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 ئىش لىرىنىڭ ىيئىقتىس اد ئىنسانالرنىڭ ئىسالم
 ئېلى   ئاساس ىدا راستچىللىق ۋە ئادالەت ھە ،

-پۇل بەلگىلىدى. پرىنسىپالرنى ئۈچۈن بېرىلىشى
 قاتارلىق يتىشەۆپك ئىشلىتىش، قىلىش، كىرىم مال

 ب ويىچە پرىنس ىپالر بەلگىلەنگەن مۇشۇ ئىشالرنى
 بۇيرىدى. بېرىشقا ئېلى 

 ئىش  لەپ يتىش  تىكىەۆپك مۈل  ۈكنى-م  ال
 قان دا  شەكىللىرى ئالماشتۇرۇشنىڭ ۋە چىقىرىش
 بى ر مەل ۇم بۇنىڭ دا ئىس الم بولس ۇن، بولسا

 بولس ا ش ەكىللەر ب ۇ ئېسىلىۋالمايدۇ. شەكىلگىال
 تۇرى دۇ. ئۆزگىرى  ئەگىشى  شىگەۈئۆت زاماننىڭ
 ئىسالم بەلگىلەيدۇ. ئۆزى مۇھىت ۋە ۋاقىت ئۇنى
 ئىقتىس اد ئىنسانالرنىڭ ھالەتتە رھە ۋە زامان ھەر

 ب ۇ بولس ۇن، بولس ا شەكىلدە قايسى ئىشلىرى
 بەلگىلىمىلەرگە ۋە شىنىۇتۇر مۇقىم پرىنسىپالرنىڭ

 خااليدۇ. قىلىنىشنى رىئايە

 

 قىۇھوق ئىگىدارچىلىق
 ئېيتقان دا ئېلى   ن ۇقتىئىنەزەردىن ئىسالمىي

 ب  ارلىق ئۇنىڭ  دىكى ۋە زېمى  ن تائ  اال ئ  الالھ
 مۇش ۇ ياراتق ان. ئۈچ ۈن ئىنسانالر نەرسىلەرنى
 ھەر تېرىش ىش تېپىش قا رىزقىن ى ئۆز زېمىندىن

 ئىنسانالر ھەممە ھوقۇقتا بۇ ھەققىدۇر. ئىنساننىڭ
 بى لەن يولى شېرىكچىلىك ۋە ھەقدارلىق باراۋەر.

 قىلىش  قا مەھ  رۇم ھوق  ۇقتىن ب  ۇ ھېچكىمن  ى
 بىراۋن ى يەنە بى راۋدىن ھوقۇقت ا بۇ بولمايدۇ.
 ش ەخ،، بى رەر بولماي دۇ. ىمۇكۆرۈشك ئارتۇ 
 ي  اكى كەس  ى  بى  رەر ن  ىتەبىقى ي  اكى جەمەت

 بەزى قويماي دۇ. چەك لەپ يولالردىن ئىقتىسادىي
 بى ر كەس ىپلەرنى ۋە ۋاس تىلىرىنى قىلىش كىرىم
 قىلى  ، خ ا! تەبىقى گە ي اكى نەسەب ئائىلە،

 ش ەرىئەتتە قىلى ش مەھرۇم ئۇنىڭدىن باشقىالرنى
 كىرىم زېمىندىكى اتقانيار ئالالھ بولمايدۇ. توغرا
 تېپى   رىزقىنى پايدىلىنى ، ۋاستىلىرىدىن قىلىش
 ئورت ا  ئىنس اننىڭ ھەم مە تېرىش ىش يېيىشكە

 ھەممى گە ي ولى تىرىكچىلىكنى ڭ بۇ ھەققىدۇر.
 مېھنىتىس ىز ئىنسانالرنىڭ كېرەك. بولىشى ئوچۇ 
 كىش ى بىر ھەر نېمەتلەردىن تەبىئىي بولغان پەيدا
 بولى  دۇ. پايدىالنس  ا پق  ارا ئېھتىياجىغ  ا ئ  ۆز

 جاڭگالدىكى سۇلىرى، بۇالقنىڭ دەريا، :مەسىلەن
 قالغ  ان ئۆس  ۈپ ئ  ۆزى ياغ  اچالر،-ئوت  ۇن

 س ۇ، چ ۆپلەر،-ئ ۆت مېۋىلىرى، دەرەخلەرنىڭ
 زېمى ن ۋە ھ ايۋانالر باياۋانالردىكى-تاغ ھاۋا،

 بى ر قات ارلىقالرنى ب ايلىقلىرى-كان ئۈستىدىكى
 ھوق ۇقى ىشئىگىلىۋېل ۋە ۋېلىشىباشقۇر كىمنىڭ

 چەكلى  مە پايدىلىنىش  قا ھەقس  ىز بولماي  دۇ،
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 ب  ۇ مەقس  ىتىدە تىج  ارەت ئەمم  ا قويۇلماي  دۇ.
 س  ېتىم-ئ  ېلىم مىق  داردا ك  ۆپ نەرس  ىلەردىن

 قويۇلىدۇ. باج تەرەپتىن ھۆكۈمەت قىلغانالرغا

 ئۈچ ۈن مەنپەئەتى ئىنسانالرنىڭ تائاال ئالالھ
 يېتىۋېلىش بېسى  ئىشلەتمەي نەرسىلەرنى ياراتقان
 ئ ۆزى ي اكى نەرس ىلەردىن ئ ۇ ئەمە!، توغرا

 ئىشلىتىشىگە باشقىالرنىڭ ياكى كېرەك پايدىلىنىش
 ق انۇنى ئىسالم ئاساسەن شۇنىڭغا كېرەك. بېرىش
 تېرىلغ ۇ ھېچكىمنىڭ چىقىرىدۇكى ھۆكۈم شۇندا 
 ئ  ا  بىك  ار ئ  ارتۇ  يىل  دىن ئ  ۈچ يېرىن  ى

 تېرىلغۇ ئۇ ئەگەر قويۇلمايدۇ. يول تاشلىۋېتىشىگە
 تېرىماي ئۆسۈملۈك قىلماي، بىنا قۇرۇلۇش ەيېرىگ
 تاش الپ ئىش لەتمەي ئىشقا بىر ھېچقاندا  ياكى

 يەر ئ ۇ كى يىن توش قاندىن يى ل ئ ۈچ قويسا،
 كى م كېتى دۇ. ئۆت ۈپ قاتارىغ ا يەر تاشالندۇ 

 قىلى ش دەۋا ئىگىسىنىڭ بولىدۇ. ئىشلەتسە كېلى 
 ئ ۇنى ھۆكۈمەتنىڭ ئىسالمىي بولمايدۇ. ھوقۇقى
 بېرىش ئېلى  كىمگە بىر باشقا ىسىدىنئىگ ئەسلى
 بولىدۇ. ھوقۇقى

 قان دا  ھەر خەزىنىس ىدىكى تەبىئەت كىمكى
 ۋە ق ابىلىيىتى س ىڭدۇرۇپ، ئەجى ر نەرسىگە بىر

 نەرسە بىر پايدىلىق ئۇنىڭدىن ئارقىلىق ئەمگىكى
 ھالغا بولىدىغان ئىشلەتكىلى ياكى چىقارسا ئىشلەپ

 كىش ى ئۇ ۋە مۈلكى ئۇنىڭ نەرسە ئۇ كەلتۈرسە،
 ب وز ئادەم بىر :مەسىلەن بولىدۇ. ئىگىسى ئۇنىڭ
 ئ ۇ ئىشلەتس ە، ئىشالرغا پايدىلىق ئېچى  يەرنى
 ب ۇ ئۇنى ڭ بولىدۇ. ئىگىدارچىلىقىدا ئۇنىڭ يەر

 قىاللماي  دۇ. تەرۇز-دەخل  ى ھ  ېچكىم م  ۈلكىگە
 ب ارلىق دۇنيادىكى ئاساسەن مەنبەلەرگە ئىسالمىي

 ۇش ۇندا م باشلىنىشى ھوقۇقىنىڭ ئىگىدارچىلىق
 ئولتۇراقلىشىشقا زېمىندا ئىنسانالر بۇرۇن بولغان.

 ھەقس ىز ئۈچۈن كىم ھەر نەرسە ھەممە باشلىغاندا
 ئ  ۆز نەرس  ىلەرنى ھەقس  ىز ب  ۇ كى  م ئى  دى.

 ياراي دىغان پايدىلىنىش قا ئېلى ، ئىگىدارچىلىقىغا
 ئ ۇ يەن ى قالغان، بولۇپ ئىگىسى ئۇنىڭ قىلسا،
 اش قىالرب بولۇپ، خا! ئۈچۈن كىشى شۇ نەرسە

 ھە  ئۇنىڭ دىن ئىگىس ى بولس ا، ئىشلەتمەكچى
 ب ۇ مان ا شەكىللەنگەن. ھالەت قىلىدىغان تەلەپ

 تەبىئى ي پائالىيەتلىرىنى ڭ ئىقتىساد ئىنسانالرنىڭ

 كېرەك. تۇرۇشى ئورنىدا ئۆز ئاسا! بۇ ئاساسى،

 بى  لەن ي  ولالر ق  انۇنلۇ  دۇني  ادا كىمك  ى
 نى ڭئۇ بولسا، ئېرىشكەن ھوقۇقىغا ئىگىدارچىلىق

 قوغدىلىشى ۋە ھۆرمەتلىنىشى ھالەتتە ھەر ھوقۇقى
 بولس ا، ئى ش مۇنازىرىلىشىدىغان ئەگەر كېرەك.
 جەھەت  تىن يق  انۇنى ئىگى  دارچىلىق ب  ۇ پەقەت
 مۇن ازىرە تېمى دا دې گەن خاتامۇ ياكى توغرىمۇ
 بى  لەن ي  ولالر قانۇنس  ىز بولى  دۇ. قىلىش  قا

 ائەمم كېرەك. تارتىۋېلىنىشى يەر ئىگىلىنىۋېلىنغان
 قىلىنغ ان ھاس ىل بى لەن ي ول توغرا قانۇنلۇ 

 ۋە ھۆك ۈمەت قاندا  ھەر بولسا، ئىگىدارچىلىق
 ت ارتىۋېلىش ئ ۇنى ئورگانلىرىنىڭ تۈزۈش قانۇن
 ھەر ھوق  ۇقلىرىنى ق  انۇنى ئىگىلىرىنى  ڭ ي  اكى
 يو . ھەققى كېمەيتىۋېتىش بىلەن ئۇسۇل قاندا 
 بى لەن ن ام دې گەن ئۈچۈن مەنپەئەتى ئاممىنىڭ
 ئىگى دارچىلىق شەخسىي بەرگەن شەرىئىتى ئىسالم

 قانۇن قاندا  ھەر قىلىدىغان دەپسەندە ھوقۇقىنى
 دەپ مەنپەئەتىن ى ئاممىنى ڭ بولمايدۇ. تۈزۈشكە
 تەرۇز-دەخلى ھوقۇقىغا ئىگىدارچىلىق شەخىسنىڭ
 ب ۇ بەلگىلى گەن. ئ ۆزى ش ەرىئەت قىلماسلىقنى

 ي  اكى كېمەيتى  ۋېتىش ھوق  ۇقنى بەلگىلەن  گەن
 ئۇنىڭدىن بولسا، بولغان زۇلۇم چىلىكقان چەكلەش

 ش ۇنچىلىك قويۇش مۇ قوشۇپ ۋە ئاشۇرۇۋېتىش
 ھۆكۈمەتنى  ڭ ئىس  المىي ھېس  ابلىنىدۇ. زۇل  ۇم

 شەخس ىي كىش ىلەرنىڭ بىرى مەجبۇرىيەتلىرىدىن
 بى ر بى لەن قوغ داش ھوق ۇقىنى ئىگىدارچىلىق

 ئۈچ ۈن مەنپەئەت ى ئاممىنى ڭ ئۇالردىن ۋاقىتتا
 ب ۇ مانا ئېلىشتۇر. ننىبەرگە كۆرسىتى  شەرىئەت
 ئىگىدارچىلىقنى كوللېكتى  ۋە شەخسىي ئىسالمنىڭ
  ئۇسۇلى. تەڭشەش

 

 مەسىلىسى تەڭلىك تەقسىماتتىكى
 قىلىش تا تەقس ىم نېمەتلەرن ى تائ اال ئالالھ
 ھېكمىت ى ئۆز بەلكى ،قىلمىغان ئاسا! تەڭلىكنى
 ئ  ارتۇ  بەزىس  ىدىن ئىنس  انالرغا بەزى بى  لەن
 ئ اۋاز، يېقىملى ق ەللىك،گۈز :مەسىلەن بەرگەن،

 يزېھنى   ۋە ك  ۈچ، جىس  مانىي س  اقلىق، تەن
 ئەمە!. باراۋەر ھەممەيلەن قاتارلىقالردا قابىلىيەت
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 ئاز گەلەربەزى كۆپ، ەگلەربەزى رىزقمۇ شۇنىڭدەك
 ھەم ئ ۆزى تەبىئەتنىڭ ياراتقان ئالالھ بېرىلگەن.

 بىرى دىن-بى ر جەھەتتە قابىلىيەت ئىنسانالرنىڭ
 پەرقلى ق جەھەتتىم ۇ رىزىق ىدەكبولغىن پەرقلىق
 نىڭئىس  الم ش  ۇڭا قىلى  دۇ. تەقەززا ىبولۇش  ن
 س ۈنئىي بى ر ئارىس ىدا ئىنس انالرنىڭ قارىشىدا

 ت ۈزۈلگەن ئۈچۈن قۇرۇش باراۋەرلىك ئىقتىسادىي
 دەپ خات ا جەھەتتىن پرىنسى  ۋە غايە تەدبىرلەر
 ئىسالم ئەمە!. ئۇيغۇن رېئاللىقىمۇ يەنە .قارىلىدۇ
 بەلك ى ،ئەمە! باراۋەرلىككە تىكىجەھەت رىزىق
 ۋە ۋاس تىلىرى قىلى ش كىرىم يوللىرى، رىزقنىڭ

 قولالي دۇ. باراۋەرلىكنى جەھەتتىكى پۇرسەتلىرى
 ۋە ق ابىلىيەت ئ ۆز كى م ھەر جەمئىيەتتە ئىسالم

 قىلىشنى كەسى  ۋە تىرىكچىلىك يارىشا ئىقتىدارىغا
 بەزى يەنە قىلى  دۇ. رەت نىق  انۇن چەكلەي  دىغان

 ئائىلەرنى  ڭ گ  ورۇھ، ئى  ر ، تەبى  قە، جەمەت،
 ھىم ايە بولۇش ىنى پەرقلىق ئاالھىدە باشقىالردىن
 مان ا خالىمايدۇ. تۈزۈمنىمۇ ئىجتىمائىي قىلىدىغان

 باراۋەرس ىزلىكنىڭ تەبىئى ي ئۇس ۇل ئىككى بۇ
 پەي دا باراۋەرس ىزلىكنى بى ر مەجبۇرىي ئورنىغا
 ياس  الما ئۇن  دا  ئىس  الم قويى  دۇ. قىلى   

 تەبىئى  ي بى  ر ئورنىغ  ا ڭنىباراۋەرس  ىزلىك
 ياس الما ئىس الم دېمەك قويىدۇ. باراۋەرسىزلىكنى

 ھەر جەمئىيەت  تە ئورنىغ  ا باراۋەرس  ىزلىكنىڭ
 كەڭ  رى پۇرس  ەتلىرى تىرىكچىلى  ك شەخىس  كە
 خااليدۇ. قىلىشنى پەيدا مۇھىت تەبىئىي ئېچىلغان
 ۋە ۋاس تىلىرى چىقىرىش-ئىشلەپ كىشىلەر بەزى

 مەجب ۇرىي ئ ادەمنى ھەممە جەھەتتىن نەتىجىسى
 بۇنىڭغ ا ئىس الم ئەمما خااليدۇ، قىلىشنى باراۋەر

 تەبىئى   ي ئ   ۇالر چ   ۈنكى قوش   ۇلمايدۇ،
 ب   اراۋەرلىككە ياس   الما باراۋەرس   ىزلىكنى

 ي ېقىن ئەڭ تەبىئىيلىككە بولىدۇ. ئۆزگەرتمەكچى
 مەيدانى دا تىرىكچىلى ك ھەركى م ،شۇكى متۈزۈ
 ارىغائىقتى د ۋە ق ابىلىيەت بەرگەن تائ اال ئالالھ
 ماش ىنا كىم گە :مەسىلەن قىلىشتۇر. ئىش يارىشا

 ماڭس ۇن، بى لەن ماشىنىسى ئۇ بولسا، بېرىلگەن
 پىي ادە بولمىسا، نەرسىسى باشقا پۇتىدىن ئىككى

 ماڭى دىغان بى لەن تايا  ھاسا كىمكى ماڭسۇن.
 ماڭس ۇن. بى لەن تاي ا -ھاس ا بولسا، توكۇر

 ماش  ىنىدا داۋاملى  ق كىش  ىنىڭ ب  ار ماشىنىس  ى

 ئېرىشىشىگە ماشىنىغا توكۇرنىڭ قولالپ، ۈشنىيۈر
 ھەممى  گە كې  رەك. قىلماس  لىق توس  قۇنلۇ 
 ش ۇندا  كېرەك. ھازىرلىنىشى تولۇ  ئىمكانىيەت
 ئ ۆز مېڭى   بى لەن ھاسىس ى توك ۇر بولغاندا

 ماش  ىنىغا بى  لەن ق  ابىلىيىتى ۋە تىرىش  چانلىقى
   ئېرىشەلەيدۇ.

 

 ئادالەت ئىجتىمائىي
 تۇرمۇش  تىكى يئىجتىم  ائى پەقەت ئىس  الم
 رىقابەتكە ئىقتىسادىي ۋە مۇسابىقىسى تىرىكچىلىك
 قىلىپال بايان ئوچۇ  ھەممىگە يوللىرىنى قاتنىشىش
 مۇس   ابىقىگە ب   ۇ ،قىلماس   تىن بول   دى

 ۋە رەھىم  دىل بى  رىگە-بى  ر قاتناش  قۇچىالرنىڭ
 ق ول ق اتتىق ۋە رەھىمسىز ،بولۇشىنى ياردەمچى

 ەپ تىنتەر بى ر قىلىدۇ. تەشەببۇ! بولماسلىقىنى
-يې تىم چاقىس ىز،-ئى گە ئ ېڭىگە كىشىلەرنىڭ
 توغرىس ىدا سۇنۇش قوللىرىنى ياردەم يېسىرالرغا
 بى  ر يەنە سىڭدۈرس  ە تەلىم  اتالرنى ئەخالقى  ي
-ئىگە مېيى ، يېسىر،-يېتىم جەمئىيەتتە تەرەپتىن
 ئىزچى  ل تۇرمۇش  ىغا ئاجىزالرنى  ڭ چاقىس  ىز
 ئورگ انلىرىنى پ اراۋانلىق قىلى دىغان كاپالەتلىك

 كۆرىش  ىگە تىرىكچىلى  ك بۇيرۇي  دۇ. ۇرۇش  قاق
 ئورگانالردا شۇندا  ئەنە بىچارىلەر قاتنىشالمىغان
 يىقىلى   كەل مەي ئوڭ دىن تەلىيى پاناھالنسۇن،
 ب ۇ قويس ۇن، ي ۆلەپ ئىدارە بۇ چۈشكەنلەرنى

 بولغ انالر موھت اج ي اردەمگە چۈشۈشتە مەيدانغا
 مەقسەتتە مۇشۇ دەيدۇ. قىلىنسۇن! ياردەم بولسا،

 مۇن دا  ئاساس ەن روھىغ ا قانۇنىنى ڭ س المئى
 ئوم ۇمى دۆلەتنىڭ يىلى ھەر :چىقاردى بەلگىلىمە
 ش ۇنىڭدەك پىرس ەنت، بەش يىگىرمە بايلىقىدىن
 زاك ات پىرس ەنت يىرىم ئىككى مېلىدىن تىجارەت
 دانالر چىققان يەرلەردىن ئۆشرىلىك بارلىق ئېلىش،

 بەش ي  اكى پىرس  ەنت ئ  ون مې  ۋىلەردىن ۋە
 يىگى  رمە بايلىقلىرى  دىن ك  ان ەزىب پىرس  ەنت،
 ق اراپ س انىغا م الالردىن چارۋا يەنە پىرسەنت،
-پ ۇل ب ارلىق توپالنغان ئېلى ، زاكات يىللىق
 مېيى  يېسىرالر،-يېتىم مىسكىنلەر،-پېقىر مالالرنى

 ئۈچ ۈن قىلى ش ياردەم ھاجەتمەنلەرگە باشقا ۋە
 ئىجتىم ائىي ش ۇندا  بۇ بۇيرىدى. ئىشلىتىشكە
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 نەتىجىسىدە مەۋجۇتلۇقى ئۇنىڭ ،ۇپبول تەكاپال
 ھاياتنىڭ كىشى قاندا  ھەر جەمئىيىتىدىكى ئىسالم
 بول ۇپ مەھرۇم ھەرگىز زۆرۈرىيەتلىرىدىن مۇھىم

 يوقسۇزلۇقتىن خىزمەتچى بىر ھەرقاندا  قالمايدۇ.
 ئىگىس ىنىڭ يەر ياكى باشلىقى زاۋۇت خىزمەتتىكى

 مەجبۇر قىلىشقا قوبۇل شەرتلىرىنى يولسىز قويغان
 دوختۇرخانىدا كېسىلىنى ھېچكىم قالمايدۇ. بولۇپ

 ئورۇنغ  ا ن  امرات دەرىجى  دە داۋالىت  المىغۇدەك
 ئىقتىس ادىي شەخسنىڭ بىر ھەر قالمايدۇ. چوشۇپ

 چۈش  ۈپ ئۆلچەم  دىن ت  ۆۋەن ئەڭ ئەھ  ۋالى
   كەتمەيدۇ.

 ئوتتۇرىس ىدا ئومومنىڭ بىلەن شەخ، ئىسالم
 تەش ەببۇ! ىن ئەركىنلىك ۋە ھوق ۇ  شەخسىي
 شەخسنىڭ ئۈچۈن مەنپەئەتى ئومۇمنىڭ ۋە ۇقىلىد

 ئ ۆلچەم بى ر ئۇچرىمايدىغان زىيانغا ئەركىنلىكى
 ئومۇمنى  ڭ ئىس  الم خاالي  دۇ. تۇرغۇزۇش  نى
 يەۋېتىدىغان ھوقۇقىنى شەخسنىڭ دەپ مەنپەئەتىنى

 تەرەقق ى قابىلىيەتلىرىنى ڭ تۇغم ا شەخسنىڭ ۋە
 ي و  ئەركىنلىكىنى بولغان زۆرۈر ئۈچۈن قىلىشى
 ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي قاندا  ھەر دىغانقىلىۋېتى
 دۆلەتنى ڭ بىر قايسى كۆرمەيدۇ. ياخشى تۈزۈمنى
 خەلقنى ڭ ۋاس تىلىرىنى ئىش لەپچىقىرىش بارلىق
 دۆلەتتىك ى نەتىجىس ى قويۇشنىڭ قىلى  مۈلكى
 ئىسكەنجىس  ىگە ئومۇمنى  ڭ كىش  ىلەرنى ب  ارلىق
 شەخس نىڭ ھالەتتە بۇ بولۇپ، قويغانلىق باغالپ
 توس الغۇ ئىلگىرىلىشىگە ئالغا ۋە ىشىقىل تەرەققى
 م  ۇمكىن ئىلگى  رىلەش ئالغ  ا بەلك  ى بولى  دۇ
 ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي ئۈچۈن شەخ، بولمايدۇ.

 بولس  ا، بولغ  ان زۆرۈر قانچىلى  ك ئەركىنلى  ك
 ئورۇندا مۇھىم شۇنچلىك ئەركىنلىكمۇ ئىقتىسادىي
 تۇرىدۇ.

 نىيوقىتىۋېتىش پۈتۈنلەي ئادىمىگەرچىلىكنى بىز
 بى ر ھەر ئالالھنىڭ جەمئىيەتتە پەقەت ايمىز،خالىم

 يېيىش كە تېپى   رىزقىن ى ئۆز ئۈچۈن بەندىسى
 ئەخالقى  ي ۋە ئەقلى  ي ،بولۇش  ىنى پۇرس  ەت

 قىلدۇرۇش  قا ج  ارى خالىغ  انچە ق  ابىلىيەتلىرىنى
 ھەقى قەت خ االيمىز. بولۇشىنى شارائىت-شەرت
 بولغ ان قولى دا باش قىالرنىڭ ئ اچقۇچى شۇكى
 تىنمايدۇ. كۆڭلى ئادەمنىڭ نبىلە مائاش چەكلىك

 قوساقنى بولۇپ كۆپ مىقدارى مائاشنىڭ ئۇ ئەگەر
 ئالغا تەقدىردىمۇ سەمرىتكەن بەدەننى ،تويغۇزۇپ

 بېقىنى    باش  قىالرغا ۋە ئىلگىرىلىيەلمەس  لىك
 ئ  ورنىنى زىياننى  ڭ چىقق  ان كېلى    قىلىش  تىن
 يەنە ش ۇنىڭدەك ئەمە!. م ۇمكىن تولدۇرالىشى
 ئەركى   ن ەنس   ىزيۈگ كىش   ىلەرنى ئىس   الم

 زىي ان خەلق قە قىلى  خالىغىنىنى تاشلىۋېتىدىغان،
 ئىجتىم ائىي قارايدىغان دەپ ئەركىنلىك يەتكۈزسە

 قىلماي دۇ. قوب ۇل ت ۈزۈملەرنى ئىقتىس ادىي ۋە
 ئەركىنلى ك ۋە چەكلى مە ئىكك ى مۇش ۇ ئىسالم

 باش تا بول ۇپ، تۇتق ان ي ول بىر ئوتتۇرىسىدا
 چەكلى مە خىل نەچچە بىر قارىتا ئاممىغا شەخسكە

 ئ  ۇنى ئان  دىن ئارتى   ، مەس  ئۇلىيەتلەرنى ۋە
 ب ۇ بېرى دۇ. قوي ۇپ ئەركى ن ئىشىدا ئۆزىنىڭ
 يەردە ب ۇ ھەممىنى مەسئۇلىيەتلەرنىڭ ۋە چەكلىمە
 مەن ش ۇڭا ي و ، ئورۇن قىلىشقا بايان تەپسىلى
 قىلىمەن. بايان مەزمۇنىنى قىسقىچە ئۇالرنىڭ

 

 چەكلىمىلەر ۋە مەسئۇلىيەت
 ئوچ ۇ  ۋاس تىلىرىنى تېپىش نىڭ پۇل ئىسالم
-چەك ھارامنى  ڭ ۋە ھ  االل قىلى   ، باي  ان

 بەردىك ى، ئايرى   ئېنى ق شۇندا  چېگرىسىنى
 ئېنى ق ئۇن دا  ق انۇن ھېچقان دا  دۇنيادىكى
 ۋە باش قىالرغا ئادەم بىر ئىسالم ئەمە!. ئايرىغان
 مەنى ۋىي، ي اكى ماددىي جەمئىيەتكە پۈتۈن ياكى

 زىي ان ەھەت تىنج ئىقتىس ادىي ي اكى ئەخالقىي
 ۋاس تىالرنى ب ارلىق تاپى دىغان پۇل يەتكۈزۈپ

 ھ ارا ، شەرىئىتى ئىسالم بەلگىلەيدۇ. دەپ ھارام
 قىلى  ش، ئىس  تېمال چېكىملىكلەرن  ى زەھەرلى  ك

 بى لەن ئۇس ۇل-ناخشا پاھىشە، سېتىش،-ئېلى 
 ج ازانىوورلۇ ، رەمب اللىق، قىمار، بېقىش، جان

 پنى ڭتەرە ئىكك ى قويمىچىلى ق، ئالدامچىلىق،
 بويامچىلىق كۆز بولىدىغان پايدا جەزمەن بىرسىگە

 تۇرم   ۇش كۈن   دىلىك ۋە تىج   ارەتلىرى
 ئۆس  تۈرۈۋېلىش باھاس  ىنى الزىمەتلىكلىرىنى  ڭ

 زىي ان جەھەتتىن قايسى ھەر جەمئىيەتكە قاتارلىق
 قىلى دۇ. ھ ارام قەتئى ي ئىشالرنى يەتكۈزىدىغان

 دىنىنى ڭ ئىس الم س ىز ن ۇقتىئىنەزەردىن مۇشۇ
 ئان  الىز بى لەن دىق  قەت ت ۈزۈمىنى ادىيئىقتىس 
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 تىزىملى  ك ئ  ۇزۇن بى  ر بولس  ىڭىز، قىلى  دىغان
 نۇرغۇنلىغان تىزىملىكتە ئۇ كۆرۈنىدۇ. كۆزىڭىزگە

 كاپىتالىس تىك ھ ازىرقى بول ۇپ، ي ولالر ھارام
 بى لەن ي ولالر ش ۇ كىش ىلەر ئاستىدا تۈزۈمنىڭ
 ي ولالرنى ھ ارام ب ۇ ئىس الم بولماقتا. مىليونېر
 ئىس الم چەكلەيدۇ. دەپ ھارام ھەتتىنجە قانۇنىي

 رازى ھەقىقى  ي باش  قىالرنى پەقەت كىش  ىلەرگە
 بى لەن ئ ادىللىق بېرى  ، قىلى  ئىشىنى قىلى ،
 پ ۇل ئ ارقىلىق يولالر توغرا ئالىدىغان، ھەققىنى
 بېرىدۇ. ئەركىنلىكىنى تېپىش

-پ ۇل تاپق ان بى لەن يولالر ھاالل ئىسالم
 ھوق ۇقىنى ىلىقئىگىدارچ شەخسىي قارىتا مالالرغا
 چەكس ىز ھوقۇقم ۇ ب ۇ لېكىن ،قىلىدۇ ئېتىراپ

 ت وغرا مۈلۈكنى-مال تاپقان ھااللدىن بولمايدۇ.
 ئىشلىتىش گە يولالرغ ا ت وغرا ئارقىلىق ۋاستىلەر

 ۋە بەلگىلى  مە ش  ۇندا  قويى  دۇ. بەلگىلى  مە
 ۋە پاك ئىنسان ئارقىلىق بويسۇنۇش چەكلىمىلەرگە
 چەكلىمىلەر بۇ كەچۈرەلەيدۇ. تۇرمۇش كۆڭۈللۈك

 قىلىش، سەرپ زىيادە ھەددىدىن مالنى-پۇل ئۇنى
 ۋە بايلىقى ئۆزىنىڭ ئىشلىتىش، ئىشرەتكە-ئەيش
 ئۆزىنى ھەمدە قىلىش كۆز-كۆز شەۋكىتىنى-شان

 ت ۆۋەن باش قىالرنى كۆرۈپ، ئۈستۈن ھەممىدىن
 قىلىشنىڭ ئىسراپ مالنى-پۇل توسىدۇ. كۆرۈشتىن

 ھ ارام وچۇ ئ قانۇنىدا ئىسالم شەكىللىرىنى بەزى
 ئوچ  ۇ  ش  ەكىللىرىنى بەزى بەلگىلى  گەن، دەپ
 ھۆك ۈمەتكە ئىس المىي ،بولسىمۇ دېمىگەن ھارام
 ھوقۇ  توسۇشقا ئىسراپچىلىقالرنى ئىچىدە دۆلەت
 بەرگەن.

 مۈل ۈكنى-م ال تاپق ان بىلەن يولالر توغرا
 ئاشقىنىنى كېيىن قىلغاندىن سەرپ ئىشالرغا دۇرۇ!
 باش قا ۈچ ۈنئ يتىشەۆپك  ساقلىسىمۇ، توپالپ
 ،بولى دۇ قىلس ىمۇ دەسمى تىجارەتلەرگە-كەسى 
 ب ار، چەكلى مە ھوقۇقتىم ۇ ئىكك ى ب ۇ لېكىن

 ئاش قان ئۆلچەم دىن يىل ى ھەر لپ ۇ توپلىغان
 تىج ارەتكە كې رەك. بې رىش ن ىىتكىزا بولسا،
 ھ االل ت وغرا، پەقەت بولسا، سالماقچى دەسمايە

 تىج ارەت ت وغرا بولىدۇ. ئىشلىتىشكە تىجارەتكە
 ي اكى بولس ۇن تىج ارەت سالغان دەسمى زىئۆ

 يەر پۇل، بىلەن دەسمىسى ئۆزىنىڭ بىرسىگە باشقا

 زىيىنىغ ا-پاي دا بېرى  ، سايمانالرنى ماشىنا ۋە
 ھەر بولس  ۇن تىج  ارەت بولى  دىغان ش  ېرىك
  ا.توغر ئىككىلىسى

 ت ۇرۇپ ئىچى دە چېگ را-چەك مۇشۇ كىمكى
 نەزىرى دە ئىس المنىڭ كەتسىمۇ، بولۇپ مىليونېر

 ئ ۇنى بەلكى ھېسابالنمايدۇ. خاتالىق ېچقاندا ھ
 ۋە ئىنئ امى قىلغ ان بەندىسىگە تائاالنىڭ ئالالھ

 ئاممىنى  ڭ ل  ېكىن ،ھېس  اباليدۇ دەپ مىت  ىئنې
 قويى  دۇ. ش  ەرتنى ئىكك  ى ئۈچ  ۈن مەنپەئەت  ى
 زى رائەتتىن زاك ات، مېلىغا تىجارەت ،بىرىنچىسى
 قىلى  ش. ئ  ادا ئۆش  رە مەھس  ۇالتالرغا ئالغ  ان

 ش ېرىك زىرائىتىگە ياكى تىجارىتىگە ،ىئىككىنچىس
 قارىت ا ئىش لەيدىغانالرغا مائاش قا ي اكى بولغان

 ھەققىن ى ئۇالرنى ڭ بول ۇش، ئادىل مۇئامىلىدە
 ئۇالرغ ا ئ ۇ ئەگەر قىلى ش، ئادا بىلەن ئىنساپ
 ئادى ل ئۇنى تھۆكۈمە ئىسالمىي بولمىسا، ئادىل
 ۇ.مەجبۇراليد بولۇشقا

 ئىچى دە ەكلىمەچ ۋە يولالر توغرا ئىسالم يەنە
 بېس ى  م ۇددەت ئ ۇزۇن مۈلۈكنى-مال تاپقان

 قويماي دۇ. ي ول توڭلىتىۋېلىش قا ۋە يېتىۋېلىشقا
 يەنە ئەۋالتتىن بىر ئارقىلىق قانۇنى مىرا! بەلكى
 مەس ىلە ب ۇ بېرىدۇ. قىلى  تەقسىم ئەۋالتقا بىر

 ي  ولى تۇتق  ان قانۇنىنى  ڭ ئىس  الم توغرۇل  ۇ 
 ئاالھىدە نالردىنقانۇ قاندا  ھەر باشقا دۇنيادىكى
 ئادەمنى ڭ بىر قانۇنى ئىسالم تۇرىدۇ. پەرقلىنى 
 ئ  ادەم ئ  ۇ م  ۈلكىنى-م  ال تاپق  ان ھاياتى  دا
-ئۇرۇ  يېقىن ئۇنىڭ دەرھال كىيىنال ئۆلگەندىن
 بۇيرۇي دۇ. بېرىش كە قىلى  تەقسىم تۇققانلىرىغا

 نەسەب بولمىسا، تۇققانلىرى-ئۇرۇ  يېقىن ئەگەر
 يى  را  دىغانتۇتۇش  ى تەرەپ  تىن نەس  لى ي  اكى

 ئۇنى ڭ بولمىس ا، ئۇالرم ۇ ئەگەر تۇغقانلىرىغا،
 مەنس ۇپ جەمئىيىتىگە مۇسۇلمانالر پۈتۈن مىراسى
 يۇقىرى دىكى ئېنىقكى، ناھايىتى شۇنىسى بولىدۇ.
 بېس ى  مۈل ۈكنى-م ال بەلگىلىمىلەر ۋە شەرت

 قان  دا  ھەر چىقى  دىغان كېلى    يېتىۋېلىش  تىن
 ئالىدۇ. ئالدىنى زىياننىڭ

 تەرجىمىسى( ئىسمائىل سادىق )مۇھەممەد
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 ،كۆت ۈرگەن ب اش زامانى دىال ساھابىلەرنىڭ
 مەۋجۇت ئارىسىدا مۇسۇلمانالر قىسىم بىر ھازىرمۇ
 )مۇس  ۇلمانالرنى تەكفى  ر تۇرۇۋاتق  ان بول  ۇپ
 ۋە ئەرەب ئېقىم ى قىلىۋېتىش( مەنسۇپ كاپىرلىققا
 ئۇيغ ۇر بىزنى ڭ ھالقى   دۆلەتلىرى دىن ئىسالم

 ئ ېقىم ب ۇ كۆرس ەتمەكتە. زىنىئۆ دىيارىمىزدىمۇ
 دىننى ڭ ي اكى خات الىقى مەل ۇم مۇسۇلمانالرنى
 ،س ەۋەبلىك بىپەرۋالىق ى بولغان بەلگىلىمىلىرىگە

 بى لەن قىلى ۋېتىش ھۆك ۈم كاپىرلىققا ئالدىراپ
 مەنس ۇپ ئېقىمغ ا ب ۇ ،بول ۇپ خاراكتېرلەنگەن

 پىكى ر ئوخش ىمىغان بى لەن ئ ۆزلىرى كىشىلەر
 ئ ۆلچەملەرگە شەرئىي نىمۇسۇلمانالر ئېقىمىدىكى

 قىلىۋېتى دۇ. ھۆك ۈم ئال دىراپ تۇرۇپال سالماي
 ئال دىراپال ياقمىغ انالرنى دې تىگە بەزىلەر ھەتتا
 ي  اكى ۋە «ك  اپىرالر» ي  اكى «مۇن  اپىقالر»
 سۆزلەر بۇ ،ھالبۇكى تاشاليدۇ. دەپ «تاغۇتالر»

 بولى   دىغان ئىشلىتىلس   ە ك   اپىرالرغىال پەقەت
 چىقىرى ۋېتىش ىرلىققاكاپ مۇسۇلماننى سۆزلەردۇر.
 س  ەۋەب بۆلۈنۈش  ىگە مۇس  ۇلمانالرنىڭ ئېقىم  ى

 نەزەرى دىمۇ تائاالنىڭ ئالالھ ،سىرتىدا بولغاننىڭ
 گۇناھتۇر. چوڭ

 جەمئىيەتن ى ئەللىرى دە ئىسالم ئېقىمى تەكفىر
 ،نىيەتلى ك ياخشى ،كۆزلەيدىغان قىلىشنى ئىسالھ
 چۈش ىنى  ئەتراپلى ق ۋە ت وغرا دىنن ى بىرا 

 ئالغ  ان ئىلىملىرى  دىن ش  ەرىئەت ،تەلمىگەنې  ي
 ئىنتايىن دائىرىسى پىكىر ،ئاز ئىنتايىن دەسمايىسى

 ،كۆرى دىغان ئى ش بىلەن ال ھاياجان پەقەت ،تار
 نچىقارغ ا ئەۋجگە كىشىلەر قىسىم بىر قىزىق قېنى
 چ وڭ ئىنت ايىن ئ ېقىم ب ۇ ،بول ۇپ ئېقىم بىر

 ئوتتۇرىغ ا پەتىۋاالرنى ڭ خات ا ۋە خاتالىقالرنىڭ
 .كەلمەكتە بولۇپ سەۋەب چىقىشىغا

 

 چىقىشى كېلى  ئېقىمىنىڭ تەكفىر
 ب اش زامانى دىال ساھابىلەرنىڭ ئېقىمى تەكفىر
 ب ۇنى ،بول ۇپ ئ ېقىم خەتەرلىك بىر كۆتۈرگەن

 _ خ  اۋارى  چىقارغ  ان. ئوتتۇرىغ  ا خ  اۋارىجالر
 كۆپلۈك سۆزنىڭ دېگەن )چىققان( يەنى «خارى »

 تكەنكە چەتنەپ روھىدىن دىننىڭ ،بولۇپ شەكلى
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 چىقى   يولى دىن ۋەلجامائەنىڭ سۈننە ئەھلى ۋە
 ئ ۈچىنچى ئ ۇالر پىرقىس ىدۇر. ئىس الم كەتكەن
 ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئاففان ئىبنى ئوسمان خەلىپە
 ئەل ى خەلى پە ت ۆتىنچى ۋە دەۋرلىرىدە ئاخىرقى
 خەلىپىلىك ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ تالىب ئەبۇ ئىبنى

 ،بول ۇپ قق انچى ئوتتۇرىغا باشلىرىدا دەۋرىنىڭ
 خەلى پىلەردىن كاتت ا ھەتت ا ،ساھابىلەرنى ئۇالر

 تالى ب ئەب ۇ ئىبن ى ئەلى ئاففان ئىبنى ئوسمان
 ۋە قىلغ ان ھۆكۈم دەپ «كاپىر» قاتارلىقالرنىمۇ

 ئوس مان ھەتت ا ،ئاچقان ئۇرۇش قارشى ئۇالرغا
 ئوقۇپ قۇرئان ئەنھۇنى رەزىيەلالھۇ ئاففان ئىبنى

 پىرقىدۇر. ۋەتكەنقىلى قەتلى يېرىدە ئولتۇرغان

 

 ھەققى دە خاۋارىجالر ئۆلىماالرنىڭ كاتتا
 ئېيتقانلىرى

 خاۋارىجالرغ ا بى لەن 1مۇرجىئەلەر ئەزەم ئىمام
 بى  ز» :دې  گەن مۇن  دا  بېرى    رەددى  يە

 قىلس ا گۇن اھ م ۇئمىن ئوخشاش مۇرجىئەلەرگە
 خ اۋارىجالر ،دېمەيمىز ،بولمايدۇ زىيىنى ئىمانىغا

 مەڭگ ۈ دوزاخت ا مئادە قىلغان گۇناھ دېگەندەك
 ك ۇفرى ،دەيمىزكى بىز يمىز.قارىما دەپمۇ قالىدۇ
 تەۋبە ،بول ۇپ گۇناھلىرى باشقا شېرىكتىن بىلەن

 ئ الالھ ئ اقىۋىتى مۇئمىننى ڭ ئۆلگەن قىلماستىن
 ئ ۇنى خالىسا تائاال ئالالھ ،تاپشۇرۇلىدۇ تائاالغا

 ئ ادەم مۇن دا  ،قىلىدۇ ئەپۇ خالىسا ،ئازاباليدۇ
 مۇندا  تاھاۋى ئىمام .2«المايدۇق مەڭگۈ دوزاختا
 ھېچبىر قىلمىغان ساناپ ھاالل گۇناھنى» :دېگەن

 كاپىرلىقق  ا س  ەۋەبلىك گۇن  اھى مۇس  ۇلماننى
 يوقم ۇ زىيىن ى ئىمانغا قىلسا گۇناھ ،چىقارمايمىز
 م ۇئمىنلەرگە قىلغان ئەمەللەرنى ياخشى ،دېمەيمىز
 ئ ۆز ئ ۇالرنى ۋە تىلەيمى ز مەغپىرەت ئالالھتىن

                                                 
 ئ اخىرقى رەزىيەلالھۇنى ڭ ئافف ان ئىبن ى ئوسمان مۇرجىئەلەر_ 1

 »ئ ۇالر بول ۇپ، مەزھەپ چىققان زىتىغا خاۋارىجالرنىڭ دەۋرىدە
 گۇن اھ م ۇئمىن بولمىغان دەك، پايدىس ى قىلسا ئىبادەت كاپىر

 ۆپلىگەنك ئۇالر دەيدۇ. «يەتمەيدۇ زىيان ئىمانىغا ئۇنىڭ قىلىسىمۇ
 زىتلىشىدۇ. بىلەن سۈننە ئەھلى مەسىلىلىرىدە ئەقىدە

-364ئەس ىرى ن املىق «ئەك بەر ئەلفىقھۇل» ئەزەمنىڭ ئىمام 2
 بەتلەر.-361

 ،سورايمىز كىرگۈزۈشىنى جەننەتكە بىلەن رەھمىتى
 دەپ ،كىرگۈزى دۇ جەننەتكە چوقۇم ئۇالرنى ئەمما
 گۇناھك ارلىرى مۇئمىنلەرنىڭ ،ئېيتالمايمىز كېسى 
 ئۇالرنى ڭ ،تىلەيمى ز مەغپىرەت ئالالھتىن ئۈچۈن
 ئ ۇالرنى ئەمم ا ،ق ورقىمىز توغرۇلۇ  ئاقىۋىتى
 .3«ئۈمىدس ىزلەندۈرمەيمىز رەھمىتىدىن ئالالھنىڭ
 تاھاۋىنى ڭ ئەبۇلئىز ئىبنى ئۆلىمالىرىدىن ھەنەفىي
 :دې گەن مۇن دا  ش ەرھلەپ سۆزىنى يۇقىرىقى

 قىلس ا ئىب ادەت كاپىر› مۇرجىئەلەرنىڭ بۇنىڭدا»
 قىلىس ىمۇ گۇناھ مۇئمىن ،بولمىغاندەك پايدىسى
 دەي  دىغان ‹يەتمەي  دۇ زىي  ان ئىمانىغ  ا ئۇنى  ڭ

 ئ ادەم مۇسۇلمان› خاۋارىجالرنىڭ ۋە سەپسەتىگە
 چ وڭ بى ر قان داقال ياكى گۇناھنى بىر قانداقال
 دەي دىغان ‹بولى دۇ كاپىر بىلەن قىلىش گۇناھنى

 «.بېرىلگەن رەددىيە ئاشقۇنلۇققا

 «دى نالر ۋە مىللەت لەر» شەھرىستانى ئىمام 
 مۇن دا  توغرۇلۇ  خاۋارىجالر ئەسىرىدە ناملىق
 ھەقىقى ي چىقق ان سايالپ مۇسۇلمانالر» :دېگەن
 ھەممىس ى چىققانالرنىڭ قارشى سىگەخەلىپى ئىسالم

 زامانى دا ساھابىلەرنىڭ ئۇالر مەيلى خاۋارىجدۇر.
 ،چىقسۇن زاماندا قايسىبىر مەيلى ،بولسۇن چىققان

 قارش  ى باش  قۇرغۇچىالرغا ئى  ش ئادالەتلى  ك
 ئىم ام .4«خاۋارىج دۇر ھەممىس ى چىققانالرنىڭ

 كۈچلەندۈرۈپ سۆزىنى شەھرىستانىنىڭ ھەزم ئىبنى
 ،بولمىسۇن زاماندا بىر قانداقال» :ەندېگ مۇندا 

 ئۇالر ۋە ئەگەشكەن ئېقىمىغا پىكىر خاۋارىجالرنىڭ
 ھەممىس    ى ھەمكارالش    قانالرنىڭ بى    لەن

 «.خاۋارىجالردۇر

 

 ئامىل بولغان تۈرتكە ئېقىمىغا تەكفىر
 كاپىرلىقق  ا مۇس  ۇلمانالرنى خاۋارىجالرنى  ڭ

 ئۇالرنى ڭ ئامى ل بولغان تۈرتكە چىقىرىۋېتىشىغا

                                                 
 ئىبن ى ئەسىرىگە ناملىق «ئەقىدەتۇتتەھاۋىيە» تاھاۋىنىڭ ئىمام 3
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 چ وڭ ئەقىدىس ىدە ئۇالرنىڭ ،بولۇپ دىسىئەقى
 ۋە بولى دۇ كاپىر ئادەم قىلغان سادىر گۇناھالرنى
 مۇش ۇ ئۆزلىرىنى ڭ ئۇالر قالىدۇ. مەڭگۈ دوزاختا
 مۇسۇلمانالرنى نۇرغۇن سەۋەبلىك ئەقىدىسى خاتا
 كاپىرلىقق ا تۈپەيلى دىن گۇن اھلىرى بى ر مەلۇم

 كاتت ا ھەتت ا ،س اھابىلەرنى ،كەل گەن چىقىرى 
 ،تالى ب ئەب ۇ ئىبنى ئەلى خەلىپىلىرىدىن المئىس

 زاتالرنىم  ۇ قات  ارلىق ئافف  ان ئىبن  ى ئوس  مان
   قىلىۋەتكەن. كۈم ھۆ كاپىرلىققا

 خ اۋارىجالر ،قارىش ىچە ئۆلىمالىرىنىڭ ئىسالم
 ئەمەل روھىغ ا ھەدىس نىڭ ۋە «كەرىم قۇرئان»

 ئوتتۇراھ  اللىق دىنىنى  ڭ ئىس  الم ،قىلى  دىغان
 مۇس ۇلمانالر ۆرى دىغانك ئىش بويىچە پىرىنسىپى
 ،بول ۇپ پىرقە بىر كەلگەن قىلى  ھۇجۇم توپىغا
 ئۆلت ۈرۈپ مۇسۇلمانالرنىال بۇيان تارىوتىن ئۇالر

 قىلغ  ان زىيانكەش  لىك ئ  ۇالرغىال ۋە كەل  گەن
 پىرقىدۇر.

 خ اۋارىجالر 1تەيمى يە ئىبن ى شەيوۇلئىسالم 
 دىننى ڭ خاۋارىجالر» :دېگەن مۇندا  توغرۇلۇ 
 پى رقە ئ ازغۇن بى ر ەت كەنك چىقى  روھىدىن
 ئ  ۇالرنى ئەلەيھىسس  االم پەيغەم  بەر ،بول  ۇپ

 تالى ب ئەب ۇ ئىبنى ئەلى ،بۇيرۇغان ئۆلتۈرۈشكە
 ۋە قىلغان ئۇرۇش بىلەن ئۇالر ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ

 كېيىنك ى ۋە تابىئىنالر ،ساھابىلەر ۋاقتىدىكى ئۆز
 كې رەك ئۆلت ۈرۈش ئ ۇالرنى ئۆلىمالىرى ئىسالم

 س ەئىد ،تالى ب ئەب ۇ ئىبنى ئەلى ئەمما گەن.دې
 ئ ۇالر س اھابىلەر قات ارلىق ۋەققا! ئەبۇ ئىبنى

 ئ  ۇالرنى يەنى  ال ،بولس  ىمۇ ئۇرۇش  قان بى  لەن
                                                 

 ئابدۇس االم ئىبن ى ئەھ مەد ئىس مى تول ۇ -تەيمى يە ئىبنى 1
 شىمالىدىكى سۈرىيىنىڭ ھازىرقى م(3363) يىلى-663 ھىجرىيىنىڭ

 مەزھىبىنى ڭ ھەنبەلى ي كەل گەن، دۇنياغ ا جايدا دېگەن ھەرران
 بولغ ان، زور ئەڭ تەسىرى دۇنياسىدا ئىسالم بىرى، پېشىۋالىرىدىن

 دې گەن «شەيوۇلئىسالم» ئالىم. مۇجتەھىد ەۋ ئىسالھاتچى بۈيۈك
 كەڭ ئارىس ىدا مۇس ۇلمانالر بولغ ان. نائى ل ئۇنۋانغ ا ئېسىل

 س وراش مەدەت ئۆل ۈكلەردىن چوقۇن ۇش، مازارالرغ ا تارقالغان
 تەپسىر، فىقھى، قىلغان. كۈرەش قارشى ئىشالرغا بىدئەت قاتارلىق
 لى كقىممەت ك ۆپلىگەن م اۋزۇالردا قات ارلىق ئەقى دە ھەدى،،

 ئەس ەرلىرىدىن مەشھۇر ئەڭ يازغان. شېئىرمۇ يازغان. ئەسەرلەرنى
 چ وڭ تومل ۇ  31 بول ۇپ، «پەتىۋالىرى تەيمىيە ئىبنى» بىرى

 61 م(3333) يىل  ى-133 ھىجرىيىنى  ڭ ئەس  ەردۇر. ھەجىملى  ك
 ئۆتكەن. ئالەمدىن تۈرمىدە يېشىدا

 ئ  ۇالر ،قىلمىغ  ان ھۆك  ۈم دەپ «ك  اپىرالر»
 قارش ى ئۇالرغ ا باشلىمىغۇچە ئۆزلىرى ئۇرۇشنى
 مۇس  ۇلمانالرنى ئ  ۇالر قىلمىغ  ان. ئ  ۇرۇش
 تاراج الن_تا مۈلكىنى مال_ ئۇالرنىڭ ،ئۆلتۈرۈپ
 ئ  ۇرۇش قارش  ى ئۇالرغ  ا ،كې  يىن قىلغان  دىن

   .2«قىلغان

 خاۋارىجالرنى  ڭ ئەلەيھىسس  االم پەيغەم  بەر
 بۇخ ارى بەرگەن. خەۋەر ئالدىن چىقىدىغانلىقىدىن

 رەزىيەلالھ ۇ ھۇنەي   ئىبنى سەھل مۇسلىمدا ۋە
 :قىلىنغان رىۋايەت ھەدى، بىر مۇندا  ئەنھۇدىن
 ئى را  بى لەن ق ولى ئەلەيھىسس االم پەيغەمبەر
 بىر جايدىن ئۇ» :تۇرۇپ قىلى  ئىشارەت تەرەپكە
 ئەمم ا ،ئوقۇي دۇ قۇرئان ئۇالر ،چىقىدۇكى قەۋم

 ئ ۇالر ،بارمايدۇ يېتى  قەلبىگە ئۇالرنىڭ قۇرئان
 كەتكەندەكال چىقى  يادىن ئو  خۇددى ئىسالمدىن

 م اجە ئىبن ى ئىمام يەنە دېگەن. «كېتىدۇ چىقى 
 قىلغان رىۋايەت ئەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ئەۋفا ئەبۇ
 :ئەلەيھىسس  االمنىڭ پەيغەم  بەر ،ھەدىس  تە بى  ر
 دېگەنلىكىنى 3«ئىتلىرىدۇر دوزاخنىڭ خاۋارىجالر»

   قىلغان. رىۋايەت

 

 ب  اش ئېقىمىنى ڭ تەكفى  ر زام انىمىزدا
 سەۋەبلەر بولغان تۈرتكە كۆتۈرۈشىگە
 ئوتتۇرىغ  ا ئېقىمىنى  ڭ تەكفى  ر زام  انىمىزدا

 س ەۋەبلەر لىقئاساس  نبولغ ا تۈرتكە چىقىشىغا
   :تۆۋەندىكىچە

 پىكرى ي ۋە چۈشەنمەس لىك دىنىنى ئىسالم .3
 ئېقىمى  دىكىلەر تەكفى  ر قاتم  اللىق. جەھەتتىك  ى
 غايىس  ىنى ۋە م  اھىيىتىنى دىنىنى  ڭ ئىس  الم

 ئ ۆز ھەدىس لەرنى ۋە ئايەت ،چۈشەنمىگەنلىكتىن
 ئىس  الم ،قىلى    تەئۋى  ل ب  ويىچە خاھىش  ى

 ،ئال   دىنى  نەيرەڭلى   رىگە دۈش   مەنلىرىنىڭ
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 كۆرمەكتە. راۋا قېنىنى مۇسۇلمانالرنىڭ

 چوڭق  ۇررا  ئىلىملىرى  دىن ش  ەرىئەت .3
 ياكى ئېنتېرنېتتىن ،تۇرۇپال بولماي ئىگە مەلۇماتقا

 نەرس ىنى بىر ئازرا  سۆزلىرىدىن مۇبەللىغلەرنىڭ
 ئى كەن مۇش ۇ مانا دېگەن ئىسالم ،ئۆگىنىۋېلىپال

 قېلىش. ئويالپ دەپ

 بولم اي ئى گە الھىيىتىگەسا بېرىش پەتىۋا .3
 پەتى ۋا ب ويىچە خاھىشى ئۆز ئالدىراپ ،تۇرۇپ
 پەتىۋا نامىدىن دىن ئېقىمىدىكىلەر تەكفىر بېرىش.
 تائاالنى ڭ ئ الالھ مەس ىلىگە دىنى ي بېرىشنىڭ
 پەتى ۋا ۋە ئىكەنلىكىن ى قوي ۇش قول نامىدىن
 جاۋابكارلىقىنى ئۇنىڭ ۋە مەسئۇلىيىتىنى بېرىشنىڭ
 ئاغزىغ ا قورقم اي تائ االدىن ئالالھ ،بىلمەستىن
 ۋە دىنىغ ا ئىس الم ،چىقىرى   پەتى ۋا كەلگەنچە

 قىلماقتا. زىيانكەشلىك مۇسۇلمانالرغا

 كۇپ  ايە نى  يەتكىال ياخش  ى ۋە ئىوالس  قا .4
 چ ۈنكى قورالالنماس لىق. بى لەن ئىلى م ،قىلى 

 تائاالنى ڭ ئالالھ ،قىلىش ئىسالھ مۇسۇلمانالرنى
 ھاي  ات مىيئىس  ال ۋە قىلى  ش ھىم  ايە دىنىن  ى
 ياخش ى ي اكى ئىوال! يالغۇز ئۈچۈن كەچۈرۈش

 بىلىملى ك چوق ۇم بەلك ى ،قىلمايدۇ كۇپا نىيەت
 بولۇش مەسئۇلىيەتچان ۋە تەقۋا ،ھوشيار ،بولۇش
 ئەڭ ۋاقتى دا ئ ۆز خاۋارىجالرمۇ قىلىنىدۇ. تەلەپ

 ،بولس ىمۇ ئادەملەر نىيەتلىك ياخشى ،ئىوالسمەن
 نېسىۋە ەرىجىدەد يېتەرلىك ئىلىملىرىدىن شەرىئەت

 قىلغ انالر س ادىر گۇن اھ چوڭ» ئااللمىغانلىقتىن
 ،تۇرۇۋالغان چىڭ پىكرىدە دېگەن «بولىدۇ كاپىر
 ھۆك ۈم دەپ «كاپىر» ساھابىلەرنىمۇ كاتتا ھەتتا

 قىلىۋەتكەن.

 ئىب   ادەت ئۆگىنىش   نىڭ ۋە ئوق   ۇش .2
 ئۆگىنىش  كە ئىلى  م ۋە بىلمەس  لىك ئىكەنلىكىن  ى
 ئىب ادەت ئ ۆگىنىش ئىلىم بەرمەسلىك. ئەھمىيەت
 م ۇھىم ئىب ادەتلەردىن كۆپ خېلى ۋە بولغانلىقى
 ب ارلىق باشالپ ساھابىلەردىن ئۈچۈن بولغانلىقى
 ۋە ئىب ادەت مۇس ۇلمانالرنى ئۆلىم الىرى ئىسالم

 چاقىرى  ئۆگىنىشكە ئىلىم ئاۋۋال قىلىشتىن جىھاد
 بەس رىي ھەسەن ئۆلىمالىرىدىن تابىئىن كەلگەن.
 قىلغ ۇچى ئى ش س ىزبىلىم» :دې گەن مۇندا 
 ئ  ادەمگە ئاداش  قان ك  وچىالردا خالت  ا خ  ۇددى

 ئۆگىنىش نى ئىلى م بى لەن ئىبادەت ئوخشاشتۇر.
 ئىلى  م ھال  دا قىلمىغ  ان قارش  ى بى  رىگە-بى  ر

 زاھى  رى ش  ۇ قەۋم  لەر بەزى ئ  ۆگىنىڭالر.
 ئۆگىنىش نى ئىلى م ،قىلى   كۇپايە ئىبادەتلەرگە

 ئۆزىنى ڭ نادانلىقتىن ،سەۋەبلىك ئەتكەنلىك تەرك
 ئەگەر ،تەڭلى  دى قىلى    قېرىنداش  لىرىغا دىنى ي
 ،ئى دى بولس ا نېسىۋىس ى ئىلىم دىن ئۇالرنىڭ
 «بوالتتى. قىلمىغان بۇندا  ھەرگىز

 بى   لەن ئېقىم   ى پىكى   ر ئۆزىنى   ڭ .6
 ئېقىم   دىكىلەرنى پىكى   ر ماسالش   مايدىغان
 ۋە سانىماس  لىق قاتارى  دىن مۇس  ۇلمانالرنىڭ

 ھەر بەرمى گەن كۈچلەن دۈرۈپ پىكرىنى ئۆزىنىڭ
 ۋە سانىماس لىق ئۆلىم ا ئۆلىم انىمۇ كاتتا قانچە

 خەتەرلى ك ئەڭ بۇ قىلىش. بىھۆرمەتلىك ئۇنىڭغا
 چىقق    ان ئۇچىغ    ا ۋە نەپس    انىيەتچىلىك

 ك اپىر مۇس ۇلمانالرنى ،بول ۇپ مۇتەئەسسىپلىك
 پىكى ر ئەگەش كەن ئ ۆزى ئاساسەن دەيدىغانالر
 قىلى دۇ. شۇندا  قىلى  مۇتەئەسسىپلىك ئېقىمىغا
 باشقىس ى موللىلىرىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئۈچۈن ئۇالر
 سانالمايدۇ. ئالىم

 

 تۈرلىرى ئۇنىڭ ۋە كۇفرى
 نېمە؟ دېگەن كۇفرى

 ل ۇغەتتىكى كەلىمىس ىىنىڭ )كۇفرى( «كفر»
 يې  پىش ۋە يوش  ۇرۇش ،پەردى  لەش مەنىس  ى
 ئ الالھ ئاتالغۇس ىدا ئىس الم ،بولۇپ دېگەنلىك
 ي اكى ۋە پەيغەمبىرىن ى ئۇنى ڭ ي اكى تائاالنى

 ئ ارقىلىق ھەدىسلەر سەھىھ ۋە «كەرىم ئانقۇر»
 مەسىلىلىرىدىن ئەقىدە بەلگىلەنگەن ئېيتىش ئىمان

 دەپ ،كۇفرىلىق قىلىش ئىنكار ئاشكارا بىرەرسىنى
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 ك اپىرالردۇر. شەكسىز ئادەملەر مۇندا  ئاتىلىدۇ.
 ۋە دىن ى ئۇنى ڭ ،ھەقت ۇر تائاال ئالالھ چۈنكى

 ب  ۇ ھەقىقەتت  ۇر. ھەممىس  ى بۇيرۇغانلىرىنى  ڭ
 ب ۇ تەرەپ تىن بى ر قىلغانلىق ئىنكار ھەقىقەتنى
 بى  ر يەنە ،يوش  ۇرغانلىق ھەقىقەتن  ى ئوچ  ۇ 
 ئىب  ارەت ئېيتىش تىن ئىم ان ئالالھق ا تەرەپ تىن

 يوش ۇرغانلىق پىترەتن ى تەبىئى ي يارىتىلىشتىكى
 ھەقىقەتن ى يەنى «كاپىر» ئادەم مۇندا  ،بولۇپ

 قۇرئان» تائاال ئالالھ ئاتالغان. دەپ يوشۇرغۇچى
 ،شۈبھىس  ىزكى» :دې  گەن مۇن  دا  دە«ەرى  مك

 ئىنك  ار پەيغەمبەرلىرىن  ى ئۇنى  ڭ ۋە ئ  الالھنى
 پەيغەمبەرلىرىنى ڭ ئۇنى ڭ بىلەن ئالالھ ،قىلغانالر

 پەيغەمبەرلى  رىگە ئىش  ىنى  )ئالالھق  ا ئارىس  ىنى
 ئ  ايرىۋەتمەكچى بى  لەن( دې  يىش ئىش  ەنمەيمىز

 ،ئىشىنىمىز بەزىسىگە )پەيغەمبەرلەرنىڭ( ،بولغانالر
 بىلەن ئىمان ۋە دېگۈچىلەر ئىشەنمەيمىز زىسىگەبە

 تۇتم اقچى ي ول ئوتت ۇرا() ئارىسىدا كۇفرىنىڭ
 تىنالراس   ش  ۇالر ئەنە ،كەلس  ەك بولغانالرغ  ا
 ئ  ازاب ئەلەملى  ك كاپىرالرغ  ا ،ك  اپىرالردۇر
 ئىنك ار تائاالنى ئالالھ ئايەت بۇ .1«تەييارلىدۇ 
 ئېتىق اد دىنالرغ ا باتى ل ،دىنس ىزالر قىلىدىغان

 ئىم ان بەزىس ىگە نى ڭرەپەيغەمبەرل ىلىدىغانالرق
-يەھ ۇدىي قىلى دىغان ئىنكار بەزىسىنى ئېيتى 

 ئىچىگە ئۆز ھەممىسىنى قاتارلىقالرنىڭ خىرىستىيان
 ئالىدۇ.

