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  بنىڭسهييىد قۇتۇمۇئهللىپ شهھىد 

  قىسقىچه تهرجىمىھالى

ڭغا رهھمهت ئالالھ ئۇنى(ئىسالم دىنىنىڭ شهھىد ئارسالنى سهييىد قۇتۇب 
مۇسۇلمان ئۇممهتلىرى ئىچىدىكى ئۆز جىسمىنى مهشئهل ئورنىـدا !) قىلسۇن

كۆيــدۈرۈپ، زۇلمهتلىــك دهۋرلهرگه چىــراق ياققــان، ئىســالم قانۇنىنىــڭ مايســا 
ئهزىمهتلهر قاتارىدىن -ئېتىزلىرىنى ئۆز قانلىرى بىلهن سۇغارغان ئۇلۇغۋار ئالىم

  .سانىلىدۇ
ئۆلكىسىدىكى مۇشـا دېـگهن يېزىـدا،  يىلى مىسىرنىڭ ئهسيۇت-1906ئۇ 

ئانىسـىنىڭ -بىر ئهرهب دېھقان ئائىلىسىده دۇنياغـا كهلـگهن بولـۇپ، ئـۇ ئاتـا
ئـالالھ تائاالنىـڭ . يـادالپ بولىـدۇ قئارزۇسىغا ئاساسهن قۇرئان كهرىمنـى تولـۇ

خاسىيهتلىك ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن پۈتۈن ئائىلىسى بىلهن قاھىرهنىڭ خۇلۋان 
چــۈپ كىرگىنىــده كۆڭۈلدىكىــدهك ئوقــۇش پۇرســىتىگه دېــگهن يېــرىگه كۆ
ــدۇ ــهر بولى ــاھىرهدىكى -1929. مۇيهسس ــامالپ ق ــۇرىنى تام ــۇق ئوتت ــى تول يىل

يىلـى -1933. گه قوبـۇل قىلىنىـدۇ)ھازىرقى ئهزھهر ئۇنىۋېرسىتېتى(دارۇلئۇلۇم 
دارۇلئۇلۇمنى مۇۋهپپهقىيهتلىك تاماملىغاندىن كېيىن، بىـر مهزگىـل ئهدهبىيـات 

ۇللىنىپ، ھۆكۈمهتنىڭ تهكلىپى بىلهن مائارىـپ مىنىسـتىرلىكىده بىلهن شۇغ
ئۇ مائارىپ مىنىستىرلىكى تهرىپىـدىن . بۆلۈم باشلىقى بولۇپ خىزمهت قىلىدۇ

ــدىن كېــيىن  ــل بىلىــم ئاشــۇرۇپ كهلگهن ــى -1945ئامېرىكىــدا ئىككــى يى يىل
يىلـى -1945. گه ئهزا بولىدۇ»مۇسۇلمان قېرىنداشالر پارتىيىسى«مىسىردىكى 

كۈنى مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر پارتىيىسـىنىڭ تهشـۋىقات ئـورنى -2ئاينىڭ -8
گه بـاش مـۇھهررىر قىلىـپ »مۇسۇلمان قېرىنداشالر پارتىيىسـى گېزىتـى«ئۇنى 

  .بېكىتىدۇ
ــۇلمان -1954 ــىر مۇس ــال ئابدۇنناس ــاش رهئىســى جام ــىرنىڭ ب ــى مىس يىل

پـارتىيه  قېرىنداشالر پارتىيىسـىنى قانۇنسـىز پـارتىيه دهپ ھۆكـۈم چىقىرىـپ،
بىــر نهچــچه ھهپتىلىــك . ئهزالىرىنــى كهڭ كۆلهمــده قولغــا ئېلىشــقا باشــاليدۇ

يىغىۋېلىشتا قولغا ئېلىنغان پارتىيه ئهزالىرىنىڭ سانى ئهللىك مىڭدىن ئېشىپ 
شۇ قېتىمقى قولغا ئېلىنغـان ئهزىمهتـلهر ئىچىـده ئىسـالم دىنىنىـڭ . كېتىدۇ

دىن كېسـهل ھالىتىـده ىـۇنى ئۆيشهھىد ئارسالنى سهييىد قۇتۇبمۇ بار بولۇپ، ئ
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ئـالالھۇ «ئۇ يـولى بـويى پـارتىيه شـۇئارى . ماڭغۇزۇپ تۈرمىگه ئېلىپ كېتىدۇ
ســاقچىالر شــهھىد . نــى توختىمــاي تــوۋالپ ماڭىــدۇ»!ئهكــبهر ۋهلىلالھىلھهمــد

قىسـتاققا -سهييىد قۇتۇبنى تۈرمىگه ئېلىپ كىرگهندىن كېيىن قـاتتىق قىـيىن
بۇياققـا سـۆرهش، بېشـىدىن -ىق ئـۇرۇپ ئۇيـاقئېلىپ، ئىتالرغا تالىتىش، قاتت

سهككىز سائهتكىچه ئۈزۈلدۈرمهي -ئېسىش، سوغۇق سۇ قويۇش، كۈنىگه يهتته
سوراق قىلىشتىن سىرت، ھهر خىل ئهخالقسىز قېلىقالر، ھاقارهتلىك سۆزلهر 
بىلهن روھـى جهھهتـته زهربه بېـرىش قاتـارلىق رهزىـل، ۋهھشـىي ۋاسـىتىلهرنى 

جىسمانى جهھهتته بـۇ ئازابالرغـا بهرداشـلىق بېـرهلمهي ئۇ گهرچه . قوللىنىدۇ
نهچــچه رهت ھۇشــىدىن كهتــكهن بولسـىمۇ، ھۇشــىغا كهلــگهن ھامــان -نهچـچه

  .نى ئاغزىدىن چۈشۈرمهيدۇ»!ئالالھۇ ئهكبهر، ۋهلىلالھىلھهمد«
كۈنى مىسىر خهلق سوت مهھكىمىسى ئۇنىڭغا -13ئاينىڭ -8يىلى -1955

يىلى مىسىرنىڭ باش رهئىسى -1956. ىلىدۇيىللىق قاماق جازاسى ھۆكۈم ق 15
جامال ئابدۇنناسىر تۈرمىگه ئادهم كىرگۈزۈپ، ئهگهر سـهييىد قۇتـۇب گېـزىتته 
ئېالن قىلغىلى بولغۇدهك ئىككى قۇر كهچۈرۈمنامه يېزىپ بهرسه، ئۇنى قويۇپ 

مۇئمىنالرنىـڭ ئۈلگىسـى بولغـان سـهييىد قۇتـۇب . بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىـدۇ
بىر زۇلۇم قىلىنغۇچىغا زالىمدىن كهچۈرۈم « ىككىلهنمهستىنبۇنىڭغا قىلچه ئ

ئــالالھ بىــلهن قهســهم . ســورىغىن دهۋاتقانالرغــا بهكمــۇ ئهجهبلهنگــۈم كېلىــدۇ
قىلىمهنكى، ئهگهر مېنىڭ ئاغزىمدىن چىققان بىر نهچچه ئېغىز سۆز مېنى دار 

. هنااللىغان تهقدىردىمۇ زالىمـدىن كهچـۈرۈم سـورىمايمقئاستىدىن قۇتۇلدۇرۇپ 
مهن ئالالھنىڭ ئالـدىغا ئـالالھمۇ مهنـدىن رازى، مهنمـۇ ئالالھـدىن رازى بولغـان 

ئۇنىڭدىن كهچۈرۈمنامه يېزىپ . دهپ جاۋاب بېرىدۇ »ھالهتته بېرىشنى خااليمهن
ئهگهر «قانچه قېتىم تهلهپ قىلىنغان بولسىمۇ، ئۇ ھهر قېتىمدا -بېرىش قانچه

ا، ئۇنـداقتا مهن ھهققانىيهتنىـڭ مېنىڭ قاماققـا ئېلىنىشـىم ھهق بولغـان بولسـ
-ھۆكۈمىگه پۈتۈنلهي رازى؛ ئهگهر ناھهق بولىـدىكهن مهن زالىمالردىـن رهھىـم

  .دهپ قهتئىي رهت قىلىدۇ» شهپقهت تىلهشنى ئۆزهمگه نومۇس ھېساباليمهن
ــيىن،  ــدىن كې ــامه يازدۇرالمىغان ــۇ كهچۈرۈمن ــېمه قىلىپم ــۈمهت ھهر ن ھۆك

ۆلهت مائارىـپ مىنىسـتىرلىك ھوقـۇقىنى ئاخىرى كهچۈرۈمنامه يېزىپ بهرسـه د
بېرىدىغانلىقىنى ۋهده قىلىپ، جامال ئابدۇنناسىر ئالدىغا كىرگهندىمۇ، ئۇ يهنىال 

ـــلهن  ـــك بى ـــا «قهتئىيلى ـــالم قانۇنىغ ـــۈزۈمىنى ئىس ـــپ ت ـــىرنىڭ مائارى مىس
ئۇيغۇنالشتۇرۇش ھوقۇقى بولمىغان ئۇنداق قورچاق مىنىستىرلىكنىڭ كېرىكـى 
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  .ن جاۋاب بېرىدۇدهپ مهڭسىتمهستى» يوق
ــدىن -1954 ــان -1964يىلى ــچه بولغ ــازاب  10يىلغى ــى چىدىغۇســىز ئ يىلن

يىلـى ئىراقنىـڭ رهئىسـى -1964ئىچىده تۈرمىده ئۆتكۈزگهن سهييىد قۇتـۇب 
مهرھۇم ئابدۇسساالمنىڭ قـاتتىق تهلهپ قىلىـپ تۇرۇۋېلىشـى بىـلهن ئامالسـىز 

قهلبىنـى لهرزىـگه بـۇ چاغـدا سـهييىد قۇتۇبنىـڭ مـۇئمىنلهر . قويۇپ بېرىلىدۇ
سېلىپ، رهقىپلهر قهلبىگه نهشتهردهك سانجىلىدىغان ماقالىلىرى پۈتۈن دۇنيـا 

-مۇسۇلمان ياشلىرىنى ئۆزىگه جهلپ قىلىپ، دۇنيانىڭ ھهممىـال يېرىـده قـول
بـۇنى كـۆرگهن غهرب كاپىتـالىزمچىلىرى . قولغا تهگمهي ئوقۇلۇشـقا باشـاليدۇ

رى ئۆزىنى قويغىدهك يهر تاپالماي بىلهن شهرق كوممۇنىزم، سوتسىيالىزمچىلى
  .قالىدۇ

يىلى ئامېرىكا، روسىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ سۈيقهست پىالنالپ، -1965
مىسىر ھۆكۈمىتىنى كۈشكۈرتىشى ئارقىسـىدا سـهييىد قۇتـۇب يهنه قايتىـدىن 

-كۈنى ئۇنىڭ تۈرمىدىكى قىيىن-29ئاينىڭ -10يىلى -1966قولغا ئېلىنىپ، 
ىق كېسهل بولۇپ يېتىپ قالغانلىقىغا قارىماي ئۆلـۈمگه قىستاق دهستىدىن قاتت

ــدۇ ــا . ھۆكــۈم قىلىنى ــدارىنى، ھهتت ــارلىق ئىقتى ــۈن ۋۇجــۇدىنى ۋه ب ــڭ پۈت ئۇنى
ئىسسىق قېنىغا قهدهر ئالالھقا ئاتاپ كۇپرىلىق بىلهن تىز پۈكمهس پىداكارلىق 
روھــى تــا بۈگــۈنگه قهدهر پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىنىڭ قهلبىــده ئــۆچمهس 

ئـۇ مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر پارتىيىسـىگه ئهزا . كهلمهكـته الرنى قالدۇرۇپئىز
، »ئهرهب ئهدهبىيـــاتى ۋه ئوبزورچىلىـــق ئۇســـۇللىرى«بولۇشـــتىن ئىلگىـــرى 

» مهن كـــۆرگهن ئامېرىكـــا«، »مهدهنىيهتنىـــڭ كهلگۈســـىگه تهنقىـــدى نهزهر«
، »سـىھىرلهنگهن شـهھهر«، »تىـكهن«، »سـهھرا بالىسـى«، )ئهدهبىي ئـوبزور(
) شېئىرالر توپلىمى(» نامهلۇم ساھىل«، )شېئىرالر توپلىمى(» ۇلالر كارۋىنىق«

قاتارلىق داڭلىق ئهدهبىي ئهسهرلىرى بىلهن ئهدهبىيات ساھهسىده زور ئالقىشقا 
ئېرىشكهن بولسا، مۇسۇلمان قېرىنداشـالر پارتىيىسـىگه كىرگهنـدىن كېـيىن، 

ئايالنـــدۇرۇپ،  ئىســـالم دىنىنـــى ئۆزىنىـــڭ ئاساســـىي نۇقتىلىـــق ماۋزۇســـىغا
مۇئمىنلهرده لهززهت، ئىشهنچ ۋه زوق بېغىشاليدىغان، رهقىپلهرگه بولسـا ھهر 
بىر ھهرپلىرى چىدىغۇسىز ئهلهم ۋه ساقايماس جاراھهتلهرنى ئېلىپ كېلىدىغان، 
دوستالرغا ھهسهلدىن شېرىن، رهقىبلهرگه شهمشـهردىن ئۆتكـۈر، ھـازىرغىچه 

ــول ــۇلمانالر دۇنياســىدا ق ــان نۇرغــۇن نــادىر قولغــا تهگــم-مۇس هي ئوقۇلۇۋاتق
ئهسهرلهرنى ياراتقان، ئۇنىڭ بۇ ئهسـهرلىرى نۇرغۇنلىغـان دۆلهتـلهرده، ھهتتـا 
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ــدىمۇ ھۆكــۈمران ئهربابالرنىــڭ كــۆزلىرىگه  بهزى ئاتــالمىش ئىســالم دۆلهتلىرى
ــۇش ــدىن ئوق ــۈمهت تهرىپى ــانجىلىپ، ھۆك ــتهك س ــلىرى -مىخ ــۇش ئىش ئوقۇت

كىتـاب ئۇنىـڭ ئىسـالمى ئهسـهرلىرى  قولىڭىزدىكى بۇ. چهكلىنىپ كهلمهكته
ئىچىدىكى ۋهكىللىك خاراكتېرلىك ئهسهرلىدىن بېـرى، قالغـان كىتابلىرىنىـڭ 

  :ئىسىملىكى تۆۋهندىكىچه
  )ئالته توملۇق تهپسىر(قۇرئاننىڭ سايىسىدا . 1
  پهيغهمبهرلهر ھهققىده قىسسه. 2
  شائىرالرنىڭ ئهسلى ۋهزىپىسى. 3
  تئىسالمدىكى ئىجتىمائىي ئاداله. 4
  قۇرئاندىكى قىيامهت مهنزىرىسى. 5
  قۇرئاننىڭ پهننىي جهھهتتىكى كۆرۈنۈشى. 6
  ئىسالم ۋه كاپىتالىزم ئوتتۇرىسىدىكى جهڭ. 7
  دۇنيا تېنچلىقى ۋه ئىسالم دىنى. 8
  ئىسالم دىنىنىڭ جهمئىيهت ئهھۋالى. 9

  ئىسالمى ماقالىالر توپلىمى. 10
  يول بهلگىسى. 11
ب شـهھىد سـهييىد قۇتۇبنىـڭ ئهڭ كـۆپ دېـگهن بـۇ كىتـا» يول بهلگىسى«

  .ئالقىشقا ئېرىشكهن كىتابى
  

  مۇھاكىمه سۇئالى
  

ــگه  ــداق تهســىراتقا ئى ــدىن قان ــات تارىخى ــڭ ھاي ئۇســتاز ســهييىد قۇتۇبنى
  بولدىڭىز؟
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  كىرىش سۆز

  قايتا قۇرۇلۇشى ئۈچۈن» ئۈممىتىنىڭ«ئىسالم 
  

  باشاليمهن ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن
  

ھــاالكهت گىردابىغــا يېقىــنالپ قالــدى، بــۇ  لىرى بۈگــۈنكى دۇنيــا ئىنســان
ئىنسانىيهتنىڭ دهرھالال ھاالك بولۇش تهھدىتىگه دۇچار بولغانلىقى ئهمهس، بۇ 

بـۇ بىر كېسهللىك ئاالمىتى، لېكىن كېسهل پهيـدا قىلغـۇچى يـوق، ئهكسـىچه 
ــاالكهت ــىدىن»قىمــمهت قارىشــى« ،ھ ــات بولۇش ــڭ بهرب ــان نى ــپ چىقق . كېلى

ــامىيلىقى ۋه »قىمــمهت قارىشــى«ئهســلىده، ئىنســانىيهت تۇرمۇشــى  ــڭ ھ نى
ــۇ . يېتهكچىلىكىــده ســاغالم تهرهققىياتقــا ۋه يۈكسىلىشــكه ئېرىشــهلهيتتى ب

نۇقتا، ئاللىقاچان قىممهت قارىشىنى يوقىتىـپ قويغـان ئىنسـانىيهتنىڭ غهرب 
بچه دىمۇكراتىيه ۋهيران بولۇش غهر. ن بولۇۋاتىدۇادۇنياسىدا ناھايىتى ئېنىق ناماي

نـامى بىـلهن شـهرقنىڭ » سوتسيالىزم«ابىدا تۇرۇۋاتقان، ئۇنىڭ ئۈستىگه دگىر
ئاســتا بىــر -ھهربىــي تــۈزۈمى، بولۇپمــۇ ئىقتىســادى تــۈزۈمى ئىچىــدىن ئاســتا

نهرسىلهرنى ئىزدهشكه باشلىغان ۋاقىتتا، بۇ تۈزۈملهر ئىنسان قهلبىنىـڭ ئـۆز 
هھهتتىكــى ئىزدىنىشــلىرىنى قانائهتلىنهرلىــك مهۋجۇدلۇقىنىــڭ ئهھمىيىتــى ج

  .جاۋابقا ئىگه قىاللمىدى
كوللىكتىۋىزملىــق . شــهرق جهمئىيىتىنىــڭ ئهســلى ئهھۋالىمــۇ مۇشــۇنداق

قاراش ۋه كوللىكتىۋىزم ئهمدىال پهيدا بولۇشىغا، تۈمهنلىگهن قوللىغۇچىلىرىنى 
ۋهكىلـى جهلب قىلدى، ھهمده ئېتىقاد ئاالھىدىلىكىگه ئىـگه ماركىسـىزمنىڭ 

دهپ قارىلىپ، ئېدىئولوگىيه ساھهسىده يهنه بىر قېتىم ناھايىتى زور دهرىجىده 
چېكىنىشكه باشـالپ، ئېتىقـادى پرىنسـىپ بىـلهن چوڭقـۇر پهرق قىلىـدىغان 

ــۈزۈمى« ــڭ ت ــدى» دۆلهت ۋه ئۇنى ــىلىپ قال ــگه قاپس ــپ . ئىچى ــۇمهن قىلى ئوم
هبىئىتـى ۋه ئۇنىـڭ نهزهر ئىنسـانىيهتنىڭ تۇغمـا تىئېيتقاندا، بۇ خىل نۇقتىئى

ئوخشىمىغان ئېھتىياجى بىـلهن ئۆزئـارا زىـت كېلىـدۇ، ئـۇ پهقهت ئاللىقاچـان 
چىرىـــپ كهتـــكهن يـــاكى تـــارىخ ئېقىنىـــدىكى ئىســـتىبدات ھۆكۈمرانلىققـــا 

مۇشۇنداق مۇھىت بولغاندىمۇ، . ئادهتلىنىپ كهتكهن مۇھىتتىال تهرهققى قىلىدۇ
هتنى ئاساس قىلغان ئىقتىسـادى ئۇنىڭ كۆزىنى قاماشتۇرىدىغان ماددىۋى مهنپهئ
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كوللىكتىۋىزملىق تۈزۈمده يۇقىرى پهللىگه . ئاستا يىمىرىلىدۇ-ئاساسمۇ ئاستا
نـى مىسـال  )ھازىرقى مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى(يهتكهن سوۋىت ئىتتىپاقى 

تېشــىپ تۇرغــان بــايلىقالر ئــازالپ -قىلســاق، چــار پادىشــاھ دهۋرىــده ئېشــىپ
ىـپ سـېتىپ بۇغـدايغا ۋه ئۇزۇقلـۇق بويۇملىرىغـا كېتىپ، ئالتۇننى تۆكمه قىل

بۇنىڭ سهۋهبى، . ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق، تۇرمۇشىنى قامداشقا مهجبۇر بولدى
ئىنسان تهبىئىتى بىـلهن زادىـال سىغىشـالمايدىغان تۈزۈمنىـڭ ۋه كوللىكتىـپ 

  .دېھقانچىلىق تۈزۈمىنىڭ مهغلۇب بولغانلىقىدا
ه مۇھتــاج بولمــاي مــۇمكىن ئىنســانىيهت بىــر خىــل يېڭــى يېــتهكچىلىكك

غهربلىكلهرنىـــڭ ئىنســـانىيهتكه بولغـــان رهھبهرلىكـــى ئاللىقاچـــان ! ئهمهس
ئاخىرلىشـــاي دهپ قالـــدى، بـــۇ، غهربنىـــڭ مـــاددى مهدهنىيىتىنىـــڭ ۋهيـــران 
ــاجىزالپ  ــڭ ئ ــي ۋه ئىقتىســادى كۈچىنى ــڭ ھهربى ــاكى غهربنى ــانلىقى، ي بولغ

ىـــڭ ئاللىقاچـــان كهتكهنلىكىـــدىن ئهمهس، بهلكـــى غهرب تۈزۈمىنىـــڭ رولىن
دا داۋاملىق بازارغا سېلىشـقا »ئىسكىالتى«ئاخىرالشقانلىقى، ئۇنىڭ قىممهت 

  .نىڭ قالمىغانلىقىدا»مال«بولىدىغان 
پهقهت بىر خىل يېڭى رهھبهرلىك بولغانـدىال، ئانـدىن ئىنسـانىيهت غهرب 

تېخنىكـا ئىجادىيهتلىرىنىـڭ ۋاسىتىسـى ئـارقىلىق -پهن ساھهسى پهن-ئىلىم
ان مـاددى مهدهنىيهتنـى سـاقالپ قاالاليـدۇ ۋه تهرهققـى قىلدۇرااليـدۇ، بهرپا قىلغ

 -ڭـى ۋه مـۇكهممهل قىمـمهت قارىشـىىپيىھهمده ئىنسانىيهتنىڭ بىـر خىـل ي
تـوغرا، ئۇنىـڭ -ئىنسانىيهت ئىگه بولغان بارلىق بىلىملهرگه سېلىشتۇرغاندا

  .ىن ئېتىدۇئۈستىگه ئاكتىپچانلىققا ۋه رېئاللىققا ئىگه بولغان يول بىلهن تهم
  .پهقهت ئىسالمال مۇشۇنداق قىممهت قارىشىغا ۋه مۇشۇنداق يولغا ئىگه

. پهننىڭ قايتىدىن گۈللىنىشى ئاللىقاچان ئۆز بۇرچىنى ئادا قىلـدى-ئىلىم
ــۇ  ــى -16ئهســىردىن -14ئ ــۈللىنىش دهۋرىن ــدىن گ ــان قايتى ئهســىرگىچه بولغ

  .هللىگه يهتتىئهسىرلهرگه بارغاندا يۇقىرى پ -19، -18باشلىنىش قىلىپ، 
بۇ بىر نهچچه ئهسىردىن بويان، بىر مهھهل دهۋر سۈرگهن مىللهتپهرۋهرلىك 

  .ۋه ئاتالمىش رايۇنالر ئىتتىپاقىنىڭ يهنه باشقا يېڭى مهزمۇنى قالمىدى
ــــۈزۈمى ۋه ك ــــك ت ــــدا، خۇسۇســــىي مۈلۈكچىلى ــــپ ۆئهڭ ئاخىرى للىكتى

  .ئىگىدارچىلىق تۈزۈمى جهزمهن گۇمران بولىدۇ
رى ئاللىقاچــــان يېتىــــپ كهلــــدى، ئهڭ زۇلمهتلىــــك ۋه ئىســــالمنىڭ دهۋ
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نىڭ ئۆز بـۇرچىنى ئـادا قىلىـش ①»ئۇممىتى«پاراكهندىچىلىك پهيتىده، ئىسالم 
تېخنىكــا ئىجــادىيهتلىرىنى رهت -ئىســالم بــۇ زېمىنــدىكى پهن. ۋاقتـى كهلــدى

تېخنىكــا -قىلمـايال قالماســتىن، بهلكــى تېخىمــۇ ئىلگىــرىلىگهن ھالــدا، پهن
ى ئىنسانىيهتنىڭ يۈكسهك مهجبۇرىيىتى دهپ قارايدۇ، چـۈنكى ئىجادىيهتلىرىن

ئالالھ بۇ زېمىننى ئىداره قىلىش ۋهزىپىسىنى ئىنسانىيهتكه تاپشۇرغان، ئۇنىڭ 
تېخنىكــا ئىجــادىيهتلىرىنى ئالالھقــا -ئۈســتىگه، بهلگىلىــك شــارائىتتا، پهن

ۇت نىڭ بىر خىل ئۇسۇلى ۋه ئىنسانىيهتنىڭ رېئاللىقتـا مهۋجـئىبادهت قىلىش
  .بولۇشىنىڭ ئهھمىيىتى دهپ قارايدۇ

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                    
) يهنى ئورۇنباسار(مهن يهر يۈزىده خهلىپه «: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه«

  )هتئاي-30سۈره بهقهر ( ».دېدى» يارىتىمهن

                          
-56سۈره زارىيات ( ».جىنالرنى، ئىنسانالرنى ماڭا ئىبادهت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم«
  )ئايهت

نــى ئهۋهتىشــىتىكى مهقســىتىنى ئهمهلــگه »ئــۇممىتى«ئالالھنىــڭ ئىســالم 
  .ئاشۇرۇشنىڭ دهۋرى ئاللىقاچان يېتىپ كهلدى

                                    

                   

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئهتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغـان ) !ئۈممىتى !ئى مۇھهممهد(«
تىـدىغان، ئهڭ ياخشـى ياخشىلىققا بـۇيرۇپ، يامـانلىقتىن توسـىدىغان، ئالالھقـا ئىمـان ئېي

  )ئايهت-110سۈره ئال ئىمران ( ».ئۇممهتسىلهر

                                     
، رايۇن ۋه تىـل ئايرىمىچىلىقىـدىن ھالقىغـان ئىسـالمى ئېتىقـادنى مىللهتئىرق،   ①
  .ورتاق گهۋدىسىنى كۆرسىتىدۇقىلىپ تهشكىللهنگهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئه رىشته
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 يهنـى(كىشـىلهرگه ) يهنى سـىلهرنى ئىسـالمغا ھىـدايهت قىلغانـدهك(شۇنىڭدهك «

شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋه پهيغهمبهرنىڭ سىلهرگه شـاھىت ) ئۆتكهنكى ئۇممهتلهرگه
  )ئايهت-143سۈره بهقهر ( »...بولۇشى ئۈچۈن، بىز سىلهرنى ياخشى ئۇممهت قىلدۇق

تهلتۆكۈس ئـۆز ئىپادىسـىنى » ئۇممىتى«يهنى  -لېكىن ئىسالم جهمئىيىتى
قىلدۇرالمايـدۇ، بولۇپمــۇ  تاپمىسـا بولمايـدۇ، بولمىســا ئـۇ ئــۆز رولىنـى جــارى

بۈگــۈنكى دۇنيــادا كىشــىلهر رېئــال تۇرمۇشــىدا بــۇ خىــل ئېتىقادنىــڭ جــانلىق 
. ئىبارىلهرنى ئاڭالپ ئىشـهنمهيدۇ-ئىپادىسىنى كۆرهلمىسه، ئۇالر قۇرۇق سۆز

نىـڭ ئهمىلـي گهۋدىسـى نهچـچه ئهسـىر بـۇرۇنال »ئـۇممىتى«شۇنداقال ئىسالم 
ئىلگىـرى ئىسـالمى  -»ئـۇممىتى«ىسـالم ئ. دهپ قارايـدۇ يۇقالغـانئاللىقاچان 

ھايات كهچۈرگهن مهلـۇم جـاي ئهمهس، ئهجـدادلىرى تارىخنىـڭ مهلـۇم دهۋرىـده 
تېخىمۇ ئهمهس، بهلكى » مىللهتلهر«ئىسالمى تۈزۈم ئاستىدا ھايات كهچۈرگهن 

ئۇ ئىنسانىيهت ئىچىـدىكى بىـر ئورتـاق گهۋده بولـۇپ، بـۇ ئورتـاق گهۋدىنىـڭ 
رى، سىياسـىي تـۈزۈمى ۋه قىمـمهت قارىشـىنىڭ پىكـ-تۇرمۇش ئۇسـۇلى، ئـاڭ

نىــڭ »ئـۇممىتى«ھهممىسـى ئىسـالم يـولىنى مهنـبه قىلىــدۇ، مانـا بـۇ ئىسـالم 
تـــۈزۈمى يهر شـــارىدا چـــۆرۈپ -قـــانۇن ،②»شـــهرىئىتى«ئالالھنىـــڭ . ئۇقــۇمى

تىنسـىز يۇقۇلــۇپ -مـۇ ئـۈن» ئىسـالم ئـۇممىتى«تاشـلىۋېتىلگهندىن كېـيىن، 
  .كهتتى

مۇشـۇنداق . ۇم قايتىدىن قۇرۇپ چىقىـش كېـرهكنى چوق»ئۇممىتى«ئىسالم 
قىلغاندىال ئىسـالم كۆپچىلىـك ئۈمىـد قىلغـان بـۇرچىنى ئـادا قىلىـپ، پۈتـۈن 

  .ئىنسانىيهتكه قايتىدىن رهھبهرلىك قىالاليدۇ
پىكىـر جهھهتتىكـى -داشـقالالر، ئـاڭ-ئهجدادالرنىڭ دهۋرىـدىكى ئهخـلهت

-ي تۈزۈمنىـڭ ئهخـلهتشارائىتنىڭ داشقاللىرى، سىياسى-داشقالالر، مۇھىت

                                     
ئىسالم قانۇنى دېگهنلىـك بولـۇپ، ئـۇ ئىسـالمى ئېتىقـاد ۋه  -شهرىئهتنىڭ مهنىسى  ②

تۇرمۇش تۈزۈلمىسىنى كۆرسىتىدۇ، ئۇ ئېتىقاد ۋه دۇنيا قـاراش، ئىجتىمـائىي، سىياسـىي، 
ئىقتىسـادى تـۈزۈم، قــانۇن، قـانۇن تــۈزۈش، جىنـايى ئىشـالر قــانۇنى، ئهخـالق ئــۆلچىمى، 

خالق، كىشلىك مۇناسىۋهت، تهپهككۇر پائالىيىتى ۋه سـهنئهت پائـالىيىتى قاتـارلىقالرنى ئه
  .ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
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ــۇ  ــۈۋېتىلگهن ب ــدىن كۆم ــۇممهت«داشــقاللىرى تهرىپى ــدىن »ئ ــۇم قايتى ــى چوق ن
» ئىسـالم دۇنياسـى«داشقالالر يهنىـال -گهرچه بۇ ئهخلهت. گۈللهندۈرۈش الزىم

داشـقالالر -نامى بىلهن جان تالىشىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن بۇ بارلىق ئهخـلهت
ئىسالم بىـلهن قىلـچه . اسىۋىتى يوقبىلهن ئىسالمنىڭ ئهسلىدىنال قىلچه مۇن

  !باغلىنىشى يوق
قايتىدىن گۈللهندۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق قىلىش بىلهن رهھبهرلىكنىڭ 

. قايتىدىن قۇرۇلۇشى ئوتتۇرىسىدا ئىنتايىن ئۇزاق مۇساپىنىڭ بارلىقى ماڭا ئايان
ئاللىقاچـــان ئىنتـــايىن ئـــۇزاق ۋاقىـــت يۇقـــاپ كهتتـــى، » ئـــۇممىتى«ئىســـالم 
هتنىڭ رهھبهرلىك ھوقۇقى ناھايىتى بۇرۇنال، باشقا ئىدىيه، مىلـلهت، ئىنسانىي

. ، سىياسـىي تـۈزۈم تهرىپىـدىن ئىگهللىۋېلىنـدى)ئاڭ فورمىسى(ئېدىئولوگىيه 
ــم ــڭ ئىلى ــايىتى زور -غهربنى ــۇددهتته ناھ ــۇ م ــابالر ب ــىدىكى ئهرب پهن ساھهس

» ىـيهتمـاددى مهدهن«ۋه » ھۆكۈمرانلىق تهرتىپـى«، »پهن، مهدهنىيهت-ئىلىم«
ئىنسانىيهت بۇ بىـر زور ئۈسـتۈنلۈكته تـۇرۇپ، ھهم . تۈزۈلمىسى بهرپا قىلدى

! بىخهستهنلىك قىلمايـدۇ، ھهم ئوڭـايلىقچه ئۆزلىكىـدىن ئـورۇن بوشـاتمايدۇ
بۇ ساھهده ھېچقانداق » ئىسالم دۇنياسى«بولۇپمۇ بۈگۈنكى كۈندىكى ئاتالمىش 

  !!!رول ئوينىيالمايدۇ 
اق بولســىمۇ، قايتىــدىن گۈللهنــدۈرۈش ئۈچــۈن ئهھــۋال مانــا مۇشــۇنداق چاتــ

تىرىشـىش بىـلهن رهھبهرلىكنـى قايتىـدىن قـۇرۇپ چىقىـش ئوتتۇرىسـىدا مانـا 
مۇشــۇنداق ئـــۇزاق مۇســـاپه بولســـىمۇ، چوقـــۇم ئىســـالمنى يهنه بىـــر قېـــتىم 

ــرهك ــدۈرۈش كې ــۈن . گۈللهن ــدۈرۈش ئۈچ ــدىن گۈللهن ــۈنكى ئىســالمنى قايتى چ
ېلىنغـان، ئـاتالپ ئۈتـۈپ كېتىشـكه مهقسهتكه يېـتىش ئۈچـۈن ئ -تىرىشىش

  .بولمايدىغان بىرىنچى قهدهم ھېسابلىنىدۇ
ئېنىـق  -بىز چوقۇم. بۇنىڭغا نىسبهتهن بىر روشهن تونۇش بولۇشى كېرهك

نىڭ پۈتۈن ئىنسانىيهتكه تولۇق رهھبهرلىك »ئۇممىتى«ئىسالم  -شهكىل بىلهن
. قىشىمىز الزىمقىالاليدىغان ساالھىيىتى ۋه شهرتلىرىنى ئېنىق تهكشۈرۈپ چى

مۇشۇنداق بولغاندا قايتىدىن گۈللهندۈرۈشنىڭ بىرىنچـى قهدىمىـده ئهجهللىـك 
  .مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىمايمىز

تېخنىكـا ئىجــادىيهتلىرى ئــارقىلىق -ھــازىر پهن» ئـۇممهت«شـۇنداق، بــۇ 
ئىنســـانىيهتكه مۆجىزىـــدهك نهتىجىلهرنـــى تهقـــدىم قىلىـــش شـــهرتلىرى ۋه 

ن ئىنســانىيهتنى ئــۆزىگه بــاش ئهگدۈرهلمهيــدۇ ئاساســلىرىنى ھــازىرالپ، پۈتــۈ
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شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ رهھبهرلىكى بۇ ). ھازىرچه بىزمۇ بۇنى تهلهپ قىلمايمىز(
پهن ساھهسى بۇ -غهرب ئىلىم. ئىنتايىن تار نۇقتىدىن ئىنسانىيهتكه تېڭىلىدۇ

قىسقا مۇددهتته ئۇالردىن . رىقابهت مهيدانىدا ناھايىتى زور غهلىبىگه ئېرىشتى
  .ىپ كېتىش مۇمكىن ئهمهسئېش

گه، يهنـى غهرب مهدهنىيىتىـده »ئهڭگۈشتهر«ئۇنداقتا، بىز باشقا بىر خىل 
  !كهمچىل بولغان باشقا بىر خىل ئهۋزهللىككه مۇھتاج بولىمىز

ــدۇ،  ــاق بولى ــهل قارىس ــىغا س ــيهت قۇرۇلۇش ــاددى مهدهنى ــۇ م ــۇ ھهرگىزم ب
پاراسـهت ۋه -بۇ جهھهتتىمۇ كۆپچىلىك ھهممىمىز ئهقىـل. دېگهنلىك ئهمهس

لـــېكىن، ئـــۇنى بىـــز ھـــازىرقى باســـقۇچتىكى . كـــۈچ چىقىرىشـــىمىز الزىـــم
ســـــــۈپىتىده » ئهڭگۈشـــــــتهر«ئىنســــــانىيهتكه تهقـــــــدىم قىلىــــــدىغان 

نىـڭ ئهمىلىـي گهۋدىسـىنىڭ »ئـۇممهت«مۇقىمدىۋالماسلىقىمىز، بهلكى ئۇنى 
مهۋجۇت بولۇشىدا كهم بولسا بولمايدىغان شـهرت قىلىشـىمىز، بۇنىـڭ بىـلهن 

اقىتتــا، ئىســالم دۇنيــا قارىشـى بــويىچه ئــۇنى ئىنســانىيهتنىڭ زېمىننــى بىـر ۋ
ــــدىغان  ــــپ بولماي ــــاش تارتى ــــگهن ب ــــۈن بهلگىلهن ــــش ئۈچ ئىســــالھ قىلى

ــرهك ــىمىز كې ــرى، دهپ قارىش ــۇرىيهتلهردىن بى ــۇنى . مهجب ــده ئ ــاددى (ھهم م
نىڭ ئىبـادهت قىلىشـمۇئهييهن شارائىتتىكى ئالالھقا ) مهدهنىيهت قۇرۇلۇشىنى

ــل ئ ــر خى ــڭ بى ــانىيهت مهۋجۇدلۇقىنى ــلهن ئىنس ــڭ بى ــپ، بۇنى ــۇلى قىلى ۇس
  .ئهھمىيىتىنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشىمىز الزىم

ناھايىتى روشهنكى، ئىنسانىيهتكه رهھبهرلىك قىلىـدىغان بـۇ ئهڭگۈشـتهر 
تېخنىكــا ئىجــادىيىتى ئهمهس، بهلكــى بىــر خىــل ئېتىقــاد ۋه -ھهرگىزمــۇ پهن

ه تۇرمــــۇش يــــولىال، ھهم پهقهت ئېتىقــــاد ۋ. تۇرمــــۇش يولىــــدىن ئىبــــارهت
تېخنىكـا -ئىنسانىيهتنىڭ تهبىئىي ئېھتىياجىغا مۇۋاپىق كېلىـدىغان، ھهم پهن

ـــــنىڭ  ـــــا قاراش ـــــااليدىغان دۇني ـــــپىگه ماسلىش ـــــڭ تهلى ئىجادىيهتلىرىنى
نازارهتچىلىكىــده، ئېتىقــاد ۋه تۇرمــۇش يــولىنى ئىنســانىيهتنىڭ بىــر ئورتــاق 

يىتـى شـارائىتىدىال، ئانـدىن ئىسـالم جهمئى -ن قىلىـپاگهۋدىسى ئىچىده ناماي
ئىنســانىيهت غهربنىــڭ مــاددى مهدهنىــيهت جهۋھهرلىرىنــى ئۈنۈملــۈك قوغــداپ 

  .قاالاليدۇ
ــۈزۈمى ۋه ئۇنىــڭ قۇرۇلمىســىنىڭ مــۇھىم  ــۈنكى دۇنيــا، تۇرمــۇش ت بۈگ
ئامىللىرى تايىنىدىغان پىرىنسىپ جهھهتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھهقىقهتهن بىر 

بـۇ ئهۋزهل تۇرمـۇش ئهسـلىھهلىرى ۋه . سىدۇركۈتىسىز جاھىلىيهت دۇنيا-كهم
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مىسلىســـىز مـــاددى مهدهنىـــيهت ئۇنىـــڭ جاھـــالهتلىكلىكىنى قىلچىمـــۇ 
  !يېنىكلىتهلمهيدۇ

بولۇپمـۇ -بۇ خىل جاھالهتپهرهسلىك ئالالھنىڭ ھوقۇقىغـا تاجـاۋۇز قىلىـش
ھۆكۈمرانلىـــق ئـــورنى ئاساســـىغا  -خوجايىنلىقنىــڭ بىرىنچـــى ئاالھىـــدىكى

انلىق ئورنىنى ئىنسانغا تاپشۇرغان بولـۇپ، بىـر قىسـىم قۇرۇلغان، ئۇ ھۆكۈمر
ئهلۋهتته . كىشىلهرنى، يهنه بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ خوجايىنىغا ئايالندۇرغان

ئــۇ دهســلهپكى مهزگىللهردىكــى جاھالهتپهرهســلىكتهك ئۇنــداق ئىپتىــدائىي ۋه 
 گۈدهكلىك ھالىتىده ئىپادىلهنمهيدۇ، بهلكى ئالالھ رۇخسهت قىلمىغان ئهھـۋال

ــاڭ ــانۇن-ئاســتىدا، ئىنســانىيهتنىڭ ئ ــر، قىمــمهت قارىشــى، ق ــۈزۈم، -پىكى ت
سىياسىي تۈزۈلمه بهلگىلهش ھوقۇقى بولىدۇ دهۋېلىپ، شـۇنىڭ بىـلهن ئـالالھ 

. ئىنسانىيهت ئۈچۈن بهلگىلهپ بهرگهن تۇرمـۇش يـولى بىـلهن كـارى بولمىـدى
لىرىنىڭ ئالالھنىڭ ھوقۇقىغـا بولغـان بۇنـداق تاجـاۋۇزچىلىق ئالالھنىـڭ بهنـدى

مهنپهئهتىنى خالىغانچه دهپسهنده قىلىشتهك يامان ئاقىۋهتنى كهلتۈرۈپ -ھوقۇق
ئومۇمهن، ئىنسانىيهتنىڭ كوللىكتىۋىزملىـق تـۈزۈم ئاسـتىدا دۇچـار . چىقاردى

مالنىــڭ بېســىمى ئاســتىدا -بولغــان ھاقــارهتلهر، شهخســنىڭ كاپىتــال ۋه پــۇل
اپىتالىزم تـۈزۈمى ئاسـتىدا ئۇچرىغان زىيانكهشلىكلهر، مىللهت ۋه دۆلهتنىڭ ك

ئۇچرىغان ۋهھشىيانه ھالدا مۇستهملىكه قىلىش، شۇنداقال ئالالھ ئىنسانىيهتكه 
ھۆرمهتنىـڭ بۇلغىنىشـى، ئالالھنىـڭ ھوقۇقىغـا تاجـاۋۇز -ئاتا قىلغان ئىـززهت

  .قىلىشتىن كېلىپ چىققان يامان ئاقىۋهتلهردىن باشقا نهرسه ئهمهس
ئـۆزىگه خـاس ئـاالھىلىككه ئىـگه، ئىسالمى تۇرمـۇش يـولى بـۇ جهھهتـته 

چۈنكى ئىنسانىيهت ئىسالمدىن باشقا بـارلىق تۈزۈملهرنىـڭ ھهممىسـىده ھهر 
يهنى ئۆزلىرى (خىل شهكىللهر ئارقىلىق ئۆزلىرى بىلهن ئوخشاش نهرسىلهرگه 

. چوقۇنىـدۇ) بىلهن ئوخشاش ئىنسانالرغا، ياكى باشقا يارىتىلغان نهرسـىلهرگه
مۇش يولىال، ئىنسـانىيهتنى ئـۆزى بىـلهن ئوخشـاش ئهمما پهقهت ئىسالمى تۇر

شــۇنىڭ بىــلهن پهقهت ئــالالھقىال . نهرســىلهرگه چوقۇنۇشــتىن ئــازات قىلىــدۇ
ــان ــۇنۇش ش ــالالھقىال بويس ــۇغالش، ئ ــالالھنىال ئۇل ــۇش، ئ ــهرىپىگه -چوقۇن ش

  .مۇيهسسهر قىلىدۇ
 مانا بۇ تۆت كۇچا دوقمۇشى بولۇپ، بۇ يهردىن ھهر كىم ئۆزى خالىغان يولغا

مانا بۇ بىزنىڭ ئىنسانىيهتكه تهقـدىم قىلىـدىغان يېپيېڭـى ئىسـالمى . ماڭىدۇ
ــىمىز ــا قارىش ــانىيهتنىڭ رېئــال  -دۇني ــگهن ئىنس ــپ كهل ــۇ ئېلى ــۇنداقال ئ ش
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تۇرمۇشىدا چوڭقۇر تهسىرگه ئىگه جهۋھهرنى مانا بـۇ بۈگـۈنكى ئىنسـانىيهتته 
ساقالنغان « بولمىغان، لېكىن پهقهت ئىسالمنىڭ ئاڭ ئىسكىالتىدىال مهخسۇس

چۈنكى ئۇ غهربنىڭ مهدهنىيهت مهھسۇالتى ئهمهس، شۇنداقال يهنه غهرب . »مال
مهيلـى غهرب بولسـۇن يـاكى . پهن ساھهسـىنىڭ ئىجـادىيىتىمۇ ئهمهس-ئىلىم

  .شهرق بولسۇن ھېچقايسىسى بۇنى ھازىرلىيالمايدۇ
ــل ي ــر خى ــز بى ــتهرگه ىپيىشۈبھىســىزكى، بى ــۇكهممهل ئهڭگۈش ــى ۋه م ڭ

نسانىيهت ئۇنى ئـۆزى تونۇيالمايـدۇ ھهم ئـۇنى ھهرگىزمـۇ ئىجـاد ئىگىمىز، ئى
  .قىاللمايدۇ

لېكىن، بۇ ئهڭگۈشتهر، خۇددى مهن سۆزلهپ ئۆتكىنىمدهك، چوقۇم رېئـال 
ــى كېــرهك ــتا نامــايهن بولۇش ــۇممهت«چوقــۇم . تۇرمۇش نىــڭ تۇرمۇشــىدا » ئ

بـۇ ئىسـالمنى قايتىـدىن گۈللهنـدۈرۈش ھهرىكىتىنـى . ئهمىلىلىشىشى كېـرهك
 -وزغاشنىڭ ئالدىنقى شهرتى، قايتىدىن گۈللىنىشكه ئهگىشىپ كېلىدىغىنىق

ۋاقىتنىڭ قانچىلىك ئۇزۇن بولۇشىى، مۇساپىنىڭ قانچىلىك ئۇزاق بولۇشـىدىن 
  .قهتئىينهزهر، رهھبهرلىكنىڭ قايتىدىن قۇرۇلۇشى

قايتىـدىن گۈللهنــدۈرۈش ھهرىكىتىنـى قانــداق قىلىــپ  نىئۇنـداقتا، ئىســالم
  دۇ؟قوزغىغىلى بولى

ئالدى بىلهن، مۇستهھكهم ئېتىقادقا ئىـگه ئاۋانگـارتالر قوشـۇنىنى قـۇرۇپ 
مۇشـــهققهتلىك يـــولالردا ئىلگىـــرىلهپ، بـــۇ -ئـــۇالر جاپـــا. چىقىـــش الزىـــم

ـــا  ـــدا ئالغ ـــان يهر شـــارىنىڭ ھهر قايســـى جايلىرى جاھالهتپهرهســـلىك قاپلىغ
ىـلهن ئىگىرىلهش ئۈچۈن ئىزدىنىدۇ، بىر تهرهپتىن ئـۇالر جاھالهتپهرهسـلىك ب

مۇناسىۋىتىنى ئۈزىدۇ، يهنه بىر تهرهپتىن، خىزمهتنىڭ ئېھتىياجى تۈپهيلىـدىن 
  .ئهتراپىدىكى جاھالهتپهرهسلهر بىلهن ئارىلىشىپ ئۆتىدۇ

بۇنــداق ئىــرادىگه كهلــگهن ئاۋانگــارتالر قوشــۇنىنىڭ ئالغــا ئىلگىرىلىشــى 
بـۇ ئـارقىلىق ئـۆز بۇرچىنىـڭ . ئۈچۈن چوقـۇم يـول بهلگىسـى بولۇشـى كېـرهك

ــ ــكۈل م ــىتىنى، مۈش ــتىكى مهقس ــۈرهش قىلىش ــى، ك اھىيىتىنى ۋه ھهقىقىتىن
. قاتارلىقالرنى ئېنىق تونۇۋېلىشى كېرهك...... سهپهرنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى

شۇنداقال يهنه ئۆزلىرىنىڭ بـۇ زېمىننـى قاپلىغـان جاھالهتپهرهسـلىككه قارىتـا 
ئۇچرىشـىش، توغرا مهيدانىنىڭ قانداق بولۇشـى كېرهكلىكىنـى، قانـداق جايـدا 

ـــــم ـــــى چۈشىنىۋېلىشـــــى الزى ـــــايرىلىش كېرهكلىكىن ـــــدا ئ ـــــداق جاي . قان
جاھالهتپهرهسلىككه قارىتا ئۆزىنىمۇ، ئۆزگىنىمۇ بىلىشى، ئۇنىڭ ئاساسـلىق 
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ــالمى  ــلىككه ئىس ــى، جاھالهتپهرهس ــېمه ئىكهنلىكىن ــدىلىكلىرىنىڭ ن ئاالھى
ــــنى  ــــلىنىپ جاكارالش ــــېمىگه ئاساس ــــنى، ن ــــداق جاكارالش ــــۇرچىنى قان ب

ئۇنـدىن باشـقا يهنه، بـۇ بىـر قاتـار خىـزمهتلهر . ڭالشتۇرۇۋېلىشـى الزىـمئايدى
زۇق ئېلىش، قانداق قىلىپ ئۆز ئىمكانىيىتىنى تولۇقالش وجهريانىدا، قهيهردىن ئ

  .قاتارلىقالرنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش الزىم
ـــى  ـــڭ ئاساس ـــتا، پهقهت قۇرئاننى ـــا قىلىش ـــى بهرپ ـــول بهلگىلىرىن ـــۇ ي ب

مهنبه قىلىش، پهقهت ئالالھ تهرىپىدىن تالالنغان ئهڭ يېتهكچىلىكىنى بىرىنچى 
مۇنهۋۋهر ساھابىلهرنىڭ پاك قهلبىـدىن ئىـدىيه ۋه مهنىـۋىيىتىنى قوبـۇل قىلىـش 

ئالالھ ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرنىڭ زېمىندا مۆجىزه يارىتىشىنى ئىراده قىلىپ، . الزىم
  .تارىخنىڭ ئىلگىرىلهش قهدىمىنى ئۆزگهرتكهن

هنچ بىـلهن ئىنتىـزار بـولغىلى ئـۇزۇن بولغـان بـۇ مهن تولۇپ تاشـقان ئىشـ
. نــى يېزىــپ چىقــتىم»يــول بهلگىســى«ئاۋانگــارتالر قوشــۇنىنىڭ شهجهرىســى 
قۇرئــان سايىســى ‹ -قۇرئــان تهپســىرى«ئۇنىڭــدىكى كــۆپ قىســىم مهزمــۇنالر 

دېگهن كىتابىمدىن ئېلىندى، بۇنىڭغـا قارىتـا مۇۋاپىـق قوشـۇلدى ۋه ›» ئاستىدا
كىرىش سۆز . كۇر كىتابتىكى تۆت بابنى تهشكىل قىلدىبۇ مهز. ئېلىۋېتىلدى

قىسمىدىن باشقا قالغان سهككىز بـابنى ئوخشـىمىغان مهزگىلـلهرده، قۇرئـان 
ن قىلىنغان ئىسالمى تۇرمۇش يولىغا قارىتا ھهمىشه پىكىر يۈرگـۈزۈپ ۋه اناماي

گهرچه ھهر قايسـى بابالرنىـڭ . ئهسلهپ، شۇنىڭ بىلهن ئىلھامغا ئىگه بولدۇم
مۇنى ئوخشاش بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ مۇسـاپىده مهز

خـۇددى بـارلىق يـولالردا . كهم بولسا بولمايدىغان يول بهلگىلىرى ھېسابلىنىدۇ
ــا ئوخشــاش ــرى بولغانغ ــول بهلگىلى ــويالپ ! ي ــى ب ــول بهلگىلىرىن ــۇ مۇشــۇ ي ئ

ئىزلىرىنــــى -ئىلگىــــرىلىگهن بىرىنچــــى ئهۋالد قهھرىمانالرنىــــڭ ئىــــش
  .نچاقاليدۇيىغى

ھهر قېتىم ئالالھ مېنـى مۇشـۇ يـول بهلگىلىـرىگه باشـلىغان ۋاقتىـدا، مهن 
ـــول بهلگىلىـــرىگه -ھامـــان ئىرادىلىـــك زاتالرنىـــڭ ئهۋالدمـــۇ ئهۋالد مۇشـــۇ ي

  !باشلىنىشىنى ئارزۇ قىلىمهن
  !شهرىپى ھهممىسى ئالالھقا خاس-مۇۋهپپهقىيهتنىڭ شان

  
  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
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  .دېگهن ئاتالغۇنى چۈشىنىۋېلىڭالر» ئۇممهت«ئىسالمى . 1
  دهيمىز؟» ئىسالمنىڭ دهۋرى ئاللىقاچان يېتىپ كهلدى«نېمه ئۈچۈن . 2
نىڭ ئۆز بۇرچىنى ئادا قىلىـش پهيـدى »ئۇممهت«نېمه ئۈچۈن ئىسالمى . 3

  يېتىپ كهلدى دهيمىز؟
ئىسالمنى قايتىدىن گۈللهندۈرۈش ھهرىكىتىنى قانداق قىلىپ قوزغىغىلى . 4

  بولىدۇ؟

 ئان يېتىشتۈرگهن بىر ئهۋالد قهھرىمانالرقۇر

  )ئىقتىدارلىق كىشىلهر(

ــدا  ــداق جاي ــداق دهۋر، قان پۈتــۈن دۇنيــادىكى ئىســالم تهشــۋىقاتچىلىرى قان
بولۇشتىن قهتئىينهزهر، ئىسالم تارقىلىشقا باشلىغان دهسلهپكى مهزگىلـدىكى 

چـۈنكى . ئاشۇ تارىخى ئهھۋالالر توغرىسىدا چوڭقۇر ئويلىنىپ بېقىشى كېرهك
ئاشـــۇ تـــارىخىي ئهھـــۋالالر ئىســـالمنىڭ تـــارقىلىش يـــولى ۋه يېتهكچىلىـــك 

  .پىرىنسىپىغا نىسبهتهن چوڭقۇر تهسىرى بار
-ئىســالمنىڭ تارقىلىشــى ھهقىــقهتهن بىــر ئهۋالد مــۇنهۋۋهر كىشــىلهرنى

ــتۈردى ــاھابىالرنى يېتىش ــدىن. س ــدىال كهم ــالم تارىخى ــۇالر پهقهت ئىس كهم -ئ
. ىيهت تارىخىدىمۇ ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه ئىـگهئۇچراپ قالماستىن، ئىنسان

شۇنىڭدىن كېيىن، تارىختا ئۇالرغـا ئوخشـاش بىـر ئهۋالد كىشـىلهر يهنه قايتـا 
دا ئۇالرغـا ئوخشـاش شـۇنداق ىـبارلىققا كهلمىدى، دهرھهقىـقهت، تـارىخ ئېقىن

ئىقتىدارلىق كىشىلهر بولغان بولسىمۇ، لېكىن ھهر قانداق بىر جايدا ئهزهلـدىن 
  .منىڭ دهسلهپكى دهۋرىده بارلىققا كهلگهندهك ئۇنداق زور ساندا بولمىدىئىسال

بۇ ھهقىقهتهن ھهققـانىي تـارىخى پاكىـت بولـۇپ، چوڭقـۇر مهناغـا ئىـگه، 
-شىمىزغا ئهرزىيدۇ، بهلكىم بىز ئۇنىـڭ سـىرلىقايتا پىكىر قى-بىزنىڭ قايتا

  .ھېكمىتىنى ئاچالىشىمىز مۇمكىن
غان قۇرئـــان ۋه پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ئىســـالمنى تارقىتىشـــقا تايىنىـــدى

ئهمىلىيهتچىـــل يېتهكچىلىكـــى ۋه پهيغهمبىرىمىزنىــــڭ  ③ســـۈننهتلىرىنىڭ

                                     
ھهرىكهتلىرى، سـۈكۈت -سۆز، ئىش-مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ گهپ -سۈننهت  ③
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بۇ پىرىنسىپلىق يېتهكچىلىك، . ھهدىسلىرىنىڭ ھهممىسى ئالدىمىزدا تۇرۇپتۇ
ـــاھابىال ـــۇددى س ـــدۇخ ـــراھ بولۇۋاتى ـــۇ ھهم ـــدهك بىزگىم ـــراھ بولغان . رغا ھهم

ئهلچىسى ئالهمـدىن ئـۆتكهن، لـېكىن ئوخشىمايدىغان يېرى پهقهت ئالالھنىڭ 
. ئىسالمنىڭ بىرىنچى ئهۋالدلىرىدهك قهھرىمانالر قايتا مهيدانغا كېلىپ باقمىدى

با بۇنـداق بولۇشـتىكى سـىر ھۆرمهتلىـك پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئالالھنىـڭ هئهج
  دهرگاھىغا قايتقانلىقىدىمۇ؟

لىشى بولۇشى ئىسالمنىڭ تارقى ھاياتئهگهر پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ 
ۋه ئۇنىڭ مول مېۋه بېرىشىنىڭ زۆرۈر شهرتى بولىدىغان بولسا، ئۇنداقتا ئـالالھ 
ھهرگىزمۇ ئىسالمنى پۈتۈن ئىنسانىيهتكه يۈزلهندۈرمىگهن، ئۇنى ئهڭ ئاخىرقى 

قىلمىغـان، ئهڭ ئـاخىرقى دهقىقىگىـچه پۈتـۈن ئىنسـانىيهتنىڭ ) بـۇرچ(ۋهزىپه 
  .بارلىقىنى ئىسالمغا تاپشۇرمىغان بوالتتى

نهسىھهت بولغان قۇرئاننى جهزمهن -ېكىن، ئالالھ پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ۋهزل
ـــىنىڭ  ـــدى، ئىســـالمنىڭ تارقىلىش ـــان جاكارلى ـــدىغانلىقىنى ئاللىقاچ قوغداي
پهيغهمبىرىمىزدىن كېيىن يهنىـال مـول مېـۋه بېرىـدىغانلىقىنى ئـالالھ ئهلـۋهتته 

ـــدۇ ـــۇڭا . بىلى ـــال 23ش ـــيىن، ئ ـــدىن كې ـــادا قىلغان ـــۇرچنى ئ ـــق ب الھ يىللى
ئهمما ئىسالمنى تاكى قىيامهت . پهيغهمبىرىمىزنى ئۆز دهرگاھىغا ئېلىپ كهتتى

شۇڭا پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئالالھنىـڭ دهرگاھىغـا . كۈنىگىچه قالدۇرۇپ قويىدۇ
قايتقـانلىقى بـۇ ئهھــۋالالرنى چۈشـهندۈرۈپ بېرهلمهيـدۇ، ھهم بــۇ بىـر ئــاقىالنه 

  .مۇالھىزىمۇ ئهمهس
پهيغهمبىرىمىزنىـڭ . لهرنى ئىزدىشىمىز كېرهكئۇنداقتا، بىز باشقا سهۋهب

بهلكىـم بـۇ مهنـبهده . زۇق ئالغان مهنبىـئىگه قـاراپ باقـايلىوساھابىلىرىنىڭ ئ
ئاللىقاچــان بهزى ئۆزگىرىشــلهر بولغــان بولۇشــى مــۇمكىن، بىــز يهنه ئــۇالرنى 
تهربىيىلىگهن ئاشۇ تۇرمۇش يولىنى يهنه تهتقىق قىلىـپ باقـايلى، بهلكىـم بـۇ 

  .لىدا ئۆزگىرىش بولغان بولۇشى مۇمكىنتۇرمۇش يو
 -)بۇالق(زۇقلۇق ئالغان بىردىنبىر مهنبه وپهيغهمبىرىمىزنىڭ ساھابىلىرى ئ

دهل قۇرئان، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتى ۋه يېتهكچىلىكىگه كهلسهك، 
نۇرغــۇن ئېقىنلىــرى ئىچىــدىكى بىــر ) بۇالقنىــڭ(ئــۇ پهقهت ئاشــۇ مهنبهنىــڭ 

ـــــېقىن ـــــ. ئ ـــــادىن مۇئمىنلهرنى ـــــۇ ئهنھ ـــــى ئائىشـــــه رهزىيهلالھ ڭ ئانىس

                                                                             
ئىشـــلىرى، تۇرمـــۇش يـــولى ۋه ئهمىلىيهتچىـــل ) كۆڭلىـــده ئېتىـــراپ قىلغـــان(قىلغـــان 

  .ىدۇيېتهكچىلىكىنى كۆرسىت
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ــــــۇ زات ــــــورالغاندا، ئ ــــــۇق س ــــــى توغرۇل ــــــڭ ئهخالق : پهيغهمبىرىمىزنى
  .دېگهن» دهل قۇرئان -پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهخالقى«

ئۇنداقتا، قۇرئان دهل ئۇالرنىڭ قهلبىنى ياشـارتقان بـۇالق، ئـۇالر قۇرئـاننى 
ن ئۇنۋېرسـىتېتىدا ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىنىڭ ئـۆلچىمى قىلغـان، قۇرئـا

بۇنىڭ سـهۋهبى ئهينـى ۋاقىتتـا ئىنسـانىيهت . تهربىيىلىنىپ ئوقۇش پۈتتۈرگهن
ـــم ـــيهت، ئىلى ـــپهت، مهدهنى ـــگه -مهرى ـــا ئى ـــق ۋه تهتقىقاتق پهن، يېزىقچىلى

ئهينى ۋاقىتتا رىمنىڭ ! بولمىغانلىقتىن ئهمهس، ھهرگىزمۇ بۇ سهۋهبتىن ئهمهس
نكى كۈنـده ۈۈمى بـار بولـۇپ، بۈگـمهرىپهت ۋه مهدهنىيىتـى، كىتـابلىرى ۋه تـۈز

ياۋرۇپا يهنىال ئۇنىڭ تهرهققىيات جهريانىنى ئاساس قىلىپ تۇرمـۇش تـۈزۈمىنى 
بهرپا قىلىۋاتىدۇ، بۇنىڭدىن باشقا يهنه يۇناننىڭ مهدهنىيهت مىراسلىرى بولۇپ، 
ئۇنىــــڭ لوگىكــــا، پهلســــهپه ۋه ســــهنئىتى، بۈگــــۈنگه قهدهر يهنىــــال غهرب 

ئهينــى ۋاقىتتــا پارســالرنىڭ مهدهنىيىتــى . ىۋاتىــدۇئىدىيىســىنىڭ مهنبىئــى بول
بولۇپ، ئۇنىڭ سهنئىتى ۋه شېئىرلىرى، رىۋايهتلهر ۋه ھېكايىلىرى، ئېتىقـادى 

يهنه يىراق شهرقتىكى . ۋه دىنىي ئهقىدىلىرى، سىياسىيسى ۋه تۈزۈمى بار ئىدى
-جۇڭگو مهدهنىيىتى، جهنۇبى ئاسىيادىكى ھىندى مهدهنىيىتى قاتارلىقالر بىـر

ئهينى ۋاقىتتىكى رىـم ۋه پـارس مهدهنىيىتـى شـىمالدىن . ىرىدىن قېلىشمايتتىب
بولۇپمـۇ يهھـۇدى دىنـى . يېرىم ئارىلىنى قورشاپ تـۇراتتى بجهنۇبقىچه، ئهره

مۇخلىسلىرى ۋه خىرىستىئان دىنى مۇخلىسـلىرى يېـرىم ئارالنىـڭ مهركىـزى 
ىڭ دهسـلهپكى بۇنىڭدىن كۆرۈشكه بولىدۇكى، ئىسـالمن. رايۇنلىرىدا ياشايتتى

قـۇۋۋىتىنى -مهزگىلىده، بىرىنچى ئهۋالد قهھرىمانالر پۈتـۈن ۋۇجـۇدى ۋه زېھنـى
قۇرئــانغىال قاراتقــان، بۇنىڭــدىكى ســهۋهب ئهينــى  -پهقهت ئالالھنىــڭ كىتــاۋى

مهرىپهتنىڭ يېتهرسـىز بولغـانلىقى يـاكى مهدهنىيهتنىـڭ -ۋاقىتتا دۇنيادا ئىلىم
بۇرۇنال تۈزۈلگهن سـىتراتىگىيه ۋه كهمچىللىكىدىن ئهمهس، بهلكى، بىر خىل 

بىـــر خىـــل پىالنالشـــتىن بولغـــان، بـــۇ نـــۇقتىنى ئهينـــى ۋاقىتتـــا مـــۇھهممهد 
نـى »تهۋرات«ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قولىدا بىـر ۋاراق 

كۆتۈرۈۋالغــانلىقىنى كــۆرۈپ ناھــايىتى ئاچچىقالنغــانلىقى ھهققىــدىكى ۋهقه 
ئــالالھ بىــلهن «: ئــۆز ۋاقتىــدا پهيغهمبىرىمىــز. دۇئـارقىلىق دهلىللهشــكه بولىــ

قهسهمكى، مۇسا ئهلهيھىسساالم ئـاراڭالردا ھايـات بولغـان تهقـدىردىمۇ، پهقهت 
  )جابىردىن رىۋايهت قىلىنغان(» .ماڭا ئهگىشهتتى

دهرھهقىــــقهت، پهيغهمــــبهر ئهلهيھىسســــاالم ئىســــالمنىڭ دهســــلهپكى 
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غان مهنبهنـى مهقسـهتلىك ھالـدا زۇق ئالىـدىومهزگىللىرىده، ساھابىالر روھى ئـ
ئالالھنىڭ كىتابى دائىرىسى ئىچىدىال چهكلهپ، ئۇالرنىڭ ئىچكـى دۇنياسـىغا 
ئالالھنىــڭ كىتــابىنى ســىڭدۈرۈپ، پهقهت ئالالھنىــڭ كىتــابىنىال ئــۇالر ئهمهل 

مانا بۇ پهيغهمبىرىمىز . قىلىدىغان توغرا يولنىڭ يېتهكچى پىرىنسىپى قىلغان
ھۇ باشقا بىـر مهنـبهدىن بىـر نهرسـىلهرنى ئىزدىمهكچـى ئۇمهر رهزىيهلالھۇ ئهن

  .بولغاندا شۇنچه ئاچچىقالپ كېتىشنىڭ سهۋهبى
ھوشـى جايىـدا، -پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىـر ئهۋالد قهلبـى پـاك، ئهقلـى

ئىدىيىســى ســاغالم، روھــى ھــالىتى ســاپ، ۋۇجــۇدى پــاك بولغــان ئىقتىــدارلىق 
ىلغان بولۇپ، ئۇالر مـۇقهددهس كىشىلهرنى يېتىشتۈرۈپ چىقىشنى مهقسهت ق

قۇرئان كهرىمده كۆرسىتىلگهن تۇرمۇش يولىدىن باشـقا بـارلىق نهرسـىلهرنىڭ 
  .تهسىرلىرىنى چۆرۈپ تاشلىۋهتكهن

قۇرئان روھى سىڭدۈرۈلگهن ئۇ بىر ئهۋالد ئىقتىدارلىق كىشىلهر، تارىختا 
بهردى؟ بىراق، كېيىن نېمه ئىش يۈز . مىسلى كۆرۈلمىگهن تۆھپىلهرنى ياراتتى

كېيىنكى ھهر قايسى دهۋرلهردىكى كىشىلهر مهنىۋى ! بۇ بۇالق بۇلغىنىپ كهتتى
ــ ــا وئ ــۇ بۇالقق ــدىغان ب ــبهگه(زۇق ئالى ــان پهلسهپىســى ۋه لوگىكىســى، ) مهن يۇن

ــدىيىۋى ئېڭــى، يهھــۇدى دىنىنىــڭ -پارســالرنىڭ ئهپســانه ھېكــايىلىرى ۋه ئى
ھىيهت نهزهرىيىسى ۋه ئىسرائىلىيىچه ئهپسانىلىرى، خىرىستىئان دىنىنىڭ ئىال

. داشــقاللىرى ســىڭىپ كىــردى-باشــقا ھهر خىــل مهدهنىيهتلهرنىــڭ ئهخــلهت
ــڭ ھهممىســى  ــان تهپســىرى ۋه ئىســالمنىڭ «بۇالرنى ــۇش ‹قۇرئ ــالالھنى تون ئ

بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه شهرىئهت ۋه ئهقىده . گه سىڭىپ كىردى›»ئىلمى
قهھرىمانالردىن كېيىنكى  بىرىنچى ئهۋالد. ئىلمى ئىچىگىمۇ سىڭىپ كىردى

ھهر قايسى دهۋرلهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى ئاشۇ بۇلغىنىـپ كهتـكهن 
شـۇڭا، ئاشـۇ پـارالق بىـر ئهۋالد قايتـا . زۇق ئېلىـپ تهربىيىلهنـدىوبۇالقتىن ئـ

  .دىمىبارلىققا كهل
نىـڭ بۇلغىنىشـى كېيىنكــى ھهر )بــۇالق(شۈبھىسـىزكى، بىرىنچـى مهنـبه 

ۇسـۇلمانالر بىـلهن تهڭداشسـىز بىـر ئهۋالد قهھرىمـانالر قايسى دهۋرلهردىكى م
  .ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى روشهن پهرقنىڭ بولۇشىدىكى تۈپ سهۋهب

نىڭ بۇلغىنىشىدىن باشـقا يهنه بىـر تـۈپ )بۇالق(بۇنىڭدىن سىرت، مهنبه 
سهۋهبمۇ بار، ئۇ بولسىمۇ ئاشۇ بىر ئهۋالد تهڭداشسىز قهھرىمانالرنىڭ قۇرئان 

  .ۇل قىلىش ئۇسۇلىنىڭ ئۆزگىچه بولغانلىقىداۋهھيىسىنى قوب
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دهرھهقىقهت، بىرىنچى ئهۋالد دانىشمهنلهرنىڭ قۇرئـاننى ئۆزلهشتۈرۈشـى 
ئاتىلىشــنى » بىلىملىـك، مهدهنىيهتلىــك«يــاكى » ئوقــۇپ قويـۇش«ھهرگىزمـۇ 

مهقســهت قىلمــايتتى، قۇرئانــدىن زوقلىــنىش ۋه ھــۇزۇر ئېلىشــنىمۇ مهقســهت 
ىكى ھهر قانـداق بىـر كىشـىنىڭ قۇرئـاننى قوبـۇل ئۇالرنىڭ ئىچىـد. قىلمايتتى

قىلىشى پهقهتال ئۆزلىرىنىڭ مهدهنىيهت ساپاسـىنى يـۇقىرى كۆتـۈرۈش ئۈچـۈن 
ئهمهس ئىدى، ياكى ئۆزلىرىنىڭ بىلىم خهزىنىسىده بهزى ئهقىـده ۋه شـهرىئهت 
جهھهتتىكى بىلىملىرىنى كۆپهيتىش ئۈچۈن بولماسـتىن، بهلكـى ئۆزلىرىنىـڭ 

ۋه ئۆزلىرى ھايات كهچۈرىۋاتقان پۈتكۈل ئورتاق گهۋدىنىڭ شهخسىي ئىشلىرى 
. ئىشلىرى توغرىسىدىكى بـۇيرۇقالرنى ئـالالھ تهرهپـتىن قوبـۇل قىلىـش ئىـدى

ھهمــده ئــۆزى ۋه ئــۆزى ياشــاۋاتقان ئورتــاق گهۋدىنىــڭ ھايــاتى ھهققىــدىكى 
خـۇددى جهڭگـاھتىكى . كۆرسهتمىلهرنى ئالالھ تهرهپتىن قوبۇل قىلىـش ئىـدى

ـــال  جهڭچـــى ھهر ـــۇيرۇقىنى تاپشـــۇرۇۋېلىپ دهرھ ـــش ب ـــۇرۇش قىلى ـــۈنى ئ ك
ئهمىلىلهشتۈرگهنگه ئوخشاش، ئاڭلىغـان ھامـان دهرھـال ئهمىلىـي ئىشـلىرىدا 

چــۈنكى ئــۇ ئۆتهشــكه تېگىشــلىك مهجبـــۇرىيىتىمنى ! ئىزچىلالشــتۇراتتى
خىل مهسئۇلىيهتلهرنى قوبـۇل -كۆپهيتىۋاتىمهن، زىممهمگه يۈكلهنگهن خىلمۇ

شۇڭا ئىبنى مهسئۇدنىڭ رىۋايىتىگه ئاساسالنغاندا، . قارايتتى قىلىۋاتىمهن، دهپ
ئۇالر ھهر كۈنى پهقهت ئون ئايهتنى قوبۇل قىلىش بىلهن قانائهتلىنهتتى، ھهمده 

  .ئېسىده تۇتۇۋاالتتى، ئهمىلىيىتىده كۆرسىتهتتى
بۇ خىل روھ، دهل بـۇ خىـل ئهمهلـده كۆرسـىتىش ئۈچـۈن ۋهھيىنـى قوبـۇل 

چــۈن قۇرئانــدىن زوقلىــنىش ئۇپــۇقىنى ۋه بىلىــم ئــۇالر ئۈ -قىلىــش روھــى
ــپ بهردى ــق قىلىــش، . خهزىنىســىنى ئېچى ــۇالر تهتقى ــا ئ ــى ۋاقىتت ئهگهر ئهين

ئۈگىنىش، ئوقۇش ھېسسىياتى بىـلهن قۇرئانغـا ئىنـتىلگهن بولسـا، بـۇ دهرۋازا 
ــوالتتى ــان ب ــۈن ئېچىلمىغ ــۇالر ئۈچ ــلىرىنى . ئ ــڭ ئىش ــل روھ ئۇالرنى ــۇ خى ب

ىڭ يۈكىنى يهڭگىللهتتـى، ئـۇالرنى قۇرئـان بىـلهن بىـر ئاسانالشتۇردى، ئۇالرن
ھهمده ئۇنى ئۇالرنىڭ قهلبى ۋه تۇرمۇشىغا سىڭدۈرۈپ، . گهۋدىگه ئايالندۇردى

بىر خىل تهسـهۋۋۇر قىلغۇسـىز . بىر خىل جانلىق تۇرمۇش يولىغا تۇتاشتۇردى
ۋه قهلهم بىلهن تهسۋىرلىگۈسـىز تهسـىرلىك، جـانلىق مهدهنىيهتنـى، ئۇلۇغـۋار 

  .پىگه ئايالندۇرۇپ، ھايات مۇساپىسىنى ئۆزگهرتتىتۆھ
بۇ قۇرئان ئۆزىنىـڭ خهزىنىسـىنى، مۇشـۇ خىـل روھ بىـلهن ئـۇنى قارشـى 

ــىلهرگه ــدىغان كىش ــده  -ئالى ــى پهقهت ئهمىلىيىتى ــان بىلىملىرىن ــگه بولغ ئى
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پاراسهت قامۇسـى -بۇ قۇرئان ئهقىل. ئىشلىتىدىغان كىشىلهرگه ئىنئام قىلىدۇ
لىنمىغان، ئهدهبىيات ۋه سهنئىتىدىن زوقلىنىش سۈپىتىدىمۇ سۈپىتىده نازىل قى

ـــل  ـــابالر ســـۈپىتىدىمۇ نازى ـــارىخى كىت ـــايهت ۋه ت ـــان، ھېك ـــل قىلىنمىغ نازى
 -قىلىنمىغان، ئهگهر قۇرئان بۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ دېگهنده

پهقهت بىر خىل تۇرمۇش يـولى، پۈتـۈنلهي بىـر خىـل ئىالھـى تۇرمۇشـى يـولى 
ئالالھ بۇ تۇرمۇش يولىنى بىر بۆلهك، بىر بـۆلهكتىن . ىده نازىل قىلىنغانسۈپىت

  .نازىل قىلغان

                                          
بۆلۈپ نازىل -دانه ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن ئۇنى بۆلۈپ-قۇرئاننى كىشىلهرگه دانه«
  )ئايهت-106 ئىلئىسرابهنى سۈره ( ».، ئۇنى تهدرىجى نازىل قىلدۇققىلدۇق

ــىز  ــڭ ئۆزلۈكس ــۇ ۋهزىيهتنى ــان، ئ ــل بولمىغ ــدىال نازى ــر قېتىم ــان بى قۇرئ
پىكىرنىـڭ تهدرىجـى ئۆسۈشـىگه، -يېڭىلىنىشىنىڭ ئېھتىياجىغا قاراپ، ئاڭ

ــاق  جهمئىــيهت ۋه تۇرمۇشــنىڭ تهدرىجــى شهكىللىنىشــى، مۇســۇلمانالر ئورت
ــهن گهۋدىســى  ــىلىلهرگه ئاساس ــي مهس ــگهن ئهمىلى ــتا دۇچ كهل ــال تۇرمۇش رېئ

ئهينـى ۋاقىتتــا ھهر بىـر ئـايهت يــاكى بىـر نهچــچه . تهدرىجـى نازىـل قىلىنغــان
ئــايهتلهر كهلگۈســىدىكى ئهھــۋالالر، مهخســۇس ۋهقهلهر ئۈچــۈن نازىــل بولغــان 
 بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا سۆز قىلىپ، ئۇالرغـا

ئۇالرنىـڭ . ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنىڭ ھهقىقىي ئهھۋاللىرىنى تهسـۋىرلهپ بېرىـدۇ
ئۇالرنىڭ ئىدىيه . ئىشلىرىغا قارىتا يېتهكچىلىك پىرىنسىپى بهلگىلهپ بېرىدۇ

ۋه ھهرىكىتىدىكى خاتالىقالرنى تۈزىتىدۇ، بارلىق ئىشلىرىدا ئۇالرنى ئۇالرنىـڭ 
ئۇالرغا ئالالھنىڭ كائىناتتىكى  .ئالالھ بىلهن رىشته باغلىتىدۇ -پهرۋهردىگارى

ـــتۇرىدۇ ـــدىلىرىنى تونۇش ـــنىڭ . نامايهن ـــالىي بېھىش ـــۆزلىرىنى ئهڭ ئ ـــۇالر ئ ئ
بوسۇغىسىدا، ئالالھنىڭ غهمخۇرلۇقى ۋه ياردىمى ئاستىدا، ئالالھنىڭ ھهممىنى 
ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۇلـۇغ قۇدرىتىنىـڭ سايىسـى ئاسـتىدا ياشـاۋاتقان ھـالهتته 

لىپ ئۇالر ئاشۇ توغرا ھهم مـۇقهددهس تۇرمـۇش يـولى شۇنداق قى. ھېس قىلىدۇ
  .ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ رېئال تۇرمۇشىنى تهرتىپكه سالىدۇ

دهرھهقىــقهت، ئاشــۇ بىــر ئهۋالد ئىقتىــدارلىق كىشــىلهرنى يېتىشــتۈرۈپ 
ۋهھيىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ئۇنى ئـۆز  -چىققان يېتهكچىلىك پىرىنسىپى
لـېكىن كېيىنكــى ھهر . مىلىلهشـتۈرۈش ئىـدىئهمىلىيىتىـده ۋه ئىشـلىرىدا ئه

قايسى دهۋرلهردىكى مۇسۇلمانالر قوبۇل قىلغان ۋهھيىنى تهتقىقات ۋه زوقلىنىش 
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شۈبھىسىزكى، مانا بۇ كېيىنكـى ھهر قايسـى دهۋرلهردىكـى . ئۈچۈن ئىشلهتتى
كهم ئۇچرايـدىغان -مۇسۇلمانالر بىلهن ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه ئىگه، كهمـدىن

الد ساھابىالر ئوتتۇرىسىدا پهرقنىڭ بولۇشىدىكى ئىككىنچى تۈپ ئاشۇ بىر ئهۋ
  .سهۋهب

بۇنىڭــدىن باشــقا يهنه دىقــقهت قىلىشــقا ۋه بايــان قىلىشــقا ئهرزىيــدىغان 
ئۇ ۋاقىتالردا، ناۋادا بىرهر كىم ئىسالمغا ئېتىقاد قىلسا : ئۈچىنچى سهۋهبمۇ بار

-كېسـىل ئـادا-زۈلشۇ ھامان جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ بارلىق ئىشلىرى بىلهن ئۈ
جـۇدا بولـۇپ، ئىسـالمى تۇرمۇشـى بىـردىنال ئـۇنى بىـر يېڭـى دهۋرگه باشــالپ 
ــارلىق  كىرگهنــدهك ھــېس قىلىــپ، جــاھىلىيهت دهۋرىنىــڭ تۇرمۇشــى بىــلهن ب
ئاالقىســـىنى ئـــۈزۈپ، ئۇالرنىـــڭ ھهممىســـىنى ئىســـالم بىـــلهن قهتئىــــي 

يارلىق سىغىشالمايدىغان ئىپالسـلىق دهپ قـاراپ، يـۇقىرى دهرىجىـدىكى ھۇشـ
بىلهن ئىلگىرى ئۇنىڭغـا ناھـايىتى تونۇشـلۇق بولغـان جـاھىلىيهت دهۋرىنىـڭ 

كۆزلىرى بىلهن گۇمـانلىق نهزهر سـاالتتى، بـۇ خىـل  ربارلىق ئىشلىرىغا ئۆتكۈ
ھهر . ڭى قىبلىنامىسىگه ئهمهل قىالتتىىپيىپۇزىتسىيه بىلهن ئۇ ئىسالمنىڭ ي

كهلگهنـده، ئهنئهنىـۋى  خاھىشى ئۆزى ئۈسـتىدىن غالىـب-قېتىم ئۇنىڭ نهپسى
ناچار ئادهتلهر ئۇنى ئۆزىگه تارتقاندا، ھهر قېـتىم ئـۇ ئىسـالمى بـۇرچىنى ئـادا 
ــۆزىنى خاتاالشــقان، گۇناھكــار ھــېس قىلىــپ،  ــا، دهرھــال ئ قىاللمىغــان ۋاقىتت

ــڭ ئىدىيىســى ۋه -قىلمىــش ــده ئۆزىنى ــاكالپ، ھهم ــۇپ، پ ئهتمىشــلىرىنى يۇي
هن بىردهك بولۇشى ئۈچۈن قايتىدىن ھهرىكىتىنىڭ قۇرئاننىڭ كۆرسهتمىسى بىل

  .تىرىشىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن تونۇپ يېتىدۇ
ئۇنىڭ جاھىلىيهت دهۋردىكى ئهھۋالى بىـلهن ئىسـالمنى قوبـۇل قىلغانـدىن 

بۇنىـڭ . كېيىنكى قىياپىتى ئوتتۇرىسىدا غايهت زور ئىدىيىۋى ھاڭ پهيدا بولىدۇ
نىـــڭ ئىجتىمـــائىي مـــۇھىتى ۋه ئىجتىمـــائىي بىـــلهن ئـــۇ جـــاھىلىيهت دهۋرى

گهرچه ئۇالر يهنىال . رانى ئايرىيدۇىچىگ-كېسىل چهك-مۇناسىۋىتى بىلهن ئۈزۈل
كهلـدى قىلىـپ -سېتىق ۋه كۈندىلىك تۇرمۇشتا باردى-مۇشرىكالر بىلهن سودا

تتىن ئايرىلىـپ، ىتۇرسىمۇ، ئهڭ ئاخىرىدا ئاشـۇ نـادانلىق ۋه جاھالهتلىـك مـۇھ
جـۇدا -چـۈنكى ئىـدىيىۋى جهھهتتىكـى ئـادا. ا قايتىپ كېلىدۇئىسالمى مۇھىتق

كهلـدى قىلىـش باشـقا بىـر -بولۇش بىر ئىش، كۈندىلىك تۇرمۇشـتىكى بـاردى
-ئۇنىڭ ئهنئهنىـۋى تونۇشـى، ئـۆرپ -ئۇ جاھالهتپهرهسلىك مۇھىتىدىن. ئىش

كېسىل قۇتۇلـۇپ چىقىـدۇ، دهل -ئۈزۈل -ئادىتى ۋه ئىجتىمائىي مۇناسىۋىتىدىن
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تۇلۇش مۇشرىكلىك ئېتىقادىدىن يـالغۇز ئالالھقـا ئېتىقـاد قىلىشـقا بۇ خىل قۇ
، جاھالهتپهرهسلىك دۇنيا قارىشىدىن ئىسالمى دۇنيا قاراشقا )تهۋھىد ئېتىقادىغا(
كېلىشكه سـهۋهب بولـۇپ، ) ھاياتلىق ۋه مهۋجۇتلۇق ھهققىدىكى دۇنيا قاراشقا(
ا قىلىـدۇ، ئۇنىـڭ ڭى ئىسالمى جهمئىيهتكه بولغان تارتىش كۈچىنى پهيدىپيىي
نىـڭ سـاداقىتى، ئىتـائهت قىلىشـى، ۆزىڭى رهھبهرلىكىگه بويسـۇنۇپ، ئىپيىي

ئهگىشىشى قاتارلىقالرنىـڭ ھهممىسـىنى بـۇ جهمئىـيهتكه، بـۇ رهھـبهرلىككه 
  .تاپشۇرىدۇ

ــن  ــۇ يهردى ــاپه مۇش ــى مۇس ــۇ يهرده، يېڭ ــى دهل ب ــڭ دوقمۇش ــۆت يولنى ت
اڭغــان بــارلىق ئهنئهنىــۋى جــاھىلىيهت جهمئىيىتىنىــڭ ئۇنىڭغــا ت. باشــلىنىدۇ

پىكىــر ۋه قىمــمهت قارىشــىنىڭ -كۈچلهرنىــڭ ئېغىــر بېســىمى، بــارلىق ئــاڭ
خۇراملىق بىـلهن يېڭـى -ئازاده ھهم خوشال-كونتروللۇقىدىن قۇتۇلۇپ، ئهركىن

گهرچه ئۇ زىيانكهشـلىك ۋه بېسـىمغا دۇچـار بولسـىمۇ، . مۇساپىگه ئاتلىنىدۇ
ــاڭ ــڭ ئ ــېكىن، جــاھىلىيهت جهمئىيىتىنى ــۈچلىرى پىكــ-ل ــۋى ك رى ۋه ئهنئهنى

  .ئۇنىڭغا قارىتا ئامالسىز قالىدۇ
بۈگۈن بىز، ئىسـالم ئهمـدىال بىخلىـنىش بىـلهن دۇچ كهلـگهن ئاشـۇ خىـل 
ــالهتتىكى  ــك ھ ــدىغان جاھالهتلى ــلهن قىلــچه پهرقلهنمهي جاھالهتپهرهســلىك بى
ـــان  ـــك بولغ ـــدىنمۇ زۇلمهتلى ـــۇ ۋاقىتتىكى ـــاكى ئ ـــاۋاتىمىز، ي ـــتا ياش تۇرمۇش

ــــ ــــڭ ھهممىســــى جاھالهتپهرهس ــــاۋاتىمىز، ئهتراپىمىزنى ــــده ياش لىك ئىچى
ــاڭ -جاھالهتپهرهســلىك ــۆرپ-كىشــىلهرنىڭ ئ ــا قارىشــى، ئ -پىكــرى ۋه دۇني

ئىســالم «ھهتتــا بىــز  -تــۈزۈمى-ئــادهتلىرى، مهدهنىــيهت مهنبىئــى، قــانۇن
ـــالى«، »مهدهنىيىتـــى ئىســـالم «، »ئىســـالم پهلسهپىســـى«، »ئىســـالم ماتېرىي
ــى ــان زور » ئىدىيىس ــل دهپ قارىغ ــۇ خى ــى ب ــىلهرنىڭ ھهممىس ــىم نهرس قىس

  !!!جاھالهتپهرهسلىكنىڭ ساختا بويۇملىرى
شۇڭالشقا، ئىسالم قىممهت قارىشى قهلبىمىزنىـڭ چوڭقـۇر قاتلىمىـدىن 
ــا قارىشــى كــاللىمىزدا ئېنىــق چۈشىنىشــكه  توغرىالنمايــدىكهن، ئىســالم دۇني

ه ئىـــگه بواللمايـــدۇ، شـــۇڭا ئىســـالمنىڭ دهســـلهپكى مهزگىلىـــد) تونۇشـــقا(
يېتىشتۈرۈلگهندهك ئاشۇ بىر ئهۋالد قابىل كىشىلهر بىزنىڭ ئارىمىزدا قايتىدىن 

  .كۆپلهپ مهيدانغا كهلمهيدۇ
ئۇنداقتا ئىسالمى ھهرىكهت يولىدا، ئۇنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىده ۋه ئـۇنى 

چىقىرىش مهزگىلىده، بىز تايىنىپ ياشايدىغان جاھالهتپهرهسـلىكنىڭ  قاۋۇجۇد
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ئالـدى . وقۇم تهلتۆكـۈس چىقىرىـپ تاشلىشـىمىز الزىـمبارلىق تهسىرلىرىنى چ
زۇق ئالغان بۇالققـا قايتىشـىمىز وئاشۇ قهھرىمانالر ئ -بىلهن چوقۇم پاك بۇالققا

بۇ بۇالقنى ئالالھ ئۆزى قوغدايدۇ، بۇ بۇالق ھهم بۇلغانمىغـان، ھهم باشـقا . الزىم
ىـپ ئـۇنى بىز بۇ بۇالققا قايتىـپ كېل. نهرسىلهر بىلهن ئارىلىشىپ كهتمىگهن

دۇنيــا قارىشــىمىزغا ســىڭدۈرۈپ، كائىناتنىــڭ مهۋجۇتلۇقىنىــڭ ھهقىقىتــى ۋه 
بـــۇ ئىككـــى خىـــل مهۋجۇتلـــۇق (ئىنســـانىيهت مهۋجۇدلۇقىنىـــڭ ھهقىقىتـــى 

ــڭ  ــلهن ھهقىقهتنى ــۇالر بى ــارلىق مۇناســىۋهتلهر شــۇنداقال ئ ئوتتۇرىســىدىكى ب
ايرىـپ، نىـڭ ئـالالھ ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋىتىنى ئ)مۇكهممهل مهۋجۇتلـۇقى

شۇنىڭ بىلهن كىشىلىك تۇرمـۇش نـۇقتىئىنهزىرىمىز، قىمـمهت قارىشـىمىز، 
ئهخالق ئۆلچىمى قارىشىمىز، شۇنداقال سىياسىي، ئىقتىسادى، قانۇن، تۈزۈم ۋه 
تۇرمۇشـىمىزنىڭ ھهر خىـل يېتهكچىلىــك پىرىنسـىپلىرىغا سىڭدۈرۈشــىمىز 

  .الزىم
ل قىلىپ ئۇنى تهتقىقات ۋه بىز بۇ بۇالققا قايتقان ۋاقتىمىزدا، ۋهھيىنى قوبۇ

زوقلىـــنىش ئۈچـــۈن قىزىقىشـــنى مهقســـهت قىلماســـتىن، بهلكـــى ئـــۇنى 
ئهمىلىيىتىمىزده ۋه ئىشـلىرىمىزدا كۆرسـىتهلهيدىغان روھنـى ھازىرلىشـىمىز 

ــــى زادى نــــېمىگه . زۆرۈر ــــڭ بىزن ــــپ، بــــۇ بۇالقنى ــــپ كېلى ــــز قايتى بى
كۆرسىتىشىمىز  ئايالندۇرىدىغانلىقىنى چۈشىنىشىمىز، ئاندىن كېيىن ئهمهلده

قــايتىش يولىــدا، ئىالھــى كىتابنىـڭ ئاجايىــب ســهنئىتىنى، ئادهمنىــڭ . كېـرهك
ــدىغان  ــران قالدۇرى ــادهمنى ھهي ــالىدىغان نهپســلىكىنى، ئ ــگه س ــى لهرزى قهلبىن

ئۇندىن باشقا يهنه قۇرئاننىڭ تهڭداشسىز ئۇسلوبتىكى . مهنزىرىنى كۆرهلهيمىز
تقىقـــاتچى ۋه زوقالنغـــۇچىالر روھ پهلسهپىســى، شـــۇنداقال باشـــقا بـــارلىق ته

لــېكىن بىــز بــۇالرنى . ئىنتىلىــدىغان بــارلىق نهرســىلهر بىــلهن ئۇچرىشــىمىز
. ۋهھيىنى قوبۇل قىلىش ۋاقتىدىكى ئهڭ مۇھىم نىشانىمىز قىلماسلىقىمىز الزىم

ــش قىلىشــقا  ــى نــېمه ئى ــانىمىز قۇرئاننىــڭ بىزن ــڭ ئهڭ مــۇھىم نىش بىزنى
ــزدىن ت ــان بى ــدىغانلىقىنى، قۇرئ ــۇق بۇيرۇي ونۇشــنى مهقســهت قىلغــان ئومۇمل

ــان بىــزدىن كــۈتكهن ئالالھقــا بولغــان  ــېمه ئىكهنلىكىنــى، قۇرئ قارىشــىنىڭ ن
ھېسسىياتىمىزنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى، ئهخالق ئۆلچىمى، سىياسىي تۈزۈم، 

  .رېئال تۇرمۇش تۈزۈلمىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ئايدىڭ بولۇشى كېرهك
اھىلىيهت جهمئىيىتىنىڭ ئېغىر بېسـىمىدىن بۇنىڭ ئۈچۈن، بىز چوقۇم ج

ــاراش،  ــا ق ــلىك دۇني ــدىيىمىزدىكى جاھالهتپهرهس ــۇ ئى ــىمىز، بولۇپم قۇتۇلىش
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. ئادهت، جاھالهتلىك يېتهكچىلىكتىن قۇتۇلۇشـىمىز الزىـم-جاھالهتلىك ئۆرپ
بىزنىڭ ۋهزىپىمىـز ھهرگىزمـۇ جاھالهتپهرهسـلىكنىڭ ھـازىرقى ھـالىتى بىـلهن 

ئۇنىڭغـا بـاش ئېگىشـمۇ ئهمهس، چـۈنكى ئۇنىـڭ مۇرهسسه قىلىـش ئهمهس، 
ــلهن  ــڭ بى ــۇ ئۇنى ــى ھهرگىزم ــاراكتېرى، بىزن ــك خ ــادان ۋه جاھالهتلى ــداق ن ئۇن

ئالدى بىـلهن ئـۆزىمىزنى ئىسـالھ : مۇرهسسه قىلدۇرمايدۇ، بىزنىڭ ۋهزىپىمىز
  .قىلىش، ئهڭ ئاخىرىدا بۇ خىل جهمئىيهتنى ئىسالھ قىلىشتىن ئىبارهت

هزىپىمىــز بــۇ خىــل ئىجتىمــائىي رېئــاللىقنى بىزنىــڭ تېخىمــۇ مــۇھىم ۋ
ئىسالھ قىلىـپ، جاھالهتپهرهسـلىكنىڭ ھـازىرقى ھـالىتىنى تـۈپ يىلتىزىـدىن 
قۇمـۇرۇپ تاشــالش، بـۇ خىــل ھــالهت ئىسـالمى تۇرمــۇش يـولى، ئىســالم دۇنيــا 

ئـۇ زوراۋانلىـق ۋه بېسـىمغا تايىنىـپ . قارىشى بىلهن ھهرگىـز سىغىشـالمايدۇ
چه ياشايدىغان ھوقـۇقىمىزنى ۋه ئهركىنلىكىمىزنـى بىزنىڭ ئىسالمى يول بويى

  .تارتىۋالدى
ـــۇ خىـــل  ـــۆزىمىزنى ب بىزنىـــڭ مۇســـاپىمىزدىكى بىرىنچـــى باســـقۇچ، ئ
ــا  جاھالهتپهرهســلىك جهمئىــيهت، شــۇنداقال ئۇنىــڭ قىمــمهت قارىشــى ۋه دۇني
قارىشــىنىڭ ســىرتىغا قويــۇش، بىــز ئۇنىــڭ بىــلهن يېــرىم يولــدا ئۇچرىشــىپ 

، ئۆزىمىزنىڭ قىممهت قارىشى ۋه دۇنيا قارىشىمىزنى مۇرهسسه قىلىش ئۈچۈن
باشـقا دۇنيـا، -بىز ئۇالر بىلهن باشقا. ك ئۆزگهرتىشىمىزگه بولمايدۇلىقىلچى

جـۇدا، چـۈنكى ھهر قېـتىم ئـۇالر بىـلهن ئورتـاق ھالـدا بىـر قهدهم -قهتئىي ئـادا
 ئالىدىكهنمىز، بىز ئۆزىمىزنىڭ تۇرمۇش يولىمىزنى يۇقۇتۇپ قويىمىز، يولدىن

  .ئازىمىز
ــا ــر -بىــز نۇرغــۇن جاپ ــدا ئېغى ــۇ يول ــولىمىز، ب مۇشــهققهتلهرگه دۇچــار ب

ـــانالرنى بېرىمىـــز ـــۆلهيمىز، قۇرب ـــى ت ـــۇنجى ئهۋالد . بهدهللهرن ـــز پهقهت ت بى
ــولى ــگه ئاشــۇرغان ئىالھــى  -قهھرىمانالرنىــڭ ي ــارقىلىق ئهمهل ــالالھ ئــۇالر ئ ئ

هلىـبه قىلغـان تۇرمۇش يولى، ئـۇالر ئـارقىلىق جاھالهتپهرهسـلىك ئۈسـتىدىن غ
يولدىن ماڭماقچى بولىدىكهنمىز، ئۇنداقتا بىزنىڭ خـالىغىنىمىزنى قىلىـدىغان 

  .ئىككىنچى خىل تاللىشىمىز بولمايدۇ
تۇرمۇش يولىمىزنىڭ يېتهكچىلىك پىرىنسىپى، مهۋقهنىڭ ئاالھىدىلىكى، 
يولنىڭ ماھىيىتىگه نىسبهتهن دائىم سـهگهكلىكنى سـاقالش، ھهقىـقهتهن ئهڭ 

بىز پهقهت مۇشۇ يولدا ماڭغـان ۋاقتىمىـزدىال، ئانـدىن ئاشـۇ . شتۇرياخشى تالال
بىـــــــر ئهۋالد مهشـــــــھۇر، تهڭداشســـــــىز قهھرىمانالرغـــــــا ئوخشـــــــاش، 
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 .جاھالهتپهرهسلىكنىڭ پاتقىقىدىن قۇتۇالاليمىز
  
  

  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
  
  تۇنجى ئهۋالد قهھرىمانالرنى بارلىققا كهلتۈرگهن تۈپ سهۋهبلهر قايسى؟. 1
ـــ. 2 ـــانالردهك كېيىنك ـــۇنجى ئهۋالد قهھرىم ـــۈن ت ـــېمه ئۈچ ى دهۋرلهرده ن

كىشىلهر ئۇنداق زور ساندا مهيدانغا كهلمىـدى؟ بۇنىـڭ ئوبيىكتىـپ سـهۋهبىنى 
  تهھلىل قىلىڭ؟

تۇنجى ئهۋالد قهھرىمانالردهك كىشىلهرنىڭ يېتىشىپ چىقىشى ئۈچۈن . 3
  قانداق قىلىش كېرهك؟

  

  قۇرئان كۆرسهتكهن يولنىڭ ماھىيىتى

يىلدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا نازىل بولغان  13نىڭ مهككىدىكى قۇرئان
ئايهتلىرىده، پهقهت بىرال تېما چۈشهندۈرۈلگهن، گهرچه بايان قىلىش ئۇسـۇلى 
ئاساسهن قايتىالنمىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ تېمىمۇ ئۆزگهرتىلمىگهن بولۇپ، 

ا يېڭى شهكىل ئاتا قۇرئاننىڭ ئهدهبىي ئىستىلى ھهر بىر قېتىم بايان قىلىنغاند
قىلـــدى، ھهتتـــا ئـــۇ ھهر قېتىمـــدا ئـــۇ تېمىنـــى خـــۇددى بىرىنچـــى قېـــتىم 

  .چۈشهندۈرىۋاتقاندهك تۇيغۇ بهردى
قۇرئان ئىنسـانىيهت تۇرمۇشـىدىكى ئهڭ مـۇھىم ۋه قىـيىن، شـۇنداقال ئهڭ 

ئېتىقـــاد  -چــوڭ مهســـىلىنى، يهنــى بـــۇ دىنـــدىكى ئهڭ ئاساســلىق مهســـىله
ڭ ئهڭ مــۇھىم پرىنسـىپى، ئىــالھ ۋه ئىالھــى ئۇنىـ. مهسىلىسـىنى ھهل قىلــدى

قىممهت، شۇنداقال بۇ -ھۆكۈمرانلىق، ئىنساننىڭ ماھىيىتى ۋه ئىنسانىي قهدىر
  .ن بولىدۇائىككىسى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتته ناماي

ئىنسان : ئېتىقادنىڭ ھهقىقىتىنى جاكاراليدۇ-قۇرئان ئىنسانىيهتكه ئىمان
بۇ ئۇقۇم دائىرىسـىده، ئهينـى . ىچىگه ئالىدۇئۇقۇمى بارلىق ئىنسانالرنى ئۆز ئ

ۋاقىتتىكــى ئهرهبــلهر ۋه باشــقا ھهرقانــداق دهۋردىكــى ئهرهبلهرنىــڭ ھهممىســى 
ئوخشاش؛ خۇددى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىكى ئهرهبلهر بىـلهن باشـقا 
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ــقا  ــلهن باش ــلهر بى ــى ئهرهب ــداق دهۋردىك ــقا ھهرقان ــۇنداقال باش ــلهر، ش مىللهت
  .هممىسى مۇشۇ دائىرىده بولغانغا ئوخشاشمىللهتلهرنىڭ ھ

ئېتىقــاد مهسىلىســى، ھهقىــقهتهن پۈتكــۈل ئىنســانىيهتنىڭ مهسىلىســى 
بولۇپ، ھهر قانداق دهۋرده ھېچقانداق ئـۆزگىرىش يـۈز بهرمهيـدۇ، چـۈنكى، ئـۇ 
ئىنسانىيهتنىڭ كائىناتتىكى مهۋجۇتلىقى ۋه ئۇنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى نهتىجىسـى 

ائىنـــات، ئىنســـانىيهت ۋه باشـــقا جـــانلىقالر مهسىلىســى، ئىنســـانىيهت ۋه ك
ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋهت مهسىلىســى؛ ئهڭ ئاخىرىــدا يهنه ئىنســانىيهت ۋه 

ــى  ــاتلىق ھادىسىس ــارلىق ھاي ــڭ ب ــۇنداقال ئۇنى ــات، ش ــك (كائىن بىئولوگىيىلى
بىــلهن يــاراتقۇچى ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋهت مهسىلىســى؛ بــۇ ) ھادىســىلهر

بىلهن ئىنسانىيهت » مهۋجۇتلۇق«تمهيدۇ، چۈنكى ئۇ قاپ كهومهسىله بىردىنال ي
  .ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت

قۇرئاننىــــڭ مهككىــــده نازىــــل بولغــــان ئــــايهتلىرى ئىنســــانىيهتكه 
ئىنسـاننى چۆرىـدىگهن . ھېكمىتىنـى يىشـىپ بهردى-نىڭ سـىر»مهۋجۇتلۇق«

 ئۆزىڭىز«: ھېكمىتىنى چۈشهندۈرگهن ۋاقتىدا، ئىنسانغا-ھالدا كائىناتنىڭ سىر
ھايـــاتلىق «، »نـــېمه ئۈچـــۈن كهلـــدىڭىز؟«، »نهدىـــن كهلـــدىڭىز؟«، »كىـــم؟

ــيىن نهگه بارىســىز؟ ــقاندىن كې ــۇقتىن بارلىققــا «، »ئاخىرالش ــىلهرنى يوقل س
ســىلهرنى ئۆلتۈرىــدىغان كىــم؟ «، »كهلتــۈرۈپ، بــۇ دۇنياغــا كهلتــۈرگهن كىــم؟

ــداق بولىــدۇ؟ ــاقىۋىتىڭالر قان ــگهن  ســۇئالالرنى قويىــدۇ» ئ : نغايهنه ئىنســا. دې
، »سـىلهر كۆرۈۋاتقــان ۋه ھـېس قىلىۋاتقــان كائىنـات ھادىسىســى زادى نــېمه؟«
سىلهرنى ھاياجانغا سالغان، لېكىن سىلهر كۆرمهيۋاتقـان، پۈتكـۈل كائىنـاتنى «

غارايىبـاتالر بىـلهن -ئاجايىـپ«، »نازارهت قىلىۋاتقان سىرلىق كۈچ زادى نـېمه؟
ئـۇنى «، »ى اليىھىلىگهن كىـم؟ئۇن«، »تولغان سىرلىق كائىناتنى ياراتقان كىم؟

كۈنـدۈزنىڭ -سىلهر كۆرۈۋاتقانغا ئوخشاش كېچه«، »ھهرىكهتلهندۈرگهن كىم؟
، بۇنىــڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا يهنه »ئۆزگىرىشــىنى كهلتــۈرۈپ چىقارغــان كىــم؟

كائىنات ۋه ئۇنىڭ ياراتقۇچىسى بىلهن قانداق مۇناسىۋهت ئورنىتىش «: ئىنسانغا
ــرهك؟ ــرىلى»كې ــۇ ئىلگى ــانغا، تېخىم ــدا ئىنس ــادهم «: گهن ھال ــلهن ئ ــادهم بى ئ

ــورنىتىش كېــرهك؟ ــداق مۇناســىۋهت ئ ــگهن مهســىلىلهرنى » ئوتتۇرىســىدا قان دې
  .چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

دىكـى چوڭقـۇر مـۇالھىزه قىلىشـقا »مهۋجۇتلـۇقى«مانا بۇ ئىنسانىيهتنىڭ 
ــۆزگىرىش  ــداق ئ ــده قان ــرى ئالهم ــۇ كهڭ ــىله، ب ــۇھىم مهس ــلىك ئهڭ م تېگىش
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ـــۇ مهســـىله باشـــتىنبولۇشـــىدىن ق ـــاخىر ئىنســـانىيهتنىڭ -هتئىيـــنهزهر، ب ئ
  .مهۋجۇتلۇقىغا ئهگىشىپ مهۋجۇت بولۇپ كهلدى

ئېتىقـاد -ئىمـان -يىل ۋاقىت، پهقهت بۇ ئهڭ مۇھىم مهسـىله 13توپتوغرا 
ــدى ــهرپ قىلىن ــۈن س ــتۈرۈش ئۈچ ــىنى مۇئهييهنلهش ئىنســانىيهت . مهسىلىس

-يىن، پهقهت مۇشــۇ ئىمــانئېتىقــاد بهرپــا بولغانـدىن كېــ-تۇرمۇشـىدا، ئىمــان
ئېتىقــاد ئاساســىدا باشــقا ھهر خىــل ئېھتىيــاجالر ۋه تۇرمــۇش تهپســىالتلىرى 

  .خۇالسه چىقىرىلىدۇ) قىسمهن(مهسىلىسىدىن جۈزئى 
قۇرئاننىڭ مهككىده نازىل بولغان ئايهتلىرى بۇ ئاساسى تېمىدىن ھالقىغان 

ىن جۈزئى خۇالسه ھالدا، تۇرمۇش تۈزۈمىگه مۇناسىۋهتلىك تهپسىالتالر ئۈستىد
ئېتىقــــاد ئهتراپلىــــق -ئىمــــان: ئۇنىــــڭ ئاساســــى ســــهۋهبى. چىقارمىغــــان

ـــالالھ ئـــۆزى تاللىغـــان كىشـــىلهرنىڭ قهلبىـــده  چۈشـــهندۈرۈلگهن، ئىمـــان ئ
مۇستهھكهم يىلتىز تارتقاندىن كېيىنكـى ئىشـالرنىڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىنى 

قىلىق گۈللهندۈرۈشنى ئالالھ ئىسالمنى ئۇالرنىڭ قولى ئار. ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ
ئىراده قىلىپ، ئىسالمنىڭ ئهمىلىي تۈزۈمىنى بهرپا قىلىش ۋهزىپىسىنى ئـۇالر 

  .ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇردى
مۇقهددهس دىننىڭ تهشۋىقاتچىلىرى ۋه ئىسالمى تۈزۈمنى رىئال تۇرمۇشىدا 

ن قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرهش قىلغۇچىالر، بـۇ زور تـارىخى اناماي
قايتـا پىكىـر قىلىشـى ۋه چوڭقـۇر مـۇالھىزه قىلىشـى -ۈستىده قايتـاھادىسه ئ

يىلـدا، قۇرئاننىــڭ مهككىــده نازىــل بولغــان  13مانــا بــۇ دهل توپتــوغرا ! كېـرهك
ــېمه ئۈچــۈن ئىمــان ــا قىلىــش ئۈچــۈن كــۈرهش -ئايهتلىرىــده ن ئېتىقــادنى بهرپ

ىي ئېتىقاد بهرپـا قىلىشـتىن ئىجتىمـائ-قىلىنغانلىقى، شۇنداقال ئۇنىڭ ئىمان
تۈزۈمنىڭ بهرپـا قىلىنىشـى ۋه ئىسـالمى جهمئىيهتنـى ئىـداره قىلىـش ئۈچـۈن 

  .مۇكهممهل قانۇن تۈزۈشكه ئۆتۈش ئۈچۈن ئالدىرمىغانلىقىدىكى سىر
ئېتىقادنى ئىسـالمى بـۇرچنى ئـادا -ئالالھنىڭ ئىرادىسى ھهقىقهتهن ئىمان

ىلىشنى قىلىشقا باشلىغان بىرىنچى كۈندىن باشالپال دۇچ كېلىدىغان مهسىله ق
مهقسهت قىلىپ، ئۆز پهيغهمبىرىنى ئىسالم دىنىنى تهشۋىق قىلىشقا باشلىغان 

دېـگهن » بىـر ئالالھـدىن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ يـوق«بىرىنچى قهدىمىـدىال 
كهلىمىنـــى تهشـــۋىق قىلىشـــقا بـــۇيرۇپ، كىشـــىلهرگه كىمنىـــڭ ھهقىقىـــي 

ـــپ، ئىنســـانالر ـــى تهشـــۋىق قىلى ـــدارچىلىق قىلغـــۇچى ئىكهنلىكىن نى ئىگى
تاشـقى . ياراتقۇچىدىن باشقا ھېچقانداق نهرسىگه چوقۇنماسلىققا يېتهكلهيـدۇ
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ــل ــك ئهقى ــانالرنىڭ چهكلى ــى ۋه ئىنس ــۇ -كۆرۈنۈش ــدا، ب ــىتىدىن قارىغان پاراس
ئهينـى . ھهرگىزمۇ ئهرهبلهرنىڭ قهلبىنى ئاچىدىغان ئهڭ ئاسـان ئۇسـۇل ئهمهس

ھدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئالال«ۋه » جايىنوخ«ۋاقىتتا ئۇالر ئهرهب تىلىدىكى 
ــوق ــالھ ي ــى» ئى ــق بىلهتت ــايىتى ئېنى ــىنى ناھ ــڭ مهنىس ــۇالر يهنه ④دېگهننى ، ئ

نىڭ ئىالھلىقنىڭ ئالالھقىال خاس )تهۋھىد(» ئالالھنى بىر بىلىش نهزهرىيىسى«
ئىمتىيـازلىرىنى -راھىـپالر، ئاقسـۆڭهكلهرنىڭ ھوقـۇق-ئىكهنلىكىنى، روھـانى

دىغانلىقىدىن دېرهك بېرىدىغانلىقىنى ئېنىق تارتىۋېلىپ ئالالھقا تاپشۇرۇپ بېرى
ھېسسـىيات، -چۈشىنهتتى، ئالالھ قهلبكه ھۆكۈمرانلىـق قىلغـۇچى، ئىـدىيىۋى

ــۇل ــۇش، پ ــال تۇرم ــق -رىئ ــڭ ھۆكۈمرانلى ــۈم، روھ ۋه تهننى ــانۇنى ھۆك ــال، ق م
دېــگهن » بىــر ئالالھــدىن باشــقا ھېچقانــداق ئىــالھ يــوق«ئــۇالر . قىلغۇچىســى

بىرىنچـى ئاالھىـدىلىكى بولغـان سىياسـى ھوقـۇقنى كهلىمىنىڭ ئىالھلىقنىڭ 
ــۇ خىــل تارتىــپ  ــدان ئىــنقىالپ ئىكهنلىكىنــى، ب تارتىــپ ئالىــدىغان بىــر مهي
ئېلىشنى ئاساس قىلىپ، ئىجتىمائىي، سىياسىي تۈزۈمنى بهرپا قىلىدىغان بىر 

خاھىشـى -مهيدان ئىنقىالپ ئىكهنلىكىنى، شۇنداقال يهنه ئۆزلىرىنىـڭ نهپسـى
تۈزىــدىغان ھهر خىــل سىياســىي ھۆكۈمرانلىققــا قارىتــا ئېلىــپ بــويىچه قــانۇن 

چۈنكى ئالالھ . بېرىلىدىغان بىر مهيدان ئىنقىالپ ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلهتتى
بىر ئالالدىن باشقا «ئۇالرنىڭ ئۇنداق قىلىشىغا رۇخسهت قىلمىغان، ئهرهبلهر 

ئـۇالر (ۇ دېگهن كهلىمنىڭ مهنىسـىنى بىلـمهي قالمايـد» ھېچقانداق ئىالھ يوق
بۇ خىل تهشۋىقاتنى ئۇالرغا نىسبهتهن ). ئهلۋهتته ئۆز تىلىنى پىششىق بىلىدۇ

ــــائىي تــــۈزۈم ۋه ھۆكۈمرانلىــــق ھوقۇ نىــــڭ نېمىــــدىن دېــــرهك قىئىجتىم
شۇڭا ئۇالر ئىسالمغا يـاكى بـۇ . بېرىدىغانلىقىنى ئهرهبلهر ئهلۋهتته چۈشىنىدۇ

شـۇنىڭ . يىسـى تۇتقـانتسىۇپۇز كبىر مهيدان ئىنقىالپقا ئاشۇنداق ئۆچمهنلىـ
ئۈچۈن ئىسالمىيهتكه كۆپچىلىككه مهلۇملـۇق بولغـان بىـر قاتـار ئۇرۇشـالرنى 

  .قوزغىغان
بۇ، نېمه ئۈچۈن ئىسالمنىڭ باشـلىنىش نۇقتىسـى بولىـدۇ؟ نـېمه ئۈچـۈن 

 گهمۇشـهققهتلهر-ئالالھ ئىسـالمنى تارقىلىشـى بىلهنـال شـۇنچه نۇرغـۇن جاپـا
  دۇچار بولۇشقا ئىراده قىلىدۇ؟

ھ بۇ دىن بىلهن ئۆزىنىڭ ئهلچىسىنى ئهۋهتتى، لـېكىن ئىنتـايىن بـاي ئالال
بولغان ئهرهب زېمىنى ئهينى ۋاقىتتا ئهرهبلهرنىڭ قولىدا ئهمهس، بهلكـى باشـقا 

                                     
  .ئىكهنلىكىنى چۈشۈنهتتى» ئهڭ ئالى ھۆكۈمران«نىڭ دهل » ئىالھ«ئۇالر   ④
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  !مىللهتلهر تهرىپىدىن زومىگهرلىك بىلهن تارتىۋېلىنغان ئىدى
شىمال تهرهپتىكى ئىككى دهريا ۋادىسى رىم ئىمپىرىيىسـىگه بويسـۇنغان 

لــــۇپ، رىملىقالرنىــــڭ باشقۇرۇشــــىدىكى ئهرهب بهگلىرىنىــــڭ قورچــــاق بو
جهنۇبتىكى يهمهن پارسالرغا بويسۇنغان . ھاكىمىيىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئىدى

ــۇپ، پارســالر تهيىــنلىگهن ئهرهب بهگلىرىنىــڭ قورچــاق ھاكىمىيىتىنىــڭ  بول
جـد، ئهرهبلهرنىـڭ قولىـدا پهقهت ھىجـاز، تىھـامه ۋه نه. ھۆكۈمرانلىقىدا ئىدى

شۇنداقال چوڭ قۇملۇققـا تارقـاق ھالـدا جايالشـقان بىـر نهچـچه پـارچه مـۇنبهت 
  .يېشىللىقالر بار ئىدى
مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالم ئهينــى ۋاقىتتــا ناھــايىتى : بهلكىــم بهزىــلهر

ئىقتىدارلىق ئىدى ــ مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا جامـائهت 
ات بولــۇپ، ئۇنىــڭ قــان سىستېمىســى بىــردهك ئېتىــراپ قىلغــان ســهمىمىي ز

بهنى ھاشىم جهمهتىگه مهنسۇپ  -قۇرهيىش قهبىلىسىدىكى ئهڭ ئېسىل جهمهت
يىــل  15ئــۇ ئــالالھ تاپشــۇرغان مــۇقهددهس بــۇرچنى قوبــۇل قىلىشــتىن . ئىــدى

ده قـۇرهيىش ئاقسـۆڭهكلىرى ۋهقهنـى بىـر »ھهجهر ئهسۋهد ۋهقهسـى«ئىلگىرى 
تاپشۇرغان، شۇنداقال ئۇنىڭ ھـۆكمىگه تهرهپ قىلىش چوڭ ھوقۇقىنى ئۇنىڭغا 

ئىتـــائهت قىلغـــان، ئۇنـــداقتا ئۇنىـــڭ چوقـــۇم، ئهرهبلهرنىـــڭ مىللهتچىلىـــك 
ــۇالڭ ــق ۋه ب ــۈپ -ھېسســىياتىنى قوزغىتىــپ، قىرغىنچىلى ــلهن بۆلۈن ــاالڭ بى ت

ـــــتۈرۈپ،  ـــــى بىرلهش ـــــى قهبىلىلىرىن ـــــڭ ھهر قايس ـــــكهن ئهرهبلهرنى كهت
ــىمالدىكى ــپ، ش ــى قىلى ــى يېتهكچ ــى ۋه  مىللهتپهرۋهرلىكن ــم ئىمپىرىيىس رى

ــڭ  ــتهملىكىچىلىكىدىكى ئۇالرنى ــىنىڭ مۇس ــارس ئىمپىرىيىس ــۇبتىكى پ جهن
زېمىنلىرىنـــى ئـــازات قىلىـــپ، ئهرهب مىللهتپهرۋهرلىـــك بـــايرىقىنى ئىگىـــز 
ــڭ  ــدا مىللهتلهرنى ــڭ ھهر قايســى جايلىرى ــرىم ئارىلىنى ــۈرۈپ، ئهرهب يې كۆت

  .ى مۇمكىنبىرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىقتىدارى بار ئىدى، دېيىش
ئهگهر ئالالھنىــڭ ئهلچىســى مۇشــۇنداق ســهپهرۋهر : يهنه بهزىــلهر بهلكىــم

قىلغان بولسـا، ئهرهبلهرنىـڭ ھهممىسـى چوقـۇم ئـاۋاز قوشـقان، ئهرهب يېـرىم 
يىل خالىغانچه زىيانكهشـلىك  13ئارىلىدا ئاقسۆڭهك ھۆكۈمرانالر سىنىپىنىڭ 

  .لىشى مۇمكىنقىلىشىغا دۇچار بولمىغان بوالتتى، دهپ مۇنازىره قى
ئهرهبلهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ چاقىرىقىغـا : يهنه بهزىلهر بهلكىم

قىزغىن ئاۋاز قوشۇپ، ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ داھىيىسى ۋه بـاش قومانـدانى قىلىـپ، 
شهرهپنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغان، ھهمده كىشىلهر ئۇنىـڭ نوپـۇزى -ھوقۇق ۋه شان
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قولدىن بهرمهي، بۇ خىل نوپۇزىدىن  ئالدىدا تىز پۈككهندىن كېيىن، ئۇ پۇرسهتنى
نهزىرىيىسـىنى تهشـۋىق ) تهۋھىـد(پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئالالھنى بىـر بىلىـش 

ئهممـا . قىلىشتىن ئىبارهت بۇرچىنى ئادا قىالاليتتى، دهپ ۋاالقلىشـى مـۇمكىن
نۇقسانالردىن پاك، ھهممىنى تولۇق بىلگـۈچى ئـالالھ -مهدھىيىگه اليىق، ئهيب

بىر ئالالھدىن «بهلكى ئۇنى . ى بۇ خىل يولغا يېتهكلىمىدىئۆزىنىڭ ئهلچىسىن
ــوق ــالھ ي ــداق ئى ــا » باشــقا ھېچقان ــش يولىغ ــى تهشــۋىق قىلى ــگهن كهلىمىن دې

-يېتهكلهپ، ئۇ ۋه ئۇنىڭغا ئهگهشكهن ئاز سانلىق كىشـىلهرنى بۇنـداق ئـازاب
  .مۇشهققهتلهرگه بهرداشلىق بېرىشكه تهۋسىيه قىلدى-ئوقۇبهت، جاپا

ھهقىـقهتهن، ئـالالھ مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم ۋه ئۇنىڭغـا نېمه ئۈچـۈن؟ 
ئهگهشكهن مۇئمىنلهرنى قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇشنى خالىمايدۇ، لېكىن 

. مهدھىــيىگه اليىــق ئۇلــۇغ ئــالالھ بۇنىــڭ تــوغرا يــول ئهمهســلىكىنى بىلىــدۇ
ئىســالمى يــول ھهرگىزمــۇ زېمىننــى رىملىقــالر يــاكى پارســالرنىڭ ۋهھشــىيانه 

ـــۈم ـــاۋۇزالرچه ھۆك ـــڭ ي ـــپ، ئهرهب زالىملىرىنى ـــتىدىن تارتىۋېلى رانلىقى ئاس
ھۆكۈمرانلىقىغا تاپشۇرۇپ بېـرىش ئهمهس؛ چـۈنكى قايسـى ئىـرق بولۇشـىدىن 
قهتئىينهزهر ياۋۇزالرچه ھۆكۈمرانلىق دېگهن بهرىبىر ياۋۇزالرچه ھۆكۈمرانلىـق، 

بىر «پهقهت  بۇ زېمىن ئالالھنىڭ، ئۇنى ئالالھقا تاپشۇرۇش كېرهك، بۇ زېمىندا
دېـگهن بـايراق لهپىلـدىگهن ۋاقتىـدا، » ئالالھدىن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ يـوق

ئىسالمى يـول ھهرگىزمـۇ . ئاندىن بۇ زېمىن ئالالھقا تاپشۇرۇلغان ھېسابلىنىدۇ
كىشىلهرنى رىملىقـالر يـاكى پارسـالرنىڭ ۋهھشـىيانه قـۇل قىلىشـىدىن ئـازات 

قايسـى . شىغا تۇتۇپ بېرىش ئهمهسقىلىپ، ئهرهبلهرنىڭ ۋهھشىيانه قۇل قىلى
ــگهن ھامــان ۋهھشــىيلىك ! ئىــرقتىن بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزهر ۋهھشــىيلىك دې

بىر ئالالھـدىن باشـقا «ئىنسانالر پهقهت ئالالھنىڭال قۇلى بولۇپ، ئۇالر پهقهت 
دېگهن بايراقنى ئىگىز كۆتۈرگهن ۋاقتىدا، ئانـدىن ئـۇالر » ھېچقانداق ئىالھ يوق

بىر ئالالھـدىن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ «ۇللىرى بوالاليدۇ، ئالالھنىڭ سادىق ق
خـۇددى ئوقۇمۇشـلۇق ئهرهبـلهر ئۇنىـڭ مهنىسـىنى  -دېـگهن بـۇ كهلىـمه» يوق

تـۈزۈش ھوقـۇقى -ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى ئالالھقىال خاس، قانۇن -چۈشهنگهندهك
ئالالھقىال مهنسۇپ، ھېچكىمنىڭ ھهر قانداق ئادهمگه ھۆكۈمرانلىق قىلىشىغا 

چــۈنكى بــارلىق ھۆكۈمرانلىــق ھوقــۇقى . لمايــدۇ، دېــگهن مهنىنــى بىلدۈرىــدۇبو
ئالالھنىڭ ئىلكىده بولۇپ، ئىسالم ئېتىراپ قىلغان تهۋهلىك پهقهتال ئېتىقـاد، 
ئېتىقـادتىن ئىبــارهت بــۇ تهۋهلىكــته، ئهرهبـلهر، رىملىقــالر، پارســالر، باشــقا 
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وخشــىمايدىغان ھهرقانــداق ئىــرقتىكىلهر، باشــقا ھهر قانــداق تهن رهڭگــى ئ
كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئالالھنىڭ بايرىقى ئاستىدا باراۋهر ھوقۇقتىن بهھرىمهن 

  .بولىدۇ، ئوخشاش مهجبۇرىيهتلهرنى ئۆتهيدۇ
ئالالھ مۇشۇ دىن بىلهن ئۆزىنىڭ ئهلچىسىنى ئهۋهتتـى، ئهينـى ۋاقىتتىكـى 

مۈلۈكنىڭ تهقسىملىنىشـىدىن -ئهرهب جهمئىيىتى ئىجتىمائىي ئادالهت ۋه مال
قارىغاندا، دۇنيادىكى ئهڭ چىرىك جهمئىـيهت بولـۇپ، ئـاز سـاندىكى كىشـىلهر 

سېتىقنى مونوپول قىلىۋېلىپ، جـازانىخورلۇق قىلمىشـلىرى -مال ۋه سودا-پۇل
مـــۈلكىنى ھهسســـىلهپ كۆپهيتىـــپ، تىجـــارهت -بىـــلهن، ئۆزلىرىنىـــڭ مـــال

ه دائىرىسىنى كېڭهيتهتتى، لېكىن زور كۆپ ساندىكى كىشىلهر ئاچـارچىلىق ۋ
شهرهپ -ئوقۇبهت ئىچىده ياشايتتى، بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا بايالر شان-ئازاب

-بىلهن مهرتىۋىلهرنى زورلۇق بىلهن ئىگهللىۋالغـان بولـۇپ، كهڭ پـۇقراالر مـال
  !مۈلكى ۋه ئىپتىخارىنى يۇقاتقان ئىدى

مۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنىڭ ھهقىـقهتهن ئىجتىمـائىي : بهلكىم بهزىلهر
ــــۇغىن ــــادالهت ت ــــتهبىت ئ ــــپ، ئاقســــۆڭهكلهرنىڭ مۇس ــــۈرۈپ چىقى ى كۆت

ھۆكۈمرانلىقىغا قارشـى بىـر مهيـدان ئـۇرۇش قوزغـاپ، ھهمـده بـۇ ئۇرۇشـنىڭ 
مهقسىتىنى ئىجتىمـائىي تۈزۈمنىـڭ ئىسـالھ قىلىنىشـى دهپ چۈشـهندۈرۈپ، 

ــال ــڭ م ــدىغان -بايالرنى ــايتۇرۇپ بېرهلهي ــا ق ــڭ قولىغ ــۈلكىنى كهمبهغهللهرنى م
  .يىشى مۇمكىنقابىلىيىتى بار ئىدى، دې
ئهگهر ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئهينى ۋاقىتتا مۇشـۇنداق : يهنه بهزىلهر بهلكىم

چاقىرىق قىلغان بولسـا، ئهرهب جهمئىيىتـى چوقـۇم ئىككـى قوتۇپقـا بۆلۈنـۈپ 
-شهرهپ ۋه ئورۇن-مال، شان-زور كۆپ سانلىق كىشىلهر پۇل. كهتكهن بوالتتى

ا قاتناشقان بوالتتى، ئىنتايىن ئاز مهرتىۋىنى دهپ بۇ بىر مهيدان يېڭى ئىنقىالپق
سانلىق كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهتىنى قوغداپ قېلىش ئۈچـۈن بىـر سـهپ 

بىر ئالالھدىن باشـقا «بۇ پۈتكۈل جهمئىيهتنىڭ بىرلىشىپ . بولۇپ ئۇيۇشاتتى
دېـگهن كهلىمىـگه قارشـى چىقىشـىغا قارىغانـدا كـۆپ » ھېچقانداق ئىالھ يـوق

  .ھىزه قىلىشلىرى مۇمكىنئاسان ئهمهسمۇ؟ دهپ مۇال
-لېكىن، ئهمىلىيهتته ئـۇ چاغـدا پهقهت ئـاز سـانلىق مـۇئمىنلهرال ئىمـان

ــي تهۋرهنمهســتىن  ــۇپ، قهتئى ــكهن بول ــڭ يۈكســهك پهللىســىگه يهت ئېتىقادنى
  .مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم تهرهپته تۇرغان

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم نېمه ئۈچۈن ئالـدى بىـلهن : يهنه بهزىلهر بهلكىم
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ر كۆپ سانلىق كىشىلهرنى ئۆزىگه ئهگهشتۈرۈپ، ئۆزىنىـڭ رهھـبهرلىكىگه زو
بويسۇندۇرۇپ، بۇ ئارقىلىق ئىنتايىن ئاز ساندىكى جاھىل ئۇنسۇرالر ئۈستىدىن 
غهلىـــبه قىلىـــپ، ئۆزىنىــــڭ ئـــورنىنى تىكلىگهنــــدىن كېـــيىن، مۇۋاپىــــق 

ىقـادىنى ئېت» ئالالھنى بىر بىلىش«پهيتته،ئۆزىنىڭ ئورنى ۋه نوپۇزىغا تايىنىپ 
بهرپا قىلىپ، ئالالھنىڭ ئۇنىڭغـا تاپشـۇرغان بـۇرچىنى ئـادا قىلمايـدۇ؟ نـېمه 
ئۈچۈن كىشىلهرنى ئالدى بىـلهن ئۆزىنىـڭ نوپـۇزى ئاسـتىغا بـاش ئهگـدۈرۈپ، 
ئاندىن كېيىن ئۇنىـڭ پهرۋهردىگـارى بولغـان ئالالھنىـڭ نوپـۇزى ئاسـتىدا بـاش 

