنى تىللىـــدى  ەەيغەمـــبەر ئەلەيھىسســـا ۋ 
  ئــالھھ خالىــدلىــ : تىلىڭنــى يىــغ ئەي ېتىللىغــانلىىىنى ئــاگھپ ق

دىن يەتمىـ  ئـادەمگە   سـى بىلەن قەسەمتى بۇ ئايـال مەدىـنە ئاھالى  
قىلــدى  ئــنزىنى ئــالھھ ئ چــ ن قۇربــان  تەۋبەيەتتــ دەب چوگىــۇر 
  1«.تاەا مسەنك دېدى تەۋبىنىقىلغاندىنمۇ ئارتۇق 

 تاە ئامانەتنى جايىغا تاپشۇرۇشش ۋقانۇنالرغا رىئايە قىلى

ئــنمەر ئىبنــى خەتتــاپ ســ تتە ســۇ ئارىھشــتۇرۇپ ساتماســلىق       
ەەرمانھرنىئ خىھەلىق  –توغرىسىدا يارلىق چ ش رىدۇ. لېتىن يارلىق 

قىلغۇچىھرنى كنرىدىغان كـنزى بـارمۇك قانۇننىـئ بـارلىق خىھەلىـق      
 قىلغۇچىھرنى تۇتا يدىغان قولى بارمۇك 

 قىھلمايدۇ.  قانۇن بۇنداق
بۇ ساھەدە ئىمـان ئۇنىـئ خىممىتىنـى ئنتەيـدۇ. بـۇ يەردە بىـر ئانـا        

ئانـا ەايـدىنى كـنپ    »بىلەن ئۇنىئ قىمىنىئ مەشـھۇر ھېتايىسـى بـار:    

                                                 
 ئىماۋ مۇسلىم رىۋايىتى. 1
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ــېلى  ئ چــ ن ســ تتە ســۇ ئارىھشــتۇرماقاى بولىــدۇ  قىــم ئۇنىڭغــا    ئ
 ئەمىرىنىئ يارلىىىنى ئەسلىتىدۇ.  منمىنلەرنىئ

ى ھــازىر نەدەك  ئــۇ بىمنــى كنرەلەمــدۇك ئەمىــر منمىنلەرنىــئئانــا: 
ئەمىرى  منمىنلەرنىئدەيدۇ  قىم ئۇنىڭغا بۇ ئنتت ر جاۋابنى قايتۇرىدۇ: 

ەەرۋەردىگـــارى بىمنـــى ئەمىرىنىـــئ  منمىنلەرنىـــئبىمنـــى كنرمىســـە  
    «كنرىدىغۇ 

غازاتىــا بېرىــ    مەدائىنغــامۇســۇلمانھر »مۇنــداق دەيــدۇ:  تەبەرىــي
جۇغھشىا باشلىدى. بىر ئادەۋ ئنزىنىئ  رنىغەنىمەتلەغازاتتىن كېيىن 

يىغىۇچىغــا تاەشــۇردى. ئۇنىــئ  غەنىــمەتئېلىــ  كېلىــ   غەنىمىتىنــى
 ھەمراھلىرى: 

بىم بۇنداق ئـادەمنى كـنرخپ باقمىغـان  بىمنىـئ قىشـىمىمدىتى       –
دېــدى. بىــر  –تەڭ كەلمەيــدۇ   يىرىمىغىمــۇ ئۇنىڭتىنىــئ غەنىمەتــلەر

 نەچاەيلەن ئۇنىڭغا: 

 لى  قالدىڭمۇ دېدى. ئۇ: ېسە ئبىرەر نەر –
ياق  ئالھھ بىلەن قەسەمتى ئالھھتىن قورقمىغان بولساۋ ئـۇنى   –

دېـدى  ئـۇ ر ئـۇ ئادەمنىـئ شـۇناە       –سىلەرگە ئەكېلى  بەرمەيتتىم  
 سەمىمىيلىتىنى كنرخپ ئۇنىڭدىن: 

 سەن كىم بولىسەنك دەپ سورىدى. ئۇ ئادەۋ:  –
ېنـى ماختىماسـلىىىڭھر ۋە   ئالھھ بىلەن قەسەمتى  سـىلەرنىئ م  –

ــنزلەپ ي رمەســلىتىڭھر ئ چــ ن ئىســمىمنى دەپ     ــى س باشــىىھرغا مېن
بەرمەيــمەن  لــېتىن مەن ئالھھىــا تەشــەكت ر ئېيــتىمەن ۋە ئۇنىــئ      

 رازى بولىمەن  دېدى.  ساۋابىغابەرگەن 
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 غەنىمەتــلەريــۇقىرى  قىممىتــىئنمەرنىــئ قېشــىغا ئــنزى يېنىــك   
ۋە ئـالىى  ئىمدىمەسـتىن    مۇكاەـات نى ئىنتايىن كنپ يىغىلـدى. ئـۇ ر  

ەەقەت ئالھھنىئ رازىلىىى ئ چ ن ئى  قىلىدىغان قوشۇن تاەشۇرغان 
 ئىدى. ئنمەر ھەيرانلىق بىلەن: 

ئۇنى تاەشۇرغان جەگاىلەر ھەقىـىەتەن ئىشـەنالىك كىشـىلەر     –
 دېدى.  –ئىتەن  

 ئىبنى دىنار مۇنداق دەيدۇ:  ھئابدۇلھ
بىــلەن مەكتىــگە بارىــدىغان يولــدا مەن ئــنمەر ئىبنــى خەتتــاپ  –

  بىــر ەــادىاى تاغــدىن قــويلىرىنى ھەيــدەپ بىــم تەرەەــتە ىمكېتىۋاتــاتت
 چ شتى  ئنمەر ئۇنىڭغا: 

 دېدى. ەادىاى:  –ھەي ەادىاى بىمگە قوينى سېتى  بەرگىن   –
ــۇل   – ــۇپ:   –مەن قـ ــىنىماقاى بولـ ــۇنى سـ ــنمەر ئـ –دېـــدى. ئـ

ــۇ دېۋىــدى –ىــدىغۇ  دېســەڭ بول –  يەەتەتتــىخوجايىنىڭغــا بــنرە    ئ
 ئنمەرگە:

 ئالھھ نەدەك دەپ سوئال قويدى.  – 
ئنمەر بـۇنى ئـاگھپ يىغـھپ كەتتـى ۋە قـۇل بىـلەن بېرىـ  ئـۇنى         

 خوجايىنىدىن سېتىۋالدى ۋە ئازات قىلىۋەتتى. ئاندىن ئۇنىڭغا: 
ســـېنى  بۇســـنزنىئســېنى دۇنيـــادا بـــۇ ســـنز ئـــازات قىلـــدى.   –

 دېدى. –ىد قىلىمەن  ئاخىرەتتىمۇ ئازات قىلىشىنى ئ م

 ساھەسىدە  ھاكىمىيەتسىياسەت ۋە 

ساھەســـى كـــنەىناە چـــاغھردا  ھـــاكىمىيەتگەرچە سىياســـەت  
 بارىـدىغان ئېلىـ    ئېشىشـىا  ھەددىـن   مەغرۇرلۇق  زۇلۇۋكىشىلەرنى 
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بىــر ســاھە بولســىمۇ  مانــا مۇشــۇ ســاھەدە ەائــالىيەت ئېلىــ  بارغــان   
ــھۋ  ــا خەلىۆىلىرىـــدىتىتـــۇنجى  ئىسـ ــتىغا يـ ــمايدىغان  دوسـ ن باسـ

 تەبىىەۋازلىــــق  ناھەقاىلىــــك قىلمايــــدىغان  زۇلــــۇۋدخشــــمەنگە 
ئادالەتۆەرۋەرلىـك خىسـلىتى توغرىسـىدا تارىختـا      يېت بقىلمايدىغان 
خــاتىرىلەر قالغــان. ئەلــۋەتتە ئۇ رنىــئ ۋۇجۇدىــدىتى      تەســىرلىك

ۋىجدان ئۇ رنى ئەنە شۇنداق شەرەەلەرگە سازاۋەر قىلغـان.   منمىناە
ىجــدان  ھــاجەت ئــادا قىلىــ  ئ چــ ن باغىــا كىرگەنــدە :  مانــا شــۇ ۋ

ــئ» ــ       منمىنلەرنى ــۇنداقمۇ ئى ــاپ  ش ــى خەتت ــنمەر ئىبن ــرى ئ ئەمى
نىئ ېالھھتىن قورقسۇن  ياكى ئـالھھ سـ  بو مدۇك خەتتاپ جەمەتى ئ

دەپ ئەنە  باغنىئ سـىرتىدا توۋلىسـا  شـۇنداق    « جاجاگنى بەرسۇن
رخپ كېتەلەيــدىغان  ھــې  نــېمە بولمىغانــدەب  كنتــ     قوەــاللىىنىمۇ
ــنمەردەب  ــىئ ــنمەرنى     خەلىۆىن ــدان ئ ــۇ ۋىج ــ رگەن. ب ــا كەلت بارلىىى
ــاد»مەشــھۇر  ــى رەم ــان ۋە   « يىل ــدا ن ــان ئاچــارچىلىق يىلى دەپ ئاتالغ

قىلىـۋەتتەن  ئۇنىـئ تىللىـرى     يېمەيـدىغان مايدىن باشىا ھېانـېمە  
ق ئۇنىڭغـا گەپ قىلغانـدا  ئـۇ    ۇلـ ۇقارىداپ كەتتەن. بەزىلەر بـۇ توغر 

ئاچ  مەن توق ي رسەۋ  مېنىئ ئەلـگە بـاش    ەۇقەرا ردېگەن:  مۇنداق
 بولىدىغان نەرىم قالىدۇك  

ــاچلىىتىن ســارغىيى  كەتــتەن بىــر كىاىــك قىمنــى    بىــر كــ نى ئ
 ئۇنىڭغا: ھكنرخپ: بۇ كىمك دېدى. ئۇنىئ ئوغلى ئابدۇلھ

ئۇ مېنىئ قىمىم بولىـدۇ   سـەن بىمنـى قولۇگـدا بـار ئاشـلىىتىن        –
 دېدى. ئنمەر:  –شۇ   بولغۇلۇقىمىم قىسىاندىن كېيىن

نىـئ ئارامـدا ئالھھنىـئ كىتـابى     ېسەن بىلەن م ھھەي ئابدۇلھ –
بار. ئالھھ بىلەن قەسەمتى سىلەرگە ئالھھنىئ بەلگىلىگىنىدىن باشىا 



 291 

نىــئ ســىلەرگە ھەقلىــق بولمىغــان  ې. ســىلەر مبېــرەلمەيمەنھېانــېمە 
 دېدى. نەرسىنى بېرى  خائىن بولۇشۇمنى خا مسىلەرك  

 - ئىــ ئىبنــى كەســىر ئنمەرنىــئ ئۇلۇغــۋار ئىشــلىرى ۋە شــانلىق  
ــالھھتىن بەب   لىيەتلىرىنىئــااە ســنزلەپ كېلىــ  مۇنــداق دەيــدۇ: ئــۇ ئ

ساددا ئىدى  ئـالھھ توغرىسـىدا قـاتتىق     –قورقاتتى. تۇرمۇشتا ئاددىي 
قول ئىدى. كىيىمىنى تىرە بىلەن يامـاپ كىيەتتـى. شـۇناە ئـابرۇيلۇق     

قويـۇپ سـۇ ئەكىلەتتـى  ئېشـەكتە توقـۇۋ       منرىسـىگە لۇمنى تۇرسىمۇ تۇ
 چۇلۋۇر نغــانســالماي مىنەتتــى  ئــاز كــ لەتتى. چىــگە ئارقــان بىــلەن 

ھەي »تنگىگە مىنەتتـى. بىرىنـى مـازاق قىلمـايتتى  ئۇنىـئ ئـ زخكىگە       
 دېگەن سنز ئويۇلغان ئىدى. « ئنمەر  ئنل ۋ ئەڭ يېتەرلىك نەسىھەت

ئەمىرى ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىۆىا  رنىئمنمىنلە ھ بەيرەئىبنى  جەئد
ڭغــا ئىتتــى ئــادەۋ ئەمىــرى  يېنى منمىنلەرنىــئئــى »شــۇنداق دەيــدۇ: 

بەكــرەب ياخشــى  مالىــدىنمۇنى ئــنز ئائىلىســى ۋە ېكېلىــدۇ  بىرســى ســ
 رخپ تاشھشـتىن  نى ئنلتـ ېۇ. يەنە بىرسـى قولىـدىن كەلسـىھ سـ    كنرىد

نى ېايـدىلىق  سـ  ى كنرىـدىغان ئـادەمگە ە  نى ياخشـ ېيانمايدۇ  شـۇگا سـ  
دېگەنـدە    –  بېرەرسـەن يامان كنرىدىغان ئادەمگە زىيانلىق ھنك منى 

بـۇ ئىـ  ئنزخمنىــئ ئىشـى بولغـان بولسـا شــۇنداق       –ئەلـى جـاۋابەن:   
 دەيدۇ. « قىھتتىم. لېتىن  بۇ دېگەن ئالھھنىئ ئىشى

نىڭـدىن رازى بولسـۇنم   مۇنداق دەيدۇ: ئەلـى )ئـالھھ ئۇ   شنئبى
ويــۇپ كېــيىن ئــۇنى بىــر ناســارانىئ قېشــىدا تــ رخپ ق ســاۋۇتىنى ي

ئـــۇچراتتى. )ناســـارا ســـاۋۇتنى ئۇنىڭغـــا بەرگىلـــى ئۇنىمىغانـــدىن 
ــى  شــ رەيھنىئكېــيىنم ئەلــى ئــۇنى قــازى   ئالــدىغا ئەكەلــدى. ئەل

 ئېيتتى: 
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نىـئ  مەن بـۇ سـاۋۇتنى ئۇنىڭغـا سـاتمىغان ھەۋ      ېبـۇ سـاۋۇت م   ـــ
 ناساراغا دېدى:  ش رەيھبەرمىگەن. 

  ئەمىرىنىئ سنزىگە نېمە دەيسەنك ناسارا:  نىئمنمىنلەر ـــ
 ئەمىرى يالغان ئېيتىۋاتىدۇ.  منمىنلەرنىئمېنىئ   ـــ ساۋۇت

 : شۇرەيھ
 ئەمىرى  گۇۋاھاىئ بارمۇك دەيدۇ.  منمىنلەرنىئئى  —

ۋە  نىئ گۇۋاھاىم ئىتتى ئوغلـۇۋ دەيـدۇ  مې ئەنھۇئەلى رەزىيەلھھۇ 
 ىدۇ.گۇۋاھلىىىا چاقىر ھ سەيننىھەسەن بىلەن 

 : شۇرەيھ 
ئەمىــــرى  بالىنىــــئ ئاتىغــــا گــــۇۋاھاى     منمىنلەرنىــــئئــــى 

 بىلمەمسەنك بۇ لمايدىغانلىىىنى
 : ئەنھۇئەلى رەزىيەلھھۇ 

 دېدى.  –توغرا ئېيتتى  مېنىئ ەاكىتىم يوق   شۇرەيھ –
نى سـاۋۇت راغا ھنك ۋ قىلىندى. ناسـارا  ناسا ساۋۇتشۇنداق قىلى  

اگمـايھ بىـردىنھ ئارقىغـا بۇرۇلـۇپ:     م –ئېلى  بىـرنەچاە قەدەۋ ماگـار   
ــق  ــىگۇۋاھلى ــ   بېرىمەنت ــا ب ــ ۋ  مان ــدىغان ھنك ــبەرلەر بېرى   ۇ  ەەيغەم

ەادىشاھ مېنى ئنز قازىسى ئالـدىغا ئېلىـ  بارىـدۇ. قـازى ەادىشـاھنىئ      
زىيىنىغا ھنك ۋ قىلىدۇ. گۇۋاھلىق بېرىمەنتى ئـالھھتىن باشـىا ئىـھھ    

ــى ۋە ئە    ــئ بەندىس ــۇھەممەد ئالھھنى ــوق  م ــلەن   ي ــالھھ بى ــى. ئ لاىس
ئەمىــرى  ســەن  منمىنلەرنىــئئىــدى  ئــى  ســېنىئ ســاۋۇتەســەمتى ق

ئۇنى چ ش رخپ قويغاندا  مەن ئۇنى ئېلىۋالغـان   كېتىۋاتىۇچە سىففىنغا
 دېدى.  –ئىدىم  

 ئەلى:  
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 دېدى.  –مۇسۇلمان بولغىنىڭدا  ئەمدى ئۇ سېنىئ بولسۇن   –
ۋىجــدان  نمىناەمــخەلىــۆە ۋە قــازىنى باشــىۇرۇپ تۇرغــان نەرســە  

ەادىشـــاھ ئـــنز ھەقىىنـــى ئـــېلى  ئ چـــ ن ھوقـــۇق   مـــنمىنئىـــدى. 
تى ئ چ ن ھنك ۋ قىلىشىا بەلـگە  ىشلەتمىدى ياكى قازىغا ئنز مەنۆەئئى

راسـتلىىىغا ئىشـىنى  تۇرغـان     گېۆىنىـئ بەرمىدى. قازى ەادىشاھنىئ 
بولسىمۇ ەادىشاھنى رازى قىلى  ئ چ ن دەۋانى ھىيلە بىـلەن ئـنزىگە   

  ەادىشاھ ياكى ھنك مران. ئىمان شەرىئىتى ھەممىگە مىدىبويسۇندۇر
   مۇسۇلمان ياكى ناسارا بولسۇن ھەممىگە باراۋەردۇر. ەۇقەرا

ئەلى ئـ چ تەگگىـگە سـېتىۋالغان كـنگلەكنى كىيەتتـى ۋە مۇنـداق       
ماگــا ئــني ۋەجىــم ئىاىــدىن كىشــىلەر ئارىســىدا چىرايلىــق  »دەيتتــى: 

 تىگىــلبىــر نەرسـىنى ماگــا   بينگىگىــدە يېرىمنـى ي رگـ دەب ۋە ئۇيــات  
  «.قىلى  بەرگەن خۇداغا مەدھىيە ئېيتىمەن

ــ رەتتى.     ــالغۇز ي ــازار ردا ي ــۇق ب ــاھ تۇرۇقل ــنزى ەادىش ــى ئ ئەل
ــاردەۋ    ئېمىــ  كەتــتەن ئــادەمگە يــول كنرســىتەتتى. ئاجىم رغــا ي

. باقىــال ۋە ســېتىىاىھرنىئ يانلىرىــدىن ئنتســە ئۇ رغــا  بېرەتتــى
ــاننى ئېاىـــ :  ئـــاخىرەت يـــۇرتىنى يەر ي زىـــدە  ئەنە شـــۇ»قۇرئـ

چوگاىلىــــــــق قىلىشــــــــنى ۋە بۇزغۇناىلىــــــــق قىلىشــــــــنى 
كنزلىمەيــــدىغانھرغا خــــا  قىلــــدۇق  )ياخشــــى ئــــاقىۋەتم     

دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بېرى  مۇنـداق   1«.تەقۋادار رغا مەنسۇەتۇر
بۇ ئايەت ئادىل ۋە كەمتەر ەادىشـاھ  ئەمەلـدار ۋە كـ چى    »دەيتتى: 

   «.چ شتەن بار كىشىلەر توغرىسىدا

                                                 
 ئايەت. -80س رىسى  قەسە  1
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ئــاخىرەت دۇنياســىغا ۋە ئالھھنىــئ قېشــىدىتى ياخشــى ئــاقىۋەتتە 
ئىشتىياق باغھش بۇ ي كسەب نەمۇنىلەر ۋە ب ي ب ئىشھرنىئ رېئاللىىىا 

 چىىىشىدىتى يوشۇرۇن ئامىل. 
 ئابـدۇلئەزىم توغرا يولدىتى خەلىۆىسى ئنمەر ئىبنى  ئنمەۋىيلەرنىئ

كىشىلەر مالىك زاھىـت   »ېدى: ق مالىك ئىبنى دىنار مۇنداق دۇلۇتوغر
بـار ئىـتەنك ھەقىىىـي  زاھىـت      زاھىـدلىىىم دېيىشىدۇ. مىنىئ قانـداق  

مىنـى  ىغې. دۇنيـا ئۇنىـئ ئالـدىغا ئ   ئابـدۇلئەزىمدۇر دېگەن ئنمەر ئىبنـى  
  «.ئېاى  كەلگەن بولسىمۇ دۇنيانى ە ت نلەي تەرب ئەتتى

غانغا راست  ئۇ خەلىۆىلىك تەختىدە ئولتۇرغان مەزگىلدىمۇ كىيىدى
بىر  كنگلىتى بار ئىدى. كـنگلەكنى ھەر يۇغانـدا ئۇنىـئ قۇرۇشـىنى     

بەكمــۇ باياشــات  ك تــ پ ئنيــدىن چىىالمــاي ئولتــۇراتتى. ھــالبۇكى ئــۇ
 تىلگەن يىگىت ئىدى. ېئائىلىدە ئنس پ ي
لى  يېيى  ئ چ ن ېئايالىنىئ قېشىغا كىرى  ئ زخۋ ئ ئۇ بىر ك نى

لـى ەـۇل تاەالمىغانـدىن كېـيىن     بىر تەگگە قەرز سورىدى. ئايالى بەرگى
ئـ زخۋ سـېتىۋالغۇدەب ەـۇل     خەزىنەگـدە ئۇنىڭغا: سەن خەلىۆە تۇرسـاڭ  

 يوقمۇك دېدى. ئۇ:
مېنىـــئ بۇنـــداق قىلىشـــىم ئەتە جەھەنـــنەۋ ئوتىـــدا ئـــازا  ۋە   –

 خەلىۆىلىــكئاســانراق  دېــدى. ئــۇ  تىۆىرلىشــىمدىنزەنجىــرلەر ئىاىــدە 
ــ   دەۋا كەلمەيـــدىغان قازىخانىغـــا  تەتەختىـــدىتى چىغىـــدا جەمئىيەتـ

ياخشـىلىنى  كەتـتەن. ئـۇ ھەرقانـداق بىـر ھەق ئىگىسـىگە        دەرىجىدە
شـۇنداق   ھەركـ نى . ئۇنىئ جاكارچىسـى  رەتتىېبتېگىشلىك ھەقىىنى 

دەپ جاكــار پ تــۇراتتى: قەرزدار ر بــارمۇك تــوي قىلىــدىغانھر بــارمۇك  
 ىم  بارمۇك ھاجەتمەنلەرگە ياردەۋ قىلىم قىسلغانھربارمۇك  يېتىمھر
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ياردەۋ بېرىدىغان  ئـنز   ئېمىلگ چىلەرگەئۇ ئادىل  دۇنيا سنيمە   
ــۆە بولســىمۇ يەنە مۇ   ــدىغان خەلى ــاتتىق تەلەپ قويى ــگە ق ــداق جەمەتى ن

نىئ رەھمىـتىڭگە  يىـق ئەمە . لـېتىن    ېدەيتتى: ئى ئالھھ  ئـنمەر سـ  
  يىىتۇر.  تېۆىشىارەھمىتىئ ئنمەرنى 

ئەمىرى  ئـالھھ   منمىنلەرنىئ ئى»بىر ئادەۋ ئۇنى ماختاپ ئۇنىڭغا: 
  دېگەنـدە ئـۇ   «سەن ئارقىلىق ئىسـھمغا كـنپ ياخشـىلىق ئاتـا قىلـدى     

بەلتى ئـالھھ ئىسـھۋ ئـارقىلىق ماگـا كـنپ ياخشـىلىق ئاتـا        »جاۋابەن: 
 دېدى. « قىلدى

 مەكتىۆىنـى ئۇ ھەقىىەتنى ئنز ۋايىغا يەتت زدى  ئـۇ ەەقەت ئىسـھۋ   
 ىئ مەھسۇ تى ئىدى. ە تت رگەن ئوقۇغۇچى  ئىمان زاۋۇتىن

كىشىلەر ئېلىـ    منمىنمىسالھرنى كنپ سنزلەپ كەتتۇق. چ نتى 
ۋىجــدانھر ي رگــ زمىگەن سىياســەت  مــنمىنبارمىغــان ھنك مــدارلىق  
 شائىر دېگەندەب بولىدۇ.

 
  يىراقتىن ئاگلىنار ياگراق دۇمباقتەب

 قارنى ياخشىلىق دېگەندىن يىراق. –ئى  

  مۇئامىلەتىجارەت ۋە 

ــۇھەممەد ئىبنــى   غەزالىــيۋ ئىمــا ــدۇ: م ــداق دەي  مۇنتەدىرنىــئمۇن
بەزىسى بەش تەگگىلىك  بەزىسـى ئـون تەگگىلىـك رەخـتلەر      دۇكىندا

ــېتىھتتى ــك     س ــارى بەش تەگگىلى ــئ خىممەتت ــدا ئۇنى ــوق چاغ ــۇ ي . ئ
بىرنــى بىــر ســەھرالىىىا ئــون تەگگىــگە ســاتتى. ئــۇ قايتىــ   رەخىتــتىن

ــ   ــيىن چىىى ــدىن كې ــۋالنى ئۇقىان ــ  ئەھ ــى ســەھرالىىنى  كېلى   ھېلىى
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ۋە ئۇنىڭغـا:   ۇنى ك ن بويى ئىمدەپ ئاخىر تـاەتى ئىمدەشتە باشلىدى. ئ
خىممەتتارىم خاتالىشى  ساگا بەش تەگگىلىـك مـالنى ئـون تەگگىـگە     

 سېتىۆتۇ دېدى. ھېلىىى سەھرالىق ئەرە : 
 دېدى. ئۇ:  –ھەي  مەن رازى بولۇپ ئالدىمغۇ   –
ــئ كـــن    – ــان بولســـاگمۇ بىمنىـ ىم رازى بولمىســـا گلىمرازى بولغـ

رەخـت   تەگگلىـك نىئ بىرىنـى تـاللىغىن  ەۇلۇگغـا ئـون     بولمايدۇ  ئ چ
ئالغىن  ياكى سـاگا بەش تەگگىنـى يانـدۇرۇپ بېـرەي  يـاكى ەۇلـۇگنى       

دېـدى. ئـاخىرى ئۇنىڭغـا بەش     –ياندۇرۇپ بەرگىن   رەخىتنىئېلى  
 يەنە مۇنداق دەيدۇ:  غەزالىيتەگگىنى قايتۇرۇپ بەردى. 

ــۇ  ئ»  022تەگگىلىــك   122دۇكىنىــدا  ئۇبەيــدىنىئىبنــى يۇن
تەگگىلىــك تــونھر ســېتىھتتى. يۇنــۇ  بىــر قېــتىم نامازغــا ماگغىنىــدا  
قېرىندىشىنىئ ئوغلىنى دۇكانغا قارىتى  قويـۇپ كەتتـى. بىـر تـاغلىق     

تەگگىلىك تـون سـورىدى. ئـۇ ئوغـۇل بـۇ تاغلىىىـا        122ئەرە  كېلى  
اغلىق ئەرە  تـوننى كـنرخپ   تەگگىلىك تـوننى ئېلىـ  بەردى. تـ    022

ــنرخپ    ــوپ كـ ــىنىمۇ خـ ــاقتۇردى ۋە باھاسـ ــ   يـ ــگە  122بېىىـ تەگگىـ
نامازدىن يانغان يۇنۇ   كېتىۋاتىانداتوننى ئېلى   ئەرابىسېتىۋالدى. 

ــدى       ــى بىل ــون ئىتەنلىتىن ــدىتى ت ــنز دۇكىنى ــنرخپ ئ ــۇنى ك دە   –ئ
 ئۇنىڭدىن توننى قاناىگە سېتىۋالدىڭىم  دەپ سورىدى. خېرىدار: 

 دېدى. يۇنۇ : –تەگگە   122 –
ــ       – ــ رخڭ  بېرى ــدۇ. ي ــا يارىماي ــدىن ئارتۇقى ــ ز تەگگى ــى ي ئىتت

 دېدى. خېرىدار:  –  ياندۇرۇۋىلىئ
تەگگىـگە يارايـدۇ  مەن رازى بولـۇپ     522 شەھىرىمىمدەبۇ تون  –

 دېدى. يۇنۇ :   –ئالدىم  
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 كــــ يىنى مەن بىــــلەن قايتىــــئ  دىنــــدىتى ســــادىىلىق ۋە  –
دېدى. ئاندىن ئۇنى دۇكانغا  – ل نەرسىدىن ياخشى  دۇنيادىتى ە تت

ق ۇلۇى قايتۇرۇپ بەردى. يۇنۇ  بۇ توغرتەگگىن 022قايتۇرۇپ كېلى  
 ئوغلىغا كايى : 

ئالھھتىن ئۇيالمىدىڭمۇك قورقمىدىڭمۇك شۇنداقمۇ ەايدا ئالغـان   –
مۇشــۇنداق ئــا  كنگ للــ ب قىھمســەنك ئۇ رغــا  مۇســۇلمانغىمۇبــارمۇك 

 ك دەپ قاتتىق كايىدى. ئوغۇل: ني نەمسەنكمۇشۇنداق 
ئــالھھ بىــلەن قەســەمتى  خېرىــدار ئــنزى رازى بولــۇپ ئالــدى    –

 دېدى. يۇنۇ  بولسا  ئۇنىڭغا يەنە كايى : 
ــا راۋا     – ــنى ئۇنىڭغــ ــدىغان ئىشــ ــنزخگگە راۋا كنرمەيــ ــەن ئــ ســ

 دېدى.  –كنرەمسەنك

ئ ســت ن   تەبىئىتــى  ەەرەســلىكئــادەتتە ســودىگەرلەرنىئ ەايــدا   
ــاقتى   كې ــ ب ۋە باشــىىھرنى ق ــدە ئــۇ رنى قىمىلتنزل  –لىــ   ھە دېگەن

سوقتى قىلىشىا سنرەپ بارىدۇ. لېتىن ئىمان غالىا كەلگەن شـارائىتتا  
لىرى ئالدىـدا  ەىرىنسـىۆ ي كسەب كىشىلىك ەەزىلەت ۋە گ زەل ئەخـھق  

 مال ئەرزىمە  ئورۇنغا ئنتىدۇ.  –ەۇل 
ىئ ئىلگىرىتــى ياخشــى   مۇســۇلمانھرندەۋرلەرگىــھبــۇ ر بــۇرۇنىى 

جەمئىيىـــــتىگىھ خـــــا  نەمـــــۇنىلەر ئەمە . ئىماننىـــــئ ئىســـــھۋ 
 سـ ەەت   سـان   تەسـىرى يۇرتلىرىدىتى كىشىلەر ھاياتىغا كنرسەتتەن 

يەتمىسىمۇ يەنىـھ تـا ب گـ نگە قەدەر     ئىلگىرىتىگەجەھەتتە  دەرىجەۋە 
 ئىمچىل داۋاملىشى  كېلىۋاتىدۇ. 

 ىرىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ:بىر ئەس نەدەۋىھەسەن ئەبۇلئۇستاز 
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ــازدا» ــان    ھىجـ ــل تۇرغـ ــۇزۇن يىـ ــى ئـ ــەناىلىكخېلـ ــى  ئىشـ دىنـ
ــنز   قېرىنداشــــھرنىئ ــارەتاىلىرى ئــ ــىاە  مەكتىنىــــئ تىجــ ئېيتىشــ

 –كـنزدە تۇتـۇش  بىــر    ەايدىسـنى قوشنىسـىغا كني نـ ش ۋە ئۇ رنىـئ    
ــنز    ــى ئــ ــىىھرنىئ مەنۆەئىتىنــ ــۇش ۋە باشــ ــەمىمىي بولــ ــرىگە ســ بىــ

ى  جەھەتتە ئا ھىدە ئورۇندا تۇرىدىتەن. بىـر  مەنۆەئىتىدىن ئە  بىل
دا قىھلمىغان بولسا  ئۇنىئ واىگە زىيان چىىىان ياكى ت زخب ستىجارەت

شۇ ك نـدە كـنپ ەايـدا ئالغـان قوشنىسـى چ شـتىن كېـيىن دۇكىنىغـا         
ــە    ــدار كەلسـ ــدارغاخېرىـ ــلەن:   خېرىـ ــق بىـ ــك ۋە مۇ يىملىـ تەمتىنلىـ

ــ   » ــئ قېش ــئ  مېنى ــدىن ئېلى ــدىتى دۇكان ــۇ   يېنىم ــالنى ش ــار م ىمدا ب
تاەا يسىم  ب گ ن ئۇنىـئ سودىسـى ياخشـى بولمىغانـدەب      دۇكاندىنمۇ

 دەيدىتەن. « قىلىدۇ  مالنى ئۇنىڭدىن سېتىۋالغىنىڭىم ت زخب
م فـايس  فولىـد  ليـۇ ) ئەسـەد ەروفېسسور مۇھەممەد  ئاۋىستىرىيەلىك

 دېمەشـق ئەرە  شـەھىرى   –ئنز نۇتۇقلىرىدىن بىرىـدە ب يـ ب ئىسـھۋ    
 توغرۇلۇق سنز قىلى  شۇنداق دەيدۇ:  ئېسىللىىىرىنىئ كىشىلى
دېمەشــــق شــــەھەر ئاھالىســــىنىئ تۇرمۇشــــىدىتى روھىــــي     »

ــۇ      ــدۇۋ. ئۇ رنىــئ ب ــول قوي ــاتىرجەملىتتە ق ــۋىخ ئىشــەناىنى  مەنى
كــنرخۋالغىلى بولىــدۇ. كىاىتتىــنە    بوتتىلىرىــدىنھيولــدىتى ســودا  

دار رنى كەچـتەن خېرىــ  –شـۇ تىجـارەتاىلەر ئـنتتەن     بـوتتىھردىتى 
 چاقىرىشنى ئويھەمۇ قويمايدۇ. 

ئۇ رنىــئ كنگلىــدە ئەنســىرەش ۋە ھەســەت دېگەنــدىن ئەســەرمۇ  
بولمايدۇ. ھەتتا بىرەر دۇكاناى بىر ئاز ئىشى چىىى  قالىدىغان بولسـا   
ــىمۇ     ــىۋالغان بولسـ ــدار ئولىشـ ــا خېرىـ ــودىگەرنىئ دۇكىنىغـ ــنا سـ قوشـ

 . كېتىۋىرىدۇتاشھپ  نىىدۇكىن
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ڭ كنپ كنرگەن ئى  شۇ بولدىتى  بىـر ئىگىسـى   مەن ئۇ يەردە ئە
 نىىكېلىشـ يوق دۇكانغـا بىـر خېرىـدار كېلىـ   دۇكاناىنىـئ قايتىـ        

  ئـۇ  تەمشەلسـە ك ت پ تۇرۇپ قالسا يـاكى باشـىا دۇكانغـا ينتتىلىشـتە     
دۇكانغـا قوشـنا بولغـان دۇكـاناى دەرھـال كېلىـ  خېرىـداردىن نـېمە         

مــالنى ئــنز دۇكىنىــدىن  ئىــمدىگەن زىملىىىنــى ســورايدۇ ۋە خېرىــدار 
ئەمە   شۇ ئىگىسى يوق دۇكاندىن ئېلى  سـاتىدۇ ۋە سـاتىان ەـۇلنى    
ئورۇنــدۇقىا تاشــھپ قويــۇپ ئــنز دۇكىنىغــا چىىىــ  كېتىــدۇ. ئىنســان 

 ياۋروەادا بۇنىڭدەب ئالىىشىا ئەرزىيدىغان ئىشنى كنرەلەمدۇك

ئۈسالتۈن   تىالدىن ىتىنى ئۆز مەنپەئىتىش ۋە باشقىالرنىڭ مەنپەئىئەسق ئۆز ئارا
 بىلىشتە 

تۇغۇلغان ۋىجداننىئ رولى  ئىشىنىشتىنئالھھىا ۋە قىيامەت ك نىگە 
ــر   ــك  بى ــارا باراۋەرلى ــرى ئ چــ ن   –ئنزئ ــانۇبى ــدىن – ج ــېاى  مالى  ك
. بۇنـداق ۋىجـدانغا ئىـگە ئـادەۋ     گەۋدىلىنىـدۇ قاتارلىق ئىشـھردا ياخشـى   

كنرىدۇ  ئنزىگە ياخشى كنرىدىغان نەرسىنى ئنز قېرىندىشىغىمۇ ياخشى 
يـاكى ئائىلىسـىگە چىىىـم     بالىسـىغا قېرىندىشى ئ چ ن ئنزى ئەڭ ئامراق 

  تىرىشاانلىىىنى ۋە ك چىنى سەرپ قىلىدۇ. ئىمان ۋاقتىنىقىلمايدىغان 
ىــدىنمۇ دىنــى تىقىىــي قىلــدۇرغان ئــادەۋ ئــنز مەنۆەئبىــلەن روھنــى تەرە

ــۇپ  ىتىقېرىندىشــىنىئ مەنۆەئ ــاە بول ــنزى ئەڭ موھت ــدۇ. ئ ــى ئە  بىلى  ن
ئېھتىيـاجى ئ چـ ن مەردلەرچە سـوۋغا     قېرىندىشـىنىئ تۇرغان نەرسىنى 

ــئ     ــمىيىتى  ھنك مەتنى ــئ رەس ــھرنى قانۇننى ــۇ ئىش ــدۇ. ئ ــىقىلى   تەلىۆ
قورقـۇپ قىلمايـدۇ.    بېسـىمىدىن ئورگانھرنىئ نازارىتى  يـاكى جازانىـئ   

ئۇنداق قىلدۇرغان نەرسە دەل ئۇنىـئ ي رىتىـدىتى ياخشـىلىق قىلىشـىا     
 . ت رتتىسىدۇرقىلىدىغان ئىمان ھەيدەكاىلىك 
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مالىك مۇنداق دەيدۇ: بىر مىستىن ئائىشەدىن يېمەكلىك تىلىدى. 
ئائىشە روزا تۇتىان بولـۇپ  ئنيـدە بىـر نانـدىن باشـىا بىـر نەرسـە يـوق         

ئىتتىلەنمەستىن خىممەتاىسىنى مىستىنگە ناننى  شۇنداقتىمۇئىدى. 
 ئىۆتـار ىمنىئ ئـۇنى بەرسـەب سـ   »بېرىشتە بـۇيرۇدى. خىممەتاـى قىـم:    

دېـدى. ئائىشـە    –  «قىلىشىڭىمغا نـان قالمايـدۇ  باشـىا نەرسـىمۇ يـوق     
يەنىــھ مىســتىنگە نــاننى بېرىشــتە بــۇيرۇدى. بەزىــلەر بــۇ مىســتىنگە   

ــان بولغــانلىىى ئ چــ ن ئائىشــە ئۇنىڭــدىن    بېرىــدىغىنى ــر ن ەەقەت بى
ــھر ۋە  كــــېاەلىگەن ــۇمتىن. ئــــۇ ر تارىخشۇناســ   دەپ ئويلىشــــى مــ
 بۇ سنزىنى ئاگھپ باقسۇن:  رنىئھەدىسشۇناسھ
گـگە ئەۋەتتـى.   مىـئ تە  82ئائىشـەگە   سوفيانئىبنى ئەبۇ  مۇئاۋىيە

ھەۋ كىيىمى يىرتىق ئىدى  ئـۇ بـۇ ەـۇلھرنى قولىغـا      ئائىشە روزا تۇتىان
 ەىىىر رتېگى  بىر سائەت ئىاىدىھ قولىدا بىر تەگگىمۇ قالدۇرماستىن 

ــ  بەردى. خىمم  ــتىنلەرگە تارقىتى ــى    ۋە مىس ــەگە: ئ ــم ئائىش ــى قى ەتا
گــنش ســېتىۋېلى   ئىۆتارلىىىڭىمغــائانىســى  ســىمنىئ  منمىنلەرنىــئ

ك دېـدى. ئائىشـە: ھەي   قالدۇرمىـدىڭىمغۇ ئ چ ن بىـر تەگـگە بولسـىمۇ    
قىمچــاق  بــۇرۇنراق ئېســىمگە ســالغان بولســىڭىم قالــدۇرار ئىتەنــمەن   

 دېدى. 
لمىسـىمۇ   ئنيدە ئنزى ئىۆتار قىلغىلى بىـر نانـدىن باشـىا نەرسـە بو    

 روزىـدار ئ چـ ن بەرگەن   شـى ۇتويغۇزقورسـاق   مىسـتىننىئ شۇ ناننى 
ئايال  ئنزىنىئ ئاچ قورسىىىنى  يىرتىق كىيىمىنـى ئېسـىگە ئالماسـتىن    

 مىئ تەگگىنى باشىىھرنىئ ئېھتىياجى ئ چ ن بېرىۋەتتى.  82
ــان « مىســتىنلەرنىئ ئانىســى » ــئدەپ ئاتالغ ئانىســى  منمىنلەرنى

 بـاتى  بىنتـى   بەرزەئوخشاش ئىدى.  ئائىشىگە مۇجەھىشزەينەپ بىنتى 
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مۇنداق دەيدۇ: بىر قېتىملىق سوۋغات تارقىتىشتا ئنمەر زەينەەتىمۇ بىـر  
ــنيىگە       ــئ ئ ــادەۋ زەينەەنى ــ رگەن ئ ــوۋغاتنى كنت ــى. س ــ ش ئەۋەتت ئ ل

قىلسۇن  مەنـدىن باشـىا    مەغۆىرەتكىرگەندە  زەينەپ: ئالھھ ئنمەرگە 
ب  يىــق ئىــدى  دېــدى. كەلگەنــلەر: ھەمشــىرىلەر بــۇ ســوۋغاتىا بەكــرە

ۋە    دېـدى «ئالھھ ەاكتۇر»  ئۇ: دېۋىدى  «بۇنىئ ھەممىسى سىمنىئ»
ەۇلھرنىئ ئ ستىنى رەخت بىلەن يېۆى  قۇيۇشىا بۇيرۇدى  ئاندىن ئـۇ  
مېنى قۇلۇمنى رەختنىئ ئاستىدىن تىىىـ  ەۇلـدىن بىـر سـىىىم ئېلىـ       

ــن      ــدە ئ ــىلەرگە ھەم ــىا كىش ــولى قىس ــۇرتتىتى ق ــۇنى ي ــانلىرى ئ ز تۇغى
ئاەىرىـ  تارقىتىـ  بېرىشـتە     يېسـىر رغا  – يېتمئىاىدىتى بىر قىسىم 

بۇيرۇدى. مەن دېگىنى بويىاە ئۇنىڭدىن ئاەىرى  تەقسىم قىلىۋەردىم  
قالغـــان  چېالىـــ بـــارا ەەســـلەپ ەۇلنىـــئ  –ئـــاخىرى رەخـــت بـــارا 

ــدۇقلىرىھ ــاگا   قالـ ــالھھ سـ ــدى. مەن: ئـ ــرەتقالـ ــى  مەغۆىـ ــاي ئـ قىلغـ
ئانىســى  ئــالھھ بىــلەن قەســەمتى بۇنىڭــدا بىمنىــئ       ئمنمىنلەرنىــ
ــم  ــئ   ھەقىىمىـ ــۇ: رەختنىـ ــەۋ ئـ ــدى دېسـ ــتىداقالـ ــانلىرىنى  ئاسـ قالغـ

تەگـگە قالغـان    85ئىشلىتىڭھر دېدى. رەختنى ئېاى  قارىساق ئـاران  
 ئىتەن. 

تىلھنى بىـر قاەاۇقىـا سـالدى. ئانـدىن      122ئنمەر ئىبنى خەتتاپ 
ئاەىرىــ  بەرگىــن  ئانــدىن  جەرراھىــا خادىمىغــا بــۇنى ئۇبەيــدە ئىبنــى

ەزەر ئۇنىئ ئنيىدە ئولتۇرغان بولـۇپ  ەـۇلنى قانـداق قىلىـدىغانلىىىغا ن    
لى  ئۇنىئ ئنيىگە بـاردى ۋە ئۇنىڭغـا:   ېسالغىن دېدى. خادىم ەۇلنى ئ

ئەمىرى بۇنى ھاجىتىگە ئىشلەتسۇن دەپ سىمگە ئەۋەتتى  منمىنلەرنىئ
ــالھھ ئۇنىڭغــا   ــدە: ئ ــۇ ئۇبەي ۋە  رەھــمەت قىلســۇن  دېــدى دېــدى. ئەب

قىمىنى چاقىرى : بۇ يەتتىنى ەا نىغا  بۇ بەشنى ەا نىغـا بەرگىـن دەپ   
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ئاخىرىــدا ھەممىنــى تــ گەتتى. خــادىم ئنمەرنىــئ قېشــىغا   بېرىۋىرىــ 
ــنمەر   ــر  قايتىــ  كېلىــ  بولغــان ئىشــھرنى ســنزلەپ بەردى. ئ يەنە بى

 لى :ېقاەاۇقىا ئوخشاش ەۇل س
ئاەىرى  بەرگىن  ئاندىن ئنيىـدە   ەبەلگەجئىبنى  مۇئازبۇ ەۇلنى  –

دېـدى.   –ئولتۇرغان بولۇپ ەۇلنى قانداق قىلىدىغانلىىىنى كنزەتتىن  
 خادىم ئۇنىئ ئنيىگە كېلى  ئۇنىڭغا:

ئەمىــرى بــۇ ەــۇلنى ھــاجىتىگە ئىشلەتســۇن دەپ   منمىنلەرنىــئ –
 :مۇئازدېدى.  –سىمگە ئەۋەتتى  

ــالھھ ئۇنىڭغــا رەھــمەت قىلغــاي    – ئانــدىن قىمىنــى  دېــدى. –ئ
 ئـاەىرپ  مۇناىلىـك ئـنيگە   ەۇسـتان   مۇناىلىـك چاقىرى  ەا ن ئنيگە 

ــالدى. ھەر    ــا س ــن دەپ يولغ ــتمبەرگى ــا    قېى ــە يەنە يولغ ــ  كەلس قايتى
 ئايالى چىىى : مۇئازنىئسالدى. بىر چاغدا 

  بىـمگە بېرىـئ  ئنيـدە    كەمبەغەلمىـم ئالھھ بىلەن قەسەمتى بىم  –
دېدى. خادىم قايتى  كېلىـ    –قالمىدى  ئىتتى دىناردىن باشىا ەۇل 

 ئنمەرگە بولغان ئىشھرنى سنزلەپ بەردى. ئنمەر خۇرسەن بولۇپ: 
 دېدى.  –بىرىنىئ قېرىنداشلىرىدۇر   –ئۇ ر بىر  –

 مۇنداق دېدى:  سەئىدئىبنى 
بىـر ەـارچە    ئەففاندىنئوسمان ئىبنى  ئەۋفمان ئىبنى ەھئابدۇر –

ــى  ــا ســېتىۋالد  12يەرن ــبەغەل  مىــئ دىنارغ ــى كەم ــۇ يەرن ــدىن ئ ى. ئان
تۇغىانلىرىغــا  ھــاجەتمەن كىشــىلەرگە  ەەيغەمــبەر ئەلەيھىسســا منىئ  

 ئاياللىرىغا بنل پ بەردى. 
دا كــارۋىنى مەدىــنىگە قايتىــ  وســ ئەۋفنىــئمان ئىبنــى ەھئابــدۇر

كەلگەندە مەدىنە شەھىرى تەۋرەپ كەتتى. ئائىشە: بـۇ نـېمە ئـاۋاز دەپ    
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سودا كارۋىنى قايتى   ئەۋفنىئمان ئىبنى ەھۇردسورىغاندا ئۇنىڭغا: ئاب
 كەەتۇ  دەپ جاۋا  بېرىلدى. ئائىشە: 

ئىــدىم:  ئاگلىغــانمەن رەســۇلۇلھھنىئ مۇنــداق دېگەنلىتىنــى  –
ئ سـتىدە گـاھى    كـنۋرخكى  سىرات ئەۋفنىئمان ئىبنى ەھمەن ئابدۇر»

يىىىلىــ  گــاھى ئــنرە بولــۇپ ئاخىرىــدا چ شــ پ كەتــمەي ئنتــ پ        
ــۇ ســنز ئابــدۇر « .نرگەنــدەب بولــدۇۋنــى كىكەتتەنلىت مان ئىبنــى ەھب

تـنگىلەر ۋە ئۇنىڭـدىتى بـارلىق     قېتىلغانكارۋانغا »يەتتەندە:  ئەۋفتە
مان ئىبنـى  ەھدېدى. ئائىشەنىئ بـۇ سـنزى ئابـدۇر   « سەدىىەنەرسىلەر 
نىسـبەتەن ئـنز ماللىرىـدىن ئــارتۇق ئىـدى. ئۇنىـئ بـۇ قېــتىم        ئەۋفـتە 

ــەدىىە ــۋەتتەن سـ ــئ  قىىلىـ ــانى تنگىلىرىنىـ ــۇ ئەر   522سـ ــدى. بـ ئىـ
 شـ ناە  ھەممىسـىنى دا ماللىرىنىـئ  وكنپ تنگىلىرى ۋە سـ  ئاشۇناىۋا 

 قىلىۋەتتى.  سەدىىەئاسانھ 
مەدىـــنە ئىاىـــدىتى    تەلـــھە ئەبـــۇ  »ئەنە  مۇنـــداق دېـــگەن:  

ــورمىمارلىىى ــال      خ ــۇ م ــادەۋ ئىــدى. ئ ــنپ ئ ــ لتى –ئەڭ ك ئىاىــدە  م
ــجىدنىئ ــدىتى  مەســ ــائالدىــ ــىملىك  بەيرۇھــ ــورمىمائىســ  رلىىىنىخــ

بـۇ باغىـا كىرىـ  تـۇراتتى ۋە      رەسـۇلۇلھھ ھەممىدىن ياخشى كـنرەتتى.  
 - 60 س رەســىنىئئۇنىــئ ســ زخب ســ يىدىن ئىاەتتــى. ئــال ئىمــران  

  ئالھھ رەسۇلۇلھھئى »ئورنىدىن تۇرۇپ:  تەلھەئايىتى چ شتەندە ئەبۇ 

ياخشـى كـنرگەن نەرسـەگھردىن سـەرپ قىلمىغـۇچە      ›تائا  بۇ ئايەتتە 
قىلمىغــۇچەم ھەرگىـــم   ســەدىىە ماللىرىڭھرنىــئ ياخشىســـىنى  )يەنــى  

)ئالھھنىــئ يولىــدام   ياخشــىلىىىا )يەنــى جەنــنەتتەم ئېرىشەلمەيســىلەر

دەەتـۇ. مەن   ‹ر  ئالھھ ئۇنى بىلى  تۇرغۇچىدۇرنېمىنى سەرپ قىلماگھ
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قىلىۋەتتىم. مەن  سەدىىەبەكرەب ئامراق  ئۇنى  بەيرۇھاغاۋەجىم ئىاىدە 
ئ مىــد  ســاۋاەنىالھھنىــئ قېشــىدىتى ياخشــىلىق ۋە ئۇنىــئ ئ چــ ن ئ

قىلىمەن  باغنى ئالھھ سىلىگە كنرسەتتەن جايغا ئىشلەتسىلە دېـدى.  
ــبارىتــالھھ  بارىتــالھھ: رەســۇلۇلھھ ــال     ەاي ــدىلىق م ــال  ەاي دىلىق م

 «.دېدى
قوي  ساھابىسىگەرەسۇلۇلھھنىئ بىر »ئىبنى ئنمەر مۇنداق دەيدۇ: 

ــيە قىلى ــا نى بۇنىڭغــا مەنــدىن بەكــرەب   كاللىســى ھەدى ــۇ: ە ــدا  ئ نغان
دېگەن. ھەدىيە قىلغۇچى ئـادەۋ سـاھابە كنرسـەتتەن    « موھتاە ئىدى

ئادەۋ قىشىغا ئاەارسا ئۇ ئنزىدىنمۇ بەب موھتـاە دەپ قارىغـان ئـادەمگە    
ھەدىـيە يەتـتە    قىلىۋىرى بېرىشنى ھاۋالە قىلغان  بىرى بىرىگە ھاۋالە 

ھېلىىـى سـاھابىگە قايتىـ      ىرىـدا يەنە كەمبەغەلگە سۇنۇلۇپ  ئەڭ ئاخ
 كەلگەن.

  بۇ دېگەن ئايرىم ئادەملەردە كـنرخلگەن  ئوقۇرمەنلىرىمىم منھتەرەۋ
ئىشھر  ئەمەلىيەتتە  بۇنداق ئىشھر بىر ە ت ن جەمئىـيەتتە ۋەكىللىـك   
قىھلمايـــدۇ  دەپ ئـــويھپ قالمىســـۇن. بۇنـــداق مىســـالھرنى ســـنزلەپ 

ەت ئــازراقھ توختالــدۇق  مانــا    بىــم ەەق   كەلســەب بەب كــنپ بولــۇپ  
شۇ رنىئ ئنزىمۇ بىر جەمئىيەت كىشىلىرىنىئ قەلبىنـى ۋە ساەاسـىنى    

 ئەمىلى تەسۋىرلەپ بېرىشتە يېتەرلىك.  قارىشىنىەۇل ۋە ھاياتىا بولغان 
 ئىبنى ئنمەر مۇنداق دەيدۇ:

بىمگە شۇنداق بىر زامـان كەلـدىتى  بـۇ زاماننىـئ ئـادەملىرى      »
ــۇل   ــئ ە ــنرە    مېلى -ئنزىنى ــتىن ك ــۆەئەتىگە ئىشلىتىش ــنز مەن ــى ئ ن

 ھەقلىىــرەبمۇســۇلمان قېرىندىشــىنىئ مەنــۆەئەتىگە ئىشلىتىشــنى  
  «.كنرىدۇ
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قىســـمىنى كـــنپ  جامائەتاىلتىنىـــئئـــنز دەۋرىـــدە مۇســـۇلمانھر 
تىــدىن باشــىىھرنىئ ىتەشــتىل قىلىــدىغان ئەنســار رنىئ ئــنز مەنۆەئ

  قېرىنـداش  دوسـت   بىرىگە كني ن ش –تىنى ئە  بىلى   بىر ىمەنۆەئ
ئىملىـرى ئۇلـۇغ قۇرئـان كەرىمـدە مۇنـداق       –بولۇشتىتى ئىلغـار ئىـ    

ئۇ ردىن )يەنـى مۇھـاجىر ردىنم مەدىنىـدە يەرلىـك     »تىلغا ئېلىنىدۇ: 
م يېنىغـا ھىجـرەت   ئەنسـار ر بولغان  ئىمانى ك چلـ ب بولغـانھر )يەنـى    

رغــا قىلىــ  كەلگەنلەرنــى )يەنــى مۇھــاجىر رنىم دوســت تۇتىــدۇ  ئۇ  
تۇرۇقلـۇق   بېرىلگەن نەرسىلەرگە ئىاى تارلىق قىلمايدۇ  ئۇ ر موھتاە

ــئ مەنۆەئ ــئ )مەنۆەئ ى)مۇھاجىر رنى ــىم ئنزلىرىنى ــن ئە   ىتىن ــىم دى ت
ســـاقھنغۇچىھر مەقســـەتتە  بېخىللىىىـــدىنبىلىـــدۇ. ئـــنز نەەســـنىئ 

  1«.يەتت چىلەردۇر

 ئۆمسە پىكىرلەر ۋە ئۇالرغا رەددىيە

دىـن ۋە ئىماننىـئ ئېسـىل ئەخھقنـى بارلىىىـا      بىـم   يۇقىرىىىھردىن
رولىنــى ئېنىــق  لەشــتىتىتەربىيەكەلتــ رخش ۋە ئويغــاق ۋىجــدانھرنى  

ــانىي نەمــۇنىلەردىن       ــ رگەن ئىنس ــان بارلىىىــا كەلت ــەندۇق. ئىم چ ش
ئۇ رنىئ ھەممىسى ئادەملەر بىلەن  دېمىسىمۇمىسالھرنى كنرسەتتۇق. 

نـى بىـلەن بىرلىشـى     ېت زېمىن ئ سـتىدە مېڭىـ  يـ رگەن  ئۇ رنىـئ    
ەەزىلەتـلەر   ئادەملەشـتەن   تەنلەشـتەن كەتتەن  مۇنداقاە ئېيتىاندا  

 ئىدى. 
مىسـالھر   تەسـىرىنى ئەمەلىيەتتە  دىن ۋە ئىماننىئ بۇ جەھەتتىتى 

ــر     ــوق. چــ نتى قايســى بى ــلەپ ئولتۇرۇشــنىئ ھــاجىتى ي ــلەن دەلىل بى

                                                 
 ئايەت. - 6س رىسى  ھەشر 1
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ــنىئ: ــىمكى»تارىخشۇناســ ــانىيەتنى    ش بھىســ ــا ئىنســ ــن تارىختــ دىــ
دېگىنىـدەب   « ئايرى  چىىىـان ئەڭ ئۇلـۇغ كـ چ بولغـان     اۋايىلىىىدىني

دىننىئ ئىنسانىيەتنى توغرا يولغا باشھش ۋە مەدەنىـيەت يارىتىشـتىتى   
 ك چىگە كنز يۇمۇپ بولمايدۇ.  تەسىر

بارلىق مەدەنىيەتلەر دىننىئ ئەخھقىـا  : »كەيدەەيھسوپ بۇنيامىن 
« بولغــان ئاساســىدا بەرەـا  رىمۇكاەـاتلى  –قاراتىـان ئـۇ دۇنيــالىق جـازا    

 دەيدۇ. 
بەلتىــم  بەزى كىشــىلەر دىننىــئ ئەخــھق بىــلەن مۇناســىۋىتى      

مـۇمتىن. بـۇ يەردە بـۇ گەەـتە ئاتـاقلىق       بىلدخرخشـى  ئېتىـراز بارلىىىغا 
ەەزىلەتنى  –ئنزى دىنغا ئىشەنمىسىمۇ ئەمما ئەخھق « تارد»ئوبمورچى 

ب ھاياتنىـئ ئىمچىـل   نەزەرگە ئالىدىغان بەزى دىنسىم رنىئ كنگ للـ  
باغلىق بولىدىغانلىىىنى تونۇپ يەتتەنلىتى بىلەن  گەتەربىيەبىر دىنى 

 رەددىيە بېرىدۇ. 
ئەەەنـدى خرىسـتىئان    كارلىـل يـازغۇچى   نـى تەربىيەمانا بۇ دىنىي 

 دەپ ئاتايدۇ. « ئنچمە  نۇر»دىنغا مەنسۇپ بولغان 
دە ئەنە ئنزىنىئ تنۋەندىتى مەشھۇر سنزى رىنانمۇ ئەدى ئاتاقلىق 

بىم دىندىن ئىبارەت بىر »شۇ نۇقتىنى كنزدە تۇتىدۇ  ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 
 –ئ زخلمە  نـۇر  –ب ي ب سايە ئاستىدا ياشاۋاتىمىم  ناۋادا بىمدە مۇشۇ 

  قىلىرئوغيوقىلى  كەتسە  بىمدىتى ئادەملەر ئنزلىرىنىئ يالغاناىلىق  
  «.قانداقمۇ تىمگىنلەر ئىستەكلرىنىقاتىللىق 

ــا ــق رۇ   دۇنياغـ ــىىداگلىـ ــتى يازغۇچسـ ــان  دوستويىۋىسـ ئىنسـ
چاغــدا قانــداق بولــۇپ شــەيتانھرغا ئوخشــاش   ي زئــنرىگەنئــالھھتىن 

 بولۇپ قالىدىغانلىىىنى بايان قىلى  بىر كىتا  يازغان. 
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بەلتـــى   بولماســـتىن ئىېتىراەـــى ئىشـــەنگ چىلەرنىڭھبـــۇ  دىنغـــا 
لەر ئورتـاق تەن  دىنلىق  دىنسىم بولسۇن بـارلىق ھەقىىەتـۆەرۋەر كىشـى   

 ئالىدىغان ھەقىىەتتۇر. 
دىنسىم ر ئىاىدە دىن خۇراەـات بولسـىمۇ لـېتىن ھايـات دىنـدىن      
ــدۇ  دەپ     ــدىن ئايرىھلماي ــدۇ  ئەخــھق دىن ــرىم بو لماي ــ  بېجى ئايرىلى

ئالھھ مەۋجۇد بولمىسا بىمنىـئ ئـۇنى   »قارايدىغانھر بار. يەنە بىرلىرى: 
سـەۋەبى   دېيىشـنىئ دەيـدۇ  بۇنـداق   ئىجاد قىلىشىمىمغا توغرا كېلىدۇ  

ــا   ــئ ئىھھىـ ــنئۇ رنىـ ــى   ئىئىشنىشـ ــاتتىتى رولىنـ ــيەت ۋە ھايـ روھىـ
دىنســىم رنى  ۋولتىــرمەشــھۇر ئەدىــا  فرانســىيىلىك. ســەزگەنلىتىدۇر

 مەۋجۇتلىىىـدىن ئالھھنىـئ  »مەسخىرە قىلغـان ھالـدا مۇنـداق دەيـدۇ:     
بولسا ئىدى   ك ئەگەر ئالھھ  مەۋجۇد بولمىغانگۇمانلىنسىلەردەپ ىنېم

 لىۋالغانىرئوغئايالىم ماگا خىيانەت قىلغان. خىممەتاىم نەرسىلىرىمنى 
  «.بو تتى

ــا »ئـــ چىناى بىـــرى مۇنـــداق دەيـــدۇ:   مەن دوزاخنىـــئ بارلىىىغـ
ئىشەنمەيمەن  لېتىن شـۇ دوزاخىـا ئىشىنىشـنىئ نۇرغـۇن كىشـىلەرنى      

داق   شـۇن ئىشـىنىمەن جىنايەت ئنتت زخشتىن ساقھپ قالىـدىغانلىىىغا  
يوق دەپ قاراپ قالغىنىدا ئۇ ھې   دوزاخنىقارايمەنتى  ئەگەر بىر ياش 

بولۇۋالىـــدۇ. ئەخھقنىـــئ ۋەزىۆىســـى بولســـا   قوۋۇشـــمايدىغانئىشـــىا 
ــمەنلىتتە  ــدە كەلگ ســىنى ئەكــس    ئوموملــۇقنىقىس   ھازىرنىــئ ئنزى

ئىبـارەت. خـۇددى    مۇشـۇنىڭدىن ئەتت رخشتۇر. دىننىئ نىشـانىمۇ دەل  
ــا  ئىنســانىي   ئوتتۇرىغــ ھوفــدون  ــمەب ئالىيجان ــن دې ــدەب دى ا قويغان

ــرىيەتلەر ــدە  قەدى ــداش  قىممەتلەرنــىھەم ــۇرقوغ . دىنــدىتى دېمەكت
ــنلاەمگە   ۋەجــازادىن مۇكاەــات ئايرىلىــ  قالغانــدا ئەخھقمــۇ قــۇرۇق ئ
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ــھر     ــدۇ. ياش ــى يوقىلى ــۇرىيەت تۇيغۇس ــئۇلىيەت  مەجب ــدۇ. مەس ئايلىنى
نىغا  ئنزلىرىنىـئ بـارلىق   گۇناھلىق قىلمىشھردىن ئنزىنى تارتى  ئور

 تەۋسىيەلىرىدىن ئۇستازلىرىنىئئانا   –ۋە بىلىملىرىنى ئاتا  زېرەكلىتى
 «.ئنزىنى قاچۇرۇشىا ئىشلىتىدۇ

 رولى لەشتىكىتەربىيەئالالھتىن ۋە قىيامەتتىن قورقۇشنىڭ شەخسنى 

يۇقىرىىىھر دىنسىم رنىئ دىننىئ كىشـىلىك ئەخـھق ۋە ئىسـتىل    
بەرگەن باھالىرىنىئ بىـر قىسـمى. لـېتىن يەنە     تەسىرىگەجەھەتتىتى 

دىـن يـولى    ئاگاھھنـدۇرۇدىغان  ھېسـابتىن ئالھھتىن ۋە ئـاخىرەتتىتى  
ــادەملەرنى     ــاراكتېردىتى ئ ــتەقىل خ ــان  مۇس ــي قىلغ ــن  تەرەقىى ئەركى

ــىم     تەربىيە ــر قىس ــۇ بى ــۋا رنى ھېلىم ــدەب ئىغ ــانلىق دېگەن لەشــتە زىي
 كىشىلەر تارقىتى  ي رمەكتە. 

قوشـۇماە قىلىــ  ئۇ رغـا مۇنـداق دەيمىــم:     ىـرىتىلەرگە ئىلگبىـم  
قورقۇش ئامىلىدىن تامامەن خالى ئېلىـ  بېـرى  كېـرەب     نىتەربىيە

ــارتۇقاە  ســـېۆىدېـــگەن گەپ بىـــر  ئنزىـــدىن ئەەىـــاچتى داۋراڭ  ئـ
ئ مىــد قىلىــدىغان   –خىيالــدۇر. خــۇددى ئــالھھ  ياراتىــان بــويىاە  

ىغان ئىنســــاننىئ قورقىــــدىغان  ئــــارزۇ قىلىــــدىغان  ئەنســــىرەيد
ئەمەلىيىتىنــى توغرىــدىن تــوغرا ئىنتــار قىلغــانلىق. قورقۇشــىا تــوغرا  
كەلسە ەادىشـاھھرنىئ ەادىشـاھى  مەخلـۇقھرنى يـاراتىۇچى  بـارلىق      

ــىدىن   ــۇشئىشــھرنىئ ئىگىس ــارلىق   قۇرق ــدىتى ب ــئ تنۋىنى ۋە ئۇنى
كىاىـك ھەرقانـداق    –قورقۇن  كنزنەكلىرىنى تاقاش كېرەب. چـوڭ  

بىلەن  تەقەززاسىقورقماسلىق  زىم )كىشىلىك تەبىئەت مەخلۇقتىن 
ــتە    ــۇ ئەمەلىيەتـ ــا بـ ــىا گەپم. مانـ ــىدىن قورقـــۇش باشـ بىـــرەر نەرسـ
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ــ چ   ــۇلىىى  كـ ــق بـ ــۇۋۋەت  –جەگگىۋارلىـ ــدۇرقـ ــۇ مەنبىئىـ ــا بـ . مانـ
 –ئۇ ر )يەنى ەەيغەمبەرلەرم ئالھھنىئ ئەمـر  »ھالىتى:  منمىنلەرنىئ

ورقىدۇ  ئـالھھتىن باشـىا ھـې     ەەرمانلىرىنى يەتت زىدۇ  ئالھھتىن ق
 غەيرىـدىن  نىـئ دۇ )ئـى مـۇھەممەد  سـەنمۇ ئالھھ   كىشىدىن قورقماي

ــا    ــتىنم  ئ ــبەرلەرگە ئەگەش ــۇ ەەيغەم ــلىىتا ش ــمە قورقماس لھھ  )ھەم
ــا  ئ  ــھردىنم ھېسـ ــىا ېئىشـ ــۇرېيلىشـ ــى » 1«.تەرلىتتـ ــنمىنلەرئـ   مـ

ھھ ئالھھ  )ئۇنىئ ئورنىغام ئالبولىدىتەن   مۇرتەدسىلەردىن كىمتى 
ئــۇ رنى دوســت تۇتىــدىغان  ئۇ رمــۇ ئــالھھنى دوســت تۇتىــدىغان   

ــنمىنلەرگە ــدىغان   م ــاكني نى ــىم كاەىر رغ ــدا  شەەىەتس ــالھھ  يولى   ئ
ما مىتىـــــدىن  جىھـــــاد قىلىـــــدىغان ۋە مـــــا مەت قىلغۇچىنىـــــئ

ۋمنــى كەلت رىــدۇ. بــۇ )يەنــى يۇقىرىــدىتى      ەقورقمايــدىغان بىــر ق  
ــالھھم ەەزلىــدۇركىلھھنىــئ م ئاســ ەەتلىنى بىــلەن  ســ ەەتلەر   )ئ

خالىغان كىشىگە بېرىـدۇ. ئـالھھ )نىـئ ەەزلـىم      بەندىلىرىدىنئۇنى 
ئەنە شـۇ شـەيتان ئـنز    » 2«.كەگدۇر  )ئالھھم ھەممىنـى بىلگ چىـدۇر  

بولسـاگھر   منمىنيەنى كۇففار رنىم قورقۇتىدۇ. ئەگەر دوستلىرىنى )
   3«.ئۇ ردىن قورقماگھر  مەندىنھ قورقۇگھر

ــا ر د ــلىرىدىنانـ كىمتـــى »بىرىـــدە مۇنـــداق كەلـــگەن:  ئېيتمىشـ
قورقۇتىدۇ   ئۇنىڭدىنئالھھتىن قورقىدىتەن  ئالھھ  ھەممە نەرسىنى 

ــالھھ  ئــۇنى ھەمــمە نەرســىدىن    كىمتــى ئــالھھتىن قورقمايــدىتەن  ئ
  «.قورقۇتىدۇ

                                                 
 ئايەت. – 06س رىسى  ئەھما  1
 ئايەت. - 51ىسى  س ر مائىدە 2
 ئايەت. -015ئال ئىمران س رىسى  3
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ئنز ەەرۋەردىگارىدىن قورقۇشى ئادىل قورقۇش بولـۇپ    منمىننىئ
لغـــان گۇنــاھى ئ چـــ ن ەەرۋەردىگارىنىـــئ ئـــنزىنى  ئــۇ ئنزىنىـــئ قى 

جازالىشىدىن قورقىدۇ. بـۇ ياخشـى ئـادەمنى يامـان ئادەمنىـئ گۇنـاھى       
ئ چــ ن جازا يــدىغان زالىــم ەادىشــاھنىئ جازالىشــىدىن قورقىانغــا      

ــ      ــدىن چىىى ــوغرا يول ــئ ت ــۇش بالىنى ــۇ قورق كەتســە ئوخشــىمايدۇ. ئ
بـۇ   مـنمىن وخشايدۇ. ىشىدىن قورقۇشىغا ئدادىسىنىئ ئنزىگە ئاچاىىل

ــدۇ     ــد باغھيـ ــىغا ئ مىـ ــئ ئەەۇسـ ــرگە  ئالھھنىـ ــلەن بىـ ــۇش بىـ قورقـ
 رەھمىتىنىئ كەگرىلىتىگە ئارزۇ قويىدۇ. 

