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  پرىنسىپىئىسالم خىزمهت 

  
  

 
   نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهناللهناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان 

   
 خاراكتېرىگهۋه ماھىيىتى  ئىسالمىي خىزمهتنىڭ بۈگۈنكى ئىسالمىيهت ساھهسىده

ھالبۇكى  .خىل ئېقىم ۋه شهكىللهر مهۋجۇد-بولغان چۈشهنچه ۋه پىكىر جهھهتته خىلمۇ
هزىسى ساغالم ۋه مۇئهييهن ئاساسقا ئىگه بولسىمۇ،يهنه بهزىلىرى بۇ چۈشهنچىلهرنىڭ ب

  .كۆپلىگهن خاتالىق ۋه نۇقسانالردىن خالىي ئهمهس
ساقالپ قېلىش  يۆنىلىشلهردىنئىسالمى خىزمهت ساھهسىنى نۇرغۇنلىغان خاتا 
توغرا بىلهن خاتانى  كىشىلهرنىڭۋه نۇرغۇنلىغان گۇمانلىق پىرقىلهردىن ساپالشتۇرۇش،

 بېرىپ،ئۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ ئالدىنىپ قېلىشىنىڭ ئىمكانىيهت يارىتىپ لهندۈرىۋېلىشىغاپهرق
ئالدىنى ئېلىش،ھهمده زور بىر تۈركۈم ئىسالمىي كۈچلهرنىڭ ئالۋۇندهك قۇرۇق خىيال ۋه 

،قىسقىسى ئىسالمىي خىزمهت ساھهسىنىڭ كېتىشنىڭ  بولۇپزايهقۇرۇق شوئارالر ئارقىسىدا 
 ئالمايدىغان تهجرىبىچىلهرنىڭ تهجرىبه سورۇنىغا ئايلىنىپ ئالدىنقىالردىن ساۋاق

 بېكىتىدىغانقېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن پۈتۈن ئىسالمىي ھهرىكهتلهرنى ئۆلچهپ 
تهرتىپلهر تۇرغۇزۇش،يهنى ئهڭ ئىشهنچىلىك،روشهن ۋه مۇقىم بولغان قائىده ۋه تارازانى بىر 

ساسىنى تۈزۈپ چىقىش ھهقىقهتهنمۇ بۈگۈنكى  نهزهرىيه ئائاساسىدا ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ
  .جىددىي زۆرۈرىيهتلهرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى

شۇڭا مېنىڭ بۇ ئاددىي ئهمگىكىم ھهرقايسى ئورۇنالردا ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت 
توغرىلىۋېلىشلىرى،ماڭغان قهدهملىرىنى تهكشۈرۈپ  يۆنىلىشلىرىنىقىلىۋاتقانالرنىڭ ئۆز 
ئىگه قىلىشلىرىغا ياردهم  يۆنىلىشكهتوغرا يول ۋه ساغالم  نىھهرىكهتلهرتۇرۇشلىرى،ھهمده 

 ئۈچۈن ئىسالمىي خىزمهتنىڭ روشهن ئاساسقا ئىگه،مۇقىم بولغان ھهرىكهت بېرىش
  .قائىدىسىنى  تۈزۈپ چىقىش خىزمىتى ئۈچۈن قوشقان ئهرزىمهس تۆھپهمدۇر

   يېتهكلىگۈچىدۇر مۆئمىنلهرنى توغرا يولغا اللهشۈبھىسىزكى 
  

  يىلى-1981يهكۈن       فهتھى 
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  مۇھاكىمه ماۋزۇلىرى

  
  
  

  ئىسالمى خىزمهتنى تهشكىللىك ئېلىپ بېرىشنىڭ ۋاجىپلىقى ●
  
  مۇكهممهل ئېلىپ بېرىشنىڭ ۋاجىپلىقى- ئىسالمى ھهرىكهتنى ئهتراپلىق●
  
   ئىسالم ھهرىكىتىدىكى مۇۋازىنهتنىڭ ۋاجىپلىقى●
  
  پلىقى ئىسالم ھهرىكىتىنى بىرلىككه كهلتۈرۈشنىڭ ۋاجى●
  
   جىھاد تهربىيىسىنىڭ ۋاجىپلىقىھهرىكىتىدىكى ئىسالم ●
  
   ۋاجىپلىقى بىخهتهرلىك تهربىيىسىنىڭ ھهرىكىتىدىكى ئىسالم ●
  
  - ئايرىم مۇھاكىمىلهر●
  

  تهشكىللهش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋهنلىكى- 
  
  تهنقىد ۋه ئۇنىڭ شهرئى ئاساسلىرى- 
  
  تهشكىلىي يېغىلىشالرنى قانداق ئىداره قىلىمىز- 
  

  ئىلىش ۋه ئۇنىڭ قائىدىلىرى ھېسابئۆزىدىن - ھهر كۈنى ئۆز- 
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  -بىرىنچى مۇھاكىمه
ئىسالمى خىزمهتنى تهشكىللىك ئېلىپ بېرىشنىڭ 

 ۋاجىپلىقى
 
  
  

ئىسالم ‹‹ :ئىسالمى ھهرىكهت ساھهسىده بازارغا سېلىنىۋاتقان شوئارالرنىڭ بىرى
تهشكىللىك ھهرىكهتنىڭ ئۇيۇشۇش ئاساسىدىكى  تهشكىللهشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق،ھهرىكىتى

مۇھهممهدۇن الئىالھه ئىلالھۇ (ھېچقانداق ئۈنۈمى يوق،پهقهت ئىسالمىي ھهرىكهتنى 
 رامكىسى ئىچىده بىر چوڭ ئىسالمىي جىھاد دولقۇنىنى مهيدانغا دېگهن بايراق)رهسۇلۇلالھ

  .دېگهن شۇئاردۇر››. ۋه ئىزاھالش كېرهككونكرېتالشتۇرۇشكهلتۈرۈش دهپ 
وئارنى نوقۇل شهكىلده مۇالھىزه قىلىدىغان بولساق،بۇ شوئارنى ئهگهر بىز بۇ ش

ئوتتۇرىغا قويغۇچىالرغا تۆۋهندىكى ئىككى يهكۈننىڭ بىرىنى چىقىرىشىمىزغا توغرا 
  . كېلىدۇ

ئۇالر ئىسالمنى مهيلى ئومۇمىي مهنىدىن،مهيلى كونكىرىت مهنىدىن ھهقىقى -1
  .چۈشهنمهيدۇ
 . تهرهپتىن ئىسالمنىڭ سۈيقهسىتچىلىرىدۇرۇمئۇالر ئومۇمىي تهرهپتىن ياكى مهل-2

رامكىسى ئىچىده )  الئىالھه ئىلالھۇ مۇھهممهدۇن رهسۇلۇلالھ(ئهمما ئۇالرنىڭ 
ئوتتۇرىغا قويۇشىغا كهلسهك بۇ شوئارنى ئىسالمىي جىھاد دولقۇنىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش 

وتتۇرىغا تهشكىللىك ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ ئورنىنى باسىدىغان باشقا بىر يولنى ئ
قويغانلىق بولماستىن،بهلكى ئاشۇ تهشكىللىك ئىسالمىي ھهرىكهتسىز ئهمهلگه ئېشىشى 

  .مۇمكىن بولمايدىغان نىشاننى ئوتتۇرىغا قويغانلىقتۇر خاالس
  

  تهرتىپسىزلىك ۋه قااليمىقانچىلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس- تهشكىلسىزلىك
  

 پىكرىنى رهت قىلغان         شۈبھىسىزكى،ئىسالمىي ھهرىكىتى تهشكىللهش
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كىشىلهر بهئهينى ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ تهرتىپسىزلىكى ۋه قااليمىقانچىلىقىغا دهۋهت 
ھالبۇكى تهرتىپسىزلىك ھېچقاچان ئىسالمنىڭ بىر .قىلغان ۋه ئۈندىگهن كىشىلهردۇر

ئۇ پهقهت سولچىل .ياكى ئىسالم شۇئارلىرىدىن بىر شوئار بولۇپ باققان ئهمهس،پرىنسىپى
 ھهرىكىتى كوممۇنىزميىللىرى -50ۋه -40بهلكى ئۇ .هت شوئارلىرىدىن بىر شوئاردۇرھهرىك

  . نامىدۇر گۇرۇھنىڭبىر  گۇرۇھالردىنتارىخىدا مهيدانغا كهلگهن چهكتىن ئاشقان سولچىل 
›› تهرتىپسىزلىك‹‹دېگهن كىتابنىڭ ›› مهزھىپىڭنى تونۇۋال‹‹ دودچ نىڭ مارتېن (

  )دېگهن بابىغا مۇراجىئهت قىلىڭ
  

پىالنالشنى رهت قىلىپ -ئىسالم ھهرىكىتى تهشكىللهشنى رهت قىلىش
  ئىستىخىيلىكنى ئاساس قىلغانلىقتۇر

  
 -  پىكرىنى ئىنكار قىلىشقا چاقىرغانلىقتهشكىللهش ئىسالم ھهرىكىتى كېلىپيهنه 

مانا بۇ .ئىنكار قىلىشقا ئهگىشىپ پىالنسىزلىققا چاقىرغانلىقتۇرپرىنسىپىنى پىالن تاكتىكا 
 ئهڭ مۇسۇلمانالردىكىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى ۋه سۇيقهستچىلىرى كۆز تىكىۋاتقان ئى

  .ئهجهللىك مهغلۇبىيهتنىڭ دهل ئۆزىدۇر
  

  ئىنتىزامسىزلىق ۋه پىالنسىزلىق ئاجىزلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس
  

 تهبىئىيكى - پىكرىنى رهت قىلىشقا چاقىرغانلىقتهشكىللهش ھهرىكىتىئىسالم 
قۇۋۋهت - كۈچچۈنكى .جىزلىق ھالىتىنىڭ داۋاملىشىشىغا چاقىرغانلىقتۇرمۇسۇلمانالردىكى ئا

نهتىجىسى ،ھېچقاچان ئىنتىزامسىزلىقنىڭ پهقهت تهشكىلى ئىنتىزامنىڭ نهتىجىسى بولغانكى
 نهتىجىسى بولغانكى، ھېچقاچان  پىالنسىزلىقنىڭ نهتىجىسى پىالنالشنىڭ!.بولغان ئهمهس
  .سبولىشىمۇ مۇمكىن ئهمه!.بولغان ئهمهس

  
  بىرلىك ۋه ئىتتىپاقلىققا زىت ئهھۋالدۇر- ئىنتىزامسىزلىق ۋه پىالنسىزلىق

  
 تهشكىللهش پىكىرىنى رهت قىلىشقا ھهرىكىتىشۈبھىسىزكى،ئىسالم 

 مۇسۇلمانالرنى تېخىمۇ كۆپ پارچىلىنىش،يىمىرىلىش ۋه تهبىئىيكى-چاقىرغانلىق
لىككه كهلتۈرۈش ۋه ئىسالم چۈنكى مۇسۇلمانالرنى بىر. ئىختىالپالرغا ئىتتىرگهنلىكتۇر
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 بىرلىككه كهلتۈرۈش شهرىئهتنىڭ مۇھىم تهلىپى بولۇپ،بۇ ئىككىسىنى ھهرىكىتىنى
بىرلىك تهشكىللىنىشنىڭ سهمهرىسى .تهشكىلسىز ئىشقا ئاشۇرۇش مۇمكىن ئهمهس

تهشكىلىي پىالنالشنىڭ -بىرلىك.زامسىزلىقنىڭ نهتىجىسى بولمايدۇھهرگىزمۇ ئىنتى بولىدۇكى،
  . بولغانكى ھهرگىزمۇ پىالنسىزلىقنىڭ نهتىجىسى بولغان ئهمهسنهتىجىسى
  

  ئىنتىزامسىزلىق بىلهن پىالنسىزلىق كائىنات قانۇنىيهتلىرىگه زىتتۇر
  

ناھايىتى  نىڭ ئورۇنالشتۇرىشى بىلهن اللهھهقىقهتهنمۇ كائىناتتىكى ھهممه نهرسه 
ىلىۋاتقان يۇلتۇزالر ۋه ئاسمان بوشلۇقىدا ھهرىكهت ق.ئىنچىكه ئىنتىزامالرغا باغالنغان
ئىنسان ۋه  كۈندۈزنىڭ ۋه پهسىللهرنىڭ ئالمىشىشىغا قهدهر،-پىالنىتالردىن تارتىپ كېچه

 ۋه نهسىل قالدۇرۇشتىن تارتىپ،ئىنسان جىسمىدىكى ئاجايىپ جۈپلىشىشھايۋانالردىكى 
ا  ھاياتلىق پائالىيهتلىرىنىڭ جهريانىغئورگانىزمالرنىڭمۇرهككهپ ۋه ئىنچىكه بولغان 

قهدهر،كائىنات،ئىنسان ۋه ھاياتلىقتىكى ئىالھى قانۇنىيهتلهرنىڭ ھهممىسى ئاجايىپ 
ئىنچىكه ئىنتىزامالرغا  باغالنغان بولۇپ، بۇ ئىنتىزامالرنىڭ ئازراقال قااليمىقان بولىشى 
شۇ شهيئىلهرنىڭ خىزمىتى،رولى ۋه ۋهزىپىلىرىنى پۈتۈنلهي يوق قىلىشى،ھهتتا شۇ 

شۈبھىسىزكى ئاسمانالرنىڭ ۋه ‹‹.قىلىشى ئېنىقتۇرئاقىۋهتلهرگه دۇچار شهيئىلهرنى خهتهرلىك 
زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا،كېچه ۋه كۈندۈزنىڭ نۆۋهتلىشىپ تۇرىشىدا ئهقىل ئىگىلىرى 

  )ئايهت-190سۈره ئالى ئىمران(››.ئۈچۈن ئهلۋهتته روشهن دهلىللهر بار
هممىنى بىلگۈچى ،ھغالىب بۇ . قىلىدۇسهيركۈن بهلگىلهنگهن جايغا قاراپ ‹‹

 . قىلىدىغان مهنزىللهرنى بهلگىلىدۇقسهيرئايغا . نىڭ ئالدىنئاال بهلگىلىگهن ئىشىدۇرالله
خورمىنىڭ قۇرۇپ قالغان شېخىغا ئوخشاش بولۇپ )ئاخىرقى مهنزىلگه يىتىپ بارغاندا(ئۇ 

كېچىنىڭ ) يهنى ئىككىسىنىڭ جهم بولۇپ قېلىشى(كۈننىڭ ئايغا يىتشىۋېلىشى.قالىدۇ
) يهنى ۋاقتى كهلمهستىن كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى(كېتىشىزدىن ئېشىپ كۈندۈ

  )ئايهتلهر-40-38سۈره ياسىن(››.ھهر بىرى پهلهكته ئۈزۈپ تۇرىدۇ.مۇمكىن ئهمهس
  

   ئاساسىدۇرمۇۋهپپهقىيهتئىنتىزام بىلهن پىالن ھهرقانداق ئىشنىڭ 
  

ئاددىي ۋه كىچىك تهشكىللىك ئېلىپ بېرىلمىغان ھهرقانداق پائالىيهت قانچىلىك 
.  بىلهن تاماملىنىشى مۇمكىن ئهمهسمۇۋهپپهقىيهتئۇنىڭ  قهتئىينهزهرئىش بولۇشىدىن 
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 ئاجايىپ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىۋاتقانلىقىنى تهشكىلىي ئاساسى بولغان ئازغىنه كۈچنىڭ
ئهمما نۇرغۇن كۈچ ۋه ئاكتىپ ئامىلالر تهشكىلسىزلىك .تۇرۇۋاتىمىزھهرۋاقىت كۆرۈپ 

  .كېتىدۇ بولۇپ زايهياكى .ىسىده ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالمايدۇنهتىج
مهكتهپ قىلىش،ياكى  دېھقانچىلىقئادهتته ئۆي سېلىش،ياكى دۇكان ئېچىش،ياكى 

ئىنتىزام  - ئاددىي ئىشالرمۇ ئهلۋهتته تهرتىپسېلىش ۋهياكى دوختۇرخانا سېلىشقا ئوخشاش
 چىقىمنى كېتهرلىك ن خهرىته سىزىش،ئالدى بىله:مهسىلهن.(ۋه پىالندىن ئايرىاللمايدۇ

كۆرۈش،ھهربىر كىشىنىڭ مهسئۇلىيىتىنى ئېنىق بهلگىلهش،ئىجرا  ھېسابالپئالدىن 
.... سېتىۋالىدىغانالرنى تالالش ماتېرىيالقىلىدىغانالر بىلهن نازارهت قىلىدىغانالرنى ۋه 

تهشكىللهش ئىنتىزام ۋه -شۇنچىلىك ئاددىي ئىشالردا تهرتىپ.)قاتارلىقالرغا ئوخشاش
. شۇنچه زۆرۈر بولغان ئىكهن،ئۇنداقتا ئىنتايىن كۆپ تهرهپ ۋه ساھهلهرگه چېتىلىدىغان

ئاجايىپ زور نىشانالرنى مهقسهت قىلغان ۋه دۇنياۋى سۇيقهستلهر ئىچىده تۇرىۋاتقان 
  !.....ئىنتىزام ۋه تهشكىللهشكه موھتاج بولمامدۇ؟- ئىسالم ھهرىكىتى تهرتىپ

  
  المىي مهنھهجنىڭ ئاساسىدۇرئىنتىزام ئىس- تهشكىل

  
ئىسالمىي يولنىڭ ئۆزىال ئىنتىزام،تهشكىل،مۇكهممهللىك ۋه تهرتىپ ئاساسىغا 

 بولغان چاقىرىق ئىسالمى مهنھهج ئاساسىدا شۇنداق ئىكهن ئىسالمىي مهنھهجگه. ئورنىتىلغان
 جهمئىيهت،ئىسالمىي مهنھهجگه ئىمان كهلتۈرگهن ھهرىكىتىئۆزگهرتىش ئېلىپ بېرىش 

 ۋه ئىسالم قانۇنىنى قانۇن قىلغان ئىالھىي ھاكىمىيهت بهرپا قىلىش ھهرىكىتىرپا قىلىش به
ئىنتىزامسىز،تهشكىلىي  پىالنسىز ئېلىپ بېرىشنى قانداقمۇ -تهرتىپ ھهرىكهتلىرىنى

  !.....تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولسۇن؟
 قائىدىسى  ۋه ھهج قاتارلىق ئىبادهتلهرنىڭھهقىقهتهنمۇ،ئىسالمدىكى ناماز،روزا،زاكات

  .بولسا ھهممه تهرهپتىن ئىنچىكه قائىده ۋه كهسكىن ئىنتىزامالر ئاساسىغا ئورنىتىلغان
مۇسۇلمان ئائىلىنىڭ مۇناسىۋهتلىرىنى تهرتىپكه -ئىسالمدىكى نىكاھ قانۇنى

قاتارلىق ئىجتىمائىي - سالىدىغان ۋه ئىجتىمائىي ئاالقىالرنى تهرتىپكه سالىدىغان قانۇن
  .سى مۇقىم ۋه مۇئهييهن ئىنتىزامالر بىلهن مهزمۇنالنغاننىزامالرنىڭ ھهممى

ئهنه شۇنىڭدهك ئىسالمىي مهنھهج تهشكىل قىلغان باشقا بارلىق نىزامالرنىڭ 
  .ھهممىسى ئىنچىكه قائىده ۋه ئىنتىزامالر ئاساسىغا تۇرغۇزۇلغان
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  ئىنتىزام قۇرئان كهرىم تهلىماتىنىڭ ئاساسلىق ئىپادىسىدۇر- تهشكىل
  

 نىڭ پۈتۈن ئىنسانالرغا چۈشۈرگهن اللهرنىڭ مۇقهددهس قولالنمىسى،مۇسۇلمانال
ۋه ئىشاره يولى ئاشكارا ھۆججىتى بولغان قۇرئانى كهرىم ئۆزىنىڭ كۆپلىگهن ئايهتلىرىده 

  .ئىنتىزامنى تۇتقۇ قىلىش ۋه ئۇنىڭغا سهل قارىماسلىقنى تهكىتلهيدۇ- بىلهن تهشكىلىي
قوبۇل قىلىدىغان بىر رهھبهرلىكنىڭ ھۆكمىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىتائهت قىلىدىغان ۋه 

 غا، پهيغهمبهرگه ۋه الله! ئى مۆئمىنلهر‹‹: مۇنداق دهيدۇاللهبولىشىنى تهلهپ قىلىپ،
  ) ئايهت-58سۈره نىسا (››.بولغان ئىش ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت قىلىڭالر ئۆزۈڭلهردىن

تچانلىققا ھالبۇكى رهھبهرلىك قىلىش ۋه ئىتائهت قىلىشنىڭ كۈچلۈك تهشكىال
  .خاس ئىشالر ئىكهنلىكى مۇنازىره تهلهپ قىلمايدىغان روشهن ھهقىقهتتۇر

 مۆئمىنلهر قوشۇنى بىلهن ئۇالرنىڭ رهھبهرلىكى ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقىنى الله
 غا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ئېيتقان كىشىلهر الله‹‹: مۇنداق دهيدۇكېلىپسۈپهتلهپ 

 )مهسلىھهتلىشىش(بىر ئىش ئۈستىده)ۇسۇلمانالرغا ئورتاقم(ئۇالر.كامىل مۆئمىنلهردۇر
 سورىمىغىچهئۈچۈن پهيغهمبهر بىلهن جهم بولغان چاغلىرىدا پهيغهمبهردىن ئىجازهت 

 غا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان اللهسهندىن ئىجازهت سورايدىغانالر .كېتىپ قالمايدۇ
 ىن ئىجازهت سورىسا،بهزى شهخسى ئىش ئۈچۈن ئۇالر سهند.ئېيتقان كىشىلهردۇر

 دىن اللهئۇالرغا سهن .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن سهن خالىغان ئادهملهرگه ئىجازهت بهرگىن
 ››.مېھرىباندۇر ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچى،ناھايىتى  ھهقىقهتهنالله.مهغپىرهت تىلىگىن

  )ئايهت-62سۈره نۇر (
دۈشمهنلىرىگه  بولۇپمۇئىناقلىقى،- قۇرئان كهرىمده مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجىلالله

 :ئارا بىر گهۋدىگه ئايلىنىپ كىتىدىغانلىقىنى سۈپهتلهپ مۇنداق دهيدۇ- تاقابىل تۇرۇشتا ئۆز
 ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستهھكهم بىنادهك سهپ بولۇپ جىھاد اللهشۈبھىسىزكى،‹‹

يهنى ئۇرۇش مهيدانىدا دۈشمهنلهرگه ئۇچراشقان چاغدا مهۋقهسىده ساباتلىق (قىلغانالرنى
ئېنىقكى مۇستهھكهم )ئايهت- 4سۈره سهپ (››.كۆرىدۇياخشى ) قىلغانالرنىتۇرۇپ غازات

  .ئىنتىزام ۋه رهھبهرلىكىنىڭ نهتىجىسىدۇر- بىنادهك سهپ پهقهت تهشكىلىي
 ئايهتلىرىده خاراكتېرىدىكىئهنه شۇنىڭدهك قۇرئان كهرىمنىڭ مهيلى تهلىمات 

ئىنتىزامنىڭ -تهشكىلى ئايهتلىرىده بولمىسۇن،خاراكتېرىدىكىبولمىسۇن،مهيلى قانۇن 
 نىڭ كىتابىدىكى ئورنىنى تهكىتلهپ كهلگهن ئايهتلهر ناھايىتى اللهئهھمىيىتىنى ۋه 

  .كۆپتۇر
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ئىنتىزام پهيغهمبهرئهلهيھىسساالمنىڭ تهلىماتلىرىدىكى ئاساسلىق - تهشكىلىي

  ئىپادىدۇر
  

للهش  مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم تهشكىپۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈلگىسى ۋه يېتهكچىسى
  .ۋه ئىنتىزامغا ناھايىتى يۈكسهك دهرىجىده ئهھمىيهت بهرگهن

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهرقانداق بىر جامائهتتىن ياكى مهلۇم بىر ئىش 
ئۆز ئارىسىدا بىر ئهمىرنىڭ - ئۈچ ئادهم بولغاندىمۇئهقهللىيسى-ئۈستىدىكى كىشىلهردىن

ئىنتىزامغا - ىقىدىن ئۇنىڭ تهشكىلىيتهلهپ قىلغانلئاشكارا ياكى رهھبهرنىڭ بولىشىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم .كۆرۈۋالغىلى بولىدۇئاشكارا قانچىلىك كۆڭۈل بۆلگهنلىكىنى 

تىبرانى (›› .ئۆزۈڭالرغا باش قىلىڭالر بىرىڭالرنىسىلهر ئۈچ ئادهم  بولساڭالر،‹‹:مۇنداق دهيدۇ
  )رىۋايىتى

لىرىنى بىر ئهمىرگه ياكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىش
قوماندانغا باغالشقا بولغان بۇ ھېرىسمهنلىكى ئهمىلىيهتته مۇسۇلمانالرنىڭ مهيلى تىنچلىق 
مهزگىلىده،مهيلى ئۇرۇش مهزگىلىده،مهيلى تىجارهت،مهيلى سهپهرده،مهيلى كىچىك 

لىق ئىشالردا ۋه مهيلى چوڭ ئىشالردا بولسۇن،ھهممه ئىشلىرىنىڭ تهشكىللىك ۋه ئىنتىزام
  .بولۇشىغا بولغان تهلهپ ۋه ھېرىسمهنلىكتۇر

كوللىكتىپ ئىچىده مهلۇم بىرىگه تالالش ۋه بهلگىلهش ھوقۇقى بىرىلمىسه ئۇنداقتا 
ھهرىكهت يۆلىنىشى كۆپ بولغان ئهھۋالدا ھهرىكهت يۆلىنىشىنى قانداقمۇ كهسكىن 

  !.....بهلگىلىگى  بولسۇن؟
ىچىده قوشۇن ۋه رهھبهر،ئىتائهت ئهگهر مهلۇم بىر ئىش ئۈستىدىكى كىشىلهر ئ

ۋه ئىتىزام بولمىسا ئۇنداقتا ھهر بىر ئادهمنىڭ خىزمهت ۋه مهسئۇلىيىتىنى كىم بهلگىلهپ 
ئاددى ئىشالردىكى ئهھۋال !. ئىشالرغا كىم تهكشۈرۈپ يىتهكچىلىك قىلىدۇ؟.بېرىدۇ؟

  !..دىچۇ؟شۇنداق بولسا،ئۇنداقتا ئىشالر زورۇيۇپ، تۈرى ۋه دائىرىسى كېڭىيىپ كهتكهن
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم رهھبهرلىك شهرىئهتكه ئۇيغۇن بولسىال كىمنىڭ رهھبهر 
بولىشىدىن قهتئىنهزهر ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالش،ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشنىڭ ناھايىتى زۆرۈر 
ئىكهنلىكىنى تهكىتلهش ئۈچۈن پهيغهمبهرگه خاس بولغان يوليورۇقنى داۋامالشتۇرۇپ 

هرگه بېشى گويا قۇرۇق ئۈزۈمدهك كۆرۈمسىز بولغان ھهبهشىستانلىق بىر سىل‹‹:مۇنداق دهيدۇ
قارا قۇل باشلىق قىلىنغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر ۋه ئۇنىڭغا ئىتائهت 
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  )بۇخارى رىۋايىتى(››.قىلىڭالر
مۇسۇلمانالر ئۆز رهھبىرىگه ئۆزلىرى ياخشى كۆرگهن ۋه خاھىشلىرىغا ئۇيغۇن 

بۇنىڭدىن چوڭ خاتالىق،يامانلىق ۋه قااليمىقانچىلىقنىڭ  ئىتائهت قىلىپ،كهلگهن ئىشالردىال
 :كېلىپ چىقماسلىقى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه يوليورۇق بىرىپ مۇنداق دهيدۇ

ساڭا قىيىن بولغان ۋه ئاسان بولغان،سهن خالىغان ۋه خالىمىغان ۋه سېنىڭ شهخسى ‹‹
ىڭ ھهممىسىده رهھبهرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىشىڭ ۋه مهنپهئهتىڭگه زىت بولغان ئىشالرن
  )مۇسلىم رىۋايىتى(›› .ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشىڭ كېرهك

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسۇلمانالر ئىچىده پىتنه يۈز بىرىش ۋه ئىچكى 
 ئاجىزلىشىپ،دۈشمهنلهرنىڭ جۈرئهتلىك سهپنىڭ پارچىلىنىشى تۈپهيلىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ

كىمكى ئىتائهتتىن باش ‹‹:قاتتىق ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دهيدۇبولۇپ كېتىشىدىن 
 نىڭ اللهيهنى قىيامهت كۈنى . قا ھۆججهتسىز ھالدا ئۇچرىشىدۇاللهتارتىدىكهن،قىيامهتته 

كىمكى بهيئهتسىز ھالدا ئۆلۈپ .ئالدىدا ئۆزىنى ئاقاليدىغان ھېچقانداق ئاساس تاپالمايدۇ
  )مۇسلىم رىۋايىتى(››.مىده ئۆلگهن بولىدۇئۆلۈ)يهنى كۇفرى(كهتسه،ئۇ جاھىلىيهت 

ئهجىبا يۇقارقىالرنىڭ ھهممىسى ئىسالم ھهركىتى تهشكىللهشنىڭ شهرئى 
  !.....پاكىتلىرى،پىرىنسىپلىرى ۋه ئاساسلىرى ئهمهسمۇ؟

  
  ئىنتىزام پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهرىكهتلىرىنىڭ ئاساسىدۇر - تهشكىلىي

  
لىك باسقۇچلىرىنىڭ ھهممىسىده مهيلى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر

مهككىده،مهيلى مهدىنىده،مهيلى مهككىنىڭ سىرتىدا،مهيلى تهربىيه جهريانىدا بولسۇن، 
مهيلى دهۋهتنى قانات يايدۇرۇش جهريانىدا بولسۇن،مهيلى ئۇرۇش جهريانىدا ۋه مهيلى 

ھهممه . قارىغانبىلهن ئېتىبارباشقا جهريانالردا بولسۇن تهشكىلىي ئىنتىزامغا ئاالھىده 
  ......پائالىيهتلىرىده تهشكىلىي ئىنتىزامغا كۈچلۈك ئهھمىيهت بهرگهن

قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىلىكلهردىن بىرىنچى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ‹‹: دهيدۇئىبنى ئىسھاق مۇنداق.ئون ئىككى ئادهمدىن بهيئهت ئالغان

ۇ كىشىلهر قايتماقچى بولۇشقاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسئهب بهيئهت قىلغان ب
 بېرىشئىبنى ئۇمهيىرنى ئۇالر بىلهن بىرگه ئۇالرغا قۇرئان ئۆگىتىش، ئىسالمدىن تهلىم 

شۇنىڭ بىلهن مۇسئهب . ۋه ئۇالرغا دىنى ئهھكامالرنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ئهۋهتتى
  ››.دهپ ئاتالدى›› ئوقۇتقۇچى‹‹مهدىنىده 
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كىنچى قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يوشۇرۇن ئىك
مۇشرىكلىرى ۋه ھهتتا ئۆزىنىڭ كۆپلىگهن ساھابىلىرىگىمۇ تۇيدۇرماستىن،  قۇرهيشھالدا، 

. مهدىنىلىك مۇسۇلمانالردىن يهتمىش ئۈچ ئهر ۋه ئىككى نهپهر ئايالدىن بهيئهت ئالغان
سىلهر ماڭا ئون ئىككى ۋهكىلنى ‹‹ :سساالم ئۇالرغابهيئهتتىن كىيىن پهيغهمبهر ئهلهيھى

ئۇالر ئۆز ئارىلىرىدىن .دېگهن››.ئۇالر ئۆز قهۋمىگه مهسئۇل بولسۇن. كۆرسىتىپ بېرىڭالر
ئۇالرنىڭ .ئون ئىككى كىشىنى باشلىق سايالپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا كۆرسهتكهن

  .ىتوققۇزى خهزرهج قهبىلىسىدىن،ئۈچى ئهۋس قهبىلىسىدىن ئىد
مۇالھىزه ،ئۆگىنىشكهپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرهت ئهمهلىيىتىدىن بىز 

تهشكىللهش مهنتىقىسىنى رهت قىلىدىغان  ھهرىكىتىقىلىشقا ئهرزىيدىغان، شۇنداقال ئىسالم 
كىشىلهرنىڭ دهۋالىرىنى بهربات قىلىدىغان تهشكىللهش ۋه پىالنالشقا ئائىت كۆرۈنۈشلهرنى 

  :كۆرگىلى بولىدۇ
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇشرىكالرنى قايمۇقتۇرۇش ئۈچۈن ئهلى -1

ھهمده مۇشۇ پۇرسهتته مهككىدىن  قويۇشىياتقۇزۇپ  كارىۋىتىدائىبنى ئهبۇ تالىپنى ئۆز 
  .چىقىپ سۈر غارىغا بېرىۋېلىشى

 ھىجرهت قىلىدۇ،دهپ بىلگهن پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالمنى چوقۇم مهدىنىگه-2
جايالشقان  يۆنىلىشكهۇ قايمۇقتۇرۇش ئۈچۈن مهدىنه يولىغا قارىشى مۇشرىكالرنى تېخىم
 .سۈر غارىنى تاللىشى

يۈز بېرىۋاتقان ئۆزىگه مۇناسىۋهتلىك ئابدۇلال ئىبنى ئهبى بهكرىنى مهككىده - 3
 .خهۋهرلهرنى يهتكۈزۈپ تۇرۇشقا مهسئۇل قىلىشى

ۋه ئىچىملىك  زۆرۈر بولغان يېمهكلىك ئهسما بىنتى ئهبى بهكرىنى ئۆزلىرىگه-4
 .بىلهن تهمىنلهشكه مهسئۇل قىلىشى

 غارغا كىلىپ كهتكهن ئىزالردىن مۇشرىكالرنى تېخىمۇ قايمۇقتۇرۇش ھهمده-5
ئۆز ئورنىنىڭ بايقىلىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئامىر ئىبنى پهھىرهنى 

 كهچته قويلىرىنى ھهيدهپ كېلىپ ئىزالرنى ئۆچۈرۈشكه ھهمده قوي سۈتى-ئهتتىگهن
 .بىلهن تهمىنلهشكه مهسئۇل قىلىشى

نىڭ ۋهھىيىسىنى ھهر الله      ھهممىدىن خهۋهردار ۋه ھهممىنى بىلىدىغان زات 
ۋاقىت تاپشۇرۇپ ئېلىۋاتقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نهچچه ئونلىغان ھادىسىلهر 
ئىچىدىكى ئاشۇ بىر ھادىسىده قولالنغان بىخهتهرلىك تهدبىرلىرى ۋه تهشكىلىي 

رۇنالشتۇرۇشلىرى شۇنچه كۆپ بولغان بولسا،ئۇنداقتا ۋهھىي كهلمهيدىغان،ئىشالر ئو
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 تېخىمۇ ئۆتكۈرلهشكهن بۈگۈنكى تېخىمۇ قىيىنالشقان،دىن دۈشمهنلىرىنىڭ سۇيقهستلىرى
كۈنده ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنى كۆرهلمهيدىغان،مۇسۇلمانالرنى تهشكىللىك ئىسالم 

 ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىن ىرىۋاتقان،پهيغهمبهرھهرىكهتلىرىگه قارشى چىقىشقا چاق
ئۇالرنىڭ ھهقىقهتنى كۆرهلهيدىغان .كېرهك؟تهلىم ئالمايدىغان ئاشۇ بۇزغۇنچىالرنى نېمه دېيىش 

  !.كۆزلىرى، ھهقىقهتنى ئاڭاليدىغان قۇالقلىرى بارمۇ؟
  

 پهرزلىكىنىتهشكىللهشنىڭ  ھهرىكىتىئىسالمنىڭ بۈيۈك نىشانلىرى ئىسالم 
  هلگىلهيدۇب

  
 نازىل قىلغان قۇرئانى كهرىمنى قانۇن قىلىدىغان ئىسالم اللهئۇنىڭ ئۈستىگه 

نىشانى مهۋجۇت رېئاللىقنى  ھهرىكىتىنىڭدۆلىتى مهۋجۇت بولمىغان شارائىتتىكى ئىسالم 
ئىسالم ئارقىلىق ئۆزگهرتىش بولىدۇكى،ھهرگىزمۇ رېئاللىق بىلهن ماسلىشىپ بېرىدىغان ۋه 

  . نهسىھهت  بولمايدۇ-ر قىسمىغا ئايلىنىپ كېتىدىغان قۇرۇق ۋهزرېئاللىقنىڭ بى
يهنى جاھىلىيهتنىڭ -جاھىلىيهت رېئاللىقنى ئىسالم رېئاللىقىغا ئۆزگهرتىش

 ۋه ئهنئهنىلىرىنى ئىسالمغا نىزاملىرىنى،ھهرىكهت- دۇنيا قاراشلىرىنى،قانۇنپىكىرلىرىنى،
ه تهدبىرسىز ئهسال ئهمهلگه پىالن ۋتهشكىللهش،ئىنتىزام،-ئهمهلىيىتىئۆزگهرتىش 

 نهسىھهتلهر بىلهن،-ئۇ ھهرگىزمۇ مهسجىدلهردىكى ۋهز.ئاشمايدىغان ئهمهلىيهتتۇر
بهلكى ئۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم .يېغىلىشالردىكى قۇرۇق گهپلهر بىلهن ئهمهلگه ئاشمايدۇ

يهنى ئىسالمىي ئۆزگهرتىشكه چوڭقۇر ئىشىنىدىغان،ئىسالمى .مهيدانغا كهلتۈرۈش كېرهك
تهلهپلىرىنى ئورۇنالشقا ھهرۋاقىت تهييار تۇرىدىغان  مهنىۋىۋه ماددىي رتىشنىڭ ئۆزگه

  .پىداكار كىشىلهرنى مهيدانغا كهلتۈرۈش كېرهك
،پىالنلىرىنى ۋه يوللىرىنى پروگراممىلىرىنىئۆزگهرتىشنىڭ قهدهم باسقۇچلىرىنى،

 سهۋهبلىرىنىلىرىنى، زۆرۈر ۋاستىشۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۆزگهرتىشنىڭ.مهيدانغا كهلتۈرۈش كېرهك
ئامىل قاتارلىق ئۆزگهرتىش ئۈچۈن كېرهكلىك  مهنىۋىئامىل ۋه ماددىي ،ئادهم ئامىلى،

  .بولغان بارلىق ۋاستىلهرنى تهل قىلىش كېرهك
تهشكىلسىز تولۇق ئىشقا ئاشۇرۇش شۈبھىسىزكى، بۇ تهلهپلهرنى ۋه باشقا تهلهپلهرنى 

 نهسىھهت -قۇرۇق ۋهز ھهرىكىتىنىالم تهشكىلسىزلىك بولسا ئىس.مۇمكىن ئهمهس قهتئىي
ھالبۇكى بۇنداق قۇرۇق ھهرىكهتلهر بىر . ئايالندۇرۇپ قويىدۇ ھهرىكىتىگهۋه ساقاپهت 

 تۇيغۇلىرىنى غىدىقلىيالىسىمۇ،- ۋه ھېسمهزگىل كىشىلهرنىڭ قىسمهن شىرىن خىياللىرىنى
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ېچقانداق ئىز كىشىلهر ھاياتىدا ھ.بولىدۇغايىب ئۇزۇن ئۆتمهي سۇ يۈزىدىكى كۆپۈكتهك 
  .ۋه نهتىجه قالدۇرالمايدۇ

  
تهشكىللهشنى  ھهرىكىتىنىئىسالمى  زورلۇقىئىسالمغا قارىتىلغان خىرىسنىڭ 

  پهرز قىلىدۇ
  

دۈشمهنلهر  خهلقئارادىكىئامىلالرغا ئىسالمغا يهرلىك دۈشمهنلهر ۋه  يۇقىرىدىكى
بولساق،ئىسالمى قوشىدىغان  زورلۇقىنى خىرىسالرنىڭتهرىپىدىن كېلىۋاتقان ھۇجۇم ۋه 

ھهرىكهتنى تهشكىلىي ئىنتىزام ئىچىده ئېلىپ بېرىش شهرىئهتته ۋاجىپ بولمىغان 
  .تهقدىردىمۇ زۆرۈرىيهت نۇقتىسىدىن ۋاجىپقا ئايلىنىدۇ

ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى قانچه ئونلىغان تهشكىالتلىرى،ھهرىكهتلىرى ۋه  دېمهك
ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى .يقهسىت قىلىۋاتىدۇفىرونتلىرى ئارقىلىق ئىسالمغا ۋه مۇسۇلمانالرغا سۇ

  .كۈچ ۋه ئىمكانىيهتلهرگه ئىگهماددىي جهھهتتىن بىھىساپ بولغان  ۈر تۋهسان 
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى دۇنياۋى نۇقتىدىن،دۇنياۋى ھهربىي 

سۇيقهسىت قىلىۋاتىدۇ ۋه .بىرلىك نۇقتىسىدىن ئىسالمغا قارىشى ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ
  .ن تۈزۈۋاتىدۇپىال

ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى ئىسالمغا قارشى ئۇرۇشتا مهيلى پىالنالش ۋه مهيلى 
پىالننى ئىجرا قىلىش جهھهتته ھازىرقى زامان تېخنىكىلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئىشقا 

  .سېلىۋاتىدۇ
ئهھۋال شۇنداق ئىكهن،ئىسالمىي قارشىلىق ۋه ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ ئاجىز، 

  .ز بولىشىنى ئهقىلغا سىغدۇرغىلى بوالمدۇ؟تهشكىلسىز ۋه پىالنسى
  :ئهمدى بۇيهرده مۇھىم بىر سوئال ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

 مهقسىتىئىسالم ھهرىكىتى تهشكىللهشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق دېگهن شوئارنىڭ 
  !......بۇ شوئاردىن پايدا ئالغۇچىالر كىم؟،زىيان تارتقۇچىالر كىملهر؟.؟ نېمهزادى 

ىڭ ئاخىرىدا ئىسالم ھهققىده يولسىزلىق بىلهن گهپ بىز بۇھهقتىكى سۆزىمىزن
  :توقۇغۇچىالرغا تۆۋهندىكى ئىككى ئىشنى تهۋسىيه قىلىمىز

 دېيىشتىنئۇالر ئىسالمغا دهۋهت قىلىمهن،ئىسالم ھهققىده گهپ قىلىمهن -1
  !.بۇرۇن ئالدى بىلهن ئىسالمنى ھهقىقى چۈشهنسۇن

 تىن اللهۆز قىلىشتىن ئۇالر ئهنه شۇنداق مهسئۇلىيهتسىزلىك بىلهن س-2
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ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنۇ سۆزىنى ھهرۋاقىت ئېسىدىن !. قورقسۇن
بىر )يهنى ئويالنماستىن(پهرۋاسىزلىق بىلهن بېرىڭالرسىلهردىن ‹‹: چىقىرىپ قويمىسۇن

  ››.شۇنىڭ بىلهن بۇ سۆز ئۇنى يهتمىش يىل دوزاخقا مهھكۇم قىلىدۇ. سۆزنى قىلىدۇ
ىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا،ئۇنىڭ ئائىلىسىگه ۋهساھابىلىرىگه پهيغهمبىرىم

  . نىڭ ساالمى ۋه رهھمىتى بولسۇنالله
  
  

  - ئىككىنچى مۇھاكىمه
مۇكهممهل ئېلىپ بېرىشنىڭ - ئىسالمىي ھهرىكهتنى ئهتراپلىق
  ۋاجىپلىقى

  
  

ئاساسلىرىنىڭ بىرى ئىسالمىي ئۆزگهرتىش  نهزهرىيهئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ 
قىلىدىغان ئىسالم دۆلىتى مهيدانغا  تهتبىق نىڭ قانۇنىنى اللههلگه ئېشىپ، تولۇق ئهم

كهلگهنگه قهدهر،ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ ئهتراپلىق ۋه ئومۇميۈزلۈك بولىشىنىڭ ۋاجىپلىقى 
  .ۋه ئىسالمىي ھهرىكهتتىكى بىر تهرهپلىمىلىكنىڭ مهۋجۇد بولىشىغا يول قويماسلىقتۇر

انى تولۇق ئهمهلگه ئېشىپ،ئىسالم دۆلىتى ئهمما ئىسالمىي ئۆزگهرتىش نىش
قۇرۇلۇپ بولغاندىن كىيىن ئىسالمىي ھهرىكهتتىكى مهلۇم تهرهپلهرگه ئاالھىده ئهھمىيهت 

  . يهنه مهلۇم تهرهپلهرگه بولغان ئهھمىيهتنى بوشىتىشقا بولىشى مۇمكىن بېرىپ
  

  ئهتراپلىق ۋه ئومۇميۈزلۈك ئېلىپ بېرىشنىڭ مهنىسى ھهرىكىتىنىئىسالم 
  

 - ئىسالمىي ھهرىكهتنى ئهتراپلىق ۋه ئومۇميۈزلۈك ئېلىپ بېرىش دېگهنلىك
مهيلى ئىسالمىي ئۆزگهرتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش جهريانىدا بولسۇن،مهيلى جاھىلىيهت 

قىلىش ئۈچۈن تهييارلىق كۆرۈش جهريانىدا بولسۇن،ئىسالمىي  كۈرهشرېئاللىقىغا قارشى 
ۋه ھهممه تهرهپتىن تهڭ تهييارلىق  بېرىشت ھهرىكهتنىڭ ھهممه تهرىپىگه تهڭ ئهھمىيه

يهنى ئىسالمى ھهرىكهت ئىسالمىي خىزمهتلهرنىڭ مهلۇم تهرىپى .كۆرۈش دېگهنلىكتۇر
 بېرىشكهياكى قىسمهن تهرىپى بىلهنال چهكلىنىپ قالماسلىقى، ئهگهر ئاالھىده ئهھمىيهت 
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ۈزلۈك بولغان ئىسالم تهرهپلهر بار دهپ قارالسا،بۇ تهرهپلهر ئهتراپلىق،ئومۇمي تېگىشلىك
ئىچىده ئېلىپ بېرىلىشى  ئورۇنخهرىتىسى ئىچىدىكى ئۆزىگه مۇناسىپ  ھهرىكىتىنىڭ

  .كېرهككى،ھهرگىزمۇ باشقا ئىسالمىي خىزمهتلهرنىڭ ئورنىغا دهسسهتمهسلىك كېرهك
شۇنداق بولغاندىال ئهتراپلىق،ئومۇميۈزلۈك بولغان ئىسالم ھهرىكىتى رامكىسى 

مهت تۈرلىرىنى تهلهپ قىلىنغان نىشان ۋه كۆزلىگهن غايه ئۈچۈن ئىچىده ئىسالمىي خىز
  .ئۈنۈملۈك خىزمهت قىلدۇرغىلى بولىدۇ

ئىسالمىي خىزمهتلهر : ئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىك دېگىنىمىز
ئىچىده مهلۇم بىر تهرهپلهر بىلهنال چهكلىنىپ،ئۇنىڭدىن باشقا خىزمهتلهرگه سهل 

ىشىنىپ باشقا تهرهپلهرنى ئىنكار قىلىدىغان،پهقهت شۇنىال قارايدىغان،شۇنىڭغىال ئ
ئىسالمىي قۇرۇلۇش ۋه ئىسالمىي ئىسالھاتنىڭ بىردىنبىر يولى دهپ قارايدىغان بىنورمال 

  .خاھىشالردۇر
روھى ۋه ئهخالقى (ئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىكنىڭ بىرى:مهسىلهن

ئۇلىيهت،دهۋهت ۋه دهۋهتچىلهرنىڭ بىردىنبىر  بهلگىلىگهن بىردىنبىر مهساللهنى )تهربىيه
ۋهياكى جىھاد سىياسىي ياكى ھهرىكهت، ياكى ئىجتىمائىي ۋهزىپىسى دهپ قاراپ باشقا 

شۇنىڭ بىلهن ئهسلى بۈيۈك نىشانىدىن ئايرىلىپ .تهرهپلىرىگه ئهھمىيهت بهرمهسلىكتۇر
ى قىسمىغا، بىر تهركىب جهمئىيىتىنىڭقالغان بۇ تهربىيه خىزمىتىنىڭ جاھىلىيهت 

  .ئوقىنى مهركهز قىلغان بىر پائالىيهتكه ئايلىنىپ قېلىشىدۇر جهمئىيىتىجاھىلىيهت 
ئىسالمىي پىكىر ئىسالمىي (ئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىكلهرنىڭ بىرى

نى ئىسالم ) چۈشهنچىسىنى چوڭقۇرالشتۇرۇش،ئىسالمىي ساقاپهتنى ئومۇمالشتۇرۇش
نى ۋه مهۋجۇدىيهت ئاساسى دهپ قاراپ، پۈتۈن خىزمهت ۋه ھهرىكىتىنىڭ ئاساسلىق نىشا

بۇ ۋاستىنى نىشانغا ئايالندۇرۇپ . پائالىيهتلهرنى شۇنىڭغىال مهركهزلهشتۈرۈشتۇر
پىكىر ئېقىملىرىدىن بىر  جهمئىيهتتىكىبۇ پهقهت .قويغانلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس
مكانىيهتلىرىدىن ئېغىز شۇنىڭ بىلهن ئۆزگهرتىش ئى.ئېقىمغا ئايلىنىپ قالىدۇ،خاالس

كۈچلىرىمۇ ئاشۇ پىكرى دولقۇنالر  ئاۋانگارتئېچىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ھهتتا ئۆزگهرتىشنىڭ 
  .ئىچىده ئۆز مهۋجۇدلىقىنى يوقىتىدۇ

ھهربىي جهھهتتىن تهييارلىق ( بىرىئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىكلهرنىڭ
المىي خىزمهتلهر ئىچىدىن مهلۇم بىر نى ۋه ياكى ئىس)پائالىيهتسىياسىي (ياكى) كۆرۈش

شۇنىڭ بىلهن .تهرهپنى ئهڭ مۇھىم ۋه ئهڭ ئاساس،ھهتتا بىردىنبىر يول دهپ قاراشتۇر
بهلكى قىسمهنلىك ئومۇمىيلىقنىڭ ئورنىنى .قىسمهنلىك ئومۇمىيلىقنى بېسىپ كېتىدۇ
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ۈن بۇ ھالدا ئىشالر قااليمىقانلىشىپ، ئىسالمىي ئۆزگهرتىش مهنپهئهتى ئۈچ.ئالىدۇ
  .كېتىدۇبولۇپ  زايهخىزمهت قىلدۇرلىشى مۇمكىن بولغان زور ئىمكانىيهتلهر 

  
 ئومۇمىيئىسالمىي مهنھهجنىڭ ئهتراپلىق ۋه ئومۇمىيلىقى ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ 

  بولىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
  

 ئۇ ئهتراپلىق ۋه ئومۇمىي بولۇپ،ئىسالمىي مهنھهجنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىدىن بىرى 
 ھهممىسىنىاجلىرىنىڭ ھهممىگه چېتىلىدىغان بارلىق تۈزۈلمىلهرنىڭ ئىنسانىيهت ئېھتىي

  .ئۆز ئىچىگه ئالغاندۇر
ئىسالمدىكى ئىبادهت نىزامى ئىنسان بىلهن ياراتقۇچى ئوتتۇرىسىدىكى :مهسىلهن

. ھېسابلىنىدۇئاالقىنى تهشكىل قىلىدىغان بولۇپ،ئۇ روھى جهھهتتىكى تهربىيهنىڭ يولى 
تۈرلۈك ئازغۇنلۇق ۋه گۇمراھلىقالردىن ساقالپ  ىيهتنىجهمئۋه  شهخسلهرنىھهمده 
  .....قاالاليدۇ

ئىسالمدىكى ئىقتىسادى نىزام بولسا ئادالهت تولۇق ئىشقا ئاشۇرۇلغان، 
مۇستهبىتلىك، زوراۋانلىق ۋه ئېكىسپوالتسىيهگه يول قويۇلمايدىغان ساغالم بولغان بىر 

  ......بهلگىلهپ بېرىدۇ دىزىسىنىئهن ئۇسۇللىرىنى ۋه -ئىقتىسادى ھاياتىنىڭ قائىده
ئاالقىلهرنى شهخسى مهنپهئهتلهر ئىجتىمائىي نىزام بولسا ئىجتىمائىي ئىسالمدىكى 

تۇغقانلىق مۇناسىۋهتلىرى -قىممهتلهر ئاساسىغا ۋه ياكى ئۇرۇغماددىي ئاساسىغا، ياكى 
  .....ئاساسىغا ئهمهس،بهلكى ئېتىقاد ۋه ئهخالق ئاساسىغا قۇرۇپ چىقىدۇ

ۋه دۆلهتنىڭ تۈرلۈك  قۇرۇلۇشىنىڭنىزام بولسا دۆلهت سىياسىي مدىكى ئىسال
،ئۇنىڭدا پۇقراالرنىڭ ئاپپاراتلىرىنىڭ ساغالم بولغان ئاساسىنى يارىتىپ بهرگهن بولۇپ

مهجبۇرىيهتلىرى،دۆلهتنىڭ ئىچكى ۋه تاشقى ئاالقىلىرى ۋه باشقا تهرهپلهر ئېنىق -ھوقۇق
  .....بهلگىلىگهن

ئۇرۇش ۋه جىھاد مهيدانلىرىدا ى نىزام بولسا ھهربىي ھاياتنىڭ،ئىسالمدىكى ئهسكىر
  .تهلهپ قىلىنىدىغان مۇھىم ئېھتىياجالرنىڭ ئاساسى قائىدىلىرى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان

ئىسالمى ئهقىدىنى ۋه ئىسالمنىڭ شۈبھىسىزكى،ئىسالمى مهنھهج ئۆز ئىچىگه ئالغان 
ىشىنى ئاساس قىلغان بۇ نىزامالر ۋه باشقا كائىنات قارىشى،ئىنسان قارىشى ۋه ھايات قار

نىزامالرنىڭ ھهممىسى ئىسالمى مهنھهجدىكى مۇشۇ ئوخشىمىغان نىزامالرنى تولۇق ئۆز 
 بىر ئىسالم ھهرىكىتى تهشكىللهشنى ئىچىگه ئالغان ۋه مۇشۇ تهرهپلهرگه تهڭ ئهھمىيهت بهرگهن
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  .قىلىپ بهلگىلهيدۇ پهرز
  