 ئۇالرنى ڭ ،بول ۇپ تۈرل ۈك ئىككى كۇفرى
 بى  رى يەنە ،كۇفرىلى  ق ئېتىق  ادتىكى بى  رى

 كۇفرىلى ق ئېتىق ادتىكى كۇفرىلىقتۇر. ئەمەلدىكى
 كۇفرىلى ق ئەمەلدىكى ئەمما چىقىرىدۇ. ىماندىنئ

  چىقارمايدۇ. ئىماندىن بىرا  قىلسىمۇ گۇناھقار

 ت   ۈرلىرى كۇفرىلىقنى   ڭ ئېتىق   ادتىكى
   :تۆۋەندىكىچە

 ئىنكار كۇفرى .3

 س ەھىھ ياكى كەرىمگە قۇرئان-ئىنكار كۇفرى
                                                 

 ئايەتلەر.-323-328سۈرىسى نىسا 1

 ۋە ھۆكۈملەرگە كەلگەن ئۇالردا ياكى ھەدىسىلەرگە
 ،ناماز ۋاخ بەش تىلگەنبېكى ئارقىلىق ئۇالر ياكى
 ي  اكى پەرزلەرنى  ڭ قات  ارلىق زاك  ات ،روزا

 دېمەكتۇر. قىلىش ئىنكار بىرەرسىگە ئەھكامالرنىڭ
 :س ۆزى مۇن ۇ تائاالنى ڭ ئالالھ دەلىلى بۇنىڭ

 ھە  ي اكى چاپلىغ ان يالغ اننى تائاالغا ئالالھ»
 زالى م ئادەم دىنمۇ قىلغان ئىنكار ئۇنى كەلگەندە
 ج  اي كاپىرالرغ  ا دەجەھەننەم   ب  ارمۇ؟ ئ  ادەم

 .(2)«يوقمىدۇ؟

 تەكەببۇر كۇفرى .3

 ھە  ئەھكاملىرىنىڭ ئىسالم-تەكەببۇر كۇفرى
 چوڭچىلى ق ،ت ۇرۇپ قىلى   ئىقرار ئىكەنلىكىگە

 خىل دىكى ب ۇ بويسۇنماسلىقتۇر. ئۇنىڭغا قىلى 
 كۇفرىدۇر. ئوخشاش كاپىرلىقىغا ئىبلىسنىڭ كۇفرى
 نىئ ۇ ،تۇرۇپ بىلى  ھەقىقەتنى ئىبلى، چۈنكى
 بۇنى ڭ ئى دى. تارتق ان باش قىلىشتىن قوبۇل
 ئ ۆز» :س ۆزى مۇن ۇ تائاالنى ڭ ئالالھ دەلىلى
 «قىلىڭالر سەجدە ئادەمگە» پەرىشتىلەرگە ۋاقتىدا
 ،قىلدى سەجدە ھەممىسى باشقا ئىبلىستىن ،دېدۇ 

 ،ت  ارتتى ب  اش قىلىش  تىن( )س  ەجدە ئى  بلى،
 بول ۇپ ك اپىرالردىن ئ ۇ ،قىلدى تەكەببۇرلۇ 

 .(3)«كەتتى

 ئەم رىگە تائاالنى ڭ ئالالھ ئىبلىسنىڭ ،دېمەك
 كەتكەنلىكى بولۇپ كاپىر ئۈچۈن بويسۇنمىغانلىقى

 بۇنىڭ دىن قىلىنغ ان. باي ان ئېنى ق ئايەتتە بۇ
 بويس ۇنمىغان ئەمرىگە تائاالنىڭ ئالالھ ،مەلۇمكى

 ئ اقىۋىتى ئىبلىس نىڭ ئاقىۋىتى مۇتەكەببىرلەرنىڭ
 بىردۇر. بىلەن

 ئاساسىي دىنىنىڭ ىسالمئ ،بۇ شەك. كۇفرى .3
 بى رىگە قايسى ئىماننىڭ ئالتە بولغان ئەقىدىلىرى

 ئ الالھ دەلىلى ئۇنىڭ دېمەكتۇر. كەلتۈرۈش شەك
 مۇن دا  ئ ادەم كاپىر») :سۆزى مۇنۇ تائاالنىڭ
 ئەگەر ،ئ وياليمەن دەپ بولمايدۇ قىيامەت دېدى(

                                                 
 ئايەت. – 63 سۈرىسى ئەنكەبۇت 2
 ئايەت. – 34 سۈرىسى بەقەرە 3



 

03 

 

 قايتۇرۇلغان   دىمۇ)يەنى پەرۋەردىگارىمغ   ا مەن
 باغ  دىن ب  ۇ ئەل  ۋەتتە (بولغان  دىمۇ قىي  امەت
 (م ۇئمىن) ئۇنىڭغ ا ت اپىمەن. جاينى ياخشىرا 
 س  ېنى ،ھال     دا مۇنازىرلەش  كەن ب  ۇرادىرى
 ئابىمەنى  دىن ئان  دىن ،ت  ۇپراقتىن )ئەس  لىدە(

 قىلغ ان ئىنسان راۋۇرۇ! سېنى ئاندىن ،يارىتى 
 ئالالھ چۈنكى .(1)«دېدى قىالمسەن؟ ئىنكار زاتنى
 كۈنىنى ڭ ئ اخىرەت ،بولسىمۇ ئىشەنگەن تائاالغا

 شەكس  ىز ئ  ادەم ئىش  ەنمىگەن بولى  دىغانلىقىغا
 كاپىردۇر.

 ش ەك بولى دىغانلىقىغا قىيامەتنىڭ ،ئايەتتە بۇ
 قىلغانغ ا ئىنكار تائاالنى ئالالھ كىشى كەلتۈرگەن
 تائ االنى ئ الالھ كۆرسىتىلگەن. قىلى  ئوخشاش
 شەك بولىدىغانلىقىدا كاپىر كىشىنىڭ قىلغان ئىنكار
 يو .

 ئېتىراز فرىكۇ .4

 بۇيرۇلغ ان دىنىدا ئىسالم ،بۇ ئېتىراز. كۇفرى
 يۈز ئۇالردىن ۋە بىلدۈرۈش قارشىلىق ئەمەللەرگە
 ئاگاھالن دۇرۇلغان ك اپىرالر» دېمەكتۇر. ئۆرۈش

 .(2)«ئۆرۈگۈچىلەردۇر يۈز نەرسىلەردىن

-ئەم  ر تائاالنى  ڭ ئ  الالھ ،ئ  ايەتتىن ب  ۇ
 ي  ۈز دەۋىتى  دىن ئىس  الم ۋە پەرمانلىرى  دىن

 ئىكەنلىك ى «كاپىرالر» شەكسىز گۈچىلەرنىڭئۆرۈ
 دۇ.چىقى

 نىفا  كۇفرى .2

 مۇس ۇلمان ئۆزىنى تىلىدا ،بۇ نىفا . كۇفرى
 دېمەكت ۇر. ئىشەنمەس لىك دىلى دا ،قويۇپ دەپ
 :س ۆزى مۇن ۇ تائاالنى ڭ ئالالھ دەلىلى بۇنىڭ

 ئ اخىرەت ۋە تائاالغ ا ئالالھ ئارىسىدا كىشىلەر»
 ئۇالر ھەقىقەتتە ،ربا دېگۈچىلەر ئىشەندۇ  كۈنىگە

 (3)«ئىشەنمەيدۇ.

 ئ ارقىلىق ئېغىزلى رى مۇناپىقالر ،ئايەتتە بۇ 
                                                 

 ئايەتلەر. – 31-36 سۈرىسى كەھ  1
 ئايەت. – 3 سۈرىسى ئەھقاف 2
 ئايەت. – 3 سۈرىسى بەقەرە 3

 دەۋا قانچىلى  ك دەپ «مۇس  ۇلمان» ئ  ۆزلىرىنى
 مۇس ۇلمانالردىن ئۇالرنى ڭ ئەمەلىيەتتە ،قىلسىمۇ
 ئىكەنلىك   ى كۇفف   ارالردىن بەلك   ى ،ئەمە!

 ئىپادىلىنىدۇ.

 ئ ادەم قىلغان سادىر كۇفرىلىقنى ئېتىقادتىكى 
 كاپىر ئارقىلىق كېتىش چىقى  ئىماندىن ۋە ىسالمئ

 ھەممىس ى ئەمەللىرىنى ڭ ياخشى قىلغان بولىدۇ.
 ئېتىق  ادتىكى چ  ۈنكى كېتى  دۇ. بول  ۇپ بىك  ار

 بى لەن ئىم ان ۋە كېلىدۇ زىت ئىمانغا كۇفرىلىق
 بىرلىشەلمەيدۇ. ھەرگىز

 

 ت  ۈرلىرى كۇفرىلىقنى  ڭ ئەمەل  دىكى
  :تۆۋەندىكىچە

 نېئمەت انىكۇفر .3

 بەرگەن تائاالنى ڭ ئالالھ ،بۇ نېئمەت. رىكۇف
 ئ ادا شۈكۈر ئۇنىڭغا ،تۇرۇپ تونۇپ نېمەتلىرىنى
 قىلى  ش ئاس  ىيلىق تائاالغ  ا ئ  الالھ قىلماس  تىن
 مۇن ۇ تائاالنىڭ ئالالھ دەلىلى بۇنىڭ دېمەكتۇر.

 )ئ ۇنى( ،قىلس اڭالر شۈكۈر نېمىتىمگە» :سۆزى
 نې ئمەت ك ۇفرانى ئەگەر ،قىلىمەن زىيادە تېوىمۇ

 ،ئ ازابىم مېنى ڭ ،قىلساڭالر )تۇزكورلۇ ( لى قى
 (4)«بولىدۇ. قاتتىق بەكمۇ ئەلۋەتتە

 مەئسىيەت كۇفرى .3

 دىنى  دا ئىس  الم ،ب  ۇ مەئس  ىيەت. ك  ۇفرى
 ھەرقان  دا  س  ۈپەتلەنگەن بى  لەن كۇفىرىلى  ق

 دېمەكت ۇر. ئىش الر يامان ۋە مەئسيەتلەر-گۇناھ
   :تۆۋەندىكىچە ئۇالر

 بۇنى ڭ .ئۆلت ۈرۈش ناھە  مۇسۇلماننى ①
 :س ۆزى مۇنۇ ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر دەلىلى

 ئۇنى ،گۇناھتۇر ئېغىر ھاقارەتلەش مۇسۇلماننى»
 (5)«كۇفرىلىقتۇر. ئۆلتۈرۈش ناھە 

                                                 
 ئايەت. – 1 سۈرىسى ئىبراھىم 4
 رىۋايىتى. بۇخارى 5
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 زىن ا ۋە قىلىش ئوغرىلىق ،ئىچىش ھارا  ②
 ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر دەلىلى بۇنىڭ قىلىش.
 ەھالىتىد لىكمۇئمىن قىلغۇچى زىنا» :سۆزى مۇنۇ
 ھالىتى  دە لى  كمۇئمىن ئ  وغرى ،قىلماي  دۇ زىن  ا

 ئىچك  ۈچى ھ  ارا  ۋە قىلماي  دۇ ئوغرىلى  ق
 (1)«ئىچمەيدۇ. ھارا  ھالىتىدە لىكمۇئمىن

 پەرز قات   ارلىق زاك   ات ،روزا ،نام   از ③
 پەيغەمبەر دەلىلى بۇنىڭ ئېتىش. تەرك ئەمەللەرنى

 بى لەن كاپىرالر» :سۆزى مۇنۇ ئەلەيھىسساالمنىڭ
 تەرك نامازنى نامازدۇر. پەر  ىكىئارىمىزد بىزنىڭ
 ب ۇ (2)«بولى دۇ. بولغ ان ك اپىر كىشى قىلغان

 چىقىرى  دىغان ئىمان  دىن ك  اپىرلىق ھەدىس  تىكى
 بەلك ى ،ئەمە! كاپىرلىق ئېتىقادىي دەرىجىدىكى
 كاپىرلىقتۇر. ئەمەلدىكى

 ھۆكۈم كۇفرى .3

 ش  ەرىئەت ئىس  الم ،ب  ۇ ھۆك  ۈم. ك  ۇفرى
 قىلى    ق  رارئى ئىكەنلىكى  گە ئەۋزەل قانۇنىنى  ڭ

 ئ ۇالر ،قىلى   دەستۇر قانۇنالرنى باشقا ،تۇرۇپ
 دەلىل ى بۇنى ڭ دېمەكت ۇر. كۆرۈش ئىش بىلەن
 ئالالھ ،كىملەركى» :سۆزى مۇنۇ تائاالنىڭ ئالالھ

 ھۆك  ۈم ب  ويىچە «قۇرئ  ان» چۈش  ۈرگەن
 (3)«كاپىرالردۇر. ئۇالر ،قىلمايدىكەن

 ب  ۇ» ش  ەرىئىتىنى تائاالنى  ڭ ئ  الالھ ئەمم ا
 بىلەن ئېتىقاد دېگەن «كەلمەيدۇ غۇنئۇي ئەسىرگە
 ي اكى ئەۋزەل ئۇنىڭدىن قانۇنالرنى يەرلىك ياكى

 ئ  الالھ بى  لەن س  ەۋەب س  انىغانلىق ئوخش  اش
 ئۆرۈگ  ۈچىلەر ي  ۈز ش  ەرىئىتىدىن تائاالنى  ڭ
 كىرى  دۇ. ھ  ۆكمىگە كۇفرىلىقنى  ڭ ئېتىق  ادتىكى

 كۇفرىنى ڭ ئېتىق ادىي كۇفرىلىق خىل بۇ چۈنكى
 ش ۇڭا كېلى دۇ. زىت غائىمان بولۇپ جۈملىسىدىن

 (4)بولىدۇ. كاپىر قىلغۇچىالر سادىر بۇنى

                                                 
 رىۋايىتى. مۇسلىم 1
 رىۋايىتى. ئەھمەت 2
 ئايەت. – 44 سۈرىسى مائىدە 3
 شەيخ ۋە «ئىبادەت ئىسالمدا» قەرداۋىينىڭ ئەل يۈسۈپ كتۇرود 4

 ن املىق «كىتابى تەۋھىد» فەۋزاننىڭ ئەل سالىھ ئىبنى مۇھەممەد
 ئېلىندى. ئەسەرلىرىدىن

 كىش ى قىلغ ان سادىر كۇفرىلىقنى ئەمەلدىكى
 كەتمەي دۇ. چىقى   ئىمان دىن ياكى ئىسالمدىن
 ياخش  ى قىلغ  ان بولماي  دۇ. ك  اپىر ،نەتىجى  دە
 چ ۈنكى كەتمەي دۇ. بول ۇپ بىكار ئەمەللىرىمۇ
 ،كەلمەي دۇ زى ت ئىمانغ ا كۇفرىلىق ئەمەلدىكى

 گۇناھك ار ق اتتىق قىلغ ۇچى سادىر ئۇنى بىرا 
   بولىدۇ.

 ھۆكۈم دۇر. قارىتىلغ ان ئومۇمغا يۇقىرىقىالر
 ئۈچ ۈن دې يىش ك اپىر شەخس نى بى رەر ئەمما

 ئۆزىنىڭ بولغانلىقىغا كاپىر ئېنىقالپ ئۇنى ئەلۋەتتە
 ش ەرتتۇر. ئىسپات-دەلىل ئوچۇ  ياكى ئىقرارى

 راشق ا دەپ رىفاك  تۆۋەن دىكىلەرنى ئوم ۇمەن
  :الزىم

   ئىشەنمەيدىغانالر. دىنىغا ئىسالم .3
 ئەلەيھىسس     االمنى پەيغەم     بەر .3

 ھاقارەتلىگەنلەر.
 ن ى«كەرىم قۇرئان» ياكى دىنىنى ئىسالم .3

 قىلغۇچىالر. مەسوىرە
 زام    انىمىزدىكى ۋە (5)دەھ    رىيلەر  .4

 كوممۇنىستالر.
 خىرىستىيانالر. ۋە يەھۇدىيالر  .2
 ئېتىق اد دىنالرغ ا باش قا دىنىدىن ئىسالم .6

 قىلىدىغانالر.
 چىقق ان ئوتتۇرىغ ا بىلەن نامى ئىسالم  .1

 ،ئىس  مائىلىيە ،ب  اتىنىيە پى  رقىلەردىن ئ  ازغۇن
 بۇالرنى  ڭ پىرقىلى  رى. قادىي  انىيە ۋە باھ  ائىيە
 ۋە ئىس مائىلىيە چ ۈنكى .يو  شەك داكاپىرلىقى
 شەيوۇلئىس الم توغرۇل ۇ  پىرقىلى رى قادىيانىيە
 ۋە ەھ ۇدىي كاپىرلىقى ئۇالرنىڭ» تەيمىيە ئىبنى

 چۈنكى ياماندۇر. كاپىرلىقىدىنمۇ الرنىڭخىرىستىيان
 ئىنك ار مەس ىلىلىرىنى ئاساس لىق دىننى ڭ ئۇالر
 پىرقىلىرى قادىيانىيە ۋە باھائىيە دېگەن. «قىلىدۇ
 ،بولۇپ چىققان ئوتتۇرىغا شەكلىدە دىن بىر يىڭى

                                                 
 مۇش  ۇ دۇني  ادىكى پەقەت دې  گەن ھاي  ات»-دەھ  رىيلەر 5

 ھاياتقا تەرەپتىن بىر )يەنە ئۆلىمىز، تەرەپتىن( )بىر ھاياتىمىزدۇر،
 بول ۇپ ي و  بى لەن ئۆتۈشى زاماننىڭ . تىرىلىمىز ئېچى ( كۆز

 ئايەت(.-34 سۈرىسى، )جاسىيە دەيدىغانالردۇر. «تۈگىشىمىز
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 قادىي انىي قىلىدۇ. رەت قانۇنلىرىنى ئىسالم ئۇالر
 ئ  اخىرقى قادىي  انىنى مەدئەھ   غ  ۇالم پىرقىس  ى
 ئىس  الم ۋە قىلى  دۇ ئېتىق  اد دەپ ،پەيغەم  بەر
 مەس ىلىلىرىنى ئاساس لىق كۆپلىگەن شەرىئىتىنىڭ

 ئ ۆز ك ۆپلىرىنى پىرقىلەرنىڭ بۇ قىلىدۇ. ئىنكار
 مۇسۇلمانالرنى مۇستەملىكىسىنىڭ ئىنگىلىز ۋاقتىدا

 ئوتتۇرىغ  ا ئۈچ  ۈن ئاجىزالش  تۇرۇش بۆل  ۈپ
  .مەلۇم چىقارغانلىقى

   شىئەلەر بەزى .3

 پىرقىالرغ  ا خى  ل ھەر مەزھىپى  دىكىلەر ش  ىئە
 ئارىس ىدا ئۇالرنى ڭ ،بول ۇپ كەتكەن بۆلۈنۈپ
 ئەھل ى ئوخشاش پىرقىلىرىغا زەيدىيە ۋە ئىمامىيە
 پىرقىلىرىم ۇ بولغان يېقىن ئەڭ مەزھىپىگە سۈننە
 ي ېقىن كاپىرلىققا مۇسۇلمانلىقتىن رنىڭشىئەلە بار.

 تالى ب ئەبۇ ئىبنى ەلىئ ،بولۇپ بار پىرقىلىرىمۇ
 قىلىدىغان ئېتىقاد دەپ ئىالھ ئەنھۇنى رەزىيەلالھۇ

 ئەب ۇ ئىبن ى ئەل ى ئەسلىدە پەيغەمبەرلىك» ۋە
 ئۇنى ،بولسىمۇ كەلگەن ئەنھۇغا رەزىيەلالھۇ تالىب
 ئەلەيھىسس االمغا م ۇھەممەد خاتالىش ى  جىبرىل
 ب اردۇر. پىرقىلىرىم ۇ دەيدىغان «كەلگەن ئېلى 
 پىرقىس ىنىڭ ب ۇ ش ىئەلەرنىڭ ىرىئۆلىمال ئىسالم
 ئىس پاتالر-دەلى ل يېتەرلى ك ئىكەنلىكىنى كاپىر
 ئەلى ئۇالرنىڭ چۈنكى مۇئەييەنلەشتۈرگەن. بىلەن

 تائاالنى ئالالھ دېگىنى ئىالھ ئەنھۇنى رەزىيەلالھۇ
 ش  ېرىك ئۇنىڭغ  ا ي  اكى قىلغ  انلىقى ئىنك  ار

 پەيغەمبەرلىكنى  ڭ ئۇالرنى  ڭ ،كەلتۈرگەنلىكى  دۇر
 دەۋا كەلگەنلىكىن ى غ ارەزىيەلالھۇ لىئە ئەسلىدە

 ئىنك  ار ئەلەيھىسس  االمنى پەيغەم  بەر قىلغ  انلىقى
 ئالالھ سىستېمىسى ئېتىقاد ئۇالرنىڭ قىلغانلىقىدۇر.

 قۇرۇلغ ان ئاساس ىغا كەلت ۈرۈش شېرىك تائاالغا
 مۇش رىكالردىن ۋاقتىدىكى ئۆز ئۇالرنىڭ ،بولۇپ
 ئ الالھ مۇشرىكالرمۇ چۈنكى يو . پەرقى ھېچبىر
 مەخلۇقاتنى ئۇنىڭغا ئەمما ،ئېيتاتتى ئىمان تائاالغا
 تەيمى يە ئىبنى شەيوۇلئىسالم كەلتۈرەتتى. شېرىك

 مۇن دا  توغرۇل ۇ  پىرقىسى رافىزە شىئەلەرنىڭ

 ئەڭ ۋە ن ادان ئەڭ ،زالى م ئەڭ ئۇالر» :دېگەن
 ياخش ى ئالالھنىڭ ئۇالر ،بولۇپ كىشىلەر ئەخمە 

 غەم بەرلەردىنپەي ،قىلىدۇ دۈشمەنلىك بەندىلىرىگە
 نى،س اھابىلەر بولغان كىشىلەر ئۇلۇغ ئەڭ قالسا
 ،مۇھ اجىرالرنى كى رگەن ئىس المغا ئاۋۋال ئەڭ

 ماڭغ  ان يولى  دا ئۇالرنى  ڭ ۋە ئەنس  ارالرنى
 ۋە ك اپىرالرنى ئ ۇالر كۆرىدۇ. يامان ياخشىالرنى

 مۇش رىكالردىن خىرىستىيانالردىن ،يەھۇدىيالردىن
 ئ ۇالر ۋە ۇتۇتى د دوس ت مۇناپىقالرنى بولغان
   1«بىرلىشىدۇ. بىلەن

 

 ئ  ايرىش شەخس  لەرنى بى  لەن ت  ۈر
 مەسىلىسى
 ت ۈر مەسىلىس ىدە كۇفرى ئۆلىمالىرى ئىسالم

 مەلۇم توغرۇلۇ  ئايرىش پەرقىنى شەخسنىڭ بىلەن
 ئ  الالھ » بىزنى  ڭ بېكى  تكەن. ق  انۇنىيەتلەرنى

 ي اكى ۋە پەيغەمبىرىن ى ئۇنى ڭ ي اكى تائاالنى
 ئ ارقىلىق ھەدىسلەر سەھىھ ۋە «كەرىم قۇرئان»

 مەسىلىلىرىدىن ئەقىدە بەلگىلەنگەن ئېيتىش ئىمان
 شەكس ىز قىلغ انالر ئىنك ار ئاش كارا بىرەرسىنى
 مۇئەييەن ۋە تۈرگە سۆزىمىز دېگەن «كاپىرالردۇر

 كۇفرىلىق ھۆكۈمدۇر. ئومۇمىي قارىتىلغان پىرقىغا
 ،بولس ا قارىتىلم اقچى شەخس كە بى ر مۇئەييەن
 ىنالراس ت كىش ىنىڭ ئ ۇ ۋالئاۋ قىلىشتىن ھۆكۈم
 قىلى ش سۈرۈشتە ئەمەسلىكىنى ياكى بولغان كاپىر
 ئۇنىڭ ئارقىلىق قىلىش مۇنازىرە بىلەن ئۇنىڭ ۋە

 ھەق تە ب ۇ شەرتتۇر. بىلىش ئېنىق مەۋقىئەسىنى
 » :دې گەن مۇندا  تەيمىيە ئىبنى شەيوۇلئىسالم

 اق كۇفرىلىق كىش ىنى س ۆزمۇ ئېغىز بىرەر بەزىدە
 سۆزنى شۇ كىمكى› :مەسىلەن .مۇمكىن ئاپىرىشى
 ۋە دې يىلگەن ‹بولى دۇ ك اپىر ئ ۇ ،دەيدىكەن
 بولسىمۇ دېگەن سۆزنى شۇ شەخ، بىر مۇئەييەن
 ئ اڭلىمۇچە ئوچ ۇ  ئۆزىدىن كاپىرلىقىنى ئۇنىڭ

                                                 
 ن املىق«مەجمۇئەسى پەتىۋاالر» ىيەنىڭتەيم ئىبنى شەيوۇلئىسالم 1

 بەت.-38 توم،-3 ئەسىرى
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 ئىس پات بى لەن دەلىل دەرىجىدە شۈبھىسىز ياكى
 قىلىش  قا ھۆك  ۈم كاپىرلىقق  ا ئ  ۇنى قىلمىغ  ۇچە

 دە«مكەرى    قۇرئ   ان» ب   ۇ بولماي   دۇ.
 :مەس  ىلەن ئوخشاش  تۇر. ئاگاھالن  دۇرۇلغانالرغا

 م  ۈلكىنى-م  ال يېتىملەرنى  ڭ قىلى    زۇل  ۇم»
 قورس ىقىغا ،شۈبھىسىزكى ،يەۋالىدىغانالر )ناھە (
 ئ ۇالر ،بولى دۇ يەۋالغ ان ئوتنى تۇرغان يېنى 

 1«كىرى دۇ. ئوتق ا تۇرغان يېنى  كۈنى قىيامەت
 ،بول  ۇپ قارىتىلغ  ان ئومۇمغ  ا ئ  ايەت دې  گەن
 قانداقال يەنى تۇتمايدۇ. كۆزدە شەخسنى ييەنمۇئە
 ئ ۇ ،يەۋالس ا مېلىن ى پ ۇل_ يېتىمنى ڭ ئادەم

 بولى دۇ. يەۋالغان ئوتنى تۇرغان يېنى  قورسىقىغا
 تەۋبە گۇناھىغ ا ئ ادەم يېگەن ھەققىنى يېتىمنىڭ
 بېرى   ق ايتۇرۇپ ھەقلىرىن ى يېتىمنىڭ ،قىلى 

 كاتت ا ئۇنى ڭ ي اكى ئۆلۈشى بولۇپ گۇناھسىز
 سايىس ىدا ئۇنى ڭ بول ۇپ ئەمەللىرى لىقساۋاب

 ئېغىر ياكى بولۇشى قىلىنغان مەغپىرەت گۇناھلىرى
 ئالالھق ا يولۇقۇپ سىناقالرغا چوڭ ياكى مۇسىبەت
 يويۇلغ ان گۇناھلىرى سەۋەبلىك قىلغانلىقى سەۋر

 «.مۇمكىن بولۇشى

 

 ئ اددى دې يىش كاپىر مۇسۇلماننى بىر
 ئەمە! ئىش

 بى ر» :ەي دۇد مۇن دا  ئۆلىمالىرى ئىسالم
 ك ۇفرى ئۇنىڭ ئۈچۈن دېيىش كاپىر مۇسۇلماننى

 بولى دىغان س ەۋەب بولۇشىغا كاپىر ياكى سۆزنى
 ،بولۇش ى قىلغ ان ئاش كارا-ئوچ ۇ  گۇناھنى

 ۋە قىلغ انلىق تەۋى ل ،سەۋەنلىك ،بىلمىگەنلىك
 بولماس لىقى ىسئۆزرى ئوخشاش اىغمەجبۇرالنغانلىق

 مەل ۇم ئۇنىڭ ئەگەر ،ئاساسەن بۇنىڭغا شەرتتۇر.
 س ەۋەب بولۇش ىغا ك اپىر ي اكى سۆزنى كۇفرى

 قوبۇل شەك قىلغانلىقى گۇناھنى مەلۇم بولىدىغان
 ئۇنى ،ئىسپاتالنمىسا ئېنىق دەرىجىدە قىلمايدىغان

 مەزك ۇر ،ش ۇنىڭدەك بولماي دۇ. دېيىشكە كاپىر
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 س ەۋەب بولۇش ىغا ك اپىر ي اكى سۆزنى كۇفرى
 ي اكى بىلمەس تىن گۇن اھنى مەزك ۇر بولىدىغان

 )يەن ى قىلغ انلىقتىن تەۋى ل ياكى ەۋەنلىكتىنس
 بۇن دا  ي اكى سۆز بۇندا  ئېتىقادىدا ئۆزىنىڭ
 دەپ ،بولماي دۇ س ەۋەب بولۇش قا كاپىر گۇناھ

 س ۆزنى ك ۇفرى شۇ ياكى ۋە چۈشەنگەنلىكتىن(
 ش ۇ بولى دىغان سەۋەب كاپىرلىققا ياكى ئېيتىشقا
 قىلغان سادىر مەجبۇرالنغانلىقتىن قىلىشقا گۇناھنى

 بولماي دۇ. قەتئى ي دېيىشكە كاپىر ئۇنى ،لسابو
   «ئۆزرىلىكتۇر. ئۇ چۈنكى

 :دې گەن مۇندا  تەيمىيە ئىبنى شەيوۇلئىسالم
 مۇن دا  ي اكى ئ ادەم قىلغان سۆزنى مۇندا »

 دېيىلگەن دە ،بولى دۇ كاپىر ئادەم دېگەن سۆزنى
 مەزك ۇر بى راۋ تۇتۇلىدۇ. كۆزدە ھۆكۈم مۇتلە 
 شۇ ئۇنىڭ ،ولسىمۇب قىلغان ئىشنى سۆزنى كۇفرى
 ئوچ ۇ  ۋە ئېنى ق قىلغانلىقىغ ا سادىر كۇفرىنى
 دېيىش كە ك اپىر ئۇنى ،بولمىسا ئىسپات-دەلىل

 ئىبن   ى م   ۇھەممەد ئەل   المە «.بولماي   دۇ
 مۇن ۇ كىمك ى» :دېگەن مۇندا  ئابدۇلۋەھھاب

 دې يىلگەن ،بولى دۇ ك اپىر ئ ۇ ،قىلس ا سۆزنى
 ش ەخ، بى ر مەل ۇم سۆزنى بۇ ئەگەر ،بولسىمۇ
 ئىس پاتاليدىغان كاپىرلىقىنى ئۇنىڭ ،بولسا دېگەن
 ك اپىر ئ ۇنى ،بولمىس ا ئىسپات-دەلىل ئەمەلي
 مىسال مۇندا  مەسىلىگە بۇ «.بولمايدۇ دېيىشكە

 :دە«كەرى م قۇرئان» تائاال ئالالھ :كەلتۈرۈلىدۇ
 قىلغ ان ئوغرىلى ق ۋە ئەرنىڭ قىلغان ئوغرىلىق»

 بۇ قىلغان. ئەمر دەپ «كېسىڭالر قولىنى ئايالنىڭ
 ،بول ۇپ قارىتىلغ ان ئومۇمغ ا ھۆكۈم ئايەتتكى
 ئ ۆز ئاي النى-ئەر قاندا  ھەر قىلغان ئوغرىلىق
 كېس ىش ق ول بىراۋغ ا ئەمم ا ئالىدۇ. ئىچىگە

 ش ەرتلەر بارلىق ،ئۈچۈن قىلىش ئىجرا جازاسىنى
 توس قۇن كېسىش كە ق ولنى ۋە بولمىس ا ھارىز

 ق ولىنى ئۇنى ڭ ،بولمىس ا س ەۋەبلەر بولىدىغان
 بولمايدۇ. كېسىشكە
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 ئىنت ايىن دې يىش ك اپىر مۇسۇلماننى
 خەتەرلىك

 ئۈچ  ۈن س  ۆزلىگەنلەر ئاش  كارا ك  ۇفرىلىقنى
 الزى م ك ۆرۈش ئىش بىلەن ئېھتىيات شۇنچىلىك
 قات اردا بى ر بى لەن ئىشالر يامان ،يەردە بولغان

 الئى  الھە» ۋە قىلى  دىغان ئىش  الرنىمۇ ياخش  ى
 دې گەن «رەس ۇلۇلالھ م ۇھەممەدۇن ئىللەلالھۇ

 توپىنى مۇسۇلمانالر ئېيتقان كەلىمىسىنى ھادەتشا
 ج ۈرئەت؟ قان دا  بۇ قىلىش ھۆكۈم كۇفرىلىققا
 قىالالم دۇ؟ ج ۈرئەت بۇنىڭغ ا ئادەم مۇسۇلمان

 قىلغان رىۋايەت مۇسلىمالر ئىمام ۋە بۇخارى ئىمام
 كىمك ى» :ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ،ھەدىستە بىر

 ئ ۇ ئەگەر ،دەي دىكەن كاپىر مۇسۇلماننى بىرەر
 ئ ۆزى كىش ىنىڭ دې گەن ،بولسا بولمىغان كاپىر
 مۇس ۇلمانالرنى ،تۇرس ا دې گەن «بولىدۇ كاپىر

 قېنىن ى ئۇالرنىڭ ۋە چىقىرىۋېتىدىغانالر كاپىرلىققا
 ھەدىس  نى ب  ۇ كۆرى  دىغانالر راۋا تۆكۈش  نى

 ئ اغزاكى كەلىمىس ىنى شاھادەت ئاڭلىمىغانمىدۇ؟
 ىدائىش لىر دۇني ا مۇن اپىقالرغىمۇ قويغان ئېيتى 

 ،تۇرس ا قىلىنى دىغان مۇئامىلىس ى مۇسۇلمانلىق
 چىقىرىۋېتىش  قا كاپىرلىقق  ا ت  وپىنى مۇس  ۇلمان
 مۇس ۇلمانالر ئېيتق انالر ئىمان ئاغزاكى بوالمدۇ؟
 ئىچك ى ئۇالرنى ڭ ئەمم ا س انىلىدۇ. قاتارىدىن
 تائاالنى ڭ ئ الالھ ھېسابلىش ىش بىلەن دۇنياسى
 ھ ۇرەزىيەلال تالى ب ئەب ۇ ئىبنى ئەلى ئىشىدۇر.
 ئاچق  ان ئ  ۇرۇش قارش  ى ئ  ۆزىگە ئەنھ  ۇ

 س اھابىلەر دېمى گەن. «ك اپىر» خاۋارىجالرنىمۇ
 ن  ېمە بولمىس  ا ك  اپىر خ  اۋاىجالر» ئۇنىڭ  دىن
 رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى ،س ورىغاندا دەپ «ئەمىسە؟
 «كىش ىلەردۇر قاچقان كاپىرلىقتىن ئۇالر» :ئەنھۇ
 بەرگەن. جاۋاب دەپ

 

  :خەتەرلىرى تەكفىرنىڭ
 خەتى  رى چىقىرىۋېتىش  نىڭ غ  اكاپىر بىراۋن  ى

 كىش ى قىلىنغان ھۆكۈم كاپىرلىققا .چوڭ ناھايىتى

 مۇن  دا  ئۇنىڭ  دىن ئاتىلى  دۇ. دەپ م  ۇرتەد
  :چىقىدۇ كېلى  نەتىجىلەر

 ئايالى  دىن ئ  ادەمنى بولغ  ان م  ۇرتەد .3
 مۇس ۇلمان چ ۈنكى كېلىدۇ. توغرا ئايرىۋېتىشقا

 ئەمەستۇر. ھاالل ئەرگە كاپىر ئايال

 ئۇنى ڭ ئەۋالدلى رى ئ ادەمنى بولغان مۇرتەد
 چۈنكى ئەمە!. جائىز قېلىشى ئاستىدا باشقۇرۇشى

 س ەلبىي بى لەن ك ۇفرىلىقى پەرزەنتلىرىگە ئۇنىڭ
 ئازدۇرۇۋېتىش ىدىن ئۇالرنىم ۇ ۋە بېرىشى تەسىر

 مۇس  ۇلمانالر ب  الىالر مۇن  دا  قورقىلى  دۇ.
 ئامانەتتۇر. ئۈستىگە ئاممىسىنىڭ

 بى لەن ىقىلىق  ب ۇ ئادەم بولغان مۇرتەد .3
 بەرگەن تەس ىر س ەلبىي جەمئىيىتىگە مۇسۇلمانالر

 قوللىنى   ج ازا مەنى ۋى ئۇنىڭغا شۇڭا بولىدۇ.
 ئۇنى ڭ مۇسۇلمانالرنىڭ قايتقۇچىلىك يولغا توغرا
 مۇئ امىلە بى ر قاندا  ھەر ۋە ئارىلىشىشى بىلەن

 يې  تىم جەمئىيەت  تە يەن  ى چەكلىنى  دۇ قىلىش  ى
 قالدۇرىلىدۇ.

 يۇي ۇپ ئۆلگىنى دە مئادە بولغان مۇرتەد .3
 ۋە ئوقۇلماي  دۇ ن  امىزى جىن  ازا ،تارالماي  دۇ

 قىلىنمايدۇ. دەپنە قەبرىستانلىقىغا مۇسۇلمانالرنىڭ

 ھالىتى دە كۇفرىلىق ئادەم بولغان مۇرتەد .4
 بولىدۇ اليىق لەنىتىگە تائاالنىڭ ئالالھ ئۇ ،ئۆلسە
 قوغلىنىدۇ. رەھمىتىدىن ۋە

 ۆك ۈمھ كاپىرلىقىغ ا بىراۋنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ
 تەكش ۈرۈپ قايتا-قايتا ۋە ئالدىرىماسلىق قىلىشتا
 بى ز ئۈس تىگە ئۇنى ڭ كېلى دۇ. الزىم ئېنىقالش

 ئ  ۇالرنى ،ئەمە! قىلىش  قا ك  اپىر كىش  ىلەرنى
 قىلىش  قا مۇس  ۇلمان قىلى    دەۋەت ئىس  المغا

 ھۆك ۈم كاپىرلىقق ا بىراۋنى ھەمدە بۇيرۇلغانمىز.
 ،ئەمە! ۋەزىپىس ى شەخس لەرنىڭ ئىش ى قىلىش
   ئىشىدۇر. مەھكىمىسىنىڭ ئىسالم ىبەلك
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 ھەج گە يى ل بۇ ئەلەيكۇم. ئەسساالمۇ :سوئال 
 مەل ۇم جاي دىن باغاليدىغان ئېھرام ماڭغىنىمىزدا
 ئۆت ۈپ باغلىيالم ايال ئېھ رام تۈپەيلى سەۋەبلەر
 تەس ىرى ھەج گە نېمە؟ ھۆكمى بۇنىڭ كەتتۇ .
 ۋاجىبمۇ؟ قىلىش قان بوالمدۇ؟

 ۋە المئەسس   ا ئەلەيك   ۇم ۋە :ج   اۋاب
  :بەرەكاتۇھۇ ۋە رەھمەتۇلالھى

 بولسۇن، ئالالھقا جانابى سانا-ھەمدۇ بارلىق
 تاۋابىئاتلىرىغ ا-ئائىلە پەيغەمبىرىمىزگە، شۇنداقال

 ئەگەش كەنلەرگە قىي امەتكىچە ت اكى ئۇنىڭغا ۋە
 بولسۇن! ساالمالر-دۇرۇت

 قىلى ش ەئ ۆمر ياكى ھەج دىيارالردىن يىرا 
 ئۈچۈن باغالش ېھرامئ ماڭغاندا، ھەرەمگە ئۈچۈن

 ب ۇ بولۇپ، بار ئورۇنالر مەخسۇ! بەلگىلەنگەن
 ئ ۆمرىگە ي اكى ھەج ئاتىلى دۇ. دەپ «مىقات»

 كەتسە ئۆتۈپ ئېھرامسىز ئورۇنالردىن بۇ ماڭغانالر
 تۆۋەن دىكى ئ ورۇنالر بۇ بەلگىلەنگەن بولمايدۇ.
   :كەلگەن ھەدىسلەردە

 مۇن دا  ئەنھۇم ا رەزىيەلالھۇ ئاببا! ئىبنى
 ۋەسەللەم ئەلەيھى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلالھ :دېگەن

 قەرنە نەجدىلىكلەرگە زۇلھۇلەيفىنى، مەدىنىلىكلەرگە
 تەلبى  يە يەلەملەمن  ى يەمەنلىك  لەرگە مەن  ازىلنى،

 بەردى. بېكىتى    قىلى    ئ  ورۇن توۋالي  دىغان
 ئولتۇرۇش لۇ  ج ايالردا ش ۇ ئورۇنالر يۇقىرىقى

 ەئى راد ئۇمرەنى ۋە ھەج شۇنداقال كىشىلەرنىڭ،
 ئ ورۇنالردىن ئاشۇ كېلى ، جايالردىن باشقا قىلى 

 جايى دۇر، توۋالي دىغان تەلبى يە ئۆتكۈچىلەرنىڭ
 ئ ورۇنالر بەلگىلەن گەن توۋالش قا تەلبىيە كىمكى
 قاراپ مەككىگە بولسا، ئارىلىقىدا مەككىنىڭ بىلەن

 مەك كە توۋالۋېرى دۇ. تەلبىيە جايىدىن قوزغالغان
 تەلبى يە ىنالئۆزى د مەككىنى ڭ بولس ا ئاھالىسى
 (1)توۋاليدۇ.

 قىلى   رى ۋايەت ئەنھ ا رەزىيەلالھ ۇ ئائىشە
 ئەلەيھ  ى س  ەللەلالھۇ رەس  ۇلۇلالھ دەي  دۇكى،
 زات ۇئىرقنى ئۈچ ۈن ئاھالىس ى ئىرا  ۋەسەللەم
 بېكىتى    قىلى    ئ  ورۇن باغالي  دىغان ئېھ  رام
 (2)بەردى.

 ئالىمالر بارلىق مىقاتلىقىدا جايالرنىڭ يۇقىرىقى
 مىق اتالر بۇ بولسا  قارايدىغان .ئىتتىپا  بىردەك
 ئالغ ان ئىچى گە دائى رە چەمبەرس ىمان ھەرەمنى
 ئۆزىنى ڭ مىق اتالرنى ب ۇ تائ اال ئالالھ بولۇپ،
 ئۈچۈن قوغداش ھۆرمىتىنى ۋە ئۇلۇغالش بەيتىنى
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 مەس جىد ھەرەم ھۆرمەت يەردىكى بۇ بېكىتكەن.
-ھەقق ى دائىرىس ى ھەرەم ھ ۆرمىتى،-ھەققى

 ئىبارەت. ھۆرمىتىدىن-قىھەق مىقات ۋە ھۆرمىتى

-ھەقق  ى ئىالھى  ي ب  ۇ باغالش  مۇ ئېھ  رام
 ۋە باغالش بەل قىلىدىغانلىقىغا رىئايە ھۆرمەتلەرگە

 ي اكى ھ اجى بولۇپ، ئىبارەت جاكاالشتىن ئۇنى
 ئۇنىڭغ ا ئىلگى رى باغلىغىنى دا ئېھرام ئۆمرىچى
 ئىش لىتىش، خۇشبۇي قىلىش، جىما بولغان مۇباھ
 قات ارلىق ئوۋالش ئوۋ ۋە كىيىش كېچەك-كىيىم
 ئېھرام باغالش ئېھرام كېتىدۇ. بولۇپ ھارام ئىشالر
 ھەج بەلك ى، بولماس تىن كى يىش كىيىمىنى لىق
 نىيەتنىڭ ئىبارەت. قىلىشتىن نىيەت ئۆمرىنى ياكى
 «لەب بەيكە» نىيەتن ى بۇ دىلدۇر. بولسا ئورنى
 (1)ئىپادىلەيدۇ. بىلەن تىلى توۋالپ دەپ

 خۇش بۇي لى ش،قى جىم ا باغلىغۇچىغا ئېھرام
 ئوۋالش ئوۋ ۋە كىيىش كېچەك-كىيىم ئىشلىتىش،
 ھېكمەتن ى قىلىش تىكى مەنئى ئىشالرنى قاتارلىق
 خۇشۇ تۇرۇپ، يىرا  پاراغەتتىن-راھەت :ئالىمالر
  ،س ېلى كېيىملىرىنى سۈپەتلىنىش، بىلەن سۈپىتى
 ھۇزۇرىغ ا پەرۋەردىگارى ئارقىلىق باغالش ئېھرام

 كۆزىتى   دىگارىنىڭپەرۋەر ۋە ئەسلەش بېرىشىنى
 چەكلەنگەن ئارقىلىق قىلىش ھې، تۇرۇدىغانلىقىنى

 ئىب ارەت بولۇش تىن ي ېقىن قىلماسلىققا ئىشالرنى
 (2)ئىزاھلىغان. دەپ

 ھەجگە تۇرۇۋاتقانالر مەككىدە ۋە مەككىلىكلەر
 ئېھ رام س ىرتىدىن ھەرەم ئۆمرىگە ئۆيلىرىدىن،
 ئارىلىقى دىكىلەر مىق ات بى لەن ھەرەم باغاليدۇ.

 ئېھ  رام ئۆيلىرى  دىن ئۆمرىگىم  ۇ ەجگىم  ۇ،ھ
 ھەج كېلى دىغانالر س ىرتىدىن مىق ات باغاليدۇ.
 ئوخش اش ماش ىنىغا ياكى ئۇال  ئۆمرىگە بىلەن

 ئاش  ۇ ماڭغ  انالر بى  لەن ۋاس  تىلىرى قاتن  اش
 ئۇدۇلى دىن ياكى بىرىدىن جايالرنىڭ بەلگىلەنگەن
 ي اكى ئ ايرۇپىالن باغلىش ى، ئېھ رام ئۆتكىنىدە
 ئۇدۇلىغ ا جايالرنىڭ شۇ ماڭغانالر نبىلە پاراخوت
 بولس ا قواليس ىز قىلىش ئۇندا  ياكى كەلگەندە
 ئېھرام بۇرۇن چىقىشتىن پاراخوتقا ياكى ئايرۇپىالن
 ۋاجىب. باغلىشى
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 چىقى  سەپەرگە كىشى بىر ئاھالىسىدىن مەككە
 قىلم اقچى ھەج ي اكى ئۆمرە قايتقىنىدا مەككىگە
 بولى دۇ. ى بۋاج باغلىشى ئېھرام مىقاتتا بولسا،
 (3)ئىتتىپا . ئالىمالر بۇنىڭدا

 زىي ارىتى تۇغق ان ياكى ئىش ئەتراپىغا مەككە
 ئېھرامس ىز مىق اتتىن كىش ى بارى دىغان ئۈچۈن

 دائىرىس  ى ھەرەم كې  يىن بولغان  دىن ئۆت  ۈپ
 ئ ۆمرە ي اكى ھەج تۇرۇپ ئارىلىقتا باشالنمىغان
 ئ ۆمرىنى ياكى ھەج قالسا، قىلى  قارار قىلىشنى
 بولى دۇ. باغلىس ا ئېھ رام جايدىن انقىلغ نىيەت
 ئەمە!. كې رەك باغلىشى ئېھرام مىقاتتىن قايتى 
 مىق اتتىن ئ ۇ چ ۈنكى كەتمەيدۇ. قىلىشمۇ قان

 (4)قىلمىغان. نىيەت ئۆمرە ياكى ھەج ئۆتكىنىدە

 ئارىلىقى دا مىقات بىلەن ھەرەم ياكى مەككىدە
 بەلگىلەن  گەن ب  اغالش ئېھ  رام تۇرۇۋاتقانالرغ  ا

 ب ۇ ھېس ابلىنىدۇ. مىقات ئۈچۈن الرئۇ ئورۇنالر
 ي اكى كەتسە ئۆتۈپ باغلىماي ئېھرام ئورۇنالردىن

 بولغ ان كې رەك باغلىش ى ئېھرام ئىچىدە ھەرەم
 س ىرتىدا ھەرەم ياكى سىرتىدىن ھەرەم ،ئەھۋالدا
 ھەرەم ،ئەھۋال دا بولغ ان كېرەك باغلىشى ئېھرام

 ئوخشاش ال بۇم ۇ قالس ا باغالپ ئېھرام ئىچىدىن
 خىالپلى ق بولى دۇ. باغلىماسلىق ئېھرام مىقاتتىن
 (5)كېلىدۇ. قان قىلسا

 ۋە ھ ۆكمى ئۆتۈش نىڭ ئېھرامس ىز مىقاتتىن
 ئۆتۈش ئېھرامسىز مىقاتتىن كەلسەك، نەتىجىسىگە

  :ئايرىلىدۇ تۈرگە ئىككى

 قىلم اي نى يەتئېھرامن ى  مىقاتتىن :تۈر-3
  :كېتىش ئۆتۈپ

 ئۇنت ۇپ ي اكى بىل مەي ياكى قەستەن ئەگەر
 ئورۇن دىن بەلگىلەن گەن ب اغالش ئېھرام  ,قېلى

 ت اۋاپ تېو ى بولسا، كەتكەن ئۆتۈپ ئېھرامسىز
 ئېھرام جايدىن شۇ بېرى  قايتى  بولسا، قىلمىغان
 ھېچقان دا  ئەھۋال دا بۇ بولىدۇ. كەلسە باغالپ
 بولمايدۇ. گۇناھكارمۇ ،كەلمەيدۇ (قان) جازا

 ،ب اغالپ ئېھرام كېتى  ئۆتۈپ مىقاتتىن ئەمما
-ھەج ي اكى باش الپ ت اۋاپنى كىرى  مگەھەرە
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 بولغ ان قىلى  بىرەرسىنى ەتلىرىدىنيپائالى ئۆمرە
 پايدىس  ى قايتىش  ىنىڭ مىقاتق  ا ئۇنى  ڭ بولس  ا،
 ب ۇ چ ۈنكى كېلى دۇ. ق ان بەرىبى ر بولمايدۇ.
 باغلىغ ان ئېھ رام ئ ۆمرىگە ياكى ھەج ئەھۋالدا
 ئىب ادەتكە بولۇپ، باغلىغان ئېھرام كەمتۈك كىشى

 مىقاتتىن نەتىجىدە بولىدۇ. بولغان  قىلى تۇتۇش
 ق ان ق وي بى ر ئۈچۈن ئۆتكەنلىكى ئېھرامسىز
 (1)بولىدۇ. ۋاجىب قىلىشى

 قايتس ۇن مىقاتقا كەتكەن ئۆتۈپ ئەھۋالدا بۇ
 بىر يىراقرا  ياكى يېقىنرا  باشقا ئۇنىڭدىن ياكى
 ئوخش اش. تەمەزھەب  ھەنەفى ي قايتسۇن مىقاتقا

 ئېھ  رام ھەممىس  ى مىقاتالرنى  ڭ ئ  ۇ چ  ۈنكى
 (2)ئوخشاش. نىسبەتەن باغلىغۇچىغا

 جايى دىن تۇرغان قايتمايال مىقاتقا بىرەر ئەمما
 ئالىمالرنى ڭ ب ارلىق تەق دىردە باغلىغان ئېھرام

 بى ر ئۆمرى دىكى ياكى ھەج كىشى بۇ نەزىرىدە
 بولس ىمۇ ئ ۇ بولى دۇ. قىلغ ان تەرك ۋاجىبنى
 ئەھۋال دا ب ۇ ئۆت ۈش. باغالپ ئېھرام مىقاتتىن
 بۇنى ڭ يو . ئىوتىالپ بولىدىغانلىقىدا رگۇناھكا
 ئۆزرىس ىز مىقاتق ا كىش ى ب ۇ قوش ۇپ بىلەن

   بولىدۇ. گۇناھكار ئۈچۈنمۇ قايتمىغانلىقى

 ئۇنت ۇپ ي اكى بىل مەي ھ ۆكمىنى ئەلۋەتتە
 مىق اتتىن بولمىغاچق ا قەس تەنلىك كىش ى قالغان

 اي دۇ.بولم گۇناھك ار ئ ۆتكەنلىكىگە ئېھرامسىز
 ئۈچ ۈن قايتمىغ انلىقى زئۆزرىس ى مىقاتق ا ئەمما

 دۇ.ىبول گۇناھكار

 قىس تالغانلىقتىن ھەج گە قايتالماسلىق مىقاتقا
 بولس ۇن تاپالمىغ انلىقتىن ھەمراھ ياكى بولسۇن
 دۈش مەندىن، ي اكى بولس ۇن كېسەللىكتىن ياكى

 ياكى بولسۇن قورققانلىقتىن ئوغرىدىن ساقچىدىن،
 تۇرغ ان ئوخشاش ال بولسۇن بىلمىگەنلىكتىن يول
 مىقاتق ا ئەھۋال دا ب ۇ باغاليدۇ. ئېھرام دىنجايى

 بى لەن بولمىغىنى گۇناھكار ئۈچۈن ىقايتمىغانلىق
 ئۈچ ۈن كەتكەنلىك ى ئۆتۈپ ئېھرامسىز مىقاتتىن
 بولىدۇ. گۇناھكار

 كىش ى ماڭغ ان ئ ۆمرىگە ي اكى ھەج لېكىن
 بارم اي قايتىپمۇ كېيىن باغلىماي ئېھرام مىقاتتىن
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 كىشىگە ئۇ بولسا انباغلىغ ئېھرام جايىدىال تۇرغان
 ئاببا! ئىبنى ھەزرىتى بولىدۇ. ۋاجىب قىلىش قان

 ئۆمرە-ھەج كىمكى» :دېدى ئەنھۇما رەزىيەلالھۇ
 ي اكى قالس ا ئۇنتۇپ ۋاجىبنى بىرەر ئىبادىتىدىن

 (3)«.ۋاجىب قىلىشى قان ئەتسە تەرك

 مىن ادىن ئەنھۇم امۇ رەزىيەلالھۇ ئۆمەر ئىبنى
 قايتى   بۇرۇن ىشتىننتىكلى كۈن كۈنىدە قايتىش
 ىش تىننتىكلى ك ۈن» :توغرىسىدا كىشى كەتكەن
 قايت ا كېيىن ەندىننگتىكلە ئېتىۋەتسە تاش بۇرۇن
 كەت كەن قايتى  بۇرۇن ىشتىننتىكلى كۈن ئاتىدۇ.
 قىلغانلىقى تەرك ۋاجىبنى دەپ «قىلىدۇ قان بولسا
 (4)قىلغان. ۋاجىب قىلىشنى قان ئۈچۈن

 خ ۇددى كىش ىمۇ باغلىمىغان ئېھرام مىقاتتىن
 ئېھ  رام مىق  اتتىن ھەج  گە تەمەتت  ۇدا ھەج

 تەرك ۋاجىبن  ى بى  ر ئىب  ارەت باغلىمىغ  انلىقتىن
 بولغ ان ۋاجى ب قۇرب انلىق ئۈچ ۈن قىلغانلىقى
 ئۇنىڭغ  ا س  ەۋەبتىن ب  ۇ ئوخش  ايدۇ. كىش  ىگە
 قىيا! ئەھۋالنى قىلغان تەرك ۋاجىبنى ھەرقاندا 
   بولىدۇ. قىلىشقا

 بى ر بۇ نئۈچۈ كىشى بەرگەن يار ئىمكانىيىتى
 بەرس ە تام ا  ي اكى تۇتس ا روزا ئورنىغ ا قان

 بولمايدۇ.

 قۇربانلىقىغ ا تەمەتتۇ ھەج نىانق بۇ ئەلۋەتتە،
 الزىم. قىلىشى مىنادا ياكى مەككىدە ئوخشاشال

 يېس ە ئۆزى قىسمىنى بىر گۆشىدىن نىڭانق بۇ
 تارقىتى   پېقىرالرغ ا ھەممىن ى ي اكى بوالمدۇ؟
 كېرەكمۇ؟ بېرىشى

 ق  اراش ئوتتۇرى  دا ئ  الىمالر مەس  ىلىدە ب  ۇ
 ھەدى يە نەپلە ياكى ۋاجىب بولمىسىمۇ، ئوخشاش

 قىس مىنى بى ر يەپ، قىسمىنى بىر قۇربانلىقىدىن
 بەزى دې گەن بولى دۇ بەرسە سائىلغا ۋە مۇھتاج

 (5)كۈچلۈكتۇر. قارىشى ئالىمالرنىڭ

 )ھەدىيە كەرىمدە قۇرئان تائاال ئالالھ چۈنكى
 دىنىنى ڭ نى ڭئالالھ ئۈچ ۈن س ىلەر تۆگىلەرنى

 ئۈچ ۈن س ىلەر ئۇالردا قىلدۇ . ئاالمەتلىرىدىن
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 تۇرغۇزۇپ ئۆرە قاتار ئۇالرنى شۇڭا باردۇر. خەير
 يەرگە بېقىنلىرى ئېلىڭالر. تىلغا ئىسمىنى ئالالھنىڭ

 يەڭ  الر، ئۆزەڭالرم  ۇ ئۇنىڭ  دىن چۈش  كەندە،
 يېگ ۈزۈڭالر!( س ائىلغىمۇ ۋە مۇھتاج قانائەتچان
 (1)دېگەن.

 كۆپىنچىسى قۇربانلىقالرنىڭ ىغانقىلىنىد ھەجدە
 ي  ۇقىرىقى ئۈچۈن  دۇر. قى  ران ي  اكى تەمەتت  ۇ
 يېس ە قىس مىنى بى ر ئۇنىڭ ئومۇمىمۇ ئايەتنىڭ

  كۆرسىتىدۇ. جائىزلىقىنى

 ھەرەم دە» :ئەنھۇما رەزىيەلالھۇ ئۆمەر ئىبنى
 قىلغ ان، قان ئۈچۈن جازاسى ئوۋلىغانلىقىنىڭ ئوۋ
 ئۇن دىن ،يېمەيدۇ گۆشىدىن مالنىڭ قىلغان ەنەزر

 ھەج» :ئەت  ا دې  گەن. «يەي  دۇ باشقىس  ىنى
 يەي دۇ، ئۆزىم ۇ قۇرب انلىقتىن قىلغان تەمەتتۇدا

 (2)دېگەن. «يېگۈزىدۇ باشقىالرغىمۇ

 بى لەن قۇربانلىق ھەدىيە خالىسا» :يەنە ئەتا
 «يېمەي دۇ خالىسا يەيدۇ، قۇربانلىقتىن ئادەتتىكى
 (3)دېگەن.

 انقىاللمىغ  ق ان قوي بىر يەتمەي ئىقتىسادى
 الزى م. تۇتۇشى روزا كۈن ئون ئورنىغا تەقدىردە
 تەمەتت ۇ ھەج بۇ بولمايدۇ. بەرسە تاما  ئورنىغا

 (4)ھۆكۈمدۇر. دېيىلگەن قىلى  قىيا! قۇربانلىقىغا

 كۈنىگىچە ھېيت كۈنىنى ئۈچ كۈننىڭ ئون بۇ
 يەن ى كۈنى-6 زۇلھەججىنىڭ ھەجگە تۇتىۋالىدۇ.

 باغالپ امئېھر بۇرۇن كۈن ئىككى مېڭىشتىن مىناغا
 ئ ۈچ كۈنلىرى-3-1-6 باشلىسا تۇتۇشنى روزا
 ك ۈنى-9 چ ۈنكى بولىدۇ. تۇتىۋالسا روزا كۈن
 ئەۋزەل. تۇتمىغ  ان روزا ك  ۈنى ئەراف  ات يەن  ى

 ئەلەيھ  ى س  ەللەلالھۇ رەس  ۇلۇلالھ چ  ۈنكى
 ي اكى تۇرغان تۇتماي روزا ئەرافاتتا ۋەسەللەممۇ
 ئۇ مەيلى. تۇتسىمۇ كۈن 3 بىلەن كۈنى ئەرافات

-33 زۇلھەججىنىڭ تەقدىردە تۇتالمىغان لەردەكۈن
-4-3-3 ھېيتنى  ڭ يەن  ى ك  ۈنلىرى-33-33

 تەشرىق» كۈن 3 بۇ بولىدۇ. تۇتىۋالسا كۈنلىرى
 تۇت  ۇش روزا ئ  ادەتتە بول  ۇپ، «ك  ۈنلىرى
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 قىاللمىغان قۇربانلىقى تەمەتتۇ پەقەتال چەكلىنىدۇ.
 كۈنى دىن ھېيت روزىنى كۈن 3 تۇتىدىغان كىشى
 تەش رىق كىش ىگە ش ۇ بولسا انتۇتالمىغ بۇرۇن

 رۇخس ەت تۇتىۋېلىش قا روزا ك ۈن 3 كۈنلىرىدە
 قىلىنىدۇ.

 ئ ۆمەر ئىبن ى بىلەن ئەنھا رەزىيەلالھۇ ئائىشە
 قۇربانلىق» :دېگەن مۇندا  ئەنھۇما رەزىيەلالھۇ

 روزا ك ۈنلىرى تەشرىق باشقىالرغا تاپالمىغانالردىن
 ئۆمەر ئىبنى يەنە «.قىلىنمىغان رۇخسەت تۇتۇشقا

 بىلەن ئۆمرە قەدەر ھەجگە» :ئەنھۇما رەزىيەلالھۇ
 )ئ  ۈچ تۇتى  دىغان كىش  ى بولغ  ان بەھ  رىمەن
 ئەگەر بولى دۇ. كۈنىگىچە ئەرافات روزا كۈنلۈك(
 بولس ا، تۇتمىغ ان روزىمۇ تاپالمىسا، قۇربانلىق

 (5)دېگەن. ،«تۇتىدۇ روزا كۈنلىرى مىنا

 بەزى تۇتالمىس  ا كۈنلىرى  دىمۇ تەش  رىق
 دى ن «ك ۈنلىرى تەشرىق» اسەنئاس قاراشالرغا

 ئاغرى   چاغالردا ھەرەمدىكى تۇتۇۋالىدۇ. كېيىن
 بولسۇن سەۋەبىدىن نىپا! ياكى ھەيز ياكى قېلى 
 يۇرتىغا تۇتالماي كۈن 3 بولسۇن سەۋەبسىز ياكى
 يۇرتى دا قازاس ىنى تەق دىردە، كەت كەن قايتى 

 قان سەۋەبىدىن تۇتمىغانلىق قايتقىچە تۇتىۋالىدۇ.
 كەلمەيدۇ.

 تۇتىۋالىدۇ. قايتقاندا يۇرتىغا كۈننى 1 قالغان
 ئارقى دىن-ئ ارقىمۇ ك ۈنلەرنى بۇ تۇتۇشتا روزا

 (6)ئەمە!. كېرەك تۇتۇشى

 قىلى  ، نى يەتئېھرامن ى  مىقاتتىن :تۈر-3
 كىيى   كېچەك-كىيىم كىيمەي، لىقئېھرام لېكىن
  :كېتىش ئۆتۈپ

 لى  قئېھرام يېنى  دا ئۆتكەن  دە مىق  اتتىن
 تاقت ا-ي ۈك لىقىن ىئېھرام كىيا بولمىغانلىقتىن

 بولس ىمۇ كېيەلمىگەن لىقئېھرام بېرىۋەتكەنلىكتىن
 ۋاجى ب، قىلىش ى نى يەت دەپ باغلىدىم ئېھرام
 كىيمىس ىمۇ لىقئېھرام گەرچە بولسا قىلغان نىيەت
 ك ېچەك-كىيىم ئەمما كىرگەن، غائېھرام كىشى ئۇ

 بى ر چەكلەن گەن دائېھرام  ئارقىلىق كىيىۋېلىش
 كى يىم ئۇچىسىدىكى لېكىن ولىدۇ.ب قىلغان ئىشنى
 بىرنەرسە بېشىغا كىشى قىلغان نىيەت ئېھرام بىلەن

 ئى   ۋە پايپ ا  تۇتۇش ى، ئوچۇ  كىيىۋالماي
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 مايكىسىنى ياكى كۆڭلەك سېلىۋېتى ، كىيىملىرىنى
 ئارتىۋېلىش ى، ئۇچىس ىغا ش ەكلىدە رىدا سېلى 
 چ ۈنكى الزى م. كىرىشى غائېھرام بىلەن ئىشتىنى
 رەخ  ت( ئورىغ  ۇدەك ئاس  تىنى ى  ڭ)بەلن ئى  زار

 ئىش تاندا كىيىۋېلى   ئىش تان ئ ادەم تاپالمىغان
 تاپق ان لىقن ى ئېھرام كىشى بۇ كىرىدۇ. غائېھرام
 فى ديە كىشىگە بۇ كىيىۋالىدۇ. لىقنىئېھرام چېغىدا

 كەلمەيدۇ.