تۇيغۇســىنىئ  ئ مىــدلىنى قۇرئــان كەرىــم خــۇدادىن قورقــۇش ۋە 
بولۇشــى كېرەكلىتىنــى كنرســىتىدۇ. شــۇنداقتەن    دەرىجىــدەنورمــال 

پ كېتى   جازاسىدىن خاتىرجەۋ ئالھھىا ئ مىدنى بەب باغھ منمىننىئ
ــى ــدەب  ي رىشـ ــوغرا بولمىغىنىـ ــئ    تـ ــنى ئالھھنىـ ــالھھتىن قورقۇشـ ئـ

تـوغرا ئەمە .   ئاەىرىۋىتىشـى  دەرىجىسـىگە ئەەۇسىدىن ئ مىد ئـ زخش  
)يەنى ئۇ ر تۇيۇقسىم تۇرغانـدا   مەكرىدىنئۇ ر ئالھھنىئ : »مەسىلەن

ن تــارتىۇچى ئالھھنىــئ ئــازا  قىلىشــىدىنم قورقمامــدۇك ەەقەت زىيــا 
  1«.قورقمايدۇ مەكرىدىنئالھھنىئ  قەۋمھ

بـۇ   ئىدىيىسـىنى  منمىننىـئ  س ەەتلىرىنىئئالھھنىئ قۇرئاندىتى 
 مەغۆىــرەتئــالھھم گۇنــاھنى »)تەگۆۇگلۇقىــا ئىــگە قىلىــ  رولــى بــار: 

قوبۇل قىلغۇچىدۇر  ئالھھنىئ ئازابى قاتتىىتۇر   تەۋبىنىقىلغۇچىدۇر  
ــى  ــاۋ ئىگىس ــالھھم ئىنئ ــۇر.   )ئ ــھھ يوقت ــې  ئى ــىا ھ ــدىن باش دۇر  ئۇنىڭ

  2«.ئاقىۋەت قايتىدىغان جاي ئۇنىئ دەرگاھىدۇر

                                                 
 ئايەت. -66س رىسى  ئەئراف 1
 ئايەت. -0س رىسى  غافىر 2
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گە قارشـى  تەربىـيە   قورقـۇش غـايىۋى   يۇقىرىىىـدەب قېنى ئەمـدى  
 توسـالغۇ بولىـدۇ  دەپ قـاراش    قىلىشـىغا كېلىدۇ  شەخسنىئ تەرەقىىي 
 رىئ.ېتوغرا بو رمۇك ئنزىڭىم جاۋا  ب

قارشالى تۇرغۇچىالرغالا بەرگەن    گەتەربىاليە ىالي  دىن النكنىالڭ  ھىنالرى دوكتۇر 
 رەددىيىسى

ــئ   ــى ۋە دىننىـ ــم دىننـ ــىتەربىيەبىـ ــى  دىتـ ــىتت چىرولىنـ  كەمسـ
خولوگىيە ســىرەددىــيە بېرىشــنى ئــامېرىتىلىق ە كىشــىلەرگە تەەســىلىي

دېــگەن ئەســەرنىئ ئــاەتورى دوكتــور « ئىمانغــا قــايتى »دوختــۇرى: 
خولوگىيە سـ ىى زامـان ە ئەەەندىگە تاەشۇرىمىم. ئـۇ ھـازىرق    نك ھىنرى

خاتـــالىىىنى  نەزەرىيەلەرنىـــئتارقىتىۋاتىـــان بىـــر قىســىم   ئېىىملىــرى 
كنپ   مۇشەقىىتىسى بولسا تەربىيەبالىھر »كنرسىتى  مۇنداق دەيدۇ: 

ئىناىتە  چىگى  ھەمدە تولىمۇ مۇھىم بولغان بىر ۋەزىۆە. ئۇ بۇنـدىن  
 دەرىجىسـى  ئۇنىـئ   باشىا بىر ئاز زىـددىيەتلىك  كـنپ قىرلىـق بولـۇپ    

ھەرقاناە ئاددىي بولغان تەقـدىردىمۇ دادىـھر ئـۇنى ھەل قىـھر چاغـدا      
 قانداقتۇر بىر تاشىى ياردەمگە قاتتىق موھتاە بولىدۇ.

شۇنىســــى تەبىئىــــي ئىــــ  بولــــدىتى  دىنــــى ئەقىــــدىلەردىن  
سـىدە دىنـى ئەقىـدىلەرنى كېـرەب     تەربىيەيىرگىنىدىغان دادىھر بالىھر 

ىـئ ئـورنىنى ئالىـدىغان قانـداقتۇر  بىـر يېڭـى       قىلمىغان ئەھۋالدا دىنن
تېۆىشـنىئ كويىغـا چ شـتەن بولسـىمۇ       مىتـودىنى تەربىيە تايـاناى ۋە  

باشــىا بىــر نەرســىنى  لوگىيىســىدىنوەىسخئــۇ ر بــۇ جەھەتــتە بــالىھر  
ــراق  بــالىھر ە   ــدى. بى خولوگىيىســى تېخــى ئۇ رغــا يــاردەۋ    سىتاەالمى

غــان ئىشـەن  بــۇ چاقىــا قەدەر  . چــ نتى بـۇ ئىلىمــگە قىلىن بېرەلمەيتتـى 
ــۋىەەقەت  ــابولۇشــتىن  ئىشــەن  نەزەرىيى ــدى. ھــازىرقى   نېرىغ بارالمى
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سانسـىم بولـۇپ كەتتىـنىگە قارىمـاي      نەزەرىيىلەردەۋردە بۇ ئىلىمدىتى 
ــېخىاەئىلمــى ەاكىــت  ــۇ    ت ــھر ب ــوق. شــۇگا  دادى ــدانغا چىىىىنــى ي مەي
ىســمانىي ج –ئىاىــدىتى ئەڭ گەۋدىلىتــرەب بولغــان  نەزەرىيىلەرنىــئ

خشىسـى بـالىنى بىـر ئىشـىا     جازا روھىي تەرەەتە زىيانلىق  شۇگا ئەڭ يا
ئۇنى ئنزى قىلىشـىا قايىـل قىلىـ      زورلىماستىنسىم بىلەن ېك چ ۋە ب

بەلتى ئۇنىئ ئـنزىنى ئىۆادىلىشـىگە     دخشتەلىمەسلىككېرەب. بالىنى 
 قىممىتىنـى مالنىـئ   –بېرى  كېرەب. ئۇ رنىـئ ەـۇل    يارىت ەۇرسەت 

سا ۋ بېرىـ  تـۇرۇش    –غا ۋئ چ ن ئۇ رغا تەرتىۆلىك سو ۋىلىشىبىلى
  چۇ  تەبىئەتلىك كېلىدۇ. بۇ رغـا  تىرىتتەب زىم  بىر قىسىم بالىھر 

قولھنماســلىق  ئــاتىھر   ۋاســىتىلەرنىنىســبەتەن ھەرگىممــۇ قــاتتىق   
ئنزلىرى ۋە باشىىھر قىلغـاننى ئۇ رغـا زور پ قىلدۇرماسـلىق كېـرەب      

 ئىشىنىشتە باشلىدى.  دېگەنلەرگە
ئەەسۇستى بۇ نەزەرىيىلەرنى ك چتە ئىگە قىلىدىغان بىرەر ئىلمىي 
يـــاكى ئەقلىـــي ەاكىـــت مەيـــدانغا كەلمىـــدى. بەلتـــى ئەكســـىاە بـــۇ 

 . ئىسۆاتھندىھەممىسىنىئ خاتا ئىتەنلىتى  نەزەرىيىلەرنىئ
ئىلىم ئىسـمى بىـلەن راۋاجلىنىـ  كەتـتەن بـۇ ئـويھر ب گـ نتى        

ۋە دىننىــئ  كىنى زۆرخرلــدىنغــا قايتىشــنىئ   بولــۇپك نــدە ۋەيــران 
تۇرۇشنى كونترول قىلى  ۋە بـالىھرنى   –ئەخھقنى ت زەش  ي رخش 

بۇ »  بالىغا: زۆرخرلىتىنىئەگىشىشنىئ  سۇللىرىغاۇئ لەشتىتىتەربىيە
ــالھھ    ــالھھ ياخشــى   ب نىڭغــاياخشــى  چــ نتى ئ ــۇنى ئ ــان  ب بۇيرۇغ

بېرىـدۇ.   مۇكاەـات ەنـنەت بىـلەن   كنرىدۇ. رازى بولىدۇ ۋە بۇنىڭغـا ج 
مــاۋۇ يامــان  چــ نتى ئـــالھھ  ئۇنىڭــدىن توســىان  ئــۇ ئـــالھھنى       
غەزەەلەندخرىدۇ. ئالھھنىئ ئاچاىىىنى كەلت رىدۇ  ئالھھ  ئـۇ ئىشـىا   



 313 

ياخشـى تەربىـيە يـوقلىىىنى     دېيىشـتىنمۇ « دوزاس بىلەن جازا بېرىـدۇ 
 تونۇپ يىتىۋاتىدۇ.  

ــداق د   ــئ مۇنـ ــۇن ئاتىھرنىـ ــم نۇرغـ ــدۇق:  بىـ ــانلىىنى ئاگلىـ ەۋاتىـ
يېشــىغا يەتمىگــ چە ئــۇ رنى دىنــى دەرســلەر يــاكى  ئەقىــلبــالىلىرىمىم 

 ئىبادەت سورۇنلىرىغا بارغۇزمايمىم. 
ئەەسۇستى ئۇ ر ئنزىگە مۇنداق بىر سوئالنى قۇيـۇپ بېىىشـمىدى:   

خاتانى ئايرىيا يدىغان ك چلـ ب   –شۇنداق بولغاندا  ئۇ بالىھر توغرا »
ك ئۇ ر بىم بالىلىق دەۋرىمىمدىن باشھپ ئىشىنى  شەلەمدۇئېرىتۇيغۇغا 

 « كەلگەن ئەخھقىي ئنرنەكلەرگە ئىشىنەمدۇك
بىم يۇقىرىدا بەزى ئىشـھرنى خاتـا  بەزى ئىشـھرنى تـوغرا دەپ     
ئنتتـۇق. چــ نتى ئــالھھ  شــۇنداق بايــان قىلــدى. يــاكى مۇنــداقاە  

مانـــا  ئېيتىانـــدا ئۇنىـــئ كىتـــابى شـــۇنداق ئۇقتـــۇردى. ئىشـــھرغا 
مۇشۇنداق ھنك ۋ قىلى  بـا  ئ چـ ن تەبىئىـي ھەمـدە باشـھنغۇچ      

ياخشـى بولۇشـىدا شـەب     تەسىرىنىئتەربىيە يولى بو  يدۇ. ئۇنىئ 
يوقتۇر. بىم ئنزىمىمنى ئېلى  ئېيتسـاق ئەنە شـۇ تەربىـيە ئـارقىلىق     
ئەڭ ئەقەللىيسى نۇرغۇنلىغان ياخشى ۋە يامـان ئىشـھرنى تونۇغـان    

زىر بولســا بالىلىرىمىمغـا بولســا ھە دېسـە بۇنــداق   ئىـدۇق. ئەممــا ھـا  
قىلىــ  خاتــا  ئۇنــداق قىلىــ  تــوغرا  دەيــدىغان بولــۇپ قالــدۇق.  
چ نتى بىم شۇنداق قـارايمىم  يـاكى بولمىسـا جەمئىـيەتتە شـۇنداق      
قــاراش ئومۇملىشــى  كەتــتەن. مۇشــۇنداق كېتىۋەرســە بىمنىــئ      

ــي   ــالىلىرىمىم تۇرمۇشــىمىمدىتى ئاساســلىق ئەخھقى ــىقىب  ممەتلەرن
ك بىــم ھازىرلىيــا رمۇتايانمىغــان ھالــدا ئنزىــدە  ئەقىــدىلەرگەدىنــى 

ــۇ  ــاق ئـ ــىبولسـ ــبەدىن   قىممەتلەرنـ ــي مەنـ ــر ئىھھىـ ئۇ رنىـــئ بىـ
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بولغاندىن كېيىن قايتىـدىن تەن   قىلىۋېتى كەلگەنلىتىنى ئىنتار 
 ئېلىۋاتىمىم.  

   لەش  ئەخھقىنى ت زىتىتەربىيەئۇ  دىننىئ ئاتىھرغا بالىلىرىنى 
ــاراكتېر   ــى خــ ــۇ ردا ياخشــ ــتەئــ ــاردەۋ   يېتىلىدخرخشــ ــك يــ قاناىلىــ

 توغرۇلۇق سنزلەپ كېلى  مۇنداق دەيدۇ:  بېرەلەيدىغانلىى
بـويىاە   ئىرسـىيىتى ياكى  تەبىئىتىبالىھر باراۋەر ھالدا ئنزلىرىنىئ 

خىلمۇ خىل بولىدۇ. بۇ تەبىئەت ياكى ئىرسىيەت ھەرقاناە بەب ياخشى 
ەرنى ت زخمسـىم ئورنـاتىىلى بولمايـدۇ. بالىنىـئ     بولسىمۇ ئاساسى ئادەتل

ت زخمــدىن نــارازىلىىى بولســا ۋە ئەكســىاە ئىــ  قىلســا بالىــدا ياخشــى 
ھەرقاناە ئۇرۇنغان بىلەنمۇ بىتـار  بۇنـداق    يېتىلدخرخشتەئادەتلەرنى 

ــۇ   ــادەتلەرنىچاغــدا بالىنىــئ ب ــدىغان   ئ ــاردەۋ بېرى ئنزلەشت رخشــىگە ي
مەجبۇر ش خاراكتېرلىك چارىلەرنى  ھەرقانداق ئ ن مل ب ئۇسۇل ياكى

ئۇرۇنغـانھر   يېتىلدخرخشـتە قوللىنى  كېرەب. بالىلىرىدا ياخشى ئادەت 
ــيەت ــدا ئەمىلى ــىىھرنىئ  جەريانى ــلىھەتىنىباش ــاتتىق   مەس ــىا ق ئېلىش

 موھتاە بولىدىغانلىىىدا گەپ يوق. 
بىــم ئەقلىــي ۋە روھىــي ھەر ئىتتــى تەرەەــتىن تەتىىــق قىلىــ   

ق  بــۇ يــاردەۋ مەنبەلىرىنىــئ ئەڭ ياخشىســىنىئ كنرىــدىغان بولســا
دىــــن ئىتەنلىتىنــــى كــــنرخۋا  يمىم. ئالھھنىــــئ بارلىىىغــــا      

 ەەرزەنـــتەەيغەمبەرلىـــرىگە ۋە كىتابلىرىغـــا ئىشـــىنى  ئـــاتىھرنى 
سىدە ھازىرمۇ ۋە كېيىنمۇ ھامان موھتاە بولىدىغان تەربىـيە  تەربىيە

 ئىگە قىلىدۇ.  تاياناىغا
ــنز بالىلىرى  دېــمەب ــادەتلىرىنى قانــداق تــ زەش  ئ نىــئ ئەخــھق  ئ

ئ ستىدە ئىمدىنىۋاتىان شۇ ئاتىھرنىئ غېمىنـى بالىھرنىـئ ئەخھقىنـى    
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ــلىۋىدىن ــ   دەســـ ــەكىللەندخرخدىغانتارتىـــ ــى  شـــ ــىر دىنـــ  تەســـ
 . يېنىتلىتەلەيدۇ

ئۇ ر مـاھىيەتتە ھەل بولغۇسـىم بىـر م شـت لل كتە دۇچ كەلـگەن.      
يـول كىشـىلەر قەلبىـدە ياراتىۇچىغـا      چ نتى ئۇ ر بـۇ يەردە تاللىۋالغـان  

ئىشىنى  ەەيدا قىلىدىغان  قائىدىسىگەھەمدە ئۇنىئ ئىھھىي ئەخھق 
ئاشۇ غايەت زور ك چنىئ ئورنىنى ھەر قاناە قىلسـىمۇ تولـۇقى بىـلەن    

 باسالمايتتى. 
كاللىســـــىنى  –ئـــــنزلىرىنى بىلىملىـــــك چاغلىغـــــان ۋە ھـــــوش

غــان ئاشــۇ ئاتىھرنىــئ جــۇدا بول –ئىشــلەتتەنلىتتىن ئىمانــدىن ئــادا 
 داۋاملىق نېمە قىلىشنى بىلمەي تېڭىرقاپ ي رگەنلىتىنى كنرىسىم. 

 قانداقمۇ ئنز بالىلىرىنىئ غەمگ زارى بو  يدۇك  تېڭىرقىغۇچىھربۇ 
ــت تەربىي ــىدە ەەەرزەن ــەناىلىكس ــيدىن ئىش ــۇد   ى ــاھ مەۋج ەاناھگ

ىـۇر    ھەر بىر دادىنىـئ بـۇ ئىشـتا جىـددىي ئويلىنىشـى ۋە چوگ     اسبولمى
 تەەەكتۇر قىلىشىغا توغرا كېلىدۇ. 

بالىنىئ چوڭ بولۇپ  قورامىغا يېتىشىگە ئەگىشى  مۇرەكتەەلىتتە 
ــەھەر     ــلىرى ۋە ش ــنىھر  ساۋاقداش ــتەپ  قوش ــيەت  مەك ــان جەمئى تولغ

ــل  ــئ   تەســىرى ي زلىنىشــلەرنىئتۇرمۇشــىدىتى ھەرخى ئاســتىدا ئۇنى
ھەر  ئىشـىدا ەربىـيە  دە  ت –ۋۇجۇدىدا ت رل ب ئىللەتلەر يىلتىم تارتىـدۇ  

. بــۇ كــ نلەردە كــنەلىگەن ئاتىھرنىــئ  تۇغۇلىــدۇخىــل قىيىــناىلىىھر 
ــار چىگىــ  مەســىلىلەرگە يولۇقۇشــى    بېىشــىنى ــر قات ــدىغان بى قاتۇرى

 يۇقىرىىى ھەقىىەتنى ياخشى دەلىللەپ تۇرۇەتۇ.  
ئــۇ مىسلىســىم ك چتــۇر  ئــۇ ئىنســاننىئ ئاشــۇ قۇتــۇلغىلى   –دىــن 

ھەل قىلىشـىغا  ئـاتىھر بـالىھر ۋە     ىلىلىرىنىمەسبولمايدىغان م شت ل 
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بارلىق جەمئىيەت كىشىلىرىنىئ بېشىنى قوچۇۋاتىان چىگىشـلىتلەرنى  
 ياردەۋ بېرىدۇ.  تەيېشىش

ئـايرىغۇچى دېـگەن    ئالىيئالھھ بار  ئۇ ياخشىلىق  يامانلىىنى ئەڭ 
ــنزىنى    ئىــدىيىنى ــا  ئ ناھــايىتى كىاىــك چىغىــدىھ قوبــۇل قىلغــان ب
ئىـگە   تـ رتتىگە  قىممەتلىـك سىگە ئ ندەيدىغان تەربىيەەت ياخشى ئاد

 بولغان بولىدۇ. 
دىنى دەرسـلەر ۋە دىنـى سـورۇنھر  ئىبادەتخانىھرغـا دائىـم قاتنـاپ       

 تەســـــىرتـــــۇرۇش بالىنىـــــئ يـــــۇمران قەلبىـــــدە ئەڭ چوگىـــــۇر     
قالدۇرىدىغانلىىىنى بۇ جەھەتتە ئىلى  بېرىلغان كنەلىگەن سـىناق ۋە  

 بېرىدۇ. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  پئىسۆاتھتەكش رخشلەر 
ــا ئانــداق يــا مۇنــداق بولمىغــۇر    ئــادەتتە ئىبــادەت ســورۇنلىرىدا ي
ئىشھرنىئ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر بالىھرنىئ ئىبادەت سـورۇنلىرىدا  

ــىھەت  ــا  بىمنىــئ بالىھرنىــئ      ئاگھشــلىرىنەس ــاناە كــنپ بولس ق
اىلىك ۋە كەڭ يامان  شەخسـىيەت  –ناھەق  ياخشى  –قەلبىگە ھەق 

سـاغھۋ ئاساسـلىرىنى يىلتىـم     چ شـەناىلەرنىئ قورساقلىق قاتـارلىق  
  شــۇنىڭدەب بــۇ ئىشــھر تېگىــدۇئا ھىــدە يــاردىمى  تارتىۇزۇشــىمىمغا

ــا ئىمــان   ــاخىرقى ھېســابتا ئالھھى ــدە ئالھھنىــئ  كەلتــ رخخشئ ھەم
ئەخھق ئۇدۇمىنى ئاشۇ مەنبەلەرنىئ ئاساسـى دەپ تونۇشـىا    ئىھھانە
قـۇ ق سـالىدىغان    دەرسـلەرگە بېرىدۇ. شۇنداق بولغاندا دىنى  ياردەۋ

بالىنىــــئ خۇسۇســــى ئــــادەتلىرى ئۇنــــداق يەرلەرگە بارمايــــدىغان 
س بالىھرنىڭتىدىن كنپ ياخشى بولىدۇ. بۇ  مېنىئ ئون مىئ شـەخ 

ــ رخش ئ  ــتېمىلىق تەكش ــتىدە سىس ــيىن  ېئ س ــدىن كې ــ  بارغىنىم لى
 .  يەك ن ۋچىىارغان 
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ان دىنىــي دەرســـلەرنى ئــۇ ر ئـــنزلىرىگە   بالىھرغــا بېرىلىـــدىغ 
ــاش     ــدىغان ي ــۇل قىھ ي ــىمۇ قوب ــنزلەرنى چ شەنمىس ــيىلگەن س دې
باسىۇچىدىن باشھەھ ئنت شـتە چىـئ تـۇرۇش كېـرەب. بـۇ باسـىۇچ       
بولسا بالىھرغا ئنز ھەۋە  ۋە ئىستەكلىرىنى ي كسەب ئـنلاەملەرگە  

گەر ئەڭ ئەەلىـك ەەيتـى. ئە   ئنگىتىشـنىئ قانداق بويسۇندۇرۇشنى 
 يەتمىگ چەئاتىھر بالىھرنى ئاگلىغان نەرسىنى چ شەنگ دەب ياشىا 

ــلەرگە   ــى دەرس ــلىتتەدىن ــۇ ر    ئەۋەتمەس ــى ئ ــا  ئېنىىت ــئ تۇرس چى
ئنزلىرىگە ەۇشايمان كەلت رىدىغان ئىشنى قىلغان بولىـدۇ. چـ نتى   

شــەيئىلەرنى چ شــىنەلەيدىغان ياشــىا يەتتەنــدە  ئەتراەىــدىتىبــا  
ئنتـ پ كەتـتەن  ئۇنىـئ     ئاللىىاچـان  ۋاقتـى  بۇزۇلغاننى ت زەشنىئ

ەەيــتلەر قولــدىن كېتىــ  قالغــان     قىممەتلىــكھاياتىــدىتى ئەڭ 
 بولىدۇ.
تەربىيە توغرىسىدىتى سنزلىرىنى بۇ سەمىمىي سـنزلەر   – تەلىمئۇ  

ۋە  تەبىئىتـى تەلىم تەربىيە ساھەسى ئىنسـان  »بىلەن ئاخىر شتۇرىدۇ: 
ــويىاە ئىمدى   ــ رگە ئايرىلىشــى ب ــئ ت ــلىق  ئۇنى ــنرخلگەن ئاساس ــ  ك نى

ھەقىىەتـــلەر ۋە تونۇشـــھرنى بىـــر يەرگە تـــوەھپ چىىىشـــىا جىـــددىي  
ئېھتىياجلىق. شۇنداق قىلغاندىھ ئىنسانىيەت قولغا كەلت رگەن بـارچە  
ئېسىل ئەنئەنە ۋە ئادەتلەرنى قوغداپ قىلىشىا  شۇنىئ بىـلەن ئىـدىيە   

ــدىتى  – ــىم  مەنمەنلىتــتىن   كــنرەگلىتلەرنىئاگ خــالى شەخسىيەتس
بولغان بىر ھايات شـەكلىگە بويسۇندۇرۇشـىا ئىمتـان تۇغۇلىـدۇ. سـىم      

 غـــايىلىرىنىبىـــلەن ھـــازىرقى زامـــان  قىممەتلىـــرىيىـــراق ئنتمـــ ش 
بىرلەشــت رخش ئ چــ ن دىنــدىنمۇ بەكــرەب ئەســىاتىدىغان قـــورالنى      

 «.تاەالمايسىم
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 سەپسەتىسى« ۋىجدان»ئىمانغا تايانمايدىغان 

  ئەخھق بېسى ئىماننىئ ئورنىنى  دىن بىلەن« ۋىجدان»بەزىلەر 
ــنز      – ــماقتا. ئ ــدۇ  دەپ قاراش ــنلاىمى بو  ي ــىي ئ ــئ ئاساس ەەزىلەتنى

ياۋروەــادا چېركــاۋ ۋە خرىســتىئان روھانىيلىرىنىــئ ئــنزلىرىگە   ۋاقتىــدا
تۇرمۇش شەكىللىرى ھەمـدە   يېڭىلىنىۋاتىانقىلاە ئا قىسى بولمىغان 

ــم   ــان ئىلىــــــ ــي قېلىۋاتىــــــ ــىلىرىەەن  –تەرەقىىــــــ ئەتەي  غائشــــــ
غىم  بۇرۇن ېان ەادىشاھ  ئەمەلدار ر بىلەن ئ  زوراۋئارىلىشىۋىلىشلىرى

 كەلت رخۋاتىـان ەەننىـئ راۋاجلىنىشـىغا    –يالىشى  جەمئىيەت ۋە ئىلىم 
  زىيـالىيلىرىمۇ  مۇتەەەكتۇرقۇتۇلۇشىا بەل باغلىغان بۇرتۇئا  زىيىنىدىن

ۋە ئۇنىــئ ئــۇ ر چېركــاۋ  شــۇنداق ئويھشــىان ۋە بۇنىــئ نەتىجىســىدە
ئائىــت بــارلىق نەرســىلەرگە قارشــى   سىىستېمىســىغائەخــھق   ئەقىــدە

نى دەسسىتى   ئۇنى ئەخھق «ۋىجدان»چىىىان  ئۇ ر دىننىئ ئورنىغا 
ئاساسىي قىلى  كېرەب  لىرىنىئەىرىنسىۆناھەق  -ئنلاەملىرى ۋە ھەق

ــگەن  ــدىيىنىدې ــھ      ئى ــۇنىئ بىلەن ــ  ش ــا ئى ــان. ئەمم ــا قىلغ تەرغى
كـنرە  ئنزلىرىنىـئ بـۇ     سـەۋەبلەرگە ېيىن ئـۇ ر ت رلـ ب   ت گىمىگەن. ك

بارا توختىتىشىا باشلىغان. دوكتـۇر  ئۇسـتاز    -بارا ھەرىتەتنىسولاىل 
دېــگەن كىتابىــدا مۇنــداق « ئەقىــلئىســھۋ ۋە » مەھمــۇد ئەبــدۇلھەلىم

غەربتە چېركاۋ دائىرىلىرى بىلەن ئۇ رغا قارشى قوزغالغـانھر  »يازىدۇ: 
ــ رەش  ئارىســــىدا ئــــۇزۇن مە زگىــــل داۋامھشــــىان دەھشــــەتلىك كــ

ــنز ئىمىغــا   ۋەزىــيەتئاخىرلىشــى    تىناھنغــان ۋە تۇرمــۇش رىتىمــى ئ
ــالىم     ــدا غەر  ئ ــر چاغ ــتەن بى ــۇرلىرىچ ش ــنز  مۇتەەەكت ــنزىنى  -ئ ئ

لىرى  ەىرىنسـىۆ تەكش رخشتە باشلىدى.  ئۇ ر ئىنىىھبنىـئ يېتەكاـى   
ئ سـتىدە كەڭ   ەرسـەۋەبل غايە   نىشانلىرىنىئ ئ ن مسـىم قېلىشـىدىتى   



 319 

ــلىرىنى      ــۇن قاراش ــى نۇرغ ــدە ئىلگىرىت ــدى  نەتىجى ــك ئىمدەن كنلەملى
بارلىق نەرسىنى كـنزەتتى. ئـۇ ر ئـنز     جەرياندىتىئنزگەرتتى. ئۇ ر بۇ 

بـار   سـىمۇ ىمەسىلئىاىـدە ۋىجـدان    مەسـىلىلەر ئنزىنى تەكشـ رگەن   –
ــنتتەن      ــۇپ ئ ــا بول ــۇ ر تارىخت ــدى. ئ ــانئى ھادىســىلەر  زور  تا يلىغ

چـ رخپ ئـاخىرى   ەنۇقتىسىدىن تۇرۇپ كنزدىن ك« جدانۋى»شھرنى ئى
ھەر دەۋر ۋە »ئېيتىان بۇ يەك نگە كەلـدى:   كىرىسون ئاندىرىدوكتۇر 

ھەر جايـــدىتى ئىنســـانھر ۋىجـــدان بـــويىاە ئىـــ  قىلىـــدۇ. لـــېتىن 
شۇنداقتىمۇ كىشىلەردىتى ۋىجداننىئ ئىۆادىلىنى  شەكلى ئوخشاش 

ــدە     ــىا دېگەن ــدۇ  نېمىش ــاش   بولماي ــانى ئوخش ــىغان دەۋرى ۋە ماك ياش
بولمىغان كىشـىلەرنىئ نەزىرىـدىتى ئـادالەت ۋە ياخشـىلىق ئۇقۇمىمـۇ      

 «. ئوخشاش بولمايدۇ
بىــمگە يەنە نۇرغــۇن مىســالھرنى  كىرىســون ئانــدىرى ەروفېسســور

دەۋرلىرىــدە  يۇنــانقەدىمتــى  تىــن  »بايــان قىلىــ  مۇنــداق دەيــدۇ:  
. ئۇ چاغھردا ھەر قاناە ئالىيجانـا   قۇللۇق ت زخۋ يولغا قويۇلغان ئىدى

ــ    ــئ ئېلىــ ــالھر ۋە بالىھرنىــ ــادەممۇ  ئەرلەر  ئايــ ــىىسېتىل -ئــ ۋە  شــ
 «. تەبىئىي ئىشتەكھ قارايتتى قىلىنىشلىرىغاھايۋانھرچە مۇئامىلە 

قەدىمتى رىم قانۇنلىرىدا ئايالھر ۋە بالىھرنى ئەرنىئ م لتى دەپ »
تتى قىمى بولسا  ئۇنىئ ئىتتـى  بەلگىلەنگەن. ئەگەر بىر ئادەمنىئ ئى

ھوقۇقى بو تتى. ئـۇ ر جىنـايەت    سېتى  بازىرىداقىمدىن بىرىنى قۇل 
ئنتتـــ زدى  دېـــگەن گۇمـــان بىلەنـــھ جـــازانى ئەمەلىيلەشت رخشـــنى  

ئ چـ ن   لىغـانلىىى ىرئوغقانۇنلۇق  دەپ قـارايتتى. ئـاددىي بىـر نەرسـە     
ــازراق   ــىمۇ ئـ ــادەمنى كنرسـ ــىلغان ئـ ــا ئېسـ ــاراملدارغـ ــېس مۇ بىئـ ىق ھـ

  «.قىلمايتتى
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لېتىن بىـم بـۇ بىـر ئەسـىر ئىاىـدە ت رلـ ب رايـونھردا يـ ز بەرگەن         
 ھېسابســـىمۋىجـــدان ئىۆـــادىلىرىنى سېلىشتۇرســـاقمۇ يەنىـــھ ھەددى  

 تاەا يمىم.  ەەرقلەرنى
نىئ  كىرىســـون ئانـــدرىدوكتـــۇر  مەھمـــۇد ئەبـــدۇلھەلىمدوكتـــۇر 

بـۇ  »نداق دەيدۇ: كەلت رگەندىن كېيىن مۇ نەقىليۇقىرىىى سنزلىرىنى 
 جـاھىلىيەت مىسالھر ەەقەت دېڭىمنىـئ تاماىسـىھ  خـا  . بـۇ يەردە     

ۋىجــدانلىرىنى ئىســھۋ دەۋرىــدىتى ۋىجــدانھرغا      ئەرە دەۋرىــدىتى 
ــۇلمان   جـــاھىلىيەتتىتى بـــۇتۆەرە  ۋىجـــدانھرنى ئىســـھمدىتى مۇسـ

ــالھر     ــىم مىس ــاق ھەددى ھېسابس ــتۇرىدىغان بولس ــدانھرغا سېلىش ۋىج
ــدۇ. ــھرنىئ   چىىىـ ــارلىق سېلىشتۇرۇشـ ــىبـ ـــ نەتىجىسـ ــداننى  ــ ۋىجـ

ــنلاىمى    ــى ئ ــئ ئاساس ــۋىلى ئەخھقنى ــك ۋە   قىلى ــھ ھاماقەتلى ەەقەت
 بىھۇدە ئاۋارىاىلىك  دېگەندىن ئىبارەت 

چوڭ ئورۇن بەرگـ زگەن نەرسـە دەل    ش ناەكىشىلەرنى ۋىجدانغا 
تېرلىـك  ۋىجدان تۇغما ئاڭ خاراك ــئارىسىدا تارقالغان  گورۇھھرئايرىم 

ــۇقىرىىى         ــدى. ي ــاراش ئى ــگەن ق ــ چ  دې ــۋار ك ــاب  ئۇلۇغ ــل ە ــر خى بى
ۋىجداننىئ ھەقىىەتەن بىر تۇغما ئاڭ خاراكتېرلىك ك چ  ئنگىنىشلەرمۇ

بــويىاە ســاقلىنى  قا لمايــدىغان  تەبىئىتـى ئىتەنلىتىنـى  بىــراق ئــنز  
ئىـرق   چېلىىىشىك چ ئىتەنلىتىنى  چ نتى ئۇنىئ ھەر بىر ئىرقتىتى 

 ىرىگە قاراپ ھەرخىل بولىدىغانلىىىنى كنرسىتى  بېرىدۇ. خۇسۇسىيەتل
 ئوزۇقھنغـان ۋىجدان گەرچە تۇغما ك چ بولسىمۇ  لېتىن ئۇ ئـنزى  

مەدەنىــيەت ۋە ئىرســىيەت چەمبىرىتــى بــويىاە شــەكىللىنىدۇ. ئــۇ بىــر 
شەخستە شەخس يېشىنىئ ئنزگىرىشى يـاكى بىـر مـۇھىتتىن يەنە بىـر     

ي بىلىم يـاكى روھىـي تەربىـيە بىـلەن     مۇھىتىا ينتتىلىشى  ئۇنى ئەقلى
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تەمىنلەيـــــدىغان كىتابلىرىنىـــــئ ئنزگىرىشـــــى  ئارىلىشـــــىۋاتىان    
 دوستلىرىنىئ ئنزگىرىشىگە ئەگىشى  ئنزگىرىدۇ. 

دەيــدىتەنمىم دىنغــا  قــۇرىمىمئەخھقنــى ياخشــى ئاســا  ئ ســتىگە 
قايتىشىمىم كېرەب. بىم ئۇنىڭدىن ھىدايەت ۋە توغرا يول تېۆىشىا ياردەۋ 

 خالى بىردىنبىر مەنبەدۇر. ئىۋەنلەردىنمىم. چ نتى دىن بارلىق ئالى
ــۇك    ــق ۋە م ــى ئەخــھق ساھەســىدە توغرىلى ەممەللىتتە ئىســھۋ دىن

كېرەكلىك بارلىق نەرسـىلەرنى ئېلىـ  كەلـدى.    ئىنتىلگەن قەلبلەرگە 
سىنا ۋە باشىا ئىسھۋ ئـالىملىرىمۇ ئوچـۇق ھالـدا ئوتتۇرىغـا      ئىبنىبۇنى 

 ويغان.ق
ئىســھۋ دىنــى بولســا »ســىنا شــۇنداق دەيــدۇ:  ئىبنــىىم ئۇلــۇغ ئــال

جەمئىـــيەتتە  ئـــائىلىگە  شەخســـتە قارىتـــا ئەڭ مـــۇكەممەل بولغـــان  
سىنا ئنزىنىئ بـۇ   ئىبنى «.قانۇنىي  ئەخھقىي ت زخملەر يىغىندىسىدۇر

 قارىشىنى بىر قاتار ئەسەرلىرىدە تەكرار تىلغا ئالغان. 
  باشىۇرۇش  نازارەت ئ چ ن يېتەكلەش« ۋىجدان»دىن ئاتالمى  

قىلى  رولىنى ئنتەيدۇ. ئەگەر ۋىجدان بىلەن دىننىئ بۇ مۇناسىۋىتى 
ھاياتلىىنىئ قايسى بىر مەزگىلىدە بۇزۇپ تاشـلىنىدىتەن  شـۇ ھامـان    
ۋىجـــدان ئنزىنىـــئ تەگۆۇگلـــۇقى ۋە ســـالمىىىنى يوقىتىـــ  تاشـــھپ  

 ردائىـم ھەقالىدۇ. شۇگا ئۇ  ئايلىنى تۇراقسىم  ئېغىشاان بىر نەرسىگە 
 موھتاە. قۇماندانلىىىغادىننىئ 

 ئۆزىنى بېغىشالش ۋە قۇربان بېرىش روھى

ئوتتۇرىسـىدا   ئەخھقشۇناسـھر  ئـالىمماى ېرۋە  ئىدىئالىمماىبارلىق 
ــلىىىدىن    ــى بولماسـ ــر خىللىىـ ــاراش بىـ ــنەزەرقـ ــاندىتى  قەتئىيـ ئىنسـ
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ئۇنىئ « شەخسىيەتاىلىك»  ئېنىىراق قىلى  ئېيتىاندا «مەناىللىك»
نىــئ ئىنســان  «شەخســىيەتاىلىك»تەبىئەتلىرىــدىن بىــرى.  تۇغمــا 

بىرى بولۇشىغا يارىشا ھالدا ئىنسان  ت رتتىلەرنىئۋۇجۇدىدىتى روھى 
ــنزى      ــلەن ئ ــدى بى ــى ئال ــىلىق  مەنۆەئەتن ــارلىق ياخش ــنىب  ئىگەللەش

ــۇنى زېمىننىــئ     ــا ب ــدۇ. مان ــادلىىىئويھي ــدىتى ھاياتنىــئ  ئاب   ئۇنىڭ
 تەقەززان ئىھھـــى ھـــېتمەت ھەمـــدە گ للىنىشـــى ئ چـــ  دائىمىلىىـــى

قىلغــان. ئــۇ شــۇنىئ بىــلەن بىــرگە يەنە ئىنســانغا بــۇرچ يــ كلەش ۋە  
 ئېھتىياجلىرىــدىنخەلىــۆە قىلىــ  مەزمۇنىــدىتى ســىناقنىئ  ەزېمىنــد
 بىرى. 

 كوللىتتىۋىمملىـق شۇنىئ بىـلەن بىـرگە ھەر بىـر ئىنسـاندا تۇغمـا      
نسـاندىتى  خاھىشمۇ بولىدۇ  لېتىن شۇنداقتىمۇ ئنزى يەكـتە ھالـدا ئى  

خاھىشىنى ھەر قـاناە قىلسـىمۇ بېسـى  چ شـەلمەيدۇ.     « مەناىللىك»
مانــا بۇنىڭــدىن كنرخۋېلىشــىا بولىــدۇكى ھەرقانــداق ئىنســان بــارلىق   

ھا ۋەتنى ەەقەت بىر ئنزىھ كنرخشنى خا يدۇ. تېخى ئىنسان  – ھوزۇر
ئۇنىڭدىتى دۇنياغا بولغان ئاچتنزل ب ياشىرى  بارىـدۇ.    قىرىغانسېرى

ھھ  تائــا  تنۋەنــدىتى ســنزىدە ئىنســاننىئ بــۇ خىــل خــاراكتېرىنى  ئــال
ئەگەر ەەرۋەردىگارىمنىــــئ رەھــــمەت  »ئۇچــــۇق ئېاىــــ  بەرگەن.  

خەزىنىلىرى سـىلەرنىئ قولـۇگھردا بولسـا  چىىىمـدىن )يەنـى تـ گەپ       
 بېخىـل كېتىشتىنم قورقـۇپ  چوقـۇۋ بېخىللىـق قىھتـتىڭھر  ئىنسـان      

ــدۇ  ــنكېلى ــانھرنىئ» 1«.دېگى ــىڭى    ئىنس ــق س ــتىگە بېخىللى تەبىئى
  2«.كەتتەن
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 مـ لتتە  –ئىنساننىئ دۇنياغا بولغـان ئـامراقلىق  مـال     رەسۇلۇلھھ
ئەگەر ئادەۋ بالىسـىنىئ  »بولغان ھېرىسلىتىنى مۇنداق تەسۋىرلىگەن: 

ــارزۇ      ــالتۇنى بولۇشــنى ئ ــا ئ ــ چ جىلغ ــالتۇنى بولســا  ئ ــا ئ ئىتتــى جىلغ
  «.قىلىدۇ

شى تارتى  كەتسە  ئۇ كنەىناە  ئىنساننى شەخسىيەتاىلىك خاھى
يـاكى بىـرەر    ئورۇنلىمـا تىنالىىنى ياخشى كنرگەنلىتتىن  بىـرەر غـايە    

قۇتلـــۇق ئىشـــنى ئىشـــىا ئاشـــۇرۇش يولىـــدا خەتەرگە ئاتلىنىشـــنى      
خالىمايـــدىغان بولـــۇپ قالىـــدۇ. بۇنـــداق تىنالىـــق ئىـــمدەش روھـــى  

 توختـاپ  چەرخـى جەمئىيەتتە ئومۇملىشى  كەتسە چوقـۇۋ تەرەقىىيـات   
قالىــدۇ. مەدەنىــيەت نــۇرى ئنچىــدۇ  ھەقىــىەت بەلگىلىــرى يوقىلىــدۇ  

 . سوغۇلىدۇياخشىلىق بۇ قلىرى 
ــھھاتاىھرنىئ    ــى ۋە ئىس ــئ ۋەزىۆىس ــدىيىلىرىەەيغەمبەرلەرنى  ئى

ەىـدا قىلىـ      قېنىنىنىنى  ئىسسىق ېچىىىم قىلى   ج لىنىېمەەقەت 
سـىدىھ ئـنز   ئاسا كـېاى  تۇغىانلىرىـدىن   -ۋەتىنى  ئائىلىسى  ئـۇرۇق  

ــر ساھەســىگىھ    ئ ســت نل كىگە ــدىيە  ەىتى ــۇل ئى ــم نوق ئېرىشــتەن. بى
ــانائەت      ــاد  س ــارلىق  ئىىتىس ــلەەاىىىرى   بىناك ــى ئىش ئەمە   بەلت
تىجارەت ساھەلىرىگە قارىساقمۇ ئۇ ردا مەيدانغا كەلگەن كاتتا ئىشـھر   

ــنز  ئىنىىھبھرنىــــئزور كنلەملىــــك قۇرۇلۇشــــھر  ب يــــ ب  ەەقەت ئــ
ســىدە چىــئ تــۇرۇپ خەتەرلەرگە قورقمــاي تەۋەكتــ ل قىلىــ     مەۋقە

ەىـــداكارلىق بىـــلەن كـــ رەش قىلىشـــنىئ نەتىجىســـى ئىتەنلىتىنـــى  
 كنرخنگىدەبك رىمىم. ئنز سا مەتلىتىدىن غەۋ يەيدىغان ئادەۋ كنزگە 

 تـوغرائىي شـائىرى    ىمتـى زامانـدا ئـنتتەن ئەرە   ئى  قىھلمايدۇ. قەد
 داق دەيدۇ:قەسىدىسىدە مۇن«  ۋ»ئنزىنىئ 
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 قوغھشىان قا ر ي كسەكتە ئاشماقتىن   تىنالىىنىئەتەي 
 . ياتىاقتىنئنتەر ئنزىنى ئالداەھ بولۇپ ھۇرۇن ۋە 

 شۇ بولسا زېمىن ئاستىغا قاز لەخمە   مەيلىڭمۇنىئ ېس
 ۋە ياكى كنكتە قوي شوتا  قېنى مەندىن يىراق تۇرغىن.

 
 مۇنداق دەيدۇ:  مۇتەنەببىي تەييىائەبۇ 

 
 ما مېنى چوقىىھرغا ئنرلەشتىن توس
 مانھردا ئەركەب ئ چ ن نېمە باركئوي

 شەرەپ چ شەيسەن  -شانۇتەر تنكمەستىن 
 .ئۇيۇ ر مۇتەنەببىيقىلىىىڭدىن 

 
ــان  ــئ شــ ــلەش  مەدەنىي  - مىللەتنىــ ــەۋكىتىنى تىتــ ــى ىتىشــ نــ

نى ئ ســتىگە ئــېلى  كــنزلەنگەن   ى  تــارىخىي بــۇرچ ي كســەلدخرخش
ــيەت    ــر جەمئىـ ــداق بىـ ــۇۋ ھەرقانـ ــىمچوقـ ــاانلىىھر   تىنىمىسـ تىرىشـ

  جاەـادىن تالمــا  بىلەكــلەر   ئەقىلــلەر ســوۋۇمايدىغان تەەەكتـ ردىن 
ــىەت يو ــدىغان  ھەقى ــنزگە ئىلماي ــانى ك ــدىتى جاە ــازاەنى  لى شــېرىن  ئ

ســانايدىغان  ئـــنزى ھەقىـــىەت ۋە ھىــدايەت دەپ ئىشـــەنگەن يولـــدا   
ــدىغان     ــى ئا  يـ ــان قارشـ ــ منى ھەرقاچـ ــگەن ئنلـ ــتۇمتۇت كەلـ  ئۇشـ

 ئادەملەرگە موھتاە بولىدۇ. 
بۇنداق ئادەۋ قەيەردە يېتىشت رخلىدۇك قايسى مەكتەەتىن چىىىـدۇك  
ئــالھھ  بىــلەن قەســەمتى  بــۇ تــ ردىتى ئىنســانھرنى چىىىرا يــدىغان  

 . مەكتىۆىدۇربىردىنبىر مەكتەپ ئىمان 
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ئىمان  ئىنسانغا دۇنيا ھەۋەسلىرى ۋە ئارزۇ ئىستەكلىرىنى تـنۋەن   
تائــاۋ   باســىۇدەبئــاچلىىىنى  مــنمىنىلىــ  كنرســىتىدۇ. ئەرزىــمە  ق

. ئــۇ كــنگلى خــوش  يېتەرلىنىــدۇئەۋرىتىنــى يــاەىۇدەب كىــيىم بىلەنــھ 
ئېلى  قويۇپ  ئالىىنىغاۋىجدانى ئاراۋ ئالغان  ي رەكلىك ھالدا جېنىنى 

ھەقىىەت يولىدىتى جەگلەرگە كىرى  كېتىـدۇ  جەڭ مەيدانىـدا ئنلـ ۋ    
ى خۇرسەنلىك بىلەن ك ت ۋالىـدۇ. چـ نتى ئـۇ    كېلى  قالسا  ئۇ ئنل من

ئالھھنىـئ رازىلىىـى   : »ئىشىنىدۇئنل منىئ كەينىدە جەننەت بارلىىىغا 
 1«.كاتتىسىدۇرم ھەممىدىن نېمەتلىرىنىئ)جەننەت 

ــېمە بەرســە مەيلــى ئ لگ ر)  مــنمىن م نەقــدكــنەىناە ھەق يولىــدا ن
  بولســۇن يــاكى نىســى بولســۇن ئۇنىــئ بەدىلىــگە بىــر نەرســە ئــېلى  

ئ چ ن بېرىـدۇ. ئۇنىـئ كـنگلى دائىـم ئنزىنىـئ بەرگەن قۇربـانلىرى       
ەەيھسـوەھر   ماتېرىيـالىمماى ئېلىشىا تىرىشىدۇ.  مۇكاەاتئ چ ن ئادىل 

بىـلەن ھەمـدە ياخشـى     مۇكاەـاتلىرى بۇ تەرەەنى دىندىن خالى ئەخھق 
ــك      ــا رازىمەنلى ــادا قىلغانھرغ ــۇرچىنى ئ ــان  ب ــ  قىلغ ــاللىقئى   خوش

يغۇســـى بېرىـــدىغان ۋىجـــدان ئـــاتلىق نەرســـە بىـــلەن ئازادىلىـــك تۇ
قانــدۇرماقاى بولۇشــتى. لــېتىن ئــۇ ر ھەقىــىەت يولىــدا ئــنزىنى ەىــدا  

بولـۇپ ئـنلگەنلەرگە قانـداق     شېھىدقىلى   جېنىنى سېلى  بەرگەن  
لىشـــتى. چـــ نتى ئـــۇ رچە  ئـــادەۋ  ېتېڭىرقـــاپ ق بېرىشـــتە مۇكاەـــات

دېـگەن نەرسـىلەر    للىقخوشـا ئنلگەندىن كېيىن ئۇنىڭدا رازىمەنلىك  
بولمــايتتى. ئنلــ ۋ بىــلەن ە تتــ ل ئىــ  ئاياغلىشــاتتى. ئالھھىــا ۋە       

بېرىدۇ.  يېشى ئىشىنى  بولسا مانا بۇ ت گ ننى  مۇكاەاتىائاخىرەتتىتى 
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ش بھىسـىمكى  »ق ئـالھھ  قۇرئـان كەرىمـدە مۇنـداق دەيـدۇ:      ۇلۇبۇ توغر
ر ياكى )غازاتىـا  ەلسەگلىدا )يەنە غازاتتام ئنلت رخئالھھ  يول سىلەرئەگەر 

ــ  ــەگل    كېتىۋىتى ــلەنم ئنلس ــھر بى ــنز ئەجىلىڭ ــالھھ   ەئ ــىلەرگە ئ ر  س
ــان   ــدىن بولغـ ــرەتتەرىۆىـ ــئ    مەغۆىـ ــۋەتتە ئۇ رنىـ ــمەت  ئەلـ ۋە رەھـ

  1«.توەھيدىغان دۇنياسىدىن ئارتۇقتۇر

ــئ ــاددىي      منمىننى ــان م ــەرپ قىلغ ــدا س ــالھھ يولى ــمەنئ   ۋىى
قاناىلىـك   تىرشـاانلىىلىرى  روھىي  جىسمانىي تەرەەتىتـى بـارلىق  

ۋە قانداق بولۇشتىن قەتئىينەزەر ئالھھنىئ قېشىدىتى ياخشىلىىھر 
ــا يېمىلىــــ  تۇرىــــدۇ. ئۇنىڭــــدىن   دەەتىرىــــدە ئۇ رنىــــئ نامىغــ

شـــۇنىئ ئ چـــ نتى  ئـــۇ ر : »كېمەيتىۋىتىلمەيـــدۇزەررىاىلىتمـــۇ 
ــۇزلۇق  تارتىـــان جاەـــا       ــئ يولىـــدا ئۇچرىغـــان ئۇسسـ  –ئالھھنىـ

خاەىلىىىــا ســالىدىغان  كــاەىر رنىچلىق  ئۇ رنىــئ   ئــامۇشــەقىەت
شــتەن )ئــۇ رنى  ھەر بىــر قەدىمــى  دخشــمەنلەر ئ ســتىدىن ئېرى   

ــ رخش  ئەســىر ئــ  ــر  ېئنلت ــارلىقم ھەر بى ــۇپ قىلىــ  قات لى   مەغل
نەرسىسى ئ چ ن ئۇ رغا ياخشىلىق )يەنى ساۋاپم يېمىلىدۇ. ئـالھھ   

ىۋەتمەيـــدۇ. ياخشـــى ئىـــ  قىلغۇچىھرنىـــئ ئەجرىنـــى بىتـــار قىل
ئۇ رنىئ )ئالھھنىئ يولىدام مەيلـى كىاىـك بولسـۇن يـاكى چـوڭ      
بولسۇن  سەرپ قىلغان نەرسىسى ۋە جىھاد ئ چ ن باسىان ھەر بىر 

ــاتمۇساەىســى ئۇ رنىــئ قىلغــان ئەمەللىــرىگە ئەڭ ياخشــى    مۇكاە
 2«.بېرى  ي زىسىدىن ئۇ رغا يېمىلىدۇ
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 نەمۇنىلىرى مىنلەرچەمۆئۆزىنى بېغىشالش ۋە پىداكارلىق روھىنىڭ 

رەر جىھــاد ۋە ئــنزىنى بېغىشھشــىا چاقىرغــان بىــ  منمىننىــئبىــرەر 
لىشى ئۇنىڭغا يېتەرلىك ئىدى. ئـۇ شـۇ   ېئايەتنى ئوقۇپ ياكى ئاگھپ ق

ــۇ ئالھھنىــئ رازىلىىىنــى    ــدىرايتتى  ئ ھامــان ئــۇنى ئىجــرا قىلىشــىا ئال
ىا تەييـار  نەرسىلىرى ۋە ئنز ھاياتىنى تەقدىم قىلىش قىممەتلىكئىمدەپ 

يـالغۇز ۋە  »ئوقۇۋېتى :  س رەسىنى تبەرائەئەنسارى  تەلھەئىدى. ئەبۇ 
توپ بولغان ھالدا ياشھر ۋە ئوتتۇرا ياشھر ھەممىڭھر چىىىڭھر  ئـالھھ  

دېـگەن يەرگە كەلگەنـدە   « ئنزرىسىنى قوبـۇل قىلمايـدۇ   بىرىڭھرنىڭمۇ
  «قويۇگھر  ئەي ئوغۇللىرىم  مېنى جىھاد ئ چ ن جابدۇپ»بالىلىرىغا: 

ئالھھ سىمگە رەھمەت قىلسۇن ئەي ئاتـا   »ئۇنىڭغا:  ئوغۇللىرىدېدى. 
بىلەن تا ئۇ ۋاەات بولغانغا قەدەر  ئەبـۇ بەكـرى بىـلەن     رەسۇلۇلھھسىم 

تا ئۇ ۋاەات بولغانغـا قەدەر  ئـنمەر بىـلەن تـا ئـۇ ۋاەـات بولغانغـا قەدەر        
رنىڭىمدا جەگنـى  بىرلىتتە جەڭ قىلدىڭىم  ئەمدى بولغاندا سىمنىئ ئـو 

  «يـاق  زادى مېنـى جابـدۇپ قويـۇگھر     »  دېيىشتى. ئۇ: «بىم قىلىمىم 
ئۇنىڭغـــا جەڭ جابـــدۇقلىرىنى تەييـــار پ  ئوغـــ لھردەپ تۇرۇۋالـــدى. 

بەردى. ئۇ مۇسـۇلمانھر قوشـۇنى بىـلەن دېڭىمغـا يـ رخش قىلـدى. ئـۇ        
رەر كېمە ئ ستىدە ۋاەات بولدى. مۇسۇلمانھر ئۇنى دەەـنە قىلغـۇدەب بىـ   

قۇرۇقلۇق تاەالماي يەتتە ك ندىن كېيىن بىر ئارالنى تاەتى ۋە ئۇنى شۇ 
 ئارالغا دەەنە قىلدى. 
جەگـگە چىىتـى. باشـىىھر     مۇسەييە ئىبنى  سەئىدبىر كنزى ئەما 

ئۇنىڭغا  سەن بىر ئاغرىىاان تۇرساڭ  دېگەنـدە ئـۇ: ئـالھھ  يېنىـك ۋە     
گە قاتنىشالمىسـاممۇ  ئېغىر ھالەتتە چىىىشنى تەلەپ قىلغان  مەن جەگـ 

 تاقھرنى ساقھپ  بېرەلەيمەن  دېدى.  –  ي ب بېرەلەيمەنمەسلىھەت 
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شاۋ ئۇرۇشىدا قېرىلىىتىن قېشى كنزىگە ساگگىلىغان بىر ئـادەمنى  
 بـۇۋەزىۆىنى ھەي تاغا  ئالھھ  سـەندىن  »كنرخپ  مۇسۇلمانھر ئۇنىڭغا: 

بىمنـى يېنىـك ۋە    ھەي بالىلىرىم  ئالھھ »  ئۇ: دېۋىدى  «قالدۇرغانغۇ 
   دېدى. «ئېغىر ھالەتتە چىىىشىا بۇيرۇدى

بەزى ي رخشلەردە ئاتا بىلەن ئوغۇل جىھادقا چىىىشتا بەسلىشـى    
  ئاتـا ئوغلىغـا: ئوغلـۇۋ     چىىسائنز ئارا چەب تاشلىشاتتى. چەب ئوغۇلغا 

ماگا يـول قـويغىن  مەن سـېنىئ داداڭ  دەيتتـى. ئوغـۇل ئۇنىمـاي  ئـۇ        
لھھ  بىلەن قەسەمتى باشـىا نەرسـە بولغـان بولسـا     دېگەن جەننەت  ئا

 ساگا ئنت نەتتىم  دەيتتى. 
ئېغىـر ئاقسـاق ئىـدى. ئۇنىـئ      جەمـۇھ ئەمر ئىبنى  ئەنسار ردىن

بىلەن بىرلىتتە جەڭ قىلىدىغان تنت ئـوغلى بـار ئىـدى.     رەسۇلۇلھھ
يــ رخش قىلغــان كــ نى  ئــۇ بــالىلىرىنى ئنزىگىمــۇ جەڭ       ئوھۇدقــا

پ بېرىشـىنى بـۇيرۇدى. بـالىلىرى ئۇنىڭغـا: ئـالھھ       جابدۇقى تەييـار  
مىساگمۇ بىم تېتىيمىـم   ك  سەن چىى قالدۇرۋەتتىغۇسەندىن جىھادنى 

ر رەسۇلۇلھھنىئ ئالـدىغا بېرىـ  ئوغـۇللىرىم مېنـى سـەن      دېدى. ئەم
بىلەن بىللە جىھادقـا چىىىشـتىن توسـتى  ئـالھھ  بىـلەن قەسـەمتى       

قساق ەۇتۇۋ بىلەن دەسسەشـنى  بولۇپ جەننەتتە مۇشۇ ئا شېھىدمەن 
قـارا  ئـالھھ  سـەندىن    »ئۇنىڭغا:  رەسۇلۇلھھئ مىد قىلىمەن  دېدى. 

ــ رخۋ   ــادنى كەچ ــۋەتتەنجىھ ــدى«قىلى ــا:    دې ــۇنى »ۋە ئوغۇللىرىغ ئ
رىمقىنـى   شـېھىدلىك چىىىىلى قويساگھر بولماسـمۇ  ئـالھھ  ئۇنىڭغـا    

بىــلەن  رەســۇلۇلھھ  دېــدى. ئــۇ «ئاتــا قىلىــ  قىلســا ئەجە  ئەمە 
 رەســۇلۇلھھبولـدى.   شـېھىد كـ نى   ئوھـۇد بىـرگە ئاتلىنىـ  چىىىـ     

 ر گــۇرۇھى  ئــاراگھردا ئالھھىــا بەرگەن ئەي ئەنســار»ئەنســار رغا: 
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ئەنە شۇ رنىئ  جەمۇھقەسىمىدە دادىل تۇرىدىغانھر بار. ئەمر ئىبنى 
 دېدى.« بىرى

ــۇ  راھ   ــۇپ ئ ــر نەمــۇنە بول ەت  ەىــداكارلىق نەمۇنىلىرىــدىن يەنە بى
بايلىق  ەاراۋان  كنگ لل ب تۇرمۇشـنى قۇربـان قىلىـ  ئورنىغـا ئـالھھ       
يولىدا ئەزىيەت  قىيىناىلىق تـارتى  ۋە ھەمـمە نەرسـىدىن ئايرىلىـ      

: ئۇ ەاراۋان ئائىلىـدە  ئومەيردۇرئىبنى  مۇسئە قىلىشھرغا رازى بولغان 
ىدى. ھا ۋەت ئىاىدە ئنستەن با  ئ – ھوزۇرتۇغۇلغان  باياشاتلىق ۋە 

ئانىسى ئـۇنى ناھـايىتى بەب ياخشـى كـنرەتتى. ئۇنىڭغـا تولىمـۇ        –ئاتا 
 كىيگـ زخپ مېھرىبان ئىـدى. ئـۇ ر ئۇنىڭغـا ئەڭ ئېسـىل كىيىملەرنـى      

ئەڭ ياخشــى تامــاقھر بىــلەن باقــاتتى. ئــۇ ر ئۇنىڭغــا بــارلىق مېھــرى   
بېغىشھپ چوڭ قىلدى. بۇنىڭـدەب ئەركە    شىنى كني نمۇھەببىتىنى  

ــمەن  ــاتنى    دۆلەت ــا ھاي ــن   كەگتاش ــك  تى ــداق ھا ۋەتلى ــى بۇن يىگىتن
تاشھپ  قىيىناىلىق تولغان ھايـاتنى تالھشـىا نـېمە مەجبـۇر قىلـدىك      

 ئـابروينى ئۇنى ئائىلىسىدىن خۇشـاللىق بىـلەن ئايرىلىشـىا  بـايلىق ۋە     
  ئانــدىن مەدىــنىگە مۇســاەىر ھەبەشســتانغادىنــى بىــلەن  چنرىۋىتىــ 

 ئوھـۇد ىك ئۇ مۇساەىر بولۇپ ي رگەن يۇرتتا  بولۇشىا نېمە ت رتتە بولد
 كىۆەنلىكبولىۋىدى  مۇسۇلمانھر ئۇنىڭغا يەتت دەب  شەھىدئۇرۇشىدا 

تاەالمىدى. تاەىان كىيىم بىلەن ئۇنىئ بېشىنى ينگىسە ەـۇتى  ەـۇتىنى   
ينگىسە بېشى ئېاىلى  قالدىغۇك ئۇنىڭغـا تـ رتتە بـولغىنى ئىمانـدىن     

 باشىا نەرسە ئەمە  ئىدى. 
ــداق   ئەبنىئمۇســ ــۇنى مۇن ــرى ئ ــدىن بى : ســ ەەتلىگەنئاغىنىلىرى
مەكتە يىگىتلىـرى ئىاىـدە ئەڭ چىرايلىـق  ئەڭ     رئۇمەيئىبنى  مۇسئە 

ئەركە  قەددى قامىتى كېلىشتەن يىگىت ئىدى. ئانىسى ناھايىتى باي 
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  ئـۇ  كىيگـ زەتتى ئۇنىڭغـا ناھـايىتى ئېسـىل كىيىملەرنـى       ئايال بولۇپ
ئەڭ كنپ ئەتىر ئىشلىتىدىغان يىگىت ئىدى  مەكتە ئاھالىسى ئىاىدە 

ئىبنــى  ئەرقەۋ رەســۇلۇلھھتــالھپ كىيەتتــى.   ســىلىنىېئ ئاياغھرنــئ
قورۇسىدا تۇرۇپ كىشىلەرنى ئىسھمغا چاقىرىۋاتىان چاغـدا   ئەرقەمنىئ
بــۇ قورۇغــا كىــردى. ئــۇ رەســۇلۇلھھنىئ ســنزلىرىنى ئــاگھپ   مۇســئە 

قورقۇپ مۇسۇلمان  لىرىدىنھەمجەمەتمۇسۇلمان بولدى ۋە ئانىسىنىئ 
بولغانلىىىنى يوشۇرۇپ ي ردى. ئەمما ئائىلىسـىدىتىلەر بىلىـ  قىلىـ     

ــۇ    ــدى. ئ ــنيىگە ســو پ قوي ــۇنى ئ ــۇنجى  ھەبەشىســتانغائ قىلىنغــان ت
ــق ــرەتتە  قېتىملى ــ ھىج ــۇلمانھر    قېاى ــيىن مۇس ــى. كې ــ كەتت  يېنى

 دى. بـۇ چاغـدا ئـۇ بۇرۇنىىـدىن ئنزگىرىـ      ەلـ ك يېنى گەندە بىللە ەلك
 ئايھنغان ئىدى. بىر ئادەمگەقاتاگغۇر 

 : دەيدۇمۇنداق  ئەرتئىبنى  خەببا 
ــۇلۇلھھ – ــرەت      رەس ــمدەپ ھىج ــى ئى ــئ رازىلىىىن ــلەن ئالھھنى بى

ئالھھىــا تاەشــۇردۇق  ئــارىمىمدىن  ئــاقىۋىتىنىقىلــدۇق  ئىشــىمىمنىئ 
كــنرەلمەي  مېۋىســىنىمۇقىلغــان ئەجــرى  بەرگەن بەدىلىنىــئ ئــازراق  

شۇنداقھرنىئ بىرى ئىدى.  ئۇمەيىرئىبنى  مۇسئە لدى. كەتتەنلەر بو
بىر تال كنگلەكتىن ەشتە كىۆەنلبولغاندا ئۇنى  شېھىدك نى  ئوھۇدئۇ 

بىـلەن ئۇنىـئ بېشـىنى ياەسـاق      كىـۆەن باشىا نەرسە تېۆىلمىدى. بىـم  
ــا تتى.     ــۇتىنى ياەســاق بېشــى ئېاىلىــ  ق ــا تتى  ە ــۇتى ئېاىلىــ  ق ە

 ئىمخىـم بـاش تەرىـۆىگە يېۆىـ  ەۇتىغـا      بىـمگە: كـنگلەكنى   رەسۇلۇلھھ
 قىلىڭھر دېدى.  كىۆەن)چىغم نى 

 كىــۆەنلەنگەنبــۇ يىگىتنىــئ ئــنز كىيىمــى بىــلەن      رەســۇلۇلھھ
نى ېياش ئالغان ھالـدا مۇنـداق دېـدى: سـ    قاراپ كنزلىرىگە  جەسىتىگە
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 چىـتە كىـيىم كىيىـدىغان     ئېسـىلراق مەكتىدە كنرگىنىمدە  سـەندىن  
ق ئــادەۋ يــوق ئىــدى. ســېنى ئەمــدى بولســا چېاـى ســەندىنمۇ چىرايلىــ 

 يەگسىم كىيىم ئىاىدە چاچلىرىئ ەاخۆايغان ھالدا كنرخۋاتىمەن. 
ئالدىغا  مۇسئەبنىئ رەسۇلۇلھھمۇنداق دەيدۇ:  ئنمەيرئىبنى  ئۇبەيد

ھەمـمە  »)كېلى  ئۇنىئ ي زىگە ئېڭىشى  تۇرۇپ بۇ ئايەتنى ئوقـۇدى:  
ــا    ــالھھ )سـ ــ زلەنگىن  ئـ ــا يـ ــىڭدام ئالھھىـ ــىا  ئىشـ ــامىي بولۇشـ گام ھـ

  1.«يېتەرلىتتۇر
 زەيـد مال چىىىم قىلى  نەمۇنىلىرىنىئ بىـرى   –ئالھھ يولىدا ەۇل 

كىمتـى ئالھھىـا   : »س رەسـىنىئ  بەقەرەمۇنـداق دەيـدۇ:    ئەسلەۋئىبنى 
ــەنە قەرزى بېرىــدىتەن )يەنــى ئالھھنىــئ رازىلىىىنــى تىــلەپ        ھەس

ھھ ئۇنىڭغـــا مـــال ســـەرپ قىلىـــدىتەنم  ئـــال -ئۇنىـــئ يولىـــدا ەـــۇل 
دېـگەن  ئـايىتى    «بېرىدۇ ساۋا ھەسسىلەپ قايتۇرىدۇ   ئۇنىڭغا چوڭ 

ئانـاۋ سـاگا    –: ئى ئالھھنىـئ ئەلاىسـى  ئاتـا    دەھداھچ شتەندە ئەبۇ 
ــۇرۇپ بىـــمدىن قەرز    ــاجەت تـ ــالھھ  قەرزدىـــن بىھـ ەىـــدا بولســـۇن  ئـ

ــىلەرنى بەرگەن رەســـۇلۇلھھســـورايدىغۇك دېـــدى.  ــۇنداق  ئـــۇ سـ : شـ
 ىلەن جەننەتتە كىرگ زمەكاى  دېدى. ب قەرزىڭھر
نىـئ  بـالىلىرىم ۋە   ې: مەن رەببىمگە قەرز بەرسەۋ ئـۇ م دەھداھئەبۇ 

بو مــدۇك دېــدى.  كېۆىــلئايــالىم بىــلەن جەننەتــتە بىــرگە بولۇشــۇمغا 
: قولـۇگنى سۇنسـاڭ  دېـدى.    دەھـداھ   ئەبۇ دېۋىدى: ھەئە  رەسۇلۇلھھ
لۇلھھنىئ قـولىنى تۇتـۇپ   سـۇ ئۇنىڭغا قولىنى ئۇزاتتى  ئۇ رە رەسۇلۇلھھ
  يۇقىرىــدابــار  بىــرى تنۋەنــدە  بىــرى  بىغىــمنىــئ ئىتتــى ېتــۇرۇپ: م

                                                 
 ئايەت. -0س رىسى  ئەھما  1
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ئالھھىــا قەســەمتى ئــۇ ئىتتىســىدىن باشــىا م لتــ ۋ يــوق  ئۇنىــئ        
ــا قەرز قىلىــ    : رەســۇلۇلھھ  دېــدى. بېرىــۋەتتىمئىتتىلىســىنى ئالھھى

ىلەگنىئ ئىتتىسىنىئ بىرىنى ئالھھ  ئ چ ن قەرز بەرگىن  بىرىنى ئائ
  سـېنى گـۇۋاھ   رەسـۇلۇلھھ تۇرمۇشى ئ چ ن قالدۇرغىن دېدى. ئۇ: ئى 

تـ پ خورمىسـى    922قىلىمەنتى ئىتتى باغنىئ ئەڭ ياخشىسى بولغان
: ســاگا ئــالھھ  بــۇ رەســۇلۇلھھبــارىنى ئــالھھ  ئ چــ ن بەردىــم دېــدى. 