  .ئهگدۈرمهيدۇ؟ دهپ ۋاالقلىشى مۇمكىن
يىگه اليىق، ھهممىنى بىلگۈچى ئالالھ، ئۆزىنىڭ ئهلچىسىنى لېكىن مهدھى

  !بۇ خىل يولدا مېڭىشقا يېتهكلىمىدى
نۇقسانالردىن پاك، مهدھىيىگه اليىق ئۇلـۇغ ئـالالھ، ھهقىـقهتهن بـۇ -بئهي

يولنىڭ توغرا يـول ئهمهس ئىكهنلىكىنـى، ئىجتىمـائىي ئادالهتنىـڭ ھهممىنـى 
ئاستىدا ) ئېدىئولوگىيه(ئېتىقادى تونۇش ئالالھقىال تاپشۇرىدىغان ئومۇميۈزلۈك 

ئاندىن كېيىن جهمئىيهتته ئۇرغۇپ چىقىـپ ۋه ئومۇملىشـىپ، ئۆزلىكىـدىن ۋه 
خۇشاللىق بىلهن ئالالھنىڭ ئىجتىمائىي ئادالهت ۋه ئۆزئـارا مهجبـۇرىيهتلهرنى 

ــدۇ ــدىغانلىقىنى بىلى ــۇل قىلى ــدىكى ھــۆكمىنى قوب ــېلىش ھهققى . ئۈســتىگه ئ
بهرگۈچى ۋه قوبۇل قىلغۇچىنىڭ روھى ھالىتىده بىر خىل  شۇنداق قىلىپ، تهلىم

ــى  ــش تونۇش ــرا قىلى ــۈزۈمىنى ئىج ــڭ ت ــىدا ئالالھنى ــك ئاساس پهقهت باراۋهرلى
ــاگشــهكىللىنىپ، ئۆزلى ــدىن دۇني ــك بهخــت-ى ــا -ئاخىرهتلى ــائادىتىنى قولغ س

كهلتۈرىدىغان ياخشى ئىشـالر ۋه گـۈزهل ئهخالقالرغـا ئىـگه بولـۇش ئىسـتىكى 
داق قىلىـــپ، كىشـــىلهرنىڭ قهلبـــى نهپســـانىيهتچىلىك ۋه شـــۇن. توغۇلىـــدۇ

قىلىــچ بىــلهن، -توقمــاق، نهيــزه-ھهســهتخورلۇققا تولماســلىقى ئۈچــۈن تايــاق
بىـر ئالالھـدىن باشـقا «تهھدىت ۋه ۋهھىمه پهيدا قىلىـش ھاجهتسـىز، خـۇددى 

دېـگهن كهلىمىنـى ئاسـاس قىلمـاي ئىـنقىالپ ئېلىـپ » ھېچقانداق ئىالھ يـوق
ــۈ ــقا ت ــان باش ــڭ بارغ ــىلهر قهلبىنى ــاش، كىش ــگه ئوخش ــۈز بهرگهن زۈملهرده ي

  !پاسكىنىلىشىشى ۋه روھى چۈشكۈنلۈكلهر كىلىپ چىقمايدۇ
مۇھهممهد ئهلهيھسسـاالم پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋهتىلـگهن ۋاقىتتـا، ئهرهب 
يېرىم ئارىلىدىكى ئهخالق سهۋىيىسى ھهر قايسى جهھهتلهردىن ئاللىقاچان ئهڭ 

ان بولـۇپ، قهدىمـدىن داۋاملىشـىپ كهلـگهن گـۈزهل ناچار ھالهتكه چۈشۈپ قالغ
  .ئهخالقالرمۇ بۇزۇۋېتىلگهن ئىدى
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ئادهم ئادهمنى خارالش، بۇزهك قىلىش يامراپ كهتكهن بولۇپ، شائىر زۇھهر 
ئىبنــى ئهبــۇ ســۇلهيم رۇمىنىــڭ ئۈچلــۈك شــېئىرىدىكى بايــانالر بىــزگه ئهينــى 

  :ۋاقىتتىكى ئهھۋالالرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
 .لالر بىـلهن ئـۆز ۋهتىنىنـى قوغدىمايـدىكهن، ھـاالك بولىــدۇكىمكـى قـورا«

ــار  ــۆزى باشــقىالرنىڭ ئىزىشــىگه دۇچ ــدىكهن، ئ كىمكــى باشــقىالرنى ئهزمهي
  ».بولىدۇ

تهمسـىلمۇ بـۇ -جاھىلىيهت دهۋرىده ئېقىپ يۈرگهن بۇ بىـر جـۈمله ماقـال
  :ئهھۋالالرنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

ــاھ قىلغىن« ــرلىكته گۇن ــلهن بى ــىڭنىڭ قېرىندىشــىڭ بى ــڭ، قېرىندىش ى
  ».باشقىالرنىڭ گۇناھىغا دۇچار بولىشىدىن ساقلىنىشىغا ياردهم بهرگىنىڭ

ئـادهتكه -ھاراق ئىچىش ۋه قىمار ئويناش جهمئىيهتته ئومۇمالشقان ئـۆرپ
ئايالنغان بولۇپ، نۇرغۇن كىشىلهر بۇنىڭ بىـلهن پهخىرلىنهتتـى، جـاھىلىيهت 

بۇ يامان ئادهتلهر تهسۋىرلهنگهن  قوشاقالرنىڭ كۆپچىلىكىده-دهۋرىدىكى ناخشا
ئىبنى  -نىڭ ئاپتورى»ئهسلهش«جاھىلىيهت دهۋرىدىكى داڭلىق شائىر، . ئىدى

  .ئابدۇنىڭ شېئىرلىرىدا بۇ خىل ئىجتىمائىي رېئاللىق ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن
ـــڭ -پاھىشـــىۋازلىق ۋه ئۇنىـــڭ خىلمـــۇ ـــۇ جهمئىيهتنى خىـــل شـــهكلى ئ

تتىكـى ئهھـۋالالر قهدىمقـى زامـان ۋه بهلگىسىگه ئايالنغـان بولـۇپ، ئهينـى ۋاقى
بۇ ئىشالر . ھازىرقى زامان جاھىلىيهت جهمئىيىتىنىڭ ئىخچام كۆرۈنۈشى ئىدى

  :ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دېگهن» مۇئمىنلهرنىڭ ئانىسى«ھهققىده 
بىرىنچى خىلـى، : جاھىلىيهت دهۋرىدىكى نىكاھلىنىش تۆت خىل بولۇپ«

ىڭ نىكاھلىنىشـىغا ئوخشـايتتى، ئالـدى بىـلهن بۈگۈنكى كۈندىكى كىشـىلهرن
ــوي  ــاي ئىچــۈرىلهتتى، ئهگهر ئىككــى تهرهپ قوشۇلســا ت ئهلچــى ئهۋهتىــپ چ

ئىككىنچى خىل شهكلى بولسا، ئايـالى ھهيـزدىن توختىغـان ۋاقىتتـا، . قىالتتى
ئېرى ئايالىغا، پـاالنى، پاالنىنىـڭ قېشـىدا قونـۇپ كهل، دهپ قويـۇپ ئايالىـدىن 

ــاتتى، ھه ــايتتىيىراقلىش ــاراپمۇ قويم ــا ق ــا ئايالىغ ــقا . تت ــله قونۇش ــالى بىل ئاي
بۇيرۇلغان ئاشۇ ئهرلهر بىلهن تاكى ھامىلدار بولغۇچه بىلله تۇراتتى، ئـۇ ئايـال 
ئۆزىنىڭ ھامىلدار بولغانلىقىغا جهزم قىلغانـدىن كېـيىن، ئهگهر ئۇنىـڭ ئېـرى 

ىش ئارقىلىق خالىسا، ئۇ ئايال بىلهن بىرلىكته تۇرمۇش كهچۈرهتتى، بۇنداق قىل
بـۇ ! پهقهت بىر ئهقىللىق، ساغالم ئهۋالدقـا ئىـگه بولـۇش مهقسـهت قىلىنـاتتى

: ئــۈچىنچى خىــل شــهكلى بولســا. ئىــدى› ۋاقىتلىــق نىكــاھلىنىش‹ئاتــالمىش 
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قانداشــلىق مۇناســىۋىتى بولمىغــان بىــر تــوپ ئــادهم بىــر ئايالنىــڭ ئالدىــدا جهم 
ىۋهت ئۆتكۈزهتتى، شۇنداق بىرلهپ جىنسىي مۇناس-بولۇپ، ئۇ ئايال بىلهن بىر

قىلىپ، ئۇ ئايال ھامىلىدار بوالتتى، تۇغۇپ بىر نهچچه كۈندىن كېيىن، ئۇ ئايال 
ـــى، ھېچكىممـــۇ  ـــادهم ئهۋهتهتت ـــپ كېلىشـــكه ئ ئاشـــۇ كىشـــىلهرنى چاقىرى
ــدىن  ــپ بولغان ــۇالر ھهممىســى كېلى كهلمهســلىككه جــۈرئهت قىاللمــايتتى، ئ

زدا بولــۇپ ئــۆتكهن ئىشــالرنى ســىلهر ھهممىڭــالر ئــارىمى: كېــيىن، ئــۇ ئايــال
ئانـدىن كېـيىن ئـۇ . بىلىسىلهر، مهن ھازىر تۇغـۇپ بولـدۇم، دهپ جاكـاراليتتى

ئۆزىنىــڭ ئارزۇســى بــويىچه ئــۇالر ئارىســىدىن بىــر ئــادهمنى تــالالپ چىقىــپ، 
ئاندىن كېيىن ئاشـۇ ئهر كىشـىنىڭ . دهيتتى› بۇ سېنىڭ باالڭ! ھهي‹: ئۇنىڭغا

قويـاتتى، ئـۇ ئهر كىشـى بـۇ ئايالنىـڭ بۇنـداق  فامىلىسى بويىچه بالىغا ئىسىم
ــى ــپ كېتهتت ــالىنى ئېلى ــۇنداقال ب ــايتتى، ش ــز رهت قىاللم ــىنى ھهرگى . قىلىش

پاھىشه ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ تۇرالغۇسىغا بـايراق : تۆتىنچى خىل شهكلى بولسا
ئهرلهردىـن كىـم خالىسـا، ئـۇ ئايـالالر بىـلهن . ئېسىپ قويۇپ بهلـگه بېرهتتـى

كۈزهتتى، ئۇ ئايالالر ھېچكىمنى رهت قىلمايتتى، ئۇ ئايالالرنىڭ مۇناسىۋهت ئۆت
ئارىسىدىن بىرهرسى ھامىلىدار بولـۇپ، بـۇۋاقنى تۇغقانـدىن كېـيىن، بـۇ ئايـال 
بىلهن بىلله بولغان ئۇ كىشىلهر يهنه جهم بوالتتى، ئۇالر مهخسۇس بۇۋاقالرنىڭ 

ئۇ ئادهم . هتتىقان سىستېمىسىنى ئايرىيدىغان كىشىلهرنى تهكلىپ قىلىپ كېل
كۆپچىلىكنىڭ كۆز ئالدىدا، بۇۋاقنى تىلى بىلهن يااليتتى، ئانـدىن كېـيىن، بـاال 
پاالنىنىڭ قانداشلىقىغا مهنسۇپ دهپ ئېالن قىالتتى، ھېچكىمنىڭ ئارىلىشىش 

  .»ھوقۇقى بولمايتتى
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهينى ۋاقىتتا، بىر مهيـدان : بهلكىم بهزىلهر

ىسالھ قىلىـش ھهرىكىتىنـى ئـېالن قىلىـپ، ئهخالقنـى تـۈزۈپ، جهمئىيهتنى ئ
جهمئىيهتنى تـازىالپ، كىشـىلهرنىڭ قهلبىنـى پـاكالش ئىقتىـدارى بـار ئىـدى، 

  .دېيىشى مۇمكىن
ــداق بىــر شــارائىتتا ئهخالقنــى ياخشــىالش : يهنه بهزىــلهر خــۇددى ھهر قان

ئهينـى  ھهرىكىتى ئېلىپ بارغان ئادهمگه ئوخشاش، مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم
ئۇالرنىڭ روھى دۇنياسى پاك بولۇپ، ئاشۇ . ۋاقىتتا نۇرغۇن كىشىلهرنى بايقىغان

ــى ــاتتىق يىرگىنهتت مهردانه، جاســارهتلىك، -ئــۇالر مهردۇ. ئىپالســلىقالردىن ق
ــازىالش  ــش ۋه ت ــالھ قىلى ــى ئىس ــۇپ، جهمئىيهتن ــىلهر بول ــادالهتپهرۋهر كىش ئ

  .قىلىشلىرى مۇمكىن چاقىرىقىغا چوقۇم ئاۋاز قوشاتتى، دهپ مۇالھىزه
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ئهگهر ئالالھنىـڭ ئهلچىســى مۇشـۇنداق ئىشــالرنى : بهلكىـم يهنه بهزىــلهر
ئېلىپ بارغـان بولسـا، ئـالىي پهزىلهتلىـك، روھـى دۇنياسـى پـاك بولغـان ئاشـۇ 
كىشىلهر، چوقۇم قىلچه ئىككىلهنمهستىن ئۇنىـڭ چاقىرىقىغـا ئـاۋاز قوشـقان 

ئىسالمغا مايىل بولۇپ، ئىسالمنى  ئاستا-ھهمده ئۇالرنىڭ قهلبى ئاستا. بوالتتى
قوبۇل قىلىپ ئهڭ ئاخىرىدا ئىسالمنى تارقىتىش بۇرچىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان 

دېگهن بۇ كهلىمه » بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يوق«بۇنداقتا . بوالتتى
تهشۋىق قىلىنىشى بىلهنال بىر مهيدان شىددهتلىك قارشىلىققا دۇچ كهلمىگهن 

  .دهپ ۋاالقلىشى مۇمكىنبوالتتى، 
ئهمما، ھهمدىگه اليىق ئۇلـۇغ ئـالالھ، ھهقىـقهتهن بـۇ يولنىـڭ تـوغرا يـول 

ئېتىقادنى ئاساس قىلىشـنىڭ زۆرۈرلىكىنـى، بولمىسـا -ئهمهسلىكىنى، ئىمان
. پهزىلهتنىــڭ ھهرگىزمــۇ ئــۆز ئىزىغــا چۈشــمهيدىغانلىقىنى بىلىــدۇ-ئهخالقـى

ىنى بهلگىلهپ، قىممهت قارىشى ئېتىقاد بىلهن قىممهت ئۆلچىم-شۇڭا، ئىمان
ئېتىقادنى قىممهت قارىشى ۋه -بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئىمان. تىكلهش الزىم

ــاز  ــۇ ئىمتىي ــپ، مۇش ــاز قىلى ــتىكى ئىمتىي ــۆلچىمىنى بهلگىلهش ــمهت ئ قىم
ئارقىلىق تهمىناتنى كونترول قىلىـپ، مۇكاپـاتالش ۋه جازاالشـتا ئادىـل بولـۇپ، 

ــاتتىق ئىجــرا قىلىــ ــانۇننى ق ــارقىلىق -چــۈنكى ئىمــان. ش كېــرهكق ئېتىقــاد ئ
تىكلهنگهن ئىمتىياز بهرپا قىلىنىشتىن ئىلگىرى قىمـمهت قارىشـى داۋالغـۇپ 

داۋالغۇپ تۇرغان بۇ خىل قىممهت قارىشـى ئۈسـتىگه بهرپـا قىلىنغـان . تۇرىدۇ
ئهخالق ئۆلچىمى پۇت تېرهپ تۇرالمايدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ ھهم مىزانى يوق، ھهم 

  .ھهم جازا تهدبىرى يوق ئىمتىيازى يوق،
ئېتىقـاد يىلتىـز تارتقـان -جاپا مۇشـهققهتلىك كـۈرهش ئـارقىلىق، ئىمـان

كىشـىلهر ئـۆز : ئېتىقاد تايىنىدىغان ئىمتىياز كۈچهيتىلگهنـده-ۋاقىتتا، ئىمان
ئىگىسىنى ھهقىقىي تونۇپ، تېخىمۇ ئىلگىـرىلىگهن ھالـدا پهقهت بىردىنبىـر 

نىيهت ئادهمنىــڭ ئــادهمگه ھۆكۈمرانلىــق ئــالالھقىال چوقۇنغــان ۋاقتىــدا، ئىنســا
خاھىشــىنىڭ كونتروللۇقىــدىن قۇتۇلغــان -قىلىشــىدىن ئــازات بولــۇپ، نهپســى

دېگهن كهلىمه كىشـىلهر » بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يوق«: ۋاقتىدا
قهلبىده مۇستهھكهملهنگهنده، ئالالھ بۇ ھهقىقىي مۇئمىنلهر ئارقىلىق يۇقىرىدا 

زېمىن رىملىقـالر، . ن ئاجايىب نهتىجىلهرنى بارلىققا كهلتۈردىتىلغا ئېلىنغا
ــــدى ــــدىن قۇتۇل ــــالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ــــڭ . پارس ــــۇ ئهرهبلهرنى ــــېكىن ب ل

ــازىالپ،  ــى ت ــى زېمىنن ــۈن ئهمهس، بهلك ــش ئۈچ ــا قىلى ــۈمرانلىقىنى بهرپ ھۆك
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ــدى ــورنىتىش ئۈچــۈن بول ــۈمرانلىقىنى ئ ــڭ . ئالالھنىــڭ ھۆك ــن ياۋۇزالرنى زېمى
بۇ ياۋۇزالر رىملىقـالر بولسـۇن، پارسـالر بولسـۇن . ىن قۇتۇلدىھۆكۈمرانلىقىد

-ياكى ئهرهبلهر بولسۇن، ئۇالرنىڭ ماھىيىتى بىر قېلىپـتىن چىققانـدهكال بىـر
  .بىرىدىن قىلچه پهرقلهنمهيدۇ

ـــدى . پۈتكـــۈل جهمئىـــيهت ئادالهتســـىزلىكتىن قۇتۇلغـــانلىقتىن پاكىزالن
الالھنىڭ ئادالىتى بىلهن ھۆكۈم ئ ائىسالمى تۈزۈم بهرپا قىلىنىپ، ھهممه ئىشق

ئالالھنىڭ نامى . ھهممه نهرسه ئالالھنىڭ ئۆلچىمى بىلهن ئۆلچهندى. قىلىندى
بىـر ئالالھـدىن باشـقا «بىلهن ئىجتىمائىي ئادالهت تۇغى ئىگىـز كۆتۈرۈلـدى، 

دېگهن كهلىمىنى ئىسالم بايرىقى قىلدى، باشقا ھهر قانداق نامالرنى » ئىالھ يوق
  .لمىدىقىلچه كېرهك قى

روھ ۋه ئهخالق پاكالندى، قهلب ۋه روھ بارلىق رهزىللىكلهردىن يىراقالشتى، 
ئالالھنىـڭ ئۇالرغـا بـۇنى يۈكلىشـى ۋه ئالالھنىـڭ قـانۇنى  ىبۇالرنىڭ ھهممىس

بىلهن ئىشقا ئاشۇرۇلمىدى، بهلكـى كىشـىلهرنىڭ ئـۆز ئىختىيـارلىقى بىـلهن 
قايتا تهربىـيه بېرىلسـىمۇ -اپهقهت ئىنتايىن ئاز ساندىكى قايت(ئهمهلگه ئاشتى 

ئېتىقاد ئىنساننىڭ ئىچكى -چۈنكى ئىمان). ئۆزگهرمىگهنلهرگه جازا بېرىلدى
كىشـــىلهرنىڭ بـــارلىق . دۇنياســـىنى نـــازارهت قىلىـــش رولىنـــى ئوينايـــدۇ

ئىزدىنىشلىرى ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ۋه نېئمىتىنـى قولغـا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن 
هزىپـى ۋه جازاسـىدىن قورقـۇپ ياشـىدى، بولدى، ھاياتلىقتا پهقهت ئالالھنىڭ غ

شــۇنداق، ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى ئىــزدهش، ئالالھنىــڭ غهزىپىــدىن قورقــۇش، 
  .نازارهت قىلىش ۋه جىنايى جازانىڭ ئورنىنى ئىگهللىدى

ئىنسانىيهتنىڭ تۇرمۇش تۈزۈمى، ئهخالق ئۆلچىمىده ئىلگىرىلهش بولۇپ، 
ــۇقىر ــان ي ــۈپ باقمىغ ــدا كۆرۈل ــۇ ئىنســانىيهت تارىخى ــى، ب ــگه يهتت ى دهرىجى

ــا  ــى ئىنســانالر يهنه قايت ــۈزۈملهرده، كېيىنك ــقا ت ــگه ئىســالمدىن باش دهرىجى
  .يېتهلمىدى

بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئورۇنلىنىشىدا دۆلهت، سىياسـىي تـۈزۈلمه، 
تۈزۈم شهكلىده بۇ دىننى بهرپا قىلغان ئاشۇ كىشىلهرنىڭ قهلبىده ئالدى -قانۇن

ستهھكهملهندى، ھهمده ئهخالق، چوقۇنۇش ئۇسۇلى، بىلهن ئىسالمى ئېتىقاد مۇ
ئـالالھ . ھهرىكىتى ۋه تۇرمۇشىدا بۇ ئېتىقادنى ئهمىلىيهتتىن ئۆتكـۈزدى-ئىش

ئۇ ۋهده شانلىق . ئىسالمنى بهرپا قىلىش شهرتى بىلهن ئۇالرغا بىر ۋهده بهردى
ى بۇ ۋهده پان. نهتىجه ۋه ھوقۇق ئهمهس، ھهتتا ئۇالرنىڭ قولىدىكى دىنمۇ ئهمهس
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مانا . جهننهت -دۇنيانىڭ تۇرمۇشى بىلهن قىلچه مۇناسىۋهتسىز بولۇپ، ئۇ دهل
بۇ نېئمهت مۇشـهققهتلىك جىھـاد، قـاتتىق . بۇ ئۇالرغا ۋهده قىلىنغان نېئمهت

سىناق، دىننى تهشۋىق قىلىش يولىدىكى جاپاالر بهدىلىگه، پۈتـۈن دۇنيـادا ھهر 
بىـر ئالالھـدىن « -ىـدىغان سـوۋغاقانداق زامان ۋه ماكاندىكى زالىمالر يامـان كۆر

دېگهن كهلىمه ئارقىلىق جاھالهتپهرهسلىك بىلهن » باشقا ھېچقانداق ئىالھ يوق
  !كۈرهش قىلىش ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ

شۇڭا ئالالھ ئۇالرنى سىنىغان ۋاقتىدا، ئۇالر ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن كـۈرهش 
چۈنكى ئالالھ . دىپىكىرنى قهتئىي چۆرۈپ تاشلى-قىلىدىغان، ھهر قانداق ئوي

بـۇ ئىنئامنىـڭ شـهكلى (ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلىدىغىنىنىڭ بۇ دۇنيـادىكى ئىنئـام 
قانــداق بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزهر، يهنــى ئىســالمنىڭ تارقىلىشــى جهھهتــلهرده 
نهتىجىـــلهرگه ئېرىشســـۇن، يـــاكى ئۇالرنىـــڭ تىرىشـــىپ كـــۈرهش قىلىشـــى 

بۇالرنىـــڭ  -ســـۇننهتىجىســـىده، بـــۇ زېمىنـــدا ئالالھنىـــڭ دىنـــى بهرپـــا بول
ئىكهنلىكىنـى بىلىـدۇ، ) ھېچقايسىسى ئۇالر ئـارزۇ قىلىـدىغان ئىنئـام ئهمهس

ئۇالرنىڭ روھى دۇنياسى ئهجدادلىرى ۋه قهۋمىنىڭ قان سىستېمىسى ئارقىلىق 
ـــوڭ  ـــۆزىنى يهنه چ ـــارقىلىق ئ ـــى ئ ـــۇالر ۋهتهن ۋه زېمىن ـــده، ئ پهخىرلهنمىگهن

ه ئائىلىسى بىلهن ئـۆزىنى چـوڭ چاغلىمىغاندا، ئۇالر يهنه يېقىن تۇغقانلىرى ۋ
تۇتمىغان ۋاقىتتا، ئالالھ ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ بىر ئۇلۇغ، شهرهپلىك ھهم ئېغىر 

ئۆز ئۈستىگه ئاالاليدىغان سهمىمىي سادىق مۇخلىسالردىن ) ھاۋالىنى(ۋهزىپىنى 
دهل پۈتـۈن دۇنيـادا ) ۋهزىـپه(بولۇپ تاۋلىنىپ چىققانلىقىنى بىلىدۇ، ئـۇ ھـاۋاله 

بۇ خىل ئېتىقـاد . ئېتىقادىنى بهرپا قىلىشتىن ئىبارهت» بىر بىلىش ئالالھنى«
دۇنيا، تۈزۈم ۋه ھوقۇق قاتارلىقالرنى -ۋه قهلب، ئىدىيه ۋه ھهرىكهت، روھ ۋه مال

ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقنىڭ ھهممىنى بىردىنبىر ئالالھقا 
ر ئۆزلىرىگه تاپشۇرۇلغان دېمهك، بۇ ساداقهتمهن مۇخلىسال. تاپشۇرۇپ بېرىدۇ

بــۇ خىــل ھوقۇققــا تايىنىــپ . ھوقۇققــا ئىنتــايىن ســاداقهتمهنلىك كۆرســهتكهن
ــڭ  ــى ئالالھنى ــۈزۈپ، ھهممىن ــۇنى يۈرگ ــپ ۋه ئ ــا قىلى ــانۇنىنى بهرپ ئىســالم ق

بۇنداق قىلىـش ھهرگىزمـۇ ئۇالرنىـڭ . ئادالهتلىك ھۆكمى ئارقىلىق ئۆلچىگهن
ىرى، مىللىتـى، قهبىلىسـى ئۈچـۈن ئۆزلىرى ئۈچـۈن، يـاكى ئۇالرنىـڭ تۇغقـانل

ئهمهس، ياكى ئالالھ ئاتـا قىلغـان ھوقۇققـا تايىنىـپ ئـازراق مهنـپهئهتكه ئىـگه 
ــدى ــۇۋېلىش ئۈچــۈن ئهمهس ئى ــۇق . بول ــا تاپشــۇرۇلغان ھوق ــاز(ئۇالرغ ) ئىمتىي

ــى ۋه ئىســالم  ــڭ دىن ــۇپ، پهقهت ئالالھنى ــۇق بول ــا تهئهلل ــته ئالالھق ئهمىلىيهت



 38 

نىڭ پهقهت ئالالھ تهرىپىدىنال )ئىمتىياز(ۇالر ھوقۇق قانۇنىغا مهنسۇپ، چۈنكى ئ
ــــۇقى  ــــۇ ھوق ــــڭ ب ــــدىغانلىقىنى، ئالالھنى ــــىئىمتىياز(كېلى ــــا ) ڭنى ئۇالرغ

  .تاپشۇرۇلغانلىقىنى ئېنىق بىلىدۇ
بۇنى باشلىنىش قىلىشتىن باشقا ئۇسۇل بىلهن، بۇ ئىالھى تۇرمۇش يـولى 

ــدۇ ــگه يېتهلمهي ــداق يۈكســهك پهللى ــر «شــتا پهقهت ئىســالمنى تارقىتى. بۇن بى
دېـگهن بـايراقنى ئىگىـز كۆتـۈرۈپ، » ئالالھدىن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ يـوق

ئىسالمنىڭ تارقىلىشى . ئۇنىڭغا ھېچقانداق مهنانى ئارىالشتۇرماسلىق كېرهك
ــالىق ۋه ئهگــرى ــته -پهقهت ئاشــۇنداق قارىماققــا جاپ ــېكىن ئهمىلىيهت ــاي، ل توق

ئىلگىرىلهش يـولى قىلغانـدا، ئانـدىن سائادهتلىك ۋه داغدام يولنى ئالغا -بهخت
  .تۇسالغۇسىز ھالدا غهلىبىگه ئېرىشىدۇ

ئهگهر ئهينـــى ۋاقىتتــــا ئىســــالم تارقىلىشــــنىڭ بىرىنچــــى قهدىمىنــــى 
قىلپ ئىجتىمائىي ئىسـالھات ئېلىـپ بېرىـپ، » مىللهتپهرۋهرلىك چاقىرىقى«

بىــر ئالالھـدىن باشــقا «ئهخالقنـى ياخشىالشـنى ئۇنىــڭ تهشهببۇسـى قىلىـپ، 
دېگهن كهلىمىدىن باشقا بايراقنى كۈتۈرۈپ چىقىرىـپ، » چقانداق ئىالھ يوقھې

چاقىرىق قىلغان بولسا، ئىسالمى تۇرمۇش يولى ۋۇجۇتقـا چىقمىغـان، شـۇنىڭ 
بىلهن ھهممىنىڭ ئالالھقا مهنسۇپ بولۇشىدىن ئىبارهت ئهڭ ئاخىرقى مهقسهت 

  .ئهمهلگه ئاشمىغان بوالتتى
نازىل بولغان ئـايهتلىرى ئـارقىلىق ئېلىـپ  مانا بۇ دهل قۇرئاننىڭ مهككىده

ــارلىق ئىشــالر ــدا  -بېرىلغــان ب ــۇر قاتلىمى ــڭ چوڭق ــدىيه ۋه قهلبىنى ــر «ئى بى
ــوق ــداق ئىــالھ ي دېــگهن ئېتىقــادنى بهرپــا قىلىــپ، » ئالالھــدىن باشــقا ھېچقان

قارىماققا جاپالىقتهك تۇيۇلغان بۇ يولنى تالالپ، باشقا يولالرنىـڭ ھهممىسـىنى 
  .مده بۇ داغدام يولدا قهتئىي تهۋرهنمهستىن مېڭىشرهت قىلىپ، ھه

ئېتىقــاد -ئــاخىرى ئىمــان-مهككىــده نازىــل بولغــان ئايهتلهرنىــڭ باشــتىن
مهسىلىسىنى كۈچهپ چۈشهندۈرۈپ، بۇ ئېتىقاد ئۈستىگه بهرپـا قىلىنىـدىغان 

تۈزۈم ھهققىده ئىزدهنمىگهنلىكىنى، ھهمده ئىجتىمائى مۇناسىۋهتلهرنى -قانۇن
ئۈچۈن چۈشۈرۈلگهن قانۇنالر بىـلهن مهشـغۇل بولمىغانلىقىغـا قۇرۇپ چىقىش 

كهلســهك، بـــۇ پاكىـــت ھهقـــقهتهن ئىســـالمنى تـــارقىتىش ئىشـــلىرى بىـــلهن 
شۇغۇلالنغان كىشىلهرنىڭ سهگهكلىك بىلهن ئويلۇنۇپ بېقىشىغا ئهرزىيدىغان 

  .بىر چوڭ مهسىله
كى شۈبھىسىزكى، مانا بۇ دهل بۇ دىننىڭ ماھىيهتلىـك بىـر تهلىپـى، چـۈن
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بىـر ئىالھلىـق ۋه ئىالھـى ھۆكۈمرانلىـق ئاساسـىغا قۇرۇلغـان -ئىسالم بىـردىن
بولۇپ، ئۇنىڭ بارلىق تۈزۈمى ۋه قانۇنلىرىنىڭ ھهممىسى بـۇ ئۇلـۇغ مهنـبهدىن 

، يۇپۇرمـاقلىرى باراقسـان، خۇددى ئېگىز ھهم تـۈز ئۆسـكهن. بارلىققا كهلگهن
. تۈپ دهرهخكه ئوخشايدۇئىگىزلىكته بۇلۇتالرغار تاقاشقان ناھايىتى چوڭ بىر 

ــا  ــرگهن، ئهتىراپق ــۇرالپ كى ــا چوڭق ــۇنبهت تۇپراقق ــۇم م ــڭ چۇق ــداقتا ئۇنى ئۇن
كىڭهيگهن يىلتىزى بولۇپ، ئۇنىڭ غايهت زور جىسمى ۋه ئېگىزلىكـى بىـلهن 

ــنىڭ . ئوخشــاش ــۈزۈمى تۇرمۇش ــڭ ت ــۇپ، ئۇنى ئىســالممۇ دهل مۇشــۇنداق بول
كىچىـك -سـانىيهتنىڭ چـوڭئىن. ھهرقايسى تهرهپىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغـان

ئىشلىرىنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭغا چېتىلىدۇ، ئۇنىڭ ئىنسانىيهتنىڭ تۇرمۇشىغا 
بولغان يىتهكچىلىكىده، پهقهت بـۇ دۇنيـا ھايـاتىال بۇلـۇپ قالماسـتىن، بهلكـى 

كـۆز بىـلهن كـۆرگىلى بولىـدىغان مـاددى دۇنيـا بولـۇپال . ئاخىرهت ھاياتىمۇ بار
پهقهت ماددى ھادىسىلهرنىال . وھى دۇنيامۇ بارقالماستىن، بهلكى يهنه سرلىق ر

ئاساس قىلغان ئىجتىمائى مۇناسىۋهتلهرال ئهمهس، بهلكـى قهلىبنىـڭ چوڭقـۇر 
مهنبىئى چوڭقۇر، زور ۋه ئۇلۇغـۋار، ھهممىنـى ئـۆز . قاتلىمىدىكى سىرالمۇ بار

ياراتقۇچىنىڭ ئۇرۇنالشتۇرۇشـى بىـلهن، -ئىچىگه ئالغان تۈرمۇش تۈزۈلمىسى
يــــان ھهم چوڭقۇرلىقىنىــــڭ كونكىرىــــت ئهھــــۋالى ئــــۆز ئــــارا ئۇنىــــڭ بىپا

ئۇنىـڭ . مانـا بـۇ ئىسـالمنىڭ ماھىيهتلىرىـدىن بىـرى .ماسالشتۇرۇلغان بولىدۇ
تۇرمۇش يولى ئـۆز قۇرۇلمىسـىنى مۇسـتهھكهملهش ھهمـده كېڭهيـتىش بىـلهن 

ــــده ئىمــــان ــــڭ ئىچى ــــگهن، ئۇنى ــــش ۋه -چهكلهن ــــا قىلى ــــادنى بهرپ ئېتىق
ىقادنىـڭ ئومۇميۈزلۈكلـۈكى ۋه ئاالھىـده تهرىپـى ئېت-مۇسـتهھكهملهش، ئىمـان

. قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى ئىنساننىڭ روھى دۇنياسى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ
بۇ ھهقىقهتهن ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنىڭ ساغالم تهرهققى قىلىشىدا كهم بولسا 
بولمايدىغان شهرت بولۇپ، بارلىق كاپالهتلهر ئىچىدىكى ئهڭ ياخشى كاپـالهت، 

  .تاقاشقان دهرهخ ۋه چوڭقۇر يىلتىز ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا ماسلىشىش كۆككه
دېـگهن ئېتىقـاد، » بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يـوق«ھهر دائىم 

چوڭقۇر مهناسى بىلهن كىشىلهر قهلبىده مۇستهھكهملهنگهن ۋاقىتتا، بۇنىڭغـا 
ن اقىلىشنى نامايـئهگىشىپال كېلىدىغىنى دهل بۇ خىل ئېتىقادى تۈزۈمنى بهرپا 

قىلىش بولۇپ، بۇ خىل ئېتىقادنى قوبۇل قىلغان قهلب ئۇنىڭ ئىنسان قهلبىنـى 
ئهڭ خۇشال قىلىـدىغان بىـردىن بىـر تـۈزۈم ئىكهنلىكىنـى رازىمهنلىـك بىـلهن 
ئېتىراپ قىلىدۇ، ھهتتا بۇ خىل تۈزۈمنىڭ تهپسىلىي كۆرسهتمىلىرى ۋه قانۇن 
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ــا كۆرسىتىلىشــتى ــۈزۈش ئاساســلىرى ئۇالرغ ــا ت ــۇالر ئۇنىڭغ ــرىال، ئ ن ئىلگى
چۈنكى، بويسۇنۇش دهل ئىماننىڭ ئالدىنقى شـهرتى، بـۇ . شهرتسز بويسۇنىدۇ

خىــل -بويسۇنۇشــنى باشــلىنىش قىلغاچقــا، مــۇئمىنلهر ئىســالمنىڭ خىلمــۇ
تۈزۈملىرىنى ئۆزلىكىدىن ھهم خۇشـاللىق بىـلهن قوبـۇل قىلىـپ، ئـېالن -قانۇن

ھامان قىلچه ئىككىلهنمهستىن ئىجرا  قىلىنغان بۇيرۇقالرنى تاپشۇرۇپ ئالغان
قىلغان، ھهر قانداق بىر نۇقتىغا نىسبهتهن ھهرگىزمۇ ئاڭلىماسلىققا سـېلىش 
پۇزىتسىيىســـىده بولمىغـــان، شـــۇنداق قىلىـــپ، ھاراقكهشـــلىك يىلتىزىـــدىن 
ــارۋازلىق ســۈپۈرۈپ  ــدى، قىم ــۈس يۇقىتىل ــازانىخورلۇق تهلتۆك ــدى، ج تۈگىتىل

ــاھىلىيهت ده ــده ج ــالندى، ھهم ــار تاش ــۋى ناچ ــارلىق ئهنئهنى ــقا ب ــڭ باش ۋرىنى
ــدى ــاكىزه تازىالن ــاك پ ــى پ ــڭ ھهممىس ــا . ئادهتلىرىنى ــى قولغ ــۇ نهتىجىلهرن ب

ــــۇھهممهد  ــــايىتى ۋه م ــــچه ئ ــــر نهچ ــــڭ بى ــــته، پهقهت قۇرئاننى كهلتۈرۈش
ئهممــا، بۈگــۈنكى . ئهلهيھىسســاالمنىڭ بىــر نهچــچه ھهدىســىگىال تايىنىلــدى

تلهر غـايهت زور كـۈچ سـهرپ قىلىـپ، كۈندىكى دىندىن خالى بارلىق ھـاكىمىيه
قانۇنى بۇيرۇقالر، جازاالش تۈزۈمى، ھهتتا ساقچى ۋه ئارمىيىنى ئىشقا سېلىپ، 

تهشۋىقاتالرنى قىلىپ، پهقهت بهزى خىالپلىق قىلغـۇچىالرنى -تۈگىمهس ئېالن
يـۈزهكى جـازاالش مهقســىتىگه يېتهلىـدى، لـېكىن، پۈتكــۈل جهمئىـيهت يهنىــال 

  !زىللىك پاتقىقى ئىچىده ئىڭراۋاتىدۇمهئسىيهت ۋه ره-گۇناھ
ئىسالمنىڭ ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكىنىڭ يهنه بىر تهرىپىمۇ بۇ پاك يولدا 

ئۇ ئاكتىپچان، ئهمىلىيهتچىل ھهرىكهتچان ئاالھىدىلىككه ئىگه . ن بولىدۇاناماي
جهمئىيهتنـى ئىـداره قىلىـپ، رىئـال  -ئۇنىڭ نازىل بولۇشىدىكى مهقسهت. يول

ـــائىي تۇرمۇشـــقا يۈزل ـــارلىق ئىجتىم ـــارقىلىق ب ـــزان ئ ـــپ، ئىســـالمى مى ىنى
ــالىقالرنى  ــتۈرۈپ، خات ــى مۇئهييهنلهش ــش، ھهقىقهتن ــىلىلهرنى ھهل قىلى مهس
تۈزىتىپ، جاھالهتلىك قىلمىشالرغا قارىتا قىلچه رهھىم قىلماي زهربه بىرىپ، 

شـۇڭا، ئىسـالم پهقهت . ھهتتا ئۇنى يىلتىزىدىن قۇمۇرۇپ تاشالشتىن ئىبـارهت
ھهمــده . ت ئىجتىمــائىي مهســىلىلهرگه قارىتــا قــانۇن تــۈزۈپ بېرىــدۇكــونكىر

ئالالھنىڭ بىردىنبىر ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچى ئىكهنلىكىنى پۈتۈنلهي ئېتىـراپ 
  .تۈزۈمنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ-قىلىدىغان جهمئىيهتته بۇ قانۇن

خىل پهرهزلهر بىلهن ھهمنهپهس بولىدىغان -ئىسالم ھهرگىزمۇ باشقا خىلمۇ
ئۇ بىر يول، بىر ئىجتىمائىي ئهمىلىيهتكه بىرلهشـتۈرۈلگهن ! ه ئهمهسنهزهرىي

» بىـر ئالالھـدىن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ يـوق«شۇڭا، ئۇ ئالـدى بىـلهن . يول
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دېگهن ئىمان كهلىمىسىنى ئېتىـراپ قىلغـان ئىسـالمى جهمئىـيهت قۇرۇلـۇپ، 
ىــڭ قهلبىــدىن تارتىــپ ئهمىلــي ھهرىكىــتىگىچه بــارلىق ھۆكۈمرانلىــق ھوقۇقن

ئالالھقىال مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ، ئالالھدىن باشقا ھهر قانداق 
ئىنسانى ھۆكۈمرانلىقنى قهتئىي رهت قىلىشنى، بۇ خىل پىرىنسـىپنى ئاسـاس 

تـۈزۈمنى قوبـۇل قىلىشـنى قهتئىـي رهت قىلىشـى -قىلمىغان ھهر قانداق قـانۇن
  .زۆرۈر

ئـال تۇرمۇشــى بىـر خىــل بـۇ جهمئىـيهت بهرپــا بولغـان ۋاقىتتــا، ئۇنىـڭ رى
ــش ــڭ ئى ــارقىلىق پۇقراالرنى ــانۇن ئ ــل ق ــر خى ــۇپ، بى ــاج بول ــۈزۈمگه مۇھت -ت

پهقهت مۇشۇ ۋاقىتتا، بۇ دىن، بۇ تۈزۈم ۋه قانۇنغا . ھهرىكىتىنى قېلىپالشتۇرىدۇ
تۈزۈم ۋه -پۈتۈنلهي بويسۇنىدىغان مۇسۇلمانالر ئاممىسى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ قائىده

چـۈنكى ئـۇالر بۇنىڭـدىن باشـقا . شقا كىرىشىدۇنىزاملىرىنى بهرپا قىلى-قانۇن
  .ھهر قانداق تۈزۈم ۋه قانۇنالرنى قوبۇل قىلىشنى ئاللىقاچان رهت قىلغان بولىدۇ

مۇئمىنلهرده، ئۇالرنىڭ مهنىـۋى ۋه ئىجتىمـائىي تۇرمۇشـىنىڭ ئۈسـتىگه 
پهقهت مۇشـۇنداق بولغانـدا، ئۇنىـڭ . قويۇلغان بۇ خىل ئېتىقـاد بولۇشـى زۆرۈر

. قانۇنلىرىنىڭ جهمئىيهتته ئهمىلىيلىشىشى كاپالهتكه ئىگه بولىدۇ تۈزۈمى ۋه
ھـۆرمىتى بولغانـدا، جهمئىـيهت تېـنچ -تۈزۈمنىڭ ئابرويى، قانۇننىـڭ ئىـززهت

دهســلهپكى مهزگىلـــدىكى . بولــۇپ، كىشــىلهر ئۆزئــارا چىقىشــىپ ئۆتىــدۇ
ــۇ  ــۇ، جهمئىيهتنىڭم ــۇالر ئۆزلىرىنىڭم ــدا، ئ ــدىكى ۋاقتى ــۇلمانالر مهككى مۇس

ئـۇالر تېخـى . سى ئهمهس بولۇپ، ھوقۇق ئۇالرنىـڭ قولىـدا ئهمهس ئىـدىئىگى
كۇپپارالرنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىدىن مۇستهسىنا ھالدا، ئالالھنىڭ قانۇنى بـويىچه 

شۇڭا، ئۇ مهزگىللهرده، ئـالالھ . ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇشىنى تهشكىللىيهلمهيتتى
تلهرنى نازىـل تـۈزۈم توغرىسـىدىكى ئـايه-ئۇالرغا سىياسـىي تـۈزۈلمه ۋه قـانۇن

ئېتىقـاد ھهققىـده ئـايهتلهرنى نازىـل قىلغـان -قىلمىغان، پهقهت ئۇالرغا ئىمان
بولـــۇپ، بـــۇ خىـــل ئېتىقـــاد كىشـــىلهر قهلبىنىـــڭ چوڭقـــۇر قاتلىمىـــدا 
مۇستهھكهملهنگهندىن كېيىن، ئۇالپال بۇ خىل ئېتىقادنىڭ ئهخالق ئۆلچىمىنى 

ر مهدىنىــده ئۆزلىرىنىــڭ بىخالندۇرىــدىغان ئــايهتلهر نازىــل بولغــان، تــاكى ئــۇال
تۈزۈم ھهققىدىكى ئايهتلهر -دۆلىتىنى قۇرغان ۋاقىتتا، سىياسىي تۈزۈلمه، قانۇن

ــىلىلىرىنى ھهل  ــال مهس ــڭ رىئ ــا ئىســالمى جهمئىيهتنى ــۇپ، ئۇالرغ ــل بول نازى
قىلىشنىڭ سىياسىي تۈزۈمىنى تۇرغۇزۇپ بېرىپ، دۆلهت مهمـۇرى ۋاسـىتىلهر 

  .ىلىندىئارقىلىق قهتئىي كاپالهتكه ئىگه ق
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ئالالھنىڭ ئىرادىسى ھهرگىزمـۇ مهككىـده سىياسـىي تـۈزۈم ۋه قـانۇنالرنى 
، مهدىنىـده دۆلهت قۇرغانـدىن »زاپاس ساقلىتىپ«چۈشۈرۈپ، ئۇالرغا ئالدىنئاال 

ــۇ  ــدىن ب ــاس ســاقالنغان«كېــيىن ئان ــانۇن» زاپ تــۈزۈملهرنى ئېلىــپ چىقىــپ -ق
ئـۇ ! دىلىكى ئهمهسبۇ ھهرگىزمۇ بۇ دىننىڭ ئاالھىـ! ئهمىلىلهشتۈرۈش ئهمهس

ئىسـالم ھهرگىزمـۇ ! بۇنىڭدىن ئهمىلىيهتچىل، تېخىمۇ قهتئىي، ئهسـتايىدىل
خىل شهكىلدىكى ساختا قىيىن مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئاندىن -خىلمۇ

. كېيىن بۇ قىيىن مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرىنى پهرهز قىلمايـدۇ
ئهمىلىلهشـتۈرىدىغان مۇسـۇلمانالر ئۇ پهقهت ئىسـالمى قانۇنالرغـا بويسـۇنۇپ 

جهمئىيىتىدىن ئىبارهت بۇ رىئاللىققـا يۈزلىنىـپ، ھهر قانـداق شـهكىللهردىكى 
ـــۈزۈل ـــانۇنالرنى ئ ـــال . كېســـىل رهت قىلىـــدۇ-ق -مهســـىلىلهرنىڭ چـــوڭرىئ

ــانۇن  ــىته ق ــهن بىۋاس ــارائىتىغا ئاساس ــۇھىتى ۋه ش ــهكلى، م ــى، ش كىچىكلىك
  .بهلگىلهپ بېرىدۇ

كىشىلهر ئىسالمنى بىر خىل ئهندىزه قىلىپ، ھهر  بۈگۈنكى كۈنده، بهزى
خىــل نهزهرىيىلهرنــى ئويــدۇرۇپ چىقىــپ، ھهمــده مۇشــۇالرنى ئاســاس قىلىــپ 

خىل سىياسىي ئهندىزىلهرنى پهيدا قىلىـپ، تۇرمۇشـنىڭ ھهر -تۇرۇپ، خىلمۇ
لېكىن، . قايسى تهرهپلىرىگه ھهر خىل قانۇنالرنى تۈزۈپ بهرمهكچى بولۇۋاتىدۇ

ــا ــۈنكى دۇني ــيهتكه بۈگ ــقهتهن جهمئى ــۇش تۈزۈلمىســى ھهقى دا ئىســالمى تۇرم
نىسبهتهن بىردىنبىر ئىدهر قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه دهپ تونۇپ، شۇنىڭ بىلهن، 
بــارلىق ئىنســانىي قــانۇنالرنى رهت قىلىــپ، مهمــۇرى ھوقــۇقالرنى بــۇ تۇرمــۇش 

! تـۈزۈمىنى ئهمىلىلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن ئىشـلىتىدىغان جهمئىــيهت تېخــى يــوق
ــت ــڭ ماھىيهتلىــك ئهمىلىيهت ــۇ دىننى ــارهت ب ــادهملهر ئىســالمدىن ئىب ــۇ ئ ه ب

شـۇنداقال يهنه ھاياتىـدىكى ئىشـلىرىنى . ئاالھىدىلىكىنى ھهرگىز چۈشهنمهيدۇ
  .نىشانى بويىچه قانداق ئېلىپ بېرىشنى تېخىمۇ بىلمهيدۇ-ئالالھنىڭ مهقسهت

ت بۇ ئادهملهر، ئىسالمنىڭ ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكىنى، ئۇنىڭ تهرهققىيا
يولى ۋه تهرهققىيات تهرتىپىنـى ئۆزگهرتىـپ، ئـۇنى ئىنسـانالر ئـۆزلىرى بهرپـا 

. قىلىۋالغان يول ۋه دىندىن خالى نهزهرىيىلهر بىـلهن ماسالشتۇرۇشـنى ئوياليـدۇ
ئۇالر باشقىدىن بىر ئۇدۇل يول ئېچىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئالدىراڭغۇ روھـى ھـالىتى 

الـدىراڭغۇلۇق، دهل ئىنسـان لېكىن بـۇ خىـل ئ. بىلهن ماسالشتۇرماقچى بولىدۇ
ن قىلىنغان مهغلۇبىيهتچىلىك كهيپىياتىنىڭ اتۈزۈم ئالدىدا ناماي-تۈزگهن قانۇن

ت قاراش ۋه ىبۇ ئادهملهر، بىر دۆۋه ئابىستراك. ئهكس ئهتتۈرىلىشىدىن ئىبارهت
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نهزهرىيه ئهندىزىسىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئهسال مهۋجۇت بولمىغان كهلگۈسىگه 
ــد ق ــدۇيۈزلىنىشــنى ئۈمى ــداق ئهمهس. ىلى ــڭ ئىرادىســى بۇن ــېكىن ئالالھنى . ل

ئالالھنىڭ نهزىرىـده، بـۇ دىـن ئالـدى بىـلهن ئىنسـاننىڭ ئىچكـى دۇنياسـىدىن 
ئۇرغۇپ چىققان بىر خىل ئېتىقاد بولۇپ، بۇ خىل ئېتىقاد دهل ئىنسـانالرنىڭ 

تېخىمۇ ئىلىگىـرىلىگهن ھالـدا كىشـىلهردىن ئالالھنىـڭ . قهلبىنى باشقۇرىدۇ
ـــلىقنى، ھۆكۈمران ـــا بويسۇنماس ـــداق ھۆكۈمرانلىقق ـــقا ھهر قان ـــدىن باش لىقى

تـۈزۈمنى قوبـۇل قىلماسـلىقنى -ئالالھنىڭ قانۇنىـدىن باشـقا ھهر قانـداق قـانۇن
پهقهت مۇشۇنداق ئېتىقادنى ھازىرلىغان كىشـىلهر جهمئىيهتنـى . تهلهپ قىلىدۇ

ئـالالھ  ئهمىلي كونترول قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه بولغان ۋاقىتتـا، ئانـدىن كېـيىن
ـــىنى  ـــال تۇرمۇش ـــپ، رىئ ـــىلىلهرنى ھهل قىلى ـــي مهس ـــۈن ئهمىل ـــۇالر ئۈچ ئ

  .تهشكىللهيدىغان قانۇن تۈزۈپ بېرىدۇ
مانا بۇ، ئالالھ بۇ دىـن ئۈچـۈن بهلگىـلهپ بهرگهن قهدهم  باسـقۇچ بولـۇپ، 
كىشىلهرنىڭ قانداق ئويلىشىدىن قهتئىيـنهزهر، ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى قهتئىـي 

  !ك ئۆزگهرمهيدۇئىراده بولۇپ، قىلچىلى
ئىسالمنى تارقاتقۇچىالرمۇ، باشقىالرنى بۇ دىننى قايتىدىن گۈللهندۈرۈشكه 
ــى  ــلهن كىشــىلهرنى ئىســالمنىڭ ئاساس ــدى بى ــا، ئال ــان ۋاقىتت ــاقىرىق قىلغ چ
ئېتىقــادىنى قوبــۇل قىلىشــقا چــاقىرىق قىلىشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى چۈشىنىشــى 

ىمۇ، شـۇنداقال ئۇالرنىـڭ گهرچه ئـۇالر ئـۆزلىرىنى مۇسـۇلمان ئاتىۋالسـ(كېرهك 
ســاالھىيهت گۇۋاھنامىســىمۇ ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمان ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتالپ 

بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق «كىشىلهر ئالدى بىلهن ئىسالمنىڭ ). تۇرسىمۇ
ــوق ــا » ئىــالھ ي ــگهن ئېتىقــاد ۋه ئۇنىــڭ ھهقىقىــي مهنىســى ئۈســتىگه بهرپ دې

هنى، ئىنسانالر بارلىق ئىشلىرىدىكى ي. قىلىنىدىغانلىقىنى چۈشىنىشى كېرهك
ــى، ئالالھنىــڭ  ــالالھقىال مهنســۇپ ئىكهنلىكىن ــق ھوقۇقىنىــڭ ئ ھۆكۈمرانلى
مۇقهددهس ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلغان ھهمده ئۇنى ياۋۇزلۇقنىڭ ئاساسى قىلىۋالغان 

بـۇ . ئاشۇ كىشىلهرنى قوغالپ چىقىرىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى چۈشىنىشى كېرهك
ڭ قهلبىنىـــڭ چوڭقـــۇر قاتلىمىـــدا مۇســـتهھكهم خىـــل ئېتىقـــاد كىشـــىلهرنى

ئورۇنلىشىشـــى كېـــرهك، ھهمـــده ئۇالرنىـــڭ تۇرمـــۇش ئۇســـۇلى ۋه تۇرمـــۇش 
  .ئهمىلىيىتىده قوللىنىلىشى كېرهك

شـۇنداقال بـۇ، . مانا بۇ دهل ئىسالم ئهڭ دهسـلهپ تهشـۋىق قىلغـان ئاسـاس
دهل  مانا بۇ. كىشىلهرنى ئىسالمغا چاقىرىشتىكى يول بهلگىسى بولۇشى كېرهك
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. يىلـدا قۇرئـان ئـايهتلىرى كـۈچهپ تهشـۋىق قىلغـان نـۇقتىالر 13مهككىدىكى 
پهقهت مۇشۇنداق پاك ئېتىقادقا ئىگه بىر توپ ئادهم بۇ دىنغا كىـرگهن ۋاقتىـدا، 

پهقهت . دهپ ئاتىيــااليمىز» ئىســالمى جهمئىــيهت«ئانــدىن كېــيىن بىــز ئــۇنى 
ئۇالرنىـڭ ئىجتىمـائىي  مۇشۇنداق ئىسالم جهمئىيىتـى بولغانـدا ئانـدىن كېـيىن

. تۇرمۇشـىدا ئىسـالم تــۈزۈمىنى كـونكىرت ئهمىلىلهشتۈرۈشــكه مـاس كېلىــدۇ
چۈنكى ئۇالر قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىـدىن ئۆزلىرىنىـڭ بـارلىق تۇرمۇشـىنى 

ئېتىقادنىڭ بۇ ئاساسـى ئۈسـتىگه قۇرۇشـنى تامـامهن خااليـدۇ، ھهمـده -ئىمان
  .ھنىڭال ھۆكمىگه بويسۇنىدۇتۇرمۇشىدىكى تۈرلۈك ئىشلىرىدا پهقهت ئالال

مۇشۇنداق بىر جهمئىيهت ھهقىقهتهن بارلىققا كېلىپ، ئىسالم تۈزۈمىنىڭ 
ن قىلىشـقا باشـلىغان ۋاقىتتـا، بـۇ جهمئىـيهت ئىسـالمى ائاساسى روھىنى ناماي

تۈزۈمنىڭ ئومۇمى روھىنىڭ يېتهكچىلىكىده، ئاندىن كېيىن بۇ جهمئىيهتنىـڭ 
ھهر خىـل قـانۇن ۋه تـۈزۈملهرنى بهلگىلهشـكه رىئال تۇرمۇشـىدا زۆرۈر بولغـان 

مانا بۇ ئاكتىپچان، ئهمىلىيهتچىل ئىسـالمى يولنىـڭ تـوغرا بولغـان . باشاليدۇ
  .قهدهم باسقۇچى ۋه تهرتىپى

بهزى قهلبىـــدىن ســـادىق، لـــېكىن بىزنىـــڭ بـــۇ دىنـــى ئېتىقادىمىزنىـــڭ 
ق يولىغا ئالدىراقسانلى» ئهربابالر«ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكىنى چۈشىنهلمىگهن 

مېڭىپ قالدى، ئۇالر مانا بۇنىڭ ھهممىنـى بىلگـۈچى، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش 
تهرهپـكه -قىلغۇچى ئالالھنىڭ ئىنسانىيهت ئۈچۈن كۆرسـىتىپ بهرگهن تهرهپ

ــدۇ  پهقهت (تۇتىشــىدىغان داغــدام يــول ئىكهنلىكىنــى ھهقىقىــي تونــۇپ يهتمهي
ــۇق ئــالالھال ئىنســانىيهتنىڭ ھهر خىــل تۇغمــا تۇرمــۇش ئېھتىيــاجل ىرىنى تول

ــر). بىلىــدۇ ــۈك ئهم ــۇالر، ئهگهر بىــز ئىســالمنىڭ ئاساســى روھــى ۋه تۈرل -ئ
پهرمــانلىرىنى كىشــىلهرگه گهۋدىلهندۈرىــدىغان بولســاق، ئۇنــداقتا ئىســالمنىڭ 

ــوالتتى ــولى تېخىمــۇ تۇسالغۇســىز بولغــان ب ــارقىلىش ي ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . ت
ى قىـزغىن سـۆيگهن كىشىلهر تهبىئىيال بۇ دىننى قوبـۇل قىلغـان ھهم بـۇ دىننـ

  !بوالتتى، دېيىشىدۇ
بـۇ خىـل ! ئهمىلىيهتته، بۇ ئالدىراقسانلىقتىن پهيدا بولغان قـۇرۇق خىيـال

ــۆتكىنىمىزدهك،  ــپ ئ ــان قىلى ــىىمالردا باي ــدىنقى قس ــز ئال ــۇددى بى ــال خ خىي
ئىسـالمنىڭ  -يهنى. پهيغهمبىرىمىزگه نادانالرچه تهكلىپ بهرگهنگه ئوخشايدۇ

ــولىنى ئاددىي ــارقىلىش ي الشــتۇرۇش ئۈچــۈن، پهيغهمبىرىمىــز باشلىنىشــتىال ت
مىللهتپهرۋهرلىك بايرىقىنى، يـاكى ئىجتىمـائىي ئىسـالھات بـايرىقىنى، يـاكى 
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دېگهنـگه ....... ئهخالقنى ياخشىالش بايرىقىنى كۆتۈرۈپ چىقىشى كېرهكتى
  !ئوخشاش

ئىنساننىڭ قهلبى ئالدى بىـلهن ئىخالسـمهنلىك بىـلهن ئالالھقـا ئىتـائهت 
. ھهممه جهھهتتىن ئالالھقـا بويسـۇنىدىغانلىقىنى جاكارلىشـى كېـرهكقىلىپ، 

ــده  ــپ، ھهم ــۇل قىلى ــۈزۈملىرىنى شهرتســىز قوب ــڭ ت باشلىنىشــتىنال ئالالھنى
ھهتتـا ئـۇ . ئالالھنىڭ قانۇنىدىن باشقا ھهر قانـداق قـانۇننى رهت قىلىـش زۆرۈر

ىـي رهت خىل تۈزۈملهر ئادهمنى ناھايىتى جهلب قىلغان ھـالهتتىمۇ، ئـۇنى قهتئ
  .قىلىش زۆرۈر

ئالالھقا بولغان مۇتلهق بويسۇنۇش ۋه باشـقا  -ئىسالمغا بولغان ئىنتىلىش
ھهر قانداق شهكىلدىكى قۇللـۇقتىن ئهركىنلىكنـى قولغـا كهلتۈرۈشـكه بولغـان 

ـــداق  ى،تهشـــنالىقتىن كېلىشـــ ـــداق يـــاكى مۇن ھهرگىزمـــۇ ئۇنىـــڭ يـــاكى ئۇن
نلىقى سـهۋهبلىك بولماسـلىقى تهرهپلىرىنىڭ باشقا تۈزۈملهردىن ئهۋزهل بولغـا

  .كېرهك
شۈبھىسىزكى، ئالالھنىڭ تۈزۈمى ئهسـلىدىنال ئهڭ ئهۋزهل، چـۈنكى ئـۇنى 

نىـڭ تـۈزۈمى ئالالھنىـڭ )ئالالھ ياراتقان مهخلـۇقالر(ئالالھ تۈزگهن، ئىنسانالر 
ــدۇ ــز تهڭــداش بواللماي ــلهن ھهرگى ــۈزۈمى بى ــۇ . ت ــا ھهرگىزم ــۇ نۇقت ــېكىن، ب ل

ئۇنىـڭ ئاساسـى ئالالھنىـڭ . ئهمهس» ئاساس«كى ىئىسالمنى تهشۋىق قىلىشت
تۈزۈمىنى قىلچه ئىككىلهنمهستىن قوبۇل قىلىپ، باشقا ھهر قانداق تۈزۈملهرنى 

ئىســالمنىڭ ! قهتئىــي رهت قىلىــش، مانــا بــۇ ئىســالمنىڭ ھهقىقىــي مهنىســى
كىم ئىسالمنى ھهقىقىـي قىـزغىن ! ت يهنه باشقا مهنىسى يوقىبۇنىڭدىن سىر

ئۇ ھهرگىزمۇ ! ئىدىيه مهسىلىسى دهل بۇ يهرده ھهل بولىدۇ سۆيىدىكهن، ئۇنىڭ
بىرســــىنىڭ ئۇنىڭغــــا ئىســــالمنىڭ ماھىيىتىــــدىكى مــــۇكهممهللىكىنى ۋه 
ـــق  ـــارقىلىق ئىســـالمنى چىرايلى ـــۇ ئ ـــپ، مۇش ـــايهن قىلى ـــى نام ئهۋزهللىكىن

بۇمـــــۇ دهل ئېتىقادنىـــــڭ ئاساســـــى . كۆرسىتىشـــــكه مۇھتـــــاج بولمايـــــدۇ
  .پىرىنسىپلىرىدىن بىرى

يىلــدا  13ىــز قۇرئاننىــڭ مهككىــده نازىــل بولغــان ئايهتلىرىنىــڭ ئهمــدى ب
ئېتىقــاد مهسىلىســىنى قانــداق ھهل قىلغــانلىقى ئۈســتىده توختىلىــپ -ئىمــان
ئېتىقاد مهسىلىسىنى ھهرگىزمۇ بىر خىل نهزهرىيه ياكى -قۇرئان ئىمان. باقايلى

ئاتالمىش تهتقىقاتى شهكلىده نامايهن قىلمايدۇ، ياكى ) ئىالھىيهت(تېئولوگىيه 
ـــى« ـــۇش ئىلم ـــى تون ـــالمنىڭ ئىالھن ـــاش، » ئىس ـــا ئوخش ـــق قىلغانغ تهتقى
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  !ا ئۇسۇلى ئارقىلىق بۇ مهسىلىلهرنى ھهل قىلمايدۇىكپهلسهپىۋىلىك دىئالىكت
ــان  ــتىن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، قۇرئ ھهرگىــز ئۇنــداق ئهمهس، ئومــۇمى جهھهت

زنى ئالالھ ئىنسان تۇغما تهبىئىتىگه بىۋاسىته سۆز قىلىپ، بىزنىڭ دىققىتىمى
ئىنسان ۋۇجۇدىغا ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى ھهر خىل شهيئىلهرگه ئورۇنالشتۇرغان 

قۇرئــان ئىنســان . ھهقــقه تهۋســىيه قىلىــدىغان روشــهن دهلىلــلهرگه ئاغدۇرىــدۇ
تهبىئىتىنى ھهر خىل خۇراپاتلىق پاتقىقىدىن ئـازاد قىلىـپ، ئىنسـان ئهقلىنـى 

كىشهنلهرنى پاچاقالپ -ىدىغان كويزائىقتىدارىنى ۋهيران قىل-بوغىدىغان، ئهقىل
تاشــالپ، ئىنســاننىڭ تۇغمــا قابىلىيىتىنىــڭ كــۆزنىكىنى ئېچىــپ، ئىنســان 
قهلبىنى لهرزىگه سالىدىغان ھهر خىـل ۋهھيىلهرنـى قوبـۇل قىلىـپ، ھهمـده بـۇ 

  .ۋهھيىلهرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، ئالالھقا يۈزلىنىدۇ
ئىسالمنىڭ بۇ خىل ئېتىقادىنى  مهلۇم جهھهتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، قۇرئان

ئاساس قىلىپ، رىئال تۇرمۇشتا ئىنساننىڭ تۇغما قابىلىيىتىنى بوغىدىغان ھهر 
. خىل سهپسهته ۋه ئهنئهنىلهر بىلهن بىر مهيدان كهسكىن كۈرهش ئېلىپ بارىدۇ

شــۇڭا بــۇ خىــل ئاالھىــده مۇھىتقــا ماسلىشــىش ئۈچــۈن، بىــر خىــل نهزهرىــيه 
شـۇڭا . قىلىـش ئهمىلىـيهتكه ئۇيغـۇن كهلمهيـدۇ شهكلىده ئىسـالمنى نامـايهن

تىغ تاقابىـل تـۇرۇش ئۇسـۇلىنى قولالنغـان بولـۇپ، ئىنسـاننىڭ -قۇرئان تىغمۇ
ئىدىيىسى ۋه قهلبىنى قاپالپ تۇرغان ھهر خىـل پهردىلهرنـى يىرتىـپ تاشـالپ، 

. رىئال تۇرمۇشـتىكى ھهر خىـل تۇسـالغۇالرنى ۋهيـران قىلىشـنى قـارار قىلىـدۇ
ئاسـاس قىلغـان ) لوگىكـا ئىلمىـدىكى ئاتـالغۇ(مـال لـوگىكىنى ئوخشاشال، فور

يېقىنقى بىـر نهچـچه » ئىسالمنىڭ ئىالھنى تونۇش ئىلمى«(خىيالىي پهلسهپه 
مۇ ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن )ئهسىردىن بويان ئهمهل قىلىپ كهلگهن دىنى ئهقىدىلهر

مائىي ئهينى ۋاقىتتا، قۇرئان پۈتكۈل ئىجتى. كېلىدىغان بىر خىل ئۇسۇل ئهمهس
رىئاللىق بىلهن كۈرهشنى قانـات يايـدۇرۇپ، رىئـاللىقتىن ئىبـارهت بـۇ بىپايـان 
ھايات قاينىمىدا، ئىنسانىۋىيلىكنىڭ بـارلىق تۈزۈلـۈش ئاالھىـدىلىكىگه قارىتـا 

تهتقىقاتىمۇ ) ئىالھىيهت(شۇڭا، تېئولوگىيه . نۇتۇق سۆزلهشنى قانات يايدۇرىدۇ
چۈنكى، گهرچه ئىسـالم ھهقىـقهتهن . بىر خىل ئهقىلغه ئۇيغۇن ئۇسۇل ئهمهس

ــېكىن، ئۇنىــڭ ئهڭ مــۇھىم پىالنــى ئــۇنى  ــر خىــل ئېتىقــاد بولســىمۇ، ل بى
ئهمىلىيهتته نامايهن قىلىش، ئۇنى ئهمىلىيهتتىن ئۆتكۈزۈش، ھهرگىزمـۇ ئـۇنى 

ــل پهلســهپه ئاتالغۇســى(مهدرىســه پهلسهپىســى  ــر خى ــا ) بى ــات ئورنىغ تهتقىق
ا تۈگـۈلگهن ھـالهتته تاشـالپ قويـۇش ئوخشاش جهمئىيهتنىڭ قاراڭغۇ بولۇڭىـد
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  !ئهمهس
ئېتىقـادنى بهرپـا -قۇرئان بىـر تهرهپـتىن مۇسـۇلمانالرنىڭ قهلبىـده ئىمـان

ئېتىقــاد ئــارقىلىق مۇســۇلمانالر -يهنه بىــر تهرهپــتىن بــۇ ئىمــان. قىلىــدۇ
جهمئىيهتنىڭ ھهر قايسى ساھهسىدىن ئۆزلىرىنىـڭ ئهتراپىنـى ئـوراپ تۇرغـان 

بۇنىـڭ . تا كهڭ كۆلهملىك ھۇجۇمنى قانـات يايدۇرىـدۇجاھالهتپهرهسلىككه قارى
بىلهن بىر ۋاقىتتا، بۇ خىل جاھالهتپهرهسـلىكنىڭ ئىـدىيه، ئهخـالق، تۇرمـۇش 
قاتارلىق جهھهتلهردىن مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىنى بۇلغىشىنى ۋه تهسىرلىرىنى 

ــپ تاشــاليدۇ ــالىق . تىرىشــىپ چىقىرى ــۇنداق جاپ ــاد دهل مۇش ئىســالمى ئېتىق
ئۇ ھهرگىزمۇ ئۆلۈك ھالدىكى نهزهرىيه ئهندىزىسى ياكى . ا بهرپا بولىدۇشارائىتت

ـــاق تېئولـــوگىيه  ـــيهت(چاۋالچ ـــاكى تولىمـــۇ ئـــۇزۇن ) ئىالھى تهتقىقـــاتى، ي
بهلكــى ئــۇ بىــر مهيــدان . پهلسـهپىۋىلىك مۇنــازىره ئــارقىلىق ئىشــقا ئاشــمايدۇ

ۇپ، ئاكتىپ تهشكىللىك، مول ھاياتى كۈچكه ئىگه ئىجتىمائىي ھهرىكهت بول
رت تهشــكىللىنىش ىمۇسـۇلمانالر جهمئىيىتــى دهل مۇشـۇ ھهرىكهتنىــڭ كـونك

شهكلى، مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىدىكى ئېتىقـاد قارىشـى، ئېتىقـاد قارىشـىنىڭ 
قارشـى ئهھـۋال ئاســتىدا -تۇرمـۇش ئادىتىـده گهۋدىلىنىشـى، شــۇنداقال، قـارىمۇ

ى يېـتىلىش جاھالهتپهرهسلىككه قارىتا ئېلىـپ بېرىلغـان كـۈرهش جهريانىـدىك
بـۇ خىـل . قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ خىـل ئىـدىيىنى يېتهكچـى قىلىـدۇ

بىرىگه تامـامهن -ئېتىقاد بىناسىنىڭ بهرپا بولۇشى بىر-يېتىلىش بىلهن ئىمان
بـــۇ خىـــل يېـــتىلىش ئىســـالمى ئېتىقادىنىـــڭ ئىجتىمـــائىي . مــاس كېلىـــدۇ

نىڭ ماھىيهتلىـك ئهمىلىيهتتىكى ھهقىقىي تهسۋىرى، شۇنداقال بۇ يهنه ئىسالم
  .ئاالھىدىلىكىنى نامايهن قىلىدىغان بىردىنبىر يول

ئىسالمنى تهشۋىق قىلغۇچىالر بۇ دىننىڭ مـاھىيىتى، شـۇنداقال ئىسـالمى 
. ھهرىكهت يولىنى خۇددى بىز تهھلىل قىلغانغا ئوخشاش چۈشىنىشـى كېـرهك

-ئىمان يهنى يىل داۋامالشقان باسقۇچنى 13ئۇالر چوقۇم مهككىده : ئۇ بولسىمۇ
ئېتىقــاد بهرپــا قىلىــش باســقۇچىنى بىلىشــى، ئىســالمى ھهرىــكهت ئــارقىلىق 
ئىسالمنىڭ ئهمىلي گهۋدىسىنى بهرپا قىلىـش ۋه ئىسـالمى جهمئىيهتنـى بهرپـا 
قىلىش باسقۇچىدىن ھهرگىزمۇ ئايرىلمىغـانلىقىنى، ئۇنىـڭ بىـر ئوقۇتـۇش ۋه 

ــ ــۈگىنىش باســقۇچى ئهمهس ئىكهنلىكىن ــى ئ ى، بهلكــى ئىســالم نهزهرىيهلىرىن
ئىســــالمى ئېتىقــــاد، ئىجتىمــــائىي ھهرىــــكهت ۋه ئهمىلــــي گهۋدىســــىنىڭ 
ـــۇش باســـقۇچى  ـــپ بېرىلغـــان ئاساســـى قۇرۇل شهكىللىنىشـــى ئۈچـــۈن ئېلى
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ــالمنىڭ  ــنهزهر، پهقهت ئىس ــتىن قهتئىي ــا بولۇش ــداق ۋاقىتت ــى، قان ئىكهنلىكىن
نىڭ چوقۇم مۇشۇنداق قىلىش تابىناسىنى قايتا قۇرۇشنى ئوياليدىكهنمىز، ئۇنداق

  .زۆۈرۈرلىكىنى بىلىشى الزىم
-ئېتىقاد بهرپا قىلىش باسقۇچىنى ئۇزۇنغا سوزۇپ، ئىمان-بۇنداقتا، ئىمان

ئېتىقــاد بهرپــا قىلىــش قهدهم باســقۇچىنى تهرتىــپ بــويىچه تهدرىجــى ئېلىــپ 
شۇڭا، بۇ باسقۇچ . بېرىپ، تېخىمۇ چوڭقۇر ھهم مۇستهھكهم ئورۇنالش كېرهك

زهرىيىـۋى تهتقىقـات ئېلىـپ بارىـدىغان باسـقۇچ ئېتىقادقا نىسـبهتهن نه-ئىمان
بۇ . بهلكى بىر ئهمىلىلهشتۈرۈش باسقۇچى بولۇشى كېرهك. بولماسلىقى كېرهك

نۇقتا ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، ئىسـالمى ئېتىقـادنى ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلىـدىغان 
كىشىلهرنى ئاساس قىلىپ شـهكىللهنگهن ھايـاتى كـۈچكه ئىـگه ئىجتىمـائىي 

چكى تۈزۈلۈشى ۋه سىرتقى ھالىتىنىڭ يېتىلىشى ۋه تهرهققى تهشكىالتنىڭ ئى
بـۇ . قىلىشى، ئهسلىدىنال ئىسالمى ئېتىقادنىڭ يېتىلىشـىدىن دېـرهك بېرىـدۇ

خىل ئېتىقاد ئهمىلىيهتـته نامـايهن بولۇشـى، جاھالهتپهرهسـلىككه قارىتـا جهڭ 
 ھاياتى كۈچكه ئىگه بـۇ خىـل. ئېالن قىلىش كۈرىشىده نامايهن بولۇشى كېرهك

ئېتىقاد، ئۇنى ئوراپ تۇرغان ھهر خىل رهزىل كۈچلهر بىلهن بولغـان كۈرهشـكه 
  .ئهگىشىپ ساغالم ئۆسۈپ يېتىلىدۇ

ئېتىقادنى بىـر خىـل پهقهت نهزهرىـيه -ئىسالمنىڭ قارىشىدا، ئىمان! خاتا
ت ىتهتقىقاتى ۋه مهدهنىـيهت بىلىملىرىنـى مۇھـاكىمه قىلىشـتىكى ئابىسـتراك

بۇ ! ھه -ىدۇ دهپ قاراش، نېمه دېگهن ئېغىر خاتالىقنهزهرىيه بىلهن تهمىن ئېت
قهتئىي قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ پهقهت خاتالىقال ئهمهس، بهلكى بىر ! بىر كىرزىس

  !مهيدان كىرزس
قۇرئاننىڭ مهككىدىكى ئايهتلىرى بىر قېتىمدىال نازىل بولماستىن، بهلكى 

ئېتىقـاد -ئىمـانيىلدا نازىل بولغان بولۇپ، ئۇنىڭدىكى مهقسـهت  13توپتوغرا 
قۇرۇلمىسىنى بهرپا قىلىش ۋه مۇستهھكهملهش، ئهگهر ئالالھ خالىغان بولسـا، 

 13قۇرئاننى بىر قېتىمدىال پۈتۈنلهي نازىل قىلغـان، ئانـدىن كېـيىن سـاھابىالر 
ۋاقىـت سـهرپ قىلىـپ، ) ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرهك، ياكى ئۇنىڭدىن ئـازراق(يىل 

پىششـىق بىلگهنـگه قهدهر قۇرئـاننى  نـى»ئىسالم نهزهرىيىسـى«تاكى ئۆزلىرى 
  !تهتقىق قىلغان بوالتتى

بهلكـى ئـۆزگىچه بىـر خىـل ! لېكىن، ئالالھ بۇنـداق قىلىشـنى خالىمىـدى
ئۇ بولسىمۇ بىرال ۋاقىتتا بىر خىل جهمئىيهت، بىـر مهيـدان . ئۇسۇلنى تاللىدى
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ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى بولسـا، . ھهرىكهت، بىر ئېتىقاد ئۈچۈن ئاساس سېلىش
ــده ئېت ــرىش، ھهم ــا چىقى ــى ۋۇجۇدق ــيهت ۋه ھهرىكهتن ــارقىلىق جهمئى ــاد ئ ىق

ئېتىقادىنىڭ تهرهققىياتىنى ئىلگىرى -جهمئىيهت ۋه ھهرىكهت ئارقىلىق ئىمان
ئېتىقادىنى ئىجتىمائىي ھهرىكهتنىڭ ئاكتىـپ ئهمىلىيىـتىگه -سۈرۈپ، ئىمان

-مـانئايالندۇرۇپ، ھهمده ئاكتىـپ، ھهرىكهتچـان ئىجتىمـائىي رىئـاللىقنى ئى
تـاغ «. ئېتىقادنى نامايهن قىلىدىغان سۈزۈك ئهينهككه ئايالندۇرۇشتىن ئىبارهت

سۈت بىـلهن كىـرگهن «ياكى » پهيلى ئۆزگهرمهيدۇ-يۆتكىلىدۇ، ئادهمنىڭ خۇي
ــار ــده چىق ــار» خــۇي ئۆلگهن ــگهن گهپ ب ــالالھ، . دې ــۇغ ئ ــق ئۇل ــدىگه اليى ھهم

ــا بولۇ ــڭ بهرپ ــى جهمئىيهتنى ــى ۋه يېڭ ــدىيىنىڭ يېڭىلىنىش ــر ئى ــىنىڭ بى ش
ئېتىقادىنىـڭ -كېچىدىال يۈز بهرمهيدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىـدۇ، شـۇڭا ئىمـان

ئېتىقاد قۇرۇلمىسىنىڭ پىشىپ يېتىلىشىگىچه بولغان -قۇرۇلۇشى تاكى ئىمان
ن قىلىــدىغان رىئــال جهمئىــيهت اۋاقىتتــا، يهنــى بــۇ خىــل ئېتىقــادنى نامايــ

ېڭـى جهمئىيهتنىـڭ شهكىللهنگهن كـۈنگىچه، ئىـدىيىنىڭ يېڭىلىنىشـى ۋه ي
بهرپا بولۇشىدا ئۆزئارا ماسلىشىش ئۈچۈن چوقۇم بىر مهزگىللىك ۋاقىتقا مۇھتاج 

  .بولىدۇ
ــــۇددى  ــــده نازىــــل بولغــــان ئايهتلىرىــــده »قۇرئــــان«خ نىــــڭ مهككى

ــك  ــڭ ماھىيهتلى ــۇ دىننى ــارهت ب ــالمدىن ئىب ــۇ دهل ئىس ــىتىلگهندهك، ب كۆرس
ھهمـده . يېتىشىمىز كېرهك ئاالھىدىلىكى، بىز چوقۇم بۇ ئاالھىدىلىكنى تونۇپ

ـــدا،  ئىنســـانالر ئوتتۇرىغـــا قويغـــان ھهر خىـــل نهزهرىـــيه ئهنـــدىزىلىرى ئالدى
مهغلۇبىيهتچىلهرنىڭ ئالدىراقسـان كهيپىياتىغـا ماسلىشـىپ، ئىسـالمنىڭ بـۇ 

دهسلهپته، . خىل ئاالھىدىلىكىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنۇپ باقماسلىقىمىز الزىم
نـى بهرپـا قىلغـان، »ئىسـالم ئـۇممىتى«لىق قۇرئان دهل بـۇ ئاالھىـدىلىك ئـارقى

ـــال، كهلگۈســـىده  ـــالم ئـــۇممىتى«ئوخشاش ـــى قايتىـــدىن قۇرۇشـــنى »ئىس ن
نـى بهرپـا قىلغـان »ئۇممىتى«ئوياليدىكهنمىز، ئۇنداقتا ئالالھ بىرىنچى ئىسالم 

چاغدىكى بويىچه بۇ ئـۆزگىچه ئاالھىـدىلىك ئـارقىلىق ئىسـالمنىڭ بىناسـىنى 
  .الزىمقايتىدىن قۇرۇپ چىقىشىمىز 

بـۇ خىـل ( -بىز بۇ خىل ئۇرۇنۇپ بېقىش خاتـالىقىنى تونـۇپال قالماسـتىن
ئـارقىلىق دىنـدىن خـالى ھهر » ئىسالم نهزهرىيىسى«ئۇرۇنۇپ بېقىش بىر خىل 

خىل ئىنسانى نهزهرىيىلهرگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئۇ خىل بىر قارارغا كېلىش 
يـــدان ھهرىـــكهت ئۆزلۈكســىز يېتىلىۋاتقـــان ئهمىلىـــيهت جهريانىــدا، بىـــر مه
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قوزغايدىغان كوللىكتىپ ئىچىده نامايهن بولىدىغان جانلىق ئىسالمى ئېتىقادنى 
ت نهزهرىيىگه ئايالندۇرۇپ تهتقىقات ۋه ئىلمىي مۇھاكىمه ىبىر خىل ئابىستراك

 - )ئېلىپ بېرىپ، شۇنىڭ بىلهن ئىسالمنىڭ بۇ ئاالھىدىلىكىنى ئۆزگهرتىۋېتىدۇ
بـېقىش كهلتـۈرۈپ چىقارغـان كىرزسـنىمۇ بهلكى بىز يهنه بۇ خىـل ئۇرۇنـۇپ 

  .!تونۇپ يېتىشىمىز الزىم
كىشىلهرنىڭ جانلىق قهلبىده، بىر تهشكىل ئىچىـده،  -ئىسالمى ئېتىقاد
ن بولـۇپ، شـۇنىڭ بىـلهن ائارىسـىدا نامايـ) كوللىكتىـپ(بىر ئورگانىك تـوپالم 

جاھالهتپهرهسلىككه قارشى بىر مهيـدان ھهرىكهتنىـڭ قوزغىلىشـىنى، بۇنىـڭ 
لهن بىـــر ۋاقىتتــــا، مۇئمىنلهرنىـــڭ ئىدىيىســــىده ســـاقلىنىپ قالغــــان بىـــ

ــدۇقلىرىنى تهلتۆكــۈس چىقىرىــپ تاشالشــنى   تهلهپجاھالهتپهرهســلىكنىڭ قال
قىلىـدۇ، چــۈنكى ئــۇالر ئىســالمنى قوبــۇل قىلىشــتىن ئىلگىــرى، جــاھىلىيهت 
جهمئىيىتىنىڭ بىر ئهزاسى بولۇپ، جاھالهتپهرهسلىك ئىجتىمائىي مۇھىتىنىڭ 

ــانچىرى ــڭ . تىشــىغا ئۇچرىغ ــۋال ئاســتىدا، ئىســالمى ئېتىقادنى ــل ئهھ ــۇ خى ب
داۋااليـدىغىنى پهقهت كىشـىلهرنىڭ قهلبـى ۋه تهپهككـۇرى بولـۇپال قالماسـتىن، 
بهلكى پۈتكۈل تۇرمۇشـى، يهنـى، ئـۇ نامـايهن قىلىـدىغان كۆرۈنـۈش بىـر خىـل 

شۇنىڭ ئهلۋهتته، ئۇ . ئابىستراكت نهزهرىيىدىن تېخىمۇ كهڭ، تېخىمۇ چوڭقۇر
ـــڭ  ـــى ۋه ئۇنى ـــڭ دائىرىس ـــيه تهتقىقاتىنى ـــا يهنه نهزهرى ـــر ۋاقىتت ـــلهن بى بى

مىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، لېكىن، ئۇ ھهرگىزمۇ بىر خىل ئابىستراكت ىيت
  .نهزهرىيه تهتقىقاتىنىڭ ئۆزىدىال چهكلىنىپ قالمايدۇ

 ئىسالم، ئىالھ ۋه ئىالھى ھۆكۈمرانلىق، كائىناتنىڭ مهۋجۇتلۇقى، ھاياتلىق
ۋه ئىنســاننىڭ ئىدىيىســى توغرىســىدا، ئومۇميۈزلــۈك، ھهمــده مــۇكهممهل، 

ــگه ــل ۋه ئىجــابى چۈشــهنچىگه ئى ــايىن ئهمىلىيهتچى ــل . ئىنت ــۇ خى شــۇڭا، ب
ئاالھىدىلىككه ئاساسهن، ئىسالم ئۇنى بىر خىل مهدهنىيهت قارىشى دائىرىسىده 

ى ۋه چهكلهپ قويۇشـنى يامـان كۆرىـدۇ، چـۈنكى بـۇ نۇقتـا ئۇنىـڭ ئاالھىـدىلىك
ئاخىرقى مهقسىتىگه زىت كېلىدۇ، ئىسـالم ئىدىيىسـى كوللىكتىـپ ئىچىـده، 

ئۇنىـڭ . جانلىق تهشكىل ئارىسىدا، ئهمىلي ھهرىكهتته گهۋدىلىنىشـى كېـرهك
تهرهققىيات تهرتىپى ئادهملهر توپى، تهشـكىل ۋه ھهرىكهتنـى ئاسـاس قىلىـپ، 

ىچه شـۇنداق تاكى ئـۇ نهزهرىـيه ۋه ئهمىلىـيهت مـاس قهدهمـده پىشـىپ يېـتىلگ
ئـۇ ھهرگىزمـۇ ئهمىلىـي ھهرىكهتـتىن ئـايرىۋېتىلگهن نهزهرىـيه . بولۇشى الزىم

  .ئهمهس، بهلكى ئهمىلي تۇرمۇشتىكى ئېتىقاد ئۇسۇلىنىڭ ھهقىقىي تهسۋىرى
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ـــاخىرقى مهقســـىتى ۋه  ـــدىلىكى، ئهڭ ئ ئىســـالمنىڭ ماھىيهتلىـــك ئاالھى
ـــڭ ته ـــدا، نهزهرىيىنى ـــپ ئېيتقان ـــدىن ئېلى ـــات تهرتىپى ـــاتى تهرهققىي رهققىي

ــــا -ئهمىلىيهتنىــــڭ پىشــــىپ يېتىلىشــــىدىن ھالقىــــپ كېتىــــپ، رىئاللىقت
بۇ، چوڭ خاتالىقنى كهلتـۈرۈپ چىقـرىپال قالماسـتىن، بهلكـى . ىلهنمىگهندگهۋ

  !كىرزىس يولىغا قاراپ ماڭغان
  :مهدھىيىگه اليىق ئۇلۇغ ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                          
بۆلۈپ نازىل -دانه ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن ئۇنى بۆلۈپ-قۇرئاننى كىشىلهرگه دانه«

  )ئايهت-106 ئىلئىسرابهنى سۈره ( ».قىلدۇق، ئۇنى تهدرىجى نازىل قىلدۇق
-بۇ ئايهتتىن، قۇرئاننىڭ مۇددهتكه بۆلۈپ نازىل قىلىنغانلىقىنى، دانىمـۇ

ت ىنازىـل بولغـانلىقىنى، ئۇنىڭـدىكى مهقسـهتنىڭ بىـر خىـل ئابىسـتىراكدانه 
نهزهرىيىلهر ئىچىدىن پۇرقۇپ چىقىش ئهمهس، بهلكى بىـر جـانلىق ئورگانىـك 

ــان ــالمنىڭ ئىم ــده، ئىس ــكىل ئىچى ــش -تهش ــا قىلى ــىنى بهرپ ــاد بىناس ئېتىق
  .ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز

ئىكهنلىكىنى ئهستايىدىل  مۇئمىنلهر ئىسالمنىڭ ئالالھنىڭ ئىالھى دىنى
ئۇنداقتا، ئىسالمنىڭ ئىجتىمائىي ئهمىلىيهتتىكى يولىمۇ . چۈشىنىشى كېرهك

ئهسلىدىنال ئىالھى يول بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ماھىيهتلىك ئاالھىـدىلىكى بىـلهن 
شۇڭا، ئىسالمنىڭ ماھىيىتى بىلهن ئۇنىـڭ ئىجتىمـائىي . بىردهكلىككه ئىگه

  .ۇ ئايرىۋېتىشكه بولمايدۇئهمىلىيهتتىكى يولىنى ھهرگىزم
ــــهتنىڭ پهقهت  ــــىدىكى مهقس ــــل بولۇش ــــالمنىڭ نازى ــــۇالر يهنه، ئىس ئ
كىشـىلهرنىڭ ئېتىقـاد قارىشـىنى ئۆزگهرتىشــال ئهمهس، بهلكـى بـۇ ئــارقىلىق 

ئېتىقـاد -كىشىلهرنىڭ تۇرمۇشىنى ئۆزگهرتىش، ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه ئىمـان
ـــونك ـــى ئىســـالھ قىلىشـــنىڭ ك ت ئۇســـۇلىنى رىقۇرۇلمىســـىنى، جهمئىيهتن

ئېتىقـادنى -ئىمـان -ئۆزگهرتىش بولۇپ، ئۇنىڭ نازىـل بولۇشـىدىكى مهقسـهت
نى بهرپا قىلىش، بۇ خىل پىكىر »ئۇممهت«بهرپا قىلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، بىر 

ئېتىقـاد قارىشـىنىڭ قۇرۇلۇشـى ۋه -قىلىش ئۇسۇلىنىڭ بهرپـا بولۇشـى ئىمـان
مـاس قهدهمـده بولـۇپ، بـۇ  ئىجتىمائىي رىئاللىقنىڭ ئىسالھ قىلىنىشى بىلهن

ئومۇمى پىالن، ئاالھىـده پىكىـر قىلىـش ئۇسـۇلى، ئاالھىـده ئېتىقـاد قارىشـى، 
ئاالھىده جهمئىيهت قۇرۇش بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋېتىشكه ھهرگىـز 
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  .بولمايدىغانلىقىنى بىلىۋېلىش كېرهك
ئهگهر بىــز ئىســالمنىڭ ئهمىلــي يــولىنى ئالــدىنقى قىســىمالردا بايــان 

ىلغىنىمىزدهك چۈشىنىدىغان بولساق، ئۇنداقتا بىز يهنه، بـۇ يولنىـڭ باسـقۇچ ق
خاراكتېرلىـك بولماســتىن بهلكــى ئىزچىللىققــا ئىــگه ئىكهنلىكىنــى، ئۇنىــڭ 
مۇئهييهن مۇھىتنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدىغانلىقىنى، بىرىنچـى ئىسـالم 

ــدىنقى ــارائىتنى ئال ــت ش ــى مۇھى ــان ۋاقىتتىك ــا بولغ ــى بهرپ ــهرت  جهمئىيىت ش
قىلمايدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ قانداق دهۋر بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ئىسالمنى بهرپا 

  .قىلىشنىڭ مۇقهررهر يول ئىكهنلىكىنى بىلىۋېلىشىمىز كېرهك
ئىسالمنىڭ بۇرچى ئىنسانىيهتنىڭ ئېتىقادى ۋه تۇرمۇشىنى ئۆزگهرتىشال 

هرتىش، ئهمهس، بهلكى يهنه ئىنسـانىيهتنىڭ پىكىـر قىلىـش ئۇسـۇلىنى ئـۆزگ
ــان پۇز ــاد ۋه تۇرمۇشــقا تۇتق ــۆزگهرتىش، ۇكىشــىلهرنىڭ ئېتىق تسىيىســىنى ئ

چۈنكى ئىسالمى يول بولسا ئىالھى يول بولۇپ، ئۇ ماھىيهت جهھهتته ئىنسانالر 
بۈگرى يـولالر بىـلهن پۈتـۈنلهي -ئوتتۇرىغا قويغان بارلىق غۇۋا ھهم تار، ئهگرى

  .ئوخشىمايدۇ
تهكچىلىكىدىن باشقا يول بىلهن، بىز ئىالھى پىكىر قىلىش ئۇسۇلىنىڭ يې

بـۇ خىـل يولـدا . ھهرگىزمۇ ئىالھى ئىدىيىۋى ئاڭ ۋه تۇرمۇشقا يـۈزلىنهلمهيمىز
ئــالالھ مۇشــۇنى ئاســاس قىلىــپ كىشــىلهرنىڭ پىكىــر قىلىــش ئۇســۇلىغا 

ھهمــده تېخىمــۇ ئىلگىــرىلىگهن ھالــدا كىشــىلهرنىڭ . يېتهكچىلىــك قىلىــدۇ
  .مۇشىنى تۈزىتىدۇئېتىقاد قارىشى ۋه ئىجتىمائىي تۇر

مهنتىقىي يول بىلهن ئومـۇمىيلىقتىن (بىز ئىسالمدىن دېدۇكسىيه ئۇسۇلى 
ئارقىلىق تهتقىقات ئۈچۈن كىشىلهرنى بىر ) جۈزئىي خۇالسه چىقىرىش ئۇسۇلى

يۈرۈش نهزهرىيه بىلهن تهمىنلىمهكچى بولغان ۋاقتىمىزدا، ئىسالمنىڭ يېتىلىش 
شــۇنداقال يهنه . لىـق قىلغــان بـولىمىزيولىنىـڭ مـاھىيىتىگه ئاللىقاچــان خىالپ

. ئۇنىڭ پىكىر قىلىش ئۇسۇلىنىڭ ماھىيىتىگىمۇ خىالپلىق قىلغـان بـولىمىز
ئهگهر بىز ئىسـالمنى ئىنسـانىۋىيلىك بىـلهن پىكىـر قىلىـش ئۇسـۇلى ئالدىـدا 
ـــۇلى  ـــڭ ئۇس ـــۇددى ئالالھنى ـــۇنى خ ـــداقتا ئ بويســـۇندۇرماقچى بولســـاق، ئۇن

ــۇ  ــۇلىدىن تېخىم ــانالرنىڭ ئۇس ــك ئىنس ــدۇ، دېگهنلى ــده تۇرى ــۆۋهن دهرىجى ت
خــۇددى بىــز ئىــدىيه ۋه ھهرىكىتىمىــزده، ). ئــالالھ پانــاھ بهرســۇن! (بولمامــدۇ

» تهدرىجى تهرهققى قىلـدۇق«ئالالھنىڭ ئۇسۇلىدىن ئىنسانىۋى ئۇسۇل قاتارىغا 
  )ئالالھ پاناھ بهرسۇن! (دېگهنلىكىمىز ئهمهسمۇ
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ۇپ، مهغلـۇب بولـۇش، بۇ خىل ئۇرۇنۇپ بېقىش ئىنتـايىن خهتهرلىـك بولـ
  .ئورنىنى تولدۇرغۇسىز زىيان ئېلىپ كېلىدۇ

گه بىــر خىــل )ئىســالم تهشــۋىقاتچىلىرى(ئىســالم يولىنىــڭ بــۇرچى بىــز 
بىـز چوقـۇم ئۇنىـڭ ۋاسىتىسـى . ئۆزگىچه پىكىر قىلىش ئۇسۇلى ئاتـا قىلىـدۇ

ــلهن، پۈتكــۈل يهر شــارىنى قاپلىغــان جاھالهتپهرهســلىك پىكىــر قىلىــش  بى
ۈرۈپ تاشلىشــىمىز زۆرۈر، چــۈنكى جاھالهتپهرهســلىكنىڭ ئۇســۇلىنى ســۈپ

. ئهخلهتلىرى بىزنىڭ ئهقلىمىزنى بوغۇپ قويدى، مهدهنىيىتىمىزنـى بۇلغىـدى
ئهگهر بىز ئىسالمنىڭ ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكىگه خىالپ بولغان، سـىرتتىن 
كهلــگهن، بۈگــۈنكى دۇنيــادا مــودا بولغــان جاھالهتپهرهســلهرچه پىكىــر قىلىــش 

بىلهن بۇ دىنغا مۇئامىله قىلىدىغان بولساق، ئۇنداقتا بىز ئىسـالمنىڭ ئۇسۇلى 
ئىنسانىيهتكه تاپشۇرغان بۇرچىنى ئاللىقاچان گۇمران قىلغان بولىمىز، بۇنىڭ 
بىلهن بىر ۋاقىتتا، بىز ئۆزىمىزمۇ ئىجتىمائىي رىئاللىقتا جاھالهتپهرهسلهرچه 

ھوقـۇقىمىزدىن ۋاز پىكىر قىلىش ئۇسـۇلىنىڭ بىزنـى چهكلىشـىدىن قۇتۇلـۇش 
ـــــلىكنىڭ  ـــــۋىيىتىمىزدىكى جاھالهتپهرهس ـــــدىيىمىز ۋه مهنى ـــــپ، ئى كېچى

بـۇ خىـل . قالدۇقلىرىدىن قۇتۇلۇشنىڭ ياخشى پۇرسىتىنى كهتكـۈزۈپ قويـدۇق
ئاقىۋهت ئىنتايىن خهتهرلىك بولۇپ، ئۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان زىيان بهكمۇ 

  .ئېغىر بولىدۇ
ــدا، ئ ــا قىلىــش جهريانى ــكهت ئۇســۇلىنىڭ ئىســالمنى بهرپ ــدىيه ۋه ھهرى ى

ئېتىقــاد قــاراش ۋه تۇرمــۇش ئىســالمى مــۇھىملىقى ۋه زۆرۈرلىكــى ھهرگىزمــۇ 
گهرچه، . ئۇسۇلىدىن قېلىشمايدۇ، ئۇالرنى ئايرىۋېتىشـكه ھهرگىزمـۇ بولمايـدۇ

بىــزگه نىســـبهتهن ئېيتقانــدا، ئىســـالمى ئېتىقــاد ۋه تۇرمـــۇش ئۇســـۇلىنىڭ 
نى ئىنتايىن جهلـب قىلسـىمۇ، لـېكىن ئهۋزهللىكىنى تهشۋىق قىلىش باشقىالر

بــۇ خىــل تهشــۋىقاتنىڭ ئىســالمنى بــۇ زېمىنــدا ھهرگىزمــۇ بىــر مهيــدان : بىــز
ئهمىلىي ھهرىكهت قوزغاش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىاللمايدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ 

ــرهك ــلىقىمىز كې ــز يهنه. قالماس ــۋىق قىلىــش : بى ــل تهش ــۇ خى ــالمنى ب ئىس
ــقهتهن ئىســالم ھهرى ــۇ ئۇســۇلىنىڭ ھهقى ــلهن شــۇغۇللىنىدىغان ئاش ــى بى كىت

كىشــىلهردىن باشــقا، ھهر قانــداق كىشــىگه ھهرگىزمــۇ مهنــپهئهت ئېلىــپ 
كېلهلمهيدىغانلىقىغا سهل قارىماسـلىقىمىز الزىـم، بـۇ خىـل تهشـۋىق قىلىـش 
ــدىمۇ پهقهت ئاشــۇ ھهرىكهتنىــڭ  ــى كــۆپ دېگهن ــدىغان رول ئۇســۇلىنىڭ ئويناي

لگه ئاشقان نهتىجىسىگه بولغـان سىرتىدىكى كىشىلهرنىڭ ھهرىكهتنىڭ ئهمه
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  .ھېسداشلىقىنى قوزغىيااليدۇ
مهن يهنه شۇنى قايتا  تهكىتلهيمهنكى، ئىسالمى ئېتىقاد قاراش تېـزلىكته 
بىر ھهرىكهتچان كوللىكتىپ ئىچىده گهۋدىلىنىشى كېـرهك، بـۇ ھهرىكهتچـان 
كوللىكتىپ ئىسالم ئېتىقاد قارىشـىنىڭ مـۇكهممهل نامايهندىسـى ۋه ھهقىقىـي 

  .هسۋىرى بولۇشى كېرهكت
يهنه شۇنى تهكىتلىمهكچىمهنكى، مانا بۇ ئىسـالمنىڭ ماھىيهتلىـك يـولى 
بولۇپ، ئۇ ئهڭ يۈكسهك، ئهڭ توغرا، ئهڭ ئهمىلىي ئۈنۈمگه ئىگه، ئىنساننىڭ 

بـۇنى باشـقا ھهر خىـل ئىنسـانىي . تۇغما تهبىئىتىگه ئهڭ ماس كېلىدىغان يول
ىدىغان بولســاق، بــۇ نۇقتــا تېخىمــۇ نهزهرىــيه ئهنــدىزىلىرى بىــلهن سېلىشــتۇر

ئۇالر ئاشۇ كىشىلهر ھهقىقهتهن بىر مهيدان ئهمىلىي ھهرىكهت . ئايدىڭلىشىدۇ
بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئۆزىنى ئىسـالمنىڭ ھهقىقىـي تهسـۋىرىگه ئايالنـدۇرۇپ، 

ــۇ ــهنچىلىرىنى قهدهمم ــيه چۈش ــل نهزهرى ــۇ خى ــ-ئاش ــتىن اقهدهم ناماي ن قىلىش
ه بىر خىل ئهمىلىيهتتىن ئايرىلغان، مۇكهممهل ئىلگىرى، ئىسالمنى كىشىلهرگ

ــيه ئهندىزىســى قىلىــپ »خىيــالىي دۇنيــا«ھالــدىكى  ، بىــر خىــل ئۆلــۈك نهزهرى
  .كۆرسىتىپ قويىدۇ

ئهگهر بـۇ نهزهرىــيه تـۈپتىن تــوغرا بولىـدىغان بولســا، ئۇنـداقتا، ئىســالمى 
ئىدىيىنىڭ يېتهكچىلىكىدىكى تۇرمۇش ئۇسۇلىنىڭ ئاساسى ئامىللىرى ۋه بـۇ 

نىزامالرنىڭ گهۋدىلىنىشىدىن -خىل تۇرمۇش ئۇسۇلىنى تهشكىللهيدىغان قانۇن
  .قارىغاندا، بۇ تېخىمۇ توغرا ئۇسۇل ھېسابلىنىدۇ

ــلهر  ــى جاھالهتپهرهس ــۋىق (ئهتراپىمىزدىك ــالمنى تهش ــۇددى ئىس ــۇالر خ ئ
قىلغۇچىالر ئىچىدىكى بىر قىسىم قىزىققان كىشىلهرگه روھى بېسىم قىلىپ، 

ى بۇرچىنى ئـادا قىلىـش جهريانىـدا ئالدىراقسـانلىق كېسـىلى ئۇالرنىڭ ئىسالم
ــده )قوزغالغانغــا ئوخشــاش ــۇالرنى پاراكهن ــدا ئ ــك ھال ــتالردا غهرهزلى ، بهزى ۋاقى

سىلهر تهشۋىق قىلىۋاتقان ئـۇ خىـل تۇرمـۇش ئۇسـۇلىنىڭ «: قىلىپ، ئۇالردىن
ــــىلىي پىرىنســــىپلىرى قهيهرده؟ ــــىلهر ئــــۇ پرىنســــىپالرنىڭ «، »تهپس س

ىشى ئۈچۈن، قانچىلىك تهتقىقات خىزمىتى قىلدىڭالر؟ قانچىلىك  ئهمىلىيلىش
تهتقىقات ماقالىسى تهييارلىدىڭالر؟ سىلهر ھازىرقى زامان پرىنسىپلىرى بويىچه 

بۇ خىل روھى ھالهت، . دېگهندهك سۇئالالرنى سورايدۇ» يوق؟-قانۇن تۈزدۈڭالرمۇ
ۈشـته كهمچىـل نـى يۈرگۈز»شـهرىئىتى«خۇددى بىزنىڭ بۇ دهۋرىمىزده ئىسالم 

ــات  ــلىق تهتقىق ــالم قانۇنشۇناس ــاددىلىرى ۋه ئىس ــانۇن، م ــال ق ــولغىنى پهقهت ب
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ماقالىلىرىدهك، گويا كىشىلهر ئاللىقاچان پۈتۈن نىيهت، پۈتۈن ۋۇجـۇدى بىـلهن 
» شــهرىئىتى«ئالالھنىـڭ ھۆكۈمرانلىـق مهرتىۋىسـىنى قوبــۇل قىلىـپ، ئىسـالم 

شنى ئـارزۇ قىلغـان بولسـىمۇ، بويىچه ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇشلىرىنى ئىداره قىلى
نى )مۇجتهھىدلهر(لېكىن ئۇالر قانۇنشۇناسلىقنى پىششىق بىلىدىغان كىشىلهر 

ــانۇن ــويىچه ق ــىپى ب ــان پرىنس ــازىرقى زام ــاي، ھ ــۈنلهپ -تاپالم ــى يهك نىزامالرن
بۇ بىر خىل مهسخىره قىلىش خاراكتېرىدىكى ئـادهم . چىققاندهك تۇيغۇ بېرىدۇ

ھۇشــى جايىــدا، ھهمــده بــۇ دىنغــا ھــۆرمهت -ئهخــمهق قىلىــش بولــۇپ، ئهقلــى
قىلىــدىغان ھهر بىــر ئــادهم ئۇنــداق بىمهنىلىكنــى قهتئىــي چــۆرۈپ تاشلىشــى 

  !كېرهك
جاھالهتپهرهســــلىك پهقهت مۇشــــۇ خىــــل پاراكهنــــدىچىلىك ئــــارقىلىق 

نى رهت قىلىش ئۈچۈن مهلـۇم خىـل باھـانه »شهرىئىتى«ئۆزلىرىنىڭ ئالالھنىڭ 
. ئادهمنىـڭ ئـادهمنى قـۇل قىلىشـىنى ئوياليـدۇ ئىزدهپ، پهقهت داۋاملىق تۈرده

مۇسۇلمانالر ئاممىسىنى ئېزىقتۇرۇپ، ئىسالم يولىدىن چهتنىتىشنى ئوياليدۇ، 
ئېتىقـادنى بهرپـا -شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنى بىر مهيدان ھهرىكهت شهكلىده ئىمان

قىلىدىغان باسـقۇچىدىن ۋاز كهچكـۈزۈپ، ئىسـالم تهشـۋىقاتچىلىرىنى ئىالھـى 
ــدۇيولنىــڭ ماھ ــدىن چهتنىتىۋېتى ــي . ىيىتى ــڭ ئهمىل ــۇ بولســىمۇ، نهزهرىيىنى ئ

ھهرىكهتته ئهكس ئېتىشـى بولـۇپ، ئىسـالمى تۇرمـۇش ئۇسـۇلىنىڭ ھهقىقىـي 
قىيـــاپىتى ئهمىلـــي تۇرمۇشـــتا مۇئهييهنلىشـــىپ، تۇرمۇشـــتىكى ئهمىلـــي 
مهسىلىلهرنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسهن، ھهر خىـل قـانۇنالرنى تـۈزۈپ، ئىسـالم 

  .مىلي قىيىن مهسىلىلهرنى ھهل قىلىدۇتۇرمۇشىدىكى ئه
ئىسالمنى تهشـۋىق قىلغـۇچىالر بـۇ خىـل پاراكهنـدىچىلىككه قارىتـا پهرۋا 
قىلماي، ئىسالم ھهرىكىتىگه قارىتـا ئىسـالمنىڭ ئهسـلى مـاھىيىتىگه قـۇرۇق 

شــۇملۇقالرغا ئېتىــۋار قىلماســلىقى -بۆھتــانالرنى چاپاليــدىغان بۇنــداق قۇۋلــۇق
لهرنى زاڭلىق قىلىش ئويـۇنىنى »ھاماقهت«كۇپپارالرنىڭ  ئۇالر يهنه ئاشۇ. الزىم

  !قايتا تهكرارلىماسلىقى الزىم
ــدىچلىك ســالغۇچىالرنىڭ سۈيقهســتىنى  ــۇرىيىتى پاراكهن ئۇالرنىــڭ مهجب

نىڭـال  ئېچىپ تاشالش ۋه ئۇنى بىتچىت قىلىش بولـۇپ، ئـۇالر، پهقهت ئـالالھ
ــده  ــان ھهم ــداق شــهرىئىتىگه بويســۇنىدىغانلىقىنى جاكارلىمىغ باشــقا ھهر قان

ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنى «. ھۆكۈمرانلىقتىكى جهمئىيهتنى ئىنكار قىلمىغان
نامىنى قالقان قىلىۋېلىپ، مهسخىره قىلىشـنى مهقسـهت » تهرهققى قىلدۇرۇش
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. ھهرىكهتلىرىنى قهتئىي رهت قىلىش الزىم-قىلىپ ئېلىپ بارغان بارلىق ئىش
هسـتايىدىل خىـزمهت قىلىشـتىن ۋاز ئۇ خىلدىكى ئـادهملهر پهقهت ئۇالرنىـڭ ئ

ــپ،  ــۇئهللهق راۋاق«كېچى ــنى » م ــۇده ئىشــالرنى (قۇرۇش ــال، بىھ قــۇرۇق خىي
ئۇالرنىڭ رهزىل سۈيقهستىنى ئىشقا ئاشۇرۇشـقا ھهرگىـز . ئوياليدۇ) قىلىشنى
  !بولمايدۇ

ھهرىكهت يولى بويىچه ئىسالمنىڭ ) ئىسالمنى تهشۋىق قىلغۇچىالر(ئۇالر 
ــرهك،  ــۈچھهرىكهتلىنىشــى كې ــۇ دهل ئىســالمنىڭ چهكســىز ك قۇدرىتىنىــڭ -ب

  !قۇۋۋىتىنىڭ مهنبىئى-شۇنداقال ئۇالرنىڭمۇ كۈچ. سىرى
نى ئايرىۋېتىشـكه سـىئىسالمنىڭ يولى ئۇنىڭ ماھىيىتىگه باراۋهر، ئىككى

سىرتتىن كهلگهن ھهر قانداق ئىنسانىي يـولالر ئۆزلىرىنىـڭ دىنـدىن . بولمايدۇ
لـېكىن ئـۇ . ئۈچـۈن ئېچىلغـان بولىـدۇ خالىي تۈزۈملىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش

ئـۇ بىزنىـڭ نىشـانىمىزنى ئهمهلـگه . ئىسالمى تۈزۈمنى ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇ
شـۇڭا، بـۇ يولـدا . »!ياردهم بهرگۈسى بولسىمۇ قولىدىن كهلمهيـدۇ«ئاشۇرۇشتا 

قهتئىي تۇرغانلىق، ھهر قانداق بىر مهيدان ئىسالم ھهرىكىتىده، خۇددى ئۇنىڭ 
ا قهتئىي تۇرغانغا، ئۇنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىغا ئهمهل قىلغانغـا ئېتىقادىد-ئىمان

  .ئوخشاش، كهم بولسا بولمايدۇ
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                  
  )ئايهت- 9  بهنى ئىسرائىل سۈره( »...بۇ قۇرئان ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا يولغا باشاليدۇ«
  

  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
  
مهككىده نازىل بولغان ئايهتلىرى ئىماننى چۆرىدىگهن ھالـدا  قۇرئاننىڭ. 1

  ھېكمىتىنى قانداق چۈشهندۈرۈپ بهردى؟-كائىناتنىڭ سىر
ــــت ئاساســــلىقى قايســــى مهســــىلىنى  13مهككىــــدىكى . 2 يىــــل ۋاقى

  مۇئهييهنلهشتۈرۈش ئۈچۈن سهرپ قىلىندى؟
ــۆز . 3 ــېمه ئۈچــۈن ئ ــالالھ ن ــى ئىســالمنى دهۋهت قىلىشــقا ئ پهيغهمبىرىن

» بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىـالھ يـوق«اشلىغان بىرىنچى قهدىمىدىال؛ ب
  دېگهن كهلىمىنى تهشۋىق قىلىشقا بۇيرۇيدۇ؟
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  ئىالھلىقنىڭ بىرىنچى ئاالھىدىلىكى نېمه؟. 4
ـــايرا» بىـــر ئالالھـــدىن باشـــقا ھېچقانـــداق ئىـــالھ يـــوق«. 5  قدېـــگهن ب

  لهپىلدىگهنده قايسى ئىشالر ئهمهلگه ئاشىدۇ؟
  ئېتىقاد ئارقىلىق نېمىنى بهلگىلهش كېرهك؟-ىمانئ. 6
مهسـئۇلىيىتىنى  زئېتىقـاد ئورۇنالشـقان كىشـىلهر ئـۆ-قهلبىگه ئىمان. 7

  قانداق ئادا قىلىدۇ؟
  ئىسالمنى تارقىتىشتا قايسى بايراقنى ئىگىز كۆتۈرۈش كېرهك؟. 8
ــا . 9 ــبهدىن بارلىقق ــانۇنلىرى قايســى مهن ــۈزۈم ۋه ق ــارلىق ت ئىســالمنىڭ ب

  ؟ ئۇنىڭ تۈزۈمى ۋه يېتهكچىلىكى نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟كهلگهن
ئىسالمى جهمئىيهتتىكى كىشىلهر نېمىنى ئېتىراپ قىلىپ، نېمىنـى . 10

  رهت قىلىشى زۆرۈر؟
  بۇ دىن ئۈچۈن بهلگىلهپ بهرگهن قهدهم باسقۇچ قانداق بولىدۇ؟ ھئالال. 11
ىش ىلهرنى چۈشىنكىشىلهرنى ئىسالمغا چاقىرىشتا، ئالدى بىلهن نېم. 12

  ى جهمئىيهت قانداق بارلىققا كېلىدۇ؟تهلهپ قىلىنىشى كېرهك؟ ئىسالم
  ئىسالمغا بولغان ئىنتىلىش نېمىدىن بارلىققا كېلىشى كېرهك؟. 13
  قۇرئان ئىنسانغا نېمه دهيدۇ؟. 14
  ئىسالمى ئېتىقاد قانداق شارائىتتا بهرپا بولىدۇ؟. 15
ــۇئمىنلهردىن نې. 16 ــاد م ــڭ ئىســالمى ئېتىق ــدۇ؟ ئۇنى ــى تهلهپ قىلى مىن

  داۋااليدىغىنى نېمه؟
  ئىسالم دىنىنىڭ ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكى نېمه؟. 17
  

ئۇنىڭ  ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋه

  ئاالھىدىلىكى

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم باشلىغان ئىسالمنى تارقىتىش ھهرىكىتى، پهقهت 
ئهۋهتكهن پهيغهمـبهرلهر رهھبهرلىـك  ئىنسانىيهتنىڭ تارىخ ئېقىنىدىكى ئالالھ

قىلغان ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىسالمنى تارقىتىش ھهرىكىتىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى بىر 
-كىشـىلهرگه يهكـكه: ئۇنىڭ نىشـانى پهقهت بىـرال، ئـۇ بولسـىمۇ. ھالقىسى
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ـــالالھنى ـــۇپ،  -يىگـــانه ئ ئىنســـانىيهتنىڭ ھهقىقىـــي پهرۋهردىگـــارىنى تونۇت
نغا چوقۇنۇشقا دهۋهت قىلىـپ، شـۇنىڭ بىـلهن كىشىلهرنى بىردىنبىر ھۆكۈمرا

ئادهمنىــڭ ئــادهمگه چوقۇنۇشــى ۋه ئادهمنىــڭ بــارلىق يارىتىلغــان نهرســىلهرگه 
ئاز سـاندىكى (پۈتكۈل ئىنسانىيهت . چوقۇنۇشىنى چۆرۈپ تاشالشتىن ئىبارهت

) كىشىلهرنىڭ مهلۇم مۇددهت ئالالھنى ئىنكار قىلغانلىقىنى ھېسابقا ئالمىغاندا
ئهمما . بارلىقىنى ۋه ئىالھىي پرىنسىپالرنى قهتئىي ئىنكار قىلمايدۇئالالھنىڭ 

باشـقىچه . ئۇالرنىڭ خاتالىقى ھهقىقىي ئىگىسىنى تـوغرا تونۇيالمىغانلىقىـدا
يوسۇنلىرى شهكلىده ياكى -قىلىپ ئېيتقاندا، ئۇالر ئېتىقاد ۋه چوقۇنۇش قائىده

هكىللهر ئـارقىلىق ھۆكۈمرانلىق ۋه قارىغۇالرچه ئهگىشىشنى ئاساس قىلغان ش
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسالمنىڭ . ئالالھقا نۇرغۇن مهئبۇدالرنى شېرىك قىلىدۇ

نهزهرىيىســى بىــلهن زىــت بولــۇپ، ئىنســاننى ) تهۋھىــد(ئــالالھنى بىــر بىلىــش 
ھهر بىـر . ئازغۇنلۇققا باشالپ، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرىـدىغان قىلمىشـالردۇر

ئــۈگهتكهن، لــېكىن زاماننىــڭ پهيغهمــبهر كىشــىلهرگه مۇشــۇ پرىنســىپنى 
ـــۇنى يهنه چـــۆرۈپ -ئۆزگىرىشـــىگه ئهگىشـــىپ، ئاســـتا ئاســـتا كىشـــىلهر ئ

تاشلىۋېتىپ، پهيغهمبهرلهر ئۇالرنى قۇتۇلـدۇرغان جاھالهتپهرهسـلىك ھـالىتىگه 
قايتىدىن قايتىۋېلىپ، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرىدىغان رهزىـل قىلمىشـالرنى يهنه 

قۇنـۇش قىلمىشـلىرىدا چۇر ئېتىقـاد ۋه بۇ خىل قىلمىشال. غانقىلىشقا باشلى
ئىپادىلهندى، ياكى ھۆكۈمرانلىق ۋه قارىغۇالرچه ئهگىشىشته ئىپادىلهندى، ياكى 

  .ئىككى خىل شهكىل بىرلىشىپ كهتتى
مانا بۇ، پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ تارىخ ئېقىنىـدىكى ئىسـالمنى تـارقىتىش 

تنى ئىنسانىيهتنىڭ ئىنسانىيه -ھهرىكىتىنىڭ ماھىيىتى بولۇپ، ئۇنىڭ نىشانى
بولــۇپ، » ئىسالمالشـتۇرۇش«ھهقىقىـي خوجايىنىغــا بويسـۇندۇرۇش ئــارقىلىق 

) ئـازات قىلىـپ(ئىنسانىيهتنى ئادهمنىڭ ئـادهمگه چوقۇنۇشـىدىن قۇتۇلـدۇرۇپ 
چىقىـــپ، ئـــادهمنى پهقهت ئـــالالھقىال چوقۇنۇشـــقا باشـــالش؛ ئىنســـانىيهتنى 

تۈزۈم، قىمـمهت -ۇقى، قانۇنھۆكۈمرانلىق ھوق(ئادهمنىڭ ئادهمگه قۇل بولۇشى 
دىن ئازات قىلىپ، تۇرمۇشتىكى ھهر خىل )ئادهتلهر-قارىشى، ئهنئهنىۋى ئۆرپ
نىڭال ھۆكۈمرانلىقى ۋه شهرىئىتىنى قوبـۇل قىلىـپ،  ئىشلىرىدا، پهقهت ئالالھ

ئالالھنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىغــا بولغــان مــۇتلهق بويسۇنۇشــقا مايىــل قىلىشــتىن 
  .ئىبارهت

د ئهلهيھىسساالم، شۇنداقال تارىخىتىكى پهيغهمبهرلهر مانا بۇ دهل مۇھهممه
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  .ئېلىپ كهلگهن ئىسالمنىڭ ھهقىقىي مهنىسى
ئىسالمنىڭ كېلىشى، خۇددى ئىنسانىيهتنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتكۈل 
كائىناتنىڭ ئالالھ بهلگىلىـگهن قـانۇنىيهت ئـارقىلىق ئالالھنىـڭ ئىرادىسـىگه 

ئالالھنىـڭ ھۆكۈمرانلىقىغـا مــۇتلهق بويسـۇنغىنىغا ئوخشـاش، ئىنسـانىيهتنى 
ــدۇ شــۇڭا، پۈتكــۈل ئىنســانىيهتنىڭ . بويسۇنۇشــقا قايتىــپ كېلىشــكه ئۈندهي

ــۈل  ــۋهتته پۈتك ــۇقى، ئهل ــېلىش ھوق ــپكه س ــكىللهش، تهرتى ــىنى تهش تۇرمۇش
بۇنـداق بولغانـدا، . شـۇ ھوقۇقـداردا بولۇشـى كېـرهكاكائىناتنى باشـقۇرۇۋاتقان ئ

قــۇدرهت -رمــال ھهرىكهتلهنــدۈرىۋاتقان كــۈچســانىيهت پۈتكــۈل كائىنــاتنى نۇىنئ
ئىگىسى اليىھىلىگهن ئوربىتىدىن چهتنهپ، پۈتكۈل كائىناتنىڭ قـانۇنىيىتىگه 

ئهمىلىيهتـــته، . قارشـــى بولغـــان تۇرمـــۇش ئۇســـۇلىغا ئىنتىلمهيـــدۇ-قــارىمۇ
ــڭ  ــا كېلىشــى ۋه ئۆســۈپ يېتىلىشــى، شــۇنداقال ئۇالرنى ئىنســاننىڭ بارلىقق

ىم ئىشــلىرىنىڭ ھهممىســى، شۈبىھىســىزكى، يېـت-ســىالق ۋه ئۆلــۈم-ئـاغرىق
ئالالھ ياراتقـان كائىنـات قانۇنىيىتىنىـڭ چهكلىمىسـىگه ئۇچرايـدۇ، ئۇالرنىـڭ 
ئىجتىمائىي تۇرمۇشىمۇ بۇ قانۇنىيهتنىڭ باشقۇرۇش دائىرىسى ئىچىده بولىدۇ، 
ــۇ  ئوخشاشــال، ئىنســاننىڭ ئىختىيــارى تــالالش ھهرىكىتىنىــڭ ئــاقىۋىتىمۇ، ب

ــڭ كونت ــدۇقانۇنىيهتنى ــدا بولى ــىنى . روللىقى ــانىيهتنىڭ تۇرمۇش ــۇڭا، ئىنس ش
تهرتىپكه سېلىش، تهشكىللهش، ھهرگىزمـۇ ئـۇالر ئىختىيـارىچه تالاليـدىغان 
ــۇ  ئىــش ئهمهس، ئىنســانىيهت، ئــالالھ ياراتقــان ھهمــده كــونترول قىلىۋاتقــان ب

شــۇڭا ئىنســانىيهت . چهكســىز كائىناتنىــڭ قــانۇنىيىتىنى ئۆزگهرتهلمهيــدۇ
لىرىنىــڭ تۇرمۇشــىدىكى ئهركىــن تاللىشــى قىلىــپ، شــهرىئهت ئىســالمنى ئۆز

قانۇنلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇشىدىكى ھهر تۈرلـۈك ئىشـلىرىنىڭ بىردىنبىـر 
بۇنـداق بولغانـدا، ئىنســان تۇرمۇشـىنىڭ ئىككــى . ئـۆلچىمى قىلىشـى كېــرهك

تهڭشىلىشـكه ئېرىشـهلهيدۇ،  -تۇغما تهبىئىتى ۋه ئهركىن تاللىشـى -تهرىپى
  .مهۋجۇتلۇقى ۋه كائىناتنىڭ مهۋجۇتلۇقى مۇكهممهل ماسلىشىدۇئىنساننىڭ 

ئادهمنىــڭ ئــادهمگه ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش  -ئهممــا جاھالهتپهرهســلىك
ئاساســــىغا قۇرۇلغــــانلىقى ســــهۋهبلىك، كائىنــــات سىستېمىســــىنىڭ بــــۇ 

تۇغمـا  -قانۇنىيىتىدىن چهتـنهپ، ئىنسـانىيهت تۇرمۇشـىنىڭ ئىككـى تهرىپـى
مانا بۇ دهل . ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش پهيدا قىلىدۇ -لىشىتهبىئىتى ۋه ئهركىن تال

پهيغهمبهرلهر كىشىلهرنى ئالالھقا بويسۇنۇشقا چاقىرغان ئىسالمنى تـارقىتىش 
ھهرىكىتى جهريانىدا دۇچار بولغان جاھالهتپهرهسلىك، شۇنداقال ئالالھنىـڭ ئهڭ 
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اقتىـدا ئاخىرقى ئهلچىسى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئىسالمنى دهۋهت قىلغـان ۋ
بۇ خىل جاھالهتپهرهسلىك ھهرگىزمۇ بىر خىل . دۇچ كهلگهن جاھالهتپهرهسلىك

ھهتتا بهزى ۋاقىتتا ئۇنىڭ ھهرگىزمـۇ . ئابىستراكىت نهزهرىيىده ئىپادىلهنمهيدۇ
ئهمىلىيهتـته، ئـۇ ھامـان بىـر ھهرىكهتچـان ! ھېچقانداق نهزهرىيىسى بولمايـدۇ

بــۇ . ىيهتــته ئىزچىللىشــىدۇن بولــۇپ، بىــر جهمئاكوللىكتىــپ ئىچىــده نامايــ
ــاڭ -جهمئىيهتنىــڭ رهھــبهرلىكىگه بويســۇنۇش پىكــرى، قىمــمهت -ئۇنىــڭ ئ

ئـــادىتى، كـــۆز قارىشـــى ۋه چۈشهنچىســـى ئـــۇ -قارىشـــى، ئهنئهنىـــۋى ئـــۆرپ
جهمئىيهتنىڭ ھهر قايسى ئهزالىرى ئوتتۇرىسىدا زىچ ھهمكارلىشىدۇ، ئۆز ئـارا 

هتمهن بولۇشـقا قهسـهم ماسلىشىپ، ھهرىكىتىنى بىرلىككه كهلتـۈرۈپ، سـاداق
بۇنىـڭ بىــلهن پۈتكـۈل جهمئىــيهت . قىلىـپ، ئورگانىــك ھالـدا ھهمكارلىشــىدۇ

ئاڭلىق ھالدا يـاكى ئاڭسـىز رهۋىشـته ھهرىكهتلىنىـپ، جاھالهتپهرهسـلىكنىڭ 
مهۋجۇتلـۇقىنى سـاقالش ئۈچــۈن، ئۇنىـڭ مهۋجۇتلــۇقى ۋه قۇرۇلمىسـىغا زىيــان 

ده پهيـدا بولۇشـىنىڭ ئالـدىنى يهتكۈزىدىغان شهيئىلهرنىڭ ھهر قانـداق شـهكىل
  .ئالىدۇ ۋه ئۇنى يۇقىتىدۇ

جاھالهتپهرهسلىك بىر خىل ئابىستراكىت نهزهرىيىده ئهمهس، بهلكـى بىـر 
ھهرىكهتچان كوللىكتىپ ئىچىـده نامـايهن بولغاچقـا، بـۇ جاھالهتپهرهسـلىكنى 
يۇقىتىپ، ئىنسانىيهتنى قايتىدىن ئالالھنىڭ يولىغا قـايتۇرۇپ كـېلىش ئۈچـۈن 

شىۋاتقان ھهر قانداق بىر ئىسالمنى تهشۋىق قىلغۇچى، ھهرگىزمۇ بىر خىل تىرى
ئابىستراكىت نهزهرىـيه ئۇسـۇلىنى ئاسـاس قىلماسـلىقى كېـرهك، بولمىسـا ئـۇ 

چـۈنكى بـۇ ۋاقىتتـا، . ئاغزىدا شهھهر ئالغاندهك پايدىسـىز ئىـش بولـۇپ قالىـدۇ
ىكهتچــان ئۇنىــڭ يېتهكچىلىــك ئورۇنــدا تۇرۇۋاتقــان بىــر خىــل ئورگانىــك ھهر

كوللىكتىـــپ شـــهكلىدىكى جاھالهتپهرهســـلىككه ئۇدۇلىـــدىن چىقىـــپ زهربه 
قائىــده بــويىچه، ئاللىقاچــان . بېرىــدىغان ھېچقانــداق ئىقتىــدارى بولمايــدۇ
بىكـار قىلىــپ، ) سىسـتېمىنى(ئهمىلىـيهتكه ئايلىنىـپ بولغـان بىـر گهۋدىنـى 

تتىكى هو جهھئۇنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭ يېتهكچىلىك پرىنسىپى ۋه ماھىيىتى، ماكر
ــۈپتىن  ــلهن ت ــى تهپســىالتالر بى ــرو جهھهتلهردىك ــىپى ۋه مىك ــۇمى پرىنس ئوم

بهرپا قىلمـاقچى ) سىستېمىنى(قارشى بولغان باشقا بىر خىل گهۋدىنى -قارىمۇ
بولساق، ئۇنداقتا ھهر قايسى جهھهتلهردىن ئۇنىڭدىن ئېشىپ چۈشىدىغان بىـر 

ئۈسـتىگه بـۇ خىـل يېڭـى ئۇنىـڭ . شـارائىتنى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرۈشـىمىز الزىـم
تىرىشچانلىق چوقۇم بىر ئورگانىك ھهرىكهتچان كوللىكتىـپ ئىچىـده نامـايهن 
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بولۇشى الزىم، ئۇنىڭ نهزهرىيه پرىنسىپى ۋه تهشكىلى ئاساسى، ئۇنىڭ ئىچكى 
قىسمىنىڭ مۇناسىۋهتلىرى ۋه قۇرۇلمىسـى چوقـۇم ھـازىر يۈرگۈزىلىۋاتقـان ئـۇ 

  .هۋزهل بولۇشى الزىمخىل جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهتتىن ئ
ئىســالمنىڭ ئىنســانىيهت تــارىخ ئېقىنىــدىكى مهۋقهســىنىڭ نهزهرىيىــۋى 

دېگهنـدىن » بىـر ئالالھـدىن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ يـوق«: پرىنسىپى بولسـا
يهنى، ئالالھ بولسا ياراتقۇچى ۋه ھهممه شهيئىنى پهرۋىـش قىلغـۇچى . ئىبارهت

