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  تهرجىماندىن

  

كى ئهقىده توغرىسىدىكى ھۆكۈملهرنىڭ نهقهدهر چىڭ بىز قۇرئان ۋه ھهدىسلهردى

قۇرئاننى . تهلهپ ئىكهنلىكىنى بىلىمىزجىددىي ۋه كهسكىنلىكىنى،بۇنى ئىجرا قىلىشنىڭ 

ھهر نۆۋهت ئوقۇغان،ھهدىسلهرنى ئۆگهنگهن ۋاقتىمىزدا،قۇرئان ۋه ھهدسىنىڭ بىزلهرگه 

كىشىلهرال قىالاليدىغان ناب ئالىيجاقولىدىن كهلمهيدىغان،پهقهت  بىر ئىنساننىڭئاددىي 

بۇالرنى شۇ پېتى . ۋه ئۇلۇغ نىشانالرنى تهقدىم ئېتىۋاتقانلىقىنى ھهرىكهتبۈيۈك 

ئويلىغان ۋاقتىمىزدا، قانداقتۇر بىر نهرسىنىڭ بىزنى بۇنىڭدىن  تهتبىقالشنى ئهمهلىيهتكه

ىلىشقا ق بىز بۇالرنى شۇ پېتى تهتبىق. چهكلهپ قويىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ قالىمىز

قىلىشنىڭ ئورنىغا، بۇالرنى شۇ پېتى ئىجرا قىلىش تهلهپ  ئېتىراپقادىر ئهمهسلىكىمىزنى 

قىلىنمايدىغاندهك،شۇنداق قىلمىساقمۇ بولىدىغاندهك،بىرخىل قانائهت ۋه ئالدىنىش 

شۇنىڭ بىلهن ئىلگىرىكىلهرنىڭ دىن يولىدا قانداق .تۇيغۇسىغا گىرىپتار بولۇپ قالدۇق

ىسىدىكى قىسسىلهر بىزلهرده بىرخىل سۆيۈنۈش تۇيغۇسىنى پهيدا ماڭغانلىقى توغر

بېقىش توغرىسىدا ھېچبىر ئويلىنىش قىلمايدىغان بولۇپ  تهتبىقالپبۇنى -قىلسىمۇ

جهھهتتىن تهپسىر قىلىش  نهزهرىيىۋىكۆرسهتمىلىرىنى ئاشكارا قۇرئاننىڭ . قالدۇق

دهقىقىدىكى رېئاللىقىمىزغا بىزلهرگه ئاسان بولسىمۇ،  لېكىن ئۇنى ئۆزىمىزنىڭ مۇشۇ 

بۇ ...بىز ئۈچۈن گويا ئاسماندىكى غازنىڭ شورپىسىغا نان چىالپ يېگهنلىكتۇر تهتبىقالش

نېمه ئۈچۈن نۇھ . مه ئۈچۈن بۇھالغا كېلىپ قالدۇق؟نېمه ئۈچۈن؟بىز نې

بىر دېگىنى چوقۇم بىر . مهنىلهرده بولۇپ باقمىغان ئهلهيھىسساالمدىن تارتىپ،مهجازىي

بۇ زامانىمىزدا بىزلهرنىڭ ئهقلىمىز ۋه  تهلهپ قىلىنىپ كېلىۋاتقان ئىالھى ۋهھىيبولۇشى 

تهستىقىدىن،ئالىمالرنىڭ باھاالپ بېرىشىدىن ئۆتمىسه بولمايدىغان بولۇپ  رېئاللىقنىڭ

 ...قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىز ئۆزىمىزگه ئايان.رهسۇلۇلالھ بۇنىڭغا ئىزنى بهرگهنمۇ؟.قالدى؟

توغرا چۈشۈنهلمهسلىكى،  رېئاللىقنىڭ كۆتۈرهلمهسلىكى،كىشىلهرنىڭقۇرئان بىر دهۋاتسا،

 يول بهرمىگهن باھانىلهرنى كۆتۈرۈپ، هاللدېگهندهك ...قۇدرىتىمىزنىڭ يهتمهسلىكى

 .ئالىمالرغا تهستىقلىتىپ يۈرۈپ ئىككى بولسىمۇ بوالر،بهلكى ئهۋزهل بوالر دهۋاتىمىز
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هت بولۇپ قاالرمىكىن دهپ قورقۇپ،نادان شۇنداق قىاللىغانالرنى بىزگه قىيامهتته ھۆجج

خاتىرجهم بواليلىكى، قۇرئاننىڭ ھۆججىتى قايىم . دېگهن سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتالۋاتىمىز

قۇرئان بهلگىلهپ بهرگهن سىزىقنىڭ سىرتىدا،يهنه مۇباھ ياكى مۇستهھهب .بولۇپ بولدى

ۈن سۈيۈتۈپ بولۇپمۇ ئهقىده مهسىلىلىرىده جان بېقىش ئۈچ.ئهمهس ئىشالر مهۋجۇت

بىزلهرگه نېمىلهرنى تهييارالپ  اللهنىڭبهرگهنلىكىمىز،ۋاز كهچكهنلىكلىرىمىز ئۈچۈن 

ئهگهر جېنىمىزغا ئىچىمىز ئاغرىسا، بىر ئۆمۈر دىننى .قويغانلىقىغا دىققهت قىلىپ قويايلى

دهۋا قىلىپ ياشىغان تۇرۇغلۇق قىيامهتته ھېچنهرسىگه ئىگه بواللماي قالمايلى دېسهك،بۇ 

  .تهپسىرلىرىگه قاراپ باقايلى ئېنىقروشهن ئايهتلهر ۋه ئۇنىڭ  ابتا بايان قىلىنغانكىت

تهلهپ قىلىنىۋاتقان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه باشقا جىددىي بىزدىن ئهگىشىش 

ئهگهر . جاپاالرغا تولغان-بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ يولى ھهقىقهتهنمۇ ئېغىر مۈشكۈالت

ي ئوزۇق بولمىغىنىدا،بۇ يولدا مۇستهھكهم تۇرۇشقا ھهرگىز ئىنساندا ھهقىقى بىر ئىمانى

جهريانىدا ئىنسان ئۈچۈن بۇ خىل كۈچلۈك ئىمان بولۇش  ئهمهلىيهتبىز . قادىر بواللمايدۇ

بىلهن بىرگه يهنه بۇ يولنى ھهقىقى چۈشىنىدىغان چۈشهنچىنىڭمۇ بولىشى كېرهكلىكىنى 

 سىناقالرغا تولغانلىقتىن،-جاپا بىۋاسىتهچۈنكى بۇ يول .ھېس قىلىپ تۇرۇۋاتىمىز

شۇنىڭ بىلهن بۇ . ئۇرۇنىدۇكۆپىنچه ئادهملهر بۇنىڭدىن بىر باھانىلهر بىلهن قېچىشقا 

چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، ئهقلهن ھالدا  ئهمهلىيهتنىيولنىڭ بهزى تهرهپلىرىنى 

مانا بۇ بىزلهرنىڭ بۇ يولنى ھهقىقى چۈشىنىشتىن مهھرۇم قېلىشىمىزنىڭ  .چۈشهندۈرىدۇ

،ئۇالر ئۈممهتنى !ئالىملىرىمىزغا رهھمهت قىلسۇن هالل.ۇھىم بىر سهۋهبى بولسا كېرهكم

نىجادلىققا ئېرىشتۈرىدىغان بۇ يولنى ئاغزاكى ۋه ئهمىلى چۈشهندۈرۈش يولىدىكى ئېغىر 

  .....مهسئۇلىيىتىنى چوڭقۇر تونۇپ يېتىشى كېرهك

، ياكى  بولۇڭلىم بىزنىڭ ئوقۇرمهنلهرگه قىلىدىغان تهۋسىيىمىز،مهيلى سىز ئا

،سىزنىڭ بۇ يولدىن يىراق بولغان  بولۇڭبىر مۇسۇلمان ئاددىي ، ۋه ياكى بولۇڭدهۋهتچى 

بۇ كىتاب ئهگهر سىز ئىمانىي ..ئالدىراتمىسۇن ئهيىبلهشكهسىزنى بۇ كىتابنى  رېئاللىقىڭىز

ھهدىسلهر ۋه مهشھۇر -كۆزىڭىز بىلهن كۆزهتكىنىڭىزده، ئۇنىڭ پهقهت روشهن ئايهت

 .ىمالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ،مهسىلىنى يورۇتىدىغانلىقىنى بىلهلهيسىزئال
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شۇڭا ئۆزىڭىزنىڭ تۇتۇپ كهلگهن يولىغا قارشى كهلگهنلىكى،سىزنى ئىنكار قىلىدىغانلىقى 

سىزنىڭ بۇ كىتابتىن ھهقىقى  سهۋهبلهرياكى سىزنىڭ يولىڭىزنى قوللىمايدىغانلىقىدهك 

بۇ كىتابتا بايان قىلىنغان -ىزغا،ياكى باشقىالرنى بۇ كىتابتىنمهنپهئهت ئااللماسلىقىڭ

قايىل بولمىغان تهرهپلهرگه . بولۇپ قالمىسۇن سهۋهبچى توسۇشىڭىزغا -ھهقىقهتتىن

لېكىن دهلىللىرىڭىز ئاجىز . قارشى دهلىل كهلتۈرۈش سىزنىڭ ھهققىڭىز ۋه مهجبۇرىيىتىڭىز

ھهق .ه،ئهڭ ياخشىسى سۈكۈت قىلىڭياكى ئهقلىي دهلىل بولۇشتىن ھالقىپ كېتهلمىس

ئهگهر يهنىال بۇالرنى قوبۇل قىلىشقا .... ئاچچىق بولسىمۇ قوبۇل قىلىشقا بۇيرۇلغانمىز

سىزگه ھهقىقى بىر دهلىل بهرگۈچه ياكى ئۆزىڭىزنىڭ دهۋهتكه الله مادارىڭىز يهتمىسه،تاكى 

باشقىالرنىڭ بۇ يارىمايدىغانلىقىڭىزنى ئاشكارىالپ بولغىچه  سهۋر قىلىڭكى،ھهرگىز 

باشقىالرنىڭ سىزنىڭ . ھهقنى قوبۇل قىلىشتىن ئىبارهت ھوقۇقىغا چاڭگال سالماڭ

سهۋهبىڭىزدىن ھهقىقهتتىن مهھرۇم قېلىپ،ئۇالرنىڭ ھهممه گۇناھىنى ھهسسىلهپ 

سىزنىڭ ئىلمىڭىز،ئابرويىڭىز ۋه .  ئهلۋهتته-ئۈستىڭىزگه ئېلىشنى خالىمايسىزغۇ

الله ...... سىزنىڭ زىيىنىڭىزغا ھۆججهت بولمىسۇنسۆزمهنلىكىڭىز قىيامهت كۈنى

تائاالنىڭ مۇنۇ ئايهتلىرىنىڭ سىزنىڭ ھهققىڭىزده نازىل بولغان بولۇشىدىن قاتتىق 

  :ئېھتىيات قىلىڭ

 )ھهركهتلىرىڭدىن قايتىپ- نهسىھهت قىلىنىپ يامان سۆز- ۋهز(ئۇنىڭغا«

نى ھهقتىن تهكهببۇرلۇق يه(غورۇرى ئۇنىڭغا گۇناھ يۈكلهيدۇاللهتىن قورققىن دېيىلسه،

،ئۇنىڭغا جهھهننهم )پاساتتا تېخىمۇ ئهزۋهيلهيدۇ- بىلهن باش تارتىپ، پىتنه

  )206بهقهره (».جهھهننهم ناھايىتى يامان جايدۇر .يېتهرلىكتۇر

ئۆزلىرىده بار ئىلىم ئۇالرغا پهيغهمبهرلىرى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن كهلگهنده،«

،ئۇالرغا ئۆزلىرى )ىنكار قىلدى ۋه مهسخىره قىلدىپهيغهمبهرلهرنى ئ(بىلهن پهخىرلىنىپ

  )83غافىر (».ئازاب نازىل بولدى)كهلسه دهپ ئالدىرىغان(مهسخىره قىلغان 

 ھهقكه -!سىزنى ۋه بىزلهرنى توغرىغا يىتهكلىسۇنالله - ئهڭ ياخشىسى

  ...ئهگىشىپ نىجاد تاپقۇچىالردىن بولۇش يولىغا قهدهم بېسىڭ

قاندا مۇنداق بىر مهسىلىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ بىز بۇالرنى بايان قىلىۋات



 

 

5 

5 

يهنى مۇستهھكهم دهلىللهر بىلهن قورشالغان بۇ كىتابنىڭ .زۆرۈرلىكىنى ھېس قىلىۋاتىمىز

بىر  نۇرغۇن ئوت يۈرهك مۇسۇلمانالردا زور تهسىرلهرنى پهيدا قىلىشى تهبىئىي

هقىقهتنى كامىل ۋه بىر بىزلهرگه ھهممه ئادهمنىڭ ھ ئهمىلىيهتلهرلېكىن نۇرغۇن .ئهھۋال

پۈتۈن ھالدا قوبۇل قىلىپ كېتهلىشىنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىپ بهرگهچكه،بىز 

خاراكتېرى، خاھىشى ۋه پىكىرىگه ئاساسهن بۇ -قېرىنداشلىرىمىزنى ئۆزىنىڭ مىجهز

كىتابنىڭ مهلۇم بىر قىسمىغىال ئېسىلىۋېلىپ، باشقا تهرهپلىرىنى ئىنكار قىلىدىغان،بهزى 

رهپلهرده پۈتكۈل پهيغهمبهرلهرمۇ ئىراده قىلمىغان چهكتىن ئېشىشالرنى سادىر ته

.  سېلىپمۇ قويمايدىغان ئىشالردىن ئاگاھالندۇرىمىزبهزى تهرهپلهرگه بولسا نهزهر قىلىدىغان،

. ئۆزىنى كاپىرغا چىقىرىش مهسىلىسىدۇر بولسا، كىشىلهرنىڭ كۆرۈنىشىبۇنىڭ بىر 

لېكىن بۇنى .ىمىزنىڭ مۇھىم ئاساسى ئىكهنلىكىده شهك يوقكاپىرنى كاپىر دېيىشنىڭ دىن

بىز قۇرئان ۋه ھهدىس ئىراده قىلغىنىدهك بىر سۈرهتته مهيدانغا ئېلىپ چىقىشىمىزغا توغرا 

 قۇتۇپۋه مۇھهممهد  قۇتۇپبۇ ھهقته ئۇستازلىرىمىزدىن ئىبنى تهيمىيه،سهييىد .كېلىدۇ

بۇ كىتابتىمۇ كىشىلهرنىڭ .نى بهرگهنۋه باشقىالر نۇرغۇن ئىزاھات ۋه چۈشهندۈرۈشلهر

كاپىر ئىكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشنىڭ قهدهم باسقۇچلىرى ھهققىده خېلى ئۇزۇن 

 رېئاللىقىمىزداخۇالسه قىلىپ ئېيتساق بۇ مهسىله ھهرگىزمۇ بىز .ئىزاھاتالر بايان قىلىنغان

 دىننىڭ ئاساسى كاپىرنى كاپىر دېيىش.سادىر قىلىۋاتقان بۇ خاتالىقالرغا ئوخشىمايدۇ

ئۇنىڭ .بولغىنىدهك،ئهڭ ئاۋۋال ئۇنىڭغا ھهقىقهتنى بايان قىلىش تېخىمۇ مۇھىم بىر ئاساس

قورقۇپ،ئهيمىنىپ، ئهنسىرهپ ئۇنىڭ قېشىدا  بىلهن يۈز تۇرانه مۇنازىرىلىشىشتىن

ھىجىيىپ قويۇش،ئارقىسىدىن ئۇنى كاپىر دهپ غهيۋهت قىلىش بولسا ئۇچچىغا چىققان 

بۇنداق  .ىك ۋه دىننىڭ ھهقىقى روھىدىن مهھرۇم قېلىشتۇرسهمىمىيهتسىزل

 دېيىشنىڭكهينىدىن كاپىر . بىزلهرگه ھهرگىز راۋا كۆرمهيدۇالله سهمىمىيهتسىزلىكنى 

ئاسانلىقى،لېكىن ئۇنىڭ ھهيۋىسىدىن قورقماي يۈزتۇرانه ھهقنى بايان قىلىشنىڭ بولسا 

نىڭ بۇ ئىشنىڭ قىيىنىنى تهرك قىيىن بىر ئىش ئىكهنلىكى، كۆپلىگهن بۇرادهرلىرىمىز

ئېتىپ ئاسىنىنى تاللىۋالغانلىقىغا قاراپ، بىرخىل دىنغا بولغان سهمىمىيهتسىزلىكنىڭ 

 الله ئۇالرغا رهھمهت -يهنه بىر ئهھۋال بهزى قېرىنداشلىرىمىز.ھىدىنى پۇراپ قالىمىز
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مۇ،لېكىن الله يولىدا دۈشمهن بولۇشتا شانلىق ئۈلگىلهرنى يارىتىۋاتقان بولسى-قىلسۇن

بۇمۇ ئوخشاشال .الله يولىدا دوست بولۇشنىڭ ھهققى ۋه شهرتلىرىگه سهل قاراۋاتىدۇ

 . تۇرۇقلۇق،باشقا تهرهپلهرگه كۈچىغاندهك كۈچىمهيۋاتىمىزدىنىمىزنىڭ يادرولۇق بىر قىسمى

دىن  -!الله پاناھ بهرسۇن-ئهگهر بۇنىڭغا دۇنياۋى سهۋهپلهر سهۋهپ بولۇۋاتقان بولسا

بۇ  ۋهھالهنكى ....ڭ بىر سهمىمىيهتسىزلىك يولىغا قاراپ ماڭغان بولمىزيولىدىكى چو

دهۋهتنىڭ يادروسى پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىزىدىن ماڭااليدىغان،چۈشهنچىسى ئىلغار 

جۇدا -بولغاننىڭ ئۈستىگه ئهمهل مهيدانىدا كارغا كېلهلهيدىغان، كاپىر دهپ ئاتاپ ئادا

 كىشىلهرنى تېگىشلىككۈت قىلىشقا كىشى بىلهن ۋاقتىنچه سۈ تېگىشلىكبولۇشقا 

ئايرىيااليدىغان،قېرىنداشلىرى ۋه دىن يولىدا ھهممه نهرسىسىدىن ۋاز كېچهلهيدىغان 

،قۇرۇق پىتنه تارقىتىش بىلهن  نهزهرىيهچى،ھهرگىزمۇ قۇرۇق  يېتىشتۈرۈشكىئهركهكلهرنى 

باشقىالرنى قىلىپ،ۋاقتىنى زايه قىلىدىغان،پۈتۈن ۋۇجۇدىنى ئۆزىنى ۋه  خۇشالكۆڭلىنى 

كوالشقا سهرپ  ئهيىبلىرىنىئىسالھ قىلىشقا قارىتىشتىن بهكراق كىشىلهرنىڭ 

قىلىدىغان،بۇ ئارقىلىق ئىسالمنى خۇنۇكلهشتۈردىغان كىشىلهرنى مهيدانغا ئهكىلىپ 

شۇڭا دهيمىزكى، چۈشهنمهكچى بولسىڭىز ھهممىنى ئهتراپلىق .قويۇش ئهمهس

ىگه ئهمهل قىلىڭ،ھهرگىزمۇ ئىسالمنىڭ بىر چۈشىنىڭ،ئهمهل قىلماقچى بولسىڭىز ھهمم

ئهگهر سىز پهيغهمبهرلهرنىڭ بۇ يولىغا كىرىشنى ۋه بۇ ....پۈتۈنلىكىگه تهسىر يهتكۈزمهڭ

ئېلىشنى نىشان قىلىۋاتقان بولسىڭىز، شۇنى ئهستىن  دهۋهت ۋهزىپىسىنى ئۈستىڭىزگه

سورۇنلىرىدىكى بۇ سىزنىڭ راھهت .مۇشهققهتكه تولغان يول-چىقارماڭكى،بۇ يول جاپا

پىكىرلىرىڭىز بىلهن ئهمهس،تۈرلۈك ئهمىلى سىناق ۋه بهدهل بېرىشالر،  نهزهرىيىۋى

قېنى سىز ئۆزىڭىزنىڭ بۇ .بىلهنال مهيدانغا چىقااليدۇ تېرىشىشالرتالماي -ھارماي

ئالدىدىكى سهمىمىيىتىڭىزنى سىزدىن بۈگۈن  نىڭاللهداۋايىڭىزدا راستچىل بولسىڭىز، 

ىنىۋاتقان، بۇ دهۋهتنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئوزۇق بولىدىغان تهقۋالىقنى قولغا قىلىش تهلهپ قىل

 .....بىلهن ئىسپاتالڭ كهلتۈرۈشكه بولغان تىرىشچانلىقلىرىڭىزنىڭ زورلۇقى
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  ①تاغۇت ھهققىده قىسقىچه چۈشهنچه

دېگهن بۇ سۆز توغرىلىق قانچىلىك » تاغۇت«ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم، سىز 

كىم سىز ئىسالمنىڭ ئىچىده ياشاۋاتقان بولسىڭىزمۇ، ھهرخىل بهل. مهلۇماتقا ئىگه؟

دېگهن بۇ سۆزنى ئاڭالپ باقمىغان، ياكى بۇ توغرىسىدا » تاغۇت«سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن 

شۈبھىسىزكى، بۇ ئاتالغۇ . تولۇق بىر چۈشهنچىنى بىلمىگهن بولىشىڭىز مۇمكىن

بۇ سۆزنى تولۇق . دۇدىنىمىزدىكى مۇھىم بىر ئهقىده ئاساسىنى چۈشهندۈرۈپ بېرى

چۈنكى الله تائاال . چۈشهنمهسلىك  دىننى تولۇق چۈشهنمهسلىكنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

تاغۇتتىن يىراق بولۇشنىڭ بۇ دىندىكى مۇھىم بىر ئاساسى ۋه  پهيغهمبهر ئهۋهتىشنىڭ 

  :مۇھىم سهۋهبى ئىكهنلىكىنى تهكىتلهپ مۇنداق دهيدۇ

ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدباع والً أَنسر   

اللهقا ئىبادهت قىلىڭالر، تاغۇتتىن يىراق «: بىز ھهقىقهتهن ھهربىر ئۈممهتكه«

  )36نهھل (» .دهپ، پهيغهمبهر ئهۋهتتۇق».بولۇڭالر

، ۋه يهنه الله تائاال نىجادلىق يولىنىڭ پهقهت تاغۇتنى ئىنكار قىلىش ئىكهنلىكىنى

تاغۇتنى ئىنكار قىلماي تۇرۇپ ئېيتىلغان ئىماننىڭ ھېچ بىر قىممىتىنىڭ يوقلىنى 

  :ئاجايىپ ئۆزگىچه بىر ئۇسلۇپتا بايان قىلىپ مۇنداق دېدى

تاس فَقَد ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر نيبينِ قَد تي الدف اهالَ الَ إِكْر ثْقَىالْو ةوربِالْع كسم
يملع يعمس اللّها ولَه امصانف  

 ئېنىق گۇمراھلىقتىن ھىدايهت، يوقتۇرزورالش ) كىرىشكه ئۇنىڭغا(ندا ى د«

 غاهللانى ئىنكار قىلىپ، )مهبۇد بارچه باشقا تىنهللا يهنى (تاغۇتئايرىلدى، كىمكى 

 بهندىلىرىنىڭ (هللا، بولىدۇ تۇتقان ۇتقىنىت مهھكهم، سۇنماس ئۇ، ئېيتىدىكهنئىمان 

  )256بهقهره (».تۇرغۇچىدۇربىلىپ ) ئىشلىرىنى(، تۇرغۇچىدۇر ئاڭالپ) سۆزلىرىنى

دېگهن سۆزنى بىلىش ھهربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن ناھايىتى » تاغۇت«دېمهك 

  ئۇ قايسى مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه. دېگهن نېمه؟» تاغۇت«ئۇنداقتا . مۇھىم بىر ئىش
  .تىما ئهسلى كىتابتا يوق بولۇپ، ئېھتياجنى كۆزده تۇتۇپ، تهرجىمان تهرىپىدىن بېرىلدىبۇ ①
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. ئوتتۇرىسىدا قانداق مۇناسىۋهت بولىشى كېرهك؟» تاغۇت«مۇسۇلمان بىلهن . ئالىدۇ؟

  .بۇالرنى الله خالىسا تۆۋهنده چۈشهندۈرىمىز

تاغۇت «:  بارھهققىده مۇنداق بايانالر» تاغۇت«فهتھۇلمهجىد دېگهن كىتابتا 

دېگهن سۆزدىن تۈرلىنىپ چىقىرىلغان سۆز بولۇپ، مهنىسى » تۇغيان«دېگهن سۆز 

  .چېكىدىن ئاشماق، ھهددىدىن ئاشماق دېگهنلىك بولىدۇ

دېگهن سۆزنى شهيتان دهپ چۈشهندۈرگهن، » تاغۇت«ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

دىغان ۋه رازى بولىدىغان چۈنكى شهيتان مهنىۋىي جهھهتتىن ئادهملهرگه الله ياخشى كۆرى

ئىشالرنى، ئىسالم دىنىنىڭ بۇيرۇقلىرىنى يامان كۆرسىتىپ، كىشىلهرنى ئۇنىڭغا 

قىززىقمايدىغان قىلغانلىقى، الله يامان كۆرىدىغان كۇفرى يوللىرىنى بولسا چىرايلىق 

 .كۆرسىتىپ، كىشىلهرنى ئازدۇرغانلىقى ئۈچۈن، تاغۇتنى شهيتان دهپ چۈشهندۈرگهن

ئىبادهتتىن چهكلىسه ۋه - كىم اللهنىڭ يولىدىن ۋه ئىسالم دىنىدىن، ئهمهلشۇنىڭدهك

توسسا، ئۇ يولدا ماڭغانالرنى يامان كۆرۈپ قاچسا ۋه جازالىسا ئۇ شهكسىز تاغۇت بولغان 

كىمكى تاغۇتقا بويسۇنسا، قوللىسا، ياردهم قىلىپ ياخشى كۆرسه تاغۇتقا . بولىدۇ

  .ىدۇئىشىنىپ، اللهنى ئىنكار قىلغان بول

جىنالر بىلهن ئاالقه باغاليدىغان «: نى»تاغۇت«جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

رهمبالالر ئىنسانالرنىڭ -چۈنكى كاھىن، جىنكهش، پالچى. دېگهن» .كاھىنالردۇر

يامان بولۇش قاتارلىق ئىشالرنى -زىياننى، ياخشى بولۇش-خاتا، پايدا-ئىشلىرىدا توغرا

ھۆكمى بىلهنال ئايرىلىدىغان ئىشالردا بىر قىسىم كۆرسىتىپ بېرىش ئارقىلىق، اللهنىڭ 

: ئىمام مالىك رهھىمهھۇلالھ. ھۆكۈمرانلىقنى ئىگهللىۋالغانلىقى ئۈچۈن تاغۇت دهپ ئاتالغان

» .اللهنى قويۇپ ئۇلۇغالنغان، خاتا يولالردا بويسۇنۇلغان ھهرقانداق نهرسه تاغۇتتۇر«

: ه ئهتراپلىق، چوڭقۇر توختىلىپئهلالمه ئىبنۇ قهييۇم جهۋزى تاغۇت ھهققىد. دېگهن

 ئۆزىنىڭ ئادىمىيلىكى قۇلچىلىق قىلىنغان، ئهگىشىلگهن، بويسۇنۇلغان ھهرقانداق كىشى،«

تۈزۈم -  قىلسا، ئۆز پىكرى بويىچه قانۇنئېشىپ كىشىلهرگه ھۆكۈمرانلىق) قۇلچىلىقىدىن(

ھهرقانداق مىللهتنىڭ تاغۇتى شۇ .دېدى» .چىقىرىپ باشقۇرسا، شۇ تاغۇتتۇر

مىللهتتىكى، كىشىلهر اللهنىڭ ھۆكمى قۇرئاننى ۋه رهسۇلۇلالھنىڭ يولىنى، سۈننهتنى 
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ياكى ئۇالر اللهنى . تۈزۈمدۇر-تاشالپ، ئۇنىڭغا ھۆكۈم تهڭلهپ ئاپارغان كىشى ۋه قانۇن

قويۇپ قۇلچىلىق قىلىنىۋاتقان ياكى اللهنىڭ قانۇنىدا ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ 

تۈزۈم -ىغان، ئهمما كىشىلهر ئهگىشىۋاتقان كىشى ھهم قانۇنتوغرىلىقىغا دهلىل بولم

ياكى ئادهملهر ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغاندا، بۇ ئىتائهت اللهقا ئىتائهت قىلىش دهپ . تاغۇتتۇر

يۇقارىقىالر . كىشى تاغۇتتۇر) الله ئىتائهت قىلىشقا ئىزنى بهرمىگهن(ھىساپالنمايدىغان

رنى ئويالپ كۆرگىنىمىزده، اللهقا ئىتائهت قىلىشتىن مانا بۇال. خهلىقنىڭ تاغۇتىدۇر-ئاۋام

تاغۇتقا بويسۇنۇشقا يۈزلىنىپ كهتكهنلىكىمىزنى، رهسۇلۇلالھقا ئهگىشىشتىن تاغۇتقا 

  .ئهگىشىپ كېتىۋاتقانلىقىمىزنى كۆرىمىز

خۇالسه شۇكى، اللهقا ئىبادهت قىلىشتىن ئىسالمنىڭ يولىدا مېڭىشتىن، 

 چهكلىگهن ۋه ئۇنىڭدىن يىراقالشتۇرغان، ۋه ئۇنى سهت قۇرئاننى تهدبىقالشتىن توسقان،

كۆرسهتكهن ھهرقانداق ماددى ۋه مهنىۋى كۈچ ئىنسان بولسۇن، جىن بولسۇن، بۇت 

ئىشهنگهن،  ئۇنىڭغا. تۈزۈم بولسۇن، شهيتان بولسۇن ھهممىسى تاغۇتتۇر-بولسۇن، قانۇن

غان، يوللىرىنى توغرا دهپ بويسۇنغان، قولالپ قۇۋۋهتلىگهن، ئۇنىڭ ھهقلىقىنى ئېتراپ قىل

ماختاپ، مهدھىيهلىگهن ۋه شۇالرغا خىزمهت قىلىپ چاپان ياپقان ھهرقانداق شهخس 

تاغۇتنىڭ سېپىده ) قىيامهت كۈنى(بولۇپ، ) قۇللىرى(تاغۇتنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى

خاتالىقىنى ئايرىش ئۈچۈن، -ھهرقانداق كىشى ھاياتىدىكى ئىشنىڭ توغرا. قوپىدۇ

رئان ۋه رهسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتى ھهدىستىن باشقا ھهرقانداق كىشىگه اللهنىڭ ھۆكمى قۇ

 ئۇ ئادهم شۇنداق ئهگهر. ۋه قانۇن ھۆكۈم تهڭلىسه، ئۇ تاغۇتقا ھۆكۈم تهڭلىگهن بولىدۇ

.  پىرىنسىپىدا يالغانچىدۇرئىسالمنىڭدهپ دهۋا قىلسا، »مۇسۇلمان«زىنىئۆقىلىپ تۇرۇپمۇ، 

ىق مهسلىلىرى ۋه تارماق مهسلىلىرىده اللهنى ھاكىم ھهرقانداق ئىشتا دىننىڭ پىرىنسىپل

. قىلماي تۇرۇپ ئىمان دهۋاسى قىلغۇچىالرنىڭ ئىمانى ئىمان ئهمهس) باشقۇرغۇچى(

قانداق كىشى تاغۇتقا ھۆكۈم تهڭلهپ ئاپارسا، ئۇ كىشى ئىسالم ئۆلچىمىده تاغۇتنى رهب 

  .)تىن ئېلىندى»فهتھۇلمهجىد«(»  ....تۇتقان بولىدۇ

كىشلهر ئۇنىڭدىن -:ئىالھ دېگهن. ئىالھتۇرالله ھهقىقىېيتقاندا، الپ ئيېغىنچاق

مۇتلهق ئهيمهنگهن، ئۇلۇغلىغان، قورققان،  ئۇنى ياخشى كۆرگهن، ئۈمىد كۈتكهن، 
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ئۇنىڭغا تهۋهككۇل قىلغان، ئۇنىڭدىن ھاجهتلىرىنى سورىغان، دۇئا قىلغان، ئۇنىڭدا 

بار دهپ ئېتىقاد قىلغان، بۇيرۇقلىرىغا زىيان يهتكۈزۈش ھوقۇقى -مۇتلهق بولغان پايدا

ىلىدىغان، ياماننىڭ ئۆلچىمىنى بىكىتكهن، غهيىپنى ب-ئىتائهت قىلغان، ياخشى

 بۇالر ئىالھلىق .كهمچىلىكلهردىن يىراق بولغان زاتتۇر قىلىدىغان، خالىغىنىنى

خۇسۇسىيهتلىرى بولۇپ، كىمده كىم بۇالرنىڭ بىرهرسىگه ھهرىكىتى، تىلى ياكى قهلبى 

دهپ » .مهنده مۇشۇنداق سۈپهت بار«ئارقىلىق ئۆزىنى ھوقۇقلۇق دهپ قارايدىكهن، ياكى 

چۈنكى بۇنداق سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلىنىش . دهۋا قىلدىكهن، تاغۇت بولغان بولىدۇ

پهقهتال ھهممىنى ياراتقان، پهيدا قىلغان، تىرىلدۈرىدىغان، ئۆلتۈرىدىغان، ھهممىنى 

پهقهت .  بۈيۈك سۈپهتلهرگه ئىگه بولغان اللهقىال مهنسۇپۇغ ۋهئۇل...ۋهيران قىالاليدىغان

كىمده كىم بۇ سۈپهتلهرنى دهۋا قىلىدىكهن، گهرچه . اللهال ھهقىقى ئىالھ بولۇشقا اليىق

تاغۇت بولغان . ئاغزىدا ئېتراپ قىلمىغىنى بىلهن يهنىال خۇدالىق دهۋاسى قىلغان بولىدۇ

اق چوڭ ياكى كىچىك ئىشنى قىلىشنى تهلهپ شۇڭالشقا الله توسقان ھهرقاند. بولىدۇ

چوڭ ياكى كىچىك ئىشنى  الله بۇيرۇغان ھهرقانداق. قىلغان كىشى تاغۇت بولغان بولىدۇ

كىمكى بىرهر ئىشتا بولسىمۇ بۇنىڭغا . چهكلىگهن كىشى شهكسىز تاغۇت بولغان بولىدۇ

، تاغۇتنى ماسلىشىدىكهن، اللهتىن غهيرىگه مۇتلهق باشقۇرۇش ھوقۇقىنى بېرىدىكهن

 غهيرىگه قىلىپ، ئېتراپ قىلغان، ئىنكار قىاللمىغان، بويسۇنغان ۋه ئىبادهتنى اللهنىڭ

دېگهن » ه اال اهللاالال«مانا بۇ بىز ھهمىشه تهكرارالۋاتقان . اللهقا شېرىك كهلتۈرگهن بولىدۇ

دېگهن سۆز بارلىق ) ھېچقانداق ئىالھ يوق( » هالال «. گۇۋاھلىق سۆزىنىڭ مهنىسىدۇر

ئىنكار قىلىش، ئۇالرغا ) يهنى تاغۇتالرنى(ىالھلىق دهۋاسى قىلىۋاتقان ساختا ئىالھالرنى ئ

پهقهت اللهال ( » اال اهللا «. ھاياتىدا قىلچىلىك ئورۇن بهرمهسلىك توغرىسىدىكى ۋهدىدۇر

بولسا، پهقهت شۇ ھهقىقى ئىالھ بولۇشقا ساالھىيىتى اليىق كېلىدىغان اللهنى ھاياتىدا ) بار

بىر ئىالھ قىلىپ تىكلهش، يۇقارىدا تىلغا ئېلىنغان بارلىق ئىالھلىق سۈپهتلىرىنى بىردىن

 ئۇلۇغالپ،شۇ اللهقىال بويسۇنۇپ، ئۇنىڭغىال باش ئىگىپ، ئۇنىال شۇ اللهقىال خاس قىلىش، 

  .ياشاش توغرىسىدىكى قهسهمنامىدۇر قىلىپ ئۇنىڭدىنال ئۈمىد ئۇنىڭدىنال قورقۇپ،
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  ىجۇدالىق بايانات- ئادا-1

  
  ......ھهر زامان،ھهر ماكاندىكى تاغۇتالرغا

،پادىشاھ،زۇڭتۇڭ،زۇڭلى،رهئىس ۋه پىرزىنىت پىرئهۋىنھاكىم،ئهمىر،قهيسهر،كىسرا،

  ........شهكلىده بولغان ھهرقانداق تاغۇتالرغا

  ...........ئۇالرنىڭ خىزمهتچىلىرى ۋه ئازدۇرغۇچى موللىلىرىغا

ىلىرىغا،ئاخبارات ۋاستىلىرىغا ۋه ئامانلىق ئۇالرنىڭ دوستلىرىغا،قوشۇنلىرىغا،ساقچ

  ........ساقلىغۇچىلىرىغا

  ........ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه

  :بىز شۇنى دهيمىزكى

  ِنا براء منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّهإ

 - بىز سىلهردىن ۋه سىلهر اللهنى قويۇپ ئۇلۇغالۋاتقان نهرسىلهردىن ئادا«

  »!....جۇدامىز

ز سىلهرنىڭ سېسىق قانۇنلىرىڭالر،پروگراممىلىرىڭالر،دهستۇرۇڭالر ۋه بى

  !....جۇدامىز-ئادا پىرىنسىپىلىرىڭالردىن

بىز سىلهرنىڭ سېسىپ كهتكهن ھۆكۈمىتىڭالر،سوت مهھكىمهڭالر،شۇئارلىرىڭالر ۋه 

  !.....جۇدامىز- بايراقلىرىڭالردىن ئادا

  م الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤمنوا بِاللَّه وحدهكَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُ

 يېگانهسىلهر بىلهن بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدا سىلهر ھهتتا !.بىز سىلهرنى ئىنكار قىلدۇق«

  ».بولدىئاشكارا ئاداۋهت - اللهقا ئىمان ئېيتقانغا قهدهر دۈشمهنلىك ۋه ئۆچ

  

  ھايات،ئى رهببىم سهن مېنى قويساڭ گهر 
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  .دۈشمهنلىرىڭ زىيىنىغا قىلىمهن جىھاد

  ئۇالرغا جهڭ قىلىش بولىدۇ يولۇم،

  .پ قولۇمدا چېكىدۇ پهريادلۇرهسۋا بو

  

  ئۆلۈپ كهت غهزهپته ئى نىجىس تاغۇت،

  .سېسىق قهلبىڭ ۋه سىرىڭنى بىلىدۇ رهببىم

   ياكى يامان كۆر،،چىدىماي قالغىن

  .دىنىغا ياردهمنى بېرىدۇ رهببىم

  

  ،غالىب ھهقكه ھېچكىم بواللماس !يبىلىپ قو

  .ۋهيران بوالر،گهر قوشۇلسۇن جىنالرمۇ كېلىپ

  )ئىبنى قهييۇم جهۋزى( 
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  مۇقهددىمه-2

  

چهكسىز ھهمدۇساناالر تهقۋادارالرنىڭ ئىگىسى،دىن دۈشمهنلىرىنى ياردهمسىز 

  ......قويغۇچى الله سۇبھانهھۇ ۋهتهالغا بولسۇن

الله تائاال «:مهت ۋه ساالم بىزنىڭ ئۈلگىمىز ۋه بىزگهئهڭ پاك ۋه ياخشى رهھ

دېگهن ».خۇددى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى دوست تۇتقاندهك،مېنىمۇ دوست تۇتتى

  ......پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا بولسۇن

ناملىق »ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى« مهقسهتكه كهلسهك،مهن بۇ 

بۇ كىتاب مهن ئۇنى .شهكىلده ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهنلهرگه سۇنۇۋاتىمهنبىر  كىتابىمنى يېڭى

نهشىر قىلىشغا تهييارلىماستا،بۇنىڭدىن بۇرۇن نهچچه قېتىم بېسىلغان،تارقالغان ۋه 

بۇنداق .ئۇنىڭدىن دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى مۇسۇلمان ياشالر پايدىالنغان ئىدى

الجىرىيهلىك بهزى قېرىنداشلىرىمغا قوليازمامدىن  پاكىستاندىكى ئبولىشى مهن ئۇنى ئىلگىرى

تاغۇتالرنىڭ دهۋهت ۋه «بۇ كىتابتىن پهقهت شۇ ۋاقىتتا.بىر نۇسخا بهرگهن ئىدىم

بۇ .ال بار ئىدىدېگهن بىر بۆلۈم» ئۇسلۇبلىرىمىكىرلىرىنىڭ  دهۋهتچىلهرگه قىلغان ھىيله

 قېرىنداشلىرىمىز شۇنىڭ بىلهن ئهشۇ.كىتاب تاماملىنالماستىن كۈنلهر ئۆتىۋهردى

مانا بۇ بۇ كىتابنىڭ ئهۋۋهل بېسىلىش .ئىمكانىيىتىنىڭ بېرىچه بۇ بۆلۈمنى بېسىپ تارقاتتى

  .ۋه تارقىلىشىنىڭ سهۋهبى بولدى

ۋه پهزلى بىلهن مېنى تۈرمىدىن  ئېھسانىئاندىن الله ئهززه ۋه جهلله ئۆزىنىڭ 

ھبۇسلۇق جهريانىمدا اللهنىڭ چىقارغاندىن كىيىن، بولۇپمۇ مهن تۈرمىده ئۆتكهن ئۇزۇن مه

دۈشمهنلىرىنىڭ بۇ كىتابقا بولغان غهزىبىنىڭ قاتتىقلىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهندىن كېيىن 

دىن دۈشمهنلىرى ھهرقاچان .مهن بۇ كىتابنى قايتا نهشىردىن چىقىرىشقا قاتتىق ئالدىرىدىم

بۇ كىتابنى .ايتتىبېرهر قېرىندىشىمىزنى قولغا ئالسا،ئهڭ ئاۋۋال بۇ كىتاب توغرىلىق سور

  .دهيتتى. ئوقۇغانمۇ؟،ئۇنىڭ مۇئهللىپىنى تونۇيامسهن؟

ئۆزى مانا مۇشۇنىڭ «:دېسه،دهرھال».شۇنداق،ئوقۇغان«ئهگهر ئۇالرنىڭ بهزىسى
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 جىھادى ئىكهنلىكىگه ۋه سېنىڭ قولۇڭغا قورال ئالىدىغانلىقىڭغا كۇپايه سېنىڭ پىكرىڭنىڭ

ىالتنى قولغا ئالساق، چوقۇم ئۇنىڭ قېشىدىن بۇ بىز ھهرقانداق بىر قوراللىق تهشك.قىلىدۇ

  .دهيتتى» !...كىتابنى تېپىۋاتىمىز

 قهلبلىرىگهبۇ كىتابنى دىن دۈشمهنلىرىنىڭ كېكىردهكلىرىگه سانجىلغان تىكهن، 

اللهتىن .بىئاراملىق، كۆزىگه قادالغان مېخ قىلغان اللهقا چهكسىز ھهمدۇساناالر بولسۇن

  .مهنلىرىگه ھاالكهتنى ھهمراھ قىلىپ بېرىشىنى سورايمىزبىزلهرگه سائادهتنى،دىن دۈش

بۇ كىتاب تۇنجى قېتىم بېسىلغاندىن تارتىپ،مهن مۇشۇ قۇرالرنى يازغانغا 

ۋه بۇ كىتاب .قهدهر،ماڭا بىرهر نهسىھهت ياكى ئاگاھالندۇرۇشنىڭ كېلىشىنى كۈتتۈم

ى بهزى كىشىلهر چۈنك.توغرىسىدا ھهق ئاساسىدىكى مۇالھىزىلهرنىڭ بولىشىنى ئىزدىدىم

بىزلهرنى ھېچقاچان .بىز ۋه بىزنىڭ دهۋىتىمىز ۋه بۇ كىتاب توغرىسىدا تىل ئۇزارتتى

ھهتتاكى ئۇالرنىڭ . ئهيىبلىدىبىزلهردىن سادىر بولمىغان ئىشالر بىلهن تۆھمهت قىلىپ 

 ئۆزۈمنىيهنى مهن پهقهت . مۇنداق خۇتبىلهرنىمۇ ئوقۇدى بىرى كۇۋهيتتىكى بىر مهسچىتته

 .زاماندىكى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدىكى بىردىنبىر ئادهم دهپتىمىشمهنمۇشۇ 

ۋه ئۇالر بىزنى ھازىرقى  ..ۋهيهنه بىز كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى كاپىرغا چىقىرىپتىمىشمىز

 قارىغۇالرچهۋه بۇنىڭدىن باشقا ئۇالرنىڭ .زاماندىكى خاۋارىجالر دهپ سۈپهتلىدى

  .بېرىدىغان توقۇلمىالرنى سۆزلهپ يۈرۈشتى هپئهيىبلئهگهشكۈچىلىرىگه مېنى 

نۇرى بىلهن نۇرالنغان ھهقنى ئىزدىگۈچىلهر بىز بىلهن  ئهمما كۆزلىرى ۋهھىي

  :ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنىڭ خۇددى بىر شائىر ئېيتقاندهك ئىكهنلىكىنى تونۇيتتى

  ئهگهر الله پهزىلهتنى يايماقچى بولسا،

  .ھهسهتخورنىڭ تىلىنى قىلىدۇ تهقدىر

  تخور ھهقىقهتنى غاجىغانسىرى،ھهسه

  .ھهقىقهتنى ھهق ئىگىسى تاپىدۇ ئاخىر

بۇ كىتاب نهشىر قىلىنغان ئۇزۇن مۇددهت جهريانىدا ھهسهتخور ۋه 

جاڭجالالشقۇچىالرنىڭ، تهنه قىلغۇچىالر ۋه سهت كۆرسهتكۈچىلهرنىڭ كۆپ بولىشىغا 

شى بىر رهددىيه،ياكى قارىماستىن،ماڭا بۇ ئۇزۇن مۇددهت ئىچىده بۇ كىتاب توغرىلىق ياخ
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ماڭا يهتكهن نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى .تهنقىد ۋه ياكى مۇالھىزىلهر يىتىپ كهلمىدى

نهقىل قىلغان ئاغزاكى  شهيخلىرىدىنپهقهت بهزى قارشى چىققۇچىالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ 

  :  ئۇالرنى يىغىپ ئېيتساق تۆۋهندىكىچه.جاۋۇلداشلىرى ئىدى

م ئهلهيھىسساالمنى دىلى يۇمشاق،ھهلىم دهپ الله ئىبراھى«:ئۇالر مۇنداق دهپتۇ-

چۈنكى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم لۇت ئهلهيھىسساالمنىڭ كاپىر قهۋمىنى . سۈپهتلىدى

دهپ بايان قىلغان پرىنسىپى مانابۇ سىلهر بۇ دىننىڭ مۇھىم .قوغداپ جىدهللهشكهن

  ».تۇتۇشقا زىت كېلىدىغان ئىشتۇر ئاداۋهتكاپىرالرغا 

!!!) ئۇالرنىڭ بۇنداق دېگهنلىكىگه بهك ھهيرانمهن:(ق دهپتۇئۇالر يهنه مۇندا-

ئهمما ئىبراھىم .يهنى بىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ئهگىشىشكه بۇيرۇلغان«

بىزنىڭ شهرىئىتىمىز .ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى بولسا بىزدىن بۇرۇنقىالرنىڭ شهرىئىتى

  ».ئهمهس

هيھىسساالمنىڭ يولى بايان قىلىنغان ئىبراھىم ئهل«:ئۇالر يهنه مۇنداق دهپتۇ-

بۇ مۇسۇلمانالرغا دۆلهت قۇرۇلۇپ .سۈره مۇمتهھىنهنىڭ ئايىتى مهدىنىده نازىل بولغان

ئۇالر مۇشۇ سۆزلىرى بىلهن بۇ كاتتا دىن پهقهت دۆلهت بولغاندىال ».بولغان باسقۇچتۇر

  .قىلىنىدۇئاشكارا 

توغرىسىدىكى ھهدىس مهككىده بۇت سۇندۇرۇش «:ئۇالر يهنه مۇنداق دهپتۇ-

ئۇالر بۇ ئارقىلىق بۇ كىتابتا بايان قىلىنغان ئهڭ مۇھىم مهسىلىگه » .ھهدىس زهئىپ

 .رهددىيه بېرىشنى مهقسهت قىلىدۇ

ئهشۇ يارىماس ئۆسهك  بهلكىم ئهقىللىق ئوقۇرمهن بىزنىڭ بۇ كىشىلهرنىڭ

 ىد قىلىۋاتساسۆزلىرىگه رهددىيه بېرىشكه ۋاقتىمىزنى زايا قىلىۋتقانلىقىمىزنى تهنق

لېكىن مهن ئۇالرنىڭ بۇ ئۆسهك سۆزلهر بىلهن يهنه باشقىالرنى ئازدۇرۇپ .كېرهك

  : كۆرۈۋاتىمهنيۈرمهسلىكى ئۈچۈن قىسقىچه بىر رهددىيه بېرىپ ئۆتۈشنى اليىق 

ئىبراھىمدىن قورقۇنچ يوقالغان ھهمده ئۇنىڭغا خوش «:الله تائاالنىڭ:بىرىنچى

 هن لۇتنىڭ قهۋمى توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىشكهخهۋهر يهتكهن چاغدا،ئۇ بىز بىل

يهنى (كۆكسى كهڭ،كۆپ ئاھ چهككۈچى - ئىبراھىم بولسا،ھهقىقهتهن كۆڭلى.كىرىشتى
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 ،)75-74ھود (».اللهقا مۇراجىئهت قىلغۇچى زاتتۇر)ھهممه ئىشتا(،)دىلى يۇمشاق

  :دېگهن سۆزى توغرىسىدا

 قولاليدىغان ھېچقانداق بىر بۇ ئايهتته بىز رهددىيه بهرگۈچىلهرنىڭ كۆز قارىشىنى

مۇپهسسىرلهر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ لۇتنىڭ قهۋمى توغرىلىق قىلغان .دهلىل يوق

مۇنازىرىسى پهقهت لۇت ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن بولغانلىقىنى،ئۇنىڭ قهۋمى ئۈچۈن 

ز بى«:،ئۇ پهرىشتىلهرنىڭقىلىنغانتهپسىرلهرده مۇنداق بايان . ئهمهسلىكىنى بايان قىلىدۇ

دېگهن سۆزىنى ئاڭلىغاندا ) 31ئهنكهبۇت (» بۇ شهھهرنىڭ ئهھلىنى ھاالك قىلىمىز

  :مۇنداق دېگهن

  .ئهگهر ئۇالرنىڭ ئىچىده ئهللىك مۇسۇلمان بولسا،ئۇالرنىمۇ ھاالك قىالمسىلهر؟

  .ياق: پهرىشتىلهر

  قېرىق بولسىچۇ؟

  .ياق:پهرىشتىلهر

  يىگىرمه بولسىچۇ؟

  .ياق

  ئون ياكى بهش بولسىچۇ؟

  .قيا

  بىرسى بولسىچۇ

  .ياق

. دېدى.ئۇ شهھهرده لۇت بارغۇ؟«:ئاندىن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم

لۇت ۋه ئۇنىڭغا ئهگهشكهن (بىز شۇ شهھهرده بار كىشىلهرنى بىز«:پهرىشتىلهر

ئۇنى ۋه ئۇنىڭ ئايالىدىن باشقا كىشىلهرنى ئهلۋهتته .ئوبدان بىلىمىز )مۆئمىنلهرنى

  ،)32هبۇت ئهنك(».دېدى».....قۇتۇلدۇرىمىز

ئايهتلهرنى تهپسىر قىلىشنىڭ ئهڭ بىرىنچىسى ئۇنى ئايهت بىلهن تهپسىر 

ئايىتى -32ھود سۈرىسىنىڭ ئايىتىنى ئهنكهبۇت سۈرىسىنىڭ  يۇقىرىدىكى. قىلىشتۇر

  .تهپسىر قىلىپ بېرىدۇ
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مانا بۇنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنازىرىسىنىڭ پهقهت لۇت 

پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىغا .لىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇئهلهيھىسساالم ئۈچۈن بولغان

بولغان ھهقىقى چۈشهنچه ۋه ئۇالرنىڭ كىشىلهرنىڭ ئهڭ مېھرىبان ئىكهنلىكى ئۇالرنىڭ 

قهۋمىنىڭ ھاالك بولىشىدىن بۇرۇن ھىدايهت تېپىشىغا بولغان ھېسرىمهنلىك جهھهتتىن 

  .مۇنازىرلىشىدىغانلىقى چۈشهندۈرۈپ بهرمهمدۇ

 تۆۋهندىكى سۆزىمۇ مۇشۇنداق بىر مۇنازىرىنىڭ چه ۋه رهسۇلۇلالھنىڭتوغرا چۈشهن

الله تائاال تاغ پهرىشتىسىنى پهيغهمبهر .چوقۇم بولىدىغانلىقىغا دااللهت ئهمهسمۇ

ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئۇنىڭ دهۋىتىگه قوشۇلماستىن،ئۇنى ئازابلىغان قهۋمى 

 چه بۇيرۇق بېرىشى ئۈچۈن ئهۋهتكهنده،ئۆزى خالىغان)ئۇالرنى ھاالك قىلىشقا(توغرىسىدا 

اللهقا ھېچ ) يهنى ئۇرۇغىدىن(مهن اللهنىڭ ئۇالرنىڭ ئۇمۇرتقۇلىرىدىن «:رهسۇلۇلالھ

 »..لهرنىڭ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمهننهرسه شېرىك كهلتۈرمهي ئىبادهت قىلىدىغان كىشى

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم.(دېگهن ئىدى

ىن ياخشى گۇمان قىلىش مۇشۇنداق ۋه ئۇالرد پهيغهمبهرلهرگه بولغان ئهدهپ

چۈشىنىش، ئۇالرنى ھېلىقىدهك بهزى ئايهتلهرنى بهزىسىگه زىتالشتۇرىدىغان، 

پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىنى سهتلهشتۈردىغان، ئۇالرنى باتىلچىالرنى قوغدايدىغان ۋه ئۆزىگه 

دهپ سۈپهتلهيدىغان پهلىپهتىش  خىيانهت قىلغانالر ئۈچۈن مۇنازىرىلىشىدىغان

  .هنچىلهردىن پاك دهپ بىلىشنى تهقهززا قىلماسمۇ؟چۈش

جۇدا بولۇش ئۈچۈنال -پهقهت شېرىك ۋه ئۇنىڭ ئهھلىدىن ئادا ئهمهلىيهتتهئۇالر 

بۇ كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ باتىللىرىنى كۈچلهندۈرىدىغان بىرهر ئوچۇق ...ئهۋهتىلگهن ئىدى

ن گۇمانى دهلىلهرگه دهلىل تاپالمىغاندىن كېيىن،ئۆزلىرىنىڭ نهپىسلىرى ياخشى كۆرگه

بۇ  بولغان دهلىللهرگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئۇالر مۇھكهم، ئوچۇق ۋه قهتئىي.يۆلىنىۋاتىدۇ

ئۇالر يوقىالڭ گۇمانىي .گۇمانى دهلىللهرنى بۇزۇق چۈشهنچىلهر بىلهن تهئۋىل قىلىۋاتىدۇ

ى دهلىللهرگه ئاساسلىنىپ تۇرۇپ يوققا چىقارماقچى بولغان مۇھكهم ئايهتلهرنىڭ بىر

ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانالر سىلهرگه ھهقىقهتهن «: تۆۋهندىكى ئايهتتۇر

ھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋه سىلهر اللهنى «:ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىگه.ئوبدان ئۈلگىدۇر



 

 

18 

18 

. بىز سىلهرنى ئىنكار قىلدۇق.جۇدامىز- قويۇپ ئۇلۇغالۋاتقان نهرسهڭالردىن ئادا

ۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك تاكى سىلهر يالغۇز بىر اللهقا ئىمان بىزنىڭ ئارىمىزدىكى د

،سهن الله تائاالنىڭ )4مۇمتهھىنه (» ».ساقلىنىپ قالىدۇ ئېيتقىنىڭالرغا قهدهر ئهبهدىي

بۇ ئايهتته ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ بىزلهرگه ئۈلگه ئىكهنلىكىنى قانداق ئوتتۇرىغا 

سىلهرگه ۋه اللهنى ۋه «: يىن يهنه تهكىتلهپئاندىن بۇنىڭدىن كى...قويىۋاتقانلىقىغا

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ (ئاخىرهت كۈنىنى ئۈمىد قىلىدىغان كىشىلهرگه ئۇالردا

ئاندىن ....دهۋاتقانلىقىغا) 6مۇمتهھىنه (» .ياخشى نهمۇنه بار) بىلهن بىرگه بولغانالردا

ۋه ...داق قېچىۋاتقانلىغابۇ مۇستهھكهم ۋه ئوچۇق ئايهتلهردىن قان بۇ كىشىلهرنىڭ

الله  ۋهھالهنكى.ئېسىلىۋالغانلىقىرىغا قارىغىن سۈره ھودنىڭ ئايىتىگه قارىغۇالرچه يۇقىرىقى

يهنى لۇتنىڭ قهۋمى توغرىلىق (بۇنىڭ ! ئى ئىبراھىم«:بۇ ئايهتنىڭ كهينىده

سهن بۇ كىشىلهرنى شهيتاننىڭ قانداق .دېگهن ئىدى».تىن يۈز ئۆرۈگىن)مۇنازىرىلىشىش

ھهقكه ھىدايهت قىلغانلىقىغا  ئېنىقينىتىۋاتقانلىقىنى ئويالپ باق ۋه ئىالھىڭغا سېنى ئو

  :رهھمهت ئېيتقىن

  رهببىڭدىن قورقۇشتا ھهمىشه بولغىن،

  .خالىسا،ئۇالرغا بولىسهن ئوخشاش

  بۇ قهلب رهببىڭنىڭ ئىلكىده بىلگىن،

  .خالىسا، بۇزۇلۇپ بولىدۇ بهڭۋاش

هلهيھىسساالمنىڭ يولى بىزدىن ئىبراھىم ئ :ئۇالرنىڭ :ئىككىنچى

مانا بۇ ئهڭ .بىزنىڭ يولىمىز ئهمهس،دېگهن سۆزىدۇر. ئىلگىرىكىلهرنىڭ يولىدۇر

نهگه  ئۇنداقتا بۇالر الله تائاالنىڭ نه قهدهر ئوچۇق مۇنۇ سۆزلىرىنى.ئهجهبلىنهرلىك سۆزدۇر

وبدان ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانالر سىلهرگه ھهقىقهتهن ئ«: ئاپىرىدۇ

ھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋه سىلهر اللهنى قويۇپ «:ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىگه.ئۈلگىدۇر

بىزنىڭ . بىز سىلهرنى ئىنكار قىلدۇق.جۇدامىز- ئۇلۇغالۋاتقان نهرسهڭالردىن ئادا

ئارىمىزدىكى دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك تاكى سىلهر يالغۇز بىر اللهقا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا 

سىلهرگه ۋه اللهنى ۋه ئاخىرهت «: ،ۋه)4مۇمتهھىنه (».ساقلىنىپ قالىدۇ دىيقهدهر ئهبه
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ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ بىلهن (كۈنىنى ئۈمىد قىلىدىغان كىشىلهرگه ئۇالردا

الله )بىلسۇنكى( كىمكى بۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدىكهن،.ياخشى نهمۇنه بار) بىرگه بولغانالردا

  ،)6مۇمتهھىنه (» .مهدھىيهگه اليىقتۇر) الله. ( بىھاجهتتۇر)ئۇنىڭدىن ۋه ئۇنداقالردىن(

ئۆزىنى ئهخمهق قىلغان كىشىدىن «:ئۇالر اللهنىڭ مۇنۇ سۆزىنى نهگه ئاپىرىدۇ

  ،)130بهقهره (».باشقا كىممۇ ئىبراھىمنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ

 باتىل دىندىن«:ئاندىن بىز ساڭا«: ئۇالر اللهنىڭ مۇنۇ سۆزىنى نهگه ئاپىرىدۇ

ئۇ ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئهمهس .ھهق دىنغا بۇرالغۇچى ئىبراھىمنىڭ دىنىغا ئهگهشكىن

،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ )123سۈره نهھل (».قىلدۇق دهپ ۋهھىي».ئىدى

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ئهگىشىشكه بۇيرۇلغانلىقى توغرىسىدا نۇرغۇن 

منىڭ دهۋىتى ۋه يولىنىڭ ئاساسىنىڭ كاپىرالردىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساال. ھهدىسلهر بار

جۇدا بولۇش ئىكهنلىكى -ۋه ئۇالرنىڭ ساختا مهبۇدلىرى،باتىل قانۇنلىرىدىن ئادا

مانا بۇ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ .ھهققىدىكى دهلىللهر ناھايىتى نۇرغۇن ۋه ئوچۇق

  .يولىنىڭ ئهينى ئۆزىدۇر

دېگهن بىرلىككه كېلىنگهن ».هۋالدلىرىدۇرپهيغهمبهرلهر بىر ئاتىنىڭ ئ«بۇ ھهقته 

لېكىن شاخچه .يهنى ئۇالرنىڭ دىنى،دهۋىتى ۋه يولىنىڭ يىلتىزى بىر. ھهدىس بار

بىز بۇ كىتابتا ئوتتۇرىغا قويغان ئاساسلىق نهرسه شېرىكتىن .مهسىلىلهرده پهرقلىنىدۇ

ىڭ ئىبارهت تهۋھىدن ئهيىبلهشتىنجۇدا بولۇش ۋه ئۇنىڭغا دوست بولۇشنى -ئادا

) يهنى ئهمهلدىن قالمايدىغان(ھهممىمىزگه مهلۇمكى،بۇ مهنسۇخ بولمايدىغان.ئاساسىدۇر

چۈنكى . دىيىلمهيدىغان مۇھىم ئاساستۇر» بۇ بىزدىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ شهرىئىتى«ۋه 

جۇدا بولۇشتا -بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ تهۋھىدته ۋه شېرىك ۋه ئۇنىڭ ئهھلىدىن ئادا

  .بىردۇر) تۇتقان يولى(شهرىئىتى

اللهقا ئىبادهت «:ئۈممهتكه بىز ھهقىقهتهن ھهربىر«:الله تائاال مۇنداق دېدى

: ۋه يهنه) 36نهھل (».دهپ پهيغهمبهر ئهۋهتتۇق». بۇلۇڭالرقىلىڭالر، تاغۇتتىن يىراق 

: سهندىن ئىلگىرى ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسىگه!) ئى مۇھهممهد(«