ئـنيىگە   دەھـداھ قەرزىـئ بىـلەن جەنـنەت ئاتـا قىلسـۇن دېـدى. ئەبـۇ        
ى باغـدا بـالىلىرى بىـلەن تـۇراتتى. ئـۇ گەەنـى بـۇ شـېئىر         كەلدى. ئايال

 بىلەن باشلىدى:
 

  ھىدايىتىئ بولغاچ چىراغ يولۇمغا رەببىم  سېنىئ
  .زۇلۇمغامەن خاتىمە بەردىم ب گ ن شېرىك دېگەن 

 بولساممۇ مەن قەۋەت ئامراق ئاشۇ كاتتا بېغىمغا 
 ئۇ  جەننەتتىتى بېغىمغا. كەتتىلەرئنتنە بولۇپ 

 مەن يوق ب گ ن قىلغان ئۇشبۇ ئىشىمغا  لىئنك نگى
 ئنز قولۇمغا. قوشلىنى كېلەر ھامان  بەرگىنىمبۇ 

 ئېلى  چىىىىن ئەي ئانىسى بالىھرنى قېشىمغا 
 بۇ ئۇقۇمغا. ك ن گھرئەمدى بۇ باغ بىمنىئ ئەمە   

 ئە  قاتار بۇ جېنىمغا  ئەمەلھقىلغان ياخشى 
 ىمغا. بولۇپ تاگھ قىيامەت  قالغاندا باش قېت

 
ەايـــدىلىق بولغـــاي  ئـــالھھ  ســـاگا ســـېتىۋالغان  ســـوداڭئايـــالى: 

 ئوقۇدى:  شېئىرنىبۇ  دېگىنىاەبەرىتەت بەرگەي   نەرسەگدە
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 بۇ بېشارەت  بولغايدىبىر ياخشىلىق  شادلىىتىن 
 ساخاۋەت. مېلىنى –ەۇل  قىھدۇرسەندەب ئادەۋ 

 ئا مەت  نېمەتلەرگەئالھھ  بىمنى باي قىلدى 
 ھا ۋەت  خورمىھرداۇنداق ھەر ت رل ب بېرى  ش

 جىنايەت  قۇتاتمىغايبەندە قاناە تىرىشسۇن  
 رىيازەت. –تارتىان جاەا  كىاىلەربىتار كەتمە  

  
ئانــــدىن بــــۇ ئايــــال بالىھرنىــــئ قېشــــىغا كېلىــــ  ئۇ رنىــــئ 

ــدىتى ــدىتى   ئېغىملىرىـــ ــ . ياناۇقلىرىـــ ــورمىھرنى چىىىرىۋېتىـــ خـــ
 ا بىر باغىا چىىى  كەتتى. باشى تنكت رۇۋىتى خورمىھرنى 

ۋە باراقسان  قوروسىجەننەتتە كەڭ  دەھداھنىئئەبۇ : »رەسۇلۇلھھ
 دېدى. « خورمىسى بار بولدى

ئىســــــھۋ تــــــارىخى  ەەيغەمــــــبەرلەر تــــــارىخى ۋە ئۇ رنىــــــئ  
ۋە  بېغىشـھش ئەگەشت چىلىرىنىئ تـارىخى ھەقىـىەت يولىـدا ئـنزىنى     

نىـئ ئ زل كسـىم مەيـدانغا    ئاجايىـ  نەمۇنىلەر  كنرسىتىشتەەىداكارلىق 
كېلىشــىگە تــ رتتە بولىــدۇ. بــۇ نەمــۇنىلەر ۋە مــنجىمىلەرنى ئىمانــدىن  

 باشىىسى يارىتالمايدۇ 

 كۈچ

ــېىىن    ــارزۇلىرى  يـ ــۇن ئـ ــا نۇرغـ ــاننىئ ھاياتتـ ــراق  –ئىنسـ يىـ
تىـدىغان يـول ئـۇزۇن ھەمـدە     ېشانلىرى بولىدۇ. لـېتىن ئۇ رغـا ي  نى

ــ ب ئەگــرى  ن بولىــدۇ. ئۇ رنىــئ توقــايلىىھر بىــلەن تولغــا  –ت رل
بەزىســــى تەبىئەتـــــتىن ۋە ئالھھنىــــئ تەبىـــــئەتتە ئورناتىـــــان   
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بەزىســى ئىنســانھر تەرىۆىــدىن   تەرىۆىــدىن بولســا قــانۇنىيەتلىرى
ئــنز نىشــانى ۋە  يېڭىــ بولىــدۇ. ھەر ئىنســاننىئ بــۇ توســالغۇ رنى 

  دائىملىـق  ھەرىتەتئارزۇلىرىنى ئىشىا ئاشۇرۇش ئ چ ن تىنىمسىم 
 ە ياشىمىىى تەبىئىي. ك رەش ئىاىد

مانــا مۇشــۇنداق ھايــات ســەەىرىدە ئىنســان ئــنزىگە ينلەناــ ب       
ــالغۇ رنى    ــدىتى توسـ ــدىغان  ئالدىـ ــ چ بېرىـ ــنزىگە كـ ــدىغان  ئـ بولىـ

 ھە   –بويسۇندۇرۇپ بېرىدىغان بىر ك چتە نەقەدەر موھتاە 
بۇ ك چ ئەقىدە باغرىدىن ۋە ئالھھىا ئىشـىنى  مەيدانىـدىن باشـىا    

 . يدۇتېۆىلمايەردە 
 مـنمىن ئالھھىا ئىشىنى  بىمگە روھى ك چ بولۇپ ياردەۋ بېرىـدۇ.  

ــئ      ــدۇ  ئالھھنى ــد قىلماي ــىنى ئ مى ــىا نەرس ــدىن باش ــئ ەەزلى ئالھھنى
تۇرسا ھـې    يېندائازابىدىن باشىا نەرسىدىن قورقمايدۇ. ئۇ ئالھھنىئ 

نەرســىگە ەەرۋا قىلمايـــدۇ. ئــۇ قولىـــدا قــورال بولمىســـىمۇ ك چلـــ ب     
ۋە  يېىىنلىـرى ك م ش بولمىسىمۇ باي  كەينىدە  –ە ئالتۇن خەزىنىسىد

ئەگەشت چىلىرى بولمىسىمۇ غالىا  ھاياتلىق دېڭىمىدا ئۇنىـئ ھايـات   
 تەھدىـدى ك چلـ ب دېڭىـم دولىـۇنى ۋە دېڭىـم بورانلىرىنىـئ       كىمىسى

ئاستىدا قالغان ئەھۋالـدىمۇ ئـۇ يەنە دادىـل ھالـدا ئـنز سـەەىرىنى داۋاۋ       
ســـىلەر ئـــالھھنى »ســـتە مۇنـــداق دېـــيىلگەن: . ھەدىئەتت زىۋىرىـــدۇ

ھەقىىىي  تونۇپ تۇرۇپ دۇئا قىلساگھر  شـۇ دۇئـايىڭھر بىـلەن تـاغھر     
  «.يوقالغان بو تتى

ــ چ     ــئ ك ــارلىق جەمئىيەتنى ــ چ ب ــۇ ك ــدۇرشەخســتىتى ب   مەنبىئى
ــداق   ــىلىرى بۇن ــيەت نېم   كىش ــان جەمئى ــگە بولغ ــ چتە ئى ــك دېگەن ى

  ھە  –لىك بەخت
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رىس قىھلمايـدىغان   ەرمەيـدىغان  دخشـمەنگە خـ   ياردەۋ ب دوستىغا
 مىشـاانھر   نانىېۆىئى  تەۋرىتەلمەيدىغان  باشھماى بو لمايدىغان  

 ھە  –بەختسىم دېگەن ىياشىغان جەمئىيەت نېم

 ئىشىنىش قائالالھالالال  مەنبەلىرىكۈچنىڭ  مۆمىندىكى

ك چل كتۇر  چ نتى ئۇنىئ ك چى ئۇ ئنزى ئىشـىنىدىغان    منمىن
ئنزى بىلەن بىلـلە دەپ بىلىـدىغان     ھەر جايدا ل قىلىدىغان  تەۋەكت

مەغلــۇپ قىلغــۇچى   سەەســەتىۋاز رنىيــاردەۋ بەرگــ چى   مــنمىنلەرگە
كىمتـى  »ئـالھھ  تائـا  تەرىۆىـدىن كەلـگەن:      ئالىيب ي ب  ھەممىدىن 

ئالھھىا ينلىنىدىتەن )ئالھھ  ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەۋ بېرىدۇم. چـ نتى  
ئەگەر ئـالھھ   » 1«.لىبتۇر  ھېتمەت بىلەن ئىـ  قىلغۇچىـدۇر  ئالھھ  غا

  ئەگەر ئـالھھ   يېڭەلمەيدۇسىلەرگە ياردەۋ بەرسە ھې  كىشى سىلەرنى 
سىلەرگە ياردىمىنى تەرب ئەتسە  ئالھھتىن باشىا كىم سىلەرگە يـاردەۋ  

تەۋەكتـ ل قىلسـۇن  )يەنـى ھەمـمە      ىـا يـالغۇز ئالھھ  مـنمىنلەر بېرىدۇك 
  2«.ھىا تاەشۇرسۇنمئىشنى ئالھ
ــان  ــ     ۋىلىرىنىــئېمئىم ــا تەۋەكتــ ل قىلى ــرى بولغــان ئالھھى بى

 ئىمىلەگگ لـــ كى ھورۇنھرنىـــئيـــاكى  مىشـــاانلىىى  يغەزەللەرنىـــئ
 ئىنىـرگىيە ئەمە . ئۇ بىر  ئىنسـاننى ئالغـا سـ رگ چى كـ چ ۋە روھـى      

ۋۇجۇدىنى  خـرىس  بەرداشـلىق روھىغـا توشـىۇزۇپ      منمىننىئبولۇپ  
ــل  ــۇرۇش كــ چىگە  تاقابى ــدۇت ــنمىنگە. چنمدۇرى ــيەت ۋە   م ــي نى قەتئى

 تەۋرەنمە  ئىرادە بېغىشھيدۇ. 

                                                 
 ئايەت. – 16س رىسى  ئەنفال 1
 ئايەت. -092ئال ئىمران س رىسى   2
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 ھەقىقەتكە ئىشىنىش

ــنمىن ــتىن      م ــەنگەن ھەقىىەت ــگە ئىش ــنزى ھەقلىىى ــ چىنى  ئ ــنز ك ئ
غىـدىق    ۆىيىتەسـاد ئالىدۇ. ئۇ بۇ ك چنى ئنتتـ ناى شـەھۋەت ھەۋىسـى     

شـلەتمەيدۇ. بىـرەر   شەخسى مەنـۆەئەت  ئەخمىىـانە تەرەەبـازلىق ئ چـ ن ئى    
ــلىتىدۇ.    ــىەت ئ چـــ ن ئىشـ ــدۇ. بەلتـــى ھەقىـ ــاۋۇز قىلمايـ ــانغا تاجـ ئىنسـ

تېگىشــلىك.  يوقىلىشــىا سەەســەتەھەقىــىەت زەەەر قۇچۇشــىا تېگىشــلىك   
ــدۇ     » ــاتىلنى يوقىتى ــم  ھەق ب ــا ھۇجــۇۋ قىلىمى ــارقىلىق باتىلغ ــم ھەق ئ بى

باتىـل  ھەقىـىەت )يەنـى ئىسـھۋم كەلـدى      » 1«.باتىل تۇرماستىن يوقىلىدۇ
   2«.دېگىنم يوقالدى  باتىل ھەقىىەتەن ئوگاي يوقىلىدۇ  كۇفرى)يەنى 

ئىبنـى ئەبـۇ    سـەئىد ڭىـدىتى مۇسـۇلمانھر قومانـدانى    ېج قادىسىيە
ـــۋەقىاســنىئ ئەلاىســى  ــامىر ەــار  قوشــۇنلىرىنىئ   ئىبنــى ەئىــبەر ـ ئ

 ئەتراەىــدىتىقومانــدانى رۇســتەمنىئ ھۇزۇرىغــا كىــردى. رۇســتەمنىئ 
ــۇنلىرى  ئـــالتۇن مۇھـــاەىمەتاىلى ك مـــ ش جابـــدۇقلىرى  –رى  قوشـ

ھاســىل قىلغــان ئىــدى. ئــۇ  كنخرخن شــنىبەھەيــۋەت ۋە ســ رل ب بىــر 
ھېانەرسىگە ەەرۋا قىلماستىن دىىمـاق ئېتـى  قوەـال قـالىىنى  ئـاددىي      

 بىلەن كىرى  كەلدى. رۇستەۋ ئۇنىڭغا:  كىيىملىرى
ــدى. ئــۇ      – ــدىغان ئــادەملەرك دې ــىلەر نــېمە قىلى ــەن... س  كىمس

 رۇستەمگە: 
ــا      – ــر ئالھھى ــالغۇز بى ــتىن ي ــدىگە چوقۇنۇش ــىلەرنى بەن ــم كىش بى

ــىا ــئ   چۇقۇنۇشـ ــدىن ئۇنىـ ــئ تارچىلىىىـ ــرىاىلىتىگە  دۇنيانىـ   كەگـ

                                                 
 ئايەت. -08ئەنبىيا س رىسى  1
 ئايەت. - 80س رىسى  ئىسرا 2
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دىنھرنىئ جەبرىدىن ئىسھمنىئ ئادالىتىگە چىىىـرى  ئ چـ ن ئـالھھ     
 تەرىۆىدىن ئەۋەتىلگەن كىشىلەرمىم  دېدى.

بىـلەن بىـر تەۋرەنـمە       ئىشىنىئالھھىا ۋە ئاخىرەتتە  منمىن
گەۋدىگە ئايلىنىدۇ  چ نتى ئۇ بىر مۇسـتەھتەۋ تۇتىىغـا ئېسـىلغان    

 تــاغۇتكىمتــى »تايانغــان بولىــدۇ:  تــ ۋرخكتەۋە مۇســتەھتەۋ بىــر 
)يەنــى ئــالھھتىن باشــىا بــارچە مەبــۇدنىم ئىنتــار قىلىــدىتەن  ئــۇ  
سۇنما   مەھتەۋ تۇتىىنى تۇتىان بولىـدۇ  ئـالھھ  )بەنـدىلىرىنىئ    

ــلىرىنىم بىلىـــــ   ســـــ ــاگھپ تۇرغۇچىـــــدۇر  )ئىشـــ نزلىرىنىم ئـــ
   1«.تۇرغۇچىدۇر

 ئىشىنىشمەڭگۈلۈك ھاياتقا 

مەگگ لـ كتىن ئالىـدۇ.    ئىشـىنىدىغان ئـنز كـ چىنى ئـنزى     مـنمىن 
ئۇنىئ ھەقىىىـي ھايـاتى بـۇ دۇنيـادىتى چەكلىـك بولغـان ئنتتـ ناى        

قەت ك نلەر  ئەمە   بەلتى ئاخىرەتتىتى مەگگ لـ ب ھايـاتتۇر. ئـۇ ەە   
ئنلــ ۋ ئــارقىلىق بــۇ چەكلىــك ھايــاتتىن ئەنە شــۇ مەگگ لــ ب ھاياتىــا   

 ينتتىلىدۇ. نەزۋ:

 ئەمەستۇر  ت گەشمەكلىكئنل ۋ دېگەن ئنل ەھ 
 .كنچمەكتۇرئۇ ەانىدىن مەگگ ل ب بىر ئالەمگە 

ــار ــى  ئـــنمەير ردىن ئەنسـ ــىدا  ھەمـــاۋئىبنـ بەدرى ئۇرۇشـ
ــاھابىلەرگە:   ــا منىئ س ــبەر ئەلەيھىسس ــال»ەەيغەم ــلەن ئ ھھ  بى

قەسەمتى  ب گ ن مۇشرىتھر بىلەن ساۋاپ ئ مىد قىلى  چىـداۋ  

                                                 
 ئايەت. -059س رىسى  بەقەرە 1
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ــدا   چېتىــنمەيبىــلەن ئۇرۇشــۇپ  ئارقىســىغا   ئالغــا باســىان ھال
تىـانلىىىنى  دەۋا« ئنلگەن ئادەمنى ئـالھھ  جەنـنەتتە كىرگ زىـدۇ   

ــدى ۋە ۋاھ  نېم ــئاگلىـ ــا:  ىـ ــى. ئۇنىڭغـ ــى  دەۋەتتـ دېگەن ياخشـ
  يىلگەنـدە ېدئـوغلىك   امنىـئ ھەمنېمىگە شۇنداق دەيسەن ھەي 

ئارىسـىدا بىـر نەچـاە قەدەۋ مېڭىـ       جەننەتنـئ ئۇ: مەن بىلەن 
: رەسـۇلۇلھھ قـاەتۇغۇك دېـدى.    ئنل شـھ ئاۋۇ ر بىلەن ئۇرۇشـۇپ  

بۇ چاغدا خورما يەۋاتىان ئىدى  بـۇ گەەنـى    ئنمەيرھەئە  دېدى. 
ك ياشـامدىمەن ئاگھپ: مەن مۇشـۇ خـورمىھرنى يېـيى  ئ چـ ن     

دە  قولىـدىتى يەپ   –اتى ت گىمە  ھايات  دېـدى  جەننەت ھاي
ــورمىھرنى   ــان خ ــدا  تاشــلىۋىتى بو لمىغ ــان ھال ــېئىر ئوقۇغ   ش
 جەگگە كىرى  كەتتى:  

 
   تۇرا يمەن قانداق چ شمەي مەيدانغا
  ئاۋاز قوشماي جىھاد دېگەن ەەرمانغا

   ئەسىاتىدۇ ئىنسانغا ساۋاەلىىھ
  شىا ئىشىئ ئنت پ قا ر بىر يانغابا

 .بارغان چاغدا شۇ ئاخىرەت تامانغا
 

ــر   ــى نەزىــ ــائەنە  ئىبنــ ــلەن جەڭ   ئوھۇدتــ ــانلىق بىــ قەھرىمــ
: ھەي سـەئدكە ئۇچرىـدى  ئـۇ    مۇئازئىبنى  سەئدقىلىۋاتاتتى. ئۇنىڭغا 

 تېغـى  ئوھـۇد   نەزىرنىئ ەەرۋەردىگارى بىـلەن قەسـەمتى  ماگـا    سەئد
نتمەي دېـدى ۋە كـنپ ئـ    –كېلىۋاتىـدۇ    ەۇرىىىتەرەەتىن جەننەتنىئ 

 بولدى.  شېھىد
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 تەقدىرگە ئىشىنىش

باشىا يەنە ئنزى ئىشىنىدىغان  يۇقىرىىىھردىنئنز ك چىنى  منمىن
تەقــدىردىن ئالىــدۇ. ئــۇ ئــنزىگە يەتــتەن مۇســىبەتنىئ ئالھھنىــئ       
رۇخسىتى بىلەن يەتتەنلىتىنى  ئىنسانھر ۋە جىنھرنىئ ئـنزىگە ەايـدا   

لھھنىـئ  تى: بىمگە ەەقەت ئائېيتىىن»يەتت زەلمەيدىغانلىىىنى بىلىدۇ: 
تىــدۇ  ئــۇ بىمنىــئ مەدەتتــارىمىمدۇر.    ېتەقــدىر قىلغــان نەرسىســى ي  

ــنئمىىنلەر ــالھھ م ــى   ىىھئ ــۇن )يەن ــ ل قىلس ــنمىنلەرتەۋەكت ــمە  م ھەم
  1«.ئىشىنى ئالھھىا تاەشۇرسۇنم

ــنمىن ــ   مــ ــىم قىلىــ ــمقىم تەقســ ــتىلگ: رىــ ــم نەبىتىــ   ئەجىلىــ
قسـىم قىلغـان رىـمىىتىن مېنـى     بەلگىلەنگەن  بىرەرسى ئـالھھ  ماگـا تە  

  قىســىارتىۋىتەلمەيدۇئايرىۋېتەلمەيــدۇ  ئــالھھ ماگــا ەــ تتەن ئەجەلنــى 
قىلىدۇ. بۇ ئەقىدە ئۇنىڭغا چەكسىم ئىشەن  ۋە غـايەت زور   ئېتىىاددەپ 

 ك چ ئاتا قىلىدۇ. 
ئېيتىلىشـــىاە: بىـــر ئـــادەۋ جەگاـــى بولـــۇپ ئـــالھھ  يولىـــدا ئۇرۇشـــىا 

لىشــىدىن ېتىم قېــئــۇنى توســۇپ  بالىلىرىنىــئ ي تىمىملىغــۇچىھرماگغىنىــدا  
بويســۇنۇش بىمنىــئ قەرزىمىــم  ئــالھھ    بۇيرىغانــدەبقورقۇتســا  ئــۇ: ئــالھھ  

 بىمگە ۋەدە قىلغاندەب رىمىق بېرى  ئالھھنىئ قەرزى  دېگەن ئىتەن.  
ئــنيىگە بېرىــ   ئۇنىــئ كىرگــ زەلمىگەنلەرئــۇنى توســۇپ گەەــتە 

ە تۇرمۇشـتا قىينىلىـ  قېلىشـىدىن    جەگگە كەتس ئېرىئۇنىئ ئايالىنى 
قورقۇتسا  ئايال ئۇ رغا ئىشەن  ۋە خاتىرجەملىـك بىـلەن مۇنـداق دەپ    

 جاۋا  بەرگەن ئىتەن: 

                                                 
 ئايەت. -50س رىسى  تەۋبە 1
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دەپ بىلىـــمەن   يېگـــ چىئېرىمنـــى رىمىـــق بەرگـــ چى ئەمە   –
 كەتسىمۇ رىمىق بەرگ چى قالىدىغۇ    يېگ چى

 ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالى  جەگلەرگە مۇنداق دەپ كىرەتتى:
 

 بار ھامان ئنل ش يا ياشاش  بېشىمدا
 ئنل منىئ ئالدىدا يوق مەندە توختاش.

 چ نتى مەن ئنلمەيمەن ئەجەل توشمىسا 
 بىتار جان ئاياش. ئەجىلىمتوشسا گەر 

  
ــدۇ: قــازا ۋە   ئەفغــانىي ددىنىــجەمال ســەييىد  قەدەرگەمۇنــداق دەي

ــاگلىق   ــان ئ ــاقىلىنغ ــ رئەت  ئېتىىادق ــى  ج ــى  تەبىئىت ــا بېس   ۋە ئالغ
خىتىســى ئەگىشــى  كېلىــدۇ. بــۇ سىجەگگىۋارلىــق ۋە قورقۇمســىملىق ە

بنس پ ئنت شتە  ھا كەتلەرنى تىترىگ دەبشىر رنىئ ي رىتى  ئېتىىاد
  كنگ لسـىملىتلەرنى  ئىغىشماسـلىق كنگـ للەرگە   ئېتىىـاد ئ ندەيدۇ. بۇ 

ئاتــا قىلىــدۇ.  تەبىئەتلىرىنــىكنتــ رخش  قورقــۇناھرنى يوقىتىــۋېتى  
 ۋە مەردلىك تەبىئىتىنى سىڭدخرىدۇ.  ىلىقسېخكنگ لگە 

مۇســۇلمانھر تــۇنجى قېــتىم قوزغالغانــدا كــنەلىگەن مەملىــتەت ۋە  
رايـــــونھرنى تېـــــملىتتە ئىشـــــغال قىلـــــدى. ۋە ئـــــۇ يەرلەردە ئـــــنز  
ھـــاكىمىيەتلىرىنى ئورنـــاتتى. ئـــۇ ر مىللەتلەرنـــى بويســـۇندۇرۇش ۋە 

ــدۇردى. ئۇ    ــرەتتە قالـ ــاننى ھەيـ ــتە جاھـ ــى يېڭىشـ ــئ دۆلەتلەرنـ  رنىـ
ــان     ــى بولغ ــىيە چېگرىس ــۆانىيە ۋە فرانس ــ مرانلىىى ئىس ــرىنىيەھنك  بىي

ــو   ــدىن جۇگگ ــىغىاەتېغى ــدى چېگرىس ــاز ھەۋ   كېڭەي ــانى ئ ــۇ ر س . ئ
شــارائىتىنى  ئــۇ  –يــاراقلىرى كەماىــل  ت رلــ ب رايونھرنىــئ مۇھىــت 
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ــ  ــى خىلمـ ــئ   ۇيەرلەردىتـ ــل مىللەتلەرنىـ ــنرپخىـ ــادەتلىرىنى     ئـ ـ ئـ
قلــۇق سەكســەن يىلغــا يەتمىــگەن ۋاقىــت  بىلمەيــدىغان قوشــۇن تۇرۇ

ــدى     ــانلىىھرنى يەگ ــنەلىگەن خ ــدە ك ــىئىاى ــۇنىەرز  ئىمۆېرىيىلەرن م
 قىلدى. بۇ ئەلۋەتتە ئادەتتىن تاشىىرى كاتتا منجىمە. 

ۋە زېمىـن   ئنرىـۋەتتى ئۇ ر دۆلەتلەرنى ئاغدۇرۇپ  چـوڭ تـاغھرنى   
تــى. نــى قــۇرۇپ چىىلەتتە تولغــان ئىتتىناــى بىــر زېمىنئ ســتىدە ئــادا

ــان ــاقلىرى     تا يلىغ ــئ تۇي ــئ ئارغىماقلىرىنى ــوقىىلىرى ئۇ رنى ــاغ چ ت
قارشـــى تۇرغانھرنىــــئ   ھـــاكىمىيىتىگە   ئــــنز ياناىلـــدى ئاســـتىدا  

ــنەىلىتلەرنى   ــاغ ۋە تـ ــلىرىدىن تـ ــىۋەتتىباشـ ــداق  ياسـ ــۇ رنى بۇنـ . ئـ
ئىشـىنى    قەدەرگە –ەەقەت قـازا   يېتەكلىگىنى يارىتشىامنجىمىلەرنى 

 ئىدى. 

 ا ئىشىنىشقېرىنداشلىقق

قېرىنداشلىرىدىن ئالىـدۇ. ئـۇ    منمىن ئنزىنىئئنز ك چىنى  منمىن
ــى دەپ      ــئ قېرىندىش ــنزىنى ئۇ رنى ــى  ئ ــئ قېرىندىش ــۇ رنى ئنزىنى ئ
قارايــدۇ  ئــۇ بــار چېغىــدا ئــۇ ر ئۇنىڭغــا غەمخورلــۇق قىلىــدۇ  ئــۇ يــوق 

ۋاران  ئـني م لـ كلىرىگە قـاراپ قويىـدۇ       –ئۇ ر ئۇنىـئ مـال    ۋاقتىدا
بېشىغا ك ن چ شسە ئۇ ر ئۇنىڭغـا كنگـ ل بنلىـدۇ  ئـۇ يـالغۇز      ئۇنىئ 

قالسا ئۇ ر ھەمراھ بولىدۇ  ئۇ يىىىلى  چ شسە ئۇنى ينلەيدۇ  ئۇ ئاجىم 
كەلگەندە ئۇنىڭغـا يـاردەۋ بېرىـدۇ  ئـۇ ئىـ  قىلغانـدا ئـۇ رنى يېنىـدا         
تۇرغاندەب ھـېس قىلىـدۇ  ئـۇرۇش قىلغانـدا ئۇ رنىـئ كـ چى بىـلەن        

ــدۇ   ــۇرۇش قىلى ــدە جەڭ   ئ مىــئ كىشــىلىك ئىســھۋ قوشــۇنى تەركىبى
ئــنزىنى مىــئ ئادەمنىــئ كــ چى بىــلەن جەڭ   مــنمىنقىلىۋاتىــان بىــر 
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ــدە      ــنز تېنى ــادەمنى ئ ــئ ئ ــۇ ئاشــۇ مى ــدۇ  ئ ــدەب ھــېس قىلى قىلىۋاتىان
ئۇ رغـا بولغـان سنيگ سـى ۋە     منمىننىـئ ياشاۋاتىاندەب ھېس قىلىدۇ  

ــا كەلت ر   ــۇنداق تۇيغۇغـ ــۇنى ئەنە شـ ــامراقلىىى ئـ ــدۇ. ئـ ــۇلۇلھھىـ  رەسـ
 سمۋولھشـتۇرۇپ ئنز قېرىنداشلىرىدىن ئالىدىغان كـ چىنى   منمىننىئ

بىرىنـــى چىڭىتىـــ  تۇرغـــان بىنـــا  –بىـــر  مـــنمىن»مۇنـــداق دەيـــدۇ: 
  «.خىشلىرىغا ئوخشايدۇ

يالغۇز بىر خى  ئاجىم  ئۇنى سۇندۇرغىلى بولىدۇ. ئەمما ئـۇ باشـىا   
ا باشـىا خىشـھر بىـلەن    خىشھر بىلەن بىرىتى  بىنا تېمىغـا ئايھنغانـد  

باغلىنىــدۇ. ئــۇ خىشــنىئ كــ چى   دەرىجىــدەئــاجراتىىلى بولمايــدىغان 
 بىنانىئ ك چى بولىدۇ. 

ــ   ر قوشــۇنى بىــلەن دخشــمەن   ئېيتىلىشــىاە  مۇســۇلمانھرنىئ بى
ىسىدا بىر دەريا بـار ئىـدى  مۇسـۇلمانھرنىئ قومانـدانى     تۇرتقوشۇنى ئو

انھر بۇيرۇقنى ئىجرا قىلى  ئۇ رنى دەرياغا كىرىشتە بۇيرۇدى. مۇسۇلم
دەرياغا سەكرەشتى. دخشـمەن دەريانىـئ ئـۇ قېتىـدا ھەيرانلىـق بىـلەن       

 ئوتتۇرىسـىدا دەريـا   كـنزىاە ئۇ رغا قارايتتى. مۇسۇلمانھر دخشـمەننىئ  
سۇغا بىر چنك پ  بىر بېشىنى چىىىرى  ئالغا شۇگغۇيتتى. دخشـمەنلەر  

ىشـى   ئـاخىرى  بىـر    تـاڭ قېل  –ئۇ رنى نېمە قىلىدىغانـدۇ  دەپ ھـاڭ  
ــدە ئۇنىــئ: قاچــاۋ...     مۇســۇلماننىئ قاچىســى ســۇغا چ شــ پ كەتتەن
قاچاۋ... دەپ توۋلىغانلىىىنى  بارلىق مۇسـۇلمانھرنىئ قېرىندىشـىنىئ   
قاچىسىنى تېۆى  ئ چ ن دەرياغا چ شتەنلىتىنى ئـۇقتى. دخشـمەنلەر   

ــگە    ئا قمادىلىــك ــۇ ر بىرىنىــئ قاچىســى چ شــ پ كەتتەن ــدە: ئ ئىاى
اىۋا  قىلىشســا  بىــم ئۇ رنىــئ بىرىنــى ئنلتــ رخپ قويســاق ئــۇ ر  شــۇن

قاناىلىــك قىــھرك دېيىشــى  قورقۇناىــا چ شــتى. شــۇنىئ بىــلەن       
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دە   –  غەيرەتلىــرى ســۇندى بوشىشــى ئۇ رنىــئ ئىرادىســى بىــردىنھ 
ئۇرۇشــتا ھــې  قــاناە قارشــىلىق كنرســەتمەيھ مۇســۇلمانھرغا تەســلىم  

 بولدى. 

 سا كۈچمۇ شۇنچىلىك بولىدۇئىمان قانچىلىك بول

مۇســــۇلماننىئ يــــېڭىلمە  ئالھھىــــا  ئــــنچمە  ھەقىىەتــــتە   
ــ كتە    ــ زخلمە  مەگگ لـ ــدىرگە  ئـ ــنزگەرمە  تەقـ ــما ئـ   سۇسھشـ

ئىشىنىشــــى  مــــاددىي قــــورال كــــ چىگە  قېرىنداشــــلىىىاراســــتاىل 
 ئۇرغۇتىـــدىغانكـــ چنى  مەنىــۋى بولمايـــدىغان بىـــر  سىلىشــتۇرغىلى 

 مەنبەلەردۇر. 
ئىماننىـئ مىىـدارىغا    نەسىۋىسىئ  ك چتىن ئالىدىغان  ئىنساننىئ
 بېىى  بولىدۇ. 

ئىاىـدىتى ئىمـانى    منمىنلەرقالسا  رەسۇلۇلھھتىنبىم ئۇ ك چنىئ 
 غـانلىىىنى كـنرىمىم. ئۇنىـئ خىلمـۇ    ئەڭ ك چل ب كىشـىدە نامايـان بول  

گەۋدىلەنگەن ك چى قـاتتىق قـول خەلىـۆە ئـنمەرنى      شارائىتھرداخىل 
ئــالھھ  بىــلەن قەســەمتى  ئەبــۇ بەكرىنىــئ : »ۋەتتەندېگ زىــمۇنــداق 

يەنە ئەبــۇ   تەگلەشت رخلســە ئىمــانى بــۇ مىللەتنىــئ ئىمــانى بىــلەن     
  «.چ شەتتى بېسى بەكرىنىئ ئىمانى 

مادىلىتتە چ شـتى   ۋاەات بولغان ك نى مۇسۇلمانھر ئـا ق  رەسۇلۇلھھ
ىمتـى  قويـدى. ھەتتـا ئـنمەر: ك    گاگگىرىت قە ئۇ رنى ەبۇ ئۇشتۇمتۇت ۋ

بىــلەن  قىلىاىــممــۇھەممەد ئنلــدى  دەيــدىتەن ئۇنىــئ بېشــىنى مۇشــۇ 
چاەىمەن  دەيتتى. ئەبۇ بەكرى خـا يىق ئارىسـىدا يـۇقىرى ئـاۋاز بىـلەن      
مۇنــداق دېــدى: كىمتــى مــۇھەممەدكە ئىبــادەت قىلىــمەن  دەيــدىتەن   
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مۇھەممەد ئنلدى. كىمتى ئالھھىا ئىبادەت قىلىمەن  دەيـدىتەن  ئـالھھ    
مـۇھەممەد  »ر  ئۇ ھەرگىم ئنلمەيـدۇ ... ۋە بـۇ ئـايەتنى ئوقـۇدى:     تىرىتتۇ

ەەقەت بىر ەەيغەمبەردۇر  ئۇنىڭـدىن بـۇرۇن كـنپ ەەيغەمـبەرلەر ئـنتتى      
)ئۇ رنىئ بەزىلىـرى ئـنز ئەجىلـى بىـلەن ئـنلگەن  بەزىلىـرى باشـىىھر        
تەرىۆىدىن ئنلت رخلگەنم  ئۇ ۋاەات بولسـا يـاكى ئنلت رخلسـە ئارقاگھرغـا     

بو مسـىلەركم كىمتـى    مـۇرتەد ك )يەنـى ئىمانـدىن يېنىـ     مسىلەريىنىۋا 
بولىدىتەنم  ئـۇ ئالھھىـا قىلـاە     مۇرتەد)يەنى  يىنىۋالىدىتەنئارقىسىغا 

ــالھھ  شــ ك ر قىلغــۇچىھرنى   ــدۇ  ئ ــدۇزىيــان يەتت زەلمەي  1«.مۇكاەاتھي
ۋاەـات   رەسـۇلۇلھھ ئۇنىئ يەنە بىـر ەوزىتسىيىسـى: ئەتىسـى مۇسـۇلمانھر     

ــ ــان     بولۇش ــ ن تەييار نغ ــ  ئ چ ــامغا ئەۋەتى ــرى ش ــامەتىن ئىلگى  ئوس
باشاىلىىىدىتى قوشۇننى ماگدۇرۇشـتا ئىتتىلىنىـ  قالـدى ۋە ئەتىتـى     

توشۇپ كەتتەنلىتىنـى    ئېھىتماللىىھرغاك ننىئ ك ت لمىگەن ئىشھر ۋە 
لەرنىئ رەسۇلۇلھھنىئ ۋاەات بيسى قەبىلە ۋە شەھەرلەردىتى ئەرەھەر قا

ىســا تــوەىھڭ چىىىرىشــى مــۇمتىنلىتىنى ئېيتىــ   ئەبــۇ  بــولغىنىنى ئاگل
تەلەپ قىلــدى.  كىاىتت رخشــنىنى ىبەكرىــدىن بــۇ قوشــۇننىئ مېڭىشــ 

ئـالھھ   »بىلەن جـاۋا  قـايتۇردى:    قەتئىيلىكلېتىن ئەبۇ بەكرى ئۇ رغا 
ــىمۇ      ــدىغان بولســ ــۇچ ئالىــ ــى يىرتىــ ــەمتى  ئەگەر مېنــ ــلەن قەســ بىــ

ئەۋەتىــمەن  ئەگەر شــەھەردە  ئۇســامەنى بۇيرۇغىنىــدەبرەســۇلۇلھھنىئ 
 «مەن ئنزخۋ بېرى  ئىجرا قىلىمەن مەندىن باشىا ئادەۋ قالمىسا  

 جاھىلىيەتنىـئ تەرەەـتىن   –تەرەپ  ەوزىتسىيىسـى ئۇنىئ يەنە بىر 
ــۋازلىىلىرى ــان   قەبىلى ــ رخپ چىىىۋاتى ــاش كنت ــتلەردە ب ــدا  شــۇ ەەي ەەي
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ــات   ــان زاك ــ چىلەربولغ ــدىن  بەرمىگ ــاۋە دىن ــى ق يىنىۋالغۇچىھرغ ارش
ئۇرۇش باشھنغاندا كنرخلدى. مۇسۇلمانھر رەسـۇلۇلھھنىئ ۋاەاتىـدىن   

قويدەب ەىتىراپ كەتتەن ئىدى. ئائىشـە   كىاىدىتىكېيىن يامغۇرلۇق 
 مۇنداق دەيدۇ: 

ــۇلۇلھھ    » ــى رەس ــرىگە: ئ ــۇ بەك ــۇلمانھر ئەب ــا بەزى مۇس نىئ ھەتت

شــىا ك چــ ڭ  لەر بىــلەن ئۇرۇشۇبــخەلىۆىســى  ســېنىئ بــارلىق ئەرە  

تاقـاپ  سـاگا ئنلـ ۋ     ئىشـىتىڭنى ە كىرىـ    گەيدۇ  ئەمـدى ئنيـ گ  يەتم

كەلگەنگە قەدەر رەببىڭگە ئـاراۋ خـۇدا ئىبـادەت قىلغىـن...  دېيىشـتى.      

لېتىن كنزى ياشلىق  كەمتەر  يىۆەكـتەب يۇمشـاق  شـامالدەب رايىـ       

ئانا قەلبىدەب مېھرىبان بۇ ئادەۋ بىردىنھ دېڭىمدەب جۇشىۇن  شـىردەب  

ھەي ›ىرى   ئنمەرگە قـاراپ ۋارقىرىـدى:   ئادەمگە ئنزگ ھەيۋەتلىك بىر

نـوچى ئەمـدىلىتتە توخـۇ يـ رەب      جـاھىلىيەتتىتى خەتتاەنىئ ئـوغلى   

بولۇپ قالدىڭمۇك ۋەھىي ئاخىر شتى  مەن تىرىك تۇرۇپ ئـۇ كـ چتىن   

 رەســۇلۇلھھىاقا مــدىتەنك ئــالھھ  بىــلەن قەســەمتى  ئەگەر ئــۇ ر     

غلىق بىر نەرسىنى ماگا تاەشۇرۇشتىن تاەشۇرۇپ كېلىۋاتىان چۇلۋۇر چا

بــاش تارتىــدىتەن  ئۇ رغــا قولــۇۋ قىلىــ  تۇتالىســىھ چوقــۇۋ ئــۇرۇش   

  «.‹ئاچىمەن
 مېۋىلەرۋە ئۇنىڭ ئەخالقىدا ئىمان كۈچىدىن بارلىققا كېلىدىغان  مۆمىن

 تۇغقان ۋە ياتالرغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىش

ئادىل بولۇش بۇ  ھەرقانداق ھالەت ۋە ھەر قانداق چاغدا راستاىل 
 ك چنىئ مېۋىسى ۋە ئىۆادىلىرىدىن بىرى.   مەنىۋى
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ــالىق ئنتتــ زگەنلىتىگە    مــنمىن ــا مېڭىــ  قالســا  خات ــا يولغ خات
تانماســــتىن  باشــــىىھرنىئ خاتــــالىىى بىــــلەن ئــــنز خاتــــالىىىنى  
ئاقلىماستىن ياكى باشىىھرغا تنھمەت چاەلىماستىن ئـنز خاتـالىىىنى   

بولسىمۇ ھەقىىەتنى سنزلەيدۇ. ئەگەر ئۇ  ئېتىراپ قىلىدۇ. ئۇ ئاچاىق
گـۇۋاھاى بولۇشـىا    يېىىنلىرىغـا ئانىسـىغا  يـاكى    –ئنزىگە ياكى ئاتـا  

ــ ن راســتاىللىق بىــلەن       ــئ رىماســى ئ چ ــوغرا كەلســىمۇ ئالھھنى ت
ياكى دوستلۇقىا بېىىنىـ    يېىىنلىقگۇۋاھاى بولىدۇ  يان باسمايدۇ  

 قالمايدۇ. 
ــنز ئوغۇلل  ــاپ ئـ ــى خەتتـ ــنمەر ئىبنـ ــھمدا  ئـ ــرىگە ئىسـ ىرىنىـــئ بىـ

كنرسىتىلگىنى بويىاە جازا ھنك ۋ قىلغان  ئوغلى شۇ قېتىملىـق جـازا   
 بىلەن ئنل پ كەتتەن. 

مەھسـۇ ت   مېۋىلىرىنىـئ خورما  ۋاھەنىەرئىبنى  ھئابدۇلھ رەسۇلۇلھھ
مېـۋە   خەيبەرنىـئ ئەۋەتتـى.   خەيبەرگەمىىدارىنى باھا پ كېلى  ئ چ ن 

ــۇ   ــى مۇس ــۇ تىنىئ يېرىم ــى مەھس ــالمانھرغا  يېرىم ــۇق  يەھۇدىھرغ تەئەلل
ــدۇلھ  ــدى. ئاب ــۇدىيھر    ھئى ــدا  يەھ ــتايىدىل ئورۇنھۋاتىان ــى ئەس خىممىتىن

زىننەتلىرىنى كنت رخپ كېلى   ئۇنىڭغـا: بـۇنى ئېلىـ       زىبۇئاياللىرىنىئ 
ــىڭىم       ــ  بەرگەن بولس ــىنى ئازايتى ــۇ ت ئ ل ش ــدىغان مەھس ــمگە كېلى بى

دىيھر  ئـــالھھ  بىـــلەن قەســـەمتى  مەن : ھەي يەھـــۇھدېـــدى. ئابـــدۇلھ
ئالھھنىئ مەخلۇقلىرى ئىاىدە سىلەرنى ھەممىدىن بەب ئـنچ كـنرىمەن    

بىــلەن ســىلەرگە ناھەقاىلىــك قىلمــايمەن  ئەممــا   ئــنچلىتىملــېتىن بــۇ 
  يېمەيمىــمســىلەر بەرمەكاــى بولغــان ەــارا ھــاراۋ  بىــم مۇســۇلمانھر ئــۇنى   

رىنى تۇتالماســتىن: ئاســمانھر ۋە يەھــۇدىيھر ئــنزلى تەســىرلەنگەندېــدى. 
 دەپ تاشلىدى.   –  بەرەادۇرزېمىن مۇشۇ ھەقىىەت بىلەن 
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ئنمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىمگە بىر ئوغلىنىئ مىئ تەگگىلىك كـنز  
يەتتەنـدە  ئـۇ    خەۋەردا ىبىر ئ زخب سېتىۋالغانلىىى توغرىسـ قويۇلغان 

ن گەپ شۇكى  مىئ تەگگىلىك كـنز قويۇلغـا  »ئوغلىغا خەت يازدى: 
ئاگلىدىم  بۇ خېتىم قولۇگغا تەگـتەن ھامـان    سېتىۋالغىنىڭنىئ زخب 

قورســىىىنى  ەىىىرنىــئئــۇ ئــ زخكنى ســېتى  ەــۇلى بىــلەن مىــئ      

ئـنز  ›نى تنم ردىن قويـدۇرۇپ  ئۇنىڭغـا:   تويغۇزغىن  ۋە ئۇنىئ كنزى

دەپ خەت  ‹ن ئــادەمگە ئــالھھ  رەھــمەت قىلســۇنتونۇغــا قىممىتىنــى
  «  ...ئويدۇرغىن

 ڭ ماددىي كۈچلىرىنى كۆزگە ئىلماسلىقدۈشمەننى

قەيســەرلىتى  خەتەرلىــك  شــارائىتھردىتىقىــيىن  منمىننىــئ
بىـرى    مېۋىلىرىـدىن ەەيتلەردە مۇستەھتەۋ تۇرۇشى بۇ ك چنىـئ  

ــدۇ.       ــىدىن قورقماي ــنپ بولۇش ــاكى ك ــاز ي ــمەنلىرىنىئ ئ ــۇ دخش ئ
  ئــۇ تاقىۋىتىــدۇكنگلىــدىتى بــارلىق قورقۇشــنىئ دەرۋازىلىرىنــى 

 غەزىۆىــــدىنھز جىنايىتىــــدىن ۋە ەەرۋەردىگارىنىــــئ ەەقەت ئــــن
 قورقىدۇ. 

سانى كنپ دېيىلسە ئالھھنىئ بۇ سنزىنى  دۇشمەنلەرنىئئۇنىڭغا 
ــدۇ:  ــائە      »ئوقۇي ــنپ جام ــائە ك ــاز جام ــلەن ئ ــى بى ــئ ئىرادىس ئالھھنى

  1«.ئ ستىدىن غەلىبە قىلىدۇ
ئۇنىڭغــا دخشــمەننىئ ئىىتىســادىي كــ چى كــنپ دېيىلســە ئــۇ بــۇ   

ــايەتنى ــدۇ:   ئ ــۇپ بېرى ــىمكى »ئوق ــاەىر رش بھىس ــال  ك ــ لتىنى  –م م
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)باشــىىھرنىم ئالھھنىــئ يولىــدىن توســۇش ئ چــ ن ســەرپ قىلىــدۇ    
مـ لتى ئۇ رغـا ھەسـرەت     –سەرپ قىلىنغاندىن كېيىن ئۇ رنىئ مـال  

ــدۇ      ــۇ ر يېڭىلى ــاخىرى ئ ــدۇ  ئ ــ  كېلى ــاەىر رئېلى ــنەمگىھ  ك جەھەن
  1«.كىرگ زىلىدۇھەيدەپ 

  قورقۇتۇلسـا مىتىر ۋە قىلتاقلىرى بىلەن  –ننىئ ھىيلە ئۇ  دخشمە
ئـۇ ر مىتىـر ئىشـلەتتى    »ئالھھنىئ بۇ سـنزى بىـلەن جـاۋا  بېرىـدۇ:     

)يەنى ئىيسا ئەلەيھىسسا منى ئنلت رمەكاى بولدىم  ئـالھھ  ئۇ رنىـئ   
مىترىنى بەربات قىلدى )ئىيسـا ئەلەيھىسسـا منى قۇتىـۇزۇپ ئاسـمانغا     

ــىم  ــ  كەتت ــ  چىىى ــىنى   ئېلى ــئ جازاس ــر قىلغۇچىھرنى ــالھھ  مىتى . ئ
  2«.ئوبدان بەرگ چىدۇر

 بۇ ئايەتنىئۇنىڭغا دخشمەننىئ مۇداەىئەسى ك چل ب دېيىلسە  ئۇ 
ئــۇ ر ئنزلىرىنىــئ قورغــانلىرىنى ئــنزلىرىنى  »ئوقــۇپ جــاۋا  بېرىــدۇ: 
ــدىنم   ــئ )ئازابى ــىيا يدۇئالھھنى ــا   توس ــدى  ئۇ رغ ــان ئى دەپ ئويلىغ

  3«.بى ئۇ ر ئويلىمىغان يەردىن كەلدىئالھھنىئ ئازا
ئۇ ئالھھنىئ ياردىمى بىلەن ماگىـدۇ  ئالھھنىـئ يـاردىمى بىـلەن     

ــئ   ــدۇ  ئالھھنى ــىقاراي ــدۇ.    قىلىا ــمەننى ئنلت رى ــلەن دخش ــى »)بى ئ
ــلەنم    ــنز ك چـــ گھر بىـ ــىلەر )ئـ ــۇلمانھر  بەدرىـــدەم ئـــۇ رنى سـ مۇسـ

ەرگە يـاردەۋ بېرىـ     ئنلت رگىنىڭھر يوق  بەلتى ئەمەلدە ئۇ رنى )سـىل 
ئۇ رنىئ دىللىرىدا قورقۇن  ەەيدا قىلىـ  بىـلەنم ئـالھھ  ئنلتـ ردى      
)ئــى مــۇھەممەد  بىــر ســىىىم تــوەىنى مۇشــرىتھرغام ئاتىىنىڭــدا ســەن   
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ــالھھ       ــنزىگەم ئ ــرىتھرنىئ ك ــۇنى )مۇش ــدە ئ ــى ئەمەل ــدىئ  بەلت ئاتمى
  1«.ئاتتى

ــنمىننى ــاددىي  مـ ــمەتمـ ــان قىمـ ــنزىگە  –ۋە سـ ــىۆىر ر ئـ ئەل  سـ
قىھلمايدۇ. شۇگھشىا ئۇ بەزى ئادەملەرگە قاراملىق ۋە تەۋەكت لاىلىك 
بولۇپ تۇيۇلىدىغان ەىداكارلىىھرنى كنرسىتىدۇ. ئىبنى ئەسىر ئنزىنىئ 

ــارىە» ــارىس   « تـ ــۇلمانھر ەـ ــدۇ: مۇسـ ــداق دەيـ ــدا مۇنـ ــگەن كىتابىـ دېـ
شــەھىرىگە  مەدائىــنئۇ رنىــئ  يانىـدا جەرقىلىــ   ئشــغاليـۇرتلىرىنى  

يىغىـن   –دەرياسى توسالغۇ بولۇپ قالـدى. بـۇ  ھـنل     دەجلەگە كىرىشى
ئىبنـى   سـەئد دولىۇنھپ ئېىىۋاتـاتتى    دەجلەكنپ ياغىان يىلى بولۇپ  

ســـانا  ھەمــدۇ ئەبــۇ ۋەقىــا  جەگاىلەرنــى توەلىــدى. ئــۇ ئالھھىــا       
 ئوقۇغاندىن كېيىن:  

دەيـمەن  سـىلەر    كېتەيلىمىتىنمەن بۇ دەريانى كېسى  ئنت پ  –
 دېدى. جەگاىلەرنىئ ھەممىسى:   –ارايسىلەرك قانداق ق
 –ئالھھ  بىم بىلەن ساگا زىياننى خالىمايدۇ  شـۇنداق قىھيلـى     –

 دېيىشتى.
ئنتــ ش خەتەرلىــك بولغاچىــا  ئۇ رغــا ئــ زخپ ئنت شــتە   كېســىۆھ

 رۇخسەت قىلدى ۋە مۇنداق دېدى:
ھ  ئالھھتىن ياردەۋ تىلەيمىم  ئالھھىـا تەۋەكتـ ل قىلىمىـم  ئـالھ    »

ــالھھ      ــامى  ئ ــالھھ  ئەجە  ياخشــى ھ ــك  ئ ــىا يېتەرلى ــى ساقھش بىمن
بىــلەن قەســەمتى  ئــالھھ  دوســتلىرىغا يــاردەۋ قىلىــدۇ. ئــنز دىنىنــى 

 –ئ ست نل كتە ئىگە قىلىدۇ  دخشمەنلىرىنى مەغلۇپ قىلىـدۇ  كـ چ   
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ــئ     ــۇغ ئالھھنى ــت ن ۋە ئۇل ــدىن ئ س ــۇۋۋەت ھەممى ــدۇرق « ئىلتىدى
 دەگھر.  

ددى قۇرۇقلۇقتا كېتىۋاتىانـدەب سنزلەشـتەن ھالـدا    جەگاىلەر خۇ
 زىالىىىــدىندەريــادىن ئنت شـتى  ئۇ رنىــئ   ئۇلۇشـۇپ بىــرىگە  –بىـر  

 دەريانىئ ئۇ قېتى كنرخنمەي قالغان ئىدى.
روھىــا قــاراپ   ئــالىيمۇســۇلمانھردىتى بــۇ  مۇنــاەىىھرۋە  كــاەىر

قـورال   بۇنى كنرەگلىك دەپ ئويھيدۇ. مۇسۇلمانھر ئنزلىرى ئاز ھەۋ
بىـلەن كـنپ    كاەىر رياراقلىرى كەماىل  ك چ سېلىشتۇرمىسىدا  –

بىـلەن رىىابەتلىشـەتتى    كاەىر رتۇرسىمۇ  كنپ سانلىق  ەەرقلىنى 
ۋە يېڭى  چىىاتتى. بۇ ھەرگىم مەغرۇرلۇق ۋە قـاراملىق ئەمە . بـۇ   
ئالھھىا ئىشىنى  ۋە ئالھھىا تەۋەكت ل قىلىشتىن كېلىـ  چىىىـان   

يەنى شــەبم ۋە دىللىرىــدا كېســىلى) مۇنــاەىىھر اقتىــداۋئــنز »كـ چ.  
بــار ر: بــۇ رنى )يەنــى مۇســۇلمانھرنى ئۇ رنىــئ دىنــى ئالدىــدىم  
ــۋەتتە     ــالھھ ئۇنىڭغــا ئەل ــا ينلىنىــدىتەن )ئ ــدى  كىمتــى ئالھھى دې

بىــلەن ئىــ   ھــېتمەت  ئــالھھ غــالىبتۇريــاردەۋ بېرىــدۇم: چــ نتى 
   1«.قىلغۇچىدۇر

 ىي بولۇشسەمىم ھەرىكەتتەسۆز، 

ئنز ەەرۋەردىگارىنىئ رازىلىىى ئ چـ ن سـنز  ھەرىـتەت     منمىننىئ
بىـرى.   مېۋىلىرىدىنۋە نىيەتتە سەمىمىي بولۇشىمۇ يۇقىرىىى ك چنىئ 

ئنزىگە ماددىي مەنۆەئەت كەلت رمەيدىغان ھەمدە ئۇنىئ  منمىننىئبىم 
شەخسىي ھەۋىسـىگە ياتمايـدىغان ئىشـھردىمۇ ياخشـى ئىـ  قىلىـ         
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شـنھرەت تېـۆى      مـنمىن ىا قارشى تۇرغـانلىىىنى كـنرىمىم    يامان ئىش
بەلتى ناۋ   ى   كىشىلەرنى خۇش قىلىشنى ئويھپ كەتمەستىننماختى

  داۋراگسىم تەر تنك شنى ئارتۇق بىلىدۇ  ئۇ نامسىملىىنىشنھرەتتىن  –
كنگلىنى يىراق قىلى  ئ چ ن  بار  ىىدىنىتېيىلغ رىتنىئېشمەخۆىي 

  ئـالھھ  ياخشـى   ئىمدەلمەيـدىغان  غىـدا ىچ  يوق بىلىنمەيدىغان غىداىچ
كنرىدىغان مەخۆى تەقـۋادار ردىن بولۇشـنى ئـارزۇ قىلىـ   كـنزلەرگە      
ــلەن      ــۇق بىــ ــى ئوزۇقلــ ــۇرۇپ دەرەخنــ ــتىدا تــ ــنرخنمەي يەر ئاســ كــ
تەمىنلەيـــدىغان يىلتىـــمدەب  بىنـــانى ئنرخلـــ پ چ ش شـــتىن تۇتـــۇپ 

 بولۇشىا تىرىشىدۇ.  ئۇلىدەبتۇرىدىغان بىنا 
ئىنســاننىئ ھەقىىەتــتە يــ زلەنگەن چاغــدىتى  خــاتىرىلەردەبەزى 

ك چى ئىناىتە تەسۋىرلەنگەن. بۇ تەسۋىر ئىنساننى ھەقىىەت  مەنىۋى
مەيدانىدا زېمىن  تاغھر  تنمـ ر  ئـوت  سـۇ ... قاتـارلىىھردىنمۇ ۋەزنـى      

 . قىلىۋىتىدۇئېغىر 
 مۇنداق دېيىلىدۇ:  ائېيتمىشتبىر ئىھھىي 

اتىـان ۋاقىتتـا زېمىننـى سـوزدى ۋە كېڭەيتتـى.      ئالھھ زېمىننى يار»
ر تاغنىـئ  تاغھر بىلەن چىڭىتى  مۇقىمھشتۇردى. ەەرىشـتىلە  زېمىننى

لىـ : ئـى رەببىمىـم تاغـدىنمۇ قـاتتىىراق بىـر       ېقاتتىىلىىىدىن ھەيران ق
 نەرسە ياراتتىڭمۇك دەپ سورىدى. ئالھھ:  

 : ەەرىشتىلەردېدى   –ھەئە  تنم رنى ياراتتىم   –
 نم ردىنمۇ قاتتىق بىر نەرسە ياراتتىڭمۇك دەپ سورىدى  ئالھھ: ت –
 دېدى. ەەرىشتىلەر:   –ھەئە  سۇنى ياراتتىم   –
 سۇدىنمۇ ك چل ب نەرسە ياراتتىڭمۇك دەپ سورىدى. ئالھھ:  –
 دېدى. ەەرىشتىلەر:   –ھەئە  شامالنى ياراتتىم   –
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 ھھ:ەرسە ياراتتىڭمۇك دېدى. ئالشامالدىنمۇ ك چل ب ن –
بەرسـە    سەدىىەئۇ ئوڭ قولىدا  –ھەئە  ئادەۋ بالىسىنى ياراتتىم   –

 «.دېدى –  تۇيدۇرمايدۇسول قولىغا 
  يولىنىــئ  روشــەنلىتى  ســىنىئىرىجدە –نىشــان   منمىننىــئ
ئــــــۇنى بــــــاش  تەھدىــــــدلەرنىئ –  قورقۇتمــــــا داغــــــداملىىى

ــلىتىخئەگد ــدا رەلمەس ــۆەئەت  –  ەاي ــمەنلىتىمەن   ئنمســە ھىرىس
 ئازدۇرالماسـلىىىمۇ كى غالىا شەھۋەتنىئ ئـۇنى يولـدىن   ھەۋە  يا
ھالـدىتى   ئىلگىـرىلىگەن ئەنە ئاشـۇ ئىمـان ك چىنىـئ     منمىندىتى

ــدىن ــان     مېۋىلىرى ــدۇ. يام ــىا چاقىرى ــم ياخشــى ئىش ــۇ دائى ــرى. ئ بى
ئىشـتىن غەزەەلىنىـدۇ  ئـۇنى توسـىدۇ. يامـان ئىشـنى قـولى بىــلەن        

رتىـدۇ  بۇنىڭغىمـۇ   ئنزگەرتىدۇ  ك چى يەتمىسە تىلى بىـلەن ئنزگە 
يامـان   قەلبىـدە ك چى يەتمىسە  قەلبىـدە ئـۇنى يامـان كنرىـدۇ. بـۇ      

كنرخش ئەڭ ئاجىم ئىماندۇر. بۇنىئ تنۋىنىدە زەررىاىلىـك ئىمـان   
 بولمايدۇ.

 ئازاد بولۇش كېچەلمەسلىكتىنقورقۇنچ ۋە 

ئازاد بولۇش ئىنساندىتى يـۇقىرىىى   كېاەلمەسلىتتىنقورقۇن  ۋە 
 بىرى.  نمېۋىلىرىدىك چنىئ 

ئىنسانغا دۇنيا ئاددىي تۇيۇلسا ۋە ئنلـ مگە ەەرۋا قىلمىسـا  ئۇنىڭغـا    
ئــاددىي تۇيۇلىــدۇ.  ەادىشــالىرىمۇزېمىننىــئ مۇســتەبىت خاقــانلىرى ۋە 

ئۇنداق ئـادەۋ ئالتۇنغـا تاشـىا قارىغانـدەب  قىلىـ  ۋە ئوقھرغـا بىـر تـال         
رايـدۇ.  تاياقاە ياكى ئۇنىڭـدىنمۇ ئـاددىي بىـر نەرسـىگە قارىغانـدەب قا     

بىلەن قورقـۇن  قەلبلەرنـى ئاجىم شـتۇرىدۇ. كىشـىنى      كىاەلمەسلىك
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ــۇق   ــەندىلىتتەقۇلل ــامراقلىق ۋە    دەەس ــا ئ ــدۇ. دۇنياغ ــ رخپ قۇيى چ ش
 ئنل مدىن قورقۇش يوق يەردە ئاجىملىق بولمايدۇ. 

ئالھھىــا ۋە ئــاخىرەتتە    ســىھىرىگەرلىرىنىئ بىــم ەىرئەۋننىــئ   
ــا   ــانى ۋە ھاي ــدا  دۇني ــانىغانلىىىنى   ئىشــەنگەن چاغ ــاددىي س تنى ئ

تــــاغھردەب مۇســــتەھتەۋ تــــۇرۇپ  قورقمىغــــانلىىتىنئنل مــــدىن 
نېمىنى ھنك ۋ قىلسـاڭ  »ەىرئەۋنگە مۇنداق دېگەنلىتىنى كنردۇق: 

ــېنىئ    ــن  س ــ ۋ قىلغى ــئشــۇنى ھنك ــادىھ   ھنكمى ــۇ دۇني ەەقەت ب
  1«.ئنتىدۇ

 كۆزگە ئىلماسلىق ھوقوقدارالرنىئاشقان  ھەددىدىنزالىمالر ۋە 

بىـر   ئابدخلمەلىكئىبنى  ھىشاۋمەشھۇر خەلىۆىسى  ۇمەۋىيلەرنىئئ
كىـرگەن ۋاقىتتـا    تائۇ مەجلىستە چاقىردى   يەمانىينى تائۇ ك نى 

  ھىشـاۋ ئەمىرى دېمەستىن ئەسسـا مۇئەلەيتۇۋ   منمىنلەرنىئ ھىشامغا
دېــدى ۋە ئۇنىــئ ئۇدۇلىغــا كېلىــ  ئولتــۇردى. ئانــدىن: ئەھۋالىــئ  –

ناھـــايىتى غەزەەلىنىـــ  ئـــۇنى  ھىشـــاۋى  دېـــد –  ھىشـــاۋقانـــداقك 
  سـەن  تـاۋۇ  ھەي »ئنلت رخشنى كنگلىگە ەـ كتى ۋە غەزەپ بىـلەن:   

نېمە قىۆـتىمەنك   تاۋۇ نېمە دەپ بۇنداق قىلىشىا ەېتىندىئك دېدى. 
ــاۋدېــــدى.  ــىڭنى   ھىشــ ــۇدەب بولــــۇپ: كەشــ ئاچاىىىــــدىن يىرىلغــ

ئ ســــتىگە ســــالدىئ  قولــــۇمنى ســــنيمىدىئ  ماگــــا   گىلىمىمنىــــئ
  ئاتىمىــدىئئەمىــرى  دەپ ســا ۋ قىلمىــدىئ  نــامىمنى  لەرنىــئمنمىن

« كدىـدىئ  ھىشـاۋ ئولتۇرۇپ ئەھۋالىئ قانـداق   ئۇدۇلۇمدا رۇخستىمسىم
 مۇنداق دېدى:  تاۋۇ دېدى. 
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سەۋە : مەن ئۇنى  سېلىشىمدىتىگىلەمنىئ ئ ستىدە  كەشىمنى»
بەش قېـتىم ەەرۋەردىگارىمنىـئ ئالدىـدا سـالىمەن  قولـۇگنى       ھەرك نى

مۇنـداق   تالىبنىـئ سەۋەبى  مەن ئەلى ئىبنى ئەبـۇ   يمىگەنلىگىمنىئسن
دېگەنلىتىنى ئاگلىغانمەن: بىر ئادەمنىـئ يەنە بىـر ئادەمنىـئ قـولىنى     

قـولىنى سنيسـە     ئايالىنئسني شى ھا ل ئەمە   ەەقەت ئامراقلىىتىن 
ئەمىـرى   منمىنلەرنىـئ قولىنى سنيسـە بولىـدۇ. سـاگا     ئىبالىسىنياكى 

سەۋە : سىياسىتىڭگە ھەممە ئادەۋ رازى  رمەسلىتىمدىتىبەدەپ سا ۋ 
 ئولتۇرغانلىىىمنىـئ  ئۇدۇلۇگـدا ئەمە   يالغان ئېيتىشـنى خالىمىـدىم.   