شقۇرغۇچىسى، ھۆكۈمرانى ۋه قانۇن بىردىنبىر خوجايىن، پۈتكۈل كائىناتنىڭ با
تۈزگــۈچى ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىــش، ھهمــده بــۇ نــۇقتىنى قهلبىـــده 
مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، چوقۇنۇش پائالىيهتلىرىده ئىجرا قىلىپ، ئىسالم قـانۇنىنى 

ــۇر ــرهك، دېگهنلىكت ــا . رىئــال تۇرمۇشــىدا ئهمىلىلهشــتۈرۈش كې ــۈچ نۇقت ــۇ ئ ب
كېسـىل، ئهسـتايىدىل -ىپ، تۇرمۇشتا ئۈزۈلئورگانىك ھالدا مۇكهممهل بىرلىش

ـــى، ھهمـــده مۇســـۇلمانالر بىـــلهن مۇســـۇلمان بولمىغـــانالر  ئىزچىللىشىش
ــرهك ــۆلچىمى قىلىنىشــى كې ــڭ ئ ــىدىكى پهرقنى ــا، . ئوتتۇرىس ــر «بولمىس بى

دېـگهن بـۇ گۇۋاھلىـق سـۆزى، مهيلـى » ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىـالھ يـوق
ئىسالم قانۇنى نۇقتىسىدىن بولمىسۇن،  ئهمىلىيهت جهھهتتىن بولمىسۇن، ياكى

  .ئۇ قايتا مهۋجۇت بواللمايدۇ، دهپ قارىلىدۇ
نهزهرىيه جهھهتتىن بۇ پرىنسـىپنى ئېتىـراپ قىلغـانلىق، ئىنسـانىيهتنىڭ 
پۈتكۈل تۇرمۇشىنىڭ ئالالھنىڭ يولىغا قايتقـانلىقى، ئـۇالر تۇرمۇشـىنىڭ ھهر 

الىغـــانچه قـــانۇن بىـــر تهرىپىـــده، ھهر تۈرلـــۈك ئىشـــلىرىدا، ئـــۆزلىرى خ
بهلگىلىمهســتىن، بهلكــى ئــالالھ ئۇالرنىــڭ تۇرمۇشــى ئۈچــۈن تــۈزۈپ بهرگهن 

. قانۇنغا قايتىش، ھهمده ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ
ــانۇنىنى تونۇشــتا بىــر ئهلچىنىــڭ بولۇشــى زۆرۈر ــۇ بولســىمۇ . ئالالھنىــڭ ق ئ

تىقادىنىـڭ بىرىنچـى تۈۋرۈكىنىـڭ بۇ نۇقتا ئىسالم ئې. ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى
مــۇھهممهد «ئىككىنچــى قىســمىنى تهشــكىل قىلغــان بولــۇپ، ئــۇ بولســىمۇ، 

  .ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىش» ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ ئهلچىسى
ن بولۇشـى ۋه ساقلىنىشـى ابۇ، ئىسالمنىڭ نهزهرىيىۋى پرىنسىپىنىڭ ناماي

ئهمىلىيلهشكهن ۋاقىتتـا، ئـۇ  بولۇپ، بۇ پرىنسىپ پۈتكۈل تۇرمۇش ئىشلىرىدا
ئىسـالم ئهللىرىـده بولسـۇن، . بىر مۇكهممهل تۇرمۇش يولىنى ئېلىـپ كېلىـدۇ

ــارقىلىق  ــول ئ ــلهرده بولســۇن، ئىســالم كىشــىلىرى مۇشــۇ ي ــاكى باشــقا ئهل ي
ئۆزلىرىنىـــڭ شهخســـىي تۇرمۇشـــى ۋه كوللىكتىـــپ تۇرمۇشـــىدىكى بـــارلىق 
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ـــالمى جهمئىيهتنىـــڭ ھه ـــلىرىنى ھهل قىلىـــپ، ئىس ـــل ئىچكـــى ئىش ر خى
مۇناسىۋهتلىرى، شۇنداقال باشـقا جهمئىـيهتلهر ۋه ھهر خىـل سـىرتقى قىسـىم 

  .مۇناسىۋهتلىرىنى ئورنىتىدۇ
ن بولـۇپ، ادهرھهقىقهت، ئىسالم بىر خىل ئابىسـتراكىت نهزهرىيىـده نامايـ

ــۇش  ــۇپ، چوقۇن ــول قوي ــقا ي ــاد قىلىش ــۇچىنى ئېتىق ــاد قىلغ ئىســالمغا ئېتىق
رىپ، ئاندىن كېيىن ئىسـالمنىڭ مـۇرتلىرىنى مۇشـۇ پائالىيهتلىرىنى ئېلىپ بې

ــال جاھالهتپهرهســلىكنىڭ ھهرىكهتچــان  ــهۋىيىده توختۇتــۇپ قويــۇپ، يهنى س
كوللىكتىۋىنىــڭ ئورگانىــك قۇرۇلمىســىنىڭ بىــر ئهزاســى پېــتىچه قويمايــدۇ، 

ئادهم مهيلى كۆپ بولسۇن ياكى ئاز  -ئۇالرنىڭ بۇ خىل شهكىلدىكى مهۋجۇتلۇقى
ـــۇ -بولســـۇن ـــي مهۋجۇتلـــۇقى«ئىســـالمنىڭ  ھهرگىزم ـــپ »ھهقىقى ـــى ئېلى ن

يهكـكه ئهزالىـرى » نهزهرىـيه جهھهتتىكـى مۇسـۇلمانالر«چـۈنكى . كېلهلمهيدۇ
جاھالهتپهرهســلىك جهمئىيىتىنىــڭ ئورگانىــك قۇرۇلمىســى ئىچىــده مهۋجــۇت 

تهلىپىگه ئاۋاز ) شهخسلىك(بولغاچقا، ئۇالر بۇ جهمئىيهتنىڭ ئىندىۋىدۇئاللىق 
ئۇالر ھهرىكهتكه كېلىپ ئىختىيارلىق . ھالدا مهجبۇر بولىدۇ قوشۇشقا مۇقهررهر

بــۇ  -بىــلهن يــاكى مهجبــۇرى ھالــدا، مهقســهتلىك يــاكى مهقسهتســىز بولســۇن
ــى  ــان ئاساس ــش زۆرۈر بولغ ــدا ھهل قىلى ــۈرگهن ۋاقتى ــات كهچ ــته ھاي جهمئىيهت
مهسىلىلهرنى ھهل قىلماقچى بولسا، ئۇالر جاھالهتپهرهسـلىك جهمئىيىتىنىـڭ 

ۇقىنى قوغـداپ، ئۇنىـڭ مهۋجۇتلـۇقى ۋه ھهقىقىـي گهۋدىسـىگه زىيـان مهۋجۇتل
چـۈنكى ئورگانىـك . يهتكۈزىدىغان ھهر قانداق ئامىلالرغا قايتۇرما زهربه بېرىـدۇ

مهيلــى ئــۇ خالىســۇن يــاكى  -تهشــكىالتالر ھامــان ئۇنىــڭ ھهر بىــر ئهزاســىنى
: ىــكبۇنــداق دېگهنل. مۇشــۇنداق رول ئويناشــقا مهجبـۇر قىلىــدۇ -خالىمىسـۇن

تهركىـبلهر ئهمىلىيهتـته يهنىـال ئــۆزلىرى » نهزهرىـيه جهھهتتىكـى مۇسـۇلمان«
نهزهرىـــيه جهھهتـــته پاچـــاقالپ تاشالشـــقا تىرىشـــىۋاتقان جاھالهتپهرهســـلىك 

ئـۇالر يهنىـال . جهمئىيهتنى كۈچهيتىش ئۈچۈن خىـزمهت قىلىـدۇ دېگهنلىكتـۇر
ۇنىڭ مهۋجـۇت ئاشۇ گهۋده ئىچىدىكى بىر قىسىم ھايات ھۈجهيرىلهر بولۇپ، ئ

ــدۇ ــلهن تهمىنلهي ــارائىتالر بى ــدىلىق ش ــۈن پاي . بولۇشــى ۋه داۋاملىشىشــى ئۈچ
ــپ،  ــۇمران قىلى ــى گ ــلىك جهمئىيهتن ــۇ جاھالهتپهرهس ــى ب ــڭ ھهرىكىت ئۇالرنى
ئىسالمى جهمئىيهتنى بهرپا قىلماستىن، بهلكـى ئـۇالر يهنىـال ئـۇنى ياشـاش ۋه 

  .يدۇكۈچىيىش ئۇسۇلى، تهجرىبه ۋه تهدبىر بىلهن تهمىنله
يهنــى ئۇنىــڭ ئېتىقــادى  -شــۇڭا، ئىســالمنىڭ نهزهرىيىــۋى پرىنســىپى
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باشلىنىشى بىلهنال چوقـۇم بىـر ئورگانىـك ھهرىكهتچـان كوللىكتىـپ ئىچىـده 
قارشـى بولغـان بىـر -ن بولۇشى، جاھالهتپهرهسلىك كوللىكتىۋىگه قـارىمۇاناماي

چـاقالپ ئورگانىك ھهرىكهتچان كوللىكتىپنى بهرپا قىلىپ، ئىسـالم كـۈچهپ پا
تاشـــلىماقچى بولغـــان جاھالهتپهرهســـلىكنىڭ ھهرىكهتچـــان كوللىكتىۋىـــدىن 

ــرهك ــدىن قهتئىــي ئايرىلىشــى كې ــتهقىل بولۇشــى ۋه ئۇنىڭ بــۇ يېڭــى . مۇس
كوللىكتىپنىـڭ مهركىــزى دهل ئالالھنىــڭ پهيغهمبىـرى زىممىســىدىكى يېڭــى 

ئالالھنىـــڭ پهيغهمبىـــرى ئالهمـــدىن ئۆتكهنـــدىن كېـــيىن، ئـــۇ، . رهھبهرلىـــك
ــاراتقۇچى ۋه ئى ــر ي ــالالھنى بىردىنبى ــان، ئ ــا قايتق ــڭ يولىغ نســانىيهت ئالالھنى

ـــڭ باشقۇرغۇچىســـى،  ـــۈل كائىناتنى ـــايىن، پۈتك ـــۇچى خوج ـــيهت قىلغ تهربى
ھۆكۈمرانى، قانۇن تۈزگۈچىسى ۋه پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ تۇرمۇش قائىدىسىنى 

ر بىـر ئۆز مهسئۇلىيىتىنى ئۈستىگه ئالغـان ھه -تۈزۈپ بهرگۈچى دهپ تونۇغان
بىـر ئالالھـدىن باشـقا ھېچقانـداق «. ن بولىـدۇمايهئىسالم رهھبىرى ئارىسىدا نا

دهپ گۇۋاھلىـق » ئىالھ يوق، مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم ئالالھنىـڭ ئهلچىسـى
ئمىن ئۆزىنىڭ جاھالهتپهرهسلهرنىڭ رهھبهرلىكىگه بولغان ۆبهرگهن ھهر بىر م

-پـوپالر ۋه مـۇنهججىم-ھىبساداقهتمهنلىكىدىن قهتئىي قول ئۈزۈپ، مهيلى را
ـــۇرهيش  ـــاكى ق ـــۇن، ي ـــك بولس ـــي رهھبهرلى ـــهكلىدىكى دىنى ـــك ش رهمچىلى

شۇملۇقلىرىغا ئوخشاش سىياسىي، ئىقتىسـادى ۋه -ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ قۇۋلۇق
ئىجتىمائىي رهھبهرلىك بولۇشتىن قهتئىينهزهر، ئۇالر پهقهت ئىسالمنىڭ يېڭى 

شــى، ئالالھقــا بويســۇنغان ئورگانىـك ھهرىكهتچــان كوللىكتىــۋىگه سـادىق بولۇ
  .رهھبهرلىكىگه سادىق بولۇشى الزىم

بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىـالھ يـوق، «بۇ نۇقتا ھهر بىر مۇسۇلمان 
دهپ گۇۋاھلىق ئېيتقـان ئاشـۇ » مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ ئهلچىسى

ھهرىكىتىــده ئهمىلىلىشىشــى كېــرهك، ئۇنــداق -دهقىقىــدىن باشــالپ ئىــش
يــدىكهن ئىســالمى جهمئىيهتنىــڭ مهۋجــۇت بولۇشــى ھهرگىزمــۇ ئهمهلــگه بولما

ــمايدۇ ــكه ئهزاالر. ئاش ــۆپ  -ئهگهر پهقهت يهك ــك ك ــانى قانچىلى ــڭ س ئۇالرنى
ــــارا  -بولســــۇن ــــۆز ئ ــــۇپ، ئ ــــا بول ــــۋى پرىنســــىپ بهرپ ــــده نهزهرىي قهلبى

ھهمكارلىشــىدىغان، ئورۇنالشتۇرۇشــقا ماسلىشــىدىغان ئورگانىــك تهشــكىل 
ن ائـۆزى ئىـگه بوالاليـدىغان ھهقىقىـي گهۋده نامايـ-ئۆزىگه ئىچىده، مۇستهقىل

ــانلىقالر ھۈجهيرىســىگه  ــۇددى ج ــر ئهزاســى خ ــڭ ھهر بى ــدىكهن، ئۇنى بولماي
ئوخشاش ئورگانىك ھالدا خىـزمهت ئېلىـپ بېرىـپ، ئۇنىـڭ مهۋجـۇت بولۇشـى 
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ئۈچۈن چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، كېڭىيىپ، ئۇنىڭ ھهر خىـل تۈزۈلۈشـلىرىنى 
نداش ئامىلالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن قوغداپ، شـۇ ئـارقىلىق خىل زىيا-خىلمۇ

جاھىلىيهت جهمئىيىتىنىڭ رهھبهرلىكىـدىن قۇتۇلـۇپ، جاھالهتپهرهسـلىكنىڭ 
ـــدا ئۇالرنىـــڭ ھهرىكىتىنـــى تهشـــكىللهپ،  رهھبهرلىكىـــدىن مۇســـتهقىل ھال
ـــي گهۋدىســـىنى  ـــڭ ئىســـالمنىڭ ھهقىقى ـــكه ماسلىشـــىپ، ئۇالرنى ھهرىكهت

شتۇرۇشى ۋه كېڭهيتىشىگه يېتهكچىلىـك قىلىـپ، ئۆزلهشتۈرۈشى، چوڭقۇرال
جاھالهتپهرهسلىكنىڭ گهۋدىسىگه قارشى تۇرۇپ، ئۇنىڭ بىلهن كۈرهش قىلىپ، 
تاكى ئۇنى يۇقاتمايدىكهنمىز، بىزنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى مهقسـىتىمىز ھهرگىزمـۇ 

  .ئهمهلگه ئاشمايدۇ
بىــر ئالالھــدىن باشــقا «ئىســالم مۇشــۇنداق قىلىــپ بارلىققــا كهلــدى، ئــۇ 

ئهمىلىيهتـته ئـۇ (دېگهن بۇ ئومۇمى پرىنسىپ ئىچىـده » ھېچقانداق ئىالھ يوق
بـۇنى ئاسـاس قىلىـپ، . ن بولىـدۇاناماي) پۈتكۈل تۇرمۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــــپ،  ــــا قىلى ــــكىالت بهرپ ــــك تهش ــــان ئورگانى ــــده ھهرىكهتچ ــــاس قهدهم م
جاھالهتپهرهســلىك جهمئىيىتىـــدىن مۇســـتهقىل بولــۇپ، ئۇنىڭـــدىن قهتئىـــي 

ىلىپ، ئۇنىڭغا ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ، ئىسالم ئهزهلدىن بۇ ئهسلى مهۋجۇت ئاير
ــدۇ ــدىن ئايرىلماي ــدا، . بولغــان ئابىســتراكىت نهزهرىيى پهقهت مۇشــۇنداق بولغان

ئاندىن كېيىن ئىسالم قايتىدىن بهرپا قىلىنىدۇ، ھهر قانداق دهۋرده، ھهر قانـداق 
تىلىشىنىڭ مـاھىيىتىنى جايدا، ئهگهر ئىسالمى ھهرىكهت ۋه ئۇنىڭ ئۆسۈپ يې

دا ئىسـالمنى ىكېسىل چۈشهنمىگهنده جاھىلىيهتنىـڭ سايىسـى ئاسـىت-ئۈزۈل
  .قايتىدىن گۈللهندۈرۈش مۇمكىن ئهمهس

نى »ممىتىۈئ«ئىسالم بۇ يول بويىچه، بۇ پرىنسىپنى ئاساس قىلىپ ئىسالم 
بهرپــا قىلىــدۇ، ئورگانىــك تهشــكىلنىڭ ھهرىكىتىنــى ئــۇنى بهرپــا قىلىشــنىڭ 

بىرىگه باغاليدىغان رىشته -قىلىپ، ئۇنىڭ ئېتىقادىنى كىشىلهرنى بىرئاساسى 
قىلىدۇ، ئۇنىـڭ نىشـانى پهقهت ئىنسـاننىڭ ئـادىمىيلىكىنى گهۋدىلهنـدۈرۈش، 
ئۇنى كۈچهيتىش، ئۇنى مۇستهھكهملهش، ئۇنى ئادهم تېنىنىڭ باشقا ھهر قايسى 

ئىســـالم ئۆزىنىــــڭ بـــارلىق پرىنســــىپلىرى، ! جهھهتلىرىـــدىن ھــــالقىتىش
نهسىھهتلىرى، قانۇن ۋه تۈزۈملىرى، شۇنداقال ئۆزىنىڭ ئىزچىل يولى ئارقىلىق 

  !بۇ نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ
دهرھهقىــقهت، ئىنســانالرنىڭ بهزى ئاالھىــدىلىكلىرى نۇرغــۇن جــانلىقالر 
ــا  ــۇ نۇقت ــا ئىــگه، ب ــا بهزى جانســىز مــاددىالر بىــلهن ئورتاقلىقق بىــلهن، ھهتت
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بهزى . ڭ ۋهكىللىرىنى خاتا يولغا باشالپ قويىدۇلهرنى»ئىلمىي جاھالهتپهرهس«
ۋاقىتالردا ئۇالر ئىنسانالرنى باشقا بارلىق ھايۋانالرغا ئوخشاش بىر خىل ھـايۋان 
دهپ قارايدۇ، بهزى ۋاقىتالردا ئۇالر يهنه ئىنسانالرنى بارلىق جانسىز ماددىالرغـا 

ر ۋه جانسـىز ئىنسـانالر گهرچه ھـايۋانال! ئوخشاش بىر خىل ماددا دهپ قارايـدۇ
ماددىالر بىلهن نۇرغۇن جهھهتـلهرده ئورتـاق ئاالھىـدىلىككه ئىـگه بولسـىمۇ، 
لېكىن، ئىنسانالر ئۇالردىن تۈپتىن پهرقلىنىدىغان بهزى ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه 

ئىلمىـــــي «بولـــــۇپ، ئـــــۇالرنى ناھـــــايىتى مهشـــــھۇر قىلغـــــان، خـــــۇددى 
دا مهجبۇرى ئېتىـراپ لىكنى تهشهببۇس قىلغۇچىالر ئهڭ ئاخىرى»جاھالهتپهرهس

قىلغىنىغا ئوخشاش، ئۇ ئاالھىدىلىكلهر، ئىنساننى ھهممه شهيئىدىن ئۈستۈن 
چــۈنكى ئوبيېكتىــپ ئهمىلىيهتنىـــڭ ئېنىــق دهلىللىــرى ئـــۇالرنى ! قىلغــان

تۇنجۇقتۇرۇپ قويغىلى تاس قالغاچقا، نائىالج ئىنتايىن نارازىلىق بىلهن تىلنـى 
  !ىلىشقا مهجبۇر بولدىچاينىغان ھالدا بۇ نۇقتىنى ئېتىراپ ق

بۇ جهھهتته، ئىسالم يولى ئاللىقاچان شانلىق ئهمىلي نهتىجىلهرنى ئېلىپ 
ئېتىقادىنى ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ يادروسى قىلىپ، باشـقا -ئۇ ئىمان. كهلدى

مهسـىلهن، مىلـلهت، رايـۇن، . ھهر خىل بىمهنه ۋاسىتىلهرنى چۆرۈپ تاشلىدى
ئـادىتى، مهنپهئهتـى -ه مىللهتنىڭ ئـۆرپئىرق، تىل، شۇنداقال دۆلهت، رايۇن ۋ

بۇ جهمئىيهتته، ئادهمنىـڭ مـاھىيىتى ! دېگهنلهرنى پۈتۈنلهي چۆرۈپ تاشلىدى
 -گهۋدىلهندۈرۈلىدۇ، ھايۋانالر بىلهن ئورتاقلىققا ئىگه بولمىغان ئاالھىدىلىكلهر

بـۇ شـانلىق ئهمىلـي نهتىجىلهرنىـڭ . ئۇنى يېتىلدۈرىدۇ، ئۇنى يۈكسـهلدۈرىدۇ
بۇ يول ئىسالمى جهمئىيهتنى ئىنسـاننىڭ مـاھىيىتى بىـلهن زىـت : بىرى بولسا

ــپ، بــارلىق  ــنى بىكــار قىلى ــايۋانى توســاقالرنىڭ ھهممىس ــان بــارلىق ھ بولغ
ـــڭ ھهممىســـىنى  ـــل، تهن رهڭگـــى قاتارلىقالرنى ـــرق ۋه تى ـــى، ئى مىللهتلهرن

ئىنســانىيهت ! ســىغدۇرااليدىغان ئېچىــۋېتىلگهن جهمئىــيهتكه ئايالنــدۇرغان
پاراســىتى ۋه ئىقتىــدارى -ىكى ھهر قايســى مىللهتلهرنىــڭ ئهقىــلجهمئىيىتىــد

ئىسالمى جهمئىيهتتىن ئىبارهت بۇ چوڭ ئوچاققـا جۇغالنغـان بولـۇپ، بـۇ چـوڭ 
قىسقا مۇددهت ئىچىده، يۇقىرى سهۋىيىدىكى . ئوچاقتا ئېرىپ بىرىكىپ كېتىدۇ

ئهۋالد  ئاۋانگارتالر قوشۇنى بارلىققا كېلىپ، چىن قهلبىدىن ھهمكارالشقان بىـر
گهرچه ئهينى . ئىقتىدارلىق كىشىلهر ئېسىل ھهم ئۇلۇغۋار مهدهنىيهتنى ياراتتى

ئـاالقه ناھـايىتى ئاسـتا بولسـىمۇ، ئهممـا ئـۇ -ۋاقىتتا قاتناش قواليسىز، ئۇچـۇر
ــل ــارلىق ئىنســانىيهتنىڭ ئهقى ــيهت، ئاشــۇ دهۋردىكــى ب پاراســىتىنىڭ -مهدهنى
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  .جهۋھىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
يىتـى ئهرهبـلهر، پارسـالر، سـۈرىيىلىكلهر، مىسـىرلىقالر، ئىسالم جهمئى

ماراكهشلىكلهر، تۈركىيىلىكلهر، جۇڭگولۇقالر، ھىندىستانلىقالر، رىملىقالر، 
ــافرىلىقالر ــدونىزىيىلىكلهر، ئ ــرىكالر، ھىن ــى ... گى ــقا ھهر قايس ــا باش ھهتت

ــڭ ئوخشــىمىغان  ــى جــۇغالپ، ھهر قايســى مىللهتلهرنى ــلهت ۋه ئىرقالرن مىل
دىلىكلىرىنى بىرلهشـــتۈرۈپ، ئۇالرنىـــڭ چىـــن قهلبىـــدىن بىـــردهك ئاالھىـــ

ھهمكارلىشىشى، ھهمده ماسلىشىشى ئـارقىلىق ئىسـالمى جهمئىيهتنـى بهرپـا 
بۇ خىل مۆجىزىدهك ئۇلۇغۋار مهدهنىيهت . قىلىپ، ئىسالم مهدهنىيىتىنى ياراتتى

 ىتارىختا بىـر كۈنمـۇ ئهرهبـلهرگه تهۋه مهدهنىـيهت بولـۇپ قالماسـتىن، بهلىكـ
بىر كۈنمۇ ھهر قانـداق مىللهتچىلىـك مهدهنىيىتـى . ئىسالم مهدهنىيىتى بولدى

  .بولماستىن، بهلكى ئىزچىل تۈرده ئىسالمى ئېتىقاد مهدهنىيىتى بولدى
ئۇالر باراۋهرلىك پرىنسىپى، مېھرىبانلىق روھى ئارقىلىق بىر ئورتاق نىشان 

الر پۈتـۈن كـۈچى ئـۇ. ان ھېسسىياتنى بىر يهرگه جۇغلىـدىىغئۈچۈن ئىنتىلىد
پاراسىتىنى تهقدىم قىلىـپ، ھهر قايسـى مىللهتلهرنىـڭ -بىلهن، بارلىق ئهقىل

ئاالھىدىلىكىنىڭ ئهڭ زور يۇشـۇرۇن كـۈچىنى قېزىـپ، ئۇالرنىـڭ ئۆزلىرىنىـڭ 
ــڭ  ــارىخىي تهجرىبىلىرىنى تهجرىبىلىرىنــى، مىللىتىنىــڭ تهجرىبىلىرىنــى، ت

رپـا قىلىـش ئىشـلىرىغا جهۋھهرلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئىسـالمى جهمئىـيهت به
ئۇالر باراۋهر ھالدا ئورتاق بۇ جهمئىيهتكه مهنسۇپ بولۇپ، ئۇالر . سهرپ قىلدى

ئۇالر  -ئارىسىدىكى شۇقهدهر يېقىنچىلىق مۇناسىۋىتىنىڭ بولۇشىدىكى سهۋهب
ــدا ــتىنىڭ بولغانلىقى ــىدىكى رىش ــارى ئوتتۇرىس ــڭ پهرۋهردىگ بــۇ . ۋه ئۇالرنى

ۋه ئىنسـانىيلىق ھېچقانـداق توسالغۇسـىز  رلهتـجهمئىيهتته، ئىنسانىي پهزىله
ــان  ــدا باي ــدا، يۇقىرى ــارىخ ئېقىنى ــانىيهتنىڭ ت ــدۇ، ئىنس ــدا گهۋدىلهندۈرىلى ھال
ــان ئاالھىــدىلىكلهر، باشــقا ھهر قانــداق بىــر جهمئىيهتــته ئهزهلــدىن  قىلىنغ

  !جۇغلىنىپ باقمىدى
مىسـال ئالىـدىغان بولسـاق، قهدىمقـى زامانـدىكى كـۆلىمى ئهڭ زور بولغــان 

دهرۋهقه، نۇرغۇن مىللهتلهر، نۇرغۇن . همئىيهتلهرنىڭ بىرى رىم ئىمپىرىيسىج
لىككه ئىـگه مىللهتـلهر بـۇ ىـدىتىلالر، نۇرغۇن ئىـرقالر، ئوخشـىمىغان ئاالھ

جهمئىيهتكه توپالنغان ئىدى، لېكىن بۇالرنىڭ ھهممىسى ھهرگىزمـۇ ئىنسـانى 
-قال يهنه ئىمـانپهزىلهت ۋه ئىنسـانپهرۋهرلىك ئاساسـىغا قۇرۇلمىغـان، شـۇندا
ــ ــا ئوخشــاش يۈكســهك قىمــمهت قارىشــىدىمۇ ناماي ــدۇائېتىقادق ــر . ن بولماي بى
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تهرهپتىن، ئۇ ئاقسۆڭهكلهر ۋه قۇلالر ئارىسـىدىكى سـىنىپىي زۇلـۇمنى ئاسـاس 
ــم  ــا رى ــرىيه بولس ــتىن، ئىمپى ــر تهرهپ ــيهت، يهنه بى ــىنىپي جهمئى ــان س قىلغ

ـــى  ـــىدىكى ئىرق ـــۈمرانلىقى ئاساس ـــۆڭهكلىرىنىڭ ھۆك ـــايرىمىچىلىق ئاقس ئ
ــۇ ئۇنىــڭ ئومــۇمىي ئاالھىــدىلىكى بولــۇپ، باشــقا ھهر قايســى  جهمئىيىتــى، ب

. مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى ھۆكۈمرانلىـق قىلىنغـۇچى قۇللـۇق ئورۇنـدا تۇرىـدۇ
شۇڭا، ئـۇ خىـل جهمئىـيهت ئىسـالمى جهمئىـيهت يهتـكهن يۈكسـهك پهللىـگه 

نگه ئوخشــاش يۈكسـىلهلمهيدۇ، ھهمــده ئىسـالمى جهمئىــيهت قولغـا كهلتــۈرگه
  .ئۇلۇغۋار نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرهلمهيدۇ

. ئوخشاشال، ھازىرقى زامـان تارىخىـدىمۇ نۇرغـۇن جهمئىـيهتلهر قۇرۇلـدى
ئىمپىرىيىسىنى مىسال قىلساق، ئهمىلىيهتته، ئۇ پهقهت ) ئهنگلىيه(بىرىتانىيه 

رىــم ئىمپىرىيىســىنى تهۋهرۈك بىلىــپ ئۇنىڭغــا ۋارىســلىق قىلغــۇچى مىللــى 
التاتسىيه جهمئىيىتـى بولـۇپ، ئىمپىـرىيه بېسـىۋالغان مۇسـتهملىكه ىپئېكىس

التاتســىيه قىلىــش ئاساســىغا قۇرۇلغــان، ىرايۇنلىرىــدىكى خهلقلهرنــى ئېكىسپ
ياۋرۇپـادىكى باشـقا . ئىنگلىز مىللىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاساسىغا قۇرۇلغـان

مهسىلهن، . ئىپمپىرىيهلهرمۇ بىر قېلىپتىن چىققاندهكال ئۇنىڭدىن قېلىشمايدۇ
ـــــــك  ـــــــۇم مهزگىللى ـــــــڭ مهل ئىســـــــپانىيه، پورتوگـــــــالىيه قاتارلىقالرنى
ــارلىقالر  ــقا فرانســىيه ئىمپىرىيىســى قات ــدىن باش مۇســتهملىكىچىلىكى، ئۇن

التاتسىيه ۋه زۇلۇم جهھهتتىن ھهممىسى بىـر جاڭگالنىـڭ بـۆرىلىرى ىئېكىسپ
لىكته بولۇپ، ئىنسانىۋىيلىكنى دهپسهنده قىلىشتا چېكىگه يهتكهن، ۋهھشـىي

مچىالرمۇ، ىكوممۇنىز! ئۇچىغا چىققان بولۇپ، ئادهمنى تولىمۇ نهپرهتلهندۈرىدۇ
ئىرق، دۆلهت، رايۇن، تهن رهڭگى، تىل جهھهتتىكـى توسـالغۇالردىن ھالقىغـان 
بىر خىل يېڭىچه جهمئىيهت قۇرماقچى بولغان، ئهمما، ئۇ ھهرگىزمۇ ئىنسانىي 

ــى ــۇمىي پرىنس ــانپهرۋهرلىك ئوم ــلهت ۋه ئىنس ــدىپهزى ــىغا قۇرۇلمى . پى ئاساس
شـۇنداق قىلىـپ، . ئهكسىچه، ئۇ سـىنىپىيلىق پرىنسـىپ ئۈسـتىگه قۇرۇلـدى

كوممۇنىزىمچىالر جهمئىيىتى قهدىمقى رىم جهمئىيىتىنىڭ يهنه بىر تهرىپىگه 
ـــگه  ـــم جهمئىيىتىـــده ئاقســـۆڭهكلهر ســـىنىپى ھهممى ـــدى، رى ئايلىنىـــپ قال

تارىيـات ېرولوهمئىيىتىـده پئىگىدارچىلىق قىلغان بولسـا، كوممـۇنىزمچىالر ج
بۇ خىل جهمئىيهتـته ! سىنىپى جهمئىيهتنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئورنىغا چىقىۋالدى

بىـر سـىنىپنىڭ باشـقا ھهر قايسـى  -يۇشۇرۇن خهۋپنىڭ پهيدا بولۇشـى بولسـا
بۇ خىل شهخسىيهتچىلىك ھهم ئـۆچ ئـېلىش ! سىنىپالرغا قارىتا ئۆچمهنلىكى
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پهقهت  -پ كېلىــــــدىغىنىخاراكتېرىغــــــا ئىــــــگه جهمئىيهتنىــــــڭ ئېلىــــــ
. ئىنسـانىۋىيلىكنىڭ ئهڭ چۈشــكۈن تهرىپىنــى قوزغىتىشـتىن ئىبــارهت بولــدى

ــايۋانىۋىيلىكىنى  ــانىيهتنىڭ ھ ــى ئىنس ــۇرۇش ئاساس ــۇنى ق ــتىنال، ئ باشلىنىش
گهۋدىلهنــدۈرۈش، ئــۇنى تهرهققــى قىلــدۇرۇش، ئــۇنى مۇســتهھكهملهش بولــدى، 

ـــاجىنى  ـــۈپ ئېھتىي ـــېمهك«ئىنســـانىيهتنىڭ ت تۇرالغـــۇ، ئهۋالد ئىچـــمهك، -ي
ــدۇرۇش ــاجى(» قال ــڭ بىرىنچــى ئېھتىي ــته ھايۋانىۋىيلىكنى ــۇ ئهمىلىيهت دهپ ) ب

ئىچمهك -قارىدى، ئىنسانىيهت تهرهققىياتىنىڭ ئۇزۇن تارىخى بولسا دهل يېمهك
  !ئىزدهش ئۈچۈن كۈرهش قىلىش تارىخىدىن ئىبارهت دهپ قارىدى

نىڭ ئهڭ ئاالھىـده ئىسالم ئۆزىنىڭ ئىالھى تۇرمۇش يولى ئارقىلىق ئىنسان
خۇسۇسىيهتلىرىنى گهۋدىلهندۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىشقا كۆڭـۈل بۆلىـدۇ، ئـۇنى 

. يېتىلدۈرۈپ، ئۇنى يۈكسهلدۈرۈپ، بىر ئىنسانىي جهمئىيهت قـۇرۇپ چىقىـدۇ
بۈگۈنگه قهدهر، ئۇ يهنىال ئۆزگىچه ئاالھىـدىلىككه ئىـگه، ئىسـالمى تۇرمـۇش 

كىرىپ قالغان كىشىلهر، ئىرقـى  يولىدىن ئايرىلىپ باشقا خىل تۇرمۇش يولىغا
... كهمســىتىش، دۆلهت نهزهرىيىســى، رايــۇن ئــايرىمىچىلىقى، ســىنىپىي ئــاڭ

ھهتتــــا ئهڭ ئــــاخىرقى بىــــر چىرىكلىشىشــــنىڭ نهزهرىــــيه ئهندىزىســــىنى 
ــنهزهر، ئۇالرنىــڭ ھهممىســى پۈتكــۈل ئىنســانىيهتنىڭ  قوللىنىشــىدىن قهتئىي

بۇ دۇنيادا ئالالھ ئاتـا قىلغـان  ئۇالر ئىنسانالرنى! ھهقىقىي ئهشهددى دۈشمىنى
ئۇالر ئىنسـانالر . ه يول قويمايدۇكىسىلىشيۈكسهك ئاالھىدىلىك ئارقىلىق يۈك

جهمئىيىتىدىكى ھهر قايسى ئىرقالرنىـڭ بىـردهك ماسلىشـىپ، ئوخشـىمىغان 
پاراســهت جهھهتـته ســهمىمىي ھهمكارلىشـىپ، تهجــرىبه ۋه خــاراكتېر -ئهقىـل

  .شىغا يول قويمايدۇئىچىدىن ئهڭ زور مهنپهئهت ئېلى
  :بۇنداق كىشىلهر ھهققىده ھهممىدىن ئۈستۈن ئۇلۇغ ئالالھ مۇنداق دهيدۇ
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تتىن ئهڭ زىيان تارتقۇچىالرنى ئېيتىپ بېرهيلىمۇ؟ ئۇالر ھاياتى سىلهرگه ئهمهللىرى جهھه«

دۇنيادا قىلغان ئهمهللىرى يوققا چىققان ئهمما ئۆزلىرى ئوبدان ئىش قىلـدۇق دهپ ئويلىغـان 
ئهنه شۇالر پهرۋهردىگارىنىڭ ئايهتلىرىنى ۋه ئۇنىڭغا مۇالقات بولۇشنى ئىنكـار . ئادهملهردۇر

هللىرى بىكار بولۇپ كهتكهن كىشىلهردۇر، قىيامهت كۈنى ئۇالرنى قىلغان، نهتىجىده قىلغان ئهم
كاپىر بولغانلىقلىرى، مېنىڭ ئايهتلىرىمنى . قىلچه ئېتىبارغا ئالمايمىز) يهنى مۇنداق كىشىلهرنى(

سۈره ( ».ۋه پهيغهمبهرلىرىمنى مهسخىره قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ جازاسى جهھهننهمدۇر
  )ئايهت 106-103كهھف 
  !ۇلۇغ ئالالھ ھهقىقهتهن ھهقىقهتنى چۈشهندۈرۈپ بهردىئ

  
  مۇھاكىمه سۇئاللىرى

  
پهيغهمبهرلهر رهھبهرلىك قىلغان ئىسـالمنى تـارقىتىش ھهرىكىتىنىـڭ . 1

  نىشانى نېمه؟
ئىسـالم كىشـىلهرنى نـېمىگه ئۈندهيـدۇ؟ ئىنسـانىيهتنىڭ تۇرمۇشـىنى . 2

  بولۇشى كېرهك؟تهشكىللهش، تهرتىپكه سېلىش ھوقۇقى كىمنىڭ ئىلكىده 
ئىككـى تهرىپـى تهڭشىلىشـكه  ڭقانداق ئهھۋالدا ئىنسـان تۇرمۇشـىنى. 3

  ئېرىشهلهيدۇ؟
پهيغهمـــبهرلهر ئىســـالمنى تـــارقىتىش ھهرىكىتـــى جهريانىـــدا قانـــداق . 4

  جاھالهتپهرهسلىككه دۇچ كهلدى؟
  جاھالهتپهرهسلىك قانداق نامايهن بولىدۇ؟. 5
زهرىيىــۋى پرىنســـىپىنىڭ ئىســالمنىڭ ئىنســانىيهت تارىخىــدىكى نه. 6

  مهۋقهسى نېمه؟ بۇ پرىنسىپنى قوبۇل قىلغانلىق نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟
ئىسالمنىڭ نهزهرىيىۋى پرىنسىپى قانـداق كىشـىلهر ئارىسـىدا نامـايهن . 7

  بولىدۇ؟
ئىسالمى جهمئىيهتنىـڭ قانـداق بارلىققـا كېلىـدىغانلىقىنى يهكـۈنلهپ . 8

  بېقىڭالر؟
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 )كۆرهش قىلىش(قىلىش  يولىدا جىھاد ئالالھ

دېگهن كىتاۋىنىڭ » ئاخىرهت سهپىرىگه يول خىراجىتى«ئىمام ئبنى قهييۇم 
ــاكى « ــپ ت ــدىن تارتىى ــى تاپشــۇرۇپ ئالغان ــاالم ۋهھىين ــبهر ئهلهيھىسس پهيغهم

نىڭ دهرگاھىغا قايىتقىچه بولغان مهزگىلدىكى كـاپىرالر ۋه مۇنـاپىقالرنى ئالالھ
دېـگهن باپتـا، ئىسـالمى جىھـاد بېشـىدىن » بىر تهرهپ قىلىش قهدهم باسقۇچى

  :ئۆتكۈزگهن تهرتىپلهر بايان قىلىنغان بۇلۇپ ئۇ مۇنداق دهپ يازىدۇ
پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالمغا بىرنجى قېتىم نازىل قىلغـان ۋهھىيـده  ئالالھ

مانا بۇ . ياراتقان پهرۋهردىگارىڭنىڭ نامى بىلهن باشالپ ئوقۇغىن: مۇنداق دهيدۇ
بولــۇپ،  قا باشلىشــىھىسســاالمنىىڭ ۋهھىينــى قوبـۇل قىلىشــپهيغهمـبهر ئهلهي

 ئـالالھبـۇ ۋاقىتتـا . پهيغهمبىرىمىزنى چىن قهلبىدىن ئوقۇشـقا بۇيرىغـان ئالالھ
ۋهھـي (ئى  ئالالھكهينىدىنال، . تېخى تهشۋىق قىلىش بۇيرۇقىنى چۈشۈرمىگهن

) رنىئىنسـانال! (تـۇر!) نازىل بولغان چاغدا كىيىمگه چۆمكىۋالغۇچى پهيغهمبهر
شۇنداق قىلىپ، . نىڭ ئازابىىدن ئاگاھالندۇر دېگهن ۋهھىينى نازىل قىلدىئالالھ

ـــالالھ ـــل قىلىـــش بىـــلهن مـــۇھهممهد  ئ ئوقـــۇغىن دېـــگهن ۋهھىينىـــى نازى
ــدى،  ــبهر قىل ــاالمنى پهيغهم ــانالرنى(ئهلهيھىسس ــدن ئالالھ) ئىنس ــڭ ئازابىى نى

هلهيھىسسـاالمنى ئاگاھالندۇر دېگهن ۋهھىينى نازىل قىلىش بىـلهن مـۇھهممهد ئ
مـۇھهممهد  ئـالالھ. مۇقهددهس بۇرۇچنى ئۆز ئۈسـتىگه ئالغـان ئهلچـى قىلىـدى

ئهلهيھسساالمنى ئالدى بىلهن يېقىن توققانلىرىنى ئىككىنچى قېتىمدا قهۋمىنى 
ــۇالپال پۈتكــۈل  ــى ئ ــدىكى ئهرهبلهرن ــدىن كېــيىن ئهتراپى ئاگاھالندۇرۇشــنى، ئان

شـۇنداق . ى ئاگاھالندۇرۇشـنى بـۇيرۇدىئهرهبلهرنى، ھهتتا پۈتكۇل ئىنسانىيهتن
قىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھسساالم ۋهھىينى قوبۇل قىلغانـدىن كېـيىن، تهشـۋىقات 

 ⑤بۇ جهرياندا ئورۇشمۇ بولمىـدى،جىزىيهمۇ. يىل داۋامالشتۇردى 13پائالىيتىنى 
بېسـىق، -مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ئېغىـر ئالالھبۇ مهزگىلده . ئېلىنمىدى

ئۇنىڭ  ئالالھكېيىن . شقا، باشقىالرغا مۇاليىم بولۇشقا بۇيرىدىچىداملىق بولۇ
                                     

ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇالرنىڭ زىمىنىدا تۇرۇشلۇق مۇسۇلمان بولمىغان  -:جىزىيه ⑤
كىشىلهردىن ئالىدىغان بىر خىل خىراجهت بولۇپ، ئۇالرنىڭ زىيانكهشلىكتىن ساقلىنىشى 

  .ئۈچۈن سهرىپ قىلىنىدۇ
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ھېجىرهت قىلىشغا، دۈشـمهنلىرىنى ئۆلتۈرۈشـكه رۇخسـهت قىلـدى؛ ئانـدىن 
كېيىن ئۇنىڭغا ھۇجـۇم قىلغـان دۈشـمهنلىرىگه ئـۇرۇش ئېچىشـقا، بىـتهرهپ 
ــلهن  ــلهن دۈشمهنلهشــمىگهن مۇشــرىكالر بى ــۇرۇپ ئۇنىــڭ بى پۇزۇتســىيهده ت

ساقالشقا بۇيرىدى؛ ئهڭ ئاخىرىدا ئۇنى تاكى ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى  تېنىچلىقنى
. قا قايىتقانغا قهدهر مۇشىرىكالرغا ھۇجۇمنى قانات يايدۇرۇشـقا بۇيرىـدىئالالھ

ــدى ــۈرگه ئايرىل ــۈچ ت ــاپىرالر ئ ــيىن، ك ــكهندىن كې ــۇيرىقى چۈش ــازات ب ① : غ
ــۈزگهنلهر  ــق كېلىشــىمى ت ــلهن تىنىچلى ــۇلمانالر بى ــپ ② مۇس ــۇرۇش ئېلى ئ

ــمهنلهر  ــدىغان دۈش ــدىغان ③ بارى ــىدىكىى قوغدىلى ــۈمىتى تهۋهس ــالم ھۆك ئىس
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهھده تۈزۈشكهن قهۋملهرگه قارىتا  ئالالھ. خهلىقلهر

ئهھدىسـىگه رىئـايه قىلىشـقا، پهقهت ئـۇالر ئهھـدىگه رىئـايه قىلسـا، ئۇالرغـا 
نهت قىلىشـىدىن سهمىمى مۇئامىله قىلىشقا، ئهگهر ئۇالرنىـڭ ئهھـدىگه خىيـا

قورىقســا، ئۇالرنىــڭ ئهھدىســـىنى بىكــار قىلىشــقا، لـــېكىن ئــۇالر بىـــلهن 
ئۇرۇشماسلىققا، ئهگهر ئۇالر ئهھدىنى بۇزسا، ئۇالرغا ئۇرۇش ئىـالن قىلىشـقا 

ئـۈچ بـۇ  ئـالالھسۈرىسى نازىـل بولغـان ۋاقىتتـا، » تهۋبه«قۇرئاندىكى . بۇيرىدى
پهيغهمـبهر  ئـالالھ. ن قىلـدىتۈردىكىى كىشىلهر ھهققىده ئۇچۇق ھۆكـۈم ئىـال

ئهلهيھىسساالمغا دۈشمهنلىك قىلغان ئهھلى كىتابقا يهنى يهھۇدى ۋه ناساراالرغا 
تاكى ئۇالر جىزىيه تۆلىگهنگه قهدهر ياكى ئىسالمنى قۇبۇل قىلغانغا قهدهر ئۇالر 

كـاپىرالر ۋه مۇنـاپىقالر بىـلهن ئـۇرۇش  ئالالھ. بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرىدى
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم . ئۇالرغا قاتتىق مۇئامىله قىلىشقا بۇيرىدىقىلىشقا، 

قـېلىچ بىـلهن بويسـۇندۇرۇش، مۇناپىقالرغـا قارىتـا -كاپىرالرغا قارىتا شهمشهر
ئىنىق دهلىل ۋه تهشۋىقات ئارقىلىق ئۇالرنى قايىل قىلىش ئۇسۇلىنى قولالندى، 

ــالالھسۈرىســىده » تهۋبه« ــۈزگهن ئه ئ ــۇددىتى مۇشــرىكالر بىــلهن ت ھــدىنىڭ م
شـۇنداق قىلىـپ، ئهھـده تۈزۈشـكهن . شقا بۇيرىدىىتوشقاندا، ئۇنى بىكار قىل
  :قهۋم ئۈچ تۈرگه ئايرىلدى

ى خىلـى بولسـا ئهھـدىنى بۇزغـان ھهم ئۇنىـڭ بهلگىلىمىلىـرىگه چبىرىن 
. ئۇالرغـا ئـۇرۇش ئىـالن قىلىشـقا بۇيرىـدى ئـالالھرىئايه قىلمىغانالر بولـۇپ، 

به قىلغۇچه، ىغهل ىدىنهد ئهلهيھىسساالم تاكى ئۇالر ئۈستشۇنىڭ بىلهن مۇھهمم
  .ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلدى

ى خىلدىكىلهر بولسا ۋاقىتلىق ئهھده تۈزۈشكهنلهر بولـۇپ ھهم چئىككىن 
ئهھدىنى بۇزمىغـان ھهم پهيغهمبىرىمىـزگه ئاشـكارا دۈشـمهنلىك قىلمىغـانالر 
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ن ئهھدىگه رىئايه قىلىشـقا پهيغهمبىرىمىزنى ئۇالر بىلهن تۈزگه ئالالھبولۇپ، 
  .بۇيرىدى

ئۈچىنچى خىلدىكىلهر بولسا ھهم مۇسۇلمانالر بىـلهن ئهھـده تـۈزمىگهن  
ـــانالر، شـــۇنداقال  ـــالن قىلمىغ ـــكارا ئـــۇرۇش ئى ـــزگه ئاش ھهم پهيغهمبىرىمى

 ئـــالالھپهيغهمبىرىمىــز بىـــلهن مۇددهتســـىز ئهھـــده تۈزۈشـــكهنلهر بولـــۇپ، 
لهت بىرىشـكه، مـۆھلهت توشـقاندىن پهيغهمبىرىمىزنى ئۇالرغا تۆت ئـاي مـۆھ
شۇنداق قىلىپ، ئهھدىنى بۇزغـانالر . كېيىن ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىشقا بۇيرىدى

ئهھده تۈزمىگهنلهر ياكى مۇددهتسىز ئهھده تۈزگهنلهرگه تۆت ئاي . يۇقىتىلدى
پهيغهمبىرىمىزنــى ئهھــدىگه رىئــايه قىلغانالرنىــڭ  ئــالالھ. مــۆھلهت بىرىلــدى

بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسالمنى . ىئايه قىلىشقا بۇيرىدىئهھدىدىكى مۇددهتكه ر
ئىسـالم ھۆكـۈمىتى قوغدايـدىغان . قوبۇل قىلىپ مۇشرىكلىقتىن يىـراق بولـدى

بۇ يهرگه كهلگهنده . ئۇالر مۇسۇلمانالرغا جىزىيه تۆلىدى: خهلقلهرگه كهلسهك
سۈرىســىنىڭ نازىــل بولىشــىغا ئهگىشــىپ، كــاپىرالر ئــۈچ خىلغــا » تهۋبه«

ئاشكارا ئـۇرۇش ئىـالن قىلغـان دۈشـمهنلهر، شـهرىتنامه تـۈزگهن ۋه  .ئايرىلدى
قوغدىلىــدىغانالر، ئهڭ ئاخىرىــدا ئهھــده تۈزگهنلهرنىــڭ ھهممىســى ئىســالمنى 

ئاشكارا ئۇرۇش . شۇنىڭ بىلهن كاپىرالر ئىككى تۈرگه ئايرىلدى. قۇبۇل قىلدى
ىــزگه ئىــالن قىلىنغــان دۈشــمهنلهر ۋه قوغدىلىــدىغان خهلقــلهر، پهيغهمبىرىم
غـال -ئاشكارا دۈشـمهنلىك قىلغـانالر ھامـان پهيغهمبىرىمىـزدىن قورقـۇپ غـال

بۇنىــڭ بىــلهن پۈتــۈن دۇنيــادىكى كىشــىلهر ئــۈچ خىلغــا . تىتىــرهپ يۈرۈشــتى
يهنى ئىسالمنى قۇبۇل قىلىپ ئىتـائهت قىلغـانالر، تېنىچلىقـپهرۋهر : ئايرىلدى

. ئىچىـده قالغـانالرھهم دوستانه بولغانالر، دۈشـمهنلىك قىلغـان ھهم قورقـۇنچ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇناپىقالرغا بولغـان پوزۇتسىيىسـىگه كهلسـهك 

ل ۇبۇنىڭ بۇيرىقى بويىچه، ئۇالرنىڭ سىرتقى قىياپىتىدىكى ئېتىقادىنى قئالالھ
ــا تاپشــۇردىئالالھقىلىــپ، ئىچكــى دۇنياســىنى  ــق . ق ــم ۋه ئىنى ــى بىلى ھهقق

نى قانـات يايـدۇردى، ئۇالرغـا مـۆھلهت دهلىللهر ئارقىلىق ئۇالر بىـلهن كۆرهشـ
بىرىپ، يېقىملىق سۆزلهر بىلهن ئۇالرنىڭ قهلبىنى ئىرتتى؛ بۇنىڭ بىلهن بىر 

ــڭ  ــا، ئۇالرنى ــه تهۋاقىتت ــۇ مۇرهسس ــا، ھهرگىزم ــلىرىغا قارىت ــۈك قىلمىش تۈرل
ى ئۇالرنىــڭ نــامىزىنى نــپهيغهمبىرىمىز ئــالالھ. قىلمــاي، ئــۇالردىن ۋاز كهچتــى

شــــۇنداقال يهنه . بېشــــىدا تۇرۇشـــتىن چهكلىـــدى چۈشۈرۈشـــتىن، قهبىـــره
دىن مهغپىــرهت تهلهپ قىلىشــىغا ئالالھــپهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئــۇالر ئۈچــۈن 
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دىن ئالالھـمۇھهممهد ئهلهيھسساالمغا ئۇالر ئۈچـۈن  ئالالھ. رۇخسهت قىلمىدى
يۇقـۇردا . ئۇالرنى ھهرگىز كهچۈرمهيـدۇ، دېـدى ئالالھئهپۇ سورىغىنىڭ بىلهن، 

الر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كاپىرالر ۋه مۇناپىقالرغا تۇتقان بايان قىلىنغان
  .مهيدانى

يولغا بۇ دىن بۇ بايان ئىسالمى جىھادنىڭ ئوخشىمىغان تارىخى دهۋىرلهرده 
قويغــان ھهركهت يــولى ئىــگه بولغــان چوڭقــۇر ھهم ســاپ ئاالھىــدىلىكنىڭ 

ئـۇزۇن مـۇددهت  ندىسنى مۇكهممهل ھالدا يېغىنچاقلىغان بولـۇپ، بىزنىـڭاناماي
قايتا ئويلىنىشـىمىزغا ئهرزىيـدۇ، لـېكىن بىـز بـۇ يهرده پهقهت بهزىبىـر -قايتا

  :يېغىنچاقالش خاراكتىرده ئهسكهرتىش بېرىپ ئۆتىمىز
ـــــدىلىكىچـــــبىرىن ـــــڭ ئاكتىپچـــــانلقى ۋه : ى ئاالھى ئىســـــالمى يولنى

ئالدى بىلهن، ئـۇ ئىنسـانىيهتنىڭ رىئاللىقىغـا يـۈزلهنگهن . ئهمىلىيهتچانلىقى
ىر مهيدان ھهركهت بولۇپ، ئۇ رىئال جهمىيهتنىڭ شهرىتلىرىگه ماس كهلـگهن ب

ئۇنىڭ رهقىبى بولسا ماددى . ھهرخىل تهدبىرلهر ئارقىلىق كۆرهش ئېلىپ بارىدۇ
كۈچنى تېرهك قىلغـان ھـازىرقى ھـاكىمىيهت تۈزۈلمىسـى ئاساسـىغا قۇرۇلغـان 

قــاراش ۋه ئېتىقــاد ھۆكۈمرانلىــق ئۇرۇنــدا تۇرىۋاتقــان جاھالهتپهرهســلىك دۇنيــا 
تىغ تاقابىىل تۇرۇش ئۇسـولى بىـلهن -قارىشى، شۇڭا ئىسالمى ھهركهت تىغمۇ

ئۇ قايىل قىلىش ۋه تهشۋىق قىلىـش ئۇسـۇلى ئـارقىلىق . كۆرهش ئېلىپ بارىدۇ
ھهمـده ئهمىلـى كـۈچ ۋه . ھهرخىل ساختا ئېتىقاد ۋه خاتا قاراشـالرنى تۈزىتىـدۇ

قاراش ئۈستىگه قۇرۇلغان سىياسى تۈزۈم  جىھاد ئارقىلىق ساختا ئېتىقاد ۋه خاتا
چــۈنكى ئــۇالر ئىســالمنىڭ . ۋه ھۆكۈمرانلىــق تۈزۈلمىســىنى گــۇمران قىلىــدۇ

تهشۋىقات ئۇسۇلى ئارقىلىق كىشىلهرنىڭ ئېتىقاد قارىشى ۋه دۇنيـا قارىشـىنى 
تۈزۈتىشىگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ، ھهمده ئۇالر زوراۋانلىققا تايىنىپ كىشىلهرنى 

قــا چۇقۇنىــدىغان يولــدىن ئايرىــپ، ئــادهمگه ئالالھىشــىلهرنى بويســۇندۇرۇپ، ك
خــۇددى ئىســالم شهخىســنىڭ ئىېتىقــاد . چۇقۇنىــدىغان ئازغۇنلىققــا باشــاليدۇ

مهسىلىسىده قۇرال كۈچى ئىشلهتمىگهنگه  ئوخشاش، ئهمىلىيهتته ئۇ زوراۋان 
ال ھۆكۈمرانالرغا قارىتا ئېلىپ بارغان كۆرهشته پهقهت ئاغزاكى تهشۋىقات بىلهن

بۇ ئىككى نوقتا بولسا ئىسالمى يولدا بىـرى كهم بولسـا . قانائهتلىنىپ قالمايدۇ
تهڭ تۇرۇپ، ئىنسانىيهتنى ئـازات -بولمايدىغان پىرىنسىپ بولۇپ، ئۇالر تهڭمۇ

 ئـالالھيىگـانه -قىلىپ، ئىنسانىيهتنى ئادهمنىڭ ئادهمگه چۇقۇنىشىدىن يهككه
  .تهكلهيدۇقىال چوقۇنۇشتىن ئىبارهت يۈكسهك پهللىگه يى
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ــئىككىن ــدىلىكىچ ــش قىلىــش : ى ئاالھى ــى ئى ــڭ ئهمىل ــالمى يولنى ئىس
ئاالھىدىلىكى ۋه ئالغا ئىنتىلىشچانلىقى، ئۇ بولسا بىر مهيدان ئوخشىمىشغان 
باسـقۇچالدا شــهكللهنگهن ھهركهت بولــۇپ، ھهر بىــر باســقۇچنىڭ ھهممىســى 
ئۇنىــــڭ ئهمىلــــى شــــهرىتلىرى ۋه ئوبىكتىــــپ ئېھتىياجنىــــڭ كونكىرىــــت 

دبىرلىرىگه ئۇيغۇن كېلىدۇ، ھهمده ھهر باشقۇچنىڭ ھهممىسى كېيىنكى بىر ته
بۇ دىن ھهرگىزمۇ ئابىسـتىراكىت نهزىـرىيه . باسقۇچقا تهرتىپ بويىچه ئۆتىدۇ

ئارقىلىق رىئاللىققا يۈزلهنمهيدۇ؛ ئوخشاشال ئۇ يهنه مۇرهككهپ ئۆزگىرىشچان 
-لۈك ھالهتتىكى چـارهنىڭ ئهمىلى ئېھتىياجىغا ئۈرقۇچالسبولغان ھهرقايسى با

تهدبىـرلهر ئـارقىلىق مۇئـامىله قىلمايــدۇ، قۇرئـان ئـايهتلىرىنى دهلىـل قىلىــپ 
ئىسالمى جىھادنىـڭ يېتهكچىلىـك پىرىنسـىپىنى شـهرھىيلهيدىغان ئهممـا بـۇ 
ــڭ  ــاد يولىنى ــدىغان كىشــىلهر ئىســالمى جىھ ــقهت قىلماي ــدىلىككه دىق ئاالھى

ــدىلىكلهرنى تهرهققىيــات جهريانىــدىكى ئوخشــىمىغان باســقۇچال ردىكى ئاالھى
ئــــۇالر ئوخشــــىمىغان باســــقۇچالردىكى ئوخشــــىمىغان . ⑥چۈشــــهنمهيدۇ

ئارىالشـتۇرۋېتىپ، ئىسـالمى يولنىـڭ ئهسـلى كىسىل –ئۈزۈل ئاالھىدىكلهرنى 
قىياپىتىنى بورمىلىۋېتىپ قۇرئان ئايهتلىرىگه ئۇ ئايهتلهر ئهسلىده ئۆز ئىچىگه 

چۈنكى ئۇالر ھهر بىر ئـايهتنى . تاڭىدۇئالمىغان مهنا، پىرىنىسىپ، نىزامالرنى 
-ئهڭ ئاخىرقى ھۆكۈم دهپ بېلىپ، ئۇنى بۇ دىنغا ۋهكىللىك قىلىدىغان بىردىن

بـۇ خىلـدىكى كىشـىلهر ھـازىرقى ھالهتنىـڭ بېسـىمى . بىر نىزام دهپ قارايـدۇ
، مهنىۋى ۋه ئهقلـى قـۇرالنى تاشـالپ دائاستىدا ئادهمنى ئهپسۇسالندۇرارلىق ھال

بېشــىغا -ئۈسـتى ئۇالرنىـڭ-ھـازىرقى بىــر ئهۋالت مۇسـۇلمانالرئـۇالر . قويـدى
ئهممــا ئىسـالمنىڭ مـاھىيىتى يــوق . پهقهت ئىسـالمنىڭ ماركىسـى چاپالشـقان

. دهيدۇ! كىشىلهرگه قارىتا ئىسالم پهقهت ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن غازات قىلىدۇ
ھهمده ئۇالر غازاتنى ئىسالمى يولدىن چىقىـرۋېتىش ئـارقىلىق بـۇ دىـن ئۈچـۈن 

ئهمما ئىسالمى يول ھهقىـقهتهن دۇنيـادىكى ! ئۇلۇغ تۆھپه ياراتتۇق دهپ قارايدۇ
-بارلىق ۋهھشىيانه  ھۆكـۈمرانلىقالرنى يوقىتىـپ، كىشـىلهرنى پهقهت يهكـكه

قىال چوقۇنۇشقا يېتهكلهيدۇ، ئىنسانىيهتنى ئادهمنىڭ ئادهمنى قۇل ئالالھيىگانه 
! ال چوقۇنۇشقا يۈزلهندۈرىـدۇقىئالالھيىگانه -قىلىشىدىن ئازات قىلىپ، يهككه

ئىسالم ئۆز ئېتىقـادىنى كىشـىلهرگه قـۇرال كـۈچى ئـارقىلىق مهجبـۇرى قوبـول 

                                     
يهنه ئوخشىمىغان باسقۇچالردا نازىل بولغان قۇرئان ئايهتلىرى ئوتتۇرسىدىكى  ھهمده  ⑥

  .مۇناسىۋهتلهرنىمۇ چۈشهنمهيدۇ
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قىلىشقا زورلىمايدۇ، لېكىن ئىسالم كىشىلهرنى بىر خىل ئهركىنلىك مۇھىتى 
بىلهن تهمىنلهپ، ئهركىنلىكنى تارتىۋالىدىغان ھـاكىمىيهت تۈزۈلمىسـى يـاكى 

پ، ئـۇنى تهسـلىم قىلىـپ، ئـۇالردىن جېـزىيه ئىستىال قىلىشنى گۇمران قىلىـ
ئېتىقـــاد بىـــلهن ئـــادهملهر ئوتتۇرســـىدىكى تۇســـالغۇالرنى -ئېلىـــپ، ئىمـــان

بىر ئهركىنلىك مۇھىتى بهرپا بولغاندىن كىـيىن، . يوقىتىشنى مهقسهت قىلىدۇ
كىشىلهر تامامهن ئهركىن ھالدا ئىسالمغا ئېتىقاد قىلىش  قىلماسلىقنى قـارار 

  .قىلسا بولىدۇ
ئىسالمنىڭ ئۇزۇن مۇددهتلىك ھهركىتى ۋه ئۇنىڭ : چىنچى ئاالھىدىلىكىئۇ

-ھهر قايسى باسقۇچىلىرىدا قولالنغان ئۆزلۈكسىز يىڭىلىنىپ تۇرىدىغان چاره
ــگهن  ــڭ بهلگىلهن ــالمنىڭ ئۆزنى ــۇ ئىس ــز م ــىتىراتىگىيه ھهرگى ــر ۋه س تهدبى

شـۋىق ئىسالم ته. پىرىنسىپ ۋه ئهڭ ئاخىرىقى نىشاندىن چهتنىگهنلىك ئهمهس
ــېقىن تۇققانلىرىغــا  قىلىنىشــقا باشــلىغاندىن تارتىــپ، پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ي
تهشۋىق قىلىشى بولسۇن، قۇرهيشـىلىكلهرگه تهشـۋىق قىلىـش بولسـۇن يـاكى 
پۈتۈن ئهرهبلهرگه تهشۋىق قىلىشى بولسۇن ھهتتا پۈتۈن ئىنسانىيهتكه تهشۋىق 

نسـىپى پهقهت قىلىشتىن قهتئـى نهزهر، ئۇنىـڭ تهشـۋىق قىلىـش ئۇمـۇمى پىرى
قىال چۇقۇنــۇش، ئادهمنىــڭ ئــادهمنى قــۇل ئــالالھبىــرال، ئــۇ بولســىمۇ ئــۇالرنى 

قىلىشنى چۆرۈپ تاشالشتىن ئىبارهت نىشانغا ئۇلىشىشـنى تهلهپ قىلىشـتىن 
بـۇ . بۇ پىرىنسـىپتا ھهم مۇرهسسـه قىلىنمايـدۇ ھهم يـول قۇيولمايـدۇ. ئىبارهت

ر يۈرۈش بهلگىلهنگهن اليىـھه پىرىنسىپقا ئاساسهن ئهمهلگه ئاشۇرىلىدىغان بى
ھهمـده بـۇ . بىر مهقسىتىنى ئىشقا ئاشـۇرۇش الزىـم-ئارقىلىق، ئۇنىڭ بىردىن

اليىــھه بهلگىلىــك تــارىخى باســقۇچقا ئىــگه بولۇشــى، ھهر بىــر باســقۇچنىڭ 
تهدبىر ۋه سىتىراتىگىيهسى بولىشـى -ئۆزلۈكسىز يىڭىلىنىپ تۇرىدىغان چاره

  .بايان قىلىپ ئۆتتۇم كېرهك، بۇ نۇقتا ھهققىده يۇقۇرىدا
ئىســالم مۇســۇلمانالر جهمىيىتــى بىــلهن باشــقا : تــۆتىنچى ئاالھىــدىلىكى

ھهرخىــل جهمىــيهتلهر ئوتتۇرســىدىكى مۇناســىۋهت ئۈچــۈن تهمىــنلهنگهن بىــر 
ئـاخىرهت سـهپىرى ئۈچـۈن «  بۇ نوقتا يۇقىرىدا نهقىل قىلىنىغان. نىزام -قانۇن

ئېلىنغـــان بايانـــدا ئېنىـــق  دىـــگهن كىتـــاپتىن » يـــول خىراجىتـــى تهييـــارالش
   .كۆرسىتىلدى

قـا بويسـۇنۇش ئاساسـىغا بهرپـا قىلىنىشـى ئالالھيهنـى  -بۇ نىزام ئىسـالم
بۇ ئىسالم بولسا پۈتۈن دۇنيادىكى ئىنسانالرنىڭ ئۇنى ھىمايه قىلىشى . كېرهك
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يــاكى ئۇنىــڭ بىــلهن تىنىچلىقتــا بىلــله تۇرۇشــىنىڭ خهلقئــارالىق ئــۆلچىمى 
بۇنداقتا، ھهرقانداق سىياسى تۈزۈم يـاكى ھهربىـي . كتۇربولىشى زۈرۈر دىگهنلى

ھهر بىـر ئـادهم بىـلهن ئىسـالم . كۈچ ئىسالمنىڭ تارقىلىشىنى تۇسـۇۋااللمايدۇ
ئوتتۇرسىدا بىـر ئهركىنلىـك مـۇھىتى بهرپـا قىلىنغانـدىن كېـيىن، ئىسـالمنى 

. تالالش ياكى تاللىماسلىق پۈتـۈنلهي شهخىسـنىڭ ئىرادىسـى بـويىچه بولىـدۇ
ن ئــۇ قــۇرال كــۈچى ئــارقىلىق ئىســالمغا قارشــى تۇرماســلىقى ۋه ھۇجــۇم لـېكى

ــم ــۇرال كــۈچى بىــلهن ھۇجــۇم قىلىشــقا . قىلماســلىقى الزى ئهگهر بىرهرســى ق
پېتىنىــدىكهن، ئۇنــداقتا ئىســالمنىڭ ئۇنىڭغــا قايتارمــا ھۇجــۇم قىلىــپ، ئــۇنى 

  !يۇقىتىش ياكى ئۇنى تهسلىم قىلىش ھۇقۇقى بولىدۇ
ىن تهسلىمىچىلىك روھى ھالىتىنى ئىپـادىلىگهن، روھى ۋه ئهقلى جهھهتت

ھهمده ئىسالمغا ۋاكالىتهن ئهيىپلهشلهردىن خاالس قىلىشنى مهقسـهت قىلىـپ 
ئىسالمى جىھاد ھهققىده ماقاله يازغان ئاشۇ كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ بۇ دىن يولغا 

دېـگهن ئايهتنىـڭ پىرىنسـىپى بىـلهن » زورالش يـوق )دىندا( ئېتىقادتا« قويغان 
غا چوقۇنىدىغان ئهركىنلىكىنـى تارتىۋېلىـپ، ئىنسـاننى قـۇل ئالالھساننىڭ ئىن

قىلىدىغان، ئىسالمى ئېتىقاد ۋه ئىنساننىڭ ئهركىن تالالش ھوقۇقى ئوتتۇرسىدا 
ئىنسـانىۋي تۇســالغۇ پهيــدا قىلىــدىغان سىياســى تــۈزۈم ۋه ھهربىــي كــۈچلهرنى 
پاچـــــــاقالپ تاشـــــــالش پىرىنســـــــىپى ئوتتۇرســـــــىدىكى مۇناســـــــىۋهتنى 

ــوق . ارىالشــتۇرۋهتكهنلىكىنى ئويالپمــۇ باقمايــدۇئ ــۇ ھېچقانــداق ئاالقىســى ي ب
ئىككى خىل پىرىنىسپ بولۇپ، ئۇنىڭدا ئېغىزىغا كهلگهننى سۆزلهشكه ئۇرۇن 

ئۇ خىل تهسلىمىچىلىك روھى ھالىتى ۋه بۇ خىـل ئارىالشتۇرۋېتىشـنىڭ . يوق
ىھـادنى بۈگـۈنكى تهبىئى ئاقىۋىتىده، ئۇالر تۈرلۈك ئامـالالر بىـلهن ئىسـالمى ج

دېگهن تار دائىرىده چهكلهشنى » ئۆزىنى قوغداش ئۇرۇشى« كۈنده دىيىلىۋاتقان 
ئهمما ئىسالمى جىھاد ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه ئېگه بولۇپ، ئۇنىـڭ . ئوياليدۇ

بىلهن كىشىلهر ئېلىپ بېرىۋاتقان ھازىرقى زامان ئۇرۇشلىرى، شۇنداقال ئۇنىڭ 
ئهمىلىيهتته، . هن قىلچىمۇ مۇناسىۋىتى يوقمهقسىتى ۋه سېتىراتىگىيهسى بىل

ــار بولغــان  ــده ئهســلىده ب ئىســالمى جىھادنىــڭ مهقســىتىنى ئىســالمنىڭ ئۆزى
ئۇنىــڭ ئۈچــۈن  ئــالالھئاالھىدىلىكىــدىن، ئۇنىــڭ دۇنيــادا ئوينىغــان رولىــدىن، 

بـۇ بـۇرچ بىـلهن ئهلچـى  ئـالالھ. اليىھهلىگهن پـارالق نىشـاندىن ئىـزدهش الزىـم
ۇنى ئهڭ ئـاخىرقى پهيغهمـبهر قىلىـپ، ئۇنىـڭ بـۇرچىنى ئهڭ ئهۋهتتى، ھهمده ئ

شۇڭالشقا ئىسالمى جىھادنىڭ مهقسـىتىنى . ئاخىرقى بۇرچ قىلىپ بهلگىلىدى
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  .يهنه بۇ بىر قاتار ھېكمهتلهر ئىچىدىن ئىزدهش كېرهك
دهرھهقىقهت، ئىسالم زىمىنىدا ئىنسانىيهتنى ئازاد قىلىپ، ئـادهمنى ئـادهم 

خاھىشىغا -ئهلۋهتته، نهپسى. خىتاپنى چۆرۈپ تاشلىدىقۇل قىلىدىغان ئۇمۇمى 
  .چۇقۇنۇشمۇ ئادهمنىڭ ئادهمنى قۇل قىلىشىنىڭ بىر خىل ئۇسۇلى

نىڭ پۈتۈن ئالهمگه ئالالھبىر ئىالھلىقى ۋه -نىڭ بىردىنئالالھبۇ ئازاتلىق 
نىڭ پۈتۈن ئالالھ. بولغان ھۆكۈمرانلىقىنى جاكارالش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ

ولغـــان ھۆكـــۈمرانلىقىنى جاكـــارالش پۈتـــۈن دۇنيانىـــڭ ھهرقايســـى دۇنياغـــا ب
جايلىرىدىكى ھهرخىل ئوخشىمىغان شهكىلدىكى ئادهم ئـادهمگه ھۆكۈمرانلىـق 
قىلىدىغان دهھري سىياسهت ۋه ئىجتىمائى ھالهتكه قارىتىلغان ئۇمۇمى يۈزلۈك 

خىــل ھهرباشــقىچه قىلىــپ ئېيىتقانــدا، بــۇ . ئىنقىالپــتىن دېــرهك بېرىــدۇ
لدىكى ئادهمنى ئىالھالشتۇرۇش بۇلۇپ، بۇخىل ئـادهمنى ئىالھالشـتۇرۇش شهكى

ھهمده ئۆزى بىلهن ئوخشاش ئادهملهرنى . دىن يىراقالشتۇرىدۇئالالھكىشىلهرنى 
ھۆكۈمران تىكلهپ، بىر قىسىم كىشىلهرنى ھهممىگه ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان 

بــۇ . قىلىـدۇ ئهڭ ئـالى ئۇرۇنغـا كۆتــۈرۈپ، بـارلىق ھۆكۈمرانلىقنىـڭ مهنبىئــى
ـــامه  ـــارلىق ۋهھشـــىيانه ئالالھخىتاپن ـــدىغان ب ـــاۋۇز قىلى ـــا تاج ـــڭ ھوقۇقىغ نى

-ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ نهپسـى. ھۆكۈمرانالرنى گۇمران قىلىشتىن دىرهك بېرىـدۇ
نى رخاھىشىغا تايىنىپ ئىنسانىيهتكه ئىنسان تۈزگهن قانۇنالرنى تېڭىپ، ئـۇال

ىنى ئۇالرغـا ھۆكۈمرانلىـق ھهمـده ئـۆزلىر. قۇللۇق ئورۇنغـا چۈشـۈرۈپ قويىـدۇ
ئهڭ ئـاخىرى، بـارلىق ھۆكۈمرانلىـق ھوقـۇقى . قىلىدىغان خۇجايىن قىلىۋالىـدۇ

ــادهمگه . غــا تاپشــۇرىلىدۇئالالھ ــادهم ئ ــدا، ئىســالم ئ ــۇمهن قىلىــپ ئېيتقان ئۇم
ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان دهھرىلىـك، پادىشـاھلىقالرنى پاچـاقالپ تاشـالپ، بـۇ 

. ال چوقۇنىدىغان ئىسالمى دۆلهت قـۇرۇپ چىقىـدۇقىئالالھزىمىندا ئادهم پهقهت 
  .قۇرئاندا بۇ ھهقته مۇنداق بايانالر بار

                               
  )ئايهت-84سۈره زۇخرۇف ( »ئاسماندىمۇ ئىالھتۇر، زىمىندىمۇ ئىالھتۇر ئالالھ« 

                                          
ئۇ سىلهرنى پهقهت ئۆزىگىال ئىبادهت . قىال مهنسۇپئالالھبارچه ھۆكۈمرانلىق پهقهت «

  )ئايهت-40سۈره يۈسۈف ( »قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، بۇ توغرا دىندۇر
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قا ئالالھقىال ئىبادهت قىلىش، ئالالھت پهقه) يهھۇدىالر ۋه ناساراالر(ئى ئهھلى كىتاب «

بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتهك -نى قويۇپ بىرئالالھھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهسلىك، 
دېگىن، ئهگهر »ئهمهل قىاليلى) بىر خىل ئهقىدىگه(ھهممىمىزگه ئورتاق بولغان بىر سۆزگه 

بىزنىڭ !) ر ۋه ناساراالر جامائهسىئى يهھۇدىال( ،)يهنى بۇنى قۇبۇل قىلمىسا(ئۇالر يۈز ئۆرسه 
  )ئايهت-64سۈره ئال ئىمران (  »مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه گۇۋاھ بولۇڭالر

قــۇرۇش، ھهرگىزمــۇ » ئىالھــى دۆلهت«قــا چوقۇنىــدىغان ئالالھبــۇ زىمىنــدا 
ىيىتى قىلغانغا ئوخشاش بىر قىسىم ئاالھىده ھوقۇقلۇق ئان دىنى جهمئستىىخىر

ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنى چاڭگىلىغـا ) شۇنداقال باستىرالر پاپا، پوپ(ئهربابالرغا 
ـــاكى كىشـــىلهرگه تونۇشـــلۇق بولغـــان روھـــانىالر  كىرگۈزىـــۋېلىش ئهمهس، ي
ھاكىمىيتى ياكى ئاتالمىش ئىالھـالر ھـاكىمىيتى قىلغانغـا ئوخشـاش، ئـۆزىنى 
ئىالھنىـڭ ۋاكــالهتچىلىرى دهۋالغــان بىــر قىســىم كىشــىلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىــق 

بهلكى ! ھهرگىزمۇ ئۇنداق ئهمهس! لغا كىرگۈزىۋېلىشى ئهمهس، ياقھوقۇقىنى قو
لىــگهن ىبهلگ ئــالالھنىــڭ شــهرىئىتىنى ئهڭ ئــالى ھۆكۈمرانلىــق قىلىــپ ئالالھ

ــۇيىچه بــارلىق ھۆكۈمرانلىــق ھوقۇقىنىــڭ پهقهت  ــانۇنى ب ــالالھئىســالم ق قىال ئ
ڭ نىـئالالھبـۇ زىمىنـدا . مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن ئىبـارهت

لىــك سىياســىتىنى پاچــاقالپ تاشــالپ، يئىالھــى دۆلىتىنــى قــۇرۇش، دهھرى
قىال تاپشۇرۇپ بېرىش، ئالالھتاجاۋۇزچىالر قولىدىن ھوقۇقنى تارتىۋېلىپ پهقهت 

بىر رهھبهرلىكىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش، ئىنسـانالر -ئىسالم قانۇنىنىڭ بىردىن
ى ھهرگىزمۇ  پهقهت تۈزگهن دهھري قانۇنالرنى بىكار قىلىش، بۇالرنىڭ مهخسىت

ــدۇ، چــۈنكى  ــارقىلىق ئورۇنالنماي ــرىيه ســۆزلهش ئ ــۇش ۋه نهزى ــارالپ قوي جاك
كىشهنلهرنى سېلىپ بـۇ زىمىنـدا ھۆكۈمرانلىـق ھوقـۇقىنى -كىشىلهرگه كويزا

تارتىۋالغان كىشىلهر ھهرگىزمۇ جاكارالش ۋه نهزىرىيه سۆزلهش ئالدىدا ئۆزلىرى 
ئهگهر شۇنداق بولغان ! ىرلىق قىلمايدۇئىگه بولغان ھوقۇقتىن ۋاز كىچىشكه ھاز

نىڭ دىنىنى بهرپا قىلىشى ئالالھبولسا تارىختىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ بۇ زىمىندا 
ئهممـــا، بـــۇ تـــارىختىكى ھهر قايســـى ! ھهقىــقهتهن ئاســـان بولغـــان بـــۇالتتى
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پهيغهمبهرلهرنىڭ تارىخى ۋه بۇ دىننى ئهۋالتتىن ئهۋالتقا داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن 
  !غان كۆرهش تارىخىغا زىت كېلىدۇئېلىپ بېرىل

بىر ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنى ۋه ئىالھلىقىنى -نىڭ بىردىنئالالھپۈتۈن دۇنيا 
نىـــڭ ھۆكۈمرانلىقىـــدىن باشـــقا بـــارلىق ئالالھجاكـــارالپ، ئىنســـانىيهتنى 

ھۆكــۈمرانلىقتىن ئــازات قىلىــش ئۈمــۇمى خىتاپنامىســى ھهرگىزمــۇ پاسســىپ 
ئابىستىراكىت نهزىريهۋي خىتاپنامه ئهمهس ھالهتتىكى پهلسهپىۋي خاراكتىرلىق 

بهلكـى بىــر تۈرلــۈك ئاكتىـپ، ئهمىلىيهتچىــل ھهركهت خىتاپنامىســى بولــۇپ، 
ــڭ نىشــانى  ــارقىلىق ئالالھئۇنى ــۈزۈمى ئ ــانۇنى شــهكلىدىكى ت ــڭ ئىســالم ق نى

ئىنسانىيهتنى باشقۇرۇپ، ئىنسـانىيهتنى ئادهمنىـڭ ئـادهمنى قـۇل قىلىشـىدىن 
قىال چۇقۇنۇشـنى ئـالالھ، ھهمـده يهكـكه يىگـانه ھهقىقى ئازات قىىـپ چىقىـش

ــارهت ــتىن ئىب ــگه ئاشۇرۇش ــۇم . ئهمهل ــۇڭا چوق ــش«ش ــۋىق قىلى ــلهن » تهش بى
نى چوقـۇم بىلـله ئېلىـپ بېـرىش شـهكلى بىـلهن ئىنسـانىيهتنىڭ »ھهرىكهت«

ئىجتىمائى تۇرمۇشىنىڭ ھهرقايسى ئوخشىمىغان تهرهپلىرىگه قارىتا مۇناسىپ 
رلهرنى ئىنسانىيهتنىڭ بۇ ئىجتىمائى رىئاللىقىغا ھالدىكى ئوخشىمىغان تهدبى

  .قارىتىش كېرهك
ئىنسانىيهتنىڭ ئىجتىمـائى رىئـاللىقى مهيلـى ئىلگىـرى، مهيلـى ھـازىر، 

دىن باشقا ئالالھبۇلۇشتىن قهتئى نهزهر ئىسالم ئىنسانىيهتنى  دهمهيلى كهلگۈسى
ئوتتۇرغا بارلىق ھۆكۈمرانلىقتىن ئازات قىلىپ چىقىش باش پىروگىراممىسىنى 

پىكىـر، -ھهرخىل تۇسـالغۇالر، ئـاڭ) ئىجتىمائى جهمىيهت(قويغانلىقتىن، ئۇ 
ـــي، سىياســـى، ئىجتىمـــائى، ئىقتىســـادى، ئىرقي،ســـىنىپي  ئېتىقـــاد، ھهرب
ــاتلىق ۋه  ــل خۇراپ ــولالردىكى ھهرخى ــر ي ــن، شــۇنداقال يهنه قىڭغى جهھهتلهردى

مۇ مۇرهككهپ ۋه خىل بىمهنه دۇنيا قاراشالر بىرلىكته توپلىنىپ، تولى-خىلمۇ
  .كۆپ خىل شهكىللهر ئارقىلىق ئىسالمىيهتكه ئورتاق قارشى تۇرىدۇ

نــى ئېتىقــادى تۇنۇشــى ۋه دۇنيــا »تهشــۋىق قىلىــپ چۈشــهندۈرۈش«ئهگهر 
ــپ،  ــقا قارىتى ــكهت«قاراش ــالغۇالرنى» ھهرى ــاددىۋي تۇس ــارلىق م ــارقىلىق ب  -ئ

ــاراش،  ــدىيۋى ق ــۇش، ئى ــادى تۇن ــدىغىنى ئېتىق ــاۋال كىلى ــدىن ئ ــي ھهممى ئىرق
كهمسىتىش، سىنىپي زۇلۇم، ئىجتىمـائى ۋه ئىقتىسـادى مهنـپهئهت ئاساسـىغا 

-قۇرۇلغان ئىنتايىن چىگىش ۋه مۇرهككهپ سىياسى ھۆكۈمرانلىق بىلهن تىغمۇ
تهشــۋىق قىلىــپ « يهنــى  -تىــغ كۆرهشــنى قانــات يايــدۇرۇپ، بــۇ ئىككىســىنى

نىيهتنىڭ نى بىرلهشتۈرۈپ، پۈتكۈل ئىنسـا» ھهرىكهت«بىلهن » چۈشهندۈرۈش
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تهدبىرلهر ئارقىلىق ئۇنىـڭ -ئىجتىمائى رىئاللىقىغا قارىتىپ، كونكىرىت چاره
بـۇ زىمىنـدا پۈتكـۈل . ھهرخىل كونكىرىـت مهسـىلىلىرىنى ھهل قىلىـش الزىـم

ئىنسانىيهتنىڭ ئازاتلىق ھهركىتىنى ئېلىپ بېـرىش ئۈچـۈن، بـۇ ئىككىسـىنى 
بولـۇپ، چۇقـۇم قايتىـدىن  چۇقۇم بىرلهشتۈرۈش الزىم، بۇ نوقتا ئىنتايىن مۇھىم

  !تۇنۇش كېرهك
ئۇنىـڭ بـۇرچى ! ئىسالم ئهرهبلهرنـى ئـازات قىلىـش خىتاپنامىسـى ئهمهس

ئۇنىڭ كۆزده تۇتقىنى ئىنسان، يهنى پۈتكـۈل ! ئهرهبلهرگىال يۈزلهنگهن ئهمهس
 ئــالالھ. ئۇنىــڭ دائىرىســى بــۇ زىمىــن، يهنــى پۈتكــۈل يهرشــارى. ئىنسـانىيهت

نىڭال رهس، ھهتتــا ئىســالمغا ئېتىقــاد قىلىــدىغانالئهرهبلهرنىڭــال ئىالھــى ئهم
ئىســالمنىڭ . ھهقىــقهتهن پۈتكــۈل ئالهمنىــڭ ئىالھــى ئــالالھ. ئىالھــى ئهمهس

نىـڭ يۇلىغـا قـايتۇرۇش بۇلـۇپ، ئـۇالرنى ئالالھنىشانى پۈتكـۈل ئىنسـانىيهتنى 
قــا قارىتــا ئېلىــپ بېرىلمىغــان بــارلىق چوقۇنۇشــالردىن ئــازات قىلىــش، ئالالھ

ــۈن ئســالمنىڭ نه ــۇق ئىنســانالرنىڭ بويسۇنىشــى ئۈچ ــوڭ قۇلل ــده ئهڭ چ زىرى
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ ئۇالر ئۈچۈن قـانۇنالرنى تـۈزۈپ 

دىن باشقا ھېچقانداق نهرسىگه ئالالھبىرىشى بۇلۇپ، بۇ دهل ئىسالم بېكىتكهن 
شـقا دىن بائالالھئىسالم يهنه كىمكى . چوقۇنۇشقا بولمايدۇ دېگهننىڭ مهنىسى

ــۆزىنى  ــۇ ئ ــۇش ئــوبىكتى قىلىۋالىــدىكهن، گهرچه ئ ھهرقانــداق نهرســىنى چوقۇن
نىڭ دىنىدىن چىقىـپ كهتـكهن ئالالھمۇسۇلمان دهپ ئاتىسىمۇ، ئۇ ئاللىقاچان 

ـــدۇ ـــدۇ، دهپ بېكىتى ـــۇلىئالالھ. بولى ـــڭ رهس ـــڭنى ـــانۇنى ۋه  ، ھهر كىمنى ق
 انلىقىنى،ىغئىـالھ دهپ چۇقۇنغـانلىق بولىـدشۇنى قائىدىسىگه بويسۇنۇش دهل 

ئۇالرغا چۈشۈرگهن بۇ چۇقۇنۇش بۇيرىقىغا خىالپلىق  ئالالھيهھۇدى ۋه ناساراالر 
ــــانلىقتىن  ــــېالن ئالالھقىلغ ــــۈرگهن مۇشــــرىكالر دهپ ئ ــــا شــــىرىك كهلت ق

  .ئېنىق كۆرسهتكهن لىقىنىقىلىنغان
ئهدىـي ئىبنـى : ھهدىسشۇناس تىرمىزىنىـڭ  رىۋايىتىـده مۇنـداق دېيىلىـدۇ

 ،نىـڭ رهسـۇلى دىننـى تهشـۋىق قىلغـان ۋاقىتتـائالالھهنھۇ، ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئ
ئهسـلىده ئـۇ جـاھىلىيهت دهۋرىـده خىرىسـتىيان . سۈرىيهگه قېچىـپ كهتـكهن

كېــيىن ئۇنىــڭ سىڭلىســى ۋه قهبىلىســىدىكى بىــر . دىنىغــا ئېتىقــاد قىالتتــى
ــتى ــىرگه چۈش ــىلهر ئهس ــىم كىش ــېكىن . قىس ــڭ ئالالھل ــۇلى ئۇنى ــڭ رهس نى

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ . ھهم ئۇنىڭغا سـوۋغاتالرنى بهردى سىڭلىسىنى قويىۋهتتى
ئاكىسىنىڭ يېنىغا بېرىـپ، ئاكىسـىغا ئىسـالمنى قۇبـۇل قىلىـش، پهيغهمـبهر 
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ــۇ ــپ، ئ ــىغا بېرى ــده  ئهلهيھىسســاالمنىڭ قېش ــش ھهققى ــارهت قىلى ــى زىي زاتن
-ئهينى ۋاقىتتا  ئۇ كهلگهندىن كېيىن، كىشىلهر نۇرغۇن سۆز. نهسىھهت قىلدى
ئـۇ كۆمۈشـتىن ياسـالغان كىرىسـتنى تاقىغـان ھالـدا، . لىشـتىچۆچهكلهرنى قى

  :ئۇ چاغدا پهيغهمبىرىمىز. پهيغهمبىرىمىزنىڭ قېشىغا كهلدى

                                     

                                          

                
يهھـۇدىالر بىــلهن ناسـاراالرنىڭ دىنــى ( ىرىنـىنــى، راھىبلىئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ھىبىرلىر« 

ئۇالر ) ھالبۇكى. (ۋه مهريهم ئوغلى مهسىھنى مهبۇد قىلىۋالدى) باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى
ئۇنىڭدىن باشقا . هقهت بىر ئىالھقا ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدىپ) پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق(
ئالالھ . يوقتۇر) بهرھهق(ھېچ مهبۇد ) يهنى ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھتىن باشقا(

   )ئايهت -31سۈره تهۋبه (» .ئۇالرنىڭ شىرىك كهلتۈرگهنلىرىدىن پاكتۇر
ــاتتى  ــايهتنى ئوقۇۋات ــگهن ئ ــي پهيغهمبىرىم. دې ــا ئهدى ــۇالر ئۇالرغ ــزگه ئ ى

ــا( ــا، راھىبلىرىغ ــدى) ھىبىرلىرىغ ــايتتى دې ــاۋاب . چۇقۇنم ــز ج پهيىغهمبىرىمى
ياق، ئۇالر ھااللنى ھارام، ھارامنى ھاالل دهپ ھۆكۈم قىلىپ بهرسـه، ئـۇ : بىرىپ

ھىبىرلىرغـا، (مانا بـۇ ئۇالرنىـڭ ئۇالرغـا . مۇخلىسالر ئۇالرغا ئىتائهت قىلىدۇ
  .ىچۇقۇنغىنى دېد) راھىبلىرىغا
ــايهتكه بهرگهن چۈشهندۈرۈشــى، ئىنســانالر ئالالھ ــۇ ئ نىــڭ رهســۇلىنىڭ ب

تۈزگهن قانۇنالرغا بويسۇنۇش بولسا توغرا دىنىدىن چىقىپ كېتىدىغان بىر خىل 
ئـۇ بىـر قىسـىم . چۇقۇنۇش ئۇسۇلى ئىكهنلىكىنى ئېنىـق كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ

ل ئىسـالم كىشىلهرنىڭ يهنه بىر قىسىم كىشىلهرنى ئىالھ قىلىشـىدۇر، بـۇ ده
دۇنياغا كېلىپ بىكـار قىلمـاقچى بولغـان نهرسـه بۇلـۇپ، ئىنسـانىيهتنىڭ بـۇ 

دىن باشـقا بــارلىق نهرسـىلهرگه چۇقۇنۇشــنى ئالالھــزىمىنـدىكى ئازاتلىقنىـڭ، 
  .چۆرۈپ تاشالش ئىكهنلىكىنى جاكاراليدۇ

» ھهرىكهت« بىلهن » تهشۋىق قىلىپ چۈشهندۈرۈش« شۇڭا، ئىسالم چۇقۇم 
ــارا بىر ــى ئۆزئ ــۇمى خىتاپنامىســىگه قارشــىلىق ن لهشــتۈرۈپ ئىســالمنىڭ ئۇم

قىلىدىغان بۇ زىمىندىكى ئىنسانىيهتنىڭ ئىجتىمائى رىئاللىقىنى ئاغـدۇرۇپ، 
ــــۇش ئوبىكىتلىرىغــــا چۇقۇنۇشــــقا ئالالھــــكىشــــىلهرنى  دىن باشــــقا چۇقۇن



 82 

نىـڭ ھوقـۇقى ۋه ئىسـالم ئـارقىلىق ئىنسـانىيهتكه ئالالھمهجبۇراليدىغان يهنـى 
بارلىق سىياسى كۈچلهرگه زهربه بىرىش الزىم، -قىلىش بولمىغان ھۆكۈمرانلىق

ئۇخىل كۈچلهر كىشىلهرنى ھېچقانداق سىرتقى بېسىمغا ئۇچرىمىغان ئهھۋال 
ــاد  ــا ئېتىق ــاڭالپ، ئۇنىڭغ ــۋىقات ئ ــلهن تهش ــارلىقى بى ــۆز ئىختىي ــتىدا ئ ئاس

 زوراۋان. قىلىشىغا يول قويماي ئىككىسى ئوتتۇرسـىدا تۇسـالغۇ پهيـدا قىلىـدۇ
نوقۇل سىياسى بولسۇن، ياكى ئىرقىچىلىق بىلهن تىـل بىرىكتـۈرۈش -كۈچلهر

بولسۇن، ياكى ئىرىقنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى سىنىپي زۇلۇم بولسۇن، ئۇالرنى 
ــپ بېرىشــقا  ــالىيهت ئېلى ــن پائ ــۈرده ئهركى ــيىن، ھهقىقــى ت ــدىن كې ئاغدۇرغان

ر يىڭى رۇخسهت قىلىنىدىغان سىياسى، ئىقتىسادى، ئىجتىمائى جهھهتتىن بى
  .تۈزۈم بهرپا قېلىنىدۇ

ئىســالم ھهرگىزمــۇ كىشــىلهرنىڭ ئهســلىدىكى ئېتىقــادىنى مهجبــۇرى 
لـېكىن، . ئۆزگهرتىپ، ئۆزىنىڭ ئېتىقادىنى قوبۇل قىلىشنى ئۇمىـت قىلمايـدۇ

خۇددى يۇقىرىـدا -ئىسالممۇ پهقهت بىرخىل ئېتىقاد بولۇپال قالماستىن، بهلكى
ـــزدهك ئىنســـانىيهتنى ئ ـــان قىلغىنىمى ـــادهمگه چوقۇنىشـــىدىن باي ـــڭ ئ ادهمنى

باشــلىنىش بىلهنــال ئۇنىــڭ . قوتۇلــدۇرۇپ، ھۆرلــۈك چاقىرىقىغــا يۈزلهندۈرىــدۇ
نىشانى ئادهمگه ئادهم ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان، ئادهمنى ئـادهم قـۇل قىلىـدىغان 
ئاساستىكى ھهرخىل ئىجتىمائى تۈزۈم ۋه ھاكىمىيهتلهرنى ئاغدۇرۇپ تاشالش، 

نىڭ ھهرقايسى ئهزالىرىنى ھهقىقى ئهركىنلىككه ئىگه ئاندىن كېيىن، جهمىيهت
. قىلىش بولۇپ، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ خالىغىنىغـا ئاساسـهن ئېتىقـادنى تالاليـدۇ

ھىيىتىنـى وئۇالر ئۈچـۈن سىياسـى بېسـىم يوقىتىلغـان، ئۇالرنىـڭ ئهقلـى ۋه ر
نۇرالندۇرۇشـقا ســهۋهب بولىــدىغان چۈشهندۈرۈشـلهردىن كېــيىن ئــۇال ئــۆزلىرى 

لېكىن بۇخىـل ئۇسـۇل ھهرگىزمـۇ ئۇالرنىـڭ . نى ئىختىيارىچه تالاليدۇئېتىقاد
ئىالھىنى ئهڭ كاتتا ئىالھقا ئايالندۇرالمايدۇ، ياكى بـۇ كىشـىلهر ئىختىيـارىچه 

! تالالش بىلهن باشقىالرغا چوقۇنىدىغان قۇلالرغـا ئايلىنىـپ قالىـدۇ دېگهنلىـك
ىلهرگه يــاكى بىــر قىســىم كىشــىلهر يهنه بىــر قىســىم كىشــىلهرنى كىشــ

بــۇ ! دىن باشــقا ئىــالھ قىلىۋالــدى دېگهنلىــكئالالھــھۆكۈمرانلىــق قىلىــدىغان 
يىگـانه -زىمىندا ئىنسانىيهتنى ئىـداره قىلىـدىغان تۈزۈمنىـڭ مهنبىئـى يهكـكه

ــۇش بۇلۇشــى كېــرهكئــالالھ ــۇ قــانۇن. قىال چوقۇن ــالالھتــۈزۈملهرنى پهقهت -ب  ئ
ىيهت ئهزاسىنى بـۇ خىـل تهرپىدىنال قۇبۇل قىلىپ، ئاندىن كېيىن ھهر بىر جهم

ئۇمۇمى تۈزۈم ئاسـتىدا ئـۆزى ياقتۇرىـدىغان ئېتىقـادنى تاللىشـىغا يـول قۇيـۇش 
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ئۈچـۈن  ئـالالھپهقهت مۇشۇنداق بولغاندىال ئاندىن دىن پۈتۈنلهي ! دېگهنلىكتۇر
ـــدۇ ـــۇش . بولى ـــش، چوقۇن ـــۇنۇش، ئهمهل قىلى ـــش، بويس ـــۈم قىلى ـــى ھۆك يهن

دهرھهقىـقهت دىننىـڭ خـاس . ولىـدۇئۈچـۈن ب ئـالالھقاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى 
مهزمــۇنى ئېتىقــادتىن كهڭ بۇلــۇپ، دىــن بولســا تۇرمــۇش تــۈزۈمى ۋه نىزامىنــى 

ئۇ ئېتىقاد ئاساسىغا قۇرۇلىدۇ، ئۇنىڭ ئۇقۇم دائىرىسى ئېتىقادتىن . باشقۇرىدۇ
ــورۇھالر  ــائى گ ــدا ئۇخشــىمىغان ئىجتىم ــۇپ، ئىســالم دىنى تېخىمــۇ كهڭ بۇل

اس بولغـان بـۇ بىـر ئاسـاس ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان قىال خـئالالھچوقۇنۇش پهقهت 
ئۇنىڭ ئىچىدىكى بهزى گورۇھالر . دىننىڭ ئۇمۇمى تۈزۈمىگه بويسۇنسا بولىدۇ

ياكى تهشكىالتالر گهرچه ئىسالمنى قۇبـۇل قىلمىغـان تهقـدىردىمۇ، يهنىـال بـۇ 
  .دىننىڭ ئۇمۇمى تۈزۈمىگه بويسۇنۇشى كېرهك

ـــىل ـــۈنىدىغان كىش ـــاھىيىتىنى چۈش ـــالمنىڭ م ـــان -هرئىس ـــدا باي يۇقىرى
شهكلىده جىھاد » تهشۋىق قىلىپ چۈشهندۈرۈش« قىلىنغاندهك يهنى ئىسالمنىڭ 

ئېلىپ بېرىش بىـلهن بىـر ۋاقتتـا، قـۇرال كـۈچى ئىشلىتىشـمۇ جىھـاد ئېلىـپ 
ئۇنىـڭ ھهرگىزمـۇ ئـۆزىنى قوغـداش . بېرىشنىڭ مـۇقهررهرلىكىنى چۈشـىنىدۇ

ــ ــدان چۈش ــۇ ئۇب ــى تېخىم ــى ئهمهس ئىكهنلىكىن ــان . ۈنىدۇھهركىت ــا يام ئهمم
نىيهتلىك شهرق مۇتهپهككۇرلىرىنىڭ ھۇجۇمى ئالدىدا، ۋه ھازىرقى ئهھۋالالرنىڭ 
بېســىمى ئاســتىدا تىــز پــۈككهن ئاشــۇ كىشــىلهر ھــازىرقى زامــان كىشــىلىرى 

گهن ئۆزىنى قوغداش ئورۇشى دېگهن ئاتالغۇنىڭ تـار مهناسـى ئـارقىلىق  چۈشهن
ــۋىرلهيدۇ ــى تهس ــاد ھهركىتىن ــدا . ئىســالمى جىھ ــۇ زىمىن ــۇ ب ــته، ئ ئهمىلىيهت

ئىنسانىيهتنى ئازاد قىلىدىغان بىر مهيدان ھهركهت بولۇپ، ئۇ ئىنسـانىيهتنىڭ 
ئىجتىمائى رىئاللىقىنىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىدىكى كونكىرىـت مهسـىللهرگه 

بۇنىـڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا، . مۇۋاپىق كېلىدىغان تهدبىرلهرنـى تـۈزۈپ بىرىـدۇ
مۇ ئۆزلۈكسىز يىڭىلىنىپ تۇرىدىغان تهدبىرلهر بىلهن ئۇنىڭ ھهر بىر باسقۇچى

  .تهمىن ئېتىدۇ
ئهگهر بىز چوقۇم ئىسالمى جىھـاد ھهركىتىنـى ئـۆزىنى قوغـداش ھهركىتـى 

ــداقتا بىــز  ــگهن ســۆزنىڭ » ئــۆزىنى قوغــداش«دهپ ئاتايــدىغان بولســاق، ئۇن دې
 بىز ئۇنى ئىنسانىيهتنىڭ ئهسـلى. مهناسىنى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇرى بولىمىز

ئۆزىنى قوغداشنى مۇھاپىزهت قىلىش بۇلۇپ، ئۇنىڭ ئهركىنلىكىنى بوغىدىغان 
بـــارلىق بۇيۇنتـــۇرۇقالر ۋه ئۇنىـــڭ ئازاتلىقىغـــا تۇســـالغۇ بولىـــدىغان بـــارلىق 

بـۇ ئـامىلالر ئېتىقـادى . ئامىلالردىن ساقالپ قـېلىش دهپ قارىشـىمىز كېـرهك
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ۋاقىتتا يهنه ئىقتىسادى بۇنىڭ بىلهن بىر . تۇنۇش ۋه دۇنيا قاراشتا ئىپادىلىنىدۇ
تۇسـالغۇ، ســىنىپي جهھهتتىكـى تۇســالغۇ ۋه ئىرقـي جهھهتتىكــى تۇســالغۇالر 
ئۈستىگه قۇرۇلغان سىياسى تۈزۈمده ئىپادىلىنىدۇ، بۇ ئامىلالر ئىسالم كهلگهن 

بۇگۈنكى كۈندىمۇ ئۇ يهنىال ھهرخىـل . ۋاقىتتا پۈتۈن يهرشارىنى قاپلىغان ئىدى
زامــان جاھىلىيتىــده يىتهكچىلىــك ئورنىــدا  شــهكىللهر ئــارقىلىق ھــازىرقى

  .تۇرىۋاتىدۇ
دېـگهن سـۆزنىڭ مهزمۇنىنىـڭ بۇنـداق كېڭهيتىلىشـى » ئۆزىنى قوغـداش«

ئارقىلىق، بىـز ئىسـالمنىڭ بـۇ زىمىنـدا جىھـاد ئېلىـپ بېرىشـتىكى ھهقىقـى 
يهنـى ئـۇ . مهقسىتىنى چۈشۈنىۋېلىپ، ئىسالمنىڭ ماھىيىتىگه يـۈزلىنهلهيمىز

بولسا ئىنسانىيهتنى ئادهمنىڭ ئادهمنى قۇل قىلىشىدىن ئازات ) ئىسالمى جىھاد(
بىر ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچى -نىڭ پۈتكۈل كائىناتقا قارىتا بىردىنئالالھقىلىپ، 

خاھىشى -ئىالھلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ، يارالغۇچى بولغان ئىنسانالنىڭ نهپسى
. پ تاشـالشبويىچه بۇ زىمىنغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان پادىشاھلىقنى پاچـاقال

شۇنىڭ بىلهن ئىنسانىيهت دۇنياسىدا ئىسالمى قـانۇن يۈرگۈزىلىـدىغان ئىالھـى 
  .دۆلهت قۇرۇش باش پىروگىراممىسىدىن ئىبارهت

ــۆزىنى قوغــداش ئورۇشــى چۈشهنچىســى  ــار مهنىــدىكى ھــازىرقى زامــان ئ ت
ئارقىلىق ئىسالمى جىھاد توغرىسىدا كۈچىنىڭ بارىچه ئۆزىنى قوغداشقا دائىر 

هۋهب ئويدۇرۇپ چىقىپ، جېنىنىڭ بارىچه دهلىل ئىسـپاتالرنى ئىـزدهپ س-بانا
ــالم  ــڭ ئىس ــنا دۆلهت كۈچلىرىنى ــڭ پهقهت قوش ــالمى جىھادالرنى ــارلىق ئىس ب

بهزىـلهر ئـۇ (ئهللىرىگه قىلغان تاجاۋۇزچىلىقىغا قارىتا توسۇپ زهربه بېرىشـى 
ـــۋالالر دهپ قارايـــدۇ ـــرىم ئارىلىـــدىكى ئهھ نـــى ئىكهنلىكى) پهقهت ئهرهب يې

ئىسپاتلىماقچى بولغىنىغا كهلسهك، بۇ ئىسالمنىڭ ماھىيىتى شۇنداقال ئۇنىڭ 
بۇ زىمىندىكى ۋهزىپىسى توغرىسـىدا تۇنۇشـىنىڭ كهمچىللىكىنىـڭ بىرخىـل 

كۈتسىز دورامچىلىق بولۇپ، ئۇ ئاشـۇ كىشـىلهرنىڭ -بىرخىل كهم. ئىپادىسى
ــڭ ئى ــېلىگهر شــهرىق مۇتهپهككۇرلىرىنى ــڭ بېســىمى ۋه ھ ســالمى رىئاللىقنى
  !جىھادقا قىلغان ھۇجۇمى ئالدىدىكى مهغلۇبىيهتچىلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

ــۇبهكرى، ئــۆمهر، ئوســمان  ــېقىڭالر، ئهينــى ۋاقىتتــا خهلــپه ئهب ئــويالپ ب
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالر رىـم ۋه پـارىس ئىمپىرىيلىرىنىـڭ ئهرهب يېـرىم ئارىلىغـا 

ېــيىن، ئــۇالر ھۇجــۇم قىلماســلىق ھهققىــدىكى كاپــالىتىگه ئىــگه بولغانــدىن ك
ئىسالمنى پۈتۈن دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغـا كېڭهيىتمهسـتىن، ياسـتۇقنى 
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ئهينى ۋاقىتتا، ئىسالمنىڭ ! ئىگىز قويۇپ بىخىرامان دهم ئېلىپ ئولتۇرمىدىغۇ؟
تارقىلىشى، مۇنوپول قىلىنغان دۆلهتلهنىڭ كونتىروللىقىدىكى ھهربىي كۈچلهر 

لىك قارىشىدىكى ئىجتىمائى تـۈزۈم، ئىرقىي ئايرىمىچى كۈچلهر ۋه تهبىقىچى
ــىتىش ۋه  ــي كهمس ــىدىكى ئىرقى ــڭ قوغدىش ــي ئاپاراتلىرىنى ــڭ ھهربى دۆلهتنى

. سىنىپي زۇلۇم ئۈستىگه قۇرۇلغان ئىقتىسادى تۈزۈم قاتارلىقالرغـا دۈچ كهلـدى
  !بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا ئۇالر ئىسالمنى قانداق قىلىپ ئالغا سىلجىتتى؟

يهتنى ئازاد قىلىش ھهركىتىنى جاكارالپ قويۇپ، پۈتكۈل يهرشارىدا ئىنسانى
بارلىق تۇسالغۇالر ئالدىدا قـۇرۇق گهپ ۋه چۈشـهندۈرۈش ئـارقىلىق  ىيۇقىرىدىك

ئىسالمنىڭ ! ئۇالر بىلهن كۆرهش قىلىمهن دېيىش، پۈتۈنلهي ئهخمىقانه خىيال
تارقىلىشى ئىسالم بىلهن كىشىلهر ئوتتۇرسىدا بىر ئهركىنلىك مۇھىتى بهرپـا 

دۇ، كىشـلهر بـارلىق تهسـىرلهردىن قۇتۇلـۇپ، ئهركىـنلىككه ئىرىشـكهن قىلى
سـۆز ۋه -ۋاقىتتا، ئۇالرغا ئهركىن ھالهتته تهشۋىق قىلىـپ چۈشـهندۈرۈپ، گهپ

« مانـا بـۇ قۇرئانـدىكى . چۈشهندۈرۈش ئارقىلىق ئۇالرغـا ئىسـالمنى تارقىتىـدۇ
ــته زورالش يــوق ــا كىرىش ــگهن پىرىنســىپ» دىنغ ــاددىۋى تهســىرلهر . دې ۋه م

-تۇسالغۇالرغا دۈچ كهلگهن ئهھۋالالرغا كهلسهك، بـارلىق بۇيۇنتـۇرۇق ۋه كـويزا
ئىـدىراكىغا -كىشهنلهردىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، كىشىلهرنىڭ قهلبـى ۋه ئهقىـل

ئىسالم ھهقىقىتىنى تهشۋىق قىلىپ چۈشهندۈرۈشكه قۇاليلىق بۇلۇشى ئۈچۈن، 
رنى گۇمران قىلىپ تاشالش ئالدى بىلهن قۇرال كۈچى ئارقىلىق بارلىق تۇسالغۈال

  !كېرهك
ئهگهر ئىســالمنى تارقىتىشــتىكى نىشــان ئىنســانىيهتنىڭ ئــازاتلىقىنى 
داغدۇغىلىق جاكارالش بولىدىغان بولسا، ئۇنـداقتا ئىنسـانىيهتنىڭ ئىجتىمـائى 
رىئاللىقىنىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىدىكى كونكىرىت ئهھۋالالرغا قارتا كونكىرىت 

ۈچۈن جىھاد قىلىـش ئىسـالمنىڭ تارقىلىشـى ئۈچـۈن تهدبىرلهرنى قوللىنىش ئ
چۈنكى پهلسهپىۋى خاراكتىردىكى نهزىرىيه ئارقىلىق تهشۋىق . مۇتلهق زۈرۈردۇر

ئىسـالم زىمىنـى، تـوغرا !  قىلىپ چۈشهندۈرۈش ھهقىـقهتهن كۇپـايه قىلمايـدۇ
ــۇرتى ــى، ئىســالم ي ــنىچ -ئىســالم ئاتالغۇس ــنا -تى ــاكى قوش ــۇن ي ــان بولس ئام

ـــالم دۈشـــمهنلهرنىڭ ت ـــنهزهر ئىس ـــان بولىشـــىدىن قهتئى ـــدىگه ئۇچرىغ هھتى
تىنىچلىقنى مهقسهت قىلغان ۋاقىتتـا، ئۇنىـڭ ئۈمىـد قىلىـدىغىنى ھهرگىزمـۇ 

پهقهت ئىسالمغا ئېتىقاد قىلغان كىشـىلهر تۇرىۋاتقـان  -ئهرزىمهس تىنىچلىق
بهلگىلىـك رايۇننىـڭ تىــنىچلىقىغىال كاپالهتلىـك قىلىــش بولماسـتىن بهلكــى 
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قىال ئالالھقىال خاس بولغان بارلىق كىشىلهر ئالالھمرانلىق ھوقۇقى بارلىق ھۆكۈ
دىن باشقا ئادهم ئادهمنى قۇل قىلىدىغان ئالالھچۇقۇنىدىغان، ھهرقانداق ئادهمنىڭ 

  !ئىالھالرنى تىكلىشىگه يول قۇيۇلمايدىغان ھهقىقى تىنىچىلىق
ىھاد پهيغهمبىرىمىزنىڭ دهۋرى ئاخىرالشقاندىن كېيىن، پهقهت ئىسالمى ج

نىـــڭ ئالالھھهركىتىنىـــڭ ئهڭ ئـــاخىرقى باســـقۇچىنى ھۆكـــۈم ھىسابالشـــتا، 
بۇيرىقىغا ئهمهل قىلىپ، ئۇنىڭ باشلىنىش باسقۇچىنىمۇ، ئوتتـۇرا دهۋرىنىمـۇ 

ئىمـام ئىبنـى قهييـۇم چۈشـهندۈرگهن بـۇ باسـقۇچالر . ئاساس قىلماسلىق الزىم
ى نازىل بولغانـدىن سۈرىس» تهۋبه«بۇ يهرگه كهلگهنده . ئاللىقاچان ئاخىرالشتى

ــدى ــۈرگه ئايرىل ــۈچ ت ــاپىرالر ئ ــيىن، ك ــان . كې ــالن قىلغ ــۇرۇش ئى ــكارا ئ ئاش
دۈشــمهنلهر، ئهھــده تۈزۈشــكهنلهر ۋه قوغدىلىــدىغانالر، ئهك ئاخىرىــدا ئهھــده 

شـۇنىڭ بىـلهن كـاپىرالر . تۈزگهنلهرنىڭ ھهممىسـى ئىسـالمنى قۇبـۇل قىلـدى
ىلىنغــان دۈشــمهنلهر ۋه ئاشــكارا ئــۇرۇش ئىــالن ق. ئىككــى تــۈرگه ئايرىلــدى

-ئاشكارا ئۇرۇش ئىالن قىلىنغـان دۈشـمهنلهر ھامـان دهكـكه. قوغدىلىدىغانالر
شۇنداق قىلىپ پۈتۈن . دۈككىده مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدىن قورقۇپ يۈرۈشتى

ئىمان ئېيتىپ بويسۇنغانالر، تىنىچ . دۇنيادىكى ئىنسانالر ئۈچ تۈرگه ئايرىلدى
ــۇ(ھهم دوســتانه بولغــانالر  ــدىغانالرب ــپ ) الر دهل قوغدىلى ۋه دۈشــمهنلىك قىلى

  .قورقۇپ يۈرگهنلهر
مانا بۇ ئىسالمنىڭ ماھىيىتى ۋه نىشانى بىلهن مهنتىقىلىق ماس كىلىدىغان 
ــڭ  ــگهر شــهرق مۇتهپهككۇرلىرىنىــڭ ھۇجۇمىنى ــى ھىلى ــۇپ، ھېلىق مهۋقه بۇل

  !بېسىمى ئاستىدا تىز پۈككهنلهر چۈشهنگهنگه ئوخشىمايدۇ
مۇســۇلمانالرنى مۇشــرىكالر بىــلهن ئــۇرۇش قىلىشــتىن  ھئــالالمهككىــده، 

مهدىــنىگه ھېجىــرهت قىلىــپ بارغــان دهســلهپكى مهزگىللهردىمــۇ . چهكلىــدى
  نىڭ ئۇالرغا نازىل قىلغان ۋهھىيسىئالالھشۇنداق بولدى، 

                                      

           
سۈره نىسا ( »...ئۇرۇشتىن قولۇڭالرنى يېغىڭالر، ناماز ئوقۇڭالر، زاكات بىرىڭالر... «

  )ئايهت-77
كېيىن ئۇالرنىـڭ ئـۇرۇش قىلىشـىغا رۇخسـهت قىلىنـدى، . دىن ئىبارهت 
  : ئۇالرغا ئالالھ
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قارشىلىق كۆرسىتىشكه رۇخسهت (غۇچىالرغا، زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن، ىنھۇجۇم قىل«

 ئالالھپهقهت پهرۋهردىگارىمىز ) ئۇالر. (ئۇالرغا ياردهم بىرىشكه ئهلۋهتته قادىر ئالالھقىلىندى، 
 ئىنسانالرنى ئالالھدېگهنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇرتلىرىدىن ناھهق ھهيدهپ چىقىلدى، ئهگهر 

بىرىگه قارشىلىق كۆرسهتكۈزمىگهن بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادهتخـانىلىرى، چېركـاۋالر، -بىر
نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان مهسجىدلهر ئهلۋهتته ۋهيران ئالالھيهھۇدىالرنىڭ ئىبادهتخانىلىرى ۋه 

بىرىدۇ، ئۇنىڭغا ياردهم  ئالالھنىڭ دىنىغا ياردهم بىرىدىكهن، ئهلۋهتته ئالالھقىلىناتتى؛ كىمكى 
) نىڭ ياردىمىگه ئىرىشىشكه ھهقلىق بولغانالرئالالھ. (ئهلۋهتته كۈچلۈكتۇر، غالىپتۇر ئالالھ

شۇنداق كىشىلهردۇركى، ئهگهر ئۇالرنى يهر يۈزىده ئوستۈنلۈككه ئىگه قىلساق، نامازنى ئادا 
ىڭ ئاقىۋىتى قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، ئىشالرن

-41-39سۈره ھهج ( »)غا قايتىدۇئالالھيهنى ھهممه ئىشالر ئاخىرهتته (غا مهنسۇپتۇر ئالالھ
   )ئايهت

ئۇالرغــا ھۇجــۇم  ئــالالھئانــدىن كېــيىن . دېــگهن ئــايهتلهرنى نازىــل قىلــدى
ئۇالرغــا ھۇجــۇم . قىلغـانالر بىــلهن جىھــاد قىلىشــنى پهرز قىلىـپ بهلگىلىــدى

  : مۇنداق دهيدۇ ئالالھ .ئامان ئۆتۈشكه بۇيرىدى-نىچىقىلمىغانالر بىلهن ت
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سۈره ( »...يولىدا جىھاد قىلىڭالر ئالالھسىلهرگه ئورۇش ئاچقان ئادهملهرگه قارشى « 

  )تئايه-190بهقهر 
 ئالالھ. كېيىن ئۇالرنى بارلىق مۇشرىكالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرىدى 

  : مۇنداق دهيدۇ

                                  
مۇشرىكالر سىلهرگه بىرلىكته ھوجۇم قىلغاندهك، سىلهرمۇ ئۇالرغا قارشى بىرلىكته ... « 

  )ئايهت-36سۈره تهۋبه ( »... رئورۇش قىلىڭال
  : يهنه مۇنداق دهيدۇ ئالالھ  

                                

                                    

                                  
يهھـۇدىالر (ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشـهنمهيدىغانالر  ئالالھسىلهر ئهھلى كىتابدىن « 

نىڭ ئوغلى دهپ ئېتىقاد قىلغـانلىقلىرى ئالالھنىڭ ئوغلى، ناساراالر ئىيسانى ئالالھئۇزهيىرنى 
اد قىلىمىز دېگهن بىلهنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ قا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئېتىقئالالھئۈچۈن، ئۇالر 

ھارام قىلغان ) سۈننىتىده(ۋه پهيغهمبهرنىڭ ) ئۆزنىڭ كىتابىدا( ئالالھبىلهن .) ئورنىدىدۇر
غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر )يهنى ئىسالم دىنى(نهرسىلهرنى ھارام بىلمهيدىغانالر ۋه ھهق دىن 

» ھالدا جىزىيه تۆلىگهنگه قهدهر ئورۇش قىلىڭالربىلهن، تاكى ئۇالر سىلهرگه بويسۇنۇپ خار 
   )ئايهت-29سۈره تهۋبه (

جىھـاد دهسـلهپته چهكلهنـدى، : خۇددى ئىمام ئىبنـى قهييـۇم ئېيىتقانـدهك
كېيىن رۇخسهت قىلىندى، ئانـدىن كېـيىن ئـۇرۇش ئاچقـان دۇشـمهنلهر بىـلهن 

ق بـــارلى ئــالالھئــۇرۇش قىلىــش پهرز قىلىـــپ بهلگىلهنــدى، ئهڭ ئاخىرىـــدا، 
  ».مۇشرىكالرغا ئورۇش ئېچىشقا بۇيرىدى

ـــــكىنلىكى،  ـــــڭ كهس ـــــدىكى ئايهتلهرنى ـــــاد ھهققى ـــــدىكى جىھ قۇرئان
پهيغهمبىرىمىزنىڭ جىھادقا رىغبهتلهندۈرگهن ھهدىسلىرىنىڭ ئهستايىدىللىقى، 
ئىسالمنىڭ دهسـلهپكى مهزگىلـى ۋه ئۇنىـڭ ئـۇزۇن تـارىخى جهريانـدىكى ھهر 
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قانداق ئادهمنىڭ ئاشۇ قارا نىيهت شـهرق قايسى جىھادالرنىڭ جىددىلىكى، ھهر 
مۇتهپهككۇرلىرىنىڭ ئىسالمى جىھادقا قارتا ھۇجۇمى ۋه ھازىرقى ئهھۋالالردىكى 
بېسىم ئالدىدا تىز پۈككهن كىشىلهرنىڭ مهجبـۇرى قوشـۇلۇپ ئېلىـپ بارغـان 

  !چۈشهندۈرۈشىگه ھهرقانداق باھا بىرىشنى قهتئى چهكلهيدۇ
ىنى ۋه پهيغهمبىرىمىزنىــــڭ نىــــڭ بــــۇ جهھهتتىكــــى ۋهھىيســــئالالھ

ــاڭالپ، ئىســالمى جىھادنىــڭ  ــانلىرىنى ئ ــۇ جهھهتتىكــى باي ھهدىســلىرىنىڭ ب
ســهۋهبى ئايــدىڭ بولغانــدىن كېــيىن، يهنه كىــم ئىســالمى جىھــادنى بىــر خىــل 
ئۆتكـۈنچى شــارائىت تهرپىــدىن چهكلىىنىـدىغان تهســادىپى ئوتتۇرغــا چىققــان 

چىگىرالىرىنـى مـۇداپىئه قىلىـپ، ئهھۋال دهپ قاراپ، ئىسالمى جىھادنى پهقهت 
  ئۆزىنى قوغداش ئۇچۈن ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇش دائىرىسىده چهكلىيهلهيدۇ؟

ئـــۇرۇش قىلىشـــقا رۇخســـهت قىلىــش ھهققىـــده نازىـــل قىلغـــان  ئــالالھ
ۋهھىيسىنىڭ بېشىدا مۆئمىنلهرگه دۇنيـا ھايـاتى قانۇنىيتىنىـڭ ماھىيىتىنىـڭ 

ــارا قارشــىلىق قىلىــش ئىكهنلىكىنــى، بــ-ئــۆز ۇ زىمىنــدىكى بۇزغۇنچىلىــق ئ
  :ھهركهتىلىرىنى توسۇشنىڭ الزىملىقىنى ئىنىق بايان قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

                                    

                                   

                                         

                                   

                     
رۇخسهت ) قارشىلىق كۆرسىتىشكه(ا زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۇچۈن غۇچىالرغىنھۇجۇم قىل« 

 ئالالھپهقهت پهرۋهردىگارىمىز ) ئۇالر. (ئۇالرغا ياردهم بىرىشكه ئهلۋهتته قادىر ئالالھقىلىندى، 
ئىنسانالرنى  ئالالھدېگهنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇرتلىرىدىن  ناھهق ھهيدهپ چىقىرىلدى، ئهگهر 

لىق كۆرسهتكۈزمىگهن بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادهتخـانىلىرى، چېركـاۋالر، بىرىگه قارشى-بىر
نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان مهسچىتلهر ئهلۋهتته ۋهيران ئالالھيهھۇدىالرنىڭ ئىبادهتخانىلىرى ۋه 

، كىمكى ئالالھنىڭ دىنىغا ياردهم بېرىدىكهن، ئهلۋهتته ئالالھ ئۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇ، قىلىناتتى
  )ئايهت40-39سۈره ھهج ( ».لۋهتته كۈچلۈكتۇر، غالىپتۇرئالالھ ئه



 90 

شۇڭا بۇ دائىمى تهرتىپ ھهرگىزمۇ بىر خىـل تهسـادىپى ھادىسـه ئهمهس، 
بۇخىل دائىمى تهرتىپ، ھهقىـقهت بىـلهن سـاختىنىڭ دۇنيـادا بىلـله مهۋجـۇت 

نىـڭ پۈتـۈن ئالهمـدىكى ئالالھبۇاللمايدىغانلىقىنى، ھهر قانداق  ۋاقىتتا ئىسـالم 
بىر ئىالھلىقنى مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، ئىنسانىيهتنى ئادهمنىڭ ئادهمنى -ىنبىرد

ــازات قىلىشــنى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ھهركىتىنــى قوزغىســا،  قــۇل قىلىشــىدىن ئ
نىڭ ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلىدىغان ئاشۇ زوراۋان ئهبلهخـلهر تاقهتسـىزلىك ئالالھ

ــدىن بىــلهن ھهممىســى توپلىشــىپ ئۇنىڭغــا ھۇجــۇم قىلىــدىغانلىقىنى، ئهز هل
. ئىسالم بىلهن تىنىچلىقتا بىلله ئۆتۈپ باقمىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بىرىدۇ

شۇڭا ئىسالممۇ قىلچه تۈزۈت قىلماستىن قايتارما زهربه بېرىپ زوراۋانالرنىـڭ 
مۇستهبىت ھاكىمىيتى ئاستىدىن ئىنسانالرنى ئازات قىلىپ، ئىنسانىيهتنى بـۇ 

ئىسالمى جىھادنىـڭ ئـازاتلىق . ىدۇزىمىندا زالىمالرنىڭ زۇلىمىدىن ساقالپ قال
ھهركىتىنىڭ مۇساپىسـىنى بىرخىـل تهرتىـپ دهپ قـاراپ، ئـۇنى تـاكى بـارلىق 

قا مهنسۇپ بولغانغا قهدهر داۋاملىق ئېلىپ بېـرىش ئالالھھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى 
  .كېرهك

مهككىدىكى ۋاقىتتا ئۇرۇش قىلىشنى چهكـلهش پهقهت ئـۇزۇن مۇددهتلىـك 
رهتنىـــڭ دهســـلهپكى ىهم باســـقۇچ بولـــۇپ، ھېجپىـــالن ئىچىـــدىكى بىـــر قهد

ـــان ـــۇنداق بولغ ـــۋال مۇش ـــدىمۇ ئهھ ـــقۇچ . مهزگىل ـــلهپكى باس ـــده دهس مهدىنى
ئاخىرىالشقاندىن كېيىن، مۇسۇلمانالرنىڭ ئـۇرۇش قىلىشـقا تـۈرتكه بـولغىنى 
پهقهت مهدىنىنىڭ بىخهتهرلىكىنـى قوغداشـال ئهمهس، دهرۋهقه بۇنـداق قىلىـش 

م كهم بولسـا بولمايـدىغان نىشـان، لـېكىن ئـۇ ئهڭ ئۇرۇشتا ئىنتايىن مۇھىم ھه
ئاخىرقى نىشان ئهمهس، ئۇنىڭ نىشانى قوغداش ھهركىتىنىڭ باشلىنىش جايى 
ـــش،  ـــازات قىلى ـــدا ئىنســـانىيهتنى ئ ـــۇپ، ئهڭ ئاخىرى ـــازا بول ـــزى ب ۋه مهركى
ئىنسانىيهتنى ئهسلى ئهركىنلىكىدىن مهھرۇم قىلىدىغان ھهرخىل تۇسۇقالرنى 

  !ئۈچۈن ئىسالمى ھهركهت قوزغاشتىن ئىبارهتپاچاقالپ تاشالش 
مۇسۇلمانالرنىڭ مهككىـده قۇراللىـق جىھـاد ئېلىـپ بېرىشـىنى چهكـلهش 
مهنتىقىگه ئۇيغۇن كېلىدۇ، چۈنكى مهككىدىكى ۋاقىتتا دىننى تهشۋىق قىلىـش 

مـۇھهممهد  سـىتهشـۋىق قىلغۇچى ڭمـۇقهددهس دىننىـ .بار ئىـدى ئهركىنلىكى
تــا ھاشـــىم جهمهتىنىــڭ قۇراللىـــق قوغدىشـــىغا ئهلهيھىسســاالم ئهينـــى ۋاقىت

ئېرىشكهن بولۇپ، ئۇنىـڭ ئاشـكارا تهشـۋىق قىلىـش كاپـالىتى بـار ئىـدى، ئـۇ 
ئىختىيــارى ھــالهتته جهمىيهتنىــڭ يهكــكه ئهزالىرىغــا يــاكى كىشــىلهر توپىغــا 
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تهشــۋىق قىلىــپ چۈشــهندۈرۈپ،  باشــقىالرنىڭ قهلبــى ۋه ئهقلىنــى مايىــل 
ۇنىـــڭ ئىســـالمنى تارقىتىشـــىنى چهكلهيـــدىغان ئـــۇ ۋاقىتتـــا، ئ. قىالاليتىتـــى

ئۇنىـڭ تهشـۋىق قىلىـپ . ھېچقانداق بىر تهشكىللىك سىياسى كۈچ يوق ئىدى
ــدى ــوق ئى ــاپراتىمۇ ي ــىدىغان دۆلهت ئ ــىنى توس ــۇ . چۈشهندۈرۈش ــقا ب شۇڭالش

بۇنىڭـدىن . باسقۇچتا قۇراللىق ئۇرۇش ئېلىپ بېرىشنىڭ زۆرۈيىتى يوق ئىـدى
» قۇرئاننىڭ سايىسى ئاستىدا«ۇ بار بولۇپ، مهن بۇنى باشقا يهنه بهزى ئامىلالرم

  دېگهن تهپسىرده 

                                      

           
 سۈره(» ...ئۇرۇشتىن قولۇڭالرنى يىغىڭالر، ناماز ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر... « 

  )ئايهت-77نىسا 
دېـگهن ئــايهتنى چۈشــهندۈرگهن ۋاقتىمــدا، بـۇ ئــامىلالرنى ئىخچــام ھالــدا  

بۇ يهرده نهقىل قىلدىم، بهلكىم بىزگه بهلگىلىك ئىلھامى . خۇالسىالپ ئۆتتۈم
  :بولۇپ قاالر

بهلكىـــم ئـــۇ مهككىـــدىكى باســـقۇچتا بهلگىلىـــك مۇھىـــت ۋه شـــارائىت 
ش ۋه تهييارلىق قىلىـش باسـقۇچى ئاستىدىكى بهلگىلىك كىشىلهرنى تهربىيله

