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  تۇغمىدى، تۇغۇلمىدى

ــى  ــدەلنى ياخش ــۇم جې ــوال گهپ   تونۇش ــدىغان ۋە ت كۆرى
جهنــــنهت ۋە ”: ئــــۇ بىزنــــى. قىلىــــدىغان بىــــر ئــــادەم

ھـــۆرىلئهينگه ئوخشـــاش خـــام خىيالالرغـــا ئىشـــىنىپ،  
دۇنيانىڭ نـېمهت ۋە لهززەتلىرىـدىن مهھـرۇم قالىـدىغان     

بـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن    . دەپ تونۇيـدۇ  “ئاخمىقانه ئادەملهر
دە مهن تونۇشۇمنى بىر تونۇشـتۇرۇپ ئـۆتهي، ئـۇ فرانسـىيه    

ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، پروفېسسـورلۇق ئۈنۋانىغـا ئېرىشـكهن،    

 ①لهردىنســـىزلىق ئىدىيهســـىنى تارقـــاتقۇچى ھېيبىـــز 
بىلهن بىرگه ياشاپ، ھهممه نهرسىنى ئىنكار قىلىدىغان 

  .بولۇپ كهتكهن بىر ئادەم
  : ئۇ مېنى مهسخىرە قىلىپ مۇنداق دېدى

دەيســــىلهر، ســــىلهرنىڭ بــــۇ    “بــــارهللا ا” :ســــىلهر
ا كۆرسـىتىدىغان بىردىنبىـر دەلىلىڭـالر،    ئېتىقادىڭالرغ

ھهربىر يارىتىلغان نهرسىنىڭ بىر ياراتقۇچىسـى بـاردۇر،   
بار نهرسىنى بار قىلىـدىغان بىـر نـېمه بولۇشـى كېـرەك،      

گىــلهم توقۇغــۇچى ئۇستىســىنى، رەســىم    ”: مهســىلهن

                                                 
نامى  “گۇرۇھى ايدىغانالريوسۇن تونۇم -قائىدە ”يىلالردا -70: ھېيبىزلهر ①

ا چىققان، غهلىته كىيىملهرنى كىيىپ، چاچلىرىنى ھهرخىل بىلهن ئوتتۇرىغ
 .بوياپ، جهمئىيهتته ناشايان قىلىقالرنى پهيدا قىلغان بىر قىسىم ياشالر
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نى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، مۇشـۇ  قاشرەسسامنى، نهقىش نهق
نهرســه، ئۇنىــڭ بىــر  ئاساســهن، دۇنيــا دېــگهن ىگهمهنــتىق

يــاراتقۇچى يــاكى ياسىغۇچىســىنىڭ بارلىقىغــا ئىشــارەت 
ەبىيهت ۋسـه  دېـگهن  “ۇرتـ هللاقىلىدۇ، ياراتقۇچىسى بولسـا ا 

ــانۇن ــڭ     .ىق ــر ياراتقۇچىنى ــى ۋە بى ــۇنداق دەيل ــدى، ش بول
ئۇنـــداقتا مۇشـــۇ ســـهۋەبىيهت ... بارلىقىغـــا ئىشـــىنهيلى

: قـــانۇنى ۋە ئۆزەڭالرنىـــڭ دەلىـــل ـ مهنتىقـــى بـــويىچه    
نى هللاياراتقۇچىنى كىم ياراتتى؟ سىلهر داۋا قىلىۋاتقان ا”

دېــگهن ســوئالنى ســوراش ھهققىمىــز     “كىــم يــاراتتى؟ 
ئهمهسمۇ؟ سـىلهر كهلتـۈرگهن دەلىلنىـڭ ئـۆزى ۋە ئهشـۇ      
سهۋەبىيهت قانۇنى بىزنى مۇشۇ سوئالنى سوراشقا مهجبۇر 
قىلمامــدۇ؟ ســىز بــۇ مــۇجمهللىككه قانــداق قارايســىز؟  

  !قېنى مهرھهمهت
ســىزنىڭ بــۇ : بېرىمىــز بز ئۇنىڭغــا مۇنــداق جــاۋابىــ

ــۇن     ــىگه ئۇيغــ ــوراش قائىدىســ ــوئال ســ ــوئالىڭىز ســ ســ
ــمهيدۇ ــوق،   . چۈشـ ــۇ يـ ــتىگه، مۇجمهللىكمـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ

ــىز ا   ــوق، س ــاقمۇ ي ــگه   هللاچات ــاراتقۇچى ئىكهنلىكى ــڭ ي نى
دەيسىز،  “ئۇنى كىم ياراتتى؟”: قايىل بولغاندىن كېيىن

ــاراتقۇ    ــدە ھهم يــ ــۈمله ئىچىــ ــرال جــ ــۇنى بىــ چى ھهم ئــ
  .يارىتىلغۇچى قىلىسىز، بۇ بىر ـ بىرىگه تامامهن زىت

ــر    ــلىكىنىڭ يهنه بىـ ــوغرا ئهمهسـ ــوئالىڭىزنىڭ تـ سـ
سهۋەبى، سىز ياراتقۇچىنىڭ يارىتىلغۇچىالرنىڭ قانۇنىغا  

ســهۋەبىيهت . بويســۇنىدىغانلىقىنى تهســهۋۋۇر قىلىســىز 
ــان ئهۋالدلىرىنىـــڭ    ــان ۋە ماكـ ــز زامـ ــا، بىـ ــانۇنى بولسـ قـ

ئهلۋەتته زامان ۋە هللا زامان ۋە ماكاننى ياراتقان ا. قانۇنىدۇر
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ماكاننىڭ ئۈستىدە بولۇشى الزىم، ئۇنىڭ زامان ۋە ماكـان  
ياكى زامان ۋە ماكان قانۇنلىرى بىـلهن مـۇقهييهد بولـۇپ    

  .قېلىشنى تهسهۋۋۇر قىلىشىمىز توغرا ئهمهس
ــلهن      ــپ بى ــارقىلىق يى ــۇرۇق سهپســهته ئ ــۇ ق ســىز ب

ــا ئوخ  ــان قوچاقالرغ ــۇ   ئوينىتىلغ شــاپ قالىســىز، ســىز ئ
قوچــاقنى ياســىغان ئىنســاننىڭ قوچاقنىــڭ ھهرىكىتــى 
بىلهن بىلله ھهرىكهت قىلىشـىنى تهسـهۋۋۇر قىلىسـىز،    

 “ئۇ ئۆزلىكىدىن ھهرىـكهت قىلىـدۇ  ”: ئهگهر بىز قوچاققا
ســىنىڭ ئۆزلىكىــدىن ربىــر نه”: قوچــاق بىــزگه ،دېســهك

ھهرىكهت قىلىشى مۇمكىن ئهمهس، مېنىـڭ ئالهمىمـدە   
. دەيـدۇ  “نداق نهرسه يىپ بىلهن ھهرىكهت قىلىـدۇ ھهرقا

ســـىز شـــۇنىڭغا ئوخشـــاش ئهتراپىڭىزدىكـــى ھهمـــمه     
نهرسىنىڭ ئۇنى بـار قىلغۇچىغـا موھتـاج بولغـانلىغىنى     

 ،ئـۇنى بـار قىلغـۇچى بولماسـتىن    هللا كۆرىشىڭىز بىلهنال ا
  .ۋجۇد ئىكهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلمايسىزهئهزەلدىن  م

چۈشۈشــى ئۈچــۈن شــارغا، الرغا نتائــاال ئىنســاهللا ا ســىز
ســـۈرئهتلىك ز ېـــپهيغهمـــبهرلهرگه  مىنىشـــى ئۈچـــۈن ت

گۇمـــان قىلغـــان ئـــادەمگه  قىنىھتـــاجلىوتۇۋۇزغـــا مپئا
ــىز، ا ــۇنهززەھ ۋە   هللا ئوخشايسـ ــۈپهتلهردىن مـ ــۇ سـ ــاال بـ تائـ

  .ۈندۇرتئۈس
سـاپ  « :ئهمانۇۋېل كانـت  وپلىك پهيالسىرمانىيېگ   

دېــــگهن كىتابىــــدا،  »ئهقىلنــــى مۇھــــاكىمه قىلىــــش
كۈس بىلىپ ۆىلنىڭ نهرسىلهرنىڭ سىرلىرىنى تهلتئهق

ــدىغانلى ــلهن پهقهت   نىىقبواللماي ــى بى ــۆز تهبىئىت ــۇ ئ ، ئ
ــىلهرنىال بىلهل  ــرى نهرس ــۈزئى ۋە زاھى ــدىغانلىهج ، قىنىي
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تى مهخپـى  ى، مىسـالى مـاھىي  نىىقبىر ئىالھنىڭ بـارلى 
بولغــان نهرســىلهرنى بىلىشــتىن ئــاجىز ئىكهنلىكىنــى  

ۋىجدان بىلهن  ،بىلهن ئهمهسنى ئهقىل هللا” :ئۇ .بىلگهن
لىمىـز  ىسۇنىڭ بارلىقىغـا دەل  ىغىنىمىزبىلدۇق، ئۇسس

ئــادالهتكه بولغــان ئىشــتىياقىمىز  بولغىنىغــا ئوخشــاش،
ــدىغان  ــادىللىق قىلى ــان    ئ ــا بولغ ــر زاتنىــڭ بارلىقىغ بى

  .دېگهن “دەلىلىمىزدۇر
: دېــگهن ماۋزۇســىدا »نجىــرىەلهر زبســهۋە«ئارىســتو    

ولىـدۇ، ياغـاچ دەرەخـتىن بولىـدۇ،     رۇندۇق ياغاچتىن بوئ”
دېـگهن   “....دەرەخ ئۇرۇقتىن بولىدۇ، ئۇرۇق تېرىغۇچىدىن

ــىمانز ــۈرۈپ  ەنجىرس ــالىنى كهلت ــداىئاخ ،مىس ــۇ”: رى  ،ب
تــۈگىمهس زامانــدا ســهپهرگه چىققانغــا ئوخشــاش بىــر      

موھتاج  كهسهۋەببىزنى باشقا يهنى  نىڭئۇ ،مهسىلهدۇركى
دۇرغۇچىغا موھتاج كه، ھهرىكهت قىلسهۋەببولمىغان بىر 

ــا      ــدۇرغۇچىغا، ياراتقۇچىغ ــكهت قىل ــر ھهرى ــان بى بولمىغ
ــى      ــالپ بېرىش ــا باش ــر ياراتقۇچىغ ــان بى ــاج بولمىغ موھت

سۆزىنى  وئارىست .دېيىشكه مهجبۇر بولغان ئىدى “قۇموچ
ــا ســهۋەبقىلغــان  ــان  جموھت ــكهت ســهۋەببولمىغ ، ھهرى

ــكهت ۋە   ــان ھهرىـــ ــاج بولمىغـــ ــدۇرغۇچىغا موھتـــ قىلـــ
ــا  ــا  ياراتقۇچىغ ــاراتقۇچى بولس ــان ي ــاج بولمىغ ــز  ،موھت بى

هللا ئىمــان كهلتــۈرگهن ۋە ھــازىر ســۆزىنى قىلىۋاتقــان ا    
  .تائاالدۇر
 »؟يـاراتقۇچىنى كىـم يـاراتتى   «ئهمما ئىبنى ئهرەبى    

ــداق جــاۋا   ــۇ ســوئالغا مۇن ــگهن ب ــۇ ”: بهرگهن ئىــدى بدې ب
لىـدۇ،  ېزۇق ئادەمنىـڭ ئهقلىـگه ك  ۇسوئال پهقهت ئهقلى ب
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ــى   ــڭ دەلىلـ ــارلىقنى ا هللا ابارلىقنىـ ــاالدۇر، بـ ــڭ هللاتائـ نىـ
ــدۈزنىڭ     ــۇر كۈن ــدۇ، ن ــل قىلىشــقا بولماي ــا دەلى بارلىقىغ
بارلىقىغا دەلىل دېمهك بىلهن، كۈندۈز نۇرنىڭ بارلىقىغا 

  . “ىر ئهمهسبدەلىل دېمهك 
ماڭا مهن بىلهن دەلىـل  « :سىدادۇتائاال ھهدىس قۇدهللا ا

  .دېگهن »ۇ، باشقا نهرسه ماڭا دەلىل قىلىنمايدۇدقىلىنى
 ،موھتــاج بولمايــدىغان دەلىلــدۇر   گهال دەلىلــاتائــهللا ا

 ،چۇق ھهقتـۇر وئوپتائاال ئۆزىنىڭ زاتى بىلهن ئهللا چۈنكى ا
ــدۇر  ــىنىڭ دەلىلىـ ــۇ ھهر نهرسـ ــڭ هللا ا ،ئـ ــاال دەرەخنىـ تائـ

پىنهكنىڭ ېك ،پهيلىرىدىكىپۇرماقلىرىدىكى، توزنىڭ وي
ــڭ   ــدىكى، گۈلنىـ ــبۇيىدىكىقانىتىـ ــڭ خۇشـ ، بۇلبۇلنىـ
كى ھهرخىــــل يۇلتۇزالرنىــــڭ سايرىشــــىدىكى، دۇنيــــادى

بىـــرى بىـــلهن  –زىلىـــپ بىـــرىغارايىـــپ ت –ئاجايىـــپ 
ــك ۋە    ــازۇكلۇق، گۈزەللىــ ــزام، نــ ــىدىكى نىــ باغلىنىشــ

ــدە ئىھۆكۈمل ــۇروئوپرىـ ــز .چۇقتـ ــڭ ” :ئهگهر بىـ بۇالرنىـ
دېســــهك،  “ھهممىســـى ئۆزلىكىــــدىنال بولـــۇپ قالــــدى  

ىرى ھهرپلهرنى ھاۋاغـا  ېئشائىرنىڭ ش دەكشېكىسپىر”
ــلهن ئۆ  ــالش بىـ ــدىن توپتاشـ ــپ،زلىكىـ ــائىر ۋە  لىنىـ شـ

شــۇنداق گــۈزەل   ،يازغۇچىســىغا موھتــاج بولماســتىنال  
  .دېگهن بولىمىز “تۈزۈلۈپ قالدى

دەللهردىن، ېـ ج ئهرزىـمهس قۇرئان كهرىـم بىزنـى بـۇ       
تولىمـۇ   امـ ن، ئهملهردىـن تهركىـپ تاپقـا   ىكهلىمه ئازغىن

'&%$# ����: مۇنۇ ئايهتلىرى بىلهن خـاالس قىلىـدۇ   پاساھهتلىك
 (�&) *�% (�(+ &,-��� . &�(�%-��� &,%-��� . #�%(��&
 #�%(�(/ #�%0�(
 #�%(�.  *�% (�(+ �1�%&�&� &,%-� �%&2(
 #�هللا ا� ����/)�)%

ــردۇر ــمه ا. بىـ ــهللاھهمـ ــدۇرقـ ــان ۋە هللا ا. ا موھتاجـ تۇغمىغـ
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ھـــېچ نهرســـه ئۇنىڭغـــا تهڭ بواللمايـــدۇ    . غۇلمىغـــانۇت

  .①�دېگىن
نـېمه   رسـىله ”: تونۇشىمىز مهسخىرە قىلىـپ تـۇرۇپ  

دەيســىلهر؟ نــېمه ئۈچــۈن ئىالھــالر كــۆپ  بىــرهللا ئۈچــۈن ا
ۇسۇسىيهتلهرگه خ ئاالھىدەھهر بىرى ئۆزىگه خاس  ،بولۇپ

  .دەيدۇ “ئىگه بولمىسۇن؟
 ،بهرسـهك  بسوئالىغا قۇرئان كهرىم بىلهن جـاۋا  نىڭئۇ

ى مــۇمكىن، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇنىڭغــا   ققوبـۇل قىلماسـلى  
بهلكـى ئىلمـى    ،بهرمهسـتىن  بقۇرئان كهرىم بىلهن جـاۋا 

بېرىــپ  ببىــلهن جــاۋا هدەپ تونۇلغــان مهنــتىق مهنتىــق
  : مۇنداق دەيمىز

ياراتقۇچى بىردۇر، چۈنكى ئالهم بىر پىالن ۋە بىـر خـام   
 ن ماددىســىدىنگېدىن بىنــا قىلىنغــان، ھىــدرو  ىــمادد

مهيـدانغا كهلـگهن    ئۇنسۇر 92جهدۋىلىدىكى  ”مهندلهيپ“
 ئـارقىلىق ) يهنـى بىرلهشـتۈرۈش  (بولۇپ، ئوخشـاش يـول   

ــاتوم كۈچى ــدۇركى،   ئ ــدانغا كهلگهن ــى مهي ــڭ ئېتىلىش نى
ــل    ــا بوش ــلهن دۇني ــڭ بى ــدۇ ۋە ۇقئۇنى ــۇزالر پارالي  ىدا يۇلت

  .مهجمۇئهسى ئوت ئالىدۇ قۇياش
ن تهركىبىـدىن تهركىـپ   ورباھاياتنىڭ ھهممىسـى كـ  

ھايــات تۈرلىرىنىــڭ ھهممىســى   (ىغــا ئوخشــاش  ىنتاپق
ۋە ھهممىسى ئوخشـاش بىـر   ) ش بىلهن كۈل بولىدۇۈكۆي

ۋە  ىـراپه شقان، كهپتهر، تىمسـاھ، ز و، پاقا، تسىزىق ئىچىدە
لهھهڭ ھهممىســىنىڭ يارىتىلىشــىدىكى ســىزىقى بىــر  

                                                 
  .سۈرە ئىخالس  ①
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ــۈرەك  نــئىكهنلىكى ــلهر، تومــۇرالر ۋە ي ى كۆرســىتىدۇ، پهي
بىرىنڭكىگه تامامهن ئوخشاپ كېتىـدۇ،   -ھهممىسى بىر

ڭىكى يهنه بىرىـدە  ۆڭهكلىرىمۇ ئوخشاش، بىرىنىڭ سۆس
. اقىـدىكى قولنىـڭ ئـۆزى   تېپىلىدۇ، كهپتهردىكى قانات پ

بىـرىگه   – ڭهك بىـر ۆيهنه س ،ئازغىنا ئۆزگىرىش بولسىمۇ
بــوينى ئــۇزۇن بولســىمۇ،  ىراپىنىــڭز .ئوخشــاپ كېتىــدۇ

ــ      ۇزنىڭ دئۇنىــڭ بوينىــدىكى يهتــته پهينىــڭ ئــۆزى قۇن
ــىنىڭ م  ــار، ھهممىس ــدىمۇ ب ــر، ھــ ېبوينى ــى بى س ېڭىس

 .مۇرلىرىـدىن تهركىـپ تاپىـدۇ   ومۇرلىرى ۋە ھهرىكهت توت
ــق ــىدە ئاش ــدىن 12ازان ھهممىس ــان   بۆلۈم ــپ تاپق تهركى

ــنچىك  ــۇپ، ئى ــېلىن  هبول ــگه بۆلدەپ ۋە ق ــدۇۈئىككى  .نى
ــورگىنى ھهم   ــىللىنىش ئ ــپىرمانهس ــاق ئىس  لىغۇچى،س

دۈك ئـورگىنى،  يئۇنىڭ قاناللىرى، سـۈ  دوۋساق، ،بالىياتقۇ
. لىـــدىن ئىبـــارەت ېدۈك ييدۈك خالتىســـى، ســـۈ يســـۈ

 همنكىــېب ھهممىســىدىكى ئورگــان ،ئونىڭــدىن كېــيىن
ــھۈج ــانلىقالردىكى ھۈج .دۇرهيرىـ ــڭهيجـ ــۆزى  رىلهرنىـ ئـ

نهپهس . ئۆسۈملۈكلهردىمۇ ئوخشاش سـۈپهتلهردە مهۋجـۇت  
  .ئالىدۇ، كۆپىيىدۇ، ئۆلىدۇ ۋە تىرىلىدۇ

 نىڭى بىـر دېيىشـىمىز  ىنيـاراتقۇچ  بۇنىڭغا ئاساسهن،
؟ ئۇنىڭ قانداق غهلىتىلىك ۋە ئهجهبلىنهرلىك يېرى بار

الرنىڭ بىـر بولۇشـى   بىكى ئۇسلۇلىشتىبىرلىكىگه يارىت
  دااللهت قىلمامدۇ؟

 –ئـۇالر بىـر   ،ئهگهردە بىردىن زىيادە ئىالھ بولسا ئىدى
ــالھ     ــوالتتى، ھهر ئىـ ــقان بـ ــلهن ئىختىالپالشـ ــرى بىـ بىـ
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 زېمىن نداقتا،ئۇ .ئۆزىنىڭ ياراتقىنىنى ئۈستۈن بىلهتتى
  .لغان بوالتتىۇزۇب تامامهن

ــاال كىبهللا ا ــا ىتائـ ــو (رىيـ ــدىن چـ ــى ھهممىـ ۋە  )ڭيهنـ
ــرۇت  ــكهن  (جهبـ ــۈچى يهتـ ــگه كـ ــى ھهممىـ ــگهن ) يهنـ دېـ

رىك ېبىرىنىـڭ شـ   سۈپهتلهرگه ئىگه، بـۇ سـۈپهتلهر باشـقا   
  . بولۇشىنى قوبۇل قىلمايدىغان سۈپهتلهردۇر

تائـاال ھهققىـدىكى رەبـۇبىيهت    هللا ا بىزنىڭ تونۇشىمىز
ـ چـوڭ    :چۈشهنچىمىزنى مهسخىرە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

شــىدىغان، ھايۋاننىــڭ لىىكىچىــك ھهمــمه نهرســىگه ئار 
ــاغالردىن م  ــلهرگه تـ ــدىغان، ھهرىـ ــىدىن تۇتىـ ــانبېشـ  اكـ

قىلىــدىغان، دەرەخــتىن چۈشــكهن  يتۇتۇشــلىرىنى ۋەھىــ
ــدىغان، وھهر بىــر ي ــۇرۇقتىن  پۇرمــاقنى بىلــمهي قويماي ئ

 انـداق ۋىنىڭ سانىنى ئالىدىغان، ھهرقېچىققانال م ئۈنۈپ
ســاق رئۇنىــڭ ئىلمــى بولماســتىن قو  جىــنس چىشــى 

پۇت ئازگالغا چۈشسـه، ئـۇ    ،ىغان ۋە تۇغمايدىغانكۆتۈرمهيد
، ئـۇ چۈشـۈرىدىغان   ه،تاماققا چىۋىن چۈشسـ چۈشۈرىدىغان، 

يـامغۇر  ، زۇپ قويغـان بولىـدىغان  ۇئـۇ بـ   ئۈزۈلسه، نفوېلېت
ۇ ئ ،يامغۇر ياغسا، يامغۇرنى ئۇ توسۇپ قويىدىغان ،ياغمىسا

ســـىلهر بـــۇ !! قانـــداق رەب بـــۇ؟، ياغـــدۇرغان بولىـــدىغان
ئهھمىيهتســــىز  نـــى ر بىـــلهن ئىالھىڭالر چۈشـــهنچهڭال 

  مهشغۇل قىلىپ قويغان بولمامسىلهر؟غا ئىشالر
تىلغــــا رىــــدا ىڭ ئىدىيىســــىدە يۇقىغۇچىنىســــور
پـات ئـارام    –پـات  ، يىـراق مهسـئۇلىيهتلهردىن   ئېلىنغان

، ئۆزى ياراتقان  دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىـدىكى  ئېلىۋالىدىغان
ــر ــلهن تۈگىتىشــى ببىرىنــى يهپ  – مهخلۇقاتنىــڭ بى ى
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بىــر ئىالھنىڭمــۇ ئىــالھ بولۇشــقا    كــارى بولمايــدىغان  
ــر كالالمـــــــدىن اليىـــــــق ئىكهنلىكىنـــــــى  ەكبهكـــــ

  .ئۆتكۈزەلمىدىم
تىلغـــا ئېلىـــپ  ۇقىرىـــداغۇچى ئىدىيىســـىدە يىســـور
، ئـۆزى  مهسئۇلىيىتىدىن قاچىدىغانئىشالرنىڭ ئۆتكهن 

ــا    ــان دۇني ــڭ  ۋياراتق ــدىكى مهخلۇقاتالرنى ــڭ ئىچى ە ئۇنى
ئــۆزى ىشــىگه تاشــالپ قويــۇپ، ۈگىتيهپ تبىرىنــى  -بىــر

بىــر ئىالھنــى تېخىمــۇ بهك  بىخارامــان ئــارام ئالىــدىغان
  قۇدرەتلىك ئىالھ دېمهكچىمۇ؟
شسىز، ئىشـىتمهيدىغان،  وئۇنىڭ نهزىرىدە ئىشسىز، ھ

ــدىغان  ە مهخلۇقــاتى ۋكۆرمهيــدىغان  بىــلهن كــارى بولماي
زەل ئىالھمۇ؟ يهنه سورىغۇچىنىڭ بهزى ۋئىالھ تېخىمۇ ئه

ىــش قىلمىســىمۇ بولىــدىغان  ۋهرنىڭ ئىــالھ پهرشــهيئىل
ــاددى، بهزى شــهيئىلهرنىڭ ناھــايىتى مــۇھىم   ە ئىــالھ ۋئ

ــش     ۋپهر ــهيئىلهرنى بىلى ــدىغان ش ــا بولماي ــش قىلمىس ى
  ھهددىمۇ؟

ــڭ    ــر چىۋىننى ــدە كىچىــك بى ســورىغۇچىنىڭ نهزىرى
تاماققا چۈشۈپ كېتىشى ۋە ياكى چۈشـۈپ كهتمهسـلىكى   

ــۇھىم ئهمهس  ــانچه مــ ــالبۇكى. ئــ ــك  هئ ،ھــ ــۇ كىچىــ شــ
تـارىخنى  بىر تاماققا چۈشۈپ كېتىشى پۈتۈن  نىڭچىۋىن

چىــۋىن چۈشــكهن تامــاق    .مكىنۈمــ ئۆزگهرتىۋېتىشــى
ــپ،مىكر ــاقتىن  وپلىنىـ ــۇ تامـ ــان  ئـ ــۇنغا غىزاالنغـ قوشـ
 ىشـ ھـاالك بولۇ  قوشۇنپۈتۈن  ،تارقاپ وپۇملۇق مىكريۇق

ــى ــپ،   تهرەپ ۋە قارش ــۇنىغا يېڭىلى ــر  قوش ــاددى بى ــۇ ئ ش
 –اسـتىن  تارازىسـى پۈتـۈنلهي ئ   ىـڭ نبىلهن تارىخ سهۋەب
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 ۈيــۈك ئىســكهندەرب. ئۈســتۈن بولــۇپ كېتىشــى مــۇمكىن
  !ئهمهسمۇ؟ ۈپ قويغاننى بىر پاشا ئۆلتۈر)زۇلقهرنهين(

ــاددى ــان نهرســىلهر ئهڭ خهتهرلىــك  ي ئهڭ ئ دەپ قارالغ
نهتىجىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىشى ۋە ئهڭ خهتهرلىـك دەپ  

ــىلهر ھېچ ــان نهرســ ــلقارالغــ ــىگه ئهرزىمهســ ىكى نهرســ
ھهر شـهيئىنىڭ قىممىتىنـى پهقهت غهيبنـى    . مۇمكىن

ــۈچى ا ــدۇهللا بىلگــ ــۆزىنى ا . بىلىــ ــورىغۇچى ئــ ــا هللاســ قــ
لهپ بهرگـۈچى ئورنىـدا تهسـهۋۋۇر    ىبهلگ قابىلىيهتلىرىنى

ــارىمىز بۇ ــاقچىمۇ؟ پهرۋەردىگــ ــاشقىلمــ ــا ئوخشــ  نىڭغــ
  . تهسهۋۋۇرالردىن پاك ۋە مۇنهززەھتۇر

هر ناتىـــدىكى ھىئىالھلىققـــا اليىـــق بولغـــۇچى كائ  
 – مــاھىيىتىنى بىلــگهن، ئاســمان ىشــهيئىنىڭ ھهقىقــ

ــر زەررە  ــدىكى ھېچبىــ ــڭىئ زېمىنــ ــىرتىدا لمىنىــ  ســ
تهلهپلهرنى ئىجابهت  دىغان،ىھهممىنى ئىشىت قالمىغان،

قىلىدىغان ۋە مهخلۇقاتىنى پهرۋىش قىلىدىغان زاتـتىن  
  .باشقىسى ئهمهس

ئىللىرىمنى ئالدىنئاال تهقـدىر  ېمېنىڭ پهللا ئهگهر ا”
ــۋ ــاهن ەتكقىلىـ ــدىن ھ  ،بولسـ ــۈن مهنـ ــېمه ئۈچـ ــاب ېنـ سـ
  “ئالىدۇ؟

مېنىــڭ بوينۇمــدىن بــۇ ســوئالى ئــارقىلىق تونۇشــۇم 
ــپ   ــتىم قېچىـــ ــۇ قېـــ ــانلىقىنى، بـــ ــڭ تۇتۇۋالغـــ  چىـــ
كېتهلمهيدىغانلىقىمنى تهسهۋۋۇر قىلىپ، بۇ ھالىمدىن 

ئــــۆز هللا ا :ســــىلهر”: ھالــــداشــــال ۇئــــۆز ئىچىــــدە خ 
ــازا ۋە قهدەر   ــىنى  قـ ــداق نهرسـ ــدىكى ھهرقانـ  ئىگىلىكىـ

ــدۇ،   ــارى قىلدۇرىـ ــلهن جـ ــلهبىـ ــڭ پ الـ ــل ېبىزنىـ  –ئىـ
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ــى ئالــدىنئاال تهقــدىر قىلىــپ بولغــان   ھهرىكهتلىرىمىزن
ــالىم مۇشــۇنداق تۇرســا، مېنىــڭ   . دەيســىلهر مېنىــڭ ھ

نىــڭ دەرگاھىــدا تهقــدىر هللاكىــتىم اىھهر ئىــش ـ   ھهمــمه
 بسـا ېقىلىنىپ بولغان بولسا، ئۇ نېمه ئۈچۈن مهندىن ھ

ــورايدۇ؟  ــد س ــا يهنه بۇرۇنقى ــ :ەكماڭ ــارس  لىقاڭا ئىختىي
ــرىلگهن ــمه -، بې ــۈنكىدې ــانچىلىقكى  ڭ، چ ــر يالغ ــۇ بى  ،ب

دۇنياغـا  مېنىـڭ  . چوڭ يالغانچىلىق يوقتۇر دىنمۇبۇنىڭ
كېلىشــــــــــىم، قاچــــــــــان ۋە قهيهردە تۇغۇلۇشــــــــــۇم، 
جىنسىيىتىمنىڭ قىز ياكى ئوغۇل بولۇشى، بويۇمنىـڭ  
ــداق     ــڭ قانـ ــى، رەڭگىمنىـ ــار بولۇشـ ــاكى پاكـ ــز يـ ئېگىـ

 قۇيـاش  بېرىلـدىمۇ؟  لىقماڭا ئىختىيار ابولىدىغانلىقىد
 لىقىم بىلهن چىقىپ، پاتامـدۇ؟ ۋە ئاي مېنىڭ ئىختىيار

نـېمه  هللا بىـلهن ئۆلهمـدىمهن؟ ا   لىقىممهن ئۆز ئىختىيـار 
ئانـدىن   ،ئۈچۈن مېنى بىر ئىشنى قىلىشقا مهجبۇراليـدۇ 

ڭ ىـ نهللاسـهن ھـۆر، ا  : ئالىدۇ؟ ئهگهر سـىز  بساېمهندىن ھ
ىڭ لىقجۈزئى ئىختىيارسېنىڭمۇ  رادىسىنىڭ يېنىدائى
ئىرادىســىگه شــېرىك نىــڭ هللا ئۇنــداقتا،دېســىڭىز،  ، ـ  بــار

ــقان ــيىن  قوشـ ــدىن كېـ ــىز؟ ئۇنىڭـ ــهرت ،بولمامسـ  – شـ
ماددىزىمچىالر ۋە تـارىخچىالر داۋا قىلىـدىغان    ،شارائىتالر

  .دېدى “ئاللىقالر توغرىسىدا نېمه دەيسىز؟ېر
مېنىــڭ بــۇ ئــوقالر  ،تونۇشــۇم بــۇ ئــوقالرنى ماڭــا ئــاتتى

پ تۈگهشكهنلىكىمنى ۋە ئۇنىڭ ئالدىـدا ماڭـا   ۈىلهن ئۆلب
قالمىغـانلىقىنى   ئىـش  بىـر  پهن ھازىرالشتىن باشـقا ېك

  .شاللىقىدىن بىر ئۇھ تارتتىۇخ ،تهسهۋۋۇر قىلىپ
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بىــلهن مۇنــداق  بمهن ئۇنىڭغــا ســىلىق بىــر ئۇســلۇ
  :دېدىم

سـىزنىڭ   .شـتىڭىز خاتاال جهھهتـتىن  قانچه بىر سىز
ا تــڭ دەرگاھىــدىكى كىتابنىــهللا ئىــش ـ ھهرىكىتىڭىــز   

تهقـدىر قىلىنغـان    يئۇالر سـىزگه مهجبـۇرى   ئهممامهلۇم، 
 .نىڭ ئىلمىدە تهقـدىر قىلىنغـان  هللائۇالر پهقهت ا ،ئهمهس

ڭىزنىڭ زىنـا قىلىشـىنى تهقـدىر    ىسىز ئوغل ،مهسىلهن
 .ھهقىـقهتهن زىنـا قىلىـدۇ   كېيىن  ئوغلىڭىز ،زىقىلىس

ز ئـۇنى  جبۇرلىـدىڭىزمۇ يـاكى سـى   هسىز ئۇنى بۇ ئىشقا م
قىلغـان ئىـدىڭىز ۋە ئىلمىڭىـز     ئۆز ئىلمىڭىزدە تهقدىر

  توغرا چىقتىمۇ؟
ــىزنىڭ  ــارلىقسـ ــدىكى ئىختىيـ ــر  ” :ھهققىـ ــۇ بىـ بـ
ــانچىلىق ــز “يالغـ ــا دېگهنلىكىڭىـ ــىزنىڭ  ۋە بۇنىڭغـ سـ

دۇنياغــا كېلىشــىڭىز، تۇغۇلغــان ۋاقىــت ۋە ئــورنىڭىز،     
جىنســىيىتىڭىز، بويىڭىزنىــڭ ئېگىــز ـ پاكــارلىقى،       

قانداق بولۇشـىنىڭ ئىختىيـارلىقىڭىزدا   رەڭگىڭىزنىڭ 
ــپ ـ        ــاينى چىقىرىـ ــلهن ئـ ــاش بىـ ــلىقى ۋە قۇيـ بولماسـ
ــلىقىڭىزنى     ــگه بواللماس ــا ئى ــاتقۇزۇش ئىختىيارلىقىغ پ
دەلىـــل قىلىـــپ كهلتۈرۈشـــىڭىزنىڭ ئـــۆزى پۈتـــۈنلهي 

   .خاتالىق
تىمقـى خاتالىقىڭىزنىـڭ سـهۋەبى شـۇكى، سـىز      ېبۇ ق

ىــــز ب ئېغىــــز ئېچىۋاتىســــىز، ھۆرلــــۈكتىنمــــۇتلهق 
ھۆرلـۈكنى  مۇئمىنلهر سـىز تهسـهۋۋۇر قىلغـان مـۇتلهق     

  .قىلمايمىز تهسهۋۋۇر
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ــۇتلهق ھۆر ــىز مـ ــپ سـ ــۆز ئېچىـ ــۈكتىن سـ مهن ”: لـ
ــارا،    ــاكى قــ ــاق يــ ــۆزەمنى ئــ ــار ئــ ــاكى پاكــ ــز يــ  ئېگىــ

ــ ــنىىمهن، ديارىتاالمـــــ ــدىن   قۇياشـــــ ــۆز ماكانىـــــ ئـــــ
ــدىمهن ــىنى  قوزغىياالمــــــ ــاكى پهلهك دائىرىســــــ يــــــ

  .دەيسىز “نهدە؟ مھۆر ئىرادەمېنىڭ  ؟ىمهندئۆزگهرتهلهم
ــۈكســىز بىــزدىن مــۇتلهق ھۆر : بىــز دەيمىزكــى ۋە  ل

كائىناتقـــا ھۆكـــۈم قىلىشـــنى سورايســـىز، بـــۇ يـــالغۇزال 
. داۋا قىلمـايمىز  ۇنـداق ھۆرلـۈكنى  بىز ب. نىڭ ھهققىهللا
�& ����: تائــاال مۇنــداق دېــدىهللا ا%%&45%%) �)3 (� 5%%( &�5%%(� #6(
(/ 75%% (8(
 5%%( &9%%&� #6(
 (:%%;"(�(/

 &<(�%% (%� لىغىنىچه يارىتىــدۇ ۋە تالاليــدۇ،  تــالالش خــاهللا ا� ������06#

  . ①�ھوقۇقى مهخلۇقاتىدا ئهمهس
لىق ئىختىيــار ھــېچكىمگه يــارىتىش مهسىلىســىدە

ئۆزى خـالىغىنىچه يارىتىـدۇ ۋە   هللا چۈنكى ا. بېرىلمىگهن
ــدۇ  ــار قىلىـ ــدىن هللا ا. ئىختىيـ ــڭ پاكارلىقىـ  بويىڭىزنىـ

 قۇياشنى .ئېگىزلىكىڭىزگه كايىمايدۇئالمايدۇ،  ېسابھ
ــۈن   پهلهك ــانلىقىڭىز ئۈچــ ــىدە توختىتالمىغــ دائىرىســ

  . سىزنى ھهرگىزمۇ جازالىمايدۇ
ــز ــان داۋا بىــ ــۈكھۆر قىلغــ ــهللا لــ ــۇيرۇڭ نىــ ۋە  قبــ

ــلى    ــاكى قىلماس ــش ي ــرا قىلى ــى ئىج  قچهكلىمىلىرىن
ئىچىـدە سـۆز    چهك ـ چېگـرا  بىـز مۇنـۇ   ا بولۇپ، توغرىسىد
  :قىالاليمىز

                                                 
  .ـ ئايهت 68سۈرە قهسهس،   ①
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ــاچچىقىڭىزنى   ــتۇرۇش، ئــــ ــهھۋىتىڭىزنى باســــ شــــ
ياخشـىلىققا   ،امـان نىيىتىڭىزنـى چهكـلهپ   يۈگهنلهش، ي

مېلىڭىــز ۋە  .بولغــان مهيلىڭىزنــى ئۈندەشــته ســىز ھــۆر
ــېخى ــزدا ســــ ــىزيجېنىڭىــــ ــوغرا  .لىق قىالاليســــ تــــ

قـــولىڭىزنى  .يالغـــانمۇ ئېيتااليســـىز ،سۆزلىيهلهيســـىز
ــدىن ي  ــارام مال ــىزىھ ــقىالرنىڭ   .غااليس ــۆزىڭىزنى باش ك

سـۆزدىن،  ىلىڭىزنـى يامـان   ت .ئهۋرەتلىرىدىن توسااليسىز
بىــز بــۇ   .غهيــۋەتتىن ۋە چېقىمچىلىقــتىن تۇتااليســىز  

ــۆر ــاھهلهردە ھـ ــن . سـ ــۇ جهھهتلهردىـ ــا مۇشـ ــاېھ مانـ  بسـ
  .مىز ۋە سورىلىمىزىئېلىن

 ھۆرلـــۈك مـــۇتلهق ھۆرلـــۈك بىـــز كـــۆزدە تۇتۇۋاتقـــان
ــاننىڭ ا  ،ئهمهس ــى ئىنسـ ــۇيرۇقلىرى ۋە  هللابهلكـ ــڭ بـ نىـ

ــلى    ــاكى قىلماس ــش ي ــرا قىلى ــى ئىج  قىچهكلىمىلىرىن
  .ي ھۆرلۈكتۇرىكى نىسبىتوغرىسىد

ــۇر    ــال ھۆرلۈكتـ ــي، رېئـ ــۈك ھهقىقىـ ــۇ ھۆرلـ ــا بـ . مانـ
ــار بولغــان تهبىئىــ   يئىچىمىزدىكــى يارىتىلىشــىمىزدا ب

بىــز  .بوالاليــدۇ ۇنىڭغــا دەلىــلىمىز بتۇيغــۇلىر – سېھــ
ــا   ــالىمىز، خاتالىققــ ــتىمىزگه ئــ ــئۇلىيهتنى ئۈســ مهســ

قىلىــش بىــلهن  ئىشــالرنىپۇشــايمان قىلىمىــز، ياخشــى 
نى للىقهتىمـا ېبىرقانچه ئ تاىرال ۋاقىتب. ىززۇرلىنىموھ

بىزنىــــڭ . بىــــر ئىختىيارغــــا كېلىمىــــز   ،ئــــۆلچهپ
قـانچه نهرسـىنى    ى ۋەزىپىسى بىـر چئهقلىمىزنىڭ بىرىن

ــۆلچهپ ــش ۋە    ،ئ ــار قىلى ــولغىنىنى ئىختىي ــىپ ب مۇناس
  .تالالشتۇر
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قولىمىزنىـــڭ تهپ كېســـىلىدىن تىترىگهنلىكىنـــى 
ــا ،س قىلغىنىمىــــزدەكېھــــ ــ خاتــ  دىمۇئىــــش قىلغانــ

ى ھهرىـكهت  چبىرىن :بىز .س قىلىمىزېھ ىتىترىگىنىن
ىسـى ھـۆر   چئىككىن ،ئىختىيارسىز ھهرىـكهت  ،مهجبۇرى

ــاۋادا بىـــز ھهر . دەيمىـــز ، ـ   ۋە ئىختىيـــارى ھهرىـــكهت نـ
ئىككىسىدە مهجبـۇرى بولغـان بولسـاق، ئىككىسـىنىڭ     

  .س قىلمىغان بوالتتۇقېئارىسىدىكى پهرقنى ھ
مىزنىـڭ ھېچبىـر   نىـڭ بـارلىقىنى قهلبى  لۈكبۇ ھۆر

بېسىم ئاستىدا بىر شهيئىگه مهجبۇرالشـنىڭ مـۇمكىن   
س قىلىشـىمىز تهكىتلهيـدۇكى، بىـر    ېبولماسلىقىنى ھ

ــال تايــاق يــاكى قورقۇتــۇش بىــلهن كىيىملىرىنــى       ئاي
ــىز   ــېكىن سـ ــۇمكىن، لـ ــى مـ ــقا مهجبۇرلىنىشـ سېلىشـ

ــداقھ ــاكى تهھــدى  هرقان ــارق تبېســىم ي ــى ىئ لىق بىراۋن
تائاالنىـڭ  هللا ا مانا بـۇ، . هيسىزچىن يۈرىكىدىن سۆيدۈرەلم

دىللىرىمىزنى زورالش ۋە مهجبۇرالشنىڭ ھهممه تۈرى ۋە 
ــازات قىل ــدىن ئـ ــخىللىرىـ ــۆر ياراتقانلىقىنىـــڭ  ،پىـ ھـ

ــى  هللا ا ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن . نهتىجىســى ــلهن نىيهتن ــل بى دى
قىسـتاق ۋە   –قىـيىن  . ھۆكۈملهرنىڭ مهركىزى قىلدى

ــتىدا شـــ  ــدلهر ئاسـ ــۆزلىرىنى ىرېتهھدىـ ــۇفرى سـ ك ۋە كـ
ىلغــان بىــر مۇئمىنــدىن دىلىــدا ئىمــانىنى ســاقالپ      ق

ــىال ھ ــاېقااللىسـ ــدۇ بسـ ــاال هللا ا. ئېلىنمايـ ــۇتائـ  ئهنه شـ
مۇئمىنــــدىن ھېســــاب   ئهھۋالغــــا چۈشــــۈپ قالغــــان  

�0=) ����: ئالمايدىغانلىقىنى بىلـدۈرۈپ مۇنـداق دېـدى   % #�&+ #�%( ->0?
 045%% (�
 0@50" A�0B%% (�#�& &,%%&C#�(%'(/���� � م هقهلبــى ئىمــان بىــلهن مۇســتهھك

مهجبـۇرالش ئاسـتىدا ئىمانـدىن يانغـانلىقىنى     ، تۇرسىمۇ
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نىــــــڭ غهزىــــــپىگه ئۇچراشــــــتىن هللابىلــــــدۈرگهنلهر ا

  .①�مۇستهسنا
ــالىق شــۇكى، چــمهســىله ھهققىــدىكى ئىككىن ى خات

نىـڭ خالىشـى   هللابهزى كىشىلهر ئىنسان ھـۆررىيىتىنى ا 
ئىنسـاننىڭمۇ  ” ،ئۈستىدە ئىكهنلىكىنى چۈشىنىۋېلىپ

ــار ــۆررىيىتى بـ ــگهن “ھـ ــار دېـ ــهللا” ىنىئىبـ ــا شـ رىك ېقـ
ــا اهللا”، “كهلتـــۈردى هك تهللاقىلىـــدىغان، ا ك ئهمـــرتههللاقـ

دەپ تـۆھمهت   “ھۆكۈم قىلىدىغان ئورتاقالر پهيدا قىلـدى 
لىقنىـڭ  ئىختىيار چۈشـىنىپ، سىزمۇ شۇنداق  .قىلىدۇ

ــى  ــىپ كهتكهنلىكىنـ ــىز ئېشـ ــا  . دەۋاتىسـ ــر خاتـ ــۇ بىـ بـ
ــ ــۈنكى ، هنچهچۈشـ ــارچـ ــر ئىختىيـ نىـــڭ هللا لىقھېچبىـ

  .ستۈن ئهمهسئۈ ئىختىيارلىقىدىن
زىـت   ھۆرلۈكىگهنىڭ هللابىلهن ا لۈكىئىنسان ئۆز ھۆر

ــالرنى ــۇ ا   ئىشـ ــېكىن ئـ ــۇمكىن، لـ ــى مـ ــڭ هللاقىلىشـ نىـ
ــر   لىقئىختىيار ــېچ بىـ ــت ھـ ــا زىـ ــا  ىغـ ــنى ۋۇجۇدقـ ئىشـ

  .چىقىرالمايدۇ
 ،تـــۇرۇپئۈســـتۈن  دىننىـــڭ رىزاســـىئۆزى بىـــزگههللا ا

 .لىق قىلىـــش ھـــۆررىيىتىنى بهردى يئۇنىڭغـــا ئاســـى 
رىغـــا ئۈســـتۈن بولۇشـــنى نىـــڭ ئىختىياهللالـــېكىن ئـــۇ ا

ــدى  ــېچكىمگه بهرمى ــا . ھ ــۇمان ــاننىڭ نىســبى  ،ب  يئىنس
  .ىنىڭ بارلىقىنىڭ نامايهندىسىلۈكھۆر

                                                 
  .ـ ئايهت 106سۈرە نهھل،   ①



 

21    

نىـــڭ هللائىـــل اېپبىـــر بىـــزدىن ســـادىر بولغـــان ھهر 
نىـڭ ئىـرادە   هللاسـىمۇ ، ا لرازىلىقى ۋە شهرىئهتكه خىالب بو

  .مهئىشىتىدىن ھالقىپ كېتهلمهيدۇ –
بىــزگه ئــۆز  هللابىزنىــڭ ھۆررىيىتىمىزنىــڭ ئــۆزى ا   

ــارى بىــلهن بهرگهن ئىالھــى نېمهتتــۇر  ــۇ  .ئىختىي بىــز ب
نېمهتنــــى ئۇنىڭــــدىن مهجبــــۇرى ۋە زورلــــۇق بىــــلهن  

  .تارتىۋالمىدۇق
 –نىــــــڭ ئىــــــرادە هللابىزنىــــــڭ ھــــــۆررىيىتىمىز ا

 :مۇنـداق دېـدى  هللا مهشىئىتىنىڭ ئهينىسىدۇر، چـۈنكى ا 

� &,%%-��� 75%% (8(
 4(+ >0? (4/&D5%% (8(� 5%%(ختىيــار ئىهللا ســىلهر پهقهت ا� ����/)

  .①�قىلغاننىال ئىختىيار قىلىسىلهر
چـــــــۈنكى بىزنىـــــــڭ ئىختىيـــــــارىمىز ئۇنىـــــــڭ 

هزلــى ۋە پئــۆز هللا ئــۇنى بىــزگه ا ئىختىيارىنىــڭ ئىچىــدە،
نىڭ ئىرادىسى ئىچىدىكى بىر هللائىكرامىدىن بهرگهن ۋە ا

نىڭ هللائىككىلىك يوق، زىتلىقمۇ يوق، ابۇنىڭدا . ھهدىيه
  .ئهمرى ۋە ھۆكمى بىلهن بهسلىشىشمۇ يوق

بــۇ مهنىــدىكى ھۆررىيهتنىــڭ بــارلىقىنى ئېيــتىش     
ــالپ ئهمهس، ا  ــدكه خىـ ــۆ  هللاتهۋھىـ ــڭ ھـ ــا ئۇنىـ مىگه كقـ

ئوخشاش ھۆكۈم قىلىـدىغان ۋە ئهمـرىگه ئوخشـاش ئهمـر     
ــدۇ،     ــۇۋالغانلىقمۇ بولمايـ ــاقالرنى قوشـ ــدىغان ئورتـ قىلىـ

مهشـىئىتى ۋە   –نىڭ ئىـرادە  هللابىزنىڭ ھۆررىيىتىمىز ا
  .ئهينىسىدۇر ئۆز ھۆكمىنىڭ

                                                 
  .ـ ئايهت 30سۈرە ئىنسان،   ①
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قــــازا ۋە قهدەر، : ىنچى تهرىپــــىىــــڭ ئــــۈچ خاتالىقن
هققىدە بهھس مهجبۇرىيهت ۋە ئىختىيار  مهسىلىلىرى ھ

ــى   ــازا ۋە قهدەرنـ ــىلهر قـ ــان بهزى كىشـ ــاننى  قىلغـ ئىنسـ
مىــــجهزى ۋە تهبىئىــــتىگه زىــــت شــــهيئىلهرگه زورالش 
مهنىســىدە چۈشــىنىۋالىدۇ، بــۇ بىــر خاتــادۇر، ســىزمۇ شــۇ 

ــدىڭىز  ــۈپ قالـــ ــا چۈشـــ ــاال ئۆزىنهللا ا. خاتاغـــ ــڭ تائـــ ىـــ
ن بايــاچــۇق وئئوپ مهجبۇرلىمايــدىغانلىقىنى ئايهتلىرىــدا

%%%5 ����: قىلماقتـــا (3(� #�&3&%'5%%%(E#F(+ #G%%%-�(H(I 1J%%%(
K 75(�%%% -!�� �%%%L �03#�%%%(�(F #MLN%%% (%E&%O #�%%% (8-O 40?
 (��0P%%%% 0Q5(R���� ــاق  هئهگ� ــدىغان بولســ ــز خااليــ ــا  ،ر بىــ ئۇالرغــ

ئانـدىن ئـۇالر ئـۇ     ،ئاسماندىن بىر ئـايهت نازىـل قىالتتـۇق   

  .①�ئهبهدىي باش ئهگكهن بوالتتى ئايهتكه
ــوئايهتنىـــڭ مهنىســـى ئ نالر مهجبـــۇرى اچـــۇق، ئىنسـ

لېكىن بىـز ئۇنـداق    ئىمانغا زورلىنىشى مۇمكىن ئىدى،
ــقىلم ــانۇنىيتىمىزدە زورالش    دۇق،ى ــڭ ق ــۈنكى بىزنى چ

%�) ��#L�%(S ����. يوق 0 &�% #T;��� (�-�% (%C-%� �%(' 0�
L�%�� �%0I (=�(�% دىنـدا زورالش  � ����<) ?#�0

  . ②�نىق ئايرىلدىېۇر، ھىدايهت گۇمراھلىقتىن ئيوقت
���� �%-� (� (U5%-E�� &=0�% #2&� (G%O(�(I(+ 5%1P�0�(V #�&3;�&� 0W#�(X� �0I �( (�(Y (:;"(� 75(T #�(�(/

 (��0E0 #Z%%%%& #��%%%%&O�&2(
ــدى،   � ���� ــا ئىــ ــڭ خالىســ ئهگهر پهرۋەردىگارىــ
ئهلۋەتته، يهر يۈزىدىكى كىشـىلهرنىڭ ھهممىسـى ئىمـان    

ســــۇلمان بولۇشــــقا ۇى، ســــهن كىشــــىلهرنى مئېيتــــاتت

  .③�مهجبۇرالمسهن؟

                                                 
  .ـ ئايهت 4سۈرە شۇئهرا،   ①
  .ـ ئايهت 256قهرە، سۈرە به  ②
  .ـ ئايهت 99سۈرە يۇنۇس،   ③



 

23    

قـــازا ۋە ” .نىـــڭ قانۇنىـــدا مهجبـــۇرالش يوقتـــۇر   هللا
ئىنسانالرنى تهبىئهتلىـرىگه زىـت شـهيئىلهرگه     نى“قهدەر

هللا ا ئهكســىچه، .ىنىشــكه بولمايــدۇجبــۇرالش دەپ چۈشهم
ھۆكۈم  جىنسىدىن ئنسانالرغا ئۆزلىرىنىڭ نىيىتىنىڭ

ئــۆز جىنســىدىن   الىشــىنىڭقىلىــدۇ، ئۆزلىرىنىــڭ خ 
خااليدۇ ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئىرادىلىرىنىڭ ئـۆز جىنسـىدىن   

ــدۇ، ا  ــرادە قىلى ــڭ  هللا ئى ــڭ دىلىنى ھهر كىشــىنى ئۆزىنى
�#]) ���� .خاھىشى ۋە نىيىتىگه قارىتا ماڭدۇرىدۇ% (� &�%
0�&
 (45% (� �%(
 Z&O 5(�#%O ;�%�� ([#�% (� &�%
0�&
 (45% (� �%((/ 0,%0\#�(� �%0I &,(� #�0N(O 0<(� 0R #Y�5% (3 #%E 0كىمكـى  � �����0,%0 

ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسه، ئۇنىڭ ساۋابىنى زىيـادە  

�)Q%%15 ����؛ ①�بېرىمىــز( &,%%]��� &�&)(��(N%%(%I *W(�%%- �030"�%%&�&%' �%%0I���� � ئۇالرنىــڭ
) يهنـى مۇنـاپىقلىق ۋە شـهكلىنىش   (دىللىرىدا كېسـهل  


�) ����؛ ②�ئۇالرنىـڭ كېسـىلىنى كۈچهيتىـۋەتتى   هللا بار، ا 0̂ %-��(/
�#/(�%%%%(� #)� _1�%%%% &) #�%%%% تېخىمــــۇ هللا ھىــــدايهت تاپقــــانالرنى ا� ����̀)��)(&

  .③�ھىدايهت قىلىدۇ
تائاال قۇرئان كهرىمدە ئهسىرلهرگه خىتاب قىلىـپ  هللا ا

̂) ����: مۇنــداق دەيــدۇ %% 0R&+ 5%% -�L �1�%% #%� (R #�&20� #Z%%&%
 �1�%% #%� (R #�&20"�%%&�&%' �%%0I &,%%]��� 0�%%(�#P(%
 40?
 #�&2E%% 0ــارلىقىنى بى  هللا ئهگهر ا� ���� ــان ب ــالردا ئىم ــه دىلىڭ لس

ــا، ا ( ــان بولسـ ــالردا ئىمـ ــى دىلىڭـ ــدۇهللا يهنـ ــۇنى بىلىـ ، )ئـ

                                                 
  .ـ ئايهت 20سۈرە شۇرا،   ①
  .ـ ئايهت 10سۈرە بهقهرە،   ②
  .ـ ئايهت 17سۈرە مۇھهممهد،  ③
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سىلهرگه ئۆزەڭالردىن ئېلىنغان فىدىيىدىن ياخشـىراق  

  .①�نهرسىنى بېرىدۇ
ــۆكمى ۋە    هللا ا ــدۇ، ھ ــدىر قىلى ــدۇ ۋە تهق ــۈم قىلى ھۆك

تهقدىرىنى نىيهت ۋە دىلغا قاراپ جارى قىلدۇرىدۇ، يامـان  
  .شى بولسا ياخشىلىقخبولسا يامانلىق، يا

ــ  بىهللا ا ــز ۋە نىيىتىمىـ ــز دىلىمىـ ــى، بىـ ــلهن زنـ ز بىـ
تهبىئىتىمىـزگه  . هر قىلىدۇيهسسئىختىيار قىلغانغا مۇ

مهجبۇرلىمايــدۇ ۋە  خىــالپ ھالــدا بىزنــى  زورلىمايــدۇ،   
ــتىمايدۇ )%%%� +)F#�)%%%� /)��%-	)%%%�����. قىسـ 5%%%-(�(I .�(E%%% #!&�#�50" (a-�%%%(�(/ . &=&�%%% L!(�&%E (!(I

_(�%%% #!&�#�0� .%%% #b�(/ ($%%% 06(" �%%%( 5%%%-(+(/�(E#S(%� .�(E%%% #!&�#�50" (c-̂ %%% (�(/ ._(�%%% #!&P#�0� &=&�%%% L!(�&%E (!(I���� 

نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن سهرپ قىلغـان،  هللامېلىنى ا -پۇل �
ــتىق    ــدنى تهسـ ــمه تهۋھىـ ــان، كهلىـ ــق قىلغـ تهقۋادارلىـ
قىلغــان ئــادەمگه كهلســهك، ئۇنىڭغــا بىــز ياخشــى يــولنى 

نىڭ هللابېخىللىق قىلىپ ا. مۇيهسسهر قىلىپ بېرىمىز
ۆزىنى بىهـــاجهت ھېســـابلىغان، كهلىـــمه ســـاۋابىدىن ئـــ

تهۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگه كهلسهك، بىز ئۇنىڭغـا  

  .②�يامان يولنى مۇيهسسهر قىلىپ بېرىمىز

�����%%((� (,%%]��� -�%%02(�(/ (G%%#�((� #d0? (G%%#�((� 5%%(ــر   (� ����/) ــۇھهممهد بى ــى م ئ
ئاتقىنىڭــــدا ســــهن ) ســــىقىم تــــوپىنى مۇشــــرىكالرغا

مۇشــــرىكالرنىڭ (دە ئــــۇنى ئاتمىــــدىڭ، بهلكــــى ئهمهلــــ

   .③�ئاتتىهللا ا) كۆزلىرىگه

                                                 
  .ـ ئايهت 70سۈرە ئهنفال،  ①
  .ـ ئايهتكىچه 10ـ دىن  5سۈرە لهيل،  ②
  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 17سۈرە ئهنفال،  ③
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پىـدىن  ىبۇ يهردە بهندىنىڭ ئېتىشى پهرۋەردىگـارى تهر 
تهقدىر قىلىنغان ئېتىشتۇركى، ئىككى قېتىم ئېـتىش  

ــابالنغان  ــتىش ھېســ ــتىم ئېــ ــر قېــ ــازا ۋە قهدەر . بىــ قــ
بهنـدە نىـيهت قىلىـدۇ،    . مهسىلىسىنىڭ ئـاچقۇچى بـۇدۇر  

 ياخشـى بولسـا  . ئاشـۇرىدۇ ئهمهلـگه  ئۇنىڭ نىيىتىنـى  هللا ا
  .)يۈزلهندۈرىدۇ( ىشىلىققا، يامان بولسا يامانلىققاخيا

ــان     ــدىر قىلىنغ ــدىنئاال تهق ــۆررىيىتى ئال ــان ھ ئىنس
 يزىيـادىلىككه ئۇيغـۇن نىسـبى    –ئهمهس، بهلكى ئـۇ كهم  

  .بىر تهقدىردۇر
ــۆررىيىتىنى    ــڭ ھـ ــلهن ئۆزىنىـ ــم بىـ ــان بىلىـ ئىنسـ

ــل ۋەســـ  ــان ھهرخىـ ــدۇ، ئىنسـ ــورالىله، كۆپهيتهلهيـ ۋە  قـ
مىننى قاتالشقا، ېقاتناش ۋاسىتىلىرىنى ئىجاد قىلىپ ز

 زامــان ۋە ماكــان شــهرتلىرىنى  مۇســاپىلهرنى يېڭىشــكه،
تهبىئهت قـانۇنلىرىنى تهتقىـق   . بۆسۈشكه قادىر بواللىدى

قىلىش ئـارقىلىق ئۇنىڭغـا ھۆكـۈم قىلىشـقا، ئۆزىنىـڭ      
ــدى   ــادىر بواللىـ ــقا قـ ــهخخهر قىلىشـ ــزمىتىگه مۇسـ  .خىـ

ــاراڭغۇنى يغۇوســ ئىسســىق، ــولىنى ڭىشــنىڭ ېق ۋە ق ي
 ئـۇ ھهرىـكهت ساھهسـىدە    ،شۇنىڭ بىلهن. چىقتىتېپىپ 

  .ئاشۇردىھۆررىيىتىنى قاتمۇقات 
ــۇپالرنى چــــــېقىش ۋە  - ئىلىــــــم ئىشــــــكهل قۇلــــ

  . ىلىشنىڭ ۋەسىلىسى ئىدىقھۆررىيهتلهرنى ئازات 
ــۆررىيهتنى  ــۇرىدىغانھـــــ ــىلىلهرنىڭ  ئاشـــــ ۋەســـــ

  .ىسى دىندۇرچئىككىن
ئاالغــــا يېقىنلىشــــىپ ھــــۆررىيهتنى تاهللا ئىنســــان ا

 ،بـۇ  .تائاالدىن ۋەھى ئارقىلىق ئاالاليدۇهللا ڭهيتهلهيدۇ، اېك
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ــدىكى    ــڭ يولىــــ ــبهرلهر ۋە پهيىغهمبهرلهرنىــــ پهيغهمــــ
  .كىشىلهرنىڭ ۋەسىلىسى

نىــڭ يــاردىمى بىــلهن   هللايمان ئهلهيهىسســاالم اســۇال
ــدى  ــهخخهر قىلـ ــۆزىگه مۇسـ ــى ئـ ــۇندۇردى( جىننـ ، )بويسـ

ــا . بىـــلهن سۆزلهشـــتىشـــامالغا مىنـــدى، قۇشـــالر  مۇسـ
ئىســــا . ئهلهيهىسســــاالم دېڭىزنــــى ئىككىــــگه بۆلــــدى

ئهلهيهىسســاالم ئۆلــۈكلهرنى تىرىلــدۈردى، ســۇ ئۈســتىدە  
  . رنى ساقايتتىرالوۋە ك ماخاۋماڭدى، ئاق كېسهللهرنى، 

ــپ  ــپ بېرىـ ــن قاتلىنىـ ــۇزۇن م ،زېمىـ ــاپىلهرنى ۇئـ سـ
زامانــدا بېســىپ ئۆتهلهيــدىغان ۋە باشــقىالر  ه قىســقىغىن

 ئهۋلىياالرنىـــــــڭ لمىگهننى كۆرەلهيـــــــدىغانكـــــــۆرە
 .قىسسىلىرىنى ئوقۇيمىز

ا قهللابۇالر ھۆررىيهتنىڭ دەرىجىلىرىدۇركى، ئۇالر بۇنى ا
ــارقىل  ــاپتى، ائىبــادەت قىلىــپ يېقىنلىشــىش ئ هللا ىق ت

  .ملىرىدىن بهردىئۇالرغا مهخپى ئىلى
ــۇ ــقا بـ ــۇ ا   باشـ ــېكىن بـ ــىمۇ، لـ ــم بولسـ ــر ئىلىـ هللا بىـ

  .لىمدۇرئى بېرىلگهن يپىدىن خۇسۇسىىتهر
ئىختىيـار بىـلهن مهجبـۇرىيهت     غهززالـى شۇڭا ئىمـام  

 :مهسىلىسىنى مۇنۇ ئىككـى سـۆز بىـلهن خۇالسـىلىگهن    
  .“ئىنسان بىلگىنىدە ھۆر، بىلمىگهندە مهھكۇم”

مـــــــاددىزىمچى مۇتهپهككـــــــۇرالر شـــــــۇنىڭدا بهك   
ۋە  نىـــــڭخاتالىشـــــىدۇكى، ئـــــۇالر ئىنســـــاننى تارىخ  

. لىــدۇلىشىشــنىڭ ئهســىرى دەپ ئېتىقــاد قى يسىنىپى
 .مهس ھالقـا ھېسـاباليدۇ  ۈگىئايىغى يـوق، تـ   –ئۇنى باش 

ــانۇنالر ۋە جهم ــادى قـ ــتىگه ىىيهتنىـــڭ ھهرئئىقتىسـ كىـ
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ۋە  ئىككى قولى باغالنغـان بويسۇنۇشتىن باشقا، چارىسىز، 
ئىرادىسىز، شامالدا بىر ئۇ تهرەپكه، بىر بۇ تهرەپكه ئۇچۇپ 

  .قاقشال تېرىگه ئوخشىتىدۇ قۇرۇق ـ ،يۈرىدىغان
ــۇال ــاغزى   ئ ــۆزلهپ ئ ــدىغان ۋە س ــان داۋا قىلى ر ھهر زام

ىغان نهرسه بولسـا، شهكسـىز سـىنىپى زىـددىيهت     ايدتالم
قانۇنىـــدۇركى، بـــۇ قـــانۇن ئىلمـــى قائىـــدىگه ئاساســـهن،  

ــتىن يئىلمى ــراق ۋەلىكـ ــا يىـ ــدۇر خاتـ ــۈنكى .ئۇقۇمـ  چـ
. ئىنســــانىيهت ساھهســــىدە شهكســــىزلىكلهر يوقتــــۇر

هتىمـالالرنى  ېئدە پهقهت بىرقـانچه  ىت ساھهسهئىنسانىي
قىلىـــش  ختىيـــارسېلىشـــتۇرۇپ، ئۇيغـــۇن بولغـــاننى ئى

ــار ــۇ ئىنســان بىــلهن تېرىقچىلىــق   . قائىدىســى ب ــا ب مان
ــىتىلىرى ــاددى جىســىمالر ئارىســىدىكى پهرق  ۋاس . ۋە م

ــىنى  ــڭ تۇتۇلىشـ ــ  كۈننىـ ــۇت ۋە سـ ــلهن ېمىنـ كۇنت بىـ
ــدۇ  ــى بولىــــ ــن قىلغىلــــ ــى هكېل .تهخمىــــ چهكتىكــــ

ــۇ ــۇم  ھهرىكهتلىرىنىم ــش م ــن قىلى ــا . كىنتهخمى ئهمم
 ـئهته   ىغانلىقى ۋەشۇرىدونېمىنى ي كۆڭلىدەئىنساننىڭ 

. بىلهلمهيــدۇ ھــېچكىم دىغانلىقىنىئۆگــۈن نــېمه قىلىــ
هتىمـال ۋە  ېغانـدا ئ ىپهقهت بۇالرنى تولـۇق مهلۇمـات توپل  

  .تهخمىن تهرىقىسىدە بىلگىلى بولىدۇ
ــا  پهرەزلىرىنىــڭماركىســنىڭ  لكــار ھهممىســى خات
قىلغاندەك، تهرەققى قىلغان  رەزپهئۇ كوممۇنىزم چىقتى، 

ــلىماي،  ــته باشـ ــردۆلهتـ ــاالق بىـ ــلىدى قـ ــته باشـ . دۆلهتـ
ــىدىكى   ــىيالىزىم ئارىســ ــلهن سوتســ ــالىزىم بىــ كاپىتــ
 دۈشمهنلىك كۈچهيمهستىن، بهلكى ھهر ئىككىسـى بىـر  

تىنچلىـــق بىـــلهن ياشـــاش  ،بىـــرىگه يېقىنلىشـــىپ –
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ۇنىســت دۆلهتــلهر مھــالىتىگه كېلىشــىدىن زىيــادە، كوم
كــارل . غــا ئىشــىكلىرىنى ئــاچتىىىزما كاپىتالرىكــېئام

مــــــاركىس تهخمىــــــن قىلغانــــــدەك، كاپىتالىســــــت 
ــى   ــۇ دۆلهتلهرنــ ــتلىقالر ئــ ــدىكى زىــ ــلدۆلهتلىرىــ  رەزىــ

ئهكســـىچه كاپىتالىســـت دۆلهتلهرنىـــڭ . قىلدۇرمىـــدى
بهكمـــۇ كىرىملىـــرى  يشهخســـى ،ئىقتىســـادى بېيىـــپ

نىســـت مۇكوم. تتـــىهدەرىجىـــدە كۆتۈرۈلـــۈپ ك يـــۇقىرى
بولســـــا ئىخـــــتىالپالر، پـــــارچىلىنىش ۋە  دۆلهتـــــلهردە

  .قااليمىقانچىلىق مهيدانغا كهلدى
ــددىيهت يســىنىپى”ل ماركىســنىڭ ركــا ــگهن  “زى دې

ــالىقىنى رۇســــ  ــڭ خاتــ ــ ىيهپىكرىنىــ ــلهن جۇڭگــ  وبىــ
بۇالرنىـڭ  . ئارىسىدىكى قانلىق توقۇنۇشالر ئىسـپاتلىدى 

اتىنىڭ ۋساېماركىسنىڭ ماددىزىمچه ھ لھهممىسى كار
بۇالرنىـڭ  . اتىپسـلىكىنىڭ ئىسـ  هۇن ئهمئاللىققا ئۇيغېر

ــى ۋە     ــۇق ئىكهنلىك ــۆر مهخل ــاننىڭ ھ ــى ئىنس ھهممىس
 ھۆررىيىتىنىــڭ ھهقىقــى ئىكهنلىكىنــى ئۇنتــۇپ، ئــۇنى 
ماددىالرنىڭ ئىچىـدىكى ئىرادىسـىز بىـر چىـۋىن بىـلهن      

 .كېلىپ چىقتىەر قىلىش پىكرىنىڭ خاتالىقىدىن ۋبارا
ۋە  ىــــيهتئئهممــــا ماددىزىمچىالرنىــــڭ تهبىــــئهت، جهم

ئىنسـان يـالغۇز ياشـىمايدۇ،    ”: باشالپمۇھىتالردىن سۆز 
ــدۇ     ــكهت قىلماي ــۇدە ھهرى ــلهن بىه ــۆررىيىتى بى ــۆز ھ  “ئ

ــۇدۇر    ــاۋابىمىز ش ــڭ ج ــۆزىگه بىزنى ــگهن س ــئهت، : دې تهبى
شارائىت ۋە مـۇھىتالردىن ئىبـارەت    –ىيهت، شهرت ئجهم

ــدۈرگۈچى ئامىلالرنىــڭ   ئىنســان ھــۆررىيىتىنى كۈچلهن
ــۇ تىــدە ئىنســان ھۆررىيىئهســلى ،ھــۆكمى بولســا دىكى ب
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ئىنســان . ئــۇنى يوققــا چىقارمايــدۇ. مهنىنــى تهكىتلهيــدۇ
 ،ھــۆررىيىتى پهقهت ئــۆزىگه قارشــىلىق پايــدا بولغانــدا    

ئهگهر ئىنسـان قارشـىلىق   . اتاليدۇپئـۆزىنى ئىسـ   ئاندىن
بولماستىن بىهۇدە ھهرىكهت قىلىدىغان بولسا، ھهقىقـى  

نىـــڭ ئالدىـــدا ھـــۆر ھېســـابالنمايدۇ، چـــۈنكى ئۇ ەدىـــمهن
  .يوقتۇر ئامىلالر اتاليدىغانپئىس قارشىلىق كۆرسىتىپ

 
 



ŀ
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  نېمه ئۈچۈن يامانلىقنى ياراتتى؟هللا ا

ــدى     ــداق دې ــدا مۇن ــان ھال ــخىرە قىلغ ــۇم مهس : تونۇش
بىزنىڭ ئىالھىمىز كامىلـدۇر، شـهپقهتلىكتۇر،    :سىلهر”
ــدۇرېم ــىلهر ، ـ   هرىبانـ ــهللىكنى، . دەيسـ ــداقتا كېسـ ئۇنـ

يهر تهۋرەش پاالكىتىنى، ۋولقـاننى،  قېرىلىقنى، ئۆلۈمنى، 
كىچىـك   – چوڭ ،پنى، قىزىل كېسهلنى، زەھهرنىوكرىم

دېمهيـــدىغان راك كېســـىلىنى ۋە دۇنيـــادىكى بـــارلىق    
يامـــان نهرســـه ۋە ئىشـــالرنى نـــېمه ئۈچـــۈن  - زىيـــانلىق
ــاراتتى؟ ــى  هللا ئهگهر ا. يــ ــۇنداق ياخشــ ــدىلىرىنى شــ بهنــ

ئۈچـۈن   كۆرىدىغان گۈزەل ئىـالھ بولىـدىغان بولسـا، نـېمه    
ــانلىقنى    ــق ۋە يامــ ــهتلىك، قهبىهلىــ ــك، ســ ئۆچمهنلىــ

  “ياراتتى؟
قويغــــــان مهســــــىلىلهر  تتۇرىغــــــاشــــــىمىز ئوۇتون

، بـۇ  بولـۇپ  سهپهدىكى ئاساسى مهسـىلىلهردىن بىـرى  ىپهل
بۆلـــۈنگهن ۋە ـ ئىـــدىيهلهر مهســـىله ھهققىـــدە پىكىـــر    

  .ھهرخىل كۆز قاراشالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان
تائـــاال هللا ا: رىمىـــزبېب نىڭغـــا مۇنـــداق جـــاۋاۇبىـــز ئ

، ئـــۇ ئىگىســـىدۇر ھهقىـــقهتهن رەھـــمهت ۋە ياخشـــىلىق
ــانھېچ ــا  قاچ ــدىيامانلىقق ــڭ  بۇيرىمى ــېكىن ياماننى ، ل

كمهت تۈپهيلىـدىن رۇخسـهت   ېبولۇشىغىمۇ خـاس بىـر ھـ   
  .قىلدى
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ــا   هللا ا� ــقهتهن يامانلىققـــ ــدىلىرىنى ھهقىـــ ــاال بهنـــ تائـــ
تائـاال  هللا بىلمهيـدىغان نهرسـىلهرنى ا   رئـۆزەڭال  بۇيرىمايدۇ،

ــۇھهممهد   ــى مــ ــىلهر؟ ئــ ــان ئېيتامســ ــدىن يالغــ ! نامىــ
ىق قىلىشـــقا بۇيرىـــدى، پهرۋەردىگـــارىم مېنـــى ئـــادىلل«

تائاالغـــا هللا ھهربىـــر ســـهجدە قىلغىـــنىڭالردا پۈتـــۈنلهي ا

  .①�دېگىن »يۈزلىنىڭالر
 –بىرىنى سـۆيۈش، بىـر    – تائاال ئادىل بولۇش، بىرهللا ا

بولـۇش ۋە ياخشـى    پۇچـان بىرى بىـلهن ياردەملىشـىش، ئه  
تىن باشقىسـىغا  قئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، ياخشىلى

  .قهتئى رازى بولمايدۇ
نېمه ئۈچۈن زالىمنى زۇلۇم قىلىشـقا، قـاتىلنى ئـادەم    

ــئۆلتۈرۈ ــقا تاشـــالپ رىلىـــكه، ئـــوغرىنى ئوغشـ ق قىلىشـ
ــاال بىزنىــڭ ھــۆر بولۇشــىمىزنى  هللا قويــدى؟ چــۈنكى، ا تائ

خالىــــدى، ھــــۆررىيهت خاتالىقنىــــڭ بولۇشــــىنى تهلهپ 
ــوغرا ىق ــدۇ، ت ــى  – لى ــا ۋە ياخش ــرىبه   – خات ــاننى تهج يام

ئهھمىيىتـى  ھېچبىـر   قىلىپ كۆرمىگهن ھۆررىيهتنىڭ
  .يوق
تائاالنىڭ دەسـتۇرى ۋە قانۇنىـدا، ئىنسـاننىڭ جاپـا     هللا ا
ۇپ كىــپ ئېرىشــكهن ھــۆررىيىتى، راھهت كــۆرۈپ تــۇر ېچ

هللا ا ،شــــۇنىڭ ئۈچــــۈن. تاپقــــان ھۆررىيىتىــــدىن ئهۋزەل
تــوغرىنى  ،كىــپېبىزلهرنــى خاتالىشــىپ ئانــدىن جاپــا چ

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 29 ـ ۋە 28: سۈرە ئهئراف  ①
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تائاالنىــڭ هللا ا مانــا بــۇ،. پ قويــدىۇنىشــىمىزگه قويــىئۆگ
  .كمىتىېامانلىق بولۇشىغا رۇخسهت قىلىشىنىڭ ھي

شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، تهرەپ تۇتماســتىن، ئىنســاپ   
بىـــلهن قارايـــدىغان بولســـاق، ياخشـــىلىقنىڭ ئاساســـى 

مهســىله ئىكهنلىكىنــى  يقائىــدە، يامانلىقنىــڭ نىســبى
ــۆرىمىز ــا. ك ــبى   المهتلىكس ــهللىك نىس ــاس، كېس  يئاس

ياشىسـاق، بـۇ    ـ سـاالمهت   بىز ئۇزۇن ئۆمـۈر سـاق  . ھۋالهئ
كىگه ۈئۇزۇن ئۆمـۈر ئىچىـدە كېسـهل بىزنـى قـانچه كۈنلـ      

، بهلكـــى بهزىـــلهرگه پهقهتـــال يـــېقىن زىيـــارەت قىلىـــدۇ
غـا  يهر شارىنىڭ ئـۆمرى مىليونلىغـان يىلالر  . يولىمايدۇ
نلىغـان يىلـالر ئىچىـدە بىـر     وبـۇ مىلي ئهممـا  ، سوزۇلغان

ۋولقــــان ۋە . قــــانچه مىنــــۇت يهر تهۋرەش يــــۈز بېرىــــدۇ
لىشــــىمۇ شــــۇنداق، ئۇرۇشــــالرمۇ   ىرنىڭ پارتئۇرۇشــــال

ــالر ت  ــۇزۇن يىل ــلهر ئ ــمىللهت ــي ى  ،نىنچ ياشــىغاندىن كې
  .ۋاقىتلىق يۈز بېرىدىغان ئىشالر اقىسق

يهنه بىرى، بىز ھهر بىر نهرسـىنىڭ بىـر ياخشـىلىق    
قازادىن  –پى بار دەپ قارايمىز، كېسهللىك باشقا باال ىتهر

ــۈچ ي   ــگه كـ ــاغرىق بهدەنـ ــاقاليدۇ، ئـ ــدۇ،ىسـ ــى  غىـ تېرىنـ
قۇۋۋەتلهندۈرىـــــدۇ، كهلگۈســـــىدىكى ئهلهم ۋە ئاغرىققـــــا 

ــدۇ  ــقا تهيياراليــــ ــارىنىڭ  يهر تهۋرەش. چىداشــــ يهر شــــ
ى بولــۇپ، يهر قــگىــدىكى بېســىم ماددىلىرىنىــڭ تىنىېت

ــاغالر ۋە    شــارىنىڭ تاشــقى پوســتىنى ھىمــايه قىلىــدۇ، ت
. كىتىــدۇېئېغىــر بېســىملىق مــاددىالرنى ئــۆز ئورنىغــا ب

قالغان مهدەن ۋە  كۆمۈلۈپگىدە ېرىنىڭ تۋولقانالر يهر شا
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بــايلىقالرنى ســىرتقا پۈســكۈرتىدۇ، زېمىننــى يۇمشــاق     
  .پراق ھالىتىگه كهلتۈرىدۇۇت

ــانلى   ــدانغا كېلىــدىغان ق ــلهر ئارىســىدا مهي  قمىللهت
يهنه بىــر  ،ىن زىيــانلىق بولســىمۇتئۇرۇشــالر بىــر تهرەپــ 
ــر ــتىن بىــ ــى بىر تهرەپــ ــانچه مىللهتنــ ــتۈرىدۇقــ ، لهشــ

ــكهن  ــلهربىرلهشـ ــوڭ   دۆلهتـ ــاش چـ ــكىالتىغا ئوخشـ تهشـ
 -ئهرز سورۇنالرنى پهيدا قىلىپ، مىللهتلهرنىـڭ ئـۆز ئـارا    

ــىكايهتلىرى ــىدىكى   شــ ــلىكى توغرىســ ۋە كېلىشمهســ
مۇنـازىرە   –بهس چۇق وغا تاشالش، ئتتۇرىوئمهسىلىلهرنى 

ــم مىللهتلهرنىـــڭ  قىلىـــش،  ھهق تهلهپ قىلىـــش، زالىـ
مۇستهقىللىقى ئاسارىتى ئاستىدا قالغان مىللهتلهرنىڭ 
ــدۇ    ــدانغا كېلى ــلهر مهي ــارلىق نهتىجى ــىلىن، ېپ. قات نس

غــا ئوخشــىغان پىالنيرۇئــاتوم، ئــوق دورىلىــرى، راكىتــا، ئا
ــۇھىم  ــىتىلىرى  ئهڭ م ــانائهت ۋاس ــدا  س ــۇرۇش جهريانى ئ

  . قىلىندى پكهش
شــكه قارشــى دورا  نىيىالننىــڭ زەھىرىــدىن زەھهرلى 

چى پنىڭ ئۆزىـدىن مىكـروپ ئۆلتۈرگـۈ   ومىكر .ياسىلىدۇ
  .ماددا ياسايمىز

ئهجدادلىرىمىز ئۆلمىگهن بولسا ئىدى، بىـز ھـازىرقى   
دۇنيـادىكى  . خىزمهتلىرىمىزدە بواللمـاس ئىـدۇق   - ئىش

ئوخشايدۇ، سـىز رەسـىمگه    گهيامانلىق رەسىمدىكى سايى
ــىڭىز ــدىن قارىسـ ــاي ،يېقىنـ ــۇ سـ ــىزگه هئـ ــىمگه  سـ رەسـ

 ئهممـــا، بېرىـــدۇ تۇيغـــۇۇپ قالغانـــدەك ۇلئـــارتۇقچه قوشـــ
جامـال   – ۇنىڭ رەسىمگه ھۆسنتىن قارىسىڭىز، ئيىراق
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پهيدا قىلىشى ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ئۇنسۇر ئىكهنلىكىنـى  
  .تىسىزېچۈشىنىپ ي
ــان كېســهل ــى   بولســاق، بولمىغ ــاقلىقنىڭ قهدرىن س

دۇركى، جـ ساقلىق، بېشىمىزدىكى بىر تا. بىلهلمهيتتۇق
ــز ۋە     ــولمىغىچه بىلهلمهيمىــ ــهل بــ ــۇنى كېســ ــز ئــ بىــ

  .كۆرەلمهيمىز
گـۈزەللىكنى   بولمىغـان بولسـا،   قهبىهلىـك  ئوخشاشال

ــۇق ــا   . بىلهلمهيتت ــان بولس ــالىتىمىز بولمىغ ــى ھ تهبىئ
  .ئىدى، كهم تهبىئهتتىكىلهرنى بىلمىگهن بوالتتۇق

ــهۇر پهيالســ  ــۇڭا مهش ــى وپش ــگهن  غهززال ــداق دې : مۇن
ئوقيانىڭ ئهگرى بولۇشـى ئۇنىـڭ مۇكهممهللىكىنىـڭ    ”

ولۇشــىمۇ، ئــۆزى بولغىنىــدەك، دۇنيــادا كهمچىلىكنىــڭ ب
ــدۇر  ــۈز بولســا   .ئۇنىــڭ مۇكهممهللىكىنىــڭ ئۆزى ئوقيــا ت
  .“ايتتىمئىدى، ئۇنىڭ بىلهن ئوق ئاتقىلى بول

ــا     ــۇكى،    ـجاپ ــى ش ــر ۋەزىپىس ــهققهتنىڭ يهنه بى مۇش
پايـــدىلىق ئىنســـانالر بىـــلهن پايدىســـىز ئىنســـانالرنى  

  .ئايرىپ بېرىدۇ
ــا     ــانال   ـجاپ ــدى، ئىنس ــا ئى ــهققهت بولمىس  نىڭرمۇش

بىـرىگه يـاردەم    – ۋاالتتى، بىـر ۇايىن بولـ جـ وھهممىسى خ
مۇشــــهققهت  – جاپــــا .التتىىقىلىــــش ئهخالقــــى يــــوق

ئۆزىمىزگه كىملىكىمىزنـى تونىتىـدىغان ئىمتىهـان ۋە    
  .نىڭ ئالدىدا مهرتىۋىمىزنى بهلگىلهيدىغان سىناقتۇرهللا

قانچىلىغــان پهســىللهردىن  بىــرئهمهس، دۇنيــا بىــرال 
ىۋايهتنىــڭ ئــاخىرى ئۆلــۈم ر. تهركىــپ تاپقــان رىۋايهتتــۇر

ــا بىرىىــر درامب. ئهمهس، بهلكــى باشــالنغۇچىدۇر ىنچــى غ
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نى بىمىز ۋە بىـر كىتـا  قھۆكۈم قىلماسلى القاراپ پهردىگه
ــبىرىن ــۈن چــــ ــانلىقى ئۈچــــ ــى يارىمىغــــ رەت  الى بېتــــ

بۇنـداق ھۆكـۈم تـوغرا ھۆكـۈم     . ىمىز كېـرەك ققىلماسلى
  .بولمايدۇ

كمىتى ئاخىرىدا تولـۇق مهلـۇم   ېھهممه نهرسىنىڭ ھ
  .ولىدۇب

ۋاتقان ابىـــزدىن مهســـخىرانه شـــهكىلدە ســـوئال ســـور
، بىـزدىن بـۇ   بولغاچقا كىشىنىڭ باشقا ئويلىغانلىرى بار

  ۋاتقانمىدۇ؟شهكىلدە سوئال سورا
كهمچىللىـــك،  ،ئـــۇ ئۆلـــۈم، كېســـهللىك، قېرىلىـــق 

 –مۇشـهققهت، شـهرت    –ئهندىشه، جاپا  –ئاجىزلىق، غهم 
ــا  نى ياشاشــ تنىشــارائىت ۋە قــانۇنالر بولمىغــان بىــر ھاي

  ؟خاالمدىغاندۇ
ــۇ، بۇنىــڭ بىــلهن مــۇتلهق مــۇكهممهللىكنى تهلهپ    ئ

ــدۇ ــك ا  . قىلىـ ــۇتلهق مۇكهممهللىـ ــېكىن مـ ــالهللالـ  قىـ
  . بىردىن ئارتۇق مۇتلهق مۇكهممهل بولمايدۇ. خاستۇر