  مىلىكنىڭ زىيانلىرىئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلى
  

ھهقىقهتهنمۇ ئىسالمنىڭ بۈيۈكلۈكى ۋه تهسىر كۈچى ئىسالمغا بىر پۈتۈن دهۋهت 
 تهتبىقالشقاقىلىشقا، ئىسالمغا بىر پۈتۈن ئهمهل قىلىشقا ۋه ئىسالمنى بىر پۈتۈن 

 ئىسالمنىڭ مهلۇم -ئىسالمدىن ئىبارهت بۇ بىر پۈتۈن گهۋده پارچىالنغان.باغالنغان
ىيهت بېرىپ،باشقا تهرهپلىرىگه سهل قارالغاندا ئىسالم ئۆزىنىڭ بۇ تهرىپىگه ئهھم
  .قۇۋۋىتىنى ۋه تهسىرىنى يوقىتىدۇ-،كۈچبۈيۈكلۈكىنى

ئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىك كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زىيانالرنىڭ 
ۋه  پروگرامماچۈنكى ئهتراپلىق بولمىغان .بىرى ئىسالمى ئوبرازنىڭ خۇنۇكالشتۇرلىشىدۇر

مهلۇم ئىشالر بىلهنال چهكلهنگهن كۆز قاراش ئارقىلىق شهكىللهنگهن ئىسالمى ئوبراز 
  .ئوبرازدۇر خۇنۈكئهسلى گۈزهللىكىنى يوقاتقان  تهبىئىيكى

 چىقىرىدىغان زىيانالرنىڭ يهنه ئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىك كهلتۈرۈپ
شتۈرۈش،شۇنىڭ بىلهن كىشىلهرنى بىرى كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئىسالم سۈرىتىنى سهتله

  .ئىسالمدىن قاچۇرۇش ۋه يىراقالشتۇرۇشتۇر
ئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىك كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زىيانالرنىڭ 

ئۆزگهرتىش قهدىمىنى تېخىمۇ تىزلىتىشى ئىسالمىي يهنه بىرى توغرا يولدا ئىشقا سېلىنسا 
پ ئامىلالرنى پارچىلىۋېتىدۇ ۋه زايه مۇمكىن بولغان ئىسالمىي كۈچلهرنى،ئاكتى

  .قىلىۋېتىدۇ
ئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىك كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زىيانالرنىڭ 
 يهنه بىرى بولسا ئىسالم ھهرىكهتلىرىنىڭ كۆپ بولىشىدهك مهرهزنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ،

 ىگهن جامائهتلهرنى،ھهرقايسى ئورۇندا ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت قىلغۇچىالر ئارىسىدا كۆپل
  .كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ گۇرۇھۋازلىقالرنىۋه  گۇرۇھالرنى

ھهقىقهتهنمۇ ئىسالمى خىزمهتلهرنىڭ مهلۇم بىر تهرىپىگه چىڭ ئېسىلىۋېلىپ 
باشقا تهرهپلهرگه سهل قاراشتىن ئىبارهت ئىسالم ھهرىكىتىدىكى بىر تهرهپلىمىلىك بولسا 

 پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ىراده قىلغان، ئهتراپلىق، ئومۇميۈزلۈك بولىشىنى ئالله
ئۈچۈن پهيغهمبهر قىلىپ  تهتبىقالشئۇنىڭغا ئومۇميۈزلۈك دهۋهت قىلىش ۋه ئومۇميۈزلۈك 

 الله. نىڭ شهرىئىتىگه قىلىنغان تۆھمهتتۇر ۋه قهبىھ جىنايهتتۇراللهتاللىغان ئىسالمغا يهنى 
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سىلهرگه .رنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىمبۈگۈن سىله‹‹:قۇرئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇ
 ››.ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشىغا تاللىدىم.نىئمىتىمنى تولۇق قىلىپ بهردىم

  )ئايهت-3سۈره مائىد (
مانا قۇرئان كهرىم بهنى ئىسرائىلنىڭ بۇ قىلمىشىنى قاتتىق قامچىاليدۇ ۋه 

بىر قىسىم ئهھكاملىرىنى رىغا ئىشىنىپ،بىر قىسىم ئهھكاملى كىتابنىڭسىلهر ‹‹:ئهيىبلهيدۇ
ئىنكار قىالمسىلهر؟ سىلهردىن شۇنداق قىلغانالرنىڭ جازاسى پهقهت ھاياتى دۇنيادا 

 سۈره بهقهره(››.دۇچار بولۇشتۇرئازابقا خارلىققا قېلىش،قىيامهت كۈنى قاتتىق 
  )ئايهت-85

هردىن ساقىت ھهقىقهتهنمۇ ئىسالمنىڭ مهلۇم تهرىپىنى تۇتۇپ،مهلۇم تهرىپىنى نهز
مۇكهممهل  دېتاللىرىقىلىش يولى ئارقىلىق ئىسالمنى پارچىالش قىلمىشى بولسا ھهممه 

 ماشىنىنى پارچىلىۋهتكهنده،.ئوخشاشتۇربولغان ماشىنىنى ياكى بىر ئۈسكۈنىنى پارچىلىغانغا 
كېرهكسىز نهرسىگه  ئۈسكۈنهئېلىۋهتكهنده ئۇ ماشىنا ياكى  دېتالنىياكى مهلۇم بىر 

  .پ قېلىشى ئېنىقتۇرئايلىنى
ئىنسان جىسمىدىن ئاجرىتىۋېلىپ ھاياتلىق مهنبهسىدىن ئايرىلغان قولنىڭ 

 !...قىممىتى بولسۇن؟ نېمهياكى پۇتنىڭ ياكى قۇالقنىڭ ۋهياكى باشقا ئهزاالرنىڭ 
ياكى ئىلمىنىتى ئۆز جايىغا  دېتالىمهلۇم بىر سائهتنىڭ ياكى ماشىنىنىڭ بىر 

  !.ا ئۇنىڭ نېمه قىممىتى ۋه نېمه رولى بولسۇن؟ئۇنداقت ئورۇنالشتۇرۇلمىسا
ئۆزىگه تهۋه بولغان ئورۇن ۋه ھهجىمگه  قۇرۇلۇشىدائۇنداقتا ئىسالم ھهرىكىتى 

  !....ھهرىكهتنىڭ نېمه قىممىتى بولسۇن؟سىياسىي ئىگه بواللمىغان 
ئىسالمدىكى مۇشۇ ئاالھىده تولۇق بولغان بىر ۋهزىيهت يارىتىش ۋه ئىسالمى 

ى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىسالم ھهرىكىتى گهۋدىسىدىكى باشقا تهرهپلهر ئۆزگهرتىشن
بىلهن بىرلىشهلمىگهن ۋه ياندىشالمىغان بۇ خىزمهتلهرنىڭ تهسىرى ۋه قىممىتى ھامان 

  .ئاپهتلهر ئالدىدا زاۋاللىققا يۈز تۇتىدۇ ھېسسىيبولۇپ،پىكرى،روھى ۋه  ۋاقىتلىق
هن ئىسالم دۆلىتى مهۋجۇد بولمىغان  نىڭ قانۇنى ئاساسىدا بارلىققا كهلگالله

بۈگۈنكى كۈندىكى پۈتۈن ئىسالمى ھهرىكهتلهر ۋه ئىسالمى خىزمهتلهرنىڭ غايىسى ئاشۇ 
ئىسالم دۆلىتىنى بارلىققا كهلتۈرۈش ئۈچۈن شارائىت ھازىرالش ۋه تهييارلىق قىلىش 

  .دائىرىسى ئىچىده بولىشى الزىم
سىياسىي تهربىيه، -پىكرى،تهلىم-شۈبھىسىزكى،ئىسالمى ھهرىكهتنىڭ پارچىلىرى

 نىڭ ھاكىمىيىتىنى اللهزېمىندا -ھهرىكهت، ئهسكىرى ۋه باشقا خىزمهتلهرنىڭ ھهممىسى
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ئۇنداق بولمايدىكهن بۇ . باغالنغان بولىشى الزىممهيدانغا كهلتۈرۈشتىن ئىبارهت بىرال نىشانغا
جۇد ھالهتلىرىنى ۋه جاھىلىيهتنىڭ ئوخشىمىغان مهۋ رېئاللىقىنىخىزمهتلهر جاھىلىيهت 

 تهركىبىبىر  فولكلورلىرىنىڭبهلكى جاھىلىيهت .مهركهز قىلغان پائالىيهتلهر بولۇپ قالىدۇ
  .قىسمىغىال ئايلىنىپ قالىدۇ خاالس

  
قارشى تۇرۇشنىڭ ئومۇميۈزلۈك بولىشىنى  ئومۇميۈزلۈكىخىرىس ۋه ھۇجۇمنىڭ 

  تهلهپ قىلىدۇ
  

شهرئى جهھهتتىن ۋاجىپ  بولىشى ئومۇمىيئىسالم ھهرىكىتىنىڭ ھهرتهرهپلىمه ۋه 
بهلكى جاھىلىيهتنىڭ ھهر .بولغىنىغا ئوخشاشال، زۆرۈرىيهت نۇقتىسىدىنمۇ ۋاجىپتۇر

 ئوبيېكتىپتهرهپلىمه ۋه ئومۇميۈزلۈك بولغان خىرىس ۋه ھۇجۇملىرىغا تاقابىل تۇرۇشتىكى 
قا دۇچ چۈنكى بۈگۈنكى ئىسالمىيهت يهر يۈزىده ھهممه تهرهپتىن خىرىس.مۇقهررهرلىكتۇر

  ......كېلىۋاتىدۇ
مائارىپ -ئىسالمغا ھۇجۇم قىلىش پىالنلىرى ئىچىده پىكرى ۋه تهربىيه

جهھهتتىن ئىسالمغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش مهقسىتىده نۇرغۇن ئاپپاراتالر ۋه تهشكىالتالر 
  .ۋه يازما ئهسهرلهر تۈزۈلۈۋاتىدۇپروگراممىالر نۇرغۇنلىغان پىالن،.قۇرۇلۇۋاتىدۇ

جهھهتتىن ئىسالمغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش جهھهتته جتىمائىي ئىۋه سىياسىي 
ھالبۇكى بۇالرنى .نۇرغۇنلىغان پارتىيه ۋه تهشكىالتالر ئاكتىپ ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ

بۇالرنىڭ . كۆپلىگهن دۆلهتلهر ۋه ھهربىي ئىتتىپاقالر ئىقتىساد ۋه قورال بىلهن يۆلهۋاتىدۇ
نوپۇز ۋه قارار چىقىرىش ھوقۇقىنى ئۆز ىي سىياسپۈتۈن ئىسالمىيهت دائىرىسىده  مهقسىتى

قىلىش  كۈرهشئىسالمنى (مهيدانىدىن چېكىندۈرۈش  كۈرهشئىلكىگه ئېلىش،ئىسالمنى 
  .ۋه ئىسالمى يۈزلىنىشنى بىر بۇلۇڭغا قاپساپ قويۇشتۇر)ئىقتىدارىدىن مهھرۇم قىلىش

ىسالمنى يوقىتىش يولى بىلهن ئيىلتىزىدىن ئىسالم دهۋهتچىلىرىنى تازىالش ۋه تۈپ 
يوقىتىشنى مهقسهت قىلغان ئهمىلى سۇيقهسىت جهھهتته كۆپلىگهن يىلتىزىدىن تۈپ 

 ھۇجۇمالر تهشكىللىنىۋاتىدۇ ۋه ئاالھىده مهشىقلهندۈرۈلگهن، ئىلغار قورالالر سهپلهنگهن،
ئىسالمغا ئازراق ئاالقىسى بار  ئهقهللىيسى-كۆڭۈللىرى ئىسالمغا تهۋه ھهممه نهرسىگه

ۆچمهنلىك بىلهن تولۇپ كهتكهن ھهربىي قىسىمالر ۋه تهشكىالتالر ھهممه نهرسىگه ئ
  .مهيدانغا كهلتۈرلىۋاتىدۇ

ھهقىقهتهنمۇ،ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى ھهممه تهرهپتىن تۈرلۈك ھهرىكهت ۋه  
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 .پائالىيهتلهر ئارقىلىق ئىسالمىيهتنىڭ ئالدىنقى سهپلىرىگىچه سىڭىپ كىرىۋاتىدۇ
 مائارىپ، تهشۋىقات،ياشالر،ئايالالر ۋه باشقا ئوقۇغۇچىالر،ئىشچىالر، :مهسىلهن

  .تهرهپلهرگىچىلىك
ئهھۋال شۇنداق ئىكهن،ئىسالم دائىرىسىدىكى قارشىلىق ۋه تاقابىل تۇرۇشالرنىڭ 
بىر تهرهپلىمه ۋه يهككه ھالدا بولىشى،ئهتراپلىق ۋه ئومۇميۈزلۈك بولماسلىقى توغرا 

  .بوالمدۇ؟
ه قائىده جهھهتتىن تهڭ تۇرۇشنى تهلهپ ھهقىقهتهنمۇ،تاقابىل تۇرۇش مهنتىقه ۋ

 ئهمدى بۇنىڭغا ئۆز ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ دىنى جهھهتتىن پهس بولۇپ قېلىشىنى،. قىلىدۇ
دۈشمهنلىرى ئالدىدا مهغلۇپ بولۇشلىرىنى ۋه خورلۇق ئىچىده ھايات كهچۈرۈشلىرىنى 

 نېمهال قوبۇل قىاللمايدىغان شهرىئهت مهنتىقىسىنى قوشىدىغان بولساق ئهھۋ قهتئىي
  .بولىدۇ؟

پىتنه تۈگىگهن، دىن ‹‹: نىڭ كىتابىدا مۇنداق دهيدۇاللهشهرىئهت مهنتىقىسى 
  ››. ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالراللهپۈتۈنلهي 

  ››.ئۇالر ئۈچۈن ئىمكانىيىتىڭالرنىڭ بارىچه كۈچ تهييارالڭالر‹‹
مهتلىرىنى سهزسهڭ قهۋمدىن خىيانهت ئاال)مۇئاھىده تۈزگهن(ئهگهر سهن‹‹

 ھهقىقهتهن خائىنالرنى الله.مۇئاھىدىسىنى ئۇالرغا دادىللىق بىلهن تاشالپ بهرگىن
  ››.ياخشى كۆرمهيدۇ

، قىيىنالساڭالر قىلماڭالر،ئهگهر سىلهر دۈشمهننىڭ ئارقىسىدىن قوغالشقا سۇسلۇق‹‹
 ،سىلهر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نىلىدۇقىيئۇالرمۇ خۇددى سىلهرگه ئوخشاش 

 الله. دىن ئۈمىد قىلىسىلهرالله)غهلىبىنىيهنى شېھىت بولۇشنى،ساۋابنى ۋه (نهرسىنى
  ››.ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.ھهممىنى بىلگۈچىدۇر

: شهرىئهت مهنتىقىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق مۇنداق دهيدۇ
، ››. سۆيۈملۈكتۇر غا تېخىمۇ لهالكۈچلۈك مۆئمىن ئاجىز مۆئمىنگه قارىغاندا ياخشىدۇر ۋه ‹‹
پۇختا ۋه ۋايىغا يهتكۈزۈپ قىلىشىنى ئىش قىلغاندا  بىرىڭالرنىڭ سىلهردىن اللهشۈبھىسىزكى، ‹‹

سىلهر ئېھتىياجلىرىڭالرنى ‹‹،››.دىن ئىبارهتتۇر)تاكتىكا(ئالداش - ئۇرۇش‹‹».كۆرىدۇياخشى 
  ››.تىن پايدىلىنىڭالر)سىر ساقالش(تۇتۇش  مهخپىيئورۇنداشتا 
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  تۇنجى قېتىملىق ئىسالم ھهرىكىتىدىكى مۇكهممهللىك ۋه ئومۇمىيلىق
  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىكى ئىسالم ھهرىكىتى ئۈستىدىكى تهكشۈرۈشلهر 
 جامائهت تهرهپته بولمىسۇن ئىنتايىن ئهتراپلىق مهيلى،شهخسلهربىزگه ئۇ ھهرىكهتنىڭ مهيلى 

شكىل رامكىسى ئىچىده ۋه بىر رهھبهرلىك ئاستىدا ۋه ئومۇميۈزلۈك بولغانلىقىنى،بىر ته
چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىسالم ھهرىكىتىگه . ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهربىيه ساھهسىده  دېمهك.....ھهر تهرهپتىن كۆڭۈل بۆلهتتى
غان،جىھاد ساھهسىده تهربىيىچى بولغان بولسا،ئۈگۈتۈش ساھهسىده ئوقۇتقۇچى بول

ۋه بايراقدار بولغان،ئهنه  يېتهكچىقوماندان بولسا،پىالن تۈزۈش ۋه تهشكىللهش ساھهسىده 
  .شۇنىڭدهك ھاياتلىقنىڭ ھهممه تهرىپىده يولباشچى ئىدى

ربىيه يولىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرى ئۇنىڭ ته
غان ئىشالرغا چۈشۈپ قېلىشىدىن ئېھتىيات قىلىپ بهنده گۇناھ بولىدى‹‹:ئىپادىلىرىدىندۇر
›› . قهدهر،تهقۋادارالردىن بواللمايدۇئىشالرنى تهرك ئهتمىگهنگه) شۈبھىلىك(گۇناھ بولمايدىغان

 ››. سىلهرنىڭ ياخشىلىرىڭالردىندۇرئهخالقى ياخشى بولغانلىرىڭالر‹‹) تىرمىزى رىۋايىتى(
ىده ئهخالقى ئهڭ ياخشى بولغانالر ئىمانى مۆئمىنلهر ئىچ‹‹)بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى(

سىلهرنىڭ ياخشىلىرىڭالر ئۆز ئاياللىرى ئۈچۈن ياخشى . ئهڭ مۇكهممهل بولغانالردۇر
 ھهقىقهتهن رهھىمدىلدۇر، رهھىمدىللىقنى الله‹‹)تىرمىزى رىۋايىتى(››.بولغانالردۇر

ىنى رهھمدىللىققا دىلى قاتتىقلىققا ۋه باشقىالرغا قارىتا بهرمىگهن نهرس.كۆرىدۇياخشى 
  )مۇسلىم رىۋايىتى(›› .قارىتا بىرىدۇ

هسكىرى تهلىماتىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرى ئۇنىڭ ئ
 ،››.بالىلىرىڭالرغا ئوق ئېتىشنى،سۇ ئۈزۈشنى ۋه ئات مىنىشنى ئۈگۈتۈڭالر‹‹:ئىپادىسىدۇر

ا غازات قىلمىغان ۋه غازات قىلىش  يولىداللهكىمكى ‹‹››. مهرگهنلىكتۇر- بىلىڭالركى كۈچ‹‹
ئىرادىسىده بولمىغان ھالدا ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ مۇناپىقلىقنىڭ بىر تارمىقى ئۈستىده ئۆلگهن 

  غا مۇالقهت بولسا،اللهكىمكى جىھاد ئىزى قالدۇرمىغان ھالدا قىيامهت كۈنى ››‹‹ .بولىدۇ
  )تىرمىزى رىۋايىتى(››. بولىدۇ قا مۇالقهت قىلغاناللهئۇ ئۆزىنى كهمتۈكلۈك بىلهن 

ئىجتىمائىي پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرى ئۇنىڭ 
 - بىرىنى دوست تۇتۇش،بىر-ئارا بىر-مۆئمىنلهر ئۆز‹‹:تهلىماتىنىڭ ئىپادىلىرىدىندۇر

 .قىلىش جهھهتته بىر تهنگه ئوخشايدۇ مېھرىبانلىقبىرىگه -بىرىگه كۆيۈنۈش ۋه بىر
 ئاغرىپ قالسا،تهننىڭ باشقا ئهزالىرى ئۇيقۇسىزلىق ۋه قىززىش تهننىڭ مهلۇم بىر ئهزاسى
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ئۆزى ئۈچۈن ياخشى كۆرگهننى  بېرىڭالرسىلهرنىڭ ›› ‹‹.بىلهن تهڭ بىئارام بولىدۇ
كىمكى مۆئمىنلهرنىڭ ئىشىغا ››‹‹.مۆئمىن بواللمايدۇقېرىندىشى ئۈچۈنمۇ ياخشى كۆرمىگۈچه 

تۇل ئايالالر ۋه ››‹‹. قاتارىدىن ئهمهسئهھمىيهت بهرمهي كۈن ئۆتكۈزسه، ئۇ مۆئمىنلهر
  يولىدا جىھاد قىلغۇچىغا،كېچىنى ئۇخلىماستىن اللهىسكىنلهرنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئالغۇچى م

بۇخارى (››.ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزگۈچىگه ۋه ئىپتار قىلماستىن روزا تۇتقۇچىغا ئوخشايدۇ
 ئۇالرنىڭ ئۆز ھهمراھىغا اخشىسىي ھهمراھالرنىڭ نىڭ ئالدىدىكى الله‹‹) ۋه مۇسلىم رىۋايىتى

 ئالدىدىكى ياخشى اللهئۆز قوشنىسىغا ياخشى بولغۇچىالر .ياخشى بولغانلىرىدۇر
  ››.قوشنىالردىندۇر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرى بولسا،ئۇنىڭ ئىقتىسادى 
 - تاق شېرىكتۇربىرى بىلهن ئور-ئۈچ نهرسىده بىركىشىلهر ‹‹:تهلىماتىنىڭ ئىپادىلىرىدىندۇر

زېمىنى بار ئادهم ئۇنى ‹‹) ئهھمهد ۋه ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى(›› .چۆپته ۋه ئوتتا-سۇدا،ئوت
 ››.تېرىسۇن،ياكى قېرىندىشىغا تېرىپ پايدىلىنىشىغا بهرسۇن،ئۇنى ئىجارىگه ساتمىسۇن

بىزنىڭ بىرهر ئىشىمىزغا باش بولغان كىشىنىڭ ئۆيى بولمىسا، ئۇنىڭغا ئۆي ھازىرالپ ‹‹
  ››. بېرىلسۇنبولمىسا ئۇنىڭغا ئۇالغ ھازىرالپ ئۇلىقىئايالى بولمىسا ئۆيلهپ قويۇلسۇن،.رىلسۇنبې

قايسى بىر شهھهرده بىر ‹‹:ئىمام ئىبنى ھهزم مۇنداق قاراشنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ
ئادهم ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كهتسه،شۇ شهھهر ئاھالىسى قاتىلالر دهپ قارىلىپ، ئۇالردىن 

ئىسالم ۋه ‹‹مۇھهممهد غهززالىنىڭ شهيخ(››.تۆلىتىپ ئېلىنىدۇئۆلگۈچىنىڭ دىيىتى 
  )ناملىق ئهسىرىدىن››بىزدىكى ئىقتىسادى قىياپهت

دېمهك بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خىزمىتىنىڭ ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش 
ھاياتلىقنىڭ مهلۇم تهرىپى بىلهنال چهكلىنىپ قالمىغانلىقىنى،ھاياتتىكى مهلۇم بىر ئىش 

ىال توختاپ قالماستىن ھهممه تهرهپلهرگه چېتىلغانلىقىنى ۋه ھهممه تهرهپنى ئۆز ئۈستىد
  . كۆرۈمىزئىچىگه ئالغانلىقىنى 

قايسى زاماندا بولمىسۇن،چوقۇم پهيغهمبهر ئىسالم ھهرىكىتى مهيلى قايسى ئورۇن ۋه 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىزىدىن ئهگىشىپ مېڭىشى الزىمكى،ئۇنىڭ ئۇ يول ياكى بۇ يولغا 

  .هگىشىشىنى تالالش ھوقۇقى بولمايدۇئ
بۈگۈنكى ئىسالم ھهرىكىتى ھهممه تهرهپتىن ئهتراپلىق بولغان،ھهممه تهرهپته ۋه 

 نىڭ قانۇنىنى يهر يۈزى مىقياسىدا ھۆكۈمران قىلىشتىن ئىبارهت اللهھهممه تۈرلىرىده 
،مهيلى مهيلى تهنتهربىيه ھهرىكىتى بولسۇن.ئاساسى نىشانغا باغالنغان بولىشى كېرهك

كهشپىيات ۋه ئىختىرا خىزمىتى بولسۇن،مهيلى خهيرىيهت خىزمىتى بولسۇن،مهيلى 
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،ياكى ئىقتىسادى ۋه ياكى سىياسىيتهربىيه خىزمىتى بولسۇن،مهيلى پىكرى،ياكى 
ئهسكىرى خىزمهتلهر بولسۇن،بۇ جهھهتلهردىكى خىزمهت ۋه ھهرىكهتلهرنىڭ ھهممىسى 

ۇ غايه بىلهن تۇتاشمايدىكهن،ئۇنداقتا ئۇ ئىسالمى ئاشۇ نىشانغا باغالنمايدىكهن ۋه ئاش
  .بهلكى مهۋجۇدلۇق ئاساسىنىمۇ يوقىتىدۇ.قىممىتىنى يوقىتىدۇ

ناھايىتى مۇھىم ئهھمىيهتكه ھهقىقهتهن،تهربىيه خىزمىتى ئىسالم ھهرىكىتىده 
  ۋه باشقا تهرهپلهردىكى خىزمهتلهردىنشهرتى شۇكى ئۇ ئاشۇ نىشانغا باغالنغان بولۇشى.ىگهئ

  ئايرىلمىغان بولىشى كېرهك
پىكرى،ئىلمى ۋه ساقاپهت جهھهتتىكى خىزمهتلهرمۇ ئىسالم ھهرىكىتىده 

شهرتى شۇكى باشقا تهرهپتىكى خىزمهتلهر بىلهن ئۇيغۇنالشقان ۋه .ئوخشاشال مۇھىمدۇر
  .بىرىنى تولۇقالپ ماڭغان بولىشى كېرهك-بىر

، ئىجتىمائىيىلى،،ئهسكىرى،ھهرىكهت،تهشكسىياسىيئهنه شۇىڭغا ئوخشاشال 
خهيرىيهت ۋه باشقا تهرهپلهردىكى خىزمهتلهرمۇ ئىسالم ھهرىكىتىده مۇھىم ئهھمىيهتكه 

ئهمما شهرتى شۇكى بۇ تهرهپتىكى خىزمهتلهر مۇكهممهل، ئهتراپلىق بولغان .ئىگىدۇر
ئۆزىگه مۇناسىپ ھهجىمگه ئىگه بولىشى ۋه ئۆزىگه مۇناسىپ  ئىچىدهئىسالم ھهرىكىتى 

  .الزىم ۇلۇشىقويئورۇنغا 
شۈبھىسىزكى،ئىسالم ھهرىكىتىدىكى ھهربىر خىزمهتنىڭ قىممىتى،تهسىر كۈچى 

 .ۋه ئۇمۇمىيلىقنىڭ نهتىجىلىرىدۇرۋه چوڭقۇرلۇقى  پهقهت شۇ ئىسالم ھهرىكىتىدىكى تاكامۇللۇق 
ۋه  پهرزدۇرشۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ھهرىكىتىنى ئهتراپلىق ئېلىپ بېرىش شهرىئهتتىكى 

  .قهررهر زۆرۈرىيهتتۇرھهرىكهتتىكى مۇ
  

  ھازىرقى زامان ئىسالم ھهرىكىتىدىكى تاكامۇللۇق
  

ئىمام،شهھىد ھهسهنۇلبهننا ئىسالم ھهرىكىتىنى ئهتراپلىق ئېلىپ بېرىشنىڭ 
ۋه كهڭ دائىرىدىكى  ئومۇمىيبىزنىڭ ئىسالمغا بولغان ‹‹:زۆرۈرلىگىنى مۇنداق تهكىتلهيدۇ

رىمىز ئۈممهتنى ئىسالھ قىلىشنىڭ ھهممه چۈشهنچىمىزنىڭ نهتىجىسىده بىزنىڭ پىكىرلى
سىز قىلچه ئىككىلهنمهستىن بىزنىڭ دهۋىتىمىزنى .تهرهپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

  :بىزنىڭ دهۋىتىمىز.تۆۋهندىكى خۇسۇسىيهتلهرنىڭ ھهممىسىگه ئىگه دهپ ئېيتااليسىز
يغهمبهر  ۋه  په نىڭ كىتابىاللهچۈنكى بۇ دهۋهت ئىسالمنى .سهلهپلهرنىڭ دهۋىتىدۇر-1

ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىن ئىبارهت ئهسلىدىكى ساپ بۇلىقىغا قايتۇرۇشقا دهۋهت 
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  .قىلىدۇ
،بولۇپمۇ ئىشتائۆز ئهگهشكۈچىلىرىنى ھهممه چۈنكى بۇ دهۋهت .سۈننهت يولىدۇر-2

  .ئهقىده ۋه ئىبادهتلهرده ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه پاك سۈننهتكه ئهمهل قىلىشقا ئۈندهيدۇ
 چۈنكى بۇ دهۋهتنىڭ ساھىبلىرى ياخشىلىقنىڭ.ھهقىقىتىدۇر نىڭسوپىزم- 3

 داۋامالشتۇرۇش، مهخلۇقتىن يۈز ساپالشتۇرۇش،ئهمهلنى قهلبنىئاساسىنىڭ كۆڭۈلنى تازىالش،
  . ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلىشىدۇ ئۈچۈن ياخشى كۆرۈش ۋه ياخشىلىققا باغلىنىشاللهئۆرۈش،

ئهزالىرى ئىچكى جهھهتته  ىڭدهۋهتنچۈنكى بۇ .تهشكىالتتۇرسىياسىي -4
ھاكىمىيهتنى ئىسالھ قىلىشنى،تاشقى جهھهتته ئىسالم ئۈممىتى بىلهن باشقا ئۈممهتلهر 

ھۆرمهت –ئىززهت  خهلقنىئوتتۇرىسىدىكى ئاالقىغا بولغان قاراشنى توغرىالشنى ۋه 
  .تهلهپ قىلىدۇ تهربىيىلهشنىتۇيغۇسى ئاساسىدا 

لىم تهلهپ قىلىشنى ئهر ۋه ئايال چۈنكى ئىسالم ئى.ئىلمى ئۇيۇشمىدۇر-5
ئهمهلىيهتته جامائىتىمىزنىڭ يېغىن سورۇنلىرى .مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسىگه پهرز قىلغان

، ئهقلى ۋه روھى جىسمانىيۋه .تىدىغان،ساقاپهت يېتىلدۈرىدىغان مهكتهپتۇرىئىلىم ئۆگ
  .تهربىيه ئىنىستوتلىرىدۇر

قتىسادنى باشقۇرۇش ۋه ئۇنى چۈنكى ئىسالم دىنى ئى.ئىقتىسادى شىركهتتۇر-7
ئىسالمنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم .ئۆز يولى بىلهن تېپىشقا كۆڭۈل بۆلىدۇ

 نېمىدېگهن ئىقتىسادىياخشى ئادهمنىڭ ياخشى يول بىلهن تاپقان ‹‹:مۇنداق دهيدۇ
 بىلهن چارچىغان ھالدا كهچ قىلغان ئادهم گۇناھى ئهمگىكىكۈنىنى ھاالل ‹‹،››!.ياخشى

كهسىپدار مۆئمىننى ياخشى  ھهقىقهتهن الله‹‹،››.مهغپىرهت قىلىنغان ئادهمدۇر
  ››. كۆرىدۇ

 جهمئىيهتئىسالمى ‹‹چۈنكى بۇ دهۋهت ئهزالىرى.ئىجتىمائى پىكىردۇر-8
داۋاالش ۋه ئۈممهتنى شىپا تاپقۇزۇش  كېسهللىكلهرنىبۇ .نىڭ كېسهللىرىگه كۆڭۈل بۆلىدۇ››

  .يوللىرى ئۈستىده ئىزدىنىدۇ
 بىزنى ئىسالھات تهرهپلىرىنىڭ بىز ئىسالم مهزمۇنىنىڭ ئومۇمىيلىقى ۇنىڭدهك شهنهئ

پىكىرگه ئىگه قىلغان ۋه بىزنىڭ ھهرىكىتىمىزنى ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كهڭ دائىرىلىك 
بىزدىن باشقىالر مهلۇم بىر تهرهپكه .ئاشۇ تهرهپلهرنىڭ ھهممىسىگه قاراتقان دهپ قارايمىز

  ››.....ن پهيتته بىز ئاشۇ تهرهپلهرنىڭ ھهممىسىگه يۈزلىنىمىزيۈزلىنىۋاتقا
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  -ئۈچىنچى مۇھاكىمه

  ئىسالم ھهرىكىتىدىكى مۇۋازىنهتنىڭ ۋاجىپلىقى
  
  

ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ ) يهنى تهڭپۇڭلۇق(ئىسالم ھهرىكىتىدىكى مۇۋازىنهت
نهتنىڭ چۈنكى ئىسالم ھهرىكىتىدىكى مۇۋازى.بىخهتهرلىك قالقىنىغا ئوخشاپ كېتىدۇ

  .يوقىلىشى مۇقهررهر ھالدا مهغلۇبىيهتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
 دائىرىسى ۋه ئومۇمىيلىقىغا ئىسالم ھهرىكىتىدىكى تاكامۇللۇق ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ

 ئهمما مۇۋازىنهت بولسا ئىسالم ھهرىكىتى ئىچىدىكى تۈرلهرنىڭ مىقدارى،.قارىتىلغان
  .ھهجىمى ۋه ئۆلچىمىگه قارىتىلغان

 ھهرىكىتىنىڭئىسالم - مۇۋازىنهت دېگىنىمىز ھهرىكىتىدىكىسالم دېمهك ئى
تۈرلىرى بولغان ھهربىر خىزمهتكه ئۇنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى ۋه ۋهزنىگه قاراپ مۇۋاپىق 
ئهھمىيهت بېرىش ۋه تۈرلۈك خىزمهتلهرگه ئهھمىيهت بېرىش  جهھهتته تهڭپۇڭلۇقنى 

  .ئىشقا ئاشۇرۇش دېگهنلىكتۇر
  

  ئىشالردىكى قىممىتىمۇۋازىنهتنىڭ ھهممه 
  

ۋه مهنىۋى ماددىي تهڭپۇڭلۇقىنى ساقالش، ئۆلچهملىرىنىڭمۇۋازىنهت ھهرىكهت 
  . پهرقلهنمهسلىكىدۇرھهممىسىگه قارىتا ئۆلچهملهرنىڭ  ئىشالرنىڭ

ساغالملىق ۋه .دېمهك مۇۋازىنهت ھهرقانداق مۇرهككهپ ئىشالرنىڭ ئاساسى
  :للىرى تۆۋهندىكىچهبۇنىڭ مىسا.بىخهتهرلىكنىڭ مۇھىم كاپالىتىدۇر

ئىقتىدارىنىڭ  نېرۋا ئهقلى ۋه ساراڭلىقنى ئېلىپ ئېيتساق،ئۇ ئادهمدىكى:مهسىلهن
شۇڭا بۇنداق كىشىلهر ئادهتته بىنورمال ئادهم .تهڭپۇڭلىقىنى يوقاتقانلىقنىڭ نهتىجىسىدۇر

  .ياكى تهڭپۇڭلۇقىنى يوقاتقان ئادهم دهپ ئاتىلىدۇ
نسان مېڭىسىدىكى توكنىڭ ئېشىپ قاتتىق باش ئاغرىق كېسىلى بولسا ئى

  .بىرىدۇر سهۋهبلىرىنىڭئۇنىڭ  كېتىشى
 سهۋهبلهرنىڭقان ئاجىزلىق ۋه قان كهملىك كېسىلىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان 
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بىر قىزىل قان شارچىلىرى بىلهن ئاق قان شارچىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇۋازىنهتنىڭ ۋه 
  .بۇزۇلىشىدۇر تهڭپۇڭلۇقىنىڭ

جىسمىدىكى مۇۋازىنهتنىڭ يوقۇلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان مانا بۇالر ئىنسان 
  .بۇنىڭغا يهنه قانچه ئونلىغان مىسالالرنى كهلتۈرۈش مۇمكىن.قىسمهن ئهھۋالالردۇر

ئهمما كائىنات ۋه ھاياتلىقتىكى مۇۋازىنهتنىڭ يوقىلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان 
  :مهسىلهن.چىقىش مۇمكىن ئهمهس ھېسابالپئاقىۋهتلهرنى 

قۇياش ۋه باشقا پىالنىتالرنىڭ ئايلىنىشىدىكى مۇۋازىنهت ۋه يهرشارى،
 ،ئهقهللىيسى. ئىنتايىن خهتهرلىك ئاقىۋهتلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ ئۆزگىرىشىتهڭپۇڭلۇقنىڭ 

كۈندۈزنىڭ ئىنتىزامى تهسىرگه ئۇچراپ،ئىنسانالر،ھايۋانالر ۋه پۈتۈن ھاياتلىق -كېچه
  . ئېغىر زىيانالرغا ئۇچرىشى مۇمكىن

ئىمارهتلهر ۋه كۆۋرۈكلهردىمۇ ئۈسكۈنىلهر،- نسانالر ياساپ چىققان ماشىناھهتتا ئى
مۇۋازىنهت قائىدىسى بولۇپ،بۇ نهرسىلهردىكى ئۆلچهم ۋه ھهجىملهرنىڭ قااليمىقانلىشىپ 

  .كېتىشى خهتهرلىك ۋه قايغۇلۇق ئاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن
  

  مۇۋازىنهتنىڭ ئىسالم ھهرىكىتىدىكى قىممىتى
  

ساغالم ۋه توغرا بولغان ئىسالم ھهرىكىتى پهقهت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يولىنى ئاساس قىلغان،ھهممه تهرهپتىن ئهتراپلىق بولغان، ئۆلچهم،مىقدار ۋه تهرتىپلىرىده 

  .مۇۋازىنهتنى يهنى تهڭپۇڭلۇقنى ساقالپ قالغان ھهرىكهتتۇر
 بېسىپ كهتكهن ياكى مهلۇم ئىسالم ھهرىكىتىده مهلۇم تهرهپ يهنه بىر تهرهپنى

باشقا تهرهپلهرگه سهل قارالغاندا ھهرىكهتنىڭ تهرهققىياتىدا ۋه  بېرىلىپتهرهپكه ئهھمىيهت 
شۇنىڭغا ئهگىشىپ ئېرىشكهن نهتىجىلهرمۇ ساغالم .تهڭپۇڭلۇقىدا مهسىله كۆرۈلىدۇ

  .بولمايدۇ
ئۆز ئىچىگه ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ تاكامۇل بولىشى يهنى ئهتراپلىق،ھهممه تهرهپنى 

ۋاجىپ بولغاندهك،ئىسالم ھهرىكىتىدىكى مۇۋازىنهتنى ئىشقا  قهتئىيئالغان بولىشى 
ئاشۇرۇشمۇ يهنى ئىسالمى خىزمهتلهرنىڭ ئىسالم ھهرىكىتىدىكى ئورنى،ۋهزنى ۋه 

  .ئهھمىيىتى بويىچه تهڭپۇڭلۇقنى ئىشقا ئاشۇرۇشمۇ ئوخشاشال ۋاجىپتۇر
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مۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىم مۇھىمىنى ئالدىدا قىلىش مهنتىقىسى 
  شهرتىدۇر
 

ئىسالم ھهرىكىتىده ياكى ئىسالمى ئۆزگهرتىشته مۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇرۇش 
، ئۇنىڭ  تېگىشلىكلىرىنىقويۇشقا -ئۈچۈن ئىسالمى خىزمهتلهرنىڭ ئهڭ ئالدىدا قىلىشقا

همبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغبۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم.ئۆلچهم ۋه مىقدارلىرىنى تونۇۋېلىش زۆرۈردۇر
ئاساسلىرىنى  ،پرىنسىپلىرىنى مهنھهجنىڭ ۋه ساھابىلهرنىڭ ئهمىلى ھاياتى ئاساسىدا ئىسالمى

  .الزىم چۈشىنىشۋه قائىدىلىرىنى توغرا ۋه مۇكهممهل 
 . قىلىدىغىنى ئىنساندىكى مېڭىدۇرئىنساننىڭ پۈتۈن ھهرىكهتلىرىگه يېتهكچىلىك

ىنسان جىسمىنىڭ ئهڭ ئۈستىگه،باشقا ئهزاالرنىڭ ئۆز شۇڭا مېڭه جايالشقان باشنىڭ ئ
قۇرۇلۇشىدىكى جىسمانىي ئىنساننىڭ  ئورۇنالشتۇرۇلۇشىرهت بويىچه  مۇناسىپرولىغا 
  .مۇۋازىنهتتۇر تهبىئىي

ئهڭ بېشىدا  جىسمىنىڭلېكىن قوماندانلىق رولىنى ئوينايدىغان مېڭىنىڭ ئىنسان 
بىر ئهزانىڭمۇ ئاددىي ئهزاالرنىڭ ھهتتا بولۇشى ھهرگىزمۇ ئىنسان جىسمىدىكى باشقا 

 ھهممىسىنىڭ ئۆزىگه مۇناسىپ ۋهزىپىسى،.قىممىتىنى ئىنكار قىلىشتىن دېرهك بهرمهيدۇ
  .رولى ۋه قىممىتى بار
ئىسالم ھهرىكىتى قۇرۇلۇشىدىكى قۇرۇلۇشىدىكى بۇ تاكامۇللۇق جىسمانىي ئىنساننىڭ 

قائىدىسى ئىنسان جىسمىدىكى مۇھىمىنى ئالدىدا قويۇش .تاكامۇللۇققا ئوخشايدۇ
  .مۇۋازىنهتنى بهلگىلىگهنگه  ئوخشاشال ئىسالم ھهرىكىتىدىكى مۇۋازىنهتنىمۇ بهلگىلهيدۇ

  
ھالقىالر قانداق رهتكه  تېگىشلىكئىسالم ھهرىكىتىدىكى ئالدىدا قويۇشقا 

  تۇرغۇزۇلىدۇ؟
  

گه شۈبھىسىزكى ئىسالم ھهرىكىتى كۆپ تهرهپلهرگه ۋه ئىنتايىن كهڭ مهقسهتلهر
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشالرنى رهتكه تۇرغۇزۇشتىكى مۇھىمىنى ئالدىغا قويۇش .ئىگه ھهرىكهتتۇر

تهرتىپى ۋه قائىدىسى بويىچه ئىسالم ھهرىكىتىدىكى ھهرقايسى تهرهپ ۋه مهقسهتلهرنى 
  :رهتكه تۇرغۇزۇش زۆرۈردۇر

  ئهقىده ۋه تهربىيه تهرهپ
ه،ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ شۈبھىسىزكى،مۇھىمىنى ئالدىدا قويۇش قائىدىسى بويىچ
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بهلكى ساغالم ئهقىدىنى چىقىش .ئهقىده تهرىپى باشقا پۈتۈن خىزمهتلهرنىڭ ئاساسىدۇر
 قۇرئان اللهشۇنىڭ ئۈچۈنمۇ . قىلمىغان ھهرقانداق ئهمهلنىڭ ھېچقانداق قىممىتى بولمايدۇ

 ئۆزىگه الله‹‹ :كهرىمده بۇنى ئاالھىده ئورۇنغا قويۇپ ۋه مۇقهررهرلهشتۈرۈپ مۇنداق دهيدۇ
 ئۆزى خالىغان اللهبۇنىڭدىن باشقىنى . شېرىك كهلتۈرۈلۈشنى ئهلۋهتته مهغپىرهت قىلمايدۇ

 غا شېرىك كهلتۈرىدىكهن،چوڭ گۇناھ سادىر اللهكىمكى،.ئادهمگه مهغپىرهت قىلىدۇ
  ››.قىلغان بولىدۇ

. ئهلۋهتته كهچۈرمهيدۇ كهلتۈرۈلۈشىنى ئۆزىگه بىرهر نهرسىنىڭ شېرىك الله‹‹
 غا اللهكىمكى . ئۆزى خالىغان ئادهم ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىدۇاللهىن باشقىنى بۇنىڭد

  )ئايهت-116سۈره نىسا (››.شېرىك كهلتۈرىدىكهن،ئۇ ھهقىقهتهن قاتتىق ئازغان بولىدۇ
  ئهقىده ۋه شهرىئهت ھهققىدىكى چۈشهنچه

ئهقىده ئىلمى بىلهن شهرىئهت ئىلمى ھهقىقهتهن باشقا بارلىق ئىلىم ۋه 
مۇھىمىنى ئالدىدا قويۇش قائىدىسى بويىچه ئۇنى ئالدىنقى .لهرنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇساقاپهت

 سىلهردىن ئىمان ئېيتقان ۋه ئېلىم الله‹‹: مۇنداق دهيدۇالله!.ئورۇنغا قويۇش كېرهك
  )ئايهت-11سۈره مۇجادىله (››.كۆتۈرىدۇ يۇقىرىبېرىلگهنلهرنى بىر قانچه دهرىجه 
 ياخشىلىق ئىراده الله‹‹:دىسىده مۇنداق دېيىلگهن ھهپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى(››.قىلغان كىشىنى دىندا چۈشهنچىگه ئىگه قىلىدۇ
: رىۋايهت قىلىنىشچه،بىر كىشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ

 ››.يسىاليهنى يات،يېڭى ئىلىملهردىن ئۈگۈتۈپ قو-ئاجايىپاتلىرىدىن ماڭا ئىلىمنىڭ ‹‹
ئۇ . دېدى››.ئىلىمنىڭ بېشىنى بىلهمسهن؟‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ كىشىگه.دېدى
پهرۋهردىگارىڭنى ‹‹ :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم.دهپ سورىدى››.ئىلىمنىڭ بېشى نېمه؟‹‹:كىشى

ئۇنداقتا ‹‹ :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. دېدى››.ھهئه‹‹:ئۇ كىشى .دېدى ››.تونۇدۇڭمۇ
 خالىغان مىقداردا الله‹‹ئۇ كىشى. دېدى››. ھهقلىرىنى ئورۇندىدىڭمۇ؟گارىڭنىڭپهرۋهردى

كىشى ئۇ . دېدى››.ئۆلۈمنى تونۇدۇڭمۇ؟‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم.دېدى››. ئورۇندىدىم
 ››.ئۆلۈمگه قانداق تهييارلىق قىلدىڭ؟ئۇنداقتا ‹‹پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم.  دېدى›› ھهئه‹‹

 :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. دېدى››. خالىغان دهرىجىده تهييارلىق قىلدىمالله‹‹ئۇ كىشى.دېدى
 شۇ.، مۇشۇ جهھهتتىكى بىلىمىڭنى پۇختىالپ ئاندىن كهلگىن كېتىپسهن قايتىپ ‹‹

  . دېدى›› .يات ئىلىملهردىن ئۆگىتىپ قويىمىز-يېڭىئاندىن چاغدا 
 ئالىمنىڭ ئارتۇقچىلىقى  قارىغاندائابىدقا‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ

  ››.سىلهرنىڭ ئهڭ ئاددىراقىڭالردىن مېنىڭ ئارتۇقچىلىقىمغا ئوخشاش



 

 

28 

28 

ھهممه پاكىتالر بىرهر نهرسىنى كۆرسىتىدۇ دېسهك،ئۇ پهقهت  يۇقىرىدىكىئهگهر 
دېمهك  . قائىدىسىنى تۇتۇشنىڭ ۋاجىپلىقىنى كۆرسىتىدۇنهرسىده مۇھىمىنى ئالدىدا قويۇش

 جىھادتىمۇ.بۇ قائىده ئىبادهتتىمۇ بار.الدىدا قويۇش قائىدىسى بارئىلىمدىمۇ مۇھىمىنى ئ
شۇڭا بۇ قائىدىنى .پائالىيهتلهردىمۇ بارسىياسىي خىزمهتلهردىمۇ بار ۋه ئىجتىمائىي .بار

  .كۆزده تۇتماي مېڭىش قارىغۇالرچه ۋه ئاڭسىزالرچه مېڭىشتۇر
  ئىبادهت ۋه مۇۋازىنهت قائىدىسى
 نىڭ شهرىئىتىدىكى قىممىتىنىڭ اللهۇنىڭ ئىبادهتنىڭ ئۆزىگه كهلسهك،ئ

چوڭلۇقىغا قارىماي،ئۇ مۇۋازىنهت رامكىسى ئىچىده مۇھىمىنى ئالدىدا قويۇش قائىدىسىگه 
يهنى نامازدىن پارىغ (ناماز ئوقۇپ بولغاندا ‹‹: مۇنداق دهيدۇاللهقۇرئان كهرىمده .بويسۇنىدۇ

 نىڭ الله)ۇالتىڭالر بىلهن بولۇپيهنى ئۆز مهشغ(زېمىنغا تارىلىپ) بولغىنىڭالردىن كېيىن
  )ئايهت- 10سۈره جۇمۇئه (››.پهزلىدىن تهلهپ قىلىڭالر

 مۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا  ناماز بىلهن تۇرمۇش ئهمگىكى ئوتتۇرىسىدابۇ ئايهت
 چۈشهنچىسىده تۇرمۇش مهشغۇالتلىرىنىڭ ئۆزىمۇ چۈنكى ئىسالم.بولغان روشهن چاقىرىقتۇر

هنچىگه قارشى يول تۇتۇش ئىسالمى مۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ،بۇ چۈش بولۇپئىبادهت 
مانا بۇ ئۆمهر ئىبنى خهتتاپنىڭ مهسجىد ئىچىده .كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ يېتهرسىزلىكلهرنى

ناماز ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئۇزۇن قىرائهت باشالپ كىشىلهرنى كاشىال قىلغان بىر 
بىزگه !.تۇر‹‹:ئۆمهر ئۇ ئادهمگه.ن ئامىلدۇربولغا سهۋهبئادهمنى ھاسىسى بىلهن ئۇرۇشىغا 

يهنى دىنىمىزنىڭ ھاياتى كۈچىنى (!. سىنى ئۆلتۈرسۇنالله! دىنىمىزنى ئۆلتۈرۈپ بهرمه
  .دېگهن ››)يوقاتما

رىۋايهت قىلىنىشچه،بىر ئادهم تاغقا چىقىپ كېتىپ،شۇ يهرده ئىبادهت قىلىشقا 
ۇرىغا چاقىرىپ كېلىنگهندىن ئۇ ئادهم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇز.باشلىغان

سهن ۋه سىلهرنىڭ ھېچقايسىڭالر ئۇنداق ‹‹:كېيىن،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا
ئىسالم مهيدانلىرىدا چىداملىق كۆرسهتكىنى ئۇنىڭ  بىرىڭالرنىڭسىلهرنىڭ .قىلماڭالر

  ››.ئۆزى يالغۇز قېرىق يىل ئىبادهت قىلغىنىدىن ياخشىدۇر
  ىكۈچ ۋه مۇۋازىنهت قائىدىس

بۇنىڭغا شهرىئهتته ئاالھىده . كۈچتۇرئهسكىرى- بىز بۇ يهرده كۆزده تۇتۇۋاتقان كۈچ
لېكىن بۇنىڭ شهرىئهتته تۇتقان ئورنى ئىسالم ياشاۋاتقان شارائىتقا قاراپ .ئورۇن بېرىلگهن
  .يهنى چوڭىيىدۇ ۋه كىچىكلهيدۇ.ئۆزگۈرۈپ تۇرىدۇ

ۇرۇش قىلىش مۇسۇلمانالرنىڭ شارائىتتا تۇرىۋاتقان بولسا ئ تهبىئىيئهگهر ئىسالم 
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شۇڭا ئهسكىرى كۈچنىڭ شهرىئهتتىكى ئورنىمۇ بىر .ھاياتىدا ئاساسى ئورۇندا تۇرمايدۇ
ئهمما ئىسالم مۈشكۈل شارائىتتا تۇرغان،ئىسالمغا تاجاۋۇز .قهدهر كىچىكرهك بولىدۇ

رى ۋه قىلىنغان،ئهقىده ۋه پىكىرلهر ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان،ئىسالم ئاھالىسى،ئىسالم ئهۋالدلى
ئىسالم زېمىنلىرى ھۇجۇمغا ئۇچرىغان ۋه ئىشغال قىلىنغان شارائىتالر ئاستىدا جىھاد 

ئهيىن بولۇپ،باشقا ئهمهللهرنىڭ  پهرزقىلىش ۋه ئۇرۇش قىلىش پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا 
  .ھهممىسى لهھۋى،ئويۇن ۋه جهڭدىن قاچقانلىق دهپ قارىلىدۇ

قىلىشنى ىدى ھهرهمده ئېتىكاپ ئابدۇلال ئىبنى مۇبارهك جىھاد قىلىشتىن مهسج
  :ئارتۇق بىلگهن يېقىن قېرىنداشلىرىدىن بىرىگه يازغان خېتىده تولىمۇ توغرا گهپ قىلغان

  ئهي ھهرهمگه چوقۇنغۇچى،كۆرسهڭ ئىدى،
  بىزنى ئۆلۈم ئارىسىدا جهڭگاھ تامان،

  جهينامازدىن چۈشمهي قىلغان ئىبادىتىڭ،
  ئويۇن ئىدى،چۈشۈنهتتىڭ سهن بىگۇمان،

  ىڭ بويالپ سىرغىغىنى ياشىڭ بولسا،مهڭز
  .كۆكسىمىزنى بويىغىنى قىپقىزىل قان

  سىياسهت ۋه مۇۋازىنهت قائىدىسى
تهرهپ بولسا ناھايىتى مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه سىياسىي ئىسالم ھهرىكىتىدىكى 

چۈنكى . ئهمما ئۇنىڭ مۇھىملىقى يهنىال ئهقىده تهرهپتىن تۆۋهن تۇرىدۇ.بىر تهرهپتۇر
سىياسىي ئهقىده . خىزمهتنىڭ ۋه باشقا پۈتۈن خىزمهتلهرنىڭ ئاساسىدۇراسىي سىيئهقىده 

ئىسالم ھهرىكىتىدىكى . قورغىنى ۋه بىخهتهرلىك قالقىنىدۇر مۇداپىئهخىزمهتلهرنىڭ 
خىزمهت،ئهسكىرى خىزمهت ئوخشاشال سىياسىي مۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن 

 ئۇنداق بولمايدىكهن،.بېرىلىشى كېرهكبهلگىلهنگهن ئورۇن ۋه ھهجىم ئىچىده ئېلىپ 
ئهمهس،بهلكى غايىگه ئايلىنىپ  ۋاسىتهخىزمهت مهزمۇنى يوق قۇرۇق شوئارغا،سىياسىي 