ــارلىق  ــيلهش ۋه تهيي ــۇمكىن، تهربى ــان بۇلۇشــى م ــانلىقتىن شــۇنداق بولغ بولغ
قىلىشتىكى نىشان دهل بۇخىل شارائىتتا، ئهرهبلهرنىڭ ئادىتىـدىكى ئۇالرنىـڭ 
ئۆزلىرى ياكى ئۇالرنىڭ ھىمايىسىدىكى كىشىلهر ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندا تـاقهت 

سهۋىرچان قىلىپ يېتىشتۈرۈش، ئۇالرنىڭ كاجلىق،  قىاللمايدىغان خاراكتىرىنى
ئـۆزىنى چــوڭ تۇتـۇش خــاراكتىرىنى ئۆزگهرتىــپ، ئۇالرنىـڭ تۇرمۇشــقا بولغــان 
ــــك ۋه  ــــى شهخســــى ئۆچمهنلى قارىشــــى، مهقســــىتى ۋه ئاساســــى رېتىمىن
ھىمايىســىدىكىلهر ئۈچــۈن ئۆچمهنلىــك قىلىــپ قىرغىنچىلىــق قىلمايــدىغان 

بىــر ۋاقىتتـــا ئۇالرنىــڭ ئۆزلىرىنىـــڭ بۇنىـــڭ بىــلهن . قىلىشــتىن ئىبــارهت
نىرۋىلىرىنى كونتىرول قىلىپ، بىېسىمغا ئۇچرىغان ھامان قارغۇالرچه سهكرهپ 
كىتىدىغان، بىرهر ياخشىلىققا ئۇچرىغان ھامان خۇشاللىقى ئىچىگه سـىغماي 

ـــدىغان  ـــاراكتىرى(قالى ـــان خ ـــڭ ئالدىراقس ـــۇ دهل ئهرهبلهرنى ـــاراكتىرنى ) ب خ
 -ۇنداق بولغاندا، ئۇالرنىڭ خـاراكتىرى بىـلهن ئىـشب. ئۆزگهرتىشتىن ئىبارهت
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بۇنىـڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، . ھهركىتـى ئوتتۇرســىدا تهڭپۇڭلــۇق ئورنىتىلىــدۇ
ـــۇالرنى تهشـــكىللىك ـــيهتكه . ئ ـــان جهم ـــق ۋه رهھبهرلىكـــى بولغ ئىنتىزاملى

ــــڭ  ــــۈك ئىشــــلىرىدا ئۇنى بويسۇنۇشــــقا يېــــتهكلهپ، تۇرمۇشــــىدىكى تۈرل
ئادىتى ۋه ئهنئهنىسىگه خىالپ -ئۇالرنىڭ ئۆرپ كۆرسهتمىسىگه رىئايه قىلىپ،

ھهركهتلىرىـده ئۇنىـڭ قۇمانـدانلىقىغا -بولسۇن ياكى بولمىسـۇن بـارلىق ئىـش
ــڭ  ــا دهل ئهرهبلهنى ــۇ نوقت ــارهت ب ــتىن ئىب ــپ تهربىيلهش ــۇنىدىغان قىلى بويس
ــدانغا  ــبهرلىككه ۋه قۇمان ــۇپ، رهھ ــاس بول ــتۈرۈدىغان ئاس ــاراكتىرىنى يېتىش خ

هك ھهم مهدهنىيهتلىك ئىسالمى جهمىيهت بهرپا قىلىشتىن بويسۇنىدىغان يۈكس
  !ئىبارهت

بهلكىم ئهينـى ۋاقىتتىكـى قـۇرهيىش مۇھىتىـدا، تېنىچلىـق بىـلهن دىننـى 
تارقىتىش تېخىمۇ ئهمىلى ئۈنۈم ۋه تهسىر كۈچىگه ئىگه بولغانلىق سهۋهبىدىن 

نىڭ شۇنداق بولغان بۇلۇشى مۇمكىن، ئهينى ۋاقىتتـا، قـۇرهيىش ئاقسـۇڭهكلىرى
شـهرىپى بولـۇپ، بـۇ خىـل ئهھۋالـدا ئـۇرۇش قىلىـش -ئېسىل نهسـىبى ۋه شـان

ــلهرگه  ــلهن ئهرهب ــۇ تهرساالشتۈرۋېتىشــى شــۇنىڭ بى ــۇالرنى تېخىم ــم ئ بهلكى
بىرىنـى چهتـكه -بىـر نىـڭتۇنۇشلۇق بولغان ئۇزۇن يىل داۋامالشـقان قهبىلىلهر

غا قېقىشــى تۈپهيلىــدىن دهھىــس بىــلهن قۇبــۇالر ئۇرۇشــى، بهيســۇس ئۇرۇشــى
ئوخشاش ھاالكهتلىك ئۇرۇشـالرنى كهلتـۈرۈپ چىقىـرىش ئـارقىلىق، يىڭىـدىن 
قانلىق قىساس ئېلىش ئۇرۇشلىرنىڭ يۈز بىرىشىگه سهۋهب بۇلىشى، شـۇنىڭ 
بىلهن بۇنىڭدىن قوزغالغان ئۆچمهنلىك بىلهن قىرغىنچىلىق قىلىش ئۇرۇشـى 

، مهڭگـۇ ئۇالرنىڭ خاتىرىسى ۋه ئىدىيىسىده ئىسالم بىلهن باغلىنىپ كىتىـپ
نهتىجىـده تـوغرا دىـن . توختىيالماسلىقى ۋه خاتىرجهم بواللماسلىقى مۇمكىن

دهپ تهشۋىق قىلىنغان ئىسالم ئۆچمهنلىك ۋه ئۇرۇشقا ئايلىنىـپ، باشـلىنىش 
بىلهنال ئۇنىڭ تۈپ نىشانى ئۇنتۇلۇپ كېتىپ يهتته قـات ئاسـماننىڭ قهئـرىگه 

  !چۆرىۋېتىلىشى مۇمكىن
نىــڭ ئىچكــى قىســمىدا ئىناقســىزلىق ۋه ئائىلى بىــربهلكىــم، ئــۇ ھهر

ئۇرۇشنىڭ ئورۇقىنى كۆمۈشـتىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن شـۇنداق بولغـان بۇلۇشـى 
مۇمكىن، ئۇ ۋاقىتتا تېخى مۇسۇلمانالرغا زىيانكهشلىك قىلىدىغان ۋه ئىزىدىغان 

ـــدىغان ۋه . تهشـــكىلى مـــۇكهممهل ھـــاكىمىيهت يـــوق ئىـــدى ئـــۇالرنى جازاالي
هدىبىنـى بىرىـدىغانالر ئۇالرنىـڭ خۇجـايىنلىرى، زىيانكهشلىك قىلىـدىغان ۋه ئ

بۇ خىـل ئهھـۋال ئاسـتىدا، ئـۇرۇش قىلىشـقا . تۇققانلىرى ۋه دوسىتلىرى ئىدى
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رۇخسهت قىلىش ھهر بىر ئائىلىنى ئـۇرۇش مهيـدانىغا ئايالندۇرۇشـتىن دېـرهك 
دىيىشى تۇرغانال ! دېگهن مۇشۇمۇ؟» ئىسالم«شۇنىڭ بىلهن كىشىلهر . بېرىدۇ

يهتته ئۇرۇش قىلىشنى چهكلهش بۇيرۇقى چۈشۈرگهن ھالهتتىمۇ، ئهمىلى. گهپ
قۇرهيىش ئاقسۇڭهكلىرىنىڭ تهشۋىقاتچىلىرى ھهج مهۋسۇمىدا ھهج قىلىشقا ۋه 

مــۇھهممهد قهبىلىـلهر ئارىســىغا ۋه : تىجـارهت قىلىشـقا كهلــگهن ئهرهبـلهرگه
ــېلىپال قالمــاي يهنه ئــاتىنى بالىــدىن  ــانالر ئارىســىغا بۆلگۈنچىلىــك س تۇقق

ــ ــۇرۇش ئ ــوغلىنى دادىســىغا ئ ــدا ئ ــل ئهھۋال ــۇ خى ايرىۋهتتى دېيىشــتى، ئهگهر ب
ئېچىشقا، قۇلنى خۇجـايىنىنى ئۆلتۈرۈشـكه بـۇيرۇق قىلغـان بولسـا، ھهر بىـر 

  جاي، ھهر بىر ئائىلىده ئاقىۋهت قانداق بۇالر ئىدى؟
ـــۇلمانالرغا نۇرغـــۇن قېـــتىم  ـــم، دهســـلهپكى مهزگىلـــدىكى مۇس بهلكى

زالىغان، ئهزگهن جاھىل ئۇنسۇرالرنىڭ جاھىلىيهتتىن زىيانكهشلىك قىلغان، جا
يۈز ئۆرۈپ، ئىسالمنىڭ سادىق جهڭچىلىرىگه ئايلىنىدىغانلىقىنى ھهتتا مۇھىم 

ــدىغانلىقىنى  ــبهرلهرگه ئايلىنى ــالالھرهھ ــۇرۇش  ئ ــده ئ ــتىن مهككى بىلگهنلىك
ــۇ هقىلىشــنى چهكلىــگهن بولۇشــى مــۇمكىن، ئهج ــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھ ــا ئ ب

  ىچىدىكى بىر تىپىك ۋهكىل ئهمهسمۇ؟ئۇالرنىڭ ئ
 -شى شـارائىتىدا، ئهرهبلهرنىـڭ ئهنئهنىـۋي خـۇلقىتۇرمۇبهلكىم، قهبىله 

 ،زىيانكهشلىككه ۋه زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىغا  مهردانىلىـق بىـلهن يـاردهم بىـرىش
بۇلۇپمۇ بىركىم ئۇالر ئارىسىدىكى ئېسىل كىشىلهرگه زۇلۇم قىلغاندا، تېخىمۇ 

ى سهۋهبلىك مهككىده ئۇرۇش قىلىش چهكلهنگهن بولىشى شۇنداق قىلىدىغانلىق
نۇرغۇن تارىخى ۋهقهلهر بۇ خىل شارائىت ئاستىدا بۇ كـۆز قاراشـنىڭ . مۇمكىن

ئىبنـى دهغــنه كۆپچىلىـك بىــردهك . تـوغرا ئىكهنلىكىنـى تۇلــۇق ئىسـپاتاليدۇ
ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىـڭ مهككىـدىن -ئېتىراپ قىلغان ئېسىل كىشى

پ مهدىنىگه ھېجرهت قىلىشىنى توسقان، ھهم بـۇ ئىشـنى ئهرهبـلهرگه ئايرىلى
نىسپهتهن ئۇيات ئىش دهپ قارىغان، ھهمـده ئهبـۇ بهكـرى سـىدىق رهزىيهلالھـۇ 

يهنه ھاشــىم . ئهنھــۇنى ئــۆز ھىمايىســىگه ئالىــدىغانلىقىنى ئوتتۇرغــا قويغــان
ه ئاپهت جهمهتى ئهبۇتالىپ جىلغىسىدا ناھايىتى ئۇزۇن قامىلىپ، ئاچارچىلىق ۋ

ــــدىن ــــاش -كۈن ــــى قام ــــىم جهمهتىن ــــا، ھاش ــــقان ۋاقىتت ــــۈنگه ئېغىرالش ك
كېلىشىمنامىسىنىڭ يىرتىـپ تاشلىنىشـىمۇ بۇنىـڭ يهنه بىـر پـاكىتى ئهممـا 
خورلۇققا چىداپ ئادهتلىنىپ قالغان باشقا بىر قهدىمى مهدهنىيهتلىك مۇھىتتا، 

ولمايـدۇ، كىشـىلهر زىيانكهشـلىك بىـلهن كـارى ب. ئهھۋال قهتئى ئوخشـىمايدۇ
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غۇچىالرنى مهسخىره قىلىدۇ، ئۇالرغا تۆھمهت قىلىـدۇ ىزىيانكهشلىككه ئۇچر
ئهمما زۇلۇم ۋه تاجاۋۇزچىلىق قىلغـان زومىگهرلهرنـى . ۋه ئۇالرنى تۆۋهن كۆرىدۇ

  !ئىنتايىن ھۆرمهتلهيدۇ
بهلكىــم ئهينــى ۋاقىتتىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى ئىنتــايىن ئــاز ئۇنىــڭ 

رىگه قامىلىـپ قالغاچقـا، ئىسـالمنىڭ خهۋهرلىـرى ئۈستىگه ئۇالر مهككه شهھ
تېخى يېرىم ئارالنىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا تارقالمىغان، ياكى ئىسالم ھهققىده 

چۈششهك خهۋهرلهرنى ئاڭالپ، يېرىم ئارالدىكى ھهرقايسـى -كىشىلهر ئۇششاق
قهبىلىلهر ئۇ خهۋهرلهرنى پهقهت قۇرهيىش قهبىلىلىرىنىڭ بىر مهيدان ئىچكـى 

دهپ قاراپ بىتهرهپ مهيداندا تۇرۇپ ئىشنىڭ ئـاقىۋىتىنى كۆزىتىۋاتقـان  نىزاسى
. بولغاچقا، مهككىده ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسهت قىلىنمىغان بولىشـى مـۇمكىن

بۇخىل ئهھۋالدا ئهگهر ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسـهت قىلىنسـا، بۇخىـل قىسـمهن 
دائىرىلىــك ئـــۇرۇش مۇســۇلمانالر دۈشـــمهنلىرىنى ھهسســىلهپ ئۆلتـــۈرگهن 

قدىردىمۇ، ئاخىرىدا بۇ ئىنتاين ئاز ساندىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ مهغلـۇبىيىتى ته
مۇشرىكلىك ئېتىقادى داۋاملىق مهۋجۇت بۇلۇپ . بىلهن ئاخىرلىشىشى مۇمكىن

للىكتىۋى قىرىلىپ تۆگهيـدۇ، دۇنيـادا ئىسـالمى تـۈزۈم وتۇرىدۇ، مۇسۇلمانالر ك
ئسالم بىرخىل تۇرمۇش  بهرپا بولمايدۇ، ھهم ئهمىلى مهۋجۇت بولمايدۇ، لېكىن،

يولى ۋه ئىنسانىيهتنىڭ ئهمىلى تۇرمۇش تۈزۈمى بولۇش سۈپىتى بىلهن دۇنياغـا 
  .كهلگهن

مهدىنىگه ھېجـرهت قىلىـپ كهلـگهن دهسـلهپكى مهزگىللهردىمـۇ ئـۇرۇش 
قىلىشقا رۇخسهت قىلىنماسلىققا كهلسهك، بۇنىڭـدىكى سـهۋهب رهسـۇلۇلالھ 

ئهرهب مۇشـرىكلىرى بىـلهن كېلىشـىم مهدىنىدىكى يهھـۇدىالر ۋه ئهتراپتىكـى 
ئىمزالىغــان بولــۇپ، بۇنــداق قىلىــش ئاشــۇ باســقۇچتىكى ئهمىلــى ئهھۋالالرغــا 

  .نىسپهتهن زۆرۈر بولغان بىر تۈرلۈك تهدبىر ئىدى
ئاشكارا تهشۋىق قىلىش ۋه چۈشـهندۈرۈش -ئۇ ۋاقىتتا ئۇچۇق: ىدىنچبىرىن

منى تۇسۇپ، ئىسـالم شارائىتى بار بولۇپ، ھېچقانداق بىر سىياسى كۈچ ئىسال
بىلهن كىشىلهر ئوتتۇرسىدا تۇسالغۇ پهيدا قىلمىغـان، پۈتـۈن شـهھهر ئىسـالم 
دۆلىتىنىـــڭ دۇنياغـــا كهلگهنلىكىنـــى ۋه رهســـۇلۇلالھنىڭ ئۇنىـــڭ رهھبىـــرى 
ئىكهنلىكىنــى، دۆلهتنىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى تۈرلــۈك سىياســى ئىشــالرنى 

ــڭ  ــبىــرتهرهپ پهيغهمبىرىمىزنى . ئىــدى راپ قىلغــانقىلىــدىغانلىقىنى ئىتى
ئهھدىنامىده ھهرقانداق ئادهمنىڭ قايتىدىن ئهھـدىنامه تۈزۈشـىگه يـاكى ئـۇرۇش 
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قوزغىشــىغا، رهســۇلۇلالھنىڭ رۇخسىتىســىز ھهر قانــداق تاشــقى مۇناســىۋهت 
بۇنىـڭ بىـلهن ناھـايىتى رۇشـهنكى . ئورنىتىشقا بولمايدىغانلىقى بهلگىلهنـدى

لمانالرنىڭ ئىلكىــده بولــدى، نىــڭ ئهمىلــى رهھبهرلىــك ھوقــۇقى مۇســۇىدىنمه
ئىســالمنى تارقىتىشــنىڭ دهرۋازىســى كهڭ ئېچىۋېتىلــدى، بــارلىق تۇســالغۇالر 

  .كىشىلهر ئېتىقاد ئهركىنلىكىدىن بهھرىمهن بولدى. تازىالندى
ــدىنچئىككى ــى مهركهزلهشــتۈرۈپ : ى ــۇ باســقۇچتا دىققهتن رهســۇلۇلالھ ب

منىڭ قۇرهيىشـنىڭ چۈنكى ئۇ ئىسال. مهخسۇس قۇرهيىشلهرگه تاقابىل تۇردى
ئىچكى جاڭجاللىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆزىتىۋاتقان ھهرقايسى قهبىلىلهرگه قارشى 

ــاتتى ــال ھهرقايســى . تۇرىشــىدا پۇتلىكاشــاڭ بولىۋات ــۇلۇلالھ دهرھ شــۇڭا، رهس
تهرهپلهرگه چارلىغۇچى قوشۇنالرنى ئهۋهتتى، بۇنىڭ ئىچىـده بىرىنجـى قېـتىم 

لمۇتهللىپنىڭ باشچىلىقىدىكى قوشـۇن ئهۋهتىلگهن قوشۇن ھهمزه ئىبنى ئابدۇ
بولــۇپ بــۇ قۇشــۇن مهدىــنىگه ھېجــرهت قىلىــپ كىلىــپ يهتتىنجــى ئېيىنىــڭ 

  .بېشىدىكى رامىزان ئېيىدا يولغا چىقتى
-9بىـر قېـتىم . چارلىغۇچى قوشۇن توختىمـاي ئهۋهتىلـدى: ىدىنچئۈچۈن

-16ئېيىنىڭ بىشىدا، يهنه بىـر قېـتىم -13ئېيىنىڭ بېشىدا، يهنه بىر قېتىم 
-17ئۇالپال، ئابدۇلال ئىبنى جهھش ھېجرهتنىـڭ . ئېيىنىڭ بېشىدا ئهۋهتىلدى

ئايدا چـارلىغۇچى قوشـۇننى باشـالپ -7ئېيىنىڭ بېشىدا يهنى ھېجىرىيه يىلى 
بـۇ دهل ئـۇرۇش . بۇ چاغـدا بىرىنجـى قېـتىم يۈزتـۇرانه ئـورۇش بولـدى. چىقتى

  :ۇنداق دېدىقۇرئاندا م ئالالھقىلىش چهكلهنگهن ئاي بولۇپ، بۇ ھهقته 
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ئۇالر سهندىن ھارام قىلىنغان ئايدا ئورۇش قىلىشقا بوالمدۇ؟ دهپ سورايدۇ، ! ئى مۇھهممهد«
قـا ئالالھنىڭ يۇلىدىن تۇسۇش، ئالالھئېيىتقىنكى بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر، 

توسۇش ۋه مهسجىدى ھهرامدىن ) ئىبادهت قىلىشتىن(كۇفرىلىق قىلىش، مهسجىدى ھهرامدا 
يهنـى (نىڭ دهرگاھىـدا تېخىمـۇ چـوڭ گۇنـاھتۇر، پىتـنه ئالالھچىقىرىش  ئاھالىنى قوغالپ

) كۇففـارالر(ئادهم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر، ئۇالر ) مۆئمىنلهرگه زىيانلىق قىلىش
 »قۇلىدىن كهلسىال سىلهرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۋهتكهنگه قهدهر سىلهر بىلهن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ

   )ئايهت-217سۈره بهقهر (
دا بهدرى غازىتى يۈز ) رامىزان ئېيى(يىلى -9كېيىن، بۇ يىل ھېجىرىيهنىڭ 

سۈرىسى مۇشۇ ئۇرۇشنى ئارقا كۆرۈنـۈش قىلىـپ » ئهنفال«بهردى، قۇرئاندىكى 
  .نازىل بولدى

ــده،  ــلهن كۆزهتكهن ــك بى ــى ئاقىالنىلى ــۈز بهرگهن ۋهقهلهرن ــۇ باســقۇچتا ي ب
ىنىـڭ ھۇجـۇمى ئالدىـدا تىـز ھازىرقى ئهھۋال ۋه ھېلىگهر شهرق مۇتهپهككۇرلىر

پــۈككهن ئاشــۇ كىشــلهردهك ئىســالمى ھهركهتنىــڭ ئاساســىنى تــار مهنىــدىكى 
ـــداق  ئـــۆزىنى مـــۇداپىئه قىلىـــش ئورۇشـــى دهپ بىلجىرالشـــلىرىنىڭ ھېچقان

  !ئىمكانىيىتىنىڭ يوق ئىكهنلىكىنى بايقايمىز
ــاراكتىردىكى  ــۇداپىئه خ ــاپ م ــى س ــۇندۇرۇش ھهركىتىن ئىســالمنىڭ بويس

ــ ھهركهت دهپ ــدهۈك ــىلهر ھهم ــۇ كىش ــۈچى ئهش ــهۋهپ ئىزدىگ بىــر  ،چهپ س
قــۇدىرهتكه ئىــگه بواللمىغــان، ھهم ئىســالمغا ئىــگه -مۇســۇلمان ھهم كــۈچ

بواللمىغان ۋاقىتتا، شهرق مۇتهپهككۇرلىرىنىڭ ئىسالمغا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن 
شۇنىڭ بىلهن ئىسالمى جىھاد ئۈچۈن، ئىلمى  .قۇرغان توزىقىغا چۈشۈپ قالىدۇ

پهقهت بـۇ زىمىنـدا كۆرهشـنى قهتئـى  .ۋى ئاساس ئىزدهشـكه باشـاليدۇنهزىرىيه
ــارقىلىق  دىن باشــقىالرنىڭ ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدىن ئالالھــداۋامالشــتۇرۇش ئ

ئىنسانىيهتنى ئازات قىلىپ چىقىش باش پىروگىراممىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، 
ىلغـان، قىال مهنسۇپ قىلىشنى نىشـان قئالالھبارلىق ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىىنى 

نىڭ قوغدىشىغا ئىرىشـكهن مـۆئمىنلهرال ئۇالرنىـڭ دورامچىلىـق ئالالھھهمده 
ـــۈپ قويىـــدۇ ـــېكىن ئىســـالمنىڭ . ھهركىـــتىگه نىســـپهتهن دىمىغىـــدا كۆل ل

ئىســپات -بويســۇندۇرۇش ھهركىتــى ھهر قانــداق ئىلمــى خــاراكتىردىكى دهلىــل
ان يىتهرلىك كهلتۈرۈشكه مۇھتاج  ئهمهس، ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ قۇرئاندا بايان قىلىنغ

  :مۇنداق دهيدۇ ئالالھپاكىتى بار، 
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مېلىنى - جېنىنى، پۇل(يولىدا  ئالالھدۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئاخىرهتكه تىگىشىدىغانالر « 

يولىدا جىھاد قىلىپ ئۆلتۈرۈلسه ياكى غهلبه قىلسا،  ئالالھجىھاد قىلسۇن، كىمكى ) پىدا قىلىپ
نىڭ ئالالھسىلهرگه نېمه بولدىكى، ) ئى مۆئمىنلهر. (بىز ئۇنىڭغا كاتتا ئهجىر ئاتا قىلىمىز

بـۇ ئاھالىسـى زالىـم ! ئى پهرۋهردىگـارىمىز« ): دۇئا قىلىپ(ىدا جىھاد قىلمايسىلهر ۋه يول
شهھهردىن بىزنى چىقارغىن، ئۆز دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيهسسهر 

دهيدىغان ئاجىز ئهرلهر، ئاجىز » قىل ، ئۆز دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر مهدهتكارنى مۇيهسسهر قىل
نىڭ يولىدا جىھاد ئالالھۋه بالىالرنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلهر، مۆئمىنلهر  ئايالالر

قىلىدۇ، كاپىرالر شهيتاننىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ؛ شهيتاننىڭ دوسىتلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالر 
 76-74سۈره نىسا ( ».، شهيتاننىڭ تهدبىرى ھهقىقهتهن ئاجىزدۇر)سىلهر ئۇالرنى يېڭىسىلهر(
   )ايهتئ
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كۇفرىدىن، پهيغهمبهرلهر بىلهن (كاپىرالرغا ئېيىتقىنكى، ئهگهر ئۇالر ) ئى مۇھهممهد(« 

رهت قىلىنىدۇ، ئهگهر ئۇالر يانسا، ئۇالرنىڭ ئۆتكهنكى گۇناھلرى مهغپى) دۈشمهنلىشىشتىن
پهيغهمبهر بىلهن قايتا دۈشمهنلهشسه، ئۆتكهنلى پهيغهمبهرلىرىمنى ئىنكار قىلغانالرنى ھاالك 

پىتنه تۈگىگهن، دىن ). ئۇالرنىمۇ شۇنداق قىلىمهن(قىلىش مېنىڭ تۇتقان يۇلۇم بولۇپ كهلدى 
هدهر ئۇالر بىلهن ئورۇشۇڭالر؛ ئۈچۈن بولغانغا ق ئالالھپۈتۈنلهي ) بارلىق ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى(

) ئىمان(ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرىدۇ، ئهگهر ئۇالر  ئالالھيانسا، ) كۇفرىدىن(ئهگهر ئۇالر 
 ئالالھسىلهرنىڭ مهدهتكارىڭالردۇر،  ئالالھبىلىڭالركى، !) ئى مۆئمىنلهر(دىن يۈز ئۆرىسه، 

-40-38سـۈره ئهنفـال ( »!دىگهن ياخشى ياردهمچى نېمىدېگهن ياخشى مهدهتكار، نېمه
  )ئايهت
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يهھـۇدىالر (ۋه ئاخىرهت كۆنىگه ئىشـهنمهيىدىغانالر  ئالالھسىلهر ئهھلى كىتابتىن « 

نىڭ ئوغلى دهپ ئېتىقاد قىلغـانلىقلىرى ئالالھنىڭ ئوغلى، ناساراالر ئىيسانى ئالالھئۇزهيىرنى 
قا ۋه ئاخىرهت كۆنىگه ئېتىقاد قىلىمىز دىگهن بىلهنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ الھئالئۈچۈن، ئۇالر 

ھارام قىلغان ) سۈننىتىده(ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ) ئۆزىنىڭ كىتابىدا( ئالالھبىلهن ) ئورنىدىدۇر
غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر )يهنى ئىسالم دىنى(نهرسىلهرنى ھارام بىمهيدىغانالر ۋه ھهق دىن 

. تاكى ئۇالر سىلهرگه بويسۇنۇپ خار ھالدا جىزىيه تۆلىگهنگه قهدهر، ئورۇش قىلىڭالربىلهن، 
نىڭ ئالالھمهسىھ يهنى ئىيسانى (ناسارالر . دېدى) نىڭ ئوغلىدۇرئالالھئۇزهيىر : (يهھۇدىالر
ئىلگىركى ) ئۇالرنىڭ سۆزلىرى. (سۆزىدۇر) دهلىلسىز(دېدى، بۇ ئۇالرنىڭ ئاغزاكى ) ئوغلىدۇر
سـۆزلىرىگه ) نىڭ قىزلىرىـدۇر دېـگهنئالالھپهرىشتىلهر : يهنى مۇشرىكالرنىڭ(ىڭ كاپىرالرن
نىڭ بالىسى يوقلىقىغا رۇشهن دهلىللهر تۇرسا، ئالالھ(ئۇالرغا لهنهت قىلسۇنكى،  ئالالھ. ئوخشايدۇ

قا يالغـان ئالالھ) نىڭ بالىسى بار دهپئالالھ(ئۇالر قانداقمۇ ) ھهقىقهتتىن باتىلغا بۇرۇلۇپ
يهھۇدىالر بىلهن ناساراالرنىڭ دىنى باشلىقلىرى (ئۇالر ئۆزلىرنىڭ ھىبىرلىرىنى، راھىبلىرنى. ۇچاپاليد

پهيغهمبهرلهر (ئۇالر ) ھالبۇكى. (ۋه مهيرهم ئوغلى مهسىھنى مهبۇد قىلىۋالدى) ۋه ئۆلىمالىرىنى
ى يهنـ(قا ئىبادهت قىىلشقا بۇيرۇلغان ئىدى، ئۇنىڭدىن باشـقا ئالالھپهقهت بىر ) ئارقىلىق

ئۇالرنىڭ شېرىك  ئالالھيوقتۇر، ) بهرھهق(ىن باشقا ھېچ مهبۇد ئالالھئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى 
نىڭ نۇرىنى ئالالھ) يهنى مۇشرىكالر، يهھۇدىالر ۋه ناساراالر(ئۇالر ) كهلتۈرگهنلىرىدىن پاكتۇر،

مهكچى بىلهن ئۆچۈر) ياۋىداق بۆھتانلىرى-يهنى يالغان(ئېغىزلىرى ) يهنى ئىسالم دىنىنى(
يامـان كـۆرگهن ) بـۇنى(ئۆز نۇرىنى ئۈستۈن قىلماي قالمايـدۇ، كـاپىرالر  ئالالھبولىدۇ، 

  )ئايهت 32-29سۈره تهۋبه (  »تهقدىردىمۇ
نىـڭ ئالالھنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى بهرپـا قىلىـپ، ئالالھمانا بۇ، بۇ زىمىندا 

الر ئىنسانىيهت ئۈچۈن تۈزۈپ بهرگهن تۇرمۇش يولىنى ئهمىللهشتۈرۈپ، شهيتان
ــۈزۈملىرىنى  ــارلىق ت ــڭ ب ــۈرۈپ ۋه ئۇالرنى ــادهمگه س ــڭ ئ ــپ، ئادهمنى چىقىرى

چـۈنكى پۈتكـۈل . ھۆكۈمرانلىق قىلىشىنى پاچاقالپ تاشاليدىغان ئىالھى دهلىل
نىڭال قــۇلى بولـــۇپ، ھهرقانــداق ئادهمنىــڭ ئـــۆز ئــالالھئىنســانىيهت پهقهت 

ئۆزىنىــڭ بېشــىمچىلىق بىــلهن باشــقا ئىنســانالرغا ھۆكۈمرانلىــق قىلشــىغا، 
خاھىشى ۋه ئىدىيىسىنى قانۇن قىلىپ باشقىالرغا تېڭىشىغا رۇخسهت -نهپسى

» دىندا ئۇنىڭغا كىرىشته زورالش يـوق«بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ! قىلىنمايدۇ
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ــا قىلىــش كېــرهك ــادهمگه ھۆكۈمرانلىــق . پىرىنســىپنى بهرپ يهنــى ئادهمنىــڭ ئ
يهنى بارلىق ھۆكۈمرانلىق  بىر نۇپۇزى-نىڭ بىردىنئالالھقىلىشىدىن قۇتۇلۇپ، 

قىال مهنسۇپ بولغاندىن كېيىن، ئىسالم ئېتىقـاد ئهركىنلىكىنـى ئالالھھوقۇقى 
  .قوغدايدۇ، ھهرگىز زورلىمايدۇ دېگهنلىكتۇر

ــپ،  ــازات قىلى ــۈك ئ ــدا پۈتكــۈل ئىنســانىيهتنى ئۇمۇمىيۈزل ــۇ زىمىن ــا ب مان
ــدۇرۇپ  ــۇل قىلىشــىدىن قۇتۇل ــادهمنى ق ــڭ ئ ــالئىنســانىيهتنى ئادهمنى قىال الھئ

پهقهت مۇشۇ سهۋهبال . قۇلچىلىق قىلىدىغان بارلىق ئهركىنلىككه ئىگه قىلىدۇ
ــدۇ ــايه قىلى ــى جاكارالشــقا كۇپ ــاد ھهركىتىن ــۇ ئىســالم . ئىســالمى جىھ ــا ب مان

ئۇالرنىـڭ . نىـڭ قهلـبىگه ئورۇنالشـقان ئاسـاس) جهڭچىلىـرى(مۇجاھىدلىرى 
سىلهر؟ دهپ سورالغان ئىچىدىكى ھهرقانداق بىرسىدىن نېمه ئۈچۈن جىھاد قېلى

ــا، ئــۇالر ھهرگىزمــۇ بىــز چىقىــپ، جېنــى تۇمشــىقىغا كېلىــپ قالغــان  ۋاقىتت
ـــدايمىز ـــى قوغ ـــدۇ! ۋهتىنىمىزن ـــارس . دېمهي ـــى ۋه پ ـــم ئىمپىرىس ـــاكى رى ي

ئىمپىرىسىنىڭ بىز مۇسۇلمانالرغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىقىغـا قارشـى تـۇرىمىز 
مــۇ كــۆپ غهنىــمهت دىمهيــدۇ، يــاكى زىمىــن دائىرىمىزنــى كېڭهيتىــپ، تېخى

ئىبنى ئامىر، ھـۇزهيپه ئىبنـى  رهبئهئۇالرنىڭ جاۋابى خۇددى . ئالىمىز دېمهيدۇ
مۇھسىن قاتارلىقالرنىڭ پارس ئىمپىرىيه قۇشۇنىنىڭ باش قوماندانى رۇستهمگه 
بهرگهن جاۋابىغــــا ئوخشــــاش، قادىسســــىيه ئۇرۇشــــىنىڭ جهڭ ســــىگىنالى 

سـىلهرنىڭ : ۈچ كۈن ئۇالردىنئارقىدىن ئ-چېلىنىشتىن ئىلگىرى رۇستهم ئارقا
ــېمه؟ دهپ سۈرۈشــتۈردى ــۇ يهرگه كېلىشــتىكى مهقســىتىڭالر ن ــڭ . ب ئۇالرنى

بىزنـى  ئـالالھ«ئېغىزىدىن چىققىنى ئوخشاش بولۇپ، ھهققانى سۆزلهر بىـلهن 
يارىتىلغان (ئۆزى ئىراده قىلغان كىشىلهرگه ئۆزى بىلهن ئوخشاش ئىنسانالرغا 

قىال چۇقۇنۇشـقا، ئالالھيىگانه -ۇرۇپ يهككهچوقۇنۇشتىن قوتۇلد) مهخلۇقالرغا
بهخىتسىز تۇرمۇشتىن بهخىتلىك تۇرمۇشقا، ھهرقايسى دىنالرنىڭ ئاياق ئاستى 

ئۆزىنىڭ  ئالالھ. قىلىشىدىن ئىسالمنىڭ ئادالىتىگه يېتهكلهش ئۈچۈن ئهۋهتتى
كىمكى . توغرا دىنى بىلهن پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ئۆزىنىڭ ئهلچىسىنى ئهۋهتتى

ىنىمىزنى قۇبۇل قىلىدىكهن، ئۇنى بىز ئۆز قېرىندىشىمىز دهپ بىلىپ بىزنىڭ د
چېكىنىپ كېتىمىز ھهمده ئۇنىڭغـا ھهم ئۇنىـڭ يۇرتىغـا قىلچىلىـك تاجـاۋۇز 

كىمكى ئۇنى رهت قىلىدىكهن، ئۇنىڭ بىلهن تاكى ئۇرۇش مهيدانىدا . قىلمايمىز
دهپ » ىزشېھىت بولۇپ جهننهتكه كىرگۈچه ياكى غهلبه قىلغۇچه ئورۇش قىلىم

  .جاۋاب بهردى
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ئىسالم ئۇنىڭ ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئهسـلىدىنال جىھـاد ئېلىـپ 
بىرىش ئاساسىغا ئىگه بولۇپ، بۇ ئاساس ئۇنىڭ ئىنسـانىيهتنى ئـازات قىلىـش 

گىراممىسـدا ئۇنىــڭ ئاالھىـده باســقۇچىدا، ئۆزلۈكسـىز يىڭىلىنىــپ وبـاش پىر
ۇشـىنىڭ ھهر قايسـى تهرهپلىـرىگه تۇرىدىغان تهدبىرلىرىـدا ئىنسـانىيهت تۇرم

ئويغۇن كېلىدىغان تهدبىرلهرنى ئىنسـانىيهتنىڭ ئىجتىمـائى رىئـاللىق يولىغـا 
ئىسـالمنىڭ زىمىنـى ۋه مۇسـۇلمانالر ئاھالىسـىغا . قاراتقانلىقىدا ئىپادىلىنىدۇ

تاجاۋۇزچىلىق تهھتىدى بولمىغان تهقدىردىمۇ بۇ ماھىيهتلىك سـهۋهپ باشـتىن 
مانــا بـۇ ئىسـالمى يولنىــڭ ماھىيهتلىـك رىئــال ! ۇرىـدۇئـاخىرى پـۇت تېــرهپ ت

ئاساسى، شۇنداقال يهنه ھهرخىل ئىنسانالر جهميىتىده مهۋجۇت بولغان ئهمىلى 
لېكىن ئـۇ ھهرگىزمـۇ پهقهت . تۇسالغۇالر بۇ ماھىيهت تهرپىدىن ھهل قېلىنىدۇ

  ! ۋاقىتلىق ھهم چهكلىك بولغان مۇداپىئه كۆرۈش خاراكتىردىكى ھهركهت ئهمهس
مۇسۇلماننىڭ مۇجاھىـد دېـگهن قىيـاپهت بىـلهن ئوتتۇرغـا  ربۇنداقتا بى   

يولىـدا جىھـاد قىلىشـقا،  ئالالھمۈلكى بىلهن -چىقىپ، ئۆزىنىڭ ھاياتى ۋه مال
قىممهت ئۈچۈن كۆرهش قىلىشقا كۇپايه قىلىدۇ، ئهمما -بۇنداق يۈكسهك قهدرى

تكه ئـــۇ ھهرگىزمـــۇ بـــۇ كـــۆرهش جهريانىـــدا قىلچىلىـــك شهخســـى مهنـــپهئه
ئۇنىڭ بۇ كـۆرهش قىلىـش مهقسـىتى ھهرگىزمـۇ ئۆزىنىـڭ پـانى . ئېرىشمهيدۇ

  .دۇنيانىڭ مهنپهئىتىگه بولغان نهپسانىيهتچىلىك ئهمهس
بىر مۇسۇلمان جىھاد مهيدانىغا ئاتلىنىشتىن ئىلگىرى، ئۆز جىسمىدىكى 

خاھىش، شهخسى پىكىرى، ئىنتىلىشى، ئارزۇسى، شهخسـى -شهيتان، نهپسى
ئىله مهنپهئىتى ۋه مىللهتنىـڭ مهنپهئىتـى شـۇنداقال ئىسـالمدىن مهنپهئهتى، ئا

ئۇنىــڭ . باشــقا بــارلىق مهقســهتلهرگه قارتــا ئهڭ چــوڭ جىھــاد ئېلىــپ بارىــدۇ
نىڭ ئالالھئۈچۈنال بولىشى، بۇ زىمىندا  ئالالھمهقسىتى پهقهت بارلىق چوقۇنۇش 

ــگه ئاشــۇرۇپ،  لغــان نىــڭ ھوقۇقىغــا تاجــاۋۇز قىئالالھھۆكــۈمرانلىقىنى ئهمهل
  .ھهرقانداق زالىم ھۆكۈمرانالرنى پاچاقالپ تاشالشتىن ئىبارهت

ــپ  ــڭ ئېلى ــلهن ئىســالمى جىھادنى ــامى بى ــداش ن ــى قوغ ئىســالمى زىمىنن
بېــــرىلىش ســــهۋهبىنى ئىزدهيــــدىغان ئاشــــۇ كىشىلهر،ئىســــالمى يولنىــــڭ 
مــۇھىملىقىنى تۆۋهنلىتىــپ ئۇنىــڭ قىممىتىنــى زىمىنــدىنمۇ ئهرزىــمهس دهپ 

ۇ مۇالھىزه ئىسالم نوقتىئىنهزىرى ئهمهس، ئۇ پهقهت ئىسالمى لېكىن، ب. قارىدى
ئاڭغا تۇنۇشلۇق بولمىغان ھازىرقى زامان قارىشـىنىڭ غهيـرى مهھسـۇالتلىرى، 

بولىدىغان يول ۋه ئىسالمى يـول  انئېتىقاد ناماي-ئېتىقاد شۇنداقال ئىمان-ئىمان
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بىر -ن بىردىنرهھبهرلىك قىلغان جهمىيهت، ئاندىن ئىسالمى ئاڭ ئېتىراپ قىلغا
  ھۆكۈم بولىدۇ،

مىننىڭ ھهم قىممىتى ھهم ئۆلچىمى يوقلىقى مهسىلىسىگه كهلسـهك، ېز 
ده بــارلىق زىمىننىــڭ قىممىتــى ) ئىدىلوگىيهســى(ئىســالمنىڭ ئــاڭ فورمىســى

ــڭ ئالالھ ــڭ  ئهمىللىشىشــى ۋه ئىســالمى يولنى ــق ھوقۇقىنى نىــڭ ھۆكۈمرانلى
-ىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئۇ ئىمانئۇنىڭغا رهھبهرلىك قىلىشى تهرپىدىن بهلگىلىن

ئېتىقادنىـڭ قورغىنىغــا، ئىســالمى يولنىــڭ مــۇنبهت تۇپرىقىغــا، ئىســالمنىڭ 
تېنىچ دىيارىغا، ئىنسانىيهتنى ئازات قىلىش سهپىرىگه ئاتلىنىشـتىكى بازىغـا 

  .ئايلىنىدۇ
ئېتىقـادنى، ئىسـالمى يـولنى ۋه -ئىمان-دهرۋهقه، ئىسالم دىيارىنى قوغداش

لـېكىن بـۇ ئهڭ . ا قىلىدىغان جهمىيهتنى قوغـداش بولىـدۇئىسالمى يولنى ئىجر
ئاخىرىقى نىشان ئهمهس، ئىسالم دىيارىنى قوغداش ھهرگىزمۇ ئىسالمى جىھـاد 

نىڭ ئالالھھهركىتىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى مهقسىتى ئهمهس، ئۇنى قوغداش ئۇنىڭدا 
ئىالھى ھاكىمىيتىنى بهرپا قىلىشـنىڭ چارىسـى ئانـدىن كېـيىن ئـۇنى پۈتكـۈل 

ــ ــتىن يهرش ــازا قىلىش ــدىغان ب ــى قىلدۇرى ــانىيهتكه تهرهقق ــۈل ئىنس ارىغا پۈتك
چۈنكى ئىسـالمنىڭ نىشـانى پۈتكـۈل ئىنسـانىيهت بولـۇپ، پۈتكـۈل . ئىبارهت

  !يهرشارى ئۇنىڭ بىپايان زىمىنى
للىكتىـپ قوزغىلىـپ وك ئىسـالمىيۇقىرىدا بايان قىلىنغاندهك، مـۇقهددهس 

دۆلهت ئـاپراتلىرى ئىجتىمـائى تـۈزۈم ئالغا ئىلگىرلىگهن ۋاقىتتا، ئهسلىدىكى 
شۇنداقال يهرلىك كۈچلهرنىڭ ھهممىسى توپلىشىپ كېلىپ ئىسـالمنىڭ ئالغـا 

بۇ ۋاقىتتا، ئىسالم قوزغۇلۇپ ئهمىلى كـۈچ بىـلهن . ئىلگىرلىشىشىنى توسىدۇ
مۇشـۇنداق قىلىـپ، جهمىيهتنىـڭ ھهربىـر ئهزاسـىغا . ئۇالرنى بىراقال يوقىتىدۇ
ئـۇالر ئۈچـۈن . سۆزلىشىش پۇرسىتى يارىتىپ بېرىلىدۇئىسالم بىلهن بىۋاسته 

كىشهنلهر پاچاقالپ تاشـالنغاندىن -ئهركنلىكنى بوغىدىغان ھهر قانداق زهنجىر
كېــيىن، كىشــىلهرنىڭ ئىچكــى دۇنياســىغا ۋه ئىــدىيۋى ئېڭىغــا ئىســالمنىڭ 

  .ھهقىقىتىنى ئاشكارا قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئهركىن تاللىشىغا يول قويۇلىدۇ
تهپهككۇرلىرىنىڭ جىھاد پىرىنسـىپىغا قىلغـان ھۇجۇمىـدىن بىز شهرق مۇ

ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئاالقزاده بولۇپ  هشۇنداقال يهن. ئالدىنىپ قالماسلىقىمىز الزىم
ــم؛ بىــز يهنه ھــازىرقى ئهھۋالــدىكى بېســىم كــۈچلهر ۋه  كهتمهســلىكىمىز الزى
دۇنيـــــادىكى ھهرقايســـــى چـــــوڭ كۈچلهرنىـــــڭ ئالدىـــــدا ئىشـــــهنچىمىزنى 
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ىقىمىز، باشلىنىشــــتىنال ئىســــالمى جىھادنىــــڭ ماھىيهتلىــــك يوقاتماســــل
نى ئىزدهپ، ئىسالمى جىھادنى »ئىلمى سهۋهبلهر«ئاالھىدىلىكىنىڭ سىرتىدىن 

ــلىقىمىز  ــاراكتىردىكى ھهركهت دهپ بىلجىرلىماس ــۇداپىئه خ ــق ھهم م ۋاقىتلى
ۋاھالهنكى، بۇ سهۋهبلهر پۇت تېرهپ تۇرسـۇن يـاكى تۇرمىسـۇن، جىھـاد . الزىم
  !ىڭ يولىنى بويالپ ئالغا ئىلگىرلهيدۇئۆزىن

بىز تارىخى ۋهقهلهرنى بايان قىلغان ۋاقتىمىـزدا، ئىسـالمنىڭ ماھىيهتلىـك 
ــى يولغــا ســهل  ــاش خىتابنامىســىغا ۋه ئهمىل ــڭ ب ئىچكــى خاســىلىقىغا، ئۇنى

شۇنداقال ئۇنى ۋاقىتلىق مۇداپىئه خاراكتىردىكى زۈرۈرىيهتلهر . قارىماسلىق الزىم
  .ىۋهتمهسلىك الزىمبىلهن ئارالشتۇر

تاجــاۋۇز قىلغــان دۈشــمهنلىرىدىن ) ئىســالمغا(دهرۋهقه، ئىســالم ئۇنىڭغــا 
نىڭ ئالالھچۈنكى ئىسالم مۇشۇ خىل شهكىلده . چوقۇم مۇداپىيه قىلىشى كېرهك

پۈتۈن ئالهمگه بولغان ھۆكۈمرانلىقىنى جاكارالپ، ئىنسـانىيهتنى ئـۆزى بىـلهن 
ــاش نهرســىلهرگه  ــقا مهخلۇقالرغــائــادهملهرگه ۋه با(ئوخش چۇقۇنۇشــتىن ) ش

ـــدۇرۇپ،  ـــالالھقۇتۇل ـــى ئ ـــالمنىڭ يېڭ ـــدۈرۈپ، ئىس ـــقا يۈزلهن قىال چۇقۇنۇش
ــى ھهركهت  ــده تهشــكىللىك ئاساســتىكى ئهمىل رهھبهرلىكىنىــڭ رهھبهرلىكى

قىال بويسۇنۇپ باشقا ھهرقانـداق ئالالھئېلىپ بارىدىغان گهۋدىنى بهرپا قىلىپ، 
راپ قىلمايدىغان مۇسـتهققىل جهمىـيهت ئىنساني ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنى ئېتى

ســۈپىتىده مهۋجــۇت بۇلــۇپ، ھهرخىــل جاھالهتپهرهســلىك جهمىيهتلىرىنـــى 
چۈنكى بۇ خىل جهمىيهتلهر ئادهمنىڭ ئادهمنى قۇل قىلىش . ساراسىمگه سالىدۇ

ئاساسىغا قۇرۇلغان بۇلۇپ، ئۆزىنىڭ مهۋجۇت بۇلىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش 
شـۇڭا، بـۇ يىڭـى . ىسـالمنى يوقاتمـاقچى بولىـدۇئۈچۈن، كۈچىنىـڭ بـارىچه ئ

  !جهمىيهت ھهركهتلىنىپ ئۆزىنى قوغداشقا مهجبۇر بولىدۇ
بۇ كهم بولسا بولمايدىغان ھهركهت بولۇپ، ئىسالمنىڭ بارلىققا كېلىشىگه 

بۇ ئىسالمنىڭ بـاش تارتىـپ بولمايـدىغان كـۆرهش . ئهگىشىپ بارلىققا كېلىدۇ
اللىشى بـۇ جىھـاد مهيـدانىغا ئاتلىنىشـتىن بىر ت-مهسئۇلىيتى، ئۇنىڭ بىردىن

ئىبــارهت بولــۇپ، بــۇ ئىككــى خىــل مهۋجۇتلــۇق ئوتتۇرســىدىكى ســاقالنغىلى 
  .بولمايدىغان ئۇزۇن مۇددهتلىق قانۇنىيهتلىك رىقابهت

بۇالرنىڭ ھهممىسى پۇالتتهك پاكىت بولۇپ، بۇ قاراشقا ئاساسهن، ئىسـالم 
رتىپ بولمايدىغان ئۆزىنى قوغداش چوقۇم ئۆزىنى قوغدىشى كېرهك، چوقۇم باش تا

  .ئورۇشىغا ئاتلىنىشى كېرهك
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لــېكىن، بــۇ پــۇالتتهك پــاكىتىنمۇ مــۇھىم بولغــان بىــر ھهقىــقهت بــار، ئــۇ 
بولســـىمۇ ئىســـالمنىڭ مهۋجۇتلىقىنىـــڭ ئاالھىـــدىلىكى ئهســـلىدىنال ئالغـــا 
ئىلگىرلهش بولۇپ، ئۇ بۇ زىمىندا پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى ئادهمنىڭ ئادهمنى قۇل 

ىشىدىن قۇتقۇزىدۇ، شۇڭا، ئۇنىڭ جۇغراپىيهلىـك چىگـرا ئالدىـدا توختـاپ قىل
ــــدا  ــــڭ بولۇڭى ــــۇنداقال يهنه ئىرقىچىلىقنى ــــۇمكىن ئهمهس، ش ــــى م قېلىش
تۈگۈلىۋېلىپ، ئىنسانىيهتنى ھهتتا پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى، بـۇ زىمىننـى ھهتتـا 

شـىغا پۈتكۈل يهر شارىنى جىنايهت، چىرىكلىك ۋه ئادهمنىڭ ئادهمنى قۇل قىلى
  .مۇمكىن ئهمهس سلىقىتاشالپ قويۇپ كارى بولما

ــۇم  ئىســالمنىڭ دۈشــمهنلىرى ئىســالمنىڭ ئۇالرغــا بولغــان ھۇجــۇمى مهل
مهزگىل توختىشىنى، شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ داۋاملىق تۈرده ئادهمنى ئادهم قۇل 
قىلىشنى، ئۆزىنىڭ بىلگىنىنى قىلىـپ، ئىسـالمنىڭ تارقىلىشـى ۋه ئـازاتلىق 

نىڭ ئۇالرنىڭ دۆلهت چېگىرىسى ئىچىگه قهدهر سۇزۇلىشىغا يول خىتاپنامىسى
جىـزىيه  نىڭلېكىن ئىسالم ئۇالر. قويماسلىقنى مۇۋاپىق دهپ ھېس قىلىشىدۇ

تۆلهش شهكلى بىلهن ئىسالمى ھاكىمىيهتكه بويسۇنۇپ، ئىسالمنىڭ تهشـۋىق 
قىلىنىشىغا دهرۋازىسىنى كهڭ ئېچىپ، ھازىرقى ھـاكىمىيهت ئـارقىلىق مـاددى 

ۇســالغۇالرنى پهيــدا قىلمايــدىغان بولمىغــۇچه، ئىســالم ھهرگىــز ئــۇالر بىــلهن ت
  .مۇرهسسه قىلمايدۇ

مانا بۇ ئىسالمنىڭ ماھىيىتى، مانا بۇ ئۇنىڭ بـۇرچى، ئىسـالمنىڭ ھۆكـۈم 
نىـڭ پۈتكـۈل ئـالهمگه بولغـان ھۆكـۈمرانلىقى، ئالالھقىلىش ئۆلچىمى بولسـا 

  .گىراممىسىوىش باش پىرئادهمنىڭ ئادهمنى قۇل قىلىشىدىن ئازات قىل
ئىسالمنىڭ بۇ خىل ماھىيهتلىك ئۇقۇمى بىلهن ئىسالمنى جۇغراپىيهلىـك 

-چېگىرا ۋه ئىرقچىلىق بۇلۇڭىدا قاماپ قۇيـۇش قارىشـى ئوتتۇرسـىدا ئاسـمان
ــار ــۇ ئىســالم تاجــاۋۇزچىلىقتىن قورقۇشــتىن باشــقا . زىمىــن پهرق ب چــۈنكى ئ

ايـدۇ؛ بـۇ خىـل قـاراش ئاسـتىدا، ھېچقانداق ھهركهت ئېلىپ بارالمايدۇ دهپ قار
ئىسالم ئالغـا ئىلگىرلهشـكه تـۈرتكه بولىـدىغان بـارلىق ئـامىلالرنى يوقىتىـپ 

  !قويىدۇ
ئىســالمنىڭ ئىنســانالر تــۈزگهن تۈرمــۇش يــولى يــاكى بىــرهر مهزھهبنىــڭ 

نىـڭ ئالالھتهلىماتى ياكى بىـر ئاالھىـده ئىرقنىـڭ تـۈزۈمى بولماسـتىن بهلكـى 
رگهن تۈرمۇش يـولى ئىكهنلىكىنـى تۇنـۇپ يهتـكهن ئىنسانالر ئۈچۈن تۈزۈپ به

ۋاقتىمىزدا، ئىسالمنىڭ ئالغا ئىلگىرلهش ئاساسى ئىنىق ۋه كهسـكىن نامـايهن 
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ــدۇ ــا ئالالھئىســالمىيهت ئىشــلىرىنىڭ دهل . بولى ــۈمرانلىقىنى بهرپ ــڭ ھۆك نى
قىلىشتىن باشقا ئىش ئهمهس ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قېلىـپ، ئىنسـانىيهتنىڭ 

نى مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، مېڭىمىـزدىن بـۇ چـوڭ ھهقىقهتنـى چۇقۇنۇش ئىشلىرى
ئۆچۈرۋهتكهن ۋاقتىمىزدا، بىـز ئانـدىن ئىسـالم ئۈچـۈن سـىرىتقى سـهۋهبلهرنى 

ــادهم . ئىزدهيمىــز بــۇ چــوڭ ھهقىقهتنــى ئېســىده ســاقلىغان ھهر قانــداق بىــر ئ
خىـل قـاراش  ىرب! ئىسالمى جىھاد ئۈچۈن ھهرگىزمۇ باشقا سهۋهب ئىزدىمهيدۇ

ــا ئى ــقا بولس ــهۋهبلىك باش ــۇتلىقى س ــىنىڭ مهۋج ــى گهۋدىس ــالمنىڭ ئهمىل س
جاھـــالهتپهرهس جهمىـــيهتلهر پۇرســـهت تاپســـىال مـــۇقهررهر ھالـــدا ئۇنىڭغـــا 
تاجاۋۇزچىلىق قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئىسـالمنىڭ مهجبـۇرى ھالـدا كۆرهشـكه 
ئاتالنماقتىن باشقا قىلچىلىك تاللىشى بولمايدۇ؛ يهنه بىر خىل قاراش بولسـا، 

منىڭ ئهســـلى ئۆزىـــدىكى جـــانلىق ئـــامىلالر ســـهۋهبلىك كۆرهشـــكه ئىســـال
ئاتلىنىشىتىن ئىبارهت بۇ ئىككـى خىـل قـاراش بىـر يـول ئېغىزىغـا تۇتاشـقان 
بۇلۇپ، ئىككىىسى ئوتتۇرسـىدىكى ئـارلىق بهلكىـم بهك يىـراق بولماسـىلىقى 
مۇمكىن، ھهرقانداق بىـر خىـل ئهھـۋال ئاسـتىدا، ئىسـالم مـۇقهررهر ھالـدا جهڭ 

انغا ئاتلىنىدۇ، لـېكىن بۇنىـڭ ئـاقىۋىتىنى مـۆلچهرلىمهك قىـيىن، ئهھـۋال مهيد
چۈنكى ئىسالم ئىدىيسى ۋه قارىشى ۋهيران قىلىنىـپ، . ئىنتايىن ئېغىر بولىدۇ

  !بۇ ئىنتايىن خهتهرلىك. پۈتۈنلهي ئۆزگىرىپ كېتىشى مۇمكىن
بىر خىل كۆز قاراش بولسا، ئىسالم بولسا بىر ئىالھى يول بۇلـۇپ، ئۇنىـڭ 

ــدا  ــۇ زىمىن ــپ، پۈتكــۈل ئالالھمهقســىتى ب ــا قىلى ــۈمرانلىقىنى بهرپ ــڭ ھۆك نى
ـــالالھئىنســـانىيهتنىڭ  ـــۇ ئ قىال چۇقۇنۇشـــىنى ئىشـــقا ئاشـــۇرۇش، ھهمـــده ب

جاكارنامىنى بىر رىئال جهمىيهتته ئـېالن قىلىـپ، بـۇ جهمىيهتـته ئىنسـانالرنى 
الھىغـا ئازات قىلىپ، ئادهمنىڭ ئـادهمگه بولغـان قۇللـۇقىنى ئادهمنىـڭ ئـۆز ئى

باشـقا قىلىـپ (نىـڭ ھۆكـۈمرانلىقىنى ئالالھبولغان چۇقۇنىشىغا ئايالندۇرۇپ، 
نامايهن قىلىدىغان ئىسالمى قانۇنى ئارقىلىق ) نىڭ ئىالھلىقىنىئالالھئېيتقاندا 

يولىدىكى ئۆز شۇڭا ئىسالمنىڭ . ئىنسانىيهتنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرۇش الزىم
ئىنســانالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىــدىكى بــارلىق تۇســالغۇالرنى پاچــاقالپ تاشــالپ، 

جهمىـيهت  (دۆلهتنىڭ ھاكىمىيهت تۈزۈلىمىسـى ۋه ئىجتىمـائى فورماتسىيهسـى
دىن ئىبـارهت تۇسـالغۇالرنى بىتچىـت قىلغـان ئهھـۋال ئاسـتىدا، ) تۈزۈلىمىسى

كىشىلهرنىڭ قهلبى ۋه ئىدىيسىگه ئىسالمنىڭ ھهقىقى مهنىسىنى ئۇچۇق بايان 
ئىسالم بولسـا  –يهنه بىر خىل كۆز قاراش . رايدۇقىلىش ھوقۇقى بولىدۇ دهپ قا
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شۇڭا ئۇ ئۆزىنىڭ دۆلهت چېگىرىسى ئىچىـده . مهلۇم يۇرتنىڭ يهرلىك تۈزۈمى
ســىرتتىن كهلــگهن تاجــاۋۇزچىلىقتىن مــۇداپىئه كــۆرۈش ھوقــۇقى بولىــدۇ دهپ 

رۇشهنكى، بۇ ئىككى خىل كۆز قاراش ئوتتۇرسىدىكى مۇساپه تۇلىمـۇ . قارايدۇ
  .يىراق

. ىكىىسىمۇ بىر خىـل كـۆز قـاراشننقىسى بىر خىل كۆز قاراش، كېيئالدى
گهرچه ئىســالم ھهر ئىككــى خىــل ئهھۋالــدا جىھــاد ئېلىــپ بارســىمۇ، لــېكىن 
ـــۈپتىن  ـــى ت ـــى قارىش ـــانى ۋه ئاساس ـــىتى، نىش ـــڭ مهقس ـــالمى جىھادنى ئىس

باسقۇچ ۋه نىشان مهسىلىسـىال ئهمهس، بهلكـى -بۇ پهقهت قهدهم. ئوخشىمايدۇ
  .لىسىئېتىقاد مهسى

. ئىسالمنىڭ تهشهببۇسكارلىق بىلهن ھهركهت ئېلىپ بېرىش ھوقۇقى بـار
چۈنكى ئىسالم مهلۇم مىللهتنىڭ ئېتىقادى، مهلۇم دۆلهتنىڭ تۈزۈمى بولماستىن 

تهرهپـتىن كهلـگهن بىـر ئىالھـى يـول بولـۇپ، پۈتكـۈل ئالهمنىـڭ  ئالالھبهلكى 
ــپ ئىنســ. تــۈزۈمى ــپ بېرى انىيهتنىڭ شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ھهركهت ئېىلى

ئىجتىمـائى  ئىختىيارى تالالش ئهركىنلىكىنى بۇغىدىغان ئىجتىمائى تۈزۈم ۋه
. پاچاقالپ تاشالش ھوقۇقى بولىـدۇ) جهمىيهت تۈزۈلمىسىنى(فورماتسىيهسىنى 

ئۇنىڭ مىزانى ھهرقانداق شهخىسنىڭ ھوقۇقىغـا تاجـاۋۇز قىلىـپ، كىشـىلهرنى 
همهس، بهلكـى ئىجتىمـائى ئۆزنىڭ ئېتىقـادىنى قۇبـۇل قىلىشـقا مهجبـۇرالش ئ

تۈزۈم ۋه ئىجتىمائى جهمىيهت تۈزۈلمىسىنى پاچاقالپ تاشالپ، ئىنسـانىيهتنى 
ئىنســانىيهتنىڭ ئهركىنلىكىنــى بوغىــدىغان بۇيۇنتۇرۇققــا دۇچــار بۇلۇشــىتىن، 

لهردىن ئـازات سـىرئىنسانىيهتنىڭ تۇغما تهبىئىتىگه زىيانلىق بولغان رهزىل ته
  .قىلىشتىن ئىبارهت

قىال مهنسۇپ بۇلىشـىنى ئىشـقا ئالالھھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنىڭ دۇنيانىڭ 
ئاشۇرۇش، پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى ئازات قىلىش ئۇمۇمى خىتابنامىسىنى ئهمهلگه 
ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئىسالمنىڭ ئىنسانىيهتنى ئۆزى بىلهن ئوخشاش نهرسىلهرگه 

ــادهملهرگه ۋه باشــقا  يارىتىلغــان نهرســىلهرگه( ــدۇر) ئ ۇپ چوقۇنۇشــتىن قۇتۇل
  .قىال چوقۇنۇشقا يۈزلهندۈرۈش ھوقۇقى بولىدۇئالالھ

ــى ــا قارىش ــالم دۇني ــتىدىال  دائىس ــۈزۈمى ئاس ــالم ت ــالالھپهقهت ئىس قىال ئ
 ئـالالھپهقهت بـۇ خىـل تـۈزۈم ئاسـتىدىال، . چوقۇنۇش ئاندىن ئهمهلـگه ئاشـىدۇ

ه ، قارا تهنلىكلهر ۋائهمىرلهر ۋه پۇخراالرغ-بارلىق جهمىيهت ئهزالىرىغا، رهھبهر
ئاق تهنلىكلهرگه، مۆتىـۋهرلهر ۋه تـۆۋهن تهبىقىـدىىكىلهرگه، كهمـبهغهللهر ۋه 
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بايالرغا بىر تۇتاش قـانۇن تـۈزۈپ بىرىـدۇ، قـانۇن ئالدىـدا ھهمـمه ئـادهم بـاراۋهر 
ئهممـا باشـقا بـارلىق . بولۇپ، ھهممهيلهن ئوخشـاش بويسـۇنىدۇ، دهپ قارايـدۇ

رغا بويسـۇنىدۇ، چـۈنكى تۈزۈملهرده كىشلهر ئۆزى بىـلهن ئوخشـاش ئىنسـانال
. ئــۇالر تۇرمۇشــتىكى قــانۇنالرنى ئىنســانالر تهرپىــدىن قوبــول قىلغــان بولىــدۇ

ھهر . ھـالبۇكى قـانۇن تـۈزۈش ئىالھلىقنىــڭ ئاالھىدىلىكلىرىـدىن بىـرى ئىــدى
ئىنسانىيهت ئۈچـۈن قـانۇن تـۈزۈپ بېىـرىش ھوقۇقىغـا  نىقانداق بىر ئادهم ئۆزى

ـــاكى ئاشـــكارا ئىـــگه  دهپ ئاتىۋالىـــدىكهن، ئۇنىـــڭ ئ اشـــكارا جاكارلىشـــى ي
جاكارلىماسلىقىدىن قهتئى نهزهر، ئۇ ئهمىلىيهتته ئۆزىنى ئىالھى ھوقۇققا ئىگه 
دهپ جاكارلىغان بولىدۇ، ھهرقانداق بىر ئادهم ئۇنى مۇشۇنداق نۇپۇزغا ئىگه دهپ 
ئېتىراپ قىلىدىكهن، ئۇ ئادهمنىڭ ئۇنى ئىالھ دهپ ئاتاش ياكى ئاتىماسلىقىدىن 

ھوقۇققـا ئىـگه دهپ ئېتىـراپ قىلغـان  ىهزهر ئۇ ئاللىقاچان ئۇنى ئىالھـقهتئى ن
  !بولىدۇ

ئىسالم پهقهت ئۆزىنىڭ ئېتىقادىنى تهشۋىق قىلىپ چۈشهندۈرۈش ئۇسۇلى 
ــدىكى وئــارقىلىق كىشــىلهرگه يهتكــۈزۈش بىلهنــال قانائهتلىنىــدىغان ن قــۇل ھال

ــپ وئېتىقــاد ئهمهس، بهلكــى بىــر تهشــكىللىك ھهركهتچــان ك ) گهۋده(للۈكتى
ئىچىــده نامــايهن بولىــدىغان، ھهركهتــكه كىلىــپ پۈتــۈن ئىنســانىيهتنى ئــازات 
قىلىدىغان يول، رهڭگارهڭ جاھالهتپهرهسلىك جهمىيهتلهر ھهرگىزمۇ ئىسالمنىڭ 
ئــۆز يـــولى بــويىچه ئىنســـانىيهتنىڭ تۇرمۇشــىنى تهشكىللىشـــىگه ئـــۇرۇن 

هتنىڭ ئۇمــۇمى شــۇڭا ئىســالم بــۇ بــارلىق تــۈزۈملهرنى ئىنســانىي. بۇشــاتمايدۇ
. ئازاتلىق يولىدىكى پۇتلىكاشاڭ دهپ قاراپ قهتئىلىك بىلهن پاچاقالپ تاشاليدۇ

بۇ بىز يۇقىرىدا بايـان قىلغىنىمىـزدهك، ھۆكۈمرانلىـق ھوقۇقىنىـڭ ھهممىسـى 
بۇنىڭ بىلهن ئادهمنىـڭ ئـادهمنى قـۇل . قىال مهنسۇپ دېگهننىڭ مهنىسىئالالھ

ــارل ــان ب ــا قىلىنغ ــيهتكه قىلىشــى ئاساســىغا بهرپ ىق جاھالهتپهرهســلىك جهمى
ئوخشاش، ھهر قانداق ھوقۇق ۋه بويسـۇنۇش ئىنسـانالر ئىچىـدىكى ھهر قانـداق 

  !بىرسىگه مهنسۇپ بولمايدۇ
ھـازىرقى ئهھۋالالنىـڭ بېســىمى ۋه ھىلىـگهر شـهرق مۇتهپهككۇرلىرىنىــڭ 
ھۇجۇمى ئالدىدا ئىشهنچىسىنى يوقاتقان ھازىرقى زاماندىكى ئىسالمنى تهتقىـق 

ۇچى مۇتهخهسسلهر بۇ ھهقىقى ئهھۋالنى ئېتىراپ قىلغان ۋاقىتتـا، بىرئـاز قىلغ
ئوڭايسىزلىق ھىس قىلىدۇ، چۈنكى شهرق مۇتهپهككۇرلىرى ئاللىقاچان ئىسالم 

ئېتىقادقـا زوراليـدىغان كۆرۈنۈشـنى -ئۈچۈن شهمشهر بىلهن كىشىلهرنى ئىمان
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ىـقهت ئهمهس ئۇ يىرگىنىشلىق مۇتهپهككۇرالر بۇنىڭ ھهق. تهسۋىرلهپ چىقتى
ئىكهنلىكىنــى چوقــۇم ئىنىــق بىلىــدۇ، ئــۇالر پهقهت مۇشــۇ خىــل قىلىقلىــرى 

بـۇ . ئارقىلىق ئىسالمى جىھادنىڭ ھهقىقـى مهقسـىتىنى بۇرمىالشـنى ئوياليـدۇ
ئىشهنچىسىنى يوقاتقان -نوقتا ئاتالمىش ئىسالمنىڭ شۆھرىتىنى قوغدىغۇچىالر

ئهيىبلهشـلهرنى ئىنكـار ئاشۇ تىز پۈككىچىلهرنى دهرھال قوزغۇلۇپ، بۇ خىـل 
ــدۇ ــۆزىنى قوغداشــقا ســهۋهب ئىزدهتكۈزى ــۇپال ئ ــېكىن ئــۇالر ! قىلىــپ، بۇرۇل ل

ئىسالمنىڭ ماھىيىتى ۋه بۇرچىغا سهل قاراپ، ئىسالمنىڭ ئىنسانىيهتنى ئازات 
  .قىلىدىغان تۈپ ھوقۇقىنى ئۇنتۇپ قالدى

ـــلىرى ـــان مۇتهخهسس ـــازىرقى زام ـــز  -ھ ـــان، تى ـــىنى يوقاتق ئىشهنچىس
دىننىڭ ماھىيىتىگه بولغان كۆز قـاراش جهھهتـته  -رنىڭ ئىدىيسىپۈككىچىله

غهرىپلىكلهرنىڭ قارىشـىدا . غهرىپچه قايمۇقتۇرۇشنىڭ تهسىرىگه ئۇچىرىدى
دىن پهقهت شهخىسنىڭ قهلىبتىكى ئىشىنىشى بولۇپ، رىئال تۇرمۇش تـۈزۈمى 
ا بىلهن مۇناسىۋىتى يوق، شۇڭا دىن ئۈچۈن جىھاد قىلىش، كىشىلهرنى ئېتىقادق

  .زوراليدىغان ئۇرۇش قىلىش دهپ قاراشتىن ئىبارهت
نىـڭ ئالالھلېكىن ئىسالمنىڭ ھهقىقىتـى ئۇنـداق ئهمهس، ئىسـالم بولسـا 

ئىنسانىيهتنىڭ تۇرمۇشى ئۈچۈن تۈزۈپ بهرگهن بىر يول بۇلۇپ، ئۇ ئىالھلىقنى 
ئىالھلىق ھۆكۈمرانلىق . قىال تاپشۇرۇش ئاساسىغا بهرپا قىلىنىدۇئالالھپهقهت 

ھهمده مۇشـۇنى ئاسـاس قىلىـپ ئىنسـانىيهتنىڭ . ش بىلهن نامايهن بولىدۇقىلى
بۇنىڭ ئۈچۈن ! رىئال تۇرمۇشتىكى ھهر خىل ئىشلىرىنى تهشكىللهيدىغان يول

ئېتىقاد مهسىلىسـىگه . تۈزۈم ئورنىتىش كۆرىشىدىن ئىبارهت. كۆرهش قىلىش
منىـڭ كهلسهك، بـارلىق تهسـىر كـۈچلهرنى يوقاتقانـدىن كېـيىن، ئاساسـى تۈزۈ

. سايىسى ئاستىدا، كىشىلهرنىڭ ئىختىيارى تـالالش مهسىلىسـىدىن ئىبـارهت
ــۈپتىن  ــۆز قارىشــى ت ــڭ ك ــلهن غهرپلىكلهرنى ــاراش بى ــۆز ق شــۇڭا ئىســالمى ك

ــىمايدۇ ــى بىــر . ئوخش ــدىغىنى يىپيىڭ ــايهن قىلى ــالمنىڭ نام ــۇ يهرده، ئىس ب
  .مهنزىرىدىن ئىبارهت

ئى نهزهر، پهقهت ئىسالمى يولنى قانداق ماكان، قانداق زاماندا بولىشىدىن قهت
ــدىكهن،  ــا كېلى ــيهت بارلىقق ــدىغان جهمى ــايهن قىلى ــالالھنام ــا  ئ ــا ئالغ ئۇنىڭغ

ئېلگىرلهش ۋه ھهركهت قىلىش ھوقۇقى ئارقىلىق ھاكىمىيهتنى ئۆتكۈزىۋېلىش 
ھهمــده تــۈزۈم بهرپــا قىلىشــنى ئاتــا قىلىــدۇ، ئهممــا قهلىبتىكــى ئېتىقــاد 

مهلۇم ۋاقىـت  ئالالھ. رى تاللىشىغا قويىدۇمهسىلىسىنى كىشىلهرنىڭ ئىختىيا
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مۇسۇلمانالرنىڭ كۆللۈكتىپ ھالدا ئـۇرۇش قىلىشـىنى چهكلىـگهن بولسـا، ئـۇ 
ـــىله ئهمهس، -پهقهت قهدهم ـــىپال مهس ـــۇپ، پىرنس ـــى بول ـــقۇچ مهسىلىس باس

ھهركهتنىڭ ئېھتىيـاجى بولـۇپ، ئېتىقـاد مهسىلىسـى ئهمهس، بـۇ بىـر ئىنىـق 
ۆزگىرىۋاتقـان تـارىخى دهۋىردىكـى قۇرئاننىـڭ ئاساسقا ئاساسهن، ئۆزلۈكسىز ئ

ــده  ئوخشــىمىغان ئايهتلىرىنىــڭ ھهقىقــى مهنىســىنى چۈشــىنىۋاالاليمىز، ھهم
ــل بولغــان ئايهتلهرنىــڭ مهنىســى بىــلهن ئىســالمى  باســقۇچ خــاراكتىرلىق نازى

نىڭ ئۇمـۇمى مهنىسـى سىھهركهتنىڭ ئۇزۇن مۇددهتلىكلىكى ۋه قهتئى مۇساپى
  .ئارىالشتۇرۋهتمهيمىز ئوتتۇرسىدىكى پهرقلهرنى

  
  مۇھاكىمه سۇئاللىرى

  
  ئىسالمى يولنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى قايسىالر؟. 1
ـــاننى . 2 ـــىدۇ؟ ئىنس ـــگه ئاش ـــداق ئهمهل ـــازاتلىقى قان ئىنســـانىيهتنىڭ ئ

  ئىالھالشتۇرۇش قانداق بولىدۇ؟
  ئىسالمنىڭ تۈپ مهقسىتى نېمه؟. 3
  ئىالھى ھاكىمىيهت قۇرۇش نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟. 4
  ئىالھى ھاكىمىيهت قۇرۇشتىكى تهدبىر قانداق بولۇشى كېرهك؟ .5
  دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟» دىن پۈتۈنلهي ئالالھ ئۈچۈن بولۇشى كېرهك«. 6
  »ئىسالمى جىھادنىڭ باش پروگراممىسى نېمه؟. 7
  دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟» دىندا ئۇنىڭغا كىرىشكه زورالش يوق«. 8
  ۈچۈن جىھاد زۆرۈر بولىدۇ؟ئىسالمنىڭ تارقىلىشىدا نېمه ئ. 9

  ئىسالمنىڭ نهزىرىدىكى ئىنسانىيهتنىڭ تېنچلىقى قانداق بولىدۇ؟. 10
  ئال ئاساسى نېمه؟ېئىسالمى يولنىڭ ماھىيهتلىك ر. 11
بىر مۇسۇلمان جىھاد مهيـدانىغا ئاتلىنىشـتىن ئىلگىـرى نـېمىلهرگه . 12

  »جهڭ ئېالن قىلىدۇ؟
  هلگىلىنىدۇ؟زېمىننىڭ قىممىتى نېمه تهرىپىدىن ب. 13
  ئىسالم دىيارىنى قوغداشتىكى مهقسهت نېمه؟. 14
ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ بهرپا بولۇشىدا نېمه ئۈچۈن ئىسـالمى جىھـاد . 15

  ھهرىكىتى مۇقهررهر ئېلىپ بېرىلىدۇ؟
  ئىسالمنىڭ مهۋجۇدلۇقىنىڭ ئاالھىدىلىكى نېمه؟. 16
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  ئىسالمنىڭ ماھىيىتى ۋه بۇرچى نېمه؟. 17
سالمنىڭ تهشهببۇسكارلىق بىـلهن ھهرىـكهت ئېلىـپ نېمه ئۈچۈن ئى. 18

  بېرىش ھوقۇقى بولىدۇ دهيمىز؟
ــۈزۈملهر . 19 ــلهن ئىنســانى ت ــۈزۈمى ئاســتىدىكى كىشــىلهر بى ئىســالم ت

  ئاستىدىكى كىشىلهرنىڭ رېئاللىقىدا قانداق پهرق بار؟
 ئىسالمنىڭ ھهقىقىتى نېمه؟. 20

 )ئىالھ يوقدىن باشقا ھېچقانداق ئالالھبىر ( هلل اال اله اال

 تۇرمۇش يولى

قىال مهنسۇپ بولىشى ئىسالمى ئېتىقـاد تۈۋرۇكىنىـڭ ئالالھچۇقۇنۇشنىڭ 
تىـن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ  ئالالھبىر « بىرىنجى مۇھىم ئامىلى بولۇپ، ئۇ 

نىــڭ پهيغهمبىــرى ئالالھ. دېــگهن گۇۋاھلىــق كهلىمىســىده گهۋدىلىنىــدۇ» يــوق
ــ ــۇلىغا مۇيهسس ــۇش ئۇس ــۇ چوقۇن ــارقىلىق ب ــاد ئ ــالمى ئېتىق ــۇش، ئىس هر بول

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم « تۈۋرۈكىنىڭ ئىككىنجى مۇھىم ئامىلى بولۇپ، ئۇ 
  .دېگهن گۇۋاھلىق كهلىمىسىده گهۋدىلىنىدۇ» نىڭ ئهلچىسىئالالھ

ئىتائهتمهن ھهم چىن ئېتىقادقا ئىگه قهلب بولسا بۇ پىرىنسىپنىڭ ئىككى 
ــورنى، چــۈنك ى بۇنىڭــدىن ســىرىت باشــقا مــۇھىم ئامىلىنىــڭ گهۋدىلىــنىش ئ

ئېتىقـــاد، تهركىـــپلهر، ئىســـالمنىڭ بـــارلىق ئاساســـى مهجبۇرىيهتلىرىنىـــڭ 
ھهممىسى مۇشۇ پىرىنسـىپ كهلتـۈرۈپ چىقارغـان مـۇقهررهر نهتىـجه بولـۇپ، 

نىڭ پهرىشـتىلىرىگه، كىتاپالرغـا، پهيغهمـبهرلهرگه، ئـاخىرهت كـۈنىگه ئالالھ
بىلهن بولىدىغانلىقىغا ئىشـىنىش، شۇنداقال ياخشىلىق ۋه يامانلىقنىڭ تهقدىر 

ــارلىق پهرزلهر، يهنه ھــاالل، ھــارام، ئىجتىمــائى  نامــاز، زاكــات، رۇزا ۋه ھهج قات
ــدىيه ــۈزۈش، ئى ــمه ت ــانۇن بهلگىلى ــاالقه، ق ھهركهت جهھهتتىكــى ئىســالمى -ئ

ـــڭ ھهممىســـى  ـــانۇنى ۋه جـــازا بېـــرىش قاتارلىقالرنى يىتهكچىلىـــك، جـــازا ق
مهنسۇپ بولىشىدىن ئىبارهت بـۇ پىرىنىسـىپ  غىالئالالھچوقۇنۇشنىڭ پهقهت  

ــۇلۇلالھنىڭ  ــى رهس ــش مهنبىئ ــڭ كىلى ــۇپ، ئۇنى ــان بول ــتىگه تۇرغۇزۇلغ ئۈس
  .يهتكۈزۈشكه بۇيرۇلغان بارلىق ۋهھيىلهردىن ئىبارهت پهرۋهردىگارى تهرپىدىن

ئىسالمى جهمئىيهت بولسا، بـۇ پرىنسـىپ ۋه ئۇنىڭـدىن كېلىـپ چىققـان 
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ن قىلىدىغان جهمئىيهت بولۇپ، ئهگهر بـۇ ارنى نامايباشقا بارلىق مۇھىم ئامىلال
پرىنسىپ ۋه ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان ئـامىلالرنى ئىزچىلالشـتۇرمىغاندا، ئـۇ 

  .ئىسالمى جهمئىيهت بواللمايدۇ
بىـــر ئالالھـــدىن باشـــقا ھېچقانـــداق ئىـــالھ يـــوق، مـــۇھهممهد «شـــۇڭا، 

ئىســالم «ى دېــگهن بـۇ گۇۋاھلىـق سـۆز» ئهلهيھىسسـاالم ئالالھنىـڭ ئهلچىسـى
ئۇممىتى ئىچىدىكى ھهر بىر ئهزانىڭ تۇرمۇشىنى بهرپا قىلىشتىكى مۇكهممهل 

ئهگهر تۇرمـۇش بـۇ پرىنسـىپتىن . بولغان داغدام يول خاراكتېرىدىكى پرىنسـىپ
باشــقا بىـــر پرىنســىپ ئۈســـتىگه بهرپــا قىلىنســـا، يــاكى ئۇنىڭغـــا باشـــقا 

رنى كهلتۈرگهنـده، پرىنسىپالرنى قوشسا، ياكى سرتتىن بىر نهچچه پرىنسـىپال
ئۇ ئىسالمى تۇرمۇش بواللمىغىنىغا ئوخشاش، بـۇ پرىنسـىپ بهرپـا بولۇشـتىن 

  .»بهرپا بواللمايدۇ ۇئىلگىرى، ئىسالمى تۇرمۇشم
  :ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ

                                          
بارچه ھۆكۈملهر پهقهت ئالالھقىال مهنسۇپ، ئۇ سـىلهرنى پهقهت ئـۆزىگىال ..... «

  )ئايهت-40 يۈسۈف سۈره( ».....، توغرا دىندۇرنئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇغا

                     
چۈنكى (بولىدۇ كىمكى پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇ ئالالھقا ئىتائهت قىلغان «

  )ئايهت-80 نىسا سۈره( »).....پهيغهمبهر ئالالھنىڭ ئهمرىنى يهتكۈزىدۇ
بۇ ھهققانى سۆزلهر بىـلهن، چۈشىنىشـلىك، ئىخچـام خىتابنـامه بىزنىـڭ 
ئىسالمنىڭ ھهقىقىي مهنىسى ۋه ئۇنىڭ ئهمىلىيهتچىل ھهرىكىتىنىڭ ئاساسى 

  .تهكچىلىك قىلىدۇھهققىدىكى مهسىلىلهرنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىزغا يې
ــۇ بىزنىــڭ . 1 ئىســالمى جهمئىيهتنىــڭ ماھىيهتلىــك ئاالھىــدىلىكىنى «ئ

  .»مۇئهييهنلهشتۈرۈشىمىزگه يېتهكچىلىك قىلىدۇ
ئىســـالمى جهمئىيهتنىـــڭ بارلىققـــا كـــېلىش يـــولىنى «ئـــۇ بىزنىـــڭ . 2

  .»لىك قىلىدۇىمۇئهييهنلهشتۈرۈشىمىزگه يېتهكچ
 گههتپهرهسـلىك جهمئىـيهتلهرئىسالمنىڭ ھهر خىل جاھال«ئۇ بىزنىڭ . 3

  .»بولغان مهيدانىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشمىزگه يېتهكچىلىك قىلىدۇ
ئىســالمنىڭ ئىنســانىيهتنىڭ رېئــال تۇرمۇشــىغا بولغــان «ئــۇ بىزنىــڭ . 4

  .»يېتهكچىلىك پرىنسىپىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشىمىزگه يېتهكچىلىك قىلىدۇ
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ى يولىدىكى ئىنتايىن بۇ مهسىلىلهر قهدىمدىن ھازىرغىچه ئىسالم ھهرىكىت
  .مۇھىم مهسىله بولۇپ كهلدى

بـۇ : ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ ئهڭ روشهن ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكى بولسـا
جهمئىيهتتىكى بارلىق ئىشالر چوقۇنۇش پهقهت ئالالھقىال مهنسۇپ بولغـان بـۇ 

بىـر ئالالھـدىن باشـقا «بۇ خىل چوقۇنۇش . پرىنسىپ ئۈستىگه بهرپا قىلىنىدۇ
دېگهن » ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ ئهلچىسى ھېچقانداق

  .ن بولىدۇ ۋه يېتهكچىلىك قىلىدۇابۇ گۇۋاھلىق سۆزى ئارقىلىق ناماي
ن بولىـدۇ، دىنـى پائـالىيهتلهرده ابۇ خىل چوقۇنۇش ئېتىقاد قارىشـىدا نامايـ

ۈملهرده تـۈز-ن بولىدۇ، بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتـا يهنه ئىجتىمـائىي قـانۇناناماي
  .ن بولىدۇاناماي

-ئىشـهنمهيدىكهن، ئـۇ يهكـكه) تهۋھىدكه(كىمكى ئالالھنىڭ بىرلىكىگه 
  :يېگانه ئالالھنىڭ قۇلى بواللمايدۇ، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                         

                                         

        
ئىككى ئىالھقا ئىبادهت قىلماڭالر، ئـۇ پهقهت بىـرال ئىالھـدۇر، مهنـدىنال «: ئالالھ«

ت ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى ھهممه نهرسه ئالالھنىڭ مۈلكىدۇر، ئىباده. دېدى» قورقۇڭالر
 52-51نهھىـل سۈره ( »ھهمىشه ئالالھقا خاستۇر، ئالالھدىن بۆلهك غهيرىدىن قورقامسىلهر؟

  )ئايهتلهر
ــۇقالرنى  ــداق مهخل ــاكى باشــقا (كىمكــى ئالالھــدىن باشــقا ھهر قان ــادهم ي ئ

ئىبــادهت دائىرىســىگه كىرگۈزىــدىكهن، يــاكى ئالالھقــا ئىبــادهت ) نهرســىلهرنى
هم ياكى مهلۇم شهيئىلهرگه قوشۇپ ئىبـادهت قىلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا مهلۇم ئاد

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. يىگانه ئالالھنىڭ قۇلى بواللمايدۇ-قىلىدىكهن، ئۇ يهككه
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مېنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋه مامـاتىم «ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد(«
ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئـالالھ ) ئىبادهتلىرىم-دۇنيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋه تائهت(

لىس ئىبادهت يهنى يالغۇز ئالالھقىال خا(ئۈچۈندۇر، ئالالھنىڭ شېرىكى يوقتۇر، مهن مۇشۇنىڭغا 
  )ئايهت 163-162ئهنئام سۈره ( ».بۇيرۇلدۇم، مهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهۋۋىلىمهن) قىلىشقا

كىمكى ئالالھ كۆرسهتكهن يولدىن باشقاـ يهنى پهيغهمبىرىمىز ئـۆگهتكهن 
يىگـانه -م قوبۇل قىلىدىكهن، ئـۇ يهكـكهتۈزۈ-يولدىن باشقا يول ئارقىلىق قانۇن

  :الالھ مۇنداق دهيدۇئ. ئالالھنىڭ قۇلى بواللمايدۇ

                                   
بىر كىتاب بهرگهن بولۇپ، ئۇالر شۇ كىتابقا ) قانداقتۇر(ئۇالرغا بىز قۇرئاندىن ئىلگىرى «

  )ئايهت-21زۇخرۇف سۈره ( »مهھكهم ئېسىالمدۇ؟

                                  
پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسـىدىن ..... «

  )ئايهت-7 ھهشىر سۈره( ».....چهكلىنىڭالر
مانا بۇ ئىسالمى جهمئىيهت بولۇپ، چوقۇنـۇش پهقهت ئـالالھقىال مهنسـۇپ 

ئىيهتتىكى كىشىلهرنىڭ بارلىق ئېتىقاد بولۇشتىن ئىبارهت بۇ پرىنسىپ بۇ جهم
ۋه قارىشىدا، بارلىق ئىبادهتلىرى ۋه ئهمهللىرىده، بارلىق قانۇن ۋه ئىجتىمائىي 

بۇنىـــڭ ئىچىــدىكى ھهر قانـــداق بىـــر نۇقتـــا . تۈزۈملىرىــده نامـــايهن بولىـــدۇ
چـۈنكى . مهۋجۇتلۇقىنى يۇقىتىدىكهن، ئىسالممۇ ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى يۇقىتىـدۇ

بىر ئالالھدىن باشـقا «دا، ئىسالمنىڭ بىرىنچى تۈۋرۈكى بولغان  بۇنداق بولغان
دېگهن  »ھېچقانداق ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ ئهلچىسى

  .ئهمىلي مهۋجۇتلۇقىنى يۇقاتقان بولىدۇئۆزىنىڭ بۇ كهلىمه ئاللىقاچان 
بىــز يۇقىرىــدا چوقۇنۇشــنىڭ پهقهت ئــالالھقىال مهنســۇپ ئىكهنلىكىنىــڭ 

د قارىشىدا نامايهن بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق، تېخىمۇ ئېنىق اېتىقئ
بولۇشىنى كۆزده تۇتـۇپ، بـۇ يهرده يهنه نېمىنىـڭ ئىسـالمى ئېتىقـاد قارىشـى 

ئىسالمى ئېتىقاد قارىشى دېگهن نېمه؟ ئـۇ . ئىكهنلىكى ھهققىده توختىلىمىز
ىقىـي مهنىسـى ئـارقىلىق بولسا ئالالھ تهرهپتىن ئىگه بولغـان ئېتىقادنىـڭ ھهق

بارلىققـــا كهلـــگهن، كىشـــىلهرنىڭ ئېڭىـــدىكى بىـــر خىـــل قـــاراش بولـــۇپ، 
ـــي بىلىمـــى ئۈســـتىده، ئىنســـانىيهتنىڭ  ـــڭ ھهقىقى كىشـــىلهرنىڭ ئالالھنى
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ـــڭ ـــاتتىكى مهۋجۇتلۇقىنى ـــىرى -كائىن ـــۇرۇن س ـــڭ يۇش ـــدىكى . ئۇنى ئۇنىڭ
ىدىنال ھهقىقىي ئهھۋالى ئۈستىده، ئىنسـانىيهتنىڭ تۇغۇلىشـ -مهۋجۇدىيهتنىڭ

ئۇنىڭ سىرى، ئۇنىڭ كـۆرگىلى بولىـدىغان ھالىتىنىـڭ -ئىگه بولغان ھاياتلىق
ھهقىقىـي مهنىســى ھهققىــده، شــۇنداقال ئىنســانىيهتنىڭ ئهســلى ۋه ئادهمنىــڭ 

ئانـدىن كېـيىن، بـۇ . ماھىيىتى ھهققىده ئىزدهنگهن ۋاقتىدا تايىنىدىغان ئۆلچهم
ــا ۋه ئاساســتا، بــۇ بــارلىق ھهقىقىــي بىلىــم، ھهقىقىــي ئهھــ ۋال، ھهقىقىــي مهن

ماھىيهت بىلهن مۇناسىۋهت بهرپا قىلىپ، ئادهم بىلهن ئالالھنىڭ مۇناسـىۋىتىده 
ن اچوقۇنۇشنىڭ پهقهت ئالالھقىال خاس بولۇشىدىن ئىبارهت بۇ پرىنسىپنى ناماي

قىلىپ، ئادهم بىـلهن كائىنـات ۋه ئۇنىـڭ قانۇنىيىتىنىـڭ مۇناسـىۋىتىده، ئـادهم 
ۋه ئۇنىڭ دائىرىسىنىڭ مۇناسىۋىتىده، ئادهم بىلهن ئادهم بىلهن بارلىق ھاياتلىق 

ــارلىق  ئوتتۇرىســىدىكى ۋه ئۇنىــڭ تهشــكىلچان شــهكلىدىكى مۇناســىۋىتىده ب
ــش  ــۇل قىلى ــدىن قوب ــا قىلغــان ئىســالمى يول ــزگه ئات ــالالھ بى پرىنســىپالرنى ئ

خۇددى رهسۇلۇلالھ يهتكۈزگهنگه ئوخشاش، بۇ خىل  -مۇناسىۋىتى بهرپا قىلىش
. نۇشـــنى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرۇش كېـــرهكۇهتته، پهقهت ئـــالالھقىال چوقمۇناســـىۋ

بۇنىڭدىن كۆرۈشكه بولىدۇكى، ئىسالمى ئېتىقاد قارىشـى پۈتكـۈل تۇرمۇشـنى 
  .ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ـــــــى  ـــــــيهت ئىكهنلىكىن ـــــــڭ ئىســـــــالمى جهمئى ـــــــز بۇنى ئهگهر بى
ا مۇئهييهنلهشتۈرىدىغان بولساق، ئۇنداقتا، ئىسالمى جهمئىيهت قانـداق بارلىققـ

  كېلىدۇ؟ ئۇنىڭ بارلىققا كېلىش يولى يهنه قانداق بولىدۇ؟
ـــــى  ـــــاس ئىكهنلىكىن ـــــالالھقىال خ ـــــنىڭ پهقهت ئ ـــــارلىق چوقۇنۇش ب
مۇئهييهنلهشــتۈرگهن، ئالالھــدىن باشــقىغا چوقۇنۇشــنى قهتئىــي رهت قىلغــان، 

ئىبادهتلهرده، ئىجتىمائىي قانۇن ۋه تۈزۈملهرده -ئېتىقاد ۋه كۆز قاراشتا، ئهمهل
ن باشقىغا چوقۇنۇشـنىڭ رهت قىلىنىشـىنى مۇئهييهنلهشـتۈرگهن بىـر ئالالھدى

بۆلۈك مۇئمىنلهر بارلىققا كهلگهنده، بـۇ سـاپ چوقۇنـۇش ئاساسـىدا ئۇالرنىـڭ 
تهشـــكىللىنىپ، ئۇالرنىـــڭ قهلبـــى ) پۇختـــا(پۈتكـــۈل تۇرمۇشـــى ھهقىقىـــي 

ئالالھقا قوشـۇپ، يـاكى ئالالھـدىن ۋاز كېچىـپ،  -ئالالھدىن باشقا. تازىلىنىدۇ
 دھهر قانداق ئادهم ياكى نهرسـىلهرده ئىالھلىـق خۇسۇسـىيهت بـار دهپ ئېتىقـا

ئۇالرنىـڭ دىنىـي پائـالىيهتلىرىنى تـازىالپ، ئالالھـدىن . قىلىشنى رهت قىلىدۇ
ھهر قانـداق ئـادهم يـاكى  -ئالالھقا قوشۇپ يـاكى ئالالھـدىن ۋاز كېچىـپ -باشقا

. كىرىشنى رهت قىلىدۇ نهرسىلهرنى دىنىي پائالىيهت دائىرىسى ئىچىگه ئېلىپ
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ئالالھقا قوشۇپ، ياكى ئالالھـدىن  -ئۇالرنىڭ قانۇنىنى پاكالپ، ئالالھدىن باشقا
  .ۋاز كېچىپ، ھهر قانداق مهنبهدىن قانۇننى قوبۇل قىلىشنى رهت قىلىدۇ

ــۇ كوللىكتىــپ ئانــدىن ئىســالمى  ــۇ ۋاقىتتــا، پهقهت مۇشــۇ ۋاقىتتــا، ب ب
پـا قىلغـان جهمئىـيهت تهرتىپلىــك ۋه كوللىكتىـپ بوالاليـدۇ، ھهمـده ئـۇالر بهر

كىشـىلهر چوقۇنۇشـنىڭ . سىستېمىلىق ھالـدا ئىسـالمى جهمئىـيهت بوالاليـدۇ
يۇقۇرىدا (پهقهت ئالالھقىال خاس ئىكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشتىن ئىلگىرى 

ئـۇالر ئىسـالمى . ، ئـۇالر ھهرگىزمـۇ مۇسـۇلمان بواللمايـدۇ)بايان قىلىنغانـدهك
ــىپ  ــادىنى پرىنس ــتىن ئېتىق ــىنى تهشكىللهش ــڭ تۇرمۇش ــپ، ئۆزلىرىنى قىلى

چۈنكى بۇنداق . ئىلگىرى، ئۇالرنىڭ جهمئىيىتى ئىسالمى جهمئىيهت بواللمايدۇ
بىـر « -بولغاندا ئىسالم ۋه ئىسالمى جهمئىيهتنىـڭ بىرىنچـى ئاساسـى بولغـان

ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يـوق، مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم ئالالھنىـڭ 
ــامىلى  »ئهلچىســى ــۇھىم ئ ــى م ــىنىڭ ئىكك ــق كهلىمىس ــۇ گۇۋاھلى ــگهن ب دې

  .مۇكهممهل ھالدا ئهمىلىلهشمهيدۇ
شۇڭا ئىسالمى جهمئىيهت تۈزۈمى بهرپا قىلىپ، بۇ خىل تـۈزۈمنى ئاسـاس 
قىلغان ھالدا ئىسالمى جهمئىيهت قۇرۇپ چىقىشـنى ئويلىنىشـتىن ئىلگىـرى، 

) هكــكه ئهزاالرنىــڭي(قــۇۋۋىتىمىزنى شهخســنىڭ -ئالــدى بىــلهن چوقــۇم زېھنــى
ئىچكـى دۇنياســىنى تازىالشـقا مهركهزلهشــتۈرۈپ، ئـالالھقىال خــاس بولمىغــان 
بــارلىق چوقۇنۇشــالر، يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغانــدهك ھهر خىــل شــهكىللهردىكى 
چوقۇنۇشالرنىڭ ھهممىسىنى رهت قىلىشـىمىز، قهلبـى ئالالھـدىن باشـقىالرغا 

ىلهرنى ئىســالمى كوللىكتىــپ چوقۇنۇشــتىن ئاللىقاچــان پاكالنغــان ئاشــۇ كىشــ
ئىبــادهتلهر، قــانۇن -دهل بــۇ ئېتىقــاد، ئهمهل. ئىچىــگه جۇغلىشــىمىز كېــرهك

قاتارلىق جهھهتلهردىن ئۇالرنىڭ قهلبىنى پاكالپ، شۇنىڭ بىلهن ئالالھقىال خاس 
بولمىغان چوقۇنۇشالرنىڭ ھهممىسىنى رهت قىلىـدىغان كوللىكتىـپ بولغانـدا، 

كىمكـى ئۆزىنىـڭ ئېتىقـادى، . رلىققـا كېلىـدۇئىسالمى جهمئىـيهت ئانـدىن با
تۈزۈم قاتارلىق جهھهتلهرده ئالالھقىال چوقۇنۇشـنى -ئىبادهتلىرى، قانۇن-ئهمهل

نامــايهن قىلىــپ، بــۇ جهمئىيهتــته ياشاشــنى ئوياليــدىكهن، ئۇنــداق كېلىــپ بــۇ 
بىـر ئالالھـدىن «باشـقىچه قىلىـپ ئېيتقانـدا، . كوللىكتىپكه قاتناشسا بولىدۇ

» انداق ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىـڭ ئهلچىسـىباشقا ھېچق
بىرىنچـى . دېگهن كهلىمىنـى نامـايهن قىلىـدىغان جهمئىـيهتكه كهلسـه بولىـدۇ

ئىسالمى جهمئىيهتنى بهرپا قىلغان بىرىنچى ئىسالمى كوللىكتىـپ مۇشـۇنداق 
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قىلىــپ بارلىققــا كهلــدى، بــارلىق ئىســالمى كوللىكتىپالرنىــڭ ھهممىســى 
ــ ــرهكمۇش ــى كې ــا كېلىش ــڭ . ۇنداق بارلىقق ــالمى جهمئىيهتلهرنى ــارلىق ئىس ب

  .ھهممىسى مۇشۇنداق بهرپا قىلىنىشى كېرهك
نۇرغۇنلىغـان كىشـىلهر ۋه كوللىكتىپالرنىـڭ  -بىر ئىسـالمى جهمئىـيهت

ــۇ  ــپ، ب ــدىن ۋاز كېچى ــاكى ئالالھ ــا قوشــۇپ، ي ــدىن باشــقىالرنى ئالالھق ئالالھ
ـــالالھقىال چوقۇنۇشـــقا قهدهم يېگـــا-چوقۇنۇشـــتىن شېرىكســـىز، يهكـــكه نه ئ

تاشلىشى، ھهمده بـۇ چوقۇنـۇش ئۇالرنىـڭ تۇرمـۇش تـۈزۈمىنى بهرپـا قىلىشـى 
بۇنىڭ بىلهن، بىر يېڭى جهمئىيهتنىڭ يېڭى دهۋرى . ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ

ئۇ ئهسلىده كونا جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهتـته ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان . كېلىدۇ
ل يېڭـى ئېتىقـاد ئـارقىلىق روشـهن سېلىشـتۇرمىنى بولسىمۇ، لېكىن بىر خى

شهكىللهندۈرىدۇ، ھهمده بۇ خىل ئېتىقـادنى ئاسـاس قىلىـپ بىـر خىـل يېڭـى 
ــى  ــده ئىســالمنىڭ بىرىنچ ــل تۈزۈم ــۇ خى ــدۇ، ب ــا قىلى ــۈزۈمى بهرپ ــۇش ت تۇرم

بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ «: پرىنسىپىنىڭ ئىككى مۇھىم ئامىلى
ن ادېگهن كهلىمه ناماي »ھىسساالم ئالالھنىڭ ئهلچىسىيوق، مۇھهممهد ئهلهي

  .بولىدۇ
ــى  ــدا يېڭ ــۈك ھال ــم ئومۇميۈزل ــيهت بهلكى ــا جاھالهتپهرهســلىك جهمئى كون
ئىسالمى جهمئىيهتكه قوشۇلۇشى مۈمكىن، بهلكىم قوشۇلماسلىقىمۇ مۈمكىن، 
ئوخشاشال، ئۇ ئىسالم بىلهن تېنچلىقنى ساقلىشى مۈمكىن، ئىسالمغا ئۇرۇش 

تـارىخ بىـزگه، دهسـلهپكى باسـقۇچالردىكى سـاھابىلهر، . مۇ مۈمكىنئېچىشى
شهخسلهر ۋه كوللىكتىپكه قارىتا بولمىسۇن ياكى ئاللىقاچـان بهرپـا قىلىنغـان 
ئىسالمى جهمئىيهتكه قارىتا بولمىسۇن، جاھىلىيهتچىلهرنىڭ ھامان ۋهھشىيانه 

االمدىن ئـۇرۇش قوزغايــدىغانلىقىنى چۈشـهندۈرۈپ بهردى، بــۇ نـۇھ ئهلهيھىسســ
ـــالمنى تـــارقىتىش  ـــان ئىس ـــاالمغىچه بولغ ـــۇھهممهد ئهلهيھىسس ـــپ م تارتى

  .تارىخىدىكى ھهر قانداق ئهھۋالالردا يۈز بهرگهن ئىشالردىن ئىبارهت
ئهگهر يېڭى ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ ئهمىلي كۈچى كونا جاھالهتپهرهسلىك 

ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ بېسىمىغا تولۇق قارشى تۇرۇشقا يېتهلمىگهن ۋاقىتتا، 
ــدۇ ــۇمكىن بولماي ــۇقىنى .جهمئىيهتنىــڭ بارلىققــا كېلىشــى م ئۇنىــڭ مهۋجۇتل

بــۇ خىــل ئهمىلــي كــۈچ، ئېتىقــاد كــۈچى ۋه . مۇســتهھكهملىگىلىمۇ بولمايــدۇ
ئىدىيىۋى ئهھۋالى، شهخسنىڭ مهنىۋى جهھهتـتىن تهربىيىلىنىشـى ۋه ئهخـالق 

هرىجىسى، سهۋىيىسى، تهشكىللهش ئىقتىدارى ۋه جهمئىيهت قۇرۇلمىسىنىڭ د
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ــدىغان ۋه  شــۇنداقال جاھالهتپهرهســلىك جهمئىيهتنىــڭ بېســىمىغا قارشــى تۇرى
ئۇنىــڭ ئۈســتىدىن غهلىــبه قىلىــش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدىغان بــارلىق ئهمىلــي 
ــۈرۈپ  ــدا قهد كۆت ــلىك ئالدى ــدا جاھىلىيهتپهرهس ــاكى ھېچبولمىغان ــۈچلهر ي ك

  .چىگه ئالىدۇتۇرىدىغان، قهتئىي بوشاشمايدىغان ئهمىلىي كۈچلهرنى ئۆز ئى
ئهمما، جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهت دېگهن نـېمه؟ ئىسـالمنىڭ ئۇنىڭغـا 

  قارىتا مهيدانى قانداق بولىدۇ؟
ئىسالمى جهمئىيهتتىن باشقا بارلىق  -جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهت بولسا

ــىتىدۇ ــى كۆرس ــر ! جهمئىيهتلهرن ــپ تهبى ــر ئوبيىكتى ــا بى ــز ئۇنىڭغ ئهگهر بى
ــدا ــدىغان بولســاق، ئۇن ــدۇبېرى ــداق دېيىشــكه بولى چوقۇنۇشــنى پهقهت : قتا مۇن

. ئالالھقىال خاس قىلمىغان بارلىق جهمئىيهتلهر جاھىلىيهت جهمئىيىتى بولىدۇ
بۇ خىل چوقۇنۇش، ئېتىقاد قارىشىدا چوقۇنۇش پائالىيهتلىرىده ۋه ئىجتىمـائىي 

  .تۈزۈملهرده ئىپادىلىنىدۇ-قانۇن
نـده بـۇ زېمىنـدا مهۋجـۇت بۇ ئوبيىكتىپ تهبىرگه ئاساسـهن، بۈگـۈنكى كۈ

خىـل جهمئىيهتلهرنىـڭ ھهممىسـى شۈبھىسـىزكى -بولۇپ تۇرۇۋاتقـان خىلمـۇ
  :جاھالهتپهرهسلىكتىن ئىبارهت بۇ دائىرىگه مهنسۇپ بولىدۇ

چـۈنكى، . ئالدى بىلهن، بۇ دائىرىگه كىرىدىغىنى كوممـۇنىزم جهمئىيىتـى
ن، بهلكــى بىرىنچىــدىن، ئــۇ پهقهت ئالالھقــا ئاســىيلىق قىلىــپال قالماســتى

، ھهمـده )ئالالھ پاناھ بهرسۇن(ئالالھنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى تۈپتىن ئىنكار قىلىدۇ 
كه مهنســـۇپ قىلىـــدۇ، »تهبىـــئهت«يـــاكى » مـــاددا«كائىنـــاتتىكى ھهممىنـــى 

ئىنســانىيهتنىڭ تۇرمۇشــى ۋه تــارىخى تهرهققىياتىــدىكى بــارلىق ئامىلالرنىــڭ 
چىقىرىش ۋاسىتىلىرى ئىشلهپ«ۋه » ئىقتىساد«ھهممىسىنى ئاخىرقى ھېسابتا 

ــۇراللىرى( ــاباليدۇ» )ق ــۇش . دهپ ھېس ــارتىيىگه چوقۇن ــۇ پ ــدىن، ئ ئىككىنچى
بۇ تۈزۈمده كوللىكتىپ رهھبهرلىك ھهممىگه مهلۇملۇق (تۈزۈمىنى بهرپا قىلغان 

ــــت ــــان پاكى ــــدۇ ) بولغ ــــا چوقۇنماي ــــۇپ، ئالالھق ــــاك دهپ (بول ــــالالھنى پ ئ
ه تۈزۈمنىڭ ئېلىپ كىلىدىغان ئهڭ ئاخىرىدا، بۇ خىل قاراش ۋ). مهدھىيىلهيمىز

ـــــۇ،  ـــــارهت، ئ ـــــاقىۋىتى ئىنســـــانىۋىيلىكنىڭ چۈشكۈنلىشىشـــــىدىن ئىب ئ
: ئىنسانىيهتنىڭ ئاساسـلىق ئېھتىيـاجىنى پهقهت ھـايۋانالرچه ئېھتىيـاج، يهنـى
! يىيىش، ئىچىش، كىيىنىش، تۇرالغۇ، جىنسىي تهلهپتىن ئىبارهت دهپ قارايدۇ

) روھـــى(پهرقلىنىـــدىغان مهنىـــۋى ئـــۇ ئىنســـانىيهتنى ھـــايۋانالردىن تـــۈپتىن 
مهسىلهن، ئىنساننىڭ ئالالھقا ئېتىقاد قىلىشى، . ئېھتىياجدىن مهھرۇم قىلىدۇ
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ئېتىقادنى تالالش ۋه ئېتىقادنى ئىپادىلهش ئهركىنلىكىدىن مهھرۇم قىلىدۇ، ئـۇ 
ن قىلىش ئهركىنلىكىدىن مهھرۇم قىلىدۇ، ايهنه ئىنساننىڭ ئۆز خاراكتېرى ناماي

ئىنسـانىۋىيلىكتىكى ئهڭ كۆرۈنهرلىــك ئاالھىـدىلىك بولـۇپ، بــۇ بـۇ نۇقتـا دهل 
ــزمهت ۋه  ــۆز مــۈلكىگه بولغــان ئىگىــدارچىلىقى، خى خــاراكتېر شهخســنىڭ ئ

ن قىلىشـى، ھهتتـا اكهسىپكه قارىتا تاللىشى، شهخسنىڭ ئۆز سهنئىتىنى ناماي
ن دىن پهرقلهندۈرىدىغا»ماشىنا«ياكى » ھايۋان«ئهڭ ئاخىرقى بىر نۇقتا، ئادهمنى 

ـــــدۇ ـــــدىلىكلهرده ئىپادىلىنى ـــــدۇكى، . ئاالھى بۇنىڭـــــدىن كۆرۈشـــــكه بولى
ملىق دۇنيا قاراش، ياكى كوممۇنىزم تۈزۈمى بولۇشتىن قهتئىينهزهر، ىزىكوممۇن

دهرىجىسـىگه ) ئۈسـكۈنه(نۇرغۇن ئهھۋالالردا، ئادهمنى ھـايۋان، ھهتتـا ماشـىنا 
  .چۈشۈرۈپ قويىدۇ

بۇ خىل  -ىك جهمئىيهتلهرئىككىنچى، بارلىق مۇشرىكلىك ۋه بۇتپهرهسل
چوقۇنۇش ھىندىستان، ياپونىيه، فىلىپپىن ۋه ئافرىقا قاتـارلىق جـايالردا يهنىـال 
ــدىن  ــۇپ، ھهممىســى جاھالهتپهرهســلىك جهمئىيىتى ــايىتى ئهۋج ئالغــان بول ناھ

چـۈنكى، بىرىنچىـدىن، ئـۇ ئالالھـدىن باشـقا، . ئىبارهت بـۇ دائىـرىگه كىرىـدۇ
ــ ــاكى ئالالھ ــۇپ، ي ــا قوش ــىلهرگه ئالالھق ــاكى نهرس ــادهم ي ــپ، ئ دىن ۋاز كېچى

ئىككىنچىدىن، ئۇ . چوقۇنۇشتىن ئىبارهت ئېتىقاد قارىشى ئاساسىغا قۇرۇلغان
خىل ساختا ئىالھالر ۋه ساختا مهئبۇدالرغا، چوقۇنۇش پائـالىيهتلىرىنى -خىلمۇ
ــدۇ ــدۇ ئاتاي ــاد قىلى ــار دهپ ئېتىق ــق خۇسۇســىيهت ب ــۇالردا ئىالھلى ــده ئ . ھهم

الر ئــالالھ ۋه ئۇنىـــڭ ئىســـالم قــانۇنىنى ئاســـاس قىلىـــپ ئۈچىنچىــدىن، ئـــۇ
ئىجتىمــائىي تــۈزۈم ۋه قــانۇن بهرپــا قىلماســتىن، بهلىكــى بۇتخانىالرنىــڭ 

ــۇچىالر  ــك قىلغ ــوپالر، مۇنهججىملى ــرى، پ ــال (راھىبلى ــاراپ پ ــا ق يۇلتۇزالرغ
، سېھىرگهرلهر، شهيىخلهر ياكى قانۇن تۈزۈش ئىمتىيازىغـا ئىـگه )ئاچقۇچىالر
يـاكى باشـقا ھهر » خهلـق«، »پارتىيه«دىندىن خالى كومىتېتالر ياكى  بولىۋالغان

خىـل نـامالر بىـلهن ئـۆزلىرىنى ئهڭ ئـالىي ھۆكۈمرانلىـق ھوقۇقىغـا ئىــگه دهپ 
ئاتىۋالغان ئادهم ياكى ئورگانالرنى ئاساس قىلىپ ئىجتىمائىي تۈزۈم ۋه قانۇنالرنى 

وقــۇقى ئالالھنىــڭ ئهمىلىيهتــته، ئهڭ ئــالىي ھۆكۈمرانلىــق ھ. تــۈزۈپ چىقىــدۇ
، پهقهت ئۆزىنىـــڭ )ئـــالالھ پـــاكتۇر، ھهمـــدىگه اليىقتـــۇر(ئىلكىـــده بولـــۇپ 

  .ئهلچىلىرى يهتكۈزگهن ئۇسۇل بويىچه ئىجرا قىلىنىدۇ
ئــۈچىنچى، يهر شــارىدىكى بــارلىق خىرىســتىئان دىنــى ۋه يهھــۇدى دىنــى 

بىرىنچىــدىن، : چــۈنكى. جهمئىيهتلىرىنىـڭ ھهممىســى بـۇ دائىــرىگه كىرىـدۇ



 119

ئېتىقاد قارىشى بۇرمىلىـۋېتىلگهن بولـۇپ، بـۇ خىـل ئېتىقـاد قارىشـى،  ئۇنىڭ
ھۆكۈمرانلىــق ھوقــۇقىنى ئــالالھقىال خــاس قىلماســتىن، ئهكســىچه ھهر خىــل 

ــا ــۈرۈپ، ئات ــۇن شــېرىكلهرنى كهلت ــا نۇرغ ــارقىلىق ئالالھق ــاال -شــهكىللهر ئ ب
، ئۈچ )يهھۇدىيالر ئۇزهيرنى ئالالھنىڭ ئوغلى دهپ بۆھتان قىلىدۇ(نهزهرىيىسى 

ناســارار ئىيســا ئهلهيھىسســاالمنى ئالالھنىــڭ (ئىــالھ بىــر گهۋده نهزهرىيىســى 
ئوغلى، يهنى ئىككىنچى ئىالھ، ھهزرىتـى مهريهمنـى ئالالھنىـڭ ئايـالى، يهنـى 

، )»!ئــالالھ پانــاھ بهرســۇن«ئــۈچىنچى ئىــالھ دهپ ئالالھقــا بۆھتــان چاپاليــدۇ، 
ىغان چۈشهنچىلهر ئـارقىلىق شۇنداقال ئالالھ ھهققىده ھهقىقهتكه ئۇيغۇن بولم

  .ئادهم بىلهن ئالالھ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى بۇرمىاليدۇ
  :ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ

                                    

                                     

                      
) يهنى ئىيسـا(مهسىھ «ناساراالر . دېدى» ئۇزهير ئالالھنىڭ ئوغلىدۇر«: يهھۇدىيالر«

) ئۇالرنىڭ سۆزلىرى(سۆزدۇر، ) دهلىلسىز(بۇ ئۇالرنىڭ ئاغزىدىكى . دېدى» ئالالھنىڭ ئوغلىدۇر
) دېگهن» پهرىشتىلهر ئالالھنىڭ قىزلىرىدۇر«: يهنى مۇشرىكالرنىڭ(الرنىڭ ئىلگىرىكى كاپىر

ئالالھنىڭ بالىسى يوقلۇقىغا روشهن (ئالالھ ئۇالرغا لهنهت قىلسۇنكى، . سۆزلىرىگه ئوخشايدۇ
ئالالھقا ) ئالالھنىڭ بالىسى بار دهپ(ئۇالر قانداقمۇ ) ن باتىلغا بۇزۇلۇپتىدهلىل تۇرسا، ھهقىقهتى

  )ئايهت-30 تهۋبه سۈره( ».اليدۇيالغان چاپ

                                   

                                  

                
بىر ئىالھتىن باشقا ھېچ . بىرىدۇر، دېگۈچىلهر شهكسىز كاپىر بولدىئالالھ ئۈچ ئىالھنىڭ «

ئهگهر ئۇالر ئېيتىۋاتقان سۆزلىرىدىن قايتمىسا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىر بولغانالر . ئىالھ يوقتۇر
  )ئايهت-73 مائىده سۈره( ».قاتتىق ئازابقا قالىدۇ) دۇنيا ۋه ئاخىرهتته(
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» )يهنى ئالالھ بېخىلدۇر ياكى پېقىردۇر(ئالالھنىڭ قولى باغالقلىقتۇر «: يهھۇدىيالر«
ئۇالر بۇ سۆزلىرى سهۋهبلىك ئالالھنىڭ رهھمىتىدىن ! يهھۇدىيالرنىڭ قوللىرى باغالنسۇن. دېدى

يىراق قىلىنىدۇ، ئهمهلده ئالالھنىڭ ئىككى قولى ئۇچۇقتۇر، قانداق خالىسا شۇنداق رىزىـق 
  )ئايهت-64مائىده سۈره ( »....بېرىدۇ

                                         

                                       

                                          

       
) بالىدهك يېقىنمىز- يهنى ئاتا(بىز ئالالھنىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز «: يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر«

) ئۇنداق بولسا(«ئېيتقىنكى، . دېدى» دوستلىرىدۇرمىز) بىز ئالالھنىڭ دىنىدا بولغاچقا(ۋه 
بهلكى سىلهر باشـقا » ه گۇناھىڭالر تۈپهيلىدىن ئازاب قىلىدۇ؟ئالالھ نېمه ئۈچۈن سىلهرگ

  )ئايهت-18 مائىده سۈره( ».....ىلهرىسكىشىلهرگه ئوخشاش ئالالھ ياراتقان ئىنسان
ئىبـادهتلىرى، دىنىـي پائــالىيهتلىرى ۋه -ئىككىنچىـدىن، ئۇالرنىـڭ ئهمهل

ئېتىقاد  ئادهتلىرىنىڭ ھهممىسى بۇرمىالنغان، توغرا يولدىن چهتنىگهن-ئۆرپ
  .قارىشىنى ئاساس قىلىدۇ

ئۈچىنچىدىن، ئۇالرنىڭ قانۇن ۋه تۈزۈملىرىنىڭ ھهممىسـى چوقۇنۇشـنىڭ 
يىگـانه -ئالالھنىـڭ يهكـكه. پهقهت ئالالھقىال خاس بولۇشىنى ئاساس قىلمايدۇ
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. ئالالھنىــڭ نوپــۇزىنى مىــزان قىلمايــدۇ. ھۆكــۈمرانلىقىنى ئېتىــراپ قىلمايــدۇ
شكىللىگهن ئورگانالرنى بهرپا قىلىـپ، ئهسـلىده ئۇنىڭ ئۈستىگه ئادهملهر ته

تارىختـا، . ئالالھقىال مهنسۇپ بولغان ھۆكۈمرانلىق ھوقـۇقىنى ئۇالرغـا بېرىـدۇ
دىنى باشلىقلىرى ۋه (ئۇالر بۇ ھوقۇقنى ئۆزلىرىنىڭ ھىبرىلىرى ۋه راھىبلىرى 

بىرىــپ، بــۇ ئۆلىمــالىرى ئــۇالر ئۈچــۈن قــانۇن تــۈزۈپ بهرســه، ) ئۆلىمالىرىغــا
شۇنىڭ ئۈچۈن، ئالالھ ئۇالرنى مۇشرىكلىك گۇناھى بىلهن . غا بويسۇندىئۇنىڭ

  :ئهيىبلهپ مۇنداق دهيدۇ

                                     

                                          

                
يهھۇدىيالر بىلهن ناساراالرنىڭ (ئۇالر ئالالھنى قويۇپ ئۆزلىرىنىڭ ھىبرىلىرىنى، راھىبلىرىنى «

) ھالبۇكى(ۋه مهريهم ئوغلى مهسىھنى مهبۇد قىلىۋالدى، ) دىنى باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى
بىر ئىالھقا ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدى، ئۇنىڭدىن پهقهت ) پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق(ئۇالر 

يوقتۇر، ) بهرھهق(ھېچ مهئبۇد ) يهنى ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھدىن باشقا(باشقا 
  )ئايهت-31تهۋبه سۈره ( ».ئالالھ ئۇالرنىڭ شېرىك كهلتۈرگهنلىرىدىن پاكتۇر

ىرىـدا ئىالھلىــق ئهينـى ۋاقىتتـا، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ھىبرىلىـرى ۋه راھىبل
ئاالھىدىلىكى بار دهپ قارىمايتتى، ھهم ئـۇالر ئۈچـۈن چوقۇنـۇش پائـالىيهتلىرى 

ئۇالر پهقهت راھىبلىرىنى ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىغا ئىـگه دهپ . ئېلىپ بارمايتتى
ــۈزۈپ بهرگهن  ــۇالر ت ــىز ئ ــڭ رۇخسىتىس ــده ئالالھنى ــان، ھهم ــراپ قىلغ ئېتى

گۈنكى كۈنـدىكى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر ئۇنداقتا، بۈ. قانۇنالرنى قوبۇل قىلغان
ـــلهن  ـــايىتى بى ـــىيلىق جىن ـــايىتى ۋه ئاس ـــۈرۈش جىن ـــېرىك كهلت ـــا ش ئالالھق
ئهيىبلىنىشكه تېخىمۇ تېگىشلىك، چۈنكى ئۇالر بۇ خىل ھوقۇقنى ئاللىقاچان 

ئۆلىمالىرىغـــا، راھىبلىرىغـــا ئهمهس، بهلكـــى تېخىمـــۇ -ئۆزلىرىنىـــڭ مـــولال
ـــىلهرگه تاپشـــۇرۇپ ـــىز كىش ـــته، ھىبرىلىـــرى، ! بهردى بىلىمس ئهمىلىيهت

راھىبلىرى باشقا كىشىلهرگه ئوخشاشـال بـۇ خىـل ھۆكۈمرانلىـق ئىمتىيازىغـا 
  .ئىگه ئهمهس

 ئاتــالمىش ئاتىۋالغــان دا دهپئهڭ ئاخىرقىســى بولســا، ئــۆزىنى ئىســالم
ــۇ  ــارهت ب ــلىكتىن ئىب ــال جاھالهتپهرهس ــۇ ئوخشاش ــۇلمانالر جهمئىيتىىم مۇس
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  .دائىرىگه مهنسۇپ
مئىيهتلهرنىــڭ بــۇ دائىــرىگه كىرىشــى ئۇالرنىــڭ ئالالھــدىن باشــقا بــۇ جه

ئالالھدىن باشـقا ھهر قانـداق . ئىالھالرغا ئېتىقاد قىلغانلىق سهۋهبىدىن ئهمهس
ئــادهم ۋه نهرســىلهرنى چوقۇنــۇش دائىرىســىگه كىرگۈزگهنلىكىــدىنمۇ ئهمهس، 

مىغانلىقى بهلكى تۇرمۇش تۈزۈملىرىده بىرال ئالالھقا چوقۇنۇشنى ئىشقا ئاشۇر
سهۋهبىدىن ئـۆزلىرىنى جاھالهتپهرهسـلىك جهمئىيىتىـدىن ئىبـارهت بـۇ قاتارغـا 

  .قوشۇۋهتكهن
بۇ خىل جهمئىيهت، گهرچه ئالالھدىن باشقا ھهر قانداق ئىالھالرغا ئېتىقاد 
قىلمىسىمۇ، ئهمما ئالالھدىن باشقا مهئبۇدلىرىغا ئىالھلىقنىڭ ئهڭ گهۋدىلىك 

ھـدىن باشـقا ھۆكۈمرانلىـق ھوقۇقىغـا بويسـۇندى ئاالھىدىلىكىنى بېرىـپ، ئالال
نىـزام، -ھهمده بۇ ھۆكۈمرانلىق ئىمتىيازى تهرىپىدىن تۇرمـۇش تـۈزۈمى، قـانۇن

ئادهت، شۇنداقال بارلىق تۇرمۇش تهركىبلىرىنى قوبۇل -قىممهت قارىشى، ئۆرپ
جهمئىيهتنى ئىداره قىلىش ھهققىده، مهدھىيىگه اليىق ئـالالھ مۇنـداق ! قىلدى
  :دهيدۇ

                                   
ئالالھ نازىل قىلغان ئايهتلهر بويىچه ھۆكۈم قىلمايدىكهن، ئۇالر  كىكىملهر..... «

  )ئايهت-44مائىده سۈره ( ».كاپىرالردۇر
ق ئىداره قىلىنىدىغان كىشـىلهر ھهققىـده مهدھىـيىگه اليىـق ئـالالھ مۇنـدا

  :دهيدۇ

                                       

                                       

                                 
يهنى سهندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان ) يهنى قۇرئانغا(ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا «

نى )يهنى مۇناپىقالر(ئىمان كهلتۈردۇق دهۋالغان كىشىلهر ) تهۋراتقا ۋه ئىنجىلغا(كىتابالر 
ئۇالر ھالبۇكى، . نى شهيتاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى بولىۋاتىدۇىكۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئهرز

 نىسا سۈره( ».شهيتاننى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان، شهيتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ
  )ئايهت-60
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ئـۆز ) يهنى مۇنـاپىقالر(پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر !) ئى مۇھهممهد(«

ئارىسىدىكى دهتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغۇچه، ئاندىن سېنىڭ چىقارغان 
ھۆكۈمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسـىمۇ يۇقـالمىغۇچه ۋه ئـۇالر پۈتـۈنلهي 

  )ئايهت-65نىسا سۈره ( ».ۇچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇبويسۇنمىغ
ئالالھ، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهن، ئالالھنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرۈگهن، بىرال 
ئىالھقا چوقۇنۇشتىن چهتنهپ كهتكهن، ئالالھدىن ۋاز كىچىپ ھىبرىلىرىنـى ۋه 

ــى  ــالىرىنى(راھىبلىرىن ــلىقلىرى ۋه ئۆلىم ــي باش ــانالر) دىنى ــالھ قىلىۋالغ نى ئى
ــان قىلىــش ئــارقىلىق كۆرســىتىپ  يهھــۇدىي ۋه ناســاراالرنىڭ ئهھــۋاللىرىنى باي

چۈنكى ئـۇالر پهقهت ھىبرىلىـرى ۋه راھىبلىرىغـا بۈگـۈنكى كۈنـدىكى . بېرىدۇ
ئۆزلىرىنىـڭ ئارىسـىدىكى بىـر قىسـىم كىشـىلهرگه » مۇسۇلمانالر«ئاتالمىش 

ئالالھ يهھـۇدىي . نئاالھىده ئىمتىياز بهرگىنىگه ئوخشاش ئىمتىيازالرنى بهرگه
ــانى  ــوغلى ئىيس ــۇددى مهريهم ئ ــلىرىنى خ ــل قىلمىش ــۇ خى ــاراالرنىڭ ب ۋه ناس
پهرۋهردىگار بىلىپ، ئۇنى ئىالھالشتۇرۇپ، ئۇنىڭغـا چۇقۇنغىنىغـا ئوخشاشـال 

. ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش ھهرىكىتـى دېـدى) ئىبادهت قىلغىنىغا ئوخشاشال(
نىـڭ )ئىبـادهت(ۇپ، چوقۇنـۇش ئهمىلىيهتته بۇالرنىڭ ھهممىسى ئوخشـاش بولـ

كهتـكهن  نهپبولۇشىدىن ئىبارهت بۇ پرىنسـىپتىن چهتـ خاس پهقهت ئالالھقىال
بىـر ئالالھـدىن باشـقا «. دىنىدىن چهتـنهپ كهتـكهن بولىـدۇ نىڭئالالھ. بولىدۇ

  .دېگهن بۇ قهسهمنامىدىن چهتنهپ كهتكهن بولىدۇ» ھېچقانداق ئىالھ يوق
ــالمىش  ــۇ ئات ــرىمۇســۇلمانالر جهمئى«ب ــر قىســىم » يهتلى ــدىكى بى ئىچى

نـى )دىنـدىن خالىيلىشـىش(ئۇچـۇق دهھرىيلىشـىش -جهمئىيهتلهر، ئۇچـۇقتىن
يهنه  ،جاكــارالپ، ئىــالھ بىــلهن بولغــان مۇناســىۋىتىدىن ئــۆزىنى چهتــكه ئالــدى

ــرى  ــز«بهزىلى ــۆرمهت قىلىمى ــا ھ ــالمنى » دىنغ ــا ئىس ــدۇ، ئهمم دهپ جاكارالي
پهن -ئۇالر ئـۆزلىرىچه ئىلىـم. رىدۇئىجتىمائىي تۈزۈم ئىچىدىن سىقىپ چىقى

روھى دۇنيانى ئىنكار : بىلهن روھى دۇنيانى ئۆزئارا توقۇنۇش كېلىدۇ دهپ قاراپ
پهننى ئاساس قىلغان ئىجتىمائىي تۈزۈم بهرپا قىلىمىز دهپ جار -قىلىپ، ئىلىم

ئهمىلىيهتته ئۇ پهقهت بىر قىسـىم جاھىـل ئۇنسـۇرالرنىڭ نـادانالرچه . سالىدۇ
              .سهپسهتىسى
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يهنه بىر قىسـىملىرى بولسـا ئهمىلـي ھۆكۈمرانلىـق ھوقـۇقىنى ئالالھـدىن 
يامـان دېـگهن كـۆز قارىشـىغا -تاپشۇرۇپ بېرىپ، ئۆزىنىڭ ياخشـى غاباشقىالر

ئاندىن كېيىن بۇ ئۆزلىرى تۈزگهن قانۇنالرنى كۆتـۈرۈپ . ئاساسهن قانۇن تۈزىدۇ
ئهمىلىيهتته ! غانچىلىق قىلىدۇچىقىپ، بۇ ئالالھنىڭ قانۇنى دهپ قىپقىزىل يال

ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىر جاڭگالنىڭ بـۆرىلىرى بولـۇپ، ھهممىسـى چوقۇنـۇش 
نىڭ پهقهت ئالالھقا خاس بولۇشىدىن ئىبارهت بـۇ پرىنسـىپقا قارشـى )ئىبادهت(

  .ھهرىكهت قىلىدۇ
ئهگهر بىز بۇ نۇقتىنى مۇئهييهنلهشتۈرىدىغان بولساق، ئىسالمنىڭ بۇ خىل 

. لىككه قارىتا مهيدانىنى بىر ئېغىز سۆزگه يىغىنچاقالشقا بولىدۇجاھالهتپهرهس
يهنــى، ئىســالم، بــۇ خىــل جهمئىيهتلهرنىــڭ ھهممىســىنىڭ ئىســالملىقىنى ۋه 

  .قانۇنلۇقلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى رهت قىلىدۇ
كـۆز قىلىـپ -خىـل جهمئىيهتلهرنىـڭ ئـۆزلىرىنى كـۆز-ئىسالم بۇ خىلمۇ

ــوزۇنكىلىرىنى(رىنى ئېيتقــان شــۇئارلىرىنى، پىالكــاتلى ۋه ئىشــىك بېشــىغا ) ل
دهپ ھهل بېــرىلگهن تاختــايلىرىنى ياخشــى » ئىســالم«ئېســىپ ئــالتۇن بىــلهن 

چۈنكى، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئورتاق بىر ماھىيهتكه ئىگه، يهنى ..... كۆرمهيدۇ
پهقهت ) ئىبـادهت(بۇ جهمئىيهتلهرنىـڭ ھېچقايسىسـى تۇرمۇشـىنى چوقۇنـۇش 

پرىنسىپ ئاساسىغا بهرپا قىلمايدۇ، شـۇڭا، ئـۇ باشـقا ئالالھقا خاس دېگهن بۇ 
بــارلىق جهمئىــيهتلهر بىــلهن بىلــله يــولى باشــقا، مهنزىلــى بىــر بولغــان ھالــدا 

  .جاھالهتپهرهسلىك ئاالھىدىلىكىگه ئىگه
بۇ يهرگه كهلگهنده، بۇ بابتا مۇھاكىمه قىلماقچى بولغان ئهڭ ئاخىرقى بىر 

مۇ ئىسـالمنىڭ بۈگـۈنكى كۈنـدىكى، ئـۇ بولسـى. مهسىلىگه يېقىنالپ قالـدۇق
ـــارلىق  ـــان ب ـــچه بولغ ـــڭ ئاخىرلىشـــىش دهۋرىگى ـــا زاماننى ـــدىكى، ھهتت ئهتى

بـۇ يهرده، بىـز . ئىنسانىيهتنىڭ رىئال تۇرمۇشىدىكى يېتهكچىلىك پرىنسـىپى
مۇشۇ بابنىڭ بىرىنچى قىسمىدا مۇئهييهنلهشتۈرگهن ئىسـالمى جهمئىيهتنىـڭ 

نىـڭ )ئىبادهت(بارلىق ئىشالردا چوقۇنۇش ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكى ۋه ئۇنىڭ 
ئالالھ ئۈچۈنال بولۇشىدىن ئىبارهت بۇ پرىنسىپنى بهرپا قىلىشىمىزغا يـاردىمى 

  .بولىدۇ
بــــۇ ماھىيهتلىــــك ئاالھىــــدىلىكىنى مۇئهييهنلهشــــتۈرۈش، تۆۋهنــــدىكى 

  :مهسىلىلهرگه كهسكىنلىك بىلهن جاۋاب بېرىدۇ
ىنىـدىغان پرىنسـىپ نـېمه؟ ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنـى بهرپـا قىلىشـتا تاي
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ئالالھنىڭ دىنى ۋه ئالالھ ئىنسانىيهتنىڭ  تۇرمۇشى ئۈچۈن كۆرسىتىپ بهرگهن 
  يولىمۇ؟ ياكى ھهر قانداق بىر خىل ئىنسانىۋى رىئاللىقمۇ؟

ئىسالمنىڭ بۇ مهسىلىلهرگه قارىتا جاۋابى، ھهم ئىككىلىنىپ قهتئىي بىر 
الدى بولـۇپ تـۇرۇپ قـېلىش قارارغا كېلهلمهسلىك ئهمهس، ھهم بىـردهم ئارىسـ

ــۈل  ــۇپ، پۈتك ــكىن بول ــايىن كهس ــاۋابى ئىنت ــڭ ج ــى، ئۇنى ــتىن، بهلك بولماس
ئىنســانىيهتنىڭ تۇرمۇشــى تايىنىــدىغان پرىنســىپ ئالالھنىــڭ دىنــى ۋه ئــالالھ 

بىر ئالالھدىن باشـقا «. تۇرمۇش ئۈچۈن بهلگىلهپ بهرگهن يول بولۇشى كېرهك
دېگهن  »سساالم ئالالھنىڭ ئهلچىسىھېچقانداق ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيھى

بۇ گۇۋاھلىـق كهلىمىسـى، ئىسـالمنىڭ بىرىنچـى تـۈۋرۈكى بولـۇپ، ئهگهر بـۇ 
پرىنسىپ بهرپـا قىلىنمىسـا، ئۇنـداقتا بـۇ گۇۋاھلىـق كهلىمىسـى ھهم ۋۇجۇدقـا 

پهقهت ئـالالھ ) ئىبادهتنىـڭ(چىقمايدۇ، ھهم ئهمىلىيلهشمهيدۇ، چوقۇنۇشـنىڭ 
نىڭ ئهلچىسى تهرىپىـدىن بـۇ چوقۇنـۇش ئۇسـۇلىنى ئۈچۈنال بولۇشى ھهم ئالالھ

قوبــۇل قىلىــپ، بــۇ پرىنســىپنى قىلــچه ئىككىلهنمهســتىن ئېتىــراپ قىلىــپ، 
كېسىل ئىتائهت قىلمىغـۇچه بـۇ كهلىـمه -قىلچه ئارىسالدى بولماستىن ئۈزۈل

  :ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                  
پهيغهمــبهر ســىلهرگه بهرگهننــى ئــېلىڭالر، پهيغهمــبهر چهكلىــگهن نهرســىدىن «

  )ئايهت-7ھهشىر سۈره ( ».....چهكلىنىڭالر
  :ئۇالپال ئىسالم مۇنداق سورايدۇ

                
-140سۈره بهقهره ( »ىلهمدۇ؟سىلهر ئوبدان بىلهمسىلهر ياكى ئالالھ ئوبدان ب..... «
  )ئايهت

  :جاۋابى

                    
  )ئايهت-216سۈره بهقهره ( ».....ئالالھ بىلىدۇ، سىلهر بىلمهيسىلهر..... «
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  )ئايهت- 85بهنى ئىسرائىل ره سۈ( ».سىلهرگه پهقهت ئازغىنه ئىلىم بېرىلگهن..... «
ھهممىنــى بىلگــۈچى، يــاراتقۇچى، رىزىــق بهرگــۈچى بولغــان زات، ئانــدىن 

پهقهت ئۇنىــڭ دىــنىال تۇرمــۇش يــولىنى ئىــداره قىلىــپ، . ھۆكــۈمران بوالاليــدۇ
ئىنسـانىيهتنىڭ رىئـال تۇرمۇشـىغا . تۇرمۇشتا تايىنىدىغان پرىنسىپ بوالاليـدۇ

تهشهببۇسـىنىڭ ھهممىسـى چېرىكلىـك ۋه كهلسهك، ئۇالرنىڭ كۆز قارىشى ۋه 
، بۇ خىل تۇرمۇش ئازغىنه دۇتوغرا يولدىن چهتنهپ كېتىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرى

بىلىمگه ئېرىشـكهن يـاكى پۈتـۈنلهي ھهقىقىـي بىلىمـى بولمىغـان يـارالغۇچى 
  !بولغان ئىنسانالرنىڭ بىلىمى ئاساسىغا قۇرۇلىدۇ

يــولى بولســا قىلــچه ئالالھنىــڭ دىنــى بولســا ئادىــل، ئىســالمى تۇرمــۇش 
مۈجمهل ئهمهس، ئۇ ئىمان كهلىمىسىنىڭ ئىككىنچى مـۇھىم ئـامىلى بولغـان 

دېـگهن كهلىـمه تهرىپىـدىن » مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىـڭ ئهلچىسـى«
ـــارلىق پرىنســـىپ  ـــڭ ئهلچىســـى يهتكـــۈزگهن ب ـــۇ ئالالھنى بهلگىلىنىـــدۇ، ئ

مهلۇم ئىشتا، ئهگهر . ۇخاراكتېرلىك قۇرئان ئايهتلىرى دائىرىسىده بهلگىلىنىد
ــۈم  ــاخىرقى ھۆك ــايهت ئهڭ ئ ــداقتا، ئ ــا، ئۇن ــمه بولس ــق بهلگىلى ــايهتته ئېنى ئ
ــۇل  ــادى قوب ــىي ئىجتىھ ــڭ شهخس ــالم مۇتهپهككۇرلىرىنى ــابلىنىدۇ؛ ئىس ھېس
قىلىنمايدۇ؛ ئهگهر ئايهتته ئېنىق بهلگلىمه بولمىسـا، ئانـدىن مۇتهپهككـۇرالر 

رولىنـى جـارى قىلدۇرىـدۇ، لـېكىن  نىڭ ئىجتىھادى ئۆز)مۇپهسسىر ئۆلىماالر(
ئۇالرنىىڭ ئىجتىھادى چوقۇم ئالالھ بهلگىلىگهن ئىسالمى يولـدا ئهسـلىده بـار 
بولغان بارلىق پرىنسىپالرغا ئهمهل قىلىنىشى، ئۆزلىرىنىڭ خىيـالى ۋه ياخشـى 

  .كۆرگىنىنى ئاساس قىلماسلىقى كېرهك
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                               
ئهگهر سىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا ئالالھقا ۋه ..... «

  )ئايهت-59سۈره نىسا ( ».....پهيغهمبهرگه مۇراجىئهت قىلىڭالر
ئى خۇالسـه چىقىرىشـتا ئهمهل ىشهخسىي ئىجتىھاد ۋه ئومۇملـۇقتىن جـۈز

لىمه پرىنسىپالر ھهممه ئېتىراپ قىلىدىغان، كۆپچىلىككه قىلىنىدىغان بهلگى
ئۇ ئوخشاشـال ئېنىـق بولۇشـى، مهزمـۇنى مـۈجمهل . تونۇشلۇق بولۇشى كېرهك

ھهر قانداق ئادهمنىڭ ئۆزىنىڭ بىلگىنىچه قانۇن بهلگىلهپ . بولماسلىقى كېرهك
هڭ ئالالھنىـڭ ئ. ھهم ئۇنى، بۇ ئالالھنىڭ قانۇنى، دهپ بىلجىرلىشىغا بولمايدۇ
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ـــده  ـــڭ ئىلكى ـــارلىق ھوقۇقنىـــڭ ئالالھنى ـــۇقىنى، ب ـــق ھوق ـــالى ھۆكۈمرانلى ئ
نىڭ ۋه ياكى ھهر قانـداق بىـر »پارتىيه«نىڭ ياكى مهلۇم »خهلق«ئىكهنلىكىنى، 

ئىنسـاننىڭ قولىـدا ئهمهس ئىكهنلىكىنــى ئاشـكارا جاكـارلىمىغۇچه بولمايــدۇ؛ 
ھنىــڭ ھهقىقىــي ئالالھنىـڭ كىتابىغــا قــايتىش ۋه پهيغهمبهرنىـڭ يولىــدىن ئالال

مهقســىتى ئۈســتىده ئىــزدىنىش ئالدىــدا، شهخســىنىڭ ئىجتىھــادى ۋه جــۈزئى 
ئى خۇالسـه ىشهخسـىنىڭ ئىجتىھـادى ۋه جـۈز. خۇالسىسى ھـېچ گهپ ئهمهس

چىقىرىدىغان بۇ خىل ھوقۇققا ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن ئـۆزىنى ھوقۇققـا ئىـگه 
هلـۇم بىـر تـارىخى خـۇددى ياۋرۇپـادا م. دهۋالغان بارلىق كىشىلهر ئىـگه ئهمهس

دهۋرده روھانىيالر ھاكىمىيىتى ياكى دىنى ھاكىمىيهت سىياسىتى ئهۋج ئالغانغـا 
ئالالھنىڭ . لېكىن ئىسالمنىڭ ئۇنىڭ بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوق. ئوخشاش

. ئهلچىسىدىن باشقا ھېچكىمنىڭ ئالالھنىـڭ نامىـدىن سۆزلىشـىگه بولمايـدۇ
  .قانۇنىنىڭ ئۆلچىمى بوالاليدۇپهقهت قۇرئان ئايهتلىرىال ئالالھنىڭ 

ــرهك« ــۇن بولۇشــى كې ــيهتكه ئۇيغ ــن ئهمىلى ــا » دى ــۇم خات ــۇ ئۇق ــگهن ب دې
توغرا، ئىسالم ئهمىلىيهتكه ئۇيغـۇن، . چۈشىنىلدى، ھهمده خاتا ئىشلىتىلدى

  لېكىن ئۇ قايسى خىل ئهمىلىيهتنى كۆرسىتىدۇ؟
ىڭ يولىغا ئۇ بولسا ئىسالم ئۆزى بهرپا قىلغان ئهمىلىيهت بولۇپ، ئۇ ئۆزىن

ئاساسهن، ئىنسانىيهتنىڭ تۇغمـا تهبىئىتـى بىـلهن تامـامهن مـاس كېلىـدىغان، 
ــيهت  ــان ئهمىلى ــۇن بولغ ــا ئۇيغ ــي ئېھتىياجىغ ــارلىق ئهمىل ــانىيهتنىڭ ب ئىنس

بۇ ئېھتىياجالرنى ھهممىنى بىلگۈچى، ھهممىنى ياراتقۇچى ئـالالھ ). رىئاللىق(
  .بهلگىلىگهن

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                          
ياراتقان زات بىلمهمدۇ؟ ئۇ شهيئىلهرنىڭ نازۇك تهرهپلىرىنى بىلگۈچىدۇر، ) مهخلۇقاتنى(«

  )ئايهت-14مۇلىك سۈره ( ».ھهممىدىن تولۇق خهۋهرداردۇر
ــيهت  ــاللىق(ئىســالم ئهمىلى ــا)رىئ ــا  ق ــۈزلهنگهن ۋاقىتت ــاللىق (ي ــداق رىئ قان

ــنهزهر بولىشــىدىن ــر ) قهتئىي ــۇنى بى ــۇنى مۇئهييهنلهشــتۈرۈپ، ئ ــۇ ئ ھهرگىزم
يۆلهنچۈك بىلهن تهمىنلهپ، ئۇنىڭغا بىـر قـانۇنلۇق ھوقـۇقنى بېرىـپ، ئۇنىـڭ 
ئۈچۈن بىر ۋىۋىسكا ئهكىلىپ ئىگىز ئېسـىپ قويماسـتىن، بهلكـى ئىسـالمنى 
ـــــلىكىنى  ـــــكه تېگىش ـــــۆلچهپ، مۇئهييهنلهشتۈرۈش ـــــپ ئ ـــــۆلچهم قىلى ئ
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ئهگهر ئۇ . ئىنكار قىلىشقا تېگىشلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ .مۇئهييهنلهشتۈرىدۇ
بۇ رىئاللىقتىن قانائهت ھاسىل قىلمىسا، يېڭىدىن بىر رىئاللىق بهرپا قىلىپ، 

مانــا بــۇ . ئىسـالمنىڭ رىئــاللىقىنى ئــۇ ئـۆزى بهرپــا قىلغــان رىئـاللىق قىلىــدۇ
ي دېگهننىـڭ ھهقىقىـ» دىن ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن بولۇشى كېرهك«ئىسالمدىكى 

بۇ بهلكىم مۇنداق سـۇئالنى ! مهنىسى بولۇپ، مانا بۇ ئىسالمنىڭ توغرا ئۇقۇمى
  :ئوتتۇرىغا چىقىرىشى مۇمكىن

سـائادىتىنى بهرپــا قىلىشــتا، ئۇالرنىــڭ -ئهجىبـا ئىنســانىيهتنىڭ بهخــت«
  »ئهمىلىيىتىنى ئۆلچهم قىلىش كېرهك ئهمهسمۇ؟

قويغـان سـۇئال ۋه بۇ سۇئالغا جاۋاب بېرىشته، بىز يهنه ئىسالم ئوتتۇرىغـا 
  :ئۇنىڭ جاۋابىغا قايتىشىمىز زۆرۈر

                
سۈره بهقهره ( ».....سىلهر ئوبدان بىلهمسىلهر ياكى ئالالھ ئوبدان بىلهمدۇ؟..... «

  )ئايهت-140

                    
  )ئايهت-216سۈره بهقهره ( ».....رئالالھ بىلىدۇ، سىلهر بىلمهيسىله..... «

دهل ئالالھ نازىل قىلغان، پهيغهمبىرىمىز يهتكۈزگهنـدهك، ئىنسـانىيهتنىڭ 
نـاۋادا، كىشـىلهر . سائادىتى ئالالھنىڭ قانۇن دائىرىسى ئىچىده بولىـدۇ-بهخت

سائادىتى بىلهن ئالالھنىڭ قانۇنىنى ئۆزئارا زىـددىيهتلىكته -ئۆزلىرىنىڭ بهخت
خىيــالالر -، ئۇنـداقتا، ئــۇالر ئالـدى بىــلهن ئورۇنسـىز غهمھـېس قىلىـپ قالســا

  :ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ. تهرىپىدىن ئازدۇرۇلغان بولىدۇ

                                     

                                     
يهنى پهيغهمبهر ۋه (شۈبھىسىز ھىدايهت - ئۇالرغا پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن شهك..... «
. كهلگهن تۇرۇقلۇق، ئۇالر پهقهت گۇمانغىال ۋه نهپسىلىرىنىڭ خاھىشىغىال ئهگىشىدۇ) قۇرئان

يهنى دۇنيا ۋه (ىڭ ئىلكىدىدۇر ئىنسان نېمىنى ئارزۇ قىلسا شۇ بوالمدۇ؟ ئاخىرهت ۋه دۇنيا ئالالھن
 25- 23نهجىم سۈره ( »).ئاخىرهتتىكى ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئالالھنىڭ خاھىشى بويىچه بولىدۇ

  )ئايهت
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ھهر قانـداق بىـر ئـادهم ئۆزىنىـڭ ..... دىن، ئـۇالر كـاپىرالردۇرىچنئىككى
سائادىتىنى ئالالھنىڭ قـانۇنى بىـلهن زىـت كېلىـدىكهن، دهپ قـارايمهن -بهخت
هن، ئۇنداقتا ئۇ، بۇ دىننىڭ ئىچىده بىر دهقىقىمۇ تۇرالمايدۇ، شۇنداقال دهيدىك

  !يهنه ئىسالم چوڭ ئائىلىسىنىڭ بىر ئهزاسىمۇ بواللمايدۇ
  

  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
  
بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانـداق ئىـالھ يـوق، مـۇھهممهد «نېمه ئۈچۈن . 1

ــڭ ئهلچىســى ــى ب» ئهلهيھىسســاالم ئالالھنى ــگهن كهلىمىن ــڭ دې ــر مۇئمىننى ى
  تۇرمۇشىنى بهرپا قىلىشتىكى مۇكهممهل پرىنسىپ دهيمىز؟

ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ ئهڭ روشهن ماھىيهتلىك ئاالھىـدىلىكى نـېمه؟ . 2
  چوقۇنۇش قايسى جهھهتلهرده ئىپادىلىنىدۇ؟

  قانداق ئهھۋالدا ئىسالم ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى يۇقىتىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن؟. 3
  دېگهن نېمه؟ ئىسالمى ئېتىقاد قارىشى. 4
ئىسالمى جهمئىيهت قانداق بارلىققا كېلىدۇ؟ ئۇنىـڭ بارلىققـا كـېلىش . 5

  يولى يهنه قانداق بولىدۇ؟
جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهت دېگهن نېمه؟ ئىسالمنىڭ ئۇنىڭغا قارىتا . 6

  مهيدانى قانداق بولىدۇ؟
دېگهن كىشىلهرنىڭ دىندىن چهتنهپ كېتىشى قانداق » مۇسۇلمان«مهن . 7

  لىدۇ؟بو
ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنى بهرپا قىلىشتا تايىنىدىغان پرىنسىپ نېمه؟ . 8

ئالالھنىڭ دىنى ۋه ئالالھ ئىنسانىيهتنىڭ تۇرمۇشى ئۈچۈن كۆرسىتىپ بهرگهن 
  يولمۇ ياكى ھهر قانداق بىر خىل ئىنسانىۋى رېئاللىقمۇ؟

  دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟» دىن ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولۇشى كېرهك«. 9
  

  كائىناتنىڭ بۈيۈك قانۇنى

نىڭ پهقهت ئـالالھ ئۈچـۈنال بولۇشـىنى ئاسـاس )ئىبادهت(ئىسالم چوقۇنۇش 
تۇرمۇشـــىدا ) ئهمىلــي(قىلىــپ، كىشــىلهرنىڭ ئىچكــى دۇنياســـى ۋه رىئــال 
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ـــۇ خىـــل چوقۇنۇشـــنى  ـــۇرۇپ چىقىـــدۇ، ھهمـــده ب ئېتىقادنىـــڭ بىناســـىنى ق
ق ھهمـمه تهرهپلىرىـده كىشىلهرنىڭ ئېتىقاد، دىنى ئهمهلـلهر ۋه قـانۇن قاتـارلى

ئىسالم پهقهت بۇ خىل چوقۇنـۇش، بـۇ خىـل شـهكىلنى ئاسـاس . ن قىلىدۇاناماي
بىـر ئالالھـدىن باشـقا «قىلىپ، پهقهت ئالالھ ئۈچـۈنال بولغـان ۋاقىتتـا، ئانـدىن 

ــــوق ــــالھ ي ــــداق ئى ــــىنى » ھېچقان ــــي مهنىس ــــڭ ئهمىل ــــگهن كهلىمىنى دې
ۇسۇلىنى پهقهت ئالالھنىڭ مۇئهييهنلهشتۈرگهن بولىدۇ، بۇ خىل چوقۇنۇشنىڭ ئ
مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم «ئهلچىسى ئارقىلىق قوبۇل قىلغان ۋاقىتتـا، ئانـدىن 

ـــــڭ ئهلچىســـــى ـــــۇنىنى » ئالالھنى ـــــي مهزم ـــــڭ ئهمىل ـــــگهن كهلىمىنى دې
  .مۇئهييهنلهشتۈرگهن بولىدۇ

ئىسالم بۇ ئاساستا ئۆزىنىڭ پۈتكۈل بىناسىنى بهرپا قىلىپ، شۇنىڭ بىلهن 
ــدىن با« ــر ئالالھ ــۇھهممبى ــوق، م ــالھ ي ــداق ئى ــاالم هشــقا ھېچقان د ئهلهيھىسس

ــڭ ئهلچىســى ــڭ » ئالالھنى ــۇش يولىنى ــى ئىســالمى تۇرم ــۇ كهلىمىن ــگهن ب دې
ــاپىتىنى ســۈرهتلهپ، ئۇنىــڭ  ــارقىلىق ئۇنىــڭ قىي ــۇ ئ نامايهندىســى قىلىــپ، ب

ئىسالم بۇ خىـل ئـۆزگىچه شـهكىلدىكى ئېتىقـاد . ئاالھىدىلىكىنى بهلگىلهيدۇ
لغان ۋاقىتتا، ئۇنىڭ كىشـىلهرگه تونۇشـلۇق بولغـان بـارلىق بىناسىنى بهرپا قى

بۇ نۇقتا، ئىسالمى دۇنيا قاراشتىكى . تۈزۈملهردىن پهرقلىنىدىغان تۈزۈمى بولىدۇ
ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پرىنسىپقا تهۋه بولۇپ، ئۇ پهقهت ئىنسانىيهتنىڭ 

ئىناتنىــڭ مهۋجۇتلــۇقىنى چۈشــهندۈرۈپال قالماســتىن، بهلكــى يهنه پۈتكــۈل كا
ــۇ يهنه پهقهت  ــا، ئ ــر ۋاقىتت ــلهن بى ــڭ بى ــهندۈرىدۇ؛ بۇنى ــۇقىنى چۈش مهۋجۇتل
ئىنسانىيهتنىڭ تۇرمۇش يولىال ئهمهس، بهلكى يهنه پۈتكۈل كائىناتقا مهنسۇپ 

  .بولغان بىر يول
پۈتكــۈل كائىنــات ئالالھنىــڭ : ئىســالمى دۇنيــا قاراشــنىڭ ئاساســى بولســا

ڭ ئۇنى يارىتىشنى ئىراده قىلىشى بىلهن ئۇ ياراتقان مهخلۇقاتى بولۇپ، ئالالھنى
يارىتىلغان، ھهمده ئالالھ كائىنات ۋه ئۇنىڭدىكى ھهر خىل تهركىـبلهر ئۈچـۈن 
ماس ھالدىكى ھهرىكهت قانۇنىيىتىنى ئورۇنالشتۇرغان، يهنى كائىناتنىڭ ماكرو 
ۋه مىكرو جهھهتلهردىكـى ھهرىكهتلىـرىگه رېتىملىـق تهرتىـپ بهلگىلىـگهن، 

  :اق دهيدۇئالالھ مۇند

                                      
- دهيمىز» ۋۇجۇدقا كهل«: بىز بىرهر شهيئىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرمهكچى بولساق، ئۇنىڭغا«
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  )ئايهت-40 نهھلسۈره ( ».ده ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

                       
ئۇنىڭغا ) ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچه(ئالالھ ھهممه نهرسىنى ياراتتى، ئاندىن ..... «

  )ئايهت-2فۇرقان سۈره ( »).مۇكهممهل قانۇن بهلگىلىدى(مۇناسىپ 
كائىناتنىـــڭ مهۋجۇتلىقىنىـــڭ بىـــر ئارقـــا كۈرۈنىشـــى بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ 

ىر خىل قانۇن ب. قىلىپ تۇرىدۇ) كونتىرول(ئارقىسىدا، بىر كۈچ ئۇنى باشقۇرۇپ 
بۇ خىل . بىر خىل قانۇن ئۇنى تهڭشهپ تۇرىدۇ. ئۇنى ھهركهتلهندۈرۈپ تۇرىدۇ

كائىناتنىـــڭ مهۋجۇتلۇقىنىـــڭ ھهر قايســـى ســـاھهلىرى ئوتتۇرىســـىدا قـــانۇن 
ماسالشتۇرۇش رولىنى ئويناپ، ئۇالرنىـڭ بـارلىق ھهرىكىتىنـى تهشـكىللهيدۇ، 

ــدۇ، قااليمى ــۇپ قالماي ــۇالر توقۇنۇش ــلهن ئ ــڭ بى ــدۇ، بۇنى ــۇپ كهتمهي ــان بول ق
چىقمايــدۇ، » چاتـاق«زىـددىيهت كېلىـپ چىقمايـدۇ، ھهرىكىتىــدىن تۇيۇقسـىز 

ئــالالھ  -ئۇالرنىــڭ ئــۇزۇن مۇددهتلىــك، تهرتىپلىــك ھهرىكىتىنىــڭ توختىشــى
خۇددى پۈتكـۈل كائىناتنىـڭ . ئىراده قىلغان ئهڭ ئاخىرقى مۇددهتكىچه بولىدۇ
ه، ئـۇنى ھهرىكهتلهنـدۈرۈۋاتقان مهۋجۇتلۇقى ئۇنى باشـقۇرۇۋاتقان ئاشـۇ كـۈچك

قانۇنىيهتكه، ئۇنى تهڭشهپ تۇرۇۋاتقان قـانۇنىيهتكه بويسـۇنغىنىغا ئوخشـاش، 
كائىناتتا ھهر قانداق بىر دهقىقىده بۇ كۈچكه قارشىلىق قىلىش، بۇ قانۇنىيهتنى 

الپلىق قىلىش بولۇپ باقمىغان، ئۇ ئىزچىل ىئىنكار قىلىش، بۇ قانۇنىيهتكه خ
ك ھالـدا ئـۆز ھهرىكىتىنــى ئېلىـپ بېرىۋاتىـدۇ، ئـالالھ ئىــراده تـۈرده تهرتىپلىـ

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. قىلمايدىكهن، ئۇ گۇمران بولمايدۇ، چاتىقى چىقمايدۇ

                                  

                                          

                                            

          
يهنى (شۈبھىسىزكى، پهرۋهردىگارىڭالر ئالالھ ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ئالته كۈنده «

ئهرش ئۈستىده قارار قالدى، ) ئۆزىنىڭ ئۇلۇقلۇقىغا اليىق رهۋىشته(، ئاندىن )ده ياراتتىئالته دهۋر
كۈندۈزنى ياپىدۇ، كېچه بىلهن ) يهنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلهن(ئالالھ كېچه بىلهن 
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؛ ئالالھ قوياش، ئاي )يهنى داۋاملىق ئورۇن ئالمىشىپ تۇرىدۇ(بىرىنى قوغلىشىدۇ -كۈندۈز بىر
رنى ئالالھنىڭ ئهمرىگه بويسۇندۇرۇلغۇچى قىلىپ ياراتتى، يارىتىش ۋه ئهمر قىلىش ۋه يۇلتۇزال

ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى . راستىنال ئالالھنىڭ ئىلكىدىدۇر) يهنى كائىناتنى تهسهررۇپ قىلىش(
  )ئايهت-54ئهئراف سۈره ( ».ئالالھنىڭ دهرىجىسى كاتتىدۇر

تۇغمـــا تهبىئىتىنـــى  ئىنســـان كائىناتنىـــڭ بىـــر ئهزاســـى، ئىنســـاننىڭ
باشقۇرۇۋاتقان قانۇنىيهت، پۈتكۈل كائىنـاتنى باشـقۇرۇۋاتقان قـانۇنىيهت بىـلهن 

ــوق ئهمهس ــۇ قىلــچه مۇناســىۋىتى ي ــدهك، . ھهرگىزم ــاتنى ياراتقان ــالالھ كائىن ئ
ئىنساننىمۇ ياراتتى، ئىنساننىڭ ماددى قۇرۇلمىسى تۇپراقتىن ئېلىنغان، ئالالھ 

ـــۇ تـــۇپراق  ـــ)الي(ب ـــده ئهســـلىده بولمىغـــان بهزى ا تۇپراقنىـــغ ڭ ماھىيىتى
ســاننى يـاراتتى، ئۇنىــڭ نئاالھىـدىلىكلهرنى ئاتـا قىلىــپ، ھاياتلىققـا ئىـگه ئى

ئىنساننىڭ . تهمىناتى ئالالھنىڭ ئىنچىكه ئورۇنالشتۇرۇشى ئارقىلىق پۈتۈلگهن
تهن قۇرۇلمىسى جهھهتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇنىڭ ئالالھ بهلگىلىگهن تهبىئى 

ه ئۇ خالىسۇن ياكى خالىمىسۇن، بويسۇنۇشى ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى قانۇنىيهتك
ئانىسـىنىڭ ئىرادىسـى -زمۇ ئۆزىنىڭ ئىرادىسى ياكى ئاتاىھهرگ. بىلهن بولىدۇ

ئانىسى قوشۇلۇشى كېرهك، لېكىن ئۇ ئىككىسـى بۇۋاققـا -ئهلۋهتته ئاتا(بىلهن 
ئاتــا  بېرىــپ، ســاغالملىق ق، ئۇنىڭغــا ھايــاتلى)ھايــاتلىق بهخــش ئېتهلمهيــدۇ

قىلىنمايدۇ، قانۇنىيهت بويىچه، ئالالھ بهلگىلىگهن ھامىلىدارلىق مهزگىلـى ۋه 
ئۇ، ئالالھ بهلگىلىـك نىسـبهتته . تۇغۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق بۇ دۇنياغا كېلىدۇ

ياراتقان ھاۋادىن نهپهسلىنىدۇ، نهپهسلىنىش قېـتىم سـانى ۋه ئۇسـۇلىنى ئـالالھ 
چلىقى، ئۇسسـۇزلۇقى، يىيىشـى، ئۇنىڭ سـېزىمى، ئـاغرىقى، ئـا. بهلگىلهيدۇ

ــ ــى ھهزى ــلهن ..... قىلىشــى مئىچىشــى، يېمهكلىكلهرن ــز گهپ بى ــر ئېغى بى
ئېيتقانـدا، ئۇنىــڭ ھايــات ياشىيالىشـى، ئۆزىنىــڭ ئىرادىســى ۋه ئىختىيــارىچه 

. تاللىشى بىلهن بولمايدۇ، بهلكى ئالالھ بهلگىلىگهن قانۇنىيهت بويىچه بولىدۇ
ىڭـدىكى بـارلىق جـانلىق ۋه جانسـىزالر بىـلهن بۇ جهھهتته، ئۇ كائىنات ۋه ئۇن

ئوخشــاش بولــۇپ، ئالالھنىــڭ ئىرادىســى، بهلگىلىمىســى ۋه قــانۇنىيىتىگه 
  .شهرتسز بويسۇنىدۇ

كائىناتنى ياراتقان، ئىنساننىمۇ ياراتقـان، ھهمـده ئىنسـانىيهتنى كائىنـات 
ــاكتۇر،  ــالالھ پ ــانۇنىيهتلهرگه بويســۇندۇرغان ئ ــارلىق ق ــگهن ب ئۈچــۈن بهلگىلى

دهل شۇ زات، ئىنسانىيهت ئۈچۈن بۈيۈك ئىسـالمى قـانۇن . هممىدىن ئۇلۇغدۇرھ
تۈزۈپ بىرىپ، ئىنسـانىيهتنىڭ تۇرمۇشـىدىكى ئىختىيـارى تالاليـدىغان ئاشـۇ 
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قىسىمنى ئىسالمى قانۇن ئارقىلىق تهشـكىللهپ، ئۇالرنىـڭ تۇرمۇشـى بىـلهن 
ــــانۇنىيتىنى  ــــڭ ق ــــى كائىناتنى ــــپ، ئىككىس ــــگه قىلى ــــردهكلىككه ئى بى

بۇ ئاساستىن ئېلىپ ئېيتقاندا، . تۇرىسىدىكى ماسلىقنى ئهمهلگه ئاشۇردىئوت
ئىسالمى قانۇن، پهقهت ئىنسانىيهتنىڭ تۇغما تهبىئىتى ۋه پۈتكۈل كائىناتنىڭ 
مهۋجۇتلۇقىغا يېتهكچىلىك قىلىدىغان ئىالھى قانۇن بولۇپ، بىردهك ماسالشقان 

ــوڭ سىســتېمىغا پهرۋه ــايهت چ ــدا ئورۇنالشــتۇرۇلغان غ ــدىن ھال ــار تهرىپى ردىگ
  .بهلگىلهنگهن ئومۇمى قانۇننىڭ بىر قىسمى

ـــ ـــۈمله س ـــر ج ـــڭ ھهر بى ـــر ۆئالالھنى ـــۇيرۇقى، ھهر بى ـــر ب زى، ھهر بى
چهكلىمىسى، ھهر بىر ۋهدىسى، ھهر بىـر ئاگاھالندۇرۇشـى، ھهر بىـر قـانۇنى، 
ھهر بىـــر كۆرسهتمىســـى قاتارلىقالرنىـــڭ ھهممىســـى كائىناتنىـــڭ ئومـــۇمى 

  .قىسمىدۇرقانۇنىنىڭ تهركىبى 
بىــز كۆرۈۋاتقــان ھهر بىــر دهقىقىــده يــۈز بېرىۋاتقــان ئىشــالر، ئــالالھ 

لىشـىۋاتقان ئالالھنىـڭ يبهلگىلىگهن مهڭگۈلـۈك ھهقىقهتـكه ئاساسـهن ئهمىلى
تهقدىرى بولۇپ، تهبىئىي قانۇنىيهت، يهنه ئالالھ بهلگىلىگهن بـارلىق كائىنـات 

ــ ــوغرىلىقى ۋه ھهقىقىيلىك ــايىن ت ــڭ ئىنت ــا قانۇنىيىتىنى ى دهپ ئاتىغىنىمىزغ
  .ئوخشاش، بۇ تهركىبى قىسىمالرمۇ ئوخشاشال ئىنتايىن توغرا، ھهم ھهقىقىي

ئالالھنىڭ ئىنسـانىيهتنىڭ تۇرمۇشـىنى قـۇرۇپ چىقىشـى ئۈچـۈن تـۈزۈپ 
بهرگهن بۈيۈك ئىسالم قانۇنى، بۇ مهنادىن ئېلىپ ئېيتقاندا، پۈتكۈل كائىناتنىڭ 

نىـڭ ئومـۇمى قـانۇنىيىتى بىـلهن ئۆزئـارا تانيهنى ئـۇ كائى. قانۇنى ھېسابلىنىدۇ
شۇڭا، ئىسالم . قوشۇلۇپ، ئۇنىڭغا ماسالشقان ھالدا بىردهكلىككه ئىگه بولىدۇ

قانۇنىغا ئهمهل قىلىش، ئىنسانىيهتنىڭ تۇرمۇشـى بىـلهن كائىنـات ھهرىكىتـى 
ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىقنى ئهمىلىلهشتۈرۈشتىن ئىبارهت بۇ بىر زۆرۈرىيهتتىن 

ئېنىقــراق ئېيتقانـدا، ئـۇ ئىنســاننىڭ ئـۆزىگه خـاس بولغــان  .كېلىـپ چىققـان
تهبىئى قـانۇنىيىتىنى ئىـداره قىلىـش ۋه ئىنسـاننىڭ تاشـقى پائالىيهتلىرىنىـڭ 
قانۇنىيىتىنى ئىداره قىلىش ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىقنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـتىن 
ئىبــارهت بــۇ بىــر زۆرۈرىيهتــتىن كهلــگهن، تېخىمــۇ ئېنىقــراق ئېيتقانــدا، ئــۇ 

ىنسـاننىڭ ئـۆزىگه خـاس خـاراكتېرى بىـلهن سـىرتقى ئىپادىسـىنىڭ ئۆزئــارا ئ
  .ماسالشتۇرۇلۇشىدىن ئىبارهت زۆرۈرىيهتتىن كهلگهن

ئىنســانىيهت بــارلىق كائىنــات قــانۇنىيىتىنى ئىگهللىيهلمىگهنلىكــى، ھهم 
كائىنــــات ئومـــــۇمى قانۇنىيىتىنىـــــڭ ھهر قايســـــى تهرهپلىرىنـــــى تولـــــۇق 
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ر ئىنساننىڭ تۇغما تهبىئىتىنى ئىداره قىلىپ، بۇ بىلهلمىگهنلىكى، ھهتتا ئۇال
ئــارقىلىق ئــۇالرنى شــۇ ئىنســانۋىيلىك قــانۇنىيىتىگه بويسۇندۇرۇشــقا قارىتــا، 

ياقتۇرماسـلىقىدىن قهتئىيـنهزهر، ھېچقانـداق مـۇكهممهل -ئۇالرنىـڭ يـاقتۇرۇش
تونۇشقا ئىگه بواللمىغانلىقى سهۋهبلىك، ئۇالرنىڭ ئىنسـانىيهت تۇرمۇشـى ۋه 

اتنىـــڭ ھهرىكىتــــى ئوتتۇرىســـىدىكى مــــۇتلهق ماســـلىقنى ۋۇجۇتقــــا كائىن
چىقىرىــدىغان، ھهتتــا ئىنســاننىڭ ئــۈزىگه خــاس تۇغمــا تهبىئىتــى ۋه تاشــقى 
پائالىيهتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىقنى ۋۇجۇتقا چىقىرىدىغان بىر خىل تۈزۈم 

بۇ خىل يۈكسهك ئىمتىيازغا ئىگه . مۇمكىن ئهمهس ۈپ چىقالىشى ھهرگىزتۈز
الاليدىغىنى، پهقهتال كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى، ئىنسانالرنىڭ ياراتقۇچىسى، بو

. ئالالھـدۇر -كائىنات ۋه ئىنسانالرنىڭ بارلىق ئىشلىرىنى ئورۇنالشـتۇرۇغۇچى
  .ئالالھ ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بويىچه بىر تۇتاش قانۇنىيهتنى تاللىغان
بهلگىلىـگهن شۇڭا، بۇ خىل ماسلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئـالالھ 

ئــۇ بولســىمۇ . قانۇنغــا بويســۇنۇش بىــر تۈرلــۈك مــۇقهررهر بۇرچقــا ئايلىنىــدۇ
ئىسالمنى ئهمىلىيلهشتۈرۈش ئۈچـۈن ئېتىقـاد ئۈسـتىگه بهرپـا قىلىنغـان بىـر 

پهقهت ئـــالالھ ئۈچـــۈنال ) ئىبـــادهت(چوقۇنـــۇش . تۈرلـــۈك بـــۇرچتىن ئىبـــارهت
ۇش ئۇسۇلىنى قوبۇل بولمىغۇچه، ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئارقىلىق بۇ خىل چوقۇن

بىـر ئالالھـدىن باشـقا « -قىلمىغۇچه، ئىسالمنىڭ بىرىنچـى تـۈۋرۈكى بولغـان
دېگهن » ھېچقانداق ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ ئهلچىسى

بۇ كهلىمىنىڭ ھهقىقىي مهنىسى ئهمهلگه ئاشمايدۇ، شـۇنداقال يهنه شهخسـىي 
ىن قهتئىينهزهر، ئىسـالم مهۋجـۇت تۇرمۇش ياكى كوللىكتىپ تۇرمۇش بولۇشىد

  .بولمايدۇ
ئىنســانىيهت تۇرمۇشــى ۋه كائىنــات قــانۇنىيىتى ئوتتۇرىســىدىكى مــۇتلهق 
ماسلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش، ئىنسانىيهتنىڭ بارلىق مهنپهئهتىنى ئۆز ئىچىگه 
ئالغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئىچىــدىكى بىــرى بولســا ئىنســانىيهت تۇرمۇشــىنىڭ 

پهقهت مۇشـۇ . شىدىن سـاقالپ قېلىشـتىن ئىبـارهتچۈشكۈنلۈككه دۇچار بولۇ
خىل ئهھۋال ئاستىدا، ئىنسان ئۆزى بىلهن تېنچلىقتا بىرگه تۇرااليدۇ، كائىنات 

سـانىيهتنىڭ نبىلهن تېنچلىقتا بىلله تـۇرۇش مهسىلىسـىگه كهلسـهك، بـۇ ئى
ــى ئوتتۇرىســىدىكى ماســلىققا  ــات ھهرىكىت ــلهن كائىن ــى بى تۇرمــۇش ھهرىكىت

بىر نىشانغا ئىنتىلىش نهتىجىسىده تهبىئىي ھالدا بارلىققا  ئهگىشىپ، ئورتاق
ــله تۇرۇشــىغا كهلســهك،  ــا بىل ــلهن تېنچلىقت ــۆزى بى ــدۇ، ئىنســاننىڭ ئ كېلى
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ــش ــاننىڭ ئى ــا تهبىئىتــى -ئىنس ــاغالم تۇغم ــڭ س ــى بىــلهن ئۇالرنى ھهرىكىت
ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشـقا ئهگىشـىپ بارلىققـا كېلىـدۇ، 

ىڭ تۇغمـا تهبىئىتـى بىـلهن قايتـا يهنه جهڭگـاھ قـۇرۇپ ئۆزئـارا ئىنسان ئۆزىن
چۈنكى ئىسـالمنىڭ بۈيـۈك ئىالھـى قـانۇنى ئىنسـاننىڭ . قىرغىن قىلىشمايدۇ

ئۈزىگه خاس تۇغما تهبىئىتى بىـلهن سـىرتقى پائـالىيهتلىرى ئوتتۇرىسـىدىكى 
بۇ بىر ماسالشـتۇرۇش ئـارقىلىق، . چ ھهم خاتىرجهملىكنى ماسالشتۇرىدۇىنىت
ىشــــىلهرنىڭ كۈنــــدىلىك تۇرمۇشــــى ۋه كىشــــىلىك مۇناســــىۋىتىده بىــــر ك

چـۈنكى ئـۇ ۋاقىتتـا، . ماكـانى بهرپـا قىلىـدۇ) ماسالشتۇرۇش(ئۇيغۇنالشتۇرۇش 
. كۆپچىلىكنىڭ ھهممىسى بىرلىككه كهلگهن بىر يولغا ئورتاق قهدهم تاشاليدۇ
ۋى ئۇ يـول بولسـا دهل كائىناتنىـڭ ئومـۇمى قـانۇنىيىتى ئىچىـدىكى بىـر تهركىـ

  .قىسىمدىن ئىبارهت
بۇنىــڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، كىشــىلهرنىڭ تــوغرا يولغــا ئهمهل قىلىشــى 
تۈپهيلىـــدىن، ئـــۇالر تهبىئهتنىـــڭ ســـىرلىرىنى ناھـــايىتى ئوڭۇشـــلۇق ھالـــدا 
چۈشىنىۋېلىپ، ئۇنىڭدا كۈمۈلۈپ ياتقـان ھهر خىـل ئېنىـرگىيه مهنبهلىرىـدىن 

يلىقالرنى قېزىـپ چىقىـپ، پۇشـقاقالردىكى بـا-پايدىلىنىپ، ھهر قايسى بۇلۇڭ
ـــتۈرمهي ۋه  ـــويىچه، ھهم زىددىيهتلهش ـــانۇنى ب ـــالم ق ـــۈك ئىس ـــڭ بۈي ئالالھنى
توقۇنۇشتۇرمىغان ھالدا بۇالرنىڭ ھهممىسىنى كىشىلهرنىڭ پاراۋانلىقى ئۈچۈن 

  .ئىشلىتىپ، پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ بهختلىك بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ
-ولغىنى، ئىنسـاننىڭ نهپسـىقارشـى بـ-ئالالھنىڭ قانۇنى بىـلهن قـارىمۇ

  :خاھىشى بولۇپ، بۇ ھهقته ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                     

      
ئۇالرنىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا بويسۇنىدىغان بولسا، ) يهنى قۇرئان(ئهگهر ھهقىقهت «

سـۈره ( ».....ر، زېمىن ۋه ئۇالردىكى مهخلۇقاتالر خاراب بولغان بوالتتىئهلۋهتته ئاسمانال
  )ئايهت-71مۇئمىنۇن 

ۋه شـۇڭا، ئىسـالمى دۇنيـا قـاراش بـۇ دىننـى بهرپـا قىلىـدىغان ھهقىقهتنــى 
بىـرلىككه ئاسمانالر ۋه زىمىندىكى مهخلۇقاتالرنى بهرپا قىلىدىغان ھهقىقهتنى 

يا ۋه ئۇ دۇنيادىكى بارلىق مهسىلىلهر ئـۆز ئۇنىڭغا تايىنىپ، بۇ دۇن. كهلتۈردى
ئــالالھ ھهممىنـى مۇشــۇ ئــۆلچهم ئــارقىلىق . اليىقىـدا ھهل قىلىشــقا ئېرىشــتى
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. ئۆلچهپ، ئىتائهت قىلغانالرنى مۇكاپاتالپ، ئاسـىيلىق قىلغـانالرنى جازااليـدۇ
ئـۇ . بىر ھهقىقهت، بۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق ھهقىقهت يـوق-مانا بۇ بىردىن

كائىنـــاتتىكى بـــارلىق ئىشـــالر ئۈچـــۈن تـــۈزۈپ بهرگهن ئومـــۇمى  ئالالھنىـــڭ
ــانۇنىيىتى ــايۋانالر، ئۆســۈملۈكلهر، جانســىزالرنىڭ . ق ــمه ھ ــاتتىكى ھهم كائىن

ئالالھ . ھهممىسى ئۇنىڭغا بويسۇنىدۇ، ھهمده ئۇنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرايدۇ
  :مۇنداق دهيدۇ

                                   

                                        

                                   

                                         

                                        

                                       

                                        

                                             

                                   

                                       

         
سىلهرگه ) يهنى قۇرئاننى(شهرىپىڭالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كىتابنى -سىلهرنىڭ شان«

كۇففار بولغان ) ئاھالىسى(چۈشهنمهمسىلهر؟ بىز ) بۇنى. (ھهقىقهتهن نازىل قىلىپ بهردۇق
. باشقا قهۋمنى پهيدا قىلدۇق) ئورنىغا(ئۇالردىن كېيىن . نۇرغۇن شهھهرلهرنى ھاالك قىلدۇق
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. ھـېس قىلغـان چاغـدا ئۇشـتۇمتۇت قاچىـدۇ) كهلگهنلىكىنـى(ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنىـڭ 
ر، تۇرالغـۇ قاچماڭالر، باياشات تۇرمۇشۇڭال«) پهرىشتىلهر ئۇالرغا مهسخىره قىلىپ ئېيتتى(

: ، ئۇالر»سورىلىشى مۇمكىن) مۇھىم ئىشالردا مهسىلىھهت(جايلىرىڭالرغا قايتىڭالر، سىلهردىن 
ئۇالرنى ئورۇلغان زىرائهتتهك ھاالك . دېيىشتى» ھهقىقهتهن بىز زالىم بولۇپتۇق! ۋاي ئېسىت«

بىز ئاسماننى، . دىقىلىپ، جانلىرىنى ئالغىنىمىزغا قهدهر، ئۇالر يۇقىرىقى پهريادنى تهكرارالپ تۇر
يهنى ئۇالرنى بىكار (زېمىننى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ئويناپ ياراتقىنىمىز يوق 

ئهگهر بىز ئىچ پۇشۇقى قىلماقچى ). ياراتماستىن، قۇدرىتىمىزنىڭ ئاالمهتلىرى سۈپىتىده ياراتتۇق
لېكىن (ه قىلغان بولساق ئىراد) شۇنى(بولساق، قېشىمىزدىكى نهرسىلهر بىلهن قىالتتۇق، ئهگهر 

بىز ھهق ئارقىلىق ). بۇ ئۇلۇغ زاتىمىزغا مۇھال بولغانلىقتىن ئۇنداق قىلىشنى ئىراده قىلمىدۇق
ئى كۇففـارالر (قىتىدۇ، باتىل ناگاھان يۇقىلىدۇ، ىباتىلغا ھۇجۇم قىلىمىز، ھهق باتىلنى ي

! ڭالردىن سىلهرگه ۋايسۈپهتلىگهن سۆزۈ) ئالالھنى بالىسى بار، خوتۇنى بار دهپ! جامائهسى
ـــدۇر ـــڭ ئىلكىدى ـــدىكىلهرنىڭ ھهممىســـى ئالالھنى ـــڭ . ئاســـمانالردىكى ۋه زېمىن ئالالھنى

ئالالھنىڭ ئىبادىتىدىن تهكهببۇرلۇق قىلىپ باش تارتمايدۇ ) يهنى پهرىشتىلهر(دهرگاھىدىكىلهر 
- 10هنبىيا ئسۈره ( ».كۈندۈز تهسبىھ ئېيتىدۇ، بوشاشمايدۇ-ئۇالر كېچه. ۋه ھېرىپمۇ قالمايدۇ

  )ئايهت 20
ئىنسان تهبىئىتى ئۆز قهلبىنىـڭ چوڭقـۇر قاتلىمىـدىن بـۇ ھهقىقهتلهرنـى 

ئادهم تېنىنىڭ تۈزۈلۈش ئاالھىـدىلىكى ۋه كائىنـاتتىكى . تامامهن تونۇپ يېتىدۇ
بۇ : بارلىق مهۋجۇدىيهتلهرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى ئىنساننىڭ تۇغما تهبىئىتىگه

جـۇت بولغـانلىقىنى، ھهقىقهتنىـڭ ئۇنىـڭ كائىناتنىڭ ھهقىقهت ئۈسـتىده مهۋ
بۇ نۇقتـا قـانۇنىيهت ئىچىـدىن . ئىچكى ماھىيىتى ئىكهنلىكىنى ئىلھام قىلىدۇ

دهلىللهشكه ئېرىشىدۇ، چۈنكى كائىنات تهرتىپسىز ئهمهس، ئۇنىڭ ھهرىكهت 
ئوربىتىسى قااليمىقان ئهمهس، ھهمده ئۆزئارا توقۇنۇشمۇ ئهمهس، شۇنداقال يهنه 

كېلىــپ قالغــان ۋه توپلىشــىپ قالغانلىقىنىــڭ نهتىجىســىمۇ  تاســادىپىي مــاس
تۇراقســىز ئــارزۇ، شــالالق ھهۋهســكه ئهگىشــىپ ئــۆزگىرىش تېخىمــۇ . ئهمهس
ئهمىلىيهتته، ئۇ ئاللىقاچان بېكىتىلگهن مۇكهممهل ھهم نازۇك تۈزۈمگه ! ئهمهس

خاھىشــىنىڭ تهســىرىده ئۇنىڭغــا ئاتــا -شــۇڭا، ئىنســان نهپســى! بويســۇنىدۇ
ھهقىقهتـتىن ئايرىلغــان  پقهلبىنىـڭ چوڭقــۇر قاتلىمىـدىكى ئاجايىــقىلىنغـان 

. ۋاقتىدا، ئۆزى ۋه ئۆزىنىڭ تۇغما تهبىئىتى ئوتتۇرىسـىدا يهكـلهش باشـلىنىدۇ
خاھىشـىغا بويسـۇنۇپ، ئالالھنىـڭ ئۇلـۇغ ئىسـالم قـانۇنى -چۈنكى ئۇ نهپسـى

هن چۆرۈۋېتىپ، ئۆزلىرى تۈزگهن تۇرمۇش قانۇنىغـا بويسـۇنىدۇ؛ يۇۋاشـلىق بىـل



 138

ئالالھقا ئىتائهت قىلغان كائىناتقـا ئوخشـاش، ئالالھقـا بـاش ئېگىـپ ئىتـائهت 
  !قىلمايدۇ

بۇ خىل يهكلهش، خۇددى ئىنسان ۋه كائىناتنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئوتتۇرىسىدا 
يۈز بهرگهنـگه ئوخشـاش، شهخسـتىمۇ، كوللىكتىـپ، مىلـلهت، ئهجـدادالر ۋه 

، ئىنسـانالرنىڭ ئىقتىـدارى، تۇيۇقسـىزدىنال. ئهۋالدالر ئارىسىدىمۇ يۈز بېرىدۇ
ئوقۇبهت -مۈلكى ۋه بايلىق مهنبىئى بىردىنال دۇنيانى ۋهيران قىلىپ، ئازاب-مال

-ئېلىپ كېلىدىغان قۇرالغا ئايلىنىپ، ئىنسانىيهتنىڭ دۇنيانى قۇرۇش، بهخـت
بـۇ يهرگه كهلگهنـده، يهر شـارىدا . سائادهتكه ئىنتىلىش ۋاسىتىسى بواللمايـدۇ

نۇنىنى ئىجرا قىلىشتىكى ئېنىق نىشاننىڭ پهقهت ئۇ دۇنيا ئالالھنىڭ ئىسالم قا
بـۇ دۇنيـا ۋه ئـۇ . ئۈچۈنال خىزمهت قىلىش ئهمهسلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋالدۇق

بىرىنى مۇكهممهللهشتۈرىدىغان ئىككى باسقۇچ بولۇپ، -دۇنيا بولسا ئۆزئارا بىر
ئالالھنىـــڭ قـــانۇنىنى ئىنســــانالر تۇرمۇشـــىنىڭ بــــۇ ئىككـــى باســــقۇچى 

رىسىدىكى ماسلىقنى ئىلگىـرى سـۈرۈپ، ئىنسـانالر تۇرمۇشـىنى ئـالالھ ئوتتۇ
  .بهلگىلىگهن كائىناتنىڭ ئومۇمى قانۇنىيىتى بىلهن بىردهكلىككه ئىگه قىلىدۇ

سائادىتىنى -قانۇنىيهت بىلهن ماسلىشىش ھهرگىزمۇ ئىنسانالرنىڭ بهخت
نـدۇرۇپ، ئۇ دۇنياغا كېچىكتۈرمهستىن،  بىرىنچى باسقۇچتىال رىئاللىققا ئايال

ــڭ بهخــت. ئهمىلىلهشــتۈرىدۇ ــيىن، ئۇنى ــدىن كې ــادا -ئان ــۇ دۇني ــائادىتىنى ئ س
  .مۇكهممهل چهككه يهتكۈزىدۇ

شـۇنداقال يهنه . مانا بۇ ئىسالمنىڭ كائىنات قارىشىنىڭ ئاساسى نۇقتىسى
بـۇ خىـل . ئىسالمنىڭ بۇ پايانسىز كائىناتتا ياشاۋاتقان ئىنسانغا قارىتا قارىشى

) دىنــدىن خــالى(ر تونۇغــان باشــقا ھهر خىــل دهھرىيلىــك قاراشــنىڭ ئىنســانال
شۇڭالشقا، ئۇ باشقا ھهر خىل تۈزۈم ۋه . قاراشالر بىلهن ماھىيهتلىك پهرقى بار

نهزهرىيىلهردىكى ھهر قانداق دۇنيا قاراشالر ئىگه بولمىغان نۇرغۇنلىغان ئىالھى 
  .بۇرچ ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ

رچنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش، بۇ دۇنيا ئىسالم قانۇنىدىن ئىبارهت بۇ ئىالھى بۇ
قاراشتا، ئىنسانالر تۇرمۇشى بىلهن كائىناتنىڭ مهۋجۇتلـۇقى ئوتتۇرىسـىدىكى 
ئومۇميۈزلۈك ماسلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ ئوبيىكتىپ ئېھتىياجى، بۇنىـڭ 
بىلهن بىـر ۋاقىتتـا، يهنه ئىنسـانالرنىڭ تۇغمـا تهبىئىتىـدىكى قـانۇنىيهتلهرنى 

ــــله ــــانۇنىيهتلىرىنى ئورۇنالشــــتۇرۇش ئورۇنالشــــتۇرۇش بى ن كائىناتنىــــڭ ق
ئوتتۇرىسىدىكى ئومۇميۈزلـۈك ماسـلىقنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـنىڭ ئوبيىكتىـپ 
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ئېھتىياجى، ئهڭ ئاخىرىدا يهنه كائىناتنىڭ ئومۇمى قانۇنىيىتى بىلهن ئىنسانالر 
تۇرمۇشىنى تهرتىپكه سالىدىغان قـانۇن ئوتتۇرىسـىدا ئومۇميۈزلـۈك ماسـلىقنى 

شۇنداق قىلىپ، ئىسالم قـانۇنىنى . ئاشۇرۇشنىڭ مۇقهررهر ئېھتىياجى ئهمهلگه
نىـــڭ پهقهت )ئىبـــادىتى(يۈرگـــۈزۈش ئـــارقىلىق ئىنســـانىيهتنىڭ چوقۇنۇشـــى 

ئالالھقىال خاس بولۇشى ئهمهلگه ئاشىدۇ، چۈنكى ھهر قانداق بىر ئادهم ئالالھقا 
رهك، ئۇنىڭغا چوقۇنۇشتا، ئىتائهت قىلىشتا ئالالھنىڭ كائىناتىغا چوقۇنۇشى كې

  !بويسۇنۇشى كېرهك، دهپ تهلۋىلهرچه بىلجىرلىمايدۇ
ممهتنىڭ پىشىۋاسى بولغـان ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالم بىـلهن ۈئىسالمى ئ

ئــۆزىنى زېمىنــدا ئىنســانالرغا ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش ئىمتىيازىغــا ئىــگه دهپ 
 نهمــرۇد ئوتتۇرىســىدا ئېلىــپ بېرىلغــان دىئــالۇگ -ئاتىۋالغــان زالىــم پادىشــاھ

. بۇ خىـل ماسـلىقنىڭ زۆرۈرلىكىنـى ئېنىـق كۆرسـىتىپ بهردى) سۆزلىشىش(
ئۆزىنى يولسـىزلىق بىـلهن كائىنـاتتىكى ئاسـمان جىسـىملىرى ۋه يۇلتۇزالرغـا 
ــم پادىشــاھقا،  ــان زالى ــگه دهپ ئاتىۋالغ ــا ئى ــش ئىمتىيازىغ ــق قىلى ھۆكۈمرانلى

ىمتىيازىغـا پهقهت كائىناتقـا ھۆكۈمرانلىـق قىلىـش ئ: ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم
ئىگه بولغان بىردىنبىر ئىالھنىڭال ئىنسانالر تۇرمۇشىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش 

شـۇنىڭ بىـلهن نهمـرۇد ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالمنىڭ . ھوقۇقى بولىدۇ، دېـدى
  :ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ. ئالدىدا مات بولۇپ گهپ قىاللماي قالدى

                                       

                                      

                                     

                                      
پهرۋهردىگارى توغرىسىدا ئىبراھىم بىـلهن مۇنازىرىلهشـكهن، ئالالھنىـڭ ئاتـا قىلغـان «

نى )يهنى نهمرۇد(پادىشاھلىقى ئۇنى ئىبراھىم بىلهن مۇنازىرىلىشىشكه ئېلىپ كهلگهن ئادهم 
مېنىـڭ «): لالھنىڭ بارلىقىغا دهلىـل كۆرسـىتىپئا(كۆرمىدىڭمۇ؟ ئهينى زاماندا ئىبراھىم 

مهنمۇ «: ئۇ. دېدى» ئۆلتۈرهلهيدۇ) تىرىكنى(تىرىلدۈرهلهيدۇ، ) ئۆلۈكنى(پهرۋهردىگارىم 
نهمرۇد ئۈلۈمگه ھۆكۈم (دېدى » ئۆلتۈرهلهيمهن) تىرىكنى(تىرىلدۈرهلهيمهن، ) ئۆلۈكنى(
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ئىبراھىم ). بىرنى قويۇپ بهردى قىلىنغان ئىككى ئادهمنى چاقىرىتىپ كېلىپ بىرنى ئۆلتۈردى،
ئالالھ ھهقىقهتهن كۈننى شهرقتىن چىقىرااليدۇ، «): نهمرۇدنىڭ بۇنداق ھاماقهتلىكىنى كۆرۈپ(
بۇنداق . (دېدى» سهن ئۇنى غهربتىن چىقىرىپ باققىن) خۇدالىق دهۋاسى قىلىدىغان بولساڭ(

سۈره ( ».نى ھىدايهت قىلمايدۇئالالھ زالىم قهۋم. كاپىر ئېغىز ئاچالماي قالدى) پاكىت ئالدىدا
  )ئايهت-258بهقهره 

  !بۇنداق پوالتتهك پاكىت ئالدىدا، زالىم پادىشاھ مىت قىاللماي قالدى
  :ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ

                               

                          
باشقا ) يهنى ئىسالم دىنىدىن(ئالالھنىڭ دىنىدىن ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر(ئۇالر «

دىننى تىلهمدۇ؟ ھالبۇكى، ئاسمانالردىكىلهر ۋه زېمىندىكىلهر ئىختىيارسىز رهۋىشته ئالالھقا 
ئال ئىمران  سۈره( ».ئالالھ تهرىپىگه قايتۇرىلىدۇ) قىيامهت كۈنى(بويسۇنغان تۇرسا، ئۇالر 

  )ئايهت-83
  !ئالالھ ھهقىقهتهن ھهقىقهتنى ئېنىق بايان قىلىپ بهردى

  
  مۇھاكىمه سۇئاللىرى

  
قايسـى ئىككـى خىـل » بىر ئالالھـدىن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ يـوق«. 1

  مهۋجۇتلۇقنى چۈشهندۈرىدۇ؟
  ى دۇنيا قاراشنىڭ ئاساسى نېمه؟ تهپسىلىي بايان قىلىڭ؟ئىسالم. 2
  ۇن قانداق قانۇن؟ئىسالمى قان. 3
ــى . 4 ــانۇنى قايس ــالم ق ــالىدىغان ئىس ــپكه س ــىنى تهرتى ــان تۇرمۇش ئىنس

  زۆرۈرىيهتتىن كېلىپ چىققان؟
ــــالىيهتلىرى . 5 ــــقى پائ ــــلهن تاش ــــى بى ــــا تهبىئىت ــــاننىڭ تۇغم ئىنس

ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىقنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدىغان تۈزۈمنى نېمه ئۈچۈن ئىنسان 
  كىمنىڭ ئىمتىيازى؟ تۈزهلمهيدۇ؟ بۇنداق تۈزۈم تۈزۈش

ئىنساننىڭ تېنچلىقى قانداق ئىشـقا ئاشـىدۇ؟ قانـداق ئهھـۋال ئاسـتىدا . 6
  تهبىئهت دۇنياسىدىكى بايلىق مهنبهلىرىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنااليدۇ؟
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ـــارلىق . 7 ـــاتتىكى ب ـــدىلىكى ۋه كائىن ـــۈش ئاالھى ـــڭ تۈزۈل ـــادهم تېنىنى ئ
  ؟مهۋجۇدىيهتلهرنىڭ ئاالھىدىلىكى نېمىنى دهلىللهيدۇ

ئىنساننىڭ ئۆزى ۋه ئۆزىنىڭ تۇغما تهبىئىتى ئوتتۇرىسىدىكى يهكلهش . 8
  قانداق ئېچىنىشلىق ئاقىۋهتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؟

ئىسالمنىڭ كائىنـات قارىشـىنىڭ ئاساسـى نۇقتىسـى نـېمه؟ ئـۇ نـېمه . 9
  ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ؟

ئىسـالم قــانۇنىنى ئهمهلــگه ئاشـۇرۇش نېمىنىــڭ ئېھتىيــاجى؟ بۇنىــڭ . 10
  هن قانداق ئىش ئهمهلگه ئاشىدۇ؟بىل

  دهل مهدهنىيهت -ئىسالم

ئىســالم پهقهت ئىســالمى جهمئىــيهت ۋه جاھالهتپهرهســلىك جهمئىيهتــتىن 
  .ئىبارهت ئىككى خىل جهمئىيهتنىال تونۇيدۇ

ئىبـادهتلهر، قـانۇن، تـۈزۈم، -ئىسالمى جهمئىيهت بولسـا، ئېتىقـاد، ئهمهل
دىــــــن ئىســــــالمنى خۇلــــــق قاتــــــارلىق جهھهتلهر-ئهخــــــالق ۋه مىــــــجهز

  .لهشتۈرىدىغان جهمئىيهتنى كۆرسىتىدۇىيئهمىل
لهشـتۈرمهيدىغان يىئىسالمنى ئهمىل -جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيىتى بولسا

جهمئىيهت بولۇپ، ئىسالمى ئېتىقاد، دۇنيا قاراش، قىممهت قارىشى، ئىسالمى 
ىرى خۇلق قاتارلىقالر ئارقىلىق ئـۆزل-ئۆلچهم، قانۇن، تۈزۈم، ئهخالق ۋه مىجهز

  .ھايات كهچۈرىۋاتقان جهمئىيهتنى ئىداره قىلمايدۇ
ئاتىۋېلىــپ، نامــاز » مۇســۇلمان«ئىسـالمى جهمئىــيهت ھهرگىزمــۇ ئــۆزىنى 

ئوقۇپ، روزا تۇتىدىغان، ھهج قىلىدىغان، ئهمما ئىسالم قانۇنىنى ئاساسى قانۇن 
ئىسالمى . قىلمايدىغان بىر توپ كىشىلهردىن تهركىپ تاپقان جهمئىيهت ئهمهس

دهپ » ئىسـالمى جهمئىـيهت«مئىيهت يهنه كىشىلهر ئۆزلىرى ئىجاد قىلىپ جه
ــپ،  ــامنى قويۇۋېلى ــق ن ــدىغان«چىرايلى ــى قىلى ــى تهرهقق ــالمغا تهدرىج » ئىس

ھالبۇكى، بۇ مهدھىيىگه اليىق ئالالھ ئېتىراپ قىلىدىغان، . جهمئىيهتمۇ ئهمهس
  .ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى بايان قىلغان ھهقىقىي ئىسالم ئهمهس

خىــل، لــېكىن -ھالهتپهرهســلىك جهمئىيىتىنىــڭ ئىپادىســى خىلمــۇجا
  :ئۇالرنىڭ ماھىيىتى ھهممىسى جاھالهتپهرهسلىك

بهزى ۋاقىتتا، ئۇ ئالالھنىـڭ مهۋجۇتلـۇقىنى ئىنكـار قىلىـپ، دىئالىكتىـك 
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ـــالمىش  ـــارىخنى تهھلىـــل قىلىـــپ، ئات ـــارقىلىق ت ئىلمىـــي «ماتىرىيـــالىزم ئ
  .شهكلىدىكى جهمئىيهتته ئىپادىلىنىدۇتۈزۈمىنى ئىجرا قىلىش » سوتسىيالىزم

ــېكىن  ــدۇ، ل ــۇقىنى ئىنكــار قىلماي ــۇ ئالالھنىــڭ مهۋجۇتل ــا، ئ بهزى ۋاقىتت
ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنى باشقىالرغا تاپشۇرۇپ بېرىپ، ئالالھنىـڭ زېمىنـدىكى 

تۇرمـۇش . ھۆكۈمرانلىق ئىمتىيازىنى تارتىۋالىدىغان جهمئىيهتـته ئىپادىلىنىـدۇ
لهشتۈرمهيدۇ، شۇنداقال يهنه ئالالھ ىيئىالھى قانۇنىنى ئهمىلتۈزۈمىده ئالالھنىڭ 

بـۇ . بهلگىلىگهن قىممهت قارىشىنى تۇرمۇشنىڭ مهڭگۈلۈك نىزامى قىلمايـدۇ
ــجىدلهرده  ــاۋالردا، مهس ــانىالردا، چىرك ــىلهرنىڭ بۇتخ ــيهت كىش ــل جهمئى خى

ـــېكىن . ئىبـــادهت پائـــالىيهتلىرىنى ئېلىـــپ بېرىشـــىغا رۇخســـهت قىلىـــدۇ ل
ــىلهرنىڭ لهشتۈرۈشــنى قهتئىــي ىيتۇرمۇشــىدا ئىســالم قــانۇنىنى ئهمىل كىش

شـۇڭا، بـۇ خىـل جهمئىـيهت ئالالھنىـڭ زېمىنـدىكى ئىالھلىقىنـى . چهكلهيدۇ
  :ئىنكار قىلغان بولىدۇ ياكى بىكار قىلغان بولىدۇ، ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ

                               
  )ئايهت-84زۇخرۇف سۈره ( » ...ئالالھ ئاسماندىمۇ ئىالھتۇر، زېمىندىمۇ ئىالھتۇر«

شۇڭا، بۇ خىل جهمئىيهت ئالالھ تۆۋهندىكى ئايهتته بايان قىلغان ئالالھنىڭ 
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. دىنى دائىرىسىگه تهۋه ئهمهس

                                        

                   
بارچه ھۆكۈم پهقهت ئالالھقىال مهنسۇپ، ئۇ سىلهرنى پهقهت ئۆزىگىال ئىبادهت ..... «

  )ئايهت-40يۈسۈف سۈره ( »....قىلىشقا بۇيرۇغان بۇ توغرا دىندۇر
يهتلهر گهرچه ئالالھنىــــڭ دهل مۇشــــۇ ســــهۋهبتىن، ئــــۇ خىــــل جهمئىــــ

مهۋجۇتلۇقىنى ئېتىراپ قىلسـىمۇ، كىشـىلهرنىڭ بۇتخـانىالردا، چېركـاۋالردا، 
مهســجىدلهرده ئىبــادهت قىلىشــىغا رۇخســهت قىلســىمۇ، يهنىــال جــاھىلىيهت 

  .جهمئىيىتىگه مهنسۇپ
ئۆزىنىڭ بۇ خىـل ئاالھىـدىلىكى بىـلهن بىردىنبىـر  -ئىسالمى جهمئىيهت

باشـــقا ھهر خىـــل رهڭگـــارهڭ . ھېســـابلىنىدۇ مهدهنىيهتلىـــك جهمئىـــيهت
ــــاالق مهدهنىيهتســــىز  ــــڭ ھهممىســــى ق جاھالهتپهرهســــلىك جهمئىيهتلهرنى
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  .بۇ بىر زور ھهقىقهتنى چوقۇم ئايدىڭالشتۇرۇش الزىم. جهمئىيهتلهردۇر
ى مهدهنىيهتلىـــك ئىســـالم«بىـــر قېـــتىم مهن مهتبۇئـــاتتىكى كىتاۋىمغـــا 

كېـيىن، مهن يهنه كىتاۋىمنىـڭ . ۇمدهپ نـام قويـد» يۈرۈش قىاليلـى جهمىيهتكه
دېگهن سـۆزنى ئېلىۋېتىـپ، » مهدهنىيهت«ئاشكارا ئۆزگهرتىپ، -نامىنى ئوچۇق

دهپ نام قويۇپ، خۇددى ئۇنىڭ » ئىسالمى جهمئىيهتكه يۈرۈش قىاليلى«پهقهت 
  .تېمىسىدهكال قانائهت ھاسىل قىلدىم

زىدىغان بىـر كىتاۋىمنىڭ نامىنىڭ ئۆزگهرتىلىشى فرانسۇز تىلىدا ماقاله يا
ئۇ مېنىڭ مۇنداق قىلىشـىمنى . ئالجىرىيىلىك يازغۇچىنىڭ دىققىتىنى تارتتى

دىـن كېلىـپ »ئىسالمنى مۇھاپىزهت قىلىش يۇشۇرۇن پىسخىكىنىڭ تهسىرى«
ــــان ــــل قىلغ ــــان دهپ تهھلى ــــايىتى . چىقق ــــدىن ناھ ــــازغۇچى بۇنىڭ ــــۇ ي ئ

ىكى ھهمــده بــۇ خىــل ئاڭســىز رهۋىشــت. ئهپسۇســلىنىدىغانلىقىنى بىلــدۈرگهن
پىســخىك تهســىرنى مېنىــڭ رىئاللىققــا يۈزلىنىشــىمگه تۇســالغۇ بولىــدىغان 

  .دهپ قارىغان» مهسىله«
ئىلگىـرى . مهن بۇ يازغۇچىدىن كهچـۈرۈم سـورايدىغانلىقىمنى بىلـدۈردۈم

مهنمۇ ئۇنىڭ بىلهن تامامهن ئوخشاش بولۇپ، بۇ تېما ھهققىـدىكى كىتـاۋىمنى 
، مهنمـۇ ئۇنىڭغـا ئوخشاشـال تهپهككـۇر ئهمدىال يازماقچى بولۇۋاتقـان ۋاقتىمـدا

ئهينـى ۋاقىتتـا، مهنـدىكى . ئۇسۇلى بىـلهن مهسـىلىلهرنى مۇھـاكىمه قىالتـتىم
ـــق ـــڭ  -قىيىنچىلى ـــڭ تهبىرىنى ـــدهكال، مهدهنىيهتنى ـــۇددى دۇچ كهلگىنىم خ

  .نېمىلىكى ئىدى
ــدىكى ۋه تهپهككــۇر ئۇســۇلۇمدىكى  ــۆز ۋاقتىــدا مهن تېخــى روھىيىتىم ئ

-بۇ ئهخلهت. بېسىمىدىن قۇتۇاللمىغان ئىدىم» ىرىنىڭمهدهنىيهتنىڭ داشقالل«
ــۇالر مېنىــڭ ئىســالمى  ــۇپ، ب ــگهن بول داشــقالالرنىڭ مهنبىئــى ســىرتتىن كهل

ــات نهرســىلهر ئىــدى ــۇ ۋاقىتتــا، مېنىــڭ ئىســالمغا . ئېڭىمغــا نىســبهتهن ي ئ
داشـقالالر يهنىـال -مايىللىقىم ناھايىتى ئېنىق بولسـىمۇ، لـېكىن بـۇ ئهخـلهت

نى تۇسۇۋېلىپ، مېنىڭ دۇنيا قارىشىمدا بىر قهۋهت تۇمان پهيدا مېنىڭ كۆزلىرىم
غهرب ئىدىيىسىنىڭ مهدهنىـيهتكه قارىتـا ئۇقـۇمى كـۆزلىرىمنى . قىلغان ئىدى

تورالشتۇرۇپ، قىممهت قارىشىمنى توسۇۋېلىپ، مېنىڭ ئىسـالمنى سـاپ ھهم 
  .ئېنىق تونۇشۇمغا تۇسالغو بولغان ئىدى
ــتى ــىله ئايدىڭالش ــيىن، مهس ــ. كې ــك ئىس ــيهتال مهدهنىيهتلى المى جهمئى

دېگهن سۆزنى قوشۇش بىھۇده ئىش بولـۇپ، » مهدهنىيهت«جهمئىيهت، ئۇنداقتا 
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ــۇن  ــى مهزم ــداق يېڭ ــۇ ھېچقان ــدۇ، ئ ــش بولى ــر ئى ــدهك بى ــۇرۇق گهپ قىلغان ق
ئهكســىچه، ئــۇ ئوقۇرمهنلهرنىــڭ ئېڭىغــا خــۇددى مېنىــڭ دۇنيــا . قوشــالمايدۇ

بىـر قهۋهت تۇمــان ئېلىـپ كىلىــپ، قارىشـىمغا ئېلىــپ كهلگهنـدهك ئاشــۇنداق 
شهيئىلهرنى ساپ ھهم ئېنىق تونۇشقا سىرتتىن كهلگهن غهرب تۈسى ئارقىلىق 

  !توسالغۇ بولىدۇ
بۇنىڭدىن كۆرۈشـكه بولىـدۇكى، ئىخـتىالپ دهل مهدهنىيهتنىـڭ تهبىرىـده 

  .بولۇپ، بۇ بىر زور ھهقىقهت چوقۇم ئايدىڭالشتۇرۇلۇشى كېرهك
كۈمرانلىق ھوقۇقى ئىسالمى قـانۇن ئـارقىلىق جهمئىيهتتىكى ئهڭ ئالىي ھۆ

ن بولغــان، ھهمــده ئــالالھ ئۈچــۈنال بولغــان ۋاقىتتــا، ئانــدىن ئىنســانىيهت انامايــ
ئادهمنىڭ ئادهمگه بولغان قۇللۇقىدىن قۇتۇلۇپ، ھهقىقىي ئازاتلىققا ئېرىشىپ، 

پهقهت . ئهركىنلىكنىڭ بىردىنبىر ئىجتىمائىي ئهندىزىسـىگه ئىـگه بوالاليـدۇ
چـۈنكى . بوالاليدۇ» ئىنسانىيهتنىڭ مهدهنىيىتى«داق بولغاندا، ئۇ ئاندىن مۇشۇن

-ھهقىقىي ئىنسانىيهت مهدهنىيىتى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بىر ئاساسى پرىنسىپ
ئىنسانىيهتنىڭ ھهقىقىي ھهم ئومۇميۈزلۈك ئهركىنلىكى ۋه ھهر بىر جهمئىيهت 

تته، بىر جهمئىيهتته ئهمىلىيه. قىممىتىدىن ئىبارهت-ئهزاسىنىڭ مۇتلهق قهدىر
بىر قىسىم كىشىلهر ئىتائهتمهنلىك بىلهن يهنه بىر قىسىم كىشىلهر تـۈزگهن 

غـا ئايالنغـان ۋاقىتتـا، بـۇ كىشـىلهر ئىالھالرغـا »قـۇلى«ئىنسانىي قانۇنالرنىڭ 
ئايلىنىــپ قالىــدۇ، بــۇ خىــل ئهھــۋال ئاســتىدا، جهمئىيهتنىــڭ ھهر قانــداق بىــر 

  !قىممىتىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ-دىرئهزاسىنىڭ نه ئهركىنلىكى، نه قه
بىز چوقۇم ئالغا قاراپ بىـر چامـدام ئېلىـپ، قانۇننىـڭ ھهرگىزمـۇ خـۇددى 

دېـگهن سـۆزىنى تـار » قـانۇن«بۈگۈنكى كۈندىكى كىشىلهر ئومۇميۈزلۈك ھالـدا 
ـــــاددىلىرى دائىرىســـــىده  ـــــانۇن م ـــــده چۈشـــــهنگهنگه ئوخشـــــاش، ق مهنى

ـــدىغانلىقىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋ ـــرهكچهكلهنمهي ـــته، . ېلىشـــىمىز كې ئهمىلىيهت
ئىدىيىۋى قاراش، تۇرمۇش يـولى، قىمـمهت ئـۆلچىمى، ئهنـئهنه ۋه ئىجتىمـائى 

چـۈنكى ھهر بىـر جهمئىـيهت . قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى قانۇنـدۇر..... ئادهت
ـــا  ـــدۇ ھهم ئۇنىڭغ ـــڭ چهكلىمىســـىگه ئۇچراي ـــىنىڭ ھهممىســـى ئۇنى ئهزاس

نه بىر قىسىم كىشىلهرگه بۇ خىـل شۇڭا، بىر قىسىم كىشىلهر يه. بويسۇنىدۇ
چهكلىمىنى تاڭغان، ھهمده بۇ كىشىلهر بۇ خىل چهكلىمىگه ئىتائهت قىلغـان 
ۋاقىتتـا، بــۇ خىـل جهمئىــيهت ئازاتلىققــا ئېرىشـكهن ئهركىنلىــك جهمئىيىتــى 
بولماستىن، بهلكى يۇقىرىدا بايان قىلىغاندهك، بىر قىسىم كىشىلهر ئىالھالرغا 
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. سىم كىشـىلهر قۇلالرغـا ئايالنغـان جهمئىـيهت بولىـدۇئايلىنىپ، يهنه بىر قى
شۇڭا، بۇ خىل جهمئىيهت قاالق مهدهنىيهتسىز جهمئىيهت بولۇپ، ئىسالمى تىل 

  .بىلهن ئېيتقاندا دهل جاھىلىيهت جهمئىيىتىدۇر
پهقهت ئىسالمى جهمئىيهتال، بىردىنبىر ئىـالھ بولغـان ئـالالھ باشـقۇرغان 

يهتته، ئىنسانىيهت ئادهملهرنىڭ ئادهملهرگه جهمئىيهت بولۇپ، ئىسالمى جهمئى
دىـن ئـازات بولىـدۇ، ھهمـده ئادهملهرنىـڭ پهقهت )ئىبادهت قىلىشى(چوقۇنۇشى 

بۇنىڭ بىلهن ئىنسانالر . يۈزلىنىدۇ) ئىبادهت قىلىشىغا(ئالالھقىال چوقۇنۇشىغا 
ئىنســـانىيهت مهدهنىيىتـــى تايىنىـــدىغان ئاساســـقا، ھهقىقىـــي ھهم تولـــۇق 

ىگه بولۇپ، دهل ئالالھ بهلگىلىگهنـگه ئوخشـاش، ئىنسـاننىڭ ئهركىنلىككه ئ
ئـۇ دهل ئىنسـاننىڭ ئالالھنىـڭ . قىممىتىنىڭ بولۇشى ئهمهلگه ئاشىدۇ-قهدىر

بۇنىـڭ . ئىكهنلىكىنـى جاكارلىغـانلىق) ئورۇنباسـارى(زېمىندىكى خهلىپىسـى 
-بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئىنسـانىيهتنىڭ ئهڭ ئـالى بېھىشـلهرده ھـۆرمهت ۋه شـان

  .ى ئىكهنلىكىنى جاكارالشتۇرچهپلهردىن بهھرىمهن بولغۇشهر
ئىجتىمائى مۇناسىۋهتلهرنىڭ تۈپكى رېشتىسـى، ئېتىقـاد، دۇنيـا قـاراش، 
ئىدىيه ۋه تۇرمۇش يولىغا ئايالنغاندا، ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ 
مهنبىئى ئادهمنى ئادهم قۇل قىلىدىغان بـۇ دۇنيـادىكى ئىالھالرنىـڭ ۋهكىللىـرى 
تهرىپىــدىن كهلــگهن بولماســتىن، بهلكــى پهقهت ئــالالھ تهرىپىــدىنال كهلــگهن، 
ھهمده، ئۇنىڭدا ئالالھنىڭ ئىنسانىيهتكه قارىتا ئهڭ ئالى ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى 

ن بولغان ۋاقىتتا، بۇ خىل جهمئىيهت ئىنساننىڭ بارلىق ئاالھىدىلىكلىرى اناماي
ن اى بىلهن ئىدىيىسـىنى نامايـمهنىۋىيىت -ئىچىدىكى ئهڭ يۇقىرى ئاالھىدىلىكى

ئهممــا، بىــر جهمئىيهتتىكــى . قىلىــدىغان تىپىــك جهمئىــيهتكه ئايلىنىــدۇ
ئىـــــرق، تهن رهڭگـــــى، رايـــــۇن ۋه باشـــــقا  -مۇناســـــىۋهت رېشتىســـــى

مۇناسىۋهتلهشتۈرگۈچى ئامىلالر بولغان ۋاقىتتا، ناھايىتى روشهنكى، ئىرق، تهن 
ئهڭ يـۇقىرى ئاالھىـدىلىكىگه رهڭگى، مىللهت، رايۇن قاتارلىقالر ئىنسـاننىڭ 

ۋهكىللىك قىاللمايدۇ، چۈنكى، ئىرق، تهن رهڭگـى، مىلـلهت، رايـۇن قاتـارلىق 
  !ده-ئامىلالرنى چۆرۈۋهتكهندىن كېيىن، ئادهم يهنىال ئادهم

پىكرىنى چۆرۈۋهتكهندىن كېيىن، ئاللىقاچان -بىراق، ئۇ مهنىۋىيىتى ۋه ئوي
ىنسان ئېتىقادنى، دۇنيـا قارىشـىنى، لېكىن، ئ. ئادىمىيلىكىنى يۇقاتقان بولىدۇ

ئىدىيىسى ۋه تۇرمۇش يولىنى ئىختىيـارى يۇسـۇندا ئۆزگهرتهلهيـدىغان مـۇتلهق 
ئهمما ئۇ، ئۆزىنىڭ ئىرقى ۋه تهن رهڭگىنى ئۆزگهرتهلمهيـدۇ، . ئىرادىگه ئىگه
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ئوخشاشـال ئۇنىـڭ ئـۆزى توغۇلغـان مىلـلهت ۋه ئۆسـۈپ چـوڭ بولغـان رايۇنغـا 
ــۇقى  ــۇش ھوق ــمه قوي ــدۇچهكلى ــائى . بولماي ــته، ئىجتىم ــر جهمئىيهت شــۇڭا بى

ۋه ئىختىيــارى  ئىرادىســىمۇناســىۋهت رېشتىســى بىــلهن ئىنســاننىڭ ئهركىــن 
ئانـدىن مهدهنىيهتلىـك تاللىشى ئۆزئارا بىرلهشكهن ۋاقىتتا، بۇنداق جهمئىـيهت 

ئىنسـاننىڭ ئهركىـن ئىرادىسـىدىن ئهمما، بىر جهمىـيهت . جهمىيهت بۇالاليدۇ
ئــارقىلىق جهمئىــيهت ئهزالىــرى بىــلهن مۇناســىۋهت ئورناتقــان  باشـقا ئــامىلالر

ۋاقىتتا، ئۇ بىر مهدهنىيهتسىز قاالق جهمئىيهت بولىـدۇ، ئىسـالمى تىـل بىـلهن 
  .ئىپادىلىگهنده، ئۇ بىر جاھىلىيهت جهمئىيىتىدۇر

پهقهت ئىسالمى جهمئىيهتته، جهمئىيهتنـى مۇناسىۋهتلهشـتۈرىدىغان تـۈپ 
بىلهن ئاق ) قارا تهنلىكلهر(نېگىرالر  -بولىدۇ، ئېتىقاد رېشته ئېتىقادتا نامايهن

تهنلىكلهرنى، قوڭۇر تهنلىكلهر بىلهن سېرىق تهنلىكلهرنى، ئهرهبـلهر بىـلهن 
رىملىقالرنى، پارسـالر بىـلهن ئېفىئـوپىيهلىكلهرنى، شـۇنداقال يهر شـارىدىكى 

پ نـى قـۇرۇ»ئـۇممهت«بارلىق ئىرقالرنى بىر تهۋهلىككه مهنسۇپ قىلىپ، بىـر 
ئـالالھ، ئۇنىـڭ بـارلىق  -نىـڭ ئىالھـى»ئـۇممهت«بـۇ . چىقىدۇ، دهپ قارىلىدۇ

ئالالھ ئۈچۈنال بولىدۇ، ئۇ ئـۇممهت ئىچىـده ئهڭ ) ئىبادهتلىرى(چوقۇنۇشلىرى 
ــداق ئىنســانى قانۇنالرنىــڭ  ــۋادارالردۇر، ھهر قان ھۆرمهتلىــك بولغــانالر ئهڭ تهق

  .هممه ئادهم باپ باراۋهردۇرئالدىدا ئهمهس، بهلكى ئالالھنىڭ قانۇنى ئالدىدا ھ
ئىنسانپهرۋهرلىك جهمئىيهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى قىممهت ئۆلچىمى بولغانـدا، 

ــر ــهك قهدى ــك يۈكس ــۇ -ئادىمىيلى ــا، ب ــان ۋاقىتت ــا قويۇلغ ــك ئورۇنغ قىممهتلى
» مــاددا«ھــالبۇكى . جهمئىــيهت ئانــدىن مهدهنىيهتلىــك جهمئىــيهتكه ئايلىنىــدۇ

زهر، ئهڭ يۇقىرى قىممهت ئـۆلچىمىگه قانداق شهكىللهرده بولۇشتىن قهتئىينه
منىڭ تارىخى ماتېرىيالىزم شهكلىده بولسۇن ياكى ىئايالنغان ۋاقىتتا، ماركىسىز

-بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، خۇددى ياۋرۇپا» ماددى ئىشلهپچىقىرىش شهكلىده«
ئامىرىكا ۋه باشقا ماددى ئىشلهپچىقىرىشنى ئهڭ يۇقىرى قىمـمهت ئـۆلچىمى 

جهمئىيهتلهرگه ئوخشاش، ماددى مهقسهتكه يېتىش ئۈچـۈن، قىلىدىغان بارلىق 
ئادهمنىــڭ قىممىتــى ۋه ئــادىمىيلىكىنى قۇربــانلىق بويۇمىغــا ئايالنــدۇردى، 

بــۇ خىــل جهمئىــيهت مهدهنىيهتســىز . چۈشكۈنلىشىشــته چــېكىگه يهتتــى
  .جهمئىيهت بولۇپ، ئىسالمى تىل بىلهن ئېيتقاندا، جاھىلىيهت جهمئىيىتىدۇر

همئىيهت نهزهرىيه جهھهتته ماددىنى تۆۋهن كۆرمهيدۇ، ئۇنى مهدهنىيهتلىك ج
بىـز بىـلهن مـاددا . بىز تۇرمـۇش كهچۈرىۋاتقـان كائىناتنىـڭ تهركىـۋى قىسـمى
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بىرىگه -بىرىنى تولۇقالش ۋه بىر-ئوتتۇرىسىدا ئۆزئارا تهسىر كۆرسىتىش، بىر
ۇ ماسلىشىش مۇناسىۋىتى بار دهپ قارايدۇ، ماددى ئىشلهپچىقىرىش جهھهتتىنم

ئــۇنى ئــالالھ ئىنســانىيهتكه تاپشــۇرغان، ئالالھقــا . مــاددىنى تــۆۋهن كۆرمهيــدۇ
ۋاكالىتهن زېمىننى ئىسالھ قىلىش بۇرچىنى ئادا قىلىشتىكى مۇھىم ئامىلالردىن 

لــېكىن، مـۇھىم بىـر نۇقتــا شـۇكى، ئـۇنى ھهرگىزمــۇ ئهڭ . بىـرى دهپ قارايـدۇ
ــتى ــهتكه يې ــاددى مهقس ــپ، م ــۆلچىمى قىلى ــمهت ئ ــۇقىرى قىم ــۈن، ي ش ئۈچ

بـۇ مهقسـهت . ئادىمىيلىكنى قۇربان قىلىپ، چۈشكۈنلۈك پاتقىقىغـا پاتمايـدۇ
ئـائىله . قىممىتىنى قۇربان قىلمايـدۇ-ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ ئهركىنلىكى ۋه قهدىر

ئاساسى ۋه قۇرۇلمىسىنى قۇربـان قىلمايـدۇ، ئهخالقـى پهزىلىتـى ۋه مـۇقهددهس 
ئىشلهپچىقىرىشــــنى  شــــۇنداقال يهنه جهمئىيهتــــته مــــاددى..... بــــۇرچىنى

يۈكسهلدۈرۈش ئۈچـۈن چۈشكۈنلهشـكهن باشـقا بـارلىق ئهڭ يـۇقىرى قىمـمهت 
  .ئۆلچىمى، گۈزهل ئهخالق ۋه مۇقهددهس بۇرچالرنى قۇربان قىلمايدۇ

ئىنساننىڭ قىممىتى، ئىنسـانى ئهخـالق ئـۆلچىمى ئىجتىمـائى ئاساسـقا 
جهمئىـيهت  ئايلىنىپ، مۇشۇ ئاساس جهمئىيهتنـى تېـرهپ تۇرغـان ۋاقىتتـا، بـۇ

ئىنساننىڭ قىممىتى، ئىنسـانى . ئاندىن مهدهنىيهتلىك جهمئىيهتكه ئايلىنىدۇ
ـــالىزمچىالر ۋه  ـــارىخى ماتېرىي ـــۇ ت ـــۆلچىمى ھهرگىزم ـــالق ئ ـــي «ئهخ ئىلمى

چىالر تهرغىپ قىلغاندهك، مۇجمهل، دائىم ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان »سوتسىيالىزم
رىجى تهرهققى قىلىدىغان ئهمهس، شۇنداقال يهنه تۇراقسىز، تهد» ئاقار جىسىم«
ئهكسىچه، ئۇ تۇراقلىق بولۇپ، مۇئهييهن . مۇ ئهمهس»ئۆزگىرىشچان جىسىم«

  .ئىشهنچلىك مهنبىئى بار
ئىنساننىڭ قىممىتى ۋه ئهخالق ئۆلچىمى ئادىمىيلىكنىڭ تهرهققىياتىنى 
ئىلگىرى سـۈرۈپ، ئىنسـاننى ھايۋانـدىن پهرقلهندۈرىـدۇ، ئىنسـاننى ھايۋانـدىن 

همــده ھهمــمه شـهيئىلهردىن ئۈســتۈن بولغــان ئاشـۇ بىــر قىســىم ھالقىتىـدۇ، ھ
ــدۇ ــى قىلدۇرى ــۆلچىمىنى تهرهقق ــى ئ ــى ۋه ئهخالق ــدىلىكىنىڭ قىممىت . ئاالھى

ھهرگىزمۇ ئىنسـان بىـلهن ھـايۋانالر ئوتتۇرىسـىدىكى ئـادهمنى ھايۋانلىشىشـقا 
يۈزلهندۈرىـــدىغان ئورتـــاقلىقنى ئىلگىـــرى ســـۈرىدىغان ئاشـــۇ بىـــر قىســـىم 

  .ڭ قىممىتى ۋه ئهخالق ئۆلچىمىنى تهرهققى قىلدۇرمايدۇئاالھىلىكنى
بىز بۇ ئۆلچهم ئارقىلىق بـۇ مهسـىلىنى تونـۇپ يهتـكهن ۋاقتىمىـزدا، بىـر 

ــۇ يهرده، . مــۇقىم، كهســكىن، ئېنىــق بولغــان چېگــرا ســىزىقىنى بايقــايمىز ب
چىالرنىڭ ئۇزۇندىن بېرى »ئىلمىي سوتسىيالىزم«تهدرىجى تهرهققىياتچىالر ۋه 
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كهلگهن ھهق بىلهن ناھهقنى ئارىالشتۇرۇۋېتىش نهيرهڭلىرىنىڭ بىھۇده  ئۇرۇنۇپ
  !ئورۇنۇشلىرىغا ھهرگىزمۇ ئىمكانىيهت يوق

ــۇ ئهخــالق قىمــمهت  ــانۇنالر ھهرگىزم ــده ۋه ق ــۇھىتتىكى قائى ــۇئهييهن م م
قارىشىنى بهلگىلىيهلمهيـدۇ، ئهكسـىچه، مۇھىـت پهرقىنىـڭ ئارقىسـىدا، بىـر 

چه »يېزا ئىگىلىـك«بولغاندا، دۇنيادا بىر يۈرۈش  بۇنداق. مۇقىم ئۆلچهم بولىدۇ
چه ئهخـالق ۋه قىمـمهت »سـانائهت«بىر يـۈرۈش . ئهخالق ۋه قىممهت بولمايدۇ

چه ئهخالق ۋه قىممهت بولمايدۇ، بىر يۈرۈش »كاپىتالىزم«بىر يۈرۈش . بولمايدۇ
چه »پرولتارىيات«چه ئهخالق ۋه قىممهت بولمايدۇ، بىر يۈرۈش »سوتسىيالىزم«

چه ئهخــالق ۋه »بۇرژۇئــازىيه«الق ۋه قىمــمهت بولمايــدۇ، بىــر يــۈرۈش ئهخــ
ــدۇ ــۇ بولماي ــۇش . قىممهتم ــت، تۇرم ــۆلچىمى مۇھى ــالق ئ ــته، ئهخ ئهمىلىيهت

سهۋىيىسى ۋه جهمئىيهت تهرهققىياتىنىڭ دهرىجىسـىدىن مۇستهسـىنا بولـۇپ، 
. ئۇنىڭ بـۇ يـۈزهكى شـهكلهن ئـۆزگىرىش بىـلهن ھېچقانـداق مۇناسـىۋىتى يـوق

» ئادىمىيلىشـىش«تته، بۇ بىر قاتار ئامىلالرنىـڭ ئارقىسـىدىكى پهقهت ماھىيه
جهھهتتىكى ئهخالق ۋه » ھايۋانلىشىش«جهھهتتىكى ئهخالق ۋه قىممهت بىلهن 

قىممهتتىن ئىبارهت، ئهگهر مۇشۇنداق ئىپادىلهش مۇۋاپىق بولسا، ئىسالمى تىل 
پهرهسلىك ئهخالق بىلهن ئېيتقاندا، ئىسالمى ئهخالق ۋه قىممهت بىلهن جاھالهت

  .ۋه قىممهتتىن ئىبارهت
ئىسالم ئادهمنىڭ ھايۋاندىن پهرقلىنىدىغان ئادىمىيلىكىنىڭ تهرهققىياتىنى 

بۇ ئادىمىيلىك ئارقىلىق ئۇنىڭ قىممهت ئۆلچىمى . كۈچهپ ئىلگىرى سۈرىدۇ
ھهمده ئۇ ئىداره قىلىۋاتقان جهمئىيهتته ئۇنى . ۋه ئهخالق ئۆلچىمىنى تۇرغۇزىدۇ

بۇ جهمئىـيهتلهر . ىلهن قۇرۇپ چىقىدۇ، مۇستهھكهملهيدۇ، قوغدايدۇزور كۈچ ب
مهيلى يېزا ئىگىلىكى جهمئىيىتى باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان بولسۇن، ياكى سانائهت 

چۆپلهرنى قوغلىشىپ -جهمئىيىتى باسقۇچىده تۇرۇۋاتقان بولسۇن، سۇ ۋه ئوت
ى مـۇقىم ھايات كهچۈرىدىغان كۆچمهن چـارۋىچىلىق جهمئىيىتـى بولسـۇن، يـاك

ئولتۇراقلىشىپ ياشـايدىغان شـهھهر جهمئىيىتـى بولسـۇن، نـامرات جهمئىـيهت 
ئاخىرى -بولسۇن، ياكى ھاللىق جهمئىيهت بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۇ باشتىن

ئىنسانىۋىيلىكنىڭ تهرهققىياتىنى، يۈكسىلىشـىنى، ئـالى مهقامغـا يىتىشـىنى 
ارقىغا يېنىپ، ھايۋانى ئىسالم ئىنسانىۋىيلىكنىڭ ئ. كۈچهپ ئىلگىرى سۈرىدۇ

ــدۇ ــهۋىيىگه چىكىنىشــىنىڭ ئالــدىنى ئالى چــۈنكى ئهخــالق ۋه قىمــمهت . س
ــۆۋهن  ــرىلهش لىنىيىســى بولســا ھايۋانىيلىقنىــڭ ت ئۆلچىمىنىــڭ ئالغــا ئىلگى
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ــۇقىرى سهۋىيىســىگه قــاراپ  ــك سهۋىيىســىدىن ئادىمىيلىكنىــڭ ي دهرىجىلى
بولسا، ئۇنداقتا، ماددى ئىلگىرىلهش، ئهگهر بۇ لىنىيىده ئارقىغا چېكىنىدىغان 

ــۇ  ــنهزهر، ئ ــىدىن قهتئىي ــپ كېتىش ــى قىلى ــك تهرهقق ــڭ قانچىلى مهدهنىيهتنى
ئهكسىچه، سېپى ئۆزىدىن قاالقلىق، . ھهرگىزمۇ ھهقىقىي مهدهنىيهت بواللمايدۇ

  .جاھالهتپهرهسلىك بولىدۇ
ئايالنىـڭ ئىـش تهقسـىم -ئائىله جهمئىيهتنىڭ ئاساسـىغا ئايلىنىـپ، ئهر

ھهمكارلىشىش ئاساسىغا بهرپـا بولـۇپ، كېيىنكـى ئهۋالدالرنـى قىلىۋېلىش ھهم 
تهربىيىلهش ئائىلىنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋهزىپىسىگه ئايالنغان ۋاقىتتا، بۇ جهمئىيهت 

پهقهت بۇ خىل ئهھـۋال ئاسـتىدا، . ئاندىن مهدهنىيهتلىك جهمئىيهتكه ئايلىنىدۇ
ئهۋالدالرنىڭ ئىسالمى تۇرمۇش يولىنىڭ سايىسى ئاستىدا، ئائىله ئاندىن يېڭى 

ــا قىلىــش ۋه تهرهققــى قىلدۇرۇشــنىڭ  ــۆلچىمىنى بهرپ قىمــمهت ۋه ئهخــالق ئ
بازىسىغا ئايلىنااليدۇ، چۈنكى ئائىلىدىن ئىبارهت بۇ جهمئىيهت ھۈجهيرىسىدىن 
باشقا جايدا، بۇ مهقسـهتنىڭ ئىشـقا ئېشىشـى ھهقىـقهتهن تهس، بـۇ نـۇقتىنى 

لهنكى، ئېچىۋېتىلگهن ئىككى ۋاھا. ئالدىنقى قىسىمالردا تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇق
توغۇلغـان بـالىالر جهمئىيهتنىـڭ ) نىكاھسـىز(جىنس مۇناسىۋىتى ۋه قانۇنسىز 

ئاساسىغا ئايالنغاندا، ئىككى جىنس مۇناسىۋىتى ئائىله مهجبۇرىيىتى ۋه ئىـش 
تهقســىم قىلىۋېلىــپ ھهمكارلىشــىش ئاساســىغا بهرپــا قىلىنماســتىن، بهلكــى 

ۋه ھېسسىيات ئاساسىغا بهرپا قىلىنغاندا، مۇھهببهت، جىنسىي تهلهپ -ئىشقى
قىزالرنىـــڭ رولــى ياســـىنىش، باشــقىالرنى ئـــۈزىگه قىزىقتـــۇرۇش، -خوتــۇن

قىزالر ئۆزى خاالپ ياكى جهمئىيهتنىڭ ئۇالرنى -ئازدۇرۇشقا ئايالنغاندا، خوتۇن
ــاكى  خىــزمهت قىلىشــنى تالالشــقا قىستىشــى بىــلهن مېھمانخانــا، پــاراخۇت ي

ــــايرۇپىالنالردىكى كۈت ــــى ئ ــــى ئهۋالدالرن ــــپ، كېيىنك ــــۈچىلهرگه ئايلىنى ك
-تهربىيىلهشتىن ئىبارهت ئاساسى مهسئۇلىيىتىدىن ۋاز كهچكهن ۋاقىتتا، خوتۇن

قىزالر بارلىق زېھنىنى ماددى ئىشلهپچىقىرىش يـاكى ماشـىنا ياساشـقا سـهرپ 
قىلىپ، ئادىمىيلىك جهھهتتىن تهربىيه ئېلىپ بېرىشقا چولىسـى تهگمىـگهن 

نپهرۋهرلىك نۇقتىئىنهزىرى بىلهن قارايدىغان بولساق، بۇ بىر قاالق ۋاقىتتا، ئىنسا
بولۇپ، ئىسالمى تىل بىلهن ئېيتقاندا، دهل جاھالهتپهرهسلىكتىن » مهدهنىيهت«

چــۈنكى بــۇ چاغــدا، مــاددى ئىشــلهپچىقىرىش ئىنســانپهرۋهرلىكنى . ئىبــارهت
تهرهققــى قىلدۇرۇشــتىنمۇ مـــۇھىم، تېخىمــۇ قىممهتـــكه ئىــگه، تېخىمـــۇ 

  .ېتىبارلىق بىلهن قارىلىدۇئ
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ــن ــائىله ۋه ئىككــى جى ــر جهمئىيهتنىــڭ  سئ مۇناســىۋىتى مهسىلىســى بى
مهدهنىيهتلىــك يــاكى قــاالق، ئىســالم يــاكى جاھالهتپهرهســلىك ئاالھىــدىلكىنى 

بۇ مۇناسىۋهتته، ھايۋانالرچه جىنسىي . بهلگىلهيدىغان ئىنتايىن مۇھىم مهسىله
ـــاراش جهمئ ـــمهت ق ـــالق ۋه قىم ـــۇڭتهلهپ، ئهخ ـــى بۇل ـــڭ ھهر قايس -ىيهتنى

پهن، -پۇشقاقلىرىغا قهدهر يامراپ كهتكهن بولۇپ، گهرچه بۇ جهمئىيهت ئىلىم
جهھهتلهرده يۈكسهك پهللىگه يهتكهن بولسىمۇ، ئـۇ ..... ئىقتىساد، سانائهت

ــــيهت ئهمهس ــــارقىلىق . ھهرگىزمــــۇ مهدهنىيهتلىــــك جهمئى بــــۇ ئــــۆلچهم ئ
نى ئـۆلچىگهن ۋاقىتتـا ھهرگىزمـۇ ئىنسانىيهتنىڭ ئالغا ئىلگىرلهش دهرىجىسى

  .خاتالىق يۈز بهرمهيدۇ
ھازىرقى زامـان جاھالهتپهرهسـلىك جهمئىيىتىـده، ئهخالقـتىن ئىبـارهت بـۇ 
ـــدىن  ـــادهمنى ھايۋان ـــا ئ ـــدى، ھهتت ـــده چهكلهن ـــار دائىرى ـــايىن ت ـــۇم ئىنت ئۇق
پهرقلهندۈرىـــــدىغان ئاالھىـــــدىلىكلهرنىڭ ھهممىســـــى بـــــۇ دائىرىــــــدىن 

بــۇ جهمئىــيهتلهرده، قانۇنســىز ھالــدىكى ئىككــى شــۇڭا، . چىقىرىۋېلىتىلــدى
جىنىس مۇناسىۋىتى، ھهتتا ئوخشاش جىنسـلىقالر مۇناسـىۋىتىمۇ ئهخالقنىـڭ 

ئهخالقتىن ئىبارهت بۇ ئۇقۇم ئىقتىسادى مۇئامىله . بۇلغىنىشى دهپ قارالمايدۇ
ــىدىال  ــالر دائىرىس ــىي ئىش ــتالردا پهقهت ۋه سىياس ــا بهزى ۋاقى دۆلهت «، ھهتت

كىرســتىن جىـر بىــلهن ئهنگلىيىنىــڭ  .دائىرىســىدىال چهكلهنـدى »مهنپهئهتـى
ئىچكى كابىنت مىنىسـتىرى بىـرو فېرموئـور ئوتتۇرىسـىدىكى سـهتچىلىكنى 
مىسال قىلساق، ئهنگلىيه جهمئىيىتىنىڭ سهتچىلىك دهپ قارىغىنى ھهرگىزمۇ 
ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى نىكاھسىز بىلله بولۇش مۇناسىۋىتى بولماستىن، بهلكـى 

ـــ تىن يهنه ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى ئهلچىخانىســـىنىڭ دېڭىـــز ئـــارمىيه كىرس
نىڭ ئاشنىسـى بولـۇپ، بـۇ )دىپلوماتىك ۋهكىل ياردهمچىسى(مهسلىھهتچىسى 

بىـــلهن ھېلىقـــى مىنىســـتىر ئهپهنـــدىنىڭ مۇناســـىۋىتى دۆلهت » خېـــنىم«
بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ھېلىقى . مهخپىيهتلىكىگه تهھدىت شهكىللهندۈرگهن

پهندىم ئهنگلىيه پارالمىنتىدا يالغان ئېيتقـانلىقى سـهۋهبلىك بىـر مىنىستىر ئه
ئامىرىكـا كـېڭهش پاالتاسـىدىكى بۇنىڭغـا . مهيدان سهتچىلىكنى پهيدا قىلغان

ــكهن  ــپ كهت ــا قېچى ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــهتچىلىكلهر، س ــۇن س ــاش نۇرغ ئوخش
نۇرغۇنلىغان ئهنگلىيه ۋه ئامىرىكا جاسۇسلىرى سهتچىلىكىنىڭ، سهتچىلىك 

ۇشىدىكى سهۋهب، ھهرگىزمۇ ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشاش جىنسـلىقالر بول
مۇناســــىۋىتى بولماســــتىن، بهلكــــى دۆلهت مهخپىــــيهتچىلىكىگه تهھــــدىت 
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  .شهكىللهندۈرگهنلىكىده
يهر شارىنىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهتلهرده، 

ر ۋه نىكاھالنغــان رومــان ئــاپتورلىرى يــاش قىــزال-يــازغۇچى، تهھرىــر، ھېكــايه
جىنسىي ئهركىنلىك ھهرگىزمـۇ ئهخالقنىـڭ «: ئايالالرغا ئوچۇق ئاشكارا ھالدا

بۇلغىنىشى ئهمهس، ئهكسىچه، ئهخالقنىڭ بۇلغىنىشى بولسا، يىگىت بىـلهن 
بىرىنى -قىز ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتته مۇھهببهتنىڭ زاڭلىق قىلىنىشى، بىر

ئېـرىگه نىسـبهتهن ھېسسـىياتىنى  رمهسلىك؛ ئايـالالۈشرۈقهلبىدىن ياخشى ك
ــڭ  ــا ئهخالقنى ــاقالش بولس ــى س ــدا، ئىپپىتىن ــق ھال ــا، داۋاملى ــان ۋاقىتت يۇقاتق
بۇلغىنىشــىدۇر، گــۈزهل ئهخــالق بولســا يېڭىــدىن خۇشــاللىق تېــپىش ئۈچــۈن 

بـۇ خىـل ۋهقهلىكنـى . دهپ بولۇشـىچه كاپشـىدى» ئۈچىنچى شهخس ئىـزدهش
ــايه ــان ھېك ــا قىلغ ــى تېم ــانالرنى-ئاساس ــدۇ روم ــۈگهتكىلى بولماي ــاناپ ت . س

سۈرهتلهر، يۇمۇر ۋه -تۈمهنلىگهن باش ماقالىالر، ئهسهرلهر، رهسىم-مىڭلىغان
» ئىلھام«چاقچاقالرنىڭ ھهممىسىنىڭ مهركىزى ئىدىيىسى چۈشكۈنلىشىشكه 

  .قىلماقتا
ـــا  ـــۇقتىئىنهزىرى، ئىنســـانىيهتنىڭ ئالغ ئهگهر بىـــز ئىنســـانپهرۋهرلىك ن

لچهم قىلىـپ، بـۇ جهمئىيهتلهرنـى كۈزىتىـدىغان ئىلگىرىلهش لىنىيىسـىنى ئـۆ
بولســــاق، بۇنــــداق جهمئىيهتلهرنىــــڭ ھهممىســــى، مهدهنىيهتســــىز قــــاالق 

  .جهمئىيهتلهردۇر
ئىنسانىيهتنىڭ ئالغا ئىلگىرىلهش لىنىيىسـىنىڭ نىشـانى بولسـا ھـايۋانى 
ــائىله  ــۇنى ئ ــۇرىيهتنى ئاســاس قىلىــش ۋه ئ نهپســىنى كــونترول قىلىــپ، مهجب

بۇ ئارقىلىق ئىنسـانپهرۋهرلىك رولىنـى جـارى . شتىن ئىبارهتئىچىدىال چهكله
ئائىلىنىڭ مهقسىتى . ھاالۋهتنى ئاخىرقى نىشان قىلماسلىق-قىلدۇرۇش، ھۇزۇر

يېڭى بىر ئهۋالدالرنى تهربىيىلهپ ھازىرقى ئهۋالدالرغـا ئـۇالپ، ئـادىمىيلىكنى 
ىسـلىق گهۋدىلهندۈرۈش ئاالھىدىلىكىگه ئىـگه ئىنسـانىيهت مهدهنىيىـتىگه ۋار

ناھـــايىتى روشـــهنكى، ھـــايۋانىيلىقتىن ۋاز كېچىـــپ، . قىلىشـــتىن ئىبـــارهت
ئادىمىيلىك دائىرىسى ئىچىـده ئالغـا ئىلگىـرلهپ يۈكسـىلىدىغان يېڭـى بىـر 
ـــالىتىگه ئىـــگه بولغـــان،  ئهۋالدالرنـــى تهربىـــيىلهش پهقهت بىخهتهرلىـــك كاپ

ى ئىككى ھېسسىياتى تۇراقلىق، قارىغۇالرچه ھېسسىياتقا بېرىلمهستىن بهلك
تهرهپنىڭ مهجبۇرىيىتى ئاساسىغا بهرپا قىلىغـان ئائىلىـدىن ئىبـارهت بـۇ بىـر 

ۋه » يېتهكچىلىـك«زهھهرلهش خاراكتېرىـدىكى . دارىلئېتامدا ئهمهلـگه ئاشـىدۇ
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ئېلىپ بېرىپ، ئهخالق ئۇقۇمىنى  تار دائىرىده چهكلهيـدىغان بـارلىق  » ئىلھام«
ــۆرۈپ تاشــلىۋېتىدىغان ــىي ئهخالقالرنــى چ ــته، يېڭــى بىــر  جىنس جهمئىيهت

  .ئهۋالدالرنى تهربىيىلهيدىغان دارىلئېتامنىڭ بهرپا بولۇشى مۇمكىن ئهمهس
يۇقارقى سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن، پهقهت ئىسالمى قىممهت مىزانى ۋه ئهخالق 
ئــۆلچىمى، ئىســالمى تهربىــيه ۋه ئىنســانپهرۋهرلىكنى قوغــداش تهدبىــرىال، 

بولمىغان ھهم » ئاقما جىسىم«بىز ھهم  ئهگهر. ئىنسانىيهتكه مۇناسىپ كېلىدۇ
بولمىغان تۇراقلىق بولغان ئىنسـانپهرۋهرلىك مىزانـى » ئۆزگىرىشچان جىسىم«

ــيهت  ــدىغان بولســاق، پهقهت ئىســالمنىڭال مهدهنى ــارقىلىق ســىنچىالپ قاراي ئ
ئىكهنلىكىنى، ئىسالمى جهمئىيهتنىڭال مهدهنيهتلىك جهمئىيهت ئىكهنلىكىنى 

  .بايقايمىز
رىدا، ئىنسانىيهت ئالالھدىن باشقىغا قىلىنغان بارلىق چوقۇنـۇش ئهڭ ئاخى

ئىبــادهت (الرنــى چــۆرۈپ تاشــالپ، پهقهت ئــالالھقىال چوقۇنــۇش )ئىبــادهت(
تىن ئىبـارهت يېتهكچىلىـك پرىنسـىپى ئـارقىلىق، ئالالھنىـڭ ئىالھـى )قىلىش

تۇرمــۇش يــولىنى ئهمىلىلهشــتۈرۈپ، باشــقا ھهر قانــداق يولنىــڭ قــانۇنلۇق 
ىكىنى ئېتىراپ قىلىشنى رهت قىلىپ، تۇرمۇشتىكى ئىشلىرىدا باشـقا ئىكهنل

ـــپ، پهقهت  ـــۈمرانلىقىنى رهت قىلى ـــڭ ھۆك ـــانى قانۇنالرنى ـــداق ئىنس ھهر قان
ــۈن  ــانىيهت ئۈچ ــڭ ئىنس ــۈزۈپ، ئالالھنى ــانۇنىنىال يۈرگ ــڭ ئىســالم ق ئالالھنى
ـــارقىلىق ئىنســـانىيهت  بهلگىـــلهپ بهرگهن ئهخـــالق ۋه قىمـــمهت قارىشـــى ئ

ا يېتهكچىلىك قىلىـپ، باشـقا بـارلىق ئـادهم ئالدايـدىغان ئهخـالق ۋه تۇرمۇشىغ
قىممهت قاراشلىرىنى پاچاقالپ تاشالش، ئاندىن كېيىن، ئالالھنىـڭ بـۇ مـاددى 
دۇنياغا ئورۇنالشتۇرغان بارلىق كائىنات قانۇنىيهتلىرى ئۈسـتىده ئىزدىنىـپ ۋه 

ئىلگىرلىشى ۋه  تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، ئۇنى ئىنسانىيهت تۇرمۇشىنىڭ ئالغا
يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى ئۈچۈن ئىشلىتىپ، ئالالھنىـڭ زېمىنغـا ئورۇنالشـتۇرۇپ 
ــى  ــرى ۋه خهزىنىلهرن ــرگىيه مهنبهلى ــرى، ئېنى ــايلىق مهنبهلى ــارلىق ب قويغــان ب

بىز بۇ يېتهكچىلىـك پرىنسـىپى ئـارقىلىق زېمىنـدا ئالالھنىـڭ . ئېچىش الزىم
لهن بۇ دۇنيانى ئىداره قىلغـان بولۇش سۈپىتىمىز بى) ۋاكالهتچىسى(خهلىپىسى 

قات پهردىلهرنى يېپىش -ۋاقتىمىزدا، ئالالھنىڭ كائىنات قانۇنىيهتلىرىگه قاتمۇ
وقۇقىنى يۈرگۈزۈش زۆرۈر بولغان ھبىلهن بىر ۋاقىتتا، ئىنسانىيهتكه خهلىپىلىك 

. قات پهردىلهرنى ئاچىدىغان ئىقتىـدار ئاتـا قىلغـانلىقىنى بايقـايمىز-بۇ قاتمۇ
هم ئالالھنىـڭ ۋهدىسـى ۋه شـهرتىگه بىنـائهن بـۇ دۇنيـادا خهلىپىلىـك يهنى، ئـاد
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ــڭ  ــاددى دۇنيانى ــنىلهر، م ــدىكى خهزى ــۇ زېمىن ــدا، ئ ــۈزگهن ۋاقتى ــۇقى يۈرگ ھوق
ــۇق بولغــان ســانائهت  ــۈرى تول ــى ئېچىشــقا باشــالپ، ت ئېنىــرگىيه مهنبهلىرىن

ى سىستېمىسىنى بهرپا قىلىپ، ئىنسانىيهتنىڭ تارىخ ئېقىنىدىكى ئۇزاق تارىخ
ســهنئهت نهتىجىلىرىــدىن پايــدىلىنىپ، -جهريــانالردا توپالنغــان بــارلىق ھــۈنهر

ئـۇ ئىخالسـمهنلىك بىـلهن زهرهر چهككـۈچى . ئىنسانىيهتكه بهخـت يارىتىـدۇ
بولۇش سۈپىتى بىلهن، ئالالھقا ئىتائهت قىلىش نىشانى بويىچه ئالالھ ئۇنىڭغا 

يـان قىلىنغـان بـارلىق تاپشۇرغان خهلىپىلىك ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈپ، يۇقۇرىـدا با
ئىجادىيهتلهرنى ئېلىپ بارغان ۋاقتىدا، بۇ ئادهم ئاندىن ھهقىقىي مهدهنىيهتلىك 

بۇنداق ئادهملهر ھايات كهچۈرگهن جهمئىيهت مهدهنىيهتنىڭ ئهڭ . ئادهم بوالاليدۇ
لـــېكىن، بىـــر تهرهپلىـــمه ھالـــدىكى مـــاددى . يـــۇقىرى پهللىســـىگه يېتىـــدۇ
چـۈنكى ئۇنـداق جهمئىـيهت . هت دهپ قارىمايـدۇتهرهققىياتنى، ئىسالم مهدهنىي

ئـالالھ قۇرئانـدا . ىشىپ كهتكهن بولۇشى مۇمكىنلجاھالهتپهرهسلىك بىلهن ئار
جاھالهتپهرهسلىك دهۋرلهردىكى بۇ خىـل مـاددى تهرهققىيـاتالرنى بايـان قىلىـپ 

  :مۇنداق دهيدۇ

                                   

                                     

                                       

                                
) يهنى ئىگىز بىنا(كۈلكه ئۈچۈن بىر ئاالمهت -سىلهر ھهر بىر ئىگىز جايغا ئويۇن«

دۇنيادا مهڭگۈ قېلىشنى ئۈمىد قىلىـپ پۇختـا ) گويا سىلهر ئۆلمهيدىغاندهك(ساالمسىلهر، 
سـىلهر . لىمـالردهك جازااليسـىلهرجازالىسـاڭالر، زا) بىراۋنى(سارايالرنى ساالمسىلهر؟ ئهگهر 

سىلهرگه سىلهر بىلىدىغان نېئمهتلهرنى ئاتا قىلغان . ئالالھدىن قورقۇڭالر، ماڭا ئىتائهت قىلىڭالر
. ئۇ سىلهرگه چارۋىالرنى، ئوغۇلالرنى، باغالرنى، بۇالقالرنى ئاتا قىلدى. ئالالھدىن قورقۇڭالر

 شۇئهرا سۈره( ».قېلىشىڭالردىن قورقىمهنمهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغا 
  )ئايهت 128-135
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سىلهر بۇ يهرلهرده باغچىالردىن، بۇالقالردىن، زىرائهتلهردىن، يۇمشاق پىشقان خورمىالردىن «

، خۇشال ھالدا تاغالرنى )ئويالمسىلهر دهپ(بهھرىمهن بولۇپ، خاتىرجهم ھالدا داۋاملىق قالىمىز 
زېمىندا بۇزغۇنچىلىق . تېشىپ ئۆي ياسامسىلهر؟ ئالالھدىن قورقۇڭالر، ماڭا ئىتائهت قىلىڭالر

 سۈره ( ».قىلىدىغان، ئىسالھ قىلمايدىغان ھهددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ ئهمرىگه ئىتائهت قىلماڭالر
  )ئايهت 152-146شۇئهرا 

                                    

                                       

                                       
پاراۋانلىقنىڭ ) سىناش ئۈچۈن(رىگه قىلىنغان نهسىھهتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالر ئۇالر ئۆزلى«

خۇرام - ھهممه ئىشىكلىرىنى ئېچىۋهتتۇق، ئۇالر تاكى ئۆزلىرىگه بېرىلگهن نېئمهتلهردىن خۇشال
زۇلۇم قىلغان قهۋمنىـڭ . ، ئۇالر ھهسرهتته قالدى)ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق(تۇرغاندا 

ــزى قۇرۇتۇ ــدى يىلتى ــدى(ل ــاالك قىلىن ــۈنلهي ھ ــۇالر پۈت ــى ئ ــدۇ). يهن ــانا -جىمــى ھهم س
ئالهملهرنىـڭ ) پهيغهمبهرلىرىگه يـاردهم بېرىـپ، كۇففـارالرنى ھـاالك قىلغـانلىقى ئۈچـۈن(

  )ئايهت 45-44ئهنئام سۈره ( ».پهرۋهردىگارى ئالالھقا خاستۇر

                                       

                                           

          
ھهتتا زېمىن گۈزهل تۈسكه كىرگهن، چىرايلىق ياسانغان، زېمىن ئىگىلىرى ..... «

غان چاغدا، ناگاھـان كېچىسـى يـاكى ھوسۇل ئېلىشقا جهزمى قىلىپ تۇر-ئۇنىڭدىن مول
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يوقتهك، ) ئىلگىرى(تۆنۈگۈن ) زىرائهتلهرنى(ده، -كۈندۈزى ئۇنىڭغا قازايىمىز يهتتى
سۈره ( »).....يهنى نابۇت قىلىپ يوق قىلدۇق(ئورۇپ تاشالنغاندهك قىلىۋهتتۇق ) پۈتۈنلهي(

  )ئايهت-24يۇنۇس 
مـاددى . سهل قارىمايدۇلېكىن يۇقۇرىدا بايان قىلىنغاندهك، ئىسالم ماددىغا 

تهرهققىياتقىمۇ سهل قارىمايدۇ، بهلكى ئالالھ كۆرسهتكهن تۇرمۇش يولىدا، بـۇ 
خىل ئالغا ئىلگىرلهشنىڭ شهرىپىنى ئالالھنىڭ ئىنسانىيهتكه ئاتا قىلغان بىر 
خىل ئىنئامى، ئۆزلىرىنىڭ ئالالھقا بويسۇنغانلىقى تۈپهيلىـدىن ئېرىشـىدىغان 

  .دهپ قارايدۇمۇكاپاتىنىڭ خوش خهۋىرى 
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                    

                                           

           
پهرۋهردىگارىڭالردىن مهغپىرهت تىلهڭالر، ئۇ ھهقىقهتهن مهغپىرهت : تتىمئېي) ئۇالرغا(«

سـىلهرنىڭ مــاللىرىڭالرنى ۋه . ئـۇ سـىلهرگه مـول يــامغۇر ياغـدۇرۇپ بېرىـدۇ. قىلغۇچىـدۇر
نۇھ سۈره ( ».ئوغۇللىرىڭالرنى كۆپهيتىپ بېرىدۇ، سىلهرگه باغالرنى، ئۆستهڭلهرنى ئاتا قىلىدۇ

  )ئايهت 10-12

                                         

                                      
شهھهرلهرنىڭ ئاھالىسى ئىمان ) پهيغهمبهرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ھاالك قىلىنغان(«
-ئهلۋهتته، ئۇالرنى ئاسمان. ساقالنغان بولسا ئىدى) كۇفرىدىن، گۇناھالردىن(ۋه  ئېيتقان

ئىنكار قىلدى، ) پهيغهمبهرلهرنى(زېمىننىڭ پاراۋانلىقلىرىغا مۇيهسسهر قىالتتۇق، لېكىن ئۇالر 
  )ئايهت-96ئهئراف سۈره ( ».شۇڭا ئۇالرنى ئۆز قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن ھاالك قىلدۇق

ى ســانائهتنىڭ ئالغــا ئىلگىرلىشــىده پــۇت دهسســهپ ئهڭ مــۇھىم بــولغىن
ـــڭ  ـــدىغان ئاســـاس ۋه ســـانائهت تهرهققىياتىنىـــڭ قىمـــمهت ئۆلچىمىنى تۇرى
يېتهكچىلىكى، شۇنداقال ئىنسانىيهت مهدهنىيىتى ئۈچـۈن زۆرۈر بولغـان باشـقا 

  .بارلىق ئاالھىدىلىكلهر
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ىپى ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ تهشهببۇسكارلىق بىلهن ئالغا ئىنتىلىش پرىنس
ۋه ئۇنىــڭ ئورگانىــك تۈزۈلمىســىنىڭ ماھىيهتلىــك ئاالھىــدىلىكى، ئىســالمنى 
ئۆزگىچه جهمئىيهتكه ئايالنـدۇرغان بولـۇپ، جاھالهتپهرهسـلىك جهمئىـيهت ۋه 
ئۇنىڭ ئورگانىك تۈزۈلمىسىنى قۇرۇش ئۈچۈن بانـا، سـهۋهب ئىزدهيـدىغان ھهر 

ئىيهت ھهرىكهتنىڭ ئىسالمى جهم. قانداق نهزهرىيه ئۇنىڭغا مۇناسىپ كهلمهيدۇ
مهھسۇلى بولۇپ، ئۇنىڭ ھهرىكىتـى ئـۇزۇن مۇددهتلىـك، ھهرىـكهت ئـارقىلىق 
ــتۈرۈلۈپ،  ــاالھىيىتى مۇئهييهنلهش ــى ۋه س ــڭ دهرىجىس ــيهت ئهزالىرىنى جهمئى

  .شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ جهمئىيهتتىكى ۋهزىپىسى ۋه ئورنى بهلگىلىنىدۇ
ت مـاددى دۇنيانىـڭ بۇ خىل جهمئىيهتنـى بارلىققـا كهلتۈرىـدىغان ھهرىـكه

ئۇ ئـالالھ تهرهپـتىن . ، ئىنسانالر مۇھىتىنىڭ سىرتىدىن كهلگهندۇرنسىرتىدى
كهلگهن شۇنداقال پۈتۈن ئىنسانىيهتكه يـۈزلهنگهن ئىسـالمى ئېتىقادتـا نامـايهن 
بولىدۇ، بۇ خىل ئېتىقاد ئۇالر ئۈچۈن كائىنـات، ھايـاتلىق، تـارىخ، كىشـىلىك 

مهقسـىتىنىڭ ئاالھىـده دۇنيـا قارىشـىنى  تۇرمۇش مىزانى ۋه كىشلىك تۇرمۇش
تۇرغۇزۇپ بېرىـپ، ئـۇالر ئۈچـۈن بـۇ خىـل دۇنيـا قاراشـنى ئهكىـس ئهتتـۈرۈپ 

بۇ خىل ھهرىكهتنى قوزغايدىغان . بېرىدىغان خىزمهت يولىنى بهلگىلهپ بېرىدۇ
بىرىنچى ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ كىشىلهرنىڭ ئىدىيىسى ۋه ماددى دۇنيادىن 

بهلكى يهر شارىنىڭ سـىرتىدىن، ئىنسـانالر مۇھىتىنىـڭ كهلگهن بولماستىن، 
بـۇ ئىسـالمى جهمئىيهتنىـڭ ). چۈشـكهن(تاشقىرىسىدن ئۇالرغا نازىل بولغـان 