مىز بـــويىچه، تونۇشـــىمىز ۋە ىتىئهمـــدى بىزمـــۇ نـــۆۋ
ــدىغا  ــى ياراتمايـ ــاش ھېچنېمىنـ ــىمىزغا ئوخشـ  ن،تونۇشـ

تنـــى ئارزۇاليـــدىغانالرنى بىـــر مهســـخىرە لـــېكىن جهننه
  :قىلىپ ئۆتهيلى

ئۇ جهننهتنى ئـارزۇ قىلغـۇچىالر، جهنـنهتكه كىرىشـكه     
ھهقلىق بولۇشلىرى ئۈچۈن نـېمه قىلـدى؟ ئـۆزىنى بىـر     
شهيئىگه بول دېسىال بولۇپ كېتىدىغان، ھهممىگه قـادىر  

ــا قوي هللا ــڭ ئورنىغ ــانىيهت  ۇنى ــىمىز، ئىنس ــان تونۇش ۋالغ
  ىپ بهردى؟ئۈچۈن نېمىنى قىل
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ــىلىق ا” ــۆزىمىزدىن هللاياخشــ ــانلىق ئــ ــن، يامــ  “تىــ
ــدىغاد ــام  ەي ــوڭ ئان ــۋانى  ودوكت فرانســىيهدەن چ ــۇق ئۈن رل

  .مۇ ئهقىللىق ئىدىئالغان بۇ تونۇشىمىزدىن
كهلىمىلهردىــن تهركىــپ   هچــوڭ ئانامنىــڭ ئــازغىن  

ــۇ ســۆزى  ــان ب ــۈن مهســىلىنىڭ خۇالسىســى پ تاپق هللا ا. ۈت
كېمىنىــڭ  ممــائه .دەريــانى ئــاققۇزدى ،شــامال چىقىرىــپ

چى ۋە ۇكــېمىگه ئــارتۇقچه يولــ ناچــار ئىگىســى –ز ئــاچكۆ
يـــۈكلهرنى ئالغـــانلىقى تۈپهيلىـــدىن كـــېمه دۈم بولـــۇپ 

تائـاالنى، قـازا ۋە قهدەرنـى تىلالشـقا     هللا كهتتى، ئانـدىن ئـۇ ا  
تائـاال شـامالنى   هللا نىڭ نـېمه گۇنـاھى بـار؟ ا   هللا. باشلىدى

ــانالرنىڭ بهخ ــىئىنســ ــانى    تــ ــى، دەريــ ــۈن ئهۋەتتــ ئۈچــ
ــڭ    ياخ ــېكىن كېمىنىـ ــاققۇزدى، لـ ــۈن ئـ ــىلىق ئۈچـ شـ

بـۇ ياخشـىلىقنى    كى ۋە ناچارلىقىۈئىگىسىنىڭ ئاچكۆزل
  .يامانلىققا ئايالندۇرىۋەتتى

دېـگهن   “تىن، يامانلىق ئـۆزىمىزدىن هللاياخشىلىق ا”
  !؟ھه -دېگهن گۈزەل ۋە توغرا سۆز ىسۆز نېم



ŀ
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  قۇرئان يهتمهي قالغانالرنىڭ گۇناھى نېمه؟

ئۇنىڭ  .گىز كۆتۈردىېېشىنى ئتونۇشۇم بپروفېسسور 
ئۈنـــــــۋانى بىـــــــلهن بېشـــــــىمنى  روفېسســـــــورلۇقپ

ــر  ېتىقىۋ ــدىغان بى ــانلىقى تى ــۈك ئىزدەۋاتق ــق ېئ تۆش نى
ــدى ــۆزلىرىنى   . ئىــ ــۇ ســ ــدىن ئــ ــاچئانــ  يىغىنچاقلىغــ

  :سالماقلىق بىلهن مۇنداق دېدى
نازىـل   بئهمدى قۇرئـان يهتـمهي قالغـان، كىتـا    ، بولدى

لمىگهنلهرنىــــڭ قىلىنمىغــــان ۋە پهيغهمبهرمــــۇ ئهۋەتى
ھـۋالى  هگۇناھى نـېمه؟ سـىلهرچه ئۇنىـڭ ئـاخىرەتتىكى ئ    

نىڭ يىراق جايلىرىـدىكى  ۇپنېمه بولماقچى؟ ئىككى قۇت
گىرالرغــا ېالر ۋە ئورمانلىقتــا ياشــايدىغان ن ســسكىموېئ

ئىنســانالر قانــداق ھېســاب بېرىــدۇ؟ قىيــامهت  اشئوخشــ
  كۈنى پهرۋەردىگارىڭالر ئالدىدىكى بهختى نېمه بولماقچى؟

  :مهن ئۇنىڭغا مۇنداق دېدىم
ئالــدى بىــلهن ســىزنىڭ مهلۇمــاتىڭىزنى توغرىالشــقا  

ــڭ  ــهت قىلى ــۇقهددىمىلهر  . رۇخس ــا م ــوئاللىڭىزنى خات س
ــاال بىــزلهرگه بهندىلىرىــدىن  هللا ا. ئۈســتىگه قــۇردىڭىز تائ

ۋە ئايهتلىرىـدىن   سـى بىراۋنى ئۆزىنىڭ رەھمىتـى، ۋەھيى 
ــ   ق الن قىلىــپ مۇنــدا ېمهھــرۇم قويمايــدىغانلىقىنى ئ

�* ���� :دېدى
 0̂ %(O 5% (3�0I �%(�R ->0? eJ%-&+ #�%Lقانـداقال بىـر ئـۇممهت    � ����/)?40 
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/)�)	)%�# "%)0I 5%(E#%h(P%�  ����؛ ①�بولمىسۇن، ئۇنىڭغـا پهيغهمـبهر كهلـگهن   
 1>�%%%%%%&b-� eJ%%%%%%-&+ L$%%%%%% ھهر ئــــــۇممهتكه بىــــــرەر پهيغهمــــــبهر � �����&

  .②�قئهۋەتتۇ
قۇرئـــان كهرىمـــدە ئىســـىملىرى زىكىـــر قىلىنغـــان  

. لهر، پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ھهممىســـى ئهمهس پهيغهمـــبهر
بار،  ئـۇالر   رئۇالردىن باشقىمۇ نهچچه مىڭلىغان پهيغهمبه
ــوق   ــاتىمىز يــ ــڭ مهلۇمــ ــدە بىزنىــ ــاال هللا ا. ھهققىــ تائــ

پهيغهمهمبىرىگه پهيغهمبهرلهردىن سۆز قىلىـپ مۇنـداق   
%F 5(E) ���� :دېگهن #�(�(' �%- �&3 #%E% 0 (:%0�#C(%' �%L 1i%&b&� 5(E#�% (b#�(+ #�%(	(�(/ �%- �&3 #%E% 0(/ (:%#�(�

 (:%#�(�(F #j&�#	(%O #�كـايه  ېپهيغهمبهرلهر ئارىسىدىن، سـاڭا ھ � �����-
ــار، ھ  ــۇ بــ ــپ بهرگهنلىرىمىزمــ ــپ ېقىلىــ ــايه قىلىــ كــ

  .③�نلىرىمىزمۇ بارهبهرمىگ
چـاغلىق ھهمـمه نهرسـىگه     سـى رىهتائاال ھهسـهل ھ هللا ا
����k0̂ :ى قىلىـدۇ يۋەھ % 06-�� 04(+ 0$% #�-E�� �%(�0? (:%;"(� �%(�#/(+(/  5%1��&�&%" 0M5%(C 0f#�� (�% 0

 (4�%%%%%%&T0�#P(%
 5%%%%%% -�0(/ 0�(f%%%%%% -8�� (�%%%%%% 0ەردىگارىــــــڭ ھهســــــهل  ۋپهر� ����/)
تاغالرغـا، دەرەخـلهرگه ۋە ئىنسـانالر ھهسـهل     : رىلىرىگههھ
رىلىرى ئۈچـۈن ياسـىغان ئـۆيلهرگه ئـۇۋا تـۈزۈڭالر دەپ      هھ

  .④�قىلىدۇ يۋەھى
ــىتائاالنىـــــڭ ۋەھهللا ا ــدا جىبرھگا ىيســـ ئىـــــل ىىـــ

هللا ىـدا ا اھ، گبېلىـپ كېلىـدىغان كىتـا   يهىسساالم ئهلهئ

                                                 
  .ـ ئايهت 24سۈرە فاتىر،   ①
  .ـ ئايهت 26سۈرە نهھل،   ②
  .ـ ئايهت 78سۈرە غافىر،   ③
  .ـ ئايهت 68سۈرە نهھل،   ④
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ىـدا دىلنىـڭ   ھتائاال بهندىنىڭ دىلىغا سالىدىغان نـۇر، گا 
ىــدا ســالغان ھكمهت، گاېىــدا ھــھھهقــقه ئېچىلىشــى، گا

قۋالىـق  هىـدا تـوغرا چۈشـىنىش ۋە يـاكى ت    ھھهقىقهت، گا
  . بولىدۇ

نىـڭ  هللاقى يۇمشـىغان ھهرقانـداق ئـادەم ا   ىدىلى ۋە قۇل
مما قۇالقلىرى ۋە دىللىرىنـى  ئه. پهزلىدىن مهدەت ئالىدۇ

ــك    ــا قانچىلىـ ــاس قىلىۋالغانالرغـ ــىتمهس ۋە تۇيمـ ئىشـ
ــا ــدا  بكىت ــبهرلهر  ۋە مــۆجىزىلهر بولســىمۇ پاي الر، پهيغهم
  .ايدۇمقىل
 ئاالھىـدە تائاال ئۆز رەھمىتىنى خالىغـان كىشـىگه   هللا ا

بېرىــــــــــــــــدىغانلىقىنى ۋە قىلغانلىرىــــــــــــــــدىن   
هيئىنىڭ تائاال ھهر شـ هللا ا. سورالمايدىغانلىقىنى ئېيتتى

بىر ئىشـنى   ڭكمىتىنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن، بىراۋنىېھ
 ڭقىلىشــىغا رۇخســهت قىلمايــدۇ، باشــقا بىــر كىشــىنى 

ــى ئ ــ ىئهينـ ــنى قىلىشـ ــهت خغا رۇىشـ ــسـ ــۇ بېرىـ دۇ ۋە ئـ
  .بۇل قىلىدۇوكىشىدىن ئهڭ ئاددى ئىماننىمۇ ق

ئورمانلىقتــــا دۇنيــــادىن خهۋەرســــىز ياشــــايدىغان    
ــاراپ، ا  ېن ــرال ق ــمانغا بى ــڭ ئاس ــارلىقىنى  هللاگىرنى ــڭ ب نى

نىـــڭ هللا نىڭ،ئۇنىڭـــدىن قورقۇشـــى  ،س قىلىـــپېھـــ
ــر   ــامىزىمىزدىن بهكـ ــڭ نـ ــدا بىزنىـ ــۇل  ەكدەرگاھىـ قوبـ

  بولۇشىنى كىم بىلهلهيدۇ؟
شــۇ ئورمــانلىق ئىچىــدە تاشــقى دۇنيــادىن خهۋەرســىز 

رنىــڭ تــارىخىنى كۆڭــۈل گىرالېھالــدا ياشــاپ كهلــگهن ن
ــۇ   ۆب ــانالر، ئۇالرغىم ــق قىلغ ــدا تهتقى ــل ھال ــۈپ، ئىزچى  ل
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الرنىڭ ببىزلهرگه ئوخشاش پهيغهمبهرلهر ۋە ساماۋى كىتا
  .كهلگهنلىكىنى بىلهلهيدۇ

 “مـــاۋ مـــاۋ ”ئورمانلىقتـــا ياشـــايدىغان   ،مهســـىلهن
ــى  ــابى”قهبىلىســ ــىملى “مۇجــ ــا  كئىســ ــر ئىالھقــ بىــ

ئىشىنىپ، ئۇنى بىر، تۇغمىغـان، تۇغۇلمىغـان، تهڭدىشـى    
يـــوق، ئوخشىشـــى يـــوق، يـــاراتقۇچى، رىزىـــق بهرگـــۈچى، 

كېسـهلگه شـىپا    ،شـهپقهت قىلغـۇچى   ،قىلغۇچى رەھمهت
پهريـات   –بهرگۈچى، ئاسـماندىن يـامغۇر ياغـدۇرغۇچى، داد    

بـــۇل قىلغـــۇچى، پهقهت وقىلغۇچىالرنىـــڭ دۇئاســـىنى ق
ــۆرگىلى  ېپ ــپ كــــ ــهرلىرىدىن بىلىــــ ــل ۋە ئهســــ ئىــــ

  .سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهيدۇ دېگهندەكبولىدىغانلىقى 
ــۈرگهن     ــان كهلت ــۇالر ئىم ــا ئ ــابى”مان ــڭ  “مۇج بىزنى

ئىالھىمىزنىڭ ئۆزى ئهمهسمۇ؟ ئۇالرغا بـۇ ئىلىـم نهدىـن    
كېلىپ قالـدى؟ ئۇالرغىمـۇ بىـزگه ئوخشـاش پهيغهمـبهر      

شـى بىـلهن   ۈيىچه، زاماننىـڭ ئۆت وكهلگهن، پهقهت ئادەت ب
 ،ئۇالرنىڭ دىنىغا خۇراپاتالر ۋە بۇزۇق ئىشـالر ئارىلىشـىپ  

  .بۇ پاك دىننى قاالقالشتۇرغان
نامىــدا بىــر  “مىبــۇلى” ســىقهبىلى “نىيــام نىيــام”

ــدۇ  ــا چوقۇنىـ ــۇالر. ئىالھقـ ــارلىق   :ئـ ــانلىقتىكى بـ ئورمـ
مهشـىئىتى  بىـلهن    – نىـڭ ئىـرادە  “مىبۇلى”نهرسىلهر 

  “مىبـــۇلى”ھهرىـــكهت قىلىـــدۇ، ناچـــار ئىنســـانالرنى    
جازااليدۇ، ياخشىالرغا رىزىق، بهرىـكهت ۋە تىنچلىـق ئاتـا    

  .دەپ ئېتىقاد قىلىدۇـ قىلىدۇ، 
ــهلۇك” ــ “ش ــوك”ى قهبىلس ــىملى “ج ــا ئىال كئىس ھق

ــۇ ئىالھنــى . چوقۇنىــدۇ ــۇالر ئ ھهم زاھىــر ھهم مهخپــى،  ئ
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ھهممىنى ياراتقۇچى، ئاسماندىمۇ بار، زېمىنـدىمۇ بـار دەپ   
  .سۈپهتلهيدۇ

ــا” بىـــر  كئىســـىملى “نهيـــالك”قهبىلىســـى  “دىنكـ
: سۆزىنىڭ لـۇغهت مهنىسـى   ”كنهيال“ .چوقۇنىدۇئىالھقا 

مانا مۇشـۇنىڭغا  . لىدۇلىك بوئاسمان ياكى ئۈستۈن دېگهن
نـېمه   ،ئهقىـدىلهرنى ئىسـالم ئهقىدىسـى دېـمهي     ئوخشاش

دەيمىز؟ بۇالرنىڭ ھهممىسى، شـۇ قهۋملهرنىـڭ تارىخىـدا    
ــ  ــبهرلهر ۋە ئىالھىــــ ــا پهيغهمــــ ــالىلهر  يئۇالرغــــ رىســــ

ــىتىدۇئهۋەتىلگهنلىكىنـــى كۆ ــى . رسـ دىننىـــڭ مهنبىئـ
  .بىردۇر

)E&%� ���� :تائاال مۇنداق دېدىهللا اK (�
 0̂ %-�� -40? _(�5%(�-E��(/ #�/&�5% () (�
0̂ %-��(/ #�
 (>(/ #�03L"(� (�E0F #�&)&� #V(+ #�&3(�(%I 15�0�5(� ($0�(F(/ 0� 0RY� 

0l #�(%�#��(/ 0,-��50" (�(K #�( (��0B0"5-���(/
 (4�%%%%&O(N #�(
 #�%%%% &) (>(/ #�03#�%%%%(�(F *m#�%%%% (R���� مىنلهر، ئشۈبهىســــىزكى مــــۆ�

ۋە يۇلتۇزالرغــــا يهھــــۇدىيالر، ناســــاراالر، پهرىشــــتىلهرگه 
ا، ئاخىرەت كـۈنىگه ئىمـان   قهللاچوقۇنغۇچىالر ئارىسىدىن ا

ــانالر   ــۈرگهن ۋە ياخشــــــى ئهمهللهرنــــــى قىلغــــ كهلتــــ
پهرۋەردىگارىنىـــڭ قېشـــىدا ئـــۆز ئهجرىـــدىن بهھـــرىمهن 

  .①�قايغۇ يوقتۇر - ئۇالرغا قورقۇنچ ۋە غهم. بولىدۇ
نىـڭ ئايهتلىرىـدىن بولغـان    هللاھهتتاكى، يۇلتـۇزالرنى ا 

نىــڭ هللاتىقــاد قىلىــپ ئۇلۇغلىغــان، اېدەپ ئمــۆجىزىلهر 
ــدىن   ــگه، قايتىــ ــڭ ھهقلىقىــ ــرلىكىگه، ئاخىرەتنىــ بىــ
تىرىلىشـــقا ۋە ھېســـاب بېرىلـــدىغانلىقىغا ئىشـــهنگهن،  

                                                 
  .ـ ئايهت 62سۈرە بهقهرە،   ①
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ــارى      ــىلهرگه پهرۋەردىگ ــان كىش ــالرنى قىلغ ــى ئىش ياخش
 .پىدىن ئهجىر بېرىلىدۇىتهر

رىگه بولغـــان ىدىلنـــتائاالنىـــڭ بههللا مهلۇمـــدۇركى، ا
 غۇىبهزىلهر قار. ىن پهرقلىق بولىدۇبىرىد–رەھمىتى بىر

بهزىـلهر مۇسـا    .تۇغۇلىـدۇ  كۆزى روشـهن تۇغۇلىدۇ، بهزىلهر 
نىـــڭ دەريـــانى ئۇئهلهيهىسســـاالمنىڭ زامانىـــدا ياشـــاپ، 

ــۆردى  ــۆلگهنلىكىنى كـ ــگه بـ ــلهن ئىككىـ ــى بىـ  .ھاسىسـ
بهزىلهر ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا ياشـاپ، ئۇنىـڭ   

 ،بىـز بولسـاق   .ۆردىئۆلۈكلهرنى تىرىلـدۈرگهنلىكىنى كـ  
ــا ئوخشــاش بۇ ــاڭالپ   نىڭغ ــۇلىقىمىزدا ئ ــۆجىزىلهرنى ق م

بىلــدۇق، قــۇالق بىــلهن ئاڭلىغــان خهۋەر كــۆز بىــلهن      
كــۆرگهنگه يهتمهيــدۇ، كــۆرگهن كىشــى بىــلهن ئاڭلىغــان 

  .ئوخشاش ئهمهس كىشى
ــۈر ــان كهلتــــ ــلىك ۈئىمــــ ــاكى كهلتۈرمهســــ ش يــــ

ــۆجىزىلهرگه قاراشــلىق ئهمهس  ــۇپ   .م ــۆزىنى چــوڭ تۇت ئ
غــــانالر پهيغهمبهرلىرىنىــــڭ نۇرغــــۇن   ىق قىلاجلكــــ

بـــۇالر ”مـــۆجىزىلىرىنى ئـــۆز كـــۆزى بىـــلهن كۆرســـىمۇ، 
  .ر بىلهن ئىنكار قىلىدۇهدېگهندەك باھانىل “هىرېس

ــىزكى ــگهن  فرا ،شهكس  پروففېسســورنســىيهدىن كهل
ــا  ــىمىزغا كىت ــان  بتونۇش ــل ۋە قۇرئ الردىن تهۋرات، ئىنجى

بـــۇ هممـــا ئ. مۈمهن يهتكـــۈزد ،يهتتـــى، يهتمىـــگهن بولســـا
 گهدەلېـ الر ئۇنىڭغا پايدا قىلمىدى، ئهكسىچه ئـۇ ج بكىتا

  .كېتىۋاتىدۇ ۇڭغۇپش
ــڭ خهتهر  ــىمىز ئۆزىنى ــكتونۇش ــۈپ  هئ لى ــا چۈش ھۋالغ

ــتىن    ــۆزىنى ھهقـ ــپ، ئـ ــه قىلىـ ــدىن ئهندىشـ قالغانلىقىـ
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قاچۇرۇش ئۈچـۈن، مهسـىلىنى جاڭگـالالردا ۋە ئورمـانالردا     
ئـادەمگه  ياشايدىغان، كىتاب ئهۋەتىلمىگهن مهجهۇل بىـر  

ــۆتكهپ ــداقبۇ” :يـ ــېمه؟   نـ ــاھى نـ ــڭ گۇنـ دەپ  “ئادەمنىـ
ئادالهت  يئىالھى”ئۇ ئۆزىنىڭ سوئالى بىلهن . سوراۋاتىدۇ

: دەپ ئويالپ “تاپتىم يولىھهققىدە ئۆزەمگه بىر چىقىش 
نىـــڭ رەھمىتـــى نـــېمه ئۈچـــۈن بهزىـــلهرگه زىيـــادە،  هللا”

مـۆجىزىلىرىنى  هللا نـېمه ئۈچـۈن ا   بهزىلهرگه كهم بولىدۇ؟
ــرىگه بهندىلىر ــدىن بهزىلىـ ــ ىـ ــرىگه  ،تىپىكۆرسـ بهزىلىـ

دېـگهن سـوئالالرنى    “؟ال كۇپايىلىنىـدۇ ئاڭلىتىش بىلهنـ 
  .سورايدۇ

ــداق دەيمىــز  تائاالنىــڭ مــۆجىزىلىرىنى هللا ا: بىــز مۇن
هڭ كــۆرۈش رەھــمهت ئهمهس، ھهمــمه ئــادەم ئوخشــاش ۋە ت

 ئىسـا  ئىسا ئهلهيهىسسامغا ئهگهشـكهنلهر . ئازابتۇر بهلكى
اسماندىن تهييار تاماق چۈشۈشـىنى  ئهلهيهىسساالمدىن ئ

تائـــــاال ئۇالرغـــــا  هللا تهلهپ قىلىشـــــىنى ســـــورىغاندا، ا 
�# �LO0n%(I ���� :غهزەپلىنىپ&2E% 0 &�%#P(%" #�%&� #2(
 �%(�(I #�&2#�%(�(F 5% (3&�LN(%E& �%LO0? &,%]��� (M5%('

��0�(�5%%%(P#�� (�%%%L � 1�%%% (�(+ &,%%%&" L̂ (F&+ -> 51"� (̂ %%%(F &,%%%&" L̂ (F&+���� � ــىلهرگه ــۇنى مهن سـ ئـ
اســـماندىن چوقـــۇم چۈشـــۈرىمهن، ســـىلهردىن كىمكـــى ئ

شۇنىڭدىن كېيىن كاپىر بولسا، ئـۇنى بىـر ئـازاب بىـلهن     
ئازاباليمهنكى، ئهھلى جاھانـدىن ھـېچ كىشـىنى مۇنـداق     

  .①دېدى �ئازابلىمايمهن
ــرگه   ــلهن بى ــۆجىزە كــېلىش بى ــاپىر   ،م ــان ك ھهر زام

مـۆجىزىنى كـۆزى   شـۇنىڭدەك،  بولغانالرغا ئازاب كهلگهن، 

                                                 
  .ـ ئايهت 115سۈرە مائىدە،   ①
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ن كۆرمىسىمۇ، ئاڭالپ ئىمان ئېيتقانالرغـا رەھـمهت   بىله
قىلىــــــدۇ، مــــــۆجىزىنى كــــــۆرۈپ تــــــۇرۇپ ئىمــــــان  

قولىڭىزدىكى قۇرئـان   .كهلتۈرمىگهنلهرنى ھاالك قىلىدۇ
ــادا   ــۇ دۇنيـ شـــۇنداق بىـــر بىـــر مـــۆجىزە، ئـــۇ ســـىزگه بـ

ســـــــىزنى يامـــــــان ئـــــــاقىۋەتتىن  ھۆججهتتـــــــۇركى،
  .دۇئازاب بولى ،ندۇرىدۇ، قىيامهت كۈنى بولسائاگاھال

ــۇپ ئارىســىدا، تاشــقى دۇنيــادىن    بىــخهۋەر ئىككــى قۇت
قهبىلىسىگه قۇرئان كهرىم يهتمهي  سياشىغان ئىسكىمو

، بهلكــى ئۇالرنىــڭ قىيــامهت كــۈنى ســهۋەبىدىن قېلىشــى
رەھمىــتىگه  رەببىمىزنىــڭھېســابقا تارتىلماســلىقى ۋە 

 اۋاتقانياشــ تهشــۇ جاھــالهت ىبهلكــ .ئېرىشىشــى مــۇمكىن
دە بىـر قېـتىم بولسـىمۇ ئاسـمانغا     قهبىله ئىچىدە ئۆمرىـ 

ــاراپ، ا ــۇدرىتىنى چۈشــىنىپ  – نىــڭ كامــالىهللابىــر ق ق
ــى، ا  ــاد قىلىش ــۇخلىس   هللا ئېتىق ــدا م ــڭ دەرگاھى تائاالنى

مـــۇئمىن ھېسابلىنىشـــى ئۈچـــۈن كۇپـــايه قىلىشـــى     
  .مۇمكىن

نـــېمه ئۈچـــۈن بهنـــدىلىرىگه ئوخشـــاش هللا ا” :ئهمـــدى
، دېگهن سوئالغا كېلىدىغان بولساق “رەھمهت قىلمايدۇ؟

تائاال بهنـدىلىرىنىڭ دىلىغـا قـاراپ بهلگىلهيـدۇ،     هللا بۇنى ا
03#�%�# ����:ئلالھ تائاال مۇنداق دېدى(�(F (J(E�02%-!�� (M(NO(�(I #�030"�&�&%' �0I 5( (�0�(P(%I

51C
0�(' 51�#�(%I #�تائاال ئۇالرنىڭ دىلىـدىكىنى بىلـدى،   هللا ا� ����/)+)\)3(%"5&
ە ئـۇالرنى  ئاندىن ئۇالرغا تهمكىنلىكنى چۈشۈرۈپ بهردى ۋ

  .①�يېقىن غهلىبه بىلهن مۇكاپاتلىدى

                                                 
  .ـ ئايهت 18 ،سۈرە فهتىه  ①
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تائــــــاال بىزنىــــــڭ دىلىمىزدىكىنــــــى بىزنــــــى هللا ا
ــان،   ــپ بولغ ــۇرۇن بىلى ــتىن ب ــز ا يارىتىش هللا بهزىلىرىمى

تائاالنىڭ نۇرىغا يېپىشقان، بهزىلىرىمىز بولسا، دۇنيانىڭ 
جامالىـدىن   – مۈلۈپ، ياراتقۇچىنىـڭ نـۇرى  ۆلهززىتىگه چ

ــۇالر  ــدىن ئـ ــۆرىگهن، ئانـ ــۈز ئـ ــادىكى ئهڭ پهس  يـ ــۇ دۇنيـ بـ
قىسقا تارىخىمىز ئىچىدە . گىشلىك بولغانېمهرتىۋىگه ت

  . كۆرگهنلىرىمىز ھهممه نهرسه ئهمهس
كمىتىنـى  ېمۇشهققهت ۋە مهھرۇمىيهتنىـڭ ھ  – جاپا

هللا ا :مهنـــدىن .بىلىـــدۇهللا پهقهت ھهممىنـــى بىلگـــۈچى ا
ــ ۇڭگـــوت دەپ  ، ـ    كمهت بىـــلهن يـــاراتتى ېزنى نـــېمه ھـ

زنى يـــاراتتى، چـــۈنكى   ۇڭگـــ وت تائـــاال هللا ا :ســـورىغۇچىغا 
ــاال تهللا ز ئىــدى، اۇڭگــوزنىــڭ نهپســى تۇڭگوت زنى ۇڭگــوتائ
 زۇڭگــوز بولۇشــىغا ھهقلىــق بولغــانلىقى ئۈچــۈن تۇڭگــوت

 -، نىـــڭ ئـــادالىتى ھهق بولـــدىهللايـــاراتتى ۋە ا قىلىـــپ
  .نى بېرەلمهيمهنبباشقا جاۋا دېگهندىن

ھوقۇقالرنىـــڭ ھهممىســـى  – ئهتراپىمىزدىكـــى ھهق
ــلهن  ــادىللىق بىـ ــڭ ھهر   ئـ ــېكىن بۇالرنىـ ــۈنگهن، لـ بۆلـ

نىــڭ ئــادالىتىگه هللاكمىتىنــى بىلىــش ۋە اېبىرىنىــڭ ھ
كىمنىـڭ   ھتـانالرنى تازىالشـقا ھهر  وب يتوقۇلغان خىيالى
  .كۈچى يهتمهيدۇ

 ، يهنـى ئـاخىرەتنى هللا ا ،كه ئاساسـهن ببهلكى مۇشۇ سـهۋە 
ئوچـۇق ئـېالن   كمىتـى  ېھهممىنىڭ ھ ،ر قۇرۇلۇپتارازىال

  .تقانكۈننى يارا قىلىنىدىغان
ــۇنداقتىمۇ ــى   ،شــ ــىزگه ھهممىنــ ــهندۈرۈپســ  چۈشــ

ــاال هللا ، ابىــلهن جــاۋاب بېرەيكــىبېرىــدىغان بىــر ســۆز  تائ
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ــى     ــدۇرمىغان قهۋمنـ ــبهرلهر ئاگاھالنـ ــدا پهيغهمـ كىتابىـ
)%5  ���� :ئازابلىمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېـدى (/

 1>�%%&b(� (o%%(P #%C(%O �%%-� (� (��0" L̂ %%(P& 5%%-E&����� ي تــۇرۇپپهيغهمــبهر ئهۋەتــمه�، 

  .①�ھېچكىمنى جازالىمايمىز
  راھهتلىنىپ قالدىڭىزمۇ؟
كى شۇكى، زاھىرىڭىزدا نهرلىسوئالىڭىزنىڭ ئهجهپلى

شـۇ  هئ ،نىڭ نۇرى، ھىدايىتى ۋە رەھمىتىگه ئىشىنىپهللا
نىڭ نۇرى، رەھمىتـى ۋە ھىدايىتىـدىن   هللاقۇرئان يهتمهي ا

گىرغــا ئىــچ ېمهھــرۇم قالغــان ئورمــانلىقتىكى بىچــارە ن 
، نىنىدۇ، ھهقىقىتىڭىـز بولسـا قۇرئـان   ۈدەك كۆرئاغرىتقان

ــۇرى هللا ــڭ ن ــىرەھمىتى نى،نى ــدايىتى ن ــار نى ۋە ھى ئىنك
مىكىــر ۋە –ســىز بــۇ ســوئالىڭىز بىــلهن ھىــله .قىلىــدۇ

ئالداشنى مهقسهت قىلىۋاتىسىز، سوئالىڭىزنىڭ ئۆزىـدە  
ئــۆزىڭىز ئىــدىيىڭىزدە ســىز نىــق زىتلىــق مهۋجــۇت، ېئ

ۆججهت قىلىشـنى  ھۆججهت دەپ تونىمىغاننى بىـزگه ھـ  
  .مهقسهت قىلىسىز
ــىم ــۇ ئ! سۆھبهتدىشـ ــىز بـ ــداهسـ ــۆزىڭىزدىكى  ھۋالـ ئـ

 موھتـــاجئىســـالھ قىلىشـــقا ىلىـــق خاتـــالىقنى مهنتىق
   ئىكهنلىكىڭىزنى كۆرمهمسىز؟

                                                 
  .ـ ئايهت 15سۈرە ئىسرا،   ①
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  زاخوجهننهت ۋە د

  

ــورپ ــايىتى    روفېسس ــۆزىگه ناھ ــتىم ئ ــۇ قې ــۇم ب  تونۇش
ئىشهنچ باغلىغان بولۇپ، شۇ ئىشهنچىسى بىلهن  قاتتىق
 پۈرۈشــتۈرۈپئۈچــۈن لهۋلىرىنــى  ھۇجــۇم قىلىــشماڭــا 

راھمــان ۋە رەھىــم بولغــان زات بىزلهرنــى : مۇنــداق دېــدى
ــقىغىن ــاھلىرىمىز     هقىس ــالغان گۇن ــپ س ــا قىلى ھاياتت

بىـز كىـم   بىلهن جازااليدۇ؟  بئۈچۈن قانداقمۇ ئهبهدى ئازا
 نىــڭ كاتتىلىقىغــا نىســبهتهن بىــز نــېمىگههللا؟ ائىــدۇق

ــز؟ ــۇرۇپ،   ئهرزىيمى ــۈن  هللا اشــۇنداق ت ــېمه ئۈچ ــزدىن ن بى
بۇنچىۋاال چوڭ ئىنتىقام ئالىدۇ؟  ئىنسان كائىنـاتتىكى  

لدىـدا  اى ئقنىـڭ ئۇلـۇغلى  هللا، اتاش ـ توپـا  بىرەر زەررە ياكى 
ــېمه ئهمهس   ــى ھېچن ــك، بهلك ــۇ كىچى ــۇنداق  .تېخىم ش

نىــڭ راھمــان ۋە هللاقــاتتىق جــازاالش ائۇنچىــۋاال  ئىــكهن،
  رەھىم سۈپىتىگه ئۇيغۇنمۇ؟

ــدى ــلهن ئالـــ ــورنىڭروفېپ بىـــ ــاتىنى  سســـ مهلۇمـــ
  :توغرىلىشىمىز كېرەك

ئهمهس،  تــاش ـ توپــا  كائىنــاتتىكى بىــرەر زەررە يــاكى 
هللا ڭ، انىـڭ دەرگاھىـدىكى قهدرىمىـز بهك چـو    هللابىزنىڭ ا

ــزگه   ــدىن بىـ ــۆز روھىـ ــاال ئـ ــدىمۇ؟ اپۈۋتائـ ــڭ هللالىمىـ نىـ
 :تائــاالهللا پهرىشــتىلىرى بىــزگه ســهجدە قىلمىــدىمۇ؟ ا   

���� (/ (l(�K �%%%%0E(" 5%%%%(E #-�(� #�%%%%(	(�(/ 0p5%%%%(CL�-��� (�%%%%L �&)5%%%%(E #%'(̀ (�(/ 0�%%%% #�(C#��(/ L�%%%% (%C#�� �%%%%0I #�&)5%%%%(E#� (�(�
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 1i�%%% 0q#�(%� 5%%%(E #	(�(R #�%%% -�L e�%%%�0h (� �%%%(�(F #�&)5(E#�%%%-q(I(/���� � شۈبهىســـىزكى، بىـــز
ئــــادەم بــــالىلىرىنى ھۆرمهتلىــــك قىلــــدۇق، ئــــۇالرنى  

ــاقۇرۇغلۇقتــا ۋە دېڭىــزدا  ــۇالرنىۇقمىنــدۈرد ئۇالغالرغ  ، ئ
ــ ــ  – رىنېش ــاتلىق ي ــلهن ئېت ــدۇردۇق، ومهكلهر بى زۇقالن

ــۇالرنى بىــز ياراتقانلىرىمىزنىــڭ نۇرغۇنىــدىن ئۈســتۈن   ئ

 – دېــگهن ســۆزى بىــلهن، بىــزگه ئاســمان     ①�قىلــدۇق
  زېمىننى مىراس قىلىشنى ۋەدە قىلمىدىمۇ؟

  .ھى بارور نىڭهللابىزدە ا
مــۇ ىبىــز ئىنســانالر دۇنيــا كائىناتىغــا نىســبهتهن زەرر

بىـز ئىنسـانالر   . ىر نېمىمۇ ئهمهسئهمهس، قىممهتسىز ب
بهدەن ۋە قامهتلىرىمىزنى كهڭ دۇنياغـا سېلىشتۇرسـاق،   

هتهن ئۆزىمىزنى زەررىگه ئوخشـاش كىچىـك نهرسـه    قھهقى
ــدارە      ــانالر ئىـ ــز ئىنسـ ــانى بىـ ــېكىن دۇنيـ ــۆرىمىز، لـ كـ

ــانۇن   ــڭ ق ــلهن ئۇنى ــز بى ــز، ئهقلىمى  ىيهتلىرىنىقىلىمى
ــپ ــىز   ،بىلى ــىنى س ــڭ دائىرىس ــر يۇلتۇزنى  .ىمىزھهر بى

ئايغـا قهدەم باسـقاندىن    ئالهم كېمىسىنىڭ ئۇچقۇچىسـى 
ــلهن     ــز بىــ ــدە ئهقلىمىــ ــڭ يهر يۈزىــ ــيىن، بىزنىــ كېــ

 ڭبىلگهنلىرىمىز ۋە سـىزغانلىرىمىزنىڭ ھهممىسـىنى  
ــى كهشـــ  ــوغرا ئىكهنلىكىنـ ــدۇ پتوپتـ ــڭ . قىلىـ بۇالرنىـ

ھىمىزنىــــــڭ كائىنــــــاتتىن كاتتــــــا وھهممىســــــى، ر
ــىئىكهنلىكى ــدارە   نـــــ ــانى ئىـــــ ــڭ دۇنيـــــ ۋە بىزنىـــــ

شائىرالردىن بىرى  قىلىدىغانلىقىمىزنى كۆرسهتمهمدۇ؟
  :پئىنسانغا خىتاب قىلى
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  ،ئۆزەڭنى كىچىك مهن دەپ ئويلىما ھهرگىز
  .سهنسىز ىدۇكاتتا دۇنيا ئهھمىيهتسىز  قال

  
  .دەپ، ھهقىقهتهن توغرا ئېيتقانىدى

ەك، ئىنسان ھهممىنى ئـۆز ئىچىـگه   دناسوپىالر ئېيتق
نىـڭ  با، كائىنـات ئـۇ كىتا  بولسـ  بئالغان كاتتا بىر كىتا

  .رىدۇرىسهھىپىل
دىن ھېسـاب  ھهقىقهتهن ئىنسـان قىلغـان ئهمهللىرىـ   

ــدىغان، ــى ناھــايىتى ئۈســتۈن، خهتىــرى بهك    بېرى مهنزىل
  .چوڭ بىر مهخلۇقتۇر

تائاالنىڭ بىزنـى ئازغىنـا مـۇددەت ئىچىـدە     هللا ئهمدى، ا
ــۈن     ــاھلىرىمىز ئۈچ ــنه گۇن ــالغان كىچىككى ــپ س قىلى

الىشـى مهسىلىسـىگه كهلسـهك، بـۇ     ئۈزلۈكسىز ھالدا جاز
ــهنچ قىلىـــپ كهتـــكهن   ــۆزىگه بهك ئىشـ مهســـىلىدىمۇ ئـ

  .تونۇشىمىز يهنىال خاتاالشتى روفېسسورپ
زاختا ئۈزلۈكسـىز ھالـدا كۆيۈشـكه ھۆكـۈم     وتائاال دهللا ا

تائاالدىن ئۇالرنى دۇنياغا قايتۇرۇشىنى ۋە هللا قىلىنغانالر، ا
نىغـا تـوغرا   نىڭ ئورىئۇالر بۇرۇن دۇنيادا قىلغان ئهمهللىر

ــانالر  ۇئهمهللهرنــــى قىلىشــــنى تهلهپ قىلىــــپ يالۋ رغــ
O 5%%&3&%��# ���� :ھهققىدە سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى (�0� #�/&�5%(P(� #�/;�&� #�%(�(/

 (4�&"0d5(2(� #�&3-%O0?(/ &,#E(F���� دۇنياغـا قايتۇرۇلغـان تهقـدىردىمۇ،     ئۇالر�
چهكلهنـــــگهن ئىشــــــالرنى ئهلـــــۋەتته يهنه قىالتتــــــى،   

  .①�ۇالر يالغانچىالردۇرئ ،هىسىزكىبشۈ
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مـۇددەت ئىچىـدە    هيهنى ئۇالرنىـڭ گۇنـاھلىرى ئـازغىن   
قىلىــپ ســالغان كىچىككىــنه گۇنــاھالر ئهمهس، بهلكــى 
گۇنــاھ قىلىــش ئۇالرنىــڭ ئــۆزگهرمهس خىســلهتلىرىدۇر،  

نهزەر، ئـــــۇالر يـــــىن قهتئىىدبولۇشـــــ قاچـــــانمهيلـــــى 
ــاھ   ــدۇ ۋە گۇنــ ــدىن يانمايــ ــالرنى گۇناھلىرىــ لىق ئىشــ

يهنه  ،غا تهكرار قايتسىمۇا، ئهگهر ئۇالر دۇنيدۇداۋامالشتۇرى
  .گۇناھلىرىغا قايتىدۇ، ئۇالر يالغاندىن ۋەدە قىلىدۇ

ــدۇ  هللا ا    ــداق دەي ــدە يهنه مۇن ــۇالر ھهققى ــاال ئ l) ����: تائ #�%%(%

% (T �%(�(F #�%&3-%O(+ (4�&C% (! #�(
(/ #�%&2(� (4�%&�0� #�(
 5% (�(� &,%(� (4�%&�0� #�(�(%I 5%1P�0�(V &,-��� &�&3&%h(P #%C(%
 e7 #�

 (4�&"0d5%%%%%% (2#�� &�%%%%%% &) #�%%%%%% &3-%O0? (>(+���� � ــۈنى ا ــاخىرەت كــــ ــاال هللا ئــــ تائــــ
ئۆلگهنلهرنىــڭ ھهممىنــى تىرىلدۈرىــدۇ، ئــۇالر دۇنيــادىكى 

ســۇلمان دەپ يالغانــدىن ســىلهرگه ۇچاغلىرىــدا، بىزمــۇ م
تائاالغىمۇ قهسهم ئىچىدۇ، ئۇالر بۇ هللا قهسهم ئىچكهندەك، ا

يـدۇ، ئاگـاھ   قهسهمنىڭ ئۆزلىرىگه پايدىسـى بـار دەپ ئويال  

  .①�بولۇڭالركى، ئۇالر ھهقىقهتهن يالغانچىالردۇر
 ۈتۈن پهردىلهر ئېچىۋېتىلىدىغان ئاشۇ كۈنـدىمۇ پئۇالر 

ئۆزلىرىنىڭ كونا ئادەتلىرىنى  ،يالغاندىن قهسهم ئىچىپ
داۋام قىلدۇرىــــدۇ، بــــۇ تولىمــــۇ ھهددىــــدىن ئاشــــقان     

  .يالغانچىلىقتۇر
ىنغان گۇناھ مۇددەت ئىچىدە قىل هبىز بۇ يهردە ئازغىن

ــگه     ــۆز ئىچى ــاننى ئ ــمه زام ئۈســتىدە ئهمهس، بهلكــى ھهم
ــتىدە   ــانلىق ئۈسـ ــان يامـ ــۈن ۋە بىپايـ ــان ئهبهدى كـ  ئالغـ

نهپسـنى ئۈزلۈكسـىز    نىڭـدەك شـۇڭا بۇ  .توختىلىۋاتىمىز
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ــادىللىقتىن   ــازاالش ئــ ــدا جــ ــتىش ھالــ ــپ كېــ  چىقىــ
  .ھېسابالنمايدۇ

شهن تهلهپپـۇزدا  وتىن قۇرئان كهرىم ئۇالرغا رسهۋەبشۇ 

%�) ��E-%0�5 ���� :نداق دەيـدۇ مۇ 0 (�� 0V0�5% (60" �%&) 5%(زاخـتىن  وئـۇالر د � ����/)

  .①�ئهبهدى ئهبهد چىقىپ كېتهلمهيدۇ
ئۇالر ئوتقا كۆنۈپ قالىدۇ، : ئىبنى ئهرەبى مۇنداق دەيدۇ

بۇ، ئۇالرغـا   .ئاندىن ئۇ ئوت ئهبهدى تهبىئىتى بولۇپ قالىدۇ
  .نىسبهتهن  رەھمهتتۇر

ھكــار نهپســلهر بىــلهن ھــېچ شــۈبهه يــوقكى، بهزى گۇنا
ئـۇ   .پهيـدا بولىـدۇ   ىشـىش ئوت ئارىسـىدا بىـر خىـل ماسل   

نهپســـلهرنىڭ بهزىســــى ئهمىلىيهتـــته ھهســــهتخورلۇق،   
 ئۆچمهنلىك، ئىچى يامانلىق، شهھۋانىلىق، دۈشمهنلىك،
ــاش     ــتىن بـ ــرەت ۋە ھهقـ ــك، غهزەپ، نهپـ ــان نىيهتلىـ يامـ

 قاچـان نهپسـلهر ھېچ  نداقبۇ. تارتىشنىڭ ئوت يالقۇنىدۇر
ــا ــنه ئــوتىنى     زام ــىيالمايدۇ، ئهتراپىغــا پىت ن تىــنچ ياش

ــتىن ــىيالمايدۇ  تارقاتماسـ ــائهتمۇ ياشـ ــر سـ ــۈنكى . بىـ چـ
نهپسـلهرنى   نـداق بۇ. ئۇالرنىڭ تهبىئىتى ئوتتىن ئىبارەت

ــا  ــتاشـــالش ئوتقـ  بولـــۇپ، ھهر ئادىـــل ھۆكـــۈم يھهقىقىـ
نـاۋادا ئـۇ   . شهيئىنى ئۆزىنىڭ مۇناسىپ ئورنىغا قويۇشتۇر

ۈم قىلىنسـا ئىـدى، ئـۇالر ئۇنىـڭ     نهپسلهر جهننهتكه ھۆك
  .لهززىتىنى تېتىيالمىغان بوالتتى

ــى رە    ــدا تىنچلىقنـ ــلهر زېمىنـ ــۇ نهپسـ ــان  تئـ قىلغـ
  !ئهمهسمىدى؟
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زاخ ۋە جهننهتنــى كهڭ دائىرىــدە ود ئــاخىرەتتىكى بىــز
زاخ دۇنيـادىكى  ورەتتىكى دىئـاخ . چۈشىنىشىمىز كېرەك

زاختــا كۆيــۈش دۇنيــادىكى كۆيۈشــكه وكاۋاپــدان ئهمهس، د
دوزاختىكـــــى گۇناھكـــــارالر  :تائـــــاالهللا وخشـــــىمايدۇ، ائ

دوزاختـا  . دەيـدۇ  ، ـ سۆزلىشىدۇ، بىر بىـرىگه لهنهتلىشـىدۇ  
زەققـــۇم ئىســـمىدا دوزاخ ئهھلىنىـــڭ يىرىڭلىرىـــدىن    

بـــار بولـــۇپ، زەققـــۇم دەپ  ۋىلىـــك دەرەخېچىقىـــدىغان م
، ئازابالنغۇچىالرنىـڭ ئىچـى ۋە   ئۇنىڭدىن باشـقا . ئاتىلىدۇ
  .سۇ بار كۆيدۈرگۈچىتېشىنى 

ــدە  ــۇ بولئىچىــــ ــدىدەرەخ، ســــ ــانالر ىــــ غان، ئىنســــ
ىـدىغان ئـوتتىن باشـقىچه    بىـز بىل  سۆزلىشىدىغان ئـوت 

  .بولۇشى الزىم

�-%� ?d0)� � :تائاال مۇنداق دەيدۇهللا ا (� 5% (3(%� #R&+ #G(E(P-� *J-&+ #G(�(R(� 5(�-�&�
 -%"(� #�&)(>/&X #�&)�(� #R&+ #G(�5(' 51P�0�(V 5(3�0I #��&�(��-�� 51�#P 0Q 51"� (̂ (F #�030�r(I 5(O�;�(Q(+ 7>&Z() 5(E

 (4�%%%&�(�#P(%� -> �%%%02(�(/ *�#P%%% 0Q s$%%%&20� (M5%%%(' 0�5%%%-E�� (�%%%Lھهر قاچـــان بىـــر  � ����
ممهت دوزاخقــا كىرىــدىكهن، ئــۇ ئۆزىــدىن ئىلگىــرى     ۈئــ

ممهتكه لهنهت ئوقۇيـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى    ۈكىرگهن ئ
غانــدا، كېــيىن ھهممىســى دوزاخقــا كىرىــپ بولــۇپ توپالن

! ئــى پهرۋەردىگــارىمىز: كىــرگهنلهر بــۇرۇن كىــرگهنلهرگه
بۇالر بىزنى ئازدۇرغان، ئۇالرغا ئىككى ھهسسه دوزاخ ئازابى 

ھهممىسىگه ئىككـى ھهسسـه   : تائاالهللا دەيدۇ، ا ـ! بهرگىن
دەيدۇ، لېكىن سـىلهر دوزاخ ئازابىنىـڭ    ، ـ بېرىلىدۇ بئازا

  .①�نى بىلمهيسىلهرىقانداقلىق
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وزاختــا تــۇرۇپ ســۆز قىلىــدۇ، ئــۇ شــۇنداق بىــر  ئــۇالر د

%�5)>& ���� :ئوتكى (f 0�#��(/ &U5-E�� 5()&��&'(/���� � يېقىلغۇلىرى ئىنسانالر ۋە

  .①�تاشالردۇر
ئىنكار قىلىـپ،   نىئازاب يبۇ سۆزدىن بىزنىڭ ھهقىقى

ــۋى ئازا ــ بمهنىـ ــارلىقىنى ئىسـ ــڭ بـ اتلىغانلىقىمىز پنىـ
دوزاخ ھهم . يهكـــــۈنىنى چىقىرىۋالماســـــلىق كېـــــرەك

ھهر ئىككى جهھهتته بار، بىز ھهر  يھهم مهنىۋى يھهقىقى
بىزنىـڭ بـۇ يهردە   . ئىككىسىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمىز

ــڭ     ــز دوزاخنىــ ــۇكى، بىــ ــولغىنىمىز شــ ــى بــ دېمهكچــ
ۋە هللا بىلهلمهيمىـز، بىـز ئـۇنى ا    يسۈپهتلىرىنى تهپسـىلى 

ــ    اردا بىلهلهيمىـــز، درەســـۇلى بىـــزگه بىلـــدۈرگهن مىقـ
كهرىـــم ئىشـــارەت   قۇرئـــان .غهيـــب الغىنى بىـــزگهقـــ

ن ىۋاتقان ئوتتۈدوزاخنىڭ ئوتى بىز كۆر ،قىلغىنىغا كۆرە
ــقىچه ب ــۇپباشـ ــدىغان  ولـ ــا كۆيىـ ــۇ ئوتتـ ــۇ  ، ئـ بهدەنلهرمـ

ــاجىز  ــادىكىگه ئوخشــاش ئ ــۇمران بهدەن ئهمهس،  – دۇني ي
ــا      ــىپ ھالغـ ــكه مۇناسـ ــا كۆيۈشـ ــۇنداق ئوتتـ ــى شـ بهلكـ

  .كهلتۈرۈلگهن بهدەنلهردۇر
 بولــۇپ، لهىجهنــنهت مهسىلىســىمۇ غهيبــى بىــر مهســ

 .ئۇنىــڭ قانــداقلىقىنى تهپســىلى ھالــدا بىلهلمهيمىــز    
ــۈزۈمگه ئوخشــاش م   ــار، ئ ــا، ئان ــنهت خورم ــازىرى ېــجهن ۋە ب

ۋىلهرنىڭ ېم نداققۇرئان كهرىمنىڭ جهننهتته بۇ .ئهمهس
 - بــارلىقىنى ئېيتىشــى، جهنــنهت ئىچىــدە شــۇنداق نــازۇ

قۇرئان كهرىم  .نېمهتلهرنىڭ بارلىقىغا بولغان ئىشارەتتۇر
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جهننهتنــــى تهپســــىلى ھالــــدا چۈشــــهندۈرمىدى، پهقهت 
قــــــۇدرىتىمىزگه ئۇيغــــــۇن ۋە   –بىزنىــــــڭ ھــــــالى  

هىنلىرىمىـــــزگه يـــــېقىن بولغـــــان مىســـــالالرنى    ېز
كهلتــــۈردىكى، جهننهتــــته ئىنســــان خىيــــال قىلىــــپ 
باقمىغان، خىيـال قىلىـش كۈچىگىمـۇ ئىـگه بولمىغـان      

  .نىقېباشقا نېمهتلهرنىڭ بارلىقى ئ
%�5* ���� :دىتائاال مۇنداق دېهللا ا (3#%O(+ 5% (3�0I (4�&	-%�&�#�� (�0F&/ �0�-�� 0J-E(f#�� &$(h(

 &,%&�#P(t #�%-%�(S(%�(%
 #�%-� e�(C%-� �% 0 *�5% (3#%O(+(/ e�% 0bK 0�%#�(u 75%- �L تهقۋادارالرغـا ۋەدە � ����
جهننهتنىڭ سـۈپىتى شـۇكى، ئـۇ يهردە رەڭگـى      قىلىنغان

ن ر، تهمــى ئــۆزگهرمىگههئــۆزگهرمىگهن ســۇدىن ئۆســتهڭل

  .①�بولىدۇ رهسۈتتىن ئۆستهڭل
هىـنلهرگه يـېقىن كېلىـدىغان    ېيهنى بىز جهننهتنى ز

مىسالالر بىلهن تونىتىمىز، لېكىن جهننهتنىڭ بارلىقى 
%N)�7 ���� :نىڭ ئىلمىـدە هللا (V e�&�%#F(+ 0<-�%&%' �%L �%&3(� (�%0� #R&+ 5%- *v%#�(%O &�%(�#P(%� (i%(I

 (4�%&� (�#P(%
 ��&O5 همهللىـرىگه مۇكاپـات   ئۇالرنىڭ قىلغان ئ� ����"�0)5 �)
تائاالنىـــڭ ھۇزۇرىـــدا ســـاقالنغان ۋە ئـــۇالرنى هللا ئۈچـــۈن، ا

خۇشـــــال قىلىـــــدىغان كاتتـــــا نېمهتنـــــى ھـــــېچكىم 

�#W#�(X�(/ &p�(/5(�%%-!�� 5(3%%&Q& ����؛ ②�بىلمهيــدۇ(F eJ%%-E (V(/���� � جهننهتنىــڭ

جهنــنهت  ؛③�كهڭلىكــى، ئاســمانالر ۋە زېمىــنچه كېلىــدۇ

%%%�0�)>e � .دۇنيـــادىكى باغلىرىمىزغـــا ئوخشـــىمايدۇh (� eJ%%% (30�5(I(/.  ->

                                                 
  .ـ ئايهت 15سۈرە مۇھهممهد،   ①
  .ـ ئايهت 17سۈرە سهجدە،   ②
  .ـ ئايهت 133سۈرە ئال ئىمران،   ③
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 eJ%%%%%%%%%(F�&E #�( (>(/ eJ%%%%%%%%%(F�&�#	(مهيــــــــــدىغان، ىجهنــــــــــنهته تۈگ� �

   .①�ۋىلهر باردۇرېچهكلهنمهيدىغان نۇرغۇن م
بىزنىـڭ   ۋىلىرىېـ بۇ ئايهتكه قارىغاندا، جهننهتنىـڭ م 

ۋىلهردىن ېــــتــــۈگهپ قالىــــدىغان ۋە چهكلىنىــــدىغان م
  .ئهمهس

3)5 /)<) ���� :باركى شارابجهننهتته شۇنداق بىر  #%E(F (4�&F-�(�&
 (>
 (4�%%&I0NE&
 تباشــلىرى ئاغرىمايــدۇ، مهســ )ئىچكهنلهرنىــڭ(� ����

  .②�بولمايدۇ
 ئوخشاش شارابىغادۇنيادىكى  شارابىجهننهتنىڭ يهنى 

  .قىلمايدۇ تباش ئاغرىتمايدۇ، مهس
ســـۆز قىلىـــپ  ھهققىـــدە تائـــاال جهنـــنهت ئهھلـــىهللا ا

   :مۇنداق دەيدۇ
����%%&� �%%0I 5%%( 5%%(E#F(N(%O(/ s$%%0u #�%%L �يهنــى جهنــنهت (ئۇالرنىــڭ � �����&/�0)0

ــڭ ــۆچمهنلىكنى) ئهھلىنىـ ــدىن ئـ ــپ  كۆڭۈللىرىـ ئېلىـ

  .③�تاشلىدۇق
لهرنىڭ ايهتته پاكالنغان بىر قىسىم نهپستائاال بۇ ئهللا ا

ــىلهر    ــۇ نهرس ــز ئ ــېكىن بى ــدۇ، ل ــارلىقىنى بىلدۈرى نىڭ ب
ــداق يۇســۇندا پاكلىنىــدىغان  ــۇ قان ــز، ب لىقىنى بىلمهيمى

  .بىلىدۇهللا ىالتىنى پهقهت ائىشنىڭ تهپس
ــداق دېيىشــىمىز     ــه، بۇن ــر نهرس ــى بى ــۇ غهيب جهننهتم

بىـز   .ئىنكـار قىلغـانلىق ئهمهس   رنـى نېمهتله يسسىېھ

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 33ۋە  ـ 32سۈرە ۋاقىئه،   ①
  .ـ ئايهت 19سۈرە ۋاقىئه،   ②
  .ـ ئايهت 43سۈرە ئهئراف،   ③
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ــڭ ھهم ھ ــىېدوزاخنىـــ ــۋى يسســـ ــازا يھهم مهنىـــ  بئـــ
ھهم  ىڭمــۇنهتنجهنزدەك، ىئىكهنلىكىــگه ئىشــهنگىنىم 

ــىېھ ــۋى يسســـ ــېمهت يھهم مهنىـــ ــگه  نـــ ئىكهنلىكىـــ
ــىنىمىز ــا. ئىشـ ــ ئهممـ ــز بـ ــڭ بىـ ــېمهت ۋە ئازابالرنىـ ۇ نـ

غهيبى ئىلىم ئىكهنلىكـى،   نىڭتهپسىالتى ۋە كهيپىياتى
ش ۆگــ نىــڭۋە بــازىرى، دوزاخېــچ – ۋەېــم نىــڭجهننهت

 نىڭئهمهسلىكى، ئـاخىرەتته ئازابالشـ   رشۇرىدىغان تونۇىپ
، ىنىــــــڭ بهنــــــدىلىرىگه كــــــۈچىنى كۆرسىتىشــــــهللا

زومىگهرلىـــك قىلىشـــى ئهمهســـلىكى، پهقهت پـــاكالش،  
ھــــــاالش ۋە رەھــــــمهت ئىكهنلىكىنــــــى تونۇتــــــۇش، با

�# ?40 ���� .لهشــنى مهقســهت قىلىمىــز تتهكى&20"� (̂ %%(P0" &,%%]��� &$%%(P #�(%
 5%%-
 #�&�%E(K(/ #�&�#�(2(T���� تائاالنىڭ نېمتىگه شۈكۈر هللا ئهگهر سىلهر ا�

سـىلهرنى ئـازابالپ   هللا ا ،قىلساڭالر ۋە ئىمـان ئېيتسـاڭالر  

  .①�نېمه قىلىدۇ؟
  

                                                 
  .ـ ئايهت 147سۈرە نىسا،   ①
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  لىقىئازابنىڭ بولماس پرىنسىپئهسلى 

لىمايـدۇ،  بئازا ۇتائاال مۇئمىن بهندىسىنى ھهرگىزمهللا ا
ــۇش ۋە   هللا ا ــدايهت، تونۇتــ ــال ھىــ ــازابىنى پهقهتــ ــاال ئــ تائــ

ــۈم    ــى ئۈن ــىلىلىرىنىڭ ھهممىس ــنىڭ ۋەس چۈشهندۈرۈش
ۋالغــان كاپىرالرغــا ۇبهرمىــگهن ۋە جاھالىتىــدە چىــڭ تۇر

)�#O)%%%� �&/4) ���� .قارىتىـــدۇ #X� 0c� (̂ %%%(P#�� (�%%% 0 #�&3-%E(	
 0̂ %%%&E(�(/ #�%%%&3-�(P(� 0�%%%(C #�( #X� 0c� (̂ %%%(P#��
 (4�%%&P 0V#�(%
ئۇالرغــا بىــز شــى ئۈچــۈن ىتهۋبه قىل نىــڭئۇالر� ����
ىـن بـۇرۇن ئهڭ   ت)ئاخىرەت ئـازابى (ئهڭ چوڭ ئازاب چوقۇم 

   .①�تېتىمىز) دىندۇنيا ئازابى( تىنيېقىن ئازاب
ــۇكى  هللا ا ــانۇنى شـ ــڭ قـ ــل ۋە   ،تائاالنىـ ــل، غاپىـ جاھىـ

ۈن، ئــۇالرنى دۇنيانىــڭ نــادانالرنى تهۋبه قىلىشــلىرى ئۈچــ
ــازابى بىــلهن ئازا  ــۇ ۋەســى بكىچىــك ئ لىلهر اليــدۇ، ئهگهر ب

ئىنكار قىلىش جاھالىتىـدە   نىئۇالرغا پايدا قىلماي ھهق
ــڭ تۇر ــۈن     ۇچىـ ــۇش ئۈچـ ــى تونۇتـ ــا ھهقنـ ــا، ئۇالرغـ ۋالسـ

. لهن ئازابالشـنى ۋەدە قىلىـدۇ  ىئاخىرەتنىڭ چوڭ ئازابى ب
ــۇ  هپقهت ، ھهقنــى تونۇتــۇش شــ بولــۇپ ھهقنــى تونۇتــۇشب

ئــۇالرنى ئۆزلىرىنىــڭ هللا ئهگهر ا. قىلغانلىقنىــڭ ئۆزىــدۇر
ــوك ــۇپ كۆڭـــۈل   ۇقرلـ ــا تاشـــالپ قويـ  ى ۋە جاھىللىقىغـ

 تائـاال هللا ا .زۇلۇم قىلغـان بـوالتتى  غـا ئىـدى، ئۇالر  بۆلمىسه
ئهنه كهمچىللىكـــتىن پـــاك ۋە مۇنهززەھتـــۇر،    نـــداقبۇ

                                                 
  .ـ ئايهت 21سۈرە سهجدە،   ①
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ــۇنداق ــلهش ا  شــ ــى تهڭــ ــانالرغا دوزاخنــ ــڭ هللائىنســ نىــ
ئىللىرىنىــــڭ ھهممىســــى ېنىــــڭ پهللا .دۇرىــــئىنايىت

  .رەھمهتتۇر
جــاھىلالرنى دوزاخ بىــلهن تهربىــيه قىلىــدۇ، ھهقنــى   

ــلهن   ىتون ــى بىـ ــى ۋە ئىكرامـ ــڭ پهزلـ ــا ئۆزىنىـ غۇچىالرغـ
%%G(P# �&%%$- ���� .رەھــمهت قىلىــدۇ 0b(/ �%%0� (� #�(�(/ 75%% (T(+ #�%%( 0,%%0" &w�%% 0�&+ �0"� (̂ %%(F

 e7 #�%% (T���� � ئـــازابىم بىـــلهن بهندىلىرىمـــدىن مهن خالىغـــان
ــا  ــىنى ئــ ــڭ  بزاكىشــ ــتىم مهخلۇقاتنىــ اليمهن، رەھمىــ

   .①�گه ئورتاقتۇرسىھهممى
ئۇنىــڭ : شــۇنى ســورايلى ېسســوردىنپروفئهمــدى بىــز 

زالىــم بىــلهن مهزلــۇمنى، قاتىــل بىــلهن     هللا نهزىرىــدە ا
ــاخىرەتته ھهر    ــپ، ئـ ــاش قىلىـ ــۈچىنى ئوخشـ ئۆلتۈرۈلگـ

تېخىمۇ  ،رۇنالشتۇرۇپ بهرسهوبىرىگه بىرەر چاي سورىنى ئ
رنىڭ نهزىرىـدە، ئـاق بىـلهن    ېسسـو روفپ ئادىل بوالتتىمۇ؟

  تېخىمۇ بهك ئادىللىقمۇ؟ ىشقارىنى ئوخشاش قىل
نىــــڭ ئازابلىشــــىنى يىــــراق دەپ ئويلىغانالرغــــا هللا

تائــاال ئهمىلىيهتــته بىزنــى دۇنيــادا  هللا ا: مۇنــداق دەيمىــز
لىمامــدۇ؟ قېرىلىــق، كېســهللىك ۋە راك كېســىلى  بئازا

بۇالرنىـڭ   نـى كىـم يـاراتتى؟   بكروىنېمه؟ م بولمايئازاب 
ھهممىســـى بىزنـــى ئازابلىشـــى مـــۇمكىن بولغـــان بىـــر 

ئاگاھالندۇرۇشـالر   الھنىڭ ئالدىغا بېرىشتىن بـۇرۇنقى ئى
  ئهمهسمۇ؟

  

                                                 
  .ـ ئايهت 156سۈرە ئهئراف،   ①
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  ىن ئهپيۇنمۇ؟د

تونۇشــۇم ماڭــا كــۆزىنى يېــرىم قىســىپ  روفېسســورپ
ئىنسـانالرنى  هللا دىـن ئهپيۇنـدۇر، ا  ”: تۇرۇپ مۇنـداق دېـدى  

ىق مهرتىۋىسـىدە  ، بهزىلهرنى بايلدەرىجه قىلدىبىرقانچه 
ياراتتى، ئۇنىڭ ئۈچۈن بايلىق ئۇالرنىڭ ھهققى دەيدىغان، 

 ڭ خىيالىغـــاكهمبهغهللهرنـــى ۋە جاپـــا چهككۈچىلهرنىـــ
 تبىـر خىـل مهسـ    ،جهننهت ۋە ھۆرۈلئهينلهرنى سـېلىپ 

ھـــالىتىگه كهلتـــۈرۈپ قويـــۇپ، ئـــۇالردا ئۆزلىرىنىـــڭ     
ــدىن  ــا      ۋكهمبهغهللىكىــ ــهققهتلىرىدىن  ـە جاپــ مۇشــ

تىــدىغان بىــر ىنــتىلىش  غهيرىتىنــى يوققۇتۇلۇشــقا ئى
ــدۇر ــىلهر؟  “ئهپيۇنـ ــېمه دەيسـ ــلهرگه نـ ــن ا” دېگهنـ هللا دىـ

پىــدىن نازىــل بولمىــدى، ئــۇ پهقهت بىــر ســىنىپ      ىتهر
رال قىلىـپ  وئىنساننىڭ يهنه بىر سـىنىپ ئىنسـانغا قـ   

ئىتالر ۋە ئىجتىمـائى  اشـار  ت ـ ئىشلىتىشى ئۈچـۈن، شـهر  
 “هلهر بىــــلهن ئوتتۇرىغــــا چىققــــان بىــــر نــــېمســــهۋەب

  دەيدىغانالرغا بولغان كۆز قارىشىڭىز قانداق؟ 
ئــۇ، بــۇ ســۆزلهر بىــلهن مــاددىزىمچىالر ۋە ئۇالرنىــڭ      

  .پىكىرلىرىنى مهقسهت قىلىۋاتاتتى
  :مهن مۇنداق دېدىم

چــوڭ خاتــالىق  ەكدىننــى ئهپيــۇن دېيىشــتىن بهكــر
 - لىيهتته خىزمهت، مهسـئۇلىيهت ۋە جاپـا  هدىن ئهم .يوق

بـوش   - تتىن قـېچىش، بىكـار  مهسـئۇلىيه . مۇشهققهتتۇر
  .يېتىش ئهمهس، شۇڭا ئۇ ئهپيۇن ئهمهس
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ــز  ــى دىنىمى ــاڭلىق دىن ــورۇن، بوش ــى  ھ ئهمهس، بهلك
�&%��# ���� .قىلىش دىنىدۇر رەشۈئىشلهپچىقىرىش ۋە ك (�#F� 0$&'(/

 #�%%&2(�(�(F &,%%]��� _(�(%�%% (!(I� هللا ئۇالرغــا ئېيتقىنكــى، ئىشــلهڭالر، ا�

  .①�رىدۇتائاال قىلغان ئهمىلىڭالرنى كۆرۈپ تۇ
ــز ــر ” :بىــ ــش كېــ ــۈل قىلىــ ــز،  “كەتهۋەككــ دەيمىــ

ــ ــز، بىزنىــــــڭ ۇتهۋەككــــــۈلچى بولــــ ۋېلىش دېمهيمىــــ
ــهنچىمىزدىكى تهۋەككۈل ــنى  چىلىــــكچۈشــ ــر ئىشــ بىــ

قىلىشقا ئىرادە باغالپ بولـۇپ، ئـۇ ئىشـنى ئهمىلىـيهتكه     
، شچىقىرىش ئۈچـۈن بـارلىق كـۈچىمىزنى سـهرپ قىلىـ     

االنىـڭ  تائهللا ا هتكهندىن كېيىن،ۋەسىلىنى ئىشل بارلىق
�%)�)�-$# ���� .ئىرادىسى ۋە ھۆكمىگه تهسلىم بولۇشتۇر(%I (G#(N(F �(d0n(I

 0,%%]��� �%%(�(F���� قــاهللاە قىلســاڭ، ابىــر ئىشــنى قىلىشــقا ئىــراد� 

�تهۋەككۈل قىلغىن
②.   

  .ئالدى بىلهن ئىرادە قىلىش
هللا ا” :پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم   

قويغـان   دەپ تۆگىسـىنى باغلىمـاي تاشـالپ    “ساقاليدىغۇ
ــادەمگه ــدىن  ”: ئ ــاۋۋال تۆگهڭنىــڭ پــۇتىنى چۈشــهپ، ئان ئ

 .دېگهن “!اللهقا تهۋەككۈل قىلغىن
شـيار، سـهگهك،   و، ھكتچـان، زېـرە  هئىسالم دىنى ھهرىك

ــلىرى ۋە    ــارلىق ئىشــ ــېلىش، بــ ــاب ئــ ــدىن ھېســ ئۆزىــ
 ، ھهرگىزمۇبۇ. سۆزلىرىدە ۋىجدانىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتۇر

  .ئهپيۇن چهككۈچىنىڭ ھالى ئهمهس

                                                 
  .ـ ئايهت 105سۈرە تهۋبه،   ①
  .ـ ئايهت 159سۈرە ئال ئىمران،   ②
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دىننىــڭ مهســئۇلىيهتلىرىدىن   هپيــۇن چهككــۈچى ئ
ئۆزىنىـــڭ  ۋاقتىنـــىئىنكـــار قىلغـــان، ، ئـــۇنى قېچىـــپ

ــدىغان،     ــۆزىنى كۆزىتى ــابلىغان، ئ ــۈلكى ھېس ــى م شهخس
ئىنكـار قىلىـپ،    ىنىھېساب ئالىدىغان بىرىنىڭ بارلىق

ئهقلىــــگه نــــېمه كهلســــه پهرۋاســــىزچه قىلىــــۋەرگهن، 
ڭــــى بىــــر ھاياتقــــا كــــۆزىنى ېئۆلگهنــــدىن كېــــيىن ي

 نداقبۇ. ئاچىدىغانلىقىغا ئىشهنمىگهن ماددىزىمچىالردۇر
وشنىســـىدىنمۇ ئـــۆزىنى  قى چـــمـــاددىزىمچىالر يهتتىن
ممىتىدىن قايسى بىرى ئاچ قالسا ۈمهسئۇل تۇتىدىغان، ئ

يــاكى بىــرەر ھايۋانغــا دىققهتســىزلىك قىلىــپ ئهزىــيهت  
يهتنى ىبېرىپ قويسىمۇ، ئۆزىنىـڭ ئۈسـتىدىكى مهسـئۇل   

ــادا قىال  ــدا ئ ــادەم   اليىقى ــدار ئ ــابلىغان، دىن ــان ھېس لمىغ
  ئالدىدا نېمىگه تهڭ بوالاليدۇ؟

 پتىندىنىمىــز بىــر ســىنىپنىڭ يهنه بىــر ســىنى    
ئۈســــتۈن كېلىشــــى، بــــايالرنى بــــاي، كهمبهغهللهرنــــى 

 - كهبهغهللىكىـــدە ســـاقالپ قـــېلىش ئۈچـــۈن شـــهرت    
لهر تۈپهيلىــدىن پهيــدا  ســهۋەبشــارائىت ۋە ئىجتىمــائى  

  .بولۇپ قالغان ئهمهس
ــى ــال  ،چهئهكسـ ــايالر مـ ــى بـ ــالم دىنـ ــانى  – ئىسـ دۇنيـ

ــپىي ــلهرگه    ،غىۋېلى ــى ئهزگهن ــۇل ۋە كهمبهغهللهرن يوقس
ــال    ــلىتىپ، مـ ــى باشـ ــنقىالۋى ھهرىكهتنـ ــى ئىـ  – قارشـ

ۋالماســلىقىنى ۇئىــگه بول نىڭالبــايالر ۈلكلهرگه  پهقهتمــ
ــال  ــدى، مـ ــڭدۇنيا – بۇيرىـ ــاق ھهق   نىـ ــگه ئورتـ ھهممىـ

0E%���� .شىنى بۇيرىدىۇبول #2(
 (�
 0̂ -��(/ �%0I 5% (3(%O�&	0�E&
 (>(/ (J%-q0�#��(/ (w()-̂ %�� (4/&N
 e��%%0�(+ ec� (̂ %%(P0" �&)#�%% L8(C(%I 0,%%]��� 0$�0C%% (b���� � ــالتۇن ــۈك –ئ غىــپ، ىش يۈم
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يولىـدا سـهرپ قىلمايـدىغانالرنى قـاتتىق ئـازاب      هللا ئۇنى ا

�شارەت بهرگىنېبىلهن ب
①.  

ــداهللا ا ــۇل  يولى ــال -پ ــش  م ــهرپ قىلى ــك س ، دېگهنلى
 بېــرىش زاكــات يمهجبــۇرى ىرىنــىمالنىــڭ قىــرىقتىن ب

بىلهنــــال توختــــاپ قالماســــتىن، بهلكــــى قــــولىمىز ۋە 
كېرەكلىرىمىزنىــڭ  - مىزدىكى بــارلىق نهرســهىنچۇقايــ

بىر قىسمىنى سوتسـىيال ۋە ئىجتىمـائى تهڭپۇڭلـۇقنى    
ــۈن خه يئهمىلى ــتۈرۈش ئۈچـ ــارەت جلهشـ ــتىن ئىبـ  .لهشـ

���� (�%%% #�(P#�� 0$%%%&' (4�%%%&	0�E&
 �(d5%%%( (:(O�&�(�%%% #!(
ــ� ����/) ــى ئـ ــهندىن نېمىنـ ۇالر سـ
هتىياجـدىن  ېقه قىلىشـلىرى ھهققىـدە سـورايدۇ،  ئ   ىسهد

�قه قىلىڭالر دېگىنىئارتۇقىنى سهد
②.  

ــ  ــى بـ ــالم دىنـ ــارقىلىق ئىسـ ــانۇنىۇ ئـ ــهكىلدە  يقـ شـ
قه بىلهن ئـۆز ۋىجـدانىنىڭ   ىئېلىنىدىغان سهد يمهجبۇرى

ــدە ــدىغان   ھهيدەكچىلىكىـ ــدا قىلىنىـ ــارى ھالـ ئىختىيـ
ۇ، ئهينى ۋاقىتتـا ئىنسـاننىڭ   ب. نى بىرلهشتۈردىىقىسهد
 .ادىرە قىلىۋېلىشتىن ھهم ياخشـى مۈلكىنى مۇس – مال
تائاالنىڭ ئىنسانىيهتكه بهرگهن بىـر لۇتپىـدۇركى،   هللا بۇ ا

ــال    ــهكىلدە مــ ــۇ شــ ــانالر بــ ــڭ  – ئىنســ  90مۈلكىنىــ
قه ىى بىــــلهن ســــهدلىقئــــۆز ئىختىيــــار پىرســــهنتىنى
  .ىگه يهتكهنجقىلىدىغان دەرى

راۋانلىقىنــــى داۋام ئىســــالم دىنــــى زالىمنىــــڭ زو  
ــۇ،     ــىچه ئ ــدى، ئهكس ــۈن كهلمى ــدۇرۇش ئۈچ ــارلىق  قىل ب

                                                 
  .ـ ئايهت 34سۈرە تهۋبه،   ①
  .ـ ئايهت 219قهرە، سۈرە به  ②
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زالىمالرغا قارشى ئىـنقىالۋى ھهرىـكهت، كهمبهغهللهرنـى    
ــ ــزە ۋە   وب ــگهن نهي ــگهرلهرگه تهڭلهن ــدىغان زومى زەك قىلى
  . لىچتۇرىق

̀#0a ���� :ماددىزىمچىالرنىڭ L�%#�� �%0I ex%#P(%" �(�(F #�&2(q#P(%" ($-q(I &,]���(/���� 
ــاالهللا ا� ــتۈن   تائـ ــا ئۈسـ ــن رىزىقتـ ــى بهزىڭالردىـ بهزىڭالرنـ

ep5%%%% ����؛ ①�قىلــــدى (V(�(� ex%%%%#P(%" (a#�%%%%(%I #�&3%%%%(q#P(%" 5%%%%(E#P(%I(�(/���� ئۇالرنىــــڭ� 
بهزىســـــىدىن ئۈســـــتۈن  بهزىســـــىنىڭ دەرىجىســـــىنى

دەلىل قىلىـش ئـارقىلىق    نىرهدېگهن ئايهتل ②�قىلدۇق
ــدىغانئىســالم دىنــى كــونى ”  يۋە ســىنىپى لىقنى ياقالي

ــ ــايرىمچىلىقنى يولغــ ــنئــ ــدىغان دىــ ــگهن  “ا قويىــ دېــ
مهتلىرىگه كېلىدىغان بولساق، بىـز ئۇالرغـا مۇنـداق    ھتۆ

  :بېرىمىز بجاۋا
ــاھىرە، دەم  ــايهتلهر ق ــۇ ئ ــۇن  هب ــددىگه ئۇيغ ــق ۋە جى ش

ــدون،  ــدەك، لون ــارىژ، بولغىنى ــب پ ــكې ۋاغىمۇ رلىن ۋە موس
چىلىرىدا يۈرىدىغان وبىز موسكۋانىڭ ك .ن كېلىدۇئۇيغۇ

بىلهن، بهزىلهر ۋېلىسـىپىت   بولساق، بهزىلهر قهدەملىرى
ــلهن، بهزىلهرنىـــڭ ي ــىن ېبىـ ــودا ماشـ ــى مـ ــلهىڭـ  نالر بىـ

ىنى كــــۆرىمىز، بۇالرنىــــڭ ھهممىســــى قۋاتقــــانلىكېتى
–ئىنســانالرنىڭ رىزىقتــا، مهنســهپته ۋە ئىقتىســادتا بىــر 

  لىق ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهمدۇ؟قبىرى بىلهن پهر
ئىنســـانالرنىڭ بهزىســـىدىن ئۈســـتۈن بولۇشـــى  بهزى 

. تىنىــــڭ بىــــر ھهقىقىتــــى  ىىيئهت جهمئىنســــانىي

                                                 
  .ـ ئايهت 71سۈرە نهھل،   ①
  .ـ ئايهت 32سۈر زۇخرۇف،   ②
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 .ۇنىزممـــۇ بـــۇ تهڭســـىزلىكنى يـــوق قىاللمىـــدى مكوم
مــاددىزىمچىالرمۇ ئىنســانالرنىڭ   ردەلخوېــغهۋغــاچى، ج

ــىنىڭ تهڭ ــارا - ھهممىســ ــىدىن ۋبــ ــز ەر بولۇشــ ئېغىــ
ئهمهس، تهڭ بولمىغـاننى   نتهڭلىـك مـۇمكى   .ئاچالمايدۇ

ىن انـد غغۇلۇدۇ؟ ئىنسـانالر ت ىـ قانداقمۇ تهڭ قىلغىلى بول
ــاالنتالردا     ــۈزەللىكته، ت ــۈچته، گ ــرەكلىكته، ك باشــالپ، زې

غۇلىـــدۇ، دەرىجىلىـــرى ئوخشـــاش بولمايـــدۇ، ۇتهڭســـىز ت
پهقهت  ،ەرلىكى ئهمهسۋئقتىسادچىالر ئىنسانالرنىڭ بـارا 

تهربىـيهدە،  ـ پۇرسهتته يهنـى ھهر بىـر شهخسـنىڭ تهلىـم      
ــهتكه     ــاش پۇرس ــهتته ئوخش ــاددى مهئىش ــتا ۋە ئ داۋالىنىش

نى ئــارزۇ قىلغــان بولســىمۇ، لــېكىن ئــۇالر ىئىــگه بولۇشــ
يـــدىغانلىقىنى بايـــان  ەرلىكنىـــڭ مـــۇمكىن بولما ۋبارا

ــدۇ،  قىلغــان، دىنال ــا ئۈندەي ــۇ ئوخشاشــال بۇنىڭغ  ئهممــارم
نـى بىكـار قىلىـش    هردەرىجىلهرنى يـوق قىلىـش ۋە پهرقل  

ــتىگه    ــڭ تهبىئىـــ ــۆزى ۋە دۇنيانىـــ ــڭ ئـــ زوراۋانلىقنىـــ
ۋىلهر، ھـايۋانالر ۋە  ېتهبىئىتىدە م دۇنيانىڭ خىالپتۇركى،

ــر     ــارا ـ ئىنســانالرنىڭ بى ــرىگه ئوخشــاش، تهڭ ۋە ب ەر ۋبى
  .ئومۇمىيلىققا ئىگهبواللماسلىقى 
چ، خورمـا، ئـۈزۈم ۋە قوناقالرغـا قارايـدىغان     ۈرۈپاختا، گـ 

بولساق، ئۇالرنىڭ تۈرى، شـهكلى ۋە قىمىتىـدە ئوخشـاش    
ئهمهســــلىكىنى كــــۆرىمىز، تهڭســــىزلىك ئىنســــان ۋە 

  .دۇنيانىڭ ئاساسى قانۇنى ،بۇ .بار ەككردا بهرھايۋانال
شـهن،  وچـۇق ۋە ر وكمىتـى ناھـايىتى ئ  ېبۇ قانۇننىڭ ھ

بــارلىق ئىنســانالر بىــر شــهكىلدە، بىــر قېلىپتــا ۋە بىــر 
غۇلغــــان بولســــا ئىــــدى، ئــــۇالر دۇنياغــــا ۇمهرتىۋىــــدە ت
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 ،كهلسـه  ئـۇالردىن بىـر نۇسخىسـىال   . كهلمىسىمۇ بوالتتى
تهبىئهتنىــــڭ باشــــقىالرغا ھــــاجهت يــــوق بــــوالتتى،    

  .دېمهكتۇر پۈچهكلىشىپ، مۇنقهرز بولۇشى
ــوللى  ــايلىقى ۋە مــــ ــڭ بــــ ــڭ قتهبىئهتنىــــ ى ئۇنىــــ

مېۋىلىرىنىڭ رەڭ ۋە تۈرلىرىنىڭ خىلمۇ خىل بولۇشـى  
  .بىلهن نامايهن بولىدۇ

شۇنداقتىمۇ ئىسالم دىنى بايالر بىـلهن كهمـبهغهللهر   
ــى    ــدى، بهلكـ ــۆز يۇممىـ ــىزلىككه كـ ــىدىكى تهڭسـ ئارىسـ

باينىڭ مېلىنىـڭ   الھ قىلىشقا بۇيرىدى،ۋەزىيهتنى ئىس
ــى ئىكهنلىكىنــى  بىــر قىســمىنى كهمبهغهلن ىــڭ ھهقق

متىهـان  ىبىر سىناق ۋە ئ نىڭبۇ تهڭسىزلىك .بىلدۈردى
ــدى  ــان قىلـ ــى بايـ 1J%%%(E ����. ئىكهنلىكىنـ #%�0I ex#P(%C%%%0� #�&2%%%(q#P(%" 5%%%(E#�(P(V(/

 (4/&�0C% سـىنىدۇق، سـهۋر    نهبىـل  بهزىڭـالر  بهزىڭالرنـى � ����+)�)�#

   .①�لهر؟قىالمسى
ــات بىــز  ــېمه  ” :يېقىنــداپ كۈچلــۈك كــۈچى بىــلهن ن

قىلىدۇ؟ ئۇالر ئۇ كـۈچ بىـلهن ئاجىزالرغـا مهدەت بوالمـدۇ     
ــۇرۇپ ئۆلتــۈرۈپ  ــۇالرنى ئ ــاكى ئ لىــك زېمىنــدا زومىگهر ،ي

ــدۇ،   قىال ــېمه قىلىــ ــلهن نــ ــايلىقى بىــ ــاي بــ ــدۇ؟  بــ مــ
ــان قىالمـــــدۇ يـــــاكى   خورلۇقلىق ۋە ئىســـــراپچىيوغـــ

ىشقا يۈزلىنهمدۇ؟ كهمـبهغهل  كهمبهغهللهرگه ياردەم قىل
ــېمه قىلىــدۇ،   ــاداۋەت، م ـ   وغــكهمبهغهللىكــى بىــلهن ن ئ

قا يۈزلىنهمـدۇ  ۇالڭچىلىقۋە ب لىقئىچى يامانلىق، ئوغرى
ــاتلىق مهرتىۋىســىنى     ــان ھاي ــانۇنى بولغ ــل، ق ــاكى ئادى ي

                                                 
  .ـ ئايهت 20سۈرە فۇرقان،   ①
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رەشـــنى ۈكۆتـــۈرۈش ئۈچـــۈن ئىشـــلهش، تىرىشـــىش ۋە ك
ــتۇرامدۇ؟ ــى “داۋامالشـ ــلهن   ھهممىنـ ــۆزىمىز بىـ ــۆز كـ ئـ

  .كۆرىمىز
، ۋەزىيهتنـى ئىسـالھ   پئىسالم دىنى ئادالهتنى يۈرگۈزۈ

ۋە ھهممىگه ئوخشـاش پۇرسـهت يارىتىـپ بېرىـپ،      ساقىل
ــى  ــا تهڭلىكنـ ــا ئايالندۇرمىسـ ــاخىرەتتىمۇ رېئاللىققـ ، ئـ

 تمهرتىــــۋىلىرىنى تهڭ قىلماســــلىق بىــــلهن تهھــــدى

%%%�1i ���� :قىلـــدى 0q#�(%� &�%%% (%C #�(+(/ ep5%%% (V(�(� &�%%% (%C #�(+ &<(�%%% 0Ry(�(/���� تهئـــاخىرەت� 
بىرىـدىن ئۈسـتۈنلۈكمۇ    –دەرىجىلهر بهكمـۇ كاتتـا، بىـر    

  .①�بهك چوڭدۇر
ــلهر ئىســالم دىنى  ــابهزى ــهت   غ ــىيهتچىل سىياس ئهكس

ئىســـالم دىنـــى  ،ئهكســـىچه. بىـــلهن تـــۆھمهت قىلىـــدۇ
ــدا ئهڭ تهرەققى  ــۈملىرى ۋە نىزاملىرىـــ ــھۆكـــ پهرۋەر يـــ

ئىسـالم دىنىـدا كىشـىلىك    . ئهتنى ئېلىپ كهلگهنىشهر
ــۇق ئهڭ ــ ھوق ــۋىنى ۇقىي ــدۇرى مهرتى ئىســالم  .ئىگهللهي

مهھكىمىسـىنىڭ   كىشىلىك ھوقـۇق دىنى بۇ جهھهتته 
، ئىســالمىيهت ن بولــۇپئېشــىپ كهتــكهقانۇنلىرىــدىنمۇ 

 “ەرۋبىــر ئىنســان پۈتــۈن ئىنســانىيهتكه بــارا” :نىزامىــدا
I 0W#�(X� �%%0I e�5%%)2) ����. دەپ قارىلىــدۇ (!(I #/(+ ev%% #�(%O 0�%%#�(S0" 5%% 1!#�(%O ($%%(�(%' �%%( 5%% (�-O(�

5%%%1P� 0�(V (U5%%%-E�� 5%%%(� #�(+ 5%%% (�-O(� (2(I 5%%% ()5(� #�(+ #�%%%((/ 5%%%1P� 0�(V (U5%%%-E�� ($%%%(�كىمكـــى � ����'%)
ناھهق ئادەم ئۆلتۈرمىگهن ياكى يهر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق 
قىلمىغان بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسه، ئۇ پۈتـۈن ئىنسـانالرنى   
ئۆلتــۈرگهن بولىــدۇ، كىمكــى بىــر ئــادەمنى تىرىلدۈرســه  

                                                 
  .ـ ئايهت 21سۈرە ئىسرا،   ①
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ــى ( ــايهنــ ــدىن قۇتقۇزســ ــانالرنى  ،)ئۆلۈمــ ــۈن ئىنســ پۈتــ

  .①�بولىدۇ) يهنى  قۇتقۇزغان(تىرىلدۈرگهن 
 – شــهھهرلهرنى ۋە يېــزا  بىــرەر دۆلهتنىــڭ ھــاكىمى  

ــۈن ســ    ــش ئۈچ ــالھ قىلى ــالقالرنى ئىس نى ۋە ېپىلالرقىش
ــقا ئوخشــ   ــا قىلىش ــاالرنى ئىنش ــالرنى   اشبىن ــوڭ ئىش چ

ن ن بـۇ ئىسـالھات ئۈچـۈ   ۋۇجۇتقا چىقارغـان بولـۇپ، لـېكى   
ــ   ىبىــر ئــادەمن بىگۇنــاھ   يمــاددى ۇئۆلتــۈرگهن بولســا، ب

ئىســالھاتالر ۋە تۆھپىلهرنىــڭ ھېچبىــرى ئــۇ ئادەمنىــڭ  
ھاياتىغا تهڭ بولمايـدۇ ۋە ئـۇ ھـاكىمنى جازالىنىشـتىن     

چۈنكى ئۇ شۇنداق قىلىش بىـلهن ھهمـمه   . قۇتقۇزالمايدۇ
ئىسالم دىنـى ئىنسـانالرنىڭ   . خهلقنى ئۆلتۈرگهن بولىدۇ

يـــۇقىرى قىنى ھۆرمهتلهشـــته ئهڭ كىشـــىلىك ھوقـــۇ 
، بــۇ مهرتىــۋىگه تــارىخ بــويىچه ھېچبىــر پهللىــگه يهتــكهن

ــهلمىدى ــى مهزھهپ ئېرىشــ ــدا  .سىياســ ــالم دىنىــ ئىســ
ــۇتلهق قى  ــگه،  مئىنســانالرنىڭ ئىنســانلىقى م ــكه ئى مهت

ئىسالم . مهتكه ئىگهمقى يمهزھهبلهردە نىسبى يسىياسى
 مهيلــــى ئــــۇ ئىنســــان ،دىنــــى ھهر بىــــر ئىنســــاننىڭ

ــاكى ســىرتىدا  ئىســ ــدە ي ــڭ  المنىڭ ئىچى بولســۇن، ئۇنى
ــۆررى    ــىرلىرى ۋە ھـ ــۈلكى، سـ ــى، مـ ــى، رىزقـ تىگه يىمېلـ

ىن گهپ بولمايـــــدۇ ۋە كېپىلـــــدۇر، ئۇنىـــــڭ ئۈســـــتىد
  .نلۇق قىلىنمايدۇوئىشپىي

                                                 
  .ـ ئايهت 32سۈرە مائىدە،   ①
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ــرىش ۋە    ــىتىپ بې ــورۇنالردا يهر بوش ساالملىشــىش، س
شقا چـاغلىق ھهمـمه قائىـدە    ىتاتلىق سۆز قىل – گۈزەل

  .هۋجۇتقۇرئان كهرىمدە م
نى قۇرئان كهرىم زومىگهرلىك قىلىش ۋە ھـاكىمىيهت 

تىن قاتتىق قىلىش رلۇقوكتاتېديالغۇز ئىگهللىۋېلىپ، 
سـاالھىيهت ئىگىسـى ۋە گۇنـاھتىن     تائـاال هللا ا .چهكلىدى

03#�%� ���� :پاك بولغـان پهيغهمبىـرىگه مۇنـداق دەيـدۇ    (�(F (G%O(+ 5%((/
�5%-C (f0"���� ���� 5 ���� ؛①�سهن ئۇالرنى زورلىغۇچى ئهمهسسـهن% (�-O0? #�L�(̂ %(I

 *�L�(̂ & (GO(+ . e�0�#�%(�&�0" �03#�(�(F (G#!-����� � نهسـىههت   –سهن ئۇالرغا ۋەز
يهنـى ئـۇالرنى   ( لغۇچىوب هللهتقىلغۇچىسهن، ئۇالرغا مۇس

>* ���� ؛②�ئهمهسسهن )ئىمانغا مهجبۇرلىغۇچى (� #R0? (4�&E0 #Z&�#�� 5(�-O0?���� 

                                 .③�رمۇئمىنلهر ھهقىقهتهن دىندا قېرىنداشالردۇ�
ــۇغالپ ــۇق قىلىشــتىن   ،ھــاكىمنى ئۇل ــا قۇلل ئۇنىڭغ

L%� �&/04 ���[%,0 ���� :پ مۇنداق دېـدى ۇتوس 15% +)�#")5"5%1q#P(%" 5(E%&q#P(%" (̂ % 06-�(%
 (>(/���� 
 ـ  مىزنـى خـۇدا قىلىۋالمـايلى،   ىبىر –نى قويـۇپ بىـر   هللا����

ــن ــڭ په���� ����?0<- ?0
-C#P(%� ->(+ (:%%%;"(� �%%%(q('(/ &=5%%%&%%%�&/�# ���� ؛④�دېگىـ رۋەردىگارىـ
پهقهت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى تهۋسـىيه  

   .⑤�قىلدى

                                                 
  .ـ ئايهت 45سۈرە قاف،   ①
  .ـ ئايهت 22ـ ۋە  21سۈرە غاشىيه،   ②
  .ـ ئايهت 10سۈرە ھۇجۇرات،   ③
  .ـ ئايهت 64ئىمران،  سۈرە ئال  ④
  .ـ ئايهت 23سۈرە ئىسرا،   ⑤
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ــا  ئهقىـــــل  خۇشـــــامهت قىلىـــــش،، تېـــــرىشغهۋغـــ
ــۇش ۋە   ــاق بولـــ ــقىالرغا يانتايـــ ــتىن باشـــ يۈرگۈزمهســـ
ئازدۇرغۇچى كۆپچىلىكنىـڭ ئارقىسـىدىن يۈگۈرۈشـتىن    


%)P# ���� .توستى (> 0U5-E�� (�(%h لېكىن ئىنسانالرنىڭ � �����)�&4�%) /)�)02�- +)�#

ــدۇ  ــى بىلمهيــ ــى ھهقنــ 
%)P#	�0&%%%%�4) ���� ؛①�تولىســ (> #�&)&�%%%%(%h #�(+ #$%%%%("���� 
 ؛②�نچىسـى ئهقىـل يۈرگۈزمهيـدۇ   ىبهلكى ئۇالرنىڭ كۆپ�
���� (4�%&E 0 #Z&%
 (> 0U5%-E�� (�%(%h لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسـى  ���� ����/)�)02�- +)�#

�-P0C&�4) ?0<- ���� ؛③�ئىمان كهلتۈرمهيدۇ(%
 40?  (4�%&�&� #6(
 ->0? #�%&) #40?(/ -�%-H������ 
ــاننىال   ���� ــىدۇ، يالغـــ ــانغىال ئهگىشـــ ــۇالر پهقهت گۇمـــ ئـــ

%%%1i�0C ���� ؛④�ســـۆزلهيدۇ (b ;$%%%(Q(+ #�%%%&) #$%%%(" 0l5%%%(P#%O( #X5(� ->0? #�ئـــۇالر ���� ����?#40 (&%%%
ھهقنى چۈشهنمهسـلىكته ھايۋانالغـا ئوخشاشـتۇر، بهلكـى     

   .⑤�ئۇالردىنمۇ بهتهردۇر
?40- ����. يهتچىلىكتىن چهكلىـدى ئىرقچىلىق ۋە مىللى

 #�&�5%%(	#%�(+ 0,%%-��� (�%%E0F #�&2((�%% ــدە ســىلهرنىڭ  هللا���� ����+)�# ئهڭ نىــڭ نهزىرى

ــۆرمهتلىكراقىڭالر، ئهڭ ت ــۋادارىڭالردۇرهھـ k0̂ ���� ؛⑥�قـ %%%-�� (�%%%&)
 e< (� 0��(/ ev#�-%O �L �&2(	(�(R���� ئۇ سىلهرنى بىر جاندىن ياراتتى�����⑦.  