  . ئاخىرىنى تونۇغىلى بولمايدىغان تۇيۇق يولغا كىرىپ قالىدۇ-ھېچبولمىغاندا باش.قالىدۇ
  :قۇرئان كهرىمدىكى مۇۋازىنهتتىن نهمۇنىلهر

هلهرده، ئىشالردا ۋه مهسىلىلهرده مۇۋازىنهتنى ئىشقا تۆۋهنده بىز تۈرلۈك ساھ
ئاشۇرۇشنىڭ زۆرۈرلىكىگه ئىشارهت قىلىدىغان قۇرئان ئايهتلىرىدىن بىر بۆلۈكىنى 

  :كهلتۈرىمىز
ئهرزىمهيدىغانلىقىنى  ھېچنېمىگه ئاخىرهتلىك قىممهت ئالدىدا دۇنيالىق قىممهتنىڭ
 ئاخىرهت تهلهپلىرى ئارىسىدىكى ئىقرار قىلىشىغا قارىماي،دۇنيا تهلهپلىرى بىلهن
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 ساڭا بهرگهن بايلىق الله‹‹:  مۇنداق دهيدۇاللهمۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇرۇش ھهققىده 
 ساڭا الله.دۇنيادىكى نېسىۋهڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىن.بىلهن ئاخىرهت يۇرتىنى تىلىگىن

ىقنى يهر يۈزىده بۇزغۇنچىل.ياخشىلىق قىلغىن) يولىدىمۇ الله(ياخشىلىق قىلغاندهك سهن
سۈره (››. ھهقىقهتهن بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرمهيدۇالله.تىلىمىگىن
  )ئايهت-77قهسهس 

ياخشىلىق ئۇقۇمىنىڭ پهقهت ناماز ۋه بهزى ئىبادهتلهر بىلهنال چهكلىنىپ 
قالماسلىقى ئۈچۈن،ياخشىلىقنىڭ ھهممه تهرهپلهرده تاكامۇللۇقنى ۋه مۇۋازىنهتنى ئىشقا 

سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋه كۈن پاتقان تهرهپكه ‹‹: تائاال مۇنداق دهيدۇالله ئاشۇرۇش ھهققىده
 غا، ئاخىرهت اللهبهلكى .يۈز كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئهمهلگه ياتمايدۇ

، پهيغهمبهرلهرگه ئىما )كىتابالرغا  نازىل قىلغان اللهيهنى (كىتابقا كۈنىگه،پهرىشتىلهرگه،
ئهقرىباالرغا، يېتىمالرغا،مىسكىنلهرگه، - سىدىن خىشنى سۆيۈش يۈزىاللهكهلتۈرۈش،

 ،)يهنى پۇل مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرلهرگه(ئىبنى سهبىللهرگه
 ،ناماز ئوقۇش،بېرىشمال ياردهم - ئېرىشىشىگه  پۇلئازادلىققا سائىلالرغا ۋه قۇلالرنىڭ 

 نىڭ يولىدا الله(ۋه  كېسهللىككه،ئهھدىگه ۋاپا قىلىش، يوقسۇزلۇققا،بېرىشزاكات 
 )ئىمانىدا(ئهنه شۇالر. ياخشى ئهمهلگه كىرىدۇ بېرىشئۇرۇشقا بهرداشلىق  )قىلىنغان

  )ئايهت-177سۈره بهقهره  (››.ئهنه شۇالر تهقۋادار ئادهملهردۇر.راستچىل ئادهملهردۇر
 اللهمال چىقىم قىلىشتا مۇۋازىنهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ھهققىده - يولىدا پۇلالله

قولۇڭنى  ،)يهنى بېخىللىق قىلمىغىن(قولۇڭنى بوينۇڭغا باغلىۋالمىغىن‹‹:ال مۇنداق دهيدۇتائا
 )ئۇنداق قىلساڭ پۇلسىز قېلىپ)(يهنى ئىسراپ قىلمىغىن(تولىمۇ ئېچىپ كهتمىگىن

  )ئايهت-29سۈره ئىسرا  (››.ماالمهتكه،پۇشايمانغا قالىسهن
ماددىي يهنى  ھېسسىيه ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرىگه قارىشى تۇرۇش ئۈچۈن روھى ۋ

 تائاال مۇنداق اللهجهھهتتىن تهييارلىق كۆرۈشته مۇۋازىنهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ھهققىده 
ئۈچۈن قولۇڭالردىن كېلىشىچه قورال )ئۇرۇش قىلىش(دۈشمهنلىرىڭالر بىلهن ‹‹:دهيدۇ

 ئۆزۈڭالرنىڭ، نىڭ دۈشمىنىنىاللهبۇنىڭ بىلهن .جهڭ ئېتى تهييارالڭالر كۈچى،
سۈره ئهنفال  (››.قورقۇتىسىلهرىرىڭالرنى ۋه ئۇالردىن باشقا دۈشمهنلهرنى دۈشمهنل

  )ئايهت-61
ئىبادهتنىڭ مۇشهققهتلىرىگه ۋه - ئى مۆئمىنلهر،تائهت‹‹: يهنه مۇنداق دهيدۇالله

سىلهرگه يهتكهن ئېغىرچىلىقالرغا سهۋرى قىلىڭالر، دۈشمهنلهرگه زىياده چىداملىق 
مهقسىتىڭالرغا يېتىش ئۈچۈن .جىھادقا تهييار تۇرۇڭالر)پساقال چېگرالىڭالرنى(،بۇلۇڭالر
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  )ئايهت-200سۈره ئالى ئىمران  (››. دىن قورقۇڭالرالله
بىر جامائهگه )مۇشرىكالردىن!(ئى مۆئمىنلهر‹‹: تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇالله

 مۇۋهپپهقىيهت. كۆرسىتىڭالرئۇچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق )يهنى دۈشمهن قوشۇنىغا(
  )ئايهت- 45سۈره ئهنفال (››.نى كۆپ ياد ئېتىڭالراللهىنىشىڭالر ئۈچۈن قاز

دۈشمهنلهرنىڭ شهررىدىن ساقلىنىش (ئى مۆئمىنلهر‹‹: تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇالله
تۈركۈم بولۇپ ياكى ھهممىڭالر بىر - ئۇرۇشقا تۈركۈم.تهييارلىق ھالىتىده تۇرۇڭالر)ئۈچۈن

  )يهتئا-71سۈره نىسا  (››.بولۇپ چىقىڭالر
 )جىھادتا(سهن مۆئمىنلهر بىلهن !)ئى مۇھهممهد(‹‹:  تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇالله

بىرگه بولۇپ،ئۇالر بىلهن ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سهن بىلهن 
سهجدىگه .يېنىدا تۇتسۇن) ئېھتىيات ئۈچۈن(بىرلىكته نامازغا تۇرسۇن، قوراللىرىنى

يهنى ناماز ئوقۇپ بولغان پىرقه (ېيىن ئۇالر ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ تۇرسۇن بېرىپ بولغاندىن ك
ناماز ئوقۇمىغان ئىككىنچى بىر )ئارقاڭالردا كۆزهتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن،ئۇالرنىڭ ئورنىغا

 )دۈشمهنلهردىن(ناماز ئوقۇسۇن، )يهنى ئارقاڭدا(سهن بىلهن بىرلىكته كېلىپپىرقه 
 ئۇرۇشۇشقا تهييار تۇرۇش دۈشمهنلهر بىلهن(ۇن،ئېھتىياتچانلىق بىلهن ھوشيار تۇرس

  قوراللىرىڭالردىن،قوراللىرىنى يېنىدا تۇتسۇن،كاپىرالر سىلهرنىڭ )يۈزىسىدىن
) تۇيۇقسىزدىن(ئهشيالىرىڭالردىن غهپلهتته قېلىشالرنى،شۇنىڭ بىلهن سىلهرگه بىردىنال

ىلىش پۇرسىتىگه يهنى دۈشمهنلهرنىڭ سىلهرگه ھۇجۇم ق.(ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ
 يۇقىرىدىكىئىگه بواللماسلىقى ئۈچۈن ھهممىڭالر بىرال ۋاقىتتا يىغىلىپ ناماز ئوقۇماي،

ھهرهج بولىدىغان بولسا ياكى  سهۋهبلىكئهگهر سىلهرگه يامغۇر )ئۇسۇل بويىچه ئوقۇڭالر
قوراللىرىڭالرنى قويۇپ قويساڭالر سىلهرگه ھېچ گۇناھ )بۇ چاغدا(بولساڭالر كېسهل
 ھهقىقهتهن كاپىرالر ئۈچۈن خورلىغۇچى الله. بۇلۇڭالرئېھتىياتچان ۋه ھوشيار .دۇبولماي
  )ئايهت-102سۈره نىسا  (››.تهييارلىدىئازاب 

  
نورماللىقنى ئىشقا ئاشۇرۇپ چهكتىن ئاشۇرۋېتىشنى مهنئى - مۇۋازىنهت

  قىلىشتۇر
  

زىنهتنى ئىشلىرىدىمۇ مۇۋا ئىبادهتپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهممه ئىشتا ھهتتا 
 چهكلهشكه ھېرىسمهن ۋه نورماللىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا،تهرسالىقنى ۋه چهكتىن ئاشۇرۋېتىشنى

  .ئىدى
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 كۆرسىتىپتۆۋهنده بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدىكى مۇۋازىنهتنى 
  :پاكىتالردىن بىر بۆلۈكىنى كهلتۈرىمىز بېرىدىغان

شىچه،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا دىن رىۋايهت قىلىنى
پهيغهمبهر . بىر قېتىم ئائىشهنىڭ يېنىغا كىرگهنده،ئائىشهنىڭ يېنىدا بىر ئايال بار ئىدى

بۇ پاالنى ئايال،دهپ : دهپ سورىغاندا، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا.بۇكىم؟:ئهلهيھىسساالم
بولدى : ئهلهيھىسساالمپهيغهمبهر. ئۇئايالنىڭ نامازنى كۆپ ئوقۇيدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى

 بىلهن قهسهمكى، الله.ئهمهل قىلىشىڭالر كېرهك يېتىشىچهقىل،سىلهر كۈچۈڭالرنىڭ 
يهنى سىلهرنىڭ ماالللىق بىلهن .( غا ماالللىق يهتمهيدۇاللهسىلهرگه ماالللىق يهتمىگۈچه 
  . دېدى). قوبۇل قىلمايدۇاللهزورىغا قىلغان ئىبادىتىڭالرنى 
 رىۋايهت قىلىشىچه،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھۇ ئهنھۇنىڭئىبنى مهسئۇد رهزىيهلال

  .دېگهن›› .كۆپتۈرۈپ گهپ قىلغۇچى ھاالك بولدى‹‹:ئۈچ قېتىم تهكرارالپ
ئۈچ كىشى پهيغهمبهر ‹‹:ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىشىچه

ھهققىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىبادىتى  كېلىپ ئائىلىسىگهئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىبادىتىدىن خهۋهر تاپقاندىن كىيىن،ئۇالر .سوراشقان
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ‹‹:ئىبادهتلىرىنى ئاز ساناشقاندهك ئهلهيھىسساالمنىڭپهيغهمبهر 

ىڭ گۇناھلىرىن كېيىنكىقارىغاندا بىزلهر نهده؟ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىلگىرىكى ۋه 
 كېچىدهئۆمۈر  بويى پۈتۈن :ئۇالرنىڭ بىرى. دېيىشتى›› .ھهممىسى مهغپىرهت قىلىنغان

قالغان .دېدى. بويى ئىپتار قىلماي روزا تۇتىمهنمهن ئۆمۈر:يهنه بىرى.دېدى. ناماز ئوقۇيمهن
  .دېدى.مهن ئايالالردىن ئايرىلىپ ئۆمۈر بويى توي قىلمايمهن: يهنه بىرى

ھېلىقى سۆزلهرنى قىلغانالر ‹‹: ئهلهيھىسساالم كېلىپشۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر
 .قورقىمهن بهكرهك دىن الله بىلهن قهسهمكى،مهن سىلهرگه قارىغاندا الله.سىلهرمۇ؟

مهن كېچىده نامازمۇ ئوقۇيمهن ھهم .لېكىن مهن روزا تۇتىمهن ۋه ئىپتارمۇ قىلىمهن
ۈننىتىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكهن ئۇ كىمكى مىنىڭ س.ئايالالرغا ئۆيلىنىمهن.ئۇيقۇمنىمۇ ئۇخاليمهن

  .دېدى›› .يهنى مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئهمهس-مهندىن
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كاتىپلىرىنىڭ بىرى بولغان ھهنزهله ئىبنى 

 :بىر كۈنى ئهبۇ بهكرى ماڭا ئۇچراپ:رهبىئىدىن رىۋايهت قىلىنىشىچه،ئۇ مۇنداق دهيدۇ
 :ئهبۇ بهكرى.دېدىم.هنزهله مۇناپىق بولدىھ:مهن.دېدى.ق؟ھهنزهله ئهھۋالىڭ قانداقرا

 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدىكى بىز:مهن.دېدى.نېمه دهۋاتىسهن؟ !سۇبھانهلالھ
بىز ئۇنى ئۆز . چېغىمىزدا،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزگه جهننهت ۋه دوزاخنى ئهسلىتىدۇ
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لهيھىسساالمنىڭ يېنىدىن پهيغهمبهر ئه.كۆزىمىز بىلهن كۆرگهندهك تۇيغۇالردا بولىمىز
پ ئىشالرنى چىقىپ كهتكهندىن كېيىن ئايالالر،بالىالر ۋه ئۆي ئىشلىرى بىلهن بولۇپ كۆ

ئهھۋالالر بىزدىمۇ مۇشۇنداق . بىلهن قهسهمكىالله:ئهبۇ بهكرى.دېدىم.ئۇنتۇپ قالىدىكهنمىز
منىڭ يېنىغا  ئىككىمىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالشۇنىڭ بىلهن مهن ۋه ئهبۇ بهكرى. دېدى.بار

پهيغهمبهر . دېدىم. نىڭ پهيغهمبىرى،ھهنزهله مۇناپىق بولۇپ كهتتىاللهئى :كىرىپ
،بىز سېنىڭ ھۇزۇرۇڭدا !نىڭ پهيغهمبىرىالله:مهن .دېدى.بۇ نېمه ئهھۋال؟:ئهلهيھىسساالم

بىز ئۇنى ئۆز كۆزىمىز .بولغىنىمىزدا،سهن جهننهت بىلهن دوزاخنى بىزگه ئهسلىتىسهن
 ئهمما سېنىڭ قېشىڭدىن چىقىپ كهتسهك،ئايالالر،.ك تۇيغۇالردا بولىمىزبىلهن كۆرگهنده

پهيغهمبهر . دېدىم. كۆپنى ئۇنتۇپ قالىدىكهنمىزئېتىز ئىشلىرى بىلهن بولۇپ- بالىالر ۋه ئۆي
 بىلهن قهسهمكى،ئهگهر سىلهر داۋاملىق اللهجېنىم ئىلكىده بولغان زات :ئهلهيھىسساالم

 . روھى ھالهت ۋه ئهسلىمه ئىچىده تۇرالىساڭالر ئىدىمېنىڭ قېشىمدىكى ۋاقىتتىكىدهك
ماڭغان يوللىرىڭالردا ۋه ياتقان ئورۇنلىرىڭالردا پهرىشتىلهر سىلهر بىلهن قول ئېلىشىپ 

  .دېدى.ۋاقتىدا ئهسلهپ تۇرغىن-ۋاقتى! لېكىن ئى ھهنزهله. كۆرۈشكهن بوالر ئىدى
لالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت رهزىيهئهبۇ مۇھهممهد ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس 

  بىلهن قهسهمكى،الله‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مېنىڭ‹‹ :،ئۇ مۇنداق دهيدۇقىلىنىشىچه
 خهۋهردېگهنلىكىمدىن ›› .ئۆمۈر بويى كۈندۈزى روزا تۇتۇپ، پۈتۈن كېچىده ناماز ئوقۇيمهن

 .دېدى.هنمۇ؟مۇشۇنداق سۆزنى قىلغان س: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ماڭا. ئىكهنتاپقان 
 .بۇ گهپنى مهن قىلغان.ئانام سهن ئۈچۈن پىدادۇر-نىڭ پهيغهمبىرى،ئاتااللهئى :مهن
سهن روزىمۇ تۇتقىن، .سهن بۇنىڭغا قادىر بواللمايسهن:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. دېدىم

ئېغىزمۇ ئاچقىن،كېچىده نامازمۇ ئوقۇغىن، ئۇيقۇنىمۇ ئۇخلىغىن،ھهرئايدا ئۈچ كۈن روزا 
مۇشۇنداق .بېرىلىدۇ ئهجىرىۈنكى ياخشىلىققا ئون ھهسسىنىڭ باراۋىرىده تۇتقىن،چ

بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇقراقىغا :مهن.دېدى.قىلساڭ ئۆمۈر بويى روزا تۇتقانغا باراۋهر بولىسهن
تۇتۇپ،ئىككى كۈن ئهمىسه بىر كۈن روزا :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. دېدىم.تاقىتىم يېتىدۇ

:  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم.دېدىم.ئارتۇقراقىغا تاقىتىم يېتىدۇبۇنىڭدىن :مهن.دېدى.ئېغىز ئاچ
ئهمىسه بىر كۈن روزا تۇتۇپ،بىركۈن ئېغىز ئاچقىن،بۇ داۋۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ 

سهن قۇرئاننى ھهر :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. دېدى.بۇ ئهڭ توغرا روزىدۇر .روزىسىدۇر
. دېدىم. رتۇقراقىغا تاقىتىم يېتىدۇبۇنىڭدىن ئا:مهن.دېدى.ئايدا بىر ئوقۇپ تۈگهتكىن
ئى :مهن.دېدى. ئهمىسه ھهر يىگىرمه كۈنده بىر ئوقۇپ تۈگهت:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم

پهيغهمبهر . دېدىم.  نىڭ پهيغهمبىرى،بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇقراقىغا تاقىتىم يېتىدۇالله
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  .دېدى.رمائهمىسه ھهر يهتته كۈنده بىر ئوقۇپ تۈگهت، ئۇنىڭدىن ئاشۇ:ئهلهيھىسساالم
 پهيغهمبهر .مهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن كۈچهپ تهلهپ قىلغان ئىدىم 

 سهن بىلمهيسهنكى،: ماڭاپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه.ئهلهيھىسساالم ماڭا چىڭىتىپ بهردى
  ››.دېگهن ئىدى.سېنىڭ ئۆمرۈڭ ئۇزۇن بولىشى مۇمكىن
ىسساالم دېگهن ھالغا چۈشۈپ مهن پهيغهمبهر ئهلهيھ:ئهبۇ مۇھهممهد مۇنداق دهيدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  ۋاقىتتامهن ئهينى .قېلىۋىدىيېشىم چوڭىيىپ .قالدىم
  .دهپ قالدىم.رۇخسىتىنى قوبۇل قىلسام بوپتىكهن

  
ئىشالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇۋازىنهتنى  بېرىدىغاندهۋهتچىلهر ۋه ئۇالر ئهھمىيهت 

  ئىشقا ئاشۇرۇش
  

تۆھپه قوشۇشىغا،پىشىپ يېتىلىشىگه هت ئۈچۈن ئىزچىل مۇسۇلمان دهۋهتچىنىڭ دهۋ
ياردىمى بولىدىغان گهۋدىلىك ئامىلالرنىڭ بىرى ئۇنىڭ بارلىق ئىشلىرى ئوتتۇرىسىدا 
مۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىقتىدارى ۋه بارلىق مهسئۇلىيهتلىرىنى تولۇق ۋه تهڭپۇڭ ھالدا 

  .ئۆتهش ئىقتىدارىدۇر
  :ا ئۈچ چوڭ مهسئۇلىيهت بارمۇسۇلمان دهۋهتچىنىڭ ئالدىد

  ئۆزى ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتى-1
 ئائىلىسى ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتى-2
 ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتى جهمئىيهت- 3

 مۇشۇ مهسئۇلىيهتلىرى ئارىسىدىكى مۇۋازىنهتنى ئهمهلگه ئاشۇرالىغان، ھهربىر 
قازانغان  ىيهتمۇۋهپپهقدهۋهتچى ھهقىقى  بېرهلىگهنتهرهپكه ئۆزىگه اليىق ئهھمىيهت 

 .ئۆزۈڭنىڭ سهنده ھهققى بار‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن.دهۋهتچىدۇر
ھهربىر ھهق ئىگىسىگه .پهرۋهردىگارىڭنىڭ سهنده ھهققى بار. ئايالىڭنىڭ سهنده ھهققى بار

  ››.ئۆز ھهققىنى بهرگىن
قا ئاشۇرۇش بۇ قائىدىگه باغالنمىغان،ئۆز ئىشلىرى ئوتتۇرىسىدا مۇۋازىنهتنى ئىش

ئۈچۈن تىرىشمايدىغان،مهسئۇلىيهتلىرىنىڭ مهلۇم قىسمىغا چهكتىن ئاشۇرۇپ ئهھمىيهت 
بېرىپ،باشقا قىسمىغا سهل قارايدىغان كىشىلهر كۆپ ھالالردا ئۆز ھاياتىدىكى مۇقىملىق 
ئامىللىرىنى يوقۇتۇپ قويىدۇ ۋه دهۋهتنى ئۇزۇن مۇددهت داۋامالشتۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگه 

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆز ئىشلىرى ئوتتۇرىسىدا مۇۋازىنهتنى ئىشقا .يدۇبواللما
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ئاشۇرۇشى پهرز بولسا،بۇ پهقهت ئۇالرنىڭ دهۋهت ئامىلىنى تۇرمۇشنىڭ ھهممه تهرىپىده 
شۇ چاغدىال ئۇالر .تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئىمكانىيهتلىرىگه ئىگه بولۇشى ئۈچۈندۇر

  . ھهممىسىده دهۋهت ئادىمى بوالاليدۇخۇسۇسى ۋهئاممىۋى ساھهلهرنىڭ
دهۋهتچىلهر ۋه ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت قىلغۇچىالر گىرىپتار بولىدىغان ئهڭ 

 ،بېرىپخهتهرلىك كېسهللهرنىڭ بىرى ئۇالرنىڭ دهۋهت جهريانىدىال ئىسالمغا ئهھمىيهت 
بۇ دائىرىنىڭ سىرتىدا يهنى ئائىلىسىده ياكى خۇسۇسى ئىشلىرىدا ياكى خىزمهت 

  .نلىرىدا ئىسالمدىن ئايرىلىشىدۇرئورۇ
مۇنداقچه قىلىپ ئېيتساق،ئۇ پهقهت تهشكىلى مۇھىت ئىچىدىال ئىسالم بىلهن 

شۇنىڭ بىلهن .تهشكىلى مۇھىتتىن ئايرىلغاندىن كىيىن ئىسالمدىن ئايرىلىدۇ.ياشايدۇ
  .ئىسالم باشقا يهرده بولسا ئۇالرنىڭ خۇسۇسى تۇرمۇشى ۋه ئائىله تۇرمۇشى باشقا يهرده

مۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ تۈرلۈك مهسئۇلىيهتلىرى ئوتتۇرىسىدا مۇۋازىنهتنى 
ئىشقا ئاشۇرۇشلىرى ۋاجىپ بولسا،ئۇالرنىڭ ئاشۇ مهسئۇلىيهتلهر ئىچىدىكى ھهر بىر 

ئوخشاشال  تېرىشىشلىرىمهسئۇلىيهت ھالقىسى ئىچىدىمۇ مۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا 
  .ۋاجىپتۇر

  
  دىكى مهسئۇلىيىتىدهۋهتچىنىڭ ئۆزى ئالدى- 1
  

كۆپلىگهن دهۋهتچىلهر ئۆزلىرى ئالدىدىكى مهسئۇلىيهتلىرىنى پۈتۈنلهي نهزهردىن 
ساقىت قىلىدۇ ھهمده بۇنى ئۆزىدىن كېچىش ۋه ئۆزىنى قۇربان قىلىش دهپ 

بۇ . جاۋابكاردۇرۋهھالهنكى،ئىسالمدىكى ئىنسان بىرىنچى بولۇپ ئۆزىگه .قارىشىدۇ
چاقاڭالرنى دوزاختىن - ئۆزۈڭالرنى ۋه باال! ئى مۆئمىنلهر‹‹:هيدۇ تائاال مۇنداق داللهھهقته 

ھهر ئىنسان قىلمىشلىرى ‹‹: يهنه مۇنداق دهيدۇالله) ئايهت-6سۈره تهھرىم(››.ساقالڭالر
  )ئايهت-38سۈره مۇددهسىر (››.تۈپهيلىدىن دوزاخقا مهھبۇستۇر

ازىنهتنى مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۆزىگه ئهھمىيهت بهرگهندىمۇ ئوخشاشال مۇۋ
 ھېسابىغاھهرگىزمۇ ئۆز ئهقلىنى قۇربان قىلىش .ئهمهلگه ئاشۇرۇشلىرى كېرهك

هقلىگه جىسمانىيىتىگه ئهھمىيهت بهرمهسلىكى،شۇنداقال روھىنى قۇربان قىلىش بهدىلىگه ئ
 بهرپا قىلىشتىكى ئىسالمى مهنھهجنى ئىسالمى شهخسىيهت. ئهھمىيهت بهرمهسلىكى كېرهك

  .الزىم بېرىششۇ تهرهپلهرنىڭ ھهممىسىگه بىردهك ئهھمىيهت چىقىش قىلغان ھالدا مۇ
ئۇ ئۆز جىسمىنى .مۇسۇلمان دهۋهتچى ئۆز جىسمانىيىتىگه مهسئۇلدۇر).1
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جىسمىنى  جىسمانىيىتىگه زىيان قىلىدىغان ئىشالردىن ساقلىنىشى،ئاجىزالشتۇرىدىغان،
ارائىت ئۆزگۈرۈشلىرىگه  ۋه شكۈچلۈك ھالهتته ساقلىشى ۋه جىسمىنى قىيىن شارائىتالرساغالم،

  .بهرداشلىق بېرهلهيدىغان،ئىقتىدارلىق قىلىپ چېنىقتۇرۇش ۋه يېتىلدۈرۈش كېرهك
ئۇ ئۆز ئهقلىنى ساغالم ۋه ئۆتكۈر ھالهتته .ئۇ ئۆز ئهقلىگه مهسئۇلدۇر).2

قىلدۇرىدىغان  تهرهققىيساقلىشى،ئهقىل دائىرىسىنى كېڭهيتىدىغان،ئهقلى ئىقتىدارىنى 
مىقدارى قوبۇل  بېرىشدېمهك . لالرنى تولۇق ھازىرلىغان بولىشى كېرهكشارائىت ۋه ئامى

ئېشىپ كهتكهن  ئۆگىنىشىدىن ئۆگىتىشىقىلىش مىقدارىدىن ئېشىپ كهتكهن،يهنى 
  .دهۋهتچىدۇردهۋهتچى شۈبھىسىزكى مهغلۇبىيهتكه يۈز تۇتقان 

ھ ئۇ قهلبىنى ئاقارتىشى، ئىسال.مۇسۇلمان دهۋهتچى ئۆز قهلبىگه مهسئۇلدۇر).3
ئىزتىراپلىرىنى  قهلب نى كۆپ ئهسلهش ئارقىلىق اللهقىلىشى ۋه ساپالشتۇرۇشى،

سۈزۈكلىكىنى ئاشۇرۇشى  قهلبنىڭنىڭ تائىتىگه يۈزلىنىشى ئارقىلىق الله ،تۈگىتىشى
  .كېرهك

دېمهك مۇسۇلمان دهۋهتچى ئۆزى ئالدىدىكى مهسئۇلىيهتنى ئادا قىلىش ۋه بۇ 
رۇش جهھهتته تۇنجى قۇرئان ئهۋالدى بولغان جهھهتتىكى مۇۋازىنهتنى ئىشقا ئاشۇ

  .ئاساسى بولغان ئىالھى مهنھهجگه ئهگىشىشى كېرهك تهربىيىلىنىشساھابىلهرنىڭ 
  
  دهۋهتچىنىڭ ئائىلىسى ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتى- 2
  

دهۋهتچىنىڭ ئۆزى ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتى بولغىنىغا ئوخشاش ئۇنىڭ ئائىلىسى 
مۇۋازىنهتنى  بۇيرۇغانئىسالم . ئالدىدىمۇ مهسئۇلىيىتى باريهنى ئايالى،بالىلىرى ۋه ئۆيى

  .قىلىشنىڭ الزىملىقىنى تهلهپ قىلىدۇ رىئايهئىشقا ئاشۇرۇش ئۇالرنىڭ ھهققىگه تولۇق 
ئىسالمنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن بۇرۇن، ئالدى  جهمئىيىتىدهدهۋهتچى ئۆز ).1

 ئاشۇرۇشقامنى ئىشقا بىلهن ئۆز ئائىلىسى،ئۆيى ۋه ئائىله ئهزالىرى ئارىسىدا ئىسال
 الله.ھالبۇكى ئۇنىڭ بۇ جهھهتتىكى مهسئۇلىيىتى تېخىمۇ چوڭ ۋه مۇھىمدۇر. جاۋابكاردۇر

ۋه باال چاقاڭالرنى ئىنسان  ئۆزۈڭالرنى! ئى مۆئمىنلهر‹‹:تائاال قۇرئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇ
 مۇئهككهل بولغان ۋه تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان،رهھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پهرىشتىلهر

نېمىگه بۇيرۇلسا .نىڭ بۇيرۇقىدىن  چىقمايدۇاللهئۇ پهرىشتىلهر .دوزاختىن ساقالڭالر
  )ئايهت-6سۈره تهھرىم (››.شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

شۈبھىسىزكى،دهۋهتچى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئايالى بىلهن بولغان ئاالقىسى ئۆز 
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 مۇۋهپپهقىيهتلمان ئائىلىنىڭ ئائىلىسىده ئىمان ئاساسلىرىنى تۇرغۇزۇش ھهمده مۇسۇ
سىرى بولغان سۆيگۈ ۋه مۇھهببهت كهيپىياتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش مهسئۇلىيىتىنى ئورتاق 

ئايال ئوتتۇرىسىدىكى -ئۈچۈن ئهرئاالقىسىغا ئايلىنىش  شېرىكنىڭئۈستىگه ئېلىشقان ئىككى 
 ياخشى ئاالقىدىن ھالقىپ ئۆتۈشى ۋه بۇنى يېقىملىق سۆز،قىزغىن نهسىھهت ۋه ھېسسىي

دهۋهتچى قېرىنداش بۇنى ئائىلىسىدىن .نهمۇنه بولۇش يولى بىلهن ئىشقا ئاشۇرۇشى كېرهك
  .ۋه باشقىالردىن تهلهپ قىلىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلهن ئۆزى تهقدىم قىلىشى الزىم

خاتا ئىشلىتىپ پرىنسىپىنى ››باشقۇرۇش‹‹ھهقىقهتهن قىسمهن قېرىنداشلىرىمىز
ئهر بىلهن ئايالنىڭ مۇناسىۋىتىنىڭ پرىنسىپى ››قۇرۇشباش‹‹ئۇالنىڭ گۇمانىچه.كهلدى

باشلىق بىلهن پۇقرانىڭ،قوماندان بىلهن ئهسكهرنىڭ مۇناسىۋىتىگه ئوخشاش بولىشىنى 
 خوتۇنچىلىق تۇرمۇشىنىڭ مۇستهھكهملىنىشىگه- ھالبۇكى بۇنداق چۈشهنچه ئهر.تهلهپ قىلىدىكهن

بولۇپال  سهۋهب بهختسىزلىككهى ئهمهس،بهلكى بۇزۇلۇشىغا،بهختىيارلىققا ئهمهس، بهلك
  .قالماستىن،بهلكى ئىسالمغا يات بولغان چۈشهنچىدۇر

ئهمما بۇ ھهرگىزمۇ ئهرنىڭ ئايالنىڭ تهلهپ ۋه ئارزۇلىرىنىڭ ئهسىرىگه ئايلىنىپ 
بۇ !). پاناھىدا ساقلىسۇناللهبۇنداق بولىشىدىن .(قېلىشى الزىملىقىدىن دېرهك بهرمهيدۇ

 مهسئۇلىيىتى ئهرنىڭ مهسئۇلىيىتىدىن  قۇرۇپ چىقىشتا ئايالنىڭدېگهنلىك مۇسۇلمان ئائىله
ئايالنىڭ ئاالقىسى بىر تهرهپنىڭ ئهمهس، - شۇنداق ئىكهن،ئهر.كهم ئهمهس دېگهنلىكتۇر

  .بهلكى ھهر ئىككىلى تهرهپنىڭ مهسئۇلىيهت ئاالقىسى بولىشى الزىم
يران بولىشى ۋه ھهقىقهتهنمۇ مۇسۇلمان ئائىلىلهرنىڭ بۇزۇلۇشى،بالىالرنىڭ خانىۋه

ئايال ئوتتۇرىسىدىكى - ئهرتاپتىن چىقىشى ھهمده كۆپلىگهن روھى تۈگهنچىلهر كۆپ ھالالردا
  .كېلىپ چىقىدۇيامانلىشىشىدىن مۇناسىۋهتنىڭ 

ھهقلىرى ۋه تهمىناتلىرىنى كاپالهتكه ئىگه ماددىي دهۋهتچى ئۆز ئائىلىسىنىڭ ).2
پ بىلهن شۇغۇللىنىش مهسئۇلىيىتى شۇڭا ئۇنىڭ ئىشلهش ۋه كهسى.قىلىشقا مهسئۇلدۇر

بۈگۈنكى كۈنده تۇرمۇشنىڭ بېسىمى كۆپلىگهن ئايالالرنى ھهرخىل خىزمهت  .بار
ئورۇنلىرىغا چۆكۈشكه مهجبۇرلىغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ ئايالالرنىڭ خىزمهت قىلىشىنىڭ 
 ۋاجىپ بوپقالغانلىقىدىن ياكى ئهرنىڭ بۇ جهھهتتىكى مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشتىكى

ئهرنىڭ ئايالىنى ئۆينىڭ . يېتهرسىزلىكىگه باھانه تۇغۇلغانلىقىدىن دېرهك بهرمهيدۇ
ئېھتىياج تۇغۇلغان،ئايال جىددىي بۇنىڭغا پهقهت .سىرتىدا ئىشلهشكه زورالش ھوقۇقى يوق

ھهمده  چۈشىنىشكهنئارا -ئۆزى مهمنۇنلۇق بىلهن رازى بولغان،ھهر ئىككىلى تهرهپ ئۆز
  .غۇالر بولمىغان شارائىت ئاستىدىال رۇخسهتتۇرھېچقانداق شهرئى توسال
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ھهقىقهتهن كۆپلىگهن ئائىله مهسىلىلىرى پهقهت ئايال كىشىنىڭ سىرتتا 
قات مهسئۇلىيهت –بۇنداق ئائىله تۇرمۇشى قاتمۇ .خىزمهت قىلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ

لىرى ئايالنىڭ بالى-ئهر.ئىچىده ئۆتىدۇجىددىيچىلىك ۋه ۋاقىت بېسىمى ئاستىدا قاتتىق 
 كاپالهتلهندۈرىدىغان ئېھتىياجلىرىنى بىلهن بولغان ئاالقىسىنى تهرتىپكه سالىدىغان ۋه تهربىيه

  .تۈزۈپ چىقىشى تهسكه توختايدۇپروگراممىنى بىر تۈزۈم ۋه 
شۇنىڭ ئۈچۈن ئايال كىشى سىرتتا خىزمهت قىلىشقا مهجبۇر بولغان ئائىلىلهرده 

ان بوشلۇقنى تولدۇرۇش ۋه ئائىلىده ئىختىالپ چىقق كېلىپئايال كىشى ئۆيده يوقلۇقتىن 
ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن،ئائىله ئهزالىرى  بېرىشىنىڭپهيدا قىلىدىغان ئامىلالرنىڭ يۈز 

ئارا يۈكسهك دهرىجىده - ئۆزكۈندىلىك مهجبۇرىيهتلىرىنى ئادا قىلىش جهھهتته
  .ھهمكارلىشىشى الزىم

  
  دهۋهتچىنىڭ دهۋىتى ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتى- 3
  
سۇلمان قېرىنداشالرنىڭ ئۆز دهۋىتى ۋه جامائىتى ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتى مۇ

ھهقىقهتهن مۇقهددهس ۋه ئاساسلىق مهسئۇلىيهت بولۇپ، بۇنى كېچىكتۈرۈشكه ۋه ئۇنىڭغا 
شۇڭا ئۇ دهۋهت ئۈچۈن ئاالھىده ۋاقىت ۋه ئاالھىده .بولمايدۇ قهتئىيسهل قاراشقا 

 تېرىشىشىمۇۋازىنهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ۋه بۇ جهھهتته 
ھاياتلىقنىڭ ھهممه ساھهسىده دهۋهت يۆلىنىشىنى ئاساسى يۆلىنىشكه .كېرهك

ئهمما .ئايالندۇرۇش ئۈچۈن، دهۋهتكه ھهسسىلهپ تۆھپه قوشۇشقا تىرىشىشى الزىم
گه ئۇ ئۆز دهۋىتى.دهۋهتنىڭ مۇۋازىنهتتىن ئىبارهت جهۋھىرىگه نۇقسان يهتكۈزمهسلىك الزىم

 تۆۋهندىكى سۆزىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش تۇتقان پوزىتسىيىسىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ
كىمكى پۈتۈن مهقسهت ۋه غهملىرىنى بىرال مهقسهتكه ‹‹:ئۈچۈن تىرىشىشى الزىم

كىمكى نۇرغۇن .  ئۇنىڭ دۇنيالىق مهقسهتلىرىگه ئۆزى كۇپايه قىلىدۇالله ئايالندۇرسا،
 ئۇنىڭ دۇنيانىڭ قايسى ۋادىلىرىدا ھاالك اللهچىلىنىپ كهتسه،مهقسهتلىرى ئارىسىدا پار
  )ھاكىم رىۋايىتى(››.بولىشىغا پهرۋا قىلمايدۇ

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز دۇنيا تېپىشقا غهرىق بولۇشنىڭ بايلىقنى ئىشقا 
ئاشۇرۇشتىكى شهرت ئهمهسلىكىنى،بايلىقنى ئىشقا ئاشۇرغاندىمۇ،بايلىقنىڭ بهخىت ۋه 

  .نى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ شهرتى ئهمهسلىكىنى چوقۇم بىلىشلىرى كېرهكخاتىرجهملىك
پۈتۈن ئۆمرىنى دۇنيا تېپىش ئۈچۈن سهرىپ قىلغان،ئهمما دۇنيانى تاپالمايال 
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يهنه ئۇالرنىڭ . ئاخىرهتتىن پۈتۈن زىيان تارتقان نۇرغۇن كىشىلهر بارقالماستىن،
هخىت ۋه خاتىرجهملىككه ئىچىدىن دۇنيانى قولغا كهلتۈرهلىگهن بولسىمۇ،ئهمما ب

  .ئېرىشهلمىگهن نۇرغۇن كىشىلهر بار
 ئادهملهر ئىچىده يهنه ئاخىرهتنى دهپ دۇنياغا پۈتۈنلهي ئارقىسىنى قىلۋالغان،

تائاال الله.شۇنىڭ بىلهن دۇنيا ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ ئۇنى خورلىغان كىشىلهرمۇ ئاز ئهمهس
 .ئۇنىڭغا چىقىش يولى ھازىرالپ بېرىدۇ اللهدىن قورقىدىكهن،اللهكىمكى ‹‹:مۇنداق دهيدۇ

  )ئايهت-2سۈره تاالق (››.ئويلىمىغان يهردىن ئۇنىڭغا رىزىق بىرىدۇ
مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئىسالم ئۈچۈن،دهۋهت ئۈچۈن ئاتا قىلىدىغىنى 

ھهرگىزمۇ دهۋهت .ھهممىدىن مۇكهممهل،ھهممىدىن مول ۋه ھهممىدىن كۆپ بولىشى الزىم
  يولىدا جانلىرىغا بېخىللىق قىلىدىغان،اللهرىغا بېخىللىق قىلىدىغان، يولىدا ۋاقىتلى

ئاندىن تېخىمۇ كۆپ دۇنيا تېپىش مهقسىتىده ئهڭ خهتهرلىك دولقۇنالرغا ئۆزىنى 
ئهڭ ئېغىر ۋهزىيهتلهرنى قوبۇل قىلىشتىن يانمايدىغان كىشىلهرگه ئوخشاش  ئېتىشتىن،

ئىنسانغا لهنهت بولسۇنكى، ئۇ ئهجهپ ‹‹:هيدۇ تائاال مۇنداق دالله.بولماسلىقلىرى الزىم
ئۇ تولۇق .( ئۇنى ئابىمهنىدىن ياراتتىالله ئۇنى نېمىدىن ياراتتى،الله.كاپىر بولدى

 ئاندىن. ئۇنى بىر قانچه باسقۇچالرغا بۆلۈپ پهيدىنپهي ياراتتىالله)يارىلىپ بولغۇچه
ئۇنىڭغا .ات قىلدۇردىئاندىن ئۇنى ۋاپ. يولىنى ئاسانالشتۇرۇپ بهردى)ئۇنىڭغا ماڭار(
 . ئۇنى خالىغان ۋاقىتتا تىرىلدۈرىدۇاللهئاندىن . قهۋرىنى بهرپا قىلدى)كۆمۈلىدىغان(

نىڭ اللهئۇ !)يهنى بۇ كاپىر ئىنسان تهكهببۇرلۇقتىن يانسۇن(ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس
  )ئايهت-23-17سۈره ئهبهسه (››.بۇيرۇغانلىقىنى بهجا كهلتۈرمىدى

زىگه خاس لهززىتى بولۇپ،بۇنىڭ ئالدىدا پۇل ۋه شۈبھىسىزكى دهۋهتنىڭ ئۆ
 ئالدىدىكى ئهجرى ۋه اللهدهۋهتنىڭ .ئايالالردىن كىلىدىغان لهززهت ھېچنىمه ئهمهس

  .....قىممىتى ئالدىدا دۇنيانىڭ قىممهتلىرى ۋه نېمهتلىرى ھېچنهرسه ئهمهس
ىدايهت نىڭ سهن سهۋهپلىك بىر ئادهمنى ھالله‹‹.:ئۇنىڭ بىرى ھىدايهت لهززىتىدۇر

يهنى پۈتۈن دۇنيانىڭ نېمهتلىرىدىن (قىلىشى سهن ئۈچۈن قىزىل تۆگىلهردىن ياخشىدۇر
  )بۇخارى ۋهمۇسلىم رىۋايىتى(››).ياخشىدۇر

 ئۇالردىن مهمنۇن الله‹‹:يهنه بىرى مهمنۇنلۇق تۇيغۇسىدىن كهلگهن لهززهتتۇر
  ››.دىن مهمنۇن بولۇشتىاللهئۇالرمۇ .بولدى

 ئۈستۈنلۈك ۋه ئىمان غهلبىسى تۇيغۇسىغا هتته ئىجتىمائىيهنه بىرى ئۆزى ۋه جهمىي
 ئاتا اللهيهنى (نىڭ ياردىمىدىناللهشۇ كۈنده مۆئمىنلهر ‹‹:چۆمۈشتىن كهلگهن لهززهتتۇر
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  ››.شادلىنىدۇ) قىلغان غهلىبىدىن
شۈبھىسىزكى،ئىسالم ئىسالمى دهۋهت ئۈچۈن ئۆزىنى بېغىشلىغان ۋه ئىسالم 

هر ۋه كۆزلهر قورقۇنىچتىن ئالىچهكمهن بولىدىغان قىيامهت يولىدا سېخى بولغان، يۈرهكل
خۇسۇسهن كۆپلىگهن كىشىلهر دهۋهتتىن .كۈنىدىن قورقىدىغان كىشىلهرنى تهلهپ قىلىدۇ

 .يۈزىنى ئۆرۈگهن،ئازغىنه كىشىلهر يۈزلهنگهن دهۋىرده ئهھۋال تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ
غا پۈتۈن ۋۇجۇدلىرى اللهىشى ئۇالرنىڭ سانى ئاز بولغان مۆئمىنلهر جامائىتىنىڭ غهلىبه قىل

  .بىلهن ئومۇميۈزلۈك يۈزلىنىشىنى ئۆزىگه شهرىت قىلغاندۇر
ھهممه تهرهپتىن مۇكهممهل بولغان،مۇۋازىنهتكه رېئايه قىلغان ئىسالم ھهرىكىتى 

  .قىيىن ھهرىكهتتۇر
ئىسالمى ھهرىكهت ساھهسىده كۆزگه چېلىققان كۆپلىگهن ئېقىمالر تاكامۇللۇق ۋه 

ازىنهتنى ئهمهلگه ئاشۇرمىغان،بهلكى ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ مهلۇم بىر تهرىپىنىال ئاساس مۇۋ
شۇنداق بولغاچقا بۇ ئېقىمالرنىڭ تهرهققىياتى .قىلغان ۋه شۇ تهرهپكىال ئهھمىيهت بهرگهن

بۇ ھال ھهممه تهرهپتىن مۇكهممهل بولغان ۋه مۇۋازىنهتنى ئىشقا .ناھايىتى تىز بولغان
ھهتتا ئۇالردا . ھهرىكىتىنىڭ قىسمهن ئهزالىرىدا سوئال قوزغىغانئاشۇرغان ئىسالم

ئهمىلىيهتته بۇالر ئىسالمى خىزمهتلهرنىڭ . ئۆزىنىڭ ھهرىكىتىگه قارىتا شهك پهيدا قىلغان
  نېمه ئۈچۈن تېز تهرهققى قىلىدىغانلىقىنى،مهلۇم تهرىپىگىال ئهھمىيهت بهرگهن ئېقىمالرنىڭ

ئىشقا ئاشۇرغان ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ تهرهققىياتىنىڭ نىمه تاكامۇللۇقنى ۋه مۇۋازىنهتنى 
ئۇالرنىڭ تىز .ئۈچۈن ئاستا بولىدىغانلىقى ھهققىدىكى سىر ۋه سهۋهپلهرنى چۈشهنمهيدۇ

تهرهققى قىلىشىدىكى ئاساسى سهۋهپ ئۇالرنىڭ ھهممه كۈچىنى ۋه تىرىشچانلىقىنى 
  .پهقهت بىر تهرهپكىال مهركهزلهشتۈرگهنلىكىدىندۇر

 تهرهپتىن مۇكهممهل بولغان،ھهر قايسى تهرهپلهر ئارىسىدا مۇۋازىنهتنى ھهممه
تولۇق ئىشقا ئاشۇرغان ئىسالم ھهرىكىتى بىر قهدهر ئاستا تهرهققى قىلسىمۇ ئهمما ھهممه 

  .تهرهپتىن تهكشى تهرهققى قىلىدۇ
شۈبھىسىزكى،قىسمهن تهرهپتىكى خىزمهتنىڭ ئاسانلىقى ئۇنىڭ تىز تهرهققى 

 .شۇنىڭغا ئهگىشىپ ئۇنىڭ تىز مهغلۇپ بولىشىنىڭمۇ سهۋهبىدۇر.ۋهبىدۇرقىلىشىنىڭ سه
ئهممه ھهممه تهرهپتىن ئهتراپلىق ۋه تهكشى ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهتنىڭ قىيىنلىقى ۋه 

مۇشهققهتلهر ئۇنىڭ ئاستا تهرهققى قىلىشىنىڭ،شۇنىڭغا ئهگىشىپ -بۇ جهھهتتىكى جاپا
. ىڭ ۋه مۇۋهپپىقىيهت قازىنىشىنىڭ سهۋهبىدۇرچاپقۇنالرغا بهرداشلىق بىرهلىشىن-بوران

 ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان اللهئهمهللهر ئىچىده ‹‹: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن
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  )مۇسلىم بىلهن بۇخارى رىۋايىتى(››.ئهمهل ئاز بولسىمۇ داۋاملىق بولغان ئهمهلدۇر
  
  

  -تۆتىنچى مۇھاكىمه
  ڭ ۋاجىپلىقىئىسالم ھهرىكىتىنى بىرلىككه كهلتۈرۈشنى

  
ئىسالم ھهرىكهتلىرىنىڭ كۆپلىكى دۇنياۋى ھادىسىگه ئايالنغان بولۇپ، دۇنيا 

 . خالى بواللمىدىمىقياسىدا بۇنىڭدىن كىچىككىنه رايونالرمۇ،ھهتتا ئىسالمى كۆچمهنلهرمۇ
ھهممىال ئورۇندا نهچچه ئونلىغان ئىسالم تهشكىالتلىرى،ئىسالم ئاپپاراتلىرى،ئىسالم 

  .....ه ئىسالم پارتىيىلىرىنىڭ بارلىقىنى كۆرىسىزجامائهتلىرى ۋ
لىۋاننى مىسالغا ئالساق،مۇسۇلمانالرنىڭ نوپۇسى بىر يېرىم مىليوندىن :مهسىلهن

 :مهسىلهن.ئاشمايدىغان بۇ كىچىككىنه رايوندا قانچه ئونلىغان ئىسالمى تهشكىالتالر بار
 ،››خالق جهمىيهتلىرىئىسالمدىكى گۈزهل ئه‹‹، ››جۇندۇلال‹‹،››ئىسالم جامائىتى‹‹
 ،››قۇرئان كهرىمنى مۇھاپىزهت قىلىش جهمىيىتى‹‹،››ئىسالم مهقسهتلىرى جهمىيىتى‹‹
مۇسۇلمان ‹‹، ››ياخشىلىق ۋه ئېھسان جهمىيىتى‹‹،››ئىسالم ئىسالھاتى جهمىيىتى‹‹

ئىسالم ‹‹،››ئىسالم بىرلىكى جهمىيىتى‹‹،››ئىسالم بىرلىكى‹‹،››ياشالر جهمىيىتى
  .قاتارلىقالر شۇ جۈملىدىندۇر ...››كېڭىشى

مهركهز قىلغان ئوخشىمىغان ئىسالمى ) ئالىمالرنى(بۇنىڭغا يهنه شهيىخلهرنى
  .توپالرنى ۋه ئوخشىمىغان سوپىزىم پهرىقىلىرىنىمۇ قوشۇش مۇمكىن

ھهممىدىن ئهجهبلىنهرلىكى ئىسالمى ساھهده خىزمهت قىلىۋاتقان بىر قىسىم 
 كۆپلىكىدىن ئىبارهت بۇ ھادىسىنى توغرا دهپ كىشىلهرنىڭ ئىسالم ھهرىكهتلىرىنىڭ

ھېساپلىشى،خۇددى ئاچقۇچلۇق مهسىله ئىسالم ھهرىكهتلىرىنىڭ سۈپىتى ۋه ئىسالمى 
ئۆزگهرتىشكه كۆرسىتىدىغان ئهمىلى تهسىرىده ئهمهس،بهلكى تارقىلىشىنىڭ كهڭلىكى ۋه 

ۆپلىكى كۆپلىگهن قوللىغۇچىلىرىنىڭ كۆپلىكىده بولىدىغاندهك،ئىسالمىي ھهرىكهتلهرنىڭ ك
  .كىشلهر ۋه ساھهلهرنىڭ ئىسالمغا تهۋه بولىشىغا پايدىلىق دهپ قارىشىدۇر

  
  سهۋهپلهر- ئىسالم ھهرىكهتلىرىنىڭ كۆپ بولىشىدىكى باھانه

  
كۆپ  كىشىلهر،ئىسالم ھهرىكهتلىرىنىڭ ئىسالم تهشكىالتلىرىنىڭ كۆپلىكىدىن رازىمهن
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ىدا ئىسالم تهشكىالتلىرى ۋه جامائهتلىرى كۆز ئالدبولىشىدا مهسئۇلىيىتى بار كىشىلهر،
 سهۋهبچىمهۋجۇد بولىشىغا قارىماي، يېڭىدىن تهشكىالت ۋه جامائهت پهيدا قىلىشقا 

بولغان كىشىلهر،مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆزلىرىنىڭ بۇ قىلمىشلىرىنى ئاقالشقا ۋه بۇنىڭ 
اساسهن تۆۋهندىكىلهردىن ئ سهۋهبلىرى- ئۇالرنىڭ باھانه.ئورۇنىدۇ كۆرسىتىشكهئۈچۈن باھانه 

  :تاشقىرى ئهمهس
  خوراپ تۈگىدى،بۇرۇن مهۋجۇد بولغان ئىسالم تهشكىالتلىرىنىڭ نىشانلىرى)1

  .ئهمدى ئۇ ئىسالمى نىشانالرنى ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇ
 بىر تهرىپىگىال ئهھمىيهت بىرىدۇ، ھهرىكهتلهرنىڭئاشۇ تهشكىالتالر ئىسالمى )2

  .ۇرۇۋېتىدۇئاشياكى مهلۇم تهرهپته بهك 
تهرهپته گۇمانلىق، شۇڭا ئهشۇ  نۇرغۇنئهشۇ مهۋجۇد بولغان تهشكىالتالر )3

  .بىر تهشكىالتنى قۇرۇپ چىقىش زۆرۈر يېڭىبولغان خالىي گۇمانالردىن 
  . مهۋجۇد بولغان ئۇ تهشكىالت ۋه جامائهتلهرده خاتالىقالر كۆپ)4

نهتىجىلىرى  ىنكىكېيسهۋهبلهرنىڭ ئهمىلى ئاساسى ۋه -باھانهئهمدى بىز بۇ 
ئۇنداقتا ............ئۈستىده تهكشۈرۈش ۋه ئىزدىنىش ئېلىپ بارىدىغان بولساق 

خوراپ تۈگىگهنمۇ؟ كىيىن مهيدانغا  ئهمىلىهتتهبۇرۇنقى تهشكىالتالرنىڭ نىشانلىرى 
  كهلگهن تهشكىالتالر بۇ نىشانالرنى ئهمهلگه ئاشۇرالىدىمۇ؟ 

  گهن خاتالىقالردىن ساقلىنالىدىمۇ؟ بۇ تهشكىالتالر بۇرۇنقىالرنى ئهيىبلى
تهشكىالتالر مهيدانغا  يېڭىبىز كۆرگهن ئاچچىق ھهقىقهت شۇ بولدىكى، ئهشۇ 

بىرلهپ -سهۋهبلىرىنىڭ ئاساسسىزلىقى بىر-باھانهكهلگهندىن كىيىن ئۇالرنىڭ ئهشۇ 
  :ئىسپاتالندى
بىرىدىنمۇ ساقلىنىپ  شۈبھىلهرنىڭئۇالر باشقىالردىن گۇمان قىلغان )1(