» .قىلدۇق دهپ ۋهھىي».ماڭىال ئىبادهت قىلىڭالر. رمهندىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇ«
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الله سىلهرگه دىندىن نۇھقا تهۋسىيه قىلغان نهرسىنى، ساڭا «:،ۋه يهنه )25ئهنبىيا (

قىلغان نهرسىنى،ئىبراھىمغا،مۇساغا ۋه  بىز ۋهھىي)يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا(

  ،)13شۇرا (».بىز تهۋسىيه قىلغان نهرسىنى بايان قىلدىئىيساغا 

مۇسۇلمانالرنىڭ ) ئايىتى-6 ۋه -4(مۇمتهھىنه ئايىتى:ئۇالرنىڭ:ئۈچىنچى

  .دۆلىتى بولغان مهدىنىده نازىل بولغان،دېگهن سۆزىدۇر

الله تائاال بىزگه دىننى مۇكهممهل قىلىپ بېرىپ ۋه .بىز ئۇالرغا شۇنداق دهيمىز

ازىل بولغان، ئۇ كىمده كىم بۇ مهككىده ن.ئۇنىڭ بىلهن نېئمىتىنىمۇ تامامالپ بولدى

مهدىنىده نازىل بولغان دهپ الله نازىل قىلغان ئايهتلهرنىڭ ئوتتۇرىنى ئايرىماقچى 

ئۇنداق قىاللمايدىكهن،ئۇ .دهلىل ئېلىپ كهلسۇن بولىدىكهن،ئۆز كۆز قارىشىغا شهرئى

ئهگهر سىلهر راستچىل بولساڭالر دهلىلىڭالرنى ئېلىپ «:ئۇالرغا«:الله تائاال.يالغانچىدۇر

  .دېگهن».دېگىن».ڭالركېلى

 ئهگهر ئۇ دهلىلسىز ۋه شهرئى پاكىتسىز بۇنىڭغا يول ئاچىدىكهن،ئۇ اللهنىڭ 

 چۈنكى بۇ نۇرغۇنلىغان شهرئى دهلىللهرنى.دىنىغا يامانلىقنىڭ دهرۋازىسىنى ئاچقان بولىدۇ

نى )ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى(بۇ كاتتا يول«ئۇالر كاشكى،. بىكار قىلىۋېتىدۇ

دېگهن بولسىمۇ مهيلىتى، لېكىن » قىلىش ۋه جاكارالش ئىمكانىيهتكه باغلىق،را ئاشكا

 .ئۇالر بۇ مهدىنه ئايىتى دېگهننى باھانه قىلىپ بۇ ئۇلۇغ يولنى ئۆلتۈرمهكچى بولىشىۋاتىدۇ

ئاشكارا ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانالر بۇنى دېگهن ۋه  ۋهھالهنكى

شۇنداق تۇرۇغلۇق .غان ۋاقىتتا،ئۇالر ئاجىز بولۇپ،ئۇالرنىڭ دۆلىتى يوق ئىدىئوتتۇرىغا قوي

الله سۇبھانهھۇ ۋهتائاال بىزلهر ئۈچۈن  ۋه اللهنى ۋه ئاخىرهتنى ئۈمىد قىلىدىغان كىشىلهر 

مهلۇمكى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالممۇ .ئۈچۈن ياخشى ئۈلگىنىڭ بارلىقىنى بايان قىلدى

ۇنىڭ مهيلى مهككه بولسۇن ياكى مهدىنه بولسۇن پۈتۈن ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغان،ئ

جۇدا -پهيغهمبهرلىك ھاياتىدىكى ئهڭ مۇھىم ئىشى تهۋھىدنى ۋه شېرىكتىن ئادا

ئاشكارا ۋه شۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك بولغان ئىماننىڭ تۇتقۇلىرىنى  ئهيىبلهشبولۇش،ئۇنى 

بۇنىڭغا  ىھالىتهرجىمپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  .ئوتتۇرىغا قويۇش بولغان

  .بىز بۇ كىتابتا بۇ توغرىسىدا نۇرغۇن مىسالالرنى بايان قىلدۇق .گۇۋاھچىدۇر
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ئهگهر ئۇالرنىڭ مۇمتهھىنه ئايهتلىرى مهدىنىده نازىل بولغان دېگهن 

  ....دهلىللىرىگه ماقۇل دهپ بهرگهن تهقدىردىمۇ

سۈرىسىمۇ مهدىنىده نازىل )يهنى كافىرۇن(جۇدا بولۇش-شېرىكتىن ئادا

دىن تارتىپ »......كاپىرالرئى ) ئېيتقىنكى! ئى مۇھهممهد(«يهنى.. ولغانمۇ؟؟ب

  .دېگهن ئايهتكىچه»ئۈچۈن ئۆزۈمئۈچۈن مېنىڭ دىنىمۇ  ئۆزۈڭالرسىلهرنىڭ دىنىڭالر «

  مۇ شۇنداق بولغانمۇ؟؟»مهسهد«سۈره 

الت، ئۇززا ۋه ئۈچىنچىسى ! ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ«:يهنه شۇنىڭدهك الله تائاالنىڭ

 !)ئى مۇشرىكالر جامائهسى(، )قۇۋۋهتكه ئىگىمۇ؟- الله تائاالدهك كۈچ(غان ماناتالر بول

سىلهرچه يامان (ئوغۇل باال سىلهرگه خاس بولۇپ،)  ھېسابالنغانسىلهرچه ياخشى (

بۇ بۇتالر پهقهت .ئۇنداقتا بۇ ئادالهتسىز تهقسىماتتۇر. قىز باال اللهقا خاسمۇ؟)ھېسابالنغان

الله بۇنى ئىسپاتاليدىغان .الر ئاتىۋالغان قۇرۇق نامالردىنال ئىبارهتتۇرسىلهر ۋه ئاتا بوۋاڭ

پاكىت چۈشۈرگىنى يوق، ئۇالرغا پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن شهك - ھېچبىر دهلىل

كهلگهن تۇرۇغلۇق ئۇالر پهقهت ) يهنى پهيغهمبهر ۋه قۇرئان(شۈبھىسىزكى ھىدايهت 

دېگهن ) 22-19نهجىم (».شىدۇگۇمانغىال ۋه نهپىسلىرىنىڭ خاھىشلىرىغىال ئهگى

  ..ئايهتلىرىمۇ مهدىنىده نازىل بولغانمۇ؟؟

ھهقىقهتهن سىلهر اللهنى !)ئى مۇشرىكالر(«:ۋه يهنه شۇنىڭدهك الله تائاالنىڭ

قويۇپ ئۇلۇغلىغان نهرسهڭالر بىلهن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلهر،سىلهر دوزاخقا 

هرسىلهر ئىالھالر بولىدىغان بولسا، ئهگهر سىلهر ئىبادهت قىلىۋاتقان بۇ ن .كىرىسىلهر

 ھهممىسى) ئىبادهت قىلغۇچى ۋه ئىبادهت قىلىنغۇچىالرنىڭ(دوزاخقا كىرمىگهن بوالتتى،

  ..دېگهن سۆزىمۇ مهدىنىده نازىل بولغانمۇ؟؟) 99-98ئهنبىيا (».دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ

  ....مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مهككه ئايهتلىرى ناھايىتى نۇرغۇن

تا الله تائاالنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى مۇنداق بىز بۇ كىتاب

سىلهرنىڭ «: كاپىرالر سېنى كۆرگهن چاغدا«: سۈپهتلهۋاتقانلىقىنى بايان قىلدۇق

سېنى مهسخىره )دېيىشىپ(»كىشى مۇشۇمۇ؟ ئهيىبلهيدىغانمهبۇدلىرىڭالرنى 

اننى ئىنكار ھالبۇكى،ئۇالر مهرھهمهتلىك الله تهرىپىدىن نازىل بولغان قۇرئ.قىلىشىدۇ
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يهنى بۇ سىلهرنىڭ «:ئىبنى كهسىر مۇنداق دهيدۇ، )36ئهنبىيا ( ».قىلىشىدۇ

  ».ئىالھلىرىڭالرنى تىلاليدىغان ۋه دۆتكه چىقىرىدىغان كىشى دېگهنلىكتۇر

بۇنداق ... مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئايهتلهر پهقهت مهدىنىدىال نازىل بولغانمىكهن؟؟

  ....مىسالالر ناھايىتى كۆپ

 مهككىده بۇت سۇندۇرۇش توغرىسىدىكى ھهدىس زهئىپ«:ئۇالرنىڭ: تۆتىنچى

ئۇالر بۇ ئارقىلىق بۇ كىتابتا بايان قىلىنغان ئهڭ مۇھىم . دېگهن سۆزى» .ھهدىس

  .مهسىلىگه رهددىيه بېرىشنى مهقسهت قىلىۋاتىدۇ

بۇ ھهدىس ئىمام ئهھمهد مۇسنهدلىرىده :بىز بۇنىڭغا ئهۋۋهل مۇنداق دهيمىز

  .ن كهلتۈرگهن سهھىھ ھهدىسئىسنادلىرى بىله

ئابدۇلالھ دادىسىدىن،ئۇ ئهسباد ئىبنى مۇھهممهدتىن،ئۇ نۇئهيىم ئىبنى ھهكىم 

 .مهدائىنىدىن، ئۇ ئهبى مهرمهيدىن ئۇ ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن مۇنداق نهقىل قىلىدۇ

 .مهن ۋه رهسۇلۇلالھ كهئبىنىڭ قېشىغا باردۇق«:ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ

مهن ئۇنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن .چىقتى مۈرهمگهدېدى ۋه مېنىڭ »ئولتۇر،«:رهسۇلۇلالھ ماڭا

ۋه ماڭا . چۈشۈپ كهتتى مۈرهمدىنئۇ مېنىڭ ئاجىز كهلگهنلىكىمنى كۆرۈپ، .كۈچىدىم

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يهنه ».دېدى» .چىق مۈرهمگهمېنىڭ «: ۋه ماڭا.ئولتۇرۇپ بهردى

مهن خۇددى ئهگهر خالىسام ئاسماننىڭ .ېنى كۆتۈردىرهسۇلۇلالھ م«: مۇنداق دهيدۇ

 .مهن ئاخىرى كهئبىنىڭ ئۈستىگه چىقتىم.ئۇپۇقىغا چىقااليدىغاندهك ھېسياتتا ئىدىم

مهن ئۇنى ئوڭ،سول،ئالدى ۋه كهينىدىن چېقىشقا .ئۇنىڭدا بىر مىس بۇت بار ئىدى

. دېدى»!.ى تاشالئۇن«:ئاخىرى ئۇنىڭغا قادىر بولىۋېدىم، رهسۇلۇلالھ.كۆردۈم ئورۇنۇپ

 .ئاندىن مهن يېنىپ چۈشتۈم.مهن ئۇنى تاشلىدىم، ئۇ خۇددى ئهينهك سۇنغاندهك سۇندى

بىرهرسىنىڭ ئۇچراپ قالماسلىقى ئۈچۈن تىزدىن يۈرۈپ  ئىككهيلهنرهسۇلۇلالھ بىلهن 

  ».ئۆيلهرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ كهتتۇق

  :بۇ ھهدسلىرىنىڭ راۋىلىرىنىڭ ئهھۋاللىرى تۆۋهندىكىچه

  ات ئبىنى مۇھهممهد ئىشهنچىلىك كىشى،ئهسب

  .ئۇنى يهھيا ئىبنى مۇئىن ۋه ئهجهلى ئىشهنچىلىك دېگهن:نۇئهيىم ئىبنى ھهكىم مهدائىنى

بۇ مهزمۇندىكى ھهدىس نۇرغۇن شهكىللهرده يهنه تۆۋهندىكى راۋىيالر تهرىپىدىنمۇ 
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  :رىۋايهت قىلىنغان
حدثني نصر ابن علي، ثنا عبد اهللا بن داود، عن ): 1/151(وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل في المسند أيضاً 

 إليها فلم أستطع كان على الكعبة أصنام فذهبت ألحمل النبي : "نعيم بن حكيم، عن علي رضي اهللا عنه قال
  ".فحملني فجعلت أقطعها ولو شئت لنلت السماء

رواه أحمد وابنه أبو : (وقال عقبة)  األصنامباب تكسيره ) (6/23(وأورد الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد 
: قال) فلم يوضع عليها بعد؛ يعني شيئاً من تلك األصنام: يعلى والبزار، زاد بعد قوله حتى استترنا بالبيوت

  ). ورجال الجميع ثقات(
حدثنا أبو نعيم الحافظ إمالء، حدثنا أبو بكر أحمد بن ): 303، 13/302(وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 

يوسف بن خالد، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عبد اهللا بن داود الخريبي، عن نعيم بن حكيم المدائني، قال 
فجلست " اجلس: " إلى األصنام فقالانطلق بي رسول اهللا : "حدثني أبو مريم عن علي ابن أبي طالب، قال

، فنهضت فلما رأى ضعفي "لصنمانهض بي إلى ا: " على منكبي ثم قالإلى جنب الكعبة ثم صعد رسول اهللا 
" يا علي اصعد على منكبي: " ثم قال لياجلس، فجلست وأنزلته عني وجلس لي رسول اهللا : تحته قال

، فلما نهض خيل إلي أني لو شئت نلت السماء وصعدت على فصعدت على منكبيه، ثم نهض بي رسول اهللا 
 وكان من نحاس موتداً بأوتاد من حديد - صنم قريش  -، فألقيت صنمهم األكبر الكعبة، وتنحى رسول اهللا 

، "إيه، إيه، إيه: " يقولفعالجته فما زلت أعالجه ورسول اهللا " عالجه: "إلى األرض، فقال لي رسول اهللا 
  ".فدققته وكسرته، ونزلت" دقه: "فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه، فقال

عن علي وعنه نعيم بن حكيم، ذكره ابن حبان في الثقات، هو قيس الثقفي المدائني، يروي : أبو مريم: قلت
وهم في قوله أن أبا مريم الحنفي يسمى قيساً، والصواب أن : "ووثقه النسائي، ولكنه كما قال الحافظ ابن حجر

على أن النسخة التي وقفت عليها من كتاب التمييز للنسائي : إلى أن قال.. الذي يسمى قيساً هو أبو مريم الثقفي
وأما أبو مريم الحنفي فلم يذكره النسائي ألنه لم يذكر إال .. ما فيه أبو مريم قيس الثقفي نعم ذكره في التمييزإن

  .اهـ" من عرفه
وقد وثقه أيضاً الحافظ الذهبي في الكاشف .. فتنبه لهذا.. والذين تكلموا في الحديث خلطوا بين الرجلين

ديل، والبخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكر فيه جرحاً وال وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتع) 3/376(
  ).4/573(فهو غير الحنفي وغير الكوفي أيضاً راجع ميزان االعتدال .. تعديالً

إسناده صحيح، نعيم بن حكيم ): "2/58(والحديث صححه العالمة أحمد شاكر فقال في هامش تحقيقه للمسند 
هو الثقفي :  فلم يذكر فيه جرحاً، أبو مريم4/2/99ي في التاريخ الكبير وثقه ابن معين وغيره وترجم له البخار

ومن الواضح أن هذه : قال... فلم يذكر فيه جرحاً) 4/1/151(المدائني، وهو ثقة وترجم له البخاري أيضاً 
  .اهـ" القصة كانت قبل الهجرة

ان بىز ئهگهر ئۇالرنىڭ بۇ ھهدىس سهھىھ ئهمهس دېگهن دهلىلىنى قوبۇل قىلغ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  شۈبھىسىزكى: تهقدىردىمۇ، ئۇالرغا يهنه مۇنداق دهيمىز

مهككىدىكى ئاجىز ۋاقىتتىمۇ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ناھايىتى چىڭ 
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ئۇ بىرهر لهھزه ھهم كاپىرالر بىلهن سۈلھىلهشمىگهن،ئۇالرنىڭ .ئهگهشكهن ئىدى

بهلكى شۇ مهككىده تۇرغان ئون ئۈچ يىل .ىغانباتىللىرى ۋه ئىالھلىرىغا سۈكۈت قىلم

 اللهقا ئىبادهت قىلىڭالر،«:ياكى باشقا چاغ بولسۇن ئۇنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋهزىپىسى بولسۇن،

ئۇنىڭ ئهشۇ ئون ئۈچ يىلدا ئهشۇ بۇتالرنىڭ .دېيىش بولغان»... بۇلۇڭالرتاغۇتتىن يىراق 

انلىقى ياكى ھۆرمهتلىگهنلىكىنى ئارىسىدا تۇرغانلىقى ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ بۇ بۇتالرنى ماختىغ

بهلكى ئۇ ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىغا قارىماستىن، مۇشرىكالر ۋه ئۇالرنىڭ . بىلدۈرمهيدۇ

ئوتتۇرىغا قوياتتى ۋه ئىالھلىرىنى ئىنكار ئاشكارا جۇدالىقىنى -ئىشلىرىدىن ئادا

  .. قىلىدىغانلىقىنى جاكاراليتتى

دهك بۇ ھهدىسنىڭ زهئىپ دېمهك مهسىله ئهشۇ كىشىلهر گۇمان قىلىپ قالغان

بهلكى بۇنىڭغا كاتتا دهلىللهر، ئېنىق پاكىتالر، .ياكى سهھىھلىكىگه باغلىق ئهمهس

بۇ مهسىلىنى پهقهت چوڭچى ۋه تهكهببۇر كىشىال ئىنكار . ئىشهنچىلىك ئاساسالر بار

  :قىلىدۇ

  ،غالىب ھهقكه ھېچكىم بواللماس !بىلىپ قوي

  .كېلىپۋهيران بوالر،گهر قوشۇلسۇن جىنالرمۇ 

  .بهلكىم ھىدايهتنى ئىراده قىلغانالر ئۈچۈن مۇشۇنچىلىك توختالساق كۇپايه قىالر

  ...الله تائاالدىن دىنىغا ياردهم بېرىشىنى،دۈشمهنلىرىنى ۋهيران قىلىشىنى

ئۈچۈن خىزمهتكه  غهلىبىسىبىزلهرنى ھاياتال قويىدىكهن،بىزنى بۇ يولنىڭ 

بىزلهردىن ...ۋه جهڭچىسى قىلىشىنىسېلىشىنى، بىزلهرنى بۇ يولنىڭ ئهسكىرى 

ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلىشىنى،ھاياتىمىزنى ئۇنىڭ يولىدىكى شهھىدلىك بىلهن 

  .شۈبھىسىزكى،ئۇ الله كهرىملىك سېخى زاتتۇر.سورايمهن....ئاخىرالشتۇرىشىنى

ئهڭ ياخشى ساالم ۋه رهھمهت پهيغهمبىرىمىز ۋه ئۇنىڭ ئائىلىسى ۋه 

  .ساھابىلىرىگه بولسۇن

  

                               ئهبۇ مۇھهممهد     
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ئۇ الله بارلىق ئىشتا ماڭا يېتهرلىك،ئۇ نېمه .اللهنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

  !دېگهن ياخشى ئىگه بولغۇچى

  بۆلۈمبىرىنچى 

  ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنىڭ بايانى-3

  

ئۆزىنى «:ده مۇنداق دهيدۇالله تائاال ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ھهققى

سۈره (»!.ئهخمهق قىلغان كىشىدىن باشقا كىممۇ ئىبراھىمنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ؟

  )130بهقهره 

تائاال ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا خىتاب قىلىپ يهنه الله 

منىڭ باتىل دىندىن ھهق دىنغا بۇرالغۇچى ئىبراھى«:ئاندىن بىز ساڭا«: مۇنداق دهيدۇ

 دهپ ۋهھىي».ئۇ ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئهمهس ئىدى.غا ئهگهشكىن)يولى(دىنى

  )123سۈره نهھل (».قىلدۇق

الله ئهززه ۋه جهلله مانا مۇشۇنداق ئوچۇق ۋه روشهنلىك بىلهن بىزلهرگه يول ۋه 

توغرا يول ۋه توغرا مهنھهج پهقهت ئىبراھىم ....مهنھهجنى بايان قىلىپ بهردى

كىمده . بۇنىڭدا ھېچقانداق دۇغىلىق ۋه مۈجمهللىك يوق.. نىڭ يولىدۇرئهلهيھىسساالم

كىم دهۋهتنىڭ مهنپهئهتىنى ياكى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنىڭ مۇسۇلمانالرغا جاپا 

ۋه زىيان ئهكىلىدىغانلىقىنى،ياكى شهيتان ئىمانى ئاجىزالرنىڭ قهلبىگه تاشلىغان ھهرخىل 

ۋه ئۆزىنى . پ،بۇ يولدىن يۈز ئۆرۈيدىكهن، ئۇ ئهخمهقتۇرقۇرۇق دهۋاالرنى باھانه قىلى

دهۋهت ئۇسلۇبىغا الله ئهززه ۋه جهلله ماختىغان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمدىنمۇ ئالىمراق 

 ئهلهيھىسساالمنىۋهھالهنكى الله ئىبراھىم . دهپ گۇمان قىلىپ ئۆزىنى ئالدىغۇچىدۇر

دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ياخشىلىق (نبىز ئىبراھىمغا ھهقىقهته«: ماختاپ مۇنداق دهيدۇ

،ۋه )51سۈره ئهنبىيا (».ھىدايهت ئاتا قىلدۇق) يوللىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان

ئاخىرهتته ئۇ جهزمهن .تاللىدۇق) پهيغهمبهرلىككه(ھهقىقهتهن بىز ئۇنى دۇنيادا «:يهنه
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الله ئهززه ۋه جهلله ئىبراھىم . دېدى) 130بهقهره (» .ياخشىالر قاتارىدا بولىدۇ

ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتىنى بىزلهرگه ماختاپ بهردى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ خاتىمى 

ۋه ئۇنىڭ يولىدىن ۋه .ئۇنىڭغا ئهگىشىشكه بۇيرۇدى ئهلهيھىسساالمنىمۇھهممهد 

ئۇنداقتا ئىبراھىم .مهنھىجىدىن يۈز ئۆرۈگهن كىشىنى ئهخمهق دهپ سۈپهتلىدى

 يېغىنچاق قىلىپ ئېيتقاندا ئىبراھىم .ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى زادى قانداق بولىدۇ؟

  :ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى مۇنداق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئىبادهت دېگهن سۆز ئۆز ئىچىگه ئالغان  پۈتۈن مهنالىرى -ئىبادهتنى-

                 ①.اللهقا خاس قىلىشتۇر يېگانهپهقهت -بىلهن

جۇدا بولۇش،ئۇالرنىڭ باتىللىرىغا -قا،ۋه ئۇالردىن ئادابهنده شېرىك ۋه شېرىك ئهھلىگه قارشى تۇرۇش① 

چۈنكى .قىلغۇدهك جۈرئهتكه ئىگه بولۇشقا پهقهت اللهقا ھهقىقى ئىبادهت قىلىش ئارقىلىقال قادىر بوالاليدۇ ئاشكارائاداۋهتنى 

ىلىشقا ۋه كېچىده قىيامده مهككىدىكى چاغدا قۇرئان تىالۋهت ق ئهلهيھىسساالمنىالله ئهززه ۋه جهلله پهيغهمبىرى مۇھهممهد 

الله ئهززه .ۋه بۇنىڭ ئېغىر دهۋهت يۈكلىرىنى كۆتۈرۈشكه ياردهم بېرىدىغان ئوزۇق ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى.تۇرۇشقا بۇيرۇدى

بىز ساڭا «:تۇرۇشقا بۇيرۇغاندىن كېيىن بۇنىڭ سهۋهبىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ كېچىدهۋه جهلله سۈره مۇزهممىلىده 

،الله تائاال مۇنداق دهپ )5مۇزهممىل (» .تاشاليمىز)يهنى مۇشهققهتلىك دهۋهتنى يۈكىنى( بىر سۆزنىھهقىقهتهن ئېغىر

،  كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا، يېرىمىدا ياكى !)پهيغهمبهر(ئى كىيىمگه يۆگىنىۋالغۇچى «:بۇيرۇغان ئىدى

) دانه،ئوچۇق-يهنى دانه(رئاننى تهرتىل بىلهن قۇ. يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كۆپرهكىده ناماز ئوقۇغىن

شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ ساھابىلىرى كېچىده قىيامده تۇرۇشقا ).4-1مۇزهممىل (» .ئوقۇغىن

ر ئايهتلهرده يهڭگىللهشتۈرۈش ئايهتلىرى نازىل بولغانغا قهده ئاخىرقىبۇنى ھهتتا .ھهتتا پۇتلىرى ئىششىپ كهتتى.باشلىدى

قىيامدا تۇرۇش ۋه الله ئهززه ۋه جهللىنىڭ ئايهتلىرىنى تىالۋهت قىلىش ۋه  كېچىدهشهك شۈبھىسىزكى،. داۋامالشتۇردى

بۇ دهۋهتچىنى مۇستهھكهم قىلىدۇ ۋه دهۋهتنىڭ .تهپهككۇر قىلىش دهۋهتچى ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ئوزۇق ۋه ياردهمچىدۇر

ئىبادهتنى الله ئهززه ۋه جهللىگه خالىس قىلماي ۋه الله ئهززه ۋه . ىلىدۇمۇشهققهتلىرى ۋه ئازابلىرىنى كۆتۈرۈشكه ياردهم ق

جهللىنى ئهسلهش ۋه تهسبىھ ئېيتىشنى كۆپ قىلماي تۇرۇپ،بۇ كاتتا دهۋهتنىڭ ئېغىر يۈكلىرىنى كۆتۈرۈشكه ئۆزلىرىنى 

 بىرنهچچه قهدهم ماڭالىسىمۇ، گهرچه ئۇالر.قادىر دهپ ئوياليدىغانالر جهزمهن خاتاالشقۇچى ۋه خام خىيال قىلغۇچىالردۇر

شۈبھىسىزكى،ئهڭ ياخشى .ھهرگىزمۇ ئوزۇق تۈلۈكسىز توغرا ۋه رۇس بولغان مهنزىلگه يېتىشكه قادىر بواللمايدۇ

الله ئهززه ۋه جهلله بۇ دهۋهت ئىگىلىرىنى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزى بىلهن مۇستهھكهم تۇرۇشقا .تهقۋالىقتۇر- ئوزۇق

ئۇالر رهببىگه رهببىنىڭ رازىلىقىنى تىلىگهن ھالدا ئهتتىگهن ۋه كهچته دۇئا «:رنى سۈپهتلهپ مۇنداق دېدىبۇيرۇغان كىشىله

ئۇالر ياتاقلىرىدىن نېرى بولۇپ،رهببىگه ئۇنىڭ ئازابىدىن قورققان ۋه ....ئۇالر كېچىنىڭ ئازراقىدا ئۇخاليتتى.قىالتتى

ۋه شۇنىڭدهك ئىنسان » ......ر دهھشهتلىك ئېغىر كۈندىن قورقاتتىئۇال...  رهھمىتىنى ئۈمىد قىلغان ھالدا دۇئا قىالتتى

پهقهت شۇ سۈپهتلهر  بىلهن سۈپهتلهنمىگۈچه بۇ دهۋهتنىڭ يۈكلىرىنى كۆتۈرۈشكه يارىمايدىغان سۈپهتلهرنى بايان 

  !!!. بۇلۇڭئاگاھ !.الله تائاال بىزلهرنى ۋه سىزلهرنى شۇ سۈپهتلهرنىڭ ئىگىلىرىدىن قىلسۇن.قىلدى



 

 

27 

27 

  ېرىك ۋه شېرىك ئهھلىدىن ئادا جۇدا بولۇشش-

: مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇ شهيخئىمام 

  :دىننىڭ يىلتىزى ۋه ئاساسى مۇنداق ئىككى ئىشتۇر«

اللهنىڭ ئۆزىگىال ئىبادهت قىلىش ۋه ئۇنىڭغا شېرىك كهلتۈرمهسلىككه :بىرى

  . تاشلىغانالرنى ئىنكار قىلىشقا قىزىقتۇرۇشۋه بۇنىدوستلىشىش ۋه بۇ يولدا .بۇيرۇش

اللهنىڭ ئىبادىتىده شېرىك كهلتۈرۈشتىن ئاگاھالندۇرۇش،بۇ يولدا :ئىككىنچىسى

  .قاتتىق بولۇش ۋه دۈشمهنلىشىش ۋه بۇنى قىلغان كىشىلهرنى ئىنكار قىلىش

نىڭ » الاله االاهللا«مانا بۇ.مانا بۇ بارلىق پهيغهمبهرلهر چاقىرغان تهۋھىدتۇر

بىلىش ۋه ئىخالس  يېگانهيهنى الله ئهززه ۋه جهللىنى ئىبادهتته . نىسىدۇرمه

 قىلىش،ئۇنىڭ دىنىغا ۋه دوستلىرىغا دوست بولۇش،اللهتىن باشقا ھهرقانداق مهبۇدالرنى

ئىنكار قىلىش،ئادا جۇدا بولۇش ۋه اللهنىڭ دۈشمهنلىرىگه دۈشمهنلىك قىلىش تىن 

  .ئىبارهتتۇر

سۈره ئىخالس بۇ دىننىڭ .ىلى تهۋھىدنى جۇغالشتۇرۋه ئهم ئېتىقادىمانا بۇ 

بۇ ئىككى .سۈره كافىرون بولسا ئهمىلى تهۋھىدكه دهلىلدۇر.تهۋھىدىگه دهلىلدۇر ئېتىقادى

سۈرىنىڭ زور ئهھمىيىتى بولغانلىقى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئىككى سۈرىنى 

  .سۈننىتى ۋه باشقا نامازالردا كۆپ ئوقۇيتتى بامداتنىڭ

  

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ھهرگىزمۇ سۆزلهپ قويسىال بولىدىغان -4
  تهۋھىد ئهمهسنهزهرىيىۋى 

  

 دهرسلىرىنىبۈگۈنكى زامانىمىزدا تهۋھىد بهزىلهر :مۇھىم ئاگاھالندۇرۇش-

 باتىل -جهھهتتىن تونۇش بىلهنال نهزهرىيىۋىئومۇمالشتۇرۇش، تهۋھىدنىڭ ئۈچ تۈرىنى 

ئېالن  ئاشكاراجۇدا بولۇش -نسىمۇ ۋه ئۇالرنىڭ باتىللىرىدىن ئادائهھلىگه سۈكۈت قىلى

 ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى ئهمىللهشتۈرۈش مهيدانغا چىقىدۇ،-قىلىنمىسىمۇ

  .دهپ گۇمان قىلىۋاتىدۇ



 

 

28 

28 

ئهگهر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ :بىز شۇنداق كىشىلهرگه شۇنداق دهيمىز

 بولسا،ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى قهۋمى ھهرگىزمۇ يولى سىز ئويلىغاندهك بولىدىغان

ئهگهر ئۇ مۇشرىكالر بىلهن چىقىشىپ .ئۇنىڭ دىنى تۈپهيلىدىن ئوتقا تاشلىمىغان بوالتتى

ئۆتكهن بولسا،ئۇالرنىڭ بهزى باتىللىرىغا سۈكۈت قىلغان بولسا،ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىنى 

ئېالن قىلمىغان بولسا،الله  ئاشكارا دۆتكه چىقارمىغان بولسا،ئۇالرغا بولغان دۈشمهنلىكىنى

 جۇدا بولۇش، ياخشى كۆرۈش،يامان كۆرۈش،دۈشمهنلىشىش -يولىدا دوست بولۇش،ئادا

چىقالمايدىغان، ئۆز ئهگهشكۈچىلىرى بىلهنال  ئهمهلىيهتكهۋه ھىجرهت قىلىش بىلهن 

ۇرغۇن تهۋھىد بىلهن كۇپايىلهنگهن بولسا، ئهلۋهتته ئۇنىڭغا ن نهزهرىيىۋىئۆگىنىدىغان 

ھهتتا ئۇنىڭغا خۇددى بىزنىڭ زامانىمىزدىكىدهك پهقهت .ئىشىكلهر ئېچىلغان بوالتتى

تهۋھىد ئۆگىتىلىدىغان مهدرىسلهر، ئۇنۋېرسىتىتالر تهسىس قىلىنىپ  نهزهرىيىۋى

دهۋهت »«تهۋھىد مهكتىپى«،»تهۋھىد ئۇنىۋېرسىتېتى«بهلكى ئۇنىڭغا .بېرىلگهن بوالتتى

غا ئوخشاش چوڭ لوزۇنكىالرنى ۋه ۋىۋىسكىالرنى ئېسىپ ....» فاكۇلتېتىۋه ئۇسۇلۇددىن 

ۋه ئۇ مادامىكى .چۈنكى بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۇالرغا زىيان يهتكۈزهلمهيتتى.بهرگهن بوالتتى

 .چىقمايدىكهن، ئۇالرغا ھېچقانداق تهسىر كۆرسىتهلمهيتتى ئهمهلىيهتكهۋه  تهتبىقالشقا

مىڭالپ قۇرۇلۇپ كهتسىمۇ،  كۇلتىتالرفامۇشۇنداق جامىئه،مهدرىس، ئۇنۋېرسىتىت ۋه 

، ماگىستىرالر كۆپلهپ چىقىپ دوكتورئىخالس ۋه تهۋھىد ۋه دهۋهت پهنلىرى بويىچه 

ۋه بۇ . بهلكى بۇنى تهبرىكلهيدۇ.كهتسىمۇ،دىن دۈشمهنلىرى بۇنى ئىنكار قىلمايدۇ

رنىڭ ئۇالر كاپىرال.غا ھهرخىل مهشھۇر نام،دىپلوم ۋه مۇكاپاتالرنى بېرىدۇ»ئالىمالر«

چېقىلمايدىكهن،مۇشۇنداق بۇزۇلغان ھالىتىده  رېئاللىقىغاباتىللىرىغا،ئهھۋالىغا ۋه 

  .داۋاملىشىدىكهن،ئهھۋال مۇشۇنداق بولىدۇ

  

 قىلىش ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ كشېرىك ۋه ئۇنىڭ ئهھلىگه دۈشمهنلى-5
  يولىنىڭ مۇھىم ئاساسىنىڭ بىرىدۇر

  

دېگهن كىتابىده »دۈرهرى سۈننىيه«ن ئابدۇللهتىف ئىبنى ئابدۇرهھما شهيخ
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بىر ئادهم مۇشرىكالرغا ۋه مۇشرىكالرغا دۈشمهنلىك قىلمىغان كىشىلهرگه «:مۇنداق دهيدۇ

دۈشمهنلىك قىلماي تۇرۇپ، تهۋھىدنى تونۇغان ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلغان دهپ تهسهۋۋۇر 

  ».ئۇ تهۋھىدنى تونۇدى ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلدى دىيىلمهيدۇ.قىلىنمايدۇ

ئۇ ئهلۋهتته (شۇنىڭدهك رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالممۇ ئهگهر ئىشنىڭ بېشىدا 

قۇرهيشنىڭ ئهقىللىرىنى دۆتكه چىقىرىش،ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىغا !) ئۇنداق قىلىشتىن پاك

قاتارلىق ...توختىغان بولسا،ئهگهر ئۇالت،ئۇززا،ۋه مانات ئهيىبلهشتىنقارشى چىقىش ۋه 

ىغان،ئهبى لهھهب ۋه ۋهلىدكه ئوخشاش مۇشرىك ئهخمهققه چىقىرىد مهبۇدالرنى

، مۇشرىكالردىن ۋه ئۇالرنىڭ دىنىدىن،مهئبۇتلىرىدىن ئهيىبلهيدىغانكاتتىباشالرنى 

 ،!)ئۇ ئهلۋهتته ئۇنداق قىلىشتىن پاك(جۇدا بولىدىغان ئايهتلهرنى يوشۇرغان بولسا -ئادا

هيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهگهر ئۇ زادى شۇنداق قىلغان بولسا،ئهلۋهتته ئۇ مۇشرىكالر پ

ئۇ سهجده .بىلهن بىرگه ئولتۇرۇشقان،ئۇنى ھۆرمهتلىگهن ۋه ئۇنىڭغا يېقىنالشقان بوالتتى

 ئۇنىڭ ئۈستىگه تۆگىنىڭ ئىچ باغرىلىرىنى تاشلىمىغان، تهرجىمىھال قىلىۋاتقان ۋاقىتتا

ۇ ۋه ئۇنىڭ ئ. كىتابلىرىدا بايان قىلىنغان ئېغىر ئهرزىيهتلهر ئۇنىڭغا يهتمىگهن بوالتتى

دېمهك اللهنىڭ دىنىغا ۋه .ساھابىلىرى ئۆزلىرىنىڭ دىيارلىرىدا ئهمىن ھالدا قالغان بوالتتى

بۇ دىننىڭ ئهھلىگه دوست بولۇش، باتىل ۋه باتىلنىڭ ئهھلىگه دۈشمهن بولۇش مهسىلىسى 

قىلىنىشتىن بۇرۇن دهۋهتنىڭ دهسلىپىدىال  مۇسۇلمانالرغا ناماز،زاكات،روزا ۋه ھهج پهرز

،ئهرزىيهت ۋه سىناقالر  ئازاب-ئهمهس سهۋهبتىنباشقا – سهۋهبتىنشۇ .قىلىنغان هرزپ

  .كهلگهن

ئهقىللىق ۋه ئۆزىگه ئىچى ئاغرىيدىغان «:ھهمده ئىبنى ئهتىق مۇنداق دهيدۇ شهيخ

 مهككىدىن -رهسۇلۇلالھ ۋه ساھابىلهرنى ئهڭ شهرهپلىك زېمىن كىشى قۇرهيشنىڭ

 !.ش توغرىسىدا ئوبدان بىر ئويلىنىپ باقسۇنبولغان ئى سهۋهبچىقىرىۋېتىشىگه 

 ئهيىبلهشمهلۇمكى،ئۇالر رهسۇلۇلالھ ۋه ساھابىلهرنى پهقهت ئۇالر مۇشرىكالرنىڭ دىنىنى 

قىلغاندىن كىيىن مهككىدىن  ئاشكارابوۋىلىرىنى ئازغۇنغا چىقىرىشنى -ۋه ئاتا

لدى ۋه ئۇالر رهسۇلۇلالھتىن بۇ ئىشالردىن توختاشنى تهلهپ قى .چىقىرىۋهتتى

ھهتتاكى رهسۇلۇلالھقا ئۇنىڭ ساھابىلىرى .سالدى تهھدىتچىقىرىۋېتىمىز دهپ 
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رهسۇلۇلالھ ئۇالرنى .مۇشرىكالرنىڭ ئهرزىيهتلىرىنىڭ قاتتىقلىقىدىن شىكايهت قىلدى

 .چىڭ تۇرۇشقا ۋه ئىلگىرىكى ئهرزىيهتكه ئۇچرىغان كىشىلهردىن ئۈلگه ئېلىشقا بۇيرۇدى

ۋه ئهقىللىرىنى دۆتكه  ئهيىبلهشمۇشرىكالرنىڭ دىنىنى سىلهر «: ھېچقاچان ئۇالرغا

بهلكى رهسۇلۇلالھ ساھابىلىرى بىلهن زېمىن يۈزىدىكى .دېمىدى» .چىقىرىشنى تاشالڭالر

الله ئهززه ۋه جهلله بىزلهرگه .ئهڭ شهرهپلىك ۋهتهندىن چىقىپ كېتىشنى تاللىدى

 كۈنىنى ئۈمىد قىلىدىغان اللهنى ۋه ئاخىرهت- سىلهرگه«: كۆرسهتمه بېرىپ مۇنداق دهيدۇ

ئهھزاب (». رهسۇلۇلالھ ئهلۋهتته ئهڭ ياخشى ئۈلگىدۇر- ۋه اللهنى كۆپ ئهسلهيدىغانالرغا

21(  

تاغۇتالر بۇ دىندىن ئۇالرنىڭ باتىللىرىغا دۈشمهنلىك قىلىشنى توختاتمىغۇچه -6
  ھهرگىز رازى بولمايدۇ

  

المدىن رازى شۇنىڭدهك ھهرزامان ۋه ھهرماكاندىكى تاغۇتالر ھهرگىز ئىس

قىلمايدۇ،ئىسالم بىلهن چىقىشىپ ئۆتمهيدۇ،ئىسالم دىنى ئۈچۈن  ئاشكارابولغانلىقىنى 

تهشۋىق قىلىپ  ژۇرنالالردايېغىنالرنى ئۇيۇشتۇرۇپ بهرمهيدۇ،ئىسالمنى كىتابالر ۋه 

پهقهت ئىسالم ئازغۇن دهۋهتچىلهرنىڭ قولىدا مۆئمىنلهرنى دوست تۇتۇش، دىن .بهرمهيدۇ

جۇدا بولۇش، ئۇالرغا،ئۇالرنىڭ مهبۇدلىرىغا،قانۇنلىرىغا ئاداۋهتنى -ىن ئادادۈشمهنلىرىد

 يىراقالشقان،قانىتى سۇنغان مايماق، رېئاللىقىدىنقىلىشتىن ئىبارهت ئهمىلى  ئاشكارا

قارىغۇ دىنغا ئايلىنىپ قالغاندا،ئاندىن تاغۇتالر بۇ دىندىن رازى بولۇپ، بۇ دىن ئۈچۈن 

مهسجىد سېلىش، : مهسىلهن.(ىلىپ بېرىشى مۇمكىنكۆپتۇر ئىشالرنى ق-ئازدۇر

  .)لهرگه ئوخشاش.     رىش،دىنى زاتالرنى تهربىيهلهشچىقى ژۇرنالئىسالمى 

بۇ . كۆرۈۋاتىمىز ئېنىقدۆلىتىده »سهئۇدى«مانا بىز بۇ ھهقىقهتنى ئاتالمىش 

ىمالرنى دۆلهت ئۆزىنىڭ تهۋھىد ۋه تهۋھىد كىتابلىرىغا بولغان ئىلھام بېرىشى،ئۆزىنىڭ ئال

 -قارشى تۇرۇش،تۇمار ئېسىش،دهرهخ،تاش شېرىكلىرىگه سوپىزمغاقهبرىكهشلىككه ۋه 

ئىشقىلىپ ھاكىمىيهتكه زىيان يهتكۈزمهيدىغان،ئۇنىڭ ئىچكى ۋه سىرتقى سىياسهتلىرىگه 

بىلهن  قىزىقتۇرغانلىقى قارشى تۇرۇشقا -تهسىر كۆرسهتمهيدىغان شېرىك قىلمىشالرغا
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مانا بۇ چاال تهۋھىد ھاكىمالر ۋه ئۇالرنىڭ كۇفرانه تهختلىرىگه .كىشىلهرنى ئالداۋاتىدۇ

يهتكۈزمهيدىكهن،چوقۇم ئۇ ھاكىمىيهت تهرىپىدىن ئىلھام بېرىش،يۆلهش ۋه  دهخلى

ئۇنداق بولمىسا، جۇھهيمان رهھىمهھۇلالھ ۋه ئۇنىڭغا .....ياردهملهرگه ئېرىشهلهيدۇ

بۇ .ق بايان قىلغان كىتابلىرى قهيهرده؟ئوخشاش ھهقىقهتپهرۋهر ئالىمالرنىڭ تهۋھىدنى تولۇ

بۇ كىتابالردا ئۇالر  ۋهھالهنكى.كىتابالرنى نېمىشقا ھۆكۈمهت يۆلىمهيدۇ ۋه قوللىمايدۇ؟

ياكى بۇ ئۇ تاغۇتالرنىڭ .قولالۋاتقان ئهشۇ كىتابالرنى ئىنكار قىلىدىغان مهزمۇنالر يوق ئىدى

توغرىلىق سۆزلهيدىغان، ۋه مىجهزى،ھاۋايى ھهۋهسلىرىگه خىالپ كېلىدىغان،سىياسهت 

!. جۇدالىق، بهيئهت  ۋه خىالپهت توغرىلىق سۆزلهيدىغان تهۋھىدمۇ؟-دوستلۇق،ئادا

ياخشىلىققا «چۈشىنهي دېسىڭىز جۇھهيمان رهھىمهھۇلالھۇنىڭ   بۇنى تهپسىلىي

 110-108رىسالىسىنىڭ  دېگهن رىسالىنىڭ يهتتىنچى» بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

  .توختالغانلىقىنى بايقايسىز ئېنىقئۇستازنىڭ بۇ مهسىلىده .بهتلىرىگه قاراڭ

  

  ھهقنى ئوتتۇرىغا قويۇش ۋه دىننى ئاشكارىالشنىڭ مهنىسى-7

  

مۇرتهد ۋه شېرىك «ھهمده ئىبنى ئهتىق رهھىمهھۇلالھ ئۆزىنىڭ شهيخئهلالمه 

 كۆپلىگهن«: ناملىق كىتابىدا مۇنداق دهيدۇ»ئهھلىگه دوست بولۇشتىن قۇتۇلۇشنىڭ يولى

ئوقۇشقا  ،بهش ۋاقىت نامازنى مهسچىتته دېيىشكهكىشىلهر ئۆزىنى شاھادهت كهلىمىسىنى 

 گهرچه ئۇ مۇشرىكالر بىلهن ياكى مۇرتهدلهرنىڭ ماكانلىرىدا -قادىر بواللىغانلىقىنى

لېكىن ئۇالر قاتتىق . دىنىنى ئاشكارىلىغانلىق دهپ گۇمان قىلىۋاتىدۇ -تۇرسىمۇ

قىلغۇچى ئامىلالرنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسهن  نكى،كاپىربىلىپ قويغى.خاتالىشىۋاتىدۇ

ئۆزىگه خاس كۇفرى ئاالمىتى  گۇرۇھنىڭ ھهربىر كاپىر.كۇفرىنىڭمۇ ھهرخىل تۈرى بولىدۇ

مهشھۇر بولغان كۇفرى ئاالمىتىگه  گۇرۇھالرنىڭ شۇڭالشقا مۇسۇلمان بارلىق كاپىر.بولىدۇ

جۇدا بولمىغۇچه، -قىلىپ،ئۇالردىن ئادا ئاشكاراقارشى چىقمىغۇچه ۋه ئۇالرغا ئاداۋهتنى 

  ».قىلغان بولمايدۇ ئاشكارائۆز دىنىنى 
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: دىننى ئاشكارىالش دېگهن«:ده مۇنداق دهيدۇ»دۈرهرى سۈننىيه«ئۇ يهنه 

جۇدا -، ئۇالرنى چۈشۈرۈش، ئۇالردىن ئادائهيىبلهشكاپىرالرنى ئىنكار قىلىش، دىنىنى 

قېلىشتىن ساقلىنىش ۋه ئۇالردىن ئايرىلىش ئۇالر بىلهن دوست ۋه مايىل بولۇپ  بولۇش،

  ».قىلغانلىق بولمايدۇ ئاشكارانامازنى ئوقۇپ قويۇشال دىنىنى .بىلهن بولىدۇ

  :سۇاليمان ئىبنى سهھمان مۇنداق دهيدۇ شهيخ

  قىلىش، ئاشكارانېمه ئۇ دىنىنى 

  .تېنىش ئاشكاراپهقهت ئۇ كاپىرغا 

  ،غهزهپمۇ ئوچۇق، ئاشكارائاداۋهت 

  .نىڭغا تهپهككۇر قىلىشكهتمهيدۇ بۇ

  

  قىلماس كۇپايه، قهلبنىڭ غهزىپى

  .قىلدىم دهپ قىلما تهنتهنه ئاشكارا

  ئىزدىسهڭ كىرىشنى مۆئمىن سېپىگه،

  .بىلدۈرۈش الزىمدۇر يهنه ئاشكارا

الله كۆرۈش قۇۋۋىتىنى يوق «:ئىسھاق ئىبنى ئابدۇراھمان مۇنداق دهيدۇ شهيخ

 دهرسلهردىنهتتىكى ئىبادهتلهرنى قىلىش ۋه قىلىۋهتكهن ۋه دىننى ئاشكارىالشنى ئاد

 .چهكلهنمىگهنلىكى دهپ چۈشىنىپ قالغان كىشىلهرنىڭ دهۋاسى قۇرۇق باتىل دهۋادۇر

ۋه  مهجۇسىي، خرىستىئان. ئۇالرنىڭ دهۋاسى شهرئى ۋه ئهقلى جهھهتتىن ئىناۋهتسىزدۇر

شقا ئاجىز ھىندى شهھهرلىرىده ياشاۋاتقانالر ئهشۇ باتىل ھۆكۈملهرگه ئىنكار قىلى

  ».چۈنكى ئۇيهرده ناماز،ئهزان ۋه مهدرىسه مهۋجۇت .كېلىۋاتىدۇ

  :الله مۇنداق دېگۈچىگه رهھمهت قىلسۇن

  لهببهيك دېسهڭ كهلگهندىال ھاالۋهت،

  .ئهمهل قىلساڭ يوقالغاندا مۇشهققهت

  قالسا تاغۇت دۈشمهنلىرىڭ ساالمهت،

  .بۇ دىن ئهمهس،بهلكى دىنغا ھاقارهت
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  نلىك ۋه مۇھهببهت،دىننىڭ ھۇلى دۈشمه

  .زالىمالرغا ئاداۋهت: قىلغىن دهيدۇ

  مۆئمىنلهرگه مۇھهببهتنى ئىزھار قىل،

  .سائادهت شۇندا بوالر ساڭا ھهمراھ

ئهگهر سهن شۇ زامان «:ئهبۇ ۋافا ئىبنى ئۇقهيىل رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇ

 ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ مهسچىتلهرنىڭ ئهھلىنىڭ ئىسالمىنى بىلمهكچى بولساڭ،

بهلكى !.لهببهيك دهپ توۋالشالردا قىستىشىپ كهتكهنلىكىگه قارىما ئىشىكلىرىده،

. ئۇالرنىڭ شهرىئهتنىڭ دۈشمهنلىرى بىلهن بىرلهشكهن ياكى بىرلهشمىگهنلىكىگه قارا

ۋه . دىننىڭ قورغىنىغا ئېسىلغىن ۋه اللهنىڭ مۇستهھكهم ئارغامچىسىنى چىڭ تۇت

اللهنىڭ قارشىالشقۇچى دۈشمهنلىرىدىن قاتتىق .ىناللهنىڭ مۆئمىن بهندىلىرىگه تهلپۈنگ

شۈبھىسىزكى،اللهقا يېقىنچىلىق قىلىشنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى اللهقا ۋه اللهنىڭ .ئېھتىيات قىل

پهيغهمبىرىگه قارشى چىققان كىشىلهرگه ئۆچمهنلىك قىلىش ۋه ئۇالرغا قارشى 

  ».اد قىلىشتۇرئىمكانىيهتنىڭ يهتكىنىچه قولى بىلهن،تىلى بىلهن قهلبى بىلهن جىھ

  

اللهنىڭ دىنىغا دوست،اللهنىڭ دوستلىرىغا ياردهمچى بولۇش ئىبراھىم -8
  .ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنىڭ مۇھىم ئاساسىنىڭ بىرىدۇر

  

شېرىك ۋه شېرىك ئهھلىدىن  يۇقىرىقى:ئىككىنچى مۇھىم ئاگاھالندۇرۇش

اللهنىڭ دىنىنى : (بار،يهنىپرىنسىپ جۇدا بولۇشنىڭ مۇقابىلىسىده يهنه بىر مۇھىم -ئادا

ۋه دوستلىرىنى دوست تۇتۇش،ئۇالرغا ياردهم بېرىش،ئۇالرنى چىڭىتىش، ئۇالرغا 

ۋه بىرلىشىشى مۆئمىنلهرنىڭ قهلبلىرى ) نهسىھهت قىلىش ۋه بۇالرنى ئاشكارىالش

مهيلى بىز ياخشىلىقتىن ئېزىپ كهتكهن تهۋھىدچى .سهپلىرى چىڭ بولىشى كېرهك

ىلىش ۋه ئۇالرنىڭ پهيغهمبهرلهرنىڭ يولىغا خىالپ كېلىدىغان بۇرادهرلىرىمىزگه نهسىھهت ق

ساقالپ قېلىش  چوقۇم ئۇالر بىلهن دوستلۇقنى.يوللىرىنى تهنقىدلهشته قاتتىق بواليلى

چۈنكى مۇسۇلمان مۇسۇلمان ئۈچۈن خۇددى شهيخۇلئىسالم ئېيتقاندهك بىرى يهنه .كېرهك
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ئۈچۈن بهزىده قاتتىقراق بىر  تىشكىرنى چىقىرىۋې.بىرىنى يۇيىدىغان قولغا ئوخشايدۇ

چۈنكى بۇنىڭدىكى مهقسهت ئىككى قولنىڭ ساالمهت ۋه پاكىزه .نهرسىگه موھتاج بولىمىز

جۇدا بولۇشقا -شۇڭالشقا بىز ئۇالردىن ھهرقانداق چاغدا بىر پۈتۈن ئادا.بولىشىدۇر

چۈنكى مۇسۇلمان ئۈچۈن قېرىندىشىدا دىندىن يېنىش ۋه .رۇخسهت بېرهلمهيمىز

الله .منىڭ دائىرىسىدىن چىقىشتىن باشقا ئىشالر ئۈزۈۋېتهلمهيدىغان ھهقلهر بارئىسال

مۆئمىنلهرنى (ئهگهر «:سۇبھانهھۇ ۋهتائاال بۇ ھهقنىڭ قىممىتىنى ئۇلۇغالپ مۇنداق دهيدۇ

 بۇ ھۆكۈمگه ئهمهل قىلمىساڭالر،) دوست تۇتۇش،كاپىرالرنى دۈشمهن تۇتۇشتىن ئىبارهت

خاتاالشقان ) 73ئهنفال (» .قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇيهر يۈزىده پىتنه ۋه چوڭ 

مۇسۇلماننىڭ باتىل ئىشلىرى ۋه بىدئهتلىرىدىن ئهسلى دوستلۇق ساقالپ قېلىنغان 

سىز زىناخور قاتارلىق جىنايهتچىلهرنىڭ ئۆلتۈرلۈشىنىڭ .جۇدا بولىنىدۇ-ئاساستا ئادا

يدىغانلىقىغا قاراپ ھۆكمى بىلهن مۇرتهدلهرنىڭ ئۆلتۈرلۈشىنىڭ ھۆكمىنىڭ ئوخشىما

بېرىدىغان،لېكىن  بىز  خۇددى ھازىرقى زاماندىكى ئۆزىنى ئىسالمغا نىسبهت .بېقىڭ

ۋه دۈشمهنلىك مىزانى بۇزۇلغان نۇرغۇن كىشىلهر  ئۇالرنىڭ ئېڭىدىكى دوستلۇق

قىلىۋاتقاندهك ئهكسىچه ئىش قىلىپ تاغۇتالرنىڭ كۆزلىرىنى خۇرسهن قىلساق ۋه خوش 

ئۇالر ئۆزىگه قارشى پىكىرده بولغان تهۋھىدچىلهرنى تىلالش ۋه .مايدۇقىلساق ھهرگىز بول

ئۇالردىن ئادا جۇدا بولۇش،ئۇالردىن،ھهتتا ئۇالرنىڭ قېشىدىكى نۇرغۇن ھهقىقهتلهردىن 

بۇ ئارقىلىق ھاكىمالر ۋه ئهقىلسىزلهرنى ھهق .كىشىلهرنى ئاگاھالندۇرۇشتا چهكتىن ئاشتى

سۇلمانالر ۋه ئىسالمغا دۈشمهنلىك قىلىدىغان دهۋهتچىلىرىگه قارشى كۈشكۈرتۈپ،مۇ

بۇ .سېسىق گېزىتلهرنىڭ سهھىپىلىرى ئارقىلىق ھهقىقى تهۋھىدچىلهرگه ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ

ئهشۇ ھاكىمالر بىلهن ھهقىقى تهۋھىدچىلهرگه ۋه ئۇالرنىڭ  دهۋهتچىلهرنىڭ كۆپچىلىكى

ئۈچۈن  باستۇرۇشىدهۋهتلىرىگه باتىل تۆھمهتلهرنى چاپالش، تاغۇتالرنىڭ ئۇالرنى 

ئۇالر ھهقىقى .پهتىۋاالرنى چىقىرىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇ تاغۇتالر بىلهن شېرىكلىشىۋاتىدۇ

 ...زالىم، خاۋارىج ۋه ئىسالمغا يهھۇدى،ناساراالردىنمۇ خهتهرلىك: تهۋھىدچىلهرنى

مهن ئۆز پىكرىگه قارشى پىكىرده بولغان مۇسۇلمانالرنىڭ تاغۇتالرنىڭ قولىغا .دهۋاتىدۇ

بۇ جازا :ئۇالر.نۇرغۇن كىشىلهرنى تونۇيمهنبولىدىغان  خۇشالشۈپ كهتكهنلىكىدىن چۈ
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ئۇالرنىڭ مۇنداقال دهپ .دېگهندهك سۆزلهرنى سۆزلهپ يۈرۈشمهكته!...ئۇالرغا اليىق

قويغان مۇشۇ سۆزلىرى ئۇالرنى ئۆزى تۇيماستىن يهتمىش گهز چوڭقۇرلۇقتىكى دوزاخقا 

  -! ھهچۈشۈرۋېتىدىغانلىقىنى بىلسه ئىدى

  

ئېالن قىلىش ئاشكارا  نىمۇشرىكالر ۋه ئۇالرنىڭ مهبۇدلىرىغا دۈشمهنلىك-9
  .ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنىڭ مۇھىم ئاساسىنىڭ بىرىدۇر

  

ھازىرقى زامانىمىزدىكى -بىلگىنكى،ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنىڭ

ئهڭ مۇھىم -ۋهتكهنكۆپلىگهن دهۋهتچىلهر قىسقارتىۋهتكهن،ھهتتا يوقىتىپ ئۆلتۈرى

  :ئاالھىدىلىكى مۇنداق

ئاشكارا جۇدا بولۇشنى -مۇشرىكالر ۋه ئۇالرنىڭ باتىل ئىالھلىرىدىن ئادا-

  .ئېالن قىلىش

 ئۇالرنى،ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىنى،مهنھهجلىرىنى،قانۇنلىرىنى ۋه شېرىك-

  .سىياسهتلىرىنى ئىنكار قىلىشنى ئېالن قىلىش

،كۇفرى ئهھۋاللىرىغا ئۇالر ھهتتا اللهقا ئۇالرغا،ئۇالرنىڭ ۋهزىيهتلىرىگه-

جۇدا بولغۇچىلىك ئاداۋهت -قايتقۇچىلىك ۋه بۇ ئىشلىرىنى پۈتۈنلهي تاشلىغۇچىلىك ۋه ئادا

  .قىلىشئاشكارا ۋه دۈشمهنلىكنى 

ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانالر «:الله تائاال بۇھهقته مۇنداق دهيدۇ

ھهقىقهتهن بىز «:ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىگه.ۇرسىلهرگه ھهقىقهتهن ئوبدان ئۈلگىد

بىز .جۇدامىز- سىلهردىن ۋه سىلهر اللهنى قويۇپ ئۇلۇغالۋاتقان نهرسهڭالردىن ئادا

بىزنىڭ ئارىمىزدىكى دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك تاكى سىلهر .سىلهرنى ئىنكار قىلدۇق

  )4مۇمتهھىنه (» » .يالغۇز بىر اللهقا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قهدهر ئوچۇق ئاشكارىدۇر

دوست كاپىرالرنى الله تائاال مۆئمىنلهرنى «:قهييۇم مۇنداق دهيدۇئىبنى ئهلالمه 

جۇدا بولۇشنى -ئاداكاپىرالردىن تۇتۇشتىن چهكلىگهن ۋاقىتتا،ئۇالردىن دۈشمهنلىشىشنى،

  ».ۋه ھهرقانداق ھالدا دۈشمهنلىكنى ئوچۇق ئاشكارىالشنى تهلهپ قىلدى
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الله تائاالنىڭ «:ىق رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇئهتئىبنى ھهمده  شهيخ

بولدى  ئېنىقدېگهن سۆزى يهنى ئوچۇق بولدى،»بولدىئاشكارا «ئايهتتىكى يۇقىرىقى

سهن اللهنىڭ بۇ ئايهتته دۈشمهنلىكنى ئۆچ كۆرۈشنىڭ ئالدىدا .دېگهنلىكتۇر

ان ئىنس. چۈنكى بىرىنچىسى ئىككىنچىسىدىن مۇھىم.كهلتۈرگهنلىكىنى ئويلىنىپ باق

بۇنداق بولغاندا ئۇ . مۇشرىكالرنى ئۆچ كۆرسىمۇ،ئۇالر بىلهن دۈشمهنلهشمهسلىكى مۇمكىن

ھهتتا ئۇنىڭدىن دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك تولۇق ھاسىل بولمىغۇچه ۋاجىپنى ئادا قىلغان 

بىلىپ .ۋه ئوچۇق بولىشى كېرهكئاشكارا چوقۇم بۇ دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك .بولمايدۇ

ىك قهلبتىال بولۇپ قالغان بولسا،بۇ ھهتتا ئۇنىڭ تهسىرى ۋه قويغىنكى،ئۆچمهنل

دۈشمهنلىك . بولماي تۇرۇپ ئىنسانغا ھهرگىز مهنپهئهت بهرمهيدۇئاشكارا ئاالمهتلىرى 

مۇشۇنداق بواللىغان .جۇدا بولۇش بىلهن باغالنمىغۇچه بۇمۇ يهنىال مهنپهئهتسىزدۇر-ئادا

  ».بولغان بولىدۇرا ئاشكاچاغدا ئاندىن دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك 

ئۇالرنى قهلب بىلهن ئۆچ «:ئىسھاق ئىبنى ئابدۇراھمان مۇنداق دهيدۇ شهيخ

ئۇ –. قىلىش كېرهكئاشكارا چوقۇم دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىكنى .كۆرۈش كۇپايه قىلمايدۇ

سهن بۇ يهنه چۈشهندۈرۈپ –ئايىتىنى تىالۋهت قىلدى ۋه -4سۈره مۇمتهھىنهنىڭ 

بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدا « : ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم!.ايانغا قارىغىنئىزاھالش كهتمهيدىغان ب

دېمهك دىننى ئاشكارىالش .دېدى».....بولدىئاشكارا دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك 

ئىنكار قىلىش ۋه ئۇالردىن بىر ئاشكارا دېگهن دۈشمهنلىكنى ئوچۇق بايان قىلىش،ئۇالرنى 

 قهلب، تىل ۋه بهدهن بىلهن ئاالقىنى جۇدا بولۇشنىڭ ئاساسى- ئادا.پۈتۈن ئايرىلىشتۇر

ئۈزۈش بولغىنىدهك،دۈشمهنلىكنىڭ مهنىسىمۇ سېنىڭ ئۇالرغا قارشى بىر سهپته 

خالىي دۈشمهنلىك قىلىشتىن ھهرگىز كاپىرالرغا مۆئمىننىڭ قهلبى .تۇرىشىڭدۇر

  ».قىلىشتائاشكارا لېكىن مهسىله دۈشمهنلىكنى . بواللمايدۇ

ئىبنى  مۇھهممهد شهيخڭ مۇئهللىپى دېگهن كىتابنى»فهتھۇل مهجىد«

مۇمتهھىنه  يۇقىرىقىئهلالمه ئابدۇراھمان ئىبنى ھهسهن  شهيخئابدۇلۋاھھابنىڭ نهۋرىسى 

كىمكى بۇ ئايهتلهرنى تهپهككۇر قىلىدىكهن،اللهتائاالنىڭ «: ئايىتى ھهققىده مۇنداق دهيدۇ