ماھىيهتلىــــك ئاالھىــــدىلىكى ۋه قۇرۇلمىســــىنىڭ بىرىنچــــى گهۋدىلىــــك 
  .ئۆزگىچىلىكى

ئۇ ئىنسانالر مۇھىتىنىڭ تاشىقىرىسىدىن، ماددى دۇنيانىـڭ سـىرتىدىكى 
  .ىن تهرهققى قىلىدۇ ۋه داۋاملىشىدۇئامىلالرد

بولغان ) ئالدىن بهلگىلىنىپ(ئالالھ تهرىپىدىن ئاللىقاچان تهقدىر قىلىنىپ 
بــۇ ســىرلىق ئــامىلالرنى، ھــېچكىم ئــويالپ باقمىغــان، مۇھــاكىمىمۇ قىلىــپ 
ــۋال  ــان ئهھ ــامىلالر ئارىلىشــىپ قالمىغ ــلهن، ئىنســانى ئ ــدى بى باقمىغــان، ئال

ــتىدا، ئىســالمى جهمئىي ــى ئاس ــڭ بىرىنچ ــدىغان ھهرىكهتنى ــا قىلى ــى بهرپ هتن
يىگانه -بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهككه. باسقۇچى ئاللىقاچان باشالنغان بولىدۇ

ئالالھنىڭ تهقدىرى بويىچه ئالغا ئىلگىرلهيدىغان مۇقهددهس ئىالھى ئېتىقادقـا 
بىـر ئـادهم بـۇ . ئىشهنگهن كىشىلهرنىڭمۇ خىزمىتى قانات يېيىشـقا باشـاليدۇ

) قـانۇنى نۇقتىـدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا(ل ئېتىقـادنى قوبـۇل قىلغـان ۋاقتىـدا، خى



 157

يۇشۇرۇن ھالدىكى ئىسالمى جهمئىيهت مهۋجۇت بولۇشقا باشاليدۇ، بۇ ئادهم بۇ 
ئېتىقــادنى قوبــۇل قىلغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ ھهرگىزمــۇ قهلبىنىــڭ چوڭقــۇر 

ۇ ئېتىقــادنى بهلكــى ئــۇ ئهتراپىــدىكى كىشــىلهرگه بــ. قاتلىمىغــا يۇشــۇرمايدۇ
تارقىتىدۇ، چۈنكى بۇ دهل ھهرىكهتنىڭ ماھىيىتى بولۇپ، بىـر مهيـدان جـانلىق 

ئېتىقاد نۇرى بىلهن نۇرالنغان بۇ قهلبنىڭ ئهڭ -ئىمان. ھهرىكهتنىڭ ماھىيىتى
ئىسـالمى (يۇقىرى كۈچى كهسكىن ھالدا بـارلىق توسـاقالردىن بۆسـۈپ ئۆتىـدۇ 

ئېتىقــاد ئــارقىلىق قهلبنــى ). ىــدۇئېتىقادنىــڭ بــۇ كــۈچىنى ئــالالھ ئوبــدان بىل
لهرزىگه سالىدىغان بۇ ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ ئىنسـاننى مهردانىلىـق بىـلهن 

  .ئالغا قاراپ چامدىتىدۇ
بۇ ئېتىقادنى قوبۇل قىلغانالرنىڭ سانى ئۈچ ئـادهمگه يهتـكهن ۋاقىتتـا، بـۇ 

ــاد ئۇالرغــا ــر «: خىــل ئېتىق ــى، بى ســىلهر ھــازىر ئاللىقاچــان بىــر جهمئىيهتن
ۇستهقىل ئىسالمى جهمئىيهتنى تهشكىل قىلدىڭالر، سىلهر بۇ خىل ئېتىقادقا م

ئىشهنمهيدىغان جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهتتىن ئاللىقاچان قۇتۇلدۇڭالر، كونـا 
دهپ ئىلھام » ئاساسى قىممهت ئۆلچىمى سىلهرنى يهنه داۋاملىق باشقۇرالمايدۇ

همئىـيهت ئاللىقاچـان شـۇنداق قىلىـپ، ئهمىلىيهتـته بىـر ئىسـالمى ج. قىلىدۇ
  .بارلىققا كهلگهن بولىدۇ

ئۈچى ئونغا، ئونى يۈزگه، يۈزى مىڭغا، مىڭى ئون مىڭ، يىگىرمه مىڭغا 
ـــدۇ ـــيهت ئۈســـۈپ يېتىلى ـــپ، ئىســـالمى جهمئى ـــدۇ، . ئايلىنى ـــز تارتى يىلتى

  .مۇستهھكهملىنىدۇ
ھهرىكهتنىڭ تهرهققىياتى جهريانىدا، يېڭـى بارلىققـا كهلـگهن جهمئىـيهت 

الهتپهرهسلىك جهمئىـيهت ئوتتۇرىسـىدا بىـر مهيـدان كـۈرهش قانـات بىلهن جاھ
چۈنكى بۇ يېڭى جهمئىيهت جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهتنىڭ ئهزالىرىنى . يايىدۇ

ئۆزىگه تارتقان بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئـۇ ئـۆزىگه خـاس بولغـان ئېتىقـاد ۋه 
ىي دۇنيــا قارىشــى، قىمــمهت قارىشــى ۋه ئــۆلچىمى، مهۋجۇتلــۇقى ۋه تهشــكىل

. سىستېمىسى ئارقىلىق جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهتتىن پۈتـۈنلهي ئايرىلىـدۇ
كۇنتدىن باشـالپ تـاكى تهڭداشسـىز بولغـان ىھهرىكهت باشالنغان بىرىنچى سـ

مۇســتهقىل ئهمىلــي گهۋدىنــى ۋۇجۇدقــا چىقــارغۇچه، ئىســالمنىڭ قىمــمهت ۋه 
ۈرۈلۈپ، ئۆلچىمىگه ئاساسهن، بۇ يېڭى جهمئىيهتنىڭ ھهر بىر ئهزاسى تهكش

ئـۇ ۋاقىتتـا، . ساالھىيىتى باھالىنىـدۇ، ھهمـده ئۇنىـڭ ۋهزىپىسـى بهلگىلىنىـدۇ
جهمئىيهت تهبىئىـيال ئۇنىـڭ سـاالھىيىتىنى ئېتىـراپ قىلىـدۇ، ئۇنىـڭ ئـۆزنى 
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. ئاقالپ، جامائهت ئالدىدا ئۆزىنىڭ ساالھىيىتىنى جاكارالپ يۈرۈشى ھاجهتسىز
ى شۇنداقال جهمئىيهتنـى ئىـداره ئهمىلىيهتته، ئۇنىڭ ئېتىقادى ۋه ئۇنىڭ ئۈزىن

ــۈرهن ــڭ س ــقا، ئاممىنى ــۇنى يۇشۇرۇنۇش ــۆلچىمى ئ ــمهت ئ ــان قىم -قىلىۋاتق
چوقانلىرى ۋه ئارزۇلىرى، ئۆزى رىياسهتچىلىك قىلىۋاتقان ۋهزىپىسىدىن ئۆزىنى 

  .چهتكه ئېلىشقا مهجبۇراليدۇ
لــېكىن ھهرىــكهت بولســا ئىســالمى ئېتىقادنىــڭ مــاھىيىتى، شــۇنداقال بــۇ 

ىن بارلىققا كهلگهن جهمئىيهتنىـڭ مـاھىيىتى بولـۇپ، ئـۇ ھهر قانـداق دتئېتىقا
بۇ جهمئىيهتتىكـى ھهر بىـر . ئادهمنىڭ يۇشۇرۇنۇۋېلىشىغا رۇخسهت قىلمايدۇ

ئهزا چوقۇم ھهرىكهتكه كېلىشى، ھهرىكهت ئۇنىڭ ئېتىقادىدا مهۋجۇت بولۇشى، 
تومۇرىـــدا مهۋجـــۇت بولۇشـــى، ھهرىـــكهت ئۇنىـــڭ -ھهرىـــكهت ئۇنىـــڭ قـــان

تىمائىيىتىـده مهۋجــۇت بولۇشـى، ھهرىــكهت بـۇ جهمئىيهتنىــڭ ئورگانىــك ئىج
قۇرۇلمىسىدا مهۋجۇت بولۇشى كېرهك، چۈنكى جاھالهتپهرهسلىك ئۇنى قورشاپ 

داشـقاللىرى بـۇ ئهزا ۋه ئۇنىـڭ ئهتراپىـدىكى -تۇرغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئهخـلهت
ۈرهش شـۇڭا، كـ. كىشىلهرنىڭ قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا ساقالنغان بولىـدۇ

ـــامهت  زاماننىـــڭ (ئـــۇزۇن مۇددهتلىـــك بولـــۇپ، ئىســـالمى جىھـــاد دهۋرى قىي
  .گىچه داۋاملىق ئېلىپ بېرىلىدۇ)ئاخىرىسى

ھهرىكهتنىڭ رېتىمىغا ئهگىشىپ، ئهمهلىيهت داۋامىدا ھهر بىر ئادهمنىـڭ 
شۇنىڭ بىلهن، . ئهھۋالى مۇئهييهنلهشتۈرۈلۈپ، ئۇنىڭ ۋهزىپىسى بهلگىلىنىدۇ

رگانىــك قۇرۇلمىســى جهمئىــيهت ئهزالىــرى ۋه ئۇالرنىــڭ بــۇ جهمئىيهتنىــڭ ئو
نـى سـاقاليدۇ )مـۇۋازىنهت(ۋهزىپىسى ئوتتۇرىسىدىكى ماس ھالدىكى تهڭپۇڭلۇق 

  .ھهمده تاكامۇللىشىشقا قاراپ يۈزلىنىدۇ
بۇ خىل يېتىلىش، بۇ خىل قۇرۇلمـا، ئىسـالمى جهمئىيهتنىـڭ گهۋدىلىـك 

ىكلهر ئىسـالمى جهمئىـيهت ئىككى چوڭ ئاالھىـدىلىكى بولـۇپ، بـۇ ئاالھىـدىل
ئاتـا قىلـدى، يهنه ) شـهكىل(ئۈچۈن مهۋجۇتلۇق ۋه قۇرۇلما، ماھىيهت ۋه فورمـا 

ئۇنىڭ تۈزۈمى شۇنداقال ئۇنىـڭ مهمـۇرى تهرتىپلىـرىگه بىـر خىـل گهۋدىلىـك 
ئاالھىدىلىك بېغىشالپ، ئـۇنى ھهر قايسـى جهھهتلهردىـن مۇسـتهقىل ئهمىلـي 

هن ئىجتىمـائىيهت چۈشهنچىسـى ئـۇنى سىرتتىن كهلـگ. گهۋدىگه ئايالندۇردى
چۈشىنىشــكه ئــاجىزلىق قىلىــدۇ، ئىســالمغا يــات بولغــان ســىرتتىن كهلــگهن 

. يولالرمۇ ئۇنىڭدىن بىرهر نهرسىنى تهتقىق قىلىپ باشـقا ئېلىـپ چىقالمايـدۇ
سـىرتتىن كهلـگهن باشـقا بىـر خىـل تۈزۈمنىـڭ مهمـۇرى تهرتىپلىرىمـۇ ئــۇنى 
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  .ھهرگىز ئىشقا ئاشۇرالمايدۇ
نىيهتنىڭ ئۆزگىچه تهبىرىدىن ئايدىڭالشتۇرۇۋالغىنىمىزدهك، ئىسالمى مهده

جهمئىيهت ھهرگىزمۇ پهقهت تارىخى ۋهقهلهرنى تهتقىق قىلىـدىغان بىـر پـارچه 
ئهمهس، ئهكسىچه، ئۇ ھازىرقى زاماننىڭ ئېھتىياجى ) مهنزىره(غايىۋى سۈرهت 

ــدى ــاكى كهلگۈ. ۋه كهلگۈســىنىڭ ئۈمى ــده بولســۇن ي ــۈنكى كۈن ــۇ بۈگ ســىده ئ
قىممىتىنـى قايتىـدىن قـايتۇرۇپ كېلىـدىغان -بولسۇن، ئىنسـانىيهتنىڭ قهدىـر

ــــۇ ــــۇپ، ئىنســــانىيهتنى قهدهمم ــــان بول ــــۋار نىش ــــان  مقهده-ئۇلۇغ پېتىۋاتق
جاھالهتپهرهسلىك پاتقىقىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، مهدهنىيهتنىڭ يۈكسهك پهللىسىگه 

لغان جاھىلىيهتچى بۇ نۇقتا، ئىقتىسادى ۋه سانائىتى تهرهققى قى. يۈزلهندۈرىدۇ
مىللهتلهر بولسۇن ياكى ئىقتسادى ۋه سانائىتى ئارقىدا قالغان جاھىلىيهتچىلهر 

  .بولسۇن ھهممىسىگه نىسبهتهن ئوخشاش
بىز يۇقىرىدا يىغىنچاقلىغان ئاشۇ قىممهت ئـۆلچىمىال، ئىنسـانىيهتنىڭ 
ھهقىقىي قىممهت ئۆلچىمى بولـۇپ، ئىنسـانىيهت پهقهت ئىسـالم مهدهنىيىتـى 

بىــز ئىســالم مهدهنىيىتــى دېــگهن بــۇ ئاتــالغۇ (رىــدىال ئۇنىڭغــا يېــتهلىگهن دهۋ
ۋهكىللىك قىلىدىغان مهناغا دىققهت قىلىشـىمىز كېـرهك، ئـۇ ئاشـۇ قىمـمهت 
ئــۆلچىمىگه كىشــىلهر ئومۇميۈزلــۈك رىئــايه قىلغــان ۋاقىتتــا گهۋدىلىنىــدىغان 

نى مهدهنــيهت مهنزىرىســى بولــۇپ، ھهرگىزمــۇ بــۇ بــارلىق قىمــمهت ئــۆلچىمى
پهن، ئىقتىساد ۋه سانائهتنىڭ -چۆرۈۋهتكهندىن كېيىنكى نوقۇل ھالدىكى ئىلىم

  ).ئالغا ئىلگىرىلىشى بىلهن تهرهققى قىلىشى ئهمهس
ــالى  ــۇرۇق خىي ــتالرنىڭ ق ــۇ ئىدىئالىس ــۆلچىمى ھهرگىزم ــمهت ئ ــۇ قىم ب

ئۇقۇمىنىـڭ » ئىسـالم«ھهقىقىي . بولماستىن، بهلكى ئهمىلىيهتچانلىققا ئىگه
. ده، ئىنسانالر تىرىشچانلىق ئارقىلىق ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرااليدۇيېتهكچىلىكى

پهن، ئىقتىســاد ۋه -تـۆۋهن بولۇشـى، ئىلىـم-تۇرمـۇش سهۋىيىسـىنىڭ يـۇقىرى
سانائهت تهرهققىيات دهرىجىسىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ھهر قانداق 

ىمى ئىسـالمنىڭ قىمـمهت ئـۆلچ. مۇھىتتا ئۇنى ئهمهلـگه ئاشـۇرغىلى بولىـدۇ
ئهكسىچه، پۈتكۈل تۇرمـۇش ساھهسـىده . ھهرگىزمۇ ئۇنىڭغا قارشى  تۇرمايدۇ

ــاد  ــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ ئېتىق ئىنســانالرنىڭ خهلىپىلىكىنــى ئهمهل
مهنتىقىسى ئهسلىدىنال ھهر قايسى ساھهلهرنىڭ ئالغا ئىلگىرلىشى ۋه تهرهققى 

، بـۇ جهھهتـلهرده لېكىن بۇنىـڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا. قىلىشىغا ئىلھام بېرىدۇ
تېخــى ئىلگىرلهشــلهرنى ۋه تهرهققىيــاتالرنى قولغــا كهلتــۈرهلمىگهن دۆلهت ۋه 
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رايۇنالرغا قارىتا، ئىسالم ھهرگىزمۇ ئۇ يهرلهرده ئۈژمه پىـش، ئاغزىمغـا چـۈش 
چۈنكى ھهر قانداق جـاي، . شتۇرۇپ ئۈلۈمنى كۈتۈپ ئولتۇرمايدۇلۇقول قۇ دهپ،

چىمىگه تايىنىپ مهدهنىيهت بهرپا قىلغىلى ھهر قانداق مۇھىتتا بۇ قىممهت ئۆل
ئۇنىڭ قوللىنىدىغان كونكرت ئۇسۇلىغا كهلسهك، ئىجرا قىلىدىغان بىر . بولىدۇ

چـــۈنكى ئـــۇ ھهر خىـــل مـــۇھىتالردا بـــار بولغـــان . مـــۇقىم ئهندىزىســـى يـــوق
ــزمهت  ــۈن خى ــاتى ئۈچ ــڭ  تهرهققىي ــدىلىنىپ، مهدهنىيهتنى ــارائىتالردىن پاي ش

  .قىلىدۇ
كىچىكلىكى، ئىجتىمـائىي تۇرمـۇش -، چوڭ)فورمىسى(لى ئۇنداقتا، شهك

سهۋىيىسى قاتارلىق جهھهتلهردىن قارىغاندا، ئىسـالمى جهمئىـيهت بىـر مـۇقىم 
تارىخ ئهندىزىسـى ئهمهس، لـېكىن ئۇنىـڭ مهۋجۇتلـۇقى ۋه مهدهنىيىتـى مـۇقىم 

. بولغان تارىخى خاراكتېرلىـك قىمـمهت ئـۆلچىمى ئۈسـتىگه بهرپـا قىلىنىـدۇ
مهسىلىسى ئۈستىده توختالغان ۋاقتىمىزدا، بىز پهقهت » راكتېرلىكتارىخى خا«

بــۇ قىمــمهت ئۆلچىمىنىــڭ مهلــۇم تــارىخى دهۋرده بارلىققــا كهلگهنلىكىنىــڭ 
ئىكهنلىكىنــى كۆرســهتمهكچى بــولىمىز، لــېكىن ئــۇ  قكىشــىلهرگه مهلۇملــۇ

ھهرگىزمۇ تارىخنىڭ مهھسۇلى ئهمهس، ئۇنىڭ ماھىيهت جهھهتته ۋاقىت بىلهن 
ئــۇ ئــالالھ تهرىپىــدىن ئىنســانىيهتكه نازىــل بولغــان . ه مۇناســىۋىتى يــوققىلــچ

ھهقىقهت بولۇپ، ھهرگىزمۇ ئىنسانالرنىڭ رىئال تۇرمۇشىدىن ياكى ) چۈشكهن(
  .ماددى دۇنيادىن كهلگهن ئهمهس

ئىسالمى مهدهنىيهت ئۆزىنىڭ ماددى قۇرۇلمىسى ۋه تهشكىللىنىش شهكلى 
ئىگه، لېكىن ئۇنىڭ تـۈپ پرىنسـىپى ۋه جهھهتته ئوخشىمىغان ئهندىزىلهرگه 

ـــدۇ ـــۇپ ئۆزگهرمهي ـــۆلچىمى تۇراقلىـــق بول ـــۇ . قىمـــمهت ئ ـــۇالر ب چـــۈنكى ئ
بــارلىق چوقۇنــۇش : مهدهنىيهتنىــڭ مــۇھىم ئــامىللىرىنى تهشــكىل قىلغــان

ئالالھ ئۈچۈنال بولۇشتىن ئىبارهت ئېتىقـاد ئـارقىلىق جهمئىيهتنىـڭ ) ئىبادهت(
، ئىنســانىيهتنىڭ ئىنســـانپهرۋهرلىكى بــارلىق قــۇرۇلمىلىرى تۇتاشــتۇرۇلىدۇ

ـــى  ـــايۋانىۋىيىلىكى ئهمهس بهلك ـــۇپ، ئىنســـاننىڭ ھ ـــتۈن بول ـــدىن ئۈس ماددى
ــۆلچىمى  ــانپهرۋهرلىك قىمــمهت ئ ــدۇرۇلغان ئىنس ــى قىل ــادىمىيلىكى تهرهقق ئ
ــلىكى  ــڭ مۇقهددهس ــدۇ، ئائىلىنى ــك قىلىنى ــقا يېتهكچىلى ــارقىلىق تۇرمۇش ئ

ـــدۇ، ئالالھنىـــڭ ر-دهخلـــى ـــويىچه تهرۇزگه ئۇچرىماي ۇخســـىتى ۋه شـــهرتى ب
ــۇرۇلىدۇ، پهقهت  ــقا ئاش ــۇقى ئىش ــك ھوق ــدىكى  خهلىپىلى ــاننىڭ زېمىن ئىنس
ئالالھنىڭ ئىسالم قانۇنى ۋه تۇرمۇش يولى ئارقىلىق زېمىندا خهلىپىلىك ھوقۇقى 
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  .يۈرگۈزگهن ۋاقىتتا دۇچ كهلگهن بارلىق ئىشالر بىر تهرهپ قىلىنىدۇ
نغـان ئىسـالمى مهدهنىيهتنىـڭ بۇ مـۇقىم پرىنسـىپ ئۈسـتىگه بهرپـا قىلى

پهن، ئىقتىساد ۋه سانائهتنىڭ ئىلگىرلىشى -ئوخشىمىغان ئهندىزىلىرى، ئىلىم
چۈنكى ھهر بىر مۇھىتتا ئۇ . ۋه تهرهققىيات دهرىجىسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ

شـۇڭا ئىسـالمى . ھامان شۇ جاينىڭ مۇھىت شارائىتىدىن پايدىلىنىشى كېـرهك
خشىماسلىقالرغا ئىگه بولۇپ، بۇ خىل مۇقهررهر مهدهنىيهتنىڭ ئهندىزىسى ئو

ئوخشىماسلىق ئۇنىڭ جانلىق ۋه ھهرىكهتچانلىقىغا كاپالهتلىك قىلىپ، بارلىق 
خىل سهۋىيىدىكى جهمئىيهتلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئىسـالم -مۇھىت ۋه خىلمۇ

، ئىســالم پرىنســىپى ۋه قىمــمهت تنىشــىپمهدهنىيىتــى چــوڭ ئائىلىســىگه قا
. ۇرمۇشىنى ئورۇنالشتۇرۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇئۆلچىمى ئارقىلىق ت

لېكىن، بۇ ئىسالم مهدهنيىتىنىڭ سىرتقى كۆرۈنـۈش ئهندىزىسـى جهھهتتىكـى 
ـــۇ  ـــى ب ـــى، يهن ـــڭ مهنبىئ ـــالم مهدهنىيىتىنى ـــۇ ئىس ـــانلىقلىقى، ھهرگىزم ج
مهدهنىيهتنىــڭ مــاھىيىتى بولغــان ئىســالم ئهقىدىســىگه قارىتــا خالىغــانچه 

رىشقا بولىدۇ دېگهنلىكتىن دېرهك بهرمهيدۇ، جانلىقلىق ئۆزگهرتىش ئېلىپ بې
ھهرگىزمۇ ئۆز مهيلىگه قويۇۋېتىش ئهمهس، ئىككىسى ئوتتۇرىسـىدا ناھـايىتى 

  .روشهن پهرق بار
ئىسالم يالىڭاچ ئافرىقىلىقالر ئارىسىدا مهدهنىيهتنى بهرپا قىلىپ، ئۇالرغا 

اســــىته كىـــيىم بىـــلهن بهدىنىنـــى يۆگهشــــنى ئـــۆگهتتى، ئىســـالمنىڭ بىۋ
ىم كىـيىش مهدهنىيىـتىگه ئېلىـپ يېتهكچىلىكى، شۇ يهرلىك كىشىلهرنى كىي

ئوخشاشـــال، ئىســـالم كىشـــىلهرنىڭ ھورۇنلـــۇق ۋه قاششـــاقلىقنى . دىكىـــر
تاشلىشىغا تۈرتكه بولۇپ، كىشىلهرنى ئاكتىپلىق بىـلهن ئهمـگهك قىلىشـقا، 

ــدى ــقا يېتهكلى ــى قېزىش ــڭ خهزىنىلىرىن ــاددى دۇنيانى ــۇ ي. م ــۇنداقال، ئ هنه ش
ئىجتىمائىيلىشىشنى كۈچهيتىپ، جهمهت ۋه قهبىـله شـهكلىدىكى تۇرمۇشـنى 

نىـڭ ئىجتىمـائى تۇرمۇشـىغا تهرهققـى قىلىشـىغا تـۈرتكه »ممىتىۈئ«ئىسالم 
ئهڭ مۇھىمى كىشىلهرنى نادانالرچه ھهر خىل نهرسىلهرگه چوقۇنۇشتىن . بولدى

. ۈرتكه بولـدىا يۈزلىنىشـكه تـقئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھقـا چوقۇنۇشـ
ئهگهر بۇ مهدهنىيهت ھېسابالنمىسا، ئۇنداقتا مهدهنىيهت دېگهن زادى نېمه؟ بـۇ 
ئاالھىده مۇھىتتىكى مهدهنىيهت بولۇپ، ئۇ ئهينى ماكان ۋه زاماندىكى بار بولغان 

ھالبۇكى، ئىسالم باشقا بىر . بارلىق شارائىت ۋه مۇمكىنچىلىكلهرگه تايىنىدۇ
ۇ ئۆزىنىڭ مۇقىم قىمـمهت ئـۆلچىمىگه ئاساسـهن، مۇھىتقا كىرگهن ۋاقىتتا، ئ
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باشقا بىـر مهدهنىـيهت ئهندىزىسـىنى قـۇرۇپ، بـۇ مۇھىتتـا بـار بولغـان بـارلىق 
شارائىت ۋه ئهمىلي مۇمكىنچىلىكلهردىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ مهدهنىيىتىنى 

  .تهرهققى قىلدۇرىدۇ
هتنىـڭ ئوخشاشال، ئىسالمى ئۇسۇل ۋه ئىسالمى يولىغا ئاساسهن، مهدهنىي

پهن، ئىقتىساد ۋه سانائهت تهرهققىياتىنىڭ مهلۇم -قۇرۇلۇشى ھهرگىزمۇ ئىلىم
بۇ شارائىتالر ھازىرالنغان ۋاقىتتا، ئۇ بۇ . توختاپ قالمايدۇ ابهلگىلىك باسقۇچىد

ــا  ــۇ ئالغ ــى تېخىم ــدىلىنىپ، مهدهنىيهتن ــاتالردىن پاي ــرلهش ۋه تهرهققىي ئىلگى
ــار ــۋار نىشــانىغا ق ــۇنى ئۇلۇغ ــۇم . اپ يۈكســهلدۈرىدۇســىلجىتىپ، ئ ئهگهر مهل

رايۇنـــدا، بـــۇ ئهۋزهللىكـــلهر ھازىرالنمىغـــان بولســـا، ئىســـالم ئـــۇنى بـــارلىق 
مۇمكىنچىلىكلهر بىلهن تهمىـنلهپ، ئۇنىـڭ ئالغـا ئىلگىرلىشـى ۋه تهرهققـى 

لېكىن، قانداق ئهھۋالدا بولۇشتىن قهتئىيـنهزهر، . قىلىشىغا كاپالهتلىك قىلىدۇ
ئۆزىنىــڭ مۇســتهقىل بولغــان مــۇقىم پرىنســىپى ئىســالمى مهدهنىــيهت ھامــان 

ئۈستىگه بهرپا قىلىنىدۇ، ھهر دائىـم بىـر ئىسـالمى جهمئىـيهت بهرپـا بولغـان 
ۋاقىتتا، ئۇنىڭ ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكى ۋه ئۇنىڭ ھهرىكىتىنىڭ دهسـلهپكى 
مهزگىلىده بارلىققا كهلـگهن ئورگانىـك قۇرۇلمىسـى مهڭگـۈ مهۋجـۇت بولـۇپ، 

. بىر جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهتـتىن روشـهن پهرقلهندۈرىـدۇ ئۇنى ھهر قانداق
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                     
سۈره (» دىنىدىن ياخشى كىمنىڭ دىنى بار؟ نىڭئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇڭالر، ئالالھ«
  )ئايهت-138بهقهره 

  
  مۇھاكىمه سۇئاللىرى

  
  دېگهن نېمه؟» ئىسالمى جهمئىيهت«. 1
  دېگهن نېمه؟» جاھالهتپهرهسلىك جهمئىيهت«. 2
  ئۇقۇمىنى چۈشهندۈرۈڭ؟» مهدهنىيهت«. 3
  ئۇقۇمىنى چۈشهندۈرۈڭ؟» قانۇن«. 4
  بىر تىپىك ئىنسانىيهت جهمئىيىتى قانداق بارلىققا كېلىدۇ؟. 5
  مى قايسىالر؟مهدهنىيهتلىك جهمئىيهتنىڭ ئۆلچى. 6
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ئىنسانىيهتنىڭ ئالغـا ئىلگىـرلهش نىشـانى نـېمه؟ بـۇ نىشـان قهيهرده . 7
  ئهمهلگه ئاشىدۇ؟

  دېگهن ئۇقۇمنى تهپسىلىي چۈشهندۈرۈڭ؟» مهدهنىيهتلىك ئادهم«. 8
ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكى ۋه قۇرۇلمىسـىنىڭ . 9

  بىرىنچى گهۋدىلىك ئۆزگىچىلىكى نېمه؟
  المى جهمئىيهتنى بهرپا قىلىش قانداق باشلىنىدۇ؟ئىس. 10
ــگهن جهمئىيهتنىــڭ . 11 ــا كهل ــاد ۋه ئۇنىڭــدىن بارلىقق ــالمى ئېتىق ئىس

  ماھىيىتى نېمه؟
ئىسالمى مهدهنىيهتنىـڭ تـۈپ پرىنسـىپى ۋه قىمـمهت ئۆلچىمىنىـڭ . 12

  ئاالھىدىلىكى نېمه؟
  
  

  ئىسالم مهدهنىيهت قارىشى

لدا ئـالالھ ئۈچـۈنال بولۇشـى ئىسـالم نىڭ شهرتسىز ھا)ئىبادهت(چوقۇنۇش 
ئېتىقادىنىڭ بىرىنچى تۈۋرۈكىنىڭ بىرىنچـى مـۇھىم ئـامىلى بولـۇپ، ئـۇ دهل 

دېـگهن بـۇ گۇۋاھلىـق سـۆزىنىڭ » بىر ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يـوق«
ئالالھنىــڭ ئهلچىســى ئــارقىلىق بــۇ خىــل چوقۇنــۇش . ھهقىقىــي مهنىســى

ىـش بـۇ تۈۋرۈكنىـڭ ئىككىنچـى مـۇھىم نىـڭ ئۇسـۇلىنى قوبـۇل قىل)ئىبادهت(
دېگهن » مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ ئهلچىسى«ئامىلى بولۇپ، ئۇ دهل 

بىـر ئالالھـدىن باشــقا «بـۇ نـۇقتىنى . گۇۋاھلىـق سـۆزىنىڭ ھهقىقىـي مهنىسـى
دېـگهن بابتـا سـۆزلهپ » دېگهن كهلىـمه تۇرمـۇش يـولى -ھېچقانداق ئىالھ يوق

  .ئۆتتۇق
شهرتســىز ھالــدا ئــالالھ ئۈچــۈنال بولــۇش ئېتىقــاد، ) ئىبــادهت(چوقۇنــۇش 

ئىبــادهت پائــالىيهتلىرى ۋه قــانۇن قاتــارلىق ھهر قايســى جهھهتــلهرده ئــالالھنى 
مۇسـۇلمان، خوجـايىنلىق ئىمتىيازنىـڭ . يىگانه بىلىشته ئىپادىلىنىدۇ-يهككه

ئالالھــدىن باشـــقا ھهر قانـــداق ئـــادهم ۋه شـــهيئىگه مهنســـۇپ ئىكهنلىكىـــگه 
ۇ، شۇنداقال ئىبادهت پائالىيهتلىرىنى ئالالھ ياراتقان شهيئىلهر ئۈچۈن ئىشهنمهيد

ــهنمهيدۇ ــقىمۇ ئىش ــانىيهت . قىلىش ــڭ ئىنس ــق ھوقۇقىنى ــده ھۆكۈمرانلى ھهم
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ئىچىـــدىكى ھهر قانـــداق بىـــر كىشـــىگه مهنســـۇپ ئىكهنلىكىـــگه تېخىمـــۇ 
بـۇ نۇقتــا ئالـدىنقى بــابالردا بايـان قىلىنــدى، ھهمـده چوقۇنــۇش، . ئىشـهنمهيدۇ

ــڭ ئې ــۇقى قاتارلىقالرنى ــق ھوق ــالىيهتلىرى ۋه ھۆكۈمرانلى ــادهت پائ ــاد، ئىب تىق
  مهزمۇنى ھهققىده چۈشهندۈرۈش بېرىلدى،

ئهمدى بۇ يهرده ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى چۈشهنچىسى ۋه ئۇنىڭ مهدهنىـيهت 
  .بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ھهققىده توختىلىمىز

ى، ھهرگىزمـۇ ئـالالھ ئىسالم دۇنيا قارىشىدا، ھۆكۈمرانلىق ھوقـۇقى ئۇقـۇم
تهرىپىـدىن قـانۇن مــاددىلىرىنى قوبـۇل قىلىـپ، دهتاالشــقا دۇچ كهلـگهن ۋاقىتتــا 
ئالالھقـا ئهرز قىلىــپ، ئالالھنىـڭ ھــۆكمى بـويىچه ئىشــالرغا ھۆكـۈم قىلىــش 

ــدۇ ــال چهكلهنمهي ــاھىيهتته، . بىلهن ــهرىئهت«م ــۇمى  -»ش ــانۇنى ئۇق ئىســالم ق
ھهتتا ئۇ . لهنال چهكلىنىپ قالمايدۇھهرگىزمۇ قانۇن ماددىلىرىنى تۇرغۇزۇش بى

ھـــاكىمىيهت تۈزۈلمىســـى پرىنســـىپى، تـــۈزۈم ۋه ئىجتىمـــائىي فورماتســـىيه 
بۇ خىل تار مهنادىكى ئۇقۇم . بىلهنمۇ چهكلىنىپ قالمايدۇ) ئىجتىمائىي ھالهت(

ئىسالم قانۇنىنىـڭ ھهقىقىـي  -»شهرىئهت«ھهرگىزمۇ ئىسالم دۇنيا قارىشى ۋه 
  .لمايدۇمهناسىغا ۋهكىللىك قىال

ـــانىيهت  ـــڭ ئىنس ـــانۇنى، ئالالھنى ـــالم ق ـــڭ ئىس ـــته، ئالالھنى ئهمىلىيهت
ـــارلىق نهرســـىلهرنى  ـــۈزۈپ بهرگهن ب ـــۈن ت ـــكىللهش ئۈچ ـــىنى تهش تۇرمۇش

ــۇ ئېتىقــاد پرىنســىپى، ھــاكىمىيهت تۈزۈلمىســى پرىنســىپى، . كۆرســىتىدۇ ئ
تـــۇرۇش -ئهخـــالق ئـــۆلچىمى پرىنســـىپى، كىشـــىلىك مۇناســـىۋهت، يـــۈرۈش

لىم تهلهپ قىلىش پرىنسىپى قاتـارلىقالردا ىنسىپى، شۇنداقال ئپرى) ھهرىكهت(
  .ئىپادىلىنىدۇ

بۇ دۇنيا قاراشـنى تهشـكىل قىلغـۇچى  -ئۇ ئېتىقاد قارىشى ۋه دۇنيا قاراش
ــارلىق مــۇھىم ئــامىلالر ــڭ ھهقىقىتــى ھهققىــدىكى، كائىناتنىــڭ : ب ئىالھنى

ى بولمايدىغان ھهقىقىتى ھهققىدىكى كۆرگىلى بولىدىغان ھادىسىلهر ۋه كۆرگىل
سىرالردا، ھاياتلىقنىـڭ ھهقىقىتـى ھهققىـدىكى ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى كـۆرگىلى 
ــى  ــدىغان ســىرالردا، ئىنســاننىڭ ھهقىقىت ــدىغان ھادىســىلهر ۋه كۆرۈنمهي بولى

بــۇ بــارلىق ھهقىقهتــلهر ئوتتۇرىســىدىكى باغلىنىشــالردا ..... ھهققىــدىكى
قىقهتـلهر ئوتتۇرىسـىدىكى ئىپادىلىنىدۇ، شۇنداقال ئىنسان بىلهن بۇ بارلىق ھه

  .ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىده ئىپادىلىنىدۇ
ــۇ  ــق ھوقــۇقى(ئ يهنه سىياســىي، ئىقتىســادى، ئىجتىمــائىي ) ھۆكۈمرانلى
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ـــدىغان پرىنســـىپالردا  ـــڭ ھهممىســـى تايىنى ـــۇنداقال بۇالرنى فورماتســـىيه، ش
نىڭ پهقهت ئالالھ ئۈچۈنال )ئىبادهت(ئىپادىلىنىپ، ئومۇميۈزلۈك ھالدا چوقۇنۇش 

  .بولۇشىدىن ئىبارهت بۇ ئىسالم ئاساسى پرىنسىپىنى ئهكىس ئهتتۈرىدۇ
يهنه بــارلىق ئىجتىمــائىي فورماتســىيىلهرنى ) ھۆكۈمرانلىــق ھوقــۇقى(ئــۇ 

بۇ نۇقتا بۈگۈنكى كىشىلهر . تهشكىل قىلغۇچى قانۇن ماددىلىرىدا ئىپادىلىنىدۇ
م ھهرگىزمـۇ دهپ ئاتىلىدۇ، لـېكىن بـۇ تـار مهنـادىكى ئۇقـۇ» قانۇن«تهرىپىدىن 

ئىسالم قانۇنىنىڭ ھهقىقىي مهنىسىگه  -»شهرىئهت«ئىسالم دۇنيا قارىشىدىكى 
  .ۋهكىللىك قىاللمايدۇ

ھهرىـكهت، -بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئـۇ يهنه ئهخـالق ئـۆلچىمى، ئىـش
شۇنداقال جهمئىيهتنىڭ قىممهت قارىشى ۋه ئۆلچىمىگه يېتهكچىلىك قىلىشتا 

ائىي تۇرمۇشــتىكى شهخســنىڭ ئهخالقــى، چــۈنكى ئىجتىمــ. ئىپادىلىنىــدۇ
كىشىلىك مۇناسىۋىتى، شۇنداقال ھهر خىل ئىشـلىرىنىڭ ھهممىسـى مۇشـۇنى 

  .ئاساس قىلىپ خاراكتېرلىنىدۇ
خىــل قـــاتالملىرى ۋه -خىلمــۇ» بىلىمنىـــڭ«ئانــدىن كېــيىن ئــۇ يهنه، 

ئومۇمهن قىلىـپ ئېيتقانـدا، ھۆكۈمرانلىـق ھوقـۇقى . تهرهپلىرىده ئىپادىلىنىدۇ
  .ق تهپهككۇر پائالىيهتلىرى ۋه سهنئهت پائالىيىتىده ئىپادىلىنىدۇبارلى

ــلىرىدا  ــۈزۈش ئىش ــانۇن ت ــادىكى ق ــار مهن ــان ت ــده ئېقىۋاتق ــۈنكى كۈن بۈگ
ئالالھنىــڭ يېتهكچىلىكىنــى قوبــۇل قىلغانغــا ئوخشــاش، تۇرمۇشــنىڭ باشــقا 
ـــتىن  ـــالالھ تهرهپ ـــال ئ ـــالرنىڭ ھهممىســـىده، ئوخشاش ـــدىكى ئىش تهرهپلىرى

  .قوبۇل قىلىش زۆرۈريېتهكچىلىك 
خىـل مۇھـاكىمه ۋه بايـانالر ئـارقىلىق، ھـاكىمىيهت -يۇقۇرىدىكى خىلمـۇ

تۈزۈلمىسى ۋه قانۇننى ئاالھىـده خـاس مهزمـۇن قىلغـان ھۆكۈمرانلىـق ھوقـۇقى 
  .مهسىلىسى ئايدىڭالشقان بولۇشى مۇمكىن

ئهخالق ئۆلچىمى، ھهرىكهت پرىنسىپى، شۇنداقال قىممهت قارىشى بىلهن 
چۈنكى، . هسىلىسىمۇ مهلۇم دهرىجىده ئايدىڭالشقان بولۇشى مۇمكىنئۆلچهم م

بىــر جهمئىيهتــته، جهمئىيهتنىــڭ ئهخــالق ئــۆلچىمى، ھهرىــكهت پرىنســىپى، 
شۇنداقال قىممهت قارىشى بىلهن ئۆلچهمگه بولغان يېتهكچىلىكنىڭ ھهممىسى 

ىئى بىۋاسىته ھالدا بۇ جهمئىيهتنىڭ ئېتىقاد قارىشىنىڭ كونتروللۇقىنىڭ مهنب
بولۇپ، بىۋاسىته ھالدا ئاشۇ ئېتىقاد قارىشى كونتروللۇقىدىن ئېلىنغان ئېتىقاد 

  .تهپسىالتلىرىنىڭ بىردىنبىر كېلىش مهنبىئى ھېسابلىنىدۇ
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لېكىن، تهپهككۇر پائالىيىتى ۋه سهنئهت پائالىيىتىمۇ ئىسالم دۇنيا قارىشى 
ھهتتا ئىسـالمى  بۇ مهسىله،. ۋه ئۇنىڭ ئىالھى مهنبىئىنى ئاساس قىلىش الزىم

تهتقىقات ماقالىلىرىنىڭ ئوقۇرمهنلىرىگه نىسبهتهن غهلىته ھهم يات تويۇلىشى 
  .مۇمكىن

ئىسـالم سـهنئهت «سهنئهت پائالىيتىدىن ئىبارهت بـۇ مهسـىله ھهققىـده،  
ــدى ⑦»ئۇســلوبى ــپ تارقىتىل ــاملىق ئهســهر نهشــىر قىلىنى ــۇ . ن ــا ب ــۇ كىتابت ئ

ممهل شــهرھلهش ئېلىــپ بېرىلغــان مهســىلىگه قارىتــا ئومۇميۈزلــۈك ھهم مــۇكه
بولۇپ، بارلىق سهنئهت پائالىيىتى بولسا كىشىلهرنىڭ ئۆزىنىڭ دۇنيا قارىشى، 
ھېسســىياتى، ئىنكاســى، شــۇنداقال كىشــىلهرنىڭ قهلبىــدىكى كائىناتنىــڭ 

بىـر . مهۋجۇتلۇقى ۋه ھاياتلىققا قارىتا قارىشىنىڭ ئىپادىلىنىشى، دهپ قارايدۇ
رىــده بــارلىق ســهنئهت پائــالىيهتلىرىنى ئىجــاد ىهزمۇســۇلمان ســهنئهتكارنىڭ ن

قىلىــدىغىنى ۋه پهرقلهندۈرىـــدىغىنى دهل ئۇنىـــڭ ئىســالم دۇنيـــا قارىشـــىدىن 
كائىناتنىڭ مهۋجۇتلۇقى، ھاياتلىق ۋه ) سهنئهت پائالىيىتى(چۈنكى ئۇ . ئىبارهت

ــۇقى،  ــڭ مهۋجۇتل ــۇنداقال كائىناتنى ــرى، ش ــى تهرهپلى ــنىڭ ھهر قايس تۇرمۇش
تۇرمۇش بىـلهن يـاراتقۇچى ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋهتلهرنى ئـۆز  ھاياتلىق ۋه

ــاتتىكى . ئىچىــگه ئالىــدۇ بولۇپمــۇ ئىنســاننىڭ مــاھىيىتى، ئىنســاننىڭ كائىن
ئـــورنى، ئىنســـان مهۋجۇتلۇقىنىـــڭ مهقســـىتى، ئىنســـاننىڭ مهجبـــۇرىيىتى، 
ئىنسانىي ھاياتلىقنىڭ قىممىتىگه قارىتا قارىشىنىڭ ھهممىسىنى ئىسالم دۇنيا 

ىشى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئـۇ ھهرگىزمـۇ بىـر خىـل ئۆلـۈك ھالـدىكى قار
ئىـدىيىۋى قـاراش بولماســتىن، بهلكـى بىــر خىـل جـانلىق، ئىلھــام بىـلهن لىــق 
تولغان، تهسىر كۈچىگه ئىگه، ئاكتىـپ ئالغـا ئىنتىلىـدىغان، غهيـرهت بىـلهن 

رگۈچى يۇقۇرى ئۆرلهيدىغان، ئىنسانىي قۇرۇلمىسـىنىڭ بـارلىق ھهرىكهتلهنـدۈ
  .كۈچىگه يېتهكچىلىك قىلىدىغان ئېتىقاد قارىشىدىن ئىبارهت

نىڭ ئومۇميۈزلۈك ھالـدا )ئىبادهت(تهپهككۇر پائالىيتى، شۇنداقال چوقۇنۇش 
ئالالھ ئۈچۈنال بولۇشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش، ھهمـده بـۇ پائـالىيهتنى ئىسـالمى 

ـــنىڭ زۆرۈرلى ـــئىگه قايتۇرۇش ـــى مهنبى ـــڭ ئىالھ ـــاراش ۋه ئۇنى ـــا ق ـــى دۇني ك
ــۇ  ــۇ مهســىلىنى تهپســىلىي چۈشــهندۈرۈپ يهمهسىلىســىگه كهلســهك، ب رده ب

چـۈنكى بـۇ مهسـىله بـۇ ماقالىنىـڭ ئوقـۇرمهنلىرىگه . ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ
نىسبهتهن، ھهتتـا ھۆكۈمرانلىـق ھوقـۇقى ۋه قـانۇن تـۈزۈش ھوقـۇقىنى ئالالھقـا 

                                     
  .بۇ سهئىد قۇتۇبنىڭ ئىنىسى مۇھهممهد قۇتۇبنىڭ ئهسىرى  ⑦
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ان تاپشـۇرۇپ بېرىشــنىڭ زۆرۈرلىكىنـى تونــۇپ يهتــكهن بىـر قىســىم مۇســۇلم
ئوقۇرمهنلهرگه نىسبهتهن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ، بهلكىم يات ھهم چۈشىنىكسىز 

  .تۇيۇلىشى مۇمكىن
ــا  ــدىكى دۇني ــۇقى ھهققى ــڭ مهۋجۇتل ــاد، كائىناتنى ــۇلمان ئېتىق ــر مۇس بى
قارىشى، ئىبـادهت پائـالىيهتلىرى، ئهخـالق ئـۆلچىمى، ئهخـالق ۋه ھهرىـكهت، 

ــى  ــارلىق ھهر قايس ــۆلچهم قات ــاراش ۋه ئ ــمهت ق ــى ئىشــالر قىم جهھهتلهردىك
توغرىسىدا، ياكى سىياسىي تۈزۈم، ئىجتىمائىي تۈزۈم، ئىقتىسادى تۈزۈمنىـڭ 
پرىنسىپى ۋه قائىدىسى جهھهتلهردىكى ئىشالر توغرىسىدا، ياكى ئىنسـانىيهت 
تارىخى تهرهققىياتى ۋه ئىنسانىيهت پائالىيىتىنىڭ مهقسىتىنى تهھلىل قىلىش 

دا، پهقهت ئالالھ تهرهپتىن كهلگهن ئىالھى ۋه چۈشهندۈرۈش جهھهتلهر توغرىسى
بۇ بـارلىق ئىشـالردا، پهقهت پـاك . مهنبهدىن يېتهكچىلىك قوبۇل قىلىشى الزىم

ه، تهقــۋادار، ئۆزىنىــڭ رىئــال تۇرمۇشــىدا ھهقىقىــي تــۈرده ئــۆز گئېتىقادقــا ئىــ
ـــۇلمان  ـــدىغان مۇس ـــتۈرىدىغان، ئىشىنىشـــكه ئهرزىي ـــادىنى ئهمىلىلهش ئېتىق

  .ىلىك قوبۇل قىلىش كېرهكتهرىپىدىن يېتهكچ
مىيه، فىزىكـا، بىئولـوگىيه، ئاسـتىرونومىيه، ېھالبۇكى، بىر مۇسۇلمان خ

باشقۇرۇش ماھارىتى (مېدىتسىنا، سانائهت، يېزا ئىگىلىك، مهمۇرى باشقۇرۇش 
تېخنىكـا (سـهنئهت ماھـارىتى، ھهربىـي ئىشـالر ۋه ئـۇرۇش -، ھۈنهر)جهھهتته

پهن جهھهتلهردىكـى -شاش سـاپ ئىلىـم، شۇنداقال مۇشۇنىڭغا ئوخ)جهھهتتىن
ــۇلمانالر  ــۇ مۇس ــا، ئ ــان ۋاقىتت ــپ بارغ ــزدىنىش ئېلى مهســىلىلهر ئۈســتىده ئى

ھهتتـا بىـر . تهرىپىدىن ياكى كاپىرالر تهرىپىدىن يېتهكچىلىك ئىزدىسه بولىدۇ
ــارلىق  ــۇ ب ــا بولغــان، ئۇنىــڭ ئاساســى پرىنســىپى ب ئىســالمى جهمئىــيهت بهرپ

ىسلهرنىڭ يېتهكچىلىك قىلىشىنى تىرىشىپ ساھهلهرگه يېتهرلىك مۇتهخهسس
چـۈنكى ئىسـالم، بۇالرنىـڭ . تهمىنلهۋاتقان تهقدىردىمۇ شـۇنداق بولسـا بولىـدۇ

ھهممىسىنى پهرز كۇپايه، ئىسالمى جهمئىيهتته چوقۇم بىـر قىسـىم مهخسـۇس 
ــم ــۇ ئىلى ــرهك، دهپ -خــادىمالر ب ــق قىلىشــى كې ــى تهتقى پهن ۋه تېخنىكىالرن

ك كهســپىي تــاالنتلىق خــادىمالر بولمىســا، ئىســالمى ئهگهر يېتهرلىــ. قارايــدۇ
جهمئىيهتنىڭ بارلىققا كېلىشى، مهۋجـۇت بولۇشـى، تهرهققـى قىلىشـى ھهتتـا 
مېۋه بېرىشى بىـر ياخشـى شـارائىت بىـلهن تهمىنلهنمىسـه، ئۇنـداقتا پۈتكـۈل 

لېكىن، تـاكى ئىسـالمى . جهمئىيهت ئالالھ ئالدىدا جىنايهت ئۆتكۈزگهن بولىدۇ
ېتهرلىك شارائىتالر بىلهن تهمىنلىگۈچه، بىر مۇسۇلمان بۇ بارلىق جهمئىيهت ي
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ــــم ــــاپ ئىلى ــــدا -س ــــيهت جهريانى ــــزدىنىش ۋه ئهمىلى ــــدىكى ئى پهن ھهققى
ھهم . مۇسۇلمانالردىن ياكى كاپىرالر تهرىپىدىن يېتهكچىلىـك ئىزدىسـه بولىـدۇ

 يهنه مۇسۇلمانالر ياكى كاپىرالرنىڭ تىرىشچانلىقى ئىچىدىن مهنپهئهتلىنىـپ،
ــارلىق . ئۇالرنىــڭ ئهمىلىــي تهجرىبىلىرىنــى ئۈگىنىشــى كېــرهك چــۈنكى بــۇ ب

ئىشالرنىڭ ھهممىسـى پهيغهمـبهر ئهلهيھىسسـاالمنىڭ تۆۋهنـدىكى ھهدىسـىده 
سـىلهر ئۆزلىرىڭالرنىـڭ ئهمىلـي ئىشـلىرىڭالرنى تېخىمـۇ «: بايان قىلىنغان

ــدان چۈشىنى ــئوب ــانى . »ىلهرس ــان، ئىنس ــات، ئىنس ــاتلىق، كائىن ــڭ ھاي ئۇنى
ـــڭ  ـــۇرىيىتى، ئىنســـان ۋه ئۇنى ھاياتلىقنىـــڭ مهقســـىتى، ئىنســـاننىڭ مهجب
ئهتراپىدىكى دۇنيا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى شۇنداقال ئىنسان بىلهن ياراتقۇچى 
ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى بهرپا قىلىدىغان مۇسۇلمانچه دۇنيا قاراش بىـلهن 

ۇشنى تهشكىللهش مۇناسىۋىتى بولمايدۇ، ئۇنىڭ شهخسىي ۋه كوللىكتىپ تۇرم
پرىنسىپى، قانۇن تۈزۈش، تۈزۈم ۋه ئىجتىمائىي فورماتسىيه بىلهن مۇناسىۋىتى 

ــدۇ ــاپىتىنى . بولماي ــڭ قىي ــۇ جهمئىيهتنى ــقۇرۇش، ب ــى باش ــڭ جهمئىيهتن ئۇنى
ــۆرپ ــئهنه، ئ ــۆلچىمى، ئهدهب، ئهن ــالق ئ ــدىغان ئهخ ــكىل قىلى ــادهت، -تهش ئ

شۇڭا، ئۇالرنىڭ ئىچىده . دۇقىممهت قاراش ۋه ئۆلچهم بىلهن مۇناسىۋىتى بولماي
ئېتىقادى جهھهتته خاتا يولغا باشـالپ، جاھالهتپهرهسـلىك ) مۇسۇلماننى(ئۇنى 

  !ھالىتىگه قايتۇرۇۋېتىش خهۋپى بولمايدۇ
نىڭ پائـالىيىتى ھهققىـدىكى )شهخس ۋه كوللىكتىپ(پۈتكۈل ئىنسانىيهت 

تارىخى  تهھلىل ۋه چۈشهندۈرۈشكه كهلسهك، بۇ يهرده ئىنسان ئۆزى ۋه ئۇنىڭ
تهرهققىياتىغا ئاالقىدار نهزهرىيىلهر، شۇنداقال كائىناتنىڭ مهۋجۇتلۇقىغا قارىتـا 
چۈشهندۈرۈش، ھاياتلىقنىڭ بارلىققا كېلىشى، ئىنساننىڭ بارلىققـا كېلىشـى 

تهبىئهت ھادىسىلىرىدىن ھالقىپ . ھهققىدىكى چۈشهندۈرۈشلهرنى كۆرسىتىدۇ
ــدا  ــن ئېلىــپ ئېيتقان ــۇ(كهتــكهن جهھهتلهردى ــيه، فىزىكــا، ېبولســىمۇ خ ئ مى

ــم ــرىگه ئوخشــاش ســاپ ئىلى ــلهن -ئاســتىرونومىيه، مېدىتســىنا پهنلى پهن بى
، بـۇ بـارلىق مهسـىلىلهرنىڭ )مۇناسىۋىتى بولمىغان ھادىسىلهرنى كۆرسـىتىدۇ

تـۈزۈمىنى -ئىنسانىيهت تۇرمۇشى ۋه پائالىيتىنىـڭ پرىنسـىپى، يـولى ۋه قـانۇن
شۇڭا، بىر . بىۋاسىته باغلىنىشى بارتهشكىللهشكه ئوخشاش، ئېتىقاد بىلهن 

ـــدىن  ـــالالھ تهرىپى ـــڭ ئ ـــى يېتهكچىلىكنى ـــۇ جهھهتتىك ـــۇلمان پهقهت ب مۇس
كېلىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن، پاك ئېتىقادقا ئىـگه، تهقـۋادار، ئىشىنىشـكه 
ــۇل  ــى قوب ــۇ جهھهتتىكــى يېتهكچىلىكن ــدىن ب ــدىغان مۇســۇلمان تهرىپى ئهرزىي



 169

ىكـى مهسـىلىلهرنى بىـر مۇسـۇلماننىڭ مـۇھىمى بـۇ جهھهتت. قىلىشى كېرهك
ئېڭىــدا ئۇنىــڭ ئېتىقــادى بىــلهن باغالشــتۇرۇپ، ئۇنىڭغــا بۇنىــڭ چوقۇنــۇش 

نىڭ پهقهت ئالالھ ئۈچۈنال بولۇشىدىن ئىبارهت بۇ پرىنسىپنىڭ زۆرۈر )ئىبادهت(
بىـر ئالالھـدىن باشـقا ھېچقانـداق ئىـالھ يـوق، «شهرتى ئىكهنلىكىنى ياكى 

ـــاالم ئ ـــۇھهممهد ئهلهيھىسس ـــىم ـــڭ ئهلچىس ـــق  »الالھنى ـــگهن گۇۋاھلى دې
  .كهلىمىسىنىڭ زۆرۈر شهرتى ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرۇش قويۇش الزىم

ھـــالبۇكى، بىـــر مۇســـۇلمان جاھالهتپهرهســـلىك ھهققىـــدىكى ھهر خىـــل 
ئهسهرلهرنى، ئىدىيه ۋه قاراشالرنى تهتقىق قىلسىمۇ، لېكىن، ئۇنىڭ تهتقىقات 

ۆزىنىـڭ دۇنيـا قارىشـىنى بهرپــا مهقسـىتى ھهرگىزمـۇ ئۇنىڭـدىن پايــدىلىنىپ ئ
قىلىش ئهمهس، بهلكـى پهقهت جاھالهتپهرهسـلىكنىڭ قانـداق ئـازغۇنلۇق يولـدا 

بۇنداق ئىنسانىي قىڭغىرلىقنى قانـداق تۈزىتىـپ، ئـۇنى . ئىكهنلىكىنى تونۇش
باشـالپ، ئىسـالمى دۇنيـا قاراشـنىڭ پـاك پرىنسـىپى ۋه ئىسـالمى يولغـا توغرا 

قانــداق قــايتۇرۇپ كېلىشــنى چۈشىنىشــتىن  ئېتىقادنىــڭ ھهقىقىتــى ئىچىــگه
  .ئىبارهت

بهزى كۈزىتىش ۋه (پهلسهپه، ئىنسانىيهت تارىخى ئىلمى، پىسخىولوگىيه 
-ئهدهب(، ئېتىكـا )تهجرىبه نهتىجىسىدىن باشقا ئومۇمى تهھلىل نهزهرىيىسى

، سېلىشـــــتۇرما دىنشۇناســـــلىق، سوتســـــىئولوگىيه )ئهخـــــالق تهلىمـــــاتى
تىش، ئىستاتىسـىتىكا قىلىـش ۋه بهزى بىۋاسـىته كۈزى) (جهمئىيهتشۇناسلىق(

ــدىكى  ــا ئۇنىڭ ــىلهر بولس ــارلىق نهرس ــدىكى ب ــقا، ئۇنىڭ ــالالردىن باش ماتېرىي
نهرســىلهردىن خۇالســىالپ چىقىرىلغــان ئومــۇمىي نهتىــجه، ئۇنىــڭ بارلىققــا 

، بۇ بارلىق پهنلهرنىڭ تهتقىقـات )كېلىشى ئۇنىڭدىكى ئومۇمىي يېتهكچىلىك
ۋه ھازىر بولۇشتىن قهتئىينهزهر ھامان جاھالهتپهرهسلىك  يۈزلىنىشى، ئىلگىرى

ئىچىده تۇرۇۋاتقان بولۇپ، ھهممىسى جاھالهتپهرهسلىك ئېتىقادىنىڭ بىۋاسىته 
تهسىرىگه ئۇچراپ، جاھالهتپهرهسلىك ئىدىيىسـى ئاساسـىغا بهرپـا قىلىنـدى، 
مۇبـــادا ھهممىســـى ئهمهس دېگهنـــدىمۇ، ئۇنىـــڭ كـــۆپ قىســـىم تهتقىقـــاتى 

ك خاراكتېرىـدىكى پرىنســىپ جهھهتـتىن بهزىــده ئاشـكارا، بهزىــده يېتهكچىلىـ
يۇشۇرۇن ھالدا ھامان دىنىـي ئىـدىيىگه دۈشـمهنلىك نىيىتىـده بولـۇپ كهلـدى، 
ــا قارىشــىغا نىســبهتهن دۈشــمهنلىك قارىشــى تېخىمــۇ  بولۇپمــۇ ئىســالم دۇني

  .چوڭقۇر بولدى
پهن -مئاتـالمىش ئىلىـ(بۇ خىل تۈسنى ئاساس قىلغان ئىـدىيه ھهرىكىتـى 
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ــى ــوگىيه، )ھهرىكىت ــيه، فىزىكــا، ئاســتىرونومىيه، بىئول ــۋالى، خىمى ــڭ ئهھ نى
مېدىتســىنا پهنلىرىنىــڭ تهتقىقــات ئهھــۋالى ۋه ئۇنىــڭ ئېرىشــمهكچى بولغــان 

پهقهت بـۇ تهتقىقـاتالر ھهقىقىـي . نهتىجىسى بىـلهن ھهرگىزمـۇ ئوخشـىمايدۇ
ـــۈردىكى تهجـــرىبه ۋه تهجـــرىبه نهتىجىســـى ھهققىـــدىكى ئىستاتىســـت ىكا ت

ـــداق شـــهكىلدىكى پهلســـهپىۋى  ـــۈپ كهتمىســـىال، ھهر قان دائىرىســـىدىن ئۆت
خــۇددى دارۋىنىــزمچىالر . چۈشــهندۈرۈش دائىرىســىدىن ھالقىــپ كېتهلهيــدۇ

بىئولـــوگىيه ئىلمـــى ئۈچـــۈن  توپلىغـــان ۋه رهتلىـــگهن ئىلمىـــي كـــۈزىتىش 
ماتېرىيــاللىرى دائىرىســىدىن ھالقىــپ كېتىــپ، ھېچقانــداق دهلىلســىز ھالــدا، 

ــا ــالمىش قىي ــدىكى ئات ــم«س خاراكتېرى ــا » پهن-ئىلى ــۈملىرىنى چىقارغانغ ھۆك
ئوخشــاش، ئۇنىــڭ مهقســىتى پهقهت ئۆزىنىــڭ خاھىشــى ۋه ياخشــى كــۆرگهن 

ھاياتلىقنىـڭ بارلىققـا : يهنـى(نۇقتىئىنهزىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتىن ئىبـارهت 
كېلىشى ۋه تهرهققى قىلىشى ھهققىـده مـاددى دۇنيانىـڭ سـىرتىدىن كهلـگهن، 

هبىئهتتىن ھالقىغان كۈچنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى پهرهز قىلىـپ چۈشهندۈرۈشـنىڭ ت
  ).زۆرۈرىيىتى يوق، دهپ بىلجىرالشتىن ئىبارهت

بۇنىڭغا ئوخشىغان تهتقىقاتالر جهريانىدا، ئىنسانالرنىڭ بۇ ساھهلهردىكى 
ئورۇنۇشلىرى بىلهن تهتقىقاتى تېخى ناھايىتى بىمهنه ھهم كۈلكىلىك سهۋىيىده 

ن ۋاقىتتا، مۇسۇلمانالر ھهقىقىي ئىالھ تهرىپىـدىن كهلـگهن يېتهرلىـك تۇرۇۋاتقا
يېتهكچىلىككه ئىگه بولغان، بۇنـداقتا بـۇ مهسـىله بىـلهن ئېتىقـاد ۋه بـارلىق 

ــۇ )ئىبــادهت(چوقۇنــۇش  نىــڭ پۈتــۈنلهي ئــالالھ ئۈچــۈن بولۇشــىدىن ئىبــارهت ب
  پرىنسىپنىڭ قانداقمۇ بىۋاسىته مۇناسىۋىتى بولسۇن؟

ــيهت« ــاق مىراســى -مهدهنى ــرق ۋه »ئىنســانىيهتنىڭ ئورت ــۇ دۆلهت، ئى ، ئ
تېخنىكـا -پهن ۋه پهن-ئـۇ سـاپ ئىلىـم. دىننىڭ چهكلىمىسـىگه ئۇچرىمايـدۇ

لــېكىن، ئــۇ ئــۆز . ئهمىلىيىتــى بىــلهن بىرلهشــكهن ۋاقىتتــا بــۇ ھۆكــۈم تــوغرا
دائىرىسىدىن ھالقىپ كېتىپ، بـۇ پهنلهرنىـڭ تهتقىقـات نهتىجىسـىگه قارىتـا 

پهلسهپىۋى چۈشهندۈرۈش ئېلىپ بارغان ۋاقىتتا، ئۇ ئىنسانىڭ » مىتافىزىكچه«
ئۆزى، ئىنسانالر پائالىيىتى ۋه تارىخىغا قارىتا پهلسهپىۋى چۈشهندۈرۈش ئېلىپ 

سهنئهت ۋه ھېسسىياتنى ئىپادىلهش ئۇسۇلىغا -بارغان ۋاقىتتا، ھهتتا ئهدهبىيات
. ئۇنداق بولمايدۇ قارىتا پهلسهپىۋى چۈشهندۈرۈش ئېلىپ بارغان ۋاقىتتا، ئهھۋال

بــۇ ھۆكۈمنىــڭ ئارقــا كۆرۈنۈشــى بولســا، ئهمىلىيهتــته خهلقئــارا يهھــۇدى 
ئۇنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى . قىساسچىلىرى ئوينىغان ئالدامچىلىقتىن ئىبارهت
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ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىرىنچىسى بولسا (پهقهت بارلىق توسالغۇالرنى يۆتكىۋېتىش 
بولـۇپ، بـۇ ئـارقىلىق دۇنيـانى ) ۇىكـى توسـالغتئېتىقاد ۋه دۇنيـا قـاراش جهھهت

گه )سـۆڭهك يۇمشـاش كېسـىلى(ناركوز قىلىپ، پۈتۈن دۇنيانى راخت كېسـىلى 
گىرىپتار قىلىپ، ئاندىن كېـيىن، يهھـۇدى قىساسـچىلىرىنى پۈتـۈن دۇنيانىـڭ 
سىياسىي ۋه ھوقۇق جهھهتتىكى رولچىالرغـا ئايالنـدۇرۇپ، ئۆزلىرىنىـڭ يـاۋۇز 

رىـدۇ، ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى بىرىنچـى قۇۋلـۇق شۇملۇقلىرىنى ئېلىـپ با-قۇۋلۇق
بولسا جازانىخورلۇق قىلىش بىلهن پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ جاپالىق ئهمگىكىنىڭ 

روھى كونتروللىقىـدىكى پـۇل مۇئـامىله ومېۋىسىنى ئهڭ ئاخىرىدا يهھۇدىيالر گـ
  .تهشكىالتلىرىغا توختىماي ئېقىپ كىرىدىغان قىلىشتىن ئىبارهت

پهن ۋه تېخنىكــا ئهمىلىيىتىــدىن باشــقا، -ملــېكىن، ئىســالم، ســاپ ئىلىــ
بىرىنچىسـى، ئىسـالم دۇنيـا . پهقهت ئىككى خىل مهدهنىيهت بـار دهپ قارايـدۇ

ــى ــالم مهدهنىيىت ــان ئىس ــا قىلىنغ ــىغا بهرپ ــى ئاساس ــى، . قارىش ئىككىنچىس
ــيهت رهڭگــارهڭ  ــۇ خىــل مهدهنى ــلىك مهدهنىيىتــى، گهرچه ب جاھىلىيهتپهرهس

گه بهرپـا قىلىنغـان بولسـىمۇ، لـېكىن ئۇنىـڭ لهر ئۈسـتى)ھـالهت(فورماتسىيه 
ــىمۇ ــۇ بولس ــرال، ئ ــى پهقهت بى ــزان  -ئاساس ــى مى ــڭ يېتهكچىلىكىن ئالالھنى

ئىسالم . قىلماستىن، بهلكى ئىنسان ئىدىيىسىنى ئىالھالشتۇرۇشتىن ئىبارهت
مهدهنىيىتــى ئىنســانىيهتنىڭ ئىــدىيىۋى پائــالىيىتى ۋه ئهمىلىــي پائالىيىتىنىــڭ 

ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى بـارلىق  بـارلىق سـاھهلىرىنى
ـــده، يېتهكچىلىـــك پرىنســـىپى ۋه ئاالھىـــدىلىكلهر ئىمكـــانقهدهر بـــۇ  قائى
پائالىيهتلهرنىــڭ ئالغــا ئىلگىرلىشــى ۋه ھايــاتى كــۈچىگه مهڭگــۈ كاپالهتلىــك 

  .قىلىدۇ
ـــۇمكى، ياۋرۇپانىـــڭ ھـــازىرقى زامـــان ســـانائهت مهدهنىيىتـــى  بىـــزگه مهل

ــادا ئاساســلىنىدىغا ــولى، ھهرگىزمــۇ باشلىنىشــتىال ياۋرۇپ ن تهجرىبىچىلىــك ي
ــدىلۇس  ــهرق ۋه ئهن ــى ش ــتىن، بهلك ــگهن بولماس ــا كهل ــپانىيه ۋه (بارلىقق ئىس

تىكى ئىسالم ئۇنۋېرسىتېتلىرىدا بارلىققا كهلگهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ )پورتۇگالىيه
ــك پرىنســىپىنىڭ  ــڭ يېتهكچىلى ــى ۋه ئۇنى ــا قارىش ــالم دۇني ــىپى ئىس پرىنس

تىكى تهبىئىـي ھادىسـىلهر، كائىناتقـا يۇشـۇرۇنغان كـۈچ ۋه خهزىـنىلهر كائىنات
بۇ يول كېيىن ياۋرۇپا تهرىپىـدىن قوبـۇل . ھهققىدىكى چۈشهندۈرۈشتىن كهلگهن

ــانى -قىلىنىــپ، ئانــدىن ئىلىــم ــگه كىرىــپ، ياۋرۇپ پهننــى گۈللهنــدۈرۈش دهۋرى
ه قىلدى، ئۆزلۈكسىز تهرهققى قىلىش ۋه ئالغا ئىلگىرلهش ئىمكانىيىتىگه ئىگ
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قهدهم ھهقىقىـي -ئهمما بۇنىڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا، ئىسـالم دۇنياسـى قهدهممـۇ
) 1: (ئۇنىڭ ئىچىده ئىككـى ئاساسـى سـهۋهب بـار(ئىسالم روھىدىن ئايرىلىپ 

) 2. (جهمئىيهت قۇرۇلمىسىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئهسلى ئۆزىدىكى سهۋهب
ئىبــارهت تاشــقى يهھــۇدى، خىرىســتىئان دۇنيالىرىنىــڭ تاجاۋۇزچىلىقىــدىن 

ئهڭ ئاخىرىدا ئىسالم . ، ئالغا باسماي بىر ئىزدا توختىۋېلىش كۆرۈلدى)سهۋهب
كېــيىن، خىرىســتىئان دىنــى . دۇنياســى تهجرىبىچىلىــك يولىــدىن ۋاز كهچتــى

جهمئىيهتلىرى تهڭرىنىڭ نامى بىلهن ئۇزۇن مۇددهت خهلقنـى ئهزگهن ۋاقىتتـا، 
ولدىن ئىبارهت بـۇ مهشـئهل بىـلهن ياۋرۇپا ئۆزى ئىگه بولغان تهجرىبىچىلىك ي

ئىسالم ئهقىدىسى پرىنسـىپى ئوتتۇرىسـىدىكى باغلىنىشـنى ئـۈزۈپ تاشـالپ، 
دىنىي جهمئىيهتلهر بىـلهن بولغـان ئـۇزۇن مۇددهتلىـك كـۈرهش جهريانىـدا، بـۇ 

  .مهشئهلنى ئىگىز كۆتۈرۈپ، ئهڭ ئاخىرى ئالالھدىن يىراقالشتى
پهقىيهتلىرى ھهر قايسى دهۋر ۋه ئوخشاشال، ياۋرۇپانىڭ بۇ ئىدىيىۋى مۇۋهپ

ھهر قايسى جايالردىكى جاھالهتپهرهسلىك ئىدىيىۋى مـۇۋهپپهقىيهتلىرى بىـلهن 
قوشۇلۇپ، بىر جاڭگالنىڭ بۆرىلىرىگه ئايلىنىپ، ئورتاق بىـر ئاالھىـدىلىككه 

ئۇنىڭ ماھىيىتى ئىسالم دۇنيا قارىشى ئامىللىرى بىـلهن تـۈپتىن . ئىگه بولدى
، ئۇنىــڭ ئىســالمى دۇنيــا قاراشــقا نىســبهتهن چوڭقــۇر قارشــى بولــۇپ-قــارىمۇ

شـۇڭا، ھهر بىـر مۇسـۇلمان ئىسـالمى دۇنيـا قاراشـتا چىـڭ . دۈشمهنلىكى بـار
تۇرۇشى، ئهگهر ئىقتىدارى بولسا، ئۆزى پهقهت ئىالھى مهنبهدىن يېتهكچىلىك 
ئىزدىشــى، بولمىســا، ئــۆزىگه تونۇشــلۇق بولغــان، تهقــۋادار، ئېتىقـــادى ۋه 

ئىشىنىشكه بولىدىغان مۇسۇلمانالر تهرىپىـدىن يېتهكچىلىـك  سهمىمىيىتىگه
  .ئىزدىشى كېرهك

بىلىم ۋه بىلىم ئىگىسىگه نىسبهتهن پهرقلىق مۇئامىله قىلىدىغان بۇ خىل 
تهشهببۇسقا قارىتا، ئۇ كىشىلهرنىڭ كائىنات، ھاياتلىق، ئىنسانالر پائالىيىتى، 

چىمى، شـۇنداقال باشـقا ئادهت، قىممهت قاراش، ئهخالق ئـۆل-ئهنئهنىۋى ئۆرپ
بارلىق ئىنساننىڭ ئۆزى بىلهن ۋه ئۇنىڭ پائالىيىتى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان 
نۇقتىئىنهزىرىگه تهسىر كۆرسىتىدىغان، ھهمده ئېتىقادنىڭ ھهر خىـل مـۇھىم 
ئامىللىرىغا مۇناسىۋهتلىك بولغان بىلىملهر بىلهن باغالنغان ۋاقىتتا، ئىسالم بۇ 

  .ىراپ قىلمايدۇخىل تهشهببۇسنى ئېت
مىيه، فىزىكا، ئاستىرونومىيه، مېدىتسىنا، سانائهت، يېـزا ئىگىلىـك، ېخ

مهمۇرى باشقۇرۇش ۋه باشقۇرۇش ماھـارىتى قاتارلىقالرغـا ئوخشـاش ھهر خىـل 
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ـــم ـــاپ ئىلى ـــۈردىكى س ـــۇ -ت ـــدا، ب ـــتىدىكى ئىزدىنىشـــلهر جهريانى پهن ئۈس
تهقۋادار مۇسۇلماننى جهھهتلهردىكى تهتقىقاتالرغا يېتهكچىلىك قىلىدىغان بىر 

تاپقىلى بولمىغان ئهھـۋال ئاسـتىدا، ئىسـالم كىشـىلهرنىڭ تهقـۋادار بولمىغـان 
مۇسۇلمان تهرىپىدىن ياكى كاپىرالر تهرىپىـدىن يېتهكچلىـك قوبـۇل قىلىشـىغا 

ئۆزىنى مۇسۇلمان . بۈگۈنكى ئهھۋال دهل مۇشۇنداق بولۇۋاتىدۇ. رۇخسهت قىلىدۇ
م ۋه ئۇنىــڭ تۇرمــۇش يولىــدىن ئايرىلىــپ، ئاتىۋالغــان ئاشــۇ كىشــىلهر ئىســال

ئالالھنىڭ ئۇالرغا تاپشۇرغان زېمىننى ئىداره قىلىـش ھهم بۇنىـڭ ئۈچـۈن ھهر 
خىل زۆرۈر بولغان تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىشتىن ئىبارهت بۇ ئىسالم دۇنيا 

هن بـۇ تشۇنىڭ بىلهن بۇ ئهھۋال ئۇالرنىڭ ئالالھقا ۋاكـالى. قارىشىدىن چهتنىدى
ئىداره قىلىشتىن ئىبارهت بۇ بىر بۈيۈك مهقسهتنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا زېمىننى 

لېكىن، ئىسـالم . زۆرۈر بولغان شهرتلهردىن ۋاز كېچىشنى كهلتۈرۈپ چىقاردى
كىشىلهرنىڭ ئېتىقادى پرىنسىپ، دۇنيا قاراشنىڭ مۇھىم ئامىللىرى، قۇرئان، 

ــ ارىخى ھهدىــس ۋه پهيغهمــبهر تهرجىمىھــالىنى چۈشــهندۈرۈش، ئىنســانىيهت ت
تهرهققىياتى ۋه پائالىيىتىنى چۈشهندۈرۈش، ئىجتىمائىي تهشهببۇس، سىياسىي 

..... قىلىش انتۈزۈلمه، سىياسىي ئىستىراتىگىيه، ئهدهبىيات، سهنئهتنى ناماي
قاتارلىق جهھهتلهرده، ئىسالمى بولمىغان ماتېرىيالالردىن يېتهكچىلىـك قوبـۇل 

ــۇڭا پهقهت ئېت ــدۇ، ش ــهت قىلماي ــقا رۇخس ــكه قىلىش ــاك، ئىشىنىش ــادى پ ىق
ئهرزىيــدىغان ھهمــده تهقــۋادار مۇســۇلمانالر تهرىپىــدىن يېتهكچىلىــك ئىــزدهش 

  .كېرهك
شۇنىڭغا دىققهت قىلىش كېرهككى، يۇقارقى جـۈملىلهرنى يازغـان ئـادهم، 

يىـل جهريانىـدا، ئۇنىـڭ  40يىللىق ئوقۇش ھايـاتىنى ئۆتكـۈزگهن بولـۇپ،  40
ـــائىي پهنلهرن ـــۇرچى ئىجتىم ـــى ب ـــاھهلىرىدىكى بىرىنچ ـــى س ـــڭ ھهر قايس ى

بىلىملهرنى ئوقۇش ۋه تهتقىق قىلىـش بولـۇپ، بىـر قىسـمى ئۇنىـڭ كهسـپىي 
ئهممـا ئـۇ . تهتقىقاتى، يهنه بىر قىسـمى ئۇنىـڭ شهخسـىي قىزىقىشـى ئىـدى

ئىسالمى ئېتىقاد ۋه دۇنيا قاراشـنىڭ مهنبىـئىگه قايتىـپ كهلـگهن ۋاقىتتـا، ئـۇ 
بــۇ ئۇلــۇغ ئىالھــى خهزىــنه بىــلهن ئۆزىنىــڭ ئوقۇغانلىرىنىــڭ ھهممىســىنىڭ 

سېلىشتۇرغاندا ھهقىقهتهن ھېچنهرسىگه ئهرزىمهيـدىغانلىقىنى، تهڭ ئورۇنغـا 
ـــدى ـــۇمكىن ئهمهســـلىكىنى بايقى ـــال . قويۇشـــنىڭ م ـــۇ، پهقهت ئهمىلىيهتتىم

يىللىـــق ھاياتىغـــا  40ئـــۇ يهنه ئۆزىنىـــڭ ئۆتـــۈپ كهتـــكهن بـــۇ ! مۇشـــۇنداق
ڭ مـاھىيىتىنى، قىڭغىرلىقىنـى، ئۆكۈنمهيدۇ، چۈنكى ئۇ جاھالهتپهرهسـلىكنى
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..... ئـــــــازغۇنلۇقىنى، ئۇنىـــــــڭ ھېچنـــــــېمىگه ئهرزىمهيـــــــدىغانلىقىنى
شتۈرىدىغانلىقىنى، لىغىالباجاھالهتپهرهسلىكنىڭ قۇرۇق تېره تاراقشىتىپ، مۇ

يېتهكچىلىكنـى قوبـۇل . ئۇنىڭ ساختا ۋه ئالدامچىلىقىنى ئېنىق تونۇپ يهتتـى
ىككـى مهنبهنىـڭ ھهر ئىككىلىسـىنى قىلغان ۋاقىتتا بىـر مۇسـۇلماننىڭ بـۇ ئ

-قوبۇل قىلىشنىڭ ھهرگىزمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر ۋه ئۈزۈل
  .كېسىل تونۇپ يهتتى

مۇشـــۇنداقتىمۇ، يۇقۇرىـــدىكىلىرى مېنىـــڭ شهخســـي قاراشـــلىرىم، بـــۇ 
ئىشالرنىڭ ئۆزى مېنىڭ شهخسىي چۈشهنچىلىرىمدىن تېخىمۇ مۇھىم، ئالالھ 

ىرهر ئىشقا قارىتا ئېنىق كۆرسهتمه چىقارغان، ئهممـا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ب
ــا،  ــان ۋاقىتت ــتلهپ تۇرۇۋالغ ــىنى تهكى ــڭ قارىش ــر مۇســۇلمان ھهدهپ ئۆزىنى بى

خۇددى مۇئمىنلهر . ىدا، ئۇنىڭ ۋهزنى ناھايىتى ئېغىر بولىدۇ»مىزان«ئالالھنىڭ 
ئىختىالپقـا دۇچ كهلـگهن ۋاقىتتـا، ھۆكـۈم قىلىـش ھوقـۇقىنى ئـالالھ ۋه ئۇنىــڭ 

گه تاپشۇرۇپ بهرگهنگه ئوخشـاش، بىزمـۇ بـۇنى ئـالالھ ۋه )ئهلچىسى(هسۇلى ر
ئۇنىــڭ رهســۇلىغا تاپشــۇرۇپ بېرىــپ، ئالالھنىــڭ ھــۆكمىگه بويسۇنۇشــىمىز 

  .كېرهك
يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قارىتا ئهڭ ئاخىرقى مهقسىتىنى 

  :يىغىنچاقالپ مهدھىيىگه اليىق ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                  

                                         

                                       
يهنى دىنىڭالرنىڭ (ئهھلى كىتاب ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزلىرىگه ھهقىقهت «

ئاشكارا بولغاندىن كېيىن، ھهسهت قىلىش يۈزىسىدىن سىلهرنى ئىمانىڭالردىن ) ھهقلىقى
يهنـى ئـالالھ (ئالالھنىڭ ئهمرى كهلگهنگه قهدهر . قايتۇرۇپ كاپىر قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ

ئۇالرنى ئهپۇ قىلىڭالر ۋه كهچۈرۈڭالر، ) بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسهت قىلغۇچه سىلهرگه ئۇالر
  )ئايهت-109سۈره بهقهره ( ».ئالالھ ھهقىقهتهن ھهر نهرسىگه قادىردۇر
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سهن يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگـۈچه ئـۇالر سـهندىن ھهرگىزمـۇ رازى «

ساڭا . »پهقهت ئالالھنىڭ يولىدۇرتوغرا يول «ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد. (بولمايدۇ
، )يهنى پاكىتلىق ھهقىقهت ساڭا ئاشكارا بولغاندىن كېيىن(ئىلىم كهلگهندىن كېيىن 

سېنى ئالالھنىڭ ئازابىدىن (ئهگهر سهن ئۇالرنىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگىشىدىغان بولساڭ، 
-120ره بهقهره سۈ( ».ھېچقانداق دوستمۇ بولمايدۇ، مهدهتكارمۇ بولمايدۇ) قۇتقۇزىدىغان

  )ئايهت

                                        

                   
ه ئىتـائهت قىلسـاڭالر، مـۇئمىن گئهگهر ئهھلى كىتابتىن بىر پىـرقى! ئى مۇئمىنلهر«

  )ئايهت- 100سۈره ئال ئىمران ( ».، ئۇالر سىلهرنى كاپىر قىلىپ قويىدۇبولغىنىڭالردىن كېيىن
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايىتىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسسـاالم مۇنـداق 

ــگهن ــداق ئىشــنى ســورىماڭالر، ئــۇالر «: دې ــابتىن ھېچقان ســىلهر ئهھلــى كىت
ــۇالر ئهســلىد ــۈنكى ئ ــا باشــلىمايدۇ، چ ــوغرا يولغ ــۇ ت ىنال ســىلهرنى ھهرگىزم

سهپسهتىلىرىنى ھهقىقهت ) ئهگهر ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىساڭالر. (ئازغۇنلۇقتا
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، . دهپ قالىسىلهر، ياكى ھهقىقهتنى ئىنكار قىلىسىلهر

مۇسا پهيغهمـبهر ئـاراڭالردا ھايـات بولغـان بولسـىمۇ، پهقهت ماڭـا ئهگهشـكهن 
  ».بوالتتى

رغا قارىتـا ئهڭ ئـاخىرقى مهقسـىتىنى يهھۇدى ۋه ناسـاراالرنىڭ مۇسـۇلمانال
ئالالھ ئاشۇنداق كهسكىن تهلهپپۇز بىلهن پاش قىلىۋاتسـا، بىـز يهنىـال ئـۇالرنى 
ياخشـى كۆڭــۈل بىــلهن ئىسـالمى ئېتىقــادنى يــاكى ئىسـالم تــارىخىنى تهتقىــق 
قىلىۋاتىدۇ، ياكى ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ ئىجتىمائىي، سىياسىي، ئىقتىسادى 

ك قىلىۋاتىـدۇ، يـاكى ئـۇالر مۇسـۇلمانالرنىڭ پـاراۋانلىقى تۈزۈمىگه يېتهكچىلى
ــاكى يۇرۇقلۇققــا  ــالۋاتىدۇ، ي ــا باش ــوغرا يولغ ــاكى ت ــدۇ، ي ــۈن ئىزدىنىۋاتى ئۈچ
باشــالۋاتىدۇ دهپ پهرهز قىلغــان بولســاق، ئۇنــداقتا بىــز ئاللىقاچــان دىۋهڭلىــك 

ىن ئالالھنىڭ ئېنىق ۋهھيىسىنى كۆرگهند. كېسىلىگه گىرىپتار بولغان بولىمىز
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كېيىنمۇ، يهنىال ئۇالرنى شۇنداق پهرهز قىلغانالر، ھهقىقهتهن بىر توپ ھۇشىنى 
  ئوخشاشال،. تاپمىغان خام خىيالپهرهسلهردۇر

                    
  )ئايهت-120سۈره بهقهره ( ».ئېيتقىنكى، توغرا يول پهقهت ئالالھنىڭ يولىدۇر«

ى، مۇسۇلمانالرنىڭ بـارلىق ئىشـلىرىدا قهتئىـي دېگهن ئالالھنىڭ بۇ ئايىت
چــۈنكى . چىــڭ تۇرۇشــقا تېگىشــلىك بىردىنبىــر مهنبهنــى بهلگىــلهپ بهردى

ئالالھنىـــڭ يېتهكچىلىكىـــدىن قالســـا، پهقهت ئـــازغۇنلۇقال بـــار، ئالالھنىـــڭ 
ئېيتقىنكى، توغرا «بۇ نۇقتا، دهل بۇ . يېتهكچلىكىدىن باشقا يېتهكچىلىك يوق

دېــگهن ئــايهتته ئىخچــام شــهكىلده تهكىتلىــك » ىــڭ يــولىيــول پهقهت ئالالھن
ـــدى ـــان قىلىن ـــلهن باي ـــۇز بى ـــۇن، ھهم . تهلهپپ ـــان مهزم ـــايهت ئۇقتۇرغ ـــۇ ئ ب

ـــانىيهت  ـــكه ئىمك ـــهندۈرۈش ئىزدهش ـــقىچه چۈش ـــكه، ھهم باش شۈبھىلىنىش
  .قالدۇرمايدۇ

بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئـالالھ ئالالھنىـڭ نهسـىھىتىدىن بـاش تارتقـان، 
نيا ھاياتىنىال كۆزلهيدىغان كىشىلهردىن يىراق بولۇشـنى كهسـكىن پهقهت بۇ دۇ

ــداق . بــۇيرۇق قىلــدى ھهمــده بــۇ خىــل ئادهملهرنىــڭ پهرهزدىــن باشــقا ھېچقان
بىــر مۇســۇلمان پهرهز يــاكى (ھهقىقىــي بىلىمــگه ئىــگه ئهمهس ئىكهنلىكىنــى 

، بـۇ خىـل ئادهملهرنىـڭ، پهقهت بـۇ دۇنيـا )گۇمانغا ئهگىشىشتىن چهكلهنـگهن
مۇشى ھهققىده يۈزهكى بىلىمگه ئىـگه ئىكهنلىكىنـى، چوڭقـۇر ھهقىقىـي تۇر

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. بىلىمگه ئىگه ئهمهس ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بهردى

                                        

                                    

                       
دىـن بـاش تارتقـان، پهقهت دۇنيـا )يهنى ئىمـان بىـلهن قۇرئـان(بىزنىڭ زىكرىمىز «

ئۇالرنىڭ ئىلىمدىن يهتكهن يېرى ئهنه شۇ، . تىرىكچىلىكىنىال كۆزلىگهنلهردىن يۈز ئۆرىگىن
ھىسىزكى، پهرۋهردىگارىڭ ئۆزىنىڭ يولىدىن ئازغان ئادهمنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايهت تاپقان شۈب

  )ئايهت 30-29نهجىم سۈره ( ».ئادهمنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ
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يهنى ئاخىرهت (قى كۆرۈنۈشىنىال بىلىدۇ، ئۇالر ئاخىرهتتىن ئۇالر ھاياتىي دۇنيانىڭ تاش«

  )ئايهت-7رۇم سۈره ( ».غهپلهتتىدۇر) ئىشىدا ئويلىنىشتىن ۋه ئاخىرهت ئۈچۈن ئىشلهشتىن
-ئالالھنىڭ نهسىھىتىدىن غهپلهتـته قېلىـپ، پهقهت بـۇ دۇنيانىـڭ راھهت

هسسىسلهر، بۈگۈنكى دۇنيادىكى بارلىق ئالىمالر، مۇتهخ -پاراغىتىنى كۆزلهش
بـۇ خىـل . ئهدىبلهرنىڭ ئهھۋالى بولۇپ، ئۇالر پهقهت يۈزهكىنه بىلىمگه ئىـگه

ھهرگىزمۇ مۇسۇلمانالر تايىنىدىغان، بارلىق ئىشلىرىدا يېتهكچىلىـك » بىلىم«
بىـر مۇسـۇلمان پهقهت . ئهمهس» ھهقىقىـي بىلىـم«قوبۇل قىلىدىغان ئـۇ خىـل 

ــك-پهن ــۇالردىن يېتهكچىلى ــىدىال ئ ــا ساھهس ــدۇ تېخنىك ــۇل قىلى ــا . قوب ئهمم
ئۇالرنىــڭ ھايــاتلىق، تۇرمــۇش ۋه ئىــدىيه ساھهســىدىكى ئومــۇمى تهھلىلــى ۋه 

بۇ قۇرئاندا كۆرسـىتىلگهن ۋه تهرىـپلهنگهن . چۈشهندۈرۈشىنى قوبۇل قىلمايدۇ
  :بىلىم ئهمهس، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                               
-9زۇمهر سـۈره ( »....بىلىدىغانالر بىلهن بىلمهيدىغانالر باراۋهر بوالمـدۇ؟..... «
  )ئايهت

بۇ قايتۇرمـا سـوراق شـهكلىدىكى سـوراق جـۈمله قۇرئانـدىكى ئالـدىنقى ۋه 
بىرىدىن ئايرىۋېتىلگهن ئايهتلهر شـهكلىده ئهمهس، -كېيىنكى مهزمۇنلىرى بىر

  :ۇ ئايهت تۆۋهندىكىچهبهلكى بىر پۈتۈن ئايهت ئىچىده كهلدى، ب

                                    

                                           

                     
قورقۇپ، ) ئازابىدىن(ياكى ئاخىرهت ) ھقا شېرىك كهلتۈرگهن ئادهم ياخشىمۇ؟ئالال(«

پهرۋهردىگارىنىڭ رهھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ، كېچىنىڭ سائهتلىرىنى سهجده قىلغان ۋه قىيامدا تۇرغان 
بىلىـدىغانالر بىـلهن «ئېيتقىنكـى، ). ياخشىمۇ؟(ھالدا ئىبادهت قىلىپ ئۆتكۈزگهن ئادهم 

سۈره ( ».»ئهقىل ئىگىلىرى ئىبرهت ئالىدۇ) ساغالم(اۋهر بوالمدۇ؟ پهقهت بىلمهيدىغانالر بار
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  )ئايهت-9زۇمهر 
بۇنداقتا، ئاخىرهت ئازابىدىن قورقۇپ، پهرۋهردىگارنىڭ رهھمىتىنـى ئۈمىـد 
قىلىپ، كېچىنىڭ سائهتلىرىنى سهجده قىلغان ۋه قىيامدا تۇرغان ھالدا ئىبادهت 

مانا بۇ . ي بىلىمگه ئىگه بولغان بولىدۇقىلىپ ئۆتكۈزگهن ئادهم ئاندىن ھهقىقى
قۇرئانــدا كۆرســىتىلگهن ئىنســاننى ئالالھقــا تېۋىندۇرىــدىغان بىلىــم، مانــا بــۇ 

ــداق ئىنســان . ئىنســاننى تــوغرا يولغــا باشــاليدىغان بىلىــم ــۇ ھهرگىزمــۇ ئۇن ب
تهبىئىتىنى خاراب قىلىپ، ئالالھقا ئاسىيلىق قىلدۇرىدىغان بىلىم بولماستىن، 

  .ىي بىلىمبهلكى ھهقىق
بىلىــم ھهرگىزمــۇ ئېتىقــاد، دىنــى مهجبــۇرىيهتلهر، قــانۇن مــاددىلىرى 

ال چهكلىنىپ قالمايدۇ، ماھىيهتته، بىلىـم ھهممىنـى ئـۆز ئىچىـگه دىدائىرىسى
تهبىئهت دۇنياسىدىكى بارلىق قانۇنىيهتلهر ھهققىـدىكى بىلىمنـى ئـۆز . ئالىدۇ

ىيهتلهردىن پايدىلىنىپ، ئۇنى ئۇندىن باشقا يهنه بۇ بارلىق قانۇن. ئىچىگه ئالىدۇ
قائىـــدىلهر بىـــلهن بىرلهشـــتۈرۈپ، -ئېتىقـــاد، دىنىـــي مهجبـــۇرىيهت، قـــانۇن

ــارهت  ــداره قىلىشــتىن ئىب ــانى ئى ــۇ دۇني ــا ۋاكــالىتهن ب ئىنســانىيهتنىڭ ئالالھق
ئۇلۇغۋار نىشـانىنى ئىشـقا ئاشـۇرۇش جهھهتتىكـى بىلىملهرنـى ئـۆز ئىچىـگه 

ــدۇ ــادى پرىنســىپتىن. ئالى ــېكىن، ئېتىق ــۇ  ل ــم، ھهرگىزم ــايرىۋېتىلگهن بىلى ئ
قۇرئانــدا كۆرســىتىلگهن بىلىــم ئهمهس، ھهرگىزمــۇ قۇرئانــدا تهرىــپلهنگهن 

ـــى ئهمهس ـــىلهرنىڭ بىلىم ـــادى پرىنســـىپ ۋه . كىش شۈبھىســـىزكى، ئېتىق
ۋه باشقا كائىنـات (مىيه، گىئولوگىيه ېئاستىرونومىيه، بىئولوگىيه، فىزىكا، خ

ىيىتى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك بولغـان تۈرلـۈك قانۇنىيهتلىرى ۋه جانلىقالر قـانۇن
پهن بىلىملىرى ئوتتۇرىسىدا بىـر خىـل بـاغلىنىش بولـۇپ، بـۇ بـارلىق -ئىلىم

لــېكىن ). بىلىملهرنىــڭ ھهممىســى ئىنســاننى ئالالھنىــڭ يولىغــا يېتهكلهيــدۇ
خاھىشنىڭ تۈرتكىسىده ئۇ بىلىملهر ئالالھنىڭ يولىدىن يىراقالشقان -نهپسى

پهننى گۈللهندۈرۈش جهريانىدا قوبۇل قىلغان يولغا -رۇپا ئىلىمۋاقىتتا، خۇددى ياۋ
ــدۇ ــم. ئوخشــاش شــۇنداق بولى ــادا ئىلى ــايىن ئهپسۇســكى، ياۋرۇپ ــى -ئىنت پهنن

پهن خادىملىرى بىلهن خىرىستىئان دىنى جهمئىيهتلىرى -گۈللهندۈرۈش، ئىلىم
ئوتتۇرىســىدا رهھىمســىزلهرچه كــۈرهش ئېلىــپ بېرىشــتىن ئىبــارهت ئاالھىــده 

ئۇنىڭـدىن كېـيىن، بـۇ تـارىخ ياۋرۇپانىـڭ . ىخى باسقۇچتا بارلىققـا كهلـدىتار
پىكىر قىلىش شـهكلى، تهپهككـۇر قىلىـش ئۇسـۇلىغا قارىتـا چوڭقـۇر تهسـىر 
قالـــدۇرۇپ، پهقهت دىنىـــي جهمئىـــيهتلهر ئىدىيىســـى ۋه خىرىســـتىئان دىنـــى 
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ــا ــارلىق دىنــى ئىــدىيىلهرگه قارىت  جهمئىيهتلىرىنىــڭ ئــۆزىال ئهمهس، بهلكــى ب
دۈشمهنلىك قارىشىدىن ئىبارهت زهھهرنـى چـاچتى، ياۋرۇپـا ئىدىيىسـىده پهيـدا 
بولغان بارلىق ئىدىيه ۋه بىلىم ساھهسـىده، مهيلـى خىيـالى پهلسـهپه بولسـۇن، 
ياكى سىرتىدىن قارىغاندا دىنى مهسىلىلهر بىلهن مۇناسىۋهتسـىز بولغـان سـاپ 

  .مىدىپهن تهتقىقاتى بولسۇن، ھېچقايسىسى سىرتتا قال-ئىلىم
ئهگهر غهربنىڭ پىكىر قىلىش شـهكلى بىـلهن بـۇ ئىـدىيىلهر ھهر قايسـى 
بىلىـم ســاھهلىرىنىڭ مهھسـۇالتى بولــۇپ، دىنغــا تـۈپتىن دۈشــمهنلىك بىــلهن 
قارايدىغان ئاشۇ ئىدىيىۋى پرىنسىپالرنىڭ زهھهرخهندىلىكىنى ئاساس قىلىدىغان 

ىـش شـهكلى ۋه بولسا، ئۇنداقتا بىزنىڭ خۇالسىمىز شـۇكى، ئاشـۇ پىكىـر قىل
. ئىدىيىۋى مهھسۇلىنىڭ ئىسالمى دۇنيا قاراشقا قارىتا ئاالھىده يامان نىيىتى بار

بۇ خىل دۈشمهنلىك نىيىتى قهستهن بولۇپ، نۇرغۇن ئهھۋالالردا، كۆڭۈل قويۇپ 
ــــا قاراشــــنى ۋه ئىســــالمى چۈشــــهنچىلىرىنى  پىالنــــالپ، ئېتىقــــادنى، دۇني

ــد ــاش قاتۇرى ــده ب ــۈن ئاالھى ــيىن ئىســالمى سۇسالشــتۇرۈش ئۈچ ــدىن كې ۇ، ئان
جهمئىيهت ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ ھهر قايسى مۇھىم ئامىللىرىنى بهرپا قىلىشتا 

  .تايىنىدىغان بارلىق ئاساسالرنى ۋهيران قىلىدۇ
شۇڭا، ئىسالمى تهتقىقاتتـا، يهنىـال غهربنىـڭ پىكىـر قىلىـش شـهكلى ۋه 

. ىنىــپ قــالىمىزئۇنىــڭ مهھســۇالتىغا تايانغانــدا، نومۇسســىز قارىغۇالرغــا ئايل
ــم ــۈك ســاپ ئىلى ــان -شۇڭالشــقا، تۈرل ــپ بارغ ــات ئېلى پهن ئۈســتىده تهتقىق

تېخنىكىالر تهتقىقاتىدا بىزنىڭ دهۋرىمىزده، پهقهت غهرب -بۇ پهن(ۋاقتىمىزدا 
ـــزدا ـــان ۋاقتىمى ـــگه بولۇۋاتق ـــتهكچىلىككه ئى ـــدىن يې ـــا )مهنبهلىرى ، ئۇنىڭغ

ھۇشيار بولىشىمىز الزىم، مۇناسىۋهتلىك ھهر قانداق تۈستىكى پهلسهپىلهردىن 
چۈنكى بۇنداق پهلسهپىلهر بارلىق دىنـى ئىـدىيىلهرگه، بولۇپمـۇ ئىسـالم دۇنيـا 
قارىشىغا تۈپتىن دۈشمهنلىك بىـلهن قارايـدۇ، ئۇنىـڭ ھهر قانـداق بىـر تـامچه 

  .زهھىرى ئىسالمدىن ئىبارهت بۇ سۈپسۈزۈك بۇالقنى بۇلغاشقا يېتىپ ئاشىدۇ
  

  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
  
  سالم قانۇنى قايسى جهھهتلهرده ئىپادىلىنىدۇ؟ئى. 1
  .ئۇقۇمىنى چۈشهندۈرۈڭ» سهنئهت پائالىيىتى«. 2
بىــر مۇســۇلمان قهيهردىــن يېتهكچىلىــك قوبــۇل قىلىشــى كېــرهك؟ . 3
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  .تهپسىلىي بايان قىلىڭ
  ئىسالمنىڭ قارىشىدا نهچچه خىل مهدهنىيهت بولىدۇ؟ ئۇالر قايسى؟. 4
ۋه ھهقىقىـي بىلىـم قانـداق » لىك ئىنسانبىلىم«ئىسالمنىڭ قارىشىدا . 5

  بولىدۇ؟
  ئىسالمنىڭ قارىشىدىكى بىلىم نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟. 6
بىلىــم ئېلىشــتا نــېمه ئۈچــۈن غهربنىــڭ پىكىــر قىلىــش ئۇســۇلى ۋه . 7

  ئىدىيىسىنى يېتهكچى قىلىشقا بولمايدۇ؟
  

  مۇسۇلماننىڭ تهۋهلىكى ۋه ئېتىقادى

هقىقهت قىمـمهت قارىشـى ۋه ئـۆلچهم بولـۇپ ئىسالم بىر خىل يېپيېڭى ھ
ئىنســانىيهتكه نازىــل بولــدى، ھهمــده كىشــىلهرگه بــۇ قىمــمهت قــاراش ۋه 
ئۆلچهملهرنى قوبۇل قىلىش ۋه ئۇنىڭ مهنبىئىنى چۈشهندۈرگهن ۋاقىتتا، ئىسالم 
ئاللىقاچـان ئىنســانىيهتكه ئــادهم بىـلهن ئــادهم ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋهت ۋه 

  .ر خىل يېپيېڭى دۇنيا قاراشنى ئېلىپ كهلدىرىشته ھهققىدىكى بى
خۇددى ئىنسـان ئالالھنىـڭ ئىرادىسـىگه بويسـۇنۇپ بـۇ دۇنياغـا كېلىـپ، 
ئاندىن كېيىن يهنه ئالالھنىڭ دهرگاھىغا قايتقانغـا ئوخشـاش، خـۇددى ئىنسـان 
ئالالھنىڭ نېئمىتى بىلهن ئۆزىنىڭ ھايـاتى ۋه مهۋجۇتلـۇقىنى داۋامالشـتۇرۇپ، 

ـــده ئهڭ ئاخىر ـــادهم ھهم ـــلهن ئ ـــادهم بى ـــدىكى ئ ـــۈن ئۆمرى ـــڭ پۈت ـــدا ئۆزىنى ى
ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت ۋه رىشته بهرپا قىلىش پائالىيهتلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى 
ئېلىپ ئالالھنىڭ ئالدىغا قايتىپ بارغانغـا ئوخشـاش، ئىسـالمنىڭ بـۇ دۇنياغـا 
كېلىشـــتىكى مهقســـىتى، دهل ئىنســـانىيهتنى ئالالھقـــا تاپشـــۇرۇپ بېرىـــپ، 

ىڭ ئىمتىيازىنى ئىنسـانىيهتنىڭ قىمـمهت قـاراش ۋه ئـۆلچهمنى قوبـۇل ئالالھن
  .قىلىشتىكى بىردىنبىر ئىمتىياز قىلىشتىن ئىبارهت

ــا  ــل قىلىنىشــىدىكى مهقســهت، ئىنســانىيهتنىڭ ئالالھق ئىســالمنىڭ نازى
باغلىنىدىغان بىر خىل رىشته مۇناسىۋىتىنى جاكارالشتىن ئىبـارهت، ئهگهر بـۇ 

بارلىق قانداشلىق مۇناسىۋهت ۋه دوستلۇق قايتـا مهۋجـۇت رىشته ئۈزۈۋېتىلسه، 
  :بۇ ھهقته ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. بولمايدۇ
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ئالالھقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشىنىدىغان بىر قهۋمنىڭ ئالالھ بىلهن ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى «

تۇغقانلىرى - بىلهن قارشىالشقانالرنى، ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى، ئوغۇللىرى، يا قېرىنداشلىرى، يا ئۇرۇق
يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى مۇمكىن (يسهن بولغان تهقدىردىمۇ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمه

  )ئايهت-22مۇجادهله سۈره ( »).....ئهمهس
ئـــالالھ ئالالھنىـــڭ جامائىتىنىـــڭ بىـــر نهچـــچه ئهمهس، پهقهت بىــــر 
ــا  ئىكهنلىكىنــى، قالغــان گۇرۇھالرنىــڭ ھهممىســىنىڭ ئىــبلىس ۋه زالىمالرغ

  :مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى جاكارالپ مۇنداق دهيدۇ

                                      

                                     

      
لىدۇ؛ مۇئمىنلهر ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇ، كاپىرالر شهيتاننىڭ يولىدا ئۇرۇش قى«

، شهيتاننىڭ تهدبىرى )سىلهر ئۇالرنى يېڭىسىلهر(شهيتاننىڭ دوستلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالر 
  )ئايهت-76سۈره نىسا ( ».ھهقىقهتهن ئاجىزدۇر

ئــالالھ يهنه پهقهت بىــرال يولنىــڭ ئالالھنىــڭ يــولى ئىكهنلىكىنــى، باشــقا 
  :ۇنداق دهيدۇيولالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئازغۇنلۇق يولى ئىكهنلىكىنى جاكارالپ م



 182

                                   

                                      
سىلهرنى ناتوغرا يولالردا ماڭماڭالر، ئۇالر . بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر«

  )ئايهت-153 ئهنئامسۈره ( ».....ئالالھنىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ
ئالالھ پهقهت بىرال خىل تۈزۈمنىڭ بار ئىكهنلىكىنى، ئۇ بولسىمۇ ئىسالم 
تۈزۈمى ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق تۈزۈملهرنىڭ جاھالهتپهرهسلىك 

  :ئىكهنلىكىنى جاكارالپ مۇنداق دهيدۇ

                                     

      
چىـن ئىشـىنىدىغان ) ئالالھقا(ئۇالر جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ ھۆكمىنى تهلهپ قىالمدۇ؟ «

  )ئايهت-50مائىده سۈره ( »قهۋمنىڭ نهزهرىده ھۆكۈمده ئالالھدىنمۇ ئادىل كىم بار؟
ــڭ پ ــالالھ يهنه قانۇننى ــۇ بولســىمۇ پهقهت ئ ــى، ئ ــر ئىكهنلىكىن هقهت  بى

ئىبـارهت ئىسـالم قـانۇنى ئىكهنلىكىنـى، ئۇنىڭـدىن ) شهرىئىتىدىن(ئالالھنىڭ 
خاھىش ئىكهنلىكىنى جاكارالپ مۇنـداق -باشقىلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ نهپسى

  :دهيدۇ

                                       

            
بىر يولدا قىلدۇق، شۇ يولغا ) روشهن(دىن ئىشىدا !) ئى مۇھهممهد(ئاندىن سېنى بىز «

 ».خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن-نىڭ نهپسى)يهنى مۇشرىكالر(ئهگهشكىن، بىلمهيدىغانالر 
  )ئايهت-18 جاسىيهسۈره (

ـــرال ھهقىقهت ـــده پهقهت بى ـــالالھ يهنه ئالهم ـــى، ئ ـــار ئىكهنلىكىن ـــڭ ب نى
  :قالغانلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ ئازغۇنلۇق ئىكهنلىكىنى جاكارالپ مۇنداق دهيدۇ
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مهس، نېمىشـقا ھهقىقهتتىن قالسا، گۇمراھلىقتىن غهيرى نهرسه مهۋجۇت ئه..... «

  )ئايهت-32 يۇنۇسسۈره ( »بۇرۇلۇپ كېتىسىلهر؟) ئىماندىن يۈز ئۆرۈپ گۇمراھلىققا(
ــق  ــرال تېنچلى ــارهت بى ــدىن ئىب ــادا پهقهت ئىســالم يۇرتى ــالالھ يهنه دۇني ئ
ــارلىق ئىشــالر  ــۇپ، ب ــارلىقىنى، ئۇنىڭــدا ئىســالمى دۆلهت قۇرۇل ــڭ ب يۇرتىنى

ئۇنىڭدا يهنه ئالالھنىـڭ جىنـايى  بويىچه باشقۇرۇلىدۇ،»شهرىئىتى«ئالالھنىڭ 
ئىسالم يۇرتىدا، مۇسۇلمانالر . را قىلىنىدۇ، دهپ جاكاراليدۇتىئىشالر قانۇنى ئخ

بىرىنى نازارهت قىلىپ، كېڭىشىش ئارقىلىق دۆلهت سىياسـىتىنى -ئۆزئارا بىر
ـــقۇرىدۇ ـــاق باش ـــلىرىنى ئورت ـــلهپ، دۆلهت ئىش ـــاق بهلگى ـــدىن . ئورت بۇنىڭ

ۇرۇشنىڭ مهنبىئى بولۇپ، مۇسۇلمانالر ئۇالر بىلهن باشقىلىرىنىڭ ھهممىسى ئ
ياكى ئۇرۇشىدۇ ياكى تېنچلىق كېلىشىمى ئىمزاالپ، تېنچلىقتا بىلله ئۆتىدۇ، 
لېكىن ئۇنى ئىسالمى يۇرت دهپ قاراشقا بولمايـدۇ، ئـۇالر بىـلهن مۇسـۇلمانالر 

  :بۇ ھهقته ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. بىرىگه ئىگه ئهمهس-ئۆزئارا بىر
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ئالالھنى ۋه ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىنى سۆيۈش يۈزىسىدىن يۇرتىنى (ئىمان ئېيتقانالر، «

يهنى (ماللىرى ۋه جانلىرى بىلهن ئالالھ يولىدا جىھاد قىلغانالر -ھىجرهت قىلغان، پۇل) الپتاش
يهنـى (جـاي بهرگهنـلهر ۋه يـاردهم كۆرسـهتكهنلهر ) يۇرتىدا مۇھاجىرالرغا(، )مۇھاجىرالر
- بىرىگه ياردهمچىدۇر، بىر-يهنى بىر(بىرىگه ئىگىدۇر -، ئهنه شۇالر ئهلۋهتته بىر)ئهنسارالر
ھىجرهت قىلمىغانالر بىلهن سىلهرنىڭ ) مهدىنىگه(ئىمان ئېيتقان ئهمما ). مىراسخوردۇربىرىگه 

يهنى ياردهملىشىش، (ئارا ئىگه بولۇش -ئوتتۇراڭالردا تاكى ئۇالر ھىجرهت قىلغانغا قهدهر ئۆز
بولمايدۇ، ئهگهر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلهردىن ياردهم تهلهپ قىلسا، ئۇالرنىڭ ) مىراسخور بولۇش

ىنى بىلهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردا كېلىشىم بولمىسىال، ئۇالرغا ياردهم بېرىشىڭالر كېرهك، دۈشم
) ياردهمده ۋه مىراستا(كاپىرالر . ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

بىرىگه ئىگىدۇر، ئهگهر بۇ ھۆكۈمگه ئهمهل قىلمىساڭالر، يهر يۈزىده پىتنه ۋه چوڭ -بىر
ھىجرهت قىلغانالر، ئالالھنىڭ يولىدا ) مهدىنىگه(ئىمان ئېيتقانالر، . يمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇقاال

يهنـى (جاي بهرگهنلهر ۋه ياردهم كۆرسهتكهنلهر ) يۇرتىدا مۇھاجىرالرغا(جىھاد قىلغانالر، 
 مهغپىرهت قىلىنىدۇ، ئۇالر) نىڭ گۇناھى(ئۇالر . ئهنه شۇالر ھهقىقىي مۇئمىنلهردۇر) ئهنسارالر

ھىجرهت قىلغانالر ۋه ) مهدىنىگه(كېيىن ئىمان ئېيتىپ . ئېسىل رىزىققا ئىگه بولىدۇ) جهننهتته(
  )ئايهت 75-72 ئهنفالسۈره (» .....سىلهر بىلهن بىلله جىھاد قىلغانالر سىلهردىن سانىلىدۇ

ئىســــالم دهل مۇشــــۇنداق ســــاپلىق ۋه قهتئىيلىــــك بىــــلهن ئىنســــاننى 
ــــار ــــن  يۈكســــهلدۈرۈپ، ئىنســــانالرنى ت ــــورىيه ۋه زېمى ــــدىكى تېررىت مهنى

تــار مهنــادىكى بــۇ دۇنيــالىق مۇناســىۋهت بولغــان . مۇناســىۋىتىدىن قۇتۇلدۇرىــدۇ
ئۇنـداقتا، بىـر مۇسـۇلماننىڭ ۋهتىنـى . قانداشلىق مۇناسىۋىتىدىن قۇتۇلدۇرىـدۇ

ــادهم » شــهرىئىتى«ئالالھنىــڭ ئىالھــى  -دهل ــلهن ئ ــادهم بى ــا قويۇلغــان، ئ يولغ
» بارلىق مۇئمىنلهر ئالالھنىڭ نهزىرىده قېرىنداش«ىۋهت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناس

دېگهن ئاساس ئۈستىگه بهرپا قىلىنغان يۇرتتۇر، بىر مۇسۇلماننىڭ تهۋهلىكـى 
ــۇنى ئىســالم يۇرتىــدا ئىســالمى  ــۇ ئېتىقــاد ئ ــۇپ، ب دهل ئۇنىــڭ ئېتىقــادى بول

بىـر مۇسـۇلماننىڭ قېرىنداشـلىق . نىڭ بىر ئهزاسـىغا ئايالندۇرىـدۇ»ممهتۈئ«
چىققان بولۇپ، ئۇنىڭ  پاسىۋىتى پهقهت ئالالھقا بولغان ئېتىقادىدىن ئۇرغۇمۇن
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بىلهن بۇ يۇرتتىكى ئهزاالر ئوتتۇرىسىدىكى قهلب رىشـته مۇناسـىۋىتى ئالالھقـا 
  .باغلىنىدۇ

ئهگهر ئالالھقــا ئېتىقــادى بولمايــدىكهن، بىــر مۇســۇلماننىڭ دادىســى، 
ئائىله ئهزالىرى بىـلهن ئۇنىـڭ  ئانىسى، قېرىنداشلىرى، ئايالى ۋه باشقا بارلىق

ــدۇ ئهگهر . ئوتتۇرىســىدىكى تۇغقــانچىلىق مۇناســىۋىتى قايتــا مهۋجــۇت بولماي
ياراتقۇچى ئىگىسىگه ئېتىقاد قىلىشتىن ئىبارهت بـۇ ئهڭ مـۇھىم مۇناسـىۋهت 

بـۇ ھهقـته ئـالالھ . بولىدىكهن، ئۇالر تېخىمـۇ يـېقىن قېرىنداشـالردىن بولىـدۇ
  :مۇنداق دهيدۇ

                                    

                                             

                                 
ياراتقان، شۇ ) يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن(سىلهرنى بىر ئىنساندىن ! رئى ئىنسانال«

يهنى (ياراتقان ۋه ئۇالردىن ) يهنى ھهۋۋانى(ئۇنىڭ جۈپتىنى ) يهنى ئۆز جىنسىدىن(ئىنساندىن 
- ئايالالرنى ياراتقان پهرۋهردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر، بىر-نۇرغۇن ئهر) ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن

رهھىمنى ئۈزۈپ - رسه سورىغان نامى بىلهن سورايدىغان ئالالھدىن قورقۇڭالر، سىلهبىرىڭالردىن نه
  )ئايهت-1سۈره نىسا ( ».....قويۇشتىن ساقلىنىڭالر

ئانا بىـلهن پهرزهنـت ئوتتۇرىسـىدا ئوخشـىمىغان ئېتىقـاد بولسـىمۇ، -ئاتا
ئانىسى پهقهت ئىسالمغا قارشى دۈشمهن سېپىگه قوشـۇلمىغان بولسـىال، -ئاتا
ئانىسىغا ياخشـىلىق قىلىشـىغا، ئـۇالر -هھۋال مۇسۇلمان پهرزهنتىنىڭ ئاتابۇ ئ

ئهگهر ئــۇالر دۈشــمهن ســېپىگه . بىــلهن بىلــله تۇرۇشــىغا توســالغۇ بولمايــدۇ
قوشۇلسا، مۇسۇلمان پهرزهنت بىلهن ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى بـارلىق مۇناسـىۋهت 

ر ئېلىشــىغا ئۈزۈلىــدۇ، مۇســۇلمان پهرزهنتنىــڭ يهنه ئۇالرنىــڭ ھالىــدىن خهۋه
بولمايدۇ، ئابدۇلال ئىبنى ئۇبهينىڭ ئوغلى ئابدۇلال ھهققىدىكى ھېكـايه بۇنىـڭ 

  :بۇ ۋهقه مۇنداق بولغان. روشهن دهلىلى
رهسـۇلۇلالھ : ئىبنى جهرىر ئىبنى زىياددىن رىۋايهت قىلىـپ مۇنـداق دهيـدۇ

سـهن «: ئابدۇلال ئىبنى ئۇبهينىـڭ ئـوغلى ئابـدۇلالنى چاقىرتىـپ مۇنـداق دېـدى
ئانـام سـاڭا پىـدا -ئاتا«، »با ئاتاڭنىڭ نېمه دېگهنلىكىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟هجئه
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ـــدى؟ ـــى دې ـــام نېمىلهرن ـــدۇلال» بولســـۇن، ئات ـــۇھهممهد . دهپ ســـورىدى ئاب م
ئهگهر مهدىنىگه قايتىپ بارساق، ئاۋۇ ھۆرمهتلىك ئادهم ‹ئاتاڭ، «: ئهلهيھىسساالم

» دهپتــۇ›قىرىـدۇپهسـلهرنى مهدىنىـدىن ھهيـدهپ چى) رهسـۇلۇلالھنى دېمهكچـى(
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئى «: ئابدۇلال بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن. دېدى

رهسۇلۇلالھ ئۇ ھهقىقهتهن راسـت ئېيتىپتـۇ، سـىلى ئهڭ ھۆرمهتلىـك، ئـۇ ئهڭ 
سىلى مهدىنىگه كهلدىله، ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، بـۇ ! پهس، ئى رهسۇلۇلالھ

منىڭ يوقلۇقىنى پۈتۈن مهدىنىلىكلهرنىڭ شهھهرده مهندهك ئاتىسىغا ۋاپادار ئاده
ــدۇ ــڭ . ھهممىســى بىلى ــى ئۇنى ــالالھ ۋه ئۇنىــڭ رهســۇلى مېن ئهممــا، ئهگهر ئ

كاللىسىنى ئېلىپ كېلىشكه بۇيرۇسا، مهن چوقۇم ئۇنىـڭ كاللىسـىنى ئېلىـپ 
ــالالھ ۋه ئۇنىــڭ رهســۇلىغا تهقــدىم قىلىــمهن : رهســۇلۇلالھ. دېــدى» كېلىــپ ئ

ئهمما، ئۇالر مهدىنىگه قايتىـپ كهلـگهن . دېدى» بۇنداق قىلىشىڭغا بولمايدۇ«
ۋاقىتتــا، ئابــدۇلال قولىغــا شهمشــهرنى ئېلىــپ، شــهھهر دهرۋازىســى ســىرتىدا، 

ئهگهر بىـز ‹سـهن، «: ئاتىسىنىڭ شهھهرگه كىرىشىگه يـول قويمايـدۇ، ھهمـده
ــدهپ  ــاۋۇ ھۆرمهتلىــك ئــادهم پهســلهرنى مهدىنىــدىن ھهي مهدىــنىگه قايتســاق، ئ

، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ھۆرمهتنىڭ زادى كىمگه مهنسۇپ دهپسهن› چىقىرىدۇ
ئىكهنلىكىنى بىلىپ قويۇشۇڭ كېرهك، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ 

يهنـى (رهسۇلىنىڭ رۇخسىتىسىز، مهدىنىنىڭ سـايىلىرى سـېنى سـهگىتمهيدۇ 
: ئاتىسى ئاڭالپ. دېدى» )دېگهن مهنىده! مهدىنىگه كىرىشىڭ مۇمكىن ئهمهس

ئوغلۇم مېنى ئائىلهمگه كىرگۈزمهيۋاتىدۇ؟ ئى ! خهزرهج قهبىلىسىدىكىلهر ئى«
دهپ » !ئوغلۇم مېنـى ئـائىلهمگه كىرگۈزمهيۋاتىـدۇ! خهزرهج قهبىلىسىدىكىلهر

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، رهسۇلۇلالھ «: ئابدۇلال ئۇنىڭغا جاۋابهن. ۋاقىراپ كهتتى
ــۈزم ــز كىرگ ــنىگه ھهرگى ــدى» هيمهنرۇخســهت قىلمىغــۇچه، ســېنى مهدى . دې

بىردهمدىال كىشىلهر ئۇنىڭ ئهتراپىغا يىغىلىپ ئاتىسىنى شهھهرگه كىرگۈزۈش 
ئـالالھ بىـلهن «: بۇنى دهپ باققـان بولسـىمۇ، ئهممـا ئـۇ يهنىـال-ھهققىده ئۇنى

قهسهمكى، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ رهسۇلى رۇخسهت قىلمىغـۇچه، ئۇنىـڭ شـهھهرگه 
ــــدۇ ــــدى» كىرىشــــىگه بولماي ــــۇنىڭ ب. دهپ تۇرۇۋال ــــك ش ــــلهن كۆپچىلى ى

ــش ــدۇلالنىڭ ئى ــپ، ئاب ــڭ قېشــىغا كېلى ــدىن -پهيغهمبىرىمىزنى ھهرىكهتلىرى
ئۇنىڭ قېشىغا بېرىڭالر، ئۇنىڭغا، «: پهيغهمبىرىمىز ئۇالرغا. خهۋهردار قىلىدۇ

ـــتىڭالر ـــدۇ» ئاتىســـىنى كىرگۈزۈۋېتىشـــنى ئېي ـــرلىكته . دهي كۆپچىلىـــك بى
ئابـدۇلال . ىنى يهتكۈزىـدۇئابدۇلالنىڭ ئالدىغا كېلىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۆز
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پهقهت ئالالھنىـڭ رهســۇلى شـۇنداق بۇيرۇغــان ! بولىــدۇ«: ئاڭلىغانـدىن كېـيىن
  .دېدى» بولسا ئىتائهت قىلىمهن

ئېتىقاد رىشتىسـى بهرپـا قىلىنغـان ۋاقىتتـا، گهرچه مـۇئمىنلهر ئارىسـىدا 
باجـا بولۇشمىسـىمۇ، لـېكىن ئـۇالر -قانداشلىق مۇناسىۋىتى بولمىسىمۇ، قـۇدا

» بـارلىق مـۇئمىنلهر قېرىنـداش«. قادقا تايىنىپ قېرىنداشالرغا ئايلىنىـدۇئېتى
دېگهن بۇ پرىنسىپ، ھهم بىـر خىـل چهكلىـمه، ھهم بىـر خىـل تهكىتلهشـتىن 

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. ئىبارهت

                                    

                                             

                                          

                                         

                    
) ئالالھنى ۋه پهيغهمبىرىنى سۆيۈش يۈزىسىدىن يۇرتىنى تاشالپ(ئىمان ئېيتقانالر، «

يهنـى (ماللىرى ۋه جانلىرى بىلهن ئـالالھ يولىـدا جىھـاد قىلغـانالر -ھىجرهت قىلغانالر، پۇل
يهنـى (جـاي بهرگهنـلهر ۋه يـاردهم كۆرسـهتكهنلهر ) يۇرتىدا مۇھاجىرالرغا( ،)مۇھاجىرالر
- بىرىگه ياردهمچىدۇر، بىر- يهنى بىر(بىرىگه ئىگىدۇر -ئهنه شۇالر ئهلۋهتته  بىر -)ئهنسارالر

  )ئايهت-72 ئهنفالسۈره ( »)بىرىگه مىراسخوردۇر
الدتىن قېرىنداشلىقتىن ھالقىپ، ئهۋ-بۇ خىل ئىگه بولۇش مۇناسىۋىتى قان

بىـرىگه بـاغالپ، ئىسـالم -ئهۋالدقا داۋاملىشـىپ، ھهر قايسـى ئهۋالدالرنـى بىـر
ــر چــوڭ »ممىتىۈئــ« ــى ســاداقهت، دوســتلۇق ۋه كۆيۈمچــانلىق ئاساســىدا، بى ن

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. ئائىلىده بىرلهشتۈردى
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مهدىنىده يهرلىك بولغان، ئىمانى كۈچلۈك بولغانالر ) يهنى مۇھاجىرالردىن(ئۇالردىن «

. دوست تۇتىدۇ) يهنى مۇھاجىرالرنى(يېنىغا ھىجرهت قىلىپ كهلگهنلهرنى ) رالريهنى ئهنسا(
مۇھاجىرالرنىڭ (ئۇالرغا بېرىلگهن نهرسىلهر ئۈچۈن ئىچى تارلىق قىلمايدۇ، ئۇالر مۇھتاج تۇرۇغلۇق 

ئۆز نهپسىنىڭ بېخللىقىدىن ساقالنغانالر . دىن ئهال بىلىدۇ)مهنپهئهتى(ئۆزلىرىنىڭ ) مهنپهئهتىنى
بىزگه ۋه بىزدىن ! پهرۋهردىگارىمىز«: ئۇالردىن كېيىن كهلگهنلهر. هتكه ئېرىشكۈچىلهردۇرمهقس

ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىزغا مهغپىرهت قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۇئمىنلهرگه قارشى 
دۈشمهنلىك پهيـدا قىلمىغىـن، پهرۋهردىگـارىمىز سـهن ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىسـهن، 

  )ئايهت-10-9ھهشىر سۈره ( ».دهيدۇ» نمېھرىبانسه
ئالالھ ھۆرمهتلىك پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا ئـۈلگه تىكـلهپ 

ئۇالر ھهر قايسى ئوخشىمىغان تارىخى دهۋرلهرده ئېتىقاد سېپىده ئالغا . بهردى
  :قاراپ ئىلگىرلىدى، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                   

                                     

                                          

                                   

                                         
ئوغلۇم مېنىڭ ئائىلهمدىكىلهردىن ! پهرۋهردىگارىم«: نۇھ پهرۋهردىگارىغا دۇئا قىلىپ«
، سېنىڭ ۋهدهڭ ئهلـۋهتته )ڭ نىجات تېپىشىنى ۋهده قىلغان ئىدىڭسهن ماڭا ئۇالرنى(ئىدى 
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ئۇ ! ئى نۇھ«: ئالالھ ئېيتتى. دېدى» ھهقتۇر، سهن ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا ھۆكۈم قىلغۇچىسهن
ئائىلهڭدىكىلهردىن ئهمهس، ئۇنىڭ ئهمهلى ياماندۇر، سهن ) مهن نىجات تېپىشنى ۋهده قىلغان(

سورىمىغىن، مهن سېنىڭ جـاھىلالردىن بولماسـلىقىڭنى ئېنىق بىلمىگهن نهرسهڭنى مهندىن 
مهن بىلمىگهن نهرسىنى سوراشتىن سېنىڭ ! پهرۋهردىگارىم«: نۇھ ئېيتتى. »نهسىھهت قىلىمهن

پاناھىڭغـا ســېغىنىمهن، ئهگهر ماڭــا مهغپىــرهت قىلمىســاڭ ۋه رهھىــم قىلمىســاڭ، زىيــان 
  )ئايهت 47--45 ھۇدسۈره ( ».»تارتقۇچىالردىن بولىمهن

                                       

                                    
 )يهنى شهرىئهت تهكلىپلىرى(ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پهرۋهردىگارى بىر قانچه ئهمىرلهر «

سـېنى چوقـۇم «): ئۇنىڭغـا(بىلهن سىنىدى، ئىبراھىم ئۇالرنى بهجـا كهلتۈرىـدى، ئـالالھ 
مېنىڭ بىر قىسىم ئهۋالدىمنىمۇ پىشىۋا «: ئىبراھىم. دېدى» پىشىۋا قىلىمهن) دىندا(كىشىلهرگه 

) يهنـى كـاپىرالر(ئهھدهمگه زالىمـالر ) پىشىۋا قىلىش(مېنىڭ «: ئالالھ. دېدى» قىلساڭ
  )ئايهت-124سۈره بهقهره ( ».دېدى »ئېرىشهلمهيدۇ

                                        

                                           

                                
تېنچ شهھهر قىلىپ ) يهنى مهككىنى(بۇ يهرنى ! پهرۋهردىگارىم«: ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم«

بهرگىن، ئاھالىسىدىن ئالالھ ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېۋىلهر بىلهن 
يهنى (ئازغىنه مۇددهت ) رىزىقتىن(منىمۇ كاپىر بولغان ئاده«: ئالالھ. دېدى» رىزىقالندۇرغىن

. دېدى» دوزاخقا ھهيدهيمهن) ئاخىرهتته(بهھرىمهن قىلىمهن، ئاندىن كېيىن ئۇنى ) ھاياتلىقىدا
  )ئايهت-126سۈره بهقهره ( »!نېمىدېگهن يامان ئاقىۋهت) بۇ(

ئىبـــراھىم ئهلهيھىسســـاالم ئاتىســـى ۋه قهۋمىنىـــڭ گۇمراھلىقتـــا چىـــڭ 
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. ئۇالردىن يىراقالشتى تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ،
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سىلهردىن ۋه سـىلهر ئـالالھنى قويـۇپ چوقۇنۇۋاتقـان نهرسـىلهردىن يىـراق بـولىمهن، «

ت قىلىمهن، پهرۋهردىگارىمنىڭ ئىبادىتىدىن مهھرۇم بولۇپ قالماسلىقىمنى پهرۋهردىگارىمغا ئىباده
  )ئايهت-48مهريهم سۈره (» .ئۈمىد قىلىمهن

ئىزلىرىنى -ئالالھ ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرنىڭ نهمۇنىلىك ئىش
  :بايان قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

                                      