مۇنــداق دېگەنلىتىنــى  تالىبنىــئشــۇكى  ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ   ســەۋەبى
ئاگلىغان ئىدىم: دوزاخىـا كىرىـدىغان ئـادەمنى كـنرەي دېسـەڭ ئـنزى       

ان خەلق ئنرە تۇرغان ئادەمگە قارىغىن.   چنرىسىدە تۇرغۋالغانۇئولتۇر
 تـاۋۇ  : ماگـا نەسـىھەت قىلغىـن  دېـدى.     يېنى ئاچاىىىدىن  ھىشاۋ

ئەمىرى ئەلىنىئ مۇنـداق دېگەنلىتىنـى    منمىنلەرنىئ»مۇنداق دېدى: 
يوغان  خىاىردەبئاگلىغان ئىدىم: جەھەننەمدە بادرىدەب توۋ يىھنھر  

ئەمەلدار رنى  باشىۇرمىغانلىتىل چايانھر بار بولۇپ  بۇ ر خەلىنى ئادى
 «.چاقىدۇ

لىۋىيىدىن چىىىان ئىسھۋ قەھرىمانى ئنمەر مۇختارنى كنردۇق. ئۇ 
شــۇ دەۋردىتــى ئەڭ    ئىتالىيەنىــئ ئىتــالىيە مۇســتەملىتىاىلىرىگە ۋە  

زامانىۋى قورالھر بىـلەن قورالھنغـان ئارمىيىسـىگە ئنزىنىـئ ناھـايىتى      
جەگاىلىرى بىلەن قارشىلىق  منمىنىق قورالل يېرىمئاز  قورالسىم ياكى 

زەربە  فاجىئەلىــككنرســەتتەن تــۇرۇپ  دخشــمەنلىرىگە نەچــاە قېــتىم 
ــر      ــمەنگە بى ــىمۇ دخش ــ گىگەن بولس ــ چى ت ــاددىي ك ــارلىق م بەردى. ب
مىنۇتمۇ تەسلىم بولمىـدى. ئـۇ ئىتـالىيە ئارمىيىسـىگە دائىـم: زەمبىـرەب       
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ــى  ــۇندۇرۋىتەلىگىنىقىلىاىمنـــ ــل ھەقىىە  ســـ ــلەن باتىـــ ــى بىـــ تنـــ
 دەيتتى.  –  سۇندۇرۋىتەلمەيدۇ
گىرىۆتـار بولـۇپ قالغـان بولـۇپ  كېسـەل       كىـمىتتە ئنمەر مۇختـار  

ئــۇ  تىترەيتتــى. قــوۋۇرغىلىرىئازابىــدىن ئۇنىــئ تەنلىــرى جۇغۇلــداپ  
نىئ جەگدە سىلەر بىلەن بىلـلە  ېم شۇنداق تۇرۇپ يەنە ئەستەرلىرىگە 

لەن ئاتىـا بـاغھپ   قالماسـلىىىم ئ چـ ن مېنـى ئارغاماـا بىـ      ئۇرۇشالماي
 دەيتتى.  –قويۇگھر  

ئنل مگە ھنك ۋ قىلغاندا   تۇتۇۋىلى مۇستەملىتىاى ئارمىيە ئۇنى 
ــاەەت    ــ منى مەردانە قىيـ ــۇ ئنلـ ــىخىرىلىكئـ ــلەن  مەسـ ــۇۋ بىـ تەبەسسـ

ــرى بەزى      ــرا بولۇشــتىن ئىلگى  ئاۋدوكــاتھرك ت ۋالــدى. ھنكــ ۋ ئىج
  ئ چـ ن يـول   نى بوشـىتى ېغا: كەچ رخۋ تەلەپ قىلغىن  بىـم سـ  ئۇنىڭ

 بىلەن:   قەتئىيلىكماگىمىم  دېگەن بولسىمۇ ئۇ دىمىغىنى قېىى  
 –يەنە سىلەر بىلەن ئـۇرۇش قىلىـمەن     قويۇۋەتسەگلەرمۇمېنى  –

 دېگەن ئىدى. 
ب ي ب ئـالىمنى كـنردۇق.    ئازادتەب ئەبۇلتە ۋھىندىستاندا مەۋ نا 

ھنك مىتىگە ۋە خەلىنى ئەنگلىيە  كنت رگەنلىتىئۇ ئنزىنىئ قوزغىھڭ 
قارشى تۇرۇشىا چاقىرغانلىىى ئ چ ن ئەنگلىيە ھنكـ مىتى تەرىۆىـدىن   

سـوت يىغىنىـدا    ئېاىلغـان قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن ئۇ ئنزى ئ چـ ن  
 ئەتراەىــدىتىبەت  09جاۋابتــار ئورنىــدا تــۇرۇپ مەھتىــمە ھەيئىــتىگە 

 ئىمزىتىنىـئ بىـر   منمىنلىـك ئاجايى  بىر باياناتنى چىىارغان. مانـا بـۇ    
بىر  خىتاەنىئنامايەندىسىدۇر. تنۋەندىتى ئۇ سنزلىگەن ئۇلۇغ تارىخى 

ھەئە  مەن ھازىرقى ھنك مەتنى زالىم دېدىم  سـېنىڭاە مەن  »قىسمى: 
نېمە دەيمەنك ئالھھ  بىـلەن قەسـەمتى  شـۇ تاەتـا مەن      دېمىسەۋبۇنى 
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مەندىن بىـر نەرسـىنى ئـنز ئىسـمىدىن باشـىا ئىسـىم بىـلەن ئاتاشـنى          
ــران  دېيىشــــنىق قــــارىنى ئــــا تەلەپ قىلىنىۋاتىىنىغــــا بەكمــــۇ ھەيــ
 قېلىۋاتىمەن.

 زۇلۇمغــامەن دېــگەن مۇســۇلمان  مۇســۇلمان بولغــانلىىىم ئ چــ ن  
قارشى تۇرۇشۇۋ  ئـۇنى ئـنچ كنرخشـ ۋ ۋە ئۇنىـئ ئەەتـى بەشىرىسـىنى       
ئېاى  تاشلىشىم ۋاجى . ئىسـھۋ دىنـى ئىنسـان ھوقـۇقىنى فرانسـىيە      

ــىر  ــر ئەسـ ــون بىـ ــدىن ئـ ــۇرۇن  ئىنىىھبىـ ــانبـ ــار ەھ. جاكارلىغـ  جاكـ
 جۇمھۇرىيىتىگەيەتتەن ھەقىىەت  چېتىگەقالماستىن  بەلتى كامالەتتە 

 ت پ قانۇن قىلى  بەلگىلىگەن. 
ــۇلماندىن ھەقىىەتـــتىن ئئـــالھھ  بىـــلەن قە ــم ېســـەمتى  مۇسـ غىـ

دەپ ئاتىماســـلىىنى تەلەپ قىلغـــانلىق   زۇلـــۇۋ زۇلـــۇمنىيۇمۇشـــنى ۋە 
تەلەپ قىلغانلىق بىلەن  كېاىشنىىىدىن ۋاز ئۇنىڭدىن ئنز مۇسۇلمانلى

تەلەپ قىلىشـنى   يېنىشـنى باراۋەر  سىلەر بىـر ئادەمـدىن ئـنز دىنىـدىن     
قارشى  زۇلۇمغائنزخگھرغا  يىق كنرمىگەن ئىتەنسىلەر  مۇسۇلماندىن 

 سنز قىلىشتىن توختاشنى تەلەپ قىلىشىڭھر  يىق ئەمە . 
ــېھن   ــى ئـ ــىنى  ۋە ھەقىىەتنـ ــتە ئىشـ ــھۋ ھەقىىەتـ قىلىـــ  ئىسـ

ھاياتىنىئ ئەڭ مۇھىم مەزمـۇنى  ئىسـھۋ ھايـاتى بۇنىڭـدىن ئايرىلىـ       
ــدۇ.      ــان بولى ــا چىىى ــدىلىتى يوقى ــوڭ ئا ھى ــا ئىســھمنىئ ئەڭ چ قالس
چ نتى ئىسھۋ مۇسۇلمان مىللىتىنى شۇ ماددا ئ ستىگە قـۇرۇپ چىىتـى   
ۋە ئۇ رنى بارلىق ئالەمگە ھەقىىەت گۇۋاھاىلىرى قىلى  تەيىنلىـدى.  

ۋاجىــ   قارىماســلىىىگۇۋاھاىنىـئ ئــنز گــۇۋاھلىىىنى ئېيتىشـىا ســەل   
بولغىنىدەب  مۇسۇلماننىئ ھەقىىەتنـى ئ سـت ن قىلىشـتا سـنرەلمىلىك     
ــا تاشـــھنغان    قىلماســـلىىى  ئـــنزى قانـــداق جايـــدا بولمىســـۇن  ئوتىـ
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 قەتئىـي قارشـى تۇرۇشـى    زۇلۇمغاتەقدىردىمۇ ھەقىىەتنى تارقىتىشى ۋە 
 ۋاجى . 

مۇسـۇلمانھرغا قورقـۇش ۋە    تەۋھىـد منىئ ئاساسـى   ئىسـھ  تەۋھىد
ــاش  ــالھھ  ئېگىشــنىئب ــر ئ ــۇغ بى ــالھھتىن  ىىھئۇل ــدىغانلىىىنى  ئ بولى

قورقۇش ۋە بـاش ئېگىشـتە بولمايـدىغانلىىىنى  ئالھھنىـئ      ئنزگىدىن
قورقىـــان  بـــاش ئەگـــتەن ئادەمنىـــئ ئالھھىـــا شـــېرىك   غەيرىـــدىن

بىلەن مەگگ   تەۋھىد تنىئشېرىكەلت رگەن بولىدىغانلىىىنى  بۇنداق 
 بىر يەرگە كېلەلمەيدىغانلىىىنى ئۇقتۇردى. 

ئىســھمنىئ باشــتىن ئــاخىر بولغــان ئومــۇمى چــاقىرىىى ھەقىــىەت 
  ج رئەتلىـك يولىدا ئنل مدىن قورقماسلىق  ھەقىىەت يولىـدا ەىـداكار    

 باتۇر بولۇشىا چاقىرى  بولدى. 
ەمـــبەرلەرم ەنـــى ەەيغئـــۇ ر )ي»قۇرئـــان كەرىـــم مۇنـــداق دەيـــدۇ: 

ەەرمــانلىرىنى يەتت زىـــدۇ  ئــالھھتىن قورقىـــدۇ     - رئالھھنىــئ ئەمـــ 
يـدۇ )ئــى مـۇھەممەد  ســەنمۇ   ئـالھھتىن باشــىا ھـې  كىشــىدىن قورقما  

قورقماسلىىتا شـۇ ەەيغەمـبەرلەرگە ئەگەشـتىنم      غەيرىدىن ىئنئالھھ
ئالھھنىئ » 1«.يېتەرلىتتۇرئالھھ  )ھەممە ئىشھردىنم ھېسا  ئېلىشىا 

ەەقەت ئالھھىا  ئاخىرەت ك نىگە ئىمان ئېيتىان  نامـاز   ەسجىدلىرىنىم
 كىشـلەر  ئنتىگەن  زاكات بەرگەن  ئالھھتىن باشـىىدىن قورقمىغـان   

  جامھشـتۇرۇش مسەرەرېمونت قىلى    مەسجىدنىقىلىدۇ )يەنى  ئاباد
داۋاملىق ناماز ئوقـۇش  قۇرئـان تىـھۋەت قىلىـ       مەسجىدتەتازىھش  
ــارلىق ئ ــى » 2«.ىشــھرنى قىلىــدۇمقات ــنمىنلەرئ   ســىلەردىن كىمتــى م
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)ئۇنىئ ئورنىغام ئالھھ  ئۇ رنى دوست تۇتىدىغان   بولىدىتەن مۇرتەد
كني نىـــدىغان   مـــنمىنلەرگەئۇ رمـــۇ ئـــالھھنى دوســـت تۇتىـــدىغان  

  ئالھھنىئ يولىدا جىھاد قىلىـدىغان ۋە مـا مەت   شەەىەتسىم كاەىر رغا
 1«.ىن قورقمايــدىغان بىــر قەۋمنــى كەلت رىــدۇقىلغۇچىنىــئ ما مىتىــد

ئالھھ  بەندىسىگە )مۇھەممەد ئەلەيھىسسا منى قوغداشىا ۋە ئۇنىڭغـا  »
نى ئــالھھتىن باشــىا ېىشــتەم يېتەرلىــك ئەمەســمۇك ئــۇ ر ســيــاردەۋ بېر

مەبــۇد ر بىــلەن قورقۇتىــدۇ  ئــالھھ  گــۇمران قىلغــان ئــادەمنى ھــې    
  2«.ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ

ۋە زالىـم   ئابـدۇلمۇتەللى  ھەممە ئىبنـى  »مۇنداق دەيدۇ:  ەسۇلۇلھھر
 3«.خوجىسىدۇر شېھىدلەرنىئەادىشاھ ئالدىدا ھەقنى سنزلىگەن ئادەۋ 

ــى     » ــدا ھەقىىەتنـ ــاھ ئالدىـ ــم ەادىشـ ــى زالىـ ــئ ئەڭ ياخشىسـ جىھادنىـ
ئـنز سـاھابىلىرىدىن قانـداق يەردە بولسـۇن      رەسۇلۇلھھ» 4«.سنزلىمەب

  5«.ە ۋەدە ئا تتىھەقىىەتنى سنزلەشت
ئىسھۋ مىللىتى ھەقىىەتنى ئ ست ن قىلى  يولىدا تەقدىم قىلغان 

ئوخشـايدىغان بىـر قۇربـان بېـرى       بېرىشـلەرگە ئۇلۇغ  كـنپ قۇربـان   
 دۇنيانىئ ھې  بىر يېرىدە كنرخل پ باقىىنى يوق.

ــدان     ــھر  قومان ــالىمھر  مەشــھۇر زات ــان ئ  –مۇســۇلمانھردىن چىىى
بىـر   بېرىشـلەرنىئ يات ەائالىيەتلىرى شـۇ قۇربـان   سەركەردىلەرنىئ ھا

 قىسمى  خا  .
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ــىەت   ــۇلمانغا  ەەرۋەردىگارىنىـــئ ھەقىـ ــ مىتى مۇسـ ئىنگلىـــم ھنكـ
ــدا   ــال بولـــۇش  ئـــاەەت  خەتەر دولىۇنلىرىـ يولىـــدىتى ئنلـــ مگە خۇشـ
شــىددەت بىــلەن ئــ زخش  ھەقىىەتــتىن ســ ك ت قىلىشــنى قوبــۇل       

ــلىىھرنى ــى ك  قىلماســ ــانلىىىنى بىلىشــ ــۇلمانھر  بۇيرۇغــ ــرەب. مۇســ ېــ
خىل جازا قانۇنىنى ئوبدان بىلىدۇ  ئەمما بۇ جـازا   001ھىندىستاننىئ 

ــتىن      ــادا قىلىش ــۇرچىنى ئ ــدىن ۋە ب ــنز دىنى ــۇلماننى ئ ــانۇنلىرى مۇس ق
 «.ياندۇرالمايدۇ
ئازات ئنزىنىئ ئالھھىا  ھەقىىەتـتە  تەقـدىرگە     ئەبۇلتا ۋمەۋ نا 

مى بىلەن  بېسـىمغا ەىسـەنت   ئاخىرەتتە بولغان ئىمان ك چىنىئ ياردى
ــنججەتلىرىنى    ــنزلىرى ۋە ھـــ ــدەب ســـ ــوت يالىۇنىـــ ــتىن ئـــ قىلماســـ

 قاراپ مۇنداق دەيدۇ:  سودىيەگە. ئاندىن ياغدۇرىۋىتىدۇ
سەن  ھەي سوتاى  مەن ساگا مېنىئ ئەھۋالىمغا چ ش پ قالغـان  

قانداق ھنك ۋ »سنزىدىن باشىا سنز قىلمايمەن:  منمىنلەرنىئبۇرۇنىى 
ەەقەت بۇ دۇنيادىھ  ھنكمىئق ھنك ۋ قىلغىن  سېنىئ قىلساڭ شۇندا

  1«.ئنتىدۇ

 تارىخ گۇۋاھ ئەمەلىيەت

يۇقىرىدىتىسى دىلھردا چوگىۇر يىلتىم تارتىان  قەلبنىئ ك چلـ ب  
رەھبىــرى بولغــان ئىماننىــئ ئەھــۋالى. بۇنــداق ئىمــان ئــنز ئىگىســىگە 
چەكسىم ئىشەن   بوشاشما  ھىممەت  ئـنچمە  ئ مىـد  توختاۋسـىم    

دۇنياغـا ئىـگە    مـنمىن ت رتتە  تەۋرەنمە  ئىرادە ئاتا قىلىـدۇ. بۇنـداق   
بولىدۇ  لېتىن دۇنيا ئۇنىڭغا ئىگە بو لمايـدۇ. مـال جۇغھيـدۇ  لـېتىن     
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 ناشـ ك ر ئورايدۇ  ئەمما  نېمەتمال ئۇنى ئنزىگە قۇل قىھلمايدۇ. ئۇنى 
. ئۇنىڭغــا ئــاەەت چ شــىدۇ  ئەممــا ئــۇنى يېڭەلمەيــدۇ. قىلىۋىتەلمەيــدۇ

قىيىناىلىىھر ئۇنىئ ئىرادىسـىگە ئىـرادە  كـ چىگە كـ چ قوشـىدۇ. ئـۇ       
ئېســىل ئالتۇنغــا   س زخكلىشــىدىغانەــاب ۋە  قىمىتىلغانســېرىئوتتــا 

 ئوخشايدۇ.
ــى  ھىندىســتان    ــم مەدەنىيىت ــان ەەلسەەىســى  رى ــىيۇن ۋە  ھېتمىت

چىىىان ك چى  يېرىم ئارىلىدىن ئەرە جۇگگو سەنئىتىگە ئىگە ئەمە  
 كىســرادۇنيانىــئ چۇلۋۇرىغــا ئىــگە بولىــدۇ       مــائەنىئــاجىم بىــر جا 

ــا ــەر   لىىىنىئھەادىشـ ــدۇ  قەيسـ ــورنىنى ئىگىلەيـ ــۇقىنىئـ  ئىمۆېراتورلـ
بىتاىت قىلىـدۇ  تـنت ئەسـىردىن ئـۇزاق مـۇددەت ئىاىـدە دۇنيانىـئ        
ھەرقايسى تەرەەلىرىگە يېڭى دىن ۋە يېڭى مەدەنىيەت تارقىتىدۇ  دېسە 

 ئىدىك  ئىشىنەركىممۇ 
 دەل ئىمان ئەمەسمۇك   بۇنىئ سىرى

قارشـىلىق   خەلەەـتە ئىبنى  ئۇمەييەھەبەش قۇل بىھلغا خوجايىنى 
قارشـى تۇرغـۇدەب كـ چ ئاتـا      ھىشـامغا ئەبـۇ جەھـل ئىبنـى      قىلغۇدەب

 قىلغان نەرسە مۇشۇ ئىمان ئەمەسمۇك 
ــتىدىن    ــۇننى كــــنپ قوشــــۇن ئ ســ ــاز قوشــ ــىم رنىئــ  ئوقۇقســ

 مۇشۇ ئىمان ئەمەسمۇك  غالىا قىلغىنى  مەدەنىيەتلىتلەرئ ستىدىن
لەرنىئ قەلبىدە ئىشەن   قولىدا قىلى  ئەرەبكنچمەن چارۋىاى 
ــۇ    ــ رخپ  تۇرالغ ــدىر رنىكنت ــ      چې ــ كلەپ قوزغىلى ــا ي ئاتلىرىغ

بىــم »ئالــدىغا بېرىــ :  ئىمۆېراتــورلىرىەــارىس ەادىشــاھلىرى  رىــم 
ســىلەرنى بەنــدىگە چوقۇنۇشــتىن يــالغۇز بىــر ئالھھىــا چوقۇنۇشــىا  

 «كىشــىلەرمىمش ئ چــ ن ئــالھھ  تەرىۆىــدىن ئەۋەتىلــگەن قــايتۇرۇ



 361 

دېيىشـتە تــ رتتە ۋە ئىلھــاۋ بولغــان نەرســىمۇ ئىمــان  ەەقەت ئاشــۇ  
 ئىمان ئەمەسمۇك 

 ئاجىزلىشىشنىڭ سىرى

ھازىرقى مۇسـۇلمانھرنىئ ئەھـۋالى بۇرۇنىىغـا ئوخشـىماي قالـدى       
ى  ئۇ ر كېڭىيى  بولۇپ تارىيى  قالدى  ك چىيى  بولـۇپ ئاجىملىشـ  

ــدى. ســەۋەبى ئىمــان ئۇ رنىــئ ۋۇجۇدىغــا ھنكــ مران ۋە ئىــ      –قال
ئەمەللىرىگە رەھبەر بو لمىدى. ئۇ رنىئ ئىمانى ئۇ رنىـئ مۇسـۇلمان   

ئىمـان بولـۇپ   « جۇغراەىيىلىـك »زېمىنىدا تۇغۇلغانلىىى ھنكمى بىلەن 
  تۇرالغۇغا ۋارىسلىق قىلغىنىـدەب  م لك –قالدى. ئىمان ئۇ رنىئ مال 

وۋىلىرىـــدىن ئالىـــدىغان مىراســـى بولـــۇپ قالـــدى. بۇنـــداق  ب –ئاتـــا 
  ئۇيىۇچـان ھـالەتتە چ شـ پ قالغـان     ئىنتاسسـىم   جانسـىم   تەسىرسىم

ئىمان قەلبلەرگە قانداقمۇ ك چ بېغىشلىيا يدۇك كنگ للەرگە قانـداقمۇ  
 ئىرادە ۋە غەيرەت ئاتا قىھ يدۇك 

رى مۇسـۇلمان مىللىتىنىـئ ئاجىملىشـى  دخشـمەنلى     رەسۇلۇلھھ
ئاجىملىق ۋە خارلىق ئـامىللىرىنى   ۋاقتىدىتىئالدىدا خار بولىدىغان 

ــدە       ــ نتى ك ن ــا ب گ ــدى. مان ــ  بەرگەن ئى ــۇر ئېاى ــۇ چوگى خويم
ــنزلىرى نەق   ــۇلۇلھھنىئ سـ ــۆاتلىنىۋاتىدۇرەسـ ــداق  ئىسـ ــۇ مۇنـ . ئـ

ئاچ قورساقھر بىر قاچا ئاشىا تەڭ ئو شىاندەب مىللەتـلەر  »دېگەن: 
پ كېلىدىغان دەۋرگە ئاز قالـدى  دېـدى.   سىلەرگە قارشى يوەۇرۇلۇ

شــۇنداق بو مــدۇك  ئــازلىىىمىمدىنســاھابىلەر: ئــۇ ك نــدە بىمنىــئ  
ــدى.  ــۇلۇلھھدې ــۇنىئ    رەس ــېتىن س ــنپ  ل ــىلەر ك ــى س ــاق  بەلت : ي

ــۋە   كنە كلىرىــدەب ــالھھ  ســىلەرنىئ ھەي ــاجىم  ئ  ســ رخگھرنى –ئ
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ــمىنىڭھر قەلبىـــدىن   ــدۇدخشـ   قەلبىڭھرغـــا ئـــاجىملىق  تارتىۋىتىـ
تاشلىنىدۇ  دېدى. ساھابىلەر: ئۇ ئاجىملىىنىئ سەۋەبلىرى قايسـىك  

: دۇنيــانى ياخشــى كــنرخش  ئنلــ منى يامــان  رەســۇلۇلھھ  دېۋىــدى
 كنرخش  دەپ جاۋا  بەردى. 

ئىنســاننىئ شەخســىي  مەنبىئــىبــۇ ھەقىىىــي  ئاجىملىىنىــئ تــ پ 
ھايـــاتى ۋە دۇنياســـىغا بەب ئىشـــىنى  كېتىشـــى  ئنزىنىـــئ ئەۋزەل     

ــۇپ ياشىشــى    بېىىنىــ ىرىغا شــارائىتل ــر كىشــەنلەرگە ئەســىر بول ئېغى
كنگــــ ل ئىســــتەكلىرىنىئ ئــــۇنى بارمــــاقتىتى ئــــ زخكتەب ئــــنز      

  مـاددىي ھەۋەسـلەرنىئ ئـۇنى چەكلىـك     ئېلىۋىلىشـى ئىستەنجىسىگە 
ــدا   ــدە مەقسەتســىم ھال ــدىغاندائىرى ــق جــۇۋاز   ئايلىنىۋىرى كــنزى تېڭى

 . ي رخشىدۇركالىسىدەب ئايھندۇرۇپ 
  ئۇ  كىشـىنى ئـنزى ياخشـى    نەرسىتىۇھەببىتى شۇنداق دۇنيا م

ــاش     ــدىن ەىنھــان ئىشــلىرىنى ە ــاكى ئنزىنىــئ ئەل ــال ي كــنرگەن ئاي
قىلىــ  قويۇشــىدىن قورقىــان سنھبەتدىشــى ئالدىــدا ئــاجىم  بىاــارە 
ــا        ــاھنىئ ھالىغ ــر ەادىش ــول بى ــاتتىق ق ــان ق ــ پ قالغ ــا چ ش ئورۇنغ

 چ ش رخپ قويىدۇ.  
ار ھايـاتنى شـەرەەلىك ئنل مـدىن    ئنل مدىن قېاى  ئادەملەرنى خ

مىئ ئنل پ  مىئ تىرىلى  ياشايدىغان  ھەر ك نىئارتۇق كنرىدىغان  
ھاياتنى ئۇنىڭدىن كېيىن مەگگـ  ياشـايدىغان بىـر ئنل مـدىن ئـارتۇق      

 :قىلىۋىتىدۇكنرىدىغان 
 

 كىم ئنلمە  شەرەەلىك قىلى  ئاستىدا  
 .باشىداخارلىىنى كنت رخپ ياشار 
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 لەڭگۈلۈك ئىمانغا ياراشمايدۇ ئەبگالىق ۋە ئېزى

ەېشـۋا   ـــ ىن ئىشلىرىدا ئـنزلىرىگە يېتەكاـى   دبىم گاھىدا  كىشىلەر
يەتـتەن خېلـى    نىگىـمىگە بىلىدىغانھر  ئـنزىنى دىننىـئ مـاھىيىتى ۋە    

سـانايدىغانھر ئىاىـدە بىـر ت ركـ ۋ كىشـىلەرنى       دىندار ردىنياراملىق 
لەقۋالىـق    –ئەبگـا   دىتىدەرىجىـ كنرخپ ھەيران قالىمىم  ئۇ ردا ئېغىر 

ئىۆادىلىرى كنرخلىدۇ  بەزىـلەر   ئىمىلەگگ ل ب –  ئنل مت ب بىاارىلىك
ھـالىتى  دەپ ئويھيـدۇ.    منمىننىـئ  ھەقىيىىخاتا شىان ھالدا ئۇ رنى 

ــان      ــ ش ۋە يالغ ــاختا كنرخن ــداق س ــان بۇن ــي  ئىم ــتە ھەقىىى ئەمەلىيەت
ئـۇ ئىنسـاننىئ    تىكـ چ قىياەەتتىن بىماردۇر  ئىمان بولسا شۇنداق بىر 

ئىستىلى  ئىسمى ھەمدە جىسمى  –ئىاتى ۋە تاشىى دۇنياسى  ئەخھق 
دا بىـــلەن بىــــردەكلىتتە ئىگىـــدۇر. ئــــنمەر بىـــر ئادەمنىــــئ نامــــاز   

لى   تولىمـــۇ قورقۇمســـىرىغان ېئنل متـــ كلەرچە بېشـــىنى تـــنۋەن ســـ
قىياەەتتە تۇرغانلىىىنى كنرگەندە شـۇئان بېرىـ  ئۇنىـئ بېشـىنى ئـنز      

اماا بىلەن نوقۇپ كنت رخپ قويغاندىن كېـيىن  ئۇنىڭغـا:   قولىدىتى ق
ــۇپ    ــلەن قوش ــنزخڭ بى ــۇئ ــالھھ     دىنىمىمنىم ــەنك ئ ــۇ س ئنلت رمەكاىم

كنت ر  قورقۇش دېگەن گەدەنـدە ئەمە     شىڭنىېبجېنىڭنى ئالسۇن  
 بولىدۇ  دەيدۇ.  قەلبتە
ــاگا   – ــالھھ  سـ ــاەىىھرچەئەي ئـ ــ    مۇنـ ــار قىلىـ ــۇش ئىمھـ قورقـ

ــاھ  ــتىن ەانـ ــمەن   سېلىشـ ــھۇر    –تىلەيـ ــئ مەشـ ــا ئۇنىـ ــگەن دۇئـ دېـ
قورقــۇش ئىمھــار قىلىــ   مۇنــاەىىھرچەدۇئالىرىــدىن ئىــدى. ئۇنىڭغــا 

ــېمەك  ــگەن نـ ــدەدېـ ــئ  دېيىلگەنـ ــىمۇ  بەدەننىـ ــۇ: قەلـــا قورقمىسـ   ئـ
قورقىاندەب تۇرۇشى دېـگەن ئىـدى. ئابـدۇلھھنىئ قىـمى بىـر قىسـىم       

ىنى كــنرخپ بىــلەن مېڭىۋاتىــانلىى  ئىمىلەگگ لــ بياشــھرنىئ يولــدا  
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ھەيرانلىىتىن: ئۇ ر نېمە قىلىدىغانھرك دەپ سورىدى. ئۇنىڭغـا: ئـۇ ر   
ئنمەر ماگغىنىـدا ھەيـۋەت      دەپ جاۋا  بېرىلدى. ئۇ:زاھىد رتەقۋادار 
م ماگــاتتى  كىشــى گەپ قىلســا قــۇ ق ســا تتى  ئنتتــ دەب  ېــبىــلەن ت

 ئۇراتتى  مانا ئۇ ھەقىىىي زاھىت ئىدى  دېدى. 
 ئېگىــمدىنماگســا  گويــا  رەســۇلۇلھھۋە ســ رل ب شــۇناە تەمتىــن 

 چ ش ۋاتىاندەب تېم ماگاتتى. 
چىرايلىىـراق ئـادەمنى    رەسـۇلۇلھھتىن ئەبۇ ھۇرەيرە مۇنداق دەيـدۇ:  

كنرگىنىم يوق. قۇياش گويا ئۇنىئ ي زىـدە كېتىۋاتىانـدەب بىلىنەتتـى.    
ــدىن تئۇنىڭــ ــۇ ماگســا كىشــىگە   ې ــادەمنى كنرمىــدىم  ئ ــدىغان ئ م ماگى
تۇيــۇ تتى. بىــم قىينىلىــ  ماگســاق  ئــۇ  قاتلىنىۋاتىانــدەبغــا يەر ئۇنىڭ

 ئېرەن قىلماي ماگاتتى.

 مېھرىبانلىق

داگگالغـا   –ۋە تـاش   تەسـەب  –كني مسىم ئىنسان بەئەينـى تنمـ ر   
ئوخشايدۇ. ئىنسـاننىئ مـاھىيىتى ئۇنىـئ گـنش  قـان ۋە سـنگەكتىن       

ر خىـل روھىـي   ئىبارەت تۇەراقلىق قاتلىمىـدا بولمايـدىغان ئا ھىـدە بىـ    
ــۇ     ــان ئەنە ش ــۇپ  ئىنس ــازۇكلۇقم بول ــاەەت )ن ــي  ت جەۋھەر ۋە ئىھھى

  تەســىرلىنىدۇمــاھىيىتى بىــلەن شــەيئىلەرنى ھــېس قىلىــدۇ  بىلىــدۇ  
ھاياجانلىنىــدۇ  ئىــ  ئاغرىتىــدۇ  مېھىــر بېرىــدۇ. مانــا بــۇ بىــر جــانلىق 

 قەلبنىئ ئىشى. 
ــرى ئۇنىــئ يۇم  منمىننىــئ ــدىن بى شــاق  تىۆىــك ئا ھىدىلىتلىرى

ــلەن      ــا بى ــك قەل ــدىغان  تېتى ــۇپ تۇرى ــان  ئۇرغ ــ مېھرىب  ەەرقلىنى
ت رلــ ب ھادىســىلەر ۋە ئــادەملەرگە مۇشــۇ قەلبــى   مــنمىن. تۇرۇشــىدۇر
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بىــلەن جــاۋا  بېرىــدۇ  ئاجىمغــا ئىللىــق بولىــدۇ  غەمتىــنگە ئىــ         
ئاغرىتىدۇ  مىستىنگە كني نىدۇ  ھاجەتمەنگە يـاردەۋ قـولىنى سـۇنىدۇ.    

سـاقلىنىدۇ    بېرىشـتىن تېتىك قەلبـى بىـلەن ئـازار    ئۇ مۇشۇ مېھرىبان  
 ئەتراەىـدىتى جىنايەتتىن قاچىـدۇ. ئـۇ مۇشـۇ تەرىۆـى بىـلەن ئـنزى ۋە       

 مەنبىـــئىگەبـــارلىق كىشـــىلەر ئ چـــ ن بىـــر تىنالىـــق  ئاسايىشـــلىق  
 ئايلىنىدۇ. 

 كەلگەن مېھرىبانلىقىدىنمېھرىبانلىق ئالالھنىڭ  مۆمىندىكى

  چـ نتى ئالھھنىـئ ئەخھقـى    بىر مېھرىبان قەلا ئىگىسى منمىن
ھەمـــدە ئالھھنىـــئ گـــ زەل ئىســـىملىرىدىتى  ئەخھقلىـــنى بىـــلەن 

ــاتتىتى ئەڭ   مەنىلەرنــى ــنز ۋۇجۇدىــدا گەۋدىلەنــدخرخش ئۇنىــئ ھاي ئ
 ب ي ب غايىسىدۇر. 

سـا ئىھھنىـئ ھەمـمە    ئىھھىي ئەخھقنىئ ئەڭ گەۋدىلىترەكى بول
 ھەر ئىتتىسـىنى ىئ ئاخىرەتن -تى  بارىدىغان  دۇنيا ېنەرسىگە تەڭ ي
 . مېھرىبانلىىىدۇرقاەلىغان ئۇلۇغ 

ساھابىلەر رەسۇلۇلھھنىئ ئالدىغا بىر توپ ئەسىرلەرنى  ۋاقتىدائنز 
ئېلى  كەلگەندە ئەسىرلەر ئىاىـدىن كنكسـى ئېسـىلى  كەتـتەن بىـر      

با  ئىمدەپ ئاخىرى ئەسىرلەر ئارىسىدىن بىر  ئېمىتىشتەئايال س تىنى 
ــۇنى    ــنرخەھ ئ ــوۋاقنى ك ــىان.  ب ــا باس ــۇلۇلھھباغرىغ ــدا   رەس ــنز ئالدى ك

تۇرغان ساھابىلەرگە ئىھھى  ئەتراەتابولۇۋاتىان بۇ ئىشىا بىرلەشت رخەھ 
ــۇ زور  مېھرىبــانلىىتىن چ شــەندخرخپ مۇنــداق  چ شــەنانىئىبــارەت ب

سىلەر بۇ ئايال بالىسىنى ئوتىا تاشھيدۇ  دېسە ئىشىنەمسىلەرك »دېدى: 
دېـدى:   رەسـۇلۇلھھ ەنمەيمىم  دېيىشـتى.  دېدى. سـاھابىلەر  يـاق  ئىشـ   
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ــنز بالىســىغا    ــال ئ ــالھھ بولســا بەنــدىلىرىگە شــۇ ئاي  ك ي نگىنىــدىنمۇئ
  «.بەكرەب كني نىدۇ
دېگەن ئىتتى ئىسمى ئۇنىئ «   مېھرىبانشەەىەتلىك»ئالھھنىئ 

مھردۇر. بۇ ئىتتى ئىسىم ئىسىملىرى ئىاىدىتى  ئەڭ گەۋدىلىك ئىسى
نزدىن قالسىھ ئەڭ مەشـھۇر ئىسـىمھر بولـۇپ    دېگەن ئۇلۇغ س« ئالھھ»

ھەرقاچان ئالھھنىئ كىتابىنى ئوقۇماقاى يـاكى   منمىنھېسابلىنىدۇ. 
ۋە مېھرىبـان   شـەەىەتلىك ناھايىتى »بىرەر س رىنى باشلىماقاى بولسا: 

 دېيى  بىلەن باشھيدۇ.« ئالھھنىئ ئىسمى بىلەن باشھيمەن
ــاۋ  ــئئىمــ ــ زەل ئى » غەزالىينىــ ــئ گــ ــىملىرىنىئ ئالھھنىــ ســ

 ئىسـملەرنى دەپ ئاتالغـان كىتابىـدا   « مەقسـەت  ئـالى ئىماھاتىدىتى 
كېلى   ئاخىرىدا ئىنساننىئ بۇ ئىسىمھردىن ئالىدىغان  شەرھلەپ
ــىبە  ــۇ    –نەسـ ــان. ئـ ــان قىلغـ ــلىرىنى بايـ ــەەىەتلىك»ئ ل شـ ۋە  شـ
دېــگەن ئىتتـى ئىســىمغا ئېنىىلىمـا بېرىــ  بولغانــدىن   « مېھرىبـان 

دېـگەن ئىتتـى   « شـەەىەتلىك »بەنـدىنىئ  كېيىن مۇنداق دېگەن: 
ــدىلىرىگە     ــل بەن ــئ غاەى ــدىغان مېۋىســى  ئالھھنى ئىســىمدىن ئالى

سـىۆايە يـول    –قىلى  ئـۇ رنى غەەـلەت يولىـدىن سـىلىق      شەەىەت
نەسىھەت قىلى  ئالھھىا قايتۇرۇش  ئاسىيھرغا ئازا   –بىلەن ۋەز 

ــدە    ــاراش  ئالەم ــلەن ق ــاي رەھــمەت كــنزى بى ــلەن قارىم  كــنزى بى
كنرخپ ئـۇ گۇنـاھھرنى    گۇناھىدەببولۇۋاتىان ھەممە گۇناھنى ئنز 

يــوقىتى  يولىــدا ك چىنىــئ بــارىاە تىرىشــاانلىىىنى ئايىماســلىق  
يـاكى رەھـمەت    كېتشىتىنئاسىيھرنى ئالھھنىئ غەزىۆىگە ئۇچراپ 

دەرگاھىدىن يىراقھپ كېتىشـتىن قۇتىـۇزۇپ قىلىشـتۇر. مانـا بـۇ ر      
 ھېسابلىنىدۇ.  شەەىەت
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ەنـــدىنىئ مېھرىبـــان دېـــگەن ئىســـىمدىن ئالىـــدىغان ئ ل شـــى ب
تىشــىاە ېاشلىۋەتمەســتىن ئۇنىڭغــا ك چىنىــئ يھــاجەتمەن ئــادەمنى ت

مـ لتى  ئـابرۇيى يـاكى باشـىىھرنىئ قـولى       –ياردەۋ قىلى   ئـنز مـال   
ئېلى   ئەگەر  خەۋەرئارقىلىق ئۇنى ەېىىرلىىتىن قۇتىۇزۇش  ھالىدىن 

ــئ زى   ــا ئۇنى ــېمە قىھلمىس ــى ۋە ھېان ــايىن ــلىق  موھتاجلىىىغ ھېسداش
قىلى   ئۇنىڭغا قايغۇرۇش  دۇئا قىلى  بىلەن ياردەۋ قىلىشىدۇر. مانا 

 بۇ مېھرىبانلىق.

 ئېرىشەلمەيدۇ شەپقەتكەئادەم  شەپقەتسىز

موھتـاە  دۇنيـادا مۇشـۇ     شـەەىىتىگە : مەن دائىم ئالھھنىـئ  منمىن
 شـەەىەت ھىـي  بىلەن ياشايمەن  ئـاخىرەتتە مۇشـۇ ئىھ   شەەىەتئىھھى 

 شـەەىەت بىلەن نىجات تاەىمەن  دەپ بىلىدۇ. لـېتىن ئـۇ كىشـىلەرگە    
ــئ  ــۇچە ئالھھنىـ ــەەىىتىگەقىلمىغـ ــى  شـ ــدىغانلىىىغىمۇيەتتىلـ  بولمايـ

ــنىدۇ ــدىتى   : »ئىش ــدىلىرى ئىاى ــىەتەن بەن ــالھھ ھەقى ــەەىەتلىكئ  ش
مېھرىبـان بولـۇگھر     زېمىندىتىلەرگە»  «قىلىدۇر شەەىەتكىشىلەرگە 
ــدۇ ئاســماندىت ــان بولى ــادەۋ  شەەىەتســىم»   «ى زات ســىلەرگە مېھرىب ئ
  «.ئىرىشەلمەيدۇر شەەىەتتە

قېرىنداشـــلىرى بىلەنـــھ  مـــنمىن شـــەەىىتى – رەھـــم منمىننىـــئ
چەكلىنى  قالمايدۇ. ئۇ خۇددى بىر بۇ ق بولـۇپ  بـارلىق كىشـىلەرگە    

 رەسـۇلۇلھھ بىلەن بۇلدۇقھپ تۇرىـدۇ.   شەەىەت – رەھمبولغان  تىگىل
 ئېيتىـان بىرىڭھرغا مېھرىبان بولمىغـۇچە ئىمـان    –بىر »ىلەرگە: ساھاب

ــىلەر   ــدىبولمايسـ ــر  دېۋىـ ــم بىـ ــاھابىلەر: ھەممىمىـ ــمگە  –. سـ بىرىمىـ
ــانغۇ ــۇ ســىلەرنىئ بىرىڭھرنىــئ ئــنز    رەســۇلۇلھھ  دېــدى. مىھرىب : ئ
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ئەمە   لــــېتىن ئــــۇ ئومــــۇمى  مېھرىبــــانلىىىھەمراھىغــــا بولغــــان 
ــانلىىتۇر ــدىمېھرىبــ ــۇ ھە 1«.  دېــ ــئۋ ئــ ــدىتى  منمىنلەرنىــ قۇرئانــ
قىلىشىا تەۋسىيە قىلىشىانھردىن   سەبرئنز ئارا »بىرى:  س ەەتلىرىدىن

   «.قىلىشىا تەۋسىيە قىلىشىانھردىن بولماقتۇر شەەىەتئنز ئارا 
بەلتى ئۇ  تىللىق ئىنساندىن ئنت پ تىلسىم ھايۋانغىمۇ يېتىدىغان 

ۋە ئـــۇ توغرۇلـــۇق  قىلىـــدۇ رەھىـــمھايۋانغـــا  مـــنمىن. مىھرىبـــانلىىتۇر
ــئ ەەرۋەرد  ــدۇ. ئنزىنى ــالھھتىن قورقى ــايۋانھر   ئ ــۇ ھ ــدا ب ــارى ئالدى ىگ

سـاھابىلىرىگە:   رەسۇلۇلھھق جاۋابتار بولىدىغانلىىىنى بىلىدۇ. ۇلۇتوغر
ــئ رەھمىـــتىگە      ــئ ئالھھنىـ ــۇغارغان گۇناھتارنىـ ــى سـ ــنا ئىتنـ تەشـ

دوزاس   ئېاىلغانلىىىنىئېرىشتەنلىتىنى  جەننەت دەرۋازىلىرى ئۇنىڭغا 
ــۇپ   ــاغھپ قويـ ــ كنى بـ ــىنىئ م شـ ــ رخۋەتتەندەرۋازىسـ ــا  ئنلتـ ئايالغـ

ئېاىلغانلىىىنى ئۇقتۇرغان. باشىا گۇنـاھى يـوق م شـ ب باغلىغاننىـئ     
دېگەنلىتـى ئ چـ ن    –رەببىمىم ئالھھ   –گۇناھى مۇشۇ بولسا  ەەقەت 

ــ رمىگە    ــاھەق ت ــىلەرنى ن ــان كىش ــولىغانھرنىئئونمىڭلىغ ــى  س جازاس
 قانداق بو رك 

ــى   ــادەۋ: ئ ــر ئ ــوينى  رەســۇلۇلھھبى ــم  بوغۇز شــىىمۇمېنىــئ ق ئىاى
قىلسـاڭ ئـالھھ     رەھىـم : ئۇنىڭغـا  رەسـۇلۇلھھ ئاغرىيدۇ  دېـگەن ئىـدى    

ئـنمەر بىـر ئادەمنىـئ قـوينى بوغـۇز ش       2قىلىـدۇ  دېـدى.   رەھىمساگا 
ئ چ ن ەۇتىدىن سنرەپ ئېلى  ماگغانلىىىنى كنرخپ: ئىسىت سـاگا...  

   دېدى. يېتىلىگىنايلىق ئۇنى ئنل مگە چىر

                                                 
 رىۋايىتى. تەبەرانىي 1
 ھاكىم رىۋايىتى. 2
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ر ئىبنــى ئــا  مىســىرنى ئىشــغال تــارىخاىھر مۇنــداق دەيــدۇ: ئەمــ
تـۇتتى    ئـۇۋا ئ سـتىدە بىـر كەەـتەر     چېدىرىقىلغان مەزگىلدە  ئۇنىئ 

 چۇۋۇسـا  چېدىرنىر كنچمەكاى بولغاندا ئۇۋىنى كنرخپ قالدى  ئۇ ئەم
ــۇپ   ــئ بۇزۇل ــىرەپ  كېتىشــىدىنئۇۋىنى ــدىرنىئەنس   چۇۋىمىــدى چې

  «كەنتـى  چېـدىر » بـۇيەر ئـنيلەر سـېلىنى      ئەتراەىغـا  چېدىر يىناەكې
 دەپ ئاتالدى. 

تەرجىمىھالىـدا   ئابـدۇلئەزىمنىئ خەلىـۆە ئـنمەر ئىبنـى     ھەكەۋئىبنى 
مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ھاجەت بولمىسا ئات چاەتۇرۇشـنى مەنئـى قىلغـان  ئـۇ     

ــر      ــا ئېغى ــان: ئۇ غھرغ ــان چىىارغ ــا ەەرم ــول قاراۋۇللىرىغ ــ گەنلەري  نىي
ــول       ــتە يـ ــانجى  ھەيدەشـ ــاقھرنى سـ ــۇق تايـ ــ ر ئۇچلـ ــىا  تنمـ سېلىشـ
ــىردا      ــتەن: مىس ــان ئەۋەت ــداق ەەرم ــىغا مۇن ــىر ۋالىيس ــۇن  مىس قويۇلمىس

كىلوگراۋم ي ب باسىدىغان تنگىاىلەر بارلىىىنى  151) رەتلتنگىگە مىئ 
 رەتـل  922بىلگىنتـى  مەن تـنگىگە    يەتسەئاگلىدىم  بۇ ەەرمان قولۇگغا 

 دىن ئارتۇق مال باسىدىغان ئادەمنى تونۇمايمەن. كىلوم  011)
مانا بۇ ھاياتنىئ ھەربىر ساھەسىنى قـاەھپ ئ لگـ رگەن  ئۇرغـۇپ    

  ئالھھىـــا ۋە ئـــاخىرەتتە ئىشىنىشـــنىئ   رەھىمـــدىللىكتۇرىـــدىغان 
لىــ  كەلــگەن خــۇش ېبىــرى بولــۇپ  بــۇ ئىشــىنى  ئنەتىجىلىرىنىــئ 

 ل كنگ للەر يۇمرانلىشىدۇ. ەۇراقھر بىلەن تاش ي رەكلەر يۇمشايدۇ  داغا
بىلەن  قوەاللىققاتتىق قول ۋە  جاھىلىيەتتە –ئنمەرگە قارىمامسىم 

داگق چىىىان ئنمەرنى ئىمـان قانـداقھرچە يۇمشـاتتىك ئىمـان ئۇنىـئ      
ــۇ قلىرى    ــدىللىك بـ ــاقلىق ۋە رەھىمـ ــدىن يۇمشـ ــىقەلبىـ . تەەاىرەتتـ

ــر قىمىنـــى تىرىـــك    جـــاھىلىيەتتە: ئـــۇ ئېيتىلىشـــىاە  ئنزىنىـــئ بىـ
 ۋاقتىـدا ئەمىرى بولغـان   منمىنلەرنىئكنم ۋەتتەن  ئەمما ئۇ ئىسھمدا 
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يىراق بىر شەھەردە م دخرخپ كەتتەن قېاىر ئ چ نمـۇ ئـالھھ  ئالدىـدا    
 ئادەۋ بولغان.  ھېسابھيدىغانئنزىنى جاۋابتار 

مانا مۇشۇنداق ئەقىدە  ئەخـھق بـۇرۇنىى مۇسـۇلمانھرنىئ بـارلىق     
 جەگلىرىـدىمۇ دخشـمەن بىـلەن قىلغـان       ھەتتاھەرىتەتلىرى –ئى  

ــا    ئەكــس ئەتــتەن. بىــم ئىســھۋ ەەيغەمبىرىنىــئ بىــر قېتىملىــق غازاتى
 ئاچاىىھنغىنىـدىن بىر ئايالنى كنرگىنىدە  ئنلت رخۋىتلگەن كېتىۋىتى 

ئـۇ  «. ئىـدى  ئنلت رمىگ ل ببۇ ئايالنى »مۇنداق دېگەنلىتىنى كنرىمىم: 
ئنلت رخشنى  كاەىر رنىقاتناشمىغان ئايالھر  قىرىھر  بالىھر ۋە جەگگە 

 قەتئىي چەكلىگەن ئىدى. 
ــارا      ــىملىك  ق ــۇق  رەھىمس ــاتتىق قولل ــۇ ق ــئ جەگاىلىرىم ئۇنى
ــلەن     ــدىللىتى  ياخشــىلىىى بى ــنز رەھىم ــتىن  ئ ــ ب قىلماس كنگ لل
يولىدا ئى  قىھتتى. ئەبۇ بەكرى )ئالھھ ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇنم  

ئۇ رغـا تاەىھيـدۇ:    تىۋىتىـ  ىئۇزقوشۇنىنى  زەيدنىئئىبنى  ئۇسامە
ــك   » ــ رمەگھر  مېۋىلىــ ــالىھرنى ئنلتــ ــى  بــ ــالھرنى  قېرىھرنــ ئايــ

ــى  ــمەگھردەرەخلەرن ــان كەس ــرىڭھردا  بارغ ــاۋدا يې ــادەت  چىرك ئىب
ئــنمەر مۇنــداق دەيــدۇ:  « .قىلىــ  تۇرغــان كىشــىلەرگە تەگمەگــھر 

دېھىـــانھرنى  – ەـــۇقەرا كنتـــ رمىگەنســـىلەرگە قارشـــى قـــورال »
 «.ەگھرئنلت رم

ئەبـــۇ بەكـــرى ئالـــدىغا دخشـــمەن قوشـــۇنى قوماندانلىرىـــدىن 
ئۇ باشـنى ئېلىـ     كېلىنگەندەبىرىنىئ كېسىلگەن بېشى كنت رخپ 

ن ئالــدىمغا بــاش كەلــگەن ئــادەمگە ئاچاىىلىنىــ : بۇنــدىن كېــيى 
ــ  ېئ ــۇ ر بىمنــى تۇتۇۋالســا     كېلىنمىســۇنلى ــدۇ  ئۇنىڭغــا: ئ   دەي

ــدۇ  ــۇنداق قىلىـ ــدەمۇشـ ــۇ: ەدېيىلگەنـ ــا   ئـ ــھر ۋە رۇملۇقھرغـ ارىسـ
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ــاكى خەت يېتەرلىــك    ئەگىشــەمدۇقك ئنلت رخلگەنلىــك خەۋىــرى ي
 دېگەن. 

ۋە  شــەەىەتلىكشــۇنىڭدەب ئىســھۋ جەگاىلىــرى جەڭ قىلىشــتىمۇ 
بولغان ئىدى. ئۇ جەگلەردە قاتتىق مەجبۇر بولمىغۇچە قـان   رەھىمدىل

ىمە بـۇنى مـۇ ھ   لوبـۇن  گوسـتاف ەەيھسوپ  فرانسىيىلىكتنك لمەيتتى. 
قىلىــ  مۇنــداق دېــگەن:: تارىختــا ئەرەبــلەردەب ئادىــل ۋە رەھىمــدىل   

 «.ئىشغالىيەتاىلەر كنرخل پ باقمىغان

 مەھسۇلىدۇر تاش يۈرەكلىكنىڭتۈرلۈك قەبىھ جىنايەتلەر دىنسىزلىق ۋە 

ۋە  خـالى بولمايـدۇ  ئـالھھ    ردىنمېھـ ۋە  شـەەىەت ئىمانلىق قەلبلەر 
ــان قەلب   ــا ئىنسـ ــنى  بولسـ ــاخىرەتتە تېـ ــى ىئـ ــىممېھنـ ــاتتىق رىسـ   قـ

ئەڭ قەبىــھ  شــ ركىنىدىغانتەنــلەر  قورقۇنالۇقلىىىــدىن. قىلىۋىتىــدۇ
ــايەتلەرنى  ــدىغانھرمۇجىنــــ ــاخىرەتتە  ئنتت زىــــ ــالھھ ۋە ئــــ دەل ئــــ

ــارىە     ــدۇ. ئەگەر ت ــ رەكلەردىن چىىى ــاش ي ــەنمەيدىغان ت ــى ئىش بېتىن
ســــىم جىنــــايەتلەرنى ئالھھنىــــئ   ىلتۇرســــاق ئۇنىڭــــدىتى مىس قئا

ئويلىمايـدىغان   ھېسـابنى قورقمايـدىغان  ئـاخىرەتتىتى    ئۇلۇغلۇقىدىن
ــۇز پ      ــۇلھرنى بوغ ــنرىمىم. ئوغ ــانلىىىنى ك ــادىر قىلغ كىشــىلەرنىئ س
قىم رنى ھايات قالدۇرغان زالىم ەىرئەۋنمۇ ئاخىرەتتە ئالھھنىئ ئالدىغا 
بارىــدىغانلىىىغا ئىشــەنمىگەنلىتى ئ چــ ن شــۇ قىلمىشــھرنى قىلغــان: 

قىلىـ  )ئىمـان    زۇلـۇۋ قوشـۇنى )مىسـىرم زېمىنـدا    ەىرئەۋن ۋە ئۇنىئ »
ــىا ــتە     ئېيتىشـ ــم تەرەەـ ــنزلىرىنى بىـ ــۇ ر ئـ ــدى. ئـ ــاۋلىق قىلـ م بويۇنتـ

قايتۇرۇلمـــايمىم )يەنـــى قىيـــامەت ۋە قايتـــا تىـــرىلى  يـــوق  ھېســـا   
 « .  جازاغا تارتىلىشمۇ يوقم دەپ گۇمان قىلدىئېلىنىشمۇ
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ــا ئېلىــ  كەركــۇب  مەۋســۇلكوممۇنىســتھرنىئ  بارغــان  ۋە ئىراقت
ــەتلەرنى     ــى  جەس ــك كنم ش ــىلەرنى تىرى ــرى  كىش ــاممىۋى قىرغىنلى ئ

ئۇ رنىـئ قەبىـھ  تـاش     تاشلىۋىتىشـى كوچىھرغا  دېڭىـم سـاھىللىرىغا   
 ي رەب نېمىلەر ئىتەنلىتىگە ئەڭ روشەن ەاكىت بو  يدۇ.

يازغـان بەزى   گوركىغـا  ماكسـىم ۋە  نەيرۇنرىمنى كنيدخرخۋەتتەن 
 كوممۇنىستھشـت رخش قىسىم دۇنيـا خەلىىنـى    تنتتىن بىر»خەتلىرىدە: 

يولىدا قالغان ئ چ قىسىم خەلىنى ئنلت رخش مەن ئ چ ن ئادەتتىتى بىر 
 دېگەن لېنىنمۇ بۇنىئ ياخشى دەلىلى. « ئى 

ــرىيە ــانھر    ۋىنگىــــ ــ لگەن قــــ ــدا تنكــــ ئىنىىھبــــــى ۋە ئۇنىڭــــ
يىلـــى ئافغانىســـتاندا تـــنكتەن قـــانلىرى  - 0682كوممۇنىســـتھرنىئ 

 ئەڭ ك چل ب ەاكىت بو  يدۇ. بۇنىڭغا 
بىـــرىگە قىلىشـــىان ۋەھشـــىي  –بەلتـــى كوممۇنىســـتھرنىئ بىـــر 

 بىـر نـېمىلەر   قـارانىيەت ئۇ رنىئ تولىمـۇ تـاش يـ رەب      مۇئامىلىلىرىمۇ
ئەلى  تۇرنالىست. مەشھۇر بو  يدۇروشەن دەلىل  تېخىمۇئىتەنلىتىگە 

 فــاديىۋ ىلمىيشــمۇنــداق دەپ يازىــدۇ: رۇســىيىلىك يــازغۇچى  ئەمىــين
دېگەن كىتابتـا لېـنىن   « كوممۇنىستھرغا نېمە بولدىك»يېمى  چىىىان 

 ســىتالىننىئيــاردەماىلىرى ئىاىــدىن  لېنىننىــئئنلگەنــدىن كېــيىن 
قولىـــدا ئنلگەنلەرنىـــئ ســـانى توغرىســـىدا كىشـــىنى چنچ تىـــدىغان  

 بار:  مەلۇماتھر
 كـومتېتى مەركىـمى   كومۆارتىيىسىسوۋېت ئىتتىۆاقى  ستالىن

ئنلگەندىن كېيىن سـەەلەنگەن ۋە   لېنىن بىيوروسىنىئسىي سىيا
سايھشــىا قاتناشــىان بــارلىق ئەزالىرىنــى قولغــا ئېلىــ    ســتالىننى

يوقــاتتى. لېــنىن ئەتىــۋار پ ئىشــلەتتەن بــارلىق مىنىســتىرلەرنى 
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ــاھەق      ــلىدى ۋە نـ ــ رمىگە تاشـ ــلەن تـ ــنھمىتى بىـ ــائىنلىق تـ خـ
 ئنلت ردى. 

ۋاز قوشـىان ۋە سـاداقەتمەنلىك   سايلىنىشىغا قىمغىن ئـا  ستالىننىئ
بىلەن ئىشلەۋاتىان ھەرقايسى ئىشـاىھر ئۇيۇشمىسـى رەھبەرلىرىـدىن    

كىشــــىگە ت رلــــ ب باھــــانىلەر بىــــلەن ئنلــــ ۋ جازاســــى بەردى.  82
ەـارتىيە رەھبىرىـدىن    50قۇرۇشىا قاتناشـىان   ەارتىيىنىكوممۇنىستىك 

 نى يوقاتتى. 10
قـانۇن   01قاتناشـىان  يىلدىتى ئاساسى قانۇننى ت زخشتە  - 0609

نى يوقاتتى. سوۋېت ئىتتىۆـاقى دۆلەت   05كومىتېتى ئەزاسى ئىاىدىن 
 نىئەئارمىينى يوقاتتى. قىمىل  12ئەزاسى ئىاىدىن  82مەجلىسىنىئ 

ــالىدىنبەش  ــوۋېت دۆلەت    مارشــ ــاتتى  ســ ــ چنى يوقــ ــۇداەىئەئــ  مــ
يىلـى تـ زخلگەن    -0600نى يوقاتتى.  12ئەزاسىدىن  82 كومىتېتىنىئ

 سوۋېتى ئەزالىرىدىن توقىۇز مىنىستىرنى يوقاتتى.  ر رىستمىنى
مىــــئ  02ەىرســــەنت قومانــــدانىنى ۋە  92 نىــــئەئارمىيقىمىــــل 

 يۇقىرىىىــدەبھنكــ مەت ئەمەلــدارىنى يوقــاتتى. سوتســىيالىمۋ تــ زخمى  
 غايەت تېم س رئەت بىلەن ئنزىنى ئنزى ۋەيران قىلىدۇ. 

ەت باشلىىى ئنزىگە ئەركىنلىك يوق  دۆل دەەرۇسىيبۇنىئ سەۋەبى 
 ئېتىــرازقارشــى تۇرغــان ھەرقانــداق كىشــىنى يوقىتا يــدۇ. ئــنزىگە      

ىن بىلـــدخرگەن ھەرقانـــداق ئەركىـــن ئاۋازغـــا كەگاىلىـــك قىلماســـت
دەپ « نى ئادالەتتە يەتتـ زخپ قويـاي  ېتوختا  بېرى كەل  س»ئۇنىڭغا: 

 ئنل مگە ھنك ۋ قىھ يدۇ. 
بـۇ قەبىـھ جىنـايەتلەر ۋە     بۇ توغرىدا مۇنداق دەيدۇ: يىۋىفاد مىشىل

 يوقلىىىھسەۋەبى يالغۇز ئەركىنلىتنىئ  قاسساەلىىھرنىئقورقۇنالۇق 
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ئەمە . گەرچە ھەرقايسى ئەللەردە كنەلىگەن مۇستەبىت ھنك مدار ر 
ــتلىرىغا     ــنز دوسـ ــئ ئـ ــىمۇ  بۇ رنىـ ــنتتەن بولسـ ــاردەماىلىرىگەئـ   يـ

خشـمەنلىرىگىمۇ  قىلغان زىيانتەشلىتىنى ئـۇ ر ئـنز د   ەارتىيىداشلىرىغا
ســەۋەبىنى نىئ تــ پ بولۇشــ يۇقىرىىىــدەبقىلمىغــان ئىــدى. دېــمەب  
ئـــۇ ردا ئىنســـاندىن  نەتىجىســـىدەبۇنىـــئ  ئۇ رنىـــئ ئىمانســـىملىىى 

ە تـــ نلەي   شـــەەىەتنىڭمۇ  – مېھـــر تىـــدىغان نورمـــال   ېئىنســـانغا ي
 ئنلگەنلىتىدىن كنرخش كېرەب.

 ئىككى مىسال ىنىدمېھرىبانلىق نىڭمۆمىنلەر

رلـ ب زىيانتەشـلىتلەر    ەلـبلەر باشـىىھر تەرىۆىـدىن ت    ق منمىن
لەرگە ئۇچرىسا ئىشنى ئادالەت بىلەن بىـلەن بىـر تەرەپ   ىئاۋارىاىلى

  تۇرۇۋالماســتىن تەلىۆىــدەيــاكى بىــرگە بىــر ئــنچ ئــېلى    ىــ لقى
  كەچـ رخۋ قىلىشـىا   كەگاىلىـك مەردانىلىك بىـلەن   تېخىمۇبەلتى 

زەخـمەت ئ چـ نم    –ن زىيان يەتتە ئنزەگھرغائەگەر )»ئىنتىلىدۇ: 
زەخـمەت   –ئىنتىىاۋ ئالماقاى بولساگھر  ئنزخگھرغا يەتتەن زىيان 

ــى      ــېلىڭھر )يەنــ ــاۋ ئــ ــۇناىلىك ئىنتىىــ ــا  شــ ــك بولســ قاناىلىــ
)يەنـى ئىنتىىـاۋ ئالمـاي     قىلىسـاگھر  سەبرم  ئەگەر ئاشۇرۇۋەتمەگھر

قىلغۇچىھر )يەنى كەچ رگ چىلەرم ئ چ ن  سەبركەچ رسەگھرم  بۇ 
بىـــر يامانلىىنىـــئ جازاســـى شـــۇنىڭغا » 1«.)ئەلـــۋەتتەم ياخشـــىدۇر

ــر كىشــى قاناىلىــك        ــاش بىــر يامــانلىىتۇر )يەنــى ســاگا بى ئوخش
چېىىلسا  شۇناىلىك چېىىلماي ئاشۇرۇۋەتسەڭ بولمايـدۇم  كىمتـى   
)ئىنتىىـاۋ ئېلىشـىا قـادىر تۇرۇقلـۇقم ئەەـۇ قىلسـا ۋە )ئـنزى بىــلەن        
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زىسـە  ئۇنىـئ ئەجرىنـى ئـالھھ      يامانلىق قىلغۇچىنىئ ئارىسىنىم ت 
 1«.قىلغۇچىھرنى دوست تۇتمايدۇ زۇلۇۋبېرىدۇ  ئالھھ  ھەقىىەتەن 

بۇ يەردە ەار ق ئىسھۋ ئەقىدىسـىنىئ تـارىخى ۋە ئۇنىـئ كىشـىلەر     
ئائىـــــت مىســـــالھرنى كەلتـــــ رمەكاى  تەســـــىرىگەقەلبىـــــدىتى 
ئېلىـ  قويماسـلىق    ۋاقتىنـى كـنپ   ئوقۇرمەنـدلەرنىئ بولغىنىمىمدا  

 خەلىۆىســىنى چــ ن قىســىىاىھ قىلىــ  مۇســۇلمانھرنىئ ئىتتــى  ئ
 مىسال قىلىۆھ ئنت پ كېتىمىم. 

ئەمىـــرى ئوســـمان ئىبنـــى  منمىنلەرنىــئ بىرىناــى مىســـال: بـــۇ   
چـنچەب ەەيـدا قىلىشـى ۋە     –: يەھۇدىيھرنىئ سنز ۋەقەسى ئەففاننىئ

بىـــلەن  قۇترىتىشـــىخەلىـــۆىگە قارشـــى قوراللىـــق تـــوەىھڭ قىلىشـــىا 
ى  توەىھڭ كنت رگەنلەر ئۇنىئ قورۇسىنى قورشىۋالدى. لېتىن قوزغىل

خەلىــۆە ئنزىنىــئ قېنــى تنك لىــدىغان ئىــ  بولســىمۇ  كــ چتە كــ چ   
 ئېيتىلىشــىاەقورالغــا قــورال ئــارقىلىق تاقابىــل تۇرۇشــنى خالىمىــدى. 

ئابــدۇلھھ ئىبنــى ئــنمەر تــوەىھگاىھر ئوســماننى قورشــىۋالغان كــ نى  
ئېسى  ماگغاندا  ئوسـمان چىىىـ  ئۇنىڭغـا     قىلىانىساۋۇتنى كىيى  

قورالنى تاشھشىا قەتئىي بۇيرۇق قىلغان  ئابـدۇلھھ ئۇنىـئ دېگىنىنـى    
 قىلغان. 
 ئىبنى سابىت ئۇنىئ ئنيىگە كىرى :  زەيد
جەگاىلەر ئىشىك ئالدىدا تۇرۇەتۇ  ئۇ ر: خەلىۆە خالىسا  ئەنسار –

ىتتى قېتىم ئېيتىـان  ئالھھنىئ ياردەماىلىرى بولىمىم  دەۋاتىدۇ دەپ ئ
 دېگەن.   –بولسىمۇ ئوسمان: ھاجەتسىم  
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مۇنـداق دەيـدۇ: مەن ئوسـمان بىـلەن ھويلىـدا       رەبىـئە ئامىر ئىبنى 
ئىدىم  ئۇ ماگا: بۇيرۇقۇمغا بويسۇنۇشـنى ۋاجىـ  دەپ قارايـدىغان ھەر    
ــورالىنى        ــ  ق ــولىنى يىغى ــۇ ر ق ــن: ئ ــۇيرۇق قىلغى ــادەمگە ب ــداق ئ قان

 بۇنى ئاگھپ قورالىنى تاشلىدى.  تاشلىسۇن  دېدى. ئۇ ر
ــتى  ئەگەر     ــدىن توسـ ــى جەگـ ــمان بىمنـ ــدانھر: ئوسـ بەزى قومانـ
ــ رخپ     ــلەن س ــر زەربە بى ــوەىھگاىھرنى بى ــا ت ــان بولس رۇخســەت قىلغ

 قوغھپ چىىىراتتۇق  دېيىشتى. 
شۇنداق قىلى  خەلىۆە ئنزىگە ياردەۋ بېـرى  ۋە ئـنزىنى قوغـداش    

ۋە توەىھگنى ئەڭ ياخشى ئۇسـۇل  ئ چ ن قان تنك شتە يول قويمىدى 
 ئۇرۇندى.  ىتىشىااتىننەسىھەت ئارقىلىق  –

ئوسمان ئۇ رنىئ ئالدىغا چىىى : مۇسـۇلماننىئ قېنىنـى تنكـ ش    
ەەقەت ئــ چ ئىــ  ئ چــ نھ ھــا ل: ئىمانــدىن يېــنى   ھــا ل جــ ەتى  
بولسىمۇ زىنا قىلى   ناھەق ئـادەۋ ئنلتـ رخش  بـۇ ئـ چ ئىشـنى سـادىر       

تنك ش ھـاراۋ. مەن بـۇ ئـ چ ئىشـتىن      قېنىنىلماننىئ قىلمىغان مۇسۇ
 . بېرەلمىدىبىرەرسىنى سادىر قىلدىممۇك دېدى. توەىھگاىھر جاۋا  

ئوسمان ئۇ رغا تەكرار پ: ھەي خا يىق  مېنى كىشەنلەش تـوغرا  
دېدى. توەىھگاىھر بۇنىڭغىمۇ ئ ندىمىـدى.   كىشەنلەگھربولسا مېنى 

تىلەيـمەن    مەغۆىـرەت ن بولساۋ ئـالھھتىن  قىلغا زۇلۇۋئوسمان: ئەگەر 
تىلىدىم  دېدى. ئۇ ر يەنە گەپ  مەغۆىرەتقىلى  سالغان بولساۋ  زۇلۇۋ

 قىلمىدى. 
خەلىۆە سەۋرچانلىق بىلەن ئى  كنرخپ توەىھگاىھرغا قارشى 

قەتئىــــي بــــۇيرۇق قىلــــدى. ئاخىرىــــدا  سۇغۇرماســــلىىىاقىلىــــ  
ــوەىھگاىھر  ــىت ــلەن  قىلىاىن ــى بى ــئ قېن ــۆە   ئۇنى ــدى. خەلى بويى
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بوينىــدا بىــر ئادەمنىــئ قېنــى بــار ھــالەتتە ئالھھىــا ئۇچراشــنى        
   ەاب ھالدا كەتتى.  خاھلىماي

ــبەد ــۇ   خــۇزائى مەئ ــى ئەب ــى ئىبن ــائەل ــا  ئوســمان تالىۆى : ئېيتىىن
قەســتتە ئۇچرىغانــدا ســەن قايســى ئورۇنــدا ئىــدىئك ئۇنىڭغــا نــېمە  

  ئىمـامىمىم منىـئ  ئ چ ن ياردەۋ بەرمىدىئك دېدى. ئەلى: ئوسمان بى
ئــۇ ئــۇرۇش قىلىشــتىن مەنئــى قىلىــ  كىمتــى قىلىاىنــى قىنىــدىن  
سۇغىرىدىتەن ئـۇ مەنـدىن ئەمە   دېـگەن. ئەگەر تـوەىھگاىھرنى     

ــئ    ــاق ئۇنى ــ رگەن بولس ــائنلت ــۇپ    بۇيرىىىغ ــان بول ــىيلىق قىلغ ئاس
 قا تتۇق  دېدى.