لغان تهۋھىدنى ۋه پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتىپ، كىتابالرنى چۈشۈرۈش ئارقىلىق مهقسهت قى
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كه -يهنى تهۋھىد-پهيغهمبهرلهر ۋه ئۇالرنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئېلىپ كهلگهن نهرسه

بىزنىڭ .قارشى چىققان زىيانكار،ئهخمهق جاھىلالرنىڭ ئهھۋاللىرىنى تونۇيااليدۇ

 :  مۇنداق دهيدۇ-يهنى مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب رهھىمهھۇلالھ-ئۇستازىمىز

االم قۇرهيىشنى تهۋھىدكه چاقىرغان ۋه ئۇ مۇشرىكالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسس«

،مۇشرىكالر بۇنى تىلالش  ئهيىبلىگهندهدهپ »پايدا ياكى زىيان سااللمايدۇ«ئىالھلىرىنى 

،ئهگهر سهن بۇنى چۈشهنسهڭ،ئىنسان مۇشرىكالر بىلهن ».دهپ چۈشهنگهن ئىدى

 ق ئېالن قىلمىغۇچه،دۈشمهنلهشمىگۈچه ۋه ئۇالرغا دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىكنى ئوچۇ

دهپ تونۇپ ۋه شېرىكتىن قول ئۈزگهن تهقدىردىمۇ،ئۇنىڭ ئىسالمىنىڭ توغرا  يېگانهاللهنى 

سهن الله ۋه «:الله تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ. بواللمايدىغانلىقىنى چۈشىنهلهيسهن

نى ئاخىرهتكه ئىشهنگهن بىر قهۋمنىڭ الله ۋه اللهنىڭ رهسۇلىغا قارشىالشقان كىشىلهر

،ئهگهر سهن بۇنى ئوبدان )22مۇجادىله (» ...دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمهيسهن

چۈشهنگهن چېغىڭدا، دىننى دهۋا قىلىۋاتقان نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ تېخى دىننى 

ئۇنداق بولمىسا،زادى قايسى نهرسه مۇسۇلمانالرنىڭ . تونۇمايۋاتقانلىقىنى بىلهلهيسهن

 سهۋهبچى ھىجرهت قىلىش قاتارلىق ئىشلىرىغا ئازابالر، ئهسىر بولۇش ۋه ھهبهشىستانغا

مۇھهممهد - مېھرىبانىئۇالرنىڭ قېشىدا كىشىلهرنىڭ ئهڭ  ۋهھالهنكى.بولغان؟

 )ئازابتىن خاالس قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا(ئهگهر ئۇ ئۇالرغا .ئهلهيھىسساالم بار ئىدى

لله تائاالنىڭ مۇنۇ ا.بىرهر رۇخسهت تاپالىغان بولسا،ئهلۋهتته ئۇالرغا رۇخسهت بېرهتتى

 »اللهقا ئىمان ئېيتتۇق«: كىشىلهربهزى «:ئايهتنى قانداق نازىل قىلغانلىقىغا قاراڭ

اللهنىڭ يولىدا بىرهر ئهرزىيهت تارتسا،كىشىلهر تهرىپىدىن يهتكهن كۈلپهتنى .دهيدۇ

، تىلىدا مۇشرىكالر بىلهن )10ئهنكهبۇت (».....اللهنىڭ ئازابى بىلهن ئوخشاش بىلىدۇ

باشقا ئىشالردا .پىقالشقان كىشىلهر توغرىسىدا مۇشۇنداق ئايهت چۈشكهن يهردهمۇۋا

،يهنى ھېچ ئهرزىيهت »!...مۇۋاپىقالشقان كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى نېمه بولۇپ كېتهر؟

بىلهن دىن دۈشمهنلىرىگه مۇۋاپىقالشقان،ئۇالرغا ياردهم  ئهمهلىيىتىكهلمىسىمۇ، سۆزى ۋه 

لهيدىغانالرنى قوغدىغان،ئۇالرغا قارشى چىققانالرنى ئىنكار بهرگهن، ئۇالرنى ۋه ئۇالرنى يۆ

رهھمهت  شهيخكهالله بۇ » !.....قىلغان كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى نېمه بولۇپ كېتهر؟
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  .خۇددى ئۇ ھازىرقى زامانىمىزنى كۆرگهندهك سۆزلهۋاتىدۇ!.قىلسۇن

ه الله سېنى ۋ-بىلگىنكى،«:مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇللهتىف مۇنداق دهيدۇ شهيخ

 بىر -!ئىشالرغا مۇۋهپپهق قىلسۇن بىزنى ئۆزى رازى بولىدىغان ۋه ياخشى كۆرۈدىغان

بهندىنىڭ ئىسالمى پهقهت الله ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ دۈشمهنلىرىگه دۈشمهنلىك 

الله تائاال بۇھهقته مۇنداق .قىلمىغۇچه،دوستلىرىنى دوست تۇتمىغۇچه توغرا بواللمايدۇ

هر ئاتىلىرىڭالر ۋه قېرىندىشىڭالر ئىماندىن كۇفرىنى ئارتۇق ئهگ! ئى مۆئمىنلهر«:دهيدۇ

  )23تهۋبه (».كۆرسه ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر

مانا بۇ ئۇالرنىڭ دهۋىتى ۋه ....مانا بۇ بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ دىنىدۇر

بۇنىڭغا قۇرئان ئايهتلىرى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يوليورۇقلىرىنىڭ .يولىدۇر

بولۇپمۇ الله تائاالنىڭ مۇمتهھىنه سۈرىسىنىڭ . اللهت قىلىپ تۇرۇپتۇھهممىسى دا

. دېگهن سۆزى ئىسپاتاليدۇ».....ئىبراھىم بىلهن بىرگه بولغانالر«ئايىتىدىكى-4

دهپ » ئىبراھىمنىڭ دىنى ۋه يولىدا بولغان پهيغهمبهرلهر«ئۇالرنى نۇرغۇن مۇپهسسىرلهر

  .تهپسىر قىلدى

: لهتىف ئىبنى ئابدۇراھمان مۇنداق دهيدۇمۇھهممهد ئىبنى ئابدۇل شهيخ

بۇ ھهرگىزمۇ بهزى بىلىمسىز كىشىلهر .قىلغانلىق بولىدۇئاشكارا مانا مۇشۇ دىننى ....«

ئۇالرنى ناماز ئوقۇش ۋه  ئۆز ھالىغا قويۇش ۋه كاپىرالرنىڭكاپىرالرنى گۇمان قىلغاندهك 

لىشىغا رۇخسهت قىلغانلىقى نهپله ئهمهللهرنى قى قۇرئان تىالۋهت قىلىشقا ئوخشىغان بهزى

كىمكى .بهلكى بۇ ئېغىر خاتالىقتۇر.قىلغانلىق ئهمهسئاشكارا دىنىنى  بىلهن پهخىرلىنىش

قىلسا،ھهرگىزمۇ ئۇنى خالىغانچه ئاشكارا جۇدالىقىنى - مۇشرىكالرغا دۈشمهنلىك ۋه ئادا

 .دۇياكى يۇرتىدىن چىقىرىۋېتى كۈچى يهتسىال ئۇنى ئۆلتۈرىۋېتىدۇ.تاشالپ قويمايدۇ

كاپىرالر «:توغرىلىق بايان قىلىپ بهرگهندهكماھىيىتى خۇددى الله تائاال كاپىرالرنىڭ 

بىز سىلهرنى زېمىنىمىزدىن چىقىرىۋېتىمىز ياكى سىلهر بىزنىڭ «:پهيغهمبهرلىرىگه 

،الله تائاال يهنه شۇئهيىب )13ئىبراھىم (»دېدى».قايتىشىڭالر كېرهكدىنىمىزغا 

ئىماندىن (شۇئهيىپ قهۋمىنىڭ «: هۋهر بېرىپ مۇنداق دهيدۇئهلهيھىسساالم توغرىلىق خ

يهنى (سېنى چوقۇم ئهگهشكۈچىلىرىڭ! ئى شۇئهيىب«:تهكهببۇر چوڭلىرى) باش تارتقان
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ياكى چوقۇم .بىلهن قوشۇپ شهھىرىمىزدىن ھهيدهپ چىقىرىمىز) ساڭا ئىمان ئېيتقانالر

الله تائاال يهنه ئهسھابۇل ،)88ئهئراف (».دېدى»بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر كېرهك

ئهگهر شهھهردىكى كىشىلهر «:كهھفنىڭ مۇنۇ سۆزىنى بىزلهرگه بايان قىلىپ بهردى

سىلهرنى تۇتۇۋالسا، سىلهرنى چالما كېسهك قىلىپ ئۆلتۈرىدۇ،ياكى سىلهرنى ئۆزلىرىنىڭ 

 ».دىنىغا كىرىشكه مهجبۇراليدۇ،مۇنداقتا ھهرگىز مهقسىتىڭالرغا ئېرىشهلمهيسىلهر

، پهيغهمبهرلهر بىلهن قهۋملىرى ئوتتۇرىسىدىكى دۈشمهنلىك پهقهت )20ف كهھ(

پهيغهمبهرلهر ئۇالرنىڭ دىنىنى تىلالش،ئهقىللىرىنى دۆتكه چىقىرىش ۋه ئىالھلىرىنى 

  .ئېالن قىلغاندىن كېيىنال كۈچهيگهن ئهمهسمۇ؟ ئاشكارا ئهيىبلهشلهرنى

توختىلىپ ۇر ئايىتىده سۇاليمان ئىبنى سهھمان سۈره مۇمتهھىنهنىڭ مهزك شهيخ

الله تائاال بۇ دىن توغرىسىدا .مانا بۇ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى«:مۇنداق دهيدۇ

ئۆزىنى ئهخمهق قىلغان كىشىدىن باشقا كىممۇ ئىبراھىمنىڭ «: مۇنداق دېگهن ئىدى

، شۇڭالشقا ھهرقانداق مۇسۇلمانغا اللهنىڭ )130بهقهره (».دىنىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ

قىلىش، ئۇالردىن تولۇق ئاشكارا ىرىگه دۈشمهن بولۇش،ئۇالرغا بولغان ئاداۋهتنى دۈشمهنل

تۇرماسلىق ئارىلىشىپ يىراق بولۇش،ئۇالر بىلهن دوستالشماسلىق،بىرگه ياشىماسلىق ۋه 

  ».پهرزدۇر

الله تائاال ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم توغرىسىدا يهنه بىر ئورۇندا مۇنداق خهۋهر 

سىلهرنىڭ ئىبادهت قىلغىنىڭالر !سىلهر ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ«:يتتىئىبراھىم ئې«:بېرىدۇ

نېمه؟ سىلهرنىڭ بۇرۇنقى ئهجدادلىرىڭالرنىڭ ئىبادهت قىلغىنى نېمه؟ بۇالر مېنىڭ 

  )77- 75شۇئهرا (»).مېنىڭ ئىگهمدۇر(پهقهت ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى.دۈشمىنىمدۇر

ھىم ئاتىسىغا ۋه قهۋمىگه ئۆز ۋاقتىدا ئىبرا«:يهنه بىرئورۇندا مۇنداق دهيدۇ

پهقهت مېنى .جۇدامهن- سىلهر ئۇلۇغالۋاتقان نهرسىلهردىن مهن راستال ئادا«:ئېيتتى

  )27- 26زۇخرۇف (».يولغا باشاليدۇ)توغرا(ياراتقان الله مېنى

ئهلالمه ئابدۇراھمان ئىبنى ھهسهن ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب  شهيخ

جۇدا بولۇش، ئۇالرنى ئىنكار -ك ۋه مۇشرىكالردىن ئاداالله تائاال شېرى«:مۇنداق دهيدۇ

قىلىش،ئۇالرغا دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك قىلىش ۋه ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىشنى پهرز 
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زۇلۇم قىلغۇچىالر ئۆزلىرىگه «:لېكىن بهزىلهر الله تائاال سۈپهتلهپ بهرگهندهك.قىلدى

، ئۇالر دىن )59بهقهره (» .تتىسۆزنى باشقا سۆزگه ئۆزگهرتىۋه)بۇيرۇلغان(سۆزلهنگهن

ئۇالردىن مۆئمىنلهرگه قارشى . قىلدىدۈشمهنلىرى بىلهن دوستالشتى،ئۇالرغا ياردهم 

دىن دۈشمهنلىرى ئۈچۈن مۆئمىنلهرنى يامان كۆردى ۋه ئۇالرنى .ياردهم تهلهپ قىلدى

مانا بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى خۇددى قۇرئان ۋه سۈننهت كۆرسهتكهندهك .تىللىدى

  ».نى بۇزىدىغان ئىشالردۇرئىسالم

  

 شېرىك ۋه ئۇنىڭ ئهھلىگه بولغان دۈشمهنلىكىنى ئاشكارىالش توغرىسىدىكى -10
  شۈبھىگه رهددىيه

  

ئۇ . بۇيهرده بهزى ئالدىراڭغۇ كىشىلهر بازارغا سېلىۋاتقان بىر شۈبھه بار-

نىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى ئېالن قىلىش پهقهت دهۋهت«: ئۇالر. بولسىمۇ

ئۇنىڭ ئالدىدا چوقۇم ھېكمهت بىلهن يهتكۈزۈش،چىرايلىقچه . ئاخىرقى باسقۇچىدا بولىدۇ

 ھېكمهتلىكدهۋهتچى چوقۇم بارلىق يۇمشاق ۋه . بولىشى كېرهك مۇنازىرىلىشىش

اللهنىڭ دۈشمهنلىرىدىن ۋه ئۇالرنىڭ مهئبۇتلىرىدىن  ئۇسلۇبالرنى ئىشلهتكهندىن كىيىن،

قىلىشتىن ئاشكارا ىلىش،ئۇالرغا دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىكنى جۇدا بولۇش،ئىنكار ق-ئادا

بىز مۇنداق . دهۋاتىدۇ» .ئىبارهت ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا يۈزلىنىشى كېرهك

مانا بۇ شۈبھىلهر پهقهت ئهشۇ كىشىلهرنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى - :دهيمىز

ئاشكارا ته تۇتىدىغان  يولى بىلهن چۈشهنمىگهنلىكى،دهۋهتنىڭ كاپىرالرغا دهسلهپ

ۋه مۇسۇلماننىڭ كاپىرالرنىڭ باتىل  ئارىالشتۇرىۋهتكهنلىكىدۈشمهنلهرگه تۇتىدىغان يولىنى 

 يۇقىرىقىتۇتۇش كېرهك بولغان مهيدانى بىلهن  شهرىئهت،يوللىرى ۋه مهبۇدلىرىغا

اھىم ئىبر....ئىشالرنىڭ پهرقىنى بىلهلمهسلىكى تۈپهيلىدىن پهيدا بولىۋاتىدۇ

ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدا ئىبادهتنى اللهقا خالىس قىلىش، ئۇنىڭدىن باشقا مهئبۇداتالنى 

بهلكى دهۋهت مۇشۇنىڭ بىلهن .ئىنكار قىلىش كېچىكتۈرۈشكه بولمايدىغان مۇھىم ئىشتۇر

كهلىمىسىنىڭ ئۆزى ئىچىگه ئېلىۋاتقان »الاله االاهللا«چۈنكى بۇ .باشلىنىش الزىمدۇر



 

 

41 

41 

شۇڭالشقا .ىلتىزى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىنىڭ يادروسىدۇرمهزمۇن،دىننىڭ ي

سىزدىكى شۈبھىلهرنى تۈگىتىش ئۈچۈن مۇنداق ئىككى مهسىلىنى بىلىۋېلىشىڭىز 

  :زۆرۈردۇر

  

  

جۇدالىقنىڭ بايانى -ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدىكى دۈشمهنلىك ۋه ئادا-11
  ئىككى قىسىمغا بۆلىنىدۇ

  

  ت قىلىنىۋاتقان تاغۇت ۋه بۇتالرغا ئاداۋهت قىلىشئىباده:بىرىنچى قىسىم-

  

اللهنى قويۇپ ئۇلۇغلىنىۋاتقان بارلىق تاغۇت ۋه ئىالھالرنى ئىنكار :بىرىنچى

مانا بۇ مهسىله ھهرگىز كېچىكتۈرۈشكه .جۇدا بولۇش-قىلىش ۋه ئۇنىڭدىن ئادا

  .ۇربهلكى يولنىڭ بېشىدا ئېالن قىلىنىشى زۆرۈر بولغان مهسىلىد بولمايدىغان،

مۇشرىكالر ئهگهر ئۆزىنىڭ باتىل ئىشلىرىدا داۋاملىشىۋهرسه، : ئىككىنچى

  .جۇدا بولۇش- ئۇالردىن ئادا

  :ئىككى مهسىلىنى مۇنداق تهپسىلىلهشتۈرىمىز يۇقىرىقى

تاشالردىن بولغان بۇت،ياكى قۇياش،يا ئاي،يا قهبره،يا دهرهخ، يا : بىرىنچى

 انۇن بولسۇن اللهنى قويۇپ ئۇلۇغلىنىۋاتقان،ئىنسانالر تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ق

ئىبراھىم . بويسۇنىلىۋاتقان ۋه ئىبادهت قىلىنىۋاتقان ھهرقانداق تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىش

ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ۋه بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتى ئىشنىڭ دهسلىپىدىال مۇشۇ 

ئاشكارا نلىك ۋه ئۆچمهنلىكنى مهئبۇداتالرنىڭ ھهممىسىنى ئىنكار قىلىش،ئۇالرغا دۈشمه

ئېالن قىلىش،ئۇالرنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈش، ئۇالرنىڭ ناقىس چولتا ئىكهنلىكىنى ۋه 

 دهۋىتىنى قهۋملىرىگه مۇنۇ. قاتارلىقالرنى تهقهززا قىلىدۇ.....ئاشكارىالش ئهيىبلىرىنى

 دهت قىلىڭالر،اللهقا ئىبا«: پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهھۋالى شۇنداق ئىدىسۆزدىن باشلىغان پۈتۈن
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،الله تائاالنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمدىن )36نهھل (».بۇلۇڭالرتاغۇتتىن يىراق 

سىلهر ئېيتىپ «: ئىبراھىم ئېيتتى«: خهبهر بېرىپ ئېيتقان سۆزىمۇ ئوخشاشال شۇنداق

 قىلغىنىڭالر نېمه؟سىلهرنىڭ بۇرۇنقى ئهجدادلىرىڭالرنىڭ سىلهرنىڭ ئىبادهت !بېقىڭالرچۇ

 پهقهت ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى.ىلغىنى نېمه؟ بۇالر مېنىڭ دۈشمىنىمدۇرئىبادهت ق

مهن سىلهر شېرىك كهلتۈرىۋاتقان ! ئى قهۋمىم«) 77-75شۇئهرا (»).مېنىڭ ئىگهمدۇر(

ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ۋه قهۋمىگه «) 78ئهنئام (».جۇدامهن- نهرسىلهردىن ئادا

پهقهت مېنى .جۇدامهن- ىلهردىن مهن راستال ئاداسىلهر ئۇلۇغالۋاتقان نهرس« :ئېيتتى

  )27- 26زۇخرۇف (».يولغا باشاليدۇ)توغرا(ياراتقان الله مېنى

مۇنداق توغرىلىق الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى 

) ئۇالر بايرىمىدىن قايتىپ كېلىپ بۇتلىرىنىڭ چېقىۋېتىلگهنلىكىنى كۆرۈپ(«: دېدى

ئۇالرنىڭ .(دېدى».ئۇ ھهقىقهتهن زالىم ئىكهن.زنى مۇنداق قىلغان كىم؟بۇتلىرىمى«

يهنى (ئىبراھىم ئىسىملىك بىر ياشنىڭ ئۇالرنى تىلغا ئالغانلىقىنى«)بهزىسى

» .دېدى»)يهنى شۇ قىلغان بولىشى مۇمكىن.(ئاڭلىغان ئىدۇق) ئهيىبلىگهنلىكىنى

» ۋه زاڭلىق قىلدى ئهيىبلىدى«دېگهننى »تىلغا ئالغانلىقى«، مۇپهسسىرلهر )60ئهنبىيا (

. قۇرئان ۋه سۈننهت مۇشۇنداق دهلىللهر بىلهن توشۇپ كهتتى.دهپ تهپسىر قىلدى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهككىده تۇتقان يولىمۇ بۇنى چۈشىنىۋېلىشىمىزغا كۇپايه 

 جۇدا بولۇش،-ئۇ قۇرهيشنىڭ ئىالھلىرىنى دۆتكه چىقىراتتى ۋه  ئۇالردىن ئادا.قىلىدۇ

دىندىن «شۇڭا ئۇنى مۇشرىكالر .ئېالن قىالتتىئاشكارا ئۇالرنى ئىنكار قىلىشنى 

  .دهپ ئاتايتتى »چىققۇچى

 ئهگهر سىز مۇشۇ دهلىللهردىن كىيىنمۇ يهنه تېخىمۇ چوڭقۇر بىلمهكچى ۋه جهزم

پهيغهمبهر . سۈرىلىرىنى تهپهككۇر قىلىپ بېقىڭ قىلماقچى بولسىڭىز قۇرئاندىكى مهككه

 جهنۇبقامغا بىرهر ئايهت چۈشسىمۇ،ئۇنى شهرق،غهرب،شىمال ۋه ئهلهيھىسساال

ئېغىزغا تارقىلىپ -سورۇنالردا ئېغىزدىن-بۇ ئايهتلهر بازارالردا، مهجلىس.تارقىتاتتى

تىلىدا  بايان  ئهرهبمانا بۇئايهتلهر ئهرهبلهرگه ئۇالرنىڭ چۈشىنىشلىك .يۈرهتتى

ىن ئىبارهت شۇ زاماندىكى ئۇالرنىڭ ئهڭ بۇ ئايهتلهر الت،ئۇززا ۋه ماناتالرد. قىلىناتتى
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جۇدا بولۇش، ئۇالر بىلهن -ئۇلۇغ ئىالھلىرىنى دۆتكه چىقىرىشنى ۋه ئۇالردىن ئادا

رهسۇلۇلالھ .ئېالن قىالتتىئاشكارا ئۇالرغا رازى بولماسلىقنى ، ئارىالشماسلىق

ئاشكارا چۈنكى ئۇ .ئهلهيھىسساالم بۇ ئايهتلهرنىڭ بىرهرسىنىمۇ يوشۇرمايتتى

  .اگاھالندۇرغۇچى ئىدىئ

مۇشۇ زاماندا ئۆزىنى دهۋهت ئۈچۈن تهييارالۋاتقانالر بۇ ئىشنى كۆپ مۇالھىزه 

چۈنكى دهۋهت اللهنىڭ .ئېلىپ تۇرۇشقا بهك موھتاج ھېسابقىلىش ۋه ئۆزلىرىدىن كۆپ 

بايان قىلىنغان  شۇنداق تۇرۇغلۇق يۇقىرىدا.دىنىنىڭ نۇسرىتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ

بولسا، بۇ دهۋهتنىڭ  ىنىڭ ئاساسى بولغان بۇ ئىشىنى كهينىگه چۆرۈۋهتكهندىننىڭ ئاساس

بىز ھازىر ئهتراپىمىزدا توقۇلما .پهيغهمبهرنىڭ يولىغا ئۇيغۇن بواللىشى مۇمكىن ئهمهس

 .قانۇن ۋه دهستۇرالرغا ھۆكۈم تهڭلهش شېرىكى كهڭ تارقالغان بىر زاماندا ياشاۋاتىمىز

دهسلهپكى بىناسىنى بۇ قانۇن ۋه دهستۇرالرنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ دهۋهت ئۆزىنىڭ 

قىممىتىنى سۆكۈش،كهمچىلىكىنى كىشىلهرگه بايان قىلىش، بۇنىڭغا ئىنكار قىلىش ۋه 

قىلىش ۋه كىشىلهرنى شۇنىڭغا چاقىرىش،ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئاشكارا دۈشمهنلىك قىلىشنى 

لهن خۇرسهن دىننى يۆگهۋاتقانلىقىنى ۋه ئۇالر يۆگهپ بهرگهن دىننى چىڭ تۇتۇش بى

الر بىلهن ئىبراھىم ..... بولغانالرغا بولسا ئىچىده كۈلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىش

ئۇنداق بولمىغاندا ھهق . ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ئهگىشىش ئاساسىغا قۇرۇشى كېرهك

كىشىلهر ئۆزى دىنىنى ھهقىقى رهۋىشته قانداق !....بولىدۇ؟ئاشكارا قاچان 

 !...ىلهن باتىلنى،دوست بىلهن دۈشمهننى قانداق ئايرىيااليدۇ؟ھهق ب!....تونۇيااليدۇ؟

ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى دهۋهتنىڭ مهنپهئهتىنى ۋه زىيانغا ئۇچرىماسلىقىنى ئۆزره 

تهۋھىدنىڭ يوشۇرۇلىشى ۋه كىشىلهرنىڭ دىنلىرىنى ! ئويالپ بېقىڭ !...قىلىشىۋاتىدۇ

ئىبراھىم !.... ر؟خاتا چۈشىنىپ قېلىشىدىن ئارتۇق يهنه قانداق زىيان با

ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى تۇرغۇزۇش،اللهنىڭ دىنىغا دوست بولۇش ۋه تاغۇتالرغا دۈشمهن 

ئهگهر مۇسۇلمانالر !....بولشىدىنمۇ ئارتۇق يهنه قايسى مهنپهئهت بار؟ئاشكارا بولۇشنىڭ 

مۇشۇنىڭ ئۈچۈن سىنالمىسا،مۇشۇ يول ئۈستىده قۇربانلىق بهرمىسه،يهنه قايسى نهرسه 

بارلىق تاغۇتالرنى !.....ۈچۈن سىنىلىنىدۇ، قايسى نهرسه ئۈچۈن قۇربانلىق بېرىدۇ؟ئ
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يهنى الئىالھ (ئىنكار قىلىش ھهربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن شاھادهت كهلىمىسىنىڭ يېرىمى

 -بۇنى ئېالن قىلىش،ئاشكارىالش،بايان قىلىش .نىڭ ھۆكمى بىلهن پهرزدۇر)ئىللهلالھ

بۇ دهۋهتنىڭ گهۋدىلىك ئاالھىدىلىكى -ھۋالىغا ئوخشاشپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئه

ۋه شوئارى سۈپىتىده مهشھۇر بولىشى ۋه تارقىلىشى ئۈچۈن مۇسۇلمان جامائىتى ياكى 

قىلىشى زۆرۈر بولغان چوڭ ئاشكارا ھهرجامائهتتىن ئاز دېگهنده بىر تۈركۈم كىشىلهرنىڭ 

مهس،بهلكى مۇسۇلمانالر بارماق بۇ مۇسۇلمانالر ئۈستۈنلۈكته تۇرغان چاغدىال ئه.پهرزدۇر

بىلهن سانىغۇدهكال ئاز،ھهممه ئۇالردىن ئاگاھالندۇرلىۋاتقان، ئۇالر ئىالھلىرىمىزغا قارشى 

بىز بهك . چىقتى دهپ سۈپهتلىنىۋاتقان ئاجىز شارائىتالردىمۇ شۇنداق بولغان

.  دهۋهت؟ئهشۇ دهۋهتچىلهر مهنپهئهتى ئۈچۈن غهم يهۋاتقىنى قانداق... ئهجهبلىنىۋاتىمىز

ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى توقۇلما  ۋهھالهنكى.ئۇالرنىڭ تۇرغۇزماقچى بولغىنى قانداق دىن؟

ئۇالرنىڭ بهزىسى بۇ -! ۋاي ئېسىت-قانۇنالرنى ماختاش بىلهن كۈن ئۆتكۈزىۋاتىدۇ

بۇ .بۇ قانۇنالرنىڭ ياخشىلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىۋاتىدۇ.سانا ئوقۇۋاتىدۇ-قانۇنالرغا ھهمدۇ

ئۇالربۇ قانۇنالرنى . رمهتلهش، بايراقلىرىنى چىڭ تۇتۇشقا قهسهم قىلىۋاتىدۇقانۇنالرنى ھۆ

ئېالن قىلىشنىڭ ئورنىغا، بۇ مهسىلىگه زىت ئاشكارا ئىنكار قىلىش،دۈشمهنلىك قىلىشنى 

مۇشۇنداق كىشىلهر !...ھالدا ئۇالرغا دوستلۇق ۋه رازىمهنلىكىنى ئىزھار قىلىۋاتىدۇ

  ....بىز اللهقا شىكايهت قىلىمىز. زاالمدۇ؟تهۋھىدنى تارقىتىپ،دىننى تۇرغۇ

   

  

  مۇشرىكالرنىڭ ئۆزىگه ئاداۋهت قىلىش:ئىككىنچى قىسىم-

  

جۇدا بولۇش ۋه ئۇالرنى ئىنكار -مۇشرىكالردىن ئادا: ئىككىنچى مهسىله

  ئېالن قىلىش،ئاشكارا قىلىش،ئۇالرنىڭ ئۆزىگه دۈشمهنلىك ۋه ئاداۋهتنى 

اللهقا خاس  تهۋھىدنى« :ھ مۇنداق دهيدۇئهلالمه ئىبنى قهييۇم رهھىمهھۇلال

قىلمىغان، مۇشرىكالرنى الله يولىدا دۈشمهن تۇتمىغان ۋه ئۇالرغا ئاداۋهت قىلىش ئارقىلىق 
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شهيخۇل ئىسالم » .اللهقا يېقىنچىلىق ئىزدىمىگهن كىشى چوڭ شېرىكتىن قۇتۇاللمايدۇ

جۇدا -لىرىدىن ئاداجۇدا بولۇشنى مۇشرىكالرنىڭ مهئبۇد-مۇشرىكالرنىڭ ئۆزىدىن ئادا

  .بولۇشتىن مۇھىم دهپ كۆرسهتتى

بىز سىلهردىن ۋه «:ھهمده ئىبنى ئهتىق رهھىمهھۇلالھ الله تائاالنىڭ  شهيخ

دېگهن ئايىتى ھهققىده ».جۇدامىز- سىلهر اللهنى قويۇپ ئۇلۇغالۋاتقان نهرسىلهردىن ئادا

يهنى الله سۇبھانهھۇ .باربۇ يهرده ئىنتايىن ئىنچىكه بىر نۇقتا «: توختىلىپ مۇنداق دهيدۇ

جۇدا بولۇشنى اللهنى قويۇپ -ۋهتهئاال اللهنىڭ غهيرىگه چوقۇنىدىغان مۇشرىكالردىن ئادا

چۈنكى . جۇدا بولۇشنىڭ ئالدىغا قويدى-چوقۇنىلىۋاتقان باتىل مهبۇدالردىن ئادا

جۇدا -چۈنكى بىر ئادهم باتىل ئىالھالردىن ئادا.بىرىنچىسى ئىككىنچىسىدىن مۇھىم

جۇدا بولمايدىكهن، ھهرگىزمۇ پهرزنى -ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلغانالردىن ئادا پ،بولۇ

جۇدا بولۇش ئۇالرنىڭ مهبۇدلىرىدىن - ئهمما مۇشرىكالردىن ئادا.بېجىرگهن بولمايدۇ

 )ئىبراھىم ئېيتتى(«: تۆۋهندىكى ئايهتلهرگه قاراڭ.جۇدا بولۇشنى تهقهززا قىلىدۇ-ئادا

» ... چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلهردىن يىراق بولىمهنسىلهردىن ۋه سىلهر اللهنى قويۇپ

،مانا بۇ يهردىمۇ اللهنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلهردىن يىراق بولۇشنىڭ )48مهريهم (

ئۇالردىن ) ئىبراھىم(ئۇ«:ۋه يهنه.ئالدىغا ئۇ چوقۇنغۇچىالردىن يىراق بولۇش كهلتۈرۈلدى

،ۋه )49مهريهم (» ... يىراقالشتىۋه ئۇالرنىڭ اللهنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلىرىدىن

سىلهر ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ اللهدىن باشقا ئىبادهت قىلىدىغان !) ئى يىگىتلهر(«:يهنه

، سىز مانا بۇ نۇقتىنى ئوبدان بىر )16كهھف (» ...بۇتلىرىدىن ئايرىلغان ئىكهنسىلهر

مه بۇ سىزگه اللهنىڭ دۈشمهنلىرىگه دۈشمهن بولۇشتا كۆرسهت!.ئويلىنىپ بېقىڭ

لېكىن ئۇ . نۇرغۇن كىشىلهر باركى،ئۇالردىن شېرىك ئىشالر سادىر بولمايدۇ.بېرىدۇ

 .بۇنىڭ بىلهن ئۇ ھهرگىز مۇسۇلمان بواللمايدۇ.شېرىك ئهھلىگه دۈشمهنلىك قىلمايدۇ

مۇشرىكالرغا  شهيخبۇيهرده (».چۈنكى ئۇ بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ يولىنى تاشلىدى

لمايدىغان،ھهتتا مۇھهببهت قىلىدىغان كىشىلهرنى قهلبىده بولسىمۇ دۈشمهنلىك قى

  .)الله ئوبدان بىلگۈچىدۇر.مهقسهت قىلغان بولىشى مۇمكىن

كىشى شېرىكتىن «:ئابدۇللهتىف ئىبنى ئابدۇراھمان مۇنداق دهيدۇ شهيخ
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جۇدا -قۇتۇلۇپ، تهۋھىدنى ياخشى كۆرۈپ قېلىشى،لېكىن شېرىك ئهھلىدىن ئادا

شى كۆرۈش،ئۇالرغا ياردهم بېرىشنىڭ بولماسلىقى بىلهن بولۇش ۋه تهۋھىد ئهھلىنى ياخ

نهپسىگه - بۇنداق بولغاندا ئۇ ئۆزىنىڭ ھاۋايى.مۇمكىن دىنىدا بىر كهمتۈكلۈك قويۇشى

ئهگهشكهن ۋه شېرىكنىڭ بىر قىسمىغا كىرگهن،دىنىنى يىقىتقان،تهۋھىدنىڭ تهۋھىد 

چۈنكى . ىۋهتكهن بولىدۇئۇنىڭسىز پۇت تىرهپ تۇرالمايدىغان مۇھىم بىر ئاساسىنى تاشل

ئۆزىنى پهيدا قىلغان ۋه بېجىرىم .ئۇ الله ئۈچۈن ياخشى كۆرمهيدۇ ۋه يامان كۆرمهيدۇ

دېگهن » الاله االاهللا«مانا بۇ ھۆكۈم .قىلغان زات ئۈچۈن دۈشمهنلهشمهيدۇ ۋه دوستالشمايدۇ

  ».گۇۋاھلىقتىن ئېلىنىدۇ

ئهڭ ياخشى ۋاستىسى اللهقا يېقىنچىلىق قىلىشنىڭ «:ئۇ يهنه مۇنداق دهيدۇ

اللهنىڭ مۇشرىك دۈشمهنلىرىگه نهپرهتلىنىش،ئۆچ كۆرۈش،دۈشمهنلىشىش ۋه جىھاد 

بهنده مۇشۇنىڭ بىلهن مۆئمىنلهرنى تاشالپ،ئۇالرنى دوست تۇتۇپ قېلىشتىن .قىلىشتۇر

ئهگهر ئۇ بۇنداق قىلمىسا،دىن دۈشمهنلىرىنى دوست تۇتۇش ئۇنىڭ دىنىغا .ساقلىنااليدۇ

ئۇنى ئاساسىدىن  ئىسالمنى يىقىتىپ تاشاليدىغان، .هتكۈزىدۇچوقۇم زىيان ي

  ».قومۇرىۋېتىدىغان ئىشالردىن قاتتىق ھهزهر ئهيلهش كېرهك

  :سۇاليمان ئىبنى سهھمان مۇنداق دهيدۇ

  كىمده كىم مۇشرىكالرنى تۇتماس دۈشمهن،

  .ئۆز دىنىغا سالغان بوالر ئۆزى كهتمهن

  ئهمهس ئۇ مۇھهممهدنىڭ سۈننىتىده

  .قويسۇن توغرا يولدا ئهمهس ئىكهنبىلىپ 

مۇسۇلمان ئۈچۈن ئۆزىنىڭ مۇشۇ «:مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب مۇنداق دهيدۇ

 گۇرۇھنىبۇ ئارقىلىق ئۇ مۆئمىن .تهۋه ئىكهنلىكىنى ئاشكارىالش شهرتتۇر گۇرۇھقامۆئمىن 

ى چىققۇچى ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ تاغۇتالرغا قارش.ۋه ئۆزىنى كۈچهيتىدۇ ۋه تاغۇتالرنى قورقۇتىدۇ

  ».قىلمىغۇچه دۈشمهنلىكنى ئوبدان قىلغان بولمايدۇئاشكارا ئىكهنلىكىنى  گۇرۇھتا

مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ ئىككى ئوغلى ھۈسهيىن ۋه ئابدۇلالھتىن بۇ 

دىنغا كىرگهن، بۇ دىننىڭ ئهھلىنى ياخشى كۆرگهن،لېكىن مۇشرىكالر بىلهن 
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ىلمىغان كىشى توغرىلىق سورالغاندا،ئۇالر مۇنداق دۈشمهنلهشمىگهن ۋه ئۇالرنى ئىنكار ق

مهن مۇشرىكالر بىلهن ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ «:كىمده كىم «:دهپ جاۋاب بهرگهن

دېگهن بولسا ئۇ ».ئۇالرنى ئىنكار قىلمايمهن. دۈشمهنلىرى بىلهن دۈشمهنلهشمهيمهن

كىشىلهرنىڭ ئۇ خۇددى الله تۆۋهندىكى ئايهتته سۈپهتلىگهن .شهكسىز مۇسۇلمان ئهمهس

بهزىسىگه ئىشىنىپ، بهزىسىنى ئىنكار )پهيغهمبهرلهرنىڭ(«:ۇالرئ«:قاتارىدا بولىدۇ

 .ئارىسىدا ئوتتۇرا يول تۇتماقچى بولىدۇ)ئىمان بىلهن كۇفرىنىڭ(ۋه.دهيدۇ ».قىلىمىز

بىز كاپىرالرغا . ھهقىقى كاپىرالردۇر)ئىماننى دهۋا قىلىۋاتقان بولسىمۇ(ئهنهشۇالر 

  )151-150نىسا (».تهييار قىلدۇقب ئازاخورلىغۇچى 

  :سۇاليمان ئىبنى سهھمان مۇنداق دهيدۇ

  دۈشمهن بول مۇھهممهدكه دۈشمهن بولغانغا،

  .دوستى بول ھىدايهتكه ئىگه بولغانغا

  ياخشى كۆر مۆئمىننى الله يولىدا،

  .ئۆچ بول الله ئۈچۈن ئىسيانكارالرغا

  دىن نېمه؟ئهگهر ئۇ دوستلۇق بولمىسا،

  .لمىسا يولدىن ئازغانغادۈشمهنلىك بو

  :ئۇ يهنه مۇنداق دهيدۇ

  سهن راستال اللهنى تونۇغان بولساڭ،

  دۈشمهنلىك قىلىسهن ئاڭا تانغانغا،

  مهخپى،ئاشكارا بولىسهن ھهقكه دوست 

  .ياردهممۇ بهرمهيسهن كاپىر بولغانغا

  

  بولمايدۇ، ھېسابمهن مۆئمىن دهپ قويسا 

  .ئهسلىگىن بار ئاڭا كۆپلىگهن شهرتلهر

  ۇفرىنى ئىنكار قىل ھهرقايسى جايدا،ك

  .ئۆگهتكهن بۇ شهرتنى ئايهت ۋه نهسلهر
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  كۇفرىنىڭ ئهقلىنى دۆتكه چىقارغىن،

  .نامدىمۇ بىرلهشسۇن جىسمىدا پهسلهر

  ھالدا،ئاشكارا تهۋھىدنى بايان قىل 

  .ئۇالرنى چاقىرغىن،بول ھهقكه ئهسكهر

  مانا بۇ توغرا دىن، مانا ھىدايهت،

  .بولساڭ گهر ئهسلهرئىبراھىم يولىدۇر،

جۇدالىقنى ئاشكارىالش ھهممه -بىز مانا مۇشۇ دۈشمهنلىك ۋه ئادا تهبىئىيكى

ھهتتا دىننى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىۋاتقان،اللهنىڭ دىنىغا دۈشمهنلىكىنى -ئادهمگه

 ئومۇمىي كىشىلهرگىمۇئىپادىلىمىگهن، قهلبىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزلىنىۋاتقان 

باشتا . چوقۇم ساقلىنىدۇ قهلبتهلېكىن بۇ ئۇالر شېرىكتىن پۈتۈنلهي تازىالنغۇچه .ىزدېمهيم

اللهقا ئىتائهت قىلىشقا ھېكمهت بىلهن چىرايلىقچه چاقىرىلغان زالىم كىشىلهر ئهگهر 

بىزنىڭ دهۋىتىمىزغا ئاۋاز قوشسا،دىننى قوبۇل قىلسا،ئۇالر بىزنىڭ قېرىندىشىمىز 

لېكىن ئۇالر . كۆرىمىزهقا بولغان ئىتائىتىنىڭ مىقدارىدا ياخشى ۋه بىز ئۇالرنى الل.بولىدۇ

بولۇپ بولغاندىن كېيىنمۇ باش تارتسا، چوڭچىلىق قىلسا،ئۆزىنىڭ ئاشكارا ھۆججهتلهر 

باتىل ۋه شېرىك ئىشلىرىنى داۋامالشتۇرسا، اللهقا دۈشمهن بولىدىغان سهپته چىڭ 

بهلكى ئۇالرغا ئۇالردىن .ۈش يوقتۇرۇۋالسا،ئۇالرغا چىرايلىق گهپ ۋه چىقىشىپ ئۆت

شۇڭا بۇيهرده مۇشرىك ۋه .بولىدۇ جۇدا بولۇش ۋه دۈشمهنلىكنى ئاشكارىالش پهرز-ئادا

كاپىرالرنىڭ ھىدايىتىگه ھېرىس بولۇش،دىنغا خىزمهت قىلىش،يهتكۈزۈشته يۇمشاق 

بولۇش،ھېكمهت ۋه چىرايلىق ۋهز نهسىھهتلهرنى ئىشلىتىش بىلهن اللهنىڭ دىنىدىكى 

هببهت،ئاداۋهت،دوستلۇق ۋه دۈشمهنلىك مهسىلىسىنىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىش مۇھ

ئى الله «شۇنىڭ بىلهن ئۇالر . ئارىالشتۇرىۋاتىدۇچۈنكى نۇرغۇن كىشىلهر بۇ ئىشتا .كېرهك

دېگهن ھهدىسلهرگه ئوخشىغان شهرئى » .قهۋمىمنى ھىدايهت قىلغىن، ئۇالر ئۇقمايدۇ

  ».لمهيۋاتىدۇئاساسالرنى مۇۋاپىق ئورۇنىدا چۈشۈنه

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئىنسانالرنىڭ ئۆزىگه ئهڭ يېقىنى بولغان دادىسىدىن 

 ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ شېرىكى ۋه كۇفرىسىدا داۋاملىق تۇرىۋالىدىغانلىقى ئايدىڭ بولىۋېدى،
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يهنى ئىبراھىم (ئۇنىڭغا«:الله تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ.جۇدا بولدى-ئۇنىڭدىن ئادا

ئاشكارا اللهنىڭ دۈشمىنى ئىكهنلىكى ) يهنى دادىسىنىڭ(ئۇنىڭ)مغائهلهيھىسساال

بۇ ئىش ئىبراھىم  ،)114تهۋبه (».جۇدا بولدى- دادىسىدىن ئادا بولىۋېدى،

ئهلهيھىسساالم دادىسىنى ھېكمهت ۋه گۈزهل نهسىھهتلهر بىلهن دهۋهت قىلىپ بولغاندىن 

 .ماڭا ئهگهشكىن. نازىل بولدى ماڭا سهن بىلمهيدىغان بىلىملهر!ئى ئاتا«.كېيىن بولغان

مهن سېنىڭ مهرھهمهتلىك !ئى ئاتا«،)43مهريهم (».سېنى توغرا يولغا باشاليمهن

» .اللهنىڭ ئازابىغا قېلىشىڭدىن،شهيتاننىڭ ھهمراھىغا ئايلىنىپ قېلىشىڭدىن قورقىمهن

بىلهن الله ئۇنى پهيغهمبهر قىلىپ  ،مۇسا ئهلهيھىسساالممۇ پىرئهۋىن)45مهريهم (

 ئۇنىڭغا يۇمشاق سۆز قىلىڭالر،«:الله تائاال مۇنداق دهيدۇ.تكهنده مانا مۇشۇنداق بولغانئهۋه

قورقۇشى )ئاقىۋىتىدىنھهددىدىن ئاشقانلىقىنىڭ (نهسىھهتنى قوبۇل قىلىشى،ياكى- ۋه ۋهز

، مۇسا ئهلهيھىسساالم اللهنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن دهسلهپ يۇمشاق )44تاھا (».مۇمكىن

سېنى .پاك بولۇشنى خاالمسهن؟)كۇفرىدىن ۋه گۇناھتىن:(ائۇنىڭغ«:قىلدىسۆز 

 )ئۇنى تونۇساڭ پهرۋهردىگارىڭدىن. (خاالمسهن؟ پهرۋهردىگارىڭنى تونۇشقا يېتهكلىشىمنى

، يهنه )19-18نازىئات (» .دېگىن) ياخشى ئهمهللهرنى قىلىسهن( ده،- قورقىسهن

يالغانغا  پىرئهۋىننىڭ. تىنۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسهت مۇسا ئهلهيھىسساالم پىرئهۋىنگه

چىقىرىش،دۈشمهنلىك قىلىش ۋه ئۆزىنىڭ باتىلىدا چىڭ تۇرۇش قاتارلىق قىلمىشلىرى 

!) ئى پىرئهۋىن(«:مۇسا«:بولىۋېدى،مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا مۇنداق دېدىئاشكارا 

مېنىڭ (نى پهقهت ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پهرۋهردىگارى)يهنى توققۇز مۆجىزه(بۇالر

گهرچه تىلىڭدا (دهلىل قىلىپ نازىل قىلغانلىقىنى سهن) استلىقىمنى ئىسپاتاليدىغانر

! ئوبدان بىلىسهن،مهن سېنى،ئى پىرئهۋىن)ئىقرار قىلمىساڭمۇ دىلىڭدا ئهلۋهتته

ۋه ھهتتا ئاخىرى ) 102ئىسرا (» .دېدى» ھهقىقهتهن، ھاالك بولىدۇ دهپ ئوياليمهن

كىشىلهرنى يولۇڭدىن ئازدۇرۇش ! هردىگارىمىزئى پهرۋ«:مۇسا ئېيتتى«: مۇنداق دېدى

ۋه ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ چوڭلىرىغا ھاياتى دۇنيادا  پىرئهۋىنگه- !ئى پهرۋهردىگارىمىز- ئۈچۈن

! پهرۋهردىگارىمىز. مۈلۈكلهرنى بهرگهن ئىكهنسهن- زىننهت بۇيۇملىرىنى،تۈرلۈك مال

ىلغىن،شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ ماللىرىنى ھاالك قىلغىن، ئۇالرنىڭ دىللىرىنى قاتتىق ق
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 ،چىرايلىق سۆزلهش،)88يۇنۇس (».ئۇالر ئىمان ئېيتماي قاتتىق ئازابنى كۆرسۇن

يۇمشاق گهپ قىلىش،ئاسانالشتۇرۇش توغرىسىدا كهلگهن دهلىللهرگه مۇتلهق يۆلىنىپ بۇ 

ئهسلى ئىشلىتىش ئورنىدا ئىشلهتمهيدىغان .دهلىللهرنى ئۆزىنىڭ ئورنىغا قويمايدىغان

سىلىده ئوبدان بىر توختىلىپ بېقىشى،بۇنى ئوبدان تهپهككۇر قىلىپ، كىشىلهر بۇ مه

  .......ئهگهر ئۇالر اللهقا ئىخالسى بار كىشىلهر بولسا.ياخشى چۈشىنىشى كېرهك

  

  ھازىرقى زامان تاغۇت ھۆكۈمرانلىرىغا تۇتىدىغان مهيدان-12

  

ىل يۇمشاق يهنى بارلىق ۋه ھهرخ.ئۇالر يهنه مۇنداق بىر ئىشنى بىلىۋېلىشى كېرهك

ۋه سىلىق ۋاستىلهر بىلهن دىن چۈشهندۈرۈلگهن،ئۇنىڭغا الله نازىل قىلغان نهرسىنىڭ 

غهيرى بىلهن ھۆكۈم قىلىشنىڭ كۇفرى ئىكهنلىكى بايان قىلىنغان، ۋه ئۇمۇ اللهنىڭ 

شۇنداق ... شهرىئىتىنىڭ غهيرى بىلهن ھۆكۈم قىلىشنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنى بىلگهن

ره دهۋهتچىلهرگه يالغان ۋهدىلهرنى بېرىپ،شېرىن سۆزلىرى بىلهن تۇرۇغلۇق سىرتىدا بىچا

چوڭچىلىق قىلىدىغان ۋه ئۆزىنىڭ باتىلىدا  ئهمهلىيهتتهئۇالرنى ئهخمهق قىلىدىغان،

ئهۋج  كۈنسېرىشهھهرلهر ۋه كىشىلهر ئارىسىدا  پاساتنىڭداۋاملىشىدىغان،كۇفرى ۋه 

غان،مۆئمىن دهۋهتچىلهرگه بولسا قاتتىق ئېلىشىغا سۈكۈت قىلىدىغان ۋه بۇنى ئىقرار قىلىدى

تۇرىدىغان،ئىسالھ قىلغۇچىالرنى قىستايدىغان ۋه ئۇالرنى ھهردائىم كۆزىتىپ 

شۇۋاقتنىڭ ئۆزىده يهنه اللهنىڭ دىنىغا جهڭ ئېالن قىلدىغانالرغا كهڭچىلىك  ...تۇرىدىغان

انالشتۇرۇپ، ۋاستىلىرىنى ئاسپاسات قىلىدىغان،اللهنىڭ دۈشمهنلىرىگه بۇزۇقچىلىق ۋه 

ۋه ئاتىزىملىرى ئۈچۈن تهشۋىقات ۋاستىلىرىنى بويسۇندۇرۇپ پاساتلىرى ئۇالرغا،ئۇالرنىڭ 

 بېرىدىغان،ئۇالرنىڭ شېرىك،توقۇلما قانۇنلىرىغا قارشى تۇرىدىغان،ئىنكار قىلىدىغان،

جۇدا بولىدىغان ياكى كىشىلهرگه ئۇنىڭ باتىل ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ بېرىدىغان -ئادا

كۇفرى بىلهن لىق تولغانلىقى ئاشكارا ىلهرنى جازااليدىغان قانۇنالرنى چىقىرىدىغان،كىش

 ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم قىلىشىدا چىڭ تۇرىدىغان، كىشىلهرنىڭئېنىق بولغان ھاكىمالرنىڭ 
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كىشىگه چىرايلىق ....بىلىپ تۇرۇپ اللهنىڭ شهرىئىتى ۋه ھۆكمىگه بويسۇنمايدىغان

 - هنسهپ ناملىرى بىلهن ئاتاش،ئۇالرنىڭ ھېيتسۆز قىلىش، چىقىشىپ ئۆتۈش،م

بايراملىرىنى تهبرىكلهش ياكى ئۇالرغا ۋه ئۇالرنىڭ ھۆكۈمىتىگه دوستلۇق ئىزھار قىلىش 

بهلكى ئۇالرغا خۇددى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ بىلهن .ھهرگىز توغرا بولمايدۇ

ڭ شېرىك قانۇن ۋه بىز سهندىن،سېنى«:بىرگه بولغانالر ئۆز قهۋمىگه ئېيتقاندهك

بىز . بىز سىلهرنى ئىنكار قىلدۇق.جۇدامىز- دهستۇرىڭدىن،كۇفرى ھۆكۈمىتىڭدىن ئادا

بىلهن سىلهرنىڭ ئوتتۇرىمىزدا ھهتتا سىلهر اللهقا قايتمىغۇچه،اللهنىڭ قانۇنىغا 

ۋه يهنه . دېيىش كېرهك».بويسۇنمىغۇچه دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك ئاشكارىدۇر

ن دوستلىشىشتىن،ئۇالرغا بويسۇنۇشتىن،ئۇالرنىڭ كارۋېنىدا بىرگه كىشىلهرنى ئۇالر بىله

 مېڭىپ قېلىشتىن، ئۇالرنىڭ باتىلىغا ياردهم بېرىدىغان،ھۆكۈمىتىنى چىڭىتىدىغان،

قانۇنلىرىنى ساقاليدىغان ھهرخىل خىزمهتلهرنى قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ قوشۇنىنى 

  .كۆپهيتىپ قېلىشتىن قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش كېرهك

  

سهلهپلهرنىڭ شهرىئهت تۇرغۇزۇلغان زامانالردىكى زالىم ئهمىرلهرگه تۇتقان -13

  مهيدانى

  شهيتاننىڭ ئالدىشىقىزىقتۇرۇشتىكى  پايدىسىغا ڭدهۋهتنى-14

  

سهلهپ ئالىملىرىنىڭ ئهينى ۋاقتىدىكى ئهمىرلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى 

 ئهمىرلهر بىلهن ھازىرقى ئۇچاغدىكى ۋهھالهنكى-.ناھايىتى كهسكىن ۋه ساپ بولغان

قېنى ھازىرقى زامانىمىزدىكى دهۋهتچىلهرنىڭ  - بولمايدۇتاغۇتالرنى ھهرگىز سېلىشتۇرغىلى

 بۇ دهۋهتچىلهر ئهينى ۋاقىتتىكى ۋهھالهنكى!.كهسكىن مهيدانلىرى تېگىشلىكبولۇشقا 

ئۇ .سهلهپ ئالىمالرغا قارىغاندا بهكراق نام قازاندى،ئهگهشكۈچىلىرىمۇ ناھايىتى كۆپ
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 فاكۇلتېتلىرىنىگه ئوخشاش قانۇن ۋه سىياسهت »دهۋهتچلىرىمىز«سهلهپ ئالىملىرى بۇ 

 ژۇرنالدېگهننى باھانه قىلىپ،سېسىق » بىلىمىزھىيلىسىنى «پۈتتۈرمىگهن،دۈشمهننىڭ 

ئۇالر سۇلتانالردىن ۋه ئۇالرنىڭ  ۋه گېزىتلهرنىمۇ ئوقۇپ باقمىغان،شۇنداق تۇرۇقلۇق

مۈلۈكلهر ۋه باشقا -ۇلتانالر بولسا ئۇالرنى ئىزدهيتتى ۋه مالس.ئىشىكلىرىدىن قاچاتتى

 ئهمما بۈگۈنكى ئۆزىنى سهلهپلهرگه نىسبهت.نهرسىلهر بىلهن ئۆزىگه تارتماقچى بوالتتى

بېرىۋاتقان،لېكىن دىنىنى شهيتان ئالدىۋهتكهنلهر دىنىنىڭ بۇزۇلۇشى بهدىلىگه دۇنياسىنىڭ 

تۈۋىدىن ئىشىك  سۇلتان ئهمىرلهرنىڭ ئۇالر.ياخشىلىنىشىنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ

سهلهف .لېكىن سۇلتانالر ئۇالرغا قاراپمۇ قويماي ئۇالرنى خار قىلىۋاتىدۇ .كهتمهيدۇ

ھهتتا ئۇالرنى ياخشىلىققا .ئالىملىرى زالىم ئهمىرنىڭ قېشىغا كىرىشتىنمۇ چهكلهيتتى

 دىنىغا زىيان ئۇالر.بۇيرۇپ،يامانلىقتىن توسۇشنى ئىراده قىلغان كىشىلهرنىمۇ توساتتى

چۈنكى ئۇالر زالىم ئهمىرنىڭ قېشىغا .يىتىپ قېلىشىدىن ئهنسىرهپ شۇنداق قىلغان

كىرسه ئۇالر بىلهن چىقىشىپ ئۆتۈش، ئۇالرنى ھۆرمهتلهپ چىرايلىق مۇئامىله قىلىش 

قاتارلىق ئىشالر سادىر بولۇپ ....ياكى ئۇالرنىڭ بهزى باتىللىرىغا سۈكۈت قىلىش 

شۇڭا ئۇالر ئهمىرلهردىن يىراقلىشىشنى ئۇالرنىڭ ناچار ئهھۋالىغا .قېلىشى مۇمكىن ئىدى

 سىز سوفيان سهۋرى.جۇدالىق دهپ تونۇيتتى-ئهڭ ياخشى ئىنكار ۋه ئادا نىسبهتهن

ئۇئۇبباد ئىبنى .نىڭ مۇنۇ سۆزىگه قۇالق سېلىپ بېقىڭ) سهلهفلهرنىڭ مهشھۇر ئالىمى(

رلهر بىلهن يېقىنلىشىپ قېلىشتىن سهن ئهمى«: ئۇببادقا يازغان خېتىده مۇنداق دهيدۇ

سهن ئهمىرلهرگه «:ۋه ساڭا.قېلىشىتىن ساقالنئارىلىشىپ ياكى بىرهر ئىشتا ئۇالر بىلهن 

يېقىنلىشىش ئارقىلىق مهزلۇمالرنىڭ ھهققىنى ئېلىپ بېرىسهن ۋه قوغدايسهن ياكى 

 ...رشۈبھىسىزكى بۇ شهيتاننىڭ ئالدىشىدۇ.دىيىلىشىدىن ساقالن».زۇلۇمنى ئازايتىسهن

 !.سىز سوفيان سهۋرىنىڭ بۇ سۆزىگه قاراڭ» .بۇنى پهقهت بۇزۇق ئالىمالر شوتا قىلىۋالىدۇ

شهيتاننىڭ «دهپ سۈپهتلهۋاتقان نهرسىنى »دهۋهتنىڭ پايدىسى«ئۇ بۈگۈنكى دهۋهتچىلهر

خۇددى زامانىمىزدىكى دىن - ئۇ ھهرگىزمۇ دوستىغا.دهپ ئاتىدى »ئالدىشى

تنىڭ مهنپهئهتى ۋه دىننىڭ نۇسرىتىنى تاما قىلىش بىلهن دۈشمهنلىرىنىڭ قۇچىقىدىن دهۋه

!! ئى قېرىندىشىم« :-قىلىۋاتقان كۆپلىگهن دهۋهتچىلهر قىلىۋاتقاندهك زايه ئۆمۈرلىرىنى
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سهن  ۋهزىرلهر مهجلىسى ياكى  .غا يېقىنالش)باشلىقالر(ئۇالر.ئۆزۈڭنى چىڭ تۇت

اڭ، زۇلۇمنى ئازايتىشىڭ ۋه دۆلهت مهجلىسىده بىرهر مهنسهپ ياكى ئورۇنغا ئىگه بولس

ئاسىي ۋه بۇ خىزمهتنى ھهرگىزمۇ .قېرىنداشلىرىڭغا مهنپهئهت يهتكۈزۈشۈڭ مۇمكىن

» .....ۋه ..... ۋه ..... فاجىرالرنىڭ چوڭچىلىق قىلىشىغا تاشالپ بهرمه

ۋاستىسى دهپ -بهلكى بۇنى بۇزۇق ئالىمالرنىڭ دۇنياغا ئېرىشىشتىكى شوتىسى.دېمىدى

ۆزىنىڭ ئۇ ئهمىرلهر كاپىر بولمىغان شۇ زامانىسىده شۇنداق دېگهن ئۇ ئ. سۈپهتلىدى

اللهقا .اللهتىن ئهپۇ سورايمىز!. بولسا،بىزنىڭ بۇ زامانىمىزدا ئهھۋال نېمه بولىشى كېرهك؟

 .سېغىنىپ بۇ زامان ئهھلىنىڭ ۋه ئۇالرنىڭ ئالداشلىرىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمىز

  :هت قىلسۇنرهھم الله مۇنداق دېگهن كىشىگه

  ئۇالر يۈگرىشىپ، بۇ مهجلىسكه كېلهر

  .جىنايهت ۋه كۇفرىغا لىق تولسىمۇ

  قۇرئان ھاكىم بولىشىنىڭ ئورنىغا،

  .كۇفرى قانۇن يوليورۇقالر بهرسىمۇ

  ھهي جامائهت ۋهيران بولۇپ كېتىڭالر ،

  .مۆئمىن تۇرۇپ كۇفرىغا باش ئهگدىڭالر

وفيان سهۋرىنىڭ تۆۋهندىكى شهيخۇلئىسالم مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب س

كىمكى بىدئهت ئهھلى بىلهن بىرگه « :يهنى سۆزىنى ناھايىتى كۆپ تهكراراليتتى،

  :تۇرىدىكهن تۆۋهندىكى ئۈچ ئىشنىڭ بىرسىدىن قۇتۇاللمايدۇ

 .يا ئۇ بۇ بىدئهتچى بىلهن بىرگه يۈرىشى بىلهن باشقا كىشىلهرگه پىتنه بولىدۇ-

ئهگهر بۇ بىدئهتچىنىڭ «:ىلهن بىرگه يۈرگىنىگه قاراپباشقا كىشىلهر ئۇنىڭ بىدئهتچى ب(

ئارىالشماس قىلغىنى يامان ئىش بولغان بولسا بۇ سالىھ كىشى ھهرگىزمۇ بۇنىڭ بىلهن 

دهپ، بىر قىسىم بىدئهت ».شۇڭا ئۇنىڭ قىلغىنى بىدئهت ئهمهس ئوخشايدۇ .ئىدى

كىمكى «:دىھهدىسته مۇنداق دهپ كهل.) ئىشالرنى ئىنكار قىاللماسلىقى مۇمكىن

ۋه بۇئىشقا  ئهجرىئىسالمدا بىر ياخشى ئىشنى يولغا قويىدىكهن،ئۇنىڭغا بۇ ئىشنىڭ 

كىمكى .ئۇالردىن كېمهيتىلمهستىن تولۇق بېرىلىدۇ ئهجرىئهمهل قىلغان كىشىلهرنىڭ 
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ئۇنىڭغا بۇ ئىشنىڭ گۇناھى ۋه بۇ ئىشقا  يامان ئىشتىن بىرنى يولغا قويىدىكهن،