ى ماددىزىمغـا  ئىسالم دىنـ  ئېيتساق،يوسۇندا  يئىلمى
يهھــــۇدىي دىنــــى بىــــلهن روھانىزمغــــا  ىــــۋېتىلگهنبۇر

                                                 
  .ـ ئايهت 21سۈرە يۇسۇف،   ①
  .ـ ئايهت 63سۈرە ئهنكهبۇت،   ②
  .ـ ئايهت 59سۈرە غافىر،   ③
  .ـ ئايهت 116سۈرە ئهنئام،   ④
  .ـ ئايهت 44سۈرە فۇرقان،   ⑤
  .ـ ئايهت 13سۈرە ھۇجۇرات،   ⑥
  .ـ ئايهت 189سۈرە ئهئراف،   ⑦
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جانغــا جــان، قانغــا ان دىنىنــى،  ئخرىســتى بۇرىــۋېتىلگهن
ڭىكىڭىــزگه ېبىــر ئ”كهســكىن ئــادالهت،  قــان دەيــدىغان

دەيـدىغان   “بېرىـڭ  ڭىكىڭىزنى تۇتـۇپ ېيهنه بىر ئ ،ئۇرسا
  .پرىنسىپلىرىدا بىرلهشتۈرگهن دىندۇر پۇچانئه

ھهرپمــۇ  بىــر ئــاخىرەتكه تهئهللــۇق  قۇرئــان كهرىــم 
ــپ   ــدە ئۆزگهرتىلىـــ ــدىغان دەرىجىـــ ــاپقىلى بولمايـــ ، تـــ
ــۈنلهي  ماددىزىمالشـــــــتۇرۇلغان تهۋرات بىـــــــلهن پۈتـــــ
تهركىدۇنيالىقنى تهشهببۇس قىلىشقا بۇرۇلـۇپ كهتـكهن   

، ئــادالهت بىــلهن تۇتــۇپئىنجىــل ئارىســىدا ئوتتــۇرا يــول  
ــۆز نهپســىنى    دوســتلۇقنى بىرلهشتۈرۈشــكه چــاقىردى، ئ

ــدىىئمــۇداپ ــېكىن ئه .ه قىلىشــقا بۇيرى ــۇل قىلىــش ۋە  پ
%� ���� .خىمـۇ ئهۋزەللىكىنـى بىلـدۈردى   ېكهچۈرۈشنىڭ ت (�(�(/

 0��%%%&& #X� 0l#N%%%(F #�%%% 0�(� (:%%%0�(d -40? (�%%%(�(u(/ (�(%C%%%(����� ���� ،كىمكـــى ســـهۋر قىلســـا

  .①�ئىنتىقام ئالمىسا، ئۇ ئهلۋەتته مهرغۇپ ئىشالردىندۇر
غۇللىنىش خۇسۇسىي كهسپ بىـلهن شـۇ  كاپىتالىزم 

ــى ــقىالرنى  ئهركىنلىكىنــــ ــاالن باشــــ ــاراج -تــــ ۋە  تــــ
ســــىيه قىلىــــش دەرىجىســــىگه قهدەر كهڭ تالتاىكسپېئ

ــۇپ بهردى ــا  .قوي ــۇ   ،سوتســىيالىزم بولس ــانالرنىڭ ب ئىنس
ھوقۇقىنى تامامهن قولىدىن ئالدى، ئهممـا ئىسـالمىيهت    

ــال ــدى   ئوتتۇراھ ــپ كهل ــى ئېلى %%5 ���� .نىزامن -�L *w�%% 0�(O 0M5%% (VL��L�
 #�� (�#C%%%%%%%%% (!(� #�� 5%%%%%%%%% -�L *w�%%%%%%%%% 0�(O 75%%%%%%%%% (!LE�0�(/ #��&C%%%%%%%%% (!(�ئهرلهر قىلغـــــــــان ���� ����

                                                 
  .ـ ئايهت 43ۇرا، سۈرە ش  ①
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ــان  ىكهســپلىرىدىن ھهسســ ــالالرمۇ قىلغ دار بولىــدۇ، ئاي

  .①�كهسپلرىدىن ھهسسىدار بولىدۇ
نىڭ كهســــپ بىــــلهن ئىســــالمىيهتته ھهر ئىنســــان

لــــېكىن تاپقــــان . شــــۇغۇللىنىش ئهركىنلىكــــى بــــار
ــاس قىلىۋې   ــۆزىگه خـ ــى ئـ ــدىنىڭ ھهممىنـ ــىغا پايـ لىشـ

كىــچه  90%تىــن  2.5% دابولمايــدۇ، ئۇنىــڭ پايدىســى  
 بولـۇپ،  كهمبهغهلنىـڭ ھهققـى بـار   بولغان ھهسسىسـىدە  

ئهگهر ئۇ  .كهمبهغهلنىڭ ھهسسىسىنى بېرىشكه مهجبۇر
ئۆزىنىـــڭ  بېرىشـــنى خالىســـا،شـــهخس تېخىمـــۇ كـــۆپ 

 .قه بولىــدۇىيولىــدا ســهدهللا ا ئــارتۇقى، بولــۇپ ئىختىيــارى
بىـلهن  ھهسسـه كهسـپ    انكىـچه بولغـ   90%تىن  %2.5

قه ئهمهس، ىغـان سـهد  لئىختىيارىغا قا شۇغۇلالنغۇچىنىڭ
ئىسالم دىنـى  . نىڭ پايدىدا بولغان ھهققىدۇرهللابهلكى ئۇ ا

ئىنســـانالرنىڭ كىشـــىلىك ھوقـــۇقىنى نىســـبهتته بـــۇ 
ــرگه  ــلهن بىـ ــرىش بىـ ــڭ ھهققىنى ،بېـ ــۇكهمبهغهلنىـ  مـ

  .بهلگىلهپ بهردى
 مىتىگهمۈقۇرئــان كهرىــم ئىســالم ئــ  ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن

ــا   ــلهن خىت ــارە بى ــدىكى ئىب ــامهن   بتۆۋەن قىلىشــىدا تام
-%b(/ 1J)%�����51 :ھهقلىـق ئىـدى  &+ #�&�5%(E#�(P(V (:0� (̂ % بىـز ســىلهرنى  ���� ����/)�)

  .②�ياخشى ئۈممهت قىلدۇق
ــادالهتنى ۋە ئوتتــۇرا    ئىســالم دىنــى ھهمــمه نهرســىدە ئ

نىـڭ ئوتتـۇرا ھــاللىقى   ۇئ. ھـاللىقنى ئىختىيـار قىلغـان   

                                                 
  .ـ ئايهت 32سۈرە نىسا،   ①
  .ـ ئايهت 143سۈرە بهقهرە،   ②
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بهلكــى  ،ى ئوتتــۇرا ھــاللىق ئهمهسســاب جهدۋىلىــدىكېھ
ــى    ــى زىتلىقنـــ ــارەت ئىككـــ ــولدىن ئىبـــ ــوڭ ۋە ســـ ئـــ

ــاللىقتۇر  ــۇرا ھــــ ــتۈرىدىغان ئوتتــــ ــۇڭا . بىرلهشــــ شــــ
 .لىقمۇ يـوق للىقمۇ يـوق، سـولچى  لئىسالمىيهتته ئوڭچى

ــا ــان  ئهممـ ــول دەپ ئاتىغـ ــوغرا يـ ــز تـ ــدا بىـ  ھهرۋە  ئۇنىڭـ
ئوتتـۇرا   تىگه ئىـگه نى بىرلهشـتۈرگۈچى سـۈپى  سىئىككى

كىمكى بـۇ ئوتتـۇرا يولـدا     .بار پىدالهت پرىنسىئايوللۇق 
بولماي ئوڭ ۋە ياكى سول ئىدىيهسـىگه بۇرۇلىـدىكهن، ئـۇ    

  .كىشى ئىسالم يولىدىن چىقىپ كهتكهن بولىدۇ
ــلهن  هللا ا ــى بىـــــ ــڭ ئۆزگىرىشـــــ ــاال زاماننىـــــ تائـــــ

ۋەزىيهتلهرنىڭمـــۇ ئۆزگىرىـــدىغانلىقىنى بىلگهنلىكـــى   
ر بىـلهن  سـۇلمانالرنىڭ ھهر دائىـم بىـر دەسـتۇ    ۇئۈچۈن، م

ىقىنى كۆزدە تۇتـۇپ، قۇرئـان كهرىـم    لچهكلىنىپ قالماس
ــارقىلىق  ــى چهكزبىئـ ــ  نـ ــگهن  ېچــ ــى بهلگىلهنـ گرىسـ

مۇئهييهن بىر دەستۇر ياكى تهپسـىالتى بايـان قىلىنغـان    
ھۆكــۈمهت نىزامنامىســى بىــلهن بــاغالپ قويمىــدى، ھهر  
ــۈمهت    ــدا ھۆكـــ ــۇن ھالـــ ــيهتكه ئۇيغـــ ــان ۋە ۋەزىـــ زامـــ

ــاد   ــىنى ئىجتىه ــىمىزغا  نىزامنامىس ــپ چىقىرىش قىلى
  .يول ئېچىپ بهردى

ــا   شـــۇڭا قۇرئـــان كهرىـــم ھۆكـــۈمهت نىزامىنـــى بىنـ
قىلىشتا بىزنى مۇئهييهن بىر نهزەرىيه ۋەياكى مهلۇم بىر 

بهلكى زامانىمىزغـا ئهڭ  ، سىياسهتكه باغالپ قويماستىن
نىزامنى بهرپا قىلىشىمىز ئۈچـۈن   يىقئۇيغۇن ۋە ئهڭ ال

ــان . قىلـــدى مـــۇمى قائىـــدىلهرنى تهۋســـىيهوئ ــۇ، قۇرئـ بـ
كهرىمنىڭ كهمچىللىكى ياكى ھۆكۈمهت سىياسىتى ۋە 



 

75    

 هئهكسـىچ ، ئهمهسىكى ئاجىزلىقى نىزامىنى ئورنىتىشت
ئۇنىڭ بىر مـۆجىزە ۋە تهرەققىياتالرنىـڭ ھهممىسـىدىن    

ــر ــتهرەققى ەكبهكـــ ــڭ  يـــ ــن ئىكهنلىكىنىـــ پهرۋەر دىـــ
  .نامايهندىسى

ئىســـالم دىنـــى پىكىـــر يۈرگـــۈزۈش، ئـــويالش، بـــاش  
رۇش، پىـــالن تـــۈزۈش، شـــهيئىلهرنىڭ ھهممىنـــى تۇتقـــا

شلهرگه مۇناسىپ ىرىڭىلىق ۋە ئۆزگېتهتقىق قىلىش، ي
ــكهت     ــرلىكته ھهرى ــلهن بى ــان بى ــۇش، زام ــهت تۇت سىياس

)�#0W ���� .قىلىش ۋە تهرەققى قىلىشقا بۇيرۇيـدۇ  #X� �%0I �/&��% 0b #$%&'
 (9%#� (6#�� (+ (�%(" (�%#� (� �/&�&HO5%(I���� �  نىــڭتائاالهللا ا ،زېمىننـى ئايلىنىـپ 

ــا نهزەر     ــار قىلغانلىقىغ ــوقتىن ب ــداق ي ــاتنى قان مهخلۇق

0�- R&�90) ����؛ ①�سېلىڭالر &45(!O 0#@� 0�&HE(�#�(%I.  e90I�(� 75- �0 (90�&R . �%0 &z&�% #6(

 0w%0{�(�-%���(/ 0w#�;��� 0�#�(%"���� ����  يارىتىلغانلىقىغـا   ئىنسـان نېمىـدىن

. دىن يارىتىلـدى يـ ئۇ ئېتىلىپ چىققۇچى مهنى. قارىسۇن
ــ  ــۇ مهنىـ ــۆڭىكىنىڭ   وئ يئـ ــا سـ ــلهن قوۋۇرغـ ــا بىـ مۇرتقـ

�#%�) 0�&R	G%(# ����؛ ②�ئارىسىدىن چىقىدۇ (� 0$%0" 0#@� �%(�0? (4/&�%&HE(
 (i%(I(+ . �%(�0?(/
 #G(P0I&� (�#�(� 75(�-!�� . #G(C 0�&O (�#�(� 0M5(C 0f#�� �(�0?(/.  #G(�0�%&b (�%#� (� 0W#�( #X� �%(�0?(/� 

ئاسـمان  . يارىتىلدىئۇالر قارىمامدۇكى، تۆگىلهر قانداق �
ــداق ئېگىــز قىلىنــدى  ــدى . قان ــداق تۇرغۇزۇل ــاغالر قان . ت

  .③�زېمىن قانداق يېيىتىلدى

                                                 
  .ـ ئايهت 20سۈرە ئهنكهبۇت،   ①
  .ـ ئايهتكىچه 7ـ تىن  5سۈرە تارىق،   ②
  .ـ ئايهتكىچه 20ـ دىن  17سۈرە غاشىيه،   ③
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ــۇ ــايهتلهر بــ ــان ئــ ــداق   ۋە ئىنســ ــڭ قانــ ھايۋانالرنىــ
ــڭ    ــمان ۋە يۇلتۇزالرنىـ ــن، ئاسـ ــا، زېمىـ يارىتىلغانلىقىغـ
ــهيىر   ــداق ســــ ــى ۋە قانــــ ــداق بېكىتىلگهنلىكــــ قانــــ

قىـق قىلىشـقا   دىغانلىقىغا نهزەر سـېلىپ تهت ۇلىقىلدۇر
ئاسـترونومىيه،  لـوگىيه،  ئوېبۇيرۇيدۇكى، بۇالر بۈگۈنكى گ

ولـــــــــوگىيه ۋە ئپســـــــــىخولوگىيه، بى ئانـــــــــاتومىيه،
 تهبىئىي پهنمهشۇناسلىق ئىلىملىرىدىن ئىبارەت لرەۆت

  .ئىلىملىرىنىڭ ئۆزىدۇر
ئىسالمىيهتته تـوغرىنى تېپىشـقا ئىجتىهـاد قىلىـپ     

جىتى نىڭ ھــاخاتالىشــىپ قېلىشــتىن قورقۇشــ ،تــۇرۇپ
ئىسالم دىنى توغرىنى ئىزدەپ خاتالىشـىپ قالغـان   . يوق

يــۈرۈپ كىشــىگه بىــر ئهجىرنــى ۋەدە قىلســا، ئىزدىنىــپ  
. توغرىنى تاپقان كىشىگه ئىككى ئهجىرنـى ۋەدە قىلىـدۇ  

ــىگه   ــقان كىش ــزدەپ خاتاالش ــوغرىنى ئى ــېمه  ” :ت ــهن ن س
ئهجىــردىن مهھــرۇم  ئــۇنى  ،دەپ “ئۈچــۈن خاتاالشــتىڭ؟ 
ــ   ــى تې ــدۇ، ھهقن ــرىگه   قىلماي ــان ئهج ــۈن قىلغ پىش ئۈچ

  .مۇناسىپ مۇكاپات بېرىدۇ
ــدۇق، غهر  ” ــدا قال ــۇپ ئارقى ــن تۇت ــز دى ــى  ببى دۇنياس

 يدېگهن سۆز قهتئى “دىنسىزلىك بىلهن تهرەققى قىلدى
ــوغرا ئهمهس ــقهت. تـ ــۇكى، ھهقىـ ــز شـ ــزدىن  بىـ دىنىمىـ

 .يىراقلىشىپ كهتكهنلىكىمىز ئۈچـۈن ئارقىـدا قالـدۇق   
ــۇلمانالر يۇم ــايۇقىسـ ــدىكى ئـ ــان رىـ هتلهرگه ئهمهل قىلغـ

ــ    ناھــايىتىچاغلىرىــدا  چ نتهرەققــى قىلغــان بولــۇپ، تى
كاتتـا   يېيىلغـان يېرىم ئارىلىغـا قهدەر   بئوكياندىن ئهرە

بــابهتته ئىبنــى ســىنا، پهلســهپهدە ېت. دۆلىتــى بــار ئىــدى
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ئىبــى رۇشــد، ھېســابتا ئىبنــى ھهيســهم، ئانــاتومىيهدە      
 تـارلىق قا ييانهيهدە جابىر ئىبنى ھىئىبنى نهپس، خىم

  .ئالىملىرى بار ئىدى
ئـــــۇ زامـــــانالردا پۈتـــــۈن دۇنيـــــا ئىلىمنـــــى بىـــــز  

دىكى قامۇسالردا يۇلتۇز ۋە ياۋروپاسۇلمانالردىن ئاالتتى، ۇم
پهلهكلىرىنىـــڭ ئىســـىملىرى ھازىرغـــا قهدەر بىزنىـــڭ 

  . تىلىمىزدا ساقلىنىپ كهلمهكته
دۇنياســـــى دىنســـــىزلىك بىـــــلهن تهرەققـــــى  بغهر

پهن بىـــلهن تهرەققـــى  – قىلمىـــدى، ئهكســـىچه ئىلىـــم
رى ېســندا دىنســىزلىك تارقالغاياۋروپــالــېكىن . قىلــدى

قىلىۋالغـان   پىكهسدىنسىزلىكنى تارقىتىشنى ئۆزىگه 
بىـــر قىســـىم قهلهمكهشـــلهر ۋە بـــۇ قهلهمكهشـــلهرگه     

ــار ــالى ىيېغۇالرچه ئهگهشــكهن كىق ــى زىي ــاالر، ينك  ياۋروپ
خىــدىكى ئۆزگىرىشــنىڭ ھهقىقــى ماھىيىتىنىــڭ    ىتار

 .ئالــدىنى توســتى  ڭلىتىلىشــىنىڭقىــگه ئادۇنيــا خهل
 يبۇ خاتا چۈشهنچه كۈنىمىزگه قهدەر ئاممىۋى ،ئهپسۇسكى

ــى ب  ــڭ پىكرىنــ ــاۇلغىخهلقنىــ ــڭ  . ماقتــ ــز ۋەقهنىــ بىــ
چۈشهندۈرۈپ ئۆتىشـىمىز   ،ھهقىقىتىنى ئازراق بولسىمۇ

  :الزىم
ركـــاۋلىرى ۋە ېنىـــڭ چياۋروپائوتتـــۇرا ئهســـىرلهردە  

ىمـــــاالرنى تهپـــــتىش مهھكىمىلىـــــرى ئىلىـــــم ۋە ئۆل
بهلكـــــــى ئــــــۇالرنى زۇلـــــــۇم ۋە   ،تهقدىرلىمهســــــتىن 

كاتتــا  قاتــارلىقگــالىلىي  ،لهردىن ئۆتكــۈزۈپىكهنجســئى
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ــ   ①ۇنىـــيتاشـــلىغان، گىيوردانـــو بر  گهرمىۈئـــالىمنى تـ
ركــــاۋ ېچ. ئــــالىمالرنى ئوتتــــا كۆيــــدۈرگهن قاتــــارلىق

ــيىن  ــدىن كېـ ــا ئالغانـ ــۈمرانلىقنى قولىغـ ــوپالر ،ھۆكـ  پـ
ــتى ــۋار  يخرىســـ ــڭ ئۇلۇغـــ ــدىن ان دىنىنىـــ غايىلىرىـــ

تلىــرىنىال كــۆزلىگهنلىكى ۋە پهئهئــۆز مهن ،يىراقلىشــىپ
بۇنىڭغا قارشى چىققان ئىلىـم ۋە مهرىـپهت ئىگىلىـرىگه    

نىـــڭ ئارقىـــدا ياۋروپا قىلغـــانلىقى ئۈچـــۈنزوراۋانلىـــق 
نىـڭ بـۇ   ياۋروپا ،ئهپسۇسـكى . چى بولغـان بقېلىشىغا سهۋە

ۋەزىيىتىنــى تولــۇق چۈشــهنمىگهن ۋە مهســىلىلهرنىڭ    
قــــادىر  سۈرۈشتۈرۈشــــكهگىنــــى ېت ،ال كــــۆرۈپيــــۈزىنى

نىـڭ  ياۋروپابواللمىغانالر، بىزنىڭ ئىسالم دىنىمىزنىمـۇ  
ــاالق ئ ــهقــ ــا ئوخشــ ــۇ ” :پىتىھۋالىغــ ئىســــالم دىنىمــ

ــدۇ  ــانالرنى زەھهرلهيـ ــگهن ب “ئىنسـ ــۇپ  ودېـ ــاننى توقـ ھتـ
ئىسالم دىنىـدا   چۈنكى .تۇرتۆھمهت، ئوپئوچۇق بۇ. چىقتى

ــۆزى هللا ا. يــوق يكــاھىنلىق قهتئىــ ،پوپچىلىــق ــاال ئ تائ
رۈك ۋەزىپىســـىنى ۋبىـــلهن ئىنســـانالر ئارىســـىدا كـــۆ   

ــدىغان ب ــئۆتهيــ ــدىېــ ــىچه. دىكلهرنى قويمىــ هللا ا ،ئهكســ
ــانال ــىته  رئىنسـ ــلهن بىۋاسـ ــۆزى بىـ ــىپ،نى ئـ  ئاالقىلىشـ

  . بۇيرىدى قادەرتلىرىنى ئاڭلىتىش

                                                 
 دا دۇنياغا كهلگهن ئاسترونوم بولۇپ، كائىناتتا يهرهيىيىلى ئىتال - 1548 ①
شۇنىڭغا ئوخشىغان . الرنىڭ بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغاناتېدىنمۇ بۈيۈك پالنشارى

ركاۋىنىڭ ېلىك چوكات رىميېڭى پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقى ئۈچۈن 
ئهنگىزىسيون مهھكىمىسى تهرىپىدىن ئوتتا كۆيدۈرۈلۈشكه ھۆكۈم قىلىنغان ۋە 

 .يىلى ئوتتا كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈلگهن - 1600
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ــ  ،ئىســالمىيهت ئىســىمدىال ئهمهس   يبهلكــى ئهمىلى
ــان  ــتالر ئىجــرا قىلىنغ ــقهتهن ســۇلمانالۇم ،داۋاقى ر ھهقى

 ەكىتــارىخ مهســىلىلهرنى يــۈز. قىلغــان ئىــدى يتهرەققىــ
ــــ تــارىخ  چــۈنكى. غــا چىقىرىــدۇچۈشــهنگۈچىلهرنى يالغان

ىيهتــته ھهقىقــى ئىجــرا قىلىنغــان  ئئىســالم دىنــى جهم
تهرەققـى قىلغانلىقىغـا    يۋاقىتتا ئىنسانالرنىڭ ھهقىقى

  .گۇۋاھ
ــم    ــايهتلىرى ئىنســانالرنى ئىلى ــڭ ئ ــان كهرىمنى قۇرئ

هھسىل قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، دىن بىلهن ئىلىم ئارىسـىدا   ت

ــدۇ  ــىل تونۇمايـ ــر پاسـ %%%����5 .ھېچبىـ 1�#�0F �%%%0O#�0̀  Lc-� $%%%&'(/���� ــ����  ىئـ
ماڭــا ئىلىمنــى زىيــادە ! ەردىگــارىمۋئــى پهر«! مــۇھهممهد


%)P#�)�&%�4) ����؛ ①�دېگىن »قىلغىن (> (�
 0̂ %-��(/ (4�&�(�#P(%
 (�
 0̂ -�� k0�(� #!(
 #$()���� 

T)%�03) ����؛ ②�هن بىلمىگهنلهر تهڭ بوالالمـدۇ؟ بىلگهنلهر بىل�
 0�%#�0P#�� #��%&� #/&+(/ &J(20{(i(�#��(/ (�&) ->0? (,(�0? (> &,-O(+ &,]������� تائاال ئۆز ئـادالىتى  هللا ا�

ن گۇۋاھلىـــق بهردىكـــى، ئۇنىڭـــدىن باشـــقا ھـــېچ  هبىـــل
ــۇچى يو  ــادەت قىلىنغ ــم   قئىب ــتىلهرمۇ، ئىلى ــۇر، پهرىش ت

  .③�لىق بهردىئهھلىلىرىمۇ شۇنداق گۇۋاھ
ــى    هللا ا ــم ئىگىلىرىنـــ ــايهتته ئىلىـــ ــۇ ئـــ ــاال بـــ تائـــ

ئـۇالرنى ئۇلـۇغ پهرىشـتىلىرى     ،ھۆرمهتلىگهنلىكى ئۈچۈن
  .بىلهن بىرگه تىلغا ئالدى

                                                 
  .ـ ئايهت 144ھا، سۈرە تا  ①
  .ـ ئايهت 9سۈرە زۇمهر،   ②
  .ـ ئايهت 18سۈرە ئال ئىمران،   ③
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ــان كهرىمنىــڭ بىرىن  ــان  چــقۇرئ ــل بولغ ــۇپ نازى ى بول

ــى ــايىتى ۋە كهلىمىسـ ــى  �?'%%%�+� :ئـ ــۇ�يهنـ ــگهن  �ئوقـ دېـ
ــدۇر ــدە ئالىمالر . كهلىمى ــان كهرىم ــاقۇرئ ــۇ غ رى ىقئهڭ ي

ــان  ــلهن ۋەدە قىلىنغ ــۋە بى �# ���� .مهرتى&2E%% 0 ��%%&E(K (�
0̂ %%-�� &,%%-��� 0�%%(I#�(%

 ep5% (V(�(� (�%#�0P#�� ��&�/&+ (�
 0̂ تائاال سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن  هللا ا���� ����/)��-

قـــان ۋە ئىلىـــم بېرىلگهنلهرنـــى بىرقـــانچه تئىمـــان ئېي

  .①�رىدۇۈمهرتىۋە كۆت
ئـــان ئىلىــم ۋە ئىلىمــگه تهئهللـــۇق كهلىمىــلهر قۇر   

ھهقىــــقهت . رىــــدە تهكرارلىنىــــدۇېي 850كهرىمنىــــڭ 
ــۇنداق ئ ــۇرۇپ وش ــۇق ت ــلهر ،چ ــن ئىل” :يهنه بهزى ــا ىدى مغ

  .دېيىشكه جۈرئهت قىلىدۇ “قارشى
تهرەققـــى  ئېڭىنـــى -پىكىـــر  ،دىنغـــا نهزەر ســـېلىپ

ــدۇرۇش  ــهرتقىلـ ــى   .شـ ــڭ ھهممىسـ ــالم تارىخىنىـ ئىسـ
دۇرۇش ۋە تهرەققــى قىلــدۇرۇش ھهرىكىتــى بىــلهن نــجانال
ــكهنمۇجه ــانالرنى   . سسهملهشــ ــم ئىنســ ــان كهرىــ قۇرئــ

دىنىمىزدىكـى  . پـاكتۇر  ئىتتىرىشـتىن تهركىدۇنيالىققا 
ئاساسى ئهقىدە ۋە شـهرىئهت جهۋھىرىـدىن باشـقا ھهمـمه     

 .ڭىالشنى قوبۇل قىلىـدۇ ېنهرسه تهرەققى قىلدۇرۇش ۋە ي
ــدىنىڭ ي ــۇكى، ا  ېئهقى ــهۋەبى ش ــلىقىنىڭ س هللا ڭىالنماس

تهرەققـــى  كه قـــاراپتائـــاال بىـــردۇر، ئىككـــى يـــاكى ئـــۈچ 
 .ڭىالنمايدۇېقىلمايدۇ، بۇ ئهقىدە قهتئى ئۆزگهرمهيدۇ ۋە ي

يامـــانلىق ۋە ياخشـــىلىقمۇ شـــۇنداق، ئـــادەم ئۆلتـــۈرۈش 

                                                 
  .ـ ئايهت 11سۈرە مۇجادەله،   ①
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پهزىلهتــكه، ئوغرىلىــق ئېســىللىككه ۋە يالغــانچىلىق    
  .ياخشىالرنىڭ زىننىتىگه ئايلىنىپ قالمايدۇ

پىكىـر يۈرگۈزۈشـكه،    دادىنـ  ،بۇنىڭدىن باشقىسـىدا    
 ڭىلىـــق يارىتىشـــقا، تهرەققـــىېىهـــاد قىلىشـــقا، يئىجت

  .قىلدۇرۇشقا بولىدۇ
ــتىق     ــل ۋە مهن ــالغان  ىغئىســالم ئهقى ــۇل س ــن ه ئ دى

، نىئىشلىتىشـــ ه، ھهر ۋاقىـــت ئهقىـــل، مهنـــتىقبولـــۇپ
مۇنـــازىرە قىلىـــش ۋە ـ ئۇســـۇلىغا ئۇيغـــۇن ھالـــدا بهس    

  .تهشۋىق قىلىدۇ تهشكىللهشنىسورۇنالر ئىلمىي 
ــان كهرىمنىــڭ بىــر  ــانچه  قۇرئ ــدق 
P	�%%�����4 :ەيېرى i%%I+���� 


�	3%%%�����4 ؛�ئـــۇالر ئهقىـــل يۈرگۈزمهمـــدۇ؟  � i%%%I+���� ���� ئـــۇالر

  .سوئالالرنى ئۇچرىتىمىز دەكدېگهن �چۈشهنمهمدۇ؟
ــز م ــدە دىن ۇبىـ ــۇلمانالر ئىچىـ ــيسـ ــالر ىـ ــم  زاتـ ئىلىـ
   .ھېسابلىنىدۇ ئىگىلىرى

���� (> (�
 0̂ %%%%%%%%-�� &� #2&C%%%%%%%%#�� ;�%%%%%%%%;��� 0,%%%%%%%%]��� (�%%%%%%%%E 0F -c�(/-�%%%%%%%%�� -�%%%%%%%% (T -40? (4�%%%%%%%%&�0	#P(%
 ���� 
تائاالنىڭ نهزىرىدە ھايۋانالرنىـڭ ئهڭ  هللا ا ،شۈبهىسىزكى����

ــى      ــان، ھهقن ــاس بولىۋالغ ــاي گ ــى ئاڭلىم ــامىنى ھهقن ي
ــا بول  ــۆزلىمهي گاچ ــى ۇس ــان، ياخش ــاننى پهرق  – ۋالغ يام

�&/� 0I%� ����؛ ①�ئهتمهي ئهقلىنى يوقاتقان كىشىلهردۇر�% 0!(
 #�%(�(%I(+
 *c�%%%%&�&%' #�%%%% &3(� (4�%%%&2(�(%I 0W#�( #X�5%%%% (30" (4�&P(�%%%% #!(
 *4�(dK #/(+ 5%%%% (30" (4�%%%%&�0	#P(%
ئــــۇالر � ����

زېمىننـــــى ئايالنمىـــــدىمۇ؟ شـــــۇنىڭ بىـــــلهن ئـــــۇالر  

                                                 
  .ـ ئايهت 22سۈرە ئهنفال،   ①
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يـاكى ئاڭاليـدىغان قۇالقالرغـا     هرگهچۈشىنىدىغان دەلىلل

  .①�ئىگه بولمىدىمۇ؟
لهش دىننىڭ ئاساسى، ئىجـابىيلىق  ھۆرمهت لنىئهقى

دىننىـــڭ يىلتىـــزى، ئهمهلىيهتچـــان بولـــۇش دىننىـــڭ  
 قاچان ھهرىكهتلهنمهي تۇرۇپئىسالم دىنى ھېچ .دۇرروھى

ــاكى   ــش ي ــۈل قىلى ــى    تهۋەكك ــۇۋېلىش دىن ــهلبىي بول س
   .ئهمهس
���� #�&2(O�&�0�5%%%(	&%
 (�
 0̂ %%%-�� 0,%%%]��� 0$�0C%%% (b �%%%0I #��&�0�5%%%('(/���� ���� ســـىلهرگه ئـــۇرۇش

%%w; ���� ؛②�يولىــدا ئــۇرۇش قىلىڭــالرهللا ئاچقانالرغــا ا 0�&
 (,%%-��� -40?
 (4�&�0�5(	&%
 (�
 0̂ -��  *|�%&�#�- *45%(�E&" �&3-%O(�% (� 5}�%(� 0,0��0C(b �0I���� بهىسـىزكى ۈش�، 

ــاال ئۆزىنىــڭ يولىــدا مۇســتهھكهم بىنــادەك ســهپ   هللا ا تائ

  .③�بولۇپ جىهاد قىلغانالرنى دوست تۇتىدۇ
جېنـى، مېلـى ۋە ئائىلىسـىدىن ۋاز     ـ  جىهـاد قىلىـش  

كىنمهســتىن ېكېچىــپ ئــۇرۇش مهيدانىــدا ئارقىغــا چ   
ــاۇرۇپ ئۇرۇشــۇش، مۇســتهھكهم، چىــڭ تــ  چىــداش،  جاپاغ

ــۇداپ  ۇم ــش ۋە م ــهۋر قىلى ــىبهتلهرگه س ــل ىئس هدە ئىزچى
  .بولۇشتىن ئىبارەت

 يۋە ئىنقىالۋىـ  يئىجـابى  ي،، ئىلمىـ ي، ئهقلىئۇيۇشقاق
ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىسالم دىنىنى  چان بولۇشنىھهرىكهت

ــقا  ــدا قېلىشـ ــداقمۇ ئارقىـ ــلىققا،   ،قانـ ــى قىلماسـ تهرەققـ
چى بولىــدىغان، بماســلىققا ســهۋەڭىلىقنــى قوبــۇل قىلېي

                                                 
  .ـ ئايهت 46سۈرە ھهج،   ①
  .ـ ئايهت 190سۈرە بهقهرە،  ②
  .ـ ئايهت 4سۈرە سهپ،   ③
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ئىنسانالر ئۈچۈن زىيانلىق ئهپيۇن دېگىلـى بولسـۇن؟ بـۇ    
ــڭ     ــهنمىگهن، قۇرئاننىـ ــېچ چۈشـ ــى ھـ ــۆھمهتلهر دىننـ تـ

 فرانســــىيهدەپىــــدىن بىرنىمــــۇ ئوقــــۇپ باقمــــاي، ىھهر
زىـــز هنـــۋانى ئالغـــان ئۇلۇق ئفېسســـوردىنســـىزلىقتا پرو

ل ئاغزىدىن چىقمىسا، باشقا ئهقى الشىمىزنىڭېسۆھبهتد
  .ئىگىلىرىنىڭ ئاغزىدىن چىقىشى مۇمكىن ئهمهس



ŀ
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  ان پوزىتسىيهسىچۇ؟تۇتقئىسالم دىنىنىڭ ئايالالرغا 

  :تونۇشۇم ماڭا مۇنداق دېدى روفېسسورپ
ــا    ــڭ ئايالالرغـــ ــالم دىنىنىـــ ــىز ئىســـ ــان ســـ تۇتقـــ

ــىپ ــىنىڭ مۇتهئهسسـ ــدە مهن  پوزىتسىيهسـ ئىكهنلىكىـ
  بىلهن ھهمپىكىر ئهمهسمۇ؟

ــۇ ســوئالنى تاشــلىغاندى  ــۇ ب ارمــاقلىرى ب ،ن كېــيىنئ
  :بىلهن ساناپ مۇنداق دېدى

بىردىن ئارتۇق ئايال بىلهن نىكاھلىنىشـنى يولغـا   ــ 
تۇرۇشىنى تهشۋىق قىلىش، ئولقويۇش، ئايالالرنىڭ ئۆيدە 

ئهرنىڭ قولىغا  ئاجرىشىش ھوقۇقىنىبهدىنىنى يۆگهش، 
بېـــــــرىش، ئهرلهرنىـــــــڭ ئايـــــــالالرنى ئۇرۇشـــــــىنى    

ىۋېلىش ئۇســۇلى بىــلهن ، ياتــاقنى ئــايرهيىبلىمهســلىكئ
ىلىــــش، چــــۆرىلهرنى تهربىــــيه قىلىشــــنى تهۋســــىيه ق

ــ  ــا ئېلىشـ ــڭ    قانىكاھىغـ ــش، ئهرلهرنىـ ــهت قىلىـ رۇخسـ
ئايـــالالردىن  نىـــڭئايـــالالردىن ئۈســـتۈن بولۇشـــى، ئهرلهر

ئىككى ھهسسه ئارتۇق مىراس ئېلىش مهسـىلىلىرىچۇ؟  
  ئهمهسمۇ؟ مۇتهئهسسىپلىك بۇالرمانا 

ندىن منى رۇسـلىۋالغا ئـۆزە  ،مهن بىر ئـاز سـىلكىنىپ  
  :كېيىن مۇنداق دېدىم

سـۆز   ھهقـته بۇ قېتىمقى تۆھمهتلهر خېلى كۆپ، بـۇ  ــ 
ئۇزىراپ كېتىشى مۇمكىن، قېنـى ئىسـالم كېلىشـتىن    

ــتىن باشــاليلى  ســىز  ،ئويلىشــىمچه .ئىلگىرىكــى ۋاقىت
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 سـۈرۈۋاتقان ۋاقىتتـا  ئىسالم دىنىنىڭ جاھـالهت ھۆكـۈم   
ڭـى  ېم دىنـى ي نى ياخشـى بىلىسـىز، ئىسـال   ىكهلگهنلىك

ــاقىۋىتى چــ  ۇت ــڭ ئ ــان قىزالرنى ــا ۆغۇلغ للهردىكى قۇمالرغ
رلىشـىدىغان، بىـر كىشـى    ىتىرىك كۆمۈلۈش بىـلهن ئاخ 

خوتــۇن ئالىــدىغان، چــۆرىلىرىنى  20ـ    10بىــرال ۋاقىتتــا 
پۇلىنى ئالىدىغان،  ،تۇتۇپ بېرىپ يقاراقچىالرغا مهجبۇرى

ىــيهتكه كهلــگهن ئدىن ئاشــقان بىــر جهمىــجاھــالهت ھهدد
ئىسالم دىنىنىڭ بۇ پهيتته كېلىشى، كـۆپ ئايـال    .دىئى

ــ    ــدىنى ئ ــنىڭ ئال ــلهن نىكاھلىنىش ــۇنداقال بى ېلىش، ش
ــالالرنى ن ــۇقتىن،  وئاي ــدىن، قۇلل ــىزلىقتىن، ئۆلۈم مۇسس

  .ئىدى قوغداشزىلىشتىن ېخارلىنىشتىن ۋە ئ
ــا ــى چهك  ياۋروپـ ــۇ يهردىكـ ــالالر ئـ ــاۋاتقان ئايـ  - دا ياشـ

 –ىغـــان بهخـــت گرىســـىز ھـــۆررىيهت ئىچىـــدە ئارزۇلېچ
ــائ ــهلىدىمۇ؟ اسـ ــادەتكه ئېرىشـ ــاندىكى  ياۋروپـ ــۆپ سـ دا كـ

ئهرلهرنىڭ ئۆز ئاياللىرىدىن باشقا مهخپى ۋەياكى ئاشكارا 
ــار ئاشــنىلىرى ــاكى  .ب نىكــاھتىكى  مهيلــى ئاشنىســى ي

  يۈزى كۆرەلىدىمۇ؟ بۇ ۋەزىيهتتىن بهخت ايالى بولسۇن،ئ
ھهۋەســــنى  يىــــر ئايــــال ئۈچــــۈن پهقهت جىنســــى ب

دىن غىنىــبول ئاشــناۈن ئارقــا كــوچىالردا قانــدۇرۇش ئۈچــ
يۈرىكىـــدىن ســـۆيگهن ۋە ياخشـــى  نكـــۆرە، ئـــۆزىنى چىـــ

ــڭ      ــۇپ، ئۆزىنى ــالى بول ــۇقىم ئاي ــىنىڭ م ــۆرگهن كىش ك
قىغــا ۇتى ۋە خوتۇنلــۇق ھوقخوتۇنلــۇق ئىززىتــى، ھــۆرمى

  ياخشى ئهمهسمۇ؟ رەكئىگه بولغىنى بهك
ــى   گهرچه ــالم دىن ــرالئىس ــۆپ    بى ــردىن ك ــا بى ۋاقىتت

بـۇ  رۇخسهت قىلغان بولسـىمۇ،  ىكاھىدا تۇتۇشقا نى نئايال
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ئايــالالر ئارىســىدا ئادىــل بولــۇش شــهرتىگه     رۇخســهتنى 
دى ۋە ئهمهلگه ئاشۇرۇش مۇمكىن بولمىغۇدەك باغالپ قوي

بىـردىن كـۆپ    دەرىجىدىكى بـۇ ئېغىـر شـهرت ئـارقىلىق    
 .تىـۋەتتى ېئايال بىلهن نىكاھلىنىشـنىڭ ئىشـىكىنى ئ  

���� (%� ->(+ #�&�%%%%%%%%%%%%%% #� 0R #40n%%%%%%%%%%%%%%(I 1< (�%%%%%%%%%%%%%% 0��(�(%I #��&�0�%%%%%%%%%%%%%%#P� � ــل ئهگهر ئادىــــــــــــ
ــلهن    ــۇن بى ــر خوت بواللماســلىقىڭالردىن قورقســاڭالر، بى

ــا ــالريه كۇپـ %%%75 /)�)%%%�# ���� ؛①�قىلىڭـ (!LE�� (�#�%%%(%" #��&�0�%%%#P(%� 4(+ #��&P�0�(�%%% #!(� �%%%(�(/
 #�&�%% #�(�ــل   � �����) ــا ئادى ــاڭالرمۇ ئاياللىرىڭالرغ ــانچه تىرىشس ق

  .②�لمايسىلهرمۇئامىلىدە بولۇشقا ھهرگىز قادىر بوال
تىرىشـــقان كىشـــىنىڭمۇ ئادىـــل بولۇشـــقا كـــۈچى     

ئۈچـــۈن، بىـــردىن  هنگهنلىكـــىتهكىتل قىيهتمهيـــدىغانلى
ــارتۇق  ــال بىــلهن نىكاھلىنىشــ ئ ــال  نىڭئاي پهقهت نورم

پهيغهمــبهرلهر ۋە كــۈچكه ئىــگه  رەكئىنســانالردىنمۇ بهكــ
ئۇالرنىـــــڭ ئىزىـــــدىكى كىشـــــىلهرگه جـــــائىزلىقىنى 

  .كۆرسىتىدۇ
گه كهلسـهك،  مهسىلىسـى دە ئولتۇرۇش ۆيئايالالرنىڭ ئ

. خاستۇرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىغىال بۇ، 
 بــــارلىقپهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ ئايــــاللىرى 

، بـــۇ مهرتىۋىـــدىكى  بولـــۇپ ســـۇلمانالرنىڭ ئانىســـى ۇم
ئهخــالق  لكىشــىلهر ھهممىــگه ئــۈلگه بولۇشــى ۋە ئېســى

                                                 
  .ـ ئايهت 3سۈرە نىسا،   ①
  .ايهتـ ئ 129سۈرە نىسا،   ②
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�0I (4#%%%%%%���� .ى الزىــــــمشــــــهتلىنىنبىــــــلهن زىن%%%%%%(%'(/ -�&20��%%%%%%&�&%" ����� 
  .①�ئۆيلىرىڭالردا ئولتۇرۇڭالر�

بــۇ شــۇنى بىلدۈرىــدۇكى، ئايالالرغــا ئهڭ اليىــق ئىــش، 
، ئــۆي ئىشــلىرىنى ئىــدارە ســاقالپ ئــانىلىق ســۈپىتىنى

ە كهلگۈسىد ،لهپيىياخشى تهربى قىلىش، پهرزەنتلىرىنى
ــائىله  بىــــلهن تهمىــــنلهش ئىســــتىقبال پــــارالق ۋە ئــ

  .راۋاجالندۇرۇشتۇر ئۈلپهتنى - ئىچىدىكى ئۇنسى
سـورۇنلىرىدا،  ه ئاياللىرى كـوچىالردا، بـازارالردا، كـۈلك   

ــدارە ــيهت – ئىـــ ــۇپجهمئىـــ ــرى  ،لهردە بولـــ پهرزەنتلىـــ
ــاال تىمخــانىالردا، ېيهســلىلهردە، ي ــان ب ــاققۇچىالردا بولغ ب

ممهتنىـــڭ ھـــالى ياخشـــىمۇ يـــاكى ئايـــاللىرى ئۆيـــدە ۈئ
ــۇالرنى  ،ئولتــۇرۇپ، ئهرلىــرى قايتىــپ كهلســه   ئىللىــقئ

 بــــــارلىقلىرىنىــــــڭ تۋالغــــــان، پهرزەنۈكۈت چىــــــراي
ئـۆز   ،بىـلهن كۆزىتىـپ   ىلىق مېهـرى ھهرىكهتلىرىنى ئان

 ، ئاياللىق بـۇرچىنى غىزاالندۇرۇپ كۆكسىدە، ئۆز ىقىقۇچ
  اليىقىدا ئادا قىلغان ئۇممهتنىڭ ھالى ياخشىمۇ؟

  . چۇقوناھايىتى ئ باۋاج
 جلىق پهيـتلهردە هتىيـا ېئىسالم دىنـى ئ  ،شۇنداقتىمۇ

ــڭ ئاي ــلهپ   الالرنىـ ــىنى چهكـ ــىرتقا چىقىشـ ــدىن سـ ئۆيـ
ــدى ــانالردا  . قويمىـ ــۈرگهن زامـ ــۈم سـ ــالمىيهت ھۆكـ ئىسـ

ئايــالالر  .ئىــدى بــارئايــالالر  ەنۇرغۇنلىغــان ئــالىم، شــائىر
ئىلىم تهھسىل قىلىش، ئۇرۇشقا قاتنىشـىش دېگهنـدەك   

ــدە ئهقىلــ  ـ   ئهر ــايرىمىچىلىقى پىكرى ــال ئ ــۇنجى گهئاي  ت

                                                 
  .ـ ئايهت 33سۈرە ئهھزاب،   ①
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لالرنىــــڭ ئىشــــتىراك  كېلىــــدىغان ئىشــــالردىمۇ ئايا 
  .قىلغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايـاللىرى ئۇرۇشـالرغا   
االم بىلهن بىلله چىقاتتى، ئايـالالر  سپهيغهمبهر ئهلهيهىس

ــاردەم     ــرىگه ي ــپ، ئهرلى ــقا چىقى ــدا ئۇرۇش ــهرەپلىك ھال ش
  . بۇنىڭدا ھېچقانداق مهسىله يوق قىلسا،

باشـقا يهرلىرىنـى    پۇتىـدىن ۋە ئايالالرنىڭ يۈزى، قولى 
ئىسـالم دىنـى   ئىكهنلىكىگه كهلسهك،  يۆگىشىنىڭ پهرز

 ،ىــپچــۇق قويۇشــقا رۇخســهت قىلوئ پــۇتنىيــۈز، قــول ۋە 
چهكلهنـگهن نهرسـه    .يهرلهرنى يۆگهشـكه بۇيرىـدى   قالغان

ئىنســـان نهپســـىنى ئـــۆزىگه تېخىمـــۇ جهلـــب قىلىـــدۇ،  
چىنى رىغبهت كـۈ  پىتنىگه باشاليدىغان جايالرنى يۆگهش

قهبىلىــلهردە ئايــالالر   يئىپتىــدائى. ئاشــۇرىدۇ تېخىمــۇ
ئايالالر ئارىسىدا ـ يالىڭاچ ياشايدۇ، ئۇ قهبىلىلهردىكى ئهر  

 ئاالھىــدە بىــرىگه بولغــانـ بىــر    ۋە مــۇھهببهت ـ   ئىشــقى
شۇڭا ئۇالرنىـڭ ئهرلىـرى ئاياللىرىغـا     .يوقالغان مۇئامىله

ــالى ھام ئايــدا بىــر قېــت  دار ىلــىمال يــېقىن كېلىــدۇ، ئاي
يـاز  . يولىمايـدۇ  ئىككـى يىـل يـېقىن   ـ ىر  ب ،قالسا بولۇپ

يېــرىم  يــاكىلىرىــدا يالىڭــاچ بوي ئايــالالر ســۇ ى،كــۈنلىر
ئهرلهرنى جهلب قىلىش ۋە پىتنىگه  ،يالىڭاچ بولىۋېلىپ

ــقا تىرىشسېلى ــاچ   شـ ــڭ يالىڭـ ــېكىن ئۇالرنىـ ــىمۇ، لـ سـ
ھېچكىمنىـڭ   ،هىرلىك كۈچىنى يوقۇتۇپېبهدەنلىرى س

ــى تا ــر ئهر ردىققىتىنـــــ ــدىغان، ھېچبىـــــ كهك تالمايـــــ
ــى ــۇ جىنسـ ــۇددى نىڭ قىلىنىمـ ــدىغان، خـ  تهۋرىتهلمهيـ
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ــۇدىكى گ ــىگه   ۆتوڭالتقـ ــر نهرسـ ــادەتتىكى بىـ ــتهكال ئـ شـ
  .ئايلىنىپ قالىدۇ

يــــــات جىــــــنس  ئايالالرنىــــــڭ  ،شۈبهىســــــىزكى
ــىياتىنى ېھ ــدىغانسس ــاددى قوزغىيالماي ــه   يئ ــر نهرس بى

ـ س  ېبهلكى ئهرلهرگه تهسىر قىلىـدىغان، ھـ   ،بولماستىن
ــ  ــۆزىگه جهلـــــ ــۇلىرىنى ئـــــ ــدىغان،  پتۇيغـــــ قىالاليـــــ

ــدىغان، ھهۋ ــدىغانئارزۇلىنىـــــ ــىنى كهلتۈرىـــــ ۋە  ىســـــ
ئايـالالر  (ھهر بولۇشى ۆقىممهتلىك گ هندۈرىدىغانرىغبهتل
  .تېخىمۇ پايدىلىق )ئۈچۈن

غا تاالق قىلىش ھوقۇقىنىڭ ئهرنىـڭ قولىـدا بولۇشـى   
توغرا، ئىسالم دىنـى تـاالق قىلىـش ھوقـۇقىنى     كهلسهك، 
ــڭ ــۇتلهق      ئهرنى ــۇق م ــۇ ھوق ــېكىن ب ــا بهرگهن، ل قولىغ

ئىسـالم دىنـى بـۇ ھوقـۇقنى     . ھوقـۇق ئهمهس ئۆزگهرمهس 
ــهۋە  ــۇم س ــا بهرگهن،   بمهل ــڭ قولىغ ــدىن ئهرنى لهر تۈپهيلى

شـــتىن بـــۇرۇن تـــاالق قىلىـــش ىئايـــالالرمۇ نىكـــاھ قىل
ــ ــۆزىگه بېرىلڭ ھوقۇقىنىـ ــىنى تهلهپ قىلىـــشىئـ  ۋە شـ

ئهرز گه مهھكىمىـــ ،لهر تېپىلغانـــدابتهرلىـــك ســـهۋە ېي
  .ھوقۇقىغا ئىگه تاالق بولۇش سۇنۇپ،

نىــڭ ئايــاللىرى ئىــگه ياۋروپائىســالم دىنــى ئايالالرغــا 
ــان ھهق ــۇقالر  بواللمىغــــ ــ ھوقــــ ــز  .نى بهرگهنـــــ بىــــ

ا دياۋروپــاق ئالىــدۇ، ۇتويلــ غــائايالالرئهرلهر  ســۇلمانالرداۇم
بىزدىكــى  .بېرىــدۇ ئهرلىــرىگه تويلــۇق  رئايــالال ،ولســاب

مـۈلكىنى   – ئۆزىنىـڭ مـال   ،بولۇپمۇئايالالر توي قىلىپ 
دىكى ياۋروپا .تهسهررۇپ قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه يشهخسى

تهگ ئىسـمى  ئۆزىنىـڭ   ،ئايالالر توي قىلغانـدىن كېـيىن  
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ــى( ــن)فامىلىسـ ــپ دىـ ــ  تارتىـ ــك ھوقۇقىنىـ ڭ ئىگىلىـ
 نامىغـا تىدۇ، ھهممه نهرسـه ئېرىنىـڭ   ىيوق ھهممىسىنى

  .دۇىيېزىل
ماسلىق بىلهن يېقىنچىلىق قىل ۋە ئايالىنى ئۇرۇش

كېسـهل   دىلـى بـۇ رۇخسـهت    :جازاالشقا رۇخسـهت قىلىـش  
ــى    ــرىلگهن خۇسۇس ــۈن بې ــالالر ئۈچ ــان ئاي ــۈم يبولغ  ھۆك

ــۇپ، ــاق ۋە   بولـ ــتىن سـ ــال كىشـــى ھهر جهھهتـ ئهگهر ئايـ
ســهت خبــۇ ھۆكــۈمنى ئىجــرا قىلىشــقا رۇ ،ســاغالم بولســا
ــدۇ ــرى   .قىلىنمايـ ــا ئهرلىـ ــاغالم ئايالالرغـ ــرىېمسـ  - هـ

لهن، نـازۇك، يۇمشـاق،   ىـ شـهپقهت ب  ـمـۇھهببهت، رەھـمهت    
رىن ۋە تــاتلىق ســۆزلهر بىــلهن  مۇئــامىله  ېســىلىق، شــ

  .شى الزىمىقىل
ــى ك ــق   دىلـ ــۇرۇش ۋە يېقىنچىلىـ ــالنى ئـ ــهل ئايـ ېسـ

ــارقىلىق قىلما ــلىق ئـ ــشسـ ــيه قىلىـ ــازىرقى  تهربىـ ھـ
بىـر  دەپ قارالغـان   “تهسـىر كـۈچى ئهڭ چـوڭ   ”زاماندىمۇ 

ئۇسـۇل   ، بـۇ تـا ئهينـى ۋاقىت  بولـۇپ،  داۋاالش ئۇسـۇلى  خىل
  .ھېسابلىنىدۇ قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىسى

ئىلمى بۇ خىلـدىكى   پسىخولوگىيه سىزمۇ بىلىسىز،
  :مۇنداق ئىككىگه ئايرىيدۇ كېسهللهرنى

ــادىزىم،  :ىســىچبىرىن ــى س ــاق يهن ــيهت، تاي ۋە  ئهزى

، تاياقبۇ خىل كېسهل ئايال . ئازابتىن لهززەتلهنگۈچىلهر
  .ن لهززەتلىنىدۇۋە  ئىسكهنجىدى ئهزىيهت ،ئازاب

يهنـــى باشـــقىالرنى شـــهيتانىزم،  :ىســـىچئىككىن

بـۇ خىـل كېسـهل ئايـال     . ئازابالشتىن لهززەتلهنگـۈچىلهر 
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زەك قىلىـش،  وزىش، بـ ېـ باشقىالرغا بېسىم ئىشلىتىش، ئ
س ېۋە ئـۆزىنى باشـقىالردىن ئۈسـتۈن ھـ     بېـرىش ئهزىيهت 

ــدۇ  ــتىن لهززەتلىنىــ ــالرغا   .قىلىشــ ــۇ ئىشــ ــڭ بــ ئۇنىــ
ــورا  ــرەك ئىشــلىتىدىغان ق ــارتىۋېلىش كې ــال  .لىنى ت ئاي
قـــورال  ۇسۇســـىيىتىنىخ ئايـــاللىقكىشـــى ئۆزىنىـــڭ 

تۆشـهككه  شـۇڭا بـۇ خىلـدىكى كېسـهل ئايـالنى       .قىلىدۇ
 كـوزىرى بولغـان   ئۇنىڭ ،قويۇش ئارقىلىقيالغۇز تاشالپ 

ئاندىن كېسىلىدىن خـاالس   ،قورالىدىن مهھرۇم قويغاندا
  .بولىدۇقىلغىلى 

&)(̀�%&8&O (4�&I5%�H0P(I -&%�(&�- ���� :تائـاال هللا تىن ابمۇشۇ سهۋە (6(� �%0�-i��(/
 -�&)�&"0�%%%%%%%%%%% #Q�(/ 0� 0V5%%%%%%%%%%%(q(�#�� �%%%%%%%%%%%0I -�&)/&�%%%%%%%%%%% &f سهركهشـــــــــــلىك ���� ����/)�(#

ــىههت   ــا نهســ ــدىغان ئايالالرغــ ــلىرىدىن قورقىــ قىلىشــ
ــالر،  ــه  (قىلىڭ ــۈم بهرمىس ــۇ ئۈن ــله   ) ب ــهكته بىل ــر تۆش بى
ئـــۇالرنى ئهدەپـــلهش ) بۇمـــۇ ئۈنـــۈم بهرمىســـه(ياتمـــاڭالر، 

  .①دېدى �تىدە ئاستىراق ئۇرۇڭالرمهقسى
پسـىخولوگىيه  قۇرئـان ـــ   قۇرئان مۆجىزىسـى شـۇكى،   

ــڭ  ــته ئىلمىنىـ ــهللغهلىـ ــان كېسـ ــار بولغـ  هرگه گرىپتـ
 لـۇق يېزىلغـان نهچـچه توم   ئايالالرنى داۋاالش توغرىسـىدا 

  .خۇالسىلىدى النى ئىككى جۈمله سۆز بىلهنىرىلبكىتا
ــان  ــارەت قىلغـ ــورىغۇچى ئىشـ %%%���� :سـ (2(�( 5%%%( #/(+ #�&2&O5%%% (�#
(+ #G���� 

ــلهن   � ــۆرىلهر بىـــ ــتىڭالردىكى چـــ ــول ئاســـ ــاكى قـــ يـــ

دېـگهن ئـايهتكه كهلسـهك، بـۇ      ②�كۇپايىلهنسهڭالر بولىدۇ

                                                 
  .ـ ئايهت 34سۈرە نىسا،   ①
  .ـ ئايهت 3سۈرە نىسا،   ②
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ــالرنىڭ  ــى شهرقشۇناسـ ــىله بىزنـ ــى ” :مهسـ ــالم دىنـ ئىسـ
دېـــگهن تـــۆھمىتىگه  “قۇللۇققـــا چاقىرىـــدۇئىنســـاننى 

ــدۇ ــۆرەپ ئاپىرىـ ــى . سـ ــالم دىنـ ــۇكى، ئىسـ ــقهت شـ  ھهقىـ
، ئهكسـىچه  .للۇققـا چاقىرمىـدى  قۇ ئىنساننى ھېچقاچان

ئىسالم دىنىـدىن باشـقا    .قۇللۇقنى يوقىتىشقا چاقىردى
ئىســالم دىنىغــا ئوخشــاش قۇللــۇقنى  نىــڭھېچبىــر دىن

  .ىتىش چاقىرىقى يوقيوق
ولىســـــنىڭ ب ،نـــــى ئوقۇيـــــدىغان بولســـــاقئىنجىل

ــالر ــۆزلىرى  چهئهپسۇســــ ــان ســــ ــۇلالرنى  ،دەقىلغــــ قــــ
ــا وخ ــا ئىتـــــخـــــۇددى جايىنلىرىغـــ ائهت پهرۋەردىگارىغـــ

 بۇيرىغــــانلىقىنىقىلغانــــدەكال ئىتــــائهت قىلىشــــقا   
  .چۇق كۆرىمىزوئوپئ

چاقىرىــــدىغان  ىتىشــــقاقۇللــــۇقنى يوق داىنجىلــــئ
ــدا   ــدۇ، ئۇنىڭ ــامه تېپىلماي ــلهن   نىزامن ــۇلالر بى پهقهت ق

بولـۇش ۋە   لىـك مۇھهببهت - هـرى ېجايىنالر ئارىسىدا موخ
قۇلالرغــا ياخشــى مۇئــامىله قىلىشــى     نىــڭجايىنالروخ

  .قىلىنغان تهۋسىيه
ھـۆر   قـا قارايـدىغان بولسـاق،   ۋاتقـان تهۋرات ۇھازىر ئوقۇل
قۇلالرنىڭكىـدىنمۇ ناچـار    نىڭسـى سىۋىېكىشىلهرنىڭ ن

ــى كــۆرىمىز  راتنىــڭ تهۋســىيهلىرىدىن  تهۋ. ئىكهنلىكىن
ئـۇرۇش قىلمـاي تهسـلىم بولغـان جاينىـڭ       ،بىرى شۇكى

ــپ   ــىر ئېلىنى ــى ئهس ــدۇ  ،خهلق ــۇل قىلىنى ــۇداپ .ق ه ىئم
ۇدرىتىنىـــڭ يېتىشـــىچه ئۇرۇشـــقان  قىلىـــش ئۈچـــۈن ق

ــڭ     ،بولســىمۇ ــان جايالرنى ــلىم بولغ ــمهي تهس ــۈچى يهت ك
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 پئايـال ھهممىسـى بوغـۇزال   ـ كىچىك، ئهر   - خهلقى چوڭ
  .ىدۇۈلئۆلتۈر

ــمهك ــۇرۇن  ېقۇللــۇق ئىســالم دىنــى ك  ،دې لىشــتىن ب
رمـۇ قـۇلالرنى   دىنال ،كهتكهن بىر ھهقىقهت بولـۇپ ئورناپ 

ئانــدىن  .ا بــۇيرۇيتتىققىلىشــ ىتــائهتخوجايىنلىرىغــا ئ
ۋە قۇلالرنى ئـازات قىلىـش    نازىل قىلىندىقۇرئان كهرىم 

ىســى ۇنجرنىــڭ تدىنال يھهققىــدە ســۆز قىلغــان ســاماۋى 
  .بولۇش شهرىپىگه نائىل بولدى
چـۇق ئىبـارە بىـلهن ھـارام     وقۇرئان كهرىم قۇللۇقنى ئ

چۇق ئىبارە وتىشنىمۇ ئىنىدەك، قۇللۇقنى يوقىقىلمىغ
 بىـراقال يوقىتىشـقا  قۇللـۇقنى   رئهگهرىمىـدى،  يبىلهن بۇ

پــاالكهتنى  يئىجتىمــائىبىــر بۇيرىغــان بولســا ئىــدى،   
ــۈرۈپ چىق ــانكهلتـ ــوالتتى،  ارغـ ــا  بـ ــۇ ۋاقىتتـ ــۈنكى ئـ چـ
ــۇل  ــالرچه قـ ــىز   مىڭـ ــىز ۋە ئىگىسـ ــىز، ۋەزىپىسـ ئىشسـ

كۈنــــدىلىك  ئانــــدىن ئــــۇالر ئۆزلىرىنىــــڭ   .قــــاالتتى
قامداش ئۈچۈن ئوغرىلىـق قىلىـدىغان،    مهئىشهتلىرىنى

 ،ئېچىــپ پاھىشــىخانىالرنىالڭچىلىــق قىلىــدىغان ۋە ۇب
ئىنســـانالرغا  پهســـكهشئوغـــۇلالرنى بۇزىـــدىغان ـ قىـــز    

ــدى   ــۇمكىن ئىـ ــى مـ ــپ قېلىشـ ــۋەتته   .ئايلىنىـ ــۇ ئهلـ بـ
قۇرئان كهرىم بۇ مهسـىلىنى   .ئهھۋال قۇللۇقتىنمۇ يامان

ڭىــدىن قــۇل ېشــۇنداق ھهل قىلــدىكى، ئالــدى بىــلهن ي 
اندىن مهۋجۇت بولغـان  ئ ،تىۋەتتىېقىلىشنىڭ ئالدىنى ئ

ش پرىنسىپىنى قولالندى، ئۇ زامانالردا ىتىقۇللۇقنى يوق
ئىـدى، قۇرئـان كهرىـم     ئېلىنغـانالر قۇلالر ئۇرۇشتا ئهسىر 

ــۇالرنى بهدەلســىز    ئهســىرلهرنى قــۇل قىلىۋالماســلىققا، ئ
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يه تۆلىگهنـدىن كېـيىن ئـازات    ىقويۇپ بېرىش ياكى فىـد 

ــدى ىقىل )E{%%���� :ۋېتىشــكه بۇيرى 5%%-0n(I7� (�%%0I 5%%-0?(/ &�%%#P(%" 5���� � ــۇالرنى ئ
ــاكى      ــرىڭالر ي ــۇپ بې ــىدىن قوي ــش يۈزىس ــان قىلى ئېهس

  .①�فىدىيه ئېلىپ قويۇپ بېرىڭالر
جهمئىيهتـــته بـــار بولغـــان قـــۇلالرنى ئىســـالم دىنـــى 

كىشـىلهرنى  ئالدى بىلهن  تهدرىجىي ئازاد قىلىش ئۈچۈن،
كىچىك گۇناھالرنىڭ كاپارىتى ئۈچۈن قۇل ئازات  – چوڭ

ىيهتتىكـى ھهر ئىنسـان گۇنـاھ    ئجهم .قا بۇيرىـدى قىلىش
 گۇناھ ئۆتكۈزگهن ھهرقانداقمۇمكىن،  ئۆتكۈزۈپ قويۇشى

ــازات قىلىشــقا      ــۇل ئ ــانچه ق ــر ق ــاكى بى ــر ۋە ي كىشــى بى
ىيهتته قۇل دەيدىغان بىـر نـېمه   ئئاخىرىدا جهم ،باشلىسا

ــدۇ ــال  . قالمايــ ــى بۇنىــــڭ بىلهنــ ــالم دىنــ ــدى ئىســ بولــ
رغــــا ئۆزلىرىنىــــڭ  بهلكــــى خوجايىنال ،قىلماســــتىن

چــۆرىلىرى بىــلهن نىكاھلىنىشــنى تهشــۋىق قىلــدى،     
ئىســـالم قانۇنىـــدا بىـــر خوجـــايىن چۆرىســـى بىـــلهن      

  .ئۇ چۆرە ئازات بولۇپ كېتىدۇ ،نىكاھالنسا
يــاكى قــول « :ســورىغۇچى ئىشــارەت قىلغــانمانــا بــۇ، 

ــهڭالر   ــلهن كۇپايىلهنســ ــۆرىلهر بىــ ــتىڭالردىكى چــ ئاســ
ئـۇ   ،شۈبهىسـىزكى . ىكايىسېھ ئايهتنىڭدېگهن » بولىدۇ

ئــۇنى  ىغــا ئــېلىشزامــانالردا ئۆزىنىــڭ چۆرىســىنى نىكاھ
  .بوالتتى ھۆرمهتلىگهنلىكبهلكى  ،ئهزگهنلىك ئهمهس

ــۇپ قالماســلىقىمىز كېرەككــى، ئىســالم    شــۇنى ئۇنت
زىلىۋاتقان قـۇل ۋە  ېئاستىدا دەپسهندە بولۇپ ئ غدىنى ئايا

                                                 
  .ـ ئايهت 4سۈرە مۇھهممهد،   ①
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ــ ــۇئمىنلهر بىــــلهن قېرىنــــداش   ڭچۆرىلهرنىــ ــۆر مــ ھــ

>* � .الن قىلـــــدىېكىنـــــى ئـــــئىكهنلى (�%%%%% #R0? (4�%%%%%&E 0 #Z&�#�� 5%%%%% (�-O0?���� 
k0̂ ����؛ ①�بىرى بىلهن قېرىنداشتۇر – مۇئمىنلهر بىر���� %-�� (/

<(� 0��(/ ev#�-%O �L �&2(	(�(R���� � ؛ ②�ئۇ سىلهرنى بىر جاندىن يـاراتتى

���� 0,%%]��� 04/&� �%%L 5%%1"5("#�(+ 15%%q#P(%" 5(E%%&q#P(%" (̂ %% 06-�(%
 - نــى قويــۇپ بىــرهللا� ����/)<) 

  .③�بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالمايلى
ــۇل ۋە    ــاھابىلىرىغا قـ ــاالم سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

ش ئۈچـۈن  ۆگىتىچۆرىلهرگه قانداق مۇئامىله قىلىشنى ئ
بېقىۋالدى ۋە بىر قۇلنى  كزەيد ئىبنى ھارىسه ئىسىملى

ــپ،   ــازات قىلىـ ــۇنى ئـ ــام ئـ ــ  نـ ــۆھرەتلىكــ ــش  شـ جهھـ
ا ئـۆيلهپ  غزەينهپ رەزىيهلالھۇ ئهنها نىڭ قىزىىئائىلىس
  .قويدى

ھاماقهتلىـــك، جــــاھىللىق،  بۇالرنىـــڭ ھهممىســـى   
 يپىالنىنىـڭ ئهمىلىـ   قىتىشنادانلىق ۋە قۇللـۇقنى يـو  

  .مىسالىدۇر
  :ئهرلهرنىڭ ئايالالردىن ئۈستۈن بولۇشى

ــۇ مۇســۇلمان يــاكى خرىســتىئانالر دۆلىتــى  مهيلــى  ،ب
ئىالھنىــڭ  ، ھېچبىــرھېچبىــر دىننــىبولســۇن ۋەيــاكى 
ــارلىقىنى تون ــدىب ــۇن،ىغان ماي ــمه يهردە  دۆلهت بولس ھهم

  .مهۋجۇت بولغان بىر ھهقىقهتتۇرئوخشاشال 

                                                 
  .ـ ئايهت 10سۈرە ھۇجرات،   ①
  .ـ ئايهت 189سۈرە ئهئراف،   ②
  .ـ ئايهت 64سۈرە ئال ئىمران،   ③
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منىڭ مهركىزى بولغـان موسـكۋادا ھۆكـۈمهت    زئېئاتى
شــــــوپ ۋە ولىرى لېــــــنىن، ســــــتالىن، خررئهمهلــــــدا

باشــــالپ ھازىرغــــا قهدەر ھهممىســــى    ېــــرژېنېفتىنب
نگىلىيهدىمـــۇ  ھۆكۈمهتنىـــڭ هفرانســـىيه ۋە ئ. ئهرلهردۇر

ــدا  ــاش ئهمهل ــڭ  لىرب ــدىكى دۆلهتلهرنى رى ئهرلهر، يهر يۈزى
ــدا، ئهرلهر  ىكۆپ ــڭ قولىـ ــۈمهت ئهرلهرنىـ ــىدە ھۆكـ نچىسـ

ھۆكۈم قىلىدۇ، ئهرلهر قانۇن چىقىرىدۇ، پهيغهمـبهرلهر ۋە  
 پالرنىڭ ھهممىسى ئهرلهردىن ئىدى، ھهتتا نهغمهوپهيالس

ــا ئۇس  – ــاۋاچىالر ۋە ناخشــ ــنــ ــنســ  .ۇلچىالرمۇ ئهرلهردىــ
ــا ــاتقئات ــادئهق”چى لىق ئهدىبىي ــپ  “ق ــخىرە قىلى : مهس
تهبىئىـــتىگه مـــاس كېلىـــدىغان   ئايالالرنىـــڭ ئهرلهر ”

، ماشـــىنىچىلىق ۋە مـــودا ســـاھهلىرىنىمۇ ئاشـــپهزلىك
ــئىگ ــۈنلهپهل ــالدى  ، پۈت ــالهمگه داڭ س ــگهن “ئ ــۇالر . دې ب

ــىرى بولمىغــــــان     ــهرىئىتىنىڭ تهســــ ــالم شــــ ئىســــ
رىــدە بــۇ كــۆزگه   ېھهقىقهتــلهردۇر، دۇنيانىــڭ ھهمــمه ي  

ــدۇ، ئىســـالم دۈكۆر ــمه ي نىـ ــدە ېىنـــى دۇنيانىـــڭ ھهمـ رىـ
ــۈچكه   ئجهم ــدىغان كــ ــۇنچه ئۆزگهرتىۋېتىــ ــى شــ ىيهتنــ

  ئىگىمۇ؟
هللا ، ئهر كىشـى ا بولـۇپ  ھهقىـقهت  نىڭ ھهممىسىبۇالر
ۋە اليـاقهتته   تهبىئهت، خۇسۇسـىيهت  ئاتا قىلغان ئاالھىدە

  .ئايالالردىن ئۈستۈندۇر
يــاكى  ۋە دەرېــنــاۋادا بىــرەر ئايــال مىنىســتىر يــاكى ل

ــانالر بۇنىڭـــ دۆلهت رەئىســـى ب ــا، ئىنسـ  دىنولـــۇپ چىقسـ
 ئاالھىـدە ىـدۇ،  نىدۇ، تىلدىن تىلغـا رىـۋايهت قىل  ئهجهپلى

  .ئهھۋال سۈپىتىدە مۇئامىله قىلىدۇ
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هشتۈرۈشـتىن  يلئىسالم دىنى مۇشۇ قائىدىنى ئهمىلى
باشقا بىر نهرسه قىلمىـدى، بۇنىـڭ ئـۆزى بىـزگه قۇرئـان      
ــال كىشــىگه بىــر ھهسســه    ــېمه ئۈچــۈن ئاي كهرىمنىــڭ ن

ئهر كىشـــــىگه ئىككـــــى ھهسســـــه  ،س بېرىـــــپمىـــــرا
ــد ېبهرگهنلىكنىـــڭ ھ ــهندۈرۈپ بېرىـ ــى چۈشـ . ۇكمىتىنـ

، قامدايـدۇ هتىيـاجىنى ئهر كىشـى   ېئائىلىنىـڭ ئ  چۈنكى
ــدا  ــال كىشــىدىن ئهر كىشــى خهۋەر ئالىــدۇ، ھهر قان  قئاي

ئهر كىشـى ھهل قىلىـدۇ، زور ئىشـالرنىڭ     ،مهسىله بولسا
  .جىرىدۇېھهممىنى ئهر كىشى ب
ــى ــالم دىنــ ــامىله   ئىســ ــل مۇئــ ــا ئهڭ ئادىــ ئايالالرغــ

  .غان دىندۇرىدىقىل
ئاياللىرىغـا   ى بـويىچه هيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھاياتپ

مۇھهببهت ۋە شهپقهت بىلهن مۇئامىله قىلغان  – هرىېم
ئايــالالر ۋە  دۇنيــاداماڭــا « :ئــۇ مۇنــداق دېــگهن   بولــۇپ،

ــاز كــۆز ۆســ ۇشــهىدخ ــارىچۇقۇم يۈملۈك قىلىنــدى، نام  ق
  .»قىلىندى

ۋە نامـاز  هىد شۇغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئايالالرنى خپهي
ــپ   ــا ئېلى ــرلىكته تىلغ ــلهن بى ــالالرنى   ،بى ــڭ ئاي ئۆزىنى

يهنه . قانچىلىــــك ئىززەتلهيــــدىغانلىقىنى بىلــــدۈردى  
 دەپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئهڭ ئــاخىرقى خۇتبىســى   

  .نى تىلغا ئالغانىدىئايالالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىش
الرنى، لىكى ئىشــالر ئۈچــۈن ئايــاتائــاال ئــۆي ئىچىــدهللا ا

ىكى ئىشالر ئۈچـۈن ئهرلهرنـى تاۋلىغـان بولسـا، بـۇ      تسىرت
چــــــۈنكى پۈتــــــۈن . ئهجهپلىنهرلىــــــك ئىــــــش ئهمهس
ــان ا  ــڭ ئىگىســى بولغ ــڭهللا كائىناتنى  ھهر مهخلۇقاتىنى
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ــى ــر بىرىن ــق  – بى ــدىن پهرقلى ــىيهتلهرگه  بىرى خۇسۇس
دىغان ىـ ئهرلهرنـى كـۈچ تهلهپ قىل  . ئىگه قىلىپ يـاراتتى 

تېرىقچىلىــق ئۇالرغــا  ،بىئهتــته ياراتقــانلىقى ئۈچــۈن  ته
ــلىرى ــائاتئىشـــ ــارلىق ۋە ئىنشـــ ــارلىق  ، بىناكـــ قاتـــ

قىلىشــقا  ئايالالرنىــڭ تهبىئىــتىگه ئېغىــر كېلىــدىغان 
نىـك  ېئايـالالرنى تېخىمـۇ نـازۇك ۋە ي   . مۇئهككهل قىلدى

 ،ئىشـــالرنى قىلىـــش تهبىئىتىـــدە ياراتقـــانلىقى ئۈچـــۈن
ھهر . ۋەزىپىســىنى بهردىتىشـتۈرۈش  ېئۇالرغـا ئىنسـان ي  

ــاق   ــدىغان بولســ ــىگه قارايــ ــىنىڭ ۋەزىپىســ  ،ئىككىســ
ــى  ــڭ ۋەزىپىس ــئۇلىيى  نىڭئهرلهرنى ــڭ مهس تى ئايالالرنى

. كـۆرەلهيمىز ىگه ئهرزىمهيـدىغانلىقىنى  ئالدىدا ھېچنېم
ر ئهرلهرنىمۇ ئـۆز ئىچىـگه   ۈشۇ كۈچتۈڭگهچۈنكى ئايالالر ئ