 قىلى  دۇكى، رى  ۋايەت زەي  د ئىبن  ى ج  ابىر
 ئەنھۇم ا رەزىيەلالھ ۇ ئابب ا! ئىبنى ئابدۇلالھ
 ئەلەيھ ى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلالھ :دېگەن مۇندا 
 ئىش تان كىش ى بولمىغ ان ئى زارى» :ۋەسەللەم
 ئ  ادەم، تاپالمىغ  ان كەش قونجىس  ىز كىيس  ۇن،
 تۆۋەن ئۇشۇقىدىن )قونجىسىنى كەشنى قونجىلىق

 (1)دېگەن. «كىيسۇن كېسىۋېتى (

 بار يېنىدا لىقىئېھرام ئۆتكەندە مىقاتتىن ئەمما
 باش قا ي اكى ىقتىنقورقق انل س اقچىدىن تۇرۇپ

 نى يەتئېھرامنى  بىلەن كىيىمى تۈپەيلى سەۋەبلەر
 فى ديە كىش ىگە ئ ۇ ئەھۋالدا بۇ بولسا، قىلغان
 روزا ك ۈن 3 فى ديە بولى دۇ. ۋاجى ب بېرىشى
 س ا يې رىم مىس كىنگە بى ر ھەر ي اكى تۇتۇش
 3 ئۇالرغ ا )ي اكى ئاشلىق مىسكىنگە 6 مىقتارىدا
 بىر ياكى ىشبېر تاما ( ۋاختىن بىر ياكى ۋاختىن
 (2)ئىبارەت. قىلىشتىن قان قوي

 كىش ى بولغان بەرمەكچى فىديە تۈردە-3 بۇ
 ئەگەر بولىدۇ. تاللىسا بىرىنى ئىشتىن 3 يۇقىرىقى

 بى ردەك ئالىمالرنىڭ بارلىق بولسا تۇتماقچى روزا
 قەيىرى  دە دۇنيانى  ڭ روزىن  ى ب  ويىچە قارىش  ى
 بولىدۇ. تۇتىۋالسا

 جازا بۇ ئەھۋالدا تاللىغان قىلىشنى قان ئەگەر 
 گۆش ىدىن ئۇنىڭ بولغاچقا مال سويۇلغان ئۈچۈن
 بولماي  دۇ. قىلس  ا ھەدى  يە بىرەرس  ىگە يېس  ە،

 سويۇپ مەككىدە پەقەتال ئۇنى ئالىمالر كۆپچىلىك
 تارقىتى   پېقىرلىرىغ ا ھەرەم ھەممىن ى گۆشىنىڭ
 مالىك ئىمام لېكىن بولسىمۇ، قارىغان دەپ بېرىدۇ

 ئ ۇنى ئاساس ەن ارىشىغاق كۈچلۈك قاتارلىقالرنىڭ
 بەلك  ى ئەمە!، كې  رەك سويۇش  ى مەككى  دە
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 بولى دۇ. سويس ا جايلىرى دا ھەرقايسى دۇنيانىڭ
 پېقىرالرغا ھەممىنى يېمەي ئۇنىڭدىن ئۆزى لېكىن

 ھەدىس تە ۋە قۇرئ ان چ ۈنكى بېرىدۇ. تارقىتى 
 دەپ قۇرب  انلىق ئاتىم  اي، دەپ ھەدى  يە ب  ۇنى
 ويۇلس اس قەيەردە دې گەن قۇرب انلىق ئاتىغان.
 رەزىيەلالھۇ ئۇجرە ئىبنى كەئىب يۇقىرىقى بولىدۇ.
 ي اكى» :ئۇنىڭغا رەسۇلۇلالھ ھەدىسىدىمۇ ئەنھۇ
 «قى ل قۇرب انلىق نەرسىنى كەلگەن ئاسان ساڭا
 ش ەرت قىلىش نى قۇرب انلىق ھەرەمدە ۋە دېگەن

 ئەنھۇدىنم ۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى ھەزرىتى قىلمىغان.
 س ۇقيا ۇنى ڭئەەنھ رەزىيەلالھۇ ھۈسەين ھەزرىتى
 ئۈچ ۈن فىديىسى چۈشۈرگەن چاچ جايدا دېگەن

 كەلگەن. قىلغانلىقى قۇربانلىق سىرتىدا ھەرەمنىڭ
 دې گەن. «يەردە خالىغان سەن فىديە» :مۇجاھىد
 ۋە روزىسى سەدىقىسى، فىديە» :نەخائى ئىبراھىم

 (3)دېگەن. «بولىدۇ يەردە خالىغان قۇربانلىقى

 كىيىم ى امئېھ ر ئۆتكەندە مىقاتتىن :خۇالسە 
 قىلغ ان نى يەتئېھرامنى  تەقدىردىمۇ كېيەلمىگەن

 :بولىدۇ پەرقلىق كاپپارىتى قاراپ قىلمىغىنىغا ياكى
 ھەرەم دە ب ۇنى كېلى دۇ. ق ان قىلمىسا نىيەت

 بى ر تارقاتس ا، كەم بەغەللەرگە ۋە باي سويۇپ،
 قىاللمىس ا ق ان بولى دۇ. يېس ە ئۆزى قىسمىنى
 تى  دۇ.تۇ روزا ك  ۈن ئ  ون قايتقان  دا ھەج  دىن
 كې رەك قىلىش ى ئىش باشقا تۇتالمىسا روزىنىمۇ
ئېھرامنى  كېيەلمەي، كىيىمى ئېھرام ئەمما ئەمە!.
 ي ا قىلى دۇ، قان يا بولسا، ئۆتكەن قىلى  نىيەت
 مىس كىنگە ئ التە ي اكى تۇتى دۇ روزا كۈن ئۈچ
 قىلىش ى ق ان چوقۇم ئەھۋالدا بۇ بېرىدۇ. تاما 
 ي ارىيئىوتى بىرىن ى ئۈچتىن بۇ ئەمە!. كېرەك

 كې رەك قىلىش ى ھەرەمدە ئىشالرنى بۇ تالاليدۇ.
 قىلسىمۇ يۇرتىدا سىرتىدا، ھەرەم بەلكى ئەمە!،
 ئۇنى ڭ تەق دىردە تاللىغان قىلىشنى قان بولىدۇ.

 قىلس  ا ھەدى  يە بىرەرس  ىگە يېس  ە، گۆش  ىدىن
 تارقىتى   پېقىرالرغا ھەممىنى گۆشىنىڭ بولمايدۇ.
 بېرىدۇ.

 

 ئەئلەم ۋەلالھۇ
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 چېكى دىن ي اكى ق اراش سەل دىنى ئىسالم 
 دى ن ئىگە ئوتتۇراھاللىققا خالىي ۋېتىشتىنۇئاشۇر
 مۇسۇلمانالرنىڭ بەزى دەۋرلەردە كېيىنكى بولۇپ،
 چېكى  دىن بەزىلىرىنى  ڭ يەنە قارىش  ى س  ەل

 دىننى  ڭ ب  ۇ نەتىجىس  ىدە، ئاشۇرۇۋېتىش  ى
 داغ دەرىجىدە مەلۇم خۇسۇسىيىتىگە ئوتتۇراھاللىق

 ئۆزىنى ڭ تائ اال ئالالھ ىنلېك ،بولسىمۇ تەككەن
 ئۆلىمالىرىنى ڭ ۋەلجامائە سۈننە ئەھلى ،ئىلتىپاتى

 ئوتتۇراھ اللىق دىننىڭ بۇ ئارقىلىق تىرىشچانلىقى
  قالدى. ساقالپ خۇسۇسىيىتىنى

 دىنىنى  ڭ ئىس  الم ئارىس  ىدا دى  نالر
 ئوتتۇراھاللىقى

 بېرىلغان دا ئېلى   سېلىش تۇرۇش ئارا دىنالر
 قىممىت ى-قەدر ئمىت ى،نې دىنىنىڭ ئىسالم ئاندىن

 نامايان ئوچۇ  تېوىمۇ ئوتتۇراھاللىقى ئۇنىڭ ۋە
 نەتىجىلى رى سېلىش تۇرۇش ئ ارا دىنالر .بولىدۇ
-ت ائەت ي اكى ئېتىق اد-ئەقىدە دىنالردا بەزى

 س  ەل تەرەپ  لەردە باش  قا ي  اكى ۋە ئىب  ادەت
 چېكى  دىن دى  نالردا بەزى يەنە قارالغ  انلىقىنى

 ھەممە دىنىنىڭ مئىسال ئەمما ئاشۇرۋېتىلگەنلىكىنى

 چېكى  دىن ي  اكى ق  اراش س  ەل تەرەپ  لەردە
 دى  ن ئوتتۇراھ  ال خ  الىي ئاشۇرۇۋېتىش  تىن

 ئارىس  ىدا دى  نالر ئىس  پاتلىماقتا. ئىكەنلىكىن  ى
 دىن  ى ئىس  الم بولغ  ان ئى  گە ئوتتۇراھاللىقق  ا

 زىيانلىق ،ۇپبۇير ئىشالرغا پايدىلىق ئىنسانالرنى
-دۇني  ا ئىنس  انالرنىڭ ،قانتوس   ئىش  الردىن

 كاپالەتلى ك مەنپەئەتلى رىگە-پاي دا خىرەتلىكئا
 كام الەتكە ۋە پۈتۈنل ۈككە تائاال ئالالھ قىلغان،
 بولۇشقا دىنى ئاخىرقى بەندىلىرىنىڭ ،گەنيەتكۈز
 س  اماۋى ب  ارلىق ئىلگىرىك  ى بەرگەن، ت  الالپ
 دىنالرنى ڭ ئ ۇ قال دۇرۇپ، ئەمەل دىن دىنالرنى

 نەزىرى  دە ئالالھنى  ڭ ن،ئىگىلى  گە ئ  ورۇنلىرىنى
 ئ الالھ دىندۇر. گۈزەل ۋە توغرا بولغان قبۇلمە

 س  ىلەرنىڭ بۈگ  ۈن» :دەي  دۇ مۇن  دا  تائ  اال
 نېئمىتىمن ى س ىلەرگە قىلدىم، پۈتۈن دىنىڭالرنى
 دى نىڭالر س ىلەرنىڭ دىنىن ى ئىسالم تاماملىدىم،
 ئالالھنى  ڭ ھەقى  قەتەن» 1«تاللى  دىم بولۇش  قا
 2«)دىنى(دۇر ئىسالم دىن مەقبۇل نەزىرىدە

                                                 
 قىسمى بىر ئايەتنىڭ-3 ىدەمائ سۈرە1
 قىسمى بىر ئايەتنىڭ-39 ئىمران ئال سۈرە2
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 دىنى دىن ئىس الم ئىنس انالردىن االتائ ئالالھ
 ئىس الم ،دىغانلىقىنىقىلىنماي قوبۇل نىڭدىن باشقا

 كىش ىنىڭ غ انقىل ئېتىق اد دىنغ ا باشقا دىنىدىن
 ئالالھنى  ڭ ۋە الردىنت  ارتقۇچى زىي  ان چوق  ۇم

 باي ان ىغانلىقىنىبولىد چىققۇچىالردىن ئىتائىتىدىن
 )دىنىدىن( ئىسالم كىمكى» :دەيدۇ مۇندا  قىلى 
 دىن ى ئۇنىڭ ھەرگىز تىلەيدىكەن، دىننى يرىيغە

 زىي  ان ئ  اخىرەتتە ئ  ۇ قىلىنماي  دۇ، قوب  ۇل
 1«تارتقۇچىدۇر

 كېلىۋاتق ان قىلى   ئېتىقاد ئىنسانالر دۇنيادا 
 ئ ۇ نەپس انىيەتچىلەر بولۇپ، بار دىنالر نۇرغۇن
 م ا! ئەھۋالىغ ا خەلقنى ڭ ۋە ت وغرا دىنالرنى
 ېلىۋاتقانك كۆرسىتى  قىلى  دىنالر ھە  كېلىدىغان
 ئۇ ،ئىشلەتكەندە ئەقلىنى ئىنسان لېكىن ،بولسىمۇ

 ئېھتىي   اجىنى ئىنس   انىيەتنىڭ دىنالرنى   ڭ
 ئ ۇ ئىكەنلىك ى، دى نالر باتىل قامدىيالمايدىغان

 ش ەيتانالر نەپسانىيەتچى چاقىرغۇچىالرنىڭ دىنالرغا
   ئايدىڭلىشىدۇ. ئىكەنلىكى

 ب  ارلىق ئىلگىرىك ى دىنىنى ڭ ئىس الم
 قالدۇرغانلىقى دىنئەمەل دىنالرنى

 خېل ى نوپۇسىنىڭ دۇنيا ھازىر ئېتىقادچىلىرى 
 ساماۋى دىنى خىرىستىيان ئىگىلەيدىغان سالمىقىنى

 دى ن ۋاقىتلى ق ئۇ لېكىن ،بولسىمۇ بولغان دىن
 ئۆزى دىن ئەلەيھىسس االم ئىيس ا چۈنكى ئىدى.
 پەيغەم بەر ئىس ىملىك ئەھ مەد كېلىدىغان كېيىن
 بول ۇپ، غەم بەرپەي بەرگ ۈچى خۇشوەۋەر بىلەن

 ې رىلگەنب خۇشوەۋەر شۇ ئەنە دىنى خىرىستىيان
 كېيىنكى ، ئاخىرلىشى بىلەن كېلىشى پەيغەمبەرنىڭ
 تائ اال ئالالھ ئىدى. پەرز ئەگىشىش پەيغەمبەرگە
 ئ وغلى مەريەمنىڭ ۋاقتىدا ئۆز» :دەيدۇ مۇندا 
 س  ىلەرگە مەن ئەۋالدى! ئىس  رائىل ئ  ى :ئىيس  ا

 ب ۇرۇن مەن دىن ئەۋەت كەن، ئالالھ ھەقىقەتەن
 كېيىن مەندىن قىلغۇچى، تەستىق تەۋراتنى كەلگەن

 بى لەن پەيغەم بەر ئىس ىملىك ئەھمەد كېلىدىغان

                                                 
 ئايەت.-32 ئىمران ئال سۈرە1

 2«دېدى پەيغەمبەرمەن، بەرگۈچى خۇشوەۋەر

 پەيغەم  بەرلەردىن ب  ارلىق تائ  اال ئ  الالھ 
 ،كەلسە بولۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد
 ئېلى   ئەھ دە چى ن ھەققىدە ئەگىشىش ئۇنىڭغا

 ۋە كىت  ابنى مەن س  ىلەرگە» :دەي  دۇ مۇن  دا 
 س  ىلەرگە، كې  يىن قىل  دىم، ئات  ا ھېكمەتن  ى
 بى لەن كىت اب )يەن ى نەرس ىلەرنى سىلەردىكى
 )يەنى پەيغەمبەر بىر قىلغۇچى ئېتىراپ ھېكمەتنى(
 ئۇنىڭغ  ا، كەلس  ە ئەلەيھىسس  االم( م  ۇھەممەد
 ئۇنىڭغ ا ۋە كې رەك ئېيتىشىڭالر ئىمان ئەلۋەتتە،
 :ئ الالھ .«كې رەك بېرىش ىڭالر ياردەم تتەئەلۋە
 ش ۇنىڭ قىل دىڭالرمۇ؟ ئېتىراپ ئەھدىنى( بۇ»)
 قوب ۇل ئەھدىمنى مېنىڭ ئۈچۈن ئىش( بۇ )يەنە

 ئېتى  راپ» :ئ  ۇالر دې  دى. «قىل  دىڭالرمۇ؟
 ۋە ئۆزۈڭالرنى ڭ») :ئ الالھ دې دى. «قىلدۇ 

 گ ۇۋاھ قىلغانلىقىغ ا( ئېتى راپ تەۋەلىرىڭالرنىڭ
 گ ۇۋاھ بىل لە بى لەن ىلەرس  مەنم ۇ بولۇڭالر،

 ش ۇنىڭدىن كىمك ى دېدى. «بولغۇچىالردىنمەن
 ئۇالر بۇزسا(، ئەھدىنى )يەنى ئۆرۈسە يۈز كېيىن

 )يەنى ئۇالر چىققۇچىالردۇر. ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ
 دىنى دىن ئالالھنى ڭ (خرستىئانالر ۋە يەھۇدىييالر

 3«تىلەمدۇ؟ دىننى باشقا دىنىدىن( ئىسالم )يەنى

 ئەنھۇمانى  ڭ رەزىيەلالھ  ۇ بب  ا!ئا ئىبن  ى 
 تائاال ئالالھ» :قىلىنىدۇ بايان دېگەنلىكى مۇندا 
 ۋاقتىدا ھايات پەيغەمبەر شۇ پەيغەمبەردىن ھەربىر

 بى لەن پەيغەمبەرلى ك ئەلەيھىسس االم مۇھەممەد
 پەيغەمبەرنى  ڭ ش  ۇ چوق  ۇم چىقس  ا، ئوتتۇرىغ  ا

 م  ۇھەممەد بى  رگە، بى  لەن ئەگەش  كۈچىلىرى
 ياردەم ئۇنىڭغا ۋە ئېيتىشى ئىمان غائەلەيھىسساالم

 ئەھ  دە چى  ن دەھەققى   كېرەكلىك  ى بېرىش  ى
 «.ئالغانىدى

 دىنم ۇ كېلىۋاتق ان قىلى  ئېتىقاد يەھۇدىيالر 
 زامانىس ىدا ئ ۆز تالالنغ ان، تەرىپى دىن ئالالھ
 بولغ  ان دى  ن س  اماۋى ھېس  ابالنغان ئەۋزەل

                                                 
 ئايەت-6 سەف سۈرە2
 ئايەتلەر.-33 ،-33 ،-33 ئىمران ئال سۈرە3
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 بول ۇپ، دىن ۋاقىتلىق دىنمۇ ئۇ لېكىن ،بولسىمۇ
 بىلەن پەيغەمبەرلىكى ەلەيھىسساالمنىڭئ مۇھەممەد
 ئۈس تىگە، بولغاننى ڭ دى ن قالىغ ان ئەمەلدىن

 پەيغەمبەرلىرى دىن ئوخش اش دى نىگە رستىئانخ
 ئۆزگەرتىش لەرگە ۋە شب ۇرمىال نۇرغ ۇن كېيىن

 ئىدى. دىن ئۇچرىغان

 قىلىشقا ھېمايە كىتابلىرىنى دىنالرنىڭ ساماۋى 
 نازارەتچى ئۆلىمالىرى ۋە لىرىزاھىت دىنالرنىڭ شۇ

 كىتابى مۇقەددە! دىنىنىڭ ئىسالم بولسا، بولغان
 تائ اال ئ الالھ غداشنىوق كەرىمنى قۇرئان بولغان
 مۇن دا  تائ اال ئالالھ ئالغانىدى. ئۈستىگە ئۆز

 ۋە زاھىتلى  رى يەھۇدىييالرنى  ڭ(») :دەي  دۇ
 بۇيرۇلغان ساقالشقا )ئۆزگەرتىشتىن( ئۆلىمالىرىمۇ
 قىلىدۇ، ھۆكۈم ويىچەب تەۋرات( )يەنى كىتابۇلالھ
 ساقالش  قا( )ئۆزگەرتىش  تىن تەۋراتن  ى ئ  ۇالر

 بى ز ھەقى قەتەن قۇرئ اننى» 1«ئىدى نازارەتچى
 2«قوغدايمىز ئۇنى چوقۇم ۋە قىلدۇ  نازىل

 پەرزلىكى قىلىشنىڭ ئېتىقاد غادىنى ئىسالم
 ئەلەيھىسس االمنى م ۇھەممەد تائ اال ئالالھ 

 ىن ىدىن ئىس الم ۋە ئەۋەتى   قىلى   پەيغەمبەر
 دىنالرن ى ب ارلىق كې يىن، بەرگەندىن پۈتۈنلەپ
 دىنى  نىال ئىس  الم پەقەت قال  دۇرۇپ، ئەمەل  دىن

 ،قىلى    دى  ن قىلى  دىغان داۋام قىي  امەتكىچە
 ئېتىق اد دىنغا ئۇ ئىنسانالرنىڭ بارلىق دۇنيادىكى
 .دىقىل پەرز قىلىشىنى

 يەنە باش قا دىنالردىن ساماۋى مەزكۇر دۇنيادا 
 بولغ ان ت ۈرى بى ر يەنە ڭئۇنى ۋە دىنى بۇددا
 نۇرغ ۇن ىغانئوخش  قاتارلىقالرغ ا دىنى ھىندى
 تائ اال ئ الالھ بول ۇپ، بار دىنالر باتىل يەرلىك

 .تىتوس  قىلىشتىن ئېتىقاد دىنالرغا ئۇ ئىنسانالرنى
 ھەرقايس ى دۇنيانىڭ ۋاقىتتا كەلگەن دىنى ئىسالم

 ئوكي ان،-دېڭى ز قوي ۇپ، ئ الالھنى جايلىرىدا
 ۋە دەرەخ،-دەل چالم ا،-شت ا يۇلت ۇز،-ئاي

 ئى دى، ك ۆپ خېلى چوقۇنىدىغانالرمۇ مازارالرغا

                                                 
 قىسمى. بىر ئايەتنىڭ-44 مائىدە سۈرە1
 ئايەت.-9 ھىجرى سۈرە2

 ئارىلى دىكى يې رىم ئەرەب كېلى  ، دىنى ئىسالم
 بەردى. خاتىمە لىرىغاندى بۇتپەرەسلىك بارلىق

 ئۇنىڭدا ۋە پۈتۈنلۈكى دىنىنىڭ ئىسالم
 ھاراملىقى قىلىشنىڭ زىيادە-كەم
 پ  اكىتلىرى-دەلى  ل ش  ەرىئىتىنىڭ ئىس  الم 
 ي اكى كەرى م قۇرئ ان بولۇپ، ئوچۇ  ايىتىناھ

 بولمىغ ان ئىس پاتى-دەلى ل ش ەرىفتىن ھەدى،
 ياكى چىقىرىش ئوتتۇرىغا ئىبادەتنى بىر ھەرقاندا 

 نەرس ىنىڭ بى ر ھەرقان دا  سىزالئىسپات-دەلىل
 ت وغرا قىلى ش ھۆك ۈم ھاراملىقىغ ا ياكى ھاالل

 كەپۈتۈنل ۈك دىنن ى ب ۇ تائاال ئالالھ بولمايدۇ.
 نېئمىتىن ى بىزگە ئارقىلىق شۇ غانلىقىنى،قىل ئىگە

 مەڭگۈلۈك بىزنىڭ دىنىنى ئىسالم تاماملىغانلىقىنى،
 باي ان بەرگەنلىكىن ى ت الالپ بولۇش قا دىنىمىز
 ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز ،قىلى 
 :قىل دى نازى ل ئ ايەتنى ب ۇ ئاخىرىدا ھاياتى

 قىل دىم، پۈت ۈن دىنىڭالرنى سىلەرنىڭ بۈگۈن»
 دىنىن ى ئىس الم تاماملىدىم، نېئمىتىمنى سىلەرگە
 3«تاللىدىم بولۇشقا دىنىڭالر سىلەرنىڭ

 ب ارلىق ئۇنى ڭ پۈتۈنلۈكى دىنىنىڭ ئىسالم 
 يام انلىقالردىن ب ارلىق ۇپ،ب ۇير ياخشىلىقالرغا

 ناماي ان ئوچۇ  تېوىمۇ ئىكەنلىكىدە دىن قانتوس
 ەخەلق ق دىننى بۇ تەرىپىدىن تائاال ئالالھ بولىدۇ.
 پەيغەم  بەر بۇيرۇلغ  ان بېرىش  كە قىلى    باي  ان

 ئەمەلى  ي ۋە س  ۆزلىرى-گەپ ئەلەيھىسس  االم
 تۇل ۇ  دىنن ى بۇ خەلققە ئارقىلىق ھەرىكەتلىرى
 بى ز» :دەي دۇ مۇندا  تائاال ئالالھ يەتكۈزدى.

 بايان چۈشۈرۈلگەنلەرنى ئىنسانالرغا قۇرئاننى ساڭا
 ى قىل پىكىر قۇرئاننى( )بۇ ئۇالر بەرسۇن، قىلى 

 نازى ل دەپ ئالس ۇن( نەسىھەت-ۋەز )ئۇنىڭدىن
 4«قىلدۇ 

 ئىس الم بولس ۇنكى، ھەمدۇس اناالر ئالالھقا 
 ئالغ ان، ئىچى گە ئۆز ياخشىلىقالرنى بارلىق دىنى
 ھالدا توسقان زىيانلىقالردىن ۋە يامانلىقالر بارلىق

                                                 
 قىسمى. بىر ئايەتنىڭ-3 مائىدە سۈرە3
 ئايەت.-44 نەھل سۈرە4
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 تۇغۇلۇش تىكى ئىنسانالرنىڭ بولۇپ، دىن كەلگەن
 تام امەن ئەقىلى گە تەبىئى تىگە، ،ھالىتىگە ساپ
 قوبۇل دىنىنى ئىسالم دىندۇر. كېلىدىغان يغۇنۇئ

 مۇن دا  ئەرەبلەرنى ڭ س ەھرالىق بەزى قىلغان
 بۇيرۇغان دىنى ئىسالم :قىلىنىدۇ بايان دېگەنلىكى
 بۇ ئىسالم ئىسىت! ھەي» :ئەقىلىمىزنىڭ ئىشالرغا
 ي اكى دېگەنلىكىن ى !بولسىچۇ توسقان ئىشالردىن
 كاش كى :ئەقىلىمىزنى ڭ رغائىشال توسقان ئىسالم
 «ىكەنبولس  بۇيرۇىغ ان ئىش الرغا ب ۇ ئىسالم

 ئىسالم دېمەك، باقمىدۇ . ئۇچرىتى  دېگەنلىكىنى
 ئەقىلگە ساغالم ،ھالەتكە ساپ تۇغۇلۇشتىكى دىنى

 ب ۇ ئەقى ل ساغالم ،بولۇپ دىن ئۇيغۇن تامامەن
 ب ارلىق دىننى ڭ بۇ قۇۋۋەتلەيدۇ، قولالپ دىننى
-زىي  ان قوغداي  دىغان، ىمەنپەئەتلەرن  -پاي  دا

 دى  ن گ  ۈزەل س  اقاليدىغان زەخمەتلەردى  ن
 .ىدۇبول گۇۋاھ ئىكەنلىكىگە

 دىنى خىرىستىيان بىلەن دىنى يەھۇدىي
  ئوتتۇراھاللىقى دىنىنىڭ ئىسالم ئارىسىدا

 ئىلگىرىك ى جەھەت تە ئەقى دە دىنى ئىسالم 
 ئى  گە ئوتتۇراھاللىق  ا ئارىس  ىدا دىنالرنى  ڭ
 باش قا جەھەتتىم ۇ دەتئىبا-تائەت بولغىنىدەك،

 چېكى دىن اكىي  ق اراش س ەل ئارىسىدا دىنالر
 ئى  گە ئوتتۇراھاللىقق  ا خ  الىي ئاشۇرۇۋېتىش  تىن

 ئەگەش كۈچىلىرىنىڭ دىنالرنىڭ ئىلگىرىكى دىندۇر.
 چېكى دىن بەزىلى رى يەنە قاراپ، سەل بەزىلىرى

 كەنكەت  ئېزى   يول دىن ت وغرا ئاشۇرۇۋېتى 
 ق اراش سەل التائا ئالالھ بىلەن شۇنىڭ ،بولۇپ
 خ  الىي ئاشۇرۇۋېتىش  تىن چېكى  دىن ي  اكى

 .دىقىل نازىل دىنىنى ئىسالم ئىگە ئوتتۇراھاللىققا

 مەسىلىلىرىدە ئەقىدە دىنىنىڭ ئىسالم تۆۋەندە 
 خالىي ئاشۇرۇۋېتىشتىن چېكىدىن ياكى قاراش سەل

 مىس الالرنى بەزى ئىكەنلىكى گە دىن ئوتتۇراھال
   كەلتۈرىمىز.

 ئەلەيھىسس االم يس ائى دىنىنىڭ ئىسالم
 ئوتتۇراھاللىقى ھەققىدىكى

 بەزىلى رى ئۈممەتلەرنى ڭ ئ ۆتكەن ئىلگىرى 

 ۋە قارىغ ان س ەل ھەققى دە ئەلەيسس االم ئىيسا
 يەنە بولس  ا، قىلغ  ان ھۆرمەتس  ىزلىك ئۇنىڭغ  ا

 چېكى  دىن ھۆرمەتلەش  تە ئ  ۇنى بەزىلى  رى
 ئ الالھ بى لەن ش ۇنىڭ بولۇپ، كەنئاشۇرۇۋەت

 ئەلەيھىسساالمغا ئىيسا تنىڭئۈممە ئىككى بۇ تائاال
 ي ول ئوتت ۇرا رىس ىداائ س ىيەپوزىتسى تۇتقان
 :مەس ىلەن قىل دى. نازىل دىنىنى ئىسالم تۇتقان

 چوڭ ئانىسىغا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىيسا يەھۇدىيالر
 ئىيس ا ئاي ال، پاھىش ە ئ ۇنى چاپالپ، بوھتان

 ئېتىق اد دەپ ،تۆرەلگەن زىنادىن ئەلەيھىسساالمنى
 تائاال ئالالھ ئۇچرىدى. لەنىتىگە نىڭئالالھ قىلى ،
 س ايئى )يەنى كۇفرى ئۇالرنىڭ» :دەيدۇ مۇندا 

 ۋە ئۈچ ۈن قىلغ انلىقى( ئىنكار ئەلەيھىسساالمنى
 ئۈچ ۈن چاپلىغ انلىقى بوھت ان چ وڭ مەريەمگە
 1«قىلدۇ ( لەنەت )ئۇالرغا

 شەنىگە ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىيسا الرخىرىستىيان 
 چېكى دىن ئېيتى  ، ىسۆزلەرن بولمايدىغان اليىق

 تائاال ئالالھ .ئاداشتى يولدىن توغرا ئاشۇرۇۋېتى 
 )يەن ى مەس ىھ ئ وغلى مەريەم» :دەيدۇ مۇندا 
 )يەن  ى كىش  ىلەر دې  گەن ئالالھ  دۇر، ئىيس  ا(
 ك اپىر ھەقىقەتەن پىرقىسى( بىر الرنىڭخىرىستىيان
 ئىيس ا( )يەنى مەسىھ» :الرخىرىستىيان» 2«بولدى

 ئۇالرنى  ڭ ب  ۇ دى،دې   «ئوغلى  دۇر ئالالھنى  ڭ
 )ئۇالرنى  ڭ س  ۆزىدۇر، )دەلىلس  ىز( ئاغزى  دىكى
 )يەن  ى كاپىرالرنى  ڭ ئىلگىرىك  ى س  ۆزلىرى(

 ئالالھنى   ڭ پەرىش   تىلەر» :مۇش   رىكالرنىڭ
 ئوخش  ايدۇ. س  ۆزلىرىگە دې  گەن( «قىزلىرى دۇر

 )ئالالھنى ڭ قىلس ۇنكى، لەنەت ئۇالرغ ا ئالالھ
 تۇرس  ا، دەلى  ل روش  ەن يوقلۇقىغ  ا بالىس  ى
 قان داقمۇ ئ ۇالر بۇرۇل ۇپ( باتىلغا ھەقىقەتتىن
 يالغ ان ئالالھق ا دەپ( ب ار بالىس ى )ئالالھنىڭ
 ئ ى» :ئېيتت ى ئالالھ ۋاقتىدا ئۆز» 3«چاپاليدۇ
 ئ الالھنى كىش ىلەرگە، سەن ئىيسا! ئوغلى مەريەم

 ئى  الھ ئىكك  ى ئان  امنى بى  لەن مەن قوي  ۇپ
 :ئېيتت  ى ئىيس  ا «دې  دىڭمۇ؟ قىلى  ۋېلىڭالر،

                                                 
 قىسمى. بىر ئايەتنىڭ-326 نىسا سۈرە1
 قىسمى. بىر ئايەتنىڭ-31 مائىدە سۈرە2
 قىسمى. بىر ئايەتنىڭ-38 تۆۋبە سۈرە3
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 نەرس ىلەردىن ئەمە! اليىق شەنىڭگە رەببىم!(»)
 ئېيتىش قا ماڭا قىلىمەنكى، ئېتىقاد دەپ پاك سېنى

 1«ئېيتمايمەن مەن سۆزلەرنى بولمىغان تېگىشلىك

 ئەلەيھىسس االم ئىيس ا دىن ى ئىس الم ئەمما 
 چېكى  دىن ي  اكى ق  اراش س  ەل ھەققى  دە

 ي ول ئوتتۇراھ ال ھالدا خالىي ئاشۇرۇۋېتىشتىن
 ئالالھنى ڭ» ي اكى ،«ئالالھدۇر ئىيسا» تۇتتى،

 ئىالھنى  ڭ ئ  ۈچ» ي  اكى ۋە ،«ئوغلى  دۇر
 چېكى      دىن دەپ ،«ئۈچىنچىس      ىدۇر
 زىنادىن ئىيسا» شۇنىڭدەك، ئاشۇرۇۋەتكەنلەرگە،

 تەكك ۈزگەن داغ شەنىگە ئۇنىڭ دەپ «تۆرەلگەن
 بوھتانچىالرغ ا قىلغان ھۆرمەتسىزلىك ئۇنىڭغا ۋە

 ئالالھنىڭ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىيسا بېرى ، رەددىيە
 ئوچ ۇ  ئىكەنلىكىن ى پەيغەمبى رى ۋە ىبەندىس

 مەريەم» :دەيدۇ مۇندا  تائاال ئالالھ جاكارلىدى.
 پەيغەم بەرلەرگە )ئ ۆتكەن پەقەت ئىيس ا ئوغلى

 ئىلگى رى ئۇنىڭ دىن پەيغەم بەردۇر، ئوخشاش(
 ئانىس ى ئۇنى ڭ ئ ۆتكەن، پەيغەمبەرلەر نۇرغۇن
 تاما  ئىككىسى ئۇ خوتۇندۇر، راستچىل ناھايىتى
 ئوخشاشال مەخلۇقالرغا باشقا ئۇالرمۇ نە)يە يەيتتى
 تەركى ب پەيلەردى ن ۋە توم ۇر سۆڭەك، گۆش،
 ئۇالرنى  ڭ )يەن  ى ئۇالرغ  ا ئى  دى(. تاپق  ان

 قان دا  ئ ايەتلىرىمىزنى باتىللىقىغا( ئېتىقادىنىڭ
 ئۇالرنىڭ ئاندىن قارىغىن؛ قىلىدىغانلىقىمىزغا بايان
 ئۆز» 2«قارىغىن تارتقانلىقىغا باش قاندا  ھەقتىن
 ئىس رائىل ئ ى :ئىيسا ئوغلى مەريەمنىڭ ۋاقتىدا
 ئ   الالھ ھەقى   قەتەن س   ىلەرگە مەن ئەۋالدى!
 تەۋراتن ى كەل گەن ب ۇرۇن مەندىن ئەۋەتكەن،
 كېلى دىغان كې يىن مەن دىن قىلغ ۇچى، تەستىق
 خۇش وەۋەر بى لەن پەيغەم بەر ئىسىملىك ئەھمەد
 3«دېدى پەيغەمبەرمەن بەرگۈچى

 س ىدىكىمەسىلى ت اال  دىنىنىڭ ئىسالم
 ئوتتۇراھاللىقى

 بى لەن دىن ى يەھ ۇدىي مەسىلىسىدە تاال  
                                                 

 قىسمى. بىر ئايەتنىڭ-336 مائىدە سۈرە1
 ئايەت.-12 مائىدە سۈرە2
 قىسمى. بىر ئايەتنىڭ-6 سەف سۈرە3

 ب ار پەر  چ وڭ ئوتتۇرىس ىدا دىنى خىرىستىيان
 س ەل دەى بىر دىننى ڭ ئۇ مەسىلىگە بۇ بولۇپ،
 ئاش ۇرۇۋېتىلگەن. چېكىدىن بىرىدە يەنە قارالسا،
 ت اال  دىنى دا يەھ ۇدىي شۇكى، مىسالى ئۇنىڭ
 ت االقتىن ،بولس ىمۇ بار ئاجرىشىش يەنى قىلىش
 ي  و . ي  ول قەتئى  ي يارىشىۋېلىش  قا كې  يىن

 ئاجرىش ى  ئال دىمۇ خوتۇننى دىنىدا خىرىستىيان
 بۇ دىنى ئىسالم ئەمما يو . يول قەتئىي كېتىشكە
 ئاي ال-ئەر تۇت ۇپ، يول ئوتتۇراھال مەسىلىدە

 ۋە كېتىش نى ئاجرىش ى  ۋاقىتت ا كېلىشەلمىگەن
 مغ اقېتى ئۈچ تاال  كېيىن كەتكەندىن ئاجرىشى 

 يارىشىۋېلىش   قا قايت   ا بولس   ىال يەتمى   گەن
 ئىنس ان چ ۈنكى قوي دى. يولغا بولىدىغانلىقىنى
 ئىللەتلىرى دىن تۇراقس ىزلىق ۋە ئالدىراقسانلىق

   .مەخلۇقتۇر بواللمايدىغان خالىي

 مەسىلىس ىدىكى قىسا! دىنىنىڭ ئىسالم
 ئوتتۇراھاللىقى

 ئ   ېلىش قىس   ا! دىنى   دا يەھ   ۇدىي 
 ماج ال قىلىشقا كەچۈرۈم ،بولۇپ بېكىتىۋېتىلگەن

 قىلى  ش كەچ  ۈرۈم دىنى  دا خىرىس  تىيان ي  و .
 ئ ورۇن ئېلىش قا قىسا! بولۇپ، بېكىتىۋېتىلگەن

 ئۆلتۈرۈلگۈچىنى ڭ دىن ى ئىس الم ئەمم ا يو .
 قىس ا! ي اكى قىلىۋېتىشكە كەچۈرۈم ئىگىلىرىنى
 ياكى ئېلى  دىيەت بەلكى مەجبۇرلىماستىن ئېلىشقا
 ئېلىش نىڭ ىس ا!ق بىلەن كۆچۈرۈۋېتىش مۇتلە 
 مەسىلىدىمۇ بۇ بېرى ، ئىوتىيارىنى تالالش بىرىنى

 تۇتتى. يول ئوتتۇراھال

 ئىنتىق ام ۋە ج ازاالش دىنىنىڭ ئىسالم
 ئوتتۇراھاللىقى ئىشلىرىدىكى ئېلىش
 ئ ېلىش ئىنتىق ام ۋە ج ازاالش دىنى ئىسالم 

 تۇتق ان ي ول ئوتتۇراھ ال ئىشالردىمۇ قاتارلىق
 ئاش ۇرۇپ انلىقق ايام بى ر ھەرقان دا  بولۇپ،
 ج ازا بى لەن ئوخشىش ى ئۇنىڭ بەلكى ئەمە!،
 قىلى   س ەۋر ل ېكىن بەردى، رۇخسەت بېرىشكە

 تائ اال ئ الالھ .سانىدى ئەۋزەل كەچۈرۈۋېتىشنى
 يەت كەن )ئۆزۈڭالرغ ا ئەگەر» :دەي دۇ مۇندا 
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 ئالم اقچى ئىنتىق ام ئۈچ ۈن( زەخ مەت-زىيان
 زەخ مەت-زىي ان يەتكەن ئۆزۈڭالرغا بولساڭالر،
 ئ ېلىڭالر ئىنتىق ام ش ۇنچىلىك بولسا، قانچىلىك
 قىلس اڭالر سەۋر ئەگەر ئاشۇرۇۋەتمەڭالر(، )يەنى
 س ەۋر ب ۇ كەچۈرسەڭالر(، ئالماي ئىنتىقام )يەنى

 ئۈچ  ۈن كەچۈرگ  ۈچىلەر( )يەن  ى قىلغ  ۇچىالر
 قانچىلى ك سىلەرگە بىراۋ»1«ياخشىدۇر )ئەلۋەتتە(
 ش ۇنچىلىك ئۇنىڭغ ا س ىلەرمۇ بولسا، چېقىلغان

 قىلىڭ  الر، تەقۋادارلى  ق ئالالھق  ا ېقىلىڭالر،چ  
 2«بىللىدۇر بىلەن تەقۋادارالر ئالالھ بىلىڭالركى،

 ئۇچرىغ ۇچىالرنى زۇلۇمغ ا دىنى خىرىستىيان 
 ئ ۇالردىن كۆچۈرۈۋېتىش كە، قىلغۇچىالرنى زۇلۇم
 يەھ ۇدىي بۇيرى دى. ئالماسلىققا ئىنتىقام ھەرگىز
 ھۆك ۈم قىساسقا ۋە ئېلىشقا تۇلۇ  ھەققىنى دىنى

 س ەل مەس ىلىگە ب ۇ دىنى ئىسالم ئەمما قىلدى.
 ئاشۇرۇۋەتمەس تىن چېكى دىن ي اكى قارىماستىن

-زىي ان يەتكەن تۇتۇپ، يول ئوتتۇراھال بەلكى
 ئىنتىق ام ش ۇنچىلىك بولس ا، قانچىلىك زەخمەت
 قەتئى ي ئاشۇرۇۋېتىش كە بولىدىغانلىقىنى، ئېلىشقا

 ىق امئىنت قىلى  ، سەۋر ئەگەر بولمايدىغانلىقىنى،
 ئۈچ ۈن قىلغ ۇچىالر سەۋر ۋەتسە،ىچۈرەك ئالماي
  قويدى. ئوتتۇرىغا بولىدىغانلىقىنى ياخشى ئەلۋەتتە

 س  ۈننە ئەھل  ى ئارىس  ىدا پى  رقىلەر
 ئوتتۇراھاللىقى نىڭۋەلجامائە

 ئىس  الم ئارىس  ىدا دى نالر باش  قا يۇقىرى دا 
 ھەققى دە ئىكەنلىك ى دى ن ئوتتۇراھال دىنىنىڭ

 ئەھل ى ئارىس ىدا قىلەرپى ر نۆۋەتتە توختالدۇ ،
 ئىكەنلىكى پىرقە ئوتتۇراھال ۋەلجامائەنىڭ سۈننە

 بەزى ئۇنىڭغ ا ۋە ت وختىلىمىز قىسقىچە ھەققىدە
 ئىس الم ئارىس ىدا دىنالر كەلتۈرىمىز. مىسالالرنى

 ئىنسانالر بولغىنىدەك، دىن گۈزەل ۋە توغرا دىنى
 ئەڭ ئىتتىپ   ا ، ئەڭ مۇس   ۇلمانالر ئىچى   دە
 ئى دى. كىش ىلەر بەخىتلى ك ئەڭ ۋە ئىززەتلىك

 ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر مۇسۇلمانالر ئەپسۇسكى،

                                                 
 ئايەت.-336 نەھل سۈرە1
 ئايەت.-394 بەقەرە سۈرە2

 دەۋرلەردە كېيىنك ى بەرگەن دەك، خەۋەر ئالدىن
 قىس مەتلەرگە ئېچىنىش لىق بۆلۈن ۈپ پىرقىلەرگە

 مۇندا  ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر كەلدى. دۇچ
 بول ۇڭالركى، ئاگاھ» :قىلىنىدۇ بايان دېگەنلىكى
 يەتمى ش كىت ابالر ئەھل ى ىرىكىئىلگ سىلەردىن
 ئ  ۈممەت ب  ۇ بۆلۈنگەنى  دى، پى  رقىگە ئىكك  ى
 ئىكك ى يەتمىش بۆلىنىدۇ. پىرقىگە ئۈچ يەتمىش
 بولىدۇ. جەننەتتە پىرقە بىر پەقەت دوزاختا، پىرقە

 ۋە مېنى  ڭ پى  رقە بى  ر بولى  دىغان جەننەت  تە
 يەنە 3«پىرقى دۇر تۇتقان يولىنى ساھابىلىرىمىنىڭ

 پى رقە بى ر بولى دىغان نەتتەجەن» ھەدىستە، بىر
 ب ۇ ئۆلىماالر بولۇپ، كەلگەن دەپ «جامائەتتۇر
 مەقس ەت ۋەلجام ائە س ۈننە ئەھل ى جامائەتتىن

   كەلگەن. بىرلىككە قىلىنىدىغانلىقىغا

 ۋە ق ازا ۋەلجامائەنى ڭ س ۈننە ئەھلى
  ئوتتۇراھاللىقى ھەققىدىكى قەدەر
 قەدەر ۋە ق ازا ۋەلجامائەنى ڭ سۈننە ئەھلى 
 ئاغدۇرى دىغان نەزىرىمىزنى ئەقىدىسىگە كىبابىدى

 ياكى قاراش سەل ھەقتىمۇ بۇ ئۇالرنىڭ بولسا ،
 ئوتتۇراھال ھالدا خالىي ئاشۇرۇۋېتىشتىن چېكىدىن

 ك ۆرىمىز. ئىكەنلىكىن ى جام ائەت ق انتۇت يول
 رەھمەت  ۇلالھى تەيمى  يە ئىبن  ى شەيوۇلئىس  الم

 ئارىس ىدا ئ ۈممەتلەر» :دەيدۇ مۇندا  ئەلەيھى
 بولغىنىدەك، ئۈممەت ئوتتۇراھال ئۇممىتى ئىسالم

 ۋەلجام  ائە س  ۈننە ئەھل  ى ئارىس  ىدا پى  رقىلەر
 بابىدا قەدەر ۋە قازا بولۇپ، جامائەت ئوتتۇراھال
 چېكى  دىن بى  رى يەنە ق  اراپ س  ەل بى  رى

 كەت كەن ئېزى   يول دىن ت وغرا ئاشۇرۇۋېتى 
 5«رىيەىبى  ج» بى  لەن پىرقىس  ى 4«رى  يەەقەد»

                                                 
 رىۋايىتى. ئەھمەد مئىما3
 تۇنچىس ى پىرقىلەرنى ڭ ۇخالى م ئىسالمدىكى پىرقىسى رىيەەقەد4

 زامانى دا لى كخەلپى ئاب دۇلئەزىزنىڭ ئىبنى ئۆمەر خەلىپە بولۇپ،
 رىيەئەلقەد غەيالن قۇرغۇچىسى ئۇنىڭ پىرقىدۇر. چىققان ئوتتۇرىغا
 ئېس ى  دەرۋازىسىغا شام ئابدۇلمەلىك ئىبنى شامېھ خەلىپە بولۇپ،

 ئى ش شۇ ئىشنى ھەرقاندا  تائاال ئالالھ پىرقە ئۇ ئۆلتۈرگەنىدى.
 ئى ش قان دا  ھەر بىلى دۇ، ئان دىن كېيىن بولغاندىن يۈزبېرى 
 بى لەن خالىشى ئىنساننىڭ بەلكى ئەمە! بىلەن خالىشى ئالالھنىڭ
 ئىكك ى ئ ون كې يىن پىرقىس ى رىيەەقەد قارايدۇ، دەپ بولىدۇ،
 .ىدىكەتكەن بۆلۈنۈپ پىرقىگە

 بول ۇپ، تەتۈرىس ى تام پىرقىسىنىڭ رىيەەقەد پىرقىسى بەرىيەىج5
 ئالالھنىڭ بەلكى ئەمە! دائىوتىيارلىقى ئىنساننىڭ ئىش ھەرقاندا 

 ئاز شاخچىلىرىمۇ پىرقىنىڭ بۇ قارايدۇ. دەپ بولىدۇ، ئىوتىيارلىقىدا
 ئەمە!.
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 ت ۇتتى. ي ول وتتۇراھالئ ئارىسىدا پىرقىسىنىڭ
 ھەرىكەتلى رى-ئى ش ئىنساننىڭ :رىبى ئۇالرنىڭ
 ئۇنى ڭ بول ۇپ، ئىوتىيارلىقى دا ئۆز ئىنساننىڭ
 ئالالھنىڭ بولىشىدا ئازغۇن ياكى تېپىشى ھىدايەت

 يول دىن ت وغرا ئارقىلىق دېيىش يو  رولى ھې 
 ب ارلىق ئىنس اننىڭ :ىبى ر يەنە بولسا، ئازغان
 ئىوتىيارلىقى  دا ئۆزىنى  ڭ ھەرىكەتلى  رى-ئى  ش
-ئى  ش ب  ارلىق ئىنس  ان بەلك  ى ئەمە!،

 توغرا ئارقىلىق دېيىش مەجبۇردۇر، ھەرىكەتلىرىدە
 ۋەلجام ائە سۈننە ئەھلى ئەمما چەتنىدى. يولدىن

 ئۆزىنى  ڭ ھەرىكەتلى  رى-ئى  ش ئىنس  اننىڭ
 ئىرادىس ى ئۇنى ڭ لېكىن بولىدۇ، دائىوتىيارلىقى

 دې يىش ،ب اغلىق ئىرادىس ىگە تائاالنى ڭ ئالالھ
 ئوتتۇراھال ئارىسىدا پىرقىنىڭ ئىككى بۇ ئارقىلىق

 پەقەت» :تائاالنىڭ ئالالھ بۇنىڭغا ۋە تۇتتى يول
 1«خااليس ىلەر س ىلەر ئاندىن خالىغاندىال، ئالالھ
 «قىلدى. دەلىل سۆزىنى دېگەن

 ئىم ان ۋەلجامائەنى ڭ س ۈننە ئەھلى
 ئوتتۇراھاللىقى بابىدىكى

 ننۇرغ ۇ باش قا ۋەلجام ائە س ۈننە ئەھلى 
 ئىم ان تۇتقىنىدەك، يول ئوتتۇراھال مەسىلىلەردە
 بابى دا ئىم ان تۇتتى. يول ئوتتۇراھال بابىدىمۇ
 چېكى  دىن بى  رى يەنە ق  اراپ، س  ەل بى  رى

 ئىككى كەتكەن ئېزى  يولدىن توغرا ئاشۇرۇۋېتى 
 ئىمان ئەمەلنىڭ بىرى ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار پىرقە
 ئ ادەم ئىش ەنگەن دىلى دا يو ، ئاالقىسى بىلەن
 بولغان مۇئمىن كامىل تەقدىردىمۇ قىلمىغان ئەمەل
 بى لەن ئەمەل ىبى ر يەنە قارىسا، دەپ بولىدۇ،
 بول ۇپ، مۇناس ىۋەتلىك زى  بىرىگە-بىر ئىمان
 ئ ادەمنى قىلمىغان ئەمەل قويۇپ، ئىشىنى  دىلىدا

 قارى  دى. دەپ بولماي  دۇ، دېگىل  ى م  ۇئمىن
 چ وڭ مۇس ۇلمان بى رى ئۇالرنىڭ شۇنىڭدەك،
 دىنى دىن ئىسالم بىلەن قىلىش سادىر نىگۇناھالر
 ئ اخىرەتتە ۋە ىدۇبول كاپىر يەنى كېتىدۇ، چىقى 
 يەنە بولس ا، قارىغان دەپ قالىدۇ، مەڭگۈ دوزاختا

                                                 
 قىسمى. بىر ئايەتنىڭ-38 ئىنسان سۈرە1

 قىلى ش سادىر گۇناھالرنى چوڭ مۇسۇلمان ىبىر
 چ وڭ ۋە كەتمەيدۇ چىقى  دىنىدىن ئىسالم بىلەن

 دەپ ي و ، زىيىن ى قىل چە ئىمانغا گۇناھالرنىڭ
 چ وڭ ۋەلجام ائە س ۈننە ئەھلى ئەمما ىدى.قار

 چىقىرىۋەتمىس ىمۇ، ئىمان دىن مۇئمىننى الرگۇناھ
 چ وڭ ھەتت ا يەتكۈزىدۇ، نۇقسان ئىمانغا ئۇنىڭ
 بارى دۇ، ئېلى  ھاالكەتكە ئۇنى يىغىلى  الرگۇناھ
 دوزاخت ا ئ ادەم قىلغانس ادىر الرنىگۇن اھ چوڭ
 اليى ق كىرىشكە دوزاخقا لېكىن قالمىسىمۇ، مەڭگۈ

 گۇناھلىرىنى  ڭ ئۆتك  ۈزگەن دۇني  ادا ول  ۇپ،ب
 دەپ بولى دۇ، دۇچ ار ئازابق ا دوزاختا مىقدارىچە
 2خاۋارىجالرغ ا ۋەلجام ائە سۈننە ئەھلى قارىدى.
 ك اپىر قىلغ انالرنى الرنىگۇن اھ چوڭ ئوخشاش
 3گەم  ۇرجىئەلەر ۋە قارىمى  دى دەپ بولى  دۇ،

 كامىللىقىغ ا ئىماننى ڭ الرگۇن اھ چوڭ شاشئوخ
 بەلك ى قارىمى دى دەپم ۇ مەيدۇ،يەتكۈز تەسىر
 ھەدى، ۋە كەرىم قۇرئان ۋەلجامائە سۈننە ئەھلى

 ئاساس  لىنى  ئىس  پاتالرغا-دەلى  ل ش  ەرىفلەردىن
 ئىم انى قىلغانالر سادىر الرنىگۇناھ چوڭ تۇرۇپ،
 ئىم  انى ئ  ۇالر يەن  ى ،م  ۇئمىنالردۇر كەمت  ۈك
 س ەۋەبلىك لىرىگۇن اھ مۇئمىنلەردۇر، سەۋەبلىك

 مەس  ىلىدىمۇ ب  ۇ ق  اراپ، دەپ پاس  ىقالردۇر،
 تۇتتى. يول ئوتتۇراھال

 ۋەلجامائەنى   ڭ س   ۈننە ئەھل   ى
 ئ  ائىلە ۋە س  اھابىلىرى رەس  ۇلۇلالھنىڭ
 ئوتتۇراھاللىقى ھەققىدىكى تاۋابىئاتلىرى

 رەس  ۇلۇلالھنىڭ ۋەلجام  ائە س  ۈننە ئەھل  ى 
 ئالالھنى ڭ ۋە تاۋابىئ اتلىرى ئائىلە ساھابىلىرى،

 قاراش سەل ەققىدەھ قاتارلىقالر بەندىلىرى ئەۋلىيا
 يىرا  ئىللەتلىرىدىن ئاشۇرۇۋېتىش چېكىدىن ياكى
 سۆزنى بىز بولۇپ، قانتۇت يول ئوتتۇراھال ھالدا

 ئوتتۇراھاللىقىدىن ھەققىدىكى ساھابىلەر ئۇالرنىڭ
                                                 

 دەۋرىنى ڭ خەلىپىلىك ئاففاننىڭ ئىبنى ئوسمان خەلىپە خاۋارىجالر2
 دەۋرىنى ڭ خەلىپىلى ك تالىپنىڭ ئەبۇ ئىبنى ئەلى خەلىپە ئاخىرىدا،
 چىقىش قا ئوتتۇرىغ ا نەتىجىس ىدە ئىو تىالپالر سىياسى ئەۋۋەلىدە
 قىلغ انالردىن س ادىر گۇن اھ چوڭ ئۇالر بولۇپ، پىرقە باشلىغان
 مەڭگ ۈ دوزاخت ا ۋە ك اپىرالر كەتكەنلەرنى ئۆلۈپ قىلماي تۆۋبە

 قارايدۇ. دەپ قالىدىغانالر،
 زەرەر قىل  چە ئىمانغ  ا مەئس  ىيەتلەر-گۇن  اھ م  ۇرجىئەلەر_ ئ3

 پىرقىدۇر. قارايدىغان دەپ ،يەتكۈزمەيدۇ
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  باشاليلى.

 ئ ائىلە رەس ۇلۇلالھنىڭ بولۇپم ۇ ساھابىالر 
 يەنە ق اراپ، س ەل بىرى ھەققىدە تاۋابىئاتلىرى

 ئازغان يولدىن توغرا ئاشۇرۇۋېتى  ىدىنچېك بىرى
 ئۇالرنى بىرى ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار پىرقە ئىككى

 ئېيتىش نى لەنەت ئۇالرغا قاراپ، دەپ «كاپىرالر»
 ئاداۋەت ساھابىالرغا بولسا ئۇالر سانىدى، مۇباھ
 چىقىرى   دائىرىسىدىن ئىسالم ئۇالرنى ۋە تۇتقان
 ىبىر نەيە پىرقىسىدۇر. «ئاداۋەتچىلەر» تاشلىغان

 ئ   ائىلە ۋە س   اھابىلىرى رەس   ۇلۇلالھنىڭ
 ئەل ى ھەزرىت ى بولۇپم ۇ ھەققىدە تاۋابىئاتلىرى
 چېكى   دىن ھەققى   دە ئەنھ   ۇ رەزىيەلالھ   ۇ
 ي اكى ئالالھ دۇر ئەل ى ھەزرىتى ئاشۇرۇۋېتى ،
 ھەقلى ق پەيغەم بەرلىككە ي اكى ۋە پەيغەمبەردۇر
 ئۇنى  ڭ ۋە ئۇنىڭغ  ا ق  اراپ، دەپ زاتت  ۇر

 ئ ۆزلىرىنى بولس ا ئۇالر ندى.چوقۇ ئەۋالتلىرىغا
 ئاتىۋالغ ان دەپ ي اردەمچىلىرى ئەلىنىڭ ھەزرىتى
 ھەزرىت  ى ئ  ۇالر ئەمەلىيەت  تە بول  ۇپ،راپىزەلەر

 بەلك   ى ئەمە! ي   اردەمچىلىرى ئەلىنى   ڭ
 دۈشمەنلىرىدۇر.

 مەسىلىدىمۇ بۇ ۋەلجامائە سۈننە ئەھلى ئەمما 
 ئاش  ۇرۇۋېتىش چېكى  دىن ي  اكى ق  اراش س  ەل

 ئەل  ى ھەزرىت  ى :ھال  دا ا يى  ر ئىللەتلىرى  دىن
 تاۋابىئ اتلىرى ئائىلە ئۇنىڭ ۋە ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ
 ۋە تۇغقان   دارچىلىق رەس   ۇلۇلالھقا ئۈچ   ۈن

 ئ  ۇالرنى ل  ېكىن ب  ار ھەقلى  رى كۈيئوغۇلل  ۇ 
 ئەۋزەل خەلى  پىلەردىن ئىلگىرىك  ى ئ  ۇالردىن
 ئۇالرنى ئېشى  چەكتىن ھەققىدە ئۇالر سانىمايمىز،

 دېيىش ماختىمايمىز، لەنبى خىسلەتلەر يو  ئۇالردا
 ۋە ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى ھەزرىتى ئارقىلىق
 رافىزەلەرگە چوقۇنغان ىغاتاۋابىئاتلىر ئائىلە ئۇنىڭ
 ئۇالرغ ا ۋە ىغ انقار سەل ھەققىگە ڭئۇالرنى ۋە

 دەپ ي  و  ۋەقەس  ى ھ  ې  ئۇزىتىش  نى تى  ل
 پى رقە ئىكك ى ئ ۇ بېرى ، رەددىيە قارىغانالرغا
 چ  ۈنكى ت  ۇتتى. ولي   ئوتتۇراھ  ال ئارىس  ىدا

 رەزىيەلالھ ۇ ئەلى ھەزرىتى بەزلىرى رافىزەلەرنىڭ
 بەزىلى رى يەنە بولسا، قىلىۋالغان ئىالھ ئەنھۇنى

 ئەلەيھىسس  االمدىن م  ۇھەممەد پەيغەم  بەرلىككە
 ئى دى، ھەقلىق ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى ھەزرىتى
 قىلى ، خىيانەت ئامانەتكە ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل
 كەل  گەن ئەنھۇغ ا زىيەلالھ ۇرە ئەل ى ھەزرىت ى

 ئەلەيھىسس  االمغا م  ۇھەممەد پەيغەمبەرلىكن  ى
 يول  دىن ت  وغرا قىلى    ئېتىق  اد دەپ بەرگەن،
 پى رقە بى ر ئىككىنچ ى كېيىن ئاندىن ئاداشتى.
 رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى ھەزرىت ى چىقى ، ئوتتۇرىغا
 تاۋابىئاتلىرىنى  ڭ ئ  ائىلە ئۇنى  ڭ ۋە ئەنھ  ۇ

 تى ل الرغ ائۇ ۋە يۇم دى ك ۆز ئارتۇقچىلىقىغا
 ئ  ۇالرنى ھەتت  ا س  انىدى، دۇرۇ! ىش  نىىتئۇز

 ھۆكۈم كاپىرلىقىغا ئۇالرنىڭ چىقىرى ، ئىسالمدىن
 .قىلدى

 ئەۋلىي االر ۋەلجامائەنىڭ سۈننە ئەھلى
 ئوتتۇراھاللىقى مەسىلىسىدىكى

 ۋە بەن  دىلىرى ياخش  ى تائاالنى  ڭ ئ  الالھ 
 يەنە ق اراش سەل بىرى مەسىلىسىدىمۇ ئەۋلىياالر

 ت وغرا ئ ارقىلىق ئاش ۇرۇۋېتىش ىنچېكىد بىرى
 بول ۇپ، بار پىرقە ئىككى كەتكەن ئېزى  يولدىن
 پىرقىنى ڭ ئىكك ى ب ۇ ۋەلجام ائە سۈننە ئەھلى

 كەلدى. تۇتۇپ يول ئوتتۇراھال ئارىسىدا

 ھەققى دە ئەۋلىي االر بى رى پىرقىالرنىڭ ئۇ 
 ن دى.ۇقوچ ئەۋلىياالرغ ا ئاشۇرۇۋېتى ، چېكىدىن
 ئىشالرنى ياخشى دېگەن يائەۋلى نەزىرىدە ئۇالرنىڭ
 ئ الالھ بولۇپ، كىشى يېقىنالشقان ئالالھقا قىلى 
 باش قىالرنىڭ ئ ارقىلىق ق ولى كىشىنىڭ ئۇ تائاال
 ئىش الرنى ئ ادەت خار  بولمىغان ھاسىل قولىدا
 ئەۋلىي ا بۇندا  :ئۇالر كىشىدۇر. قىلغان ھاسىل
 ق اراپ، دەپ ئەرزىي دۇ ئۇلۇغلىش ىمىزغا بىزنىڭ
 چەكلىرىن ىېك-كى يىم ئۇنى ڭ ۋە ئۇنى ھاياتىدا
 باش قا ۋە س ۇ تەك كەن بەدىنى ئۇنىڭ سىالپ،

 كەتكەن دىن ئۆل ۈپ ،اقىلس تەۋەرۈك نەرسىلەرنى
 قەبرىسى ۋە قىلى  تاۋاپ قەبرىسىنى ئۇنىڭ كېيىن
 ئالالھ دىن ھ اجەتلىرىنى ئوق ۇپ، نام از يېنىدا

 ش  ېرىك ئالالھق ا تى  لەپ، ئۇنىڭ دىن تىلى مەي
   كەلتۈردى.
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 تائاالنى ڭ ئ الالھ بىرى يەنە رنىڭپىرقىال ئۇ 
 ي ولىنى ق اراش س ەل قارىتا بەندىلىرىگە ياخشى
 تونىمى دى، قىممىتىنى قەدرى ئۇالرنىڭ ۋە ىتۇتت

 ئېلى  ، ئىلھ ام ئىش لىرىدىن ياخش ى ئۇالرنىڭ
 ئورنىغ ا، قىلىش نىڭ ئ ۈلگە ئ ۆزلىرىگە ئۇالرنى

 ئ  ۇالرنى قىل  دى، ھۆرمەتس  ىزلىك ئۇالرغ  ا
 س ۆزلەر يامان ېگەندەكد «قاال » ،«رادىكال»

 ھاقارەتلىدى. بىلەن

 دىنىنىڭ ئىسالم ۋەلجامائە سۈننە ئەھلى ئەمما 
 پى  رقە ئىكك  ى ب  ۇ ئاساس  ەن تەلىماتلىرىغ  ا

 ئ الالھ تۇت ۇپ، ي ول ئوتتۇراھال ىمۇئارىسىد
 ئەۋلىياالرنى ڭ بەن دىلىرىنىڭ، ياخش ى تائاالنىڭ
 ئ  الالھ ئ  ۇالرنى ۋە بىل  دى قىممىتىن  ى-قەدرى
 ئ الالھنى ئ ۇالر چ ۈنكى كۆردى. ىياخش يولىدا

 ياخش  ى ئ  ۇالرنى ئ  الالھمۇ ك  ۆرگەن، ياخش  ى
 س  ۈننە ئەھل  ى ل  ېكىن .دۇركىش  ىلەر ك  ۆرگەن

 ئەھل ى كۆرۈش ى ياخش ى ئۇالرنى ۋەلجامائەنىڭ
 ت اۋاپ قەبرىلىرىنى ئۇالرنىڭ ۋەلجامائەنى سۈننە

 چوقۇنۇش قا ئۇالرغ ا قوي ۇپ، ئالالھنى قىلىشقا،
 ك ۆرۈش ياخش ى رنىئۇال بەلكى بارمىدى ئېلى 
-ئى ش ئۇالرنى ڭ ۋەلجام ائەنى س ۈننە ئەھلى

 س ۈننە ئەھلى يېتەكلىدى. ئۆگىنىشكە ئىزلىرىدىن
 ۋە بەندىلىرىنى ياخشى تائاالنىڭ ئالالھ ۋەلجامائە

 ك ۆردى، ياخش ى قەلبى دىن چى ن ئەۋلىياالرنى
 ۇپ،قال دۇرد يېزى   ھاللىرىنىىتەرجىم ئۇالرنىڭ

 ئۈندى دى، لۇش قابو ئادەم ئۇالردەك ئەۋالتالرنى
 ىش الرئ يېقىنالش تۇرغان تائاالغ ا ئالالھ ئۇالرنى
 قىلىش نىىشالرئ خىلدىكى شۇ ئىزدىنى ، ئۈستىدە
 كىش ىلەردىن ياخش ى ئوخشاش ئۇالرغا ئارقىلىق
 كەلتۈرۈش كە قولغا ياردىمىنى ئالالھنىڭ بولۇشقا،
 تىرىشتى.