مۇسلىم (».ئۇالردىن كېمهيتىلمهستىن پهيدا قىلغۇچىغا بولىدۇئهگهشكهنلهرنىڭ گۇناھى 

  )رىۋايىتى

بۇ ئىش ئۇنى ئازدۇرىدۇ ۋه بۇ .ياكى بۇ ئىشنى ئۇ ياخشى كۆرۈپ قالىدۇ-

  .سهۋهبلىك دوزاخقا كىرگۈزىدۇ

 ئۆزۈمگهمهن .ئۇالرنىڭ سۆزلىرى بىلهن كارىم يوق«:ياكى ئۇ مۇنداق دهيدۇ-

ىدىن كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه ۋاقىت خاتىرجهم كىمكى ئۆزىنىڭ دىن» .ئىشىنىمهن

  ».....الله ئۇنىڭدىن دىننى تارتىۋالىدۇ بولىدىكهن،

ئېيتىلغان سۆز  نىسبهتهنمانا بۇ بىدئهتچىلهر بىلهن بىرگه تۇرغۇچىالرغا 

، بۇ بىدئهتچىلهرنىڭ بىدئهتلىرى كۇفرى قىلغۇچى بىدئهت ئهمهس ۋهھالهنكى -بولسا

ىن بولغان مۇشرىك مۇرتهدلهر بىلهن بىرگه ئولتۇرۇشنىڭ  قانۇننىڭ غالچىلىرىد-ئىدى

دېگهن سۆزنى » مهن ئۆزۈمگه ئىشىنىمهن«سىز ئۈچىنچى سۆزدىكى !.ھۆكمى نېمه بوالر؟

مۇشۇ سۆز تۈپهيلىدىن زامانىمىزدىكى قانچىلىغان دهۋهتچىلهرئېزىپ .ئويالپ بېقىڭ

  .اللهتىن ئىمانىمىزغا ساالمهتلىك تىلهيمىز!....كهتمىدى

ه تائاال ئهگهشكۈچىلىرى بۇنىڭ كهينىده دىن ئۈچۈن نۇسرهت بار دهپ الل

الله ئهززه ۋه جهلله .خىيال قىلىۋاتقان مايماق يولالرنىڭ ھهممىسىنى ئىنكار قىلدى-خام

زالىمالرغا يېقىنلىشىشنىڭ نۇسرهت ياكى دىنى مهنپهئهتنى ئۈمىد قىلغىلى بولمايدىغان 

الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال مۇھهممهد . ش ئىكهنلىكنى ئوچۇق بايان قىلدىئى

بۇ سۈره پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ (ئهلهيھىسساالمنى قېرىتىۋهتكهن سۈره ھود تا

دهۋهت يۈكىنىڭ ئېغىرلىقىنى ئهمىلى مىسالالر ئارقىلىق بايان قىلغاچقا بۇ رهسۇلۇلالھنى 

دهۋزهخ ) لساڭالرمايىل بو(زالىمالرغا مايىل بولماڭالر،«:مۇنداق دهيدۇ.) قېرىتىۋهتكهن

ئاندىن كېيىن .ئازابىغا قالىسىلهر،سىلهرگه اللهتىن باشقا ھېچقانداق ياردهمچى يوقتۇر

،بۇنداق تاغۇتالر بىلهن ياغلىشىپ )113ھود (».ھېچقانداق ياردهمگه ئېرىشهلمهيسىلهر

ئۆتۈشته ۋه مايماق يولالرنىڭ ئارقىسىدا اللهنىڭ دىنى ئۈچۈن ھېچقانداق نۇسرهت ۋه 

گهرچه بهڭگىنىڭ خىيالىنى قىلىدىغانالر شۇنداق شېرىن .ئهمهس هت مهۋجۇتمهنپهئ
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ئى ....پهقهت دوزاخ ئازابى بار بۇ يولالرنىڭ كهينىده.....خىيالالرنى سۈرسىمۇ

  .هپدانالرغا ھهرگىز ئالدانمىغىنگ سهن بۇ ۋاالقتهگكۈر...ئۇيقۇڭدىن ئويغان !قېرىندىشىم

  

  

  لىرىزالىمالرغا مايىل بولۇشنىڭ مهنى-15

  

  

مايىللىق  يۆنىلىشنىدېگهن ئايهتتىكى »زالىمالرغا يۆلهنمهڭالر«مۇپهسسىرلهر -

  .دهپ تهپسىر قىلدى

بۇ دېگهنلىك سىلهر ئۇالرغا مۇھهببهت ۋه سىلىق «:ئهبۇ ئالىيه مۇنداق دهيدۇ-

  ».سۆز قىلىش بىلهن قىلچىلىكمۇ مايىل بولماڭالر،دېگهنلىكتۇر

 ئۇالرغا سىياھ ئىزىپ بهرسه ياكى كىم«:سوفيان سهۋرى مۇنداق دهيدۇ-

  ».قهلىمىنى ئۇچالپ بهرسه،ياكى قهغهز سۇنۇپ بهرسه مايىل بولۇشنىڭ ئىچىگه كىرىدۇ

الله ئهززه ۋه جهلله دۈشمهنلىرىگه «:ھهمده ئىبنى ئهتىق مۇنداق دهيدۇ شهيخ-

 گهرچه بىر ئېغىز يۇمشاق سۆز بىلهن بولسىمۇ مايىل بولغانالرغا دوزاخ ئازابى بىلهن

  ».سالدى تهھدىت

ئۇ نهجدىنىڭ سهلهف ئىماملىرىنىڭ (ئابدۇللهتىف ئىبنى ئابدۇراھمان شهيخ

سۆزلىرىنى  نىڭ مهنىسى توغرىسىدىكى مۇپهسسرلهرنىڭ يۇقىرىقى»مايىل بولۇش«)بىرى

بۇنداق بولىشى شۇنىڭ ئۈچۈنكى شېرىك گۇناھى «:بايان قىلغاندىن كىيىن مۇنداق دېدى

 ئۇنىڭغا اللهنىڭ ئايهتلىرىنى زاڭلىق قىلىش،ئۇنىڭ بۇيرۇق ۋه ئهگهر.ئهڭ ئېغىر گۇناھتۇر

ھۆكۈملىرىنى تاشالش،ئۇنىڭغا قارشى ۋه زىت كېلىدىغان نهرسىلهرنى ئادالهت دهپ ئاتاش 

بۇنىڭ كۇفرى،جاھالهت ۋه !... ؟ يېتهرقوشۇلسا ئهھۋال قايسى دهرىجىگه بېرىپ 

كىمده ئازراق .ۆئمىنلهر ئوبدان بىلىدۇئازغۇنلۇق ئىكهنلىكىنى الله،ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ۋه م

ۋه قهلبىده بىر ھاياتلىق بولىدىكهن،چوقۇم الله ئۈچۈن، اللهنىڭ رهسۇلى  بولسىمۇ غۇرۇر
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اللهنىڭ دىنىنى زاڭلىق  .اللهنىڭ كىتابى ۋه دىنى ئۈچۈن كۈندهشلىك قىلىدۇ ئۈچۈن،

جۇدا -ۇ ۋه ئادقىلغانالرغا ھهرقانداق سورۇن،ھهرقانداق جايدا قاتتىق ئىنكار قىلىد

سهن .مانا بۇ،كاپىرالر بىلهن ئهمىلى جىھاد قىلىشنىڭ ئالدىنقى شهرتىنىڭ بىرىدۇر.بولىدۇ

چوقۇم اللهنىڭ دىنىنى ئاشكارىالشنى،ئۇنى ئهسلىتىشنى ۋه ئۇنىڭغا قارشى تۇرغان 

 .جۇدا بولۇشنى چىڭ تۇت- ، ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ ئهھلىدىن ئادائهيىبلهشنهرسىلهرنى 

اللهنىڭ بۇ .بولىۋاتقان ۋاستىلهرگه دىققهت قىل سهۋهبچى بۇزۇقچىلىقالرغا ئهشۇ چوڭ

نۇرغۇن كىشىلهر بۇنىڭدىن .چهكلهشتىكى بۇيرۇقلىرىنى مۇالھىزه قىلىپ باق ۋاسىتىلهرنى

جۇدا بولىۋاتقان بولسىمۇ،لېكىن ئۇالرغا دوست بولغانالرغا -ۋه بۇنىڭ ئهھلىدىن ئادا

الله ئۇنىڭغا ».ياردهم پهقهت الله تهرىپىدىن. قوغداۋاتىدۇئۈلپهت بولۇپ،ئۇالرنى يانتاياق،

  .ئۇ خۇددى بىزنىڭ زامانىمىزنى كۆرگهندهكال سۆزلىگهن ئىكهن!.رهھمهت قىلسۇن

سىلهر ! ئى قېرىنداشلىرىم«:مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب مۇنداق دهيدۇ شهيخ

 »الاله االاهللا«بۇ . ڭالراسىنى ۋه بېشىنى چىڭ تۇتۇدىنىڭالرنىڭ يىلتىزىنى،ئهۋۋىلىنى،ئاس

ئۇنى ۋه ئۇنىڭ ئهھلىنى . سىلهر بۇنىڭ مهنىسىنى چۈشىنىڭالر.دهپ گۇۋاھلىق بېرىشتۇر

جهھهتتىن يىراق بولسىمۇ ئۇالرنى  نهسهبئۇالر گهرچه سىلهردىن .ياخشى كۆرۈڭالر

بارلىق تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىڭالر،ئۇالرغا . قېرىنداش دهپ بىلىڭالر ئۆزۈڭالرغا

ئۇالرنى ياخشى كۆرگهن،ياكى ئۇالرنى ئاقلىغان، . نلىشىڭالر ۋه يامان كۆرۈڭالردۈشمه

الله «دېگهن،ياكى » مېنىڭ ئۇالر بىلهن ئىشىم يوق«ياكى ئۇالرنى ئىنكار قىلمىغان، ياكى 

دېگهن كىشىلهرنى يامان »مېنى ئۇالر توغرىسىدا ھېچنهرسىگه تهكلىپ قىلغىنى يوق

 ئهمهلىيهتته.يالغاننى توقۇدىئاشكارا تهن بۇ ئارقىلىق اللهقا چۈنكى ئۇالر ھهقىقه .كۆرۈڭالر

الله تائاال ھهممه مۇسۇلمانالرنى كاپىرالرنى يامان كۆرۈشكه تهكلىپ قىلدى ۋه ئۇالرغا 

. جۇدا بولۇشنى پهرز قىلىپ بېكىتتى- دۈشمهن بولۇش،ئىنكار قىلىش ۋه ئۇالردىن ئادا

تۇغقانلىرى بولغان - بالىلىرى ۋه ياكى ئۇرۇقگهرچه بۇ كاپىرالر ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى ياكى

ئۈمىدكى سىلهر رهببىڭالرغا ھېچ نهرسىنى .مۇشۇ ئىشنى چىڭ تۇتۇڭالر.... تهقدىردىمۇ

  )مهجمۇئهتىتتهۋھىد(»....شېرىك كهلتۈرمىگهن ھالدا ئۇچراشقايسىلهر
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ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى دهۋهتنى پاش قىلىپ قويىدۇ ۋه - 16
  ،دېگهن شۈبھىگه رهددىيهه زىت كېلىدۇهتلىككمهخپىي

  

سىز يۇقارىقىالرنى چۈشهنگهندىن كېيىن مۇنۇ بىر ئىشنىمۇ :ئاگاھالندۇرۇش

يهنى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى تۇرغۇزۇش بىلهن دىننىڭ .بىلىپ قويۇڭ

 سهۋهبلهرنى ئۈچۈن مۇھىم ئىشالرنى قىلىشتا يوشۇرۇن ۋه مهخپىي غهلىبىسى

بايان قىلغان  بىزنىڭ يۇقىرىدا.تتۇرىسىدا ھېچقانداق زىتلىق يوققوللىنىشنىڭ ئو

بۇنىڭغا  تهرجىمىھالىداسۆزلىرىمىز ھهرگىزمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قولالنغان ۋه ئۇنىڭ 

لېكىن بۇ .نۇرغۇنلىغان دهلىللهر بولغان بۇ چوڭ سهۋهبنى ھهرگىزمۇ رهت قىلمايدۇ

يهنى ئۇ پىالن ۋه تهييارلىقتىكى .كېرهك لۇشىمهخپىيلىك ئۆزىنىڭ ھهقىقى ئورنىغا قويۇ

ئهمما ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ۋه تاغۇتالرنى، ئۇالرنىڭ .مهخپىيلىكتۇر

باتىل ئىالھلىرىنى ئىنكار قىلىش بولسا ھهرگىزمۇ بۇ مهخپىيلىككه  .قانۇنلىرىنى

ك يولنىڭ بېشىدىن بهلكى بۇ ئاشكارىلىققا تهۋهدۇركى بىز بۇرۇن بايان قىلغانده .كىرمهيدۇ

 بۇنىڭغا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنۇ.قىلىش زۆرۈر بولغان ئىشتۇرئاشكارا تارتىپال 

مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر گورۇھ كىشى ھهمىشه ھهق ئۈستىده «:سۆزى دهلىل قىلىنىدۇ

،ئهمما تاغۇتالر بىلهن )مۇسلىم نهقىل قىلغان(»....بولغان ھالدا تۇرىدۇئاشكارا 

ئېرىشىش  مهنسهپلىرىگهئۆتۈش،ئۇالرنىڭ سهپلىرىگه كىرىش ۋه ئۇالرنىڭ چىقىشىپ 

بهلكى ئۇ زېمىن .ئۈچۈن ئۇنى يوشۇرۇش پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ئهمهس

دىنىمىز .كۈچلىرىگه تهۋه بولغان تهشكىالتالرنىڭ مهخپىيهتچىلىك يولىغا مهنسۇپتۇر

ئۈچۈن،مېنىڭ  ئۆزۈڭالرنىڭ دىنىڭالر سىلهر«:بۇالرغىمۇ مۇنداق بايانات ئېالن قىلىدۇ

،خۇالسه گهپ شۇكى،يوشۇرۇنلۇق پىالن ۋه )6كافىرۇن (» .ئۈچۈن ئۆزۈمدىنىم 

  .ئاشكارىلىق دهۋهت ۋه تهبلىغده بولىدۇ تهييارلىقتا،

سهۋهبى شۇكى،ئىغۋاگهر ۋه  بىزنىڭ بۇ سۆزلهرنى سۆزلهپ يۈرۈشىمىزنىڭ

چۈشىنهلمىگهن كۆپلىگهن  هقىقى رهۋىشتهتۆھمهتخور ياكى پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىنى ھ

قىلىپ ئاشكارا سىلهر چاقىرىۋاتقان بۇ يول بىزنى «: كىشىلهر بىلىمسىزلىكىدىن
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پىالنلىرىمىزنى پاش قىلىپ قويىدىكهن،دهۋهت ۋه ئۇنىڭ مېۋىسىنىڭ  قويىدىكهن،

  . دېيىشمهكته»..قويىدىكهن ۋهيران بولىشىنى تېزلىتىپ

پهقهت بۇ  مېۋىسىدهۋا قىلىنىۋاتقان بۇ دهۋهتنىڭ -:زمۇنداق دهيمى ئۇالرغا ئاۋۋال

 .دهۋهت پهيغهمبهرلىك يولىغا ئۇيغۇن بواللىغاندىال ئاندىن پىشىدۇ ۋه ئىسالھ بوالاليدۇ

بۇ سۆزىمىزگه  رېئاللىقىشهرئى دهلىللهردىن سىرت بۇ دهۋهتنىڭ ھازىرقى  يۇقىرىدىكى

بىلىمسىزلىكى، ئۇالرغا ھهق بىلهن بىز بۈگۈن مۇسۇلمان ئهۋالدالرنىڭ . روشهن گۇۋاھتۇر

باتىلنىڭ ئارلىشىپ كهتكهنلىكى، دوست دۈشمهنلىكنىڭ ئوچۇق بولماسلىقىدىن قاتتىق 

بۇ پهقهت ئهشۇ ئالىمالرنىڭ ۋه دهۋهتچىلهرنىڭ بۇ ھهقنى يوشۇرغانلىقى . قىيىنىلىۋاتىمىز

قىلغان بولسا ۋه ئهگهر ئۇالر بۇنى ئوچۇق بايان .ۋه باتىلغا سۈكۈت قىلغانلىقىدىن بولغان

ئهرزىيهتلهرگه -ئوتتۇرىغا قويغان بولسا،پهيغهمبهرلهر كهبى بۇ يولدا سىناقالرغائاشكارا 

بۇنىڭ .بولغان بوالتتىئاشكارا ئۇچرىغان بولسا،ئهلۋهتته كىشىلهرنىڭ ھهممىسىگه ھهق 

، ئايرىلغان،اللهنىڭ رىسالىتى يهتكۈزۈلگهنئاشكارا بىلهن ھهق ئىگىلىرى باتىلچىالردىن 

 ،ئارىالشتۇرۇۋېتىشبۇ زامانىمىزدىكى كىشىلهرگه ھاسىل بولۇپ قالغان مۇھىم ئىشالردىكى 

 ئالىم قورقۇپ ھهقنى بايان قىلمىسا،.خاتا چۈشىنىش،ئالماشتۇرۋېتىش تۈگىگهن بوالتتى

ئاشكارا جاھىل ئۆزىنىڭ بىلىمسىزلىكى بىلهن ھهقنى بۇرمىالپ سۆزلهۋهرسه،ھهق قاچان 

تهۋھىدى كىشىلهرگه ئاشكاره  ئېتىقادىىڭ دىنى،ئۇنىڭ ئهمىلى ۋه ئهگهر اللهن.بولىدۇ

  .قىلىپ بېرىلهلمىسه،ئهشۇ دهۋهتچىلهر كۈتۈۋاتقان،ئۈمىد قىلىۋاتقان نهتىجه زادى نېمه؟

  

دۆلهت قۇرۇلمىسىمۇ،ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنىڭ بهرپا قىلىنغانلىقى -17
  دىن ئۈچۈن ئهڭ زور مهنپهئهت

  
  ...مۇ؟»سالمى دۆلهتئى«ئۇ نهتىجه 

 ئهرزىيهتلهرنى ئۇچرىسۇن ياكى دهۋهتچىلهر دهۋهت ئوڭۇشسىزلىققا-شۈبھىسىزكى،

كىشىلهرگه ھهقىقى تهۋھىدنى ئاشكارىالش،ئۇالرنى شېرىكنىڭ -تارتىپ كهتسۇن

چىقىرىش ئهڭ چوڭ نىشان ۋه ئهڭ مۇھىم  يورۇقلۇقىغاتهۋھىدنىڭ  قاراڭغۇلۇقىدىن
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  .مهقسهتتۇر

الله «:بوالاليدۇئاشكارا ۋه سىناقالر بىلهنال  لىشىشقارشىدىن پهقهت 

يهنى مۇسۇلمانالرنى (قىلىپ تۇرمىسا مۇداپىئهئىنسانالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسى بىلهن 

يهر يۈزى ئهلۋهتته پاساتقا .ئىدى)كاپىرالرغا قارشى قىلىش بىلهن مۇداپىئه قىلمىسا

  دىنىنىڭ ئۈستۈنلۈكى،،مانا مۇشۇنىڭ بىلهن اللهنىڭ)251بهقهره ( ».ئايلىناتتى

 .كىشىلهرنى شېرىكنىڭ ھهرخىل شهكىللىرىدىن چىقىرىش ۋه قۇتقۇزۇش روياپقا چىقىدۇ

مانا بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن سىناقالر كېلىدىغان،ئۇنىڭ ئۈچۈن قۇربانلىقالر بېرىلىدىغان ئۇلۇغ 

 ..ئىسالمى دۆلهت دېگهن پهقهت مۇشۇ ئۇلۇغ غايىگه يېتىشتىكى بىر ۋاستىدۇر .غايىدۇر

ھېلىقى .قىسسىسىده ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن مۇھىم ئىبرهت بار»ئورهك ئىگىلىرى«

سادىق دهۋهتچى باال دۆلهت قۇرالمىغان ياكى بىرهر ھوقۇققا ئىگه بواللمىغان بولسىمۇ،لېكىن 

بۇ ھهق دىنغا ئهڭ ياخشى ياردهم بهردى ۋه . اللهنىڭ تهۋھىدىنى تولۇق ئاشكاره قىلدى

بۇ .دىن كىيىن ھايات قېلىشنىڭ يهنه نېمه قىممىتى بولسۇن؟بۇنىڭ.شهھىدلىكنى ئالدى

دهۋهتچى ئۆزىنىڭ دهۋىتىده زور مۇۋهپپىقىيهتكه ئېرىشكهن تۇرسا،ئۇنىڭ ئۈچۈن 

دۆلهت قۇرۇلسۇن ياكى .كۆيدۈرۈش، ئازابالش ۋه ئۆلتۈرلۈشنىڭ نېمه زىيىنى بولسۇن؟

  ئورهكلهر كوالنمىسۇن،مۆئمىنلهر كۆيدۈرۈلسۈن ۋه ئۇالرغا قانچىلىغان...قۇرۇلمىسۇن

 .ۋه ئالى بولدىئاشكارا چۈنكى اللهنىڭ كهلىمىسى .ئۇالر غهلىبه قازاندى...بهرىبىر

بۇنىڭغا شهھىدلىكنىڭ ئۇالرنىڭ يوللىرى ۋه جهننهتنىڭ ئۇالرنىڭ مهنزىلى بولغانلىقىنى 

  !...قوشساقچۇ تېخى

. گهشتۈرىدۇبۇ يول دهۋهتنى تۈ«:مانا بۇالر بىلهن سهن ئهشۇ بىلىمسىزلهرنىڭ

دېگهن سۆزلىرىنىڭ قۇرۇق ئىغۋا ۋه »....ئۇنىڭ مېۋىسىنىڭ يوقىلىشىنى تىزلىتىدۇ

چۈنكى بۇ دهۋهت الله ئهززه ۋه جهلله ئۇنى مۇشرىكالر .نادانلىق ئىكهنلىكىنى بىلهلهيسهن

يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ، بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىشقا ۋهده قىلغان اللهنىڭ 

اللهنىڭ دىنىنىڭ نۇسرىتى ۋه .بۇنىڭدا قىلچه شهك يوق.ئۇ چوقۇم بولىدۇ.ۇرئۆزىنىڭ دىنىد

 .باغلىق ئهمهس شهخسلهرگهئۈستۈن بولىشى ھهرگىزمۇ بىر قىسىم ئهشۇ ئىغۋاگهر 

ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ كېتىپ قېلىشى،ھاالك بولىشى ۋهياكى يۈز ئۆرۈشى بىلهن بۇ دىننىڭ 
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ئهگهر «: الله تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ.دۇكېتىپ قالمايدۇ ۋه ھاالك بولماي غهلىبىسى

يۈز ئۆرۈسهڭالر،الله سىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قهۋمنى )اللهنىڭ تائىتىدىن(سىلهر

» )يهنى اللهقا ئىتائهت قىلىدۇ.(ئالماشتۇرىدۇ،ئاندىن ئۇالر سىلهرگه ئوخشاش بولمايدۇ

سىلهردىن كىمكى مۇرتهد !ئى مۆئمىنلهر«:،ۋه يهنه مۇنداق دهيدۇ)38مۇھهممهد (

،ئۇالرمۇ اللهنى ياخشى  كۆرۈدىغانالله ئۇالرنى ياخشى ) ئۇنىڭ ئورنىغا(بولىدىكهن، الله

شهپقهتسىز،اللهنىڭ يولىدا جىھاد كاپىرالرغا ، مۆئمىنلهرگه كۆيۈنىدىغان،كۆرۈدىغان

 .دۇقىلىدىغان ۋه ماالمهت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايدىغان بىر قهۋمنى كهلتۈرى

اللهنىڭ پهزلىدۇركى،الله ئۇنى )سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلىنىش يهنى يۇقىرىدىكى(بۇ

مائىده (».كهڭدۇر،الله ھهممىنى بىلگۈچىدۇر) نىڭ پهزلى(خالىغان كىشىگه بېرىدۇ،الله

باش )اللهنىڭ يولىدا نهپىقه قىلىشتىن(كىمكى «:الله يهنه مۇنداق دهيدۇ ،)54

،چۈنكى الله بىھاجهتتۇر، مهدھىگه ) يهتكۈزهلمهيدۇاللهغا ھېچ زىيان( تارتىدىكهن،

ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زامانالردىن  ،بۇنىڭغا پهيغهمبهرلهر ۋه)24ھهدىد( ».اليىقتۇر

ئۇالر باال ۋه سىناقالرنىڭ ئهڭ قاتتىقىغا .بۇيانقى دهۋهتلىرى ئهڭ ياخشى گۇۋاھچىدۇر

بهلكى .داق تهسىر كۆرسىتهلمىگهنلېكىن بۇ ئۇالرنىڭ دهۋېتىنىڭ نۇرىغا ھېچقان.ئۇچرىغان

مهشھۇر بولىشى ۋه كىشىلهرنىڭ قهلبلىرىگه ۋه سهپلىرىگه ئاشكارا بۇ دهۋهتنىڭ تېخىمۇ 

مانا بۇ ھازىرغا قهدهر اللهقا چاقىرىش يولىدا .ئىچكىرىلهپ كىرىشىنى كۈچهيتكهن

  .هقىقهتتۇربۇ ھېچقانداق شۈبھه بولمىغان ھ.ماڭغۇچىالر يول تېپىپ ماڭىدىغان نۇر بولماقتا

  

ئوتتۇرىغا قويسا باشقىالرغا بۇنى ئاشكارا ئهگهر بهزى دهۋهتچىلهر بۇ يولنى -18
  ئوتتۇرىغا قويۇشنى تهرك ئېتىشكه رۇخسهت بېرىلىدۇ

  

  

يهنى بارلىق .بىلهن بىرگه يهنه بىر مهسىلىنىمۇ بىلىش زۆرۈردۇر يۇقىرىقىالر

ىنكار،ئاداۋهت ۋه دۈشمهنلىكنى دۈشمهن كاپىرالرغا ۋه ئۇالرنىڭ مهبۇدلىرىغا بولغان ئ

 سۈپىتىنىڭ مۇھىم ئاساسى،بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ قىلىش مۇسۇلمان دهۋهتچىنىڭئاشكارا 
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سۈپىتى ۋه توغرا دهۋىتىنىڭ يولى،ۋه بۇ ئىشنى چىڭ تۇتمىغاندا بۇ دهۋهت ھهرگىز غهلىبه 

كىشى  ۇھگۇرقازىنالمايدىغان مۇھىم ئىش بولسىمۇ،بۇنى ھهق ئهھلىدىن بولغان بىر 

بۇ پهقهت .قىلىش ساقىت بولىدۇئاشكارا قىلسا،باشقا ئاجىز كىشىلهردىن بۇنى ئاشكارا 

جاكارالشتىكى گهپ،ئهمما بۇ مهسىله ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،بۇ ھهر بىر ئاشكارا 

چۈنكى ئۇ بىز باشتا بايان قىلغاندهك بىر .مۇسۇلمانغا ھهر زامان ۋه ھهر ماكاندا پهرزدۇر

نىڭ مۇھىم بىر » الاله االاهللا«ىڭ ئىسالمى ئۇنىڭسىز ساغالم بواللمايدىغان ئىنسانن

بۇ ئىش پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىنىڭ مۇھىم ئاساسى تۇرۇغلۇق بۇنى .تهركىبى قىسمىدۇر

قىلىشنى پۈتكۈل دهۋهتنىڭ كۈن تهرتىپ پىالنىدىن چىقىرىۋېتىش ئىسالم دىنى ئاشكارا 

 قىلىدىغان، ئاساس قورقۇشنى ئهھۋالىدا بارلىق ۆزىنىڭۇ ئبهلكى ب.تونۇمايدىغان بىر ئىشتۇر

 قورقمايدىغان نىفاقتىن ياكى قىلمايدىغان پهرۋا ئۆتۈشكه چىقىشىپ بىلهن تاغۇتالر

 ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بىلهن قىلىش تهقلىد ۋه دوراش يولالرنى ۋه پارتىيه ئىنسانىي

  .ئىشىدۇر دهۋهتچىلهرنىڭ ماڭىدىغان غهيرىده مهنھىجىنىڭ

 ئاجرىتىپ دهپ)بولىدۇ ئاشكارلىمىسىمۇ يۇقىرىقىالرنى ئاجىزالر تۈركۈم بىر(-

 ئىشلهتكهنلىكىمىزدىن تاكتىكا ئهقلى ياكى نهپسىمىزدىن-ھاۋايى چىقىرۋېلىشىمىز

 .قويدۇق ئوتتۇرىغا ئاساسهن دهلىللهرگه شهرئى نهقلى نۇرغۇنلىغان بۇنى بهلكى .ئهمهس

 قىلغان مۇالھىزه تارىخىنى ۋاقىتتىكى ئاجىز مهككىده ىڭئهلهيھىسساالمن پهيغهمبهر

 تۆۋهندىكى ئىچىدىكى مىسالالرنىڭ ساناقسىز-سان سىز.بولىدۇ ئاشكارا ئوچۇق بۇ كىشىگه

 بولۇش مۇسۇلمان سهلهمىنىڭ ئىبسهته ئىبنى ئهمرى:مهسىلهن.بېقىڭ قاراپ مىسالالرغا

 »ئهگىشىمهن ساڭا مهن«):االمغائهلهيھىسس پهيغهمبهر (مهن«:دهيدۇ مۇنداق ئۇ .تارىخى

 سهن .بواللمايسهن قادىر بۇنىڭغا كۈنلىرىڭده بۇ سهن«:ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر .دېدىم

 ۋه كهت قايتىپ ئهھلىڭگه ھازىر سهن.كۆرمىدىڭمۇ ئهھۋالىنى كىشىلهرنىڭ ۋه مېنىڭ

 دىسھه بۇ )مۇسلىم(».دېدى»....كهل قېشىمغا ئاڭلىساڭ قىلغانلىقىمنى غهلىبه مېنىڭ

 مهن:مهنىسى دېگهننىڭ»ئهگىشىمهن ساڭا مهن««:دهيدۇ مۇنداق نهۋهۋى ئىمام توغرىسىدا

 .دېگهنلىكتۇر .ئهگىشىمهن ساڭا قىلىشتا ئېالن ئاشكارا دىننى تۇرۇپ، بىرگه بىلهن سهن

 ئاجىز شهۋكىتىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ بۇنىڭغا سهن«:ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر شۇڭا
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 ساڭا ئهرزىيىتىنىڭ كافىرلىرىنىڭ قۇرهيش بىز.بواللمايسهن رقادى ئۈچۈن بولغانلىقى

 قېلىپ ئىسالمىڭدا سهن .بولدى تولۇق ئهجىرىڭ سېنىڭ.ئهنسىرهيمىز قېلىشىدىن يىتىپ

 قازانغانلىقىمنى غهلىبه مېنىڭ.داۋامالشقىن ئىسالمدا ئورنۇڭدا ئۆز ۋه قايتقىن قهۋمىڭگه .قال

 ئاشكارا دىننى رهسۇلۇلالھ كىشىگه بىر بۇ ناما ».دېدى».كهل قېشىمغا بىلسهڭ،ئاندىن

 دهۋىتى ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ۋه دىنى اللهنىڭ چۈنكى.بهردى ئىزنى قىلماسلىققا

 مۇشۇ رهسۇلۇلالھنىڭ غابۇنىڭ.ئىدى تونۇشلۇق ۋه ،مهشھۇر ئاشكارا ئۆزىده ۋاقىتنىڭ شۇ

  »كۆرمىدىڭمۇ؟ هھۋالىنىئ ىشىلهرنىڭك ۋه مېنىڭ سهن«:دهلىلدۇر سۆزى ۇنۇم ھهدىستىكى

ئهبۇ زهرنىڭ مۇسۇلمان بولۇش قىسسىسى سهھىھۇل بۇخارىدا ئېنىق بايان 

ۋه ئۆز ! بۇ ئىشنى يوشۇرۇن تۇت! ئى ئهبۇ زهر«:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم«: قىلىنغان

» ...ئهگهر بىزنىڭ غهلىبه قىلغانلىقىمىز ساڭا يهتسه،قايتىپ كهل. شهھىرىڭگه قايت

ئۇ كاپىرالرنىڭ ئارىسىغا .قىلدىئاشكارا ۇغلۇق ئهبۇ زهر ئىمانىنى شۇنداق تۇر .دېدى

. كىرىپ تۇرۇپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ئهگهشكهنلىكىنى جاكارلىدى

. ئۇ بۇ ئىشنى ئهتىسى يهنه قىلدى.كاپىرالر ئۇنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قويغىلى تاس قالدى

 .ئۇنى ياردهمسىز قويمىدى.ىنكار قىلمىدىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ قىلغانلىرىنى ئ

سېنىڭ بۇ ئىشىڭ دهۋهتنى قااليمىقانالشتۇرىدۇ «:ۋه زامانىمىزدىكى دهۋهتچىلهر دېگهندهك

» . دهۋهتكه زىيان يهتكۈزىدۇ ۋه دهۋهتنى يۈزيىل كېچىكتۈرىۋېتىدۇ.ۋه پىتنه قوزغايدۇ

لهرنىڭ بۇ يولدىكى تا ،چۈنكى ئۇ كىشى)ئهلۋهتته پاك دېيىشتىنئۇ زات ئۇنداق .(دېمىدى

دېمهك بهزى دهۋهتكه ئهگىشىشتىن .قىيامهت كۈنىسىگىچه ئۈلگىسى ۋه نهمۇنىسىدۇر

ۋه  ئاشكارادىننىڭ . مهسىلهئاجىز كهلگهنلهرنىڭ مهيدانغا سهكرهپ چىقماسلىقى باشقا بىر 

ئاشكارا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتى ناھايىتى .ئوچۇق بولىشى باشقا بىر مهسىله

ھهممه كىشى بۇ دهۋهتنىڭ يىلتىزىنىڭ ۋه يادرولۇق مهركىزىنىڭ ئهشۇ .ۋه مهشھۇر ئىدى

زاماندىكى بارلىق تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىش ۋه ئىبادهتنى بارلىق تۈرلىرى بىلهن اللهقا 

ھهتتا ئۇالر شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭدىن .خالىس قىلىش ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلىشهتتى

پهيغهمبهر .لىق ۋاستىلهرنى قوللىنىپ ئۇنىڭغا قارشى تۇراتتىھهزهر ئهيلىشهتتى ۋه بار

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاجىز ئهگهشكۈچىلىرى دىننى يوشۇرۇشقا ۋه ھىجرهت قىلىشقا 
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ئاشكارا مهجبۇر بولۇش ۋه نۇرغۇن ئهرزىيهتلهرنىڭ ھاسىل بولۇشى پهقهت دهۋهتنىڭ 

ئهگهر ئۇالر ئازراق  .دىندۇربولغانلىقى ۋه ئۇنىڭ يادروسىنىڭ مهشھۇر بولغانلىقى سهۋهبى

  .بولسىمۇ ماسلىشىپ ئۆتۈشكهن بولسا،ئۇالرغا بۇ خىل ئازابالر يهتمىگهن بوالتتى

  

  

دىننىڭ غهلىبىسى ئۈچۈن جهڭ مهيدانلىرىدا كاپىرالرنى ئالداش بىلهن -19
  كۆپلىگهن دهۋهتچىلهرنىڭ يولدىن چهتنىشىنىڭ پهرقى

  

  

  

: ه مۇھىم بىر ئىش ئايدىڭ بولىدۇسىز بۇ نۇقتىنى چۈشهنگهن بولسىڭىز،سىزگ

ۋه دهۋهتنىڭ يادرولۇق مهزمۇنلىرى تونۇشلۇق بولغان ئاساستا، كاپىرالر ئاشكارا يهنى دىن 

بىلهن ئۇرۇشىۋاتقان ۋه روبىرو تۇرىۋاتقان چاغدا بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ كاپىرالرنىڭ 

 خىل ئهھۋالالرغا بۇ.سهپلىرىده ئىمانىنى يوشۇرۇن تۇتۇپ،ئۇالرنى ئالدىشى دۇرۇس بولىدۇ

كهئىب ئىبنى ئهشرهپنىڭ ئۆلتۈرۈلۈش ھادىسىسى ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش مىسالالرنى دهلىل 

ئهمما نۇرغۇن دهۋهتچىلهرنىڭ دهۋهتنىڭ مهنپهئهتىنى باھانه .قىلىپ كهلتۈرۈش مۇمكىن

ئۆز ئۆمۈرلىرىنى تاغۇتالرنىڭ قوشۇنىدا ئۇالرغا دوست بولغان، مايىل بولغان ھالدا  قىلىپ،

ۇالرنىڭ ۋه ئۇالرنىڭ مۇئهسسهلىرىنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن جان پىدا قىلىشى ۋه كىشىلهرگه ئ

دىنىنى بۇرمىالپ چۈشهندۈرۈشلىرى،تهۋھىدنى ۋهيران قىلىشلىرى بىلهن پهيغهمبهر 

  .بىلهن شهرقچه پهرق بار غهربئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتى ۋه يولى ئوتتۇرىسىدا 

  

  

  شهرقته،رهسۇلۇلالھ كۆرسهتكهن يول تۇرسا 

  .ئىزدهپ يىراق غهربته»دهۋهت«يۈرۈپسهن 
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نىسبهتهن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ھازىرقى زامان تاغۇتلىرىغا  -20

  توقۇنۇشتۇرئاشكارا 

ھازىرقى زاماندىكى نۇرغۇن دهۋهتچىلهرنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ -21

  يولىدىن چهتنهپ كهتكهنلىكى
  

ىسساالمنىڭ يولى توغرا بولغان دهۋهت شۈبھىسىزكى،ئىبراھىم ئهلهيھ

قىلىچ بۇ يولدا ئهلۋهتته دىن يولىدا مۇناسىۋهتنى ئۈزۈش ۋه دۈشمهنلهرگه .يولىدۇر

ئهمما بۇنىڭدىن باشقا، مهنسهپ ۋه خىزمهتلهرگه چىڭ .الر مهۋجۇت....ئۇرۇش

ئېسىلىپ، ھاكىمىيهت ئىگىلىرىگه غهزهپ قىلماستىن ۋه قهسىرلهر،ئۆيلهر،ئايالالر ۋه 

باياشات تۇرمۇشتىن ئايرىلماي تۇرۇپ اللهنىڭ دىنىنى تۇرغۇزۇشنى ئويالۋاتقان 

گهرچه بۇ دهۋهت ساھىبلىرى ئۆزلىرىنى -كىشىلهرنىڭ مايماق،بۇزۇلغان،ئازغۇن يولالردا 

 -سهلهپلهرنىڭ مهنھىجى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ يولىدا دهپ دهۋا قىلىۋاتقان بولسىمۇ

بىز ! الله بىلهن قهسهمكى.يوقتۇر نېسىۋهدىن ھېچبىر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى

ئۇالرنىڭ دهۋهت ئۈچۈن قىلچىلىك پايدىسى .ئۇالردىن نۇرغۇن كىشىلهرنى كۆرگهن

قارشى تۇرغان ئاشكارا بولمىغان مۇناپىق ۋه زالىمالرنىڭ ھهتتا الله ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه 

ر بۇ كاپىرالر بىلهن ماسلىشىپ ئۇال.كاپىرالرنىڭ ئالدىدا ھىجىيىپ يۈرگهنلىكى كۆرگهن

 ئۆتۈش ۋه ئۇالرنىڭ باتىللىرىنى ئىقرار قىلىش ئۈچۈن ئۇالر بىلهن ھهمسۆھبهت بولىشىدۇ،

ئۇالرغا چاۋاك چېلىشىدۇ،ئۇالرغا ھۆرمهت بىلدۈرۈپ ئورۇنلىرىدىن تۇرىشىدۇ،ئۇالرنى 

ڭ ئىمامى مۇسۇلمانالرنى ئۇلۇغلۇق ئىگىسى،كاتتا پادىشاھ، مۆئمىن رهئىس،«ئىززهتلهپ 

ئۇ كاپىرالر .دېگهندهك چىرايلىق نامالر بىلهن چاقىرىشىۋاتىدۇ»ۋه مۆئمىنلهرنىڭ ئهمىرى

الله بىلهن .ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا دۈشمهنلىك قىلىۋاتسىمۇ يهنه شۇنداق قىلىشىدۇ

بىز ئۇالرنىڭ ئهتتىگهندىن كهچكىچه دىنىنى پاشىنىڭ قانىتىغا تهڭ  قهسهمكى،

 دهرسىئۇالر تهۋھىد .كۆرۈۋاتىمىزا سېتىش بىلهن ئاۋاره ئىكهنلىكىنى كهلمهيدىغان دۇنياغ

كۇفرى قانۇن ۋه دهستۇرلىرىنى  لېكىن كاپىرالرنىڭ.ئۆتىدىغان مۆئمىن دهپ ئاتىلىۋاتىدۇ
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بۇنىڭ بىلهن .بۇ ئويدۇرما قانۇنالرنىڭ پاكلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىشىۋاتىدۇ .ھۆرمهتلهيدۇ

 .ۋه شېرىن سۆزلهر بىلهن دوڭغاقالۋاتىدۇ خۇشامهترغا زالىمالرنىڭ توپىنى كۆپهيتىپ،ئۇال

كۈندۈز اللهنىڭ تائاالنىڭ زالىمالرغا مايىل بولۇش،ئۇالغا ئىتائهت  كېچهيۇئۇالر  ۋهھالهنكى

قىلىش ۋه ئۇالرنىڭ باتىللىرىغا رازى بولۇشتىن چهكلهيدىغان ئايهتلىرىنى يۈدۈپ 

زالىمالرغا مايىل «: ۇپ تۇرىۋاتىدۇتۆۋهندىكى ئايهتلهرنى ھهمىشه ئوق .يۈرىشىۋاتىدۇ

الله سىلهرگه «،)113ھود (» .دوزاخ ئازابىغا قالىسىلهر)مايىل بولساڭالر( بولماڭالر،

سىلهرگه نازىل قىلدىكى،سىلهر اللهنىڭ ئايهتلىرىنىڭ ئىنكار )يهنى قۇرئاندا( كىتابتا

يهنى اللهنىڭ ( ئۇالر قىلىنىۋاتقان ياكى مهسخىره قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا،

باشقا پاراڭغا كىرىشمىگۈچه،ئۇالر بىلهن بىرگه )ئايهتلىرىنى مهسخىره قىلىۋاتقان كاپىرالر

ئولتۇرماڭالر،بولمىسا ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىسىلهر،الله ھهقىقهتهن مۇناپىقالرنىڭ ۋه 

  ،)140نىسا (».جهھهننهمگه توپاليدۇ) ئاخىرهتته(كاپىرالرنىڭ ھهممىسىنى 

الله ) مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ نهۋرىسى(سۇاليمان ئىبنى ئابدۇلالھ

دېگهن ئايىتىنىڭ مهنىسى ھهققىده ».ئۇالر بىلهن ئوخشاش بولۇپ قالىسىلهر«تائاالنىڭ 

بۇ ئايهت ئوچۇق ھالدا،بىر ئادهمنىڭ اللهنىڭ ئايهتلىرى ئىنكار ۋه «:مۇنداق دهيدۇ

كاپىرالرنىڭ قېشىدا )شۇ مهسخىره قىلغۇچى(پ تۇرۇپ،ئاڭال مهسخىره قىلىنىۋاتقانلىقىنى

ئۇالر باشقا بىر سۆزگه كىرىشمىگۈچه، مهجبۇرالنماستىن،ئىنكار قىلماستىن ۋه ئۇيهردىن 

كهتمهستىن ئولتۇرغان بولسا،ئۇ ئهشۇ ئىشالرنى قىلمىغان بولسىمۇ،ئۇالرغا ئوخشاش 

  ».كاپىر بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بهردى

تهنه ۋه (بىزنىڭ ئايهتلىرىمىز توغرىسىدا «:يهنه مۇنداق دهيدۇالله تائاال 

پاراڭ سېلىۋاتقان كىشىلهرنى كۆرگىنىڭده،ئۇالر بۇنىڭدىن باشقا پاراڭغا ) مهسخىره قىلىپ

  )68ئهنئام (»...چۈشمىگۈچه،ئۇالر بىلهن بىرگه ئولتۇرمىغىن

ىلهن مهيلى چۈشمىسۇن،ئۇالر ب ئۇالر باشقا پاراڭغا چۈشسۇن ھهسهن بهسرى

ئۇالر بىلهن بىرگه ....«:چۈنكى الله تائاال مۇنداق دهيدۇ.بىرگه ئولتۇرۇش توغرا ئهمهس

ئولتۇرۇشنى شهيتان ساڭا ئۇنتۇلدۇرغان بولسا،ئېسىڭگه كهلگهندىن كېيىن،زالىم قهۋم 

چىڭ (سىنى بىز ھهقته «:ۋه يهنه مۇنداق دهيدۇ).68ئهنئام (» .بىلهن ئولتۇرمىغىن
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ىلمىغان بولساق، ئۇالرغا مايىل بولۇپ كهتكىلى ھهقىقهتهن تاس مۇستهھكهم ق)تۇرۇشتا

ئهگهر شۇنداق قىلىدىغان بولساڭ، ئهلۋهتته دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ھهسسىلهپ .قالغان ئىدىڭ

ئاندىن سهن بىزگه قارشى ياردهم بېرىدىغان ھېچ ئادهم .ئازاب بهرگهن بوالتتۇق

  ،)75-74ئىسرا (».تاپالمايتتىڭ

 - مهخلۇقاتالرنىڭ ئهڭ شهرهپلىكى«:بنى ئابدۇلالھ مۇنداق دهيدۇمۇھهممهد ئى شهيخ

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا مۇشۇنداق خىتاب قىلىنغان تۇرسا،ئۇنىڭ غهيرىگه قانداق 

  »!.بوالر

ئۇالر يهنه الله تائاالنىڭ مۆئمىنلهرنى مۇنداق سۈپهتلىگىنىنى دائىم ئوقۇپ 

 ،)3مۆئمىنۇن (».ىن يىراق بولغۇچىالردۇرئۇالر بىھۇده سۆز،بىھۇده ئىشالرد«: تۇرىشىدۇ

يامان سۆزنى .يالغان گۇۋاھلىق بهرمهيدۇ)بهندىلهر كۆرۈدىغانيهنى الله ياخشى (ئۇالر«

  ،)72فۇرقان (».بىلهن ئۆتۈپ كېتىدۇئالىيجانابلىق ئاڭالپ قالغان چاغدا 

 ۋهھالهنكى.يهنه تېخى ئۇالر ئۆزلىرىنى سهلهپلهرنىڭ يولىدا دهپ دهۋا قىلىدۇ

هلهپ ئالىملىرى ھازىرقىدهك زالىم ۋه تاغۇت ئهمىرلهرنىڭ دهۋرىده ئهمهس،بهلكى س

 مهنسهپلىرىدىن ئهمىرلىرىنىڭ دهۋرىده سۇلتانالرنىڭ ئىشىكلىرى ۋه شهرىئهت ۋه ھىدايهت

تهڭلهنمىگهن،يا قىلىچ بويۇنلىرىغا » ئالىمالر«لېكىن بۇ زامانىمىزدىكى .قېچىشقان ئىدى

 ۋه ياكى بۇنىڭغا مهجبۇرالنمىغان تۇرۇپ،پهقهت ئازغىنه باغالنمىغان پۇتلىرىدىن

الله تائاالدىن نهپىسلهرنىڭ . مۈلۈكلهر ئۈچۈن بۇنى ئۆزى خاالپ قىلىشىۋاتىدۇ-مال

 :ئۇالر!...ۋه كۆزلهرنىڭ قارىغۇ بولۇپ قېلىشىدىن قاتتىق پاناھ تىلهيمىز بۇزۇلۇشىدىن

لېكىن .سا راست ئېيتقان بوالتتىدېگهن بول».بىز بۇنى پهقهت دۇنيانى كۆزلهپ قىلدۇق«

ۋاي .دهيدۇ».ئۈچۈن قىلىۋاتىمىز غهلىبىسىبۇنى دهۋهتنىڭ مهنپهئهتى ۋه دىننىڭ «:ئۇالر

بىزدهك ئاجىزالرنىمۇ؟؟ . بىچاره بۇ سۆزۈڭ ئارقىلىق كىمنى ئالداپ زاڭلىق قىلماقچىسهن؟

 ئىگه بىز ۋه بىزگه ئوخشاشالر سىلهرگه ھېچبىر پايدا ياكى زىيان كهلتۈرۈشكه(

!. ياكى ئاسمان ۋه زېمىننى مهجبۇرى بويسۇندۇرغۇچى جهببار زات اللهنىمۇ؟ )ئهمهسمىز

ئۇ سىلهرنىڭ سىرلىرىڭالرنى .قالمايدۇ شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭدىن ھېچقانداق ئىش مهخپىي

  .ۋه پىچىرالشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ
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 قىلغانالرنى بىز ئۇالرنىڭ ئۇالرغا قارشى پىكىرده بولغان ۋه ئۇالرنى ئىنكار

، بىلىمى ئاز،ئۇالر دهۋهتتىكى ھېكمهتنى چۈشهنمهيدۇ،نهتىجىنى قولغا ئاددىيپىكرى «

ياخشى تهھلىل قىاللمايدۇ،  رېئاللىقنىكهلتۈرۈش يولىدا سهۋرى قىاللمايدۇ، ئۇالر 

جهھهتته ئاجىز، سىياسىي كائىناتنىڭ قانۇنىيىتىنى ئوبدان بىلمهيدۇ، ياكى ئۇالر 

ئاڭالپ  ئهيىبلهۋاتقانلىقىنىدېگهندهك سۆزلهر ئارقىلىق »....ېيىزتهسهۋۋۇرى بهك ت

ئۇ بۇ . نېمه دهۋاتقانلىقىنى بىلىشهمدىغاندۇ؟ بۇ بىچارىلهر ئۆزلىرىنىڭ .تۇرىۋاتىمىز

،بهلكى ئهڭ مۇھىم  ئهيىبلهۋاتمايدۇ شهخسلهرنىئاددىي سۆزلىرى بىلهن بىرنهچچه 

ولۇش،ئۇالرنى ۋه ئۇالرنىڭ ئهگرى جۇدا ب-ۋهزىپىسى اللهنىڭ دۈشمهنلىرىدىن ئادا

ئاشكارا يوللىرىنى ئىنكار قىلىش، ئۇالرنىڭ كۇفرى يوللىرىغا دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىكنى 

قىلىش بولغان بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ دىنىنى ۋه ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى 

ئۇالر بىلهن بىرگه ئىبراھىم ۋه «، ئۇالر ئۆز سۆزلىرىنىڭ!)سۇبھانهلالھ( ،ئهيىبلهۋاتىدۇ

چۈشىنىش قابىلىيىتى  رېئاللىقنىبولغانالرنىڭ ھېچقانداق دهۋهت قىلىش ھېكمىتى ۋه 

 . دېگهنلىك بولىدىغانلىقىنى بىلىشمهيۋاتىدۇ»ئۇالر بهك چهكتىن ئاشقۇچى ۋه ئالدىراڭغۇ .يوق

 ئېلىشقا الله ئهززه ۋه جهلله ئۇالرنى پاكالپ، ماختاپ ۋه بىزنى ئۇالردىن ئۈلگه ۋهھالهنكى

شۈبھىسىزكى، ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانالردا سىلهر «:بۇيرۇپ مۇنداق دهيدۇ

ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان «:،ۋه يهنه)4مۇمتهھىنه (» ...ئۈچۈن ياخشى نهمۇنه بار

يهنى اللهنىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇپ،ئهمهللهرنى اللهقا (ھالدا ئۆزىنى الله قا تاپشۇرغان 

،باتىل دىنالردىن بۇرالغان ھالدا ئىبراھىمنىڭ دىنىغا ئهگهشكهن )خالىس قىلغان

،الله )125نىسا (».الله ئىبراھىمنى دوستى تۇتتى.كىشىدىن ياخشىراق ئادهم بارمۇ؟

ئهززه ۋه جهلله ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهخمهق ئهمهسلىكىنى،بهلكى ئۇنىڭ توغرا 

بىز ئىبراھىمغا )مۇسا،ھارۇنالردىن بۇرۇن(«:ۇ مۇنداق دهيديولدا ماڭغانلىقىنى بايان قىلىپ

ھىدايهت ئاتا  يوللىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان،ياخشىلىق دۇنيا ۋه ئاخىرهتته (ھهقىقهتهن

ئهنبىيا (». بىلهتتۇقئىكهنلىكىنى ) پهيغهمبهرلىكنىڭ ئهھلى(بىز ئۇنىڭ .قىلغان ئىدۇق

قىنى ئاخىرقى ئايهتلهرده بايان ،ئاندىن الله تائاال ئۇنىڭ دهۋىتىنىڭ قانداق بولغانلى)51

بايان قىلغاندهك ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدىن پهقهت  ۋه بىز يۇقىرىدا.قىلدى
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ئويالپ .ئۆزىنى ئهخمهق قىلغان كىشىلهرنىڭال يۈز ئۆرۈيدىغانلىقىنى بايان قىلدى

،الله ئهخمهق،دۆت دهپ سۈپهتلىگهن كىشىده نه دهۋهتنىڭ ھېكمىتى، نه !بېقىڭ

  !!!......ۋۇرنىڭ ئوچۇقلۇقى،نه مهنھهجنىڭ توغرىلىقى،نه توغرا يول بوالمدۇ؟تهسهۋ

  

  

  ئىككىنچى بۆلۈم

  

الله تائاالنىڭ ئىبراھىم دۇچ كېلىش  غاسىناقالرئىمتاھان ۋه -22

  دۇرغا ئورۇنالشتۇرغان قانۇنىيىتىئهلهيھىسساالمنىڭ يولى

  هۋهتنىڭ سۈپىتىدۇرمۇشرىكالرغا ئاداۋهت قىلىش ۋه ئۇالردىن ئايرىلىش بۇ د-23

  

 - الله سېنى ۋه بىزنى ئۆزىنىڭ توغرا يولىدا مۇستهھكهم قىلسۇن-بىلگىنكى،

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى تهقهززا قىلىۋاتقان كۇفرى ئهھلىگه ۋه ئۇالرنىڭ 

جۇدالىق ۋه دۈشمهنلىكنى ئېالن قىلىشقا ئوخشاش تهكلىپاتالر -مهبۇدلىرىغا ئادا

  .....ىرھهقىقهتهن كۆپ ۋه ئېغ

شۇڭالشقا گۇمان قىلغۇچىالر بۇ يولنى گۈللهر ۋه رهيھانالرغا پۈركهنگهن، راھهت 

 ،!بهلكى بۇ يول الله بىلهن قهسهمكى.ۋه تىنچلىققا ئورالغان دهپ گۇمان قىلىپ قالمىسۇن

لېكىن ئۇنىڭ خاتىمىسى ...كۆڭۈل تارتمايدىغان نهرسىلهر ۋه سىناقالر بىلهن ئورالغان

ئهلۋهتته بىز .  راھهت، رهيھان ۋه رهببىمىزنىڭ رازىلىقى بىلهن بولىدۇنهتىجىسى ئىپار،

لېكىن بۇ . ئۆزىمىزگه ۋه مۇسۇلمانالرغا سىناقالر ۋه ئهرزىيهتلهرنى ئارزۇ قىلمايمىز

 بېكىتىپسىناقالر الله ئهززه ۋه جهللىنىڭ ياخشى بىلهن ياماننى ئايرىش ئۈچۈن بۇ يولغا 
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 يول شهھۋهتخورالر ۋه تاغۇتالر رازى بولمايدىغان چۈنكى بۇ.قويغان قانۇنىيىتىدۇر

ۋه ئۇالرنىڭ قارشىلىشىش ئاشكارا بولغان  رېئاللىقىغاچۈنكى بۇ يول ئۇالرنىڭ  .يولدۇر

ئهمما . جۇدا بولۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ-ئادائاشكارا شېرىكلىرىدىن  مهبۇدلىرى،

ۋه  خۇشالنالرنىڭ كۆپىنچه سىز بۇ يولالردا مېڭىۋاتقا.....بۇنىڭدىن باشقا يولالرچۇ؟

ئۇالردا سىناق ۋه ئهرزىيهتنىڭ تهسىرىمۇ .كۆرىسىزدۇنياغا مايىل ھالدا ياشاۋاتقانلىقىنى 

غا ئۇچرايدىغانالر ئهڭ ئېغىر سىناقالر.چۈنكى ئىنسان ئىمانىغا قاراپ سىنىلىنىدۇ. يوق

هيھىسساالمنىڭ ئىبراھىم ئهل.ئاندىن قالسا ئۇالرغا ھهقىقى ئهگهشكهنلهردۇرپهيغهمبهرلهر،

چۈنكى .يولىغا ئهگهشكهنلهرمۇ ئهڭ ئېغىر سىناق ۋه ئهرزىيهتلهر ئۇچرايدىغان كىشىلهردۇر

خۇددى ۋهرهقه .ئۇالر اللهقا دهۋهت قىلىش يولىدا پهيغهمبهرلهرنىڭ يولىغا ئهگىشىپ ماڭىدۇ

ا نازىل بولغاند ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا تۇنجى ۋهھىي.ئىبنى نهۋفهل ئېيتقاندهك

چوقۇم .ئهكىلىدىكهن)دىننى(كىم سهن ئهكهلگهن بۇ نهرسىنى«:مۇنداق دېگهن ئىدى

،شۇڭالشقا سىز ئهگهر بۇ زامانىمىزدا )بۇخارى رىۋايىتى(» .دۈشمهنلىك بولۇپ قالىدۇ

ئۆزىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇسۇلى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم چاقىرغان 

دهۋا قىلىۋاتقان،لېكىن باتىل ۋه تاغۇتالرنىڭ ئهھلى بىلهن نهرسىگه چاقىرىۋاتىمهن،دهپ 

دۈشمهنلهشمهيدىغان،بهلكى شۇ تاغۇتالرنىڭ ئارىسىدا خاتىرجهم ۋه ئازاده تۇرىۋاتقان 

ياكى ئۇ يولدىن ئازغان، .كىشىلهرنى كۆرسىڭىز،ئۇنىڭ ئهھۋالىنى ئوبدان كۆزىتىپ بېقىڭ

مىگهن ۋه ئهگرى يولالرغا ماڭغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهكهلگهن دىننى ئهكهل

 ۋه ياكى ئۇ بۇ دهۋاسىدا يالغانچى،ئۆزىده يوق ئىش بىلهن سۈپهتلىنىۋالغۇچى،.كىشىدۇر

ۋه ياكى ئۇ ئۆزىگه .ياكى نهپسىگه ئىتائهت قىلغۇچى ۋه ئۆز رهيىگه ئهگهشكۈچىدۇر

ۋه  ۇسكېلىدىغان دۇنيانى دهپ  تاغۇتالر تهرىپىدىن دىن ئهھلىگه قارشى قويۇلغان جاس

ۋهرهقه ئىبنى نهۋفهل ئېيتقان بۇ سۆز ساھابىلهر ئهقهبه بهيئىتىده  .قۇالقتۇر-كۆز

شۇ .رهسۇلۇلالھقا بهيئهت بېرىۋاتقان ۋاقىتتىمۇ ساھابىلهرنىڭ قهلبىگه ئايدىڭ بولغان ئىدى

نهسىھهت -چاغدا ئهسئهد ئىبنى زۇراره ئورنىدىن تۇرۇپ،مهدىنلىك ساھابىلهرگه ۋهز

) رهسۇلۇلالھنى قوغداشقا ۋهده بېرىشكه! (ئهھلى )مهدىنه(سرىپئى يه« :قىلدى ۋه

چىقىرىۋېلىش سىلهر ئۈچۈن ) مهككىدىن(شۈبھىسىزكى،ئۇنى بۈگۈن  .ئالدىرىماڭالر
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جۇدا بولۇشتىن، ياخشىلىرىڭالرنىڭ ئۆلتۈرلۈشى ۋه -ئهرهبلهرگه ئومۇميۈزلۈك ئادا

شۇڭا سىلهر ئهگهر بۇنىڭغا .دۇيالىڭاچلىنىشىدىن دېرهك بېرى قىلىچالرنىڭسىلهرگه قارشى 

اللهتىن  ئهجىرىڭالرنى قىاللىساڭالر، سىلهر رهسۇلۇلالھنى ئېلىپ كېتىڭالر، سهۋرى

قورقساڭالر، رهسۇلۇلالھنى تاشالپ كېتىڭالر،بۇنى  ئۆزۈڭالردىنياكى سىلهر  .ئالىسىلهر

ھمهد ۋه ئىمام ئه.(دېدى ».ئوچۇق ئېيتىڭالر،بۇ سىلهرگه اللهنىڭ ئالدىدا ئۆزره بولىدۇ

  )بهيھهقى

  

ئايرىلىپ چىقىپ كېتىش پهيغهمبهرلهرنىڭ يولىدىن چهتنىگهن دهۋهتكه -24
  ياخشىئارىالشقانلىقتىن 

  قىلىشتىن ياخشىخۇشامهت جىم تۇرۇش -25
ئايرىلىپ چىقىپ كهتكهن ئابىد دىننى يۆگىگۈچى،كاپىرالر بىلهن چىقىشىپ -26

  ئۆتكۈچى دهۋهتچىدىن ياخشى
  

بىز دهۋهت ۋه دهۋهتچىلىك تونلىرىنى كىيىۋالغان !.بېقىڭپ ئويلىنىبۇنى ئوبدان 

سىز يۈرىكىڭىزگه ....كىشىلهر ئارلىشىپ كهتكهن بۇ كۈنلهرده بۇنىڭغا بهكمۇ موھتاجمىز

 ،توغرىالپئۇنىڭغا بۇ يولنى .قولىڭىزنى تىقىپ، نهپسىڭىزنى ئوبدان دهڭسهپ بېقىڭ

 ... بېقىڭ ھېسابالپىغانلىقىنى نهپسىڭىزنىڭ بۇنى كۆتۈرهلهيدىغان ياكى كۆتۈرهلمهيد

ئهگهر سىز بهرداشلىق بېرهلهيدىغان كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن بولسىڭىز،بۇ دهۋهتنى ھهقىقى 

سىناقالردا مۇستهھكهم  -باالقىيىنايدىغان ۋه اللهتىن سىزنى .قولىڭىزغا ئېلىڭ رهۋىشته

بۇنى يدىغان،لمهيدىغانلىقىدىن ئهنسىرهئهگهر سىز ئۆزىنىڭ كۆتۈره...قىلىشنى سوراڭ

 ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى ئاشكارىالشتىن ئاجىز كېلىدىغان تۇرغۇزۇشتىن ۋه ئىبراھىم

كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن بولغان بولسىڭىز،سىز ئۆزىڭىزنىڭ دهۋهتچىلىك تونىڭىزدىن ۋاز 