. ۇۋەزىپىسـىنى ئۆتهيــد  تهربىــيىلهشئالىـدىغان ئىنسـان   
  .مهسئۇلىيهت يوقمۇ كاتتا ئهمىلىيهتته بۇنىڭدىن

  

  

  

  



ŀ
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  روھ

ــۇ قېــتىم قىــيىن بىــر  پروفېسســور تونۇشــۇم  ماڭــا ب
مۇنـداق   قىيـاپهتته غانـدەك  ىدىمهسىلىنى ئوتتۇرىغـا قوي 

  :دېدى
ــارلىقى، ئۆلگهنـــدىن كېـــيىن   ــاننىڭ روھـــى بـ ئىنسـ
قايتىدىن تىرىلىدىغانلىقى، ئۇنىڭ پهقهت بىر بهدەنـدىن  

پراققـا  ۇهسلىكى، ئاقىۋىتى توپىغا كۆمۈلۈپ تئىبارەت ئهم
مهيدىغانلىقىغا دەلىلىڭىز بارمۇ؟ ىگۈئايلىنىش بىلهن ت

  روھالرنى پهيدا قىلىش ھهققىدە دىنىڭالر نېمه دەيدۇ؟
  :مهن بىر ئاز ئويلىنىۋالغاندىن كېين مۇنداق دېدىم

ــوئالىڭىزنىڭ ق  ــۈنكى س ــوق،  ىبۈگ ــدا گهپ ي يىنلىقى
 الئىزدىگهنـدەك  سۇچۆلدە  روھ مهسىلىسىدە سۆز قىلىش

ــاز،     ــايىتى ئـ ــلهر ناھـ ــان ھهقىقهتـ ــۇت بولغـ ــش، مهۋجـ ئىـ
 تهرىپىمىـزدە بولـۇپ،  شۇنداقتىمۇ بۇ ھهقىقهتلهر بىزنىڭ 

  .ئهمهسىپىڭالردا سىلهرنىڭ تهر
ئانـدىن مۇنـداق    ،مهن بىر ئاز ئويغـا چۆمۈلـۈپ قالـدىم   

  : دېدىم
، روھنىـڭ  ھهر ئىككىمىز ئازراق ئويلىنىپ كـۆرەيلى 

ــارلىقى ىســى چنى كۆرســىتىدىغان دەلىللهرنىــڭ بىرىنب
بولــۇپ،  ســان ئىككــى خىــل تهبىــئهتكه ئىــگهنشــۇكى، ئى

 .ۋۇجـۇدى ئىنساننىڭ  ، تاشقى تهبىئهت، يهنىىسىچبىرىن
ــۇد ــاننىڭ  ۋۇج ــقىئىنس ــۇپ  تاش ــى بول ــادد ،تهبىئىت ىي م
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ــۈپهتلهر ــاس   س ــۈپهتلىنىدۇ، قىي ــلهن س ــ - بى منى هۆلچئ
لىمىســـىگه نىـــڭ چهكزامان – قوبـــۇل قىلىـــدۇ، ماكـــان

 .ئىش ـ ھهرىكىتى ھهرقاچان ئۆزگىرىپ تۇرىـدۇ  ، ئۇچرايدۇ
ۋاقىــت ئىچىــدە ســاقلىقتىن كېســهللىككه،     هئــازغىن

ئورۇقلۇققـــا، ئـــاقلىقتىن قىزىللىققـــا،  ســـېمىزلىقتىن
، ئويغاقلىققــارۇنلۇققــا، ئۇيقــۇدىن  وتىرىشــچانلىقتىن ھ

  . ئاچلىقتىن توقلۇققا ئۆزگىرەلهيدۇ
مېڭىسـىدە ھهر   ،بىـرگه  ئىنسان بۇ تهبىئىتى بىـلهن 

ۋاقىــــــت ئايلىنىــــــپ تۇرىــــــدىغان ھاياجــــــانلىنىش، 
 ېرىگهخاراكت - ىنىش مىجهزلسسىياتېتهسىرلىنىش، ھ

  .ئىگه
ــۇ مىــجهز  ر بىــلهن ېخــاراكت - ئىنســاننىڭ بهدىنــى ب

بهدەن ئېهتىياجى ۋە  ، ئىنساننىڭماسالشقانلىقى ئۈچۈن
ئىككىسى ماددىدىن كېلىپ چىققان شهھۋىتىنىڭ ھهر 

  .دەيمىز
بهلگىلهنگهن نىزام، قـانۇن ۋە ئـۆلچهم   : ىسىچئىككىن

نىـڭ  ، زامـان ۋە ماكان ئـۆزگهرمهي، مـۇقىم تۇرىـدۇ   ئىچىدە 
ئىنســـاننىڭ  ،بـــۇ بولســـا .چهكلىمىســـىگه ئۇچرىمايـــدۇ

ــى،  ــۇپ،ئهقلـ ــدانى بولـ ــدان  ۋىجـ ــل ۋە ۋىجـ ــارلىق ئهقىـ بـ
دېـــگهن ســـۆزدە  “مهن”ئىچىـــدە يۇغۇرۇلغـــان  ســـۈپهتلهر

  .خۇالسىلىنىدۇ
توقلـۇق   يـاكى  ئـۆزى بهدەنمـۇ ئهمهس، ئـاچ   نىڭ “مهن”

  .ئهمهس شهھۋانى نهپسمۇبىلهن يالقۇنلىنىدىغان 
لىكـته  “مهن”غۇپ چىقىـدىغان  رئىنسان ئىچىدىن ئۇ

مــــاھىيىتى ئــــارقىلىق  – هملهشــــكهن زاتــــىسمۇجهس
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، ئۆزىنىـڭ  نىئۆزىنىڭ ھازىردا بار ۋە مهۋجۇت ئىكهنلىكى
ــدە ــر شهخســىيىتىنىڭ   ئاالھى ــگه بى ــىيهتكه ئى  خۇسۇس

ــۇتلىقى ــ نىمهۋجــ ــىدىكى ئــ ــاتالر ئارىســ  _ رۇنو، كائىنــ
مهرتىۋىســــى ۋە قىممىتىنــــى تونۇيــــدۇ، بــــۇ تهبىــــئهت 

زاماننىـڭ  ئۆزگهرمهيدۇ، سهمىرمهيدۇ، كېسـهل بولمايـدۇ،   
ــدۇ  ــىگه ئۇچرىمايـ ــچهكلىمىسـ ــى ۋە ، ئۆتمۈشـ  ىكهلگۈسـ

ــدۇ،     ــرگه بولى ــلهن بى ــان بى ــت ئىنس ــدۇ، ھهر ۋاقى بولماي
بــۇ يهردە . قالمايــدۇئىنســاندىن ئايرىلىــپ   قاچــانھېچ

ســۈپهتلىرى بىــلهن  اباشــقىچه بىــر بــارلىق بــاركى، مــادد
ــۈپهتلهنمهيدۇ، ئۆزگ ــدۇ،  ىرىسـ ــكه يولۇقمايـ ماكـــان ۋە شـ

ــدۇ  ــىگه ئۇچرىمايــ ــڭ چهكلىمىســ ــاس .زاماننىــ  - قىيــ
كىـتىلگهن،  ېئـۇ ب  ،ئهكسىچه .ئۆلچهمنى قوبۇل قىلمايدۇ

نىڭ بىـلهن  ۇنى ئگىرىشلهربىر مهۋجۇدىيهتكى ئۆز مۇقىم
 نـېمىگه ئـۇ ھېچ  شۇنداقال، .اس قىلىمىز، ئۆلچهيمىزقىي

ــۇتلهق  ــدىغان مـ ــۇدىيهت باغالنمايـ ــۇپ مهۋجـ ــاددبولـ  ا، مـ
دۇنياسىدىكى ماددىغا نىسـبهت بېـرىلگهن بارلىقالرنىـڭ    

  .ھهممىنى ئۇنىڭ بىلهن تونۇيمىز
بۇ مهۋجۇدىيهتكه بولغان ئهڭ توغرا سـۈپهت شـۇكى، ئـۇ    

  .وھىدۇرىتىمۇ رئمهۋجۇدىيهتتۇر، تهبى يبىر روھى
  :بىز شۇنى سورىشىمىز كېرەك ،ئۇنىڭدىن كېيىن

ئىنساننىڭ ھهقىقى تهبىئىتى قايسى؟ بهدەنمۇ يـاكى  
  روھمۇ؟

ــۈن ئىككــــى   ــاۋابىنى بىلىــــش ئۈچــ ــوئالنىڭ جــ ســ
ــى  ــتىن قايسـ ــڭبىرى تهبىئهتـ ــۆزىگه   نىـ ــى ئـ يهنه بىرىنـ

  .بويسۇندۇرىدىغانلىقىنى بىلىپ چىقىشىمىز الزىم
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ئىنســـان : ەيـــدۇمـــاددىزىمچىالر بىـــزگه مۇنـــداق د  
بهدەنــدىن ئىبــارەت، بهدەن ھهممىــگه ھۆكــۈم قىلىــدۇ،     

، گـۈزەل ئهخـالق ۋە   ـ تۇيغۇ  سېئهقىل، مهنتىق، گۈزەل ھ
ــمى  ــ”ئىســــ ــاكى  “يهتىشهخســــ ــگهن  “مهن”يــــ دېــــ

ــڭ   ــى بهدەننىـ ــىلهرنىڭ ھهممىسـ ــىنهرسـ  ئىپادىلىنىشـ
ھېسابلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ ھهممىسـى بهدەنـگه ئهگىشـىدۇ،    

ــلهن ھهر  ــۇيرۇقى بىـ ــڭ بـ ــڭ  ئۇنىـ ــدۇ، ئۇنىـ ــكهت قىلىـ ىـ
ــى   ــدۇ، ھهۋەس ۋە نهپس ــى قىلى ــۇزۇش  نىخىزمىتىن تويغ

  .مهسئۇلىيىتىنى ئۆتهيدۇ
، بـۇ  بولـۇپ  شالرنىڭ سۆزىابۇ ماددىزىمچى قېرىند انام
تۈرگۈچى لىيهتــته بهدەن ئهگهشــهئهم .ز تــۈپتىن خاتــاۆســ

ئهمهس، بهلكــــــى ئهگهشــــــكۈچى؛ بۇيرىغــــــۇچى ئهمهس، 
كـۈن روزا تۇتۇشـنى   ئۈچـۈن بىـر   هللا بىـز ا . بۇيرۇلغۇچىدۇر

قـــارار قىلغانـــدا بهدەننىـــڭ ئـــاچ قېلىشـــغا قارىمـــايمىز 
ــهھۋەتكه  ــمۇ؟ بهدەن شـ ــدا،ئهمهسـ ــا  بۇرالغانـ ــز ئۇنىڭغـ بىـ

ئـــاچچىقلىنىمىز ئهمهســـمۇ؟ ئهتىگهنـــدە ئـــورنىمىزدىن 
ــدا ــانۇنال  ،تۇرغانـ ــلهپ بهرگهن قـ ــل بهلگىـ  ،رنىبهدەن ئهقىـ

ــائهت تهقســـىم قىلىـــپ بهرگهن ئىشـــالرنى   ــائهتمۇ سـ سـ
 ،ا باشـــاليدۇ، بـــۇ يهردە قايسىســـى ئهگهشـــكۈچىقىلىشـــق

  قايسىسى ئهگهشتۈرگۈچى؟
ــش     ــان قىلى ــڭ نهپســىنى قۇرب ــارتىزان ئۆزىنى ــر پ بى

ــنى ــارت گهنىيىتىــدە بهدى لىغۇچ كهمىرىنــى ىئهتراپىغــا پ
ــا ۋە ئۇنىـــڭ ئىچىـــدىكىلهرنى   ،بـــاغالپ ئالدىـــدىكى تانكـ

ئۈچــۈن ئالغــا باســقاندا ئۇنىــڭ بهدىنــى نهدە  پــارتىلىتىش
 ئــارقىلىق ئهمهلــگه ئاشــۇرماقچى  ئــۇ ئۆلــۈش   قالىــدۇ؟
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هت نهدە؟ قايســى قايسىسىســىنى هئمهنــپ يبولغــان مــاددى
نى يۇمــۇپ ئــاچقۇچه بولغــان ئارىلىقتــا  يــدۇ؟ روھ كــۆزابۇر

بهدەننـــــى يـــــوق قىلىشـــــقا قـــــارار قىلىـــــدۇ، بـــــۇنى 
بېرەلمهيـدۇ،   چۈشهندۈرۈپماددىزىمچىالرنىڭ ھېچبىرى 

ــىتهلمهي   نبهدە ــىلىق كۆرسـ ــا قارشـ ــى دۇ، ئۇنىڭغـ قارشـ
بولۇشـتىن باشـقا    يـوق  .تۇرۇش كۈچىگىمۇ ئىـگه ئهمهس 

تىن قايسىسـىنىڭ  ئىككى تهبىئهتـ  .ھېچبىر يولى يوق
ھهقىقــــى  ســــىنىڭيهنه بىرىــــدىن ئۈســــتۈن  ۋە قايسى

  .بۇ يهردىن نامايهن بولىدۇ انائىنسان ئىكهنلىكى م
ئهمهس، مهۋجـۇدىيهت  ئهڭ ئاساسلىق بهدەننىڭ ھازىر 

مهۋجۇدىيهت ئىكهنلىكـى  جىلىك دەرى بهلكى ئىككىنچى
ۋە  ئهزادە دەۋرىمىــز .نۇرغــۇن دەلىللىرىمىــز بــار ھهققىــدە

ــا،     ــىلىرى كهڭ تارقالماقت ــتۇرۇش ھادىس ــان ئالماش ئورگ
كىسـى، كـۆز   نى بۆرەك، قـان با ئكترونىك يۈرەك، سۈنېلېئ
ــارلىق  نبا ــامبىرى قاتـ ــانلىرى ئـ ــان ئورگـ ــى، ئىنسـ كىسـ

كىم بـۇ  ، ھـېچ نىغاتۇيۇلىد دەكسۆزلهر ئادەتتىكى سۆزلهر
 ،كهلگۈسـىدە  .سۆزلهردىن ئهجهبلهنمهيدىغان بولۇپ قالدى

ــى    ــوي كېچىسـ ــت تـ ــر يىگىـ ــڭبىـ ــا  كېلىننىـ يېنىغـ
چىشلىرىنى، ئۇالنما چـاچلىرىنى،   يالغانقىز  ،كىرگهندە
ى كـــۆزلىرىنى ۋە ياغـــاچ  ئ، ســـۈنكۆكســـىنىه كرېـــزىڭ

ــپ،   ــۇتلىرىنى چىقىرىــ ــدۇقپــ ــىكلىرى  ئورۇنــ ۋە ئىشــ
ئوخشـــــــاپ قالســـــــا،  ىغائېلىـــــــۋېتىلگهن ماشـــــــىن

هجهپلهنمهســلىكى يــاكى چاخچــاق دەپ قارىماســلىقى    ئ
  .مۇمكىن
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مۇشـۇ  چۇۋۇش، قۇراشتۇرۇش ۋە ئالماشـتۇرۇش   نىبهدەن
ئىنسـان شهخسـىيىتىگه    دەرىجىدە ئېلىـپ بېرىلسـىمۇ،  

، چۈنكى بۇ قول، پۇت، چاچ، كـۆز ۋە  ر يهتمهيدۇتهسىقىلچه 
 تهقهبهلكـى ئـۇ پ  ھهممىسى ئىنسان ئهمهس، كۆكسنىڭ 

نىــڭ ۇبهدەن دەپ ئاتالغــان ماشــىنىنى ھهيــدەش ئۈچــۈن ئ
  .دا ئولتۇرغان روھتۇرىرول

ــ  ــۇ مــ ــدارە  ېئــ ــان ئىــ ــدىن قۇرۇلغــ ڭه ھۈجهيرىلىرىــ
مهجلىسىنىڭ ئىدارىسىدۇر، لېكىن ئۇ مېڭىنىڭ ئـۆزى  

ڭه بهدەن ئورگانلىرىغــا ئوخشاشــال  ېمــ .ئىنســان ئهمهس
ڭه بىــر ېكهلــگهن بــۇيرۇقالرنى ئىجــرا قىلىــدۇ، مــ ۆزىگهئــ

ھ يـــاكى جـــان دەپ وهيـــگه ئوخشـــايدۇ، ئـــۇ پهلهينـــى رپهل
دۇنياسىدا تهسـهررۇپ   امادد ،ئاتالغان مهخپى قول كىيىپ

  .قىلىدۇ
خۇالســـــىلهپ  بىـــــز بـــــۇ دەلىللهردىـــــن شـــــۇنى    

چۈشــىنىمىزكى، ئىنســاننىڭ ئىككــى تهبىئىتــى بــار،     
ئۇنىــڭ قېنــى ۋە  ،تهبىئىتــى لىقىســى ۋە ئاساســچبىرىن
 .بهدىنىئۇنىڭ  ،ى تهبىئىتىچئىككىن. روھى

ھ يــاكى وپراققــا قېتىلىــپ تۈگهيــدۇ، ئهممــا رۇبهدەن ت
  .جان ئهبهدى ئالهمگه بارىدۇ

ســهپهگه ئاشــىق بولغــۇچىالر ئۈچــۈن روھنىــڭ     ىپهل
بارلىقىغــــا ئۇنىــــڭ ھهرىــــكهت بىــــلهن ئايرىلىــــدىغان 

  :ا بىر دەلىلنى سۇنىمىزقپىدىن باشىتى تهرىخاسىي
ــۇ     ــۈن ئــ ــش ئۈچــ ــارلىقىنى بىلىــ ــڭ بــ ھهرىكهتنىــ

. ىڭ سىرتىغا چىقىپ تۇرۇپ ئـۆلچهش كېـرەك  ھهرىكهتن
ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه تــۇرۇپ ســۈرئىتىنى ھهرىكهتنىــڭ 
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 تاشـقى ئۇنىـڭ   ،بىلگىلى بولمايدۇ، ئـۇنى بىلىـش ئۈچـۈن   
سـىز  . شۇ بوسـۇغىدا تـۇرۇش الزىـم    ،بوسۇغۇسىنى تېپىپ

ىت ئۈستىدە تۇرۇپ ئۇنىڭ ھهرىكهت قىلىۋاتقـانلىقى  ېفل
قىلىۋاتقـانلىقىنى   ھهرىـكهت  قانچىلىك تېزلىكتهياكى 

ېفىتنىڭ بىـر  بىلهلمهيسىز، چۈنكى سىز بۇ ۋاقىتتا ئۇ ل
ــىز  ــى ھېسابلىنىسـ ــكهت  . پارچىسـ ــڭ ھهرىـ ــىز ئۇنىـ سـ

ــاكى   ــانلىقى يــ ــۈرئىتىنىقىلغــ ــۈن   ســ ــش ئۈچــ بىلىــ
 سـىرتقا  رىزىسـىدىن ېىكى دىپىدىڭ ياكى يان تهرىتنېفل

  .كېرەكياكى باشقا چارە قىلىشىڭىز قارىشىڭىز 
ــدىغان پوي  ــىلىق ماڭىـ ــۇنداق ىزسـ ــۇ شـ ــىز  .دىمـ سـ

ئۇنىـڭ   ،زنىڭ ئىچىدە ئولتۇرۇپىپوي سىلىق ماڭىدىغان
ــانلىقىنى    ــدا تۇرىۋاتقــ ــۆز جايىــ ــاكى ئــ ــان يــ مېڭىۋاتقــ

رىزىســـىدىن ېزنىـــڭ دىبىلهلمهيســـىز، پهقهت ســـىز پوي
  . ئاندىن بىلهلهيسىزىالقارىغىنىڭىزد سىرتقا

سىز كۈننىڭ ھهرىكىتىنىمۇ ئۇنىڭ ئۈستىدە تـۇرۇپ  
ــىز، ئۇ ــاكى يهر   بىلهلمهيسـ ــاي يـ ــى ئـ ــڭ ھهرىكىتىنـ نىـ

ئۈستىدە تۇرۇپ بىلهلهيسىز، يهر شارىنىڭ ھهرىكىتىنمۇ 
ــېكىن    ــىز، ل ــۇرۇپ بىلهلمهيس ــتىدە ت ــڭ ئۈس ــا  ئۇنى ئايغ

 ، كۈننىــڭ قانچىلىــك تېــزلىكتهچىقىــپ ئۆلچىســىڭىز
  .ھهرىكهت قىلىۋاتقانلىقىنى بىلهلهيسىز

بىز بىرەر ھالهتنى بىلمهكچى بولغاندا، ئـۇ ھالهتنىـڭ   
  .بىلهلهيمىزاش ئارقىلىق ىغا چىقىپ قارسىرت

شۇڭا بىزنىڭ مهلۇم بىر پارچىمىز داۋاملىق ئالـدىغا  
زامانــدىن ئــايرىم ھالــدا    بــۇ ۋاتقــانىمېڭىۋاتقــان ۋە ئۆت
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بـۇ  ، ئهبهدىيهت بوسۇغىسى ئالدىدا تۇرمىغـان بولسـا ئىـدى   
  .ۋاتقانلىقىنى بىلهلمىگهن بوالتتۇقىزاماننىڭ ئۆت

ــاب  ــاۋادا بىزنىــڭ بىلىــش ق تىمىز ســائهتنىڭ ىىلىين
ــكهت قىلغــانئىستىرىلكىســى بىــلهن  بولســا  تهڭ ھهرى

تېـــــز يـــــاكى  ھهرىكىتىنىـــــڭئســـــتىرىلكا ئىـــــدى، 
  .بىلهلمىگهن بوالتتى ئاستىلىقىنى

 ابۇ نهتىجه شۇنى كۆرسىتىدۇكى، بىزنىڭ ۋۇجۇدىمىزد
 ســـىرتىدا تۇرىـــدىغانزاماننىـــڭ ئۆتـــۈش دائىرىســـىدىن 

ــار    ــۇ پـ ــار، ئـ ــارچىمىز بـ ــر پـ ــلىق  هچئهبهدى بىـ تىمتاسـ
ــڭ ئۆت  ــىدىن زاماننىــــ ــا  ۈبوسۇغىســــ ــىنى زامانغــــ شــــ

شـۇڭا ئـۇ   . ئارىالشماستىن ئايرىم ھالدا مۇالھىزە قىلىدۇ
مايدۇ، قېرىمايدۇ، ئاجىزلىمايدۇ، سۇنمايدۇ، بهدەن ىنىيوغ
جـانلىق تۇرىـدۇ،   شـۇ پېتـى    هبـۇ پـارچ   ،پراققا ئايالنغانداۇت

ــاتىنى  زامان ــدىغان ھايـ ــىگه ئۇچرىمايـ ــڭ چهكلىمىسـ نىـ
ــتۇرىدۇد ــارچه . اۋامالشـ ــۇ پـ ــا بـ ــان دەپ  مانـ ــاكى جـ روھ يـ

  .ئاتىلىدۇ
زامـان بىـلهن بىلـله ھهرىـكهت قىلىـدىغان       كىم ھهر

ئۆزگىرىــپ  ىنمــاددى ۋۇجۇدىنىــڭ ئىچىــدە ئۆزلىكىــد   
ــدىغان ــان ۋە  ،تۇرىـــ ــىگه زامـــ ماكاننىـــــڭ چهكلىمىســـ

تى ى،  ئۆزىنىــڭ ئــايرىم بىــر شهخســىي   ئۇچرىمايــدىغان
  .س قىالاليدۇېنى ھىقىلچىنىڭ بارربولغان بىر پا

س بىزنــى ېغــۇپ چىققــان مۇشــۇ ھــ رئىچىمىــزدىن ئۇ
ــا     ــڭ بارلىقىغـ ــر مهۋجۇدىيهتنىـ ــى بىـ ــزدە روھـ ئىچىمىـ
ئىشىنىشـــــكه باشـــــاليدىغان ۋە قـــــولىمىزنى روھ دەپ 
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نىڭ ئۈستىدە قويىدىغان بىر ىئاتالغان سىرلىق مهسىل
  .ئاچقۇچتۇر

روھــى تهبىئىتىمىزنىــڭ بارلىقىغــا يهنه بىــر دەلىــل، 
مهۋجـــۇت بولـــۇپ كهلـــگهن مىزدىن بېـــرى ىشـــىيارىتىل

نـاۋادا بىـز كهسـكىن مـاددا     . ھۆررىيهت تهشنالىقىمىزدۇر
قــــانۇنلىرى ھۆكــــۈم قىلىــــدىغان مــــاددا ھاياتىنىــــڭ 

، ھـۆررىيهتكه  ۇقئىچىدىكى مـاددا ۋۇجـۇتالر بولسـاق ئىـد    
سـى  ىبولغان بۇ تهبىئى تهشنالىقىمىزنىڭ ھېچبىـر مهن 

  . بولمىغان بوالتتى
بىر روھىمىز بار، بۇ روھ زامان، ئۆلـۈم  بىزنىڭ  دېمهك،

ــاددىالردىن ئهمهس ــيىن  . ۋە مـ ــدىن كېـ ــداقتا ئۆلگهنـ ئۇنـ
كىــم  بىــر تــاكى ھــازىرغىچهتىــرىلىش قانــداق بولىــدۇ؟ 

ئۇنىڭغـــا نـــېمه بولغـــانلىقىنى    ،ئۆلگهنـــدىن كېـــيىن 
  .ئاڭالتقىنى يوق

ــز ھ ــىيسېبىــ ــلهن ھــــ  ســ ــانلىرىمىز بىــ س ېئورگــ
ــلهن كۆرە   ــۆزىمىز بىـ ــدىغان، كـ ــر  قىالاليـ ــدىغان بىـ لهيـ

تېخـى ئۆلـۈپ تىرىلىـپ    بىـز  دەلىلنى سـۇنايلى دېسـهك،   
باقمىـــــدۇق، بىـــــز بـــــۇ مهســـــىله ھهققىـــــدە شـــــۇنى 

يهلهيمىزكى، ئۆلگهندىن كېـيىن تىـرىلىش ئهقىـل ۋە    ېد
  .ئىلىم قوبۇل قىلىدىغان بىر دىنى ھهقىقهتتۇر
  ئهقىل ۋە ئىلىم بۇنى قانداق توغرا تاپىدۇ؟

دىن ڭىـــــېنىـــــڭ ھهممىســـــى ي كائىناتچـــــۈنكى 
باشلىنىشــــقا قايتىــــدىغانلىققا ئىشــــارەت قىلىــــدۇ،    
كۈندۈزدىن كېيىن كـېچه كېلىـدۇ، كېچىـدىن كېـيىن     

، ئهتىسـى يهنه  چىقىـپ پاتىـدۇ  دۈز قايتىدۇ، كۈن نكۈ هيهن
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م ۈھهر مهۋسـ  ئهتىيـازالر قايتىلىنىـدۇ،  ياز، كۈز،  .چىقىدۇ
كېيىن كـۈز كېلىـدۇ،    ڭىاليدۇ، ياز كهلگهندىنېئۆزىنى ي

قىش كېلىدۇ، قىشـتىن كېـيىن باھـار     كۈزدىن كېيىن
ــاز كېلىــدۇ ۋە   شــۇنداق مۇكېلىــدۇ، باھــاردىن كېــيىن ي

ش، ىنىئۇيقــــــۇدىن كېــــــيىن ئــــــويغ .لىشــــــىدۇداۋام
بــۇ بىــزگه  .ئۇيقــۇ كېلىــدۇ هشــتىن كېــيىن يهنىنىئويغ

ئۆلگهندىن كېيىن قايتىـدىن تىرىلىشـنىڭ بـارلىقىنى    
تقۇچى تائاال قۇرئان كهرىمدە ئۆزىنى باشالهللا ا. تهكىتلهيدۇ

�# ����: ۋە قـــايتۇرغۇچى دەپ ئاتـــاپ مۇنـــداق دېـــگهن&�(+ (�%%%(" 5%%% (�(�
 (4/&��%&P(%����� ھالىتىڭالردا دەسلهپته پهيدا قىلغان هللا سىلهر ا�

ُه �؛ ①�ئهسلىگه قايتىسىلهر ـ� ن
�
ا ا 
يًعـا َوْعـَد اّ�ِ َحقـ لَْيِه َمـْرِجُعُمكْ َمجِ

�
ا

ـــُدهُ  ـــَق ُمث� يُِعي ـــَدا$ الَْخلْ ــالر ا� �يَْب ــڭ هللاھهممىڭـ ــا نىـ دەرگاھىغـ
ــۇر، شۈبهىســىزكى،  هللاقايتىســىلهر، ا نىــڭ ۋەدىســى ھهقت

ياراتتى، ئـۇنى يهنىـال ئهسـلىگه    هللا مهخلۇقاتنى دەسلهپته ا

  .②�قايتۇرىدۇ
قهدەر ئـۆز   غاسامانيولىھهممه نهرسه زەررىدىن باشالپ 

ــدا  ــۇ    ئوقىـ ــارىخ ۋە مهدەنىيهتلهرمـ ــا تـ ــدۇ، ھهتتـ ئايلىنىـ
ــدۇ ــۈگ . ئايلىنى ــۇ ت ــىدىكى ب ــاىھهر نهرس يلىنىش مهس ئ

تىرىلىشـــنىڭ بـــارلىقىنى قايتـــا ئۆلگهنـــدىن كېـــيىن 
  .ئىسپاتاليدۇ

ۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشنىڭ بولۇشـىغا يهنه بىـر   ئ
ئهڭ  ،باشــالپ دىندەلىــل شــۇكى، ئهڭ چــوڭ ســامان يولىــ

                                                 
  .ـ ئايهت 29سۈرە ئهئراف،   ①
  .ـ ئايهت 4سۈرە يۇنۇس،   ②
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 نۇقسانكىچىك زەررىگه قهدەر ھهر نهرسىدە زەررىچىلىك 
ــۈرگهن     ــۈم سـ ــدا ھۆكـ ــان ھالـ ــك بولمىغـ ۋە كهمچىللىـ

ھهتتــاكى كــۆزگه . ىزامىنىــڭ بارلىقىــدۇرتهڭپۇڭلــۇق ن
دىمۇ ھهممىنــى قايىــل كۆرۈنمهيــدىغان بىــر ئېلېكترونــ

. بىـر نىـزام ۋە قانۇننىـڭ بـارلىقىنى كـۆرىمىز     قىلغۇچى 
كىچىكلىكته زەررىدىنمۇ كىچىـك بولغـان ئېلېكتـرون    
بىــر پهلهكــتىن يهنه بىــر پهلهكــكه يــۆتكىلىش ئۈچۈنمــۇ 

لغـان كىشـىنىڭ   مـاقچى بو ز بىلهن سهپهر قىلىيا پويوگ
، ئۆزىنىــڭ ھهرىــكهت بىلهتــكه ئېهتىيــاجى بولغىنىــدەك
 بـۇ  .بولىـدۇ  موھتـاج  كۈچى تهڭلىكته بولغان بىر كۈچكه

ھۆكـــۈمرانلىقىنى مۇســـتهھكهملىۋالغان بىـــر نىزامـــدا 
قاتىلنىڭ ياكى زالىمنىڭ بىر ساقچىنى ئالداش بىـلهن  
ــى    ــهۋۋۇر قىلغىل ــداق تهس ــازادىن قېچىۋېلىشــىنى قان ج

، چوقــۇم تارتىــدىغانقىــل ئۇنىــڭ جازاســىنى  ىــدۇ؟ ئهبول
ھېســـاب بېرىـــدىغان باشـــقا بىـــر دۇنيانىـــڭ شهكســـىز  
ــۇنداق   ــادالهتمۇ شــ ــدۇ، ئــ ــهۋۋۇر قىلىــ ــارلىقىنى تهســ بــ

  .بولۇشىنى تهلهپ قىلىدۇ
ادالهتنى تــاۋالش، ئــادالهتنى ئىــزدەش ۋە ئــادالهتنى    ئــ

ھهقىقهتلهشـــتۈرۈش ئۈچـــۈن كـــۈرەش قىلىـــش، بىـــز     
  .ئىنسانالرنىڭ تهبىئىتى

 . ئادالهت يوقيهنىال بۇ دۇنيادا  ،ۇنداقتىمۇش
ئۇسسـۇزلۇق سـۇنىڭ    ،هككۇرالرنىڭ دېگىنىـدەك پمۇته

ــادالهتكه   ــا، ئــ ــارەت قىلىــــدىغان بولســ ــا ئىشــ بارلىقىغــ
بـۇ  . تهشنالىقمۇ ئادالهتنىڭ بارلىقىغـا ئىشـارەت قىلىـدۇ   

دۇنيــادا ئــادالهت بولمىغــان بولســا، ئۇنىــڭ تــارازىلىرى      
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تــى بولۇشــى قيــاكى بىــر ۋاكىتىلىــدىغان بىــر كــۈنى ېب
  .مۇھهققهق

بۇالرنىڭ ھهممىسى باشقا بىر دۇنيانىـڭ بـارلىقى، ئـۇ    
ــدىن جانلىنـــپ  ــانالر قايتىـ ــادا ئىنسـ ــادا  ،دۇنيـ ــۇ دۇنيـ بـ

ــدىغانلىقىنى   ــاب بېرىـــ ــانلىرى ئۈچـــــۈن ھېســـ قىلغـــ
  .بىلدۈرىدىغان ئىشارەتلهردۇر

قۇرئــان كهرىمــگه ئىشــهنگهن ئــادەم بــۇ دەلىلــلهرگه      
ــا ــ جموھتـ ــدۇ، چـ ــبولمايـ ــ نۈنكى چىـ ــان  تىنقهلبـ ئىمـ

دەللهردىن راھهت ېـــج نـــداقئېيـــتىش بىـــلهن نهپـــس بۇ
  .تاپىدۇ

  :دېگهن سوئالغا كېلهيلى “روھ دېگهن نېمه؟” :ئهمدى
�0 ���� :دەيدۇتائاال مۇنداق هللا ا%#(+ #�% 0 &~/;�%�� 0$%&' 0~/;�%�� 0�(F (:(O�&�(� #!(
(/

 1i�%%%0�(' ->0? 0�%%%#�0P#�� �%%%L �&�%%%�0�/&+ 5%%%((/ �%%%L"(����� � ئـــۇالر ســـهندىن روھنىـــڭ
ماھىيىتى ھهققىدە سورىشىدۇ، روھنىـڭ مـاھىيىتىنى   
 هپهرۋەردىگارىم بىلىـدۇ دېگىـن، سـىلهرگه پهقهت ئـازغىن    

   .①�ئىلىم بېرىلگهن
ه تھهقـ  ، ھـېچكىم ئـۇ  بولـۇپ  بۇ بىـر سـىرلىق نهرسـه   

  .ئهمهس مهلۇماتقا ئىگه
ــدە  بئهجه ــان كهرىمـ ــۇكى، قۇرئـ ــى شـ  “روھ”لىنهرلىكـ

ــگهن ســۆز ھه ــدا دې ــا ئېلىنغان ئۇنىــڭ ”«: ر قېــتىم تىلغ
ــگهن » دېگىــن “مــاھىيىتىنى پهرۋەردىگــارىم بىلىــدۇ  دې

%75 ���� .سۆز بىلله قوشۇلۇپ كېلىدۇ (8(
 �%( �(�(F 0=0�#(+ #�0 (~/;��� �0	#�&%

 0a (i-�%%%�� (l #�%%%(%
 (� 0̂ %%%E&�0� 0=0�5%%%(C0F #�%%% 0تائـــاال قىيـــامهت كۈنىـــدىن هللا ا� ����

                                                 
  .ـ ئايهت 85سۈرە ئىسرا،   ①
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بويىچه بهندىلىرىدىن  ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن، ئۆز ھۆكمى

#�5%0�;/~0 ����؛ ①�خالىغان ئادەمگه ۋەھيى چۈشـۈرىدۇ " (J% (20{y(�#�� &MLN%(%E&%

 04�&	-%�5%%(I #5%%(O(+ ->0? (,%%(�0? (> &,%%-O(+ #�/&�0̂ %%O(+ #4(+ 0=0�5%%(C0F #�%% 0 75%% (8(
 �%%( �%%(�(F 0=0�%% #(+ #�%% 0هللا ا���� ����

ــدىلىرىگه    ــان بهنـــ ــويىچه خالىغـــ ــى بـــ ــۆز ئىرادىســـ ئـــ
ــتىلهرنى ــداق     پهرىش ــپ مۇن ــل قىلى ــلهن نازى ــى بى ۋەھي

ئىنسـانالرنى ئاگاھالنـدۇرۇڭالركى، مهنـدىن باشـقا     : دەيدۇ

%J& ����؛ ②�ھېچ ئىـالھ يوقتـۇر، مهنـدىن  قورقـۇڭالر     (20{ (i(�#�� &M-N%(%E(%�
 e�%% #(+ L$%%&� �%%L �%% 03L"(� 04#d0n%%0" 5%% (3�0I &~/;�پهرىشــتىلهر ۋە جىبرىئىــل ���� ����/)��%%

مرى بىلهن بارلىق ئىش شۇ كېچىدە پهرۋەردىگارىنىڭ ئه

ـْن ا)ْمـِر'َ �؛ ③�ئۈچۈن چۈشىدۇ لَْيـَك ُروًحـا ّمِ
�
باشـقا  � �َوَكَذِ/َ ا)ْوَحْينَـا ا

ــويىچه   ــدەك ئهمرىمىــز ب پهيغهمــبهرلهرگه ۋەھيــى قىلغان

  .④�ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى قىلدۇق
 “جــان”لىمىســى ئهســلىدە  هك “روھ”ئــايهتلهردىكى 

ــگهن  “ۋەھىــي”، “پهرىشــته” مۇ،ىنــى ئىپادىلىســمهنى دې
   .قوللىنىلىدۇدېگهن كۆچمه مهنىلهردىمۇ 

ھهر ۋاقىـت   ،تىلغا ئېلىنساقاچانال دېگهن سۆز  “روھ”
، »ئۇنىـــــڭ ئهمرىـــــدىن«، »بىزنىـــــڭ ئهمرىمىـــــزدىن«
ــدىن« ــگهن ســۆزلهر بىــرگه   »پهرۋەردىگارىمنىــڭ ئهمرى دې

  .كېلىدۇ

                                                 
  .ـ ئايهت 15سۈرە غافىر،   ①
  .ـ ئايهت 2سۈرە نهھل،   ②
  .ـ ئايهت 4سۈرە قهدر،   ③
  .ـ ئايهت 52سۈرە شۇرا،   ④
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���� (�(
#�%%%%( &�%%%%#"� �%%%% (!�0F &��%%%% 0!(�#�� &,&�%%%% #b� &,%%%%#EL eJ%%%% ــتىلهرم���� ����"20)��0)  هرىشــ
ــلهن     هللا ــوۋاق بى ــر ب ــۆرەلگهن بى ــىدىن ت ــڭ كهلىمىس نى

خۇشــخهۋەر بېرىــدۇكى، ئۇنىـــڭ ئىســمى مهريهم ئـــوغلى    

�&%,& ����؛ ①�سادۇريمهسىه ئى (�0� (�(/ 0,]��� &M�&b(� (�(
#�( &�#"� �(!�0F &�� 0!(�#�� 5 (�-O0?
,%#EL *~/&�(/ (�(
#�(لى، ـ مهريهمنىڭ ئـوغ  سايمهسىه ئى���� ����+)�#	)�0? 5()5)� 

ــگه ا هللا ــۇلى، مهريهمـ ــڭ رەسـ ــان  هللانىـ ــا قىلغـ ــڭ ئىلقـ نىـ

  .②�تهرىپىدىن كهلگهن بىر روھتۇرهللا كهلىمىسى ۋە ا
بىــــرىگه  - كهلىــــمه، ئهمــــر دېــــگهن ســــۆزلهر بىــــر

  مهنىداشمۇ؟ 
ــۇالر ــارەت ئـ ــۇپ ئىشـ ــى  بولـ ــى ھهممىنـ ، ھهقىقىتىنـ

ىـن باشـقا   تهللابىلگۈچى ۋە ھهممىدىن خهۋەردار بولغۇچى ا
  .ھېچكىم بىلمهيدۇ
ــ ــدى ســـ ــدا قىلىـــــش  ئهمـــ ــى پهيـــ ىزنىڭ روھالرنـــ

  :توغرىسىدىكى سوئالىڭىزغا كېلهيلى
روھالرنى پهيدا قىلىش ۋە ھـازىر كهلتـۈرۈش بىزنىـڭ    
ــاراڭغۇ    ــش، قـ ــۈبهىلىك ئىـ ــائهن شـ ــا بىنـ ئېتىقادىمىزغـ

ــڭ ئۇ ــئۆيىنى ــش ــاكى  وتۇمتۇتال ي ــاالنى ي ــى، پ رۇپ قېلىش
نىنىــڭ روھــى پهيــدا بولۇشــى ســهۋەبىدىن دېگهنــلهر، وكۇپ

  .شۈبهىلىك ئىشتۇرچه زارىشىمىبىزنىڭ كۆز ق
: مۇتهپهككۇر مۇنداق دەيدۇ ئىسىملىك رەدنرى سوېھ

ئىنساننىڭ  ،ئىىكۆرۈنۈشلهرنىڭ ئهسلى مهنب نىڭدەكئۇ
كـۈچى   يئىنساننىڭ روھىـ  .دۇرئىچىدىكى باتىنى ئهقىل

                                                 
  .ـ ئايهت 45سۈرە ئال ئىمران،   ①
  .ـ ئايهت 171سۈرە نىسا،   ②
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ــۆزى ــدا   قاچــان، ھېچبولــۇپ ئىنســاننىڭ ئ ــېمه پهي بىــر ن
  .بولغىنى يوق

بـــۇ : داق دەيــدۇ ھىندىســتان مۇتهپهككــۇرلىرى مۇنـــ  
ئىنســاننى ئازدۇرىــدىغان نهرســه    ،كۆرۈنۈشــلهر بولغانــدا 

، ئــــۇ روھــــالر ىــــرى بولــــۇپئۆتمۈشــــتىكىلهرنىڭ روھل
ــدۇ   ــىلهرنى بىلى ــۈكلهردىن بهزى نهرس ــگهن   .ئۆل ــۇ بىل ش

نهرســــىلهر بىــــلهن ياشــــاۋاتقانالرنىڭ ئهقلــــى بىــــلهن  
  .ئوينىشىدۇ ۋە مازاق قىلىدۇ

مۇنــداق  رئهھلــى ســوپىالســۇلمانالرنىڭ ئىچىــدىن ۇم
 ،ھۋالالردا پهيـدا بولىـدىغىنى روھ ئهمهس  هئ نداقبۇ: دەيدۇ

 ،ئــۇ ھهمــراھ بولســا   .ىــدۇرھبهلكــى ئىنســاننىڭ ھهمرا 
ــات ۋا بولىــدىغان جىنــدۇر،  ھتىــدا ھهمــراقئىنســانغا ھاي

ھايات قالغـان جىـن ئۇنىـڭ     ،ئىنسان ئۆلگهندىن كېيىن
ــات ۋا ــۈن   قھاي ــى ئۈچ ــىرلىرىنى بىلگهنلىك ــدىكى س  ،تى
ىشىنىڭ ئىنسـان ھهمراھلىـرى ئولتۇرۇشـقان    ئۆلگهن ك

ىنىــــڭ ســــىرلىرىنى  ھســــورۇنالرغا كېلىــــدۇ، ھهمرا 
 ،ئاشــكارىاليدۇ، ئۇنىــڭ ئــاۋازىنى دورايــدۇ، شــۇنىڭ بىــلهن 
ــادىتى   ــان ئاداۋەتلىـــك ئـ ــانالرغا بولغـ جىنالرنىـــڭ ئىنسـ

   .بويىچه سورۇندا بولغانالرنى مهسخىرە قىلىدۇ
قوڭغـۇرىقىنى  دەرسخانىنىڭ : يهنه ئۇالر مۇنداق دەيدۇ

 .خىزمهتچــى ئىشــىكنى ئېچىــپ بېرىــدۇباســقىنىمىزدا، 
ــانلىقچه ئۆزلى  ــدىلهر ئاســ ــدىلىك  رىئهپهنــ ــڭ ئهپهنــ نىــ

ئالهمىنى تاشـالپ كهلمهيـدۇ، شـۇنىڭغا ئوخشـاش روھـالر      
مـازاق   سـورۇن ئهھلىنـى  ئالهمىدىمۇ سورۇنالرغا كېلىـپ  

دىكى روھــــالر، جىــــنالر ۋە ىــــقىلىــــدىغانالر پهس تهبىق
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ئىنســــــانالرنىڭ . ىۋىســــــىدىكىلهردۇرئۇالرنىــــــڭ مهرت
ــدە    ــر ئالهم ــقا بى ــدىغان باش ــرى بهرزەخ دەپ ئاتىلى  روھلى

 ۇ، ئــۇالرنى چــاقىرىش مــۇمكىن ئهمهس، لــېكىن ئــبولــۇپ
ــۇن    ىروھــالر بهلكــ  ــلهن ئۇيغ ــۈچىلىرى بى ياخشــى كۆرگ

ۋەزىيهت تېپىلغاندا چۈشلىرى ياكى ئويغاق ۋاقىتلىرىدا 
  .ئۇچرىشىشى مۇمكىن

ــا   ــتىراك قىلغ ــز ئىش ــۇن يبى ــۇ  ىن نۇرغ ــنالردىن ب غى
تهجـرىبىگه ئىگىسـى بولـۇش     ئاالھىـدە مهسىله ھهققىدە 

قـــاراڭغۇ ئۆينىـــڭ  : دەيمىزكـــى بىـــلهن زســـۈپىتىمى
رۇپ قېلىشــىدا چاقىرىلغــان روھالرنىــڭ وزال يــىتۇيۇقســ

ھازىر بولغانلىقىنى ئىپاتاليدىغان بىرمۇ دەلىل مهۋجۇت 
  .ئهمهس

رنىڭ كـۆز  بهلكى ھاسىل بولىدىغان ۋەقهلهرنى سوپىال
  . بېرىدۇتېخىمۇ ياخشى ئىزاھالپ قارىشى 

ــات   ــدى، تهتقىقــ ــېخىچه ھهل قىلىنمىــ ــىله تــ مهســ
  .داۋامالشماقتا

گهرلىــــــك ۋە ۇجادبــــــۇ مهســــــىلىدە  ،ئهپسۇســــــكى
ــۆپر بولىۋاتىـــدۇ،  ەكســـېهرىگهرلىك ھهقىقهتلهردىـــن كـ

  .تېخى بۇ مهسىلىدە ئاخىرقى سۆز قىلىنغىنى يوق
ى ھـ ى ۋە ھهمراسىزنىڭ جىن، ئۆلگهنلهنلهرنىـڭ روھـ  
لـېكىن  نىـق،  ېدېگهن گهپلهردىن كۈلۈپ كېتىشىڭىز ئ

ــوق    ــز ي ــداق ھهققىڭى ــقا ھېچقان ــداق قىلىش ــىز  .ئۇن س
ســىزدىن جىنغــا  ،ئۆزىڭىزنىــڭ روھىغــا ئىشهنمىســىڭىز

  !؟ئىشىنىشىڭىزنى قانداقمۇ كۈتكىلى بولسۇن
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ــۇرۇن    ــۈز يىــل ب غۇلغــان تۇشــۇنداقتىمۇ ئهگهر ســىز ي
تۆمـــۈرنى  ســـىزگه ،بولســـىڭىز، بىـــر ئـــادەم كېلىـــپ   

كۇنت ېزىردىن، بىـر سـ  رىتىدىغان كۆزگه كۆرۈنمهس الېئ
ئىچىدىال بىر ئوكياندىن يهنه بىر ئوكيانا يۆتكىلىـدىغان  

سۆز قىلسـا،   سهيياھتىنرەسىملهردىن، ئايدا ماڭىدىغان 
ــپ، ق   ــۈپ تېلىقىـ ــىز كۈلـ ــۇپ  وسـ ــاقلىرىڭىزنى تۇتـ رسـ

ساراڭالر ئادەم ۇ ب“ :ـ ئۆزىڭىزگهبواللماي قالغان ھالدا ئۆز  
ــدۇ  ــز؟  ، ـ  دوختۇرخانىســىدىن قاچــان چىققان دېمهمتىڭى

، قۇالققـا ئاڭلىنىـپ   كـۆزگه كۆرۈنـۈپ  شۇنداقتىمۇ ھـازىر  
  .ھهقىقهتلهر ئاز ئهمهس تۇرۇۋاتقان

  
  



ŀ
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  ۋىجدان

  :تونۇشۇم ماڭا مۇنداق دېدى
يـا ئـۇ مـۇتلهق بىـر نهرسـىدەك      وسىلهر  ۋىجدانـدىن گ 

ــان  ــايىتى بهك ئۇلۇغلىغـ ــداناھـ ــۆز قىلى ھالـ ــىلهر، سـ سـ
ــالبۇكى ــپه  ،ھ ــائى مهن ــۇ ئىجتىم ــان،  ئهئ ــدا قىلغ تلهر پهي

قۇيۇلـــــۇپ، قېلىپىـــــدا ئىجتىمـــــائى مۇئـــــامىلىلهر  
ــاددى بىــر   تهڭگىنىــڭمىــس  نتامغىالنغــا ئورنىــدىكى ئ

 – بىزنىــڭ نهرىمىــزدە ئۇنىــڭ قائىــدە   ! ؟نهرســه تۇرســا 
پ ىرىـ زىيانغا كۆرە ئۆزگ - لىرى ۋە شهرتلىرى پايدانسۇيو

ىتى بىـزگه پايـدا بېرىـدىغان بولسـا،     ممئۇنىڭ قى .تۇرىدۇ
ياخشى دەيمىز، ئهگهر بىزگه  زىيان ئېلىـپ كېلىـدىغان   
ــدەك    ــاپىزەت قىلغان ــۆزلىرىڭالرنى مۇھ بولســا، ســىلهر ك

ــپهت  ــدىغان ئىپ ــاپىزەت قىلى ــهرەپ ۋە ن – مۇھ ــۇس وش م
  .بولسىمۇ، بىز ئۇنى يامان دەيمىز

  : مهن ئۇنىڭغا سىلىقلىق بىلهن مۇنداق دېدىم
، مهن ئاڭلىغــــان ماددىزىمچىالرنىــــڭ  بــــۇ !تــــوغرا

ــهپهۋىىپهل ــى  يسـ ــۆز قارىشـ ــۇپ، كـ ــۇ   بولـ ــىلهرنىڭ بـ سـ
ــائى   ــدان پهقهت ئىجتىمـ ــهن ۋىجـ ــىڭالرغا ئاساسـ  يقارىشـ

ــهۋەب ــان چهكــــلهش ۋە توســــۇش  ســ ــدا بولغــ لهردىن پهيــ
بىــر ئــادەم بىــلهن يهنه بىــر ئــادەم، بىــر  ھــاكىمىيىتى ۋە

يهنه  ممهت بىـلهن ۈئهسىر بىلهن يهنه بىر ئهسىر ۋە بىر ئ
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ــ  ــر ئـ ــڭ  ۈبىـ ــان تهجرىبىنىـ ــىدا پهرق بولغـ ممهت ئارىسـ
  .مهھسۇالتىدىن باشقا بىر نېمه ئهمهس

لــېكىن ھهقىــقهت ئۇنــداق  .بــۇ ســىلهرنىڭ ســۆزۈڭالر
ــاال هللا ھهقىــقهت شــۇكى، ۋىجــدان ا  .ئهمهس ئىنســاننى تائ

بـۇ نـۇر ھهر   ، نـۇر بولـۇپ  قويغـان   ياراتقان ۋاقىتتا، ئۇنىڭغا
يولباشچىلىق قىلىدىغان بىر ئىنسان تۇغۇلغان باشالپ 

   .كومپاستۇر
 تهســـتىقاليدىغان نىىمىزبـــۇ ھهقـــته بىزنىـــڭ ســـۆز 

  .نۇرغۇن دەلىللهر مهۋجۇت
ــايۋانالر ئال    ــاراڭ، ھ ــر ق ــالهمىگه بى ــايۋانالر ئ ــدە ىھ مى

ــدىغان نهرســه مهۋجــۇت ئهمهس ىــيهت ئجهم  مۈشــۈك .دەي
يهرنى كوالپ تهرىتىنى  ،تهرەت قىلىپ بولغاندىن كېيىن

شـــــۈك بـــــۇنى قايســـــى مۈشـــــۈكلهر مۈ .كۆمۈۋېتىـــــدۇ
ــلهن  ىىيئجهم ــۇ مهينهتچىلىـــك بىـ ــدى؟ ئـ ــدە ئۆگهنـ تىـ
  رىسىنى قانداق ئايرىپ چىقتى؟ائ نىڭلىقىزپاك

ىنى قلىغـانلى ىلىـق ئوغر ېسىز بىـرەر مۈشـۈكنىڭ ب  
ــۆرۈپ ــىغا ئ    ،ك ــۇپ بېش ــۈكنى تۇت ــۇ مۈش ــىڭىزۇئ ــۇ  ،رس ئ

ــاھىنى تون   ،ى ئۈچــۈنقغــانلىىمۈشــۈكنىڭ ئۆزىنىــڭ گۇن
ېشـىنى مۇاليىملىـق بىـلهن تۇتـۇپ     كۆزلىرىنى يۇمۇپ ب

مۈشۈك كىچىك بالىالر بىلهن . نى كۆرىسىزىبهرگهنلىك
 چېقىۋېتىـپ قالسـا،   نهرسـىنى ئويناش ئهسناسىدا بىرەر 

رۇنـدۇق  وئ ،خاتالىقىنى تونۇپ ئۇنىڭ ئۆز؟ قانداق قىلىدۇ
دېگهندەك نهرسـىلهرنىڭ ئاسـتىغا كىرىـپ    ۋات ىياكى كار

   .يۇشۇرۇنىۋالغانلىقىنى كۆرىسىز
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ــدا   ــڭ پهيـ ــۇ تۇيغۇالرنىـ ــدە بـ ــۈكلهر مهملىكىتىـ مۈشـ
ــهۋە  ــىغا ســــ ــۈكلهر  ببولۇشــــ ــز مۈشــــ ــوق، بىــــ لهر يــــ

  .ىنى ئهسال كۆرەلمهيمىزقىيىتىنىڭ بارلىئجهم
، ىكى ئهر ـ خوتۇنلـۇق مېهـرى ـ مـۇھهببهت     كهپتهرلهرد

، يولۋاسـنىڭ  ئۆز ئىگىسـىگه بولغـان سـادىقلىقى   ئاتنىڭ 
انغــا مهرتلىكــى يۈزىســىدىن ئوۋلىمــاقچى بولغــان ھايۋ   

ئارقىــــــدىن ھۇجــــــۇم قىلماســــــلىقى، تۆگىنىــــــڭ    
 جۈپلهشمهســلىكىنىڭخىجىللىقىــدىن ئــادەم بــار يهردە 

  .ھهممىسى ۋىجداننىڭ كۆرۈنۈشلىرى ۋە دەلىللىرىدۇر
قاھىرەدە مۇنداق مىسلى كـۆرەلمىگهن بىـر ۋەقه يـۈز    

ئويـۇن   زالىـدا  كىقاھىرەنىڭ خهلـق سـېر   :بهرگهن ئىدى
 نىـــڭ تهربىيىچىســـىئۆزىبىـــر يولـــۋاس قويۇلىۋاتــاتتى،  

 ئېتىلىــپ ۇيۇقســىزمــۇھهممهد ھهلــۋ دېــگهن كىشــىگه ت
ــدە     ــر دەرىجىـــ ــىنى ئېغىـــ ــڭ مۈرىســـ ــپ، ئۇنىـــ بېرىـــ

ــدۈرگهن ــۋاس . زەخمىلهن ــيىن يول ــۆزىنى  كې ــكه ئ قهپهس
ــان،    ــى ئۇنىمىغــــ ــىرتقا چىققىلــــ ــولىۋېلىپ، ســــ ســــ

كېيىن ئۇنىڭ كـۆڭلىنى  . غىزالىنىشنىمۇ رەت قىلغان
قويغان، لـېكىن ئـۇ   ئېچىش ئۈچۈن، بىر باغچىغا يۆتكهپ 

يولــۋاس يېنىغــا كىرگــۈزۈپ قويۇلغــان چىشــى يولۋاســقا  
ــدىن   ــۋەتكهن، ئانـ ــرىس قىلىـــپ قوغلىـ ــهتلىك خـ دەھشـ
ئۆزىنىڭ گۇناھكار قولىنى چىشلهپ ئۈزۈۋەتكهن، يـېمهك  

ئىچمهك، جىنسىي مۇناسىۋەتتىن بىراقال قول ئـۈزۈپ   –
   .ئۆلۈپ كهتكهن

 ،ىلىـپ بىر ھايۋان ئۆزىنىڭ جىنايىتىگه پۇشـايمان ق 
ــۆزىنى ئۆلتۈر ــائ ــۇچ    ۈۋالس ــىبىر يىرتق ــايۋان قايس ــۇ ھ ، ب
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؟ يىرتقـۇچ  ۆگهنـدى ھايۋانالر دۇنياسىدىن بـۇ ئـادەتلهرنى ئ  
ــايۋانالر جهم ــانغا ئېتىل ئھ ــدە ئىنس ــۆزىنى  يىتى ــانالر ئ غ

  ئۆلتۈرۈۋېلىش بىلهن جازالىنامدۇ؟ 
ــىل  ــۇ ئېس ــايۋانالردىكى ب ــىيهت ھ ــدان ۋە  خۇسۇس ۋىج

ــانالردىمۇ ت) بهزى( ــدۇپىېئىنسـ ــۇ  . لمايـ ــڭ بـ ھايۋانالرنىـ
ــاددى  ىق ــهيئىلهرنى مـــ ــرى شـــ ــدىنال ىتهر يلىقلىـــ پىـــ

ــهندۈرۈش ــۋە ۋى چۈش ــاددا ج ــلهن  داننىمۇ م ــى بى ئىدىيهس
ــى    ــا ئىكهنلىكىن تهســهۋۋۇر قىلىشــنىڭ قانچىلىــك خات

: بىــز كۆرىۋاتقــان بــۇ ھادىســىلهرنى .كۆرســىتىپ بېرىــدۇ
ان ئۇنىڭغا قويغ ،تائاال ئىنساننى  ياراتقانداهللا ا -ۋىجدان ”

ــۇردۇر ــېمه     “ن ــر ن ــقا بى ــدىن باش ــهندۈرگهن دىن دەپ چۈش
شــى ۇىيهتلهرنىــڭ قۇرۇلئجهم .چۈشــهندۈرۈپ بېرەلمهيــدۇ

ــىدا  ــاسئهسناســ ــىللىكلهرنىڭ  ئاســ ــان ئېســ  قىلىنغــ
  .لىشىدۇينۇر بىلهن ئهمىلى يھهممىسى مۇشۇ ئىالھى

يولۋاس بىلهن ئىگىسى ئارىسىدا ھاسىل بولغـان ۋەقه  
ــد  ــۋىرلهپ بېرى ــۇنى تهس ۇ، ئىككىســى ئارىســىدا  دەل مۇش

ــۇ      ــۋاس ب ــۇپ، يول ــان بول ــۇھهببهت ئورنىغ ــتلۇق ۋە م دوس
دوســتلۇق ۋە مــۇھهببهتنى بۇزغــانلىقى ئۈچــۈن پهرىشــان  

ئۇنىڭ قهلبى ياراتقۇچى ياراتقانـدا بىلـله ياراتقـان     .بولدى
ــدى، ئاخ   ــلهن ئويغانــ ــۇلىرى بىــ ــهپقهت تۇيغــ ــدا ىشــ رىــ

ــا پۇشــايمان قىلىــپ    ئىنســانالرغا ئوخشاشــال قىلغىنىغ
  .ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋالدى

ــبهر ئهلهيهىسســاالم  ــۋا  باشــقىالر ”: پهيغهم ســاڭا پهتى
ــدىردىمۇتبهرگهن  ــۋا   ،هقــ ــدىن پهتىــ ــهن يهنه قهلبىڭــ ســ
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الل ۋە ھـارام ئاشـكارا بايـان    ھـا ”: دېگىنىـدەك  “سورىغىن
  .“قىلىندى

شـهرىئهت   توغرا بىلهن خاتـانى پهرقلهنـدۈرۈش ئۈچـۈن   
ھهق  .زھتــاج ئهمهســمى واكۇلتېتىنى پۈتتۈرۈشــكه مفــ

ئېنىـق  بىلهن باتىـل، ھـاالل بىـلهن ھارامنىـڭ ئارىسـى      
تائاال ھهر بىرىمىزنىـڭ قهلبىـدە شـهرىئهت    هللا ا .ئايرىلدى

ــ  ــاكۇلتېتى قوي ــمايدىغان ۇپف ــارازا، خاتاالش ــىېب ت  .كىتت
نهپسىمىزنى كۆز بويايدىغان مـاددىالردىن   تبىزدىن پهقه
ــهھۋەت ــائى   تىنۋە شــ ــىمىز، ئىجتىمــ ــراق تۇتۇشــ  ييىــ

ــرىبىگىال ــتىنۆ يتهجـ ــلهن   هللا ،لهنمهسـ ــۇرى بىـ ــڭ نـ نىـ
 ـ  پ تونۇشـىمىز ۋە ئـاق  ۈكـۆر  ،ئهقىلنى ئىشلىتىشـىمىز 


�) ���� .قارىنى پهرق ئېتىشـىمىز تهلهپ قىلىنىـدۇ   0̂ %-�� 5% (3;%
(+ 5%0

��(/ #�%&2(� #�%0�#S(%
(/ #�&20�5(BL�% (b #�&2E%(F #�%L�(2&
(/ 15%O5('#�&%I #�%&2-� $(P #f(
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 0��%%%%%% 0H(P#�� 0$%%%%%% #q(�#�� /&d���� ــۆمىنلهر� ــى مــــ ــن تهللائهگهر ا! ئــــ ىــــ
ســـــىلهرگه ھهق بىـــــلهن بـــــاتىلنى هللا قورقســـــاڭالر، ا
ــدىغان ــاھىڭالرنى    ئايرىيـ ــدۇ، گۇنـ ــا قىلىـ ــدايهت ئاتـ ھىـ

كاتتـا پهزل  هللا ا. كهچۈرىدۇ، سىلهرگه مهغپىـرەت قىلىـدۇ  

   .①�ئىگىسىدۇر
ــۇھهممهد   ــوپى م ــىس ــدۇ ئىبن ــۋايهت  نىڭجاببارلئاب رى

 :سـىدا مۇنـداق دەيـدۇ   دىتائاال ھهدىـس قۇد هللا ا ،ىچهقىلىش
 ،تۇرۇپ باياناتچىمسېنىڭ قهلبىڭدە مېنىڭ ئهلچىم ۋە «

  »زىسهن؟ۈقانداقمۇ مهندىن ئۈمىد ئ

                                                 
  .ـ ئايهت 29سۈرە ئهنفال،   ①
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ــدان  ــۇر ۋىجــ ــپاتالنغان ھهقىقهتتــ ــالق ۋە ئىســ ، ئهخــ
ــۇنداق  ــۇ ھهم ش ــىنى   .پهزىلهتلهرم ــر كىش ــىز بى گۇناھس

 .ۇبواللمايـــد لىـــك ئىـــشپهزىلهتقاچـــان ئۆلتـــۈرۈش ھېچ
ق قىلىـــش، يالغـــان ســـۆزلهش،   رىلىـــشـــۇنىڭدەك ئوغ

باشــــــقىالرغا ئهزىــــــيهت بېــــــرىش، زىنــــــا قىلىــــــش، 
ئهخالقسىزلىق قىلىش، مۇناپىقلىق قىلىش، خىيـانهت  

تائـــاال هللا ا .ئىشـــالردۇر قىلىشـــالرنىڭ ھهممىـــس ناچـــار
ــا قهدەر    ــۇرۇپ ئالغانغ ــدىكىلهرنى تاپش ــى ۋە ئۇنىڭ زېمىنن

ىـتقىچه ناچـارلىق   تاكى شـۇ ۋاق  ،داۋاملىشىدۇ شۇنداقۇم
  .ياخشىلىققا ئايلىنىپ قالمايدۇ

شــــــۇنىڭدەك مــــــۇھهببهت، رەھــــــمهت، ســــــاداقهت، 
قاتــارلىقالر رســاقلىق ۋە ئېهســان وانلىق، كهڭ قچســهۋر

گهپ، ۈبـــۇالر ئهقىـــل تـــبولـــۇپ،  پهزىلهتلىـــك ئهخالقـــالر
ــاراڭلىق ئ ــىپوســــ ــمان ،مۇملىشــــ ــن –ئاســــ زېمىــــ
  .مايدۇئايلىنىپ قالھهرگىز جىنايهتكه  ،پارچىالنمىسىال
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  ھهج پائالىيهتلىرى بۇتپهرەسلىكمۇ؟

 ،ارماقلىرىنى قاراسـلىتىپ ب خاتىرجهم ھالداتونۇشۇم 
ــپ   ــلىرىنى ھىڭگايتى ــق چىش ــاختا ،ئېزى ــۇم  س تهبهسس

ــيىن  ــدىن كې ــا وكــۆزلىرى گ ،قىلغان ــۇچىي ــر  يىقىتق بى
ــان  ــدەك   مۇشــت ئېتىشــقا تهييارالنغ بوكســچىنىڭ كۆزى

  :پارلىغان ھالدا مۇنداق دېدى
 ئوپئوچـــــۇق بۇتپهرەســـــلىك ىيىتىنىـــــڭھهج پائال

 ؟ســىزئىكهنلىكىــدە مهن بىــلهن ھهمپىكىــر ئهمهسمۇ  
غـان تـاش بىنانىـڭ ئهتراپىنـى     الدەپ ئات ”بهئـ كه“سىلهر 

ــاش     ــهيتانغا ت ــىلهر، ش ــۇنى سىاليس ــىلهر، ئ ــاۋاپ قىلىس ت
ــىد   ــلهن مهرۋە ئارىســ ــاپا بىــ ــتىش، ســ ــۈرۈش،  ائېــ يۈگــ

ش، ھهجهرۇلئهسۋەدنى سۆيۈش، يهتته قېـتىم تـاۋاپ قىلىـ   
ــگهن       ــۈرۈش دې ــتىم يۈگ ــته قې ــتىش، يهت ــاش ئې ــته ت يهت

ــڭېھ ــى كايىلهرنىـــــــ ــتىكى ھهممىســـــــ  ئۆتمۈشـــــــ
ماتلىرى ئهمهســمۇ؟ ىتىلســ - هىرگهرلهرنىڭ خــۇراپهېســ

ــ ــڭ ئۈســتىگه  ۆيهنه گ ــرامېئ”ش بهدەننى ــگهند “ه ــر  ې بى
ئوچـۇق  ئىـش؟ مېنىـڭ    قانـداق نېمىنى كىيىسىلهر، بۇ 

ــۈرۈڭ  ــا كهچـ ــۆڭلىڭىزگه كهلـــگهن بولسـ ، ســـۆزلىرىم كـ
  .لېكىن ئىلىمدە ھايا يوق

، تاماكىســـىنىڭ ئـــۇ، بـــۇ ســـۆزلهرنى قىلىـــپ بولـــۇپ
كـــۆز ئهينىكىنىـــڭ ئىســـىنى ئاســـتا ـ ئاســـتا پـــۈدەپ،    

  .مېنى كۆزىتىشكه باشلىدى ئاستىدىن
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  :مهن تهمكىنلىك بىلهن مۇنداق دېدىم
قـــانۇنالرنى مهن  يئوقۇغـــان مـــاددى ئـــۆزىڭىز ســـىزمۇ

  بىلهن بىرگه مۇالھىزە قىلمامسىز؟
ــاددا ــك  م ــدا كىچى ــاۋاپ    قانۇنى ــدا ت ــڭ ئهتراپى چوڭنى

كترون ئاتوم يادروسـى ئهتراپىـدا   ېقىلىدۇ، ئاتومدىكى ئېل
ئايلىنىدۇ، ئاي زېمىننىڭ ئهتراپىـدا ئايلىنىـدۇ، زېمىـن    
ــولى     ــامان يـ ــاش سـ ــدۇ، قۇيـ ــدا ئايلىنىـ ــاش ئهتراپىـ قۇيـ

ــت ــولى   ېسىسـ ــامان يـ ــدۇ، سـ ــدا ئايلىنىـ مىنىڭ ئهتراپىـ
لتــــــۇزالر ۇيمىســــــى ئۇنىڭــــــدىنمۇ كاتتــــــا   ېسىست
نىهــــايهت . ئايلىنىــــدۇ ئهتراپىــــدامىســــىنىڭ ېسىست

ــكاتتىلىقھهممىســى  ــڭ   ت ــر زاتنى ــان بى ــۇتلهق بولغ ا م
ــۇ بولســا ا   ــدا ئايلىنىــدۇكى، ئ ــهللائهتراپى ــز. ۇرت ــله ”: بى ال

دەيمىزغۇ؟ شۇنىڭ  “ھهممىدىن كاتتاهللا ا”يهنى  “ئهكبهر
قانۇنىنىڭىزغا بىنائهن ھهممه  يسىزنىڭ ئىلمى ،ئۈچۈن
ئهتراپىدا ئايلىنىشى كېـرەك، سـىز ھـازىر    نىڭ هللانهرسه ا

مىسـى ئهتراپىـدا ئايلىنىسـىز، سـىز ئـۆز      ېقۇياش سىست
ئىختىيـــــارىڭىزچه ئايالنمايســـــىز، ئهكســـــىچه ســـــىز 

ــۇرى ــدا  يمهجبـ ــاشھالـ ــدا  ېسىسىت قۇيـ ــى ئهتراپىـ مىسـ
ئايلىنىسىز، سىز پهقهت ئۆزلىكىڭىزدىنال ئايلىنىسىز، 

ــىزنىڭ ئ  ــۇرۇش سـ ــاي تـ ــارىڭىزدائايالنمـ مهس، ئه ىختىيـ
تىــن باشــقا ھهمــمه نهرســه ئايلىنىــدۇ، مــۇقىم هللادۇنيــادا ا

 .نىڭ ئهتراپىدا ھهرىكهت قىلىـدۇ هللا تۇرمايدۇ، ھهممىسى
كىچىكلىــك  - ىزىكىــدا ئوقۇغــان چــوڭفســىز ، بــۇمانــا 

بىز ئـۆز ئىختىيـارىمىز بىـلهن    . تىنىڭ ئۆزىدۇرىقانۇنىي
 ،ئـــۆي ۇئـــ. نىـــڭ ئۆيىنىـــڭ ئهتراپىنـــى ئـــايلىنىمىزهللا
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، بولـۇپ  ۇنجى قېتىم ئىبادەت قىلغان ئۆيا تقهللائىنسان ا
نىڭ ئـۆيى ۋە ئىشـارىتى بولـۇپ    هللائۇزۇن تارىختىن بېرى ا

بىـر ئادەمنىـڭ   دىكى سـارىيى  سىلهر كىرىملىن .كهلدى
 “بـۇ ئـادەم ئىنسـانىيهتكه تـۆھپه قوشـقان     ” :ھهيكىلىنى

ئۇنى ھۆرمهتلهش يۈزىسىدىن تـاۋاپ قىلمامسـىلهر؟    ،دەپ
بىـزلهر   ،تاپالىساڭالر سىلهر شېكىسپىرنىڭ قهۋرىسىنى

ــارەت   ــىنى زىيـ ــاالمنىڭ قهۋرىسـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ مـ
ــارەت هقىلىشـــقا قىزىققانـــدەك ئۇنىـــڭ ق ۋرىســـىنى زىيـ

ــاش    ــر تـ ــىلهر بىـ ــوالتتىڭالر، سـ ــان بـ ــقا قىزىققـ قىلىشـ
 “مان ئهسكهرنىڭ بهلگىسـى ىھرهق” :نىڭ ئالدىغالهھهيك

دەپ گۈلچهمبىرەك قويمامسـىلهر؟ سـىلهر نـېمه ئۈچـۈن     
دەپ تـاش   “شـهيتاننىڭ بهلگىسـى  ” :ىر تاشنىبىزنىڭ ب

تهنه قىلىسـىلهر؟ سـىز ئوقۇغانـدىن    ا ـ  ئاتقىنىمىزغا تاپـ 
ــ    پ ياشايســـىز، ۈرۈباشـــالپ تـــاكى ئـــۆلگهنگه قهدەر يۈگـ

ــيىن  ــىزدىن كې ــكه باشــاليدۇ،   ،س ــز يۈگۈرۈش پهرزەنتىڭى
ــاپادىن مهرۋ نبىز ــۇ سـ ــوقتىن  ۈگه يۈگۈرەىڭمـ ــىمىز يـ شـ

ــقا يۈ  ــارلىقتىن يوقۇلۇشـ ــا، بـ ــڭ بارلىققـ گۈرگىنىمىزنىـ
ــى ــنىڭ، مهرۋە ي  .بهلگىس ــاپا يوقۇلۇش ــڭ  ېس ــى ھاياتنى ڭ
ــارلىقتىن يوقۇلۇشــقا . مهنبىئــى  يوقلــۇقتىن بارلىققــا، ب
نىـــڭ مهخلۇقات جىمـــى هربـــۇ خىـــل ھهرىكهتـــل بولغـــان

مۇشـۇ   نىڭ؟ ھهج پائالىيهتلىرىكۆرۈلمهمدۇھهممىسىدە 
ــق ــىرالرنىڭ قىســ ــى  ىچهســ ــى ئىكهنلىكىنــ خۇالسىســ

  كۆرەلمهيۋاتامسىز؟
ــىز  ــانىنى سـ ــته سـ ــدىڭىز، مهن   يهتـ ــخىرە قىلـ مهسـ

ــا ۇنـــېمه ئۈچـــۈن م ،ســـىزدىن بىـــر ســـوئال ســـوراي  زىكـ
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ئىبـارەت   دو، رەي، مـى، فـا، سـو، ال، شـى، دودىـن     : نوتىلىرى
ــا       ــڭ قايتارم ــۈن ئۇنى ــېمه ئۈچ ــدۇ؟ ن ــجه بولى ــته دەرى يهت
جاۋابىنىــڭ دەرىــجه ماقــامى يهنىــال يهتــته بولىــدۇ؟ نــېمه 

ېمه ئۈچــۈن ئاســماندىكى ئۈچــۈن ســهككىز بولمايــدۇ؟  نــ 
نۇرنىـــڭ ســـىزىقى يهتـــته دەرىـــجه بولىـــدۇ؟ شـــۇنىڭدەك 

كترونالر ئاتومنىڭ كىندىكى ئهتراپىـدا ئايلىنىـدۇ،   ېئېل
ساقتىكى باال يهتته ئـايلىق بولغانـدا تولـۇق ئىنسـان     رقو

ئۆلـــۈپ كېـــتىش  ،غۇلســـاۇئۇنىڭـــدىن بـــۇرۇن ت .بولىـــدۇ
ە بىـر  ئىچىـد ۋە پۈتۈن دۇنيا خهلقى بىز  .هتىمالى كۆپېئ

كۈنلىرىنىـڭ   هھهپـت  .ھېسـابلىنىدۇ  ھهپته يهتـته كـۈن  
جهم بولــــۇپ  پۈتــــۈن ئىنســــانىيهتيهتــــته بولۇشــــىنى 

ــېمىلهرگه    ــر ن ــگهن، بۇالرنىــڭ ھهممىســى بى بهلگىلىمى
ــاكى بۇالرنىــــڭ ھهممىســــى   ــدۇ؟ يــ ــارەت قىلمامــ ئىشــ

 - ههىگهرلهرنىڭ خــــــــــۇراپېئۆتمۈشــــــــــتىكى ســــــــــ
  ماتلىرىمۇ؟ىتىلس

؟ ۈنمهمســـــىزخهت كهلســــه سۆي  ســــۆيگىنىڭىزدىن 
مۇشۇ سهۋەبتىن، سـىز بۇتپهرەسـت   . سىزۈنىئهلۋەتته سۆي

  ؟بولۇپ كېتهمسىز
پهيغهمبىرىمىز ئۆز كىيىملىرى بىلهن كۆتۈرگهن ۋە 
ــېمه    ــۆيگىنىمىزگه نـ ــۋەدنى سـ ــۆيگهن ھهجهرۇل ئهسـ سـ

ــ  ــۈن تاپـ ــۇ  ا ـ    ئۈچـ ــدا ھهرگىزمـ ــىز؟ بۇنىڭـ تهنه قىلىسـ
چـــــۈنكى بىـــــز ئىبـــــادەت   . بۇتپهرەســـــتلىك يـــــوق 

 ئهمهس، بهلكـــــىتاشـــــنىڭ ئـــــۆزىگه  ەدپائالىيهتلىرىـــــ
  .ئېنتىلىمىز ئوزۇققا ئۇنىڭدىكى مهنىۋىي
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ــالىي ــدۈرۈش،  هھهج پائـ ــى ھهرىكهتلهنـ تلىرى پىكىرنـ
تۇيغـــۇالرنى قوزغـــاش ۋە دىلغـــا تهقـــۋالىقنى     - سېھـــ

بىرقـــــانچه  ئۈچـــــۈن قىلىنىـــــدىغان ئورۇنالشـــــتۇرۇش
بىـز يالىڭـاچ بهدەن ئۈسـتىگه    . مۇناسىۋەتلهردىن ئىبارەت

تىكىلمىـــگهن بولۇشـــى شـــهرت بولغـــان  ۋە يىـــدىغانىك
 ،ىتىـدىن چىقىـپ  نهرامغا كهلسهك، ئـۇ دۇنيانىـڭ زىن  ېئ

ــدىن    ــڭ تهئهللۇقاتلىرى ــدا دۇنيانى ــڭ ھۇزۇرى ياراتقۇچىنى
ــاچ بولۇشــ  ــۈنلهي يالىڭ ــا  . نىڭ بهلگىســىپۈت ــز دۇنياغ بى

ك مـۇددەت ئىچىـدە كېلىمىـز،    ىـ كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچىل
، قهۋرىـگه كـۆز   يهنه ئوخشاش شهكىلدە چىقىپ كېتىمىز

ــۇچ ــلهن   ىئار هيۇمغ ــز، ســىلهر پادىشــاھ بى ــا كىرىمى لىقت
ــمى   ــۈن رەس ــۈش ئۈچ ــنى   يكۆرۈش ــى كىيىش كىيىملهرن

ــى    ــز دەيمىزكـ ــىلهر؟ بىـ ــهرت قىلمامسـ ــا هللا ا: شـ تائاالغـ
يالىڭـــاچ  ،هتلهرنـــى چىقىرىـــپننىســـبهتهن بـــارلىق زىن

هللا بولۇشتىن باشقا ھېچنـېمه اليىـق بولمايـدۇ، چـۈنكى ا    
ھالردىن چوڭدۇر، ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرۇش تائاال جىمى پادىشا

 ،يالىڭــاچ بولــۇپ خۇسۇســىي نهرســىلهردىن تئۈچــۈن پهقه
. لىـدۇ كېمۇناسىپ  كهمتهرلىك بىلهن دەرقهمدە بولۇشقا

رنىـڭ  ئالدىدا باي، كهمـبهغهل، شـاھزادە ۋە مىليونېرال  هللا ا
كىيىم، ئۇالرنىڭ  ـ سادداھهممىسى كىيىدىغان بۇ ئاددى  

ــلهر مهۋجــ  ــر ئارىســىدا پهرق ــڭ بى  - ۇت بولســىمۇ، ئۇالرنى
ــداش ئ    ــت ۋە قېرىنـ ــلهن دوسـ ــرى بىـ ــى ىبىـ كهنلىكىنـ

  .كۆرسىتىپ بېرىدۇ
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ۋە كاتتـا قۇرۇلتـاي،    يمـۇمى وبىزدىكى ھهج يىللىـق ئ 
كىچىــك  ئۆتكۈزۈلىــدىغانجــۈمه نــامىزى ھهپتىــدە بىــر 

  .يىغىلىش
ئوياليدىغان ۋە پىكىر يۈرگۈزىدىغان كىشىلهر ئۈچـۈن  

ســتلىكتىن يىــراق گــۈزەل بۇالرنىــڭ ھهممىســى بۇتپهرە
  .مهنىلهردۇر

ســىز مهن بىــلهن بىــرگه بىــر ئۆينىــڭ ئىچىــدە بىــر  
ــىنىڭ   ــون كىشـ ــچه مىليـ ــبهرهللا ا«نهچـ ــى » ئهكـ ساداسـ

تىلــدا قۇرئــان  نهچــچه ئــون خىــل، ياڭرىتىۋاتقــانلىقىنى
بىـز  ساڭا كهلـدۇق،   !هللائى ا”تىالۋەت قىلىۋاتقانلىقىنى، 

ــدۇق  ــاڭا كهل ــارقىلى   “س ــرارالش ئ ــۆزنى تهك ــگهن س ق دې
ــپ    ــالپ، ئېرىــ ــلهن يىغــ ــتىياقى بىــ ــۇھهببهت ئىشــ مــ
كهتكهنلىكىـــگه شـــاھىت بولغـــان بولســـىڭىز، ســـىزمۇ 
ــانالر   ــۆزىڭىز بىلمهســـتىنال يىغـــالپ كهتـــكهن، ئىنسـ ئـ

ــوالتتىڭىز   ــكهن ب ــپ كهت ــىدا ئېرى ــه   .ئارىس ــمه نهرس ھهم
ــالىكۇل م  ــدارى مـ ــى ۋە ھۆكۈمـ ــڭ  ۇئىگىسـ ــك تائاالنىـ لـ

ــت    ــڭ ھهقىقى ــىز ھۆرمهتنى ــۇ مىسلىس ــدىكى ب ىگه ئالدى
  .ۋەتتهئهلـ ز ڭىيهتكهن بوالتتى
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) ئهلهيهىسساالم(قۇرئان نېمه ئۈچۈن مۇھهممهد 

  بولمىسۇن؟ بيدۇرغان كىتاوئ

  :ئىبارىلىرىنى ئىلغاپ مۇنداق دېدىـ تونۇشۇم سۆز 
ــايمهن، مهن   ــنى خالىمـــ ــۆڭلىڭىزنى ئاغرىتىشـــ كـــ

نهقهدەر ئىززەتلهيـــدىغانلىقىڭىزنى قۇرئـــاننى ســـىزنىڭ 
 كىتـاب قۇرئاننىڭ قىممهتلىك بىـر  شۇنداقال  بىلىمهن، 

ئىكهنلىكىــدە مهن ســىز بىــلهن ھهمپىكىــر، لــېكىن     
يــدۇرۇپ چىققــان وقۇرئــان نــېمه ئۈچــۈن مۇھهممهدنىــڭ ئ

ــابى  ــر  ئهمهسكىتـ ــا بىـ ــاش كاتتـ ــۇھهممهدكه ئوخشـ ؟ مـ
تۈزۈپ چىقىشـى   نىبا بىر كىتاكاتت دەكئادەمنىڭ قۇرئان

شـــۇنداق بولۇشـــى ۇئهمهســـقۇ؟ م بلىنهرلىـــك ئىـــشئهجه
ــ  “چۈشــۈردىهللا نى ائــۇ” ه ىغمهنــتىق رەكدېگهنــدىن بهك

نىــڭ ئاســماندىن بىــر نېمىنــى هللابىــز ا چــۈنكى. ئۇيغــۇن
ــدۇق  ــۈرگىنىنى كۆرمى ــى    .چۈش ــر كىمن ــازىر بى ــز ھ بى

، ئـۇ  غـا بىر پهرىشتىنىڭ بارلىقى كئىسىملى ىئىلجىبر
ى قىلىنغان ينى ۋەھبئاسماندىن بىر كىتاىنىڭ پهرىشت

 ىــل قىلىــشقاي هنلىكىگهكبىــر كىشــىگه ئېلىــپ چۈشــ
  .ياشاۋاتىمىزدەۋردە قىيىن بولىدىغان 
  :تۇرۇپ مۇنداق دېدىم بېسىۋېلىپمهن ئۆزەمنى 

ئهكســــــىچه بىــــــز كــــــۆزگه كۆرۈنمهيــــــدىغان دەل 
ــانغا  نىـــڭپهرىشـــتىلهرنىڭ بـــارلىقىنى، ھهقىقهت ئىنسـ

ى قىلىنىپ چۈشۈشـىنى تهستىقلىشـىمىز ئاسـان    يۋەھ
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ــان لبو ــاۋاتىمىزدەۋردە غ ــۈنكى  .ياش ــانالر بۈچ ــۈن ئىنس گ
ــار تهخســـىلهرنىڭ   ــۇزالردىن ئۇچـ ــراق يۇلتـ ــا يىـ زېمىنغـ
چۈشىدىغانلىقىنى، كۆزگه كۆرۈنمهس الزىرالرنىـڭ ئـادەم   

 قئۆلتۈرگىنىنى، سىمسىز دولقۇنالرنىـڭ نىشـانالرنى نه  
ــدىغان   ــا ئايلىنىـ ــاۋا دولقۇنلىرىغـ ــدىغانلىقىنى، ھـ  ،ئۇرىـ

سـهرەڭگه قېپىغـا ئوخشـاش     هئاندىن ئۇالرنى كىچىككىن
دىغان ننىڭ ئىچىــــــگه كىرگۈزىــــــاپلىق ســــــايماقــــــ

ــادەم سايىســىنى رەســىم  ــارلىقىنى، ئ  گهرەســىملهرنىڭ ب
ئاالاليدىغان ئاپپاراتنىڭ بارلىقىنى، قاراڭغۇدا كۆرىـدىغان  
ــتىدە     ــاي ئۈسـ ــاننىڭ ئـ ــارلىقىنى، ئىنسـ ــڭ بـ كۆزلهرنىـ

ــدىغان     ــا چىقى ــارس يۇلتۇزىغ ــانلىقىنى ۋە م ــالهمماڭغ  ئ
  .تىلغا ئېلىشىدۇكېمىسىنىڭ بارلىقىنى 

نىــــڭ پهرىشــــتىلىرىدىن تائاالهللا ىرقى كۈنــــدە اھــــاز
ــڭ    ــۇ پهرىشــتىنىڭ اللهنى ــانلىقىنى ۋە ئ ــى تاۋلىغ بىرىن
ــپ   ــرىگه ئېلىـــ ــبهرلهردىن بىـــ ــىنى پهيغهمـــ ۋەھيىســـ
ــدىغان     ــته تۇيۇلماي ــانچه غهلى ــاڭالش ئ ــى ئ كهلگهنلىكىن