بىردىنبىر مهقسهت ئىكهنلىكى، ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت  ئىسالمنىڭااللمىدى، دهرۋهقه ق
قىلغۇچىالرنىڭ نامى نېمه بولىشىدىن قهتئىينهزهر ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئورتاق  بىر كهلگۈسى 

  .ئاقىۋهتنىڭ بارلىقى ئۇالرنىڭ ئىسىدىن چىقىپ كهتكهن ئىدى
 بىرىنىمۇ قالدۇرماي ئۆزلىرى ىقلىرىنىڭۋه  خاتال ئهيىبئۇالر باشقىالردا كۆرگهن )2(

  .سادىر قىلىشتى
ئاخىرىدا بىز كىيىن مهيدانغا كهلگهن بۇ تهشكىالتالرغا قارايدىغان بولساق،بۇ )3(

 ئهمهلگه ئاشۇرغان ھهجىمنى تهشكىالتالر پۈتۈن خىزمهتلىرىده  بۇرۇنقى مهۋجۇد تهشكىالتالر
  .ئىشقا ئاشۇرالمىدى
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 نېمهۋه تهشكىالتلىرىنىڭ كۆپ بولىشىدىن ئىسالم  ھهرىكىتىئۇنداقتا ئىسالم 
 ؟ بىرىنچى تهشكىالت ئىشقا ئاشۇرالمىغان ئىشالردىن ئىككىنچى،ئېرىشتىپايدىغا 

  !ئهمهلگه ئاشۇرالىدى؟ نېمىلهرنىتۆتىنچى تهشكىالتالر  ئۈچىنچى،
  

كۆپ بولىشىنىڭ ئىسالمغا ۋه  مۇسۇلمانالرغا بولغان  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم 
  هسىرلىرىيامان ت

  
 ھهرىكهتلهرنىڭكۆپ بولىشىدىكى ئاساسىي مهسىله بۇ  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم 

پايدىنى ئهمهلگه ئاشۇرالمىغانلىقىدىال ئهمهس،  ھېچقانداقساھهسىده  ھهرىكهتئىسالمى 
  : يامان تهسىرلىرىده، مهسىلهنساھهسىگه ئىلىپ كهلگهن ھهرىكهتبهلكى بۇنىڭ ئىسالمىي 

مۇسۇلمانالرغا ئىسالم  نۇرغۇن كېتىشىكۆپ بولۇپ  رىنىڭھهرىكهتلىئىسالم )1(
ئۇالر بۇنچه . تۇغدۇرۇپ بهردى باھانهھهركىتىگه قېتىلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش ئۈچۈن 

ئارىسىدا قايمۇقۇپ قېلىشقانلىقىنى ئىسالم ھهركىتىدىن ئۆزىنى  ھهرىكهتلهركۆپ 
  .قىلىشتى باھانهقاچۇرۇش ئۈچۈن 

 تهرهققىيئىسالم ھهركىتىنى  كېتىشىكۆپ بولۇپ  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم ) 2(
ئهكسىچه ئىسالمىي كۈچلهرنى پارچىلىدى ۋه .قىلدۇرۇش ۋه بېيىتىشقا تۇرتكه بواللمىدى

  .ئاجىزالشتۇردى
ھهر بىر گهۋدىنى  دۈشمهنلىرىگه ئىسالمنىڭ كۆپلۈكى ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم )3(

 ئهمهلىيىتىنىازىالش ۋه باستۇرۇش يىتىم قالدۇرۇش ئارقىلىق ئىسالمى يۈزلىنىشلهرنى ت
  .ئاسانالشتۇرۇپ بهردى

ھهر قايسى تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ  كېتىشىكۆپ بولۇپ  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم )4(
ئاشۇرۇپ، تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ ئارىسىدا  سېزىمچانلىقىنىباشقا تهشكىالتالرغا قارىتا 
قارىتىدىغان ئۆچمهنلىك ۋه تىغ  ىگهدۈشمهنلىربۇ ھال ئۆز . تهرهپۋازلىقنى ئهۋج ئالدۇردى

  .بولدى سهۋهببىرىگه قارىتىشلىرىغا -ئارا بىر-ئۇچىنى ئۆز
 مۇشۇ ئامىلالرنىڭ ھهممىسى ئۇالرنىڭ پاسسىپ ھالغا چۈشۈپ قېلىشىغا،)5(

  .ھېچقايسىسىنىڭ ئۆزلىرى بهلگىلىگهن نىشانلىرىغا يىتهلمهسلىكلىرىگه سهۋهب بولدى
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ئىسالم ھهركىتىگه  كېتىشىنىڭپ بولۇپ كۆ ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم 
  كهلتۈرىدىغان ناچار تهسىرلىرى

  
ئورنىغا مهلۇم شهخسنى  ھهرىكىتىنىڭ بىر ئورگانغا باغالنغان تهشكىللىك ئىسالم)1(

  .ياكى ئالىمالرنى يادرو قىلغان ئىسالمى ئېقىمالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى
تۈرىلىشى ۋه بىر مهركهزگه دۇنياۋىلىقى، بىرلىككه كهل ھهرىكىتىنىڭئىسالم ) 2(

باغلىنىشنىڭ ئورنىغا رايون تۈسىنى ئالغان، يهرلىك خۇسۇسىيهتلهرگه ئىگه بولغان 
  . كېلىشىمهيدانغا  ئېقىمالرنىڭئىسالمىي 
دوستلىقى ۋه ئهقىده دوستلىقىنىڭ ئورنىغا جامائهت ۋه پارتىيه پرىنسىپ )3(
  .ئوتتۇرىغا چىقىشى خاھىشلىرىنىڭدوستلىقى 
ئورنىغا بىر  ھهرىكىتىنىڭ تهرهپتىن مۇكهممهل بولغان ئىسالم ھهممه)4(

  .چىقىشى ئوتتۇرىغا ھهرىكهتلىرىنىڭتهرهپلىمه بولغان ئىسالم 
بۇرۇنقىالردىن ساۋاق ئېلىشنى  ھهرىكهتلىرىكىيىن مهيدانغا كهلگهن ئىسالم )5(

 .ا سادىر قىلدىقايت-خالىمىغانلىقلىرى ئۈچۈن بۇرۇنقىالر سادىر قىلغان خاتالىقالرنى قايتا
دائىم  ھېسابىغا زىيان تاتقۇزۇش ساھهسى ئىسالمنى ھهرىكهتشۇنىڭ بىلهن ئىسالمى 

تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان ۋه مهڭگۈ ئاخىرى چىقمايدىغان تهجرىبه سورۇنىغا ئايلىنىپ 
  .قالدى

ھالبۇكى باشقىالرنىڭ ئاچچىق ساۋاقلىرىنى قوبۇل قىلغان كىشى ئهقىللىق كىشى 
قايتا قول  قېتىميىالن چاققان تۆشۈككه ئىككىنچى  قېتىممۆئمىن بىر .ھېسابلىناتتى

  .تىقمايدۇ
  

پهرده ئارقىسىدىكى ھهقىقى  كېتىشىنىڭكۆپ بولۇپ  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم 
  ئامىلالر

  
 ھهرىكىتى يهنه بىر ئىسالم بارلىقىغا قارىماي ھهرىكىتىنىڭبىر ئىسالم  جهمئىيهتته

قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى بىر  سهۋهبلهرنىڭ-باھانه كۆرسىتىلگهنتهشكىللهش ئۈچۈن 
  !!بۇنداق قىلىش شهرىئهتكىمۇ، لوگىكىغىمۇ ئۇيغۇن ئهمهس چۈنكى. ھهقىقهتتۇر روشهن

پهرده ئارقىسىدا  كېلىشنىڭئارقىدىن مهيدانغا -بۇ تهشكىالتالرنىڭ ئارقا لېكىن
تۆۋهنده بۇ سهۋهب . ريهنه باشقا سهۋهب ۋه ئامىلالرنىڭ بارلىقىمۇ يهنه بىر ھهقىقهتتۇ
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  :ئامىلالر ئىچىدىن بىر قانچىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز
پهرده ئارقىسىدىكى  كېتىشنىڭكۆپ بولۇپ  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم ) 1(

 ھهرىكهتلىرىگهبۇنىڭدىن مهقسهت ئىسالم . ئامىلالرنىڭ بىرى خهلقئارالىق ئامىلدۇر
 يهنى ئۆز يېغىدا ئۆزىنى قورۇش .بېرىشتۇرپهقهت مۇسۇلمانالرنىڭ قولى ئارقىلىق زهربه 

ئوتتۇرغا چىققان ئهھمهد ئىبنى ئىرفان ھىندىستاندا ئىنگلىزالر : مهسىلهن.تاكتىكىسىدۇر
ئهھمهدىيه ھهرىكىتى ياكى ‹‹ئۈچۈن  بېرىشرهھبهرلىكىدىكى ئىسالم ھهركىتىگه زهربه 

هي ئوتتۇرىغا نامىدىكى يهنه باشقا گۇمراھ ئىسالم ھهركىتىنى ئهت›› قادىيانىيه ھهرىكىتى
  .چىقارغان
پهرده ئارقىسىدىكى  كېتىشىنىڭكۆپ بولۇپ  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم ) 2(

ئامىلالرنىڭ يهنه بىرى باشلىق بولۇش تاماسى ۋه رهھبهرلىك ئورنىنى تالىشىش 
بىرلىككه كهلتۈرۈشكه توسقۇنلۇق  ھهرىكهتلىرىنىبۇ كۆپ ھالالردا ئىسالم . خاھىشلىرىدۇر

 ئۈچۈن خالىس بولۇشنى، اللهبىرلىككه كهلتۈرۈش  ھهرىكهتلىرىنىالم ئىس چۈنكى. قىلىدۇ
  .  رازىلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى ئۇنتۇشنى تهلهپ قىلىدۇاللهۋه  بېرىشنى يولىدا قۇربان الله

پهرده ئارقىسىدىكى  كېتىشىنىڭكۆپ بولۇپ  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم ) 3(
دۇنيا مهنپهئهتلىرىگه بولغان خاھىش ئامىلى ۋه ماددىي سهۋهبلىرىنىڭ بىرى  يوشۇرۇن

دهرۋهقه،ئىسالم دىنى ئىسالم بىلهن تىجارهت قىلىدىغان، .ئامىلىدۇر ھېرىسمهنلىك
ئىسالمنىڭ قېنىنى شوراپ ئىچىدىغان ۋه ئىسالم ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ دۇنيالىق 

 بۇ شۈبھىسىزكى. مهنپهئهتلىرىنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان ئىسالم دهۋاچىلىرىغا گىرىپتار بولدى
ئىسالمىي  چۈنكى. بىرلىككه كهلتۈرۈشنى خالىمايدۇ ھهرىكهتلىرىنىكىشىلهر ئىسالمىي 

تاقىلىپ قالىدۇ ۋه بايلىق ›› دۇكانلىرى‹‹بىرلىككه كهلتۈرگهنده بۇالرنىڭ  ھهرىكهتلهرنى
  .توپالش مهنبهلىرى ئۈزۈلۈپ قالىدۇ

، ئهرهب پبولۇ جهمئىيهتبۇ پهرده بىرقانچه ئون ئىسالمى ، ئېچىنىشلىقىتولىمۇ 
قولتۇقىدىكى دۆلهتلهردىن ئىئانه توپالش ئۈچۈن بۇالرنىڭ سهپهرلىرى قىش ياز توختاپ 

  .قالمايدۇ
سهۋهبلهرنىڭ يهنه بىرى  كېتىشىدىكىكۆپ بولۇپ  ھهرىكهتلىرىنىڭئىسالم ) 4(

بۇ ھال . مۇشۇ دهۋردىكى تهلهپلىرىنى چۇشهنمهسلىكتۇر ھهرىكىتىنىڭئىسالمنى ۋه ئىسالم 
سورۇنىغا ئايالندۇرۇپ  تهجرىبهساھهسىنى تۈرلۈك پىرقىلهرنىڭ  ىكىتىھهرئىسالم 
  .قويغان

تىلغا ئالغان  يۇقىرىدائاخىرىدا شۇنى ئهسكهرتىپ ئۆتۈش زۆرۈركى، بىز  لېكىن
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پاكىتالرنىڭ ھهممىسى بىر ئىسالمىي تهشكىالتنىڭ ئارقىسىدىن، ياكى ئۇ تارمار 
نى مهيدانغا كهلتۈرۈشنىڭ شهرئى ۋه تهشكىالتئىسالمىي بولغاندىن كىيىن يهنه بىر 

  .بهرمهيدۇ دېرهك دېگهنلىكتىنجهھهتتىن مۇتلهق ئاساسى يوق  ھهرىكهت
  

  پهرزدۇرھهركىتىنى بىرلىككه كهلتۈرۈش شهرىئهتتىكى ئىسالم 
  

ۈش شهرىئهتنىڭ ئهسلى بىرلىككه كهلتۈر ھهرىكىتىنىئىسالم  شۈبھىسىزكى
 .هلتۈرۈشنى شهرىئهتتىكى پهرز دهپ قارىلىدۇبىرلىككه ك ھهرىكىتىنىئىسالم .مهقسىتىدۇر

  : مۇمكىن كۆرۈۋىلىشبۇنى بىر قانچه تهرهپتىن 
 تهئاال الله. بىرلىكى ئهسلى تهلهپتۇر ئۈممهتمۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكى ۋه )1

مهن . سىلهرنىڭ دىنىڭالر ھهقىقهتهن بىر دىندۇر!) ئى ئىنسانالر (‹‹:مۇنداق دهيدۇ
  ئهنبىيا سۈرىسى(›› دۇرمهن، ماڭىال ئىبادهت قىلىڭالرسىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر

  )ئايهت-92
 سىلهرنىڭ دىنىڭالر !)ئى پهيغهمبهرلهر جامائهسى (‹‹: تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇالله

) مېنىڭ ئازابىمدىن(ھهقىقهتهن بىر دىندۇر، مهن سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالردۇرمهن، 
  )ئايهت-52 سۈرىسىمۆئمىنۇن (›› قورقۇڭالر 

بىرىنى -ئارا بىر-مۆئمىنلهر ئۆز‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ
كۆرسىتىش جهھهتته  مېھرىبانلىقبىرىگه - بىرىگه كۆيۈنۈش ۋه بىر-دوست تۇتۇش، بىر

بۇ تهننىڭ بىر ئهزاسى ئاغرىسا باشقا ئهزالىرىمۇ ئۇنىڭ بىلهن . گويا بىر تهنگه ئوخشايدۇ
  )ئهھمهد ۋهمۇسلىم رىۋايىتى(››تهڭ قىزىپ بىئارام بولىدۇ

 تهئاال مۇنداق الله. بىرلىككه ئۈندهش ۋه ئىختىالپنى چهكلهش ئهسلى تهلهپتۇر)2
ئايرىلىپ كېتىشكهن ۋه ئىختىالپ قىلىشقان روشهن دهلىللهر كهلگهندىن كېيىن،‹‹:دهيدۇ

چار دهك بولماڭالر، ئهنه شۇالر چوڭ ئازابقا دۇ)ۋه ناساراالريهھۇدىيالر يهنى (كىشىلهر 
  )ئايهت-105ئالى ئىمران(›› بولىدۇ 

دىنىڭدا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلۈك پىرقىلهرگه  ‹‹: تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇالله
يهنى (غىال خاستۇر هللا جۇداسهن؛ ئۇالرنىڭ ئىشى پهقهت ا- ئايرىلغانالردىن سهن ئادا

ىنى ئۆزىگه ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرهللا ا) يهنى ئاخىرهتته(، كېيىن )نىڭ باشقۇرىشىدىدۇرهللا
  )ئايهت-159ئهنئام (››ئېيتىپ بېرىدۇ

 ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر.  تۇتۇشتۇرئهسلى تهلهپ پهقهت بىرال جامائهتنى الزىم)3
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 ئۈممهتنىڭ، كىمكى بۇ  كېلىدۇپات ئارىدا كۆپلىگهن پىرقىالر مهيدانغا ‹‹:مۇنداق دهيدۇ
ينهزهر ئۇنى قىلىچ بىلهن بولىشىدىن قهتئى نېمهئىشلىرىنى پارچىلىماقچى بولىدىكهن، 

  ) مۇسلىم رىۋايىتى(›› ئۇرۇڭالر
پهيغهمبهر ‹‹:دېيىلىدۇ بۇخارى رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته يهنه مۇنداق

ئهلهيھىسساالم بىزنى دهۋهت قىلدى، بىز ئۇنىڭغا بهيئهت قىلدۇق، پهيغهمبهر 
 خالىمىغان، ئهلهيھىسساالم بىزدىن ئالغان بهيئهت ئىچىده بىز مهيلى خالىغان مهيلى

مهيلى قىيىن بولغان، مهيلى ئاسان بولغان ۋه مهيلى ئۆزىمىزگه پايدىسىز بولغان 
پاكىتى بولغان  روشهن تهرهپتىن اللهئىشالرنىڭ ھهممىسىده ئاڭالشقا ۋه ئىتائهت قىلىشقا، 

يهنى ھوقۇق (ئىشنى ئۆز ئهھلىدىن تاالشماسلىققا  كۆرمىگۈچهئاشكارا كۇفرىنى 
  ››هيئهت قىلدۇقب) تاالشماسلىققا

بۆلۈنۈش . جامائهت رهھمهتتۇر‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه مۇنداق دهيدۇ
 نىڭ قولى الله‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه مۇنداق دهيدۇ.›› ئازابتۇربولسا 

  )تىرمىزى رىۋايىتى(››جامائهتنىڭ ئۈستىدىدۇر
ھىسىده بۇ ھهدىسكه شهر كىتابىنىڭناملىق ››جامىئۇسسهغىر‹‹ سۇيۇتىنىڭئىمام 

 نىڭ اللهسۆز بولسا  دېگهن نىڭ قولى جامائهت ئۈستىده الله‹‹: بېرىلگهنئىزاھات مۇنداق 
بىر ‹‹: بىر دانىشمهن بالىلىرىغا ۋهسىيهت قىلىپ.  دېگهنلىكتۇرھىمايىسى ۋه ساقلىشى 

راقال بۇنى بى: ئاندىن چىۋىقالرنى بىر باغالم قىلىپ دېدى، كېلىڭالرباغالم چىۋىق ئىلىپ 
 - ئۇالر سۇندۇرالمىدى، دانىشمهن چىۋىقالرنى ئايرىپ ئهمدى بىردىن دېدى سۇندۇرۇڭالر

دانىشمهن كىيىن شۇندىن . بالىلىرى ھهممىنى سۇندۇرىۋهتتى دېدى سۇندۇرۇڭالربىردىن 
سىلهر بىرلهشكهن چىغىڭالردا ھهرگىز مهغلۇپ بولمايسىلهر، ئهمما بۆلۈنگهن : بالىلىرىغا

  )جامىئۇسسهغىر(›› دېدىشمهن سىلهرنى باش ئهگدۈرىدۇ، ۋاقتىڭالردا دۈ
 

 جىددىي ھهرىكىتىنىڭبىرلىككه كهلتۈرۈش ئىسالم  ھهرىكهتلهرنىئىسالمى 
   ئېھتىياجىدۇر

  
بولۇپال قالماستىن  پهرزئىسالم ھهرىكىتىنى بىرلىككه كهلتۈرۈش شهرىئهتتىكى 

بۇنىڭ . زۆرۈردۇردىي جىديۈزىسىدىنمۇ  ئېھتىياجئىنسانىي ۋه  ئېھتىياجى ھهرىكهت
  تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت مۇھىمىسهۋهبلىرى  ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئهڭ 

 ئىسالمىي كۈچلهرنى بىر بىز كۆزلىگهن ئىسالمىي ئۆزگهرتىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش) 1
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ئىسالمىي كۈچلهرنىڭ . يولغا ۋه بىر پىالن ئىچىگه مهركهزلهشتۈرۈشنى تهلهپ قىلىدۇ
توسقۇنلۇق  ئهمهلىيىتىگه ئۆزگهرتىش بولسا ئىسالمى كېلهلمهسلىكىه پارچىلىنىشى بىرلىكك

 ئهگىشىپ جاھىلىيهت كۈچلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرغا ۋه شۇنىڭغا. كېچىكتۈرىدۇقىلىدۇ ۋه ئۇنى 
  .ئىسالم دىيارلىرىغا داۋاملىق مۇستهملىكه يۈرگۈزىشىگه ئىمكانىيهت ھازىرالپ بىرىدۇ

جاھىلىيهت . هتلىك بىر جهرياندۇرئىسالمى ئۆزگهرتىش ئىنتايىن مۇشهقق
 ئىسالمنىڭ. كۈچلىرىنى ئۆز ئورۇنلىرىدىن قومۇرۇپ تاشالش ئۇنداق ئاسان ئىش ئهمهس

ۋه نىزام جهھهتتىن ئىداره قىلىشنى تولۇق ئىشقا ئاشۇرۇش  ھهرىكهتپىكىر،  جهمئىيهتنى
مكا ۋه بىر ئىسالمى كۈچلهرنىڭ بىر رامكا ئىچىگه تىزىلىشنى ئهمهس، بهلكى بىر را پۈتۈن

تهلهپ  كېتىشنىئايلىنىپ بىر گهۋدىگه  سىڭىشىپبىرى بىلهن -پىالن ئىچىده بىر
  . قىلىدۇ

قارشى تۈزۈلگهن خهلقئارا بىرلىكسهپ  ھهرىكهتلىرىگهئىسالمغا ۋه ئىسالم )2
بىر  ھهرىكهتلهرنىڭمۇئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش ۋهتاقابىل تۇرۇشنى مهقسهت قىلغان،ئىسالمى 

شىمالى ‹‹چۈنكى غهرب دۆلهتلىرىنىڭ ھهممىسى . هلهپ قىلىدۇت كېلىشىنىسهپكه 
 ياۋروپارامكىسى ئىچىده بىرلىكسهپ تۈزگهن بولسا، ›› ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى

تۈزۈمىدىكى دۆلهتلهر سوتسىيالىزم .رامكىسى ئىچىده ئۇيۇشقان›› ئورتاق بازىرى ياۋروپا‹‹
دۇنيا ‹‹ن بولسا، يهھۇدىيالر ئىچىده بىرلىكسهپ تۈزگه›› ۋارشاۋا شهرتنامىسى‹‹

  .رامكىسى ئىچىده ئۇيۇشما ھاسىل قىلغان›› سهھيۇنىزىم تهشكىالتى
 سۇيىقهست، خهلقئارادىكى ئىسالمغا دۈشمهن بولغان، ئىسالم دۇنياسىغا  دېمهك

ئارا ھهمكارالشقان ۋه پىالن -پىالناليدىغان جاھىلىيهت كۈچلىرىنىڭ ھهممىسى ئۆز
كهتمهسلىك ۋه  بولۇپهلتۈرگهن ئىكهن، ئۇنداقتا ئۇالرغا يهم مهقسهتلىرىنى بىرلىككه ك

ئىسالم دۇنياسىدىكى بارلىق كۈچلهرنىڭ  ئۈچۈن،ئۇالر تهرهپتىن باستۇرۇلماسلىقى
  قىلىشى زۆرۈر ئهمهسمۇ؟ ھهرىكهتۋه بىر پىالن، مهقسهت ئىچىده  كېلىشىبىرلىككه 

جهھهتتىن پ پرىنسىكهلتۈرۈش  بىرلىككه ھهرىكهتلىرىنى، ئىسالم  دېمهك
 ھهرىكىتىنىبولمىغان تهقدىردىمۇ، ئىسالمنىڭ كهلگۈسىنى قوغداش ۋه ئىسالم  پهرزشهرئى 

  .پهرزدۇرتازىالش ۋه باستۇرىلىشتىن ساقالپ قىلىش ئۈچۈن يهنىال ئوخشاش 
پۈتۈن ئىسالم دۇنياسى مىقياسىدا ئىسالمغا قارشى بولغان يهرلىك دۈشمهن )3

سى ئىسالم ھهركىتىگه قارشى بىرلىكسهپ تۈزگهن بولۇپ، كۈچلهر ۋه پارتىيىلهرنىڭ ھهممى
بۇالر ھهر قايسى تهرهپتىن ئىسالمغا قارشى تهتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان،پۇرسهت 

 رېئاللىق،مانا مۇشۇنداق خهتهرلىك  كۆرۈۋاتقان، پىالن تۈزىۋاتقان ۋه ھازىرلىق كۈتۈۋاتقان
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الپ، ھهممىسى ئۆزى بىلگهن ھالهتلىرىنى ساق چېچىالڭغۇئالدىدا ئىسالمى كۈچلهر 
؟ ياكى بىرلىشىشكه توسالغۇ بولىدىغان بارلىق سهۋهب ۋه  كېرهكمۇيولغا مېڭىشلىرى 

 ئاشۇرۇشىئارا بىرلىك ۋه ئىتتىپاقلىقنى ئىشقا - ئۆز كېلىپغالىب ئامىلالر ئۈستىدىن 
  ؟ كېرهكمۇ

لىك  ئۇنتۇپ ۋه شهخسىيهتچىئىسالمى كۈچلهر ئۆز شهخسىيهتچىلىكىنى،شۈبھىسىزكى
ئالى مهنپهئهتى ئۈستىده تىزدىن  ئىسالمنىڭ نىڭ رازىلىقى ۋه اللهتهسىرىدىن قۇتۇلۇپ 

بىرلىشىشكه ئالدىرىمايدىكهن، ئۇالرنى كۈتىۋاتقىنى ئىنتايىن قورقۇنچلىق بولغان ئورتاق 
  . بىر كهلگۈسى

ىك، لچىن غا سادىق بولغان ئىمان ۋه مهنمهاللهھهممهيلهننىڭ جاسارهتلىك ئىراده، 
 يولىدا، اللهبولغان روھ بىلهن خالىي ۋه شهخسىيهتچىلىكتىن  گۇرۇھۋازلىق، رهپبازلىقته

ئهنه شۇ چاغدىال . تهلهپ قىلىمىز ئۇيۇشۇشىنىيولىدا بىر سهپكه  ھهرىكىتىئىسالم 
 نىڭ ياردىمى ناھايىتى الله، ئېيتقىنكى.  نىڭ ياردىمىدىن شاتلىنىدۇاللهمۆئمىنلهر 
  . يېقىندۇر

  
  

   - اكىمهبهشىنچى مۇھ
  جىھاد تهربىيىسىنىڭ ۋاجىپلىقى ھهرىكىتىدىكىئىسالم 

  
  

ۋه جامائهتلىرىنىڭ بهك كۆپ  ھهرىكهتلىرىئىسالمىيهت ساھهسىده ئىسالم 
ھهققىدىمۇ ›› جىھاد تهربىيىسى‹‹ ھهرىكىتىدىكىئىسالم . بولۇش ھادىسىسىغا ئهگىشىپ

  .ھهر خىل چۈشهنچه ۋه قاراشالر مهيدانغا كهلدى
مىيهت ساھهسىده بىر قىسىم ئىسالمى ئېقىمالر بولۇپ، ئۇالر ، ئىسال دېمهك

ئۇسۇلى جهھهتته  ھهرىكهتجهھهتته بولسۇن،مهيلى  تهربىيىلهشمهيلى شهخسلهرنى 
نىزامى بىلهن بولغان  جهمئىيهتۋه شۇ  جهمئىيهتبولسۇن، مهيلى ئۆزلىرى ياشىغان 

  .يدۇمۇئامىلىده بولسۇن جىھاد يولىنى بىردىنبىر ئاساس دهپ قارا
بولۇپ، ئۇالر ئهمهلىي جىھادنى بىر پۈتۈن رهت  ئېقىمالريهنه بىر قىسىم ئىسالمى 

ئىچىدىن پهقهت ئهمهلىي جىھادقا ياتمايدىغان  يۆنىلىشلىرىئۇالر جىھاد . قىلىدۇ
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قهلبنى تازىالش ئارقىلىق قهلب بىلهن جىھاد : تهرهپلهر بىلهنال بولدى قىلىدۇ، مهسىلهن
هت قىلىش ئارقىلىق ئادهملهر بىلهن جىھاد قىلىش، ئهمرى قىلىش، چىرايلىق نهسىھ
ئۇ . بىلهن جىھاد قىلىش دېگهندهك بېشىدىكىلهر ھاكىمىيهتمهئرۇپ قىلىش ئارقىلىق 

كۈچ ۋه  ئهمىلىئۆزگهرتىش ۋه ئىسالم ئىنقىالبىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن  جهمئىيهتنى
  .ئهمهلىي جىھادقا قىلچه ئهھمىيهت بهرمهيدۇ

ئهمما جىھادقا . سىم ئېقىمالر بولسا جىھاد يولىنى رهت قىلمايدۇيهنه بىر قى
مۇناسىۋهتلىك ئىشالر بىلهن ئهمهلىي شۇغۇللىنىشنى ۋه جىھادنى تهشكىلىي رامكا ئىچىگه 

 ۋه ئىمكانىيهتلىرىگه دۆلهت قۇرۇلغاندىن ئۇالر جىھاد ۋاستىلىرى. كىرگۈزۈشنى رهت قىلىدۇ
ياردهم  بېشىدىكىلهردىن ھاكىمىيهتياكى ،كىيىن دۆلهتنىڭ كۈچى بىلهن ئېرىشىش

دۆلهت قۇرۇلمىغان شارائىتتا جىھاد تهييارلىقى ،كېرهكسوراش يولى ئارقىلىق ئېرىشىش 
شۇڭا بۇالر مهيلى تهشكىالت رامكىسى ئىچىده . قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق دهپ قارايدۇ

ا ئائىت ئىشالردىن جهھهتته بولسۇن جىھاد تهييارلىقىغ تهربىيىلهشۋه مهيلى ئهزاالرنى 
  .ئۆزىنى قاچۇرىدۇ

ۋه تهبىئىتى ئاالھىدىلىكى ، خاراكتېرى، ئۇنىڭ ھهرىكىتىھهقىقهتهنمۇ، ئىسالم 
بىرىگه ئوخشىماسلىقى -ۋه بىر كۆپلۈكىۋه چۇشهنچىلهرنىڭ  نهزهرىيهھهققىدىكى 

بۇ زىددىيهتلهر ۋه مهسىلىلهر تۈپهيلىدىن، ئىسالمىيهت ساھهسى چىقارغان كهلتۈرۈپ 
ئىسالمىيهت . بولۇپ كهلدىخالىي زۇن يىلالردىن بۇيان مۇجاھىدالر قوشۇنىدىن ئۇ

، پهيالسوپالر يول باشلىغۇچىالر، نهسىھهت قىلغۇچىالر،- ساھهسىده خىزمهت قىلغۇچىالر، ۋهز
بهلگۈلىگۈچىلهر شۇنچه كۆپ بولسىمۇ ئهمما مۇجاھىدالر يوق  نهزهرىيهيازغۇچىالر ۋه 

  . دېيهرلىك
 بىرلهپ چۈشۈپ -قولىغا بىر دۈشمهن دۇنياسىدىكى زېمىنلهرنىڭ مانا بۇ ئىسالم

  .سهۋهبىدۇر مۇھىم كېتىشىنىڭ
  

  ئىسالم جىھاد چاقىرىقىدۇر
  
ئاساسلىق سۈپهتلىرىدىن بىرى ئۇ جاھىلىيهتكه،باتىلغا  قارشى  ئىسالمنىڭ

تۇرۇش ۋه ھهققانىيهتنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن قىيامهتكىچه داۋاملىشىدىغان جىھاد 
ئۈچۈن بولغانغا هللا  دىن پۈتۈنلهي ا،پىتنه تۈگىگهن«: تهئاال مۇنداق دهيدۇالله. ىرىقىدۇرچاق

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق ) ئايهت-39هنفال ئ(» قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر
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 نىڭ الله دىن ئۆزگه ھهقىقى مهبۇدنىڭ يوقلىقىغا، مىنىڭ اللهمهن كىشىلهر ‹‹: دهيدۇ
قهدهر، ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا  ئېيتقانغاىكىمگه گۇۋاھلىق پهيغهمبىرى ئىكهنل

مهندىن جان ۋه ماللىرىنى ساقالپ قاالاليدۇ،  ئېيتقاندائۇ شۇنداق شاھادهت . بۇيرۇلدۇم
 ھېسابئۇالردىن . ئىسالمدىكى جازا يولى بىلهن بولغانلىرى بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر

  )ۋه مۇسلىم رىۋايىتىبۇخارى (›› نىڭ ئىلكىدىكى ئىشتۇراللهئىلىش 
ئۆتۈش، جاھىلىيهت بىلهن بىرگه ياشاش، جاھىلىيهت تىنچ جاھىلىيهت بىلهن 

ۋه  خاراكتېرى ئىسالمنىڭبىلهن سودىلىشىش ۋه جاھىلىيهتكه يول قويۇش ھهرگىزمۇ 
ئاشكارا ئوتتۇرغا ) يهنى پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئهمرىنى(ساڭا بۇيرۇلغاننى  ‹‹.تهبىئىتى ئهمهس

يېقىن ‹‹) ئايهت-94ھىجىر (››پهرۋا قىلمىغىن) نىڭ مهسخىرلىرىگه(كالر مۇشرى،قويغىن
  ›› ئهقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىن- خىش

«  ئېيتقىنكى،)  كۇففارالرغاسېنى بۇتالرغا چوقۇنۇشقا ئۈندىگۈچى! ئى مۇھهممهد(‹‹
 مهن ئىبادهتىلهرنىڭ س .سىلهر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرغا مهن چوقۇنمايمهن !ئى كاپىرالر
چوقۇنغان بۇتالرغا مېنىڭ چوقۇنغىنىم  سىلهر .غا ئىبادهت قىلمايسىلهرهللاقىلىۋاتقان ا

 ىلهرنىڭس .غا ئىبادهت قىلغىنىڭالر يوقهللا مهن ئىبادهت قىلغان اسىلهرنىڭ .يوق
  )سۈره كافىرۇن (››»ئۈچۈن ئۆزۈمئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ  ئۆزۈڭالردىنىڭالر 

! ئى مۇھهممهد) (يهنى دىندا ئىختىالپ قىلىشقانلىقى ئۈچۈن(ىڭ ئۈچۈن  شۇن‹‹
چاقىرغىن، بۇيرۇلغىنىڭ ) بارلىق ئىنسانالرنى توغرا دىن ئاساسىدا ئىتتىپاق بولۇشقا

نىڭ نهفسى خاھىشلىرىغا ) يهنى مۇشرىكالر(توغرا يولدا چىڭ تۇرغىن، ئۇالر  بويىچه
ئاراڭالردا كىتابالرغا ئىمان ئېيتتىم، ) بارلىق(ن نازىل قىلغاهللا ا«: ئهگهشمىگىن ۋه ئېيتقىن
  پهرۋهردىگارىمىزدۇر،سىلهرنىڭمۇ پهرۋهردىگارىڭالردۇر،بىزنىڭهللا ، ائادىل بولۇشقا بۇيرۇلدۇم

 سىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرمۇ ئۆزلىرىڭالر ئۈچۈندۇر، بىزنىڭ ئهمهللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر،
چۈنكى ھهقىقهت (يوق ) ئورۇن(ىشكه سىلهر بىلهن بىزنىڭ ئارىمىزدا جېدهللىش

يىغىدۇ، ئاخىرى ) ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن(بىزنى ) قىيامهت كۈنى(هللا ، ا)ئاشكارىدۇر
  )ئايهت-15شۇرا (››»نىڭ دهرگاھىدۇرهللاقايتىدىغان جاي ا

تهبىئىتى ۋه خارهكتىرلىرىدىن بىرى شۇكى ئۇ ئىنسانالر تهرىپىدىن  ئىسالمنىڭ
ئۇ ئىسالمى يول بىلهن . ارىلىرىنى بىردهك رهت قىلىدۇئوتتۇرغا قويۇلغان ھهل قىلىش چ

ئىسالمىي نىزام بىلهن بىرگه يهنه بىر . بىرگه باشقا ھهر قانداق يولنى قوبۇل قىلمايدۇ
شۇنىڭدهك ئىسالمىي قانۇن بىلهن بىرگه يهنه بىر قانۇننى قوبۇل . نىزامنى قوبۇل قىلمايدۇ

  .قىلمايدۇ
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. تاماملىدىمل قىلدىم، سىلهرگه نېئمىتىمنى قوبۇ دىنىڭالرنىسىلهرنىڭ  بۈگۈن‹‹
  )ئايهت- 3مائىده(››بولۇشقا تاللىدىم دىنىڭالرئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ 

ھهقىقهتهن ) يهنى شهرىئهت ۋه نىزام(دىن ) مهقبۇل بولغان(نىڭ ئالدىدا الله‹‹
  )ئايهت-19ئالى ئىمران (››.ئىسالم دىنىدۇر

يهنى ( تىلهيدىكهن، ھهرگىز ئۇ غهيرى دىننى) دىنىدىن( كىمكى ئىسالم ‹‹
 -85ئالى ئىمران (››  قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ئاخىرهتته زىيان تارتقۇچىدۇر) ئۇنىڭ دىنى

  )ئايهت
ئىسالمنىڭ تهبىئىتى ۋه خارهكتىرلىرىنىڭ بىرى شۇكى، ئۇ قانۇن چىقىرىشنى 

نىڭ ھۆكمىنى نىڭ قانۇنىدىن باشقا قانۇنالرالله.  نىڭال ھهققى دهپ بهلگىلهيدۇاللهپهقهت 
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ مهيلى ئهجنهبىيلهرنىڭ، مهيلى ئهرهبلهرنىڭ، مهيلى . قوبۇل قىلمايدۇ

ئىنسانالر تهرىپىدىن تۈزۈلگهن بارلىق .ۋه مهيلى غهربنىڭ قانۇنلىرى بولسۇن  شهرقنىڭ
  :قانۇنالرنى رهت قىلىدۇ

غان قۇرئاننىڭ نازىل قىلهللا نىڭ ئارىسىدا ا) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر(ئۇالر ‹‹
 ئۇالرنىڭ    ئۇالرنىڭ نهفسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن،ھۆكۈم قىلغىن، بويىچه) ئهھكامى(
. ساقالنغىن  كهچتۈرۈشىدىن  ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋازهللا ا

بىلگىنكى !) ئى مۇھهممهد(يۈز ئۆرىسه، ) ساڭا نازىل قىلغان ھۆكۈمدىنهللا ا(ئهگهر ئۇالر 
. ئۇالرنى جازاالشنى ئىراده قىلىدۇهللا م گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن اىۇالرنىڭ بىر قىس، ئ
يهنى پهرۋهردىگارىنىڭ تائىتىدىن (نۇرغۇنى پاسىقتۇر  كىشىلهردىن شۈبھىسىزكى،   -شهك

الر جاھىلىيهت ئۇ.)چۆمگۈچىلهردۇر قىلىپ گۇناھقا   باش تارتىپ، ھهققه خىالپلىق
قهۋمنىڭ نهزىرىده ئىشىنىدىغان چىن ) غاهللا(؟تهلهپ قىالمدۇ ھۆكمىنىدهۋرىنىڭ 
  )ئايهت-49مائىده (››.دىنمۇ ئادىل كىم بارهللاھۆكۈمده ا

ئىسالمنىڭ يهنه بىر تهبىئىتى شۇكى، ئۇ ئۆز ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ھهرقانداق بىر 
ئۇالرنىڭ ھهر قانداق ئىشتا . نهرسىده باشقىالردىن تۆۋهن بولۇپ قىلىشىغا رازى بولمايدۇ

  . خارلىنىشىنى قوبۇل قىلمايدۇۋه ئېزىلىشى
مۇنافىقۇن (›› نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه مۆئمىنلهرگه مهنسۇپتۇرالله قا، اللهغهلبه ‹‹

  )ئايهت-8
هللا ا) ئۇنىڭ ئورنىغا(هللا  ا،بولىدىكهنسىلهردىن كىمكى مۇرتهد !  مۆئمىنلهرئى ‹‹

ىدىغان، كۆيۈن مۆئمىنلهرگهنى دوست تۇتىدىغان، هللائۇالرنى دوست تۇتىدىغان، ئۇالرمۇ ا
ماالمهت قىلغۇچىنىڭ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋه هللاكافىرالرغا شهپقهتسىز، ا
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يهنى يۇقىرىدىكى سۈپهتلهر (بۇ . قورقمايدىغان بىر قهۋمنى كهلتۈرىدۇماالمىتىدىن 
خالىغان كىشىگه ) بهندىلىرىدىن(ئۇنى هللا ، اپهزلىدۇركىنىڭ هللا) بىلهن سۈپهتلىنىش

  )ئايهت-54مائىده (››ھهممىنى بىلگۈچىدۇرهللا ڭدۇر، اكه) پهزلىنىڭ (هللا بېرىدۇ، ا
كۇففارالرغا  مۆئمىنلهرئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغان نىڭ رهسۇلىدۇر،هللامۇھهممهد ا‹‹

  )ئايهت-29فهتىھ (››  ئارا كۆيۈمچاندۇر- قاتتىقتۇر، ئۆز
نىڭ رازىلىقىغا ۋه اللهجهننهتكه، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىسالم دىنى جىھادنى مۆئمىنلهرنى 

جىھادتىن جىھادنى تهرك ئېتىش ۋه .ھېساباليدۇ دهپ يول يهتكۈزىدىغانهت نىمىتىگه ئاخىر
 مۇھىمئۆزىنى قاچۇرۇشنى خورلۇق، ھاقارهت ۋه پهسلىكنى كهلتۈرۈپ  چىقىرىدىغان 

  . سهۋهب دهپ قارايدۇ
بۇخارى، (›› سايىسى ئاستىدا قىلىچالرنىڭبىلىڭالركى جهننهت ھهقىقهتهن ‹‹

  )ىۋايهت قىلغانمۇسلىم، ئهبۇ داۋۇت ر
  

  ئىبارهتتۇر ھهرىكىتىدىنمۇسۇلمانالر جامائىتى جىھاد 
  

ئىسالم ھهر قانداق ئورۇن ۋه ھهر قانداق دهۋردىكى مۇسۇلمان جامائهتنى جىھاد 
قىال اللهبۇ جامائهتنىڭ ئاساسى نىشانى پۈتۈن ئىنسانالرنى . ھېساباليدۇدهپ  ھهرىكىتى

.  ھۆكۈمران ۋه رهھبهر ئورنىغا تۇرغۇزۇشتۇرنىڭ قانۇنىنىالاللهچوقۇندۇرۇش ۋه پهقهت 
شۈبھىسىزكى، ‹‹: نىڭ كىتابى قۇرئانى كهرىم مۇسۇلمان جامائهتنى مۇنداق سۈپهتلهيدۇالله
 )ئىمانىدا( غا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان كهلتۈرگهن،ئاندىنهللا مۆئمىنلهر) ھهقىقىي (

ولىداجىھاد قىلغانالردۇر، نىڭ يهللابىلهن،جانلىرى بىلهن ا شهك كهلتۈرمىگهن،ماللىرى
  )ئايهت-15ھوجۇرات (›› راستچىلالردۇر) ئىمان دهۋاسىدا(ئهنه شۇالر 
جىھادقا ئهمىر قىلىش ۋه مۇشهققهتلىك ئىشالرغا تهكلىپ (ز سىلهرنى ئهلۋهتته ىب‹‹

جىھاد ) نىڭ يولىداهللا(سىنايمىز، تاكى سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن )قىلىش بىلهن
چىداشلىق بهرگۈچىلهرنى بىلگهنگه، ) ڭ مۇشهققهتلىرىگهجىھادنى(قىلغۇچىالرنى ۋه 

  )ئايهت-31مۇھهممهد(››.سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ بولغانغا قهدهر
مىنىڭ ‹‹:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسۇلمان جامائىتىنى مۇنداق سۈپهتلهيدۇ

ئۈممىتىم ئىچىده ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچه ھهقىقهت ئۈستىده دادىل تۇرىدىغان ۋه ھهقىقهت 
كىشىلهر ھهر زامان مهۋجۇد بولۇپ  گۇرۇھئۈستىده ئۆمرىنى ئاخىرالشتۇرىدىغان بىر 

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى(››.تۇرىدۇ
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ئۈستىده تىك ) يهنى دىنى(نىڭ ئهمرى اللهمىنىڭ ئۈممىتىم ئىچىدىن ‹‹
ئۇالر بىلهن قارشى . كىشىلهر تاكى قىيامهتكىچه ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ گۇرۇھتۇرىدىغان بىر 

  )ئىبنى ماجه رىۋايىتى(››بولغانالر ئۇالرنى مهيدانىدىن قايتۇرالمايدۇ
 گۇرۇھمىنىڭ ئۈممىتىم ئىچىدىن ھهققانىيهت ئۈستىده دادىل تۇرىدىغان بىر ‹‹

  ››كىشىلهر تاكى قىيامهتكىچه ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ
ئىكهنلىكىنى  ھهرىكىتىۋه جىھاد  ئۈممىتىبۇرۇنقى مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ جىھاد 

 يولىدا ماللىرى بىلهن،جانلىرى بىلهن جىھاد اللهشۇنىڭ بىلهن ئۇالر ،يېتىشكهنونۇپ ت
 مهئرۇپقا بۇيرۇپ، مۇنكهردىن قىلغۇچىالر بولۇپ ياشىغان، ئۇالر ھهقىقهتنى دادىل سۆزلىگهن،

نىڭ يولىدا ماالمهتچىلهرنىڭ ماالمىتىدىن قورقۇپ اللهتوسقان، ئادالهتنى بهرپا قىلغان ۋه 
   .قالمىغان

 قامچىلىرىدىن ۋه دار ئاغامچىلىرىدىن زورىدىن، جالالتالرنىڭ ھۆكۈمرانالرنىڭئۇالر 
قىلىشقان  ھېسنىڭ يولىدا بۇالرنى شېرىن ۋه لهززهت اللهبهلكى . قورقۇپ قالمىغان ئىدى

ئۇالرنىڭ قىيىن سىناقالر ئىچىدىكى پوزىتسىيىسى ۋه روھى ھالىتىدىن پهيغهمبهر . ئىدى
 ماڭا اللهئى ‹‹:بوالتتى ئاڭلىغىلىتېلىدىن چىققان مۇنداق سۆزنى ئهلهيھىسساالمنىڭ 

  ››.پهرۋا قىلمايمهن ھېچنېمىگهقىلمىغانال بولساڭ، مهن  غهزهپ
چىققان ئاشۇ جامائهت  تهربىيىلهپپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم نهق ئىسالم بىلهنال 

ۇشنى مهقسهت قىلغان قانداقتۇر كىشىلهر ئارىسىدا مهلۇم پىكىر ۋه پهلسهپىنى ئومۇمالشتۇر
  .جامائىتى ئهمهس ئىدى پهيالسوپالرمۇتهپهككۇر ۋه 

 روھى رىيازهت ئالىمىدىكى يهنه ئۇ جامائهت ئىنسانالر دۇنياسىدىن ۋه ئىنسانالرنىڭ
ۋه مۇسۇلمانالرغا قانداق سۇيقهسىتلهرنىڭ ئايرىلغان، ئۆز ئهتراپىدا ئىسالمغا  كۈرهشلىرىدىن

رسىز، ئىسالمدىن پهقهت ناماز، روزا ۋه ھۆكمهتلهر بىلهنال يۇرگۈزىلىۋاتقانلىقىدىن خهۋه
  .پىالر جامائىتىمۇ ئهمهس ئىدىو سكۇپايىلهنگهن

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ،تاغدا ئىبادهت قىلىش ئۈچۈن چىقىپ كهتكهن بىر كىشى 
كهلتۈرۈلگهنده،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا  ھۇزۇرىغا ئهلهيىھىسساالمنىڭپهيغهمبهر 

بۇنداق قىلماڭالر،  ھېچقايسىڭالرسهن ۋه سىلهردىن ‹‹: دېگهننداق ئاچچىقالپ مۇ
ئىسالم مهيدانلىرىنىڭ بىرىده چىدامچانلىق كۆرسهتكىنى ئۇنىڭ  بېرىڭالرسىلهرنىڭ 

تىرمىزىنىڭ يهنه بىر ›› ئۈچۈن ئۆزى يالغۇز قىرىق يىل ئىبادهت قىلغىنىدىن ياخشىدۇر
 يولىدىكى ئورنى الله بىرىڭالرنىڭردىن سهن ھهرگىز ئۇنداق قىلما، سىله‹‹:رىۋايىتىده

نىڭ الله. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز ئۆيىده يهتمىش يىل ئىبادهت قىلغىنىدىن ئهۋزهلدۇر
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! قىلىپ، سىلهرنى جهننهتكه كىرگۈزۈشىنى خالىمامسىلهر؟ مهغپىرهتگۇناھىڭالرنى 
لسا، نىڭ يولىدا ئۇرۇش قىاللهكىمىكى تۆگه ئۈستىده . نىڭ يولىدا غازات قىلىڭالرالله

  .››جهننهت ئۇنىڭغا ۋاجىپ بولىدۇ
  

  ئىسالمى ئۆزگهرتىش ۋه جىھادنىڭ مۇقهررهرلىكى
  

. باش نىشانى ئىسالمى ئۆزگهرتىشتۇر ھهرىكىتىنىڭشۈبھىسىزكى، ئىسالم 
،  تهربىيىلىمهستىن ئهۋالدلىرىنىھالبۇكى ئىسالمى ئۆزگهرتىشنى جىھادسىز ۋه مۇجاھىد 

  . ىقماستىن ئهمهلگه ئاشۇرۇش مۇمكىن ئهمهسشۇنىڭدهك جىھاد تهشكىلىنى قۇرۇپ چ
بهلكى زامانالر . ، ئۆزگهرتىش خىزمىتى تولىمۇ جاپالىق بىر خىزمهتتۇر دېمهك

ئىسالم  چۈنكى. ئاشۇرۇۋهتكهن تېخىمۇئامىلى ئۇنىڭ مۇشهققهتلىك دهرىجىسىنى 
ولغان مهۋجۇد گهۋدىلهرنىڭ ئىسالمغا ب ئېلىۋالغاندۇنياسىدىكى ھوقۇق تىزگىنىنى قولىغا 

  .دۈشمهنلىكى ۋه دۈشمهنلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى بهكمۇ چوڭقۇردۇر
 كېتىپدهۋرى ئهمدى كهلمهسكه ›› دېموكراتىيه‹‹ئهركىنلىك ياكى ئاتالمىش 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنىڭغا ئالدىن . دهۋرى ئالدى›› دىكتاتورا ‹‹ئۇنىڭ ئورنىنى 
، ئىسالمنىڭ تۈگمىنى ئايلىنىپ  كېرهككىڭالر بىلىشى‹‹:  دېگهنقىلىپ مۇنداق  ئىشارهت

. ئىسالم قايسى تهرهپكه ئايالنسا سىلهرمۇ ئىسالم بىلهن بىرگه ئايلىنىڭالر. تۇرغۇچىدۇر
 .بىلهن ھوقۇق ئايرىۋېتىلىدۇ) يهنى قۇرئان(پات يېقىندا كىتاب ،كېرهككىبىلىشىڭالر 

 يېقىندا،پات  رهككىكېبىلىشىڭالر ).ئايرىۋېتىلىدۇدىن  بىلهنيهنى ھاكىمىيهت (
شۇنداق باشلىقالر بولىدۇكى،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مهنپهتى ئۈچۈن  ئۈستۈڭالرداسلهرنىڭ 

ئۇالرغا بويسۇنمىساڭالر . ھۆكۈم قىلغاننى سىلهرنىڭ مهنپهئهتىڭالر ئۈچۈن ھۆكۈم قىلمايدۇ
بۇنى › دۇئهگهر ئۇالرغا ئىتائهت قىلساڭالر ئۇالر سىلهرنى ئازدۇرى.ئۇالر سىلهرنى ئۆلتۈرىدۇ

نىڭ پهيغهمبىرى، شۇ چاغالردا بىزلهر نېمه قىلىشىمىز اللهئى ‹: ساھابىلهرئاڭلىغان 
. ساھابىلىرىدهك قىلىڭالر ئىيسانىڭ‹:دهپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم › كېرهك؟

قا ئىتائهت قىلىپ ئۆلگهن اللهئۇالر ھهرىلهر بىلهن ھهرىدهلگهن، ياغاچالرغا مىخالنغان، 
 . دېگهن››قا ئاسىيلىق قىلىپ ياشىغان ھاياتتىن ياخشىدۇرالله ئۆلۈم

 خالىغان اللهپهيغهمبهرلىك ‹‹: دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه مۇنداق 
كېيىن پهيغهمبهرنىڭ يولىنى  ئۇنىڭدىن. ۋاقىت داۋام قىلغاندىن كېيىن ئاخىرلىشىدۇ

 خالىغان ۋاقىت داۋام قىلغاندىن لهالئاساس قىلغان، توغرا يولنى تۇتقان خهلىپىلىك بولۇپ 
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ئانىسىدىن مىراس ئالىدىغان -كىيىن ھوقۇقنى ئاتا ئۇنىڭدىن. كىيىن ئاخىرلىشىدۇ
شۇنىڭدىن .  خالىغان ۋاقىتتىن كىيىن ئاخىرلىشىدۇاللهپادىشاھلىق دهۋرى بولۇپ، ئۇمۇ 

.  خالىغان ۋاقىتتىن كىيىن ئاخىرلىشىدۇالله. دهۋرى بولىدۇ) دىكتاتورا (كىيىن زورلۇق 
قايتىدىن  خهلىپىلىكشۇنىڭدىن كىيىن پهيغهمبهرنىڭ يولىنى ئاساس قىلغان ھهقىقى 

  .››پۈتۈن زېمىنغا ئومۇملىشىدۇ كېلىپمهيدانغا 
 يوشۇرۇنئالقىنىغا ئېلىۋالغان ئاشكارا ۋه تىزگىنىنى ئىسالم دۇنياسىدا ھوقۇق 

 ئۇالرنىڭ مېڭىلىرى غهرب تهرىپىدىن .رهزىل كۈچلهردۇركۈچلهرنىڭ ھهممىسى ھهقىقهتهن 
ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى بۇ كۈچلهرنى مۇشۇ ۋهزىپه ئۈچۈن ئۇزۇندىن بىرى . يۇيۇۋېتىلگهن
تهشكىللىمهي ۋه جىھاد تهربىيىسى  ھهرىكىتى جىھاد جىھاد قىلماي،. چىققان يېتىشتۈرۈپ