 يۇقىرىدىكىلەردىن ۋەلجامائەنىڭ سۈننە ئەھلى
 ك ېچەك،-كى يىم ئىچ مەك،-مەكيې يەنە باشقا
 مۇئ امىلە ۋە ئەخ ال -ئەدەپ ئىبادەت،-تائەت
 تەرەپلەردىك ى نۇرغ ۇن ئوخش ىغان الرغاقاتارلىق
 كۈچل ۈك ردىنەشەرىفل ھەدى، ۋە كەرىم قۇرئان

 مىساللىرىمۇ ئوتتۇراھاللىقىنىڭ تايانغان دەلىللەرگە

 بى  لەن ئېتىب  ارى ۋاقى  ت كىنل  ې ،ئەمە! ئ  از
 كۇپايىلىنىمىز. بىلەن مىسالالر يۇقىرىدىكى

 «چۈشەنچىس ى ئوتتۇراھاللىق ئىسالمدىكى» 
 ب ارلىق كېيىنك ى ۋە ئىلگى رى تېمىنى ڭ دېگەن

 چىقىرىش  قا يەك  ۈن ش  ۇندا  بۆلۈملىرى  دىن
 ھەدى، كەرىم، قۇرئان ئوتتۇراھاللىق بولىدۇكى،
 ي ول ت وغرا قىلىنغ ان تەش ەببۇ! شەرىفلەردە
 مۇش ۇ دەل ياردىمى رىزاسى، ئالالھنىڭ بولۇپ،
 گەئىلگى  رلىگەنلەر ئالغ  ا تەۋرەن  مەي يول  دا

 ش ەرىفلەردە ھەدى ، كەرىم، قۇرئان مەنسۇپتۇر.
 سولغا ياكى ئوڭ يولدىن بۇ ،بېرىلگەندەك خەۋەر
 ئەگەش كۈچىلىرى ئ ۆزلىرىنى كەتكەن لەر چەتنەپ
 پەرىش  تىلەرنىڭ، ئالالھنى  ڭ، قوش  ۇپ، بى  لەن

-م  ۇئمىن ش  ېھىتلەرنىڭ، پەيغەمبەرلەرنى  ڭ،
 قىلغانالر دۇچار لەنىتىگە غەزىپىگە، رنىڭمۇسۇلمانال
 لىنىيى دىن ت وغرا ۋە يول داغدام ئۇالر بولۇپ،
 ت االپەتكە ق وراللىرى قاتن اش كەت كەن چىقى 

 .ەنگۈچىلەردۇريۈزل ھاالكەتكە يۈزلەنگەندەك،

 ئ  ۆزى كىش  ى چەت  نىگەن ئوتتۇراھ  اللىقتىن 
 ئالالھنى ڭ خالىم اي-خ االپ بىل مەي،-بىلى 

 يولىغا يەھۇدىيالرنىڭ يولۇققان ىگەلەنىت غەزىپىگە،
 رەھمىتى دىن ئالالھنى ڭ ئېزى  ، ھەق تىن ياكى

 ياكى يولىغا الرنىڭخىرىستىيان كەتكەن يىراقلىشى 
-ش ىئە بولغ ان مۇسىبەت-باال دۇنياسىغا ئىسالم

 كىرى   يوللىرىغ ا خاۋارىجالرنى ڭ ۋە راپىزەلەر
 كەتكەنلەرنى چەتنەپ يولدىن توغرا چۈنكىقالىدۇ.

 بولى دۇ. تۇرغ ان كۈتۈپ يولى لئۇنالرنىڭمە شۇ
 ي  ول ت  وغرا مۇس  ۇلمانالرنى ب  ارلىق رەببىمى  ز
 قىلغاي. مۇستەھكەم ئۈستىدە

 ۋە قىلىمى  ز ئىب  ادەت س  اڭىال )رەببىمى  ز( 
 يولغ ا ت وغرا بىزن ى تىلەيمىز. ياردەم سەندىنال

 ۋە يولۇققانالرنى   ڭ غەزى   پىڭگە باش   لىغىن.
 نئ  امئى س  ەن ئەمە!، يولىغ  ا ئازغانالرنى  ڭ
  )ئامىن( 1.)باشلىغىن( يولىغا قىلغانالرنىڭ

  
                                                 

 ئايەتلەر.-1 ،-6 ،-2 پاتىھە سۈرە 1
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 ھۆك ۈم ۋە سىياس ەتچىلەر :مەزمۇنى قىسقىچە
 تەھلىللى   ك ۋە دەلىللى   ك چىقارغۇچىالرنى   ڭ

 بىلىم يېتەرلىك قويۇشىدا ئوتتۇرىغا چۈشەنچىلەرنى
 ئويناي   دۇ. رول م   ۇھىم ئىس   تىوبارات ۋە

 ىدۆلەتن دۆلەتنىڭ بۆلمىگەن كۆڭۈل ئىستىوباراتقا
 قوي ۇپ تېڭى   ك ۆزىنى خۇددى قىلىشى ئىدارە

 ئى  ش. س  الغاندەكال يۈگۈرۈش  كە م  ارافونچە
 سىياس ىتىنىڭ بىوەتەرلى ك مىلل ى ئىسستىوبارات

 ھەرى كەت ،قىلى ش ئى دارە دۆلەتن ى ئاساسى.
 بولۇش  ىنىال پەي  دا ئۇرۇش  الرنىڭ ۋە قوزغ  اش
 بەلگىلەي  دىغان نەتىجىس  ىنىمۇ ھەتت  ا ،ئەمە!

 ت ۈرى پەن ئىجتىم ائىي ىرب پەقەت ئىستىوبارات
 بى ر ئ ۇ نۆۋىتىدە ئۆز بەلكى ،قالماستىن بولۇپال
 سەنئەت.

 خات  ا قەۋم  لەردە ت  ۈركىي ئىس  تىوبارات 
 ھ ې، قورقۇنچلۇ  ،تونۇلغان خاتا ،چۈشىنىلگەن
 مەنى  دە س  ەلبىي بەزى  دە تېو  ى ،قىلىنغ  ان

 بى  ر قارالغ  ان دەپ خەتەرلى  ك ،قوللىنىلغ  ان
 چۈنكى كۆرىنىدۇ. ىتز قارىماققا بۇ پائالىيەتتۇر.

 خى  ل بى  ر ئوخش  اش كە«غەي  ۋەت» ت  ۈركلەر
 كۈنل  ۈك ش  ەكلىنى بىرخى  ل ئىس  تىوباراتنىڭ

 غەي ۋەتنى ۋە سىڭدۈرگەن قىسمىغا ھەر ھاياتىنىڭ
 ،قورقۇپ ئىستىوباراتتىن تەرەپتىن بىر ياقتۇرىدۇ.

 غەي ۋەت ھاياتت ا كۈن دىلىك تەرەپتىن بىر يەنە
 تەكزىت   قارىماقق  ا ك  ۆرۈش ياخش  ى قىلىش  نى
 ھېچقاندا  بۇنىڭدا ئەمەلىيەتتە لېكىن ،بىلىنسىمۇ
 ئەمە!. مەۋجۇت زىتلىق

 ئىس تىوباراتنىڭ ،بولغاچقا ئىش ناچار غەيۋەت
 نەتىجىسىدە ھەيدىلىشى تاياقتا بىر بىلەن غەيۋەت

 ئىس تىوبارات بېرىدۇ. مەنە سەلبىي ئىستىوباراتقا
 بى ر يەنە چىقىرىشنىڭ يامانغا ئىستىوباراتچىنى ۋە
 چۈشۈرۈپ ھالغا ئۈنۈمسىز ئىستىوباراتنى ەبىسەۋ

 ئۈچۈندۇر. قويۇش

 ،«ئىستىوبار» ئەرەبچىدىكى «ئىستىوبارات»
 س ۆزلەردىن دېگەن «ئېلىش ئۇچۇر» ،«خەۋەر»

 ،ئېيتقاندا ئېلى  نوقتىدىن بۇ ،بولۇپ تۈرلەنگەن
 ئال دىمىغانلىقىنى ئال دىغان ئ ۆزىنى يولدىشىنىڭ

 ئايالنىڭ انبارغ ئېلى  تەكشۈرۈش ئۈچۈن بىلىش
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 قىلغ انلىرى ئىس تىوباراتچىنىڭ بىلەن قىلغانلىرى
 ئىنگلىزچى  دىكى ي  و . پەر  چ  وڭ ئارىس  ىدا

"intelligence" ئىس   تىوبارات» س   ۆزى» 
 يەنە بۇنى ڭ ،بول ۇپ ئىش لىتىلىدىغان مەنىسىدە

 مەنىلىرىم ۇ دېگەندەك «ئۇچۇر ،زېھىن ،ئەقىل»
 تەكىتلىنى  دىغىنى س  ۆزدە ب  ۇ ،يەن  ى ب  ار.

 بەلك   ى ،ئەمە! توپلىنىش   ىال نى   ڭخەۋەرلەر
 ئان الىز ،بىرلەش تۈرۈلۈپ خەۋەرلەرنىڭ توپالنغان
 بېكىتىلىشىدۇر. قىممىتىنىڭ ،قىلىنى 

 پەر  ئېتمولوگىيىلىك ئادەتتىكى ئىككىسىنى بۇ
 ئۇس ۇل خى ل ئىككى بۇ بولمايدۇ. قاراشقا دەپ

 كەلت ۈرۈپ نەتىجىلەرن ى ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي
 تېگىش لىك تەكىتلەش كە نوقتى دا ب ۇ چىقىرىدۇ.
 ئىس  تىوباراتتىكى بى  رى ن  وقتىالردىن م  ۇھىم

 ۋە تەتقىق اتچى ئ ادەتتىكى بىلەن مۇۋەپپەقىيەت
 باغلىنىش نىڭ م ۇھىم ئارىسىدا روھى كەشپىياتچى

 ي اكى ئىلمىي ھەرخىل دۇنيانى بولىدىغانلىقىدۇر.
 ئۇنىڭغ ا ۋە قىلغ ان تەتقىق مەقسىتىدە قىزىقىش

 تىرىش  ىۋاتقان نئۈچ  ۈ قىلى  ش ھۆكۈمرانلى  ق
 ئارىس  ىدا كىش  ىلەر تىزىمس  ىز بى  لەن كىش  ىلەر

 جەھەتتىن نوقتىسى مۇۋەپپەقىيەت ئىستىوباراتتىكى
 بار. پەر  مۇھىم

 كەشپىياتچى بايقىغان تۇنجى قوتۇپنى جەنۇبى
 ئ الىم تاپق ان نى DNA قېتىم تۇنجى ،بولۇش
 قىزى   مەدەنىيەتن ى كەت كەن يوقىلى  ،بولۇش
 ئىس تىوباراتنى بىلەن ولۇشب ئارخېئولوگ چىققان

 ق اراش دەپ قىسمى تەركىبى بىر مۇھىم ھاياتنىڭ
 مەۋج  ۇت. ب  اغلىنىش ئىچك  ى ئوتتۇرىس  ىدا

 خەلقىنى  ڭ ت  ۈرك ،ش  ۇكى ئەپسۇس  لىنارلىقى
 بىلىمگە ئېيتقاندا قىلى  مۇنداقچە ،كەشپىياتچىلىققا

 ب ۇرۇن يىل الر 488 تەخمىنەن قىزىقىشى بولغان
 ۇسلىش  ىشس ب  ۇ باش  لىغان. سۇسلىشىش  قا
 ۋە يېزىلغ ان ب ويىچە ئىدىيىس ى شەرقشۇناسلىق

 ئ ۆزىگە نەپرەتن ى يوش ۇرۇن قارشى تۈركلەرگە
 ئۇس  ۇللىرى تەتقىق  ات زام  انىۋى س  ىڭدۈرگەن

 قىلى  ش م  ازا  كىت  ابالردىمۇ چۈش  ەندۈرۈلگەن

 ئايالنغان. تېمىسىغا

 (Barzun) ب   ارزۇن ۋە (Graff) گ   اف
 Modern)) تەتقىق     اتچى "زام     انىۋى
Araştırmacı" تەتقىق ات كىتابلىرى دا ناملىق 

 ئىنگلى ز ئۈچ ۈن كۆرسىتىش ئۆلۈمىنى روھىنىڭ
 بىر ،قىلغان ئېالن (Layard) اليارد ئارخېئولوگ

 س ۇئالىغا ئىنگلىزنى ڭ بى ر خىزمەتچىنىڭ تۈرك
 مەكت ۇپنى ئالغ ان ئىچىگە ئۆز جاۋابىنى بەرگەن
 ،جىگىرىم-جان ،دوستۇم داڭلىق» :قىلىدۇ نەقىل

 پايدىس  ىز. ھەم تە! ھەم ىنىڭس  ورىغ مەن  دىن
 ،بولساممۇ ئۆتكۈزگەن يەردە بۇ ۋاقتىمنى بارلىق

 س انى پۇقراالرنىڭ نە ،باقتىم ساناپ ئۆيلەرنى نە
 خەقنى ڭ ب اردىم. ئېلى   تەكشۈرۈش توغرىسىدا

 ،قالغ انلىقى مەھ رۇم نېمى دىن ،يۈكلىرى ئېغىر
 ك ارىم پەقەت بىلەن يۇشۇرغانلىقى نېمىنى كىمنىڭ

 ئىس الم ،كەلس ەك تارىوىغا ھەرنىڭشە بولمىدى.
 گاۋۇرالرنىڭ بۇرۇن كېلىشتىن يەرلەرگە بۇ قېلىچى
 ك ۆز قاندا  ،چەككەنلىكىنى رىيازەتلەرنى قاندا 

 ب ۇالرنى بىلى دۇ. ئ الالھال پەقەت بويىغانلىقىنى
 پايدىس ى ھېچقان دا  سىزگە تەكشۈرۈشىڭىزنىڭ

 ئىش الرغا مۇناسىۋەتسىز ئۆزىڭىزگە ،جانىم ،يو 
 «كېتى ڭ. ساالمەت ،كەلدىڭىز خۇش شماڭ.ئارال
(3999: 3) 

 سەھنىس  ىدە ت  ارىخ بې  رى يىل  دىن 4888
 ھېچقايس ى جەريان دا ب ۇ ۋە بولغ ان مەۋجۇت
 كەڭ رى دەرىجى دە باقمىغ ان كۆرۈلۈپ مىللەتتە
 دۆلەت ،تىك لەپ ھۆكۈمرانلىق ،تارقىلى  جاھانغا

 ئەڭ دۇنيانى ڭ ،مىل لەت بىر ئورناتقان تۈزۈم ۋە
 تاغ دىكى بى لەن سېستىمىسى ئارخى  تەرتىپلىك
 بارلىقىغىچە توخۇسى دانە قانچە يېزىلىقنىڭ قايسى

 قۇرغ ۇچىلىرى تەرتىپنى ڭ بىر ماڭغان خاتىرىلەپ
 ھالەتكە قويۇلغان ئوتتۇرىغا مەكتۇپتا يۇقىرىدىكى

 ب ۇ لېكىن ،بولسىمۇ قالمىغان كېلى  كۈندىال بىر
 ھ الەت خى ل ب ۇ ،كېيى  چۈشكەندىن ھالەتكە
 بۈگ ۈنكى ھەتت ا كەتتى. سېڭى  ېنىمىزغاق-قان

 يېتەرلىك ئىستىوباراتقا سىياسىتىنى تۈرك كۈندىمۇ
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 بولمايدۇ كەتكىلى دەپ ،بەرگەن ئەھمىيەت

 «غەي   ۋەت يوش   ۇرۇن» ئىس   تىوباراتقا
 بى ر بىلەن ئىستىوباراتچى ۋە قارىغان ئىدىيىسىدە

 بېسىم ئۆزىگە ئىستىوباراتچىنىڭ ،كەلگەندە يەرگە
 قالىدىغانلىقى دىن ئېرىشى  چۇرالرغائۇ بولىدىغان

 ئىمكانىيەتنىڭ سىياسەتچىسى تۈرك ئەنسىرەيدىغان
 ئىس تىوباراتتىن ۋە ئىس تىوباراتچىالردىن بارىچە
 جەريانىغ  ا ق  ارار ،تاللىماقت  ا تۇرۇش  نى يى  را 

 ئىمكانىيەتنى  ڭ نەتىجىلىرىن  ى ئىس  تىوباراتنىڭ
 ئەمەلىيەت تە ئەمما تىرىشماقتا. قوشماسلىققا بارىچە

 دەلىللى ك چىق ارغۇچىالرنى ق ارار ۋە سىياسەتچى
 يېتەرلى ك پەقەت قىلى دىغىنى ئى گە چۈشەنچىگە

 ئىستىوباراتتۇر. ۋە بىلىم

 قويۇلىش  ىدا ئوتتۇرىغ  ا سىياس  ەتنىڭ مىلل  ى
 مۇناس ىۋىتى قۇرۇلما سىياسى بىلەن ئىستىوبارات
 ھەرى كەت-ئۇچ ۇر ،ئېيتقاندا قىلى  )مۇنداقچە

 ي و . ئامى ل مۇھىم بەكرەك مۇناسىۋىتى(دىنمۇ
 ،ك  ۈچ ئەس  كىرى ،دىپلوم  اتىيە ئىس  تىوبارات

 ۋە ئۇرۇش يوشۇرۇن ،ھۇجۇم پىسوىك ،تەرغىبات
 بەلگىلەي دۇ. يۆنۈلىش ىنى بېس ىمنىڭ ئىقتىسادى

 قىس   ىمدىكى ي   ۇقىرى پەقەت ئىس   تىوبارات
 س   ۇنۇلغان باھالىنىش   ىغا سىياس   ەتچىلەرنىڭ

 يەنە بەلك  ى ،ئەمە! مەھس  ۇالتىال جاسۇس  لۇ 
 ۋاس تە چىقىرىش قا ق ارار ۋە باھ االش ىيئىجاب

 ئىبارەتتۇر. بىلىمدىن بولىدىغان

 ئۇل ئىستىوبارات ،ئەمە! تۈركىيەدىال پەقەت
 ،ئامېرىك  ا قىلغ  ان تەرەقق  ى مۇئەسسەس  ەلىرى

 ئىس رائىلىيەدىمۇ ۋە روسىيە ،فرانسىيە ،ئەنگىلىيە
 ئۈزۈكلۈكل ۈكى «ئەربابى دۆلەت-ئىستىوبارات»

 ئىس  تىوبارات رىك  ائامې :مەس  ىلەن مەۋج  ۇت.
 بېش ىدا يىللىرىنىڭ-3918 نىڭ CIA تەشكىالتى
 ،تارقىلى   دۇنياغ ا پۈت ۈن كېس ىلىنىڭ ئەيدىز

 كېلى  دىغانلىقى ئېلى    تەھ  دىتنى دۇني  اۋى
 قويۇپ كۆڭۈل ھۆكۈمەت دوكالتىغا توغرىسىدىكى
 ئەڭ تەقدىردە بۆلۈنۈلمىگەن كۆڭۈل» كەتمىگەن.

 ان دا ھېچق دوكالتىنىڭم ۇ ئىس تىوبارات ياخشى
 ئىس  تىوبارات دې  گەن «بولماي  دۇ ئەھمىيىت  ى
 گېن رال ئىستىوباراتچىسى گىرمانىيە داھىيلىرىدىن

 ن وقتىنى بىر مۇھىم ناھايىتى Gehlen)) گېھلېن
 قويغان. ئوتتۇرىغا

 دۆلەتنى ڭ ب ۆلمىگەن كۆڭ ۈل ئىستىوباراتقا
 مارافونچە قويۇپ تېڭى  كۆزىنى قىلىنىشى ئىدارە

 ،كەلگەنلىكىن  ى گەنە ب  اراۋەر. يۈگ  ۈرگەنگە
 ي اكى ئالدىدا ئۇالرنىڭ ،كىملىكىنى رەقىبلىرىنىڭ

 قانچىلى    ك ،ئىكەنلىكىن    ى ئارقىس    ىدا
 ئېيتقان  دا قىلى    قىس  قىچە ،يۈگ  ۈرگەنلىكىنى

 سىياس ىي ئەمم ا يۈگرەي دۇ. بىلمەي ھېچنېمىنى
 ۋە پۇرس  ەت ئالدى  دىكى چىق  ارغۇچىالر ق  ارار

 ەتمىل ل بىر كېرەك. سېزىشى ئالدىن تەھدىتلەرنى
 پەقەت تەھ  دىتلەر ۋە پۇرس  ەت كەل  گەن دۇچ

 بەلك ى ،قالماس تىن بولۇپال جەھەتتىال ئەسكىرىي
 ئىس تىوبارات يېيىلغ ان. بوشلۇققا كەڭ ناھايىتى
 ئاساس  ىدۇر. سىياس  ىتىنىڭ بىوەتەرلى  ك مىلل  ى

 دۈش مەننىڭ ئىشلىتىلىشىنىڭ توغرا ئىستىوباراتنىڭ
 نتوس ىدىغا چۈشۈرۈشىنى قولغا قىسىمالرنى باشقا

 ھەرۋاقى ت ئىكەنلىكىن ى قوغ دىنىش دەسلەپكى
 كېرەك. تۇتۇش ئەستە

 تېگىش  لىك بىلىش  كە ب  ارلىق ئىس  تىوبارات 
 مۇناس   ىۋەتلىك كەلگۈس   ىگە ۋە نوقتىالرغ   ا

 ق  ارار ،بېرى    ج  اۋاب ت  وغرا س  ۇئاللىرىمىزغا
 «مېڭىش تىن س ىيالپ قاراڭغۇدا» چىقارغۇچىالرنى

 ب  ۇ ئىس  تىوباراتچى بى  ر ھەر قۇتۇلدۇرام  دۇ؟
 ب  ۇ ،بېرى  دۇكى ج  اۋاب ش  ۇندا  س  ۇئالغا

 ئەمم ا ،مەقس ىتىدۇر ئاساس لىق ئىستىوباراتنىڭ
 ھەرۋاقى ت ئېرىش ىش نەتىجىگە يۇقىرى ئۇندا 
 ھەرۋاقى ت ئىس تىوبارات بولۇۋەرمەيدۇ. مۇمكىن
 ئان الىزالرنى ت وغرا مۇتلە  توغرىسىدا كەلگۈسى
 كەلگۈسى يەنىال ،تەقدىردىمۇ قويالمىغان ئوتتۇرىغا
 ۋە بەلگى لەش دائىرىن ى ئوم ۇمى ىدىكىتوغرىس

 ئ  ارقىلىق يې  زىش س  ىنارىيەلەرنى ئوخش  ىمىغان
 ي اردەمچى چۈشىنىشكە ئاسان تېوىمۇ كەلگۈسىنى
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 بولىدۇ.

 ق  ارار ۋە سىياس  ەتچى ك  ۆپىنچە ئەمم  ا
 ئىچى دە ئېنىقسىزلىقالر ئۆلچەنگەن» چىقارغۇچىالر
 ئىچى دە مۇتلەقلى ق س اختا ،ئورنىغ ا ياشاشنىڭ

 ،كېلى      يەنە لىماقت    ا.تال «ياشاش    نى
 ئەس كىرىي ۋە سىياسى كۆپىنچە ئىستىوباراتچىالر

 ت  وزىقى كاسس  اندىرا چىقارغۇچىالرنى  ڭ ق  ارار
“Kassandra Kompleksi” خىزمەت ئۈچۈن 

 ت   وزىقى كاسس   اندىرا مەجب   ۇر. قىلىش   قا
“Kassandra Kompleksi” ق     ارار 

 ياقمىغ    ان ك    ۆڭلىگە چىقارغۇچىالرنى    ڭ
 م  ا! پەرەزلى  رىگە ئال  دىن ،چۈش  ەنچىلەرنى

 قوب  ۇل ئىس  تىوباراتنى ۋە ئۇچ  ۇر كەلمى  گەن
 نوقت  ا ئىكك  ى ب  ۇ كۆرس  ىتىدۇ. قىلماس  لىقىنى
 ئەڭ مۇناس  ىۋىتىدىكى دۆلەت ۋە ئىس  تىوبارات

 بىرىدۇر. مەسىلىلەردىن مۇھىم

 ھېرم  ان .م ئىستىوباراتچىس  ى ئەنگىلى  يە
Herman).M)ئىس  تىوبارات ،قارىش  ىچە نى  ڭ 

 ئىس  تىوبارات ،ەي  دۇئىپادىل راتس  ىئوناللىقنى
 ئ   ادىمى دۆلەت قىلغ   ان رەت ئىشلىتىش   نى
 بىلى  م غەربلىكلەرنى  ڭ باش  الپ ئارس  توتىلدىن

 كەل گەن ئىش لىتى  ئۈچۈن كېڭەيتىش دۇنياسىنى
 تۇرغ انلىقىنى قىلى   ئارقىس ىنى ۋاستىغا ئىككى
 ئۇسۇلدىن ئىلمىي ۋە ئەقىل بۇالر كېرەك. بىلىشى

 ،قان  دائېيت ئېلى    ب  ويىچە مۇش  ۇ ئىب  ارەتتۇر.
 مۇۋەپپەقىيەت دۆلەتلەرنىڭ زامانىۋى ئىستىوبارات
 زور ئىنت ايىن مۇدىبولۇشى مەغلۇپ ياكى قازىنىشى

 ئامىلدۇر. ئوينايدىغان رول

 دېم وكراتىيە بىلەن پائالىيەتلىرى ئىستىوبارات
 قارشى دىموكراتىيەگە مۇناسىۋەت ئوتتۇرىسىدىكى
 بولغ  ان بى  لەن ئىس  تىوبارات ھۆكۈمەتلەرنى  ڭ

 جەھەت  تىن بى  ر پەرقلىقت  ۇر. ىۋىتىدىنمۇناس  
 ئۈچ  ۈن قوغ  داش ب  ارلىقىنى دىم  وكراتىلەر
 بەزى ،جەھەت تىن بىر يەنە ،باغلىق ئىستىوباراتقا

-ھە  ق  انۇنى ھەرىكەتلى  رى ئىس  تىوبارات

 تەرۇزغ  ا-دەخل  ى ئەركىنلىكنى  ڭ ۋە ھوقۇقنى  ڭ
 م  ۇمكىن. چىقىرىش  ى كەلت  ۈرۈپ ئۇچرىش  ىنى
 يوقىتىلىش ىغا نىڭئەركىنلىكى ئاساسىي پۇقراالرنىڭ

 ب ۇ ت ۈركىيە ن ۆۋەتتە كېرەك. قويماسلىق يول
 دىم  وكراتىيە ئ  ۆتمەكتە. بېس  ى  جەري  اننى
 كەلمەك تە. ھالغ ا بى ر قىممەتلى ك ئىنساندىنمۇ
 ،ئەمە! ئۈچ ۈن دىموكراتىيە ئىنسان ئەمەلىيەتتە

 بولغان. پەيدا ئۈچۈن ئىنسان دىموكراتىيە بەلكى
 ،يمەكتەەۆپك  رقورقۇنچال دىموكراتىيىلەشكەنسېرى

 قۇتۇلغان قورقۇنچتىن ئەسلىدە دىموكراتىيە ئەمما
 قىلىدۇ. مەقسەت قىلىشنى بەرپا خەلق

 باش  قا ۋەتەنداش  نىڭ بى  ر ئىس  تىوباراتچىالر
 ئىش لىمىگەنلىكىنى ياكى ئىشلىگەن ئۈچۈن دۆلەت

 قولالنغان دا ئۇس ۇلنى خىل قايسى تەكشۈرگەندە
 ولىدۇ؟ب ئاشقان چەكلىمىسىدىن قانۇننىڭ ئاساسىي

 يېپى ق خەلقى گە ئۆز مۇالزىمەتلىرى ئىستىوبارات
 ئاساس ىي ،ئ ارقىلىق بې رىش ئېلى   ھەرىكەت
 قىلغ ان دەخل ى ھوقۇقلىرىغ ا-ھە  قانۇندىكى
 بولس ا كەم دىموكراتىيەدىمۇ ،قىسقىچە بولمامدۇ؟
 قانۇنغ ا ئاساس ىي ئىس تىوباراتنىڭ بولمايدىغان

 ىش ىبېرىل ئېلى   ئاساس تا قىلغان رىئايە قاتتىق
 مۇھىم. ناھايىتى

 بى لەن بول ۇش بىلى م بىرخىل ئىستىوبارات
 يېرىم ئىستىوبارات سەنئەتتۇر. بىرخىل يەنە بىرگە

 بۆلۈمىنى ڭ مۇناس ىۋەت خەلقئارا بېرى ئەسىردىن
 غەرب تە قىلىنماقت ا. قوبۇل سۈپىتىدە قىسمى بىر

 كې يىن يىلى دىن-3912 ئەدەبىياتى ئىستىوبارات
 يىلىنى   ڭ-3888 باش   لىغان. شەكىللىنىش  كە

 ئۇنۋېرس  ىتېتالردا نۇرغ  ۇن غەرب  تە باش  لىرىدا
 دوكتورل  ۇقالردا ۋە ماگىس  تىرلىق ،ب  اكالۋۇرلۇ 
 ،ھەرىكىت ى ئالداش ،ئىستىوبارات سىتراتېگىيىلىك

 قىلى    دەر! قات  ارلىقالر ھەرى  كەت يېپى  ق
 غەرب كې  يىن س  ىنتەبىردىن-33 ئۆت  ۈلمەكتە.

 تېوىم ۇ ئىلمىگە ئىستىوبارات ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا
 س ىنىپالر يېڭى ۋە باشلىغان بېرىلىشكە ئەھمىيەت
 ئېچىلغان.
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 ي اكى خات ا ،چ اال ئانالىزچىسى ئىستىوبارات
 ،ئايرى   ھەقىقىيلىرىدىن ئۇچۇرالرنى بۇرمىالنغان
 ئۈچ ۈن يېشىش سېستىمىسىنى چۈشەنچە رەقىبنىڭ
 ئالدىن ھەرىكەتلىرىنى رەقىبنىڭ ،قىلغان ھەرىكەت
 ناھ ايىتى ب ۇ ئادەمدۇر. نتىرىشقا قىلىشقا پەرەز
 ۋە ئىش لەش م ۇددەت ئ ۇزا  خى زمەت. قىيىن

 ئىستىوبارات گەرچە قىلىدۇ. تەلەپ تىرىشچانلىقنى
 تەبىئى ي بى لەن سۈپىتى بولۇش پەن ئىجتىمائى

 يەك    ۈنلەرنى م    ۇتلە  پەنلەردىكى    دەك
 ئۈچ ۈن چىقى رىش ق ارار لېكىن ،چىقىرالمىسىمۇ

 بەزى دۇ.بېرەلەي  بەلگى لەپ دائىرىنى بىر مەلۇم
 سىياس ەتچىلەر ،ت ارىوچىالر ،پەنچىلەر ئىجتىمائى

 تېونىكىس   ىنى ئىس   تىوبارات زام   انىۋى ئەڭ
 بولغ ان ئى گە مەبلەغ قە ك ۆپ ئەڭ ،قولالنغان

 ۋە ساغالم بەكرەك مۇالزىمەتلىرىدىن ئىستىوبارات
 ب ۇ لېكىن ،قويااليدۇ ئوتتۇرىغا پەرەزلەرنى توغرا

 ەرس ىزلىكىدىنيېت بىلىمىنىڭ ئىستىوبارات ئەھۋال
 ئۇس   ۇل ئانالىزچىالرنى   ڭ بەلك   ى ،ئەمە!

 ئالغ ان تىلغ ا يۇقىرى دا ي اكى يېتەرسىزلىكىدىن
 ۋە زېھى  ن ئۆتك  ۈر پەنچىلەرنى  ڭ ئىجتىم  ائى
 بولىدۇ. سەزگۈسىدىن تاشقىرى ئادەتتىن

 ۋە ئان  الىز دە«دەۋرى ئۇچ  ۇر» بۈگ  ۈنكى
 ،تۆۋەنلىمەي دۇ دەرىجىسى مۇھىملىق باھاالشنىڭ
 ئ ۆزى دەۋرى ئۇچ ۇر چۈنكى دۇ.ئارتى ئەكسىچە
 ئۇچ ۇر ۋە مەلۇم ات مىق داردا زور بىرگە بىلەن

 ھ  االكەت ب  ۇ ،كەلمەك  تە ئېلى    ھ  االكىتىنى
 رېئ اللىقنى ئورنىغ ا بېرىشنىڭ ئېچى  ئەمەلىيەتنى

 شيوش  ۇرۇ رېئ  اللىقنى ھەتت  ا يۇش  ۇرماقتا.
 جەھەت تىن ب ۇ ئاالالي دۇ. ئۈستىگە ۋەزىپىسىنى

 ۋە ئان الىز ت وغرا چىنىڭئانالىز ،ئېيتقاندا ئېلى 
 بى   لەن تەج   رىبە ئۇس   ۇللىرىنى باھ   االش
 تۇرۇش ى تاقابىل ھاالكەتلەرگە بۇ ،بىرلەشتۈرۈپ

 بولماقتا. مۇھىم تېوىمۇ

 ك ۆز كىش ىلەرنىڭ ھامان دېگەن ئىستىوبارات
 قوراللىق تەسۋىرلەنگەن رومانالردا ۋە كىنو ئالدىغا
 پمۇرەككە ،پاساتالر-پىتنە ،سۈيقەستلەر ،كىشىلەر

 كېلى  دۇ. تېونىكىلى رى ئۆلت ۈرۈش ۋە ق ورالالر
 بىر ئاز ناھايىتى ئىستىوباراتنىڭ بۇالر ئەمەلىيەتتە
 دوختۇرخانى  دىكى ئۆل  ۈم خ  ۇددى قىس  مىدۇر.
 يۇقىرىقىالرم  ۇ ،بولغان  دەك ئەھ  ۋال قىس  مەن

 ئەمم ا قىسمىدۇر. بىر كىچىككىنە ئىستىوباراتنىڭ
 ىغائالد كۆز كىشىلەرنىڭ ھامان دېگەن دوختۇرخانا

 بى را  كېلى دۇ. داۋاالش بەلكى ،ئەمە! ئۆلۈم
 ئالدىغا كۆز ئەھۋالنىڭ يۇقىرىقىدەك ئىستىوباراتتا

 قىلى  مۇنداقچە ،ناتونۇشلۇقىدىن ئۇنىڭ كېلىشى
 نەتىجىسىدۇر. بەختسىزلىكىنىڭ ،ئېيتقاندا

 :دەي  دۇ مۇن  دا  (M.Atay) م.ئات  اي
 سىياس ى ي اكى ھۆكۈمەتنى ڭ بىر ئىستىوبارات»

 ئ ادەملىرى دۆلەت ،قىلىنىشى گۇمران ڭپارتىيەنى
 ،ئۇچرىتىلىشى زىيانغا نىشانلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ ياكى
 ي اكى قاچۇرۇلۇش ى ئىش پىيۇنالرنىڭ ياكى ئادەم

 دۆلەتنى ڭ بى ر ،بەلك ى ،ئەمە! ئۆلتۈرۈلۈشى
 ئى  گە ئارتۇقچىلىقق  ا ك  ۆپرەك رەقىبلىرى  دىنمۇ

 بول ۇپ مەۋج ۇت بولمىغاندا ھې  ياكى بولۇشى
 ئۇچۇرنى ڭ قىلى دىغان ئىگە پالەتكەكا تۇرۇشىنى

 «ھەرى كەت يېپىق» ئىستىوبارات 1توپلىنىشىدۇر.
 بەلك ى ،ئەمە! پائ الىيەتال بې رىلگەن نام دەپ

 ئۇچۇرالرنى ڭ ئېيتقان دا قىلى   ت وغرا تېوىمۇ
 ھەتت ا قىلىنىشىدۇر. ئانالىز ئۇنىڭ ۋە توپلىنىشى

 ئالىملىرى ئىستىوبارات ۋە ئىستىوباراتچىالر بەزى
 بەلك ى ،ئەمە! ئىستىوباراتنىڭ ھەرىكەتنى يېپىق

 قارايدۇ. دەپ قىسمى بىر جەرياننىڭ سىياسىي

 م ۇمكىن بې رىش تەبىر كېسى  ئىستىوباراتقا
 قوب  ۇل ئ  ادەم ھەم  مە ئىس  تىوباراتقا ئەمە!.

 مۇمكىن. بېرىش تەبىرلەرنى ھەرخىل قىالاليدىغان
 جەھەت  تىن تېونىكىلى  ك ئىس  تىوباراتقا ئەمم  ا
 ئورت ا  ئۈس تىدە تەبى ر ندىكىتۆۋە بېرىلگەن
 ب ۇ توختاي دۇ. ئاس انغا تېوىمۇ كېلىش پىكىرگە
 ئاتالغ ان دەپ «چ اقپېلىكى ئىستىوبارات» تەبىر

 ،يەن  ى تايىنى  دۇ. ئېچىلىش  ىغا چاقپەلەكنى  ڭ
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 ،توپلىنىش   ى مەلۇماتنى   ڭ ئىس   تىوبارات
 ،قىلىنىش ى ئانالىز ،باھالىنىشى ،سېلىشتۇرۇلۇشى
 چىقق ان ئوتتۇرىغ ا نەتىجىسىدە بىرلەشتۈرۈلۈشى
 1مەھسۇالتتۇر.

 (T. W. Procyshy) پروسىش  ى ۋ. ت.
 چۈشەنچىس ىنىڭ كىشىلەرنىڭ ئىستىوبارات» :نىڭ

 نەتىجىلىنىش  ىنىڭ ۋە راۋاجلىنىش  ى مەنتىقىلى  ق
 يۇقىرى  دىكى تەبى  رى دې  گەن «مەھس  ۇلىدۇر

 نەزى  رىيە بى  ر مەزمۇنل  ۇ  ۋە قىس  قا تەبىرن  ى
 ب ۇ نل ېكى ،بولس ىمۇ كىرگ ۈزگەن دائىرىسىگە

 چۈش  ەنمەيدىغان ئەدەبىي  اتىنى ئىس  تىوبارات
 ھېسابالنماس لىقى ھېچن ېمە نىسبەتەن كىشىلەرگە
   2مۇمكىن.

 مەزمۇنالرغ ا ئالغ ان ئىچىگە ئۆز ئىستىوبارات
 ئىرىش كەن مىل لەت بىر ئىستىوباراتنى ،ئاساسەن
 پەرەز ئال دىن خەتەرلەرن ى يولۇققان ۋە پۇرسەت

 ېگىيىلىكس  ىترات ئۈچ  ۈن بول  ۇش قىالالي  دىغان
 ئورگانالرغ ا ۋە ش ەخ، ،تەرەققىياتقا ،ۋەقەلەرگە

 ،ت   وپالش ئۇچ   ۇرالرنى مۇناس   ىۋەتلىك
 ،قىلى  ش ئان  الىز ،باھ  االش ،سېلىش  تۇرۇش
 دېيىشكە ،پائالىيىتى بېرىش باھا ۋە بىرلەشتۈرۈش

   3بولىدۇ.

 بى لەن (Turhan Şenel) ش ەنەل تۇرخان
 (نى  ڭMuazzez Şenel) ش  ەنەل م  ۇئەززەز

 ئىس    تىوباراتنى تەبىرىم    ۇ تۆۋەن    دىكى
 قىلى    چۈش  ىنەلىگۈدەك چۈش  ەنمەيدىغانالرمۇ

 ئىستىوبارات» :بىرىدۇر تەبىرلەرنىڭ ئىپادىلەنگەن
 بولغ ان ئېھتىم اللىقى بولۇش رەقى  ياكى رەقى 

 ئىش قا پىالننى بۇ ۋە پىالنى ،نىيىتى دۆلەتلەرنىڭ
 ھەرخى  ل توغرىس  ىدىكى ئىقتى  دارى ئاش  ۇرۇش
 4«ئىگەللەشتۇر. ئۇچۇر كىيا توپالش خەۋەرلەرنى
 ئەمگەكلى رى س ىڭدۈرگەن ئىلمىگە ئىستىوبارات

                                                 
1 )2,1 1996: OPSEC, 
 :1991 1 پروسىشى ت.ۋ.2 
 3 1 1989: Johnson, 
 شەنەل:1997 23 4 

 بولغ  ان س  اھى  ش  ۆھرەتكە نەتىجىس  ىدە
 .Prof. Dr) بوزەمان ئاددا دوكتور ،پروفېسسور

Adda Bozeman) سىياس  ىي ئىس  تىوباراتنى 
 قەۋم ئەتراپتىك ى قەۋمنىڭ بىرلەشكەن جەھەتتىن
 ھتىياجىغائى ئېلىش مەلۇمات ئىشەنچلىك توغرىسىدا
 بى ر قىلىش نىڭ ئى دارە دۆلەتن ى ،ئاساسالنغان
 دەپ ،ھەرى  كەت بولغ  ان قىس  مى تەركىب  ى
 5ئىزاھلىغان.

 قىياس الرغا ۋە باھ ا ك ۆپ ئىستىوباراتنىڭ 
 ئالغ   ان تىلغ   ا ئىكەنلىكىن   ى ئىھتىي   اجلىق

 مەل ۇم ئىستىوبارات» :(McDowell)مىكدوۋېل
 ،ئۇچ ۇر يېڭ ى قوش ۇلغان ئۇنىڭغا ۋە ئىش بىر
 باھانى ڭ بې رىلگەن ئۇالرغ ا ئاخىرىدا داقالشۇن

 ش  ەنەل دې  گەن. 6«كۆرس  ىتىدۇ. ھەممىس  ىنى
 ،ئەمەس   لىكىنى ئىس   تىوبارات خەۋەرنى   ڭ
 ئى ش ئۇنىڭغ ا ئۈچ ۈن بولۇش ى ئىستىوبارات
 7ئېيتىدۇ. كېرەكلىكىنى قوشۇلۇشى

Ertuğrul Güven خەۋەر ئىس  تىوباراتقا 
 شىباھالىنى ،توپلىنىشى ئۇچۇرالرنىڭ قىممىتىدىكى
 تەبىر دەپ ،ئۇچۇر كەلتۈرگەن قولغان نەتىجىسىدە
 بىوەتەرلى  ك ئىس  تىوباراتىغا دۆلەت بېرى  دۇ.
 قىلىش ى تەلەپ چىقارغۇچىالرنىڭ قارار توغرىسىدا

 ،ئاش  كارا ئۇچۇرالرنى  ڭ ۋە خەۋەر نەتىجىس  ىدە
 ئ ۇالرنى ،ت وپالش يوش ۇرۇن ۋە ئاشكارا يېرىم

 كەلت ۈرۈلگەن قولغ ا ئ ارقىلىق چىقىش باھاالپ
 قىلى   قىس قىچە بېرىدۇ. ئېنىقلىما دەپ ،ئۇچۇر

 ھەرىكەت  كە بى  رەر ئىس  تىوبارات ،ئېيتقان  دا
 ئۇچۇرالرنىڭ ۋە مەلۇمات توپالنغان مۇناسىۋەتلىك

 ۋە ئىلىم ئېرىشىلگەن نەتىجىسىدە قىلىنىشى ئانالىز
  مەلۇماتتۇر. سىتراتېگىيىلىك
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 زۈي  ئارىس ىدا رمۇس ۇلمانال بۇيان تارىوتىن
 ئىچك  ى ق  انلىق ب  ارلىق كېلىۋاتق  ان بېرى   

 ئىنچىكىلەي  دىغان س  ەۋەبلىرىنى ئۇرۇش  الرنىڭ
 پەرقى، مەزھەپ ئارىسىدىكى مۇسۇلمانالر بولسا ،
 دى ن بى رگە، بى لەن قاتارلىقالر پەرقى چۈشەنچە

 تارقىتىلغان ھالدا پىالنلىق تەرىپىدىن دۈشمەنلىرى
 ئۈممىتى ئىسالم لىدۇ.تاقى بېرى  پاساتالرغا-پىتنە

 ئان الىز ت وغرا قااليمىقانچىلىقالرنى بۇ ئىچىدىكى
 ئېقىمالرنى  ڭ پىكرى  ي زام  انىمىزدىكى قىلى  ش،

 ياخش  ى ئەڭ ەۋ چۈش  نىش ياخش  ى ھەقىقىتىن  ى
 ئىسالم ئەسىرلىك 34 ئۈچۈن تالالش يولى چىقىش

 بى لەن سېلىش نەزەر سەھىپىلىرىگە تارىوىمىزنىڭ
 چىقىش كېلى  ىمالرنىڭئېق پىكرىي مەزكۇر ،بىرگە

 تەتقى ق كۆرۈنۈش لىرىنىمۇ ئارق ا ۋە سەۋەبلىرى
   كېلىدۇ. توغرا قىلىشقا

 چوڭ ۋە ئېچىنىشلىق ئەڭ تارىوىدىكى ئىسالم
 رەزىيەلالھ ۇ ئوس مان خەلى پە ئۈچىنچى پىتنىلەر

 باش النغان بى لەن قىلىنىش ى ش ېھىت ئەنھۇنىڭ
 ئۈزلۈكس ىز كۈنىمىزگىچە تەسىرى ئۇنىڭ بولۇپ،
 ئارىس ىدا مۇس ۇلمانالرۋە  قىلماقت ا داۋام ھالدا

 ئىسالم ئۇالرنى قىلى ، پەيدا قايمۇقۇش ھەرخىل
 ئۇزاقالش  تۇرۇپ روھى  دىن ھەقىق  ى دىنىنى  ڭ
 كەلمەكتە.

 دېگەن پىتنە» «م قتل ين أكرب وم  تن » تائاال ئالالھ

 يپىكرى  ئارقىلىق دېيىش «يامان ئۆلتۇرگەندىنمۇ
 ئىكەنلىكىنى مانيا ئۇرۇشتىن قوراللىق ئۇرۇشنىڭ

 ئەنھۇنى ڭ رەزىيەلالھ ۇ ئوسمان جاكارلىغاندەك،
 ئىسالم پىتنىلەر، باشالنغان بىلەن قىلىنىشى شېھىت
 يام ان قىرغىنچىلىقتىنمۇ ئاممىۋى ئىچىدە ئۈممىتى

 بى رگە، بى لەن بول ۇش سەۋەبچى ئاقىۋەتلەرگە
 قىلىنىش تىن شېھىت ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئوسمان
 قاتىلالرغ ا ئېلىۋالغان ئاستىغا قورشاۋ ئۇنى بۇرۇن
 ئەمەلى يەتكە س ۆزلىرىنىڭمۇ تۆۋەندىكى قاراتقان

 ئىسپاتلىدى: ئايالنغانلىقىنى

 مۇن دا  ئۇالرغ ا ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئوسمان
 مەندىن ئۆلتۈرسەڭالر، مىنى سىلەر ئەگەر» دېدى:
 ت ۈردە ھەقىقىي ھەرگىزمۇ بىرىڭالرنى-بىر كېيىن
 يېقىن بىلەن بىرىڭالر-بىر كۆرەلمەيسىلەر، ياخشى

 دۈشمەنلەر ھەممىڭالر باغلىيالمايسىلەر، مۇناسىۋەت
 بى رىڭالر-بى ر ئ ارا ئۆز بەلكى ،ئەمە! بىلەن
 1.«ئۇرۇشسىلەر بىلەن

 بولۇۋالغان مۇسۇلمان يالغاندىن يەھۇدىيلىقتىن
 س  ەبەئ ئىبن  ى ئاب  دۇلالھ پىتنىو  ور چ  وڭ

 مۇن    اپىقالر بىرقىس    ىم باش    چىلىقىدىكى
 ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئوسمان ئەمىرى مۇئمىنلەرنىڭ»

-ئ ۇرۇ  ئ ۆز ماللىرىنى خەزىنە ۋە مەنسەپلەرنى
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 ئاشكارا ئۇچۇ  دېگەندەك «تارقاتتى تۇغقانلىرىغا
 قارشى ئۇنىڭغا دەستەك قىلى  تۆھمەتلەرنى يالغان

 بول  ۇپ، قوزغىغ  ان پىت  نە جەھەت  تىن ئىچك  ى
 نەچ چە بى ر باش قا ۋە مىسىر يەمەن، نەتىجىدە
 قارشى ئەنھۇغا رەزىيەلالھۇ ئوسمان ىنۋىاليەتلەرد
 دەۋاس ى تەقۋالىق ئارتۇ  مىڭدىن 3 بىرلەشكەن
 ك ۇپرى ۋە مۇن اپىقلىق قەلبىگە ئەمما قىلغۇچى،

 بىلەن باھانىسى قىلىش ھەج كىشىلەر يوشۇرۇنغان
 ئ ۆيىنى ئۇنىڭ كېچىدىال بىر ۋە كېلىدۇ مەدىنىگە

 ئىچمەك تىن-ي ېمەك ك ۈنگىچە 43 قورشىۋېلى 
 يىل ى-32 ھىجرىيىنىڭ كېيىن، ويغاندىنق مەھرۇم

 قىلىۋېتىدۇ. شېھىت كۈنى-33 ئېيىنىڭ زۇلھەججە
 بىنت نائىلە ئايالى ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئوسمان
 يۇلۇنغ ان ك ۆينىكى، ق انلىق ئۇنى ڭ فەراپىسە
 2 كېس ىلگەن جەريانىدا قوغداش ئۇنى ۋە ساقىلى
 مۇئ اۋىيە ۋالىيسى شام بىرگە بىلەن بارمىقى تال
 ئۇنى ڭ ي ولالپ، مەكت ۇپ غاسۇفيان ئەبۇ نىئىب

 تەلەپ بېرىش  نى ئىلى    ئىنتىق  ام قاتىللىرى  دىن
 جامەسىدە چوڭ دەمەشىق مەكتۇپ مەزكۇر قىلىدۇ.

 ئ ارتۇ  مىڭدىن 28 يېغىلغان جامەگە ئوقۇلغاندا
 زارە-ايىغسېلى   ئۈن تۇتالماي ئۆزلىرىنى كىشى

   1قىلىشىدۇ.

 لىنغاندىنقى شېھىت ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئوسمان
 ئ التە ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى گەرچە كېيىن،
 رەت ئولتۇرۇش نى تەختى دە خەلىپىلىك كۈنگىچە
 ۋە ئەزالى رى ھەيئىتى مۇرەسسە بولسىمۇ، قىلغان
 س ەن ئەگەر» كىرامالرنى ڭ س اھابە چوڭ باشقا

 الرپىتنىو ور ئۇنى قىلمىساڭ، قوبۇل خەلىپىلىكنى
 ق اتتىق ئ ارقىلىق سۆزلىرى دېگەن «ئىگىلەيدۇ
 قوب ۇل خەلىپىلىكن ى نەتىجىسىدە قىلىشى تەلەپ

 يۈزىس  ىدىن ك  ۈچەيتىش ئام  انلىقنى ۋە قىلى  دۇ
 ش ەھىرىگە ك ۇفە ئىراقنىڭ مەدىنىدىن پايتەختنى
   قىلىدۇ. قارار يۆتكەشنى

 ۋە ق اتىللىرىنى ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئوسمان
 قەبى لە بى رنەچچە پەردە ئارقىسىدىكى ئۇالرنىڭ
 جازاالش نىڭ ئىچى دە ۋاقى ت تىز لىرىنىكاتىۋاش
 بولىشىدىن سەۋەبچى پاساتقا-پىتنە كۆپ تىوىمۇ

                                                 
 بېكىتى تور قىلىش مۇداپىئە سۇننەتنى ئەھلى 1

 ئەنھ  ۇ، رەزىيەلالھ  ۇ ئەل  ى قىلغ  ان ئەندىش  ە
 ئەڭ كېيى نال ئولتۇرغان دىن تەختى دە خەلىپىلىك
 بول ۇش ئەمى رى مۇئمىنلەرنىڭ ئۆزىنىڭ بۇرۇن
 بەي  ئەت الردىنيۋالى   پۈت  ۈن بى  لەن پىتىۈس  

 ئىس تانبۇل ھازىرقى قەدەمدە ئىككىنچى ئېلىشنى،
 مەدى نىگە س تانتىنىيە(دىننىكو ۋاقتى دىكى )شۇ

 رۇم چىقق  ان يولغ  ا ئۈچ  ۈن قىلى  ش ھۇج  ۇم
 بى لەن مۇداپىئەلىنىش خەتىرىدىن ئەسكەرلىرىنىڭ

 م  ۇقىملىقنى تاش  قى ۋە ئىچك  ى ۋاقىتت  ا بى  ر
 ئوس  مان قەدەم  دە ئ  ۈچىنچى كۈچەيتىش  نى،

 ڭئۇالرنى  ۋە ق اتىللىرىنى ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ
 لىرىنىكاتىۋاش   قەبىلى  لەر تۇرغ  ان ئارقىس  ىدا
 ش ام ئەمم ا قىلى دۇ. ق ارار قىلىشنى بىرتەرەپ
 نەۋرە ئەنھۇنى ڭ رەزىيەلالھۇ ئوسمان ۋە ۋالىيسى
 بەيئەت ئەنھۇغا رەزىيەلالھۇ ئەلى مۇئاۋىيە ئىنىسى
 ئەنھۇنى ڭ رەزىيەلالھ ۇ ئوس مان ئۈچۈن قىلىش

 ،قىلى   ش ەرت بولۇش ىنى جازاالپ قاتىللىرىنى
 2تارتىدۇ. باش قىلىشتىن بەيئەت ئۇنىڭغا

 ب ارلىق ئەلەيھسس االمنىڭ پەيغەمبەر يىلى ئۇ
 ئ انىمىز ئائىش ە بول ۇپ، قىلغان ھەج ئاياللىرى
 ئى دى. دەەمەم ۇكەرر مەك كە بىرگە بىلەن ئۇالر
 ئەۋۋام ئىبن ى زۇبەي ر ۋە ئۇبەيدۇلال ئىبنى تەلھە

 بىن ائەن تەلى پىگە كىرامالرنى ڭ ساھابە قاتارلىق
 بەس رە ئىراقنىڭ ئۇدۇل مەككىدىن ئانىمىز ئائىشە

 ئەل ى ئەمى رى مۇئمىنلەرنى ڭ بېرى  شەھىرىگە
 ئوس مان كۆرۈش ۈپ، بى لەن ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ
 ۋاقى ت تى ز ق اتىللىرىنى ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ
 قىلم  اقچى تەلەپ بېرىش  ىنى ج  ازاالپ ئىچى  دە
 رەزىيەلالھ ۇ ئەلى ئاڭلىغان خەۋەرنى بۇ بولىدۇ،

-36 ھىجرىنىڭ كېلى  شەھىرىگە بەسرە ھۇمۇئەن
 ئانىمىز ئائىشە ئاخشىمى كۈنى-9 ئاينىڭ-2 يىلى
 ئەتتىگەن دە ئەتىس ى ۋە كۆرۈشىدۇ بىلەن تەرەپ
 ئ ارا ئ ۆز بى لەن ي ولى تىنچلىق مەسىلىنى بۇ

 كېلىش كەندىن قىلىش قا ھەل ئ ارقىلىق كېلىش ىم
 قايتى  چېدىرلىرىغا ئۆز تەرەپ ئىككى ھەر كېيىن،
 كېلىش ىمىنى تەرەپنى ڭ ئىكك ى قالىدۇ. پئۇخال

 ئاب دۇلالھ ھېس ابلىغان ئۆل ۈم ئۈچۈن ئۆزلىرى
                                                 

 مۇئ اۋېيە بى ن ھام اد نەئى م ئابدۇلالھ ئەبۇ / ئەلپىتەن 2
 ئەلمېرۇزى
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 ي ېقىن غ ا 3888 باش چىلىقىدىكى سەبەئ ئىبنى
 پىت نە س ېپىدە مۇس ۇلمانالر قوش ۇن، مۇناپىق
 ئۈچۈن، قۇتقۇزۇش ئۆزلىرىنى ئارقىلىق چىقىرىش
 ئەل ى ۋە ئ انىمىز ئائىش ە كېيىن كېچىدىن يېرىم

 تەرەپنى  ڭ ئىكك  ى ھەر ەنھ  ۇئ رەزىيەلالھ  ۇ
 قىلى دۇ. ھۇج ۇم ۋاقىتت ا بى رال لەشكەرلىرىگە
 بىرى  دىن-بى  ر تەرەپ ئىكك  ى ھەر نەتىجى  دە

 قارش  ى بى  رىگە-بى  ر ھال  دا گۇمانالنغ  ان
 ئىكك  ى ۋە ئۆتى  دۇ ھۇجۇمىغ  ا م  ۇداپىئەلىنىش

 ئ ۇرۇش قانلىق كۈتۈلمىگەن ئوتتۇرىسىدا تەرەپ
 ىيەلالھ ۇرەز ئەلى ۋە ئانىمىز ئائىشە .يۈز بېرىدۇ

 بى  لەن ئ  اۋازى ق  ېلى  ئىككىس  ى ھەر ئەنھ  ۇ
 ئىككىس ى ھەر بول ۇپ، ئويغانغان ئۇيقۇلىرىدىن

 تىرىش چانلىق ك ۆپ ئۈچۈن توختىتىش ئۇرۇشنى
 س تىگەۈئ تۆگە ئانىمىز ئائىشە ھەتتا كۆرسىتىدۇ.

 ئۇرۇش نى تەرەپن ى ئىكك ى ھەر ت ۇرۇپ مېنى 
 قېتىمق ى ب ۇ ئۈچ ۈن چاقىرغ انلىقى توختىتىشقا

 تۆگە) يەنى «ئۇرۇشى جەمەل» ئىسمى نىڭئۇرۇش
 ئىكك  ى ھەر ئەمم  ا .ئاتىلى  دۇ دەپ (ئۇرۇش  ى
 م  ۇمكىن تى  زگىنلەش تىرىش  چانلىقى تەرەپنى  ڭ
 ئۇرۇشنى نبولغا كىرى  اقباسقۇچ بىر بولمايدىغان
 ئ ۇرۇش بۇ ئاخىرىدا قالىدۇ. يەتمەي توختىتىشقا

 بى لەن مەغل ۇبىيىتى تەرەپنى ڭ ئ انىمىز ئائىشە
 ئىززىت ى، ئ انىمىز ئائىش ە بولۇپ، ئاخىرالشقان
 1سېلىنىدۇ. يولغا شەھىرىگە مەدىنە بىلەن ھۆرمىتى

 چوڭ نۆۋەتلىك ئىككىنچى تارىوىدىكى ئىسالم
 ئەل ى يىنېك ئاي سەككىز ئۇرۇشىدىن تۆگە پىتنە

 مۇئ اۋىيە ۋالىيس ى شام بىلەن ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ
 س ۇرىيەنىڭ ئوتتۇرىس ىدا يانفس ۇ ئەبى ئىبنى

 جايالش قان بويىغ ا دەرياس ى فىرات شەرقىدىكى
 ئۈچۈن كەلگەنلىكى مەيدانغا جايدا دېگەن ينىسىفف
 ئ ۇرۇش قېتىمق ى بۇ ئاتىلىدۇ. دەپ «ينىسىفف»

 كېيىن قىلغاندىن داۋام كۈن ئۈچ ھالدا ئۈزلۈكسىز
 نى ڭ)قۇرئان قىلىش مۇرەسسە مەسىلىنى ئارىدىكى
 قىلى ش ھەل ئارقىلىق كېلىشىش( يىچەوب ھۆكمى
 ئاخىرلىشىدۇ. ئارقىلىق قارارى
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 قىلى ش مۇرەسس ە چەىب وي ھ ۆكمى قۇرئان
 ئەل ى تۆۋەندىكىچە: جەريانى قىسقىچە قارارىنىڭ

 ئالغ  ا لەش  كەرلىرىنىڭ ئەنھۇنى  ڭ رەزىيەلالھ  ۇ
 ك ۆپ قوشۇنلىرىنىڭ ئۆز ۋە ئىلگىرىلەۋاتقانلىقىنى

 لەش كەرلىرى شام كۆرگەن ئۆلۈۋاتقانلىقىنى ساندا
 ئىشلەتكەن ھېلە ئا! ئبنى ئەمرى قۇماندانى باش
 ھۆك ۈم قۇرئ ان» ئارىمىزدا كېيىن بۇندىن ھالدا

 مەقس ىتىدە بىلدۈرۈش ئوقۇمنى دېگەن «قىلسۇن
 قۇرئاننى ئۇچچىغا نەيزىلىرىنىڭ قوشۇنلىرىنى ئۆز

 بۇيرۇي دۇ، چىقىش قا مەي دانىغا ئۇرۇش تېڭى 
 قۇرئان قارى ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئەلى نەتىجىدە

 قۇرئان بىز ئەمدى كىشى ڭمى 38 لەشكەرلىرىدىن
 دېمەكچ  ى ئۇرۇش  مايمىز بى  لەن كۆت  ۈرگەنلەر

 ھال دا قويغ ان دولىس ىغا قىلىچلىرىن ى بولۇپ،
 رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى ۋە چىقىدۇ مەيدانىغا ئۇرۇش
 قۇرئاننى ڭ ب ۇ ئەل ى! يا قىلى  خىتاب ئەنھۇغا
 بولمىس ا بەر، ج اۋاپ چاقىرىۋاتقانالرغا ھۆكمىگە

 ئۆلت ۈرگەنگە اننىفف ەئ ئىبنى ئوسمان سېنى بىز
 رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى دەيدۇ. ئۆلتۈرىمىز ئوخشاش
 بى ر يەنە بىلەن مۇئاۋىيە تەرەپتىن بىر ئەنھۇنىڭ
 ئۇرۇش ۇش بى لەن ئەس كەرلىرى ئ ۆز تەرەپتىن

 ھال دا مەجب ۇرى ئۈچ ۈن بولمىغان ئىمكانىيىتى
 قوبۇل قىلىشنى ھەل مەسىلىنى ئارقىلىق مۇرەسسە
   دۇ.توختىتىلى ئۇرۇش ۋە قىلىدۇ

 ئەم رى تەرەپ تىن ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ مۇئاۋىيە
 تەرەپ تىن ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى ۋە ئا! ئىبنى
 قىلغ  ۇچى مۇرەسس  ە ئەلئەش  ئەرى مۇس  ا ئەب  ۇ

 تەيىنلىنى دۇ. قىلى   ۋەكىللىرى باش ھەيئەتنىڭ
 بىرگە بىلەن كىشى 38 تەرەپتىن ئىككى ھەر ئۇالر
 ئولت  ۇرۇپ يەردە دې  گەن جەن  دەل مەت  ۇلەۋد
 باش  اليدۇ، يېزىش  قا كېلىش  مىنى رەسس  ەمۇ

 «ئەمىرۇلمۇئمىنىن» يېزىلغان بېشىغا كېلىشىمىنىڭ
 مۇئ اۋىيە بىل دۈرگەن ئېتى راز ئاتالغۇغا دېگەن
 ئەمىرۇلم ۇئمىنىن» ئەلىنىڭ بىز ۋەكىللىرى تەرەپ

 ئ ۇنى دەپ، «قىلم ايمىز ئېتى راپ ئىكەنلىكىنى
 رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى قىلى دۇ. تەلەپ ئۆچۈرۈشنى

 پەقەت ال كې يىن ئېلىنغاندىن ىقماقۇللى ىڭئەنھۇن
 مۇرەسس ە ئوتتۇرىس ىدىكى مۇئ اۋىيە ۋە ئەلى»

 س ەپەر كېلىش ىم بۇ يېزىلىدۇ. دەپ «كېلىشىمى
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 3 )يەن ى ئېي دا رامىزان بولۇپ، يېزىلغان ئېيىدا
 ۋە مۇھ اكىمە تەپسىلىي ھەقتە بۇ كېيىن( ئايدىن
 ئىكك ى ھەر قىلىنىدۇ. قارار ئۆتكۈزۇش مۇزاكىرە

 كېلىش  ىمىنىڭ مۇرەسس  ە مەزك  ۇر ەپ  تىنتەر
 ئىزچى ل ئۇنىڭغ ا ۋە قىلى ش قوبۇل قارارلىرىنى

 ئىمزالىنى دۇ. ئەھ دىنامە ھەققى دە قىلىش رېئايە
 ھەر كېيى نال ئىمزاالنغان دىن كېلىشىمى مۇرەسسە
 بېرى  دۇ، قوي  ۇپ ئەس  ىرلەرنى تەرەپ ئىكك  ى
 رەزىيەلالھ  ۇ ئەل  ى قىلىنى  دۇ. دەپ  نە ش  ېھىتلەر
 ۋە ش  ەھىرىگە ەفك  ۇ رلىرىلەش  كە ئەنھۇنى  ڭ
 ش ام لەشكەرلىرى ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ مۇئاۋىيە
 1چىقىدۇ. يولغا قاراپ تەرەپكە

 ئەل  ى ب  ۇرۇن كېلىش  ىمىدىن مۇرەسس  ە
 ب ويىچە ھ ۆكمى قۇرئ ان ئەنھ ۇنى رەزىيەلالھۇ
 ق ارى ھېلىق ى مەجبۇرلىغ ان ئىمزاالشقا كېلىشىم
 ئەل  ى كىش  ى 33888 لەش  كەرلەردىن قۇرئ  ان
 ۋە كۆتۈرى دۇ ئىسيان قارشى ئەنھۇغا ھۇرەزىيەلال
 مۇئ اۋىيەگە قىلى ، رەت كېلىشىمنى بۇ ئۇنىڭدىن
 قىلىدۇ. تەلەپ قىلدۇرۇشنى داۋام ئۇرۇشنى قارشى
 رەت تەلىپىن ى ئۇالرنى ڭ ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى

 إن» رىم دىكى:ەك قۇرئان ئۇالر كېيىن، قىلغاندىن
 مھۆك  ۈ باشقىس  ىنىڭ ئ  الالھتىن» «هلل إال محلكرر 

 دەلى ل ئايەتنى دېگەن «يو  قىۇقوھ چىقىرىش
 ق  ارار تەرىپى  دىن ھەيئىت  ى مۇرەسس  ە قىلى   ،
 قىلى  دىغانلىقىنى، رەت ھۆك  ۈملەرنى قىلىنغ  ان
 رەزىيەلالھ ۇ تالى   ئەبۇ ئىبنى ئەلى ئۆزلىرىنىڭ
 )يەن ى چىققانلىقىنى ئايرىلى  سېپىدىن ئەنھۇنىڭ
 الھئاب دۇل ئۆزلىرىگە ۋە بولغانلىقىنى( خاۋارىجالر

 تەيىنلىگەنلىكىنى ئەمىر راسىبىنى ئەل ۋەھب ئىبنى
 كەن  تىگە ھ  ۇرۇرىييە ئىراقنى  ڭ قىلى   ، ئ  ېالن
 2كېتىدۇ.