ــدى  ــۇپ قال ــل ئىســىملىك  .بول پهرىشــتىنىڭ  جىبرىئى
كـۆرگهن ۋە  بىر ھهقىقهت بولۇپ، بىز كۈنـدە   يهنهبارلىقى 

ــ ــان ھادىسـ ــنىش ۋە ىئاڭلىغـ ــبهتهن ئهجهپلىـ لهرگه نىسـ
ن تاشقىرى بىر مهسىلىگه ئايلىنىـپ  قېلىشتى ھهيران
  .قالدى

ــۈزۈپ   ــاالم تـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــم مـ ــان كهرىـ قۇرئـ
چـۈنكى قۇرئـان كهرىـم شـهكلى،     . ئهمهس بچىققان كىتـا 

ئىبارىلىرى، ھهرپلىرى، ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىلىملىـرى،  
تىبـارى  ېتى ئىۈزەل بـاالغىتى ۋە نـازۇك لـۇغ   سىرلىرى، گ
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 .همهسبىلهن ئىنسـان تـۈزۈپ چىقااليـدىغان بىـر نـېمه ئ     
ــ ــا مــ ــۇشبۇنىڭغــ ــاالمنىڭ ئوقــ  - ۇھهممهد ئهلهيهىسســ

يېزىشنى بىلمهيدىغان ساۋاتسىز ئىكهنلىكى، مهكتهپـته  
ســـىرتقا يېـــرىم ئارىلىـــدىن   بئوقۇمىغـــانلىقى ۋە ئهرە

سـوئالنى سوراشـقا   مىغانلىقىنى قوشساق، بۇ ىپ باقچىق
هتىمالنىڭ مـۇمكىن  ېشۈبهه ۋە ئ - ئېلىپ بارغان شهك

تائـاال سـىزگه   هللا ا. بولمايدىغانلىقى تېخىمۇ ئايان بولىـدۇ 
دەپ  ببىــر كىتــا ئوخشــاش قۇرئــان كهرىمنــى تــۈزۈلگهن 

ــقهتهن ا   ــڭ ھهقىــ ــۇپ، ئۇنىــ ــاال تهرهللا تونــ ــدىن ىتائــ پىــ
ئاگاھالنــدۇرۇپ ئىنكــار قىلغــۇچىالرنى  نىچۈشــكهنلىكى

L%� �&/04 � :ق دەيدۇمۇندا �&�#P(�(�% #b� 0�%( #��%&F#��(/ 0,%0�#hL e<(��%&!0" #��&�#�%(I #$%&'
ىـن  تهللائېيتقىنكـى، ئهگهر راسـتچىل بولسـاڭالر، ا   � ����[,

ــپ،    ــىڭالرنى چاقىرىـ ــدىغانلىكى كىشـ ــقا چاقىرااليـ باشـ

  .①�قۇرئانغا ئوخشاش بىرەر سۈرىنى كهلتۈرۈپ بېقىڭالر
ــتىلهر، قابىلى  ــنالر، پهرىش ــاالنتلىق  جى ــك ۋە ت يهتلى

ئىنسانالر بىلهن ياردەملىشىپ قۇرئاننىڭ ئوخشىشـىنى  
ــار،   هللا ا. كهلتــۈرۈڭالر ــۇ چــاقىرىقى ھــازىرمۇ ب تائاالنىــڭ ب

ئهمما ئۇنىڭ ئوخشىشىنى ھازىرغا قهدەر بىر كىم تـۈزۈپ  
  .چىققىنى يوق

 بىـــتهرەپ ئورۇنـــدا تـــۇرۇپ، ئىجـــابىي نهزەر بىـــلهن    
نــــى مــــۇھهممهد قارايــــدىغان بولســــاق، قۇرئــــان كهرىم

ئهلهيهىسساالمنىڭ تۈزۈپ چىقىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىش 
  .مۇمكىن بولمايدۇ

                                                 
  .ـ ئايهت 38سۈرە يۇنۇس،   ①
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ــۆزى توقــۇپ چىققــۇچى  : بىرىنچــى ســهۋەب ــۇ ئ ــاۋادا ئ ن
قـــايغۇلىرى ۋە  – بولســـا ئىـــدى، ئۇنىڭـــدا ئۆزىنىـــڭ غهم

بىز  .هتلىرىنى ئهكس ئهتتۈرگهن بوالتتىدامان – ھهسرەت
هن تاغىسـى  بىـل  ئۇنىڭ بىر يىل ئىچىـدە ئايـالى خهدىـچه   
ئۇنىـڭ ھاياتتـا    ئهبۇ تالىبتىن ئايرىلىـپ قالغـانلىقىنى،  

ــار    ــقا يــ ــىدىن باشــ ــۇ ئىككىســ ــ - شــ ــوق  ۆلىكىيــ يــ
ۇ شـ  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . بىلىمىزئىكهنلىكىنى 

ــۆپ   ــهۋەبتىن كـــ ــكهن  - دەرتســـ ــدىئهلهم چهكـــ . ئىـــ
ـ سـۆز    قانـداق شـۇنداقتىمۇ قۇرئانـدا ئـۇالر ھهققىـدە ھېچ    

 ،كهتكهنـدە  چـاچراپ وغلى ئىبراھىم ئ .تاپالمايمىزئىبارە 
ئېقىــپ كهتــكهن بولســىمۇ،  يــاش كۆزلىرىــدىن تــارامالپ

. پهقهتــال تىلغــا ئېلىنمىغــانقۇرئانــدا ئۇنىــڭ ۋەقهلىكــى 
ــر ي    ــڭ ھېچبى ــان كهرىمنى ــز قۇرئ ــۇھهممهد  ېبى ــدە م رى

هئهتىنــــــى ئهكــــــس مهنپئهلهيهىسســــــاالمنىڭ ئــــــۆز 
  .ئايهت تاپالمايمىز ئهتتۈرىدىغان ھېچقانداق
ئىـل  ېد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ پ هبهزى ئايهتلهر مۇھهمم
پهيغهمــبهر . نازىــل بولغــان ھالــداۋە پىكىرلىــرىگه زىــت 

ــۇراپ،م  بىــر قــارىغۇ كىشــىدىن  الئهلهيهىسســا  يــۈزىنى ب
قۇرەيشــنىڭ چوڭلىرىغــا ئالــدىنى قىلغانــدا چۈشــكهن     

ماالمهت قىلىـپ  ئايهتكه ئوخشاش بهزى ئايهتلهر ئۇنىڭغا  
)F�-�(�%(%�(/ (v(C. �%(�#F)%���� :نازىل بولغان #X� &=75% (V. �%-�-N(%
 &,%-�(P(� (:
0� #�%&
 5%((/.  #/(+

_(� #�L̂ %%%�� &,%%%(P(�E(�(%I &�-�-̂ %%%(
 يېنىغـــا ئهمـــا كهلگهنلىكـــى ئۈچـــۈن� ����
ــاالم ( ــبهر ئهلهيهىسس ــۈزىنى   ) پهيغهم ــۈردى ۋە ي ــى ت تهرىن

ئـۇ  ) بهلكـى (نېمه بىلىسهن؟ !) ئى مۇھهممهد( .ئۆرىۋالدى
ــا ( ــهندىن ئالغـ ــدىن سـ ــلهن گۇناھلىرىـ ــپهت بىـ ) ن مهرىـ
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نهســىههت ئــاڭالپ   - يــاكى ۋەز. پاكلىنىشــى مــۇمكىن 

  .①�ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشى مۇمكىن
ــۇپ   ــل بولــ ــايهت نازىــ ــر ئــ ــدە بىــ ــبهر  ،بهزىــ پهيغهمــ

تـــوغرا  بىرىنىـــڭئهلهيهىسســـاالم قىلغـــان ئىشـــالردىن 
�) ���� :ئهمهســلىكىنى بىلدۈرىــدۇ%% #b(+ &,%%(� (4�%%&2(
 4(+ s�%%0C(E0� (45%% (� 5%%( �%%-� (� _

  (>#�%-� *��%02(� *N%
0N(F &,%]���(/ (<(� 0RY� &�
0�&
 &,]���(/ 5(�#%O ;��� (W(�(F (4/&�
0�&� 0W#�(X� �0I (� 06#h&%

 *��%0H(F *c� (̂ %(F #�&� #̂ % (R(+ 5% (��0I #�&2-!(�(� (9(C(b 0,]��� (�L *c5(�پهيغهمـبهرگه  � �����0

ــۇرۇپ    ــى (زېمىنــدا دۈشــمهننى كــۆپرەك ئۆلتــۈرمهي ت يهن
ــالمغا    ــپ، ئىسـ ــىنى يوقىتىـ ــرىكلىكنىڭ ھهيۋىسـ مۇشـ

يه ئــېلىش ، ئهســىرلهردىن فىــدى)قــۇۋۋەت بهرمهي تــۇرۇپ
ســـىلهر دۇنيـــا ! مىنلهرۇئئـــى مـــ. اليىـــق ئهمهس ئىـــدى

ســـىلهرگه ئـــاخىرەتنى هللا مهنپهئهتىنـــى كۆزلهيســـىلهر، ا
غــــالىبتۇر، ھــــېكمهت بىــــلهن ئىــــش    هللا ا. تىلهيــــدۇ

شــنى ئوچــۇق چهكلهنمىــگهن ئى(نىــڭ هللا. قىلغۇچىــدۇر
ھـۆكمى ئهزىلىسـى   ) قىلغانالرنى جازالىماسـلىق دېـگهن  

فىـدىيه ئالغـانلىقىڭالر   ) ئهسـىرلهردىن (بولمىسا ئىـدى،  

  .②�ئۈچۈن ئهلۋەتته زور ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر
ــم مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنى    ــان كهرى ــدە قۇرئ بهزى
ــقا     ــۆزنى قىلىشـ ــر سـ ــۇنداق بىـ ــكۈچىلىرىگه شـ ئهگهشـ

ئهگهشــكۈچىلىرىگه بۇنــداق  ىــڭنئادەم بىــر بۇرۇيــدۇكى،
�;b&%$0 ���� :شى مۇمكىن ئهمهسىسۆزنى قىل�� #�%L 51F #�%0" &G%E&� 5%( #$%&'

 *��%0C; *�
 0̂ %(O ->0? 5(O(+ 5((/ -�(�0? �(��&
 5( ->0? &�0C-�(+ #40? #�&20" (>(/ �0" &$(P#�&%
 5( k0�#�(+ 5((/���� 

                                                 
  .ـ ئايهتكىچه 4ـ دىن  1هسه، سۈرە ئهب  ①
  .ـ ئايهتلهر 68ـ ۋە  67سۈرە ئهنفال،   ②
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ا ۋە ماڭــ نكــى، تــۇنجى پهيغهمــبهر ئهمهســمهن،   ئېيتقى�
ــايمهن، مهن    ــدىغانلىقىنى ئۇقم ــېمه قىلىنى ــىلهرگه ن س
پهقهت ماڭا ۋەھيـى قىلىنغـان نهرسـىگىال ئهگىشـىمهن،     

ــىلهرنى ا(مهن پهقهت  ــدىنهللاســ ــڭ ئازابىــ ــۇق ) نىــ ئوچــ

  .①�ئاگاھالندۇرغۇچىمهن
ــكۈچىلىرىگه  ــدا ئهگهشـ ــارى ھالـ ــا ” :ئىختىيـ  ۋەماڭـ

ــېمه قىلىنىــ  بىلمهيــمهن، مهن دىغانلىقىنى ســىلهرگه ن
زىيـــانغىمۇ ئىـــگه ـ پســـىم ئۈچـــۈن پايـــدىغىمۇ     ئـــۆز نه

زىيانغـــا ئىـــگه ـ ســـىلهر ئۈچۈنمـــۇ پايـــدا     بواللمـــايمهن،
ــايمهن ــ “بواللمــــ ــدىغان دېگهنــــ ــۆزنى قىلىــــ  دەك ســــ

ســۆزلهر  بۇنــداق .تېپىلمايــدۇ دىن يهنه بىــرىپهيغهمــبهر
چى بپ كېتىشــىگه ســهۋەقىلىــئهگهشــكۈچىلىرىنىڭ تار

الر بۇ ئـايهتنى  يبولىدۇ، بۇ ئهمىلىيهتته يۈز بهردى، يهھۇدى
ئۆزىگىمۇ، بىزگىمـۇ بولىـدىغان ئىشـنى    ”: قىلىپ باھانه

بىلمهيدىغان پهيغهمبهرنىڭ بىزگه نېمه پايدىسى بار؟ بۇ 
پهيغهمـبهر  . دېيىشـتى  “ئادەمنىڭ بىـزگه كېرىكـى يـوق   

ــدىن    ــۆز ئىچىــ ــى ئــ ــان كهرىمنــ ــاالم قۇرئــ ئهلهيهىسســ
بۇنــداق ئــايهتلهرنى ھهرگىــز يــدۇرىۋالغان بولســا ئىــدى، وئ
  .ويدۇرمىغان بوالتتىئ

ــۇكى  ــهۋەب شـ ــى سـ ــڭ   :ئىككىنچـ ــان كهرىمنىـ قۇرئـ
ئىبارىلىرىگه نهزەر سالىدىغان بولسـاق، ئۇنىـڭ رېتىمـى،    

ــى، قۇ ــىتهرتىپـــــ ــىنىڭۋە تۈز رۇلمىســـــ  بئهرە ۈلۈشـــــ
 بئهدەبىياتىغا قهتئى ئوخشـىمايدىغانلىقى، بـۇرۇنقى ئهرە  

                                                 
  .ـ ئايهت 9سۈرە ئهھقاف،   ①
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ــۈپ   ەئهد ــڭ تۈزۈلــــ ــداق ئىبارىلهرنىــــ ــدا بۇنــــ بىياتىــــ
بولـۇپ  بىياتىدا تۇنجى ەئهد بئهرە نىڭبۇ باقمىغانلىقى ۋە

. ئىكهنلىكىنــى كــۆرىمىز ئوتتۇرىغــا چىققــان ئۇســلۇب   
بىياتىدا بۇنىڭغا ئوخشـىغان  ەئهد ببۇندىن كېيىنمۇ ئهرە

ــر  ــهرنىبى ــ  ئهس ــىمىز قهتئى ــۇمكىن ئهمهس يكۆرىش . م
ــرى ەئهد ئهرەب ــاتى نهس ــي ۋە بىي ــگه  يرىىئېش دەپ ئىككى

، ينهســرى ىن كېــيىنولغانــدقۇرئــان نازىــل ب. ئــايرىالتتى
 .دەپ ئـۈچكه ئايرىلىـدىغان بولـدى    يۋە قۇرئانى يرىىئېش

نهسىرمۇ ئهمهس، ئىككىسـىنىڭ   ،ئىرمۇ ئهمهسېبىز  ش
ئىر مۇزىكىسى قـاپىيه  ېئارىسىدا بىر سۆزنىڭ ئالدىدا، ش

ــ  ،مهســىلهن .ۋەزنىــدە بولىــدۇ  ل ئهبــرەس ۇشــائىر ئىبن
  :   رىغا قارايلىىئېۇ شمۇنئهلئهسهدىنىڭ 

 ٔاه6 عبيد  ٔاقفر من 
  فليس يبدي وما يعيد

  
رىدا مۇزىكا ماقامى ئىككى بوغـۇم  ىئېائىرنىڭ بۇ شش

بـۇ ماقـام    ،دۇكىىقاپىيهسىدىن چىق “دال”بىلهن ئۇزۇن 
ئهممـا قۇرئـان كهرىمنىـڭ     .دەپ ئاتىلىدۇ “نىزام تاشقى”

ــا  ــامى بولس ــۇزىكى ماق ــزام ” ،م ــى نى ــان“ئىچك  .دا قۇرۇلغ
�����(�;q��(/ b �(d0? 0$#�-���(/�f���� ����  كى،چاشگاھ ۋاقتى بىـلهن قهسـهم 

ئهتراپنى قاپلىغان چاغـدىكى كـېچه بىـلهن     قاراڭغۇلۇقى

  .①�كىقهسهم

                                                 
  .ـ ئايهت 2ـ ۋە  1سۈرە دۇھا،   ①
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ــاددى ــۇ ئ ــوق  يب ــدە بوغۇممــۇ ي ــوق ،ئىبارى ــاپىيهمۇ ي . ق
ــر    ــاس بىـ ــۆزىگه خـ ــدىن ئـ ــۇنداقتىمۇ ئۇنىڭـ ــداشـ  ئاھاڭـ

  .چۇقوچىقىۋاتقانلىقى ئ
�& ')LO0? Lc(� (M5%%� /) ���� :مۇنـۇ ئــايهتلهرنى ئـاڭالپ كــۆرۈڭ  %%#H(P#�� (�% ()

5}�0	%% (T Lc(� (:0{5(F&�%%0" �%%&�(+ #�%%(�(/ 51C#�%% (T &U#+-�%%�� ($(P(%�%% #T�(/ �%%LE 0ــى ���� ���� ــۇ ئېيتت : ئ
ــاالم ( ــا ئهلهيهىسسـ ــى زەكهرىيـ ــارىم) يهنـ مهن  !پهرۋەردىگـ

ــۈچ  ــقهتهن كـ ــېچىم   -ھهقىـ ــتىم، چـ ــدىن كهتـ قۇۋۋىتىمـ
ســاڭا دۇئــا قىلىــپ ئۈمىدســىز  ! پهرۋەردىگــارىم. ئاقــاردى

%	)� .t%,���� ؛①�ىم يوقبولۇپ قالغىن #8(�0� (4K#�%&	#�� (:%#�(�(F 5%(E#�(NO(+ 5%(.   ->0?
�%(8 #6(
 �% (�L� 1<(�0�#̂ (�. �%(�&P#�� 0p�(/5(�%-!��(/ (W#�( #X� (9%(� (R #�%-�L 1i
0N%E(�.  �%(�(F &�(� #�-�%��

_(�(%� #b� 0�#�(P#������ قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغـا سـېلىش   . تاھا�
ــۈن ئهمهس ــنتهللا(پهقهت   ،ئۈچ ــدىغانالرغا ۋەز ) ى  -قورقى

ئۇ زېمىننـى ۋە  . نهسىههت قىلىش ئۈچۈن نازىل قىلدۇق
ئېگىز ئاسمانالرنى ياراتقان زات تهرىپىدىن نازىـل  ) كهڭ(

ــان ــك ا. قىلىنغ ــتىدە هللا مهرھهمهتلى ــۆزىگه (ئهرش ئۈس ئ

  .②�قارار ئالدى) اليىق رەۋىشته 
ــايهتلهر  ــۇ ئ ــىڭىز گهب ــق   ،زەڭ سالس ــڭ رېتىملى ئۇنى

سـالىدىغان   لهرزىـگه لىرىدىن ئادەمنىڭ يۈرىكىنى ئىبارى
 .نىڭ جاراڭلىق نهغمه ئاۋازىنى ئاڭاليسىزغبىر يانار تا

���� s�0�(� #!; ev#�(O 0l #�(%
 �0I �1�(�#�(� 51�
0� #�03#�(�(F 5(E#�(b#�(+ 5-O0?.  #�&3-%O(�% (� (U5%-E�� &�0N%E(�
 e�%%0P(	E; e$%% #6(O &̀ 5%% (f#F(+���� ىــز شــۇملۇقى شۈبهىســىزكى، ئــۇالرنى ب�

ھـاالك  (ئۈزۈلمهيدىغان شۇم كۈندە سوغۇق بوران ئهۋەتىپ 

                                                 
  .ـ ئايهت 4سۈرە مهريهم،   ①
  .ـ ئايهتكىچه 4ـ دىن  1سۈرە تاھا،   ②
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ــدۇق ــىلهرنى  )قىل ــوران كىش ــدىن(، ب ــۇپ ) ئورۇنلىرى يۇل
كېتهتتـــــى، گويـــــا ئـــــۇالر قومـــــۇرۇۋېتىلگهن خورمـــــا 

  .①�كۆتهكلىرىدەك ياتاتتى

��1�%%(�#�(� �، � e�%%0P(	E;ــگهن  � ــلهردې ــۇددى  كهلىمى ــار خ يان
ئــاقىۋىتى ىكى ، قاچــانبولــۇپ تاغنىــڭ جــاراڭلىق ئــاۋازى

الكهت بىلهن نهتىجىلهنگهن بىر خهۋەرنى اھ لۇققورقۇنچ
ئاڭالتســا، بــۇ خهۋەرنــى بايــان قىلغــان ئايهتنىــڭ ئاھــاڭى  
ئىنساننىڭ يۈرىكىنى ئاغزىغـا كهلتۈرىـدىغان شـهكىلدە    

رىـدىكى  ۇقىۋە قىسقا كېلىـدۇ، ي  لۇقجاراڭلىق، قورقۇنچ
خۇشــاللىق ئــاقىۋىتى  ىكىقاچــان. ئــايهتلهردىمۇ شــۇنداق

ــدىغان خهۋەر    ــاكى نهتىجىلىنى ــگهن ي ــلهن نهتىجىلهن  بى
ــه ــق    كهلس ــرى يېقىملى ــۇزۇن ۋە نهغمىلى ــايهتلىرى ئ ، ئ


)b 5%)%�)75 ���� .قۇرۇلغـان بىـلهن  ئىبارىلهر (/ 0�75%( �%0P(�#%"� &W#�(+ 5%(
 ($%�0'(/
 ($%%%�0'(/ Lk0��%%&f#�� �%%%(�(F #p(�(%�%% #b�(/ &�%%% #(X� (�%% 0q&'(/ 75%%% (�#�� (x�%%0u(/ �%%0P0�#'(+  0l #�%%%(	#�L� 1��%%#P&%"

 (��0�0�5%%-H������ � ــن ــى زېمى ــۇت   !ئ ــى بۇل ــۇتقىن، ئ ــۈيىڭنى ي  !س
كـاپىرالرنى  (نىـڭ  هللاتارقىغىن دېيىلدى، سۇ سـوغۇلدى، ا 

ھــۆكمى ئىجــرا قىلىنــدى، ) غهرق قىلىشــتىن ئىبــارەت
كېمه جۇدى تېغىنىـڭ ئۈسـتىدە توختىـدى، زالىـم قهۋم     

  .②�ھاالك بولسۇن دېيىلدى
شـــى، ۈئىبارىلهرنىـــڭ تۈزۈل لهۋزىلهرنىـــڭ قۇرۇلۇشـــى،

سۆزلهرنىڭ تهركىۋى بىـلهن مهنىلىـرى ۋە مهقسـهتلىرى    
  .ۇ شهكىلدە باغلىنىدۇمۇش ىالپهقهت قۇرئان كهرىمد

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 20ـ ۋە  19سۈرە قهمهر،   ①
  .ـ ئايهت 44سۈرە ھۇد،   ②
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ئانــالىز  تهپســىلىيخىمــۇ ېبىــز ت :ئــۈچىنچى ســهۋەب
ــۇ قهدەر     ــڭ شـ ــان كهرىمنىـ ــاق، قۇرئـ ــدىغان بولسـ قىلىـ
ئىنچىكه ۋە نازۇكلۇققا ئىگه ئىكهنلىكىنى كـۆرىمىزكى،  

پى ئۆز ئورنىدىن باشقا جاينى قوبـۇل  ىنىڭ ھهر بىر ھهرئۇ
سـىز بىـر    .قىلمايدۇ، ئىلگىرى يـاكى كېـيىن بولمايـدۇ   

ســۆزنىڭ ئورنىغــا يهنه بىــر ســۆزنى يــاكى بىــر ھهرپنىــڭ 
ھهر بىر كهلىمه . ئورنىغا باشقا بىر ھهرپنى قويالمايسىز

ــپ    ــدىن تاللىنىــ ــۆزلهرنىڭ ئىچىــ ــان ســ ، مىليونلىغــ
قىلغىلـى قهتئىـي بولمايـدىغان    ئىلگىرى ياكى كېيىن 

قۇرئـــان كهرىمـــدىكى بـــۇ  .دەرىجىـــدە ئورۇنالشـــتۇرۇلغان
ھهرگىزمـۇ   ېزىقچىلىقتـا مىسلىسىز ئىنچىكىلىكنى ي

  .كۆرەلمهيسىز

)5~) �)%�)�'�0) ���� :قۇرئان كهرىمنىڭمهسىلهن، L��� 5(E#�(b#�(+(/���� زبى���� 

دېــگهن  ①�يــامغۇرنى ھهيدەيــدىغان شــامالالرنى ئهۋەتتــۇق
ــدى ــاراڭ  ��)%%%%�)�'�0) � كىئايىتىــ ــىگه قــ ــگهن كهلىمىســ . دېــ

شــامال  ”: ئۆتمۈشــته بــۇ ســۆزگه مهجــازى مهنه بېرىــپ    
ــى     ــۈپ زېمىنن ــامغۇر چۈش ــدىن ي ــدۇ، ئان ــۇتنى ھهيدەي بۇل

ــدۇ    ــالهتكه كهلتۈرى ــۇمكىن ھ ــقا م ــرائهت قىلىش دەپ  “زى
شـــامال تـــوك    ،ئهمـــدى بولســـا  . تهپســـىر قىلىنـــاتتى 

ــۇتالرنى تــــوك   چىقىرىشــــنى قوبــــۇل قىلىــــدىغان بۇلــ
بىرىگه ئۇرۇشـى   – بىر ،چىقارمايدىغان بۇلۇتالرغا ھهيدەپ

ــدۈرماما، چاق  ــلهن گۈلــ ــاقبىــ ــېغىش   مــ ــامغۇر يــ ۋە يــ

ــدۇ ھادىســىلىرى  ــۈز بېرى ــۇ   ��)%%�)�'�0) � .ي ــۆز مۇش ــگهن س دې

                                                 
  .ـ ئايهت 22سۈرە ھىجر،   ①
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ھــازىر بىــز شــۇنى بىلىمىزكــى، شــامال . مهنىــدە بولىــدۇ
ــڭ ېچ ــىچهكنى ــ  چېڭىن ــر چ ــدۇ، ېيهنه بى چهككه يۆتكهي

يهنه شۇنى . چىقىرىشقا باشاليدۇ قچهك ئۇرۇېئاندىن ئۇ چ
بىلىمىزكـــى، يـــامغۇر ئۆزلىكىـــدىنال يـــامغۇر بولـــۇپ     
چۈشــــــــمهيدۇ، يــــــــامغۇر ســــــــۇالرنىڭ دولقــــــــۇن ۋە 

نهم بتهلپۈنۈشـــلىرىدىن ئـــۆرلهپ بۇلۇتقـــا ســـىڭگهن شـــه
بىــرى بىــلهن  – بۇلــۇتالر بىــر ھالىتىــدىكى ســۇ بولــۇپ،

ــۈر  ــۈش ۋە ســ ــارقىلىق  ىھهر كىلىشئۈسۈشــ ــى ئــ كىتــ
شـۇنىڭ   .زېمىنغـا چۈشـىدۇ   ەھالىتىد يامغۇر ،سىقىلىپ

ئى بولغان زېمىندىن ئايرىلغـان سـۇ   هئهسلى مهنب ،بىلهن
 - زېمىنــدىكى ئــوت ،ماددىســى يهنىــال زېمىنغــا قايتىــپ 

ــدانغا    ــى مهيـ ــىش ھادىسىسـ ــلهن بىرلىشـ ــاھالر بىـ گىيـ
  .كېلىدۇ

بىر كهلىمىنىڭ ئالدىدا تۇرىمىزكى، شۇنداق بىز  انام
ىلمــى جهھهتــته ئهڭ  ئــۇ كهلىــمه مهجــازى، ھهرپــى ۋە ئ   

ــۇپ قالم  ــ ،ســتىنامــۇكهممهل ســۆزال بول ، يبهلكــى پهننى
جهھهتتىمــۇ تهڭدىشــى يــوق بىــر     نهغمىــيۋە  يبىــەئهد

  .ھېسابلىنىدۇ كهلىمه
/)<) �)%%�#�&�&��# ���� :تائــاال باشــقا بىــر ئــايهتته مۇنــداق دەيــدۇهللا ا

%-2&�#�� �%(�0? 5% (30" #��&� #�%&�(/ 0$%0t5(C#�50" �&2(E% #%�(%" �&2(��(�#(+ 0U5%-E�� 0M�(�%#(+ #�%L 5%1	
0�(I #��&�&�#�%(�0� 0l5
 (4�%&�(�#P(%� #�&�O(+(/ 0�#\ بىرىڭالرنىڭ مـاللىرىنى نـاھهق    - بىر� ����"50@0

يهۋالمــاڭالر، بىلىــپ تــۇرۇپ كىشــىلهرنىڭ بىــر قىســىم 
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ماللىرىنى زۇلۇم بىلهن يهۋېلىش ئۈچۈن ھاكىمالرغا پارا 

  .①�بهرمهڭالر
ــد  ــارا بېرىلىـ ــته پـ ــته ئهمىلىيهتـ ــدار پهسـ ىغان ئهمهلـ

ــى ي ،ئهمهس ــىمۇ ۇقىبهلكـ ــدا بولسـ ــان   ،رىـ ــېكىن قۇرئـ لـ

ــ �&��# � دەكهرىمـــــ ــانىنىلقولل كهلىمىســـــــى �/)�&%%%%%%%�#  .غـــــ

ــدىكىئهرەب �&��# � چى ــى ي �/)�&%%�# ــكه  ىقۇكهلىمىس ــدىن پهس رى
ســــۇنۇلغاننى ئىپادىلهيــــدۇ، بــــۇ يهردە بــــۇ كهلىمىنــــى 

پـارا   ،قوللىنىشى، ئهمهلدارنىڭ ماقامى ئۈستۈن بولسىمۇ
ېلىش بىلهن پهسكهشلىك قىلغـانلىقىنى ئىپـادىلهش   ئ

بۇ قۇرئان كهرىمنىڭ بـاالغهت جهھهتـته   مانا  ،ئۈچۈندۇركى
ــۈمله     ــلهن جـ ــك بىـ ــازۇك ۋە ئىنچىكىلىـ ــك نـ قانچىلىـ

  . ۇرىدقۇرغانلىقىنىڭ نامايهندىس

�) {{{{ :تائاال جىهـاد ئايىتىـدە مۇنـداق دېـدى    هللا ا 0̂ %-�� 5% (3;%
(+ 5%(


 �(d0? #�%%&2(� 5%%( #��%%&E(K 0W#�(X� �%%(�0? #�&�#�(%'5%%-\� 0,%%]��� 0$�0C%% (b �%%0I #�/&�%%0�O� &�ئــى ���� ����'2(� ($%%�0&%%
نىــڭ يولىــدا جىهــاد قىلىشــقا  هللاســىلهرگه ا! مــۆمىنلهر

چىقىڭالر دېيىلسه، نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن ئـايرىلغىڭالر  

  .②�كهلمهيدۇ؟

�� بۇ ئايهتته��'5%h��  ،كهلىمىسىنى قولالنمـاي � #�&�#�(%'5%-\�� 
ى كهلىـــمه چـــچـــۈنكى بىرىن .نـــدىقولال نىكهلىمىســـى

ــدىن ئاير ــمهي ىيۇرتىـ ــى كهلـ ــىۋېلىش  لغۇسـ ئېغىرلىشـ
غــا مهھــكهم ئېســىلىۋالغانلىقىنى  ىيۇرت ،بىــلهن بىــرگه

ى كهلىـــمه پهقهت يۇرتىـــدىن  چـــئىپادىلىســـه، ئىككىن

                                                 
  .ـ ئايهت 188سۈرە بهقهرە،   ①
  .ـ ئايهت 38سۈرە تهۋبه،   ②
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ــىۋ ىئاير ــمهي ئېغىرلىشــــ ــى كهلــــ لغانلىقىنى الغۇســــ
ــقا بۇيرۇلســـاهللا ا. ئىپادىلهيـــدۇ ــاال ئۇرۇشـ چىققۇســـى  ،تائـ

ــم ــان قور  كهل ــهپ تۇرىۋالغ ــا دەسس ــڭ قهي ئارقىغ قاقالرنى
ــاقنهقهدەر قو ــانالر  اۋە ج رقۇنچـــــ ــىز ئىنســـــ سارەتســـــ

ــاالغهت     ــر بـ ــۆرۈلمىگهن بىـ ــلى كـ ــى مىسـ ئىكهنلىكىنـ
ئۇسلۇبىدا ئاشكارىالش ئۈچۈن كهلىمىنىڭ ھهرپلىرىنـى  

  .بىرىگه چاپالش ئۇسلۇبىنى قولالندىـ بىر 
ــى   هللا ا ــتىن پهرزەنتلهرنـــــ ــاال كهمبهغهللىكـــــ تائـــــ
ــق    ئۆلت ــۈرىدە پهرقلى ــى س ــۆكمىنى ئىكك ــلىك ھ ۈرمهس

#%ea(i ����: ئىككى ئايهت بىلهن ئىپادىلىدى? #�%L �&�(�(>#/(+ #��&�&%� #	(%� (>(/
 #�&)5%%%-
0? (/ #�&2&'&̀ #�%%%(%O &�%%% #�-O���� �  ــاالڭالرنى ــۇپ بـ ــامراتلىقتىن قورقـ نـ

ــق      ــا  رىزىــ ــىلهرگه ۋە ئۇالرغــ ــز ســ ــۈرمهڭالر، بىــ ئۆلتــ

ــز �%&�&%%��# ����؛ ①�بېرىمى #	(%� (>(/�&�5%%-
0?(/ #�&3&%'&̀ #�%%(%O &�%% #�-O eai%% #0? (J(�%% #8(R #�%%&�(�>#/(+���� 
ــالىلىرىڭالرنى   ���� ــۇپ بـــــ ــتىن قورقـــــ كهمبهغهللىكـــــ

  .②�ئۇالرغا ۋە سىلهرگه رىزىق بېرىمىز. ئۆلتۈرمهڭالر
ئـايهت تاسـادىپىي ھالـدا پهرقلىـق يېزىلغـان      ئىككى 

پىالنلىــــق ھالــــدا پهرقلىــــق نازىــــل بهلكــــى  ئهمهس،
ــان ــامرا“ .قىلىنغـــ ــالىالرنى  نـــ ــۇپ، بـــ تلىقتىن قورقـــ

بالىالرنىڭ ئاتا ـ ئانىسـى ھازىرنىـڭ     دېگهندە، ”ئۆلتۈرۈش
بىــز ” :ئۆزىــدە نــامرات بولغــان بولىــدۇ، شــۇڭا ئــايهتته     

ــز   ــق بېرىمىـ ــا رىزىـ ــىلهرگه ۋە ئۇالرغـ ــدىدە “سـ . پ كهلـ
ــۇپ  ” ــتىن قورقـ ــۇپ قېلىشـ ــبهغهل بولـ ــالىالرنى كهمـ بـ

                                                 
  .ـ ئايهت 151سۈرە ئهنئام،   ①
  .ـ ئايهت 31سۈرە ئىسرا،   ②
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نـا كهمـبهغهل   بولسا، ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئاتا ـ ئا  “ئۆلتۈرۈش
ــيىن،     ــدىن كېـــ ــالىالر تۇغۇلغانـــ ــېكىن بـــ ئهمهس، لـــ
ــۇپ،    ــۇپ قېلىشــىدىن قورق ــبهغهل بول ئۆزلىرىنىــڭ كهم

ــار   ــالى بـ ــۈرۈۋېتىش ئېهتىمـ ــالىلىرىنى ئۆلتـ ــۇڭا  .بـ شـ
 “زئۇالرغا ۋە سىلهرگه رىزىق بېرىمى” :كېيىنكى ئايهتته

بىر يازغۇچىنىـڭ ئهقلىـگه مانـا مۇشـۇنداق      .دەپ كهلدى
  .ىڭ كېلىشى ئهسال مۇمكىن ئهمهسئىنچىكه پهرقلهرن

ــايهتلهردىكى كهلىمىلهرنىڭ ــۇئـ ــرەر   مـ ــان بىـ ھهر زامـ
ئالدىغا يـاكى ئارقىغـا ئېلىنغـانلىقىنى    كمهت ئۈچۈن ېھ

جـازاالش ھهققىـدىكى   رىلىـق قىلغـانالرنى   ئوغ. كۆرىمىز
ئــايهتته ئهر ئــوغرى ئايــال ئوغرىــدىن بــۇرۇن كهلســه، زىنــا 

ــگهن  ــال  قىلغــانالرنى جــازاالش ھهققىــدە كهل ــايهتته ئاي ئ
ــۈرۈلگهن   ــۇرۇن كهلت ــاخوردىن ب ــاخور ئهر زىن ــڭ . زىن بۇنى

 رلهرقتــــا ئهىلىچۇقتــــۇركى، ئوغروســــهۋەبى ناھــــايىتى ئ
زىنـــا  .ئايالالرغـــا نىســـبهتهن نهچـــچه ھهسســـه ئاكتىـــپ

دەســلهپكى چــاقىرىق ئايالالرنىــڭ  ،مهسىلىســىدە بولســا
ئۈچــۈن  لهرئهر پهردازالپ،ئــۆزىنى  ،ئهيــنهك ئالــدىغا ئۆتــۈپ

 .يىشى بىلهن باشلىنىدۇىالپ كلتا يوپكىنىڭ قىسقا ئه

���� e< (�%#� (V (J%(B 0 5% (�&3 #%EL e�% 0��(/ -$%&� �/&�0� #V5(I �0O�-N��(/ &J(�0O�-N������ �   زىنـا قىلغـۇچى
ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئهرنىڭ ھهر بىرىنى يۈز دەررىـدىن  


%) ����؛ ①�ئــۇرۇڭالر 0�%%#
(+ #��&P(�#'5%%(I &J('0�5%%-!��(/ &a0�5%%-!��(/ 1>5%% (2(O 5(C%% (!(� 5%% (�0" 7�(N%% (V 5(�&3
 *��%%02(� *N%%
0N(F &,%%]���(/ 0,%%]��� (�%%Lئوغرىلىــق قىلغــۇچى ئهرنىــڭ ۋە  ���� ����

هللا ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قىلمىشىنى جـازاالپ، ا 

                                                 
  .ـ ئايهت 2سۈرە نۇر،   ①
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ــوللىرىنى     ــىدىن ق ــش يۈزىس ــرەت قىلى ــدىن ئىب تهرىپى
غالىبتۇر، ) ئۆز ئهمرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا(هللا ا كېسىڭالر،

   .①�لهن ئىش قىلغۇچىدۇرھېكمهت بى
دىن بـۇرۇن تىلغـا   القنى كۆزۇئايهتته ق 16 ،شۇنىڭدەك

ــدى �) /)�0B#I(X�(/ (�5%%%(�#"(X%%%�)>���� :ئالـ #�%%% -!#�� &�%%%&2(� ($%%%(P (V(/���� ــىلهرگه هللا ا� سـ

51P ����؛ ②�قۇالق، كۆز ۋە يۈرەكلهرنى ئاتـا قىلـدى   #�%(b #�%&3(� 5%(E#�(P(V(/
 1< (�%%%0B#I(+(/ �1�5%%%(�#"(+(/���� ����  ــۇ ــا قـ ــز ئۇالرغـ ــى  بىـ ــۆز، قهلبلهرنـ الق، كـ

�# ����؛ ③�بهردۇق% 0�#"(+(/ #�% 030" #�0� #b(+���� ����  ،قۇالقلىرى تازا ئاڭاليـدىغان

�) /)��#�&%Z)��)  ����؛ ④�كۆزلىرى تازا كۆرىدىغان بولىـدۇ %(�(C#��(/ (� #�%-!�� -40?
 1>/&Z%% #!( &,%#E(F (45%% (� (:%%0B�/&+ ;$%&����� � قــۇالق، كــۆز، دىــل) يهنــى ســهزگۈ

ئۈســـتىدە ھهقىـــقهتهن نىـــڭ قىلمىشـــلىرى )ئهزالىـــرى

%%3)�) ����؛ ⑤�ســوراق قىلىنىــدۇ  -ســوئال  #8(
 #4(+ (4/&�0�(�%% #!(� #�&�%%E&� 5%%((/
�&�&�5%(�#"(+ (>(/ #�&2&P #�%(b #�&2#�(�(F���� � سىلهر)  دۇنيـادىكى چـېغىڭالردا (

قۇلىقىڭالرنىـــــڭ، كۆزۈڭالرنىـــــڭ، تېرىلىرىڭالرنىـــــڭ 
ســــىلهرنىڭ زىيىنىڭالرغــــا گۇۋاھلىــــق بېرىشــــىدىن 

ــاقالنمىغان  ــدىڭالرس �& ����؛ ⑥�ئى�%% 0�(C�� &��0�%%-!�� (�%%&)(/ *7 #�%% (T 0,%%0�#h 0�(����� 
ھهممىنــى هللا ا ئوخشــاش ئهمهســتۇر، اقــهللاھــېچ شــهيئى ا����

  .⑦�ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

                                                 
  .ـ ئايهت 38سۈرە مائىدە،   ①
  .ـ ئايهت 78سۈرە نهھل،   ②
  .ـ ئايهت 26سۈرە ئهھقاف،   ③
  .ـ ئايهت 38 سۈرە مهريهم،  ④
  .ـ ئايهت 36سۈرە ئىسرا،   ⑤
  .ـ ئايهت 22سۈرە فۇسسىلهت،   ⑥
  .ـ ئايهت 11سۈرە شۇرا،   ⑦
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يهنى قۇالق ھهردائىم ئالدىدا تىلغا ئېلىنغـان بولـۇپ،   
قۇالقنىــــڭ كــــۆزدىن بهكــــرەك نــــازۇك ۋە مــــۇكهممهل 

  .چقانداق شۈبهه يوقتۇرئىكهنلىكىدە ھې
ــ   ــارلىقىنى ئــ ــڭ بــ ــز جىننىــ ــا ، اڭاليمىزبىــ ئهممــ

  .كۆرمهيمىز
نىـــڭ ســـۆزلىرىنى ئىشـــىتتى ۋە   هللاپهيغهمـــبهرلهر ا

  . ھېچكىم ئۇنى كۆرمىدى ئهمماگهپلهشتى، 
قۇلىقىـدا  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قۇرئان كهرىمنـى  

 قنىــڭۋاوبىــر ئانــا نۇرغــۇن ب  . تهســلىم ئالــدى  ئــاڭالپ
ــۆز  ــاڭالپ پهرق ىبالىســىنىڭ يئارىســىدىن ئ غىســىنى ئ

بىــر قــاراپال ئۆزىنىــڭ بالىســىنىڭ    ئهممــا تهلهيــدۇ، ېئ
ئىنســان ئۇخلىغانــدا كۆزىمــۇ . يــۈزىنى پهرق ئېتهلمهيــدۇ

قــۇالقنى ئىلغــار . ئۇخلىمايــدۇئهممــا قــۇلىقى ئۇخاليــدۇ، 
ئۈســكۈنىلهر بىــلهن ئىــنچىكىلهپ تهكشــۈرگىنىمىزدە،  

ــازۇك    ــۇ نـ ــقهتهن كۆزدىنمـ ــڭ ھهقىـ ــقۇالقنىـ هزگۈر ۋە سـ
  .ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز

ــال ــ  - مــ ــۈلكنى پهرزەنــ ــا  لهتمــ ــۇرۇن تىلغــ ردىن بــ
)E(%" (>(/ *M5%&%�4) ���� :كمهت بـار ېشۇنداق ھ ئېلىشتىمۇ &�%(�E(
 (> (l #�%(%
 .

 e��0�% (b ew%#�(	0" (,%-��� �(�(+ #�() يهنـى قىيـامهت كـۈنى   (ئۇ كـۈنى  � ����?0<- 
ــۇلالر  ــال ۋە ئوغ ــدۇ  م ــدا يهتكۈزەلمهي ــڭ هللا(پهقهت  .پاي نى

پـاك قهلـب بىـلهن كهلـگهن ئـادەمگىال پايـدا       ) دەرگاھىغا

�%0�* ����؛ ①�يهتكۈزۈلىدۇH(F *�% #V(+ &= (�%E0F &,%-���(/ *J%(E #%�0I #�%&�&� (>#/(+(/ #�&2&��(�% #(+ 5% (�-O0?���� 

ــالىلىرىڭالر  � ــاللىرىڭالر، ب هللا ســىلهرگه ا(ســىلهرنىڭ م

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 89ـ ۋە  88سۈرە شۇئهرا،   ①
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 نىـڭ دەرگاھىـدا  هللابىـر تۈرلـۈك سـىناقتۇر، ا   ) تهرىپىدىن

%�#51B ����؛ ①�كاتتا ساۋاب بار (T 0,%]��� (�%L �%&)&�(>#/(+ (>(/ #�&3&��(�%#(+ #�&3 #%E%(F (�0E#S&%� �(�
 (4/&�%%%%%%0�5 (R 5%%%%%% (3�0I #�%%%%%% &) 0�5%%%%%%-E�� &c5(�%%%%%% #�(+ (:%%%%%%0B(� ــىزكى، � ����/)+&/# شۈبهىســــ
نىـڭ ئـازابى ئالدىـدا    هللاكاپىرالرنىڭ ماللىرى، بـالىلىرى ا 

ــۇالر  ــدۇ، ئــ ــىگه دال بواللمايــ ــز ھېچنهرســ دوزاخ  ھهرگىــ

� "0%,0 ����؛ ②�ئهھلىدۇر، دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ&);�% 0�&O 5% (�-O(+ (4�&C% (! #�(
(+
��%%%0E("(/ eM5%%%- �%%% 0.  #�%%%&3(� &�0�5%%% (!&O  (4/&�&P%%% #8(
 -> $%%%(" 0p�(�%%% #%� (6#�� �%%%0I���� ����)ئـــۇالر (

ــال   ــا مـــ ــڭ ئۇالرغـــ ــى   -بىزنىـــ ــۈك ۋە ئهۋالتالرنـــ مۈلـــ
ــىلىق    ــز ياخشـــ ــۆزلىرىگه تېـــ ــى ئـــ بهرگهنلىكىمىزنـــ

ق دەپ ئويالمدۇ؟ ھهرگىز ئۇنـداق ئهمهس، ئـۇالر   قىلغانلى

� ����؛ ③�ئۇقمايــدۇ&3(%" L̂ %%(P&%�0� &,%%]��� &�%%
0�&
 5%% (�-O0? #�%%&)&�(>#/(+ (>(/ #�&3&��(�%% #(+ (:%%#C 0f#P&%� (i%%(I
 0<5%%(� (�#�� �%%0I 5%% مــۈلكى ۋە ئهۋالدى ســېنى  -ئۇالرنىــڭ مــال ���� ����"30)

ر ئۇالرنى بـۇ دۇنيـادا شـۇ نهرسـىله    هللا ئهجهبلهندۈرمىسۇن، ا

O%#�)5 ����؛ ④�بىلهن ئازابالشنى ئىرادە قىلىـدۇ  ;�%�� &<5%(� (�#�� 5% (�-O(+ ��%&�(�#F�
 eo%%%#�(u 0$%%%(h (�(� 0� (>#/( #X�(/ 0M�(�%%% #( #X� �%%%0I *�&%\5%%% (2(�(/ #�&2(E%%% #%�(%" *�&R5%%%(�(%�(/ *J%%%(E
0̀ (/ *�%%% #3(�(/ *w%%%0P(�

 &,%%%&�5(C(%O (�5%%%-�&2#�� (w%%% (f#F(+���� ���� بىلىڭالركـــى، دۇنيـــا تىرىكچىلىكـــى
ــد ــته  (ىن، ئويۇنــــ ــاخىرەتتىن غهپلهتــــ ــىنى ئــــ كىشــــ

ــارا  مهشــغۇالتتىن، زىبــۇ) قالدۇرىــدىغان زىننهتــتىن، ئۆزئ
مـــال، پهرزەنـــت كۆپهيتىـــپ  -پهخىرلىنىشـــتىن، پـــۇل 

ــارەتتۇر،   ــلهن  (پهخىرلىنىشــتىن ئىب ــېغىش بى ــرەر ي بى

                                                 
  .ـ ئايهت 15سۈرە تهغابۇن،  ①
  .ـ ئايهت 116سۈرە ئال ئىمران،   ②
  .ـ ئايهتلهر 56ـ ۋە  55سۈرە مۇئمىنۇن،   ③
  .ئايهت ـ 55سۈرە تهۋبه،   ④
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ئۆسـۈملۈكى دېهقـانالرنى خۇرسـهن قىلغـان     ) ئۆستۈرگهن

  .①�يامغۇرغا ئوخشايدۇ
گىــرى ـ كېــيىن بايــان قىلىــش    ئىل مانــا مۇشــۇنداق

 ســــهۋەبى،بۇنىــــڭ . شــــهكلى بهكمــــۇ كــــۆپ ئۇچرايــــدۇ
 - نچىســـىنىڭ ئىدىيهســـىدە مـــالىئىنســـانالرنىڭ كۆپ

  .ئىززەتلىك بولۇشىدۇر ەكپهرزەنتلهردىن بهكر نىڭمۈلك
تۈزۈلۈشـــــىدىكى ئايهتلىرىنىـــــڭ  قۇرئـــــان كهرىـــــم

بهدىئىيلىكنـــى باشـــقا ۋە ئىپادىلهشـــتىكى  نهپىســـلىك
ــاراڭ . ســىزالماينېمىــدىن تاپھېچ ــايهتكه ق ــۇ ئ /)?40 � :مۇن

5% (�&3(%E #%�(%" ��&�0�% #�(�(I ��&�(%�(� #%'� (��0E 0 #Z&�#�� (�0 045(�(�0{5(t���� � ئهگهر مۆمىنلهردىن
ئىككى گۇرۇھ ئۇرۇشۇپ قالسا، ئىككىسىنىڭ ئارىسـىنى  

   .②�تۈزەپ قويۇڭالر
�%)�&������ بۇ ئايهتته(� ئىبارىسىنى قوللىنىش ئارقىلىق،  �����'%#
ـــ بىـــــر        ــقان بىـــ ــۇرۇھالرنى رى بىـــــلهن ئۇرۇشـــ گـــ

%%%����5: دىنالىـــئارق بىرلهشـــتۈرۈۋەتتى، (�&3(%E #%�(%" ��&�0�%%% #�(�(I����  يهنـــى

ــۇڭالر  � ــۈزەپ قوي ــ �ئىككىســىنىڭ ئارىســىنى ت يىش دې
بۇنىـڭ بهكمـۇ    .ئارقىلىق، ئىككـى گـۇرۇھنى ئـايرىۋەتتى   

 – بىـر  ئۇرۇشـتا ئىككـى تهرەپ  : نازۇك بىر ھېكمىتى بـار 
ر بهدەنـــدىن چىققـــان بىـــگه ئارىلىشـــىپ، خـــۇددى بىـــرى

يهنه سۈلهى ئهسناسىدا ئـۇالر   .قولالردەكال بولۇپ كېتىدۇ
ر ـ بىـرىگه   ئىككى تهرەپ بولىدۇ ۋە ھهر ئىككـى تهرەپ بىـ  

ئهگهر مــۆمىنلهردىن ئىككــى «: ۇڭاشــ. ئهۋەتىــدۇ ۋەكىــل

                                                 
  .ـ ئايهت 20سۈرە ھهدىد،   ①
  .ـ ئايهت 9سۈرە ھۇجۇرات،   ②
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، ئىككىسىنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ )ئۇرۇشۇپ قالسا(گۇرۇھ 
  .دىۈلكهلتۈر ەدېگهن ئىبار »قويۇڭالر
ــھهت ــر،  بئهرە ات ــدىكى زى ــاغلىغۇچىچى ــۇچىۋە ئۇل ب  ىغ

ھهرپلىرىنىمۇ قۇرئان كهرىمدە خالىغان جايغـا قـويغىلى   
دىن باشـــقا جايغـــا ىـــبولمايـــدۇ، ئـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ جاي

ۋە  ســـېهرىي كـــۈچى كمىتـــى، ېھ ،يۆتكىلىـــپ قالســـا 
 قۇرئـان كهرىمنىـڭ بىـر    ،مهسىلهن. تىدۇىنى يوقىسهۋەب

  :دېگهن ئىبارە بار “ۇورايدئۇالر سهندىن س”: قانچه يېرىدە
���� 5% (�&3&�#\0?(/ 0U5%-E�0� &�0I5%(E((/ *�%�0C (� *�%#\0? 5 (�03�0I #$&' 0� 0!#�(�#��(/ 0� #�(6#�� 0�(F (:(O�&�(� #!(


 (�% #�(P#�� 0$&' (4�&	0�E&
 �(d5( (:(O�&�(� #!(
(/�5(�030P#�-%O �0 &�(%C !) مـۇھهممهد  ئـى (���� ����+)�#
دا سورىشــىدۇ، ســهن ســهندىن ھــاراق ۋە قىمــار توغرىســى 

بۇنىــــڭ ھهر ئىككىســــىدە چــــوڭ گۇنــــاھ ۋە «: ئۇالرغــــا
پايـــدىمۇ بـــار، لـــېكىن ) ئازغىنـــا مـــاددى(كىشـــىلهرگه 

دېگىـن،  » تېخىمۇ چوڭ ئۇالردىكى گۇناھ پايدىغا قارىغاندا
ئـــۇالر ســـهندىن نېمىنـــى ســـهدىقه قىلىـــش توغرۇلـــۇق  

) سـهدىقه قىلىڭـالر  (ئارتۇقىنى ) ئېهتىياجدىن(سورايدۇ، 

�L"(� 0%%%�����؛ ①�دېگىـــن%% #(+ #�%%% 0 &~/;�%%�� 0$%%&' 0~/;�%%%�� 0�%%(F (:(O�&�(�%%% #!(
ئـــۇالر � ����/)
. ســـهندىن روھنىـــڭ مـــاھىيىتى ھهققىـــدە سورىشـــىدۇ 

ــدۇ  « ــارىم بىلىــ ــاھىيىتىنى پهرۋەردىگــ ــڭ مــ  »روھنىــ

)�)�'L�%(�#��(/ 0U5-E�0� &G�0 ����؛ ②�دېگىن 0 '&$# (�0)J-�0)X� 0�(F (:(O�&�(� #!(
ئـى  (� ����
يهنـى ئاينىـڭ   (سهندىن يېڭـى چىققـان ئـاي     !)مۇھهممهد

كىچىــــــك چىقىــــــپ چوڭىيىــــــدىغانلىقى، ئانــــــدىن 

                                                 
  .ـ ئايهت 219سۈرە بهقهرە،   ①
  .ـ ئايهت 85سۈرە ئىسرا،   ②
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ــدىغانلىقى ــۇق سورىشــىدۇ،  ) كىچىكلهي ــا(توغرۇل ) ئۇالرغ
ــىلهرنىڭ  « ــۇ كىش ــودا ( ئ ــك، س ــېتىق،  - تىرىكچىلى س

) مۇئـــامىله، روزا تۇتـــۇش، ئېغىـــز ئـــېچىش قاتـــارلىق    
ــى   ــى ھېسابلىشـ ــڭ ۋاقىتلىرىنـ ــالرنىڭ ۋە ھهجنىـ ئىشـ

  .①�دېگىن »ۇرئۈچۈند

دېــگهن  ����'&%%$# � :يــۇقىرىقى ئايهتلهرنىــڭ ھهممىســىدە
  : لېكىن تاغ ھهققىدە سورىغاندا. كهلدى ئىبارە
����51�%% #!(O �%%L"(� 5(3&�%% 0!E(
 #$%%&	(%I 0M5%%(C 0f#�� 0�%%(F (:(O�&�(�%% #!(
ــۇالر ســهندىن ���� ����/) ئ

پهرۋەردىگارىم ئۇالرنى كۇكـۇم  «تاغالر توغرۇلۇق  سورايدۇ، 
ئـــۇنى  ،نـــدىن شـــامالنى ئهۋەتىـــپئا ،تالقـــان قىلىـــپــــ 

ــورۇيدۇ ــن »س ــدى ②�دېگى ــى . دەپ كهل ــگهن �'&%%$# �يهن  دې
بولـۇپ   ����I%)	&%$# ����ھهرپى قوشـۇلۇپ،   “ف” :ئىبارىنىڭ ئالدىغا

    :ئهمما .كهلدى
���� 0��-�%�� (< (�%%#F(� &w%� 0V&+ *w%%
0�(' �LO0n%(I �%%LE(F k0�5%(C0F (:(�(�% (b �(d0?(/���� ���� مېنىــڭ

ــا، مهن بهنــــدىلىرىم ســــهندىن مهن توغرۇلــــۇ ق سورىســ
ھهقىقهتهن ئۇالرغا يېقىنمهن، ماڭا دۇئا قىلسا، مهن دۇئـا  

دېـگهن   ③�قىلغۇچىنىڭ دۇئاسـىنى ئىجـابهت قىلىـمهن   
ــايهتته  ــى  ����'&%%%%$# �ئــ ــى”يهنــ ــگهن  “ئېتقىنكــ ــارەدېــ  ئىبــ

تائاالنىـڭ  هللا كهلتۈرۈلمىدى، چۈنكى بـۇ يهردىكـى سـوئال ا   
غا سـوئال ىكى ئۆزى ھهققىد تائاالهللا ، ابولۇپ ئۆزى ھهققىدە
ــاۋا  ــۆزى ج ــ بئ ــ كهبېرىش ــانلىقى   رەكبهك ــق بولغ ھهقلى

                                                 
  .ـ ئايهت 85سۈرە بهقهرە،   ①
  .ـ ئايهت 105سۈرە تاھا،   ②
  .ـ ئايهت 186سۈرە بهقهرە،   ③
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كهلتۈرمىدى، ناۋادا كهلتۈرسـه ئىـدى،    ئىبارىنىئۈچۈن بۇ 
تائـــاال ئـــۆزى ھهققىـــدە ســـورالغان ســـوئالغا ۋاســـىته  هللا ا

  .بهرگهن بوالتتى بئارقىلىق جاۋا
ــۇنىڭدەك ــز”ۋە  “مهن” ش ــر  “بى ــلىرىمۇ بى  – ئالماش

  . بىرىنىڭ ئورنىغا كهلتۈرۈلمهيدۇ
ــش ۋە   تهللا ا ــل قىلىــ ــان نازىــ ــارىتىش، قۇرئــ ــاال يــ ائــ

سـۈپهتلهر جهم   يمۇھاپىزەت قىلىشقا ئوخشىغان ئىالھى
ــر پ  ــان بىـ ــدىن ېبولغـ ــدا ئىلـ ــۆز ئاچقانـ ــز”، سـ ــى “بىـ نـ

H0I5%%&�4) ���� :ئىشــلىتىدۇ (�(� &,%%(� 5%%-O0?(/ (� #�L̂ %%�� 5%%(E#�-N(%O &�%% #�(O 5%%-O0?���� ���� ــاننى قۇرئ
ھهقىــــقهتهن بىــــز نازىــــل قىلــــدۇق ۋە چوقــــۇم ئــــۇنى 

�# L�%%(�&� (>#�%%(�(%I'&�4) ����؛ ①�دايمىزقوغــ&�5%%(E #	(�(R &�%% #�(O���� ���� ســىلهرنى بىــز

ــاراتتۇق، تهس ــرەك ئهمهســمۇ؟  رىقلىشــىڭالتي ?O0-%%5 ����؛ ②�كې
 0� #�(	#�� 0J(� #%�(� �0I &=5(E#�(NO(+���� ���� بىز قۇرئاننى ھهقىقهتهن شهبى قهدرىدە

E&%%%%�4) ����؛ ③�نازىــــل قىلــــدۇق #�&� 5%%%%- �&�#%
(+(�%%%%(%I(+ . &� #6(� #�&�%%%%O(+(+ &�%%%% #�(O #l(+ &,%%%%(O�&	
 (4�&	0�5%% ئايالالرنىــڭ بهچچىــدانىغا تۆكــۈلگهن (ســىلهر � ���6#)

) ئىنسان قىلىـپ (ئۇنى سىلهر . مهنىنى دەپ بېقىڭالرچۇ
ــز  ــاكى بىـــ ــان قىلىـــــپ(يارىتامســـــىلهر؟ يـــ ) ئىنســـ

h)%����؛ ④�يارىتامدۇق؟ #(+ 5(E#� -�(" 5(E #%B 0T �(d0?(/ #�&)(� #b(+ 5(O#� (�(T(/ #�&)5(E #	(�(R &� #�(O #�&3(�5
 1i
0�%#C(%����� ���� بىز ئۇالرنى ياراتتۇق، ئۇالرنىڭ بهدىنىنى مهزمۇت

) ئـۇالرنى ھـاالك قىلىـپ   (قىلدۇق، ئهگهر بىـز خالىسـاق   

                                                 
  .ـ ئايهت 9سۈرە ھىجر،   ①
  .ـ ئايهت 57سۈرە ۋاقىئه،   ②
  .ـ ئايهت 1سۈرە قهدر،   ③
  .ـ ئايهتلهر 59ـ ۋە  58سۈرە ۋاقىئه،   ④
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ئورنىغــــــا ئۇالرغــــــا ئوخشــــــاش باشــــــقا ئــــــادەملهرنى 

  .①�دەسسىتهتتۇق
ــگهن    ــايهتلهردە كهل ــۇ ئ ــز”ب ــى “بى ــ ئىبارىس  يئىالھى

ئهگهر . بېرىــدۇ نى چۈشــهندۈرۈپمــۇمىوســۈپهتلهرنىڭ ئ
ــلهن ا  ــاالم بىــ ــا ئهلهيهىسســ ــايهت مۇســ ــىدا هللا ئــ ئارىســ

ــاب  ىدىكىئارىســـهللا بهنـــدە بىـــلهن ا ،بولغىنىـــدەك خىتـ
ئىبارىســـــى  “مهن”ۇ ۋاقىتتـــــا ئـــــھهققىـــــدە بولســـــا، 

�����k0: قوللىنىلىدۇ #�0̂ %0� (< (i-��� 0�0'(+(/ �0O #�&C#F5(I 5(O(+ ->0? (,(�0? (> &,-��� 5(O(+ �0E-O0?����  

ۇرمهن، مهنـدىن باشـقا ھـېچ مهبـۇد     تهللامهن ھهقىقهتهن ا�
يوقتۇر، پهقهت ماڭـا ئىبـادەت قىلغىـن، مېنـى     ) بهرھهق(

  .②�ياد ئېتىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن
نى ئىشــلهتتى، ئىبارىســى “مهن”تائــاال بــۇ ئــايهتته هللا ا

، بـۇ ئهينـى   زاتىنـى تىلغـا ئالـدى    بۇ ئايهتته ئۆزهللا چۈنكى ا
ــدانىيهت   ــادەتته ۋەھــ ــا ئىبــ ــر دەهللا(ۋاقىتتــ ــى بىــ پ نــ

ــش ــان    كه)بىلى ــقا بولغ ــقهت قىلىش ــدۇرۇش دىق ئاگاھالن
شــۇنىڭغا ئوخشــاش بهكمــۇ ئىــنچىكه  مۇ. ھېســابلىنىدۇ

سهۋر قىلىش ھهققىدە نازىل بولغان ئىككـى  مهسىلىنى 
%%�# ���� :ئوخشــاش ئــايهتته كــۆرىمىز 0 (:%0�(d -40? (:("5%%(�(+ 5%( �%%(�(F #�0C% #��(/

 0��%%&& #X� 0l#N%%(F���� ���� ــكهن كــۈلپهتلهرگه ســ هۋر قىلغىــن ســاڭا يهت
چـــۈنكى ھهقىقهتـــكه دەۋەت قىلغـــۇچى ئهزىـــيهتلهرگه    (

ــۇ ھهقىــقهتهن قىلىشــقا ئىــرادە تىكلهشــكه  )ئۇچرايــدۇ ، ب

                                                 
  .ـ ئايهت 28سۈرە ئىنسان،   ①
  .ـ ئايهت 14سۈرە تاھا،   ②
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�) ?0�(� (:0�(d -40�0l#N(F # ����؛ ①�تېگىشلىك ئىشالردىندۇر(�(u(/ (�(%C(� �(�(�(/
 0��&& #X����� ���� ،نىـڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن   هللا(كىمكى سهۋر قىلسا (

هلـــۋەتته قىلىشـــقا ئىـــرادە   ئىنتىقـــام ئالمىســـا، بـــۇ ئ  

  .②�تىكلهشكه تېگىشلىك ئىشالردىندۇر
بـۇ ھهقىـقهتهن قىلىشـقا    ” :ئايهتته سـهۋرنى چى بىرىن

دەپ  “ئىـــرادە تىكلهشـــكه تېگىشـــلىك ئىشـــالردىندۇر   
بـۇ ئهلـۋەتته قىلىشـقا    ” :ى ئايهتتهچسۈپهتلىدى، ئىككىن

دەپ  “ئىـــرادە تىكلهشـــكه تېگىشـــلىك ئىشـــالردىندۇر   
ــايهتته چــنئىككى .ســۈپهتلىدى ــلهن   “الم”ى ئ ــى بى ھهرپ

 “سـهۋر ”، بۇ يهردىكـى  شۇكى كمىتىېتهكىتلىشىنىڭ ھ
سىزگه ئوخشـاش ئىنسـان بولغـان دۈشـمهندىن كهلـگهن      

ى چـ ، بـۇ بىرىن بولـۇپ  تلهرگه سـهۋر قىلىـش  هجاپا ۋە كۈلپ
ئىالھـى كـۈلپهتلهرگه سـهۋر     ئايهتته مهقسهت قىلىنغـان 

ىـيهت،  ئىنسـاندىن كهلـگهن ئهز  . ئېغىـردۇر  مۇقىلىشتىن
، ئهممـا تهقـدىرى   ىش تهسجاپا ۋە كۈلپهتلهرگه سهۋر قىل

گىدۇ، ېئىالھى بولۇپ كهلگهن كۈلپهتلهرگه ھهممه باش ئ
  . ئۇنىڭدىن باشقا چارە يوق

پىـــدىكى مۇالھىزىمىزنىـــڭ ئهينىســـىنى ىھهر “الم”
يامغۇر ياغدۇرۇش ۋە ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈرۈش ھهققىـدە  

 :ۈۋېلىشــقا بولىــدۇىمۇ كۆرنازىــل بولغــان ئىككــى ئــايهتت
���� (4�&"(�% #8(� k0̂ %-�� 75% (�#�� &�&�#%
(+(�%(%I(+.  (4�%&�0NE&�#�� &�% #�(O #l(+ 04#N%&�#�� (�% 0 &=�%&�&�#�(NO(+ #�&�%O(+(+ . #�%(�

 (4/&�&2%% #8(� (>#�%%(�(%I 5%% 1V5(V&+ &=5%%(E#�(P(V 75%% (8(O���� �  ســىلهر ئىچىۋاتقــان ســۇنى

                                                 
  .ـ ئايهت 17سۈرە لوقمان،   ①
  .ـ ئايهت 43سۈرە شۇرا،   ②
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ۇ ئۇنى بۇلۇتتىن سـىلهر چۈشـۈردۈڭالرم  . دەپ بېقىڭالرچۇ
ئــۇنى  ،يــاكى بىــز چۈشــۈردۇقمۇ؟ ئهگهر بىــز خالىســاق    

پهرۋەردىگارىڭالرنىـــڭ زور ( .تۇزلـــۇق قىلىـــپ قويـــاتتۇق

� ���� ؛①�نېمىشقا شۈكۈر قىلمايسىلهر؟) نېمهتلىرىگه&�#%
(+(�%(%I(+
 (4�%%%%&\&� #�(� 5%%%%-.  (4�%%%%&F0��-N�� &�%%%% #�(O #l(+ &,%%%%(O�&F(�#N(%� #�&�%%%%O(+(+. 5%%%%15(�&� &=5%%%%(E#�(P(f(� 75%%%% (8(O #�%%%%(����� 

ئۇنى سىلهر . سىلهر تېرىغان زىرائهتنى دەپ بېقىڭالرچۇ����
ــدۈرۈپ    ــز ئۈن ــاكى بى ــدۈردۈڭالرمۇ ي ــدىغان (ئۈن دان چىقى

 ،ئهگهر بىــز خالىســاق ،)زىــرائهت قىلىــپ ئۆســتۈردۇقمۇ؟

  .②�ئهلۋەتته ئۇنى دانسىز قۇرۇق چۆپكه ئايالندۇراتتۇق
ئۇنى تۇزلـۇق   ،ئهگهر بىز خالىساق” :ى ئايهتتهچبىرىن
ئهگهر ” :ى ئــايهتتهچــئىككىن .دېــدى “ققويــاتتۇقىلىــپ 

ــاق  ــز خالىس ــۆپكه     ،بى ــۇرۇق چ ــىز ق ــۇنى دانس ــۋەتته ئ ئهل
ــدۇراتتۇق ــدى “ئايالن ــىدەچبىرىن .دې ــۋەتته” :ىس ــى “ئهل ن

ــدىغان  ــهۋەبى  “الم”ئىپادىلهيـ ــڭ سـ ــوق، بۇنىـ ــۇكى، يـ  شـ
ئىنســــانالر ئارىســــىدىن ئاســــماندىن تۇزلــــۇق يــــامغۇر 

ــدىغانلىقىنىياغدۇراال ــد يـــ ــڭ داۋا قىلىـــ ىغان بىرىنىـــ
ــگهن      ــۋەتته دېـ ــۇڭا ئهلـ ــۇمكىن ئهمهس، شـ ــى مـ چىقىشـ

ھهرپىنـى كهلتۈرۈشـكه    “الم”نى ئىپادىلهيـدىغان  تتهكى
ــدى  ــوق ئىـ ــاجهت يـ ــا  .ھـ ــېكىن ئىنسـ ــدىن نلـ الر ئىچىـ

دانىســـز قـــۇرۇق چـــۆپكه  ،الك قىلىـــپالهرنــى ھـــ تزىرائه
ئايالندۇرۇشـــنى داۋا قىلىـــدىغانالر چىقىشـــى مـــۇمكىن، 

  .ھهرپىنى قوشۇپ قويدى “الم”ى ئايهتته چشۇڭا ئىككىن

                                                 
  .ـ ئايهتكىچه 70ـ دىن  68سۈرە ۋاقىئه،   ①
  .ـ ئايهتكىچه 65ـ دىن  63سۈرە ۋاقىئه،   ②
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ــ  ــڭ ئوخشىشــــــــ ــراھىم ىبۇنىــــــــ نى يهنه ئىبــــــــ
ئهلهيهىسســـــاالمنىڭ پهرۋەردىگـــــارىنى سۈپهتلىشـــــى   

ــايهتته كــۆرەلهيمىز   ــگهن ئىككــى ئ k0̂ ���� :ھهققىــدە كهل %%-��(/
��%%%0� #�&
 -�%%%&\ �%%%0E&�� 0�&
ئـــۇ مېنـــى ئۆلتۈرىـــدۇ، كېـــيىن يهنه    � ����


) ����؛ ①�تىرىلدۈرىدۇ(/ �%0E&�0P#�&
 (�%&) k0̂ -��(/ 0��0	% ئۇ مېنى تامـاق  ���� ����!#

  .②�بىلهن تهمىنلهيدۇ، ئۇسسۇلۇق بىلهن تهمىنلهيدۇ
ــلهن ت  ــاق بىـ ــڭ  هتامـ ــىدە ئۇنىـ ــنلهش مهسىلىسـ مىـ

ئىـل ئىكهنلىكىنـى تهكىـتلهش ئۈچـۈن     ېبىر پ يئىالھى
چۈنكى ھهممه ئۇنىڭغا  .دېگهن سۆزنى قوشۇپ قويدى ”(&%�) “

ئىچـــمهك بېرىـــدىغانلىقىنى داۋا قىلىشـــى    - مهكېيـــ
ــۇ كهلىمىنــى كهلتۈرمىــدى چبىرىن .مــۇمكىن  ،ىســىدە ب

قا ئوخشاش ئۆلتـۈرۈش ۋە قايتىـدىن   هللاچۈنكى ھېچكىم ا
  .تىرىلدۈرۈشنى داۋا قىاللمايدۇ

ــان كهرىمـــدە مهللا ا ــاال قۇرئـ ــاۇتائـ ــۇلمانالرغا خىتـ  بسـ

�# ����: قىلىـــپ مۇنـــداق دېـــدى&�#�%%%&�#d(+ �0O/&�&�#d5%%%(I���� � مېنـــى يـــاد

 .③�ئېــــتىڭالر،  مهنمــــۇ ســــىلهرنى  يــــاد ئېــــتىمهن    
�)�}�0$) ���� :قىلىپ مۇنداق دېـدى  بالرغا خىتاييهھۇدى% #b0? �%0E(" 5%(


 #�&2#�%%%%(�(F &G%%%% #�(P#%O(+ �%%%%0�-�� (�%%%%0� (�#P0O #�/&�%%%% &�#d����� ئــــى ئىســــرائىل ئهۋالدى���� !

   .④�مېنىڭ سىلهرگه بهرگهن نېمىتىمنى ياد ئېتىڭالر

                                                 
  .ـ ئايهت 81سۈرە شۇئهرا،  ①
  .ـ ئايهت 71سۈرە شۇئهرا،   ②
  .ـ ئايهت 152سۈرە بهقهرە،   ③
  .ـ ئايهت 40سۈرە بهقهرە،   ④
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نـى  هللائـۇالر ا  مهنپهئهتپهرەس بولۇپ،الر يچۈنكى يهھۇدى
ئهممـا   .ت بولمىسـا يـاد قىلمايـدۇ   نېمهت، پايـدا ۋە مهنـپه  

 ، بهلكـى نى پايدا ۋە مهنپهت ئۈچۈن ئهمهسهللاسۇلمانالر اۇم
  .دۇىپهقهت زاتى ئىالھىنى ياد قىل

ئىنســانالرغا  يتائــاال خۇسۇســى هللا ئهينــى شــهكىلدە ا 
ــا ــپ بخىتـ �0c5%%%(C#�(X� �%%%0 ���� :قىلىـ #/&+ 5%%%(
ــل  ���� ����/)��%-	&04�%%%  ــى ئهقىـ ئـ

رمــــال وســــه، ندې ①�مهنــــدىن قورقــــۇڭالر! ئىگىلىــــرى
ــا  ــانالرغا خىت ــپ بئىنس U5%%-E�� 5%%& ���� :قىلى ()&��&'(/ �%%0�-�� (�5%%-E�� #��&	-%�5%%(I

 &<(�5% (f ئىنسـان ۋە تاشـال يېقىلغــۇ بولغـان دوزاخــتىن    ���� ����/)��0�#

ئىنســــاننى  ومــــۇمىيچــــۈنكى ئ. دېــــدى ②�قورقــــۇڭالر
ئىنسانالر  خۇسۇسىي .دوزاختىن باشقىسى قورقۇتالمايدۇ

ــۈك ئىكهنلىك هللا ــوتتىن كۈچلـ ــڭ ئـ ــوتنى  نىـ ــى ۋە ئـ ىنـ
  .ۇتااليدىغانلىقىنى بىلىدۇۋتوڭالتمايدىغان دەرىجىدە سو
نىڭ نامىنى تىلغا ئېلىـپ  شهيتاننىڭمۇ پهرۋەردىگارى

ــۆز ـ         ــدەك سـ ــىمىدە يۇقىرىقىـ ــكهن قهسـ ــۇرۇپ ئىچـ تـ
')N0P0C(I (M5%-�0%:) ����: ئىبارىلهرنى تاللىغـانلىقىنى كـۆرۈۋاالاليمىز  

 (��0P(� #V(+ #�&3-%E(%
0�#u& (X���� ئىززىتىڭ بىلهن قهسـهمكى،  « :ئىبلىس����

  .③�دېدى »ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى چوقۇم ئازدۇرىمهن
نىــڭ ئىززىتــى بىــلهن قهســهم  هللائىــبلىس شــهيتان ا

ئــۇ، . قىلــدى، باشــقا بىــر نــېمه بىــلهن قهســهم قىلمىــدى
چـۈنكى  . ئىسـپاتلىدى  ئهقلىنـى بۇنىڭ بىلهن ئىلمـى ۋە  

                                                 
  .ـ ئايهت 197سۈرە بهقهرە،   ①
  .ـ ئايهت 24سۈرە بهقهرە،   ②
  .ـ ئايهت 82سۈرە ساد،   ③
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ــ  ــۇ ئىالھى ــززەت، ا يمۇش ــدىن  هللا ئى ــڭ مهخلۇقاتى تائاالنى
قــا هللاجهت ئىكهنلىكىنــى تهلهپ قىلىــدۇ، خالىغــان ابىهــا

ــار قىلىـــدۇ،  ــان ئىنكـ ــا  ئىشـــىنىدۇ، خالىغـ ــا هللائهممـ قـ
ــان  ھېچ ــداق زىيــ ــدىن  قانــ ــۇ مهخلۇقاتىــ ــدۇ، ئــ يهتمهيــ

  .ئىززەتلىكتۇر ۋە كائىناتىدىن بىهاجهتتۇر
دوزاخقـا  «: سىدا مۇنداق دەيدۇ دۇتائاال ھهدىسى قۇدهللا ا

ه كىــرگهنلهر كىــرگهنلهر بىلهنمــۇ كــارىم يــوق، جهنــنهتك
  .»بىلهنمۇ كارىم يوق
چۇقتىنال ئىشقا كىرىشـىدۇ،  مۇشـۇ   وئىبلىس مۇشۇ ي

هللا چــۈنكى ا .شــۈكتىنال ئازدۇرىــدۇ ۋە ۋەسۋەســه قىلىــدۇۆت
ــدۇ،    ــا زورلىماي ــان كىشــىنى ئىمانغ ــاپىرلىقنى تاللىغ ك

ســېنىڭ ئىززىتىــڭ بىــلهن ”: شــۇڭا ئىــبلىس شــهيتان
قهســـــهم قىلىمهنكـــــى، مهن ئۇالرنىـــــڭ ھهممىنـــــى    

�)�t):) ���� .دېــــدى “دۇرىمهنئــــاز%%%% 0� #�%%%% &3(� -4(�%%%%&P #%'(X �0E(�#%
(�%%%%#u(+ 5%%%% (�0C(I (M5%%%%('
 (��0	(�%%% #!&�#��.  �%%%(F(/ #�030O5%%% (�#
(+ #�%%%(F(/ #�%%% 030�#�(R #�%%% 0(/ #�03
0�%%%#
(+ 0�#�%%%(%" �%%%L �&3-%E%%% (%�0�Y -�%%%&\
 #�030�0{r(�%%%%% (T���� ســـــېنىڭ مېنـــــى «: ئىـــــبلىس ئېيتتـــــى�

ئهلهيهىسسـاالم ۋە   يهنـى ئـادەم  (ئازدۇرغانلىقىڭدىن ئـۇالر  
ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ ) ئۇنىڭ ئهۋالدىغا ۋەسۋەسه قىلىش
ئاندىن ئۇالرغـا چوقـۇم   . توغرا يولۇڭ ئۈستىدە ئولتۇرىمهن

ــۇم      ــولىدىن ھۇج ــدىن، س ــىدىن، ئوڭى ــدىن، ئارقىس ئالدى

  .①�»قىلىمهن
ئــايهتته تــۆت تهرەپ تىلغــا ئېلىنــدى، ئهممــا يــۇقىرى  

 يۇقىرىـدا چـۈنكى  . بىلهن پهس تهرەپ تىلغا ئېلىنمىـدى 

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 17ـ ۋە  16سۈرە ئهئراف،   ①
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كىمكـى  . بهنـدىچىلىكنىڭ كهمتهرلىكـى بـار    ، پهستههللا
ــان پهرۋەردىگار ــدىچىلىكتىكى ىئهڭ ئۈســتۈن بولغ ــا بهن غ

  .ھهرگىز ئېزىپ كهتمهيدۇ ،ۋەن ماقامنى ئىگىلىسهۆت
ئىبلىس شهيتان كېيىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن توغرا يـول  

ــتىدە، خهير ــش ئۈسـ ــك ئىـ ــا  لىـ ــتىدە ۋە نامازگاھتـ  ئۈسـ
چۈنكى ناماز ئوقۇمايدىغان،  .نى ئېيتتىىلىقئولتۇرىدىغان

ھــــاراقكهش ۋە ناشــــايان ئىشــــالرنى قىلىــــدىغانالرنى    
ئۇالر چۈنكى ،  شهيتاننىڭ ھاجىتى يوقئازدۇرۇش ئۈچۈن 

ى ئــۆزلىرى ئازدۇرۇشــقا كېپىــل بولــۇپ بولغــان ئــۆزلىرىن
شۇنداق ئهقىللىـق  شهيتان . ئۇالر ناچار ئىنسانالر بولۇپ،

نـى ئىسـراپ قىلىـپ، ئـاللىبۇرۇن     ئوغرىدۇركى، ئـۇ ۋاقتى 
ــپ      ــى ئايلىنىـ ــڭ ئهتراپىنـ ــان ئۆيلهرنىـ ــۇپ بولغـ بۇزۇلـ

  .يۈرمهيدۇ
مىســاللىرىدىن بىــرى   نهپىــس قۇرئــان كهرىمنىــڭ 

ــازابتىن  ــڭ ئــ ــتىن مهغپىرەتنىــ ــڭ غهزەپــ  ، رەھمهتنىــ

%%%�l ���� :اتىهه سۈرىســـىدەفـــ. ئىلگىـــرى كېلىشـــىدۇر :%%%�

�
����� دىن بۇرۇن������%����%�� ����ئىككـى   تائـاال هللا ا. كهلـدى  ������%
يهردىن باشقا ھهممه يهردە، ھهر زامان، خالىغـان كىشـىگه   

ــم ــدىغانلىقىنى رەھىـــ ــىنى  قىلـــ ــان كىشـــ ۋە خالىغـــ
يدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ، ئالدى بىلهن مهغپىرەتنى، ئازابال
  . ئازابنى زىكىر قىلىدۇ ئاندىن

ــر    ــى زىكىـ ــيىن مهغپىرەتنـ ــازابنى، كېـ ــلهپته ئـ دەسـ
 ى قول كېسـىش ىسچقىلغان ئۇ ئىككى  ئايهتتىن بىرىن

)%� ���� :مۇنـداق  بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، مهزمۇنى &cL̂ %(P&%
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75% (8(
 �% (�0� &�0�#S(%
(/ 75(8(
خالىغـان ئـادەمگه ئـازاب قىلىـدۇ،     هللا ا� ����

  .①�خالىغان ئادەمگه مهغپىرەت قىلىدۇ
چـــۈنكى قـــول كېســـىش دۇنيـــالىق جـــازا، شـــۇڭا      
ئاخىرەتلىــك مهغپىــرەت كېــيىن زىكىــر قىلىنىشــى     

  .كېرەك
يسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ قىيـامهت   ىئ ،ىسىچككىنئى

قـــا چوقۇنمـــاي ئـــۆزىگه   هللاتائاالغـــا دۇنيـــادا ا هللا كـــۈنى ا
چوقۇنىۋالغـــــان مۇشـــــرىكالر ھهققىـــــدە قىلىـــــدىغان  

?40 ���� :مۇنــۇ ئــايهتته زىكىــر قىلىــپ كهلــگهنســۆزلىرىنى 
 0N(P#�� (G%%O(+ (:%%-O0n(I #�%%&3(� #�%%0�#S(%� 40?(/ (�&�5%%(C0F #�&3-%O0n%%(I #�&3#%" L̂ %%(P&%� &��%%02(�#�� &N%%
ئهگهر � ����

ــدۇر،     ــۇالر ســېنىڭ بهندىلىرىڭ ــازاب قىلســاڭ، ئ ــا ئ ئۇالرغ
ساڭا ھېچ (، )ئۇالرنى خالىغىنىڭچه تهسهررۇپ قىلىسهن(

ــدۇ ــا )ئهھهدى تهئهررۇز قىاللمايـــ ــى (، ئهگهر ئۇالرغـــ يهنـــ
ــا   ــدىكى تهۋبه قىلغانالرغـ ــڭ ئىچىـ ــرەت ) ئۇالرنىـ مهغپىـ

لهن ئىـش  غالىب، ھېكمهت بى) ئىشىڭدا(قىلساڭ، سهن 

  .②�قىلغۇچىدۇرسهن
قـــا بولغـــان ھـــۆرمىتى   هللاســـا ئهلهيهىسســـاالم ا يئى

ســهن مهغپىــرەت قىلغــۇچى،   ” :يۈزىســىدىن دەســلهپته 
بۇرۇن ئـازابنى   ندېمهيدۇ، مهغپىرەتتى “رەھىم قىلغۇچى

مــۇ چــوڭ بهك ىگۇنــاھ نىــڭنكى ئۇالرۈزىكىــر قىلىــدۇ، چــ
  . ئىدى

                                                 
  .تـ ئايه 40سۈرە مائىدە،   ①
  .ـ ئايهت 118سۈرە مائىدە،   ②
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كهرىمنىــڭ زامــان ھهققىــدىكى  نقۇرئــا ئۇســلۇبنىبــۇ 
تائــــــاال  هللا .ىمۇ كۆرۈۋېلىشــــــقا بولىــــــدۇايهتلىرىــــــدئ

چهكتىكى ئىشالرنى ئۆتكهن زامان ئىبارىسى بىلهن هكېل

 ؛①�ســــۇر چېلىنىــــدۇ� ����/)0I (�%%%%0�&O%%%%� ���;%%%��� :تهســــۋىرلهيدۇ
���� *J%(� 0)�(/ ê %0B( #�(%
 (�% 03(I 75(�-!�� 0G-	(8O�(/���� ���� ئاسمان يېرىلىدۇ، بۇ كۈندە

 ؛②�شـىپ كېتىـدۇ  ئاجىزلى) قااليمىقانلىشـىپ (ئاسمان 

���� (�
0/5%%%%%%(S#�0� &��%%%%%% 0�(f#�� 0p(̀ L�دوزاخ گۇمراھالرغــــــا ئوچــــــۇق � ����/)"%&%%%%%%

�L"(� �%%%(�(F ��%%%&Q0%%%:) �)%%%�{����5؛ ③�كۆرســـىتىلىدۇ&Fيهنـــى (ئـــۇالر ���� ����/)
سـهپ بولۇشـۇپ پهرۋەردىگارىڭغـا     -سهپ ) جىمى خااليىق