 .ئىشلىرىڭىزنى بىلىڭشهخسى  نىڭئۆيىڭىزدىن چىقماي ئولتۇرۇپ، ئۆزىڭىز!.كېچىڭ

ئايرىلىپ  جهزىرىلهرده كىشىلهردىن -ياكى تاغ..نى ئويالپ كهتمهڭۇمنىڭ ئىشلىرىئوم

چۈنكى بۇ ساڭا خۇددى ئهسئهد ئىبنى زۇراره ئېيتقاندهك اللهنىڭ ئالدىدا ئۆزره . ياشاڭ
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توغرا بۇ سىزنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى تۇرغۇزۇشقا قادىر ...بولىدۇ

ئۇالرغا ۋه ئۇالرنىڭ  ىلهن چىرايلىق ئۆتۈش،قىلىش،ئۇالر ب خۇشامهتبواللماي،تاغۇتالرغا 

يوشۇرۇش ئۈچۈن،مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنىڭ غهيرى  ئاداۋهتنىباتىللىرىغا 

ۋه  ئۆزىڭىزنىبىلهن مېڭىش ۋه دهۋهتكه مايماق يولالرنى پهيدا قىلىپ قويۇش ئارقىلىق 

الله بىلهن  . مۇمكىنباشقا كىشىلهرنى ئهخمهق قىلغىنىڭىزغا قارىغاندا ئۆزره بواللىشى

تۈلۈكى بىلهن  -جهزىرىلهرده ئازراق ئوزۇق -قهسهمكى،يهنه الله بىلهن قهسهمكى، تاغ

بىر شائىر بۇ ھهقته بهكمۇ توغرا ئېيتقان !.ياشىغان كىشى ئهلۋهتته سىزدىن ياخشى

  :ئىكهن

  سۆزلهرنى خاتا قىلىپ كاپىر بولغاندىن،

  .ھېچنهرسه بىلمهس بوپ جىم تۇرغان ياخشى

  سالمىڭ خۇنۈك بولۇپ دىننى بۇزغاندىن،ئى

  .مهندىكى دىن ئهمهس دېگىنىڭ ياخشى

 

  ھهقىقهتنى چۈشىنىپ بولۇپ،

  .تاغۇتالرغا يۈزلهندى بۇالر

  سۆزلهڭ دېسه مىڭ ئېشهككه يۈك،

  .ھهيران قىلىپ قويمىسۇن سۆزلهر

  مۇنبهرلهرگه ئۆرلهيدۇ ئۇالر،

  گېزىتلهرده يازار ماقاله،

  والر،بايرامالردا سۆز بېشى ب

  .دىن نامىدىن قىلىپ تهنتهنه

  قهسهم قىالي ئالدانماڭ ئاڭا،

  .ھهق سۆزلهرنى قىاللماس مهڭگۈ

  ئۆگىتهلمهس سىزگه ھىدايهت،

  .پاش قىاللماس ھهرگىز ھاالكهت
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  قانداقسىگه ھهقىقهتكه ئىشارهت قىلسۇن،

  .زۇلۇم ئهھلى قۇچىقىدا ئويناپ يۈرگهنلهر

   يول،كۆرسىتهلمهس ھهرگىز سىزگه ھىدايهتكه

  .ئابروي ئىزلهپ كوچىالردا چېپىپ يۈرگهنلهر

  نهسىھىتىم قېرىنداشالر تاما قىلماڭالر،

  .بۇ زاماندا قىزىقىشنىڭ كۆپلىكى بىلهن

  شهككه تولغان مهدهنىيهتنى تاشالپ قايتىدىن،

  . اللهنىڭ دىنى ئۈچۈن ياشايلى تامان

  

غاندىن كېيىن بىز ئۇالرنىڭ، ئازغۇنلۇقلىرى ۋه ئهگرى يوللىرى بايان قىلىن

ئۆزىنىڭ پهيغهمبهر يولىغا ماس كهلمهيدىغان بۇ دهۋهتلىرىدىن ۋاز كهچكهن كىشىلهرنى 

بىز ئۇالرنىڭ بۇ كىشىلهرنى پهقهت ئۇالردىن ... كۆرۈۋاتىمىزمهسخىره قىلىۋاتقانلىقىنى 

« :ئۇالر بۇ كىشىلهرنى.  كۆرۈۋاتىمىزيىراقالشقانلىقى ئۈچۈن مهسخىره قىلىۋاتقانلىقىنى 

دهپ »تىۋالدى،دۇنياغا يۈزلىنىپ كهتتى ۋه الله يولىدىكى دهۋهتكه سهل قارىدى، يې

ئهگهر ئهھۋال زادى شۇنداق بولغان بولسا،بۇ كىشىلهر سهل قارىغان بۇ . ئهيىبلهۋاتىدۇ

 ساقچى، ھهربىي،دۆلهت مهجلىسى ۋه شېرىك پارالمېنت. دهۋهت زادى قانداق دهۋهت؟

هيتىدىغان ۋهزىپىلهردىكى كىشىلهردىن تهشكىللهنگهن قاتارلىق زالىمالرنىڭ توپىنى كۆپ

 ۋه ياكى دهۋهتنىڭ مهنپهئهتىنى باھانه قىلىپ بۇزۇقچىلىق سورۇنلىرى،. دهۋهتمۇ؟

ۋه بۇزۇق مهكتهپلهرنى ئۆز ئىچىگه  ئوقۇتۇلىدىغان ئۇنىۋېرسىتېتئارىالش ئوغۇلالر -قىز

لمايۋاتقان ۋه بۇنىڭغا پهيغهمبهر قىالئاشكارا ئالغان،شۇنىڭ بىلهن سىلهر پهقهت دىنىڭالرنى 

ياكى بۇ .....دهۋهتمۇ؟ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆرسهتمىسىنىڭ غهيرى بىلهن چاقىرىۋاتقان 

كىشىلهر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدىن ئىبارهت ھهممه ئادهم سهل قاراۋاتقان 

ئۇالر بۇنىڭغا قارشى ئىمام ئهھمهد ۋه تىرمىزىالر .....ھهقىقى دهۋهتكه سهل قارىدىمۇ؟

يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم .نهقىل قىلغان بىر ھهدىسنى ھۆججهت قىلىشىۋاتىدۇ
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ياشايدىغان ۋه ئۇالرنىڭ ئهرزىيهتلىرىگه ئارىلىشىپ كىشىلهر بىلهن «:اق دهيدۇمۇند

ۋه ئۇالرنىڭ ئهرزىيهتلىرىگه ئارىالشمايدىغان قىلىدىغان مۆئمىن كىشىلهر بىلهن  سهۋر

بىز بۇھهدىسنى دهلىل قىلغۇچىالرغا مۇنداق .».قىاللمايدىغان مۆئمىندىن ياخشى سهۋر

ئارىلىشىپ چۈنكى .ر بولساڭالر غهربته تۇرىۋاتىسىلهربۇ ھهدىس شهرقته،سىله :دهيمىز

ھهرگىزمۇ .ياشاش پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆرسهتمىسى ئاساسىدا بولىدۇ

 خاھىشىڭالر ۋه دهۋهتتىكى بىدئهت ئۇسۇللىرىڭالرغا -سىلهرنىڭ كۆز قارىشىڭالر، نهپسى

مىسىگه ئاساسهن يهنى رهسۇلۇلالھنىڭ كۆرسهت-شۇنداق بولغاندا .ئاساسهن بولمايدۇ

ئۇنداق بولمىسا پهيغهمبهر . ئاندىن ئهرزىيهت ۋه ئهجىر مهيدانغا كېلىدۇ-بولغاندا

ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆرسهتمىسىنىڭ غهيرى بىلهن دهۋهت قىلىۋاتقانالر كۈتىۋاتقان بۇ 

ئۇالر ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولىشىدىكى شهرتلهرنىڭ مۇھىم .قانداق ئهجىر ئۇ؟»ئهجىر«

ئهمهللهرنىڭ رهسۇلۇلالھقا ئهگهشكهن «ئۇ شهرت بولسىمۇ .اراۋاتىدۇبىرىگه سهل ق

 قىلمايدىغان،ئاشكارا تاغۇتالرغا ۋه ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرىغا دۈشمهنلىكنى . دۇر»بولۇشى

 ئېالن قىلمايدىغان،ئاشكارا ئۇالرنىڭ شېرىكلىرى ۋه مايماق يوللىرىدىن ئادا جۇدالىقنى 

قىلىدىغان،ئۇالرنىڭ  ئېتىراپ ئۇالرنىڭ باتىللىرىنى بهلكى ئۇالر بىلهن بىرگه ئولتۇرۇپ،

يۈزلىرىگه قاراپ ھىجىيىدىغان،اللهنىڭ ھۆرمىتى دهپسهنده قىلىنسىمۇ،چىرايلىق سۆز 

قىلىش ۋه ھېكمهت بىلهن ۋهز نهسىھهت قىلىش، كىشىلهرنى دىندىن قاچۇرىۋهتمهسلىك 

غهزهپ قىلىپ ۋه دهۋهتنىڭ مهنپهئهتىنى باھانه قىلىپ،بىرهر قېتىم بولسىمۇ 

قويمايدىغان،ئۆزىنىڭ يۇمشاق ۋاستىلهرگه تايىنىشى ۋه بىدئهت ھېكمهتلىرى بىلهن دىننى 

  !.بىر پارچىدىن،بىر پارچىدىن يىقىتىۋاتقان كىشىلهرگه قانداقمۇ ئهرزىيهت كهلسۇن؟

ئوتتۇرىغا قويۇش، ئاشكارا ئابدۇللهتىف ئىبنى ئابدۇراھمان دىننى  شهيخ

بهزى «: انلىقتىن توسۇش توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دهيدۇياخشىلىققا بۇيرۇپ يام

قىلىۋاتقاندهك دىننى ئاشكاره قىلىشنىڭ مۇھىملىقىنى بىلىپ  كىشىلهرجاھىل 

قىلىش ۋه ئىتتىپاق ئۆتۈش ئۈچۈن تهرك ئېتىشنىڭ گۇناھى ۋه  خۇشامهتتۇرۇپ،بۇنى 

خىل كىشىلهر بۇ .زىيىنى، بىلمهستىن تهرك ئېتىشكه قارىغاندا چوڭ ۋه ئېغىردۇر

شۇنىڭ بىلهن .مهئىشهتلىك تۇرمۇشنى پهقهت مۇشۇنىڭ بىلهن قولغا كېلىدۇ دهپ قارايدۇ



 

 

74 

74 

 ئۇالر پهيغهمبهر ۋه ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىگه خىالپ يول تۇتىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ يول،

رازى قىلىشنى  كىشىلهرنىچۈنكى ئۇالر ھهرخىل تهبىقىدىكى . مهنھهجلىرىدىن چىقىدۇ

دۇ ۋه ئۇالر بىلهن ياخشى ئۆتىدۇ،ئۇالرنىڭ دوستلۇقى ۋه مۇھهببىتىنى دانالىق دهپ قاراي

بۇ پهقهت نهپىسنىڭ مهنپهئهتىنى،راھهتنى .يول يوق بۇنىڭغا ئهسلى قهتئىي.تهلهپ قىلىدۇ

ۋه كىشىلهر بىلهن چىرايلىق ئۆتۈشنى،الله يولىدا دۈشمهنلىشىش ۋه بۇ يولدا ئهرزىيهتلهرنى 

 .بۇ ھهقىقهتته كهلگۈسىدىكى ھاالكهتتۇر. كۆرگهنلىكتۇرتارتىشنى تهرك ئېتىشنى ئارتۇق

. الله يولىدا دوستلىشالمىغان ۋه دۈشمهنلىشهلمىگهن كىشى ئىماننىڭ تهمىنى تېتىيالمايدۇ

بۇ پهقهت اللهنىڭ دۈشمهنلىرىگه . اللهنىڭ رازىلىقىغا يهتكۈزهلىگىنىدۇرھهقىقى دانالىق دېگهن

 غهزهپق بىلىش،اللهنىڭ ھۆرمىتى تۆكۈلگهنده نهپرهتلىنىش،اللهنىڭ رازىلىقىنى ئارتۇ

بۇ غهزهپ قهلبنىڭ ھاياتىدىن، كۈنلىشىدىن ۋه اللهنى .قىلىش بىلهن ھاسىل بولىدۇ

 ئهگهر قهلبته ھاياتلىق، كۈنلهش، اللهنى ئۇلۇغالش،.ئۇلۇغلىشىدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ

ده،دوستلۇقتا لهر يوقاپ كهتسه،ياخشى بىلهن ياماننى مۇئامىلى...غهزهپ ۋه ئۆچ كۆرۈش

  »....ۋه دۈشمهنلىكته باراۋهر كۆرسه،بۇ قهلبته يهنه قايسى ياخشى نهرسه قالماقچى؟

 سىز ئۇالنىڭ بهزىسىنىڭ ئۆزىنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنى زاڭلىق قىلىۋاتقانلىقىنى،

 ئايرىلىپ چىقىپ كېتىشنى مۇتلهق ئىنكار قىلىۋاتقانلىقىنى،بۇنىڭغا يۇقىرىدىكى

ھهتتا ئۇالر ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارهكنىڭ . كۆرۈسىزتقانلىقى ھهدسىنى دهلىل قىلىشىۋا

  :دهستهك قىلىشىۋاتىدۇ شېئىرىنىتۆۋهندىكى فۇزهيىلگه ئهۋهتكهن 

  

  ئهي ھهرهمگه چوقۇنغۇچى،كۆرسهڭ ئىدى،

  .بىزنى ئۆلۈم ئارىسىدا جهڭگاھ تامان

  جهينامازدىن چۈشمهي قىلغان ئىبادىتىڭ،

  .نئويۇن ئىدى،چۈشىنهتتىڭ سهن بىگۇما

  مهڭزىڭ بويالپ سىرغىغىنى ياشىڭ بولسا،

  .كۆكسىمىزنى بويىغىنى قىپقىزىل قان

ۋه لېكىن ئهنه شۇ ھهرهمنىڭ ئىبادهتكارى ئۇالرنى ۋه ئۇالرنىڭ بۇ ئهگرى 
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مېنى ئۇالرنىڭ پىتنىسىدىن ئامان قويغان،نۇرغۇن «:يوللىرىنى كۆرگهن بولسا

  .مۇمكىن ئىدى دېيىشى».هر بولسۇنكىشىلهردىن پهزىلهتلىك قىلغان اللهقا مىڭ شۈكرىل

سىلهرنىڭ بۇ دهۋىتىڭالر ۋه يوللىرىڭالر بىلهن :مهن ئۇالرغا شۇنداق دهيمهنكى

ئهگهر ئىبنى مۇبارهك .ئىبنى مۇبارهك  ۋه ئۇ سالىھالر قىلغان جىھاد ھهرگىز ئوخشىمايدۇ

  : بوالتتىئۇالرنىڭ بۇ دهۋهتلىرىنى كۆرگهن بولسا فۇزهيىلگه مۇنداق دهپ شېئىر ئهۋهتكهن

  

  ئى ھهرهمنىڭ خىزمهتكارى كۆرسهڭ ئىدىڭ،

  .يوقلۇقىڭغا»دهۋهتته«شۈكرى دهيتتىڭ بۇ 

  جاھىل شۇدۇر دىنى بىلهن ئويناشقان،

  كىم بولمىسا رهسۇلۇلالھ يولىدا،

  

  

  

  ئۈچىنچى بۆلۈم

  

 بىلهن ئۆزىنى زىننهتلهيدىغان،لېكىن سۆزلىرىقۇتۇپنىڭ سهييىد -27
   سۆزلهرگهكهن كىشىزىپ كهتپهيغهمبهرلهرنىڭ يولىدىن ئې

  

ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنىڭ تهكلىپلىرى ھهقىقهتهن كۆپ ۋه ئىبراھىم ....توغرا

بۇنىڭ بىلهن كىشىلهر .لېكىن بۇنىڭغا اللهنىڭ ياردىمى ۋه زور غهلىبه باغالنغان. ئېغىر

مانا بۇ .يهنه بىرى كۇفرى،ئىسيان سېپى...بىرى ئىمان سېپى. ئىككى سهپكه ئايرىلىدۇ

بارلىق .بولىدۇئاشكارا ول بىلهن رهھمان تائاالنىڭ دوستلىرى بىلهن دۈشمهنلىرى ي



 

 

76 

76 

بۈگۈنكىدهك زامانىسىدا ئۇالرنىڭ .پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىمۇ مانا مۇشۇنداق بولغان

كېتىشى ۋه دىن ئهھلىنىڭ پاسىق ۋه فاجىرالرنى ئۇالر ئارىلىشىپ ياخشى بىلهن ياماننىڭ 

  ھهرخىل شهكىلده ئاشكارىالپ تۇرسىمۇ ھۆرمهت قىلىدىغان،دىنغا بولغان دۈشمهنلىكىنى

ۋه ئۇالربىلهن چىقىشىپ بىرلىكته ئۆتىدىغان  كۆرۈدىغانتهقۋادار مۆئمىنلهردىن ئارتۇق 

بهلكى ئۇالرنىڭ دهۋهتلىرى اللهنىڭ شهرىئىتىدىن يۈز ئۆرىگۈچى .ئىشالر يۈز بهرمىگهن

ا بولۇش ۋه ئۇالرنىڭ باتىل مهبۇدلىرىغا جۇد-ئادائاشكارا ناھايىتى  نىسبهتهنقهۋملىرىگه 

يولنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇالر بىلهن بىرلىشىش،چىقىشىپ ئۆتۈش .دۈشمهنلىك قىلىش بولغان

  .قىلىشالر ھهرگىز سادىر بولمىغان خۇشامهتۋه اللهنىڭ شهرىئىتىنى يهتكۈزۈش يولىدا 

الدا ئۇ قهۋمىگه يالغۇز ھ.سىز نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزىگه قاراپ بېقىڭ

 :قورقماستىن مۇنداق خىتاب قىلىدۇ قۇۋۋىتى ياكى تۇغيانلىرىدىن قهتئىي-ئۇالرنىڭ كۈچ

،ئهگهر سىلهرگه مېنىڭ ئىچىڭالردا تۇرۇشۇم ۋه !ئى قهۋمىم«: ۆز ۋاقتىدا نۇھ قهۋمىگهئ«

 تهۋهككۈلسىلهرنى اللهنىڭ ئايهتلىرى بىلهن قورقۇتۇشۇم ئېغىر كهلگهن بولسا،مهن اللهقا 

سىلهر ياردهمچىڭالر بىلهن ).ى اللهقا يۆلهندىم،سىلهرگه پهرۋا قىلمايمهنيهن(قىلدىم

ئىشىڭالر سىلهرگه تۇتۇق . ئىشالرنى قارار قىلىۋېرىڭالر)مېنى قهستلهيدىغان(بىرلىكته

ئاندىن مېنى .بولسۇنئاشكارا يهنى مېنى قهستلهيدىغان ئىشىڭالر (بولۇپ قالمىسۇن

 ».ئىجرا قىلىۋېرىڭالر) خالىغىنىڭالرنى (بىردهممۇ كېچىكتۈرمهي،مېنىڭ ھهققىمده

  )71نوھ ( ».دېدى

قهۋمى بىلهن چىقىشىپ ئۆتۈشنى ئوياليدىغان كىشى مۇشۇنداق سۆزنى 

تهسىرلىك جهڭگه ئاشكارا بۇ خىل «:سهييىد قۇتۇپ بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ... ئېيتامدۇ؟

رلىقىغا تولۇق چاقىرىشنى پهقهت ئىككى قولى پۈتۈن قۇۋۋهتكه تولغان،ئۆزىنىڭ تهييا

ئۇ تهسىرلىك سۆزلهر بىلهن رهقىبلىرىنى ئۆزىگه . ئىشىنىدىغان كىشىال جاكارلىيااليدۇ

ئۇنداقتا نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ كهينىده قانداق كۈچ ۋه . قىزىقتۇرىۋاتاتتىھۇجۇم قىلىشقا 

ردهم ۋه يا الله توغرا يولغا يېتهكلهشكه.ئۇنىڭ بىلهن الله بار ئىدى.»....تهييارلىق بار؟

الله ئهززه ۋه جهلله بۇ ئايهتنىڭ بېشىدا  پهيغهمبىرى مۇھهممهد .بېرىشكه كۇپايىدۇر

ئۇالرغا نۇھنىڭ «: ئهلهيھىسساالمنى بۇنى قهۋمىگه تىالۋهت قىلىپ بېرىشكه بۇيرۇدى
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  ).71يۇنۇس (»....قىسسىسىنى ئوقۇپ  بهرگىن

ن قۇۋۋهت جهھهتته كۈچلۈك ۋه قاتتىق زومىگهر بولغان قهۋمى بىله

لېكىن ئۇ تاغدهك بهلكى تاغدىنمۇ .قارشىلىشىۋاتقان ھود ئهلهيھىسساالمغا قاراپ بېقىڭ

جۇدالىقىنى -ئادائاشكارا ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ شېرىكلىرىدىن .بهكراق مۇستهھكهم تۇردى

ئېالن قىلغان ۋه ئۇالرغا مهڭگۈلۈك سۆزلىرىنى ئاڭلىتىۋاتقان ۋاقىتتىكى سۆزلىرىگه قۇالق 

سىلهرمۇ گۇۋاھ .مهن ھهقىقهتهن اللهنى گۇۋاھ قىلىمهن«:ىھود ئېيتت« :سېلىڭ

 - مهن سىلهرنىڭ اللهنى قويۇپ شېرىك كهلتۈرگهن نهرسهڭالردىن ئادا ،بۇلۇڭالركى

ھود (» .قىلىڭالر،ماڭا مۆھلهت بهرمهڭالر ھهممىڭالر ماڭا سۇيىقهست .جۇدامهن

ۋه  ىڭالر،قوشۇنۇڭالرماڭا سىلهرنىڭ سان:،ئۇ يالغۇز بىر كىشى تۇرۇغلۇق ئۇالرغا)54-55

شۈبھىسىزكى،مېنىڭ پهرۋهردىگارىم «: زىيانكهشلىك قىلىڭالر،دېدىىلهنباتىل بۇتلىرىڭالر ب

 قىلدىم،اللهنىڭ باشقۇرۇشىدا تهۋهككۈلۋه سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر بولغان اللهغا 

  ،)56ھود (».بولمىغان بىرمۇ مهخلۇق يوقتۇر،پهرۋهردىگارىم ھهقىقهتهن توغرا يولدىدۇر

كۆپلىگهن سۆزلىرى بىلهن ئۆزىنى زىننهتلهيدىغان،  قۇتۇپنىڭسهييىد 

تاغۇتالرنىڭ بهزى مهسىلىلهرده اللهنىڭ شهرىئىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىشى ياكى الله يولىدا 

دهۋهت قىلىشقا ئىزنى ئېلىش ۋه ياكى شېرىك،ئىسيان مهجلىسلىرىده بىرهر ئورۇنغا ئىگه 

ىن يۈز ئۆرۈگهن تاغۇتالرغا يالۋۇرۇشقا قىزىقىۋاتقان ۋه بۇ بولۇش ئۈچۈن اللهنىڭ شهرىئىتىد

بۇ ئايهت توغرىسىدىكى مۇنۇ سۆزىنى  قۇتۇپنىڭسهييىد  يولدا بهسلىشىۋاتقان كىشىلهرگه

بۇ قهۋمدىن )يهنى ھود ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزى(مانا بۇ«:ئاڭلىتىپ قويماقچىمىز

ولسىمۇ،ئۇالرنىڭ قېرىندىشى بۇ سۆز ئۇ ئۇالردىن ب.جۇدا بولۇش ئىنقىالبىدۇر-ئادا

چۈنكى ئۇالر .يهنىال ئۇالرنىڭ سېپىدا تۇرۇپ قېلىشتىن قورقۇش ئىنقىالبىدۇر بولسىمۇ،

 گۇرۇھدېمهك بۇ مهڭگۈ كېلىشهلمهيدىغان ئىككى . اللهنىڭ يولىدىن باشقا يولغا ئهگهشتى

ا جۇد-ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ئازغۇن قهۋمىدىن ئادا. وتتۇرىسىنى ئايرىش ئىنقىالبىدۇرئ

. ئۇالردىن ئايرىلغانلىقى،سهپنى ئاجراتقانلىقىغا اللهنى گۇۋاھ قىلىۋاتىدۇ بولغانلىقى،

 .جۇدا بولغانلىقىغا ئۇالرنى گۇۋاھ قىلىۋاتىدۇ-يۈزىگه ئۇالردىن ئادا-ئۇالرنىڭ يۈزىدىن

ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىده ھود ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇالردىن قېچىۋاتقانلىقى ۋه ئۇالر بىلهن 
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بىرهر شۈبھىنىڭمۇ قالماسلىقى  نىسبهتهنبولۇپ قېلىشتىن قورققانلىقىغا بىرسهپته 

  ».ئۈچۈن شۇنداق قىلىۋاتىدۇ

قىلىدىغان بۇ  ئىشهنچشۈبھىسىزكى ئىنسان ئهشۇ ئويدۇرما ئىالھالرغا شۇنچىۋاال 

قهۋم بىلهن قارشىلىشىۋاتقان،ئۇالرنىڭ ئهقىدىسىنى ئهخمهقلىققا چىقىرىۋاتقان ۋه ئۇالرنى 

 ئاندىن ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىكىنى جهڭگه چاقىرىش بىلهن قوزغاۋاتقان،،اتقانئهيىبلهۋ

 ئۇالرغا قارشى تهييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن مۆھلهتمۇ سورىمايۋاتقان،ئۇالرنىڭ ۋاقىتنى

كهينىگه سۆرهپ غهزىپىنىڭ پهسلهپ قېلىشىغىمۇ يول بهرمىگهن كىشىدىن ئهلۋهتته 

ن بۇ دهۋهتنىڭ ھهرزامان ۋه ھهرماكاندىكى ئىگىلىرى الله يولىغا چاقىرىدىغا.ھهيران بولىدۇ

يالغۇز ....بۇ كۆزنى چاقنىتىدىغان،شانلىق كۆرۈنۈش ئالدىدا ئۇزۇن بىر تۇرۇشى زۆرۈردۇر

ئۇ  شۇنداق تۇرۇقلۇق. ئۇنىڭغا پهقهت ئازراق كىشىلهرال ئىمان ئېيتقان.بىر كىشى

ئهڭ يۇقىرى  هنىيهتتهمهدماددىي زېمىندىكى ئهڭ زوراۋان،ئهڭ باي،شۇ زاماندىكى 

سهۋىيىگه يهتكهن،رهھىم دېگهننى تونۇمايدىغان زومىگهر،ياۋۇز،نېئمهتلهر ئۇالرنى 

كۆرهڭلىتىپ قويغان،چوڭ كارخانىالرنى قۇرۇش ئارقىلىق زېمىندا مهڭگۈ تۇرۇشنى 

مانا بۇ ئىشهنچ ۋه  مانا بۇ ئىمان،... ئوياليدىغان كىشىلهر بىلهن قارشىلىشىۋاتىدۇ

،ياردىمىگه بولغان  ئىشهنچاللهقا بولغان ئىمان، ۋهدىسىگه بولغان  ،خاتىرجهملىك

شۈبھىسىزكى،مېنىڭ پهرۋهردىگارىم ۋه سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر «.... خاتىرجهملىك

 قىلدىم،اللهنىڭ باشقۇرىشىدا بولمىغان بىرمۇ مهخلۇق يوقتۇر، تهۋهككۈلبولغان اللهغا 

، ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ قوپال )56ھود (».دۇرپهرۋهردىگارىم ھهقىقهتهن توغرا يولدى

زومىگهرلىرى پهقهت الله ئۇالرنىڭ كوكۇلىسىدىن تۇتۇپ باشقۇرۇىۋاتقان،ئۆزىنىڭ قۇۋۋىتى 

ئهھۋال شۇنداق تۇرسا بۇ مهخلۇقاتالردىن . بىلهن ئۇالرغا قهھرى قىلىۋاتقان مهخلۇقالردۇر

قالر ئۇنىڭغا پهقهت رهببى ئۇ مهخلۇ.ۋه ئۇنىڭ قوشۇنلىرىدىن قورقۇشنىڭ نېمه ئورنى بار؟

ئىزنى بهرسه ئاندىن ئىگه بوالاليدىغان تۇرسا،ئۇنىڭ يولى بۇ مهخلۇقالرنىڭ يولىدىن 

  ».ئايرىلىپ چىققان تۇرسا، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قېلىشنىڭ نېمه مهنپهئهتى بار؟

 .پهيغهمبهرلهر ئۆزىنىڭ جاھىل قهۋملىرى بىلهن شۇنداق مۇناسىۋهتته بولغان

 قىلىشى،دهۋهتتىكى ئوچۇقلۇقى، كۈرهش دائىم قهۋمىنىڭ باتىللىرى بىلهنىتى،ئۇالرنىڭ دهۋ
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ئۇالرنىڭ دهۋىتى . قىلىشى مانا مۇشۇنداق بولغانئاشكارا دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىكىنى 

كاپىرالر بىلهن چىقىشىپ ئۆتۈش،ياكى ئۇالرنىڭ بهزى باتىللىرىدىن رازى بولۇش،ۋه ياكى 

  .رىده بىرلىشىشنى تونۇمايتتىئۇالر بىلهن يولنىڭ بىر يهرلى

دېمهك،ھهق ئهھلىنىڭ باتىلغا ۋه ئۇنىڭ ئهھلىگه دۈشمهنلىك قىلىشى، ئۇالردىن 

 جۇدا بولۇشى الله تائاال ئادهم ئهلهيھىسساالمنى زېمىنغا چۈشۈرگهندىن تارتىپ پهرز-ئادا

لىرىنى الله تائاال بۇ مهسىلىنى ئۆزىنىڭ دوست.قىلىپ بېكىتكهن قهدىمى مۇھىم مهسىلىدۇر

دۈشمهنلىرىدىن، ئۆز قوشۇنىنى قارشىالشقۇچىلىرىدىن،ياماننى ياخشىدىن ئايرىش ۋه 

الله ئهززه ۋه جهلله مۇنداق . مۆئمىنلهرگه شهھىدلىكنى ئىنئام قىلىش ئۈچۈن خالىدى

 ،)24ئهئراف (».زېمىنغا چۈشۈڭالرھالدا بهزىڭالر بهزىڭالرغا دۈشمهن بولغان «:دهيدۇ

مانا بۇ خۇددى سهن .مۇشۇ مهسىله ئۈستىدا ماڭدى نىڭ كارۋىنىبارلىق پهيغهمبهرلهر

يهنى مۇشرىكالرنى (شۇنىڭدهك«:الله تائاال مۇنداق دهيدۇ.تونۇۋاتقاندهك ئۇالرنىڭ دىنىدۇر

ئىنسانالر ۋه جىنالرنىڭ شهيتانلىرىنى ھهربىر پهيغهمبهرگه )ساڭا دۈشمهن قىلغاندهك

قهۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن دۈشمهنلهرنى ساڭا (شۇنىڭدهك «:ۋه يهنه» .دۈشمهن قىلدۇق

 ».ھهر بىر پهيغهمبهرگه بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق)قىلغاندهك

 .، الله بۇالرنىڭ بهزىسىنى دۈشمهنلىرى بىلهن بىرگه سۆزلهپ بهردى)31فۇرقان (

 قىلغان بىر بۇنى يهنه ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ نهقىل.بهزىسىنى سۆزلهپ بهرمىدى

پهيغهمبهرلهر بىر «: مۇنداق دهيدۇ ئهلهيھىسساالمپهيغهمبهر .ھهدىسمۇ كۈچلهندۈرىدۇ

لېكىن . يهنى ئۇالرنىڭ دىنى،دهۋىتى ۋه يولىنىڭ يىلتىزى بىر».ئاتىنىڭ ئهۋالدلىرىدۇر

  .شاخچه مهسىلىلهرده پهرقلىنىدۇ

  

المنىڭ يولى ۋه  ئىبراھىم ئهلهيھىسسا،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتى-28
  ئۇنى ئاشكارا قىلىشتۇر

  

. پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالممۇ مۇشۇنداق بولغان

ئۇ الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىڭ .دهپ سۈپهتلهنگهن»كىشىلهرنى بۆلىۋهتتى«شۇڭا ئۇ 
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ه شۇڭا ئۇ شېرىك ۋ.ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ئهگىشىش بۇيرۇقىغا بويسۇندى

 .ئۇالر بىلهن مايلىشىپ ۋه يېقىنلىشىپ ئۆتمىدى.ئۇنىڭ ئهھلىگه سۈكۈت قىلمىدى

ۋه ئۇالرنىڭ  كاپىرالردىن بهلكى ئۇ مهككىده ئهگهشكۈچىلىرى ئاز ۋه ئاجىز بولغان تۇرۇقلۇق

الله .ئۇالرنى ئهخمهققه چىقاردى. جۇدالىقنى ئېالن قىلدى-باتىل مهئبۇدلىرىدىن ئادا

جۇدا بولۇش،ئۇنىڭ ئهھلىنى -لىشنى بۇيرۇغان شېرىكتىن ئاداتائاال ئۇنى ئېالن قى

  :جاكارلىدىئاشكارا جۇدا بولۇشنى -ئىنكار قىلىش،ئۇالرنىڭ دىنىدىن ئادائاشكارا 

سىلهر چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلهرگه !ئى كاپىرالر«:ئېيتقىنكى!)ئى مۇھهممهد(«

سىلهر . دهت قىلمايسىلهرسىلهرمۇ مهن ئىبادهت قىلىۋاتقان اللهقا ئىبا. مهن چوقۇنمايمهن

سىلهرنىڭمۇ مهن ئىبادهت قىلىۋاتقان اللهقا .چوقۇنغان نهرسىگه مېنىڭ چوقۇنغىنىم يوق

 ئۆزۈمئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ  ئۆزۈڭالرسىلهرنىڭ دىنىڭالر .ئىبادهت قىلىۋاتقىنىڭالر يوق

 ،ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ يولىدا چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى،ئۇنىڭغا قارشى)كافىرۇن(» .ئۈچۈن

دۈشمهن   ۋه ئۇالرنىڭ دىنىغاكاپىرالرغاجۇدا بولدىغانلىقىنى،ئۇنىڭ بۇ -كهلگهنلهردىن ئادا

 ! ئى مۇھهممهد(«:ئوتتۇرىغا قويدىئاشكارا  قاتارىدىن ئىكهنلىكىنى بولىدىغان مۆئمىنلهرنىڭ

ئهگهر سىلهر مېنىڭ دىنىمدىن ! ئى ئىنسانالر«ئېيتقىنكى، ) قهۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىغا

دىغان بولساڭالر،سىلهرنىڭ اللهنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نهرسهڭالرغا مهن گۇمانلىنى

مهن .لېكىن مهن سىلهرنى قهبزى روھ قىلىدىغان اللهقا ئىبادهت قىلىمهن.چوقۇنمايمهن

،الله تائاال ئۇنىڭغا خىتاب قىلىپ )104يۇنۇس (».مۆئمىنلهردىن بولۇشقا بۇيرۇلدۇم

مېنىڭ « :الر سېنى يالغانغا چىقارسا ئۇالرغائهگهر ئۇ!)ئى مۇھهممهد(«:مۇنداق دهيدۇ

ئۈچۈن،سىلهر مېنىڭ  ئۆزۈڭالرئۈچۈن،سىلهرنىڭ ئهمىلىڭالرمۇ  ئۆزۈمئهمىلىم 

 ».دېگىن ».جۇدامهن- جۇدا،مهنمۇ سىلهر قىلىۋاتقان ئىشالردىن ئادا- ئهمىلىمدىن ئادا

  رهببىمىز،الله بىزنىڭ ۋه سىلهرنىڭ«:الله سۇبھانهھۇ ۋهتائاال مۆئمىنلهرگه ئۆگىتىپ

  .دېدى».ئۈچۈن ئۆزۈڭالربىزنىڭ ئهمهللىرىمىز ئۆزىمىزئۈچۈن، سىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم «: بىر ھهدىسته مۇنداق كهلدىئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان

ئاندىن ئۇخال،  نى ئوقۇ،»سۈره كافىرۇن«)ئۇخاليدىغان چاغدا:(ئۆزىنىڭ بىر ساھابىسىگه

دېگهن  »سهۋهبلىرىنىجادلىقنىڭ «، ».جۇدا بولۇشتۇر-ئۇ شېرىكتىن ئاداشۈبھىسىزكى،
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 )الاله االهللايهنى ( شۈبھىسىزكى، ئىخالس كهلىمىسى«:كىتابتا مۇنداق بايان قىلىنغان

ئىبراھىم  يېتهكچىسىشۇڭا توغرا يولدىكىلهرنىڭ . ئېغىر تهكلىپاتالر بىلهن ئورالغان

ئۇ ياخشى كۆرگۈچىلهرنىڭ . بىلهنال كۇپايىلهنمىگهنپهقهت بۇنى دهپ قويۇشئهلهيھىسساالم 

تۇرۇپ،ئۇنىڭ اللهقا بولغان مۇھهببىتى پهقهت تاغۇتالرغا دۈشمهنلىك قىلىش  يېتهكچىسى

 :ئىبراھىم ئېيتتى« :الله تائاال بۇنى بىزگه مۇنداق خهۋهر قىلىدۇ. بىلهنال تولۇق بواللىغان

ئهڭ  سىلهرنىڭ .تقىنىڭالر نېمه؟ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ سىلهرنىڭ ئىبادهت قىلىۋا«

قهدىمكى ئهجدادلىرىڭالرنىڭ ئىبادهت قىلغىنى نېمه؟ئۇالر مېنىڭ دۈشمىنىمدۇر، پهقهت 

 ،)77-75شۇئهرا ( »)دوستۇمدۇر مېنىڭ پهرۋهردىگارىمدۇر،(ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى 

: هقىقى مهنىسىدۇرنىڭ ھ» الاله االهللا«مانا بۇ الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال خهۋهر بهرگىنىدهك 

سىلهر چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلهردىن «:ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ۋه قهۋمىگه ئېيتتى«

» .جۇدامهن،پهقهت مېنى ياراتقان الله مېنى توغرا يولغا باشاليدۇ-ئاداراستتىنال مهن 

ئىمانقا قايتسۇن دهپ )شېرىك كهلتۈرگهنلهر(ئىبراھىم كهلىمه تهۋھىدنى ئهۋالدىدىن

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بۇ ).28-26زۇخرۇف (».الدى ئىچىده قالدۇرۇپ كهتتىئهۋ

پهيغهمبهرلهر بۇ كهلىمىنى .تهۋھىد كهلىمىسىنى ئهگهشكۈچىلىرىگه مىراس قالدۇردى

الله مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ئهۋهتىۋېدى، . بهزىسى بهزىسىدىن مىراس ئېلىشتى

. الم جاكارلىغاندهك جاكارالشقا بۇيرۇدىئۇنى بۇ سۆزنى خۇددى ئىبراھىم ئهلهيھىسسا

مهنالىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان سۈره  شۇنىڭ بىلهن الله ئهززه ۋه جهلله بۇ كهلىمىنىڭ

  )تهۋھىد توپلىمى(».نى نازىل قىلدى»كافىرۇن«

ئوتتۇرىغا قويۇپ ئېالن قىلدى، ئاشكارا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ سۆزنى 

 ساھابىلىرىگه يهتكهن ئهرزىيهتلهر پهقهت مۇشۇ ئىش ئۇنىڭغا ۋه ئۇنىڭ. يوشۇرمىدى

ئۇ ئهلۋهتته كېلىشىپ .(ئۈچۈن ۋه ياغلىشىپ ئۆتۈشنى تاللىمىغانلىقى ئۈچۈنال بولدى

، رهسۇلۇلالھ پهقهت ئهشۇ مۆئمىنلهرنى اللهنىڭ ۋهدىسى، )ئۆتۈشنى تالالشتىن پاكتۇر

نى بايان قىلىش بىلهن جهننىتى ۋه ئىلگىرى ئۆتكهن سهۋرلىك كىشىلهرنىڭ مهيدانلىرى

 گىرىپتار بولۇۋاتقانئازابالرغا مۇشهققهت،  -ئۇ دىن يولىدىكى جاپا.مۇستهھكهم قىالتتى

سىلهرنىڭ ۋهده  قىلىنغان .ئى ياسىر ئائىلىسى سهۋر قىلىڭالر«:ياسىر ئائىلىسىگه
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  .دېگهن»جايىڭالر جهزمهن جهننهت

،شۇڭا ئازابالنغان لهن تۆمۈرلهرنى يېقىش بىقىزىتىلغان ۋه يهنه بهدهنلىرىگه 

رهسۇلۇلالھتىن مۇشرىكالرغا قارشى رهببىگه دۇئا قىلىشنى ئۆتۈنۈپ كهلگهن خهببابقا 

سىلهردىن ئىلگىرى بىر كىشى كهلتۈرۈلۈپ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ئورهك «:مۇنداق دېگهن

ئاندىن ھهره بىلهن ئۇنىڭ بېشىنى .ئورهككه بهدىنىنىڭ يېرىمى كۆمۈلهتتى كولىنىپ،

تۆمۈر تارغاقالر بىلهن تاراپ،گۆشى بىلهن سۆڭهكلىرى .ىلىپ تاشاليتتىئىككى پارچه ق

الله بىلهن قهسهمكى،الله . لېكىن بۇ ئىشالر ئۇالرنى دىنىدىن قايتۇرالمايتتى.ئايرىالتتى

سهنئادىن ھهزىرمهۋتكه ماڭغا كارۋان پهقهت اللهتىن ۋه .بۇدىننى چوقۇم ئۈستۈن قىلىدۇ

لېكىن .دىن باشقا ھېچ نهرسىدىن قورقماي ماڭىدۇبۆرىلهرنىڭ قويالرنى يهپ كېتىشى

  ②)بۇخارى(».سىلهر ئالدىراپ كېتىۋاتىسىلهر

ئۆزىده يهنه قۇرهيش  شۇ ۋاقىتنىڭ....ئۇ ساھابىلىرىگه شۇنداق دهيتتى

مهن «):ئۇ مۇشرىكالرغا(سهن«:مۇشرىكلىرىغا الله ئۇنى بۇيرۇغاندهك مۇنداق دهيتتى

 دهپ ۋهھىي».ئىالھتۇر يېگانهىالھىڭالر پهقهت ئ«ماڭا . سىلهرگه ئوخشاش ئىنسانمهن

 مهغپىرهتبىلهن يۈزلىنىڭالر ۋه ئۇنىڭدىن ) ئىمان ۋه بويسۇنۇش(ئۇنىڭغا.قىلىنىدۇ

 ئى(«:، ۋه يهنه مۇنداق دهيتتى)6فۇسسىلهت (»مۇشرىكالر ۋاي.دېگىن»!تىلهڭالر

 ئاندىن ،چاقىرىڭالر) ماڭا قارشى(ئۇالرغا ئېيتقىنكى،شېرىكلىرىڭالرنى !)مۇھهممهد

مهن (قولۇڭالردىن كېلىشىچه ماڭا زىيانكهشلىك قىلىڭالر،ئازراقمۇ مۆھلهت بهرمهڭالر، 

يهنى (،ھهقىقهتهن كىتابنى )اللهقا يۆلهنگهنلىكىم ئۈچۈن سىلهرگه پهرۋا قىلمايمهن

  .ئۇ ياخشىالرغا ئىگىدارچلىق قىلىدۇ.نازىل قىلغان الله مېنىڭ ئىگهمدۇر)قۇرئاننى

                                                            
رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرىنى مۇشۇنداق چىڭىتاتتى،ئۇالرنى مۇستهھكهم قىلىش ۋه ئۇالرنىڭ ②

بىرهرسىنىڭ الله يولىدا سىنالغىنىدا چىدىيالماي قالماسلىقى ئۈچۈن ئىلگىرىكى چىداملىقالرنىڭ ئهھۋاللىرىنى 

لېكىن الله ئۇنىڭدىن ئهپۇ قىلغانلىقىنى ۋه ئۇنىڭغا رۇخسهت .ئهممارنىڭ ۋهقهلىكىده يۈز بهردىبۇ ئىش .ئهسلىتهتتى

لېكىن بۇ ھازىرقى زامانىمىزدىكى ئۆمۈرلىرىنى ھېچقانداق ھهقىقى مهجبۇرلۇق ۋه زۆرۈرىيهت ...بهرگهنلىكىنى ئېالن قىلدى

  ئۆتكۈزىدىغان،بۇالرنى غهيرى ئورنىغا قويىدىغان،بولماستىن رۇخسهت،مهجبۇرلۇق ۋه زۆرۈرىيهت ھهدىسلىرىگه تايىنىپ

ئهھۋالىغا ھهرگىز  باتىل ئىشالرغا،كۇفرى ۋه شېرىك ھۆكۈمهتلهرنىڭ سانىنى ئاۋۇتۇشقا دهلىل قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ

  !....بولىدۇ؟ ئاشكارائۇنداق بولمىسا ھهق قاچان ....ئوخشىمايدۇ
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ىڭالر سىلهرگه ياردهم بېرهلمهيدۇ،ھهتتا سىلهرنىڭ اللهنى قويۇپ ئۇلۇغالۋاتقان نهرسىلىر

                             ،)197-195سۈره ئهئراف  (».ئۆزلىرىگىمۇ ياردهم بېرهلمهيدۇ

  

ئۇنىڭ دهۋىتىنىڭ مۇشۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ...مۇشۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن

 . بولغان ئهمهسزالىمالر ئۇنىڭدىن بىر كۈنمۇ رازى بولغان،خۇرسهن بولغان ۋه خاتىرجهم

ئۇالر پهيغهمبهر . قوزغىلىپ،قىيامهتلىرى قايىم بولۇشۇپ كهتكهن ئىدى غهزهپلىرىبهلكى 

لېكىن ئۇ ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا ...ئهلهيھىسساالمنى قانچه قېتىمالپ سودىلىشىشقا چاقىردى

ۇ ئ.تۇرۇپ قارىدى قىلىۋاتقان باتىللىرىغا ۋه قوشۇنلىرىغا ئۇلۇغلۇق ۋه يۈكسهكلىكته ھىيله

ئۇالرنىڭ ھىدايهت تېپىشىغا شۇنچه ھېرىس تۇرۇپ، ئۇالر بىلهن باتىل ئۈستىده يولنىڭ 

 بهزى باتىللىرىغا ئهگىشىشنى قهتئىي كۆرۈدىغانيېرىمىدا بىرلىشىش ۋه ياكى ئۇالر ياخشى 

 !)ئى مۇھهممهد(« :بهلكى ئۇ دائىما ئۇالرغا خۇددى رهببى ئۇنى بۇيرۇغاندهك.رهت قىلدى

جهھهننهمگه ) ئاخىرهتته(مهغلۇپ قىلىنىسىلهر،ۋه)دۇنيادا(هرسىل«:تقىنكىكاپىرالرغا ئېي

  .دهيتتى»!.يامان تۆشهك نېمىدېگهنتوپلىنىسىلهر،جهھهننهم 

ئابدۇراھمان ئىبنى ھهسهن بهزى ھهقنى ئاشكارىالش ۋهقهلىرى ۋه  شهيخ

انا بۇ م«: ساھابىلهرنىڭ ھهقته چىڭ تۇرۇشلىرىنى بايان قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دهيدۇ

بۇالرنىڭ . ساھابىلهرنىڭ ۋه ئۇالرنىڭ مۇشرىكالردىن يهتكهن ئهرزىيهتلهرنىڭ ئهھۋاللىرى

 ئهھۋاللىرى بىلهن ھازىرقى زاماندىكى باتىلغا ئالدىرايدىغان،ئۇنىڭغا چۈشۈپ قېلىۋاتقان،

بۇ باتىلالرنى قوبۇل قىلىۋاتقان ۋه دوست تۇتۇۋاتقان،ھهقتىن ئارقىسىنى قىلىپ 

 ...زالىمالرغا مايىل بولىۋاتقان،ئۇالرنى ئۇلۇغالۋاتقان ۋه مهدھىيهلهۋاتقان قېچىۋاتقان،

سۆزىگه بهكمۇ  ئۇالر الله تائاالنىڭ مۇنۇ.ئازغانالرنىڭ ئهھۋاللىرى قهيهرده؟ ئالدانغان،

ئهگهر شهھهرگه تۆت تهرهپتىن ھۇجۇم قىلىپ كىرىلسه،ئاندىن ئۇالردىن « :ئوخشايدۇ

 نسا،مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش تهلهپ قىلىنسا،ئىمانىدىن قايتىش تهلهپ قىلى

 ،)14ئهھزاب (».ئاز ۋاقىت ئىچىدىال قوبۇل قىالتتى ئۇالر بۇ تهلهپنى ئۈزلۈكسىز رهۋىشته

ۋه يوشۇرۇن ئازدۇرغۇچى ئاشكارا  .الله تائاالدىن ئىسالمدا مۇستهھكهم قىلىشىنى تىلهيمىز

همبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان ۋه پهيغ مهلۇمكى،.پىتنىلهردىن پاناھ تىلهيمىز
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جۇدا بولمىغان، -مۇسۇلمان بولغانالر ئهگهر شېرىك ۋه شېرىك ئهھلىدىن ئادا

قاتارلىق ئىشالرغا ئالدىرىمىغان  ئهيىبلهشمۇشرىكالرنىڭ دىنىنى تىلالش ۋه ئىالھلىرىنى 

  ».. ئهرزىيهتلهر كهلمىگهن بوالتتىبولسا ئۇالرغا ھهرگىز بۇ تۈرلۈك

يهنى كافىرۇن (ھهمده ئىبنى ئهتىق شېرىكتىن ئادا جۇدا بولۇش سۈرىسى خشهي

سىلهر «:الله تائاال رهسۇلۇلالھنى كاپىرالرغا «:ھهققىده توختىلىپ مۇنداق دهيدۇ) سۈرىسى

 ».جۇدا-دىندىن سىلهر ئادا جۇدا،مهن مېڭىۋاتقان-مېڭىۋاتقان دىندىن مهن ئادا

جاكارالش ئۆزىنىڭ ئاشكارا كاپىر ئىكهنلىكىنى بۇ يهردىكى ئۇالرنىڭ .دېيىشكه بۇيرۇدى

شۇڭا پهيغهمبهر .جۇدا ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈشتۇر-ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ دىنىدىن ئادا

بۇنداق قىاللمايدىكهن .كېرهك دېيىشىئهلهيھىسساالمغا ئهگهشكهن كىشىلهرمۇ شۇنداق 

 نى چۈشىنىۋېدى،شۇڭالشقا ساھابىلهر بۇ.ھهرگىزمۇ دىنىنى ئاشكارىلىغان بولمايدۇ

رهسۇلۇلالھ ئۇالرنى ھهبهشىستانغا . مۇشرىكالر ئۇالرغا ئهرزىيهت بېرىشكه باشلىدى

ئهگهر رهسۇلۇلالھ مۇشرىكالرغا سۈكۈت قىلىپ تۇرۇشقا بىرهر .ھىجرهت قىلىشىقا بۇيرۇدى

 رۇخسهت تاپالىغان بولسا،ساھابىلهرنى يات جايالرغا ھىجرهت قىلىشقا بۇيرۇمىغان

  ».بوالتتى

  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهئبىنىڭ ئهتراپىدىكى بۇتالرغا سۈكۈت «-29
  دېگهن شۈبھىگه رهددىيه،»قىلغان

  

بۇ يهرده ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى ۋه ئۇنىڭ مهزمۇنلىرىنى 

 :يهنى بۇ بهزى جاھىلالرنىڭ.چۈشهنمىگهن كىشىلهر كۆتۈرۈپ يۈرىشىۋاتقان بىر شۈبھه بار

يهنى بىز ئۇنىڭغا (مهنسۇخ بولغان  نىسبهتهنساالمنىڭ يولى بىزگه ئىبراھىم ئهلهيھىس«

ئۇالر بۇ سۆزىگه رهسۇلۇلالھنىڭ ئاجىزلىق .دېگهن سۆزىدۇر» .)ئهگهشمىسهكمۇ بولىدۇ

يىل مهزگىلىده بۇت سۇندۇرمىغانلىقى ھهققىدىكى قۇرۇق 13دهۋرىده مهككىده تۇرغان 

 كىتابلىرى ،ئۇ ۋهھالهنكى- بىرسىنىڭھهتتا مهن ئۇالرنىڭ.دهۋالىرىنى دهلىل قىلىشىدۇ

ئېلىنغان بىر قېتىملىق  لېنتىغا-بازارالرغا لىق تولۇپ كهتكهن،مهشھۇر ئۆلىماالرنىڭ بىرى
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شۈبھىسىزكى «: تهبلىغىدا ماختانغان ھالدا مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم

ىن يۈز ئۆرىگهن رهسۇلۇلالھ سىلهر ئىراده قىلىۋاتقان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىد

چۈنكى ئۇ مهككىده ئون ئۈچ يىل ئهشۇ بۇتالرنىڭ ئارىسىدا تۇرغان .تۇنجى كىشى

،بىز بۇ !.)بۇنىڭ سۆزىگه ۋاي ھهسرهت.(».....تۇرۇغلۇق بۇ بۇتالرنى چاقمىغان ئىدى

شۈبھه يوقكى،سىلهرنى -شهك«:كىشىگه ۋه بۇنىڭغا ئوخشاش كىشىلهرگه شۇنداق دهيمىز

منىڭ يولىنى چۈشىنىش ۋه بىلىشتىن توسىۋاتقان نهرسه ئىبراھىم ئهلهيھىسساال

چۈشهنچهڭالرنىڭ تۆۋهنلىكى،زېھنىڭالرنىڭ تارلىقى ۋه ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يولىنى پهقهت بۇت چېقىشقىال چهكلهپ قويغانلىقىڭالر،بۇ يولنى پهقهت ئىبراھىم 

نىڭ بىرىنى چېقىپ،چوڭ ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمىنى بۇ زااللهتتىن قايتارمىكىن دهپ بۇت

بۇتنىڭ قولىغا پالتىنى تۇتقۇزۇپ قهۋمىنى ئالدىغانلىقى دهپال گۇمان قىلىپ قالغانلىقىڭالر 

ۋه رهسۇلۇلالھنىڭمۇ قهۋمىنىڭ بۇتلىرىنى سۇندۇرغانلىقى ھهققىده مهلۇماتىڭالرنىڭ 

 تار شۇڭا ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى سىلهرنىڭ.يوقلىقى تۈپهيلىدىن بولىۋاتىدۇ

 ۋه سىلهر بۇ توغرىسىدا بىرهر نهرسىنىمۇ گۇڭگا بولۇپ قالغان نهزىرىڭالردا

سىلهرنىڭ مۇشۇ بىمهنه سۆزلىرىڭالرچه بولىدىغان بولسا،   .چۈشىنهلمهيۋاتىسىلهر

،يۈز  قىزىقتۇرۇشبايان قىلىنغان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ئهگىشىشكه  يۇقىرىدا

ىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ  بىلهن بىرگه بولغانالرنىڭ ئۆرۈشتىن ئاگاھالندۇرۇش،ئ

قهۋملىرىگه تۇتقان مهيدانىنى ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ قهۋملىرىگه تۇتقان  دهۋىتىنى،

 بايان قىلىش توغرىسىدىكى ئايهتلهرنىڭ ھهممىسى بىمهنه، مهيدانلىرىنى تهپسىلىي

 ...بىر مهنپهئهت بولمىغان بولۇپ قالىدۇتېگىده ھېچقانداق پايدا يوق، ۋه ئارقىسىدا ھېچ

الله ئىبنى قهييۇمغا رهھمهت ....ئى رهببىمىز سهن  بۇنداق چوڭ بوھتاندىن پاكتۇرسهن

  :ئۇ مۇنداق دهيدۇ قىلسۇن،

  ، قهدىرىنىكىم ئهگهر بىلهلمىسه بۇ ئايهتنىڭ 

  .يۆگهپ چاال ئىلمىنى جىم تۇرسۇن ئۇ،

تىن ۋه ئۇنىڭ كىتابىدا پايدىسىز بىر الله ئهززه ۋه جهلله مهنىسىز ئىش قىلىش

بۇ كىشىلهرنىڭ خاتالىقلىرى پهقهت رهددىيه ۋه .نهرسىنىڭ بولۇپ قېلىشىدىن پاكتۇر
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بهلكى بۇ ئۇلۇغ يولنى .چۈشهندۈرۈشنى تهلهپ قىلىۋاتقان شۈبھىلهر ئهمهس تهپسىلىي

تابنىڭ كى. چۈشىنهلمهسلىكتىن كېلىپ چىققان ئۇالرنىڭ زېھنىلىرىدىكى زىددىيهتلهردۇر

ئالدىنقى قىسىملىرىدا ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى تونۇشلۇق بولدى ۋه ئۇنىڭ 

 ئېتىراپئۇنىڭ ۋه ئۇ ئۆز ئىچىگه ئېلىۋاتقان ئىنكار قىلىش ۋه .مهزمۇنلىرى چۈشىنىلدى

جۇدا بولۇش ۋه ئۇالرغا دۈشمهنلىكنى -يهنى شېرىك ۋه شېرىك ئهھلىدىن ئادا(قىلىش 

هتنى اللهنىڭ ئۆزىگىال خاس قىلىش ۋه ئۇنىڭ دوستلىرىغا دوست قىلىش،ئىبادئاشكارا 

نىڭ مهنىسى ئىكهنلىكى ئايدىڭ »الاله اال هللا«نىڭ ئىسالمنىڭ يىلتىزى ۋه  )بولۇش

ۋه دىننىڭ بۇ يىلتىزىنىڭ مۇستهھكهم تۇتقا بولۇپ،بۇنىڭغا ئىنكار قىلىش ئۈچۈن  .بولدى

رىمۇ،بىرهر دهلىل ئهكىلىشكه ئهسال قادىر ئالىم ۋه جاھىلالرنىڭ ھهممىسى يىغىلغان تهقدى

بىز سىزگه الله تائاالنىڭ، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه . بولدىئاشكارا بواللمايدىغانلىقىمۇ 

 ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانالرنىڭ قهۋملىرى بىلهن قانداق مۇناسىۋهتته بولغانلىقىنى،

ان دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىكنى جۇدا بولغانلىقىنى،ئۇالرغا بولغ-ئۇالردىن قانداق ئادا

الله .ئۆتتۇق قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ بهرگهنلىكىنى كۆرسىتىپئاشكارا قانداق 

 :مهيدانىنى بايان قىلىشتىن بۇرۇن مۇنداق دېدى بىۋاسىتهسۇبھانهھۇ ۋهتهئاال ئۇالرنىڭ بۇ 

 ».ئۈلگه بارئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانالردا سىلهر ئۈچۈن ئهلۋهتته ياخشى «

سىلهرگه ۋه اللهنى ۋه ئاخىرهت كۈنىنى «:،ئاخىرىدا يهنه مۇنداق دېدى)4مۇمتهھىنه (

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه (ئۈمىد قىلىدىغان كىشىلهرگه ئۇالردا

اللهنىڭ بۇ -، ئاندىن الله مۇنداق دېدى)6مۇمتهھىنه (».ياخشى نهمۇنه بار) بولغانالردا

يۈز )ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى ئۈلگه قىلىشتىن(كىمكى «:قاتتىق ئاگاھ بولۇڭسۆزىدىن 

الله مهدھىيىگه .بىھاجهتتۇر) ئۇالردىن ۋه ئۇنداقالردىن(الله )بىلسۇنكى،(ئۆرۈيدىكهن، 

بىز مهقسهت قىلىۋاتقان،چاقىرىۋاتقان ۋه كۆپلىگهن ).... 6مۇمتهھىنه (» .اليىق زاتتۇر

ۋه . ىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى روشهن بايان قىلىندىكىشىلهر سهل قاراۋاتقان ئ

ئۇنىڭ اللهنىڭ ياردىمى، دىننىڭ ئىززىتى ۋه شېرىك ۋه شېرىك ئهھلىنىڭ ۋهيران 

 ئىش شۇنداق تۇرسا،.بولىشىنى بارلىققا كهلتۈرهلهيدىغان يول ئىكهنلىكى ئايدىڭ بولدى

رهسۇلۇلالھ « :ھېلىقى ئالىم قىتتابۇ ۋا.ھېسابيهنىال بۇ يولغا رهددىيه قايتۇرۇش نېمىگه 
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جۇدا -يىل مۇددهتته بۇتالرنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ، ئۇ بۇتالردىن ئادا13مهككىده تۇرغان 

ئۇنىڭ سۆزى  .دېگهن بولىدۇ» .بولمىدى،ئۇنى ئىنكار قىلىش ۋه ئاداۋهتنى ئاشكارىلىمىدى

ى سهن ئۆزۈڭن«: مۇشۇنىڭغا مۇئهييهنلهشكهندىن كىيىن،ئۇنىڭغا مۇنداق دهڭ

 .ۋه ياكى باشقا بىر خالىغان نام بىلهن ئاتا ، ياكى يهھۇدىي،ياكى مهجۇسىيخرىستىئان

  ».خوش دېگىن-ئىسالم دىنىغا بولسا خهير

  

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىدىكى ئاجىز ۋاقتىدىمۇ بۇت سۇندۇرغان-30

  

بىز دهيمىزكى،ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم قىلغاندهك بۇتالرنى سۇندۇرۇش 

ۋه پهرهزگه ئاساسالنغاندىمۇ رهسۇلۇلالھنىڭ ھاياتىدا قۇرهيش كاپىرلىرىنىڭ  ىيهتتىمۇئهمهل

مهككه پهتھى قىلىنغاندىكى بۇت .غاپىل قالغانلىقىدىن پايدىلىنىپ سادىر بولغان ئىشتۇر

ئىمام ئهھمهد ۋه .بۇت چېقىشنى دهۋاتىمىز چېقىشنى ئهمهس،مهككىده ئاجىز ۋاقىتتىكى

اد بىلهن ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن مۇنداق بىر ھهدىسنى نهقىل ئهبۇ يهئال توغرا ئىسن

مهن ۋه رهسۇلۇلالھ كهئبىنىڭ قېشىغا «:ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ.قىلىدۇ

مهن ئۇنى كۆتۈرۈش .چىقتى مۈرهمگهدېدى ۋه مېنىڭ »ئولتۇر،«:رهسۇلۇلالھ ماڭا.باردۇق

ۋه . چۈشۈپ كهتتى مۈرهمدىنى كۆرۈپ،ئۇ مېنىڭ ئاجىز كهلگهنلىكىمن.ئۈچۈن كۈچىدىم

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ».دېدى» .چىق مۈرهمگهمېنىڭ «: ۋه ماڭا.ماڭا ئولتۇرۇپ بهردى

مهن خۇددى ئهگهر خالىسام ئاسماننىڭ .رهسۇلۇلالھ مېنى كۆتۈردى«: يهنه مۇنداق دهيدۇ

. ه چىقتىممهن ئاخىرى كهئبىنىڭ ئۈستىگ.ئۇپۇقىغا چىقااليدىغاندهك ھېسياتتا ئىدىم

مهن ئۇنىڭ ئوڭ،سول،ئالدى ۋه كهينىدىن يېقىتىشقا .ئۇنىڭدا بىر مىس بۇت بار ئىدى

مهن . دېدى»!.ئۇنى تاشال«:ئاخىرى ئۇنىڭغا قادىر بولىۋېدىم،رهسۇلۇلالھ.كۆردۈم ئورۇنۇپ