                                            

                                               

                                       

                                    
سـىلهرگه ھهقىـقهتهن ئوبـدان ) مـۇئمىنلهر(ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغـان «

ھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋه سىلهر ئالالھنى قويۇپ «: مىگهنهمۇنىدۇر، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋ
جۇدامىز، بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋهت ۋه ئۆچمهنلىك -ئىبادهت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا

سۈره ( ».دېدى» تاكى سىلهر يالغۇز بىر ئالالھقا ئىمان ئېيتقانغا قهدهر ئهبهدى ساقلىنىپ قالىدۇ
  )ئايهت-4 مۇمتهھىنه

ئۆز يۇرتلىرىدا، ئائىلىسـىدىكىلهر ۋه ) ئهسھابىل كهھف(كى ياشالر غاردى
قهۋمـــى ئارىســـىدا خـــاتىرجهملىككه ئېرىشـــهلمىگهن ۋاقىتتـــا، ئۆزلىرىنىـــڭ 
يېقىنلىرى، قېرىنداشلىرى، قهۋمى ۋه يۇرتىـدىن ئايرىلىـپ، قهلبىـدىكى سـاپ 

رى ئېتىقادىغا تايىنىپ ئىخالس بىلهن ئىبادهت قىلىش ئۈچۈن ئـۆز پهرۋهردىگـا
  :تهرهپكه يۈزلهندى، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ
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ئــۇالر ھهقىــقهتهن پهرۋهردىگارىغــا ئىمــان ئېيتقــان، بىــز ھىــدايهتنى زىيــاده قىلغــان «

ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر . مۇستهھكهم قىلدۇق) يهنى ئىرادىسىنى(ىرىنى ئۇالرنىڭ دىلل. يىگىتلهردۇر
بىزنىڭ پهرۋهردىگارىمىز ئاسمانالرنىڭ «: دهس تۇرۇپ ئېيتتى) ئىمانسىز زالىم پادىشاھ ئالدىدا(

ۋه زېمىننىڭ پهرۋهردىگارىدۇر، بىز ئۇنى قويۇپ ھهرگىزمۇ باشقا ئىالھقا ئىبادهت قىلمايمىز، 
دهيدىغان بولساق، بۇ چاغدا ھهقىقهتتىن تولىمۇ يىراقالشقان ) ېرىكى بارئالالھنىڭ ش(ئهگهر بىز 

ئىالھ قىلىۋالدى، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىالھالرغا ) بۇتالرنى(بىزنىڭ قهۋمىمىز ئالالھنى قويۇپ . بولىمىز
ئىبادهت قىلىشقا تېگىشلىك ئىكهنلىكىگه نېمىشقا ئېنىق دهلىل كهلتۈرمهيدۇ، ئالالھقا يالغاننى 

سىلهر ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ ئالالھدىن !) ئى يىگىتلهر(» غان ئادهمدىنمۇ زالىم كىم بار؟چاپلى
باشقا ئىبادهت قىلىدىغان بۇتلىرىدىن ئايرىلغان ئىكهنسىلهر، غـارنى پانـاھ جـاي قىلىڭـالر، 
ــلىرىڭالرنى  ــىلهرنىڭ ئىش ــالالھ س ــدۇ، ئ ــمهت قىلى ــىلهرگه كهڭ رهھ ــارىڭالر س پهرۋهردىگ

  )ئايهت 16-13سۈره كهھف ( ».رىدۇئاسانالشتۇرۇپ بې
نۇھ ئهلهيھىسساالم بىلهن لـۇت ئهلهيھىسسـاالمنىڭ ئايـالى گـۇمراھلىقتىن 

دىن )ئالالھنىڭ ئىككى پهيغهمبىرى(قايتمىغان ۋاقىتتا، ئالالھ ئۇالرنى ئهرلىرى 
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. ئايرىۋهتتى

                                 

                                       

                                
) ا بهرمهسلىكىدهئۇالرنىڭ مۇئمىنلهر بىلهن تۇغقانچىلىقىنىڭ پايد(ئالالھ كۇففارالرغا «
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ــڭ  ــۇالر بولســا بىزنى ــالىنى مىســال قىلىــپ كۆرســهتتى، ئ ــڭ ئاي ــالىنى ۋه لۇتنى نۇھنىــڭ ئاي
بهندىلىرىمىزدىن ئىككى ياخشى بهندىمىزنىڭ ئهمرىده ئىدى، ئۇالرنىڭ ئىككىلىسى ئهرلىرىگه 

) يهنـى نـۇھ بىـلهن لـۇت(خىيانهت قىلدى، ئۇالرنىڭ ئهرلىرى ) ئىمان ئېيتماسلىق بىلهن(
ئۇ . (ئۇالردىن ئالالھنىڭ ئازابىدىن ھېچ نهرسىنى دهپئى قىاللمىدى) يغهمبهر تۇرۇغلۇقپه(

- 10 تهھرىمسۈره ( ».دېيىلدى» دوزاخقا كىرگۈچىلهر بىلهن بىلله كىرىڭالر«) ئىككىسىگه
  )ئايهت

. يۇقارقى ئهھۋالنىڭ ئهكسىچه، فىرئهۋننىڭ ئايـالى نىجاتلىققـا ئېرىشـتى
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                 

                                            

              
: ئۆز ۋاقتىدا ئۇ. ل قىلىپ كۆرسهتتىئالالھ ئىمان ئېيتقانالرغا فىرئهۋننىڭ ئايالىنى مىسا«

دهرگاھىڭدا ماڭا جهننهتته بىر ئۆي بىنا قىلغىن، مېنى فىرئهۋندىن ۋه ! ئى پهرۋهردىگارىم«
 سـۈره( ».دېدى» مېنى زالىم قهۋمدىن قۇتۇلدۇرغىن. ئۇنىڭ يامان ئهمهلىدىن قۇتۇلدۇرغىن

  )ئايهت-11تهھرىم 
ـــانچىل ـــىۋهتلهر ۋه تۇغق ـــل مۇناس ـــۇنداق، ھهر خى ىق رىشـــتىلىرىنىڭ ش

ئارقىـدىن بايـان قىلىنـدى، نـۇھ ئهلهيھىسسـاالمنىڭ -مىساللىرى قۇرئاندا ئارقا
ــدى ــان قىلىن ــا بىــلهن ئوغــۇل ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋهت باي . ۋهقهســىده ئات

ــىدىكى  ــا ئوتتۇرىس ــلهن ئات ــاال بى ــىده ب ــاالمنىڭ ۋهقهس ــراھىم ئهلهيھىسس ئىب
ناسىۋهت بايان قىلىندى، ئهسھابىل مۇناسىۋهت ۋه يۇرتداشالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇ

بـورادهرلىرى، قهۋمـى، -تۇغقـان، يـار-قۋهقهسىده ئۇرۇ) غار ئىگىلىرى(كهھف 
نـۇھ ئهلهيھىسسـاالم، لـۇت . يۇرتى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى مۇجهسسهملهندى

ئهلهيھىسســاالم شــۇنداقال ئۇالرنىــڭ ئاياللىرىنىــڭ ۋهقهســى ۋه فىرئهۋننىــڭ 
  .ئايال ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت بايان قىلىندى-رئايالىنىڭ ۋهقهلىرىده ئه

ــاكى ئىســالم  ــ«شــۇنداق قىلىــپ، ھۆرمهتلىــك پهيغهمــبهرلهر ت » ممىتىۈئ
بارلىققا كهلگىچه، بۇ دۇنيادىكى ھهر خىـل مۇناسـىۋهتلهر ۋه رىشـتىگه قارىتـا 

بۇ ھهقته تارىختا . توغرا تونۇش ئىدىيىسىدىكى سهپته ئالغا قاراپ ئىلگىرلىدى
كهلگهن ھېسابسـىز يـارقىن نهمۇنىلىـك ۋهقهلهرنـى بايقايسـىز، ئـۇالر  بارلىققا
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ئۈچۈن تۈزۈپ بهرگهن ئىالھى » ئۇممىتى«ئالالھ ھهقىقىي ئىخالسمهن ئىسالم 
ئېتىقـادى جهھهتـته ئىخـتىالپ يـۈز بهرگهن ۋاقىتتـا، . يولدا ئالغا ئىلگىرلىدى

-ىۋىتى چـاكئائىله بىلهن قهۋمـدىن ئىبـارهت تـار ئۇقۇمـدىكى بـۇ دۇنيـا مۇناسـ
چېكىدىن ئاجراپ، ئۇنىڭ ئورنىغا، يېپيېڭى بىرىنچى رىشته بولغـان ئېتىقـاد 
ئالماشتى، ئالالھ ھهقىقىي ئىخالسمهن مۇئمىنلهرنىڭ سۈپىتى ھهققىده مۇنداق 

  :دهيدۇ

                                  

                                           

                                        

                                       

                                   

         
ئالالھقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشىنىدىغان بىر قهۋمنىڭ ئالالھ بىلهن ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى «

تۇغقانلىرى - ى، يا ئۇرۇغبىلهن قارشىالشقانالرنى، ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى، ئوغۇللىرى، يا قېرىنداشلىر
يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى مۇمكىن (بولغان تهقدىردىمۇ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمهيسهن 

، ئهنه شۇالرنىڭ دىللىرىدا ئالالھ ئىماننى مهھكهم قىلدى ۋه ئۆز دهرگاھىدىن بولغان )ئهمهس
ۇرىـدىغان روھ بىلهن ئۇالرنى كـۈچهيتتى، ئـالالھ ئـۇالرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ ت

ئالالھ ئۇالردىن رازى بولىدۇ، . جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جهننهتلهرده مهڭگۈ قالىدۇ
بولىدۇ، ئهنه شۇالر ئالالھنىڭ قوشۇنىدۇر، بىلىڭالركى، ئالالھنىڭ  مهمنۇنئالالھدىن ئۇالرمۇ 

  )ئايهت -22مۇجادهله سۈره ( ».قوشۇنى مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر
ممهد ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇنىـڭ تاغىسـى ئهبـۇ لهھهب ئارقىدىنال، مۇھه

ـــۇ جهھىـــل  ئوتتۇرىســـىدىكى قانداشـــلىق مۇناســـىۋىتى ۋه نهۋره ئاكىســـى ئهب
بىز . ئوتتۇرىسىدىكى قانداشلىق مۇناسىۋىتىنىڭ يىمىرىلگهنلىكىنى بايقايمىز

يهنه مهدىنىگه ھىجـرهت قىلىـپ بارغـان مۇھـاجىرالر بىـلهن ئۇالرنىـڭ ئـائىله 
تۇغقانلىرى ئوتتۇرىسىدا بهدرى ئۇرۇشىدا كهسكىن جهڭ -ۋه ئۇرۇق كىشىلىرى
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ئېتىقـاد رىشتىسـى مۇھـاجىرالر بىـلهن . ئېلىپ بېرىلغـانلىقىنىمۇ بايقـايمىز
بىــرىگه باغلىغــان ۋاقتىــدا، تۇســاتتىنال، ئــۇالر بىــر ئــائىله -الرنى بىــررئهنسـا

كىشــــىلىرىگه ئايالنــــدى، ئهرهب مۇســــۇلمانلىرى ۋه رىملىــــق ســــۇھهيب، 
لىك نىگىر بىالل، پارسلىق سهلمان پارسى قاتارلىق )ئېفىئوفىيه(بهشىستان ھه

قهبىـله، . ئهرهب بولمىغان مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئېتىقاد رىشىتسـى باغالنـدى
تىنسـىز -ئىرق، تېررىتورىيهنى ئاسـاس قىلغـان مهزھهبچىلىـك بىـردىنال ئـۈن

ۈۋېتىڭالر، ئـۇ مهزھهبچىلىكنـى چـۆر«: يوقالدى، ئالالھنىـڭ رهسـۇلى ئۇالرغـا
كىمكـى «: رهسـۇلۇلالھ يهنه. دهپ جاكارلىـدى» ھهقىقهتهن چىرىندى ئهخـلهت

ـــى  ـــزدىن ئهمهس، كىمك ـــۇ بى ـــدىكهن، ئ ـــهببۇس قىلى ـــى تهش مهزھهبچىلىكن
ــك ئۈچــۈن ئــۇرۇش قىلىــدىكهن، ئــۇ بىــزدىن ئهمهس، كىمكــى  مهزھهبچىلى

ن، شـۇنىڭ بىـله. دېـدى» مهزھهبچىلىك ئۈچۈن ئۆلىدىكهن، ئۇ بىزدىن ئهمهس
مهزھهبچىلىكتىن ئىبارهت بۇ چىرىندىنىڭ بازىرى قالمىدى، بۇ ئۇچىغا چىققان 
ئىرقى ئايرىمىچىلىق تۇپراق ئاستىغا كۆمۈۋېتىلدى، مىللهتچىلىكتىن ئىبارهت 

بـۇ ۋاقىتتـا، ئىنسـانالر ئهڭ يـۇقىرى . بۇ ئىپالسلىقمۇ ئىزسـىز غايىـب بولـدى
ــارهت مهزھهبچى ــۆرلهپ، قانداشــلىقتىن ئىب ــگه ئ ــدىلىرىنى، پهللى لىــك چىرىن

ــا  ــك ئىپالســلىقلىرىنى يىراقالرغ ــان مىللهتچلى ــورىيىنى ئاســاس قىلغ تېررىت
شۇ كۈندىن ئېتىبارهن، مۇسۇلمانالرنىڭ ۋهتىنى ئۇالرنىڭ تۇغۇلۇپ . چۆرۈۋهتتى

يهنـى ئىمـان ئېتىقـاد . ئۆسكهن جايى بولماستىن، بهلكى ئىسالم يۇرتى بولـدى
م قانۇنىنى تـۈزۈم قىلغـان يـۇرت، ئـۇالر ھهممىنى باشقۇرغان، ئالالھنىڭ ئىسال

ئولتۇراقالشقان ۋه قوغدىغان، ھهمده ئۇنىڭ بىخهتهرلىكى ۋه تهرهققىياتى ئۈچۈن 
ئۇ دهل ئىسـالمغا ئېتىقـاد . ئۆزىنى بېغىشلىغان يۇرت ئۇالرنىڭ ۋهتىنى بولدى

شنى رازىمهنلىك بىلهن تاللىغان ىقىلغان، ئالالھنىڭ قانۇنىنى تۇرمۇش يولى قىل
لىق كىشـىلهرنىڭ ۋهتىنـى، بۇنىـڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا، ئـۇ يهنه ئىسـالمغا بار

ئېتىقاد قىلمىسـىمۇ، ئهممـا ئىسـالم قـانۇنىنى جهمئىـيهت تـۈزۈمى قىلىشـنى 
خـۇددى ئىسـالم (رازىمهنلىك بىلهن قوبۇل قىلغان كىشىلهرنىڭ ۋهتىنى بولـدى 
يهھۇدى ۋه «ىتاب يۇرتىدا ياشاۋاتقان، ئىالھى دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئهھلى ك

بىر مۇسۇلمانغا، تېنچلىـق ئهھدىسـى تـۈزۈلگهن بىـر ). غا ئوخشاش»ناساراالر
نىسبهتهن ئېيتقاندا، ئىسـالمنىڭ ھهممىنـى باشقۇرۇشـنى ئاسـاس  ⑧زىممىيگه

                                     
مۇســۇلمانالرغا قوغــداش ھهققــى تاپشــۇرۇپ، مۇســۇلمانالرنىڭ  -زىممىــيلهر  ⑧

  .ۇنىغا بويسۇنىدىغان باشقا دىندىكى خهلقلهرزېمىنىده ئولتۇراقالشقان، ئىسالم قان
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ــۇرتى  ــايالر ئىســالم ي ــدىغان ج ــۈزۈم قىلماي ــانۇنىنى ت ــدىغان، ئىســالم ق قىلماي
. ىــڭ ماكــانى ھېســابلىنىدۇھېسابالنماسـتىن، بهلكــى ئــۇرۇش قىرغىنچىلىقىن

دىنغا نىسبهتهن زۇلۇم قىلغانلىقتىن ئۇرۇش پارتلىغان ۋاقىتتا، بىـر مۇسـۇلمان 
قېيىن -قېرىنداشلىرى، قېيىن ئاتا-شۇ يۇرتتا تۇغۇلغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ قهۋم

مۈلكى شۇ يۇرتتا قالغان -ئانىلىرى شۇ يۇرتتا تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ، ئۇنىڭ مال
  .قوزغىلىپ جىھاد قىلىشى كېرهكبولسىمۇ، ئۇ يهنىال 

-دهل مۇشۇنداق بولغانلىقتىن، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۆزىنىـڭ ئـۇرۇق
قېرىنداشلىرى، ئائىلىسى، ساھابىلىرىنىڭ ئائىلىسى، شۇنداقال -تۇغقان، قهۋم
مۈلكى قېلىپ قالغان مهككه شهھىرىگه ئـۇرۇش ئـېالن قىلغـان، -ئۇالرنىڭ مال

نى يولغـا قويغانـدىن »شهرىئىتى«قىلىپ، ئىسالم تاكى مهككه ئىسالمنى قوبۇل 
  .يۇرتىغا ئايالندى» ممهتۈئ«كېيىن، ئاندىن ئۇ ئىسالم يۇرتىغا، 

ــۇ ئىســالم، پهقهت مۇشــۇال ئىســالم ــا ب ئــۇ ھهرگىزمــۇ ھېچنېمىــدىن . مان
خهۋهرسىز ھالدا مهنىسىنى بىلمهيال ئاغزىغا كهلگىـنىچه سـۆزلهپ قويىـدىغان 

ئىسـالم ۋىۋىسكىسـى ئىگىـز ئېسـىلغان زېمىنـدا سۆز ئهمهس، شـۇنداقال يهنه 
بىر مۇسـۇلمان ئائىلىسـىده ! توغۇلغانالرنىڭ ساالھىيهت گۇۋاھنامىسى ئهمهس

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ! تۇغۇلغانلىقتىن ئىگه بولىدىغان مىراس تېخىمۇ ئهمهس

                                  

                                    
ئـۆز ) يهنى مۇنـاپىقالر(پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر !) مۇھهممهد ىئ(«

ئارىسىدىكى دهتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغۇچه، ئاندىن سېنىڭ چىقارغان 
رنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسـىمۇ يۇقـالمىغۇچه ۋه ئـۇالر پۈتـۈنلهي ھۆكۈمىڭگه ئۇال

  )ئايهت-65سۈره نىسا ( ».بويسۇنمىغۇچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ
پهقهت مۇشۇنداق بولغاندىال، ئاندىن ئىسالم بولىدۇ، تېررىتورىيه، ئىرق ۋه 

يـۇرت، باجىلىق، قهبىـله ۋه جهمهتـتىن ھالقىغـان مۇشـۇنداق -قانداشلىق، قۇدا
  .ئاندىن ئىسالم يۇرتى بولىدۇ

ــدۇرۇپ  ــار ئۇقۇمــدىكى زېمىــن قارىشــىدىن قۇتۇل ئىســالم ئىنســانىيهتنى ت
ـــا  ـــالىي ئۇپۇقالرغ ـــپ ئ ـــگه قىلى ـــنلىككه ئى ـــىلهرنى ئهركى ـــپ، كىش چىقى

ئـۇ يهنه ئىنسـانىيهتنى ئىنسـانپهرۋهرلىكنى ئاسـاس قىلمىغـان . يۈكسهلدۈردى
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-ىلىپ چىقىپ، كىشىلهرنى ئهركىنقانداشلىق ئۇقۇمى كىشهنلىرىدىن ئازات ق
  .ئازاده ھالدا ئهڭ ئالىي ئۇپۇقالرغا يۈكسهلدۈردى

كۈندۈز سېغىنىدىغان ھهمـده ئۇنىـڭ بىخهتهرلىكـى -بىر مۇسۇلمان كېچه
. ئۈچۈن كۈرهش قىلىدىغان ئىسالم ۋهتىنى ھهرگىزمۇ بىر پارچه زېمىـن ئهمهس

ــك ســاالھىيىتىنى ئىســپاتاليدىغىنى، ھ ــرهر مۇســۇلماننىڭ تهۋهلى ــۇ بى هرگىزم
ھۆكۈمهت ئىمزا قويۇپ تارقىتىپ بهرگهن ساالھىيهت گۇۋاھنامىسى ئهمهس، بىر 
مۇســۇلمان ئورۇنلىشــىدىغان ۋه قوغدايــدىغان جهمهت ھهرگىزمــۇ قانداشــلىق 
جهمهتى ئهمهس؛ بىر مۇسۇلمان ئىپتىخارلىنىدىغان ھهم ئۇنىڭ ئۈچۈن ئـۆزىنى 

بايرىقى ئهمهس؛ بىر مۇسۇلمان  بېغىشاليدىغان بايراق ھهرگىزمۇ مىللهتچىلىك
بولىدىغان ھهم ئۇنىڭ ئۈچۈن ئـالالھ ئاتـا قىلغـان غهلىـبىگه  رقهلبىدىن ئىنتىزا

تهشهككۈر ئېيتىش ھهرگىزمـۇ قوشـۇننىڭ غالىبلىقىـدىن پهخىرلهنمهسـلىك، 
  :ئالالھ تۆۋهنده بايان قىلغاندهك بولۇش

                                  

                                        

   
توپ بولۇپ - ئالالھنىڭ ياردىمى ۋه غهلىبىسى كهلگهن ۋه ئالالھنىڭ دىنىغا كىشىلهر توپ«

ھهمدى ئېيتقىن، ۋه ئۇنىڭدىن  كىرگهنلىكىنى كۆرگىنىڭده، رهببىڭغا تهسبىھ ئېيتقىن،
 3- 1نهسىر سۈره -( ».ئالالھ ھهقىقهتهن تهۋبىنى بهك قوبۇل قىلغۇچىدۇر. مهغپىرهت تېلىگىن

  )ئايهت
ئۇ باشقا بايراق ئهمهس، بهلكى ئىسالم بايرىقى ئاستىدىكى غهلىبه، جىھاد 
 دهھرىيلىكنى مهقسهت قىلماستىن، بهلكى ئالالھنىڭ دىنىغا ياردهم بېرىشنى ۋه

دهھرىيلىـك ئۇقـۇمى ئاسـتىدىكى يـۇرتنى . ئىسالم قـانۇنىنى مهقسـهت قىلىـدۇ
قوغداشنى مهقسـهت قىلماسـتىن، بهلكـى ئالـدىنقى بـۆلهكلهرده بايـان قىلغـان 

بۇالرنىڭ . شهرتلهر ئاستىدىكى ئىسالمى يۇرتالرنى قوغداشنى مهقسهت قىلىدۇ
ىننـى ۋه شـهرهپ ئۈچـۈن، بىـرهر پـارچه زېم-ھهممىسى غهنىمهت ئۈچۈن، شان

بالىلىرىنى قوغداش ئۈچـۈن بولماسـتىن -بىرهر مىللهتنى ياكى ئۆزىنىڭ خوتۇن
، بهلكى پۈتۈن نىيهت، )ئهگهر ئۇالر دىن ئۈچۈن خورالنغان بولسا قوغداش زۆرۈر(

  .پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن پهقهت ئالالھ ئۈچۈنال بولىدۇ
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  :ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ
بىر ئادهم قهھرىمـان بولـۇش ئۈچـۈن جهڭ : ر كىشى پهيغهمبىرىمىزدىنبى«

-قىلدى، بىر ئادهم ئۆز مهنپهئهتىنى قوغداش ئۈچۈن جهڭ قىلدى، بىر ئادهم شان
شهرهپ ئۈچۈن جهڭ قىلدى، بۇالردىن قايسىسى ئـالالھ يولىـدا بولغـان بولىـدۇ؟ 

ۆزىنى ئهڭ كىمكى ئالالھنىـڭ سـ: پهيغهمبىرىمىز جاۋاب بېرىپ. دهپ سورىدى
يۇقىرى قىلىش ئۈچۈن جهڭ قىلىـدىكهن، شـۇ ئـادهم ئالالھنىـڭ يولىـدا بولغـان 

  ».بولىدۇ، دېدى
شهرىپىگه مۇيهسسهر -پهقهت مۇشۇنداق بولغاندىال، ئاندىن شېھىتلىك شان

بــولغىلى بولىــدۇ، بۇنىڭــدىن باشــقىلىرىنىڭ ھهممىســى دهھرىيلىــك ئۈچــۈن 
  .ى ئالالھ يولىدىكى جىھاد ئهمهسئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇش بولۇپ، ھېچقايسىس

مۇســۇلمانالرنىڭ ئېتىقادىغــا ھۇجــۇم قىلىــدىغان، ئۇالرنىــڭ دىننــى يولغــا 
ـــكه  ـــانۇنىنى ئهمىلىلهشتۈرۈش ـــالم ق ـــدىغان، ئىس ـــالغۇ بولى ـــىغا تۇس قويۇش

تاۋابىئـاتلىرى، -گهرچه مۇسۇلماننىڭ ئائىله -بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان زېمىن
قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى شـۇ ...... رىتىمېلى ۋه تىجا-، پۇلىجهمهتى، قهۋم

يهرده بولغــان تهقــدىردىمۇ، ئــۇ جايالرنىــڭ ھهممىســى ئۇرۇشــنىڭ ماكــانى 
ئېتىقادنى يېتهكچى قىلغان، ئىسالم قانۇنىنى ئهمىلىلهشتۈرگهن . ھېسابلىنىدۇ

تاۋابىئاتلىرى، جهمهتى، قهۋمـى ۋه -بارلىق جايالر، گهرچه مۇسۇلماننىڭ ئائىله
قاتارلىقالرنىڭ ھېچقايسىسى ئۇ يهرده بولمىسىمۇ، ئۇ جايالر ..... تىجارىتى

  .ئىسالم يۇرتى بولىدۇ
ئېتىقـاد، تۇرمـۇش يـولى، ئىسـالم قـانۇنىنى باشـقۇرغان -ۋهتهن دهل ئىمان

ئۇقۇمىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ؛ » ۋهتهن«يۇرت بولۇپ، مانا بۇ ئاندىن ئىنسانىيهتنىڭ 
بولـۇپ، مانـا بـۇ ئانـدىن ئـادهم ئېتىقـاد ۋه تۇرمـۇش يـولى -تهۋهلىك دهل ئىمـان

بىـرىگه باغاليــدىغان رىشـته ئۇقۇمىغــا -ئهلهيھىسسـاالمنىڭ ئهۋالدلىرىنـى بىــر
  .مۇۋاپىق كېلىدۇ

جهمهتۋازلىـــق ئـــايرىمچىلىقى، قهبىـــله ۋه مىلـــلهت، ئىـــرق ۋه تىــــل 
ئايرىمىچىلىقى، يهرلىك مهزھهبچىلىكنىـڭ ھهممىسـى قـاالق ھهم ئهرزىـمهس 

ئىنسانىيهتنىڭ روھى چۈشكۈنلهشـكهن ۋاقىتتـا  چاكىنىلىق بولۇپ، ھهممىسى
ـــۇقتىئىنهزىرى،  ـــك ن ـــان جاھالهتپهرهســـلىكنىڭ مهزھهبچىلى ـــى قىلغ تهرهقق

ــۇ خىــل . دهپ ئاتىــدى» ئهخــلهت-چىرىنــدى شــاكال«پهيغهمبىرىمىــز ئــۇنى  ب
سۈپهتلهشـــتىن رهســـۇلۇلالھنىڭ ئۇنىڭـــدىن نهپرهتلهنگهنلىكـــى ۋه يامـــان 
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  .كۆرگهنلىكى مهلۇم بولىدۇ
ـــۇدىي ـــى يهھ ـــى ۋه ئىرقىن ـــڭ قهۋم ـــان «الر، ئۆزلىرىنى ـــڭ تالالنغ ئالالھنى

-دهپ ئاتىۋالغان ۋاقىتتا، ئالالھ ئۇالرنىـڭ نومۇسسـىزالرچه يالغـان» بهندىلىرى
ــا رهددىــيه بېرىــپ، ئالهمشــۇمۇل ئــۆزگىرىش بولغــان  ياۋىــداق گهپلىــرىگه قارىت

دىنىڭال ئېتىقـا-دۇنيادىكى مىللهتلهرنىڭ تارىخى ئهھۋاالتلىرىدا پهقهت ئىمـان
  :بارلىق قىممهت ئۆلچىمىنى بهلگىلهيدىغانلىقىنى جاكارالپ مۇنداق دېدى

                                   

                                          

                                       

                                      

                                        

                                         

                                     

          
ئۇنـداق «. دهيـدۇ» يهھۇدى ياكى ناسارا بولۇڭالر، توغرا يول تاپىسـىلهر«: ئۇالر«

» ئهمهس، بىز ئىبراھىمنىڭ ئىسالمغا ئۇيغۇن دىنىغا ئهگىشىمىز، ئۇ مۇشرىكالردىن ئهمهس ئىدى
ئالالھقا ئىمان ئېيتتۇق، بىزگه نازىل قىلىنغان ۋهھىيىگه، ئىبراھىمغا، «ئېيتىڭالركى، . دېگىن

قا، يهئقۇبقا ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىغا نازىل قىلىنغان ۋهھيىگه، مۇساغا بېرىلگهن ئىسمائىلغا، ئىسھاق
ۋه پهيغهمـبهرلهرگه پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن ) ئىنجىلغا(، ئىيساغا بېرىلگهن )تهۋراتقا(

يهنى يهھۇدىيالر ۋه (بىرىنى ئايرىۋهتمهيمىز چئىمان ئېيتتۇق، ئۇالردىن ھې) كىتابالرغا(بېرىلگهن 
بىز ). غا ئوخشاش، ئۇالرنىڭ بهزىسىگه ئىمان ئېيتىپ، بهزىسىنى ئىنكار قىلمايمىزناساراالر

سىلهر ئىمان ئېيتقاندهك ئىمان ) يهنى ئهھلى كىتاب(ئهگهر ئۇالر . »ئالالھقا بويسۇنغۇچىالرمىز
سهن (يۈز ئۆرۈسه، ) ئىماندىن(ئهگهر ئۇالر . ئېيتسا، ئهلۋهتته، توغرا يول تاپقان بولىدۇ
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ئۇالرنىـڭ (ئالالھ . اۋهتته بولغان بولىدۇ، ئۇالرغا قارشى ئالالھ ساڭا كۇپايىدۇرئاد) بىلهن
ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ . بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) مىكرىنى- ھىيله(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) سۆزلىرىنى

 ».تۇرۇڭالر، ئالالھنىڭ دىنىدىن ياخشى كىمنىڭ دىنى بار؟ بىز ئالالھقا ئىبادهت قىلغۇچىالرمىز
  )ئايهت 138-135هقهره سۈره ب(

ئوخشىمىغان ئىـرق، » ئالالھنىڭ ھهقىقىي تالالنغان بهندىلىرى«ئۇنداقتا، 
مىلـلهت ۋه دۆلهتلهرنـى مۇجهسسهملهشـتۈرگهن، ئالالھنىـڭ بـايرىقى ئاسـتىدا 

لهرنـى كۆرسـىتىدۇ، بـۇ ھهقـته ئـالالھ »ممهتۈئـ«ھىمايه قىلىنغان مۇسـۇلمان 
  :مۇنداق دهيدۇ

                                    

                   
سىلهر ئىنسانالر مهنپهئهتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغـان !) ئى مۇھهممهد ئۇممىتى(«

خشــى ، يامــانلىقتىن توســىدىغان، ئالالھقــا ئىمــان ئېيتىــدىغان ئهڭ ياپياخشــىلىققا بــۇيرۇ
  )ئايهت-110سۈره ئال ئىمران ( ».....ئۇممهتسىلهر

بۇ ئۇممهتنىڭ پېشىۋالىرى دهل ئهرهب مىللىتىـدىن بولغـان ئهبـۇ بهكـرى، 
بىالل، رىملىق سۇھهيىب، ئىرانلىق سهلمان پارسى،  -ھهبهشىستانلىق نېگىر

 نـداقبۇ نىـڭ»ممهتۈئـ«بـۇ . شۇنداقال ئۇالرنىڭ ھۆرمهتلىك قېرىنداشلىرىدۇر
ــۆ ــنىرۈلمىگهن بىرىكىشــمىســلى ك ــۈرده، ئهۋالدتى ــا -، ئۆزلۈكســىز ت ئهۋالدق

دهل ئىسالم  -ئېتىقاد، ۋهتهن-داۋامالشتى، ئۇنىڭ ئىچىدىكى تهۋهلىك دهل ئىمان
يۇرتى، ئهڭ ئـالى ھوقـۇق ئالالھنىـڭ ئىلكىـده بولـدى، ئاساسـى قـانۇن قۇرئـان 

  .بولدى
سهك تونۇش بۇ ۋهتهن، تهۋهلىك، قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى ھهققىدىكى يۈك

چوقــۇم ئىســالم تهشــۋىقاتچىلىرىنىڭ قهلــبىگه چوڭقــۇر ســىڭىپ، ئۇالرنىــڭ 
ــم ــك قىلىشــى الزى ــۇم تونۇشــنى . ئىدىيىســىگه يېتهكچىلى ــته چوق ــۇ جهھهت ب

ـــلىرىنىڭ  ـــلىك قاراش ـــگهن جاھالهتپهرهس ـــىرتتىن كهل ـــتۇرۇپ، س ئايدىڭالش
شـــىپ قېلىشـــىدىن ساقلىنىشـــى، ھهر قانـــداق شـــهكىلدىكى يۇشـــۇرۇن لئارى

مهسـىلهن، . ىكلىكنىڭ ئۇنىڭغا سىڭىپ كىرىشىدىن ساقلىنىشى الزىـممۇشر
يۇرتۋازلىق، مهزھهبچىلىك، ئىرقچىلىـق، مىللهتچىلىكـتىن كېلىـپ چىققـان 
مۇشرىكلىك، قانداشلىق قارىشى ۋه دۇنيانىڭ ئـازغىنه مهنپهئهتـى تۈپهيلىـدىن 
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يهتته ئالالھ تۆۋهندىكى ئا. كېلىپ چىققان مۇشرىكلىكلهردىن ساقلىنىش الزىم
بۇالرنىڭ ھهممىسـىنى مۇجهسسهملهشـتۈرۈپ تـارازا مىزاننىـڭ بىـر تهرىپىـده 

ئېتىقاد ۋه ئۇنىڭ شهرتلىرىنى تارازا مىزاننىڭ يهنه بىـر -قويىدۇ، ھهمده ئىمان
  :پهللىسىده قويۇپ، كىشىلهرنى تالالشقا بۇيرۇيدۇ

                                         

                                            

                                      

                              
ئهگهر سىلهرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر، «ئېيتقىنكى، «
ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشدىن - ، تاپقان پۇل)ھهمده ئۇالردىن باشقىالر(تۇغقانلىرىڭالر -ئۇرۇق

چۈن ئالالھـدىن، ئالالھنىـڭ قورققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرىدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلهر ئۈ
يهنى شۇالر بىلهن بولۇپ (پهيغهمبىرىدىن ۋه ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا 

، ئۇ ھالدا سىلهر تاكى ئالالھنىڭ ئهمرى )كېتىپ، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرمىسهڭالر
يهنى (الھ پاسىق قهۋمنى كهلگۈچه كۈتۈڭالر، ئال) يهنى مهككىنى پهتھى قىلىش ئىزنى(

سۈره ( ».»ھىدايهت قىلمايدۇ) چىگرىسىدىن چىقىپ كهتكۈچىلهرنى-ئالالھنىڭ دىنىنىڭ چهك
  )ئايهت-24 تهۋبه

ـــالمى  ـــاليدىغان ئىس ـــا باش ـــڭ يولىغ ـــىلهرنى ئالالھنى ئوخشاشـــال، كىش
ــالمنىڭ  ــاھىيىتى ۋه ئىس ــلىكنىڭ م ــده، جاھالهتپهرهس ــڭ قهلبى دهۋهتچىلهرنى

، ئۇرۇشنىڭ مهنبىئى ۋه ئىسالم يۇرتىنىڭ ئاالھىـدىلىكىگه ھهقىقىتىگه قارىتا
دهل مۇشۇنداق بولغانلىقى . قارىتا قىلچىلىك شۈبھىلىنىش بولماسلىقى كېرهك

ئهگهر بىــر دۆلهتـته بــارلىق : سـهۋهبلىك، نۇرغۇنلىغـان ئىســالم دهۋهتچىلىـرى
غا قانۇنى يول» شهرىئهت«ئىشالردا ئىسالمى ھۆكۈم ئاساس قىلىنمىسا، ئىالھى 

قويۇلمىسـا، ئۇنـداقتا، ئىسـالمنىڭ مهۋجۇتلۇقىـدىن سـۆز ئـاچقىلى بولمايــدۇ، 
ئۇنىڭ ئىشلىرىنى ئىسالمى يـول ۋه ئىسـالم قـانۇنى بـويىچه باشـقۇرمىغىچه، 

-ئۇنداقتا بۇ جايـدا ئىسـالم يۇرتىـدىن سـۆز ئـېچىش مـۇمكىن ئهمهس، ئىمـان
رهســلىك، ئېتىقــادتىن قالســىال ئاســىيلىق، ئىســالمدىن قالســىال جاھالهتپه

ھهقىقهتتىن قالسىال ئازغۇنلۇق ئىكهنلىكىگه قهتئىي ئىشىنىدۇ ۋه شۇنداق دهپ 
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  .قارايدۇ
  

  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
  
  ئىسالمنىڭ نازىل قىلىنىشىدىكى مهقسهت نېمه؟. 1
  بىر مۇسۇلمانغا نىسبهتهن ئۇنىڭ ۋهتىنى ۋه تهۋهلىكى قانداق بولىدۇ؟. 2
ــلهن ئىســالمنى . 3 ــت بى ــۇلمان پهرزهن ــامۇس ــان ئات ــۇل قىلمىغ ــا -قوب ئان

  سىدىكى مۇناسىۋهت قانداق بولىدۇ؟ئوتتۇرى
دېـــگهن بـــۇ ئۇقـــۇمالر » مۇســـۇلماننىڭ تهۋهلىكـــى ۋه ئېتىقـــادى«. 4

نېمىلهرنى مۇئهييهنلهشتۈرۈش ئېڭىغا ئىنسانىيهتنى نېمىلهردىن قۇتۇلدۇرۇپ، 
  ئىگه قىلىدۇ؟

» الم يـۇرتىئىس«ئۇقۇمى ۋه » ئۇرۇش ماكانى«ئىسالمنىڭ قارىشىدىكى . 5
  ئۇقۇمى قانداق بولىدۇ؟

ئۇقـــۇمى نـــېمىلهرگه مۇۋاپىـــق » تهۋهلىـــك«ۋه » ۋهتهن«ئىســـالمدىكى . 6
  كېلىدۇ؟

  خىل مهزھهبچىلىكلهر ئىسالمدا نېمه دهپ ئاتالدى؟-خىلمۇ. 7
ــۇ ئۇممهتنىــڭ پىشــىۋالىرىنىڭ مىسلىســىز بىرىكىشــىدىن ئىســالم . 8 ب

  ىلىشى كېرهك؟دهۋهتچىلىرى قانداق يېتهكچىلىكلهرنى قوبۇل ق

  زور ئۆزگىرىش

بىر مـۇھىم ئىـش بـار، مهيلـى ئىسـالمغا ئېتىقـاد قىلىـدىغانالرغا تهبلىـغ 
قىلىـــدىغانالر بولســـۇن، يـــاكى ئىســـالمغا ئېتىقـــاد قىلمايـــدىغانالرنى دهۋهت 
قىلىدىغانالر بولسۇن، چوقۇم بۇ ئىسالمنىڭ ماھىيىتىنى مهنبه قىلغان، ئىسالم 

ىققان ھهقىقىي ئهھۋالنى ئېنىق تونۇۋېلىشى بېسىپ ئۆتكهن يولدىن ئۇرغۇپ چ
  .الزىم

ـــــۇقىنى  ـــــڭ مهۋجۇتل ـــــاتلىق ۋه كائىناتنى ـــــقهتهن ھاي ئىســـــالم، ھهقى
ئــۇ باشــقا بــارلىق . چۈشــهندۈرىدىغان مۇســتهقىل ھهم مــۇكهممهل دۇنيــا قــاراش

ـــۇپ،  ـــگه بول ـــدىلىككه ئى ـــك ئاالھى ـــدىغان كۆرۈنهرلى قاراشـــالردىن پهرقلىنى
ــالرغا ــارلىق ئىش ــتىكى ب ــده  تۇرمۇش ــول ئىكهنلىكى ــتهقىل ي ــان مۇس قارىتىلغ
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ئىپادىلىنىدۇ، بۇ خىل يولنىڭ ئۆزىنىڭ تهشكىل قىلغۇچى مۇھىم ئامىللىرى ۋه 
ـــۈ ـــلهش ك ـــدىلىك  چىچهك ـــپ، ئاالھى ـــاس قىلى ـــۇنى ئاس ـــده ب ـــدۇ، ھهم بولى

  .بهلگىلىيهلهيدىغان بىر خىل تۇرمۇش تۈزۈمى بهرپا قىلىدۇ
بولغــان بــارلىق رهڭگــارهڭ بــۇ خىــل دۇنيــا قــاراش، قهدىمــدىن ھــازىرغىچه 
قارشى بولۇپ، گهرچه ئـۇ -جاھالهتپهرهسلىك دۇنيا قاراش بىلهن تۈپتىن قارىمۇ

جاھالهتپهرهسـلىك ئىـدىيىۋى قاراشـالر بىـلهن بهزى ماھىيهتلىـك  ڭبۇ رهڭگاره
كۆرۈنسـىمۇ، لـېكىن  كبولمىغان قىسمهن مهسىلىلهرده قارىماققـا ئوخشاشـته

غان قىسمهن مهسىلىلهرنى بارلىققا كهلتۈرگهن ماھىيهتته، بۇ ماھىيهتلىك بولمى
-تۈپ پرىنسىپ، كىشىلهر تونۇپ يهتكهن بارلىق پرىنسـىپالر بىـلهن ئاسـمان

  .زېمىن پهرق قىلىدۇ
 نبۇ خىل دۇنيا قاراشقا ئۇيغۇن كېلىـدىغا -ئىسالمنىڭ ئهڭ مۇھىم بۇرچى

نىڭ ئىنسانىيهت تۇرمۇشى بهرپا قىلىپ، رىئال تۇرمۇشتا بۇ خىـل دۇنيـا قاراشـ
ن قىلىش، يهنـى، بـۇ زېمىنـدا ئـالالھ تـالالپ بهرگهن اھهقىقىي قىياپىتىنى ناماي

ئالالھ . ئىالھى يولغا ئهمهل قىلىدىغان تۇرمۇش تۈزۈمى بهرپا قىلىشتىن ئىبارهت
نـى بارلىققـا كهلتـۈرۈپ، ئـۇ ئـارقىلىق بـۇ خىـل دۇنيـا »ممىتىۈئـ«بۇ ئىسـالم 

ئۇالرنىڭ تۇرمۇش تـۈزۈمىنى بهرپـا  ن قىلدى، ھهمده بۇ ئارقىلىقاقاراشنى ناماي
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. قىلدى

                                    

                   
ىرىلغـان سىلهر ئىنسانالر مهنپهئهتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىق!) ئى مۇھهممهد ئۇممىتى(«

ــى  ــدىغان ئهڭ ياخش ــان ئېيتى ــا ئىم ــىدىغان ئالالھق ــانلىقتىن توس ــۇيرۇپ، يام ــىلىققا ب ياخش
  )ئايهت-110سۈره ئال ئىمران ( ».....ئۇممهتسىلهر

  :نىڭ ئوبرازىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دهيدۇ»ئۇممهت«ئالالھ بۇ 

                                     

                                     
شۇنداق كىشىلهردۇركى، ئهگهر ) ئالالھنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىشكه ھهقلىق بولغانالر(«
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دۇ، ياخشى ئۇالرنى يهر يۈزىده ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلساق، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرى
  )ئايهت-41 ھهجسۈره (» .....ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ

بۇنىڭدىن كۆرۈشكه بولىدۇكى، ئىسـالمنىڭ بـۇرچى ھهرگىزمـۇ بۈگـۈنكى 
ــدىيىۋى قارىشــى ۋه  ــادا كهڭ ئهۋج ئالغــان رهڭگــارهڭ جاھالهتپهرهســلىك ئى دۇني

لىك جهمئىــيهتلهر يېتهكچىلىــك ئۇرۇنــدا تۇرۇۋاتقــان ھهر خىــل جاھالهتپهرهســ
ئىسالم بارلىققا كهلگهندىن باشـالپ، ئۇنىـڭ . بىلهن مۇرهسسه قىلىش ئهمهس

بۇرچى بۇنداق ئهمهس، بۈگۈنمۇ بۇنداق ئهمهس، كهلگۈسـىدىمۇ ئۇنىـڭ بـۇرچى 
چۈنكى، جاھالهتپهرهسـلىك دېـگهن ھامـان جاھالهتپهرهسـلىك . بۇنداق بولمايدۇ

ڭ پهقهت ئـالالھقىال بولۇشـىدىن نىـ)ئىبادهت(بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇقۇمى چوقۇنۇش 
ئىبارهت ئهقىدىدىن، ھهمده ئالالھنىـڭ ئىنسـانىيهت تۇرمۇشـى ئۈچـۈن تـۈزۈپ 
بهرگهن ئىالھى يولـدىن چهتـنهپ كهتـكهن؛ يهنـى، بـۇ مـۇقهددهس مهنـبهدىن ۋاز 

قارشى بولغـان ئىنسـانىۋى قىمـمهت ئـۆلچىمى -كېچىپ، ئۇنىڭ بىلهن قارىمۇ
ئادهت، قانۇن مـاددىلىرى ۋه -، ئۆرپ)ىمىئىنسان بهلگىلىگهن قىممهت ئۆلچ(

ئهممـا ئىسـالم دېـگهن ھامـان ئىسـالم . سىياسـىي تـۈزۈملهرنى تـۈزۈپ چىقتـى
بولۇپ، ئۇنىڭ بۇرچى پۈتكۈل ئىنسـانىيهتنى جاھالهتپهرهسـلىكتىن ئىسـالمغا 

  !يېتهكلهش
جاھالهتپهرهسلىك ئادهمنىڭ ئادهمنى قۇل قىلىشى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇسـۇلى 

لهر ئالالھنىــڭ رۇخسىتىســىز ئــۆز بېشــىمچىلىق بىــلهن بىــر قىســىم كىشــى
بۇ خىـل قانۇننىـڭ قانـداق . ئىنسانالر ئۈچۈن قانۇن تۈزۈپ بېرىشىدىن ئىبارهت

  .شهكىلده ئورۇندىلىشىدىن قهتئىينهزهر
ــالالھقىال چوقۇنۇشــىدۇر،  ئهممــا ئىســالم بولســا، كىشــىلهرنىڭ پهقهت ئ

ى، قـانۇن ۋه تـۈزۈمنى، قىمـمهت مۇنداقچه ئېيتقاندا، دۇنيـا قـاراش ۋه ئېتىقـادن
قــاراش ۋه ھايــاتلىق ئــۆلچىمىنى پهقهت ئــالالھ تهرىپىــدىنال قوبــۇل قىلىــش 

بىر ئېغىز گهپ بىلهن ئېيتقاندا، ئادهمنىڭ ئادهمگه قۇللۇقىدىن . دېگهنلىكتۇر
  .قۇتۇلۇپ، ئهركىنلىككه ئېرىشىش دېگهنلىكتۇر

ىتــى بولــۇپ، تهكتىــدىن ئىســالمنىڭ ماھىيىتىنىـڭ ھهقىق-مانـا بــۇ تېگـى
ئىسالمنىڭ بۇ زېمىندا ئوينايدىغان رولىنىڭ ماھىيىتى، بىز ئىسالمغا ئېتىقـاد 
قىلىدىغان كىشىلهر ۋه ئىسالمغا ئېتىقاد قىلمايـدىغان كىشـىلهرگه قارىتـا بـۇ 

  .ن قىلىشىمىز كېرهكاھهقىقهت ئارقىلىق ئىسالمنى ناماي
شـنى بارلىققـا دۇنيا قاراش جهھهتتىن بولمىسۇن يـاكى بـۇ خىـل دۇنيـا قارا
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كهلتۈرگهن ئىجتىمائىي تۈزۈم جهھهتتىن بولمىسۇن، ئىسالم جاھالهتپهرهسلىك 
يــاكى . بىــلهن مۇرهسســه قىلىــدىغان سىياســهتنى ھهرگىزمــۇ قوبــۇل قىلمايــدۇ

دۇنيادا يېرىمى ئىسالم، يېرىمى . ئىسالم بولىدۇ، ياكى جاھالهتپهرهسلىك بولىدۇ
هنلىك بىلهن قوبۇل قىلىـدىغان ئىسـالم جاھالهتپهرهسلىك بولغان ھالهتنى رازىم

ھهقىـقهت بىـر نهچـچه : يهنـى. ئىسالمنىڭ قارىشى ئىنتايىن ئېنىـق. بولمايدۇ
. بۇ ھهقىقهتـتىن باشـقىلىرىنىڭ ھهممىسـى ئـازغۇنلۇق. ئهمهس، پهقهت بىرال

ــتۈرۈش  ــتۇرۇش ۋه كېلىش ــىدا ئارىالش ــازغۇنلۇق ئوتتۇرىس ــلهن ئ ــقهت بى ھهقى
ــاكى ئىمكــانىيىتى يــوق، يــاكى ئال الھنىــڭ قــانۇنى ئــارقىلىق ئىــداره قىلىــش ي

ياكى قارىغۇالرچه » شهرىئىتى«جاھالهتپهرهسلىكنىڭ قۇللۇقى، ياكى ئالالھنىڭ 
كهينىـدىن -بـۇنى مهزمـۇن قىلغـان ئـايهتلهر قۇرئانـدا كهينـى. خـاھىش-نهپسـى

  :ئوتتۇرىغا قويۇلدى

                                         

                                         

                                       

  
ئارىسىدا ئـالالھ سـاڭا نازىـل قىلغـان قۇرئاننىـڭ  )يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرنىڭ(ئۇالر «

ئۇالرنىڭ . ئۇالرنىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن. بويىچه ھۆكۈم قىلغىن) ئهھكامى(
 ».....ئالالھ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسىمىدىن سېنى ۋاز كهچتۈرۈشىدىن ساقالنغىن

  )ئايهت-49 مائىدهسۈره (
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بارلىق !) ئى مۇھهممهد) (يهنى دىندا ئىختىالپ قىلىشقانلىقى ئۈچۈن(شۇنىڭ ئۈچۈن «
ئىنسانالرنى توغرا دىن ئاساسىدا ئىتتىپاق بولۇشقا چاقىرغىن، بۇيرۇلغىنىڭ بويىچه توغرا يولدا چىڭ  

 شۇراسۈره ( ».....سى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىننىڭ نهپ)يهنى مۇشرىكالر(تۇرغىن، ئۇالر 
  )ئايهت-15

                                       

                                  

            
ۇالر ساڭا جاۋاب بهرمىسـه، بىلگىنكـى، ئـۇالر پهقهت ئۆزلىرىنىـڭ نهپسـى ئهگهر ئ«

ئالالھ ۋهھيى قىلغان توغرا يولنى قويۇپ، نهپسى خاھىشىغا ئهگهشكهن . خاھىشىغىال ئهگىشىدۇ
سۈره ( ».كىشىدىنمۇ ئازغۇن ئادهم بارمۇ؟ ئالالھ ھهقىقهتهن زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ

  )ئايهت-50 قهسهس

                                       

                                   

                                   
بىر يولدا قىلدۇق، شۇ يولغا ) روشهن(دىن ئىشىدا !) ئى مۇھهممهد(ىن سېنى بىز ئاند«

. خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن-نهپسى) يهنى مۇشرىكالرنىڭ(ئهگهشكىن، بىلمهيدىغانالر 
ئـۇالر سـهندىن ئالالھنىـڭ ) ئۇالرنىڭ گۇمراھلىقىغا ماسلىشـىدىغان بولسـاڭ(شۈبھىسىزكى، 

زالىمالرنىڭ بهزىسى ) دۇنيادا(شۈبھىسىزكى، . قىاللمايدۇدىن ھېچنهرسىنى دهپئى )ئازابى(
  )ئايهت 19-18 جاسىيهسۈره ( ».ستتۇر، ئالالھ تهقۋادارالرنىڭ دوستىدۇروبهزىسىگه د

                                     

      
چىـن ئىشـىنىدىغان ) ئالالھقا(كمىنى تهلهپ قىالمدۇ؟ ئۇالر جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ ھۆ«
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  )ئايهت-50مائىده سۈره ( »قهۋمنىڭ نهزهرىده ھۆكۈمده ئالالھدىنمۇ ئادىل كىم بار؟
ئــايرىم ئىككــى يــول بولــۇپ، ئــۇالر -ھهقىــقهت بىــلهن ئــازغۇنلۇق ئــايرىم

ئــالالھ ۋه ئۇنىــڭ رهســۇلىنىڭ . ئارىســىدا ھهرگىزمــۇ ئــۈچىنچى يــول يــوق
خاھىشىغا قـارىغۇالرچه ئهگىشـىش -ئهمهل قىلىنمايدىكهن، نهپسى چاقىرىقىغا

كېلىــــــپ چىقىــــــدۇ؛ ئالالھنىــــــڭ قــــــانۇنى ئىجــــــرا قىلىنمايــــــدىكهن، 
جاھالهتپهرهسلىكنىڭ قۇل قىلىشى كېلىپ چىقىدۇ، ئالالھ نازىل قىلغان بارلىق 
ھۆكۈملهر قوبۇل قىلىنمايدىكهن، ئىنسانالرنى ئالالھ نازىل قىلغان ھهقىقهتتىن 

ــدۇيىر ــازغۇنلۇق كېلىــپ چىقى ــدا مۇشــۇنداق . اقالشتۇرۇشــتهك ئ ــالالھ قۇرئان ئ
-قهتئىيلىك بىلهن جهزملهشتۈرگهندىن كېيىن، ئىنسانالرنىڭ يهنه قايتا تاالش

  .تارتىش قىلىش ۋه پۇرسهتپهرهسلىك قىلىش ئىمكانىيىتى بولمايدۇ
ىتا ئۇنداقتا، ئىسالمنىڭ بۇرچى دهل جاھالهتپهرهسلىكنىڭ ئىنسانالرغا قار

كونتروللۇقىنى تۈپ يىلتىزىدىن قۇمۇرۇپ تاشالپ، ئىسالمنىڭ ئـۆزگىچه پـاك 
تۇرمۇش يولى بىلهن ئىنسانىيهتكه رهھبهرلىك قىلىش، ئىسالم پهقهت بۇ خىل 

سـائادهت ئېلىـپ -ساپ ھهم توغرا رهھبهرلىك ئارقىلىق، ئىنسانىيهتكه بهخت
رنىـڭ يـاراتقۇچى بـۇ سـائادهت ئىنسـانىيهتنى ئۇال. كېلىشنى مهقسهت قىلىـدۇ

پهرۋهردىگارى تهرهپكه يېتهكلهشتىن بارلىققا كېلىدۇ، بۇ بهخـت ئـادهم بىـلهن 
ئادهم ئوتتۇرىسىدىكى ھهرىكهت مۇناسـىۋىتىنىڭ ماسلىشىشـى ۋه ئىسـالمنىڭ 
ئىنسانىيهتكه رهھبهرلىك قىلىپ بۇ ئۆزگىچه ئىالھى يولنى ئهمىللهشتۈرۈشى، 

ـــراد ـــالالھ ئى ـــلهن ئىنســـانىيهتنى ئ ـــا شـــۇنىڭ بى ـــالى ئۇپۇقالرغ ـــان ئ ه قىلغ
ــى ــده نهپس ــى، ھهم ــى -يۈكسهلدۈرۈش ــدىن قۇتۇلۇش ــىنىڭ كونتروللۇقى خاھىش

ئىبنـى ئـامىر پـارىس قوشـۇنلىرىنىڭ رهبئه خۇددى . ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ
ئالالھ بىزنى، ئالالھ ئۆزى ئىـراده «: قۇماندانى رۇستهمگه ئېيتقىنىغا ئوخشاش

قا، ئىنسـاننىڭ ئىنسـانغا قـۇل بولۇشـىدىن، قىلغان بهندىلىرىنى ئازات قىلىشـ
يېتهكلهشكه، بۇ دۇنيانىـڭ ) قۇلچىلىق قىلىشقا(پهقهت ئالالھقىال چوقۇنۇشقا 

ــىزلىكىدىن دۇنيــا ــائادىتىگه، ھهر خىــل دىنالرنىــڭ -بهختس ئاخىرهتنىــڭ س
  .»ئادالهتسىزلىكىدىن ئىسالمنىڭ ئادالىتىگه يېتهكلهش ئۈچۈن ئهۋهتتى

ــۇ دۇنيا ــالمنىڭ ب ــائىس ــىتى ك غ ــتىكى مهقس ــى ئىســالمنىڭ (ېلىش مهيل
دهسلهپكى دهۋرى بولمىسۇن، ياكى بۈگـۈنكى كۈنـدىكى غهرب ۋه شـهرقلىقلهر 

ــۇن ــۋالالر بولمىس ــارلىق ئهھ ــان ب ــار بولغ ــاراش، ) دۇچ ــدىيىۋى ق ــۇ ئى ھهرگىزم
-ئادهت ئىچىده ياشاۋاتقان كىشـىلهرنىڭ نهپسـى-ئىجتىمائىي تۈزۈم ۋه ئۆرپ
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ن قىلىش ئهمهس، ئهكسىچه ئۇنىڭ مهقسىتى امايخاھىشىنى خاتىرجهم ھالدا نا
بۇالرنىڭ ھهممىسىنى تهلتۆكۈس قۇمۇرۇپ تاشالپ ۋه بىكـار قىلىـپ، شـۇنىڭ 
بىـلهن ئۇنىــڭ ئــۆزگىچه ئاالھىــدىلىككه ئىــگه ئاساســى پرىنســىپىنى ئاســاس 

ئىسـالم كهلـدى، ئـۇ . قىلىپ ئىنسانىيهت تۇرمۇشى بهرپا قىلىشـتىن ئىبـارهت
ئۇنىڭ ئهسلى ئۆزىنى ھهقىقىي تۈرده . ش بهرپا قىلدىڭى بىر خىل تۇرمۇىپيىي

مهنبه قىلغان بىر خىل يېڭـى تۇرمـۇش بهرپـا قىلـدى، ھهمـده بـۇ تۇرمۇشـىنى 
بهلكــى، بــۇ تۇرمۇشــنىڭ بهزى . ئىســالمى يېــتهكچىلىككه مهھــكهم باغلىــدى

قىسمهن جايلىرى بىلهن ئىنسانالرنىڭ جاھالهتپهرهسلىك تۇرمۇشى ئاستىدىكى 
خشىشىپ كېتىشى مـۇمكىن، لـېكىن بـۇ تۇرمۇشـتا ئاللىقاچـان ئهھۋاللىرى ئو

كېسىل ئـۆزگىرىش يـۈز بهرگهن بولـۇپ، بـۇ خىـل ئوخشاشـلىق پهقهت -ئۈزۈل
بـۇ كـۆككه . مهلۇم قىسمهن ئهھـۋالالردىكى ئوخشىشـىپ قېلىشـتىن ئىبـارهت

بىرسـى . زېمىن پهرق قىلىدۇ-تاقاشقان باراقسان دهرهخ يىلتىزى بىلهن ئاسمان
مـــۇكهممهل پرىنســـىپىغا يىلتىـــز تارتقـــان، ئهممـــا يهنه بىرســـى ئالالھنىــڭ 

بـۇ . خاھىشـىدىن كېلىـپ چىققـان-ئىنسانىيهتنىڭ ھهددىدىن ئاشـقان نهپسـى
  :ھهقته ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                          

                              
نهسىھهتكه قۇالق - بۇ ۋهز(مۇنبهت يهرنىڭ گىياسى ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن تولۇق ئۈنىدۇ «

، ناچار يهرنىڭ گىياسى ئاز ئۆسىدۇ )سېلىپ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىدىغان مۇئمىننىڭ مىسالىدۇر
-58 ئهئـرافسـۈره ( »).....رنىڭ مىسالىدۇبۇ ۋهز نهسىھهتتىن پايدىالنمايدىغان كاپىر(

  )ئايهت
قهدىمقـــــى جاھالهتپهرهســـــلىك رهزىـــــل بولۇپ،ھـــــازىرقى زامانـــــدىكى 
جاھالهتپهرهسلىكمۇ ئوخشاشال رهزىل، ئىككىسـى پهقهت سـىرتقى كۆرۈنـۈش 

ماھىيهتته، ئۇالرنىڭ ئاساسـى پهقهت بىـر، يهنـى ئـۇ . جهھهتتىال ئوخشىمايدۇ
خاھىشى بولۇپ، ئۇالر نادانلىق بىلهن -ڭ نهپسىنهپسانىيهتچى ھهم جاھىلالرنى

نهپسانىيهتچىلىك پاتقىقىغـا چوڭقـۇر پاتقـان بولـۇپ شهخسـىي مهنپهئهتىنـى 
ئهتـى، ئىرقنىـڭ مهنپهئهتىنىڭمـۇ ئهڭ هسىنىپىي مهنپهئهت، مىللهتنىـڭ مهنپ

-ئۈستىگه قويىدۇ، ھهمده ئادالهت ۋه ھهقىقهتنى بېسىپ، كىشـىلهرنى بهخـت
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نازىـل بولـۇپ، » شـهرىئىتى«ئالالھنىـڭ ئىسـالم . قىلىـدۇ سائادهتتىن مهھـرۇم
بۇالرنىــڭ ھهممىســىنى بىكــارچى قىلىــپ، پۈتكــۈل ئىنســانىيهت ئۈچــۈن، 

تۈپهيلىـدىن ھاقارهتلهنمهيـدىغان، ) نـادانلىقى(ئىنسانىيهتنىڭ بىلىمسىزلىكى 
ھهم ئۇالرنىــڭ نهپســى خاھىشــى تهرىپىــدىن بۇلغانمايــدىغان، بىــر قىســـىم 

هئهتىگه يـان باسـمايدىغان بۈيـۈك ئاساسـى قـانۇننى تـۈزۈپ كىشىلهرنىڭ مهنـپ
  .بهردى

بۇ ئالالھنىڭ ئىالھى يولىنىڭ ماھىيهتلىك ئاالھىدىلىكى بىلهن رهڭگارهڭ 
ى ىنۇ ئىككىسـبـيولالر ئوتتۇرىسىدىكى تـۈپ پهرق بولغـانلىقتىن،  يئىنسانىۋ

 ئوخشاش بىر تۈزۈم ئاستىدا كېلىشتۈرۈش قـۇرۇق ئـاۋارىچىلىق، ئىككىسـىنى
شارائىتى ئاستىدا مۇرهسسه قىلىشمۇ مۇمكىن ئهمهس، -ئوخشاش بىر مۇھىت

ئوخشاشال ئىككى خىل يولنىڭ ھهر قايسىسىدىن يېرىمـدىن ئېلىـپ، ئۆزئـارا 
خـۇددى ئـالالھ ئـۆزىگه شـېرىك كهلتـۈرۈش . ماسالشتۇرماقمۇ مۇمكىن ئهمهس

نىڭ گۇناھىنى كهچۈرمىگهنگه ئوخشاش، ئالالھ ئوخشاشال ئۆزى) مۇشرىكلىك(
ئىالھى يولىدىن باشقا ھهر قانداق يولنى قوبۇل قىلىشقىمۇ رۇخسهت قىلمايدۇ، 

بىرىگه تامامهن ئوخشىمايدۇ، ئۇنىڭدا قىلچه شهك -ئىككىسىنىڭ مىسالى بىر
  .يوق

ــق  ــۇنى ئېنى ــيهت بېرىشــىمىز ۋه ئ ــا ئهھمى ــا قارىت ــي ئهھۋالغ ــۇ ھهقىقى ب
ــلهن كىشــىلهرگه ئىســالمنى ن ــرهك، بۇنىــڭ بى ــتونۇشــىمىز كې ن قىلغــان ااماي

لهپ چۈشـهندۈرۈپ، يۋاقتىمىزدا، بىز قىلچه ئىككىلهنمهسـتىن ئـۇنى شـهرھى
ئۇالر ئىسالمنى قوبۇل قىلغان ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ  تۇرمۇشىدا زور ئۆزگىرىش يۈز 
بېرىدىغانلىقىغا، ئىسالمنىڭ ئۇالرنىڭ تۇرمۇشـقا بولغـان پوزىتسىيىسـىدىكى 

انلىقىغا، ئۇالرنىــڭ ئىجتىمــائىي پۈتكــۈل ئىــدىيىۋى قارىشــىنى ئۆزگهرتىــدىغ
ھالىتىده زور ئۆزگىرىشنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىشهنگهنگه قهدهر، كىشـىلهرنى 

بــۇ ئــۆزگىرىش ئۇالرغــا . ئىســالمدىن يهنه گۇمانالنمايــدىغان قىلىــش الزىــم
سائادهت ئېلىپ كېلىـدۇ، ئـۇ ئۇالرنىـڭ  تۇرمۇشـىنى -مۆلچهرلىگۈسىز بهخت

قارىشــــى ۋه ئىجتىمــــائىي ھــــالىتىنى  ئۆزگهرتىــــپ، ئۇالرنىــــڭ ئىــــدىيىۋى
قىممىـتىگه مۇۋاپىـق ھالـدىكى -يۈكسهلدۈرۈپ، ئۇالرنى ئىنسانىيهتنىڭ قهدىر

ئۇالر ئىلگىرى تۇرمۇش كهچۈرگهن . ئالىي ئۇپۇقالرغا تېخىمۇ يېقىنالشتۇرىدۇ
ئىسالمى تـۈزۈم بىـلهن . چىرىك جاھالهتپهرهسلىك تۈزۈمى تهلتۈكۈس يۇقۇلىدۇ

چۈششهك ھـالقىالردىن -الغان بهزى قىسمهن ئۇششاقتاسادىپىي ئوخشىشىپ ق
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باشــقا، ھېچنهرســه قالمايــدۇ، شــۇنداقتىمۇ بــۇ قىســمهن ھــالقىالر شــۇ پېتــى 
چۈنكى بۇ ئۇششاق ھالقىالرنى كهلتۈرۈپ چىقـارغۇچى . لىنمهيدۇىكۆچۈرۈپ ك

ــــل  ــــان رهزى ــــۆزىگه تارتىــــپ تۇرغ ــــرى ئ ــــۇالرنى ئىلگى ــــلهن ئ ــــبه بى مهن
. ىقى ئوتتۇرىســىدا ماھىيهتلىــك پهرق بــارجاھالهتپهرهســلىكنىڭ سېســىقچىل

ــم ــر ۋاقىتتــا، ئىســالم ئىلى تېخنىكىنىــڭ -مائارىــپ ۋه پهن-بۇنىــڭ بىــلهن بى
تهرهققىياتىغا ھېچقانداق توسالغۇ پهيدا قىلىپال قالماسـتىن، بهلكـى ئۇالرنىـڭ 

  .ئالغا قاراپ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
 يزمـــۇ نۇرغۇنلىغـــان ئىنســـانىۋبىـــز، تـــاكى ئـــۇالر ئىســـالمنىڭ ھهرگى

جهمئىيهتلهرنىــڭ تهشهببۇســلىرى ئىچىــدىكى بىــر خىــل تهشــهببۇس ئهمهس 
جهمئىيهتلهرنىڭ تۈزۈمى ئىچىدىكى بىر  يئىكهنلىكىنى، ھهر قانداق ئىنسانىۋ

ــك  ــڭ قانچىلى ــۇ تهشــهببۇس ۋه تۈزۈملهرنى ــل تۈزۈممــۇ ئهمهســلىكىنى، ب خى
قىلىشى، بېزىلىشىنىڭ  په جهلداڭلىق، نامىنىڭ كىشىلهرنى قانچىلىك ئۈزىگ

قانچىلىك كۆركهم، بايرىقىنىڭ قانچىلىك كۆزنى قاماشتۇرۇشىدىن قهتئىينهزهر، 
 گهئىسالمنىڭ ھامان ئىسالم ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهنـگه قهدهر، كىشـىلهر

. شىمىز كېرهكىلهپ چۈشهندۈريبۇ ھهقىقىي ئهھۋالالرنى زور كۈچ بىلهن شهرھى
ــۆزگىچه ئاالھىــد ــالم ئ ــقا، مۇســتهقىل ئىس ــتهقىل دۇنيــا قاراش ىلىككه، مۇس

ئىسالم ئىنسانىيهت ئۈچۈن ئۇالر بۇ . ه ئىگهك)ھالهت(ئىجتىمائىي فورماتسىيه 
ســائادهتنى رىئاللىققــا -بـارلىق ئىجتىمــائىي ئهھــۋالالردا ئــارزۇ قىلغـان بهخــت

ئايالندۇرىدۇ، ئىسالم بولسا يۈكسهكلىك، پاكلىق، ئىنـاقلىق ۋه گۈزهللىكنىـڭ 
  .رى، چۈنكى ئۇ ئۇلۇغ ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهنجهۋھى

ــزدا،  ــكهن ۋاقتىمى ــۇپ يهت ــۇنداق تون ــى مۇش ــز ئىســالمنىڭ ھهقىقىتىن بى
ن ائىسالمنىڭ ماھىيىتىگه بولغان بۇ تونۇش بىزنى كىشىلهرگه ئىسالمنى ناماي

تاشقان ئىشهنچ، قهتئىـي ئىـراده، سـاپ كۆيۈنـۈش، -قىلغان ۋاقتىمىزدا تولۇپ
ن مېھرىبانلىق بىلهن كىشـىلهرگه دىننـى تهشـۋىق قىلىـش كۆپچىلىككه بولغا

بۇ ئىشهنچ بىزنى ھهقىقهتنىڭ بىز تهرهپته، ئهمما ئۇالر . ه قىلىدۇگئېڭىغا ئى
بــۇ كۆيۈنــۈش . بولســا خاتــالىق ئىچىــده ئىكهنلىكىــگه قهتئىــي ئىشــهندۈرىدۇ

-ئىنسانالرنىڭ بهختسىزلىكىنى كۆرىدۇ ھهم ئـۇالرنى قانـداق قىلغانـدا بهخـت
ـــائا ـــدۇس ـــدىغانلىقىنى بىلى ـــتۈرگىلى بولى ـــانلىق . دهتكه ئېرىش ـــۇ مېھرىب ب

ئىنسانىيهتنىڭ ئازغۇنلۇقىنى بايقايدۇ، ھهمده كىشىلهر ئۇزۇندىن بۇيـان ئـارزۇ 
  .قىلىپ كهلگهن بىردىنبىر توغرا يولنىڭ زادى نهده ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ
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ىر كىم-بىز ھهرگىزمۇ ئىسالم ئارقىلىق كىشىلهرگه سۇيقهسىت ۋه ھىيله
ئىشـلهتمهيمىز، لـېكىن بىـز يهنه ھهرگىزمــۇ ئۇالرنىـڭ نهپسـىي خاھىشــى ۋه 

ــايمىز ــىغا يــول قويالم ــدىيىۋى قارىش ــازغۇنلۇق ئى ــا ئىنتــايىن . ئ ــز ئۇالرغ بى
ـــز ـــامىله قىلىمى ـــلهن مۇئ ـــان : ســـهمىمىيلىك بى ـــده تۇرۇۋاتق ـــىلهر ئىچى س

 جاھالهتپهرهسلىك بولسا بىـر خىـل پاسـكىنىچىلىق بولـۇپ، ئـالالھ سـىلهرنى
پاكالشــنى خااليــدۇ؛ ســىلهر ياشــاۋاتقان ئىجتىمــائىي تــۈزۈم بولســا بىــر خىــل 
ئىپالســلىق بولــۇپ، ئــالالھ ســىلهرنى ئۇنىڭــدىن تازىالشــنى خااليــدۇ؛ ســىلهر 
كهچۈرۈۋاتقان بۇ خىل تۇرمـۇش پهسكهشـلىك بولـۇپ، ئـالالھ سـىلهرنى ئـالىي 

ك، ئۇپۇقالرغـــا يۈكسهلدۈرۈشـــنى خااليـــدۇ؛ ئومـــۇمهن، ســـىلهر بهختســـىزلى
رهھىمسىزلىك ۋه بااليىئاپهت تهرىپىدىن ئورۇۋېلىنغان بولۇپ، ئالالھ سىلهرنىڭ 
يۈكــۈڭالرنى يهڭگىللىتىــپ، ســىلهرگه مېھرىبــانلىق قىلىشــنى، ســىلهرنى 

ئىســالم ســىلهرنىڭ ئىــدىيىۋى قارىشــىڭالرنى، . بهختلىــك قىلىشــنى خااليــدۇ
، سـىلهرنى ئىجتىمائىي تۈزۈمىڭالرنى، قىممهت ئۆلچىمىڭالرنى ئۆزگهرتىـپ

سائادهتلىك تۇرمۇشـقا يۈكسهلدۈرۈشـنى خااليـدۇ، ئـۇ ۋاقىتتـا، سـىلهر -بهخت
ئۆزهڭالرنىڭ ھازىر ئۆتكۈزۈۋاتقان بۇ خىل تۇرمۇشۇڭالردىن سهسكىنىسـىلهر؛ 
ـــاراپ  ـــۈزۈمگه ق ئىســـالم ســـىلهرنى يهنه  بىـــر خىـــل ئهۋزهل ئىجتىمـــائىي ت

غهربىـده -نىڭ شـهرقىئۇ ۋاقىتتا، سىلهر بۈگۈنكى كۈنده دۇنيا. ئىلگىرلىتىدۇ
يولغا قويۇلۇۋاتقان ئىجتىمائىي تۈزۈملهرنى مهنسىتمهيسىلهر؛ ئىسالم سىلهرنى 

ئۇ ۋاقىتتا، سىلهر بۇ زېمىنـدا . ئالىي قىممهت ئۆلچىمىگه تهرهققى قىلدۇرىدۇ
ئهگهر سىلهر . قىممهت ئۆلچىمىدىن بىزار بولىسىلهر) مودا بولغان(ئېقىۋاتقان 

ڭالردىن ئىسالمى تۇرمۇشنىڭ ئهمىلي ئىپادىسىنى ئۆزهڭالرنىڭ بهختسىزلىكى
بـــۇ دىننىـــڭ (كـــۆرهلمىگهن بولســـاڭالر، ئـــۇ ســـىلهرنىڭ دۈشـــمهنلىرىڭالر 

نىــڭ ئۆزئــارا ئىتتىپــاق تــۈزۈپ، بــۇ تۇرمۇشــنى بهرپــا قىلىشــقا )دۈشــمهنلىرى
ــقۇنلۇق  ــىگه توس ــڭ ئهمىللىشىش ــۇ اليىھهنى ــدىن، ب ــقۇنلۇق قىلغانلىقى توس

الھقــــا شـــۈكرى، بىــــز قۇرئانــــدىن، ئىســــالم ئال. قىلغانلىقىـــدىن بولغــــان
دىن، بىزنىڭ تارىخىمىزدىن، بىزنىڭ ئهۋزهل دۇنيا قارىشىمىزدىن »شهرىئىتى«

بۇ تۇرمۇشنىڭ ئاللىقاچان قهلبىمىزنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىـدا ھهقىقىـي نامـايهن 
ئۇنداقتا، بىزنىـڭ ئىسـالمنىڭ كهلگۈسـىگه قارىتـا . بولغانلىقىنى كۆرهلهيمىز

  !يمىزتاشقان بولۇپ، قىلچه شۈبھىلهنمه-ۇپئىشهنچىمىز تول
ن قىلغان ۋاقتىمىـزدا، ئۇالرغـا مۇشـۇنداق ابىز كىشىلهرگه ئىسالمنى ناماي
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بـۇ ئىسـالمنىڭ . چۈنكى ھهقىقىي ئهھۋال مۇشـۇنداق. دهۋهت قىلىشىمىز الزىم
 غان ۋاقتىدا، ئهرهب يېرىم ئارىلىبىرىنچى قېتىم كىشىلهرگه دهۋهت ئېلىپ بار

ــاكى ــر  بولســۇن، ي ــداق بى ــاكى دۇنيانىــڭ ھهر قان ــارس ھهم رىمــدا بولســۇن، ي پ
  .قولالنغان ئۇسۇلى -يېرىدىكى ئىسالمى دهۋهت ئېلىپ بېرىلغان جايدا بولسۇن

ئىسالم كىشىلهرگه يۇقۇرىدىن تۆۋهنگه قـاراش ئۇسـۇلى بـويىچه مۇئـامىله 
چــۈنكى ھهقىــقهت مۇشــۇنداق، ئىســالم ئۇالرغــا كۆيۈمچــانلىق ۋه . قىلىــدۇ
نلىق تىلى بىلهن دىننى دهۋهت قىلىدۇ، چۈنكى بۇ ئىسالمنىڭ ماھىيىتى مېھرىبا

ـــتىن ھهم  ـــق قىلماس ـــالم ھهم بىپهرۋالى ـــت، ئىس ـــي پاكى ـــدىكى ئهمىل ھهققى
ـــلهن كىشـــىلهرگه ئىســـالمنى  ـــى ســـهمىمىيلىك بى تېڭىرقىماســـتىن، بهلك

: ئىسـالم ئهزهلـدىن كىشـلهرگه. چـۈنكى بـۇ ئىسـالمنىڭ ئۇسـۇلى. جاكاراليدۇ
ــازراق تهڭ ــڭ تۇرمۇشــى، ئ ــدىن ســىرت، ئىســالم ئۇالرنى ــپ بارغان شــهش ئېلى

ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي تۈزۈمى، ئۇالرنىڭ ئىدىيىۋى ئېڭى، ئۇالرنىڭ قىمـمهت 
يـاكى ئىسـالم ئۇالرغـا تونـۇش بولغـان ! قارىشى قاتارلىقالرغا مهڭگۈ تهگمهيدۇ
خــۇددى . دېمهيـدۇ) ئـۇنى ئــۈلگه قىلىـدۇ(ھـالهت ۋه تۈزۈمـدىن ئــۆرنهك ئالىـدۇ 

بۈگۈنكى كۈنده ئارىمىزدىكى بهزى كىشـىلهر ئىسـالمى دهۋهت ئېلىـپ بارغـان 
ــك ئىســالم«ۋاقىتتــا، بهزى چاغــدا  ــاركىنى، بهزى چاغــدا » دىمۇكراتى ــگهن م دې

دېگهن ۋىۋىسكىنى كۆتۈرۈپ چىققىنىغا ئوخشاش، » سوتسىيالىستىك ئىسالم«
دا ئـۇالر، بهزى چاغـ! ئىسالمغا خالىغانچه ئىسـىم قويسـاڭالر بولىـدۇ دېمهيـدۇ

بۈگۈنكى كۈنده دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا يۈرگۈزۈلىۋاتقان ئىجتىمـائىي، 
ــانۇن ــازراقال -ئىقتىســادى، سىياســىي، ق ــا ئىســالم پهقهت ئ ــۈزۈملهرگه قارىت ت

ئۇالر تاكى ئهڭ ئـاخىرقى ! تهڭشهش ئېلىپ بارسا بولىدۇ، دهپ بىلجىرلىشىدۇ
ماالل ئىختىيارىغا قويـۇۋېتىش خاھىشىنى بى-ھىيلىگهر ئالدامچىلىق ۋه نهپسى

  .بىلهن مادارا قىلغۇچه شۇنداق قىلىدۇ
ياق، ئىشنىڭ ھهقىقىتى ئۇنـداق ئهمهس، بـۇ جاھالهتپهرهسـلىك قاپلىغـان 
ــۇپ،  ــدان زور ئــۆزگىرىش بول ــۈزلىنىش بولســا بىــر مهي زېمىنــدىن ئىســالمغا ي
ئىســـالمى تۇرمۇشـــنىڭ اليىھىســـى بىـــلهن قهدىمـــدىن ھـــازىرغىچه بولغـــان 

بۈگۈنكى ! زېمىن پهرق قىلىدۇ-تپهرهسلىكنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلى ئاسمانجاھاله
كۈنده ئىنسانالر دۇچار بولغان بهختسىزلىك ھهرگىزمۇ ئىجتىمائىي ھـالهت ۋه 

ــدۇ ــازراق تهڭشىلىشــى بىــلهن تۈگىمهي ــدان زور . تۈزۈمنىــڭ ئ ــر مهي پهقهت بى
ئـــۆزگىرىش ئـــارقىلىقال، ئىنســـانىيهت ئانـــدىن بـــۇ چـــوڭ بهختســـىزلىكتىن 



 212

بۇ ئۆزگىرىش بولسا ئىنسانىۋى تۇرمۇش ئۇسۇلىدىن ياراتقۇچى ئاتا . تۇالاليدۇقۇ
ــۈزلىنىش، ئىنســانىۋى تۈزۈمــدىن پۈتكــۈل  قىلغــان ئىالھــى تۇرمــۇش يولىغــا ي
ــۈزلىنىش؛  ــۈزۈمگه ي ــى ت ــل قىلغــان ئىالھ ئىنســانىيهتنىڭ پهرۋهردىگــارى نازى

گىســىنىڭ ئىنســانى قانۇننىــڭ ھۆكۈمرانلىقىــدىن پۈتكــۈل ئىنســانىيهتنىڭ ئى
  .ئىالھى قانۇنى ئارقىلىق ئىداره قىلىشىغا يۈزلىنىشتىن ئىبارهت

بۇ ھهقىقهت، بىـز بـۇ ھهقىـقهت ئـارقىلىق تـاكى ئـۇالر ئىسـالمدىن قايتـا 
شۈبھىلهنمىگۈچه، ئىسالم بىـلهن گـۇمراھلىقنى يهنه ئارىالشـتۇرۇۋهتمهيدىغان 

  !بولغىچه خىتاب قىلىمىز، دهۋهت قىلىمىز
ال كىشىلهرده بۇنىڭغا قارىتا يامان كۆرۈش تۇيغۇسى بهلكىم، باشلىنىشتى

. پهيـدا بولۇشـى مـۇمكىن، ئـۇالر بهلكىـم قورققىنىـدىن تىكىۋېتىشـى مــۇمكىن
ئهمما، ئىسالمى دهۋهتنىڭ ئهڭ دهسلهپكى مهزگىلىدىمۇ، كىشىلهر ئوخشاشال 
ئىسالمنى يامان كۆرگهن، ئۇنىڭدىن قورققان، ئۇالر مۇئمىنلهرنى قوغلىغـان ۋه 

كهشلىك قىلغان، چۈنكى ئۇالر مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنىڭ ئۇالرنىـڭ زىيان
ئىالھلىرىغـا ھۇجـۇم -ئىدىيىۋى ئېڭىنـى پهس كۆرۈشـىدىن، ئۇالرنىـڭ مهئبـۇد

قىلىشىدىن، ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي تۈزۈمنى چۆرۈپ تاشلىشـىدىن، ئۇالرنىـڭ 
هتتىن ئادهتلىرىنى سۈپۈرۈپ تاشلىشىدىن قورققان، سان جهھ-ئهنئهنه ۋه ئۆرپ

كــۆپ بولمىغــان مــۇئمىنلهر ئۇالرنىــڭ جــاھىلىيهتچه ئىجتىمــائىي تــۈزۈمى، 
ـــدا -قىمـــمهت قارىشـــى ۋه ئهنئهنىـــۋى ئـــۆرپ ئادهتلىرىنىـــڭ ئهكســـىچه ھال

  .ئادهت يولىنى تۇتقان-ئىجتىمائىي تۈزۈم، قىممهت قاراش ۋه ئهنئهنىۋى ئۆرپ
ــدى؟ ئىســالم ھهقىقىتىنــى يامــان كــۆرگ ــداق بول ــدا قان ــېكىن، ئاخىرى هن، ل

ــۆزىنى چهتــكه ئالغــان ئاشــۇ كىشــىلهر بهس بهســته -ئۇنىڭــدىن قورققــان ۋه ئ
  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. ئىسالمنى قوبۇل قىلدى

                             
يهنى بۇ مۇشرىكالر مۇھهممهد (گۇيا ئۇالر يولۋاستىن قاچقان ياۋايى ئېشهكلهردۇر «

لهيھىسساالمنى كۆرگهنده، ئۇنىڭدىن خۇددى يولۋاسنى كۆرۈپ قاچقان ياۋا ئېشهكلهردهك ئه
  )ئايهت 51-50 مۇدهسسىرسۈره ( »).قاچىدۇ

پىالنالرنى قىلىشتى، بـارلىق ھهربىـي -ئۇالر ئىلگىرى بارلىق سۇيىقهست
كۈچىنى ئىشلىتىپ بۇ ھهقىقهتكه قارشىلىق قىلىـپ، بـۇ ھهقىقهتـكه ھۇجـۇم 

قۇدرىتى ئاجىز -قىقهتنىڭ قوغدىغۇچىلىرىنىڭ مهككىدىكى كۈچقىلدى، بۇ ھه
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 مهدىنىدهۋاقىتتا، ئۇالر ئۇالرنى رهھىمسىزلىك بىلهن خورلىدى؛ مۇئمىنلهرنىڭ 
قۇدرىتى زورايغان ۋاقىتتا، ئۇالر بۇ ھهقىقهتنىڭ قوغدىغۇچىلىرىغا قارشى -كۈچ

  .دهھشهتلىك ئۇرۇش قوزغىدى
ـــ ـــلهپكى مهزگىلى ـــڭ دهس ـــالمى دهۋهتنى ـــۈنكى ئىس ـــيهت بۈگ دىكى ۋهزى

ئهينى ۋاقىتتا، كىشـىلهر تېخـى ئىسـالمنى . كۈندىكىدىن ياخشى ئهمهس ئىدى
جاھالهتپهرهسلىك ئاسـتىدىكى بـۇ كىشـىلهر ئىسـالمنى يامـان . چۈشهنمهيتتى

جىلغىلىـرى بىـلهن -ئهينى ۋاقىتتا، ئىسـالم پهقهت مهككىنىـڭ تـاغ. كۆرهتتى
سۆڭهكلىرى ئۇنى -انلىرى ۋه ئاقئورىلىپ تۇرغان  بولۇپ، مهككىنىڭ ھۆكۈمر

ئهينى ۋاقىتتا، پۈتكۈل دۇنياغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، ئىسالم ناھايىتى . قوغاليتتى
ئهينى ۋاقىتتا، ئىسالمنىڭ پرىنسىپى ۋه . ئاز ئادهم بىلىدىغان يات نهرسه ئىدى

مهقسىتىگه قارشى بولغان چوڭ ھهم زومىگهر دۆلهتلهردىن بىر نهچچىسى ئۇنى 
شىدىن قهتئىينهزهر، ئهينى ۋاقىتتا ئىسالم ۇلېكىن، قانداق بول. راتتىقورشاپ تۇ

شۈبھىسىزكى ئـۇ ئهتىمـۇ، . خۇددى بۈگۈنكى كۈندىكىدهكال قۇدرهتلىك  ئىدى
-بــۇ ئىمــان. لقۇدرهتلىــك ئىچكــى ئامىــ. كهلگۈســىدىمۇ قۇدرهتلىــك بولىــدۇ

تتىمۇ، ئېتىقادنىڭ ماھىيىتى ئىچىده ساقالنغان بولغاچقـا، ئهڭ قىـيىن شـارائى
. ئهڭ جاپالىق مۇھىتتىمۇ، ئىسالم ئوخشاشال ئـۆز رولىنـى جـارى قىلدۇرااليـدۇ

ۋه ئېنىق بولغان ھهقىقهت  يقۇۋۋىتى ئۇ ئاساسلىنىدىغان ئادد-ئىسالمنىڭ كۈچ
ـــى  ـــا تهبىئىت ـــانىيهتنىڭ تۇغم ـــلهن ئىنس ـــالم بى ـــاقالنغان، ئىس ـــده س ئىچى

ـــۇپ، ـــاقالنغان بول ـــىۋىتىده س ـــلىق مۇناس ـــا  ئوتتۇرىســـىدىكى ماس ـــۇ تۇغم ب
خاراكتېرنىڭ ئىسالمنىڭ نوپۇزىغا ئۇزۇن مـۇددهت قارشـى تۇرالىشـى مـۇمكىن 

-پهن ۋه ئهقىـــل-ئهمهس؛ ئىنســـانىيهت ئىقتىســـادى، ئىجتىمـــائىي، ئىلىـــم
ــاالق باســقۇچتا تۇرۇشــىدىن  ــاكى ق ــان باســقۇچتا ي ــى قىلغ ــدراكنىڭ تهرهقق ئى

لىپ ئالغـا قۇدرهت ئىسـالمنىڭ ئىنسـانىيهتنىڭ يۈكسـى-قهتئىينهزهر، بۇ كۈچ
ئىلگىرلىشىگه رهھبهرلىك قىلىش ئىقتىدارى ئىچىده ساقالنغان بولۇپ، بۇنىڭ 

قۇۋۋىتى يهنه ئۇنىڭ جاھالهتپهرهسـلىك ۋه -بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئىسالمنىڭ كۈچ
ئۇنىڭ بارلىق ماددى كۈچى بىلهن كۈرهش قىلغان ۋاقىتتىكـى سـهمىمىيلىكىده 

ىنسىپىدىن قىلچه چهتنىمهيدۇ، ھهم ساقالنغان بولۇپ، ئىسالم ھهرگىزمۇ ئۆز پر
ھهم . خاھىشــىنى ئــۆز مهيلىــگه قويۇۋهتمهيــدۇ-جاھالهتپهرهســلىكنىڭ نهپســى

ــيله ــر ئىشــلهتمهيدۇىم-ئۇنىڭغــا سۇيىقهســىت ۋه ھى ــقهت . كى بهلكــى ھهقى
ساداسى بىلهن نىـدا قىلىـپ، كىشـىلهرگه ئىسـالمنىڭ تارقىلىشـىنىڭ پهقهت 
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  .ق ئىكهنلىكىنى جاكاراليدۇسائادهت، مېھرىبانلىق ۋه ياخشىلى-بهخت
ئالالھ، كىشـىلهرنىڭ قهلـب دۇنياسـىنىڭ  -ئىنسانىيهتنىڭ ياراتقۇچىسى

كۆزنىكىنى ۋه ئادهم تېنىنىڭ قۇرۇلمىسىنىڭ ماھىيىتىنى ئوبدان بىلىدۇ، ھهمده 
ھهقىقهت ئارقىلىق، سهمىمىي، قهتئىي، قىلچه ئىككىلهنمهستىن نىدا قىلغان 

ىقىغا قانـداق ئـاۋاز قوشـۇدىغانلىقىنىمۇ ئوبـدان ۋاقىتتا، كىشىلهرنىڭ بۇ چاقىر
  !بىلىدۇ

دهرۋهقه، ئىنسان تهبىئىتىده بىر خىل تۇرمۇشتىن يهنه بىر خىل تۇرمۇشقا 
ن بۇرۇلىدىغان يۇشۇرۇن ئامىل بار بولۇپ، بۇ نۇقتىنى نۇرغۇن ئهھۋالالردا هتامام

ىغاندا، تۇرمۇشقا نىسبهتهن قىسمهن خاراكتېرلىك تهڭشهش ئېلىپ بارغانغا قار
بۇنىـڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا، . ئىنسان تهبىئىتى تېخىمۇ ئاسـان قوبـۇل قىلىـدۇ

ئىنسان تهبىئىتىـده يهنه بىـر خىـل تۇرمـۇش تۈزۈمىـدىن  تېخىمـۇ يۈكسـهك، 
تېخىمۇ مۇكهممهل، تېخىمۇ پاك بولغان باشـقا بىـر خىـل تۇرمـۇش تـۈزۈمىگه 

ئىنســان تهبىئىتــى تامــامهن بۇرۇلىــدىغان يۇشــۇرۇن ئامىــل بولــۇپ، بــۇ نۇقتــا، 
لېكىن، . نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ لوگىكا قانۇنىيىتىگه ئۇيغۇن كېلىدۇ

-بۇ يهرلهرده پهقهت ئازراقال ئۆزگىرىش ۋه ئانچه-ئهگهر ئىسالمى تۈزۈم ئۇ يهر
مۇنچه تهڭشهش ئېلىپ بارىدىغان بولسا، ئۇنداقتا جاھالهتپهرهسلىك تۈزۈمىدىن 

قانداقمۇ ئاساسالر بىلهن تهمىنلىگىلى بولىدۇ؟  ئىسالمى تۈزۈمگه ئۆزگىرىشنى
چۈنكى، ئهگهر ئىسالمى تۈزۈمنىڭ مۇتلهق كـۆپ قىسـىم تهركىبلىـرى بىـلهن 
كونا تۈزۈم ئوخشاش بولىدىغان بولسا، ئۇنداقتا كونـا تـۈزۈمنى سـاقالپ قـېلىش 
مهنتىقىغه تېخىمۇ ئۇيغۇن كهلمهمدۇ؟ چۈنكى ئۇ ھېچ بولمىغانـدا ئاللىقاچـان 

لـۇپ بولغـان تـۈزۈم بولـۇپ، ئۇنىڭغـا قارىتـا ئـۆزگهرتىش ۋه تهڭشـهش بهرپا بو
ــدۇ ــا بولى ــپ بارس ــۇنى ي. ئېلى ــا ئ ــان ھهم وئهمم ــا بولمىغ ــپ، تېخــى بهرپ قىتى

  !ده-ئهمىلىلهشمىگهن تۈزۈمگه ئۆزگىرىشنىڭ زۆرۈرىيىتى بولمايدۇ
ئوخشاشال، بهزى ئىسـالم تهشـۋىقاتچىلىرىنىڭ ئىسـالمدىن سـۆز ئاچقـان 

رنىـڭ ئۇسـۇلىنىڭ كىشـىلهرگه مۇنـداق تهسـىر بېرىـدىغانلىقىنى ۋاقتىدا، ئۇال
خۇددى ئىسالم جاۋابكار ئورۇنغا قويۇلغان بولـۇپ، ئـۇالر ئىسـالمنى : بايقايمىز

ئۇالرنىڭ ئاقالش جهريانىدا قولالنغان ئۇسۇللىرىدىن بىرى ! كۈچهپ ئاقلىغاندهك
-قۇۋلــۇق بولسـا ھــازىرقى ھهر خىـل تۈزۈملهرنىــڭ يـاكى ئۇنــداق يـاكى مۇنــداق

شۇملۇقالرنى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى، ئهمما ئىسـالمنىڭ ئۇنـداق قىلىشـتىن 
ھايا قىلىدىغانلىقىنى ئىسپاتالش؛ ھهمده بـۇ ئىشـالردا، ئىسـالمنىڭ ھـازىرقى 
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لهر ئېلىپ بارغان بارلىق ئىشالرنى قىلغاندىن »مهدهنىيهت«زاماندىكى ھهر خىل 
بۇنـداق ! نلىقىنى ئىسـپاتالشيىلـدىن بېـرى ھېچنـېمه قىلمىغـا 1400باشقا، 

  !ئۇنداق ھىمايه قىلىش نېمىدېگهن بىچارىلىك! ئاقالش نېمىدېگهن زهئىپلىك
ئىسالم جاھالهتپهرهسلىك تۈزۈم ۋه ئۇنىڭ جىنايى ھهرىكهتلىرى ئىچىدىن 

بــۇ نۇرغۇنلىغــان . ھهرگىزمــۇ ئــۆزىنى ئاقاليــدىغان ســۆزلهرنى ئىزدىمهيــدۇ
نـى »مهدهنىيهت«رنىڭ مهنىۋىيىتىدىكى كىشىلهرنىڭ كۆزىنى قاماشتۇرۇپ، ئۇال

بويســۇندۇرغان بولســىمۇ، مــاھىيهتته ئــۇ پهقهت جاھالهتپهرهســلىك تۈزۈمــدىن 
ئهگهر ئىسالم بىـلهن سېلىشـتۇرىدىغان بولسـاق، ئـۇ پهقهت . ئىبارهت، خاالس

ئهگهر بـۇ خىـل تـۈزۈم ئاسـتىدا . نومۇسسىز ھهم چۈشكۈن تۈزۈمـدىن ئىبـارهت
ئىسـالم «يـاكى » ئىسـالم يـۇرتى«هھۋالىنى ئاتالمىش ياشاۋاتقان كىشىلهرنىڭ ئ

دا ياشـــاۋاتقانالرنىڭ ئهھۋالىـــدىن ياخشـــى بولســـا، ئۇنـــداقتا بۇمـــۇ »دۇنياســـى
دا ياشاۋاتقان كىشىلهرنىڭ »ئىسالم دۇنياسى«ئاتالمىش . ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس

ھازىرقى ئهھۋالىنىڭ شۇ قهدهر بهختسىز بولۇپ كېتىشى، ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان 
ــــــــدىن ئهمهسبولغا ــــــــڭ دهل ئىســــــــالمدىن ۋاز . نلىقى بهلكــــــــى ئۇالرنى

بــۇ ھهقــته ئىســالمنىڭ كىشــىلهرگه تهقــدىم قىلىــدىغان ..... كهچكهنلىكىــده
  :پاكىتى شۇكى-روشهن دهلىل

ئىسالم جاھالهتپهرهسلىك تۈزۈمدىن تهڭداشسىز دهرىجىده ئهۋزهل بولۇپ، 
هس، بهلكـى ئۇنىڭ كېلىشى جاھالهتپهرهسلىك تـۈزۈمنى مۇسـتهھكهملهش ئهم

تونىغــــا » مهدهنىــــيهت«ئــــۇنى ئــــۆزگهرتىش، ئىنســــانىيهتنىڭ ئاتــــالمىش 
ئورۇنۇۋېلىــپ، جىنــايهت پاتقاقلىرىــدا جــان تالىشــىۋاتقانلىقىغا تىلهكداشــلىق 

  .بىلدۈرۈش ئهمهس، بهلكى ئىنسانىيهتنى ھاالكهتلىك ھاڭدىن قۇتۇلدۇرۇش
ر ئىچىــدىن بۇنـداقتا، بىـز ھـازىرقى بهزى ئىــدىيه، تهشـهببۇس ۋه تـۈزۈمله

ئىسالم ئۈچۈن ئهندىز ئىزدهش ھهم ئۇنى تهقلىد قىلىش ئۈمىدىـده بولمـايمىز، 
شـىدىن قهتئىيـنهزهر ھهممىنـى رهت ۇبىز شهرقنىڭ ياكى غهربنىڭ تۈزۈمى بول

ــــز بۇالرنىــــڭ ھهممىســــىنى رهت قىلىمىــــز. قىلىمىــــز ــــۇ . بى چــــۈنكى ب
ىيهتنىڭ ئالىي قىلغان ئىنسان دجاھالهتپهرهسلىك تۈزۈملهر بىلهن ئىسالم ئۈمى

  .ئۇپۇقىنى سېلىشتۇرغاندا، ئۇ ھهقىقهتهن چۈشكۈن ھهم قاالق
ــان  ــى تهشــۋىق قىلغ ــلهن كىشــىلهرگه دىنن ــۋال بى ــي ئهھ ــۇ ھهقىقى ــز ب بى

ن اۋاقتىمىزدا، بىز ئۇالرغا مۇكهممهل ئىسالم دۇنيا قارىشىنىڭ ئاساسـىنى نامايـ
ملىرىـدا بىـر قىلىمىز، ئۇ چاغدا ئۇالرنىڭ تۇغمـا تهبىئىتىنىـڭ چوڭقـۇر قاتال
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خىل دۇنيا قاراشتىن يهنه بىر خىل دۇنيا قاراشقا، بىر خىل ئىجتىمائىي ھالهت 
تىن يهنه بىر خىل ئىجتىمائىي ھالهتكه ئۆزگىرىشكه نىسبهتهن تـوغرا )فورما(

لېكىن بىز بۇنداق تهلهپپـۇز بىـلهن كىشـىلهرنى . پهرق ئېتىش بارلىققا كېلىدۇ
! كېلىڭالر: اتالر بىلهن تهمىنلىيهلمهيمىزئىسپ-تولۇق قايىل قىلىدىغان دهلىل

ــل  ــر خى ــدىن تېخــى ئهمىلىلهشــمىگهن يهنه بى ــان تۈزۈم ــازىر يۈرگۈزۈلۈۋاتق ھ
ڭالرغـا پهقهت ىئۇ تۈزۈم سـىلهرنىڭ ھـازىرقى تۈزۈم. تۈزۈمگه يۈرۈش قىاليلى

بۇنىــڭ ســهۋهبى، ســىلهرنىڭ بــۇ يېڭــى تــۈزۈم . ئــازراقال ئــۆزگهرتىش بېرىــدۇ
تۈزۈمىڭالر ئاستىدا ) جاھالهتلىك(ر بىلهن ئهسلىدىكى ئاستىدىكى ئىشلىرىڭال

ئېلىپ بارغان ئىشلىرىڭالر ئاساسىي جهھهتتىن ئوخشـاش بولىـدۇ، بـۇ يېڭـى 
ئــادىتىڭالر، جهمئىــيهت تۈزۈمــۈڭالر ۋه -تــۈزۈم ســىلهرنىڭ ئهنئهنىــۋى ئــۆرپ

ئىدىيىۋى قارىشىڭالرغا قارىتا پهقهت كىچىككىنه ئـۆزگىرىش ئېلىـپ بارىـدۇ، 
قىلغانالرنىـڭ ھهممىسـىنى سـاقالپ قالىـدۇ،  دقالپ قېلىشنى ئۈمىـسىلهر سا

  !ئۇالرغا ئازراقمۇ چېقىلمايدۇ، دېمهيمىز
بۇ خىل ئۇسۇل گهرچه قارىماققا ئادديدهك كۆرۈنسىمۇ، لـېكىن مـاھىيهتته 

قىاللمايدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ تېخى ئىشـنىڭ  پكىشىلهرنى ھهرگىزمۇ جهل
ـــى ئهمهس ـــى ئىشـــنىڭ ھ. ھهقىقىت ـــالم بهلك ـــۋالى بولســـا ئىس ـــي ئهھ هقىقى

كىشىلهرنىڭ ئىدىيىۋى ئېڭىنىال ئهمهس، بهلكى  جهمئىيهت ھالىتى ۋه تۈزۈمى 
شۇنداقال قانۇن مـاددىلىرى قاتارلىقالرنىـڭ ھهممىسـىنى ئۆزگهرتىـپ، ئىسـالم 
بىلهن كىشىلهر ئىلگىرى ياشىغان جاھالهتپهرهسلىك تۇرمـۇش پرىنسـىپلىرى 

ئومۇمهن قىلىـپ ئېيتقانـدا، . ىنىشنى قالدۇرمايدۇئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق باغل
ئۆزى بىلهن ئوخشاش (ئىسالم كىشىلهرنى ئىنساننىڭ ئىنسانغا چوقۇنۇشىدىن 

ــادهمگه چوقۇنۇشــىدىن ــالالھقىال چوقۇنۇشــقا ) ئ ــقا(پهقهت ئ ــادهت قىلىش ) ئىب
بـۇ نۇقتـا بـۇ ئۆزگىرىشـنىڭ دهرىجىسـىنى يېتهرلىـك دهلىلـلهپ . ئۆزگهرتىدۇ

  :ھ مۇنداق دهيدۇبېرىدۇ، ئالال

                                          
پهرۋهردىگارىڭالر تهرىپىدىن نازىل بولىدۇ، ) قۇرئان(ھهق ) بۇ(«!) ئى مۇھهممهد(«

-29 كهھفسۈره (» .دېگىن» خالىغان ئادهم ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادهم كاپىر بولسۇن
  )ئايهت
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) بهندىلىرىـدىن(كىمكى كۇفرىلىق قىلىـدىكهن، شۈبھىسـىزكى، ئـالالھ ..... «

  )ئايهت-12 لوقمانسۈره ( ».....بىھاجهتتۇر
ئېتىقادنى رهت قىلىش -ئېتىقاد بىلهن ئىمان-بۇ مهسىله ماھىيهتته ئىمان

مهسىلىسـى، ) ئالالھنى بىـر بىلىـش(ۋھىد مهسىلىسى، مۇشرىكلىك بىلهن ته
مهسىلىسى بولۇپ، بۇ نۇقتىنى ئېنىق تونـۇش  جاھالهتپهرهسلىكئىسالم بىلهن 

ئهگهر كىشىلهر ئۆزىنى مۇسۇلمان ئاتىۋېلىـپ جـاھىلىيهتچه تۇرمـۇش . كېرهك
ــي مۇســۇلمان ئهمهس ــه، ئۇنــداقتا، ئــۇالر ھهقىقى ئهگهر ئۇالرنىــڭ . كهچۈرس

ى ۋه باشقىالرنى ئالداشنى ياخشى كۆرۈپ، ئىسالمنىڭ ئىچىدىكى بهزىلهر ئۆزىن
شهرهپكه ئىگه بولىشىغا -ۋه بۇ جاھالهتپهرهسلىكنىڭ قول تۇتۇشۇپ بىلله شان

ئىشهنسه ۋه بۇنىڭ ئىسالمنىڭ ھهقىقىتىگه تهسىرى يهتمهيدۇ دهپ ئىشىنىپ 
لــېكىن ئۇنىــڭ ئــۆزىنى ۋه ! يۈرســه، ئۇنــداقتا ئۇنىــڭ ئــۆز قىلمىشــى ئــۆزىگه

ــۆزگىنى ئ ــۇ ئ ــدۇ، ب ــۇ ئۆزگهرتهلمهي ــى ھهرگىزم الدىشــى ئىشــنىڭ ھهقىقىتىن
بۈگـۈنكى . ھهقىقىي ئىسالم ئهمهس، بۇ ئـادهملهر ھهقىقىـي مۇسـۇلمان ئهمهس

كۈنده، ئىسالمى دهۋهتنىڭ ئاساسى نۇقتىسى، بۇ ئادهملهرنى جاھالهتپهرهسلىك 
  .ىشھالىتىدىن ئىسالمغا ئۆزگهرتىپ، ئۇالرنى قايتىدىن ھهقىقىي مۇسۇلمان قىل

بىزنىــڭ كىشــىلهرنى ئىســالمغا يېتهكلىشــىمىز ھهرگىزمــۇ ئــۇالردىن 
ھهرقانداق نهپكه ئىگه بولۇش ئۈچۈن ئهمهس، بىز بۇ زېمىندا زوراۋانلىق بىـلهن 
ھۆكۈم يۈرگۈزۈشنى، ئهسكىلىك قىلىشنى ئارزۇ قىلمايمىز، بىـز ئـۆزىمىزگه 

ىزنىڭ مۇكاپاتىمىز ھهر قانداق ئاالھىده ھوقۇق ئاتا قىلىشنى ئارزۇ قىلمايمىز، ب
بىزنىڭ كىشىلهرنى . كىشىلهرنىڭ ئالدىدا ئهمهس، پهقهت ئالالھنىڭ دهرگاھىدا

ئىسالمغا يېتهكلىشىمىز، پهقهت ئۇالرنى ياخشى كـۆرگهنلىكىمىز، ئۇالرنىـڭ 
ــا ــا دۇني ــنهزهر، ئۇالرغ ــك زىيانكهشــلىك قىلىشــىدىن قهتئىي -بىــزگه قانچىلى

چۈنكى بۇ دهل ئىسـالم . كىمىزدىنسائادىتىنى كۆزلىگهنلى-ئاخىرهتنىڭ بهخت
دهۋهتچىلىرىنىڭ ئهسلى خىسلىتى بولۇپ، بۇ ئۇالرنىڭ خىزمىتىنىڭ ھهقىقىي 

بۇنىڭ بىـلهن، كىشـىلهر ئىسـالمى دهۋهت ئېلىـپ كېلىـدىغان كهڭ . مهقسىتى
ســائادهتكه يۈزلىنىــپ، ئىسـالمنىڭ ھهقىقىتىنــى ۋه ئىســالم ئــۇالردىن -بهخـت

خىل مهجبۇرىيهتلهرنىڭ ھهقىقىتىنى تونۇپ  ئهمهل قىلىشنى تهلهپ قىلغان ھهر
بۇنىــڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، ئۇالرمــۇ بىزنىــڭ ئــۇالر ياشـــاۋاتقان . يېتىــدۇ
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جاھالهتپهرهسـلىك ھالىتىــدىن ئىبـارهت بــۇ پاكىتقــا قارىتـا كــۆز قارىشــىمىزنى 
ئۇ پهقهت جاھالهتپهرهسلىك بولـۇپ، ئىسـالم بىـلهن : چۈشىنىدۇ، ئۇ بولسىمۇ

» شهرىئىتى«خاھىش بولۇپ، ئىسالم -يوق؛ ئۇ پهقهت نهپسىقىلچه مۇناسىۋىتى 
بـــويىچه باشـــقۇرۇش ئهمهس؛ ئهگهر ئـــۇ ھهقىـــقهت بولمىســـا، ئۇنـــداقتا ئـــۇ 

  ئازغۇنلۇق، ھهقىقهتتىن قالسا، گۇمراھلىقتىن باشقا يهنه نېمه بار؟
ــدىغان  ــۇر بولى ــقا مهجب ــاكى ئاقالش ــدىغان ي ــات قىلى ــز ئۇي ئىســالمدا، بى

-ىسالمدا كىشىلهرگه ئىشلىتىدىغان ھېچقانداق ھىيلهھېچقانداق ئىش يوق؛ ئ
ـــى  ـــدا بىزن ـــى جاكارلىغان ـــالمنىڭ ھهقىقىتىن ـــۇنداقال ئىس ـــوق، ش ـــر ي مېكى

جاھالهتپهرهسـلىك تـۈزۈمى ئالدىـدىكى، . ئىككىلهندۈرىدىغان ھېچنهرسه يـوق
ــــۇبىيهت، بهزى  ــــي مهغل ــــدىكى روھى ــــلهر ئالدى ــــهرقلىقلهر ۋه غهربلىك ش

ــانى ــۇلمانلىرىمىزنى ئىنس ــۈن بهزى مۇس ــالم ئۈچ ــدىن ئىس ــۈزۈملهر ئىچى ۋى ت
قىسمهن ئورتاقلىقالرنى ئىزدهشكه مهجبۇر قىلدى، ياكى جاھالهتپهرهسلىكنىڭ 

ھهرىكهتلىـرى ئىچىـدىن ئىسـالمى ھهرىـكهت ۋه ئۇنىـڭ » مهدهنىي«ئاتالمىش 
بهزى نهرسىلىرىنىڭ ھۆكمى ئۈچۈن ئاساسلىنىدىغان ئىسـپاتالرنى ئىزدهشـكه 

  .مهجبۇر قىلدى
ئىســپات -ھهقىــقهتهن بهزىــلهر ھىمــايه قىلىــش، ئــاقالش ۋه دهلىــل ئهگهر

ــۇالر كىشــ ــداقتا ئ ــاج بولســا، ئۇن لهرگه ئىســالمنى تهشــۋىق ىئىزدهشــكه مۇھت
قـات زىـددىيهتلىك، كهمتۈكلـۈك، ئىپالسـلىق -بهلكى قاتمۇ. قىلغۇچى ئهمهس

قاپلىغان، چۈشكۈن جاھالهتپهرهسلىك تۇرمۇشىنى كهچۈرۈۋاتقان كىشـىلهردىن 
. دهل ئاشۇ كىشىلهر جاھالهتپهرهسلىك ئۈچۈن ئاقلىغۇچى بولىدۇ. بلىنىدۇھېسا

بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، دهل بۇ كىشىلهر ئىسـالمغا ھۇجـۇم قىلىـدۇ، ھهمـده 
ئىسالمنى ياخشى كۆرىدىغان لـېكىن ئۇنىـڭ ھهقىقىـتىگه سـهل قارىغـان بهزى 

ورۇنغا قويۇلۇپ، خۇددى ئىسالم جاۋابكار ئ. كىشىلهر ئۈچۈن ئىسالمنى ئاقاليدۇ
  !ئۆزى ئۈچۈن چۈشهندۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا مهجبۇر بولغاندهك

ئامىرىكىدىكى بىر نهچچه يىللىق ھاياتىمدا، بهزى بىر قىسـىم كىشـىلهر 
بىــز بىــر نهچــچه مۇســۇلمانالرغا ھۇجــۇم قىلــدى، ئــارىمىزدىكى بىــر قىســىم 

ممـا مهن ئه. كىشىلهر ئـاقالش ۋه مـۇداپىئه قىلىـش پوزىتسىيىسـىنى قولالنـدى
ئۇالرنىڭ ئهكسىچه يول تۇتۇپ، غهرب جاھالهتپهرهسـلىكىگه قايتارمـا ھۇجـۇم 

ئۇالرنىڭ چۈشكۈن دىنىي ئېتىقادىدىن تارتىپ، : قىلىش مهيدانىدا تۇردۇم، يهنى
، )فورماتسىيىسـى(ئۇالرنىڭ ئىنساننى ھاالك قىلىـدىغان ئىجتىمـائىي ھـالىتى 
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ئـۈچ «ىسـىغىچه؛ ئۇالرنىـڭ ئىقتىسادى تۈزۈمى ۋه ئهخالق ئۆلچىمى سىستېم
نهزهرىيىسـى، » ئىنسـاننىڭ ئهسـلى گۇنـاھى«نهزهرىيىسـى، » ئىالھ بىر گهۋده

ــارلىق ھهم ئهقىلــگه » ئىيســانىڭ گۇناھىنىــڭ كهچۈرۈلۈشــى« نهزهرىيىســى قات
قىاللمايــدىغان نهزهرىــيىلهر؛  لئۇيغــۇن ئهمهس، ھهم ئىنســاننى قهلبىــدىن قايىــ

-زانىخورلۇقنىڭ رهزىللىكى؛ قانۇنى چارهكاپىتالىزمنىڭ مونوپول قىلىشى ۋه جا
قاتقـــان شهخســـنىڭ وتهدبىـــرلهردىن باشـــقا ئىجتىمـــائىي ئۇيۇشـــچانلىقنى ي

دۇنياپهرهسلىكتىن ئىبـارهت -ئۆزهمچىلىكى، تۇرمۇش ئازغۇنلىقىغا پاتقان مال
تېتىقسىزلىقى؛ جىنسىي ئهركىنلىـك دهپ چىرايلىـق نـام بهرگهن ھـايۋانالرچه 

دېگهن چىرايلىـق نـام قويۇلغـان ئايـال قـۇلالر » ازاتلىقىئايالالر ئ«ئهركىنلىك، 
بازىرى، نىكاھ، ئائىله تۈزۈمىـدىكى سېسـىق نـامى ھهممىـگه پـۇر ) دىدهكلهر(

كهتكهن ئىرقى ئايرىمىچىلىق سىياسىتىده ئهكس ئهتكهن رىئال تۇرمۇشـتىكى 
..... قــــات ئېغىرچىلىــــق-بىمهنىلىكــــلهر، مۇشــــكۇلچىلىكلهر ۋه قــــاتمۇ

ئوتتۇرىغــا قويــدۇم، ئانــدىن ئىســالمنىڭ ئهقىلــگه ئۇيغــۇنلىقى، قاتـارلىقالرنى 
يۈكسهكلىكى، ئىنسـانپهرۋهرلىكلىكى ۋه خۇشـخهۋهر ئىكهنلىكىنـى، ئىسـالم 
ئىنسانىيهتنىڭ ئۆزلۈكسىز ئىنتىلگهن ئهمما يېتهلمىگهن يۈكسهك پهللىلهرگه 
ـــال  ـــالمنىڭ رىئ ـــۇنداقال ئىس ـــا، ش ـــىگه قارىت ـــلهن ئىزدىنىش ـــاھىللىق بى ج

رنى بىر تهرهپ قىلغان ۋاقىتتا قولالنغـان سـاغالم ئىنسـاننىڭ تۇغمـا مهسىلىله
تهبىئىتىنى ئاساس قىلغان پرىنسىپ ئۈستىده بىر تهرهپ قىلىش يېتهكچىلىك 

  .پرىنسىپىنى چۈشهندۈردۈم
بۇ دهل بىـز دۇچ كهلـگهن غهرب تۇرمۇشـىنىڭ ھهقىقىـي ئهھـۋالى بولـۇپ، 

ر غهرب تۇرمۇشـــىنىڭ ئىســالم نــۇرى بىــلهن سېلىشــتۇرغاندا، بــۇ پــاكىتال
ئىگىلىرىنـى ئۇيالــدۇرۇپ، ئــۆزىنى قويىـدىغان يهر تاپالمــاي قېلىشــقا مهجبــۇر 

لــېكىن ئېچىنىشــلىقى شـۇكى، ئــۆزىنى ئىســالمدا . بولۇشـىدا يىتىــپ ئاشـىدۇ
ــان  ــۈپ قالغ ــهكراتقا چۈش ــلىكنىڭ س ــىلهر جاھالهتپهرهس ــان بهزى كىش دهۋالغ

رىالپ، بۇرۇنقىدهكال بۇ بىچاره ئىپالسلىقى ئالدىدا روھى مهغلۇبىيىتىنى ئاشكا
ھهم قااليمىقـان غهرب ئهخلهتلىـرى ۋه رهزىـل شـهرق ماتېرىيالىزمچىلىرىنىــڭ 

  !ئىپالسلىقلىرى ئىچىدىن ئىسالم ئۈچۈن ئورتاقلىقالرنى ئىزدهۋاتىدۇ
ن قىلغـــۇچىالر، ابـــۇ يهرده مهن، بىـــز كىشـــىلهرگه ئىســـالمنى نامايـــ

وڭ بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزهر، جاھالهتپهرهسلىكنىڭ بېسىمىنىڭ قانچىلىك چـ
بىز ئۇنىڭ ھهر قانداق بىر ئىدىيىۋى ئېڭى، ئىجتىمائىي تۈزۈمى ۋه ئهنئهنىـۋى 
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ــۆرپ ــۆرنهك -ئ ــدىن ئ ــه قىلماســلىقىمىز، ھهم ئۇنىڭ ــلهن مۇرهسس ــادىتى بى ئ
  .ئالماسلىقىمىز كېرهكلىكىنى قايتا تهكىتلهش زۆرۈر دهپ قارايمهن

ــالمن ــا ئىس ــۇرچىمىز بولس ــى ب ــڭ بىرىنچ ــى ۋه بىزنى ــدىيىۋى ئېڭ ىڭ ئى
ئهنئهنىسىنى بۇ جاھالهتپهرهسلىكنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇش بولۇپ، بۇ ۋهزىپه، 
ــان  ــۇ جهري ــدهك، ب ــال قىلغان ــام خىي ــىلىرىمىز خ ــڭ بهزى كىش ــۇددى بىزنى خ
باشلىنىشى بىلهنال جاھالهتپهرهسلىك بىلهن مۇرهسسه قىلىش ھهم ئۇنىڭـدىن 

ئهمهلىيهتـته بـۇ، . مۇمكىن ئهمهس ئۆرنهك ئېلىش ئارقىلىق ئهمهلگه ئېشىشى
بۇ جهرياننىڭ بىرىنچى قهدىمىدىال مهغلۇب بولغـانلىقىنى جاكارلىغانلىقىـدىن 

  .دېرهك بېرىدۇ
ئادهتنىڭ بېسىمى -ھازىرقى ئىجتىمائى ئىدىيىۋى ئاڭ ۋه ئىجتىمائى ئۆرپ

ھهقىقهتهن بىر خىل كۈچلۈك ھهم ۋهيران قىلىش كۈچىگه ئىگه بېسىم بولۇپ، 
ـــا  ـــۇ نۇقت ـــۇ ب ـــالالر ب ـــر، مۇســـۇلمان ئاي ـــالالر دۇنياســـىدا ئېغى بولۇپمـــۇ ئاي

ــدا ھهقىــقهتهن بىــر خىــل رهھىمســىز ھهم بهختســىز  جاھالهتپهرهســلىك ئالدى
بېسىمغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ، لېكىن بىـز بـۇ ئېزىتقۇلـۇقتىن چىقىـپ كېتىـدىغان 

ئالدى بىلهن، بىز ئاساسىمىزنى مۇستهھكهملىشىمىز، . يولنى چۇقۇم تاپااليمىز
ئانــدىن كېــيىن، ھهمــمه نهرســىگه ئىگىــزده تــۇرۇپ تــۆۋهنگه نهزهر ســېلىش 
پوزىتسىيىسى بىلهن مۇئامىله قىلىشىمىز الزىم، بىز يهنه بىـز ئـارزۇ قىلغـان 
ــــلهن  ــــۇرى ئاســــتىدىكى تۇرمۇشــــنىڭ يۈكســــهك پهللىســــى بى ئىســــالم ن
ـــــا  ـــــدا دوزاخت ـــــىز ھال ـــــلىكنىڭ بهختس ـــــتۇرغاندا، جاھالهتپهرهس سېلىش

  .ن ئىبارهت ماھىيهتنى تونۇپ يېتىشىمىز زۆرۈرتۇرىدىغانلىقىدى
بىزنىڭ ۋهزىپىمىز جاھالهتپهرهسلىك بىلهن قىسمهن مۇرهسسـه قىلىشـقا 

ئوخشاشال، بىزنىڭ ئۇنىڭـدىن ئايرىلىشـىمىز، . ئهگىشىپ ئهمهلگه ئاشمايدۇ
ز كېچىشــىمىز يــاكى ئــۆزىمىزنى چهتــكه ئېلىشــىمىز ســهۋهبلىك ئهمهلــگه اۋ

ــارىالش ! بولمايــدۇ ئاشــمايدۇ، ھهرگىــز ئۇنــداق بىزنىــڭ مهيــدانىمىز ئۇنــداق ئ
بىـز مېھرىبـانلىق بىـلهن ھهقىـقهت . مۇناسىۋهتلهر بىلهن تۈپتىن پهرق قىلىدۇ

ئېتىقادقـا تايىنىـپ ھهممىنـى -ئۈچۈن نىدا قىلىمىز، كهمتهرلىك بىلهن ئىمـان
: يهنى ئۇ. ئۈستىگه قويۇپ، ئهڭ ئاخىرىدا دۇنيانى ھهقىقهت بىلهن تولدۇرىمىز

جاھالهتپهرهسلىك ئىچىده ياشاۋېتىپ، ئۆزىمىزنىڭ يولىنى توغرا يول دهپ بىر 
بۇ ئۆزگىرىش بهكمۇ زور بولۇپ، جاھالهتپهرهسلىكتىن ئىسالمغا . ئىشىنهتتۇق

ئۆزگىرىش بولدى، ئىسالم بىلهن جاھالهتپهرهسلىك ئوتتۇرىسىدا بىر چوڭ ھـاڭ 
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ۋرۈك سـېلىش بولۇپ، بـۇ ھاڭنىـڭ ئۈسـتىگه يېـرىم يولـدا ئۇچرىشـىدىغان كـۆ
ــــــۇر ــــــۇمكىن ئهمهس، دېگهنلىكت ــــــۇرچىمىز . م ــــــڭ ب شــــــۇنداقال بىزنى

ـــۈزۈش،  ـــگه كىرگ جاھالهتپهرهســـلىككه تهۋه كىشـــىلهرنى ئىســـالم تهۋهلىكى
ــالمىش  ــڭ ئات ــۆزلىرىنى »ئىســالم دۇنياســى«ئۇالرنى ــاپ ئ ــۇلمان«دا ياش » مۇس

ئاتىۋالغــان كىشــىلهر بولۇشــى يــاكى ئىســالم زېمىنىنىــڭ ســىرتىدا ياشــاۋاتقان 
قـــات قـــاراڭغۇلۇقتىن -ىشــىلهر بولىشـــىدىن قهتئىيـــنهزهر، ئــۇالرنى قـــاتمۇك

يۇرۇقلۇققا ئېلىپ چىقىپ، ئۇالرنىمۇ ئىسالمنى تونىغان ھهمده ئىسالم ئىچىده 
ياشاشقا تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن ئاشۇ كىشىلهر تېتىغان بهختتىن بهھرىمهن 

ىگه بۇيرۇق قىلغان قىلىش، ئۇنداق بولمىسا، بىز ئۇالرغا ئالالھ ئۆز پهيغهمبىر
  :قۇرئان ئايىتىنى جاكاراليمىز

               
سۈره كافىرۇن ( ».سىلهرنىڭ دىنىڭالرمۇ ئۆزهڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزۈم ئۈچۈن«

  )ئايهت-6
  

  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
  
  قانداق دۇنيا قاراش؟ ئىسالمنىڭ بۇرچى نېمه؟-ئىسالم. 1
  دهمنى قۇل قىلىش ئۇسۇلى قانداق بولىدۇ؟ئادهمنىڭ ئا. 2
  ئىسالمنىڭ مهنىسى نېمه؟. 3
) مۇرهسسه قىلىشى(ئىسالم بىلهن جاھالهتپهرهسلىكنىڭ كېلىشىشى . 4

  مۈمكىنمۇ؟
  ئازغۇنلۇقنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولىدۇ؟. 5
  ئىسالم ئارقىلىق ئىنسان تۇرمۇشى قانداق بهرپا بولىدۇ؟. 6
  قانداق ئۆزگىرىشلهرنى بارلىققا كهلتۈرىدۇ؟ ئىسالم ئىنسان تۇرمۇشىدا. 7
  .ئىسالم كىشىلهرگه قانداق مۇئامىله قىلىدۇ؟ تهپسىلىي بايان قىلىڭ. 8
  ئىنسانىيهت ھازىرقى بهختسىزلىكتىن قانداق قۇتۇالاليدۇ؟. 9

  قۇدرىتى قهيهرده ساقلىنىدۇ؟-ئىسالمنىڭ كۈچ. 10
لهرنىڭ بهختسىز بولۇپ دا ياشاۋاتقان كىشى»ئىسالم دۇنياسى«ئاتالمىش . 11

  قېلىشىنىڭ سهۋهبى نېمه؟
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  ئىسالمنى بهرپا قىلىش ماھىيهتته قانداق مهسىله؟. 12
  ئىسالم دهۋهتچىلىرىنىڭ ئهسلى خىسلىتى قانداق بولۇشى كېرهك؟. 13
  ئىسالم دهۋهتچىلىرىنىڭ ۋهزىپىسى نېمه؟. 14
  

  ڭ ئۈستۈنلىكىىئېتىقادن –ئىمان 

  :ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

                                    
بوشىشىپ قالماڭالر، شېھىت  بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر، ئهگهر مۆئمىن ) جىھادتىن(

  )ئايهت-139سۈره ئال ئىمران (. بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلهر
ئـايهت  ۇنجى مهزمـۇن دهل بـبۇ ئىالھى كۆرسهتمىدىن ئىگه بولدىغان بىرى

ــــاد مهيدانىــــدىكى جهڭ مهنزىرىســــى ــــۇ ... تهســــۋىرلىگهن جىھ ــــېكىن، ب ل
ىڭغا ئاالقىدار دائىره بۇ مهنزىـره ۋه ئـۇ نسى ۋه ئۇىكۆرسهتمىنىڭ ھهقىقى مهن

  .ن بارلىق ئهھۋالالردىن تېخىمۇ كهڭ تېخىمۇ چوڭقۇرائۆز ئىچىگه ئالغ
رلىق ھادىسه، بارلىق قىممهت بۇ ئايهت بىر مۆئىمىننىڭ بارلىق شهيئى، با

ئۆلچمى، بارلىق شهخىسلهرگه قارىتا ھىسياتىنى، ئۇالرنى تۇنۇغان ۋه ئۇالرغـا 
ئاخىرى بىر خىل -باھا بهرگهن ۋاقىتتا ، ھازىرالشقا تىگىشلىك بولغان باشتىن

  .ن قىلدىابولۇشتهك خاراكتىرىنى ناماي
بىـر خىـل  بۇ ئايهت ھهر بىر خىـل شـهيئى، ھهر بىـر خىـل ھادىسـه، ھهر

قىممهت قاراش، ھهر بىر خىل شهخسكه قارىتا مۆئمىننىـڭ قهلبىـده چوڭقـۇر 
ئېتىقـاد ۋه -ئورۇنلىشىشقا تېگىشلىك بولغان ئۈسـتۈنلۈك قارىشـىنى، ئىمـان

ــان ــىنىڭ ئىم ــمهت قارىش ــڭ قىم ــڭ -ئۇنى ــۇ مهنبهنى ــارهت ب ــادتىن ئىب ئېتىق
ــارلىق قىمــمهت قاراشــالردىن ئۈســتۈن ئىكهنلى ــگهن ب ــدىن ســىرتىدىن كهل كى

  . ن قىلدىائىبارهت خاراكتىرىنى ناماي
ــۇ ئىمــان ــۇ دۇنيانىــڭ -ئېتىقــاد، ئىمــان-ب ئىتىقــاد يولىــدىن ئايرىلغــان ب

ئېتىقـــادنى -ئىمـــان. كۈچىـــدىن ئۈســـتۈن) سىياســى، ئىقتىســـادى، ھهربـــي(
باشــلىنىش مهنبىئــى قىلمىغــان بــۇ دۇنيانىــڭ قىمــمهت قارشــىدىن ئۈســتۈن، 

ىــگهن ئىنســانى ئهنــئهنىلهردىن ئۈســتۈن، ئېتىقــادتىن بارلىققــا  كهلم-ئىمــان
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-پىدىن تۈزۈلمىگهن ئىنسانى قانۇنالر دىن ئۈستۈن، ئىمانىئېتىقاد تهر-ئىمان
پىدىن بهرپا قىلىنمىغان بهلكى ئىنسانالر بهرپا قىلغان ئىجتىمائى ىئېتىقاد تهر

  .تۈزۈملهردىن ئۈستۈن
كهمچىل  گهرچه كۈچى ئاجىز، ئادهم سانى ئاز، مهبلىغى... بۇ ئۈستۈنلۈك

بولســىمۇ، لــېكىن ئــۇ خــۇددى بۇالرنىــڭ ھهممىســىنى ھازىرلىغانــدهك يهنىــال 
  .ئۈستۈن