  .④�توغرىلىنىدۇ
 نتائــــاال بــــۇ ئــــايهتلهردە كهلگۈســــىدە بولىــــدىغاهللا ا

ــالر ــۆتكهن   نى تئىشـ ــىمۇ، ئـ ــان بولسـ ــا ئالغـ ــان  ىلغـ زامـ
ئهمما ئۇيغۇر تىلىغا ئۆتكهن زامـان  . ىنى قولالنغانېئىلپ

پېئىلـــى بىـــلهن تهرجىـــمه قىلىنســـا، چۈشىنىشـــلىك 
بولمايــدىغانلىقى ئۈچــۈن، كېلىــدىغان زامــان پېئىلــى     

  .بىلهن تهرجىمه قىلىندى
ھادىسىلهر مهيلى ئۆتمۈشته  كمىتى شۇكى،ېبۇنىڭ ھ

بولسـۇن، ھهممىسـى ئهمهلـگه ئاشـىدۇ،      كهلگۈسىدە ياكى
بۇالرنىڭ ھهممىسى بولۇپ نىڭ ئىلمىدە هللائهمهلىيهتته 

، ۈن بولغاچقــاتائــاال زامــان ۋە ماكاننىــڭ ئۈســتهللا ا .بولــدى

                                                 
  .ـ ئايهت 99سۈرە كهھف،   ①
  .ـ ئايهت 16سۈرە ھاققه،   ②
  .ـ ئايهت 91سۈرە شۇئهرا،   ③
  .ـ ئايهت 48سۈرە كهھف،   ④
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نىـڭ  بىز قۇرئان كهرىمدە بىر ئىبارە بىلهن ئىككـى زامان 
ــانلىقىنى  ــا ئېلىنغــ ــى زامانتىلغــ ــۇ ئىككــ نىــــڭ ۋە ئــ

ھـېس  نىدىغانلىقىنى بىرىگه زىت كۆرى -ر بى سىرتتىن
�&�=& ����: قىلىمىز 0f#P(%�% #!(� (i(I 0,]��� &�#يهنى )نىڭ پهرمانى هللا���� ����+�()� +)

چوقـــــۇم كېلىـــــدۇ، ئۇنىڭغـــــا ئالـــــدىراپ ) قىيـــــامهت

  .①�كهتمهڭالر
دېـگهن   “نىڭ پهرمانى كهلـدى هللا” :تائاال بۇ ئايهتتههللا ا

تائاالنىـڭ  هللا يا اوئۆتمۈش زامان ئىبارىسىنى كهلتۈرۈپ، گ
 ئهممـا . ڭ كېلىپ بولغـانلىقىنى ئىپادىلىـدى  پهرمانىنى

ئــۇ پهرماننىــڭ ” :تائــاال ئىنســانالرغاهللا ئهينــى جۈملىــدە ا
سـىرتتىن  دەيدۇكى، بۇ  “كېلىشىگه ئالدىراپ كهتمهڭالر

بۇنىــڭ . نىــدۇۈئىنســانغا زىــت ســۆزدەك كۆر   قارىماققــا
نىــڭ هللا، ائېيتىــپ ئۆتكهنــدەكرىــدا ۇقىكمىتــى بىــز يېھ

 لـۇپ ڭ ئىلمىدە ئهزەلدىن بونىهللايهنى قىيامهت ا ،پهرمانى
ــان ئىــش بولســىمۇ  ــدە ،بولغ تېخــى  ئىنســانىيهت ئالىمى

ــدى ــىل بولمىـ ــلهن .ھاسـ ــۇنىڭ بىـ ــت  ،شـ ــدىكى زىـ ئارىـ
يــۈز  ەنىــڭ ئىلمىــدهللاقىيــامهت ا .ىكۆرۈنــۈش يــوق بولــد

مىـدە  ىلنىيهت ئان بىـر ئىـش، ئهممـا ئىنسـا    بولغا بېرىپ
پهرقنـى كـۆزدە تۇتقـانلىقى    بۇ هللا ا. ماقچىلكېلىچهكته بو

  .ئىپادىلىدىشهكىلدە  مۇشۇچۈن ئۈ
قۇرئان كهرىمنىڭ ھهرپلىرى، سۆزلىرى، ئايهتلىرى ۋە 

ــار ئاالھىــدەســۈرىلىرىنىڭ  ئهگهر ســىز قۇرئــان  .ئــورنى ب
ــدىن    ــۆز ئورنىــ ــى ئــ ــدىن بىرنــ ــڭ ھهرپلىرىــ كهرىمنىــ

                                                 
  .ـ ئايهت 1سۈرە نهھل،   ①
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، زيۆتكىسىڭىز ياكى بىرەر ھهرپىنى يوق قىلىۋەتسـىڭى 
هتنىـڭ  بۇ ھهرپ ئۆزگهرتىلگهن ياكى يـوق قىلىنغـان ئاي  

ــلى  ــهكلىئهســ ــدۇ،    شــ ــى ئۆزگىرىــ ــدۇ، مهنىســ قالمايــ
ــاغلىنىش سىستـ ئايهتلهرنىــڭ بىــر     ى ىســمېبىــرىگه ب

ناۋادا قۇرئان كهرىـم مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم    . زۇلىدۇۇب
دىلىكلهرگه ئاالھىـ نچىۋاال بولسا ئىدى، بۇ بتۈزگهن كىتا

ــان . ئىــگه بولۇشــى مــۇمكىن ئهمهس ئىــدى  چــۈنكى قۇرئ
سـىنى تـۈزۈپ چىقىـش ئۈچـۈن ھهر     كهرىمنىڭ بىـر سۈرى 

بىــر ھهرپنىــڭ ئــورنى، ئوقۇلــۇش ســانى، ھهرپــلهر بىــلهن  
ــاغلىنىش سىست ــاڭ ېبـــ ــى، ئاھـــ ــونى - مىســـ ، مهنه تـــ

ئىپادىلهش شهكلى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان ئىشالر بىلهن 
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم . ئويلىنىشـــى الزىـــم ئىـــدى
ئىشــــلهتمىگهن،  كومپيــــۇتېرھازىرقىغــــا ئوخشــــاش  

كومپيــۇتېر  .اد قىلىنمىغــان ئىــدىجــمــۇ ئىېركومپيۇت
بولغان تهقدىردىمۇ قۇرئـان كهرىمـگه ئوخشـاش كىتـابنى     

بولغـان بولسـىمۇ    .تۈزۈپ چىقىش ئهسال مۇمكىن ئهمهس
رقى كومپيـۇتېر  ھـازى . ئىشـنى قىاللمـاس ئىـدى   نداق بۇ

هللا ، اۈپ چىقىـش ئۇياقتـا تۇرسـۇن   قۇرئان تـۈز  ماھىرلىرى
ڭ بىــر سۈرىســىنىڭ قۇرئاننىــ تهرىپىــدىن چۈشــۈرۈلگهن

ھهرپلىرىنى ساناش ۋە تهكرارلىنىش ئۇسۇلىنى بىلىـش  
ــى كــۆپئۈچــۈن  ــان بولســىمۇ  ۋاقىــت خېل  ،ســهرپ قىلغ

ئهگهر قۇرئــان كهرىــم  . تهلمىــدىېرىغــا يىتــېخىچه ئاخ
بولسـا ئىـدى،    كىتـاب مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم تـۈزگهن  

بىر ئايهتنى تۈزۈش ئۈچۈن بىر قانچه ئاي سهرپ قىلىشـى  
  .ىدىالزىم ئ
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ــا  هســـىز يهن ــايهتلىرىنى مۇزىكـ ــان ئـ  نوتىســـىغاقۇرئـ
پ ۇرۇسېلىشـــت قائىـــدىلىرىگهيېزىقچىلىـــق  ،ســـېلىپ

 ئىجــــادئۇنىــــڭ ئىنســــان تهرىپىــــدىن  مۇ،كۆرســــىڭىز
چۈشـىنىپ  ئهمهسـلىكىنى شهكسـىز    بكىتا قىلىنغان
  .يېتىسىز



ŀ
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يدۇرۇلغان بولۇشى مۇمكىن وئ نىڭقۇرئان كهرىم
  ئهمهس

  
  :تونۇشۇمغا مۇنداق دېدىم

ــدىكى   ــان كهرىمـ ــان قۇرئـ ــا ئېلىنىۋاتقـ ــۈن تىلغـ بۈگـ
ــلهر   ــي كۆرۈنۈش ــ ئىلمى ــىزنىڭ ئىلمى ــزگه  يس ئهقلىڭى

ــ  ــۆھبهتلىرىمىزدىنمۇ بهكـ ــى سـ ــىر  رەكئىلگىرىكـ تهسـ
يىـل   1400دىن ىڭـ قۇرئان كهرىـم بۇن . قىلىشى مۇمكىن

ھـازىرقى   ،قۇرئـان نازىـل بولغانـدا   . ئىلگىرى نازىل بولدى
وگىيه ئىلمــى ۋە ولــئ، ئــاتوم ئىلمــى، بى ئىلمــى نۇجــۇم 

لــېكىن . ئىــدى تېخــى بىلىــنمىگهنئانــاتومىيه ئىلمــى 
ئهسـىر بـۇرۇن ئاسـمان     14قۇرئان كهرىمنىڭ ئـايهتلىرى  

كىتـى،  ىقاتالملىرى، زېمىن قاتالملىرى، بۇلۇتالرنىڭ ھهر
لىشـى ۋە ئىنسـاننىڭ   ۆرىساقتىكى بالىنىڭ قانداق تورق

 .كى باسـقۇچالر ھهققىـدە مهلۇمـات بهرگهن   ىيارىتىلىشىد
ــۇ مهلۇمــاتالرنى   ــايهتلىرى بهرگهن ب ــان كهرىمنىــڭ ئ قۇرئ

ي كهشـــپىياتالر بىـــر ـ    ڭـــى ئىلمىـــېزامـــانىمىزدىكى ي
  .بىرلهپ تهستىقلىماقتا

تېمىالرنــــــى مهخســــــۇس قۇرئــــــان كهرىــــــم بــــــۇ 
ــدەك  ــىلى كىتابالردىكى ــدى تهپس ــان قىلمى ــۈنكى  .باي چ

ئهقىـدە، شـهرىئهت ۋە قـانۇن    ئالـدى بىـلهن   قۇرئان كهرىـم  
 رئهگه. ئىلمىي تهتقىقـات كىتـابى ئهمهس   ،بولۇپ كىتابى
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بايـان   يقۇرئان كهرىـم بـۇ ئىلىملهرنـى كهڭ ۋە تهپسـىلى    
ــانلىرى      ــڭ ئىنسـ ــۇ زاماننىـ ــدى، ئـ ــا ئىـ ــان بولسـ قىلغـ

  .چۈشىنىكسىز بىر نېمىگه دۇچ كهلگهن بوالتتى
ــىنىڭ     ــيىن كهلگۈس ــن كې ــۈز يىلالردى ــانچه ي ــر ق بى

هللا ئىلىملىرىنى كهشپ قىلسۇن ۋە ئۇنىـڭ ھهقىـقهتهن ا  
ــانلىقىنى ئهۋالىتهر ــا دتىـــن ئهۋالدپىـــدىن نازىـــل بولغـ قـ

ئـۇ ئىلىملهرنـى    ،جىزە بولسۇن ئۈچـۈن ۆئىسپاتلىغۇچى م
بهلكى يىـراقتىن ئىشـارەت    ،تهپسىلى بايان قىلماستىن

�# ���� .ىپال ئۆتتىقىل%&3(� (�-�% (%C(�(%
 �%-� (� #�03 0!&�O(+ �0I(/ 0a5(I #Y� �0I 5(E0�5(
K #�03
0�&E(b
 ;9(�#�� &,-O(+  *��03(T e7 #�(T L$&� �(�(F &,-O(+ (:L"(�0" 0�#2(
 #�ئۇالرغا بىز تـاكى  � ����+)/)�)

ــا قۇرئاننىــڭ ھهق ئىكهنلىكــى ئېنىــق بولغــۇچه،    ئۇالرغ
ــمان ( ــن -ئاســ ــدىكى  ) زېمىــ ــدىكى ۋە ئۆزلىرىــ ئهتراپىــ
ئـــــاالمهتلهرنى ) قـــــۇدرىتىمىزگه دااللهت قىلىـــــدىغان(

ــمه ن   ــڭ ھهمـ ــىتىمىز، پهرۋەردىگارىڭنىـ ــىنى كۆرسـ هرسـ
سېنىڭ راستلىقىڭنىڭ دەلىلـى  (كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقى 

  .①�ئۇالرغا كۇپايه ئهمهسمۇ) بولۇشقا
ــا ا تائاالنىــــڭ قۇرئــــان كهرىمــــگه هللا چــــۈنكى ئۇالرغــ

گۇۋاھلىق بهرگىنـى كۇپـايه قىلمىـدى، شـۇنىڭ ئۈچـۈن      
ــڭ ھهق ئىكهنلىك ــان كهرىمنىـــ ــا ىقۇرئـــ ــى ئۇالرغـــ نـــ

ئىســـــــپاتلىغۇچى ۋە كۆرســـــــهتكۈچى دەلىللهرنـــــــى   
  .رسىتىشىمىز الزىم بولدىكۆ
ــدا  هللا ا ــڭ كىتابىـ ــاال ئۆزىنىـ ــان  تائـ ــۇنداق بايـ ئهنه شـ

ئـۇ ئـايهتلىرىنى    كۈن ئۆتكهنسېرىقۇرئان كهرىم  قىلدى،

                                                 
  .ـ ئايهت 53سۈرە فۇسسىلهت،   ①
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تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق  هللا ا. ۋاتىدۇبىزگه كۆرسىتى
F (�5%%%%)�)%%%%� ���-�#%%%%$0 ����: دەيــــدۇ (3-%E�� &�L�%%%% (2&
(/ 0�5%%%% (3-%E�� �%%%%(�(F ($%%%%#�-��� &�L�%%%% (2&
هللا ا���� ����

كىرگۈزىـدۇ ۋە كۈنـدۈزنى   ) الپىمۇيـ (كېچىنى كۈندۈزگه 

  .①�كىرگۈزىدۇ) الپىمۇي(كېچىگه 
الق توپ شهكلىدە ىمۇبۇ ئايهتته زېمىننىڭ ي تائاالهللا ا

كېچىنىـڭ كۈنـدۈزگه،    ،ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن
كۈندۈزنىڭ كـېچىگه يـۇمىالپ كىرىـدىغانلىقىنى بايـان     

  . قىلىپ بهردى
)�#P(%" (W#%%�) ���� :ىــر ئــايهتته مۇنــداق دېــدىتائــاال يهنه بهللا ا #X�(/

5%%% ()5(�(� (:%%%0�(d���� �  ــى ــيىن زېمىننـ ــۇنىڭدىن كېـ ــى (شـ ئهھلـ

  .②�يايدى) زېمىننىڭ تۇرۇشىغا اليىق قىلىپ
����5%%%% ــى ئهرە �����)�) ــا   بكهلمىســ ــرال ۋاقىتتــ ــدا بىــ تىلىــ

 .مهنىـدە كېلىـدۇ   دېـگهن  “مىالقلىغـان ۇۋە ي ېيىلغاني”
هلىيهتته يـۇمىالق  تۈزدەك كۆرۈنسىمۇ، ئهمگه بىز زېمىن
تائــاال يهنه بــۇ ئــايهتته زېمىننىــڭ تــۈز ھهم     هللا ا بولــۇپ،

  .بايان قىلىپ بهرگهنمىالق ئىكهنلىكىنى ۇي
ــا     ــۆز دائىرىســدە بۇلۇتق ــڭ ئ ــايهتته تاغنى ــر ئ باشــقا بى

ــۇيمىز   ــدىغانلىقىنى ئوق ــاش ئاقى ــدۇ ”. ئوخش ــاغ ئاقى  “ت
بىــر تهرەپــكه  مهلــۇم زېمىننىڭمــۇ  دېــگهن ئىبارىــدىن 

بىر ـ  قى بىلىنىدۇ، چۈنكى زېمىن بىلهن تاغ ئاقىدىغانلى
ــكهن جىســىمالردۇر   ــرىگه تۇتىشــىپ كهت M5%%(C) ���� .بى 0f#�� _(�%%(%�(/

 e7 #�%%% (T -$%%%&� (�%%%(	#%�(+ k0̂ %%%-�� 0,%%%-��� (�#E%%%&� 0c5(�%%% -!�� -�%%%( ;�%%%&�(� (�%%% 0)(/ 1< (�%%%
05 (V 5(3&%C%%% (! #�(����� 

                                                 
  .ـ ئايهت 5سۈرە زۇمهر،   ①
  .ـ ئايهت 30سۈرە دۇھا،   ②
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تاغالرنى تۇرغۇن ھـالهتته گۇمـان قىلىسـهن، ھـالبۇكى،     �
ھهمـمه نهرسـىنى   ) بـۇ (تهك چـۆگىلهپ تۇرىـدۇ،   ئۇالر بۇلۇت

  .①�نىڭ ھۈنىرىدۇرهللاپۇختا ياراتقان ا
قاپقـــارا، قـــاتتىق تۇرغـــان تاشـــالر جىـــم تۇرغانـــدەك  

يهنه . بۇلۇتالرغا ئوخشاش ئاقىدۇ ئهمهلىيهتتهكۆرۈنسىمۇ، 
 ىتىشـىدىن، تائاالنىڭ بۇ ئايىتىدە تاغنى بۇلۇتقا ئوخشهللا ا

تــــامچىالر  يــــامغۇر ماددىســــىنىڭ ســــۇدىن ئــــۆرلىگهن
ــاتومالر  مۇتـــاغ ماددىســـىنىڭ ،نىـــدەكىبولغ كىچىـــك ئـ

  .ئىكهنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ
ــايهتته كـــېچه بىـــلهن كۈنـــدۈز هللا ا نىڭ تائـــاال بىـــر ئـ

ــدىغانلىقى ۋە   ــىز قوغلىشـــىش بولىـ ــىدا توختاۋسـ ئارىسـ
ئىككىسـىنىڭ بىـر ـ بىـرىگه يېتىشـهلمهيدىغانلىقىنى      


)0S(CE%%���� :بايــان قىلىــدۇ &v#�%%-8�� (> &90"5%% (b &$%%#�-��� (>(/ (�%% (�(	#�� (�0� #�%%&� 4(+ 5%% (3(� �
 0�5% (3-%E������ ���� كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى) يهنى ئىككىسىنىڭ

، كېچىنىــڭ كۈنــدۈزدىن ئېشــىپ )جهم بولــۇپ قېلىشــى
يهنى ۋاقتى كهلمهستىن كۈندۈزنىڭ ئـورنىنى  (كېتىشى 

  .②�مۇمكىن ئهمهس) ئېلىشى
دە مىالق شـــــهكىلۇزېمىننىـــــڭ يـــــ مۇبـــــۇ ئـــــايهت

كـېچه بىـلهن    چـۈنكى  ،الپ بېرىـدۇ ئىكهنلىكىنى ئىسپات
يارىتىلغان بولـۇپ، ئىككىسـى بىـر     ۋاقىتتا الكۈندۈز بىر

توپنىـــڭ ئوتتۇرىـــدىن ئايرىلغـــان ئىككـــى تهرىـــپىگه     
ــان بولســا، كــېچه   . ئوخشــايدۇ ــۈز بولغ ئهگهر زېمىــن تۈپت

                                                 
  .ـ ئايهت 88مل، سۈرە نه  ①
  .ـ ئايهت 40سۈرە ياسىن،   ②
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ــر   ــۇم بى ــدۈز چوق ــلهن كۈن ــىۋالغان    بى ــرىگه يېتىش ــ بى ـ
   .بوالتتى

 نىـڭ باشقا بىر ئايهتته قىيامهت كۈنى زېمىن تائاالهللا ا
ــېچه ھهم     ــا ھهم ك ــرال ۋاقىتت ــاش بى ــلهپكىگه ئوخش دەس

�-�) ���� :قىلىدۇ نى بايانكۈندۈز ھالىتىگه كېلىدىغانلىقى(�
%%(O&�#(+ 5%% ()5(�(+ 5%% (3 #%�(�(F (4/&�0�5%%(' #�%&3-%O(+ 5%% (3&� #)(+ -�%%(�(/ #G%%(E-%
-̀ �(/ 5%% (3(%I&� #R&̀  &W#�(X� 0p(̂ % (R(+ �(d0? 5

 0v#(X5%%0" (�%%#S(%� #�%%-� 4(�%% (� � 1��%% 0�(� 5%% ()5(E#�(P(f(I �1�5%% (3(%O #/(+ 1i#�%%(�� � ھهتتــا زېمىــن
گــۈزەل تۈســكه كىــرگهن، چىرايلىــق ياســانغان، زېمىــن  
ــقا جهزم    ــۇل ئېلىشـ ــول ھوسـ ــدىن مـ ــرى ئۇنىڭـ ئىگىلىـ
قىلىپ تۇرغان چاغدا، ناگاھان كېچىسى يـاكى كۈنـدۈزى   

تۈنۈگــۈن ) زىرائهتلهرنــى( ئۇنىڭغــا قــازايىمىز يهتتــى ـ دە،  
ئـــــۇرۇپ ) پۈتـــــۈنلهي(يـــــوقتهك، ) يهنـــــى ئىلگىـــــرى(

ــابۇت قىلىــپ، يــوق  (تاشــالنغاندەك قىلىۋەتتــۇق  يهنــى ن

  .①�)قىلدۇق
ــدۈزدە ” :تائاالنىــڭهللا ا ــاكى كۈن ــدە ي ــى،  “كېچى دېگىن

قىيـــــامهت بولغانـــــدا زېمىننىـــــڭ يېرىمـــــى كـــــۈنگه 
 رۇمكۈنــدىن مهھــ نىــڭپىىيهنه بىــر تهر يــدىغانلىقى،قارا
نىــڭ نزېمى ،بــۇ انــام. ولىــدىغانلىقىنى بىلــدۈرمهكته ب

ــ ــى ئى ۇيـ ــهكلىدە ئىكهنلىكىنـ ــوپ شـ ــمىالق تـ پ پاتالسـ
ــدۇ ــدى، ئۇنىــڭ ھهر    چــۈنكى. بېرى ــۈز بولســا ئى زېمىــن ت

%5"90& ���� :تائاالنىڭهللا تى ۋە اتبوال تهرىپىۋاقىت بىرال  (b &$%#�-��� (>(/
 0�5%%% (3-%E������ ���� كېچىنىــــڭ كۈنــــدۈزدىن ئېشــــىپ كېتىشــــى

  .دېگهن سۆزى خاتا بولغان بوالتتى �مهسمۇمكىن ئه

                                                 
  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 24سۈرە يۇنۇس،   ①
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مهشـــــرىق ۋە  تائـــــاالهللا ا” :دە يهنهقۇرئـــــان كهرىمـــــ
  هنگهن بولـۇپ، دەپ سـۈپهتل  “مهغرىبلهرنىڭ پهرۋەردىگـارى 

قانچه  ۋە ئولتۇرىدىغان جايالرنىڭ بىر چىقىدىغانقۇياش 
0c0�5%%(S ���� :نــى تهســۋىرلهپ بېرىــدۇئىكهنلىكى (�#��(/ 0a0�5% (8(�#�� Lc(����� 

�)c; ���� ؛①�رنىڭ ۋە مهغرىبلهرنىڭ پهرۋەردىگارىهمهشرىقل�
 0�#�(%"0�%#S(�#�� ;c(�(/ 0�#�(%'0�% يهنى كۈن بىلهن (ئىككى مهشرىق � ������#�)#8

نىڭ پهرۋەردىگارىدۇر ۋە )قىدىغان ئىككى جايىىئاينىڭ چ
يهنــى كــۈن بــلهن ئاينىــڭ پاتىــدىغان (ككــى مهغرىــب ىئ

  .②�رۇنىڭ پهرۋەردىگارىد)ككى جايىئ
 الئۇنىــڭ پهقهت بىــربولســا ئىــدى،  تــۈز ئهگهر زېمىــن
ــوالتتى  المهشــرىقى ۋە بىــر ئىنســان . مهغرىبــى بولغــان ب


)%5 ���� :مۇنـداق دەيـدۇ   قىيامهت كۈنى ئۆزىنىـڭ شـهيتىنىغا  
 0�#�(%'0�% #8(�#�� (�#P&%" (:(E #%�(%"(/ �0E#�(%" (G#�(����� ����    كاشكى سـهن بىـلهن مېنىـڭ

 ئارامدا شهرق بىلهن غهربنىڭ ئارىسىدەك ئارىلىق بولسا

   .③�ئىكهن
ــوپ شــهكلىدە بولمىســا  ئىككــى مهشــرىق  ،زېمىــن ت

  .بولمايدۇ يىراق ۇنچىۋاالئارىسى ئ
 ۋە ۇزۇن يـــــولالرئـــــ - تائـــــاال ئاســـــماندا ئـــــۇزۇنهللا ا
ــاپىلهرنىڭ ۇم ــدى  س ــان قىل ــارلىقىنى باي /)��!-%%�)0p�(d 75 ���� :ب

 0:%%&C&�#������  ســاپىلىرى بــار ۇيــوللىرى ۋە مئــۇزۇن  – ئــۇزۇن�

                                                 
  .ـ ئايهت 40سۈرە مهئارىج،   ①
  .ـ ئايهت 17سۈرە رەھمان،   ②
  .ـ ئايهت 38سۈرە زۇخرۇف،   ③
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%�0 ����؛ ①�كىئاسمان بىلهن قهسهم #V-��� 0p�(d 75(�%-!��(/���� ���� قايتارما

   .②�كىيامغۇر ياغدۇرىدىغان ئاسمان بىلهن قهسهم
يهنــى ئاســمان يهردىــن ئــۆرلىگهن نهرســىلهرنى يهنىــال 

نهم يــامغۇر بســۇدىن ئــۆرلىگهن شــه. زېمىنغــا قايتۇرىــدۇ
زېمىننىڭ تارتىش كۈچى بىلهن ئاسمان . بولۇپ قايتىدۇ

سىمســىز دولقــۇنالر  . جىســىملىرى زېمىنغــا قايتىــدۇ  
ئهكــس ئهتتۈرۈشــى بىــلهن  ىنىڭتهبىقىســىرا فئىئونوســ

   .زېمىنغا قايتىدۇ
رنى زېمىنغـا  ئاسمان زېمىنـدىن ئـۆرلىگهن جىسـىمال   

زىيان سـالىدىغان جىسـىمالر   چه ئهكسى ،قايتۇرغىنىدەك
ــكهندە  ــا چۈش ــدۇ   ،زېمىنغ ــۆزىگه تارتى ــۇالرنى ئ ــمان ئ . ئاس

ئاسـمانمۇ   نـدەك، ڭ ئىچىنـى قوغدىغا ئۆينىـ  خۇددى ئۆگزە
%	#�51 ����: دۇقوغدايـ ئـۇنى   ،زېمىنغا ئـۆگزە بولـۇپ   (b 75(�%-!�� 5%(E#�(P(V(/

5%%1��&� #�-؛ ③�بىــز ئاســماننى بىــخهتهر ئــۆگزە قىلـــدۇق    ���� ����
���� (4�&P%%%% 0b�&�(� 5%%%%-O0?(/ e�%%%%#
(�0" 5%%%% ()5(E #%� (%E(%" 75(�%%%% ــۆز  ���� ����/)��!- ــماننى ئــ ــز ئاســ بىــ

ته ەتۋقوللىرىمىز بىـلهن  بىنـا  قىلـدۇق، بىـز ئـۇنى ئهلـ      

  .④�ڭهيتىمىزېك
دەپ قارىالتتى،  “ماددازەررە ئهڭ كىچىك ” ئۇ زامانالردا

دەپ  “مكىن ئهمهسۇپارچىلىنىشـــــى مـــــزەررىنىـــــڭ ”
بـۇ كـۆز    ،قۇرئان كهرىم نازىـل بولـۇپ   .ئېتىقاد قىلىناتتى

                                                 
  .ـ ئايهت 7سۈرە زارىيات،   ①
  .ـ ئايهت 11سۈرە تارىق،   ②
  .ـ ئايهت 32سۈرە ئهنبىيا،   ③
  .ـ ئايهت 47ۈرە زارىيات، س  ④
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ــدىنمۇ كىچىــك    ــوغرا ئهمهســلىكىنى، زەررى قاراشــنىڭ ت
مــــۇ پارچىالرغــــا ىنىڭماددىالرنىــــڭ بــــارلىقىنى ۋە زەرر

قۇرئــان كهرىــم  شــۇڭا  .دىلىنىــدىغانلىقىنى بىلــدۈر بۆ
الن ېبـــارلىقىنى ئـــ ماددىالرنىـــڭ زەررىـــدىنمۇ كىچىـــك

#%h	M5%(& ���� :تـۇنجى كىتـاب ھېسـابلىنىدۇ   قىلغان  0 &,%#E(F &c&N%#P(%
 (>
 &�%%%%%%%% (%C #�(+ (>(/ (:%%%%%%%%0�(d �%%%%%%%% 0 &�(S%%%%%%%% #�(+ (>(/ 0W#�( #X� �%%%%%%%%0I (>(/ 0p�(/5(�%%%%%%%% -!�� �%%%%%%%%0I e<-�(d���� 

ە زېمىنـــدىكى زەررە چـــاغلىق نهرســـه ئاســـمانالردىكى ۋ�
دىـــن )يهنـــى زەررە(ىـــن يىـــراق ئهمهســـتۇر، ئۇنىـــڭ  تهللا

ــوڭراق نهرســه بولســۇن،     كىچىكــرەك نهرســه بولســۇن، چ

  .①�لهۋھۇلمهھپۇزدا خاتىرىلهنمىگىنى يوق
قۇرئان كهرىمنىڭ بۇ ئـايهتلىرى كهلگۈسـىدە ئاشـكارا    

. چـۇق ئىشـارەتلهردۇر  وبولىدىغان ھهقىقهتلهرگه بولغـان ئ 
مانا مۇشـۇنىڭغا ئوخشـىغان    ،ۇرئان كهرىم نازىل بولغانداق

ــر  ــلهر ھېچبىـ ــل  ھهقىقهتـ ــاكىئاقىـ ــڭ ۋە يـ  مهجنۇننىـ
  .ئهقلىگه كهلمهيدىغان ئىلىملهر ئىدى

دىن يــــقۇرئــــان كهرىــــم ئىنســــاننىڭ بىــــر مهنى   
ــدىغانلىقى ــاننىڭيۋە مهنى نىيارىتىلىـــ  نىـــــڭ ئىنســـ

نى مۇنــداق جىنســىيىتىنى قانــداق بهلگىلهيــدىغانلىقى
&hO)%����� :ان قىلىدۇباي #X�(/ (�(�-̂ %�� 0�#�(V#/-N%�� (9%(� (R &,%-O(+(/ .�%(E #�&� �(d0? eJ%(�#�;O �% 0���� 
ــهللا ا���� ــاراتتى     بى ــلهن چىشــىنى ي ــۈپنى ـ ئهركهك بى . ر ج

  .②�)ياراتتى(دىن يئېتىلىپ چىققان مهنى

                                                 
  .ـ ئايهت 3سۈرە سهبه،   ①
  .ـ ئايهتلهر 45ـ ۋە  44سۈرە نهجم،   ②
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ــى    ــى يېقىنقــ ــۇ، تېخــ ــا بــ ــان   مانــ ــدا بايقالغــ زامانــ
ىنسـاندىكى  ئ” :بىز ھازىر. بىئولوگىيىلىك ھهقىقهتتۇر

مهنىنىــــڭ ئــــۆزى توغۇلىــــدىغان پهرزەنتنىــــڭ  يئــــابى
. دەيمىـز  “للىرىغا ئىـگه ىجىنسىيىتىنى بهلگىلهش ئام

ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشـنى ئىنكـار قىلىـدىغانالرغا    
تائاالنىــڭ ئىنســاننىڭ هللا ه ايهتتقارشــى نازىــل بولغــان ئــا

رنـــــى ڭهكلىرىدىكى ئىزالۆقــــامهت شــــهكلىنى ۋە ســــ   
ــىزىدىغانلىق ــۋىس %%�) ���� :رلهنگهنى تهس (� #f(O �%%-�(+ &45%% (!O 0#@� &w%% (! #�(
(+

 &,(5(H0F.  &,%(O5(E(%" (kL�%(!;O 4(+ �%(�(F (�
) يهنـى كـاپىر  )ئىنسـان  ���� ����"%0�0�5%(' �%(�(
ــڭ   ــى ئۆزىنىــ ــكهن  (بىزنــ ــپ كهتــ ــپ تارقىلىــ ) چىرىــ

ــدۇ دەپ گۇمــــان     ــۆڭهكلىرىنى جهمئىــــي قىاللمايــ ســ
ــڭ    ــداق ئهمهس، ئۇنى ــدۇ؟ ئۇن ــنچىكه، ئهڭ (قىالم ئهڭ ئى

ــ ــاننــــــ ــلىگه  ) ازۇك بولغــــــ ــاقلىرىنى ئهســــــ بارمــــــ

  .①�كهلتۈرەلهيمىز
ــىدىكى    ــاننىڭ تهن قۇرۇلۇشـــ ــايهتته ئىنســـ ــۇ ئـــ بـــ

بـۇ ھهقىـقهتهن    .ئىشارەت قىلىـدۇ  ئاالھىدەمۆجىزىلهرگه 
دۇنيـــادىكى  ئورۇنالشتۇرۇشـــى بولغاچقـــا، تائاالنىـــڭ هللا ا

تۈپتىن يهنه بىر ئىنسانغا ھهرگىزمۇ  ھهرقانداق ئىنسان
  .ئوخشاپ قالمايدۇ

ــاجىزى   ق ــۆيلهردىن ئهڭ ئ ــدا زىكىــر قىلىنغــان ئ ۇرئان
ــدۇر ۈچۈئۆم ــڭ ئۆيىــ ــاالهللا ا .كنىــ ــڭ ” :تائــ ئۆمۈچۈكنىــ

ــرى ــرى    “يىپلى ــڭ يىپلى ــۈنكى ئۆمۈچۈكنى ــدى، چ دېمى
ئۆينىـڭ   .تـۆت ھهسسـه پۇختـا    باشقا يىپالرغا نىسـبهتهن 

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 4ـ ۋە  3سۈرە قىيامهت،   ①
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چـۈنكى   .بهلكى ئۆينىڭ ئۆزىدە ،ا ئهمهسيىپتئاجىزلىقى 
ــات زىيــارەتچىلهر ئۈچــۈن   ــۆي ي ــۇ ئ قۇرۇلغــان قىســماق  ئ

غۇچىالر ئۈچــۈن ئهڭ يامــان ئــاقىۋەتنى   بولــۇپ، پانــاھالن 
ھهتتا ئۆز ئهھلىمـۇ ئۆلـۈپ كېتىغـان بىـر      ئۇ .كهلتۈرىدۇ

 تۆكـۈپ سىنى يئهركهك ئۆمۈچۈك ئهركهكلىك مهنى. جاي
ــيىن  ــدىن كېـ ــى   ،بولغانـ ــۈك ئهركىكىنـ ــى ئۆمۈچـ چىشـ

ئۆلتۈرىـــدۇ، بـــالىلىرىنى قهپهســـتىن چىققانـــدا يهيـــدۇ،  
ــيئانىســى  ــر  ې ــدا بى ــانلىرى ئاخىرى  - يهلمهي ســاق قالغ

  .بىرىنى يهيدۇ
ا غــئــۆيى ئــاقىۋىتى ئهڭ يامــان بولغانالر نىــڭئۆمۈچۈك

ــال  ــىتىلگهن مىسـ ــۇپ، كۆرسـ ــاالهللا ا بولـ ــۇپ، تائـ نى قويـ
باشــقىالردىن پانــاھلىق تىلىگهنلهرنىــڭ ھــالى ئهنه شــۇ  
ئۆمۈچۈكنىــڭ ئــۆيىنى پانــاھ تارتقۇچىالرنىــڭ ھالىغــا     

ــدۇ  ــاپ كېتىــ ــ. ئوخشــ ــق   مانــ ــڭ ئېنىــ ــۇ ئايهتنىــ ا بــ
0p�%&C ���� :مۆجىزىسىدۇر (2E(P#�� 0$%(h (�(� 75%(�0� #/(+ 0,-��� 04/&� �0 �/&̂ (6-�� (�
 0̂ -�� &$(h(

 (4�%&�(�#P(%
 ��&O5% (� #�%(� 0p�%&C (2E(P#�� &G%#�(%C(� 0p�%&�&%C#�� (�% () #/(+ -40?(/ 51�#�(%" #p(̂ نـى  هللا���� ������-6)
ســالى ئــۆي قويــۇپ بــۇتالرنى مهبــۇد قىلىۋالغانالرنىــڭ مى

ــالىغا ئوخشـــايدۇ   يهنـــى (ياســـىغان ئۆمۈچۈكنىـــڭ مىسـ
ــىق    ــۇنى ئىسسـ ــۆيى ئـ ــڭ ئـ ــوغۇقتىن  -ئۆمۈچۈكنىـ سـ

ــۇ    ــان بۇتلىرىم ــڭ چوقۇنۇۋاتق ــدەك، ئۇالرنى قوغدىيالمىغان
ــدا   ــداق پايـ ــا ھېچقانـ ــدۇ  –ئۇالرغـ ــان يهتكۈزەلمهيـ ، )زىيـ

ــدۇر  ــاجىزى ئۆمۈچۈكنىــڭ ئۆيى ئهگهر . ئۆيلهرنىــڭ ئهڭ ئ
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ــۇالر  ــى (ئــ ــۇ ھهقىقهتنــ ــدى   )بــ ــه ئىــ ــا (بىلســ بۇتالرغــ

  .①�)چوقۇنمايتتى

%)P#�)�&%%%�4) ���� :تائـــاال بـــۇ ئايهتنىـــڭ ئـــاخىرىنى هللا ا ��&O5%%% (� #�%%%(����� 
ــۇالر � ــى (ئهگهر ئ ــۇ ھهقىقهتن ــدى  ) ب ــه ئى ــا (بىلس بۇتالرغ

ــۈگهتتى  �)چوقۇنمــايتتى ــگهن ســۆز بىــلهن ت ــا . دې ــۇ مان ب
ــگه      ــر ئىلىم ــدىغان بى ــكارا بولى ــانالردا ئاش ــاخىرقى زام ئ

مىـزگه مهلـۇمكى، بىئولـوگىيه ئىلمـى     ھهممى. ئىشارەت
  . تېخى يېقىندىال كهشپ قىلىندى

سۈرىسـىدە يهنه مۇنـداق    فتائـاال كهھـ  هللا ا ،شۇنىڭدەك
%����51P :دەيـدۇ  #!0� �/&��(�#̀ �(/ (��0E% 0b eJ%(B 0 ([ (i%(\ #�% 030� #3(� �%0I ��%&h0C(�(/���� ����   ئـۇالر ئـۆز

   .②�يىل تۇردى 309غارىدا 
يىلنـــى  300 كالىندارىـــدىن ىيهبىـــز ھـــازىر شهمســـ

ــ ــدارىغا يهقهمهرى ــۈنى، تهڭلهشــتۈرۈپ كۆرســهك  كالىن ، ك
يىلغا توغرا  309سائىتى ۋە سېكۇنتى بىلهن ساپمۇ ساق 

  .كېلىدىغانلىقىنى بىلدۇق
تائــــاال مهريهم سۈرىســــىدە ھهزرىتــــى مهريهمنــــى هللا ا

تولغاق تۇتقاندا قانداق قىلىپ خورما دەرىخىگه ئۆلـۈمنى  
ــدىن    ــانلىقىنى، ئان ــپ بارغ ــارزۇ قىلى ــاۋاز    ئ ــر ئ ــۇنى بى ئ

دەرەخنــى ئىرغىــت ۋە دەرەخــتىن چۈشــكهن ” :چاقىرىــپ
 خىتـــــاب قىلغـــــانلىقىنىدەپ  “خـــــورمىنى يـــــېگىن

ــدۇ  ــداق دەي �)%%0J ���� :تهســۋىرلهپ مۇن #6-E�� 0�#̂ %% 0V �%%(�0? &W5%% (6(�#�� 5%% ()75(V(�(I
5}�% 0!E- 51�% #!(O &G%E&�(/ � (̂ % () ($%#C(%' ;G0 �0E(�#�(� 5(
 #G(�5('.  �% 0 5% ()�(�5(E(%I �%0O(N #�(� ->(+ 5% (30� #�(�

                                                 
  .ـ ئايهت 41سۈرە ئهنكهبۇت،   ①
  .ـ ئايهت 25سۈرە كهھف،   ②
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5}
0�%% (b 0:%%(� #�(� 0:%%;"(� ($%%(P (V #�%%(' . 5%%1C(t&� 0:%%#�(�(F #g0'5%% (!&� 0J%%(� #6-E�� 0�#̂ %% 0f0" 0:%%#�(�0? kLN%%&)(/
5}�0E (V .5%1E #%�(F kL�(%'(/ �0"(� #T�(/ �0�&2(I���� �   تولغاقنىڭ قـاتتىقلىقى ئـۇنى
بىـر خورمـا دەرىخىنىـڭ يېنىغـا     ) يۆلىنىۋېلىش ئۈچۈن(

كاشـكى  : مهريهم ئېيتتى. مهجبۇر قىلدى كهىۋېلىشكېل
ــامچۇ     ــكهن بولس ــۈپ كهت ــرى ئۆل ــدىن ئىلگى ! مهن بۇنىڭ

ــ ــكهن  ىكىش ــۇپ كهت ــدىن ئۇنتۇل ــمهس(لهر تهرىپى ) ئهرزى
ــهمچۇ  ــپ كهتس ــىگه ئايلىنى ــا   !نهرس ــل ئۇنىڭغ جىبرىئى

غهم : خورمــــا دەرىخىنىــــڭ ئاســــتىدىن نىــــدا قىلــــدى
ئېقىپ (ن قىلمىغىن، پهرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ئاستىڭدى

خورمـا دەرىخىنـى    .بىر ئېرىقنى پهيدا قىلدى) تۇرىدىغان
ــى     ــدىڭغا پىشــقان يېڭ ــرغىتقىن، ئال ــپىڭگه ئى ــۆز تهرى ئ

بـۇ  (يېگىن، ) بۇ شېرىن خورمىدىن. (خورمىالر تۆكۈلىدۇ

  .①�ئىچكىن ۋە خۇرسهن بولغىن )تاتلىق سۇدىن
  نېمه ئۈچۈن تولۇپ پىشقان خورما؟
ېلىپ بېرىلغـان ئهڭ  تولۇپ پىشقان خورما ھهققىدە ئ

ئۇنىڭــدا : مۇنــداقنهتىجىســى تهتقىقــات  يڭــى ئىلمىــېي
غا ياردەمچى ىغۇلىشۇز تېبالىنىڭ ت ،بالىياتقۇنى سىقىپ
ــاال ت  ــدىغان، بـ ــيىن ۇبولىـ ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ــان  ،غۇلـ قـ

توختىماسلىقنىڭ ئالدىنى ئالىـدىغان، يهنه ئۇنىڭـدا بـاال    
ىنى رەھمىــدىن ئايرىلىــپ يولىغــا ماڭغانــدا، ئۇنىــڭ يــول

ــڭ قى ــازىالپ بالىنىـ ــتىن تيتـ ــنالماسـ ــپ ېـ زال ئېتىلىـ
 ول ئېلىشــىغا يــاردەم بېرىــدىغان ھــازىرقى يــتاشــقىرىغا 

  .بار امادد خىل ئوخشاش بىر ئوكسىتوكسىنغا

                                                 
  .ـ ئايهتكىچه 26دىن  – 23سۈرە مهريهم،   ①
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ــ   يۋە ھهرپىـــ يۇالر قۇرئـــان كهرىـــم مهجـــازى  مانـــا بـ
تهرەپلىرىــــــــدىن تهســــــــتىقلىغان ئىلىملهرنىــــــــڭ 

مۇنــداق تائــاال ئــۇنى هللا ا ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن. مىســاللىرىدۇر

�#�0%,0 ����: سۈپهتلىدى (R #�%0 (>(/ 0,%#
 (�(
 0�#�%(%" �% 0 &$%0t5(C#�� 0,�0�#�(
ئۇنىڭغـا  � ����<) 
) يهنى ھېچقايسى تهرىپىدىن(ئالدىدىنمۇ، ئارقىسىدىنمۇ 

�1I(i0%%5  ����؛ ①�باتىــل كهلمهيــدۇ #R� 0,%%�0I #�/&�%% (V(�(� 0,%%]��� 0�%%#�(u 0�%%E0F #�%% 0 (45%% (� #�%%(�
 1��%%%�0h ــان ا� ��) ــدىن  تهللائهگهر قۇرئـ ــڭ تهرىپىـ ــن غهيرىنىـ ىـ

بولغان بولسا، ئهلۋەتته، ئۇنىڭدىن نۇرغـۇن زىـددىيهتلهرنى   

  .②�تاپقان بوالتتى
بولسـا يـاكى    ه زىـت گبىرى-بىر ئايهتلىرى يهنى قۇرئان

ــل    ــىدە ئىلىم ــايهتلىرى كهلگۈس ــڭ ئ ــپ هقۇرئاننى ر كهش
بولســـا ئىـــدى،  نامۇناســـىپقىلىـــدىغان ھهقىقهتـــلهرگه 

بـۇ ئىككـى    .ڭ كىتـابى بولمـايتتى  تائاالنىهللا بۇ ا ،ەتتهۋئهل
لىرىـدا  بزىتلىقنى بىز ھهر ۋاقىـت يازغۇچىالرنىـڭ كىتا  

ــۆرىمىز ــۈن . كــ ــۇنىڭ ئۈچــ ــڭ   ،شــ ــازغۇچىالر ئۆزىنىــ يــ
بهزى لىرىدىن بىرەرسـى قايتـا بېسىلسـا، ئۇنىڭغـا     بكىتا

ــى ــدۇ  يېڭىلىقالرنــ ــقا قىزىقىــ ــۋايهتلهر ۋە . قېتىشــ رىــ
ــر ــتانالر بىـــ ــى يالغان - داســـ ــابىرىنـــ ــدۇ غـــ . چىقىرىـــ

ــقهت بىــلهن يازســىمۇ يهنىــال  ي ــانچه دىق  ازغۇچىالرنىــڭ ق
 نىــــڭخاتاالشــــقانلىقىنى ۋە يازغانلىرىــــدىن بهزىلىرى 

لـېكىن  . كهلمىگهنلىكىنى كۆرىمىز ھهقىقهتكه ئۇيغۇن

                                                 
  .ـ ئايهت 42سۈرە فۇسسىلهت،   ①
  .ـ ئايهت 82ۈرە نىسا، س  ②
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هيىب ـ نۇقسانالرنى قۇرئان كهرىمدە كۆرۈش مۇمكىن  بۇ ئ
  .ئهمهس
ۇرئــان كهرىــم ئىنســان قولىــدىن كهلمهيــدىغان بىــر ق

تـارىخى يېزىلمىغـان ئۆتمۈشـتىن    ئۇ كى چۈن. مۆجىزىدۇر
. خهۋەر بېرىـــدۇ، كهلمىـــگهن كهلگۈســـىنى كۆرســـىتىدۇ

يۈز بېرىـدىغانلىقىغا ئىشـارەت   قۇرئان كهرىم كهلگۈسىدە 
ــدانغا     ــتىنال مهي ــىلهر راس ــگهن ھادىس ــان نهچچىلى قىلغ

   .كهلدى
ــڭ دەســلهپته   هللا ا ــدە رۇملۇقالرنى ــان كهرىم ــاال قۇرئ تائ

يىن غهلىـــــبه كېـــــ ،مهغلـــــۇپ بولـــــۇپ پارســـــالرغا 
ــدى  ــداق دې ــپ مۇن 0G%%(C0�&u ���� :قىلىــدىغانلىقىنى خهۋەر بېرى

 &l/;�%%%�� 4�&C0�#S(%�%%% (b #�030C%%%(�(u 0�%%%#P(%" �%%%L �%%%&)(/ 0W#�( #X� �%%%(O #�(+ �%%%0I  (��0E%%% 0b 0�%%% #q0" �%%%0I���� 

رۇملــــۇقالر يــــېقىن بىــــر جايــــدا يېڭىلــــدى، ئــــۇالر  �
يېڭىلگهنـــدىن كېـــيىن بىـــر قـــانچه يىـــل ئىچىـــدە      

  .①�يېڭىدۇ
دېگهن سۆز ئـۈچ يىـل    “يىل قانچه بىر”ى چىدىكبئهرە

بىلهن توققۇز يىل ئارىسىنى كۆرسـىتىدۇ، رۇمـالر يهتـته    
  .به قىلغانىيىلدىن كېيىن غهل

ســــــــۇلمانالرنىڭ غهلىــــــــبه ۇبهدرى ئۇرۇشــــــــىدا م
ــدى   ــداق دې ــدا مۇن ــدىغانلىقى توغرىس %%�& ����: قىلى #�(f#�� &l(N #3&%�%% (b

 (�&%" ;�%�� (4�;�(�&%
لـۇپ قىلىنىـدۇ،   نى مهغۇقوشـ ) مۇشـرىكالر (� ����/)

  .②�ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ

                                                 
  .ـ ئايهتكىچه 4ـ دىن  2سۈرە رۇم،   ①
  .ـ ئايهت 45سۈرە قهمهر،   ②
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ــگه    ــىدە مهككىــ ــاالم چۈشــ ــبهر ئهلهيهىسســ پهيغهمــ
ــى كىر ــدى گهنلىكىنـ ــۆرگهن ئىـ ــڭ هپ. كـ يغهمبهرلهرنىـ

تائاال پهيغهمبهر هللا ا. چۈشى ئهمىلىيهتته بولماي قالمايدۇ
ســـۇلمانالر بىـــلهن مهككىـــگه   ۇئهلهيهىسســـاالمنىڭ م

ــدى   ــداق دې ــپ مۇن ــدىن خهۋەر بېرى �)	)%%�# ���� :كىرىدىغانلىقى
 (��%%0E 0K &,%%-��� 75%% (T 40? (l�(�%% (�#�� (� 0f%% #!(�#�� -�&�&R #�%%(�(� L9(�#�5%%0" 5%%(
 #D;��� &,(��%%&b(� &,%%-��� (a(�%%(�

 (�
0�%L�(	&(/ #�&2%(b/&D&� (��0	L�(�&پهيغهمبىرىگه، ھهق رەۋىشـته،  هللا ا���� ����
سـهن  ! ئى مـۇھهممهد . (ھهقىقىي راست چۈش كۆرسهتتى

ــاھابىلىرىڭ ــۇد) ۋە س ــا خ ــمهندىن(ا خالىس ــن ) دۈش ئهمى
باشــلىرىڭالرنى چۈشــۈرگهن ۋە  ) بهزىلىــرىڭالر(بولغــان، 

قىرقىغـــان ھالـــدا، چوقـــۇم مهســـجىدى ) بهزىلىـــرىڭالر(

  .①�ھهرامغا كىرىسىلهر

ــقهتهن ا ــىنى   هللا ھهقىـ ــڭ چۈشـ ــاال پهيغهمبىرىنىـ تائـ
  .بهردى ۋە مهككه پهتهى قىلىندى هلگه ئاشۇرۇپئهم

ىدىكى بايـانالر بهكمـۇ   كهلگۈسى ھهقققۇرئان كهرىمدە 
ئىبـــراھىم ئهلهيهىسســـاالم پهرۋەردىگارىغـــا دۇئـــا  .كـــۆپ

̀)�#�e ���� :قىلىپ مۇنداق دەيدۇ  k0d 0�#�(u e��(�0" �0�-
L�&d �0 &GE(2#b(+ �LO0? 5(E-%"-�
 0U5%%-E�� (�%%L 1< (�%%0B#I(+ #$%%(P #V5(I (<(i%%-��� #��%%&��0	&�0� 5%%(E-%"(� 0l-�%% (�&�#�� (:%%0�#�(%" (�%%E0F #�03#�%%(�0? k0�%% #3(%�

 (4/&�&2%%%%%%% #8(
 #�%%%%%%% &3-�(P(� 0p�(�%%%%%%% (�-h�� (�%%%%%%%L �%%%%%%% &3#%'&̀ ــارىمىز� ����/)��# ! پهرۋەردىگـــــ
ــمىنى    ــر قىس ــڭ بى ــمائىل   (ئهۋالدىمنى ــاالم ئىس ــى ب يهن

ــالىم ھــاجهرنى  ــاز ئوقۇســۇن ) بىــلهن ئاي ــى ســاڭا (نام يهن
سېنىڭ ھۆرمهتلىـك ئۆيۈڭنىـڭ   ) ئىبادەت قىلسۇن دەپ

ــر ۋا  ــىز بى ــا قېشــىدىكى ئېكىنس ــگه (دىغ ــى مهككى ) يهن

                                                 
  .ـ ئايهت 27سۈرە فهتىه،   ①
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ــارىمىز  ــتۇردۇم، پهرۋەردىگـــ ــىم  ! ئورۇنالشـــ ــر قىســـ بىـــ
كىشىلهرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مايىل قىلغىن، ئۇالرنى 
شۈكۈر قىلسـۇن دەپ تۈرلـۈك مېـۋىلهرنى ئۇالرغـا رىزىـق      

  .①�قىلىپ بهرگىن
ڭى ۋادىغـا  ېتائاالدىن بۇ يهللا هىسساالم ايئىبراھىم ئهله

بـۇ ۋادىنـى    نىـڭ تائاالهللا ا نى تىلىـدى، ىشىرىزىق ئاتا قىل
بىنـــى ئرنىڭ كهۋەدىســـى مۇشـــرىكال قىلىـــش باياشـــات

 .چهكلىشـى بىـلهن ئهمهلىيلهشـتى   نى ىزىيارەت قىلىشـ 
پ تىجارەتلىرىنىـــڭ كاســـات بولـــۇ مـــۇئمىنلهرلـــېكىن 

چــۈنكى ئۇالرنىــڭ ئىقتىســادى   . قــورقتى قېلىشــىدىن
بىنـــى زىيـــارەت قىلغـــۇچىالردىن كهلـــگهن ئھايـــاتى كه

تائــاال ئــۇالرنى خــاتىرجهم هللا ا. ق ئىــدىىــگه قاراشــلىلغهل

�& �: قىلىش ئۈچۈن مۇنـداق دېـدى  &2�%0E#S&%
 (m#�%(!(I 1J%(� #%�(F #�&�% #� 0R #40?(/
 *��%%%02(� *��%%%0�(F (,%%%]��� -40? 75%%% (T 40? 0,0�%%% #q(I �%%% 0ئـــى (ئهگهر ســـىلهر � ����[%%%,& 

مۇشرىكالرنىڭ ھهرەمـگه كىرىشـتىن مهنئـى    ! مۆمىنلهر
ــلهن  ــى بىـ ــرلىقتىن) قىلىنىشـ ــاڭالر، ا پېقىـ هللا قورقسـ

  .②�خالىسا ئۆز پهزلى بىلهن سىلهرنى باي قىلىدۇ
ــڭهللا ا ــى   تائاالنىـــــ ــۇ ۋەدىســـــ ــۇ ھهم بـــــ ھېلىمـــــ

ھــازىر ئــۇ ســهھراالردىن نېفىــت    . ئهمهلىيلىشــىۋاتىدۇ
نېفىتنىــڭ باھاســى كۈنســېرى . ئېتىلىــپ چىقىۋاتىــدۇ

ئۇندىن باشقا، ئۇ سهھراالردا كۆمۈلۈپ ياتقـان  . ئۆرلهۋاتىدۇ
ــايلىقىمۇ  ــۇران بـ ــامهتكىچه    ئـ ــاكى قىيـ ــڭ تـ ــۇ ۋادىنىـ ئـ

                                                 
  .ـ ئايهت 37سۈرە ئىبراھىم،   ①
  .ـ ئايهت 28سۈرە تهۋبه،   ②



 

181    

باياشــاتچىلىق ئىچىــدە ئۆتىــدىغانلىقىنى كۆرســىتىپ  
  .بهرمهكته

قۇرئــان كهرىــم ئاخىرىــدا بىــزگه سىياســهت، ئهخــالق،  
ــۇرۇش، تىنچلىــق، ئىقتىســاد، جهم  ىــيهت، ئھۆكــۈمهت، ئ

 .لىرىنــى بايــان قىلىــپ بېرىــدۇتــوي ۋە مهئىشــهت نىزام
 ۇقكىشــــىلىك ھوقــــ” قۇرئــــان بىــــزگه ب د ت نىــــڭ

نى ئـېالن قىلىشـىدىن نهچـچه يـۈز يىـل      “خىتابنامىسى
ــانۇنىنى     ــش ق ــايه قىلى ــانىيهتنى ھىم ــرىال ئىنس ئىلگى

  .ۋاجىب قىلغانىدى
بهزىــــلهر ئىبنــــى ئهرەبىــــدىن قۇرئــــان كهرىمنىــــڭ 

سـۆز  ئېغىـز  ئۇ بىرال  ،سىرلىق مۆجىزىسىدىن سورىغاندا
 “مـۇتلهق راسـتچىللىق  ـ    ئۇنىـڭ مۆجىزىسـى  ”: بىـلهن 

  . گهنبهر بدەپ جاۋا
قۇرئان كهرىـم ھهر زامـان ۋە ھهر جهھهتـتىن مـۇتلهق     

يهنه بىــر  ،قۇرئــان بىــر تهرەپنــى كــۆرۈپ   . راســتچىلدۇر
ــ ــدۇ تتهرەپ ــل بولماي ــازغۇچى . ىن غاپى ــېكىن ي بهزى  الرل

ــى كــۆرگهن تهقــدىرد  ۈپ نــى كــۆرىھهمم ىمۇھهقىقهتلهرن
ئۆزىنىڭ ئېيتقـانلىرىنى راسـتچىل دەپ   ئۇ  .ۇيېتهلمهيد
ىرىســـى ائىڭ كـــۆز قارىشـــى ۋە نهزەر دئىنســـانن. قارايـــدۇ

ــدۇ، زامان  ــۇكهممهل بواللمايــ ــۇق ۋە مــ ــتولــ ــا بېقىــ  پغــ
مـۇتلهق تـوغرا     ئهسهرلىرىنىڭيازغۇچىنىڭ  .ۇۆزگىرىدئ

ــۇمكىن ئهمهس  ــرى  .بولۇشــى م ــۆپىنچه تهرەپلى ــوغرا  ك ت
ھهممه تهرەپـتىن ھهقىقهتـكه ئۇيغـۇن بولۇشـى      ،بولسىمۇ

 ســهرلىرىئۇنىــڭ ئه ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن .مــۇمكىن بولمايــدۇ
ھهممىنـى  . راستچىللىق بىلهن سـۈپهتلىنىدۇ  پىينىس
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قۇرئـان  . ۇرتـ هللابىلگۈچى ۋە ھهممىنى كۆرگۈچى مۇتلهق ا
كهرىــم ھهمــمه جهھهتــته راســتچىل بــولغىنى ئۈچــۈن      

  .نىڭ كىتابىدۇرهللا
بهزىلهر مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمدىن قۇرئـان كهرىـم    

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  ســورىغاندا،ھهققىــدە ســوئال 
ــاۋا ــىلهردىن «: بهرگهن بمۇنــــــداق جــــ ــدا ســــ ئۇنىڭــــ

ــدىڭالردىكى   ــۆز ئالـــ ــرى، كـــ ــڭ خهۋەرلىـــ بۇرۇنقىالرنىـــ
ھهقىقهتلهر ۋە سىلهردىن كېيىنكىلهرنىـڭ خهۋەرلىـرى   

كمهتلىـــك ېئۇنىـــڭ دېگهنلىـــرى ھهقىـــقهت، ئـــۇ ھ  .بــار 
تهھكهم ســـــتائاالنىـــــڭ مۇهللا ســـــۆزلهرگه ئىـــــگه، ئـــــۇ ا

كىمكــــى تــــوغرا يــــول،  يئارغامچىســــى، ئــــۇ ھهقىقىــــ
يهرگه ئــۇنى هللا ا ،ئــۇنى تهرك ئهتســه غــانچىلىق قىلىــپيو

ۇنىڭــدىن باشــقا بىــر نــېمه بىــلهن     كىمكــى ئ .ئۇرىــدۇ
ــدايهت ئىزدىســه  ــلهن   هللا ا ،ھى ــڭ بى ــدۇ، ئۇنى ــۇنى ئازدۇرى ئ

ــل  ــدۇ، ئهقىلـ ــالر ئازمايـ ــمايدۇ، ئىلهتىلـ ــلهر ر ئېلىشـ ىمـ
ــۆجىزىلىرى    تۈگى ــدۇ، م ــا تويماي ــالىمالر ئۇنىڭغ ــدۇ، ئ مهي

  .»ئاخىرالشمايدۇ
  !دوستۇم ،بۇ اناكىتابىمىز م بىزنىڭ

ــۇنداق   ــا مۇش ــان    مان ــان قۇرئ ــگه بولغ ــۈپهتلهرگه ئى س
  .نىڭ ئويدۇرۇلغان بولۇشى ئهسال مۇمكىن ئهمهسكهرىم
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  شهكلهر

  :تونۇشۇم ماڭا مۇنداق دېدى
ــىز ــر ” :س ــايهتلىرى بى ــڭ ئ ــت  - قۇرئاننى ــرىگه زى  بى

ــدۇ ــىز     “كهلمهي ــېمه دەيس ــايهتلهرگه ن ــۇ ئ ــىز، مۇن ؟ دەيس
�# ���� :مهسىلهن%&� #2(�#�(%I 75% (T �((/ �0 #Z&%�#�(%I 75(T �(�(I���� ���� ئـادەم   نخالىغـا

دېگهن  ①�ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن
%75 ���-%,& ���� :ئايهت مۇنۇ ئايهتكه زىت كېلىدۇ (8(
 4(+ ->0? (4/&D5(8(� 5((/���� 

  .②�خالىغاندىال، ئاندىن سىلهر خااليسىلهرهللا پهقهت ا����
گۇناھلىرىــــــــدىن  الرنىــــــــڭقۇرئــــــــان گۇناھكار

%%%�)�&�4) ���� :ســـورىلىدىغانلىقىنى ئېيتتـــى #!&
(/ #�&3&%�(�5(3%%% (T &w(� #2&�%%% (b���� 
ــۇۋاھلىقى � ــڭ گـ ــامه(ئۇالرنىـ ــڭ نـ ــا - ئۇالرنىـ ) ئهمالىغـ

؛ ③�ئـۇالر سـوراققا تارتىلىـدۇ   ) قىيامهت كۈنى(يېزىلىدۇ، 
���� (4�&�(�% #!&� (m#�%(b(/ (:0 #�(	0�(/ (:-� *� #�0̂ (� &,-O0?(/���� اڭا ۋە سـېنىڭ  قۇرئان س����

شهرەپتۇر، سىلهر كهلگۈسـىدە  ) ئۇلۇغ(قهۋمىڭگه ئهلۋەتته 

باشـقا بىـر يهردە   . ④�رسورىلىسـىله ) بۇ نېمهت ئۈسـتىدە (
0&%%%%%%%%�4) ���� :مۇنــــــــداق دەيــــــــدۇ � #f&�#�� &�030"�%%%%%%%%&O&d �%%%%%%%%(F &M(�%%%%%%%% #!&
 (>(/���� 

بـۇنى   هللا(گۇناھكارالرنىڭ گۇناھلىرىنىـڭ سورىلىشـى   �

                                                 
  .ـ ئايهت 29سۈرە كهھف،   ①
  .ـ ئايهت 30سۈرە ئىنسان،   ②
  .ـ ئايهت 19سۈرە زۇخرۇف،   ③
  .ـ ئايهت 44رە زۇخرۇف، سۈ  ④
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يهنه باشــقا بىــر  .①�ھاجهتســىزدۇر) بىلگهنلىكــى ئۈچــۈن
ــڭ تهق ــيهردە گۇناھكارالرنىـــــــ ــدىن  - ىقـــــــ تۇرقىـــــــ

�# ���� :دىغانلىقى بايـان قىلىنىـدۇ  تونۇلى&)5(��% 0!0" (4�%&0� #f&�#�� &m(�%#P&%

 0l� (�%#'( #X�(/ �% 0��(�-%E�50" &̂ (R#Z&%�(%I���� ���� ىقـ گۇناھكارالر ئۆزلىرىنىـڭ تهق - 

لىرىدىن ۋە پۇتلىرىدىن ىتۇرقىدىن تونۇلىدۇ، ئۇالر كوكۇل

ــۇ ــلىنىدۇ (پ تۇتۇلـ ــا تاشـ ــر يهردە  . ②�)دوزاخقـ ــقا بىـ باشـ
ــهنلىرىنى  گۇناھكارالرن ــڭ كىشــــ نىــــــڭ ېچكىمھىــــ

ــدۇ  ــدىغانلىقى ئېيتىلى %%�* ����: باغلىماي (�(+ &,%%('5(\(/ &9%%0\�&
ــۇ ���� ����/)<)  ئ

يهنى ھهر بىرى . ③�باغلىغاندەك ھېچكىم باغلىيالمايدۇ
ــدۇ  ــۆزى ئازاباليـ ــۆزىنى ئـ F (l)�)�#%%%:) �) ���� .ئـ #�%%% (%�#�� (:%%% 0!#�(%E0" �%%%(�(�51C�%%% 0!���� 

ــۆزەڭگه  “���� ــۈن ئ ــۇ قىلمىشــلىرىڭغا (بۈگ ــى ب ــۆزەڭ ) يهن ئ

باشـقا بىـر يهردە    .④�دېيىلىـدۇ  ”گۇۋاھ بولۇشـۇڭ كۇپـايه  
ــداق دەيـــدۇ  %%%�&2&�=���� :مۇنـ #b5(I 5%%%1F�(�0d (4�&P #%C%%% (b 5%%% (3&F#�(d eJ(�%%% 0!#� 0b �%%%0I -�%%%&\���� 

ــۇقى  � ــۇنى ئۇزۇنل ــدىن ئ ــر   70ئان ــدىغان زەنجى گهز كېلى

  .⑤�بىلهن باغالڭالر
  :ىڭغا مۇنداق دېدىممهن ئۇن

بــۇ ئــايهتلهر . بىــرىگه زىــت ئهمهس - بــۇ ئــايهتلهر بىــر
%75 ���� :ھهققىدە بىرلىكته پىكىـر يۈرگـۈزۈپ باقـايلى    (T �%(�(I

 #�%&� #2(�#�(%I 75% (T �((/ �0 #Z&%�#�(%I���� ئـادەم ئىمـان ئېيىتسـۇن،     نخالىغا����

                                                 
  .ـ ئايهت 78سۈرە قهسهس،   ①
  .ـ ئايهت 41سۈرە رەھمان،   ②
  .ـ ئايهت 26سۈرە فهجر،   ③
  .ـ ئايهت 14سۈرە ئىسرا،   ④
  .ـ ئايهت 32سۈرە ھاققه،   ⑤
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بـۇ ئـايهت ئىنسـانالرنىڭ    . �خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن
ــۆررىيىتى ۋە ئ ــڭ بارلىقختىھــ ــا ئىىيارىنىــ ــۇق وغــ چــ

هللا لـېكىن بىـز بـۇ ھـۆررىيهت ۋە ئىختىيـارنى ا     . ئىشارەت
هللا ئــۇنى ا لمىــدۇق، بهلكــىاتائــاالدىن مهجبــۇرى تارتىــپ ئ

ۋەندىكى ئايهت بـۇنى  ۆت. تائاال ئۆز ئىختىيارى بىلهن بهردى
%%%75 ���-%%%,& ����: ئۈچـــۈن كهلـــگهن ئىـــزاھالش (8(
 4(+ ->0? (4/&D5%%% (8(� 5%%%((/���� �

ــىلهر  هللا پهقهت ا� ــىلهر خااليس ــدىن س ــدىال، ئان  .�خالىغان
نىڭ ئىختىيـارى ئىچىـدە   هللايهنى بهندىنىڭ ئىختىيارى ا

بهنـدىنىڭ   .بولمايـدۇ  غـا زىـت  نىـڭ ئىختىيارى هللابولىدۇ، ا
ــارى ا ــى هللائىختىي ــڭ رىزاس ــت نى ــۇپغا زى ــاھنى  ،بول گۇن

لــــېكىن ئۇنىــــڭ  . ئىختىيــــار قىلىشــــى مــــۇمكىن  
زىـــت كېلىشـــى  ئىرادىســـىگهنىـــڭ هللا نىـــڭئىختىيارى

نىـڭ رىزاسـىغا خىـالپ    هللائۇ ئىختىيار ا. مۇمكىن ئهمهس
بۇ . ئىچىدە بولىدۇ ئىرادىسىنىڭ هللابولسىمۇ، ھهر زامان ا

شۇنداق نازۇك بىر مهسىلهدۇركى، بىز بۇنى ئىختىيـار ۋە  
نىـڭ  هللا” :بـۇ يهردە . مهجبۇرىيهت بابىدا سۆزلهپ ئۆتتـۇق 

نىــڭ ئــۇنى ئىختىيــار   هللابهنــدىگه ئاســانلىق بېرىشــى ا  
بهندىگه هللا چۈنكى ا .ھېسابلىنىدۇ ڭ ئۆزىقىلغانلىقىنى

ــدۇ   ــار قىلى  “ئۇنىــڭ نىيىتــى ۋە قهلبىــدىكىنى ئىختىي
يهنى بهندە ئـۆزى ئىختىيـار قىلغىنىغـا ماڭىـدۇ،     . دېدۇق

مهجبۇرالش يـوق، ئىككىلىـك يـوق ۋە    ” :بۇنىڭ مهنىسى
ــوق  ــۇ يــ ــمهك “زىتلىقمــ ــىش  . دېــ ــىزنىڭ زىتلىشــ ســ

كمىتىنـــــى ېدېگىنىڭىـــــز، ئۆزىڭىزنىـــــڭ بۇنىـــــڭ ھ
  .مىگهنلىكىڭىزنى كۆرسىتىدۇبىل



186 

ھهققىـدىكى ئـايهتلهرگه كهلسـهك، ئـۇ     ھېساب بېرىش 
ــائىپىلهر       ــىمايدىغان تـ ــرىگه ئوخشـ ــر ـ بىـ ــايهتلهر بىـ ئـ

 ئــۇ تــائىپىلهردىن بىــر قىســمى. ھهققىــدە نازىــل بولغــان
ــاھالردىن ســورىلىدۇ ۋە گــۇۋاھچى تهلهپ قىلىنىــدۇ  . گۇن

بهزى بىـــــر قىســـــمى گۇنـــــاھلىرى كـــــۆپ بولـــــۇپ     
ۇالر يـــۈز تىن يـــۈزىگه مهلـــۇم بولىـــدۇكى، ئـــكهتكهنلىكــ 

ــدۇ ــدىن تونۇلىـــــ ــدىن ۋە ىكوكۇل، ئىپادىلىرىـــــ لىرىـــــ
ــلىنىدۇ   ــا تاشـ ــۇپ دوزاخقـ ــدىن تۇتۇلـ ــر . پۇتلىرىـ بهزىبىـ

ئۇالرغـا   ،اشقانلىقتىنئقىسمى گۇناھكارلىقتا ھهددىدىن 
0�& F)�)%� ���� :لىرى گۇۋاھلىـق بېرىـدۇ  تقوللىرى ۋە پـۇ �% #6(O (l #�%(%�#��

 (2&�(/ #�030)�(�#%I(+ (4�&C% 0! #2(
 ��&O5% (� 5% (�0" #�&3&�&V#�(+ &�(3 #8(�(/ #�03
0�#
(+ 5(E&�L����� ����   شـۇ كۈنـدە
ــۋېتىمىز، ئۇالرنىـــڭ   ئۇالرنىـــڭ ئېغىزلىرىنـــى پېچهتلىـ
ــدۇ،    ــۆزلهپ بېرىـ ــزگه سـ ــوللىرى بىـ ــلىرىنى قـ قىلمىشـ

ــدۇ   يهنــى ھهر ئهزا ئۇنىڭــدىن (پــۇتلىرى گۇۋاھلىــق بېرى

  .①�)سادىر بولغان ئىشنى سۆزلهپ بېرىدۇ
ھېســاب ئالىــدۇ،  ئۆزىــدىن ئــۆزئــۇالردىن بىــر قىســمى 

ئـۆزىنى ئـۆزى ئازاباليـدۇ ۋە     ،قىلغاندىن كېيىن پۇشايمان
، ئۇنىـــڭ كىشـــهنلىرىنى تاقايـــدۇكىشـــهنلىرىنى ئـــۆزى 

دامهت بىـلهن  انـ  - ئازابلىمايـدۇ، ھهسـرەت   تاقـاپ بىركىم 
  .ئۆزىنى ئازاباليدۇ
غـا  غانئىنكار قىلغان ۋە ئـۇنى يال  نىتائاالهللا بهزىلىرى ا

تائاالنىـڭ ئالـدىغا   هللا بولـۇپ، ا  چىقارغان چوڭ گۇناھكارالر
لۈپ قهسهمگه تارتىلىـدۇ، دۇنيـادا يالغـان بىـلهن     ۈكهلتۈر

                                                 
  .ـ ئايهت 65سۈرە ياسىن،   ①
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قىمۇ يالغـان ئېيتىـدۇ، ئاخىرىـدا    هللاياشىغانلىقى ئۈچۈن ا
ــدۇ   ــاقىۋىتىنى كۆرى ــڭ ئ �& ���-%%,& ���� :يالغانچىلىقىنى&3&%h%%(P #%C(%
 (l #�%%(%


% (�(� &,(� (4�&�0� #�(�(%I 51P�0�(V &�%&) #�%&3-%O0? (>(+ e7 #�%(T �%(�(F #�%&3-%O(+ (4�&C% (! #�(
(/ #�%&2(� (4�%&�0� #�(
 5
 (4�&"0d5%%% ــدە ا� ������2#) ــۇ كۈنـ ــىنى هللا ئـ ــڭ ھهممىسـ ئۆلگهنلهرنىـ

بىــــز ” :دۇنيــــادىكى چاغلىرىــــدا(تىرىلدۈرىــــدۇ، ئــــۇالر 
ــۇلمانمىز ــدىن “مۇســ ــهم  ) دەپ يالغانــ ــىلهرگه قهســ ســ

قهسـهمنىڭ   ا قهسـهم ئىچىـدۇ، ئـۇالر بـۇ    قهللا ،ئىچكهندەك
ــاھ    ــدۇ، ئاگــ ــدۇ دەپ ئوياليــ ــى بولىــ ــۆزلىرىگه پايدىســ ئــ

   .①�بولۇڭالركى، ئۇالر ھهقىقهتهن يالغانچىالردۇر
يۈزلىرىـدىن سـۆرىلىدۇ، زەنجىـرلهرگه     گۇناھكـارالر بۇ 

ــدۇ ــد ئهلغ هئ. باغلىنى ــۇ ھامى ــى هزب ــۇ زەنجىرلهرن ــى ب  :زال
  .دەپ تهپسىر قىلغان “لهرنىڭ زەنجىرلىرىبسهۋە”

ئىلىــم ھهققىــدىكى   يىكى ئىالھىــقۇرئــان كهرىمــد 

%&o%#�(S#�� &MLN%(%E) ���� ؟ئايهتلهرگه نېمه دەيسىز(/ 0J(F5%-!�� &�%#�0F &= (�%E0F (,%-��� -40?

 Lk(�%0" *v%#�(%O k0� #�%(� 5%((/ � 1�%(u &w% 0!#2(� �(d5%- *v%#�(%O k0� #�%(� 5%((/ 0l5% (�#�( #X� �%0I 5%( &�(�#P(%
(/
 &p�%%%%% &�(� eW#�(+���� ���� قىيـــــامهت)غان ۋاقتـــــىنىـــــڭ بولىـــــدى (

. نىڭ دەرگاھىدىـدۇر هللاتوغرىسىدىكى بىلىم ھهقىقهتهن ا
ــامغۇرنى هللا  ا ــۆزى   (يـ ــا ۋە ئـ ــگهن ۋاقىتتـ ــۆزى بهلگىلىـ ئـ

ــا  ــگهن جايغ ــدىكىلهرنىڭ  ) بهلگىلى ــدۇ، بهچچىدان ياغدۇرى
يهنى ئوغۇلمـۇ، قىزمـۇ، بېجىرىممـۇ،    (نېمه ئىكهنلىكىنى 

بىلىـدۇ، ھـېچ   هللا  ا) كهمتۈكمۇ، بهختلىكمۇ، بهختسىزمۇ
يهنـى ئۇنىڭغـا   (ئهته نېمىلهرنـى قىلىـدىغانلىقىنى    ئادەم

يامان ئىشـالردىن   - نېمه ئىش بولىدىغانلىقىنى، ياخشى

                                                 
  .ـ ئايهت 18سۈرە مۇجادەله،   ①
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ــدىغانلىقىنى  ــى قىلى ــادەم  ) نېمىلهرن ــېچ ئ ــدۇ، ھ بىلمهي

   .①�ئۆزىنىڭ قهيهردە ئۆلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ
قــــا خــــاس هللايــــالغۇز ا ڭقۇرئــــان بــــۇ ئىلىملهرنىــــ

ــى ۋە ا ــى هللائىكهنلىكـــــــــ ــن باشقىســـــــــ  نىڭتىـــــــــ
%5 ?0<- ���� :نى ئېيتىدۇقىبىلمهيدىغانلى (3&�(�#P(%
 (> 0w%#�(S#�� &�0�5(�( &= (�E0F(/

  .②�نىڭ دەرگاھىدىدۇرهللاغهيبنىڭ خهزىنىلىرى ا���� ����(&�) 
بالىنىــڭ ئوغــۇل  ىكىيــاتقۇدىھــازىرقى دوختــۇرالر بال

ۋى ىــيــاكى قىــز ئىكهنلىكىنــى بىلىــدۇ، ئــالىمالر خىمي 
ۇرىدۇ، سىز بۇالرغا ى يامغۇر ياغدئئامىلالر ئارقىلىق سۈن

  قانداق قارايسىز؟
قىلمىـدى، بهلكـى ئـۇ     بهھسقۇرئان كهرىم يامغۇردىن 

نـى  “غهيس”نى ئىپادىلهيدىغان مهنى دېگهن “ياغدۇرۇش”
دېگهن ئـادەتتىكى يـامغۇر ئهمهس،    “غهيس” .تىلغا ئالدى

ــ   ــرەر دۆلهتنىــ ــۇ بىــ ــى ئــ ــىبهلكــ ــ ڭ زېمىنىنــ الك اھــ
، نتهلهيـدىغا ېياكى سـۇ بىـلهن ئۆزگهرتىۋ   ىۋېتىدىغانقىل

ــڭ ــر مهملىكهتنىـــ ــاقلىقتىن  بىـــ ــى قۇرغـــ زېمىنىنـــ
بىــر  ،كتىن باراڭلىققــا ئۆزگهرتىــپۈيېشــىللىققا، چۆللــ
قا چىقىرااليــــدىغان يــــاكى ئــــۇ لىقمىللهتنـــى باياشــــات 

. الك قىالاليــدىغان شــىددەتلىك يــامغۇردۇرامىللهتنـى ھــ 
ــا ئوخشـــاش شـــىددەتلىك يـــامغۇرنى   ،ھـــالبۇكى بۇنىڭغـ

  . دۇرۇش مۇمكىن ئهمهستهجرىبه ئارقىلىق ياغ

                                                 
  .ـ ئايهت 24سۈرە لوقمان،   ①
  .ـ ئايهت 59م، سۈرە ئهنئا  ②
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قىدىكىنى بىلىشــى ىســرقو تائاالنىــڭ ئانىالرنىــڭهللا ا
دوختـۇرالر  . ئوخشـىمايدۇ  يدوختۇرالرنىڭ ئىلمىگه قهتئى

ــدۇ   ــىيىتىنى بىلهلهيـ ــڭ جىنسـ ــا . پهقهت بالىنىـ ئهممـ
ــ  هللا ــڭ بىلهن ــى بۇنى ــڭ ئىلم ــدۇچهكل النى ــى . هنمهي بهلك
نىــڭ ئىلمــى ھهممىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ۋە بهنــدە هللا

: تائـاال هللا ا .بولۇشى مۇمكىن بولمىغان ئىلىمـدۇر  بىلىپ
 ئــۇ بــاال كىــم، ئۇنىــڭ ھــالى نــېمه، دۇنياغــا كهلگهنــدىن ”

ــيىن ــته     كې ــداق رەۋىش ــدۇ، قان ــالرنى قىلى ــداق ئىش قان
غۇلغانــدىن باشــالپ ئــۆلگهنگه قهدەر ھايــاتى    ۇماڭىــدۇ، ت

ھهممىنى بىلىدۇ، بۇالرنىـڭ ھهممىنـى    “قانداق بولىدۇ؟
  .بىلىشى مۇمكىن ئهمهستولۇق  دوختۇرالرنىڭ

نىــڭ هللا” :تونۇشــۇم يهنه مۇنــۇ ســوئالالرنى ســورىدى   
زېمىننـى قاپاليـدۇ،   ـ نىـڭ ئهرشـى ئاسـمان     هللائهرشى بار، ا

دېيىلىدۇ،  “نىڭ ئهرشىنى سهككىز پهرىشته كۆتۈرىدۇهللا
  پىكرىڭىز نېمه؟ بۇ ھهقتىكى

ــ   ــا  ـ ــىز تىلغ ــر  س ــوق بى ــالغۇچىلىكى ي ــۇق  ئ مهخل
 زېمىننــى قاپلىغــانـ ان   ئهقلىڭىــز ئاســم ،بولســىڭىزمۇ

قانـــداقمۇ ئاســـمان ـ زېمىننـــى    نىـــڭ ئهرشـــى هللا يهردە،
مىن، قۇياش، يۇلتۇزالر ۋە ئاسـماندا ئـۆز   ېز !قاپلىمىسۇن؟

 بـــارلىق يۆلىنىشـــى بـــويىچه ھهرىـــكهت قىلىـــدىغان   
تائاالنىــڭ ئىالھــى قــۇدرىتى بىــلهن ھــاۋا  هللا جىســىمالر ا

مۇ تۇرســا، ســىز قانــداق بوشــلۇقىدا كۆتۈرۈلــۈپ تۇرىــدىغان
ــىنىڭ كۆتۈرۈ هللا ــڭ ئهرشــــ ــىدىن نىــــ ــۈپ تۇرىشــــ  لــــ

  !لىنىسىز؟بئهجه
  ئهرش دېگهن نېمه؟ -
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روننىـــڭ نېمىلىكىنـــى دەپ كتىېســـىز ماڭـــا ئېل -
بېرىڭ، ئاندىن مهن سىزگه ئهرشنىڭ نېمىلىكىنـى دەپ  

ماڭـــا توكنىـــڭ نېمىلىكىنـــى، تـــارتىش  ســـىز. بېـــرەي
كۈچىنىــڭ نېمىلىكىنــى، زاماننىــڭ نېمىلىكىنــى دەپ 

نىــــڭ ئهرشــــىنىڭ هللاىن مهن ســــىزگه ابېرىــــڭ، ئانــــد
ــرەي ــى دەپ بېـ ــىزنىڭ. نېمىلىكىنـ ــگهن ” :سـ ئهرش دېـ

دەپ سـوراش سـاالھىيىتىڭىز يـوق، چـۈنكى سـىز       “نېمه
ــا   نھېچ ــىز، دۇنيــ ــاھىيىتىنى بىلمهيســ ــڭ مــ ېمىنىــ

ــڭ     ــۇ ئۇنىـ ــان، بۇمـ ــلهن تولغـ ــىرالر بىـ ــان سـ نۇرغۇنلىغـ
  .سىرلىرىدىن بىرى

ـــ %%���� ـ #�-E�� 5%% (3;%
(+ 5%%(
 *J%%(� #�(O #G%%(�5(' &45(�#�(�%%&b #�&2-E%% (�0� #�(
 (> #�&2(E0�5%% (!( ��%%&�&R#�� &$
 &=&��%&E&V(/���� ئۇۋىلىرىڭالرغــا ! ئــى چۈمــۈلىلهر« :بىــر چۈمــۈله�

ــۇنى كىرىــــپ كېــــتىڭالر، ســــۇال يمان ۋە ئۇنىــــڭ قوشــ

دېـگهن   ①�دېـدى  »ئۇقماستىن سىلهرنى يهنچىۋەتمىسۇن
ــايهتته ــڭلىلهرۈمۈچ ئـــ ــر نىـــ ــلهن   - بىـــ ــرى بىـــ بىـــ

يهنه بىــر  ىنىــڭلۈبىــر گــۇرۇپ چۆم سۆزلهشــكهنلىكى ۋە
بىــلهن  ئهلهيهىسســاالم  لىنى ســۇلهيمان ۈگــۇرۇپ چۆمــ 

تىلغا ئهسكهرلىرىنىڭ كېلىشىدىن ئاگاھالندۇرغانلىقى 
 ؟بۇ قانداق گهپ ئېلىنغان،

ـــ  ــار ــ ــىز ھاشـ ــازغىن ەسـ ــدىن ئـ ــان  هت ئىلمىـ ئوقۇغـ
ــىڭىز ــور   ،بولســ ــۇ ســ ــوئالنى ھهرگىزمــ ــۇ ســ مىغان ىبــ
ــوالتتىڭىز ــار .بـ ــەھاشـ ــ دەت ئىلمىـ ــهل  ۈلهچۆمـ ۋە ھهسـ

رىســىنىڭ تىلــى ھهققىــدە نۇرغۇنلىغــان ئىبرەتلىــك  هھ

                                                 
  .ـ ئايهت 18سۈرە نهمل،   ①
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نىــڭ تىلىنىــڭ بــارلىقى ھهقىــقهت، ىلۈمۈچ. بايــانالر بــار
بولمىســا  ىىدىغان تىلـ نبىرىنــى چۈشـى  - ئۇالرنىـڭ بىـر  

بۇنچىۋاال ئىنتىزاملىق ھهرىـكهت قىاللمىغـان ۋە   ئىدى، 
. ىبوالتت ئورۇندىيالمىغانئىزچىل  بۇنداقۋەزىپىلىرىنى 

 لىنىــــڭ ســــۇلهيمانۈبىــــر چۆم ،ئۇنــــداق بولغــــانىكهن
تونۇشــىدىن ئهجهپلىنىشــنىڭ ئــورنى  نىئهلهيهىسســاالم

  دى ئهمهسمۇ؟ۇنى تونهللائىنسانمۇ ا. يوق



ŀ
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 قلهۋھۇل مهھپۇزدا يازغىنىنى قانداهللا ا
  ۋېتىدۇ؟ ىئۆچۈر

ــ  02#�)����c5%%%%%%%ــــــ�� ;l&+ &= (�%%%%%%%E 0F(/ &G%%%%%%%0C#h&%
(/ 75%%%%%%% (8(
 5%%%%%%%( &,%%%%%%%]��� �%%%%%%% &� #�(
هللا ا���� ����
خـــــالىغىنىنى بىكـــــار قىلىـــــدۇ،   ) الردىنئهھكـــــام(

لهۋھۇلمهھپـــۇز . خـــالىغىنىنى ئـــۆز جايىـــدا قالدۇرىـــدۇ

ئۆچـۈرۈپ   نىبىز ھېسـابتا خاتـا   .①�نىڭ دەرگاھىدىدۇرهللا
ــدەك ــۈرۈپ   ،يازغانـ ــىپ ئۆچـ ــارىڭالرمۇ خاتالىشـ پهرۋەردىگـ

 ،ئـۆزىمىزدىن ھېسـاب ئالغانـدەك   ـ يازامدۇ ياكى بىـز ئـۆز    
  دىن ھېساب ئاالمدۇ؟ئۆزىـ پهرۋەردىگارىڭالرمۇ ئۆز 

ســىزگه ياخشــىلىقنى ئىلهــام قىلىــش ئۈچــۈن  هللا ا -
(C0#�) ����: يامانلىقنى ئۆچۈرىدۇ ۋە مۇنـداق دەيـدۇ   #̂ %&
 0p5(E% (!(�#�� -40?