بۇ كۈچلهر . ڭىش مۇمكىن ئهمهسئىلىپ بارماي بۇ رهزىل كۈچلهرنى بويسۇندۇرۇش ۋه يې
 ئىسالمنىڭتولۇق ئېگه بولىۋالغان ھهمده ئۇالرغا  ئىمكانىيهتلهرگهيوقۇتۇش ۋه باستۇرۇش 

.  بېرىلگهنياندۇرۇپ چىراغ دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن ئىچكى ۋه تاشقى جهھهتته يېشىل 
لۇپ ئۇالر بولۇپمۇ بۇ جهھهتته باشالمچىلىق قىلىۋاتقىنى خهلقئارادىكى ئۈچ چوڭ كۈچ بو

  .،ئهھلى سهلبلهر ۋه كوممۇنىزىمدىن ئىبارهت)يهھۇدىيالر(سهھيۇنىزىم 
ئاددىي بۇ كۈچلهرنى يوقىتىش ۋه ئۇالنىڭ ئورنىغا ئىسالمنى تۇرغۇزۇش ھهقىقهتهن 

چۈنكى بۇ كۈچلهر ئاخىرقى تىنىقى قالغۇچه ئۆز ئورنىغا چىڭ . ۋه ئاسان ئىش ئهمهس
ۇش ئۈچۈن ئۇزۇن مۇددهت داۋاملىشىدىغان كهسكىن شۇڭا بۇنى ئهمهلگه ئاشۇر. ئېسىلىدۇ

مۇشهققهتلهر ۋه قارشىلىقالر ئۈچۈن ئىدىيه ۋه روھى جهھهتته -جىھاد ئۈچۈن، تۈرلۈك جاپا
  .موھتاجدۇر ھهرىكهتكهتولۇق تهييارلىقى بولغان بىر 

بۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئهڭ ئالدى بىلهن جانلىرىغا قانچىلىك ئامراق بولسا 
كۈندۈز ئىسالمنىڭ مهسىلىلىرى ۋه - شۈنچىلىك ئامراق بولغان، كېچهئۆلۈمگىمۇ

چىقىدىغان  يىتىشتۇرۇپياشايدىغان مۇجاھىدالر قوشۇنىنى  بىلهن غېمىئىسالمنىڭ 
  .جىھاد تهربىيىسىگه موھتاجدۇر

تهربىيه  ھهرىكىتىدىكىجىھاد تهربىيىسى مهلۇم ۋاقىت ياكى شارائىتتا ئىسالم 
يۇلىدىغان قوشۇمچه بۆلهك بولماستىن، بهلكى پۈتۈن يولالرنىڭ پروگراممىسىغا قوشۇپ قو

  . جېنىدۇر ۋه ھهر قايسى بۆلهكلهر ئارىسىدىكى ئورتاق خۇسۇسىيهتتۇر
 ھالدا جىھاد ھهركىتىگه ئايالندۇرۇش ئاشكارا ھهرىكهتلىرىنىپىكرى ياكى تهربىيه 

باشتىال جىھاد  رنىھهرىكهتلهھالبۇكى بۇ . ھهقىقهتهن تولىمۇ خهتهرلىك ۋه خهۋپلىكتۇر
ئاساسىغا قۇرۇپ چىقىش جاھىلىيهت گهۋدىلىرىنى يىقىتىش، ئۆز ئورۇنلىرىدىن قومۇرۇپ 
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  .تاشالشقا تېخىمۇ پايدىلىقتۇر
  

  تهربىيىسى نېمه؟ جىھاد ۇتقان تكۆزدهبىز 
  

ساقىت قېلىشتىن  نهزهردىن جىھاد تهربىيىسى ھهرگىزمۇ باشقا تهربىيه تهرهپلىرىنى
ئهسكىرى تهربىيه ۋه ئۇرۇش   دېگهنلىكيهنى جىھاد تهربىيىسى . بهرمهيدۇ دېرهك

سىياسىي روھى تهربىيه، پىكرى جهھهتتىكى تهربىيه،  كېتىپئىشلىرى بىلهنال بولۇپ 
  . قاتارلىقالرغا سهل قاراش دېگهنلىك ئهمهس تهربىيىسى ھهرىكهتتهربىيه ۋه 

روھىنى يىلتىز جىھاد تهربىيىسى دېگىنىمىز شهخسلهرده ۋه جامائهتته جىھاد 
تارتقۇزۇش ۋه بۇ روھنى باشقا ئىشالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋهت تۈگىنىگه ئايالندۇرۇش 

جىھاد تهربىيىسى دېگهنلىك ئىسالم ئۈچۈن ياشايدىغان، ئۆز رولىنىڭ . دېگهنلىكتۇر
تولۇق تونۇپ، مۇشۇ رولنى ئهڭ تولۇق جارى ئىنچىكىلىكىنى ۋه  مۇھىملىقىنىچوڭلىقىنى، 
چۈن تهييارلىق كۆرۈشكه سۇسلۇق قىلمايدىغان كىشىلهرنى بارلىققا كهلتۈرۈش قىلدۇرۇش ئۈ
 قا ۋه ئاخىرهتكه باغالنغان، ئېشىنچه اللهجىھاد تهربىيىسى يهنه قهلبى . دېگهنلىكتۇر

ۋاقىتلىرىنىال ئاخىرهت ۋه دهۋهت ئۈچۈن سهرپ قىلىپ ئاساسلىق ئۆمرىنى دۇنيا مهئىشىتى 
 الله‹‹تۇرىدىغان ۋه  تهلپۈنۈپبولۇشقا  شهھىدنىڭ يولىدا هاللئۈچۈن سهرپ قىلمايدىغان، 

دېگهن شۇئارنىڭ ھهقىقىتى بىلهن ياشايدىغان ›› يولىدا ئۆلۈش ئهڭ چوڭ ئارزۇيىمىزدۇر
  .يېتىشتۈرۈش دېگهنلىكتۇر تهربىيىلهپكىشىلهرنى 

ھهقىقهتهن جىھاد تهربىيىسى كىشىلهرنىڭ كهسپى ۋه خىزمىتى نېمه بولىشىدىن 
 يولىدا جىھاد قىلىدىغان، ئۆز كهسپىنى جىھاد ئۈچۈن خىزمهت اللههر ئۇالرنى قهتئىينهز

ئۇ ئالىمدۇر، شۇنىڭ بىلهن  دېمهك. چىقىشتۇر تهربىيىلهپقىلدۇرااليدىغان كىشىلهرنى 
ئۇ ئوقۇتقۇچىدۇر  دېمهك. ئۇ يازغۇچىدۇر ھهم مۇجاھىدتۇر دېمهك. بىرگه يهنه مۇجاھىدتۇر

دهك، جىھاد بۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئورتاق ئاالھىدىلىك ئهنه شۇنىڭ. ھهم مۇجاھىدتۇر
  .بولىدۇ

 بېرىشجىھاد تهربىيىسىده ئىككى چوڭ ئاساسىي ئىشقا تېخىمۇ بهك ئهھمىيهت 
  :الزىم

 نىڭ يولىدا اللهۋه  ئۇچرىشىشقا بىلهن الله، باغالشقا قا اللهقهلبنى : بىرىنچى
 ئهگىشىپ قهلبنى زېمىننىڭ ، شۇنىڭغابېرىشئۆلۈشكه تهلپۈندۈرۈشكه ئهھمىيهت 

سهۋهب ۋه ئامىلالردىن  كېتىدىغانتارتىپ ) گهرچه ئۇ ھاالل بولسىمۇ(مهئىشهتلىرىگه 
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  . ساقالش، شۇنىڭ بىلهن مۇجاھىدتا بولغان روھىيهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش
، بولۇپمۇ بېرىشتهننىڭ ساغالم، كۈچلۈك بولىشىغا ئهھمىيهت : ئىككىنچى
ۋه ھۇجۇم ئىقتىدارىغا  داپىئهۇمكۆپ بولغان دهۋرده تهننىڭ  لهرتهجرىبىبۈگۈنكى ئېلىم ۋه 

پهيغهمبهر . بېرىشھۇجۇم تېخنىكىلىرىغا ئېگه بولىشىغا تېخىمۇ ئهھمىيهت ، داپىئهۇمۋه 
، شۇ قهۋمنىڭ  ئۆگهنسهكىمىكى بىر قهۋمنىڭ تىلىنى ‹‹:ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ

  .››مىكرىدىن ئامان قالىدۇ-ھىمله
  

  ھادقا ئۈندهيدۇئىسالم جى
  

بىز قۇرئانى كهرىم ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۇننهتلىرىدىكى بىر 
قانچىلىغان پاكىتالرنى كۆز ئالدىمىغا كهلتۈرۈش بىلهنال ئىسالمنىڭ جىھادقا قانچىلىك 

ھهمده تۇنجى قۇرئان ئهۋالدى بولغان ساھابىالر  كۆرىمىز قئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى ئېنى
 نۈسرهتلهرنىڭ -هن ۋه ئۇالرنىڭ قولى بىلهن ئىشقا ئاشقان ئاجايىپ غهلبهقولغا كهلتۈرگ

بۇنىڭ سىرى شۇكى، ھاياتى قۇرئان روھى بىلهن . سىرى كۆز ئالدىمىزدا نامايهن بولىدۇ
سېڭىشىپ كهتكهن بۇ تۇنجى ئهۋالد  مۇسۇلمانالر جىھاد مهنىلىرى بىلهن تهبىيىلهنگهن 

رىنى ئىچىپ ئۆزلىرىگه روھى ئوزۇق تهييارالپ ھهمده ئۆزلۈكسىز ھالدا جىھاد سۈتلى
  .تۇرغان

نىڭ كىتابىدىن جىھادقا ئۈندهيدىغان ئايهتلهردىن بىر قىسىمنى اللهئهمدى بىز 
  :كهلتۈرۈپ ئۆتىمىز

ھالبۇكى، سىلهر ئۇنى ياقتۇرمايسىلهر، سىلهر . سىلهرگه جىھاد پهرز قىلىندى‹‹
ا ئۇ سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر؛ سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمم

سىلهرگه . (بىرهر نهرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر
هللا ا) شۇنىڭ ئۈچۈن(بىلىدۇ، سىلهر بىلمهيسىلهر، هللا ا) نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكهنلىكىنى

  ) ئايهت-216بهقهره (››.بۇيرىغانغا ئالدىراڭالر
 - جېنىنى، پۇل(يولىدا هللا تېگىشىدىغانالر اىنى ئاخىرهتكه  دۇنيا تىرىكچىلىك‹‹

  )ئايهت-74نىسا (››.جىھاد قىلسۇن) مېلىنى پىدا قىلىپ
›› ئى پهيغهمبهر مۆئمىنلهرنى مۇشرىكالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا ئۈندىگىن‹‹

  )ئهنفال سۈرىسى(
غا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشهنمهيدىغانالر هللا ئهھلى كىتابتىن اىلهرس‹‹



 

 

59 

59 

نىڭ ئوغلى دهپ ئىتىقاد هللانىڭ ئوغلى، ناساراالر ئىسانى اهللاىيالر ئۇزهيرىنى ايهھۇد(
غا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىتىقاد قىلىمىز دىگهن بىلهنمۇ هللاقىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالر ا
ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ) ئۆزىنىڭ كىتابىدا(هللابىلهن، ا) ئىتىقاد قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر

يهنى ئىسالم (هرسىلهرنى ھارام بىلمهيدىغانالر ۋه ھهق دىن ھارام قىلغان ن) سۈننىتىده(
غا ئىتىقاد قىلمايدىغانالر بىلهن، تاكى ئۇالر سىلهرگه بويسۇنۇپ جىزىيه تۆلىگهنگه ) دىنى

  )ئايهت-29تهۋبه (›› .قهدهر، ئۇرۇش قىلىڭالر
سىلهر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالهتته !) ئى مۇئمىنلهر جامائهسى(‹‹

 قېرى، پىياده، ئۇالغلىق بولۇڭالر، ئوڭۇشلۇق ۋه قىيىن شارائىتتا - نى مهيلى ياشيه(
جىھادقا چىقىڭالر، )  بولۇڭالر، ھهممه ئهھۋالدا  بولۇڭالر، ئىختىيارى ۋه ئئىختىيارسىز

نىڭ يولىدا مېلىڭالربىلهن ، جىنىڭالر بىلهن جىھاد قىلىڭالر، ئهگهر بىلسهڭالر مۇنداق هللا
  )ئايهت-41تهۋبه (››. ياخشىدۇرقىلىش سىلهر ئۈچۈن

ئهمدى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ جىھادقا ئاالقىدار ھهدىسلهردىن قىسمهن 
  :ئۈزۈندىلهرنى كهلتۈرىمىز

 بىلهن ئۇچراشسا، ئۇ ئۆزىده اللهكىمىكى جىھاد ئىزى قالدۇرماستىن ‹‹
  )رىۋايىتىتىرمىزى ۋه ئىبى ماجه (››  بىلهن ئۇچرىشىدۇاللهكهمتۈكلۈك بولغان ھالدا 

  
  چوڭ جىھاد بىلهن كىچىك جىھاد ئوتتۇرىسىدا

  
بهلكى ئىسالم ساھهلىرىده خىزمهت قىلىۋاتقان كىشىلهرگه مۇسۇلمانالرغا،

جىھادنىڭ  خاراكتېرىدىكىچۈشىنىكسىز بولغان مهسىلىلهرنىڭ بىرى ئۇرۇش قىلىش 
بىز كىچىك ‹‹:بۇنىڭ سهۋهبى تۆۋهندىكى رىۋايهتتۇر. كىچىك جىھاد بولۇپ قالغانلىقىدۇر

:  چوڭ جىھاد قايسى؟ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:ساھابىلهرجىھادتىن چوڭ جىھادقا قايىتتۇق، 
  ››چوڭ جىھاد قهلب بىلهن جىھاد قىلىش ياكى نهپسى بىلهن جىھاد قىلىش

  :ئىمام ھهسهنۇلبهننا بۇ رىۋايهت ھهققىده مۇنداق يازىدۇ
ى جىھادنىڭ مۇھىملىقىدىن، بىلهن باشقىالرن رىۋايهتقىسمهن كىشىلهر بۇ ‹‹

ئهمما بۇ . قايتۇرماقچى بولىشىدۇ بېسىشتىنجىھاد تهييارلىقىدىن ۋه جىھاد يولىغا قهدهم 
  .......ئهسهر ھهرگىزمۇ سهھىھ ھهدىس ئهمهس

ئهگهر بۇنى سهھىھ ھهدىس دهپ پهرهز قىلغاندىمۇ بۇ جىھادتىن يۈز ئۆرۈشكه، 
 جىھاد تهييارلىقى قىلىشتىن باش تارتىشقا مۇسۇلمانالرنىڭ يۇرتلىرىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن
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نىڭال رازىلىقىنى اللهبۇنىڭ مهنىسى پهقهت ھهممه ئهمهللهرده . رۇخسهت بهرمهيدۇ
  . تهكىتلهشتۇر ۋاجىپلىقىنىكۆزلهش ئۈچۈن قهلب بىلهن جىھاد قىلىشنىڭ 

ئۇنىڭ بىرى مهئرۇپقا  . بۇ يهرده يهنه جىھادقا يانداشقان بىر قىسىم ئىشالر بار
جىھادنىڭ ئهڭ چوڭلىرىنىڭ ‹‹:ھهدىسته مۇنداق كهلگهن. يرۇپ، مۇنكهردىن توسۇشتۇربۇ

لېكىن بۇنداق كىشىلهر چوڭ ...››بىرى زالىم ھۆكۈمران ئالدىدا ھهق گهپ قىلىشتۇر
نىڭ اللهپهقهت . بواللمايدۇ بهھرىمهن ئهجىرىدىنشېھىدلىكتىن ۋه مۇجاھىدالرنىڭ 
  . بۇنىڭدىن مۇستهسنايولىدا ئۆلتۈرگهن ۋه ئۆلتۈرۈلگهنلهر

  
  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىرىنچى مۇجاھىدتۇر

  
.  يولىدىكى مۇجاھىدنىڭ يۈكسهك ئۈلگىسى ئىدىاللهپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

 .بولۇپ قالدى ئۈلگىسى يېتهكچىشۇنىڭ بىلهن ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ ياخشى 
همهلىي شۇغۇلالنغان، جىھادنىڭ مۇسۇلمانالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدا جىھاد  بىلهن ئ

قايناملىرىغا چۆككهن، جىھادنىڭ تهلهپلىرىنى ۋه مهنىلىرىنى ئۆزىده تولۇق ھازىرلىغان بىر 
  :قومانداننىڭ نورلۇق سۈرىتىنى كۆرهلهيدۇ

  باتۇرلۇق
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ‹‹ :ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ

، كېچىسىبىر . ۋه ئهڭ باتۇرراقى ئىدى سېخىيراقىىراقى، ئهڭ كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخش
. ، ئادهملهر ئاۋاز چىققان تهرهپكه قاراپ يول ئالدىكېتىشتىمهدىنه ئهھلى قاتتىق قورقۇپ 

پهيغهمبهر . ئۇالر يولدا قايتىپ كېلىۋاتقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇچراشتى
پهيغهمبهر . بولغان ئىدى بېرىپبۇرۇن ئهلهيھىسساالم ئاۋاز تهرهپكه ئۇالردىن 

ئهلهيھىسساالم ئهبۇ تهلھهنىڭ ئېتىغا ئىگهرسىزال مىنگهن بولۇپ، ئۇنىڭ بوينىدا قىلىچ 
  )سهھىھ ھهدىس(›› دهيتتى، قورقماڭالر قورقماڭالر: ئۇ ئادهملهرگه. ئېسىلغان ئىدى

  كۈچلۈكلۈك
:  دېگهنم مۇنداق  ئهبۇ ھۇرهيرهنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساال

پايدىلىق بولغان  ئۆزۈڭگهكۈچلۈك مۆئمىن ئاجىز مۆئمىنگه قارىغاندا ياخشى،ئىشتا ‹‹
›› .... دىن ياردهم سورىغىن، ھهممه ئىشتا ئاجىز بولمىغىنالله.بول ھېرىسمهننهرسىگه 

  )سهھىھ ھهدىس(
ش ئۇ قۇرهي. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۈچلۈكلۈكته باشقىالرغا نهمۇنه ئىدى
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پهيغهمبهر . ياشلىرىنىڭ ئهڭ قاۋۇلى بولغان رۇكانه ئىبنى ئهبۇ يهزىدنى يېڭىۋالغان ئىدى
ئهلهيھىسساالم ئۇنى كۆتىرىپ يهرگه ئاتقاندا ئۇ ئۆزىگه قىلچىلىكمۇ ئىگه بواللمىغان 

  .ئىدى
  قورال سانائىتىگه رىغبهتلهندۈرۈش

 ئهلهيھىسساالمنىڭر ئۇ پهيغهمبهقىلىشىچه،ئۇقبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايهت 
 ھهقىقهتهن بىر ئوق الله‹‹:ئاڭلىغانىدىم دهيدۇ دېگهنلىكىنىمۇنبهر ئۈستىده تۇرۇپ مۇنداق 

 كۈتۈپ ياسىغۇچىنى، ئهجىرىتىن اللهئۇ ئوقنى .بىلهن ئۈچ كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ
  )ئهبۇ داۋۇت رىۋايىتى(›› ئۇ ئوقنى ئاتقۇچىنى ۋه ئوقنى سۇنۇپ بهرگۈچىنى

  مهرگهنلىككه رىغبهتلهندۈرۈش        
 خۇسۇسىيهتلىرىنىڭ ئهڭ گهۋدىلىكلىرىدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهرگهنلىكنى جىھاد

  . ھېساباليتتىۋه كۈچ سهۋهبلىرىنىڭ ئهڭ مۇھىمىدىن 
 ئهلهيھىسساالمنىڭئۇ پهيغهمبهر الھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه،ئۇقبه رهزىيهل

يهنى مۇشرىكالر (ئۇالر‹‹:ئاڭلىغانىدىم دهيدۇ دېگهنلىكىنى مۇنبهر ئۈستىده تۇرۇپ مۇنداق
. ئۈچۈن ئىمكانىيىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه كۈچ تهييارالڭالر)بىلهن ئۇرۇش قىلىش

 - كۈچ  مهرگهنلىكتۇر،بىلىڭالركى،- مهرگهنلىكتۇر،بىلىڭالركى،كۈچ-بىلىڭالركى، كۈچ
  )مۇسلىم رىۋايىتى(››  مهرگهنلىكتۇر،

قىلىشىچه، پهيغهمبهر  رىۋايهتزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ سهلهمه ئىبنى ئهكۋه ره
‹‹   :ئۇالرغا وپ كىشىلهرنىڭ يېنىدىن ئۆتكهنده،نهيزه ئويناۋاتقان بىر ت ئهلهيھىسساالم

.  دېگهن›› ئاتاڭالر ھهقىقهتهنمۇ مهرگهن ئىدى. ئىسمائىلنىڭ ئهۋالدلىرى ئېتىڭالر
  )بۇخارى(

ىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، پهيغهمبهر ئىبنى ئهبۇ ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇن سهئىد
ئۇ . الزىم تۇتۇڭالر) يهنى مهرگهنلىكنى(ئوق ئېتىشنى ‹‹: دېگهنئهلهيھىسساالم مۇنداق 

تىبرانى (›› ياكى سىلهرنىڭ ئويۇنلىرىڭالرنىڭ ياخشىدۇر. سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر
  )رىۋايىتى

  تهرك ئېتىشتىن ياكى ئۇنتۇپ قېلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش ئېتىشنى
ئۈندهپال بولدى  ئۆگىنىشكهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسۇلمانالرنى مهرگهنلىكنى پهيغه

تهكىتلىگهن  زۆرۈرلۈكىنىقىلماستىن، بهلكى يهنه ئۇنى داۋاملىق مهشىق قىلىپ تۇرۇشنىڭ 
  . ۋه ئۇنى تاشالپ قويۇشتىن ياكى ئۇنتۇپ قىلىشتىن قاتتىق ئاگاھالندۇرغان

رىۋايهت قىلىشىچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ڭئهنھۇنىئۇقبه ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ 
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كىمكى مهرگهنلىكنى بىلگهندىن كىيىن ئۇنى تاشالپ قويسا ئۇ بىزنىڭ ‹‹: دېگهنمۇنداق 
  )مۇسلىم رىۋايىتى(›› ياكى ئاسىي بولىدۇ. جۈملىمىزدىن ئهمهس

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
كىمىكى مهرگهنلىكنى بىلگهندىن كىيىن ئۇنى تاشالپ قويسا،ئۇ بىر ‹‹ : دېگهنداق مۇن

كىمىكى مهرگهنلىكنى بىلگهندىن كىيىن، ‹‹:يهنه بىر رىۋايهتته›› نېئمهتكه تانغان بولدى
ياكى بىر نېمهتنى . ئۇنى ئۆزى خاالپ تاشلىۋهتسه،ئۇ بىر نېمهتنى تهرك ئهتكهن بولدى

  ››.ئىنكار قىلغان بولدى
  مهرگهنلىكنىڭ ئۆتمۈشتىكى ۋه ھازىرقى زاماندىكى قىممىتى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ جىھادنىڭ باشقا تهييارلىقلىرىغا قارىغاندا ئېتىشقا 
يهنى  (ئاساسلىق سهۋهب ئېتىش  بېرىشىدىكىپهۋقۇلئادده ئهھمىيهت ) يهنى مهرگهنلىككه(

 مهيلى قايسى دهۋرده بولسۇن ۋهمهيلى ئۆتمۈشته، مهيلى ھازىرقى دهۋرده ) مهرگهنلىك
  .جىھادتىكى، ئۇرۇشتىكى ئاساسلىق ئامىل بولغانلىقى ئۈچۈندۇر

 ئىچىدهجىھاد ۋه ئۇرۇش ئېھتىياجلىرى  ئهمهلىيهتتىمۇمهرگهنلىك ،دېمهك
باشقا ئېھتىياجالر بولسا ئۇنىڭغا قارىغاندا . ناھايىتى مۇھىم ۋه زور سالماقنى ئىگىلهيدۇ

  .مه ئېھتىياجالردۇرئىككىلهمچى ياكى ئهگهش
  
  
  - مۇھاكىمهئالتىنچى  

   ۋاجىپلىقىبىخهتهرلىك تهربىيىسىنىڭ  ھهرىكىتىدىكىئىسالم 
  
  
  

خهۋپسىزلىك ۋه خاتىرجهملىك، ، تىنچلىقبىخهتهرلىكنىڭ ئهسلى مهقسىتى 
بىخهتهرلىكنىڭ قارشى مهنىسى بولسا خهتهرلىك، خهۋپلىك ۋه . مۇقىملىقتىن ئىبارهتتۇر

  .ارلىقالردىن ئىبارهتتۇرمۇقىمسىزلىق قات
ئهمدى بىخهتهرلىك تهربىيىسىنىڭ مهنىسى ۋه مهقسىتىگه كهلسهك، ئۇ 

ۋه بىخهتهرلىك ئامىللىرىغا تولۇق ئهمهل قىلىش ئارقىلىق  سهۋهبلىرىگهخهۋپسىزلىك 
  .ۋه بىخهتهرلىكنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن ئىبارهتتۇرتىنچلىقنى 
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 روشهنلهشتۈرۈش ئۈچۈن،ئهمدى بىز بىخهتهرلىكنىڭ مهنىسىنى تېخىمۇ 
 نۇقتىالردىنئوخشىمىغان ) يهنى خاتىرجهملىكنى(قۇرئانى كهرىمدىكى خهۋپسىزلىكنى 

  :تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن ئايهتلهردىن بىر قانچه ئۈزۈندىلهرنى كهلتۈرىمىز
ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان كىشىلهرگه، هللا ‹‹

ى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندهك، ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرن
قىلىشنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىننى چوقۇم مۇستهھكهم قىلىپ بېرىشنى ۋه ئۇالرنىڭ 
قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋهده قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادهت قىلىدۇ، 

نىڭ هللاهدىدىن كېيىن كافىر بولغانالر اماڭا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهيدۇ، شۇ ۋ
  ) ئايهت- 55نۇر (›› ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر

ن ئهمىن بولۇش ئىمان ئېيتقان ،ئىمانغا مۇشرىكلىكنى ىزابت ئا‹‹
 ›› .، ئۇالر ھىدايهت تاپقۇچىالردۇر مهنسۇپتۇرئادهملهرگه  ئارىالشتۇرمىغان

  )ئايهت-82ئهنئام(
نىڭ ياكى قورقۇنچنىڭ بىرهر خهۋىرى ئۇالرغا ئامانلىق) ئائىت مۆئمىنلهرگه(‹‹

يهنى (يهتسه، ئۇنى تارقىتىدۇ، ئهگهر ئۇنى پهيغهمبهرگه ۋه ئۇالر ) يهنى مۇناپىقالرغا(
چىقارغۇچىالر خهۋهرنى ) شۇ( مهلۇم قىلسا، نىڭ ئىچىدىكى ئىش ئۈستىدىكىلهرگه)مۆئمىنلهر

ئى . (ۋهتته بىلىۋاالتتى ئۇالردىن ئهل)يهنى شۇ خهۋهرنىڭ ھهقىقى ئهھۋالىنى(ئۇنى 
بولمىسا ئىدى، سىلهرنىڭ  مهرھهمىتىنىڭ پهزلى ۋه هللائهگهر سىلهرگه ا!)  مۆئمىنلهر
نىسا (›› .كىشىدىن باشقىلىرىڭالر، ئهلۋهتته، شهيتانغا ئهگىشىپ كېتهتتىڭالر ئازغىنه

  )ئايهت-83
تىنچ ) يهنى مهككىنى(بۇ جاينى ! پهرۋهردىگارىم«: ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئېيتتى‹‹

قىلىپ بهرگىن، مېنى ۋه مېنىڭ ئهۋالدلىرىمنى بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن يىراق ) جاي(
  )ئايهت-35ئىبراھىم (›› .قىلغىن

يهنى (جى سېلىنغان ئۆي تۇن) ئىبادهت ئۈچۈن(ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا ‹‹
ئۇنىڭدا ئوچۇق  .مهككىدىدۇر، مۇبارهكتۇر، جاھان ئهھلىگه ھىدايهتتۇر)بهيتۇلال
لهر باركى، مهقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى، بهيتۇلالغا كىرگهن ئادهم ئهمىن ئاالمهت
ئۈچۈن كهئبىنى زىيارهت قىلىشى ئۇالرغا پهرز هللا قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ا. بولىدۇ

، )زىيىنى ئۆزىگهيهنى ھهجنى تهرك ئېتىدىكهن، (كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن . قىلىندى
›› .بىھاجهتتۇر) يهنى ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن(ىن ئهھلى جاھاندهللا  ا شۈبھىسىزكى،

  )ئايهت-97-96ئالى ئىمران (



 

 

64 

64 

) يهنى مهككه ئاھالىسى(بىر شهھهر : مۇنداق بىر مىسالنى كهلتۈرىدۇهللا ‹‹
 تهرهپتىن كهڭتاشا - ئۇنىڭ رىزقى تهرهپ.  خاتىرجهم ئىدى-تىنچ) ئهسلىده(بولۇپ، 

ئۇالرغا هللا كۇفرىلىق قىلدى، ا ىرىگهنېئمهتلنىڭ هللا) ئۇنىڭ ئاھالىسى(كېلىپ تۇراتتى، 
نهھل (›› .قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن ئاچلىقنىڭ ۋه قورقۇنچنىڭ ئهلىمىنى تېتىتتى

  )ئايهت-112
  

  بۇ يهرده بىخهتهرلىكتىن نېمىنى كۆزده تۇتىمىز
  

ۋه بىخهتهرلىكى كۆزده تىنچلىقى  ھهرىكىتىنىڭبۇ ئورۇندا بىخهتهرلىكتىن ئىسالم 
 بىرگه مهيلى تهشكىالتنىڭ بىخهتهرلىكى بولسۇن، مهيلى شۇنىڭ بىلهن.تۇتۇلىدۇ

بولسۇن، مهيلى تهشكىالتنىڭ ئىگىلىكىنىڭ  بىخهتهرلىكىتهشكىالت ئهزالىرىنىڭ 
بىخهتهرلىكى  ۆججهتلىرىنىڭ ھۋهبىخهتهرلىكى بولسۇن مهيلى تهشكىالتنىڭ ئاخبارات 

ۇش ئۈچۈن زۆرۈر ۋه ئىشقا ئاشۇرتىنچلىقنى  ۋهبولسۇن، مۇشۇ جهھهتلهرده بىخهتهرلىك 
 ھهرىكىتىدىكىۋه مهنىۋى تهدبىرلهرنى تۈزۈپ چىقىش ھهم ئىسالم ماددىي بولغان  يېتهرلىك

  .بىخهتهرلىكنىڭ جۈملىسىدىندۇر
خهۋهردار بولۇش، ئۇالرنىڭ  ھهرىكهتلىرىدىندۈشمهن كۈچلهرنىڭ ، جۈملىدىنشۇ 

 ھهرىكىتىنىڭڭ ئىسالم ۋه شۇ ئاساستا ئۇالرنى چۈشىنىۋېلىشنىيهت مهقسهتلىرىنى ئېنىق 
خىزمهت قىلغۇچىالرنىڭ بىخهتهرلىكىگه  ئىچىده ھهرىكىتىبىخهتهرلىكىگه ۋه ئىسالم 

تهھدىت سالىدىغان ۋه زىيان يهتكۈزىدىغان بارلىق پىالنلىرىنى بىتچىت قىلىش ئۈچۈن، 
ئادهم  يوشۇرۇنئېچىگه  سېپىنىڭرازۋىتكا قىلىش،دۈشمهن  ھهرىكىتىنىدۈشمهن 

  .بىرىدۇر زۆرۇرىيهتلىرىنىڭبىخهتهرلىك  ھهرىكىتىدىكىسالم كىرگۈزۈشمۇ ئى
  

  دۈشمهن كۈچلهر ئالدىدىكى بىخهتهرلىك
  

بىخهتهرلىك تهربىيىسىنىڭ  ھهرىكىتىدىكىبىز بىخهتهرلىك ھهققىده ۋه ئىسالم 
ۋاجىپلىقى ھهققىده بۈگۈن گهپ قىلىۋاتقان بولساق، ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى بولسا ۋاقىت 

ئۇالر ئىسالمغا قارشى . جهھهتته بىزدىن ناھايىتى كۆپ ئېشىپ كهتكهنۋه ئىمكانىيهت 
نهيرهڭ پىالناليدىغان بىخهتهرلىك -ۋه ھىيله سۇيىقهستۋه ئىسالم دۇنياسىغا قارشى 

  . ئاپپاراتلىرىنى ناھايىتى زور ئىمكانىيهت ۋه ئىمتىيازالرغا ئىگه قىلغان
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تهرهپكه  پسىزلىكخهۋبىز بۇ يهرده دۈشمهنلىرىمىزنىڭ بىخهتهرلىك ۋه 
مهركىزى  ئامېرىكا‹‹ئۈچۈن  بىلىۋېلىشقانچىلىك دهرىجىده ئهھمىيهت بىرىدىغانلىقىنى 

ھهققىدىكى قىسمهن مهلۇماتالرنى ئوتتۇرغا قويۇش بىلهنال ›› ئاخبارات ئىدارىسى
  :كۇپايىنىلىمىز

 ئامېرىكايىللىرى -40 (C I A) يهنى ››مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسى ئامېرىكا‹‹
 كېسىل-ئۇچراپ، ئۈزۈل بېرىشىگهتۇيۇقسىز زهربه  ياپونىيىنىڭپاراخوتلىرى ربىي ھه

كۈچلىرىنىڭ تۇيۇقسىز  ئامېرىكابۇ ھادىسه . ۋهيران بولغاندىن كىيىن مهيدانغا كهلگهن
مهركىزى ئاخبارات  ئامېرىكائالدىنى ئىلىش ئۈچۈن  كېتىشىنىڭزهربىگه ئۇچراپ 

  . ولغانئىدارىسىنى تهسىس قىلىشقا تۈرتكه ب
جايالشقان بولۇپ، ئومۇمىي يهر مهركىزى ئاخبارات بىناسى ۋاشىنگىتونغا  ئامېرىكا

يهتته قهۋهتتىن تهشكىل تاپقان بولۇپ، مىڭدىن كۆپ ئىشخانىنى ئۆز ،گېكتاركۆلىمى ئۈچ 
ئۈچ مىڭدىن .  دىن كۆپ ئادهمنى سىغدۇرااليدۇ500ئىشخانىلىرى بهزى . ئىچىگه ئالىدۇ

ئۈچۈن  قۇرۇلۇشى بۇ بىنانىڭ .ۇرااليدىغان ماشىنا توختىتىش مهيدانى باركۆپ ماشىنىنى سىغد
بۇ ئاخبارات ئورگىنىنىڭ پهقهت . دولالردىن كۆپرهك مهبلهغ سهرپ قىلىنغانمىليون 

  .مىڭ ئهتراپىدا10ۋاشىنگىتوندىال خىزمهت قىلىدىغان خادىملىرى 
ئالىملىرىدىن، ه بۇ ئورگاندا خىزمهت قىلىدىغانالر تهتقىقاتچىالردىن، خىمىي

لىملىرىدىن، ئا پسىخولوگىيهھهربىي ئالىمالردىن، ئاخباراتچىالردىن، قانۇنشۇناسالردىن،
 مۇتهخهسسىسلىرىدىن ۋه تىلشۇناسالردىن سىياسىئونالردىن، جۇغراپىيه.ئاتوم ئالىملىرىدىن

. يدۇ تۆت خىل تىلدا بىماالل سۆزلىشهلهتاپقان بولۇپ، بۇالرنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى تهركىب
  . خىل تىلنى پۇختا بىلىدۇ23ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ھهتتا 

 ئېلېكترونلۇق، ئارخىپخانا، مىكرو فىلىم،  كۈتۈبخانابۇ ئورگانغا مۇكهممهل 
تىز تهرجىمه قىلىش ئۈسكۈنىلىرى قاتارلىق زۆرۈر بولغان ، بىۋاسىتهمېڭه، خهرىتىلهر، 

ۇپ، ئۇالر دۇنيانىڭ ھهر قايسى بول بېرىلگهنزامانىۋى ئۈسكۈنىلهرنىڭ ھهممىسى سهپلهپ 
تهرهپلىرىدىكى ياالقچىلىرى ۋه جاسۇسلىرى ئارقىلىق كېلىۋاتقان ئاخباراتالرنى ساقالش ۋه 

  . ۋه ئهۋزهل شارائىتالرغا ئىگه قىلىنغان قۇاليلىقرهتلهش جهھهتته ناھايىتى 
بولسۇن، مهيلى ئهھلى شتاتلىرى قوشما  ئامېرىكائوخشاش مهيلى  يۇقىرىدىكىگه

مهيلى يهھۇدىي كۈچلىرى بولسۇن ۋه مهيلى كوممۇنىزىم  لب كۈچلىرى بولسۇن،سه
 رازۋېدكاكۈچلىرى بولسۇن، ئىشقىلىپ دۇنيادىكى دۈشمهن كۈچلهرنىڭ ھهممىسى 

قىلىش، جاسۇسلۇق قىلىش، ئاخبارات توپالش يوللىرى ئارقىلىق ئىسالمغا قارشى، ئىسالم 
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 ۋه ئىسالمنىڭ كهلگۈسىگه ئائىت ھهركىتىگه قارشى، ئىسالم خهلقلىرىگه قارشى
  . مهسىلىلىرىگه قارشى پىالن تۈزىشىۋاتىدۇ، سۇيقهست پىالنالۋاتىدۇ

ئهلهملىرى، قانلىرى ۋه جانلىرى  دهردبۇ رهزىل كۈچلهر مۇسۇلمان خهلقلىرىنىڭ 
بولسىمۇ ئۆز مهنپهئهتلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن قوزغىالڭ پىالنالش ۋه  ھېسابىغا

ھۆكۈمهتلهرنى ئاغدۇرۇش، مېڭه يۇيۇش ۋه تهشكىالتالرنى ،بېرىشدهم قوزغىالڭغا يار
  .بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ ھهرىكهتلىرىئۆزىگه تارتىش 

  
  ئۈچۈن مۇقهررهر زۆرۈرىيهتتۇر ھهرىكىتىبىخهتهرلىك ئىسالم 

  
ھهققىده گهپ  ۋاجىپلىقىبىخهتهرلىك تهربىيىسىنىڭ  ھهرىكىتىدىكىئىسالم 

بولۇپ كهلگهن بىر ئىشنى ۋه ئۇزۇن زاماندىن بىرى سهل قاراپ قىلغىنىمىزدا بىز غاپىل 
چۈنكى ئىسالم . قىلماي ۋه ئهسكه ئالماي تۇرالمايمىز ھېس ۋاجىپنىكهلگهن بىر 

بولسىمۇ،  ئېرىشكهنپىكرى ۋه تهربىيه جهھهتتىن خېلى كۆپ تهرهققىياتالرغا  ھهرىكىتى
بولسىمۇ،ئهمما جىھاد ۋه  گهنئىلگىرىلىئېڭى جهھهتته خېلى زور  ھهرىكهتسىياسىي ۋه 

بۇ ئىسالم .بىخهتهرلىك تهرهپته ناھايىتى زور دهرىجىده كهتكۈزۈپ قويغان ۋه ئارقىدا قالغان
ئاسانال تارمار قىلىشىغا، ئاسانال ئىسالم ھهركىتىگه  ھهرىكىتىنىدۈشمهنلىرىنىڭ ئىسالم 

مكانىيهت يارىتىپ ئاسانال باستۇرىۋىتىشىگه ئى ھهرىكىتىنىكىرىشىگه ۋه ئىسالم  سىڭىپ
ئهھدىسىگه قانداقمۇ ۋاپا قىلسۇن؟ ئهگهر ئۇالر سىلهرنىڭ  مۇشرىكالر ‹‹:بهرگهن

ئۈستۈڭالردىن غهلبه قىلسا، سىلهرنىڭ توغراڭالردا نه تۇغقانچىلىققا، نه ئهھدىگه رىئايه 
خالىمايدۇ ) ۋهدىسىده تۇرۇشنى(سىلهرنى ئېغىزلىرىدا خوش قىلىدۇ، دىللىرىدا . قىلمايدۇ

 ).ئاداۋهت، نىفاق بىلهن تولغان كۆڭۈللىرىهنى ئاغزىدا چىرايلىق سۆزلىگىنى بىلهن ي(
)  مۈلۈكلىرىدىن- دۇنيانىڭ مال(نىڭ ئايهتلىرىنى هللا ئۇالر.ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇر

ھهقىقهتهن . نىڭ يولىدىن توستىهللا)  كىشىلهرنى(ئهرزىمهس نهرسىلهرگه تېگىشتى، 
  )ئايهت-9-8تهۋبه(››.!يامان ېگهننېمىدئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى 

ئۈچۈن مۇقهررهر  ھهرىكىتىبىخهتهرلىك ۋه خهۋپسىزلىك تهييارلىقلىرى ئىسالم 
  :بولىدۇ كۆرۈۋېلىشقابۇنى تۆۋهندىكى بىر قانچه تهرهپتىن . زۆرۈرىيهتتۇر
بىخهتهرلىك تهربىيىسى ۋه بىخهتهرلىك تهدبىرلىرى  ھهرىكىتىدىكىئىسالم ) 1

ئىشالر ۋه ئۆزىگه قارشى تۈزىلىۋاتقان  بېرىۋاتقانئۆز ئهتراپىدا يۈز  ھهرىكىتىنىڭئىسالم 
شۇنىڭ بىلهن ئۇ ھهر . پىالنالر ھهققىده ئالدىن خهۋهردا بولۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ
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خهتهرلهرنى شېرىن  بېرىدىغانياكى تۇيۇقسىز يۈز .قانداق سهزگۈرلۈكنى يوقاتمايدۇ
  . ئۇيقۇ ئىچىده كۈتىۋالمايدۇ

 ۋه بىخهتهرلىك تهييارلىقلىرى بىخهتهرلىك تهربىيىسى ھهرىكىتىدىكىىسالم ئ)2
ھهر قانداق ھادىسىگه تاقابىل تۇرۇش ۋه خهتهرنىڭ ئالدىنى ئىلىش  ھهرىكىتىنىڭئىسالم 

شۇنىڭ . تهدبىرلىرىنى ئالدىن قوللىنىشقا ياردهم بىرىدۇ ئېھتىياتئۈچۈن زۆرۈر بولغان 
. ز يۈز بهرگهن ھادىسىلهر ئالدىدا تهمتىرهپ قالمايدۇتۇيۇقسى ھهرىكىتىبىلهن ئىسالم 

  . قويمايدۇيوقىتىپ ياكى مهۋجۇدلۇق ئاساسىنى 
بىخهتهرلىك تهربىيىسى ۋه بىخهتهرلىك تهييارلىقلىرى  ھهرىكىتىدىكىئىسالم ) 3

سىڭىپ كىرىۋىلىشىدىن  شهخسلهرنىڭمهلۇم  سېپىنى ئىچكى ھهرىكىتىنىڭئىسالم 
ىلهن دۈشمهن جاسۇسلىرىنىڭ ياكى غالچىلىرىنىڭ سىڭىپ شۇنىڭ ب. ساقالپ قالىدۇ

  .كىرىۋىلىشىنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ
بىخهتهرلىك تهربىيىسى ۋه بىخهتهرلىك ھازىرلىقلىرى  ھهرىكىتىدىكىئىسالم ) 4

 سىڭىپيول ۋه پروگراممىلىرىغا يات پىكىر ۋه سىياسهتلهرنىڭ  ھهرىكىتىنىڭئىسالم 
غهيرى پىكىر ۋه غهيرى  ھهرىكىتى بىلهن ئىسالم شۇنىڭ. كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

  . كىرىشىدىن ساقلىنىپ قالىدۇ سىڭىپقاراشالرنىڭ 
ئومۇمىي  ھهركىتىنىڭ ئىسالم بىخهتهرلىك ھازىرلىقلىرى ھهرىكىتىدىكىئىسالم  )5

يهنى تهشكىالتنىڭ بىخهتهرلىكىنى، . بىخهتهرلىكىنى زۆرۈر كاپالهتكه ئىگه قىلىدۇ
لىكىنى، ئاخباراتالرنىڭ ۋه ئومۇمىي تهئهللۇقاتالرنىڭ بىخهتهرلىكىنى ئهزاالرنىڭ بىخهتهر

  .الپ قىلىشىغا كاپالهتلىك قىلىدۇقسا
  

  بىخهتهرلىك تهلهپلىرى
  

 نۇقتىلىرىنىڭياكى تهشكىالت دائىرىسىنىڭ كهڭلىكى ۋه پائالىيهت  ھهرىكهت
دۆلهتلهر موھتاج ئادهتته چوڭ . ئهگىشىپ بىخهتهرلىك تهلهپلىرىمۇ كۆپ بولىدۇ كۆپلۈكىگه

تهشكىالتالر .  مۇمكىنبولغان بهزى تهلهپلهرگه بهزى كىچىك دۆلهتلهر موھتاج بولماسلىقى 
  .  مۇمكىنموھتاج بولغان تهرهپلهرگه دۆلهتلهر موھتاج بولماسلىقى 

ھهجىمى قانچىلىك بولىشىدىن  ھهرىكهتنىڭلېكىن بىز بۇ يهرده تهشكىالت ياكى 
چوقۇم موھتاج بولغان بىر قانچه گهۋدىلىك تهرهپلهرنى ، بىخهتهرلىككه قهتئىينهزهر
  :ئۆتۈشكه قادىرمىز كۆرسىتىپ
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  شهخسلهرنىڭ بىخهتهرلىكى- 1
كۆڭۈلسىزلىك يۈز بهرگهنده كۆڭۈلسىز ئىشالردىن ياكى شهخسلهرنىڭ تهھدىتتىن،

. ئۆزىنى يوقىتىپ قويۇشتىن ساالمهت بولىشىنى قاتتىق مۇھاپىزهت قىلىشتىن ئىبارهتتۇر
  .قته مۇھاكىمىمىزنىڭ ئاخىرىدا تهپسىلىي توختىلىپ ئۆتىمىزبۇ ھه

دېمهك، تهشكىالت ئۆز ئهزالىرىنىڭ بىخهتهرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇش،ئۇالرنىڭ 
قانلىرى ۋه جانلىرىنى قوغداش، ئۇالرنى ھاالكهتكه ياكى تۇيۇقسىز تۇتقۇن قىلىنىشقا دۇچار 

رنى تولۇق ئىشقا ئاشۇرۇش ۋه ئۇنىڭغا قىلماسلىق جهھهتلهرده زۆرۈر بولغان سهۋهب تهدبىرله
  . قاتتىق رىئايه قىلىشتىن ئىبارهت زور  مهسئۇلىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان

بىز يۇقىرىدا توختالغان جىھاد تهربىيىسىدىكى بۇ سۆز بهزى كىشىلهر ئويلىغاندهك، 
. سۆزلهر بىلهن ھهرگىزمۇ زىت ئهمهس دېگهنپىداكارلىق ئۆزىنى قۇربان قېلىش 

بهلكى بۇ . بىرىدىن ھهرگىز ئايرىلمايدۇ-هرلىك ئېڭى بىلهن جىھاد روھى بىربىخهت
  . بىردىنبىر پاسىلدۇر پهرقلهندۈرۈشتىكىئۆزىنى ھاالكهتكه تاشالش بىلهن جىھادنى 

د ئىبنى مۇئاز ىسهئرهھبهرلىكنىڭ بىخهتهرلىكىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
چۈن بىر كهپه يهنى قوماندانلىق مهركىزى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈ

نىڭ پهيغهمبىرى، بىز سهن ئۈچۈن بىر كهپه اللهئى ‹‹ :تهلهپ قىلغان بېرىشنىبىنا قىلىپ 
راۋاق بىنا قىلىپ بهرمهيلىمۇ، بىز سېنىڭ قېشىڭدا ئۇلىغىڭنى تهييارالپ  ئېگىزيهنى 

هنلىرىمىزدىن غالىب  بىزنى دۈشاللهقويۇپ،ئاندىن دۈشمهنلهر بىلهن تۇتۇشساق، ئهگهر 
ئهگهر ئهھۋال ئۇنداق بولماي قالسا، سهن ئۇلىغىڭغا . قىلسا، بۇ كۆڭۈلدىكىدهك ئىش بولىدۇ

  ››..بېرىۋالىسهن قېشىغا قالغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ) يهنى مهدىنىده(مىنىسهنده ئارقىمىزدا 
 نىچېگرالىرىئهزاالرنىڭ بىخهتهرلىكىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش مهقسىتىده، ئىسالم 

مۇھاپىزهت قىلىشنى بىر دهقىقىمۇ تاشالپ قويماسلىق ئۈچۈن، ئۇرۇش لىنيىلىرىدىكى 
 ‹‹: مۇنداق دهيدۇاللهبۇ ھهقته . نامازنى ئىككى جامائهت بىلهن ئوقۇش يولغا قويۇلغان

 يهتكۈزۈشىدىن زهخمهت - زىيان ئۆزۈڭالرغاسهپهرگه چىققان ۋاقتىڭالردا كافىرالرنىڭ 
ئوقۇساڭالر ) قىلىپ رهكهتئىككى  رهكهتنىيهنى تۆت ( قىلىپ قورقۇپ، نامازنى قهسىر

ناماز (كافىرالر سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوپئوچۇق دۈشمهندۇر . سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ
ئى ). (ئوقۇۋاتقان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ سىلهرنى ئۆلتۈرىۋېتىشتىن يانمايدۇ

لۇپ ئۇالر بىلهن ناماز ئوقۇماقچى بىلله بو) جىھادتا(بىلهن  مۆئمىنلهرسهن !) مۇھهممهد
بولغىنىڭدا، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سهن بىلهن بىرلىكته نامازغا تۇرسۇن، قوراللىرىنى 

يېنىدا تۇتسۇن، سهجدىگه بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ) ئېھتىيات يۈزىسىدىن(
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تچىلىك يهنى ناماز ئوقۇپ بولغان پىرقه ئارقاڭالردا كۆزه(ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ تۇرسۇن 
ناماز ئوقۇمىغان ئىككىنچى بىر پىرقه كېلىپ سهن ) قىلىپ تۇرسۇن، ئۇالرنىڭ ئورنىغا

ئېھتىياتچانلىق بىلهن ) دۈشمهنلىرىدىن(ناماز ئوقۇسۇن، ) يهنى ئارقاڭدا(بىلهن بىرلىكته 
قوراللىرىنى ) دۈشمهنلىرى بىلهن ئۇرۇشۇشقا تهييار تۇرۇش يۈزىسىدىن. (ھوشيار تۇرسۇن

سۇن، كافىرالر سىلهرنىڭ قوراللىرىڭالردىن غهپلهتته قېلىشىڭالرنى، شۇنىڭ يېنىدا تۇت
 -100نىسا (››.ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ) تۇيۇقسىزدىن(بىلهن سىلهرگه بىردىنال 

  )ئايهتلهر-101
  :ھۆججهتلهرنىڭ، ئاخباراتالرنىڭ ۋه مهخپىيهتلىكلهرنىڭ بىخهتهرلىكى- 2

چۈشۈپ كهتسه بولمايدىغان ھۆججهتلىرى، ولىغا ھهر قانداق تهشكىالتنىڭ دۈشمهن ق
چوڭ دۆلهت باشقا دۆلهتلهرنىڭ ھهربىي . پىالنلىرى ۋه مهخپىيهتلىكلىرى بولىدۇ

قولغا چۈشۈرۈش ياكى شۇ دۆلهتلهر بىلهن ئوخشاش اليىھىلىرىنى پىالنلىرىنى، ھهربىي 
 باشقا سانائهت ياكى تهركىبلهرنى خىمىيىۋىسانائهتنى بارلىققا كهلتۈرۈش ئۈچۈن مهلۇم 

بۇ . ئىقتىساد سهرپ قىلىدۇمىليونالپ مهخپىيهتلىكىنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن نهچچه 
 قاتتىق ئهستايىدىل  ساقالشتاھال پۈتۈن دۆلهت ياكى تهشكىالتالرنىڭ ئۆز مهخپىيهتلىكلىرىنى

شلىرىگه  مۇكهممهللهشتۈرۈئېھتىيات ئامىللىرى ۋه مۇھاپىزهت تهدبىرلىرىنى تېخىمۇ بولۇشلىرىغا،
  . تۈرتكه بولغان

مهككه مۇشرىكلىرى ئهھدىنى بۇزغاندىن كىيىن  ئهلهيھىسساالمپهيغهمبهر 
مهككىنى فهتھى قىلىش ئىرادىسىگه كهلگهنده، بۇنى پۈتۈن مۇسۇلمانالردىن مهخپىي 

 اللهئى ‹‹ : دېگهن قا ئىلتىجا قىلىپ مۇنداق اللهتۇتقان، ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۈچۈن بۇ خهۋهرلهرنى قۇرهيىش  بېرىشىمىززهربه  ئىچىدهيىشكه ئۆز يۇرتى بىز قۇره

  ››!قىلىشىدىن ئۆزۈڭ ساقلىغىنبىلىپ مۇشرىكلىرىنىڭ 
 ئهبۇ بهكرى سىددىق رهزىيهلالھۇ ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېقىن دوستى

 نېمهمنىڭ ئهنھۇ ئۆزىنىڭ قىزىنىڭ يېنىغا كىرىپ، ئۇنىڭدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساال
قهسهمكى  بىلهن الله‹‹:مهقسىتى بارلىقى ھهققىده سورىغاندا، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا

  .بهرگهن جاۋابدهپ ›› مهن بىلمهيمهن
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىگه يۈرۈش قىلىشنى ‹‹ :ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دهيدۇ

ىرىغا بۇ خهۋهرنى يهتكۈزۈش مۇشرىكل قۇرهيشقارار قىلغاندا، ھاتهب ئىبنى ئهبى بهلتهئه 
ۋه بۇ خهتنى بىر ئايالغا بېرىپ بۇ خهتنى قۇرهيىشكه . ئۈچۈن بىر پارچه خهت يازدى

قىلمىشىنى ھاتهبنىڭ بۇ . بۇ ئايالغا مهلۇم ھهق بىرىدىغان بولدى ھېسابىغا بېرىشيهتكۈزۈپ 
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يھىسساالم بۇ پهيغهمبهر ئهله.  بىلدۈردى ۋهھىي ئارقىلىق پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغاالله
بۇالر يول . ئىبنى ئهبى بىلهن زۇبهيىر ئىبنى ئهۋامنى ئهۋهتتى ئهلىئايالنى قوغالشقا 