ــبەد ــتىن    –: مەئــ ــىلىق كنرسەتمەســ ــې  قارشــ ــماننىئ ھــ ئوســ
دېــدى. ئەلــى  –بولغــان ەوزىتسىيىســى قانــداق ئىــدىك  ئنلتــ رخلگىاە

ئـنز قېرىندىشـى    ھابىلنىـئ جاۋا  بېرى  مۇنداق دېدى: ئادەۋ ئـوغلى  
تۇرغـان   ەۇزىتىسىيىسـدە قابىلنىئ تەھدىتىگە ئۇچرىغاندا بىلدخرگەن 

قولـۇگنى سـوزىدىغان بولسـاڭ     ئەگەر سەن مېنى ئنلت رخشتە »ئىدى: 
ــ ــوز  ېمەن سـ ــۇمنى سـ ــتە قولـ ــىەتەن نى ئنلت رخشـ مايمەن  مەن ھەقىـ

  1«.ئالەملەرنىئ ەەرۋەردىگارى ئالھھتىن قورقىمەن
ئەمىــرى ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ   منمىنلەرنىــئئىتتىناــى مىســال: 

گۇرۇھىنىـــئ ئادەملىرىـــدىن  خـــاۋارىجھر ۋاقتىـــدا. ئـــنز تـــالىۆتۇر
ئىتتىســـى  لجەۋۇمـــئىبنـــى  ئابـــدۇرەھمانۋە  شۇبەيبۇلئەشـــجەئىي

ينىدە ك ت پ تۇراتتى. ئەلى ئادىتى ئىشىتى كە مەسجىدنىئئەلىنى 
بويىاە س بھى يورۇماسـتا  كىشـىلەرنى نامازغـا ئـويغىتى  ئ چـ ن      
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 اشـۇبەيى ئنيىدىن چىىتى. ئۇ مەسجىد دەرۋازىسىدىن كىرىۋاتىاندا 
 لجەمنىـئ ۇمئۇنىڭغا قىلى  ئۇرغان ئىدى  تەگمەي قالـدى. ئىبنـى   

ان: تەگــدى. ئەلــى شــۇئ ەىشانىســىگىھئۇرغــان قىلىاــى ئەلىنىــئ 
ئارزۇيۇمغـا   شـېھىدلىك ەەرۋەردىگـارى بىـلەن قەسـەۋ      كەئىبنىئ»

ــتىم ــدى. « يەت ــم ســ رئەتتە     مەســجىدكەدې ــگەن كىشــىلەر تې كەل
ــىدى.   ــاتىلھرنى قورش ــۇبەيىق ــ    اش ــىدىن قېاى ــىلەر ئارىس كىش
ــى   ــا ئىبنـ ــى. ئەممـ ــكەتتـ ــلەن    لجەۋۇمـ ــايىتى بىـ ــھ جىنـ ــۇ قەبىـ بـ

ــىلەرگە   ــۇۋ قى  قىلىاــىتوختىماســتىن كىش ــلەن ھۇج ــۇ  بى ــدى. ئ ل
 مـۇغىرە يوچۇق ئېاى  قاچاي دېگەندە ھاشىم جەمەتىـدىن بولغـان   

بىر گىلەمنـى ئۇنىـئ بېشـىغا تاشـھپ تۇتۇۋالـدى ۋە       نەۋفەلئىبنى 
ك چلــ ب ئــادەۋ ئىــدى  ئــۇ  مــۇغىرەئــۇنى كنتــ رخپ يەرگە ئــۇردى. 

مەيدىســىدە ئولتۇرۇۋالــدى. كىشــىلەر ئەلىنىــئ  لجەمنىــئۇمئىبنــى 
ى قانــداق قىلىشــنى سوراشــتى. ھەمــمە قېشــىغا توەلىشــى   قــاتىلن

 بويسۇنىدىغان ئەمىر ئنزىنىئ قاتىلى توغرۇلۇق نېمە دېدىك 
ھايــات قالســاۋ ئــنزخۋ بىــر تەرەپ قىلىــمەن  ئنلــ پ كەتســەۋ  »ئــۇ: 

سىلەر بىر تەرەپ قىلىڭھر  ئەگەر قىسا  ئېلىشنى ئارتۇق كنرسـەگھر  
ەەۇ قىلىشـىڭھر  ئۇنى قىينىماي بىر قىلى  ئۇرۇش بىلەن ئنلت رخگھر  ئ

 دېدى. « تەقۋالىىىا ئەڭ يېىىندۇر
 مانا بۇ قالتىس ئۇلۇغۋارلىىىا ئىگە ئىمان سنزى ئەمەسمۇك 

  ئەگەر بـۇ ئەمىرلىـك ياراتىۇچىـدىن قورقمايـدىغان      بېىىڭاۇدەپ 
قولىدا بولغان بولسـا    ماتېرىيالىستھرنىئمەخلۇقىا رەھىم قىلمايدىغان 

ىن قاناىلىغـان بىگۇنـاھ كىشـىلەر    بۇ قاتىلنىئ جەمەتـى ۋە گۇرۇھىـد  
 جانلىرىدىن ئايرىلغان بو تتىك 
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ــادىي      ــدە ئىىتىســ ــار مەنىــ ــلەەاىىىرى  تــ ــى ئىشــ ــۇ يەردىتــ بــ
ئىشلەەاىىىرىشـنى   مەنىـۋى ئىشلەەاىىىرىشنى  كەڭ مەنىدە ماددىي ۋە 

ــدىلىرىگە    ــئ ئەقىـ ــن ۋە ئۇنىـ ــلەر: دىـ ــىتىدۇ. بەزىـ ــىنى كنرسـ  ئىشـ
ھاياتنى سني ش تۇيغۇسى ۋە مـاددىي ئەمگەكـتە بولغـان     ئىنساندىتى

 تـاللىۋالغۇچى رىغبەتنى يوقىتىـ  تاشـھش ھەمـدە ئىنسـاننى ئىنسـان      
  ھاياتى دۇنيا ئەمـگەب قىلىـ  ۋە كنگـ ل    زور نغۇچىئەمە   بەلتى 

قىلىـــ  بىـــلەن  گىرىۆتـــاربنل شـــتە ئەرزىمەيـــدۇ دېـــگەن تونۇشـــىا 
لدۇرىدۇ يـاكى ئىشـلەەاىىىرى    ئىشلەەاىىىرى  س رئىتىنى ئارقىدا قا

سەۋىيىسىنى ئاشۇرۇشىا توسالغۇ بولىدۇ. دىنغا ئىشـىنى  جەمئىـيەتتە   
تارىلى  كەتسە جەمئىيەت نۇرغۇن زىيان تارتىدۇ ۋە روناق تاەالمايـدۇ   

بـۇ رنى دىـن     دەپ ئويھيدۇ. بۇ رنىئ ھەممىسى ئنمسە ئويھر بولـۇپ 
ئەمەلىيەتـتە كىشـىلەر ئىمـان    ۋە ئىماننى چ شەنمەيدىغانھر تارقاتىان. 

ھەقىىـــــدە ئىنســـــاپ بىـــــلەن ئويلىنىـــــدىغان بولســـــا ئۇنىـــــئ      
ئىشلەەاىىىرىشــنىئ ئەڭ چــوڭ ت رتتىســى ئىتەنلىتىنــى بايىايــدۇ.      
ئىشلەەاىىىرى   ئىشلەەاىىىرى  ك چلىرىنىئ ئورتاق تىرىشاانلىىى 
ۋە ك چ چىىىرىشى ئارقىلىق راۋاجلىنىدۇ. بۇ ر يەنە ەۇختـا باشـىۇرۇش   

ئايرىھلمايدۇ. مانا بۇ ئىشھرنىئ ھەممىسى  يېتەكاىلىتتىناقىھنە ۋە ئ
تولۇپ تاشىان ئىشەن  ۋە قىمغىن ئەمگەب روھـى بولغانـدىھ ئنزىنىـئ    
ھەقىىىي  ئ ن مىنى كنرسىتىدۇ. بۇنىئ ئ چ ن بىر ك چل ب ت رتتە ۋە 

ك چلــ ب  تەسـىرى خورىمـا  قوزغـاتىۇچ كېــرەب. دۇنيـادا ئىمانــدىنمۇ    
 زغاتىۇچ تېۆىھمدۇكت رتتە ۋە قو
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ــا نىســبەتەن ھېاىانــداق رېئــال     تەســىرىھەقىىىــي ئىمــان ھاياتى
بولمايــدىغان  ەەقەت كنگ لــدە بىلىـــ  قويســىھ بولىــدىغان نەرســـە     

. ھەدىس قاتـارى  دېمەكتۇر  ئەمەل  ئىخھ  ئېتىىادئەمە   بەلتى ئۇ 
ئىمـان  »بېـرىلگەن:   ى كنرسىتبىر سنزدە ئىماننىئ ماھىيىتى مۇنداق 

ــاكى ئ   ــارزۇ ي ــۇرۇق ئ ــگەن ق ــدىغان گەپ  ېدې ــىھ بولى ــمدا دەپ قويس غى
م ھەرىـتەت  –ئەمە   بەلتى ئۇ قەلبتە ئورۇنھشـىان ۋە ئەمەل )ئىـ    

  «.نەرسىدۇر ئىسۆاتھنغانبىلەن 
قۇرئان كەرىم ئنزىنىئ يەتمىشتىن كنەرەب ئايىتىـدە ئىمـاننى   

ۇ ئەمەل دەەـھ قويماسـتىن   ئەمەل بىلەن ج ەلەپ بايان قىلدى. ئـ 
دېـگەن بـۇ   « ياخشـى ئەمەل »ئەمەلنـى تەلەپ قىلـدى.   « ياخشى»

ســنز قۇرئــان كەرىمنىــئ كــنپ ئۇقۇملــۇق ئىبارىلىرىــدىن بىــرى  
ــاددىي     ــي ۋە م ــا ۋە دىننــى  روھى ــدە دۇني ــنز ننۋىتى ــۇ  ئ ــۇپ  ئ بول
ھاياتنى ئورتاق ياخشـىھيدىغان بـارلىق ئەمەللەرنـى ئـنز ئىاىـگە      

 ئالىدۇ.  
ــنمىن ــادا    م ــتتە ۋە دۇني ــاخىرەتتە بەخ ــبىگەئ ــىنىئ  غەلى ئېرىشىش

ــغەرەز      ــئ بى ــاخىرەتتىتى جەننەتنى ــگە  ئ ــاغلىق ئىتەنلىتى ــگە ب ئەمەل
بەلتى ئىشاان  تىرىشاان  ئىشنى ەۇختا   ھۇرۇن  بىغەملەرگە ئەمە 

ســىلەر )دۇنيــادام : »ئىشــىنىدۇئىتەنلىتىــگە  مەنســۇپقىلىــدىغانھرغا 
ــان )ياخشــىم   ــھرقىلغ ــنەت ئەنە    ئەمەلىڭ ــان جەن ــس بولغ ــلەن ۋارى بى

  1«.شۇدۇر
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بەلكالى ئەمەل بىاللەن    ،ئاخىرەتتىكى بەخالتكە قالۇرۇق ئالارزۇ بىاللەن ئەمەس    
 بولىدۇ ئېرىشكىلى

ئىسھۋ ئەقىدىسى جەننەتنى ئنزلىرىنىئ مونوەولى ياكى ئاتا مىراسـى  
  ئنزلىرىنىـئ  ھېسـابھيدىغان  تۇرالغۇسىدەبس ەىتىدە مىرا  ئالىدىغان 

ئىگە  دەرىجىلەرگەدىنغا مەنسۇپ بولۇشى ياكى ئايرىم ئۇنۋان  مۇئەييەن 
 ھېســــابھيدىغانشـــى بىلەنـــھ ئـــنزلىرىنى جەنـــنەتتە ھەقلىـــق      ۇبول

يوقىا چىىىرىـ     تامالىرىنىكىشىلەرنىئ قۇرۇق ئارزۇلىرى ۋە ئەرزىمە  
بارلىق ئىشتا راست ئىمان ۋە ياخشى ئەمەلنـى ئـنلاەۋ قىلىـ  بېتىتتـى:     

ياكى ناسارا بولمىغان ئادەۋ )يەنى يەھۇدىيھر يەھـۇدىي  ئۇ ر: يەھۇدىي »
بولمىغان ئادەۋ  ناسـارا ر ناسـارا بولمىغـان ئـادەۋم ھەرگىممـۇ جەنـنەتتە       

ئەگەر ۇرۇق ئارزۇســــىدۇر. كىرمەيــــدۇ  دېيىشــــتى. بــــۇ ئۇ رنىــــئ قــــ
. دېگىـن )سنزخگھردام راسـتاىل بولسـاگھر  دەلىلىڭھرنـى كەلتـ رخگھر      

لەرنى قىلغان ھالدا ئنزىنى ئالھھىا تاەشـۇرىدىتەن  كىمتى ياخشى ئەمەل
)يەنى ئالھھنىئ ئەمرىگە بويسـۇنۇپ  ئەمىلىنـى خـالىس ئـالھھ ئ چـ ن      

ــدا    ــئ دەرگاھى ــۇ ەەرۋەردىگارىنى ــدىتەنم  ئ ــاۋاەتىنقىلى ــرىمەن  س بەھ
 1«.قـايغۇ بولمايـدۇ   –بولىدۇ. ئۇ رغا )ئاخىرەتتەم ھـې  قورقـۇن  ۋە غەۋ   

بارىدىغان يولنىـئ ئالھھىـا ۋە ياخشـى ئەمەلـگە      بۇنىئ بىلەن جەننەتتە
 ي زلىنى  ئىتەنلىتى ئايدىڭھشتى. 

ئەمە   مۇســــۇلمانھر  ناســــارا رنىڭھيەھــــۇدىي ۋە  يــــالغۇربــــۇ 
تۇتىــان مەيدانىــدۇر. ئــۇ  خىيالۆەرەســلەرنىڭمۇئىاىــدىتى بىــر ت ركــ ۋ 

ئەخمەقــلەر ئــنز كنگــ ل خاھىشــىغا ئەگىشــى  قــۇرۇق ئــارزۇ رنى       
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 رگەن ۋە ئىمان ئېيتىـ  قويـۇش يـاكى مۇسـۇلماناە نامـدا      قىلىشى  ي
ئاتىلى  بىلەنھ ئنزلىرىگە جەنـنەت ئىشـىتلىرى ئېاىلىـ  جەنـنەتتە     

تىمىـم دەپ خىيـال قىلىشـىان ئىـدى.     ېاتىرجەۋ ھالدا كىرى  كتىن   خ
قانۇنىنىــئ بەنــدىلىرىگە ئادىــل   مۇكاەــاتلــېتىن قۇرئــان ئالھھنىــئ 

ــۇ قان  ــى  ئ ــتىن ئىتەنلىتىن ــۇرۇھ    كەس ــتلۇق  گ ــدا دوس ــئ ئالدى ۇننى
كېــرەكتە كەلمەيــدىغانلىىىنى ئېنىــق  ەەرقنىــئمىلــلەت ئارىســىدىتى 
 چ شەندخرخپ قويدى.

 بۇ دۇنيادا ئەمەل بىلەن ئۇتۇق قازىنىش

تى  ۋە بەخـتتە  ېـ ئ خىيالى ئەمەل بىـلەن مەقسـەتتە ي  ھېاتىمنى
  ئېرىشى  ەەقەت ئاخىرەتتىھ قارىتىلغان چىغى  دېگەن يەرگە كېتى

قالمىسۇن. دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىئ يېگانە ەەرۋەردىگارى ئالھھنىـئ جـازا   
قـانۇنى ەەقەت بىـر خىلـھ بولىـدۇ. ئـالھھ  مۇنـداق دەيـدۇ:         مۇكاەاتۋە 
 مۇكاەـاتىنى كىمتى زەررىاىلىـك ياخشـى ئىـ  قىلىـدىتەن  ئۇنىـئ      »

كنرىـــدۇ  كىمتـــى زەررىاىلىـــك يامـــان ئىـــ  قىلىـــدىتەن  ئۇنىـــئ 
  1«.جازاسىنى تارتىدۇ

 نـاناى قۇرئان ئۇقتۇرغان ئالھھنىئ ئـنزگەرمە  قـانۇنى ئـاق    
كـــ تتىنىگە ئېرىشـــت رمەيدۇ. بەلتـــى ئالھھنىـــئ   ھـــورۇنھرنى –

ــارتۇقھش     ــ  ت ــلىگىنىگە بېىى ــادا ئىش ــانۇنىيىتىدۇني ــنمىن ق ۋە  م
ــا ــاكى    كاەىرغ ــى ي ــاقتۇر. دىن ــادىئورت ــىدىن   ئېتىى ــداق بولۇش قان
ــ ــدۇ  ئىقەتئىي ــدۇ.  نەزەر ئىشــلىگەنگە بېرى شــلىمىگەن مەھــرۇۋ قالى
ــنمىن ــۇ  م ــادب ــا    ئېتىى ــدىتى قانۇنىغ ــئ ئالەم ت رتتىســىدە ئالھھنى
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ئنزىــدىن  –قارشــى ئىــ  قىلىــ  ۋەيــران بولماســلىق ئ چــ ن ئــنز 
 تىرىشى  ئىشلەيدۇ.

 ئۆز ئىشىنى خۇدادىن قورقۇپ پۇختا، ياخشى قىلىدۇ مۆمىن

  ئالھھنىـــئ ئـــنزىنى زاۋۇتتىمـــۇ  ئېتىمدىمـــۇ  ئىشـــىىلى  مـــنمىن
ھەرقانــداق ھــالەتتە كــنرخپ تۇرىــدىغانلىىىغا بولغــان مۇســتەھتەۋ      

  چوگىۇر سېمىمى ئاستىدا ئىشلىرىنى ئنزل كىدىن قىلغاندىن ئېتىىادى
ئــالھھ  تائــا  ھەمــمە »بېجىــرىم قىلىشــىا تىرىشــىدۇ.  –ســىرت  ەۇختــا 

  1«.ە تتى ئېھساننىنەرسىگە 
ــۇ    ــا ۋ ب ــبەر ئەلەيھىسس ــاننىەەيغەم ــادەت ن ئېھس ــىدىن ئىب ۇقتىس

ــۇنى  ئېھســان»مۇنــداق دەپ چ شــەندخرگەن:  ــا ئ ــا گوي : ســەن ئالھھى
ن ئـالھھنى كنرمىسـەگمۇ   كنرخپ تۇرغاندەب ئىبادەت قىلغايسـەن  سـە  

ئــالھھنى كــنرخپ تۇرغانــدەب ھــېس  «.نى كــنرخپ تۇرىــدۇېئــالھھ  ســ
بىر ئىشىدا  ھەرقانداق منمىننىئبولماستىن   ئىبادەتتىھقىلى  يالغۇز 

: شــــۇئارى ئىــــ  قىلىشــــتىتى دائىملىــــق     منمىننىــــئ بولىــــدۇ. 
دىن ئىبـارەت. ئىسـھۋ ەەيغەمبىـرى    «ەەرۋەردىگارىمنى رازى قىلىمەن»

ئالھھ  سىلەرنىئ ئەمەلنـى ەۇختـا   »مۇنداق تەلىم بەرگەن:  منمىنلەرگە
بـۇ يەردىتـى ئەمەل دۇنيـا ئىشـلىرى      «.قىلىشىڭھرنى ياخشـى كنرىـدۇ  

 ىىنى كنرسىتىدۇ. ياكى ئاخىرەت ئىشلىرىنىئ ھەرقاندى
جەمئىيەتتىتى نۇرغۇن كارخانىھر  زاۋۇتھر ۋە شـىركەتلەردە ئىـ    

ئورگانھردا بىـر ك نلـ ب ئىشـنىئ     -ئ ن مىنىئ تنۋەن بولۇشى  ئىدارە 
بىــر قــاناە كــ نگە ســوزۇلۇپ كېتىشــى  ئىشــلەەاىىىرى  ۋەزىۆىســىنى  
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ــنى    ــىلەرنىئ ئىش ــداۋاتىان كىش ــنردى »ئورۇن ــا ك ــى « خوج گە قىلىش
 دەرىجىـــدەلىىھرنىـــئ ھەممىســـى ئاشـــۇ خىـــممەتاىلەردە ئېغىـــر قاتار

ــاخىرەتتىتى   ــلىق  ئــ ــۇدادىن قورقماســ ــابنىخــ ــلىق  ھېســ ئويلىماســ
ئىللەتلىرىنىئ ساقلىنىشى ھەمدە مەسئۇلىيەت  سەمىمىيلىك  ۋىجدان 

  ئۇندىن مۇناسىۋەتلىك دەرىجىدەتۇيغۇلىرىنىئ ئنلگەنلىتى بىلەن زور 
ــان  ــىلەردە ئىم ــىا كىش ــادتىنئېتى –باش ــى   ى ــدىغان روھ ــ  چىىى كېلى

ــدەب    ــئ بولماســلىىىمۇ ئىشــھرنىئ ك ت لگىنى ــك ھالىتىنى خاتىرجەملى
بولسـا ئنزىـدىتى    مـنمىن يەنە بىر سەۋە . ئەمما  ئورۇنھنماسلىىىدىتى

ئىسھمى ەەزىلەتلەر بىلەن ئنزىنىئ ھاياتىي ك چى  ئەقلىي ۋە روھىـي  
چىـــا  ئـــنزىگە  ســـاغھملىىىنى ســـاقلىغان ھالـــدا ياشـــايدىغان بولغا   

تاەشۇرۇلغان ھەرقانـداق ئىشـلەەاىىىرى  ۋەزىۆىسـىنى مەسـئۇلىيەتنى     
ئېنىق تونۇغان ھالدا  روھلۇق كەيۆىيـات بىـلەن بېرىلىـ  ئىشـلەيدۇ.     

تۇيغۇغا ئىگە بولغان شەخسلەر  جەمئىـيەت   ئېتىىادىدېمەب ي كسەب 
 تەرەقىىياتىنى ساغھۋ  ەايدىلىق يوسۇندا تەرەقىىي قىلدۇرىدۇ. 

 ۋاقىت قارىشىنىڭ كۈچلۈكلۈكى مىننىڭمۆ

ۋاقىت قارىشىمۇ ناھايىتى ك چل ب  ئۇ ك نلەرنىـئ ئـنز    منمىننىئ
ــ     ــۇرۇق چىىىــ ــىم قــ ــدىن ئەمەل ۋە نەتىجىســ ــىدىنېكئىلتىــ  تىشــ
  جـارىيە  سـەدىىە ئەنسىرەيدۇ. ئۇ بىرەر ەايدىلىق ئىلىـم  ياخشـى ئىـ      

ۇ ئىـمدىن  ياكى ياخشى ئەۋ د قالدۇرۇپ كېتىشنى ئـنزى قالـدۇرغان بـ   
كىشــىلەرنىئ ەايــدىھنغىنىغا يارىشــا ئالھھنىــئ دەرگاھىــدىن ســاۋاپ  
تېۆى  تۇرۇشنى ياخشى كنرىدۇ. بۇنىـئ بىـر مىسـالى رەسـۇلۇلھھنىئ     

دېگەن كىشىدۇر. ناھايىتى قىرىـ  كەتـتەن ئەبـۇ     دەرداھەمراھى ئەبۇ 
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زەيتۇن كنچىتى سېلىۋاتاتتى  بەزىلەر ئۇنىڭغا: سـەن بەب قېـرى    دەردا
ۋ تۇرۇپ بۇ كنچەتنى سېلىۋاتامسـەنك بـۇ مـۇناە يىـل ئنتمىگـ چە      ئادە

ماگـا   سـاۋابى مېۋە بەرمەيدۇ دېگەندە  ئۇ: مېۋىسى باشىىھرغا تەگسـىمۇ  
 دېگەن ئىتەن. –يەتسە  نېمە بولىدىتەنك

 ئىبادەتلەر ۋە ئىشلەپچىقىرىش 

بەزىــلەر: بــارلىق ئەقىــدىلەر ئــنزىگە ئىشــەنگ چىلەرگە ئادەمنىــئ  
ــى ــ ۋاقتىن ــىم   ئالى ــادەتلەر  ســاۋابلىق ئىشــھر  مۇراس ــ ب ئىب دىغان ت رل

بەلگىلەيــدۇ. دىــنھر ۋە ئۇنىــئ ئىبــادەت ت رلىرىنىــئ   دېگەنــدەكلەرنى
ئوخشىماسلىىى بىلەن بۇنـداق بەلگىلىمىـلەر ئـاز يـاكى كـنپ بولىـدۇ.       

ئوقۇلىــدىغان بەش ۋاق نامــازنى  ھەركــ نى: ئىســھۋ دىنىــدا مەســىلەن
ئالىـدۇ  ئىشـلىگ چىلەرگە توسـالغۇ     ۋاقتىنىمىسالغا ئالساق  ناماز ئى  

م تەرەقىىــي قىلىــ  ۋە مىللەتــلەر ئــارا ېــىلىشــى   تبولىــدۇ  بــۇ زامانىۋ
ــمۇك      ــۇنداق ئەمەس ــۇ ش ــ نتى دەۋردە تېخىم ــ چەيگەن ب گ ــابەت ك رىى

 دەيدۇ. 
ئەمەلىيەتــتە ئومـــۇمى دىنھردىتــى ئىبـــادەت كىشـــىلەرنىئ ەەقەت   

ەت قىلمىغان نەرسىنى ئنزىگە دىن ئالىدۇ. ئالھھ  رۇخس ۋاقتىنىئازغىنە 
 ئنزلىرىگە جاەا سالىدۇ  ئنزىنى ئەخمەق قىلىدۇ.  بەلگىلىگەنلەرقىلى  

ــۇ ر     ــت ئ ــازغىنە ۋاقى ــدىغان ئ ــادەت ئ چــ ن ســەرپ قىلى ئىب
تىـــ  ېاتىـــا ۋە ئىشلەەاىىىرىشـــىا زىيـــان يداۋراڭ ســـالغاندەب ھاي

كېتىــدىغان ۋاقىــت ئەمە . ئىبــادەت ئ چــ ن ســەرپ قىلىنغــان  
ــاز ــت ئ ــرگىيەغىنە ۋاقى ــلەي    ئىنى ــئ بى ــ چى  ھىممەتنى يەتت زگ

ــات    تېشــى  كــ چ تۇغــدۇرغۇچى  رودا ھــالەتتىتى كنگ لنىــئ ھاي
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جەگگاھىغا ئەڭ ك چل ب  ساپ ۋە ئنتت ر ھالدا قـايتى  ئ چـ ن   
 .  تاۋلىنىشىدۇر

بىــر نەرســىگە بىۋاســىتە كنرخلىــدىغان مــاددىي تەرىۆىنــى چىىىــ  
ا بىلەن روھىـا تىـن   يوشـۇرۇن ھالـدا     قىلىۆھ باھا بېرى   ئۇنىئ مادد

كـنز يۇمــۇش رېئاللىىىــا قىلىنغــان   تەســىرىگەكنرسـىتىدىغان ئاكتىــ   
 . ئاسىيلىىتۇر
ــل ــا نوبى ــازغۇچى ۋە تاشــىى  فرانســىيىلىكئېرىشــتەن  مۇكاەاتىغ ي

تنۋەندە ئېيتىانلىرى نېمە  رلنىئركا ىسسئالىتكېسەللىتلەر دوختۇرى 
 ھە   –سنزلەر  لىلھھدېگەن 
تونۇپ يېتىلگەن ئاكتىۆاانلىق  ك نلىرىمىمگىاەاز بىمنىئ بۇ نام»
ئەڭ چــوڭ كــ چ بولۇشــى مــۇمتىن  مەن ئــنزخۋ بىــر    قىلگــۇچىەەيــدا 

دوختۇر بولۇش س ەىتىم بىلەن شۇنى كنردخمتى  ھە دېگەندە دورا كار 
قىلمايــدىغان  دوختــۇر ر داۋا شــىا نــائىھە قالىــدىغان كــنەلىگەن      

ئوگـــايھ ســـاقىيى   كېســـىلىدىنكىرىشســـە بىمـــار ر نامـــاز ئوقۇشـــىا 
 «.كېتىدىتەن

ئوخشـــاش  غـــا« رادى» ئىلمىنـــت رادىئاكتىـــ نامـــاز خـــۇددى »
ــۇق  ــىيورۇقلـ ــېۆى  مەنبىئـ ــدا    سـ ــىۇنلۇق ەەيـ ــ چ  جۇشـ ــدىن كـ ئنزىـ

ــارقىلىق    ــاز ئ ــىلەر نام ــدۇر. كىش ــىۇنلۇقىقىلغۇچى ــر   جۇش ــىم بى چەكس
 ۇنلۇقىنىجۇشـى   ئنزلىرىنىئ چەكلىك تۇرغان سىغىنىۋاتىىنىداك چتە 

 «.ھەسسىلەپ ئاشۇرىدۇ
بىم ناماز ئوقۇۋاتىان چېغىمىـمدا  قەلبلىرىمىمنـى ئـالەمنى نـازارەت     »

قارشـى   قىيناىلىىلىرىغـا قىلىدىغان ئۇلۇغ ك چتە بـاغھيمىم ۋە ھايـات   
 يېلىنىشـنىئ . بەلتى شـۇ  يالۋۇرىمىمياردەۋ تىلەپ  ئۇ ك چتە يېلىنى   
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ى ئاشۇرۇشىا ت رتتە بولىـدۇ.  ئنزى بىمنىئ ك چىمىم ۋە قىمغىنلىىىمىمن
ئالھھىا چىن قەلبتىن بىر قېتىم يالۋۇرغـان ئـادەمگە  بـۇ يالۋۇرۇشـنىئ     

  «.ئەڭ ياخشى نەتىجىلەرنى ئېلى  كەلگەنلىتىنى كنرىسىم
دائىرىسـى ئەڭ كەڭ    تەسـىر بولۇەمۇ  ئىسھۋ دىنىـدىتى نامازنىـئ   

دخرخش رولى ئىنتـايىن چـوڭ بولىـدۇ. نامـاز يـالۋۇرۇش ۋە قۇللـۇق بىلـ       
ۋە ئەخھقىــي  تەنھەرىــتەتبىــلەن بىــرگە يەنە ەــاكىملىق  مەدەنىــيەت  

ــيە ــ زخمى بولۇشــتەب    دۇرتەربى ــ ب ت ــگەن ئنمل ــاز ئىســھۋ بەلگىلى . نام
 ھرنىەىرىنســىۆئىجتىمــائىي  نەمۇنىلىــكئا ھىــدىلىتى بىــلەن بىــرگە 

ــنز   ــتەپ  ئـ ــانلىق مەكـ ــدىغان جـ ــنيگ     ئنگىتىـ ــك  سـ ــارا باراۋەرلىـ ئـ
 ئىلمىي تەربىيە سورۇنى.  ئنگ تىدىغان ىنداشلىىىاقېربۇرادەرلىك  
ئويغىنىـ  ئورنىـدىن تـۇرۇپ  تاھـارەت ئېلىـ        قىمارماستاشەەەق 

  تــاڭ قۇياشــىنى كــنگلى ئوقۇۋىتىــ ەاكلىنىــ   ەەرۋەردىگارىغــا نامــاز 
خۇشخۇي  قەلبـى شـاد  قىـمغىن  روھلـۇق  تىـمەن ھالـدا ك ت ۋالغـان        

 قا رمۇك   ئادەۋ ئىشلەەاىىىرىشتا زىيان تارتى 
قايسىدۇر بىر تەتىىىاتاى ئىسـھۋ دىنىـدىتى جامـائەت نامىمىنىـئ     

 توغرىسىدا مۇنداق دېگەن:  تەسىرىمۇسۇلمان ھاياتىغا كنرسىتىدىغان 
ھەقىــىەت بىــلەن قەســەمتى  كــ رەش ۋە ئېلىشــى  ھنكــ مران   »

ــۇر ئــاداۋەت       ــان  چوگى ــى ئېىىمغــا ئايھنغ ــددىيەت ئاساس ــان  زى بولغ
 ھەر كـ نى ئىنساننىئ  ىيىتىدەۋەزان ب گ نتى ھايات نەرىلىرىگە توشى

بەش قېتىم مۇكەممەل تىنالىق  باراۋەرلىك  دوستلۇق مۇھىتى بىـلەن  
  ئــۇ ھەقىىەتەنمــۇ ئەڭ مــول نــېمەتئەلــۋەتتە چــوڭ  ئېتىلىشــىتەمىــن 
. قتىـدۇر اۋەـاكىمە بىـر يەكـ نلەش     –. چ نتى ئـۇ ھايـاتنى ەـاب    نېمەت

 ئاداۋەتلىشىشـلەر دخشمەنلىشى    ئىنسان ت رل ب زىددىيەت  ك رەش 
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قىلىـدۇ ۋە ياشـايدۇ. ئۇنىـئ كـنگلى      ھەرىـتەت قاەلىغان جەمئىيەتـتە  
بەش قېتىم يىراقلىشـىدۇ ۋە ھەقىىىـي     ھەر ك نىناماز بىلەن بۇ ردىن 

ــۇ     ــدۇ. ب ــۇر ھــېس قىلى ــك  قېرىنداشــلىق  دوســتلۇقنى چوگى باراۋەرلى
تىنىـئ ھەقىىىـي    تەرەەتىن ئېيتىانـدا بـۇ ئـ چ نەرسـە ئىنسـانىيەت بەخ     

 . مەنبىئىدۇر
 ۋاقتـى شۇگھشىا  ئىنساننىئ ناماز ئوقـۇش ئ چـ ن چىىىرىـدىغان    

 تەســـىر تـــى ۋە ئىشلەەاىىىرىشـــىا   ىئىنســـانىيەتنىئ مـــاددىي مەنۆەئ  
يەتت زىدىغان  بىتار زايە كېتىدىغان ۋاقىت بولماستىن  بەلتى ئۇنىئ 

ــىا    ــاتنى ياشاش ــىاە  ھاي ــتۇرىدىغانئەكس ــۇغ دەر  يىىھش ــلەرنى ئۇل س
  قېرىنداشـلىق . ئاشـۇ  ۋاقتىـدۇر ئنگىنىدىغان ئەڭ ياخشـى مەشـغۇ ت   

ــارقىلىق   باراۋەرلىــــك ھايــــات ئەمەلىيىــــتىگە چوگىــــۇر ســــىڭى  ئــ
ــانىيەتنى  ــت رخشئىنسـ ــ ب   بىرلەشـ ــئ مەگگ لـ ــان ئەۋ دىنىـ ۋە ئىنسـ

 «.ئايلىنىدۇ ت ۋرخكلىرىگەداۋامھشتۇرۇشنىئ  مەدەنىيىتىنى

 ئاۋاتالشتۇرىدۇلەش بىلەن ئالالھنىڭ زېمىنىنى ئىش مۆمىن

تەركىـدۇنيا بولـۇپ    مـنمىننى بەزىلەر خىيالغا غەرق بولۇپ كېتى   
بولىــدۇ  يــاكى  راھىــ دە «كەەە»ئىبــادەتتە مەشــغۇل بولــۇش ئ چــ ن 

ــا» ــداق     دا«خانىى ــدۇ  بۇن ــ ن ئنتت زى ــلەن ك ــ  بى ــلىك قىلى دەرۋىش
ت ۋە دەرۋىشلىك خىممەت  ئەمگەب ۋە ئىشلەەاىىىرىشىا ئـاەە  راھىۆلىق

ــنھردا    ــۇئەييەن جــايھردىتى بەزى دى ــېتىن م ــدۇ. ل بولىــدۇ  دەپ قاراي
كنرخلگەن تەركىـدۇنيالىق قىلمىشـىنى ئىسـھۋ ئەقىدىسـى تونۇمايـدۇ.      

  انائىشـــجاەـــاكەش   مـــنمىنئىســـھۋ ئەقىدىســـىگە ئىـــگە بولغـــان 
ــدىغان      ــا بېرىـ ــدىغان  ئۇنىڭغـ ــارى قىلدۇرىـ ــى جـ ــاتتىتى رولىنـ ھايـ
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ــۆە  بۇنىڭــدىن ئالىــدىغان  ئالھ ــادەۋ ئەۋ دىنــى زېمىنغــا خەلى ھنىــئ ئ
قىلغاندىتى ئىرادىسىگە  يىق ئى  قىلىدىغان  ھا ل ئەمگىتى بىلەن 

 . منمىندۇرياشايدىغان 
كنرخلگىنىـدەب  كىشـىلەرنىئ    يەھـۇدىيھردا ئىسھۋ ئەقىدىسـىدە  

دۇنيا ئىشلىرىدىن ئـا قە ئـ زخپ  تـ گەل ئىبـادەت قىلىشـى ئ چـ ن       
يوق. ئىسھمدىتى بىر ھەەتىنىئ ھەممىسـى   بەلگىلەنگەن بىرەر ك ن

ــان      ــلەن قىلىنغ ــيەت بى ــوغرا نى ــدۇر  ت ــممەت ك نلىرى ــلەش  خى ئىش
دۇنيــالىق ئىشــمۇ ئىســھمدا ئىبــادەت ھېســابلىنىدۇ. مانــا بــۇ  ئىســھۋ 

ق ۇلــۇكــ نى  ئــالھھ  ئــۇ توغر جــ مە –دىنىــدىتى ھەەتىلىــك بــايراۋ 
مىمىغــا ئەزان كــ نى جــ مە نا جــ مە  مــنمىنلەرئــى »مۇنــداق دەيــدۇ: 

ئېيتىلسا  ئالھھنى ياد ئېتىشتە )يەنى ج مە خۇتبىسىنى ئاگھشـىا ۋە  
 سـېتىمنى ج مە نـامىمىنى ئـادا قىلىشـىام ئالـدىراپ بېـرىڭھر  ئـېلىم ـ        

قويۇپ تۇرۇگھر  ئەگەر بىلسەگھر بۇ سىلەر ئ چ ن ياخشىدۇر  نامـاز  
كېــيىنم بــولغىنىڭھردىن  ەــارىغئوقۇلــۇپ بولغانــدا )يەنــى نامــازدىن 

تارىلى  )يەنى ئنز مەشغۇ تىڭھر بىلەن بولۇپم ئالھھنىـئ   زېمىنىغا
ەەزلىدىن تەلەپ قىلىڭھر  مەقسىتىڭھرغا ئېرىشى  ئ چ ن ئالھھنى 

  1«.كنپ ياد ئېتىڭھر
ــازدىن     ــۇ نام ــاتى: ئ ــۇ  مۇســۇلماننىئ جــ مە ك نىــدىتى ھاي ــا ب مان

كەلسـە    ۋاقتـى ئ قىلىـدۇ  نامازنىـ   سـېتىم ئىلگىرى ئىشلەيدۇ  ئـېلىم ـ   
ئالھھنى ئەسلەش ۋە ناماز ئوقۇشـىا ماگىـدۇ. نامـاز ئوقـۇپ بولغانـدىن      

 كېيىن زېمىنغا تارىلى  ئالھھنىئ ياخشىلىىىنى ئىمدەيدۇ. 
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جـ مە نامىمىـدىن كېـيىن بىـر      خەتتـا    ئنمەر ئىبنـى  ئېيتىلىشاە
ينلىنىــ  تۇرغــانلىىىنى  تــ ۋرخكلىرىگەمــۇناە كىشــىلەرنىئ مەســجىد 

ئۇ ردىن سىلەر نېمە ئادەملەرك دەپ سـورىغان  ئـۇ ر: بىـم     كنرگەن ۋە
ــنمەر ئۇ رنىـــئ       ــۇچىھرمىم  دېگەنـــدە  ئـ ــا تەۋەكتـــ ل قىلغـ ئالھھىـ

ۋە: بىر ئادەۋ  قوەۇرىۋەتتەنياقىسىدىن سىلتىشلەپ ئۇ رنى ئورنىدىن 
ماگا رىمىق بەرگىـن  : ئى ئالھھ ئولتۇرۇۋىلى رىمىق ئ چ ن ئىشلىمەي 

ك م ش ياغمايدۇ. قۇرئانـدا ئـالھھ     –ۇنىڭغا ئالتۇندېسە  ئاسماندىن ئ
نامــاز ئوقۇلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن زېمىنغــا تارىلىــ  ئــنز       »تائــا : 

ــھر    ــدىن تىلەگ ــئ ەەزلى ــۇگھر ۋە ئالھھنى ــلەن بول ــغۇ تىڭھر بى « مەش
 دېگەن.   –دېگەن تۇرسا  

 ئاخىرەتكە ئىشىنىش دۇنيانى چەتكە قاقمايدۇ

ى  ۋە ئۇنىڭغـا بېـرىلى  دۇنيـا ئ چـ ن     بەزىلەر ئاخىرەتتە ئىشـىن 
ئىشلەشنى ۋە دۇنيانى تەرەقىىي قىلدۇرۇش ئ چـ ن كـ رەش قىلىشـنى    
چەكلىمىگە ئۇچرىتىدۇ  ئاخىرەتتە ي زلىنى  دۇنيـادىن يـ ز ئنرخشـنى    

 قىلىدۇ  دەپ ئويھيدۇ.  تەقەززا
بىم قەلبلەر  نىشانھر ۋە نىيەتلەرگە قارىساق بۇ سنز توغرا چىىىدۇ  

 باغلىغانسېرىئنز غايىسى قىلغان ئادەۋ قەلبىنى دۇنياغا قاناە  دۇنيانى
 ئاخىرەتتىن شۇناە يىراقلىشىدۇ  بۇنىئ ئەكسى يەنە ئەكسىاە بولىدۇ. 

دۇنيــا توغرىســىدا تەلەپ قىلىنغىنــى: ئــاخىرەتنى  منمىنــدىنئەممــا 
مەقسىتى  غايىسى ۋە نىشـانى قىلغـان ھالـدا دۇنيـا ئ چـ ن ئىشـلەش        

ــى   كــ رەش   ــۇرۇش    تىرىش ــ   دۇنيــانى ق ۋە  ئاۋاتھشــتۇرۇشقىلى
 تەرەقىىي قىلدۇرۇشتۇر. 
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دۇنيانى ئاخىرەتنىئ ئېتىنمارلىىى قىلىـ  ياشـايدۇ. ئـۇ بـۇ      منمىن
ئېتىنمارلىىىا ئىشلەيدۇ  تەر تنكىدۇ  لېتىن تولۇق ھوسۇلنى ئـاخىرەتتە  

ئ چ ن يارىتىلغـان   منمىنلەر: ئۇ ر بۇ دۇنيادا ئېيتىىنتى. »يىغىۋاالىدۇ
ــا     ) ــاخىرەتتە بولسـ ــىمۇم ئـ ــېرىك بولىسـ ــار ر شـ ــا كۇففـ گەرچە ئۇ رغـ

  1«.خاستۇر منمىنلەرگىھ
يەنىــھ مىلــلەت جىســمىدىتى ئىشــاان ئەزا ۋە مىلــلەت      مــنمىن
قاينــاق قــان بولــۇپ  مىللەتنىــئ ك چىيىشــىگە    ئېىىۋاتىــانتومۇرىــدا 

ھەرىتىتىگە  ئالغا بېسىشىغا ھەسسە قوشىدۇ  ئـۇ دېھىـاناىلىق قىلسـا    
ڭ ياخشى قىلىـدۇ  ھـ نەر قىلسـا ەۇختـا قىلىـدۇ. ئـۇ  دۇنيـالىىتىتى        ئە

 . رولاىسىدۇرھەرقانداق ئىشنىئ ماھىر 
 –رەســۇلۇلھھنىئ ســاھابىلىرى دېھىــاناىلىق  تىجــارەت ۋە ھــ نەر

سەنئەتنىئ ھەر قاندىىىغا ئۇستا ئىدى  ئۇ رنى ئـاخىرەتتە ئىشـىنى    
 دۇنياغا ئىشلەشتىن توسۇپ قويمىغان. 

قىيـامەت  »ر ئەلەيھىسسا ۋ ئۇ رغا مۇنداق دېـگەن:  ەەيغەمبە
بولغاندا بىرىڭھرنىئ قولىدا بىر ت پ كـنچەت بولغىنىـدا  ئەگەر   

قىيــامەت قــايىم  2«تىتىۋەتســۇنئ لگــ رەلىگەن تەقــدىردە  ئــۇنى 
بولۇۋاتسا  بىرەر مەخلۇقنىئ ئۇ كنچەتتىن ەايدىلىنىشىدا ئ مىـد  

ىـدۇك مانـا بـۇ  بىـر     يوق تۇرۇپ  ئـۇ كـنچەتنى نـېمە ئ چـ ن تىت    
ــىمۇ  ئــۇ ەەقەت بىــر      ــى گەرچە ئۇنىڭــدا ەايــدا بولمىس ئەمگەكن
ــني ش   ــانلىىى ئ چــــ ن ھــــنرمەتلەش ھەۋ ســ ئەمــــگەب بولغــ

 ئ چ ندۇر.  
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 دېگەنلىك ئەمەس  بولۇۋېلىشئالالھقا تەۋەككۈل قىلىش تىرىكتاپ 

  «.ك م ش ياغمايدۇ –ئاسماندىن ئالتۇن »
غەش قىلىـدىغان بەزىبىـر   بۇ كەستىن جاۋا  بىلەن كنگـ للەرنى  

گۇمانھر يوقىا چىىىدۇ. دېمىسىمۇ ئالھھىا تەۋەكت ل قىلى  ۋە بـارلىق  
بىـــرى:  ســـ ەەتلىرىدىن منمىننىــئ ئىشــلىرىنى ئالھھىـــا تاەشـــۇرۇش  

  1«.كىمتى ئالھھىا تەۋەكت ل قىلسا  ئالھھ  ئۇنىڭغا كۇەايە قىلىدۇ»
ــئ   ــۇ تەۋەكت لنىـ ــىبـ ــالھھ  بەلگىل  مەنىسـ ــاننىئ ئـ ــگەن ئىنسـ ىـ

ياكى ئـنزىگە ئـادەتتىن تاشـىىرى بىـر ئىـ        تاشلىۋېتىشى سەۋەبلەرنى
كنمـــ ش  –ئۇچرىشـــىنى تەمە قىلىـــ   ئاســـماندىن بېشـــىغا ئـــالتۇن 

ىـك ئەمە   بەلتـى   يىغىشنى ك تـ پ ئاسـمانغا قـاراپ يېـتى  دېگەنل    
ئــالھھتىن  نەتىجىســىنىلى  ئىشــلەپ  ئىشــنىئ ېئىنســاننىئ قــول ســ
 ك ت شى دېمەكتۇر. 

ــادەۋ تنگىســىنى   رەســۇلۇ ــاغلىق ئ ــر ت ــگەن بى لھھنىئ قېشــىغا كەل
مەســاىت ئالدىــدا باغلىمــاي توختىتىــ  قويــۇپ  بۇنىــئ بىــلەن ئــنز   
ــان      ــ ل قىلغ ــا تەۋەكت ــىدا ئالھھى ــئ ساقلىنىش ــى تنگىنى ــىدا  يەن ئىش

ئۇنىڭغا كېـيىن مۇسـۇلمانھر    رەسۇلۇلھھبولدۇۋ  دەپ ئويلىغان ئىدى. 
ىنى   ئومۇملىشى  كەتـتەن مەشـھۇر   تەمسىلگە ئايل –ئارىسىدا ماقال 

ــلەن »ســنزىنى قىلــدى:  ــدى بى ــا   تــنگەگنىئال ــدىن ئالھھى ــاغھ  ئان ب
  «.تەۋەكت ل قىلغىن

ھەدىس مانا بۇ:  ئېسىلىۋالغانتەييارتاپ  بىتار تەلەەلەر قۇيرۇقىغا 
ســىلەر ئەگەر ئالھھىــا ھەقىىىــي  تەۋەكتــ ل قىلىــدىغان بولســاگھر    »
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دە قورسـىىى ئـاچ كېتىـ  كەچـتە قورسـىىىنى      ئالھھ  سىلەرگە ئەتىگەن
كېلىــدىغان قۇشــھرغا رىمىــق بەرگەنــدەب رىمىــق   قايتىــ تومۆايتىــ  

ــدۇ ــوغرا      «.بېرىـ ــئ تـ ــس ئۇ رنىـ ــۇ ھەدىـ ــۇرۇەتىتى  بـ ــ پ تـ كنرخنـ
بەلتــــى ئۇ رنىــــئ ئــــازغۇن   قىلغانلىىىنىــــئ دەلىلــــى بولماســــتىن

  قايتىــئىتەنلىتىــگە دەلىــل. ئــۇ قۇشــھرنىئ كەچــتە قورســىىى تــوق  
كېلىشى  ئۇ رنىـئ ئەتىگەنـدە چىىىـ  رىمىـق ئىمدىشـى ۋە ئىشلىشـى       

 ئارقىلىق بولىدۇ. ھەرگىم ئۇۋىسىدا يېتىشى بىلەن بولمايدۇ.

 ئىمان ۋە ئىسالھات

قويـۇق   –جەمئىيەت ۋە مىللەتلەردە ئىسھھات ئېلى  بېرى  قـارا  
ئۇرۇنــۇش بىــلەن ئەمەلــگە ئاشــمايدۇ. مىلــلەت ھەقىىىــي ئۇلۇغــۋار       

ئېرىشـــمىگ چە ئـــاجىملىىتىن قۇتۇ لمايـــدۇ  قـــا قلىىتىن   ەگتەربىـــيە
: تىرەن بولغـان  دېيەلەيمىمكىتەرەقىىي قىھلمايدۇ. سىم ۋە بىم شۇنداق 

  ھەرىتەتــتەبىــر روھىــي ئىســھھاتتىن كېــيىن مىللەتتىتــى ســ ك ت  
ــلۇق    ــەگەكلىتتە  خامۇشـ ــانلىق سـ ــيارلىىىائۇيىۇچـ ــلۇق  ھۇشـ  سۇسـ

   ئنل ۋ ھاياتىا ئنزگىرىدۇ.دارلىىىائ ن م  ئ ن مسىملىك تېتىتلىتتە
 ئىنىىھبىـا دۇنيادىتى ئىسھھات مـاددىي قـوزغىھڭ يـاكى     مەنىۋى 

تولىمــۇ ئوخشــايدۇ. بــۇ ئىســھھات ئەخــھق  نىشــان  مــايىللىق ھەمــدە  
ئادەتلەرنى ئنزگەرتىشـتىن ئىبـارەت. ھەر قانـداق بىـر سىياسـىي يـاكى       

ئىســھھات  مەنىــۋى ئىجتىمــائىي ئــويغىتى  ۋە ئىــنىىھ  ھەرىتىــتىگە
ھەمراھ بولۇشى كېـرەب. بولمىسـا  ئۇنـداق ئـويغىتى  يـاكى ئىـنىىھ        
قەغەز ئ ســتىدىتى ســىياھ يــاكى دەەــھ قويۇلغــان قــۇرۇق گەپ بولــۇپ 

 قالىدۇ. 
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ئالھھنىئ ئالەمگە ئورناتىان قانۇنلىرى ئىاىدە بىر قانۇن بولـۇپ   
ئـۇ  قىلغـان.   ادەئىۆسنز بىلەن  بىر ج ملەقۇرئان ئۇنى ئىخااۋ قىلىۆھ 

  ئـنزگەرتمىگىاە ۋۋ ئنزىنىـئ ئەھـۋالىنى   ەھەرقانداق بىـر ق : »بولسىمۇ
  1«.ئۇ رنىئ ئەھۋالىنى ئنزگەرتمەيدۇ ئالھھ

بىراق بۇ ئنزگەرتى  ھە دېگەندە ئاسـانغا توختىمايـدۇ  چـوڭ بىـر     
ئـنزگەرتى    نىىيننىلىشئنستەگنىئ س يىنى باشىۇرۇش ياكى ئۇنىئ 

ئنزگەرتىشـتىن   كنگ للەرنىەارچىھش ئىدىيە ۋە ياكى قوراۋ تاشھرنى 
قۇرۇپ چىىى  ئاسان   توسمىھرنىكنپ ئاسان. زاۋۇتھر  مەكتەەلەر ۋە 

. ھەقىىەتنـى  چىىىشـتۇر لېتىن ھەقىىىي قىيىن ئى  ئىنساننى قـۇرۇپ  
ۋە ئــۇنى قوغدايــدىغان  بــۇزۇقاىلىىنى  ئىشــىنىدىغانتونــۇپ ئۇنىڭغــا 

توســۇپ ياخشــىلىىىا چاقىرىــدىغان  ئىســھھ قىلىــدىغان  يامــانلىىتىن 
مــال ۋە جېنىنـى قۇربــان قىھ يـدىغان ئــادەۋ    –ھەقىـىەت يولىــدا ەـۇل   

ئنزىگە ئىگە بو  يدۇ  شەھۋەتلىرىنى باسا يدۇ. مانا بۇنداق ئىنساننى 
 ياساپ چىىى  ھەقىىەتەن تە . 

ــى      ــۇ قەلبلەرن ــدۇ. ئ ــھرنى قىھ ي ــ  ئىش ــانھ ئاجايى ــېتىن ەەقەت ئىم ل
ــ ــدۇ. ئىنســاننى يېڭــى   ئنزگەرتى ــادەۋ قىلىــ  چىىى    ئىنســاننى باشــىىاە ئ

ھەۋەسـلىرى  مەقسـەتلىرى     –رامتىغا قويۇپ ئۇنىئ نىشـانلىرى  قىـمىىى    
 كـۇفرى ھەممىسىنى ئنزگەرتىدۇ.  –قاراشلىرى... ھەممە  قىممەت –ئنلاەۋ 

ــامەن      ــا تام ــئ بۇرۇنىىغ ــ زگەن ئادەمنى ــىدىن ئنتت ــى بېش ــان دەۋرىن ۋە ئىم
ان ئــادەمگە ئايھنغــانلىىىنى  بــۇرۇنىى ھــالىتى بىــلەن ەەقەت  ئوخشــىمايدىغ

 ئىسىم  نەسە   شەكىل مۇناسىۋىتىھ قالغانلىىىنى كنرىسىم.  
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 قىلىشــتىتىئىمــان ۋە ئۇنىــئ ئــنزگەرتى   كىشــىلىتنى ئىســھھ  
 ەىــــداگوگھرنىئۋە  ەىســــخولوگھرقــــۇدرىتى  –تەگداشســــىم كــــ چ 

ئنزلىشىشـىنى   قىيەتلىـك ەۆمۇۋەەنىـئ  تەربىيەئادەملەرگە بېرىلىدىغان 
يوقىــا  نەزەرىيىلىرىنــىمــۇئەييەن يــاش باســىۇچىغا بــاغھپ قويىــدىغان 

 چىىىرىۋېتىدۇ. 
ئنزلىشىشـىنى    سـ ەەتلەرنىئ ئۇ رچە ئادەتنىئ شەكىللىنىشـىنى   

تەبىــئەت ۋە ئەخھقنىــئ ت زخل شــىنى قوبــۇل قىھ يــدىغان بەلگىلىــك 
خا  يىلھردۇر. ئـنزىگە   ەدەۋرىگياش باسىۇچى بار بولۇپ  ئۇ بالىلىق 

بىـــلەن چـــوڭ بولغـــان ئەر يـــاكى ئايالـــدا تىلغـــا  ســـ ەەتلىرىخـــا  
شـى تولىمـۇ يىـراق. بىـر تەبىـئەت بىـلەن       ۇئـنزگىرى  بول  ئالغۇچىلىك

يىگىتلىك دەۋرىگە يەتتەن ئادەۋ شۇ تەبىئىتى بىلەن قېرىيـدۇ  كىشـى   
ىشىدۇ. بىر تەبىئەت بىلەن قېرىسا شۇ تەبىئەت بىلەن ئنلىدۇ  دەپ قار

 دەل ئاشۇ خاتا قاراشنىئ ت رتتىسىدە دېيىلگەن: تۇيۇۋتنۋەندىتى 
 

  كىاىتلىتتۇرئالتۇن ەەيتى  نىئتەربىيە
 قېرىغاندا يۇقمايدۇ ئۇ ئادەملەرگە 

 گەر ت زلىنىدۇ  ت زلىسەڭيۇمران شاخنى 
 قاتىان چاغدا كەلمەيدۇ ئۇ دېگەن يەرگە.

 
ــۇ يەردە   ــېتىن ب ــداگوكھرل ــخولوگھرنۋە  ەى ــلىرىنى ىئەىس  ئاساس

 بۇزۇپ تاشھيدىغان بىر ەاكىت بار  ئۇ ەاكىت ئىماندۇر. 
ئورۇنھشسا ۋە قەلـا قاتلىرىغـا چوگىـۇر پ كىرسـە       قەلبتەئىمان 

قەلبنىئ يننىلىشىنى ئنزگەرتىدۇ. قەلبنىئ ئىنسان ۋە ھاياتىـا بولغـان   
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قارىشىنى  نەرسىلەر ۋە ئىشھرغا بولغان يەك نىنى ئنزگەرتىدۇ. ئۇنىئ 
. ھەقىانىيھشــتۇرىدۇ  ەوزىتسىيىســنىئــالھھ  ۋە كىشــىلەرگە تۇتىــان   

ئىمـــاننى بۇنـــداق قىلىشـــتىن يىگىتلەرنىـــئ شـــوخلۇقى  ئوتتـــۇرا      
ــلىىھرنىئ  ــىياشـ ــۇپ  نەۋقىرانلىىـ ــى توسـ ــىۆىتھرنىئ قېرىلىىـ   مويسـ

 قا لمايدۇ. 
ســـىمنىئ قۇرئـــان بىـــمگە ئېيتىـــ  بەرگەن ەىـــرئەۋن ۋە ئۇنىـــئ 

ــدا   ســىدىنقىسىسى ســىھرىگەرلىرىنىئ ــى چاغ ــارمۇك ئەين ــم ب خەۋىرىڭى
مۇســانىئ منجىمىســىنى كنرگەنــدىن كېــيىن ھەممىســى  ســىھرىگەرلەر

ئۇنىئ بىر ئۇلۇغ  تەگداشسىم ياراتىۇچى تەرىۆىدىن كەلگەن ھەقىىەت 
 ننىـئ ەىرئەۋئىتەنلىتىنى چ شىنى  يەتتەندىن كېيىن زالىم ەادىشاھ 

ىشـتى ۋە ەىـرئەۋنگە   جازالىشىدىن قورقماي  ئىتتىلەنـمەي ئىمـان ئېيت  
بىمنىئ ھەقىىمىمدە نېمە ھنك ۋ قىلساڭ شۇنى ھنك ۋ »مۇنداق دېدى: 

ــدۇ  ھنكمىــئقىلغىــن  ســېنىئ  ــادىھ ئنتى ــۇ دۇني ــۇرۇن  1«.ەەقەت ب ب
ئۇ رنىــئ مەقســىتى دۇنيــا ئىــدى  كېــيىن ئــاخىرەتتە ئــنزگەردى.       
سنزلىرى ئنزگەردى  ئەقىدىلىرى ئـنزگەردى. دېـمەب  ئـۇ ر تامـامەن     

بىـــر ئـــادەملەرگە ئـــنزگەردى. بۇنىـــئ ھەممىســـى ئىماننىـــئ  باشـــىا 
 كارامىتىدىن باشىا نەرسە ئەمە . 

ــلىمنىئ   ــاۋ مۇس ــەھىھئىم ــر    س ــگەن بى ــدا كەل ــلەر توەلىمى ھەدىس
 تەســىرىنىئئىمــان  ۋەقەلىــكھەدىســتە بايــان قىلىنغــان مۇنــداق بىــر 

ــدۇ.   دەرىجىســىگە ــل بو  ي ــادەۋ رەســۇلۇلھھنىئ  »روشــەن دەلى ــر ئ بى
ئۇنىڭغا بىر قوينىئ س تىنى  رەسۇلۇلھھمېھمان بولۇپ كەلدى   ئالدىغا
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بېرىشتە بۇيرۇدى. ئۇ ئادەۋ سېغىلغان س تنى ئىاىـ  بولـدى.    سېغ 
  ئـۇ ئـادەۋ   بۇيرىۋىدىئىتتىناى بىر قوينىئ س تىنى سېغى  بېرىشتە 

... ھەتتـا يەتــتە  تــنتىناىئۇنىمـۇ ئىاىـ  بولــدى  ئانـدىن ئـ چىناى      
بولدى. ئۇ ئادەۋ قونۇپ قالدى. ئۇنىئ قەلبـى   قوينىئ س تىنى ئىاى 

ئىسھمغا ئېاىلى  ئەتىسى ئالھھىـا ۋە ەەيغەمـبەرگە ئىشـەنگەنلىتىنى    
بىلدخرخپ مۇسۇلمان بولدى. ئۇنىـئ ئەتىگەنلىـك تامىىىغـا يەنە قـوي     

بولـدى.   ئىاـ  س تى سېغى  بېرىلدى. ئۇ ئادەۋ بىر قوينىئ سـ تىنى  
 رەسۇلۇلھھلۇق ئىاى  بو لمىدى. س تىنى تو قوينىئئاندىن يەنە بىر 

يەتـتە ئـ چەيگە    كاەىربىر ئ چەيگە ئىاىدۇ)يەيدۇم   منمىن»بۇ ھەقتە: 
 دېگەن مەشھۇر سنزىنى ئېيتتى. « ئىاىدۇ

يېڭــــى ئىمــــان بــــۇ ئــــادەمگە ئنزىنىــــئ غايىســــى  ۋەزىۆىســــى  
مەجبۇرىيىتى  بۇرچىنى ھېس قىلدۇردى. ئىمان ئۇنىئ قەلـا قېتىغـا   

ىردىتى  ئـۇ ئ چەيلىرىنىـئ قايغۇسـىنى ئۇنتـۇپ     شۇناىلىك سىڭى  ك
ئىامەكتە قارنى يامانلىىتىن خا   بولـدى. بـۇ بىـر     –قالدى. يېمەب 

مىللىتىنــى  ئەرە ئەمە . بىــم ئىماننىــئ  ۋەقە ھادىســە  يــاكى نــادىر 
يــاكى  ئۇنتۇيا مــدۇققانــداق ئنزگىرىشــلەرگە ئېلىــ  كەلگەنلىتىنــى  

 ئىنتار قىھ مدۇقك 
ــلەر ۋ ــۇ مىللەتنــى     غەربشۇناســھرە غەربلىت ــادىاى  كــنچمەن ب ە

ــدۇرغان ۋە     ــتە ئايھنـ ــك مىللەتـ ــرىگە  مەدەنىيەتلىـ ــلەر رەھبىـ مىللەتـ
ئاغدۇرۇشـىغا تـ رتتە بولغـان      ئمۆېرىيىسىنىۋە رىم  ەىرسىيەئۇ رنىئ 

بىر نەچاە ئەسىردە ئەمە  ەەقەت ئون نەچاە يىل ئىاىدىھ ئۇ رنىئ 
اى  ېھنك مران بولۇشىغا ئىشىك ئ سمىغادۇنيانىئ زور كنەاىلىك قى

بەرگەن ئاجايى  سىر رنى چ شىنەلمەي ھەيران قالدى. لېتىن بـۇنى  



 398 

ــىرنىئ    ــۇ سـ ــران ئەمە   بـ ــدىغانھر ھەيـ ــىبىلىـ ــۇھەممەد  مەنبىئـ مـ
ــان    ــبىگە ئېلىـــ  كىـــرگەن ئىمـ ــاھابىلىرىنىئ قەلـ ــا ۋ سـ ئەلەيھىسسـ

ــىرى ــۇ رنى     ئىتســ ــتەر ئــ ــۇ ئەگگ شــ ــۇپ  بــ ــتىرىم بولــ )ئەگگ شــ
ئىسھمغا ينتتەپ چىىتـى.   جاھىلىيەتتىن  تەۋھىدكە سلىتتىنبۇتۆەرە

  ئىسھمدىمۇ جاھىلىيەتتىمۇئىماننىئ ب ي ب  مىسلىسىم ئنزگەرتىشىگە 
 داگىى تارالغان بىر ئەر ۋە ئايالنى مىسال قىلى  ئنتەيلى: 

ھەممىگە ەۇر  جاھىلىيەتتەبولىدۇ. ئۇنىئ  خەتتا ئەر ئنمەر ئىبنى 
ئۇ بىر تاتلىق نەرسىنى ئىھھ تۇتۇپ چوقۇنغان  كەتتەن بىر ئىشى بار. 

 يەۋەتــتەنقورســىىى ئېاىــ  كېتىــ  ئــنزى چوقۇنغــان شــۇ نەرســىنى 
ئـۇ ئنزىنىـئ بىـر     ئىدى. يەنە بىر ئى  ئۇنىئ تاش ي رەكلىتى ئىدى.

لى  چىىى   تېخى ھېانېمىنـى ئۇقمايـدىغان قىمىنـى    ېقىمىنى تا غا ئ
 ئورەكتە تاشھەھ تىرىك كنم ۋەتتەن. 