 0p5(BL�%%% ــالر   ���� ������!- ــان ئىشـ ــارقىلىق يامـ ــالر ئـ ــى ئىشـ ياخشـ

  .②�يۇيۇلىدۇ
 :تــا مۇنــداق دەيــدۇىئۆزىنىــڭ ســالىه بهنــدىلىرىگه قار

���� (�0? 5(E #%� (�#/(+(/ 0<5% (�-N�� 75%(�
0?(/ 0< (i%-��� (l5%('0? (/ 0p�(�% #%� (6#�� ($%#P0I #�ئۇالرغـا بىـز   ���� �����03#
ــات       ــنى، زاك ــاز ئوقۇش ــنى، نام ــالرنى قىلىش ــى ئىش ياخش

  .③�بېرىشنى ۋەھيى قىلدۇق

                                                 
  .ـ ئايهت 38سۈرە رەئد،   ①
  .ـ ئايهت 114سۈرە ھۇد،   ②
  .ـ ئايهت 73سۈرە ئهنبىيا،   ③
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v%%O) ?0<- ���� ۇ ئــايهتكه نــېمه دەيســىز؟ــــ بــ 0#@�(/ -�%% 0f#�� &G%% #	(�(R 5%%((/
 04/&�%%&C#P(%�0����� ���� ــى، ئىنســانال ــادەت  جىنالرن ــا ئىب رنى پهقهت ماڭ

  .①�قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم

                                                 
  .ـ ئايهت 56سۈرە زارىيات،   ①
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  بىزنىڭ ئىبادىتىمىزگه موھتاجمۇ؟ هللا ا

بىز ئۇنىڭغا ئىبـادەت قىلىشـقا    ،ئهكسىچهــ ياق، دەل 
قانـداقال   ،سىز بىـر ئايـالنى ياخشـى كۆرسـىڭىز    . موھتاج

ــالىنى كــ  ،بولمىســۇن ــڭ جام ــلهن  ئۇنى ــڭ بى ۆرۈش، ئۇنى
ڭىزدىن ىقـول  ،ئۈچـۈن  سـۈرۈش لهززىتىنـى   پ،بىرگه بولـۇ 

ــىز،   ــى قىلىســـ ــۆز   كهلگهننـــ ــتىگه، ئـــ ــڭ ئۈســـ ئۇنىـــ
ــز  ــىز قىزغىنلىقىڭىــ ــلهن قىلىســ ــى  .بىــ بهك ياخشــ

ىــــــپ بهرگهن ئۈچــــــۈن قىل ئۇنىــــــڭ ،كۆرســــــىڭىز
شـــال بولـــۇپ ۇخ ،پيـــايراكـــۆڭلىڭىز  دىنئىشـــلىرىڭىز

ئۇنىـڭ رازىلىقىغـا ئېرىشـىش ئۈچـۈن      ھهتتـا . كېتىسىز
مىـــدىن ھهم ،شـــۇنىڭدەك. ئـــۆزىڭىزنى پىـــدا قىلىســـىز

ــان ا  ــق بولغـ ــىڭىز،  هللاچىرايلىـ ــالىنى تونۇسـ ــڭ جامـ نىـ
ــ   ــادەت قىلغــ ــا ئىبــ ــىڭىز، ئۇنىڭغــ ــى بىلســ ان قهدرىنــ

نـى  هللا. س قىالتتىڭىزېھ بوالتتىڭىز، ئىچىڭىزدە بهخت
ئهڭ  ئىلىملهرنىـڭ . تونۇماي تۇرۇپ ئىبادەت قىلىنمايدۇ

ــى ا ــتۇرهللاكاتتىسـ ــى تونۇشـ ــان  هللا. نـ ــۇش ئىنسـ ــى تونـ نـ
ــلىغان ئى ۇت ــرى باشــ ــدىن بېــ ــڭ ئهڭ غۇلغانــ لىملهرنىــ

ــىدۇر  ــاخىرقى نهتىجىســ ــدە . ئــ ــا كهلگهنــ ــاال دۇنياغــ  ،بــ
ھهممىدىن بۇرۇن ئانىسـىنىڭ ئهمچىكىنـى تونۇيـدۇ، بـۇ     

، ئاتـا ـ ئـانىنى   ئۇنىڭـدىن كېـيىن    .ى لهززىتىجئۇنىڭ تۇن
نى تونۇيـدۇ، ئۇنىڭـدىن   تنى ۋە مۇھىتهىيئجهم ،ئائىلىنى

تى ئۈچـۈن  ئهكېيىن ئۆزىنىڭ مۇھىتىنى ئۆزىنىڭ مهنپه
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ىن ئـۇ بـايلىقالر،   يئۇنىڭدىن كې. لىتىشكه باشاليدۇئىش
لهر ۋە لهززەتلهر ئهتراپىدا ئايلىنىدىغان باشقا بىر بىغهلى

زېمىنــدىن ئــالتۇن، ئالماســالرنى  ،ئهمچهكنــى تونۇيــدۇكى
ــۆھهر   ــزدىن گـ ــدۇ، دېڭىـ ــرائهتتىن   چىقىرىـ ــۈزىدۇ، زىـ سـ

ش ىنىئۇنىـــڭ تونـــۇش ۋە ئـــۆگ ،بـــۇ .ۋىلهرنى ئالىـــدۇېـــم
ــۇ، زېمىنـــدىكى . ىتـــىى لهززچـــىنســـهپىرىدىكى ئىكك ئـ

ــيىن  ــۇپ بولغانــــدىن كېــ ــمانغا  ،مــــۇھىتىنى تونــ ئاســ
ــيىن     ــىدۇ، كېـ ــاق باسـ ــتىگه ئايـ ــاي ئۈسـ ــدۇ، ئـ ئاتلىنىـ

 ئـالهم چوڭ لهززەتنى تېتىش ئۈچۈن  ەكبۇنىڭدىنمۇ بهكر
ــدۇ   ــقا يولالي ــىنى مارس ــلهن  .كېمىس ــۇنىڭ بى ــا  ،ش دۇني

بۇالرنىـڭ  . كهشپىياتىنىڭ ئهڭ چوڭ لهززىتىنى تونۇيدۇ
ئـــۆز نهپســـىگه  ،هممىنـــى تونـــۇپ بولغانـــدىن كېـــيىنھ

ــدىن  ــدۇ ۋە ئۆزىـ ــڭ ھهممى”: قايتىـ ــىمهن بۇالرنىـ نى سـ
ــۇدۇم، مهن كىـــم؟ ــورايدۇ “تونـ ــوئالنى سـ ــۇ . دېـــگهن سـ بـ

ۋە باشـقىالرغا پايـدىلىق    سوئالنى تاشـالش بىـلهن ئـۆزى   
ــش   ــالرنى قىلى ــۈنئىش ــۈچ   ،ئۈچ ــقا ۋە ك ــۆزىنى تونۇش  - ئ

  .نىدۇقۇدرىتىنى ئىدارە قىلىشقا ئاتلى
 .لـېكىن بـۇ ئىنسـان مهرىپىتىنىـڭ ئـاخىرى ئهمهس     

ــاننى      ــۇ ئىنس ــى ئ ــڭ ئهڭ كاتتىس ــان مهرىپىتىنى ئىنس
ــان ا ــتۇرهللاياراتقـ ــى تونۇشـ ــاخىرقى  . نـ ــۇ ئـ ــان مۇشـ ئىنسـ

ئـاخىرقى  سـائادەتته   - مهرىپهتكه يېـتىش بىـلهن بهخـت   
ــگه ــدۇ پهللى ــۇ ۋا . يېتهلهي ــۇ پهقهت ش ــۈنكى ئ ــتىال قچ ىت

هللا ئۈســتۈن بولغــان ا ھهممىــدىن چىرايلىــق، كامىــل ۋە
ــىد  ــلهن ئۇچرىش ــۇ، . ۇبى ــا ب ــڭ   مان ــادەت قىلغۇچىنى ئىب

 بـۇ يـول  . ت يولىدا قىلغان سهپىرى ھېسـابلىنىدۇ ئىبادە
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ــاخىرىغىچه     ــتىن ـ ئ ــۈل باش ــ – گ ــلهر  ۋە چهكېچ تىكهن
ــۇپ،   ــان بول ــلهن قاپالنغ ــۈل بى ــولى  ۈئۈزگ نىگ ــڭ ق چىنى
ــدۇ،  ــدىن يارىلىنىــ ــى تهلهپ   تىكهنــ ــي نېئمهتنــ ئهبهدىــ

 .هنلهرنىڭ ئازابىغا سهۋر قىلىشـى كېـرەك  قىلغۇچى تىك
ئىبادەت قىلغۇچىنىڭ پهرۋەردىگارى بىلهن ئۇچرىشىشـى  

ــۆز ــڭ ئ ئالد ۋە ك ــدىكى پهردىنى ــىلىشــى نېمېچى دېگهن ى
  ! ؟ھهـ لهززەت ئېسىل 

مانـا  : سـوپى مۇنـداق دەيـدۇ    جهندە ـ كۇالھ ئىچىـدىكى  
نــــاۋادا . ھهقىقىــــي لهززەتنــــى تېتىغــــۇچىالرمىزبىــــز 

دىكى لهززەتنى بىلسه ئىدى، چوقۇم بىزگه پادىشاھالر بىز
ــوالتتى    ــان ب ــۇرۇش ئاچق ــى ئ ــڭ   . قارش ــۇ ئىبادەتنى ــا ب مان

ھهقىقىـــــي لهززىتـــــى بولـــــۇپ، بـــــۇ لهززەت ئىبـــــادەت 
تائاال بۇنىڭـدىن ۋە  هللا ا لېكىن. قىلغۇچىنىڭ نېسىۋىسى

ھهممه ئالهمدىن بىهاجهت، بىز ئۇنىڭغا بۇيرۇققا ئىتائهت 
لمايمىز، بهلكـى ئۇنىـڭ   قىلىش يۈزىسىدىنال ئىبادەت قى

. جامالى قـۇدرىتىنى تونۇغـانلىقتىن ئىبـادەت قىلىمىـز    
ــا ئ  ــز ئۇنىڭغ ــادەت قىلىبى ــايمىز، بهلكــى  ىب شــتا خارالنم

ۋى مهبـۇدالردىن  ادۇنيـ  .ئىززەت ۋە ھـۆرمهتكه ئېرىشـىمىز  
دۇنيـــا ۋە  - ھهۋەس، شـــهھۋەت، مـــال . ئـــازات بـــولىمىز 

. مىزتىـن قـورقى  هللابىز ا. تاماخورلۇقتىن خاالس بولىمىز
ــاقال هللا ــن قورقســ ــدىن قور ،تىــ ــايمىز ۋە قھېچكىمــ مــ

 ،شـىجائهت  ىـن قورقـۇش  تهللا. ھېچكىمگه چېقىلمـايمىز 
 ،ئىـززەت  يالۋۇرۇشقا هللا ،قا ئىبادەت قىلىش ئازاتلىقهللا
بىــز . ۋە ئۇنىــڭ ئــۆزى ئىبــادەتتۇر چنــى تونــۇش ئىشــهنهللا

بۇالرنىــــڭ ھهممىســــىگه ئېرىشــــىمىز ۋە پايدىســــىنى 
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ــۆرىمىز،  ــاكـ ــاال هللا ا ئهممـ ــىدىن  تائـ ــڭ ھهممىسـ بۇالرنىـ
  .بىهاجهتتۇر

بىزنــى ئۆزىنىــڭ نېمهتلىرىنــى بىــزگه ســۇنۇش     هللا ا
هللا ا .ئۈچۈن ياراتتى، بىزلهردىن ئېلىش ئۈچۈن ياراتمىـدى 

. بهردى قۇالق، كۆزبىزلهرگه . ئاڭلىغۇچى ۋە كۆرگۈچىدۇر
بىــزلهرگه ئۆزىنىــڭ . بىلگــۈچى ۋە خهۋەر ئالغۇچىــدۇرهللا ا

ــدىن ئ ــۈن ئ وئىلمى ــۇ  زۇقلىنىشــىمىز ئۈچ ــل ۋە تۇيغ هقى
  .رىمىزنى بهردىىئهزال
گه ئهڭ چـوڭ  ئۆزىنىڭ ئهڭ يېقىن بهندىلىرى تائاالهللا ا

تائاالغـا يهر يۈزىـدىكى    هللا ،مهسـىلهن . نېمىتىنى بېرىـدۇ 
ــولغىنى پهيغهمــــبهر     ــدىن ئهڭ يــــېقىن بــ مهخلۇقاتىــ

 هللا. ئـۇنى ھۇزۇرىـدا كۈتىۋالـدى    ،ئهلهيهىسساالم بولغاچقـا 
. شــۇنداق يــېقىن ئىــدى تائاالغــا ئىســا ئهلهيهىسســاالممۇ

شـــۇڭا ئۇنىڭغىمـــۇ ھـــېچكىمگه بهرمىـــگهن بهزىبىـــر     
نىڭ ئىزنـى بىـلهن   هللا ئۇ. ىدىلىكلهرنى بهرگهن ئىدىالله

ــان    ــاپ ج ــۇش ياس ــدىن ق ــدۈرەتتى، الي ــۈكلهرنى تىرىل  ئۆل
ــۈزەتتى ــكىرگــ ــۇ ور، ، كــ ــهل ۋە جــ ــاق كېســ زامالرنى زئــ
  .ساقايتااليتتى

تائاالغــــــــا قۇللــــــــۇق قىلىــــــــش بىزنىــــــــڭ هللا ا
ــهنچىمىز ــا دىكىچۈشـ ــىمايدۇ قۇللۇققـ ــڭ  .ئوخشـ بىزنىـ

چۈشهنچىمىزدىكى قۇللـۇق، خوجايىننىـڭ قۇللىرىـدىن    
هللا ا. ياخشــىلىرىنى تــالالپ ئــۆز خىــزمىتىگه سېلىشــتۇر

ــىچه     ــڭ ئهكس ــا، ئۇنى ــش بولس ــق قىلى ــا قۇلچىلى تائاالغ
ــا     ــى ئات ــىز نېمهتلىرىن ــا چهكس ــڭ قۇللىرىغ خوجايىننى
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ــش ۋە  ــۈگىمهس قىلى ــززەتت ــرام    ئى ــ ـ ئىك ىن تبېرىش
  .ئىبارەت

C#P(%�0� ->0? (v%%%%%%%O&%%%%%%%�&/04 ���� :نىـــــــڭتائاالهللا ا 0#@�(/ -�%%%%%%% 0f#�� &G%%%%%%% #	(� (R 5%%%%%%%((/���� 

جىنالرنــى، ئىنســانالرنى پهقهت ماڭــا ئىبــادەت قىلىــش �

: ئهسـلى مهنىسـى   دېـگهن ئايىتىنىـڭ   �ئۈچۈنال يـاراتتىم 
ــۇھهببهت ۋە    ” ــال م ــانالرنى پهقهت ــى ۋە ئىنس مهن جىنالرن

ا قىلىشىم،  شهرەپ ۋە ياخشىلىق، ئىززەت ۋە ھۆرمهت ئات
كىيىمىنــى ســېلىپ بېرىشــىم ئۈچــۈن   ئىــز باســارلىق

  .بولىدۇ لىكدېگهن “ياراتتىم
بىزنىـڭ ئىبـادەت   هللا بىزنىڭ خوجـايىنىمىز بولغـان ا  

ــىمىزدىن بىهـــاجهت، بىـــز ئۇنىڭغـــا ئىبـــادەت      قىلىشـ
ــقا، چهك ــان  ېچ - قىلىشـ ــايىتى بولمىغـ ــى ۋە نىهـ گرىسـ

ــاج   ــۆرمهتكه موھت ــهرەپ ۋە ھ ــززەت، ش ــك اكه. ئى هللا رەملى
ــهت سور  ــا رۇخسـ ــڭ ھۇزۇرىغـ ــى ئۆزىنىـ ــىبىزنـ ىنال تماسـ

ــازەت قىلـــدى، بىـــز ا  نىـــڭ ھۇزۇرىـــدا هللاكىرىشـــكه ئىجـ
ــانچه  ــۇرااليمىزخالىغ ــز   ت ــورىيااليمىز، بى ــاننى س ، خالىغ

رىـدىن ئىبـادەت ئۈچـۈن    ېي نـداق پهقهت زېمىننىڭ ھهرقا
ــ ــال ا وئـ ــۇش بىلهنـ ــولىمىز، هللارۇن تۇتـ ــدا بـ ــڭ ھۇزۇرىـ  نىـ

 نى خـــــــالىغىنىمىزچهخـــــــالىغىنىمىزئۇنىڭـــــــدىن 
  .تىلىيهلهيمىز

خالىغانچه كىرەلهيـدىغان ۋە خالىغـاننى   ھۇزۇرىغا بىز 
  !پادىشاھ نهدە بار؟ تهلهپ قىلغىلى بولىدىغان

بــۇالر ســىز شــهكلهنگهن ئايهتلهرنىــڭ ســىرلىق   مانــا
  .مهنىلىرى
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ــانالرن ــۈنال  ئىنسـ ــش ئۈچـ ــادەت قىلىـ ــا ئىبـ ى پهقهت ماڭـ

ئهگهر پىكىـر يۈرگـۈزگهن بولسـىڭىز، شـهك ـ      . �ياراتتىم
شـــــۈبهىگه بېرىلمهســـــتىن، ھهيرانـــــۇ ھهس قالغـــــان 

   .بوالتتىڭىز
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  زىتسىيهسىودىننىڭ تهرەققىياتقا بولغان پ

  :تونۇشۇم ماڭا مۇنداق دېدى
. بهكمــۇ ئوســال ئهھۋالغــا چۈشــۈپ قالىســىزبۈگــۈن ــــ 

نســاننىڭ يارىتىلىشــى ھهققىــدە بىــر خىــل   ســىلهر ئى
الينــى  هبىــر پــارچهللا ا” :باســقۇچالرنى بايــان قىلىســىلهر
غــۇردى، ئۇنىڭغــا جــان   ۇقولىغــا ئالــدى، ئــۇنى قولىــدا ي   

بــۇالر . دەيســىلهر “ىــدى، ئانــدىن ئــۇ ئــادەم بولــدى    ۋلپۈ
ــ ــ ېســــ ــلۇبلىرىغا ئوخشــــ ىغان ايدهىرگهرلهرنىڭ ئۇســــ

تلىشــىڭىز ســىز بــۇنى ئىسپا. لهردىن ئىبــارەتىسهپســهت
سىلهرنىڭ بۇ ئىدىيهڭالرغا تهرەققىيـات ئىلمـى   . كېرەك

ســىزنىڭ ” :چــۈنكى تهرەققىيــات ئىلمــى. زىــت كېلىــدۇ
ــت ــر ىدوســـ ــتىكى بىـــ ــايۋان  ڭىز ئۆتمۈشـــ ــانچه ھـــ  قـــ

نهتىجىســىدىن تهبىقىلىرىنىــڭ زەنجىرســىمان ئــاالقه   
ئــادەم ئۆزىنىــڭ ھــايۋانى ئائىلىســىدىن  .ھاســىل بولــدى
 ئاتىــداى چــمــايمۇنالر يهتتىن، ئــادەم بىــلهن ئايرىلمىغــان

لىرى، ئۇالرنىــڭ شــهكىل ۋە جــدادبىرلىشــىدىغان تاغــا ئه
بىـــرىگه ئوخشـــاپ كېتىشـــى،  - جىســـىملىرىنىڭ بىـــر

ئۇالرنىـــــڭ بۇرۇننىـــــڭ بۇرۇنىـــــدا بىـــــر ئائىلىـــــدىن  
  .دەيدۇ “ئىكهنلىكىنىڭ نامايهندىسى

مهرىكىــگه ھازىرلىنىــپ  يرىن ئىلمىــېشــبىــر مهن 
  :مۇنداق دېدىم
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ــلهن   ــدى بى ــوغر  ئال ــاتىڭىزنى ت ــىزنىڭ مهلۇم الپ ىس
 تائـــــــاال ئـــــــادەم ئهلهيهىسســـــــاالمنى  هللا ا: قويـــــــاي

ئـادەم  . ئۇسـۇلىدا ياراتمىـدى   يهرىېهىرگهرلهرنىڭ سـ ېس
ئۇنىڭغــا جــان   ،الي بولــۇپ ئوچــۇمئهلهيهىسســاالم بىــر  

ــۈ ــان ئهمهس  ۋلپ ــۇپ قالغ ــادەم بول ــال ئ ــان . هش بىلهن قۇرئ
نىنى ەم ئهلهيهىسساالمنىڭ يـارىتىلىش جهريـا  دكهرىم ئا

قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ . بايـــان قىلىـــدۇباشـــقا شـــهكىلدە 
ئـۇزۇن زامانـدا، بىـر     ئايهتلىرى ئادەم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ 

نهچـــــــچه باســـــــقۇچتا يارىتىلغـــــــانلىقىنى، ئـــــــادەم 
اليدىن پهيدا بولـۇپ  ىي ھالدا تاسادىپ نىڭئهلهيهىسساالم

ــىچه ــانلىقى، ئهكســ ــڭهللا ،قالمىغــ ــڭ  نىــ ــۇنى الينىــ ئــ
E)%%5 ���� :نى بايــان قىلىــدۇجهۋھىرىــدىن ياراتقــانلىقى #	(�(R #�%%(	(�(/

 e��0t �L eJ(� (i&b �0 (45(!O بىز ئىنساننى ھهقىقهتهن الينىڭ ���� �����@0#

  .①�جهۋھىرىدىن ياراتتۇق
ــا ئ   ــلهپته تىلغ ــان دەس ــكئىنس ــېمه   الغۇچىلى ــر ن بى

ــدى %%�#51B ���� :ئهمهس ئى (T �%%&2(
 #�%%(� 0� #)-�%%�� (�%%L *��%% 0� 045%% (!O 0#@� �%%(�(F �%%(�(+ #$%% ()
%%-بىــر مــۇددەتنى ) ئانىنىــڭ قورســىقىدا( ئىنســان���� ����̂#�&���1

تىلغـا ئېلىنىـدىغان   ) ئهرزىمگهنلىكـتىن (ئۆتكۈزدى، ئـۇ  

  .②�نهرسه بولمىدى
ــادەم ئهلهيهىسســاالمنىڭ يارىتىلىشــى بىــر نهچــچه   ئ

ــان  �#V&%%�4) ��0-%%,0 /)')%%�����1�5: باســقۇچتا تامامالنغ(%� (> #�%%&2(� 5%%- . #�%%&2(	(�(R #�%%('(/
 1��(�%%#t(+����� �  نىــڭ بۈيۈكلۈكىــدىن  هللانــېمه ئۈچــۈن ســىلهر ا

                                                 
  .ـ ئايهت 12سۈرە مۇئمىنۇن،   ①
  .ـ ئايهت 1سۈرە ئىنسان،   ②
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ــالبۇكى  ــىلهر؟ ھـ ــانچه  هللا ا ،قورقمايسـ ــر قـ ــىلهرنى بىـ سـ

�- '%&�#E)%5 ����؛ ①�باسقۇچالرغا بۆلۈپ ياراتتى&\ #�&�5(O#�-�(� -�&\ #�&�5(E #	(�(R #�(	(�(/
 (v�%%0�#"0? ->0? #�/&�(f%% (!(I (l(�Y #�/&�&f%% #b� 0J%% (20{y(�#�0����� �  ــز شۈبهىســىزكى، بى

ــىله ــهكىلگه  ســ ــىلهرنى شــ ــدىن ســ ــاراتتۇق، ئانــ رنى يــ
ســىلهر ئــادەمگه  : كىرگــۈزدۇق، ئانــدىن پهرىشــتىلهرگه  

سهجدە قىلىڭالر دېدۇق، ئىبلىستىن باشقىسـى سـهجدە   

%0� �%0t�e ����؛ ②�قىلدى �1�%(8(" *90�5% (R �%LO0? 0J% (20{ (i(�#�0� (:%;"(� (M5(' #d0? . &,&�#%
-�%(b �(d0n%(I
�%%%%% 0�/;� �%%%%% 0 0,%%%%%�0I &G%%%%% #6(�(%O(/ �
0� 0V5%%%%% (b &,%%%%%(� ��%%%%%&P(	(%I���� ���� دا ىـــــ ئـــــۆز ۋاقت

مهن ھهقىـقهتهن  : پهرۋەردىگارىڭ پهرىشـتىلهرگه ئېيتتـى  
ئـۇنى مهن راۋۇرۇس   دېـدى،  ، ـ اليدىن بىر ئادەم يـارىتىمهن 

يهنـــى ئـــۇنى يارىتىـــپ ســـۈرەتكه كىرگـــۈزۈپ، (ياراتقـــان 
ــالىتىگه    ــان ھـ ــۇكهممهل ئىنسـ ــۇق، مـ ــى تولـ ئهزالىرىنـ

كىرگــۈزگهن ۋاقتىمــدا  ۋە ئۇنىڭغــا جــان  ) كهلتــۈرگهن

  .③�ئۇنىڭغا سهجدە قىلىڭالر
بۇنىــڭ مهنىســى ئــادەم ئهلهيهىسســاالم بىــر قــانچه      
ــهكلى     ــڭ شــ ــيىن ئۇنىــ ــان، كېــ ــقۇچتا تامامالنغــ باســ

ــاخىر  ــان، ئهڭ ئـ ــان  قيارىتىلغـ ــا جـ ــقۇچتا ئۇنىڭغـ ى باسـ
سـابىدا  ېزامـان ھ  يدېـگهن سـۆز ئىالھىـ    ����\&%�- ���� .گهنۋلهنپۈ

%�)�#�0 ���� .غا تهڭ كېلىدۇنلىغان يىلالرومىلي (� (:%L"(� (�%E0F 5%1 #�(%
 -40?

                                                 
  .ـ ئايهت 14ـ ۋە  13سۈرە نۇھ،   ①
  .ـ ئايهت 11 سۈرە ئهئراف،  ②
  .ـ ئايهت 72ـ ۋە  71سۈرە ساد،   ③
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 (4/;�%&P(%� 5% -�L eJ(E(b���� � پهرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدىكى بىر كۈن

  . ①�سىلهر سانايدىغان مىڭ يىلچىلىكتۇر
دىكى يارىتىلىش باسـقۇچلىرىغا  سىسىز سهجدە سۈرى

%%� �%%0t�e ���� :قــاراڭ 0 045%% (!O 0#@� (9%%#� (R (+ (�%%("(/. %% 0 &,(�%% #!(O ($%%(P (V -�%%&\ 75%%- �%%L eJ(� (i%%&b �
 e��03-.  1i�%0�(' (< (�0B#I( #X�(/ (�5(�#"( #X�(/ (� #�-!�� &�&2(� ($(P(V(/ 0, 0�/;� �0 0,�0I (�(�(%O(/ &=�-�(b -�&\

 (4/&�&2#8(� 5-يهنـى ئىنسـانالرنىڭ   (ئۇ دەسلهپته ئىنسـاننى  ���� ����
ئانـدىن  . اليدىن يـاراتتى ) ئاتىسى ئادەم ئهلهيهىسساالمنى

ــمهس ســۇنىڭ جهۋھىــرى   ئ ــى (ۇنىــڭ نهســلىنى ئهرزى يهن
ئانــدىن ئــۇنى راۋۇرۇس يارىتىــپ،    .يــاراتتى  دىــن)مهنــى

يهنـى جـاننى   (ئۇنىڭغا ئۆزىگه مهنسۇپ روھنى كىرگۈزدى 
يهنه سىلهر ئۈچـۈن قـۇالقالرنى، كـۆزلهرنى ۋە    ). كىرگۈزدى

  .②�يۈرەكلهرنى ياراتتى
 تالۇبئۇسـ  ىيهرېسـ  نىڭئايهتته ئـادەم ئهلهيهىسسـاالم  

ــراقال يارىتىلماســتىن  ــانچه باســقۇچتا    ،بى ــر ق بهلكــى بى
  .كۆرسىتىلمهكته نىقېيارىتىلغانلىقى ئ

����5%%%1�5(C(%O 0W#�( #X� (�%%%L �&2(�%%%(CO(+ &,%%%-���(/���� ــدىن  هللا ا���� ــىلهرنى زېمىنـ سـ

   .③�ئۈندۈردى
قــانچه  بىــر مۇگىيــاھۈنــۈپ چىقىــدىغان زېمىنــدىن ئ
ــ  ــقۇچتا ئۆسـ ــقا اباسـ ــاالهللا ىدۇ، شۇڭالشـ ــىلهرن” :تائـ ى سـ

ــدۈردۇق  ــدىن ئۈن ــدى “زېمىن ــقۇچالر    .دې ــۇ باس ــېكىن ب ل
رىسـىنىڭ  هقايسى ئۇسۇلدا ھاسـىل بولغـان؟ ھايـات شهج   

                                                 
  .ـ ئايهتكىچه 9ـ دىن  7سۈرە ھهج،   ①
  .ـ ئايهتكىچه 9ـ دىن  7سۈرە سهجدە،   ②
  .ـ ئايهت 17سۈرە نۇھ،   ③
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ۋى ىــــمىيېدىن كهلگهنمــــۇ؟ خئاتىــــھهممىســــى بىــــر 
ــا    ــدىن دۇنياغــ ــى اليــ ــهن ھهممىســ ــۋىگه ئاساســ تهركىــ

ئــى بولغــان همهنب ئهســلى ،كهلگهنمــۇ؟ ھهممىســى ئۆلــۈپ
  .ىقهتبىلىنمىگهن ھهق ،ققا قايتامدۇ؟ بۇاتوپر

ئۇنىــڭ ئهســلى  ســۆزدىن دېــگهن “ائاتــ”لــېكىن بىــز 
  .نهرسىلهرنى مهقسهت قىلىمىز ەكاليلىقىدىن كۆپر

بــۇ يهردىكــى ســوئال شــۇدۇركى، اليــدىن بىــر ھــۈجهيرە 
ئىنساننىمۇ ئۆز ئىچىگه  ،ئۇ ھۈجهيرە كۆپىيىپ ،غۇلۇپۇت

ــايۋان ۋە ئ  ــان ھـ ــپ   ۆئالغـ ــارچىلىرى كېلىـ ــۈملۈك پـ سـ
بىرىنىڭ ئۆزىگه خاس بىر  هرياكى بۇالرنىڭ ھ چىققانمۇ؟

ــدى؟ ئ  ــالنغۇچى بارمىــ ــايۋانالر ۋە  ۆباشــ ــۈملۈكلهر، ھــ ســ
ــاننىڭ ــۇپ،   ئىنسـ ــالنغۇچى بولـ ــر باشـ ــاس بىـ ــۆزىگه خـ ئـ

 شـــۇنىڭ ئوخشـــىمىغان تـــۈرلهرگه تهرەققـــى قىلغـــانمۇ؟
، ئهجـدادى بىـر   ئاالھىـدە نىڭ ئۆزىگه خاس نئىنسا ،بىلهن

   دۇ؟مۇ ئايرىم ـ ئايرىم ئهجدادى بوالمباشقا تۈرلهرنىڭ
ــڭ تهن قۇرۇل ــر ۇتۈرلهرنى ــىدا بى ــاپ   - ش ــرگه ئوخش بى

ىشــى ئۇالرنىــڭ ھهر بىرىنىــڭ ئــۆزىگه خــاس بىــر      تكې
ئــۇالردىكى  .نىڭ بولۇشــىنى تهلهپ قىلمايـدۇ ىباشـالنغۇچ 

ئۇالرنىڭ بىر ياراتقۇچىسـىنىڭ بـارلىقى   ئوخشىشىش بۇ 
چۈنكى . ۋە ئۇ ياراتقۇچىنىڭ بىرلىكىگه ئىشارەت قىلىدۇ

بىـر ئۇسـلۇب   مهلـۇم  نى سىرنىڭ ھهممىئۇ ياراتقۇچى ئۇال
. بۇ ھېچ شۈبهه بولمىغـان بىـر نهتىـجه   . ۋە پىالندا ياراتتى

جهھهتـــته ئوخشـــاپ  لىـــكلـــېكىن ئۇالرنىـــڭ ئاناتومىيه
ــدىن ــى كهتكهنلىكىـــ ــڭئىهۋە مهنب ئاتىســـ ــر  نىـــ بىـــ

. ئىكهنلىكىنى داۋا قىلىـش شهكسـىز ھهقىـقهت ئهمهس   
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 ڭنىــــزىھــــارۋا، ماشــــىنا، پوي: قاتنــــاش ۋاســــىتىلىرى
ــى  ــاشھهممىسـ ــهكىل ۋە گ ئوخشـ ــكشـ  ئومېتىرىيىلىـ

ئۇالرنىــڭ ھهممىســى بىــر    ،ئۇســۇلدا ياســالغانلىقىدىن 
. غانلىقىغا ئىشــارەت قىلىــدۇالياســ تهرىپىــدىنئىنســان 

 بىـــرىگه ئوخشـــاپ كېتىشـــى - لـــېكىن بۇالرنىـــڭ بىـــر
ـــــــ ئــــــايرىم پىكىــــــر ۋە  ھهممىســــــىنىڭ ئــــــايرىم

نلهپ گئومېتىرىيىلىك ئۇسلۇبتا ياسـالغانلىقىنى يهكـۈ  
  .بهرمهيدۇ

ــۇنىڭدەك ــۈرلهردىكى  ،ش ــيت ــۆكمى   مهخپى ــانۇنالر ھ ق
بىلهن قول ھارۋىسى موتۇرلۇق ھارۋىغـا، موتۇرلـۇق ھـارۋا    

زغــا ئايالنــدى  ىپوي پــار ماشىنىســى ، ماشىنىســىغا پــار
. ھهقىـقهت بۇنـداق ئهمهس  . خاتاالشقان بـولىمىز  ،دېسهك

ــڭ      ــرا قىلغۇچىنى ــرى ئىختى ــقۇچالرنىڭ ھهر بى ــۇ باس ب
ۋە ئايرىم  ئاالھىدە باسقۇچقائورنىشى ۋە ھهر بىر هنىگه ېز

ئۇالرنىڭ بىرى  .پىكىر يۈرگۈزۈشى بىلهن ھاسىل بولدى
ــدىن ــدى   يهنه بىرىـ ــىل بولمىـ ــپ ھاسـ ــى قىلىـ . تهرەققـ

ئۇالرنىڭ ھاسىل بولۇشىدىكى زامـان تهرتىپـى ئۇالرنىـڭ    
ــر ــپ  - بىـ ــى قىلىـ ــدىن تهرەققـ ــ ،بىرىـ ــىل بولـ  ۇشھاسـ

ــۇمكىن   ــى م ــۈنىنى كۈچلهندۈرۈش ــداق  يهك ــېكىن ئۇن ، ل
ئۇالرنىـــڭ ھهر بىـــرى ئىختىـــرا قىلغـــۇچى ۋە    . ئهمهس

ــتهقىل ۋە   ــرىگه مۇسـ ــىغۇچىنىڭ ھهر بىـ ــدەياسـ  ئاالھىـ
هىن ئىشلىتىشـى بىـلهن مهيـدانغا كهلـدى،     ېپىكىر ۋە ز

  .باشالنغۇچتىمۇ مۇستهقىل ۋە ئايرىم ھالدا باشالنغان
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، دارۋىـن ئۆزىنىـڭ   بولـۇپ  دارۋىننىڭ خاتالىرى ،مانا بۇ
مۇشـۇ خاتـا كـۆز قاراشـالر      ،الن قىلغانـدا ېيهسىنى ئنهزەرى
  .ھاالكهت ئېڭىغا باشالپ بارغانىدىئۇنى 

دېـگهن   “كېلىـپ چىقىشـى  تۈرلهرنىـڭ  ”: ڭبىز ئۇنىـ 
   :ئېيتقانلىرىنى ئهسلهپ كۆرەيلىكىتابىدا 

ىققان چبىلهن  هكېمناملىق  ①“ىلگبې” دارۋىن   
ھايۋان تۈرلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ تهن  سهپىرىدە

 نى بايقىغانبىر ئىكهنلىكى نهزەرىيهسى نىڭلۇشىقۇرۇ
بارلىق ھايۋاننىڭ  :گه ئاساسهنيىئۇ، بۇ نهزەرى. ئىدى

 قۇشتىكى، مايمۇننىڭ قولى دۇربىر قۇرۇلمىسىڭهك ۆس
پهرەڭدىكى قاناتنىڭ هقانات ش قۇشتىكىقاناتنىڭ ئۆزى، 

ڭهك باشقا بىر ھايۋاندا ۆبىر ھايۋاندىكى س .ئۆزى
اسىۋىتى بىلهن ئازغىنا ئىشلهش ۋەزىپىسى مۇن

 .ئوخشىماسلىق بىلهن ئهينى سۈرەتته تېپىلىدۇ
پىز، ې، نيهڭگىلئىچى كاۋاك،  قۇشنىڭ ئۇستىخانلىرى

بوينى ئۇزۇن  .ئىنچىكه ۋە تۈك بىلهن قاپالنغان بولىدۇ
 مۇمۇرىون تۇمۇرى بار، ئىنساننىڭ بويونىڭ يهتته تىراپىز

بويۇن  ڭنىمۈشۈكياپىالقيهتته، بوينى كۆرۈنمهيدىغان 
ارماق بار، بئىنساننىڭ قولىدا بهش . يهتتهتومۇرىمۇ 

قولىمۇ بهش  مايمۇن، توشقان، پاقا ۋە پاتمىچۇقنىڭ
ئىنسان ۋە  لهھهڭ، مايمۇن. بارماقتىن تهشكىل تاپقان

ش ېمىتىساق كۆتۈرىدۇ، ھهممىسىنىڭ ئرتوققۇز ئاي قو

                                                 
ئېلىپ  ئهينى زاماندا ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى دېڭىزدا تهكشۈرۈش» بېگىل« ①

 .مبېرىش ئۈچۈن تهييارلىغان پاراخوتقا بېرىلگهن نا
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مۇددىتى ئىككى يىل، مايمۇننىڭ قۇيرۇقى ئىنساندىمۇ 
ىن ئىنساندىكى قۇيرۇق كاسىنىڭ ئۈستىگه بار، لېك

ئات، . يېپىشتۇرۇلغان، شۇڭا ئۇ يهر ناھايىتى قاتتىق
شهك، توشقان ۋە كهپتهرنىڭ يۈرىكى ئىنساننىڭ ېئ

بۇ . رىگه ئىگههييۈرىكىگه ئوخشاش تۆت ھۈج
تامامهن بىرىگه  - زاسىمۇ بىرهئ كىھايۋانالرنىڭ ئىچ

  .راڭ سالغاندەپ داۋ ”ئوخشايدۇ
ــۆز قا  ــۇ ك ــيىن ب ــالردىن كې ــى  راش ــڭ تهبىئ ، دارۋىننى

ســى بىــر مهنبهبــۇ ھايۋانالرنىــڭ ئهســلى بىــر، ” :ھالــدىال
ى ئــارقىلىق تهبىــئهت ۋە مۇھىتنىــڭ ئۆزگىرىشــ بولــۇپ،

ئۆزىنىڭ تهبىئىتىگه ئۇيغۇن مۇھىت ئىچىدە ھهممىسى 
مۇز ئوكيانـدىكى  ” :دېگهن خۇالسىگه كهلدى ۋە “ياشىغان

تهپتىـــدىن  نىـــڭيـــدى، كۈنىلهھهڭ ياغـــدىن تـــون ك 
كۈننىـــڭ  نىئىنســـانالرنىڭ تېرىســـى قارايـــدى ۋە ئـــۇالر

ســۇ  .دىن ھىمــايه قىلىــدىغان كۈنلــۈك بولــدى پىــئاپتى
 بهدىنىنــى ســۇ ئۈزۈشــكه، قۇشــالر بهدىنىنــى ھــايۋانلىرى 
بهدىنىنــــى مېڭىشــــقا مۇۋاپىــــق ھــــايۋانالر  ئۇچۇشــــقا،

  .دېدى “شهكىلدە تهرەققىي قىلدۇردى
 .ۇلىــل بوالاليــدك دەۈتــاش قــاتالملىرى بىــزگه كۈچلــ

بىـر زامـانالر ئاشـكارا     نىڭئـۇ تاشـالر   تهكشۈرۈپ كۆرسهك،
بىر كهتكهنلىكىنى،  ىلىپبهزى بىر زامانالردا يوق ،بولۇپ

بىر قانچه ھۈجهيرىگه ئايالنغـانلىقىنى،   ھۈجهيرىسىنىڭ
ــۇ ھۈجهيرىلهر ــ نىـــڭئـ ــانلىقىنى، وكېـــيىن قـ ۋزاق تۇتقـ

دىن سـۇ ۋە  لىقالرېلىققا ئايالنغانلىقىنى، بـ ېۋزاقتىن بوق
، ئۇالردىن زېمىنـدا ماڭىـدىغان   نىڭقۇرۇقلۇق ھايۋانلىرى
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ئاخىرىـدا ئىنسـان پهيـدا    قۇشـالرنىڭ،  ھايۋانالر، ئـۇالردىن  
  .بولغانلىقىنى كۆرىمىز

بىــرىگه   - شــىدا بىــرۇدارۋىــن ھايۋانالرنىــڭ تهن قۇرۇل
ھهققىدىكى بۇ مۇقهددىمىسـىدە تـوغرا    ئوخشاپ كېتىشى

قىلىــش  ينالرنىــڭ تهرەققىــھايۋا ،شــۇنىڭدەك. ئېيتقــان
  . توغرىسىدا دېگهنلىرىدىمۇ ھهقلىق ئىدى
ۋە ئىزاھالشــتا  لــېكىن تهرەققــى قىلىــش شــهكلىنى 

تهرەققى قىلىشـتىكى باسـقۇچالرغا قىلغـان تهسـهۋۋۇرىدا     
  .خاتاالشقان ئىدى

ارۋىن تهرەققى قىلىش شهكلىنى ئۈزلۈكسـىز ھالـدا   د
ــامىلالر بىــلهن تامام يپهقهت مــاددى لىقىنى دىغانلىنىــئ
ــات قــئىــزاھالپ چىشــالر ۋە يىرتقــۇچ ئۈچــۈن  ېلىش، ھاي

ئــاجىزالر  ىغانلىقىنى،تىرنــاقالر بىــلهن ئۇرۇشــىد ئۆتكــۈر
ــ ــڭكۈچلۈكلهر ،ۈپئۆلــ ــد نىــ ــات قالىــ  ىغانلىقىنى،ھايــ

ــۇ ئۇرۇشـــــ  ــان بـــ  نىڭتهبىئهتـــــتىن كېلىـــــپ چىققـــ
شـــۇنىڭ  ىغانلىقى،كۈچلـــۈكلهرگه ھايـــات يـــولى ئاچىـــد

شــىدىغانلىقىنى بايــان داۋاملى ئۇالرنىــڭ نهســلى ،بىــلهن
  .قىلغان

كۈچلۈكنىـــڭ ھاياتتـــا دارۋىننىـــڭ بـــۇ نهزەرىيهســـى 
لــېكىن ئــۇ بىــزگه  قالىــدىغانلىقىنى ئىــزاھالپ بېرىــدۇ،

ــا قالىــدىغانلىقىنى  نىــڭھايات چۈشــهندۈرۈپ چىرايلىقق
نهقىشـلىك   ئۇنىڭ بـۇ نهزەرىيهسـىگه ئاساسـهن   . بهرمهيدۇ

ته ھـېچ  قاناتنىڭ نهقىشسىز قاناتقا نىسـبهتهن مهئىشـهت  
  .ىدىلىككه ئىگه ئهمهساللهبىر 
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ــالر ج  ــۇكى، قۇشـ ــقهت شـ ــهپلۈھهقىـ ئهركهك  ،كهندەشـ
الرنى قۇشــ قۇشــالر قانــاتلىرى ئهڭ چىرايلىــق چىشــى   

ــدۇ ــىال   .تالاليـ ــابقا كىرسـ ــالالش ھېسـ ــى تـ  ،چىرايلىقنـ
كۈچلـۈك  ” .ماددىزىمچى نهزەرىيه تۈپتىن ۋەيـران بولىـدۇ  

غان بولسـاق،  دەيـدى  “قالىدۇ، ئاجىزالر يوقۇلۇشقا مهھكۇم
شهك ئائىلىسىدىن ئات كېلىپ چىقتـى؟  ېنېمه ئۈچۈن ئ

تاغ ئۆچكىسىدىن قانداق بولۇپ نازۇك ۋە ئاجىز كېيىـك  
ــاتلىرىنى، ۈھۆپ كېلىـــپ چىقتـــى؟ نىـــڭ توزپنىـــڭ قانـ

پهرەڭنىڭ ھهر خىـــل رەڭـــلهر بىـــلهن هقـــۇيرۇقىنى، شـــ
 ؟چۈشـــهندۈرىمىزدەپ ىـــزىنـــنهتلهنگهن تېرىســـىنى نېم

قارايــدىغان بولســاق، ئــۆزىمىزنى  بۇالرغــا دىقــقهت بىــلهن
ھايات قېلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قانلىق جهڭ 
ئالدىـــدا ئهمهس، بهلكـــى ئۇســـتا رەسســـامنىڭ چىـــۋەر     

  .ئالدىدا تۇرغاندەك ھېس قىلىمىز دىكى رامكىنىڭقولى
ى چــســىنىڭ ئىككىنيىتهرەققىيــات نهزەرى يتهدرىجىــ

خاتــالىقى ئهركهك جىنســى بىــلهن چىشــى جىنســىنىڭ 
ــىدە ئهركهك ھۈجهن ــى  يهسىللىنىشــ ــىنىڭ چىشــ رىســ

ــىدا ئهمىلى  ــى ئارىسـ ــراس  يھۈجهيرىسـ ــىدىغان مىـ لىشـ
ــومىدا ــادىپى ئۆزگ خروموسـ ــدانغا ىرىتاسـ ــلهرنىڭ مهيـ شـ

ــىللهرگه  ــى ۋە نهسـ ــپ   ېي كېلىشـ ــۈپهتلهر ئېلىـ ــى سـ ڭـ
  .كېلىشى ھهققىدىكى نهزەرىيهسى ئىدى
ــۈپهتلهر ــۇ ســـ ھايۋانالرنىـــــڭ دە بهزى ۋاقىـــــتالردا بـــ

شـلهر  ىرىئۆزگ ىيـانلىق دىغانغا ئوخشاش ززىۇسۈرىتىنى ب
ــ ســابول يــاپىالق  ۇدا ياشــايدىغان جــانلىقالردا ، بهزىــدە س

شــلهر ىرىش پايــدىلىق ئۆزگپاچــاقالر چىقىشــىغا ئوخشــا
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ــدۇ ــاق  .بولى ــاپىالق پاچ ــۈنكى ي ــۇ   چ ــكه بهكم ــۇ ئۈزۈش س
 ،تهبىـئهت بـۇ سـۈپهتنى كۈچلهنـدۈرۈپ    . مۇۋاپىق كېلىدۇ

ا ســــۈپهتنىڭ ڭــــى نهســــىللهرگه يۆتكهيــــدۇ ۋە كونــــېي
 .ساالھىيىتى بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن ئـۇنى يـوق قىلىـدۇ     

نغا كېلىـدۇ ۋە  اتهدرىجى تهرەققىيات مهيـد  ،شۇنىڭ بىلهن
پۈتـــــۈنلهي يـــــاپىالق پاچاقتـــــا    نورمـــــال پاچـــــاقالر 

  .مۇقىملىشىدۇ
تهدرىجى تهرەققىيـاتنى بىـر   : بۇ نهزەرىيهنىڭ خاتالىقى

بـۇ   غا،لهشتۈرگۈچىنىڭ بارلىقىيپىالنلىغۇچى ۋە ئهمىلى
ــلهرنىڭ ىرىئۆزگ ــڭ ش ــلهن   ئۇنى ــى بى ــى ۋە يارىتىش پىالن

بهلكـــى ئۆزلىكىـــدىن  ،لىقىغا باغلىماســـتىننبولىـــدىغا
ــۇپ  ــدا بول ــايۋانالردا   ، پهي ــلهن ھ ــاردىمى بى ــڭ ي مۇھىتنى

  .ئۆزلىشىدىغانلىقىنى داۋا قىلىشىدۇر
ــا  ــا كۆرۈلۈۋاتقــ ــۈن كائىناتتــ ــڭ پۈتــ ن ۋە مهخلۇقنىــ
ان پۇختـا پىـالن ۋە   ئىقتىدارىدا بولۇشى مۇمكىن بولمىغـ 

تهدبىـــــرلهرگه ئاساســـــهن، بـــــۇ نهزەرىيهنىـــــڭ قوبـــــۇل 
  .پى يوقىقىلىنىدىغان ھېچبىر تهر

ــا  ــۇملىرىنى پاشـ ــساتۇخـ ــ سـ ــۇنىڭ تـ ه گگىېلىقتا سـ
رەلگهنـدە لهيـلهش ئۈچـۈن ئىككـى     ۆتۆكىدۇ، ھهر تۇخـۇم ت 

ــدۇ    ــا كېلىـ ــلهن دۇنياغـ ــى بىـ ــلهك خالتىسـ ــا . لهيـ پاشـ
بېـرىش  ى شـن له گه كېرەكلىـك تۇخۇملىرىنىڭ لهيلىشى
پاشـا بـۇ    .تىنى بىلىشى كېرەكىئۈچۈن لهيلهش قانۇنىي

ــانۇن  ــلهش قـ ــدى؟  ىيىلهيـ ــدىن ئۆگهنـ ــۆلتىنى كىمـ  چـ
بـۇ ئـۇرۇقالر   . نىڭ ئۇرۇقلىرى قاناتلىق بولىدۇدەرەخلىرى

كهڭ  يىراقلىقتىكـى تىر ېنهچچه كىلـوم  دا ئۇچۇپشامال
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ــدۇ  ــاپىگه يېيىلىــ ــچه   . مۇســ ــر نهچــ ــڭ بىــ ئۇرۇقالرنىــ
پىگه ئۇچـۇپ بېرىـپ، ئۈنۈشـكه    كىلومېتىر يىـراق مۇسـا  

مۇۋاپىق يهرلهرگه چېچىلىشى ئۈچۈن، چـۆل دەرەخلىـرى   
ئۇرۇقنىــڭ ھاۋاغــا كۆتۈرۈلــۈش قــانۇنىيىتىنى بىلىشــى  

بــــۇنى نهدىــــن ئۆگهنــــدى؟ بهزى   دەرەخــــلهر  .كېــــرەك
ــار  ــۈملۈكلهر ھاشـ ــۇپ يەئۆسـ ــتالرنى تۇتـ ــۈن ېـ يىش ئۈچـ

ــۇر  ــماقالر قــ ــ  ۇپ،قىســ ــل ھىــ ــداش يھهرخىــ له ۋە ئالــ
بـــۇ ئۆســـۈملۈكلهر قايســـى  .ىشـــلىتىدۇئۇســـۇللىرىنى ئ

  لهرنى ئىشلىتىدۇ؟يلىئهقىل بىلهن بۇ ھى
ــى    ــدىغان، ھهممىنـ ــى ئوياليـ ــۇ يهردە ھهممىنـ ــز بـ بىـ

 -ب بىلىـــــدىغان، مهخلۇقاتىغـــــا ئهڭ ئۇيغـــــۇن ســـــهۋە
ئالدىـدا  ئامىلالرنى يارىتىپ بېرىـدىغان بىـر ئهقىلنىـڭ    

تهرەققىياتنىڭ ھاسىل بولۇشىنى ئىدراك  .تۇرماقتىمىز
: ياراتقۇچىسىز تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئهمهس بىلهن

����_(�%() -�&\ &,(	#�(R e7 #�(T -$&� �(�#F(+ k0̂ پهرۋەردىگـارىمىز شـۇنداق   ���� ������-
شـهكىل  ) ئـۆزىگه مۇناسـىب  (زاتتۇركى، ھهمـمه نهرسـىگه   

ئانـــدىن ئۇالرغـــا ياشـــاش يـــوللىرىنى،    (ئاتـــا قىلـــدى،  

  .①�كۆرسهتتى) پايدىلىنىدىغان نهرسىلىرىنى
سـالغۇ  وت ىىنچئۈچ ئالدىدىكى ن نهزەرىيهسىنىڭدارۋى

، بىز ھـازىر  بولۇپ م ياكى ئاناتومىيه خهرىتىسىوسومروخ
م خهرىتىسـى  وسـ وخرومھهر بىر ھايۋاننىڭ ئۆزىگه خـاس  

ــارلىقى ۋە خ ــورومب ــر وس ــىنىڭ بى ــرىگه  - م خهرىتىس بى
بىـــر تۈرنىـــڭ يهنه بىـــر  تۈپهيلىـــدىنئوخشىماســـلىقى 

                                                 
  .ـ ئايهت 50سۈرە تاھا،   ①
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ــۈردىن ھاســىل بولۇشــى  ىن ئهمهســلىكىنى مــۇمك نىڭت
  .بايقىدۇق

بۇنىڭـــدىن شـــۇنى خۇالســـه قىلىمىزكـــى، دارۋىـــن     
ــۇن ئهمهس  ــكه ئۇيغــ ــى ھهقىقهتــ ــايۋانالر . نهزەرىيهســ ھــ

ــي  ئارىســــىدىكى  ــۆرىلىش ئوخشاشــــلىقى ۋە تهدرىجىــ تــ
تهرەققىي قىلىـدىغانلىقى ھهمـمه ئېتىـراپ قىلىـدىغان     

 دەرىـــــجه ـ     تهرەققىياتنىـــــڭ ھهقىـــــقهت بولســـــىمۇ، 
سـىگه ئاساسـهن   ىدارۋىـن نهزەرىي  ىشهكلباسقۇچلىرى ۋە 

  .نىق ئهمهسېئ
ۇچالرنى بايان قىلىدىغان قنىڭ يارىتىشىدىكى باسهللا

0� �0t�e ���� :سهجدە سۈرىسىگه قايتايلى 045(!O 0#@� (9#�(R (+ (�("(/.  ($(P(V -�&\
 e��03- 75- �L eJ(� (i&b �0 &,(� #!(O.  (/ 0, 0�/;� �0 0,�0I (�(�(%O(/ &=�-�(b -�&\ (� #�%-!�� &�%&2(� ($(P(V

 (<(�%%%%0B#I( #X�(/ (�5%%%%(�#"( #X�(/���� �   ئــــۇ دەســــلهپته ئىنســــاننى) يهنــــى
اليـدىن  ) ئىنسانالرنىڭ ئاتىسـى ئـادەم ئهلهيهىسسـاالمنى   

ــاراتتى ــۇنىڭ     .ي ــمهس س ــلىنى ئهرزى ــڭ نهس ــدىن ئۇنى ئان
ئاندىن ئـۇنى راۋۇرۇس   .دىن ياراتتى)يهنى مهنى(جهۋھىرى 

مهنســۇپ روھنــى كىرگــۈزدى يارىتىــپ، ئۇنىڭغــا ئــۆزىگه 
يهنه سىلهر ئۈچـۈن قـۇالقالرنى،   ). يهنى جاننى كىرگۈزدى(

  .①�كۆزلهرنى ۋە يۈرەكلهرنى ياراتتى
ئىنســانالرنىڭ  ، بولــۇپ  چــۇق وئايهتنىــڭ مهنىســى ئ  

، ۇالققدەسلىپىدە ئادەم ئهلهيهىسساالم  تۇنجىسى بولغان
 .دە ئىـدى كۆز ۋە يۈرەك تېخى يارىتىلمىغـان الي ھالىتىـ  

ــۆز، ــ كـ ــۈرەك ۇقـ ــان  الق ۋە يـ ــاالمغا جـ ــادەم ئهلهيهىسسـ ئـ

                                                 
  .ـ ئايهتكىچه 9ـ دىن  7سۈرە سهجدە،   ①
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كىرگۈزۈلگهنـــدىن كېـــيىن يارىتىلغـــان بولـــۇپ، بـــۇالر  
ــقۇچ     ــاخىرقى باسـ ــىدىكى ئهڭ ئـ ــڭ يارىتىلىشـ ئادەمنىـ

ــابلىنىدۇ ــڭ   .ھېسـ ــايۋان تۈرلىرىنىـ ــىمۇھـ  باشلىنىشـ
%$# +)�)%� ���� :ئىنساننىڭ ھايات باشالنغۇچى بىـلهن ئوخشـاش   ()

 (�%%%%%L *��%%%%% 0� 045%%%%% (!O 0#@� �%%%%%(�(F�1��&�#̂ %%%%%- 51B#�%%%%% (T �%%%%% &2(
 #�%%%%%(� 0� ئىنســـــان ���� ������%%%%%�-(#
بىــر مــۇددەتنى ئۆتكــۈزدى، ئــۇ    ) ئانىنىــڭ قورســىقىدا (
تېخى تىلغا ئېلىنىـدىغان نهرسـه   )  ئهرزىمىگهنلىكتىن(

  .①�بولمىغان
ــپ     ــن بهك پهرقلىنى ــانىۋىي ئىلىملهردى ــۇ، زام ــا ب مان

ــهنچىدۇر  ــدىغان چۈش ــى    .كهتمهي ــايهت ئهين ــۇ ئ ــېكىن ب ل
. مهقسهت قىلىشى مۇمكىن مۇنىىاشقا بىر مهنۋاقىتتا ب

 بالىالرنىــڭ ئانــا رەھمىــدىكى باســقۇچلىرى ئــۇ بولســىمۇ،
بولمىغــان تــۆت ئــايلىق گــۆش  ۇالق ۋە كــۆزلهر، قــبولــۇپ

پارچىسىغا جان كىرگۈزۈلۈشى ۋە باشقا بىر شـهكىلنىڭ  
  .كېلىشىدۇر دقاۋۇجۇ

قۇرئــان كهرىمــدىكى يــارىتىش ۋە يارىتىلىشــقا دائىــر  
 ۋە ئۇالرنى رنى مۇتهشابىه ئايهتلهر دېيىشكه بولىدۇئايهتله
  .شقا بولىدۇه جهھهتتىن تهپسىر قىلىچبىر قان
ــقۇر ــئـ ــى   دەان كهرىمـ ــا كېلىشـ ــاننىڭ بارلىققـ ئىنسـ

�):) ���� :ېـيىلگهن ھهققىدە مۇنـداق د  (�%(P(%I (��-�%(!(I (:%(	(�(R k0̂ %-�� . �%0I
 (:%%(C-�(� 75%% (T 5%%- e<(��%%&� Lk(+���� �  ،ــاراتتى ــۇ ســېنى ي ) ئهزالىرىڭنــى(ئ

                                                 
  .ـ ئايهت 1سۈرە ئىنسان،   ①
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ــدى    ــۈز قىل ــامىتىڭنى ت ــرىم، ق ــېنى خال. بېجى ــان ىس غ

  .①�شهكىلدە قۇراشتۇردى
رســـــــــىيهت ېئئىنســـــــــاننىڭ يارىتىلىشـــــــــى  

ئوخشــاپ كېتىــدىغان بىــر نــېمه   مۇتهخهسسىســلىكىگه
ــۇپ ــن داۋ ،بولـــ ــالغاندەك ڭاردارۋىـــ ــادىپى ســـ ۋە  يتاســـ

هللا  ئۆزلىكىدىن تهدرىجى تهرەققى قىلغان ئهمهس، بهلكى ا
ــ ــى  دارئى يئىالھىــ ــلهن تهدرىجــ ــۇدرىتى بىــ ــى ۋە قــ ىســ
  .ياراتقان غا بۆلۈپباسقۇچالر

  

  

  

  

                                                 
  .ـ ئايهت 8ـ ۋە  7سۈرە ئىنفىتار،   ①
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  كهلىمىسى “لالھال ئىالھه ئىلال”

  :تونۇشۇم مۇنداق دېدى
 يـا وگ كهلىمىسـىنى  “لـالھ ال ئىـالھه ئىلال ”سـىلهر  ــ 

ــادە ھهمـــمه ئىشـــىكنىڭ ئاچقۇچىـــدەك  ھهددىـــدىن زىيـ
ــاز . ئىشلىتىســىلهر ــلهن جىن ــڭ بى ىســىلهر، ئۇزىت ائۇنى

ــالىالرنى كۈتغۇۇت ــان بـــ مۆھـــــۈرلهرگه ۋالســـــىلهر، ۈلغـــ
ــىلهر ــ، ئويىس ــىلهر ۈزۈكلهرگه نهقئ ــش قىلىس ــڭ  .ى ئۇنى

ئـۇنى  ”بىلهن يول ياسايسىلهر، تامالرغا ئېسىۋالىسـىلهر،  
يـۈز  ۇ، بولىـد  دبىر قېـتىم دېـگهن كىشـى دوزاخـتىن ئـازا     
ــدۇ   ــنهتكه كىرى ــگهن كىشــى جهن ــتىم دې دەيســىلهر،  “قې

جىـــن قـــوغالش  ھاســـا يـــاكى كهىرلىېخـــۇددى ئـــۇ ســـ
ســىز بۇنىڭــدا مهن   .دەك مۇئــامىله قىلىســىلهر ىــرتۇما
 :سـىلهر  ،دىن كېيىنڭن ھهمپىكىر ئهمهسمۇ؟ ئۇنىهبىل
���� �%%�+ ...jP�%%3� ...�%%!t ...�%%� ...�ــڭ   ����..+�%% ــگهن ھهرپلهرنى دې

دىن ئىبارەت؟ بۇالر ىمهنىلىرىنى بىلمهيسىلهر، بۇالر نېم
هىرگهرلهرنىڭ ســـۆزلىرىگه ئوخشـــىمامدۇ؟ ســـىز   ېســـ
 “لــالھال ئىــالھه ئىلال” :مهن نىڭغــا قايىــل ئهمهســمۇ؟بۇ

جــــازادىن قۇتۇلــــۇپ كېتهمــــدىمهن؟ ئۇنــــداق   ،دېســــهم
ــا ــدىغان بولســ ــۇنى   ،بولىــ ــتىمهن ۋە ئــ ــۇنى ئېيــ مهن ئــ

ھـازىر بولغـانالرنى    مۇشـۇ سـورۇندا  دېگىنىمگه سـىزنى ۋە  
ــمهن  ــۇۋاھ قىلىـ ــالھه ئىلال”: گـ ــالھال ئىـ ــدىمۇ؟  ،“لـ بولـ

  گىدىمۇ؟ ۈمهسىله ت



218 

 .ېچنېمه دېمىدىڭىزىز ھــ س
 شــۇنىڭغا اليىــق كهلىمىســى “لــالھال ئىــالھه ئىلال”

ــۈن  ــۇچىالر ئۈچـ ــۇپ، ئهمهل قىلغـ ــى  بولـ پهقهت ئېغىزىنـ
ــۈن   ــانالر ئۈچ ــۇپ قويغ ــپ، يۇم ــالھه ”. ئهمهس الئېچى ال ئى

ــكهت “الھئىلــال ــات يولىــدۇر  ھهرى ــۇ . خهرىتىســى ۋە ھاي ئ
. قــانچه ھهرپــتىن ئىبــارەت ئهمهس پهقهت مهنىســىز بىــر

پ ھهققىـــدە ئـــازغىنه توختىلىـــ ئۇنىـــڭ مهنىســـىبىـــز 
ــۆتهيلى ــزدە،  “لـــالھال ئىـــالھه ئىلال”بىـــز : ئـ دېگىنىمىـ

ىـــن باشـــقا بىـــر مهبۇدنىـــڭ يـــوقلىقىنى مهقســـهت تهللا
 “ئىلــال”ســۆزى مهنفىــي،   “ال”ئىبارىــدىكى . قىلىمىــز

 بىزنىڭ ئهقىدىمىز .سۆزى مۇسبهت مهنىنى ئىپادىلهيدۇ
 .ا جهم بولىــدۇمانــا مۇشــۇ ئىككــى كهلىمىنىــڭ ئارىســىد

كهلىمىســـى ھهمـــمه نهرســـىنىڭ ئىالھلىقىنـــى     “ال”
ــدۇ ــار قىلىـ ــز  .ئىنكـ ــى بىـ ــالھه ئىلال”يهنـ ــالھال ئىـ  “لـ

ــال، دېگىنىمىــزدە ــۈز - م ــا، ي ــابروي، ســهلتهنهت،  - دۇني ئ
ــالالر   - لهززەت ــۈزەل ئايــ ــاراغهت، گــ ــڭ قاتارلىقالر پــ نىــ

ياق، بىز ساڭا چوقۇنمايمىز، سـهن ئىـالھ   ”: ھهممىسىگه
دېــگهن بــولىمىز ۋە بۇالرغــا ئىنتىلىــدىغان  “ئهمهسســهن

ــويىمىز  ــى چهك ق ــىمىزگه قارش ــان  . نهپس ــۈنكى ئىنس چ
يى پىكرى، ھاۋا -مهيل ئادەتته ئۆزىنىڭ نهپسى، ئۆزىنىڭ 

، ھوشـــى -ىـــل مىـــجهزى، ئهق ،ھهۋەســـى، ئىختىيـــارى –
شـــۆھرىتىگه ئىبـــادەت  - تى ۋە نـــامىتـــاالنتى، قـــابىلىي

ــدۇ ــدار . قىلىــ ــۆز ئىقتىــ ــش ئــ ــارلىق ئىــ ــلهن بــ ى بىــ
ــدەكبولىدىغا ــانالرنـــ ــيهتۋە  ، ئىنســـ ــۆزى جهمئىـــ  گهئـــ

ئـۆزى ھـېس   شۇنداقال ئـۇ   .س قىلىدۇېتايىنىدىغاندەك ھ
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: هكبىــز بــۇ نهپســ. ئىــالھ قىلىۋالىــدۇقىلمــايال، ئــۆزىنى 
ياق، بىز ساڭا ئىبادەت قىلمايمىز، ساڭا چوقۇنمـايمىز،  ”

غـا، باشـلىققا   ىربىـز مۇد  .دەيمىز “سهن ئىالھ ئهمهسسهن
  .دەيمىز “ياق، سهن ئىالھ ئهمهسسهن”: كىمغاۋە ھا

، ۋۇجۇدقـا  قىلغـۇچى ”ئىالھ كهلىمىسىنىڭ مهنىسـى  
بىزنىــڭ نهزىرىمىزدىكــى  .دېــگهن بولىــدۇ “كهلتۈرگــۈچى
. ۇرتــــــهللاپهقهت ا ۋۇجۇدقــــــا كهلتۈرگــــــۈچىھهقىقــــــى 

ــهۋە  ــى ســ ــهيئىلهرنىڭ ھهممىســ ــامىلالردىن  بشــ ۋە ئــ
ــا - دۇنيــا، يــۈز - مــۇدىر، باشــلىق، مــال. ئىبــارەت  بروي،ئ

قاتارلىقالرنىــــڭ  ، تاالنـــت، نهپــــس ئهقىــــل ســـهلتهنهت، 
  .دەيمىز “ياق، سهن ئىالھ ئهمهسسهن” :ھهممىسىگه

ــداق نهرســىنىڭ   ” ال“ ــارقىلىق ھهرقان كهلىمىســى ئ
ــيىن،     ــدىن كېـ ــار قىلغانـ ــى ئىنكـ ــالھ ئىكهنلىكىنـ ئىـ

ئـارقىلىق پهقهت بىـرال ئىالھنىـڭ    كهلىمىسى  “ئىلال”
هللا ابولســىمۇ، ئــۇ  .مهۋجۇدلــۇقىنى ئېتىــراپ قىلىمىــز  

قــــۇدرەت ۋە پائــــالىيهت   ،ۇنىڭ بىــــلهنشــــ. تائــــاالدۇر
ــى ــاال هللا پهقهت ا نىڭئىگىسـ ــ تائـ ــى ئـ الن ېئىكهنلىكىنـ
  . قىلىمىز

بىــلهن  “ال” بىزنىــڭ ئېتىقادىمىزنىــڭ ھهممىســى  
ئېتىراپنىـڭ ئارىسـىدا    ئىنكار بىـلهن يهنى  ،نىڭ“ئىلال”

ئـابروي   - غىـش، بـاي بولـۇش، يـۈز    ىدۇنيـا ي  - مـال بولۇپ، 
زىــم هباشــلىققا ت ســۇلتانغا يــېقىن بولــۇش،   ازىنىش،قــ

ــاراغهت تهلهپ قىلىــش، نهپســىنىڭ   - قىلىــش، لهززەت پ
ۋە پىكــرىگه  مهيلىــگه بېــرىلىش، شخاھىشــىغا ئهگىشــى

كىشـى   قانـداق ئاشنا بولۇش بىلهن مهشغۇل بولغان ھهر 
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ــۇ  ــالھ”ب ــا “ئى ــاق”الرغ ــگهن “ ي ــدۇدېمى ــۇ . بولى گهرچه ئ
ــان بول  ېم ــهجدە قىلغ ــا س ــىمۇهراپت ــهجدە   ،س ــېمىگه س ن

ــخهۋەر  ــدىن بى ــۇپ قىلغىنى ــالھه ئىلال”، بول ــالھال ئى  “ل
  .دېگهن سۆزىگه سادىق ئهمهس

ىـن باشـقا   تهللا” :نىـڭ مهنىسـى  “لالھال ئىالھه ئىلال”
زەتكـــۈچى يوقتـــۇر، قورقـــۇش ۋە ۆھېســـاب ئـــالغۇچى ۋە ك

 “ھهقلىقتــــۇر تائــــاالال هللاش ئۈچــــۈن پهقهت اىتىكــــۆز
ــۇر ــى ا. دېمهكتـ ــاي تهللاكىمكـ ــن قورقمـ ــهلدىن،  ،ىـ كېسـ

مىكــروپتىن، ســاقچىنىڭ كالتىكىــدىن، ســۇلتاننىڭ    
غـا  “لىـرى ئىالھۋەھىـمه  ”ئهسكىرىدىن قورقىدىكهن، بـۇ  

ن بولمايـــدۇ، مهبۇدالرغـــا چوقۇنغـــان بولىـــدۇ، هيـــاق دېـــگ
ال ”رىك قىلغــان بولىــدۇ، ېياراتقۇچىغــا بــۇ مهبــۇدالرنى شــ

  .نى يالغاندىن ئېيتقان بولىدۇ“لالھئىالھه ئىلال
ھاياتنىـــڭ يـــول   “لـــالھئىـــالھه ئىلال ال” ،دېـــمهك

ــىدۇر   ــتۇرى ۋە ئهھدىنامىس ــى، دەس ــئۇنى. خهرىتىس دىن ڭ
ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ئهمهل مهقســهت   نىپهقهت مهنىســى

ــدۇ ــم ئۇنىڭ. قىلىنىـ ــاكىـ ــۈن   غـ ــۇ پۈتـ ــا، ئـ ئهمهل قىلسـ
، ئـــاچقۇچى كهىرلىېتىـــدىغان ســـېئىشـــىكلهرنى ئېچىۋ
نىڭ هت، ئاخىرەتته جهنننىجاتچىسىدۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك 

  .بولىدۇ كاپالىتى
ىقلىماستىن، ئهزالىـرى  تئهمما ئۇنى دىلى بىلهن تهس

بىــلهن ئهمهل قىلماســتىن، پهقهت ئاغزىنىــڭ ئۇچىــدىال  
ئـۇنى ھېچنېمىـدىن بىهـاجهت    كهلىـمه  تىپ قويسـا،  يئې

  .قىاللمايدۇ
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ــالھه ئىلال” ــالھال ئى ــقا   “ل ــدىن باش كهلمىســى بۇنىڭ
زەكـــى  رودوكتـــ. رىنســـىپتىن ئىبـــارەتپســـهپهۋى ىپهل

“ لــالھال ئىــالھه ئىلال”: مهھمــۇد مۇنــداق دەيــدۇ بنهجىــ
. ئىقـرار قىلىشـنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ      نـى ئۈچ ھهقىقهت

ئىقـــرار قىلغـــۇچى، ئىقـــرار قىلىنغـــۇچى، ئىقـــرار  يهنـــى
يهنـى بـۇ،   . مهۋجۇدلۇقى قىلىشقا شاھىت بولغۇچىالرنىڭ

ئىقرار قىلغۇچىنىڭ ئـۆزى، ئىقـرار قىلىنغـۇچى بولغـان     
ىقرارغـــــــا شـــــــاھىت بولغۇچىالرنىـــــــڭ ۋە بـــــــۇ ئهللا ا

ــۇدىي   ــر مهۋج ــى بى ــان  گهتىىھهممىســىنىڭ ھهقىق بولغ
  .نىق ئىقراردۇرېئ

سهپهنى ىپهل يبۇنىڭ بىلهن ئىسالم دىنى پهقهت ماددى
ئهكسـىچه  . سهپهنىال قوبۇل قىلمايدۇىپهل يياكى خىيالى

ســــهپهنى ىبىــــر پهل ىكىھهر ئىككىســــىنىڭ ئوتتۇرىــــد
ىنىنىڭ ئـوڭ يـاكى سـول    بۇ ئىسالم د. ئىختىيار قىلىدۇ

ئوتتـــــۇرا يـــــول   ىبهلكـــــ ،تهرەپلىـــــمه بولماســـــتىن 
  .ئىكهنلىكىنىڭ نامايهندىسى

ــى   ــالىئىســالم دىن ــۇل   يپهقهت خىي ــهپهنىال قوب پهلس
ــالى   ــۈنكى خىيـ ــدۇ، چـ ــڭ  ىپهل يقىلمايـ ــهپه ئهقىلنىـ سـ

ــاددى  ــىرتىدا مـ ــڭ  يسـ ــارلىقى  دۇنيانىـ ــتهقىل بـ ۋە مۇسـ
ئىنكــــار قىنىــــڭ ھهقىــــقهت ئىكهنلىكىنــــى ۇمهۋجۇتل
ــدۇ ــالى. قىلى ــهن  ىســهپه نهزەرىيىپهل يخىي ســىگه ئاساس

ھهمــمه نهرســه مېڭىــدىكى خىيــال يــاكى ئهقىلــدىكى      
ــارەت  ــردىن ئىب ــىز. پىكى ــول، جهم  ،س ــو، ي ــيهت،ئرادىئ  ى

ھهممىسـى ئهقلىمـدە   قاتارلىقالرنىـڭ  گېزىت ۋە ئـۇرۇش  



222 

ئهمهلىيهتـته  ، بولۇپ جارى بولىدىغان ھادىسه ۋە خىيالالر
  .ىر نهرسه مهۋجۇت ئهمهستاشقى دۇنيادا ئۇنداق ب

سـهپهنى ئىسـالم   ىپهل يچېكىدىن ئاشـقان بـۇ خىيـالى   
. شـۇنداقال شـاھادەت كهلىمىسـى قوبـۇل قىلمايـدۇ      ،دىنى

بىز باشتا دېگىنىمىـزدەك،   “لالھال ئىالھه ئىلال”چۈنكى 
ــرار قىلىنغــۇچى    ــارلىقىنى، ئىق ــرار قىلغۇچىنىــڭ ب ئىق

ــۈپىتىدىكى ا ــق   هللاس ــرار قىلىش ــارلىقىنى ۋە ئىق ــڭ ب ا نى
چـۇق  وئ نىگۇۋاھ بولغۇچىالرنىڭ ھهقىقى بار ئىكهنلىكى

  .نىق ئىقرار قىلىشتىن ئىبارەتېۋە ئ
 الپهلسـهپهنى  يئىسالم دىنـى پهقهت مـاددى   ،شۇنىڭدەك

ــدۇ ــۇل قىلماي ــاددى. قوب ــالىىپهل يچــۈنكى م  يســهپه خىي
ــىچه ىپهل ــهپنىڭ ئهكس ــاددى س ــارلىقىنى   يم ــڭ ب دۇنيانى
ھهمـــمه  ئۇنىـــڭ ســـىرتىدىكى   ،تىـــراپ قىلســـىمۇ ېئ

ــى ــڭ ۋە ا  نىنهرســ ــدۇ، غهيبنىــ ــار قىلىــ نىــــڭ هللائىنكــ
  .بارلىقىنى تونۇمايدۇ

سـهپه ۋە پىكىـر   ىھهقىقهتكه ئۇيغۇن پهل ئىسالم دىنى
ۇش دۇنيانىـڭ بـارلىقىنى تونـ    يمـاددى  ئۇ. تهقدىم قىلىدۇ
ئىالھىـي   نېرىسـىدىكى دۇنيانىـڭ   يمـاددى  بىلهن بىرگه،
رنىمۇ بــايلىقالمهنىــۋىي ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان غهيبلهرنــى 

ئۆزىگه قېتىپ، ھهم ئوڭ ھهم سول نهزەرىيهسىنى ئورتاق 
ــر پهل ــدۇىبىـ ــهپهدە توپاليـ ــلهن. سـ ــۇنىڭ بىـ ــالم  ،شـ ئىسـ

ــاق پهل  ــۇ ئورت ــڭ ب ــڭ  ىدىنىنى سهپهســى مۇتهپهككۇرالرنى
 خىيــــالى ئىجتىهادلىرىــــدىن ،تايانمىغــــانچىنلىققــــا 

  .ئىسپاتاليدۇئىكهنلىكىنى  ئۈستۈن
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ــالھال ئىــالھه ئىلال”بۇنىڭغــا ئاساســهن  ــى “ل ــات ن ھاي
سـىز   شـۇڭا  .دېيىشـكه بولىـدۇ   سهپسـى ىرەھبىرى ۋە پهل

ال ” تــۇرۇپسهپهســىگه ئېتىقــاد قىلىــدىغان   ىمــاددا پهل
ــالھه ئىلال ــىدەپ قوي “لـــالھئىـ ز، ئىككـــى خىـــل  ڭىسـ

سـىز   ،ى يالغـان چـ بىرىن. يالغانچىلىق قىلغان بولىسىز
ــۆز ــهپىڭىزگه  ئ ــالپ پهلىس ــىگه خى ــر نهرس ــاھادەت  بى ش

 كهســىز بــۇ شــاھادەت: ى يالغــانچــككىنئى .كهلتــۈردىڭىز
قىچا مىقدارىچىلىكمۇ ئهمهل  تال بىر بويىچه ھاياتىڭىز
  .قىلمايسىز

���� ��+ ...jP�3� ...�!t ...�� ...�دېگهن ھهپلهرنىـڭ   ����...+�%
ــوراي     ــۇنى س ــىزدىن ش ــهك، مهن س ــىگه كهلس  ،مهسىلىس

ــدۇ؟  نېمىنــى “ت س=  س x ك” :ســىلهردىكى ئىپادىلهي
ــاب، مات  ــۇالر ھېس ــدكېماتېب ــا  ى ــرى بولمىغانالرغ ىن خهۋى

نىســـبهتهن مهنىســـىز ۋە ئۇقۇمســـىز بىـــر نـــېمىلهردىن 
لـېكىن مهنىلىرىنـى بىلگهنـلهرگه نىسـبهتهن     . ئىبارەت

ســىز تىلغــا ئالغــان  .بــۇالر كــۆپ نهرســىنى ئىپادىلهيــدۇ 
بىـــزگه  يېشـــىلگهندە،مـــۇ مهنىلىـــرى ىرىھهرپلقۇرئـــان 

  .پ بېرىدۇشۇنداق كۆپ نهرسىلهرنى ئىپادىله
سىزگه بۇ ھهرپلهرنىـڭ   :ھالدا شۇم مهسخىرىلىكتونۇ

  .يېشىپ بېرىلمىدىمۇ؟ ـ دېدىمهنىلىرى 
  :مهن ئۇنىڭغا بومبا ئاتقاندەكال مۇنداق دېدىم

ـــ  ــۇـ مــاۋزۇ بهكمــۇ ئهجهبلىنهرلىــك بولــۇپ، ســىزگه   ب
چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ئۇزۇندىن ـ ئـۇزۇن سۆزلهشـكه تـوغرا     

ــدۇ ــدە بهس  . كېلى ــاۋزۇ ھهققى ــۇ م ــ  ئهگهر ب ــ مۇن ازىرىگه ـ
  .كىرىشىپ كهتسهك، سىز ھاڭ ـ تاڭ قالىسىز



ŀ
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  صۋە  ع ،ي ،ھ ك،

  :مهن دىنسىز تونۇشۇمغا مۇنداق دېدىم
سـىز سـۈرىلهرنىڭ بېشـىدا كهلـگهن بـۇ       ،شهكسىزكى

ھــاڭ ـ تــاڭ    ،ھهرپلهرنــى تــۇنجى قېــتىم كــۆرگىنىڭىزدە
ــان بولۇشــىڭىز  ــۇمكىن قالغ �: ســىز. م%%� ...�%%!t ...�%%�+ ...

jP�%3� ...a ...| نېمىلهرنى  ،ھهرپلىرىنى ئوقۇغىنىڭىزدا
  ؟ ئويلىدىڭىز

يـا بىـر   وگ چاينـاپ،  ىبىـلهن تىلىنـ   ئېرەنچىكلىكئۇ 
  :سىقىلغاندەك ئىچى نېمىلهردىن

؟ ماقچىسىز نېمه دېمهكچى؟ نېمىنى مهقسهت قىل -
سـىلهرنى   نىـڭ بۇالر نېمه بـوالتتى؟ بـۇالر پهيغهمبىرىڭالر  

  .دېدى ىرى، ـمازاق قىلغان سۆزل
ــ - ــدىدى، بول ــى  نىــڭســىز پهيغهمبىرىمىز. بول بىزن

مــازاق قىلغــانلىقىنى تهســهۋۋۇر قىلغــان بــۇ ئۇقۇمســىز  
ــۇ  ســۆزلهرنى بىــر تهتقىــق قىلىــپ كــۆرەيلى   ــاددى ۋە ب ئ

ئۈچـۈن مىسـال بولۇشـقا بىـر      شسۆزلهرنى تهجرىبه قىلى
 “قــــاف”، مهســــىلهن .ســــۈرىنى تهكشــــۈرۈپ كــــۆرەيلى

ــااليلى ــۇ ســۈرىنىڭ ئىچىــد  .سۈرىســىنى ئ  “قــاف” 57 ەب
ن شۇرا سۈرىسىنى مىسالغا ئااليلى، شۇرا اندىئ. ھهرپى بار

 ،ئـۇزۇن بولسـىمۇ   ھهسسـه سۇرىسى قاف سۈرىسىدىن بىر 
ھهرپىنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان    “قاف”باشلىنىش ئايىتى 

 ،نـى قوشسـاق  57گه 57 .بـار  “قاف” 57، ئۇنىڭدىمۇ بولۇپ
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 بـــارلىقىنىســـۈرە  114دە قۇرئـــان كهرىمـــ .بولىـــدۇ 114
ــادەتته كۆرىلىــدىغان بىــر ئىشــمۇ؟ قــاف   بىلىســى ــۇ ئ ز، ب

ــى ــداق   نىڭسۈرىســـــــ ــداق باشـــــــــالپ قانـــــــ قانـــــــ
�#04K ���� :ســىڭىزدە بــارمۇ؟ ئــۇېئاخىرلىشــىدىغانلىقى ئ%%&	#��(/ a

 0�%%%%� 0f(�#������ شــــهرەپلىك قۇرئــــان بىــــلهن قهســــهم . قــــاف�

ــمهن ــالپ ب �قىلى ــلهن باش �0F(/ &m5%%%%�0 ���� :ى (6(
 �%%( 04K#�&	#�5%%0" #�L�(̂ %%(I� 

ندۇرۇشــۇمدىن قورقىــدىغانالرغا قۇرئــان مېنىــڭ ئاگاھال�

. بىلهن ئاخىرلىشـىدۇ  �نهسىههت قىلغىن  - بىلهن ۋەز
قۇرئـــــان كهرىمنىـــــڭ  ،114الرنىـــــڭ ســـــانى ”قـــــاف“

 نىـڭ ھهرپى “فقـا ”يـا  وبۇالر گ. 114سۈرىلىرىنىڭ سانى 
  .قۇرئاننى ئىشارەت قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

دىپى بـۇالر تاسـا  : ھالـدا  تونۇشۇم يهنه كۆڭۈلشـىمىگهن 
  .دېدى، ـ ھۋالالرهئ

بىــز : مهن يهنه ســالماقلىق بىــلهن مۇنــداق دېــدىم   
ــڭ   ــان كهرىمنىـ ــتۇرايلى، قۇرئـ ــى داۋامالشـ تهجرىبىمىزنـ

ــىنى  ــمه سۈرىسـ ــا ھهمـ ــېلىپ كومپيۇتېرغـ ــمه  ،سـ ھهمـ
بـۇ   ،ئۇ. دېدىم ، ـ الرنى ساناپ كۆرەيلى“قاف”سۈرىلهردىكى 