-بۇ ئۈستۈنلۈك زوراۋانلىق ئالدىدا باش ئهگمهيدۇ، بىمهنه ئىجتىمائى ئۆرپ
ئــادهت ۋه ئىنســانى قــانۇنالر ئالدىــدا تهۋرىنىــپ قالمايــدۇ، شــۇنداقال كىشــىلهر 

تىمائى تۈزۈم جئاساسى بولمىغان ئى تهرپىدىن قۇبۇل قىلىنغان لېكىن ئېتىقادى
  .لىنى ئهگمهيدۇېئالدىدىمۇ ب

 ئـالالھش، قهتئـى تهۋرهنمهسـلىك بولسـا شجىھاد جهريانىدا زىچ ئىتتپاقلى
پىدىن كهلگهن ئۇلۇغ ئىالھى كۆرسهتمىلهر ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان نۇرغـۇن ىتهر

  .ئۈستۈنلۈك مهنزىرلىرى ئىچىدىكى پهقهت بىر خىل مهنزىره
ادنىڭ بۇ خىل ئۈستۈنلىكى ھهرگىزمۇ نۇرماللىقتىن ھالقىغان ئېتىق-ئىمان

ئىرادىدىن بولغان ئهمهس، ئۆزىنى تۇتۇۋااللمىغان چاغدىكى جاسارهتمۇ ئهمهس، 
قاينـاپ تاشــقان قىزغىنلىــق تېخىمــۇ ئهمهس، بهلكــى، كائىناتنىــڭ مــاھىيىتى 
ــۇ  ــۈك ھهقىقهتنــى ئاســاس قىلغــان ئۈســتۈنلۈك، ب ئىچىــده ســاقالنغان مهڭگۈل

كۈچلهرنىڭ ) سىياسى، ئىقتىسادى، ھهربي(ڭگۇلۈك ھهقىقهت بۇ دۇنيادىكى مه
مهنتىقىســى، ئاالھىــده مــۇھىتتىكى ئىــدىيۋى، ئــاڭ، بهلگىلىــك جهميهتتىكــى 

ئادىتىدىن ئۈستۈن، چۈنكى ئۇ مهڭگۈلۈك -تهقلىدچىلىق ۋه كىشىلهرنىڭ ئۆرپ
  .غا باغلىنىپ كهلگهنئالالھھهقىقهت مهڭگۇ ھايات 

تـته ئۆزىنىـڭ ئهۋج ئالغـان ۋه جامـائهت بىـردهك ئىتىـراپ ھهر بىـر جهمىيه
ئادىتى بولۇپ، قوغدايدىغان مۇستهھكهم ئارقا تىرىكى يوق ھهمده -قىلغان ئۆرپ

تايىنىدىغان كۈچلۈك تايانچىسى يوق تۇرۇپ، ئۇنىڭغا قارشى چىققان ئـادهمگه 
. ۇنىسپهتهن ئۇ ھهممىنى ۋهيران قىلىدىغان تهھدىت ۋه بېسىم شـهكىللهندۈرىد

هڭ ئهۋج ئالغـان قـاراش ۋه ئىـدىيهنىڭ ئۆزىنىـڭ تهسـىرلهندۈرگۈچى كـۈچى كبۇ 
بولۇپ، ئهگهر قهتئى ھالدا بىر ھهقىقهتنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ھهمـده مۇشـۇ 
ھهقىقهتنىڭ ھىمايىسىده ئاشۇ خىل قاراش ۋه ئىدىيهنى پهسكه ئۇرمىغاندا، بۇ 

تېخىمــۇ ئۇلــۇغ،  خىـل قــاراش ۋه ئىــدىيهنىڭ مهنبىئىــدىن تېخىمـۇ يۈكســهك،
تېخىمۇ كۈچلۈك مهنبهدىن ياردهم تهلهپ قىلمىغاندا، ئۇنىڭ تهسىرلهندۈرگۈچى 
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بۇ خىل جهمىيهت ئالدىدا، ئهگهر بىر . تهس بولىدۇ ئىنتايىنكۈچىدىن قۇتۇلماق 
ئادهم دۇنيا ئىنسـانلىرىدن تېخىمـۇ كۈچلـۈك، بـۇ زىمىنغـا قارىغانـدا تېخىمـۇ 

ا تېخىمۇ قىممهتلىك بولغان بىر ئاساسقا مۇستهھكهم، ھاياتقا سېلىشتۇرغاند
تايانمىسا، ئۇ جهمىيهتته كهڭ ئهۋج ئالغان مهنتىقه، ھهممه ئىتىراپ قىلىدىغان 

ئادهت، قىممهت قاراش، ئىدىيۋى ئاڭ، شۇنداقال ئۇنىڭ ياخشى كۆرىشـى -ئورپ
  .ۋه ئىنتىلىشى ئالدىدا يالغۇزلۇق ھهم ئامالسىزلىق ھېس قىلىدۇ

مۇ مۆئمىنلهرنى يالغۇز ھالدا ئۇنىڭ بېسىمىغا قارشى ھهرگىز ئالالھلېكىن 
-تۇرۇشىغا تاشالپ قويۇشنى، ئۇالرنىڭ بـۇ بېسـىم ئالدىـدا ئىڭرىشـىنى، غهم

بـۇ  ئـالالھشـۇڭا، . قايغۇ ۋه مهيۈسلۈك ئـارقىلىق ئاجىزلىشىشـىنى خالىمايـدۇ
   :ۋهھىينى نازىل قىلدى

                                    
بوشىشىپ قالماڭالر، شېھىت بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر، ئهگهر مۆئمىن ) جىھادتىن(

  )ئايهت-139سۈره ئال ئىمران ( .بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسلهر
بۇ كۆرسهتمىنىڭ نازىل بولىشى، مهيۈسلۈك ۋه قايغۇدىن ئىبارهت بۇ قىيىن 

ــش ــدى مهســىلىنى ھهل قىلى ــۈن ئى ــل -مهيۈســلۈك ۋه غهم. ئۈچ ــۇ خى ــايغۇ ب ق
دىغان ئىككى خىـل بىۋاسـته ىتىگه ھهمراھ بولىنىڭ روھىيرئهھۋالالردا كىشىله

ئېتىقادنىڭ ئۈستۈنلىكى -بۇ ئىالھى كۆرسهتمه ئىمان. روھى ھالهت تۇيغۇسى
لىپال ىبىلهن پهقهت سهۋىرچانلىق ۋه قهتئىلىك بىلهن بۇ قىيىن مهسىلىنى ھهل ق

تىن، بهلكى بۇ خىل ئۈسـتۈنلۈك تۇيغۇسـى، ئىگىـزده تـۇرۇپ تـۈۋهنگه قالماس
قـاراپ، تولـۇپ تاشــقان ئىشـهنچ بىـلهن ۋهھشــى كـۈچلهرگه، كهڭ ئهۋج ئالغــان 
قىممهت قاراشالرغا، كهڭ تارقالغان ئاڭ ئىدىلوگىيهسىگه، ئىجتىمائى تۈزۈم ۋه 

كىشـىلهرگه  ئادهتلهرگه شۇنداقال ئازغۇن يولالرغـا توپالنغـان-ئهنئهنىۋى ئۆرپ
  .يۈزلىنىدۇ

ھهقىقهتهن مۆئمىنلهر ئهڭ ئۈستۈن، ئۇالر مهيلى ئاساسى تايـانىچ بۇلـۇش 
بىـر . جهھهتتىن بولمىسۇن، مهيلى مهنبه جهھهتـتىن بولمىسـۇن ئهڭ ئۈسـتۈن

مۆئمىنگه نىسـپهتهن پۈتكـۈل دۇنيـا نـېمىگه ئهرزىيـدۇ؟ كىشـىلهر يهنه نـېمه 
قىممهت قارىشـىنىڭ نـېمه ئامـالى بـار؟ قىالاليدۇ؟ بۇ زىمىندا كهڭ ئهۋج ئالغان 

ــۆرپ ــان ئهنئهنىــۋى ئ ــىدا كهڭ تارقالغ ــانالر ئارىس ــڭ يولغــا -ئىنس ئادهتلهرنى
تهرپىدىن كۆرسـهتمه  ئالالھقويىدىغان يهنه قانداق ئويۇنلىرى بار؟ بىر مۆئمىن 
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ئالغـا نىڭ يولىدا ئالالھا تايانغان، ئۇنىڭ ئۈستىگه قئالالھقوبول قىلغان ھهمده 
  گهن ۋاقىتتا، بۇالرنىڭ ھهممىسى نېمىگه ئهرزىيدۇ؟ئىلگىرلى

مۆئمىنلهرنىــڭ كائىناتنىــڭ مهۋجۇتلىقىغــا قارتــا چۈشهنچىســى ۋه دۇنيــا 
ىال بولغان بۇ خىل قئالالھئىسالم ئېلىپ كهلگهن پهقهت . قارىشى ئهڭ ئۈستۈن

ــاخىرقى ھهقىقىتىنــى ئهڭ مــۇكهممهل شــهكىلده  ئىمــان بولســا، كائىناتنىــڭ ئ
ئېتىقــاد بىــلهن دۇنيــادىكى تاغــدهك -بىــز بــۇ خىــل ئىمــان. ۇتۇنۇتــۇپ بىرىــد

ــتۇرغان  ــى سېلىش ــده ۋه ئېقىمالرن ــاراش، ئهقىي ــا ق ــكهن دۇني ــپ كهت دۆۋىلىنى
ۋاقتىمىزدا، ئۇالرنىڭ قهدىمدىن تارتىپ ھازىرغىچه بولغان ئۇلـۇغ پهلسـهپىلهر 
بولۇشــى، يــاكى بۇتالرغــا چوقۇنىــدىغان ئهقىــده ۋه ئــۆزگهرتىلگهن ئىالھــى 

رغا مهنسۇپ بولىشى، ۋه ياكى ماتىريالىزىمچىلىق تهلىماتىدىن كېلىـپ كىتاپال
شىدىن قهتئى نهزهر ھهممىسىنىڭ ئاخىرقى چهككه يهتكهنلىكىنى ۇچىققان بول

تهرهپـكه نـۇر چاچقـان، ئـاددى ھهم چۈشىنىشـلىك -بايقايمىز، بىـز بـۇ تهرهپ
هن ئـۇ ئېتىقـاد بىـل-بولغان، ئىنسان تهبىئىـتىگه مـاس ھهم مـۇكهممهل ئىمـان

ئىنسانى ئىدىيلهرنىڭ ئهخلهتلىرى ۋه چهكـتىن ئاشـقانلىقىنى سېلىشـتۇرغان 
ــۇش ئهمهســتهك، ئىســالمى  ــدىن تۇن ــىلهرگه ئهزهل ــۇ س ــۇددى ئ ــزدا، خ ۋاقتىمى

شۈبھىسـىزكى، بـۇ نـۇقتىنى ! ن بولىـدۇانامايـ بىـردىنال ئېتىقادنىڭ ئۇلۇغلىقى
  .ردىن ئۈستۈن بولىدۇتونۇپ يهتكهن ئادهملهر ئاندىن دۇنيادىكى بارلىق ئادهمله

ئۇالر ھاياتلىقىنى، بارلىق ھادىسه ۋه ئادهملهرنىڭ ئـۆلچىمى ۋه قىمـمهت 
ئىسالم ئېلىپ كهلـگهن  -ئۇالرنىڭ ئىمانى. قارىشىنى ئۆلچهشته ئهڭ ئۈستۈن

ــالالھ ــانى يهر ئالالھۋه  ئ ــڭ ئىم ــگهن، ئۇالرنى ــڭ ســۈپىتىنى تۇنۇشــتىن كهل نى
كـــى پۈتكـــۈل كائىناتنىـــڭ شـــارىنىڭ مهۋجۇتلـــۇق دائىرىســـى ئهمهس، بهل

تهبىئىكى، . مهۋجۇتلۇقىنىڭ ھهقىقهت  قىممهت قارىشىنى تۇنۇشتىن كهلگهن
ئېتىقـاد مـۆئمىنلهرگه ھېلىقـى رهڭگـارهڭ ئىنسـانى قىمـمهت -بۇ خىل ئىمان

. قاراشالردىن تېخىمۇ ئهۋزهل، تېخىمۇ مۇستهھكهم قىممهت قاراش ئاتا قىلىدۇ
رنىنىــڭ ئــۇچچىنى، پۇتىنىــڭ چــۈنكى بــۇ ئــادهتتىكى كىشــىلهر پهقهت بۇ

زامانداشـلىرى يـاكى ئوخشـاش بىـر مىللىتـى ئارىسـىدا . دۈمبىسىنىال كۆرىـدۇ
ھهتتـا بىـر ئادهمنىـڭ روھـى . بولسىمۇ ئورتاق بىر ئۆلچهمده چىڭ تۇرالمايـدۇ

  .دۇنياسىدا، ئۇنىڭ ئۆلچىمىده دهۋىردىن دهۋىرگه ئۆزگىرىش يۈز بىرىپ تۇرىدۇ
ئۇالرنىـڭ . قهلبى ۋه تۇيغۇسى ئهڭ ئۈسـتۈنئۇالرنىڭ ئهخالقى ۋه خولقى، 

سۈپهتلىرىگه بولغان ئىمانى -نىڭ گۈزهل ئىسىمئالالھغا بولغان ئىمانى، ئالالھ
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ــقا ۋه  ــى قىلىش ــى ئهمهللهرن ــۇالرنى ياخش ــئالالھئ ــى ق ــۇ زىمىنن ــالىتهن ب ا ۋاك
-چۈنكى دهل بۇ گۈزهل ئىسـىم. باشقۇرۇشقا ئىلھامالندۇرىدۇ ۋه دهۋهت قىلىدۇ

كسهكلىك، پاكلىق، دىيانهتلىك ۋه ئهيمىنىشلهرگه دهۋهت قىلىش سۈپهتلهر يۈ
ئۇالرنىـڭ ئـاخىرهتتىكى مۇكاپاتقـا . ۋه ئىلھام بىرىشلهر بىلهن تولۇپ تاشـقان

نىڭ مۇكاپـاتى ئالدىـدا، ئالالھبولغان ئىشىنىشى ئېلىپ كهلگهن ئىلھام بىلهن، 
 كۈلپهتلهرنىــــڭ ئۇالرنىــــڭ ئالدىــــدا ھېچنــــېمىگه-بــــۇ دۇنيــــادىكى ئــــازار

ــىگه  ــېچ نهرس ــدا ھ ــا ھاياتى ــۇ دۇني ــايلى، ب ــال قوي ــدىغانلىقىنى دېمهي ئهرزىمهي
نىڭ دهرگاھىغا قايتقان تهقدىردىمۇ، مۆئمىنلهرنىـڭ ئالالھئېرىشمهي تۇرۇپ، 

  . قهلبى ئاللىقاچان ئىنتايىن خاتىرجهم بولغان بولىدۇ
بىــر مــۆئمىن ئىنســانيهتنىڭ . ئۇالرنىــڭ قــانۇنى ۋه تــۈزۈمى ئهڭ ئۈســتۈن

ــد ــۈزۈملىرىگه  قهدىم ــانۇنلىرى ۋه ت ــارلىق ق ــان ب ــۈنگىچه بولغ ــپ بۈگ ىن تارتى
تهپســـىلى قـــاراپ چىقىـــپ، ھهمـــده ئـــۇنى ئىســـالم قـــانۇنى تـــۈزۈمى بىـــلهن 
سېلىشـتۇرغان ۋاقىتتـا، ئـۇ بۇالرنىـڭ ھهممىسـىنىڭ گـۈدهكلهرچه ئۇرۇنــۇش، 
ــىپ  ــا پىش ــالمنىڭ بولس ــا ئىس ــى، ئهمم ــزدىنىش ئىكهنلىكىن ــارغۇالرچه ئى ق

ــدۇيېــتىلگهن قــان ــۇ . ۇن، مــۇكهممهل تــۈزۈم ئىكهنلىكىنــى بايقاي ئــۇ ۋاقىتتــا ئ
ئىگىـزده تـۇرۇپ تـۆۋهنگه قـاراپ، تۇلـۇپ تاشـقان ئىشـهنچ، كۆيۈمچـانلىق ۋه 

كـۈلپهتلهرگه دۇچـار بولغـان، يولـدىن -ئهلهم ۋه ئازار-مېھرىبانلىق بىلهن دهرت
ىك ۋه ئازغان ئىنسانالرغا مۇئامىله قىلىدۇ، ئۇ ئـۆز قهلبىـده پهقهت بهختسـىزل

  .سېزىدۇال ىئازغۇنلۇقتىن ئهۋزهل بولغان ئۈستۈنلۈك تۇيغۇسىن
زور ھهم ھهشهمهتلىك ئهمما ئۆز ئىچىدىن  ،بىرىنچى ئهۋالت مۇسۇلمانالر

مازغا يۆگىلىدىغان جاھالهتپهرهسلىكتىن ئىبارهت بۇ قهغهز يولۋاسقا ۋه ئۇنىـڭ 
داق مۇئـامىله تهرتىپلىـرىگه مۇشـۇن-ئىنسانالرنى قۇل قىلىـدىغان كونـا قائىـده

ماھىيتىــدىن ئېلىــپ ئېيىتقانــدا، جاھالهتپهرهســلىك ھهرگىزمــۇ بىــر . قىلــدى
ــى دهۋرلهرده،  ــى، قهدىمق ــتىن بهلك ــك دهۋر بولماس ــان بهلگىلى ــك بولغ چهكلى

يهت ئىسـالمى ىـبۇگۈنكى كۈنده ياكى كهلگۈسىده بولۇشـتىن قهتئـى نهزهر جهم
ېلىــدىغان چۈشــكۈنلۈك تۇرمــۇش يولىــدىن چهتــنىگهن ۋاقىتتــا قايتــا مهيــدانغا ك

  .ھادىسىدىن ئىبارهت
پارىســالرنىڭ مهشــھۇر قومانــدانى رۇســتهمنىڭ ھهربــي الگىرىــدا، مــۇغىره 

نى شۇرهيىب جاھالهتپهرهسلىك ئىدىيسى، قىمـمهت قارىشـى ۋه تـۈزۈمىگه بئى
  :بۇ ۋهقهنىڭ جهريانى مۇنداق بولغان. تا مانا مۇشۇنداق مۇئامىله قىلدىىقار
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ئىبنــى شــۇرهيب ھهربــي «: قىلىــپ مۇنــداق دهيــدۇئهبــۇ ئوســمان رىــۋايهت 
ئــۇالر ئــۇنى . الگىرنىــڭ دهرۋازىســىدىن كىرىــپ پارىســالرنىڭ ئالــدىغا كېلىــدۇ

بۇل قىلىشقا يوليۇرۇق وئولتۇرغۇزۇپ قۇيۇپ، ئاندىن كېيىن رۇستهمدىن ئۇنى ق
پارىسالر ئۆزلىرىنىڭ ئاجىزلىقىنى يۇشـۇرۇش ئۈچـۈن ھهشـهمهتلىك . سورايدۇ

ــاھ ئورۇ ــۇالر قارارگ ــا ئ ــرگهن ۋاقىتت ــۇرهيب كى ــى ش ــۇپ، ئىبن ــتۇرغان بول نالش
تهق تهييـار تۇرغـان ئىـدى، رۇسـتهم بېشـىغا تـاج كهيـگهن، -ئاللىقاچان تهقمۇ

قهدهم  400-300ئېسىل يېپىنچىالرنى يېپىنغان ئىدى، قومانداننىڭ تهخـتىگه 
ت ئالدىغىچه بولغان يهرگه پـارىس گىلىمـى سـېلىنغان كېلىدىغان يهردىن تهخ

لۇپ، ئهلچىلهر پهقهت گىلهم ئۈستىدىن ماڭغاندا، ئاندىن قومانداننىڭ تهختى بو
ئىبنى شۇرهيب ئۇدۇل ئالدىغا بېرىپ، قومانداننىڭ تهختىـده . ئالدىغا بارااليتتى

ئولتۇردى ھهمده ئۇنىڭ ياستۇقىغا يۆلهندى، پارىسالر ئهھۋالنى كـۆرۇپ قـاتتىق 
ۇيـاق بۇياققـا تارتقۇشـالپ، مگه چۈشۈپ بىرلىكته ئېتىلىپ كىلىپ، ئىساراس

بىــز : شــۇنىڭ بىــلهن مــۇغىره. مــۇغىره ئىبنــى شــۇرهيبنى يهرگه بېســىۋالدى
ئهسلىده سىلهرنى كهڭ قۇرساق مىللهت دهپ ئاڭلىغان ئىدۇق، لـېكىن بۈگـۈن 
مهن دۇنيادا سىلهردىنمۇ ھاماقهت ئادهملهرنىـڭ يوقلـۇقىنى كۆرىـۋاتىمهن، بىـز 

ڭ بىر قىسىم كىشىلىرىمىز يهنه بىر قىسىم ئهرهبلهر ھهممىمىز باراۋهر، بىزنى
كىشــىلىرىمىزنى قــۇل قىلمايــدۇ، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ئــۇرۇش پــارتلىمىغۇچه 

ــدۇ ــداق قىلماي ــز ئۇن ــۆز . ھهرگى ــاش ئ ــزگه ئوخش ــىلهرنىمۇ بى ــى س مهن تېخ
تهۋهلىـــرىگه بـــاراۋهر مۇئـــامىله قىلىـــدۇ دهپ ئـــويالپتىمهن، ســـىلهرنىڭ ئهڭ 

ى سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىكـى بىـر قىسـىم ياخشىسى مهن كېلىشتىن ئىلگىر
جـايىنى ئىكهنلىكىنـى ماڭــا وكىشـىلهرنىڭ يهنه بىـر قىسـىم كىشــىلهرنىڭ خ

لهرنىڭ ئـاراڭالردا ىبـۇ خىـل قۇللـۇق سـ. ئالدىن ئۇقتۇرۇشۇڭالر كېـرهك ئىـدى
ھهرگىزمۇ ئۇزۇنغا بارمايدۇ، شۇنداقال بىز سىلهرنىڭ قىلمىشىڭالرنى مهڭگـۈ 

ۇ يهرگه ئـۆزهمچه كهلمىـدىم، بهلكـى سـىلهر مېنـى بۈگۈن مهن بـ. دورىمايمىز
ڭالرنىڭ جهڭگىۋارلىقىنىڭ ىتهكلىپ قىلىپ كهلدىڭالر، مهن سىلهرنىڭ قوشۇن

بوشىشىپ كهتكهنلىكىنى بىلدىم، سىلهر مۇقهررهر يىڭىلىسلهر، چۈنكى دانا 
ھۆكۈمرانلىق ھهرگىزمۇ بۇنداق قىلىقالرغا يول قويماسلىقى ۋه بۇنداق كاللىسى 

  .دهپ توۋلىدى» .ادهملهرنى ئىشقا قويماسلىقى كېرهكئاددى ئ
قادىسسـىيه جېڭـى ھارپىسـىدا، رهبىــئه ئىبنـى ئـامىر رۇسـتهم ۋه ئۇنىــڭ 

  : مۇھاپىزهتچىلىرى ئالدىدا ئوخشاشال تهۋرهنمهي تۇردى، بۇ ۋهقه مۇنداق بولغان
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قادىسسىيه جېڭى ئارلىقىدا، سهئىد ئىبنى ۋهققاس رهبىئه ئىبنى ئامىرنى 
رۇستهم بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئۆزنىڭ -وشۇنىنىڭ قوماندانى گېنىرالپارىس ق

ــگهن ۋاقىتتــا، ئۇنىــڭ تهختــى . ئهلچىســى قىلىــپ ئهۋهتتــى ئىبنــى ئــامىر كهل
يۆلىنىدىغان ياستۇقالر ۋه يىپهك گىلهملهر بىلهن بېزهلگهن بولۇپ، قىممهتلىك 

ۇلغـان، تهخت ئۈسـتىگه پادىشـاھلىق تـاجى قوي. گۆھهرلهر جۇاللىنىپ تۇراتتى
رۇسـتهم ئـالتۇن ھهل . يهنه نۇرغۇن نهپىس بۇيۇمالر بىلهن زىننهتلهنگهن ئىـدى

بىرىلگهن تهخىت ئۈستىده ئولتـۇراتتى، لـېكىن رهبىـئه خـۇرۇم كېـيىم تۇمـۇر 
ساۋۇت كهيگهن، ئۇرۇق ئاتقا مىنگهن بولۇپ، ئۇنىڭ ئېتى تاكى گىلهمنىڭ بىر 

ىۋهردى، ئاندىن كېـيىن ئـۇ بۇرجىكىگه دهسسىگهنگه قهدهر ئالدىغا قاراپ مېڭ
يـاراق كۆتـۈرگهن، -ئـۇ قولىـدا قـۇرال. ئېتىدىن چۈشۈپ، ئېتىنى باغالپ قويدى

ئۇچىسىغا تۆمۈر ساۋۇت كهيگهن ھالهتته رۇستهم بىلهن سۆزلهشمهكچى بولدى، 
مهن بـۇ «: دېدى، ئـۇ» قورالىڭنى تاشال«: بۇنى كۆرگهن مۇھاپىزهتچى ئۇنىڭغا

كى سىلهر مېنى تهكلىپ قىلىـپ ئهكهلـدىڭالر، يهرگه ئۆزهمچه كهلمىدىم، بهل
رۇسـتهم . دېـدى» .سىلهر ئارلىشالمايسىلهر، بولمىسا، مهن قايتىپ كېـتىمهن

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ قولىــدا . دېـدى» ئـۇنى كىرگىلـى قويـۇڭالر«: بـۇنى ئـاڭالپ
ــتىن  ــر تهرهپ ــانچىپ، بى ــى س ــتىن گىلهمن ــر تهرهپ ــۈرۈپ، بى نهيزىســىنى كۆت

سىلهرنىڭ بۇ «: رۇستهم ئۇنىڭدىن. ىغا قاراپ ماڭدىنهيزىسىگه تايىنىپ  ئالد
دهپ سورىدى، رهبىئه ئىبنـى ئـامىر » يهرگه كېلىشتىكى مهخسىتىڭالر نېمه؟

خالىغان بهنـدىلىرىنى ئىنسـاننىڭ  ئالالھبىزنى ئهۋهتتى، بىز  ئالالھ«: ئۇنىڭغا
ۇ غىال چوقۇنۇشقا يۈزلهندۈرىمىز، بئالالھئىنسانغا چوقۇنىشىدىن قوتۇلدۇرۇپ، 
ئاخىرهتنىــڭ ســائادىتىگه، ھهر خىــل -دۇنيانىــڭ بهختســىزلىكىدىن، دۇنيــا

  .دهپ جاۋاپ بهردى» دىنالرنىڭ زۇلمىدىن ئىسالمنىڭ ئادالىتىگه يۈزلهندۈرىمىز
لېكىن، نۇرغـۇن ئۆزگىرىشـلهر بولـدى، بۈگـۈنكى كۈنـدىكى مۇسـۇلمانالر 

. هن قىلـدىقىزىل بويسۇنغۇچىنىڭ ھالىتىنى نامـاي-ماددى كۈچلهر ئالدىدا قېپ
ئۇنــــداقتا، ئــــۇنى ئويغۇتــــۇپ، مۆئمىننىــــڭ ئهڭ ئۈســــتۈن ئىكهنلىكىنــــى 

بىر مۆئمىن بولۇش سۈپىتى بىـلهن . ئۇنتۇماسلىقىنى سهمىگه سېلىش كېرهك
تاشـقان ئىشـهنچ بىـلهن -ئۇ، ئىگىزده تۇرۇپ تۈۋهنگه نهزهر سـېلىپ، تولـۇپ

هتكه قـاراپ رهقىپلىرىگه مۇئامىله قىلىپ، جاھالهتپهرهسلىكنىڭ پهقهت ھـاالك
شۈبھىسـىز -ئېتىقادنىڭ شـهك-ماڭغان دهۋر ھادىسىسى ئىكهنلىكىگه، ئىمان

ئېتىقادنىـڭ غهلـبه -ئىمـان. زهپهر قۇچىدىغانلىقىغا قهتئى ئىشـىنىش كېـرهك
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قىلىشــــى ئاللىقاچــــان پۈتــــۈۈۋېتىلگهن بىــــر ئىــــش بولــــۇپ، مــــۆئمىنلهر 
ىڭ پهقهت ئۇ كىشىلهرن. جاھالهتپهرهسلىككه ھهرگىز باش ئهگمهسلىكى الزىم

ــلهن  ــان بىرىشــى بى ــڭ قۇرب ــا ئۆزىنى ــدىغانلىقىغا، ئهمم ــۈپ كېتى ــۇده ئۆل بىھ
شهرهپكه ئېرىشـىدىغانلىقىغا قهتئـى -شېھىتلىكتىن ئىبارهت پهۋقۇلئادده شان

مۆئمىن بۇ دۇنيادىن ئايرىلسا پهقهت جهننهتكه قاراپ ماڭىدۇ، . ئىشىنىش الزىم
اخقا قـاراپ ماڭىـدۇ، ئىككىسـى ئهمما ئۇنىڭ رهقىبى بۇ دۇنيادىن ئايرىلسا دوز

نىڭ چـاقىرىقىنى ئالالھمۆئمىن ئۇلۇغ ! ئوتتۇرسىدىكى پهرق نېمه دېگهن چوڭ
   ئاڭلىغان،
  :مۇنداق دهيدۇ ئالالھ

                                   

                                       

                                    

                  
ىپ شهھهرلهرده كېز) مال، ئابرۇي، مهرتىۋه ئىزدهش يۈزىسىدىن-پۇل(نىڭ ركاپىرال«

بۇ ئازغىنه بهھرىمهن بولۇشتۇر، كهلگۈسىده ئۇالرنىڭ جايى . يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن
پهرۋهردىگارىغا تهقۋادارلىق قىلغان كىشىلهر ! ئۇ نېمه دېگهن يامان تۆشهك. جهھهننهم بولىدۇ

. قالىدۇ ۈئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتتىن بهھرىمهن بولۇپ، ئۇ يهرده مهڭگ
يهنى مۇكاپات (نىڭ دهرگاھىدىكى نهرسىلهر ئالالھ. پىدىن بولغان كۈتۈۋېلىشتۇرىتهر ئالالھ، بۇ

كۇففارالر بهھـرىمهن بولغـان باقاسـى يـوق ئـازغىنه (ياخشى بهندىلهر ئۈچۈن ) ۋه ھۆرمهت
  )ئايهت 198-196ئال ئىمران  سۈره( ».ئارتۇقتۇر) راھهتتىن

اڭ، قىممهت قاراش ۋه ئىجتىمائى جهمىيهتته ئهۋج ئالغان ئهقىده، ئىدىيۋى ئ
ئېتىقادى، دۇنيا قارىشى، قىممهت -تۈزۈملهرنىڭ ھهممىسى مۆئمىننىڭ ئىمان

قارشى، گهرچه مۇشـۇنداق بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ -ئۆلچىمى بىلهن پۇتۇنلهي قارمۇ
  .ئۈستۈنلۈك تۇيغۇسى يهنىال باشتىن ئاخىر ئۇنىڭغا ھهمراھ بولىدۇ

بۇنداق بولغانـدا، . ز مهۋقهده تۇرىدۇبۇ جاھالهتپهرهسلهر پهقهت نۇمۇسسى
-تاشـقان ئىشـهنچ ۋه قهدىـر-ئىگىزده تۇرۇپ پهسكه نهزهر سېلىپ، تۇلـۇپ
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قىممهت بىلهن ئىپتىخارلىنىپ، مېھرىبانلىق ۋه كۆيۈمچانلىق بىلهن ئۇالرغا 
ــۇالرنى  ــدىن، ئ ــۇر قاتلىمى ــڭ قهلبىنىــڭ چوڭق ــدۇ، مۆئمىننى ــامىله قىلى مۇئ

ــپســائادهتكه يېــتهكله-بهخىــت ــالى ، ئ ــات كهچۈرىۋاتقــان ئ ۇالرنى ئــۆزى ھاي
  .ئۇپۇقالرغا يۈكسهلدۈرۈش ئارزۇسى كۈچلۈك ئۇرغۇپ چىقىدۇ

ساختىلىق داۋراڭ سالىدۇ، ھۆكۈرهيـدۇ، جـان تالىشـىدۇ، پوپـوزا قىلىـدۇ، 
زىنى پهردازالپ بۇنىڭ بىلهن ئۆزى يۇشـۇرغان ئۆياسالما كۈچ قودىرىتى بىلهن 

ئهمما مـۆئمىن . زىل ماھىيىتىنى ياپىدۇيىرگىنىشلىق ھهقىقى قىياپىتىنى، ره
ئىگىزده تۇرۇپ تۈۋهنگه قاراپ، تۇلۇپ تاشقان ئىشهنچ بىلهن ساختىلىقنىڭ 
ســهكراتتا جــان تالىشــىۋاتقانلىقىنى كــۆرۈپ يېتىــدۇ، ســاختىلىق تهرپىــدىن 

شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ ھهم . ئهخمهق قىلىنغان كىشىلهر توپىنى كۆرۈپ يېتىدۇ
ئۇ ئۆزى چىڭ تۇرغان ھهقىقهتكه قارتا قهتئـى . دۇبوشاشمايدۇ ھهم قايغۇرماي

ئـۆزى ئىنـتىلگهن يولـدا  دىمـىئىنتىلىشتىن قىلچه بوشاشـمايدۇ، ئۇنىـڭ قه
قهتئىلىك بىـلهن ئالغـا ئىلگىرلهيـدۇ، ئۇنىـڭ ئـازغۇن يـولالردىكى ئهخـمهق 

  .ئاجىزالشمايدۇ ۇقىلىنغان كىشىلهرنى توغرا يولغا يېتهكلهش ئارزۇسى مهڭگ
ــيهت چۈشــكۈ ــدى-ن نهپســىجهمى ــگه غهرق  بول ــاكى . خاھشــى ئىچى ت

. ئىسـتهكلهر خالىغـانچه قويۇۋېتىلـدى-جىنايهت پاتقىقىغـا پـاتقۇچه، ئـارزۇ
كىشـهنلهر ۋه . مۇشۇنداق تۇرۇپ كىشـىلهر ئـۆزلىرىچه راھهت سـۈرۈۋاتىمىز

ئاســارهتتىن قوتۇلــۇپ ئهركىـــنلىككه ئېرىشــتۇق دهپ قارايـــدۇ، بــۇ خىـــل 
ھالهتتىكى ماددىدىنال ئىبارهت بولۇپ، قانۇنغـا  جهميهتته، قانۇن پهقهت ئۆلۈك

ھاالۋهتلهرنىــڭ ھهممىســى -ئىشــرهت ۋه ھـوزۇر-تاقاشـمىغان بــارلىق ئهيشـى
قانۇنلۇق بولۇپ، كىشىلهر چۈشكۈنلۈك پاتقىقىغا چوڭقۇر پاتقان، ئهمما بىر 
مــۆئمىن ئىگىــزده تــۇرۇپ تــۆۋهنگه قــاراپ، تولــۇپ تاشــقان ئىشــهنچ بىــلهن 

ۆمگهن كىشىلهرگه نهزهر سـالىدۇ، ئـۇ ئـۆزىنى يـۇقىرى جىنايهتكه چوڭقۇر چ
ئورۇنغا قويـۇپ، ھهم بوشاشـمايدۇ ھهم قايغۇرمايـدۇ، ئـۇ تېتىغـان ئىماننىـڭ 
لهززىتى ۋه ئېتىقادىنىڭ شىرىنلىكى ئـۇنى بۇالرنىـڭ ھهممىسـىدىن ئۈسـتۈن 

پـاكىزه -قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ روھـى قايمۇقۇشـقا ئۇچرىمايـدۇ، پـاك
  .ېلىپ پاسكىنا پاتقاققا كىرمهيدۇملهرنى سىكىي

دىننى گۈزهل ئهخالقالرنى، ئالى قىممهت قاراشالرنى، گۈزهل غايىلهرنى ۋه 
بارلىق گۈزهل، پاك نهرسىلهرنى چۆرۈپ تاشلىغان جهمىيهتته، بىر مۆئمىننىڭ 
ئـۆز دىنىـدا مۇسـتهھكهم تۇرىشـى، خــۇددى قۇلىـدا چـوغنى تۇتـۇپ تۇرغانغــا 
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ئۇنىــڭ مهيــدانىنى مهســخىره قىلىــدۇ، ئۇنىــڭ  ئوخشــايدۇ، ئهممــا كــاپىرالر
بىر ... ئىدىيۋى ئېڭىنى مازاق قىلىدۇ، ئۇنىڭ دۇنيا قارىشىنى زاڭلىق قىلىدۇ

مۆئمىن ئىگىزده تۇرۇپ تۆۋهنگه قاراپ، تولـۇپ تاشـقان ئىشـهنچ بىـلهن بـۇ 
مهسخىره قىلغۇچى، مازاق قىلغۇچى، زاڭلىق قىلغۇچىالرغا مۇئامىله قىلغان 

ــارالق  ۋاقىتتــا، يهنه ــېمه ئــۇنى روھســىزالندۇرااليدۇ؟ خــۇددى قهدىمــى ھهم پ ن
نىـڭ پهيغهمبىـرى نـوھ ئالالھئېتىقادنىڭ داغـدام يولىـدا ئالغـا ئىلگىـرلىگهن 

  :ئهلهيھىسساالم دىگهنگه ئوخشاش، نوھ ئهلهيھىسساالم مۇنداق جاكاراليدۇ

                                      

                                  
كېلىچهكــته ســىلهر غهرق (بىزنــى مهســخىره قىلســاڭالر ) بۈگــۈن(ئهگهر ســىلهر «

سۈره ( »، سىلهر بىزنى مهسخىره قىلغاندهك بىزمۇ سىلهرنى چوقۇم مهسخىره قىلىمىز)قىلىنغاندا
  )يهتئا-38ھۇد 

ـــۆئمىن  ـــى ئالالھم ـــدىكىلهرنىڭ ھهقىق ـــارالق يول ـــىدىن پ ـــڭ ۋهھىيس نى
  :مۇنداق دهيدۇ ئالالھىسىنى، شهرمهندىلهرنىڭ  ئاقىۋىتىنى كۆرىۋالىدۇ، نهتىج

                               

                                            

                                        

                                   

                                  
ئۇالرنىڭ ) مۆئمىنلهر(كۆلهتتى، ) مهسخىره قىلىپ(كاپىرالر ھهقىقهتهن مۆئمىنلهرنى «
مۆئمىنلهرنىڭ (ئارا كۆز قىسىشاتتى، ئۆيلىرىگه قايىتقاندا -ن ئۆتكهنده، ئۇالر ئۆزىئالدىد

بۇالر شهكسىز «: مۆئمىنلهرنى كۆرگهنده. مهززه قىلغان ھالدا قايتىشاتتى) ىپغهيۋىتىنى قىل
يهنى (بۈگۈن . ئۇالر مۆئمىنلهرنى كۆزىتىشكه ئهۋهتىلگىنى يوق. دېيىشهتتى» ئاداشقانالر
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تهخىتلهرده ) ئېسىل(ھالىغا ) كاپىرالرنىڭ(مۆئمىنلهر كاپىرالردىن كۆلىدۇ، ) قىيامهت كۈنى
مهسخىره قىلغان قىلمىشلىرىنىڭ جازاسـىنى ) كاپىر مۆئمىنلهرنى. (يدۇئولتۇرۇپ نهزهر تاشال

  )ئايهت 36-29مۇتهففىفىن سۈره ( »تارتتىمۇ؟
بىزگه كاپىرالرنىڭ مۆئمىنلهرگه قويغـان  ئالالھئىلگىرى، ئۇلۇغ قۇرئاندا 

  :سوئالىنى بايان قىلىپ بهردى

                                          

                           
: ئۇالرغا بىزنىڭ روشهن ئايهتلىرىمىز تىالۋهت قىلىنغـان چاغـدا، كـاپىرالر مـۆئىنلهرگه«

 »دىدى» ئىككى گوروھتىن قايسىسىنىڭ ئورنى ياخشى؟ قايسىسىنىڭ سورۇنى گۈزهل؟«
  )ئايهت-73مهريهم سۈره (

قايسى گۇرۇھنىڭ ئورنى ئۈسـتۈن؟ ئـۆزىنى بهك چـوڭ چـاغالپ مـۇھهممهد 
ئهلهيھىسســاالمنىڭ ئهلچىلىكىنــى ئىنكــار قىلغــانالرنىڭمۇ يــاكى مــۇھهممهد 
ــى  ــۇ؟ زادى قايس ــقان كهمبهغهللهرنىڭم ــا توپالش ــاالمنىڭ ئهتراپىغ ئهلهيھىسس

ر ئىبنـى ھىشـام، ۋهلىـد مىـهگورۇھنىڭ ئورنى ئۈستۈن؟ نهزر ئىبنـى ھـارىس، ئ
قاتـارلىقالرنىڭمۇ؟ يـاكى بىـالل،  ⑨ئىبنى مۇغىره ۋه ئهبۇ سوفيان ئىبنـى ھهرب

ئهجهبا پهيغهمبىرىمىزنىڭ تهشۋىق قىلغىنى  ⑩ئهممار، سۇھهيب خهببابنىڭمۇ؟
خهۋهر ئهمهسمۇ؟ ئهجهبا پهيغهمبىرىمىزگه ئهگهشكهنلهر ئاشۇ قۇرهيىش -خوش

-ھهم تهسىرى بولمىغان بىـر ئـاددى ئـۆيگه قهبىلىسى ئىچىدىكى ھهم ھوقۇقى
يهنى ئهرقهمنىڭ ئۆيىگه جهم بولغـان مـۆئمىنلهر ئهمهسـمۇ؟ ئهجهبـا ئۇنىڭغـا 

شهرهپكه شۇنداقال سهلتهنهتلىك -قارشى تۇرغۇچىالر، ھوقۇق، مهرتىۋه ۋه شان
  سورۇنغا ئىگه بولغان ئاشۇ ئاقسۇڭهكلهر ئهمهسمۇ؟
ــۇ دۇنيانىــڭ مهنتىقىســى، ھ ــقهتهن ب ــالى ئــۇ ھهقى ــرلهرده ئ هرقايســى دهۋى

                                     
ــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالمنىڭ  ⑨ ــا م ــى ۋاقىتت ــىنىڭ ھهممىســى ئهين ــۆت كىش ــۇ ت ب

ــالمنى تهشــۋىق قىلىشــىغا قارشــى تۇرغــان مهككىنىــڭ قــۇرهيش ئاقســۇڭهكلىرى  ئىس
ئىچىـدىكى ئۇچچىغــا چىققــان جاھىــل ئۇنسـۇرالر بولــۇپ، ئــۇالر ئهڭ ئــاخىرى ھهممســى 

  .چه ئاقىۋهتكه دوچار بولدىشهرمهندىلهر
ــــۆت نهپهر ســــاھابىالرنىڭ ھهممىســــى قهيســــهرلىك بىــــلهن مــــۇھممهد  ⑩ بــــۇ ت

ئهلهيھىسساالمغا ئهگهشكهن كهمبهغهللهر بولـۇپ، بۇالرنىـڭ ئىچىـده بىـالل ئىفـوفىيهدىن 
  .كهلگهن قارا تهنلىك، سۇھهيب بولسا رىملىق ئىدى) ھهبهشىستاندىن(
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ــدىغان كىشــىلهرنىڭ مهنتىقىســى ــى كۆرهلمهي مۆئمىننىــڭ ســاختا . پهللىلهرن
ـــڭ ئادالهتســـىزلىكى،  ـــامىلالر، ھۆكۈمرانالرنى بىـــزهكلهر، ئېزىقتۇرغـــۇچى ئ

ھاالۋهتنىـڭ چىللىشـى، بىۋاسـته -يېنىغا تارتىشى، ھوزۇر-پادىشاھالرنىڭ ئۆز
ـــارلىقالردى ـــى قات ـــڭ قىڭغىرلىق ـــۇ تۇيغۇلىرىنى ـــىدا، ھهقىقهتهنم ن قوتۇلىش

ــارئالالھ ــى ب ــڭ ھېكمىت ــان. نى ــا-ئىم ــۆرهش، جاپ ــا پهقهت ك ــاد بولس -ئېتىق
ئۇنداقتا، ئۇنى ياخشى ... مۇشهققهت، جىھاد ۋه ئۆزىنى بېغىشالشتىن ئىبارهت

ئـۇ قهلبىـدىن قهتئـى ئىشـهنگهن، ! كۆرىدىغانالر باتۇرلۇق بىلهن ئالغا باسـايلى
ــان پهقهت پۈ ــۆيگهن ئىم ــزغىن س ــلهن قى ــۇدى بى ــۈن ۋۇج ــائهت ئالالھت ــا ئىت غ

قىلىشـــتۇر، ھهرگىزمـــۇ كىشـــلهرنىڭ ياخشـــى كۆرۈشـــنى ئىـــزدهش، يـــاكى 
كىشىلهرنىڭ ئۆزلىرى تۈزۈۋالغان قىممهت قاراش ۋه بۇ دۇنيانىڭ مهنپهئىتىنـى 

ــپهئهت ۋه قــورۇق خىيالغــا مهپتــۇن ! قوغلۇشــۇش ئۈچــۈن ئهمهس ئۇنــداقتا، مهن
كۆمـۈش -ىننهتكه ئىنتىلگۈچىلهر، ئالتۇنز-شهرهپ ۋه زىبۇ-بولغۇچىالر، شان

نىڭ مىزانىدا بىر تىيىنغا ئهرزىمهيـدىغان ئالالھدۇنياغا چوقۇنغۇچىالر، -ۋه مال
تهرتىپلىرىنـى ئولۇغاليـدىغانالر ئىمانـدىن يىـراقالپ -بۇ دۇنيانىڭ كونـا قائىـده

  ! كېتىۋهرسۇن
ــى ۋه  ــدىيۋى ئېڭ ــمهت قارىشــى، ئى ــڭ قىم ــۆئمىن ئۆزىنى ــقهتهن، م ھهقى

ىمىنى بــۇ دۇنيــادىكى كىشــىلهرنىڭ تهرپىــدىن قوبــول قىلمايــدۇ، ھهتتــا ئــۆلچ
كىشىلهرنىڭ باھاسى ئىچىدىن تهسهللى تېپىشنى ئارزۇ قىلمايدۇ، ئهكىسچه، 

ــارى ــانىيهتنىڭ پهرۋهردىگ ــۈل ئىنس ــىنى پۈتك ــڭ ھهممىس ــۇ بۇالرنى ــالالھ-ئ  ئ
 ئـالالھ، نىڭ غهمخورلۇقى ئۇنى قانائهتلهندۈرىدۇئالالھ. تهرپىدىن قوبۇل قىلىدۇ

ئـۇ بوالرنىـڭ ھهممىسـىنى ئىنسـانالرنىڭ نهپسـى خاھىشـى . ئۇنىڭغـا كۇپـايه
ئىچىدىن قوبۇل قىلمايدۇ، چۈنكى ئهگهر بۇنداق بولغاندا ئۇ نهپسى خاھىشنىڭ 
ـــۇ بۇالرنىـــڭ  ئۆزگىرىشـــىگه ئهگىشـــىپ تهۋرىنىـــپ قالىـــدۇ، ئهكىســـچه، ئ

لتاشـــتهك ھهممىســـىنى ھهم تهۋرهنمهيـــدىغان ھهم ئېغىـــپ كهتمهيـــدىغان ئويۇ
ئـۇ . مۇستهھكهم بولغان مهڭگۈلۈك ھهقىقهت ئۆلچىمى ئىچىدىن قوبۇل قىلىدۇ

بۇالرنىڭ ھهممىسىنى چهكلىك ھهركهتلىنىـدىغان ئاخىرىـدا ۋهيـران بولىـدىغان 
دۇنيـــادىن قۇبـــۇل قىلمايـــدۇ، ئهكىســـچه بۇالرنىـــڭ ھهممىســـى كائىناتنىـــڭ 

ئۇنىڭ . چىقىدۇ مهۋجۇتلىقىنىڭ  ماھىيىتى ئىچىدىن ئۇنىڭ قهلبىگه ئۇرغۇپ
بىلهن پۈتكۈل ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى، ھهقىقهتنىڭ ئۆلچىمى، مهۋجۇتلۇق 
مهنبىئى بىرلىشىپ كهتـكهن ۋاقىتتـا، ئۇنىـڭ ئىرادىسـى قانـداقمۇ بوشىشـىپ 



 234

  كهتسۇن؟ ئۇ قهلبىده قانداقمۇ قايغۇرسۇن؟ 
ــگه ــكه ئى ــۇ ھهقىقهت ــىزكى، ئ ــا ... شۈبھىس ــتىن قالس ــداقتا ھهقىقهت ئۇن

دۇنياغـا، -قتىن باشقا يهنه نېمه بار؟ ئازغۇنلۇق ھوقۇق ۋه كۈچكه، مالئازغۇنلۇ
 لـېكىن بـۇالر! ئۇنى قوغالشقۇچىالر ۋه ئهگهشـكۈچىلهرگه ئىـگه بولىۋهرسـۈن

مـــۆئمىن شۈبھىســىزكى ھهقىقهتــكه ئىـــگه، ! ھهقىقهتنــى ئۆزگهرتهلمهيــدۇ
ن ۋاز ھهقىقهتتى مۆئمىن ھهرگىزمۇ. ھهقىقهتتىن قالسا پهقهت گۇمراھلىقال بار

بولىشـى،  يۋهزىيهتنىـڭ قانچىلىـك جىـدد. كېچىپ گـۇمراھلىقنى تاللىمايـدۇ
ــۆئمىن  ــى نهزهر، پهقهت م ــىدىن قهتئ ــالىق بولىش ــك جاپ ــارائىتنىڭ قانچىلى ش

  .كېچىپ گۇمراھلىققا ئهگهشمهيدۇۋاز بولىدىكهن، ئۇ ھهرگىزمۇ ھهقىقهتتىن 
   :مۇنداق دهيدۇ ئالالھبۇ ھهقته 

                                        

                                    

                 
ىزنى تـوغرا يولـدىن بىزنى ھىدايهت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىم! پهرۋهردىگارىمىز«

شۈبھىســىزكى، ســهن . بورىــۋهتمىگىن، بىــزگه دهرگاھىڭــدىن رهھــمهت بېغىشــلىغىن
شۈبھىسىزكى، كېلىشى ! پهرۋهردىگارىمىز. بهكمۇ بېغىشلىغۇچىسهن) بهندىلىرىڭگه ئاتاالرنى(

ــده  ــان كۈن ــىز بولغ ــده(شهكس ــامهت كۈنى ــدىغان قىي ــى ھېســاپ ئېلىنى ــىلهرنى ) يهن كىش
 9- 8 ئال ئىمران سۈره( ».ۋهدىسىگه خىالپلىق قىلمايدۇ ئالالھىسىزكى، شۈبھ. توپلىغۇچىسهن

  )ئايهت
  

  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
  
ــادتىن... («. 1 ــۈن ) جىھ ــانالر ئۈچ ــېھىت بولغ ــاڭالر، ش بوشىشــىپ قالم

دېـگهن » ...قايغۇرماڭالر، ئهگهر مۇئمىن بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسـىلهر
  .نىڭ مهنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر»ئۈستۈنلۈك«ئايهتته بايان قىلىنغان 

  يۇقىرىقى ئايهت قايسى ئىككى مهسىلىنى ھهل قىلدى؟. 2
  .مۇئمىنلهر قايسى جهھهتلهردىن ئۈستۈن؟ تهپسىلىي بايان قىلىڭ. 3
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ــداق . 4 ئۈســتۈنلۈك قارىشــىغا ئىــگه مــۇئمىنلهر جاھالهتپهرهســلهرگه قان
  پوزىتسىيىده بولىدۇ؟

  چۈشىنىدۇ؟ ئېتىقادىنى قانداق-مۇئمىن ئىمان. 5
مۇئمىن ئۆزىنىڭ قىمـمهت قارىشـى، ئىـدىيىۋى ئېڭـى ۋه ئـۆلچىمىنى . 6

  قهيهردىن قوبۇل قىلىدۇ؟
  

  يول، بۇ يهرده

  :مۇنداق دهيدۇ ئالالھ
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ئاسمان بىلهن، قىيامهت كۈنى بىلهن، جۈمه كۈنى بىلهن،  بۇرۇجالرنىڭ ئىگىسى بولغان«
لداپ ۇئۇ ئورهكلهر الۋ. ھارپا كۈنى بىلهن قهسهمكى، ئورهكلهرنىڭ ئىگىلىرىگه لهنهت بولسۇن

ئهينى ۋاقىتتا ئۇالر ئورهكلهر ئۈستىده ئولتۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭ . تۇرغان ئوتالر بىلهن تولدۇرۇلغان ئىدى
شلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتى، ئۇالر مۆئىمىنلهرنى پهقهت غالىپ، مهدھيهگه مۆئمىنلهرگه قىلىۋاتقان ئى

ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پادىشاھلىقى . غا ئىمان ئېيتىقانلىقى ئۈچۈنال يامان كۆردىئالالھاليىق 
مۆئمىن ئهر ۋه مۆئمىن . ھهممه نهرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ئالالھ. ھهقىقهتهن الالغا خاستۇر

نكهشلىك قىلغاندىن كېيىن، كۇپرىدىن قايتمىغانالر، شۈبھىسىزكى، جهھهننهمنىڭ ئايالالرغا زىيا
ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى . ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرغا ئوت بىلهن ئازاب قىلىنىدۇ

. قىلغانالر، شۈبھىسىزكى، ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه  سازاۋهر بولىدۇ
) خااليىقنى( ئالالھ. شۈبھىسىز قاتتىقتۇر-پهرۋهردىگارىڭنىڭ جازاسى شهك. بهخىتتۇر بۇ چوڭ

مۆئمىن ( ئالالھ. تىرىلدۈرىدۇ) يهنى ئۆلگهندىن كېيىن ئۇالرنى(ھهقىقهتهن يوقتىن بار قىلىدۇ 
دوسىت تۇتقۇچىدۇر، ئهرىشنىڭ ) ئۇالرنى. (مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر) بهندىلهرنىڭ گۇناھىنى

  )ئايهت 16-1بۇرۇج سۈره ( ».ناھايىتى ئۇلۇغدۇر، خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇرئىگىسىدۇر، 
» بۇرۇج«ئورهكلهر ئىگىلىرى ھهققىدىكى ھېكايه خۇددى قۇرئاننىڭ سۈره 

ن دۇنيادا ھهرقايسى ماكـان ۋه ھهرقايسـى ۈتۈتا بايان قىلىنغىندهك، ھهقىقهتهن پ
هرزىيــدىغان بىــر زامانــدا ئىســالمى ئېتىقــاد دهۋهتچىلىــرى ئــۆرنهك قىلىشــقا ئ

قۇرئان بۇ ۋهقهلىكنڭ ئهدهبى ئىستىلىنى تهرتىپلىك بايان قىلىـپ، . ھهقىقهت
ئــۇزاق مۇســاپىلهر لىنيهســىنى ســۈرهتلهپ، ئىســالمى دهۋهتنىــڭ مــاھىيىتىنى 
تهسۋىرلهپ بېرىدۇ، كىشىلهرنىڭ بۇ دهۋهت جهريانىدكى رۇلى شۇنداقال بۇ كهڭ 

يهرشـارىدىنمۇ كهڭ، پۈتكـۈل دۇنيـا بـۇ جهڭ مهيـدانى پۈتكـۈل ( جهڭ مهيدانىـدا 
ــۇر ــارلىق ئىشــالردا ) تۇرمۇشــىدىنمۇ چوڭق ــان ب ــالى بولغ ــرىش ئېھتىم ــۈز بى ي

مۆئمىنلهر ئۇچۈن يول بهلگىسىنى يۇرۇتۇپ بېرىپ، ئۇالرنىڭ روھى دۇنياسىنى 
نىڭ ھىكمىتى ئىچىده ئالالھيۈز بېرىشنى تهقدىر قىلغان،  ئالالھقۇرالالندۇرۇپ 

  .شالرنى كۈتىۋالىدۇساقالنغان بارلىق ئى
غــا ئالالھبولــۇپ، ئــۇالر  ۋهقهلىــكئـۇ بىــر بۈلــۈك مــۆئمىنلهر ھهققىــدىكى 

ــۇق ــى ئۇچ ــان ھهقىقهتن ــاد قىلغ ــۆزلىرى ئېتىق ــده ئ ئاشــكارا -ئىشــهنگهن ھهم
شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر دۈشـمهنلهرنىڭ زىيانكهشـلىكىگه دۇچـار . جاكارلىغان

ۇلۇق قىلىپ، ھهقىقهتكه ۋه زۇمب-ئۇ ئهبلهخلهر جاھانغا پاتماي، زورلۇق. بولدى
ــق  ــيهگه اليى ــادىر، مهدھ ــگه ق ــارهت ئالالھھهممى ــتىن ئىب ــاد قىلىش ــا ئېتىق غ

نىـڭ ئىنسـانىيهتكه ئاتـا ئالالھكىشىلىك ھوقۇقنى زۇرلۇق بىلهن تارتىۋالىـدۇ، 
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ـــردقىلغـــان قه ـــڭ -ى ـــده مۆئمىنلهرنى قىممىتىنـــى دهپســـهنده قىلىـــدۇ، ھهم
لىق ئهھۋالىنى تاماششا قىلىدۇ، زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان چاغدىكى ئېچىنىش

  !ئۇالرنىڭ ئوتتا كۆيىۋاتقان كۆرۈنىشىدىن قاقاھالپ كۆلۈشىدۇ
ئىمـان . بۇ قهلىبلهر  ئىمـان ئـارقىلىق زىيانكهشـىكتىن ئۈسـتۈن كهلـدى 

ئارقىلىق ھاياتنى بويسۇندۇردى، ئـۇالر  تـاكى الۋۇلـداپ تۇرغـان ئوتتـا كۆيـۈپ 
لهن ئوت ئارقىلىق سالغان تهھتىدى ئۆلگىچه، بۇ ئهبلهخلهرنىڭ ۋهھشىلىك بى

  .ئالدىدا تىز پۈكمهي، ئۆز دىنىدىن ۋاز كهچمىدى
ھاياتقــا . بـۇ قهلىـبلهر ھاياتلىقنىـڭ ئــۆزلىرىنى قـۇل قىلىشـتىن قۇتۇلـدى

ــرى ــۈم -بولغــان مېھ ــل ئېچىنىشــلىق ئۆل ــۇ خى ــدىكى ب ــۆز ئالدى ــۇھهببىتى ك م
بۇ دۇنيانىڭ بـارلىق  بۇ قهلىبلهر. مهنزىرىسى ئالدىدا ئۇالرنى بويسۇندۇرالمىدى

ئېتىقـاد -بۇيۇنتۇرۇقلىرىدىن ۋه جهلىپ قىلىش كۈچلىرىـدىن قۇتۇلـۇپ، ئىمـان
  .ئارقىلىق ھاياتلىقنى بويسۇندۇرۇپ، ھهممىدىن  ئۈستۈن كهلدى

نىڭ دىنىغا ئېتىقاد قىلغان ئىپتىخارلىق ھهم يۈكسهك بولغان پاك ئالالھبۇ 
غـــا ئاســىيلىق قىلغـــان ئالالھقهلىــپ ئىگىلىرىنىــڭ ئالدىدىكىســـى بولســا، 

بــــۇ ھايۋانالرنىــــڭ . كهچــــۈرگىلى بولمايــــدىغان لهنهتــــكهردى ھــــايۋانالردۇر
خۇجـايىنلىرى ئورهكلهرنىــڭ گىرۋهكلىرىــده ئولتــۇرۇپ، مۆئمىنلهرنىــڭ ئــوت 
ئازاۋىـدا قانــداق ئازابالنغـانلىقىنى، قانــداق قىينالغـانلىقىنى، الۋۇلــداپ  تۇرغــان 

تۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى تاماشا قىالتتى، بـۇ ئوتنىڭ ئۇالرنىڭ ھاياتىنى قانداق يۇ
ئهممـا ئــۇ . ئىنسـانالر كــۈلگه ۋه تۈتـۈنگه ئايلىنىۋاتـاتتى كقىممهتلىـ-قهدىـر

ھهر قېتىمدا پاك ۋه ! ئهبلهخلهر بولسا، بۇ خىل مهنزىرىدىن لهززهت ئېلىۋاتاتتى
قىممهتلىك بىر ياش ياكى بىـر قىـز، بىـر كىچىـك قىزچـاق يـاكى بىـر -قهدىر

ئۇغۇل ياكى بىر بوۋاي الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا تاشالنغان ۋاقىتتا، بـۇ  موماي، بىر
ــهبىيلىك بىــلهن  ــېكىگه يېتىــپ، ئهس ــڭ خوشــاللىقى چ ــى ھايۋانالرنى ۋهھش
مۆئمىنلهرنىڭ كۆيىۋاتقان قىزىل قانلىرى ۋه ئىچ ئهزالىرى ئالدىدا غالجىرالرچه 

  !سهكرىشىپ كېتهتتى
ئۈســتۈن قىلىــپ -ى ئاســتىنمانــا بــۇ ئــۇ ئهبلهخلهرنىــڭ ئىنســانىۋىيلىكن

رهزىللىك پاتقىقىغا پاتقان ۋاقىتتىكـى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان نۇمۇسسـىز ۋهقه، 
ئـۇالر تىرورلـۇقنى ھهم شهپقهتســىز جـازا مهيـدانىنى كۆڭــۈل ئـېچىش مهيــدانى 

نۇمۇسسـىزالرچه  ھهرگىـز چۈشـۈپ قالمايـدىغانقىلىۋالدى، ھهتتـا ھـايۋانالرمۇ 
ايى ھايۋانالرنىڭ ئـوۋ ئوۋلىشـى قۇرسـىقىنى ئهھۋالغا چۈشۈپ قالدى، چۈنكى ياۋ
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تويغۇزۇش ئۈچۈن بولۇپ، ھهرگىزمۇ رهزىللىك بىلهن ئوۋلىنىـدىغان ھايۋاننىـڭ 
  !ىشىنى تاماشا قىلىش ئۈچۈن ئهمهسئازابلىن

بۇمۇ ئوخشاشال ئۇ مۆئمىنلهرنىڭ روھىنىڭ ئهركىنلىككه ئېرىشىپ، بۇ 
بۇ . نلىكى خاتىرلهنگهن ۋهقهبۇيۇنتۇرۇقالردىن قۇتۇلۇپ ئالى پهللىگه يۈكسهلگه

-ۋهقهنى پۈتۈن دۇنيا تارىخىدا ئىنسانىيهت ئېرىشكهن ھهقىقـى ئىنسـانى شـان
  .شهرهپ دهپ ئاتاشقا بولىدۇ

ئېتىقـاد ئۈسـتىدىن -بۇ دۇنيانىڭ مهنتىقىسى بـويىچه، زوراۋانلىـق ئىمـان
قىممهتلىـك، -ئاالھىـده تاللىغـان قهتئـى ھهم  قهدىـر ئـالالھغهلبه قىلغاندهك، 

ممىدىن ئۈستۈن كېلىپ يۈكسهك پهللىگه يهتكهن مۆئمىنلهرنىـڭ ئىمـانى، ھه
ئېتىقاد بىلهن زوراۋانلىق ئوتتۇرسىدا پارتىلىغان بـۇ مهيـدان كۆرهشـته، -ئىمان

  .ھهم ئهھمىيهتسىز ھهم قىممىتى يوقتهك كۆرىنىدۇ
نىـڭ بـۇ ئالالھبۇ ۋهقهنى بايان قىلغـان قۇرئـان ئـايهتلىرى ۋه ھهدىسـلهرده 

نىڭ زىمىندىكى رهزىل قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن ئۇالرغا خۇددى نوھ ئهبلهخلهر
ئهلهيھىسســاالمنىڭ قهۋمــى، ھــۇد قهۋمــى، ســالىھ ئهلهيھىسســاالمنىڭ قهۋمــى، 
شۇئهيىب ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى، لۇت ئهلهيھىسسـاالمنىڭ قهۋمىنـى ھـاالك 

غىنىغـا قىلغانلىقى شۇنداقال پىرئهۋىن ۋه ئۇنىڭ لهشـكهرلىرىنى قـاتتىق جازالى
  .ئوخشاش قاتتىق جازا بهرگهنلىكى تىلغا ئېلىنمايدۇ

بـۇ دۇنيانىــڭ مهنتىقىســى بــۇيىچه بولغانــدا بــۇ ئــاقىۋهت ئــادهمنى قــاتتىق 
  !ئېچىندۇرىدۇ

ئېتىقادنىـڭ يۈكسـهك -ئهجىبا ئىش مۇشۇنداق تۈگهمدۇ؟ ئهجىبـا ئىمـان-
ــلىق  ــده ئېچىنىش ــوت ئورهكلىرى ــۆئمىنلهر ئ ــۆرلىگهن ئاشــۇ م پهللىســىگه ئ

ــايهتلهرنى جا ــىز جىن ــا كهچۈرگىس ــدۇ؟ ئهجىب ــپ بوالم ــلهن غايى ــى بى زالىنىش
  ئۆتكۈزگهن ئۇ ئهبلهخلهر مۇشۇنداقال قېچىپ قۇتۇالمدۇ؟

ـــۇ  بـــۇ دۇنيانىـــڭ مهنتىقىســـى كىشـــىلهرنىڭ قهلبىنـــى توســـۇۋېلىپ، ب
  !ئهپسۇسلىنارلىق ئاقىۋهتنىڭ ھهقىقى ئهھۋالىنى يۆگىۋالدى

بىر زىمىن ئېچىپ بېرىپ، ئۇالرغا ئهمما، قۇرئان مۆئمىنلهر ئۈچۈن يىڭى 
ئۇالرنىـڭ ئىلگىـرى شــهيئىلهرنى . باشـقا بىـر ھهقىقهتنـى كۆرســىتىپ بهردى

ئۆلچىگهن ئۆلچىمىنىڭ مـاھىيىتىنى شـۇنداقال ئـۇالر كـۆرهش ئېلىـپ بارغـان 
  . ماكاننى كۆرۈش ئىمكانيتىگه ئىگه قىلدى

 شۈبھىســىزكى، تۇرمــۇش ۋه ئــۇ بېشــىدىن كهچــۈرگهن بــارلىق بهخىــت ۋه
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ئازاپ، ئۇ بهھرىمهن بولغان ھهممه نهرسـه ۋه مهھـرۇم بولغـان ھهمـمه نهرسـه، 
-ھهرگىزمۇ ئهڭ يۇقىرى قىممهت ئۆلچىمى ئهمهس، ئۇ يهنه ئهڭ ئاخىرىدا پايدا

زىيــاننى ھىســاپاليدىغان باھــا ئۆلچىمىمــۇ ئهمهس، غهلــبه قىلىــش ھهرگىزمــۇ  
نۇرغـۇن غهلـبه سىرتقى كۆرنۇشتىكى يېڭىش بىلهن چهكلهنمهيدۇ، ئۇ پهقهت 

  . لى ئىچىدىكى بىر خىل ئۇسۇل، خاالسۇقىلىش ئۇس
ئېتىقادنىــڭ قىممىتــى ئهڭ ئــالى -نىــڭ ئــۆلچىمى بــويىچه، ئىمــانئالالھ
ئېتىقاد ئهڭ بازىرى ئىتتىك تاۋار، ئهڭ چوڭ -نىڭ بازىرىدا ئىمانئالالھقىممهت، 

ن تىبتىقادنىــڭ ئــازاېھىيهتنىــڭ مــاددا ئۈســتىدىن غهلــبه قىلىشــى، ئوغهلــبه ر
  .ئۈستۈنلىكى، ئىماننىڭ زىيانكهشلىككه ھۇجۇم قىلىشى

ئۇقـۇبهت ۋه ۋهھىـمه ئۈسـتىدىن -بۇ ۋهقهده، مۆئمىنلهرنىـڭ روھـى ئـازاپ
غالىپ كىلىپ، بۇ دۇنيا ۋه ھاياتلىقنىڭ ئۇالرغا قارتا جهلىپ قىلىـش كـۈچىنى 

ئۇالرنىڭ روھىيىتى، ھهرخىل زىيانكهشلىكلهرگه ھۇجۇم قىلىپ  بويسۇندۇردى،
ايسى ئوخشىمىغان دهۋىرلهرده ياشىغان ئىنسانالرنى ئۆزلىرىنىڭ بۇ روھى ھهر ق

  !مانا بۇ ھهقىقى غهلبه .شهرهپكه ئىگه قىلدى-ئارقىلىق شان
مى ئىنتـايىن قهدىرسـىز، ۈھهممه ئـادهم ئۆلىـدۇ، لـېكىن بهزىلهرنىـڭ ئۆلـ

ھهممه ئـادهم بۇنـداق غهلـبىگه . مى ئىنتايىن قهدىرلىك بولىدۇۈبهزىلهرنىڭ ئۆل
ۇيهسسهر بۇلىۋهرمهيدۇ، بۇنداق يۇقىرى پهللىگه ئۆرلهۋهرمهيدۇ؛ ھهممه ئـادهم م

-بۇ خىل بۇيۇنتۇرۇقالردىن قۇتۇلۇپ، بۇنداق ئالى ئۇپۇقالرنى خالىغانچه ئهركىن
ــازاده ســهيلى قىلىشــقا مۇيهسســهر بولىۋهرمهيــدۇ مــاھىيهتته، ئــۇ پهقهت . ئ

نىـــڭ بىـــر قىســـىم ھئالال. نىـــڭ ئاالھىـــده تاللىشـــى ۋه كۆيۈنىشـــىدۇرئالالھ
ھۆرمهتلىك بهندىلىرىنى بارلىق كىشىلهرگه ئوخشاش ئۆلۈپ كهتسىمۇ ئهممـا 

شهرهپكه ۋه بۇ دۇنيادىكى -شهرهپكه، جهننهتتىكى شان-ئۇالرنى ئۆزگىچه شان
الر ئـارا ) ئهۋالد(بىز چوڭ مىڭىمىزدىكى بوغـۇن . شهرهپكه ئىگه قىلىش-شان

سـانالرنى بىـر پۈتـۈن گهۋده دهپ ھاڭنى چىقىرۋېتىپ ھهرقايسى دهۋىردىكى ئىن
  !قارىغان ۋاقتىمىزده، بۇ نوقتىنى بايقىشىمىز تهس ئهمهس

ئېتىقادتىن ۋاز كېچىپ ھايـاتىنى -ئهينى ۋاقىتتا، ئۇ مۆئمىنلهرنىڭ ئىمان
نىـڭ ىبوالتتى، لېكىن بۇنـداق بولغانـدا، ئـۇالر ئۆزلىر نساقالپ قېلىشقا تامامه

-انالر زىيىنى قانچىلىك بولىدۇ؟ ئىمانزىيىنى قانچىلىك بولىدۇ؟ پۈتكۈل ئىنس
ئېتىقاد بولمىسا ھاياتلىقنىڭ قىممىتى بولمايدۇ، ئهركىنلىك بولمايدۇ، ياشاش 

نى ىئۇ ئهبلهخـلهر مۆئمىنلهرنىـڭ جىسـم. پهقهت خورلۇقتىن ئىبارهت بولىدۇ
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كــونتىرول قىلىــش ئــارقىلىق ئۇالرنىــڭ روھىيىتىنــى قامــال قىلمــاقچى بولغــان 
اشاش بىر خىل خورلۇققا ئايلىنىدۇ؛ ئهگهر مۆئمىنلهر بۇ ئۇلۇغ ۋاقىتتا، ھايات ي

مهنـانى يوققــا چىقارغــان ۋاقىتتــا، ئۇالرنىــڭ زىيىنــى قانچىلىــك ئېچىنىشــلىق 
  بولىدۇ؟

. ئۇ ھهقىقهتهن بىر خىل ئۇلۇغ مهنا، ئىنتايىن يۈكسهك قىممهتـكه ئىـگه
تنىڭ كۆيدۈرىشىنى ئۇالر بۇ يهر شارىدا داۋاملىق ياشىغان ۋاقىتتا، الۋۇلدىغان ئو

ھىس قىلغان ۋاقىتتا، بۇ قىممهتكه ئىـگه بولغـان بولىـدۇ؛ ئۇالرنىـڭ جىسـمى 
ىۋاتقان ۋاقىتتا، ئۇالر ئوت يالقۇنىـدا پاكلىنىشـتىن ئىبـارهت بـۇ خىـل ئـالى يكۆ

  !قىممهتكه ئىگه بولغان بولىدۇ
ئۇنىڭ ئۈستىگه، بۇ جهڭ مهيدانى يهر شارى بىلهنال چهكلهنمهيدۇ، ھهمده 

نيا ھاياتى بىلهنال چهكلهنمهيدۇ، جهڭ مهيدانىـدىكى تاماشـىبىنالر، پهقهت بۇ دۇ
ئهمىلىيهتته، ئاسمانالرمۇ زىمىندىكى بـۇ ۋهقهگه . بىر ئهۋالد كىشلهرال ئهمهس

قاتنىشىپ، ئۇنى كۆرىدۇ، ئۇنىڭ ئۈچۈن گۇۋاھچى بولىـدۇ، ئۆزىنىـڭ ئاالھىـده 
زىمىندىكى ھهر قانداق  ئۆلچىمى بىلهن ئۇنى ئۆلچهيدۇ، بۇ خىل ئۆلچهم بىلهن

ـــ ـــر ئهۋالد كىش ـــى ىبى ـــدىكى ھهرقايس ـــۆلچىمى ئوخشـــىمايدۇ، زىمىن نىڭ ئ
ئاسمانالردا . دهۋىرلهردىكى بارلىق كىشىلهرنىڭ ئۆلچىمى بىلهنمۇ ئوخشىمايدۇ

زىمىنىدىكى ئالى پهزىلهتلىك روھالردىن تۈمهن مىلىيۇن ھهسسـىلهپ بولـۇپ، 
شـــهرهپ يهر شـــارىدىكى -نشۈبھىســـىزكى، ئاســـمانالردىكى ماختـــاش ۋه شـــا

اسىدىن مۇتلهق ئهھمىيهتلىك بولۇپ، ھابكىشىلهرنىڭ ھهرقانداق ئۆلچىمى ۋه 
  !مۇتلهق توغرىدۇر

ۋهقهلىكنىــڭ ھهقىقــى . بــۇ بــارلىق ئىشــالردىن كېــيىن يهنه ئــۇ دۇنيــا بــار
ئهھۋالىنى ئېلىپ ئېيتمايلى ياكى بىر مۆئمىننىڭ بۇ ھهقىقى ئهھۋالىنى ھىـس 

يتمايلى، ئۇ دۇنيا بىلهن بۇ دۇنيا ئايرىلماستىن، ئۇ دۇنيا قىلىشىدىن ئېلىپ ئې
  .بۇ دۇنياغا زىچ باغالنغان ھالدا ئهڭ ئاخىرقى ماكان بولىدۇ

ــوق، ئۇنىــڭ ئهڭ ۇب نىڭــدىن كۆرۈشــكه بولىــدۇكى، جهڭ ئاخىرالشــقىنى ي
ى كۆرۈنۈشــنى قئــاخىرقى نهتىجىســى تېخــى چىقمىــدى، بــۇ زېمىنــدىكى تاشــ

كــۈم تــوغرا ئهمهس، چــۈنكى پۈتكــۈل ۋهقهلىــك ئــۆلچهم قىلىــپ چىقارغــان ھۆ
ئىچىــدىكى ئىنتــايىن ئهرزىــمهس ۋه ئهھمىيهتســىز بولغــان تاشــقى كۆرۈنــۈش 

  .قىسمىنىڭ ھۆكمىدۇر
ى خىل قاراش بولسا نهزهر دائىرىسى تـار ھهم خۇالسـه چىقىرىشـقا چبىرىن
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  .ئالدىراقسانلىق قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ كۆز قارىشى
قۇرئان يىتىشتۇرگهن مۆئمىنلهر ئىنتىلگهن  ئىككىنچى خىل قاراش بولسا

ھهممه تهرهپكه ئېتىۋار بېرىـدىغان، نهزهر دائىرىسـى كهڭ بولغـان كـۆز قـاراش، 
  .چۈنكى ئۇ توغرا ئېتىقاد قارشىنى ئاساس قىلغان ھهقىقهتته ئىپادىلىنىدۇ

مـۆئمىنلهر ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ ئىمـانى، ئىتـائهت قىلىشـى،  ئـالالھشۇڭا، 
ــازاســىناقالرغا بهردا ــاتتىكى ئ ــۈن بشــلىق بېرىشــى ۋه ھاي الرنى يېڭىشــى ئۈچ

  قهلىبلهرگه خاتىرجهملىك بېغىشالشتىن ئىبارهت مۇكاپاتنى ۋهده قىلدى، 
  :مۇنداق دهيدۇ ئالالھ

                                   

            
نى ياد ئېتىش  بىلهن ئالالھئىمان ئېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىللىرى ) نالرتهۋبه قىلغا(«

- 28سۈره رهئد ( ».نى ياد ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇئالالھئارام تاپىدۇ، بىلىڭالركى، دىلالر 
  )ئايهت

                                  

     
ئۇالرنىـڭ (ھهقىـقهتهن  ئالالھئىمان ئېيىتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر ئۈچۈن «

  )ئايهت-96سۈره مهريهم ( ».مۇھهببهت پهيدا قىلىدۇ) دىللىرىدا
  :بۇنىڭدىن باشقا يهنه ئاسماندىكى خاتىرىمۇ بايان قىلىدۇ

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ
ــدىلىرىنىڭ ئالالھ ــڭ بهن ــا، نى ــان ۋاقىتت ــات بولغ ــرى ۋاپ ــالالھپهرزهنىتلى  ئ

» سىلهر مېنىڭ بهندهمنىڭ پهرزهنتىنىڭ جېنىنى ئالدىڭالرمۇ؟«: پهرىشتىلهرگه
سـىلهر ھهقىـقهتهن بهنـدهمنىڭ « ئالالھ. دهيدۇ» شۇنداق «دهيدۇ، پهرىشتىلهر 

دهپ » شـۇنداق«: دهيـدۇ، پهرىشـتىلهر» يۈرهك پارىسىنى ئېلىـپ كهلـدىڭالرمۇ
: دهپ ســورايدۇ، پهرىشــتىلهر» بهنــدهم نــېمه دېــدى«: ئــالالھ. رىــدۇجــاۋاپ  بې

نىـڭ ئىلكىـدىمىز، ئالالھبهندهڭ سېنى مهدھىيلىدى، ھهمده، بىز ھهممىمىز «
: ئـالالھ. دهپ جاۋاپ بېرىدۇ» نىڭ دهرگاھىغا قايتقۇچىالرمىز، دېدىئالالھيهنه 
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ھهمده «ه ئۇنى سىلهر بهندهم ئۈچۈن جهننهتته بىر قهسىر بىنا قىلىڭالر، ھهمد«
  )تىرمىزى رىۋايهت قىلغان(»   .دهپ ئاتاڭالر، دهيدۇ» ئېيىتقۇچىالر قهسىرى

: مۇنـداق دهيـدۇ ئـالالھئۇلـۇغ «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسسـاالم مۇنـداق دهيـدۇ
بهندهم مېنى ئهسلىسه، مهن ئۇنىڭ ئالدىـدا بـولىمهن، ئـۇ قهلبىـده مېنـى يـاد «

مېنى بىر توپ كىشىلهر ئىچىده ياد  ئهتسه، مهنمۇ قهلبىمده ياد ئېتىمهن، ئۇ
ئهتسه، مهنمۇ ئۇنى ئـۇالردىن تېخىمـۇ ياخشـى بولغـان جامـائهت ئىچىـده يـاد 

ـــتىمهن ـــر گهز . ئې ـــا بى ـــرىچ يېقىنالشســـا، مهن ئۇنىڭغ ـــر غې ـــا بى ـــۇ ماڭ ئ
ــۇالچ  ــر غ ــا بى ــا، مهن ئۇنىڭغ ــر گهز يېقىنالشس ــا بى ــۇ ماڭ ــىمهن، ئ يېقىنىش

مېڭىپ كهلسه، مهن ئۇنىـڭ تهرپىـگه ئهگهر ئۇ مهن تهرهپكه . يېقىنلىشىمهن
  )مۇسلىم ۋه بۇخارىنىڭ رىۋايىتى.   (»»يۈگىرهپ بارىمهن

ئاسماندىكىلهرنىڭ زىمىندىكى مۆئمىنلهر ئۈچۈن پـايپىتهك بۇلـدىغانلىقى 
  :مۇنداق دهيدۇ ئالالھھهققىده 

                                    

                                      

                                      

       
رۋهردىگارىغا تهسبىھ ئهرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان ۋه ئهرىشنىڭ چۆرىسىدىكى پهرىشتىلهر په«

) ئۇالر ئيتىدۇ. (ئېيتىدۇ، ھهمده ئېتىدۇ، ئۇنىڭغا ئىمان ئيتىدۇ، مۆئمىنلهرگه مهغپىرهت تىلهيدۇ
سېنىڭ رهھمىتىڭ ۋه ئىلمىڭ ھهممه نهرسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، تهۋبه ! پهرۋهردىگارىمىز«

رنى دۇزاخ ئازابىدىن قىلغانالرغا ۋه سېنىڭ يولۇڭغا ئهگهشكهنلهرگه مهغپىرهت قىلغىن، ئۇال
  )ئايهت-7سۈره غافىر (  »».ساقلىغىن

نىڭ دهرگاھىـدىكى مهڭگۈلـۈك ھايـاتى ئالالھئهڭ ئاخىرىدا، شهھىدلهرنىڭ 
  :ھهققىده مۇنداق دهيدۇ
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يولىدا شهھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دهپ گۇمان قىلمىغىن، بهلكى ئۇالر تىرىـك  ئالالھ«
يهنى جهننهتنىڭ نېئمهتلىرىدىن . (نىڭ دهرگاھىدىكى رىزىقتىن بهھرىمهن قىلىنىدۇئالالھبولۇپ، 

رىگه بهرگهن نىڭ ئۆزلىئالالھئۇالر ). ك رىزىقالندۇرۇلۇپ تۇرۇلىدۇۈلۈئاخشامدا مهڭگ-ئهتتىگهن
شهھىد بولماي تىرىك (پهزلىدىن خۇرسهندۇر، ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى يېتىپ كهلمىگهن 

نه قايغۇ يوق ) دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا(نه قۇرقۇنچ، ) ئاخىرهتته(قېرىنداشلىرىغا ) قالغان
نېئمهت ۋه پىدىن بېرىلگهن ىتهر ئالالھئۇالر . خهۋهر بېرىشنى تىلهيدۇ-ئىكهنلىكى بىلهن خوش

خهۋهر بىرىشنى - نىڭ بىكار قىلىۋهتمهيدىغانلىقى بىلهن خوشئالالھپهزلىنى مۆئمىنلهرنىڭ ئهجرىنى 
  )ئايهت 171-169سۈره ئال ئىمران ( » .تىلهيدۇ

ھهقىقهتنى ئىنكار قىلغۇچىالر، زالىمالر ۋه گۇناھكارالرنى گهرچه بۇ  ئالالھ
هن قىلســىمۇ، ئهممــا دۇنيــادا بهلگىلىــك مــۇددهتكىچه ياشاشــتىن بهھــرىم

ئاخىرهتته قاتتىق جازااليدىغانلىقىنى، بهزى ۋاقىتالردا ئۇالرغا مۇشۇ  دۇنيـادىال 
ــدا ئهڭ  جــازا بهرگهن بولســىمۇ، لــېكىن ئاساســلىقى يهنىــال ئــۇ دۇنياغــا بارغان

  :ئاخىرقى ھېسابنى قىلىدىغانلىقى بىلهن ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ مۇنداق دهيدۇ

                                   

                      
شهھهرلهرده كېزىپ ) مال، ئابروي، مهرتىۋه ئىزدهش يۈزىسىدىن-پۇل(كاپىرالرنىڭ «

ه ئۇالرنىڭ جايى بۇ ئازغىنه بهھرىمهن بولۇشتۇر، كهلگۈسىد. يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن
  )ئايهت 197-196سۈره ئال ئىمران ( »!ئۇ نېمه دىگهن يامان تۆشهك. جهھهننهم بولىدۇ
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ئۇالرنى جازاالشنى  ئالالھنى بىخهۋهر دهپ ئويلىمىغىن، ئالالھزالىمالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن «

يهنـى قىيـامهت (كـۆزلهر چهكچىيىـپ قالىـدىغان كـۈنگىچه ) شۇ كۈننىـڭ دهھشـىتىدىن(
ۇالر باشلىرىنى كۆتۈرۈپ، ئالغا قاراپ چاپىدۇ، ئ) بۇ كۈنده. (ۇدىرۈكېچىكت) كۈنىگىچه

خالى بولۇپ ) ئىدىراكتىن-ئهقىل(دىللىرى ) تېڭىرقىغانلىقتىن(كۆزلىرى ئېچىلىپ قالىدۇ، 
  )ئايهت 43-42سۈره ئىبىراھىم (  ».قالىدۇ

                                    

                                   

                                    

       
بولغانغا  ئۇالرنى قويىۋهتكىن، ياكى ئۇالر ۋهده قىلغان كۈنگه مۇالقات) ئى مۇھهممهد(«
ئۇ كۈنده ئۇالر قهبرىلىرىدىن چىقىپ، خۇددى . ئوينىسۇن) دۇنياسىدا(چۆمسۈن، ) باتىلغا(قهدهر 

دىن ئالالھ(ئۇالر . يۈگۈرىدۇ) مهھشهرگاھقا(تىكلهپ قويغان بۇتلىرىغا قاراپ يۈگۈرگهندهك 
ه قىلىنغان يۇقىرى قارىيالمايدۇ، ئۇالرنى خورلۇق ئورىۋالىدۇ، ئهنه شۇ ئۇالرغا ۋهد) ئۇيىلىپ
  )ئايهت 44-42سۈره مائارىج (  » .كۈندۇر

شۇنداق قىلىپ، ئىنسانالر بىلهن ئاسماندىكىلهرنىڭ ھاياتى، دۇنيا بىـلهن 
ياخشــىلىق بىــلهن يامــانلىق، ھهقىــقهت بىــلهن . ئـاخىرهت بىرلىشــىپ كهتتــى

ئېتىقاد بىلهن زوراۋانلىق كۈچ ئوتتۇرسـىدىكى كۆرهشـنىڭ -ساختىلىق، ئىمان
ـــدان ـــاتى جهڭ مهي ـــا ھاي ـــۇ دۇني ـــنال ئهمهس، ب ـــاۋاتقان زىمى ـــز ياش ى پهقهت بى

ھاياتلىقنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ھالقىسى ئهمهس، ھهمده بۇ دۇنيا ھاياتى بۇ كۆرهشته 
كىمنىــڭ يىڭىــپ، كىمنىــڭ يىڭىلىــدىغانلىقىغا ھۆكــۈم قىلىــدىغان ۋاقىتمــۇ 

اپ، ئوخشاشال، تۇرمۇش ۋه ئۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق بهخىت ۋه ئاز. ئهمهس
ئۇ بهھرىمهن بولغان ۋه مهھرۇم بولغان ھهممه نهرسه، ھهقىقهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى 

ــدۇ ــى ئۆلچىيهلمهي ــۇ . قىممىتىن ــت ئۇقۇمىم ــدى، ۋاقى ــۇمى كېڭهي ــان ئۇق ماك
كېڭهيدى، قىممهت ئۆلچىمىنىڭ مىزانىمۇ كېڭهيـدى، مۆئمىنلهرنىـڭ روھـى 
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ر جهھهتـتىن يهنه بىـ. مهنزىلىمۇ  ئېچىلدى، ئۇالرنىڭ ئىنتىلىشى يۈكسهلدى
زىمىن ۋه ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ھهممه نهرسه، بۇ دۇنيا ھاياتى ۋه ئۇ ئۆز ئىچىگه 
ئالغان ھهممه نهرسه ئهرزىمهس نهرسىگه ئايلىنىدۇ، ئهمما مۆئمىننىڭ ئوبرازى 
ـــۇ كـــۆرگهن ۋه تونـــۇپ يهتـــكهن دائىـــره ۋه مهنزىلنىـــڭ كېڭىيىشـــى ۋه  ئ

ـــدۇ ـــانچه زورىيى ـــىپ بارغ ـــىگه ئهگىش ـــۇ يهر. يۈكسىلىش ـــورهك ب ـــز ئ ده بى
نىڭ ۋهقهسىده ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، يۈكسهك ئېتىقاد قارشى ىئىگىلىر

  .بهرپا قىلىش جهھهتته، ھهقىقهتهن تهڭداشسىز ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز
تا بايان قىلىنغان ئورهك ئىگىلىرىنىڭ ۋهقهسى، » بۇرۇج«قۇرئاندىكى سۈره 

ىكى شـــۇنداقال بىـــر دهۋهتچـــى ئىســـالمى دهۋهتنىـــڭ ماھىيهتلىـــك ئاالھىـــدىل
كۈتۈلمىگهن ۋهقهلهرگه تاقابىل تۇرغان ۋاقىتتـا قانـداق مهيدانـدا تۇرۇشـقا قارتـا 
كۆرسهتمه بولۇپ، بىزنىڭ بىر قهدهم ئىلگىرلىگهن ھالدا ئۆز خاتـالىقلىرىمىز 

  .ئۈستىده ئويلۇنۇپ بېقىشىمىزغا ئهرزىيدۇ
ىمىزدا يـۈز بهرگهن ئىسالمى دهۋهت تارىخى بىز ئۈچۈن بىزنىڭ بۇ پىالنىت

ھهرخىل ئىسالمى دهۋهت شهكىللىرىنىڭ ئوخشـىمىغان ئاقىۋىتىنىـڭ تـارىخى 
  .مىساللىرىنى خاتىرلهپ بهردى

نوھ ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى، ھۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى، شـۇئهيىب 
ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى ۋه لۇت ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمىنىڭ ئوخشـىمىغان 

ئنتـايىن ئـاز بولغـان سانى اتىرلىدى، بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئاقىۋهتلىرىنى خ
ئاشۇ مۆئمىنلهرنىڭ قۇتقۇزۇلغانلىقىنى بايان قىلدى، قۇرئان پهقهت ئۇالرنىـڭ 

ئانـدىن كېـيىن ئاشـۇ نىجاتلىققـا ئېرىشـكهن . قۇتۇلغانلىقىنىال تىلغـا ئالـدى
قايتـا تىلغـا  مۆئمىنلهرنىڭ بۇ زىمىندا ئوينىغان رولى ۋه ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى

  . ئالمىدى
 ئـالالھبۇ تارىخى مىسالالر بىر پاكىتنى مۇئهييهنلهشـتۈرۈپ بهردى، يهنـى 

بهزى ۋاقىتتا ھهقىقهتنى ئىنكار قىلغان ئاشۇ زالىمالرغا مۇشۇ دۇنيا ھاياتىـدىال 
ــېكىن، ئهڭ  ــدۇ، ل ــۇرۇن تېتىتى ــر قىســىم جازاســىنى مــۇددهتتىن ب ئۆزنىــڭ بى

  .رنى كۈتۈپ تۇرىدۇئاخىرقى جازا ئۇ دۇنيادا ئۇال
ئىسالمنىڭ تارقىلىشـى بىـزگه يهنه پىـرئهۋن ۋه ئۇنىـڭ لهشـكهرلىرىنىڭ 
ئـاقىۋىتىنى، مۇسـا  ئهلهيھىسســاالم ۋه ئۇنىـڭ قهۋمىنىـڭ قۇتقۇزۇلغــانلىقىنى، 
ــدا  ــڭ زىمىن ــرده مۇســا ئهلهيھىسســاالم قهۋمىنى ــك دهۋى ــۇم بهلگىلى ــده مهل ھهم

لـده پۈتـۈنلهي تـوغرا يولغـا ئۈستۈنلۈككه ئېرىشكهنلىكىنى، ئـۇالر بـۇ مهزگى



 246

ئـــۇالر يهنه پۈتـــۈنلهي ئهمهل قىلىـــش دهرىجىســـىگه يهتمىـــگهن بولســـىمۇ، 
نىڭ دىنى بويىچه ھايات كهچۈرۈپ ۋه ئۇنى ئهمىللهشتۈرمىگهن بولسىمۇ ئالالھ

لـــېكىن ئۇالرنىـــڭ ئهھۋالىـــدا تـــارىختىكى قىلمىشـــلىرىغا سېلىشـــتۇرغاندا 
...... لىقىنى بايان قىلىپ بېرىدۇھهقىقهتهن نۇرغۇن ئىلگىرلهشلهرنىڭ بولغان

ى خىــل نهمــۇنىلهرگه ئوخشــىمايدىغان باشــقا بىرخىــل تىپالرنىــڭ چــبــۇ بىرىن
  .ئاقىۋىتى

تىقادنى ېئ –ئىسالمنىڭ تارقىلىش تارىخى بىزگه يهنه توغرا يول ۋه ئىمان 
ــــان  ــــان نۇرغ ــــى چىقق ــــۇھهممهد ئهلهيھىسســــاالمغا قارش ــــان، م رهت قىلغ

ئېتىقادنىــڭ مۆئمىنلهرنىــڭ  –شــۇنداقال ئىمــان مۇشــرىكالرنىڭ ئــاقىۋىتىنى، 
قهلبىــده مۆجىزىــدهك مۇستهھكهملىشىشــىگه ئهگىشــىپ، ئۇالرنىــڭ ئۇمــۇمى 
يۈزلۈك غهلبىگه ئىرىشكهنلىكى، ئىنسانىيهت تارىخىدا مىسـلى كـۆرۈلمىگهن 

كۆرسهتكهن  ئالالھدهرىجىده، ئىنسانىيهت ئهزهلدىن كۆرۈپ باقمىغان شهكىلده 
 ق تۇرمۇشـنى ئىـداره قىلىشـتا، تهڭداشسـىز تـۆھپىلهرنىھايات يولى ئارقىلى

  . ۋۇجۇتقا چىقارغانلىقىنى تهسۋىرلهپ بېرىدۇ
ئوخشاشــال، ئىســالمنىڭ تــارقىلىش تــارىخى بىــزگه خــۇددى كـــۆرۈپ 

  .ئۆتكىنىمىزدهك، ئۆرهك ئىگىلىرىنىڭ ئۇسۇلىنى سۈرهتلهپ بېرىدۇ
-بولغان ئىمـان بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا بىزگه يهنه قهدىمدىن ھازىرغىچه

ئېتىقاد تارىخىدا مهيدانغا كهلگهن بىر قهدهر ئاز ساندىكى باشقا نهمۇنىلهرنىمۇ 
ئۇنىڭ ئۈستىگه تاكى ھازىرغىچه يهنىال ئىزچىل تۈرده . مىسال قىلىپ بېرىدۇ

بىز  ئۈچۈن بۇ تارىخ ئېقىنىنىڭ سىرتىدا قالماي ساقلىنىپ قالغان ئاقىۋهت ۋه 
  .ىدۇتىپالرنى نامايهن قىلىپ بېر

ــالمنىڭ تــارقىلىش تارىخ ــئىس ــارلىق ئىشــالر ئــۆرهك ى دا يــۈز بهرگهن ب
ئىگىلىرى ۋهقهسىدىن ئىبارهت بۇ شهكىلدىن ئۇنىڭغا ياكى يېقىن ياكى يىـراق 

  .شهكىللهر ئارىسىغىچه بولغان ئهگىرى توقاي جهريانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ـــدىغانلىقى، كۇف ـــارىخ مۆئىمىنلهرنىـــڭ قۇتقۇزۇلمـــاي قالماي فارالنىـــڭ ت

ــدى،  ــالى بواللمى ــهكىلدىن خ ــۇ ش ــارهت ب ــدىن ئىب ــاي قالمايدىغانلىقى جازاالنم
ئۇنىڭدىكى مهخسهت بۇ چۈشهنچىنى مۆئمىنلهرنىڭ قهلبىگه چوڭقۇر يىلتىز 

نىڭ يولىغـا يـۈزلىنىش جهريانىـدا بـۇ ئالالھئىسالم دهۋهتچىلىرى . (تارتقۇزۇش
بىـلهن ۋهقهنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ ، ئۇالرغا ئـۇالر )چار بولىدۇۇخىل ئاقىۋهتلهرگه د

ــاقىۋىتى ۋه ئىمــان  ــڭ ئ ــى، ئۇالرنى ئېتىقادنىــڭ  –مۇناسىۋهتســىز ئىكهنلىكىن
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  ! قا مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈشئالالھنىڭ پهقهت تىئاقىۋى
ئۇالرنىڭ قىلىشقا تىگىشلىك بولغىنى پهقهت ئۆزلىرىنىڭ بۇرچى، ئاندىن 

نىـڭ ئالالھئۇالرنىـڭ بـۇرچى ! كېيىن بىخىرامان ھالدا بـۇ دۇنيـادىن ئـايرىلىش
ئېتىقـادنى ھايـاتلىقتىنمۇ يـۇقىرى ئورۇنغـا قۇيـۇپ،  –يولىنى تـالالپ، ئىمـان 

 –ئېتىقــاد بىــلهن زىيانكهشــلىك ئۈســتىدىن غالىــپ كېلىــپ، ئــوي  –ئىمــان 
! رازىلىقىنىال كۆزلهش ئالالھپىكىرى ۋه ئهمهللىرى پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن پهقهت 

ــيىن ھهمم ــدىن كې ــى ىئان ــالالن ــۆزلىرى ۋه دۈشــمهنلىرى  قىالھئ تاپشــۇرۇپ، ئ
ئۆزنىـڭ دىنـى ۋه  ئالالھنىڭ ھۆكۈمىنى ئىجرا قىلىش، خۇددى ئالالھئارىسىدا 

ئىسالمنىڭ تارقىلىشىغا قانداق ھۆكۈم قىلىشنى ئىراده قىلسا شۇنداق ھۆكـۈم 
ــۇ  ــان ئاش ــلۇق بولغ ــا تۇنۇش ــۇالرنى ئىســالم تارىخىغ ــا ئوخشــاش، ئ قىلغىنىغ

ىكى ھهر قانــداق بىــر خىــل ئــاقىۋهتكه يۈزلهنــدۈرۈش، يــاكى ئــاقىۋهتلهر ئىچىــد
، باشـقا )ئـۆزى بىلىـدىغان ئـالالھھىكمىتىنـى (ئىـراده قىلغـان  ئـالالھئۇالرنى 

  .ھهرقانداق بىرخىل ئاقىۋهتكه يۈزلهندۈرۈش
نىڭ قۇللىرى، قانـداق ۋاقىـت، قانـداق جايـدا بولۇشـتىن قهتئـى ئالالھئۇالر 

قىلسا، ئـۇالر شـۇنداق ئهمهل قىلىـدۇ، پهقهت ئـۇالر قانداق ئىراده  ئالالھنهزهر، 
ئۇالر ئىسـالمنىڭ ! بهلگىلىگهن مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ ئالالھئهمهل قىلىدىكهن، 

تارقىلىشىدا بىر ئاقىۋهت كهلتۈرۈپ چىقىرىش ھۇقۇقى ۋه مهجبۇرىتى بولمايدۇ، 
ــۇ خ ــلهن قىلــچه وچــۈنكى ئ ــۇللىرى بى ــۇپ ق ــڭ ئورۇنالشتۇرىشــى بول جايىننى

  !ىتى يوقمۇناسىۋ
ئالدى بىـلهن ۋهزىيهتنىـڭ قانچىلىـك ئـۆزگىرىش يـۈز بىرىشـىدىن قهتئـى 
نهزهر، ئۇ مۆئمىنلهر خاتىرجهم قهلبكه، ئالى تۇيغۇالرغا، ئهۋزهل دۇنيا قاراشـقا 
ئىگه بولۇپ، بۇ دۇنيانىڭ بـارلىق بۇيۇنتـۇرۇقلىرى ۋه ئۇنىـڭ جهلىـپ قىلىـش 

ــۇن ــدىن ئهركىــنلىككه ئېرىشــىپ، قۇرق ــازات چ ۋه ىكۈچلىرى ئهنســىزلىكتىن ئ
  .بولدى

ئىككىنچىدىن، ئۇ مۆئمىنلهر بـۇ ئهرزىـمهس دۇنيـادا ياشـاۋاتقان ۋاقىتتـا، 
ــۆرمىتىگه  ــدى ۋه ھ ــازاۋهر بول ــىغا س ــڭ ماختىش ــمان ئهھلىنى ــان ئاس ئاللىقاچ

  .ئېرىشتى
ــا  ــپ كاتت ــاپ بېرى ــۇالر پهقهت ئاســان ھېس ــادا، ئ ــۇ دۇني ــدا، ئ ئهڭ ئاخىرى

  .نېئمهتلهردىن بهھرىمهن بولىدۇ
نىـڭ ئالالھبۇالرغا ھهمراھ بولىدىغىنى، يهنى ئۇالرنىڭ ئهڭ چوڭ ئارزۇسـى 
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نىڭ ئۇلـۇغ تهقـدىرىنى ئىشـقا ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن ئالالھرازىلىقى بولۇپ، ئۇالر 
نىڭ ھهممىـگه قـادىر ئىكهنلىكىنىـڭ ئالالھتالالپ چىقىلغان قۇرالالر بولۇپ، 

زى ئىــراده قىلغــان ئــۇالر ئــارقىلىق بـۇ زىمىنــدا ئـۆ ئـالالھكۆرۈنىشـى بولــدى، 
  .ھهممىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ

شۇنداق قىلىپ، قۇرئانچه تهربىيلهش بۇ بىـر ئهۋالد تالالنغـان دهسـلهپكى 
دهۋىردىكى مۇسۇلمانالرنى بۇ تۇنۇشنىڭ يۇقىرى پهللسىگه يهتكۈزۈپ، ئۇالرنى 
ـــڭ  ـــلهن ۋهقهنى ـــۇالر بى ـــدۇرۇپ، ئ ـــڭ چىرمىشـــىدىن قۇتۇل ـــۆز مهنپهئىتىنى ئ

ــڭ باغلىنى ــلىدىۈشــىنى ئــئاقىۋىتىنى نىــڭ ئالدىــدا قۇللــۇق ئالالھ. زۈپ تاش
ساالھىيىتى بىلهن خىزمهت قىلىـش، ھهرقانـداق ۋهزىـيهت، ھهرقانـداق ئهھۋالـدا 

  .نىڭ يولىنى تالالشتا ھهقىقى رازىمهنلىكىنى نامايهن قىلدىئالالھ
ئهينى ۋاقىتتا، پهيغهمبىرىمىزنىڭ تهربىيلهش ئۇسـۇلى بىـلهن قۇرئاننىـڭ 

ئارا ماس بولۇپ، كىشىلهرنىڭ قهلبى ۋه نهزىرىنى جهننهتكه  يىتهكچىلىكى ئۆز
تۇتىشىشقا يېتهكلىدى، ئۇالرنىڭ تالالنغانلىقى ھهم مهسئۇلىيتىنى ئۈسـتىگه 

ئۆزىنىڭ ئىرادىسـى بىـلهن ئـۇالر  ئالالھئېلىشتا سهۋرى قىلىشقا يېتهكلىدى، 
  .ئاخىرهتلىك داغدام يول ئېچىپ بهردى –ئۈچۈن دۇنيا 

ــاپهيغهمبىرىمىــز  ــالالھ(ئانىســى -ئهممــار ۋه ئۇنىــڭ ئات ــۇالردىن رازى  ئ ئ
مهككىده قاتتىق قىينـاش ۋه زىيانكهشـلىككه دۇچـار بولغـان ۋاقىتتـا، ) بولسۇن

سـىلهر چۇقـۇم جهننهتـته ! ياسىر ئائىلىسى، سهۋرى قىلىڭالر: ئۇالرغا پهقهت
دېـگهن بىـر ) سـىلهرگه جهننهتنـى ۋهده قىلـدى ئـالالھيهنى (ئۇچىرىشىسىلهر 

  . له سۆزنىال قىلدىجۈم
بىـــز رهســـۇلۇلالھقا دهرد « : خهببابنىـــڭ رىۋايىتىـــده مۇنـــداق دېيىلىـــدۇ

ئېيىتتۇق، ئهينى ۋاقىتتا ئۇ كهئبىنىڭ سايىسـىدا يهكتىكىنـى بېشـىغا قويـۇپ 
يـاكى بىـز ! بىـز ئۈچـۈن يـاردهم تهلهپ قىلغىـن: بىز ئۇنىڭغا. ئارام ئېلۋاتاتتى

ئىلگىركى مۆئمىنلهر : هلهيھىسساالمدېدۇق، مۇھهممهد ئ! ئۈچۈن دۇئا قىلغىن
ئــۇالر ئۈچــۈن كوالنغــان كــاتهكلهرگه تاشــلىنىپ، ئانــدىن كېــيىن ھهره بىــلهن 

ــارچه قىلىــۋ ــدهپ تېنىنــى ئىككــى پ ــۈر ېتىلگهنبېشــىدىن تارتىــپ ھهرى ، تۆم
بۇالرنىڭ . الغانتارغاقالر بىلهن تاكى گۆشلىرى ئۇستىخىنىدىن ئايرىلغىچه تار

 ئالالھبىلهن قهسهمكى،  ئالالھ. ۋاز كهچتۈرهلمىگهنھهممىسى ئۇالرنى دىندىن 
چوقۇم بىزگه نېئمهتلىرىنى زىياده قىلىپ بىرىدۇ، دىننى ئۈسـتۈنلىككه ئىـگه 

ئۇ ۋاقىتتا بىر ئادهم ئۆزى يالغۇز  ھالدا سهنئادىن ھهۋزىمهۋىتكه . قىلىپ بىرىدۇ
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ھهتتـا رقمايـدۇ، ودىن باشقا ھېچكىمـدىن قئالالھ. ئامان سهپهر قىلىدۇ-تىنىچ
بۆره قويغا قېتىپ قالسىمۇ قورقۇنچ ھىس قىلمايدۇ، لـېكىن سـىلهر ئالـدىراپ 

  ».دهپ جاۋاپ بهردى! قېلىۋاتىسىلهر
نىـڭ مـۇكهممهل ئالالھھهر بىر ۋهقه، ھهر بىر خىل ئهھۋالنىڭ ئارقىسىدا، 

كائىناتنىڭ اليىھىلىگۈچىسـى، كائىنـاتتىكى بـارلىق سـىرالرنى . قانۇنىيتى بار
ـــارلىق ئۆزگـــۈرۈش ۋه ئۇنىـــڭ باغلىنىشـــلبىلگـــۈچى، كائى ـــاتتىكى ب رىنى ىن

ــۇكهممهل  ــاقالنغان م ــده س ــڭ ھىكمىتى ــان زات، ئۆزىنى ماسالشــتۇرغۇچى بولغ
قانۇنىيهتلهرنى ئهڭ ئۇبدان بىلىـدۇ، چـۈنكى بـۇ قـانۇنىيهتلهر ئۆزىنىـڭ ئـۇزۇن 

  .نىڭ ئىرادىسى بىلهن بىردهكلىكنى ساقاليدۇئالالھتهرهققىيات جهريانىدا ھامان 
هزى ۋاقىتتا، بىر نهچچه ئهسىر، بىـر نهچـچه ئهۋالد كىشـىلهر ئۆتكهنـدىن ب

كېيىن، مهلۇم ۋهقهنىڭ قانۇنىيتى ئاندىن كىشىلهر تهرپىدىن ئېچىلىدۇ، لېكىن 
ۋهقه يۈز بهرگهن ئهينى ۋاقىتتـا، كىشـىلهر ھهرگىزمـۇ ئۇنىڭـدىكى ھېكمهتنـى 

« ىشـــى، دهپ سور» نىـــمه ئۈچـــۈن؟«ھهتتـــا بهزىـــلهر . تۇنـــۇپ يېتهلمهيـــدۇ
. دېيىشـى مـۇمكىن» نىمه ئۈچۈن مۇشۇنداق ئىش يۈز بىرىـدۇ؟! پهرۋهردىگارىم

ئهمىلىيهتته، بۇنـداق سـوراش بىلىمسـىزلىكنىڭ ئىپادىسـى بۇلـۇپ، مـۆئمىن 
چــۈنكى ئــۇ باشلىنىشــتىنال ھهر بىــر تهقــدىر . بۇنىڭــدىن ســاقلىنىش كېــرهك

ىنى بىلىــدۇ، قىلىنغــان ۋهقهنىــڭ ئارقىســىدا، بىــر خىــل قانۇنىيهتنىــڭ بــارلىق
قارنىنىڭ شهخسىيهتچىلىكتىن خالى ھالدا كهڭلىكى، زامان، -دهرۋهقه، كۆكسى

ماكـــان، قىمـــمهت ۋه ئـــۆلچهم قاتارلىقالنىـــڭ ھهممىســـىنىڭ دائىرىســـىنىڭ 
كهڭلىكى، باشلىنىشتىنال مۆئمىنگه بۇ مهسـىللهرنى ئويلىنىشـنىڭ ھـاجىتى 

ـــاتىرجهم ھا ـــىپ خ ـــا ئهگىش ـــدىر چاقىغ ـــوقلىقىنى، پهقهت تهق ـــا ي ـــدا ئالغ ل
  .ئىلگىرلهشنىڭ الزىملىقىنى ھىس قىلدۇرىدۇ

نىڭ تاپشۇرمىلىرىنى ئۈستىگه ئاالاليدىغان قهلىبلهرنى ۋۇجۇتقا ئالالھقۇرئان 
بــۇ قهلىــبلهر قهيســهر، ھهممىنــى . كهلتۈرۈشــكه ناھــايىتى ئهھمىــيهت بهردى

بويسۇندۇرااليدىغان، پۈتـۈن زېھنىنـى مهركهزلهشـتۈرهلهيدىغان، شـۇنىڭ بىـلهن 
هممىنى تهقدىم قىالاليدىغان، ھهممىگه بهرداشلىق بىرهلهيـدىغان، ھهمـده بـۇ ھ

ئۇنىــڭ . دۇنيانىــڭ ھهرقانــداق نهرسىســىنى قوغالشــمايدىغان بولىشــى كېــرهك
ئهھمىيهت بىرىدىغىنى پهقهتـال ئـۇ دۇنيـا، ئۇنىـڭ ئـارزۇ قىلىـدىغىنى پهقهتـال 

ه نهرسىســى مۇشــهققهتلىك، ھهمــم-نىــڭ رازىلىقــى، بــۇ قهلىــبلهر جاپــائالالھ
كۈلپهتلهرگه بهرداشلىق بىرىشكه، -تارتىۋېلىنغان ھاياتنى ئۆتكۈزۈشكه، ئازار
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تاكى شېھىد بولغىچه ھاياتىنى تهقدىم قىلىشـقا تهييـارلىق قىلغـان، ئىسـالمى 
دهۋهتنىـــڭ مـــۇۋهپپىقىيىتى، ئىســـالمنىڭ ئۈســـتۈنلىكى ۋه مۇســـۇلمانالرنىڭ 

كار قىلغانالرنى جازالىغاندهك ئىلگىركى ھهقىقهتنى ئىن ئالالھغهلبىسى، ياكى 
زالىمالرنى قاتتىق جازاالپ، ئۇالرنى ھاالك قىلغان تهقدىردىمۇ، كـۆز ئالدىـدىكى 

  . مۇكاپاتقا ئىنتىلمهسلىككه تهييارلىق قىلغان
بـۇ قهلىـب (تاكى قۇرئان مۇشـۇنداق قهلىبلهرنـى ۋۇجۇتقـا چىقارغـان ۋاقىتتـا 

م قىلىشــنى بىلىــدۇ ئهممــا ئىگىلىــرى بــۇ زىمىنــدىكى ھاياتىــدا پهقهت تهقــدى
ھهرقانداق نهرسه سورىمايدۇ، پهقهت ئۇ دۇنيانى كۈتىدۇ، ئۇ دۇنيـانى ھهقىـقهت 

ت دهپ تونۇيـدۇ، تـاكى ىـبىلهن ساختىلىققا ھۆكۈم قىلىدىغان ئهڭ ئاخىرقى ۋاق
ئۇالرنىڭ قهلبىـدىكى  ئالالھقۇرئان مۇشۇنداق قهلبلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرگىچه، 

 ئـالالھ.) ىسىگه ئالغان مهسئۇلىيهتنى سىناپ تۇرىدۇھهقىقى قهسىمى ۋه زىمم
ئۇالرغا ياردهم ئاتا قىلىپ، ئۇالرغا تاپشۇرمىالرنى تاپشۇرىدۇ، لېكىن بۇ ياردهم 
ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ ئۆز شهخسىيىتىگه خاس بولماستىن، بهلكى ئۇالرغا ياردهم 

الپ، نىـڭ ئىالھـى تۇرمـۇش يۇلىنىـڭ ھاۋالىسـىنى ئـورۇنئالالھبېرىش ئۇالرنى 
ئهمىللهشتۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگه قىلىش، مۆئمىننىڭ بۇ دۇنيادا ئېھتىياجلىق 
بولغان مهلۇم خىل شهخسى مهنپهئىتىگه ئىگه بولۇش ئهھدىسى بولمىغـانلىقى 
ســهۋهبلىك، ئۇمــۇ مهلــۇم خىــل مۇكاپاتنىــڭ ئۇنىڭغــا بېــرىلگهن بــۇ دۇنيــالىق 

مـمه نهرسـىنى پۈتــۈن ئـۇ ۋاقىتتــا، ئـۇ ھه. مهنـپهئهت بولىشـىنى قوغالشـمايدۇ
ــلهن  ــى بى ــاتى پهقهت ئالالھئىخالس ــدىغان مۇكاپ ــڭ بىلى ــۇرىدۇ، ئۇنى ــا تاپش غ

  .نىڭ رازىلىقىئالالھ
مهتلهر تىلغـا ئېلىنغـان، مۆئمىنلهرنىـڭ يياردهم تىلغـا ئېلىنغـان، غهنىـ

زىمىندا مۇشرىكالر ئۈستىدىن غهلبه قىلىشى ھهققىدىكى قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ 
زىل بولغان بولۇپ، ئۇ بىز يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن ھهممىسى مهدىنىده نا

ــش ــۈز بهرگهن ئى ــيىن ي ــالردىن كې ــارلىق ئىش ــى . ب ــڭ ھهممىس ــۇ ۋهقهلهرنى ب
مۆئمىنلهرنىڭ پىالنىنىڭ سىرتىدا، ئۇالرنىڭ ئارزۇ ئىنتىلىشلىرىنىڭ سىرتىدا 

نىـڭ ھېكمىتىنىـڭ تهقهززاسـى ئالالھياردهمنىڭ ئهسلى كېلىشـى . يۈز بهردى
 ىقىلىـش، ئـۇن نابۇ ھايات يولىنى ئىنسانالر تۇرمۇشـىدا ئهمىلـى نامايـ بولۇپ،

ئهۋالتقا -ئهمىللهشتۈرۈش، كىشىلهرنى ئهۋالتتىن هشهكىلد همهلۇم خىل ئاالھىد
بۇالرنىـڭ ھهممىسـى ھهرگىزمـۇ . ئۇنى ئۆلگه قىلىدىغان قىلىشـتىن ئىبـارهت

-شلهر ۋه ئازاپمۇشهققهتلهر، قۇربان بېرى-مۆئمىنلهر بهرداشلىق بهرگهن جاپا
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نىڭ تهقدىرى ئىچىدىكى بىر ئالالھئوقۇبهتلهرنىڭ مۇكاپاتى بولماستىن، بهلكى 
ئۇ بىزنىڭ بۈگۈنكى كۈنـده . ھالقا بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىده مول قانۇنىيهتلهر بار

پۈتـۈن دۇنيانىـڭ ھهرقايسـى جايلىرىـدىكى ! پايدىلىنىشىمىزنى تهمىن ئىتىـدۇ
نوقتـا ھهققىـده چوڭقـۇر پىكىـر قىلىشـى ئىسالم دهۋهتچىلىرى ھهر ۋاقىت بـۇ 

ــول بهلگىلىرىنــى قهتئــى ئىنىــق كۆرۈۋېلىشــىغا  ــا ئۇالرنىــڭ ي ــۇ نوقت ــم، ب الزى
كاپالهتلىك قىلىپ، نهتىجىسـىنىڭ قانـداق بولىشـىغا قارىماسـتىن نهتىجىـگه 
قاراپ قهتئى ئالغا ئىلگىرلىگهن كىشىلهرنىڭ قهدىمىنى مۇستهھكهم قىلىـدۇ، 

تهقدىرى ھهممىنى بهلگىلهيـدۇ، بۇنىـڭ بىـلهن ئـۇالر  نىڭئالالھئاندىن كېيىن 
جهسهتلهر بىلهن تولغان، قان پۇراپ تۇرغان يولالردا ئالغا ئىلگىرلىگهن ۋاقىتتا، 
بۇ دۇنيادىكى غهلبه ۋه مهغلۇبىيهتلهرگه، شۇنداقال ھهقىقهت بىلهن ساختىلىق 

ــدۇ ــپ كهتمهي ــۋار قىلى ــۈملهرگه ئېتى ــىدىكى ھۆك ــالالھئهگهر . ئارىس ــۇال ئ ر ئ
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دىنى ۋه ئۇنىڭ تارقىلىشىدا نهتىـجه ۋۇجۇتقـا چىقارمـاقچى 

ئۆز ئىرادىسىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ، لېكىن بۇ ھهرگىزمۇ  ئالالھبولسا، ئۇ ۋاقىتتا 
ئۇقۇبهت ۋه قۇربان بېرىشـلهرنىڭ مۇكاپـاتى ئهمهس، ھهرگىزمـۇ ئۇنـداق -ئازاپ

  !ئهمهس
 ئـالالھهلكى مـاھىيهتته، ئـۇ پهقهت بۇ دۇنيا مۇكاپاتالش سورۇنى ئهمهس، ب

ئۆزىنىڭ بىر قىسـىم قـۇللىرىنى تـالالپ، ئۇالرنىـڭ قـولى ئـارقىلىق ئۆزىنىـڭ 
ئىالھى ھايات يولى ۋه ئۇنىڭ تارقىلىشىنى ئىشقا ئاشـۇرۇش، ئـۇالر ئـارقىلىق 
ئۆزىنىڭ مهلۇم ۋهقهگه قارىتـا ئىرادىسـىنى ئـورۇنالش ئـۆز تهقـدىرىنى ئهمهلـگه 

بـۇ شــهرهپلىك تـالالش، ئۇالرغـا نىسـپهتهن ئېيتقانــدا . ئاشۇرۇشـتىن ئىبـارهت
ئاللىقاچان يېتهرلىك بولۇپ، بۇ تالالش ئالدىدا بۇ دۇنيـا ھايـاتى ئهرزىـمهس ھهم 

ــازاپ ــارلىق ئ ــادىكى ب ــدۇ، دۇني ــوق كۆرىنى ــى ي ــااليى-قىممىت ــۇبهت ۋه ب -ئوق
  .ئاپهتلهرنىڭ ھهممىسى غايىپ بولىدۇ

ئـورهك ئىگىلىـرى ھهققىـدىكى  بۇندىن باشقا يهنه بىـر ھهقىـقهت بولـۇپ،
  : قۇرئاندا بۇنىڭغا ئىنىق كۆرسهتمه بهردى ئالالھۋهقهده 
غا ئىمان ئالالھئۇالر مۆئمىنلهرنى پهقهت غالىپ، مهدھيهگه اليىق .....«

  »...ئېيتقنلىقى ئۈچۈنال يامان كۆردى
بۇ ھهقتىكى ئهھـۋال ھهر زامـان ھهر ماكانـدىكى ئىسـالم دهۋهتچىلىرىنىـڭ 

  .ېقىشىغا ئهرزىيدۇئويلۇنۇپ ب
ــلهن ئۇالرنىــڭ دۇشــمهنلىرى ئوتتۇرســىدىكى  ــۆئمىنلهر بى مــاھىيهتته، م
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ــۇ باشــقىنى مهخســهت -كــۆرهش، ئىمــان ــۇپ، ھهرگىزم ئېتىقــاد كۆرىشــى بول
ــدۇ ــك . قىلماي ــا ئۆچمهنلى ــڭ ئىمانىغ ــمهنلىرى پهقهت ئۇالرنى ــڭ دۈش ئۇالرنى

  .قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئېتىقادىغا ئاچچىقى كېلىدۇ
ۆرهش ئهمهس، ئىقتىسادى كۆرهشمۇ ئهمهس، ئىرقى كۆرهش ئۇ سىياسى ك
ئهگهر ھهقىــقهتهن مۇشــۇنداق بولغــان بولســا، بــۇ كۆرهشــنى . تېخىمــۇ ئهمهس

لـېكىن . داۋامالشتۇرۇش ئاسان بوالتتى، بۇ قىيىن مهسـىله ئاسـان ھهل بـوالتتى
ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇ ئېتىقاد قىلىش يـاكى ئېتىقـاد قىلماسـلىق، 

الم ياكى جاھالهتپهرهسلىكتىن ئىبـارهت بىـر مهيـدان ئېتىقـاد كۆرىشـىدىن ئىس
  .ئىبارهت

مـال، -ئهينى ۋاقىتتا، مۇشرىكالرنىڭ ئاقسـۇڭهكلىرىده رهسـۇلۇلالھقا پـۇل
ھــاالۋهتكه پهقهت بىــرال نهرســىنى تېگىشــىش -ھــاكىمىيهت ۋه بــارلىق ھــوزۇر

ــاد كۆر ــۇلۇلالھنىڭ ئېتىق ــىمۇ رهس ــۇ بولس ــى بهردى، ئ ــىدىن ۋاز تهكلىپىن ىش
ــپىگه  ــا ئۇالرنىــڭ تهكلى كېچىشــى ئىــدى، ئهگهرده رهســۇلۇلالھ ئهينــى ۋاقىتت

بۇ ئىشتا ئۇالر بىلهن كېلىشـىم !) ئهمىلىيهتته بۇ مۇمكىن ئهمهس( قوشۇلۇپ 
ھاسىل قىلىپ، ئۇالرنىڭ تهكلىپى بويىچه قىلغان بولسـا، رهسـۇلۇلالھ بىـلهن 

  !ن بوالتتىئوالر ئوتتۇرسىدىكى كۆرهش ھهرگىز يۈز بهرمىگه
ــان ــقهتهن ئىم ــۇ ھهقى ــان-ئ ــش، ئىم ــى ئى ــاد جهھهتتىك ئېتىقــاد -ئېتىق

مـۆئمىنلهر قانـداق ماكـان قانـداق زامانـدا بولىشـىدىن .... جهھهتتىكى كـۆرهش
قهتئى نهزهر ئۆزلىرىنىڭ دۇشمهنلىرىگه دۈچ كهلگهن ۋاقىتتا بۇ نوقتىغا قهتئـى 

مهنلىك قىلىشىدىكى ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىرىنىڭ ئۇالرغا ئۆچ. ى كېرهكشئىشىن
ئۇالرنىڭ ھهممىگه قادىر، مهدھيهگه اليىق . ئېتىقاد-بىردىن بىر سهۋهب ئىمان

  .قا ئىشهنگهنلىكى، چىن قهلبىدىن بويسۇنغانلىقى، ئىتائهت قىلغانلىقىئالالھ
مۆئمىنلهرنىڭ دۈشمهنلىرى بۇ مهيدان كۆرهشته بهلكىـم غهيـرى ئېتىقـاد 

ئىقتىسادى بـايراق، سىياسـى بـايراق : بايرىقىنى تىكلىشى مۇمكىن، مهسىلهن
يــاكى ئىــرق بــايرىقى ئــارقىلىق مۆئىمىنلهرنىــڭ ئېلىــپ بارغــان كۆرىشــىنىڭ 
ــى ئهھۋالىغــا بۇزغۇنچىلىــق قىلىشــى، ئۇالرنىــڭ قهلبىــدىكى ئىمــان  ھهقىق
مهشئىلىنى ئۆچۈرۋېتىشى مۇمكىن، ئۇنداقتا، مـۆئمىنلهر يهنه ئالدانماسـلىقى 

اسـىغا قىلىنغـان بـۇ زىيانكهشـلىكنىڭ ئالـدىن كېرهك، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ سىم
. مىكىــر ئىكهنلىكىنــى تونۇۋېلىشــى الزىــم-پىالنالنغــان سۈيقهســىت ۋه ھــېله

كۆرهشــــنىڭ بــــايرىقىنى ئۆزگهرتىــــدىغان كىشــــىلهر پهقهت مــــۆئمىنلهرنى 
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مۇۋهپپىقىيهتلهرگه ئېرىشتۈرىدىغان ھهقىقى قۇرالدىن ۋاز كهچتۈرمهكچى بولغان 
ئۇســۇلىنىڭ قانــداق بولىشــىدىن قهتئــى نهزهر، ئــورهك  مــۇۋهپپهقىيهت. لىــدۇوب

ئىگىلىرى ۋهقهسىدىكى مۆئمىنلهرنىڭ روھىنىڭ ئهركىن يۈكسىلىش شهكلىده 
ــهن  ــۈز بهرگهن روش ــىدا ي ــۇلمانالر ئارىس ــى ئهۋالد مۇس ــاكى بىرىنج ــۇن ي بولس

ئېتىقــاد ئوخشاشـال روھنىــڭ -غهلـبىگه ئېرىشـش شــهكلىده بولسـۇن، ئىمـان
  .قا كهلتۈرىدۇيۈكسىلىشىنى بارلىق

بۈگۈنكى كۈنـده بىـز ئهھلـى سـهلىپ قوشـۇنى خىرىسـتىيان دۇنياسـىنىڭ 
ايرىقىمىزنىـڭ ئوبرازىغـا بۇزغۇنچىلىــق قىلمـاقچى بولغـان ئهمىلــى ببىزنىـڭ 

  .مىسالالرنى كۆرىۋاتىمىز
ــداپ، بىــزگه كۆرهشــنىڭ ھهقىقىتىنــى ئ ــى ئال ــدۇرماقچى ۇئــۇالر بىزن نتۇل

ـــدۇرۇپ چ ـــارىخنى ئوي ـــۇالر ت ىقىـــپ، ئهھلـــى ســـهلىپ ئۇرۇشـــى بولىـــدۇ، ئ
ـــداق ئهمهس ! مۇســـتهملىكىچىلىكنىڭ باشلىنىشـــى دهۋالىـــدۇ، ھهرگىـــز ئۇن

ماھىيهتته، ئوتتۇرا ئهسىرلهرده، خىرىستىيانالر مهدهنىيهت جهھهتته ئىسالمنى 
ۋهيران قىلىشقا قۇدرىتى يهتمىـگهن ۋاقىتتـا، كېـيىن مۇسـتهملىكىچىلىكنىڭ 

رىنىڭ ئهھلى سهلىپ قوشۇنى روھىنىـڭ باھانىسى بىلهن ئۇرۇش قوزغاپ ئۆزلى
ــاۋۇزى،  ــهلىپنىڭ تاج ــى س ــۇ ئهھل ــدۇ، ئ ــاقچى بولى ــاھىيىتىنى ياپم ــى م ھهقىق

كـــورد مىللىتىـــدىن ( ئوخشـــىمىغان ئىرققـــا تهۋه مۇســـۇلمان قومانـــدانلىرى 
نىڭ قايتارما ھۇجۇمى ئاسـتىدا، ) الر...ساالھىددىن، مهملۇك مىللىتىدىن تۇران

. پىـرهن بولـدى-م ئۇيـۇل تېشـىغا ئۈسـۈپ تېـرهئېتىقادنىڭ مۇستهھكه-ئىمان
چۈنكى ئـۇ ئاشـۇ ئوخشـىمىغان ئىرققـا تهۋه كىشـىلهرنىڭ مىللهتچىلىكىنـى 

ئېتىقادنى ئېسىده چىـڭ تۇتقانلىقىـدىن، -سىدىن چىقىرىپ تاشالپ، ئىمانېئ
  !ئېتىقاد تۇغى ئاستىدا غهلبىگه ئېرىشتى-ئىمان
قا ئىمان ئالالھاليىق  يهگهىئۇالر مۆئمىنلهرنى پهقهت غالىپ، مهدھ...«

  »...ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈنال يامان كۆردى
ئهمما ئۇ پهسكهش بۇزغـۇنچىالر . ھهقىقهتهن راسىت ئېيتتى ئالالھئۇلۇغ 

  !ۋه ئالدامچىالرنىڭ ھهممىسى يالغانچى نۇمۇسسىزالردۇر
  

  مۇھاكىمه سۇئاللىرى
  
  ئالالھنىڭ ئۆلچىمىدىكى ئهڭ قىممهتلىك نهرسه نېمه؟. 1



 254

ۋهقهسىدىكى مۇئمىنلهرنىڭ قهتئىي ئىراده بىـلهن » هك ئىگىلىرىئور«. 2
ئىمانىــدا مۇســتهھكهم تۇرغانلىقىــدىن قانــداق تهســىراتقا كهلــدىڭالر؟ ئــۆز 

  .ئهمهلىيىتىڭالرغا تهدبىقالپ بېقىڭالر
ئـاخىرهت ئۇقــۇمى -مۇئمىننىـڭ قارىشـىدىكى بـۇ دۇنيــا ھايـاتى، دۇنيـا. 3
  قانداق؟
  ئۆزىنىڭ مۇناسىۋىتىنى قانداق تونۇيدۇ؟بىر مۇئمىن ئالالھ بىلهن . 4
  تۇنجى ئهۋالد قهھرىمانالر قۇرئان ئارقىلىق قانداق تهربىيىلهندى؟. 5
  ھهر بىر ۋهقه كىمنىڭ ئىرادىسى بىلهن يۈز بېرىدۇ؟. 6
  قۇرئان نېمىنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا ئهھمىيهت بهردى؟. 7
  كېرهك؟ئىسالمى دهۋهتچىلهر نېمىلهرنى يول بهلگىلىرى قىلىشى . 8
  مۇئمىنلهر بۇ دۇنيا ھاياتىنىڭ ماھىيىتىنى قانداق تونۇيدۇ؟. 9

مۇئمىنلهر بىـلهن ئۇالرنىـڭ دۈشـمهنلىرى ئوتتۇرىسـىدىكى كـۈرهش . 10
  .قانداق كۈرهش