 .ئاندىن مهن يېنىپ چۈشتۈم.ئۇنى تاشلىدىم،ئۇ خۇددى ئهينهك سۇنغاندهك سۇندى

بىرهرسىنىڭ ئۇچراپ قالماسلىقى ئۈچۈن تىزدىن يۈرۈپ  ككىيلهنئىرهسۇلۇلالھ بىلهن 

دا »زاۋائىدالر توپلىمى«بۇ ھهدىسنى ھهيسىمى » .ئۆيلهرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ كهتتۇق
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يهنه بىر رىۋايهتنىمۇ .دهپ باب ئېچىپ كهلتۈرگهن»بۇت سۇندۇرۇش بابى«مهخسۇس

مهن .ستىده بۇتالر بار ئىدىكهئبىنىڭ ئۈ«: ئهلى رهزىيهلالھۇ مۇنداق دهيدۇ«:كهلتۈرگهن

 .كۆتۈرهلمىگهن ئىدىم. بېرىپ رهسۇلۇلالھنى ئۇنىڭ كهئبىگه چىقىشى ئۈچۈن كۆتۈردۈم

 :يهنه بىر رىۋايهتته» ..مهن چىقىپ بۇتالرنى پارچىلىۋهتتىم.رهسۇلالھ مېنى كۆتۈردى

بۇنى نهقىل «:ھهيسىمى.دهپ كهلگهن».شۇنىڭدىن كېيىن ئۇيهرگه بۇت قويۇلمىدى«

بۇ ھهدىسنى يهنه ئهبۇ جهئفهر تىبرى .دېدى».ىالر ئىشهنچىلىك كىشىلهردۇرقىلغۇچ

دېگهن كىتابىدا كهلتۈرگهن ۋه بۇ ھهدىسنىڭ بهزى فىقھى پايدىلىرىنى »تهزھىيبۇل ئهسار«

  .بايان قىلغان

  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاجىز ياكى كۈچلۈك ۋاقتىدىكى دهۋىتىنىڭ -31
جۇدالىقنى ئېالن -رىدىن ئادائىالھلى ۋه ئۇالرنىڭ يىلتىز ئاساسى مۇشرىكالردىن

  قىلىش بولغان
  

بىزدىن ئاجىز زاماندا بۇ بۇتالر ھهر زامان ۋه ھهرماكاندىكى «شۇنىڭ ئۈچۈن بىز 

 - سۈرهتلىرى ۋه شهكىللىرى ھهرخىل بولغان مهيلى قهبره،مهيلى تاغۇت،مهيلى قانۇن

 »..ىنىنى قىلىش تهلهپ قىلىنغانتككۈچىمىز يه....تۈزۈم ياكى باشقا بىر نهرسه بولسۇن

بىز بۇالرغا قارشى جىھاد قىلىشنى اللهنىڭ دۈشمهنلىرىگه . دىيىشتىن سىقىلىپ قالمايمىز

  . دهپ قارايمىز مهرتىۋىسىقىلىشنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ ئاشكارا دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىكنى 

ىدىكى شۇنداق تۇرۇقلۇق،ئهگهر بىز ئۇالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهكك

بۇت سۇندۇرغانلىق ۋهقهسىنىڭ راست ئهمهسلىكى توغرىسىدىكى  ئاجىز ۋاقىتتا

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم «:هقدىردىمۇ،يهنىال شۇنداق دهيمىز تقوبۇل قىلغان جېدهللىرىنى

ئۇ .ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ئهگىشىشته ناھايىتى چىڭ ۋه مۇستهھكهم بولغان

ھهم كېلىشىپ ئۆتمىگهن، ئۇالرنىڭ باتىللىرى ۋه ئىالھلىرىغا  زهكاپىرالر بىلهن بىر لهھ

مۇھىم  يىل ۋه ئۇنىڭدىن باشقا ۋاقىتتىكى13بهلكى ئۇنىڭ ئهشۇ .سۈكۈت قىلىپ باقمىغان

  . دېيىش بولغان»بۇلۇڭالراللهقا ئىبادهت قىلىڭالر،تاغۇتتىن يىراق «:نىشانى ۋه مهشغۇالتى
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رنىڭ ئارىسىدا تۇرغانلىقى ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ ئون ئۈچ يىل مۇددهت ئهشۇ بۇتال

 ھازىرقى زاماندىكى كۇفرى قانۇنى بىلهن چىقىشىپ ئۆتىۋاتقان ۋه ئۆزىنى دهۋهتكه -ئۇنىڭ

ئۇ بۇتالرنى ماختىغانلىقى،ھۆرمهتلىگهنلىكى -بېرىۋاتقان جاھىلالر قىلىۋاتقاندهك نىسبهت

ڭ مۇشرىكالر ۋه بهلكى ئۇ ۋه ئۇنىڭ ساھابىلىرى ئاجىز تۇرۇپ ئۆزىنى. ئهمهس ئىدى

ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىنى .جاكارلىدىئاشكارا جۇدا بولغانلىقىنى -ئۇالرنىڭ ئىشلىرىدىن ئادا

ئهگهر سىز مهككى سۈرىلىرىنى ئوبدان تهپهككۇر .ئىنكار قىلغانلىقىنى ئېالن قىلدى

بۇنى نۇرغۇن ئايهتلهر ۋه اللهنىڭ .قىلىدىغان بولسىڭىز،بۇ سىزگه ئېنىق ئايدىڭ بولىدۇ

ندىكى پهيغهمبىرىنىڭ مهككىده كاپىرالر بىلهن بولغان ئهھۋالىنى سۈپهتلهپ بېرىدىغان تۆۋه

سىلهرنىڭ مهبۇدلىرىڭالرنى «: كاپىرالر سېنى كۆرگهن چاغدا«:سۆزى ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ

ھالبۇكى،ئۇالر .سېنى مهسخىره قىلىشىدۇ)دېيىشىپ(»كىشى مۇشۇمۇ؟ ئهيىبلهيدىغان

 ،)36ئهنبىيا (» .نازىل بولغان قۇرئاننى ئىنكار قىلىشىدۇمهرھهمهتلىك الله تهرىپىدىن 

يهنى بۇ سىلهرنىڭ ئىالھلىرىڭالرنى تىلاليدىغان ۋه  « :ئىبنى كهسىر مۇنداق دهيدۇ

  ».ئهقىللىرىڭالرنى دۆتكه چىقىرىدىغان كىشى دېگهنلىكتۇر

سىز يهنه ئىمام ئهھمهد ۋه باشقىالرنىڭ ھهدىس كىتابلىرىدىكى رهسۇلۇلالھنىڭ 

ككىدىكى ئاجىز ۋاقتىدىكى سۈپهتلىرى ۋه ئهھۋاللىرى توغرىسىدا كهلگهن ھهدىسلهرنى مه

كاپىرالرنىڭ . تهپهككۇر قىلىپ بېقىڭ.بۇنى ئوبدان ئويلىنىپ بېقىڭ. كۆرۈپ بېقىڭ

دهپ .پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئىالھالرنى تىلاليدۇ ۋه ئهقلىمىزنى دۆتكه چىقىرىدۇ

ئۇالرنىڭ . سىز ئۇ كاپىرالرغا قاراپ بېقىڭ.قاراپ بېقىڭقانداق سۈپهتلهۋاتقانلىقىغا 

دهۋاتقانلىقىغا، رهسۇلۇلالھنىڭ ».مۇشۇنداق دېگهن سهنمۇ؟«: تۇرۇپقورشاپرهسۇلۇلالھنى 

ھهئه، مۇشۇنداق دېگىنى «: ،قورقۇش ۋه ئهنسىرهش يوق ھالدا خۇشامهتھېچقانداق 

  .دهۋاتقانلىقىغا قاراپ بېقىڭ ».مهن

ھمهد ئىبنى ھهنبهل نهقىل قىلغان بىر ھهدىسته مۇنداق ئابدۇلالھ ئىبنى ئه

قىلغان چاغدا ئاشكارا ئهمرى ئىبنى ئاستىن،رهسۇلۇلالھ قۇرهيشكه ئاداۋىتىنى « :كهلگهن

بىر كۈنى ئۇالرنىڭ «:قۇرهيشنىڭ قانداق قىلغانلىقى سورالغاندا ئۇ مۇنداق دېگهن

: ئۇالر.ا پاراڭغا چۈشۈپ كهتتىھۆرمهتلىكلىرى ھىجرىغا يىغىلدى ۋه رهسۇلۇلالھ توغرىسىد
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غا سهۋر قىلغاندهك بىرىگه سهۋر قىلىپ )يهنى رهسۇلۇلالھ(بىز مۇشۇ كىشى«

بوۋىلىرىمىزنى تىللىدى،دىنىمىزنى - دۆتكه چىقاردى،ئاتابىزنىڭ ئهقلىمىزنىئۇ .باقمىغان

نىڭغا چوڭ ئىشتا بىز ئۇ. ئىالھلىرىمىزنى تىللىدى. بىرلىكىمىزنى بۆلدىئهيىبلىدى، 

ئۇالر شۇنداق سۆزلهرنى قىلىشۋاتقاندا رهسۇلۇلالھ ئۇالرنىڭ قېشىغا كهلدى » ..داۋاتىمىزچى

.  قېشىدىن ئۆتتىئاندىن بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلغاچ ئۇالرنىڭ.ۋه رۇكنى يهمانىنى سۆيدى

مهن » ،ئهيىبلىدى ئۇنىڭ بهزى سۆزلىرى بىلهن ئهلهيھىسساالمنىپهيغهمبهر ئۇالر 

ئاندىن ئۇ يهنه بىر قېتىم .ىن ئۇنىڭ خاپا بولغانلىقىنى بىلدىمرهسۇلۇلالھنىڭ چىرايىد

مهن رهسۇلۇلالھنىڭ .  ئهيىبلىدىئۇالر يهنه ئۇنى .ئايلىنىپ ئۇالرنىڭ قېشىغا كهلدى

ئاندىن ئۇ يهنه بىر قېتىم ئايلىنىپ ئۇالرنىڭ .چىرايىدىن ئۇنىڭ خاپا بولغانلىقىنى بىلدىم

ئى «:شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم.  دىئهيىبلىئۇالر يهنه ئۇنى .قېشىغا كهلدى

مۇھهممهدنىڭ نهپسى ئۇنىڭ ئىلكىده بولغان زات بىلهن قهسهم ! قۇرهيش ئاڭالپ تۇرۇڭالر

ئۇنىڭ .دېدى»قىلىمهنكى،مهن سىلهرگه سىلهرنى ئۆلتۈرىدىغان نهرسىنى ئېلىپ كهلدىم

ىسىنى قۇش ھهتتا ھهممىسى كالل.بۇ سۆزى كىشىلهرنىڭ ھهممىسى چۆچۈتۈۋهتتى

رهسۇلۇلالھقا ئهڭ ئۆچ كىشىلهرمۇ ئۇنىڭغا . چوقۇماقچى بولغاندهك ساڭگىلىتىشتى

دېگهندىن »ئى ئهبۇ قاسىم،سىز جاھىل ئهمهس،قايتىپ كېتىڭ،«: قىلىپ ھېسداشلىق

ئهتىسى ھهممهيلهن ھېجرى . رهسۇلالھ قايتىپ كهتتى.باشقا ياخشىراق سۆز تاپالمىدى

: ئۇالرنىڭ بهزىسى بهزىسىگه.ۇالر بىلهن بىرگه ئىدىممهنمۇ ئ.دېگهن يهرگه يىغىلدى

سىلهرنىڭ مۇھهممهدكه نېمه دېگهنلىكىڭالر،ئۇنىڭ سىلهرگه نېمه دېگهنلىكىڭالرنى «

ئېيتقان  سۆزنى ئاۋۋال ھهتتا مۇھهممهد سىلهرگه سىلهر يامان كۆرۈدىغان.ئهسلهپ بېقىڭالر

ق تۇرغان پهيتته،رهسۇلۇلالھ ئۇالر شۇندا.دېدى».بولسىمۇ،سىلهر ئۇنى قويىۋهتتىڭالر

سهن ئىالھلىرىمىزنى ۋه دىنلىرىمىزنى «:ئۇالر رهسۇلۇلالھنى قورشىۋالدى ۋه.كېلىپ قالدى

 ھهئه،« :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم.دېدى»!نۇرغۇن گهپلهرنى قىلدىڭ ھه ئهيىبلهپ

شۇئان ئهبۇ بهكرى .رهسۇلۇلالھنىڭ ياقىسىنى بوغدى بىرهيلهن. دېدى»شۇنداق دېدىم

ئۇالر  .دېۋىدى ».پهرۋهردىگارىم اللهتۇر دېگهن كىشىنى ئۆلتۈرهمسىلهر«:ىغالپ تۇرۇپي

مانا بۇ مهن كۆرگهن قۇرهيشنىڭ رهسۇلۇلالھقا قىلغان ئهڭ قاتتىق ئهرزىيىتى .قايتىپ كهتتى
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  )ئهھمهد شاكىرنىڭ مۇسنهدىدىن ئېلىندى(».ئىدى

هر ئهلهيھىسساالمنىڭ  سۈپهتلىنىۋاتقان پهيغهمبدهپ»كىشىلهرنى ئايرىۋهتتى«سىز

ئۇنىڭ شۇ زامانىسىدىكى كاپىرالر بىلهن بولغان .ئهھۋالىنى بىر ئويلىنىپ بېقىڭ

دۈشمهنلىكنىڭ،يولنى ئايرىش ئاشكارا مۇناسىۋىتىنى، بارلىق دىن دۈشمهنلىرىگه بولغان 

بۇ ھهرگىزمۇ .جۇدالىقنى ئوچۇق بايان قىلىشىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قاراپ بېقىڭ-ۋه ئادا

ھازىرقى زامانىمىزدىكى دىن ئهھلىنىڭ باتىل ئهھلىگه مايىل بولىشىدىن ئىبارهت، 

 بۇ كىشىلهر ھازىر كاپىرالر بىلهن كېلىشىپ،.خىالپ ئىشلىرىغا ئوخشىمايدۇپرىنسىپقا 

بۇ مهسىلىنى .بهلكى ئۇالرنى قولالۋاتىدۇ،ئۇالرغا ياردهم بېرىۋاتىدۇ.چىرايلىقچه ئۆتىۋاتىدۇ

 جهمئىيهتنىڭھهتتا ۋهتهن ۋه .هت مهسىلىسى دهپ قارىمايۋاتىدۇدۈشمهنلىك ۋه ئاداۋ

 .ئۇالرنىڭ قۇچاقلىرىدا يېتىشىۋاتىدۇ. گۈللىنىشى ئۈچۈن ياردهم قوللىرىنى سۇنۇشىۋاتىدۇ

). ئۇالرنىڭ بهرگهن پۇللىرىنى خهجلىسهك بولىدۇ، دېيىشىۋاتىدۇ(سۈتلىرىنى ئېمىۋاتىدۇ 

  .للهتىن ياردهم سورايمىزبۇنداق يامانلىقالردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ا

ئابدۇراھمان ئىبنى ھهسهن مۇشۇنداق كىشىلهر توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق 

ئۇالر بىر تۇتام پىتنىلهرگه چۆكۈپ كهتتى،قهلبلىرى زۇلۇم ۋه دۈشمهنلىك ئهھلىگه «: دهيدۇ

ئىختىيارى، مهجبۇرى ھالدا ئۇالر .كاپىرالر توغرىسىدا كۆپ ئىككىلىنىدۇ. سۆيۈندى

ۋه ئاشكارا ئۇالرنىڭ ئىلكىدىكى دۇنيانىڭ ئازغىنه ماتالىرىغا . ىرگه ماڭىدۇبىلهن ب

ئىماننى دهۋا قىلغۇچى بارلىق مهيدانالردا نىشانى پهقهت .يوشۇرۇن ھالدا چۆمچىيىدۇ

 !.نهپىس ئۈچۈنال ماڭسا،ئۇنىڭ قهلبىده ئىمان قانداقمۇ ئورۇنلىشالىسۇن؟-ھاۋايى

 - ئوخشايدۇ نېمىدېگهنيهتته بايان قىلغان كىشىلهرگه بۇالرنىڭ ئهھۋالى الله تۆۋهندىكى ئا

 خۇشال)يهنى ھهقنى ياپقانلىقلىرىدىن(قىلغان ئىشلىرىدىن!)ئى مۇھهممهد(«!.ھه

كىشىلهرنى  كۆرۈدىغانبولىدىغان،قىلمىغان ئىشلىرى بىلهن مهدھىيهلىنىشنى ياخشى 

ر قاتتىق ئازابقا ھهرگىز اللهنىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇلىدۇ،دهپ گۇمان قىلمىغىن،ئۇال

قىلىۋاتقان بىدئهت ۋه زااللهتلهردىن  ،ئۇالر ئۆزلىرى)188ئالى ئىمران (».دۇچار بولىدۇ

بولىشىدىيۇ،سۈننهتكه ئهگىشىش ۋه ئىخالسمهنلىك بىلهن ماختىنىشنى ياخشى  خۇشال

 بۇ ئىش توغرا يولدىن چهتنىگهن لېكىن ئۆزىنى ئىلىم ۋه ئىبادهتكه نىسبهت. كۆرىدۇ
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 .كۆپ يۈز بېرىدۇ ان كىشىلهردهبېرىۋاتق

 

  مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنى ئىنكار قىلىش بىلهن ئۇالرنى تىلالشنىڭ پهرقى-32

  

ئۇ بولسىمۇ .بۇ يهرده بهزىلهرگه مۈشكۈالت پهيدا قىلىۋاتقان بىر مهسىله بار

: رهسۇلۇلالھنىڭ مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنى ئهيىبلىگهنلىكى بىلهن الله تائاالنىڭ

ئهگهر .(الرنىڭ اللهنى قويۇپ ئىبادهت قىلىدىغان ئىالھلىرىنى تىللىماڭالرمۇشرىك«

» .ئۇالر بىلمىگهنلىكلىرىدىن ھهددىدىن ئېشىپ اللهنى تىلاليدۇ)ئۇنداق قىلساڭالر

 . ئوتتۇرىسىنى قانداق بىرلهشتۈرۈپ چۈشىنىش مهسىلىسىدۇردېگهن ئايىتى،)108ئهنئام (

ئهخمهققه  ،ئهيىبلهش بۇرۇن باتىل ئىالھالر بىز :بىز بۇ مهسىلىگه مۇنداق دهيمىز

قىممىتىنى چۈشۈرۈشتىن ئىبارهت ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى  چىقىرىش،

دهپ »تىلالش«چۈشهندۈرۈش جهريانىدا بايان قىلغان نهرسىلهرنىڭ بهزىسى ئاتىلىشتا 

تهۋھىدنى بهلكى كىشىلهرگه .ئهمهس» تىلالش«ئۇ پهقهت  ئهمهلىيهتتهئاتالغان بولسىمۇ،

  .بايان قىلىشتىكى ئهسلى مهقسهتتۇر

بۇ ئهيىپلهشلهر بولسا، ئاتالمىش ساختا رهبلهرنىڭ ئىالھلىقىنى بىكار 

الله .قىلىش،ئۇالرنى ئىنكار قىلىش،ئۇالرنىڭ ساختىلىقىنى كىشىلهرگه بايان قىلىشتۇر

هرگه ئوخشاش سىلهر اللهنى قويۇپ ئۇلۇغالۋاتقان بۇ ئىالھالر سىل«: بۇھهقته مۇنداق دهيدۇ

راستچىل بولساڭالر،ئۇالرغا دۇئا )ئۇالرنى ئىالھ دېگهن دهۋايىڭالردا. (مهخلۇقالردۇر

الرنىڭ ماڭىدىغان )مهبۇد(ئۇ.دۇئايىڭالرنى ئىجابهت قىلىپ باقسۇن. قىلىپ بېقىڭالر

كۆزى بارمۇ ۋه ئاڭاليدىغان  كۆرۈدىغانپۇتى بارمۇ؟ ياكى تۇتىدىغان قوللىرى بارمۇ؟ياكى 

 )ماڭا قارشى(ئۇالرغا ئېيتقىنكى، شېرىكلىرىڭالرنى!)ئى مۇھهممهد(رى بارمۇ؟قۇالقلى

چاقىرىڭالر، ئاندىن قولۇڭالردىن كېلىشىچه ماڭا زىيانكهشلىك قىلىڭالر، ئازراقمۇ 

، )مهن اللهقا يۆلهنگهنلىكىم ئۈچۈن سىلهرگه پهرۋا قىلمايمهن(مۆھلهت بهرمهڭالر، 
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ئۇ ياخشىالرغا .ازىل قىلغان الله مېنىڭ ئىگهمدۇرن)يهنى قۇرئاننى(ھهقىقهتهن كىتابنى 

سىلهرنىڭ اللهنى قويۇپ ئۇلۇغالۋاتقان نهرسىلىرىڭالر سىلهرگه .قىلىدۇئىگىدارچىلىق 

، ۋه )197-194ئهئراف (» .ياردهم بېرهلمهيدۇ،ھهتتا ئۆزلىرىگىمۇ ياردهم بېرهلمهيدۇ

نېمىشقا ئاڭلىيالمايدىغان، ! ئى ئاتا«: ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ئېيتتى« :يهنه

» .كۆرهلمهيدىغان ۋه ساڭا ھېچ نهرسىگه ئهسقاتمايدىغان نهرسىلهرگه چوقۇنىسهن؟

الت، ئۇززا ! ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ«:،الله تائاال سۈره نهجمىده مۇنداق دهيدۇ)42مهريهم (

ىكالر ئى مۇشر(، )قۇۋۋهتكه ئىگىمۇ؟- الله تائاالدهك كۈچ(ۋه ئۈچىنچىسى بولغان ماناتالر 

 ئوغۇل باال سىلهرگه خاس بولۇپ،) ھېسابالنغانسىلهرچه ياخشى ( !)جامائهسى

ئۇنداقتا بۇ ئادالهتسىز .قىز باال اللهقا خاسمۇ؟) ھېسابالنغانسىلهرچه يامان (

بۇ مهبۇتالر پهقهت سىلهر ۋه ئاتا بوۋاڭالر ئاتىۋالغان قۇرۇق نامالردىنال  .تهقسىماتتۇر

پاكىت چۈشۈرگىنى يوق،ئۇالرغا - سپاتاليدىغان ھېچبىر دهلىلالله بۇنى ئى .ئىبارهتتۇر

) يهنى پهيغهمبهر ۋه قۇرئان(شۈبھىسىزكى ھىدايهت - پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن شهك

 ».ئۇالر پهقهت گۇمانغىال ۋه نهپىسلىرىنىڭ خاھىشلىرىغىال ئهگىشىدۇ كهلگهن تۇرۇقلۇق

ن ئىشلىتىلگهن بارلىق سۆزلهر  سۈپهتلهش ئۈچۈشۇنىڭدهك بۇ ئىالھالرنى،)22-19نهجىم (

پهقهت ئۇالرنىڭ ئىبادهتكه ھهقلىق ئهمهسلىكى،ئۇالرنىڭ تاغۇت دهپ ئاتىلىشى 

 كېرهكلىكى ۋه ياكى ئۇالرغا ئىبادهت قىلىشنىڭ شهيتانغا ئىبادهت قىلىش بولىدىغانلىقى،

  .هنئۇالر ۋه ئۇ بۇتالرنىڭ جهھهننهمگه ئوتۇن بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىش ئۈچۈن كهلگ

شۇنىڭدهك بۇ بايانالر تهۋھىدنى ئهمىلى تۇرغۇزۇش،باتىل ئىالھالر ۋه 

جۇدا بولۇش ۋه ئۇالرنى - مۇشرىكالرغا بولغان دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك،ئۇالردىن ئادا

ئىبراھىم «: خۇددى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزىدهك. ئۈچۈن كهلگهنئىنكار قىلىش 

 سىلهرنىڭ ئىبادهت قىلغىنىڭالر نېمه؟سىلهرنىڭ !سىلهر ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ«:ئېيتتى

پهقهت .بۇرۇنقى ئهجدادلىرىڭالرنىڭ ئىبادهت قىلغىنى نېمه؟ بۇالر مېنىڭ دۈشمىنىمدۇر

ئۇ «:،ۋه يهنه)77-75شۇئهرا (»).مېنىڭ ئىگهمدۇر(ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى

 -دىن ئادامهن ھهقىقهتهن سىلهر شېرىك كهلتۈرگهن مهبۇدالر! ئى قهۋمىم ئېيتتىكى،

يهنى (» جۇدا بولۇش سۈرىسى-شېرىكتىن ئادا«ۋه يهنه ) 78ئهنئام ( ».جۇدامهن
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شۇڭالشقا ....ۋه باشقا سۈرىلهر ئۆز ئىچىگه ئالغان مهزمۇنالر بۇنى ئۇقتۇرىدۇ) كافىرۇن

نىڭ دائىرىسىگه »تىلالش«بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى ئاۋۋالقى ئايهتته چهكلهنگهن 

 قانداق چۈشهندۈرۈش ۋه باياننى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان،ھېچ» تىلالش«بۇ  .كىرمهيدۇ

قوزغايدىغان،شۇنداق قىلىپ مۇشرىكالرنىڭ دۈشمهنلىك ۋه  جېدهلپهقهت جهڭگه 

ھازىرقى توقۇلما .جاھىللىق يۈزىسىدىن اللهنى تىللىشىنى كهلتۈرىدىغان تىلالشتۇر

ھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يهنى ئىبرا. قانۇنالرنىڭ غالچىلىرىغىمۇ شۇنداق مۇئامىله قىلىنىدۇ

 ،غهزهپلهندۈرۈشيولىنىڭ تهقهززاسى بويىچه،كىشىلهرنى بۇ قانۇنالردىن ئاگاھالندۇرۇش،

ئۇالرنى ئىنكار قىلىشقا،ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ دوستلىرىدىن ۋه ئۇالرغا ھۆكۈم تهڭلهشته 

 جۇدا بولۇشقا چاقىرىش،ئۇالرنىڭ ساختىلىقىنى،-داۋاملىشىۋاتقان قۇللىرىدىن ئادا

ھۆكۈملىرىنىڭ باتىللىقىنى،مۇرتهدلهرلىككه ۋه جازانىگه يول قويغانلىقى، پاھىشه ۋه بۇزۇق 

ئىشالرغا ئاسانچىلىق تۇغدۇرغانلىقى بىلهن اللهنىڭ دىنىغا قارشى چىققانلىقىنى، الله 

تائاالنىڭ زىنا،بوھتان،ئوغرىلىق،ھاراق ئىچىش قاتارلىق ئىشالرغا بهلگىلىگهن جازالىرىنى 

لغانلىقى ۋه بۇ ئۇلۇغ قانۇنىنىڭ ئورنىغا بۇزۇق كۇفرانه قانۇنالرنى ئالماشتۇرغانلىقى بىكار قى

غا ئوخشاش ئىشالرنى بايان ...بىلهن اللهنىڭ ھۆكمىنى ئهمهلدىن قالدۇرغانلىقى،

بۇالرنى بۇ قانۇنالرنىڭ .نىڭ قاتارىغا كىرمهيدۇ»تىلالش«قىلىشالر ئايهتته چهكلهنگهن 

 دهپ ئاتىۋالغان تهقدىردىمۇ،»تىل ئۇزارتىش«ياكى »تىلالش«ى قۇللىرى ۋه ياردهمچىلىر

بولغان  ۋاجىپقىلىشى ئاشكارا چۈشهنگىنىڭىزدهك دهۋهتچى ئۈچۈن  سىز يۇقىرىدا

ئهمما ئۇالرنى،ئۇالرنىڭ ھاكىملىرىنى،ھۆكۈمهتلىرىنى ۋه قانۇنلىرىنى پهقهت . ئىشتۇر

الر ئهشۇ بىلىمسىزلهرنىڭ بۇ چۈنكى بۇ.تىلىلىۋېلىش ئۈچۈنال تىلالش بولسا چهكلىنىدۇ

 :مۇپهسسىرلهر. ئۇنىڭ دىنىنى ۋه يولىنى تىللىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ تىللىغۇچىنى،

ئاندىن ئۇالر «:دېگهن ئايهتنى تهپسىر قىلىپ مۇنداق دېدى».ئاندىن اللهنى تىلاليدۇ«

شۇنىڭ بىلهن بىلمهستىن ۋه .سىلهرنى تىلالشقا بۇيرۇغۇچىنى تىللىماقچى بولىدۇ

خۇددى بىر ئادهم يهنه بىرئادهمنىڭ .ۈشمهنلىك قىلىپ اللهنى تىلالشقا باشاليدۇد

ۋه ئاچچىق  غهزهپچۈنكى . دادىسىنى تىللىسا،ئۇمۇ ئۇنىڭ دادىسىنى تىللىغانغا ئوخشاش

. خۇسۇمهت قىلىشقا ئۈندهپ قويىدۇ كىشىنى تهپهككۇرقىلىش ۋه ئويلىنىشتىن بۇراپ
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مۇھهممهد رهشىد رىزا ئۆزىنىڭ تهپسىرىسىده .اشاليدۇشۇنىڭ بىلهن ئۇ اللهنى تىلالشقا ب

بۇ يهردىكى تىلالشنىڭ سهۋهبى تىلالنغۇچىنىڭ ھاقارهت قىلىنىشغا «: مۇنداق دهيدۇ

بۇ تىللىغۇچى پهقهت ئۇنى تىللىغان كىشىنى .چىدىماي تىلالشنى ئىراده قىلىشىدۇر

قىلىشنىڭ ئورنىغا،ئۇنى شۇڭا باشقىالرنىڭ ئهقلىنى يوق . ».ھاقارهت قىلىشنىال ئوياليدۇ

 تاغۇتالرنىڭ ساختىلىقى،ئۇالرنىڭ ئۇنىڭ دىققىتىنى بۇ.ئىشلىتىشكه چاقىرىڭ

 زىيان يهتكۈزهلمهيدىغان، شاپائهت قىاللمايدىغان،-كۆرهلمهيدىغان،پايدا ئاڭلىمايدىغان،

سىز ئىبراھىم ...ئۆزى ۋه ئهگهشكۈچىلىرىگىمۇ ئىگه بواللمايدىغانلىقىغا قارىتىڭ

ئۇ .االمنىڭ قهۋمى بىلهن بولغان قىسسىسىنى ئوبدان ئويلىنىپ بېقىڭئهلهيھىسس

ھاقارهت ۋه .قهۋمىنىڭ دىققىتىنى ئهشۇ ئاتالمىش ئىالھالرنىڭ ساختىلىقىغا قانداق قاراتتى

دۈشمهنلىك ئۈچۈن ئهمهس،بهلكى ئۇالرنىڭ ئويلىنىشى ۋه پىكىر قىلىشى ئۈچۈن ۋه 

ۇنۇشىشى ئۈچۈن ئۇالرنى پىكىر قىلىشقا ئهقىللىرى بىلهن شۇ ئىالھالر ھهققىده توق

ئۇالرنىڭ خاتالىقلىرىنى ئۇالرغا قانداق پاش قىلىپ بهرگهنلىكىگه  .چاقىرىۋاتقانلىقىغا قاراڭ

سىلهرگه ۋه سىلهر اللهنى قويۇپ «:ئاخىرى ئۇ ئۇالرغا ماالمهت قىلغان ھالدا.قاراڭ

  .دېدى ».سىلهر چۈشهنمهمسىلهر؟ !چوقۇنىۋاتقان بۇتالرغا تۈفى

ئهگهر سىز ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرىنىڭ ھهدىسنى مۇالھىزه قىلىپ باقسىڭىز بۇ 

سۆزلهرنى ...مۇنداق..مۇنداق«:ئۇ قۇرهيشنىڭ رهسۇلۇلالھقا.نۇقتىنى چۈشىنهلهيسىز

قۇرهيشكه رهسۇلۇلالھنىڭ ئۇالرنىڭ «:دېگهن سۆزىنى چۈشهندۈرۈپ،» .دېگهن سهنمۇ؟

: دېمهك راۋى.(دهيدۇ».....يهتكهنده ئهيىبلىگهنلىكىئىالھلىرىنى ۋه دىنلىرىنى 

رهسۇلۇلالھنىڭ قۇرهيشنىڭ ئىالھلىرىنىڭ باتىللىقى ۋه ساختىلىقىنى بايان قىلغانلىقىنى 

»  ئهيىبلهش«  ئهمهلىيهتته.)قۇرهيش ئهيىپلهش ۋه تىلالش دهپ چۈشهنگهن، دهيدۇ

 .دۈرگهنئىبنى تهيمىيه بۇنى شۇنداق چۈشهن.دېگهن ئهرهبلهرنىڭ نهزىرىده  تىلالشتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم الله ئۇنىڭ .پهقهت تىلالش ئهمهس ئهيىبلهشلېكىن بۇ يهردىكى 

بىلهن ئهۋهتكهن تهۋھىدكه ۋه ئهگىشىشكه بۇيرۇلغان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا 

 .تىلالش ئىدى نىسبهتهنمانا بۇنىڭ ھهممىسى مۇشرىكالرغا .چاقىرىش ئۈچۈن تۇرغان

نىڭ دىنىنى بىكار قىلىپ، ئاتالمىش ئىالھلىرىنى ئۇالر سۈپهتلهۋاتقان چۈنكى بۇ ئۇالر
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مانا بۇ ئۇالر چۈشهنگهن ئىالھلىرىنىڭ .سۈپهتلهرده يوق قىلىش  بىلهن كهمسىتىدۇ

 .بوۋىلىرىنى ئازغۇنلۇق بىلهن سۈپهتلىدى-رهسۇلۇلالھ ئۇالرنىڭ ئاتا..ئىدى ئهيىبلىنىشى

 قارىغۇالرچه ئۈچۈن ئهمهس،بهلكى ئۇالرنى بۇ پهقهت ئۇالرنىڭ ئاچچىقىنى كهلتۈرۈش

قاسىمى .،زااللهتكه ئهگىشىشتىن توسۇش ئۈچۈن ئىدىتوختىتىشتهقلىد قىلىشتىن 

مانا بۇئايهت دىنغا دهۋهت «:ئۆزىنىڭ تهپسىرىسىده رازىدىن نهقىل قىلىپ مۇنداق دېدى

ر بىلهن قىلغۇچىالرغا مهقسهتكه ئېرىشىش ئۈچۈن ھېچقانداق مهنپهئهتى بولمىغان ئىشال

زىيان -چۈنكى بۇتالرنى پايدا.مهشغۇل بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئهدهب ئۆگىتىدۇ

يهتكۈزهلمهيدىغان ماددا دهپ سۈپهتلهشنىڭ ئۆزى ئۇالرنىڭ ئىالھلىقىنى ھاقارهت قىلىشقا 

، بۇسۆزلهر پهقهتال ».يهنه تىلالشنىڭ ھېچقانداق ھاجىتى يوق.كۇپايه قىلىدۇ

چۈنكى ئۇ .ىمۇ كاپىرالر ھهرگىز بۇنىڭدىن رازى بولمايدۇبولمىغان تهقدىرد»تىلالش«

شۇڭا ئۇالر بۇنى .ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىنى بىتچىت قىلىش ۋه ئىنكار قىلىشتۇر

خۇددى ئۇالرنىڭ ئاتا بوۋىلىرى ئازغۇنلۇق بىلهن سۈپهتلهنگهن .دهپ ئاتىدى»تىلالش«

 .نى دۆتكه چىقاردىبىزنىڭ ئهقلىمىز«:ئۇالر.دهپ ئاتىغىنىدهك»تىلالش«ۋاقىتتا،بۇنى 

بىرلىكىمىزنى بۆلدى ۋه ئىالھلىرىمىزنى .ئهيىبلىدى دىنىمىزنى.بوۋېلىرىمىزنى تىللىدى-ئاتا

  .ئىدى دېيىشكهن» .تىللىدى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم «:مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب مۇنداق دهيدۇ

 قىلغان ۋاقىتنىڭ ئاشكارا،ئالىملىرىنى نادانغا چىقىرىشنى  ئهيىبلهشئۇالرنىڭ دىنىنى 

 :ئۇالر. دۈشمهنلىكنى تېزلهشتۈردىئۆزىده ئۇالر رهسۇلۇلالھ ۋه ئۇنىڭ ساھابىلىرىگه بولغان 

» .،ئىالھلىرىمىزنى تىللىدىئهيىبلىدىدىنىمىزنى  ،بىزنىڭ ئهقلىمىزنى دۆتكه چىقاردىئۇ «

 ىنى،مهلۇمكى،رهسۇلۇلالھ ھېچقاچان ئىسا ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ ئانىس. دېيىشهتتى

 زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ،-پهقهت ئۇالرنى پايدا. تىلالپ باقمىغانۋه سالىھالرنى  پهرىشتىلهرنى

  . ئۇالر مۇشۇنىڭ ئۆزىنى تىلالش دهپ چۈشهنگهن.دېگهن

نىڭ »تىلالش«ھهممىسى الله تائاال توسقان  خۇالسه گهپ،يۇقىرىقىالرنىڭ

ىڭ اللهنى ۋه اللهنىڭ دىنىنى بۇنداق ئىشالرنى قىلىش كاپىرالرن. دائىرىسىگه كىرمهيدۇ

الله ئۇنىڭغا پهرز قىلغان  سهۋهبتىنبولغان تهقدىردىمۇ،مۇسۇلمان بۇ  سهۋهبچىتىللىشىغا 
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چۈنكى ئۇالرنىڭ بۇ .قىلىشنى تهرك ئهتسه بولمايدۇئاشكارا تهۋھىدنى ۋه دىننى 

 تىللىشى پهقهت ھۆججهت ۋه بايان كهلتۈرۈلگهنلىكى ئۈچۈن دۈشمهنلىك قىلىش ئۈچۈنال

اللهقا ئىمان ئېيتىش،بارلىق تاغۇتالرنى ئىنكار  چۈنكى بۇالرنىڭ ھهممىسى.بولىدۇ

 بۇالرنى ھازىرقى زاماندىكى قانۇن،. ئاگاھ بولۇڭ...قىلىشنىڭ ئاساسىغا قۇرۇلغان بولىدۇ

كېرهك بولغان سۆزلهرگه قىياس قىلىپ  قاتارلىق تاغۇتالرغا دېيىلىشى...تۈزۈم،زۇڭتۇڭ

  ...هنانى تاش بۇتالرغىال خاسالپ قويماڭھهرگىزمۇ بۇ م.بېقىڭ

بۇ قائىده پهقهت )  ئىالھلىرىنى تىلالشتىن توسۇشتىن ئىبارهتڭمۇشرىكالرنى (

 ھهرگىزمۇ بۇ باھانىنى سۆرهپ چىقىپ،.مۇباھ ۋه مۇستهھهب ئىشالرغىال تهدبىقلىنىدۇ

كار بهزىلهر چۈشىنىپ قالغاندهك، تهۋھىدنى بايان قىلىش، مۇشرىكالرنىڭ دىنىنى بى

تهتبىقالشنى ھهممه ئهگهر ئۇنى . بولمايدۇ تهدبىقالشقا ۋاجىپالرغاقىلىشقا ئوخشىغان پهرز 

 .كېڭهيتىۋهتسهك، ئهلۋهتته دىنىمىزنىڭ چوڭ ئىشلىرىنى ۋهيران قىلغان بولىمىز دائىرىگه

ئهھكامۇل «شۇنىڭ ئۈچۈن ئهبۇ بهكرى ئىبنۇلئهرهبى ) يهنى تهۋھىدنى ئۆلتۈرگهن بولىمىز(

مانا بۇ، ھهق ئىگىسىنىڭ ئۆز ھهققىنى قوغدىسا،دىنى جهھهتتىن «: مۇنداق دهيدۇ»قۇرئان

بۇ .زىيان يېتىدىغان ئىش بولسا، ئۆز ھهققىدىن ۋاز كېچىشى كېرهكلىكىنى بىلدۈرىدۇ

ھهق ۋاجىپ ھهق بۇ قىسقىچه قىلىپ ئېيتقاندا،ئهگهر .توغرىسىدا ئۇزۇن بىر ئىزاھات بار

» .ئىز ئىش بولسا ئاندىن بۇ ھۆكۈم تهدبىقلىنىدۇئهگهر جا.بولسا،چوقۇم ئېلىنىدۇ

الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال بىزنى «:ئهبى مهنسۇردىن«:مۇھهممهد رهشىد رىزا مۇنداق دهيدۇ

ئهگهر بىز ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلساق ئۇالر .كاپىرالر بىلهن جىھاد قىلىشقا بۇيرۇدى

ئىش ئهمهسمۇ؟ ۋه  كۆرۈلىدىغانمۆئمىننىڭ ھهقسىز ئۆلتۈرۈلىشى يامان .بىزنى ئۆلتۈرىدۇ

شۇنىڭدهك الله پهيغهمبىرىنى كاپىرالر يالغانغا چىقىرىپ تۇرسىمۇ،تهبلىغ ۋه دهۋهت 

ئۇنداقتا نېمه ئۈچۈن الله، تىللىنىشقا اليىق كهلمهيدىغان زات بولغان .قىلىشقا بۇيرۇدى

نى تىلالشتىن ئۆزىنىڭ تىلالنماسلىقى ئۈچۈن تىللىنىشقا اليىق كېلىدىغان باتىل ئىالھالر

چۈنكى ئىالھالرنى تىلالش «:دهپ سورالغاندا،ئۇ مۇنداق جاۋاب بهرگهن».توسىدۇ؟

ئهگهر بىر .لېكىن ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ۋه تهبلىغ قىلىش پهرز.پهرز ئهمهس مۇباھ،

ئهگهر پهرز بولسا،ئۇنىڭدىن .ئىش مۇباھ بولسا،ئۇنىڭدىن زىيان كېلىپ چىقسا، توسىلىدۇ
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تۆۋهندىكى دهلىللهر بىلهن بىز  يۇقىرىقىالر ،»». چىقسىمۇ توسۇلمايدۇزىيان كېلىپ

قارشى  ئورۇنىۋاتقانالرغايوققا چىقىرىشقا  ۋاجىپلىقىنىبايان قىلغان دىننى ئاشكارىالشنىڭ 

 يهنى رهسۇلۇلالھ مهككىدىكى چېغىدا نامازدا ئاۋازىنى يۇقىرى كۆتۈرسه،.دهلىلدۇر

رئاننى،قۇرئاننى نازىل قىلغان زاتنى ۋه ئۇنى ئېلىپ قۇ ده،- مۇشرىكالر ئاڭالپ قاالتتى

 نامىزىڭدا« :شۇڭا الله ئهززه ۋه جهلله بۇ ئايهتنى نازىل قىلدى.كهلگۈچىنى تىلاليتتى

يۇقىرى ئاۋاز  )قىرائهتنى مۇشرىكالر ئاڭالپ قېلىپ ساڭا زىيان يهتكۈزمهسلىكى ئۈچۈن(

ئۈچۈن پهس ئاۋاز بىلهنمۇ )ىمۆئمىنلهر ئاڭلىماي قالماسلىق. (بىلهنمۇ ئوقۇمىغىن

  ،)110ئىسرا (».ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئوتتۇرا يول تۇتقىن ئوقۇمىغىن،

 ،ئاشكارامهككىده اللهنىڭ يولىدىكى دهۋهت كهڭ يايغان،مۇسۇلمانالرنىڭ دىنى 

بۇتالرنى بىكار قىلىشتىن ئىبارهت دهۋىتى ھهممه كىشىگه مهلۇملۇق،ئۇالرنىڭ بۇتالردىن 

ئىش مۇشۇنداق بولغان ئىكهن، بهزى زىيانالردىن .ئېنىق ئىدىكارا ئاشجۇدالىقى -ئادا

ساقلىنىش ئۈچۈن، قۇرئاننى يۇقىرى ئاۋازدا تىالۋهت قىلىشنى تاشالش دهۋهتنىڭ نۇرىنى 

ئۇۋاقتتا قۇرئان .تهسىر كۆرسىتهلمهيتتى ئۆچۈرۋېتهلمهيتتى،ۋه دهۋهتكه مهڭگۈ سهلبىي

ئىبراھىم ....جايدا تارقالغان ئىدىمۇشرىكالرنىڭ بېسىمىغا قارىماستىن ھهممه 

 دىنىدىن قايتقۇچى،(» سابى«ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى، ئىسالمىنى ئېالن قىلغان ئادهم 

بۇ ئىش ئهڭ .ئىدىئاشكارا دهپ ئاتالغۇدهك دهرىجىده )دىنىغا ۋه بۇتلىرىغا كاپىر بولغۇچى

يهنه .يوق ئىدى بولۇپ،ئۇنىڭدا ھېچبىر غۇۋالىق ۋه مۈجمهللىكئاشكارا يۇقىرى چهكته 

كېلىپ نامازدا قىرائهتنى نامازنىڭ سىرتىدىكىلهر ئاڭلىغۇدهك قىلىپ ئۈنلۈك ئوقۇش 

شۇڭا قىرائهتنى ئۈنلۈك ئوقۇشنى تهرك ئېتىش بۇ . نامازنىڭ ۋاجىبلىرىدىن ئهمهس

ۋاجىپ بولمىغان مۇباھ ۋه مۇستهھهب ئىشالرنى تهرك ئېتىش  ۋه يۇقىرىدىكى سهۋهبتىن

بهلكى .تهرك ئهتكهن بولمايدۇ ۋاجىپنىشۇڭا بۇ، .ن جائىزدۇرقائىدىسىگه ئاساسه

مانا بۇ الله .ئىمامنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇۋاتقان كىشىلهرگه ئاڭلىتىشى كۇپايه قىلىدۇ

ئۈچۈن پهس ئاۋاز )مۆئمىنلهر ئاڭلىماي قالماسلىقى («:پهيغهمبىرىنى بۇيرۇغان نهرسىدۇر

  . »بىلهنمۇ ئوقۇمىغىن
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رهسۇلۇلالھنى تالىپنىڭ ۈشمهنلىك قىلىش بىلهن ئهبۇ مۇشرىكالرغا د-33
  پاناھىغا ئالغانلىقى ئوتتۇرىسىدىكى پهرق

ئانىغا ياخشىلىق قىلىش،ئىبنى دهغىنهنىڭ ئهبۇ بهكرىنى -مۇشرىك ئاتا-34
  ھىمايىسىگه ئېلىشى ۋه نهجاشىنىڭ مۇسۇلمانالرغا پاناھلىق بېرىشى

   ياردهم قىلىشنىڭ پهرقىڭنىمۇشرىكالردىن ياردهم سوراش بىلهن ئۇالر-35
  

ئۇ . بۇ يهرده بهزىلهر سۆزىمىزگه قارشى دهلىل قىلىۋاتقان يهنه بىر شۈبھه بار

الله بۇنى .پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى پاناھىغا ئالغانلىقىدۇر تالىپنىڭبولسىمۇ ئهبۇ 

، )6زۇھا (».سېنى يىتىم بىلىپ پاناھ بهرمىدىمۇ؟)الله(ۇئ«: مۇنداق دهيدۇ ئهسلىتىپ

يهنه شۇنىڭدهك ...يهنه شۇنىڭدهك كاپىرنىڭ مۇسۇلمانغا ئهمىنلىك ۋه پاناھلىق بېرىشى

مۇسۇلمانالرغا  دىنىدا تۇرۇقلۇقخرىستىئان نهجاشىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشتىن ئىلگىرى 

 :بۇ شۈبھىنىڭ خۇالسىسى شۇكى.قاتارلىق مىسالالر بار...پاناھلىق بهرگهنلىكى

ىده  ۋه يولدا ئۆزىگه قارشى كېلىدىغان كاپىرنىڭ مۇسۇلمان مۇشۇنداق ئهھۋالدا ئهق«

جۇدا -بۇ مۇشرىكالردىن ئادا.ھىمايىسى ۋه ئهمىنلىكى ۋه پاناھلىقىغا قانداق رازى بولىدۇ؟

  ».بولۇشتىكى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا زىت كهلمهمدۇ؟

ۇ ب: بىز بۇ شۈبھىگه مۇنداق دهيمىز،اللهنىڭ توغرىغا يهتكۈزۈشىنى تىلهيمىز

ئىشالر ھهرگىزمۇ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىغا زىت 

چۈنكى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى بىز ئىلگىرى بايان قىلغاندهك ئىككى .كهلمهيدۇ

  :مۇھىم نۇقتىغا يېغىنچاقلىنىدۇ

ويۇپ جۇدا بولۇش، ۋه اللهنى ق-مۇشرىكالرنىڭ باتىل ئىالھلىرىدىن ئادا:بىرى

  ئىبادهت قىلىنىۋاتقان بارلىق تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىش،

باتىل ئىشلىرىدا داۋامالشقان،بويۇنتاۋ مۇشرىكالرغا دۈشمهنلىك :يهنه بىرى

  قىلىش،

بىز -جۇدا بولۇش-يهنى باتىل ئىالھالردىن ئادا–بۇ ئىشنىڭ بىرىنچىسى 

ۈرمهستىن ئېالن ئىلگىرى بايان قىلغاندهك،مۇسۇلماندىن يولنىڭ بېشىدىال كېچىكت
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كىشىلهرنىڭ دهۋهتنىڭ ئاساسىنى بىلهلىشى، بۇ ئىشنىڭ . قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ

دىنغا كىرگهن ھهرقانداق ئادهم ئۇنىڭ بىلهن سۈپهتلىنىدىغان دهرىجىده تونۇشلۇق بولىشى 

  .ئېالن قىلىش ۋاجىپتۇرئاشكارا كىشىنىڭ  گۇرۇھئۈچۈن،مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن بىر 

جۇدا -يهنى مۇشرىكالرنىڭ ئۆزىدىن ئادا-چىسى بولسائهمما ئىككىن

ئۇ مۇشرىك باتىلدا،ھهق ۋه ھهق ئىگىلىرىغا دۈشمهن بولۇشتا داۋامالشمىغۇچه -بولۇش

ئۇ كۇفرىدا قالغان بولسىمۇ،لېكىن ھهق ۋه ... تالىپتهكخۇددى ئهبۇ . قىلىنمايدۇئاشكارا 

هكسىچه ھهق ئىگىلىرى ۋه بۇنىڭ ئ.ھهق ئهھلىگه ھېچقانداق بىر دۈشمهنلىك قىلمىدى

ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇخارى .رهسۇلۇلالھقا ياردهم بهرگۈچى ۋه قوغدىغۇچى بولدى

نىڭ -تالىپ ئهبۇ –مهن تاغاڭ «:نهقىل قىلغان بىر ھهدىسته رهسۇلۇلالھقا مۇنداق دهيدۇ

،ساڭا ياردهم بېرهتتى، ۋه سهن ئۈچۈن قوغدايتتىئۇ سېنى .ئورنىدا بواللمايمهن

 رهسۇلۇلالھنى قوغدىشى تهئهسسۇبىيهت، تالىپنىڭ،گهرچه ئهبۇ ».....هپلىنهتتىغهز

سىز ئهلالمه شىنقىتىنىڭ  ...ۋىتى جهھهتتىن بولغان بولسىمۇمۇناسى نهسهب

نىڭ ئۈچىنچى تومىدىكى فاجىر كىشى ۋه تهئهسسۇبىيهت ۋه نهسهب  »ئهزۋائۇلبايان«

 دىننى كۈچلهندۈرۈش -باتىل بولسىمۇگهرچه بۇ مۇناسىۋهتلهر -مۇناسىۋهتلىرى ئارقىلىق

بۇ مۇشۇنداق ياردهمچى ۋه پاناھىغا ئالغۇچىالرنىڭ .توغرىسىدىكى بايانلىغا قاراپ بېقىڭ

تۇرمايدىكهن،ھهتتا ھهق  كاپىر دىن دۈشمهنلىرىنىڭ سېپىدهبۇ.دۇرۇسلۇقىغا دهلىلدۇر

ۋه ھهقكه ئهھلىنى قوغدايدىكهن، ئاخىرقى لهھزىگىچه ئۇنىڭ ھىدايهت تېپىپ قېلىشى 

بۇنىڭغا قوشۇپ بۇ ياردهم بهرگۈچى كاپىر، ....ئهگىشىپ قېلىشى ئۈمىد قىلىنىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهر .اق بولىدۇدهۋهتچىنىڭ تۇغقىنى بولسا تېخىمۇ شۇند

چۈنكى ئهبۇ .ئهلهيھىسساالم تاغىسىنى دىنغا چاقىرىشتىن ئۈمىدسىزلىنىپ قالمىدى

  :تالىپ مۇنداق دهيتتى

  زىيان بهرمهس ساڭا ھېچكىم،!قهسهم اللهقا

  .قهۋرهمگه يول ئالماي ھاياتال بولسام

  ئىشىڭنى قىل ئېالن،قورقما زىياندىن،

  .خهلقنى،كۆزلهرنى خۇرسهن خۇشالقىل 
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بۇ يهرده ھهممىدىن بۇرۇن بىلىۋېلىش زۆرۈر بولغان يهنه بىر مۇھىم ئىش 

هر ئهلهيھىسساالم تاغىسى يهنى پهيغهمب.ئۇ بۇ تېمىدىكى ئهڭ مۇھىم ۋه ئهۋال نۇقتىدۇر.بار

بولغان بولسىمۇ،لېكىن دهۋهت ۋه دىن توغرىسىدا  بىلهن بۇخىل قوغدىنىش مۇناسىۋىتىده

بهلكى ئۇنىڭ تاغىسى ئهبۇ تالىپ رهسۇلۇلالھنىڭ .سۈلھىلىشىپ، چىقىشىپ باقمىغان

ۋه ئاداۋىتىنى  ئهيىبلىشىدهۋىتىنى چۈشىنهتتى ۋه ئۇنىڭ باتىل ئىالھالرغا بولغان 

بىلهن بىرلىشىپ رهسۇلۇلالھنى دهۋىتىدىن، ئىالھلىرىنى تالىپ قۇرهيش ئهبۇ  .غانئاڭلى

ۋه ئهقىللىرىنى دۆتكه چىقىرىشتىن توسۇش ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىشكه  ئهيىبلهشتىن

چاغدا،رهسۇلۇلالھ ئۇنىڭ بىلهن  ئۇرۇنغانمۇشۇنىڭغا  تالىپمۇئهبۇ .باقتى ئورۇنۇپ

ايدىغان ۋه پاناھىغا ئالىدىغان تاغىسىنىڭ يۈز ئۇنى قولاليدىغان،قوغد.سۈلھىلهشمىدى

بهلكى ھهممىگه .خاتىرىسىنى قىلىش ئۈچۈن دىن بارىسىدا بىرهر ئىشتىنمۇ ۋاز كهچمىدى

سىلهر قۇياشتىن بىرهر پارچه !الله بىلهن قهسهمكى«:مهشھۇر بولغان مۇنۇ سۆزىنى ئېيتتى

ىلهن ئهۋهتىلگهن بۇ ئۇنىڭ ب ئۆزۈمئوتنى ئېلىپ چۈشهلىشىڭالر مۇمكىن،لېكىن مهن 

، ۋه )تىبرانى ۋه باشقىالر نهقىل قىلغان(». رىسالهتنى تاشالشقا ھهرگىز قادىر ئهمهسمهن

يهنه ئۇ تاغىسىنىڭ ھىدايهت تېپىپ قېلىشىغا ناھايىتى ھېرىس بولسىمۇ،ئۇنى باشتىن 

پ ئاخىرى ئۆزىنىڭ بۇ كاپىر تاغىسى بىلهن بىرهر مۇھهببهت ۋه دوستلۇق مۇناسىۋېتى باغال

الله !. ئۇ بىزنىڭ ئۇلۇغ ئۈلگىمىز ۋه نهمۇنىمىز تۇرۇپ قانداقمۇ شۇنداق قىلسۇن.باقمىغان

سهن اللهقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشهنگهن بىر قهۋمنىڭ اللهقا «:بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ

ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى،ئوغۇللىرى يا - ۋه ئۇنىڭ رهسۇلىغا قارشىلىق قىلغانالرنى 

دوست تۇتقانلىقىنى - تۇغقانلىرى بولغان تهقدىردىمۇ-  ئۇرۇغقېرىنداشلىرى ۋه ياكى

بولۇش باشقا ئىش،  ھېرىسشۇڭا ھىدايىتىگه ) 22مۇجادىله (» ....كۆرمهيسهن

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاغىسىنىڭ ئۇنى .دوستلۇق ۋه مۇھهببهت باغالش باشقا ئىش

رىماستىن،ئۇ ئۆلگهن قوغدىغانلىقى،ھىمايه قىلغانلىقى ۋه پاناھلىق بهرگهنلىكىگه قا

بهلكى الله ئهززه ۋه جهلله ئۇنى مۇشرىكالرغا .كۈنىسى ئۇنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىدى

پهيغهمبهر ۋه مۆئمىنلهرگه مۇشرىكالرغا مهغپىرهت «:مهغپىرهت تهلهپ قىلىشتىن توستى

،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهلى )113تهۋبه (»...تهلهپ قىلىش توغرا ئهمهس
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ئۇنى كىم .سېنىڭ قېرى ئازغۇن داداڭ ئۆلۈپ كهتتى«:  كهلگهندهرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

ئىمام ئهھمهد ۋه .(دېمىگهن».بېرىپ ئۇنى دهپنى قىل«دېگهن،لېكىن » .دهپنى قىلىدۇ؟

  )نهسائى

قىلىپ  مۇداپىئهيهنه شۇنىڭدهك شۇئهيىپ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇنى كاپىرالردىن 

الله تائاال بۇ توغرىسىدا خهۋهر بېرىپ . دېيىلىدۇتۇرغان جامائىتى توغرىسىدىمۇ شۇنداق 

نۇرغۇنىنى  دېگهنلىرىڭنىڭ بىز سېنىڭ!ئى شۇئهيىپ«:كاپىرالر«:مۇنداق دهيدۇ

 - سېنىڭ قهۋم.بىز سېنى ئهلۋهتته ئارىمىزدا كۈچسىز ئادهم دهپ قارايمىز.چۈشهنمهيمىز

 تتۇق،كېسهك قىلىپ ئۆلتۈره- قېرىنداشلىرىڭ بولمىغاندا ئىدى،بىز سېنى ئهلۋهتته تاش

،شۇئهيىپ ئهلهيھىسساالمنىڭ )91ھود (» .دېدى».سهن بىزگه ئهتىۋارلىق ئهمهسسهن

اللهنىڭ ئهلچىسى سالىھ ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ . قېرىنداشلىرىمۇ كاپىر ئىدى-قهۋم

 :ئۇالر«: كاپىرالر ئېھتىيات قىلىۋاتقان ھىمايىچىسىنىڭ ئهھۋالىمۇ شۇنىڭدهك ئىدى

بىر كېچىده سالىھنى ۋه «: ئۇالر ئېيتتى.دېدى».م قىلىڭالرئارا الله بىلهن قهسه-ئۆز«

ئىگىسىگه )يهنى ئۇالرنىڭ(ئۇنىڭ تهۋهلىرىنى چوقۇم ئۆلتۈرهيلى،ئاندىن چوقۇم ئۇنىڭ 

، ئۇ ئۆلتۈرۈلگهن چاغدا بىز ئۈستىده ئهمهس ئىدۇق،بىز ھهقىقهتهن )ھامىيىسىغا(

  ،)49نهمل (» .راستچىلمىز، دهيلى

مۇسۇلمان ئۇنىڭغا ئۆزىنى خار قىلىپ -رنىڭ مۇسۇلمانغا مهن بۇنىڭغا يهنه كاپى

ياردهم بېرىشى،ھىمايىسىگه ئېلىشى ۋه قوغدىشى بىلهن -دوستلۇق بىلدۈرۈپ يالۋۇرماستا

 قىلىش، خۇشامهتمۇسۇلماننىڭ بۇ ياردهمنى ئۆزىنى خارقىلىش،ئاجىزلىق كۆرسىتىش، 

شېرىك ئىشلىرىغا رازى ئۇنىڭ باتىللىرىنى ئىقرار قىلىش ياكى سۈكۈت قىلىش ياكى 

قىلىپ تۇرۇپ تهلهپ قىلىشىنىڭ ئوتتۇرىسىدا مۇالھىزه قىلىشقا  ۋاسىتهبولۇشالرنى  

چۈنكى بىرىنچىسىده كاپىر . مۇھىم پهرقىنىڭ بارلىقىنى قوشۇپ قويماقچىمهن تېگىشلىك

ياردهمنى پهقهت ئۆزى ئويالپ قهلبته ئىچ ئاغرىتىش، تهرهببازلىق ۋه يېقىنچىلىق 

ئهگهر سىز . شۇڭا بۇ ئىككى ھالهتنىڭ پهرقى ناھايىتى روشهن.ن بېرىدۇسهۋهبىدى

كاپىرالرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىش توغرىسىدىكى يۇقىرىدىكى مىسالالرنى تهھلىل 

يهنى كۇفرىنىڭ ئۆزى خاالپ ياردهم (قىلسىڭىز، بۇ ياردهملهرنىڭ بىرىنچى خىل ياردهمگه
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مۇشكهلىل «ئهبى جهئفهر تاھاۋىنىڭ .تهۋه ئىكهنلىكىنى بىلهلهيسىز) بهرگهنلىكىگه

ئۇ بۇ كىتابىدا جهڭده .ناملىق كىتابىدا مۇشۇ ھهقته ئىنچىكه بىر سۆزى بار»ئهسار

ئۆزهڭالردىن !ئى مۆئمىنلهر«مۇشرىكالردىن ياردهم تهلهپ قىلىشنىڭ الله تائاالنىڭ

بولمىغانالرنى سىرداش قىلىۋالماڭالر،ئۇ سىلهرگه بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا بوشىشىپ 

دېگهن سۆزى ئارقىلىق توسۇلغانلىقى بىلهن مۇشرىكالرنىڭ ئۆزى خاالپ  »....قالمايدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ سېپىده مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمهنلىرىگه قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋه ياردهم 