ــاڭالپ  ــى ئ ــىدىن ئوي ،گهپن ــۈگهن ئۇيقۇس ــدەك چۆچ  غانغان
؟ پتىمـۇ بىر كىم شۇنداق قىلى :دا بېشىنى كۆتۈرۈپھال

  :مهن .دىـ دەپ سورى
  .دېدىم، ـ پتۇلىشۇنداق قى ،ھهئهــ 
  .ـ دەپ سورىدىپتۇ؟ ۇنهتىجىسى قانداق بولــ 

ئهڭ  رىسـىدە ۈھهرپىنىـڭ قـاف س   “قـاف ”كومپيۇتېر 
بۇمـــــۇ  .كـــــۆپ ئىكهنلىكىنـــــى ئېـــــنىقالپ چىقتـــــى

رىـــدىغىنى مۇ؟ ئىنســـاننى ھهيـــران قالدۇيلىقتاســـادىپى
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بىــلهن  “ئهلىــف، الم، مىــم، را ”رىســى ۈشــۇكى، رەئــد س 
، بــــۇ ھهرپلهرنىــــڭ ســــۈرىلهردىكى ســــانى اشــــلىنىدۇب

  :مۇنداق كۆرۈنىدۇ كومپيۇتېردا
 “مىــم”. قېــتىم 479 “الم”. قېــتىم 625 “ئهلىــف”
ئهڭ  كــۆرگىنىمىزدەك،. قېــتىم 137 “را”. قېــتىم 260

ــگهن   ــتا كهلـ ــف”باشـ ــۆپ، ئهڭ ئاخىر “ئهلىـ ــئهڭ كـ  داىـ
ــگهن  ــاز  “را”كهلـ ــى ئهڭ ئـ ــيىن . ھهرپـ ــدىن كېـ  ،ئۇنىڭـ
ن قۇرئانـدىكى سـانىنى   ۈبـۇ ھهرپلهرنىـڭ پۈتـ    كومپيۇتېر

تېخىمۇ ھهيـران قـاالرلىق بىـر     چىقىرىپ بېرىش بىلهن
رەئـد   نىـڭ بۇ ھهرپلهريهنى . نهتىجىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى

قۇرئـان   الرنىـڭ ۋە بۇ ئىكهنلىكىنـى ئهڭ كـۆپ  سۈرىسىدە 
ــا  كهرىمنىــــڭ ھهرپلىــــرى ئىچىــــدە ئهڭ كــــۆپ تىلغــ

  .ئېلىنغان ھهرپلهر ئىكهنلىكىنى ھېسابالپ بهردى
 ،الم ،ئهلىـف ” ئوخشاش ھهقىقهت بهقهرە سۈرىسىدىكى

  :دۇۈلىدا كۆر“مىم
 “مىـم ” ؛قېتىم 3204 “الم” ؛قېتىم 4593 “ئهلىف”
ىمـۇ  ۋبـۇ ھهرپلهرنىـڭ سـان تهرتى   . قېتىم كېلىـدۇ  2190
 لىنىپ،باشـ رىسىدىكىگه ئوخشـاش كـۆپ بىـلهن    ۈس رەئد
يهنه بۇ ھهرپلهرنىڭ  كومپيۇتېر. ئاخىرلىشىدۇ بىلهن ئاز

بهقهرە سۈرىسىدىكى ھهرپـلهر ئىچىـدە ئهڭ كـۆپ سـاننى     
  .ئىگىلهيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 ،الم ،ئهلىـف ”ئالى ئىمـران سۈرىسـىنىڭ بېشـىدىكى    
ــم ــاش  “مى ــۇ بهقهرە سۈرىســىگه ئوخش ــف”م  2578 “ئهلى

ــتىم ــتىم 1885 “الم” ؛قېـ ــم” ؛قېـ ــتىم  1251 “مىـ قېـ
 ،ئهلىــف”ئهنكهبــۇت سۈرىســىنىڭ بېشــىدىكى . كېلىــدۇ
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 ؛قېـتىم  784 “ئهلىـف ” ھهم شۇنداق بولۇپ،مۇ “مىم ،الم
ــتىم 554 “الم” ــم” ؛قې ــدۇ  344 “مى ــتىم كېلى رۇم . قې

 ؛قېـتىم  396 “الم” ؛قېـتىم  547 “ئهلىف”مۇ سۈرىسىدى
  ھهممه سۈرىدە بـۇ ھهرپـلهر  . قېتىم كهلگهن 318 “مىم”

ــۆپت ــاك ــۆپ،    ،ىن ئازغ ــگهن ھهرپ ئهڭ ك ــتا كهل ــى باش يهن
ىســــى چنىىســــىدىن ئــــاز، ئۈچچىســــى بىرىنچئىككىن

 مۇشـــۇ تېخىمـــۇ ئـــاز كهلـــگهن بولـــۇپ، بـــۇ ھهرپـــلهر     
ــۈرى ــۆپ   لهردىكىسـ ــدا ئهڭ كـ ــلهرگه قارىغانـ ــقا ھهرپـ باشـ

  .كهلگهن ھهرپلهردۇر
ــم ،الم ،ئهلىــف” ــلهن   “مى ــلهر بى ــا ئوخشــىغان ھهرپ غ

 )دە نازىـــل قىلىنغـــانمهككىـــ(ۋە مهككىـــي باشـــالنغان 
سـۈرىلهرنىڭ   يساۋى قالغان مهككىېسۈرىلهرنىڭ سان ھ

ــدۇ  ــۆپ بولى ــانىدىن ك ــۇ  . ھهرپ س ــهكىلدە ب ئوخشــاش ش
سـۈرىلهرنىڭ   )مهدىنىدە نازىل بولغان(ي ھهرپلهر مهدىنى
 يســۈرىلهردىكى ســانى قالغــان مهدىنىــ  ،بېشــىغا كهلســه
، مهســـىلهن. كـــۆپ بولىـــدۇ ســـانلىرىدىن ســـۈرىلهردىكى

ــۇ ــراتېر ئكومپي ــىدىكى  فهئ ــف”سۈرىس ــم ،الم ،ئهلى  ،مى
ــاد ــڭ“س ــۈرىد  الرنى ــۇ س ــان   ەش ــا ئېلىنغ ــۆپ تىلغ ئهڭ ك

ــابالپ    ــى ھېس ــلهر ئىكهنلىكىن ــدۇھهرپ ــ. بېرى ي مهككى
سـۈرىلهردىكى   يقالغـان مهككىـ   مـۇ سۈرىدىكى بۇ ھهرپلهر

  .ھهرپلىرىنىڭ سانىدىن كۆپ “ساد ،مىم ،الم ،ئهلىف”
ــا”ھــا سۈرىســىدىكى ات اشــقا بپلىــرى ھهر “ھــا”ۋە  “ت

ــ ــۈرىل يمهككى ــار، هس ــاردىمۇ ب ــۇ   ئهمم ــىدە ب ــا سۈرىس تاھ
ــۈرىلهردىكى    ــان سـ ــى ھهرپ قالغـ ــا”ئىككـ ــا”ۋە  “تـ  “ھـ

  .ھهرپلىرىدىن كۆپ
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 “ســـاد ،يــن هئ ،يــا  ،ھــا  ،كــاف ”مهريهم سۈرىســىدىكى  
  .مۇشۇ سۈرىدە ئهڭ كۆپ ئۇچرايدۇھهرپلىرى 

ھهرپـــى بىـــلهن ئىككـــى ســـۈرە   “ســـاد”شـــۇنىڭدەك 
ــد  ــلىنىدۇ، پهي ــى    ىنباش ــۇ ئىكك ــان ب ــى قىلىنغ پهي ۋەھ

قۇرئــان  نىڭمــۇمى ســانى والرنىــڭ ئ“ســاد”ســۈرىدىكى 
كهرىمنىـــڭ قالغـــان ھهرپلىرىـــدىن كـــۆپ ئىكهنلىكـــى 

  . لىدۇۈكۆر
ئىبراھىم، يۇنۇس، ھۇد، يۈسۈف ۋە ھىجىر سـۈرىلىرى  

ــف” ــلىنىدۇ  “را ،الم ،ئهلى ــلهن باش ــۇرىلهردىكى  . بى ــۇ س ب
 ومپيـــۇتېرك ،ھهپلىرىنـــى توپلىســـاق “را ،الم ،ئهلىـــف”

الرنىـڭ باشـقا   “الم ۋە را ،ئهلىـف ”بىزگه بۇ سـۈرىلهردىكى  
الرنىـڭ سـانىدىن   “را ،الم ،ئهلىف”سۈرىلهردىكى  يمهككى

  .كۆپ ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
ئهكســىنى دەل سۈرىســىدە بۇنىــڭ  “ياســىن”لــېكىن 

 بـچه كۆرىمىز، سۈرىنىڭ بېشىدىكى بۇ ئىككى ھهرپ ئهرە
 )ئهڭ ئـاخىرقى ھهرپ (ىچه تهرتىپىنىـڭ ئهكسـ   هېلىپبئ
ھهرپىــدىن كېــيىن  “يــا”ھهرپــى  “ســىن” ،باشــتا “يــا”

 .لىــدۇۈكهلـگهن بولــۇپ، ســۈرە ئىچىـدە ناھــايىتى ئــاز كۆر  
ككى ھهرپنىڭ مهنىلىك ئىپادىسـى يهنىـال   ىلېكىن بۇ ئ

  .ئايان بولۇپ تۇرماقتا
ڭغــا مهن ئۇنى. ك بولــۇپ كهتــكهن ئىــدىۈتونۇشــۇم شــ
  :چۈشهنچه بېرىپ

ــۇالرنى ” ــۆز ئىچىمهن بـ يـــدۇرۇپ ودىن ئمـــســـىزگه ئـ
كىــــدا تۇرۇشــــلۇق ىرېدەۋاتمــــايمهن، بهلكــــى بــــۇالر ئام

ــىرلىق  ــورمىسـ ــڭ   پروفېسسـ ــاد خهلىپهنىـ ــالىم رىشـ ئـ
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بــۇ  انــام .ىــدۇراتتهتقىق ئىــنچىكىلهپ چىققــان ئاالھىــدە
بۇ ھهقىقهتلهرنى تهپسىلى بايـان قىلىـپ   سىزگه ب كىتا

  :كىدا بېسىلغانىرېتونۇشۇمغا ئام دەپ “بېرىدۇ
«Miracel of the Quran Islamic Prodoction in St.Lois mo» 

  .نى سۇندۇمبئىنگىلىزچه كىتاناملىق 
ــۇم  ــمهي  –الم تونۇشـ ــم دېـ ــاجىـ ــقا بكىتـ نى ۋاراقالشـ

 . باشلىدى
مهيدانغا كېلـپ قالغـان    يپىىبىز تاساد: هن ئۇنىڭغام

كىـتىلگهن  ېب ۇقىمبىر مهسىله ئالدىدا ئهمهس، بهلكى مـ 
ك بىــلهن ھېســابلىنىپ ىــئىنچىكىل قــانۇنالر، نــازۇك ۋە

دېـدىم ۋە شـۇرا   تـۇرۇۋاتىمىز، ـ   قويۇلغان ھهرپـلهر ئالدىـدا   
  :سۈرىسىدىن مۇنۇ ئايهتنى تىالۋەت قىلدىم

���� (4�(N%%� 0�#��(/ L9(�#�5%%0" (c5%%(�02#�� (M(N%%O(+ k0̂ ــاب ���� �������-%%,& ��-%% ــى (اهللا كىت يهن
يهنـى  (نى ھهق بىـلهن نازىـل قىلـدى ۋە تـارازىنى     )قۇرئان

  .①�نى نازىل قىلدى)لهت تارازىسىئادا
بىـر  ھهتتـا  ، ئـۇ شـۇنداق تارازىـدۇركى   ؟ ابۇ قانداق تاراز

. تال قىل ۋەياكى بىـر تـال ھهرپنىمـۇ تارتىـپ ئۆلچهيـدۇ     
بۇنىڭغا ئاساسهن بىر پهيغهمبهرنىڭ تېخـى بىـر كىتـاب    

ــۈزى كــۆرمهي ــۇرۇپ ي ــازىمهنمهن بىــر كىتــاب «: ت ــۇ ي ، ئ
چىقىـمهن،   تـۈزۈپ سۈرە كىتابتا رەئد سۈرىسى نامىدا بىر 

بىلهن باشـاليمهن ۋە بـۇ    “را ،مىم ،الم ،ئهلىف”ئۇ سۈرىنى 
ھهرپلهرنى بۇ سـۈرىدە كىتابنىـڭ قالغـان قىسـىملىرىدا     

ــۈرىمهن  ــۆپ كهلتـــــ ــدىنمۇ كـــــ دەپ  »كهلتۈرگىنىمـــــ

                                                 
  .ـ ئايهت 17سۈرە شۇرا،   ①
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ئويلىغــــــانلىقىنى گۇمــــــان قىلىشــــــنىڭ تولىمــــــۇ 
ــانىلىق ــۇق  ئهخمىقــ ــى ئوپئوچــ ــۈپ  ئىكهنلىكــ كۆرۈنــ

مۇنداق ئىـنچىكه ھېسـاب    چاغالردا چۈنكى ئۇ. تۇرىۋاتىدۇ
يـــاق، بـــۇنى ” .ئىشـــلهيدىغان كومپيـــۇتېر يـــوق ئىـــدى

ــدۇ ــانمۇ قىالاليـــ ــ “ئىنســـ ــاھىللىق قىلىـــ پ دەپ جـــ
ــنىڭ ــوق تۇرۇۋېلىشــ ــى يــ ــۈنكى . كېرىكــ ــۇنداق چــ شــ

قىلماقچى  بولسا، بىر سۈرىنى يېزىپ چىقىش ئۈچۈن ئۇ 
سۈرە مـۇئهييهن ھهرپلهردىـن تهركىـپ تاپقـان بولۇشـى ۋە      

ــر ــتۇرۇش     ھهر بى ــاس يهرگه ئورۇنالش ــۆزىگه خ ــى ئ ھهرپن
بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــۇ چاغنىــڭ ئىلمىــي ھېســابى  . كېــرەك

 ئهممـا  .بويىچه بىـر قـانچه يىـل سـهرپ قىلىـش كېـرەك      
ــاالم   ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۆز پهيغهمـ ــڭ ازامئـ ــينىنىـ  پهننىـ
ئۇ يازماقچى بولغان  ،ئۇنداقتا. ئىلمىدىنمۇ بىخهۋەر ئىدى

 ،رۇنغـا كهلسـه  وى ئنىڭ ھهر بىـر ھهرپىنىـڭ قايسـ   بكىتا
كىـم ھېسـابالپ بېرىـدۇ؟    لىقىنى ئهڭ ياخشى بولىـدىغان 

ىشــى لباشــقا بىــر نېمىنىــڭ قىالكومپيــۇتېردىن  نىبــۇ
يــاكى بىرقــانچه  يازامــدۇ ب؟ ئــۇ كىتــاتۇرســا ئىمكانســىز

ھهرپ بىلهن مهشغۇل بوالمدۇ؟ قايسى بىرىنى قىالاليدۇ؟ 
شــــى مــــۇمكىن  لىقىال نىڭبىــــز بــــۇ يهردە ئىنســــان  

بىـز   .ان بىـر ئىـش ئۈسـتىدە توختىلىـۋاتىمىز    بولمايدىغ
ــڭ   ــان كهرىمنى ــايرىم  23قۇرئ ــدە ئ ــل ئىچى ــايرىم  - يى ئ

ھهرپــــلهر ۋە جهملهنــــگهن ئــــايهتلهر ھالىتىــــدە نازىــــل 
، ئۇنىــڭ ھهرپلىرىنىــڭ كــۆپ  ئويلىســاقبولغــانلىقىنى 

ھهر بىر ھهرپنىـڭ ئـۆزىگه مۇناسـىپ     ەياكى ئاز بولۇشى ۋ
ېســــابالرنى ھهققىــــدىكى ھيهردىــــن ئــــورۇن ئېلىشــــى 



232 

ــدىنال ھېســابالپ چىقىشــنىڭ يهنىــال ئىمكانســى   ز بۇرۇن
ــز  ــۆرۈپ يېتهلهيمىـــ ــى كـــ ــدەك  .ئىكهنلىكىنـــ بۇنىڭـــ

 ئىنچىكىلىـــكز ۋە ېـــت ھېســـابالرنى كومپيۇتېردىنمـــۇ
باشــقا بىــر  ،ايدىغان كىشــى قىلمىســاىيبىــلهن ھېســابل

بـــۇ پهقهتـــال . مهخلۇقنىـــڭ قىلىشـــى مـــۇمكىن ئهمهس
ــگهن ۋە ھهر شــهيئىنى  كمهت بىــلهن ېھــ ھهممىنــى بىل

تائاالنىــڭ قولىــدىن   ھگــانه ئــالال ېدىغان يىرۇنالشــتۇروئ
ــدۇ ــايرىم  . كېلىـ ــۇ ئـ ــىدىكى بـ ــۈرىلهرنىڭ باشلىنىشـ سـ
تائاالنىڭ قۇرئانـدىكى ئىلىملىـرىگه بولغـان    هللا ھهرپلهر، ا

رى ېبـۇ ئىلىملهرنـى زامـان ئۆتكهنسـ     زبىـ . ئىشارەتلهردۇر
I)%���� .بىلىپ چىقىمىز #Y� �0I 5(E0�5(
K #�03
0�&E(b (�-�% (%C(�(%
 �%-� (� #�03% 0!&�O(+ �%0I(/ 0a5

 ]9%% (�#�� &,%%-O(+ #�ئۇالرغــا بىــز تــاكى ئۇالرغــا قۇرئاننىــڭ ھهق � �����)3&%%
ــمان   ــۇچه، ئاســ ــق بولغــ ــى ئېنىــ ــن  -ئىكهنلىكــ زېمىــ

ــدىكى  ــدىكى ۋە ئۆزلىرىـ ــۇدرىتىمىزگه دااللهت (ئهتراپىـ قـ

  .①�ئاالمهتلهرنى كۆرسىتىمىز) قىلىدىغان
ــ ــۇالردىنال تلىـــرى كمهېر ۋە ھىھهرپلهرنىـــڭ سـ مۇشـ

ھهرپلهرنىـڭ   .بىـر باشـالنغۇچ  ئىبارەت ئهمهس، بهلكى بـۇ  
بىلىپ سىرلىرى بىزنى نهلهرگه ئاپىرىدۇ؟ ئۇنى تېخىچه 

ڭـى ئىشـارەتلىرى   ېبۇ ھهرپـلهر بـۇ ي  . يهتكهن كىشى يوق
مـــۇمكىن  تهرىپىـــدىن تۈزۈلۈشـــىنىڭ بىـــلهن ئىنســـان

ــدۇ  ــلىكىگه دااللهت قىلى ــى   .ئهمهس ــر ھهرپ بىزن ھهر بى
ۋە چوڭقۇر مهنىلهر ئالدىـدا قويىـدۇكى،    ھېساب هئىنچىك

ــۆزىنى ھهرقا  ــداقھــېچكىم ئ ــدا    ن ــاددى ســۆز ئالدى ــر ئ بى

                                                 
  .ـ ئايهت 53سۈرە فۇسسىلهت،   ①
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بىـر ئـاددى سـۆز     نداقئۆزىڭىزنى ھهرقا مۇسىز. كۆرمهيدۇ
  ؟يۋاتامسىزئالدىدا ئهمهسلىكىڭىزنى كۆرمه

ــاۋا ــۇم جــ ــېمه د بتونۇشــ ــدى، ھېچنــ ــال ېبهرمىــ مهيــ
نغـــا ۋاراقـــالپ   نى ئۇيانـــدىن بۇيابئىنگىلىـــزچه كىتـــا 

  .ئولتۇردى



ŀ
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  مۆجىزە

  : تونۇشۇم مۇنداق دېدى
ـــ  ــارىڭالرنى  ـــ ــىلهر پهرۋەردىگــ ــك، ”ســ مهرھهمهتلىــ

دەپ  “چىۈ، كهچۈرگـــۇچـــانئهپ ان،چـــيۈمكۆشـــهپقهتلىك، 
ــىلهر ــۇنداق م. سۈپهتلهيســ ــان اېشــ ــداقمۇ هللا هرىبــ قانــ

ــوغلىنى    ــۆز ئ ئۆزىنىــڭ يېقىنــى بولغــان ئىبراھىمنــى ئ
ــدى؟ مهن    ــقا بۇيرى ــان قىلىش ــهنمهيمهن،  قۇرب ــۇنى چۈش ب

ــۇمكىن   بۇنى ــال مـ ــنىڭ ئهسـ ــاقۇللۇق بىلدۈرۈشـ ــا مـ ڭغـ
  ماڭا قوشۇلمامسىز؟ئهمهسلىكىدە 

هللا ا يــۈز بهرگهن ھادىســىلهرۋە  بايــانىقىسســىنىڭ ــــ 
ئــــوغلى  نىڭتائاالنىــــڭ ئىبــــراھىم ئهلهيهىسســــاالم  

ــرادە    ــىنى ئىـ ــاالمنى بوغۇزلىشـ ــمائىل ئهلهيهىسسـ ئىسـ
كى ئىبـــراھىم چـــۈن. قىلمىغانلىقىغـــا دااللهت قىلىـــدۇ

ــدى   ــوغلىنى بوغۇزلىمى ــاالم ئ ــڭ هللا ا .ئهلهيهىسس تائاالنى
ــان    ــا بولغ ــراھىم ئهلهيهىسســاالمنى ئوغلىغ ــۇرادى ئىب م

مـــۇھهببىتىنى بوغـــۇزالپ  - ھهددىـــدىن زىيـــادە ئىشـــقى
ىـن  تهللاچۈنكى پهيغهمبهرنىـڭ قهلبـى ا  . ش ئىدىىتىتۈگ

پهيغهمبهرنىـڭ  . باشقا بىر نـېمىگه باغالنماسـلىقى الزىـم   
ــا  ــى مـ ــان  - لقهلبـ ــا، شـ ــت ۋە   - دۇنيـ ــۆھرەت، پهرزەنـ شـ

مهلۇمــــدۇركى، . ســــهلتهنهتكه باغالنماســــلىقى كېــــرەك
ئىســمائىل ئهلهيهىسســاالم ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم    

تىدا دۇنياغا كهلگهن، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم قھايات ۋا
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ــقى    ــا ئىشـ ــان، ئۇنىڭغـ ــۆپ ھاياجانالنغـ ــۇھهببهت  - كـ مـ
مبىرىنــى هپهيغ ڭنىــتائاالهللا باغلىغــان، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ا

بـۇ   بايـانى قىسسـىنىڭ  . رۈر ئىدىۆئىمتىهان قىلىشى ز
ئىبراھىم . تهپسىرنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئهلهيهىسســـاالم پهرۋەردىگارىنىـــڭ بۇيرۇقىغـــا ئىتـــائهت 
ئــــوغلىنى بوغــــۇزالش ئۈچــــۈن خهنجىرىنــــى  ،قىلىــــپ

ــدا ــدىال ا  هللا ا ،چىقارغان ــڭ ئۆزى ــۇ ۋاقىتنى ــۇنى ش ــڭ هللائ نى
پهيدا بولغان قوچقارنى ئوغلىنىـڭ ئورنىغـا    ئهمرى بىلهن

  .بوغۇزالشقا بۇيرىدى
ئىبراھىمنىــــڭ ئــــوتتىن كــــۆيمهي چىقىشــــى، ــــــ 

مۇسانىڭ ھاسىسىنىڭ يىالن بولۇشى، ھاسىسـى بىـلهن   
ــا   دېڭىزنــــى ئىككىــــگه بۆلۈشــــى، قــــولىنى قولتۇقىغــ
كىرگــۈزۈپ چىقارغىنىــدا ئاپئــاق بولــۇپ چىقىشــىدىكى 

ك ىرېز؟ بــــۇالر ســــھادىســــىلهرگه نــــېمه دەپ قارايســــى
ــان   ــدا ئوينالغــ ــا مهيدانىــ ــېهىرگهرلىك ئويۇنلىرىغــ  ســ

ــىمامدۇ؟ ا ــالى هللا ئوخشــ ــڭ كامــ ــۇدرىتى ۋە  - ئۆزىنىــ قــ
 ئادەتتىنسىغمايدىغان،  گهئهقىلنىڭدەك كاتتىلىقىغا بۇ
ئويـــۇنالر بىـــلهن  ســـېهرىگهرلىكرىك ۋە ېتاشـــقىرى ســـ

نىڭ كاتتىلىقىغـا ئهقىـل، نىـزام    هللادەلىل كهلتۈرەمدۇ؟ ا
ــل ۋە  ــر خىـ ــان   بىـ ــرا بولۇۋاتقـ ــدا ئىجـ ــات  رېتىمـ كائىنـ

  نىق ئهمهسمۇ؟ېئىكهنلىكى ئ نىڭ دەلىلتىىقانۇنىي
سىز مۆجىزىنى خاتا چۈشىنىپسىز، خاتـا تهسـهۋۋۇر    ــ

سىزنىڭ تهسهۋۋۇرىڭىزدىكى مۆجىزە ھايـات  . قىلىپسىز
ــىغمىغان   ــگه ســـ ــانۇنى ۋە ئهقىلـــ ــېهرىگهرلىكقـــ  ســـ

ۇر لېكىن ھهقىقهت سـىز تهسـهۋۋ  . ئىشلىرىدىن ئىبارەت
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هنىڭىــــزگه ېمهســــىلىنى ز. قىلغىنىڭىــــزدەك ئهمهس
يىـل   ئـۈچ مىـڭ  سـىزگه  : مىسال بىلهن يېقىنالشـتۇراي 

 يكهينىگه قايتىش تهقدىر قىلىنسا، سىز شۇ ئىپتىدائى
ــا  ــىر پادىشـ ــدىكى مىسـ ــا  ھزامانـ ــڭ يېنىغـ ى پىرئهۋننىـ

ــى ــهرەڭگه قېپــ ــدىكى ســ ــلهن  چوڭلۇقىــ ــالغۇ بىــ ئۈنئــ
سۆزلىســه يــاكى كىرســىڭىز، ئۈنئــالغۇ تۇرغــان يىرىــدىال 

ناخشــــــا ئېيتســــــا، ســــــىزچه پىــــــرئهۋن ۋە ئۇنىــــــڭ 
بۇ ”: ئۇالر ،ەتتهۋھاشىيهلىرىنىڭ ھالى نېمه بوالتتى؟ ئهل

تىـدە بولمىغـان بىـر    ىهىر ئويۇنى، ھايـات قانۇنىي ېبىر س
ــېمه ــوالتتى  “نــ ــگهن بــ ــالبۇكى، . دېــ ــڭ ھــ ئۈنئالغۇنىــ
ــۇن ئهمهس، بهلكــى   ىكىســىئىچىد ــاســېهرىي ئوي  فىزىك

 ئىجـــرارى ۋە ســـىزىقى بـــويىچه  ئىلمىنىـــڭ قـــانۇنلى 
  . ئۇيغۇن ئىش گهبولىدىغان، ئهقىل

ر وزىۋېــلېىنىڭ يېنىغــا تھل پادىشــاىــســىز باب رئهگه
ــپ  ــپ كىرىــ ــى   ،ئېلىــ ــهھرىنىڭ مهنزىرلىرىنــ رۇم شــ

كۆرسهتكهن بولسـىڭىز، تېخىمـۇ ئهجهپلىنهرلىـك ئىـش     
ىغا ھىنىــڭ پادىشــا تئاشــۇر مهملىكى. بولغــان بــوالتتى 
ــدۇرۇپ پالســتىنكىنى ــۇ  ،ســۆزلهتكهن بولســىڭىز ئايالن ئ

  .سىزگه چاۋاك چالغان بوالتتى
ــۇنىڭغا ئوخشـــىغان قىسســـىلهرنى   ــارىخ بىـــزگه شـ تـ

 رىقىنى ئىشغال قىلغۇچىالرفلهپ قالدۇرغانكى، ئاىخاتىر
ــدائى ــايدىغان ئا  يئىپتىـ ــا ياشـ ــڭ رىقىلىقالرفھاياتتـ نىـ

ھهيــدەپ بارغىنىــدا، ئــايرۇپىالن قېــتىم تــۇنجى  يېنىغــا
ــاچ ن ــرالېيالىڭــ ــتىهللا ا” :رگىــ ــماندىن چۈشــ دەپ  “ئاســ

 ،نـاۋاالرنى چېلىـپ   - ئايرۇپىالنغا سهجدە قىلىـپ، نهغـمه  
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ئايرۇپىالننىـڭ  چۈنكى ئـۇالر  . مال قۇربانلىق قىلغانىدى
تى چهكلىمىســىدىن ىچۈشۈشــىنى دۇنيــا قــانۇنىييهرگه 

ــدى     ــان ئى ــش دەپ قارىغ ــر ئى ــقىرى بى ــازىر  . تاش ــز ھ بى
انۇن بىـلهن  دۇ، بىـر قـ  ىـ ئايرۇپىالن بىر قانۇن بىلهن ئۇچ

قانۇنىغـا   ژىنېرلىقنېپىالنالنغان ئ ئاالھىدەچۈشىدۇ، ئۇ 
 گهبىنــائهن ياســالغان، ئۇنىــڭ ئاســماندا ئۇچۇشــى ئهقىلــ  

نىـڭ تـارتىش   يهر ايرۇپىالنئـ . ئۇيغۇن ئىش دەپ قارايمىز
ئۈسـتۈن كېلىشـى    نىڭباشقا بىر قانۇن دىنقانۇنىكۈچى 

بىـز  بۇنىڭغا ئاساسـهن  . بىلهن زېمىندىن ئۆرلهپ ئۈچىدۇ
ــتىش ئهمهس  ــىدىن چىقىـــپ كېـ ــانۇنالر چهكلىمىسـ  ،قـ

 كى ئالدىـدا ۈنلۈبىرىـدىن ئۈسـت  ـ بهلكى قانۇنالرنىڭ بىـر   
قانۇنىغـا خىـالپ    رنىڭ تارتىش كـۈچى سۇ يه. تۇرۇۋاتىمىز
ــدا ي ــىمۇۇقىھالــــ ــا ئۆرلىســــ ــڭ ،رىغــــ ــۇ قانۇننىــــ  بــــ

 بـۇ قانۇنـدىن  چهكلىمىسىدىن چىقىپ كهتمهيدۇ، بهلكى 
ىلىــك قانۇنغــا ئاساســهن كهلــگهن فىزىئولوگىين ۈئۈســت

   .يۇقىرىغا ئۆرلهيدۇ
بىــز ھهر زامــان ئهقىلــدىن چىقىــپ كهتمهيمىــز ۋە     

رىـدا  ۇقىي. مۇۋاپىقلىقتىن چهتنهپ كهتمهيمىـز  گهئهقىل
ك ىرېۋەقهلهر قانۇندىن تاشقىرى ستىلغا ئېلىپ ئۆتكهن 
ــۇنلىرى ئهمهس ــا ياشــــ  .ئويــ ــدائى ھاياتتــ  اۋاتقانئىپتىــ

ــرالېن ــانۇنالرنى بىلمىگىــ ــۇ قــ ــى ۋە ر بــ ــادانگهنلىكــ  نــ
باشـــقىالر ھهيـــدەپ كهلـــگهن قالغـــانلىقى تۈپهيلىـــدىن، 

خۇدا سانايدىغان دەرىجىدە ھهيران بولۇشقان  ئايرۇپىالننى
ــدى ــى  . ئىـ ــاالمنىڭ دېڭىزنـ ــا ئهلهيهىسسـ ــىزمۇ مۇسـ سـ

ــا ئايالندۇر  كئىك ــگه بۆلۈشــى، ھاسىســىنى يىالنغ ــى، ۇى ش
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ــۈكلهرنى  يئى ، تىرىلدۈرۈشــىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئۆل
راھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئــوتتىن ســاق چىقىشــى ئىبــ

بـۇالر   ،ھـالبۇكى . زۋاتىسـى ۇۋەقهلىرى ئالدىـدا ھهيـران بول  
مهشــىئهت بىــلهن  يپۈتــۈن قــانۇنالردىن ئۈســتۈن ئىالھىــ

ــۇ ۋەقهلهرنىــڭ  . لهردۇرىجــارى بولىــدىغان مــۆجىز  ســىز ب
ئۇيغۇن ئهمهسلىكىنى، قانۇن چهكلىمىسـىدىن   گهئهقىل

ى ئىكهنلىكىنــى تهســهۋۋۇر رىك ئويــۇنلىرېتاشــقىرى ســ
ــدىڭىز ــانۇن    هللا ا. قىلـ ــلهن قـ ــۆجىزىلهر بىـ ــۇ مـ ــاال بـ تائـ

قىلىۋەتمهيدۇ، بهلكى بىـزلهرگه   رمىلىرىنى بىكاېسىست
ھهممه قانۇن ۋە نىزامالردىن ئۈستۈن، بىز ئىنسـانالرنىڭ  

ــنهككىچى ــىئهتنىڭ    ئهق كىـ ــر مهشـ ــا بىـ ــدىن كاتتـ لىـ
ه باھائىيه پىرقىسىمۇ سـىزگ . مهۋجۇتلىقىنى بىلدۈرىدۇ

ــاش    ــىزگه ئوخشــ ــۇ ســ ــتى، ئۇالرمــ ــال خاتاالشــ ئوخشاشــ
 گهئىنكار قىلدى، بۇ مۆجىزىلهرنىڭ ئهقىل نىمۆجىزىلهر

ئۇيغۇن ئهمهسلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلدى، قۇرئان كهرىمگه 
ــ ــادىلىرىنى وئ ،كهســكىن ،له ئىشــلىتىپيھى چــۇق ئىپ

مۇسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  ” :باشقا مهنىلهرگه ئۆزگهرتىپ
ــات   ــلهن ب ــى ھهق بى ــهرىئهت  ھاسىس ــدىغان ش ىلنى ئايرى

ئىــدى، مۇســا ئهلهيهىسســاالم ھاسىســى بىــلهن دېڭىزنــى 
ئككىـــگه ئايرىمىغـــان، ھهقنـــى باتىلـــدىن ئايرىغـــان،     
 .قولىنىــڭ ئــاق بولۇشــى ياخشــىلىقنىڭ نىشــانى ئىــدى

سا ئهلهيهىسساالم ئۆلۈك بهدەنلهرنى تىرىلدۈرمىگهن، يئى
نى رنىـڭ كـۆزلىرى  رالوبهلكى نهپسلهرنى تىرىلـدۈرگهن، ك 

دەپ  “ئاچمىغان، بهلكـى ئۇالرنىـڭ ئهقىللىرىنـى ئاچقـان    
شۇنداقال ئۇالر قۇرئـان كهرىمـدە ئۆزلىرىنىـڭ    . داۋا قىلدى
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ــگه  ــدىغان ئهقلىـ ــاس كهلمهيـ ــىله   مـ ــداق مهسـ ھهر قانـ
غــۇن ھالغــا يئۇچراتســا، دەرھــال ئۆزلىرىنىــڭ ئهقلىــگه ئۇ

ئـۇالر مۆجىزىنىـڭ ھهقىقىتىنـى    . شكه ئۇرۇنـدى ۈرۈكهلت
ئۇيغـۇن   گهمۆجىزىلهر ئهقىلـ ”ى ئۈچۈن چۈشهنمىگهنلىك

مىنى ېئهمهس، قانۇنـــدىن چهتـــنىگهن نىـــزام ۋە سىســـت 
دەپ قاراپ ئېزىپ كهتـكهن   “قىلىدىغان ئىشالر بىتچىت

. ســىزمۇ مۇشــۇالرغا ئوخشاشــال خاتالىشىۋاتىســىز. ئىــدى
ــۇكى ــقهت شـــ ــۆجىزىلهردىن   ،ھهقىـــ ــازىر مـــ ــز ھـــ بىـــ

 بىــــز. ئهجهپلهنمهيــــدىغان بىــــر زامانــــدا ياشــــاۋاتىمىز
ئىلىمنىــڭ قــولىمىزدىن تۇتــۇپ ئــاي ئۈســتىگه ئېلىــپ 
چىققىنىنـــــى كـــــۆردۇق، ئىنســـــان ئىلمـــــى مۇشـــــۇ  

بولغان هللا سهلتهنهتنىڭ ھهممىنى بىزگه بهرگهن بولسا، ا
كه تبىزنــــى تېخىمــــۇ كاتتــــا ســــهلتهنه    نىــــڭىمئىل

  . ئېرىشتۈرۈشى شهكسىز
O%���� :بۇ گۈزەل ئايهتنى ئاڭالڭ اناسىز م 0#@�(/ L�% 0f#�� (�% (8#P( 5%(
 0v

 ->0? (4/&̂ %%%&�E(� (> �/&̂ %%%&�O5(I 0W#�( #X�(/ 0p�(/5(�%%% -!�� 0�5%%%(�#'(+ #�%%% 0 �/&̂ %%%&�E(� 4(+ #�&�#P(�(�%%% #b� 040?
 e45(�#�%%%&!0"���� ����  ــى ــانالر جامائهسـ ــنالر ۋە ئىنسـ ــى جىـ ئهگهر ! ئـ

ئاســمانالرنىڭ ۋە ) نىــڭ قازاســىدىن قېچىــپهللا(ســىلهر 
 زېمىننىڭ چېگرىلىرىدىن ئۆتۈپ كېتهلىسهڭالر، ئۆتـۈپ 
ــۈپ    ــلهن ئۆتــ ــۇۋۋەت بىــ ــىلهر پهقهت قــ ــتىڭالر، ســ كېــ

ــىلهر  ــۇۋۋەت  (كېتهلهيسـ ــداق قـ ــىلهرگه مۇنـ ــېكىن سـ لـ

  .①�)قهيهردىن كهلسۇن

                                                 
  .ـ ئايهت 33سۈرە راھمان،   ①
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قـــۇۋۋەت ئىنســـان  - كـــۈچ تىلغـــا ئېلىنغـــائـــايهتته 
قـۇۋۋىتى   -نىـڭ كـۈچ  هللا. قۇۋۋىتىـدۇر  - ئىلمىنىڭ كۈچ

  .قۇۋۋىتىدىن ئۈستۈن - ەتته ئىنسانالرنىڭ كۈچۋئهل
  

  

  

  

  

  

  



ŀ
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  نىسىدىننىڭ مه

  :تونۇشۇم مۇنداق دېدى
سـىلهر ئېتىقـاد قىلغانـدەك    ! ــ ماڭـا قـۇالق سـېلىڭ   

ى بولـۇپ  چـ بولسـا، ئۇنىڭغـا بىرىن   ھهقىقهتهن بارجهننهت 
سىلهرنىڭ تهسبىه كۆتۈرۈپ مهن چۈنكى مهن كىرىمهن، 
ــدىغان ــڭ   يۈرىــــــ ــاقاللىق دەۋەتچىلىرىڭالرنىــــــ ســــــ

  .مهندىيانهتلىك ەكنچىسىدىن بهكرىكۆپ
ســـىز نـــېمه ! دېـــدىڭىزمۇ؟هتلىـــك دىيان ەكبهكـــرـــــ 

  ؟ ىۋاتىسىزدېمهكچى؟ نېمىنى مهقسهت قىل
مېنىڭ دېمهكچى بولغىنىم، مهن بىراۋغـا ئهزىـيهت   ــ 

ق قىلمايمهن، ھهسهت قىلمـايمهن،  رىلىقىلمايمهن، ئوغ
خورلۇق قىلمــايمهن، ئىچــى  ىئــادەم ئۆلتــۈرمهيمهن، پــار  

هت ، پهقئاداۋەت ساقلىمايمهنۋغا اقىلمايمهن، بىر تارلىق
تىنـى  ئهياخشىلىقنى نىيهت قىلىمهن، ئاممىنىڭ مهنپه

دان بىـلهن  جـ خالپ ۋىۇدان بىـلهن ئـ  جـ كۆزدە تـۇتىمهن، ۋى 
ــو ــ . يغىنىمهنئ ــڭ ش ــۈم يهتكوھاياتىمنى ــئارى كۈچ چه ى

ــتۇر   ــپ بېرىشـ ــالھات ئېلىـ ــمۇ؟   . ئىسـ ــن ئهمهسـ ــۇ دىـ بـ
ســىلهرنىڭ ئېتىقــادىڭالردا دىــن مۇئامىلىــدىن ئىبــارەت 

  ئهمهسمۇ؟
ئهخالقلىـق  : اشـقا، بۇنىـڭ ئىسـمى   ۇنىڭ ئىسـمى ب ــ ب
ى، ربولۇش دىننىڭ تهلهپلىرىدىن بى لىقئهخالق. بولۇش

ــۆزى ئهمهس ــڭ ئـ ــڭ  . دىننىـ ــلهن دىننىـ ــن بىـ ــىز دىـ سـ
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 .ۋېتىپســـىزۇبىـــرىگه ئارىالشتۇر - تهلهپلىرىنـــى بىـــر 
نــى هللا: ۇ بولســىمۇمهنىســى بــار، ئــ الدىننىــڭ پهقهت بىــر

ەك، تونۇشىڭىز كېر يسىز ئىالھىڭىزنى ھهقىقى. تونۇش
سىز بىلهن ئىالھىڭىز ئارىسىدا مۇئامىله بولۇشى الزىـم،  
سىز ئىالھىڭىزنى كاتتا، ئۇلۇغ، بهندىسىگه يـېقىن، دۇئـا   

ــۇل قىلغــۇچى، وقىلغۇچىنىــڭ دۇئاســىنى ق ھهممىنــى ب
خــۇددى دەپ تونــۇپ، ئۇنىڭغــا  ئــاڭالپ ۋە كــۆرۈپ تۇرغــۇچى

ــد  ــۇل خوجايىنىـ ــهجدە   ىقـ ــۇپ سـ ــدەكال قورقـ ن قورققانـ
 .ۇ قىلىشىڭىز، دۇئا قىلىشىڭىز الزىـم قىلىشىڭىز، رۇك
سـىز بىـلهن ئىالھىڭىـز ئارىسـىدىكى      ،شۇنداق قىلغاندا

. ســـــــىزىلهشـــــــتۈرگهن بوليمۇئـــــــامىلىنى ئهمىلى
قېرىنداشلىرىڭىزغا ياخشى مۇئامىله قىلىـش دىننىـڭ   

ئۈچـۈن  هللا مۇئـامىله ا ياخشـى  ، بولۇپ تهلهپلىرىدىن بىرى
  .يدۇھېسابالنمادىننىڭ ھهممىسى  ،بولغان بولسىمۇ

قه ىســــــهد«: گهنپهيغهمبىرىمىــــــز مۇنــــــداق دېــــــ
نىـــڭ هللاقولىغـــا چۈشۈشـــتىن بـــۇرۇن ا تىلىگۈچىنىـــڭ
  .»قولىغا چۈشىدۇ

نىڭ مهخلۇقـاتىنىمۇ  هللانى ياخشى كۆرگهن كىشى اهللا
سـىزنىڭ  . ا ياخشىلىق قىلىدۇغياخشى كۆرىدۇ ۋە ئۇنىڭ

مۇئـــامىلىڭىز پهقهت ئىنســـانالر بىـــلهن تاماملىنىـــدۇ، 
مايســىز، دۇنيــادىن باشــقىغا نهزەر ئــۇالردىن باشــقىنى تونۇ

سالمايسىز، ئۇالرغا ياخشىلىق قىلغان تهقدىردىمۇ سـىز  
 - شــياروئهخالقىڭىزنىــڭ ياخشــىلىقى، ھ. يهنىــال كــاپىر

ــهتچىلىكىڭىز ۋە    ــۈر سىياســـ ــز، ئۆتكـــ زېرەكلىكىڭىـــ
ــدۇ  ــزگه دااللهت قىلى ــېكىندانىشــمهن ئىكهنلىكىڭى  ، ل
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يــاتىڭىزنى ســىز ھا. هت قىلمايــدۇلدىنــدارلىقىڭىزغا داال
ك ياشــاش ئۈچــۈن ئىنســانالرنى ئــۆزىڭىزگه    ىــبىلىغهل
هلب قىلىسىز، ئهخالقىڭىزنىڭ ياخشى بولۇشـى دۇنيـا   ج

 ،بــۇ. خــاالس ،كهســپى ئۈچــۈن بېــرىلگهن پىــداكارلىق   
ــڭ كۆپ  ــاش كاپىرالرنىــ ــىزگه ئوخشــ ــىنىڭ ىســ نچىســ

  .ئىتىىتهب
ئىچىمـــدە نورمالـــدىن  ەنئىشىنهمســـىز؟ مهن بهزـــــ 

  .س قىلىمهنېارلىقىنى ھتاشقىرى بىر كۈچنىڭ ب
  !مۇ؟كۈچــ 

ـــ  ــىرلىق . ھهئهـــ ــىدا ســ  - مهن دۇنيانىــــڭ ئارقىســ
ــ   جمه ــاردەك ھ ــۈچ ب ــر ك ــۇل بى ــۇ  ېه ــمهن، مهن ب س قىلى

 .قىلىمهن چكۈچنىڭ بارلىقىغا تولۇق ئىشهن
ســىز بــۇ كــۈچنى قانــداقراق تهســهۋۋۇر قىلىســىز؟ ــــ 

ئاڭاليدىغان، كۆرىدىغان، ئهقىل يۈرگۈزىدىغان، كائىناتنى 
ــىتىدىغان،   پهر ــولنى كۆرسـ ــوغرا يـ ــدىغان، تـ ــش قىلىـ ۋىـ

ــا  ــدىغان، كىتــ ــىلىقنى ۋەدە قىلىــ ــل بياخشــ الرنى نازىــ
پهريـاتالرنى  ـ قىلىدىغان، پهيغهمبهرلهر ئهۋەتىـدىغان، دات   

  تهسهۋۋۇر قىالمسىز؟ دەپ قوبۇل قىلىدىغان كۈچ 
ـــ  ــكه ئىشــهنمهيمهن،   ،ئېيتســام وچــۇقئـ ــۇ گهپ مهن ب

ــۇ  ــايمهن، تېخىم ــۇنى   تهســهۋۋۇرمۇ قىلم زىيادىســى مهن ب
ــېمه دەپ     ــر ن ــاددى بى ــان ئ ــا كــۈچكه اليىــق بولمىغ كاتت

  .قارايمهن
ـــ  ــانى    ـ ــان دۇني ــارىتىش كــۈچى بولمىغ ــۇ ي ــداقتا ئ ئۇن

قىلدۇرىدىغان بىـر كۈچمـۇ؟    رغۇالرچه، قااليمىقان دەۋىقار
سىز تهسهۋۋۇر قىلغان بۇ كۈچكه ھهقىـقهتهن بـۇ سـۈپهت    
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بىــر ســۈپهت  گهن قهبىــهېنېمىــد نــىئىالھىڭىز. ئۇيغــۇن
ــب ــدىڭىز ىـ ئـــۇ ســـىزنىڭ  ! ؟ھه ـ     لهن تهســـهۋۋۇر قىلـ

غۇ تهســهۋۋۇر ىســىز ئــۇنى قــار ئهممــاكــۆزىڭىزنى يــاراتتى، 
ئهممـا سـىز ئـۇنى     ئۇ سىزگه ئهقىلنـى بهردى،  .قىلدىڭىز

ــد   ــش قىلى ــاالق ئى ــدىڭىز  ۇ دەپق ــهۋۋۇر قىل ــىز  .تهس س
ســىزنىڭ . كــاپىر يهنىــالئهخالقتــا ياخشــى بولســىڭىزمۇ 

ئـۇ  . ىڭىز ھېساب كۈنى ئىشقا يارىمايـدۇ ياخشى ئهمهللىر
  .بولۇپ كېتىدۇ وزاندەك غايىپت –چاڭ  ئهمهللىرىڭىز
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  بۇ زۇلۇم ئهمهسمۇ؟

ســـىز ئـــۇ  .هكســـىچه بـــۇ ئادالهتنىـــڭ ئـــۆزىـــــ دەل ئ
ىڭىــــــزدىن چىقىرىــــــپ ئىچ ياخشــــــىلىقالرنى ئــــــۆز

ــۇ   ــهۋۋۇر قىلـــدىڭىز، ســـىزنى بـ ــانلىقىڭىزنى تهسـ قىلغـ
ــقا باشــــلىغا  ــدايهت ياخشــــى ئىشــــالرنى قىلىشــ ن ھىــ

. غـا زۇلـۇم قىلـدىڭىز   ڭىزئىگىسىنى تونۇماي ئۆز ئىالھى
مۇئمىننىـڭ ياخشـى    .ئىنكار قىلدىڭىز نىپهزلى ئۇنىڭ

ــرى     ــى ئهمهللىـ ــڭ ياخشـ ــلهن كاپىرنىـ ــرى بىـ ئهمهللىـ
ــائارىســىدىكى پهرق  ــۇئمىن  . مۇشــۇ مان كــاپىر بىــلهن م

بـۇ ئىشـنى مهن   ”: ئوخشاش  بىر ئىشـنى قىلسـا، كـاپىر   
. دەيــدۇ “ئىقتىــدارى بىــلهن قىلــدىم ئــۆزەم ۋە ئۆزەمنىــڭ
مهن بۇ ئىشنى پهرۋەردىگارىمنىـڭ  ”: ئهمما مۇئمىن ئادەم

مــۇۋەپپهق قىلىشــى بىــلهن قىلــدىم، مهن پهرۋەردىگــارىم 
ــدىم     ــىته ئى ــر ۋاس ــىدىكى بى ــدىلىرى ئارىس ــلهن بهن  “بى

بـۇنى  ”: كـاپىر دوختۇرخانـا سالسـا   بىـر   ،مهسىلهن. دەيدۇ
 “ى بىــلهن ســالدىم مهن ئــۆزەم ۋە ئۆزەمنىــڭ ئىقتىــدار  

ــۇئمىن  ــا مـــ ــدۇ، ئهممـــ ــۇ دو”: دەيـــ تۇرخانىنىـــــڭ خبـــ
مېنــى مــۇۋەپپهق قىلــدى، مهن پهقهت هللا سېلىنىشــىغا ا

پهرۋەردىگارىم بىلهن ئىنسانالر ئارىسىدىكى بىـر ۋاسـىته   
. دەيــدۇ “ا شــۈكۈرقــهللائىــدىم، مېنــى مــۇۋەپپهق قىلغــان ا

ڭ ـ   دېگهن چــوىــئىككىســىنىڭ ئارىســىدىكى پهرق نېم
ــناد  بىـــرى پهزى! ھه؟ لهتنـــى پهزىـــلهت ئىگىســـىگه ئىسـ
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قىلىـــدۇ، ئـــۆزىگه پهقهت ۋاســـىته بولـــۇش پهزىلىتىنـــى  
مېنـى بـۇ   ! هللائـى ا ”: بهلكى ،ئىسناد قىلىپال قالماستىن

ئىشنىڭ تاماملىنىشىغا مـۇۋەپپهق قىلغىنىـڭ ئۈچـۈن    
ــدۇ “ســاڭا شــۈكۈر قىلىــمهن  زىلهتنــى هيهنه بىــرى پ. دەي

ن ھهممىنــــى مه” :ىلىــــپقپهقهت ئــــۆزىگىال ئىســــناد 
چوڭچىلىــــق بىــــلهن . ســــالىدۇ ڭۋراادەپ د “قىلــــدىم

 پېئىللىـق، كهمتهرلىك، يوغـانچىلىق بىـلهن كىچىـك    
 بهكمـۇ چـوڭ  ئارىسـىدا   مۇاليىملىـق بىلهن   جاھىللىق
دىيـــانىتىڭالر ۋە پهرەســـت تۇشـــۇڭا ســـىلهر ب. پهرق بـــار

 مىلهنــــــگهن كــــــۈچىگهماگېنــــــت كۆرۈنمهيــــــدىغان 
ســــهجدە  نامــــاز ئوقۇمايســــىلهر، ېتىقــــادىڭالر بىــــلهنئ

  .قىلمايسىلهر
گه نامــاز ىبىــز نــېمه ئۈچــۈن نامــاز ئوقــۇيمىز؟ نــېمــــ 

كمهت ېھېچبىر ھـ  ىننامىزىڭالرد ئوقۇيمىز؟ سىلهرنىڭ
نـــــېمىگه بۇنچىـــــۋاال كـــــۆپ ھهرىـــــكهت . ىـــــدىمكۆرم

  !تهرلىك ئهمهسمىدى؟ې؟ خۇشۇ قىلىش يقىلىسىلهر
ـــ  ــڭ ھـ ــۇكى ېنامازنى ــى ش ــىڭىزنى   ،كمىت ــىز بېش س

تىلىڭىز  ،ىڭىزنى توپىغا بېسىپپىشان ،سهجدىگه قويۇپ
ــلهن  ــز بىـ ــان   ” :ۋە دىلىڭىـ ــتۈن بولغـ ــدىن ئۈسـ ھهممىـ

 “پـــــاكتۇرپهرۋەردىگـــــارىم جىمـــــى كهمچىللىكـــــتىن 
ــزدە ــازىرقى  ،دېگىنىڭىـــــ ــىزنىڭ ھـــــ ــاختا  ســـــ ســـــ

 .ۋەيران بولغـانلىقى كۆرىسـىز  ىچوڭچىلىقىڭىزنىڭ خـان 
ــىزنىڭ ــ ســـ ــتۈن  ۆتـــ ــڭ ئۈســـ ۋەن، پهرۋەردىگارىڭىزنىـــ

ــى،  ــڭ ئىكهنلىكىن ــ ئۆزىڭىزنى ــلىدە ت ــۇپۇئهس  ،پراق بول
ســمان اىقىڭىزنى ۋە يهتــته ئلپراققــا قايتىــدىغانۇيهنىــال ت
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پـاك  ردىگارىڭىزنىڭ ھهممه نۇقساندىن ئۈستىدىكى پهرۋە
  .ھېس قىلىپ يېتىسىزئىكهنلىكىنى 

نامازدا نېمىگه بۇنچىۋاال ھهرىـكهت  ”: ئهمدى سىزنىڭ
ــپ     ــۇ قىلىــــــ ــزدا خۇشــــــ ــدۇ؟ دىلىمىــــــ قىلىنىــــــ

ــى ئىزھــــار   قىلســــاق يىتهرلىــــك  كهمتهرلىكىمىزنــ
ــمىدى؟ ــۇ     “ئهمهس ــهك، مهنم ــوئالىڭىزغا كهلس ــگهن س دې

ســىزنىڭ بهدىنىڭىــز  : نــۆۋىتىم بىــلهن شــۇنى ســوراي   
ــدى؟    ــۈن يارىتىلـــ ــېمه ئۈچـــ ــلىدە نـــ ــى  ئهســـ بىراۋنـــ

ــىڭىز ىغېئ ــى كۆرســـ ــزدىال ياخشـــ ــك ، زىڭىـــ يىتهرلىـــ
ئهمهســمىدى؟ نــېمىگه ئاساســهن ســىز ياخشــى كــۆرگهن  

بولىســـىز؟ كىشـــىنى قۇچـــاقالش ۋە سۆيۈشـــكه تهشـــنا  
ڭىزدا ساخاۋەت قىلىپ قويسىڭىز بولماسمىدى؟ ىىزېغئ

مـۈلكىڭىز  ـ   ۋە مـال  پۇت ـ قولىڭىز نېمىگه ئىنسانالرغا 
سىزگه بهدەننى يارىتىـپ  هللا بىلهن ساخاۋەت قىلىسىز؟ ا

بهردى، ئهگهر ســـىز دىلـــدا قىلغـــان خۇشـــۇدا راســـتچىل 
دە، رۇكـۇ ۋە   –دۇ بولسىڭىز، ئۇ خۇشۇ بهدەنگه تهسىر قىلى

ئهممــا ســىزدىكى خۇشــۇ  . دە قىلىــدىغان بولىســىزســهج
ئېغىــزدا ئېيتىــپ قويۇشــنىڭ نېرىســىغا  ،يالغــان بولســا

  .ئۆتمهيدۇ
ســىز ھهقىــقهتهن ئــۆزىڭىزنى جهنــنهتكه كىــرىمهن ــــ 

  دەپ ئېتىقاد قىالمسىز؟
هللا بىــز ھهممىمىــز دوزاخقــا كىرىمىــز، ئانــدىن ا    ــــ 

ن ىـ تهللاقۋادارالرنى دوزاختىن قۇتقۇزىدۇ، سـىز ا هھهقىقى ت
قورقامســىز يــاكى قورقمامســىز، بــۇنى مهن بىلمهيــمهن،  

مېنىــــــڭ  ،ئهپسۇســــــكى .بىلىــــــدۇهللا بــــــۇنى پهقهت ا
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ىدىكى رەڭـدىن  تئهمهللىرىمنىڭ ھهممىسـى قهغهز ئۈسـ  
نىــيهت تــوغرا ، قىلغــان ئىــش تــوغرا بولســىمۇ  .ئىبــارەت

 همهلىـيهت ئ ،نىـيهت تـوغرا بولـۇپ    .بولماسلىقى مۇمكىن
دىن بىـرى  رلكـى بىـزله  به .توغرا بولماسلىقىمۇ مۇمكىن

دۇنيـا،   - ئۈچۈن ئهمهل قىلدىم دەپ ئهمىلىيهتته مالهللا ا
ــام ــۇمكىن    - ن ــى م ــۈن ئهمهل قىلىش ــۆھرەت ئۈچ هللا ا .ش

توغرا  بىردەكىزنىڭ متائاالدىن نىيىتمىز بىلهن ئهمىلى
  .بولۇشىنى تىلهيمىز
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  چىل بوالالمدۇ؟تئىنسان سهمىمىيىتىدە راس

ـــ  ـــ ــدۇ،  پهقهت ئۆزلىكىــدىنال ئىخالســمهن بوال ۇئ لماي
شۇڭالشــقا  .تهكچىلىكىــدە خــالىس بوالاليــدۇېنىــڭ يهللا

ــان كهرىمــ مۇخلىســالر ھهققىــدىكى ئايهتلهرنىــڭ   دەقۇرئ
ئىبـارە  دېگهن  “ئىخالس قىلىنغۇچىالر” :نچىسىدەىكۆپ

دېگهن ئىبارە ئاز سـاندا   “ئىخالس قىلغۇچىالر” .كېلىدۇ
ــدۇ ــېكىن ا. تېپىلىــــ ــۆزىگه هللا لــــ ــپ ئــــ تهۋبه قىلىــــ
غــا تــوغرا يــولنى كۆرســىتىدىغانلىقىنى ۋەدە قايتقۇچىالر

    .خاس قاهللا، قالغىنى قا قايتىڭهللاسىز ا. قىلدى

گه ئېرىشتۇق، سىلهر خىيالالرغا تىبىز دۇنيا سائادى
  ئېرىشتىڭالر

يا بىر ئىشتا غهلىـبه قىلغـان كىشـىدەك    وگ تونۇشۇم
  : تهبهسسۇم قىلغان ھالدا مۇنداق دېدى

 –ه كـــۆپ ئىختىالپلىشـــىپ، بهس  شـــۇنچبىـــز ـــــ 
مۇنازىرىمىز بۇنچه ئـۇزىراپ كهتـكهن بولسـىمۇ، ئاخىرىـدا     

ــدۇق  ــان بول ــز قازانغ ــا ســائادىتىگه  چــۈنكى . بى ــز دۇني بى
 چهقـان  ئېرىشتۇق، سىلهر بولسـاڭالر كـالالڭالردىكى بىـر   

مۇنــازىرە قىلىشــنىڭ  - بهس .قالــدىڭالرخىيــال بىــلهن 
ــېم ــادىن يول  هنــ ــز دۇنيــ ــار؟ بىــ ــى بــ ــنىڭ كېرىكــ ۋاســ

ــدۇق ېھ ــا  . سسىســىنى ئال ــرى تاماش ــزلهرگه كېچىلى بى
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، گــۈزەل ئايــالالر،  ئىشــرەت قىلىــش  –ئهيــش  ،قىلىــپ
زىكىـر ـ   سىلهرگه بولسا، ناماز، روزا، . سانسىز نېمهتلهر بار

. سـابىدىن قورقـۇش بـار   ېرەت ھىتهھلىل ۋە ئاخ تهسبىه،
  كىم پايدا تاپتى؟

 ســـائادەت - ىڭالر بهخـــتىنقـــازانغ نىڭســـىلهرـــــ 
لــېكىن ســىلهر  . بولىــدىغان بولســا، شــۇنداق بولســۇن   

، ئىشـــرەت -ئهيـــش لىرى، ىســـۈپهتلىگهن كـــېچه تاماشـــ
، سانســــىز نــــېمهتلهر ۋە ھارامــــدىن نــــازىنىن ئايــــالالر

 رپىكىــــ هتارتىنمىغـــان لهززەتــــلهر ئۈســـتىدە ئــــازغىن  
ــت    ــى بهخ ــڭ ھهممىس ــاق، بۇالرنى ــدىغان بولس  - يۈرگۈزى

تســـىزلىك ۋە بهخپۈتـــۈنلهي بهلكـــى  ،ســـائادەت ئهمهس
ــرانىچىلى ــى  تىنقۋەيـ ــارەت ئىكهنلىكىنـ ــۆرگهن ئىبـ كـ

 .بوالتتۇق
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 قانداق بهختسىزلىك؟ مۇ،بهختسىزلىك

 نهپـس تويمايـدىغان ھـايۋانى    ئهمهلىيهتته ۇچۈنكى ئــ 
ــۇنى . ۋە ھهۋەســلهرگه ئىبــادەت قىلىشــتۇر ھهتتــا ســىز ئ

ــىقىلىش، ز  ــۇنى سـ ــدىردە ئـ ــان تهقـ ــتويغۇزغـ كىش ۋە ىرېـ
ــىدۇ  ــاالللىق باس ــى    ئ .م ــوينى دائىم ــىنىڭ ق ــال كىش اي

ــبلهر ئۆزگىر  ــدۇ؟ قهل ــورنى بوالالم ــســائادەت ئ ــدۇ، ى پ تۇرى
. تۇرمايـدۇ  ئىزچىـل ھالـدا بىـر خىـل    ھهۋەسلهر  -يى ھاۋا

 لهززەتســىزمهشــۇقالرنىڭ ـ ئاشــىق     ەردهكــايىلېبىــز ھ
ئىككىســـى  ھايـــات ئىچىـــدە ياشـــايدىغانلىقىنى، نـــاۋادا 

 ھاياتنىڭ زېرىكىشلىكبۇ  ،تېپىشىپ توي قىلغانلىرىدا
 بىرىگه بولغان ئىشقى - تېخىمۇ كۈچىيىدىغانلىقى، بىر

ــۇھهبب - ــڭئ هتم ــدىغانلىق وتىنى ــر  ى،ئۆچى ــا بى  - ھهتت
ا كېلىـــــــپ غـــــــنهپرەتلىنىـــــــدىغان ھالبىرىـــــــدىن 

چــۈنكى ھهر ئىككــى تهرەپ . ئوقــۇيمىز قالىــدىغانلىقىنى
 خـــۇددىمهشـــۇقىنى  ي تـــۇرۇپ،بىرىنـــى كـــۆرمه - بىـــر

 - ئىسـتهك  .خىيـال قىلىـدۇ   تهكنۇقساندىن خالى مهبـۇد 
 ،ئــارزۇلىرى ۋە شــهھۋىتىگه قېنىــپ بولغانــدىن كېــيىن 

ــر ــى تهرەپ بىـــ ــڭ ئ - ھهر ئىككـــ ــهبىرىنىـــ ــ بيىـــ  ــــ
. لوپـا ئهيـنهك بىـلهن كۆرۈشـكه باشــاليدۇ    نۇقسـانلىرىنى  

. نورماللىقتىن ھالقىپ كهتكهن بايلىقمۇ بىر ئۇبۇدىيهت
چــــۈنكى ئــــۇ بــــاي ھايــــاتىنى نورمــــال ياشــــىيالمايدۇ، 

رى كۆزىگه ئۇيقۇ كىرمهيـدۇ، كۈنـدۈزلىرى ئـارام    كېچىلى
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غىش، بارىنى كۆپهيتىش ۋە ساقالش ىمال ي - تاپماي پۇل
ئــۇ ئــۆز مېلىنىــڭ بهدەلســىز،   .ۇبىــلهن مهشــغۇل بولىــد

ئۇنىڭغـا چوقۇنىـدىغان    ،خىزمهتكارى بولـۇپ  يئىختىيارى
ئـابروي  -شـۆھرەت، يـۈز   - شـان . دەرىجىگه يېتىپ قالىـدۇ 

ــق، ز  ــاننى چوڭچىلى ــك ۋە ئىنس ــا ومىگهرلى كىبىرلىقق
ــدۇ  ــپ بارى ــۇش  ” .ئېلى ــراھ بول ــۇلتانغا ھهم ــقا  ،س يولۋاس

ــۇش ــراھ بولـــ ــا   “ھهمـــ ــىل بىكارغـــ ــدىغان تهمســـ دەيـــ
ىنــى بىــر كــۈن ھچــۈنكى يولــۋاس ھهمرا. ئېيتىلمىغــان

. ئهتىســـى ئـــۇنى ئـــۆزىگه يهم قىلىـــدۇ ،قىلســـا ھھهمـــرا
كۆزلهردىن يىراق ۋە ھـارام قورقۇسـىدىن ئـۇزاق جـايالردا     

ــاق تاماكــا  ھــاراق ئ ىش، چــېكىچىــش، مهســت بولــۇش، ئ
ــق ــى   ىم ــپ جىنس ــايان ئىشــالرنى قىلى ــاش، ناش  يار ئوين

 ،ھهۋەسكه چۈمۈلۈش سائادەت بوالمدۇ؟ ئۇ سـائادەت ئهمهس 
تتىن ۋە هبهلكــى ۋىجدانــدىن، ئهقىلــدىن، روھــى مهنىــۋىي 

ــ  ــئۇلىيهتتىن قـ ــانى مهسـ ــۇرۇنۇشوچىش ۋە يېئىنسـ  ؛شـ
ــا  ــڭ ھاياتىغــ ــش  مايمۇنالرنىــ ــى قىلىــ ــاكى  تهرەققــ يــ

ــايۋانالر ــر دەكھـ ــرىگه ئا - بىـ ــپربىـ ــۋاالرچه تىلىـ ، رەسـ
 مۇنـۇ قۇرئان كهرىم كاپىرالرنى  .جۈپلىشىشتىن ئىبارەت


)%�#�&�&�4)  ���� :ئايىتىدە ھهقىقهتهن تـوغرا سـۈپهتلىگهن  (/ (4�%&P-%� (�(�(%

 #�%%%&3-� _1�%%% #%h( &�5%%%-E��(/ &l5%%%(P#%O( #X� &$%%%&�#�(� 5%%% ھايـــاتىي دۇنيـــادا ئۇنىـــڭ � �����)�)

 -ىرىدىن بهھـرىمهن بولىـدۇ ۋە ھـايۋانالردەك يهپ    لهززەتل

 .①�ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ) ئاخىرەتته(ئىچىدۇ، 

                                                 
  .ـ ئايهت 12سۈرە مۇھهممهد،   ①
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قۇرئان كهرىم ئۇالرنىڭ دۇنيـا لهززىتىـدىن بهھـرىمهن    
بولىــدىغانلىقىنى ئىنكــار قىلمىــدى، لــېكىن ئۇالرنىــڭ 

ــدىن   ــا نېمهتلىرىــــــــــ ــايۋانالردەكال دۇنيــــــــــ ھــــــــــ
سائادەت بۇمۇ؟  - ختبه. لهززەتلىنىدىغانلىقىنى ئېيتتى

ــاتى ــهھۋەت ھايــ ــاننى شــ ــهھ ئىنســ ــائادەتكه  يقىقىــ ســ
ىي يهتكۈزمهيـــدۇ، ھهددىـــدىن ئاشـــقان شـــهھۋەت جىنســـ

ــىزلىق ــ ئارزۇســ ــىزلىك، تــ ــاچلىق، ىگۈ، ئهنســ مهس ئــ
 .دۇرىـ سېمىزلىك ۋە ھهزىمسـىزلىكنى كهلتـۈرۈپ چىقى  

ــ ــارام   يھهقىقىـ ــنىڭ ئـ ــك، نهپسـ ــائادەت خاتىرجهملىـ سـ
 دجىمـى مهبـۇدالردىن ئـازا   تېپىشى ۋە ئىنسان روھىنىـڭ  

 ئىنساننىڭ ئـۆز (ى تهرىپى يئۇنىڭ نىها بولۇپ، بۇ بولۇشى
سـىدا ۋە ئـۆزى   ى، ئـۆزى بىـلهن باشـقا ئىنسـانالر ئار    ـ ئـۆزى 

 مۇناســىۋىتىنچلىــق ىئارىســىدا ســۈلهى ۋە تهللا بىــلهن ا
ــالىتى  ــۇ پهقهت . دۇر )ئورنىتىشــى ۋە داۋامالشــتۇرۇش ھ ب

اشــقىالرنىڭ ئىنســان كــۈچىنى، مېلىنــى، ســاقلىقىنى ب
تــى ۋە ىخىــزمىتىگه تهقــدىم قىلىشــى، ھايــاتىنى نىي   

ــلهن ا   ــۆزى بىــ ــى، ئــ ــوغرا ياشىشــ ــدە تــ هللا ئهمىلىيىتىــ
ئارىســــىدىكى مۇناســــىۋەتنى نامــــاز، خۇشــــۇ بىــــلهن     

بېرىـــپ   تئۇنىڭغـــا مهدە هللا كۈچلهندۈرۈشـــى، ئانـــدىن ا 
لىـــك سېلىشـــى ۋە ئهقلىنـــى نـــۇر مكـــۆڭلىگه خاتىرجه

سائادەت  مانا بۇ. ۇرۇتىشى بىلهن ھهقىقهتلىشىدوبىلهن ي
بىـز  مانـا  ”: پىسـو جهنـدىلىك   –كۇالھ . دىننىڭ ئۆزىدۇر

نــاۋادا پادىشــاھالر . ھهقىقىــي لهززەتنــى تېتىغــۇچىالرمىز
بىزدىكى لهززەتنـى بىلسـه ئىـدى، چوقـۇم بىـزگه قارشـى       

ــوالتتى   ــان ب ــۇرۇش ئاچق ــدىمۇ؟ “ئ ــى  هئ  دېمى ــۇ لهززەتن ش



256 

ــا باغلىنىــپهللاتونىغــان، ا ــۆز نهپســى بىــلهن ســۈل ق هى ، ئ
ــلهر،   ــى بىلگهن ــش لهززىتىن ــققىلى ــك يىرتى  كىيىملى

  .ىنىڭ سۆزىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى بىلىدۇپسو
قــانچه يىــل ئىلگىــرى بىــزگه ئوخشــاش  ســىز بىــرــــ 
بوالتتىڭىز، بىز ئوينىغاندەك ئوينايتتىڭىز، بىـز   تمهس
شــــال ۇشــــال بولغــــان بــــۇ ھــــايۋانى ســــائادەتتىن خۇخ

ــ  »ۋە ئىنســـانهللا ا«بـــوالتتىڭىز،  ابىڭىزدا دېـــگهن كىتـ
ــ    ــازاتتىڭىز، دىنــــ ــۆزىنى يــــ ــڭ ئــــ  دىنكاپىرلىقنىــــ

ۋاالتتىڭىز، ئهمــدى ســىزگه ۈئالــدىغا ئۆتــ تانغۇچىالرنىــڭ
 نېمه بولدى؟ سىزنى نېمه ئۆزگهرتىۋەتتى؟

هللا ئۆزگهرتىدىغان ۋە لېكىن ئۆزى ئۆزگهرمهيـدىغان ا ــ 
 .ھهممه نۇقساندىن پاكتۇر

نىـڭ پهزلـى   هللاھهممه نهرسـه ا ” :بىلىمهن، سىزنىڭــ 
دەيدىغانلىقىڭىزنى بىلىمهن، لېكىن بـۇ   “هن بولىدۇبىل
شـــته ســـىزنىڭ رولىڭىـــز نـــېمه ئىـــدى؟ ســـىز ىرىئۆزگ

 نېمىلهرنى قىلغان ئىدىڭىز؟
مهن ئهتراپىمغـا نهزەر سـالدىم، ئهتراپىمـدا ئۆلـۈم ۋە     ــ 

 مهنــــتىقىگهپراققــــا ئايلىنىشــــتهك كۈلكىلىــــك ۋە ۇت
ئىشـــالرنى كـــۆردۈم،   ســـالغىلى بولمايـــدىغان، بىهـــۇدە  

ۋە  هپىـــــستراپىمـــــدىكى ئالهمنىـــــڭ ناھـــــايىتى ن  ئه
ئىنچىكىلىـــك بىـــلهن قۇراشـــتۇرۇلغان، بىهـــۇدىلىككه  

ىي دەرىجىلىـك سىسـتېما   شهكىلدە ئال قالمىغان ئورۇن
ــلهن  ــۆردۈم بىــ ــانلىقىنى كــ ــا قىلىنغــ مېنىــــڭ  .بىنــ

تهســـــهۋۋۇر  بىهـــــۇدىزمچىالرھاياتىمنىـــــڭ ئـــــاخىرى 
، ئىبــارەت بولســاىلىــك ۋە يوقلــۇقتىن قىلغانــدەك بىهۇد
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ــدە    ــۈن مهنـ ــېمه ئۈچـ ــمهن؟ نـ ــۈن يىغاليـ ــېمه ئۈچـ مهن نـ
پۇشايمانلىق تۇيغۇسـى بـار؟ نـېمه ئۈچـۈن ھهق، ئـادالهت      

ق بـاغالپ يـۈرىمهن؟ نـېمه ئۈچـۈن ئېسـىل      ىئۈچۈن ئىشـ 
  ر ئۈچۈن قېنىم ۋە ھاياتىمنى پىدا قىلىمهن؟الئهخالق

ە ۋمهن يۇلتۇزالرنىـــڭ ئـــۆز پهلهكلىرىـــدە مـــۇنتىزىم  
ــانل  ــدا ئايالنغ ــك ھال ــر رەتلى ــاراتالرنىڭ بى  - ىقىنى، ھاش

ــوت  گىيــاھ ۋە  - بىــرى بىــلهن سۆزلىشــىدىغانلىقىنى، ئ
ئۆسۈملۈكلهرنىڭمۇ كۆرىـدىغانلىقى، ئىشـىتىدىغانلىقى،   

دىغانلىقىنى، ھــــايۋانالرنىڭمۇ ئهخالقــــى ىــــس قىلېھــــ
 ىكى ئاجايىبــــاتالرنىدىبـــارلىقىنى، ئىنســــان مېڭىســــ 

 تىرىلىيــــونئىنســــاننىڭ مېڭىســــى ئــــون  .كــــۆردۈم
ئـۇ ھۈجهيرىلهرنىـڭ    ،دىن تهركىپ تاپقان بولـۇپ ھۈجهيرى

جىزىـۋى شـهكىلدە بىـردەك    ۆھهممىسى بىـرال ۋاقىتتـا م  
 ،ئىشلهيدىكهن، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قايسى بىرى بۇزۇلسـا 

لـېكىن  . گاچا، سـاراڭ بولىـدىكهن   غۇ،ى، قارچلهائىنسان پ
. ھــــۋالالر ناھــــايىتى كهم يــــۈز بېرىــــدىكهنهئبۇنــــداق 

 ئورگاننىـــــڭولغـــــان بـــــۇ تاتقـــــا ئاجايىبمۇشـــــۇنداق 
ــۇ    ــاقاليدۇ؟ ب ــم س ــاالمهتلىكىنى كى ــدىلىكلهرنى اللهس ى

  ئۇنىڭغا كىم بېرىدۇ؟
ــڭ ي ــدىكى، تودەرەخلهرنىـــــ ــڭپۇرماقلىرىـــــ  وزنىـــــ

 - پهرەڭنىڭ قاناتلىرىدىكى ئۇ جامـالى هقاناتلىرىدىكى، ش
ــ ــۆردۈمۈگــ ــىدا،   .زەللىكلهرنى كــ ــڭ سايرىشــ بۇلبۇلنىــ

نــــى مۇزىكــــا نهغمىلىرى چىكىلدىشــــىداقۇچقاچنىــــڭ 
ئۇسـتا   بۇرىسام،منى قايسى بىر تهرەپكه ۈكۆز .ئىشىتتىم

رنىڭ ېىنژنېرەسىملىرىنى، بىر ئ نادىر سامنىڭبىر رەس



258 

پىـــالن خهرىتىســـىنى ۋە بىـــر ياراتقۇچىنىـــڭ قـــولىنى  
تهبىئهتنىڭ بىـر بىناغـا ئوخشـاش مۇسـتهھكهم     . كۆردۈم
رېتى، تهرتىۋى، قـانۇنى ۋە   .قىلىنغانلىقىنى كۆردۈمبهرپا 

ولمىغان بىر نهرسىنىڭ ئـۆزىچىال بـۇ شـهكىلدە    نىزامى ب
. مـــــۇمكىن ئهمهس يمۇســـــتهھكهم بولۇشـــــى قهتئىـــــ

مېنـى بىـر   ” :يـا وكائىناتتىكى ھهر شـهيئى گ  ،ئهكسىچه
رۇنالشــــتۇردى، بىــــر قۇدرەتلىــــك ورۇنالشــــتۇرغۇچى ئوئ

ــاراتتى  ــاراتقۇچى ي ــالماقتا دەپ  “ي ــار س ــاننى . ج مهن قۇرئ
ــۇنى ئوق  ــۇدۇم، ئـ ــۇ ۇئوقـ ــدا قـ ــدەالق تۈۋغىنىمـ ــل  ىمـ تىـ
 ئېسـىل ئوخشىمايدىغان ئىنتـايىن   ينهغمىسىگه قهتئى
 ئاجايىـپ بىـر  ئهقلىمدە ئۇنىڭغـا   .ىىدبىر نهغمه جاراڭل

بىــر  غىنىغــاۈش پهيــدا بولــدى، ئۇنىــڭ نازىــل بول رتهلمــۈ
لـــېكىن ، مىـــڭ تـــۆت يـــۈز يىـــل بولغـــان بولســـىمۇ     

ئىنســـانالرنىڭ ھاياتىغـــا مۇناســـىۋەتلىك سىياســـهت،    
ــا   ــانۇن، كائىن ــالق، ق ــان ۋە جهم ئهخ ــات، ج ــيهت ئت، ھاي ى
تىلىـق سـۆزلهر بىـلهن ھهل    ۇققاتارلىق مهسىلىلهرنى ن

قىلغانلىقىنى، مهدىنىيهت نۇرىدىن تولىمـۇ يىـراق بىـر    
ــ ــىگه    ۈئ ــر كىش ــىز بى ــان ساۋاتس ــدىن چىقق ممهت ئىچى

ــىمۇ  ــگهن بولس ــدىغان ي   ،كهل ــان ۋە بولى ــدا بولغ ــى ېپهي ڭ
ــىگه  رئىلىمله ــڭ ھهممىس ــى نى ــىپ ئىكهنلىكىن  مۇناس

ئۇقـۇپ   ھېكايىسىنىئاندىن ئۇ ئادەمنىڭ ھايات  .دۈمكۆر
 نىـڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكى، ئۇ يئۇنىڭ ھهقىقى ،چىقىپ

مــۇمكىن ئهمهس  نىڭپهيغهمــبهردىن باشقىســى بولۇشــى
كـۈس  ۆنۇقسانسىز، تهلت. ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈردىم

ئىللىرىنـى  ېئـۆزىنى ۋە پ  داقۇرئان نىڭبولغان بۇ كائىنات
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باشقا بىـر   هنئىتىدىننىڭ سهللاتلىك اسۈپهتلىگهن قۇدرە
ئىشـــهنچ مـــۇمكىن ئهمهســـلىكىگه  نىڭشـــىۇنـــېمه بول
  .باغلىدىم

ــۇالق      ــلهن ق ــقهت بى ــۆزۈمگه دىق ــڭ س ــۇم مېنى تونۇش
چـــۇقنى وئهڭ ئـــاخىرقى بىـــر ي  ،ســـالغاندىن كېـــيىن 

  : تهلهپپۇزدا مۇنداق دېدىخىل تېپىۋالغاندەك بىر 
ـــ  ــىپ  ــ ــاتىڭىزدا خاتالىشـ ــىز ھايـ ــاۋادا سـ ــۇزۇن  ،نـ ئـ

نىشـتىن باشـقا   ىپراققـا ئايل ۇرىدا ئۆلۈپ تىۆمرىڭىز ئاخئ
سىزنىڭ ھالىڭىز نېمه  چاغدابىر نېمه بولماي قالسا، ئۇ 

  سىزگه ئۇۋال بولمامدۇ؟ تابولماقچى؟ ئۇ ۋاقىت
ـــ  ــى ــ ــېچ نهرسـ ــايمهن، مهن   دىنمهن ھـ ــان تارتمـ زىيـ

شال ۋە ئهڭ بهختلىـك  ۇھاياتىمنى ئهڭ مهنىلىك، ئهڭ خ
ىچه مېنىــڭ ھېســابلىرىم ۋە  ئهكســ .ھالــدا ئۆتكــۈزدۈم 

 ئهمهلىيلهشســه، ســىلهر زىيــان  ئېتىقــاد قىلغــانلىرىم  
مېنىــڭ ئىشــهنگهنلىرىم چوقــۇم    .تارتقــان بولىســىلهر 

ســـــىلهر  ئهنه شـــــۇ چاغـــــدا. ھهقىقهتـــــكه ئايلىنىـــــدۇ
ــۈلمىگهن ــاقىۋەتلهرگه   كۈتـــ ــهتلىك ئـــ ــار دەھشـــ دۇچـــ

  .بولىسىلهر
ىنىــڭ ئىچىــگه مهن ســۆزلهۋېتىپ تونۇشــۇمنىڭ كۆز

لىك ، ئۇنىڭ كۆزلىرىدە دەھشـهت غانىدىمىر قارىشۇنداق ب
، ئـۇ  تهشۋىش تۇيغۇسـىنىڭ پهيـدا بولغـانلىقىنى كـۆردۈم    

ق تهر ئېقىتىشــقا ۇغونىــدىن پىشــانىلىرىدىن ســىقورقق
  .باشلىغان ئىدى

 كهتتــى، ئــۇئۆتــۈپ  بــۇ تهشــۋىش چاقمــاق تېزلىكىــدە 
شـۇنداقتىمۇ ئۇنىڭـدا پهيـدا    . ئوڭشىۋالدىئۆزىنى  دەرھال
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وڭچىلىـق  ئۇنىڭ شۇنداق مهغرۇرلۇق، چ ۇيغۇتبولغان بۇ 
شـۈبهه قىرغىقىـدا شـۇنداق     –ۋە جاھالىتى بىلهن شهك 

ــپهرۋا ــۇرۇ  ،بى ــۈن   قكاللىســى قۇپق ــان تونۇشــۇم ئۈچ تۇرغ
  .تهرلىك ئىدىېي

ــۇ قورقۇســىنى   تىرىشــقاندەك تىلىنــى   يوشۇرۇشــقائ
  :چايناپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى

 پراققـــاۇمېنىمـــۇ ت ســـىزنىمۇ،. كـــۆرىمىزـــــ قېنـــى 
  .گهشتىن باشقىسى كۈتمهيدۇۈت ئايلىنىپ
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 ئىشهنچىڭىز بارمۇ؟دېگهنلىرىڭىزگه راستمۇ؟ 

  .  پهيدا بولدىقايتا  تۇيغۇكۆزلىرىدە ھېلىقى ئۇنىڭ 
ــۇ گ ــا وئـ ــىدىن  يـ ــكارىلىنىپ قېلىشـ ــڭ ئاشـ ئۆزىنىـ

  :قورققاندەك، تىلىنى چاينىغان ھالدا مىڭ تهسلىكته
  :مهن. دېدى، ـ ئه... ھهــ 
تىڭىـز، بـۇ بىـز تهكىتلىيهلمهيـدىغان     يالغان ئېيتــ 

  .دېدىم، ـ بىر ئىش
مۇنــازىرە  - ئۇنىــڭ بىــلهن ئــۇزۇن بهس ،ئــۇ كېچىســى

گه قايتقىنىمدا، ئۇنىڭ نهپسىدە ييالغۇز ئۆ ، ئۆزەمقىلىپ
ــۇرۇق پهل   ــپ، ق ــارا ئېچى ــر ي ــتىغا  ىبى ــىنىڭ ئاس سهپىس

 كـوالپ نى ىئىشقا يارىمايدىغان بىر ئور همهنىسىز مهنتىق
  .ھېس قىلدىم قويغىنىمىنى

ئۆزىنىــــڭ جاھىللىقىــــدا چىــــڭ ”: مهن ئىچىمــــدە
ــۇر ــىتـ ــدىغان دكمهن دەپ ھهقـ ــڭ ېه ئېچىلىـ رىزىلهرىنىـ

تىــــۋەتكهن كىشــــىلهر پهقهتــــال قورقــــۇ ېھهممىنــــى ئ
ئۇنىــڭ قورقۇســى  تهلمهيــدۇ، بهلكــىېتىۋېدېرىزىســىنى ئ

ــۇنى نى ــۇمكىن  جئـ ــى مـ ــپ چىقىشـ ــا ئېلىـ دەپ  “اتلىققـ
  .دىمىئويل

شــــــــقا ئىــــــــگه مهن ئــــــــۇنى ھىــــــــدايهتكه باشال
ــاال ئۆزىنىـــڭ هللا ا. بواللمايـــدىغانلىقىمنى بىلهتـــتىم تائـ
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ــېكىن ا  ــهن، لـ ــادەمنى   هللا قىاللمايسـ ــان ئـ ــۆزى خالىغـ ئـ

  ۇ؟مىدېمىد ①�ھىدايهت قىلىدۇ
ــارزۇ    ــىنى ئـ ــدايهت تېپىشـ ــڭ ھىـ ــېكىن مهن ئۆنىـ لـ

. دىمھىـدايىتى ئۈچـۈن دۇئـا قىلـ    شۇڭا ئۇنىڭ قىالتتىم، 
يامــان ئــاقىۋەت ۋە يامــان  مۇكــاپىرلىقتىن مــۇھهققهقكى،
  .گۇناھ يوقتۇر
         

      

                                                 
  .ـ ئايهت 56س، سۈرە قهسه  ①