 

 خاۋارىجالر:
 «خ ارى » ئەرەپچىدىكى دېگەن «خاۋارى »
 ش ەكلى كۆپلۈك سۆزنىڭ دېگەن چىققۇچى( )يەنى

 قارش  ى ئەنھۇغ  ا رەزىيەلالھ  ۇ ئەل  ى بول  ۇپ،

                                                 
 بېكىتى تور قىلىش مۇداپىئە سۇننەتنى ئەھلى 1
 كىتىېب تور ۋېب ئىسالم 2

 ئىس الم چىققۇچى، قارشى نىغاىد ئىسالم چىققۇچى،
 ئۇقۇمالرنى ڭ دې گەن چىققۇچى قارشى ئۈممىتىگە
   ئالىدۇ. ئىچىگە ئۆز ھەممىنى

 تۆۋەن  دىكى ئەلەيھسس  االمنىڭ پەيغەم  بەر
 خاۋارىجالرنى  ڭ بى  لەن مەزم  ۇنى ھەدىس  ىنىڭ
 بۇ بولسا ، كۆرىدىغان سېلىشتۇرۇپ قىلمىشلىرىنى

 ئاش ۇ دەل كىش ىلەرنىڭ ئېلىنغان تىلغا ھەدىستە
 بولغ ان پىكى ر ھەم بى لەن ئۇالر ۋە الرخاۋارىج
 چۈشۈنۈپ ئىكەنلىكىنى كىشىلەر ئېقىمدىكى بارلىق

 ئىبن ى ئەنە! ۋە خۇدرى سەئىد ئەبۇ يېتەلەيمىز.
 قىلىنغ ان رىۋايەت ئەنھۇمادىن رەزىيەلالھۇ مالىك

 دەي دۇ: مۇندا  ئەلەيھسساالم پەيغەمبەر ھەدىستە
 ۇ،بولى د ئىو تىالپ ئىچىدە ئۈممىتىمنىڭ مېنىڭ»

 بىر ئىچىدىن ئۇالرنىڭ نىدۇ.ۈبۆل ئېقىمالرغا ئۇالر
 ئەمم  ا ياخش  ى، ئىنت  ايىن س  ۆزلىرى ئېقىمنى  ڭ
 قۇرئ ان ئ ۇالر بولىدۇ. قەبىھ ئىنتايىن قىلىقلىرى
 ئۇالرنى ڭ تى الۋەت ئ ۇ ئەمما قىلىدۇ، تىالۋەت
 ئۇالرنى ڭ )يەن ى ئۆتمەي دۇ ئاس تىغا گېلىنىڭ
 ئ و  دىن دىن ئۇالر .(بارمايدۇ يېتى  يۈرىكىگە
 ئ ۇالر .كېتى دۇ چىقى  كەتكەندەك چىقى  يادىن
 ئ   ۇالرنى ،بول   ۇپ كىش   ىلەر ئوس   ال ئەڭ

 ئېقىم دىكى بۇ بولسۇن، مۇبارەك ئۆلتۈرگەنلەرگە
 ،چاقىرى دۇ كىتابىغا ئالالھنىڭ باشقىالرنى كىشلەر
 ،قىلماس  تىن ئەمەل ئۇنىڭغ  ا ئ  ۆزلىرى ئەمم  ا

 ئۆلتۇرۇلگۇچىلەر ۋەھالەنكى ئۆلتۈرىدۇ باشقىالرنى
 يېقىن ئالالھقا ۋە ياخشى ھەسسە نەچچە ئۇالردىن
   «بولىدۇ. كىشىلەر

 لەرم  ۇئمىن  ھەقىق  ى ئ  ۆزلىرىنى خ  اۋارىجالر
 دەپ مۇس   ۇلمانالر تەق   ۋادار ۋە جام   ائىتى
 ي ا ۋە ئ اجىز شەخسىيىتى ئۈچۈن ھېسابلىغانلىقى

 ب ارلىق قالغ ان ئارىلىش ى  مەس ىيەتكە-ھگۇنا
 ڭمۇس    ۇلمانالرنى ۋە باش    لىقلىرى دۆلەت

 دەپ پەرز قىلى ش ئ ۇرۇش قارشى رەھبەرلىرىگە
 رەزىيەلالھ  ۇ ئەل  ى س  ەۋەپتىن ش  ۇ قاراي  دۇ.
 كاپىرلىققا كېيىن كېلىشىمىدىن مۇرەسسە ئەنھۇنىمۇ
 سەپتە بىر بىلەن ئۇنىڭ ۋە ئۇنىڭغا قىلى  ھۆكۈم

 قىلى دۇ. ئ ېالن ئۇرۇش ھەممىسىگە تۇرغانالرنىڭ
 باش لىق )دۆلەت كە ئىم امەت نەزىرىدە ئۇالرنىڭ
 س ايالمغا دېموكراتى ك ھازىرقى دېگەن بولۇش(
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 تەرەپلى رى باش قا ۋە مەزھىبى ئىرقى، ئوخشاش
 س ايالم ھالدىكى تەرەپسىز ھېسابالشماستىن بىلەن

 ئۈچ ۈن، ب ولغىنى كې رەك تەيىنلىنىشى ئارقىلىق
 ب ارلىق بولغ ان خەلى پە ئ ارقىلىق يولى مىرا!

دەپ  پەرز چىقى ش قارش ى ھەممىگە خەلىپىلەرنىڭ
 1.ايدۇقار

 قارش ى ئەنھۇغ ا رەزىيەلالھۇ ئەلى خاۋارىجالر
 مەس ىلىنى ئ ۈچ تۆۋەندىكى كۆتۈرۈشتە ئىسيان
 ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ئەلى بولۇپ، قىلغان باھانە

 قانائەتلىنەرلى  ك ۋە ياخش  ى ش  ۇنچە ئۇالرغ  ا
 يەنى  ال ئ  ۇالر ،بولس  ىمۇ بەرگەن چۈش  ەنچە
 تۇرىدۇ. چىڭ پىكرىدە خاتا ئۆزلىرىنىڭ

 جەريانى دا «ئۇرۇش ى ت ۆگە» ،بىرىنچىسى
 مۇس ادىرە م ۈلكىنى مال بولغۇچىالرنىڭ مەغلۇب
 بى لەن ئاي اللىرى تارقىتىش قا، غەنى مەت قىلى 

 قىلىش  قا دې  دەك ۋە ق  ۇل ب  الىلىرىنى كىچى  ك
 بول ۇپ، ئىب ارەت دېگەندىن قىلمىدى، رۇخسەت
 چۈشەنچە مۇندا  ئۇالرغا ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى

 بولغ ۇچىالر مەغلۇب دا«ئۇرۇشى تۆگە» :بېرىدۇ
 بول ۇش مۇس ۇلمانالر ياشاۋاتقان دىيارىدا ئىسالم
-م ال ئىلكى دىكى قول ئۇالرنىڭ ،بىرگە بىلەن
 ئۈچۈن بولغىنى ئائىت خەزىنىسىگە دۆلەت مۈلۈك

 ۋە ئاي الالر .بولمايدۇ ئېلىنسا غەنىمەت مالالر ئۇ
 ئۈچ ۈن، قاتناشمىغانلىقى ئۇرۇشقا بالىالر كىچىك
 مۇئمىنلەرنى  ڭ ئىچى  دە ى  ڭئۇالرن كېلى    يەنە

 ب ولغىنى ب ار رەزىيەلالھۇئەنھامۇ ئائىشە ئانىسى
 باش قىالرغا ھېس ابىدا دېدەك ئايالالرنى ئۈچۈن،
 بولمايدۇ. قەتئىي قىلىشقا تەقسىم

 دى  ن«ئۇرۇش  ى س  ىففىين» ،ئىككىنچىس  ى
 كېلىشىمنامە جەريانىدا كېلىشىمى مۇرەسسە كېيىنكى

 سۆزنى ەندېگ «مۇئمىنىن ئەمىرۇل» ماۋزۇسىدىن
 ئىس الم ئ ارقىلىق قىلى ش رۇخسەت ەكئۆچۈرۈش

 دېگەن  دىن چۈش  ۈردى ش  ەۋكىتىنى خەلىپس  ىنىڭ
 ئۇالرغ ا ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى بولۇپ، ئىبارەت
 كېلىش ىمى ھ ۇدەيبىيە ئەلەيھسساالمنىڭ پەيغەمبەر
 س ۆزنىمۇ دېگەن پەيغەمبىرى ئالالھنىڭ جەريانىدا
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 ىتىدۇ.ئەسل قىلغانلىقىنى رۇخسەت ئۆچۈرۈشكە

 إال محلكر  إن» رىمىدىكى:ەك قۇرئان ،ئۈچىنچىسى
 چىقىرىش ھۆكۈم نىڭسىباشقى ئالالھتىن» يەنى «هلل

 كەلت ۈرۈپ دەلى ل ئايەتنى دېگەن «يو  ھەققى
 قىلىنغ ان ق ارار تەرىپى دىن ھەيئىت ى مۇرەسسە

 ئەل  ى مەسىلىس  ىدە، قىلى  ش رەت ھۆك  ۈملەرنى
  ھە ئ ۆزى س ۆز بۇ ئۇالرغا ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ

 پىت  نە س  ېپىدە مۇس  ۇلمانالر ئەمم  ا ،س  ۆز
 ئىس تېمال ئۈچ ۈن مەقسەت باتىل تۇغدۇرۇشتەك
 مۇرەسس  ە بىزنى  ڭ ئۈچ  ۈن ئۇنى  ڭ قىلىن  دى،
 ئەب ۇ ۋە ئا! ئىبنى ئەمرى بۇرۇن كېلىشىمىدىن

 مۇرەسس ە باش چىلىقىدىكى ئەلئەش ئەرىلەر مۇسا
 رېئ ايە ئىزچى ل قارارلىرىغ ا كېلىشم ھەيئىتىنىڭ
 چى  ڭ ئەھ  دىمىزدە ەرگەنب ھەققى  دە قىلى  ش
 2دەيدۇ. كېرەك تۇرىشىمىز

 خ اۋارىجالر بى لەن ئەنھ ۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى
 ھىج رىيە-33 ئ ۇرۇش ق انلىق ئوتتۇرىسىدىكى

 ئوتتۇرىس ىدىكى ھەل ۋان بى لەن باغ دات يىلى
 بول  ۇپ، لغ  انبو يى  داوب دەرياس  ى نەھرى  ۋان
 چ وڭ بى رنەچچە ب ۇرۇن ئۇرۇشىدىن نەھرىۋان
 س الغان قۇال  نەسىھەتلىرىگە كىرامالرنىڭ ساھابە
 ئەل ى ھال دا قىلغان تەۋبە خاۋارىجالر قىسىم بىر

 بولسىمۇ، قوشۇلغان سېپىگە ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ
 ك اپىر ت ۇرۇپ، چىڭ پىكرىدە ئۆز كۆپىنچىلىرى

 ك اپىر ھەممىس ى قىلغانالرنىڭ ئىتائەت خەلىپىگە
 بى ر ئ ارقىلىق، سەپس ەتىلەر دېگەندەك بولىدۇ،
 ئىچك ى قىلىشقا ھۇجۇم شەھىرىگە ەفۇك تەرەپتىن
 تەرەپ تىن بى ر يەنە قىلس ا، تەييارلىق جەھەتتىن
 ب  ارلىق تۇرغ  ان قارش  ى پىك  رىگە ئۇالرنى  ڭ

 قىلىش قا قى رغىنسىال تاپ پۇرسەت مۇسۇلمانالرنى
 ھال دا ئاش قان ھەددى ن ھەتتا ئۇالر .باشاليدۇ
 ئەرەتنىم ۇ ئىبن ى خەبب اب ۋالىيس ى نەھرىۋان
 كې يىن، ئۆلتۈرگەن دىن وشۇپق بىلەن ئائىلىسى

 تۇيۇقس ىز نەھرىۋانغ ا ئەنھ ۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى
 بەەۋت خ اۋارىجالرنى پۈتۈن بېرپ تارتى  لەشكەر
 چاقىرى دۇ. قوشۇلۇش قا س ېپىگە ئۆز ۋە قىلىشقا
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 ي ېقىن مىڭغ ا ت ۆت ئاساس ەن چاقىرىققا مەزكۇر
 قىلى   تەۋبە ھالەتتە يالغان يا ۋە راست خاۋارى 
 قوش  ۇلغان س  ېپىگە ئەنھ  ۇ ۇرەزىيەلالھ   ئەل  ى

 يەنىال خاۋارى  يېقىن مىڭغا تۆت قالغان بولسىمۇ،
 ئەل ى ئۈچۈن، تۇرغانلىقى چىڭ پىكىرلىرىدە ئۆز

 ئۆلتۇرى دۇ، ھەممىنى ئۇالرنىڭ ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ
 ۋە كىشى توققۇز رىۋايەتتە بىر ئىچىدىن ئۇالرنىڭ

 قۇتۇلغ ان قېچى  كىشى قىرىق رىۋايەتتە بىر يەنە
 خ اۋارىجالر قىلغان تەۋبە يالغاندىن ئۇالر ،بولۇپ
 قوبۇل ئىدېيىسىنى خاۋارىجلىق ئەتراپتىكى بىلەن

 ئەنھۇغ ا رەزىيەلالھ ۇ ئەلى يىغى ، قىلغۇچىالرنى
 بولس ىمۇ، قوزغىغان ئىسيان قېتىم سەككىز قارشى

 بولىدۇ. مەغلۇب خاۋارىجالر ھەممىسىدە ئۇالرنىڭ

 شېھىت ۇئەنھ رەزىيەلالھۇ ئەلى خاۋارىجالرنىڭ
 ۋە خەلىپەلى  رىگە ئەمەۋى كېيىنم  ۇ قىلىنغان  دىن

 قوراللى ق قارش ى خەلىپەلىرىگىمۇ ئابباسىي ھەتتا
 بى لەن داۋامالشتۇرۇش ئۈزلۈكسىز ھەرىكەتلىرىنى

 ت ارقىتىش ئىغ ۋا-پىت نە زام انىمىزغىچە بىرگە،
 س  ېلى  زىي  ان ئ  ۈممىتىگە ئىس  الم ئ  ارقىلىق

   ەتتۇر.ھەقىق ئاچچىق بىر يەنە كېلىۋاتقانلىقى

 ئەلئەزارى ق ئىبن ى ن افىئ يىلى-64ھىجرىيە 
 ئەگەش كۈچىلىرى خاۋارىجنى ڭ چ وڭ ئىسىملىك
 پۈت ۈن قەدەر، قىلغانغ ا پەيدا ئېقىمىنى ئەزارىقە

-ئەقى دە بىر ئوخشاش ۋە پىكىر ھەم خاۋارىجالر
 بارلىققا ئېقىمى ئەزارىقە بولسىمۇ، بولغان ئېتىقادتا

 پ ارچىلىنىش ئىچىدە خاۋارىجالر كېيىن كەلگەندىن
 دىنئوتتۇز بىلەن ئۆتىشى زاماننىڭ ۋە بېرىدۇ يۇز

 ئۇالر كېلىدۇ. بارلىققا ئېقىملىرى خاۋارى  ئارتۇ 
 ئېقىمالر بولمىغان ئوخشاش تەرىپىگە ھەر دۇنيانىڭ
 ئىچى دىكى ئۇالرنى ڭ بولۇپ، تارىغان ھالىتىدە

 كېلىش  ىمى مۇرەسس  ە مەزھەپ، مەش  ھۇر ئەڭ
 ھەرىكەتلى  رى پ  اللىققو ھەي  ئەتكە تۈزگ  ۈچى
 يەھي ا ئىبن ى ئابدۇلالھ بولغان مەشھۇر ئارقىلىق
 «ئەب  ازىيەلەر» ئەگەش  كەن ئەب  ازېيەگە ئىبن  ى

 ،«يەىيەزى  د» ،«يەىھەپس  » ئ  ۇالر بول  ۇپ،
 قات  ارلىق «ت  ائەتچىلەرىئ» ۋە «يەىھارس  »

 ئ ۇالر بۆلۈنى دۇ. ئېقىمالرغ ا كىچىك بىرنەچچە
 يەمەن ۋە ئوممان زەنجىبار، ئالجىرىيە، ماراكەش،
 رايۇنلىرى دا بەزى ئەللىرىنى ڭ ئىس الم قاتارلىق

 ي ا ۋە تىكلى گەن ھ اكىمىيەت بولسىمۇ ۋاقىتلىق
 ئۈچ   ۈن قوزغىغ   انلىقى تەس   ىر چوڭق   ۇر

 راي ونالردا مەزكۇر قالدۇقلىرى نىڭ«ئەبازېيەلەر»
 خاۋارىجالرنى ڭ ۋاقىتت ا ئەين ى 1تېپىلىدۇ. كۆپ

  دارتەق ۋا ئەڭ ئۆزلىرىنى ۋە ئۇچرىغان تەسىرىگە
 پۈت ۈن باش قا ئۆزلىرىدىن ھېسابالپ، لەرمۇئمىن

 قىلى  دىغان ھۆك  ۈم «كاپىرلىقق  ا» ئېقىمالرن  ى
 .ئۇچراتقىلى بولىدۇ يەردە ھەرنى ئېقىمالر

 ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى خەلى پە تۆتىنچى
 ئۇل ۇغ مىالدى يە(-663) يىلى-48 ھىجرىيىنىڭ

 دېگەن مۇلجەم ئىبنى ئابدۇراھمان ئېيىدا رامىزان
 كې يىن، قىلىنغان دىن شېھىت قولىدا رىجنىڭخاۋا
 ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ھەس ەن ئوغلى چوڭ ئۇنىڭ
 ئولتۇرغان دىن تەختىدە خەلىپىلىك مۇددەت قىسقا

 قېن  ى مۇس  ۇلمان ئۈچ  ۈن تەخ  ت كې  يىن
 بىرلىكنى ئىچىدە ئۈممىتى ئىسالم ۋە ئاققۇزماسلىق

 ئىبنى مۇئاۋىيە تەختنى يۈزىسىدىن قىلىش ساقالپ
 ئىس الم بى لەن بې رىش ئۆتۈنۈپ نغايافسۇ ئەبى

 ئ ارقىلىق تۇرغ ۇزۇش بىرلى ك چوڭ دۇنياسىدا
 نەۋرىس ى سۆيۈملۈك ئەلەيھسساالمنىڭ پەيغەمبەر
 ب ۇ ئ الالھ سەييىد، ئوغلۇم بۇ نىڭمې» ھەققىدە
 كەت كەن بۆلۈن ۇپ ئىككى گە ئ ارقىلىق ئوغلۇم

 م ۇمكىن قىلىش ى ئىسالھ جامائىتىنى مۇسۇلمانالر
 ئايالندۇرى  دۇ. ىلى  يەتكەئەم س  ۆزىنى «دې  گەن
 پى داكارلىق ك ۆپ ش ۇنچە ئەپسۇس كى تولىمۇ

 ئاشۇ يەنىال ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ھەسەن كۆرسەتكەن
 ھىجرىيە نەتىجىسىدە مېكىرى ھېلە پىتنىوورالرنىڭ

   .قىلىنىدۇ شېھىت زەھەرلىنى  يىلى -49

 بىرلى ك چ وڭ مەزكۇر يىلى-48 ھىجرىيىنىڭ
 ولتۇرغ  انئ تەختى  دە خەلىپىلى  ك نەتىجىس  ىدە

 39 خەلىپىلىك ى نىڭس ۇفيان ئەبى ئىبنى مۇئاۋىيە
 ۋاپاتى دىن ئۇنى ڭ لۇپ،وب سۈرگەن ھۆكۈم يىل
 تۈزۈلگەن بىلەن ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ھەسەن كېيىن

 يەزى دنىڭ ئوغلى ئۇنىڭ ھالدا، خىالپ كېلىشىمگە
 چىقىرىلىش ى تەخى تكە س ۈپىتىدە ۋارىسى تەخت
  قىلىدۇ. پەيدا غۇلغۇال چوڭ دۇنياسىدا ئىسالم

 ئائىلىس ىنى ئۇنىڭ ۋە ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى
                                                 

 سەرجانى راغىب دوكتۇر / بېكتى تور ىقىسسىلىر ىسالمئ 1



 

44 

 

 گ ۇرۇپپىالر قىلى دىغان باھ انە سۆيىدىغانلىقىنى
 ئەلى ئېلىنى  مۇئاۋىيەدىن ئىبنى يەزىد خىالپەتنىڭ
 س ەيىنۇھ ئ وغلى كىچىك ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ
 تەلەپ بېرىلىشىنى ئۆتكۈزۇپ ئەنھۇغا رەزىيەلالھۇ
 كۆتۈرۈش  كە يانئىس   تەرەپ  تە-تەرەپ قىلى   ،
 قېلىش ىدىن كېتى   قولىدىن تەختىنىڭ باشاليدۇ.

 يىل  ى-63 ھىجرىيىنى  ڭ يەزى  د، ئەنس  ىرىگەن
 ئەڭ پەيغەمبىرىمىزنى    ڭ مىالدى    يە(-638)

 رەزىيەلالھۇ ھۇسەيىن بولغان نەۋرىسى سۆيۈملۈك
 چاقىرى دۇ شامغا قوشۇپ بىلەن ئائىلىسى ئەنھۇنى

 ەكەلگىنى  د چ  ۆللىرىگە كەرب  اال ئىراقنى  ڭ ۋە
 ھەمراھلى رى ۋە ئائىلىس ى ب الىلىرى، نارەسىدە
 ۋاقىتت ا بىرال كىشىنى 48 يجەمئى قوشۇپ بىلەن

   قىلدۇرۇۋېتىدۇ. شېھىت ۋەھشىلەرچە

 ئېقىملىرىنىڭ شىئە ۋەقە قانلىق ئېچىنىشلىق بۇ
 بى ر بى لەن بول ۇش س ەۋەب كېلىشىگە بارلىققا
 دۇنياس ىدا ئىس الم بۇيان ئەسىردىن 34 ۋاقىتتا،
 ھەرخى  ل ۋە ئۇرۇش  الر ق  انلىق ك  ۆپ ئەڭ

 كەلمەك  تە. بول  ۇپ س  ەۋەب كىرىزىس  لەرگە
 ۋە يەمەن لى ۋان، سۈرىيە، ئىرا ، زامانىمىزدىكى

 ھەر دۇنيانىڭ ۋە دۆلەتلەردىكى قاتارلىق پاكىستان
 دۈش مەنلىك س ۈننىي-شىئە جايلىرىدىكى قايسى

 ئېچىنىش   لىق ئۇالرنى   ڭ ۋە ھەرىكەتلى   رى
 داۋام ى تنىلەرنىڭپى چوڭ ئاشۇ ئەنە ئاقىۋەتلىرى
   ھېسابلىنىدۇ.

 ق ان ك ۆپ شۇنچە مۇئاۋىيەنىڭ ئىبنى يەزىد
 تەخت ى خەلىپىلىك ئېرىشكەن بەدىلىگە ئاققۇزۇش
 بول ۇپ، قىلغ ان ۋاپا يىل تۆت پەقەتال ئۇنىڭغا
 ۋالغ انۇئولتۇر تەخىت تە كېيىن ۋاپاتىدىن ئۇنىڭ
 خەلىپىلىكىم ۇ يەزى دنىڭ ئىبن ى مۇئاۋىيە ئوغلى
 ئۆزىنى ڭ ئ ۇ س ۈرىدۇ. ھۆكۈم ئاي ئۈچ ئاران

 خەل ق س ۈپىتىدە خەلى پە ت ۈپەيلى كېسەللىكى
 ئالەم بۇ چىقالماي قېتىممۇ بىر ئالدىغا ئاممىسىنىڭ

 خوشلىشىدۇ. بىلەن

 ئەگەش گۈچى ي اردەمچى، س ۆز دېگەن شىئە
 بول  ۇپ، ئىپادىلەي  دىغان ئۇق  ۇمالرنى دې  گەن
 ئەگەش كۈچى ئەنھۇغا رەزىيەلالھۇ ئەلى ئۆزلىرىنى

 قارىغۇچىالرنىڭ  دەپ بەرگۈچى ياردەم ڭغائۇنى ۋە

 دې گەن ش ىئەلىك ئاتىلىدۇ. دەپ شىئە ھەممىسى
 كىش  لەر قاراش  تىكى ك  ۆز بولمىغ  ان ئوخش  اش
 ھال دا تايانغ ان دەلىل لەرگە ئەقلىي تەرىپىدىن،
 ئىسالم بولۇپ، ئېقىم بىر قىلىنغان ئىجاد يېڭىدىن

 ئىو تىالپالر ۋە پىت نىلەر كۆپ ئەڭ دۇنياسىدىكى
 ئىچى گە ئ ېقىم ب ۇ تېپىلى دۇ. ئىچىدە لەرشىئە

 قاراشلىرىنى، كۆز شەخسى ئۆزىنىڭ كىشى خالىغان
 نىىد ھەۋەسلىرىنى ھاۋايى ۋە خاھىشلىرى كۆڭۈل
 ئەھل ى بەزىلەر كىرگۈزەلەيدۇ. سۈپىتىدە ئەھكام
 چېكى  دىن ھۆرمەتلەش  تە ئىم  امالرنى ۋە بەيتن  ى

 مۆتى  دىللىككە بەزىلى  رى يەنە ئاشۇرۇۋەتس  ە،
 بى ر پەيغەمبەرنى ڭ بىر ھەر بەزىلىرى ۇ،چاقىرىد
 ۋەكىلى پەيغەمبىرىمىزنىڭ بىزنىڭ بولىدۇ، ۋەكىلى
 بەزىلى رى يەنە دېس ە، ئىدى ئەلەيھسساالم ئەلى
 پەيغەمبەرلى ك س ەۋەبىدىن خاتالىقى لنىڭىئىجىبر
 ئورنىغ ا كېلى دىغاننىڭ ق اتالىب ئەبۇ ئىبنى ئەلى

 دۇ.دەي  قالغان كېلى  ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد
 م  ۇھەممەد پەيغەمبەرلىك  تە ئ  ۇنى بەزىلى  رى
 يەنە ،دېس ە ئى دى ش ېرىك بىلەن ئەلەيھسساالم

 .كۆتۈرى دۇ دەرىجىسىگە ئىالھلىق ئۇنى بەزىلىرى
 بۆلۈنى دۇ. پىرقىغ ا ك ۆپرەك تى ن 18 شىئەلەر
 ش ىئە ستانىىشەھر ئالىمى ۋەلجامائە ەسۈنن ئەھلى
 ئىس مائىلىيە، يە،ىزەي د ئىم ام، 33 ىنىڭمەزھىپ

 ئېقىمغ  ا چ  وڭ 2 دەپ يەئەلەۋى   ۋە ۇرۇزى  يەد
 ئۇالرنى ڭ بولس ا قالغ انلىرى بۆلۈنىدىغانلىقىنى،

 ئىزاھاليدۇ. ئىكەنلىكىنى شاخچىلىرى

 پىرقىلىرىن  ى مەش  ھۇر ش  ىئەلەرنىڭ
 :ىلەردىن ئىبارەتتۆۋەندىك

 ش  ىئەلەر قىلغ  ۇچى ئېتىق  اد ئىمامغ  ا 33 -3
 دەپم  ۇ «يەلەرى  جەئفەر» ۋە «ئىم  امچىالر»

 ئەلەيھسساالم پەيغەمبەر ئۇالر بولۇپ، انئاتىلىدىغ
 كې  يىن ئۆزى  دىن ئ  ۈممىتىنى ئىس  الم پۈت  ۈن

 بۇيرىغان قىلىشقا ئىتائەت ئىمامغا 33 تۆۋەندىكى
 رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى ئىم امالر ئ ۇ قارايدۇ. دەپ

 ئىبنى ھۈسەين ئىمام ،ئەلى ئىبنى ھەسەن ئەنھۇ،
 ئىبن ى م ۇھەممەد ئەلى، ئوغلى ھەسەننىڭ ،ئەلى
 س ادىق، م ۇھەممەد ئىبنى جەئفەر ەلباقىر،ئ ئەلى
 مۇس ا ئىبن ى ئەلى ئەلكازىم، جەئفەر ئىبنى مۇسا

 ئىبن ى ئەل ى ئەلجەۋاد، ئەلى مۇھەممەد ئەلرىزا،



 

45 

 

 ئەل  ى ئىبن  ى ھەس  ەن ،ئەلھ  ادى م  ۇھەممەد
 ئەلمەھدى ئەلھەسەن ئىبنى مۇھەممەد ئەلئەسكەر،
 ئىم  ام ئ  اخىرقى ب  ۇ بول  ۇپ، قات  ارلىقالر

 س امەررا ئىراقنىڭ ۋاقتىدىال ككىچى «ئەلمەھدى»
 كەتكەنچە كىرى  ئىچىگە تاغنىڭ بىر شەھىرىدىكى
 ئىم  ام» يېقىن  دا ئەمم  ا ،چىقمى  دى ت  ېوىچە

 ئېتىق  اد دەپ چىقى  دۇ س  ۈپىتىدە «ئەلمەھ  دى
 قىلىدۇ.

 رەزىيەلالھ ۇ ھۈس ەين ئىمام زەيدىيەلەر -3
 چىققان ئوتتۇرىغا كېيىن قىلىنغاندىن شېھىت ئەنھۇ

 ئىبن ى زەي د ئىم امى-2 نىڭش ىئەلەر بولۇپ،
 قارشى ھاكىمىيىتىگە ئەمەۋىلەر ئابىدىننىڭ زەينۇل

 ئۈچ   ۈن قاتناش   قانلىقى ھەرىكەتلى   رىگە
 ئەھل  ى ب  ۇالر ئاتىلى  دۇ، دەپ «زەي  دىيەلەر»

 ھېچبى ر بولۇپ، يېقىن ئەڭ ۋەلجامائەگە سۈننىي
 ھەزرىت ى ۋە قىلمايدۇ ھۆكۈم كاپىرلىققا ساھابىنى

 3 قات ارلىق س مانئو ۋە ئ ۆمەر ر،ى بەك ئەبۇ
 قىلىدۇ. قوبۇل خەلىپىلىكىنىمۇ خەلپىنىڭ

 ئەڭ قالس ا ئىمامچىالردىن ئىسمائىلىيەلەر -3
 بول ۇپ، پى رقە بىر ئىگىلەيدىغان سانلىقنى كۆپ
 جەئ فەر ئىمامى-6 ئۆزلىرىنىڭ شىئەلەر قىسىم بىر

 چ وڭ ئۇنىڭ ئىماملىق كېيىن ۋاپاتىدىن سادىقنىڭ
 يەنە ،دېس ە ى دۇقال مۇبارەككە ئىسمائىل ئوغلى

 ۋاقتى دىال ھاي ات دادىسىنىڭ ئىسمائىل بەزىلىرى
 كىچىك ئۇنىڭ ئىماملىق ئۈچۈن غانلىقىبول ۋاپات

 دەپ ،قالى   دۇ ئەلكازىمغ   ا مۇس   ا ئ   وغلى
 مەزھىب ى ئىس مائىلىيە ئ ارقىلىق ئىوتىالپلىشىش

 كېلىدۇ. بارلىققا

 ياش  ايدىغان دەەت  ۈركىي «ەلەرلەۋى  يئە» -4
 ئەل  ى ئ  ۇالر بول  ۇپ، ئىب  ارەت ئەلەۋىلەردى  ن
 جەننەت، قىيامەت، چوقۇنىدۇ، ئەنھۇغا رەزىيەلالھۇ

 نام از، ۋاقىتت ا بىر بىلەن قىلىش ئىنكار خنىوزاد
 ىيھىن د ئ ۇالر قىلىدۇ، ئىنكار ھەجنىمۇ ۋە روزا

 ئۆلگەن دىن ئىنسان بىر» ئوخشاش دىنىدىكىلەرگە
 ب وۋا  تۇغۇلغ ان يېڭ ى روھىي ئۇنىڭ كېيىنال

 )روھ  الر كېلى  دۇ دۇنياغ  ا قايتى  دىن س  ۈپىتىدە
 دۇ.لى  قى ئېتىق  اد دەپ «تۇرى  دۇ( ئالمىش  ى 
 ئىبادەت ۋە ئىبادەتوانىلىرى ئالدىغا ئۆز ئۇالرنىڭ

 جەم» ئىبادەتو انىالر مەزكۇر ،بولۇپ شەكىللىرى
 ئاتىلىدۇ. دەپ «ئۆيلىرى

 مەركەز س   ۇرىيەنى «نۇس   ەيرىييەلەر» -2
 نىڭىئەلنۇس  ەير ئىبن  ى م  ۇھەممەد قىلغ  ان
 س ۈرىيەنى نس ىيەفرا بول ۇپ، لىرىئەگەشكۈچى
 ب ۇ فرانس ۇزالر ۋاقى تالردا قىلغ ان مۇستەملىكە
 ئ  ۇالر ئاتىغ  ان. دەپ «ئەلەۋى  يلەر» پىرقىن  ى
 ۋە مەخپى قېتىم ئۈچ ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر
 رەزىيەلالھ ۇ ئەلى ھالدا ئاشكارا قېتىمداتۆتىنچى 
 قىلى دۇ. داۋا تەيىنلىگەنلىكىن ى خەلىپە ئەنھۇنى
 ئىماننى ڭ يوش ۇرۇش نىدئېىتق ا-ئەقىدە ئۇالر

  قارايدۇ. دەپ دۇر،ئاالمىتى كامىللىقنىڭ

 مۇس   ۇلمان يېنى     يەھ   ۇدىيلىكتىن -6
 مەزھى پىگە ش ىئە ۋە قىلىدىغان داۋا بولغانلىقىنى

 دې گەن س ەبەئ ئىبن ى ئابدۇلالھ سالغان ئاسا!
 دەپ «سەبەئىيەلەر» شىئەلەر ئەگەشكەن مۇناپىققا
 چېكى دىن ھەققى دىكى بەيت ئەھلى ئۇ ئاتىلىدۇ.

 چىقى رىش ئوتتۇرىغ ا خۇراپاتالرنى ئاشۇرىۋاتقان
 ي ۈرۈپ كېزى   ي ۇرت-يۇرتم ۇ بىرگە، بىلەن
 ئىس  الم ئ  ارقىلىق ت  ارقىتىش پاس  ات-پىت  نە

 سەۋەب پىتنىلەرگە چوڭ كۆپ شۇنچە تارىوىدىكى
 ب ارلىق يەھۇدىيلىقتىكى ئۇ ۋاقىتتا ئەينى .بولغان
 ش ىئەلەر راش الرنىقا ك ۆز ۋە ئېتىق اد خۇراپىي
 .اتقانتارق كۆلەمدە كەڭ ئارىسىغا

 ئەنھ ۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى «يەلەرىسانىك» -1
 رەزىيەلالھ ۇ ھەس ەن كېيىن، قىلىنغاندىن شېھىت

 مۇئ  اۋىيەگە تەختىن  ى خەلىپىلى  ك ئەنھۇنى  ڭ
 ئوتتۇرىغا پبىلدۈرۈ نارازىلىق بېرىشىگە ئۆتۈنۈپ
 ى ڭئەنھۇن رەزىيەلالھ ۇ ئەل ى بولۇپ، چىققانالر
 بولغ ان ئايالىدىن ئىسىملىك ەرفجەئ ىبىنت خەۋلە

 ئ ېالن دەپ خەلىفە ىيەنىفئەلھەنە ئىبنى مۇھەممەد
 ھەنەفىينى ڭ ئىبنى ئىسىم دېگەن كىسانى قىلىدۇ.

 ئۇنىڭغ   ا بول   ۇپ، ئىس   مى ش   اگىرتىنىڭ
 دەپ «لەركىس انىيە» ھەممىس ى ئەگەشكەنلەرنىڭ

 ئاتىلىدۇ.

 ب  ۇئە ئىبن  ى مۇخت  ار «لەرىيەمۇخت  ار» -3
 ب ۇ بول ۇپ، ئەگەشكەنلەر ىگەفئەلسەقە ئۇبەيدە

 ۋە ئۆلمىگەنلىكىنى ھەنەفىينىڭ ئىبنى ئېقىمدىكىلەر
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 قىلىدۇ. داۋا كېلىدىغانلىقىنى قايتى  يېقىندا

 كىرامالرنى  ڭ س  اھابە «رافى  زەلەر» -9
 ئۈچ   ۈن قىلغ   انلىقلىرى رەت كۆپىنچىس   ىنى

 ئاتالغ ان دەپ قىلغ ۇچىالر رەت يەنى «ىزەفرا»
 ئابباس ىيالر ھەتت ا ۋە ئەمەۋى لەر الرئۇ بولۇپ،

 ئىمامس  ىز ئ  ۇالر قىلى  دۇ. رەت خەلىپىلىكىنىم  ۇ
 ئېتىق اد دەپ ،بولمايدۇ قىلغىلى ئۇرۇش راللىقوق

 بىلەن ياغاچالر قارشى دۈشمەنگە ئۈچۈن قىلغانلىقى
 «ياغاچچىالر» ئۇالر شۇڭا .كۆرسەتكەن قارشىلىق
   ئاتىلىدۇ. دەپمۇ

 مىيەلەراتىف    گەرچە «رۇزى   لەرۇد» -38
 ئەمرۇلال ھاكىمى شىئەلەرنىڭ جەريانىدا ھاكىمىيىتى

 تەۋە ئېقىمىغ  ا ش  ىئە ئەگەش  كەن ئەلف  اتىمىيەگە
 ئەلەيھىسس االمنىڭ ئىيسا ئۇالر ،بولسىمۇ كىشىلەر
 داۋا ئىكەنلىكىن ى پەيغەمبى رى دىنالرنىڭ پۈتۈن

 قىلىشىدۇ.

 غەلى  تە قىس  ىم بى  ر ش  ىئەلەرنىڭ
 :ئېتىقادلىرى

-ھگۇن ا ئىمامالرنى ڭ پۈت ۈن شىئەلەر -3
 قىلى   ، داۋا ئىكەنلىكىن  ى پ  اك ىنتەتىيس  ئمە

 ئارىلىش ى  ەتكەىيس ئمە-ھگۇنا پەيغەمبەرلەرنىڭ
 ي و  ئىمامالرنى ڭ ئەمم ا ،بار ئېھتىمالى قىلىش
 قىلىدۇ. ئېتىقاد دەپ

 ۋە ئ ۆمەر ئەبۇبەكىر، شىئەلەربىر قىسىم  -3
 كاتت  ا قات  ارلىق س  ەفھە ،ئائىش  ە ئوس  مان،
 ئۇالرغ ا ۋە قىلىدۇ ھۆكۈم پىرلىققاكا ساھابىلەرنى

 كۈزىدۇ.گتە تىل

 يوش ۇرۇش ئېتىق ادنى-ئەقى دە شىئەلەر -3
 ق اراپ، دەپ ئىپادىس ى ىنى ڭقكامىللى ئىماننىڭ
 ئاغزى دا تۇرۇپ، ئويالپ بىرنەرسە باشقا كۆڭلىدە
 دەپ دۇرۇ! سۆزلەش  نى نىتەتۈرس  ى ئۇنى  ڭ
 قارايدۇ.

 دۇرۇ! لىنىش نىنىكاھ ۋاقىتلىق شىئەلەر -4
 دەپ ئى ش لىقبساۋا بەلكى ،توختىماستىن پالدە

  قارايدۇ.

-38 ئېيىنىڭ مۇھەررەم يىلى ھەر شىئەلەر -2
 شېھىت ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ھۈسەين ئىمام كۈنى

 ئ ۆزلىرىنى ئۈچ ۈن تۇت ۇش ماتەم قىلىنغانلىقىغا
 ق  ان بەدەنلىرى  دىن ئ  ۇرۇپ بى  لەن پىچ  اقالر

 قۇزىدۇ.قئا

 ئ الالھ نى ڭ«كەرى م قۇرئان» شىئەلەر -6
 1888 چېغى دا بولغ ان نازى ل ئەسلى تائاالدىن
 ئەل ى ساھابىلەرنىڭ كېيىنچە ئىكەنلىكىنى، ئايەت

 ي  و  ئ  ايەتلەرنى ب  ارلىق كەل  گەن ھەققى  دە
 قۇرئ ان» ھ ازىرقى سەۋەبلىك، قىلىۋەتكەنلىكى

 ۋااد قالغانلىقىنى ئايەتكە 6363 ئايەتلىرى «كەرىم
 كامى ل قۇرئ اننى شىئەلەر سەۋەبتىن شۇ قىلىدۇ.
 ئەھل ى قۇرئاننى ڭ ،بەرمەي ئەھمى يەت يادالشقا
 نۇسوىس ىنىڭ ئەس لى ئاتالمىش قولىدىكى بەيت
  ساقاليدۇ. كېلىشىنى قايتى 

 باش  قىالر بەيت  تىن ئەھل  ى ش  ىئەلەر، -1
 ھەدىس لەرنى پۈتۈن قىلىنغان رىۋايەت تەرىپىدىن

 پەيغەم   بەر بەي   ت )ئەھل   ى قىلى   دۇ. رەت
 .دېگەنلىكتۇر( ئائىلىسىدىكىلەر

 جىھ  اد ئىمامس  ىز ئىس  المدا ش  ىئەلەر -3
 ئىس المىي ،غ انلىقتىنقىل ئېتىق اد دەپ ،بولمايدۇ

 قىلىدۇ. ئىنكار ىنىىسھەمم جىھادالرنىڭ

 ئۈچ ۈن بولمىغ ان ئىم ام شىئەلەر بەزى -9
 قارايدۇ. دەپ ھاجەتسىز ئوقۇش نامىزى جۈمە

 ئېيىنى ڭ زۇلھەج جە يىلى ھەر شىئەلەر -38
 ئەل  ى خەلىپىلىكن  ى پەيغەمبىرىمى  ز ك  ۈنى-33

 ،ئى دى ك ۈن تاپش ۇرغان ئەنھۇغ ا رەزىيەلالھۇ
  ئۆتكۈزىدۇ. بايرام بىلەن ئېتىقاد دېگەن

 ۋە ھېيت قۇربان ھېيت، روزا شىئەلەر دېمەك:
 يىل دا بول ۇپ، ك ۈنى-33 ئېيىنى ڭ زۇلھەججە
 ئەل ى ئ ۇالر .ئۆتكۈزىدۇ بايرام قېتىم 3 جەمئى

 س االمئەلەيھىس پەيغەم بەر ئەنھ ۇنى رەزىيەلالھۇ
 ئەمما قىلىدۇ. تىقادېئ دەپ خەلىفە قويغان سايالپ
 ئېتى راپ ۋان ىاد ب ۇ ئەنھ ۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى

 ئەگەر توختىلى ، ھەقتە بۇ ئۆزىمۇ ئۇ قىلمايتتى،
 ۋاقتى دا ھاي ات ئەلەيھىسس االم پەيغەم بەر مېنى

 مەن ئى  دى، بولس  ا تەيى  نلىگەن خەلى  پىلىككە
 الھ  ۇرەزىيەل ئوس  مان ۋە ئ  ۆمەر ئەب  ۇبەكىر،

 .دېگەن التتىم،وب قىلمىغان بەيئەت غاھۇالرنئە
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 بى لەن ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر شىئەلەر -33
 زىشىس  رەسىملىرىنى ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئەلى
 دەپ دۇرۇ! ئېسىش نى مەسچىتلەرگە ئۇالرنى ۋە

  قارايدۇ.

 يۇماي پۇتىنى ئالغاندا تاھارەت شىئەلەر -33
   قىلىدۇ. ەسىھم ئۈستىگە پۇتنىڭ ئايا  ياالڭ

 ن امىزىنى، ئەسىر بىلەن پىشىن شىئەلەر -33
 ئوقۇيدۇ. پۈرۈبىرلەشت خۇپتەننى بىلەن شام ناماز

 رەزىيەلالھ ۇ ھۈس ەين ئىم ام شىئەلەر -34
 جاينى ڭ دې گەن كەرب اال قىلىنغان شېھىت ئەنھۇ

 ش ۇ ئوقۇغان دا ناماز ،ئۇلۇغلىغانلىقتىن توپىسىنى
 دې گەن ،ەككېر قىلىش سەجدە ئۇستىگە نىڭتوپى

 ياساپ بىلەن توپىسى كەرباال مەزكۇر بىلەن ئېتىقاد
   قىلىدۇ. سەجدە ئۈستىگە خىشنىڭ شۇرۇلغانىپ

 رەزىيەلالھ   ۇ ئەل   ى ش   ىئەلەر بەزى -32
 قىلى  ، ئىنك ار بولغ انلىقىنى ۋاپ ات ئەنھۇنىڭ
 ۋە كېتىلگەنلىكىن ى چىقى  ئېلى  ئاسمانغا ئۇنىڭ
   قىلىشىدۇ. داۋا ىدىغانلىقىنىلكى قايتى  يېقىندا

 م    ۇھەممەد ش    ىئەلەر بەزى يەنە -36
 نىكېلى  دىغانلىقى ىلى   ىرت ئەلەيھىسس  االمىنىڭمۇ

 .ئېيتىدۇ

 2 دىنىنىڭ ئىسالم پېشۋالىرى لەرنىڭشىئە -31
 ي و  ىن ىپەرز زاك ات بولغان بىرى ئاساسىنىڭ

 بەش تىن دۇنيانى ڭ م ال ئورنىغ ا ئۇنىڭ قىلى 
 ىنبەش ت ئ ۇ بۇيرۇي دۇ. قىلىشقا دىقەەس بىرىنى
-3 بۆلىدۇ: ھەسسىگە 6 تۆۋەندىكىدەك بىرىنىمۇ
-3 ھەقق ى، پەيغەمبەرنىڭ-3 ھەققى، ئالالھنىڭ

 پەيغەم    بەر-4 ھەقق    ى، ئىمامالرنى    ڭ
 يې تىم بولغ ان تۇغقانلىرى دىن ئەلەيھىسساالمنىڭ
 پەيغەم    بەر-2 ھەقق    ى، يېس    ىرالرنىڭ
 پىقىرالرنى  ڭ تۇغقانلىرى  دىن ئەلەيھىسس  االمنىڭ

 لەيھىسس   االمنىڭئە پەيغەم   بەر-6 ھەقق   ى،
  ھەققى. مۇساپىرالرنىڭ بولغان تۇغقانلىرىدىن

 پىتنىلەرنى ڭ ھەرخىل ئوخشاش يۇقىرىدىكىگە
 ماجراس ى، تەخت تەرەپتىن بىر بىلەن باشلىنىشى
 مەسىلىسى بولۇش( كىم رەئىسى )دۆلەت ئىمامەت

 ت ۈپەيلى س ەۋەبلەر سىياس ى ھەرخىل اباشق ۋە

 ىمالرئ  ېق ئوخش  اش ش  ىئەلەرگە ۋە خ  اۋارىجالر
 ئەمە! مەسىلىلەردە دىنى پەقەتال چىقى  ئوتتۇرىغا
 پىكرى ي ھەتت ا ئىجتىم ائىي، سىياس ى، بەلكى

 پەيدا قااليمىقانچىلىقالرنى كۆپلىگەن مەيدانالردىمۇ
 زىي ان ك ۆپ ئۈممىتىگە ئىسالم ئارقىلىق قىلىش
 ئەقى دە ى ينىد تەرەپتىن بىر يەنە بولسا، سالغان

 ئالالھنىڭ سەۋەبىدىن ئىوتىالپالر مەسىلىلىرىدىكى
 س   ۇپەتلىرىگە مەخلۇقنى   ڭ س   ۈپەتلىرىنى
 ن   ىىد ،«مۇش   ەببىھەچىلەر» ئوخش   اتقۇچى

 ،«ئتەزىلىلەرۇم » تايانغۇچى ئەقىلگە ھۆكۈملەردە
 دېگۈچى يارىتىدۇ ئۆزى قەدىرىنى ئۆزنىڭ ئىنسان

 پۈك ۈلگەن پېشانىس ىگە ئىنسان ،«قەدەرچىلەر»
 ،«جىب  رىچىلەر» دەي  دىغان ق  ۇلى قەدەرنى  ڭ

 ئەھل ى» دېگۈچى كاپىر ھەممىنى باشقا ۆزىدىنئ
 مۇس ۇلمان بىر ئېيتقان ئېمان قېتىم بىر ،«تەكپىر

 كاپىر ئىشلىسىمۇ سىيەتئمە ھگۇنا كۆپ ھەرقانچە
 ئۇندىن ۋە «مۇرجىئەچىلەر» دەيدىغان ،بولمايدۇ
 چىقق ان ئوتتۇرىغا ئېقىمالر پىكرىي نۇرغۇن باشقا

 تەپسىلى دەھەققى بۇالر سانالردا كېيىنكى بولۇپ،
 ئىنشائالالھ.... توختىلىمىز

ساندا... كېيىنكى داۋامى_   

 مەنبەلەر: پايدىلىنىلغان
 دوكت ۇر. ېرس تېتىۋىئۇن ئىسالم مەدىنە / مۇئاسىرە پىرە 
 ئەۋاجى ئەلى غالىب

 يەىمۇئ اۋ بى ن ھام اد نەئى م ئاب دۇلالھ ئەبۇ / ئەلپىتەن
 رۇزىىئەلم

 كېرىمئاب   دۇل ئەبۇلفەتى   ھ / ۋەن   نىھەل ئەلمى   لەل
 ستانىىئەلشەھر

 ئېھس ان  ي ازغۇچى پاكىس تانلىق / ئەلىكىش  ۋە ئەلەرىش
   الھىيىئ
 غەززە ئەلقىتەت ى جىبىر رەئۇف ئابدۇل / پىتەن راسەتۇلىد

 (پەلەسىتن) ىرستېتىۋېئۇن
   سەرجانى راغىب / بېكىتى تور قىسسىلىرى ئىسالم
 بېكىتى تور شقوغدا ۋەلجامائەتنى ننەتۈس ئەھلى
 بېكىتى ورت ۋېب ئىسالم
 بېكىتى تور قىلىش ىئەپمۇدا رامالرنىىك سەھابە
    بېكىتى تور قىلىش ىئەپمۇدا بەيتنى ئەھلى
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 ئالدىدا سوتچىسى باش مەھكىمىسىنىڭ ئىتالىيە
 تى ك بى لەن غ ۇرۇر ،كۆت ۈرۈپ ئېگىز بېشىنى
 قارى دى. ئى نچىكىلەپ گۇمان دارغا ئۈچ تۇرغان
 ردىكىياش ال ئوتت ۇرا بىرى ،بوۋاي بىرى :ئۇالر
 ي اش بىر باھارىدىكى ئۆمرىنىڭ بىرى ،كىشى بىر

 ،ش ۇكى يې رى ق االرلىق ھەيران ئىدى. يىگىت
 ئ وغلى ،بوۋاي يەنى ئىدى. ئائىلىدىن بىر بۇالر
   نەۋرىسى. ۋە

 مىڭ الرچە ،يەردى ن يى را  ناھ ايىتى بۇالر
 بېنغازى لىۋىيەنىڭ تۈركىيەدىن-يىراقتىن كىلومېتىر
 يىرا  بۇنچىلىك رنىئۇال ئىدى. كەلگەن رايونىغا
 س ەۋەب ن ېمە كېلىشكە لىۋىيەگە بېسى  يولالرنى
 سەۋەبىنى كېلىش ئۇالرنىڭ سوتچى باش بولغان؟!
 كەل گەن ئېلى   يەرگە ب ۇ ئۇالرنى بىلەتتى...

 جىھ اد بىلى دىغان مۇقەددە! مۇسۇلمانالر نەرسە
 بېس ىۋالغان ۋەتىنىن ى لى ۋىيەدە ئ ۇالر ئىدى.

 قىلىۋاتق ان جىھاد ارشىق ئىتالىيەگە ئىشغالىيەتچى
 جىھ اد بى رگە ۋە قىلى ش ياردەم قېرىنداشلىرىغا

  ئىدى. كەلگەن ئۈچۈن قىلىش

 م ۇھەممەد گېنې رال چىققان پىنسىيىگە بوۋاي
 ئ وغلى بوۋاينى ڭ كىش ى ياشلىق ئوتتۇرا ،پاشا

 پولكوۋنى ك ئەس كىرى خەلىپىلىكىنىڭ ئوسمانىيە

 ئەھ  مەد يىگى  ت ي  اش ،ئاالئى  ددىن ئەھ  مەد
 نەۋرىس  ى بوۋاينى  ڭ ،ئ  وغلى ددىننىڭئاالئى  

 نەۋرى  دىن ۋە دادا ،دادا چ  وڭ م  ۇھەممەد...
  :مۇندا  ھېكايىسى مۇجاھىدنىڭ ئۈچ بۇ ئىبارەت

 بېنغ ازىنى بى لەن تىرابل و! غەربىي ئىتالىيە
 ئوس  مانىيە ئ  ۇ ئى  دى. قىلىۋالغ  ان ئىش  غال
 جەھەت تىن ھەربى ي ۋە ئىقتىس ادىي خەلىپىلىكى

 يىل ى-3989 ،الغ انق چۈش ۈپ ئەھۋالغا قىيىن
 ئىككىنچى سۇلتان پارتىسى تەرەققىيات ۋە بىرلىك
 ۋاقى ت چۈش ۈرگەن تەخت تىن ھەمىدنى ئابدۇل
 لى ۋىيەگە تۇيۇقس ىز ئىتالىيە يىلى-3933 ئىدى.
 ئۇنىڭغا خەلىپىلىكىنىڭ ئوسمانىيە قىلغاندا ھۇجۇم
 ش ۇنداقتىمۇ يەتمەيتت ى. كۈچى تۇرۇشقا قارشى

 يېتىش  ىچە كۈچىنى  ڭ قېرىنداش  لىرىغا لىۋىيەلى  ك
 مۇجاھى  دالرنى بەزى ئۈچ  ۈن قىلى  ش ي  اردەم

 كىش ى ئ ۈچ مۇش ۇ مان ا بولدى. ئەۋەتمەكچى
 ئ  ۆزىنى بېرىش  قا لى  ۋىيەگە ،ئىككىلەنمەس  تىن

 مۇجاھى دالر بارى دىغان لىۋىيەگە ۋە تىزىمالتقان
 مۇجاھى دالر ب ۇ ئى دى. قوشۇلغان گۇرۇپپىسىغا

   ئاتىالتتى. دەپ «ئوفىتسېرالر پىدائىي»

 س انىنىڭ ،يامانلىقى ۋەزىيەتنىڭ پىدائىيالر ۇب
 كەملىكى ئوزۇقلىرىنىڭ ،يىراقلىقى يولنىڭ ،ئازلىقى

 جىھادقا قارىماي يوقلۇقىغا قوراللىرىنىڭ ئىلغار ۋە



 

49 

 

 لىۋىيەگە بىلەن مۇشەققەت مىڭبىر ئۇالر ئاتالندى.
 ،باشلىقلىرى قەبىلە يەردىكى ئۇ ،كىرى  يوشۇرۇن
 بىلەن كىشىلەر ۇزلۇ نوپ بەزى ۋە چوڭلىرى يۇرت

 ياش لىرىنى بى لەن بالىلىرى ئۇالرنىڭ ،كۆرۈشۈپ
 ئ ۆگەتتى. تاكتىكىلىرىنى ئۇرۇش ئۇالرغا ،يىغى 
 ،قورالالر تىپتىكى ئېغىر قولىدا مۇجاھىدالرنىڭ بۇ

 ئى  دى. ي  و  پىلىم  ۇتالر ،ت  انكىالر ،داپ  والر
 كون ا نەچ چە بى ر پەقەت قولى دىكى ئۇالرنىڭ
 ۋە ئوفىتس ېرالر ت ۈرك .ئىدى ئىبارەت مىلتىقتىن
 ئازغىنە كىشىلەر توپالنغان قەبىلىلەردىن لىۋىيەلىك
 تىپتىك  ى ئېغى  ر ئ  ۇالردىن ئى  دى. كىش  ىلەر

 ئ  ۇرۇش ۋە ت  انكىالر ئىلغ  ار ،ئەس  لىھەلەر
 ۋە س  ان ،قورالالنغ  ان بى  لەن ئ  ايروپىالنلىرى

 ھەسس ە يۈزلەرچە ئۆزلىرىدىن جەھەتتە تەييارلىق
 قارش ى قوشۇنىغا چىئىشغال ئىتالىيە بولغان كۆپ

 مۇجاھى دالر قىلىن اتتى. تەلەپ قىلى ش ئۇرۇش
 ئ ۆلگەن ۋە قاچق ان ،قىلى   ھۇجۇم دۈشمەنگە
 قورالالرغىال ئالغان ئولجا ىرىدىنەرلئەسك دۈشمەن
   تايىناتتى.

 دۈش مەننى مۇجاھى دالر بىرىدە ھۇجۇمالرنىڭ
 بى لەن ش ۇنىڭ ،ئىدى ئۇچراتقان زىيانغا قاتتىق
 كەل گەن ي اردەمگە لىيەدىنئىتا ىقوشۇن دۈشمەن
 مۇجاھى دالرنى بىرلىش ى  بى لەن قوشۇن يېڭى

 مۇجاھى د نەچ چە بىر نەتىجىدە ۋە قورشىۋالغان
 ئىتالىيە بۈگۈن شۇالر ئەنە ئىدى. چۈشكەن ئەسىر
   سوتلىنىۋاتىدۇ. مەھكىمىسىدە سوت ھەربىي

 بى لەن ئارغامچ ا ق وللىرى كىش ىلەرنىڭ بۇ
 بارم اقلىرى ،بول ۇپ باغالنغ ان قاتتىق شۇندا 
 ئۈس تىدە ئۇالرنى ڭ ئى دى. كەتكەن كۆكۈرۈپ
 ئى دى. ب ار كىيىملى رى يەرلىك خەلقىنىڭ لىۋىيە
 قىزى ل )جىيەكس ىز تەربوشى تۈركلەرنىڭ بېشىدا
 س وتچىنىڭ ب اش ئى دى. ب ار قالپ ا ( سوكنا

 ئ اۋۋال كېلىنىش تىن ئېلى  سوتقا ئۇالر نەزىرىدە
 ئ ۇالر چ ۈنكى ئى دى. بولغان بېرىلى  ھۆكۈم

 ئېلىنغان ئەسىر مەيداندا نەخ ھالدا ئۇرۇشۇۋاتقان
 دورىس ىنىڭ مىلتى ق قوللىرىدىن ئۇالرنىڭ ئىدى.

 س وتچىنى باش لېكىن تۇراتتى. كېلى  پۇراقلىرى

 يەنە ،ئەنگلىيىلىك بىرى ،نەرسە قىلىۋاتقان بىئارام
 مەھكىمى دە مۇخبىرنىڭ ئىككى فرانسىيەلىك بىرى

  ئىدى. بولۇشى

  سوتچى. باش ،دىسورى سىلەر؟ كىم -

 قىلى   تەرجىمە سۆزىنى سوتچىنىڭ تەرجىمان
 ئالدىغا قەدەم بىر كىشى ياشلىق ئوتتۇرا ،بولغىچە
  :باشلىدى سۆزلەشكە ئىتالىيەچى ساغالم ،چىقى 

 ،ئاالئى  ددىن ئەھ  مەد پولكوۋنى  ك مەن -
 ئەس  كەر خىزمىتى  دىكى س  ۇلتانىنىڭ ئوس  مانىيە
 ى (كۆرس ىت )دادىس ىنى كىش ى م اۋۇ بولىمەن.
 مۇھەممەد گېنېرال چىققان پىيىنسىيگە دادام مېنىڭ
 ئوغل ۇم مېنى ڭ كۆرس ىتى ( )ئوغلىنى بۇ ،پاشا

 پى  دائىي ئارمىيىس  ىدە ئوس  مانىيە ،م  ۇھەممەد
 ئەسكەر.

 قال  دى. قېتى    ت  اڭ ئەزالى  رى مەھكى  مە
 بى لەن ھەيرانلى ق مۇخبىرم ۇ ئىككى چەتئەللىك

 رالگېنې  چىققان پىيىنسىگە قاراشتى. بىرىگە-بىر
 ئەس كەر ئىوتىي ارى ئاستىدا قولى ئوغلىنىڭ ئۆز

 بى لەن دۈش مەن ئەسكەردەك ئادەتتىكى ،بولۇپ
 ئ وغلى ،بوۋاي ئۈستىگە بۇنىڭ ئىدى. ئۇرۇشقان

 ،تاش الپ ۋەتىنىن ى ئ ۆز بى رلىكتە نەۋرىسى ۋە
 ئۇرۇش قا بىر ئۈمىدسىز ،كېلى  يەرلەردىن يىرا 

  بۇ!؟ ئائىلە قاندا  قېتىلىدىغان

 ئى نچىكە ناھ ايىتى ۋەزىيەتنىڭ سوتچى باش
 كىش ىلەرنىڭ تۇرغان ئالدىدا ،كەلگەنلىكىنى ھالغا

 بەلك  ى ،ئەمە! ئىس  يانچى بى  ر ئ  ادەتتىكى
 ئەس  كىرى رەس  مىي خەلىپىلىكىنى  ڭ ئوس  مانىيە
 بۇالرنى ڭ ئ ۇ لېكىن ،قىلدى ھې، ئىكەنلىكىنى

 س وراقنى ئۈچۈن بۇرمىالش بولغانلىقىنى ئەسكەر
  :داۋامالشتۇردى

 ھۆججىتى  ڭ ئىس  پاتاليدىغان نىس  ۆزۈڭ -
 بارمۇ؟

 پولكوۋنى  ك كې  يىن؛ دېگەن  دىن ،ب  ار -
 تەس لىكتە ناھ ايىتى بى لەن ق وللىرى باغالغلىق
 ب ۇ» چىقىرى  قەغەزنى بىر ئارىسىدىن كىيىمىنىڭ
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  دېدى. «بۇيرۇ  رەسمىي بېرىلگەن ماڭا

 پولكوۋنىكنى ڭ ھ ۆججەتنى رەس مىي كاتى 
 س وتچى بەردى. س وتچىغا باش ئېلى  قولىدىن
 باش  لىدى. قاراش  قا بى  لەن دىق  قەت قەغەزگە

   :پولكوۋنىك

 ھ  ۆججەتنى رەس  مىي ب  ۇ تەرجىم  انىڭىز -
 ئوس  مانىيە ئۇنى  ڭ ،بەرس  ە قىلى    تەرجى  مە
 چۈش ۈرگەن ماڭ ا ۋەزىرىنىڭ ئۇرۇش خەلىپىلىكى
 ،دې دى ،بىلىس ىز ئىكەنلىكىنى بۇيرۇقى رەسمىي

 بىلەن. تەمكىنلىك

 وتالشس   مەھكىمىنى  ڭ ئەھۋال  دا بۇن  دا 
 چ ۈنكى ئى دى. كې رەك ئۆزگەرتىشى ئۇسۇلىنى

 ھۇج  ۇم ئارمىيىس  ىگە ئىت  الىيە س  وتلىنىۋاتقانالر
 ئەس  كەر بەلك  ى ،ئەمە! ئ  وغرىالر قىلغ  ان
 ب ويىچە ق انۇنىي خەلقئ ارا سوتالش ئەسىرلەرنى
 ئەس كەرلەر رەس مىي بولغ ان الزى م سوتلىنىشى

 خەلقئ ارا س وتالش ئەس كەرلەرنى لېكىن ،ئىدى
 تولىم ۇ مەھكىمى دىن ب ۇ قىلىش ىئايەر قانۇنىغا
 ئېچىش تىن س وت مەھكىمە چۈنكى ئىدى. يىرا 
 ئۇنى ڭ ئى دى. بولغ ان قىلى   ھۆكۈم بۇرۇن
 س ۆزىگە مەھكۇمالرنى ڭ س وتچى باش ئۈچۈن

 ئەسىرى ئۇرۇش ئۇالرنى ،بولۇۋېلى  ئىشەنمىگەن
 ئ ۇالر بۇنىڭغا قىلدى. رەت قىلىشنى قوبۇل دەپ
 بولماستىن فورما ھەربىي ئۈستىدە ئېلىنغاندا ئەسىر

 قىلى   دەلى ل بولغانلىقىنى كىيىمى يەرلىكلەرنىڭ
   كۆرسەتتى.

 ج اۋاب مۇن دا  پولكوۋنى ك تۈرك بۇنىڭغا
   :بەردى

 مۇجاھى  دالر قىلغ  ان قومان  دانلىق مەن -
 مەنم ۇ ،ئۈچ ۈن كىيمىگەنلىك ى فورم ا ھەربىي

 ئەسكىرىنىڭ تۈرك ،تاللىدىم كىيىنىشنى ئۇالردەك
 مىدىم.كىي فورمىسىنى

 جىن  ايەتنى ئارتىلغ  ان ئۇالرغ  ا ق  ارىلىغۇچى
 يىل  ى ئەين  ى جىن  ايىتى ئۇالرنى  ڭ ئوق  ۇدى.
 ھۇجۇم قوشۇنىغا ئىتالىيە كۈنى-36 ئۆكتەبىرنىڭ

 ئ ۇرۇش خ ائىنالرچە ئارقى دىن ئۇالرنى ،قىلى 
   ئىدى.