ئـازات   دەرىجىـدە انا شۇ ئنمەر ئىسھمغا كىرىدۇ. ئۇ ئەقلىنى شۇ م
بەيـئەت   رەسـۇلۇلھھىا كـ نى سـاھابىلەر    ھۇدەيبىيەقىلىدۇكى  ھەتتا 

بەرگەن جايـــدىتى رىـــمۋان دەرىخىنـــى زاماننىـــئ ئنتىشـــى بىـــلەن 
كېسى   ئەنسىرەپلىشىدىن ېىشىلەرنىئ ئۇنى مۇقەددە  بىلى  قك

م ئالدىــدا تــۇرۇپ قاراتــاش) ئەســۋەد تاشــلىغان ۋە بىــر قېــتىم ھەجەر
مۇنــداق دېــگەن: ھەي تــاش  ســېنى ســنيىمەن  مەن ســېنىئ ەايــدا  

ــان   ــاكى زىيــــ ــدىغانلىىىڭنىيــــ ــمەن. ئەگەر  يەتت زەلمەيــــ بىلىــــ
ــۇ     ــاۋ  مەنم ــنرمىگەن بولس ــنيگەنلىتىنى ك ــېنى س ــۇلۇلھھنىئ س رەس

 سېنى سنيمەيتتىم.  
ــئ  ــانلىىىئۇنى ــۇ  مېھرىب ــگەش ــ  دەرىجى ــدۇكى  ت ــ  يېتى ارىە بېرى

بەتلىــرى ئۇنىــئ مۇســۇلمانھر ۋە باشــىىھرغا  ھەتتــاكى ھــايۋانھرغىاە  
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بىلەن توشۇپ كەتتەن. ئۇ  ۋەقەلىرىئائىت  مېھرىبانلىىىغايەتت زگەن 
ــر      ــر قېاى ــدى: ئەگەر بى ــگەن ئى ــداق دې ــا مۇن ــۇراتھەتت ــى  ف دەرياس

ــدا تېيىلىــ  كەتســە    ــ زلەپ   اىرغــاېخقىرغىىى ــېمە ئ چــ ن ت ــولنى ن ي
ــدىمەن ــدا      بەرمىگەن ــئ ئالدى ــنزخمنى ئالھھنى ــ ن ئ ــئ ئ چ دەپ ئۇنى

 ھېس قىلىمەن.  جاۋابتاردەب
تاغىســى    ۋاقتىــدا  جــاھىلىيەتتىتى  ئــۇ  خەنســادۇرئايــال بولســا  

يــۇرتنى ئۇنىــئ يىغىســى  ھــازا  –ئايرىلىــ  قالغانــدا  ئەل ســەخىردىن
قوشـاقلىرى قـاەھپ كەتـتەن. زامـانھردىن بىـمگە ئۇنىـئ بىـر دىــۋانى        

ئۇنىڭدىتى مەرسىيە كنز ياشـلىرى بىـلەن تولغـان بىـر      قالغان بولۇپ 
 تۇنجى مىسرالىرى مۇنداق باشلىنىدۇ: شېئىرىنىئ

 
  سەخرىمك ن چىىسا ئېسىمگە كېلىدۇ 

 ك ن ەاتىان چاغدىمۇ ئەسلەيمەن ئۇنى 
 تا ي  مەندەكلەرقارىساۋ بار ئىتەن 

 تاەاتتى مېنى. ئنل مىمبولمىسا 
 

ېـيىن ئـۇنى باشـىىاە بىـر ئايـال      لېتىن ئۇ مۇسۇلمان بولغانـدىن ك 
ــدۇ:    ــداق دەي ــارىخاىھر مۇن ــدا كــنرىمىم. ت ــى  ســەئىد خەنســاھالى ئىبن

ــھر      ــلەن ەارسـ ــۇلمانھر بىـ ــتىدا مۇسـ ــدانلىىى ئاسـ ــنىئ قومانـ ۋەقىاسـ
قاتناشـتى. ئۇنىـئ بىـلەن     جېڭىگە قادىسىيەئوتتۇرىسىدا ي ز بەرگەن 

بىـر   انبولۇۋتىـ ئۇنىئ تنت ئوغلىمـۇ بىـرگە ئىـدى. شـىددەتلىك جەڭ     
كېاىدە ئۇ بالىلىرىنىئ قېشىغا كېلى  ئولتۇردى ۋە ئۇ رغـا نەسـىھەت   

ھەي »قىلىــ   جەگــدە چىــداملىق بولۇشــىا ئ نــدەپ شــۇنداق دېــدى: 
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بالىلىرىم  سىلەر ئىختىيارى مۇسۇلمان بولدۇگھر  ئىختىيارى ھىجـرەت  
قىلدىڭھر  ئنزىدىن باشىا ئىھھ يوق ئالھھ  بىلەن قەسەۋ قىلىمەنتـى   

ــر ئاتىنىـــئ      ســـ ــر ئانىنىـــئ بـــالىلىرى بـــولغىنىڭھردەب  بىـ ىلەر بىـ
 -يـ ز   تاغاگھرنىـئ   مەن داداگھرغا خىيانەت قىلمىدىم  بالىلىرىسىلەر

  ھەمــــدە تەكت زمىــــدىمداغ  ئابرويىڭھرغــــائــــابرۇيىنى تنكمىــــدىم  
قارشـى جەڭ   كاەىر رغـا . سـىلەر ئالھھنىـئ   بۇلغىمىدىم نەسىبىڭھرنى

ــۇلمانھ ــان مۇسـ ــان مـــول قىلغـ ــاتىنىرغا تەييارلىغـ ــىلەر   مۇكاەـ بىلىسـ
بىلىڭھركــى  مەگگ لــ ب دۇنيــا يوقــالغۇچى دۇنيــادىن ياخشــى  ئــالھھ   

ۋە  مۇشەقىەتلىرىگەئىبادەتنىئ  –  تائەت منمىنلەرئى »مۇنداق دەيدۇ: 
ــتەن  ــايەتـ ــەبر ئېغىرچىلىىھرغـ ــھر   سـ ــمەنلەرگەقىلىڭـ ــادە  دۇشـ زىيـ

ســاقھپم جىھادقــا تەييــار     رنــى لىرىڭھىچېگرچىــداملىق بولــۇگھر  )  
تۇرۇگھر  مەقسىتىڭھرغا يېـتى  ئ چـ ن ئـالھھتىن قورقـۇگھر )يەنـى      

  1«.ئۇنىئ بۇيرۇقىغا قارشىلىق قىلماگھرم
ــاڭ   ــا مەت تـ ــا سـ ــالھھ خالىسـ ــاگھرئـ ــمىنىڭھرنى ئاتىۇزسـ   دخشـ

ــاردەۋ     ــالھھتىن ي ــوق  دخشــمەنگە قارشــى ئ ــ گھر ت ئنلت رخشــتە كنگل
ئـاتلىنىڭھر  جەگنىـئ قىمىـ  كەتتىنىنـى كنرسـەگھر      تىلىگەن ھالدا 

جەڭ تونۇرىغا سەكرەگھر  سـەەنىئ ئەڭ بېشـىدا تـۇرۇپ ئۇرۇشـۇگھر      
 « ئېرىشىڭھر. غەنىمىتىگەمەگگ ل ب دۇنيانىئ 

تــاڭ ئاتىانــدا تــنت ئوغــۇل جەگنــى ت رگــ ن قەلــا  ك چلــ ب        
بىــلەن ك ت ۋالــدى. ئۇ رنىــئ بىــرى ســەل بوشــاپ قالســا   غـۇرۇرلىرى 

قېرىندىشـى ئۇنىڭغـا ياشـانغان ئانىسـىنىئ ۋەسـىيىتىنى ئەســلىتەتتى       
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ئۇ ر بىر سەپ بولۇپ شىردەب ئېتىلى  ئوقتەب ئىلگىرىلەپ  دخشـمەن  
ــمەنلىرىگە      ــئ دخش ــدى. ئالھھنى ــران قىل ــاقتەب ۋەي ــەەلىرىنى چاقم س
ئالھھنىئ قازاسى چ شـتەندەب بولـدى. ئـۇ ر مۇشـۇنداق قىمغىنلىـق      

 بولدى.  شېھىدبىرلەپ  –بىلەن ئۇرۇشۇپ بىر 
ئانىغا تنت ئوغۇلنىئ بىر ك ندىھ ئنلگەنلىك خەۋىـرى يەتتـى    
ــھپ    ــ  يىغـ ــى يىرتىـ ــاتىھپ  كىيىملىرىنـ ــنزلىرىنى تـ ــ ز كـ ــا يـ ئانـ

ئىمــــانى   چىــــداملىىھرنىئ خەۋەرنــــىكەتمىــــدى  بەلتــــى بــــۇ 
چىـــدامى بىـــلەن ك ت ۋالـــدى ۋە مۇنـــداق دېـــدى:   منمىنلەرنىـــئ

لەن مېنـــى ھـــنرمەتلىگەن ئالھھىـــا بىـــ ئنلت رخل شـــىئۇ رنىـــئ »
مەدھىيە  مەن ەەرۋەردىگارىمنىئ مېنى ئـۇ ر بىـلەن ئـنز رەھمىتـى     

ــدا  ــمەن  جەملىشــىنىدەرگاھى ــد قىلى ــنمەرنى   «.ئ مى ــى ئ ئىلگىرىت
 ئنزگەرتى  يېڭى ئنمەر قىلى  چىىىىنى نېمەك  

 خەنسـاغا  بەرگ چىەىداكار  قۇربان  خەنسانى سەبىرسىميىغھگغۇ  
 نېمەك  ئنزگەرتتىنى
 ئىماندۇر   ۋە ەەقەتەەقەت  منجىمىتارمانا بۇ 

 يېگانە ئاچقۇچى  ىرلىرىنىڭسھايات 

بولسـا  ئىنسـانىيەتنى ئىنسـانىيەت      ئىشـىنى  ۋە ئـاخىرەتتە  ئالھھ 
ــدە ئىنســانىيەتنى ئالھھنىــئ     ــالىي شــەرت ھەم ــر ئ ــان بى قىلىــ  تۇرغ

ــدىتى ــورۇن  زېمىنــ ــارىئــ ــىا   باســ ــايىنى بولۇشــ ــئ خوجــ   ئالەمنىــ
ئىـگە بولۇشـتىن چەكـلەپ     سـا ھىيەتلەرگە  ئنلـ ب  ىھشتۇرىدىغان يى

چاتـاقھردىن قۇتۇلۇشـتىتى    –تـ مەن كرىـمىس    –تۇرۇۋاتىان ت رلـ ب  
 . ئ مىدتۇربىردىنبىر 
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ئىسھۋ ئېلىـ  كەلـگەن ھەقىىىـي  ئىمـان بولسـا  ھـازىرقى زامـان        
  قانۇنشــۇنا  ۋە مۇتەەەكتــۇر ر  يېشــەلمىگەن ەەلسەەىســىبىلىمــى ۋە 

بىردىنبىـــر  تىلســـىملىرىنىئھايـــات  چ شـــىنەلمىگەنھھاتاىھر ئىســـ
 . يەشت رى

ــاقلىق ئىســھۋ ەائالىيەتاىســى  ئۇســتاز ئەبۇلھەســەن    ــۇ يەردە ئات ب
ــئ ــك نەدەۋىينى ــنزلىرىنى  قىممەتلى ــلس ــق   نەقى ــنى مۇۋاەى كەلت رخش

ئەلاىلىك قۇياشـىنىئ دۇنياغـا قانـداق     مۇھەممەدىيەكنردخۋ. ئۇنىڭدا 
 ايات بەخ  ئەتتەنلىتى بايان قىلىنىدۇ. يېڭى نۇر  يېڭى ھ

ــۇھەممەد ئەلەيھىسســا ۋ ھاياتنىــئ ســان   ساناقســىم ســىرلىق  –م
ئىمان بىلەن قانداق ئاچتىك ئۇستاز  –تىلسىملىرىنى ئاجايى  ئاچىۇچ 

غارى ئالدىدا تۇرۇپ شائىرانە تۇيغۇ بىلەن  ھىرا مۇكەررەمەدىتىمەكتە 
 ئنزىگە مۇنداق خىتا  قىلىدۇ:  –ئنز 
مانا مۇشۇ كنرخمسىم  مەدەنىيەت دۇنياسـىدىن يىـراق  قاقـا      » ــ

تاغلىق جايدا دۇنيانىئ كاتتا ەايتەختلىرىـدە  داگلىـق مەكتەەلىـرى ۋە    
 بىلىم دەرگاھلىرىدا ئىشىا ئېشى  باقمىغان بىر ئى  ئىشىا ئاشتى. 

ــرى        مانــا بــۇ يەردە ب يــ ب ئــالھھ ە تــ ن دۇنياغــا ئــنز ەەيغەمبى
ىلىتىنــى ســوۋغا قىلــدى. مانــا شــۇ ئەلاىلىــك      مۇھەممەدنىــئ ئەلا

ئارقىســـىدا ئىنســـانىيەتنىئ ئەســـىرلەردىن بىـــرى يوقىتىـــ  قويغـــان 
ئــاچىۇچى قولغــا قايتىــ  كەلــدى. بــۇ ئــاچىۇچ ئالھھىــا  ەەيغەمــبەرگە  
ئاخىرەتتە ئىشىنى  ئىدى. ئۇ ەەيغەمبەر بـۇ ئـاچىۇچ بىـلەن مەھـتەۋ     

چىىتــى. نەتىجىــدە  بىــر ئېاىــ  ېتىلىــ  كەتــتەن قۇلــۇەھرنى بىرمــۇئ
ــان   ــۇن تاقالغ ــلنۇرغ ــنزى ۋە     ئەقى ــ  ئ ــرى ئېاىلى ــىتلىرى كەگ ئىش

ئا  يـدىغان بولـدى.    بەھىـر ئالھھنىـئ منجىمىلىرىـدىن    ئەتراەىدىتى
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ــول       ــئ ي ــاەتى. ئۇ رنى ــىنى ت ــئ ئىگىس ــارقىلىق ئالەمنى ــالەۋ ئ ــۇ ر ئ ئ
كنپ خىللىىتىن بىر خىللىىىـا ئـنزگەردى. ئنزلىرىـدىتى     مەقسەتلىرى

ئۇيالـدى. ئـۇ ر بۇنـدىن بـۇرۇن       ردىندئېتىىا شېرىك  ۆەرەسلىكبۇت
ن چـاتىىى يـوق ھالـدا جـان     بىر ئى  ھەق ياكى نـاھەق بولۇشـى بىـلە   

ىغا چىىىدىغان يالھنمـا ئاتامانھرنىـئ ئـنزى ئىـدى. بـۇ      تۇرتتىتى  ئو
 ئاچىۇچ ئۇ رنىئ م گدەب دىللىرىغا سېلىنى   ئۇ دىلھر ئويغاندى. 

 يوشـۇرغان تاجىنى كىشىلەر كنزىـدىن   ىسىرانىئكنامرات ئەستەر 
ــنز    ــدى ۋە ئ ــنگەپ ئېلىــ  كەل ــرىگە ي ــدا كىيىملى ــتىاەھال ــ ەې رگە ئەم

 مېلـى تاەشۇردى. چ نتى ئۇ خىيانەت قىلىشىا بولمايدىغان ئالھھنىـئ  
 ئىدى. 

ــدىغان  توســۇلمايدىغان  يۇمشــىمايدىغان     ــبلەر ئىبــرەت ئالماي قەل
ئىدى. بـۇ ئاچىۇچنىـئ سېلىنىشـى     ھالغا كېلى  قالغان ئېرىمەيدىغان

ئىبـرەت ئالىـدىغان  ئالھھنىـئ منجىمىلىرىـدىن      ھادىسـلەردىن بىلەن 
  ئاجىمغـا  ئاغرىتا يـدىغان كنرسـە ئىـ     بىاـارىنى بەھرە ئا  يـدىغان   

 ھېسداشلىق قىھ يدىغان مېھرىبان قەلبلەرگە ئايھندى. 
غا سـېلىنغان  بۇ ئاچىۇچ بوغۇلغان ك چلەر  زايە بولغان ئىىتىدار ر

ــنگە      ــدە تـ ــدى  نەتىجىـ ــداپ يانـ ــدار ر  ۋۇلـ ــ چ ۋە ئىىتىـ ــدى  كـ ئىـ
مىللەتــلەر رەھبىــرىگە  ئــالەۋ ھنك مرانىغــا  چــارۋىاى       ەــادىاىلىرى 

ك چل كل ب ۋە ئۇلۇغلۇقتا مىللەتلەرنىئ باشاىسـىغا  ئـۇ ر    لەرىقەبىل
ك چل كىگە ئايھنـدى. ئـاچىۇچ تاقـاقلىق     دۆلەتلەرنىئ دۆلەتقۇرغان 
ــتە ــتەەلەر   مەكـ ــرى مەكـ ــېلىندى  ئىلگىـ   تاشـــلىۋېتىلگەنەلەرگە سـ

چ شــ پ خار نغــان ئىــدى. ئــاچىۇچ ســېلىنى    قىممىتــى ئىلىمنىــئ
ــئ     ــن ئىلىمنى ــدى  دى ــئ شــەرىۆى ئەســلىگە كەل ــلەن تەڭ ئىلىمنى بى
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ى جىدنھرنىئ ھەربىر ئـنيى  ھەربىـر مەسـ   غەمگ زارى بولدى. مۇسۇلما
ىگە ئوقۇغـۇچى  باشـىىغا    مەكتەەتە ئايھنـدى  ھەر بىـر مۇسـۇلمان ئـنز    

دىنــدىن ئىبــارەت ئەڭ چــوڭ  ئىگەللەشــتەئوقۇتىــۇچى بولــدى  ئىلىــم 
 ت رتتە بارلىىىا كەلدى. 

ــلەرگە    ــاچىۇچ مەھتىمىــ ــۇ ئــ ــائىلىلەرگەبــ ــيەتلەرگە ئــ   جەمئىــ
ســـېلىنىۋىدى  ھەر بىـــر مۇســـۇلمان ئـــالىم ئادىـــل ســـوتاىغا  ئادىـــل 

ئائىلىنى ئالھھنىئ ئايھندى. ئىمان ئائىلىدە بىە س رخپ  ھنك ماىگە
قىلـدى.   سـانىمايىغان ئازابىدىن قورقىدىغان  يامان ئەمەللەرنى ھا ل 

ىدى  ئۇ ر ۋلىنىېر ۋە تىجارەتاىلەرنىئ قەلبىگە سئىمان ئاچىۇچى بايھ
دۇنياغا قۇل بولۇشتىن قۇتۇلۇپ  ئاخىرەتتە ۋە ماللىرىنى ئـالھھ  يولىغـا   

ــرى قەلب   ــيەت ئەزالى ــى. جەمئى ــتە قىمىىت ــى بېرىش ــامەنەتنىىن ــئ  ئ چى
ســاقھش  ۋەدىســىگە ئەمەل قىلىــ   ئــاخىرەتتىن قورقــۇش تۇيغۇســى  

 ئىگىلىدى. 
ئنز ئەلاىلىتى ۋە دەۋىتى بىلەن ئالھھىا ئىشىنىدىغان   رەسۇلۇلھھ

ئالھھنىـــئ ئازابىـــدىن قورقىـــدىغان  كەمـــتەر  ســـادىق  ئـــاخىرەتنى  
ەن ئنزىنىئ دۇنيادىن ئارتۇق كنرىدىغان  ئىمانى ۋە روھىي ك چى بىل

ــا   ــ ن يارىتىلغانلىىىغ ــاخىرەت ئ چ ــىنىدىغانئ ــۇنەۋۋەر  ئىش ــار  م   ئىلغ
چىىتى. ئەنە شۇنداق مۇنەۋۋەر ئـادەملەردىن   يېتىشت رخپشەخسلەرنى 

ــيەت     ــۇ جەمئى ــدى. ب ــ مىتى قۇرۇل ــى ۋە ئىســھۋ ھنك ئىســھۋ جەمئىيىت
 ارتۇق كنرىـــدىغان كىشـــىلەردىن تەركىـــئـــاخىرەتنى دۇنيـــادىن ئـــا

خشـىلىق بىـلەن تولغـان  بىـخەتەر جەمئىـيەت بولـدى. بـۇ        تاەىاچىا  يا
ــئ  ــىرىجەمئىيەتنى ــان ۋە    تەس ــلەن ئىم ــۇزى بى ــئ نوە ۋە ھنك مەتنى

ياخشى ئەمەل  راستاىللىق ۋە ئىخھ   تىرىشـى  ۋە ئەسـتايىدىللىق    
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ئادىللىق  باشىىھرغا توغرا نىيەتتە بولـۇش قاتـارلىىھر بىـلەن توشـۇپ     
 ىق ھايات بارلىىىا كەلدى. تاشىىنل –كەتتەن بىر قايناۋ 

سـەل چەتـنەپ كەتـتىم  مەن تــۇنجى     خىتابىمـدا ئـنزخمگە قىلغـان   
ئىسھۋ جەمئىيەتلىرىنىئ گ زەللىتى ۋە تەەسىھتلىرىنى خـۇددى ئـۇنى   
كنرگەنـــدەب ۋە ھـــازىرقى دەۋردىـــن ئـــا قەمنى ئـــ زخپ شـــۇ دەۋر      

ــىدىن  ــلىنىۋاتىاندەبھاۋاسـ ــىم    نەەەسـ ــتىم. تۇيۇقسـ ــۋىرلەپ كەتـ تەسـ
مگە ھـــازىر بىـــم ياشـــاۋاتىان دەۋر كېلىـــ  قالـــدى. ئىاىمـــدە كنگلـــ 

ئېيتتىمتى: مەن ئىنسانىيەت ھاياتى ئىشىتلىرىگە يېڭـى قۇلۇەھرنىـئ   
ــىۇچھرنى      ــۇزۇن باس ــات ئ ــنرخۋاتىمەن. ھاي ــانلىىىنى ك ــدا بولۇۋاتى ەەي

ــنتتى.   ــى  ئ ــىلىلەربېس ــى.    مەس ــۇپ كەتت ــ كاە بول ــ  ت رل راۋاجلىنى
قەدىمىي ئاچىۇچ بىلەن ئاچىىلى بو رمۇك  سورىدىم: بۇ قۇلۇەھرنى ئاشۇ

لى  ې  ئاشۇ ئاچىۇچھرنى بۇ قۇلۇەىا سبىر نېمە دەپ ھنك ۋ چىىارمىدىم
ېلىـ  تـازا سـەپ    ئويلىـدىم. بـۇ قۇلـۇەھرنى قولۇمغـا ئ     بېىىشـنى سىناپ 

  ئـۇ يېڭـى رەڭ بېـرىلگەن قەدىمـى قۇلـۇەھر      لى  قارىساۋ  ئاھ خۇداېس
ىمتى زامان مەسىلىلىرىنىئ ئنزى شـۇ. ھەر  ئىتەنغۇ  مەسىلىلەرمۇ قەد

بىــر مەســىلىنىئ ت گــ نى ۋە كرىمىســنىئ ســەۋەبى جەمئىيەتنىــئ بىــر  
ئەزاســى ۋە ھنك مەتنىــئ ئاساســى بولــۇپ تۇرغــان شەخســتە ئىــتەن.  

ــاددا ۋە    ــۇ شــەخس م ــدىمتى ب ــنزى ۋە   كــ چىگىھبىل ئىشــىنىدىغان  ئ
ۇ  دۇنيــا شــەھۋەتلىرىدىن باشــىىغا كنگــ ل بنلمەيــدىغان بولــۇپ قــاەت 

ــلەر     ــاتىنى كنزلەشــتە چەكــتىن ئېشــىۆتۇ. لەززەت ــۇل  ھوزۇر رغــاھاي ق
ــتەكلىرىگە    ــ ل ئىس ــۇش ۋە كنگ ــتەبول ــىۆتۇ.   بېرىلىش ــدىن ئېش ھەددى

ــۇ.    ــۇپ كېتىۆتـ ــەنمە  بولـ ــاخىرەتتە ئىشـ ــبەرگە  ئـ ــا  ەەيغەمـ ئالھھىـ
سا ھىيىتى مەيلـى قايسـى تەبىىىـدىن بولۇشـىدىن  قانـداق كەسـى         
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ىشـىدىن قەتئىيـنەزەر ئۇ رنىـئ كـنەاىلىتى ھەمـمە      قانداق ھ نەر قىل
ئويھيدىغان   قاندۇرۇلۇشىنىئىشلىرىدا دۇنيا راھىتىنى  ئنز نەەسىنىئ 

 كارخانىسـنىئ ەەقەت ئنز ئائىلىسى  ئنز گۇرۇھى  ئنز ەارتىيىسى  ئـنز  
ــوپ شەخســىيەتاى       ــر ت ــدىغان بى ــممەت قىلى ــ ن خى ــى ئ چ مەنۆەئىت

شەخسلەر بىلەن تولغان جەمئىيەت ۋە مەخلۇقھرغا ئايلىنىۆتۇ. بۇنداق 
قۇرۇلغان ھنك مەت ماددا سنيەر جەمئىيەت بولىدۇ. ئۇ جەمئىيەتتىتـى  
ــاى     ــلىك  ئىشـــ ــامرات ەۇرسەتۆەرەســـ ــاچتنزل ب  نـــ ــودىگەر ئـــ ســـ

خىيانەتاىلىـــك   مەنســـەەدار رساداقەتســـىملىك  بـــاي ەىخســـىىلىق  
ىلىدۇ. ق قىلىر  خىممەتاى خائىنلىق  كاسسىر ئوغخوجايىن زوراۋانلىق

ــاد ــۇ م ــر ۋ ب ــلەن ئېغى ــادەملەر بى ەلەر  نۇرغــۇن چىگىــ   قەدا ســنيەر ئ
مۇرەكتەپ مەسىلىلەر تۇغۇلىدۇ. بۇنداق ھنك مەتتىتى شـەخس ئەگەر  
ــنزى ۋە     ــا ئـ ــى بولسـ ــۇرىيەت رەئىسـ ــاكى جۇمھـ ــتىرى يـ دۆلەت مىنىسـ
ەارتىيىســى ئ چــ نھ خىــممەت قىلىــدىغان  باشــىىنى تونۇمايــدىغان      

ــ   ــىيەتاى رەئىــس بولى يــاكى قومانــدان بولســا     داھــىدۇ. ئــۇ شەخس
چوقۇنىدىغان  باشـىا دۆلەت ۋە مىللەتلەرنىـئ شـنھرىتىنى     ئىرقاىلىىا

كنزگە ئىلمايدىغان مىللەتۆەرە  قومانـدان بولىـدۇ. ئـۇ قانۇنشـۇنا      
سىلىىھرنى ەەيدا قىلىدۇ.  –بولسا  يولسىم قانۇن  ت زخملەر  ئېغىر باە 

ۇناى قـورالھرنى  مىللەتلەرنـى   ئۇ كەشۆىياتاى بولسـا  ھەرخىـل بۇزغـ   
زەھەرلەيدىغان  شەھەرلەرنى خارا  قىلىدىغان گاز رنى  ھايـاتلىق ۋە  
يېشـىللىىنى ۋەيـران قىلىـدىغان يــادرو بـومبىلىرىنى كەشـى  قىلىــدۇ.      

ئېلىـــ  كېلىـــدىغان ئەســـلىھەلەرنى  خەۋپئىنســـانھرغا ھـــا كەت ۋە 
ن جەمئىـيەت  ياسايدۇ. بۇنداق شەخسـلەر دۆۋىسـىدىن تەشـتىل تاەىـا    

ــى     ــئ يامرىشـــ ــى  بۇزۇقاىلىىھرنىـــ ــئ ئەۋە ئېلىشـــ ەارىخورلۇقنىـــ
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بىـلەن خـۇددى قـاراگغۇ     قىلمىشـلىرى ئەتتەساىلىك  بايلىق توەھش 
ۋە قانۇنشۇناســــھر بــــۇ  مۇتەەەكتــــۇر ربازارغــــا ئوخشــــاپ قالىــــدۇ. 

ھەل قىلىشنىئ ئ ن مل ب چارىسىنى تاەالمايدۇ. ئۇ ر بىر  مەسىلىلەرنى
دۇچ كېلىدۇ. بەلتـى ئۇ رنىـئ قـارا     ۋەقەگەىھ يەنە بىر چىىس ۋەقەدىن

ەلەر قەۋاقىتلىــــق چــــارىلىرى يېڭــــى ۋقويــــۇق ھەل قىلىشــــلىرى ۋە 
ھـاكىمىيەتنى دىتتـاتور    بىيـۇكرات تۇغۇلۇشىغا سەۋەباى بولىدۇ. ئۇ ر 

ھاكىمىيەتتە  ئارقىدىن ئۇنى دېموكراتىـك ھـاكىمىيەتتە ئنزگەرتىـ     
ــدۇ.  ــالىمۋباقى ــ زخمىنى كاەىت ــىيالىمۋ   ت ــ زخمىگە  سوتس ــىيالىمۋ ت سوتس

 ۋەزىــيەتتــ زخمىنى كوممــۇنىمۋ تــ زخمىگە ئنزگەرتىــ  باقىــدۇ. ئەممــا  
يەنىھ ئنزگەرمەيدۇ. چ نتى ئنزگەرمىگەن ت پ ئامىل شەخستۇر. ئۇ ر 
ــدىردىمۇ     ــگەن تەق ــدۇ. بىل ــگەن بولىۋالى ــاكى بىلمى ــدۇ  ي ــۇنى بىلمەي ب

ــئ    ــ   ئۇنى ــھھ قىلى ــنى ئىس ــىشەخس ــ روھىيىتىن ــئ ت  زەش ئۇ رنى
قولىدىن كەلمەيدۇ. ئۇ رنىئ ئىلمىي مۇئەسسەسىلىرى  تەلىم ـ تەربىيە 

ــۇ ر   ئەەتــارلىرى نەشــرىئورگــانلىرى ۋە  ــاناە كــنپ بولســىمۇ ئ ھەرق
ــك    ــدىغان  چىرى ــنى ئىســھھ قىھ ي ــىتىلنىشەخس ــدىغان   ئس ت زەلەي

 شەخسنى يامانلىق يولىدىن  ياخشىلىق يولىغا قايتۇرا يـدىغان تـ ەتى  
 –ئامىلنى تېۆى  چىىالمايدۇ. نوقۇل ھالدىتى قانۇن  سىياسەت  تەلىم 

تەربىــيە  مەدەنىــيەت  ئەخــھق تەشــۋىىاتلىرى شەخســنى ت زەلمەيــدۇ.  
دۇنياسى ئاللىىاچان گۇمران بولغان.  مەنىۋىچ نتى ئۇ شەخسلەرنىئ 

ئۇ شەخسلەر ئىماندىن چەتنىگەن. ئۇ ر قەلـبتە ئـوزۇق بولىـدىغان ۋە    
  بەندە بىلەن ەەرۋەردىگـار  مـاددا بىـلەن روھ     ىشت رىدىغانيېتئىمان 

ئەخھق بىلەن ئىلىم ئوتتۇرىسىنى باغھپ تۇرىـدىغان ھەمـمە ئـامىلنى    
ــان     ــا بولغ ــامراتلىق  ماددىغ ــي ن ــۇ ردىتى روھى ــدا ئ ــان. ئاخىرى يوقاتى
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ئـۇ رنى ئـادەملەرنى رايـون ۋە     ھاكـاۋۇرلۇقھر قارىغۇ رچە مەھلىيالىق  
ــويىاە   ــق بـ ــوراللىرىنى    خەلـ ــق قـ ــھيدىغان قىرغىناىلىـ ــ  تاشـ قىرىـ

ئىشلىتىشتە ئېلى  باردى. ھەتتا بۇ قورالھر دۆلەتـلەر ئـارا بولىـدىغان    
كەڭ كنلەملىــك ئۇرۇشــھرغا ئىشــلىتىلگەن چــاغھردا مەدەنىــيەت ۋە     

ن بولىـدىغان نىشـان بولـۇپ    ت ردە ۋەيرا ئېاىنىشلىقئىنسانھر ھاياتى 
 «.قالدى

ــى جەمئىيەتن ــم ياخشـــــ ــۇق  بىـــــ ــى تولـــــ ــئ ئەھمىيىتىنـــــ ىـــــ
ــەخس     ــتە شـ ــيەت ئەمەلىيەتـ ــېتىن جەمئىـ ــت رەلەيمىم. لـ مۇئەييەنلەشـ

)شەخسـلەرم يـاراملىق    كىسەكلەرقەد كنت رگەن بىنا.  كىسەكلىرىدىن
بولمىسا  ئـۇ ردىن ەۇختـا بىنـا قـۇرۇپ چىىىشـنى تەسـەۋۋۇر قىلغىلـى        

مەن  ســەن  ئــۇ ۋە   كىســەكلىرىبولمايــدۇ. جەمئىــيەت بىناســىنىئ   
 نېمسـى . بىم ئنزىمىمنى ئىسھھ قىلساق  جەمئىيەتنىـئ ھەمـمە   ۇرئاۋۇد

ۋە ئەخھقى ئىسـھھاتنىئ ئـاچىۇچى ەەقەت    مەنىۋىئىسھھ بولىدۇ. بۇ 
 بىر  نەرسىدۇر  ئۇ بولسىمۇ ئىمان   
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 تۆتىنچى بۆلۈم
 پەن بىلەن ئىماننىڭ مۇناسىۋىتى -ئىلىم 

 پەنگە قىلىنغان  ئارتۇق ئىشەنچ

ەر مۇشۇ ك نلەرگىاە ھە دېسە ئىنسانھرنىئ دىن بىر بنل ب ئادەمل
بىلەن ھې  قانداق مۇناسىۋىتى يوق  ئۇ ر ئنز ھاياتىنى دىنغـا بـاغھپ   

ئىنسـانھر   ب گ نتىـدەب  ئولتۇرمايمۇ ياخشى ياشاپ كېتەلەيدۇ  بولۇەمـۇ 
تىگە ىـ غالىا كەلگەن ۋە ئۇنى ئنز مەنۆەئتەبىئەت دۇنياسى ئ ستىدىن 
ــ    ــدۇرۇپ ئ لگ ــممەت قىل ــاندىتى خى ــدائىرگەن  ئىنس ــ چ ـ     ئىۆتى ك

قــۇدرەت  ەەن ـ تېخنىتــا ت رتتىســىدە ئــنز ئنزىــدىن ھالىىغــان يېڭــى   
ــالەۋ    ــدىن ئـ ــم تەكتىـ ــا دېڭىـ ــىۋاتىان  ئۇ رغـ ــانىيەتلەرگە ئېرىشـ ئىمتـ
ــلەن     ــەييارىلەر بىـ ــۇز ر  سـ ــ   يۇلتـ ــەەەر قىلىـ ــلۇقىغا قەدەر سـ بوشـ

خنىتـا دەۋرىـدە   تې –ەەن  ددىي بىر ئىشـىا ئايلىنىۋاتىـان  ئۇچرىشى  ئا
 زۆرخرىيىتـى ساقلىشـىنىئ   مۇناسـىۋەت كىشىلەرنىئ يەنىھ دىن بىلەن 

 . دېيىشمەكتەيوق  
ھەتتا ئۇ رنىئ تېخىمـۇ ئاينىـ  كەتـتەن بەزىلىـرى: كەلگ سـىدە      

 ئىنسانھر ئنزىنىمۇ ياساپ چىىا يدۇ  دەپ  پ ئۇرماقتا.
ــم    ــئ ھەممىســى ئىلى ــا  بۇ رنى ــاھىيەتتە بولس ــان  –م  ەەن  ئىنس

كېلىــ  چىىىــان  چ شىنىۋىلىشــتىنئىمــان دېگەنلەرنــى دوگمــا ھالــدا 
ــىم  ــدىنمەسئۇلىيەتس ــنى    بىلجىرلىمى ــۇ قاراش ــە ئەمە . ب ــىا نەرس باش

ەەن دىننىــئ ئــورنىنى  -نەزىرىــدە ئىلىــم  ســ رخۋاتىانھرنىئئىلگىــرى 
نۇرغــۇن ئىمتــانىيەتلەرنى  بېرەلمەيــدىغانباســا يدىغان  بەلتــى دىــن 

 دە  نەرسە بولۇپ قالغان.بېرەلەيدىغان مۇقەد
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 پەنگىال تايىنىشتىن كۆزلەنگەن ئاتالمىش مەنپەئەتلەر

ەەنــگە  –ەەنــگە چوقۇنغۇچىھرنىــئ قارىشــىاە  ئىنســانھر  ئىلىــم  
ــوغرا     ــ ب ئىشــلىرىنى ت ــات يوســۇنى ۋە ك نل ــئ ھاي ــايىنىۆھ ئنزلىرىنى ت

ى  بىـلەن زادىـھ     بۇنىئ ئالھھىا ئىشىنكېتەرلەرمى ئورۇنھشتۇرۇپ 
ھەمـــدە ئـــۇ ر بۇنـــداق غەيرىـــي دىنىـــي ھايـــات   قىســـى يـــوقمى ئا

 :ئېرىشەرمى كەچ رخش ئارقىلىق مۇنداق بىرنەچاە مەنۆەئەتتە 
ــۇزغىلى     0 ــت تۇرغ ــي ەاكى ــاغھملىق: ئىلمى ــي س ــي ۋە روھى . ئەقلى

بولمايــدىغان ۋە بىۋاســىتە تەجــرىبىگە ئېلىــ  كىرگىلــى بولمايــدىغان   
تەربىيە كنرگەن زامانىۋى ئـادەۋ  ئىشىنى   غەيىبتەۋە  ئىدىيىلەردىنى 

 ئ چ ن ئەقلى نورمالسىملىق ئېلى  كېلىدۇ. 
. شەخسىي ئەركىنلىك: ئالھھىا ۋە ئۇنىئ ئايەتلىرىگە ئىشـىنى   0

ــئ     ــدىغان  ئۇنىــ ــانلىىىنى چەكلەيــ ــاننىئ ەائالىيەتاــ ــا ئىنســ بولســ
ئەركىنلىتىنى قامال قىلى   بىردەممۇ ئايرىھلمايـدىغان قانـداقتۇر بىـر    

ىق تنمــ ر ھــاراۋ چ شــەكلىرى بىـلەن چ شــەپ  ئــازابل  –ا ل تـا ي ھــ 
شەخســىي ئەركىنلىــك بولغانــدىھ دىنىــي  قەەەســتە مەھتــۇۋ قىلىــدۇ 

 گ زەللىتلىرىـدىن قۇتۇلۇپ  ھايـات   ەۇتلىتاشاگلىرىدىنت زخملەرنىئ 
ــا      ــى ۋە خالىغانغ ــاننى قىلغىل ــولغىلى   خالىغ ــرىمەن ب ــاناە بەھ خالىغ

 يەتتىلى بولىدۇ.  
تۇرمۇشــىغا ئىشــلەش ۋە دۇنيــانى تەرەقىىــي قىلــدۇرۇش: . دۇنيـا  0

ــدىتى دۇنياغــا   ــاخىرەتتە ئىنــتىلى  غــايىلىرى   بېرىلمەســلىكدىن   ئ
دۇنيانى ئىنسان نەزىرىدە ئەرزىمە  بىر نەرسىگە ئايھندۇرۇپ ئۇنىـئ  

ــىقىمىىىـــۇدەب  ــگەب   يېرىنـ ــ ن ئەمـ ــالىق ئ چـ قويمايـــدۇ. دىـــن دۇنيـ
  دەپ ئــــنرىگەنلەرن يــــ ز قىلغــــۇچىھرنى ئــــالھھتىن ۋە ئــــاخىرەتتى
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كەمسىتىدۇ. دىننىئ نەزىرىدە دۇنيا بىلەن ئاخىرەت بىرى خوش بولسا 
 ئوخشايدۇ.  ك ندەشتەيەنە بىرى ئاچاىىىا تولىدىغان ئىتتى 

ئەمدى بىـم ئنزىمىمنىـئ ھەقلىـق مەيـدانى ۋە ھەقىىەتلىـك تىلـى       
 اىت قىلىمىم. بىرلەپ بىت –ا قاراشھرنى بىر بىلەن بۇ خات

ــگە ــدىڭتى   ھەممىـ ــدەبئايـ ــھر غەر    يۇقىرىىىـ ــ زەكى تونۇشـ يـ
جەمئىيىتىدە بىر مەزگىل بازار تاەىان. كېيىن ئۇنىـئ سـېۆى ئنزىـدىن    

 جەمئىيىتىمىـمگە ۋە ئازغۇن گۇەۆاگاىلىرى ئۇنى بىمنىـئ   ۆەرە خىيال
 كېتىشـلىرىنىئ ئېلى  كىردى. ئۇ رنىئ بۇ ئىشتا ھەرقـاناە كـ چەپ   

ــاغھۋ  ــتىىەس ــ   ت مەن ــوغرا بىلى ــيەت     ت ــنتتەن ئەمەلى ــدىن ئ ەجرىبى
 دېگەنلەردىن قىلاىلىك ئاساسى يوق ئىدى. 

 پەن بىلەن ئىمان ئايرىم ئىككى ساھە

ەەن  –ئالدى بىلەن شـۇنداق ئېيتىشـىا بولىـدۇكى دىـن ۋە ئىلىـم      
ەەننىـئ ئالـدىنى    –ئىتتى ئايرىم ساھە بولۇشىا بـاغلىق ھالـدا  ئىلىـم    

شـتىن چەكـلەپ تۇرۇۋاتىـان    توسۇپ تۇرۇۋاتىان  ئۇنى ئەركىن قوللىنى
ــار  ــر قات ــۇ  بى ــلەر مەۋج ــرىبە ۋە    تچەكلىمى ــئ تەج ــىمۇ ئۇنى ــۇ بولس   ئ

شـەيئىلەر   سېمىلمەكنزىتى  بىلەن ئى  ئىلى  بارىدىغان ماددىي ۋە 
ــىگە ــم   كاتىگورىيىســــ ــى  ئىلىــــ ــۇپ بولۇشــــ ــدىتى  –مەنســــ ەەنــــ

ــرىبە   ــت رخش  تەجــ ــىناق قىلىــــ   يەكــــ ن    –مۇئەييەنلەشــ  –ســ
بايىاش  ئومۇمھشتۇرۇش دېگەن ئىشـھرنىئ   خۇ سىلەرگە ئېرىشى  
شــەيئىلەر دائىرىســىدىھ  ســىمىلمە – مــاتىرىيەبـارلىىى ەەقەت ئەنە شــۇ  

ئىشىا ئاشىدۇ. ئۇندىن باشىا سەزگ دىن سىرت  تەبىئەتتىن تاشـىىرى   
 –ماددىي بولمىغان نەرسىلەر ئ سـتىدىن ئىـ  ئېلىـ  بېـرى  ئىلىـم      
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ئۇنىئ قولىدىنمۇ كەلمەيدۇ.  ەەننىئ ئنز ساھەسىدىنمۇ ئەمە  ھەمدە
ۋەزىۆىسـى. شـۇنداق بولغــان    ۋەھيىنىـئ ۋە  ەەلسـەەە ئـۇ ئىشـھر ەەقەت   

بولغــان بىــراۋ: مەن ئالھھنىــئ  ئەرباەلىرىــدىنەەن  –ئىــتەن  ئــېلىم 
بارلىىىغا ۋە ەەيغەمبەرلەرنىئ راستلىىىغا ياكى ەەرىشتىلەرنىئ بارلىىىغا 

تاەالمىـدىم دەپ قـالغۇدەب   ەەندىن ھې  قانداق ەاكىـت   –قارىتا ئىلىم 
بولســا  بىــم ئۇنىڭغــا: ســىم ئــنزىڭىمگە يارىشــا ئىــ  قىلمىــدىڭىم  ســىم 

ئـۇ تېگىشـلىك    ەېنىڭىمنـى  –ي كسەب ئىشەن  باغھۋاتىان ئاشۇ ئىلىـم  
بولغان جايغا ئىشلەتمىدىڭىم. يەنە شـۇنداق تـۇرۇپ قانداقسـىگە ئاشـۇ     

ك لىيالىغۇدەكسىمئىسۆاتشارائىتنى چىىى  قىلى  ئالھھنىئ بارلىىىنى 
 دېگەن جاۋابنى بەرگەن بو تتۇق. 

ەەن ماددىي دۇنيـانى تونۇشـنىئ تـوغرا يـولى      –ئەمەلىيەتتە ئىلىم 
 مىتافىمىـك  –بولىسىمۇ  بىراق ئۇ ھې  قانداق قىلى  غەيرىـي مـاددىي   

يـــولى بو لمايـــدۇ. ئـــۇ ەەقەت بىـــملەرگە      چ شـــىنىلى  ئالەمنىـــئ  
ئا ھىــدىلىتىنى  ھەرىــتەتۋە  جەريــانىشــەيئىلەرنىئ مەۋجۇدلــۇق  

ــىا ئۇ رنىـــــئ نەگە بېرىـــــ  نەدە   ــىتى  بەرگەنـــــدىن باشـــ كنرســـ
قىلىدىغانلىىىنى ئۇقتۇرۇپ  جەريانتوختايدىغانلىىىنى ۋە نېمە ئ چ ن 

 مۇتلەق ئاجىم كېلىدۇ.  بېرىشتىن
 ھەرىتەتاانئالىمھر ئنز ئىمدىنى  يوللىرىدا ئالەمدىن ئىبارەت بۇ 

تەتىىــق قىلــدى  تەجــرىبە قىلــدى.    قــۇرۇلمىنى كەگــرى كــنزەتتى.   
ىســى يــاكى ت رتت ھەرىــتەت چەرخىنىــئشــۇنداقتىمۇ ئــۇ ر بــۇ ئــالەۋ 

شـى تەبىئىـي   ۇتەلمىدى. ئۇ رنىئ بۇنـداق بول ېماتورىنى توغرا بىلى  ي
ئىدى. چ نتى ئـۇ ر بىلەلمىـگەن ئـۇ سـىرلىق كـ چ سـەزگ لەر بىـلەن        

ىرى  كنزىتى  بىلى  ۋە كنرخپ ئالغىلى  تەجرىبە ئنيلىرىگە ئېلى  ك
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ســىناق قىلغىلــى بولمايــدىغان ەەۋقۇلئــاددە   لىرىــدەنەيــاە )ەروبىركــام 
ــۋەتتە.   ــە ئىـــدى  ئەلـ ــىمۇنەرسـ ــم  دېمىسـ ــەۋۋۇردىن  –ئىلىـ ەەن تەسـ

ــى. شــۇنىڭغا     ــ  كەتت ــي قىلى ــدا تەرەقىى ــان ھال ــۇ  ئەگىشــى ھالىىغ ئ
ئىنسانىيەت قولىدىتى ئىۆتىخـارلىق بىـر نەرسـىگە ئايلىنىـ   ئۇنىڭغـا      

ۋە چوقۇنۇش دەۋرنىئ ئەڭ قىمىـق مودىسـى بولـۇپ قالـدى.     ئىشىنى  
ــ ب    ــالەۋ ۋە ت رل ــۇرۇپ كەڭ ئ ــى  ھادىســلەردىتىئەنە شــۇنداق ت ئىات

مــاھىيەتنى  تىــرەن ھەقىىەتنــى كنرســىتى  بېــرى  ئۇنىــئ قولىــدىن  
 كەلمىدى. 

تۇنجى ت رتتىسـى نـېمەك قانـداق كـ چ ئالەمـدىتى       مەۋجۇتلۇقنئ
ــ   ــاكى ھــ جەيرىگە ھاي ــاە ي ــۇنجى تەن ــ زگەنك  ت اتلىق كــ چىنى كىرگ

ئـنزىمىم ۋە تەبىـئەت دۇنياسـىنىئ كەينىـدە تۇرغـان قـۇدرەت ئىگىسـى        
 ســىمبجاۋازادى قانــداق نەرســەك دېگەنــلەر ئۇنىــئ ئالدىــدىتى مەگگــ  

 قالىدىغان مەسىلىلەر ئىدى.
ەەن ھەر قاناە بەب بىلىـ  كەتتـى دېـگەن تەقـدىردىمۇ       –ئىلىم 

ــىرتىى كنرخن    ــەيئىلەرنىئ سـ ــھ شـ ــداق   يەنىـ ــئ قانـ ــى ۋە ئۇ رنىـ شـ
بىلەلىـدى  ئەممـا    مـاھىيەتنىھ  رىمېـ يئىتەنلىتىدىن ئىبارەت ئالدىنىى 

اھىيەتنى ئىاتـى مـ   –بولغان قالدى يېرىمـى   ھالىىلىىىبۇ رنىئ ئەڭ 
ە تـ نلەي   بېرىشـتىن مىنىئ نـېمە ئىتەنلىتىنـى ئېيتىـ     ېبىلى  ۋە ن

ــدە    ــئ قائىــ ــىنى   ئۇنىــ ــھ ئىشــ ــدى. ەەقەت ەەنگىــ ــاجىم كەلــ  –ئــ
قانۇنىيەتلىرىنى تۇتىيا بىلى  ي رىدىغان  بۇنىئ بىـلەن قالمـاي ئاشـۇ    

ــانى   ــۇرەەنـــــگە تايىنىـــــ  ە تتـــــ ل دۇنيـــ ــۇرىغىاە – ئۇجـــ  بۇجـــ
ــەيئىنى     ــۇ ش ــىمۇ يەنە ش ــدىغانھر چ شەندخرس ــەندخرمەكاى بولى چ ش

چ شــەندخرەلمەيدۇ   ســەۋەبتارىنىيــۇ ئۇنىــئ بــاش  –چ شــەندخرىدۇ 
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ــدىنتەرەقىىياتھاياتلىىنىــئ تەدرىجىــي  ــۇ شــۇ  –گەپ ســاتىدۇ  لىرى ي
ــلەەتەھاياتلىىنىـــــئ ئەڭ  ــا  دەســـ ــداق بارلىىىـــ ــىقانـــ  كەلگەنلتىنـــ

ــنزىنى  ــتىن ئـ ــدۇچ شەندخرخشـ ــ    قاچۇرىـ ــراق قىلىـ ــاكى چىرايلىىـ يـ
ئېيتىاندا  خۇددى بىر ئنگىنى  ئ ستىدىتى كىاىك بالىغـا ئوخشـاش   

 ئنزىنىئ بىلمەيدىغانلىىىنى ئېيتىدۇ. 
رىناـى سـەۋەبتارنى ئىنتـار قىلىـ      ئالەمنى ئىـدارە قىلىۋاتىـان بى  

 ەەيدا قىلىدۇ.  بېسىمھرنىبىمگە غايەت زور 
قىلىۋاتىــانلىرى بىــمگە ســىر رنى ئەمەلىيەتــتە  ەەن ئالىملىرىنىــئ 

ــتىناىـــ  ېئ ــدىغان   بېرىشـ ــى قوزغايـ ــنرە بىمنىـــئ ھەيرانلىىىمىمنـ كـ
 ئىشھرنى كنەەيتمەكتە.  

بىلىملىرى   ناەشۇلى  ئېيتساق  ئۇ ئنزىنىئ ېئ ئاستىرونومنىبىر 
بىـلەن   لىرىئىناىتە كنزىتىشلىرى ۋە كنزەتت چ )كنزىتى  ئەسۋابىم 

 ك بېرەلىدىئىنسانىيەتتە نېمە قىلى  
توغرا  ئۇ ئاسماندىتى مىليونلىغان يۇلتۇز رنىـئ بىـر خىـل مەركەزلىـك     
ــانلىىىنى        ــاكى ئايلىنىۋاتى ــانلىىى ي ــورنىنى تاەى ــنز ئ ــدە ئ ــئ ياردىمى ك چنى

ــۇنىڭدەب تارتىشــ  ــئ ئۇ    ش ــل ك چنى ــر خى ــدىغان بى ــ چى دەي ــئ ى  ك رنى
ئــــارا ســــوقۇلۇپ كېتىشــــتىن چەكــــلەپ  تەگۆۇگلــــۇقىنى ســــاقھپ  ئــــنز

  ھەجمىلىــرىتۇرىــدىغانلىىلىرىنى  قۇيــاش ۋە باشــىا يۇلتۇز رنىــئ ماسســا   
ــەندخرخپ بەردى.     ــارلىىھرنى چ ش ــارىلىىى قات ــان ئ ــا بولغ ــى  زېمىنغ تېملىت

بىـــلەن بىمنىـــئ ھەيرانلىىىمىـــم    ئۇ رنىـــئ بەرگەن ئۇچـــۇرلىرى  لـــېتن
ــ چ     ھەسســىلەپ ئاشــتى. چــ نتى ئاشــۇ تارتىشــى  كــ چى  مەركەزلىــك ك

ەەيدا بولغان دېگەن سـوئالھرغا ئـۇ ر    ئۇ ر قانداقدېگەنلەر قانداق نەرسەك 
 ئاجىم كەلدى.   بېرىشتىنتۇتامى بار جاۋابنى 
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ــا ــ ب    گىئولوگھرغ ــمگە يەر قاتھملىرىنىــئ ت رل ــۇ ر بى كەلســەب  ئ
كني ۋاتىان بىر ئوت  دەسلەەتىئەھۋاللىرىنى چ شەندخردى  زېمىننىئ 

شارى ھالىتىـدىن قـاناە مىليـون يىلـھر ئنتتەنـدە سـوۋۇپ ب گـ نتى        
ھالەتتە كەلگەنلىتى  زېمىن تارىخىدىتى مـۇز دەۋرىنىـئ قـاناە مىـئ     

  قۇرۇقلۇقنىــئ ەەســلەپيىلــھر داۋاۋ قىلغــانلىىلىرىنى  ســۇ ي زىنىــئ  
 تەۋرەشـــلەرنىئپ چىىىـــانلىىىنى  يانـــار تـــاغ  يەر قانـــداق كنت رخلـــ 

ــەۋەبلىرىنى ــوگھر    سـ ــۇنىڭدەب بىئولـ ــۇددى  شـ ــتى. خـ چ شەندخرخشـ
ــىدا    ــانلىىھر توغرىس ــخولوگھرج ــىدا    ەىس ــى توغرىس ــان روھىيىت ئىنس

ــا    ــئ بەرى ئ ــېتىن ئۇ رنى ــۇر رنى بەردى. ل ــان ئۇچ خىرقى نۇرغۇنلىغ
بەردىك بىمنىــئ مىنــى چ شــەندخرخپ ېھېســابتا ھادىســىدىن باشــىا ن

ھەيرانلىىىمىمنى ئاشۇرۇشتىن باشىا نېمە ئى  قىلى  بەردىك شۇئاندا 
بار يەردىھ تۇغۇلـۇپ تۇرىـدىغان مۇنـداق     ئەقىلئۇ رنىئ ھەممىسىگە 

 چ شەندخرەلىسەگھرمۇسوئالھرنى قويغۇۋ كېلىدۇ: سىلەر بىر قىسمىنى 
 ىۆتىلىكئالكنپ قىسمىنى چ شەندخرخشتىن ئاجىم كېلىۋاتىان ت رل ب 

تولغان بۇ كىتابنىئ ئاەتورى كىمك ئۇ بىر ئاەتورسىم  لەرگە)ئاجايىباتم 
ك ئـۇ بىـر   ت زخلمىمـۇ بولمىغـان   ت زخماىسـى يېمىلغان ئەسەرمۇك ئۇ بىـر  

 ك ئىختىرامۇئىختىراچىسى يوق 
ەەنگە تايىنى  تۇرۇپ ئالەۋ ۋە ئىنسانھرغا ئـنزى   –ھالبۇكى ئىلىم 

نى تۇرغۇزماقاى بولغانھر ئنس ش ۋە قائىدىلەر – ەىرىنسى بىلگەناە 
ــ       ــەۋە  قىلى ــ چى س ــا كەلت رگ ــالەمنى بارلىىى ــنى ئ ــي قىلىش تەرەقىى
  چ شەندخردى. ئەمەلىيەتتە بۇ قانداقتۇر بىر ياراتىۇچى ك چنى ئەمە 

بەلتى ئـالەۋ بىرلىتـى ۋە ئۇنىڭـدىتى مەنـبە بىرلىتىنـى چ شـەندخرخپ       
رى قـــاناە كـــنپ  . ئىنســـانھر ئالدىـــدا ئالەمنىـــئ ســـىرلى   بېرەتتـــى
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)تەدرىجىيلىـكم بىرلىتـى     باسىۇچاانلىق  ئۇنىڭدىتى ئېاىلغانسېرى
بىرلىتـى قـاناە كـنپ ئايـدىئ      باشـىۇرۇق  –ت زخلمە بىرلىتـى  ئىـدارە   

ئاشــىدۇ  ئــۇ ر تــا ي  تىخمــۇئىنســانھردىتى ھەيرانلىــق  بولغانســېرى
ەەننىـئ ئـالەۋ سـىرلىرى     –دۇچ كېلىدۇ. ئىلىـم   لەرگە«نېمە ئ چ نك»
ئاگھەمۇ قانـائەت   ۋە چ شەندخرخكلىرىنى بايىىماغرىسىدىتى ت رل ب تو

ــم      ــى شــۇ ئىلى ــيىن  يەنە تېخ ــدىن كې ــئ نۇرغــۇن   –تاەالمىغان ەەننى
نەرســىلەرنى چ شەندخرخشــتىن ئــاجىم كېلىۋاتىــانلىىىنى كنرگەنــدىن  

 ھەەقەت ئـالھھ »ئىاىدىن ئۇرغۇغـان ھالـدا:    –كېيىن  ئۇ رنىئ ئى  
ــئ ئى  ــ ل ئالەمنى ــىدۇرە تت ــنزنى  « گىس ــگەن س ــىھدې ــۇ رنى  دېيىش ئ

 .تاەتۇرا يدۇقانائەت 

 پەن نەتىجىلىرى يۈزدەيۈز ئىشەنچلىك ئەمەس

ەەن ساھەسىدە قازىنىلغان نەتىجىلەر بەزى ئـادەملەر دەۋاتىانـدەب   
ــنپ    ــئ ك ــىلەر ئەمە . ئۇنى ــ ز ئىشــەنالىك نەرس ــىلىرىي زدەي  نەرس

ەمە . چ نتى ئۇ ئنزىگە خالىي ئ ئېھتىماللىىتىنۋە قوش  گۇمانلىىلىق
سەزگ  بىلەن  –تەجرىبە ئەمەلىيىتىنى ئاسا  قىلىدۇ. تەجرىبە ھېس 

ــگەن گەرچە     ــەزگ  دې ــتەن س ــۇنداق ئى ــدۇ. ش ــ  بېرىلى ــلئېلى   ئەقى
ــاغھردا    ــنپ چـ ــالەتتىمۇ كـ ــان ھـ ــدىن ئايرىلمىغـ ــدراكنىئ ياردىمىـ ئىـ

 خاتالىشىدۇ. بۇ بارلىق ھەقىىەتۆەرۋەر ئالىمھر تەن ئالغان ئى . 
ئنزىنىـئ بىـر    كونجـدەن  سـتانلى امېرىتىلىق ئالىم  دوكتور مارت ئ

ەەن بىلىملىرىنىــئ ھەممىســى  –ئىلىــم »ماقالىســىدە شــۇنداق دەيــدۇ: 
ــۇ    ــېتىن ئ ــارەت. ل ــنتتەن نەرســىلەردىن ئىب دېگــ دەب تەجرىبىــدىن ئ

تۇيغۇلىرىنىــئ  –نەرســىلەر ئــنز ننۋىتىــدە ئىنســاننىئ خىيــالى ھــېس  
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ــىرىگە ــدۇ. يەنە كې تەسـ ــان    ئۇچرايـ ــۆى قىلغـ ــنز كەسـ ــۇنى ئـ ــ  ئـ لىـ
  ھە ك زىتىشـلىرىدە يەكـ نلىرى يـاكى    –تەتىىىاتاىنىئ ئـنز خۇ سـە   

ــىمۇ     ــتەلمەي قېلىشـ ــۇپ كېـ ــناىتە بولـ ــتايىدىل ۋە ئىـ ــدە ئەسـ دېگەنـ
 ئەمەلىيەتتە يوق ئى  ئەمە . مانا بۇ ئۇنىئ زور چەكلىمىلىتى. 

ــا     ــلەن قىي ــدى بى ــلىرى ئال ــاللىىتىن  –ەەن ئىمدىنىش ئېھتىم
 ھەرئـان ئاخىرلىشىدۇ. دېمەب  ئۇ ر  ئېھتىماللىىتانى  يەنە شۇ باشلى

ــنزگەرتى     ئېھتىمــاللىىتىن ــارلىق نەتىجىــلەر ئ خــالى بو لمايــدۇ. ب
قوشــۇش  قالــدۇرۇپ قويــۇش دېگەنــلەر بىــلەن يانــداش ماگىــدىغان 

مەھسـۇلى بولـۇپ  ئـاداقىىاە بىـر      جەريانىنىـئ ئ زل كسىم ئىمدىنى  
لى  ېەەن تارىخىنى ئ –ئەمە . ئىلىم  خىل بولۇش ئۇنىڭدا مەۋجۇد

ئېيتىـدىغان بولسـاق بىـر زامــانھردا ب يـ ب ھەقىـىەت دەپ قارالغــان       
قوزغىماي جاھاننى بېشـىغا كىـيگەن    ئىتتىلىنى گۇمان چ شمەي  

كېيىنتى دەۋرلەرگە كەلگەنـدە ئـنز قاراشـلىرىنى     نەزەرىيەلەرئنلمە  
قائىدە  كنرسەتت چلىرىنى لىرىنى  ەىرىنسىۆۋە داۋاملىشىۋاتىان تەييار 

چاقىـــانلىق بىـــلەن ئنزگەرتىـــ  بارماقتـــا. ت ركىيەنىـــئ ئاتـــاقلىق  
« ئىنسـانىيەتنىئ يېڭـى ئۇقـۇمى   »ئنزىنىـئ   سەەا ەەيامىيازغۇچىسى 

ىرمىناى ئەسىردىتى يىگ»دېگەن تەتىىىات ئەسىرىدە شۇنداق دەيدۇ: 
 ئــنزىگە زىيــانلىق –ا ئەســىرلەردىن كېــيىن ئــنز تــۇرتئىنســانىيەت ئو

ــئ      ــك تەلىماتىنى ــان مەركەزچىلى ــدۇرۇۋەتتەن ئىنس ــدا ئەۋە ئال ھال
خاتالىىىنى تونۇپ يەتتەندىن كېيىن بىر ئـازابلىق كرىـمىس ئىاىـدە    

قايتــا  –ياشــاپ كەلــدى. كېيىنتــى مەزگىلــدە قوزغالغــان ئىســھھات 
ئىۆادىســى  يىرگىنىشــنىئبولغــان  ئنتمۇشـتە قـۇرۇش ئىشــلىرى شــۇ  

 ئىدى. 
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 –نىغـا دەسسـەتمەكاى بولۇۋاتىـان ئىلىـم     ئىنسانىيەت دىننىئ ئور
ەەننىئ مەۋجـۇد ئېھتىيـاجنى تولـۇق قامدىيالمايـــدىغانلىىىنى تونـۇپ      

ــم    ــۇنىڭدەب  ئىلىــ ــى. يەنە شــ ــنتتەن ئەســــىرگىاە   –يەتتــ ەەن ئــ
يىمىرىلمە  ھەقىـىەت بولـۇپ كېلىۋاتىـان ئىتتـى مـۇھىم ئاساسـنىئ       

 ئورتاكايالىم مەغلۇبىيىتىنى كنرخپ ئ لگ ردى. بۇ نۇقتىنى غەربلىك ئ
ئېلى  بېرىلغـان بىـر قېتىملىـق ئىلمىـي ئۇچرىشىشـتا       جەنۋەدە كىست

بېرىـدۇ: غەر    كنرسـىتى  قىلغان تنۋەنـدىتى سـنزىدە يـارقىن ھالـدا     
مەدەنىيىتىگە ئاسا  سالغان ئىتتى مۇھىم ەەن ت رى بولغـان فىمىتـا   

ئنزىــدىن گــۇمران بولــدى. ســىم شــۇنىڭغا دىىــىەت    –ۋە لوگىتــا ئــنز 
 تىراگىـدىيە ىممۇك ئادەتتە بىـر درامـا يـاكى سـەھنە ئەسـىرىنىئ      قىلدىڭ

نۇقتىســى ھەمــمە تاماشــىبىنغا ئوخشــاش ئايــان بولمايــدۇ. چــ نتى بــۇ 
خۇددى كەسى  ئەھلى بولمىغان بىر ئادەمنىئ مىتروسـتوپ ئاسـتىدا   

ــ     ــك خەتەرلى ــدە قاناىلى ــى ئىاى ــان تاماىس ــان ق ــەللىك تۇرغ ك كېس
ــار  ئوخشــايدۇ. غەر   يېتەلمىگىــنىگەىنى بىلىــ  ۇقيوقلــ –ئــا مىتى ب

ــول    ــتە م ــۇ ھەق ــنگەنگەن  ب ــى مەخســۇ  ئ ــاتىجەمئىيىتىن ــار  مەلۇم ب
 بولمىشـى كىشىلەرگە ئايانتى  يـۇقىرىىى ئىتتـى سـاھەنىئ ب گـ نتى     

م غەر  مەدەنىيىتــى دۇچ كېلىۋاتىــان سىياســىي ۋە ھەربىــي  ۋەزىيىتــى)
ــاجىئەلەردىن ــوڭ   ەـ ــارەت چـ ــنىئىبـ ــتە   كىرىمىسـ ــىتى  بېرىشـ كنرسـ

 تەرلىك. يې
ئـنز كەلگ سـىگە تــوق    غەربلىتـلەر چـ نتى بـۇ ئىتتـى ەەن بولسـا     

كنگ ل ۋە ئىشەن  بىلەن كىرىـ  كـېلى  غەرىمىـدە باشـىا ئەللەردىـن      
بۇ ئـالىم ئەينـى   «. تىىى  يوشۇرۇپ كېلىۋاتىان ئالتۇن ساندۇقى ئىدى

ــويھپ تــۇرۇپ فىمىتــا    ــانھرنى ب ــۇقىرىىى باي چاغــدا قىلغــان ســنزىدە ي
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ئاساسىنى قانداق ئنزگەرتتەنلىتىنى  لوگىتىنىئ ئەللىك ئنز  ەېنىنىئ
قاتارلىىھرنىـئ تەتىىىـات     ھىلبىـرت ۋە  ئېتھىد  روسسىليىل ئارىلىىتا 

ــدىن قاناىلىـــك    ــۇرۇنىى ھالىتىـ ــلەن ئنزىنىـــئ بـ ــلىرى بىـ ئىمدىنىشـ
ــى ــر قـــۇر بايـــان قىلىـــ  ئنتتەنـــدىن كېـــيىن       چەتنىگەنلىتىنـ بىـ

مەدەنىيىتىمىــم ھــازىرقى    بىمنىــئ »داۋامھشــتۇرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ:   
ــىىمۇ      ــدى  شۇگھش ــ پ قال ــا چ ش ــار ئەھۋالغ ــ نلەي ناچ ــدا ە ت ئەھۋال

ــر مەدەنىــيەت    ــوق  بىــراق قايســى بى  ئىشــەناىدىنئۇنىڭغــا ئىشــەن  ي
مەھــرۇۋ قــېلى  بىــلەن گــۇمران بولمايــدۇ  بەلتــى ئۇنىــئ ئەكســىاە  

چ شـ پ قېلىشـى     قېلىۆىاقاتماللىق  بىر  سەۋىيسىنىئجەمئىيەت ئاڭ 
ىىى مەدەنىـيەتتە ئنلـ ۋ   خـالى بو لماسـل   بىتىنمىلىتىدىننز قاراشھر ك

 چىلھيدۇ.
  بىمنىـئ مەدەنىـيەت   تۇرۇەتـۇكى مانا شۇ رنىئ ئنزى كنرسـىتى   
ــدا    ــوغرىراقىنى ئېيتىان ــەكلىمىم  ت ــلەرش ــان   غەربلىت ــتەنە قىلىۋاتى تەن

ــتەن  ت گەشــتەن     ــۇرۇپ كەت ــان ق ــەكلى ئاللىىاچ ــيەت ش ــر مەدەنى بى
 «.ا    خنەرسىدۇر

 بىلىمدە چوڭقۇرلۇق ئىمانغا باشاليدۇ

ەەن ھېاىاچان ئىمانغا قارشى ئەمە   بەلتى كىشىلەرنى  –ئىلىم 
ئىمانغا يېتەكلەپ بارىدىغان بىر ەاكىت. بىم ي كسـەب بىلىمـگە ئىـگە     
ــالىمھرنى ئۇ رنىــئ ەەن    ــوغرا ەىتىرلىــك نۇرغــۇن ئ ــۆەرۋەر  ت ھەقىىەت

ى ئاستىرتىن ئىـدارە قىلىۋاتىـان    ساھەسىدىتى بىلىملىرىنىئ كائىناتن
ــ    ــنلاەمگە س ــىۇرۇپ ئ ــ زەپ  باش ــۇنى ت ــر  ېئ ــان بى ــالىلى  كېتىۋاتى  ئ

 كنرخۋاتىمىم.  تونۇتىۋاتىانلىىىنى ئىگىسىنىقۇدرەت  - ك چ دەرىجىلىك
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ــرى    ــنز بىلىملى ــۇ ر ئ ــىدەئ ــدە    سايىس ــدا ئالەم ــىىھرغا قارىغان باش
ــق   ــان ەۇختىلىـــ ــقگەۋدىلىنىۋاتىـــ ــبىجىرىملىـــ اانلىق    باغلىنىشـــ

ھەربىــر ھــ جەيرە   دۇنياســىنىئجــانلىىھر  جانســىم ر  ماســلىىھرنىئ
ــرىگ ــمان اەىزەررىاىلىــ ــېاە   -  ئاســ ــى  كــ ــئ يارىتىلىشــ  -زېمىننىــ

  ئـالھھ  ئاسـماندىن   كىمىـلەر  دېڭىم ردىتـى ك ندخزنىئ ئالمىشىشـى   
  شـامالھرنىئ  يـامغۇر رغىاە  –قـار   ياشنىتىۋاتىانچ ش رخپ زېمىننى 

زېمىــــن ئارىلىىىــــدا ئــــنز يننىلىشــــلىرىنى ئنزگەرتىــــ   -ئاســــمان 
ھەممىگە چېتىلىدىغانلىىىنى بىلى  يەتتى. ئالھھنىئ  تۇرۇشلىرىغىاە

ئەنە شـۇ رنىئ قولىـدىن    ئىسۆاتھرھەقىىدىتى ك چل ب  مەۋجۇتلۇقى
 ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 

ھېلىىى بىر قىسىم بىلىمنى قـورال قىلىـ  دىنغـا     ئىسۆاتھرمانا شۇ 
ــى ت ــنزلىرىنى   قارش ــھيدۇ. ئ ــى  تاش ــى كېس ــدىغانھرنىئ تىللىرىن  ۇرى

لى بىر قىسـمى بۇنـدىن بىـر ئەسـىر     ېبىلىملىك كنرسىتىۋاتىانھرنىئ خ
ــۇ ر       ــايدىغانھر. ئ ــلەن ياش ــاڭ بى ــى ئ ــىر ئىلگىرىت ــى ئەس ــاكى ئىتت ي

ەىتىر ساھەسـىدىتى ھەيـران    –دەۋرىمىمدە مەيدانغا كېلىۋاتىان بىلىم 
ىن ئارقىدا قالغان. ئەگەر قا ق دېيىشـتە تـوغرا   قا رلىق تەرەقىىياتھرد

كەلســە شــۇ رنى دېســە ئەڭ تــوغرا بولىــدۇ. چــ نتى ئــۇ ر ئاللىىاچــان  
زىندانلىرىغا قامىلى  قالغان. سىم  نەزەرىيەلەرنىئدەۋرى ئنتتەن كونا 

مۇنـداق   ھوشـىل تنۋەندىتى ەىتىرگە قـۇ ق سـېلىئ. غەربلىـك ئـالىم     
 بىر كېڭەيگەنسىرىىىات دائىرىسى قاناە ەەننىئ تەتى -ئىلىم »دەيدۇ: 

ئىتەنلىتىنــى كنرســىتىدىغان  تئەزەلىــي يــاراتىۇچى ك چنىــئ مەۋجــۇ
  ماتىمـاتىتھر   گىئولـوگھر ك چل ب ەاكىتھر سالماق بىـلەن ئاشـماقتا.   