بۇ كىتابقا مۇراجىئهت قىلسىڭىز بۇ .بېرىشى ئوتتۇرىسىدىكى پهرقلهرنى بايان قىلغان

ئبنى دهغنه نىڭ ئهبۇ بهكرىنى ھىمايسىگه ...هرنى ئاالاليسىزتوغرىسىدا زور مهنپهئهتل

  .ئېلىشى قاتارلىقالرمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدۇ

ئانىغا ياخشىلىق قىلىش،ئۇالر بىلهن ياخشى مۇناسىۋهتته -يهنه مۇشرىك ئاتا

چۈنكى بالىسىدىن . ئۆتۈش ۋه قهلبلىرىنى ھهقكه مايىل قىلىشالرمۇ شۇنىڭ قاتارىدىن

ھهتتا ئۇنى اللهقا شېرىك . چاقىرىۋاتقان ھهقكه ئهگىشىش ئۈمىدى بارتهسىرلىنىش ۋه ئۇ

كهلتۈرۈشكه بۇيرۇسىمۇ،ئۇالر اللهنىڭ يولىدىن توسىدىغان دۈشمهنلهر سېپىده تۇرمىغانال 

ئهگهر ئۇالر دىنغا دۈشمهنلىك قىلسا،خۇددى . بولسا بۇ ئىشنى ئۈزۈپ قويۇشقا بولمايدۇ

اللهنىڭ دۈشمىنى ئىكهنلىكىنى بىلگهنده ئۇنىڭدىن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئاتىسىنىڭ 

ھهتتا خۇددى ئهبۇ ئۈبهيده بهدرى جېڭىدا . جۇدا بولۇش كېرهك-جۇدا بولغاندهك ئادا-ئادا

ئۇالر بىلهن ) ئۇ مۇشرىكالر سېپىده تۇرغان دادىسىنى ئۆلتۈرۋهتكهن( قىلغاندهك

ۇ بىز ئىلگىرى بايان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمم... دۈشمهنلىشىش ۋه ئۆلتۈرۈش كېرهك

باقتى،ئۇنى چىرايلىقچه  قىزىقتۇرۇپقىلغاندهك، دهسلهپ ئاتىسىنىڭ قهلبىنى ھهقكه 

دهۋهت قىلدى، ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ ھىدايهت تېپىشىغا بولغان ھېرىسمهنلىكىنى ۋه شهيتاننىڭ 

 ....قىلدىئاشكارا دوستلىرىغا بولىدىغان اللهنىڭ ئازابىغا قېلىشىدىن قورقىدىغانلىقىنى 

 بولغاندىن كېيىن، ئېنىقدۈشمهن ئىكهنلىكى ئاشكارا لېكىن ئۇ ئاتىسىنىڭ اللهقا 

الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال سۈره مۇھتهھىنهده بىز ...جۇدا بولدى-ئۇنىڭدىن ئادا

 چاقىرىۋاتقان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانالرنى ئۈلگه قىلىشتىن،

ۋه .تهلهپ قىلغانلىقىنى ئايرىۋالدى مهغپىرهتڭ ئاتىسىغا ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى
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گهرچه ئۇالر ئۇرۇغ تۇغقان بولغان –مۆئمىنلهرنى سۈره تهۋبىده مۇشرىكالرغا 

پهيغهمبهر ۋه مۆئمىنلهرگه «: تهلهپ قىلىشتىن توستى مهغپىرهت تهقدىردىمۇ،

  )113تهۋبه (»...مۇشرىكالرغا مهغپىرهت تهلهپ قىلىش توغرا ئهمهس

 راھىمغا دادىسىنىڭ اللهنىڭ دۈشمىنى ئىكهنلىكى ئاشكاره بولىۋېدى،ئىب«

ئىبراھىم ھهقىقهتهن كۆپ ئاھ چهككۈچى ۋه ھهلىم .جۇدا بولدى- دادىسىدىن ئادا

  ».ئىدى

 ئهھلى كىتاب بىلهن پهقهت ئهڭ چىرايلىق رهۋىشته«:الله تائاال يهنه

چىدىكى زۇلۇم قىلغۇچىالر ئۇالرنىڭ ئى«:ۋه بۇنىڭ ئىچىدىن. دېدى» .مۇنازىرىلىشىڭالر

  )46ئهنكهبۇت .(دهپ بهزىلىرىنى ئايرىۋالدى».بۇنىڭدىن مۇستهسنا

سىز جهئفهر .نهجاشىنىڭ مۇھاجىرالرغا بهرگهن ئامانلىقىمۇ شۇنداق بولغان

 -ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى ۋه باشقىالرنىڭ ئامانلىقىغا كىرگهن تۇرۇقلۇق– تالىپنىڭئبىنى ئهبۇ 

هلهيھىسساالم توغرىسىدىكى ئهتراپىدا تۇرغان كىشىلهرنىڭ ئۆزىنىڭ دىنى ۋه ئهيسا ئ

 ...دىنىغا خىالپ كېلىدىغان ئهقىدىسىنى ئاشكارىالشتىكى مهيدانىغا قاراپ بېقىڭ

قولالش ۋه قوبۇل . نهجاشى اللهنىڭ تىالۋهت قىلىنىۋاتقان كاالمىنى ئاڭالپ يىغالپ كهتتى

مۇسۇلمانالر ھهربىر كىشىگه ئۆزىنىڭ . ۋه ئۇالرغا ئهمىنلىك بهردىقىلدىئاشكارا قىلىشنى 

اللهنىڭ تهۋپىقى بىلهن نهجاشى ۋه  . ئاشكارىلىدىدىنىنى ۋه ئهقىدىسىنى

ئاشكارا ھهبهشىستانلىقالرنىڭ مۇسۇلمان بولىشى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرغا دىنىنى 

  .قىلغانلىقى سهۋهبىدىن بولدى

رنى بىلمهكچى رهددىيهله بۇ توغرىسىدىكى شۈبھىلهرگه بېرىلگهن تهپسىلىي

بولسىڭىز، مۇھهممهد ئبىنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ نهۋرىسى ئابدۇراھمان ئىبنى ھهسهننىڭ 

  .دېگهن رىسالىسىگه مۇراجىئهت قىلىڭ» لهززهتلىك بۇالق«

بۇ توغرىسىدىكى خۇالسه سۆز شۇكى،باتىل ئهھلى بىلهن دۈشمهنلىشىش ۋه 

 ...جۇدا بولۇش-ىرىدىن ئادائۇالرنىڭ ساختا ئىالھلىرى،باتىل دىنلىرى،سېسىق قانۇنل

ئۇ سىز .  تۈۋرۈكىدۇرپهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىنىڭ مۇھىم . دىننىڭ چوڭ ئاساسىدۇر

ۋه ئاساسى ئۈستىگه مهركهزلهشكهن يىلتىزى چۈشىنىپ ئۆتكهندهك ئىسالم دىنىنىڭ 
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ۋه  ئهگهر زېمىن ئهھلىنىڭ ھهممىسى بۇنىڭغا رهددىيه بېرىش.مۇستهھكهم ھۆكۈمدۇر

بۇنىڭغا .قىلىش ئۈچۈن توپالنسىمۇ،بۇنىڭغا ھهرگىز قادىر بواللمايدۇئۇنى بىكار 

جۇمھۇر ئۆلىماالرنىڭ نهزىرىگه - كۆرۈۋاتقاندهكخۇددى سىز  -قارشىالشقۇچىالر

پۇرات ئهرزىمهس مىسالالردىن باشقا ھېچقانداق دهلىل - ئېلىنمايدىغان پارچه

خاس ھۆكۈمنىمۇ اندهك بىرهر ھهتتا بۇ مىسالالر ئۇالر مهقسهت قىلىۋاتق. ئهكىلهلمهيدۇ

سىز بۇ يولنىڭ مۇستهھكهم،كاتتا ئاساس ئىكهنلىكىنى . ئىسپاتلىيالمايدۇ

مۇئهييهنلهشتۈرگهن بولسىڭىز،بۇ يولغا قارشىالشقۇچىالرنىڭ بۇ مۇستهھكهم ئاساسقا زىت 

 .پۇرات دهلىللىرىنىڭ ئاللىقاچان ۋاقتى ئۆتكهنلىكىنى بىلهلهيسهن-كېلىدىغان پارچه

پهيغهمبهر .للهنىڭ ئايهتلىرىنىڭ بهزىسى بهزىسىنى ھهرگىز ئىنكار قىلمايدۇچۈنكى ا

شۇڭا ئالدامچىالرنىڭ شۈبھىلىرىدىن  ...ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتىمۇ ھهم شۇنداق

  ...ئاگاھ بولۇڭ، ۋه ئۇنىڭغا ئالدانماڭ

ئېنىق ئايرىلغان مهيداندا  چېگرادهۋهتچىلهر قهۋمى بىلهن مانا مۇشۇنداق «

ئايرىش تولۇق بولغان كۈنى اللهنىڭ دوستلىرىغا ياردهم  چېگرانىبۇ .كېرهك تۇرۇشى

تارىختىن .بېرىش،دۈشمهنلىرىنى ۋهيران قىلىش توغرىسىدىكى ۋهدىسى ئهمىللىشىدۇ

  اللهنىڭ دوستلىرى دۈشمهنلىرىدىن ئهقىده ئاساسىدا ئايرىلمىغۇچه،بۇيانقى دهۋهت تارىخىدا

ه، الله ئهززه ۋه جهلله دوستلىرى بىلهن دۈشمهنلىرىنىڭ ئاندىن پهقهت اللهنىال تاللىمىغۇچ

يهنى دوستلىرىغا ياردهم بېرىپ،دۈشمهنلىرىنى ھاالك (ئوتتۇرىسىنى ئايرىمىغان

اللهقا چاقىرىدىغان دهۋهتچىلهر ئۈچۈن اللهنىڭ پهيغهمبهرلىرىده ناھايىتى  ).قىلمىغان

 ...ن ئىشهنچ بولىشى كېرهكئۇالرنىڭ قهلبلىرىده چوقۇم تولۇپ تاشقا.ياخشى ئۈلگه بار

 ...قىلىش روھى بولىشى كېرهك تهۋهككۈلئۇالردا ھهرقانداق تاغۇتالرنىڭ ئالدىدا اللهقا 

ئۇالر .تاغۇتالر ئۇالرغا پهقهت ئازراق ئهرزىيهتتىن باشقا ھېچقانداق زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ

 .نغان سىناقبىلىشسۇنكى،بۇ ئهرزىيهتلهر اللهنىڭ ئۇالرغا نۇسرهت بېرىشى ئۈچۈن قىلى

ھهرگىزمۇ اللهئهززه ۋهجهللىنىڭ دوستلىرىغا ياردهم بېرىشتىن ئاجىز كهلگهنلىكى ۋه 

لېكىن بۇ سىناقالر قهلبلهرنى ۋه . ئۇالرنى دۈشمهنلىرىگه تاشالپ بهرگهنلىكى ئهمهس

الله ئۇالرغا .ئاندىن دهۋرنىڭ چاقى مۆئمىنلهرگه يۈزلىنىدۇ..سهپلهرنى تازىالپ تاۋاليدۇ
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فى زىالل (» .ه ئهمىنلىكتىن ئىبارهت ۋهدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ بېرىدۇياردهم ۋ

  )قۇرئاندىن

  

  

  كىشىلهرنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ئالدىدىكى تۈرلىرى-36

  

سىز ئاخىرىده كىشىلهرنىڭ بۇ ھهق بىلهن بولغان مۇناسىۋهتته نهچچه قىسىمغا 

  :بۆلۈنىدىغانلىقىنى بىلىۋېلىڭ

ھىسساالمنىڭ يولىنى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىنى يۇقارىدا ئىبراھىم ئهلهي-1

ئوتتۇرىغا قويااليدىغان،الله يولىدا ماالمهتچىلهرنىڭ ئاشكارا بايان قىلىنغان شهكىلده 

مانا بۇ ياردهم بېرىلىدىغان،ھهقته .ماالمىتىدىن قورقمايدىغان مۇستهھكهم ئهركهكلهر

ياشايدىغان ۋه ئارىلىشىپ بىلهن  ىشىلهرك.تهۋه كىشىدۇر گۇرۇھقاتۇرىدىغان ئاشكارا 

دۇنيا ۋه ئاخىرهتتىن ئىبارهت .ئۇالرنىڭ ئهرزىيهتلىرىگه سهۋر قىلىدىغان دهۋهتچىدۇر

ئۇ الله تائاال مۇنداق سۈپهتلىگهن . ئىككى يۇرتتىكى ھۆرمهت بىلهن زهپهر قۇچقۇچىدۇر

،ياخشى ئهمهللهرنى چاقىرغان) يهنى اللهنىڭ تهۋھىدىگه ۋه بويسۇنۇشقا(اللهغا«:كىشىدۇر

دېگهن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك »مهن ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالردىنمهن«قىلغان ۋه 

كىشىلهر «: مهزمۇنىدۇر ،ئۇ تۆۋهندىكى ھهدىسنىڭ)33فۇسسىلهت (».كىشى بارمۇ؟

ياشايدىغان ۋه ئۇالرنىڭ ئهرزىيهتلىرىگه سهۋرى قىلىدىغان مۆئمىن ئارىلىشىپ بىلهن 

  »....ياخشى

  ئۇ پهيغهمبهرلهر ئېلىپ كهلگهن دىننى ئهكهلگهنلىكى،لهر ئۇنىڭغا پهقهتئهرزىيهت

بهلكى ئۇالردىن  باتىل ئهھلى بىلهن كېلىشىپ ئۆتمىگهنلىكى،ئۇالرغا مايىل بولمىغانلىقى،

قىلغانلىقى،ئۇالرنىڭ باتىللىرىغا ياردهم ئاشكارا جۇدا بولغانلىقى،ئۇالرغا ئاداۋهتنى -ئادا

مهت،ۋهزىپه ۋه ھهرقانداق يولالرنى تهرك ئهتكهنلىكى ئۈچۈنال ، خىزمهنسهپبېرىدىغان 

 جهمئىيهتتهكىمنىڭ ئهھۋالى مۇشۇنداق بولىدىكهن،ئۇنىڭ بۇ دىياردا ۋه بۇ .ھاسىل بولدى
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 ۋاجىپ ئۇنىڭغا ھهرقانداق بىر يهردىن ھىجرهت قىلىش .ھېسابالنمايدۇگۇناھ  تۇرۇشى

ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ «:الھ اللهتائاالنىڭھهمده ئىبنى ئهتىق رهھىمه ھۇل شهيخ .بولمايدۇ

دېگهن ئايهت ۋه ».بىلهن بىرگه بولغانالردا سىلهر ئۈچۈن ھهقىقهتهن ياخشى ئۈلگه بار

توختىلىپ دېگهن ئايهتته ».....بولدىئاشكارا ئارىمىزدا دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك «

ۈچۈن دىن دهپ تونۇغان كىشى ئ يېگانهبۇيهردىكى مهقسهت رهببىنى «: مۇنداق دهيدۇ

دۈشمهنلىرىگه بولغان دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىكنىڭ داۋاملىشىدىغانلىقىنى ئاشكارىالش 

ۋه ئهمىلى جهھهتتىن ئهمىللهشتۈردىكهن،بۇنى شۇ  نهزهرىيىۋىكىمده كىم بۇنى . زۆرۈردۇر

قىلىدىكهن،ئۇنىڭغا بۇ ئاشكارا شهھهر ئهھلىنىڭ ھهممىسى بىلىدىغان دهرىجىده 

ئهگهر بۇنداق بولمايدىكهن، ئۆزىنىڭ .لىپ كېتىش پهرز بولمايدۇشهھهردىن ھىجرهت قى

ناماز ئوقۇپ،روزا تۇتۇپ،ھهج قىاللىغىنى ئۈچۈن ھىجرهت مهندىن ساقىت بولدى،دهپ 

قارايدىكهن،مانا بۇ ئۇچچىغا چىققان بىلىمسىزلىك ۋه بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ 

  ».رىسالىتىنىڭ ئهڭ مۇھىم قىسمىدىن غهپلهتته قېلىشتۇر

ۋه ئازابلىنىش  ىشىلهرنىڭ بۇ تۈرى ئهگهر ھهقنى ئوتتۇرىغا قويسا،ئۆلتۈرۈلۈشك

دۇچ كهلسه،ئاندىن ھىجرهت قىلىدىغان بىرهر شهھهرنى تاپالمىسا،ئۇنىڭ  تهھدىتىگه

ئۈچۈن دىنىنى چىڭ تۇتقان ۋه شۇ دىننى ساقالش ئۈچۈن تاغقا قېچىپ كهتكهن 

 سى،تهۋھىدى يولىدا كۆيدۈرۈلگهن،ۋه ئهقىدى...ئهسھابۇلكهھف ته ياخشى ئۈلگه بار

ئۈلگه ياخشى قىلىچىلىك ئاجىزلىق كۆرسهتمىگهن، بويسۇنمىغان ئورهك ئىگىلىرىده 

ۋه الله يولىدا ھىجرهت قىلغان،جىھاد قىلغان، ئۆلتۈرگهن ۋه ئۆلتۈرۈلگهن پهيغهمبهر ...بار

 قىلىش ۋه رهببىڭ ساڭا ھىدايهت... ئهلهيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىده ياخشى ئۈلگه بار

  .ياردهم بېرىشكه كۇپايه قىلغۇچىدۇر

  بولمىسا، ئهگهر بۇ ھهقپهرۋهرلهر مهۋجۇت

  زېمىن بوالر ئۆز ئهھلىنى تىترهتكۈچى،

  لېكىن ئۇالر گوياكى تاغ،قوزۇق ئاڭا،

  .قوزۇق بولسا،يوقتۇر ئاڭا سهكرهتكۈچى

  زېمىن بوالر قاپقاراڭغۇ،زۇلمهت گويا،
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  .غۇچىگهر بولمىسا ئۇالر ھهقته چىڭ تۇر

  لېكىن ئۇالر ئوخشايدۇ بهك تولۇن ئايغا،

  .قۇياش كهبى زۇلمهتلهرنى يورۇتقۇچى

تۆۋهن تۇرىدىغان،بۇ كۆڭۈل  يۇقىرىقىالردىنياكى ئورۇن جهھهتتىن -2

تارتمايدىغان ئىشالر بىلهن ئورالغان يولالردا چىڭ تۇرۇشقا قادىر بواللمايدىغان، دىنىدىن 

بۇ كىشى .... ن قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان كىشىلهرئېالئاشكارا ئۇنى  ئهنسىرهيدىغان،

جهزىرىلهرگه چىقىپ اللهقا ئىبادهت -تۈلۈكىنى ئېلىپ، ئۇالر بىلهن تاغ-ئۆزىنىڭ ئوزۇق

  .قىلىدىغان،ئۆزىنىڭ دىنىنى پىتنىلهردىن ساقاليدىغان كىشىدۇر

ياكى ئاجىز بولغاچقا ئۆيگه بېكىنىۋېلىپ ئۆزىنىڭ شېرىك ۋه شېرىك - 3

دىن قوغدىنىش، ئىنسان ۋه تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان دوزاختىن قۇتۇلۇش ئهھلى

مهسىلىسىگه يۈزلهنگهن، كاپىرالردىن يىراقالشقان ۋه ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگهن،ئۇالرنىڭ 

قىلمىغان،بۇ باتىلالرنى ھهرقانداق ئاشكارا باتىللىرىغا رازى بولغانلىقىنى ھېچقاچان 

بۇ تهۋھىدىنى ساالمهت ساقالپ قېلىش، قهلبىنىڭ .دۇرشهكىللهرده قولالپ باقمىغان كىشى

شېرىك ۋه شېرىك ئهھلىگه بولغان دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك بىلهن تهسكىن تاپىدىغان 

ئۇ چهكلىمىلهرنىڭ يوقىلىشىنى ۋه دىنىنى ئېلىپ دىنىنى .ھالدا قېلىشى ئۈچۈن بولىدۇ

 .ش پۇرسىتىنى كۈتىدۇقىالاليدىغان باشقا شهھهرلهرگه ھىجرهت قىلىپ كېتىئاشكارا 

  .مۇھاجىرالرنىڭ ھهبهشىستانغا قىلغان ھىجرىتىدهك

قىلغۇچى،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى ئاشكارا  بولغان رازىلىقىنى ياكى باتىل ئهھلىگه-4

بۇ خىل كىشىنىڭ ئۈچ خىل ھالىتى .ۋه ئازغۇنلۇقلىرى بىلهن كېلىشىپ ئۆتكۈچىدۇر

  :لغانبولۇپ،بۇنى شهيىخ ئىبنى ئهتىق مۇنداق بايان قى

بۇ .( كۇپرى بىلهن مۇۋاپىقلىشىشئاشكاره ۋه يوشۇرۇن ھالدا:بىرىنچى ھالهت

مهيلى ئۇالر مهجبۇرالنسۇن ياكى .)  كۇپرىلىقتۇرئىنساننى دىندىن چىقىرىدىغان

كۇفرى بىلهن كۆڭلى ئازاده بولغان «: الله تائاال بۇھهقته مۇنداق دهيدۇ .مهجبۇرالنمىسۇن

كىشى اللهنىڭ غهزىپىگه دۇچار بولىدۇ ۋه قاتتىق )تهد بولغانيهنى ئىختىيارى يوسۇندا مۇر(

  )106نهھل ( ».ئازابقا قالىدۇ
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سىرتىدا كۇپرىغا قارشىالشقاندهك قىلسىمۇ،ئىچىده  :ئىككىنچى ھالهت

  .مۇناپىقتۇر.مانا بۇالر كاپىردۇر.مۇۋاپىقلىشىش ۋه مايىل بولۇش

بۇ . ا مۇۋاپىقلىشىشئۇالرغا ئىچىده قارشىلىق قىلىپ،سىرتىد:ئۈچىنچى ھالهت

بىرتهرهپتىن،بۇنى ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ ئۇرۇشى،باغلىشى ۋه ئۆلۈم :ئىككى تهرهپتىن بولىدۇ

بۇۋاقىتتا . بىلهن تهھدىد سېلىشىدىن ئىبارهت بېسىم ئاستىدا بولغانلىقى ئۈچۈن قىلىدۇ

قلىشىشقا ئۇنىڭغا قهلبىده ئىمان بىلهن مۇستهھكهم بولغان ھالدا سىرتىدا ئۇالر بىلهن مۇۋاپى

قهلبى «:الله بۇھهقته مۇنداق دهيدۇ.خۇددى ئهممار ئىبنى ياسىردهك.رۇخسهت بېرىلىدۇ

ئىمانىدىن يانغانلىقىنى )ئاغزىدا( تۇرسىمۇ، مهجبۇرالش ئاستىدا بىلهن ئىماندا مۇستهھكهم

مهن  ،)106سۈره نهھل (»).يهنى كاپىر بولمايدۇ(بىلدۈرگهنلهر بۇنىڭدىن مۇستهسنا

رنىڭ دائىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاجىز ساھابىلىرى قىلغاندهك بۇنداق كىشىله

، بۇ ئاھالىسى زالىم شهھهردىن !ئى پهرۋهردىگارىمىز«: تىرىشچانلىقالرنى قىلىشى، دائىما

بىزنى چىقارغىن،ئۆز دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر ئىگىدارلىق قىلغۇچىنى مۇيهسسهر قىل،ئۆز 

  .دهپ دۇئا قىلىشى كېرهك،دهيمهن».نى مۇيهسسهر قىلدهرگاھىڭدىن بىزگه بىر مهدهتكار

  

مهجبۇرالنماستىن دۇنياسىنىڭ كېتىپ قېلىشىدىن قورقۇپ مۇشرىكالرغا مايىل -37
  .بولۇش كۇفرىدۇر

  

يهنه بىر تهرهپتىن،ئۇالرنىڭ كاپىرالرغا كۆڭلىده قارشىلىشىپ تۇرۇپ،سىرتىدا 

دۇنيا،ياكى ئائىله ۋه -،مالماسلىشىشى بېسىم ئاستىدا ئهمهس،بهلكى  بىرهر مهنسهپ

ۋهتىنىدىن ئايرىلىشتىن قورقۇپ ۋه ياكى مال دۇنياسىغا كېلىشى مۇمكىن بولغان زىياندىن 

ئۇنىڭ قهلبىدىكى .ئهنسىرىگهنلىكى ئۈچۈن بولىدىغان بولسا،بۇ ھالهتته ئۇ مۇرتهد بولىدۇ

كىشىلهرنىڭ ئۇ الله بايان قىلغان تۆۋهندىكى .يامان كۆرىشى ھېچ نهرسىگه ئهسقاتمايدۇ

ئۇالرنىڭ دۇنيا تىرىكچىلىكىنى )ئازاب ياكى ئۇالرنىڭ كۇفرى بولىشى(بۇ«:قاتارىدىندۇر

ئاخىرهتتىن ئارتۇق كۆرگهنلىكلىرى ۋه اللهنىڭ كاپىرالرنى ھىدايهت قىلمايدىغانلىقى 

،الله تائاال ئۇالرنىڭ كاپىر بولۇش سهۋهبىنىڭ بىلمهسلىك ياكى )107نهھل (».ئۈچۈندۇر
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ولغان ئۆچمهنلىك ۋه ياكى باتىلغا بولغان مۇھهببهت ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ ئىمانغا ب

مانا . دۇنياۋى نېسىۋىلهرنى دىنىدىن ئارتۇق كۆرگهنلىكى ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ بهردى

  ».بۇ مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ بۇ توغرىسىدىكى سۆزىنىڭ مهنسىدۇر

غرىسىدىكى سۆزى ئۇنىڭ كىتابلىرىنىڭ مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ بۇ تو

بىلگىنكى، سالىھ مۇسۇلماننىڭ «:ئۇ مۇنداق دهيدۇ.نۇرغۇن جايلىرىدا بايان قىلىنغان

ئهگهر شېرىك كهلتۈرسه ياكى شېرىك كهلتۈرمىسىمۇ مۇشرىكالر بىلهن ماسالشسا كاپىر 

 ۋه بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى دهللىلهر اللهنىڭ،پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ

مهن ساڭا بۇيهرده پهقهت بىر ئايهتنى .ئۆلىماالرنىڭ سۆزلىرىده ناھايىتى كۆپ

ئهھلى ئىلىملهر بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرىنىڭ مۇسۇلمانالردىن بىر كىشىنىڭ  .ئهسلىتىمهن

ھهرقانداق زامان ياكى ماكاندا شۇنى دهپ سالسا كاپىر بولدىغانلىقىدىن ئىبارهت 

كىمكى اللهقا ئىمان ئېيتقاندىن «:له تائاال مۇنداق دهيدۇال.ئىكهنلىكىگه بىرلىككه كهلگهن

كېيىن ئىمانىدىن يېنىۋالسا،قهلبى بىلهن ئىماندا مۇستهھكهم تۇرسىمۇ،مهجبۇرالش 

يهنى كاپىر (ئىمانىدىن يانغانلىقىنى بىلدۈرگهنلهر بۇنىڭدىن مۇستهسنا) ئاغزىدا(ئاستىدا 

نيانى ئاخىرهتتىن ئارتۇق كۆرگهنلىكى ،بۇ ئايهتته ئۇالرنىڭ دۇ)106نهھل (» ).بولمايدۇ

ئۆلىماالر بۇ ئايهتنىڭ مهككه ئهھلى ئازابلىمىغان كىشى توغرىسىدا .بايان قىلىندى

چۈشكهنلىكىنى،ۋه بۇ كىشىنىڭ پهقهتال قورقۇپ قهلبىده يامان كۆرسىمۇ تىلىدا شېرىك 

  ».سۆزنى ئېيتسا،ئىماندىن كىيىن كاپىر بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىشتى

  

مهجبۇرلىنىشنىڭ يوللۇق بولىشىنىڭ شهرتلىرى ۋه گۇناھقا مهجبۇرلىنىش - 38
  بىلهن كۇفرى سۆزىگه مهجبۇرلىنىشنىڭ پهرقى

  

سۇاليماننىڭ تۆۋهندىكى  شهيخنىڭ سۆزى ۋه ئىبنى ئهتىق شهيخ يۇقىرىقىمانا بۇ، 

ئهگهر بۇ سۆزلهر ئهشۇ داڭلىق .ئۇنىڭ سۆزى بهك مۇھىم سۆزدۇر.سۆزى بىلهن بىردهك

بۇ سۆزلهرگه - لىمالرنىڭ سۆزلىرى بولماستىن،بىزلهرنىڭ سۆزىمىز بولغان بولسا ئىدىئا

 »خاۋارىخ، كاپىرغا چىقارغۇچى«بىزلهرنى - قىلىپ تۇرسىمۇ ئايهتلهر ئېنىق دااللهت
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بۇ مهسىله كۇفرى سۆزىنى دېگۈچىگه ئۆزره بوالاليدىغان .دېيىشكهن بوالتتى

ۇيهرده مهجبۇرالنمىغان، ئۇرۇلمىغان، بىز ب.ئوخشىمايدۇ مهجبۇرالش مهسىلىسىگه

ئاشكارا ئۇالرنى مۇشرىكالرغا مۇۋاپىقلىشىش،دوستلۇق بىلدۈرۈشنى ، ئازابالنمىغان

دۇنيا تاما -قىلىشىغا پهقهت دۇنيانى ياخشى كۆرۈش،كېتىپ قېلىشىدىن ئهنسىرهش، مال

زده بولىۋاتقان كىشىلهرنى كۆ سهۋهبالر ....قىلىش،تۇرالغۇالرغا كۆزى قىيماسلىق

مانا بۇ دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرهتتىن ئارتۇق كۆرگهنلىك ۋه ئۇنىڭ يوقاپ .تۇتىۋاتىمىز

 .كېتىدىغان مهنپهئهتلىرىنى دىنىنى،تهۋھىدىنى ۋه ئهقىدىسىنى بېرىپ سېتىۋېلىشتۇر

لېكىن ئۇالر .ئۇالر مهجبۇرلۇقنى قالقان قىلىۋېلىشى،زۆرۈرىيهتنى دهۋا قىلىشلىرى مۇمكىن

شۇنىڭ ).يهنى  ھهقىقى مهجبۇرالنغۇچى ئهمهس(ڭغا ھهقلىق ئهمهسئۇنى ئهمهلىيهتته

ئۈچۈن الله تائاال سۈره ئالى ئىمراندا مۆئمىنلهرنى كاپىرالرنى دوست تۇتۇشتىن چهكلىگهن 

الله سىلهرنى «:ۋه ھهقىقى مهجبۇرالنغۇچىغا رۇخسهت بهرگهندىن كىيىن مۇنداق دهيدۇ

 :ئېيتقىنكى، .اللهنىڭ دهرگاھىدۇرئاخىرى قايتىدىغان جاي .ئۆزىدىن قورقۇتىدۇ

 »».دىلىڭالردىكىنى مهيلى يوشۇرۇڭالر،مهيلى ئاشكارىالڭالر،الله ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ«

يهنى (ئۇ كۈنده«:،يهنه بۇئايهتنىڭ كهينىدىنال مۇنداق دهيدۇ)29-28ئالى ئىمران (

 ئالدىدا ھهر ئادهمنىڭ قىلغان ياخشى ئىشلىرى،يامان ئىشلىرى ئۆزىنىڭ)قىيامهت كۈنىده

ئۆزى بىلهن يامان ئىشلىرىنىڭ )ئۇالر يامان ئىشلىرىنى كۆرمهسلىكنى،(ئايان بولىدۇ،

 .ئۇزۇن مۇساپه بولىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ)مهشرىق بىلهن مهغرىبنىڭ ئارىسىدهك(ئارىسىدا

ئالى (» .الله بهندىلىرىگه مېھرىباندۇر.الله سىلهرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتىدۇ

بولغان  ا بۇ اللهنىڭ كىتابىنى تهپهككۇر قىلىپ باققان ۋه ئهقلى مهۋجۇت،مان)30ئىمران 

لېكىن الله كىمنى ئازدۇرۇشنى ئىراده !... تهھدىتكىشى ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ 

يهنى سهن .(سهن ئۇنى ئازغۇنلۇقتىن ساقالشقا ھهرگىز قادىر بواللمايسهن قىلىدىكهن،

نۇرغۇنلىغان مهجبۇرالنغۇچىالرنىڭ .)... ئۇ چۈشهنگىلى ئۇنىمايدۇچۈشهندۈرسهڭمۇقانچه 

شۇڭا ئالىمالر ... قاتارىغا كىرهلمهيدىغان كىشىلهر مهجبۇرالنغانلىقىنى دهۋا قىلىۋاتىدۇ

  :مهجبۇرلىنىشنىڭ دۇرۇس بولىشى ئۈچۈن بهزى شهرتلهرنى بايان قىلدى

 قادىر بولسا، سالغان ئىشنى قىلىشقا تهھدىتئۆزى مهجبۇرلىغۇچى -
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  قېچىپ كېتىپ بولسىمۇ،ئۇنى توسۇشتىن ئاجىز كهلسه،مهجبۇرالنغۇچى 

  ئهگهر ئۇنىمىسا ئۆزىگه جازانىڭ چۈشىدىغانلىقى مۇئهييهنلىشىپ قالسا،-

بۇنداق قىلمىساڭ،مهن سېنى ئهته :يۈز بېرىدىغان بولسا،يهنى جازا شۇ ۋاقىتتا-

  .ئۇرىمهن، دېسه بۇ مهجبۇرالش بواللمايدۇ

  .غۇدهك ئىشتىن زىياده قىلماسلىقكۇپايه قىل جازانى كۆتۈرۈۋېتىشكه-

سېلىنغان ۋه قورقۇتۇلغان ئىشالر توغرىسىدا  تهھدىت ئالىمالر مهجبۇرالنغۇچى

گۇناھ ئىشالرنى قىلىشقا زورالش بىلهن كۇفرى سۆزى ۋه كاپىرالرغا دوستلۇق  

ئۇالر ئىككىنچى ئىشقا .ئايرىدى سۆزلهرنى قىلىشنىڭ ئوتتۇرىسىنى بىلدۈرىدىغان

كىشىگىال رۇخسهت ئازابالنغان هت قىلغىلى بولمايدىغان دهرىجىده تاق نىسبهتهن

ئۇالر بۇنىڭغا ئۆلتۈرۈش،ئوتتا كۆيدۈرۈش، ئهزاالرنى كېسىۋېلىش،تۈرمىگه  .بېرىشتى

ئهممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ .مۇددهتسىز سوالش قاتارلىق ئىشالرنى مىسال قىلدى

ئۆلۈپ  ئانىسىنىڭ-هت ئاتاسۆزىنى پهق)كۇفرى(ئهنھۇمۇ ئۆزى دېگهن ھېلىقى 

كهتكهنلىكىنى كۆرگهن،تۈرلۈك ئازابالرنى تارتقان،قۇۋرۇغىلىرى سۇنۇپ كهتكهن ۋه الله 

لېكىن ئهشۇ .دېگهن ئىدى يولىدا نۇرغۇن ئهرزىيهتلهرنى تارتقاندىن كېيىنال

مهجبۇرلىنىشنى ئۆزره  شېرىك ۋه باتىلغا چۆمۈپ كهتكهن تۇرۇقلۇق بۇزۇقچىلىقالرغا،

بىرىگىمۇ   بولغان كىشىلهر ئهممار ئېرىشكهن رۇخسهتنىڭ مىڭدىنقىلماقچى

دېمهك بىز يۇقىرىدا دېگهندهك، الله كىمنى ئازدۇرۇشنى ئىراده  .ئېرىشهلمهيدۇ

يهنى سهن . (قىلىدىكهن،سهن ئۇنى ئازغۇنلۇقتىن ساقالشقا ھهرگىز قادىر بواللمايسهن

  .)...قانچه چۈشهندۈرسهڭمۇ ئۇ چۈشهنگىلى ئۇنىمايدۇ

بابلىرىدا » كۇفرى سۆزلىرىگه مهجبۇرلىنىش«هن يهنه بۇنىڭغا ئالىمالرنىڭ م

قوشۇپ ئهرزىيهتلهرگه چىداپ ۋه ئىرادىلىك بولۇپ ئهجىر ئۈمىد قىلىشنىڭ  يۇقىرىقىالرغا

اللهنىڭ ئالدىدا تېخىمۇ ئهۋزهل ۋه كاتتا ئىكهنلىكىنى بايان قىلغانلىقىنى قوشۇپ 

ئالىمالرنىڭ تۇتقان مهيدانلىرى مۇشۇنداق مهيدان ساھابىلهر،تابىئىنالر ۋه .قويىمهن

سىز .قىلىش ۋه ئهزىز قىلىشنىڭ يولى ئىكهنلىكىنىڭ دهلىلىدۇرئاشكارا بىلهنال دىننى 

بۇ توغرىسىدىكى . سهھىھۇل بۇخارىنىڭ بۇھهقته كهلتۈرگهن ھهدىسلىرىگه قاراپ بېقىڭ
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مهسىلهن ئىمام . كۆرۈنۈشلهر ۋه مهيدانالر ساناپ بواللمايدىغان دهرىجىده كۆپ

  ...ئهھمهدنىڭ قۇرئاننى مهخلۇق دهيدىغان پىتنىگه تۇتقان مهيدانى

. دهيدۇ»اللهقا ئىمان ئېيتتۇق«:بهزى كىشىلهر«:ئالىمالر يهنه الله تائاالنىڭ 

اللهنىڭ يولىدا بىرهر ئهرزىيهت تارتسا،كىشىلهر تهرىپىدىن كهلگهن كۈلپهتنى اللهنىڭ 

  .دېگهن ئايىتىنى ئهسلىتىدۇ) 10ئهنكهبۇت (».....ئازابى بىلهن ئوخشاش بىلىدۇ

 بار شارائىتتا مهجبۇرلۇقنىڭ ئۆزره بواللمايدىغانلىقىنى ئۇالر يهنه تالالش ئىختىيارلىقى

بۇ شۇئهيىپ ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى بىلهن بولغان ئهھۋالىغا .بايان قىلىدۇ

هن زېمىنىدىن چىقىپ ئۇالر شۇئهيىپ ئهلهيھىسساالمغا كۇفرىغا قايتىش بىل.ئوخشايدۇ

شۇڭا ئالىمالر بۇخىل ئهھۋال ئاستىدا .كېتىش ئوتتۇرىسىدا تالالش ئىختىيارلىقىنى بهردى

  .كۇفرىنى ئىزھار قىلىشقا رۇخسهت بهرمىدى

بىز بۇالرنى پهقهت، دىن ۋه ئۇنىڭ دهۋهتچىلىرى ۋه ئۇنى ھهقىقى رهۋىشته 

ىكى الله ئۇالرغا ئهقىل ۋه تهۋھىد بولىۋاتقان مۇشۇ زاماند غېرىبتونۇغان دىن ئهھلىلىرى 

لېكىن بۈگۈن .نېئمىتىنى ئاتا قىلغان كىشىلهرنىڭ بىلىۋېلىشى ئۈچۈن نهقىل قىلدۇق

نۇرغۇن كىشىلهر قىلچىلىك مهجبۇرلۇقسىز،ئىختىيارى ھالدا ھۆكۈمهت ۋه تاغۇتالرنىڭ 

 ئۇالر بۇنى پهقهت دۇنيا ھاياتى ئۈچۈن،ئۇنىڭ تۇرالغۇلىرى،.دىنىغا كىرىشمهكته

ماللىرى،مهنپهئهتلىرى ۋه مهنسهپلىرىنى دىندىن ئارتۇق بىلگهنلىكى ئۈچۈنال شۇنداق 

سىز .دۇنياغا تىگىشىۋاتىدۇ ۋه سېتىۋاتىدۇ-ئۇالر بۇ دىننى ناھايىتى ئاز مال.قىلىۋاتىدۇ

بولمىسا نادامهت !.ئۇالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ قېلىشتىن قاتتىق ھهزهر ئهيلهڭ

  ...ىزچهككۈچىلهردىن بولۇپ قالىس

  

  .سىرلىرى اللهقا تاپشۇرلىدۇ.دۇنيادىكى ھۆكۈم قىلىش سىرتىغا قاراپ بولىدۇ-39

  

ئىبنى ئهتىقنىڭ سىرتىدا  شهيخيۇقارىدىكى بايانالر بىلهن كىشىلهرنىڭ 

مۇشرىكالر بىلهن ماسلىشىپ،ئىچىده ئۇالرغا قارشى تۇرغان كىشىلهر توغرىسىدىكى 
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بۇ .اساسىنىڭ يوقلىقى مهلۇم بولىدۇسۆزلىرىدىن ئهجهبلىنىشىنىڭ ھېچقانداق ئ

كىشىنى شۇنداق قىلىشقا ھهقىقى مهجبۇرالش ئهمهس،بهلكى دۇنيانى ياخشى كۆرۈش 

دېگهن سۆزىدىن مهقسهت ئۆزىنىڭ »كۆڭلىده ئۇالرغا قارشىالشقان«ئۇنىڭ .ئۈندىگهن

ۇ ئۇنداق بولمىسا بىز ئۇنىڭ مۇش.دهۋاسىدا مهن ئۇالرغا قارشى دهپ ئوياليدىغان كىشىدۇر

يولى بىلهنال  بۇنى پهقهت ۋهھىي.ھالىتىده ئۇنىڭ ئىچكى ئهھۋاللىرىنى قانداق بىلهلهيمىز

اللهئهززه ۋه .... خۇددى ھاتهب ئىبنى ئهبى بهلتهئهنىڭ قىسسسىدهك.بىلىش مۇمكىن

بهلكى بىز سىرتىغا قاراپ ھۆكۈم .جهلله بىزنى كۆڭلىدىكىنى بىلىشكه تهكلىپ قىلمىدى

ۋه  دوست تۇتىدىغانلىقىنىئىسالمنى  نىفاقنى يوشۇرۇپ،سىرتىدا بىز قهلبىده...قىلىمىز

لېكىن .ئۇرمايمىزقىلىچ ئۇنىڭ قانۇنلىرىغا بويسۇنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان كىشىگه 

مۇشرىكالرغا بولغان دوستلۇقىنى  ۋه ئۇالرغا قوشۇلۇشنى ئىزھار قىلغان كىشى ئىچىمده 

الله .ئوينىتىمىزقىلىچ ئۇنىڭ باشلىرىدا دهپ دهۋا قىلسىمۇ .ئىسالمنى يوشۇرىۋاتىمهن

ئهززه ۋه جهلله بىزلهرنى دۇنيا ھۆكۈملىرىده سىرتىغا قاراپ ھۆكۈم قىلىشىمىزغا 

ئۇ راستچىل بىلهن يالغانچىنىمۇ ئوبدان .قهلبىتىكىنى بولسا پهقهت الله بىلىدۇ.بۇيرۇدى

تلىرىگه ئاساسهن ئالىدۇ ۋه نىيه ئاندىن ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىگه ئاساسهن ھېساب.بىلىدۇ

بۇنىڭغا ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ كهئبىگه ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن .تىرىلدۈرىدۇ

 .كهلگهن،ئۇالرنىڭ ئىچىده مهجبۇرالنغانالر ۋه باشقا ئىش ئۈچۈن ماڭغانالرمۇ بولغان

ئۇالر نىيهتلىرىگه قاراپ   ھاالك قىلىۋهتكهن،ئاندىن الله ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى

مانا بۇ ئۆمهر رهزىيهلالھۇ . ن كىشىلهر توغرىسىدىكى ھهدىسى دهلىلدۇرتىرىلدۈرىلىدىغا

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋرىده «:ئهنھۇنىڭ سۆزىنىڭ مهنىسىدۇر،ئۇ مۇنداق دهيدۇ

ئىسالمنىڭ (قىلسائاشكارا كىم بىزگه ياخشىلىقىنى .بىلهن تۇتۇالتتى كىشىلهر ۋهھىي

سىرلىرىنى بىلىش . تتۇق ۋه يېقىنلىشاتتۇق،ئۇنىڭغا ئىشىنه)تهلىپى بويىچه ياشىسا

كىمكى بىزگه .ئاالتتى ھېسابكۆڭۈللىرىدىن پهقهت الله . بىزنىڭ ئىشىمىز ئهمهس ئىدى

، بىز ئۇنىڭغا ئىشهنمهيتتۇق ۋه )ئىسالمغا بويۇنتاۋلىق قىلسا(قىلسائاشكارا يامانلىقنى 

  »..گهرچه ئۇنىڭ كۆڭلى ياخشى بولسىمۇ.تهستىقلىمايتتۇق

هر ئهلهيھىسساالم جهڭ ۋه باشقا چاغالردا كىشىلهرگه شۇنداق مۇئامىله پهيغهمب
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ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىپ ئىسالمنى دهۋا قىالتتى ۋه ئۆزىنى ئىسالمغا . قىالتتى

لېكىن ئۇ مهككه كۇفرى دىيارى بولسىمۇ شۇنىڭدا قېلىپ قالدى،ئىسالم .بېرهتتى نىسبهت

شۇنىڭ بىلهن . مۇشرىكالر بىلهن چىقتىۋه بهدرىگه .دىيارىغا ھىجرهت قىلمىدى

قارىشى ۋه ئىسالمنى يوشۇرغانلىق -مۇسۇلمانالر ئۇنى ئهسىر ئالدى،ۋه ئۇنىڭ كۆز

چۈنكى .دهۋاسىغا قاراپ ئهمهس، سىرتىدىكى ئهمىلى كۆرۈنۈشىگه قاراپ مۇئامىله قىلدى

كالر ئۇنىڭ مۇشرى. ئۇ مۇشرىكالرنىڭ سېپىده تۇرۇپ،مۇشرىكالرنىڭ سانىنى كۆپهيتكهن

 .بىلهن بىرگه چىقىشتا مهجبۇرالنغانلىقىنى دهۋا قىلىدىغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ

 باھانه قىلىۋاتقانلىقى ۋه ئىسالمنى دهۋا قىلىۋاتقانلىقىنى رهسۇلۇلالھ ئۇنىڭ مهجبۇرالنغانلىقىنى

مهجبۇرالندىم (ئهگهر سهن . الله سېنىڭ ئىشىڭنى ئوبدان بىلىدۇ«:كۆرگهنده

ئهمما سېنىڭ  . راستچىل بولساڭ،الله سېنى شۇنىڭ بىلهن مۇكاپاتاليدۇدهۋايىڭدا)دېگهن

 ».فىدىيه بېرىپ قۇتقۇزۇۋال ئۆزۈڭگهئىشىڭنىڭ ئاشكارىسى بىزگه قارشى بولدى،

ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان، راۋىالرنىڭ بىرىنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنمىغاندىن .(دېدى

 بولمىسۇن،بىزگه بۇ توغرىسىدىكى سهھىھۇل قانداقال) باشقا،باشقا راۋىالر ئىشهنچىلىك،

رهسۇلۇلالھ .بۇخارى ۋه باشقا ھهدىس توپالملىرىدا كهلتۈرۈلگهن ھهدىسلهرمۇ كۇپايه قىلىدۇ

ئىشنىڭ سىرتىغا ئاساسهن مۇئامىله قىلغان، باشقا ئهسىرلهرنى فىدىيه بهرمىگۈچه قويۇپ 

ىمۇ فىدىيه بهرمىگۈچه بهرمىگهنگه ئوخشاش تاغىسى ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىپبن

سهھىھۇل مۇسلىمدىمۇ سهقىفنىڭ ئىتتىپاقدىشى بولغان بهنى .قويۇپ بهرمىگهن

ئۇقهيىلدىن بىر كىشىنىڭ ئهسىر ئېلىنغانلىقى، گهرچه ئۇ ئىسالمنى دهۋا قىلىۋاتقان 

  .بولسىمۇ رهسۇلۇلالھنىڭ ئۇنى قويۇپ بهرمىگهنلىكى بايان قىلىنغان

  

  نىڭ قىسسىسىھاتهب ئىبنى ئهبى بهلتهئه-40

بۇالردىن بىزنىڭ دۇنيادىكى مۇئامىله ۋه ھۆكۈملهرده كۆڭلىگه قاراپ ئهمهس 

مانا بۇ الله ئهززه ۋه جهللىنىڭ .بهلكى سىرتىغا قاراشقا بۇيرۇلغانلىقىمىز مهلۇم بولىدۇ

ئۇنداق بولمىسا ئىسالم ۋه ئۇنىڭ ئهھلى بارلىق .بىزلهرگه قىلغان پهزلى رهھمىتىدۇر
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بۇالر ماس . مۇناپىقالرغا ئويۇن ۋه كۈلكه بولۇپ قالغان بوالتتىجاسوس، بۇزۇق ۋه

 كهلمىسىمۇ ھاتهبنىڭ مهككه فهتھى قىلىنغان يىلى قىلغان ئىشىنى دهلىل قىلىپ،

 ...ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرنى ئهخمهق قىلىشتهك قىلمىشلىرىدا بهخىرامان داۋامالشماقتا

ا قاراپ ھۆكۈم قىلىنىدىغانلىقى ۋه كۇفرى ئىشنى قىلغان كىشىنىڭ ئهمىلىنىڭ سىرتىغ

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغا ئۇنىڭ ئهمهللىرى تهقهززا قىلىۋاتقان ئۆلتۈرۈش ۋه ئهسىر 

مۇرتهدلهرنىڭ ئهھۋالىنى ۋه ئۇالرنىڭ .دىننىڭ ئاساسىدۇر ئېلىشتهك جازاالرنى يۈرگۈزۈشى

رى سىددىقنىڭ شۇنچه باھانىلهرنى كۆرسىتىپ تۇرسىمۇ،پهزىلهتته ئۇلۇغ بولغان ئهبۇ بهك

ئۇالرغا ئۆلۈم ۋه ئهسىرلىك جازالىرىنى بهرگهنلىكىنى بىلگهن كىشى بىز مهقسهت 

بۇ .قىلىۋاتقان،ئىشنىڭ سىرتىغا قاراپ ھۆكۈم قىلىشنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى چۈشىنهلهيدۇ

مۇھهممهد ئىبنى  شهيخمهلۇماتالرغا ئىگه بولماقچى بولغان كىشى  ھهقته تهپسىلىي

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ .... بۇ ھهقتىكى سۆزلىرىگه مۇراجىئهت قىلسۇنئابدۇلۋاھھابنىڭ 

ئاشكارا ۋه بۇ چۈشهنچىسىنى .ئهنھۇ ھاتهبنىڭ قىسسىده مانا مۇشۇنداق چۈشهنگهن

قويغان،ھهممىگه مهلۇمكى،رهسۇلۇلالھ ئۆمهرنىڭ بۇ چۈشهنچىسىگه رهددىيه  ئوتتۇرىغا

دېسه،بۇ سۆز بۇ »كاپىر «بىر كىشى قېرىندىشىنى«:ۋه بۇ ئورۇندا. قايتۇرمىغان

بهلكى ئۆمهرنىڭ . دېگهن سۆز بىلهن رهددىيه بهرمىگهن»..ئىككىسىنىڭ بىرىگه قايتىدۇ

ئاقالنغان كىشىلهردىن  تهرىپىدىنقىلغان ۋه ھاتهبكه ئوخشاش الله  ئېتىراپھۆكمىنى 

رهسۇلۇلالھ مۇنۇ سۆزى بىلهن ھاتهبنى .باشقا كىشىلهرگه مۇشۇ ھۆكۈمنى ئىجرا قىلغان

 دېگهنلىكىنىسهن اللهنىڭ بهدرى ئهھلىگه نېمه ! ئى ئۆمهر«:زگه ئاقالپ بهردىبى

مۇنداق  ،ھاتهب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇخارىده بايان قىلىنغاندهك»....بىلمهيسهن

مهن بۇنى كاپىر ياكى مۇرتهد بولۇپ ۋه ياكى ئىسالمدىن كېيىن كۇفرىغا رازى «:دېدى

ئۇ سىلهرگه راست « : االم ئۇنى ئاقالپ،پهيغهمبهر ئهلهيھىسس».بولۇپ قىلمىدىم

ئۆمهرنىڭ ھاتهبنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىبارهت ھۆكۈمگه ئالدىرىغانلىقى .دېدى».ئېيتتى

ساھابىلهرنىڭ نهزىرىده ھاتهبنىڭ بۇ قىلمىشىنىڭ سرتقى كۆرىنىشىنىڭ كۇفرى ۋه 

ىڭ ئهبۇ يهئال ۋه ئهھمهدن.ئېنىق ئىكهنلىكىگه دهلىلدۇر مۇرتهدلىك بولىدىغانلىقىنىڭ

مهن بۇنى رهسۇلۇلالھنى ئالداش ئۈچۈن ياكى مۇناپىق بولۇپ «:رىۋايىتىده ھاتهب
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مهن اللهنىڭ، پهيغهمبىرىنى چوقۇم ئۈستۈن قىلىدىغانلىقىنى ۋه نۇرىنى .دېمىدىم

الله بىلهن «:يهنه بىر رىۋايهتته. دېدى» .مۇكهممهل قىلىدىغانلىقىنى بىلىمهن

سىز . دېدى».ن ئۆزگىرىپ كهتكىنى يوققهسهمكى،يا رهسۇلۇلالھ،ئىمان قهلبىمدى

ئۇ سىلهرگه راست «:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  بۇخارىدا بايان قىلىنغان

رهسۇلۇلالھ بهدرىگه قاتناشقان بۇ .دېگهن سۆزىنى مۇالھىزه قىلىپ بېقىڭ».ئېيتتى

ساھابىنى ئايرىپ چىقىرىۋالدى ۋه ئۇنى ئاقلىدى ۋه ئۇنىڭ قهلبىنىڭ راستچىل 

گه،ئۇنىڭ بۇ ئىشالرنى مۇرتهد ياكى كاپىر بولۇپ قىلمىغانلىقى،بهلكى بۇ چوڭ ئىكهنلىكى

 مهغپىرهتگۇناھ قاتارىدا سانىلىپ بهدرى جېڭىگه قاتناشقانلىقىنىڭ بهدىلىگه 

ھاتهبنىڭ قىسسىسىگه تايىنىۋېلىپ،كاپىرالرغا دوستلۇق . قىلىنغانلىقىغا گۇۋاھلىق بهردى

ۇچىالرنىڭ ئىچىده ئۇالرنىڭ بۇ كۇفرى ئهمهللىرىنى بىلدۈرۈش مهسىلىسىنى ئاددىيالشتۇرغ

چوڭ گۇناھقا ئۆزگهرتهلهيدىغان بهدرى جېڭىگه قاتناشقان، الله ئۇالرنى ئاقالپ بهرگهن 

  .كىشىلهر بارمۇ؟

بىز بۇ سوئالنى ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى ۋه ئۇالرنىڭ بۇ ئىشالردىن كۇفرى ۋه 

ئۈزۈلگهندىن  بىز ۋهھىي.ېيىن سورايمىزقىلمىغانلىقىنى بىلگهندىن ك ھېسابىدامۇرتهدلىك 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن . ۋه ئىچكى ئهھۋالىنى بىلهلهيمىزكېيىن كىمنىڭ سىرلىرىنى

شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرغا .كېيىن كىممۇ ئۇالرنى ئاقالپ،ئۇالرغا گۇۋاھ بواللىسۇن

راپ ھۆكۈم مايىللىقنى،دوستلۇقنى ۋه ماسلىشىشنى ئاشكارىلىغان كىشىنىڭ سىرتىغا قا

ئهگهر ئۇ ئهكسىچه بولسا،ئۇنىڭ سىرلىرىنى اللهال .قىلىشىمىز ئاساسى قائىدىدۇر

مۇسۇلمانالر ئهگهر ئۇنى كۇففارالرنىڭ  سېپىده ئۆلتۈرىۋهتسىمۇ، نىيىتىگه .بىلىدۇ

كاپىرالرنىڭ  بايان قىلىنغاندهك ئهگهر ئهسىر ئېلىنسا يۇقىرىدا.ئاساسهن تىرىلدۈرىلىدۇ

گهرچه ئۇ -مۇسۇلمان مۇشۇنداق ئىشالرنى قىلغان كىشىلهرنى. دۇھۆكمى تهدبىقلىنى

بۇ توغرىسىدا . ئۆلتۈرۈشته ئۆزرىلىك-نى يوشۇرغانلىقىنى دهۋا قىلسىمۇئىسالمى

شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه رهھىمهھۇلالھنىڭ كهئبىگه ھۇجۇم قىلىپ كېلىپ،يولدا 

ىڭ بهدرى جېڭىدا توغرىسىدا ۋه ئابباسن زېمىنغا يۇتقۇزۇۋېتىلگهن كىشىلهر

مۇسۇلمانلىقىنى دهۋا قىلىۋاتقان بولسىمۇ ئهسىرگه ئېلىنغانلىقى توغرىسىدىكى بايانلىرىغا 
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سىز شۇنىڭغا ) پهتىۋاالر مهجمۇئهسى ۋه زادۇلمىئاد دېگهن كىتابتا بار.(قاراپ بېقىڭ

ر ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغانالرنىڭ جانلىرىنى پهرىشتىله«ئوخشاش ئالىمالرنىڭ سۆزىگه ۋه 

دېگهن ئايهتنىڭ چۈشۈش سهۋهبى توغرىسىدا ئوبدان ئويلىنىپ » ...ئېلىۋاتقاندا

 ...بۇ مهسىلىده سهھىھۇل بۇخارى ۋه باشقا كىتابالرغا مۇراجىئهت قىلىڭ...بېقىڭ

غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ...ئۆزىڭىزنى روھلۇق تۇتۇپ تۇرۇپ يهنه بىر قېتىم ئويلىنىپ بېقىڭ

رۇن ۋه راھهتپهرهسلهر بىلهن بىرگه بولۇپ تهقلىدچى ھو....كۆزىڭىزنى ئېچىڭ

  ....قالماڭ

ھافىز ئىبنى ھهجهر فهتھۇلبارىدا ھاتهبنىڭ يازغان خېتىنىڭ ئهينى لهفزىنىڭ 

مهقسهتكه كهلسهك،ئى قۇرهيش ئهھلى، رهسۇلۇلالھ «:مۇنداق ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

له بىلهن قهسهمكى،ئۇ ال.سىلهرنىڭ قېشىڭالرغا كهلكۈندهك بىر قوشۇن بىلهن كېتىۋاتىدۇ

ئۆزى يالغۇز كهلگهن تهقدىردىمۇ،الله ئۇنىڭغا ياردهم بهرگهن ۋه ۋهدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ 

  )سۈھهيلىمۇ مۇشۇنداق بايان قىلغان(».... بۇلۇڭالرھېزى  ئۆزۈڭالرغا.بهرگهن بوالتتى

ئهگهر ئاقىل كىشى ھاتهبنىڭ يازغان خېتىنى ۋه ئۇ خهتتىكى ئۇنىڭ 

بولغان ئىشهنچىسىنى،رهسۇلۇلالھنىڭ شهنىنى ئۇلۇغلىشىنى  غهلىبىسىگهرهسۇلۇلالھنىڭ 

الله ئهززه ۋه جهللىنىڭ ئۇنىڭ قىلغان مۇشۇ ئىشى تۈپهيلىدىن ئىمان  ۋه شۇنداق تۇرۇقلۇق

ئېيتقانالرنىڭ تېرىلىرىنى تىترىتىدىغان بۇ كاتتا ئايهتلهرنى نازىل قىلغانلىقىنى ئويلىنىپ 

ڭ دۈشمىنىمنى ۋه سىلهرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست ئى مۆئمىنلهر،مېنى«-باقسا،

ئىنكار قىلغان )يهنى ئىسالمنى ۋه قۇرئاننى(تۇتماڭالر ،ئۇالر سىلهرگه كهلگهن ھهقىقهتنى 

تۇرسا،ئۇالرغا دوستلۇق يهتكۈزىۋاتىسىلهر،ئۇالر پهرۋهردىگارىڭالر اللهغا ئىمان 

 ھهيدهپ چىقاردى،ئهگهر ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پهيغهمبهرنى ۋه سىلهرنى يۇرتۇڭالردىن

ئۇ چاغدا (سىلهر مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلىپ ۋه رازىلىقىمنى تىلهپ چىققان بولساڭالر،

سىلهر ئۇالرغا .)مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋه سىلهرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر

يوشۇرۇن دوستلۇق يهتكۈزىسىلهر، مهن سىلهر يوشۇرغان ۋه ئاشكارىلىغان نهرسىلهرنى 

ئۇ )يهنى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن(كىمكى شۇنداق قىلىدىكهن.  تۇرىمهنبىلىپ

،ئهگهر سىز بۇنى ئويلىنىپ )1مۇمتهھىنه (».ھهقىقهتهن  توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ
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،سىز الله تائاالنىڭ ھاتهبكه قانداق )الله سىزنى توغرىغا يىتهكلىسۇن(باقسىڭىز،

نى دۈشمهنلىرىگه دوستلۇق ۋه مۇھهببهت ۋه ئۇنىڭ قىلغان ئىشى تهگكهنلىكىنىقاتتىق 

ئاندىن سىز ...ئىزھار قىلىش دهپ قارىغانلىقىنى مۇالھىزه قىلىپ باقىدىغان بولسىڭىز

بېرىۋاتقانالرنىڭ ئهھۋالىغا،ئۇالردىن  ھازىرقى زاماندىكى ئۆزىنى ئىسالم ۋه دهۋهتكه نسبهت

ۋه تهۋھىدنىڭ ىلىرى ياالقچ ياۋروپالىقالرنىڭسادىر بولىۋاتقان قانۇننىڭ قۇللىرى،

ئاشكارا قىلىش،ھهتتا ياردهم بېرىشلىرىگه، ئۇالر  خۇشامهتدۈشمهنلىرىگه بهخت تىلهش،

قىلىۋاتقان دىن دۈشمهنلىرىنىڭ قانۇنلىرى،ھۆكۈمهتلىرىگه بولغان دوستلۇق ۋه 

 غېرىبئهلۋهتته بۇ دىننىڭ ھهقىقهتهن ....ھۆرمهتلهشلىرىگه قارايدىغان بولسىڭىز

ه بۇ دىننىڭ كهمدىن كهم ئۇچرايدىغان ھهقنى تونۇغۇچى ئهھلىنىڭ نهقهدهر بولغانلىقىنى ۋ

 ...بۇدىنغا سهل قاراشتىن ساقلىنىڭ...بولۇپ قالغانلىقىنى چۈشىنىسىز غېرىب

  ...ساقلىنىڭ

  

ى دهۋا قىلىۋاتقانلىقى ۋه ھهقىقى ىننۇرغۇن كشىلهرنىڭ مهجبۇرالنغانلىق-41
  مهجبۇرالنغۇچىنىڭ بايانى

  

نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزره دهپ قاراۋاتقان «:ىبنى ئهتىق مۇنداق دهيدۇھهمده ئ شهيخ

بۇنداق بولىشى ئۇالرنىڭ .شهيتاننىڭ ئالدىشى ۋه ئازدۇرىشىدۇر ئهمهلىيهتتهئىشالر 

بهزىلىرى شهيتان ئۇالرنى مۇنداقال قورقىتىپ قويسا،مۇشرىكالرغا ماسلىشىش ۋه ئۇالرغا 

،ئاندىن ئۇ شهيخۇل ئىسالم ئىبنى ».بويسۇنۇش دۇرۇس بولىدۇ،دهپ گۇمان قىلىدۇ

تهيمىيهنىڭ كۇفرى كهلىمىسىگه زورلىنىشنىڭ پهقهت ئۇرۇش،ئازابالش ۋه ئۆلتۈرۈش بىلهن 

لهر بىلهن ...دۇنيا،ئايالىدىن ئايرىۋېتىش-بولىدىغانلىقى،ھهرگىزمۇ سۆز بىلهن، مال

نه مۇنداق ۋه يه.قورقۇتۇش بىلهن بولمايدىغانلىقى ھهققىدىكى سۆزلىرىنى بايان قىلدى

ئهگهر سهن بۇالرنى بىلگهن بولساڭ،ۋه ھازىر نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ قىلىۋاتقان «:دېدى