 جىن ايەتنى بۇ ئاالئىددىن ئەھمەد پولكوۋنىك
   :قىلى  رەت

 بەلك ى ،دىمئۇرمى  ئارقاڭالردىن سىلەرنى -
 ھەم ،مۇشۇ ئىش بولغان ،قىلدىم ھۇجۇم سىلەرگە
   دېدى. ،ئىدى ئاز سانىمىز بىزنىڭ

 كۆپل  ۈك ،ئى  دىڭالر ئەمە! ئ  از س  ىلەر -
 سوتچى. باش ،دېدى ،قىلدىڭالر ھۇجۇم ھالەتتە

 دانە 488 پەقەت بى زدە ،ئى دۇ  ئاز بىز -
 كەس كىن پولكوۋنى ك ،دېدى ،ئىدى بار مىلتىق
   قىلى .

 سوتچى. ،سورىدى قەيەردە؟ لتىقالرمى بۇ -

 ،قىلم اڭ ئ اۋارە ئ ۆزىڭىزنى توغرىدا بۇ -
 قىلى دۇ. ھۇج ۇم س ىلەرگە مىلتىق 328 يېقىندا
 كۆت ۈرگەن مىلتىقن ى 32 مىلتىق تىن 28 قالغ ان
 مىلتىقلى رى مۇجاھىد 32 ،بولدى شېھىد مۇجاھىد
 تەرىپى دىن مەھكىمىڭى ز ۋە چۈشتى ئەسىر بىلەن

   دېدى. ،ئۆلتۈرۈلدى

 ئىت  الىيە گۇمان  دارالر ب  ۇ :س  وتچى ب  اش
 قارش ى دۆلى تىگە ئۆز ،بولۇپ تەۋە ھۆكۈمىتىگە

 چىڭ سۆزىدە دېگەن ،ئاسىيالر كۆتۈرگەن ئىسيان
 ئال دىنئاال بولغان دا بۇن دا  چ ۈنكى تۇراتتى.
 ل ېكىن ،بوالتتى يوللۇ  ھۆكۈم قويغان چىقىرى 
  :تۇرۇپ چىڭ مەۋقەسىدە ئۆز پولكوۋنىك تۈرك

 بولمىدۇ ... تەۋە سىلەرگە قاچان ھې  بىز -
 ئەرەب ئاس   تىدىكى قومان   دانلىقىم مېنى   ڭ

 بى ز ي و . بولغىنى تەۋە سىلەرگە مۇجاھىدالرمۇ
 شۇڭالش  قا ،پ  ۇقرالىرى خەلىپىلىك  ى ئوس  مانىيە
  دېدى. ،قىلمايمىز ئېتىراپ قەتئىي سىلەرنى

 چىرايىدىن ئوڭايسىزالنغانلىقى سوتچىنىڭ باش
 س وراقنى ئ ۇ ۇڭالش قاش تۇراتتى. بولۇپ مەلۇم

 س  وئالالرغا قىلى  دىغان تەلەپ ج  اۋاب قىس  قا
   :يۆتكەپ
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 ئ ۆكتەبىر-36 يىلى-3933 يەنى يىل بۇ -
 دېدى. يو ؟ قېىتىلدىڭالرمۇ ھۇجۇمغا كۈنىدىكى

 بارغان. ئېلى  مەن ھۇجۇمنى ئۇ -

 ،دې  دى قاتناش  تىمۇ؟ ئىككىس  ىمۇ م  اۋۇ -
 كۆرسىتى . ئوغلىنى بىلەن دادىسى ئۇنىڭ سوتچى

 ئاس تىمدىكى قول مېنىڭ ئوغلۇم ،ئەلۋەتتە -
 ،گېنېرال  ى ئوس  مانىيە بولس  ا دادام ئەس  كەر.
 ئەسكەرلىرىمدىن پىدائىي مېنىڭ ،چىققان پىنسىيىگە
   بىرى.

 فورمىس    ىز ھەرب    ى ھەممىڭ    الر -
 ئۇرۇشتۇڭالرمۇ؟

 باي ان يۇقىرى دا سەۋەبىنى بۇنىڭ ،ھەئە -
 قىلدىم.

 پۇقرالىرى  دىن يەرلى  ك تىرابلوس  نىڭ -
 ئۇرۇش  قا ئاس  تىدا قومان  دانلىقىڭ ىرەرس  ىنىب

 چېنىقتۇردۇڭمۇ؟ ئۇالرنى قاتناشتۇردۇڭمۇ؟

 بى ر خەلىپىلىكىنى ڭ ئوس مانىيە تىرابلو! -
 ئوس   مانىيە خەلق   ى تىرابل   و! ،ۋىاليىت   ى

 ئ  ۇالرنى ئەل  ۋەتتە ،پ  ۇقرالىرى خەلىپىلىكىنى  ڭ
 ئۇرۇش  قا ،چېنىقت  ۇرۇپ ،قوش  ۇپ قوش  ۇنۇمغا
 قاتناشتۇردۇم.

 ش ۇندا  س وتچى. دې دى ،بە! بولدى -
 جازاس ى ئۆلۈم ئۇالرغا ئاخىرالشتى. سوت قىلى 

   ئىدى. بېرىلگەن

 ئ ۇ-ت ۇردى ئورنى دىن كاتىپى مەھكىمىنىڭ
 ئىس مى ،بول ۇپ شەھىرىدىن ناپولى ئىتالىيەنىڭ
 ب ۇرۇن باشالشتىن سوت-ئىدى ئاۋانكلى ئانتونيو
 ق  ارارىنى مەھكى  مە قويغ  ان تەيي  ارالپ يېزى   
 ئۆل ۈم چىقىرىلغ ان ھ ازىر» :ئاخىرىدا ،ئوقۇپ
 جىنايەتكارالرنىڭ ،يېزىلدى دېلوغا قارارى جازاسى
 دېدى. «يو  ھەققى بىلدۈرۈش ئېتىراز

 تۇرغ  ان ك  ۆرۈپ ئەھ  ۋالنى مەھكىمى  دىكى
 مۇن دا  بى رى مۇخبىرنى ڭ ئىكك ى چەتئەللىك

 قارىالنغۇچىالرنىڭ ،قىلىنغاندا ئېالن قارار» :دەيدۇ

 ئەكس ىچە ى.بولمى د ي و  تەبەسسۇم يۈزىدىن
   :بىلەن ئاۋاز يۇقىرى پولكوۋنىك

 دادىس ى ئەمم ا دېدى. سۇلتان! ياشىسۇن -
  :گېنېرال پىيىنسىيونىر

 نەۋرە توۋلى  دى. دەپ ئەك  بەر! ئ  الالھۇ -
 ھ ۆرمەت دادىس ىغا بىلەن بوۋىسى بولسا يىگىت
  تۇردى. جىم قىلى 

 ئېلى   زالى دىن مەھكى مە بۇالرنى جالالتالر
 پاي ئۈچ كېيىن مۇددەتتىن نەئازغى كەتتى. چىقى 
 س ۈرئەتتە تى ز ھۆك ۈم ئاڭالندى. ئاۋازى ئو 
 چىقىش ى زالى دىن مەھكىمە ئۇالر ،قىلىنى  ئىجرا
   ئىدى. ئۆلتۈرۈلگەن بىلەنال

  :ھالدا يۇتقۇنغان سوتچى باش

 كى  رىڭالر! ئېلى    گۇمان  دارالرنى باش  قا -
 «دېدى.

 ،ي ۈزىنى كەت كەن قىزىرى   س وتچى باش
 گۇناھس ىز مېڭىلغ ان ئېلى  ۈچۈنئ ئۆلتۈرۈلۈش
 ،تۇرۇپ ئورنىدىن ئۆتكەندە ئالدىدىن مەھكۇمالر

 س االم ،ئېلى   قولىغ ا شەپكىسىنى باشلىرىدىكى
 باش قا قاچۇرۇپ مۇخبىرالردىن چەتئەللىك بەرگەن

 ش  ەپكىلىرىنى م  ۇخبىرالر قارىۋال  دى. تەرەپ  كە
 ،قىلى  ئارقىسىنى سوتچىغا باش ،كىيى  باشلىرىغا

 چىقىۋېتى   ئ ۇالر كەتت ى. چىقى  مەھكىمىدىن
 تۈكۈردى. بوسۇغىسىغا مەھكىمىنىڭ

 «تەربىيىس ى ئىس الم» چىقىدىغان ئىراقتا كايىنىېھ تارىوىي بۇ)

 ھىك ايە بۇ قىلدىم. تەرجىمە سانىدىن-33 يىللىق-3832 ژۇرنىلى

 مەنى ۋى تۈركلەرنى ڭ» فىرارنى ڭ كى الۋد يازغۇچى فرانسىيەلىك

 (ۋەقە ھەقىقىي لىنغانئې كىتابىدىن ناملىق «كۈچى
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 ئىنس انغا تائ االدىن ئ الالھ «كەرى م قۇرئان»
 نەتى جە ئىنس انغا ،بولۇپ يوليورۇ  ئەۋەتىلگەن
 نەتى جە ۋە بېرى دۇ بەلگى لەپ يولىنى قازىنىش
 كۆرس ىتى  ي ولنى قىلىدىغان لىككېپىل قازىنىشقا
 بېكەتلى رى ئاخىرەتنى ڭ ۋە دۇني ا ،ئۇ بېرىدۇ.

 ئىكك ى ۋە بېرىدىغان خەۋەر ئىنسانغا توغرىسىدا
 ي ول بېرى دىغان ئى زاھالپ ئاالقىسىنى دۇنيانىڭ

 سەپىرىدە ھايات ئىنسانغا شۇنداقال خەرىتىسىدۇر.
 ج  اۋاب س  وئالالرغا م  ۇھىم بولى  دىغان الزى  م

 كىتابتۇر. بېرىدىغان

 نى  ڭ«كەرى  م قۇرئ  ان» سۈرىس  ى ف  اتىھە 
 ئالغ ان. ئىچى گە ئ ۆز مەقسەتلىرىنى ئاساسلىق
 ۋە بارلىقى ئالالھنىڭ «كەرىم قۇرئان» ،مەسىلەن
 ،ئىكەنلىك ى ئى گە سۈپەتلەرگە كامالىي ،بىرلىكى
 ئىبادەتنى ڭ ،ئىوال! ۋە ئىبادەت ،كۈنى قىيامەت
 ئىش لىرىدا ب ارلىق ھاياتنى ڭ ،ئۇق ۇمى كەڭرى

 ي ولنى ت وغرا ،قىلى ش تەلەپ ياردەم ئالالھتىن
 ،ئايرىلماس لىق يول دىن توغرا كېيىن تونۇغاندىن

 ۋە ي ولى ياخش ىالرنىڭ تارىوى دىكى نىيەتئىنسا
 قارش ى تۇرۇپ بىلى  ھەقىقەتنى ،ئىزلىرى ئىش_

 كەت كەن ئېزى  تاپالماي ھىدايەتنى ۋە تۇرغانالر
 توختالغان. توغرىسىدا قاتارلىقالر ئېقىمالر ئازغۇن

 قۇرئ ان» سۈرىس ى ف اتىھە لىكئايەت يەتتە 
 كۈنلۈكى ھەر ،بولۇپ قىسقارتىلمىسى نىڭ «كەرىم

 نامازالردا بولغان ئىبادەت مۇھىم ئەڭ ىسالمدىكىئ

 ق انچە بى ر سۈرىسىنىڭ فاتىھە ئوقۇلىدۇ. تەكرار
 ب ۇ تۆۋەن دە ،بول ۇپ بار ئاچقۇچى ۋە نىشانى
 ۋە پىكى ر ئاز بىر توغرىسىدا ئاچقۇچالر ۋە نىشان

 يۈرگۈزىمىز. مۇالھىزە

 مەۋج  ۇدىيەت ۋە «بىس  مىلالھ» .3 
  :سوئالى
 ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى» 
  1«باشاليمەن بىلەن ئىسمى

 ۋە تى ل ،دىن جەمئىيەت ئىنسانىي بىر قايسى 
 ئەمە!. بولغان خالىي سانائەتتىن-ھۈنەر تۈرلۈك
 ئورت  ا  جەمئىيىتى  دىكى ئىنس  انىيەت ب  ۇالر

 مەۋج  ۇدىيەت ۋە ئ  ۆزى ئىنس  ان ئ  امىلالردۇر.
 ئىنس ان مەخلۇ . بىردىنبىر ئويلىنىدىغان ھەققىدە
 كۆرۈنۈش لەرنى ئەتراپىدىكى ۋە ئۆلۈم ،ھاياتلىق
 ئۇرۇنىدىغان قىلىشقا ھې، ۋە كېلىدىغان بىلگۈسى
 بىلەن ال ئىچى ش-يەپ پەقەتال ئىنسان مەخلۇ .

 ي ارىتىلىش ،بول ۇپ مەخلۇ  قانائەتلەنمەيدىغان
 چىئ اتېئىزم ھەتتا ئويلىنىدۇ. توغرىسىدا غايىسى
 س ىرىنى بول ۇش مەۋج ۇت ئۆزىنى ڭ ئىنسانمۇ

 كېلىدۇ. ىلگۈسىب

 بى لەن كائىن ات ئىنس ان سەزگۈر ئەقىللىق 
 كەل دى؟ نەدى ن مەۋج ۇدىيەت بۇ ئۇچراشقاندا

 يېڭىلىنام دۇ؟ ي اكى يوقىالمدۇ بارىدۇ؟ قەيەرگە

                                                 
 ئايەت-3 فاتىھە سۈرە 1
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 ئ ۆزى كېلى دۇ. بىلگۈس ى س وئالالرنى دېگەن
 قەيەرگە يارىتىل دىم؟ ئۈچ ۈن ن ېمە :توغرىسىدا

 شىمنىڭيارىتىلى دۇنيادا بۇ مېنىڭ بارىمەن؟ كېتى 
 ئ ۆزىنى مەۋجۇدىيەت يوقمۇ؟ ياكى بارمۇ مەنىسى
 ي  اراتقۇچى بى  ر ي  اكى يارىتىۋال  دىمۇ ئ  ۆزى

 ن ېمە؟ م اھىيىتى مەۋجۇدىيەتنى ڭ بۇ ياراتتىمۇ؟
 ئايلىنى   ئەتراپى دا ئەقى ل ئوخش اش دېگەنگە
 ف اتىھە س ورايدۇ. س وئالالرنى نۇرغۇن يۈرگەن
 ج اۋاب ئەتراپلى ق سوئالالرغا بۇ دەل سۈرىسى

 ىدۇ.بېر

 دې گەن «بىسمىلالھ» ۋاقىتالردا كۆپىنچە بىز 
 ب ۇ بى ز بى را  كېتىمى ز. ئۆتۈپ تېز ئايەتتىن
 ،بولس ا  چۆكىدىغان مەنىسىگە چوڭقۇر ئايەتنىڭ
 كائىناتنى ڭ يەن ى توغرىسىدا نەزەرىيىسى ھايات
 توختىلىۋاتق انلىقىنى ھەققىدە قارىشى كۆز چوڭقۇر
 باشلىنىش ى كائىناتنىڭ ئايەت بۇ قىالاليمىز. ھې،

 ھەققى  دە س  ۈپەتلىرى ئالالھنى  ڭ ۋە ھەققى  دە
 ئ الالھنى قىلىش ئېتىراپ ئايەتنى بۇ توختالماقتا.

 پەيدا كائىناتنى بۇ شۇنداقال قىلغانلىقتۇر. ئېتىراپ
 ئېتى راپ ب ارلىقىنى زاتنى ڭ بىر مېھرىبان قىلغان

 زات ياراتقۇچى دېيىش «بىسمىلالھ» قىلغانلىقتۇر.
 ئ االقىنى تەبىئى ي ارىس ىدائ مەخلۇقاتالر بىلەن

 بېرىدۇ. شەكىللەندۈرۈپ

 ف  اتىھە ئ  ايەت دې  گەن «بىس  مىلالھ» 
 قۇرئ  ان» ،بول  ۇپ ئ  ايىتى بى  ر سۈرىس  ىنىڭ

 قارىت  ا كائىناتق  ا ۋە روھى  ي نى  ڭ«كەرى  م
 ئىس المنىڭ ،ئ ۇ قارىش ىدۇر. كۆز ئومۇميۈزلۈك

 چ ۈنكى ئېغىزى. كىرىش نەزەرىيىسىنىڭ مەرىپەت
 مەۋجۇتل  ۇ  الھنى  ڭئال كائىن  اتنى مۇس  ۇلمان
 ئىچى  دە كۆرۈنۈش  ى مېھرىب  انلىق ۋە ھەقىقىت  ى

 س  ىرلىرىنى كائىناتنى  ڭ تەبىئەت  تىن چۈش  ىنىدۇ.
-ئەيى ب ي اراتقۇچى» :مۇس ۇلمان چۈشەنگەن
 بولس ا ئ اتىئزمچىالر دەيدۇ. «پاكتۇر نۇقساندىن
 نېمىدېگەن بۇ» :بايقىغانلىرىدا سىرلىرىنى كائىنات
 مۇس ۇلماننىڭ دەي دۇ. «ھە! تاسادىپىيلىق چوڭ

 ئەمە!. ئېنىق غايىسى دىنسىزنىڭ ،ئېنىق غايىسى
 ۋە ئەخالق  ى ،ئ  اقىۋىتى ئىنس  اننىڭ ب  ۇ مان  ا

 تاللىش ى چ وڭ ماڭى دىغان يېتەكلەپ ئىستىلىنى
 م ۇالھىزە ۋە پىكىر ئىنسان ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ

 سىرالرنى نۇرغۇن بىلمىگەن ئىلگىرى يۈرگۈزگەندە

-ئى  ش ۋە ھاي  ات ،كائىن  ات يېتى  دۇ. بىلى   
 بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ ھەممىسىنىڭ ھەرىكەتنىڭ

 ۋە كەڭرى رەھمىتى ئالالھنىڭ ،نىباشلىنىدىغانلىقى
 قىلى   ھې، ئىكەنلىكىنى مېھرىبان مەخلۇقلىرىغا

 يېتىدۇ.

 دېيىش «باشاليمەن بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ» 
 رەددى يەدىن كەس كىن نەزەرىيىسىگە تاسادىپىيلىق
 يارىتى   كائىن اتنى ھئ الال ش ۇنداقال ئىبارەت.
 دەپ ،تاش  لىۋەتكەن بولم  اي ك  ارى قوي  ۇپ
 دۇر.سىقارشى-قارىمۇ نەزىرىيەنىڭمۇ قارايدىغان

 ئىس مى ئالالھنىڭ شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان» 
 ي اراتقۇچىنى ئ ايەت دې گەن «باشاليمەن بىلەن
 مەخلۇقالرغ ا ب ارلىق ۋە رەھىم دىللىكى كەڭرى
 ،غلىغان دابا مېھرىبانلىقىغ ا تۇرى دىغان ئۇلىشى 
 ئ اچقۇچىنى ھاياتلىقنىڭ ۋە مەرىپەت-بىلىم بىزگە
 روھىنى تاشالش نەزەر دۇنياسىغا تەبىئەت ،بېرىدۇ
 تەبىئەتتىك ى ئۆزى دە ۋاقىتنىڭ شۇ قىلىدۇ. ئاتا

 ياراتقۇچىنى  ڭ ۋە گ  ۈزەللىكى يارىتىلىش  نىڭ
 ك ۆپ تېوىم ۇ توغرىس ىدا بىلىش ئۇلۇغلۇقىنى
 بەن دىلىرى ىڭئالالھن» :بولىدۇ ۋاسىتە مەرىپەتكە
   1«قورقىدۇ. ئالىمالرال پەقەت ئالالھتىن ئىچىدە

  

 قىلغ   ان مەركەز لىقنىنمېھرىب   ا .3 
  :چۈشەنچىسى كائىنات
 ئالەملەرنى  ڭ س  انا-ھەم  دۇ جىم  ى» 

 ناھ ايىتى ئ الالھ خاستۇر. ئالالھغا پەرۋەردىگارى
  2«مېھرىباندۇر ۋە شەپقەتلىك

 رىپەرۋەردىگا ئالەملەرنىڭ ھەمدۇسانا جىمى» 
 ۋە ش ەپقەتلىك ناھايىتى ئالالھ خاستۇر. ئالالھغا

 چۈشەنچىسى كائىنات ئايەت دېگەن «مېھرىباندۇر
 ،مېھرىبانلىقتۇر مەركىزى چۈشەنچىنىڭ بۇ ،بولۇپ
 بار. تەسىرى ئىستىلغا ۋە ۋىجدان ئۇنىڭ

 زات ي اراتقۇچى ئايەت دېگەن «بىسىملالھ» 
 ئ   االقىنى ئارىس   ىدىكى مەخل   ۇ  بى   لەن
 كەڭ رى تېمىس ى ئاالقىنىڭ بۇ ،رىدۇشەكىللەندۈ

 كۆيۈنۈش  تۇر. ئۈزۈلمەي  دىغان ۋە مېھرىب  انلىق
 ئىنس  انىيەتكە پۈت  ۈن غايىس  ى دىنىمىزنى  ڭ
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 پەيغەمبەرىمىز ،كۆيۈنۈشتۇر ۋە قىلىش مېھرىبانلىق
 مۇس  ۇلمانالرمۇ ۋە ئەلەيھىسس  االم م  ۇھەممەد
 ۋە شەپقەتلىك ئۈچۈن مەۋجۇدىيەت ۋە ئىنسانىيەت
 مېھرىباندۇر.

 ب   ارلىق ۋە ئ   الەم پۈت   ۈن ئ   الالھ» 
 ئ ايەتتە دېگەن «پەرۋەردىگارىدۇر مەخلۇقالرنىڭ

 پەقەتال ئالالھ تونۇشتۇرماقتا. بىزگە ئۆزىنى ئالالھ
 ،قالماس تىن بول ۇپ پەرۋەردىگارى ئىنسانالرنىڭ

 پۈت ۈن پەرۋەردىگارى دۇر. مەخلۇقالرنىڭ پۈتۈن
 ياراتقۇچىس  ى ۋە پەرۋەردىگ  ارى مەخلۇقالرنى  ڭ

 ش ەپقەتلىك ۋە مېھرىب ان شۇندا  ئالالھ بولغان
  زاتتۇر.

 نەرس  ىلەرنىڭ باش  قا ۋە ئىنس  ان بى  ز 
 ۋە مېھرىب انلىقىنى ئالالھنىڭ بولغان ياراتقۇچىسى

 دىنىمىزنى  ڭ ،چۈشەنس  ەك كۆيۈنى  دىغانلىقىنى
 ئ  ۇنى ۋە كەلت  ۈرگەن ئەس  لىگە گ  ۈزەللىكىنى
 تازىلىغ  ان چۈش  ەنچىلەردىن خات  ا ي  ۈزلەنگەن

 زاتنىڭ ئۇ ۋە پەرۋەردىگارى ەرنىڭئالەمل بولىمىز.
 قىلغ ان تەرەققى ي مېھرىب انلىقى ئۈچ ۈن ئالەم

 مېھرىب انلىق ئاچقۇچى دۇر. ھاياتىنىڭ ئىنسانىيەت
 كىمنى ڭ بولماي دۇ. ھاس ىل مەدەنىيەت بولماي

 قىلى ش مېھرىب انلىق ۋە كۆيۈن ۈش مەخلۇقالرغا
 بى لەن مېھرىب انلىق س ىقىلىدىكەن ئىچى بىلەن

 س االھىيىتى يېتەكلەش كە ني انىدۇ قوغدىلىۋاتقان
 قارىت  ا مەخلۇقلىرىغ  ا ئالالھنى  ڭ توش  مايدۇ.
 م  اھىيىتىنى ۋە چۈشەنچىس  ىنى مېھرىب  انلىق
 قىلمىش    لىرىدا ۋە ئېڭ    ى ئەزالىرىنى    ڭ

 ئىنس   انىيەتنى ئ   ۈممەت ئۆزلەش   تۈرەلىگەن
 ئ ى») :بولى دۇ توشقان ساالھىيىتى يېتەكلەشكە
 جاھ ان ئەھل ى پۈت ۈن بى ز سېنى مۇھەممەد!(

 1«ئەۋەتت ۇ . قىلى پال رەھ مەت پەقەت ۈچۈنئ
 ،كەلمەي دۇ قولغ ا بىلەن دەۋا قۇرۇ  ئەۋزەللىك
 قۇرئ ان ،چۈشىنىش نى «كەرىم قۇرئان» بەلكى

 قۇرئ  ان ۋە ئەخالقلى  نىش بى  لەن ئەخالق  ى
 رېئاللىققا بىلەن ئىستىل ئاساسىدىكى كۆرسەتمىسى

 ب ۇ بىلەن سۈپىتىمىز بولۇش مۇسۇلمان ئاشىدۇ.
 ،ئىدىيە قىلىۋاتىمىز؟ مۇئامىلە اندا ق چۈشەنچىگە
 ب ۇ ۋە چىق ايلى ق اراپ دائىرىمى زگە تەپەككۇر

 توغرا تازىلىشىمىزغا ئۇقۇمالردىن خاتا چۈشەنچىنى
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   كېلىدۇ.

 قاراش-قىممەت مېھرىبانلىق ۋە رەھىمدىللىك 
 شەكىللەندۈرۈشى ئىستىل جانلىق ئاشكارا ،بولۇپ
 نمىغ انئايال پىرىنس ىپقا ھاياتتا ئەمەلىي كېرەك.
 ئىس تىلغا ،بولمايدۇ ئەھمىيىتى قاراشنىڭ-قىممەت

 ئايالنمىغ  ان ھەرىكەت  كە-ئى  ش ئەمەلى  ي ۋە
 بولمايدۇ. مەنىسى پىرىنسىپنىڭمۇ

 ئىنساننى دىننىڭ مېھرىبانلىق ۋە رەھىمدىللىك 
 ئۈچ ۈن چۈش ىنىش رولىن ى قىلىشتىكى ئىسالھ
 ق ان ،بۇزغۇنچىلى ق ئۇ چۈنكى ئۆلچەم. ھەقىقى

 بىۋاستە توختىتىشقا ۋە ئېلىش دىنىئال تۆكۈشنىڭ
 ئىنس اننى كۆيۈمچان ۋە مېھرىبان مۇناسىۋەتلىك.
 مەجب  ۇرىيىتى. مۇس  ۇلمانالرنىڭ يېتىل  دۈرۈش
 س  اھەلەردە قايس  ى ھەر مەدەنى  يەت بۈگ  ۈنكى
 نەم ۇنە مېھرىبانلىقت ا ،بولسىمۇ قىلغان تەرەققىي

 ئ  اجىز يېتىلدۈرۈش  تىن ئىنس  اننى خاراكتېرلى  ك
 .كەلمەكتە

 

 ئىنس  اننىڭ ۋە ك  ۈنى قىي  امەت .3 
  :سېلىش قائىدىگە ئىستىلىنى

   2«ئىگىسىدۇر كۈنىنىڭ قىيامەت» 

 ي  ۇقىرى ئەڭ ئۇق  ۇمى ىك  ۈن قىي  امەت 
 ئۇقۇمى  دىن بول  ۇش پائالىيەتچ  ان دەرىجى  دە
 ،قىلىش ى ئادا ۋەزىپىسىنى ئىنسان يەنى ئىبارەت.
-ئى ش ،قىلىش ى پۇخت ا ئۆلچەملى ك ئىشالرنى

 بولۇش ى مەسئۇلىيەتچان اتوغرىسىد ھەرىكەتلىرى
 قويغ ا كېتىۋېرىدىغان باشلىسا قەيەرگە باشقىالر ۋە

 ھەرىكەتلىرى  دە-ئى  ش قالماس  تىن ئوخش  اپ
 ك ۈنى قىي امەت قىلىش ى ھ ې، مۇستەقىللىقىنى

 چېتىشلىقتۇر. ئۇقۇمىغا

 سەپەرنىڭ ھاياتىدىكى ئىنسان كۈنى قىيامەت 
 كىت اب-ھېساب ئۇ ،كۆرسىتىدۇ ئاخىرالشقانلىقىنى

 زۇلۇمغ  ا دۇني  ادا ب  ۇ ،ئ  ۇ ك  ۈن. دىغانقىلى  
 ھوق ۇقى ۋە ئېرىش ىدىغان ئادالەتكە ئۇچرىغانالر

 كۈندۇر. ىنىدىغانقىل كاپالەتلىك تولۇ 

 ھ ېكمەت ياراتقۇچىنى ڭ ئەقلى مۇسۇلماننىڭ 
 بىرا  ،قىلىدۇ ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى ئىش بىلەن
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 ،كەمبەغەللى ك بەزىدە ئوخشاش ئىنسانالرغا باشقا
 ئ ۇنى ئۇرۇش الر ۋە كېس ەل ،دانلىقن ا ،زۇلۇم
-ھېس اب يەردە مۇش ۇ مانا .قالدۇرىدۇ انھەير
 ئىنسان ئەقىدىسى كۈنى قىيامەت قىلىدىغان كىتاب

 ئۈچ ۈن تول ۇقالش ئۇق ۇمىنى ئادالەت كۆڭلىدە
   شەرتتۇر. مۇھىم

 مەس  ئۇلىيەت ۋە ئ  ادالەت ك  ۈنى قىي  امەت 
 ب  ۇ ئىنس  اننىڭ زۆرۈر. بەك ئۈچ  ۈن ئۇق  ۇمى

 ھېس  اب ھەرىكەتلى  رى پۈت  ۈن ىھاي  اتلىقتىك
 ب ۇ تۇرى دۇ. خاتىرلىنى   خ اتىرىگە ئالىدىغان
 ئۈچ ۈن قىلىش غەلىبە ئىنسانغا خاتىرىسى ھېساب
 ھەر ئىنسان بېرىدۇ. يارىتى  پۇرسەتلەرنى ئەۋزەل

 ئەجى ر ھەسسە ئون ئۇنىڭغا قىلسا ياخشىلىقنى بىر
 پەقەت ال قىلسا سادىر خاتالىقنى بىر ھەر ،بېرىلىدۇ

 خاتىرىلىنىدۇ. جىنايىتى ۋە گۇناھى الىقنىڭخات بىر
 ياخش ى ،ئۆچۈرۈلى دۇ قىلس ا ۋبەەت خاتالىقلىرى

 قىلمىش لىرى يام ان بى لەن ھەرىكەتلىرى-ئىش
 كۈندىكى ئۇ ،كۈنى قىيامەت تۇرىدۇ. ئۆچۈرۈلۈپ
 كۆڭلى  دە ئىنس  ان ئىدىيىس  ى كىت  اب-ھېس  اب
 كۆزىتى   ئالالھ ۋە تۇيغۇسى قورقۇش ئالالھتىن
  قىلىدۇ. ھاسىل ئاڭنى ندېگە ،تۇرىدۇ

 ۋە ئەقىلن  ى ئۇق  ۇمى ك  ۈنى قىي  امەت 
 ش  ەكىللەندۈرىدىغان قايتى  دىن تەڭپۇڭل  ۇقىنى

 بولغان سۈرە بىرىنچى قۇرئاندىكى ئۇقۇم. چوڭقۇر
 ،ئ ادالىتى م ۇتلە  ئالالھنى ڭ سۈرىسىدە فاتىھە
 ئىنس اننىڭ ،رەھمى دىللىكى ئېلىش تىكى ھېساب

 ۋە نىئ  ۆزى ئىنس  اننىڭ ،مەس  ئۇلىيىتى شەخس  ى
 ئىب ارەت ئۇقۇملىرى دىن باش قۇرۇش ئىستىلىنى
 بى ز زالش تۇرىدۇ.ىيىلت نۇقتىنى تەرەپلىمە ئىككى

 ك ۈنى قىي امەت :باق ايلى س وراپ ئۆزىمىزدىن
 چۈش ەندۇ ؟ قانچىلىك چوڭقۇرلۇقىنى ئۇقۇمىنىڭ

 بى لەن ئىنس ان ۋە بىلەن كائىنات ،بىلەن ئالالھ
 اقالس  بول ۇپ ي و  ئاڭ بۇ ئاالقىمىزدە بولغان
 ۋە غائىس تىلىمىز ،غاھاياتىمىز جەھەتتىن ئەخالقى

 ب ۇنى كۆرس ىتىدۇ؟ تەسىر قانچىلىك ئاالقىمىزغا
 كېرەك. كۆرۈشىمىز سوراپ

  1«قىلىمىز ئىبادەت ساڭىال» .4 
 دې گەن ئىبادەت «قىلىمىز ئىبادەت ساڭىال» 
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 ۋە قىالالي دىغان بەرپ ا ھاي ات گ ۈزەل ئايەت
 رىكەتتۇر.ھە-ئىش مەقسەتلىك يارىتااليدىغان

 ۋە مېھرىب  ان يۇقىرى  دا سۈرىس  ى ف  اتىھە 
 ك ۈنى قىي امەت ۋە ئالالھ ياراتقۇچى شەپقەتلىك
 قىلى   ئ ۈچىنچى ئەم دى توختال دى. ھەققىدە
 ھەققى دە ھەرىكەت-ئىش مەقسەتلىك ۋە ئىنسان

 توختالماقتا.

 باش قا بۇي ان ئەس ىردىن قانچە بىر يېقىنقى 
-يې زا ،ەتسانائ قىلى  پۇختا ئىشالرنى مىللەتلەر
 ئىج  ادىيەت ئىش  لىرىدا ئىنتى  زام ۋە ئىگىلى  ك
 بول ۇپ گاداي باشقىالرغا بولسا  بىز ياراتماقتا.
 مۇس ۇلمان سەۋەبى ھالقىلىق بۇنىڭ تۇرۇپتىمىز.
 ئ اڭ قارىت ا گە «كەرى م قۇرئ ان» ئىنساننىڭ

 نى ڭ «كەرىم قۇرئان» چېتىشلىقتۇر. قۇرۇلمىسىغا
 ئىنس اننىڭ ،بولسا  قارايدىغان قۇرۇلمىسىغا ئاڭ

 ئىبادەتنى  ڭ ،ئىب  ادەت ۋەزىپىس  ىنى زېمىن  دىكى
 كائىن اتنى بى لەن ئىس مى ئالالھنى ڭ جەۋھىرى

 ۋە ئەس لەش ئالالھنى كائىناتنى گۈللەندۈرۈشتۇر.
 تول دۇرۇش بى لەن ھەرىكەت لەر-ئى ش ياخشى
 ئىبادەتنىڭ بۇ مانا ،الزىم گۈللەندۈرۈش ئارقىلىق
 ۋە ئەس لەش ئ الالھنى دېگەن ئىبادەت مەنىسى.
 ئىكك ى ،بول ۇپ ئىب ارەت قىلىشتىن ئىش پۇختا

 بۈگ   ۈنكى ئوخش   ايدۇ. پۇلغ   ا يۈزل   ۈك
 ،قارىس ا  قۇرۇلمىس ىغا ئەقل ى مۇسۇلمانالرنىڭ

 گۈللەن  دۈرۈش كائىن  اتنى ئۇق  ۇمى ئىب  ادەت
 قالغان. ئايرىلى  ئۇقۇمىدىن

 ،نام از پەقەتال ئۇقۇمى ئىبادەت ئىسالمدىكى 
 چەكلىنى   لەنبى قاتارلىقالر ھەج ۋە روزا ،زاكات

 نى ڭلەرئىبادەت خاراكتېرلىك شوئار بۇالر قالمايدۇ.
 ئىستىل ۋە يول ،ھايات قىسمىدۇر. بىر ئاساسلىق

 دەپ ئىب  ادەت نەرس  ىلەرمۇ ش  ەكىللەندۈرىدىغان
 بى لەن ئۇقۇمى ئومۇمى دېگەن ئىبادەت ئاتىلىدۇ.
 ۋە كۆرى دىغان ياخش ى ئ الالھ ،ئېيتقاندا ئېلى 
 س ۆز يوشۇرۇن-اشكارائ بارلىق بولىدىغان رازى
 ئ  ى») :ئىب  ارەت ھەرىكەتلەردى  ن-ئى  ش ۋە

 ،ن  امىزىم مېنى  ڭ» ،ئېيتقىنك  ى م  ۇھەممەد!(
 ياخشىلىقلىرىم قىلغان )دۇنيادا ھاياتىم ،قۇربانلىقىم

 )ھەقى قەت مام اتىم ۋە ئىب ادەتلىرىم( تائەت ۋە
 ئالەملەرنى  ڭ كىتىش  ىممۇ( ئۆل  ۈپ يولى  دا
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 ياتنى ڭھا 1«ئۈچۈن دۇر. ئ الالھ پەرۋەردىگارى
 ئالغ  ان ئىچى  گە ئ  ۆز تەرەپلىرىن  ى ھەم  مە

 ،زاۋۇت يوقالغاندا ئۇقۇمى ئىبادەت ئومۇميۈزلۈك
 ،س  ېتىق-س  ودا ،س  انائەت ،ئىگىلى  ك-يې  زا

 مەركەزلىرى  دىكى تەتقىق  ات ۋە ئۇنىۋېرس  ىتېت
 «كەرى م قۇرئ ان» ي اكى يوقىلى دۇ پائالىيەت
 ئىبادەتنى ڭ بى لەن ئۇق ۇمى ئومۇمىي بۇيرۇغان
 لىدۇ.ئۈزۈ ئاالقىسى

 ئاالقى دار ھاياتق ا مۇسۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكى 
 س  ەۋەبى بولۇش  نىڭ غايى  ب س  انائەتلىرىدىن

 چۈش ەنچىلەردىن چ وڭ دىك ى«كەرىم قۇرئان»
 بۈي  ۈك قۇرئان  دىكى كەتكەنلىكت  ۇر. چەت  نەپ

 ب ۇ ئۇقۇمى دۇر. ئىب ادەت بى رى ئۇقۇمالرنىڭ
 چۈشەنچىلەر خاتا دائىرىسىنى ھاياتتىكى ئۇقۇمنىڭ
 زېمىننى ئىبادەتنى قويماقتا. ھەم يغانقو تارايتى 

 ،بۇزغۇنچىلى   ق زېمىن   دا ،گۈللەن   دۈرۈش
 قارىش ى قىلغۇچىالرغا بۇزۇقچىلىق ۋە ناھەقچىلىق

 زېمىنن ى تاش لىغان. ئايرى  ئۇقۇمىدىن تۇرۇش
 مىللەت  لەرگە باش  قا س  انائىتىنى گۈللەن  دۈرۈش

 بەرگەن. تاشالپ

 مىللەتلەردە قىلغان تەرەققىي ئۇقۇمى خىزمەت 
 تېمىسغا ھەرىكەتنىڭ-ئىش قىلىش پۇختا ئىشالرنى

 ھاي  ات ئ  ۇالر ئۈچ  ۈن ش  ۇنىڭ ،ئايالنغ  ان
 باشقا بولسا  بىز ،قازانغان ئۇتۇ  سانائەتلىرىدە
 ئۆزىمىزگە نەتىجىدە ،قالدۇ  ئارقىدا مىللەتلەرنىڭ
 زەربە دۈشمەنگە ياكى يەتكۈزەلمەيدىغان مەنپەئەت

 بى ز قال دۇ . چۈش ۈپ ھالەتكە بېرەلمەيدىغان
 ت وغرا بويىچە كۆرسەتمىسى قۇرئاننىڭ ھاياتلىققا
 ئىنسانىي ۋە مەنىسىدىن ھاياتلىقنى بولماي قاراشتا
 قوي  دۇ . قۇرۇق  داپ ھەرىكەتلەردىنم  ۇ-ئى  ش
 چۈش ىنىۋالغان خات ا ئۇق ۇمىنى ئىبادەت چۈنكى

 ئىلمى ي ۋە ئىگىلى ك-يېزا ،سانائەت مۇسۇلمان
 ۋە ۇمئوق  ئومۇميۈزلۈك ئىبادەتنىڭ كەشپىياتالرنى
 بول ۇپ كۆرمەي دىغان قاتارى دىن چۈشەنچىلىرى

 ئىسالھ كائىناتنى ئىشالر يۇقىرىقى بولمىسا قالغان.
 ئېلىش  تا ئال  دىنى بۇزغۇنچىلىقنى  ڭ ۋە قىلى  ش
 ئۇق ۇمى ئىب ادەت ت ۇراتتى. ئورۇن دا ئالدىنقى

 ت  وغرا بى  لەن چۈشەنچىس  ى ئومۇميۈزل  ۈك
 مەدەنى   يەت مۇس   ۇلمانالر چۈشىنىلمىس   ە
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 ۋە ئ اڭ ،ئى دىيە قۇتۇاللمايدۇ. ىنتراگېدىيەسىد
 ئەس  لىگە ئۇق  ۇمى ئىب  ادەت خىت  ابلىرىمىزدا
 ۋە ئى رادە ئاخىرەتتە-دۇنيا ئىنسان كەلمەيدىكەن

 گۈزەل خاتىرجەم ۋە تەرەققىييات قىلىۋاتقان ئۈمىد
 بولمايدۇ. كۈتكىلى ئۈمىد ھاياتتىن

 ئۈچ  ۈن رازىلىق  ى ئالالھنى  ڭ ئىب  ادەت 
 پەقەت ال ادەتتىنئىب  ،ھەرىكەت-ئىش قىلىندىغان
 ئىب  ادەتكە ئالالھنى  ڭ ،پايدىلىنى  دۇ ئىنس  ان
 قىالالي دىغان تەپەكك ۇر ئىنسان يو . ئېھتىياجى
 چ  ارىلەر-س  ەۋەب م  اددى ،بول  ۇپ مەخل  ۇ 
 ش ۇڭا ،قىالالي دۇ ئىجرا ۋە ئىزدىنىدۇ دۇنياسىدا
 بۇزغۇنچىلىقنى  ڭ ۋە گۈللەن  دۈرۈش زېمىنن  ى
 چۈش كەن گەدى نىگە ئىنس اننىڭ ئېلىش ئالدىنى

 تۇرغ ان ئەنسىرەپ بولۇشتىن مەغلۇپ ۋەزىپىدۇر.
 قىلغ ۇچى خ اتىرجەم ۋە ياردەمچى ئىنسان ئاجىز

 بى لەن ۋەزىپىس ى بولى دۇ. مۇھت اج ئامىلالرغا
 ئېتى  دىغان بوش  لۇقنى ئارىس  ىدىكى ئىقتى  دارى

 لەرگەم ۇئمىن ئ الالھ بولى دۇ. مۇھت اج ئىمانغا
 كۆرس ىتى  شەكىللىرىنى ياردەم نەپسى ۋە مەنىۋى
 ئ ارقىلىق ئوقۇش ناماز ،قىلىش سەۋر» :مەكتەبەر

 ئالالھ دىن نام از تىلەڭ الر. ياردەم )ئالالھدىن(
 ئالالھغ ا بى لەن كەمتەرلى ك )يەنى قورققۇچىالر

 ھەقى  قەتەن باش  قىالرغا دى  ن بويس  ۇنغۇچىالر(
 تى لەش ياردەم ،دېمەك 2«ئىشتۇر. مۇشەققەتلىك
 ىڭئالالھن ئىبادەت چېتىلىدۇ. ئىبادەتكە مەقسەتلىك

 قىلى ش ئىسالھ ھاياتنى ئاساسەن كۆرسەتمىسىگە
 ئېيتقان دا ئېلى   بىلەن ئۇقۇمى ئومۇمىي ،بولسا

 سالىدۇ. ئىنتىزامغا پائالىيەتلىرىنى بارلىق ھاياتنىڭ
 ئىنس ان ،ئېغىر ۋەزىپە يۈكلەنگەن ئىنسانغا شۇڭا
 مۇھتاج. ياردەمگە چوڭ قىلىشتا ئادا ۋەزىپىنى بۇ

 كىمدىن باشقا لالھدىنئا ئېرىشىشتە ياردەمگە چوڭ
 بولسۇن؟! تىكلىگىلى ياردەم

 مەس  چىتنىڭ :دې  گەن ئىب  ادەت ،دې  مەك 
 كۇچىلىرى  دا كەچ  ۈرۈش ھاي  ات ۋە مېھرابى  دا
-ئى ش ئاخىرەتلى ك ۋە دۇنيا ئىبادەت بولىدۇ.

 ئالىدۇ. ئىچىگە ئۆز ھەرىكەتلەرنى
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  :ئىبارەت قىلىشتىن ھەرىكەتلەرنى-ئىش
 غەزى پىڭگە باش لىغىن. يولغ ا توغرا بىزنى» 

 ،ئەمە! يولىغ ا ئازغانالرنى ڭ ۋە يولۇققانالرنىڭ
   1«)باشلىغىن(. يولىغا قىلغانالرنىڭ ئىنئام سەن

 قىلى ش ئىش الرنى ياخشى دېگەن يول توغرا 
 بى لەن م اڭغۇچىالر ي ول توغرا دېمەكتۇر. يولى

 تونۇم اي ماڭغ انالرنى يول دا ت وغرا ،تونۇلىدۇ
 بواللماي دۇ. ئىگە كومپاسقا ساغالم ئىنسان پتۇرۇ
 ۋە ئەر ماڭغ ان يول دا ت وغرا «كەرىم قۇرئان»

 توشۇپ بىلەن كۆرۈنۈشلىرى ۋە مىسال ئايالالرنىڭ
 خى ل ئىكك ى ماڭغ انالر يول دا توغرا كەتكەن.
 كۆرۈنىدۇ. بىلەن سۈرەت

 ۋە ئالالھق ا ماڭغانالر يولدا توغرا :بىرىنچى 
 ،بول  ۇپ ېيتق  انالرئ ئىم  ان ك  ۈنىگە قىي  امەت
 باغالنغانالردۇر. ئالالھقا ئارقىلىق ئىبادەتلىرى

 جەھەت  تىن م  اددىي زېمىنن  ى :ئىككىنچ  ى 
 تەرەپ ب ۇ قوش قۇچىالر. ھەسسە گۈللەندۈرۈشتە
 باش  قا ،بول  ۇپ كەم مۇس  ۇلمانالردا بۈگ  ۈنكى

 ۋە ئىش   لەپچىقىرىش قارىغان   دا مىللەت   لەرگە
 ا.تۇرماقت ئورۇندا تۆۋەن پائالىيەتچانلىقى

 ئىككى ئۈچۈن چىقىشى رېئاللىققا ھىدايەتنىڭ 
  :كېرەك ئىش تۈرلۈك

 يەنى ،بىلىش قاراشنى كۆز توغرا :بىرىنچىسى 
 نېمىنى رەسۇلى ئالالھنىڭ ۋە ئالالھ مەسىلىدە بۇ

 ك ۆز توغرا ئەڭ مەسىلىدىكى بۇ قىلىدۇ؟ مەقسەت
   ،بىلىش دېگەننى قايسى؟ قاراش

 مۇشۇ سىدائاسا ئىمان كۈچلۈك :ئىككىنچىسى 
 ئەمەل ب ويىچە چۈشەنچىسى قاراشنىڭ كۆز توغرا

 قىلىش.

 ھى  دايەت يولغ  ا ت  وغرا بىزن  ى» ئىنس  ان 
 ئ  ى :پەرۋەردىگارى  دىن ،دېگەن  دە «قىلس  ىال

 س ىلى بىزگە ئىشلىرىمىزدا ھايات پەرۋەردىگارىمىز
 ئىش الرنى كۆرىدىغان ياخشى ۋە بولىدىغان رازى

 ئات ا ەتق ۇۋۋ كۈچ_ ئاندىن ،قويسىال كۆرسىتى 
 تىلەيدۇ. دەپ ،بەرسىلە ياردەم ۋە قىلسىال

   :ئەھمىيىتى كەلتۈرۈشنىڭ مىسال .6 
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 ئ االقە بى لەن ئ الالھ دە «كەرىم قۇرئان» 
 ھەسس  ە گۈللەندۈرۈش  كە زېمىنن  ى ،ئورنىتى   

  :ئۆرنەك قوشقۇچىالردىن

 س  اقالپ ت ۈرىنى ئىنس ان ھ اۋا ۋە ئ ادەم 
 قوشقان. ھەسسە قېلىشقا

 ساقالنغان. تىنتۆكۈش قان ھابىل 

 ياسىغان. كېمە ئەلەيھىسساالم نۇھ 

 سالغان. توسما زۇلقەرنەيىن 

 ۋە ي  ارا -ق  ورال ئەلەيھىسس  االم داۋۇت 
 ياسىغان. فورمىالرنى يھەربى

 سىياس   ەت ئەلەيھىسس   االم س   ۇاليمان 
 قويغان. يولغا تەدبىرلىرىنى

 ئىقتىس   ادنى ئەلەيھىسس   االم يۈس   ۈپ 
 راۋاجالندۇرغان.

 ۋە زۇلم ى زالىمالرنى ڭ ھىسساالمئەلەي مۇسا 
 تۇرغان. قارىشى تاجاۋۇزچىلىقىغا

 تەڭپ  ۇڭ ئىدىيەس  ى دە«كەرى  م قۇرئ  ان» 
-ئەر بولغ ان تۈرل ۈك ۋەزىپىلى رى ۋە بولغان

 ئ  ۇچرىتىمىز. ك  ۆپ مىس  اللىرىنى ئايالالرنى  ڭ
 ھەرىكەتلى رى گۈللەندۈرۈش ئاخىرەتنى ئۇالرنىڭ
 ،نىقىلىش ى يوسۇندا گۈزەل ئىبادەتلەرنى خالى،

 تۆكۈش نىڭ ق ان ۋە قىلىش ىنى ئادا ۋەزىپىسىنى
 قىلغان. تەقەززا ئېلىشنى ئالدىنى

 ۋە ئاساس   لىرى ئىماننى   ڭ ،دې   مەك 
 چۈش ىنىش ئومۇميۈزلۈك مۇندا  پىرىنسىپلىرىنى

 ئىش  تىن ئىكك  ى خەتەرلى  ك ئىنس  ان ئ  ارقىلىق
 قالىدۇ. ساقلىنى 

 ،ت  ۇرۇپ بىلى    س  اغالملىقىنى :بىرىنچ  ى 
 ئەگەش كەنلىك ھەۋەس كە-يىھ اۋا ۋە كىبىرلىك

 ئىنك  ار ۋە تانغ  ان ھەقىقەت  كە س  ەۋەبىدىن
 يولى. قىلغانالرنىڭ

 خات ا بىرا  ،كۆرگەن ھەقىقەتنى :ئىككىنچى 
 يولى. قالغانالرنىڭ چۈشىنى 

 ي  ولنى چۈش  ىنىش سۈرىس  ىنى ف  اتىھە 
 ۋە قېلىش تىن چۈش ىنى  خاتا دىننى ،قىسقارتىدۇ
 اقاليدۇ.س قېلىشتىن كېتى  قوشۇلۇپ ئازغۇنالرغا
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-كەلس ە دېگەندە ھە ئاتالغۇسى ئۆلىما بىزدە
 ،دەۋەتچىنى ڭ بىلەن ئۆلىما ،ئىشلىتىلى  كەلمە!

 ئارىس   ى گەپچىنى   ڭ بى   لەن دەۋەتچ   ى
 ،قالغاچق  ا كېلى    ھالغ  ا پەرقلەندۈرۈلمەي  دىغان

 تونىغ  ا ئۆلىم  الىق تۈرك  ۈم بى  ر نىھ  ايەت
 ،چىقى    ئوتتۇرىغ  ا كىش  ىلەر ئورۇنۇۋالغ  ان

 ئەھمى يەت تەڭ ئەمەل گە بىلەن مئىلى دىنىمىزنىڭ
 ھە ،ئۇنت ۇپ تەشەببۇس لىرىنى ئېسىل بېرىشتەك
 قوپۇپ دۈم ،يېتى  دۈم يىل ئون نەچچە دېگەندە
 ئ ۆزىنى خى زمەتكە دىنىي ،قىلغان تەھسىل ئىلىم

 كۆرس ىتى  ي ول توغرا ئۈچۈن ئاۋام ۋە ئاتىغان
 راھىتىدىن ،قىلغان نىشانى ھايات ئۆزىگە بېرىشنى
 ئ ۇالپ كۈندۈزگە كېچىنى يولدا بۇ توال كۈلپىتى
 ھې  ئۆلىمالىرىمىزغا قەدىرلىك قىلىۋاتقان خىزمەت

 تى  ل تىكەنلەش  مەيال بەدىن  ى ،ئىككىلەن  مەي
 ھاقارەت بۇزۇپ ئېغىزىنى ھەتتا ،تەگكۈزەلەيدىغان
 ب  ۇ ئ  ۇالردىكى كەل  دى. ھالغ  ا قىالالي  دىغان
 ،يەتتىك ى دەرىجى گە ش ۇ ھەتت ا ئىنساپسىزلىق

 باشقا قويىدىغان ئۇچۇغداپ ،ىغانتۈزەيد جاھاندا
 يولى دا ئ ۇممەت ۋە دى ن ،قالمىغان دەك ئادەم

 ئىلى م يولى دا دى ن ي اكى قىلىۋاتق ان خىزمەت
 ئ ادەتتىكى قېرىنداش لىرىنىڭ قىلىۋاتقان تەھسىل
 دەپ نۇقس  ان ش  ۇالر ي  اكى نۇقس  انلىرى بى  ر

 چېش ىنى ئۇالرغ ا تۈپەيلى ئىشالر بىر قارىۋالغان

 دىنىمى  زدا ،ۋاھ  الەنكى ئۈلگ  ۈردى. بىلەپم  ۇ
 مەرتىۋىس ى ئىلىملەرنىڭ تالىبۇل ۋە ئۆلىماالرنىڭ

 تائاال ئالالھ ئىدى. كۆتۈرۈلگەن كۆككە ئاالھىدە
 ئالالھنى ڭ» :دەيدۇ مۇندا  دە«كەرىم قۇرئان»

 ئ الىمالرال پەقەت ئ الالھتىن ئىچى دە بەندىلىرى
   1«قورقىدۇ.

 باي ان ھەدى، بىر مۇندا  اتىرمىزىد سۈنەنى
 ئەنھ ۇ رەزىيەلالھۇ باھىلى ئۇمامە ئەبۇ :قىلىنغان
 پەيغەم بەر» :دەي دۇ مۇن دا  قىلى   رىۋايەت

 توغرۇلۇ  ئادەم تۈرلۈك ئىككى ئەلەيھىسساالمدىن
 بى لەن )ئىب ادەت ئابى د بىرى ئۇنىڭ سورالدى.

 ئى  دى. ئ  الىم بى  رى يەنە ،ش  ۇغۇلالنغۇچى(
 ئابى دتىن ئالىمنى ڭ» :مئەلەيھىسس اال پەيغەمبەر

 تۆۋىنىڭالردىن ئەڭ سىلەرنىڭ مېنىڭ ئارتۇقچىلىقى
 :ئان دىن دې دى. «ئوخشاش بولغىنىمغا ئارتۇ 

 ،يولالي دۇ رەھ مەت ئالالھ ئۆگەتكۈچىگە ئىلىم»
-ئاس  مان تارتى    پەرىش  تىلەردىن ئۇنىڭغ  ا
 چۈم ۈلىلەر ئۇۋىسىدىكى ،مەخلۇقاتالر زېمىندىكى

 مەغپى رەت ھەممىس ى بېلىقالرغىچە دېڭىزدىكى ۋە
   2دېدى. «قىلىدۇ تەلەپ

 بىر ئۇممەتنى قۇياشىدۇر. ئۇممەتنىڭ ئۆلىماالر
 گوي  اكى ئۆلىم  االر ،قىلس  ا  پەرەز دەپ ق  ۇش
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 سوقۇش ى بى ر ھەر يۈرەكنىڭ يۈرىكىدۇر. ئۇنىڭ
 بېرى دۇ. دې رەك ھاي اتتىن ئۈچۈن ساھىبى ئۆز

 رەۋىش  تە تېگىش  لىك ئ  ۆزىگە ي  ۈرەك ن  اۋادا
 ،ئاسرالمىس ا ،ئىرىشەلمىسە ۈشكەكۈت ،قوغدالمىسا
 كۆرۈلۈش  كە بىنورم  اللىق ئۇنىڭ  دا چوق  ۇمكى
 قارايدىغان سەل بىنورماللىق يۈرەكتىكى باشاليدۇ.

 ئاگ اھ» پەيغەمبىرىمى ز خ ۇددى ئەمە!. ئىش
 ئ ۇ ،ب ار گۆش پارچە بىر بەدەندە ،بولۇڭالركى
 ئ ۇ ئەگەر تۈزۈلى دۇ. بەدەن پۈت ۈن ،تۈزەلسە
 گ ۆش ئ ۇ ،بۇزۇلى دۇ بەدەن پۈتۈن ،بۇزۇلسا

 ئ  ۇممەت ،كۆرس  ەتكەندەك دەپ «يۈرەكت  ۇر
 بەدەن پۈت ۈن ،تۈزەلسە يۈرەكلەر بۇ ئىچىدىكى

 بۇزۇلس ا ئۇالر ئەگەر تۈزىلىدۇ. ئۇممەت( )يەنى
  بۇزۇلىدۇ. ئۇممەت( )يەنى بەدەن پۈتۈن

 ھەقىق  ى ئىچى  دىكى ئ  ۆز خەل  ق ،بەرھە 
 ھاي اتىي ۋە ئىبادەتلەر ،بايقاپ توغرا ئۆلىماالرنى

 ۋە يېتەكچىلىك ى ت وغرا ئۇالرنىڭ پائالىيەتلەرنى
 ،بىرلى ك بارغاندىال ئېلى  بويىچە كۆرسەتمىلىرى
 ئۈمى د كەيپىي اتتىن دىنىي قاينا  ۋە ئىتتىپاقلىق
   بولىدۇ. كۈتكىلى

 ،دۇني ادا پۈت ۈن ك ۈنلەردە بۇ ،ئەپسۇسكى
 س االھىيەتلىك ھەقىقى ي دىي ارىمىزدا خۇسۇسەن
 ساقلىنىش قىلىشالردىن كۆز-كۆز ۋە رىيا ئۆلىماالر

 ئ ۆزىنى تۈپەيلى دىن سەۋەبلەر تۈرلۈك باشقا ۋە
 دېگەن دە ھە ،پەيت تە بى ر ئاشكارىلىيالمايۋاتقان

 «پادىش  اھ م  ايمۇن تاغ  دا ي  و  يول  ۋا!»
   كۆرۈلمەكتە. ئەھۋالالر بولۇۋالىدىغان

 ۋە دىنى  ي خەلقنى  ڭ ئوم  ۇمى ،ئەل  ۋەتتە
 كۆت  ۈرۈلمىگەن ي  ۇقىرى ساپاس  ى ئىجتىم  ائىي

 «چ وڭنى بىلىم ى بىلەن چوڭ ئاۋازى» ۋالدائەھ
 مۇشۇندا  دەل توختايدۇ. قىيىنغا پەرقلەندۈرۈش

 ئوتتۇرىغ ا پۇرسەتپەرەس لەر قىسىم بىر شارائىتتا
 باشاليدۇ. قىلىشقا قااليمىقان خەلقنى-ئاۋام چىقى 
 س اددا ،ئاقكۆڭۈل نۇرغۇن قااليمىقانچىلىقالردا بۇ

 پەر  ىئېشش ىقن-س ېمىز ،قارىنى-ئا  ئادەملەر
 ۋە ئېتىقادقا-ئەقىدە ساغالم ،دە-قالىدۇ قىاللماي
 ،قالماس تىن ئىرىش ەلمەيال پىكى رگە-ئاڭ توغرا

 ئايلىنى  قۇربانىغا قااليمىقانچىلىقالرنىڭ بۇ بەلكى
   كېتىدۇ.

 ئۆلىم  االر» ھەدىس  ىدە بى  ر پەيغەمبىرىمى  ز
 دەپ «ۋارىس     لىرىدۇر پەيغەمبەرلەرنى     ڭ

 بىلەن ۋارىسالر ،ئايانكى ھەممىگە كۆرسەتكەنىدى.
 م ۇئەييەن ئوتتۇرىس ىدا قال دۇرغۇچىالر مىرا!