رى مىسى يېگانە ئالھھنىئ ب ي ب قەس  فىمىتھرنىئ ھەمئاستىرونومھر
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ــم   ــان ئىلىـ ــ  –بولغـ ــى مۇستەھتەملەشـ ــنز ەەننـ  تـــنھىۆىلىرىنىتە ئـ
 «. قوشماقتا

نــاملىق ئەســىرىدە « تەربىــيە»ئنزىنىــئ  ھىربىــرتيەنە بىــر ئــالىم 
 يۇقىرىىى مەزمۇننى ياقھپ مۇنداق دەيدۇ: 

ەەن خۇراەاتىــا قارشــى تــۇرغىنى بىــلەن دىننىــئ ئــنزىگە قارشــى »
تۇرمايدۇ. ئادەتتە كەڭ تارقىلى  ي رگەن تەبىئىـي ەەن بىلىملىرىنىـئ   

خۇداسىملىق روھى تېۆىلىدۇ. لېتىن ي زەكى باسىۇچتىن  دەكنەىناىسى
ــل      ــۇ خى ــاغھۋ ەەن ب ــرەلىگەن س ــرىلەپ كى ــتە ئىاتى ــ پ ھەقىىەت ئنت

خالى  ئەلۋەتتە. تەبىئەتنى بىلى  ۋە ئۇنىڭغـا يـ زلىنى  كـنز     روھتىن
ــەيئىلەردىتى    ــان شـ ــان ۋە ئنگىنىۋاتىـ ــم بېرىلىۋاتىـ ــدىمىمدىتى بىـ ئالـ

قۇدرىتىنى سىمى   –  تەگرى ك چ ىلى تونىۋگ زەللىتنى تىن  ھالدا 
. بـۇ ئىبـادەت ئەمەلىـي    دېمەكتـۇر ئۇنىڭغا تىن  ھالدا ئىبادەت قىلىـ   

لتى ئنزى بولىدۇ. يەنى قانداقتۇر زورىغا قىلىنغان ئىبادەت ئەمە . بە
نىنــى قۇربــان قىلىــ   ئــويلىنى   مېھــنەت قىلىشــتىن كەلــگەن ېۋە ت

 ئىبادەتتۇر. 
انغا ئۇنىـئ بىرىناـى سـەۋە  بولغـان     ەەن ئىنسـ  –دەل مۇشۇ ئىلىم 

ئالھھنىئ ماھىيىتىنى بىلدخرەلمەيـدىغانلىىىنى چ شـەندخرخپ قويۇشـتا    
 ئســتىبداتلىقبىــر  ســنز بىــلەن ھەممىنــى بىــراقھ يوقىــا چىىىرىــدىغان  

يــولىنى تۇتماســتىن  بەلتــى ئنزىنىــئ بىمنــى ئنتــ ش مــۇمتىن بولغــان   
ئىتەنلىتىنــى ئېنىــق  يەتتــ زخپ قويۇشــتىن ئــاجىم ھرغــاىگرېچبــارلىق 

ئەمەلىيەت بىلەن كنرسىتى  تۇرۇەتۇ. مۇشۇ چەكتە كەلـگەن چاغـدا ئـۇ    
بىمگە ئىنساننىئ چەكلىك ۋە گندەب ئەقلى بىلىمى سـىغدۇرالمايدىغان   

 ل بولىدىغان چەكسىم بىر ماھىيەتنى كنرسىتى  قويۇپ سـىلىق   ئەقىل
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الىم ئنزىنىئ بۇ بۇ ئ «.لەن ئنز قەدىمىنى توختىتىۋالىدۇسىۆايىلىك بى –
ــدۇ:    ــداق دەي ــ  مۇن ــان قىلى ــرىگە مىســال باي ســۇ تاماىســىنى »دېگەنلى

كـنرگەن بىـر ئـالىم ئنزىنىـئ تەجرىبىسـىگە ئاساسـەن ئۇنىـئ ئا ھىــدە        
ت زخلگەنلىتىنى  ئەگەر  ھىدروگىنھردىننىسبەت بويىاە ئوكسىگېن ۋە 

ئۇنـــداق بولمـــاي قالغانـــدا ئۇنىـــئ ســـۇ ئەمە  باشـــىا نەرســـە بولـــۇپ 
ــدىغانلىىىنىقال ــاراتىۇچى      ى ــدىتى ي ــۇ بۇنىڭ ــلەن ئ ــۇنىئ بى ــدۇ. ش بىلى

تونۇۋالىدۇ. دېمەب  ئۇنىئ  ھېتمىتىنىك چنىئ ئۇلۇغۋارلىىى ۋە قۇدرەت 
بۇ كەڭ بىلىمى سۇ تاماىسـىنى ەەقەت سـۇ تاماىسـى دەەـھ چ شـەنگەن      

  «.ردىن نەچاە ھەسسە ك چل ب بولىدۇئادەملە
ــالىمى   كــنەلىگەن »اق دەيــدۇ: مۇنــد دىنــويفىمىتــا  مېدىتســىنا ئ

زېرەب  ئاقتنگ ل ئادەملەر شـەيئىلەرنى چوگىـۇر بىلىـ  قىمغىنلىىىغـا     
چنم لگەن بىر سەمىمىي ئادەۋ ئـالھھنى خـۇددى بىـر تەبىئىـي ەەناـى      

نى تەسەۋۋۇر قىلغىنىدەب تەسەۋۋۇر قىھلىشى كېرەب  «توب»ئالىمنىئ 
ۇنىڭغـــا ئ ئۇچرىتالماســـلىىىدىندەپ قـــاراپ  ئـــالھھنى كـــنز ئالدىـــدا 

ئىشــەنمەيۋاتىاندەب تۇيغــۇدا بولىــدۇ. ئەەسۇســتى بــۇ ئىتتــى ئىشــنىئ 
ئىــ .  ئەھمىيەتســىمئىتتىلىســىدە تەســەۋۋۇرغا تــايىنى  ئوخشاشــھ  

ئۇنىڭسىممۇ توكنىئ شـەكلىنى تەسـەۋۋۇر قىلىـ  مـۇمتىن ئەمەسـىۇ.      
كنرسىتىشتە بىر تال تايـاقتىن   تەسىرىنىلېتىن ئۇ شۇنداق تۇرۇپ ئنز 

 . «ئېشى  چ شىدۇ
مەشھۇر يازغۇچى  تەبىئىـي ەەن ئـالىمى سـىر     شوتھندىيەلىك

ــارفىر ــدۇ:   تومســۇن ئ ــداق دەي ــاتتىق يەر  »مۇن ــىەتەن ق ــم ھەقى بى
ــاتلىمى تاشـــلىنىۋاتىان  ئېفىـــر  ئنزىنىـــئ مـــاددىي     رىـــ ېي قـ

ــۇقىنى ــۇ     مەۋجۇتلـ ــىماقتىمىم. بـ ــر دەۋردە ياشـ ــان بىـ يوقىتىۋاتىـ
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ئەڭ ئــاز  ەرگەچ شــەنال ماتېرىيالىســتىكئىنســانىيەت ئــنزىنى  
  «.ئۇرغان بىر دەۋر بولدى

دېگەن كىتابىدا شۇنداق دەيـدۇ:  « بىلىم ۋە دىن»ئۇ يەنە ئنزىنىئ 
بىــر دىنــدار ئــادەۋ تەبىئىــي ەەناــى ئالىمھرنىــئ تەبىــئەت دۇنياســى  »

ــارىنى   ــئ ەەرۋەردىگ ــدىن ئنزلىرىنى ــدىنئىاى ــاە  تاەالمايۋاتىانلىىى قىل
دىگارنى تېۆىشنىئ يـولى بـۇ   كېرەب  چ نتى ەەرۋەر ئەەسۇسھنماسلىىى

  «.ئەمە 
نــاۋادا ئــالىمھر تەبىــئەت ئىاىــدىن تەبىــئەت ســىرتىغىاە بولغــان  

بو لىســا  مــۇۋەەۆەقســاھەلەر بــويىاە كەڭ تــ ردە خۇ ســە چىىىرىشــىا  
ئىــدى  ئۇنىڭــدىتى نەتىــجە ك تتەنــدىنمۇ ئــارتۇق بولــۇپ كېتەتتــى.   

چـ نتى ئـالىمھر   بولۇشىمىم كېـرەب.   خۇشالشۇنداقتىمۇ بىم ھەر ھالدا 
ــاران    بەزەن ــمىگەن  ئـ ــانغا چ شـ ــانھردا ئاسـ ــى زامـ ــاغھردا قەدىمتـ چـ

ئ چ ن  س م رۋېــلىشلىرىەەن ھاۋاسىدىن قېنى   –ئېرىشتەن ئىلىم 
 ھە دېگەندە ئنزىنىئ دىنىي مايىللىىىنى ئاشتارىھشنى خالىمايدۇ. 

ىئىــي ەەن ئــالىملىرى ئەگەر بىــر قىســىم كىشــىلەر خاتــا ھالــدا تەب 
ــالھ ــۇھ  توغرئ ــم   ۇل ق ئىمدەنمەســلىتى كېــرەب دېيىشــتەن بولســىمۇ  بى

ەەننىـئ ياراتىـان    –سوغۇقىانلىق بىلەن شۇنى تەن ئالىمىمكى  ئىلىـم  
ــىدا     ــالھھ  توغرىس ــانىيەتنى ئ ــى ئىنس ــكئەڭ زور تنھۆىس ۋە  قىممەتلى

 . يېتەكلىگەنلىتىدەئۇلۇغۋار بولغان بىر ئويلىنىشىا 
ىيەت ئ چـ ن يېڭـى ئاسـمان ۋە    ەەن ئىنسان –بىم ئەگەر: ئىلىم 

يېڭــى زېمىــن ەەيــدا قىلىــ  بەردى  ئەقلىــي ئىىتىــدارنى يــۇقىرى   
كنت ردى دېسەب  بۇ ەەقەت سـنز ي زىـدىتى ئىـ  بولـۇپ قالىـدۇ.      

 چ شــەناەەەنــدە ســاغھۋ ەىتىــر كــنەىناە ھــالھردا مۇنــۇ   –ئىلىــم 
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ــۇ بولســىمۇ    ــدۇ  ئ ــا كېلى ــويىاە قەدەۋ تاشــھنغان چاغــدىھ بارلىىى ب
 ھىا چىن ە ت ش. ئالھ

 مەسىلىسىروھىي ۋە ئەقلىي ساغالملىق 

جــۇدا بولــۇش ئــادەملەرنى روھىــي ۋە ئەقلىــي      –دىنــدىن ئــادا  
دېگەن قاراشنى كنز ئالـدىمىمدىتى رېئـاللىق    ئېرىشت رىدۇساغھملىىىا 

كەتـتەن    ماشىنىلىشـى  قالغـان    بېىىنىـ   مـاددىغىھ   ئىنتار قىلىـدۇ 
غـال ھـازىرقى زامـان غەر  مەدەنىـيەت      –ەال  ئىاى غال  –ەال  شىېت

ــالبۇكى     ــ  تاشــھيدۇ. ھ ــار قىلى ــۋالى ئىنت ــي ئەھ ــىنىئ ئەمەلى دۇنياس
ھەمـدە تېخنىتـا    بىلىملىـرى ئىلمىي تەجرىبە  ئنزلىرىدىتىغەربلىتلەر 

يەتتــۇق  دەپ  دەرىجىســىگەتەرەقىىياتىغــا قــاراپ يــۇقىرىىى ســاغھملىق 
 . ئويھيدۇ

لەشـتەن   «ئىلمىـي » دەرىجىـدە ەب ئەمەلىيەتتە بولسا مانا شۇ ي كس
زامانىۋى غەر  دۇنياسى ت رل ب ئەقلىـي ۋە روھىـي كېسـەللىتلەرنىئ    

 دەردىنى يەتت چە تارتماقتا. 
ــۇ   ــۇ ردىتى بـ ــۋىئـ ــاجىئەلەر مەنىـ ــوپ    ەـ ــان ەەيھسـ نۇرغۇنلىغـ

ــۇر رنى ــازغۇچى   مۇتەەەكت ــدۇردى. ي ــەرلەر   –ئويھن ــى ئەس ئەدىبلەرن
ئۇنى چنرىدەپ قەلەۋ تەۋرىتىشتە   ھرنىتۇرنالىست –يارىتىشىا  مۇخبىر 

 ئۇنىڭغا دىىىەت قىلىشىا مەجبۇر قىلدى. 
ــوپ    ــۇنداق ەەيھسـ ــا شـ ــۇر ردىنمانـ ــان   مۇتەەەكتـ ــرى بولغـ بىـ

 تــويىنبى ھــازىرقى زامــان تارىخشۇناســى  ەەيھســوەى     ئەنگلىيەنىــئ
  ئالـدىۋەتتى سانائەت ەەنلىـرى ئىنسـانھرنى   »ئەەەندى مۇنداق دەيدۇ: 

نـــى ســـانائەت «كونـــا چىـــراغھر»ىنســـانھر ئنزلىرىـــدىتى نەتىجىـــدە ئ
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ئالماشتۇرۇش بىلەن  غا« يېڭى چىراغھر»ەەنلىرىنىئ مەھسۇلى بولغان 
سانائەت ەەنلىرىنىـئ بېىىندىسـىغا ئايلىنىـ  قالـدى. شـۇنىئ بىـلەن       
ئــۇ ر ئــنز روھىنــى ســېتىۋېتى  بەدىلىــگە  رادىئــو  كىنــو دېگەنــدەب   

ســەۋدا بىــلەن بارلىىىــا كەلــگەن    نەرســىلەرگە ئېرىشــتى. بــۇ يېڭــى    
نەتىجىســى ئەەھتــون تەســۋىرىدىتى   ۋەيراناىلىىلىرىنىــئمەدەنىــيەت 

يېڭـى  »تەسـۋىرىدىتى   ھىتسـىلى  ئالدۇ ۋە « توگگۇز ر جەمئىيىتى»
دەل ئنزى  قۇرغاقاىلىىنىئنى تەشتىل قىلغان روھىي «تىۆتىتى دۇنيا
 «.بولدى  خا  
ــويىنبى ــنزىنىئ ئ  تــ ــنز ســ ــدى گەرچە ئــ ــدا غەر  ئەەەنــ اخىرىــ

ــي    ــل روھى ــۇ خى ــئ ب ــتىنجەمئىيىتىنى ــاد   كىرىمىس ــى ئىىتىس قۇتۇلۇش
بولسـىمۇ    دېمىـگەن ساھەسىدىن دىنى سـاھەگە ينتتىلىشـتە بـاغلىق    

غەربلىتلەر ئنزىدىتى سـانائەت  »يەنە كەستىن قىلى  مۇنداق دەيدۇ: 
قۇۋۋەتتە تايانغان ھالدا   -بارلىىىا كەلگەن ماددىي ك چ  ھەرىتىتىدىن

ئـۇ   «.ئنزگىرى  ئېلى  بارا يـدۇ  مەنىۋىئارقىلىق بىر قېتىملىق دىن 
ئىنسان روھـى ئىنسـاننىئ   » سىتراۋورنىئ ئىفانگويا بۇ سنزى بىلەن 

ــداقمۇ يېتەكاىلىــك قىھلىســۇنك   ــاددىي گ للىنىشــىگە قان ــگەن « م دې
 جاۋا  بەرگەندەب قىلىدۇ.  سوئالىغا

ھازىرقى زامان »شائىر  ەەيھسوپ مۇھەممەد ئىىبال مۇنداق دەيدۇ: 
ۋە مــول بىلىــم ساەاســى  چ شــەنالەركىشــىلىرى ئنزىــدىتى تەنىىــدىي 

بىلەن تۇرۇپ يەنە ھە دېگەندە ئنزىنى بىـر ئامالسـىملىق  ئوگايسـىملىق    
 ئىدىيىسـى م ناتۇرالىسـتىك ) تەبىئەتاىـل ئىاىدە ھېس قىلىدۇ. ئۇنىئ 

چ ئۇنى تەبىئەت ك چلىرى ئالدىدا ئىلگىرى كنرخل پ باقمىغان بىر ك 
يەتت زدى. بىراق ئەڭ يامان يېرى  شۇنىئ بىـلەن بىـرگە    قۇدرەتتە –
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ئـــۇ ئىنســـاندىن ئۇنىـــئ ئـــاداقىى بەخـــتىگە چېتىلىـــدىغان ئىمـــاننى 
تارتىۋالدى. زامانىمىمدىتى كىشىلەر ئنز روھىنى قەلا قاتھملىرىدىتى 

 خۇشـاللىق   ەەقەتـھ مـاددىي   ي زلەنـدخرەلمەي ھايـات تەرەەـتە    مەنىۋى
 ئىــدىيىنى. ئــۇ ر قايســى خىــل كېتىشــمەكتەئنتــ پ  ىــ بەزلىنبىـلەن  

. ئۇ رنىــئ ئىىتىســادىي ۋە كېلەلمەيــدۇتــالھش ئ ســتىدە بىــر قارارغــا  
ەـــۇت  تىنىمســـىمسىياســـىي ســـاھەلەردىتى كـــ نى باشـــىىھر بىـــلەن  

 بىلەن ئنتىدۇ.  ئېلىشى   تېۆىشى 
دۇنياغــا بولغــان غــالجىرانە ئــامراقلىىىنى   –ئــۇ ر ئنزىــدىتى مــال 

چەكــلەپ  ئــنز ۋۇجۇدىــدىتى بــارلىق  كىنى ئــاچتنزلاپ تۇرغــان قــۇتر
ــاناە      ــنى ھەر ق ــ  تاشھش ــ   يوقىتى ــى تەلتنك ــك غەرەزلەرن زەھەرلى

 قىلسىمۇ مۇمتىن بولمايدىغان ئىشتەب ھېس قىلىدۇ. 
ــدىغان    ــنزىنى ئېنىــق كــنرخپ ســەزگىلى بولى ــاللىق»ئــۇ ر ئ « رېئ

 مەنىــۋى قېتىغــا بولۇشــىاە ئــۇرۇپ  ئىاتــى ئالىمىــدىتى چەكســىم     
 چوگىۇرلۇقىدىن ئ زخل پ قالغان. 

ئىنسانھر تۇرمۇشىدىتى بۇ ەالەچلىـك بولسـا ئەنگلىـيە ەەيھسـوەى     
ــالىمى   ــي ەەن ئـ ــىلىنىڭمۇھەمـــدە تەبىئىـ ــرىتىگە  –غەزەپ  ھىتسـ نەەـ

ئەگەشت رخپ كەلگەن زىيانھرنىـئ   ەەلسەەە ماتېرىيالىستىكئۇچرىغان 
 . يەگگىلرەكىدۇرئەڭ 

ەەن ئىشلىرىغا بېغىشلىغان دۇنيـا   –ئىلىم ئنزىنىئ كنپ ئنمرىنى 
 سئالتىسـ ەەن ئەربابلىرىـدىن بىـرى دوكتـۇر     –ھازىرقى زامان ئىلىـم  

دېــگەن كىتابىــدا « ئىنســان ئېاىلمىغــان بىــر ســىر»ئنزىنىــئ  رلركــا
مۇنــداق دەيـــدۇ: جەمئىيەتـــتە باشـــىا كېســـەللەرگە قارىغانـــدا روھـــى  

ى ھەيـران قـا رلىق   كېسەللىك بىمارلىرىنىئ ئومۇمي زل ب كنپ بولۇشـ 
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بىــر ئىــ   شــۇنىئ ئ چ نمــۇ داگلىــق دوختۇرخانىھرنىــئ ھەممىســى  
ــممەت   قۇتىۇزىۋىلىشــىاقاقشــىماقتا ۋە  بىســىىاىلىىىدىنئنزىــدىتى خى

ئۇ رنى تولۇق  كىدىن كنەلتېگىشلىك روھى كېسەللىك بىمارلىرىنىئ 
 تىتىيۇرك -و نيك ت ۋېلىشتىن ئاجىم كەلمەكتە. ئېيتىشھرغا قارىغاندا  

ــرۋا      00ھەر  ــۇپ نې ــيىن بول ــا كې ــدۇر ي ــادەۋ بال ــر ئ ــدىن بى ــادەۋ ئىاى ئ
 كېسەللىتلىرى بويىاە داۋالىنىشىا تېگىشلىك ئىتەن. 

ئامېرىتا قوشما شتاتلىرى دوختۇرخانىلىرىدا داۋالىنىۋاتىان روھىي 
ــىلى    ــ رەب كېسـ ــى يـ ــانى جەمئىيەتتىتـ ــئ سـ ــەللىك بىمارلىرىنىـ كېسـ

ھەسسە ئارتۇق تۇرىدىتەن. ھەر يىلى بىمارلىرىنىئ سانىدىن سەكتىم 
چىىىـدىغان بىمـار ر    –ت رل ب روھىـي داۋا ش ئورگانلىرىغـا كىرىـ     

مۇشۇ سـەۋىيىگە  مىڭغا يەتتەن. ناۋادا ساراگھرنىئ سانىمۇ  89قېتىمى 
ەرگە بېرى  تەلىم ئېلىۋاتىان تىدىغان بولسا  ئۇ چاغدا ھازىر مەكتەەلېي

غا يېىىن ئەۋ د بالدۇر يا كېيىن بولـۇپ  ھر ۋە ياشھردىن بىر مىليونىبال
 دوختۇرخانىھرغا كىرى  قىلىشى مۇمتىن. 

يىلــى ھنكــ مەت دوختۇرخانىھرغــا تاەشــۇرۇپ بېرىــدىغان   -0660
بولغـان. شـۇنىڭدەب  مەخسـۇ      222 012ساراگھرنىئ ئومۇمى سانى 

 582 80ۋە نېـرۋا بىمـارلىرى    دېـۋەگلەر دوختۇرخانىھردا ك ت ل ۋاتىـان  
يەتتەن. بۇ جەمئىيەتنىئ شـەرىۆى بولغـان ھالـدا ھەرقايسـى      گەنەەەر

كىشىگە يەتتەن. بـۇ   602 02 ھۇشھر يېرىمجايھردا ئېىى  ي رخۋاتىان 
نېــرۋا بىمــارلىرىنى ئــنز ئىاىــگە   ىرىســان روھىــي كېســەللىك بىمــارل

ــرۋا      ــۇ  نې ــدا مەخس ــايرىم قارىغان ــاراگھردىن ئ ــۇ يەردە س ــدۇ. ب ئالماي
ــا ئۇچرى ــانھر ئاجىملىىىغـ ــۇ   222 522غـ ــىان. شـ ــدىن ئاشـ نەەەر ئادەمـ

يەردىتــى ئەقلىــي ســاغھملىق ئورگىنىنىــئ ئەســتايىدىل ئېــنىىھپ      
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چىىىشـــىاە ئامېرىتىـــدىتى ئنســـم ر بالىھرنىـــئ ئەڭ ئـــاز دېگەنـــدە  
بنل نمىسى تنۋەن بـالىھر   ئەقىلئارتۇقراق قىسمى  نەەەردىن 222 122

بىلىملىرىـدىن   ئـنگەنتەن ئۇ ر ئاممىۋى مەكتەەلەردە ئوقۇش    بولۇپ
ئىـتەن. نەق   دەرىجىـدە ەايدىلىنىشـنىئ ھنددىسـىدىن چىىـالمىغۇدەب    

ئەمەلىيەتتىن ئېيتىان چاغدا ئەقلىـي تـنۋەنلىتتە قـاراپ كېتىۋاتىـانھر     
ئارتۇق چىىىدۇ. يەنە ئۇنـدىن باشـىا رەسـمىي     ھېساباتھردىنيۇقىرىىى 

وھىــــي ئاســــتىغا كىــــرمىگەن ي زمىڭلىغــــان ئاھــــالە ر سىتاتســــتىتا
ئارىسالدىلىق كېسىلىگە گىرىۆتار بولغان. مانـا بـۇ رەقەمـلەر بىـر تـوپ      
ــاراپ      ــالەتتە ق ــر ھ ــر بى ــك ئېغى ــىلەرنىئ قاناىلى ــك كىش مەدەنىيەتلى
كېتىۋاتىانلىىىنى  ئەقلىي ساغھملىق  ھـوش ە ت نل كىنىـئ ب گـ نتى    

بولۇۋاتىـانلىىىنى   مەسـىلە جەمئىيەت دۇچ كېلىۋاتىان ئەڭ دىىىەتلىـك  
ى ياخشـــى ســـ رەتلەپ بېرەلەيـــدۇ. روھىـــي ساقســـىملىق بىـــر ناھـــايىت

  تۇبىركولىيـوز جەمئىيەت ئ چ ن ئەڭ يامـان خەتەر بولـۇپ  ئـۇ ھەتتـا     
ئارتۇق  كېسەللىتىلىرىدىنمۇ  چېاەب خولىراراب  ي رەب  بنرەب  چۇما  

 زىيان كەلت رىدۇ. 
ەەقەت جەمئىـيەت ي زىـدە    نىىھشـنى ېئ كېسەللىتلەرنىبىم روھىي 

ــايەتا ــۇ    ىلەرجن ــى ب ــىۋاتىانلىىى ئ چــ نھ ئەمە   بەلت ــانىنىئ ئېش س
جەمئىيەتنىئ ئ ست ن قاتلىمىدىتى ئاقسنگەكلەرنىئ  ھادىسىلەرنىئ
ــا ھىيەت  ــت نل كىنىسـ ــتىن  ئ سـ ــتۇرۇۋىتىدىغانلىىىكەسـ  ئاجىم شـ

ئ چ نمۇ مۇھىم ئى  قاتارىـدا تۇتۇشـىمىم كېـرەب. بـۇ يەردە شـۇ نۇقتـا       
ۋە  ھۇشـھر  يېرىمەتاىلەر ئارىسىدىتى ئايدىئ بولۇش كېرەكتى  جىناي

ســاراگھر خەلــق ئاممىســى ئارىســىدىتى شــۇ خىــل ئــادەملەردىن كــنپ  
كــــنپ ســــانلىىىنى  قارالغانھرنىــــئئەمە . ئەقلــــى كەمتــــ ب دەپ 
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بولسۇنتى مۇتلەق كنپ  ئېسىمىمدەت رمىلەردىن تېۆىشىا بولىدۇ. بىراق 
ــ      ــھ ھەر جاي ــاراگھر يەنى ــگە س ــگە ئى ــول بىلىم ــاندىتى م ــ  س دا ئېىى

ــي      ــرۋا ۋە روھى ــدۇكى نې ــ  بولماي ــەب قىلى ــۇنىڭغا ش ــمەكتە. ش ي رخش
ــۇناە كــنپ بولۇشــىدىن     ــانھر ســانىنىئ ب ــار بولغ ساقســىملىىىا گىرىۆت

 ئىۋەننى قورقۇنالۇقھازىرقى زامان مەدەنىيىتى باشتىن كەچ رخۋاتىان 
 ياخشھشـىا سـاغھملىىىنى   ئەقىلۋە يېڭى تۇرمۇش ئادەتلىرىنىئ بىمنى 

 بېرىدۇ. ئايدىڭھپياخشى  نىھايەتتەبارالمىغانلىىىنى  ئېلى 
بىــم ئەدەبىيــات ۋە ئاخبــارات ســاھەلىرىدە ھەر كــ نى دېگــ دەب      

ــدىن  ــىئىمان ــاددىي    ياتلىش ــۇش  م ــاخىرەتنى ئۇنت ــا  ئ  ئېھتىياجھرغ
ــى     بېرىلىشــنىئ ــا جەمئىيىتىن ــ ن ياۋروە ــدا ە ت ــان ھال مەھســۇلى بولغ

ايــــاتتىن نــــارازىلىق  قاەلىغــــان چ شــــت نل ب  ئ مىدســــىملىك  ھ  
مەزمۇنىدىتى كنەلىگەن نەرسىلەرنى ئوقۇپ تۇرىمىم. تنۋەندە قاھىرەدە 

ــدىغان  ــات »چىىى ــرىئەدەبىي ــئ« خەۋەرلى ــى  -0692 گېمىتىنى  -0يىل
ــئ  ــان    -00ئاينى ــېھن قىلىنغ ــانىدا ئ ــدىتى س ــ   »ك نى ــ ن ۋە ئى ئەەي
 نەمۇنە س ەىتىدە كەلت رخپ خەۋەرنىدېگەن ماقالىدىتى بىر « ەۇشۇقى

 ئنتمەكاىمىم. 
ــاقاى دائىرىلىـــــرى   ــا ســـ ــبلەر »ئامېرىتـــ ــگەن ئەدىـــ غەزەەلەنـــ

شـائىرنى قولغـا    –دىن بولغان نەچاە ئونلىغان يـازغۇچى  «جەمئىيىتى
ئالغان. چ نتى ئۇ ر ئىجتىمائىي ئەخھق دائىرىسىدىن چىىى  ئەەيۇن 
چـېتى  بىـلەن شــۇغۇلھنغان. ئـۇ ر قولغـا ئېلىنىــ  ئـۇزۇن ئــنتمەي      

ئىســـــىملىك بىرســـــى ئـــــنز  روراب ۋىليـــــاۋىـــــدىن ئۇ رنىـــــئ ئىا
ــلىرىنى ــان:    ئېىىمداش ــى قىلغ ــۇ گەەلەرن ــاقھپ ب ــۇ  »ئ ــۇش تولىم تۇرم

ئىاىدە ياشـايدۇ    مۇشەقىەت –ئازابلىق  كىشىلەر دائىم تىنىمسىم جاەا 
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دىن قۇتۇلۇشـنىئ بىردىنبىـر ئامـالى كەيـ      « ئى  ەۇشۇقى»شۇگھشىا 
ــاتلىق     ــ رخپ رېئـــاللىىنى ئۇنتـــۇش  تـ ئىاىـــدە شـــېرىن   ھـــوزۇرسـ

 «.ئىبارەت چ شەكەشتىن

 ئازغۇن، چۈشكۈن بىر ئەۋالد 

مۇشۇ ك نلەردە يازغۇچى ئەنىس مەنسۇر ماۋزۇدىتى مۇشـۇ سـنزنى   
بـۇ سـنزنى   »سەرلەۋھە قىلى  بىر ئەسەر يازغـان. ئـۇ شـۇنداق دەيـدۇ:     

يىگىرمىناـى  »مـولى ئنزىنىـئ    چـارلىم داگلىـق يـازغۇچى    فرانسىيىلىك
دېـگەن ئەسـىرنىئ ئـ چىناى    « خرىستىئان دىنىئەسىر ئەدەبىياتى ۋە 

 –تومىدا ئىشلەتتەن. ئۇ ئنزىنىئ ئ چ توملۇق بـۇ ئەسـىرىدە باشـتىن    
ئاخىر خرىستىئان دىنىنى يۇقىرى ئورۇندا قويۇەمـۇ كەتمىـگەن ھەمـدە    
ئۇنىڭغــا ھۇجۇممــۇ قىلمىغــان. لــېتىن ئــۇنى ياۋروەــا مەدەنىيىتــى ئــنز  

ۇۋ ئاساسلىنىشـىا تېگىشـلىك   روھىي قىيىناىلىىىنى ھەل قىلىشتا چوقـ 
ئەلۋەب بوستانلىق دەپ قارىغان. ئۇنىئ بۇ كىتابى يىگىرمىناى ئەسـىر  
ــى    ــدە ئەڭ ياخشـ ــەرلەر ئىاىـ ــان ئەسـ ــىدا يېمىلغـ ــاتى توغرىسـ ئەدەبىيـ
ت زخلگەن ۋە مـول مەزمـۇن تاەىـان بىـر يىرىـك ئەسـەر بولـۇپ قالغـان.         

ەقىىـدە كەڭ  مولى بۇ كىتابتا يىگىرمىناـى ئەسـىر ئەدەبىيـاتى ھ    چارلىم
ئۇزۇن  –ت ردە توختىلى   باشىىھرنىئ بۇ تېمىدا يېمىلغان ئۇزۇندىن 

 چ شەنالەرنىھالدا بىر قاتار ئىخااۋ  مېغىملىق  ئنزگىاەبايانلىرىدىن 
 ســــوغۇقىانلىىىنىئوتتۇرىغــــا قويــــۇپ  ئــــنزىگە خــــا  غەيــــرەت ۋە 

ــى   ــىرىدە ئەدەبــ ــنز ئەســ ــادىلىگەن. مۇئەللىــــ  ئــ ــارچىلەرئىۆــ  – ەــ
تايانغان ھالدا ھـې  بىـر ھنكـ منى ەاكىتسـىم ئوتتۇرىغـا       گەتىتىستلەر

قويمىغان. ئۇ ئـنز ھنكـ ملىرىنى چىىىرىشـتا يـ ز ئايـاپ ئولتۇرماسـتىن       
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بى تەنىىد سوتىغا تاەشـۇرغان. ئەسـەرنىئ   ەئەدھەممىنى ئاشتارا ھالدا 
ــاەتور   ــدا ئ ــ چىناى تومى ــدرىئ ــالرۇ ئان ــرانىس  م ــا فى ــور  كافت   فىرك

 رىمـــون  دىســـتا   ســـاگان فىـــرانس  بـــاربوم  مـــولنى  شـــولۇخوپ
نۇقتىلىـق   ھەقىىـدە  تەسـىرى قاتارلىىھرنىئ ئەدەبىيات ساھەسـىدىتى  

  مۇزىتانت  ونىياسىيستوختالغان. مۇئەللىۆنىئ قارىشىاە ەەيھسوپ  
ئىنسانىيەتنى ك ت پ تۇرۇۋاتىان زور خەتەرنى  مالرۇ ئاندىرىئۇچىۇچى 

چـارەب ئەسـىر ئـنزى تەنھـا     بىۋاسىتە ھېس قىلى  يەتتەن كىشـى. ئـۇ   
ھالـدا ياۋروەــا جەمئىيىتىنىـئ روھىــي ئــازابىنى تارتىـ  ياشــىدى. ئــۇ     
ــىيە ئەدەبىياتىغــا غەمتىنلىــك        ــدىن كېيىنتــى ياۋروەــا ۋە فرانس ئنزى
ــرگەن. بـــۇ ئەســـەردىتى كىشـــىنىئ       ئ مىدســـىملىتنى باشـــھپ كىـ
ھەيرانلىىىنــى قوزغايــدىغان بىــر ئىــ  شــۇكى ئــاەتور فرانســىيە ئايــال  

ــى  يا ــايغۇ  »زغۇچىس ــەن ق ــوش كەەس ــىرەش»  «خ قاتــارلىق « ك ل مس
ە تت ل ئىجادىيەت ھاياتىدا  ساگاننىئ فىرانسئاەتورى  ھېتايىلەرنىئ

ــىملىق      ــدا ئامالســ ــاللىق ئالدىــ ــت نل ب  رېئــ ــىملىك  چ شــ ئ مىدســ
تىرىتتاەلىق روھىنى ئىۆادىلەش ئاساسى سالماق تۇتىانلىىىنى  بـۇ روھ  

ــا ئۇرۇشــىدىن  ــيىن  ئىتتىناــى دۇني ــان  ســارتىرىكې ــ رخپ چىىى كنت
نىـــئ دەل ئـــنزى ئىتەنلىتىنـــى ئېيتىـــدۇ. ئـــۇ يەنە  «مەۋجـــۇدىيەت»
: ســــارتىرىنىئتــــۇنجى ســــانىدا  تۇرنىلىنىــــئ« ھــــازىرقى زامــــان»
ئۇرۇش ت گىگەن بولسىمۇ تىنالىق  فرانسىيەدەئاچارچىلىق قاەلىغان »

 تېخــى باشــھنغىنى يــوق. بىــم دائىــم ئــۇرۇش ۋە تىنالىىــتىن ئىبــارەت 
تىنالىق شـەيئىلەردە  »ئىتتى جەگنىئ قورشاۋىدا ھايات كەچ رىمىم. 

دەيــدىغانھر « ئەزەلــدىن بــار نەرســە  ئــۇرۇش دېــگەن ۋاقىتلىــق ئىــ  
  تان ئۇرۇش ۋە تىنالىق بىللە مەۋجـۇ ساختىۆەزلەردۇر. بىمدە ھەرقاچ
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دېــگەن  «.بــۇ بولســا ئــازا  تــارتى  مەگگــ  ت گىمەيــدۇ دېگەنلىتتــۇر
 يــۇقىرىىىھردىنرۇپ دېگەنلىتىنــى ئەســلەيدۇ. ســنزنى چىڭىىلىــ  تــۇ

ئنزىنىئ كـنەلىگەن ھېتـايە  رومانلىرىـدا     سارتىرىمەلۇۋ بولغىنىدەب  
ــىنى    ــاەىاىلىق تۇيغۇسـ ــت نل ب  خـ ــايغۇ  چ شـ ــ  قـ ــر قىلىـ بىردىنبىـ

 بىــروكـ چەيتى  ئ چـ ن ئۇرۇنـدى. بــۇ نـۇقتىنى گېرمـانىيە شـائىرى       
بىمنىـئ  : »تايىسـىدە ېھدېـگەن  « ئىشىك ئالدىـدا »ئىۆادىلەپ   شرتمۇ

يـوق  ئەگەر   يېرىمىممـۇ ھې  نەرسىمىم يـوق  چ شـىدىغان    باغھنغۇدەب
چ شســەب دوزاخىــا چ شــىمىم. بىــمگە تېگىشــلىتى يىغــھپ قاقشــاش   

. يېتىشـمەيدۇ بىمنىئ دىنىمىم يوق  ئارامىمىم يوق  بىمگە قۇياش نـۇرى  
مىمدا ياۋايىلىق  بىمنىئ ياشلىرى –بىمنىئ كنرىدىغىنىمىم ۋەھشىيلىك 

ياشلىق تېۆىلمايدۇ. دېمەب بىم بىر توپ تۇراقسـىم  چ شـت ن  تاەسـىم     
 دېگەن ئىدى. « ەاناھسىم  ئازغۇن ئەۋ د بولۇپ قالدۇق –باش 

مانا شۇ كىشىنىئ ئىاىنـى ئنرتەيـدىغان ئـازابلىق كەچمىـ  ئـنز      
  ئېلىۋاتىــــانھردائۇنىۋېرســــىتېت  مەكــــتەەلەردە تەلىــــم  ۋاقتىــــدىتى

ــانىھردا ــا  ئىبادەتخـــ ــاۋاتىان راھىـــ ــاخھردا –ياشـــ ــرى  مۇنـــ كەگـــ
ئىاىدىن  راھىبخاناكنرخلگەنلىتى ئېنىق. دەل مۇشۇ راھىبلىق يولى ۋە 

يــۇقىرىىى ئىتتــى ھېتايىســى ئــارقىلىق ئــنز  ســاگان فىــرانسچىىىــان 
شـۇنداق دەيـدۇ:    مەركىمى ئىدىيىسىنى ئىۆادىلىدى. ئۇ ئـنز ئەسـىرىدە  

مەن ئنزخمنىــــئ يــــالغۇز . ئويلىنالمــــايمەنھەۋ  مەن ئويلىمــــايمەن»
ــايمەن. مەن  ئنزگىنىڭمـــۇقېلىشـــىنى ھەۋ  ئۇنـــداق بولۇشـــىنى خالىمـ

ــات گەرچە بەب      ــى ھاي ــۇ يېڭ ــمەن. ئ ــاۋ دەي ــېڭىاە ياشىس ــ نلەي ي ە ت
 مەن ئۇنىڭــدا ياشاشــنى ئــازابلىق بولســىمۇ يېڭــى بولغــانلىىى ئ چــ نھ

ــا يمەن ــىرى   «.خـ ــئ ئەسـ ــايغۇ  »ئۇنىـ ــەن قـ ــوش كەەسـ ــئ « خـ نىـ
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ــلىغــان روھىــي ياق ەىرســوناتلىرى . كېاىــدۇئەنە شــۇنداق  تمۇاكەيۆىي
 –ھـې  قاچـان ئنزىنىـئ ھەق    « دومنىـك » ەىرسۇناتئۇنىڭدىتى باش 

نىــئ « ك ل مســىرەش»ھوقــۇقىنى ئىــمدەش كويىــدا بولــۇپ باقمايــدۇ.  
 دومنىـك سـىل ۋە   ەىرسـونات ھەۋ شـۇ. ئـۇ ردىتى ئىتتـى     ەىرسـۇناتىمۇ 

ئــارزۇ  نىشانســىم   ھــې  قانــداق چەكلىــمە  توســۇقىا ئىــگە بولمىغــان. 
قــاراگغۇلۇق ئىاىــدە قىينىلىــ  يــ رگەن بىــر تــوپ ئەۋ دنىــئ خــا   

 كنرخن شى بو  يدۇ.

 شەخسىي ئەركىنلىك ۋە ئۇنىڭ مەھسۇلى

 كنرخنمىگــ خۇداســىم ر دىنــدىتى ت رلــ ب  ماتېرىيــالىمماىنــاۋادا 
ــا) ــت  لەرگەخاراكتېرلىــك نەرســەم  غەي ــدىلەرگەئائى ئىشــىنى   ئەقى

 ردىنەەىرىنســىۆلت ســىنى ئالغــان ئەخھقــى  زور مــا دىنــدىتىھەمــدە 
ــازات» ــان شــۇ شەخســىي     بولۇشــ« ئ ــى ســ ەىتىدە قاراۋاتى نىئ مېۋىس

: بــارلىق كنگــ ل ھەۋەســلىرىگە چەكلىمىســىم مەنىســىئەركىنلىتنىــئ 
قوغلىشــى    ھــوزۇرنىھ ھېسســى  ھــې  ئۇيالماســتىن بېــرىلى ھالــدا 

مىراســى  ممەتلىــكقىئىنســانىيەتنىئ ئــۇزۇن مۇددەتلىــك تارىخىنىــئ  
ــ ب   –ســانىلىدىغان ئەخــھق   ــلەت  ب ي ــلەرەەزى ساھەســىدىن  قىممەت

چەتنەپ چىىى  بولىدىغان بولسا  ئۇ چاغدا ئۇنىئ قوغھشىۇدەب يېرى 
قالمايدۇ. ئۇ ھەۋە  قىلغۇدەب بايلىق تېخى بو لمايدۇ. ئەكسـىاە  ئـۇ   

  . ئىنسانىيەتتە ئەڭ زور زىيان كەلت رگ چى بىر ئاەەت بولىدۇ. خا 
مەجبۇرىيەتلەر قانداقتۇر ئىنسـاننى چ شـەپ قويغـۇچى      يدىنى

ــارزۇ  ئىســـتەكلىرىدىن چەكلىگـــ چى زوراۋانلىـــق  –ئـــۇنى ئـــنز ئـ
 دەرىجىسـىدىن بەلتى ئۇنى تنۋەن ھايۋانلىق   دەستىتى بولماستىن
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ــۇچى     ــ رخپ چىىىــ ــگە كنتــ ــانى ەەللىــ ــان ئىنســ ــەب بولغــ ي كســ
 .  شەەىەتاىدۇر

ئاشــىاندىھ ئىنســاندىتى ســاماۋى ئەنە شــۇ ي كســەب ەەلــلە ئىشــىا 
 )يەرلىـكم قىسـىم بىـرلىتتە كېلىـدۇ     زېمىنىـي )كنكل بم قىسىم بىلەن 
ــۇنى   زېمىنــىھەمــدە ســاماۋى قىســىم   قىســىمنى ئىلگىــرى ســ رىدۇ. ئ

ۋە ئىـرادە   ئەقىـل . ي كسەلدخرىدۇك چەيتىدۇ. نازۇب روھ يىرىك تەننى 
 جەرياننىـئ ل ئۇنىڭدىتى ھايۋانىي ھەۋە  ياۋۇزلۇقنى يېڭىدۇ. بۇ خى

ئىنســـانغا بېرىـــدىغان لەززىتـــى كـــنزنى يۇمـــۇپ ئـــاچىۇچىھ ئنتـــ پ  
 بولىدۇ.  تەسىرلىكلەززەتلەردىن كنپ چوگىۇر ۋە  ھېسسىكېتىدىغان 

ئـنز يــولىنى تاەالمايــدۇ.   يوسۇنھرســىمئىجتىمـائىي تۇرمــۇش دىنـى   
سـەۋەبى: ھايـاتلىق ھـې  قاچـان ئـنزى بىـلەن        دېيىشىمىمنىئبۇنداق 

ساقھشنى تەلەپ قىلىـدىغان بىـر قاتـار چەكلىمىلەردىـن     بىردەكلىتنى 
ئەمە   ئىنساننىئ ھەرقانداق چەكلىمىدىن خالى ھالدا مۇتلەق  خالي

ئەركىــن بولۇشــى ئىشــىا ئاشــمايدىغان ئىــ . نــاۋادا بــۇنى تەســەۋۋۇر   
قىلى  باقىان تەقدىردىمۇ ئۇ بىم بىلىدىغان ئىجتىمائىي تۇرمۇشـتىتى  

ــايرىم   ــى ئ ــادەۋ ئەمە   بەلت ــالى     ئ ــر خىي ــىا بى ــان باش ــ ش تاەى ت زخل
 دۇنيادىتى ئادەۋ بولۇشى مۇمتىن. 

ــىنا  ــاەتوموبىلھرنى –ماشـ ــاقئېلىـــ   ئـ ــوڭ ئېيتسـ ــۇ ئـ   ئۇ ردىمـ
تەرەەتىن مېڭى   قىمىل چىراغدا توختاش  دېگەنـدەب چەكلىـمە بـار.    

چىىىــ  كېــتى  ھەرقانــداق جەمئىــيەت ئ چــ ن  چەكلىمىلەردىــنبــۇ 
لىنى يوقاتىان بىر جەمئىيەتنىئ قانداق ھالدا خەتەرلىتتۇر. دىن ئنز رو

ــئ    ــم غەر  جەمئىيىتىنى ــ ن بى ــدىغانلىىىنى ب گ ــلىككېاى  يىرگىنىش
ئېنىق كنرخۋا  يمىم. دېمەب  خۇ سە قىلى  ئېيتىاندا   ئەمىلىيىتىدىن
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ــادا    ــدىن ئـ ــىدا دىنـ ــانھر ئارقىسـ ــۇقىرىىى بايـ ــنىئ   –يـ ــۇدا بولۇشـ جـ
ــانىيەتنىئ  ــىئىنسـ ــدىغانلى ەاجىئەسـ ــى  بولىـ ــدىن ياتلىشـ ىىنى  ئۇنـ

ئىنســانلىىتىن ياتلىشــى   ئۇنىــئ بىــلەن ئنزلىشــى  ئــنز مــاھىيەت   
 ئـاگىىرىۋىلى  تەلەەلىرى بىلەن ئنزلىشـى  بولىـدىغانلىىىنى ياخشـى    

 مۇمتىن. 
 بو  يدۇ.  ئىسۆاتبۇ خەۋەرلەر بىمگە يېتەرلىك  گېمىتلەردىتى

 ۇناسىۋەتتىنمم ب گ ن برىتانىيە جەمئىيىتى قا يمىىان جىنسىي 0)
ــان  ــى  كېســەللىتلەرنىكېلىــ  چىىى داۋا ش ئورۇنلىرىنىــئ دوكھتىن

بىر مىليوندىن  رىتانىيەدەب»نەشر قىلدى. دوكھتتا مۇنداق دېيىلگەن: 
ئـــارتۇقراق ئـــادەۋ جىنســـىي قا يمىىـــاناىلىق ت ەەيلىـــدىن جىنســـىي 

 1«.گىرىۆتار بولغان كېسەللىتتە
تىۋالىدۇ  بۇ سان ئىاىدىتى مىليون ئامېرىتىلىق ھاراق سې 10م 0)
 ئىشسـىملىق مىليارد دولھرلىـق   0ئادەمنى دۆلەت ھەر يىلى  مىليون 02

  2ياردەۋ ەۇلى بىلەن تەمىنلەيدۇ.
ئايـاللىرى   شىۋىتسـىيە كـنەلىگەن رايونلىرىـدا    شىۋىتسىيەنىئم 0)

جىنســىي ئەركىنلىــك قــانۇنىنى يولغــا قويۇشــىا نــارازىلىق بىلــدخرخپ   
مىڭــدىن ئــارتۇق ئايــال   022لــدى. نامايىشــىا  ئــاممىۋى نامــايى  قى 

  3قاتناشتى.
 ەىشــــانىدىنجىنــــايەت  شــــىتاتلىرىدىتىم ئامېرىتــــا قوشــــما 1)

ــر  ــاقاى  سەستىنىشـــلىككەتمەيـــدىغان بىـ ــا. سـ داغ بولـــۇپ تۇرماقتـ

                                                 
 سانى. ك نلىك -1ئاينىئ  -5ـ يىلى  0695 –نىئ «گېمىتى ئەلئىھراۋ»قاھىرە  1
 سانى. ك نلىك -0ئاينىئ  -5يىلى  -0695نىئ  «گېمىتى ئەلئىھراۋ»قاھىرە  2
 سانى. ك نلىك -01ئاينىئ  -1يىلى   -0695نىئ «ك نل ب خەۋەرلەر گېمىتى»قاھىرە  3
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يـ ز   جەريانلىرىـدا سـېتى    –ئارخىۆلىرى سودا نۇقتىلىرىدىتى ئېلى  
ــۇ ڭ  ــا ڭ  –بەرگەن ب ــرىت ــلەن توشــۇ  ۋەقەلى ــتەن. ســوت  بى پ كەت

قورقۇنالـۇق   دېلولىرىـدىن زاللىرى بۇ ش  ئنلت رخش  يارىھنـدۇرۇش  
ھالغــا كەلــگەن. خۇ ســە قىلىــ  ئېيتىانــدا  مەيلــى قانــداق ئــنلاەۋ ۋە 
ــۇپ      ــا مەنس ــائىي قاتھمھرغ ــل ئىجتىم ــۇن  ھەرخى ــدىن قارالمىس نۇقتى

بـۇ ئىشـھر    چېلىىىۋاتىـان ئاشـتارا كـنزگە    – ئـاپ ئامېرىتا تۇرمۇشـىدا  
. ئۇ يەردىتـى باشـىا ھەرخىـل ئاقمـا     چنچ تەرلىكھەقىىەتەن كىشىنى 

جىنــايەتاىلەردىن ســىرت  ھەر ئــالتە ئنســم ر ئىاىــدىن بىــر ئنســم ر  
جىنايەت سادىر قىلغانلىىى ئ چ ن جىنايى ئىشھر سوتىغا ھەيدىلىـدۇ.  

 ياشىا كىرمىگەنلەر   08ئۇ ر تېخى 
ــى    ــئ كنەىناىس ــالىلەر رايونىنى ــلۇق ئاھ ــ  نوەۇس ــدىندە زى  يېرىم

بىرەر تاجاۋۇزغا ئۇچراپ قېلىشتىن قورقۇپ ك ن  سىرتتاكنەرەب ئاھالە 
ئولتۇرۇشى بىلەنھ ئنيىگە كىرىۋالىدۇ  ھەرقاناە مۇھىم ئى  ئ چ نمـۇ  

 سىرتىا چىىمايدۇ... 
ي رخش ۋە ئنيلەردە   ئېسى قورال  –جېنىنى قوغداش ئ چ ن يان 

رنى سـاقھش ماگدامـدا بىـر    ماشىنىھردا مىلتىق  ئوت ئاچىۇچى قـورالھ 
شـى خـۇددى   ۇلەردە چـوڭ يىرتىـۇچ ئىتھرنىـئ بول   ئۇچراپ تۇرىدۇ. ئني

ئى  بولـۇپ   تەبىئىشىدەب ۇۋە كنندخرخلگەن تايغانھرنىئ بولم ش ب 
 قالماقتا. 

مــۇمتىنتى  مەيلــى شــتات    ســىمىۋىلى شــۇنى  يــۇقىرىىىھردىن
مەم ھنك مەت )بىرلەش دىرالېفھنك مەتلەر بولسۇن  مەيلى  دەرىجىلىك

بولسۇن ئۇ ر ھـې  قانـداق قىلىـ  ەـۇقرا رنى قوغـداش  ئاسراشـنىئ       
ــتەب      ــۇناە ئەمەس ــۋال ئ ــتە ئەھ ــان. كنرخن ش ــىدىن چىىالمىغ ھنددىس
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ــۇ قورق     ــۋال تولىم ــي  ئەھ ــلەن ھەقىىى ــى بى ــۇ   قىلغىن ــا ب ــۇق. مان ۇنال
بىــلەن  ھەرىتەتــلەرجىنــايى  نامىــدىتى جونســۇن رەئىــسنەرســىلەر  

ئېلىـ    ئىـناىتىلەش ئـاي تەكشـ رخپ     08 تىكـومتې ك رەش قىلىـ   
ــرى  ــدە  بې ــمەھەم ــ رمىلەر  مەھتى ــاقاى ت ــانلىرىنى  س ــان ئورگ  -س

 ئېرىشـىلگەن ساناقسىم زىيـارەت  ئېتستۇرسـىيە قىلىشـھردىن كېـيىن     
 نەتىجە. 

 شــىتاتلىرىدىتىئــاددىيھ قىلىــ  ئېيتىانــدا  ئامېرىتــا قوشــما     
تەن بولۇپ  ئۇنى بىر يەت جىنايەتاىلىك ئنزىنىئ يۇقىرى ەەللىسىگە

غىــم ســنز بىــلەن ئىۆــادىلەپ بەرگىلــى بولمايــدۇ. چــ نتى  ېنەچــاە ئ
 جىنايەتلەرنىھئوتتۇرىغا قويۇلغان ئەھۋالھر ەەقەت بىر بنل ب ئاشتارا 

ــايەتلەر     ــىا تېگىشــلىك جىن ــي  تونۇلۇش ــدۇ. ھەقىىى كنرســىتى  بېرى
ئــۇنى ھــې  كىـــم بىلىــ  ۋە ئېاىـــ       مــۇتلەق يوشــۇرۇن بولـــۇپ  

قېلىن  سىرلىق ەەردىلەر ئوراپ كەتتەن. يەنە  دەرىجىدەىغۇدەب ئا لم
ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان    دوكىھتىـدا  كومىتېتبەتلىك  022شۇنداقتىمۇ 
ــق ــۇپ  ئەتراەلىـ ــۇق بولـ ــايەت قورقۇنالـ ــۇ ھىمىلەر غـ ــدىتى   مـ ئۇنـ
ب يـ ب   جونسـوناە »كنرخشـنى خىيـال قىلغـان     جونسـۇن  ئەمەلىيەت
قىلىــ  تاشھشــىا ئــاز  قالغــان نىــئ بىناســىنى ۋەيــران « جەمئىــيەت

 ئىدى. 
 0يىلـى   -0699يىلغا كنەەيمەكتە.  –جىنايەتلەر نىسبىتى يىلدىن 

مىليوندىن كنەرەب چوڭ ئوغرىلىـق ئەنمىسـى تىمىمغـا كىـرگەن  يەنـى      
 ئادەمدىن بىرسى چوڭ ئوغرى ئىتەن.  12ئامېرىتا نوەۇسىدىن ھەر 

ــىاە بـــۇ رنى   ــر ەۇقرانىـــئ قارىشـ ــربىردئـــادەتتىتى بىـ ھەل  ىنبىـ
 قىلىشنىئ چارىسى تنۋەندىتىدەب: 



 438 

ــوقىتى   چــ نتى قوشــما   0 . چــوڭ شــەھەرلەرنىئ ھەممىســىنى ي
  چوڭ شەھەرلەر قاتىلھرنىئ ئالتىـدىن بىـرىگە  ئـوغرى    شىتاتھردىتى

 بۇ گاىھرنىئ ئ چتىن بىرىگە ئۇۋا بولۇپ بەرمەكتە. 
ش چەكـلە  ئارىلىشىشىنى جىنسىنىئ. با غەتتە يەتتەن ئىتتى 0

 –ۋە مەنئى قىلىـ . چـ نتى ئـۇ ر جەمئىيەتتىتـى ئەخھقـى ۋە ئىـ        
ــتەت ــۇۋېتىلگەن ئومـــۇمى ســـاننىئ      ھەرىـ ــن قويـ جەھەتـــتە ئەركىـ

 كنەاىلىتىنى ئىگىلەيدۇ. 
ــىنى  0 ــىنىھرنىئ ھەممىس ــۋىتى . ماش ــدا   بۇزى ــر يىل ــ نتى بى   چ

 مىليوندىن ئاشىدۇ.  يېرىمئوغرىھنغان ماشىنىھرنىئ سانى 
دا ئىشلىرىنى قىلماسلىق  چ نتى بـۇ  والىيە ۋە سچوڭ م –. چوڭ 1

ئىشھر ئەتتەساىلىك خاراكتېرىدىتى مالىيە ئىشلىرىنى جانھنـدۇرۇپ  
قـاراقاىلىق ەادىشـاھلىرىغا ھـاراۋ     –بىلـمەي ئـوغرى    –قويۇپ بىلى  

 1ەايدا ەۇرسىتى چىىىرى  بېرىدۇ.

 خولوگىيە ئىماندىن ئايرىاللمايدۇسىپ

ىگە كىرىۋالغان بىر قىسـىم ئنمسـە ئـوي    بۇ يەردە بەزىلەرنىئ كنگل
 )ش بھەم  رنى بايان قىلى  ئنت شىمىمگە توغرا كېلىۋاتىدۇ:

خولوگىيە ەېنـى ئـنز ئىمتـانىيەت  بايىاشـلىرى      سـ ىبەزىلەر يېڭى ە
ئۇسۇلى ئارقىلىق ئىنسـان  « خىك ئانالىمسىە»سخىك داۋا شلىرى ۋە ىە

 ىتىھرنىەىســخروھىيىتىنىــئ ســىرلىرىنى ئــېاى  بىــلەن ساقســىم     
ــى    ــارلىق ھەل قىلىنىشـ ــدۇ  بـ ــىۋاتىانداۋالىيا يـ ــ   قىيىنلىشـ چىگىـ

قىھ يــدۇ  دىننىـئ ئنتم شــتە ئــنتىگەن رولىنــى   بىــر تەرەپئىشـھرنى  
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ــرىگەئاســمان  ــۇ    غەيىبلى ــان ب ــرىگە تايانغ ــن ئەمەلىيەتلى ئەمە   زېمى
  دەپ قارىماقتــا. مەن بــۇ كېتەلەيــدۇئىلمــى يــول ئــنتەپ  كىئىشــەنال
خۋ رەددىيە قايتۇرمايمەن. ئۇنىڭغا رەددىيە قايتۇرۇشنى دىنىي دەۋاغا ئنز

ئالىمھر  قىمىق قان تەرغىباتاىھرنىئ بىرەرسـىگە ھەۋ تاەشـۇرمايمەن.   
بۇنداق قىلساۋ  بۇ دېگەن ئۇ رنىـئ ئنزىنىـئ تېۆىۋالغـان گېۆـى  ھەر     

قېلىشــى   دېيىلىــ ســودىگەر ئــنز بــازىرىنى چىىىرىشــنىئ كويىــدا      
ــىا  ــۇمتىن. شۇگھشــ ــى    مــ ــنى مەدىنــ ــيە قايتۇرۇشــ ــۇ رەددىــ مەن بــ

ــۇ ر ئەمەلىـــيەتتە       ــمەن. ئـ ــگە ھـــاۋالە قىلىـ ــئ قەلىمىـ يازغۇچىھرنىـ
تايىنىدىغان  تەجرىبە ئاساسىدا ھنك ۋ قىلىدىغان كىشىلەر. ئۇ رنىئ 

ەاكىــت  تەجىــرىبىاىلەرگە  رىئالىمماىھرغــا باھــانەســنزلىرى ئالدىــدا 
 قالمايدۇ. 

مۇھەممەد زەكىـي   تۇرنالىستۇلغان بىم ئالدى بىلەن مىسىرلىق تون
قۇ ق سـا يلى. ئـۇ ئنزىنىـئ قـاھىرەدە      دېيىشىگەنېمە  لىادىرنىئۇئابد

ك نلـــــــ ب » بېســـــــىلغان گېـــــــمىتىگە« خەۋەرلەر»چىىىـــــــدىغان 
 بىرىدە دەل مۇشۇ تېمىدا توختىلى  مۇنداق دەيدۇ:  لىرىدىن«خاتىرە
ــتەندىرىيەمەن » ا ئۇنىۋېرســـىتېتى ئەدەبىيـــات فاكۇلتېتىـــد   ئىسـ

ئوقۇيدىغان بىر ئوقۇغۇچىدىن كەلگەن بىر خەتنى تاەشـۇرۇۋالدىم. ئـۇ   
يېـما ئىگىلىـك    مەكىتىۆىمىمنىـئ خېتىدە مۇنداق دەيدۇ: مەن سـىمنىئ  

توغرىســـىدا ســـنزلىگەن  « مەسىلىســـىى ســـىتۇدىنتھر»فاكۇلتېتىـــدا 
قەدەر  تـا ھازىرغـا  : بىـم  لېتسىيىڭىمدەئاگلىدىم. سىم ئنز  لېتسىيىڭىمنى
خىك ئا ھىدىلىتلىرى توغرىسـىدا مۇقىمھشـىان بىـرەر    سىئىنساننىئ ە

خولوگىيە ساھەسى ۋە سىقاراشنىئ مەيدانغا كەلگەنلىتىنى بىلمەيمىم. ە
قىلىۋاتىان ئىشلىرى  ئاۋانگارتھرنىئخىك داۋا ش ئورۇنلىرىدىتى سىە
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. گەرچە ھازىر ئامېرىتىدا مۇرەكتەەلەشت رخۋەتتىمەسىلىلەرنى تېخىمۇ 
دوختۇرخـانىلىرى شـىددەت بىـلەن كنەىيىۋاتىـان      ەركېسەللتلروھىي 

قالماســتىن   ئېرىشــەلمەيھبولســىمۇ  ئــۇ ر بىمــار ر كــ تتەن ئ نــ مگە 
قويغاچىا  نۇرغۇن بىمـار ر   ئېغىر شتۇرۇپتېخىمۇ  كېسەللىتنىبەلتى 

ئۇ ردا داۋالىنىشنى توختاتتى دېدىڭىم. مېـنىڭاە سـىم بـۇ گەەلىرىڭىـم     
لغـان  ئالىىشـىا سـازاۋەر بىـر ەەننـى ەاچـاقھپ       بىلەن ھاياتى ك چتە تو

مانـا شـۇ ەەننىـئ      ەىسـخولوگھر  ۋاقتىـدا تاشلىدىڭىم. مەن بىلسەۋ ئنز 
ــوز )مــاگنىتلىق   ەىســخىك م ئۇســۇلىنىئ ئــۇخلىتى ئانالىمنىــئ  گىۆن

بىلەن تونۇشىان  ئۇنىڭـدىتى   قېتىت رتتىسى بىلەن ئىنساننىئ ئى  
نۇرغــۇن روھــى كېســەللىك  بايىــاپ چىىىــ  توســالغۇ نىكېســەللىك  

  «.بىمارلىرىنى داۋا پ ساقايتىان ئىدى
مۇنداق بولىدۇ: شۇنداق  مەن بۇ بۇ خەتتە ئۇنىئ بەرگەن جاۋابى 

مىــدا توختالغــان  مەن شــۇ چاغــدا دۇنيــانى تىــمگىنلەپ تۇرۇۋاتىــان  ېت
ي كســەب بىــر ك چنىــئ بارلىىىغــا ئىشــىنى  توغرىســىدا ســوز قىلغــان 

ەەن  –ئىلىـم    ئىشـىنى  يـالغۇز دىـنھر  ئەمە    ئىدىم. مەن ئالھھىـا  
  دېمىسىمۇساھەسىمۇ چاقىرىق قىلىۋاتىان بىر ئېھتىياە دېگەن ئىدىم. 