ئۈستىده ئۇ ئايالغا يېتىشىۋىلىپ خهتنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ 
سهۋهبتىن  نېمهئۇنىڭغا  كېلىپپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھاتهبنى چاقىرىپ . كهلدى

نىڭ پهيغهمبىرىگه اللهقا ۋه الله بىلهن قهسهمكى، مېنىڭ الله. دىڭ؟ دېدىمۇنداق قىل
غا بىلدۈرگهن ئهھدهمنى ئۆزگهرتكىنىم اللهمېنىڭ ئىمانىمنى ۋه . شۈبھىسىز ئىمانىم بار

يوق بىر  تۇغقانلىرىممېنىڭ قۇرهيىش ئىچىده ھېچقانداق يىلتىزىم ۋه ئۇرۇق  لېكىن. يوق
ىڭ باالم ۋه ئايالىم بار، شۇڭا مهن ئۇالرنىڭ ئائىلهمگه مىن ئىچىدهقۇرهيىش . ئادهممهن

  ››.يامانلىق قىلماسلىقىنى ئۈمىد قىلىپ شۇنداق قىلغانىدىم
شۇڭا ئۆمهر . ئىدىھاتهبنىڭ بۇ قىلمىشى ھهقىقهتهن ئۆلۈمگه ھهقلىق قىلمىش 

 قىلماقچى بولۇپ پهيغهمبهرئىجرا ئهنھۇ بۇ ئۆلۈم جازاسىنى  رهزىيهلالھۇئىبنى خهتتاب 
قويىۋهتكىن، مهن بۇنىڭ كاللىسىنى  مېنىنىڭ پهيغهمبىرى اللهئى ا: ئهلهيھىسساالمغا

لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قارىشى .دېدىئاالي، چۈنكى بۇ ئادهم مۇناپىق بوپتۇ 
چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بۇرۇن مۇسۇلمان بولغانلىقى ۋه . باشقىچه ئىدى

ئۇنى ئۆلۈمدىن كهچۈرۈم قىلماقچى بولدى ۋه  نى نهزهرگه ئېلىپ،دتىكى ساداقىتىجىھا
 بهدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقان مۆئمىنلهرگه اللهئى ئۆمهر سهن بىلمهيسهنكى، : ئۆمهرگه
ئهنه .  مۇمكىنبولىشى  دېگهنسىلهر خالىغىنىڭالرنى قېلىڭالر سىلهرنى كهچۈردۈم : قاراپ

 مۆئمىنلهر ئى ‹‹: ئايهت نازىل قىلدىاللهده ھهققىقىلمىشى شۇ چاغدا ھاتهب ۋه ھاتهبنىڭ 
، مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋه سىلهرنىڭ دۈشىمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر، ئۇالر سىلهرگه 

ئىنكار قىلغان تۇرسا، ئۇالرغا دوستلۇق ) يهنى ئىسالمنى، قۇرئاننى(كهلگهن ھهقىقهتنى 
ر ئۈچۈن پهيغهمبهرنى ۋه غا ئىمان ئېيتقىنىڭالهللايهتكۈزىسىلهر، ئۇالر پهرۋهردىگارىڭالر ا

جىھاد قىلىپ ۋه  يولۇمداسىلهرنى يۇرتۇڭالردىن ھهيدهپ چىقاردى، ئهگهر سىلهر مىنىڭ 
ئۇ چاغدا مېنىڭ دۈشمىنى ۋه سىلهرنىڭ (رازىلىقىمنى تىلهپ چىققان بولساڭالر 

، سىلهر ئۇالرغا يوشۇرۇن دوستلۇق يهتكۈزىسىلهر، )دۈشىمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر
ۋه ئاشكارىلىغان نهرسىلهرنى بىلىپ تۇرىمهن، كىمكى شۇنداق  يوشۇرغانهر مهن سىل

يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇپ، ئۇالرغا پهيغهمبهرنىڭ خهۋهرلىرىنى (قىلىدىكهن 
  ›› .، ئۇ ھهقىقهتهن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ)يهتكۈزىدىكهن

  ھهربىي ئىشالردىكى بىخهتهرلىك- 3
چۈنكى . تهلهپلهرنىڭ بىرىدۇر مۇھىمىنتايىن ھهربىي ئىشالردىكى بىخهتهرلىك ئ
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ھهربىي ئىشالردا بىخهتهرلىكنىڭ يوقىلىشى تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز ئېغىر ئاقىۋهتلهرنى ۋه 
  . كېلىدۇخهتهرلهرنى ئېلىپ 
جېڭىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقا  ئۇھۇد: مهسىلهن

پهيغهمبهر ) يهنى مهرگهن(اچى تهرىپىنى قوغداشقا مهسئۇل قىلغان ئهللىك ئوقي
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆز ئورۇنلىرىدىن ئايرىلماسلىقلىرىنى قاتتىق تهكىتلىگهنلىكى، ھهتتا 

كۆرۈشكهن تهقدىردىمۇ  چېكىنىۋاتقانلىقىنىقۇشالرنىڭ جهڭچىلهرنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ 
قوغداشقا مهسئۇل ئۆز ئورۇنلىرىدىن ئايرىلماسلىقلىرىنى تاپىلىغانلىقىغا قارىماي، ئۆزلىرى 

شۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقا تهرىپى ئېچىلىپ . بولغان ئورۇننى تاشالپ قويۇشقان
بۇ پۇرسهتتىن پايدىالنغان مۇشرىكالر ھهتتا پهيغهمبهر ) قالغان موداپىئهسىزيهنى (قالغان 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئېغىر  كېلىپئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغىچه بېسىپ 
سۇندۇرىۋهتكهن ۋه چىشلىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئېغىز . ندۇرغانيارىال

  .ئۆلتۈرۈلگهن ساھابىلهركۆپلىگهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىسالم ئارمىيىسىنى زاتى رىقا جېڭى ئاياغالشقاندىن كېيىن 

ئارام ئالدۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بىخهتهرلىك تهدبىرى سۈپىتىده، پهيغهمبهر 
ۋه ئهنسارىالردىن ) ئۇ ئهممار ئىبنى ياسىر ئىدى (هيھىسساالم مۇجاھىدالردىن بىر كىشىنىئهل

 كۆزهتچىلىكقوشۇننى قوغداشقا يهنى كېچىده ) ئىدى بهشىرئۇ ئهبباد ئىبنى (بىر كىشىنى 
  . قىلىشقا مهسئۇل قىلدى

بۇ ئىككى كىشى ۋهزىپه ئۆتىگىلى چىققاندا، ئهنسارىالردىن بولغان كىشى، 
كۆزهتچىلىك قىالمدىم  يېرىمىدامهن كېچىنىڭ ئالدىنقى : جىرالردىن بولغان كىشىگهمۇھا

ئالدىنقى ئهمىسه سهن : مۇھاجىرالردىن بولغان كىشى.دېدىياكى كېيىنكى يېرىمىدىمۇ؟ 
ئهنسارىالردىن بولغان كىشى . ده ئۇيقۇغا چۆمدى-دېدىقىلغىن،  كۆزهتچىلىكيېرىمىدا 

، ئۇباد ئىبنى بىشىرنىڭ كېلىپمهن تهرهپتىن بىر ئادهم شۇ چاغدا دۈش. نامازغا تۇردى
ئۇباد ئوقنى بهدىنىدىن سۇغۇرۇپ . ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئوق ئاتتى

ئۇ . دۈشمهن ئۇنىڭغا يهنه ئىككىنچى ئوقنى ئاتتى. نامىزىنى داۋامالشتۇردى ئېلىۋېتىپ
دۈشمهن ئۇنىڭغا ئۈچىنچى ئوقنى . ئوقنى تارتىپ ئېلىۋىتىپ نامىزىنى يهنه داۋام قىلدى

،ده ھهمراھىنى -ئاتقاندىن كىيىن، ئۇ رۇكۇ ۋه سهجده قىلىپ نامىزىنى ئاخىرالشتۇردى
بىشىدىكى -ئۈستىھهمراھىنىڭ  ئۇيغۇنۇپمۇھاجىرالردىن بولغان كىشى . ئويغاتتى

ىدى؟ ئويغاتساڭ بولماسم مېنى ھامان ساڭا تۇنجى ئوق تهگكهن! سۇبھانهلال:قانالرنى كۆرۈپ
ئۇنى . ئىدىممهن نامازدا بىر سۈرىنى ئوقۇۋاتقان : ئهنسارىالردىن بولغان كىشى.  دېدى
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ئارقىدىن -ئوق ئارقا. كۆڭلۈم ئۇنىمىدى ئۈزۈۋېتىشكهئاخىرالشماي تۇرۇپ 
 بىلهن قهسهم الله. تېگىۋهرگهچكه ئامالسىز رۇكۇ ۋه سهجده قىلىپ سېنى ئويغاتتىم

 بېرىپھىسساالم ساقالشقا بۇيرۇغان چېگرىنى قولدىن قىلىمهنكى، مهن پهيغهمبهر ئهلهي
قويۇشتىن قورقمىغان بولسام، بۇ سۈرىنى ئاخىرىغىچه چۈشۈرۈپ بولغۇچه نهپىسىم توختاپ 

  .  دېدى. قالسا توختاپ قاالتتىكى، بۇ سۈرىنى ھهرگىز ئوتتۇرىدا ئۈزۈپ قويمىغان بوالتتىم
  
  

  رتهشكىالتنى خهتهرگه دۇچار قىلىدىغان خاتالىقال
  

جهريانىدا  كۆزىتىشۋه تارىخىنى تهكشۈرۈش ۋه  رېئاللىقى ھهرىكىتىنىڭئىسالم 
قايتا -ھهر قايسى تهرهپلىرىده قايتا ھهرىكىتىنىڭبولغان نهرسه شۇكى، ئىسالم ئاشكارا بىزگه 

خهتهرگه دۇچار قىلىدىغان بىر بۆلۈك خاتالىقالر  ھهرىكىتىنىكهلگهن، ئىسالم  تهكرارلىنىپ
  :ۇنىڭ بىر قىسمى تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهتبار بولۇپ، ب

  تهشكىلىي ئىنتىزامغا بويسۇنمىغان شهخسى پائالىيهتلهر- 1
بىر كىشىنىڭ ياكى بىر بۆلۈك  مهلۇمتهشكىالت ئهزالىرى ئېچىدىن : مهسىلهن

جهھهتته چوڭ  ھهرىكهت ھهرىكهتلىرىكىشىلهرنىڭ ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن قىلغان 
 ھهرىكىتىنىڭسهۋهب بولىشى مۇمكىن، بىز ھازىرقى ئىسالم  هبېرىشىگھادىسىلهرنىڭ يۈز 

 كۆرسىتىشىمىزمىسالالرنى  ئهمىلىرېئاللىقىدىن بۇنداق ھادىسىلهرگه نهچچه ئونلىغان 
ئىسالم ئۈچۈن ۋه ئىسالم  ھهرىكهتلهرئۆز بېشىمچىلىق بىلهن قىلىنغان شهخسى .مۇمكىن
لماستىن، بهلكى پۈتۈن تهشكىالتالرنى  قامهنپهئهت يهتكۈزۈپال ھېچقانداقئۈچۈن  ھهرىكىتى

نهچچه ئون يىلالر ئارقىغا  ھهرىكىتىنىئېغىر مۇسىبهتلهرگه دۇچار قىلغان، ئىسالم 
  . گهۋدىسىده ئېغىر جاراھهتلهرنى قالدۇرغان ھهرىكىتىچىكىندۈرىۋهتكهن ۋه ئىسالم 

بىر قىسىم كىشىلهر بولىدۇكى، بۇالرنىڭ  ئىچىده ھهرىكىتىدېمهك، ئىسالم 
پروگراممىسىغا ۋه تهشكىالت  ھهرىكهتسىياسىتىگه، ھهرىكهت ھهرىكهتلىرى -شئى

ۋه كۆڭۈل خاھىشلىرىغا باغالنغان  ھېسياتىغائىنتىزامىغا باغالنماستىن، بهلكى ئۆزلىرىنىڭ 
بۇالر . بۇ خىل كىشىلهر ھهر قانداق بىر مهسىلىده چهكتىن ئاشۇرىۋاتىدۇ. بولىدۇ
 –، پىالن چۈشىنىدۇدهپ  قورقۇنچاقلىق كۆرۈشنى پاراسهتنى، ئهقىل بىلهن ئىش-پهم

، بۇ شۈبھىسىزكى. رىئايه قىلىشنى ئىمانى ئاجىزلىق دهپ قارايدۇ سهۋهبلهرگهتاكتىكا ۋه 
شۇڭا ئۇنداق كىشىلهردىن . خىل كىشىلهرنىڭ ئىسالم ھهركىتىگه بولغان ناھايىتى چوڭدۇر
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  . چوقۇم ساقلىنىش ۋه ئۇالرغا چهك قويۇش الزىم
، ئۇالرنىڭ  مۇمكىنيهنه شۇنداق كىشىلهرمۇ بولىشى  ئىچىده ھهرىكىتى ئىسالم 

دېمهك ئۇالر . ئاساسهن ئۇالرنىڭ مهنپهئهتىگه باغلىنىشلىق بولىدۇ ھهرىكهتلىرى-ئىش
دهۋهت ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن چاغدا ۋه دهۋهت ئارقىلىق ئۆز مهنپهئهتىنى ئىشقا 

ئهمما دهۋهت ئۇالرنىڭ مهنپهئهتى بىلهن . ىدۇئاشۇرالىغان چاغدا دهۋهت سېپىده بول
ئايلىنىپ توقۇنۇشۇپ قالغان چاغدا،ئۇالر دهۋهتنىڭ دۈشمهنلىرىگه ۋه سۇيقهسىتچىلىرىگه 

بۇ كىشىلهر كۆپ ھالالردا ئۆزلىرىنىڭ شهخسى غهرهزلىرىنى شهرئى پاكىتالر . قالىدۇ
ۆز ماھىيهتلىرىنى سهۋهبلهر بىلهن ئ-باھانهۋه شهرئى  ئورۇنىدۇ يوشۇرۇشقائېچىگه 

  .بولىدۇ يوشۇرماقچى
بۇالر پىشىپ . يهنه شۇنداق كىشىلهرمۇ بولىدۇ ئىچىده ھهرىكىتىئىسالم 

يىتىلمىگهن، ئۆزلىكى مۇكهممهلهشمىگهن ۋه ئىسالم ھهركىتىگه زىيىنى بولمىغان بهزى 
باشتىن ئۆتكۈزمىگهن ئهھۋالدا مهسئۇلىيهت ئورنىغا  تهجرىبىلهرنىڭسىناق ۋه 

ھالبۇكى بۇنىڭغا ئوخشاش . ئېگه قىلىنىدۇئىمتىيازغا يهنى ھوقۇق ۋه . ىدۇتۇرغۇزۇل
قىلماستىن،  تهرهققىييهنى بۇالر ئارقىلىق دهۋهت . كىشىلهرنىڭ ئۆسۈشى نورمال بولمايدۇ

چوقۇم تۆۋهندىكى  ئاقىۋىتىبۇنداق كىشىلهرنىڭ . قىلىدۇ تهرهققىيدهۋهت بىلهن بۇالر 
  :ئىككى ھالهتنىڭ بىرى بولىدۇ

 . ئورۇنىدۇبۇالر دهۋهتنى ئۆز خاھىشى ۋه ئۆز مهنپهئهتىگه بويسۇندۇرۇشقا )1
ياكى بولمىسا ئۇالر دهۋهتتىن ۋاز كېچىدۇ ۋه دهۋهتنى دۇنيانىڭ ئهرزىمهس )2

  . سېتىۋېتىدۇمهنپهئىتى ئۈچۈن 
 يۇقىرىئۇالر ھهمىشه . يهنه شۇنداق كىشىلهرمۇ بولىدۇ ئىچىده ھهرىكىتىئىسالم 

ئۇالر تاشالپ قويسا .  يوشۇرالمايدۇچ ئىشنى ېھ. سىر ساقلىيالمايدۇ. قىلىدۇئاۋازدا پىكىر 
بولىدىغان سۆز بىلهن  دېسهبولىدىغان ئىش بىلهن تاشالپ قويسا بولمايدىغان ئىشنى،

بۇنداق كىشىلهرنىڭ ئىسالم ھهركىتىگه بولغان .بولمايدىغان سۆزنى ئايرىيالمايدۇ دېسه
چۈنكى بۇالرنىڭ . بولمايدۇ مۇمكىنىلهن سۈپهتلهش خهتىرى ۋه يامان تهسىرىنى تىل ب

خاتالىقى تىلغا باغلىنىشلىق بولۇپ، تىلنىڭ مهھسۇالتى كۆپ كىشىلهرنى قىيامهت كۈنى 
  . دوزاخقا دۈم تاشاليدۇ

 مۇمكىنتىل بىزنىڭ دۇنيا ئاخىرهتتىكى ھاالكىتىمىزگه سهۋهب بولۇپ قىلىشى 
  . بۇيرۇغان تىللىرىمىزنى چىڭ تۇتۇشقا  بىزنىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمچۈن،بولغانلىقى ئۈ
  ئىچكى جهھهتتىكى بۆلۈنۈش- 2
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جهھهتتىكى نىزا ۋه بۆلۈنۈشنى ۋاقتىدا بىر تهرهپ قىلمىغاندا ئۇ ئىسالم ئىچكى 
ئىچكى چۈنكى .  مۇمكىنبهربات بولىشىغا سهۋهب بولىشى  كېسىل-ئۈزۈل ھهرىكىتىنىڭ

 مۇھىمارچىلىنىشنىڭ ۋه ئىختىالپنىڭ جهھهتتىكى بۆلىنىش ۋه نىزا بولسا سهپنىڭ پ
  .سىدۇرسهۋهبى

ئاجىزالشتۇرۇش ۋه  ھهرىكىتىنىئىچكى جهھهتتىكى بۆلىنىش ۋه نىزا ئىسالم 
ئىچكى بۆلىنىش ۋه نىزا .ئامىلدۇر مۇھىمئۇنى پالهچ ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇشتىكى 

 ېرىشكهبكىرىشىگه، ئۇنىڭغا زهربه  سىڭىپئېچىگه  ھهرىكىتىدۈشمهنلهر ئۈچۈن ئىسالم 
  .  سهۋهبتۇرئاساسى  بېرىدىغانۋه ئۇنى باستۇرۇشقا پۇرسهت ۋه شارائىت ھازىرالپ 

بىر ۋهقه، يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ئاددىيپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىكى 
بىلهن تهبۇك غازىتىغا بىرگه چىقمىغان ئۈچ كىشىدىن پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ئاالقىلىرىنى 

بۇ ۋهقه غهسسانالرنىڭ . ئىسپاتاليدۇ نۇقتىنىى يېتىم قالدۇرۇش ۋهقهسى بۇ ئۈزۈپ ئۇالرن
چۈنكى . قىزىقتۇرغان ئورۇنۇشقاپادىشاھىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئېچىگه سىڭىپ كىرىشىگه 

شۇڭا  ئۇ بىر پارچه خهت يېزىپ . ئۇ بۇنى ناھايىتى ياخشى پۇرسهت دهپ بىلگهن
ىدىن يېتىم قالدۇرۇلغان ئۈچ كىشىنىڭ بىرى مهخسۇس ئهلچى ئارقىلىق مۇسۇلمانالر تهرىپ

  ئهھۋال قانداق بولدى؟. بولغان كهئب ئىبنى مالىكقا ئهۋهتكهن
توساتتىن بىرىنىڭ . مهن بازاردا كېتىۋاتاتتىم‹‹ :كهئب ئىبنى مالىك مۇنداق دهيدۇ

قىلىشى  ئىشارهتكىشىلهرنىڭ ماڭا . سوراۋاتانلىقىنى كۆرۈپ قالدىم مېنىكىشىلهردىن 
ماڭا غهسسانالر پادىشاھى تهرىپىدىن يېزىلغان بىر  كېلىپ قېشىمغا ئۇ مېنىڭ بىلهن،

يېزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا مۇنداق  رهختكهبۇ خهت بىر پارچه يىپهك . مهكتۇپنى بهردى
يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى (سېنىڭ ھهمرايىڭ  ئاڭلىشىمىزچه‹‹:دېيىلگهنىدى
 سېنى خارلىق ۋه ئېتىبارسىزلىق يۇرتىدا قىلغان للها. سېنى يېتىم قالدۇرۇپتۇ)  دېمهكچى

  ››....)ئهمهس، سهن بىزگه قوشۇلغىن، بىز ساڭا ياردهم بىرىمىز
، بۇ يهنه بىر  ئۆزۈمگهمهن بۇ خهتنى ئوقۇپ ‹‹:كهئب ئىبنى مالىك مۇنداق دهيدۇ

. مۇسىبهت ئىكهن،مهن، بىر مۇشرىك مهندىن تاما قىلغۇدهك ھالغا چۈشۈپ قاپتىمهن
  ››.كۆيدۈرۈۋهتتىمئاپىرىپ  يېنىغاۋه ئۇ  خهتنى بىر ئوچاقنىڭ  مدېدى

نىڭ غهزىپىنى ۋه نارازىلىقىنى كهلتۈرۈپال اللهئىچكى جهھهتتىكى نىزا ۋه بۆلۈنۈش 
خهتىرى ناھايىتى چوڭ  كېلىدىغانقالماستىن، يهنه ئۇنىڭ ئىسالم ۋه دهۋهتكه ئىلىپ 

ه بۇنىڭغا قاتتىق ئازاب ۋه تهھدىتلهر بىلهن بولغانلىقى ئۈچۈن قۇرئانى كهرىم ۋه سۈننهتلهرد
يهنى (پىرقىلهر  نۇرغۇنپات يېقىندا ‹‹ :ئاگاھالندۇرۇلغان، ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
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بىرلىككه كهلگهن ئىشنى  ئۈممهتنىڭكىمىكى بۇ . كېلىدۇمهيدانغا ) ئېغۋاچىالر
›› ىچ بىلهن ئۇرۇڭالرپارچىلىماقچى بولىدىكهن كىم بولىشىدىن قهتئىينهزهر ئۇنى قىل

  . دېگهن
ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى ۋه ئۇالرنىڭ بىخهتهرلىك ،كېرهككىبىلىشىمىز 

ئهھۋالالرنى ئاچكۆزلۈك بىلهن كۈزىتىپ  بېرىۋاتقانتارماقلىرى ئىسالمىيهت ساھهسىده يۈز 
 قىلىشنىڭ ھهرقانداق پۇرسىتىنى قوللىرىدىن كىرىش ۋه بۇزغۇنچىلىق سىڭىپئۇالر . تۇرىدۇ
  . مهيدۇبهر

كىتابتىن بىر مىسالنى كهلتۈرۈشنى  دېگهن›› جاسۇسلىقى ئامېرىكا‹‹مهن بۇ يهرده 
  :اليىق كۆردۈم

موسكىۋادىكى ›› مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسى ئامېرىكا‹‹ۋاشىنىگىتوندىكى 
مهخپىي ئايغاقچىلىرىنىڭ بىرى ئارقىلىق كېرىمىل سارىيىدا خىزمهت قىلىدىغان 

رهھبهرلىرىدىن  سوۋېت ھۆكۈمهتتىن ۋه ئهمهلدارىنىڭ سوۋېت بىر ئىسىملىك›› ئهندهرىيه‹‹
ئارقىدىن -رهنجىپ يۈرگهنلىكى، بۇنىڭ سهۋهبى ئۇ ئۆسۈشكه تېگىشلىك بولسىمۇ، ئارقا

 ئامېرىكاشۇنىڭ بىلهن . ئۆستۈرۈلمىگهنلىكى ھهققىده ئاخباراتقا ئېگه بولىدۇ قېتىمئىككى 
ئىشلهيدىغان بىر جاسۇس  ئىچىدهسارىيى مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسى بۇنى كېرىمىل 

مهركىزى ئاخبارات  ئامېرىكادهرۋهقه . ياخشى پۇرسىتى دهپ قارىغان يېتىشتۇرۇشنىڭ
كومپارتىيىسىنىڭ  سوۋېتنى ››ئهندهرىيه‹‹ئىدارىسى بىر پۇختا پىالن تۈزۈپ، ئاخىرى 

  .تۇرۇپ ئۆزلىرى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان جاسۇسقا ئايالندۇرغان يۈرىكىده
  دۈشمهن قولىغا چۈشۈپ قىلىش ۋه تهشكىالت مهخپىيهتلىرىنى پاش قىلىش- 3

خهتهرلىك  ئۇالر بى. ئىچىده مهلۇم بىر قىسىم كىشىلهر بولىدۇ ھهرىكىتىئىسالم 
ئېھتىيات سهۋهبلىرىگه ئهمهل قىلىشتا ئۆزلىرىگه كۈچلۈك . تهدبىرلىرىگه سهل قارايدۇ

مهن قولىغا چۈشۈپ قالغاندا بولسا، بىرهر نىڭ تهقدىرى بىلهن دۈشالله.تهلهپ قويمايدۇ
سىناققا دۇچار بولۇشنى ئهزهلدىن ئويالپ باقمىغاندهك، ئۆزىنى پۈتۈنلهي يوقىتىپ قويىدۇ 

 دېمىگهنئۇالرنىڭ . قىلىۋېتىدۇيوق ھهممه نهرسىنى پاش  ھېچنېمه ھېچنېمىدىنۋه 
  !ىكنى ئاتا قىلسۇن ھهممىمىزگه مۇستهھكهملىكنى ۋه ساالمهتلالله. قالمايدۇ ھېچنېمىسى

 يولىدا سىناققا دۇچار الله‹‹شۇ جهھهتتىن ئىسالم يولىدا خىزمهت قىلغۇچىالر 
» ئىمان ئېيتتۇق«سانالر ئىن‹‹. گه قهتئىي ئىشىنىشلىرى الزىم›› بولۇشنىڭ مۇقهررهرلىكى

ئىلگىرى  ئۇالردىن بىلهنال سىنالماي تهرك ئېتىلىمىز، دهپ ئويالمدۇ؟ قويۇشدهپ 
راستچىلالرنى چوقۇم بىلىدۇ، ) ئىمانىدا(هللا  بىز ھهقىقهتهن سىنىدۇق، ائۆتكهنلهرنى
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  )ئايهتلهر- 3-2ئهنكهبۇت (›› .يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ) ئىمانىدا(
ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه جايىدا قىلىشى،  سهۋهبلىرىنىشۇنىڭدهك ئۇالر ئېھتىيات 

نىڭ ئىرادىسى اللهىن كىيىن شۇنىڭد. قىلىشلىرى الزىم تهۋهككۈلقا اللهئاندىن كىيىن 
قا مهھكهم ئېسىلىشى، اللهكهلسه، ئۇالر ئىمتىھان مهلۇم سىناق ۋه  بېشىغابىلهن ئۇالرنىڭ 

قىيىن ئۇالرمۇ شۇنداق . بۇرۇنقى مۆئمىنلهرگه ئوخشاش مۇستهھكهم تۇرۇشلىرى الزىم
لى توشقانغا نىڭ يولىدا تاغدهك تهۋرهنمهي تۇرغان، ئهكسىيهتچىلهر ئهجىاللهشارائىتالردا، 

بايان قىلغان  ھېكايىسىنىقهدهر ئۇالرنى ئۆز مهيدانىدىن ۋاز كهچتۈرهلمىگهن كىشىلهرنىڭ 
  .ئايهتلىرىنى ئهسلهپ تۇرۇشلىرى الزىم

يولىدۇر ۋه جىھاد الزىمكى، ئىسالم يولى چىقارماسلىقى ئۇالر شۇنى ئېسىدىن 
ۋه سىناققا دۇچ ئهمهس دۇچ كهلگهن تۇنجى كىشىلهر سىناققا ئۇالر . تىكهنلىك يولدۇر

ئهھدىگه ۋاپا (ئۇالرنىڭ بهزىسى ››كهلگۈچىلهرنىڭ ئاخىرىسىمۇ ئهمهس، ئۇالر پهقهت 
پهرۋهردىگارىغا (شېھىت بولدى، بهزىسى شېھىت بولۇشنى كۈتمهكته، ئۇالر ) قىلىپ

  .مۇشۇ كارۋاننىڭ داۋامىدۇر›› ...ھهرگىز ئۆزگهرتكىنى يوق) بهرگهن ئهھدىسىنى
خىرهت نېمىتىنىڭال ھهقىقى نېمهت ئىكهنلىكىنى، دۇنيانىڭ ئۇالر چوقۇم ئا

 الله، مۆئمىننىڭ  ھېسابلىنىدىغانلىقىنىمۆئمىن ئۈچۈن تۈرمه،  كافىر ئۈچۈن جهننهت 
 كېلهلمهيدىغانلىقىنىخۇشاللىقنىڭ تهڭ  ھېچقانداقبىلهن ئۇچراشقاندىكى خۇشاللىقىغا 

ئىززىتىم بىلهن قهسهمكى، ‹‹:هيدۇمۇنداق د قۇددىسىدا ھهدىس الله.  كېرهكبىلىشلىرى 
ئۇ . قوشالپ بهرمهيمهن خاتىرجهملىكىنىمهن بهندهمگه ئىككى قورقۇنچىنى ياكى ئىككى 

ئۇ بۇ دۇنيادا مهندىن . دۇنيادا مهندىن قورقسا،مهن ئۇنى قىيامهت كۈنى خاتىرجهم قىلىمهن
  ››.خاتىرجهم بولسا، مهن ئۇنى قىيامهت كۈنىده قورقۇنچىغا دۇچار قىلىمهن

ۋه دهۋىتىنى ئهڭ چوڭ خهتهرگه ئۇچرىتىدىغان  ھهرىكىتىنىئۇنىڭ ئۈستىگه ئىسالم 
ئامىلالرنىڭ بىرى دۈشمهن قولىغا چۈشۈپ قالغان كىشىلهرنىڭ بىلىدىغانلىرىنىڭ بهك كۆپ 

 كېلىشدېمهك ئۇالرنىڭ بىلىدىغانلىرى قانچه كۆپ بولسا، تهشكىالتقا ئىلىپ . بولىشىدۇر
شۇنىڭ ئۈچۈن تهشكىالتنىڭ ئهزالىرىغا . هرمۇ شۇنچه چوڭ بولىدۇبولغان خهت ئېھتىمالى

 ئارتۇق ئىشالرنى بىلدۈرمهسلىك، تهشكىالت .ئېھتىياجلىق بولغان نهرسىلهرنىال بىلدۈرۈش
شۇڭا دهۋهت سېپىده خىزمهت . بىخهتهرلىكىنىڭ ۋه دهۋهت مهنپهئهتىنىڭ تۈپ تهلىپىدۇر

. الزىم ئورۇنماسلىقىمهلۇماتالرنى بىلىشكه قىلغۇچىالر ئۆزلىرى ئېھتىياجلىق بولمىغان 
چۈنكى ئۇالردىكى ئارتۇق مهلۇمات ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ۋه دهۋهتكه چوڭ باال بولۇپ قىلىشى 

  . مۇمكىن
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  كىرىشى ۋه ئۇنىڭ تۈرلىرى سىڭىپدۈشمهننىڭ ئىسالم ھهركىتىگه 
  

 ىڭىپسبولۇش سۈپىتى بىلهن تۈرلۈك بىر مۇكهممهل تهشكىالت  ھهرىكىتىئىسالم 
دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن كۆزىتىش،  ھهرىكىتىچۈنكى ئىسالم . كېلىدۇكىرىشلهرگه دۇچ 

بۇ ھال ئۇنىڭ تېخىمۇ .كىرگۈزۈش نىشانىغا ئايالنغان بولىدۇئىشپىيون قىلىش، ۋه  رازۋېدكا
  .ۋه تېخىمۇ ئېھتىياتچان بولۇشنى بهلگىلىگهنھوشيار ئاڭلىق،تېخىمۇ 

كىرىشى كۆپ تهرهپتىن ۋه  سىڭىپهركىتىگه  ھالبۇكى دۈشمهنلهرنىڭ ئىسالم ھ
  :كۆپ يولالر بىلهن بولىدۇ

  كىرىش  سىڭىپئادهم كىرگۈزۈش ئارقىلىق - 1
ئادهم  يوشۇرۇنئورۇنلىرىغا  مۇھىمدۈشمهن تهشكىالت ئېچىگه ۋه تهشكىالتنىڭ 

 )بولۇپمۇ قىيىن شارائىتالردا(بۇ ھال تهشكىالتنىڭ.كىرگۈزۈش بىلهن سىڭىپ كىرىدۇ
ئالدى بىلهن قاتتىق ‹‹ىلهن مۇئامىله قىلىش،ئهزا قوبۇل قىلىش جهھهتلهرده كىشىلهر ب

 زۆرۈرلۈكىنىقائىدىسى بويىچه ئىش كۆرۈشنىڭ ››  باغالش ئىشهنچسىناش، ئاندىن 
شۇڭا تهشكىالتنىڭ دهرۋازىسى كهلگهنال ئادهم ئۈچۈن ئوچۇق بولماسلىقى، . بهلگىلىگهن
ئورنىنىڭ قانداق بولىشىدىن ئىجتىمائىي  ۋه سهۋىيىسى مهدهنىيهت كىشىنىڭھهر قانداق 

قهتئىينهزهر، ئۇنى ئۇزۇن مهزگىل سىناش، ئالدى بىلهن كۆزىتىش دائىرىسى ئىچىده 
  .قويۇش، ئاندىن ئۇنىڭ بىلهن ئاالقه باغالش، ھهمكارلىشىش ۋه ۋهزىپىگه قويۇش الزىم

  پىكىر، چۈشهنچىلهر ئارقىلىق سىڭىپ كىرىش- 2
ى ياكى بىر بۆلۈك كىشىلهر ئارقىلىق مۇئهييهن پىكىر ۋه بۇ دۈشمهننىڭ بىرهر كىش

. سىڭدۈرۈشئاستا -يات چۈشهنچىلهرنى تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ ئىدىيىسىگه ئاستا
ئاستىدا، ياكى   بېسىمىۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن بۇ غهيرى پىكىرگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ 

ىلىق تهشكىالتنى ئهشۇ غهيرى تهشكىالت ئهزالىرى ئارىسىدا بۆلۈنۈش پهيدا قىلىش ئارق
  . ئاشۇرۇلىدۇيولى ئاقىلىق ئهمهلگه  مهجبۇرالشپىكىرلهرنى قوبۇل قىلىشقا 
كىرىشنىڭ ئىسالم ھهركىتىگه بولغان خهتىرى تېخىمۇ  سىڭىپھالبۇكى بۇ خىل 

 ھهرىكهتلىرىپۈتۈن  ھهرىكىتىنىڭچۈنكى بۇنداق بولغاندا ئىسالم .چوڭ بولىشى مۇمكىن
بىر مهشھۇر ئىسالم  لىۋاندىكىبۇ يهرده .مۇمكىن كېتىشىچىقىپ ىدىن لىنىيئهسلىدىكى 
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  .تهشكىالتى ئىسىمگه كېلىۋاتىدۇ
دۇچ كهلگهن،  بېسىمغاكىرىشكه ۋه  سىڭىپبۇ ئىسالم تهشكىالتى دهل مۇشۇ خىل 

 سىڭىپنهتىجىده بۇ ئىسالم تهشكىالتى كۈنلهرنىڭ ئۆتىشى بىلهن ناسىرىيه پىكىرلىرىنىڭ 
  . ئېقىمىغا ئايلىنىپ قالغانپىكىر دىن ناسىرىيه كىرىشى تۈپهيلى

تهربىيىسىده  ھهرىكهتتهربىيه ۋه  پىكرى ھهرىكىتىدىكىشۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم 
تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ قايماق بىلهن كۆپۇكنى، توغرا . بولىشى كېرهك موداپىئهچوقۇم 

مدىكى رهت ۋه ئىسالمدىكى نهرسه بىلهن ئىسالباتىلنى بىلهن خاتانى، ھهق بىلهن 
قىلىنغان نهرسىلهرنى پهرقلهندرۈشلىرىگه ئاسان بولىشى ئۈچۈن دهۋهتنىڭ پىكرى، 

  . ئېنىق بولىشى الزىم ۋه روشهننىشانلىرى ۋه ئاالھىدىلىكلىرى چوقۇم ناھايىتى 
  قىلىش مونوپول كىرىش ياكى  سىڭىپتايانچىالر ئاقىلىق - 3

. لىقچه بايقىغىلى بولمايدۇبولۇپ، ئاسان يوشۇرۇنبۇ خىل كىرىش كۆپ ھالالردا 
قىلىش كۆپ ھالالردا كاپىتال ۋه مهبلهغنىڭ  ھهمده مونوپول كىرىش ياكى  سىڭىپبۇ خىل 

بۇ ئىقتىسادى . ۋه تهسىرى ئارقىلىق يۈز بىرىدۇ كونتروللۇقىتايانچىالرنىڭ ئىقتىسادىي 
كى ئهزاالر بولىشىمۇ، ياكى تهشكىالتنىڭ سىرتتىئىچىدىكى تايانچىالر تهشكىالت 

  .  مۇمكىندوستلىرى بولىشىمۇ 
بۇ ھال دهۋهت تهشكىلىنىڭ ھهر ۋاقىت ئۆزىنى تهكشۈرۈپ تۇرىشىنى، ئۆز 

 نىڭ شهرىئىتى ۋه ئىسالم اللهۋه يولىنى كۆزىتىپ تۇرۇشنى، تهشكىالت  ھهرىكىتىنى
ئىچىدىمۇ، ياكى يۇقۇرقىدهك ئىقتىسادىي ئامىلالرنىڭ تهسىرىگه  ئهندىزىسىمهنپهئهتى 
ولسىمۇ ئۇچراپ قالدىمۇ؟ دىگهن نوقتىدا داۋاملىق تهكشۈرۈش ئېلىپ بىرىشنى ئازراق ب

قىسقىسى دهۋهت تهشكىلى ھهرگىزمۇ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق . زۆرۈر قىلىپ بهلگىلىگهن
تۈپهيلىدىن ئىقتىسادىي ياردهم بهرگۈچىلهرنىڭ تهسىرىگه ۋه كونتىرۇل قىلىشىغا ئۇچراپ 

  .كهتمهسلىكى الزىم
  

  تهربىيىسى ۋه قىيىن شارائىتالرغا تاقابىل تۇرۇشبىخهتهرلىك 
  

ئىسالم دهۋهتچىلىرىنىڭ مۈشكۈل شارائىتالرغا قانداق تاقابىل تۇرىدىغانلىقىغا 
كهلسهك، بۇنى قۇرئان كهرىم ئېنىق كۆرسىتىپ بهرگهن،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم رۇشهن 

ن،بۇنى تۆۋهندىكى نوقتىالرغا بايان قىلغان ۋه بۇ ھهقته بىزگه داغدام يولنى قالدۇرۇپ كهتكه
  :يېغىنچاقالش مومكىن
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  بېرىشبىرىنچى؛ قهتئىي بولۇش ۋه بهرداشلىق 
قىلغۇچىالر ئۆزلىرىده ھازىرالشقا  ھهرىكهت،ئىسالم ئۈچۈن شۈبھىسىزكى

قهتئىي بولۇش ۋه تىز (بىرىنچى سۈپهت قانچىلىك بهدهل تۆلهشتىن قهتئىينهزهر  تېگىشلىك
نىڭ اللهقا، اللهئويالشنىڭ ئۆزىال  چېكىنىشنىىز پۈكۈش ۋه چۈنكى ت. دۇر) پۈكمهسلىك

ۋه تېز پۈكۈش ھهققىده  چېكىنىش. پهيغهمبىرىگه ۋه مۆمىنلهرگه خىيانهت قىلغانلىقتۇر
چىكىنگهنلىك ۋه تېز  ئهمهلىيهتتهقىلىشنىڭ جىنايىتى ئهنه شۇنداق بولسا، ئۇنداقتا خىيال 

ھالبۇكى بۇ جهھهتته شهيتاننىڭ ئىنسان ! ؟پۇككهنلىكنىڭ جىنايىتى نېمه بولىشى مۇمكىن
چۈنكى شهيتان ئادهمگه . كۆپتۇر ھېسابسىزكۆڭلىگه كىرىدىغان يوللىرى ۋه ۋهسۋهسىلىرى 

 ئهنه شۇ شهيتان ئۆز ‹‹. توختىماستىن ئايالنى، بالىلىرىنى ۋه دۇنيالىرىنى ئهسلىتىدۇ
اڭالر، ئۇالردىن بولس مۆئمىنئهگهر . قورقۇتىدۇ) يهنى كۇففارالرنى(دوستلىرىنى 

  )ئايهت- 175ئالى ئىمران (›› .قورقماڭالر، مهندىن قورقۇڭالر
دهۋهتچىلهر ئاخىرهت نىمىتىنىڭال ھهقىقى نېئمهت ئىكهنلىكنى، بۇ دۇنيانىڭ 

نىڭ نهزىرىده پاشىنىڭ قانىتىغا تهڭ اللهپۈتۈن راھهت مهئىشهتلىرى بىلهن قوشۇپ 
. دهۋهتچىلهر ئۆزلىرىنىڭ مهيلى خالىسۇن. كهلمهيدىغانلىقىنى چوقۇم بىلىشلىرى الزىم

 شۇڭا شېھىدلىككه ھېرىسمهن .مهيلى خالىمىسۇن، بهرىبىر ئۆلىدىغانلىقىنى بىلىشلىرى الزىم
نىڭ اللهچۈنكى بۇ ئۇالرنى جهننهتكه ئىلىپ بارىدىغان يولدۇر ۋه .  كېرهكبولىشى 

  .ئالدىدىكى ئهڭ ئېسىل زىياپهتتۇر
مان ئهھلىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئىنسان يارىتىلغاندىن شېھىتلىك يولىدا مېڭىۋاتقان ئى

نىڭ تۆۋهندىكى ئايىتىده اللهھهمده  كېلىۋاتقانبۇيانقى ئۇزۇن تارىخ داۋامىدا ئۈزۈلمهي 
كۆزده تۇتۇلغان مۆئمىنلهر كارۋىنىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنى ئهسلىشى ئۇالر ئۈچۈن 

بىلهن غازاتقا چىققاندا  الھرهسۇلۇل(ئىچىده  مۆئمىنلهرنىڭ‹‹. تهسهللىدۇر يېتهرلىك
غا هللا) ساباتلىق بولۇپ، شېھىت بولغانغا قهدهر دادىللىق بىلهن جهڭ قىلىش توغرۇلۇق

ئهھدىگه ۋاپا (ئۇالرنىڭ بهزىسى . بهرگهن ئهھدىنى ئىشقا ئاشۇرغان نۇرغۇن كىشىلهر بار
ىغا پهرۋهردىگار(ئۇالر . كۈتمهكته)  بولۇشنىشېھىت (شېھىت بولدى، بهزىسى ) قىلىپ

  )ئايهت-23ئهھزاب (›› .ھهرگىز ئۆزگهرتكىنى يوق) بهرگهن ئهھدىسىنى
 خاراكتېرىھالبۇكى توخۇ يۈرهكلىك، قورقۇش ۋه قېچىش ھهرگىزمۇ بۇ كارۋاننىڭ 

چۈنكى بۇ كارۋان ئۆز ئىمانى بىلهن ھهر قانداق شارائىت ئۈستىدىن . بولغان ئهمهس
 ‹‹:ىكى نىدالىرىغا ئاۋاز قوشۇپ كهلگهنغالىب بولۇپ كهلگهن ۋه پهرۋهردىگارىنىڭ تۆۋهند

ئۇچراشقان ) يهنى دۈشمهن قوشۇنىغا(بىر جامائهگه ) مۇشرىكالردىن! ( مۆئمىنلهرئى 
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نى كۆپ ياد هللاچېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن ا
 دۇچ كهلگهن كافىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا!  مۆئمىنلهر ئۇ«)ايهتئ-45هنفال ئ(›› .ئېتىڭالر

  )ئايهت-15ئهنفال (›› )يهنى قاچماڭالر(چېغىڭالردا، ئۇالرغا ئارقاڭالرنى قىلماڭالر 
مۇجاھىدالر ساباتلىق بولۇشقا ۋه ساباتلىقنى داۋامالشتۇرۇشقا قادىر بولۇشلىرى 

قا چىن دىلىدا اللهنى ئهسلهش بىلهن، اللهيهرده خالىي ئۈچۈن، خالىس ئىبادهت بىلهن، 
قا يۈزلىنىشلىرى، نهپسى بىلهن جىھاد قىلىش، ھهممه ئىشلىرىدا اللهىلهن دۇئا قىلىش ب

قا اللهقا ئىخالس قىلىش بىلهن اللهنى كۆرۈپ تۇرىدۇ دهپ ئېتىقاد قىلىش ۋه الله
دىن تهقۋا قىلىش دۈشمهنگه قارشى ئهڭ ياخشى اللهچۈنكى ‹‹. الزىم يېقىنلىشىشلىرى

  ››كىدۇرتهييارلىقتۇر ۋه جهڭدىكى ئهڭ كۈچلۈك تاكتى
بهكرهك  تېخىمۇشۇنىڭدهك، ئۇالر دۈشمهنلهرگه قارىغاندا، گۇناھ مهئسىيهتلهردىن 

چۈنكى دهۋهتچىلهرنىڭ گۇناھلىرى ئۇالرغا دۈشمهنلىرىدىنمۇ ‹‹.پهخهس بولۇشلىرى الزىم
  )ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ سهئىد ئىبنى ۋهققاسقا قىلغان ۋهسىيهتلىرىدىن(›› بهك قورقۇنچلىقتۇر

 اللهبىلهن باغالنغان، ) يهنى پهرىشتىلهر(ۈستۈنكى جامائهت ھهقىقهتهنمۇ، ئ
  كۈچكه،ئىرادىگه، ئۆتكۈرلۈككه،دىن ھهر ۋاقىت ياردهمگه،اللهبىلهن بىرگه ياشايدىغان قهلبلهر 

بۇنداق روھىيهتلهر تهۋرهنمهس، مۇستهھكهم . ئىززهتكه ۋه غۇرۇرغا ئېرىشىپ تۇرىدۇ
بۇنىڭغا كۆپلىگهن ئايهتلهرده . قىلىدۇ سھې يولىدىكى ئۆلۈمنى شېرىن اللهبولۇپ، 

دېگهنلهر، ئاندىن توغرا » دۇرهللاپهرۋهردىگارىمىز ا«شۈبھىسىزكى، ‹‹. ئىشارهت قىلىنغان
قىلىنغان قورقماڭالر، غهم قىلماڭالر، سىلهرگه ۋهده «: يولدا بولغانالرغا پهرىشتىلهر چۈشۈپ

لهرنىڭ دوستلىرىڭالرمىز،  ئاخىرهتته سىبىز دۇنيادا،،بۇلۇڭالرجهننهت ئۈچۈن خۇشال 
جهننهتته سىلهر ئۈچۈن كۆڭلۈڭالر تارتقان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ۋه تىلىگهن 

قىلغۇچى، ناھايىتى مېھرىبان  مهغپىرهتناھايىتى ) ئۇالر(نهرسهڭالرنىڭ ھهممىسى بار، 
  ) ئايهت-31فۇسسىلهت (›› .دهيدۇ» تهرىپىدىن بېرىلگهن زىياپهتتۇر) هللا(

 ساباتلىق كۆرسىتىش ۋه دۈشمهنلىرى اھىدالرنىڭ ئۆز ئورۇنلىرىداقۇرئانى كهرىم مۇج
ئۈستىدىن غهلبه قىلىش ئىمكانىيهتلىرىگه ئېگه بولۇشلىرى ئۈچۈن، ئۆزلىرىده ۋه 
جامائىتى ئىچىده ھازىرلىشى الزىم بولغان سهۋهب ۋه خىسلهتلهرنى كۆرسىتىپ مۇنداق 

) يهنى دۈشمهن قوشۇنىغا(هگه  بىر جامائ)مۇشرىكالردىن! ( مۆئمىنلهرئى ‹‹ :دهيدۇ
نى هللائۇچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن ا

 تهۋسىيهلىرىنىۋه  يوليورۇق ئۆزىنىڭ الله) ئايهت-45ئهنفال (›› .كۆپ ياد ئېتىڭالر
 ۋه ئۇنىڭ  غاهللا)  ھهرىكهتلىرىڭالردا - پۈتۈن سۆز (‹‹:داۋامالشتۇرۇپ يهنه مۇنداق دهيدۇ
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دۈشمهن بىلهن (پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالر، ئىختىالپ قىلىشماڭالر، بولمىسا ،
 قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ؛ سهۋر قىلىڭالر، - ، كۈچقالىسىلهرقورقۇپ ) ئۇچرىشىشتىن

بۇ ئايهتلهردىن ) ئايهت-46ئهنفال (›› .ھهقىقهتهن سهۋر قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇرهللا ا
ھهر قانداق . ھهقىقى ئامىلالرنى كۆرگىلى بولىدۇ يوشۇرۇنغانىڭ ئارقىسىغا غهلبه نۈسرهتن

 مۇمكىنمۆئمىنلهر جامائىتىنىڭ بۇ ئامىلالرنى ئىشقا ئاشۇرالماستىن نۇسرهت قازىنالىشى 
  :بۇ ئامىلالر. ئهمهس

   قا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىشالله- 1
غهمبىرىگه ئىتائهت قىلىشقا ھېرىسمهن مۆئمىنلهر جامائىتى پهرۋهردىگارىغا ۋه پهي

 ھارام ۋه پاسكىنا نهرسىلهردىن بولىشى، ھهممه نهرسىده پاكىزه، ھاالل بولغىنىنى ئىزدىشى،
نىڭ قانۇنىنى چىڭ تۇتىشى، ئىنساننىڭ خاھىشى اللهساقلىنىشى، ھهممه ئىشلىرىدا 

نىنىڭ ئالدىغا نىڭ قانۇاللهئاستىدا تۈزۈلگهن قانۇنالرنى ۋه تاغۇتنىڭ قانۇنلىرىنى 
  .قويماسلىقلىرى الزىم

ۋه ئۇنىڭ هللا ‹‹. نىڭ مۇنۇ سۆزلىرىده كۆزده تۇتۇلغان جامائهتتۇراللهمانا بۇ 
ئۆز  مۆئمىنلهرنىڭ ئايال - پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا، ئهر

 نىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغانهللاۋه اهللا يهنى ا(ئىختىيارلىقى بولمايدۇ 
غا ۋه هللا، كىمكى ا)ئىكهن، ھېچ ئادهمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ

›› .ئازغان بولىدۇ ئوپئوچۇقئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلسا، ھهقىقهتهن ئۇ 
  )ئايهت-36ئهھزاب (

  سهپنىڭ بىرلىكى- 2
چىلىك  قاننىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىشقااللهقا ۋه اللهمۆئمىنلهر جامائىتى 

 ئايالندۇرۇشقا ھېرىسمهن بولسا، ئۆز سهپلىرىنىڭ بىرلىكىنى ساقالشقا ۋه ئهزالىرىنى بىر گهۋدىگه
چۈنكى روھنىڭ ئاجىزلىشىشى ۋه ھهقىقهتتىن قىيىپ . شۈنچىلىك ھېرىسمهن بولىدۇ

  . سهۋهبىدۇر بىۋاسىته چۇۋۇلىشىنىڭسهپنىڭ ئاجىزلىشىشنىڭ ۋه  كېتىشى
 يول قويمىغان ارچىالنمىغان، ئىختىالپ ۋه ئىچكى نىزاغاپ سېپىمۆئمىنلهر جامائىتى 

ۋه غالجىر بولىشىدىن قهتئىينهزهر قانخور ئهھۋال ئاستىدا، دۈشمهنلىرىنىڭ قانچىلىك 
 ئاگاھالندۇرغان اللهئۇنداق بولمىغاندا، . ئۇالرنىڭ سۇيقهستلىرىگه مهڭگۈ باش ئهگمهيدۇ

) دۈشمهن بىلهن ئۇچرىشىشتىن(،الر،بولمىسائىختىالپ قىلىشماڭ‹‹.ئهڭ زور ئاپهت يۈز بىرىدۇ
  )ئايهت-46ئهنفال (››  . قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ- ، كۈچقالىسىلهرقورقۇپ 

  )يهنى چىدامچان بولۇش( سهۋرى قىلىش - 3
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مۇجاھىدالر جامائىتىنىڭ ساباتلىق بولۇشنىڭ بىرىنچى شهرتى ئىمان بولسا، 
سهۋرچانلىق ئۇالرنى  نىسبهتهنىدالرغا مۇجاھ.  يېرىمىدۇرسهۋرچانلىق ئهشۇ ئىماننىڭ 

  .ئۇالرنى دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن نۈسرهت تاپقۇزىدىغان يولدۇر. قا يهتكۈزىدىغان شوتادۇرالله
مۆئمىنلهرنىڭ باسىدىغان يولى تىكهنلىك ۋه ئهگرى توقاي، بهلكى قورقۇنچلىق ۋه 

  . ئهمهس مكىنمۇبولمىغاندا بۇ يولنى بېسىپ ئۆتۈش  سهۋرچانلىق. خهتهرلىك يولدۇر
سىناقالرنى پهقهت سهۋرچانلىقال جىسمانىي ۋه ماددىي مۆئمىنلهر دۇچ كهلگهن 

 يهتكهن زىيانالرنىڭ مۆئمىنلهرنىڭ ماللىرىغا، جانلىرىغا ۋه مهھسۇالتلىرىغا. يهڭگىللىتهلهيدۇ
  . ئورنىنى پهقهت سهۋرچانلىقال تولدۇرۇپ بىرهلهيدۇ

بېسىمالرنى ئىجتىمائىي بېسىمى ۋه مۆمىنلهرگه كهلگهن روھى بېسىم، ئائىله 
پهيغهمبهر . كۈتۈشال يهڭگىللىتهلهيدۇ ساۋاب ئهجىرىدىن اللهپهقهت سهۋرچانلىق ۋه 

مۆئمىننىڭ ئىشىغا ئهجهبلىنىمهن، ئۇنىڭ ھهممه ئىشى ‹‹ :ئېيتىدۇراست  ئهلهيھىسساالم
خۇشاللىق ئۇنىڭغا . بولمايدۇ نېسىپبۇ مۆئمىندىن باشقىغا . ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىقتۇر

ئهگهر ئۇنىڭغا بىرهر . بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىقتۇر. كهلسه، ئۇ مىننهتدار بولىدۇ
ئهھمهد (›› بۇ ھهم ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىقتۇر. قىلىدۇ سهۋرىكۆڭۈلسىزلىك يهتسه، ئۇ 

  )رىۋايىتى
  ئىككىنچى، تهييارلىق قىلىش

ئارغامچىسىغا  نىڭاللهقۇرئانى كهرىم مۇجاھىد مۆئمىنلهرنى ساباتلىق بولۇشقا،
قىلىشقا، چىدامچان بولۇشقا ۋه سهپنىڭ بىرلىكىنى ساقالشقا  تهۋهككۈل قا اللهئېسىلىشقا، 

 بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه مۆئمىنلهرنى ئۈندهيدىغان ناھايىتى كۆپ ئايهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىش
، قهتئىيان ھهممه تهرهپتىن ۋه مۇكهممهل سهۋىيىده تهييارلىق كۆرۈشكه رىغبهتلهندۈرىدىغ

 ئهگهر ‹‹: تهئاال مۇنداق دهيدۇالله. ۋه كهڭ مهزمۇنلۇق ئايهتنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان روشهن
سهزسهڭ مۇئاھىدىسىنى ) ئاالمهتلىرىنى(خىيانهت  قهۋمدىن) مۇئاھىده تۈزگهن(سهن 

يهنى سهن بىلهن مۇئاھىده تۈزۈشكهن ( يورۇقلۇق بىلهن تاشالپ بهرگىن - ئۇالرغا ئوچۇق 
ن خىيانهت شهپىسى كۆرۈلسه، ئۇالرغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلماستىن، مۇئاھىدىنىڭ قهۋمدى

ھهقىقهتهن خائىنالرنى هللا ا).ئهمهلدىن قالغانلىقىنى ئالدى بىلهن ئۇقتۇرۇپ قويغىن
كافىرالر قۇتۇلدۇق دهپ ) بهدرى ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلمهي قالغان( .تۇتمايدۇدوست 
 .ھهقىقهتهن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ) پهرۋهردىگارىنىڭ جازاسىدىن(سۇن، ئۇالر ئويلىمى

ئۈچۈن، قۇلۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى، ) بىلهن ئۇرۇش قىلىش(دۈشمهنلىرىڭالر 
دۈشمىنىڭالرنى  ئۆزۈڭالرنىڭنىڭ دۈشمىنىنى، هللاجهڭ ئېتى تهييارالڭالر، بۇنىڭ بىلهن ا
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هللا ، ئۇالرنى سىلهر تۇنۇمايسىلهر، اقۇتىسىلهرقورۋه ئۇالردىن باشقا دۈشمهنلهرنى 
سهرپ قىلغىنىڭالر مهيلى نېمه بولسا بولسۇن، سىلهرگه  يولىدا هللا، سىلهرنىڭ تونۇيدۇ

يهنى بۇ ساۋابتىن ھېچ نهرسه (ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ، سىلهرگه زۇلۇم قىلىنمايدۇ 
  )ئايهتلهر-60-59-58ئهنفال (›› .)كېمهيتىلمهيدۇ

 چۈشىدۇمىسىمۇ،ھازىرلىق كۆرمىسىمۇ غهلبه نۇسرهت ئاسماندىن سهۋهب قىل
جهھهتتىن تهييارلىق كۆرۈشكه ئېتىبار جىسمانىي ۋه ماددىي قۇرۇق خىيال بىلهن  دېگهن

بهرمهيدىغان ۋه ئۇنى ئارتۇقچه ئىش دهپ قارايدىغان كىشىلهر بىر بولسا، ئۆزى بىلمىگهن 
مۇسۇلمانالرغا ياكى بولمىسا ئىسالمغا ۋه .دانالردۇرناجىراليدىغان ئازغۇن نهرسىلهر ھهققىده بىل

بولۇپمۇ ئىسالمغا قارىتىلغان خىرىس . سۇيقهست قىلىۋاتقان ئېزىتقۇ مۇناپىقالردۇر
ئېغىزدىكى گهپ ۋه لوگىكا بىلهن بولماستىن بهلكى كۈچ ۋه ياۋايىلىق بىلهن بولىۋاتقان 

  . بۈگۈنكى كۈنده ئهھۋال تېخىمۇ شۇنداق
  هربىيىسىبىخهتهرلىك ت- 3

 تهربىيهئۆزلىرىنى مۇسۇلمان دهپ يۈرگهن نۇرغۇن كىشىلهر ئىسالم دىنى مهيلى 
 ھېچقانداقتۈزۈم جهھهتته بولسۇن بىخهتهرلىك تهرهپلهرگه -جهھهتته ۋه مهيلى قانۇن

رهببانىيلىق ۋه ‹‹بۇالر . بىلهن ياشاپ كهلمهكته ئىدىيهخاتا  دېگهنئهھمىيهت بهرمىگهن، 
ۋه سهۋهبلهردىن  ۋاسىتهى بۇ ئىككىسىنىڭ ئالدىنقى شهرتى بولغان ن›› قىلىش تهۋهككۈل

قهدىمكى ۋه ھازىرقى زامان ئىسالم تارىخىدا ئىسالم دۇچ كهلگهن . ئايرىپ چۈشۇنىدۇ
بىلمىگهن بۇ كىشىلهرنىڭ نهزىرىده  ھېچنېمىنىسۇيقهست ۋه ھىيله نهيرهڭلهر ھهققىده 

پىالنسىز ئىش قىلىش ۋه تهقدىرگه ‹‹خۇددى ›› قىلىش تهۋهككۈلرهببانىلىق بىلهن ‹‹
  . قىلىدۇ ئىگىدهكمهنىلهرگه  دېگهن›› يۆلىنىۋېلىش

،  نۇقتىسىدىنئىسالم شهرىئىتىنى ۋه ئىسالم تهلىماتلىرىنى قۇرئان كهرىم 
ھهمده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتلىق تارىخىدىكى ئىسالم  نۇقتىسىدىن سۈننهت
 تهكشۈرگهن كىشىنىڭ كۆز ئالدىدا ئىسالمدىكى ۋه كۆزهتكهن نۇقتىسىدىن ھهرىكىتى

  .بولماي قالمايدۇنامايان بىخهتهرلىكنىڭ يارقىن سۈرهتلىرى 
  

  بۇ ئورۇندىكى بىخهتهرلىكتىن مهقسهت نېمه؟
  

ياكى تهشكىالتنىڭ ئۆزىنىڭ  ھهرىكهتنىڭ بۇ يهردىكى بىخهتهرلىكتىن مهلۇم بىر 
ئاپپاراتلىرىنىڭ بىخهتهرلىكىنى قوغداش بىخهتهرلىكىنى، ئهزالىرىنىڭ بىخهتهرلىكىنى ۋه 
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ئۆزىگه قارشى بولغان كۈچلهرنىڭ . تهدبىرلىرى كۆزده تۇتۇلىدۇسىياسىي يولىدا تۈزگهن 
مهقسهتلىرىنى بىلىپ تۇرۇش، شۇ ئاساستا ئۇالرغا تاقابىل -ۋه پىالن ھهرىكهتلىرىنى

 ھهرىكهتلىرىنىنىڭ  يۈزىسىدىن ئۇالرتۇرۇش ۋه ئۇالرنىڭ رهزىل پىالنلىرىنى بىتچىت قىلىش
كۆزىتىش ۋه ئۇالرنىڭ ئىچكى ئهھۋاللىرىنى ئىگىلهپ تۇرۇشمۇ بىخهتهرلىك  يوشۇرۇن

  . مهزمۇنلىرىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمىدۇر
  

  جهھهتتىن تۇتقان پوزىتسىيىسىپرىنسىپ ئىسالمنىڭ بىخهتهرلىككه 
  

، سهۋهبلىرىنى جايىدا قىلىشقا ئېھتىياتجهھهتتىن پرىنسىپ ئىسالم دىنى 
  .ئۆزىنى ھاالكهتكه تاشلىماسلىققا رىغبهتلهندۈرىدۇ

 اللهىسىدىن يۈز تهربىيىلهشمۆئمىنلهرنى ئېھتىياتچانلىق ۋه سهزگۈرلۈك بىلهن 
›› . ئۇالردىن ھهزهر ئهيلىگىندۈشمهندۇر،)  مۆئمىنلهرگهساڭا ۋه (ئۇالر ‹‹:تهئاال مۇنداق دهيدۇ

  )ئايهت-4مۇنافىقۇن (
ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ بىر هللا  ئۇالرنىڭ ا‹‹:هيدۇ تهئاال يهنه مۇنداق دالله

  )ئايهت-49مائىده(›› .ساقالنغىن كهچتۈرىشىدىن   قىسمىدىن سېنى ۋاز
دۈشمهنلهرنىڭ شهررىدىن ! ( مۆئمىنلهر ئى ‹‹: تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇالله

ۇپ ياكى  تۈركۈم بول- تهييارلىق ھالىتىده تۇرۇڭالر، ئۇرۇشقا تۈركۈم) ساقلىنىش ئۈچۈن
  )ئايهت-71نىسا (›› .بىر بولۇپ چىقىڭالر ھهممىڭالر

 بىلىۋېلىشنىڭنهيرهڭلىرىنى - ھىيلهمۆئمىنلهرنىڭ دىققهت نهزىرىنى دۈشمهنلهرنىڭ
كىمكى ‹‹: زۆرۈر ئىكهنلىكىگه قارىتىش يۈزىسىدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ

  ››.نهيرىڭىدىن ئامان بولىدۇ-ھىيلهشۇ قهۋمنىڭ ،ئۆگهنسهبىر قهۋمنىڭ تېلىنى 
مۆئمىنلهرنى دۈشمهنلىرىنىڭ ئالداپ كېتىشىدىن ۋه ئۇالرنىڭ ئاق كۆڭۈللىكىدىن 

 ھىيلهيۈزىسىدىن، قۇرئانى كهرىم دۈشمهنلهرنىڭ  ئاگاھالندۇرۇش كېتىشىدىنپايدىلىنىپ 
) مانالريهنى سىلهرگه ئوخشاش مۇسۇل(بىز چوقۇم سىلهر «: ئۇالر‹‹:ۋه ئۇسۇللىرىنى پاش قىلىدۇ

 زهخمهتكه - زىيان(ئۇالر سىلهردىن ئهمهس، لېكىن ئۇالر .بىلهن قهسهم ئىچىدۇهللا دهپ ، ا»دىن
  )ئايهت-56تهۋبه (›› .قورقۇنچاق قهۋمدۇر) ئۇچراشتىن قورقۇپ ، ئاغزىدا مۇسۇلمان بولغان

 تهربىيىلهشقىلىپ  يوشۇرااليدىغان ماتېرىيالالرنىمۆمىنلهرنى سىر ساقلىيااليدىغان ۋه 
ھاجهتلىرىڭالرنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا سىر ‹‹ : دېگهنزىسىدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق يۈ

  ››تۇتۇشتىن پايدىلىنىڭالر
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، بولۇپمۇ  ھهرىكهتلىرىدهپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهممه  ئهمهلىيهتتىمۇ
م ئىشالردا تۇتقان يولى ئهنه شۇنداق بولغان، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساال مۇھىمچوڭ ۋه 

 كهلگهنده، كىشىلهرنى ھازىرلىق كۆرۈشكه چاقىرغان، ئىرادىسىگهمهككىنى فهتھى قىلىش 
تۇتقان ۋه بۇ مهخپىيهتلىكنى قۇرهيىشنىڭ  يوشۇرۇنئهمما قهيهرگه يۈرۈش قىلىدىغانلىقىنى 

  . دىن تىلىگهناللهبىلىپ قالماسلىقىنى 
  

   تهركىبلهر روشهنبىخهتهرلىك تهربىيىسىدىكى ئهڭ 
  

سۆزلهر ۋه ئىسالمغا ئهگهشكۈچىلهرنىڭ  دېيىلگهنھهققىده  هرىكىتىھئىسالم 
ئهمهلىي تهجىربىلىرى ئۈستىده مۇنداقال تهكشۈرۈش ئىلىپ بارىدىغان بولساق، ئىسالم 

ۋه  چېلىقىدىغانئىچىده كۆزگه ئهڭ  تهركىبلىرىپهرىز قىلغان بىخهتهرلىك شهكىللىرى ۋه 
  .نلهپ چىقىش مۇمكىنگهۋدىلىك بولغانلىرىنى تۆۋهندىكىدهك يهكۈ

   يوشۇرۇشمهخپىي قىلىش ۋه - 1
نهيرهڭلىرىنىڭ يۈزهكى -ئۆز دۈشمهنلىرىنىڭ سۇيقهسىتلىرىنىڭ ۋه ھىيلهئىسالم 

ئۇالرنىڭ مىكرى تاغنى تهۋرهتكۈدهك چوڭ ‹‹.ئهمهسلىكىنى ئوبدان بىلىدۇئاددىي ۋه 
  )ئايهت-46ئىبراھىم ( ››...بولسىمۇ

 قوغداش ۋه ئۆز ۋهزىپىسىنىڭ ڭ ساالمهتلىكىنىشۇڭا ئىسالم ئۆز ئهگهشكۈچىلىرىنى
كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئۆز ئهگهشكۈچىلىرىگه  ئىشالرنى مهخپىي  داۋاملىشىشىغا

  .  تهربىيىلىگهنۋه شۇ ئاساستا  ئۆگهتكهن بېرىشنىئىلىپ 
ئۇالرنى .  يىغىالتتىقورۇسىغاتۇنجى دهۋهت باشالنغاندا، مۇسۇلمانالر ئهرقهمنىڭ 

مانا بۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاشۇ باسقۇچتا قولالنغان سىياسهت .ىلمهيتتىبمۇشرىكالر 
  .ۋه بىخهتهرلىك تهدبىرى ئىدى

 قېرىندىشى بولغان كۈنىده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه ھىجرهت قىلماقچى
چىقىپ كهتكهنلىكىنى  ئىككىيلهننىڭبۇ . چىقىپ كهتكهن يوشۇرۇنچهئهبۇ بهكرى بىلهن 

ۋهزىپه تاپشۇرۇلغان  مۇھىميسى تهرهپكه ماڭغانلىقىنى مۇشۇ ئىشقا مۇناسىۋهتلىك ۋه قا
  . بىلمهيتتى ھېچكىمكىشىلهردىن باشقا 

  بېرىشئىشالرنى پهرده ئارقىسىدا ئېلىپ - 2
 ۋه دۈشمهننى قايمۇقتۇرۇشنىڭ ئىشالرنىڭ ھهقىقىتىنى باشقا ئىشالر بىلهن يۆگهش

 ئهلهيھىسساالمنىڭ اتاليدىغان ئهڭ كهسكىن پاكىت پهيغهمبهرئىسالمدا يولغا قويۇلغانلىقىنى ئىسپ
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  .ھىجرهت جهريانىدا قولالنغان تهدبىرلىرىدۇر
مهككه بىلهن مهدىنه ئارىسىدىكى مۇشۇ قىسقا سهپهردىن، بىز بىخهتهرلىكنى 

  :ئۆگىنهلهيمىزمهزمۇن قىلغان بىر مۇنچه دهرسلهرنى 
كۆزلىرىدىن هرلىكنىڭ كىشىلهرنىڭ بىرىنچى،پهۋقۇلئادده قىيىن شارائىتالردا رهھب

  ۋاجىپلىقىتۇرۇشنىڭ  يوشۇرۇن
نى تالالشنىڭ ئۆزىال قۇرهيىش ››سۈر غارى‹‹ئۈچۈن يوشۇرۇنۇشئىككىنچى،

سۇر غارى مهككه  چۈنكى. مۇشرىكلىرىنى قايمۇقتۇرۇش جهھهتتىكى يۈكسهك تهبىر ئىدى
ڭىدۇ دهپ قارىغان مۇشرىكلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ھهمراھىنى چوقۇم ما

  .مهدىنه يولىغا جايالشمىغان ئىدى
 يوشۇرۇنۇپئۈچىنچى،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇنىڭ ھهمراھى غاردا 

 ئىنچىكهناھايىتى ئهتراپلىق ۋه  تهدبىرلىرىتۇرىۋاتقان مهزگىلده قولالنغان بىخهتهرلىك 
  :تۈزۈلگهن ئىدى

بولىۋاتقان كۈندىلىك خهۋهرلهرنى ئهبۇ بهكرىنىڭ ئوغلى ئابدۇلالنى مهككىده ) 1
  . مهسئۇل قىلىش يهتكۈزۈشكهغارغا  ئىگىلهپ يوشۇرۇن

يهتكۈزۈپ ئىچىملىكلىرىنى ۋه  يېمهكلىكئهبۇ بهكرىنىڭ قىزى ئهسمانى ) 2
  . مهسئۇل قىلىش بېرىشكه

سۈت بىلهن  كېلىپئامىر ئىبنى پهھرهنى ھهر كۈنى قويلىرىنى ھهيدهپ ) 3
ئۈچۈن قويالرنى ھهيدهپ غارغا  قايمۇقتۇرۇشالرنى تېخىمۇ تهمىنلهشكه ھهمده مۇشرىك

  .كهتكهن ئىزالرنى قوي تۇياقلىرى بىلهن ئۆچۈرۈشكه تهكلىپ قىلىش كېلىپ
 سهپهرده يول باشلىغۇچى ئابدۇلال ئىبنى ئهرىقهتۇللهيىسنى مهدىنىگه بارىدىغان) 4

  .بولىشى ئۈچۈن ئىجارىگه ئېلىش
   ئىگىلهشئاخبارات  يوشۇرۇن- 3

 ئىچىدههمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئابدۇلال ئىبنى ئهبۇ بهكرىنى قۇرهيىش پهيغ
تهكلىپ قىلىشى ھهرگىزمۇ  ئىگىلهشكه يوشۇرۇنچهبولىۋاتقان كۈندىلىك ئاخباراتالرنى 

دهۋهت باسقۇچلىرىدىن بىر باسقۇچقا خاس بولغان ئايرىم ئهھۋال ئهمهس، بهلكى مهخپىي 
ارائىت ۋه ھهرقانداق ئهھۋالدا قوللىنىش زۆرۈر بولسا ھهر قانداق ش ئىگىلهشئاخبارات 

 ھهر ۋاقىت ھىمايه اللهچۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى . تهدبىردۇرسىياسىي بولغان 
جىبرىئىل مۇشرىكالرنىڭ كۆپلىگهن پىالنلىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا . قىالتتى

ئۆلتۈرۈش پىالنىنىمۇ  لهپقهستبىلدۈرۈپ تۇراتتى، ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
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ئۆز ۋاقتىدا !) ئى مۇھهممهد (‹‹:قىلغانىدى ھېكايهقۇرئانى كهرىم ناھايىتى ئېنىق 
ھهيدهپ چىقىرىش ) مهككىدىن(كافىرالر سېنى قاماققا ئېلىش، ياكى ئۆلتۈرۈش ۋه ياكى 
 بهربات  ئۇالرنىڭ مىكىرىنىهللا ئۈچۈن مىكىر ئىشلهتتى، ئۇالر مىكىر ئىشلىتىدۇ، ا

  )ئايهت-30ئهنفال (›› .نىڭ تهدبىرى ئۇالرنىڭ مىكرىدىن ئۈنۈملۈكتۇرهللاۇ، اقىلىد

ئارقىلىق ھىمايه قىلىنىۋاتقان كىشى ئېھتىيات ۋه  ۋهھىي! بېقىڭسىز ئويالپ 
شۇنچه قاتتىق رىئايه قىلىدىغان تۇرسا، ئهمدى ئارىلىرىدا  سهۋهبلىرىگهبىخهتهرلىك 

  ؟ كېرهكيدىغان كىشىلهر قانداق قىلىشى نازىل قىلىنما ۋهھىيپهيغهمبهر بولمىغان ۋه 

سىياسىتى  ئىگىلهشئاخبارات  يوشۇرۇنپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يولغا قويغان 
كىشىلهرنىڭ مهخسۇس ۋاقىت  تهجرىبىلىكبۇنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن الياقهتلىك ۋه 

چۈنكى . ئاجرىتىشىنى ۋه مهخسۇس مۇشۇ خىزمهت بىلهن بولۇشىنى تهلهپ قىالتتى
 ۋه ساالمهتلىكىنى قوغداشتا بۇنىڭ ت گهۋدىسىنى ساقالپ قىلىشتا، جامائهتنىڭ ئامانلىقىجامائه

  . ئهھمىيىتى ناھايىتى زور ئىدى

ۋه ئىستىراتىگىيىلىك جايلىرىنى ساقالش، قوغداش ۋه  چېگرالىرىنىئىسالمنىڭ 
ۇنىغا مهزم ئىگىلهشئاخبارات  يوشۇرۇنچارالشمۇ ئىسالم پهرز قىلغان رازۋىدكا قىلىش ۋه 

ئورۇنالردا پهرز جىددىي ئۇرۇش مهيدانلىرىدا ياكى كهسكىن ۋه : مهسىلهن. كىرىدۇ
قىلىش ۋه قوغداش  كۆزهتچىلىكنامازالرنى ئۆتهشكه توغرا كهلگهنده بىر قىسىم جامائهتنىڭ 

ئۈچۈن قالدۇرۇلىشىنى، ئالدىنقى جامائهت نامازدىن قايىتقاندىن كىيىن ئاندىن ئوقۇشنى 
 ئۆزۈڭالرغاسهپهرگه چىققان ۋاقتىڭالردا كافىرالرنىڭ ‹‹. ى ھۆكۈم قىلغانئىسالم شهرىئىت

 رهكهتنىيهنى تۆت (قورقۇپ، نامازنى قهسىر قىلىپ  يهتكۈزۈشىدىن زهخمهت - زىيان
كافىرالر سىلهرگه . ئوقۇساڭالر سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ) قىلىپ رهكهتئىككى 

ۋاتقان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ سىلهرنى ناماز ئوقۇ(ھهقىقهتهن ئوپئوچۇق دۈشمهندۇر 
بىلله ) جىھادتا(بىلهن  مۆئمىنلهرسهن !) ئى مۇھهممهد). (ئۆلتۈرىۋېتىشتىن يانمايدۇ

بولۇپ ئۇالر بىلهن ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سهن بىلهن 
تۇتسۇن، يېنىدا ) ئېھتىيات يۈزىسىدىن(بىرلىكته نامازغا تۇرسۇن، قوراللىرىنى 

يهنى ناماز ئوقۇپ (سهجدىگه بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ تۇرسۇن 
ناماز ئوقۇمىغان ) بولغان پىرقه ئارقاڭالردا كۆزهتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن، ئۇالرنىڭ ئورنىغا

ناماز ئوقۇسۇن، ) يهنى ئارقاڭدا(ئىككىنچى بىر پىرقه كېلىپ سهن بىلهن بىرلىكته 
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دۈشمهنلىرى بىلهن . (ئېھتىياتچانلىق بىلهن ھوشيار تۇرسۇن) ىدىندۈشمهنلىر(
قوراللىرىنى يېنىدا تۇتسۇن، كافىرالر سىلهرنىڭ ) ئۇرۇشۇشقا تهييار تۇرۇش يۈزىسىدىن
) تۇيۇقسىزدىن(شۇنىڭ بىلهن سىلهرگه بىردىنال  قوراللىرىڭالردىن غهپلهتته قېلىشىڭالرنى،

  )ئايهت-102ا نىس(›› .ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ

   جىھاد تهربىيىسى - 4

 ۋه ساالمهتلىكىنى ساقالش ئىسالم مۇسۇلمانالر جامائىتىنى ئۆزىنىڭ بىخهتهرلىكىنى
ئهمهل قىلىشقا  ئومۇميۈزلۈكئۈچۈن زۆرۈر بولغان بىخهتهرلىك ۋه ئېھتىيات سهۋهبلىرىگه 

ولىنى ۋه جىھاد جىھاد ي تهربىيىلهشتهبۇيرۇپال قالماستىن، يهنه شۇ جامائهت ئهزالىرىنى 
چۈنكى جىھاد تهربىيىسى بۇ جامائهتنى دۈشمهننىڭ . روھىنى ئاساسى ئورۇنغا قويىدۇ

 مىكىرلهرگه تاقابىل تۇرۇشتا تېخىمۇ -ھىيلهۋه  بېرىشبۇزغۇنچىلىقىغا بهرداشلىق 
ئۇسۇللىرىدىن  تهربىيىسىبىز جىھاد . كۈچلۈك مۇستهھكهم ئاساسالرغا ئېگه قىلىدۇ

  :ر قانچىنى تىلغا ئىلىپ ئۆتىمىزمىسال سۈپىتىده بى

 ماسلىشااليدىغان شارائىتالرغاقىيىن ئۆزىنى  بۇرۇن، بېرىشتىنشارائىتالر يۈز قىيىن  )1
يېرىك تاماقالرغا ئادهتلىنىش، :  مهسىلهن.چېنىقتۇرۇشۋه بهرداشلىق بىرهلهيدىغان قىلىپ 

ۋه يېرىك يېرىك يهرده ئۇخالشقا ئادهتلىنىش، يېرىك كىيىملهرگه ئادهتلىنىش 
يىرىك ‹‹: مۇنداق دهيدۇ ئهلهيھىسساالمپهيغهمبهر . مۇئامىلىلهرگه ئادهتلىنىشكه ئوخشاش

 ئهلهيھىسساالمپهيغهمبهر ›› تۇرمۇشقا ئۈگۈنۈڭالر، چۈنكى نېئمهتلهر مهڭگۈ داۋامالشمايدۇ
كۆرۈپ ئاددىي نىڭ سىلهرگه ئاتا قىلغان نېئمهتلىرىنى الله‹‹:دېگهنيهنه مۇنداق 

كىشىلهرگه قارىماڭالر، بهلكه سىلهردىن  يۇقىرىدىكىىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن قالماسلىق
  ››تۆۋهندىكى كىشىلهرگه قاراڭالر

نهيرهڭلىرىنى -ھىيلهپايالقچىالرنىڭ كۈزىتىشىنى ۋه سۈيقهسىتچىلهرنىڭ ) 2
، بىر خىل كىيىم  كېلىش-بېرىپئۈچۈن بىر يول بىلهن  قايمۇقتۇرىۋېتىشبىكار قىلىش ۋه 

 بىر خىل ئۇالغقا مىنىش قاتارلىقالرغا ئوخشاش كۈندىلىك ئادهتلهرنىڭ كىيىش ۋه
  .تۇرۇشقا ئادهتلىنىش ئۆزگهرتىپئىسكهنجىسىنى پاچاقالپ تاشالشقا، يهنى بۇ ئادهتلهرنى 

 اليىق مهلۇماتالرغىال ئاالقىدار ئىشالردا ئۆز ئېھتىياجىغا ھهرىكهتكهتهشكىالت ۋه )3
  .ئادهتلىنىش ئورۇنماسلىققاى بىلىشكه ئېگه بولۇشقا، ئارتۇقچه ئىشالرن
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ئىنچىكىلىك  ۋه خىزمهتلهرگه ۋهده قىلىنغان ئورۇن ۋه ۋاقىتالرغا ئهستايىدىللىق)4
 چۈنكى بۇ جهھهتتىكى بىپهرۋالىق دهۋهت خىزمهتلىرىنى بىلهن مۇئامىله قىلىشقا ئادهتلىنىش،

غا ۋه خهتهرلهرگه دۇچار ۋه دهۋهتنى ئورۇنسىز قىيىنچىلىقالر قويۇشىپالهچ ھالغا چۈشۈرۈپ 
  . مۇمكىنقىلىشى 

  بىخهتهرلىك جهھهتتىكى ئېھتىيات ئۇسۇللىرى

 تهربىيىلهشنىڭبىز بۇ يهرده پهلهستىندىكى پىدائىيالرنى بىخهتهرلىك جهھهتته 
ئۈچۈن، پهلهستىن ئازادلىق تهشكىالتى نهشىر  كۆرۈۋېلىشقانداق ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى 

ملىق ئهسهرده بايان قىلىنغان بىخهتهرلىك تهدبىرلىرىدىن نا›› بىخهتهرلىك‹‹قىلغان 
ئهزاالرنىڭ ‹‹بۇ ئهسهرنىڭ ئالتىنچى بۆلىكى بولغان . قىسمهن ئۈزۈندىلهرنى كهلتۈرىمىز

  : دېيىلىدۇدېگهن ماۋزۇ ئاستىدا مۇنداق ›› بىخهتهرلىكى

ان ھهرقانداق ۋهزىپه ئۆتىگهنده پايالقچىالرنىڭ كۆزىتىشلىرىنى بايقىۋالىدىغ‹‹ 
،  ئورۇنتۆۋهندىكى بۇ سىناقالر مۇتلهق قائىده ئهمهس،بهلكى . تهدبىرلهر بولىشى الزىم

بىز پهقهت تۆۋهندىكى . ۋاقىت ۋه ئىمكانىيهتكه قاراپ بۇنىڭدىن جانلىق پايدىلىنىش الزىم
  :مىسالالر بىلهنال كۇپايىلىنىمىز

  .ىتىشكىشىنى كۆز مېڭىۋاتقانـــ خالتا كوچىالردا مېڭىش ۋه ئارقاڭدا 

ـ باشتا كهلگهن  بۇ جهرياندا ئارقاڭدىن ماڭغان كىشىنى ،بېرىشقايتىپ  نۇقتىغاــ
  .تونۇۋېلىش

ـــ ئادهم شاالڭ كوچىدا مېڭىش ۋه ئارقاڭدىكى كىشىنى كىشىلهر دىققهت 
  . قىلمايدىغان تهبىئىي ئۇسۇل بىلهن كۆزىتىش

ېڭىش ـــ ئارقاڭدا ماڭغان كىشىگه قاراشقا پۇرسهت چېقىرىش ئۈچۈن، م
جهريانىدا يانچۇقىڭدىن بىرهر نهرسىنى تهبىئىي ئۇسۇل بىلهن يهرگه چۈشۈرىۋېتىش ۋه 

  .ئارقاڭغا قارىۋېلىشئارىلىقىدا ئۇنى ئېلىش 

بىلهن سۈرئهتنى ئاستىلىتىش ۋه تىزلىتىش  باھانهـــ مېڭىش جهريانىدا مهلۇم 
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  . كۆزىتىشۋه بۇنىڭغا كىمنىڭ دىققهت قىلىۋاتقانلىقىنى 

ئۈچۈن مۇناسىپ  كۆزىتىشڭدا قالغان ياكى مېڭىۋاتقان كىشىلهرنى ـــ ئارقا
  . ئۈسكۈنىلهرنى ئىشلىتىش

. ـــ ھهر قانداق ۋهزىپه ئۆتىگهنده، ئۇنىڭغا پايدىسىز ئامىلالردىن يىراق بولۇش
  .ماڭماسلىق قارشىسىغا قهھۋهخانىداكىشىلهر قىستىلىشىپ كهتكهن : مهسىلهن

ۋه ياكى ۋهزىپه ئۆتهش ئورنىدا ، ياكى خىزمهت ـــ مهيلى تۇرىۋاتقان مهھهللىده
جهريانىدا بولسۇن، ئاۋارىچىلىقتىن يىراق بولۇش، چۈنكى ئاۋارىچىلىققا ئۇچرىغان 

ۋهزىپه ئۆتهۋاتقاندا ئاۋارىچىلىققا يولۇقۇش شۇ . كىشىلهرگه ھهممىال كىشى دىققهت قىلىدۇ
  .  مۇمكىنۋهزىپىنىڭ پاش بولۇپ قىلىشىغا سهۋهب بولۇپ قىلىشى 

: مهسىلهن. ئىشالردىن يىراق بولۇشقىلىنغان ـــ ئامانلىق تهرهپتىن مهنئى 
سۈرهت تارتىش چهكلهنگهن ئورۇندا سۈرهت تارتىشقا ئوخشاش ياكى مېڭىش چهكلهنگهن 

سهن ھهربىي بازىالرنىڭ ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش ئورۇنالرنىڭ . ئورۇنالردا مېڭىشقا ئوخشاش
  . ئالدىدا ئۇزۇن تۇرۇپ قالما

: ، مهسىلهنقالمىغىن سهن مۇئهييهن بىر خىل ئادهتنىڭ ئهسىرىگه ئايلىنىپ ـــ
ئۆيگه قايتىش ياكى ئۆيدىن چېقىشتا مۇئهييهن بىرال يولغا  ئادهتلهنگهنگه ئوخشاش، ياكى 
كۈندىلىك ئېھتىياجلىرىڭىزنى پهقهت بىرال ئورۇندىن ئورۇنداپ ئادهتلهنگهنگه ئوخشاش، 

گه ئادهتلهنگهنگه ئوخشاش ۋه ياكى بىر خىل رهڭ ۋه ياكى بىر خىل قاتناش ۋاستىسى
  . بىرخىل شهكىلدىكى كىيىمنى كىيىشكه ئادهتلهنگهنگه ئوخشاش

  .ئايرىما يېنىڭدىنـــ سهن كىملىك كېنىشكهڭنى داۋاملىق 

ـ زۆرۈر بولمىغاندا خىزمهتكه ئاالقىدار ۋاراقچىالرنى يېنىڭدا ئىلىپ يۈرمه ھهر .ــ
  . ۋاراقچىالرغا ئوبدان دىققهت قىلكۈنى كهچته يانچۇقىڭدىكى

يازغان نهرسىلىرىڭنى .ـــ سهن سهپداشلىرىڭنىڭ ئېسمىنى تىزىملىما
  . ساقاليدىغان مهخسۇس ئورۇن بولسۇن
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  ئايرىم مۇھاكىمىلهر

  

  
  تهشكىللهش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋهنلىكى

  
 گىرىپتار بولغان ئهڭ خهتهرلىك مهسىلىلهرنىڭ ھهرىكىتىھازىرقى زامان ئىسالم 

بىرى تهشكىلى ئىقتىدارنىڭ شهرىئهت بهلگىلىگهن ۋه زامان تهلهپ قىلغان سهۋىيهدىن 
گىرىپتار بولغان كۆپلىگهن كىشىلهر ئۆزىنىڭ  كېسهلگهھالبۇكى بۇ . ئارقىدا قېلىشتۇر

 كۆرسىتىشكه سهۋهب -باھانهشهرىئهتتىن  ئوڭۇشسىزلىققاتهشكىللهش جهھهتتىكى 
  .  ئورۇنىدۇ

بىر ئىپادىسى تهشكىلى قائىده  تۆۋهنلىكىنىڭه پاراسهتنىڭ تهشكىلىي ئىقتىدار ۋ
شۇنىڭغا ئهگىشىپ شۇ قائىده ۋه ئاساسالرغا . ۋه ئاساسالرنى تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرالماسلىق

  . قارشى ئىش كۆرۈش
پاراسهت تۆۋهنلىكىنىڭ يهنه بىر ئىپادىسى -تهشكىللهش جهھهتتىكى ئهقىل
ئالدىغا  مۇھىمىنى‹‹لۇشقا تېگىشلىك ئىشالردا ئهمىلى مهۋجۇد بولغان ئىشالر بىلهن بو

 ھهرىكهت ئهمىلىۋه شۇنىڭغا ئهگىشىپ  بېرىشگه قارشى ئىش ئېلىپ ››قويۇش قائىدىسى
  . تهرتىپلىرىنىمۇ قااليمىقانالشتۇرىۋىتىش ئهقهللىيجهريانىدا تهشكىالتنىڭ 

 پاراسهتنىڭ تۆۋهنلىكىنىڭ يهنه بىر ئىپادىسى-تهشكىللهش جهھهتتىكى ئهقىل
سۆزلهرده بولسۇن سان بىلهن سۈپهتكه ئۆلچهم -ۋه مهيلى گهپ ھهرىكهتمهيلى 

ۋه سان بىلهن سۈپهت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى يهنى قانچىلىك قىلىش  بېكىتمهسلىك
بۇنداق . بىلهن قانداق قىلىش ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى توغرا ھهل قىاللماسلىق

  .ۋه زىيانلىقتۇرنهتىجىسى ناھايىتى يامان  ھهرىكهتنىڭ
 تۆۋهنلىكىنىڭ ئهڭ چوڭ ئىپادىلىرىدىن پاراسهتنىڭ- تهشكىللهش جهھهتتىكى ئهقىل
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نهتىجىده ۋاقىتتىن .بىرى ۋاقىتنى توغرا مۆلچهرلىيهلمهسلىك ۋه ئورۇنالشتۇرالماسلىق
توغرا ۋه ئۈنۈملۈك پايدىلىنالماسلىق، ھالبۇكى ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى تهييارلىق كۆرۈش، 

ىدارىنى ئۆستۈرۈش، ئىسالمغا ۋه ئىسالم ئهھلىگه زىيان يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئۆز ئىقت
پۇرسهت ئىزدهش جهھهتلهرده مىنۇت ۋه دهقىقىلهرنىمۇ قولدىن بهرمهيۋاتقان ئهھۋالدا 

توغرا ۋه ئۈنۈملۈك پايدىلىنالماسلىقنىڭ ئۆزى ۋاقىتنى ئىسالم مهنپهئهتىنىڭ  ۋاقىتتىن
 . غهيرىگه سهرپ قىلغانلىقتۇر

رنىڭ ھهممىسى شۇنىڭدىن دېرهك بىرىدۇكى، تهشكىلىي جهھهتتىكى مۇشۇال
.  ئوڭۇشسىزلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇئهقىل پاراسهتنىڭ تۆۋهنلىكى ئىسالم خىزمهتلىرىنىڭ

. ئوڭۇشسىزلىقىدۇر ھهرىكىتىنىڭئىسالمى خىزمهتلهردىكى ئوقۇشسىزلىق بولسا ئىسالم 
جهھهتته ۋه مهيلى سىياسىي تته، مهيلى مهيلى تهربىيه جهھه ھهرىكىتىچۈنكى ئىسالم 

نىڭ اللهجىھادى تهرهپلهرده بولسۇن ھهممه ئىشنى ئۆز ئورنىغا قويااليدىغان،ئاندىن 
 ۋه تهشكىللىشى بولمىسا، ھهرگىزمۇ ياردىمىگه تايانغان ئۆتكۈر ئهقىللهرنىڭ پهرۋىش قىلىشى

  .قا ئاشۇرالمايدۇۋه ئىزدهنگهن نىشاننى ئىش يېتهلمهيدۇتهلهپ قىلىنغان سهۋىيىگه 
سۆزلىرىنى ۋه ھهربىر قهدهملىرىنى - گهپ، تهرجىمىھالىنىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

تهكشۈرۈپ كۆرگهن ھهر بىر كىشىگه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهشكىللهش سهنئىتى 
  .امايهن بولىدۇنسۈرهتته  ئىنچىكهئهڭ يۈكسهك ئاالھىدىلىكلىرى ۋه 

، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهبۇ بهكرى اقئېيتسمىسال ئۈچۈن ئېلىپ 
،  ئۆگىنىشكهرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىلهن مهدىنىگه قىلغان ھېجرىتىنىڭ ئۆزىدىال بىز 

  :بار ناماياندىلهرنۇرغۇنلىغان تهشكىلى  تېگىشلىكمۇالھىزه قىلىشقا ۋه ئۈلگه قىلىشقا 
يمۇقتۇرۇش مهككىدىن ئايرىلىپ سۈر غارىغا بىرىۋالغۇچه مۇشرىكالرنى قا)1
 تۇرۇشقا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى ئۆز كارۋىتىدا يېتىپتالىپ  ئىبنى ئهبۇ ئهلىئۈچۈن 

  .ئورۇنالشتۇرىشى
قىلىدۇ، دهپ بىلگهن  ھىجرهتپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى  چوقۇم مهدىنىگه ) 2

جايالشقان  يۆنىلىشىگه مهدىنه يولىنىڭ قارشى مۇشرىكالرنى تېخىمۇ قايمۇقتۇرۇش ئۈچۈن،
   غارىنى تاللىشىسۈر

ئابدۇلال ئىبنى ئهبۇ بهكرىنى مهككىده بولىۋاتقان خهۋهرنى يهتكۈزۈپ تۇرۇشقا )3
  .مهسئۇل قىلىشى

  .بىلهن تهمىنلهشكه مهسئۇل قىلىشى يېمهكلىكئهسما بىتى ئهبۇ بهكرىنى )4
 تهمىنلهشكهسۈت بىلهن  كېلىپئامىر ئىبنى بهھرهنى قويلىرىنى ھهيدهپ )5
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كهتكهن ئىزالرنى ئۆچۈرۈشكه مهسئۇل  كېلىپبىلهن غارغا ھهمده قوي ئىزلىرى 
  .قىلىشى

 بارىدىغان يول باشلىغۇچى مۇشرىكالردىن بولغان بىر كىشىنى مهدىنىگه باشالپ)6
  ئېلىشى ئىجارىگهبولىشى ئۈچۈن 

 نىڭ كۆرسهتمىسى ۋه اللهھهممىدىن خهۋهردار ۋه ھهممىنى بىلگۈچى زات 
 ھادىسىلهرقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قانچه ئونلىغان ۋهھىيىسى بىلهن ھىمايه قېلىنىۋات

تهدبىرلهرنى ئىشلهتكهن -ئاشۇ بىر ھادىسىال ئهنه شۇنداق بىر قاتار پىالنئىچىدىكى 
توختىغان، ئىشالر تېخىمۇ قىيىنالشقان، جاھاننى دۈشمهننىڭ  ۋهھىيتۇرسا، ئهمدى 

نده پهيغهمبهر قاپالپ كهتكهن بۈگۈنكى كۈ سۈيقهسىتلىرىمىكىر ۋه -ھىيله
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاشۇنداق سۈننهتلىرىدىن يورۇقلۇق ئىزدىمهيدىغان ۋه ئۇنىڭ ئىزىغا 

 دېيىشئهگهشمهيدىغان ئىسالم خادىملىرىغا ۋه ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت قىلغۇچىالرغا نېمه 
كۆزلىرى،ھهقىقهتنى ئاڭاليدىغان قۇالقلىرى  كۆرۈدىغان؟ ئۇالرنىڭ ھهقىقهتنى  كېرهك
ھهتتا ئۇالر ئۆز دۈشمهنلىرىنىڭ تهشكىللهش جهھهتتىكى ئهستايىدىللىقى، ! بارمۇ؟

  !!!ئارتۇقچىلىقلىرى ۋه ئىقتىدارلىرىدىنمۇ ساۋاق ئالمىسا
شۈبھىسىزكى، ئىسالم بىزدىن مهيلى دىنى ئىشلىرىمىزدا بولسۇن، مهيلى دۇنيا 

 ھهممىنىڭى ۋه ئىشلىرىمىز بولسۇن، ھهممه جهھهتته ئهڭ يۇقىرى پهللىنى يارىتىشىمىزن
بىز ئۇنى ياخشى . دۇنيا ئاخىرهتنىڭ ئۇلۇغىدۇر. ئالدىدا تۇرىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

مىنهلمىسهك، ئۇنى ئىسالمنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن كۆندۈرهلمىسهك، ئۇنداقتا، بۈگۈنكىگه 
ئۇنىڭ بىلهن بىزنىڭ . ئوخشاش، ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى ئۇنى بىزگه قارشى كۆندۈرىدۇ

  .ڭ ئىززهت ھۆرمىتىگه تىگىدۇۋه ئىسالمنى
ۋه ) ماددىييهنى ( ھېسسىيتهشكىللهش ۋه تهشكىللىنىشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

 بېرىشجايىدا ئىلىپ ) يهنى ھازىرلىقلىرىنى(سهۋهبلىرىنى -جهھهتتىكى كۈچجىسمانىي 
 قهتئىيشهرىئهت بهلگىلىگهن پهرز بولۇپ، بۇنى تاشالپ قويۇشقا ۋه بۇنىڭغا سهل قاراشقا 

) قىلىش كۈرهشبىلهن (سىلهر دۈشمهنلهر ‹‹ . نىڭ سۆزىدۇراللهبۇنىڭ پاكىتى . مايدۇبول
 يهنه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمىڭ ››.كۈچ تهييارالڭالر يېتىشىچهئۈچۈن ئېمكانىيىتىڭالرنىڭ 

 ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ الله‹‹ :ئورۇن بولمىغان كهسكىن ۋه ئوچۇق سۆزلىرىدۇر مۇالھىزىگه
شۇنىسى ›› . كۆرۈدۇداق ئىش قىلسا ئۇنى پۇختا قىلىشىنى ياخشى قان بېرىڭالرنىڭ

 ۋايىغا يهتكۈزمىگهنده، تهشكىللهشنى سېلىپھهقىقهتكى كۈچ ۋه ئىمكانىيهتلهرنىڭ بارىنى ئىشقا 
ئېلىنىدىغىنى سان ئهمهس،  ھېسابقاچۈنكى ئهمهلىي . ئاچقىلى بولمايدۇ ئېغىزپۇختىلىقتىن 
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  .ش سۈپهتنىڭ بىرىنچى ئامىلى ۋه جهۋھىرىدۇرھالبۇكى تهشكىلله. بهلكى سۈپهت
ئىسالم ساھهسىده خىزمهت قىلغۇچىالردىن ئۆزلىرىنىڭ ئىمانى ۋه پىكرى 
ئىقتىدارلىرىنى ئۆستۈرۈش تهلهپ قىلىنغىنىغا ئوخشاشال، تهشكىللهش ئىقتىدارلىرىنى 

 سهنئىتى، باشقۇرۇش تهشكىللهششۇنداقال ئۇالردىن . ئۆستۈرۈش ھهم تهلهپ قىلىنىدۇ
باشقۇرۇش سهنئىتى جهھهتلهرده ئىنسانىيهت ئارخىپ سهنئىتى، پروگرامما تۈزۈش ۋه 

ۋه تېخنىكىالردىن پايدىلىنىش  نهزهرىيه، ۋاسىتهپاراسىتىنىڭ مهھسۇلى بولغان بارلىق - ئهقىل
  . تهلهپ قىلىنىدۇ

مۆئمىننىڭ ) پاراسهت-ئهقىل(ھېكمهت ‹‹:دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق 
›› ھهقلىقتۇرئۇنى قهيهردىن تاپسا، ئۇ شۇنىڭغا ئهڭ . پ قويغان نهرسىسىدۇريۈتتۈرۈ

چېقىشىدىن قهتئىينهزهر ئۇنى قوبۇل ) يهنى مهنبهدىن(قايسى قاچىدىن  ھېكمهتنىڭ‹‹
  ››قىلىڭالر

  
  تهنقىد ۋه ئۇنىڭ شهرئى ئاساسلىرى

  
چكىشى بولىشى ھې پهرقلىق ئىنسانالرنىڭ ئهقلى، ئىلمى ۋه ئىقتىدارى جهھهتلهرده

 قاراشنىڭ ئوخشىماسلىقى شۇڭا ئۇالر ئارىسىدىكى،ھهقىقهتتۇر روشهنمۇنازىره قىلمايدىغان 
  .ئىشتۇر تهبىئىي

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىن تا بۈگۈنگه قهدهر داۋاملىشىپ كهلگهن ئىسالم 
ى،  ھهر قانداق بىر كىشى شۇ بىر ھهقىقهتنى كۈچلۈك ھېس قىلىدۇكتارىخىنى ئوقۇپ كۆرگهن

ئالىمالر ۋه مۇجتهھىدلهرنىڭ مهلۇم ئىچىدىكى پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ، بولۇپمۇ مۇسۇلمانالر 
گهرچه شهرىئهت دائىرىسىدىن، ئىسالمنىڭ ئىجتىھاتلىرى بىر مهسىله ئۈستىدىكى 

رامكىسىدىن چىقىپ كهتمىگهن بولسىمۇ، ئهمما شۇ بىر مهسىله ئۈستىدىكى ھۆكۈملىرى 
  . مىغانۋه قاراشلىرى ئوخشاش بول

ئىشالر ۋه ھادىسىلهر ئۈستىدىكى كۆز قاراش ۋه  بېرىۋاتقانيېڭىدىن يۈز 
، ››تهنقىد‹‹ئوخشاش بولماسلىقىغا ئهگىشىپ، ھازىرقى زامان تىلىدىكى  ئىجتىھاتالرنىڭ

  .مهسىلىسى مهيدانغا كهلگهن›› تهۋسىيه قىلىشىش ھهقنى‹‹قۇرئان تىلىدىكى 
 بىرهر شهخستىن ياكى جامائهتتىن، )لىشياكى تهنقىد قى(ھهققه تهۋسىيه قىلىش 

كۆرگهن ھهر  كېتىشىنىياكى دۆلهتتىن ۋه ياكى ھۆكۈمرانالردىن بىرهر ئهيىبنى ياكى قېيىپ 
  .بىر مۇسۇلمان ئۈستىدىكى شهرئى ۋهزىپىدۇر
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ياخشىلىققا دهۋهت  ئىچىڭالردىنسىلهرنىڭ  ‹‹ : تهئاال مۇنداق دهيدۇالله
) يهنى جامائهت(كهردىن توسىدىغان بىر ئۈممهت قىلىدىغان، مهئرۇپقا بۇيرۇپ، مۇن

  ›› .ئهنه شۇالر نىجادلىققا ئېرىشكۈچىلهردۇر. بولسۇن
سىلهردىن كىمكى بىر مۇنكهرنى ‹‹ :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ

 ئۇنىڭغا قادىر بواللمىسا تىلى بىلهن ئۆزگهرتسۇن، .كۆرسه، ئۇنى قولى بىلهن ئۆزگهرتسۇن
ئىماننىڭ ) قهلبده نهپرهتلىنىش(مانا بۇ .  بواللمىسا قهلبى بىلهن ئۆزگهرتسۇنئۇنىڭغا قادىر

بۇنىڭدىن قالسا قىچىنىڭ ئۇرۇقىچىلىك ئىمان ‹‹ :يهنه بىر رىۋايهتته. ››ئهڭ ئاجىزراقىدۇر
ھهقىقهتتىن سۈكۈت ‹‹ :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه مۇنداق دهيدۇ. دىيىلگهن›› بولمايدۇ

  ››ىز شهيتاندۇرقىلغۇچى كىشى تىلس
مۇشۇ ئاساستا داۋاملىشىپ كهلگهن بولۇپ،  ھهرىكىتىتارىختىكى ئىسالم 

ئارا ھهققه تهۋسىيه قىلىش بۇنى - قا بولغان ساداقهت ۋه ئۆزاللهمۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى 
  .ساقالپ كهلگهن كېتىشتىنقېيىپ 

. شىدۇرقېرىندىمۆئمىن مۆئمىننىڭ ‹‹ :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ
  ››ھهر قانداق ئهھۋالدا قېرىندىشىغا بولغان نهسىھهتنى تهرك قىلمايدۇ

مۆئمىننىڭ ئۆز قېرىندىشى ئۈستىدىكى ھهقلىرى ‹‹ :دېيىلگهنئهسهرده مۇنداق 
موھتاج بولغاندا ئۇنىڭغا ھهقنى بايان قىلىش، بېشىغا كۈن كهلگهنده، ئۇنىڭ : شۇكى

ىڭدىن مىننهتدار بولۇش، ئۇنتۇپ قالغاندا، ، ياخشىلىق قىلسا، ئۇنچىڭىتىشئىرادىسىنى 
ئېزىپ كهتسه، ئۇنى توغرىغا يېتهكلهش، خاتاالشسا، . ئۇنىڭ ئېسىگه سېلىپ قويۇش

. تۈزۈتۈپ قويۇش، ھهققانىيهت ئۈستىده ھهمكارلىشىش، باتىلغا ھهمنهپهس بولماسلىق
  ››، يول باشلىغۇچىدۇر ۋه ئامانهتكه ۋاپا قىلغۇچىدۇر يېتهكچىدۇرمۆئمىن 

  تهنقىدنىڭ شهرتلىرى
قىلىش  ۋاجىپئارا ھهققه تهۋسىيه قىلىشنى -ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرغا ئۆز

  :بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه ئۇنىڭغا مۇئهييهن شهرتلهرنى بهلگىلهپ بهرگهن
  :راستچىللىك ئۈستىده ئىزدىنىش)1

، تهنقىد قىلماقچى بولغان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز تهنقىد قىلىشتىن بۇرۇن
تهنقىد قىلماقچى بولغان مهسىلىنىڭ راستلىقى ئۈستىده ئىزدىنىشى، ئىشالر ئېنىق 

 هتتهيئهمىلى كۆپىنچىسىنىڭ سۆزلهرنىڭ- تاراپ يۈرگهن خهۋهرلهر ۋه گهپ جهمئىيهتته بولىشى،
سۆزلهر مهسئۇلىيهتسىز تىلالدىن -نۇرغۇن گهپ.مۇمكىنئاساسى بولماسلىقى  ھېچقانداق

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم .  مۇمكىنپتۈرىلىپ كهتكهن بولىشى يۆتكىلىش جهريانىدا كۆ



 

 

96 

96 

سىنى راست سۆزلهيدۇ دهپ ئىشهنگهن قېرىندىشىڭغا يالغان گهپ ‹‹ : دېگهنمۇنداق 
‹‹ : دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه مۇنداق ›› قىلىشىڭ ئهڭ چوڭ خىيهنهتتۇر

  ›› يېتهرلىكتۇرقى ئۈچۈن كىشىنىڭ ئاڭلىغانال سۆزنى قىلىۋىرىشى ئۇنىڭ يالغانچىلى
شۇنىڭ ئۈچۈن تهنقىد گۇمان ۋه شهك ئاساسىدا ئېلىپ بىرىلماسلىقى، بهلكى 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق . پاكىت ۋه كهسكىن دهلىل بولىشى الزىم روشهنئۇنىڭ 
سىلهر گۇماندىن ساقلىنىڭالر، چۈنكى گۇمان بىلهن ئېيتىلغان سۆز ئهڭ يامان ‹‹ : دېگهن
  )بۇخارى رىۋايىتى(››سۆزدۇر

  تهنقىد قىلىشتىكى مهقسهت ئۈستىده ئىزدىنىش )2
بولغان قېرىندىشىمىز تهنقىدكه ئۆزىنىڭ شهخسى غهرهزنىڭ قىلماقچى تهنقىد 

ئارىلىشىپ قىلىشىدىن ساقلىنىشى ۋه ئۆزىنى كۆرسىتىش، ئۆچ ئېلىش، ياكى كهمسىتىش 
 قىلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، قاتارلىقالرغا ئوخشاش رهزىل مهقسهتلهرنىڭ ئارىلىشىپ
نىڭ رازىلىقى ۋه ئىسالمنىڭ اللهتهنقىد قىلىشتىكى مۇددىئا ئېنىق بولمىسا ياكى 