 بى لەن ئۆلىم االر بولى دۇ. ئورتاقلىق دەرىجىدە
 ئۇالرنىڭ دەل ئورتاقلىق ئارىسىدىكى پەيغەمبەرلەر
 ،ئۇممەتنى ڭ ،ق اتۇرۇش ب اش ئۈچۈن ئۇممەت

 ئىس  المىي بولغ  ان تەۋە ئ  ۆزى خۇسۇس  ەن
 ئۆزىنى  ڭ مەسىلىس  ىنى ئورت  ا  جەمئىيەتنى  ڭ
 ،قوي  ۇش ئالدى  دا مەس  ىلىلىرىنىڭ خۇسۇس  ىي
 ئىش  الردا ئىجتىم  ائىي ۋە دىنى  ي ئ  ۇممەتكە
 باش قا تاالي بىر قاتارلىق قىلىش... يېتەكچىلىك
   ساالھىيەتلەردۇر. ھازىرالنمىغان كىشىلەردە

 مۇس ۇلمانالر ھ ازىر ئېيتقان دا نۇقتىدىن بۇ
 ئ ۆز بول ۇۋاتقىنى ئېھتىي اجلىق ئەڭ جەمئىيىتى

 ئىش  الرغا ن  ېمە ئۆزىنى  ڭ ۋە نىمەس  ئۇلىيىتى
 ۋە ئۆزىنى ،قىاللىغان پەرەز توغرا يارايدىغانلىقىنى

 چى  ن بىلى  دىغان قىلىش  نى ئېتى  راپ ئ  ۆزگىنى
 يۇقىرىسى بۇالرنىڭ ئادەملىرىدۇر. ئىلىم مەنىدىكى

 ،باش  الپ ئۆلىم  االردىن فەقى  ھ ،مۇجتەھى  د
 ۋە تالى    ،مۇجاھى  د ،م  ۇدەررى، ،دەۋەتچ  ى

 س   االھىيەتلىك ىككىش  ىل بى   ر ئ  ادەتتىكى
  كۆرسىتىدۇ. مۇسۇلمانالرنى

 مۇبەللىغ ،مۇدەررى، ،ئۆلىما ھازىرغىچە بىزدە
 چۇۋالچ ا  ناھايىتى ئۇقۇمالر دېگەن )دەۋەتچى(
 ھەقىق ى بولغاچق ا شۇندا  كېلىنگەن. چۈشىنى 
 س وقۇنۇپ س ېپىگە ئۆلىم االر بى لەن ئۆلىماالر

 ن   ى«ل   ۈكچەكلىرى ئىلى   م» كىرىۋالغ   ان
   توختاۋاتىدۇ. قىيىنغا ناھايىتى پەرقلەندۈرۈشمۇ

 ئەھلى   گە ئ   ۆز ئى   ش» پەيغەمبىرىمى   ز
 دېگەنى دى. «كۈتكىن قىيامەتنى تاپشۇرۇلمىغاندا

 قانۇنىيەتلەرنى  ڭ قىلىپالش  قان دې  گەن قىي  امەت
 ،ھۆك ۈم ،پەتى ۋا مەيلى ،دېمەك بۇزۇلۇشىدۇر.
 ي  اكى ۋە ئ  ۆگىتىش دەر! ،دەۋەت ،ئىجتىھ  اد

 االھىيەتلىكس   مەس  ئۇلىيەت بى  ر ئاللىقان  دا 
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 قىيامىتى ئىشنىڭ شۇ ،تاپشۇرۇلمىغاندا كىشىلەرگە
 زور ئىش  الردا ئ  ۇ يەن  ى بولى  دۇ. بولغ  ان

 قىلىنىدۇ. سۇيئىستىمال ،كۆرۈلىدۇ قااليمىقانچىلىق
 دەل ئ  ۇممەتنى قااليمىق  انچىلىق خى  ل ب  ۇ

 پېش ىۋانىڭ بى رەر ھال دا خاتىرجەم ھازىرقىدەك
 تكەھ  الە بى  ر باشس ىز تۇتالماي  دىغان پېش ىنى
 ئ ۈنى كىمنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ قويىدۇ. كەلتۈرۈپ
 ق اراپ دەپ ھە  گېپىن ى شۇنىڭ بولسا ئۈنلۈك
-ت وغرا ،س اقلىنى  يەڭگىللىكلەردىن قالىدىغان
 ھازىرى مۇسۇلمانالرنىڭ ،ئايدىڭالشتۇرۇپ خاتانى

 بى  ر ھەر ،ئېلى    نەزەرگە تەڭ كەلگۈس  ىنى ۋە
 بولغ  ان ئۆلىماالرغ  ا خۇسۇس  ەن ،مەس  ىلىدە

 ،ئەس تايىدىل ،س وغۇققان ناھ ايىتى ىدەمۇئامىل
  الزىم. بولۇشىمىز مەسئۇلىيەتچان

 قىلى ش تەنە ئۇالرغا ۋە ئەيبلەش ئۆلىماالرنى
 تەنە ئۆلىماالرغ ا چ ۈنكى يولىدۇر. ئازغۇنالرنىڭ
 قىلغ  انلىق تەنە ئ  ۆزىگە ئۇالرنى  ڭ قىلغ  انلىق

 ئالغ ان ئۈس تىگە ئ ۇالر ،دىنغا بەلكى ،ئەمە!
 تەنە ئەقى دىگە تەۋە الرئ ۇ ش ۇنداقال ،دەۋەتكە
 قىلى ش تەنە ئۆلىماالرغ ا ھېسابلىنىدۇ. قىلغانلىق
 مۇسۇلماننىڭ ،مۇسۇلمان ئۇالر چۈنكى ھارامدۇر.
 پەيغەم بەر ھارام دۇر. تەگكۈزۈش داغ ئابرۇيىغا

 مۇش ۇ خ ۇددى» :دەيدۇ مۇندا  ئەلەيھىسساالم
 مۇش ۇ ،ئېيىڭالردا مۇشۇ ھۆرمىتىنى كۈنۈڭالرنىڭ
 بولغانغ ا ھ ارام قىلى ش ەندەدەپس شەھرىڭالردا
 ،تۆك ۈش قانلىرىنى بىرىڭالرنىڭ–بىر ،ئوخشاش
 چۈش ۈرۈش ئ ابرۇيىنى–يۈز ،چىقىلىش ماللىرىغا
  1«ھارامدۇر. سىلەرگە

 ۋە ئىلىملەرن ى ت الىبۇل ،ئۆلىم االرنى دىنىي
 خى زمەت س اھەلىرىدە ئوخش ىمىغان دىنىمىزنىڭ

 ،قىلىش ھاقارەت ،قىلىش مەسوىرە قىلىۋاتقانالرنى
 پاسىقلىققا بولۇش غەرەزلەردە يامان قارىتا ئۇالرغا
 ئىشالر بۇ ئەھۋالدۇر. خەتەرلىك بارىدىغان ئېلى 
 پەي دا زى ددىيەتلەرنى ۋە ئىو تىالپ ئېغىر دىندا

 پەي دا زى ددىيەت ۋە ئىو تىالپ دىن دا قىلىدۇ.
 ھارامغ ا دىنىمى زدا ھارام دۇر. ئىشالر قىلىدىغان
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 ھەر بولى دىغان سەۋەب ھارامغا ،بارىدىغان ئېلى 
   چەكلىنىدۇ. قاتتىق ھەرىكەت-ئىش قاندا 

 ئۇنىڭغ ا )ئ الالھ جەۋزىي قەييىم ئىبنى ئىمام
 مەقس ەتكە» :دەي دۇ مۇندا  قىلسۇن( رەھمەت
 ۋاسىتىلەر ۋە سەۋەب بولغان زۆرۈر ئۈچۈن يېتىش

 ئۈچ ۈن شۇنىڭ ھېسابلىنىدۇ. ئوخشاش مەقسەتكە
 مەئس  ىيەتلەرنىڭ–گۇن  اھ ۋە ئىش  الر ھ  ارام

 ب ۇ ،توسۇش تا ۋە ك ۆرۈش يامان اسىتىلىرىنىۋ
 س  ەۋەب قانچىلى  ك گۇناھالرغ  ا ۋاس  ىتىلەرنىڭ
–ت ائەت ،ش ۇنىڭدەك قارىلىدۇ. بولىدىغانلىقىغا
 يېقىنالش  تۇرىدىغان ئالالھق  ا ۋە ئىب  ادەتلەرنى
 رۇخسەت ئۇنىڭغا ۋە كۆرۈش ياخشى ۋاسىتىلەرنى
 ئىبادەتلەرگە–تائەت ۋاسىتىلەرنىڭ شۇ ،قىلىشتىمۇ

 ھەر قارىلى دۇ. بولى دىغانلىقىغا سەۋەب لىكقانچى
 بى لەن ئى ش ش ۇ ۋاسىتىس ى ئىش نىڭ قاندا 
 شۇ پەقەت ۋاسىتە چۈنكى ھېسابلىنىدۇ. ئوخشاش

 تائاال ئالالھ شۇڭا قوللىنىلىدۇ. سەۋەبىدىنال ئىش
 س ەۋەب ئىش قا ش ۇ ،قىلسا ھارام ئىشنى بىرەر

 ھ ارام قوش ۇپ ۋاسىتىلەرنىمۇ بارلىق بولىدىغان
 ق اتتىق يېقىنلىشىش نىمۇ ئۇنىڭغ ا ھەتتا ،قىلغان

 ئىشنىڭ شۇ قىلىش ھارام ۋاسىتىلەرنى چەكلىگەن.
 ئ  ېلىش ئال  دىنى ۋە تەكى  تلەش ھ  اراملىقىنى
 س  ەۋەب ئىش  الرغا ھ  ارام ئەگەر ئۈچۈن  دۇر.
 ،بولس ا قىلغ ان دۇرۇ! ۋاس ىتىلەرنى بولىدىغان
 ،ق االتتى بول ۇپ زىت قىلىشقا ھارام بۇ ئەلۋەتتە

 ب والتتى. قىزىقتۇرغانلىق ئۇنىڭغا نەپسلەرنى ھەم
 ئى ش بى لەن ھېكمەت ،بىلگۈچى ھەممىنى شۇڭا

   2«قىلمىدى. ئۇندا  ئالالھ قىلغۇچى

 ئېيتقاندا بويىچە سۆزى قەييىمنىڭ ئىبنى ئىمام
 ،مۇدەررىس   لەر ،مۇجتەھى   دلەر ،ئۆلىم   االر
 دىنى  ي قات  ارلىق مۇجاھى  دالر... ،م  ۇبەللىغلەر
 ت  ۆھپە ىنغ  اد ،قىلىۋاتق  ان خى  زمەت س  اھەدە

 ئەزى  يەت ئورۇنس  ىز كىش  ىلەرگە قوش  ۇۋاتقان
 قىلىنغ  ان ئ  ۇممەتكە ۋە دى  ن يەتك  ۈزۈش
   ھېسابلىنىدۇ. زىيانكەشلىك

 س  اھابىلەرنى دەۋرى  دە س  الىھالر س  ەلەپ
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 زىندىق ئۇزاتقانالر تىل ئۇالرغا ۋە كەمسىتكۈچىلەر
 كەمسىتكەنلىك ساھابىلەرنى چۈنكى قارالغان. دەپ

 س  ەردارى پەيغەم  بەرلەر ،ققىلغ  انلى تەنە دىنغ  ا
 س   ۈننىتىنى ئەلەيھىسس   االمنىڭ م   ۇھەممەد

   ھېسابلىنىدۇ. كەمسۇندۇرغانلىق

 قىلسۇن( رەھمەت ئۇنىڭغا )ئالالھ زۇرئە ئەبۇ
 پەيغەمبەر ئادەمنىڭ بىرەر سەن» :دېگەن مۇندا 

 ساھابىس   ىنى بى   رەر ئەلەيھىسس   االمنىڭ
 ئ ادەم ئۇ ،بىلگىنكى ،كۆرسەڭ كەمسىتكەنلىكىنى

 نەزىرىمى زدە بىزنى ڭ چۈنكى زىندىقتۇر. ۇمچوق
 ھە ! قۇرئ انمۇ ھە ! ئەلەيھىسس االم پەيغەمبەر

 كەل  گەن ئېلى    ئەلەيھىسس  االم پەيغەم  بەر
 ۋە قۇرئ ان بى زگە ھە ! ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ
 ساھابىلىرى ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر سۈننەتنى

 كەمسىتكۈچىلەر ساھابىلەرنى ،ئېنىقكى يەتكۈزگەن.
 چۈشۈرۈش كە مەرتىۋىسىنى سۈننەتنىڭ ۋە ئانقۇر

  1«ئۇرۇنغۇچىالردۇر.

 ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر ساھابىلەر ،شۇندا 
 دىننى ئۇالر ،بولغاچقا بولغان ھەمراھ ۋە كۆرگەن
 بى    زگە ۋە چۈش    ەنگۈچىلەر ت    وغرا ئەڭ

 پەيغەم بەر گەرچە ئۆلىم االر يەتكۈزگۈچىلەردۇر.
 ئەمم  ا ،ۇبولس  ىم ك  ۆرمىگەن ئەلەيھىسس  االمنى

 پەيغەم بەر مەزم ۇنلىرىنى-مەنا كەرىمنىڭ قۇرئان
 چۈشەنچىس  ى س  اھابىلەرنىڭ ۋە ئەلەيھىسس  االم

 دىننى كىشىلەردۇر. تېرىشقۇچى چۈشىنىشكە بويىچە
 ئۆگەنگۈچىلەردۇر. چوڭقۇرالپ

 ئىلىمن ى ۋە قىلغ ۇچىالر مەسوىرە ئۆلىماالرنى
 ھاق ارەت ئىلىم لەرگە تالىبۇل ،قىلغۇچىالر ئىنكار
 دۈشمەنلىرىنىڭ دىن بۇالر ،شەكسىزكى غۇچىالرقىل

 ق انچە ھەر ئۇالر قۇيغۇچىالردۇر. سۇ تۈگمىنىگە
 بولۇش ىدىن كەت كەن قىلى   ئىشالرنى ئۇلۇغۋار
 ئ ۇچىنى بۇرنىنى ڭ پەقەت ئ ۇالرنى قەتئىينەزەر
 كىش ىلەر چولت ا ئەقل ى ،پەم ك التە ،كۆرىدىغان
 ئىش ى دى ن ،چۈنكى يو . چارە باشقا دېمەكتىن

 نەقلى ئىش بىر قاندا  ھەر دىندا ئىشىدۇر. مئىلى
 ئۆلىماالر ئۇنداقتا قىلىنىدۇ. ئىجرا بويىچە ئاسا!
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 سەۋەبس  ىزال مۇس  ۇلمانالرنى ئ  اۋام باش  قا ۋە
 مەس  وىرە ،ھاق  ارەتلەش تايىنى    ھېسس  ىياتىغا

 ك ۆزگە ،قېقىش چەتكە قۇرئانالرنى قارى ،قىلىش
 ش  ەيتان ب  ۇالر خات  الىقتۇر. ئېغى  ر ئېلماس  لىق

 ئەس  ەردە بى  ر كىش  ىلەردۇر. غرۇرالن  دۇرغانمە
 ئ  ادەمنى ش  ەيتاننىڭ» :دې  يىلگەن مۇن  دا 
 بەزى بولى دۇ. خى ل ھەر ۋاستىس ى ئازدۇرۇش

 باش  الش مەئس  ىيەتلەرگە-گۇن  اھ كىش  ىلەرنى
 ئ ۆزى كىشىلەرنى بەزى يەنە ،ئازدۇرسا ئارقىلىق
 كۆرس ىتىش چ وڭ ك ۆزىگە ئىشالرنى قىلىۋاتقان
 ك  ۆزگە باش  قىالرنى ،تەكەببۇرلۇقق  ا ئ  ارقىلىق
  «ئازدۇرىدۇ. باشالپ ئىلماسلىققا

 ئىش الردا دىنىي مەيلى دېگىنىمىز تەكەببۇرلۇ 
 ئ  ۆزىنى بولس  ۇن ئىش  الردا ئىجتىم  ائىي ي  اكى

 ئۆزىنى ڭ باشقىالرغا ،چاغالش قالتى، باشقىالردىن
 باشقىالرنى ،قىلىش پەش ئارتۇقچىلىقلىرىنى مەلۇم

 قىلى  ش ئىنك  ار ئ  ۇالرنى ،ئىلماس  لىق ك  ۆزگە
   كۆرسىتىدۇ. قاتارلىقالرنى

 پەيغەم بەر ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ئۆمەر ئىبنى
 رى ۋايەت مۇندا  بېرى  نىسبەت ئەلەيھىسساالمغا

 ي اكى چاغلىس ا چ وڭ ئۆزىنى كىمكى» :قىلىدۇ
 ئ الالھ ،ماڭس ا غادىيى   قىلى ( )تەكەببۇرلۇ 

 2«ئۇچرىشىدۇ. ھالدا غەزەپلەنگەن ئۇنىڭغا

 تائاالنىڭ ئالالھ ئىلىملەر تالىبۇل ۋە ئۆلىماالر
 ئەمەل ئ ايىتىگە مۇن ۇ دىك ى«كەرى م قۇرئان»

 مۇئمىنلەرنىڭ» :ئادەملەردۇر قىلىۋاتقان ۋە قىلغان
 ئەمە! اليى  ق چىقىش  ى جىھادق  ا ھەممىس  نىڭ
 ،چىقت  ى( جىھادق  ا تۈرك  ۈمى بى  ر )ئۇالرنى  ڭ
 بى ر ەيەن جام ائەدىن ھەربىر ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ
 قەۋمنى ڭ ئ ۇالر ،بول ۇپ ئالىم دىنىي تۈركۈمى
 ئ الالھتىن قەۋمىنى ڭ ،كې يىن قايتقاندىن قېشىغا

 ئاگاھالن  دۇرۇش ئ  ۇالرنى ،ئۈچ  ۈن قورقۇش  ى
 قىلىش  قا( تەلەپ )ئىلى  م نېمىش  قا مەقس  ىتىدە
   3«چىقمىدى؟!.

 ت  الىبۇل ،قىلغ  ۇچىالر ھاق  ارەت ئۆلىماالرغ  ا
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 ئىنك  ار ئىلىمن  ى ،كەمس  ىتكۈچىلەر ئىلىملەرن  ى
 ھ ازىر ،ي و  پايدىسى ئوقۇغاننىڭ» ،قىلغۇچىالر
 ب ۇ ئ ادەملەر دەي دىغان «كەپتۇ؟ نېمە ئوقۇپ
 سەپتە دىنىي ئۆزىنى دەيدىغاندىغۇ؟! نېمە ئايەتكە
 كىشىنىڭ بىر قارايدىغان دەپ قىلىۋاتىمەن خىزمەت

 ت الىبۇل ،ئۇزارتىشى تىل ئۆلىماالرغا دېگەندە ھە
 تەھدىت تېوى ھەتتا ،قىلىشى ھاقارەت ئىلىملەرنى
 ،قىممەتق اراش ھېچقان دا  دىنىمىزنى ڭ سېلىشى

 ئەقلى  ي كەلمەي  دۇ. ئۇيغ  ۇن پىرىنس  ىپلىرىغا
 قىلى   ھېچقان دا  ئېيتقاندىمۇ قىلى  جەھەتتىن
 ب ۇ ئەمە!. ئى ش بى ر بولىدىغان چۈشەنگىلى

 كاچىتىغ ا ئۆزىنى ڭ بىلەن قولى ئۆزىنىڭ گوياكى
  ئىش. بىر ئۇرغاندەكال

 دوس تىلىرىدۇر. ئالالھنى ڭ لىماالرئۆ تەقۋادار
 ئىنت ايىن بې رىش ئ ازار دوس تلىرىغا ئالالھنىڭ
 دوس تلىرىنى تائ اال ئ الالھ چ ۈنكى خەتەرلىك.
 ئەب ۇ قىلغ ان. ئېالن جەڭ تۇتقۇچىالرغا دۈشمەن

 پەيغەم   بەر ئەنھ   ۇ رەزىيەلالھ   ۇ ھ   ۇرەيرە
 قۇدۇسىنى ھەدى، بىر مۇندا  ئەلەيھىسساالمدىن

 مېنى  ڭ كىمك  ى لالھئ  ا» :قىلى  دۇ رى  ۋايەت
 ئۇنىڭغ ا مەن ،تۇتىدىكەن دۈشمەن دوستلىرىمنى

   1«دېدى. قىلىمەن ئېالن جەڭ

 ھەر بەلك  ى ،ئەمە! ئۆلىم  االرال دىنىمى  زدا
 ،چېقى ۋېلىش ،قىلى ش مەسوىرە كىشىنى قاندا 
 ئىنت ايىن بې رىش ئازار ئورۇنسىز ،تېگىش زىتىغا
 مۇندا  ھەقتە بۇ تائاال ئالالھ چەكلىنىدۇ. قاتتىق
 قەۋمنى بىر يەنە قەۋم بىر مۇئمىنلەر! ئى» :دەيدۇ
 ئ ادەم بى ر ،جامائەنى بىر يەنە جامائە بىر )يەنى
 مەس وىرە ،قىلمىسۇن مەسوىرە ئادەمنى( بىر يەنە

 مەس وىرە نەزىرى دە( )ئالالھنى ڭ قەۋم قىلىنغان
 ،م ۇمكىن بولۇش ى ياخشىرا  قەۋمدىن قىلغۇچى
 مەسوىرە ئۆزئارا ئايالالرمۇ ئاراڭالردىكى ىڭسىلەرن

 ئاي  الالر قىلىنغ  ۇچى مەس  وىرە ،قىلىشمىس  ۇن
 قىلغ  ۇچى مەس  وىرە دەرگاھى  دا( )ئالالھنى  ڭ
-بى ر ،م ۇمكىن بولۇشى ياخشىرا  ئايالالردىن
 يام ان بىرىڭالرنى-بىر ،ئەيىپلىمەڭالر بىرىڭالرنى
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 كې  يىن ئىمان  دىن ،چاقىرىش  ماڭالر بى  لەن لەقەم
 دەپ پاسىق( مۇئمىننى )يەنى ئاتاش ىلەنب فىسقى
 قىلىنغان نەھيى )بۇندا  يامان! نېمىدېگەن ئاتاش

  2«زالىمالردۇر. قىلمىغانالر تەۋبە ئىشالردىن(

 ئ  ى») :دەي  دۇ مۇن  دا  تائ  اال ئ  الالھ
 )مەس  وىرە ئۇالرنى ڭ س ەن ئەگەر م ۇھەممەد!(
 )راس ت بى ز :ئ ۇالر ،سورىس اڭ قىلغانلىقىنى(

 ئوينىش ى  قىلى   پۇشۇقى  ئى پەقەت ئەمە!(
 س ىلەر )مۇناپىقالرغا( بۇ دەيدۇ. «قويدۇ  دەپ

 )يەن ى ئ ايەتلىرىنى ئالالھنىڭ ،دىنىنى ئالالھنىڭ
 مەس وىرە پەيغەمبىرىن ى ئالالھنىڭ ۋە كىتابىنى(

 قەس ەم يالغ ان س ىلەر دېگى ن. «قىلدىڭالرمۇ؟
 ئىم  ان س  ىلەر ،ئېيتم  اڭالر ئ  ۆزرە ئىچى   

 مەس وىرە )پەيغەمبەرن ى ،كې يىن ئېيتقىنىڭالردىن
 بى ر س ىلەردىن ،بولدۇڭالر كاپىر بىلەن( قىلىش

 ئۈچ ۈن( قىلغ انلىقلىرى تەۋبە )راست گۇرۇھنى
 گۇناھك ار گ ۇرۇھنى بى ر يەنە ،قىلس ا  ئەپۇ

 گۇن اھنى بى لەن مۇناپىقلىق )يەنى بولغانلىقلىرى
 ب ۇ 3«.جازااليمىز ئۈچۈن داۋامالشتۇرغانلىقلىرى(

 پەيغەم بەر مۇناپىقالرنى ڭ تائ اال ئ الالھ ئايەتتە
 مەس   وىرە س   اھابىلەرنى ،ئەلەيھىسس   االمنى

 دەپ قىلغ انلىق مەس وىرە ئ الالھنى قىلغانلىقىنى
 مەس وىرە ئۆلىم االرنى ب ۇالر مانا ھېسابلىدى.
 ئىكەنلىكىن  ى خەتەرلى  ك ئىنت  ايىن قىلىش  نىڭ
 مەس وىرە ئۆلىم االرنى شۇڭا بېرىدۇ. كۆرسىتى 
 ئۇالرنى ڭ ۋە ش تىنقىلى تەنە ئۇالرغ ا ،قىلىشتىن
  الزىم. ئەيلەش ھەزەر قىلىشتىن غەيۋىتىنى

 مۇن دا  ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ھۇرەيرە ئەبۇ
 غەيۋەتنى ڭ :ئەلەيھىسس االم پەيغەمبەر» :دېگەن
 س ورىغان دەپ بىلەمس ىلەر؟ ئىكەنلىكىن ى نېمە

 پەيغەمبى رى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ :ساھابىلەر ئىدى.
 :ەيھىسس االمئەل پەيغەمبەر دېدى. بىلىدۇ ئوبدان

 ،غەيۋەتت ۇر سۆزلىش ىڭ ئەيبىنى قېرىندىشىڭنىڭ
 دېس ەمچۇ؟ ب ارنى ئۇنىڭ دا :بىرەيلەن دېدى.
 ئەگەر :ئەلەيھىسس االم پەيغەم بەر ،ئىدى دېگەن
 غەي ۋىتىنى ئۇنىڭ ،بولساڭ دېگەن بارنى ئۇنىڭدا
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 دې گەن ي وقنى ئۇنىڭدا ئەگەر بولىسەن. قىلغان
 ،لىس ەنبو چاپلىغ ان بوھت ان ئۇنىڭغا ،بولساڭ
 1«دېدى.

 باش  قا قىلى  ش غەي  ۋىتىنى ئۆلىماالرنى  ڭ
 ئېغى  ررا  قىلىش  تىن غەي  ۋىتىنى كىش  ىلەرنىڭ
 مۇن دا  ئەس اكىر ئىبنى ھاپىز ئىمام گۇناھتۇر.
 رازىلىقىغ ا ئ ۆز سېنى ۋە بىزنى ئالالھ» :دېگەن

 ھەقىقى ي ئۆزى دىن بىزن ى قىلسۇن. مۇۋەپپە 
 ىم!قېرىندىش ئى :قىلسۇن كىشىلەردىن قورقىدىغان
 زەھەرلىكت ۇر. گۆش ى ئۆلىماالرنى ڭ ،بىلگىنكى
 رەسۋا كەمسىتكۈچىلەرنى ئۇالرنى تائاالنىڭ ئالالھ

 ئۆلىماالرغ ا چۈنكى مەلۇم! ھەممىگە قىلىدىغانلىقى
 چاپالپ قارا ئۇالرغا خەتەرلىكتۇر. چاپالش بوھتان
 قورقۇنۇچلۇقت ۇر. ئىنتايىن تەگكۈزۈش داغ نامىغا
 بى لەن ئۆلىم االر اللىغانت تارقىتىشقا ئىلىم ئالالھ

 ئاۋام ،چۈنكى 2«ئەخالقسىزلىقتۇر. ئىوتىالپلىشىش
 دىن بىلەن ئوبرازى ئۆلىماالرنىڭ ئالدىدا خەلقنىڭ

 دېگەن  دە ھە بولى  دۇ. باغالنغ  ان چەمبەرچ  ا!
 مەس  وىرە ئ  ۇالرنى ،ھاق  ارەتلەپ ئۆلىم  االرنى

 كىمنى ڭ ئ اۋام ك ۆرگەن بۇنى ،تۇرسا قىلغىلى
 بىلەل  مەي ىكەنلىكىن  ىئ خات  ا كىمنى  ڭ ،ت  وغرا

 قىلغان مەسوىرە ،ھاقارەتلىگەن قالىدۇ. گاڭگىراپ
 ئۇالرغىمۇ بولمىغاچقا قايىل ئەخالقىغا ئادەملەرنىڭ
 كۆڭلى دە قارىت ا ھاقارەتلەنگۈچىگە ،ئەگەشمەيدۇ

 ئەگەش مەيدۇ. ئۇالرغىم ۇ بولغاچقا پەيدا شۈبھى
 بى ر باشباش تا  ،يو  پېشىۋاسى دىندا ئاخىرىدا
 قااليمىقانچىلىقالرغ ا ب ۇ چىقىدۇ. ىغائوتتۇر قەۋم

 ،تەنقىدلىگەن ئورۇنسىز ،ھاقارەتلىگەن ئۆلىماالرنى
 كىش  ىلەر قىلغ  ان مەس  وىرە ،ئىلمىغ  ان ك  ۆزگە
  بولىدۇ. جاۋابكار ئالدىدا ئالالھنىڭ

 پەم كالت ا ،ئەقى ل چولتا ،دىتسىز قىسىم بىر
 ،ھاق ارەتلەپ ئۆلىم االرنى نامىدىن دىن ئادەملەر
 ھېس ابقا س ۆزىنى ئۆلىمانىڭ پاالنى» :كەمسىتى 
 پىكرىن ى ئۆلىمانى ڭ پ االنى بولمايدۇ! ئالغىلى
 س الىدۇ. ج ار دەپ «بولمايدۇ! قىلغىلى قوبۇل
 ھەم تەقدىردە بولغان توغرا گېپى ئۇالرنىڭ ناۋادا
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-گەپ ۋە خەلقنى  ڭ ئ اۋام س ۆزلەرنى بۇن دا 
 چۈش ەنمەيدىغان چىشىس ىنى-ئەركەك سۆزلەرنىڭ

 كې رەك! ئېيتماس لىق ئالدىدا كىشىلەرنىڭ نادان
 پىتى شۇ سۆزلەرنى ئاشۇ كىشىلەر بۇندا  چۈنكى
 ئادەم ئوخشاش بىزگە ئۇالرمۇ ،قىلىۋېلى  قوبۇل
 ۋە ئۆلىم االر ،ئاستىدا شوئار دەبدەبىلىك دېگەن

 كەلگەنن ى ئاغزىغ ا ھەققى دە ئۇستازالر پىشقەدەم
  تۇرىدۇ. بىلجىرلىغىلى

 ادەتتىكىئ  ي اكى بولسۇن ئۆلىماالرغا مەيلى
 مەسوىرە ،بېرىش ئازار خالىغانچە بولسۇن ئاۋامغا
 ئىشالردۇر. زىت سۈپىتىگە مۇسۇلمانلىق قىلىش

 پەيغەم بەر ئەنھ ۇ رەزىيەلالھۇ ھۇرەيرە ئەبۇ
 رى ۋايەت دېگەنلىكىنى مۇندا  ئەلەيھىسساالمنىڭ

 بى لەن قولى ۋە تىلى دېگەن مۇسۇلمان» :قىلىدۇ
 تزەخ   مە-زىي   ان مۇس   ۇلمانالرغا باش   قا

 ،دې  گەن م  ۇئمىن كىش  ىدۇر. يەتكۈزمەي  دىغان
 بولماي دىغان زامى ن مېلىغا ۋە جېنى باشقىالرنىڭ
   3«كىشىدۇر.

 ئەڭ ئىچى دىكى ئۈممەت ھەقىقەتەن ئۆلىماالر
 ب  ويىچە ئاس  ا! مۇش  ۇ كىش  ىلەردۇر. ياخش  ى
 ۋە قىلىش گۇمان ياخشى ئۆلىمارالردىن ،ئېيىتقاندا
 چ  ۈنكى ۋاجىپ  دۇر. ئى  زدەش ئ  ۆزرە ئۇالرغ  ا
 ھەققى دە كىش ىلەر سالىھ ،ئىمانلىق ،دىيانەتلىك
 ئۇالرغ ا ئاڭلىغان دا گەپلەرنى تۆھمەت-ئۆسەك
 ۋاجىپتۇر. مۇئمىنغا بولۇش گۇماندا ياخشى قارىتا
 ت ۆھمەت ئەنھاغا رەزىيەلالھۇ ئائىشە تائاال ئالالھ

 :دەي دۇ مۇن دا  ھەققى دە ۋەقەس ى چاپلىنىش
 ئاي ال-ئەر چ اغلىرىڭالردا ئاڭلىغ ان بوھتاننى»

 ،ق اراپ دەپ ياخشى ئۆزلىرىنى نېمىشقا مۇئمىنلەر
   4«دېمىدى؟ بوھتان ئېنىق بۇ

 س ۆزلەر-گەپ بولمىغۇر ھەققىدە مۇئمىن بىر
 ،تارقاتماس لىق ئ ۇنى م ۇمكىنقەدەر تارقالغان دا

 ياخش ى ،ئايدىڭالشتۇرۇش تەكتىنى-تەگ ئىشنىڭ
  سۈپەتتۇر. خا! امۇسۇلمانالرغ بولۇش گۇماندا

 مۇن دا  ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ئ ۆمەر خەلىپە
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 ئېغىزى دىن قېرىندىش ىڭنىڭ مۇسۇلمان» :دېگەن
 تەرەپ كە ياخش ى قەدەر ئىمك ان سۆزنى چىققان
 1«قىلما. گۇمان يامان ،بۇرا

 قىلسۇن( رەھمەت ئۇنىڭغا )ئالالھ قىالبە ئەبۇ
 س ەن ھەققى دە قېرىنىدىشىڭ» :دېگەن مۇندا 

 ،يەتس ە قۇلىقىڭغ ا گەپ بى رەر غانياقتۇرمايدى
 ئۇنى ڭ ،تاپالمىساڭ ئۆزرە ،ئىزدە ئۆزرە ئۇنىڭغا
 م  ۇمكىن بولۇش  ى ئۆزرىس  ى بىلمەي  دىغان مەن

 2«دېگىن.
 م ۇئمىنلەر! ئى» :دەيدۇ مۇندا  تائاال ئالالھ
 خەۋەر بى رەر ئ ادەم پاس ىق بىر سىلەرگە ئەگەر
 بىلمەس تىن ھەقىقىتىن ى( ڭ)ئىشنى ،كەلسە ئېلى 
 قىلمىش ىڭالرغا ،قوي ۇپ رەنجىتى  قەۋمنى بىرەر

 )ئ ۇ ،ئۈچ ۈن قالماس لىقىڭالر قىلى  پۇشايمان
 3«كۆرۈڭالر. ئېنىقالپ خەۋەرنى(

 تەپس ىرىدە ئايەتنى ڭ بۇ جەرىر ئىبنى ئىمام 
 ن اھە  ئ ادەملەرگە بىگۇن اھ» :دەيدۇ مۇندا 
 ش ايمانپۇ قىلمىش ىڭالرغا ،قويۇپ ئارتى  گۇناھ
 راستلىقىنى خەۋەرنىڭ ئۈچۈن قالماسلىقىڭالر قىلى 

 قىلىش   قا قوب   ۇل ئ   ۇنى قەدەر بىلگەن   گە
  4«ئالدىرىماڭالر...

 ئەس ەرلەر ۋە ھەدى ، ،ئ ايەت يۇقىرىدا بىز
 ،بېرىش  نىڭ ئ  ازار باش  قىالرغا ئاس  تىدا ن  ۇرى

 دۈش مەن ۋە بېرىش ئازار ئۆلىماالرغا خۇسۇسەن
 ئوتتۇرىغ ا لىكىنىئىكەن جىنايەت ئېغىر تۇتۇشنىڭ
 پېشىۋا ئوقۇرمەنلىرىمىزگە ئەمدى ئۆتتۇ . قويۇپ

 توغرىسىدىكى ئاتالغۇسى «ئۆلىما» ئۇستازالرنىڭ
   :ئۆتىمىز ئەسلىتى  قۇر بىر ئوچۇقلىمىلىرىنى

 ش ەرئى دېگەنلەر مۇجتەھىد ۋە پەقىھ ،ئۆلىما
 ۋە بىلىدىغان ھۆكۈملەرنى شەرئىي ،بولۇپ ئۇقۇم
 خۇالسىلەش ھۆكۈم ىيشەرئ ھەدىسلەردىن-ئايەت

 بىلى م ي ۈزەكى كىش ىلەردۇر. ئى گە ئېقتىدارىغا
 بىلەن نامالر يۇقىرىقى كىشىلەرنىڭ ئىگە قۇرۇلمىغا

 خالىغ انچە ھۆك ۈملەرگە دىن ى ۋە ناملىنىۋېلىشى
                                                 

 بەت-333 توم-4 «كەسىر ئىبنى تەفسىر1 «
 بەت-332 توم-3 «ئەلھۇليە» نۇئەيم ئەبۇ 2
  ئايەت-6 ھۇجۇرات سۈرە 3
 بەت-332-333 توم– 36 «جامىئۇلبايان» 4

  خاتالىقتۇر. ئېغىر كېرىۋېلىشى چات

 س االھىيەتكە لى ق«ئۆلىما» شەۋكانىي ئىمام
 خى ل ەشب تۆۋەندىكى دەك ئۈچۈن بولۇش ئىگە

  دەيدۇ. ،الزىم ھازىرالش شەرتنى

 بىلىملەرن ى ئاالقىدار ھەدىسكە ۋە قۇرئان (3 
 يادقا ھەدىسلەرنى بارلىق بۇنىڭدا بىلىش. ياخشى
 ھەدىس لەرنىڭ بەلك ى قىلىنمايدۇ. شەرت بىلىش

 ،قىلىنغانلىقىنى بايان توپالمدا قايسى ،مەنبەلىرىنى
 س ەھىھلىرىنى-زەئى   ھەدىس لەرنىڭ شۇنداقال
  بولۇش. پەرقلەندۈرەلەيدىغان ئېنىق

 كېلى نگەن بى رلىككە ئارىس ىدا ئالىمالر (3 
  بولۇش. خەۋەردار مەسىلىلەردىن

 تىلى  دا ئەرەب مەنبەلى  رى ئىلى  م دىن  ى (3 
   بىلىش. پۇختا تىلىنى ئەرەب ،بولغاچقا

 ياخش ى قائى دىلىرىنى پىقھ ى ۋە پىقھى (4 
   بىلىش.

 ،تلىرىئ ايە ھۆك ۈم كەرىمدىكى قۇرئان (2 
 قات  ارلىق ئ  ايەتلەر... قال  دۇرۇلغان ئەمەل  دىن
 خەۋەردار بىلىملەردى  ن زۆرۈر ئائى  ت قۇرئانغ  ا
  بولۇش.

 ئ ۆزىگە ش ەرتلەرنى قىلىنغان بايان يۇقىرىدا 
 ئەمم ا ئاتىلىدۇ. دەپ ئۆلىما كىشىلەر ھازىرلىغان

 ئۆلىم ا-ئالىم كىشىلەرنى يەتمىگەن سەۋىيىگە ئۇ
 دىنى  ي ،ب  ۇ امان   بولماي  دۇ. ئاتاش  قا دەپ

 ،ب ۇ شەرتلىرى. قويغان ئۆلىماالرغا پېشىۋاالرنىڭ
 پۈت  ۈنلەي ش  ەرتلەرنى ي  ۇقىرىقى ھەرگىزم  ۇ

 يەتمىگەن  لەر س  ەۋىيەگە ب  ۇ ،ھازىرلىمىغ  انالر
 ئەمە!. دېگەنلى  ك ئەمە! ھېس  اب ھېچ  نىمىگە
 ئۇيغ ۇن كۆرسەتمىلەرگە شەرئىي كىمكى ئەلۋەتتە
 ى زمەتخ يولىدا ئالالھ كېلىشىچە قولىدىن ،ھالدا
 مۇيەسس ەر ئەج رىگە بۈي ۈك ئالالھنىڭ ،قىلسا

 :دەي دۇ مۇن دا  ھەقتە بۇ تائاال ئالالھ بولىدۇ.
 ، قىلى دىكەن ئى ش ياخشى زەررىچىلىك كىمكى»

 ئۆزىنى ڭ ئەمم ا «كۆرى دۇ. مۇكاپاتىنى ئۇنىڭ
 ئ  ادا بى  لەن جان  دىل خىزمەتلەرن  ى م  ۇئەييەن

 مۇناس ى  ئ ۆزىگە قىلى پال پەش قىلىۋاتقانلىقىنى
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 ئ ۆزى ي اكى قوللىنىۋالسا ئاتالغۇالرنى بولمىغان
 بولمايدۇ. كېرىۋالسا چات ساھەلەرگە چۈشەنمىگەن

 قىلغاننى ڭ ئىنساپس ىزلىق قىلس ا شۇندا  ناۋادا
 قىلى   پەي دا قااليمىق انچىلىق ئېغى ر ئۈستىگە
   قويىدۇ.

 ئۆلىم الىق ئ ۆتكىنىمىزدەك كۆرۈپ يۇقىرىدا
 ئ ۇ ئەمە!. س االھىيەت ئ ادەتتىكى ىيىتىساالھ
 بىلەن ال قوي ۇش س ۆزلەپ مۇنچە-ئانچە پەقەت

 ئىگە ساالھىيەتكە ئۆلىمالىق قالمايدۇ. ھازىرلىنى 
 ،تېرىشىش قا يىل الپ ئون نەچچە ئۈچۈن بولۇش

 بەرداش  لىق مۇس  اپىرچىلىقالرغا ،غۇربەتچىلى  ك
 ئالالھنى ڭ م ۇھىمى ئەڭ كېلىدۇ. توغرا بېرىشكە
 ئى گە س االھىيەتكە اليىق ئىلىمگە انبولغ نۇرى

 ب ۇ تائ اال ئالالھ يۇقىدۇ. ئىلىم ئاندىن بولغاندا
 )يەن ى ھېكمەتنى ئالالھ» :دەيدۇ مۇندا  ھەقتە
 ئىلىمن ى( پايدىلىق يېتەكلەيدىغان ئەمەلگە ياخشى
 ئات ا ھ ېكمەت قىلى دۇ؛ ئاتا بەندىسىگە خالىغان
 قىلىنغ ان ئات ا ياخشىلىق كۆپ گەئادەم قىلىنغان
 بۇنىڭ دىن ئ ادەملەرال ئەقىللى ق پەقەت بولىدۇ.
   1«ئالىدۇ. نەسىھەت-پەندى

 پەيغەم بەر ئەنھ ۇ رەزىيەلالھ ۇ ئاببا! ئىبنى
 :دەيدۇ مۇندا  قىلى  رىۋايەت ئەلەيھىسساالمدىن

 ئ ۇ ،قىلس ا ئى رادە ياخشىلىقنى كىمگە ئالالھ»
   2«قىلىدۇ. ئالىم دىندا كىشىنى

 ۋە قۇرئ  ان ئەھلىلىرىنى  ڭ ئىلى  م ۋە ئىلى  م
 مۇش  ۇندا  مان  ا مەرتى  ۋىلىرى ھەدىس  لەردىكى

 كۆككە قەدەر بۇ ھەدىسلەردە ۋە قۇرئان يۈكسەك.
 ئ ۆزىگە كىش ىلەرنى تەرى پلەنگەن ،كۆتۈرۈلگەن

 ،ئىلماسلىق كۆزگە ئۇالرنى ،سايلىۋېلىش دۈشمەن
 دەش نام چىقىرى   قىلمىغانغ ا ئىش ھې  ئۇالرنى
   ئەمە!. نەرسە باشقا ئاشقانلىقتىن ېكىدىنچ قىلىش

 ئېلى     نۇقتىس   ىدىن ئادىمىگەرچىلى   ك
 ئىلىم  لەر ت  الىبۇل ك  ۆپىنچە ،ئېيتقان  دىمۇ
 ،ي و  يېگىل ى ،غ ۇربەتچىلىكتە ،مۇساپىرچىلىقتا

 قىلى دۇ. تەھس ىل ئىلى م ھال دا يو  كېيگىلى

                                                 
  ئايەت-369 بەقەرە سۈرە 1
 دېگەن. سەھىھ ئەلبانى 2

 يۇمش ا  قەلبى ،نازۇك دىلى كىشىلەرنىڭ بۇندا 
 جەھەت تىن مەنى ۋىي ۋە يماددى بۇالرنى كېلىدۇ.
 ئ  ۆرلەپ تېوىم  ۇ ،رىغبەتلەن  دۈرۈش ،ق  ولالش
 بې رىش يارىتى  پۇرسەت ئۆگىنىشكە ۋە ئوقۇش
 زەربە ئۇالرغ  ا دېگەن  دە ھە ،تۇرس  ۇن ئۇياقت  ا
 ئۇالرنى ڭ ،قىلى ش مەس وىرە ئۇالرنى ،بېرىش

 چىقق ان ئۇچىغ ا قىلى ش تاج اۋۇز ھېسسىياتىغا
   ھېسابلىنىدۇ. ئىنساپسىزلىق

 ئىلىم  لەرگە ت  الىبۇل ۋە لىم  االرئۆ ن  اۋادا
 ي  اكى مەلۇم  اتالر بولغ  ان زۆرۈر ئەس  لىتىش

 بولس  ا مەس  ىلىلەر تېگىش  لىك ئورتاقلىشىش  قا
 ئادەم ھەر ،كېلىشى  يەرگە بىر ئۇسۇلدا چىرايلىق

 ،قىلىش ى باي ان پىكى ر بى لەن ساالھىيىتى ئۆز
 ئوخش ىمىغان ،ھەمكارلىشى  قاراشالردا ئوخشاش
 قاراش لىرىغا-پىكى ر ى ڭبىرىن-بى ر قاراشالردا
   كېرەك. قىلىشى ھۆرمەت

 ۋەھى ي دەۋرى دە ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر
 كىچى ك-چوڭ ئەھۋالدىمۇ تۇرغان بولۇپ نازىل
 كەلگەن بىرلىككە قاراشالر-پىكىر ئىشالردا ھەممە

 مۇناس    ىۋەتلىك ھۆك    ۈمگە پەقەت ئەمە!.
 بى رلىككە ئاساس لىنى  نەقىل لەرگە مەسىلىلەردە
 مەس ىلىلەرنى ئىجتىم ائىي باشقا ،بولسا كېلىنگەن
 قىلغ ان. ھەل ئ ارقىلىق قىلىش كېڭەش ئۆزئارا

 ئ ۆز ئ ادەم ھەر ئىش الردا ئۇشش ا  ئادەتتىكى
 بولغ ان. ئىش مۇ قالغ ان ساقالپ چۈشەنچىسىنى

 ئەلەيھىسس االم پەيغەم بەر قىلىنغان دىمۇ كېڭەش
 ،قىلغ  ان قوب  ۇل پىكرىن  ى س  اھابىلەرنىڭ بەزى

 مۇناسى  ۋە قىلمىغان قوبۇل ىنىپىكر بەزىلىرىنىڭ
 پىكىر ساھابىنى بىر ھې  لېكىن ،بەرگەن چۈشەنچە

 قاراش  تا ئوخش  ىمىغان ي  اكى قاتناش  تۇرغانلىقى
 جازالىغ ان ي اكى تەنقىدلىگەن ئۈچۈن بولغانلىقى

 قاراش نى بىر مەلۇم بىراۋ كېلى  يەنە يو . ئىش
 دەماللىقق   ا ئۇنىڭغ   ا قويس   ا ئوتتۇرىغ   ا

 چىقىدۇ. ئىككىلىنىدىغانالرمۇ ۋە ئەگىشىدىغانالرمۇ
 مەس ىلىلەردە بەزى ئەھۋال. تەبىئىي ناھايىتى بۇ

 ئورتاقلىقق ا چۈشەنچتە ۋە كېلىش بىرلىككە پىكىر
 ئ ۆزىنى ئادەملەرنى ڭ ۋە ۋاقتقا مەلۇم ئىرىشىش

 بولى   دۇ. ئېھتىي   اجلىق توختىتىۋېلىش   ىغا
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 كەيپىي  اتنى-روھى  ي خى  ل ب  ۇ ئ  ادەملەردىكى
 شەرتس  ىز دېگەنلىرىن  ى ئۆزىنى  ڭ ،چۈش  ەنمەي

 ھەقى   قەت بولغ   ان كې   رەك بويس   ۇنۇش
 ئوخشىمىغان بىلەن ئۆزى ئاخىرىدا ،ھېسابلىۋېلى 

 ،كاپىرغ ا كەل مە!-كەلس ە بولغانالرنى قاراشتا
 چىقرى   ۋېتىش ن   ائەھلىلىككە ،مۇناپىقق   ا
 دىتس ىزلىقتىن ،تەدبىرسىزلىكتىن ،ئىلىمسىزلىكتىن

   ئەمە!. نەرسە باشقا

 بى ر كەڭرى ناھايىتى ىساھەس خىزمەت دىنىي
 پۈت ۈن توپنىڭ بىر مەلۇم ياكى ئادەم بىر ساھە.

 ئىلى م نات ايىن. بولۇش ى قامداپ ئېھتىياجالرنى
 ھېچبولمىغان دا بول ۇش ئالىم دىندا ۋە ئۆگىنىش
 بى ر قىلى دىغان تەلەپ ۋاق ت يى ل ئون نەچچە
 بەك رەك زېھنىن ى ئ ۇالر جەريان دا بۇ جەريان.
 ب ۇنى كېلىدۇ. توغرا مەركەزلەشتۈرۈشكە ئىلىمگە
 كىت ابتىن ،خالتىس ى كىت اب» ئ ۇالرنى كۆرۈپال

 ق  ېقىش چەت  كە دەپ «بىلمەي  دۇ باش  قىنى
 ئىلى م ئۇالرنى ڭ ھېس ابلىنىدۇ. ئالدىراڭغۇلۇ 
 يېتىلىش  ىگە-پېش  ى  ،تاۋلىنىش  ى ،ئۆگىنىش  ى
 بولس  ا ج  ايلىرى كەمچى  ل ،بې  رىش پۇرس  ەت
  كېرەك. تولۇقالش شەكىلدە چىرايلىق

 دىنىمىزنى ڭ ئۇلۇغ تائاالدىن الھئال ،ئاخىرىدا
 قىلىۋاتق  ان خى  زمەت س  اھەلىرىدە قايس  ى ھەر

 «ھەدى  ،» ۋە «قۇرئ  ان» قېرىنداش  لىرىمىزنى
 ئۆزئ ارا ،بېرىش ىنى ئۇيۇشتۇرۇپ زى  ئەتىراپىغا
 ئۈلپەت-ئۈنسى ۋە مۇھەببەت-مېھىر ،ھەمكارلىق
 تەڭ تۇتۇش   ۇپ قولغ   ا ق   ولنى ئاساس   ىدا

 ئېتى  راپ رائۆزئ  ا ش  ۇنداقالر ،ئىلگىرىلەش  كە
 يې را  تەپ رىقلەردىن-نىزا ئەرزىمە! ،قىلىشى 
 داغدام دىنىمىزنىڭ تولۇقالپ بىرىنى-بىر ،تۇرۇپ
 قىلىش ىنى نېس ى  مېڭىش قا مۇس تەھكەم يولىدا

 )ئامىن( سورايمىز.

 

 

 

 
 

 مۇھەممەد قۇتۇب مۇندا  دەيدۇ...
ئەگەر بى  ز ت  ارىوتىكى مۇس  ۇلمانالر بى  لەن 
دۈشمەنلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مەدەنى يەت پەرقى گە 
قاراي  دىغان بولس  ا ، مۇس  ۇلمانالر پ  ارى، ۋە 

ئ  ۇالر  رىملىق  الر بى  لەن توقۇنۇش  قان ۋاقىتت  ا
ئوتتۇرىسىدىكى پەر  ھەقىقەتەن زور ئىدى. يەن ى 
مۇس  ۇلمانالر مەدەنى  يەت ئ  امىللىرى جەھەت  تە 
پۈتۈنلەي قۇرۇ  قول ي اكى ش ۇنىڭغا يېقىن را  

 ئىدى.

بىرا ، ئاشۇ زور پەر  ئ ۇالرنى ئ ۆز يولى دا 
مېڭىشتىن بىر دەقىقىمۇ توختىتى  قويمى دى ي اكى 

ننىڭ ئۇالرنىڭ ئېڭىدا ب ۇ ئىكك ى چ وڭ دۈش مە
 قىلچىلىك ئورنى بولمىدى.

سىز رەبىئى ئىبنى ئامىرغا قاراڭ! ئۇ رۇستەمنىڭ 
شەۋكەت ئىچىدە ئولتۇرغان ھەيۋەتلى ك ۋە -شانۇ

ياسىدا  ئوردىسىغان ئىم انى ئۈس تۈنلۈك بى لەن 
كىرى    كېلى  دۇ. ئ  ۇ بۇالرنى  ڭ ھەممىس  ىگە 
مەنسىتمەسلىك نەزىرى بىلەن قارايدۇ. ھەتتا ئ ۇنى 

نلىقىنى ۋە تۆۋەن كۆرىدىغانلىقىنى كۆزگە ئىلمايدىغا
ئۇنىڭغا بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئېس ىل 
گىلەملىرىگە نەيزىسىنى سانچى ، پاك ار ئىش ىكىنى 

 ئۇنىڭغا باغاليدۇ. 

س  ىلەر بىزنى  ڭ ئېلىمى  زگە ن  ېمە دەپ  -
 دەپ سورايدۇ رۇستەم ئۇنىڭدىن. -كەلدىڭالر؟

بىزن ى ئ ۆزى خالىغ ان كىش ىلەرنى  ئ الالھ-
غا ق ۇل بولۇش قا ئالالھ ەرگە قۇل بولۇشتىنبەندىل

 يېتەكلەش  كە، دۇنيانى  ڭ تارلىقى  دىن دۇني  ا ۋە
 -ئاخىرەتنىڭ كەڭ رىلىكىگە چىقىرىش ىقا ئەۋەتت ى

ئى ئىبنى ئامىر تەمكىنلى ك دەپ جاۋاپ بېرىدۇ رەبى
   بىلەن.

م اددىي مەدەنى يەت ۋە زېمىننى ڭ  ئالدامچىق،
ال دا ھمەنپەئەتلىرى بىلەن پەخىرلىنىش كە قارش ى 

ئىمان بىلەن ئىپتىوارلىنىشتىنمۇ ئۈستۈن تۇرىدىغان 
 روھ ۋە ئىززەت بوالمدۇ؟!
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 بى ر ،ئى رادە كۈچل ۈك سۆزى ‹‹ھىممەت››
 دې  گەن ب  اغالش بەل قەتئى  ي قىلىش  قا ئىش  نى
 1.لىدۇئىشلىتى مەنىلەردە

 قىلىش  قا ئىش  نى بى  ر كىش  ىنى ھىم  مەت
 ۋە ھىم مەت يئ الى ،بول ۇپ كۈچ ئۈندىگۈچى

 بۆلۈنى دۇ. ت ۈرگە ئىككى دەپ ھىممەت تۆۋەن
 يۈكسەك بويى ئاسمان ھىممىتى كىشىلەرنىڭ بەزى
 ئىنت ايىن ھىممىتى كىشىلەرنىڭ بەزى يەنە ،بولسا
   بولىدۇ. تۆۋەن

 يېتىل دۈرۈلگەن ۋە ھىممەت تەبىئىي ھىممەت
 ھەقتە بۇ ئايرىلىدۇ. تۈرگە ئىككى دەپمۇ ھىممەت
 :دېگەن مۇندا  رەھىمەھۇلالھ قەييىم ئىبنى ئىمام

 تەبىئى ي ،بىرى :بولۇپ تۈرلۈك ئىككى ھىممەت
 يەنى ھىممەت يېتىلدۈرۈلگەن بىرى يەنە ،ھىممەت
 ھىممەتت ۇر. كېلىدىغان قولغا ئارقىلىق تىرىشىش
 بولس ۇن تۆۋەن ،بولسۇن ئالىي ھىممەت تەبىئىي
 ئۇنى ،بولۇپ ھىممەت بېرىلگەن تەرىپىدىن ئالالھ

 م  ۇمكىن ئۆس  تۈرۈش بى  لەن تىرىش  چانلىق
 مۇقىلىش ى ئاجىزالپ بىلەن بىپەرۋالىق ،بولغاندەك
 بى لەن قىلىش ى پەرۋى ش ئىگىس ىنىڭ مۇمكىن.
 ئ  الىي يۈكس  ىلى  قازىنى    دەرى  جە ھىم  مەت
 قىلماس  تىن پەرۋى  ش ،ئايالنغان  دەك ھىممەت  كە
 جەھەتتە بۇ ھىممەت يوقىلىدۇ. بىلەن شتاشلىۋېتى

                                                 
  سرن م ،جملب 1

 باش  قا ۋە ئەخ  ال  گ  ۈزەل ،پاراس  ەت ئەقى  ل
   ئوخشاشتۇر. سۈپەتلەرگە
 مۇن دا  ئەددىين ۇر مىمشاد ھەققىدە ھىممەت

 چ ۈنكى ،ب ول ھىممەتلى ك دائى م ھەر :دېگەن
 ،بول ۇپ باش النغۇچى نەرسىنىڭ ھەممە ھىممەت
 ي اكى يۈكس ەك ھىممىت ى كىشىنىڭ بىر قانداقال

 ئۇتۇقل ۇ  ئىشلىرىمۇ كېيىنكى ،بولىدىكەن لىيئا
   بولىدۇ.

 قەل بىگە كىشىنىڭ بولۇپ ئىشى قەلب ھىممەت
 بواللمايدۇ. ئىگە ھېچكىم باشقا ئۆزىدىن
 ئىنس انالرغا تائاالنى ڭ ئالالھ ھىممەت ئالىي
 تائ اال ئ الالھ ،بولۇپ پەزلى ۋە نېئمىتى بەرگەن
 ب ۇ ڭئالالھنى كىشىلەر قىلغان ئاتا ھىممەت ئالىي
  الزىم. قىلىشى شۈكرى ئۈچۈن نېمىتى

 مەھ  رۇم نېمەت  تىن ب  ۇ ئۆزىنى  ڭ كىمىك  ى
 ئۆزى دىن ئ اۋۋال ،قىلىدىكەن ھې، ئىكەنلىكىنى

 ھىممەت ئالىي تائاالدىن ئالالھ ۋە ئېلىشى ھېساب
   كېرەك. قىلىشى تەلەپ

 ھىممەتلى ك كىش ىلەرنى دىنى ئىسالم چۈنكى
 رۇنلۇقق اھۇ ،ھىممەتسىزلىككە چاقىرىدۇ. بولۇشقا

 ھىم مەت يئ الى تۇرىدۇ. قارشى تەييارتاپلىققا ۋە
 ۋە ئۇل ۇغ تېگىش لىك تېپىلىشقا كىشىدە بىر ھەر

 قاندا  ھەر ،بولۇپ بىرى سۈپەتلەردىن شەرەپلىك
 ك  ۆپ كىش  ىلەر ھىممەتلى  ك ئ  الىي مىللەت  تە
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 ي ۇقىرى ئەڭ تەرەققىياتتا مىللەت ئۇ ،بولىدىكەن
 بى لەن ىتىقان ئىككى قۇش يېتەلەيدۇ. سەۋىيىگە
 بىلەن ال ھممىتى ئۆز پەقەت كىشىمۇ ،ئۇچقاندەك

   ئۆرلىيەلەيدۇ. قەدەر پەللىگە يۇقىرى ئەڭ
 كەل گەن ھەققى دە ھىممەت<< ي>>ئالى
  :ھەدىسلەر ۋە ئايەت

 س  ەللەلالھۇ پەيغەم  بەر ۋە كەرى  م قۇرئ  ان
 قاراي دىغان ھەدىس لىرىگە ۋەسەللەمنىڭ ئەلەيھى
 ئىش الرنى رىي ۇقى ،ئۇلۇغ لەرنىمۇئمىن بولسا 
 بەسلىشىش كە ئىش الردا ياخشى ۋە قىلىشقا تەلەپ

   كۆرۈۋاالاليمىز. چاقىرغانلىقىنى
 ۋە پەيغەم بەرلەر كەرىمدە قۇرئان تائاال ئالالھ

 مۇن دا  مەدھىيىلەپ كىشىلەرنى ھىممەتلىك ئالىي
 )مۇش رىكالرنىڭ سەن پەيغەمبەر!( >>)ئى :دەيدۇ
 س ەۋر ەرپەيغەم بەرل ئىرادىلىك جاپاسىغا( سالغان

 ئازابقا بولىدىغان ئۇالرغا ،قىلغىن سەۋر قىلغاندەك
 1 كەتمىگىن.<< ئالدىراپ
 ك ۈنلەردە ئېغى ر ۋە ق يىن يەنە تائاال ئالالھ
 دوس تلىرىنى ك ۈچەيگەن ئىرادىس ى ۋە ھىممىتى
 ئىچى دە لەرنىڭمۇئمىن>> :دەيدۇ مۇندا  ماختاپ

 س اباتلىق چىققان دا غازاتق ا بىلەن )رەسۇلۇلالھ
 بى لەن دادىللى ق قەدەر بولغانغا شېھىت ،بولۇپ
 ئەھدىنى بەرگەن قائالالھ توغرۇلۇ ( قىلىش جەڭ
 ئۇالرنى ڭ بار. كىشىلەر نۇرغۇن ئاشۇرغان ئىشقا

 ،بول دى ش ېھىت قىلى ( ۋاپا )ئەھدىگە بەزىسى
 ئ ۇالر ،ك ۈتكمەكتە بولۇش نى( )شېھىت بەزىسى

 ھەرگى  ز ئەھدىس  ىنى( بەرگەن )پەرۋەردىگارىغ  ا
 2يو .<< ىئۆزگەرتكىن
 :دەي   دۇ مۇن   دا  يەنە تائ   اال ئ   الالھ

 تەقۋادارالر ۋە مەغپىرىتىگە >>پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ
 زېمى نچە-ئاسمان كەڭلىكى ،تەييارالنغان ئۈچۈن

 ،ئ ايەتتە بۇ 3<< .ئالدىراڭالر جەننەتكە كېلىدىغان
 ۋە مەغپىرىت ى ئۆزىنىڭ لەرنىمۇئمىن تائاال ئالالھ

 ئۈچ ۈن تەق ۋادارالر ،قىلىش قا تەلەپ رازىلىقىنى
 زېمى  نچە-ئاس  مان كەڭلىك  ى قىلىنغ  ان ۋەدە

 ئالدىراش  قا كىرىش  كە جەن  نەتكە كېلى  دىغان
 ئالالھنى ڭ ئ ېكەن ئۇن دا  ئەھۋال بۇيرۇيدۇ.
 ئالالھنى ڭ ۋە مۇكاپاتق ا تەييارالنغان دەرگاھىدا
 مۇس ۇلمان بىر قاندا  ھەر ئىشەنگەن ۋەدىسىگە
 ۋە م مەتھى يئالى بەلكى ،قىلماسلىقى بوشاڭلىق

                                                 
 قىسمى بىر ئايەتنىڭ-32 ئەھقاف سۈرە 1
 ئايەت-33 ئەھزاب سۈرە 2
 ئايەت-333 ئىمران ئال سۈرە 3

 مۇكاپاتىغ ا ئالالھنى ڭ بى لەن ئى رادە كۈچلۈك
 تىرىش  چانلىق ئاالھى  دە ئۈچ  ۈن ئېرىش  ىش
  كېرەك. كۆرسىتىشى

 كەل   گەن ھەققى   دە >>ھىم   مەت<<
  :ھەدىسلەر
 رى ۋايەت ئەنھ ۇدىن رەزىيەلالھ ۇ مۇسا ئەبۇ

 س ەپەردىن ئەلەيھىسس االم پەيغەمبەر :قىلىنىدۇكى
 يېنى دىن ڭچې دىرىنى بەدەۋىينى ڭ بىر قايتىشىدا
 ئەرەب( س ەھرالىق) بەدەۋى ي كىتىۋېتى  ئۆتۈپ
 پەيغەم  بەر بەدەۋى  ي كى  ردى. چې  دىرغا نى  ڭ

 دېگەن دەك خورم ا ،نان ،سۈت ئەلەيھىسساالمنى
 پەيغەم  بەر قىل  دى. مېھم  ان بى  لەن نەرس  ىلەر

 چۈشسە يولۇڭ مەدىنىگە بەدەۋىيگە :ئەلەيھسساالم
 ئ ۇزۇن بەدەۋى ي دېدى. كەلگىن ئۆيگە بىزنىڭ
 ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر كەلدى. مەدىنىگە مەيئۆت

 بى ر ،كى يىن بولغاندىن قىلى  مېھمان بەدەۋىينى
 تەلىپى ڭ بى رەر ئ ويالپ قىلىشنى ھەدىيە نەرسە
 ئۈچ ۈن مىنىشىم بەدەۋىي دېدى. سورىغىن بولسا
 پەيغەم  بەر دې  دى. بەرس  ەڭ ئ  ۇالغ بى  ر

 بەردى. ئ  ۇالغ بى  ر بەدەۋى  يگە ئەلەيھىسس  االم
 دې دى. ب ار؟ تەلىپى ڭ نېمە باشقا ەيەن ئاندىن

 ئ ۆچكە بى ر ئۈچۈن ئىچىشى سېغى  ئائىلەمنىڭ
 بەن ى ئاندىن بەردى. ئۆچكىنىمۇ دېدى. بەرسەڭ

 دېدى. بۇاللمامسىلەر؟ مومايچىلىكمۇ ئىسرائىللىك
 ھەققى دە موم اي ئىس رائىللىك بەن ى ساھابىلەر

 مۇن  دا  ئەلەيھىسس  االم پەيغەم  بەر سوراش  تى.
 بىلەن ئىسرائىل بەنى يھىسساالمئەلە مۇسا :دېدى
 ق اراڭغۇلۇ  ئۇش تۇمتۇت كېتىۋاتقان دا مىسىردا
 مۇس  ا قال  دى. ئېزى    يول  دىن ۋە باس  تى

 دەپ ب ۇ ئى ش ن ېمە ئەجەبلىنى  ئەلەيھىسساالم
 يۈس ۈپ مۇس ا ئ ى ئىس رائىل بەنى سورىدى.
 قەبرىسىنى يۈسۈپنىڭ ،بۇرۇن كېتىشتىن دۇنيادىن

 ۋەدە ىقىمىزغاچىقماس ىل مىس ىردىن يۆتكىمەستىن
 ئەلەيھسس  االم مۇس  ا دې  دى. ،ئى  دى ئالغ  ان

 بىلى دۇ؟<< كىم ئورنىنى قەبرىسىنىڭ >>يۈسۈپنىڭ
 قەۋمى  دىن >>مۇس انىڭ :ئ  ۇالر س ورىدى. دەپ

 << ،بىلى دۇ موماي بىر ئىسرائىللىك بەنى بولغان
 ئېلى   موم اينى ئەلەيھىسس االم مۇس ا دېدى.