 ســـــادىۆىيات  ەـــــاجىئەلەرســـــەۋەبلىرى چ شىنىتســـــىم  رېئاللىىتـــــا
ــلىتلەر ــداق    كېلىشمەسـ ــادەتتە بۇنـ ــۇلمانھر ئـ ــدۇ  مۇسـ ــنپ ئۇچرايـ كـ

. چ شـىنىدۇ سىگە بـاغھپ  ھادىسىلەرنى تەقدىرگە ۋە ئالھھنىئ ئىرادى
ئەگەر بىمدە ئازراقمۇ ئالھھىا ئىشـىنى  بولمىسـا بىـم ھاياتتـا يولۇقىـان      

ــ ب  ــا     با يىت رل ــاكى ئۇنىڭغ ــايمىم ي ــەللى تاەالم ــدا تەس ــاەەتلەر ئالدى ئ
تتـ رخپ قويۇشـى    ې. ئانىنىـئ ئـنز بـالىلىرىنى ي   بېرەلمەيمىمبەرداشلىق 

ىلىشىغا ئوخشايدىغان ئېغىر تىم قېئانا ئنل پ بالىھرنىئ ي –ئاتا  ياكى
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ــاغ    ــار تـ ــوران  يەر تەۋرەش  يانـ ــ ش  بـ ــ ن  ئنرخلـ ــمەتلەر  كەلتـ قىسـ
 قايسـىبىرىگە  ھاكازا رنىـئ ھادىسلىرى  ساقايما  كېسەللىتلەر... ۋە 

 چ شـــت نلۇكلەردىنئـــۇچراش ســـەۋەبىدىن ەەيـــدا بولغـــان روھىـــي  
ــم    ــم ئىلىــ ــدۇ. بىــ ــارە تاەالمايــ ــان چــ ــىا ئىنســ ــئ  –قۇتۇلۇشــ ەەننىــ

ــى   دوختۇ ــەللەر  ھەرقايسـ ــى كېسـ ــگەن روھـ ــانىھردىتى نەچاىلىـ رخـ
  ئىشـــىىلى  ئەيىبنـــاقھر –جـــايھردىتى يـــ زلىگەن تۇغمـــا كەمتـــ ب 

 تېۆىشـتىن ھەل قىلى  چارىسـى   ەاجىئەلەرگەنۇرغۇن  ئەتراەىمىمدىتى
ــارلىق       ــتەن ب ــنزى ئېرىش ــان ئ ــنرىمىم. ئىنس ــى ك ــاجىم كەلگەنلىتىن ئ

تۇرسىمۇ يۇقىرىىى ئىشـھردىن  بىلىمى  ك چى  ھوقۇقى بىلەن تاقابىل 
ــا    ــلەر ئالھھىـ ــاەەتتە دۇچ كەلگەنـ ــداق با يىئـ ــدۇ. بۇنـ ــالى بو لمايـ خـ
ئىشىنى  تۇيغۇسىدا بولمىسا ۋە مەخلـۇق قۇتىـۇزۇپ قىلىشـتىن ئـاجىم     
كەلگەن نەرسىدىن ئنزىنى قۇتىۇزىدىغان ئىمانغا ي زلەنمىسـە  بۇنىـئ   

 ك كنت رەلەيدۇئەلىمىنى قانداق 
ــ   ەەننــى يوقىــا   –داق دېــيى  بىــلەن ئىلىــم   ھــالبۇكى  بىــم بۇن

ــم     ــاقاى ئەمەســمىم. بەلتــى بى ــا كــنز يۇمم ــاقاى  ئۇنىــئ رولىغ چىىارم
ئۇنىڭغا ئۇنىئ ئنز ئىمتانى دائىرىسىدە ئىشىنىمىم. ئۇنىڭغا خالىغـاناە  
مېڭى   خالىغاننى ئىمدىنى  ئەركىنلىتىنى بىرىمىم. ئەگەر ئۇ غەلىبە 

ئەگەر ئۇ مەغلـۇپ بولسـا تـاكى ئـۇ      قىلسا  ئۇنىئ يەك نىگە ئىشىنىمىم 
ئىمتـان   يىشىشـتە  تىۆىشماقھرنىبىمنى ھەيرانلىىتا قويۇۋاتىان قىيىن 

 . قىلىۋىرېمىمتاەىۇچە بىم يەنىھ ئۇلۇغ ك چتە ئىشىنى  
ئېلىـ  ئېيتسـاق     دنىيفروە ت ن دۇنيا كىشىلىرىگە مەلۇۋ بولغان 

تۇرىغا قويغـان  ئىدى. ئۇ ئوت ەىشىۋاخولوگىيە ساھەسىدىتى بىر سىئۇ ە
ئەگەشــتەنلەر  كېيىــناەنۇرغــۇن كىشــىلەر ئەگەشــتى.  نەزەرىــيىلەرگە
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ئىاىدە ئۇنىئ يولىدا ماگغـانھرمۇ  قارشـى تۇرغـانھرمۇ بولـدى. قـاراپ      
خولوگىيە ئىلمى ب گ نگە قەدەر روھنى بىلىـ   سىباقىدىغان بولساق  ە

ــۇ گەرچە روھ  ــدىمۇك ئـ ــۇپ   ئا لىـ ــادىلىرىنى تونـ ــمەن ئىۆـ ــئ قىسـ نىـ
بىــر  بولســۇن يالغــان يــاكىراســت  مەنبىئىنــىلىگەن  ئۇنىــئ تەېــي

سەۋەبلەرگە باغھپ چ شەندخرخپ باقىان بولسـىمۇ  لـېتىن روھ يەنىـھ    
خولوگىيە بىـر  سـ ىھەقىىىي  ت ردە بىلىنمەي قىلىـۋەردى. شـۇنداقتىمۇ ە  

بولغــانلىىى ئ چــ ن كىشـىلەر ئۇنىڭغــا ئ مىــد   ەېنـى ت رلـ ب ھايــاتلىق  
 دىلىغۇللــۇق  ەاراكەنــدىاىلىكىنىــئ روھىــي باغھشــتى. ئــۇنى ئنزلىر

قۇتۇلۇشتىتى نىجاتتارى دەپ قارىدى.  كېسەللىتلىرىدىنھەمدە نېرۋا 
خولوگىيە ئۇ رنىئ ئنزىـدىن كـ تتەن ھەمـمە ئـارزۇلىرىنى     سىلېتىن ە

ــدىمۇئىشــىا ئاشــۇرۇپ   ــئ جــاۋابى  بىرەلى ــا بۇنى ـــك مان ــدامەن  ـ  يۇقىرى
كنەىيىــ  كېتىۋاتىــان  ىجىـدە دەرئامېرىتىــدا مىسلىســىم  –ئېيتىانـدەب  

روھىي كېسەللىتلەر دوختۇرخانىلىرىدا  شىۆالىق ئىـمدەپ ئـنز ئالـدىغا    
ــرەلمىگەن      ــىنى بې ــىا نەرس ــىملىتتىن باش ــا ئ مىدس ــگەن بىمار رغ كەل

. قېنــى ئــۇ ر ئۇتــۇق قازىنالىــدىمۇك كنگــ ل  ئانــالىمماىھرداخىك ســىە
ــئ   ــد ئ زگەنلەرنى ــاتتىن ئ مى ــلەن ھاي ــدىاىلىتى بى ــۋالى  ەاراكەن ئەھ

ياخشـــىھندىمۇك ئـــۇ ر ئۇنىـــئ بىـــلەن شـــىۆا تاەىـــان ھـــالەتتىمۇ       
خىك ئانالىمنىئ ئنزىھ ئۇ رنىئ روھىي سىە مەلۇماتھر سىتاتستىتىلىق
 ساقىيىشىغا سەۋە  بولدى دېيىشتە ئۇرۇن قويمايدۇ.  كېسەللىتتىن
ــۋەتتە ە ــى باشــىا ســىئەل ــھردەبخولوگىيە ئىلم  قەدرلىنىشــتە ئىلىم

ــتېگىشــ ــ لىك  ل ــمە ســىر رنى ئ ــۇل  ېېتىن مەن ھەم اى  ئ چــ ن نوق
ــۇپ    ەىســخولوگىيەگىھ ــ  بول ــر قامھشــمىغان ئى ــۇ  بى تايىنىۋالســاۋ  ب

 قالىدۇ.
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 روھىي تېبابەت سېپىدىكىئىمان 

نۇرغۇن روھىي كېسەللىك دوختـۇرلىرى تەكـرار تەجـرىبە قىلىـ      
ى ئارقىلىق  روھىي كېسەللىتلەرنىئ ئالدىنى ئېلى  ۋە داۋا شتا ئەمىل

ئ ن مى ئەڭ ك چلـ ب بولغـان چارىنىـئ ئالھھىـا ۋە قىيـامەت كـ نىگە       
چىىتــى. نۇرغــۇن دوختــۇر ر ئــنز  ئىســۆاتھپئىتەنلىتىنــى  ئىشــىنى 

بىمــارلىرىنى داۋا شــتا دىنــدىن ەايــدىلىنى  ئــارقىلىق زور ئۇتۇقھرغــا 
ــ       ــالى قىلىـ ــ رخش ماتېرىيـ ــي تەكشـ ــۇنى ئىلمىـ ــۇ ر بـ ــتى. ئـ ئېرىشـ

 قىلى  چىىاردى.  ۋە كىتا  خاتىرىلىدى
ھـــازىر مېنىـــئ ئېســـىمگە كەلـــگەن ئەڭ گەۋدىلىـــك مىســـال       

  نــك ھىنــرىئــامېرىتىلىق مەشــھۇر روھىــي كېســەللىتلەر دوختــۇرى 
بوۋىســىغا ۋارىســلىق قىلىــ   –ياشــلىىىدا  ئاتــا  ھىنــرىئەەەندىــدۇر. 

ئىشىنىۋاتىان دىندىن يانغان ۋە نۇرغـۇن يىلھرنـى دىنسـىملىق بىـلەن     
بـۇ ئىشـنى ئــنزىاە دىـن بىـلەن چىىىشـالمايدۇ يــاكى      ئنتتـ زگەن  ئـۇ   

 –دەپ قارىغان ئىلىـم   ئىسۆاتلىمايدۇئەقەللىيسى دىننى قوللىمايدۇ ۋە 
نـدا ئىلىـم   زىاە ئېيتىانىدى  چ نتى ئۇنىئ سـ ەەننىئ نامىدا قىلغان ئ

ــوقلى  – ــئ يــ ــۆاتلىيالمىغاندەبىنى ىەەن ئالھھنىــ ــارلىىىنىمۇ  ئىســ بــ
  ھەرقانداق زېرەب ئادەۋ بولسـىمۇ ئىلىـم     شۇنداقتەنئىسۆاتلىيالمايدۇ

كېسى   ئىسۆاتلىيا يدىغانلىىىغاىنى ىەەننىئ ئالھھنىئ بار يا يوقلى –
ەەننى قوغلىشى  دىندىن يىراقلىشى   –بىر نەرسە دېيەلمەيدۇ. ئىلىم 

ەەن  -كەتتەن بـۇ ئـادەۋ  بىـر قـاناە يىلـدىن كېـيىن يەنە شـۇ ئىلىـم         
 كەچ رمىشــلىرىنى جەريانــدىتىە بــۇ ئــارقىلىق قايتــا دىنغــا كىــردى ۋ 

دېـگەن نـاۋ ئاسـتىدا كىتـا  قىلىـ       « ئىمانغا قايتى »يېمى  چىىى  
 . بېسلدىقېتىم  11نەشر قىلدۇردى. بۇ كىتا  ئامېرىتىدا 
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بىم ئۇنىئ سنزىگە قـۇ ق سـا يلى  ئـۇ ئنزىنىـئ ئىمانغـا قـايتى        
 سەۋەبلىرىنى  قانداق قايتىانلىىىنى بىمگە سنزلەپ بەرسۇن: 

ئـنتىمەنتى مېنىـئ ئىمانغـا قايتىشـىم      كنرسىتى بۇ يەردە شۇنى »
ــوھران     ــادىي بـ ــان ئىىتىسـ ــانى قاەلىغـ ــ ن دۇنيـ ــلەر ە تـ ــر مەزگىلـ بىـ
ــلەرنىئ    ــۇنداق كەچمىش ــان ئەمە   گەرچە مەن ش ــدىن بولغ ت ەەيلى
بولغانلىىىنى ئېتىراپ قىلساممۇ ئاشـۇ بىـر مەزگىـل مېنىـئ بىـر قىسـىم       

اۋ پ چىىىشىمغا يـاردەۋ بەردى. مېنىـئ   مەنۆەئەتلىك ھەقىىەتلەرنى ت
لىشىم )بـۇ ياشـلىق   ېيېىىنھپ ق رىلىىىاېقكىاىتلىتى ياكى  يېشىمنىئ

كنرسـىتىدۇم   تەسـىر كنەىناە ئىنسـاننىئ ەىتىـر قىلىشـىغا     رىلىقېقۋە 
ئىمانغا قايتىشىمدىتى سەۋە  ئەمە . مەن قىرىق بەش ياشىا كىرى  

ــادەۋ   ــان ئـ ــا  15قالغـ ــابتا كامـ ــر ھېسـ ــاش يـــاش بىـ ــتەن يـ لەتتە يەتـ
ھېسابلىنىدۇ. ئالھھىا ش كرى  مېنىـئ ھـازىرغىاە تەن سـا مەتلىتىم    

ئارقــا ئــون نەچــاە قېــتىم   ك چلــ ب  ئــارقىمۇ ئۇســتخانلىرىمياخشــى  
ــ ۋ خالىغــان   ئىگىلەلەيــمەن ــ زەلەيمەن  كنگل ــر مىــل ســۇ ئ ــۇق بى   تول

 . يېيەلەيمەنقورقماي  ئاقىۋىتىدىنھەرقاندىىىنى  نىئيېمەكلىت
ىـــئ ئىمانغـــا قايتىشـــىمغا ســـا مەتلىتىمنىئ ناچارلىشـــى      مېن

كنرســىتى  ئــۇنى بــۇ  تەســىر ئەقىلــگە كىســەلنىئقالغــانلىىى  ھەمــدە 
ھايــاتتىن قۇتۇلــۇپ مەگگ لــ ب راھەت  تىنالىــق بىــلەن تولغــان بىــر  

بولمىدى ھەمـدە   سەۋە قىلى  قويغانلىىى  دىغانىىشقوغلھاياتلىىنى 
ەتتە بايات ئاەەتلىرى ياكى بىرەر مۇسىھمېنىئ ئىمانغا قايتى  قارارىم 

دۇچ كەلگىنىمدىن كېيىن چىىىرىلمىدى. بەلتـى ە تـ نلەي ئەكسـىاە    
بولدى. مەن بۇ قارارنى كنگ لل ب تۇرمۇش قۇرۇپ ئـون ئـالتە يىللىـق    

نىئ ئ چ با ۋ بار  ئۇ ر ېنتت زگىنىمدىن كېيىن چىىاردىم. مھاياتنى ئ
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ــت   ېم ــارلىق بەخ ــئ ب ــل –نى ــىمەن منىئۇقۇخوش ــتا بىئ   مەن تۇرمۇش
ئېرىشـتەن ئـادەممەن.    قىيەتلەرگەەمـۇۋەەۆ ئـارتۇق   ك تتەنلىرىمدىنمۇ

ئەمما شۇنداق بولسىمۇ مەن قانداقتۇر ئـنزخۋ ۋە ئائىلەمنىـئ غەملىـرى    
نىـئ  ېئادەۋ ئەمەسمەن. مانـا بۇنىڭـدىن م  بىلەنھ ئاۋارە بولۇپ ي رگەن 

كنرخن شـى يـاكى   ئارقـا   ۋەقەلىكبۇنداق ئنزگىرىشىمگە بىرەر ئا ھىدە 
 ھاياجىنى سەۋە  بولمىغانلىىىنى كنرخۋا  يسىم.  ھېسسيات

ھىدايەت ماگا ناھايىتى تەبىئىي ھالـدا كەلـدى. ھەتتـا مەن ئـۇنى     
. بۇ ئنزگىرى  ماگـا ەەقەت  ئېتەلمىدىم ەەرقئۇنىئ تۇنجى باسىۇچىدا 

 جەريانىـدىتى  شـۇغۇللىنى  بىـلەن   دوختۇرلۇقىروھىي كېسەللىتلەر 
 «.رىمدىن كەلدىتەجرىبىلى

 تەسـىرات قوينىغـا بىـرەر ئنتتـ ناى     مـنمىنلەر بۇ دوختۇر ئنزىنىئ 
ياكى توساتتىن كەلـگەن ھېسسـىيات بىـلەن قايتىـ  قالمىغـانلىىىنى       

ئنتتـ زگەن تەجـرىبىلەر  ئـنز كـنزى      بېشـىدىن بەلتى ئنزى بىۋاسىتە 
بىنائەن قايتى  كەلگەنلىتىنى  ك زەتمىلەرگە ك زەتتەنبىلەن تەكرار 

يتىـــدۇ. ھـــالبۇكى ئۇنىڭـــدا ئـــنزگىرى  ياســـىغان بـــۇ تەجـــرىبە ۋە ئې
مــنلاەر  ســىناق   ھادىســىلەرنىخىك ســىبولســا ئــادەتتە ە كــ زەتمىلەر

ــان   ــت رمە  سـ ــاتىنى     –س رخشـ ــيەت تەتىىىـ ــدە روھىـ ــىۆىر ر ھەمـ سـ
بولۇشـىا ئېلىـ  كەلـگەن    « ەەن» خـل بولۇشتىن كنرە بىـر  « ەەلسەەە»

 ەىسخولوگىيەسـىنىئ غان تەجـرىبە  نەرسىلەر ئاساسىدا  تەتىىق قىلىدى
 :مۇنـداق دەيـدۇ   تەكىتلەپئاساسى ئىدى. ئۇ تنۋەندە مانا شۇ نۇقتىنى 

قەغەز ي زىدە ئەمە  ئىنساننىئ ئنزىدە قوللىنىلىدىغان نەرسىلەر ۋە »
لىـ  بارىـدىغان ھـازىرقى زامــان    ېئىـ  ئ  تايىنـ  سـانلىق ئۇچۇر رغـا   

ئنزخممـۇ   لىرىمنىىـدىيە نىئ بارلىق قاراش ۋە ئېسخولوگىيىسى دەل مىە
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ــان    ــۇ يەردە مەن دەۋاتىـ ــلىدى. بـ ــدا ئنزگەرتىـــ  تاشـ ــان ھالـ تۇيمىغـ
ــلەن ســىە ــفروخولوگىيە بى ــاڭ  چــ ش     دنىئي ــدىنىى ئ ــنز  ئال جــۇغ ئ

م  كەملىـك ت گـ نى   لىبىـدو يوشۇرۇن ئاڭ  جىنسىي تەبىئىي ئىىتىدار )
 شياكى ھالىىما ئنز دېگەنگە ئوخشا تەربىيە دەستلەەتى)كومۆلېتسم  

ــدانغا     ەلتت ــى مەي ــا نەزەرىيىلەرن ــوق ئويھنم ــەنگ چىلىتى ي ــ   ئىش ك
بولمايـــدۇ.  ئارىھشتۇرۇۋىتىشـــتە مىنىئانـــالىمخىك ســـىكەلتـــ رگەن ە

ــى ە  ــنۋەتتە  ئىلم ــىن ــئ س ــكخولوگىيە ئنزىنى ــىدە ئىناىتىلى  دەرىجىس
ــ رگەن      ــى  ئ لگ ــا ئېرىش ــەب تەرەقىىياتھرغ ــان ي كس ــانھردىن بۇي زام

ىــلەن تەگلىشــى  قالغــان بولســىمۇ بىــراق خىمىــيە  فىمىتــا ەەنلىــرى ب
ئۇنىڭــدىن بىــم ئىنســانھرنىئ ئېرىشــتەن نەرســىمىم تولىمــۇ چەكلىــك 

ــاكى ئەق   ــدار ي ــى ئىىتى ــا. ئەقل ــۇپ قالماقت ــدار بنل نمىســى  بول ــى ئىىتى ل
لىـ  بېرىلغـان تەجـرىبىلەر توغرىسـىدا تارقىلىـ  يـ رگەن       ېئ ستىدە ئ

مىڭدىن ئارتۇق ئـادەۋ   02 ەىسخولوگھرنىئ  دېمىگەندىمۇ خەۋەرلەرنى
ــتىدە ە ــرىبە   ېســخىتىلىق تەجــرىبە ئ ىئ س ــۇ تەج ــانلىىىنى  ب ــ  بارغ لى

نەتىجىلىرىنىــــــئ كنەلىرىنىــــــئ ب گــــــ نتى رېئــــــال تۇرمۇشــــــتا 
ــۇنىمۇ   ــنپ ئەمە . يەنە شــ ــدىغانھر كــ ــانلىىىنى بىلىــ قوللىنىلىۋاتىــ

مىئ دولھر ەۇل  522شىركىتى  روكفىللىربىلىدىغانھر كنپ ئەمەستى  
تەشتىللەپ ئۇ رغـا ھـازىر كـنەىناە     ەىسخولوگنىىر بنل ب چىىىرى  ب

ــان ە  مەكــتەەلەردە ــا قويۇلۇۋاتى ىلىق ســىناقنى دەســلەەتى  خىتســىيولغ
 لى  بارغۇزغان. ېقەدەمدە ئ

ــىتېتىدىتى« مىنىســوتا» ــىنا   ەىســخولوگھر ئۇنۋىرس بولغۇســى ماش
تــوغرا بەش يىــل مــۇددەت ئ زل كســىم ســىناق   –ئــادەۋ ئ ســتىدە تــوپ 

ارقىلىق ئــاران دېگەنــدە ماشــىنا ئادەمنىــئ ئىىتىــدار چېتــى قىلىــ  ئــ
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ــىنا   ــلىتى    –ھەمـــدە ئۇنىـــئ ماشـ ئ ســـت نىلەرنى ئوگۇشـــلۇق ئىشـ
ئىىتىدارىنى بەلگىلەيدىغان ئ چ خىـل سـىناق نەتىجىسـىگە ئېرىشـتى.     

ــۇ قۇرۇلۇشــىا  ــرىب ــۇپ ئىشــلىتىلگەن   – ئىلگى ــيىن بول ــئ  022كې مى
ئاكادېمىيىسـى ۋە   تەدقىىـات  ـ دولھر مەبلەغنى ئامېرىتا دۆلەتلىك ەەن

ــا     ــدىن باشــىا  مۇزىت ــدى. يەنە ئۇن ــنز ئ ســتىگە ئال باشــىا ئورگــانھر ئ
ئنگىنى  ئ چ ن نەچاە مىليون دولھرنى ئايىماي چىىىـم قىلىۋاتىـان   

ئەەەنـدىنىئ ئادەمـدىتى تۇغمـا مۇزىتـا تـا نتىنى      « سىشـور »كىشىلەر 
 05شــت رخپ ياردەملە ەىســخولوگنىئــېاى  ئ چــ ن بىــر قاناىلىغــان 

لىــ  بارغــانلىىىنى ئــاناە بىلىــ  كەتمىســە  ېيىــل جاەــالىق تەجــرىبە ئ
 كېرەب.  

ھەمـدە ئۇ رنىـئ    بېرىشـھر مانا شۇنداق ئ زل كسىم سىناق ئېلىـ   
ــاراكتېر     ــاننىئ خـ ــلەن ئىنسـ ــى بىـ ــي قوللىنىلىشـ ــنەلەپ ئەمەلىـ  –كـ

ــتە كنرخنەرلىــــك   ــىنى  ۋە ئــــۇنى ي كسەلدخرخشــ ئنزلــــ كىنى چ شــ
 0605لدى. بۇ ساھەدە قىلىنغان بىر زور ئى  شۇكى ئىلگىرىلەشلەر بو

 522 مەكــتەەلەردەيىلــى ئامېرىتىــدىتى ھەر قايســى دوختۇرخانــا      -
لىـ  بېرىلـدى.   ېمىڭاە ئادەۋ ئ ستىدە كىشـىلىك خـاراكتېر سـىنىىى ئ   

 ئىــدىيەدەبىــلەن مېنــى  لىــرى)كەشــۆىياتم  شبايىــائنزىنىــئ ەــار ق 
بـۇ تـارمىىى    ەېنىنىـئ وگىيە خولسـ ىلى  كەلگەن ەېبۇرۇلۇش ياساشىا ئ

ــىلىك خاراكتېر — ــلىقكىشــ ــتا دەپ   — شۇناســ ــۇددى مەن باشــ خــ
 نەزەرىــــيىلەرگەئنتتىنىمـــدەب كىشــــىلەر ئارىســــىدا مــــودا بولغــــان  

ــدە   ەىســخولوگىيەنىئئوخشــىمايدۇ. مەن بولســاۋ  ــۇ تارمىىىغــا ئا ھى ب
ــيەت ــلىك       ئەھمى ــىم تېگىش ــۇ ئىش ــرگە ب ــلەن بى ــۇنىئ بى ــم. ش بەردى

 ىشتى. قولھشىىمۇ ئېر
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قىيىناىلىـق   تىگەىـ جەمئىيخولوگىيە ئىنسـانىيەت  سىئنز ەەيتىدە ە
لى كنپ قىسـىم مەسـىلىلەرنى ھەل قىلىشـىىمۇ كەڭ    ېكەلت رخۋاتىان خ

 كنلەمدە قوللىنىلدى. 
شـــەھەرلىك ئىشســـىم رنى ئىشـــىا ئورۇنھشـــتۇرۇش  يـــورب نىيـــۇ
اي ئايال ئىشسىم ئ ستىدە ئـون ئـالتە ئـ    –نەەەر ئەر  000 05ئىدارىسى 

ئۇ رنىئ ھەر  نەتىجىسىدە ەسىخىك سىناق ئېلى  باردى. بۇ سىناقھر
ــممىتىگە   ــنز خىــ بىرىنــــى مۇناســــى  ۋە زۆرخر خىــــممەتتە )ئــــۇ ر ئــ

 قەدەرم ئورۇنھشتۇرۇشىا ئىمتان بولدى.  كننەلىگەنگە
ــئ     ــتھردا ئۇ رنىـ ــنپ ۋاقىـ ــ  كـ ــىھەت قىلىـ ــ ش ۋە نەسـ كني نـ

لغـان چىگىـ  ۋە قىـيىن    قېلىشىغا سـەۋە  بو  ئىشسىمخاراكتېرىدىتى 
مىــئ  022بېسىىىشــىنى ئىلگىــرى ســ ردى. بــۇ ئىشــىا  مەســىلىلەرنىئ

ــمىنى      ــنپ قىس ــئ ك ــى. بۇنى ــۇل كەتت ــنەرەب ە ــن ك ــ دولھردى  كارنى
ــشــىركىتى ۋە  ــورب ۇنىي ــ    ي ــاردەۋ قىلى شــەھىرىدىتى ئىشســىم رغا ي

جەمئىيىتى ئىئانە قىلدى. مەن بۇ ئىشتا خالىس مەسلىھەتاى بولـدۇۋ.  
ــىن  ــا س ــتۇرۇلغان ماگ ــتىدىتى    02اقىا قاتناش ــادەۋ ئ س ــئ ئ ــاە مى نەچ

تەتىىىات ئ ستىدىن نازارەت ئېلى  بېرى  ۋە تەشـتىللەش ئىشـلىرى   
قېتىم روھىي سـىناق   001مىئ  80تاەشۇرۇلدى. مەن ئۇ ر ئ ستىدىن 

ــ ن     ــر ە ت ــر شەخســنىئ بى ــدىتى ھەربى ــۇ ر ئىاى ــاردىم ۋە ئ ــ  ب ئېلى
ۇۋ. شــۇ ۋاقىتنىــئ ئنزىــدە مەن خــاراكتېرى ھەقىىــدە خــاتىرە تۇرغــۇزد

ئىنســان ھاياتىغــا نىســبەتەن دىنــى ئەقىــدىنىئ مــۇھىملىىىنى بىلىــ  
ــان ئاشــۇ زور       ــەتاىلىك قىلغ ــلىدىم. مەن ئــنزخۋ رىياس ــتە باش يېتىش
تەجرىبىلەردىن كەلگەن ەار ق نەتىجىلەر بىلەن ئىلگىـرى بىمـارلىرىم   

گل مدە بىر ئ ستىدە ئېلى  بارغان تەجرىبىلەرنىئ ئوخشاشلىىىدىن كن
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قانۇنىيەتنى سەزدىم. شۇنداق قىلى  بىم بۇ تەجرىبىلەردىن مۇھىم بىر 
ــدە    ــاخىرقى دوكــھت ئىاى ــۇ ئەڭ ئ ــدۇق. گەرچە  ئ ــى يەك نلى نەتىجىن

دىننـى قوبـۇل قىلغـان يـاكى     »ئېھن قىلىنمىغان بولسىمۇ  ئـۇ نەتىـجە   
ق ئىبادەت سورۇنلىرىغا بېرى  تۇرىدىغان ئادەۋ  دىنسىم ياكى ھېاىاندا

 ك چلــ كرەبئىبــادەت بىــلەن شــۇغۇلھنمايدىغان ئادەمــدىن ئەۋزەل ۋە 
 دېگەندىن ئىبارەت بولدى.« ئىتەن تەبىئەتتە ئىگە

مېنىئ دىنغا قايتىشىم بىر ئازغۇننىئ ئنزى چىىى  كەتتەن دىنغا 
  بۇ قايتىشىا بىـرەر  دېمەكاىمەنتىيول تېۆى  قايتىىنىغا ئوخشىمايدۇ. 

لمىـدى. لـېتىن ئويلىمىغـان يەردىـن بـۇ      قىمىىى سەۋە  بو ياتىھېسس
زورى بىلەنھ قايتى  بولدى. مەن بـارلىق دىنـدار ر بـۇ     ئەقىلەەقەت 

ھەقىىەتنى ئېتىـراپ قىلىـدۇ دەپ ئويلىمـايمەن ھەمـدە ئنزخممـۇ ئـۇنى       
نىـــئ دىـــن توغرىســـىدىتى ېڭ تـــوغرا ئۇســـۇل دەپ قارىمـــايمەن. مئە

ە ئـۇ ر مـۇقەددە    ئىدىيەمدە بەزى دىنى مەزھەەـلەر قوللىمايـدىغان ۋ  
ن مەزمـۇنھر بــار.  بىلىـدىغان بىـر قىســىم قاراشـھرنى ئىنتـار قىلىــدىغا    

 نىئ نەزىرىمدىتى دىن قانداق نېمەك ېئۇنداق بولسا م
 مەۋجۇتلۇقىغـا س ەىتىدە  مەنبىئىدىن دېمەب بىر ك چنىئ ھايات 

. بـۇ كـ چ ئـالەمنى ئورۇنھشـتۇرغان  ئاسـمانھرنى      دېمەكتـۇر ئىشىنى  
ئالھھنىئ ك چىـدۇر. دىـن دېـمەب ئـالھھ  ئنزىنىـئ ئـارقىمۇ       ياراتىان 

ئارقا چ ش رگەن كىتابلىرىـدا كنرسـەتتەن ئىھھىـي قانۇنغـا قانـائەت      
ئەڭ  نەســــىھەتلىرى تەلىماتھرنىــــئ. ســــاماۋى دېمەكتــــۇرقىلىــــ  

لىنىدۇ. ېىنىي ھەقىىەتلەر ئەنە شۇ ردىن ئد  بايلىق بولۇپ قىممەتلىك
تۇرىدۇ. دىن  ئوروندايۇقىرى  ئىلىمھردىنق بارلى مۇساەىسىدەدىن ئنز 

  «.يىغىلى  ئورنىدۇر ئىلىمھرنىئدېمەب بارلىق 
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باشـىا نۇرغـۇن كىشـىلەرگە     چاغـدا بولغـان   كـاەىر دېمەب  بۇ ئادەۋ 
بەلتـى دىننـى    بولمىغـان.  كـاەىر ئوخشاش ئالھھنىئ ھەقىىىي دىنىغـا  

ىك   بۇرمىلىغـــان ســـاختا نەرســـىلەرگە  بىـــدئەتلخۇنۇكلەشـــت رگەن
ــا   ــا    كــاەىرقاەلىغــان چېركــاۋ دىنىغ ــان ئېيتىــ  دىنغ ــۇ ئىم بولغــان. ئ

قايتىىنىدا ئنزى ئىلگىرى ئىنتار قىلغان دىنغا قايتمىغان. بەلتـى ئـنز   
ئېڭى ۋە ئەقلى رازى بولىدىغان دىنغا قايتىان. ئەگەر بۇ كىشى ئىسـھۋ  

ئىدى  ئەلـۋەتتە   ئېرىشتىنىدەدىنىنى ەاكىت بىلەن تونۇش ەۇرسىتىگە 
ــن ــى   ئ ــى ئىتەنلىتىن ــتە ئىســھۋ دىن زى ئىشــەنگەن دىننىــئ ئەمەلىيەت

 بىلگەن بو تتى. 
تەجـرىبە ۋە ئىلىـم يولىـدىن ئىمانغـا قايتىـ         نك ھىنرىدوكتۇر 

كەلگەن بىردىنبىر ئادەۋ ئەمە . ئۇنىڭدىن باشـىىمۇ نۇرغـۇن ئـالىمھر    
 بار. 

 «قايغۇرمـاڭ  بـاتۇر رچە ياشـاڭ   »ئامېرىتىلىق مەشـھۇر يـازغۇچى    
انلىنى  گۇم»مۇنداق دېگەن:  كارنى  دالىدېگەن كىتابنىئ ئاەتورى 
نىــئ ئىمــانىمنى ئــاجىم ھــالەتتە كەلتــ رخپ ېۋە بىئــاراملىق دولىــۇنى م

ئــاز قالغــان  كېتىشــتەقويغــان ئىــدى. مەن دىنســىم  خۇداســىم بولــۇپ 
ئىدىم. مەن ئىنسانىيەتنى خۇددى نەسـلى يوقالغـان  تاشـىا ئايلىنىـ      

ر رغا ئوخشاش ھې  قانـداق ب يـ ب غـايىگە    ىغان دىنوزاۋيەر قېتىدا قال
دەپ « يوقالغانــدەب يوقىلىــدۇ دىنــوزاۋىر رئىــگە ئەمە   ئــاخىر ئاشــۇ 

 قارايتتىم. 
ئۇرۇلــۇپ  ئــۇنى  شــامىلىكېــيىن بــۇ شەخســتە ئىماننىــئ مەيىــن 

 ەەرقـى ھاياتنىئ  ھا كەتلىك باياۋاندىن  غانىبولمئىمان بوستانلىىى 
 تۇيغۇغا كەلت رىدۇ. يوق ئىتەن دېگەن 
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 نېمەتلىرى بېرىۋاتىانھازىر ماگا دىننىئ »ئۇ يەنە شۇنداق دەيدۇ: 
ياخشى تاماق  ساپ سۇ قاتارلىىھردەب مۇھىم تۇيۇلىدۇ. ھـالبۇكى بـۇ ر   

 مەنىـۋى باياشات ياشىشىمىمغا ياردەۋ بېرىدۇ. دىـن ماگـا    بىمنىئبولسا 
ئېيتىانـدەب زور   ىـس جىم ۋىليـاۋ مەنۆەئەت ئاتا قىلىدۇ. يـاكى ئـۇ ماگـا    

  تۇرمۇش ئازادىلىتى  كنگ لل ب ھايات ئاتا قىلىدۇ. ئۇ ماگا خۇشاللىق
ــۇن   غەۋ       ــدىن قورق ــدۇ ۋە مەن ــا قىلى ــىجائەت ئات ــد ش ــەن   ئ مى ئىش
بىئاراملىىنى يىراقلىتىـ  تاشـھيدۇ. مېنـى ھاياتتـا نىشـانھر ۋە غـايىلەر       

ــۇقلىرىنى   ــدۇ. ئالدىمــدا بەخــت ئۇە كەڭ ئېاىــ  بىــلەن ئوزۇقھندۇرى
يېشىل بوستانلىق يارىتى   بېرىدۇ ۋە ماگا ھايات چنلل كى ئوتتۇرىسىدا

  «.بېرىدۇ
ھەقلىق ھالدا مۇنداق دېگەن ئىدى:  بىتون فرانسىسەەيھسوپ 

  قويىسـىمۇ خۇداسـىملىىىا مايىـل قىلىـ      ئەقىلنىبىلىمنىئ ئازلىىى »
ــ        ــتە ئېلى ــا ئىشىنىش ــاننى دىنغ ــ ش ئىنس ــۇر چنك ــگە چوگى بىلىم

  «.ىدۇبار
شاكىلى بىلەن ەەخىرلىنى   ەەلسەەىنىئچا  ەەيھسوەھر  ئىلىم ۋە 

  ي رگەنلەر دىنغا قارشى ئىنىىھ  قىلى   ئالھھىا بويۇنتاۋلىق قىلى 
تېـنى  بىـلەن چـوڭ خاتـالىق ەاتىىىىغـا       مەۋجۇتلۇقىغـا بەلتى ئۇنىـئ  

چنك ۋاتىـــدۇ. ئۇ رنىـــئ بەزىلىـــرى بـــۇ ئىشـــنى شـــنھرەت ئىـــمدەپ  
بىلەن داڭ چىىىـرى  ئ چـ ن قىلىۋاتىـدۇ. يەنە بەزىلىـرى      ئەركىنلىك

ستىن  كىشىلەردىن ھەۋىسىنى قورۇنما – ھاۋايىبولسا  ئنز نەەسىنىئ 
ۋىجــدان ئازابىغــا ەىســەنت قىلماســتىن قاندۇرۇشــىا   ھايــا قىلماســتىن

شارائىت يـارىتى  ئ چـ ن دىننـى تـ پ يىلتىمىـدىن ۋەيـران        –شەرت 
 كنزلەيدۇ.  قىلىۋىتىشنى
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چوگىۇر شـىانھر   تەەەكتـ ردا ما ئىلىمدە كامالەتتە يەتتەنـلەر   ئەم
ــ ز      ــدىن ي ــۇ ئىمان ــوزۇق بولغــان ب ــ گىمە  ئ ــۇر  ت ــنچمە  ن بولســا ئ

 . ئنرىمەيدۇ
ــم يەنە  ــۋىيبىــ ــلەن   نەزەرىيىــ ــلەر بىــ ــي ەەنــ ــي روھىــ ۋە ئەمەلىــ

 –شۇغۇللىنىدىغان داگلىق شەخسلەر  ئالىمھرنىئ ئىشەنالىك تۇتىـۇ  
 غــا ىتۇتى  كىشــىلەرنى شــۇ   ئېســىلغانلىىىنى چىــئ   ســىغا ىتۇتىدىــن 

 ئاشتارا چاقىرىۋاتىانلىىىنى كنردۇق.   ئېسىلىشىا
بىــلەن مەشــھۇر بولغــان  ئېىىمــىەىتىــر  ەراگمــاتىمىملىقئنزىنىــئ 

ئــالھھ بىــلەن »مۇنــداق دېــگەن ئىــدى:  جىمىــس ۋىليــاۋ ەىســخولو 
نىـئ  بار  بىم ئـنزىمىمنى ئالھھ  مۇناسىۋەتبىمنىئ ئارىمىمدا ئ زخلمە  

ئ مىــدلىرىمىم  –رىياســەتاىلىتىگە تاەشۇرســاق بىمنىــئ بــارلىق ئــارزۇ 
  «.رېئاللىىىا ئايلىنىدۇ

ئىمان ئىنساننىئ تۇرمۇشـىدا كەۋ بولسـا   »ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن: 
بولمايــدىغان كــ چ. ئــۇ ك چنىــئ يــوق بولۇشــى ئىنســاننىئ تۇرمــۇش  

  «.كەچ رخشتىن ئاجىم كەلگەنلىتىنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ
 ۋاقتىداەروفېسسورى بولغان  ەەلسەەە ئۇنۋېرسىتېتىنىئ ارۋاردھئۇ 

بىئاراملىق ۋە ئەندىشىنىئ ئەڭ چوڭ دورىسى »مۇنداق دېگەن ئىدى: 
  «.ئىماندۇر

ــ  ــدۇ:   كارنى ــداق دەي ــ ن   »يەنە مۇن ــ  ئ چ ــى بىلى ــۇ ھەقىىەتن ب
نىـئ ئاتـا   ېئوقۇش كەتمەيدۇ. بۇ ھەقىىەتنى م ئۇنۋېرسىتېتىدە ارۋاردھ
ئاددىي ئنيىدىھ بىلگەن ئىتەن. دەريـا تاشـىىنلىرى    دىتىيېمىئاناۋ  –

ــاەە ــۇ ئىتتىســىنىئ خۇشــ   –ت ۋە قەرزلەر  ئ ــىلەر ئ ــا  ھادىس ال  غالى
ــتە   ــى تەۋرى ــ ب روھىن ــازىر مك چل ــۇ ق  ېلمىگەن. ھ ــئ ق ــدەنى  ت ۋىم
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ەۇرسـەت چىىتـى     بېرىشىمگەئوقۇپ  نەقشنىجاراگھپ تۇرۇۋاتىان بىر 
 ناخشىنى ئوقۇيتتى:ئاەاۋ ئني ئىشلىرىنى قىلغاچ بۇ 

 
 بار مېھرىبان بىر ئىگەۋ 

 تەشۋى  نە بىلمەيمەن. –غەۋ 
 ھەر دائىم تىن  ياشاشنى 
 شۇ ئىگەمدىن تىلەيمەن.

 
ــم    ــانھر ئىلى ــۋەتتە ئىنس ــىدىتى   –مەن ئەل ــن ئوتتۇرىس ەەن ۋە دى

باشـــىا ســـنز قىلمـــاي ئـــنتتەن ئاشـــۇ كـــ نلەرنى  كېلىشمەســـلىتتىن
كەلمەســتە كەتتــى. مانــا  جېــدەللەر ئۇنتۇيالمــايمەن  لــېتىن ھــازىر بــۇ

دىننىـئ   ەىسـخولوگىيەمۇ ب گ ن ئەڭ زامانىۋى ەەن دەپ ھېسابھنغان 
خىتا ســــىە»رولىــــدىن گەپ ئاچماقتــــا  نــــېمە ئ چــــ نك ســــەۋەبى: 

دوختۇرلىرى ك چل ب ئىمان  دىن  ناماز رنىـئ بىئـاراملىق ۋە روھىـي    
جىددىيلىشىشـــنى يېڭىـــ  چىىىشـــىا  بىـــم شـــىتايەت قىلىۋاتىـــان      

 كېۆىللىــككــنەرەكىنى تولــۇق ساقايتىشــىا  رىمىــدىنېيكېســەللەرنىئ 
  «.قىلىدىغانلىىىنى بىلىدۇ

خىتا دوختـۇرلىرى ئـۇنى ئوبـدان بىلىـدۇ. ئۇ رنىـئ      سىشۇنداق  ە
ھەقىىىـي  دىنـدار ئىنسـان    »مۇنداق دەيدۇ:  بىرىلبىرى دوكتور ئا. ئا. 

  «.گىرىۆتار بولمايدۇ كېسەللىتتەھەرگىم روھىي 
روھىي كېسەللىك دوختـۇرلىرى يېڭـى تىۆتىتـى     رىمدەىەزنمېنىئ 

ــا     ــى دىنغـ ــۇ ر بىمنـ ــىلەر ئەمە . ئـ ــىا كىشـ ــىھەتاىلەردىن باشـ نەسـ
  ئىشىنىشتە ئاخىرەتتىتى دوزاس ئازابىدىن ساقلىنى  ئ چـ ن ئەمە  
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بەلتى بۇ دۇنيادىتى دوزاس بولغان ئاشىازان يارىسـى  نېـرۋا ئـاجىملىق     
 قىمىىتۇرىـدىغان ن ساقلىنىشىمىم ئ چـ ن  ساراگلىق قاتارلىق ئازابھردى

  «.كىشىلەردۇر
ــانىمىمدىتى  ــدا زامــ ــتەنئامېرىتىــ ــەللىك  يېتىشــ ــي كېســ روھىــ

يېڭى دەۋر كىشىلىرى روھ » يون  كارىلدوختۇرلىرىنىئ بىرى دوكتور 
 دېگەن كىتابىدا مۇنداق يازغان: « توغرىسىدا ئىمدەنمەكتە

ــەللەرنىكيــ زلىگەن  جەريانىــدامەن ئــنتتەنتى ئــ چ يىــل   »  ېس
داۋالىدىم  بۇ ئارىلىىتا مەن ئىمانسـىملىق ھەمـدە دىنىـي ئ گـ تلەردىن      
چەتنەش سەۋە  بولمىغـان بىرمـۇ مەسـىلىنى تاەالمىـدىم. مەن بـارلىق      
بىمار رنىــئ كېســەل ئولجىســىغا ئايلىنىــ  قالغانلىىىنىــئ ســەۋەبىنى  
 ئۇ رنىئ دىندىن ئىبارەت روھىي تىنالىىتىن مەھـرۇۋ قالغانلىىىـدىن  

ــۇ ر   ــنردخۋ. ئەگەر ئ ــ بك ــئ    ە ت ني زل ــا  دىننى ــا قايتمىس ــدا دىنغ ھال
بۇيرۇق  چەكلىمىلىرىگە ئەمەل قىلمىسا ئۇ رنىئ ساقىيىشىدىن ئ مىد 

  «.يوق
ۋە ئۇنىڭغــا تــايىنى  كىشــىگە  ئىشــىنى نــېمە ئ چــ ن ئالھھىــا  

 لى  كېلىدۇك ېىق  سا مەتلىك ۋە خاتىرجەملىك ئتىنال
بــۇ ســوئالغا جــاۋا  بېرىشــتە تەكلىــ        جىمىســنى  ۋىليــاۋمەن 
 قىلىمەن. 

ــان     » ــۇ ئوكي ــۇنلىرى ھەرگىمم ــان دولى ــئ مەۋە ئۇرۇۋاتى ئوكياننى
تېگىدىتى تىنالىىىا تەسىر كنرسىتەلمەيدۇ ھەمدە ئۇنىئ تىنالىىىنـى  

. شۇنىڭدەب ئالھھىا بولغان ئىمانى چوگىۇر ئىنساننىئ بۇزىۋىتەلمەيدۇ
ــىرتتىتى    ــدىتى خـــاتىرجەملىتنى سـ ۋاقىتلىـــق ئنزگىرىشـــلەر  قەلبىـ

. ھەقىىىي دىندار ئادەۋ بىئاراملىىىا بوي بەرمەيـدۇ. ئـنز   بۇزىۋىتەلمەيدۇ
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ــدۇتەگتەشــلىتىنى مەگگــ   ــدا  يوقاتماي ــاتلىق يولى ــم ھاي ــۇ ھەر دائى . ئ
 ك ت ۋىلىشــىايولۇقــۇش ئېھتىمــاللىىى بولغــان ھەر قانــداق قىســمەتنى 

  «.دائىم تەييار تۇرىدۇ
ــۇرىيەت  ــئجۇمھــ ــى  - 0690 گېمىتىنىــ ــئ  -00يىلــ - 06ئاينىــ
ئـالىمھر نېـرۋا كېسـەللىتى بىمـارلىرىنى داۋا شـتا      »ك نىدىتى سانىغا: 

سـلىغان بولـۇپ ئۇنىڭـدا    ېب خەۋەردېگەن ماۋزۇدا بىر « دىنغا تايانماقتا
 مۇنداق دېيىلگەن: 

دىندا چىئ تۇرغان ۋە ئەڭ ھا كەتلىك  خەتەرلىك مىنۇتھردىمۇ »
   «قايىلمەنەقىىەت ئىگىلىرىگە ئىمانى تەۋرەنمىگەن ئاشۇ ھ

 نەزەرىيىلەرنىــــئدەپ تەييــــار « ئەڭ ھا كەتلىــــك مىنــــۇتھر»
داۋراگاىلىرى دارۋىننىئ تەدرىجىي تەرەقىىيات ۋە تەبىئىي تاللىنى  

: ھېتسـىلىنىئ  جۇلىئاننەزەرىيىسىنى كنكتە كنت رخش پ ي رگەن  
« دىــن دېــگەن خۇراەــات  ئىنســان بــۇ ئالەمــدە مۇســتەقىل ياشــايدۇ»

بازارغــا سېلىشــى  يــ رگەن ئاشــۇ چــاغھرنى  سەەســەتىلەرنىدېــگەن 
 . دېمەكاىمەن

ــۇرلىرى ب گـــ ن    ــەللىك دوختـ ــي كېسـ ــدە روھىـــي  تروھىـ ى ك نـ
داۋا شتا دىن ۋە ئالھھىا ئىشىنى   ساماۋى رەھمەتتە  كېسەللىتلەرنى

سېغىنى  بېرىدىغان ئ ن مىنىئ باشـىا   شەەىەتتەئىنتىلى   ئىھھىي 
ىنىئ ئ نـ مىگە قارىغانـدا ئنتتـ ررەب بولىـدىغانلىىىنى     ھەرقانداق دور

 . ئىسۆاتلىدى
گىرىۆتـار بولغـانھر    كېسـەللىتتە شـەھىرىدىتى روھىـي    يـورب ۇ ني

ئىاىدىتى جىنايەت سادىر قىلغانھرنى تەتىىق قىلىدىغان ئا ھىدە بىر 
دوختۇرخانىدا دىـن  مـېڭە ھـ جەيرىلىرىنى ئېلېتترونلـۇق غىـدىىھش      
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م ۋە نېرۋىنى تىناھندۇرغۇچى دورىھر بىلەن بىـر  ۆولىسىئىم ئېلىتتىر)
 قاتاردا تەجرىبە قىلى  كنرخلدى. 

ــجە  ــايەتتەنەتى ــد    نىھ ــىدىن ەەقەت ئ مى ــدى. ساقىيىش ــالتىس بول ق
قالمىغان ئاشۇ ساراگھر ساراگھر دۇنياسىدىن ئوگھر دۇنياسـىغا چىىتـى.   

ايەتلەرنى سـادىر  ئىرادىسىنى كونترول قىھلمىغان ھالدا قورقۇنالۇق جىن
قىلغــان ئاشــۇ ســاراگھر بــۇ ئۇســۇلدىتى داۋا ش چارىســى ئــارقىلىق       

باشــىۇرا يدىغان بولــدى.  ھەرىتەتلىرىنــىـ ئىرادىســى  خىيــالى  ئىــ     
ئۇ ر ەۇشايمان ياشلىرىنى تنك شتى  ئەمدى ئۇ رنىئ بـارلىق ئارزۇسـى   
ســاماۋى رەھــمەت ۋە ئالھھنىــئ كەچــ رخمى ئ ســتىگە مەركەزلەشــتەن   

 ئىدى.  
ئالىمھر بۇنىڭغا قايىل بولۇشتى. ئۇ ر ئالھھنى ئۇلۇغھپ ئاسـمانغا  

ــراپ    ــاجىملىىىنى ئېتى ــۇ ر ئنزلىرىنىــئ ئ ــ ردى. ئ   قىلىشــى قــول كنت
ــم    ــ ن دۇنياغــا ئىلى ــ  ئىمانغــا    –ە ت ەەن دىنســىملىىىا ئەمە   مەگگ

 چاقىرىدۇ  دەپ جاكارلىدى. 
  چەكلەنمەسـتىن  نـھ بىلەبۇ ئى  روھىي كېسـەللىتلەر دوختـۇرلىرى   

بەلتى جىسـمانىي كېسـەللىك دوختۇرلىرىـدىمۇ كنرخلـدى. بـۇ دوختـۇر ر       
ــمىنى   جىســـمانىي ۋە نېـــرۋا خاراكتېرلىـــك كېســـەللىتلەرنىئ كـــنپ قىسـ

قازىنى  ئ چـ ن ئالھھىـا ئىشـىنى  زۆرخر دەپ     قىيەتەمۇۋەەۆساقايتىشتا 
ەرەەنىـئ  قارىدى. خۇسۇسەن دوختۇر  بىمـار ۋە ئىمانـدىن ئىبـارەت ئـ چ ت    

ــىنى داۋا ش مۇددىتىنىــئ   م ېــقىسىىرىشــى ۋە كېســەللىتنىئ ت بىرلىشىش
 .  سابھشتىېھساقىيىشى ئ چ ن ئەڭ ەايدىلىق ئامىل  دەپ 

ئانـــــاتومىيە يـــــاردەماى  ۋىرســــىتېتىنىئ ىئۇن جـــــونس ســــانت 
  ئامېرىتــا جەرراھ )تاشــىى كېســەللىتلەر دوختــۇرىم  ر ەروفېسســورى
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مۇنـداق دەيـدۇ:    ئـادولف  ئارنىسـت ول جەمئىيىتىنىئ ئەزاسى دوكتور بـ 
مەن شۇ تونۇشىا كەلدىمتى  ھەقىىىي داۋا ش بىر  ۋاقىتتـا روھ ھەۋ  »

ئېلىشى كېرەب ئىتەن. بىلـدىمتى  مېنىـئ ۋەزىـۆەۋ     ئىاىگەتەننى ئنز 
تېببىي ۋە ئوەېراتسىيە بىلىملىرىمنى ئالھھىا بولغان ئىمانىم ۋە بىلىمىم 

بۇ ئىتتـى جەھەتـتە ك چلـ ب بىـر     بىلەن ماسھشتۇرۇش ئىتەن. مەن 
ئاساسىا ئىگە بولدۇۋ. بۇ مىسلىسىم ئۇسۇل ئارقىلىق بىمارلىرىمغا ئـۇ ر  
موھتــاە بولۇۋاتىــان مــۇكەممەل دورا تەقــدىم قىھلىــدىم. مەن چوگىــۇر  
ئويھنغىنىمدىن كېيىن شۇنى ھېس قىلدىمتى  تېببىـي بىلىـم بىـلەن    

بىـي ئىلىـم ەەلسەەىسـىدىتى    زامان تېب يېىىنىىئالھھىا بولغان ئەقىدە  
 ئىتتى مۇھىم ئاسا  بولۇشىا تېگىشلىك ئىتەن. 

شــۇنى بىلــدىمتى  جەريانىــدامەن تېبــابەت بىــلەن شــۇغۇللىنى  
نىــئ روھىــي تەرەەــلەر بىــلەن قوراللىنىشــىم ئنزخمنىــئ تېببىــي       ېم

داۋا پ  كېسەللەرنىساھەدىتى بىلىمىم بىلەن قوشۇلسا مېنىئ ھەممە 
اندىمۇ كنگ لدىتىـدەب داۋا پ كېتىشـىمگە كـنزخۋ      داۋالىغكېتىشىمگە

يەتتــى. ئەممــا ئىنســان بــۇ مۇھىتتــا ئــنز ەەرۋەردىگــارى بىــلەن ئــا قە  
يارتـا داۋا شـتىن باشـىا بىـر      – يىرىمساقلىمىسا  ئۇنىئ ئۇرۇنۇشلىرى 

يەتـمەي قېلىشـى    دەرىجىگىمـۇ نەرسە بولماي قېلىشى  ھەتتا تېخى شۇ 
  «.مۇمتىن

ــى ــۇ ق    غەر ۋەتىنىمىمدىت ــىىغا ق ــادا ردىن باش ــگەن س ــتىن كەل ب
اشـۇ ھەقىـىەت ئاۋازلىرىغـا قـۇ ق     سالمايدىغان بىـر قىسـىم زىيـالىيھر ئ   

ەەنـگە يېڭـى    –لى  باقسۇن. ئـۇ سـادا رنى ياگرىتىۋاتىـانھر ئىلىـم     ېس
چىلەر ەقامىلى  قالغان تار نەزەرىي ياتىغاىھېسسي رخش قىلغانھر ياكى 

بولماستىن  بەلتى  خىيالۆەرەسلەري رگەن ۋە س يى يوق دېڭىمدا ئ زخپ 
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ــم     ــانىۋى ئىلى ــان زام ــنزىتى  ئ ســتىگە قۇرۇلغ ــۇ ھىمە  تەجــرىبە  ك م
 تايىنى  ھنك ۋ قىلىدىغان بىلىمى چوگىۇر ئالىمھردۇر.  مەنتىىىسىگە

بۇ ئاۋاز رنىئ ئىلمىي تەرەقىىيات  مـاددىي بـايلىق  ئىىتىسـادىي    
ن  كىشــىلىرى ئــاي يــ زىگە ەاراۋانلىىتــا ئەڭ يــۇقىرى چەكــتە يەتــتە

قەدەۋ قويغــــان قۇدرەتلىــــك ئەللەردىــــن  ئەەھتــــون غــــايىلىرىگە  
ــا«ەەزىلەتلىــك ئەل قاراشــلىرى» ــي   غ ــا  ئەمەلى ــال ھاياتى ئەمە  رېئ

مەنۆەئەتلەرگە ئىشـىنىدىغان ئەللەردىـن چىىىشـى كىشـىنى ھەيـران      
ا قالدۇرىدۇ. ئۇ ئەللەرنىئ ئالىملىرى بولسا  ئىمـاننى ھايـاتلىق يولىـد   

تەدبىــر  ئــوزۇق   –يــ ز بېرىشــنىئ ئالــدىنى ئــالغۇچى چــارە   ەــاجىئە
 زۆرخرلىتىنــى قىلىۋىلىشــىنىئھىــدايەت ۋە نــۇر  ھەمــراھ ۋە ەاكىــت  

 چاقىرىق قىلىۋاتىدۇ. 
بىــم مانــا شــۇ بايــانھر بىــلەن ەەقەت ي زىنىــئ ەــارقىراقلىىى ۋە       

كـ ۋ  تۇرىدىغان بىـر ت ر  ەەرقلىنى قەلبىنىئ قارىلىىى بىلەن ئا ھىدە 
ئىماننىئ »  «ەەن ئىمانغا قارشى»ئادەملەر ھازىرغىاە تەكرار ۋاتىان: 

  دېگەن ئاشۇ ئنت پ كەتـتەن يالغاناىلىىىغـا ك چلـ ب    «يوق كىرىتى
 رەددىيە بىرىمىم.

 خاتىمە

ىغـا قويغـان بايـانھر بىـلەن بىمنىـئ يـول ۋە       تۇربىم بۇ كىتابتـا ئوت 
لىتىمىم ماگىدىغان بىر  نىشانىمىم ئايدىئ بولدى  دەپ ئويھيمەن. مىل

 ئىمان يولى. بىمگە باشىىاە تالھش يولى يوق.  –يول بار. ئۇ 
ــاھەلىرىگە     ــارلىق سـ ــئ بـ ــان ھاياتنىـ ــي ئىمـ ــىرىنىھەقىىىـ  تەسـ

 كنرسىتىدۇ. 
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ــدا ئەڭ ئاكتىــ   ئەڭ تېتىــك  ئەڭ    ــات ئالدى ــا ھاي ئىمــانلىق قەل
 ت رگ ن قەلا. ئۇنىڭغا چ شـت نل ب  تەنھـالىق  مىسـتىنلىك دېـگەن    

 ھالەتلەر يېىىن يولىمايدۇ. 
ــئ ھەمراھلىىىــدا       ــئ ب يــ ب ەەرۋەردىگارىنى ــۇ ھەمىشــە ئالەمنى ئ

ئىمانـدۇر. ئـۇ    ئىسـھماە ياشايدۇ. بۇ يەردىتى ئىمان توغرىـدىن تـوغرا   
ە ت نلـ كى  مـاددىي    مەنىـۋى   ئىنسـانىيەت  قىممەتروھىي  ئالىيئەڭ 

زمـــۇن . ھاياتلىىنىـــئ بـــارلىق مەجەۋھىـــرىبىباھـــا  داغـــداملىىىنىئ
ي كســەكلىتى ئىمانــدىن ك تــ لگەن مــاھىيەتتۇر. شــۇنداق ئىــتەن ئــۇ 

ــا ئەڭ   ۋە ئنرنەكلىــك  قىممەتلىــكئىمــان بىمنــى ھەرقاچــان ھاياتلىىت
ئنزىمىمنىـئ   –تۇيغۇغا ئىگە قىلىشى  بىمنـى دۇنيانىـئ زىننىتـى  ئـنز     

 ئايھندۇرۇشى كېرەب.  رىگەەەخ
ــدىن    ــانھر ئىاىـ ــازىرغىاە ئىنسـ ــ  ھـ ــدىن تارتىـ ــاە قەدىمـ نەچـ

ي زلىگەن ەىتىر بايراقـدارلىرى چىىتـى  چىىماقتـا. ئۇ رنىـئ نۇرغـۇنى      
ــاش      ــى بايى ــىمۇ  ھەقىىەتن ــگە بولس ــرىتىگە ئى ــمدەش غەي ــىەت ئى ھەقى
ــنز يــولىنى تاەالمــاي    كــنزىگە ئىــگە بولمىغــانلىىى ئ چــ ن ئــاقىۋەتتە ئ

يېڭى قايمۇقۇشـھرغا باشـھپ     –ي رگەن ئىنسانىيەتنى يەنە يېڭىدىن 
 جىنايەت ئنتت زدى.  ىمكەچ رگ س

ــا    ئىنســان ئ ســتىدىتى جىنايەتاىلىــك ئىنســاننىئ ئىاتــى قەل
 تەلەەلىرى بىلەن ئوينىشىشتىن ئارتۇق بولمايدۇ. 

 مېڭىشـىا ەەقەت بىـمدە ئۇنىڭـدا    ئـالغىنىمىمدا يول ئالـدىمىمدا  يـول   
ج رئەت قىلىشھ قالدى. بىم كنزىمىمنى يوغـانراق ئاچـايلى. دۇنيانىـئ    

ــىرلىىلىىى ــ س ــىامگە بى ــ     ئويلىنىش ــىلەرنى كنەەيتى ــلىك نەرس تېگىش
 بېرىدۇ. 
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ــمگە       ــدىھ بى ــنزنەكتىن قارالغان ــگەن ك ــان دې ــىرلىىلىق ئىم ــۇ س ب
ئنزىنىئ ھەقىىىي  مەزمۇندار ماھىيىتى بىلەن ئاشتارا بولىدۇ. كـنكتە  

بىــم    قۇيــاش بولمىســا بىمنىــئ ھايــاتىمىم نــنل دېمەكتــۇر  دېــمەب      
ــايمىم. روھى  ــدىن ئايرىھلم ــۇ   ئۇنىڭ ــر   ئ ــىمۇ ەەقەت بى ــئ قۇياش مىمنى

 بولسىمۇ ئىمان. 
ــاانلىىى    ــئ ئۇيۇشۇشـ ــتىىبالىمىمنىئمىللەتنىـ ــار قلىىى   ئىسـ ەـ

ئەنە شــۇ ئىمــان  قىيەتەمــۇۋەەۆ  ھەمــدەملىك ئىاىــدىتى بىرخىللىــق
ــارلىق كنگــ لاەب ئىســتەب    ــنزىمىمنى ب خاھىشــھر  –بىلەنــدۇر. بىــم ئ

ــۇد   ــمدىھ ۋۇجـ ــان چىغىمىـ ــدىن قۇتىۇزغـ ــ ن چاگگىلىـ ىمىم ھەق ئ چـ
 سوۋۇمايدۇ. روھىمىم ئىمانغا ئىنتىلى  تۇرىدىغان بولىدۇ. 

ئەگەر بىم تەبىئىي بەختنى ئىمدەيدىتەنمىم  روھـى خاتىرجەملىـك   
 بولمىسا بەخت بولمايدۇ. ئىمان بولمىسا خاتىرجەملىك بولمايدۇ.  

ــا      ــق بولمىس ــدىتەنمىم  توغرىلى ــاتنى ئىمدەي ــاكىمە ھاي ــم ە ئەگەر بى
 بولمايدۇ. ئىمان بولمىسا توغرىلىىمۇ بولمايدۇ. ەاكىملىق 

ــتلۇق      ــدىتەنمىم  دوسـ ــ ب ئىمدەيـ ــائىي ئنملـ ــم ئىجتىمـ ئەگەر بىـ
 قېرىنداشـلىىمۇ بولمىسا ئنمل ب بولمايدۇ. ئىمان بولمىسا  قېرىنداشلىق

 بولمايدۇ. 
دخشمەنگە قارشـى ھەربىـي غەلىـبە     بېسىۋالغانئەگەر دىيارىمىمنى 

ــاتۇرلۇ ــدىتەنمىم  بـ ــي ئىمدەيـ ــا ھەربىـ ــۇق بولمىسـ ــدۇ.  غەلىبىمـ بولمايـ
ەىداكارلىق روھى بولمىسا باتۇرلۇق بولمايدۇ. ھالبۇكى ئىمـان بولمىسـا   

 ەىداكارلىق روھىمۇ بولمايدۇ. 
ــاراۋانلىق ئىمدەيــدىتەنمىم  ئىشــلەەاىىىرى    ئەگەر بىــم مــاددىي ە
ــا    ــدۇ  ئەخـــھق بولمىسـ ــاراۋانلىق بولمايـ ــاددىي ەـ ــا مـ ــى بولمىسـ ياخشـ
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ى  ياخشــى بولمايــدۇ  لــېتىن ئىمــان بولمىســا ئەخھقمــۇ ئىشــلەەاىىىر
 بولمايدۇ. 

  ئىمدەيـــدىتەنمىمتېخنىتىلىـــق تەرەقىىيـــات   –ئەگەر بىـــم ەەن 
ــھ        ــا ئىخ ــان بولمىس ــدۇ  نىش ــات بولماي ــا تەرەقىىي ــھ  بولمىس ئىخ

 ھاياتنىئ چىن نىشانى تېۆىلمايدۇ.  نەرسىدەبولمايدۇ  ئىماندىن باشىا 
مدەيـــدىتەنمىم  قـــانۇن بولمىســـا ئـــادالەت ئەگەر بىـــم ئـــادالەت ئى
يـوق يەردە   قانۇننىئ رولى بولمايدۇ  ئىمـان بولمايدۇ. ۋىجدان بولمىسا 

 ۋىجدان بولمايدۇ.  
ــان  ــ چ   –ئىم ــئ ك ــۇ خەلىنى ــ چ   –ئ ــۇدرىتى. ك ــئ  –ق قۇدرەتنى

خەلىى. ھاياتنىئ روھى ۋە روھنىئ ھاياتى. ئالەمنىئ سىرى ۋە سىر ر 
ىتى ۋە گ زەللىك دۇنياسى. يولنىـئ نـۇرى ۋە   ئالىمى. دۇنيانىئ گ زەلل

 نۇرنىئ يولى. 
ــان  ــمدا     –ئىمـ ــتانلىىى  دېڭىـ ــدىتى بوسـ ــاەىرنىئ چنلـ ــۇ مۇسـ ئـ

ي رگەندىتى يۇلتۇزى ۋە كومۆىسى. يول تاەالماي قالغانھرغا تـوغرا يـول   
ــئ     ــئ ھەمراھــى  يالغۇزنى ــدۇقى  غېرىۆنى ــئ جاب بەلگىســى. جەگاىنى

 مادارى.  –ىمنىئ ك چ ئ لۆىتى. ك چل كنىئ تىمگىنى  ئاج
چىىىرىــــدىغان زاۋۇت   ئــــۇ بــــاتۇر رنى ئىشــــلەپ    –ئىمــــان 

مــنجىمىلەرنى يــاراتىۇچى  قۇلۇەھرنىــئ ئــاچىۇچى  ھەمــمە يــولھردىتى 
 . مايىتىھىدايەت 

غىـم سـنز بىـلەن ئېيتىانـدا: ئىنسـانىيەت ھاياتىنىـئ       ېئىمان بىـر ئ 
 زۆرخر ئېھتىياجى. 

ــۇمۇللۇق ــۇق  ئالەمش ــائىجابى  چوگىۇرل ــان   يلىىت ــىم بولغ مىسىلس
ئىمان ئىسـھۋ دىنىـدىتى ئىمـان بولـۇپ  ئـۇ قۇرئـان ۋە سـ ننەتنىئ        
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ئىمانى  ساھابىلەر ۋە ئۇ رغا سەمىمىيلىك بىـلەن ئەگەشـتەنلەرنىئ   
 ئىمانى.  

ــۇرۇق    ــدىغان ق ــوۋ پ ي رى ــان ت ــاكى داۋراڭ  شــۇئارئىم ــېلى ي  س
ەممەل قويىدىغان تەشـۋىىاتھ ئەمە . ئـۇ شـەخس ۋە مىللەتنىـئ مـۇك     

ھايــات ئۇســلۇبى. ئــۇ شەخســنىئ ۋۇجۇدىــدا ھايــات شــەربىتى بولــۇپ  
ــۇرۇپ چىىىـــ   ئـــۇنى ئەرزىـــمە     ئاقىـــدۇ  شەخســـنى يېڭىـــدىن قـ
ــدىن     ــانغا  ھايۋانـ ــانلىق ئىنسـ ــئۇلىيەتلىك ۋە نىشـ ــۇقتىن مەسـ مەخلـ

ۋۇجۇدقا ئنزگەرتى  چىىىدۇ. ئىماننىـئ نـۇرى بىـلەن     ەەرىشتىسىمان
رىلىــدۇ. چــ نتى ئۇنىڭــدا ھەر چىرىــ  كەتــتەن ئنلــ ب جەمئىــيەت تى

ۋۇجۇدقـــا كېلىـــدىغان ئىھھىـــي   دېســـە« ۋۇجۇدقـــا كەل»نەرســـىگە 
 سىرنىئ بىر ئنل شى بار ئەمەسمۇ    

ــاتىنى     ئىمــان بىــلەن گ للىنىشــنى خا يــدىغان مىلــلەت ئــنز ھاي
  شـى ۇمۇۋاەىىھشتۇرتەەەكتۇر  تۇرمۇش ئۇسۇللىرىنى ئىمـان تەلىـۆىگە   

لغۇ بولىدىغان ھەرقانداق نەرسىدىن ئازات ئنز ۋۇجۇدىنى ئىمانغا توسا
قىلىشى  زىم. بۇنداق قىلمايدىتەن  بۇ يەردىتى ئىمان قـۇرۇق داۋراڭ  

 بولۇپ قالىدۇ.  بىر نەرسىھياكى ئېىى قەغەز  قارىسى سىياھ 
ســەن . »يېــتەكلىگىنئــى ئــالھھ  بىمنىــئ مىللىتىمىمنــى ئىمانغــا  

ــولنى  ئۇ رغــا غەزەپ قىلغــان ۋە ئازغانھرنىــئ يول  ــوغرا ي ىغــا ئەمە   ت
    ئامىن «.ئىنئاۋ قىلغانھرنىئ يولىغا باشلىغىن

 