مهنپهئهتىنىڭ تۈرتكىسى ئاستىدا تهنقىد قىلماقچى ئىكهنلىكىگه تازا ئىشهنچه قىاللمىسا، 
رىغا كىمكى پهرۋهردىگا‹‹ . ئۇ چاغدا ئۇ تهنقىد قىلىشتىن دهرھال ئۆزىنى تۇتۇۋالسۇن

پهرۋهردىگارىغا قىلغان ئىبادهتته . قىلسا، ئۇ ياخشى ئهمهلنى قىلسۇن ئۈمىدئۇچرىشىشنى 
يهنى قىلغان ياخشى ئهمىلىده پهرۋهردىگارىنىڭ .( قىلمىسۇن شېرىكھېچكىشىنى 

  .››)رازىلىقىدىن باشقا نهرسه ئارىلىشىپ قالمىسۇن
  تهنقىد ئۇسۇلى ئۈستىده ئىزدىنىش- )3

ىز نهسىھهت قىلىشتا ئهڭ توغرا ئۇسۇلنى ۋه يېقىملىق مۇسۇلمان قېرىندىشىم
ئارا ۋهسىيهت قىلىشنىڭ شهرتى چوقۇم ھهق -چۈنكى ئۆز. ئىبارىلهرنى تاللىشى الزىم

  .بىلهن بولۇش، ھهرگىزمۇ باتىل يول بىلهن ئهمهس
نهسىھهت قىلغۇچى قېرىندىشىمىز ئۆز قېرىندىشىغا ئۇ يالغۇز ئورۇندا نهسىھهت 

چۈنكى بۇنىڭدا نهسىھهتنىڭ تهسىرى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ ۋه . دۇقىلسا ياخشى بولى
ناھايىتى توغرا تالىپ ئىبنى ئهبۇ  ئهلى. شهيتاننىڭ ئارلىشىشىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ

  .››قامچىالشتۇربهلكى قىلىنغان نهسىھهت نهسىھهت ئهمهس،جامائهت ئارىسىدا ‹‹:دېگهن
پ بىلهن، ھايا بىلهن ۋه نهسىھهت قىلغۇچى قېرىندىشىمىز نهسىھهتنى ئهده

كۆيۈنۈش بىلهن قىلىشى، يېقىملىق سۆزلهرنى ۋه ئېسىل ئىبارىلهرنى ئىشلىتىشى تېخىمۇ 
چۈنكى ئادهمنىڭ بىپهرۋالىقى بىلهن ئېيتىلغان بهزى سۆزلىرى نۇرغۇن . ياخشىدۇر

ئۆچمهنلىكلهرنى ۋه ئاداۋهتلهرنى تۇغدۇرىشى، قېرىنداشلىق تۇتقۇسىنىڭ مهڭگۈلۈك 
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شۇڭا قېرىنداشلىرىمىز تېلىدىن .  مۇمكىنسهۋهب بولىشى  ېتىشىگهكئاجراپ 
بهزى سۆزلهردىن قاتتىق ئېھتىيات  كېتىدىغان، مهقسهتسىز چىقىپ تاسادىپىي

:  كېرهكقىلىشى،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزىنى ئهستىن چىقارماسلىقى 
ايدۇ، ئۇنىڭ تىلى بهندىنىڭ قهلبى دۇرۇس بولمىغىچه، ئۇنىڭ ئىمانى دۇرۇس بولم‹‹

  )ئهھمهد رىۋايىتى(›› دۇرۇس بولمىغىچه ئۇنىڭ قهلبى دۇرۇس بولمايدۇ
نهسىھهت قىلغۇچى قېرىندىشىمىز يهنه بىر قېرىندىشىغا نهسىھهت قىلغاندا، 

ئهگهر سهن قوپال ۋه دىلى قاتتىق بولساڭ ئىدى، ‹‹مۇاليىم ۋه كۆيۈمچان بولغىنى ياخشى، 
  ››اشالپ كېتىشكهن بوالتتىئهتراپىڭدىكى كىشىلهر سىنى ت

تهنقىد قىلىشتا ۋه نهسىھهت قلىشتا قوپاللىق قىلىش بىلهن شهپقهتسىزلىك 
تاقىلىپ قىلىشىغا، قۇالقلىرىنىڭ ئاڭلىماس  ئىشىكلىرىنىڭقىلىش كىشىلهرنىڭ قهلب 

ھالبۇكى مۇاليىملىق بىلهن مېھرىبانلىق نهسىھهتنى قوبۇل قىلىش . بولىشىغا سهۋهب بولىدۇ
شۇنىڭغا ئهگىشىپ شهرىئهت . رلىنىش ئۈچۈن قهلب ئىشىكلىرىنى ئاچىدۇۋه تهسى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم .  ئهمهلگه ئاشۇرااليدۇنهسىھهتنى يولغا قويۇشتا كۆزلىگهن نىشاننى
  قوپاللىق ۋه ئهخمىقانىلىققا قارىتا بهرمىگهن اللهشۈبھىسىزكى، ‹‹ :ناھايىتى توغرا دهيدۇ
 ئۇنىڭغا مېھرىبانلىقنى ئاتا  بىر بهندىنى دوست تۇتقانداالله.ارىتا بىرىدۇنهرسىنى مېھرىبانلىققا ق

  ) تىبرانى رىۋايىتى(›› قىلىدۇ
  ئۈستىده ئىزدىنىش ئهسلىيهتچىلىك)4

 ئۆز قارىشىنىڭ توغرىلىقىنى نهسىھهت قىلغۇچى قېرىندىشىمىز نهسىھهت قىلغاندا
بىلهن مۇنازىرىلهشكهنده  رىندىشىقې. ئىسپاتاليدىغان شهرئى پاكىتالرنى كهلتۈرىشى الزىم

 ئاشۇرىۋىتىشتىن ۋه بىر تهرهپلىمىلىكتىن ۋه نورمال بولىشى، چهكتىن ئهمهلىيهتچىلچوقۇم 
ئايلىنىپ شهخسى ھېسسىيات  جېدهلگهئۇنداق بولمايدىكهن، ئىش . ساقلىنىشى الزىم

 قىلىشى، بىلهن مىجهز خارهكتىرلهر ئوستۈنلۈكنى ئىگىلهپ، شهيتانغا سورۇن ھازىرلىنىپ
 يولىدىكى يېقىنلىق ۋه قېرىنداشلىق رىشتىلىرى ئۈزۈلۈپ، چوڭ ئاپهت يۈز اللهنهتىجىده 
قۇرئانى كهرىم !  ھهممىمىزنى بۇنىڭدىن ئۆز پاناھىدا ساقلىغايالله. مۇمكىن بېرىشى

سىلهر ئىختىالپ قىلىشقان شهيئىلهرده ھۆكۈم ‹‹: دېگهنبۇنىڭغا ئىشارهت قىلىپ مۇنداق 
  ››.ا مهنسۇپتۇرقاللهقىلىش 

  كهڭ قورساقلىق)5
قېرىنداشلىرىمىزگه قويۇلىدىغان ئاخىرىدا نهسىھهت قىلغۇچى ۋه نهسىھهت قىلىنغۇچى 

تهلهپ شۇكى، ھهقىقهتنى ئىزدهش ۋه ھهقىقهت ئۈستىده چىڭ تۇرۇش ئالدىنقى شهرتى 
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ھهر ئىككى . ۋه كهڭ قورساقلىقنى يېتىلدۇرىشى سهۋرچانلىقئاستىدا، ئۆزلىرىده 
نىڭ رازىلىقى بولىشى،ھهرگىزمۇ يهنه بىر تهرهپنى يېڭىش ۋه اللهپنىڭ كۆزلىگىنى تهره

ھهممهيلهن ئۆمهر ئىبنى خهتتاب . ئۈستۈنلۈك قازىنىش بولۇپ قالماسلىقى الزىم
ئادهملهر ‹‹ :چۈشۈرمهيدىغان مۇنۇ سۆزنى ئهسلىرىده تۇتسۇن ئېغىزىدىنرهزىيالالھۇ ئهنھۇ 

  .››ان كىشى ماڭا ئهيىبىمنى كۆرسىتىپ قويغان كىشىدۇرئىچىده ماڭا ئهڭ سۆيۈملۈك بولغ
  

  تهشكىلىي يېغىلىشالرنى قانداق ئىداره قىلىمىز
  

ۋه مۇالھىزىگه  ئۆگىنىشكهتىمىالرنى بهزى كىشىلهر بىزنىڭ  مۇشۇنىڭغا ئوخشاش 
ئۇالر بۇ ئىشالرنى ئىككىلهمچى ۋه ھهممه ئادهم .مۇمكىنسۇنغىنىمىزنى ئهيىبلىشى 

. مهسىله، ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇنچه تېرىشىپ ئاۋاره بولۇشنىڭ ھاجىتى يوق نروشهبىلىدىغان 
سانايدىغان بۇ ئاددىي ئهمهلىيهتته مهن تهشكىلىي ئىشالرنى . دهپ گۇمان قىلىشىدۇ

ئاددىي چۈنكى ھهر قانداق ئىش قانچىلىك . كىشىلهرنىڭ قارىشىغا قهتئىي قوشۇلمايمهن
، ئۇنىڭ پايدىلىق ۋه بېرىلمىسهلىپ بولىشىدىن قهتئىينهزهر، پۇختىلىق بىلهن ئى

  . ئهمهس مۇمكىنمۇۋهپپىقىيهتلىك  بولىشى 
. بىز ھازىر يېڭىلىقالر زامان بىلهن مۇسابىقىلىشىۋاتقان بىر دهۋرده تۇرىۋاتىمىز

پىالن . ھالبۇكى ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى ئىنتايىن ئېنچىكىلىك بىلهن پىالن تۈزىۋاتىدۇ
كىللهشته قارىغۇالرچه ئىش كۆرۈش ۋه چۈشهنچه تۈزۈش جهھهتتىكى قاالقلىق، تهش

قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى مۇقهررهر ھالدا ئىجرا قىلىش  يېتهرسىزلىكجهھهتتىكى 
جهھهتتىكى ئوڭۇشسىزلىقتىن، كۈچلهرنى پارچىالشتىن، ۋه ۋاقىتنى زايه قىلىشتىن باشقا 

  .نهتىجه بهرمهيدۇ
الدى بىلهن شۇ تهشكىللهش  ئ ھهرىكهتلىرىنىشۈبھىسىزكى، جامائهت 

جامائهتنىڭ كىچىك يېغىلىشلىرىنى تهشكىللهشتىن ۋه يېغىلىشقا مۇناسىۋهتلىك ئىشالرنى 
جامائهت خىزمهتلىرىدىكى مهغلۇبىيهتمۇ شۇنىڭدهك . پۇختا بىر تهرهپ قىلىشتىن باشلىنىدۇ

چۈنكى . شۇ جامائهتنىڭ يېغىنىنى تهشكىللهش جهھهتتىكى مهغلۇبىيهتتىن باشلىنىدۇ
ئهمما باشلىنىش . ئىشالر تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ كېيىنكى ياخشى بولسا، باشلىنىش

  .ئىشالرمۇ قااليمىقان ۋه ناچار بولىدۇ كېيىنكىقااليمىقان ۋه ناچار بولسا، 
ياكى  مۇۋهپپهقىيهت ھهرىكىتىنىڭتهشكىلىي يېغىنالرنى ھهقىقهتهن، جامائهت 

 مۇۋهپپهقىيهتلىك كىلىي يېغىنالرنىڭمانا بۇ تهش.مۇمكىن ھېسابالشمهغلۇبىيهت ئاچقۇچى دهپ 



 

 

99 

99 

بولىشى ئۈچۈن بىر قانچه جهھهتتىكى ئامىلالرنىڭ تولۇق ئىشقا ئاشۇرلىشىنى تهلهپ 
  :بۇ ئامىلالر تۆۋهندىكىچه. قىلىدۇ

  يېغىلىش ۋاقتىغا رىئايه قىلىش )1
 ئامىل يېغىننىڭ شۈبھىسىزكى، يېغىننىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىدىكى بىرىنچى

مىنۇتنى كۆزگه . ۋاقىتتىن ھهتتا بىر قانچه مىنۇت بولسىمۇ كېچىكىشتۇربهلگىلهنگهن 
زامان دهقىقىلىرىگه رىئايه .  مۇمكىنئىلمايدىغان ئهقىل سائهتنىمۇ ھهم كۆزگه ئىلماسلىقى 

قىلمىغان ئهقىل شهرىئهت دهقىقىلىرىگىمۇ ئهھمىيهت بهرمهسلىكى ھهتتا ئۇنىڭغا كۆنۈپ 
  .  مۇمكىن كېتىشى

، شۇنداقال ئهنئهنه چۈشهنچىسىده ئهھدىگه ۋه ھۆكمىدهتنىڭ ۋاقىت شهرىئه
ۋهدىگه ئوخشاش بولۇپ، ئۇنى چوقۇم مۇھاپىزهت قىلىش، ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىش ۋه ئۇنىڭغا 

 - ئهھدىگه ۋاپا قىلغانيهنى (ئهھده ئۈستىده ) قىيامهت كۈنى(‹‹. سهل قارىماسلىق الزىم
  )ئايهت-34ئىسرا(›› .قىلىنىسىلهر سوراق - ئهلۋهتته سوئال) قىلمىغانلىق ئۈستىده

ئۆزلىرىگه تاپشۇرۇلغان ئامانهتلهرگه ۋه بهرگهن )  مۆئمىنلهريهنى ( ئۇالر ‹‹
  )ئايهت-8مۆئمىنۇن(››.ئهھدىگه رىئايه قىلغۇچىالردۇر

مۇناپىق گهپ ‹‹ :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇناپىقىنى سۈپهتلهپ مۇنداق دهيدۇ
ىلسا خىالپلىق قىلىدۇ ۋه ئامانهت قويۇلسا خىيانهت قىلسا، يالغان گهپ قىلىدۇ، ۋهده ق

  .››قىلىدۇ
  يېغىندىكى رهھمانىيلىق- 2

تۈسنىڭ قويۇق بولىشىغا ھېرىسمهن )ئىالھى(ھهقىقهتهن يېغىندىكى رهھمانى 
 نىڭ بهرىكىتىنى ۋه مۇۋهپپىقىيىتىنى زىياده الله، يېغىنغا شۈبھىسىزكى-بولۇش شهك

 .قىلىدۇ
ياتنىڭ سۇسلىقى بولسا، يېغىننى شهيتاننىڭ ئالقىنىدا يېغىندىكى رهھمانى كهيپى

  . قىلىپ قويىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بۇ يېغىن ياخشىلىق بىلهن ئاخىرالشمايدۇ
يېغىنغا مهركهزلهشتۈرىشى  زېھنىلىرىنىشۇنىڭ ئۈچۈن يېغىن ئهھلى پۈتۈن 

  . كېرهك
يهتلهرنى بىلهن، قۇرئاندىن مهلۇم ئا›› طان الرجيمعوذ باهللا من الشيا‹‹يېغىننى 

 قا يېلىنىپ تۇرۇپ دۇئا قىلىش بىلهن باشالش اللهتىالۋهت قىلىش بىلهن ھهمده 
 نىڭ رهھمىتى اللهبۇ يېغىنغا . چوقۇمكى، بۇ يېغىننى مۇۋهپپىقىيهتكه ئېرىشتۇرىدۇ

 اللهپهرىشتىلهر بۇ يېغىننى قورشاۋغا ئىلىپ تۇرىدۇ ۋه يېغىن ئهھلىنى . چۈشۈپ تۇرىدۇ
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ . بىله ئهسلهيدۇ) پهرىشتىلهر (ئۆز يېنىدىكى جامائه
 نىڭ نامى بىلهن اللهشۈبھىسىزكى، ‹‹ :مۇنۇ سۆزى ھهرگىز مۇنداقال دېيىلگهن سۆز ئهمهس

  ››. باشالنمىغان ھهر قانداق ئىش  ياخشىلىق بىلهن ئاخىرالشمايدۇ
  
   ئهمىلىيهتچىللىكى مۇنازىرىنىڭ - 3

كۈچلۈك  ئهمهلىيهتچىللىكنىڭبولىشى،  يۇقىرىىڭ مۇنازىره ئوبىكتىپچانلىقىن
 بولۇش قاتارلىقالر يېغىننىڭ مۇۋهپپىقىيهتلىك ۋه ھاياجانلىنىشتىن يىراق ھېسياتچانلىقبولىشى 

بۇ بىرقانچه . ئامىلالردۇر بېرىدىغانياردهم بولىشىغا بولىشىغا ۋه مۇنازىرىنىڭ تهسىرلىك 
  :گىلهيدۇبهل زۆرۈرلۈكىنىقىلىشنىڭ  دىققهتئىشالرغا 
يېغىننىڭ بېشىدا، يېغىننىڭ مۇھاكىمه قىلماقچى ۋه مۇنازىره قىلماقچى )1

  . تۇرغۇزىۋىلىش جهدۋىلىنىبولغان تېمىالرنىڭ 
ھهققىده ئاخىرقى قارار چىقىرىلماي تۇرۇپ باشقا تېمىالرغا يۆتكىلىپ  تېمابىر )2
  .كهتمهسلىك
  .ارلىماسلىقزۆرۈر بولمىسا، ئاخىرلىشىپ بولغا تېمىنى قايتا تهكر)3
ھهممه تهرهپتىن مۇكهممهل تهييارلىقى بولمىغان تېمىالرنى مۇنازىرىگه قويۇشنى )4

  .ئارقىغا كىچىكتۇرۇش
بولۇپمۇ مۇھىم تېمىالرنى ئوتتۇرغا قويغاندا، ھهر بىر كۆز قاراشلىرىنى ئالدىن )5

  . يېزىۋىلىپ، شۇ يازمىالرنى سۇنۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىش
لىرى ئۈچۈن، لىۋېلىشىقق تهتقىق قىلىۋىلىشى ۋه مۇالھىزه ئهزاالرنىڭ ئهتراپلى) 6

يېغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلىدىغان تېمىالرنى قهغهزگه يېزىپ،يېغىن ئېچىلىشتىن بۇرۇن 
  .ئۇسۇلىنى قوللىنىش بېرىشئهزاالرغا تارقىتىپ 

  قائىدىسى- مۇنازىرىنىڭ ئىدىيه- 4
ر بىلهن بېيىتىش، ئۇنىڭ يېغىندا ئوتتۇرغا قويۇلىدىغان تېمىالرنى ساغالم قاراشال

ۋه سهلبىي تهرهپلىرىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈش، ئاخىرىدا بىرلىككه كهلگهن قارارنى ئىجابىي 
چىقىرىش ئۈچۈن مۇنازىره ئىلىپ بارغاندا تۆۋهندىكى بىر قانچه ئامىلغا دىققهت قىلىشى 

  :الزىم
ارىلهرنى ئىبقىلىدىغان باشقىالرنىڭ كۆز قارىشىنى كهمسىتىدىغان ۋه مهسخىره )1

ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش، ئهگهر باشقىالرنى رهنجىتىدىغان سۆز بولۇپ قالسا، دهرھال 
  .ئۆزره ئېيتىش
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قانچىلىك خاتا قاراش بولىشىدىن قهتئىينهزهر، ئوتتۇرغا قويۇلغان )2
  .ئۈزۈۋهتمهسلىكقاراشالرنى قۇالق سېلىپ ئاڭالش، پىكىر بايان قىلغۇچىنىڭ سۆزىنى 

تىش قىلىش ۋه بىر تهرهپ يهنه بىر تهرهپنى يېڭىش شهخسنى تاالش تار)3
  .ئاالمهتلىرىدىن ساقلىنىش

  . نهزهرگه ئىلىش زۆرۈرلۈكىنىئىمكان بار ئاۋازنى پهس قىلىشنىڭ )4
تۇرىۋالماسلىق، ھهممهيلهن كهمتهر بولۇش، ئىلغارراق  ڭ چىقارىشىدائۆز )5

  .تهييارلىقى بولۇشئىدىيه  كېچىشكهبولغان قاراشالر ئۈچۈن ئۆز قارىشىدىن ۋاز 
 چېقىمچىلىق قىلىش، غهيۋهتيېغىن ۋه مۇنازىرىنى كۆز قىسىش، مهسخىره قىلىش، )6

  . قىلىش ۋه ئوتقۇيرۇقلۇق قىلىشقا ئوخشاش رهزىل سۈپهتلهردىن ساپالشتۇرۇش
ئامىلالرغا تولۇق ئهمهل قىلىنسا، ئۇ چاغدا يېغىن ئۈنۈملۈك ۋه  يۇقىرىدىكى

ئهمما . ۋه ئۈمىدلهر بىلهن تويۇنغان بولىدۇ بېشارهتىياتى يېغىن كهيپ. بولىدۇ مېۋىلىك
 قا سېغىنىپ مهلئۇن الله. ئۇنداق بولمىسا، ئۇ يېغىن شۇملۇقنىڭ مهنبهسىگه ئايلىنىدۇ

  .شهيتاننىڭ شهررىدىن پانا تىلهيمىز
  

  ئېلىش ۋه ئۇنىڭ قائىدىلىرى ھېسابئۆزىدىن - ھهر كۈنى ئۆز
  
تلىرىدىن بىرى ئۆزىنىڭ قهلبىنى ۋه دهۋهتچى قېرىندىشىمىزنىڭ مهجبۇرىيه

ئۇ ئۆز قهلبىنى تهكشۈرۈش ۋه . روھىنى داۋاملىق ئىسالھ قىلىش ۋه ساپالشتۇرۇشتۇر
چۈنكى ئادهمنىڭ نهپسى . ئۇنىڭدىن ھېساب ئىلىشقا ھهرگىز سهل قارىماسلىقى الزىم

ىرى شهيتاننىڭ ئادهم قهلبىگه كىرىدىغان يولل. خاھىشى يامان ئىشالرغا كۆپ ئۈندهيدۇ
ئۆز نهپسىنى باشقۇرغان ۋه ئاخىرهتلىكى ئۈچۈن ئهمهل قىلغان ئادهم ‹‹. كۆپتۇر ھېسابسىز

تىن قۇرۇق ئارزۇ بىلهن ياخشىلىق اللهنهپسىگه ئهگهشكهن ۋه -ھاۋايى.ئهقىللىق كىشىدۇر
ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ مۇشۇ مهزمۇندا › ›ئۈمىد قىلغان ئادهم ئاجىز ۋه ئهقىلسىز ئادهمدۇر

 ئۆزۈڭالردىنچۈشۈشتىن بۇرۇن  ھېسابقانىڭ ئالدىغا الله‹‹:ىر ۋهسىيىتى بارمۇنداق ب
ۋه  بېقىڭالرئۆلچهپ  ئۆزۈڭالرنىنىڭ مىزانىغا چۈشۈشتىن بۇرۇن اللهئېلىڭالر،  ھېساب

  .››ئۈچۈن تهييارلىق قىلىڭالر ھېسابقىيامهت كۈنىدىكى چوڭ 
ىرى ھهقىقهتهن جاھىلىيهتنىڭ بېسىمل كېلىدىغاندهۋهتچى ئۆز ھاياتىدا دۇچ 

ئۆزىنى  جهمئىيهتنىڭغىرىبلىقنى ۋه ئهتراپتىكى  جهمئىيهتتهئۇ . ناھايىتى كۆپتۇر
ھهممىسىنىڭ  ناماياندىلىرىنىڭ ئۇ ھازىرقى زامان مهدهنىيهت. قىلىدۇ ھېسيهكلىگهنلىكىنى 
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مهقسىتى ئادهمنى ئازدۇرۇش، ئالداش، ئۇلۇغۋار قىممهتلهرنى ۋه ئالى نهمۇنىلهرنى 
پهزىلهت ۋه ئهخالقالرنى دهپسهنده قىلىش، ۋه ئىنسانىي ى قىلىش، ئاست-ئاياغ

 ھېسرهزىللىكىنى، پاھىشه ئىشالرنى ئومۇمالشتۇرۇش ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر  جهمئىيهتته
  .قىلىدۇ

 رازى بولىدىغان يولنى داۋامالشتۇرۇش، جاھىلىيهت بىلهن اللهشۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ 
تۇرۇش  جاھىلىيهتنىڭ زهربىلىرىگه تاقابىل قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولۇش ۋه كۈرهش

تهسىرىگه ئۇچراپ  مهدهنىيهتلىرىنڭئاشۇ جاھىلىيهت كۈچىگه ئىگه بولىشى ئۈچۈن، 
  .قېلىشتىن ئۆزىنى قاتتىق ساقلىشى تولىمۇ زۆرۈردۇر

مۇئامىله جىددىي دهۋهتچى قېرىنداشالر ئۆز تۇرمۇشلىرىدا بۇ مهسىلىگه 
  . ۆزلىرى مهزمۇنسىز، قۇرۇق دهۋاغا ئايلىنىپ قالىدۇقىاللمىسا، ئۇنداقتا ئۇالرنىڭ س

 مهيلى يېڭىدىن قهدهم قويغان ئهزاالر بولسۇن، شۇ جهھهتتىن دهۋهتچى قېرىنداشالر
، مهيلى رهھبهر ۋه مهسئۇلالر بولسۇن، ئۇالرنىڭ بولسۇنمهيلى مهشھۇر دهۋهتچىلهر 

ئىلىش ۋه  ھېسابىن ھهممىسىدىن تهلهپ قىلىدىغىنىم شۇكى ئۇالر ھهر كۈنى ئۆزلىرىد
مېنىڭ تهلىپىم ئۇالر .  كېرهك تۇرغۇزىشى ۋاقىتئۆزىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن مۇئهييهن 

ئېلىشتا تۆۋهندىكى ئىشالردىن ھساپ ئالسۇن ۋه بۇنى ئۆمۈر بويى  ھېسابئۆزلىرىدىن 
  :داۋامالشتۇرسۇن

 كېچىده تۇرۇپ ئىبادهت قىلىش قولدىن بىرىشكه بولمايدىغان روھى مهكتهپتۇر ۋه
نىڭ تۆۋهندىكى سۆزىنىڭ اللهمانا بۇ . ئىمانى ئېنىرگىيىنىڭ تهڭدىشى يوق مهنبهسىدۇر

يهنى كېچىده كىشىنىڭ ئىبادهت قىلىشى ( شۈبھىسىزكى، كېچىنىڭ قىيامى ‹‹:سىرىدۇر
) تىنچ بولغانلىقى ئۈچۈن(ئهڭ مۇۋاپىقتۇر، ) ئۈچۈن ئۇيقۇدىن ئويغىنىپ تۇرۇشى

شۇنداق ئىكهن ئۇنداقتا ) ئايهت-6مۇزهممىل (›› .دۇكېچىنىڭ قىرائىتى ئهڭ توغرا بولى
 پهرۋهردىگارىڭ ئۈچۈن خالىسانه سهن ئۆتكهن كېچىنىڭ مهلۇم قىسمىدا ئورنۇڭدىن تۇرۇپ،

 كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرىده چۈشكهن اللهئىبادهتلهرنى قىاللىدىڭمۇ؟ ياكى 
اخىرقى ئۈچدىن بىرىده  كېچىنىڭ ئالله! سائهتلهرده سهن غهپلهت ئۇيقۇسىغا چۆمدۈڭمۇ؟

مهندىن گۇناھىنى تىلهيدىغانالر بارمۇ؟ مهن ئۇالرنى ‹‹ :ئاسمانغا چۈشۈپ يېقىنقى
مهندىن . ماڭا دۇئا قىلغۇچىالر بارمۇ؟ مهن ئۇنى ئىجابهت قىلىمهن. كهچۈرىمهن

  . دهيدۇ›› .سورايدىغانالر بارمۇ؟ تىلىگىنىنى بىرىمهن
 كىشىلهرگهۋهندىكى ئايهتلهرده سۈپهتلىگهن  تۆالله ئۇنىڭدىن كىيىن ئى قېرىندىشىم،

) ئۈالر كېچىنى ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن (‹‹! سېلىشتۇرغاندا، سهن قهيهرده؟



 

 

103 

103 

قا الله(›› ‹‹ئۇالر كېچىده ئاز ئۇخاليدۇ‹‹، ››.كېتىدۇياتقان ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ 
 پهرۋهردىگارىنىڭ قورقۇپ،) ئازابىدىن(ياكى ئاخىرهت ) كهلتۈرگهن ئادهم ياخشىمۇ شېرىك

رهھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ كېچىنىڭ سائهتلىرىنى سهجده قىلغان ۋه قىيامدا تۇرغان ھالدا 
ئېيتقىنكى،بىلىدىغانالر بىلهن بىلمهيدىغانالر ). ياخشىمۇ؟(ئىبادهت قىلىپ ئۆتكۈزگهن 

  ››.باراۋهر بوالمدۇ؟پهقهت ساغالم ئهقىل ئىگىلىرىال ئىبرهت ئالىدۇ
 فارىسى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىشىچه، پهيغهمبهر تىبرانىنىڭ سهلمان

كېچىده تۇرۇشنى الزىم تۇتۇڭالر، چۈنكى كېچىده تۇرۇش ‹‹:الم مۇنداق دېگهنائهلهيھىسس
 .پهرۋهردىگارىڭالرغا يېقىنالشتۇرغۇچىدۇر.نقى سالىھ كىشىلهرنىڭ ئادىتىدۇرسىلهردىن بۇرۇ

  ››. كېسهلنى قوغلىغۇچىدۇر توسقۇچىدۇر ۋه بهدهندىنگۇناھتىن.گۇناھلىرىڭالرنى ئۆچۈرگۈچىدۇر
نىڭ بىزنى مۇھاپىزهت ۋه نازارهت قىلىش اللهقېرىندىشىم،سىز بىلهمسىزكىن؟ )2

ئۇالر بامدات نامىزى . پهرىشتىلىرى بارئۈچۈن  كېچه بىلهن كۈندۈزده نۆۋهت ئالمىشىدىغان 
 بىلىپ الله. انغا ئۆرلهيدۇئاندىن ئاسم. بىلهن ئهسىر نامىزىدا بىر يهرگه جهم بولىدۇ

بهزى بهندىلىرىمنى قايسى ھالهتته قالدۇرۇپ كهلدىڭالر؟ :تۇرۇپ ئۇالردىن سورايدۇ
بىز . ھالهتته قالدۇرۇپ كهلدۇق ئوقۇۋاتقانبىز ئۇالرنى ناماز : پهرىشتىلهر جاۋاب بىرىدۇ

  . بارغاندىمۇ ئۇالر ناماز ئوقىۋاتقانىكهن
 سىز بامدات نامىزىنى ئۆز ۋاقتىدا جامائهت قېرىندىشىم،. ئهھۋال شۇنداق ئىكهن

كىشىلهرنىڭ  دېگهنبىلهن، ئوقۇدىڭىزمۇ؟ ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ھهدىسته 
. نىڭ كاپالىتىده بولىدۇاللهكىمىكى بامدات نامىزىنى ئوقۇسا، ئۇ ‹‹قاتارىدا بواللىدىڭىزمۇ؟ 

 ھېچنېمىنىغان ئىشتا سهندىن  ئۆزى كاپالهتلىك قىلاللهئى ئادهم بالىسى، ئويالپ كۆر، 
  )مۇسلىم رىۋايىتى(›› .تهلهپ قىلمايدۇ

مۇنداق  ئهلهيھىسساالمبۇخارى ۋه مۇسلىمنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، پهيغهمبهر 
بامدات نامىزى بىلهن  كېلىدىغىنى ئېغىرنامازالرنىڭ ئىچىده مۇناپىقالرغا ئهڭ ‹‹:  دېگهن

ئۇنىڭغا . ازدىكى پهزىلهتلهرنى بىلسه ئىدىخۇپتهن نامىزىدۇر،ئهگهر ئۇالر بۇ ئىككى نام
بۇيرۇپ، ئورنۇمدا بىر  ئېيتىشقامهن نامازغا تهكبىر . ئىمىلهكلهپ بولسىمۇ كهلگهن بوالتتى

، ئاندىن ئوتۇن كۆتۈرگهن بىر بۆلۈك بۇيرۇسام بېرىشكهئادهمنى ناماز باشالپ ئوقۇپ 
ىگه ئوت قويىۋىتىشنىمۇ كىشىلهرنى ئهگهشتۈرۈپ نامازغا كهلمىگهن كىشىلهرنىڭ ئۆيلىر

  .››ئويالپ قالدىم
، سىزنىڭ قهلبىڭىز قۇرئاننىڭ شېرىن  كېرهككىقېرىندىشىم، سىز بىلىشىڭىز )3

. قۇرئان سىزنىڭ قهلبىڭىزگه خاتىرجهملىك، كهسكىنلىك بېغىشاليدۇ. بۇلىقىغا تهشنادۇر
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 جانلىق، ھهقىقهتهنمۇ، پهقهت مۆئمىنالرنىڭال. قهلبىڭىزنى سۈزۈك ۋه ئۆتكۈر قىلىدۇ
 كېتىدىغانئىلىنغاندا قهلبلىرى ئهيمىنىپ تىلغا  الله‹‹.سۈزۈك ۋه ئۆتكۈر قهلبلىرى بولىدۇ
  ››كىشىلهرال ھهقىقى مۆئمىنلهردۇر

ئۇنداقتا سىز بامدات نامىزىدىن كىيىن قۇرئانى كهرىمدىن مهلۇم ۋهزىپهنى 
كۆزىڭىزدىن ياش قا يېلىنىپ الله نى ياد ئېتىپ، اللهيهرده خالىي ئوقۇيالىدىڭىزمۇ؟ 

ئاقتىمۇ؟ ياكى سىز زاماننىڭ ئۆتىشى بىلهن دىللىرى تاشتهك قېتىپ كهتكهن كىشىلهردىن 
  بوپقالدىڭىزمۇ؟

قۇرئانغا ھهقىقهتهن ) ئوقۇلغان(بامداتتا ‹‹: تهئاالنىڭاللهقېرىندىشىم، سىز 
ىقىدا قورس‹‹: سۆزىنى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دېگهن›› .پهرىشتىلهر ھازىر بولىدۇ

›› بولغان ئۆيگه ئوخشايدۇخاراب قۇرئاندىن بىرهر نهرسه  بولمىغان كىشى ھهقىقهتهن 
كىمىكى ‹‹:سۆزىنى ئاڭلىمىدىڭىزمۇ؟ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه مۇنداق دهيدۇ دېگهن

 ۋهھىيپهرقى شۇكى، ئۇنىڭغا . ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتكهن بولىدۇ نهبۇۋۋهتقۇرئاننى ئوقۇسا، 
 غهزهپنىڭ كاالمى بار تۇرۇپ اللهقۇرئاننى بىلگهن كىشىگه قورسىقىدا . قىلىنمايدۇ

›› قىلىشى، نادانالر بىلهن تهڭ نادانلىق قىلىشى اليىق بولمايدۇ غهزهپقىلغۇچى بىلهن تهڭ 
  )ھاكىم رىۋايىتى(

نىشان -تاماق يىيىشىڭىزدىكى مهقسهت ۇرغىنىڭىزدا،سىز تاماق داستىخانىدا ئولت)4
ئېيتىشىڭىز، ئۇنىڭغا ئىتائهت  شۈكرىغا اللهىكىر قىلدىڭىزمۇ؟ توغرۇلۇق ئازراق پ

 يولىدا جىھاد قىلىشتا سىزگه اللهقىلىشىڭىز ئۈچۈن كۈچ ۋه ئوزۇق بولسۇن ئۈچۈن ۋه 
نېئمهتلهر ھهققىده -مۇشۇ نازۇ بېرىلگهن قۇۋۋهت تولۇقالش ئۈچۈن، سىزگه ھازىرالپ- كۈچ

  پىكىر قىلدىڭىزمۇ؟
مهنبهسىنى  كېلىشۋه ئىچىملىكلهرنىڭ  هكلىكيېمئۇنىڭدىن كىيىن، مۇشۇ 

، ئىزدىنىپپاك نهرسىلهر ئۈستىده -ئىنچىكىلىك بىلهن تهكشۈرۈپ باقتىڭىزمۇ؟ ھاالل
  ھارام ۋه پاسكىنا نهرسىلهردىن ئۆزىڭىزنى پاك تۇتتىڭىزمۇ؟

ئىسالم ئهمهلنىڭ ، كېرهككىسهن ئۆيۇڭدىن چىققىنىڭدا، شۇنى بىلىشىڭ )5
ئىسالم تىرىشچانلىقنىڭ دىنى، ھهرگىزمۇ .دىنى ئهمهس ۇقنىڭھۇرۇنلدىنى، ھهرگىزمۇ 

سهن بىر مۇسۇلمان بولۇش سۈپىتىڭ بىلهن .بىكارچىلىق ۋه ئىشسىزلىقنىڭ دىنى ئهمهس
قىلىپ، مهيلى تىجارهت بىلهن،مهيلى خىزمهت بىلهن ۋه مهيلى  ھهرىكهتزېمىندا 
ىشىڭىز سىزنىڭ مۇھىم نېئمهتلىرىنى ئىزد- نىڭ پهزلىاللهكهسىپ بىلهن بولسۇن -ھۈنهر

شۇنداق ئىكهن، سىز بۈگۈن شۇ مهجبۇرىيهتلىرىڭىزنى ئادا . مهجبۇرىيىتىڭىزدۇر



 

 

105 

105 

قىلدىڭىزمۇ؟ ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزىگه ئهمهل قىلىپ، ئۇنى پۇختا ۋه 
ئىش قىلغاندا پۇختا قىلىشىنى  بېرىڭالرنىڭ سىلهردىن الله‹‹ئىخالس بىلهن قىلدىڭىزمۇ؟ 

ئۇنىڭدىن كىيىن، سىز كهمبهغهللهرگه، مىسكىنلهرگه ۋه ھاجهتمهنلهرگه »رۈدۇكۆياخشى 
ئارقىلىق مېلىڭىزنى پاكلىدىڭىزمۇ؟ سىزگه پهرز قىلىنغان زاكاتنى ۋاقتىدا ئادا  بېرىشنهفىقه 

  قىلىپ شۈكرى قىلغۇچىالردىن بواللىدىڭىزمۇ؟
ر ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهبۇخارىنىڭ مىقداد ئىبنى يهركهبدىن رىۋايهت قىلىشىچه،

ھېچقانداق بهنده ئۆز قولى بىلهن كهسىپ قىلىپ يېگهن تاماقتىن ‹‹: دېگهنمۇنداق 
ئۆز قولى بىلهن  ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبىرى داۋۇد الله. ياخشى تاماقنى يىيهلمهيدۇ

  .››يهيتتىكهسىپ قىلىپ 
 اللهھهر ۋاقىت  جهمئىيهتتهسىز ماڭغان كوچىالردا ۋه ئارىلىشىپ ئۆتكهن )6

  تۇيغۇدا بواللىدىڭىزمۇ؟ دېگهنمېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ 
قاراشقا رۇخسهت  قېتىمبىرىنچى ، كۆزىڭىز نامهھرهملهرگه چۈشۈپ قالغاندا

تونۇش بىله ھهمده نامهھرهملهرگه سېلىنغان نهزهر  دېگهنھارام  قېتىملىقىئىككىنچى 
 اللهرھال يۇمىۋىلىپ، ئهقىده بىلهن كۆزىڭىزنى ده دېگهنئىبلىسنىڭ ئوقلىرىدىن بىر ئوق 

  ؟ئېيتالىدىڭىزمۇقا ئىستىغپار 
ـــ يۈز ئابرۇيلۇق،گۈزهل ئايالدىن بىرى سىزنى ئۆزىگه چاقىرغاندا، سىز 

 : دىن قورقىمهن، دىيهلىدىڭىزمۇ؟ ئاندىن ئۆز ئېچىڭىزدهاللهمهن : ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ
زىنداندا يېتىش ) لىشتىنئىشنى قى(پهرۋهردىگارىم، بۇ ئايالالرنىڭ مېنى دهۋهت قىلغان ‹‹

 مىكرىنى مهندىن قايتۇرمىساڭ،- ھىيلهئهگهر سهن بۇ ئايالالرنىڭ . مهن ئۈچۈن ئهۋزهلدۇر
  دهپ پىچىرلىيالىدىڭىزمۇ؟››ده،جاھىلالردىن بولۇپ قالىمهن-مهن ئۇالرغا مايىل بولىمهن

  ـــ سىز قىلغان تىجارىتىڭىزده ئاز بولسىمۇ  ھاالل رىزىق ئىزدىدىڭىزمۇ؟
ىز شهرىئهتكه خىالپ دهپ قارىغان بىرهر ئىش سىزدىن سادىر بولدىمۇ ـــ س

  يوق؟
 مېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ دېگهن تۇيغۇدا بولدىڭىزمۇ؟ اللهسىز ھهر قانداق ئىشىڭىزدا 

لىپ ئۆلچىدىڭىزمۇ؟ شۈبھىلىك ئىشالردىن ېسسىغا ىتارازۋه ھهممه ئىشىڭىزنى ئىسالم 
الم كۆزده تۇتقان تهقۋادارالردىن بواللىدىڭىزمۇ؟ پهرھىز قىلدىڭىزمۇ؟ پهيغهمبهر ئهلهيھىسسا

بهنده گۇناھلىق ئىشالرغا چۈشۈپ قىلىشىدىن ئېھتىيات قىلىپ، گۇناھ بولمايدىغان ‹‹
  ››ئىشالردىنمۇ ساقالنمىغۇچه تهقۋادارالردىن بواللمايدۇ

ئىسالمنىڭ سىزدىن قانچىلىك ئهمدى سىز ئۆزىڭىزدىن خىزمهت جهريانىڭىزدا )7
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سىزنىڭ خىزمهتداشلىرىڭىز سىزنىڭ . ىشهلىگهنلىكىنى سوراپ كۆرۈڭپايدىغا ئېر
قىالالمدۇ؟ سىز ئۇالر بىلهن ئاالقىنى  ھېسئۇالرغا كۆرسهتكهن ئىسالمى تهسىرىڭىزنى 

قىلىش ئۈچۈن،  جهلپ ھهرىكهتكهكۈچهيتىش ۋه ئۇالرنى ئىسالمى پىكىرگه، ئىسالمى 
  رىپ زىيارهت قىلدىڭىزمۇ؟ ېبئۇالرنى ئۆيلىرىگه 

 ھهممه ئورۇندا ئىسالمى ئىز قالدۇرىشىڭىز هممه ساھهده خىزمهت قىلىشىڭىز،ھ
سىز دائىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزىنى ئهستىن . سىزنىڭ بۇرچىڭىزدۇر

نىڭ سهن ئارقىلىق بىر ئادهمنى ھىدايهت قىلىشى، سهن ئۈچۈن پۈتۈن الله‹‹: چىقارماڭ
  .›› ياخشىدۇرنېئمهتلهردىنئىچىدىكى دۇنيا ۋه دۇنيا 

قېرىندىشىم، خىزمهتتىن سىرت سىزنىڭ يهنه خېلى كۆپ ۋاقتىڭىز بار، دهۋهت 
. ئۈچۈن بىر قىسىم ۋاقتىڭىزنى تولۇق سهرپ قىلىشىڭىز سىزنىڭ مۇقهددهس بۇرچىڭىزدۇر

بۇ ھهقته . كېسىدۇۋاقىت پىچاققا ئوخشايدۇ، سىز ئۇنى كهسمىسىڭىز، ئۇ سىزنى 
سېنىڭ بىر ھهق گهپنى ئاڭالپ، ‹‹: ۋهسىيهتلىرى بار مۇنداقپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

نىڭ ساڭا بهرگهن ئهڭ كاتتا اللهئۇنى يهنه بىر قېرىندىشىڭغا سۆزلهپ ئۈگهتكىنىڭ 
  ››ئاتاسىدۇر

مۇسلىمنىڭ ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىشىچه پهيغهمبهر 
ا يولغا دهۋهت قىلسا، ئۇنىڭغا ئاشۇ يولغا كىمكى بىر توغر‹‹: دېگهنئهلهيھىسساالم مۇنداق 

ۋهھالهنكى ئۇالرنىڭ . ئوخشاش ئهجىر بىرىلىدۇ ئهجىرىگه ھهممىسىنىڭئهگهشكۈچىلهر 
كىمكى بىر زااللهتكه دهۋهت قىلسا، ئۇنىڭغا شۇ . كېمهيتىلمهيدۇ ھېچنهرسه ئهجىرىدىن

ھالبۇكى بۇ . دۇزااللهتكه ئهگهشكۈچىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ گۇناھىغا ئوخشاش گۇناھ بولى
  .››ئۇالرنىڭ گۇناھىدىن ھىچنهرسىنى كېمهيىتمهيدۇ

ساقاپهت  ئومۇمىيئۇنىڭدىن كىيىن، سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئىسالمى ساقاپهت ۋه ) 8
. سهۋىيىڭىزنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت ئاجراتقانلىقىڭىزنى  سوراپ كۆرۈڭ

ىكىر ۋه كۆپ خىل چۈنكى سىز كۆپ خىل ساقاپهت، كۆپ خىل ئېقىم، كۆپ خىل پ
بۇ ھال سىزنىڭ تهھلىل . ياشاۋاتىسىز جهمئىيهتتهچۈشهنچىلهر تهڭ مهۋجۇد بولغان 

قويۇش، مۇھاكىمه قىلىش، تهنقىد قىلىش ۋه ئىسالھ قىلىش دىئاگنوز ، يۈرگۈزۈش
ئىمكانىيهتلىرىگه ئىگه بولىشىڭىز ئۈچۈن، ئهتراپىڭىزدىكى پىكىر ۋه چۈشهنچىلهر 

  .بهلگىلهيدۇ زۆرۈرلۈكىنى مهلۇماتقا ئىگه بولىشىڭىزنىڭ ھهققىده كهڭ دائىرىلىك
  كۆردىڭىزمۇ؟ ماتېرىيال بىرهر ئۇنداقتا سىز بۈگۈن بىر كۈن داۋامىدا ئىسالم ھهققىده

جهھهتتىكى ئومۇمىي ساقافهت سهۋىيىڭىزنى سىياسىي سىز ئۆزىڭىزنىڭ پىكرى 
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  ئۆستۈرىدىغان بىرهر نهرسه ئوقۇدىڭىزمۇ؟
ناملىق كىتاۋىدا مۇئاز ئىبنى جهبهل رهزىيهلالھۇ ›› ئىلىم‹‹ئىبنى ئابدۇلبىرنىڭ 

ئىلىم ‹‹: دېگهن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق قىلىشىچهئهنھۇدىن رىۋايهت 
ئۇنى تهلهپ . دىن قورققانلىقتۇرالله،  ئۆگىنىش ئۈچۈن اللهئۈگۈنۈڭالر، چۈنكى، ئىلىمنى 

. ئۇ ھهققىده ئىزدىنىش جىھادتۇر. ۇرتتهسبىھئۇنى مۇزاكىره قىلىش . قىلىش ئىبادهتتۇر
قا اللهئۇنى ئۆز ئهھلىگه سهرپ قىلىش . ئۇنى بىلمهيدىغانالرغا ئۈگۈتۈش سهدىقهدۇر

ئۇ . بىرىدىغان بهلگىدۇر كۆرسىتىپچۈنكى ئۇ ھاالل بىلهن ھارامنى . يېقىنلىشىشتۇر
چىلىقتا مۇساپىر. سىرداشتۇر زېرىككهندهئۇ . جهننهت ئهھلىنىڭ يوللىرىدىكى ماياكتۇر

باشقا ياخشى ۋه يامان كۈن كهلگهنده يول . يالغۇز ماڭغاندا مۇڭداشتۇر. ھهمراھتۇر
 ئۇنىڭ الله. دوستالر ئالدىدا زىننهتتۇر. دۈشمهنلهرگه قارشى قورالدۇر. كۆرسهتكۈچىدۇر

كۆتۈرۈپ، ئۇالرنى ياخشىلىققا رهھبهر ۋه  يۇقىرىبىلهن بىر قهۋمنىڭ دهرىجىسىنى 
ئۇالرنىڭ قىلغىنىغا . كىشىلهر ئۇالرنىڭ ئىزىغا ئهگىشىدۇ. ندۇرىدۇيېتهكچىلهرگه ئايال

  ››....ۋه ئۇالرنىڭ قارىشىنى قوبۇل قىلىدۇ. ئهگىشىدۇ
ئۈچۈن روھى جهھهتته  بېرىش يولىدا قۇربان اللهئهمدى سىز ئۆزىڭىزدىن 

چۈنكى ئاز بولمىغان يۈكلهر سىزنى . قانچىلىك تهييارلىقىڭىز بارلىقىنى سوراپ كۆرۈڭ
شۇڭا سىز ئاشۇ يۈكلهردىن . پانىي دۇنيانىڭ پۈچهك نهرسىلىرىگه مهھكهم باغالپ تۇرىدۇ

  كۆردىڭىزمۇ؟ ئورۇنۇپبولۇشقا ئازاد يېنىكلهشكه ۋه ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن 
ـ ئۆلۈمدىن قورقۇش بىر يۈك، ئۇ سىزنى  .  يولىدا جىھاد قىلىشتىن توسىدۇاللهــ

  .  كېرهكبولىشىڭىز ئازاد سىز ئۇنىڭدىن 
ئۇ سىزنى . يۈكتۇرمهنپهئهتلهرنىڭ قولدىن كېتىشىدىن قورقۇش بىر ماددىي ـــ 

شۇڭا بۇ يۈكتىن قۇتۇلىشىڭىز . ئۆزىڭىزنى دهۋهتكه ۋه ئىسالمغا بېغىشلىشىڭىزدىن توسىدۇ
  .  كېرهك

ـ خوتۇنغا، بالىغا، ئائىلىگه ۋه ئۇرۇق  . باغلىنىپ قېلىش بىر يۈكتۇر تۇغقانالرغاــ
شۇڭا بۇ يۈكنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇپ . قىلىشتىن توسىدۇ ھهرىكهتل بۇ سىزنى دادى

  .  كېرهكچىقىشىڭىز 
 بارلىق مهنپهئهتلهرنىڭ ھهر قانداق ئهھۋالدا ئىسالمنىڭ مهنپهئهتىنى،شۈبھىسىزكى

ئۈستىگه قويىشىڭىز، ئۆز خاھىشلىرىڭىزنى شهرىئهتكه بويسۇندۇرىشىڭىز ۋه ھهر ۋاقىت، 
  .ى ئۆلۈمگه تهييار تۇرىشىڭىز سىزنىڭ ئۈستىڭىزدىكى زور ۋاجىپتۇر يولىدىكاللهھهر زامان 

ئهبۇ ئهۋپا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ئىبنى بۇخارى ۋه مۇسلىمنىڭ ئابدۇلال 
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 -بىلىڭالركى،جهننهت شهك‹‹: دېگهنقىلىشىچه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق 
  ››شۈبھىسىز قىلىچالرنىڭ سايىلىرى ئاستىدىدۇر

 رىۋايهت قىلىنىشىچه، ئۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنر ئامىھ مۇسلىمدا ئۇقبه ئىبنىسهھى
ئاڭلىغانىدىم  دېگهنلىكىنىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنبهر ئۈستىده تۇرۇپ مۇنداق 

) قورال(ئۈچۈن، كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچه، ) بىلهن ئۇرۇش قىلىش(دۈشمهنلهر ‹‹:دهيدۇ
ئوق - بۇ يهردىكى كۈچ،كېرهككىلىشىڭالر ىب...رۈچى ۋه جهڭ ئېتى تهييارالڭالك

  ››.ئوق ئېتىشتۇر-كۈچ شۈبھىسىزكى. ئوق ئېتىشتۇر-كۈچ  شۈبھىسىزكى. ئېتىشتۇر
ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىشىچه پهيغهمبهر  رهزىيهلالھۇ ھۇرهيرهتىرمىزىنىڭ ئهبۇ 

 ئۇچراشسا  بىلهناللهكىمكى جىھاد ئىزى قالدۇرماستىن ‹‹: دېگهنئهلهيھىسساالم مۇنداق 
  ››غا ئۆزىده كهمتۈكلۈك بولغان ھالهتته مۇالقات بولىدۇاللهئۇ 

ئاخىرىدا سىز بهدىنىڭىز ۋه بهدىنىڭىزنىڭ سىزدىكى ھهققى ئۈستىده پىكىر )10
قىلدىڭىزمۇ؟ بهدىنىڭىزنىڭ ئۇزۇن سهپهرنىڭ ۋه ئاچچىق جىھادنىڭ يۈكلىرىنى كۆتۈرۈشكه 

ۈر بولغان شارائىتالرنى ھازىرلىغان ياكى قادىر، باتۇر ، كۈچلۈك بولىشى ئۈچۈن زۆر
ھازىرلىمىغانلىقىڭىز ھهققىده ئويالندىڭىزمۇ؟ كۈچلۈك مۆئمىننىڭ ئاجىز مۆئمىنگه 

  .ئىكهنلىكىنى بىلىشىڭىز كېرهك سۆيۈملۈكرهك غا تېخىمۇ اللهقارىغاندا 
سىز بۈگۈن ئهتتىگهن مۇنتىزىم بولغان قىسمهن بهدهن چېنىقتۇرىشنى ئېلىپ -

  .مۇ؟باردىڭىز
سىز ئوق ئېتىش،سۇ ئۈزۈش،ئات مىنىش،ۋېلىسپىت ۋه مۇتۇسىكىلىت -

  مىنىش،ماشىنا ھهيدهش ۋه مېڭىش قاتارلىقالردىن مهلۇم بىر قىسمىنى مهشىق قىلدىڭىزمۇ؟
 نهرسىسىدىن ساقلىنىشقا بهدهننى ئاجىزالشتۇرىدىغان ۋه چارچىتىدىغان ھهممه-

ئىچمهكته نورمال ھالهتنى - ېمهكيتىرىشتىڭىزمۇ؟ شۇنىڭ بىلهن ئۇيقۇسىزلىق ۋه 
ساقلىدىڭىزمۇ؟ قېرىندىشىم،ئۆزىڭىزنى ئىسالم مهيدانىدا جهڭچى دېگهن سۆز ئۆز ئىچىگه 

 بىر مۇنهۋۋهر جهڭچى بولۇشقا الياقهتلىك ئالغان بارچه مهزمۇنالرنى ئۆزىده تولۇق ھازىرلىغان
  .قىلىپ يېتىشتۈرۈش سىزنىڭ مۇھىم بۇرچىڭىزدۇر

 ھهممىزنى توغرا يولغا ھىدايهت الله. كۆرۈدۇرنى ياخشى  سالىھ كىشىلهالله
  .قىلسۇن

 