 مۇس   ا موم   اي قىل   دى. تەلەپ كېلىش   نى
 مۇس ا كېلىن دى. ئېلى   يېنىغا ساالمنىڭئەلەيھس

 ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈسۈپ مومايدىن ئەلەيھىسساالم
 قىل دى. تەلەپ قۇيۇش نى كۆرسىتى  قەبرىسىنى
 ب ار ش ەرتىم بىر ئەلەيھىسساالمغا >>مۇسا :موماي
 << ،ق ويىمەن كۆرس ىتى  قىلس اڭ قوبۇل شۇنى
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 ش ەرتىڭنى >>قېن ى ئەلەيھسس االم مۇسا دېدى.
 جەننەت تە بى لەن س ەن موماي دى.دې دېگىن<<
 مۇس ا دې دى. قىلى مەن تەلەپ بولۇشنى بىرگە

 قىل دى. رەت تەكلىپىن ى موماينىڭ ئەلەيھىسساالم
 قېلى   ۋەھىي ئەلەيھىسساالمغا مۇسا تائاال ئالالھ

 دې دى. << ،قىلغى ن قوبۇل شەرتىنى >>موماينىڭ
 بىر قالغان يېغىلى  سۇ قەۋمىنى ۋە مۇسا ،موماي

 س  ۇنى >>ب  ۇ كېلى    باش  الپ گەيەر ساس  لىق
 ،كى يىن تارتىلغان دىن سۇ دېدى. «تارتىۋېتىڭالر

 يۈس ۈپ كولىنى  يەر دېدى. كوالڭالر<< >>يەرنى
 يۆتكەلگەن  دىن س  ۈڭەكلىرى ئەلەيھىسس  االمنىڭ

 1 كەتتى. يۇرۇپ كۈندۈزدەك ئالەم كىيىن
 پەيغەم   بەر ھەدىس   تىن يۇقىرى   دىكى
 زلىكىگەھىممەتس ى بەدەۋىينى ڭ ئەلەيھىسساالمنىڭ

 چەكلىنى  بىلەن سوراش نەرسىلەرنى دۇنيالىق ۋە
 ئارقىلىق بېرىش سۆزلەپ قىسسىنى بۇ قالغانلىقىغا
 يئ  الى س  اھابىالرنى ،كايىغ  انلىقىنى دارىتى   
 ،چىقق  انلىقىنى تەربى  يىلەپ قىلى    لى  كھىممەت

 ئېرىش  ىش جەن  نەتكە ۋە رازىلىق  ى ئالالھنى  ڭ
 ئىكەنلىكىن  ى غايىس  ى ئ  الىي ئەڭ ئۇالرنى  ڭ

   كۆرۈۋاالاليمىز.
 بى ر تۆۋەن دىكى ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر

 ھىم مەت ئ الىي ساھابىالرنى ھەدىسىدىنمۇ قانچە
 ئەھمى يەت ئاالھى دە چىقىشقا تەربىيلەپ ئۈستىگە

   كۆرەلەيمىز. بەرگەنلىكىنى
 رى ۋايەت ئەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ھۇرەيرە ئەبۇ
 مئەلەيھىسس اال پەيغەم بەر ھەدىستە بىر قىلىنغان
 تائ  االدىن ئ  الالھ >>س  ىلەر :دې  گەن مۇن  دا 
 جەننەتنى دېگەن پىردەۋ! ،سورىساڭالر جەننەتنى
 ئەڭ جەننەتلەرنىڭ ىردەۋ!ف ھەقىقەتەن سوراڭالر.
 ئۈس تىدە ئۇنى ڭ ئالىيسىدۇر. ئەڭ ۋە ياخشىسى
 جەننەتنى ڭ ،ب اردۇر ئەرش ى تائاالنى ڭ راھمان

 ئېتىلى   پىردەۋس تىن ئاش ۇنىڭدىن ئۆستەڭلىرى
 2قىدۇ.<<چى

 :دېگەن مۇندا  يەنە ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر
 كۆرى دۇ. ياخش ى ئشىالرنى ئالىي تائاال >>ئالالھ
  3.<<ياقتۇرمايدۇ ئىشالرنى ئەرزىمە! ،تۆۋەن

 رەزىيەلالھ ۇ ئەس لەمىي كەئ ب ئىبنى رەبىئە
 :قىلىنى دۇ رىۋايەت دېگەنلىكى مۇندا  ئەنھۇنىڭ

 ئۆيى دە نىڭئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بەزىدە مەن
                                                 

   دېگەن سەھىھ ئەلبانى قىلغان. رىۋايەت ەدرەكتەئەلمۇست ھاكىم 1
  قىسمى بىر ھەدسنىڭ كەلگەن بۇخارىدا 2
 رىۋايىتى تابرانى 3

 ئەلەيھىسس االمنىڭ پەيغەم بەر ق االتتىم. قونۇپ
 نەرس ىلىرىنى كېرەكلىك باشقا ۋە سۈيىنى تاھارەت
 پەيغەم بەر ك ۈنى بى ر بې رەتتىم. كېلى  ئېلى 

 ،بولس ا تىلىكىڭ بىرەر مەندىن» :ئەلەيھىسساالم
 ساڭا جەننەتتىمۇ سەندىن :مەن دېدى. «سورىغىن
 پەيغەم بەر م.دې دى ،سورايمەن بولۇشنى ھەمراھ

 دېدى. «يوقمۇ؟ تىلىكىڭ باشقا» :ئەلەيھىسساالم
 پەيغەم بەر دېدىم. ،بار تىلىكىم مۇشۇ پەقەت مەن

 ك ۆپ سەجدىنى ئۆزەڭ ئۇنداقتا» :ئەلەيھىسساالم
 4 دېدى. ،«بەرگىن ياردەم ماڭا بىلەن قىلىش

 ئەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ مەسئۇد ئىبنى ئابدۇلالھ
 ئەلەيھىسس االم ەرپەيغەم ب قىلىنى دۇكى رىۋايەت
 بى رال غېمىنى پۈتۈن >>كىمىكى :دېگەن مۇندا 

 غ   ېمىغىال( ئاخىرەتنى   ڭ )يەن   ى غەم   گە
 دۇني  الىق كىش  ىنىڭ ئ  ۇ ،مەركەزلەش تۈرىدىكەن

 كىمىك ى قىلى دۇ. كۇپايە تائاال ئالالھ غەملىرىگە
 بىلەن ال ش ۇنىڭ ،قىلى   كۆپ غېمىنى دۇنيانىڭ
 س ايدا قايسى ئۇنىڭ ئالالھ ،بولىدىكەن مەشغۇل
 5 قىلمايدۇ.<< پەرۋا بولغانلىقىغىمۇ ھاالك

 ۋە تۆك ۈش-تەر ئۆزى مۇسۇلمانالرنى ئىسالم
 ي ول ھ االل ئ ارقىلىق كۆرسىتىش تىرىشچانلىق

 بىلەن قىلىش تەرغى  قىلىشقا تەلەپ رىزىق بىلەن
 ئەھ  ۋالالردا بولمىغ  ان زۆرۈرى  يەت ،بى  رگە

 تەرغى   سورىماس لىققا نەرس ە بى ر باشقىالردىن
 س  ورىغان قولنى  ڭ بەرگەن دائى  م ھەر ۇ.قىلى  د
 ب ۇ تەكىتلەي دۇ. ئىكەنلىكىن ى يۇقىرى قولدىن
 ئەل ئەۋۋام ئىبن ى زۇبەي ر ئاتىس ى ئۇرۋە ھەقتە

 ھەدىس تە قىلغ ان رىۋايەت ئەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ
 مۇندا  ۋەسەللەم ئەلەيھى ساللەلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 ئېلى    ئارغامچىس  ىنى بىرىڭالرنى  ڭ» :دې  گەن
 ئۇنى كېلى  يۈدۈپ ئۇتۇننى باغالم بىر ئۇچىسىغا
 بى لەن ش ۇنىڭ ،قىلغىن ى( )تىرىكچىلىك سېتى 
 ،ق الغىنى ساقالپ خارلىقتىن يۈزىنى ئۇنىڭ ئالالھ
 بەرمەي دىغان ي ا ،بېرى دىغان يا ئۈچۈن ئۇنىڭ

 6«.ياخشىدۇر تىلىگىنىدىن كىشىلەردىن
  :سۆزلىرى ئالىمالرنىڭ ھەققىدە ھىممەت
 ھىممەتن  ى يلىئ  ا قەي  يىم ئىبن  ى ئىم  ام
 ھىممەتلىك >>ئالىي :دەيدۇ مۇندا  تونۇشتۇرۇپ

 ئىرىش مىگۈچە رازىلىقىغ ا تائاالنىڭ ئالالھ كىشى
 باش قا رىزاس ىدىن ئ الالھ توختىماي دۇ. قەتئىي

                                                 
 رىۋايىتى مۇسلىم 4
 دېگەن ھەسەن ئەلبانى ھەدىسنى بۇ 5
 رىۋايىتى بۇخارى 6
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 بولمايدۇ. رازى ۋە ئىزدىمەيدۇ نەرسنى ھېچقاندا 
 ئ الالھ ،نېسىۋىس ى ئالى دىغان تائاالدىن ئالالھ
 خۇش اللىقىنى ۋە ئۈلپەت ،يېقىنلىقى بولغان بىلەن

 نەرسىس   ىگە ھېچقان   دا  دۇنيانى   ڭ پ   انى
   تېگىشمەيدۇ.<<

 ھىممەتنى ڭ >>ئالىي :دەيدۇ مۇندا  يەنە ئۇ 
 ئۈس تۈنلۈكى نىس بەتەن ھىممەتلەرگە ئادەتتىكى
 قىلغ ان جەۋالن ئۇپۇقت ا ي وقىرى ئەڭ خۇددى
 ئۈس تۈنلۈكىگە بولغ ان قۇش الرغا باشقا قوشنىڭ
 يەت كەن قۇش الرغا ىكىتۆۋەند ،بولۇپ ئوخشاش

 قۇش  قا ئۇپ  ۇقتىكى ي  وقىرى بەختس  ىزلىكلەر
 قانچىلى  ك ئۇپۇقت  ا ي  وقىرى ئ  ۇ يەتمەي  دۇ.
 ش ۇنچىلىك ئ اپەتلەردىن ب االيى ئۆرلىگەنسېرى

 تۆۋەنلىگەنس ېرى قانچىلى ك ،بولغىنىدەك يىرا 
 تىپىۋالىدۇ.<< تېز شۇنچىلىك ئۇنى بەختسىزلىكلەر

 مۇن دا  ئوغلىغ ا جەيالنى ئابدۇلقادىر شەيىخ
 يەپ پەقەت  ال غېمى  ڭ ،ئوغل  ۇم ئ  ى» :دەي  دۇ
 ئ ۆي ،ئ ۆيلىنىش ،كىيى نىش گ ۈزەل ،ئىچىش
 بولمىسۇن. توپالش دۇنيا مال ۋە سېلىش ئىمارەت
 ئىنس ان ۋە نىڭىنەپس ھەممىسى بۇالرنىڭ چۈنكى

 غېمىڭ قېنى؟ ئىشى قەلبنىڭ ئىشىدۇر. تەبئىيىتنىڭ
 نىمۇكاپ اتى ۋە رازىلىق ى تائاالنىڭ ئالالھ پەقەت
  «بولسۇن. كەلتۈرۈش قولغا

  :ئاالمەتلىرى ھىممەتسىزلىكنىڭ
 كۈرۈنۈشلىرى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ھىممەتسىز

  :مۇمكىن خۇالسىالش تۆۋەندىكىدەك بولۇپ
 ھۇرۇنل  ۇ  قىلىش  تا ئ  ادا ئىب  ادەتلەرنى-3
   :قىلىدۇ
 ناھ ايىتى ئىب ادەتلەرنى كىشىلەر ھىممەتسىز 
 لىگەنس  ۈپەت قۇرئان  دا ئ  الالھ خ  ۇددى ئېغى  ر

 ھۇرۇنلۇ  ياقماستىن خوش ئوخشاش مۇناپىقالرغا
 ،ن امىزى كى چە ش ۇنىڭدەك قىلىدۇ. ئادا بىلەن
 قىلىش قا ئ ادا س ۈننەتلىرىنى نامازنىڭ ۋە ۋىتىر

 ۋاقىتلى رى نامازنىڭ بولۇپمۇ قىلىدۇ. ھۇرۇنلۇ 
  قىلىدۇ. شۇندا  قالغاندا كېتى  ئۆتۈپ

 نام از >>ئ ۇالر :دەيدۇ مۇندا  تائاال ئالالھ
 تۇرىدۇ بىلەن ياقماسلىق خۇش ،تۇرغاندا ئۈچۈن
 كىش ىلەرگە )نام ازنى( ،قىلمايدۇ( ئۈمىد )ساۋاب

 رىياك ارلىق )يەن ى ئوقۇي دۇ ئۈچۈن كۆرسىتىش
 1ئېتىدۇ.<< ياد ئازغىنا پەقەت ئالالھنى ،قىلىدۇ(

                                                 
 قىسمى بىر ئايەتنىڭ-343 نىسا سۈرە 1

 كىشىلەر ھىممەتسىز :قاچىدۇ مەسئۇلىيەتتىن-3
 ،قىنىبارلى ئۆزرىسى ئۈچۈن قېچىش مەسئۇلىيەتتىن

 ،چىقىرالماي دىغانلىقى ۋاقىت كۆپلۈكىدىن ئىشنىڭ
 قىاللىغۇدەك ئادا ۋەزىپىنى بولغان تاپشۇرۇلماقچى
 كۆرس ىتىش سەۋەپلەرنى يوقلىقىدەك قابىلىيىتىنىڭ

 قىلم اقچى ئى ش ،قالماس تىن چەكلىنى   بىلەن
 ئىش  نى ئۈچ  ۈن توس  ۇش كىش  ىلەرنى بولغ  ان
 كەكۆرسىتىش  م ۇرەككەپ قىيىن زىيادە ھەددىدىن

 ئ  ۇ ھەممىس  ى يۇقىرى  دىكىلەرنىڭ تىرىش  ىدۇ.
 ئ  اۋارىچىلىقنى ي  اكى ئ  اغرىق ب  اش كىش  ىنىڭ

 ۋە ئ  اجىزلىقى ھىممىتىنى  ڭ خالىماي  دىغانلىقىغا
   قىلىدۇ. دااللەت ئىرادىسىزلىكىگە

 ئەھمى يەت بەك را  كۆرۈنۈش كە تاشقى-3
 ئىشنىڭ كىشىلەر ئىرادىسىز ۋە ھىممەتسىز :بېرىدۇ

 تاش قى ،ەكبەكر رىشتىنبې ئەھمىيەت جەۋھىرىگە
  بېرىدۇ. ئەھمىيەت كۆرۈنۈشكە ۋە قىياپەت
 ئىشالر پايدىسىز ۋە مۇناسىۋەتسىز ئۆزىگە-4
   قىلىدۇ. زايا ۋاقتىنى بىلەن
 ھەددى دىن تۇرمۇشقا پاراۋان ۋە باياشات-2
-كېى يم ،ئىچ مەك-ي ېمەك :قىززىقى دۇ زىيادە

 قات ارلىقالر ئ ۇخالش ك ۆپ ،بېرىلىش كېچەككە
 ئىرادىس  ىنى ئۆلت  ۈرۈپ ىممەتن  ىھ كىش  ىدىكى

 ئىب ادەت ت ائەت غ اتائاالئالالھ سۇسالشتۇرىدۇ.
  بارىدۇ. ئېلى  سۇسلۇققا ياكى توسىدۇ قېلىشتىن
 مەش  غۇل بى  لەن ئىش  الر ئەھمىيەتس  ىز-6

 ئالىيس ىنى ماشىنىنىڭ ،كىيىنىش چىرايلىق بولىدۇ.
 پۇتبۇلچىالرنى   ڭ ۋە س   ەنئەتچى ،مى   نىش

 ي  ول ۋە شدوقم  ۇ ،قى  زىقىش خەۋەرلى  رىگە
 بې رىش ئەزىيەت كىشىلەرگە ئولتۇرۇپ ياقىلىرىدا
   قىلىدۇ. زايا ۋاقتىنى بىلەن
 بى لەن ئ ارزۇ ۋە ئۈمى د چوڭ دائىم ھەر-1

 ئېشىشى ئەمەلگە ئارزۇلىرىنىڭ ئۇ لېكىن ،ياشايدۇ
 ق ۇرۇ  پەقەت تىرىشمايدۇ. تۆكۈپ تەر ئۈچۈن
  قىلىدۇ. زايا ۋاقىتنى بىلەن خىيالالر
 ھەسرەت پۇرسەتلەرگە ۋە غائىشالر ئۆتكەن-3

 قولى دا ھ ازىر ،بول ۇپ بىلەن چېكىش نادامەت
 زاي ا ئىمك انىيەتلەرنى ۋە شارائىت شەرت بولغان
   قىلىدۇ.

 ساندا... يىنكىېك داۋامى _
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 قايغۇرما!

 بى ر بولس ا، ئېچىش ىۋاتقان يۇرىكىڭ ئەگەر
 دېمەككى. بار، قەلبىڭ

 ىلمەيدۇكى!ب ئەلەمنى-دەرت قەلبسىزلەر

 س  ەن بەختىي  ارلىق، دې  گەن ن  ېمە ۇب  
 دەرتلىنەلىدىڭ.

 دېمەككى. بار بىرى سىالشتۇرۇۋاتقان قەلبىڭنى

  بولسىچۇ؟ لمىغانۇسىپاشتۇر قەلبىڭ يا

 س ىڭدۈرۈلمىگەن قايغۇ تۇپراقلىرىڭغا قەلب يا
   بولسىچۇ؟

 س   اقىت نەزەردى   ن س   ەن دېمەكك   ى،
 ئۈمى  د بى  ر ھ  ازىرمۇ قىلىنمى  دىڭ...دېمەككى،

 سەن.ئېكىنزارلىقى

  

 قايغۇرما!

 بىلگىنكى، شۇنى بولساڭ، قايغۇرىۋاتقان ئەگەر

 پاتقاقتىن بىرسى مەۋجۇتلۇقىڭنى پارال  سېنىڭ
 قەلبىڭن   ى ش   ۇڭا خالىماقت   ا، چىقىرىش   نى

  سىپاشتۇرماقتا.

 چەكتۈرۈش  كە دەرت بىلگىنك  ى، قەدرىن  ى
 سېنى. گەپ كۆرۈۋاتقان الياقەتلىك

-ئاس تۇن ت ۇپراقلىرىڭنى قەلب قايغۇلىرىڭ
 ئەگەر، بولسا قوچۇۋاتقان ئۈستۈن

 ئىكىنزارلى ق بى ر ئەرزىي دىغان تېرىشقا سەن
 دېمەككى.

 تالقان-كۈكۈم زەربىسىدە ئەلەم-دەرت ئەگەر،
 چۇڭايتق  ان تاش  تەك قىي  ا بولس  ا بولۇۋاتق  ان
 ئىشەنچلىرىڭ،

 ك  ۆچەتلىرى ئۈمى  د كۆكس  ۈڭگە يېرىلغ  ان
   دېمەككى. تىكىلمەكتە

  

 قايغۇرما!

 يۆلىگەن، ڭنىئىڭىكى قوللىرىڭ

 كېتىۋاتق ان ھالدا ساڭگىلىغان يەرگە باشلىرىڭ
 بولساڭ،

 خەۋەرلەرنى  ڭ ش  اتالندۇرىدىغان ئىچىڭن  ى
 ئۆم ۈر م ۇمكىن بولۇش ى تامشىۋاتقان رەڭلىرى
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   دېمەككى. دەپتىرىڭگە

 تاغلىرىڭغ ا، ئىش ەنگەن بولسا يېغىۋاتقان قار
 بولىدۇ، گۇللىرىڭ رەڭگارەڭ ئويمانلىقىدا ئەتىنىڭ
 ى.دېمەكك

 بولس  ا، تەۋرىتىۋاتق  ان ش  ىۋېرغانالر تەل  ۋە
 قىلىرىڭنى،وچ شاتلىق

 ئۈمىد بولسا تەستەكالۋاتقان چاپقۇنالر-بوران
 قىيالىرىڭنى،

 دېمەككى. تاغسەن ئۇلۇغ بىر سەن

 كۈتكىن، ئازراقال

-ئىرى  ق ش  اماللىق س  ۆرۈن ئېتىكىڭ  دىن
 دېمەككى. ئاقىدۇ، ئاستەڭلەر

  

 قايغۇرما!

 كىبىرنى ڭ شمايسەن...مەغرۇرال دەرتلەنسەڭ،
 مەنمەنلىكنى ڭ چۈشمەيس ەن... ئازگىلىغا مەينەت
 ئازغۇنلۇقنى ڭ ئاياغلىرىڭ... بۇلغانما! اليلىرىدا

 بولىس ەن... ماڭى دىغان ئۇزاقلىشى  يوللىرىدىن
 كىرى    ، ئارقىغ   ا ھەۋەس   نىڭ-ھ   اۋايى

 دۈم ئ  ۆرەكلىرىگە ق  اراڭغۇ گۇناھكارلىقنى  ڭ
 چۈشمەيسەن.

  

 چاقىرىۋاتى  دۇ، غ  ايېقىنلىقى بىرس  ى س  ېنى
 دېمەككى.

 ش ىۇبول س ىغىنغان زات ئۇل ۇغ ئ ۇ سېنى
   دېمەككى. مۇمكىن

  

 قايغۇرما!

 م  ۇقەددە! بى  ر بولس  اڭ، دەرتلىنىۋاتق  ان
 ساقلىتىلىۋاتىس  ەن ئالدى  دا ئىش  ىكى تەس  ەللىي
 دېمەككى.

 دۇنيانى   ڭ ۋاپاس   ىز ت   ارت! ك   ۆزۈڭنى
 ق  ۇغالپ ئالىمىڭ  دىن قەل  ب ئىش  ىكلىرىدىن...

 لىرىنى...ئۈمى د ق ۇرۇ  ۋەپلەرنىڭسە چىقارغىن
 قان  ائەتلەردىن.... س  اختا ئ  ۈزگىن ئۈمى دىڭنى
 ھاياج انالردىن.... ب وش قىل! نىرى يۈرىكىڭنى

 دېمەككى. دەيدۇ، ئېچىالي ئېچىالي، مانا ئېشىك

  

 قايغۇرما!

 كېتى دىغان قۇلۇڭدىن بولساڭ، ۋاتقانۇقايغۇر
 دېمەككى. بار، نەرسەڭ بىر قىممەتلىك

 ب ار نەرسىس ى قىممەتلىك تىدىغانكې لىدىنوق
 دېمەككى. كىشى قازانغان بۇرۇن ئاللىي كىشى،

 دەپ س انايمەن كەلتۈرەلمىگەنلىرىڭنى لۇڭغاوق
 ساناش قا لۇڭ دىكىلەرنىوق نەپسىڭنى... ئۇپراتما
 نەپەس لىرىڭنى سانىيالىس اڭمۇ، ھەممىن ى باشال!
 دېگەن نېمە قارا! مانا يەتمەيدۇ. نەپىسىڭ ساناشقا
 دېمەككى. ئېلىۋاتىسەن، نەپە! بايسەن.

  

 قايغۇرما!

 س ەن ب ار... زات تىڭش اۋاتقان بى ر سېنى
 س ۆيگەن ئ ۇ ئىلگى رى سۆيۈش تىنمۇ ئۆزەڭنى
 ئۇنت ۇش بىلمەي دىغان ئۆزەڭم ۇ سەن سېنى...

 سېنى. چىقاردى تارتى  ئۇ ھاڭلىرىدىن

 مەش غۇل خ ۇددى ئازاپلىرىڭغ ا تارتىۋاتقان
 ق ارىغۇ-گ ا! ئوخش اش نغافوتېلې چىلىنىۋاتقان
 ئەلەملى ك بى ر ھەر يۈرىڭىڭنىڭ ئۇ... ئەمەستۇر

 كېلىدۇ. يېتى  ئۇ ئەنە سېپىشكە سۇ ئاتەشلىرىگە

 تۆم  ۈرگە ئازابلىرىڭغ  ا... جۇدالىقىڭغ  ا،
 ئەمەستۇر پەرۋاسىز گىبى بىناالر سوغۇ  ئوخشاش
 ق ايتۇرپ س اڭا ھەممىنى يوقاتقانلىرىڭنىڭ ئۇ...

 بېرىدۇ. ۋەدە ئۇ بېرىشكە

 خ ۇددى سىغىنىش لىرىڭغا... رىڭگە،سۆيگەنلى
 ئىمتېھ ان بولغ ان ئۇسۇللىرى تالالش خىل كۆپ

 ف ورمىالالرنى تۇزسىز تەمسىز، ئوخشاش قەغىزىگە
 ئۇ... سونمايدۇ

 چۈش ىنىدۇ... ياخش ى بەك ھەممىدىن سېنى
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 بولى دۇ... كۆڭۈل بەك ئۆزەڭدىنمۇ سېنىڭ ساڭا
 ساداس ىغا ئۇنىڭ بىلەن ياشلىرىڭ كۆز پەقەت ئۇ
  خااليدۇ. ئېتىشىڭنىال ائىمز

 ئىچى گە رامكىس ى س ۈرەت دىلى كەئەب بىر
 قويۇش نى رەس ىمىنى بەن دىچىلىكىڭنىڭ رىياسىز
 خااليدۇ.

 زەررىلىرىڭنى ڭ ئۆم ۈر كېتىۋاتقان سورۇلۇپ
 ئۆمى دىنى گۈلىنىڭ اللە بىر ئىللىققىنە ئارىسىدىن
 خااليدۇ. ياشارتىشنى

 يېرىقلى  رى يېرىلغ  ان ئەھۋالىڭنى  ڭ-ھ  ال
 س تەڭلىرىنىۆئ تەس ەللىي مەڭگۈلۈك دىنئارىسى

 خااليدۇ. ئېقىتىشنى

  

 قايغۇرما!

 بىر جىسمىغا مەۋجۇتلۇقنىڭ قايغۇرۇش بىر ھەر
 قايغۇرۇش   لىرىڭ دېمەكك   ى س   ېزىقچىدۇر...
   خەۋەرچسىدۇر. مەۋجۇتلۇقىڭنىڭ

 باققىنكى، ئەسلەپ قېنى

 بى ر ئەرزىگۈدەكم ۇ ئەسلەش كە چاغالردا بىر
 ئىدىڭ. ئەمە! نەرسە

 ئاتس  ا ئەخلەت  كە ئىككىلەنمەس  تىن، ھ  ې 
 ئىدىڭ. سۇ مەينەت بىر بولغۇدەك

 باقتى.... يۈزۈڭگە زات بىرال ئەشۇ پەقەت

 س  وراپمۇ ئى  زدەپ س  ېنى كىش  ى ھ  ې 
 ئىس مىڭنى بېرى  ئەھمىيەت ساڭا قويمايدىغان...

 اليى  ق يېزىش  قا يازماي  دىغان... بۇلۇڭغ  ا بى  ر
 ئەش ۇ پەقەت كۈنلەردە، شۇ بولمىغان ئىسمىڭمۇ

 ئەسلىدى. سېنى زات بىرال

 ئالدى يېنىغا سېنى قىلدى... خاتىرە يۈز ساڭا 
 س ەن بول دى. بى رگە بىلەن سەن دائىم ھەر ۋە

 ب  اش ياس  تۇقىغا ئۇيق  ۇ ئۇنت  ۇپ ئ  ۆزەڭنى
 س ەھەرگە يەنە قېتىم ھەر سېنى ئۇ قويغىنىڭدىمۇ،
 قانچىلىغ ان ئ ۇنى سەن شۇنداقتىمۇ يەتكۈزدى.

 ھەرگى  ز ىنىس   ئ  ۇ ئەمم  ا ئۇنۇتت  ۇڭ، قې  تىم

 ئۇنۇتمىدى.

  

 قايغۇرما!

 ي الغۇز بەندىس ىمۇ س ۆيۈملۈك ئەڭ ئۇنىڭ
 پاالنغ ان... قىلىنغان... كېسەك چالما قالغان...

 ئ  اچ، چىقىرىلغ  ان... ق  وغالپ يارىالنغ  ان...
 ئ ۇزاقتىن تەرەپكە ئۆيى ئۆز قالغان... سۇسىسز
 چارىسىزچە ئىچىدە ياشلىرى كۆز بىلەن، ھەسرەت
 ..سالغان.. نەزەر

 شۇ قالغان... مۇداپىئەسىز يالغۇز غاردىمۇ ئەنە
 قايغۇرغ ان ئوخشاش ال ساڭا يېنىدا ئۇنىڭ چاغدا
 بەرگ ۈچى بىشارەت مەڭگۈلۈك ھەمراھىغا، يىگانە

 ئىن  نەلالھە تەھ  زەن ال» بى  لەن: تەبەسس  ۇمى
 دەپ «بىرگە بىلەن بىز ئالالھ قايغۇرما» «مەئانا

 بەرگەن. بىشارەت

 قايغۇرما! سەنمۇ ئەمدى

 يەردىن، بېشىڭنى كۆتۈر

 س ىلكى  مۇرەڭدىن سېنى زات سۆيۈملۈك ئۇ
 خااليدۇ. كەلتۈرۈشنى ئەسلىڭگە

 سەندىن پەرۋەردىگارىڭ ئۇ رەببىڭ، ئۇ چۈنكى
 دېمەككى. رەنجىمەيدۇ

 ك   ۆزلىرىگە كىش   لىرىڭنىڭ س   ۆيۈملۈك
 ك ۆرۈپ ش ۇنى باققىن، قاراپ بىر ئىچىكىرىلەپ
 ي الغۇز ئۇنت ۇپ، س ىنى رەببىڭ يېتەلەيسەنكى،

 دېمەككى. قويمايدۇ، تاشالپ

 قايغۇرما!

 «مەئانا ئىننەلالھە تەھزەن ال»

 «بىرگە بىلەن بىز ئالالھ قايغۇرما!»

 بىرگە. بىلەن بىز ئالالھ

   ...بىرگە بىلەن بىز ئالالھ

 س ەنائى دوكت ور ئاپتورى: ئەسلى )ماقالىنىڭ
 (دەمىرجى
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 قارىھ  اجىم شەمس  ىدىن ئۇس  تازىم مەرھ  ۇم
 ئۆزبېكىستان بۈگۈنكى يىللىرى-3933 نتەخمىنە

 ئەن دىجان ۋىاليىتى دە ئەندىجان جۇمھۇرىيىتىنىڭ
 )ئورۇس الر دام ولالم ق ازى ئابدۇلئەزىز قازىسى

-3938 كەلگەن. دۇنياغا ئائىلىسىدە يەپكەتكەن(
 ئەزى رى بى الل ش ائىر مەشھۇر ئاكىسى يىللىرى
 )تەخەللۇس ى ئ ايىم س ائادەتوان ئانىسى بىلەن
 ئاي ال شائىرە ئۇقۇمۇشلۇ  بولۇپ، يىمئا بىۋاپا
 مەش ھۇر دىيارىمىزنى ڭ ھەمرالىقى دا نىڭ ئىدى(

 ھەزرەتلى  رى س  ايرامى مۇس  ا م  ولال ت  ارىوچى
 ھەمىدى دە: ت ارىوى ئەس ىرى داڭلىق ئۆزىنىڭ

 ش ەھەردۇر، قەدىمى ي ۋە كونا ناھايىتى خوتەن»
 بى ر قارىغان دا، مىجەزىگە-خۇلقى ئادەملىرىنىڭ
 ئىتتىپ ا  ۋە نىيەتلىك بىر  ،قوللۇ بىر سۆزلۈك،
 پەرھىزك  ارلىرى تەق  ۋا ھېس  ابلىنىدۇ... بول  ۇپ
 زېھن  ى پ  اكىز، ئى  درىكى تەبى  ئەت ت  وال...
 ناھ ايىتى بولس ا يىمىش لىرى-مېۋە يۈگرۈك...

 چارۋا بىپايان، باياۋانلىرى-يايال  مول، ۋە كۆپ
 ماختىغان ئاالھىدە دەپ «كۆپ ناھايىتى ماللىرىمۇ
 ئولتۇراقلىش ى  شەھرىدە ەنخوت كېلى ، خوتەنگە
 ئەزى زى بى الل ش ائىر مەشھۇر ئاكىسى قالىدۇ.

 ئاقس  ۇ ك  ۈنى-33 ئاينى  ڭ-9 يىل  ى-3942
 جادۇغا تەرىپىدىن ھۆكۈمىتى گومىنداڭ تۈرمىسىدە
  ئۆلتۈرۈلىدۇ. بېسى 

 خ وتەنگە ئۆزبېكىستاندىن شۇيىلالردا مەرھۇم
 چىقىرى   ، داڭ  ق قارىيلىقت  ا كېلى   ، كۆچ  ۈپ
 مەرھ ۇم يېتىش تۈرگەن قارىي غانمىڭلى خوتەندە
 قۇرئ ان ئوق ۇپ، يېنى دا قارىھ اجىم ئابدۇنەبى
 ئاب  دۇنەبى ئېلى   ، يادق  ا تول  ۇ  كەرىمن  ى

 بول ۇپ، ت الىپى ق ول بىرىنچ ى قارىھاجىمنىڭ
 خەل پەت مەدرىسىس ىدە قارىھاجىمنىڭ ئابدۇنەبى

 ق   ارى قىلى   ، قئۇس  تاز(لى )ئورۇنباس  ار
 قارىيالرنى غاننۇرغۇنلى ۋە باشاليدۇ تەربىيىلەشكە
 38 خوتەننى  ڭ كې  يىن چىقى  دۇ. يېتىش  تۈرۈپ

 ب ازار سەيش ەنبە جايالش قان غەربى گە كىلومىتىر
 مەخس ۇ! مەدرىسىس ىدە ھاجىم قادىر يېزىسىدا
   تەربىيىلەيدۇ. قارىيالرنى بولۇپ ئۇستاز

 ئاب دۇلھېكىم قاغىلىقتا يىللىرى-3923-3922
 يازدا يىلى شۇ ئوقۇيدۇ. دەر! ھاجىمدا مەخسۇم
 كېيى نگەن راچەقپۇ مەدرىسىگە ئوقۇۋاتقان ئۇستاز

 شەمس  ىدىن كىرگەن  دە باس  تۇرۇپ س  اقچىالر
 تونۇمىغ انلىقتىن ئ ۆزىنى ساقچىالرنىڭ قارىھاجىم
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 قوي ۇپ باش الپ مەسچىتكە ئۇالرنى پايدىلىنى ،
 ي ول پىيادە توختىماي كىچىدە ۋە كېتىدۇ قېچى 
 ەق انچ بىر يەردە ئۇ ۋە كېلىۋالىدۇ گۇمىغا يۈرۈپ
 بارالماي ئۆيىگىمۇ كېلى ، خوتەنگە تۇرۇپال كۈن

 ئارى دىن تۇرى دۇ. يوشۇرۇنۇپ بېرى  كېرىيەگە
 قالى دۇ. تۇتۇل ۇپ كېيىن ئايدىن سەككىز يەتتە،
 ئابلىمىت يېتى ، يىل يېرىم بىر تۈرمىسىدە خوتەن

 ئ  اتچۇي تۇنۇلغ  ان دەپ ۋەقەس  ى دام  ولالم
 كەممۇستەھ يوقلىقىدا رولى ھېچقاندا  ئىنقىالبىدا
 قوي ۇپ كېيگ ۈزۈپ قالپا  يىلى-3921 تۇرۇپ

 بېرىلىدۇ.

 مەدرىس    ىلەر پۈت    ۈن يىل    ى-3923
 قارىھ اجىم شەمس ىدىن كې يىن، پىچەتلەنگەندىن
-3914 قىلى دۇ. سەيپۇڭچىلىقىنى كوپراتسىيەنىڭ

 ت ازىالش ئومۇميۈزل ۈك باشالنغان خوتەندە يىلى
 تېپىلغ ان ئۆيى دىن تۇتۇل ۇپ، قايتا ھەرىكىتىدە

 باغلىنى   قولى ئېسلى ، بوينىغا ىتابالرك-قۇرئان
 ئ ۆزگەرتىش ت ۇرۇپ تۇت ۇپ ۋاقىتلى ق خوتەن
 قامىلىدۇ. ئايلىق سەككىز الگىرىغا

 سىياس  ىي يىللى  رىغىچە-3911 ئۇس  تازنىڭ 
 ئىب ارەت س ەرگەردانلىقتىن ق اچقۇنلۇ ، تەقىب،

 ئېغى  ر ئەت  رەتتە قالماي  دۇ. ك  ۈنى ك  ۆرمىگەن
 ئۇنسۇر غالنغانبا ئەلگە چەت سېلىنىدۇ، ئەمگەككە

 س  ازايى ك  وچىالردا قىلىنى  دۇ، ك  ۈرەش دەپ
   قامىلىدۇ. قىلىنىدۇ،

 ق ارى ئۆيى دە ئۆز كېيىن يىللىرىدىن-3913
 تالىپالرنىڭ ھالدا تەدرىجى باشاليدۇ. تەربىيىلەشكە

 ق ارىي ئونلىغ ان نەچچە كېتىدۇ. كۆپىيى  سانى
 چىقىدۇ. يېتىشى  بالىالر

 لى  دىنيى-3913 پەقەت قارىھ  اجىم مەرھ  ۇم
 ئېغى  ر يىلالردىك  ى-18-68 ئەمە!، كې  يىن

 ب اال بولس ىمۇ ئىككى دىن بىردىن، كۈنلەردىمۇ
 قۇرئان چىقىرى ، ساۋادىنى بالىالرنىڭ ئوقۇتۇپ،

 تۇنجى ئېغزىمغىمۇ مېنىڭ تۇرغان. ئۆگىتى  كەرىم
 س الغان قارىھاجىم شەمسىدىن رەھمەتلىك ئىلىمنى

 قۇرئ  ان ئۇس  تازىمدا رەھمەتلى  ك مەن ئى  دى.
 ئۆگەنگەننى  ڭ قى  رائەت چىقىرى   ، اۋادىمنىس  

 ئەقائى  د» دامولالمنى  ڭ س  ابىت س  ىرتىدا
 زىرى     ،«ك   االم ش   ىرىن» ،«جەۋھەرى

 قات ارلىق «تەپس ىرى پارە ئەممە» قارىھاجىمنىڭ
  ئوقۇغان. قىلى  دەر! كىتابالرنى

 ش ۇندا  قارىھ اجىم شەمس ىدىن رەھمەتلىك
 ەئ ۆيلەرد-ئ ۆي كەلسە رامىزان كۈنلەردە قاتتىق
 ئەڭ رامىزان دا ئ اي بىر ئوقۇپ، نامىزى تاراۋىھ

 خەت مە كەرىمن ى قۇرئ ان قېتىم بەش-تۆت ئاز
 ئاۋازىغا جاراڭلىق بۇلبۇلدەك ئۆتكۈزەتتى. قىلى 
 يې رىم كېلى  جايالردىن يېرا  جامائەتلەر مەپتۇن

 س  ائەتلەپ 6-2 ئوق  ۇيتتى. نام  از ك  ېچىگىچە
 ئەتجام ا ئوقۇغ ان ناماز قىلى  ئېقتىدا مەرھۇمغا

   قىلمايتتى. ھې، زىرىكىش ياكى ھارغىنلىق ھې 

 تاش الپ ئىش ىنى ھەممە كېيىن يىلالردىن-38
 كىرىش  ىدۇ. تەربىيلەش  كە ق  ارى مەخس  ۇ!
 كېتىدۇ. ئېشى  تېوىمۇ سانى تالىپالرنىڭ

 س  ەئۇدى بى  لەن ئائىلىس  ى يىل  ى-3934
 ب ۇرۇن يى ل 32 ۋە كېلىدۇ ھەجگە ئەرەبىستانغا
 ن ۇر م ۇھەممەد غلىئو تۇنجى كەتكەن ئايرىلى 
 كۆرۈشىدۇ. يۈز مەككىدە بىلەن ھاجىم

 ت ۇنجى مەككىدىكى قارىھاجىمنىڭ شەمسىدىن
 ۋاقتى دا ب وۋا  ھ اجىم ن ۇر مۇھەممەد ئوغلى
 يىل ى-3949 بى لەن دادىس ى چوڭ ۋە ئانىسى

 مىڭالرچە ئون بولغان مەجبۇر ئايرىلىشقا ۋەتەندىن
 چىقى   قېچى  بىرگە بىلەن ئۇيغۇرالر سەرگەردان
 مەككى  دە كېلى   ، ئەرەبىس  تانغا س  ەئۇدىي

 ھ اجىم ن ۇر م ۇھەممەد قالغان. ئولتۇراقلىشى 
 يېتىش ى ، ئوق ۇپ يېتىلى  ، ئۆسۈپ مەككىدە

 ئىلى  م ئېغزىغ  ا ئەرەبلەرنى  ڭ ئەرەبىس  تاندىكى
 كىشىدۇر. ئايالنغان ئەربابالرغا سالىدىغان

 كىچى ك قايتىشىدا ھەجدىن قارىھاجىم مەرھۇم
 ئوقۇش قا پاكىس تاندا ىزىنىئەز سىراجىدىن ئوغلى
 ق ارىي يەنە ۋە قايتى دۇ خوتەنگە ئۆزى قويۇپ،
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 باشاليدۇ. تەربىيلەشكە

 پاكىس تاننىڭ بىلەن ئالدى ئەزىزى سىراجىدىن
 ئىس  الم مەۋدۇدى ئىم  ام» ش  ەھىرىدە الھ  ۇر

 پاكىس تان كېيىن ئۆگىنىدۇ، تىل دا«ئىنىستىتۇتى
 ئىس   الم خەلقئ   ارا» ئاب   ادتىكى ئىس   الم
 يىل ى-3993 قىلىنى ، قوبۇل غا«تىئونىۋېرسىتې

 ساھەس ى تىل ى ئەرەب ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ مەزكۇر
 ئېرىش ى ، ئۇنۋانىغ ا ئىلمى باكالۋۇرلۇ  بويىچە
 س  ەئۇدى ئېلى   ، دىپل  ومىنى مەك  تەپ يئ  الى

 تەرەپ تىن بى ر يەرلىش ى ، كېلى   ئەرەبىستانغا
 ئۇيغ ۇر رادىئوسىنىڭ جىددە ئەرەبىستان سەئۇدى
 تەرەپ تىن بى ر يەنە بى لەن، ئاڭلىتىش بۆلۈمىدە
  شۇغۇللىنىدۇ. بىلەن تىجارەت

 ي  ۇقىرى ئەرەبىس  تاندا ئەزى  زى س  ىراجىدىن
 ئى گە تەس ىرگە بەلگىلى ك ئابرويغ ا،-ئىززەت
 ۋە ھەج قارىم اي قىس لىقىغا ۋاقتىنى ڭ بولۇپ،
 ۋە قېرىنداش لىرىمىزنىڭ ئۇيغۇر كەلگەن ئۆمرىگە
 ىدۇ،قىل خىزمىتىنى ھاجەتمەننىڭ قاندا  ھەر باشقا

 ئاڭاليدۇ. دەردىنى

 يىللى رى-38 قارىھ اجىم شەمسىدىن مەرھۇم
 ئ  ويغىنىش ئىس  المىي باش  النغان خوتەن  دە
 خوتەن دىكى قوش ۇپ، ئاۋاز ئاكتى  ھەرىكىتىگە
 پىش ىۋالىرىدىن ھەرىكىتىنىڭ ئويغىنىش ئىسالمىي
 ئاب دۇلالھ دام ولالم، قۇربان مۇھەممەد مەرھۇم
 ھ  اجىم،قارى ئەزى  ز ئاب  دۇل دام  ولالم، ق  ارى

 مەخس ۇم ئابدۇلالھ مۇھەممەد ھاجىم، ئابدۇلۋەلى
  تۇرىدۇ. سەپتە بىر بىلەن كىشىلەر قاتارلىق

 ۋە تەق  ۋادار تولىم  ۇ قارىھ  اجىم مەرھ  ۇم 
 يى ل ئ ۇزا  ھاي اتى بولۇپ، كىشى پەرھىزكار

 تۇرمۇشىنى بولسىمۇ، ئۆتكەن بىلەن مۇدەررىسلىك
 قام  دايتتى، بى  لەن ئەمگىك ى ھ  االل ئۆزىنى ڭ

   ئالمايتتى. ھە  قاندا  ھې  الردىنبالى

 «كەرى م قۇرئان» تالىپالرغا قارىھاجىم مەرھۇم
 ،«ي ار ئ الالھ س وفى» س ىرتىدا ئۆگەتكەننىڭ

 ،«ش  ەرىئەت مى  زان» ،«ئىس  الم م  ۇبەييىنى»

 س ابىت كىت ابالرنى، قات ارلىق «ئەين پەرزۇل»
 ئەس  ەرلىرىنى دام  ولالم ئاب  دۇلقادىر دام  ولالم،
 كوممۇنزىمنى  ڭ چىالرغ  ائوقۇغۇ ۋە ئوقۇت  اتتى

 بااليىئ  اپەتلىرىنى، كەلت  ۈرگەن ئىنس  انىيەتكە
 يېتەكچىس ى ئىنقىالبىنى ڭ خ وتەن يىلقى-3922

 ئىدىيىس نى ئىنقىالبى ي مەخس ۇمنىڭ پەتھۇددىن
  بېرەتتى. سۆزلەپ

 ئ ۇزا  قارىھاجىمنى ڭ شەمسىدىن رەھمەتلىك
 بى  لەن بەرىكىت  ى تەربىيىلىش  ىنىڭ ق  ارى يى  ل

  چىققان. يېتىشى  قارى ىگەنيۈزل نەچچە خوتەندە

 ق ارى داڭلى ق قارىھاجىم شەمسىدىن مەرھۇم
 م  ۇھەممەد پەيغەمبىرىمى  ز س  ىرتىدا، بولغاننى ڭ

 خاتىرىلەش كە كۈنىنى تۇغۇلغان ئەلەيھىسساالمنىڭ
 دېگەن «بەرزەنجى مەۋلۇدى» يېزىلغان بېغىشالپ
 ئوقۇياالي دىغان يادق ا ئەسەرنى نەسرى ئەرەبچە
 ئوقۇغان قارىھاجىم مەرھۇم ى.ئىد كىشى بىردىنبىر
 لىنتىلىرى ئالغۇ ئۈن مەۋلۇدنىڭ ۋە كەرىم قۇرئان
 قولغ ا-قولدىن ىدائارىس خەلقنىڭ خوتەندە ھازىر

 كەلمەكتە. ساقلىنى  ئەتىۋارلىنى  ئۆتۈپ،

 قايتى   ھەجدىن قارىھاجىم شەمسىدىن مەرھۇم
 ئ ۇالپ، كۈن دۈزگە كېچىن ى كې يىن كەلگەندىن
 تەربىيلەۋاتق ان ق ارىي ئوقۇتۇپ، باال مەخسۇ!
 كۈن دىن بولماي، ياخشى ساالمەتلىكى كۈنلەردە،
-33 ئاينىڭ-2 يىلى-3933 ئاجىزلىشى ، كۈنگە
 باقىي كېچىسى( ئاتار تاڭ-31 )رامىزاننىڭ كۈنى

 ن  امىزى مەرھۇمنى  ڭ قىلى  دۇ. س  ەپەر ئ  الەمگە
 ئ ۇزۇن جۈملى دىن خەلقىنىڭ، خوتەن ئوقۇلۇپ،

 ي ۈزلەرچە ەنيېتىش تۈرگ تەربى يلەپ ئ ۆزى يىل
 يىش ى كۆز بۇرادەرلىرىنىڭ-دوست ۋە تالىپلىرى

 ش  ەھىرىكى خ  وتەن بى  لەن پەري  ادى-ن  الە ۋە
 مەرھۇمغا قىلىنىدۇ. دەپنە قەبرىستانلىقىغا تەۋرىزىم
 تىلەيمەن. مەغپىرەت ۋە رەھمەت تائاالدىن ئالالھ
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 ق ارىالرنى ت االي ق ارى نۇر مۇھەممەد ئۇستاز 
 شەمسىدىن قارىالردىن ھۇرمەش چىققان يېتىشتۈرۈپ
 خوتەن يىلى-3941 بولۇپ، ئوغلى قارىھاجىمنىڭ
 ۋاشلچ ا يېزىس ى ب ازار سەيشەنبە ناھىيىسىنىڭ

 دادىس ى چ وڭ _يىل ى3949 تۇغۇلغان. كەنتىدە
 ھاجىم خەيرۇننىساخان ئانىسى قارىھاجىم، مەقسۇت

 ھەج گە بى لەن ھ اجىمالر نۇرئەھمەد تاغىسى ۋە
 قالغان. تۇرۇپ ھىرىدەشە مۇكەررەمە مەككە كېلى 
 قالغ انلىقى ۋەتەندە قارىھاجىم شەمسىدىن ئاتىسى
 ۋە دادىس ى چ وڭ ئانىس ى، مېھرىبان ئۈچۈن،
 چ وڭ تەربىيىس ىدە ھاجىمنىڭ نۇرئەھمەد تاغىسى
  بولغان.

 مەك كە ھاجىمنى ڭ ن ۇر م ۇھەممەد ئۇستاز
 ئەتىراپى  دىكى ھەرەم مەس  جىدى م  ۇكەررەمە
 ۋە ئەشش ۈبەيكە ئەلمىس يال، مىسفەلە، مەساپىي،
 يېتىلىش ى ئۆس ۈپ مەھەللىلەردە قاتارلىق ھىجلە

 ھەرەم گە، مەس جىدى ۋە كەبە قەلب ى جەريانىدا
 بولۇپ، باغالنغان ئۇستازالرغا مۆتىۋەر ھەرەمدىكى

 تەھس ىل ئىلى م ئۇستازالردىن مەزكۇر ئۇنىڭ بۇ
 ئۇس  تاز ئوينىغ  ان. رول ئاالھى  دە قىلىش  ىدا

 ىدىمەس  ج س  اۋاتالرنى دىنى  ي دەس  لەپكى
 ۋە ئاش  ۇر ئەل  المە ئۇس  تازالردىن ھەرەم  دىكى

 مەرئى ئابدۇرەئۇپ قارىالردىن داڭلىق مەككىدىكى
 دام ولال ئابدۇلۋاھھاپ ئۇستازالردىن تائىفتىكى ۋە

  ئالغان. قاتارلىقالردىن

 ئوتتۇرا تۇلۇ  ۋە ئوتتۇرا باشالنغۇچ، ئۇستاز
 ئەل  فەالھ» م  ۇكەررەمەدىكى مەك  كە مەكتەپن  ى
 ئوتتۇرا تولۇ  ۋە ئوتتۇرا ۇغان.ئوق دە«مەكتىپى

 ئەتىگەن دە ھەرك ۈنى ئوقۇۋاتقان دا مەكتەپلەردە
 دادىس ىنىڭ ئ ۆگەي ئىلگىرى بېرىشتىن مەكتەپكە

 قايتى   مەكتەپتىن كېيىن چۈشتىن ناۋايوانىسىدا،
 تۇرۇپ ئىشلەپ دۇكىنىدا سائەت تاغىسىنىڭ كېلى 

 ھەرەمنىڭ ۋە ھەرەم مەسجىدى بولسىمۇ، ئوقۇغان
 ش  ەرئىي ئ  الىمالردا دىنى  ي باش  قا ىس  ىرتىدىك
 بوشاش تۇرۇپ قەتئى ي ئۆگىنىش نىمۇ بىلىملەرنى
 نەتىجىدە ئەال مەكتەپنى ئوتتۇرا تولۇ  قويمىغان.
 پادىشاھ شەھىرىدىكى مۇكەررەمە مەككە پۈتتۈرۈپ
 فاكۇلتېتىغا تىلى ئەرەب ئۇنىۋېرسىتېتى ئابدۇلئەزىز

 ئەرەب يىل ى-3392 ھىجرىيە ۋە قىلىنغان قوبۇل
   ئىرىشكەن. ئۇنۋانىغا باكالۋۇرلۇ  بويىچە ىللىرىت

  ھاياتى: خىزمەت

-3392 ھىجرىيە ھاجىم نۇر مۇھەممەد ئۇستاز
 بى ر كې يىن پۈتتۈرگەندىن ئۇنىۋېرسىتېتنى يىلى

 شەھىرىدە جىددە ئەرەبىستاننىڭ سەئۇدى مۇددەت
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 م  ۇكەررەمە مەك  كە كې  يىن قىلغ  ان. خى  زمەت
 ئەلھىج رە ۋە ىمەكتىپ ئوتتۇرا تولۇ  ئۇممۇلقۇرا

 ئۇستازى تىلى ئەرەب مەكتەپلىرىدە ئوتتۇرا تولۇ 
   قىلغان. خىزمەت بولۇپ

 س ەئۇدىي ئېتىبارەن يىلىدىن-3431 ھىجرىيە
 ق ارارى بىۋاستە ئىدارىسىنىڭ مائارى  ئەرەبىستان

 مائارى   ۋە مەدەنى يەت مۇكەررەمە مەككە بىلەن
 ۋە ئىجتىم ائىي ئاندىن ،يېتەكچىسى ئىدارىسىنىڭ

 ن ازىرى، ب اش ئۇيۇشمىس ىنىڭ پەنلەر بىئىيتە
  بولغان. رەئىسى ئۇيۇشمىسىنىڭ پەنلەر تەبىئىي

 قەدەر بولغانغا ۋاپات يىلىدىن-3438 ھىجرىيە
 چىقى  دىغان نەش  ىردىن مەدەەم  ۇكەرر مەك  كە

 ب اش ژۇرنالنى ڭ ن املىق «ئىشراقەتۇلفۇرقان»
  بولغان. مۇھەرىرى

 ئۆزىنى  ڭ ھ  اجىم ن  ۇر م  ۇھەممەد ئۇس  تاز
 ۋاپادار، مۇاليىم، ئەپۇچان، دوستانە، چىراي،خۇش

 جەس ۇرلۇقى، س ېوىي، س ۆيەر، ياردەم كەمتەر،
 ۋە ئەخالق ى گ ۈزەل يۈكسەك ئۆزىنىڭ قىسقىسى
-دوس ت ساۋاقداش لىرى، بىلەن ھىممىتى ئالىي

 تۇغقانلىرى-ئۇرۇ  ۋە خىزمەتداشلىرى يارانلىرى،
 چوڭق ۇر قەلبىدىن ئۇالرنىڭ ۋە تونۇلغان ئىچىدە
 ئالغان. ئۇرۇن

 س ۆيۈپ، قەلبى دىن چىن خىزمىتىنى ئۆز ئۇ 
 قىلى   ئ ادا تول ۇ  دەرىجىدە مۇكەممەل ئەڭ

 بولۇپمۇ ئەرەبىستانىدا، سەئۇدى بولۇپ، كەلگەن
 ئوقۇت ۇش-ئوقۇ ۋە مائارى  مۇكەررەمەدە مەككە

 كىش ىلەرنىڭ قوش قان تۆھپە ئاالھىدە ساھەسىدە
 ۇكېيىنم  چىققان دىن ئېلىشقا دەم ئۇ ئىدى. بىرى
 مۇناس ىۋەتلىك باشقا ۋە ئىدارىسى مائارى  يەنىال

 1مەكتەپلىرىنىڭ پۇرقان بىلەن تەكلىپى ئورۇنالرنىڭ
 يېتەكچىلى ك پائالىيەتلىرىنىڭ مەدەنىي ۋە ئەدەبىي

  ئىدى. كېلىۋاتقان ئۆتەپ ۋەزىپىسىنى

   ئېيتقانلىرى: باشقىالرنىڭ ھەققىدە ئۇستاز

 دەم خىزمىتىدىن ھاجىم نۇر مۇھەممەد ئۇستاز 
                                                 

 ى راپئىت ھۆك ۈمەت ئەمم ا بولغان، ئىگىدارچىلىقىدا شەخسلەر 1
 بى ر دى ن ۋە پەن ىمئىل ئىگە، ھوقۇقىغا بېرىش دىپلۇم قىلىدىغان
   مەكتەپ. قىلىنغان گەۋدە

 مەك  كە بى  لەن مۇناس  ىۋىتى چىقى  ش ئېلىش  قا
 تەرىپى  دىن ئىدارىس  ى مائارى    م  ۇكەررەمە
 پائ  الىيەت مەخس  ۇ! ش  ەرىپىگە ئۇس  تازنىڭ

 ق انچە بى ر پائالىيەتتە بولۇپ، ئورۇنالشتۇرۇلغان
 بى ر يەنە بى رگە، بى لەن قىلىش سۆز شەخسلەر
 يازم ا ئاالھى دە ھەققى دە ئۇس تاز كىشى قانچە

 قىس قىچە ئۇس تازنىڭ يازمىالر بۇ ۋە ھازىرلىغان
 كىت ابچە تونۇشتۇرۇلغان ئىزلىرى ئىش ۋە ھاياتى

 مەك كە مەس ىلەن: تارقىتىلغان. بېسى  سۈپىتىدە
 تىل  ى ئەرەب ئىدارىس  ى مائارى    م  ۇكەررەمە

 س  الىھ م  ۇھەممەد م  ۇدىرى دەرس  لىكلىرىنىڭ
 ھ  اجىمنى ن ۇر م  ۇھەممەد ئۇس تاز پىن دىقچى،
 نۇر مۇھەممەد ستازئۇ» دەيدۇ: مۇندا  تەرىپلەپ
 مېنى ڭ بى رى كۈن دىن تونۇشقان تۇنجى بىلەن

 ھ ۆرمىتىم بولغان ئۇنىڭغا ۋە تارتقان دىققىتىمنى
 بى رى، تەرەپلىرىنىڭ ئاشۇرغان مۇھەببىتىمنى ۋە

 تېپىلماي دىغان، كىشىلەردە ساندىكى كۆپ ئۇنىڭ
 بولغ  ان ئ  اچقۇچى مۇۋەپپەقىيەتنى  ڭ ۋە غەلى  بە

 چىقىشىش  تىن لەنبى   باش  قىالر ۋە مۇاليىملى  ق
 ئۇستازدىكى مەن ئىدى. ئەخالقى گۈزەل ئىبارەت

 تونۇش قان بى لەن ئۇنىڭ ئەخالقالرنى گۈزەل بۇ
 كەلدىم. ئۇچرىتى  داۋاملىق بىرى يىلدىن ئۇزۇن

 دوس تانىلىق، مۇاليىملى ق، كەمتەرلىك، ئۇستازدا
 س  ەمىمىيلىك، س  ەۋرچانلىق، خۇش  چىرايلىق،

 ي  اردەم ۋە يەتك  ۈزۈش مەن  پەئەت باش  قىالرغا
 ئەخالق   الر گ   ۈزەل قات   ارلىق س   ۆيەرلىك

 گ ۈزەل ب ۇ ئ ۇ، بول ۇپ، مۇجەسسەملەشكەن
 ۋە ئوقۇغ   ۇچىلىرى بى   لەن ئەخالقلى   رى

 ئ  ورۇن ئاالھى  دە قەلبى  دىن خىزمەتداش  لىرىنىڭ
 ئۇس  تاز كۆرس  ەتكەن. تەس  ىر زور ۋە ئالغ  ان

 ئوقۇغۇچىلىرىغ   ا ھاياتى   دا ئوقۇتقۇچىلى   ق
 رىتىش،ئ اج ۋاقى ت ك ۆپ غ ائۇالر كۆيۈنۈش،
-بە! ك  ۆپلەپ س  ېلىش، ق  ۇال  دەردلى  رىگە

 كېلىش ىچە قولى دىن ۋە بې رىش ئېلى  مۇنازىرە
 ئورۇن   داش، تەلەپلىرىن   ى ئوقۇغۇچىالرنى   ڭ

 ئادا بىلەن ئىوال! خىزمىتىنى مۇھىمى ھەممىدىن
 ساھەس ىدە خى زمەت ئۆزىنى ڭ ئارقىلىق قىلىش

 كەلت ۈرگەنلىكىنى قولغ ا غەلىبىلەرنى كۆرۈنەرلىك
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   ئەسكەرتكەن. ئاالھىدە

 مۇن دا  سەرھان ئەھمەد ئابدۇلئەزىزدوكتۇر 
 ن ۇر ئ اي قىيس ايغاندا، غەربكە قۇياش دەيدۇ:
 بولۇپ غەر  ئۇيقۇغا كىشىلەر باشاليدۇ. چېچىشقا
 مىلي ونالرچە قاپلىغان دا، ق اراڭغۇلۇ  ئەتراپنى
 ئۇس تاز ل ېكىن ،باشاليدۇ چېچىشقا نۇر يۇلتۇزالر
 چەكلىمىس ى شي ا بەلگىلەن گەن نۇر مۇھەممەد
 مەك كە بولس ا، چىقى دىغان ئېلىشقا دەم بويىچە

 سەنئەت-اتئەدەبىي ئىدارىسى مائارى  مۇكەررەمە
 س ەۋەبىدىن زىي انلىرى ئۇچرىغ ان پائالىيەتلەردە

 ئۇس تاز س اھەدە ب ۇ باشاليدۇ. تۆكۈشكە ياش
 بولمايدۇ. تولدۇرغىلى ئورنىنى نۇرنىڭ مۇھەممەد
 پائالىيەتلەر نىيمەدە نۇر مۇھەممەد ئۇستاز چۈنكى
 ئۇس تاز پائ الىيەتلەر بەلكى تونۇشماستىن، بىلەن
   دېگەن. تونۇشقان، بىلەن

-3832 ھاجىم نۇر مۇھەممەد ئۇستاز ۋاپاتى:
 م ۇكەررەمە مەك كە ك ۈنى-3 ئاينىڭ-38 يىلى

 ۋاپ ات يېش ىدا 61 ۋەقەس ىدە ماشىنا شەھىرىدە
  قىلغان.

 س  ەئۇدى كې  يىن ۋاپاتى  دىن ئۇس  تازنىڭ
 گې  زىتلەردىن يەرلى  ك چىقى  دىغان دائەرەبىس  تان
 مەككىلىك لەر گېزىتى، ئەلۋەتەن مەدىنە، ئەلبىالد،
 ۋاس ىتىلىرى ئۇچۇر ئاالقە ئىجتىمائىي ۋە مۇنبىرى

 ماقالىلەر ۋە مەرسىيە ھەققىدە ئۇستاز قاتارلىقالردا
   قىلىنغان. ئېالن

-38-3832 گېزىتىنى ڭ ئەلۋەتەن مەسىلەن:
 ئاب دۇلالھ ستازئۇ سانىدا، كۈنىدىكى-4 ئاينىڭ
 ھەقىقى ي» ھەققى دە ئۇس تاز تەرىپىدىن پەدئە 
 ئ ېالن مەرسىيە تېمىدا دېگەن «ئاز بەكمۇ ئەرلەر

 مەزم ۇنى قىس قىچە مەرسىيەنىڭ بولۇپ، قىلىنغان
 يۈكسەك نۇر مۇھەممەد ئۇستاز» تۆۋەندىكىدەك:

 بول ۇپ، كىش ى پەزىلەتلىك ۋە ئىگىسى ئەخال 
 ئۇنىڭغ ا مىقىس  بى ر ئەخالقنىڭ بۇ ئۇنىڭدىكى

 ھەدىيە قىلىنغان ئاتا تۇغما تەرىپىدىن تائاال ئالالھ
 سالىھ ۋە ئۆلىماالر-ئالىم قىسمى بىر يەنە بولسا،
 ئۆزى دە ئ ارقىلىق ئارىلىش ىش بى لەن كىشىلەر

 ئۇس تاز مەرھ ۇم مەن ئەخالقتۇر. يېتىلدۈرۈلگەن

-گەپ مابەينى دە يىلنى ڭ 38 تونۇش قان بىلەن
 باشقىس ىنى ىقتىنياخش ىل ھەرىكەتتە-ئىش سۆز،
 ئۇس تاز ئىچىمى زدىن بىزنى ڭ باقمىدىم. كۆرۈپ

 ئۇنى كىشى ھەرقاندا  تونۇغان نۇرنى مۇھەممەد
 تېپىلغ ان ئۇنىڭ دا ۋە قىلىش نى ئ ۈلگە ئۆزىگە

 قىالتت ى. ئارزۇ يېتىلدۈرۈشنى ئۆزىدە ئەخالقالرنى
 جەس ۇر، ناھايىتى نۇر مۇھەممەد ئۇستاز مەرھۇم
 ئۇچ ۇ ، كىش ىگە ھەممە ئىشىكى سېوى، بەكمۇ

 ئىجتىم ائىي ئاشىقى، ئىلىم مۇاليىم، ۋە مېھرىبان
 ۋە ئوقۇغۇچىلىرىغا ئاكتى ، ئىنتايىن پائالىيەتلەردە

 ھەقىقى ي ئۇس تاز، ئۈلگىلى ك كىشىلەرگە بارلىق
 ئ ۇ ئىدى. دوست ۋە دادا بىر ياخشى مۇرەببىي،

 باش قىالرمۇ ك ۆرەتتى، ياخشى كىشىلەرنى ھەممە
 ۋە ب ۇرادەرلىرى-دوست كۆرەتتى. ياخشى ئۇنى

 ت ۇراتتى. س وراپ-ئىزدەپ داۋاملىق يېقىنلىرىنى
 مېن   ى ئ   ۇالر» ئىزدىمىگەنلەرن   ى ئ   ۆزىنى
 تاش لىۋەتمەيتتى. ھەرگىزم ۇ دەپ «ئىزدىمىدىغۇ
 ۋە تىل ى ھىممەتلىك، ئالىي پەزىلەتلىك، ناھايىتى
   «.ئىدى كىشى بىر ھايالىق-شەرم گۈزەل، دىلى

 ئاينىڭ-38 ىيىل-3832 گېزىتىنىڭ ئەلمەدىنە
 سەئدۇلئۇرابى ئابدۇرەھمان سانىدا كۈنىدىكى-2

 تېمى دا، دې گەن «ئ ادەم ياخش ى» تەرىپىدىن
 م ۇكەررەمە مەككە» بولسا مۇنبىرىدە مەككىلىكلەر
 دې گەن «بار؟ نۇرى مۇھەممەد قانچە شەھىرىدە
 ئىجتىم ائىي باشقا يېزىلغاندىن مەرسىيەلەر تېمىدا
 بې رىلگەن. يەر ئاالھى دە ۋاسىتىلىرىدىمۇ ئۇچۇر
 جەن نەت يېرىن ى ياتقان ئۇستازنىڭ تائاال ئالالھ

 )ئامىن( قىلسۇن.
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 قاقشىما
 )غەزەل( 

 
 ئابدۇرېشىتمۇھەممەدئىمىن 

 
 ئاقنى قارا بوپ كەتتى دەپ، بۇ زاماندىن قاقشىما،

 بىرنى بىر دېگىن ھاياتتا، باش كەتسە مەيلى قاقشىما.
 ىقسا گەر ئەل بېشىغا،مەيدانى مۇجمەل، تېگى پەسلەر چ

 سەن خەلقىڭگە بولغىن چاكار، قويغىن ئۇالردىن قاقشىما.
 تەزىم قىلىپ ياالقچىالر، بىر مەھەل گەر تاپسا بازار،

 تىك تۇر ئۆزۈڭ قارىغاي كەبىي، تەخسىكەشتىن قاقشىما،
 ۋەتەن نېمە، مىللەت نېمە، بىلمىگەنلەر زەيپانىدۇر،

 ندىن قاقشىما.بىلمەك ئۈچۈن تىرىش، ئوقۇ، بىلمىگە
 ۋەتىنىڭ چەيلەنسە ئەگەر ئالۋاستىلەر تاپىنىدا،

 ئېلىڭدىن قاقشىما.-ياۋغا قارشى جەڭگە چۈشكىن، ۋەتەن
 جاھالەت زەبۇنلۇققا بائىس ئىرۇر،-تەپرىق ۋە جەھلى

 جان پىدا قىلغىن ئىلىمغا، جاھىلالردىن قاقشىما.
 بىرىگە ئاتسا پىچاق،-دوستلىرىڭ پۇت تېپىشىپ، بىر

 بولغىن شۇ پىچاققا، دوستلىرىڭدىن قاقشىما، قالقان
 دىنىڭنى ھەم ئۇممەتنى سۆي ۋەتەن ۋە مىللەتنى سۆي،
 دىن ھەم ۋەتەننى سۆيمىگەن ماڭقۇرتالردىن قاقشىما،

 مەككىدە پاسىقمۇ بار، پارژدا باردۇر تەقۋادار،
 ماكاندىن قاقشىما،-قوپالمىساڭ بامداتقا گەر، يۇرت

 قنى گەر تونالمىساڭ،خال ،بارمىقىڭغا بىر قاراپ
 قوي سوئال ئەقلىڭگە، زىنھار ئۇستازىڭدىن قاقشىما.
 ئەۋالد ئۈچۈن ئىمان كېرەك، ھەم ھايا ۋىجدان كېرەك،

 ئۆزۈڭگە قويغىن سوئال پەرزەنتىڭدىن قاقشىما.-ئۆز
 تىرىغاننى يىغار ھەر كىم، بۇ جاھان ئۆتنە جاھان.

 .ھېچبىر كىشىدىن قاقشىما ۈڭگەيانسا ئۆز قىلغىنىڭ
 كېتەر بولساڭ بۇ دۇنيادىن ھەقىقىي ئەركەك كەبىي،

 بۇنىڭدىن قاقشىما.-يەڭنى تۈر، جەڭگاھقا چۈش، ئۇنىڭ
 لى بوشالر پەگادىدۇر، چىمپىيۇنالرغا مىدال،ېب

 ىڭدىن قاقشىما.«تەقدىر»چۈشمەي تۇرۇپ مەيدانغا سەن، 
 تەۋسىيەدۇر پىقىردىن بۇ، ياز ئۇنى قەلبىڭگە سەن،

 بۈگۈن، تاڭال ئۆزۈڭدىن قاقشىما.سەل قاراپ ئۆتسەڭ 

 