سۆزىنى چۈشهنگهن  ئىشلىرىنى بىلگهن بولساڭ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنۇ

 غېرىبپات يېقىندا ئىلگىرىكىدهك .بولۇپ باشالندى غېرىبئىسالم «:بوالتتىڭ
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ئۇنىڭدىن بهكراق ئۇنى ھهقىقى .بولدى غېرىبئىسالم ھهقىقهتهن »....بولىدۇ

  ».اللهتىن تهۋپىق تىلهيمىز.بولدى غېرىبچۈشىنىدىغانالر 

مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب  شهيخسۇاليمان ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى 

شېرىك ئهھلى بىلهن دوست «ئۆزىنىڭ )نىڭ ئاپتورى» تهيسىيرۇل ئهزىيزىلھهمىد«(

بىلگىنكى، «:ىنىڭ مۇقهددىمىسىده مۇنداق دهيدۇدېگهن رىسالىس»بولۇشنىڭ ھۆكمى

 خۇشامهتئهگهر ئىنسان مۇشرىكالردىن قورقۇپ،-الله ساڭا رهھمهت قىلسۇن-

قىلىپ،ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى توسۇش ئۈچۈن ئېھتىيات قىلىپ ئۇالرنىڭ دىنىغا 

يامان كۆرسىمۇ، ئۆچ  گهرچه ئۇ مۇشرىكالرنى-قىلسائاشكارا ماسلىشىدىغانلىقىنى 

  »..ئۇ ئۇالرغا ئوخشاش مۇشرىكتۇر-ىمۇ،ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنى ياخشى كۆرسىمۇبولس

  

 ئۆلىمالىرىنىڭ تۈركىيه دۆلىتىنىڭ ئهسكهرلىرى ۋه ئۇالرغا )مهككه(نهجدى-42
  دوست بولغانالرنى كاپىرغا چىقارغانلىقى

  

 مال بىلهن ياردهم بېرىش،دوستلىشىش ۋه مۇسۇلمانالردىن ئاندىن ئۇ مۇشرىكالرغا

 :دوستلۇقنى ئۈزۈۋېتىش ھهققىده قاتتىق سۆزلهرنى قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى

مهجبۇرالنغۇچى دېگهن مۇشرىكالر .بۇنىڭدىن پهقهت مهجبۇرالنغۇچىال مۇستهسنادۇر«

كاپىر بول،ياكى مۇنداق «: ئاندىن مۇشرىكالر ئۇنىڭغا.ئۇنىڭغا ئىگه بولىۋالغان كىشىدۇر

دهيدۇ ۋه ئۇنى تۇتۇپ ». ئۇنداق قىلىمىز،ۋه ئۆلتۈرىمىزئۇنداق قىلمىساڭ بىز سېنى.قىل

ئۇنىڭغا قهلبى ئىماندا مۇستهھكهم تۇرغان ھالدا تىلدا  مانا مۇشۇ ۋاقىتتا.باشاليدۇئازابالشقا 

چىنىڭ سۆزلىگۈئالىمالر چاقچاق قىلىپ كۇفرى سۆزىنى .ماسلىشىپ بېرىشكه رۇخسهت

تۇرسا، دۇنيانى تاما قىلىپ ۋه دۇنيا ئۈچۈن كاپىر بولىدىغانلىقى ھهققىده بىرلىككه كهلگهن 

، ئاندىن ئۇ بۇ »!...قورقۇپ كۇفرىنى ئىزھار قىلغان كىشىنىڭ ھۆكمى نېمه بوالر؟

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ كىتابى...توغرىسىدا يىگىرمىدىن كۆپ دهلىل كهلتۈردى

 ن،بېرىدىغا بۇالرنى ئهشۇ ئۆزىنى دهۋهتكه نىسبهت....دهپ مهشھۇر بولغان»دهلىللهر«

 ئهمما قانۇننىڭ غالچىلىرىغا دوستلۇقىنى، ماسلىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈۋاتقان،ئۇالرنى،



 

 

121 

121 

ئۇالرنىڭ قانۇنلىرى، ھۆكۈمهتلىرى ۋه ئهسكهرلىرىنى قوغداۋاتقان كىشىلهر ئوبدان بىر 

بۇ ئىش ئوبدان چۈشهندۈرۈپ ...ئويلىنىپ باقسۇن... مۇالھىزه قىلىپ كۆرسۇن

سۇاليماننىڭ دهۋرىده  شهيخھهمده ئىبنى ئهتىق ۋه  شهيخىڭ خۇسۇسهن بۇ سۆزلهرن.قويىدۇ

 نهجدى رايونىغا كىرگهن مىسىر دۆلىتىنىڭ ئهسكهرلىرى توغرىسىدا ئېيتىلغانلىقىنى

شۇ  ئىككىيلهنبۇ .بهزى ئىشالرنى چۈشىنىپ قېلىشقان بوالتتى بىلىشسه،

غان ئهسكهرلهرگه ۋاقتتاكىشىلهرنى ئهشۇ نۇرغۇن بىدئهت ۋه خوراپاتالرغا چىڭ ئېسىلىدى

» دهلىللهر«ۋه » نىجادلىقنىڭ يولى«دوستلۇق بىلدۈرۈشتىن ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن

مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ  شهيخمهلۇمكى،.دېگهن كىتابنى تهييارلىغان ئىدى

دۆلىتىنى ۋه تۈركىيهگه مىسىر ئهۋالدلىرىدىن بولغان نهجدى ئۆلىمالىرى شۇزاماندا 

ھهتتا ئۇالر بارلىق ئۇالرغا . ئهسكهرلىرىنى كاپىرغا چىقىرىشقان ئىدىئهگهشكۈچى بولغان 

ئىتائىتىگه كىرگهن،ئۇالردىن رازى بولغان،مۆئمىنلهرنى قويۇپ ئۇالرنى  دوست بولغان،

ئۇنداقتا بۇنىڭدىن بىر سوئال پهيدا ...سىرداش قىلىۋالغانالرنىمۇ كاپىرغا چىقىرىشقان

نىڭ ئهشۇ دۆلهتلهرگه ئهگهشكهن ئهسكهرلهر ئهگهر ئهشۇ داڭلىق ئالىمالر:بولىدۇ

 توغرىسىدىكى ھۆكمى شۇنداق بولغان بولسا،بۇ دۆلهتلهرنى ياخشى كۆرگهن،دوستالشقان،

 ....غهلىبه قىلىشنى ئارزۇ قىلغان كىشىلهرنى تۈرگه ئايرىشى مۇشۇنداق بولغان بولسا

ىرى توغرىسىدىكى ،ئۇالرنىڭ ھازىرقى زاماندىكى قانۇننىڭ غالچىل!ئۇنداقتا دهپ بېقىڭ

  !....سۆزلىرى قانداق بوالر؟

ئهگهر ئۇالر بۇ زاماننى بىلگهن بولسا، تۇرالغۇالر،خىزمهتلهر،مائاشالر ۋه 

 باشقىالردىن ئىبارهت دۇنيانىڭ پوستهكلىرىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن قورقۇپ كاپىرالرغا،

ن كىشىلهرگه قانداق ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرىغا، ئۇالرنىڭ ساقچىلىرىغا دوستلۇق ئىزھار قىلغا

ئۇالرغا ئىخالس قىلىش ۋه ئۇالرنىڭ قانۇنلىرىنى . ھۆكۈم چىقىرىشى مۇمكىن؟

  .ھۆرمهتلهشكه قهسهم قىلىۋاتقان كىشىلهرگه قانداق ھۆكۈم چىقىرار؟

پىتنه ... تهۋبه قىلىڭالر! ئى غاپىلالر... بۇلۇڭالرئاگاھ ! ئى ئهقىل ئىگىلىرى«

دىننىڭ پىتنه .نياۋى جهھهتلهرده بولىۋاتقىنى يوقدىننىڭ شاخچه مهسىلىلىرى ياكى دۇ

دۇنياالر،تىجارهتلهر ۋه تۇرالغۇالر -تۇغقانالر،ئايالالر،مال-ئۇرۇق.ئاساسىدا يۈز بېرىۋاتىدۇ
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دىننى قوغدىغۇچى بولىشى ۋه دىن ئۈچۈن قۇربان قىلىنىشى كېرهككى، ھهرگىزمۇ دىن 

 :غۇچى بولماسلىقى كېرهكبۇ نهرسىلهرنى قوغدىغۇچى ۋه ئۇنىڭ ئۈچۈن قۇربان بول

 خوتۇنلىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر،ئهگهر سىلهرنىڭ ئاتاڭالر،ئوغۇللىرىڭالر،«نكى،ئېيتقى«

ئاقماي  ماللىرىڭالر، - تاپقان پۇل ،)ھهمده ئۇالردىن باشقىالر(تۇغقانلىرىڭالر- ئۇرۇغ

ئۆيلىرىڭالر، سىلهر ئۈچۈن  كۆرۈدىغانقېلىشىدىن قورققان تىجارىتىڭالر،ياخشى 

لهتىن،اللهنىڭ پهيغهمبىرىدىن ۋه اللهنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك ال

،ئۇ ھالدا )يهنى شۇالر بىلهن بولۇپ كېتىپ، اللهنىڭ دىنىغا ياردهم بهرمىسهڭالر(بولسا،

الله پاسىق قهۋمنى ھىدايهت .سىلهر تاكى اللهنىڭ ئهمرى كهلگۈچه كۈتۈڭالر

ىزنى يۈگۈرتۈپ بېقىڭ،ئۇنى ئويلىنىپ ،ئۇنىڭغا ئهقلىڭ)24تهۋبه (».قىلمايدۇ

بېقىڭ،الله ئهززه ۋه جهلله اللهنىڭ،رهسۇلىنىڭ ۋه ئۇنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشنىڭ ئهشۇ 

نېمه بولسا بولسۇن،دىن .سهككىز تۈرلۈك نهرسىلهردىن سۆيۈملۈك بولىشىنى پهرز قىلدى

  ».سىز ئۈچۈن ئهڭ بىباھا نهرسه بولسۇن

  

  بۆلۈم تۆتىنچى

ۋهتچىلهرنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدىن چهتنهپ تاغۇتالر ده-43
  سودىلىشىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ

  

سىز ئهگهر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى ئوبدان چۈشهنگهن بولسىڭىز، 

ئاخىرهتتىكى -ئۇنىڭ بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ يولى ئىكهنلىكىنى ۋه ئۇنىڭ دۇنيا

يهنه شۇنى .....ىكهنلىكىنى بىلگهن بولسىڭىزنۇسرهت،غهلىبه ۋه سائادهتنىڭ يولى ئ

بهلكى بۇ ئۇلۇغ .بىلىپ قويۇڭكى،ھهرزاماندىكى تاغۇتالر ئۇنىڭدىن ھهرگىز رازى بولمايدۇ

پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن بارلىق ھىيله ۋه ئۇسلۇبالرنى .يولدىن ئهنسىرهيدۇ ۋه قورقىدۇ

  . قىزىقىدۇ تىشكهيۇلىۋېقوللىنىپ،بۇ يولنى يوقىتىش ۋه دهۋهتچىلهرنىڭ قهلبىدىن 
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  ئورۇنۇشلىرىتاغۇتالرنىڭ دهۋهتچىلهرنى بۇيولدىن ئازدۇرۇشتىكى -44

الله تائاال مهككه سۈرىسى .خۇددى الله تائاال بۇرۇندىن تارتىپ خهۋهر بهرگهندهك

 مادارا قىلىشىڭنى،)ئۆزلىرى بىلهن(ئۇالر سېنىڭ«:بولغان سۈره قهلهمده مۇنداق دهيدۇ

 ،)9قهلهم (» .مادارا قىلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ)سهن بىلهن(شۇنىڭ بىلهن ئۆزلىرىنىڭ

دېمهك ئۇالر دهۋهتچىلهرنىڭ باشقا مايماق، ئهگرى يولالردا مېڭىشىنى، پهيغهمبهرلهرنىڭ 

ھهمىشه دهۋهتچىلهرنى بۇ .رۇس مۇستهھكهم يولىدىن چىقىپ كېتىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ

لىدىغان،خاتالىقلىرىغا رازى توغرا يولدىن چىقىرىپ،ئۇالرنىڭ باتىللىرىغا سۈكۈت قى

بولىدىغان ياكى بهزى ئىشالردا ئۇالر بىلهن بىرلىشىدىغان يولالرغا باشالش ئۈچۈن 

ھهتتا دهۋهت تۈگىشىپ، ئۇنىڭ مهسىلىلىرى سۇيۇقلىشىپ،ئۇنىڭ .پىالنالرنى تۈزىدۇ

چىقىپ كهتكۈچه لىنىيىسىدىن ئوچۇق بولغان ، ئاشكارادهۋهتچىلىرى بۇ دهۋهتنىڭ رۇس، 

تاغۇتالر تۇنجى چېكىنىشنىڭ ئارقىغا بىر قهدهم ئېلىش ئىكهنلىكىنى .داق قىلىشىدۇشۇن

شۇنىڭ .شۇنىڭ بىلهن بۇ قهدهمگه يهنه بىرنهچچه قهدهملهر ئهگىشىپ كېلىدۇ.بىلىدۇ

ئۇالرنىڭ  ده،بۇ ئازغۇنلۇققا،-بىلهن دهۋهتچىلهر دهۋهتنىڭ ئهسلى مهنھهج يولىنى ئۇنتۇيدۇ

مانا بۇ ئهڭ ئاۋۋال ....لىرىدا بىرلىشىشكه ئادهتلىنىپ قالىدۇبهزى ياكى كۆپلىگهن باتىل

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئهشۇ دهۋهتچىلهردىن بىرهر ئىشتا ۋاز .ئۈمىد قىلىنغان نىشانىدۇر

كېچىش ۋه ئارقىغا چېكىنىشنى كۆرگهن ھامان ئۇالرغا ۋه ئۇالرنىڭ دهۋىتىگه بولغان 

دۇ،ئۇالرنىڭ تىرىشچانلىقلىرىنى ماختايدۇ ئۇالر بىلهن يېقىنلىشى.رازىلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ئۇالر «: الله تائاال مۇنداق دهيدۇ....ۋه ئۇالرغا دوستلۇق ۋه مۇھهببهت ئىزھار قىلىدۇ

سېنى بىز ساڭا نازىل قىلغان قۇرئانغا خىالپلىق قىلدۇرۇپ، بىزگه قۇرئاندىن غهيرىنى 

ئهلۋهتته ئۇالر )نىڭدائۇالرنىڭ كۆڭلىدىكىدهك قىلغى.(ئىپتىرا قىلدۇرۇشقا تاس قالدى

  ،)73ئىسرا (».دوست قىلىۋاالتتى)ئۆزلىرىگه(سېنى

سهييىد قۇتۇپ رهھىمهھۇلالھ مۇشرىكالرنىڭ رهسۇلۇلالھ بىلهن دىن ۋه دهۋهت 

بايان قىلغاندىن كېيىن  ئورۇنۇشلىرىنىئىشلىرىنىڭ كۆپىده سودىلىشىش ئۈچۈن قىلغان 

مانا بۇ ھاكىمىيهت . رىنى ساقالپ قالدىالله پهيغهمبى ئورۇنۇشالردىنبۇ «:مۇنداق دهيدۇ



 

 

124 

124 

 ئورۇنۇشالربۇ .ئورۇنۇشىدۇرئىگىلىرىنىڭ دهۋهتچىلهرگه قىلىدىغان دائىملىق 

 بايلىقالردهۋهتچىلهرنى دهۋهتته چىڭ تۇرۇشتىن ئازراق بولسىمۇ قايتۇرۇش،نۇرغۇن 

. چۈندۇرتۇتۇشقا قىززىقتۇرۇش ئۈ» نورمال يول«) ئىسالم تونۇمايدىغان(ئارقىلىق ئۇالرنى 

. سانايدىغان بولىدۇئاددىي كىمكى بۇنىڭ بىلهن دهۋىتىدىن توسۇلىدىكهن،ئۇ بۇ ئىشنى 

پهقهت ئىككى .تاغۇتالر ئۇنىڭدىن دهۋهتنىڭ ھهممىسىدىن ۋاز كېچىشنى تهلهپ قىلمايدۇ

تهرهپنىڭ يولنىڭ يېرىمىدا بىرلىشهلىشى ئۈچۈن،ئاز مىقداردىكى تهڭشهش ئېلىپ 

. هيتان دهۋهتچىلهرنى مۇشۇ يوچۇقتىن ئازدۇرىشى مۇمكىنش.بېرىشنى تهلهپ قىلىدۇ

بۇنداق بولغاندا بۇ دهۋهتچى دهۋهتنىڭ مهلۇم بىر قىسمىدىن ۋاز كهچكهن تهقدىردىمۇ، 

دهۋهتنىڭ مهنپهئهتىنى ھاكىمىيهت ئىگىلىرىنىڭ بۇ دهۋهتكه تهشهببۇسكار مۇئامىلىده 

ڭ بېشىدىكى كىچىككىنه ئېزىش لېكىن يولنى.بولىشىدا دهپ تهسهۋۋۇر قىلىدىغان بولىدۇ

دهۋهتنىڭ مهلۇم بىر . يولنىڭ ئاخىرىدا تولۇق بولغان ئازغۇنلۇقنى مهيدانغا ئهكىلىدۇ

بولسىمۇ سهل  ئازراق قىسمىدا ئازراق بولسىمۇ تهسلىم بولۇشنى،كىچىك بىر نۇقتىلىرىدا

چۈنكى .دۇقاراشنى قوبۇل قىلىدىغان دهۋهتچى دهسلهپته قوبۇل قىلغان چهكته توختىيالماي

 .ئۇ ھهر نۆۋهت ئارقىغا چېكىنگهنده،ئۇنىڭ قوبۇل قىلىشقا بولغان تهييارلىقى كۈچىيىدۇ

ئهگهر ئۇالر .قهدهم ئىندهككه كهلتۈرىدۇ-ھاكىمىيهت ئىگىلىرى دهۋهتچىلهرنى قهدهممۇ

بهزىلهر .بىرهر قىسمىدا بويسۇنسا،ئۆزىنىڭ ھهيۋىتى ۋه مۇستهھكهملىكىنى يوقىتىدۇ

ۋاملىشىشى ۋه باھانىڭ ئۆسۈشى ھاكىمىيهت ئىگىلىرىنى دهۋهتكه مايىل سودىلىشىشنىڭ دا

ئۈچۈن ھاكىمىيهت  غهلىبىسىلېكىن بۇ دهۋهتنىڭ . قىلىشقا پايدىلىق دهپ چۈشىنىدۇ

پهقهت اللهال مۆئمىنلهر دهۋهتته .ئىگىلىرىگه تايانغانلىقى ئۈچۈن روھى مهغلۇبىيهتتۇر

خىل مهغلۇبىيهت قهلبنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا قاچانىكى بۇ .ئۇنىڭغا يۆلىنىدىغان زاتتۇر

  ».سىڭىپ كىرىدىكهن، مهغلۇبىيهت مهڭگۈ غهلىبىگه ئايلىنالمايدۇ

بىز بۈگۈنكى دهۋهتچىلهرنىڭ نۇرغۇنىنى تاغۇتالرنىڭ دوست ...توغرا

چۈنكى ئۇالر بۇ تاغۇتالرغا زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ ۋه . كۆرۈۋاتىمىزتۇتىۋاتقانلىقىنى 

چۈنكى بۇ دهۋهتچىلهر ئۇالرنىڭ نۇرغۇن باتىللىرىغا رازىلىقىنى ....دۈشمهنلهشمهيدۇ

ئۇالر بىلهن سۆھبهت ...ئىزھار قىلىشتى ۋه ئۇالر بىلهن يولنىڭ يېرىمىدا بىرلهشتى
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  .يېغىنلىرى ۋه مۇراسىمالردا بىرگه ئولتۇرۇشتى

  

ھازىرقى زاماندىكى تاغۇتالرنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىنى -45
   ئۇسلۇبلىرىىن چهتنهشتۈرۈشماھىيىتىد

  ت مهجلىسى قاتارلىقالر ۋه دهۋهتچىالرنىڭ ئۇنىڭغا كىرىشىدۆله،پارالمېنت -46
  

  :بۇ ئۇسلۇبالرنىڭ ھازىرقى زامانىمىزدىكى تۆۋهندىكىدهك مىساللىرى بار

ۋه دۆلهت مهجلىسى  كۆپلىگهن تاغۇتالر تهسىس قىلىۋاتقان پارالمېنت-

نى »رهقىبلىرى«يهرده دهۋهتچىلهر ۋه باشقىالردىن ئىبارهت  ئۇالر بۇ.قاتارلىقالرغا قاراڭ

ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىشىپ ئۇالر ئۇيهرده بىرگه ئولتۇرۇپ،سۆھبهتلىشىپ،.توپاليدۇ

جۇدا -بۇ يهرده ئۇالردىن ئادا.مهسىلىنى سۇيۇقالشتۇرۇش يولى بىلهن ھهل قىلىدۇ

ش،باتىللىرىدىن يۈز ئۆرۈش بولۇش،ئۇالرنىڭ قانۇنلىرىنى ۋه دهستۇرلىرىنى ئىنكار قىلى

بهلكى بۇ يهرده شهھهرلهرنىڭ ئىقتىسادى، .مهسىلىلىرى ھهرگىز تىلغا ئېلىنمايدۇ

ئارا ياردهم بېرىش -ئۇزۇن سۆھبهتلهر، ئۆز-بىخهتهرلىك تهرهققىياتىغا ئاالقىدار ئۇزۇندىن

ىنىڭ بۇ سۆھبهتلهر تاغۇتالر ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان، ئۆز......قاتارلىقالر سۆزلىنىدۇ

ۋه ھاۋايى نهپسى بىلهن ھاكىمىيهت باشقۇرىدىغان شهھهرلهرنىڭ تهرهققىياتى كاپىرلىقى 

بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى تېخى .خاتالىق كۆرۈۋاتقانمانا بۇ بىز ياشاۋاتقان ۋه !!!.....ئۈچۈن

ئۆزىنى سهلهپلهرنىڭ مهنھهج يوللىرىغا نىسبهت بېرىدىغان، سهييىد قۇتۇپ ۋه ئۇنىڭغا 

ئۇالر  شۇنداق تۇرۇقلۇق.كىشىلهردۇر  سۆزلىرى بىلهن ئۆزىنى بېزهيدىغانئوخشاشالرنىڭ

ئۇالرنى . بۇ خاتالىقالرغا چۈشكىنىنى ئازدهپ يهنه تاغۇتالرغا چاۋاك چېلىۋاتىدۇ

بۇ تاغۇتالرنى چىرايلىق ناملىرى بىلهن .ئۇلۇغالپ،ھۆرمهتلهپ ئورۇنلىرىدىن تۇرىشىۋاتىدۇ

ۆكۈمىتى،قوشۇنلىرىغا بولغان دوستلۇق بىلهن نىدا بهلكى بۇالر ئۇالرنىڭ ھ.ئاتاۋاتىدۇ

ئۇالرنىڭ دهستۇر ۋه قانۇنلىرىغا بولغان ھۆرمهت،ماختاشلىرىنى ....قىلىۋاتىدۇ

اللهقا سېغىنىپ . ئهمدى ئۇالرنىڭ دهۋهتلىرى ئۈچۈن نېمه قېلىپ قالدى؟ .جاكارالۋاتىدۇ

  ....ئازغۇنلۇقتىن پاناھ تىلهيمىز
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هتچى ئالىمالردىن ئۆزىنىڭ دۈشمهنلىرىگه قارشى تاغۇتالرنىڭ نۇرغۇن دهۋ-47
  تۇرۇشتا پايدىالنغانلىقى

  

شۇنىڭ قاتارىدىن يهنه،تاغۇتالرنىڭ ئالىمالرنى خىزمهتكه قوبۇل قىلىپ، -

ئۇالرنىڭ ۋاقتلىرىنى بۇ تاغۇتالرنىڭ تۈزۈملىرى، قانۇنلىرى ۋه ھۆكۈمهتلىرىگه قارشى 

ىشىلهرگه قارشى تۇرۇشقا سهرپ تۇرىدىغان شىئه ۋه كوممۇنىستلهرگه ئوخشاش ك

گه قارشى -يهنى شىئه،كوممۇنىست-بۇ تاغۇتالر بهزى ئازغۇن كىشىلهر.قىلىشىدۇر

شۇنىڭ بىلهن بۇ ئالىمالر .ئالىمالرنىڭ بهزىسىگه ئىلتىجا قىلىدۇ غهزهپلىنىدىغان

 ۋه تاغۇتالر بولسا بۇ دىنغا. تاغۇتالرغا ئۇالرنىڭ ئهشۇ دۈشمهنلىرىگه قارشى ياردهم بېرىدۇ

 -شىئه، كومىنىسىت-بۇدىننىڭ ئهھلىگه بولغان ھېرىسمهنلىكى ۋه ئهشۇ كىشىلهر

ئىزھار قىلىش ئارقىلىق بۇ  نىقورقىدىغانلىقى يهتكۈزۈشىدىنلهرنىڭ مۇسۇلمانالرغا زىيان 

ۋه مهنىۋى ماددىي قارشى تۇرۇش ئۈچۈن بۇالرغا  كىشىلهرگهئهشۇ . ئالىمالرنى ئالدايدۇ

ده، -نىڭ بىلهن بۇ بىچاره ئالىمالر ئۇالرنىڭ توزىقىغا چۈشىدۇشۇ.ياردهملهرنى بېرىدۇ

ۋه دهۋهتلىرىنى دۈشمىنىنىڭ دۈشمىنىگه ياردهم بېرىش يولىدا زايا  ئۆمۈرلىرىنى، ۋاقتلىرىنى

ھهتتا ئهھۋال ئاخىرى بۇ يېقىندىكى تاغۇتالرغا بولغان ئاداۋهتنى تاشالشقا يىتىپ . قىلىدۇ

بهلكى ئۇ كۈنلهرنىڭ بىرىده بۇ تاغۇتقا ۋه ئۇنىڭ .شاليدۇئۇالرنى تهستىقالشقا با.بارىدۇ

ھاياتىنى .ھۆكۈمىتىگه ئىخالسمهن ئهسكهر ۋه ياردهمچى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

تىنى چىڭىتىشقا تهقدىم تاغۇتالرنىڭ خىزمىتى،ئۇالرنىڭ تهختىنى، ھۆكمىنى ۋه دۆلى

ئۇالر ! ۋاي ئېسىت ...مهيلى ئۇالر بۇنى ھېس قىلسۇن مهيلى ھېس قىلمىسۇن...قىلىدۇ

ماڭا قىلغان نېئمىتىڭنىڭ ! پهرۋهردىگارىم:مۇسا ئېيتتى«:كاشكى مۇنۇ سۆزنى چۈشهنسىچۇ

قهسهس (» .سهۋهبى بىلهن مهن ھهرگىزمۇ گۇناھكارالرغا ياردهمچى بولمايمهن

يهنى مۇسادىن ياردهم .،قۇرتۇبى بۇ ئايهت توغرىسىدا بهزى رىۋايهتلهرنى نهقىل قىلدى)17

 .دهپ سۈپهتلهنگهن»مۇسانىڭ قهۋمىدىن ئىدى«ئۇ پهقهت .ى كاپىر ئىدىتىلىگهن كىش

ئۇ بىر .دىندا بىر ئىكهنلىكى بايان قىلىنمىغان.چۈنكى ئۇ ئىسرائىل قهۋمىدىن ئىدى
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شۇڭا .چهككهن كاپىرغا يهنه بىر كاپىرغا قارشى ياردهم بهرگهنلىكى ئۈچۈن نادامهت

ئۇالر بۇ ئايهتنى .....دېدى» .بولمايمهنمهن بۇنىڭدىن كېيىن كاپىرالرغا ياردهمچى «:ئۇ

يېقىن جايدىكى كاپىرالر بىلهن  ئۆزۈڭالرغا! ئى مۆئمىنلهر«!چۈشهنسىچۇ كاشكى

خهتهر بولماسلىقى ئۈچۈن، ئالدى بىلهن ئهتراپىڭالردىكى  ئۆزۈڭالرغا( ئۇرۇشۇڭالر

 ....)123تهۋبه (» .،سىلهرنى ئۇالر قاتتىق ھېس قىلسۇن)كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر

ئهگهر ئۇالر بۇنى چۈشهنگهن بولسا ھهرگىزمۇ بۇ خىل ئهھۋالغا چۈشۈپ قالمىغان 

ۋه باشقىالر ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ  شۈبھىسىزكى،ئهشۇ كوممۇنىستالر.بوالتتى

جۇدا بولۇش،ئۇالرنىڭ باتىللىرىنى ئىنكار قىلىش تهلهپ - ئۇالردىن ئادا. دۈشمىنى

لىق ۋه ئىنكار قىلىشنى ئهڭ مۇھىمىدىن،ئهڭ جۇدا-لېكىن بۇ ئادا.قىلىنغان ئىش

يېقىنىدىن باشالش پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋهت ئۇسۇلىدا مۇئهييهنلهشكهن 

چۈنكى يېقىندىكى .بۇنىڭ ئهكسىچه بولۇشنى ساغالم ئهقىلمۇ خوپ كۆرمهيدۇ.قائىدىدۇر

قاتتىق ىغاندا قارخهتهرنىڭ تهسىرى،بۇزغۇنچىلىقى ۋه يامانلىقى يىراقتىكىگه  بىۋاسىته

شۇنىڭ ئۈچۈن نهپىس ۋه شهيتان بىلهن جىھاد قىلىش دۈشمهن بىلهن جىھاد .بولىدۇ

رهسۇلۇلالھمۇ ئىشىنى دهسلهپ ئۆزىنىڭ قېشىدىكىلهردىن ...قىلىشتىن بۇرۇن بولىدۇ

بهزىلهر بهزى . (رۇم ۋه يهھۇدىيالردىن باشلىغان ئهمهس، پارسغاپىل قېلىپ،يىراقتىكى 

انالرنىڭ خاتالىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈش،ئۇنى كىشىلهرگه تونۇتۇش ۋه خاتاالشقان مۇسۇلم

مۇسۇلمانالرنى ئۇالردىن ئاگاھالندۇرۇپ يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن تۈرلۈك سورۇن، يېغىن، 

ۋاھالهنكى ئۇالر بۇ خاتاالشقان مۇسۇلمانالرنى .مۇنبهرلهرده سۆزلهۋاتىدۇ-بايرام، مېھراب

 يانغان،رهببىگه گهدهنكهشلىك قىلغان،قۇرئاننى ئهيىپلهش، تىلالش ئارقىلىق دىندىن

كۈندۈز ھهرىكهت -كۆيدۈرگهن، ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنى يوقىتىش ئۈچۈن كېچه

» دۈشمىنى«قىلىۋاتقان،مۇسۇلمانالرنى خورلىغان، ئهزگهن دۈشمهنلهرنىڭ ئاتالمىش 

 تېپىپ ھىسابالنغان مۇسۇلمانالرنى يوقىتىش، تۈرمىگه سوالش ۋه ئۆلتۈرۈشكه باھانه

بىچاره ئادهملهر بۇ ئازغۇن موللىالرنىڭ سۆزىگه ئىشىنىپ،ئۆزىنىڭ .بېرىۋاتىدۇ

ئۇالرنى ئۆچ .قېرىنداشلىرىنىڭ تۈرلۈك ئازاب ئوقۇبهتلهرگه قېلىشىغا پىسهنت قىلمايۋاتىدۇ

ئهمىلىيهتته بۇنىڭدىن . كۆرىۋاتىدۇ ۋه كاپىرغا قىلمايدىغان دۈشمهنلىكنى قىلىۋاتىدۇ
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دۈشمهن بولىۋاتقان،ھهممىنى يوقاتماقچى بولىۋاتقان دۈشمهنلهرگه بهكراق ھهممىگه 

  .)ۋه ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى قولالۋاتىدۇ.خىزمهت قىلىۋاتىدۇ

  

  شۇنداقال ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا قارشى تۇرۇشتا پايدىالنغانلىقى-48

  

ق نادان بۇندا...ئوبدان پايدىالندى كوزىردىنكۆپلىگهن تاغۇتالر بۇ مۇھىم -

ئۆلىماالردىن نۇرغۇنىنى ئۇالر بىلهن دهۋهتته،مهزھهپته ياكى مهنھهجده قارشى كېلىدىغان 

كىشىلهرنىڭ جامائهتلىرىدىن باشقىالرنى قاچۇرۇش ۋه نۇرغۇن ھهقىقى دهۋهتچىلهرنىڭ 

بۇ ھهق دهۋهتچىلىرىگه خاۋارىج، ئاسىي،دىندىن .يولىنى توسۇشتا بويسۇندۇرۋالدى

دېگهندهك قالپاقالرنى كهيگۈزۈپ، ئۇالرغا ...ۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىچىققۇچى،زېمىندا ب

قارشى تۇرۇش،ئۇالرنى ۋه ئۇالرنىڭ دهۋىتىنى يوق قىلىش ئۈچۈن بۇ ئازغۇن ئالىمالرنىڭ 

 »ئۇالر ھهقىقهتهن بۇزغۇنچىالردۇربىلىڭالركى،«..ى پهتىۋا بېرىش ئۈچۈن تاللىدىبهزىسىن

بىز بۇ خاتالىقالرنى بىزنىڭ زامان . ىۋاتىدۇئۇالر بۇنى بىلىپ تۇرۇپ قىل ۋهھالهنكى

... دهردىمىزنى اللهقىال ئېيتىمىزبىز پهقهت ....كۆرۈۋاتىمىزئهھلىمىزده ناھايىتى كۆپ 

ئهشۇ بىچاره ئالىمالر ۋه ئۇالرنىڭ دهۋهتچى قېرىنداشلىرى شۇنى بىلىشمىدىكى بۇ 

ھىللىق ۋه تهئۋىل خاتاالشقان مۇسۇلمانالر قانچىلىك ئېزىپ كهتسۇن،ئۇالر پهقهت جا

ئۇالر ھهتتا بىلىپ تۇرۇپ خاتاالشقان بولسىمۇ ۋه خاتالىقلىرىدا .سهۋهبىدىن خاتاالشقان

داۋامالشسىمۇ،ئۇالرنىڭ بۇ خاتالىقلىرى ئهشۇ اللهقا ۋه اللهنىڭ دىنىغا دۈشمهن بولىۋاتقان 

  .تاغۇتالرنىڭ ئازغۇنلىقىغا ھهرگىز يهتمهيدۇ

  

  بىلهن ئالدىشىتىۋىلهر مهرئۇالرنى مهنسهپ،ئورۇن ۋه -49

ۋه يهنه مۆئمىنلهر ۋه دهۋهتچىلهرنى ئۇالرغا مهنسهپ،ۋهزىپه،مهركهز،نام، -

. ئىمتىياز،مال ۋه تۇرالغۇالرنى بېرىش ۋه باشقا ياخشىلىقالرنى كۆپهيتىش ئارقىلىق ئالداش
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ئۇالر بىلهن .ئۇالر بۇنىڭ بىلهن بۇ ئالىمالرنى چهكلهيدۇ ۋه ئېغىزلىرىنى ئېتىدۇ

مانا » .سېنى ئېمىتكهن ئهمچهكنى چىشلىمه«: ڭ مۇنۇ سۆزىنى ئهمىللهشتۈرىدۇئۆزىنى

شۇنداق قىلىپ بۇ ئالىمالر ۋه دهۋهتچىلهر بۇ تاغۇتالرغا ۋه ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهتلىرىگه مهپتۇن 

ھهتتا بۇ ئهھۋال ئۇالر ئۆزىنىڭ ھهرخىل پهتىۋالىرى، ۋه ئۇالرنىڭ پهزىلهتلىرىنى .بولىدۇ

كۈندۈز ھهمدى ئېيتىش بىلهن بۇ تاغۇتالرنىڭ باتىللىرىنى  كېچهيۇا تهكرارالش ۋه ئۇالرغ

  .يۆگهيدىغان دهرىجىگه يىتىدۇ

: دېگهن كىتابىدا مۇنداق دهيدۇ»شهيتاننىڭ ئازدۇرىشى«ئىبنۇلجهۋزى 

شهيتاننىڭ پهقىھلهرگه بولغان ئازدۇرۇشى ئۇالرنىڭ سۇلتان ۋه ئهمىرلهر بىلهن «

ئۇالرغا ئىنكار قىلىشنى  شى،ۋه قادىر تۇرۇقلۇققىلى خۇشامهتئۇالرغا  ئارلىشىشى،

قىسقىچه قىلىپ ئېيتقاندا،سۇلتانالرنىڭ قېشىغا «:ۋه يهنه مۇنداق دهيدۇ ».تاشلىشىدۇر

ئاندىن ئۇالرنىڭ . كىرىشته ياخشى بولىدۇ چۈنكى نىيهت ئاۋۋالقى.كىرىش چوڭ خهتهردۇر

شۇنىڭ بىلهن  .رتىۋېتىدۇھۆرمهتلىشى،ئىنئامى ۋه ئۇالردىن تاما قىلىشالر ئۇنى ئۆزگه

سوفيان .قىلىش ۋه ئۇالرنى ئىنكار قىلىشنى تاشالشتىن يىراق بواللمايدۇ خۇشامهتئۇالرغا 

پهقهت .مهن ئۇالرنىڭ ماڭا ھاقارهت قىلىشىدىن قورقمايمهن«:سهۋرى مۇنداق دهيتتى

ئۇالرنىڭ ماڭا ئىكرام قىلىشىدىن ئاندىن مېنىڭ قهلبىمنىڭ ئۇالرغا مايىل بولۇپ 

  ».ىشىدىن ئهنسىرهيمهنقېل

ئهگهر ئهقىللىق كىشى سوفيان سهۋرى ئۇالرغا قهلبنىڭ مايىل بولۇپ قېلىشىدىن 

ئىكهنلىكى توغرىسىدا ئويلىنىپ باقىدىغان  قورققان كىشىلهرنىڭ قانداق كىشىلهر

زېمىنچه كېلىدىغان -بولسا،ئۇالر بىلهن زامانىمىزدىكى تاغۇتالرنىڭ ئارىسىدا ئاسمان

الله مۇنداق دېگۈچىگه ....اللهتىن ياردهم سورايمىز. قىنى بىلهلهيدۇپهرقنىڭ بارلى

  :رهھمهت قىلسۇن

  ئالىم ئۈچۈن ئهڭ چوڭ زىيان چاۋاك چالماق،

  .بۇنىڭ بىلهن دۇنيا ئوينار جاھىل بىلهن

  دىندىن ئايرار ئۇنى ئهته بۇ قىلىقى،

  .ۋهيران قىالر ھېرىسمهنلىك دۇنيا ئۈچۈن
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  لىشىنى،كىم ئۇنتۇسا رهببىگه يول ئې

  .ۋهيران  بوالر خوشاللىقى ھامان بىر كۈن

ۋه يهنه بۇ تاغۇتالرنىڭ دىننىڭ پارچه ۋه شاخچه ئىشلىرىغا ۋه ئۇنىڭغا دهۋهت -

قىلىشقا بولغان ھېرىسمهنلىكىنى ئىزھار قىلىپ،بۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئىخالسىدىن 

 كۆرۈشىنىرنى ياخشى گۇمانلىنىدىغان ئالىمالر، دهۋهتچىلهرنى ۋه باشقا كىشىلهرنىڭ ئۇال

زىيان پاساتلىرىغا شۇڭا ئۇالر بۇ ئالىمالرغا بۇ تاغۇتالرنىڭ باتىللىرى ۋه .قولغا كهلتۈرۈش

 ئۇالرنى ۋهخپه.قاتارلىقالرنى قۇرۇپ بېرىدۇئىستانسىسى ،رادىئو مهكتهپكهلتۈرمهيدىغان 

  .مهشغۇل قىلىدۇ نازارىتىده ۋه ئۇنىڭ قۇرۇلۇشلىرىدا

  

ۇنيا بىرلىكى،ۋهخپه ۋازارىتى،مهكتهپ،ئۇنىۋېرسىتېت، ئۇالرنى ئىسالم د-50
رادىئو ۋه ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇش ھهيئىتى قاتارلىق ھۆكۈمهتنىڭ 

نغا زىيانلىق ئورۇنلىرىدا ئىشلىتىپ،تاغۇتالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ىدى
  پايدىالنغانلىقى

  
هسه ۋه يهنه تاغۇتالر تهسىس قىلغان زىيان يهتكۈزگۈچى مۇئهسس-

رابىتهتۇل ئالىمىل ( جهمئىيىتىئىسالم دۇنياسى .قۇرۇپ بېرىش جهمئىيهتلهرنى

ئۆزىنىڭ نۇرغۇن بۇزۇق ھۆكۈمهتلهر بىلهن بولۇپمۇ – جهمئىيهتلهرگهغا ئوخشاش )ئىسالمى

سهئۇدى ھۆكۈمىتى ۋه ئۇنىڭ تاغۇتلىرى بىلهن كېلىشىپ ئۆتىدىغانلىقى بىلهن بۇ 

نۇرغۇن بىچاره ئالىملىرىمىز ئۇنىڭغا -ق بولغان بولسىمۇجهمىيهتلهرنىڭ قارا يولى ئېنى

مهتبۇئاتلىرىدىن چىققان كىتابالر بۇ دۆلهتكه  جهمئىيهتلهرنىڭبۇ ... ئالدىنىپ كهتتى

قىلىش،ئۇنىڭ باشقا دۆلهتلهرنىڭ تاغۇتلىرى بىلهن بولغان ئاالقىسى ۋه  بهزى  خۇشامهت

تاغۇتالر .ى ماختاش بىلهن تولۇپ كهتكهندۆلهتلهر بىلهن بولغان ئىختىالپى ۋه تهنقىدلىرىن

ئهگهر كازافىغا .شۇنداق قىلىدۇ جهمئىيهتلهرمۇمهسىلىلهرگه قانداق پوزىتسىيه تۇتسا بۇ 

ئوخشاش تاغۇتالر ئۇالرنىڭ دۆلهتلىرى،تاغۇتلىرى ۋه سىياسهتلىرىگه قارشى 

ئهگهر ئىشالر . كېتىدۇ دۆۋىلىنىپچىقسا،ئۇنىڭغا قارشى پهتىۋاالر دهرھال چىقىرىلىدۇ ۋه  
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يهنى كازافى ھۇجۇمىنى (تاغۇتالرنىڭ كۆڭلىدىكىدهك ئهسلىدىكى ھالىتىگه قايتسا،

بۇ .گاچا بولىدۇتىنچلىنىپ بۇ بىچاره پهتىۋاالر دهرھال ) توختىتىپ كېلىشىپ قالسا،

ھېچقانداق .ئۇ تاغۇت ئۆزى يهنه شۇ ۋهھالهنكى.  يۈز بهرگهن نهچچه قېتىم ئهمهلىيهتته

قارىغاندا تېخىمۇ قاتتىق ۋه ئوسال  بهلكى بۇرۇنقىغا. ىلىنىش بولغىنى يوقئۆزگىرىش، ياخش

 تاۋاپبىلهن بهيتۇلالھنى  ۋه تۇغيانلىقى ىجسلئهگهر ئۇالر ئۇنىڭ نى. بولۇپ كهتكهن

 .دهرد ئېيتىمىزقا هالل...قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن تهقدىردىمۇ سۈكۈت قىلىپ تۇرىدۇ

ۋه بۇنىڭ ئوخشاشلىرى ئۆزىنىڭ ھۆكۈمهتنىڭ  سهلهرمهيلى نېمىال بولمىسۇن بۇ مۇئهسسه

شۇڭا بىز ھۆكۈمهت قۇرۇپ بهرگهن ھهرقانداق .. مۇئهسسهسى بولۇشتىن چهتنىيهلمهيدۇ

  .نهرسىگه ئىشهنمهيمىز

يهنه،ئۇالرنىڭ كۆپلىگهن دهۋهتچىلهرگه دهۋهت ۋه خۇتبه سۆزلهشكه رۇخسهت -

تىن ئىبارهت ئىدارىلهرنى »ئىتىبۇيرۇپ،يامانلىقتىن توسۇش ھهيياخشىلىققا «بېرىش، 

قۇرۇپ شىجائهتلىك دهۋهتچىلهرنى توپالپ،ئۇالرنى ئاممىۋى مۇنكهرلهرگه قارشى تۇرۇش 

ئىشلىرىغا بهنت قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى ھۆكۈمهتنى ۋه ئۇنىڭ سىياسهتلىرىنى، 

ر ئهلۋهتته ئۇال...ۋه چوڭ تاغۇتلىرىنى يامان كۆرۈشتىن توسۇشپاساتلىرىنى باتىللىرىنى،

لېكىن مهقسهت ئهشۇ دۆلهت ...بهزى ئاممىۋى مۇنكهرلهرگه قارشى تۇرۇپ قويىدۇ

سېلىۋاتقان  تهھدىتبىخهتهرلىكىگه ۋه تاغۇتالرنىڭ ھۆكمىنىڭ مۇستهھكهم تۇرىشىغا 

ئۆزلىرىنى ئهشۇ ھهيئهتلهر  ئهمهلىيهتتهئۇالر .گه قارشى تۇرۇشتۇر»مۇنكهرلهر«

لهر »رۇخسهت«ىگه ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان شۇ بىلهن،ياكى ئۇالرغا ۋه ئۇالرنىڭ دهۋىت

» يامانلىقتا توسۇشتا ياخشىلىققا بۇيرۇپ،«بىلهن چىڭ باغالپ تۇرىدىكهن،ھهرگىزمۇ 

  .ئۇلۇغ ماقامغا يېتهلمهيدۇ

  

ئارقىلىق ئۇالرغا دوست بولىدىغان، ئۇالرنىڭ مهكتهپ ئهۋالدالرنى مهدرىسه ۋه -51
  ىيهلهشئارتۇقچىلىقىنى ماختايدىغان قىلىپ تهرب

  

ۋه يهنه،مهدرىسلهر،ئۇنىۋېرسىتېتالر،تهشۋىقات ۋاستىلىرى ۋه ھهرخىل -
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» يول«تاغۇتى مۇئهسسهلهر ئارقىلىق مۆئمىنلهرنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ قهلبلىرىده بۇ 

بۇ تاغۇتالر .قىلىش ۋه يوقىتىش نى ۋهيران)ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى(

پ كهتكهن بولۇپ،ئۆزلىرىنىڭ بۇ نىجىس نىجسىلىقتا ۋه مىكرىده پىرئهۋندىنمۇ ئېشى

 پىرئهۋىن.ئۇسۇللىرى كارغا كهلمىگهنگه قهدهر،بالىالرنى ئۆلتۈرۈش ئۇسۇلىغا تايانمايدۇ

يوقىتىشقا  قهلبلىرىدىننى ئۇالرنىڭ »يول«قىلغاندهك،ئهۋالدالرنى قىرىشنىڭ ئورنىغا بۇ 

،ئۇالرنى ئهڭ نى يوقىتىپ»يولى«شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ قهلبلىرىده بۇ.ئۇرۇنىدۇ

ئۇالر بۇزۇق مهكتهپلهر ۋه نۇرغۇن بىلىمسىز  بۇالرنى.ھالدا ھاالك قىلىدۇ ئهشهددىي

دىن ) تېلېۋىزور(مۇسۇلمانالر ئۆيلىرىگه سۆرهپ كىرگهن تهشۋىقات ۋاستىلىرى

،ئۇالرغا،قانۇنلىرىغا ۋه ھۆكۈمهتلىرىگه كۆرۈدىغان بۇ ئهۋالدالرنى ئۇالرنى ياخشى پايدىلىنىپ،

 كىشىلهرنىئۇالر ئامال بار ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق .دىغان قىلىپ تهربىيلىيهلهيدۇدوست بولى

ئۇالرنىڭ بۇ بۇزۇق سىياسهتلىرى .قوزغىتىپ قويۇشتىن ساقلىنىشقا تىرىشىدۇ

تارقاتتى،دهپ  مهدهنىيهتنىتۈگهتتى،ئىلىم ۋه  ساۋاتسىزلىقنى: كىشىلهرنىڭ ئۇالرنى

 بۇ نىقابنىڭ ئىچىده ئۇالر يهنه  .قويۇلىدۇئۇالرنى ماختاشلىرى ئۈچۈن يولغا 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهۋالدلىرىدىن ئۇالرغا،ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهتلىرىگه ۋه قانۇنلىرىغا ئىخالس 

ئاز دېگهنده ئۇالر . چىقىدۇ قىلىدىغان خىزمهتچى ۋه ياالقچىالرنى تهربىيىلهپ

لهن جاھىل،يولدىن ئازغان،بۇ دهۋهت ۋه مۇستهھكهم يولدىن چىققان،باتىل ئهھلى بى

كېلىشىپ ئۆتىدىغان،ئۇالرغا قارشى تۇرالمايدىغان ۋه ئۇالر توغرىسىدا پىكىرمۇ 

ئۇالرنىڭ بۇ ئۇسلۇبلىرىنى .چىقىدۇ قىاللمايدىغان بىر ئهۋالدنى يېتىشتۈرۈپ

دېگهن رىسالىمىزده »مهدرىسلهرنى بۇزۇش ئارقىلىق قهھرىمان رهھبهرلهرنى تهييارالش«

  ...تولۇق بايان قىلغان ئىدۇق
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پىتنىلهردىن قۇتۇلۇش،ھهل قىلىش چارىسى پهقهت ئىبراھىم -52
  ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدۇر

  ...غاپىللىق قاچان تۈگهيدۇ؟؟.دهۋهتچى قاچان ئوڭشىلىدۇ؟-53
  

مۇشۇ تېيىلدۇرغۇچىالرنىڭ بىرهرسىده تېيىلغان دهۋهتچىلهرنىڭ نهچچىسى 

المى رهھبهرلىك ۋه ئۆلىماالرغا كىشىلهرنىڭ ئىس كۆرۈۋاتقانمانا بىز بۈگۈن .ۋهيران بولدى

نهچچىلىگهن . تېيىلدۇرغۇچالردۇر ئىشىنىشىنىڭ يوقاپ كېتىشىنىڭ سهۋهبى پهقهت مۇشۇ

ئالىمالر ئۆزلىرىنى تاغۇتالرنىڭ ئالدىدا چۇپهيلهشتۈردى،ئۇالرنىڭ قهلبىدىكى 

 شۇنىڭ بىلهن ئۇ تاغۇتالر ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ دهۋهتلىرىدىن.ھهيۋهتلىرىنى يوقاتتى

لېكىن ئۇالر ....قىلىپ ئولتۇرمايدۇ ھېسابنىئۇنىڭ ئالدىدا ھېچقانداق ...قورقمايدۇ

دهۋهتچىلهردىن، ئۇالرنىڭ دهۋهتنىڭ رۇس يولىغا خىالپ كېلىدىغان يوللىرىنىڭ ھهرقانداق 

جۇدا -بىر نۇقتىسىدا بىرلىشىشتىن ئۆزىنى تارتىدىغان،ئۇنىمايدىغان ۋه ئۇالردىن ئادا

ۇستهھكهملىك ۋه مهزمۇتلۇقنى كۆرۈپ قالسا،دهرھال ئىنچىكه بولىدىغان تاغدهك م

 ...قهلبىگه قورقۇنچ ۋه ۋهھىمه سالىدۇ الله تاغۇتالرنىڭ.قىلىشقا كىرىشىدۇ ھېسابات

... خۇددى كۇففارالرنىڭ قهلبىدىكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهيۋىتىدهك

تۇش بىلهن غهلىبه دهۋهتچىلهر خۇددى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇشۇ قورقۇ

 .شۇڭا بۇ تېيىلدۇرغۇچالردىن قاتتىق ساقلىنىڭ.....قىلغىنىدهك غهلىبه قىلىدۇ

  .....تاغۇتالرنىڭ ئويۇنچۇقىغا ئايلىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىڭ

الله ئهززه ۋهجهلله بىزلهرگه بۇ پىالنالرنى ۋه ئويۇنالرنى بايان ....ئاخىرىدا

بىزلهرگه ھهل قىلىش چارىسى ۋه ...ھالندۇردىبىزلهرنى بۇنىڭدىن ئاگا... قىلىپ بهردى

ئۇالر «:الله تائاال...قويدى بىزلهرنى توغرا يولغا يېتهكلهپ...يولىنى كۆرسىتىپ قويدى

مادارا )سهن بىلهن(مادارا قىلىشىڭنى،شۇنىڭ بىلهن ئۆزلىرىنىڭ )ئۆزلىرى بىلهن(سېنىڭ

ئىنكار «:قىلىپ تهبىۋاسى، دېيىشتىن بۇرۇن )9قهلهم (» .قىلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ

  .دهپ تهلىم بهردى) 8قهلهم (».قىلغۇچىالرغا ئىتائهت قىلمىغىن

ئۇالر بىلهن كېلىشىپ ئۆتۈشنى .مايىل بولمىغىن.ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن
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سېنى رۇس يولغا ...شۈبھىسىزكى،رهببىڭ ساڭا ھهق دىننى بهردى.قوبۇل قىلمىغىن

  ...يولىغا يېتهكلىدىئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ... باشالپ قويدى

الله تائاالنىڭ مهككى سۈرىسى بولغان سۈره ئىنساندىكى سۆزلىرى بۇنىڭ بهك 

بۆلۈپ نازىل - بىز ھهقىقهتهن قۇرئاننى ساڭا بۆلۈپ!)ئى مۇھهممهد(«:ئوخشايدۇ

سهن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ھېچبىر .سهن پهرۋهردىگارىڭنىڭ ھۆكمىگه سهۋر قىل.قىلدۇق

، قۇرئاننى تىلغا )24ئىنسان (» . قىلغۇچىغا بويسۇنمىغىنگۇناھكارغا ياكى كۇفرىلىق

ئېلىش ۋه الله تائاالنىڭ پهيغهمبىرىگه قۇرئاننى نازىل قىلغانلىقىنى تهكىتلهشنى،گۇناھكار 

كاپىرالرغا ئىتائهت قىلماسلىقنىڭ ئالدىدا بايان قىلغانلىقى توغرا بولغان دهۋهت يولىنى 

ئۇالرنىڭ .ۋهتچى ئۆزىگه ئۆزى تاللىۋااللمايدۇچۈنكى بۇ يولنى ده.چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

خۇددى بهزىلهر خاالۋاتقان ۋه تالالۋاتقاندهك بۇ يولنىڭ بهلگىلىرىنى سىزىش ۋه بهلگىلهش 

ئۇ پهقهت قۇرئاندا ئېنىق بايان قىلىنغان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى ۋه .ھهققى يوق

  .پهيغهمبهرلهرنىڭ دهۋىتىدۇر

 سۈرىسى بولغان سۈره فۇرقاندىكى سۆزلىرىمۇ بۇنىڭ بهك الله تائاالنىڭ مهككى

قۇرئان ئارقىلىق ئۇالرغا .شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرغا ئىتائهت قىلمىغىن«: ئوخشايدۇ

فۇرقان (».قىلغىن كۈرهشبارلىق كۈچۈڭ بىلهن )پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ(قارشى

ۇسلۇب ۋه مهنھهجلهرنى ،يهنى قۇرئاندا بۇيرۇلغان يولدىن باشقا ھهرقانداق يول،ئ)52

ئۇنىڭدىن باشقا كاپىرالرغا . ئۇالرنى بۇ قۇرئان بىلهن ئاگاھالندۇر...دهۋهتكه تاڭمىغىن

ئىتائهت قىلىش ياكى ئۇالرنىڭ بهزى باتىللىرىغا سۈكۈت قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

  ....ھهرقانداق مايماق يولالرغا ئهگهشمىگىن

ھىسساالمنى قۇرئاننى تىالۋهت قىلىشقا يهنه الله تائاالنىڭ پهيغهمبهر ئهلهي

بىز دىلىنى بىزنى ئهسلهشتىن «:بۇيرۇغاندىن كېيىن دېگهن سۆزىمۇ بۇنىڭغا ئوخشايدۇ

غهپلهتته قالدۇرغان، نهپسى خاھىشىغا ئهگهشكهن،ئىشى ھهددىدىن ئاشقان ئادهمگه 

ىن پهرۋهردىگارىڭالر تهرىپىد) يهنى قۇرئان(بۇ ھهق«!) ئى مۇھهممهد.(ئهگهشمىگىن

 »خالىغان ئادهم ئىمان ئېيتسۇن،خالىغان ئادهم كاپىر بولسۇن،.نازىل بولغاندۇر

  ،)29-28كهھف (»....دېگىن
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اللهتائاالنىڭ سۈره شۇرادا بىزلهرگه ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ شهرىئىتىنى 

  :بايان قىلىپ بولغاندىن كىيىن دېگهن سۆزىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدۇ

ئى مۇھهممهد )(ئىختىالپ قىلىشقانلىقى ئۈچۈنيهنى دىندا (شۇنىڭ ئۈچۈن «

بۇيرۇلغىنىڭ بويىچه .) بارلىق ئىنسانالرنى دىن ئاساسىدا ئىتتىپاق بولۇشقا چاقىرغىن

» ...نىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن)يهنى مۇشرىكالر(توغرا يولدا بولغىن،ئۇالر 

  ،)15شۇرا (

بىر يولدا )روشهن(دادىن ئىشى!)ئى مۇھهممهد(ئاندىن بىز سېنى«:ۋه يهنه 

نىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا )يهنى مۇشرىكالر(قىلدۇق،شۇ يولغا ئهگهشكىن،بىلمهيدىغانالر

ئۇالر )ئۇالرنىڭ گۇمراھلىقىغا ماسلىشىدىغان بولساڭ(شۈبھىسىزكى،. ئهگهشمىگىن

 )دۇنيادا( دىن ھېچنهرسىنى دهپئى قىاللمايدۇ،شۈبھىسىزكى،)ئازابى(سهندىن اللهنىڭ 

جاسىيه ( ».الله تهقۋادارالرنىڭ دوستىدۇر.  بهزىسى بهزىسىگه دوستتۇرزالىمالرنىڭ

18-19(،  

ئهگهر بىز قۇرئان ئايهتلىرىگه ئهگىشىدىغان بولساق،بۇ .ئىش مانا مۇشۇنداق

الله .مۇھىم مهنىگه دااللهت قىلىدىغان ئونلىغان بهلكى يۈزلىگهن ئايهتلهرنى تاپااليمىز

ۋه ئۇالرنى بىكارغا تاشالپ .ارغا ياراتمىدىئهززه ۋه جهلله مهخلۇقاتالرنى بىك

دهۋهتچى ئۈچۈن بۇ يول ۋه مهنھهجنىڭ ئاشكارىلىقى ۋه رۇسلىقى كۇپايه ...قويمايدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرگه كۇپايه !.قىلمامدۇ؟

ن ئويغىنىدىغان، ئۇالرنىڭ بۇ غاپىللىقتى!.قىلغان نهرسه ئۇالرغا كۇپايه قىلماسمۇ؟

ياكى ئۇالرغا ھهقنى يوشۇرۇپ، .ئازغۇنلۇقالردىن قۇتۇلىدىغان ۋاقتى يهتمىدىمۇ؟

قىلىپ تاغۇتالرنىڭ دېپىغا ئۇسۇل  ئالداپ،تىرىشچانلىقالر ۋه ئۆمۈرلىرىنى زايه كىشىلهرنى

الله بىلهن قهسهمكى، پهقهتال بىر .ئوينايدىغان ھالغا كېلىپ قالغانلىقى كۇپايه قىلماسمۇ؟

  ....تالالش بار

  ...ھهۋهسلىرى-ۋهياكى بىلمهيدىغانالرنىڭ ھاۋايى...يا اللهنىڭ قانۇنى

بۇ توغرا قانۇن بىلهن ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان .بۇ يهرده ئۈچىنچى بىر تالالش يوق

    ... ھهۋهسلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدا يهنه بىر يول يوق-ھاۋايى
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. ۇ ۋه بهلگىلهپ بېرىدۇمانا بۇ ئايهتلهر دهۋهتچىنىڭ يولىنى مۇئهييهنلهشتۈرىد

بۇ ئايهتلهر بۇ توغرىسىدا ئۇنى ھهرقانداق ئىزاھات ۋه چۈشهندۈرۈشلهردىن بىھاجهت 

ئۇنىڭدىن .شهرىئهتتۇر يېگانهئۇ مۇشۇنداق سۈپهتلهش اليىق كېلىدىغان ...قىلىدۇ

دهۋهتچى . ھهۋهسلهرنىڭ يولىدۇر-باشقىسى پهقهت بىلىمسىزلىكنى مهنبه قىلغان ھاۋايى

ھهۋهس يوللىرىنى تهرك ئېتىشى -شۇ شهرىئهتكىال ئهگىشىشى،بارلىق ھاۋايىپهقهت مۇ

 ھهۋهسلهرگه -بىر نهرسىنى ئهشۇ ھاۋايى-ئۇنىڭ بۇ شهرىئهتتىن بىرده.كېرهك

ھهۋهس ساھىبلىرى بۇ شهرىئهت ساھىبىغا زىت -بۇ ھاۋايى.ئالماشتۇرۇشىغا بولمايدۇ

رنىڭ بهزىسىدىن ئۇنىڭغا ياردهم شۇڭا ئۇال.كېلىدىغان نهرسىلهرگه ئاساسالنغان بولىدۇ

بۇ .بهلكى ئۇالرمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئوخشاشال دۈشمهن.بېرىشنى ئۈمىد قىلىشقا بولمايدۇ

شۇنداق بولسىمۇ ئۇنىڭغا زىيان يهتكۈزۈشته .دۈشمهنلهرنىڭ بهزىسى بهزىسىگه دوستتۇر

چقانداق لېكىن ئۇالر ئۇنىڭغا ئهرزىيهتتىن باشقا ھې.بهزىلىرى ئاجىزراق بولىشى مۇمكىن

ئۇنداقتا كىممۇ ئۇنىڭغا .الله بولسا ئۇنىڭ ئىگىسى ۋه ياردهمچىسىدۇر.زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ

الله ئۇنىڭغا ئىگه بولىۋاتقان بۇ دهۋهتچىگه سېلىشتۇرغاندا بهزىسى . ئىگه بواللىسۇن؟

 ھېساببهزىسىگه ئىگه بولىدىغان جاھىل ھهزىلكهشلهرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى نېمىگه 

  ». تهقۋادارالرنىڭ ئىگىسىدۇرالله«.....؟

  ..... يول-مانا بۇ 

  ......          ماڭىدىغان ئهركهكلهر بارمۇ؟؟

 ئهبۇ ئهھمهد

يىلى-1405                      ھىجرهتنىڭ   
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